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الإفتتاحية

رقابة
دائمًا ما يحدث خلط بني عبارتي �صالمة الأغذية وجودة الأغذية. فاملق�صود ب�صالمة الأغذية الإ�صارة اإىل جميع م�صادر الأخطار 

التي قد تكون مزمنة اأو حادة والتي قد جتعل الأغذية م�رضة ب�صحة امل�صتهلكني. و�صالمة الأغذية اأمر ل يقبل التفاو�ض ب�صاأنه. 

واأما جودة الأغذية فتعني جميع ال�صفات الأخرى التي توؤثر يف تقييم امل�صتهلكني للمنتجات.

تقع امل�صوؤولية عن الرقابة على الأغذية يف معظم البلدان على عدة وكالت اأو وزارات. وقد تكون اأدوار هذه الوكالت وم�صوؤوليتها 

خمتلفة متام الختالف وقد يكون هناك ازدواج يف كثري من ن�صاط التنظيم وقد يكون هناك ت�صتت يف الرقابة ويف التن�صيق. كما 

قد تكون هناك تباينات كبرية يف اخلربة ويف املوارد بني خمتلف الوكالت، ورمبا تتعار�ض م�صوؤولية حماية ال�صحة العامة 

مع التزامات تي�صري التجارة اأو تطوير اإحدى ال�صناعات اأو اأحد القطاعات.

ومن التحديات التي تواجه �صلطات الرقابة على الأغذية:

1- زيادة عبء الأمرا�ض التي تنقلها الأغذية وم�صادر الأخطار اجلديدة والنا�صئة املنقولة بوا�صطة الأغذية.

 تقانات اإنتاج الأغذية وجتهيزها وت�صويقها.
رّ

2- �رضعة تغري

ز على حماية امل�صتهلكني. 3- و�صع ُنظم للرقابة الغذائية تكون م�صتندة اإىل العلم وُتركرّ

4- التجارة العاملية يف الأغذية و�رضورة تن�صيق موا�صفات �صالمة الأغذية وجودتها.

 اأمناط العي�ض مبا يف ذلك �رضعة تو�صع املدن.
رّ

5- تغري

6- تزايد وعي امل�صتهلكني بق�صايا �صالمة الأغذية وجودتها وتزايد الطلب على املعلومات اجليدة.

الُنظم الفعالة للرقابة على الأغذية يف خمتلف البلدان هي اأمر �رضوري حلماية �صحة امل�صتهلكني املحليني و�صمان �صالمتهم. 

وهذه الُنظم اأي�صًا حا�صمة يف متكني البلدان من �صمان �صالمة وجودة الأغذية التي تدخل التجارة الدولية و�صمان اتفاق الأغذية 

امل�صتوردة مع ال�صرتاطات الوطنية. وتفر�ض بيئة جتارة املنتجات الغذائية العاملية يف الوقت احلا�رض اإلتزامات كبرية على 

كل من البلدان امل�صتوردة وامل�صدرة حتى ُتعزز ُنظم الرقابة على الأغذية لديها وحتى ُتطبق وُتنفذ ا�صرتاتيجيات للرقابة على 

الأغذية ا�صتناداً اإىل تقييم الأخطار.

باأن  مطالباتهم  وتتزايد  وت�صويقها،  وجتهيزها  الأغذية  اإنتاج  بطريقة  م�صبوق  غري  اهتمامًا  يهتمون  امل�صتهلكون  اأ�صبح  وقد 

تتحمل احلكومات م�صوؤولية اأكرب حلماية امل�صتهلك و�صمان �صالمة الأغذية.

وتهتم منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة ال�صحة العاملية اهتمامًا كبرياً بتعزيز الُنظم الوطنية للرقابة على الأغذية التي ت�صتند 

اإىل املبادئ واخلطوط التوجيهية العلمية، والتي تتناول جميع قطاعات ال�صل�صلة الغذائية. ولهذا اأهمية خا�صة يف البلدان النامية 

يف �صعيها اإىل حت�صني �صالمة الأغذية وجودتها ورفع م�صتوى التغذية، ولكن هذا الأمر يتطلب م�صتوى عاليًا من اللتزام ال�صيا�صي.

وب�صبب  الخت�صا�ض  جهات  د 
رّ
تعد وب�صبب  الت�رضيعات  كرثة  ب�صبب  �صعيفة  الأغذية  على  الرقابة  تكون  البلدان  من  كثري  ويف 

ب�صاأن  الوطنية  لل�صلطات  امل�صورة  تقدمي  اإىل  التالية  التوجيهية  اخلطوط  وت�صعى  والإنفاذ.  والر�صد  الرقابة  ال�صعف يف  نقاط 

ا�صرتاتيجيات تقوية ُنظم الرقابة على الأغذية مبا ي�صمن حماية ال�صحة العامة ومينع الغ�ض والتحايل، ويتجنب تلويث الأغذية، 

وي�صاعد يف ت�صهيل التجارة. ومن �صاأن هذه اخلطوط التوجيهية اأن ت�صاعد ال�صلطات يف اختيار اأن�صب اخليارات يف ُنظم الرقابة 

على الأغذية من حيث الت�رضيع والبنية الأ�صا�صية واآليات الإنفاذ. وتو�صح الوثيقة املبادئ الوا�صعة التي حتكم ُنظم الرقابة على 

الأغذية، وتقدم اأمثلة على البنية الأ�صا�صية والأ�صاليب التي ميكن اأن ت�صري عليها الُنظم الوطنية.
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العــالــم فــي �شهــر

حتكي امليثولوجيا الإغريقية 

الأ����ص���ط���وري  ال��ب��ط��ل  اأن 

نف�صه  وجد  قد  »اأودي�صيو�ض« 

لقيادة  م�صطراً  م��رة  ذات 

زورقه اأمام وح�صني رهيبني. 

بفقدان  يخاطر  اأن  من  وبدًل 

زورقه كله مبن عليه اإذا ما مر 

»ت�صاريبدي�ض«  الوح�ض  اأمام 

ذلك  م��ن  ب���دًل  ف�صل  ف��اإن��ه 

الوح�ض  اأم����ام  م��ن  امل����رور 

والت�صحية  الآخر«�صكيال« 

بجزء من طاقمه فقط.

وال��ي��ون��ان��ي��ون امل��ح��دث��ون 

ي��واج��ه��ون م���اأزق���ًا مم��اث��اًل 

ك��ان��وا  اإذا  م��ا  يف  يتمثل 

�صيتحملون اإجراءات التق�صف 

الحت��اد  قبل  م��ن  املطلوبة 

النقد  و�صندوق  الأوروب���ي، 

احل�صول  مقابل  يف  ال��دويل، 

ع��ل��ى ح���زم���ة اإن���ق���اذ م��ايل 

فر�صة  لهم  وتتيح  للبنوك،  امل�صتحقة  الديون  ل�صداد  ت�صتخدم 

البقاء يف منطقة »اليورو« يف الوقت نف�صه؟... اأم اأنهم �صريف�صون 

الإنقاذ بالتايل،  الإنفاق، ويفقدون حزمة  املوافقة على خف�ض 

وهو ما �صي�صطرهم اإىل مغادرة احتاد العملة الأوروبية، والعودة 

مرة اأخرى اإىل ا�صتخدام الدراخمة، التي تخلوا عنها بفرحة غامرة 

بعدما  الواحد(، خا�صة  لليورو  دراخمة  )ب�صعر340.75   2001 عام 

امل�صت�صارة  اأن  الإلكرتوين  موقعها  يف  »�صبيغل«  جملة  اأك��دت 

من  تخرج  اليونان  ترتك  لأن  م�صتعدة  مريكل  اأجنيال  الأملانية 

الراديكايل  الي�صار  عار�ض  اإذا  ما  �صورة  يف  اليورو،  منطقة 

�صيا�صة التق�صف املايل يف هذا البلد، خ�صو�صًا بعدما حقق حزب 

البطل  وو�صول  الت�رضيعية،  النتخابات  يف  كبرياً  فوزاً  �صرييزا 

الأ�صطوري الك�صي�ض �صيربا�ض اإىل احلكم، وقد مت و�صف هذا الفوز 

باأنه » فوز الغ�صب على اخلوف«.

وجاءت اأول ردة فعل للحكومة الأملانية على التقرير الذي ن�رض 

الجتماعي  الدميقراطي  الدولة  كاتب  من  »�صبيغل«  جملة  يف 

لل�صوؤون الأوروبية، مايكل روث الذي علق من خالل تغريدة على 

تويرت قال فيها: »اليونان ع�صو يف منطقة اليورو، ويجب اأن يظل 

غري  واقت�صادية  �صيا�صية  عواقب  جتنب  علينا  يجب  كما  كذلك، 

مرحب بها ب�صبب مثل هذه التعليقات«.

مبوجبها  ما  دولة  ترتك  التي  الآلية  هي  ما  هو:  الآن  وال�صوؤال 

منطقة اليورو؟

يوم  �صياأتي  اأنه  ببالهم قط  الأوروبي مل يخطر  موؤ�ص�صو الحتاد 

وتخرج فيه اأي دولة ع�صو من الحتاد. ونظراً لالأهمية الهائلة 

رموز  من  رمز  اأق��وى  اعتبارها  ف��اإن  موحدة،  عملة  ل�صتخدام 

فكرة  كانت  قريب  وقت  حتى  اأنه  بدليل   – ال�صيا�صية  الوحدة 

خروج اليونان من منطقة »اليورو«، متثل اأمراً يحرم التفكري فيه 

من الأ�صا�ض من جانب العوا�صم الأوروبية.

 خضة أوروبية... 
 هل تخرج الدولة اإلغريقية 

من منطقة اليورو؟ بقلــم وسـام سعــد
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منطقة  تطرد  اأن  املرجح  من  لي�ض  اإن��ه  القول  ميكن  بالتايل، 

»اليورو« اليونان مبا�رضة، لأنه ل يوجد اأ�صا�ض قانوين لذلك من 

ناحية، ولأن مثل هذا الإجراء �صري�صل ر�صالة خاطئة، واإن كانت 

اأوروبا ت�صتطيع- على الرغم من ذلك- خلق الظروف التي جترب 

�صقوط  دون  وللحيلولة  نف�صها.  تلقاء  من  اخلروج  على  اليونان 

عن  للتخلي  م�صطرة  نف�صها  اليونان  �صتجد  امل�رضيف،  نظامها 

)الدراخمة(  اجلديدة-القدمية  عملتها  اإىل  والتحول  »اليورو«، 

حتى تتمكن من توفري الأموال لنظامها امل�رضيف.

ولو حدث ذلك، فاإنه من غري املرجح اأن تتمكن من �صداد ديونها 

اأبداأ. كيف؟ يو�صح »نيكول�ض ثيوكاراكي�ض« اأ�صتاذ القت�صاد يف 

اجلامعة الوطنية يف اأثينا اآلية اخلروج من منطقة اليورو ب�صكل 

خمت�رض بقوله:«ترك منطقة اليورو يعني �رضورة اإعالن اإفال�صنا 

اأنه ل توجد اأمامنا طريقة ل�صداد  اأوًل« وي�صيف:«فاحلقيقة هي 

عملة  اأي  ا�صتخدام  خالل  من  باليورو،  علينا  امل�صتحقة  الديون 

اأخرى كالدراخمة - على �صبيل املثال«. هناك �صوؤالن منطقيان 

يف هذا ال�صياق هما: كيف �صيوؤثر ذلك على قيمة اليورو؟ وكيف 

عدم  حالة  اأن  ل�صك  الأ�صا�ض؟  يف  الدراخمة  قيمة  حتديد  �صيتم 

وخروجها  اليونان  اإفال�ض  اإعالن  لحتمال  امل�صاحبة  اليقني 

بالتايل من منطقة اليورو �صتوؤدي اإىل اإ�صعاف العملة الأوروبية 

املوحدة - على الأقل يف املدى الق�صري. اأما على املدى الطويل 

فاإن العك�ض من ذلك هو الذي قد يحدث.

اأما الدراخمة ف�صتكون، عندما يعاد ا�صتخدامها مرة ثانية، عملة 

املالية  الحتياطات  من  الكثري  هناك  لي�ض  اإذ  للغاية،  �صعيفة 

املوجودة يف اخلزينة العامة اليونانية التي ميكن اأن متنح لها 

قيمة. والتخفي�ض يف قيمة الدراخمة، مقارنة باليورو ميكن اأن 

ي�صل- بح�صب«راوول روبارل« رئي�ض ق�صم الأبحاث القت�صادية 

يف مركز« اأوبن يوروب« للدرا�صات والبحوث يف لندن- اإىل 50 

نف�صه  �صيجد  اليوناين  املركزي  البنك  اأن  على  عالوة  املئة،  يف 

م�صطراً لطبع كميات �صخمة من النقود الورقية اجلديدة لإبقاء 

البنوك طافية؛ وهذان العامالن معًا كفيالن باإحداث حالة من 

الت�صخم املفرط.

»اليورو«  اليونان من منطقة  يكون خلروج  اأن  املتوقع  هل من 

اأم اأن  تاأثري ت�صل�صلي على ما عداه )تاأثري ي�صبه تاأثري الدومينو( 

حول  عازل  نطاق  و�صع  على  قادراً  �صيكون  الأوروب��ي  الحتاد 

اليونان للحيلولة دون انتقال تاأثريها اإىل غريها؟

الأوروب��ي«، وهو  ال�صتقرار  اآلية  ب�«  تتمثل يف ما يعرف  الإجابة 

عبارة عن �صندوق لالإنقاذ �صيبداأ العمل يف يوليو املقبل مبيزانية 

الأوروبية  اأو�صاع القت�صادات  500 مليار يورو بهدف دعم  تبلغ 

التي تعاين يف الوقت الراهن من تداعيات الأزمة املالية وحتاول 

البقاء.

على الرغم من ذلك فما تزال هناك خماوف يف اأو�صاط امل�صتثمرين. 

ال�صرتاتيجية  املديرة  فويل«  »جني  عنه�ا  تعرب  املخاوف  وه�ذه 

للمبادلت الأجنبية يف »رابو بانك«- لندن، التي تقول: »خروج 

هناك  اأن  ذل��ك  على  والدليل  خطرية؛  �صابقة  �صيمثل  اليونان 

ال�صندات  اأعداداً هائلة من امل�صتثمرين يريدون اخلروج من �صوق 

اإذا خرجت اليونان  اإنه  الإ�صبانية يف الوقت الراهن، لأنهم يرون 

من نظام العملة الأوروبية فاإن اإ�صبانيا �صتكون هي التالية«.

الأوروبي- كما  ال�صيا�صات يف الحتاد  وما �صيقوم به م�صوؤولو 

احلالة  باأن  العامل  طماأنة  �صيحاولون  اأنهم  هو  تقول«فويل«- 

ول  واح��دة  مرة  حتدث  نوعها  من  فريدة  حالة  هي  اليونانية 

تتكرر. وت�صيف« عالوة على اأن اليونان لو اختارت اخلروج من 

جتنب  حينئذ  ميكن  فاإنه  كبري  حد  اإىل  منظمة  بطريقة  املنطقة 

حدوث عدوى«.

اأ�صواق  وعلى  العاملية،  الأ�صواق  على  اليونان  تاأثري خروج  وما 

الوليات املتحدة ب�صكل خا�ض؟

التي  الدرجة  يف  العاملية  الأ�صواق  على  التاأثري  يتوقف  �صوف 

يوؤثر بها ذلك اخلروج على اقت�صادات منطقة »اليورو« يف املقام 

الأول. اأما بالن�صبة اإىل القت�صاد الأمريكي الذي يبدو الآن لي�ض 

الو�صع بعد  اإىل حد ما - مقارنة مبا كان عليه  اأف�صل حاًل - 

تاأثريه  يكون  �صوف  اليونان  خروج  فاإن  العقاري،  الرهن  اأزمة 

اأ�صبه بتاأثري مطب تخفيف ال�رضعة منه اإىل تاأثري احلاجز اأو ال�صد 

الذي يحول دون احلركة  اإىل الأمام.
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مبقدور املراقب لتفاعالت امل�صهد ال�صيا�صي 

الأزم����ات  ت��راك��م  حقيقة  ر���ص��د  ال����دويل 

يف  والعالقة  ال�صائكة  وامللفات  والق�صايا 

على  وبقوة  ظاهر  بع�صها  الرب��ع،  جهاته 

ال�صطح، والبع�ض الآخر حتت الر�صد، يتحني 

اللحظة وال�صياقات املواتية للظهور.

البلدان  بني  العمالت  حرب  ���رضارات  فبعد 

املتقدمة والبلدان النامية، تاأكد اأن احلرب 

بو�صائل  ولكن  لالقت�صاد،  ا�صتمرار  هي 

املعارك  فاإن  الأوق��ات  غالب  ويف  اأخ��رى. 

لأجل التفوق القت�صادي اإمنا كانت جتري، 

القرن املا�صي، بهدوء لي�ض  اأربعينات  منذ 

دوليني  �رضكاء  بني  بل  فقط،  اأع���داء  بني 

اأي�صًا.

حروب العمالت
من  ج��دي��د  ن��وع  م��ي��الد   2010 ع��ام  �صهد 

برزت  التي  العمالت،  حرب  وهو  احل��روب، 

نتيجة ل�صطرابات مالية عاملية، ا�صتدعت 

ا�صتخدام العمالت ك�صالح جتاري و�صيا�صي 

الغربية  الدول  قبل  من  عقوبات  من خالل 

احلايل،  املايل  النظام  باآلية  تتحكم  التي 

ليكون  2015؛  زميله   2014 ع��ام  ور�صح 

اإذا  احل��رب  هذه  اىل  بالن�صبة  التهابًا  اأ�صد 

منها،  الإف��الت  املتقدمة  الدول  ت�صتطع  مل 

باإ�صالح ال�صقوق والت�صدعات التي ظهرت 

الأزم��ة  ج��راء  من  العاملي  القت�صاد  يف 

اإر�صاء قواعد  العاملية، مما ي�صتلزم  املالية 

للتعايف القت�صادي على اأر�ض �صلبة.

خرجت اأمريكا من احلرب العاملية الثانية 

عام 1945 كاأقوى دولة يف العامل، ع�صكريًا 

اجتمعت  احلرب  نهاية  وقبيل  واقت�صاديًا، 

لتقرير  بريتون وودز  العامل يف  وفود دول 

ومت  احل��رب،  بعد  العاملي  امل��ايل  النظام 

الأمريكي  ال��دولر  يكون  اأن  على  التفاق 

القت�صاد  لقوة  العاملية  التعامل  عملة  هو 

الأمريكية  احلكومة  و�صمان  الأم��ريك��ي 

لثبات �صعره ب�صمان �صبائك الذهب الهائلة 

الأمريكية  فوك�ض  ف��ورت  بقلعة  املودعة 

تثبيت  ومت  هائلة،  ع�صكرية  حرا�صة  حتت 

دولراً   35 اأ���ص��ا���ض  ع��ل��ى  ال����دولر  �صعر 

احلكومة  وتتعهد  الذهب،  من  اأوقية  لكل 

الأمريكية برفع اأوقية الذهب لكل من يدفع 

مقابلها 35 دولراً والعك�ض بالعك�ض.

عندما   1971 عام  حتى  كذلك  احلال  وظل 

غرقت اأمريكا فى حرب فيتنام التي اأرهقت 

فقامت  ال���دولرات،  مبليارات  ميزانيتها 

اإذ  ال��ع��امل،  تاريخ  يف  نهب  عملية  باأكرب 

الذهب  م��ن  �صخمة  كمية  م��ن  تخل�صت 

ل�صداد  ببيعه  فوك�ض  ف��ورت  يف  امل���ودع 

ديون احلرب، واأعلنت اإيقاف العمل ب�صمان 

ملزمة  تكون  لن  واأن��ه��ا  بالذهب  ال���دولر 

بدفع اأوقية ذهب ملن يدفع لها 35 دولراً، 

مليارات  بطبع  نف�صه  الوقت  يف  وقامت 

الدولرات الورقية من دون اأي مقابل ذهبي 

اأو خالفه ملواجهة نفقات احلرب، م�صتندة 

والقت�صادية.  الع�صكرية  قوتها  اإىل  بذلك 

باأن  البرتول اخلليجية  باإنذار دول  وقامت 

ر�صيد  ل  الذي  الورقي  الدولر  يرف�ض  من 

ت�رضفه  يكون  ال��ب��رتول  لثمن  ���ص��داداً  ل��ه 

خنادق الغرب المشتعلة عند عتبات الدب الجليدي بدأت بحرب العمالت والذهب
»ساوث ستريم«... بوتين يفتتح معركة الغاز عبر تركيا
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اإعالنًا للحرب على اأمريكا، وا�صت�صلمت دول 

النتيجة موجة هائلة من  البرتول، وكانت 

الذهب  اأ�صعار  وارتفاع  العامل  يف  الت�صخم 

والنفط اإىل عنان ال�صماء.

مسار النظام المالي العالمي
الدويل  املايل  النظام  تطور  حتديد  وميكن 

بالتايل:

العاملي  املايل  النظام  اتفاق  اإب��رام  مت   -

بعد احلرب العاملية الثانية عام 1945 على 

اإعتماد الدولر كعملة دولية بتغطية ذهبية 

مبعدل 35 دولراً لالون�صة .

- يف ال�صتينات واأثناء حكم اجلرنال �صارل 

ديغول يف فرن�صا توجه نحو �رضاء كميات 

بيد�ض  يو�صف  بوا�صطة  الذهب  من  كبرية 

اأرع��ب  مم��ا  لال�صتثمار  اإن���رتا  بنك  رئي�ض 

ديغول  اأن  خ�صو�صًا  املتحدة،  ال��ولي��ات 

ا�صتكمل حراكه هذا بالأن�صحاب من احللف 

العمل على  اإىل  وا�صنطن  الأطل�صي، ما دفع 

بنك  اإفال�ض  وبالتايل  احلكم  من  اإخراجه 

اإنرتا .

املتحدة  ال��ولي��ات  خرجت   1971 ع��ام   -

ب�صمانة  الذهبية  القاعدة  من  المريكية 

لالنفاق  حاجاتها  ب�صبب  وذل��ك  ال��ذه��ب، 

املايل على اأثر حرب فيتنام واعتمدت نهجًا 

�صندات  مقابل  يف  العمالت  بتطبيع  جديداً 

واخلا�صع  الم��ريك��ي  ال��ف��ي��دي��رايل  للبنك 

للعر�ض والطلب من دون اأي رقابة واحلجم 

التجاري من دون التقيد باأي �صمانات اإل 

قوة اأمريكا القت�صادية )التي�صري الكمي( .

2014 بداأت دول الحتاد الوروبي  - عام 

التغطية  دون  م��ن  ج��دي��دة  عمالت  بطبع 

املركزي  للبنك  �صندات  مقابل  يف  الذهبية 

�صهريًا  دولر  مليار   60 مبعدل  الوروب��ي 

 ،2015/9/30 حتى  احلالة  هذه  و�صت�صتمر 

ال�صندات  ا�صدارات  عدد  بلغ  وقد  خ�صو�صًا 

حتى الآن )اإ�صدارين(، مما اأدى اىل تراجع 

 1.35 مقابل  دولر   1.12 اىل  اليورو  �صعر 

دولر قبل اإ�صدار �صندات الدين .

 وقد ي�صتمر تراجع �صعر اليورو اىل م�صتويات 

اأدنى بكثري وهو ينتظر دوره على املق�صلة .

التي�صري  طريق  اعتماد  اأن  القول  وميكن 

دولر  حامل  لكل  �رضقة  مبثابة  هو  الكمي 

اإقت�صاديًا  اإنهيار  تعك�ض  وقد  العامل  يف 

�صاماًل يف وقوع اأزمات كبرية.

تغيرات في النظام الدولي
النظام  يف  تغريات  من  اليوم  يحدث  ما 

هو  رو�صيا  على  العقوبات  ع��رب  ال���دويل 

ا�صتمرار للحرب القت�صادية ولكن باأدوات 

اليوم  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  غري  اأخ���رى، 

يف  كانت  عندما  املا�صي،  �صورة  لي�صت 

اأوج قوتها الع�صكرية، بعد ا�صتخدام القنبلة 

ا�صتخدمت  حيث  ال��ي��اب��ان،  �صد  النووية 

الذهب ثم الدولر يف �رضاعها الدويل.

ال�صالح  ا�صتخدام  اأم��ريك��ا  حت���اول  الآن 

واإيران، ولكن  القت�صادي يف وجه رو�صيا 

غري  الثانية  العاملية  احل��رب  بعد  اأمريكا 

العراق  يف  الع�صكرية  هزائمها  بعد  اأمريكا 

و�صعود  الدولر،  وت�صع�صع  واأفغان�صتان، 

وجمموعة  ورو�صيا  كال�صني  دولية  قوى 

دويل  نظام  اطالق  على  ق��ادرة  الربيك�ض، 

ل��دول  التنمية  بنك  ان�صاء  ولعل  ج��دي��د، 

دولر،  مليار   100 ب��راأ���ص��م��ال  الربيك�ض 

وبناء احتياطيات مالية تبلغ قيمتها اأكرث 

ابرام  وبداية  اأخرى،  دولر  مليار   100 من 

اتفاقات ثنائية بالعمالت املحلية باأحجام 

جتارية �صخمة لكل بلد كما حدث يف اتفاق 

الرئي�ض  زي��ارة  خالل  وم�رض  رو�صيا  بني 

فالدمري بوتني الأخرية اإىل القاهرة، اإ�صافة 

اإىل  ذلك  ي�صري  حيث  اأخ��رى،  اتفاقات  اإىل 

الهيمنة  مواجهة  يف  الأوىل  اخلطوة  و�صع 

الأمريكية وبناء نظام دويل جديد، واجلدير 

من  متلكه  ما  على  رو�صيا  ان  هنا،  ذك��ره 

م�صادر طاقة ها هي تطلق �رضارة حروب 

الغاز يف وجه الغرب املتوح�ض.

»ساوث ستريم« سياسي
اإىل  ينظر  العامل  يعد  مل  ال�صياق،  هذا  ويف 

بعدم  بوتني  فالدميري  الرو�صي  الرئي�ض 

بعناده  عاد  فالرجل  مبالة،  ل  اأو  اكرتاث 

فاعاًل،  لعبًا  العامل  على  رو�صيا  يفر�ض 

على  حمتماًل  رئي�صًا  لعبًا  الأهم،  وهو  اأو، 

ال�صاحة الدولية.

اأبعد  رو���ص��ي��ا  ت��واج��ه  ال��ت��ي  فالتحديات 

للنفط،  منخف�صة  اأ�صعار  مع  التاأقلم  من 

تاأمني  من  اأعقد  ال�صرتاتيجية  وحاجاتها 

�صناعات  بناء  ومنها  ال��دول��ة،  م��وازن��ة 

كبرية  داخلية  �صوق  اأو  منتجة،  ت�صديرية 

ت�صدير  من  بعيداً   
رّ
والنمو بالتطور  ت�صمح 

الغربية،  ال��دول  و»ت��ع��اون«  اخل��ام  امل��واد 

متلكه  درٍع   
رّ
اأهم هي  حتديداً،  امليزة،  وهذه 

ال�صني اليوم.

حرب  هي  الطاقة  حرب  اأن  مو�صكو  تدرك 

احلرب  هذه  �صوق  وان  بامتياز،  �صيا�صية 

ترتبط بخنادق الوليات املتحدة امل�صتعلة 

عند عتبات اجلليد الرو�صي.

م�رضوع  اإلغاء  الرو�صي  الرئي�ض  فاإعالن 

حدث  جمرد  لي�ض  �صرتمي«  »�صاوث  اأنابيب 

ُق��درّرت  مب�رضوع  العمل  يوقف  اقت�صادي 

ثم  دولر  مليارات  بع�رضة  الأولية  تكلفته 

وَكلرّف   ،2014 يف  ملياراً   30 اإىل  ارتفعت 

العمالقة حتى  الرو�صية  �رضكة »غازبروم« 

اإلغاء  اإن  دولر.  مليار   4.5 ح��واىل  الآن 

 أميركا تخرج ديغول 

من الحكم وتدفع إلى إفالس 

بنك أنترا
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امل�رضوع والإعالن عن بديل له عرب تركيا 

اإلغاء حلف واإن�صاء  ال�صيا�صة  يعادلن بلغة 

اآخر مع قوى جديدة خمتلفة.

خط  م�رضوع  ينقل  اأن  املفرت�ض  من  كان 

اأنابيب »�صاوث �صرتمي« الغاز الطبيعي من 

الرب الرو�صي، حتت البحر الأ�صود، اإىل جنوب 

اأوروبا وو�صطها �� بلغاريا و�رضبيا واملجر 

والنم�صا.  وكرواتيا  و�صلوفينيا  واليونان 

وكان الغر�ض الأ�صا�صي من هذا اخلط ربط 

باأوكرانيا  املرور  دون  من  برو�صيا  اأوروبا 

من  املئة  يف   80 حواىل  تنقل  كانت  التي 

الغاز الطبيعي الرو�صي اإىل اأوروبا.

الهدف من التفاق الرو�صي - الرتكي نقل 

63 مليار مرت مكعب واإي�صالها اإىل اأوروبا 
مع  تفاهم  مذكرة  بروم«  »غاز  توقيع  بعد 

�رضكة »بوتا�ض« الرتكية لبناء خط اأنابيب 

مرحلته  يف  يزال  ل  �صيء  كل  لكن  بحري. 

وزي��ر  ب��الآت��ي.  التنبوؤ  ميكن  ول  الأوىل، 

الطاقة الرتكي تانر يلديز قال بعد التوقيع 

باأيام اإن العمل جاٍر لإجناز اتفاقية نهائية، 

لكن ل يزال من املبكر »نطق الكلمة الأخرية 

هو  وه��ا  ال��ي��وم«.  امل�صائل  ه��ذه  �صاأن  يف 

الغاز  نقل  اأهمية  على  التاأكيد  يعيد  بوتني 

اأوروبا عرب تركيا وذلك خالل املوؤمتر  اإىل 

املجري  الرئي�ض  مع  امل�صرتك  ال�صحايف 

ال�صابع  يف  بوداب�صت  يف  اأورب��ان  فيكتور 

»رو�صيا  بوتني  قال  حيث  �صباط،  من  ع�رض 

تركيا  عرب  الغاز  اأنابيب  خط  ملد  م�صتعدة 

مبا يلبي احتياجات اأوروبا«.

وهكذا، وباإلغاء امل�رضوع واقرتاح خط اأنابيب 

مو�صكو   » عرثرِ
َ
»ُتب مبا�رض،  تركي   �� رو�صي 

ت�صكيل  وتعيد  املنطقة،  يف  الطاقة  �صبكة 

جديدة  ديناميات  منها  تنتج  اأخرى  �صبكة 

اإن  تداعياتها.  بكل  ال�صيا�صية  العالقات  من 

القرار »القت�صادي« الرو�صي باإلغاء م�رضوٍع 

اأوكرانيا  اإىل ال�صغط على  اأ�صاًل يهدف  كان 

وبع�ض الدول الأوروبية اجلنوبية ال�رضقية، 

 بعالقات مو�صكو ال�صيا�صية مع بع�ض 
رّ
�صي�رض

�رضكائها الأوروبيني يف امل�رضوع. واإ�صافًة 

»دول  ل�  الكبرية  القت�صادية  اخل�صائر  اإىل 

�صخمة  بعائدات  ��دت  عرِ
ُ
و التي  الرتانزيت« 

مرادفة  وا�صتثمارات  كثرية  عمل  وفر�ض 

الدول خ�صائر  هذه  بع�ض  �صيكبد  للم�رضوع، 

اأنفقتا  اللتني  املجر و�رضبيا  �صيا�صية، مثل 

يف  ال�صيا�صي«  املال  »راأ�ض  من  كبرياً  قدراً 

خط  بناء  لدعم  الأوروب���ي  الحت��اد  حت��دي 

الأنابيب هذا.

مصاهرة سياسية أم زواج مصالح؟
باإعالنه  بوتني  قنبلة  دوي  عك�ض  وهكذا، 

اأنابيب  مب�رضوع  العمل  مو�صكو  وقف  عن 

»اقت�صاد  ا�صرتاتيجية  �صرتمي«  »���ص��اوث 

احلالية.  الدولية  العالقات  يف  الطاقة« 

واقت�صاد الطاقة هذا هو البعد �صبه الوحيد 

هو  ب��رب��اط  ب��اأوروب��ا  رو�صيا  يربط  ال��ذي 

رو�صيا برتكيا  ويربط  الإكراه،  بزواج  اأ�صبه 

برباط اأ�صبه بامل�صاهرة ال�صيا�صية اأو زواج 

امل�صلحة.

بوتني  اإع����الن  الأوروب����ي����ون  يه�صم  مل 

اإيقاف  عن  وامل�صمون،  بال�صكل  املفاجئ، 

م�رضوع »�صاوث �صرتمي« )التيار اجلنوبي(. 

�صنوات من التح�صري لنقل الغاز من رو�صيا 

حتديداً،  اأوكرانيا  تفادي  عرب  اأوروب��ا،  اإىل 

�ض من كل هذه  رماها الكرملني كما لو اأنه يئرِ

اللعبة. ووحده رئي�ض حكومة املجر فيكتور 

الأوروبية على  العقوبات  اأوربان حذر من 

العقوبات،  �صهرية  وانتقد يف جملة  رو�صيا 

»كمن  باأنه  الأوروبي  ال�صلوك  و�صف  حني 

يجدع اأنفه كي يغيظ خ�صمه«.

نجاح سياسي وجيوبولوتيكي
جمعت  التي  القمة  يف  جاء  ما  اأه��م  ولعل 

يف  اأنقرة  يف  والرتكي  الرو�صي  الرئي�صني 

ويف   ،2014 ع��ام  م��ن  الأول  ك��ان��ون  اأول 

ت�رضيح بوتني، هو تثبيت عامل اقت�صادي 

�� على  ر�صمي  ب�صكل  الأوىل  للمرة   - جديد 

ير�صم  بداأ  عامل  الدولية.  ال�صيا�صة  اأجندات 

وي�صكل  الكبار  الالعبني  ا�صرتاتيجيات 

الأح��الف  خريطة  يف   
رّ

ويغري التحالفات 

لعلرّه  بل  ومغاربها،  م�صارقها  يف  الدولية 

به  عنيُت  ذاتها:  ال��دول  خريطة  يف   
رّ

يغري

الطاقة  والغاز وم�صادر  النفط  نقل  اأنابيب 

الأخرى.

حقق  اجلديد  املقرتح  اخلط  اأن  يف  �صك  ل 

من  وجيوبولوتيكيًا«  »�صيا�صيًا  جناحًا 

اأنابيب  �صبكات  من  معقدة  خريطة  خالل 

معقدة  خريطة  ت�صتولد  التي  الطاقة  نقل 

من العالقات الدولية. وَقدَّرترِ اجلغرافيا اأن 

يكون لرو�صيا وتركيا دور خطري يف تكوين 

هذه ال�صبكات القت�صادية وال�صيا�صية. فهل 

جديدة  عالقة  وتتاأ�ص�ض  ال��دوران  يتكامل 

ال�صلطان  وتركيا  القي�رض  رو�صيا  ب��ني 

بذلك  فتنتهي  واأنابيبها،  الطاقة  حمورها 

تلك العالقة الباردة �صديدة احل�صا�صية التي 

ت�رضب جذورها يف حرب الأمرباطوريتني 

القرم  حرب  يف  بعدها  ومن   1774-1768
1853-1856؟

النظام القت�صادي  اأن  ا�صتنتاجه  ما ميكن 

الدويل الذي فر�ض على العامل ي�صري باأنفاق 

�صبابية ان مل نقل مظلمة. فمن �صنع هذا 

الع�صكرية قد ل  اأوج انت�صاراته  النظام يف 

يتمكن من احلفاظ عليه يف اأوج يل اأزرعه 

الع�صكرية واأزماته القت�صادية ويف مرحلة 

بروز قوى اقت�صادية وع�صكرية مواجهة له.

الحرب االقتصادية 

والمنعطفات الدولية... 

واليورو إلى المجهول

sinaa 145.indd   8 3/2/15   3:21 PM



A
FA

 U
S

A
AFA Parts and Service s.a.r.l, M

ar Antonios Street, B2, Jdeidet Al M
aten, Lebanon • 961-1-900663 • AFA@

AFAm
id-east.com

 w
w

w
.AFAindustries.com

• C
O

V
E

R
A

G
E

: Broad coverage of the m
ost   

   popular engines in service w
orld-w

ide today  
   including C

um
m

ins
®, C

aterpillar ®, D
etroit D

iesel ® 
   and N

avistar ®. 
• P

R
E

M
IU

M
 Q

U
A

L
IT

Y
: Application-specific

   m
aterials, C

AD
-C

AM
 engineering based on 

deep product know
ledge and precision, 

com
puter-driven m

anufacturing.
• 2

8
 Y

E
A

R
S

 of production 
   experience and unsurpassed
   custom

er service by friendly, 
   know

ledgeable professionals.  

Cum
m

ins®
 is the Registered Tradem

ark of Cum
m

ins Corporation
Caterpillar®

 and Cat are the Registered Tradem
arks of Caterpillar, Inc.

Detroit Diesel®
 is the Registered Tradem

ark of Detroit Diesel Corporation
Navistar®

 is the Registered Tradem
ark of Navistar Corporation

sinaa 145.indd   9 3/2/15   3:21 PM



العدد 145 اآذار 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L10

الحدث

 ،% ال�50  قاربت  بن�صبة  العاملية  النفط  اأ�صعار  انخفا�ض  ترك 

عن  للتعوي�ض  فر�صة  وخلق  اللبنانية  الأ���ص��واق  يف  ارتياحًا 

�صاعفت  والتي  اللبنانية  الأ�رض  مداخيل  اأ�صابت  التي  اخل�صائر 

النقدية. وتوقع  ال�صيا�صات  واأثقلت  الإنتاج يف امل�صانع  اأكالف 

تقرير للبنك الدويل اأن ينعك�ض انخفا�ض اأ�صعار النفط وم�صتقاته 

الأك��الف  م��ن  العديد  ف��ات��ورة  وبخف�ض  لبنان  على  اإي��ج��اب��ًا 

على  بالنفع  �صيعود  كما  الكهربائية.  الفاتورة  خ�صو�صًا  فيه 

امل�صتهلكني ويعزز النمو. 

النمو االقتصادي
خطة  تبنِّي  اأعقاب  يف  الأمني  الو�صع  ن 

ُرّ
حت�ص اأن  التقرير  وك�صف 

ن طفيف 
ُرّ
اأمنية يف طرابل�ض وت�صكيل حكومة جديدة ادى اإىل حت�ص

يف الو�صع الإقت�صادي للبنان. وزاد عدد ال�صياح الوافدين 40  % 

يف اأيلول 2014 باملقارنة بالفرتة نف�صها من العام ال�صابق، وزادت 

اإجمايل  منو  اإىل  كله  ذلك  ى  واأدَّ  ،%  8.4 بن�صبة  البناء  تراخي�ض 

البنك  موؤ�رض  قيا�ض  وفق  ال�صنوي  ربع  احلقيقي  املحلي  الناجت 

الدويل حلركة الن�صاط الإقت�صادي م�صجاًل قراءة اإيجابية يف الربع 

الثاين لعام 2014 باملقارنة بالعام ال�صابق. وتذهب تقديرات البنك 

الدويل اإىل اأن النمو يف عام 2014 �صيزيد زيادًة طفيفة اإىل 1.5 % 

%، ولكن من    0.9 2013 وهو  مرتفعًا عن املعدل الذي حتقَّق يف 

 2015 %  يف عام   2 واأل يتجاوز  النمو �صعيفا  اأن يبقي  املتوقع 

وهو ما يقل كثرياً عن م�صتواه املرتفع يف فرتة ما قبل عام 2011. 

واأ�صار اإىل اأنه من املتوقع اأن يكون الأثر الكلي على اقت�صاد لبنان 

ياأتي  كبرياً  وفراً  ق  �صتحقَّ العامة،  املالية  جانب  ففي  اإيجابيًا. 

الكهرباء.  ل�رضكات  احلكومة  مدفوعات  انخفا�ض  من  معظمه 

موؤاتيا  �صافيًا  اأثراً  املدفوعات  ميزان  ي�صهد  اأن  املحتمل  ومن 

اأثره على نق�صان حتويالت  لأن تراجع واردات الطاقة �صيطغى 

املغرتبني. ويحيط الغمو�ض بالأثر على القطاع احلقيقي، اإذ اإن 

انخفا�ض اأ�صعار املنتجات البرتولية �صيعزز ال�صتهالك اخلا�ض 

من ناحية، لكن تراجع حتويالت املغرتبني اللبنانيني يف البلدان 

ف هذا ال�صتهالك من ناحية اأخرى. �صعرِ
ُ
املنتجة للنفط قد ي

المالية العامة
العامة  ن و�صع املالية 

َّ
النفط، �صيتح�ص اأ�صعار  وبف�صل انخفا�ض 

ع اأن يزداد  للبنان الذي يت�صم باأوجه �صعف هيكلية. ومن امُلتوقَّ

العجز الكلي مليزانية احلكومة املركزية اإىل 10.2 % من اإجمايل 

% من الإجمايل    9.4 2014 �صعوداً من  الناجت املحلي يف عام 

اأوليا  ل البالد عجزاً 
ِّ
ُت�صج اأن  اأي�صا  2013. ومن املنتظر  يف عام 

التوايل  على  الثالثة  لل�صنة  وذلك   2014 يف  العامة  املالية  يف 

التوقعات  وت�صري  املحلي.  الناجت  اإجمايل  من   %  1.2 اإىل  لي�صل 

بح�صب التقرير اإىل اأن الدين العام الإجمايل �صي�صل اإىل 149  % 

من اإجمايل الناجت املحلي يف نهاية 2014. و�صيكون الأثر الأويل 

لنخفا�ض اأ�صعار النفط من خالل املدفوعات اإىل �رضكة كهرباء 

ل�رضكة  احلكومية  املدفوعات  ُت�صتخدم  املا�صي، مل  لبنان. ويف 

توليد  طاقة  تراجعت  وقد  ال�صتثمار.  لأغرا�ض  لبنان  كهرباء 

الكهرباء بينما ازداد الطلب. وتبلغ طاقة توليد الكهرباء حاليًا 

 3195 البالغ  ال��ذروة  وقت  بالطلب  باملقارنة  ميغاوات   2019
يجري  للتيار  يومية  انقطاعات  اإىل  ي��وؤدي  ما  وهو  ميغاوات، 

القطاع  من  موردين  من  باإمدادات  عنها  التعوي�ض  العادة  يف 

دون امل�صتهلكني تكلفة اإ�صافية كبرية 
ِّ
د هوؤلء امُلور

َّ
اخلا�ض. وكب

تعادل ثالثة اأمثال م�صتوى ر�صوم �رضكة كهرباء لبنان، وهو ما 

منذ  ثابتة  كانت  التي  الكهرباء  ر�صوم  رفع  عن  ال�صلطات  اأثنى 

عام 1996 )حينما كان �صعر النفط 25 دولراً للربميل(. ونتيجة 

ي ال�رضكة �صوى جزء �صئيل من تكاليفها، الأمر الذي  لذلك، ل ُتغطِّ

خلق عجزاً مزمنًا جتري تغطيته من خالل مدفوعات مبا�رضة من 

الناجت املحلي  اإجمايل  % من    3.9 احلكومة بلغت يف املتو�صط 

خالل ال�صنوات الع�رض املا�صية. وترتبط هذه املدفوعات باأ�صعار 

ال�صنوات  ويف   .2005 عام  منذ   0،4 الربط  معدل  ويبلغ  النفط، 

النفط مرتفعة ب�صكل غري معتاد،  اأ�صعار  القليلة املا�صية، كانت 

كهرباء  ل�رضكة  احلكومية  املدفوعات  زيادة  اإىل  ى 
َّ
اأد ما  وهو 

إقتصاد لبنان ينعم بإيجابيات انخفاض أسعار النفط:
تعزيز للنمو ووفر كبير في المالية العامة 
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2 % نسبة النمو اإلقتصادي المتوقعة في عام 

2015 مقارنة بـ1.5 % في عام 2014 و 0.9 % 

في عام 2013

لبنان التي بلغت يف املتو�صط 4.7  % من اإجمايل الناجت املحلي 

منذ عام 2011. و�صيكون لنخفا�ض اأ�صعار النفط اأثر اإيجابي على 

و�صع املالية العامة من خالل تقلي�ض املدفوعات اإىل ال�رضكة، 

واإن كان بعد تاأخري يرتاوح من �صتة اأ�صهر اإىل ت�صعة بالنظر اإىل 

دي زيت الوقود وزيت الغاز. 
ِّ
ور

ُ
هيكل التعاقدات اجلارية مع م

ميزان المعامالت الجارية
ر ال�صديد للبنان بالبلدان امل�صدرة للنفط من  على الرغم من التاأُثرّ

خالل حتويالت املغرتبني وال�صتثمارات، نظراً لو�صعه كم�صتورد 

ن ميزان مدفوعات هذا 
َّ
�صاف كبري للنفط، فمن املتوقع اأن يتح�ص

اجلارية  املعامالت  ميزان  عجز  اأن  اإىل  التنبوؤات  وت�صري  البلد. 

 ،2014 عام  يف  املحلي  الناجت  اإجمايل  من   %  8 حول  �صيحوم 

وهي ن�صبته نف�صها يف العامني ال�صابقني. والعامل الرئي�صي يف 

هذا الو�صع هو عجز كبري يف امليزان التجاري بلغ يف املتو�صط 

لبنان  ولأن   .2010 عام  منذ  املحلي  الناجت  اإجمايل  من   %   34
رئي�صي  عامل  الطاقة  من  واردات��ه  فاإن  للنفط  �صاف  م�صتورد 

من   %   8.3 املتو�صط  يف  بلغ  الذي  التجاري  العجز  عوامل  من 

ذلك،  عن  وف�صاًل  نف�صها.  الفرتة  خالل  املحلي  الناجت  اإجمايل 

فاإنه لتلبية احتياجات ميزان املدفوعات، �صيظل لبنان معتمداً 

التي ياأتي جزء كبري منها من  الداخلية،  التدفقات املالية  على 

اإجمايل  من   %   6.5 نحو  وتعادل  املغرتبني،  حتويالت  طريق 

ر حتويالت  الناجت املحلي )متو�صط ال�صنوات 2010-2013(. وتتاأثَّ

املغرتبني اأي�صا ب�صعر النفط، لأن جزءاً كبرياً من هذه التحويالت 

التعاون  جمل�ض  منطقة  يف  الكبرية  اللبنانية  اجلالية  من  ياأتي 

من  الكثري  لدخل  مهم  م�صدر  اأي�صا  املنطقة  وه��ذه  اخلليجي. 

موؤ�ص�صات الأعمال اللبنانية.

النفط  اأ�صعار  لنخفا�ض  يكون  اأن  املتوقع  من  عام،  وجه  ويف 

يف  املدفوعات  ميزان  على  بع�صا  بع�صهما  يعو�صان  اأث��ران 

لبنان. الأول اإيجابي ين�صاأ من انخفا�ض واردات الطاقة، والثاين 

ف املح�صلة  الت الدخل، وتتوقَّ
ِّ

�صلبي يرجع اإىل انخفا�ض متح�ص

ومتح�صالت  الطاقة  ل��واردات  الن�صبية  املرونة  على  النهائية 

الدخل بالن�صبة اإىل �صعر النفط. وت�صري تقديرات البنك الدويل اإىل 

اأن املرونة الن�صبية لواردات الطاقة ومتح�صالت الدخل بالن�صبة 

للفرتة كانون  الرتتيب  0.25 و0.12 على  تبلغ  النفط  اأ�صعار  اإىل 

اأي�صا  الطاقة  واردات  اأن  اإىل  ونظراً   .2013 الثاين -2010 متوز 

الت الدخل، فاإن هذا ينبئ باأن انخفا�ض اأ�صعار 
ِّ

اأكرب من متح�ص

النفط �صيكون له بوجه عام اأثر اإيجابي على ميزان املدفوعات. 

النمو والتضخم
ف على   اأما الأثر املتوقع على النمو فيكتنفه الغمو�ض و�صيتوقَّ

هبوط  و�صيعود  وتوقعاتها.  النفط  اأ�صعار  انخفا�ض  مدة  طول 

بافرتا�ض  النمو،  عزِّز 
ُ
وي امل�صتهلكني،  على  بالنفع  النفط  اأ�صعار 

تتعر�ض  قد  اأخ��رى  ناحية  من  لكن  الأخ���رى،  العوامل  ثبات 

حتويالت املغرتبني من البلدان املنتجة للنفط ل�صغوط اإذا ا�صتمر 

انخفا�ض اأ�صعار النفط فرتة طويلة. و�صترتاجع معدلت الت�صخم 

الأ�صا�صي مع انخفا�ض اأ�صعار النفط.
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وج��ودة  ل�صالمة  العربي  »امل��ن��ت��دى  اأظ��ه��ر 

ة 
رّ
الأمريكي وال��دواء  الغذاء  اإدارة  اأن  الغذاء«، 

من  ���ص��ن��ف��ًا   145 ن��ح��و  اإدخ�����ال  »رف�����ص��ت 

الوليات  اأ���ص��واق  اإىل  ة 
رّ
العربي ال�����ص��ادرات 

ن�صبة  وكانت  املا�صي،  العام  املتحدة خالل 

ة املرفو�صة 
رّ
�صادرات ال�صلع الغذائية اللبناني

ومن  ة 
رّ
العربي تلك  اإىل  قيا�صًا  الأق���ل،  ه��ي 

اأجمع  لذا  عمومًا«.  ة 
رّ
العربي مة  املنظرّ خارج 

وال�صناعات  التجارة  غرف  احتادات  روؤ�صاء 

املنتدى  اأعمال  افتتاح  يف  العربية  الغذائية 

متام  اللبناين  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  برعاية 

لالإقت�صاد  ار 
رّ

الق�ص عدنان  »مبنى  يف  �صالم 

العربي«، على اأن القطاع يحتاج اإىل مزيد من 

اجلهود لإزالة الثغرات من اأجل ت�صحيح م�صار 

الإنتاج وزيادة الت�صدير.

العام  الإحتاد  مه  ينظرّ الذي  املنتدى  وح�رض 

للبالد  والزراعة  وال�صناعة  التجارة  لغرف 

الإقت�صاد  وزارة  م��ع  بالتعاون  ة، 
رّ
العربي

التجارة  غرف  واحت��اد  اللبنانية،  والتجارة 

والإحت��اد  لبنان،  يف  وال��زراع��ة  وال�صناعة 

»جمموعة  و  ة، 
رّ
الغذائي لل�صناعات  العربي 

 400 على  يزيد  ما  والأع��م��ال«،  الإقت�صاد 

ة 
رّ
ة وعربي

رّ
ة لبناني

رّ
ة واقت�صادي

رّ
ة ر�صمي

رّ
�صخ�صي

اأبو  وائل  ة 
رّ
العام ة 

رّ
ال�صح ووزراء  ة، 

رّ
واأجنبي

حكيم،  اآلن  والتجارة  والإقت�صاد  فاعور، 

د امل�صنوق.
رّ
والبيئة حمم

سالم
القطاع  اأن  اإىل  اأ�صار فيها  واألقى �صالم كلمة 

راً  تاأثرّ الأك��رث  القطاعات  اأح��د  كان  ال�صحي 

برتاخي القب�صة الرقابية للدولة، ما ا�صتدعى 

�صالمة  ل�صمان  حملة  اإط��الق  حكومتنا  من 

�صالمة  يف  الف�صاد  ومكافحة  املواطن  غذاء 

اإننا  القول  اإمكاننا  »يف  واأ�صاف  ال��غ��ذاء«. 

التي  املوؤ�ص�صاتية  اخلطوات  مرحلَة  دخلنا 

الغذاء، ومن بينها  اإىل �صمان �صالمة  تهدف 

الذي  ال��غ��ذاء  �صالمة  قانون  م�رضوع  اإق���رار 

اإحالته  وينتظر  النيابية  اللجان  يف  اأجُن��ز 

على الهيئة العامة ملجل�ض النواب ملناق�صته 

واإقراره، ومنها اأي�صًا اقرتاح وزارتي ال�صحة 

ملتابعة  �صحية  عامة  نيابة  اإن�صاء  والعدل 

امل��واط��ن.  غ���ذاء  و�صالمة  ال�صحة  ق�صايا 

اآلية تن�صيق  ويجري العمل حاليًا على اإجناز 

وتكامل بني الوزارات املعنية يف هذا ال�صاأن، 

واإعداد تعديل لقانون حماية امل�صتهلك حيال 

ت�صديد العقوبات على املخالفني«.

القصار
من جهته، لفت الرئي�ض الفخري لحتاد الغرف 

العربية عدنان الق�صار اإىل اأن »�صالمة الغذاء 

وجودته، هما �صفتان متالزمتان ومرتابطتان 

بالأخرى، وتعتربان حقًا من حقوق  اإحداهما 

الغذاء  �صالحية  مدى  عن  ان 
رّ

وتعرب الإن�صان، 

عوامل  من  ه 
رّ
وخ��ل��و والت�صدير،  لالإ�صتهالك 

ة 
رّ
ال�رضر لل�صحة، وكذلك عن �صفاته الرتكيبي

ل امل�صتهلك له«. 
رّ
وقيمته الغذائية وتقب

الغذاء وجودته، ل  �صالمة  »تراجع  اأنرّ  واأعلن 

ة 
رّ
التاأثريات املبا�رضة على �صح يقت�رض على 

تكاليف  اإح��داث  اإىل  يتعدرّاها  بل  الإن�صان، 

لذلك  وما  باهظة،  ة 
رّ
واإجتماعي ة 

رّ
اإقت�صادي

الغذائي  الأم���ن  على  ة 
رّ
�صلبي تداعيات  م��ن 

الت�صويق  اأن  �صيما  ول  عمومًا،  والإقت�صاد 

الإج��ب��اري   
رّ
امل��م��ر هما  والت�صدير  املحلي 

لتطوير الإقت�صاد وحتقيق الإزدهار.«

شقير
ولفت رئي�ض احتاد الغرف التجارة وال�صناعة 

والزراعة يف لبنان حممد �صقري اإىل اأن »اأهمية 

�صالمة الغذاء، التي باتت ت�صكل هاج�صًا يوميًا 

لكل املواطنني وهدفًا اأ�صا�صيًا لدى ال�صلطات 

املعنية يف كل الدول حول العامل، ت�صتدعي منا 

جميعًا، قطاعًا عامًا وقطاعًا خا�صًا عربيًا، 

والطاقات،  والإمكانات  اجلهود  كل  ت�صخري 

لتوفري �صالمة الغذاء للمواطن العربي«. واأعلن 

واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  »ال�رضاكة  اأن 

الأهداف  اإىل  للو�صول  الأف�صل  الطريق  »هي 

املرجوة مبرونة وفعالية«.

الجفان
اأما رئي�ض الحتاد العربي لل�صناعات الغذائية 

هيثم  اجلفان فاأ�صار اإىل وجود »ثغرات تنعك�ض 

ة والت�صدير على 
رّ
على م�صتوى الأ�صواق املحلي

ة 
رّ
الرغم من اجلهود املبذولة يف الدول العربي

اإىل  لفت  اإذ  الغذاء«.  �صالمة  قوانني  لتحديث 

اأن الإح�صاءات ت�صري اإىل »رف�ض اإدارة الغذاء 

�صنفًا   145 نحو  اإدخ��ال  ة 
رّ
الأمريكي وال��دواء 

الوليات  اأ�صواق  اإىل  ة 
رّ
العربي ال�صادرات  من 

موؤ�رضرّ  وهو  املا�صي،  العام  خالل  املتحدة 

وحتديد  عنده  ف  التوقرّ اجلميع  من  ي�صتدعي 

الأ�صباب لل�صعي اإىل املعاجلة والت�صحيح«.

ايخهورست
يف  الأوروب��ي  الإحت��اد  بعثة  رئي�صة  واأ�صادت 

»المنتدى العربي لسالمة الغذاء« يوصي باعتماد استراتيجية عربية مشتركة
سالم: دخلنا مرحلة  ضمان سالمة الغذاء

الحدث

أبوزكي  الجفان شقير القصار سالم

sinaa 145.indd   12 3/2/15   3:21 PM



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 145 اآذار 2015
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 13

به  تقوم  »مب��ا  اإيخهور�صت،  اأجنلينا  لبنان 

�صالمة  ملف  �صعيد  على  ة 
رّ
اللبناني احلكومة 

الإحت��اد  اأن  على  و�صدرّدت  وجودته«.  الغذاء 

ة يف لبنان، وهو م�صتعد 
رّ
»يدعم اجلهات الر�صمي

للتعاون معها يف هذا املجال، علمًا اأنه �صبق 

اإطار  يف  واأخ��رى  ة 
رّ
حكومي موؤ�ص�صات  ودع��م 

املزيد  لتقدمي  حا�رض  وهو  امل��دين،  املجتمع 

اأمر  الغذاء هي  اأن مو�صوع �صالمة  خ�صو�صًا 

ة«.
رّ
اأ�صا�ض ول يجوز التعاطي معها ب�صطحي

أبوزكي
والأعمال«  الإقت�صاد  »جمموعة  رئي�ض  اأما 

»املو�صوع  اأن  اإىل  فلفت  زك��ي  اأب��و  روؤوف 

 غذاءنا ودواءنا 
رّ

اأجله، مي�ض الذي جنتمع من 

الأقنعة  ك�صف  على  ويقوم  جميعًا  وحياتنا 

الغذاء واملاء  �صاذة يف جمال  عن ممار�صات 

غاية  ويف  م�صبوق  غ��ري  اأم��ر  وه��و  وال���دواء 

م�صتمرة  احلملة  اأن  خ�صو�صًا  الأه��م��ي��ة، 

اأن  علمًا  م�صبوقة،  غ��ري  ر�صمية  وبحيوية 

النتائج املحققة حتى الآن تدعو اإىل التفاوؤل«.

التوصيات
تناولت  تو�صيات  املنتدى  ع��ن  و���ص��درت 

تعديل املعايري العربية ل�صالمة الأغذية لكي 

تتوافق مع املعايري الدولية، وا�صرتاط ح�صول 

�صهادات  على  بالغذاء  املعنية  املوؤ�ص�صات 

اإعطاء  بعد   ISO 22000 و/اأو   HACCP ال� 

واعتماد  حم��درّدة،  زمنية  مهلة  املوؤ�ص�صات 

ال�صرتاتيجيات  مع  متوافقة  دة 
رّ

موح معايري 

الظروف  وبح�صب  الغذاء  ل�صالمة  الوطنية 

املنظم  والفح�ض  الك�صف  بهدف:  املناخية 

واملطاعم  امل�صانع  يف  الإنتاج  مراكز  على 

دة 
رّ

موح �رضوط  و�صع   � التوزيع  وموؤ�ص�صات 

كل  يف  واملفت�صني  املراقبني  كفاءة  لدرجة 

دة 
رّ

اإعتماد املختربات معايري موح  � املناطق 

و�صع   � ث��ات 
رّ
امل��ل��و ع��ن  والك�صف  للفح�ض 

والبنية  الإن�����ص��اءات  يف  الواجبة  ال�����رضوط 

الإ�صرتاطات  والآلت وكل  التحتية واملعدات 

التي توفر اإنتاج غذاء �صليم للموؤ�ص�صات التي 

تتعاطى اإنتاج الغذاء، كل ذلك قبل الرتخي�ض 

النهائي لال�صتثمار.

إستكمال التشريعات
والنظامي،  ال��ق��ان��وين  ال�صعيد  على  اأم���ا 

الت�رضيعات  ا�صتكمال  ب�:  املنتدى  فاأو�صى 

لتتبع  املنا�صبة  والنظم  القوانني  وو�صع 

ت�صكل �صمام  والتي  الغذائية،  ال�صل�صلة  كامل 

العربي  امل��واط��ن  ح�صول  ل�صمان  الأم���ان 

ثات، ومطابق 
رّ
على غذاء �صليم خاٍل من امللو

دوليًا  املعتمدة  واملقايي�ض  للموا�صفات 

املتحدة  الأمم  ملنظمة  الغذائي  الد�صتور  يف 

العاملية  ال�صحة  ومنظمة  والزراعة  لالأغذية 

الوقائي  والنظام   ،)Codex Alimentarius(

 .HACCP لتحليل املخاطر املت�صلة بالغذاء 

لتعزيز  الإلتزام  من  م�صتوى  اأعلى  اإعتماد   �

اأجهزة الرقابة الوطنية، وخ�صو�صًا من خالل 

اعتماد وتطبيق �صيا�صات الوقاية عرب كامل 

ال�صل�صلة الغذائية � تبني اآلية متكاملة لل�صالمة 

واجلودة، يتم من خاللها توزيع امل�صوؤوليات 

بني الوزارات وفق املجالت والإخت�صا�صات، 

اإن�صاء هيئة عليا م�صتقلة تعتمد املعايري  مع 

العلمية لالإ�رضاف والرقابة، بالتعاون الوثيق 

امل�صتهلك  حماية  وجمعيات  هيئات  م��ع 

العربية � اإعتماد ا�صرتاتيجية عربية م�صرتكة 

ال�رضورية  التحتية  البنى  تطوير  ت�صتهدف 

موحد  نظام  من  الغذائية،  واجلودة  لل�صالمة 

ملوا�صفات ال�صالمة واجلودة والإعتماد لل�صلع 

على  واآليات،  وقوانني  وت�رضيعات  الغذائية، 

هيئة  اإىل  ال�صرتاتيجية  هذه  تنفيذ  يوكل  اأن 

الغذائية،  واجل��ودة  لل�صالمة  م�صرتكة  عربية 

ال بني املنظمات والإحتادات  بالتعاون الفعرّ

العربية امل�صرتكة املعنية بالغذاء والت�صنيع 

مظلة  حت��ت  ال��ع��ام��ة،  وبال�صحة  ال��غ��ذائ��ي 

اجلامعة العربية، لتعمل على الإر�صاد وتقييم 

من  املنا�صبة،  الإج��راءات  وتقرتح  املخاطر 

مع  بالتن�صيق  املبكر،  الإن��ذار  �صبكة  خالل 

اجلهات العربية املعنية، ولال�صطالع بتعميم 

ثقافة �صالمة وجودة الغذاء.

تأمين انسياب آمن
التجارة  منطقة  »حت�صني  التو�صيات  اأك��دت 

اآمن  ان�صياب  لتاأمني  الكربى  العربية  احل��رة 

التي  العقبات  واإزال���ة  الغذائية،  للمبادلت 

تواجه التجارة العربية البينية يف هذا املجال، 

بالفحو�صات  املطالبة  يف  املغالة  واأهمها: 

املخربية، و�صع موا�صفات قيا�صية تعجيزية 

ل تنطبق على الإنتاج الوطني، و�صع عراقيل 

و�صهادات  جديدة  موا�صفات  من  م�صتحدثة 

م�صبقة  ا�صترياد  برخ�ض  املطالبة  ج��دي��دة، 

يف  التاأخري  اإعطائها،  عدم  بهدف  والت�صويف 

انتهاء  حني  اإىل  الب�صاعة  تخلي�ض  اإج��راءات 

�صالحيتها«.

الهيئات الرقابية العربية
يف ما خ�ض العالقات بني الهيئات الرقابية 

تبادل  تعزيز  اإىل  التو�صيات  دعت  العربية، 

الدول  يف  الرقابية  الهيئات  بني  املعلومات 

اجلمارك  اإدارات  مع  اجلهود  وتعزيز  العربية 

وت�صديد  املغ�صو�صة  الغذائية  ال�صلع  ملحاربة 

ال�صلع،  بي هذه 
رّ
قي ومهر

رّ
م�صو العقوبات على 

العربية  الدول  التعاون وتبادل اخلربات بني 

عامة،  ب�صفة  الغذاء  �صالمة  جمال  يف  كافة 

البينية،  التجارة  تي�صري  على  ينعك�ض  مبا 

والو�صول باملنتج يف هذه الدول اإىل امل�صتوى 

يف  واخلا�ض  العام  القطاعني  تعاون  الآمن، 

ال�صالمة  ملتطلبات  تدريبية  عمل  ور�ض  عقد 

واملراكز  اجلامعات  دعوة  الغذائية،  واجلودة 

خدمة  نحو  الأب��ح��اث  توجيه  اإىل  البحثية 

العربية  املنظمات  دع��وة  ال��غ��ذاء،  �صالمة 

توعية  برامج  و�صع  على  العمل  اإىل  املعنية 

يف  اخلربات  وتبادل  الغذاء  ب�صالمة  خا�صة 

ال��دول  جلميع  متاحة  وتكون  املجال،  ه��ذا 

العربية.

المشاركون في افتتاح المنتدى
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ل�صالمة  العربي  »املنتدى  ن 
رّ
ت�صم

وجودة الغذاء« جل�صات عمل، �صاركت 

اللبنانيني،  ال��وزراء  من  نخبة  فيها 

واإخت�صا�صيني  دكاترة  اإىل  اإ�صافة 

وباحثني  واإقت�صاديني  ومعنيني 

و�صارك  واأجانب،  وعربا  لبنانيني 

رئي�ض  فريجي،  مو�صى  املهند�ض 

م�رض،   – القاب�صة  ال���وادي  �رضكة 

 – الزراعية  التنمية  �رضكة  موؤ�ص�ض 

اإمن��اء  �رضكة  رئي�ض  نائب  لبنان، 

لالإنتاج الداجني – ال�صودان، ورئي�ض 

الإحتاد  والأعالف يف  الدواجن  جلنة 

املعايري  »دور  عنوان  حملت  جل�صة  يف  الغذائية  لل�صناعات  العربي 

يف  العربي  والت�صدير  البينية  والتجارة  الإنتاج  تعزيز  يف  ال�صليمة 

اأ�صواق الإحتاد الأوروبي«.   وت�صمنت اجلل�صة مداخلة له عر�ض فيها 

معايري الغذاء ال�صليم، حمفزات اإنتاج الغذاء ال�صليم، معوقات التجارة 

ة، وقدرة الت�صدير اإىل الدول الأوروبية.
رّ
البيني

معايير الغذاء السليم
وعدد فريجي املنظمات واملكاتب التي تعنى مبعايري الغذاء ال�صليم، 

وهي:

 Codex Alimentarius كودك�ض األيمنتاريو�ض

مكتب �صالمة الغذاء وخدمات التفتي�ض FSIS التابع لوزارة الزراعة 

USDA الأمريكية

EU Regulation اأنظمة الإحتاد الأوروبي

OIE املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية

Libnor موؤ�ص�صة املقايي�ض واملوا�صفات اللبنانية

العربية  الدول  من  دولة  كل  يف  واملوا�صفات  املقايي�ض  موؤ�ص�صات 

والعامل

محفزات إنتاج الغذاء السليم
واأ�صار فريجي يف ال�صق الثاين من مداخلته واملتعلق مبحفزات اإنتاج 

اخلا�ض«،  القطاع  على  تقع  الإنتاج  »مهمة  اأن  اإىل  ال�صليم  الغذاء 

والبنية  الإن�صاءات  يف  الواجبة  ال�رضوط  و�صع  �رضورة  اإىل  ولفت 

اإنتاج غذاء  ر  التحتية واملعدات والآلت وكل الإ�صرتاطات التي توفرّ

�صليم للموؤ�ص�صات التي تتعاطى اإنتاج الغذاء، قبل الرتخي�ض النهائي 

لالإ�صتثمار«.

اإنتاج الغذاء من  اإلزام املوؤ�ص�صات التي تتعاطى  و�صدرّد على وجوب 

على  احل�صول  وامل�صت�صفيات  الفنادق  ومطابخ  ومطاعم  م�صانع 

�صهادة HACCP او ISO 22000 اأو كليهما، واإعطاء مهلة زمنية لها 

للتزام هذه الإ�صرتاطات حتت طائلة اإقفالها.

كي   Libnor موا�صفات  تعديل  اأهمية  على  ال�صوء  فريجي  و�صلرّط 

وال�  FSIS موا�صفات  مع  تتطابق 

EU والإب��ت��ع��اد ع��ن امل��غ��الة يف 
بع�صها.

���رضورة  على  فريجي  اأ�صاء  كما 

امل�صتهلك،  حماية  قانون  تعديل 

التعاطي  يف  باجلائر  و�صفه  اإذ 

تخويف  درجة  اإىل  املخالفات  مع 

و»ته�صيل« امل�صتثمرين. 

تعديل  ����رضورة  على  ���ص��درّد  كما 

قانون حماية الإنتاج الوطني الذي 

اإنتاج  حماية  الآن  حتى  ا�صتحالت 

ب�صبب  الوطني  الإن��ت��اج  م��ن  واح��د 

�رضوطه التعجيزية.

معوقات التجارة البينّية
مبعوقات  واملتعلق  مداخلته  من  الثالث  ال�صق  يف  فريجي  ولفت 

د معظم الدول العربية باتفاقية منطقة 
رّ
التجارة البينية، اإىل عدم تقي

ة العربية، من خالل املطالبة بالفحو�صات املخربية 
رّ
التجارة احلر

قيا�صية  موا�صفات  و�صع  املختربات،  من  حم��دود  غري  ع��دد  من 

م�صتحدثة  عراقيل  الوطني، و�صع  الإنتاج  تنطبق على  ل  تعجيزية 

من موا�صفات و�صهادات جديدة، املطالبة برخ�ض ا�صترياد م�صبقة 

تغيري  مبجرد  الب�صاعة  مبن�صاأ  العبث  اإعطائها،  بعدم  والت�صويف 

اإجراءات  العربية، والتاأخري يف  تو�صيبها واإعطائها �صهادة املن�صاأ 

تخلي�ض الب�صاعة اإىل حني انتهاء �صالحيتها.

قدرة التصدير
واأ�صار فريجي يف ال�صق الرابع من مداخلته، اإىل ال�صرتاطات ال�صعبة 

الغذائية  املواد  ل�صترياد  املتحدة  والوليات  اأوروبا  ت�صعها  التي 

موؤ�ص�صات  من  معتمدة  خمتربات  بوجود  املطالبة  تت�صمن  والتي 

متطابقة  الغذاء  �صالمة  قوانني  بوجود  واملطالبة  دولها،  اعتماد 

مع تلك املتوفرة لديها، واملطالبة بالك�صف على املزارع احليوانية 

بها  اخلا�صة  املعايري  ومطابقة   �صالمتها  من  والتاأكد  والداجنة 

يف تلك املزراع، واملطالبة بالك�صف على امل�صانع املنتجة للمواد 

الغذائية التي حتوي اأكرث من 5 % من املنتجات احليوانية واعتماد 

املطابق منها.

الحلول
ويف ختام مداخلته، عر�ض فريجي للخال�صة واحللول. واعترب اأنه 

من  امل�صتورد  على  الفاعلة  اجلمركية  احلماية  اعتماد  الدولة  على 

معظم املواد الغذائية حتفيزاً لإنتاجها حمليًا، والتوقف عن العمل 

باتفاقات التبادل التجاري احلر، واتفاقية املنطقة العربية احلرة، 

والتوقف عن ال�صعي  لالإن�صمام اىل منظمة التجارة العاملية.

شارك في جلسة عمل في »المنتدى العربي لسالمة وجودة الغذاء«
فريجي: العتماد حماية جمركية فاعلة

الحدث

فريجي متحدثًا
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الحدث

»سالمة الغذاء« تستقطب اهتمام القطاع الصناعي على األصعدة كافة
الحاج حسن: ال تناقض بين »السالمة« واإلقتصاد

عر�ض وزير ال�صناعة ح�صني احلاج ح�صن 

اأ�صحاب  نقابة  من  وف��داً  لقائه  خ��الل 

ال�����ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ب��رئ��ا���ص��ة منري 

الب�صاط، اجلهود التي يبذلها ال�صناعيون 

لناحية  الغذاء،  �صالمة  حملة  مواكبة  يف 

وقيام  واملوا�صفات،  املعايري  ال��ت��زام 

بدورها  املعنية  واملوؤ�ص�صات  ال��وزارات 

هذا  يف  العاملني  ومتابعة  ال��رق��اب��ي، 

منتظمة،  ت��دري��ب��ي��ة  ل����دورات  ال��ق��ط��اع 

احل�صول  بغية  العمل  ���رضوط  وحت�صني 

عليها  املتعارف  الدولية  ال�صهادات  على 

اأي ال�»اأيزو« وال�»ها�صب«.

الغذاء هي  اأن »�صالمة  واأكد احلاج ح�صن 

يتوقف  ل  وم�صتمر،  م�صتدام  عمل  نتيجة 

اأو  املعينة  ال�صهادة  على  باحل�صول 

تتحقق  واإمنا  تدريبية،  لدورة  باخل�صوع 

باللتزام الدائم باملعايري وال�رضوط ومن 

امل�صتمر«،  التدريب  من  الإف���ادة  خ��الل 

كل  ال��ت��دري��ب  ي�صمل  اأن  على  م�����ص��دداً 

املوؤ�ص�صات التي تعنى بال�صياحة والغذاء 

يف املناطق اللبنانية كافة.

البساط
 من جهته، لفت الب�صاط اإىل التزام النقابة 

الغذاء،  اإليها ب�رضوط �صالمة  واملنت�صبني 

تاأ�صي�ض  منذ  وج��دي  قدمي  التزام  »وه��و 

برنامج  �صارحًا   ،»1996 ع��ام  النقابة 

عملها يف املرحلة املقبلة، وتطلعاتها اإىل 

تعاون  واتفاقات  تفاهم  مذكرات  توقيع 

لتنظيم  وحملية  دولية  موؤ�ص�صات  مع 

ور�صات وحلقات تدريب وموؤمترات حول 

�صالمة الغذاء.

ال تناقض
لقائه  بعد  اأك���د  ق��د  ح�صن  احل���اج  وك���ان 

وال�صناعة  التجارة  غ��رف  احت��اد  رئي�ض 

ورئي�ض  �صقري  حممد  لبنان  يف  والزراعة 

المتياز  لرتاخي�ض  اللبنانية  اجلمعية 

�صالمة  بني  تناق�ض  »ل  اأن  عربيد،  �صارل 

»من  اأن  وراأى  الوطني.  والإقت�صاد  الغذاء 

تعنى  التي  اخلا�صة  املوؤ�ص�صات  م�صلحة 

حتافظ  اأن  والغذائي  ال�صياحي  بالقطاع 

وا�سعني  واهتمام  متابعة  على  الغذاء  �سالمة  م�ساألة  حازت 

وزير  ن�ساط  يف  ح�رضت  اإذ  كافة،  ال�سناعية  اجلهات  قبل  من 

ال�سناعة ح�سني احلاج ح�سن يف اأكرث من منا�سبة. وكان احلاج 

مواكبة  يف  ال�سناعيون  يبذلها  التي  اجلهود  تابع  قد  ح�سن 

�رضوط  وحت�سني  واملوا�سفات  املعايري  التزام  لناحية  احلملة 

العمل بغية احل�سول على ال�سهادات الدولية املتعارف عليها 

اأي الـ»اأيزو«والـ«ها�سب. وقد اأكد احلاج ح�سن يف جولته الأخرية 

على م�سانع املنت ال�سمايل »اأن م�سانع الغذاء يف لبنان �سليمة 

100 %«، كما �سدد بعد لقاء جمعه برئي�س احتاد غرف التجارة 

اجلمعية  ورئي�س  �سقري  حممد  لبنان  يف  والزراعة  وال�سناعة 

اأن »ل تناق�س بني  اللبنانية لرتاخي�س المتياز �سارل عربيد، 

�سالمة الغذاء والإقت�ساد الوطني«.

الغذائية  ال�سناعات  اأ�سحاب  نقيب  وقع  مت�سل،  �سياق  ويف 

للتعلّم  التمّيز  »موؤ�س�سة  ورئي�س  الب�ساط،  منري  اللبنانية 

والريادة«طعان �سعيب مذكرة تفاهم تهدف اإىل حماية اأ�سحاب 

وامل�ستهلكني على  وموؤ�س�ساتهم  اللبنانية  الغذائية  ال�سناعات 

اأ�سحاب  جهود  تكامل  تكري�س  املذكرة،  �ساأن  ومن  ال�سواء. 

�سمان  اأجل  من  ال�سحة  وزارة  جهود  مع  الغذائية  ال�سناعات 

م�سوؤولة  بطريقة  الغذائي  واأمنهم  امل�ستهلكني  و�سالمة  �سحة 

وقابلة للقيا�س«.
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ر 
رّ
لتطو امل��ع��اي��ري  على 

القطاع  ودور  اأعمالها، 

ال���رق���اب���ي هو  ال���ع���ام 

م�صاعد لهذه املوؤ�ص�صات 

على  امل��ح��اف��ظ��ة  يف 

�صالمة الغذاء«. واأ�صاف: 

مما  ن�صتفيد  اأن  »يجب 

امل��ا���ص��ي،  يف  ح�����ص��ل 

اك��ت�����ص��اف  مت  ح����ني 

ح�������الت خم���ال���ف���ات 

اأم���اك���ن  يف  م��ع��ي��ن��ة 

حمددة، وذلك من طريق 

موؤ�ص�صات  يف  البناء  يف  قدما  ال��ذه��اب 

قبل  من  باملعايري  الإلتزام  ويف  الدولة، 

�صورة  اإظ��ه��ار  ويف  اخل��ا���ض،  ال��ق��ط��اع 

لبنان احلقيقية«. وتابع: »اأعتقد اأن ل اأحد 

اخلا�ض  القطاع  من  اأحد  ول  ال��وزراء  من 

اأو  الداخل  يف  لبنان  �صورة  ت�صويه  يريد 

اأن  هو  امل�صوؤولون  يريده  ما  اخل��ارج.  يف 

�صليمًا.  لبنان  يف  ال��غ��ذاء  قطاع  ي�صبح 

احلملة التي ح�صلت يجب اأن ن�صتفيد منها. 

وعلى القطاع اخلا�ض اأن يلتزم بال�رضوط 

واملعايري، ويخ�صع للتدريب، وما �صنقوم 

الغذاء  به يف وزارة ال�صناعة مع م�صانع 

هو  تقريبا،  الألف  اإىل  عددها  ي�صل  التي 

تدريبية،  لدورات  فيها  العاملني  اإخ�صاع 

احلا�صلة  الها�صب  �صهادات  من  والتحقق 

هذا  يف  العاملون  يخ�صع  اأن  على  عليها، 

القطاع لدورة تدريبية متكاملة بالتعاون 

مع الغرفة وجمعية الفران�صايز«، م�صرياً اإىل 

 2015 عامي  خالل  �صي�صمل  »التدريب  اأن 

والعاملني  املوؤ�ص�صات  اأ�صحاب   2016 و 

�صهادات  على  للح�صول  متهيدا  فيها، 

 19000 والأي��زو   22000 والأي��زو  الها�صب 

18000، خ�صو�صا يف املوؤ�ص�صات  والأيزو 

التي تتعاطى الإنتاج ذي املخاطر العليا«.

مركز سالمة الغذاء
»املركز  اأع��م��ال  افتتح  قد  �صقري  وك��ان 

احتاد  اإىل  الغذاء«العائد  ل�صالمة  اللبناين 

يف  الغرفة،  مقر  يف  اللبنانية،  الغرف 

فهد،  نبيل  الغرفة  رئي�ض  نائب  ح�صور 

لرتاخي�ض  اللبنانية  اجلمعية  رئي�ض 

الإمتياز �صارل عربيد، ومدير عام الغرفة 

ربيع �صربا. 

اأم��ام  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  �صقري  واع��ت��رب 

املتدربني اأن »الإنطالقة ال�رضيعة للمركز، 

مذكرة تفاهم
م����ن ج���ه���ة اأخ�������رى، 

اأ���ص��ح��اب  نقيب  وق���ع 

الغذائية  ال�صناعات 

اللبنانية منري الب�صاط، 

ز 
رّ
ورئي�ض »موؤ�ص�صة التمي

والريادة«طعان  للتعلرّم 

تفاهم  م��ذك��رة  �صعيب 

جمعية  رئي�ض  برعاية 

ال�����ص��ن��اع��ي��ني ف���ادي 

ل.
رّ
اجلمي

اإىل  اجل��م��ي��ل  واأ����ص���ار 

امل�����رضوع حماية  ه��ذا  م��ن  »ال��ه��دف  اأن 

اللبنانية  الغذائية  ال�صناعات  اأ�صحاب 

ال�صواء«.  على  وامل�صتهلكني  وموؤ�ص�صاتهم 

لفت  بال�«وقائي«،  امل�رضوع  و�صف  واإذ 

اإىل اأنه »يرتكز على اإدارة م�صبقة للمخاطر 

وعلى اإيجاد حلول متنع ا�صتمرار ح�صول 

بحيث  املطابقة،  عدم  وحالت  الأخطاء 

اأ���ص��ح��اب  ج��ه��ود  خ��الل��ه  م��ن  تتكامل 

وزارة  جهود  مع  الغذائية  ال�صناعات 

و�صالمة  �صحة  �صمان  اأجل  من  ال�صحة 

بطريقة  الغذائي  واأمنهم  امل�صتهلكني 

م�صوؤولة وقابلة للقيا�ض«. واعترب اأن » هذا 

وا�صعًا  الباب  يفتح  الإ�صالحي  امل�رضوع 

اأمام الإرتقاء بقدرات ال�صناعات الغذائية 

اللبنانية ملواكبة التطورات وامل�صتجدات 

العاملية يف جمال جودة و�صالمة الغذاء«.

البساط
بدوره، �صجع الب�صاط اأ�صحاب ال�صناعات 

الفورية  املبادرة  على  اللبنانية  الغذائية 

التدقيق  خدمات  من  الإف���ادة  طلب  اإىل 

اأنظمتها  ع��ل��ى  اخل���ارج���ي  وال��ت��ق��ي��ي��م 

القانونية  واملتطلبات  لل�رضوط  وفقًا 

اخلا�صة  وال�صحية  والفنية  والتنظيمية 

وجوهر  اأ�صا�ض  �صت�صكل  والتي  بعملهم، 

املعايري التي �صتعتمد يف عملية التدقيق 

و�صالمة  ج��ودة  اأنظمة  على  والتقييم 

منهم   طلب  كما  لديهم.  النافذة  الغذاء 

ديهم 
رّ
التوا�صل والإت�صال ال�صفاف مع مور

يف  املتدخلني  جميع  وم��ع  وموزعيهم 

�صالمة  ل�صمان  والتوريد  الإمداد  �صل�صلة 

�صوائب  اأي  من  وتنقيتها  ال�صل�صلة  تلك 

 ب�صحة امل�صتهلك، وتنعك�ض بالتايل 
رّ
ت�رض

الغذائية  ال�صناعات  اأ�صحاب  على  �صلبًا 

اأنف�صهم.

اإجناز كبري لدوره ال�صرتاتيجي الوطني، 

الغذاء  �صالمة  توفري  م�صتوى  على  اإن 

�صورة  اإعطاء  م�صتوى  على  اأو  اللبناين، 

املوؤ�ص�صات  باهتمام  للخارج  اإيجابية 

اللبنانية بتوفري �صالمة الغذاء«. 

واأ�صار اإىل »اأن املركز �صيعمل على تنظيم 

متخ�ص�صة  تدريب  برامج  واعداد  ندوات 

الغذاء  وموا�صفات  �رضوط  تطبيق  حول 

حت�صري  م�صتوى  على  الإدارة  وح�صن 

وتو�صيب وتداول املاأكولت، ت�صمل اإعداد 

على  ال�صلة،  ذات  والكتيبات  املن�صورات 

اأن ي�صدر املركز �صهادات للمتدربني يف 

نهاية الدورة«.

دورات التدريب
لن  التدريب  دورات  »اأن  اإىل  �صقري  ولفت 

تكون حم�صورة يف مقر املركز يف غرفة 

تعميمها  �صيتم  بل  لبنان،  وجبل  بريوت 

لن�صهل  اللبنانية،  املناطق  ك��ل  على 

موظفيها  انتقال  عبء  املوؤ�ص�صات  على 

الطرق«،  باأ�صهل  التدريب  واحل�صول على 

معلنا »الإتفاق مع بلديتي جونيه وجبيل 

على تنظيم دورات تدريب يف املدينتني«.

اإىل املتدربني بت�صجيعهم  ه 
رّ

وتابع: نتوج

احلد  يف  ال���دورات  من  الإ�صتفادة  على 

ب�صمعة  يتعلق  الأم��ر  هذا  لأن  الأق�صى، 

لبنان و�صالمة غذاء اللبنانيني كما يرتبط 

اللبناين،  واملطبخ  وال�صناعة  بال�صياحة 

وطريقة عي�ض اللبنانيني، وبتاريخ لبنان 

وم�صتقبله«.

تباعا  �صتتواىل  ال����دورات  »اأن  واأع��ل��ن 

ل�صتيعاب كل العاملني يف قطاع الغذاء«، 

على  ك��ب��ريا  طلبا  ثمة  »اأن  اإىل  م�صريا 

العاملة  املوؤ�ص�صات  الدورات من قبل كل 

يف جمال الغذاء«.

جانب من افتتاح أعمال المركز اللبناني لسالمة الغذاء
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الحدث

شعيب
ر  �صة �صت�صخرّ

رّ
من جهته اأكد �صعيب »اأن املوؤ�ص

�صة 
رّ

املتخ�ص الب�رضيةرِ  َده��ا  م��واررِ جميع 

طة  ها الكفيلةرِ باإجنازرِ الأن�صطة املخطرّ وخرباترِ

كما  املهني،  الإح��رتافرِ  من  عاٍل  مب�صتوى 

والإتقان،  العناية  درجات  باأعلى  �صتعمل 

وال�صدق والإخال�ض والأمانة يف تقدمينا 

امل�صورة لهم يف اأي حيثية تتعلق مبجالت  

م�صادر  حتليل  ال��غ��ذاء،  و�صالمة  ج��ودة 

�صالمة  يف  احلرجة  النقاط  و�صبط  اخلطر 

الغذاء )الها�صب(، املوا�صفات واملمار�صات 

د�صتور  »هيئة  عن  ال�صادرة  ن��ات 
رّ
وامل��دو

ال���غ���ذاء، اجل�����ودة يف ���ص��ن��اع��ة ال��غ��ذاء 

ال�رضب  مياه  خدمات  ويف  وامل�رضوبات 

اجليدة  املمار�صات  الأزم��ات؛   ظروف  يف 

يف جمالت الت�صنيع، والإنتاج، والزراعة، 

ال�صحية،  والنظافة  البيطري،  وال��ط��ب 

والتوزيع، والتجارة؛  �صالمة �صل�صلة الإمداد 

وامل�صتودعات  امل�صانع  اإدارة  والتوريد، 

النقل،  و�صيارات  والتوزيع  البيع  ونقاط 

اإدارة بع�ض العمليات الإنتاجية من خالل 

اأنظمة  اإدارة  املوؤ�ص�صة؛   خارج  من  طرف 

اإدارة  وعملياتها؛   ومعداتها  التقيي�ض 

والبيئة؛  واجل��ودة،  وامل�صاريع،  املخاطر، 

اإدارة وقيا�ض ر�صى امل�صتهلك ومعاجلة  و 

ال�صكاوى وحل النزاعات.

نصراوي
من جهته، اعترب عميد ال�صناعات الغذائية 

جورج  ال�صناعيني  جمعية  رئي�ض  نائب 

ن�رضاوي يف ت�رضيح اإعالمي، اأن احلملة 

التي يقوم بها وزير ال�صحة العامة وائل 

امل�صتهلك  حلماية  �رضورية  فاعور  اأبو 

انعك�ض  الإعالمي  اأ�صلوبه  لكن  واملجتمع 

�صلبا على القطاع الإقت�صادي«.

تكون  الق�صايا  هذه  معاجلة  اأن  واأعلن 

بالرتوي واحلكمة، مبعنى اأن وزير ال�صحة 

املوؤ�ص�صات  اإىل  مراقبني  اإر�صال  ي�صتطيع 

يوجه  خمالف  م�صنع  وكل  ال�صناعية، 

ولي�ض  و���ص��ع��ه  ح 
رّ
لي�صح اإن�����ذار  اإل��ي��ه 

بالطريقة الإعالمية التي �رضبت الو�صع 

الإقت�صادي وال�صناعي وال�صياحي.

مب�رضوع  تقدم  اأنه  اإىل  ن�رضاوي  واأ�صار 

نقيبا  كان  عندما  الغذاء  �صالمة  قانون 

لل�صناعات الغذائية وو�صعه يف ت�رضف 

اأدراج  احلكومة، لكن امل�رضوع و�صع يف 

هذا  غياب  ظل  يف  اأنه  موؤكدا  ال��وزارات، 

القانون �صتبقى الأمور متفلتة.

ر 
رّ
ت�صه اأن  ال��دول��ة  ت�صتطيع  »ل  وق���ال: 

ب��الإق��ت�����ص��اد وت�����رضب��ه ق��ب��ل اإ���ص��الح 

م�صوؤولياتها«،  حتمل  وعليها  و�صعها، 

على  قانونية  ���رضوط  و�صع  اإىل  داعيا 

املوؤ�ص�صات ويف حال خمالفة اأي موؤ�ص�صة 

حتا�صب �صمن الأ�ص�ض القانونية.

جمل�ض  رئي�ض  مع  بحث  اأن��ه  اإىل  ولفت 

�صالمة  مو�صوع  يف  �صالم  متام  ال��وزراء 

الغذاء، مبديا ارتياحه لأن القانون و�صع 

على �صكة التنفيذ. وقال: »لدينا مالحظات 

التي  الإع��الم��ي��ة  احلملة  اإىل  بالن�صبة 

معاجلة  الوزير  وي�صتطيع  قا�صية،  كانت 

الت�صهري  دون  من  وزارته  من  الأمور  كل 

يف  جمتمعنا  توتري  من  بعيدا  والإ�صاءة 

ظل الأو�صاع الإقت�صادية املرتدية«.

ورشة عمل في غرفة التجارة عن سالمة الغذاء
التجارة وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل  اأقيمت يف غرفة 

لبنان ور�صة عمل علمية ملعاجلة اأزمة �صالمة الغذاء يف لبنان، 

عطوي،  باإح�صان  ممثال  فاعور  اأبو  وائل  ال�صحة  وزير  برعاية 

الوزير  جمدلين،  عاطف  النيابية  ال�صحة  جلنة  رئي�ض  وح�صور 

ال�صابق نقول نحا�ض، نبيل فهد ممثال رئي�ض غرفة التجارة حممد 

�صقري، وعدد من املخت�صني والإقت�صاديني.

واأيدت الور�صة »احلملة التي قام بها اأبو فاعور وم�رضوع القانون 

»املوافقة  متمنية  لل�صحة«،  الفرعية  اللجنة  عليه  وافقت  الذي 

على هذا امل�رضوع يف املجل�ض النيابي«. واأو�صت اأن »تكون هناك 

�صيا�صة عليا ل�صالمة الغذاء يف لبنان على م�صتوى الوطن تهدف 

اإىل حماية امل�صتهلك من الأمرا�ض ومن الأطعمة الفا�صدة«.

وحتدث رئي�ض غرفة التجارة الدولية - فرع لبنان وجيه البزري 

عن ف�صيحة �صالمة الغذاء »التي طاولت كل بيت وهددت حياة كل 

مواطن«، منوها ب«حملة وزارة ال�صحة لقمع الف�صاد وت�صحيح 

اخللل«. 

بدوره اأكد فهد اأن »لبنان بحاجة اإىل هيئة لبنانية ل�صالمة الغذاء 

الأزمات«.  اأيام  يف  احللول  اإيجاد  على  وت�صارع  جودته  ت�صمن 

اأن  ن�رض  مي�صال  والإمن��اء  للغذاء  اللبنانية  الهيئة  رئي�ض  واأك��د 

ونقل  وتخزين  تعداد  يتناول  علمي  نظام  الغذائية  »ال�صالمة 

املواد وفقا للمعايري التي ترتكز على اأ�ص�ض طبية وعلمية تهدف 

اإىل احلفاظ على �صحة املواطن«.  

اللبنانية  اجلمعية  رئي�ض  قرطا�ض  ع��ادل  ال�صابق  الوزير  اأم��ا 

ل�صدقاء املياه فاأكد اأن »تاأمني الغذاء ال�صليم حق لكل مواطن«. 

العني  �صتكون  الغذاء  ل�صالمة  اللبنانية  »الهيئة  اأن  اإىل  ولفت 

من  انتقا�ض  دون  من  ال��غ��ذاء   وج��ودة  �صالمة  على  ال�صاهرة 

�صالحيات ومهام باقي الوزارات«.

وكانت لرئي�ض جلنة ال�صحة النيابية عاطف جمدلين كلمة حتدث 

الذي  اجلديد  الغذاء  �صالمة  لقانون  النهائية  ال�صيغة  عن  فيها 

�صي�صمح  »القانون  اأن  اإىل  واأ�صار  اأ�صمي »قانون با�صل فليحان«. 

مبتابعة علمية دقيقة لكل مراحل الغذاء من خالل هيئة م�صتقلة 

ت�رضف على هذه العملية«.

اإىل  له  ال�صابق نقول نحا�ض يف مداخلة  الإقت�صاد  وتطرق وزير 

اجلهاز  يف  احلا�صل  اخللل  وهو  لبنان  يف  اخلطاأ  »مكامن  اأحد 

قامت  قد  كانت  ال�صابقة  »احلكومة  ب��اأن  مذكرا  الق�صائي«، 

عدد  بفر�ض  املعنية  ال��وزارات  وعملت  م�صابه  قانون  ب�صياغة 

هائل من الغرامات على املخالفني اإل اأن الق�صاء مل يتابعها بل 

ت�صاهل معها فلم يدفع �صوى القليل منها فقط«.

الرقابة  »عمليات  اأن  اإح�صان عطوي  ال�صحة  وزير  واعترب ممثل 

نون غذاء مطابقا 
رّ
على العديد من منتجي الغذاء اأكدت اأنهم ل يوؤم

نتائج  اإىل  واأدى  املحلي  امل�صتهلك  ثقة  ا�صعف  ما  للموا�صفات 

ترميمها  ميكن  الثقة  »هذه  م�صيفا:  اآخ��ر«،  �صعيد  على  �صلبية 

باإقرار قانون ي�صمل جميع الأحكام الكفيلة بتاأمني الغذاء ال�صليم. 

تاأ�صي�ض جهاز  اإىل  اإ�صافة  الغذائي  الأمن  وبالتايل رفع م�صتوى 

رقابي خبري قادر على تنفيذ اأحكام القانون«.
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ن�شاطات �شناعية

خوري  داي��ري  م�صنع  اجلولة  و�صملت 

ل اأخوان 
رّ
لالألبان والأجبان، وم�صنع جمي

للتجهيزات  تكنيكا  م�صانع  للكرتون، 

الغذائية،  للمواد  فود  وعون  الكهربائية، 

وبيتفورم وGPI للبال�صتيك، ون�صار تكنو 

وكرو�رضي  البال�صتيك،  خلزانات  غروب 

و�صالتك  ال�صاحنات،  لهياكل  اللمع  ابي 

لأفران اخلبز وم�صنع اأنرتبراند.

جميل
دايري  م�صنع  يف  كانت  الأوىل  املحطة 

م�صنع  ثم  والأج��ب��ان،  لالألبان  خ��وري 

ث 
رّ
حت��د حيث  للكرتون،  اأخ���وان  ل 

رّ
جمي

رئي�ض  امل�صنع  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

ل 
رّ
جمعية ال�صناعيني الدكتور فادي اجلمي

على  ح�صن  احل��اج  ال��وزي��ر  »�صكر  ال��ذي 

م�صاعدة  اأج��ل  من  يبذلها  التي  اجلهود 

القطاع ال�صناعي على جتاوز امل�صكالت 

خمتلف  على  يواجهها  التي  والتحديات 

الأ�صعدة. 

م��ت��ج��ذرون  ال�صناعيني  »اإن  وق����ال: 

بلغت  مهما  وطنهم،  ويف  اأر�صهم  يف 

امل�صنع  هذا  اأن  دليل  واأكرب  الت�صحيات، 

واأعيد  احل��رب  خ��الل  مرتني  اح��رتق  قد 

رغم  النتاجي  العمل  وا�صتوؤنف  بناوؤه. 

قيا�صية.  ف��رتة  يف  ال��ك��ب��رية  اخل�صائر 

هذه  يف  مررنا  الذين  الوحيدين  ول�صنا 

�ض الكثري من 
رّ
التجربة ال�صعبة، ل بل تعر

الحاج حسن يتفقد مصانع المتن الشمالي:
لماذا نتردد في اللجوء إلى الدعم والحماية؟

مصانع الغذاء سليمة 100 ٪ وذات جودة عالية

ح�سني  ال�سناعة  وزير  نّوه 

بال�سناعة  ح�سن  احلاج 

متتعها  على  و�سّدد  الوطنية، 

بجودة عالية وراأ�سمال ب�رضي 

علمية  وموؤهالت  ومادي، 

وات�سالت  ومعرفة  وخربات 

وقدرة  خارجية  وعالقات 

ت�سويقية. واأكد  يف ت�رضيح له 

من م�سنع دايري خوري خالل  

م�سانع  على  تفقدية  جولة 

»م�سانع  اأن  ال�سمايل،  املنت 

�سليمة لبنان  يف   الغذاء 

عالية«.  جودة  وذات   %  100

»املرجتعات  اأن  اإىل  اأ�سار  واإذ 

،%  4 الـ   من اخلارج ل تتعدى 

3  % منها يتعلق باأمور مرتبطة 

ولي�س  التجارية  بالعالمة 

بالنوعية واجلودة«، جزم باأن 

ي�سّدر  الذي  ذاته  هو  الإنتاج 

اإىل اخلارج واملعّد لال�ستهالك 

املحلي«.. 

ع 
رّ
جتم دعوة  ى 

رّ
لب قد  ح�صن  احلاج  وكان 

عدد  د  تفقرّ اإىل  ال�صمايل  املنت  �صناعيي 

نحو جتمع  التي  املنطقة  م�صانع   من 

30 % من اإجمايل عدد امل�صانع يف لبنان. 
اليا�ض  الرتبية  وزير  اجلولة  اإىل   

رّ
وان�صم

عبود،  ف��ادي  ال�صابق  الوزير  �صعب،  بو 

لوزارة  العام  املدير  نقول،  نبيل  النائب 

جمعية  رئي�ض  جدعون،  داين  ال�صناعة 

ع 
رّ
جتم رئي�ض  اجلميل،  فادي  ال�صناعيني 

مللر،  �صارل  ال�صمايل  امل��نت  �صناعيي 

الرتاخي�ض  م�صلحة  مهند�صي  من  وعدد 

روؤ�صاء  اإىل  اإ�صافة  ال�صناعة،  وزارة  يف 

بلديات املنطقة والفاعليات الإقت�صادية 

وال�صناعية.

صورة تذكارية من أمام مصنع دايري خوري دايري خوري لأللبان واألجبان

الحاج حسن يطلع على مجلة الصناعة واالقتصاد
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واحلريق  للق�صف  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات 

اأ�صحابها  ع��اود  ذل��ك،  ورغ��م  وال�رضقة، 

عوا وزادوا ا�صتثماراتهم، 
رّ
الن�صاط، ل بل و�ص

وب��دوره��ا  بال�صناعة  موؤمنون  لأن��ه��م 

بال�صباب  ف��خ��ورون  ونحن  الإن��ق��اذي. 

اللبناين الذي يعمل معنا يف هذا القطاع 

�صويًا  تقا�صمنا  وقد  لالإقت�صاد،  احليوي 

والتقدم  لال�صتمرارية  والعزمية  الإرادة 

ال�صناعة  اأهمية  ولإث��ب��ات  والزده���ار 

برهن  ولقد  والعامل.  لبنان  يف  اللبنانية 

العديد من ال�صناعيني على اأنهم قادرون 

على املناف�صة يف الأ�صواق العاملية، رغم 

كلفة  ارتفاع  اأهمها  كثرية  عوائق  وجود 

الإنتاج. لكننا نحاول تخطي هذا احلاجز 

قيمة  اللبنانية  ال�صلعة  اإعطاء  خالل  من 

م�صافة عالية ومميزة«.

قطاعات  يف  رائد  لبنان  اإن   « واأ�صاف: 

تدوير  �صناعة  واأهمها  عديدة،  �صناعية 

اأن »ق�صاء املنت ي�صم اأكرث من 30 % من 

م�صانع لبنان التي هي ثمرة ا�صتثمارات 

مالية هائلة وتوظف ع�رضات الألوف من 

العمال والأجراء. واإذ لفت اإىل اأنه » مل يعد 

الإقت�صادي  الو�صع  اأن  اأحد  على  خافيًا 

د 
رّ
�صد وخ��ط��رياً«،  �صعبًا  اأ�صبح  البلد  يف 

ال��ذي  ال�صناعي  القطاع  »اأهمية  على 

ي�صكل الرافعة الأ�صا�صية والعمود الفقري 

قدرة  الأك��رث  القطاع  وه��و  لالإقت�صاد، 

العمل،  الإنتاج وخلق فر�ض  على حتفيز 

فر�صة عمل  كل  اأن  علمنا  ما  اإذا  خا�صة 

ال�صناعي،  القطاع  يف  نخلقها  واح��دة 

يف  عمل  ف��ر���ض  ث��الث  مقابلها  نخلق 

قطاعات خدماتية من �صياحة، م�صارف، 

تاأمني، نقل وجتارة«.

واأمل اأن »يثمر التوا�صل البنرّاء مع وزارة 

ال�صناعة وبقية الوزارات املعنية بال�صاأن 

اإقت�صادية  �صيا�صة  و�صع  الإقت�صادي  

من  اأكرث  اإىل  تاريخها  يعود  التي  الورق 

ال�صناعة  ه��ذه  تواكب  حيث  عامًا،   85
جنحت  بحيث  الأوروبية،  التكنولوجيات 

علب   ت�صدير  يف  اللبنانية  امل�صانع 

ذلك  ويعود  اأوروبية.  دول  اإىل  الكرتون 

اإىل قدرات �صبابنا اخلالقة واملبدعة التي 

تتفانى يف عملها«.

وطالب باأن تاأخذ خطة معاجلة النفايات 

لأن  النفايات،  فرز  م�صاألة  الإعتبار  يف 

املخلفات  على  يعتمد  ال���ورق  ت��دوي��ر 

الورقية، معترباً اأن اإحراق هذه املخلفات 

ال�صناعية  القطاعات  حرمان  اإىل  يوؤدي 

ال�رضورية  الأول��ي��ة  امل��واد  من  املعنية 

والأ�صا�صية لالإنتاج.  

مللر
املنت  �صناعيي  جتمع  رئي�ض  واأل��ق��ى 

ال�صمايل �صارل مللر كلمة، اأ�صار فيها اإىل 

عون فود للمواد الغذائيةتكنيكا للتجهيزات الكهربائيةجميل اخوان للكرتون

نصار تكنوغروب لخزانات البالستيك

انتر براند

جي بي آي للبالستيك

سالتك ألفران الخبز

بيتفورم للبالستيك

كروسوري ابي اللمع لهياكل الشاحنات
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ن�شاطات �شناعية

على  ت�صجع  الأم����د  ط��وي��ل��ة  اإمن��ائ��ي��ة 

الإ�صتثمار يف القطاع ال�صناعي وتخفف 

من هجرة اأدمغتنا اإىل اخلارج«.

الحاج حسن
من جهته، اأ�صار احلاج ح�صن اإىل اأن »عجز 

مليار   16 اإىل  و�صل  التجاري  امل��ي��زان 

ال� ن�صبة  يتعدى  البطالة  ومعدل   دولر، 

25 %، والدين العام 67 مليار دولر، فيما 
يبلغ حجم الناجت املحلي 47 مليار دولر«. 

التي  املا�صية  ال�صيا�صات   « اأن  اإىل  ولفت 

�صت قطاعي الزراعة وال�صناعة راكمت 
رّ
هم

هذه احلال ال�صلبية، فغدت م�صاهمة الزراعة 

 .»%  11 وال�صناعة   %  6 بن�صبة  الناجت  يف 

واإذ �صاأل هل يعقل يف ظل هذه الوقائع اأن 

20 مليار  اإىل   17 ن�صتورد مبا قيمته  نظل 

�صادراتنا  تتعدى  ل  فيما  �صنويًا  دولر 

اأننا   اإىل  اأ�صار  دولر؟،  مليارات  الثالثة 

ن�صدر اإىل ال�صني 10 ماليني دولر �صنويًا، 

مليارات  ثالثة  نحو  منها  ن�صتورد  فيما 

بني  معمم  العجز  »ه��ذا  واأ���ص��اف:  دولر. 

والأوروبية  العربية  البلدان  و�صائر  لبنان 

مثاُل  جمعنا  واإذا  والاأيركية.  والأ�صيوية 

حجم عجز ميزاننا التجاري مع كلفة اليد 

العاملة الأجنبية يف لبنان ي�صل الرقم اإىل 

20 مليار دولر، فكيف التعوي�ض عن ذلك؟ 
طموحنا لي�ض حتقيق الفائ�ض، بل تقلي�ض 

العجز. ولقد بداأنا  بذلك، من خالل اتخاذ 

وو�صع  حمائية  ر�صوم  فر�ض  اإج���راءات 

الدولة  دامت   ا�صترياد،ما  اإجازات  قرارات 

عاجزة عن الدعم املايل املبا�رض«.

الدعم والحماية
ق��رار  واأع��ط��ى احل���اج ح�صن م��ث��اًل ع��ن 

بو صعب
على  م�صدداً  �صعب،  بو  الوزير  وحت��دث 

واملهني  التقني  التعليم  تفعيل  اأهمية 

يف لبنان، كي يكون م�صدر اليد العاملة 

اإليها  التي حتتاج  واخلبرية  املتخ�ص�صة 

املوؤ�ص�صات ال�صناعية.

وذكر اأنه يف اأملانيا يتوجه نحو 70 % من 

طالب املدار�ض اإىل التعليم املهني، بينما 

يف لبنان لدينا نظرة خاطئة بالن�صبة اإىل 

هذا التعليم.

هذا  �صتتابع  الرتبية  وزارة  اأن  واأك���د 

ومع  ال�صناعة  وزارة  م��ع  امل��و���ص��وع 

بحيث  اللبنانيني،  ال�صناعيني  جمعية 

 لوثيقة تعاون لتفعيل التعليم املهني 
رّ
نعد

اأمام  امل�صانع  فتح  الإعتبار  يف  ياأخذ 

الطالب ملتابعة دورات تدريبية.

عبود
وحتدث الوزير ال�صابق فادي عبود، مركزاً 

على �رضورة معاجلة م�صاألة ارتفاع كلفة 

من  امل�صتوعب  �صحن  كلفة  لأن  ال�صحن، 

مرفاأ بريوت اإىل مرفاأ يف بريطانيا تبلغ 

500 دولر، بينما حتميل امل�صتوعب من 
بريوت  مرفاأ  يف  الباخرة  اإىل  امل�صنع 

يبلغ اأكرث من 900 دولر، داعيًا اإىل دعم 

حركة الت�صدير على اأ�صا�ض اأنها مقاومة 

اإقت�صادية. 

نقوال
اأهمية  النائب نبيل نقول، مربزاً  وحتدث 

والرتبية  ال�صناعة  وزارتي  بني  ال�رضاكة 

الطالب  توؤهل  التي  ال�صناعي،  والقطاع 

العمل    م��ي��دان  اإىل  ل��ل��دخ��ول  امل��ت��خ��رج 

مبا�رضة.

الحاج حسن ومللر خالل مؤتمر صحفي في مصنع الجميل إخوان للكرتون ويبدو الوزيران الياس أبوصعب وفادي عبود GPI إجتماع في مصنع

اتخذته بريطانيا قبل فرتة زمنية وق�صى 

جنيه  مليارات  ب�صبعة  �صندوق  باإن�صاء 

الإ�صتخدام  الطاقة لل�صناعات ذات  لدعم 

كربيات  ن�رضت  وق��د  للطاقة،  املكثرّف 

ال�صحف العاملية اخلرب من دون اأن ي�صدر 

د 
رّ
نرتد نحن  »مل  وقال:  �صلبي.  تعليق  اأي 

فيما كل  الدعم واحلماية  اإىل  اللجوء  يف 

دول العامل تلجاأ اإىل هذه التدابري حلماية 

واحلماية  الدعم  الإنتاجية؟  قطاعاتها 

�رضف  بل  يرتكب،  خطاأ  اأو  خطيئة  لي�صا 

نلجاأ اإليه حلماية �صناعتنا. اخلطاأ يكمن 

يف عدم احلماية ويف عدم الدعم«.

ب�صناعتنا  التنويه  من  بد  »ل  واأ�صاف: 

ب�صناعة  فعاًل  نتمتع  ونحن  الوطنية. 

ذات جودة عالية وبكل قطاعاتها. وهي 

تناف�ض وقادرة على املناف�صة يف الأ�صواق 

الإلكرتونيات  �صناعة  لدينا  العاملية. 

والبال�صتيك  وامل���ح���ولت  وامل���ول���دات 

وال��ك��رت��ون وال����ورق واجل��ل��ود وال���دواء 

وامل��ج��وه��رات  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�صناعات 

والأزياء وغريها من القطاعات الناجحة 

الإمتيازات  �صناعة  لدينا  كما  والواعدة. 

كل  الدواء،  اإىل  وبالن�صبة  الفران�صايز.  اأي 

و�رضاكة  تراخي�ض  وفق  تعمل  م�صانعنا 

يف  ال���دواء  �صوق  حجم  ويبلغ  عاملية. 

لبنان  1،3 مليار دولر، بينما ل يتخطى 

مليون  املئة  منه  املحلي  الإنتاج  حجم 

فتح  على  جم��ربون  نحن  فلماذا  دولر. 

العامل  منتجات  اأمام  اللبنانية  الأ�صواق 

تقفل  العامل  دول  غالببية  فيما  باأ�رضه، 

مربر  اأي  دون  من  �صلعنا  اأمام  اأ�صواقها 

يعود  هذا  واجلودة؟  باملوا�صفات  يتعلق 

اإىل �صيا�صة احلماية التي تلجاأ اإليها هذه 

الدول حلماية اإنتاجها«.
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يف نهاية اجلولة، اأقام جتمع �صناعيي 

املنت ال�صمايل برئا�صة �صارل مللر غداء 

اإدغار  ال�صادة  النواب  ح�رضه  تكرمييًا 

نقول،  ونبيل  اجلميل  و�صامي  معلوف، 

طابوريان  الن  ال�صابقان  وال��وزي��ران 

وزارة  ع���ام  وم��دي��ر  ع��ب��ود،  وف����ادي 

ال�صناعة داين جدعون، ورئي�ض جمعية 

اجلميل،  ف��ادي  الدكتور  ال�صناعيني 

لرتاخي�ض  اللبنانية  اجلمعية  ورئي�ض 

الإمتياز �صارل عربيد، وعدد من اأع�صاء 

جمل�ض اإدارة اجلمعية وح�صد من روؤ�صاء 

التجمعات ال�صناعية وروؤ�صاء النقابات 

القطاعية وح�صد من ال�صناعيني. 

فيها:  قال  كلمة،  ح�صن  احل��اج  واألقى 

املقاومة  نخرت  مل  كمقاومة،  »نحن 

الع�صكرية فقط، بل حتدثنا منذ البدايات 

للمقاومة  حا�صنة  تكاملية  بيئة  عن 

لالأ�صف  ول��ك��ن  الإق��ت�����ص��اد.  و�صاملة 

موؤمنني  غ��ري  م�صوؤولون  هناك  ك��ان 

يقولون  وكانوا  الإنتاجية  بالقطاعات 

�صاروا  ولقد  م�صانعكم.  اأقفلوا  لكم 

ومنذ  وف��ع��اًل.  ق��وًل  ال�صيا�صة  ه��ذه  يف 

1996، واكبت  انتخابي نائبًا يف العام 

و�صائر  لبنان  بني  املوقعة  الإتفاقات 

ال�صيا�صية  الطبقة  اأن  ولحظت  البلدان. 

ال��ف��اع��ل��ة وال��ق��اب�����ص��ني ع��ل��ى ال��ق��رار 

امل�صوؤولون  هم  لبنان  يف  الإقت�صادي 

الإقت�صادية  الأم��ور  اإليه  و�صلت  عما 

والإجتماعية. فالدول يف العامل قاطبة 

البع�ض،  بع�صها  بني  الإتفاقات  توقع 

ولكنها تبقى يف حال تفاو�ض دائم من 

اأجل حماية ودعم قطاعاتها الإنتاجية، 

وهذا ما مل يح�صل يف لبنان. كل الدول 

لديها،  وال��زراع��ة  ال�صناعة  عن  تدافع 

اإل يف لبنان. ل بل يفر�صون علينا كل 

�صلعنا  ان�صياب  لعرقلة  احلواجز  اأن��واع 

يتعلق  �صبب  اأي  دون  اأ�صواقهم، من  اإىل 

بنوعية اإنتاجنا وجودته. اإنني ل اأنادي 

ل  كما  دول��ة،  اأي  مع  العالقات  بقطع 

واإمنا  مادية،  مب�صاعدات  اأح��داً  نطالب 

�صلعنا،  اأم��ام  ال��دول  هذه  اأ�صواق  بفتح 

كما  اأم��ام��ه��ا،  عراقيل  و���ص��ع  وب��ع��دم 

نعامل �صائر البلدان«.

الجميل ومللر
املنا�صبة.  يف  ومللر  اجلميل  وحت��دث 

عاتق  على  »تقع  اأن��ه  اإىل  مللر  واأ�صار 

الدولة مهمة تتمثل بتاأمني الت�صهيالت 

اخلا�ض  القطاع  ت�صاعد  التي  واحلوافز 

اأن  اعترب  واإذ  عمل«.  فر�ض  خلق  على 

حتمل  على  ق��ادر  ال�صناعي  القطاع 

ذلك  اأن  على  د 
رّ
���ص��د امل�صوؤولية،  ه��ذه 

بواجباتها  القيام  الدولة  من  يتطلب 

واأمنية  �صيا�صية  مناخات  تاأمني  يف 

وتاأمني  لالإ�صتثمار،  وم�صجعة  م�صتقرة 

لتفعيل  ال�����رضوري��ة  التحتية  البنية 

اإقت�صادية  �صيا�صة  وو�صع  الإقت�صاد، 

الت�رضيعات  �صن  على  مبنية  اإمنائية 

وقوانني تنع�ض الإقت�صاد، وت�صاهم يف 

تخفي�ض اأكالف الإنتاج وتوؤمن و�صائل 

الهجمات  ملواجهة  ال�رضورية  الدفاع 

تتعر�ض  التي  ال�رض�صة  الإقت�صادية 

�صوء  اأو  فهم  �صوء  نتيجة  ال�صناعة  لها 

الدولية،  التجارة  اتفاقيات  تطبيق 

بوجه  ا�صتعماراً  التي واإن كنا نعتربها 

جديد، فهي مع ذلك، حتمل يف طياتها 

منظومة دفاعية عادلة وحمقة، هذا اإذا 

اإذ تن�ض يف  عرفنا كيف ن�صتفيد منها، 

اأنه يحق لكل دولة  اإحدى بنودها على 

الإج��راءات: ر�صوم نوعية،  اأن تتخذ كل 

وقائية، وتكافوؤية«.

غداء تكريمي
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ن�شاطات �شناعية

احلاج  ح�صني  ال�صناعة  وزير  افتتح 

والطاقات  الطاقة  »م��وؤمت��ر  ح�صن 

الذي  لبنان«  يف  فر�ض   - املتجددة 

ال�صناعية  البحوث  معهد  ينظمه 

يف  املهند�صني  نقابة  مع  بالتعاون 

للطاقة  اللبنانية  واجلمعية  بريوت 

ال�صم�صية. و�صارك فيه ديبلوما�صيون 

الهيئات  وروؤ���ص��اء  عامون  وم���دراء 

ال�صناعية  والتجمعات  القت�صادية 

وال��ن��ق��اب��ات ال��ق��ط��اع��ي��ة، وخ���رباء 

لبنانيون واأجانب.

الفرن
البحوث  ملعهد  العام  املدير  د 

رّ
وح��د

ال�صناعية الدكتور ب�صام الفرنرّ معامل 

على  للبنان  امل�صتقبلية  املرحلة 

العتماد على  اإىل  »نحن مدعوون  قاله:  الطاقة. ومما  �صعيد 

جتربة  لبنان  خو�ض  ظلرّ  يف  الطاقة،  م�صادر  تنويع  منهاج 

الطاقة البديلة يف الأعوام الأخرية. ومن املفيد التذكري ببع�ض 

التقنيات التي يندر ا�صتعمالها يف لبنان، مثل الطاقة احلرارية 

اأثناء  املهدورة  الطاقة  ا�صتخدام  اأو   ،Geothermie الأر�صية 

Recuperation d›energie. وقد عمدنا يف  عمليات الت�صنيع 

املعهد عرب املركز اللبناين لالإنتاج الأنظف، اإىل تنظيم دورات 

تدريبية ون�رض درا�صات يف هذا اخل�صو�ض، اآخذين يف العتبار 

اأن ا�صتخدام الطاقة البديلة يخفف من الفاتورة ال�صحية على 

املواطن، كذلك من النبعاثات امللوثة للبيئة.

الحاج حسن
عاملي  �صيا�صي  مو�صوع  »الطاقة  ح�صن:  احلاج  قال  بدوره، 

خالفًا  النفط  اأ�صعار  انهيار  ذلك  على  دليل  واأبلغ  بامتياز، 

هي  والطاقة  ال�صوق،  وحاجات  والطلب  العر�ض  قواعد  لكل 

جزء من ال�صيا�صة يف العامل ويف لبنان اأي�صًا. لذا فاملو�صوع 

اأ�صا�صي. ل ميكن  �صيا�صي  له جانب  واإمنا  بحتًا،  لي�ض علميًا 

اإنكار الإنعكا�صات الإيجابية خلف�ض اأ�صعار النفط على خف�ض 

كلفة الإنتاج ال�صناعي وعجز كهرباء لبنان . وتبقى امل�صكلة 

للطاقة  وطنية  �صيا�صة  لدينا  لي�صت  اأنه  لبنان  يف  الأ�صا�صية 

جتمع ما بني الروؤية والأهداف والو�صائل. وموؤمتر اليوم هو 

اإحدى هذه الو�صائل العلمية والقت�صادية والبيئية التي يجب 

وقرارات  ومرا�صيم  وقوانني  ت�رضيعات  اإطار  يف  ن�صعها  اأن 

توؤدي اإىل ر�صم �صيا�صات متكاملة، كما تفعل الدول املتقدمة 

التي ت�صع خططًا م�صتقبلية تبني عليها«.

كلمات
»تطوير  اأن  اإىل  فاأ�صار  بارا�ض،  فران�صوا  �صوي�رضا  �صفري  اأما 

الطاقات املتجددة يحتل الأولوية يف �صيا�صة حكومة بالده. 

واملوارد املائية هي م�صدر مهم للطاقة البديلة يف �صوي�رضا 

الغنية باملياه منذ زمن طويل، كما توؤدي امل�صادر الأخرى 

دوراً متناميًا. ونحن م�صتعدون لتبادل خرباتنا وجتاربنا مع 

لبنان يف هذا احلقل«.

للتنمية  املتحدة  الأمم  ملنظمة  الإقليمي  املمثل  وحت��دث 

اأننا  على  م�صدداً  با�صيني،  كري�صتيانو  )يونيدو(  ال�صناعية 

اإىل  »نحتاج اإىل تطوير القطاع ال�صناعي يف لبنان،« م�صرياً 

اأن ارتفاع �صعر الأر�ض وكلفة الطاقة هما عامالن ل ي�صجعان 

على النخراط يف ال�صتثمار يف هذا القطاع الإنتاجي«.

اإىل  النتباه  �صهاب  املهند�صني يف بريوت خالد  نقيب  ولفت 

الطاقة  اإنتاج  اأن ال�صتثمارات يف  الأرقام امل�صجلة بينت  اأن 

مل  ال�صيء  وه��ذا  العامل،  يف  �رضيع  ب�صكل  ازدادت  املتجددة 

الكثرية،  امللفات  ب�صبب  بالقليل  ولو  لبنان  على  ين�صحب 

والأولوية التي ت�صعها الدولة يف معاجلتها.

اإىل  اجلميل  فادي  الدكتور  ال�صناعيني  جمعية  رئي�ض  ودعا 

على  متتد  الطاقة  لقطاع  �صاملة  وطنية  ا�صرتاتيجية  اإطالق 

فرتات زمنية حمددة، ومن �صمن �رضاكة فعلية بني القطاعني 

العام واخلا�ض واملجتمع املدين، على اأن تقوم على املرتكزات 

ا�صتعمال  الطاقة،  ا�صتعمال  كلفة  وتخفي�ض  تر�صيد  التالية: 

الطاقة البديلة، دعم الطاقة املكثفة، ال�صتفادة من الطاقات 

امل�صتقبلية.

الحاج حسن يفتتح مؤتمر الطاقة:
 موضوع سياسي عالمي بامتياز

الحاج حسن يلقي كلمته
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الفرن متحدثًا في االحتفال

احل��اج  ح�صني  ال�صناعة  وزي��ر  رع��ى 

ح�صن احتفال معهد البحوث ال�صناعية 

الهند�صة  كلية  من  طالبًا   36 بتخريج 

دورة  تابعوا  اللبنانية  اجلامعة  يف 

تدريبية يف جمال التلحيم والفحو�ض 

اللبناين  »امل���رك���ز  يف  ال��الاإت��الف��ي��ة 

وح�رضه  للمعهد.  التابع  للتلحيم« 

ملعهد  العام  املدير  ح�صن،  احلاج  اإىل 

 ، ال��ف��رنرّ ب�صام  ال�صناعية  ال��ب��ح��وث 

عميد  اللبنانية  اجلامعة  رئي�ض  ممثل 

كلية  عميد  عمر،  فواز  الدكتور  املعهد 

رفيق  اللبنانية  اجلامعة  يف  الهند�صة 

يون�ض، واأ�صاتذة الكلية ومديرو املعهد 

وم�صوؤولو الأق�صام واملختربات.

الفرن
اأن  اإىل  األقاها  كلمة  يف  الفرن  واأ�صار 

لي�ض  واجلامعة  املعهد  بني  »التعاون 

اأو مرحليًا. ل بل هو ناجم عن  طارئًا 

باأهميته  ورا���ص��خ��ة  م�صرتكة  قناعة 

وجدواه«. 

يف  لبنان  »اجتاحت  اأنه  اإىل  لفت  واإذ 

غريبة  موجة  املا�صي  العام  نهاية 

قال:  ال��غ��ذاء«،  ب�صالمة  تتعلق  عجيبة 

»اإ�صمحوا يل اأن اأوؤكد للجميع، اأن معهد 

وزي��ر  وبرعاية  ال�صناعية  البحوث 

ى متطلبات هذه املرحلة، 
رّ
ال�صناعة، لب

وا�صعًا الأبحاث وخمترباته العلمية يف 

ا�صتخدام التكنولوجيا خلدمة املجتمع 

ر 
رّ
اأكر واأ�صاف:  واجبنا«.  هذا  اللبناين. 

الوزير احلاج ح�صن باأن  د عليه 
رّ
ما �صد

الغذاء  و�صالمة  باملوا�صفات  اللتزام 

وطني  واج���ب  ب��ل  اخ��ت��ي��اري��ًا،  لي�ض 

لبنان  يف  ال�صناعة  واأخالقي.  ومهني 

وحتديث  وتطوير  رعاية  اإىل  حتتاج 

دائم وم�صتمر، كما هي حال القطاعات 

ال��ع��امل.  دول  ���ص��ائ��ر  يف  الإن��ت��اج��ي��ة 

ال�صناعية  البحوث  معهد  وي��واك��ب 

ال�صناعيني اللبنانيني من خالل تاأمني 

اأف�صل اخلدمات لهم، على اأ�صا�ض حال 

املعهد.  وبني  بينهم  الطبيعي  التكامل 

لبنان  يف  اجل��ودة  منظومة  وتكتمل 

باإقرار املجل�ض النيابي قانون �صالمة 

اللبناين  املجل�ض  واإط����الق  ال��غ��ذاء، 

املقايي�ض  موؤ�ص�صة  لالإعتماد، ومواكبة 

البحوث  معهد  وتدعيم  واملوا�صفات، 

ال�صناعية وحت�صينه ماليًا ومعنويًا«.

الحاج حسن
ي 

رّ
د احلاج ح�صن على اأنه »رغم ترد

رّ
و�صد

العام  القطاعني  يف  الأمور  من  الكثري 

امل�صتوى  حافظ  لبنان،  يف  واخلا�ض 

التعليمي والعلمي على مكانته«. وهناأ 

مت�صكه  على  ال�صناعية  البحوث  معهد 

اللبناين  »امل��رك��ز  عمل  با�صتمرارية 

للتلحيم« الفريد من نوعه يف املنطقة، 

باأ�ض  ل  موازنة  املعهد  تكبيده  برغم 

بها، وذلك لأهميته العلمية والتعليمية، 

للباحثني  احل��ل��ول  ي��الق��ي  وك��ون��ه 

بني والطالب«.
رّ
وال�صناعة واملتدر

معهد البحوث الصناعية يخّرج طالبًا من كلية الهندسة
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ن�شاطات �شناعية

البيئة  وزي���ر  اأك���د 

حم��م��د امل�����ص��ن��وق 

اأن������ه ك����ث����رياً م��ا  

وزارة  ����ص���ع���ت 

تعزيز  اإىل  البيئة 

القائمة  ال�رضاكة 

ب���ني ال��ق��ط��اع��ني 

والبيئي  ال�صناعي 

اجلهود  وتن�صيق 

ب���ني اجل��ان��ب��ني، 

التعاون  اأج��ل  من 

ل���ل���ح���ف���اظ ع��ل��ى 

الطبيعية  امل��وارد 

امللوثات  ومعاجلة 

القائم  التعاون  اأهمية  على  م�صددا  ال�صناعية،  والنبعاثات 

دعم  اإىل  يهدف  والذي  ال�صناعيني  وجمعية  البيئة  وزارة  بني 

البيئية  امل�صاكل  ومعاجلة  جهة  من  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات 

الناجتة منها من جهة اأخرى.

واأو�صح امل�صنوق خالل لقائه جمعية ال�صناعيني برئا�صة فادي 

�صديقة  لبنانية  �صناعة  م�رضوع  على  العمل  اإط��ار  يف  جميل 

اأرك��ان  من  هامًا  ركنًا  يعترب  ال�صناعي  القطاع  »اأن  للبيئة، 

املحلي  الناجت  7.2من  بحواىل  �صاهم  اإنه  اإذ  اللرّبناين  الإقت�صاد 

تعمل  البيئة  »وزارة  اأن   اإىل  م�صرياً   ،2010 العام   الإجمايل يف 

على تقدمي م�صاعدات تقنية ومالية لدعم القطاع ال�صناعي مبا 

يتما�صى مع الإلتزام البيئي للمن�صاآت، وبذلك نكون قد �صاهمنا 

جميعًا يف تطوير بيئتنا و�صناعتنا معًا«.

ولفت اإىل اأن »دور جمعية ال�صناعيني يف حماية م�صالح املوؤ�ص�صات 

ال�صناعية  يربز عرب توجيهها لالإ�صتفادة من امل�صاعدات املقدمة 

معًا،  والبيئة  ال�صناعة  م�صلحة  تخدم  والتي  البيئة  وزارة  من 

م�صرياً اإىل اأن وزارة البيئة تقوم بتنفيذ م�رضوع مكافحة التلوث 

الذي   ،2014 الثاين  �صهر كانون  LEPAP منذ  لبنان  البيئي يف 

دع��م  اإىل  ي��ه��دف 

ت��ط��ب��ي��ق م��ر���ص��وم 

اللتزام البيئي عرب 

م�صاريع  مت��وي��ل 

من  ل��ل��ح��د  بيئية 

ال�صناعي  التلوث 

قرو�ض  خالل  من 

م���ي�������رضة ت���ق���دم 

امل��وؤ���ص�����ص��ات  اإىل 

ال�صناعية«.

الجميل
�صدد  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

اأن��ه  على  اجلميل 

من  هناك  »لي�صت 

بل  ث، 
رّ
تلو �صناعة 

ه���ن���اك ���ص��ن��اع��ي 

غري  واآخ����ر  بيئي 

ب��ي��ئ��ي«. واأ����ص���ار 

»ال��ب��ي��ئ��ة  اأن  اإىل 

بل  ت��رف��ا،  لي�صت 

لفتا  م�صوؤولية«، 

»احل��ل��ول  اأن  اإىل 

ال��ت��ع��اون  تتطلب 

�صواء  وامل�صاعدة 

اأكان من موؤ�ص�صات 

اأم  املركزية  الدولة 

الالمركزية اأم املجتمع املدين اأم املنظمات الدولية«.

وقال: »ل �صك يف اأن التزام ال�صناعات اخل�رضاء وال�رضوط البيئية 

عملية مكلفة ماديا. وال�صناعي اللبناين لي�ض يف اأف�صل اأحواله. 

لذلك، يقت�صي العمل �صمن منظومة بيئية متكاملة و�صاملة، من 

�صمنها منحه حوافز مادية وت�صجيعه على النخراط الكلي يف 

الوطن  �صعيد  على  الأخرى  الأ�صباب  ومعاجلة  البيئي  اللتزام 

التي  ال�صناعات  ل��دى  الطاقة  لدعم  �صندوق  واإن�صاء  كافة، 

ت�صتخدم الطاقة املكثفة«.

لبنان«،  يف  التدوير  �صناعات  على  »املحافظة  اجلميع  ونا�صد 

مراحلها  يف  ال�صلبة  النفايات  خطة  تلحظ  اأن  »�رضورة  موؤكدا 

التنفيذية ت�صجيع الفرز والتدوير، �صمن ا�صرتاتيجية متكاملة«.

روزنامة  �صمن  البيئية  للم�صاكل  حلول  »جدولة  التزامه  واأكد 

ثم  اأول،  وال�صارة  اخلطرية  الأم��ور  معاجلة  تتم  بحيث  زمنية، 

املزعجة«، وقال: »بعد اإقرار مبداأ جدولة زمنية مدرو�صة للحلول، 

ميكن حينها الطلب اإىل اجلهات املانحة متويل م�رضوع »التزام 

ال�صناعة اللبنانية ال�رضوط البيئية« على غرار الربامج ال�صاعية 

لتاأهيل ال�صناعة Elcim، وذلك عرب اإعداد م�صح �صامل وتقييم الأثر 

للموؤ�ص�صات  البيئي 

ال�صناعية، 

دويل،  ب��ت��م��وي��ل 

برنامج  و�صع  مع 

خطة  �صمن  ح��ل 

تنفيذية متكاملة«. 

اإىل  واأ��������ص�������ار 

اأن«املبادرة 

اأن  اإىل  ت���ه���دف 

عدد  اأك��رب  يح�صل 

م��ن امل��وؤ���ص�����ص��ات 

 Iso �صهادة  على 

.»14000

مشروع صناعة لبنانية صديقة للبيئة

الجميل والمشنوق يتحدثان خالل اللقاء
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معهد البحوث الصناعية: مرجع ذو صالحيات دولية

اتفاق تعاون مع الغرفة االيطالية – العربية
وفد  مع  ح�صن  احلاج  ح�صني  الدكتور  ال�صناعة  وزير  اجتمع 

م�صرتك من غرفة التجارة اليطالية - العربية ومركز ال�صداقة 

الغرفة �صريجيو  ادارة   رئي�ض جمل�ض 
رّ
العربي �صم اليطايل - 

ماريني، والأمني العام للمركز رميوندو �صكيافوين، يف ح�صور 

م�صيك.  ماجدة  املهند�صة  املركز  الدويل يف  التعاون  م�صوؤولة 

م املحادثات من اأجل و�صع بروتوكول تعاون 
رّ
ومترّ عر�ض تقد

ع اأن ي�صار  مع غرفة التجارة اليطالية - العربية. ومن املتوقرّ

ن 
رّ
التوقيع عليه يف الن�صف الثاين من �صهر اآذار املقبل. ويت�صم

�صبل تعزيز امل�صاريع ال�صناعية امل�صرتكة، وتفعيل املبادرات 

التي ترمي اإىل ت�صهيل دخول املنتجات اللبنانية اإىل الأ�صواق 

اليطالية.

القائم  القت�صاد  تنمية  اإىل  ال�صعي  ح�صن  احلاج  الوزير  واأكد 

اداء  م�صتوى  ورف��ع  التكنولوجي،  م 
رّ
والتقد املعرفة،  على 

املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة، وتاأمني فر�ض العمل، ودعم 

اللبنانية  ال�صادرات  حركة  وتطوير  املحلي،  املجتمع  قدرات 

باجتاه الأ�صواق العاملية.

�صالحيات  ذا  مرجعًا  ال�صناعية  البحوث  معهد  اأ�صبح 

وتكنولوجيا  لعلوم  الدولية  ة 
رّ
املنظم من  بتكليف  دولية، 

فيينا.  النم�صاوية  العا�صمة  ها 
رّ
ومقر  )ICC( احلبوب 

الآلت املبتكرة حديثًا يف دول  الك�صف على كل  ويتوىلرّ 

احلبوب  على  بالإختبارات  تعنى  والتي   ، كافة  العامل 

له ال�صالحيات اجلديدة اإجراء التقييم، 
رّ
ومنتجاتها. وتخو

ومنح امل�صادقة على نوعية الأجهزة وجودتها يف تاأدية 

اإنتاج  مراحل  بكامل  واملتعلرّق  ت�صميمها،  من  الغر�ض 

احلبوب والدقيق، وذلك مبوجب درا�صة علمية ت�صدر وتن�رض 

على النطاق الدويل، با�صم معهد البحوث ال�صناعية.

مة الدولية  وجاء هذا التكليف الر�صمي بعدما اأ�صندت املنظرّ

اإىل رئي�ض املخترب املركزي لبحوث احلبوب والدقيق واخلبز 

يف معهد البحوث ال�صناعية املهند�ض اأمني اجلبيلي هذه 

املهام. وكان اجلبيلي، ممثاًل املعهد، قد انتخب عام 2012 

النتخاب  الدولية. ومت  ة 
رّ
املنظم م�صاعداً يف  تقنيًا  مديراً 

دورتها  خالل  للمنظمة  العمومية  اجلمعية  انعقاد  خالل 

ال� 14 التي انعقدت يف بكني )ال�صني(. واختري جبيلي من 

بني مر�صحني عدة من خمتلف دول العامل.

الفرن
الكوادر   

رّ
الفرن ام 

رّ
ب�ص الدكتور  للمعهد  العام  املدير  وهناأ 

الإجناز  هذا  على  ال�صناعية  البحوث  معهد  يف  العاملة 

قة. واعترب  ل الإجنازات املحقرّ
رّ
اجلديد الذي ي�صاف اإىل �صج

اأن تكليف املعهد بهذا الدور الأ�صا�صي، هو دليل ثقة دولية 

ة العالية، 
رّ
كبرية مب�صتوى املعهد، وبقدراته التقنية والفني

ق العنا�رض العاملة يف معهد 
رّ
وهو برهان اأي�صا على تفو

البحوث ال�صناعية. ويزيد هذا التكليف من �صدقية املعهد 

من  يجريها  التي  الفحو�ض  يف  املعايري  اأعلى  والتزامه 

ز بها.
رّ
خالل اأحدث املختربات املجه

واأ�صاف: جتيز املهام اجلديدة للمخترب املركزي للحبوب 

التقنيات،  اآخر  على  الطالع  املعهد  يف  واخلبز  والدقيق 

�صالحيتها،  مبدى  والتقرير  وفح�صها،  بها،  والتدقيق 

وامل�صاركة يف اتخاذ القرارات التقنية يف املنظمة الدولية 

التي تعترب املرجعية الأوىل يف العامل على �صعيد فح�ض 

احلبوب، املادة الغذائية الرئي�صية ل�صعوب الأر�ض«.

المترولوجيا العلمية والصناعية
للربنامج  العمومية  للجمعية  ال��ث��اين  الجتماع  ويف 

 )ARAMET( وال�صناعية  العلمية  للمرتولوجيا  العربي 

انتخب  ال��رب��اط،  املغربية  العا�صمة  يف  انعقدت  التي 

ال�صناعية  البحوث  معهد  يف  املرتولوجيا  خمترب  رئي�ض 

اللبنانية،  للجمهورية  ممثرّاًل  معلوف،  اليا�ض  املهند�ض 

ال�صالحيات  كامل  ومنتدبًا  التنفيذية،  اللجنة  ع�صواً يف 

تعنى  والتي  بالربنامج،  املرتبطة  العمل  جمموعات  يف 

بالتدريب، والتطوير، وتبادل املعلومات.

معهد  يف  املرتولوجيا  خمترب  اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  جت��در 

على  عة  موزرّ اأ�صا�صية،  مهام  يتوىلرّ  ال�صناعية،  البحوث 

ال�صكل التايل:

اجلودة،  نظام  ببناء  تعنى  والتي  العلمية،  املرتولوجيا 

القيا�صات  من  والتاأكد  للقيا�ض،  جديدة  طرق  وتطوير 

الأمامية ومرجعيتها، لبثرّها مل�صتخدميها يف املجتمع.

املرتولوجيا ال�صناعية، والتي تعنى بتطبيق علم القيا�ض 

املجتمع  يف  ت�صتخدم  اأخرى  عمليات  ويف  الت�صنيع،  يف 

ا�صتخدامها،  اأغرا�ض  مع  القيا�ض  اأجهزة  ل�صمان مالءمة 

ومعايرتها، والتاأكد من جودة قيا�صها.

ويعترب خمترب املرتولوجيا يف معهد البحوث ال�صناعية، 

العتماد  هيئة  قبل  م��ن  لع��ت��م��اده  مرجعيًا  خم��ت��رباً 

الأمريكية )ACLASS( بالن�صبة ملخترب الكتلة، ولتحقيقه 

ع اإىل املعايري املعرتف بها دوليًا يف املجالت 
رّ
مبداأ التتب

الأخرى.
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ن�شاطات �شناعية

�صارك 47 م�صنرّعًا لبنانيًا ينتمون اإىل جمعية ال�صناعيني ونقابة 

 Gulfood »اأ�صحاب ال�صناعات الغذائية، يف معر�ض »غولف فود

بن�صخته ال�صنوية الع�رضين يف »مركز التجارة العاملي« يف دبي . 

ال�صيخ  اللبنانيون على جناحني يف قاعتي  امل�صاركون  ع  وتوزرّ

�صابقة  يف  مربعًا،  مرتاً   650 م�صاحة  وحجزوا  والزابيل،  ر�صيد 

هي الأوىل من نوعها مل�صاركة لبنانية بهذا احلجم، يف معر�ض 

لل�صناعات الغذائية.

لحود
اإفتتح اجلناح اللبناين املدير العام 

الذي  لوي�ض حلود  الزراعة  لوزارة 

اللبنانية  »امل�صاركة  على  اأثنى 

املعر�ض،  يف  ال�صنة  هذه  الكثيفة 

والتي تعطي ثقة مبنتجاتنا وباأن 

يحرتمون  اللبنانيني  ال�صناعيني 

امل��وا���ص��ف��ات وال��ن��وع��ي��ة، وه��م 

قادرون على املناف�صة«.

البساط
واأعرب نقيب ال�صناعات الغذائية 

منري الب�صاط »عن �رضوره بحجم 

عن  تربهن  التي  امل�صاركة  هذه 

بامل�صتوى  وعاملية  حملية  ثقة 

به  تتمترّع  ال��ذي  اجل��ودة  العايل 

اللبنانية«.  الغذائية  ال�صناعات 

»الذين  بالعار�صني  ه 
رّ
ن��و واإذ 

دعم  اأي  ال�صنة  ه��ذه  يلقوا  مل 

غرف  احت��اد  �صكر  ال��دول��ة«،  من 

وال��زراع��ة  وال�صناعة  التجارة 

 USAID الدولية  للتنمية  الأمريكية  والوكالة  لبنان،  يف 

والوكالة  الغرف  احتاد  م�صاهمة  ر 
رّ
نقد وقال:  دعمهما،  على 

على  تبقى  الأكرب  الكلفة  لأن  حمدودة،  كانت  ولو  الأمريكية 

»اإيدال«  اإىل موؤ�ص�صة  ه للمنا�صبة، حتية 
رّ

عاتق ال�صناعي. واأوج

يف  مل�صاعدتنا  جهداً  ر  يوفرّ ل  ال��ذي  عيتاين  نبيل  ورئي�صها 

دها املوؤ�ص�صة العامة لت�صجيع 
رّ
اإطار برامج امل�صاعدة التي حتد

الإ�صتثمارات على �صعيد ت�صويق املنتجات ال�صناعية الغذائية 

والزراعية. وناأمل اأن تتكلل هذه اجلهود بقرارات ملمو�صة يف 

 
رّ
جمل�ض الوزراء«. واأ�صاف: »ل بد

غري  بالدعم  اأي�صًا  التنويه  من 

وزارة  لنا  توفره  الذي  املحدود 

ال�صناعة على خمتلف الأ�صعدة. 

وبالن�صبة اإىل م�صاركتنا يف هذا 

 واحداً من بني 
رّ
عد

ُ
املعر�ض الذي ي

امل�صتوى  على  الأوائ���ل  الثالثة 

العاملي، فاإننا نعترب م�صاركتنا 

اأكرث  لكون  جداً  ة 
رّ
ومهم اأ�صا�صية 

الغذائية  �صادراتنا  ن�صف  من 

العربية  ال����دول  اإىل  ��ه 
رّ

ت��ت��وج

التحديد.  وجه  على  واخلليجية 

مع  للمتابعة  لنا  فر�صة  وه��ي 

ولالإطالع  وزبائننا،  �رضكائنا 

العاملية  املنتجات  على  كذلك 

اجلديدة، يف حماولة للدخول اإىل 

اأ�صواق جديدة«.

وت��ف��ق��د امل��ع��ر���ض اأي�����ص��ًا وزي��ر 

وامل�صت�صار  ب، 
رّ
�صهي اأكرم  الزراعة 

، وممثل وزير اخلارجية 
رّ
اأنور �صو

واملغرتبني هرني عطااهلل.

مشاركة صناعية كثيفة في معرض »غولف فود«

لحود يقص شريط المعرض

جناح شركة أوجامكو في المعرض
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ن�شاطات �شناعية

اأكد رئي�ض جمعية ال�صناعيني اللبنانيني 

ال�صناعي  القطاع  اأن  اجلميل  ف���ادي 

ما  »رغم كل  اأنه  اإىل  قدراته، لفتا  اأثبت 

تنهر  مل  ومعوقات،  ماآ�ٍض  من  بنا  يحيط 

يف  معاجلة  اأي  اأن  ومعتربا  �صادراتنا«، 

زيادة التكاليف الإ�صافية، كفيلة بزيادة 

�صادراتنا وتاأمني فر�ض عمل اإ�صافية.

تكرميي  غداء  حفل  خالل  اجلميل  واأعلن 

الإعالميني  �رضف  على  اجلمعية  اأقامته 

الإقت�صاديني يف مطعم »لو فيني�صيان«، 

ال�صناعيني  جمعية  اأع�صاء  ح�صور  يف 

املعنيني  م��ع  ي�صعى  اأن���ه  اللبنانيني، 

�صمن  متكاملة  اإنقاذية  روؤي��ة  لإط��الق 

تتمحور  اإقت�صادية  اإجتماعية  منظومة 

:اإطالق حزمة  حول النقاط ال�صت التالية 

اإىل  تهدف  لالإقت�صاد،  جديدة  حتفيزات 

ا�صتثناء،  دون  من  القطاعات  كل  تفعيل 

على  الإدارة  وتفعيل  اإ�صالح  خطة  اإقرار 

الإجتماعي  الو�صع  حت�صني  م��راح��ل، 

حت�صني  واخلا�ض،  العام  القطاعني  يف 

والإجتماعي،  الأمني  الداخلي  الإ�صتقرار 

العمل مببداأ ال�رضاكة بني القطاعني العام 

واخلا�ض، اإطالق روؤية وا�صحة ل�صتثمار 

لالإفادة  روزنامة  وو�صع  والغاز،  النفط 

من القدرات.

سمعة اإلنتاج الوطني
الإقت�صادية  املوؤ�رضات  اأبرز  عر�ض  واإذ 

اإىل  ��ل��ة، ت��وج��ه 
رّ
وال�����ص��ن��اع��ي��ة امل�����ص��ج

ر دورك���م 
رّ
الإع��الم��ي��ني ب��ال��ق��ول »ن��ق��د

املو�صوعي يف مقاربة خمتلف امللفات، 

للموا�صيع  اأك��رب  ز 
رّ
حي اإع��ط��اء  ونتمنى 

ال�صناعة  دور  ول�صيما  الإقت�صادية، 

اللبنانية يف التنمية امل�صتدامة، وتاأمني 

فر�ض عمل لل�صباب، بالإ�صافة اإىل اإبراز 

ثبات القطاع ال�صناعي، الذي هو الأقل 

واأ�صاف  وال��ه��زات«.  للتقلبات  تعر�صًا 

للمواطن  الإي�صاح  يف  عليكم،  ل 
رّ
»نعو

اللبناين اأن �رضاء املنتج اللبناين ي�صاهم 

وبخلق  اللبناين  الإقت�صاد  تعزيز  يف 

فر�ض عمل اإ�صافية ل�صباب لبنان. وهذا 

ل جميع القطاعات الأخرى، 
رّ
القطاع يفع

ناهيك  والتاأمني،  وامل�صارف  كالنقل 

ال�صناعات  يف  ال��زراع��ي  القطاع  ع��ن 

الغذائية«.

»جمعية  اأن  اإىل  اجل��م��ي��ل  واأ����ص���ار 

من  وانطالقًا  اللبنانيني  ال�صناعيني 

دورها الهادف اإىل تعزيز �صمعة الإنتاج 

ب�صالمة  التام  التزامها   توؤكد  الوطني 

الغذاء والعمل مع املعنيني على معاجلة 

�صاملة  اأ�صرتاتيجية  �صمن  املو�صوع 

اأن  اإىل  ولفت  الغذاء«.  �صالمة  لتحقيق 

الغذائية،  ال�صناعية  ال�صادرات  »زيادة 

ب�صكل م�صتمر، لهو خري دليل على الثقة 

من  خا�صة  بها،  تتمتع  التي  العاملية 

جمعية الصناعيين اللبنانيين تكّرم اإلعالميين اإلقتصاديين
 الجميل: إلطالق رؤية إنقاذية متكاملة 

ضمن منظومة إجتماعية – إقتصادية

نازاريت صابونجيان، سعدالدين العويني، خليل شري، جورج نصراوي، زياد بكداش، وفادي الجميل

ابراهيم عواضة، فارس سعد، ومارون مسلم

الجميل يلقي كلمته
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واململكة  كفرن�صا  تطلبًا  الأك��رث  ال��دول 

وال��ولي��ات  وك��ن��دا  وبلجيكا  املتحدة 

املتحدة«.

رؤية إنقاذية
املعنيني  مع  ت�صعى  اجلمعية  اأن  واأعلن 

�صمن  متكاملة  اإنقاذية  روؤي��ة  لإط��الق 

منظومة اإجتماعية – اإقت�صادية تتمحور 

حول النقاط ال�صت التالية:

لالإقت�صاد،  ج��دي��دة  حتفيزات  -ح��زم��ة 

من  كافة  القطاعات  تفعيل  اإىل  تهدف 

واملحافظة  النمو  لتاأمني  ا�صتثناء،  دون 

للبنانيني وخلق فر�ض  على فر�ض عمل 

بفعالية  اللبناين  الإقت�صاد  جديدة وربط 

بالإنت�صار اللبناين.

-اإقرار خطة اإ�صالح وتفعيل الإدارةعلى 

زمنية حمددة عرب  مراحل، و�صمن فرتة 

برنامج اإعادة متو�صع املوظفني وحتويل 

ة.
رّ
الفائ�ض اإىل الإدارات املحلي

-حت�����ص��ني ال��و���ص��ع الإج��ت��م��اع��ي يف 

.
رّ

 واخلا�ض
رّ
القطاعني العام

الأمني  الداخلي  الإ�صتقرار  -حت�صني 

والإج���ت���م���اع���ي، وم��ع��اجل��ة ت��داع��ي��ات 

ال��ن��ازح��ني ال�����ص��وري��ني ب��ال��ت��ع��اون مع 

بربنامج  واملطالبة  ال���دويل،  املجتمع 

التي  ب��امل�����ص��اع��دات  اأ���ص��وة  م�����ص��اع��دات 

وذلك  األأمني،  الو�صع  لتعزيز  تلقيناها 

وتاأهيل  اإعمارية،  م�صاريع  متويل  عرب 

الوطني  امل�صتوى  على  التحتية  البنى 

وعلى م�صتوى البلديات.

القطاعني  بني  ال�رضاكة  مببداأ  -العمل 

العام واخلا�ض، واتخاذ التدابري الالزمة 

للتنفيذ �صمن برنامج زمني.

النفط  ل�صتثمار  وا�صحة  روؤية  -اإطالق 

ل��الإف��ادة من  وال��غ��از، وو�صع روزن��ام��ة 

القدرات.

جمموعة  »بت�صكيل  اجل��م��ي��ل  وط��ال��ب 

اإجتماعية،   – اإقت�صادية  وزاري��ة  عمل 

ال���وزراء،  جمل�ض  رئي�ض  دول��ة  برئا�صة 

لتاأمني احلد الأدنى من تخفيف تداعيات 

اللبناين،  الإقت�صاد  على  املنطقة  اأحداث 

وال��ق��درات  الطاقات  جميع  وا�صتثمار 

اللبنانية املتاحة حول اخلطة املقرتحة. 

اأ�����رضع وق���ت، ���ص��لرّ��ة من  واإق�����رار، ويف 

املوؤ�ص�صات  تعطي  الطارئة  الإج���راءات 

دفعًا ي�صمح لها بالإ�صتمرار يف العمل.

اأن لبنان بلد �صغري،   واأ�صاف: »�صحيح 

يه 
رّ
�صناعي والتزام  جهود  بف�صل  اأنه  اإل 

الفر�ض  وطن  هو  اإعالمييه،  وم�صاعدة 

الكبرية«.

جمعية  ع����ت  وزرّ ال��ل��ق��اء،  خ��ت��ام  ويف 

عبارة  هدايا  ين 
رّ
املدعو على  ال�صناعيني 

اللبنانية  املنتجات  من  جمموعة  عن 

نع. 
رّ

ال�ص

جوزيف المتني، ميشال مخباط، نقوال ابي نصر، جويس جمال

ريتا شمعون، روال راشد، ابراهيم مالح، وزياد بكداش

جورج نصراوي، نازاريت صابونجيان، وعدنان عطايا

فريال موسى، جسي طراد، ريما خداج، وسعيد غريب

شوقي دكاش، داني عبود، وسيلين رزق

 ابراهيم مالح، سيمون شحادة، جوزيف المتني، عدنان حمدان، 
و صباح رمضان

حسن ياسين وعمر حالب

دانيال ظاهر وسلوى بعلبكي

فارس سعد وعمر الحالب
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ن�شاطات �شناعية

اأقامت نقابة اأ�صحاب ال�صناعات الغذائية 

حفل غدائها ال�صنوي برعاية وزير ال�صناعة 

وزراء  اي�صًا  وح�رض  ح�صن.  احلاج  ح�صني 

وزارات  يف  عامون  وم��دي��رون  �صابقون، 

وادارات عامة، وروؤ�صاء هيئات اقت�صادية 

�صناعية  وجتمعات  قطاعية  ونقابات 

واع�صاء  ورئي�ض  و�صناعيون،  مناطقية، 

النقابة.

البساط
واألقى رئي�ض النقابة منري الب�صاط كلمة عدرّد 

 بها اأ�صحاب القطاع 
رّ
فيها املعاناة التي مر

ب�صبب حملة �صالمة الغذاء، ول �صيما ب�صبب 

الت�صارب يف �صالحيات الرقابة بني ثالث 

وزارات واأربع رغم تكرار احلديث عن وجود 

تن�صيق يف ما بينها، ولكن الواقع كان على 

قطاع  ذلك، حقق  »رغم  وقال:  ذلك.  عك�ض 

العام  قيا�صية  اأرقامًا  الغذائية  ال�صناعات 

من  املئة  يف   17 ن�صبة  م�صجاًل  املا�صي 

جممل ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية لهذا 

وبنمو  دولر،  مليون   520 العام، مبجموع 

بلغ 13 يف املئة مقارنة بالعام 2013. 

واأطلق �رضخة با�صم ال�صناعيني متنى فيها 

اكمال  اىل  »املبادرة  ال�صناعة  وزير  على 

اىل  وحتويلها  الغذاء  �صالمة  حملة  م�صرية 

ور�صة عمل حقيقية ينخرط جميع الفرقاء 

املعنيون يف غمارها«.

الحاج حسن
من جهته، لفت احلاج ح�صن اىل ان احلالت 

ن�صبة �صئيلة  ال  ت�صكل  اأعلن عنها ل  التي 

العاملة.  الغذائية  ال�صناعات  م��ن  ج��داً 

ا���ص��اف: »ل��و ك��ان ه��ن��اك رق��اب��ة ذات��ي��ة، 

لكانت  ال�صناعي،  قبل  من  اكرث  وحر�ض 

دون  من  اآلية  بطريقة  املخالفات  حلرّت 

امور  عن  فت�صوا  فاملفت�صون  اأح��د.  تدخل 

وال�رضوط  التحتية،  البنى  تناولت  �صطحية 

يف  خمالفات  و�صجلوا  للبناء،  املطلوبة 

ولكنهم  التهوئة،  وانظمة  والبالط  الدهان 

الأم��ور  يف  يتعمقوا  ومل  اك��رث  يذهبوا  مل 

ب�صالمة  املتعلقة  والنتاجية  اجلوهرية 

الغذاء واجلودة واملوا�صفات«. ولفت اىل ان 

ما اأثري يف العالم عن حالت معينة، كانت 

ال�صناعة  وزارة  ان  كا�صفا  جداً،  م�صخمة 

يف �صدد التح�صري لور�صة تدريبية �صاملة 

الغذائية  ال�صناعات  قطاع  يف  للعاملني 

يف  القد�ض  ال��روح  جامعة  مع  بالتعاون 

الك�صليك. 

وخمالفات  ثغرات  وجود  اأنكر  »ل  وق��ال: 

�صعبة  غري  ولكنها  املوؤ�ص�صات.  بع�ض  يف 

مت  ال��ذي  امل�صتوى  على  ولي�صت  التذليل، 

على  عديدة  بجولت  قمت  ولقد  ت�صويره. 

اعجابي  واأبديت  الغذاء،  م�صانع  من  عدد 

اأ�صحابها باملعايري واجلودة  مبدى التزام 

واملوا�صفات. ولذلك وبعدما هداأت ال�صجة 

قلياًل، اأدعو اىل �صحب هذا امللف من التداول، 

الخت�صا�ض  واأ�صحاب  للمعنيني  اف�صاحًا 

باأن يقوموا بواجباتهم وباملطلوب منهم«.

استراتيجيات تطويرية
اىل  القوقعة  هذه  من  »اخل��روج  اىل  ودع��ا 

على  العمل  يجب  حيث  الأرح���ب،  العامل 

وابتكارية  تطويرية  ا�صرتاتيجيات  بلورة 

وحتديثية للقطاع ولالأ�صواق.«

واعترب ان »ال�صناعات الغذائية ت�صتطيع 

عالية،  م�صافة  قيمة  من  لها  متوفر  مبا 

بابعاد  ا�صا�صية  �صناعة  ت��ك��ون  اأن 

الحاج حسن يرعى غداء الصناعات الغذائية السنوي:
للعمل على بلورة استراتيجيات تحديثية للقطاع

جانب من حفل الغداءمنير البساط

 هيثم بلحاج، هيكل العتل، حسين قضماني، فارس سعد، انطوان صليبا، حسين الحاج حسن، فادي الجميل، جورج نصراوي، 
منير البساط، وعبد الهادي شحادة

الوزير حسين الحاج حسن
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مالية  كثرية،  �صعد  على  ا�صرتاتيجية 

وت�صويقية  وغذائية  وجتارية  و�صحية 

لبنان  عالمة  اأن  خ�صو�صًا  وغ��ريه��ا. 

جتاريًا يف العامل ل تزال ال�صا�ض وحمور 

يف  »نحن  وق���ال:  امل�صتهلكني«.  ج��ذب 

مع  نتحاور  اأن  م�صوؤوليتنا  من  ال��وزارة، 

اأفكاره  يعر�ض  ال��ذي  اخلا�ض  القطاع 

هذه  ن��ح��ول  ان  ودورن����ا  وم�����ص��اري��ع��ه، 

التطلعات اىل م�صاريع يف احلكومة ويف 

ال�صيا�صة العامة للبلد. نحن مدعوون اىل 

باملزيد  وامل�صاركة  المام،  اىل  الذهاب 

من املعار�ض الدولية«.

حلماية  ت��داب��ري  ب�صل�صلة  ب��داأ  ان��ه  و���رضح 

قطاعات �صناعية مهددة بالغراق. وقال: 

امل�صتورد  المل��ن��ي��وم  اخ�����ص��اع  »ج���ددت 

لر�صوم جمركية، وا�صدرت قراراً قبل يومني 

ق�صى باخ�صاع بطاطا الت�صيب�ض امل�صتورد 

خلم�صة  حماية  م�صبقة،  ا�صترياد  لج��ازة 

توظف  املجال،  هذا  يف  لبنانية  م�صانع 

اكرث من الفي عامل ويكفي انتاجها ال�صوق 

اخرى  قطاعات  وهناك  ويفي�ض.  املحلي 

�صنحميها. وعندها يتم التن�صيق الفاعل مع 

وزارة القت�صاد والتجارة على �صعيد عدم 

القدام على اتفاقات جتارية تلحق ال�رضر 

بالقطاعات النتاجية اللبنانية«.

اعطاء  �صعيد  على  اي���دال  ب���دور  ورح���ب 

للم�صاريع  ال�رضيبية  والعفاءات  احلوافز 

جمعية  وب���دور  اجل��دي��دة،  ال�صتثمارية 

القرو�ض  تامني  �صعيد  على  امل�صارف 

والت�صهيالت الالزمة.

علي برو، داني جدعون، جوزف نعوس، ومنير البساط

فريج صابونجيان، وارسالن سنو، آالن طابوريان، نبيل عيتاني، فارس سعد 

منير البساط، فادي عبود، نبيل عيتاني، حسين الحاج حسن وفادي الجميل

علي الشريف، فؤاد زمكحل ومحمد صالح

 ايلي دانيال، سعيد حمادة، جورج نصراوي، داني جدعون، 
ارسالن ومحمد سنو

علي برو، هيكل العتل، حسين الحاج حسن، فادي الجميل، جورج نصراوي 
ومنير البساط

فادي صادر، العميد سامي نصيري، نجوى حجار

نبيل عيتاني، حسين الحاج حسن وفادي الجميل

محمد سنو، فرنسوا باسيل، ارسالن سنو، نبيل عيتاني

احمد حطيط، منير البساط، فريج صابونجيان

شوقي دكاش، اسامة حلباوي، وسمير ادريس

خليل شري، ادمون جريصاتي، الياس عون
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�صعد  ملحم  ميغاليت  �رضكة  مدير  اأ�صار 

والقت�صاد«  »ال�صناعة  مع  حديث  يف 

منتجات  حاليًا  ت��وزع  »ال�رضكة  اأن  اإىل 

ال�رضكة العاملية مع خدمة طاقم حملي، 

اإذ يخ�صع مهند�صو ال�رضكة لتدريبات يف 

اأن »ال�رضكة  اإىل  اإيطاليا وفرن�صا«. ولفت 

وتعطي  كبرية  بعناية  اأ�صعارها  تدر�ض 

لل�رضكات  بالن�صبة  تناف�صية  اأ���ص��ع��اراً 

العاملية املوجودة يف ال�صوق اللبنانية«.

وك�صف اأن »ال�رضكة ت�صعى للح�صول على 

مع  وتتوا�صل  اأخ���رى،  عاملية  وك��الت 

عدد من ال�رضكات لتكون من ممثليها يف 

ال�صوق اللبنانية«.

عوامل قوة
تطوراً  ت�صهد  »ال�رضكة  اأن  �صعد  واأو�صح 

»عام  وق��ال:  تاأ�صي�صها«،  منذ  متوا�صاًل 

2006 اأ�ص�صنا اأنا و�رضكائي حاليًا ال�صادة 
كرمي جنار، اأنطوان حامت ورميون راجحة 

ال�رضكة، ومنذ اللحظة الأوىل للتاأ�صي�ض مل 

نوفر جهداً قد يطور ال�رضكة اإل وقمنا به 

كل يف جماله. وهذا براأيي من اأبرز نقاط 

النمو،  يف  �رضكتنا  �صاعدت  التي  القوة 

البع�ض  بع�صنا  مع  واتفاقنا  فاحتادنا 

م�صاحلنا  على  ال�رضكة  م�صلحة  وتغليب 

القوة لتتخطى  اأعطى �رضكتنا  ال�صخ�صية 

تواجهنا  التي  والعقبات  التحديات  كل 

ك�صناعيني«.

ال�رضكة  يف  املوظفني  »طاقم  واأ�صاف: 

ال�20  تفوق  خربة  باأعوام  يتميز  وال��ذي 

ال�رضكة.  تطور  يف  �صاهم  اأي�صًا  عامًا 

فخدمة ما بعد البيع اأ�صبحت يف �صميم 

ا�صرتاتيجة مبيعات ال�رضكة وبذلك نكون 

خدمة  يف  اإمكانياتنا  ك��ل  و�صعنا  ق��د 

اإىل  ال�رضكة  طاقم  اإذ ميتد عمل  زبائننا، 

خدمات  تقدمي  عرب  املنتج  بيع  بعد  ما 

املو�صوع ل  زبائننا. وهذا  قد يحتاجها 

ت�صتطيع اأي �رضكة النجاح فيه اإذا مل يكن 

طاقم عملها على م�صتوى عاٍل من اخلربة 

واجلدية يف العمل«.

تطور وتوسع
ويف رد على �صوؤال عن عمل ال�رضكة خالل 

»ال�رضكة  اأن  �صعد  اأكد  ال�صابقة،  ال�صنوات 

والتو�صع،  التطور  طريق  على  ���ص��ارت 

ميغاليت  م��ارك��ة  حت��ت  ت�صنع  فهي 

الكهربائية احلماية  اأدوات   اإلكرتونك�ض 

 )AVR UPS -Batteries Chargers(

متطلبات  م��ع  تتما�صى  مب��وا���ص��ف��ات 

»ميغااليت«.. حيث تضع الشركات العالمية ثقتها
 سعد: لدينا الحل لتنظيم مشكلة الكهرباء 

في المنشآت والبيوت
الإنتاج  املميزة وجودة  اخلدمات 

وطاقم املوظفني الذي تزيد خربته 

�رضكة  يك�سب  مل  عامًا،   20 عن 

يف  الزبائن  ثقة  »ميغاليت« 

الأ�سواق املحلية واخلارجية فقط، 

ل�رضكات  ثقة  حمط  جعلها  اإمنا 

العمل معها كوكيل  اآثرت  عاملية 

ح�رضي لتوزيع منتجاتها. ف�رضكة 

عاملية  فرن�سية  �رضكة   Legrand

بها  قامت  مطولة  درا�سة  وبعد 

العاملني  واخلرباء  ال�رضكة  على 

وكالة  ميغاليت  منحت  فيها، 

توزيع وتركيب لـ UPS Phases، هو 

منتج ل ت�سنعه »ميغاليت« يف 

مقرها يف لبنان.

أصحاب المصانع يفضلون 

التعامل معنا نظرًا إلى خدمة 

ما بعد البيع حيث يلبي طاقم 

 الصيانة العمالء في مهلة 

ال تتعدى الـ24 ساعة

سعد: للعمل على حماية االنتاج الوطني
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الكهرباء  اأن  اإذ  ال�صعب  اللبناين  ال�صوق 

ا�صتطاعت  كما  باإ�صتمرار.  وتلعب  تنقطع 

خدماتها  عرب  زبائنها  ثقة  تك�صب  اأن 

ت�صاعف  عرب  جليًا  ظهر  وذلك  املميزة، 

حجم مبيعاتها«.

توزيع  يف  تعتمد  »ال�رضكة  اأن  واأع��ل��ن 

ت�صم  وا�صعة  توزيع  �صبكة  على  اإنتاجها 

املناطق  معظم  وت��غ��ط��ي  م���وزع   100
اللبنانية منها �صور وبنت جبيل وعكار 

وبعلبك،  وب����ريوت  وامل����نت  وال��ب��ق��اع 

اأن  اإىل  لفت  واإذ  و���ص��ي��دا«.  وطرابل�ض 

الأ�صواق  اإىل  اإنتاجها  ر 
رّ
ت�صد »ال�رضكة 

العربية والأفريقية«، اأو�صح اأن »ال�رضكة 

ال�صعوبات يف دخول هذه  تواجه بع�ض 

�صورية  عرب  الت�صدير  اإن  اإذ  الأ���ص��واق، 

البحر  الت�صدير عرب  اأن  متوقف يف حني 

عايل الكلفة ول �صيما عندما تكون الكمية 

امل�صدرة غري كبرية، ما يرفع �صعر املنتج 

وي�صعف قدرته التناف�صية«.

المضاربة الصينية
وع���ن امل�����ص��اك��ل ال��ت��ي ت��ع��رت���ض عمل 

ال�رضكة، قال �صعد »لي�ض خافيًا على اأحد 

اأن القطاع ال�صناعي يعاين من �صعوبات 

متنوعة وعديدة كما غريه من القطاعات 

القت�صادية الأخرى«.

من  اأ�صا�صي  ب�صكل  »ن��ع��اين  واأ���ص��اف: 

القدرة  ف��رتاج��ع  ال�صينية.  امل�صاربة 

ال�����رضائ��ي��ة ل���دى ���رضي��ح��ة ك��ب��رية من 

اللبنانيني، جعل من املنتجات ال�صينية، 

وب�صبب تدين اأ�صعارها ورغم تدين جودتها 

مناف�صة حقيقية ملنتجاتنا. ففي ال�صني، 

اإ�صافة  كبرية،  كميات  ت�صنع  امل�صانع 

طاقة  من  الإنتاج  عنا�رض  تكلفة  اأن  اإىل 

ويد عاملة اأدنى من التكلفة يف لبنان«.

ل�رضكتنا  يبقى  �صك،  دون  »من  وتابع: 

ال�صليعني  امل�صانع  فاأ�صحاب  زبائنها، 

معنا  التعامل  يف�صلون  جمالتهم،  يف 

والتي كما  البيع  بعد  اإىل خدمة ما  نظراً 

ذكرت تتمثل بطاقم �صيانة يلبي العمالء 

يف مهلة ل تتعدى ال�24 �صاعة«.

تطبيق  احلكومة  با�صتطاعة  اأن  راأى  واإذ 

ويف  والتوجهات،  الإج���راءات  من  ع��دد 

الإن��ت��اج  حماية  على  العمل  مقدمتها 

الوطني مبا يتالءم مع �رضوط املناف�صة 

امل��ت��ك��اف��ئ��ة، وامل�����ص��اع��دة ع��ل��ى اإب��ق��اء 

ال�صناعة املحلية ذات قدرة تناف�صية مع 

�صتورد لأنرّ »تكلفة الت�صنيع يف لبنان 
ُ
ما ي

اأعلى ب�صبب النق�ض يف الكهرباء والطاقة 

على  »اأن  واأو�صح  العاملة«.  اليد  وغالء 

احلكومة ت�صهيل الت�صدير، وو�صع ر�صوم 

فر�ض  ترتفع  بحيث  امل�صتوردات،  على 

ا�صتهالك املنتجات اللبنانية يف ال�صوق«.

 التراجع االقتصادي
ويف رد على �صوؤال عن الرتاجع القت�صادي 

يف لبنان وتاأثريه على عمل ال�رضكة، قال 

القت�صادي  النمو  تراجع  »طبعًا،  �صعد: 

تداعيات  حمل  ملحوظ  ب�صكل  اللبناين 

القطاعات  مالية واإقت�صادية �صلبية على 

حمتنا  عملنا  طبيعة  اأن  اإل  القت�صادية، 

تندرج  ل  فمنتجاتنا  ال��رتاج��ع.  ه��ذا  من 

للم�صتهلك،  الكمالية  احل��اج��ات  �صمن 

وبالتايل ل يتوقف امل�صتهلك عن �رضائها 

عند احلاجة. فمنتجاتنا تتميز باأنها تنظم 

يحمي   UPS فال�  تاأخري،  بال  الكهرباء 

الأجهزة من تالعب وانقطاع الكهرباء، ما 

يزيد من اإنتاجية املاكينات يف املعامل، 

الكهربائية املوجودة  ويطيل عمر الآلت 

يف املنازل«.

يف  ت�صارك  ال�رضكة  اأن  »كما  واأ���ص��اف: 

العام منذ �صنتني  القطاع  مناق�صات مع 

املناق�صة،  تربح  الأح��ي��ان  معظم  ويف 

اجلودة  ت�صاهي  منتجاتنا  ج��ودة  كون 

الأ�صعار  تناف�ض  واأ�صعارها  الأوروبية، 

ال�صينية، اإ�صافة اإىل اأن الدولة اللبنانية 

تكون  لذلك  اللبنانية،  ال�صناعة  حتبذ 

هذه  رب��ح  يف  مرتفعة  دائ��م��ًا  حظوظنا 

املناق�صات.

)Legrand : online UPS from 1 KVA to 800 KVA(

)MLE : stabilizers/APS/chargers from 3 Ah to 1200 Ah(
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عام  تاأ�صي�صها  منذ  اإن���زو  �رضكة  تخطو 

�صناعة  ع��امل  يف  واثقة  خطوات   ،2004
فخربة  بال�صعر،  العناية  م�صتح�رضات 

التزيني  ع��امل  يف  ري�صا  كمال  موؤ�ص�صها 

اأوىل  ي�صكل  الذي  الإنتاج  وجودة  الن�صائي 

غزو  من  نها  مكرّ عليها،  القيمني  اأولويات 

وخمتلف  واأفريقيا  الأو�صط  ال�رضق  اأ�صواق 

وت�صدر  عامًا.   11 مدى  على  العامل  بلدان 

»اإنزو« اليوم م�صتح�رضاتها من الكولجني 

اأكرث  اإىل  واملا�صك  وال�صامبو  والكري�صتال 

اإجناز  لت�صجيل  وتتح�رض  دول��ة،   100 من 

اإن�صاء  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  �صجلها  يف  جديد 

م�صنع يف لبنان. ولفت ري�صا يف هذا الإطار 

اإىل اأن »اإنزو التي ت�صم حتت اإ�صمها ما يزيد 

عن 20 منتجًا، تتح�رض لبدء الت�صنيع على 

الأرا�صي اللبنانية خالل ال�صنتني 

اأوًل  »بداأنا  واأ�صاف:  املقبلتني«. 

 Yendi’s hair �رضكة  يف  العمل 

وت�صدير  با�صترياد  املتخ�ص�صة 

ثم  ومن  التجميل،  م�صتح�رضات 

ت�صنيع  نحو  ال�رضكة  ت��ط��ورت 

مع  التعامل  ع��رب   Enzo منتج 

اأن  اإل  لبنان،  خ���ارج  م�صانع 

وتطوره  املتوا�صل  اإن��زو  جن��اح 

م�صنع  تاأ�صي�ض  اإىل  اليوم  دفعنا 

خا�ض بال�رضكة«.

توسع كبير
يف  »ع��م��ل��ه  اأن  ري�����ص��ا  واع��ت��رب 

اأك�صبه  مبكرة،  �صن  يف  التزيني 

قدرته  وع���ززت  �صاعدته  خ��ربة 

التي  زبائنه  مع  التوا�صل  على 

اأ�صبحت اليوم اأهم عوامل جناحه. 

فاإ�صافة اإىل جناح »اإنزو«، �صهدت 

تو�صعًا   yendi’s hair اأع��م��ال 

كبرياً، اإذ اإنها ت�صتورد حاليًا من 

اأكرث من 20 بلداً وت�صدر اإىل اكرث 

من 30 بلداً«. 

اإنزو  �رضكة  مييز  »ما  واأ���ص��اف: 

اإ�صافة اإىل الأ�صعار والتغليف املميز،هو قدرتنا على التوا�صل 

خربتنا  من  انطالقًا  فنحن  املنتج،  يخ�ض  ما  يف  الزبون  مع 

وميزاته  املنتج  اأهمية  �رضح  على  قادرون 

بطريقة اأف�صل. فاأنا �صخ�صيًا اأعطي درو�صًا 

موا�صيع  عن  الأو�صط  ال�رضق  �صعيد  على 

�صاركت  اأنني  كما  التزيني  جمال  يف  عدة 

يف مهرجانات عديدة يف لبنان واخلارج«.

جودة اإلنتاج
للحفاظ  ال�رضكة  تتبعها  التي  ال�صبل  وعن 

هذا  يف  ري�صا  اأ�صار  الإن��ت��اج،  ج��ودة  على 

الإطار اإىل اأن ال�رضكة تقوم باختبارات ملدة 

6 اأ�صهر على اأي منتج قبل طرحه يف ال�صوق«. 
و�صالمته  املنتج  »ج��ودة  اأن  على  د 

رّ
»و�صد

اإنزو، حيث ت�صعى  اأهمية ق�صوى لدى  ذات 

ال�رضكة للتاأكد من اأن املنتجات تتوافق مع 

معايري خا�صة وذلك من طريق الختبارات 

امل��خ��ربي��ة يف ك��ل م��رح��ل��ة من 

والت�صنيع«.  التطوير  م��راح��ل 

ت�صم  »ال�رضكة  اأن  ع��ن  وك�صف 

ي�صم  والتطوير  للبحوث  فريقًا 

العلمية،  املجالت  كل  يف  خرباء 

معروفني  علماء  مع  تعمل  كما 

العامل ل�صمان  اأنحاء  من خمتلف 

منتجات  تقدمي  يف  ا�صتمرارها 

باأرقى املعايري«.

مصداقية
امل�صداقية  اأن  اإىل  ري�صا  ولفت 

يف  ال�����رضك��ة  ب��ه��ا  تتمتع  ال��ت��ي 

كونها  زبائنها  م��ع  تعاطيها 

ال�����رضك��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي متنح 

�صمانًا على منتجاتها، �صاعدتها 

يف  اأعمالها  تو�صيع  يف  ك��ث��رياً 

اخلارج عرب منح وكالت. واأ�صار 

تدر�ض  »ال�رضكة  اأن  اإىل  ري�صا 

الوكالة  ط��ال��ب  ال��زب��ون  و���ص��ع 

وحجم  الإق��ت�����ص��ادي  وال��و���ص��ع 

�صارت  واإذا  بلده،  يف  الإ�صتهالك 

ي����رام يذهب  الأم�����ور ع��ل��ى م��ا 

�صخ�صيًا اإىل ال�رضكة وي�صارك يف 

الإفتتاح عرب تقدمي عر�ض عن اأهمية املنتج ومميزاته وكيفية 

ا�صتخدامه«.

إنزو .. ريادة في صناعة مستحضرات العناية بالشعر
ريشا: نتجه إلى التصنيع في لبنان قريبًا
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة
تتابع »الصناعة واالقتصاد« تسليط الضوء على صناعات لبنانية متّيزت بجودة انتاجها، ومتّكنت من منافسة السلع العاملية 

في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد،
شركة سالم أنترناشيونال تانيري، مؤسسة بوشلهوب الصناعية والتجارية، شركة نصر للزنكوغراف والطباعة، شركة سفن 

.Uniforms بالست للصناعات الكيماوية، شوكوال ليندا وشركة

تاأ�ص�صت �رضكة �صامل اأنرتنا�صيونال تانريي يف العام 1925، على 

بعبدا   � العليا  �صحرور  وادي  منطقة  يف  واأخوانه  �صامل  جنيب  يد 

وهي تعمل يف جمال اجللود والدباغه وال�صياغ.

بداأت ال�رضكة العمل مبعدات يدويه وبع�ض العمال وكانت ت�صتورد 

اجللود من خمتلف املناطق اللبنانية وامل�صالخ العاملة، ولكن بعد 

عرب   امل�صنع  تطوير  على  املوؤ�ص�صون  عمل  الزمن  من  فرتة  مرور 

لل�صباغ  جديدة  اأنتاج  وخطوط  وحديثة  متطورة  معدات  اإدخال 

وخملتف اأنواع الدباغة.

زاد الطلب على منتوجات ال�رضكة اأبان احلرب التي ع�صفت بلبنان 

وتوقف غالبية الدباغات عن العمل.

يف  وتقنية  عالية  موا�صفات  على  اإنتاجها  يف  تعتمد  وال�رضكة 

دباغة اجللود وتلوينها وذلك لتتما�صى مع املنتوجات الأوروبية 

وهي ت�صاهيها جودة ونوعية. ويوجد للم�صنع �صالة عر�ض وبيع 

يف منطقة الدورة � برج حمود � �صنرت مقري.

عن  والأقت�صاد«،  »ال�صناعة  مع  لقاء  يف  ال�رضكة  اإدارة  وك�صفت 

الدباغات  و�صناعة  عام  ب�صكل  ال�صناعة  تعانيها  التي  امل�صاكل 

واجللود ب�صكل خا�ض. ومن اأهم هذه امل�صاكل غياب الدعم من قبل 

مع  ثانوي  قطاع  اأنها  اأ�صا�ض  على  ال�صناعة  اىل  والنظرة  الدولة 

العلم اأن ال�صناعة هي التي حتد من الهجرة وت�صغل اأكرب ن�صبة من 

اليد العاملة يف لبنان، وتعود على القت�صاد بالعملة الآجنبية. 

ال�صناعيني بالعمل  ال�صناعة وجمعية  ال�صيد �صامل وزارة  وطالب 

تكون  واأن  للكهرباء  منخف�صه  اأ�صعار  تاأمني  على  الدوؤوب 

لل�صناعيني كوتا من املحروقات باأ�صعار منخف�صه كي ن�صتطيع 

املنوال  هذا  على  الو�صع  بقي  اإذا  وال  واملناف�صه  الأ�صتمرار 

فال�صناعة وال�صناعيون يف خطر كبري ورمبا ن�صل بعد فرتة اىل 

التوقف عن العمل.

»سالم أنترناشيونال تانيري«:الصناعة في خطر كبير

بو�صلهوب  موؤ�ص�صة  تاأ�ص�صت 

ال�صناعية والتجارية عام 1966 يف 

منطقة زحلة حو�ض المراء، على يد 

تعنى  وهي  بو�صلهوب  طوين  ال�صيد 

ب�صناعة القطاعات التالية: 

املتنوعة  النتاج  خطوط  م�صاغل 

فواكه وخ�صار.

خطوط مل�صانع الأ�صمنت.

ومعاجلة  فرز  ملحطات  خطوط 

النفايات ال�صلبة املنزلية.

خا�صة  معدات  لزوم  عامة  جتارة 

للم�صانع املذكورة اأعاله.

ابان  ال�صعوبات  بع�ض  ال�رضكة  عانت 

عادت  ولكنها  اللبنانية،  الأحداث 

وعملت على تطوير امل�صنع عرب اأدخال 

وت�صلم  ومتطورة  حديثة  معدات 

املهند�ض �رضبل بو�صلهوب الأ�رضاف 

والت�صويق  الأنتاج  عمليات  على 

يف  جديداً  زخمًا  ال�رضكة  اأعطى  ما 

الأ�صواق املحلية والعربية.

�رضبل  للمهند�ض  حديث  ويف 

ال�صناعة  جملة  مع  بو�صلهوب 

والقت�صاد اأوجز لنا بع�ض امل�صاكل 

عام  ب�صكل  ال�صناعة  تعانيها  التي 

واأهمها:  خا�ض  ب�صكل  و�صناعته 

�صعرها،  واأرتفاع  الكهرباء،  تقنني 

اليد  وهجرة  املحروقات،  وغالء 

املخت�صة اىل اخلارج.

مؤسسة بوشلهوب الصناعية والتجارية: نتطور باستمرار ونعاني من صعوبات
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تاأ�ص�صت �رضكة �صفن بال�صت �صنة 1991 

احلاج  يد  على  ال�صويفات  منطقة  يف 

عدنان خليل �صعادة واأمني علي زروي 

وال�رضكة خمت�صة ب�صناعة حبيبات   .

ال  P.V.C  العائدة ل�صتعمالت التية:

املواد القا�صية: موا�صري املياه الدقيقة 

بروفيالت  »اأنابيب«،   وال�صخمة 

والباجور«،  »ال�صتورات  الديكور 

ال�صخمة  والنابيب  املوا�صري  وحالت 

.»Fittings «

النابيب  الحذية،  الطرية:  املواد 

�صفافة  املاء املعتمة  »غري  وخراطيم 

»وال�صفافة والكري�صتال، بالط الر�ض، 

والو�صالت  اجلونات  انواع  جميع 

والربوفيالت، وعزل وتغليف ال�صالك 

الكهربائية.

بوليتني  ل�  التالوين  حبيبات  �صناعة 

 ،L.D.P.E منخف�صة  كثافة  ذات 

 ،P.V.C بوليفينيل كلورايد ،H.D.P.E بوليتني ذات كثافة عالية

الأكريليك  ،P.Sوالنتي�صوك ال�صفاف  بنوعية  بولي�صتايرين 

 ،P.P بولريوبيلني   ACKRYLICS
املواد  جلميع  عائدة  بودرة  وتالوين 

املذكورة اأعاله.

واأمني  �صعادة  عدنان  احلاج  وك�صف 

»ال�صناعة  مع  حديث  يف  زروي  

والقت�صاد »عن تقنيات العمل العالية 

�صناعتها،  يف  ال�رضكة  تعتمدها  التي 

واأ�صارا اىل اأن ال�رضكة تلتزم املو�صفات 

مما  انتاجها  يف  والعاملية  الوروبية 

عاملية  جوائز  على  احل�صول  خولها 

ال�رضكة  »انتاج  ان  اىل  ولفتا  عدة، 

يوزع يف جميع املناطق اللبنانية«.

وعن امل�صاكل التي تعرت�ض ال�صناعة 

امل�صكالت  هذه  وزروي  �صعادة  اأوجز 

قيا�صًا  لالنتاج  املرتفعة  بالكلفة 

نظراً  وذلك  بلبنان،  املحيطة  بالدول 

اأ�صعار  ارتفاع  منها  عدة  عوامل  اىل 

املحروقات والكهرباء واملواد الولية 

ارتفاع  يف  ت�صاهم  التي  امل�صائل  من  وغريها  الر�صوم  وارتفاع 

كلفة النتاج .

سفن بالست للصناعات الكيماوية 
االولى في لبنان بصناعة حبيبات البالستكية

شركة »نصر للزنكوغراف والطباعة«: خبرة في خدمة الزبائن

تاأ�ص�صت �رضكة »ن�رض للزنكوغراف والطباعة« عام 

ا�صماء  ال�صوليدير(، حتت  1960 يف بريوت )منطقة 
وا�صتمرت  ن�رض،  جميل  موؤ�ص�صيها  من  وكان  عدة، 

اإىل  انتقلت  ثم  اللبنانية،  احلرب  بدايات  حتى 

مركزها احلايل يف منطقة ال�صوف � حمافظة جبل 

لبنان يف بلدة كفرنربخ باإ�رضاف اأ�صحابها جميل، 

يف  ال�رضكة  ا�صتمرار  ومع  ن�رض.  وفار�ض  �صامي 

امل�صتعملة  املعدات  ر 
رّ
تطو الإدارة  كانت  اأنتاجها، 

العمال  اإىل  اإ�صافة  وفنيني،  مهند�صني  م�صتخدمة 

اعطى  ما  امل�صتحدثة  الآلت  على  للعمل  املدربني 

الأخرى،  ال�رضكات  ملناف�صة  جديداً  زخمًا  النتاج 

للحاجات  وتلبية  واجلودة،  النوعية  حيث  من 

اخلدمات  كل  حاليًا  توؤمن  وهي  للزبائن.  امللحة 

الطباعية يف كل املناطق اللبنانية والدول املجاورة واأوروبا. 

وتعتمد اأف�صل واأحدث املعدات، من خالل متابعة وح�صور اأهم 

املعار�ض الطباعية يف العامل لت�صع خربات ال�صنوات املا�صية 

وحداثة امل�صتقبل لتاأمني اأف�صل خدمات للزبائن.

ولكي ت�صتمر ال�رضكة يف انتاجها الطباعي ل بد من توفر جملة 

من الأمور وهي:

1 - تاأمني احلماية اجلمركية من خالل رفع الر�صوم على ال�صلع 
التي حتتاجها �رضكات الطباعة

2 - تخفي�ض ر�صوم الطاقة 
3- حماية النتاج الوطني من ال�صلع الأجنبية املناف�صة.
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اأبرز  من  ليندا«  »�صوكول  جعلت  امل�صتمر،  التطور  من  عامًا   36
ن  املوؤ�ص�صات الالمعة يف عامل �صناعة ال�صوكول يف لبنان. ومل ميكرّ

»�صوكول  العالية  اجلودة  مبعايري  امل�صنع  على  القيمني  التزام 

ليندا« من احتالل مركز مرموق بني الأ�صماء اللبنانية يف �صناعة 

نها من غزو الأ�صواق العربية، فوفقًا ملدير  ال�صوكول فقط، اإمنا مكرّ

املوؤ�ص�صة اأحمد قبي�صي ت�صدر »�صوكول ليندا« اإنتاجها اإىل كل الدول 

اإىل اجلودة التي يتميز بها الإنتاج  العربية، ما يعد موؤ�رضاً بارزاً 

كون �رضوط الت�صدير اإىل هذه الدول  �صارمة ول �صيما ال�صعودية. 

وقبل  العربية،  الدول  اإىل  كبرية  كميات  �صهريًا  »ن�صدر  واأ�صاف: 

كل  ا�صتيفائه  من  للتاأكد  الإنتاج  على  بتحاليل  نقوم  الت�صدير 

�رضوط ال�صالمة الغذائية«. وتابع: »تتم هذه التحاليل يف م�صنعنا 

الذي ي�صم خمتربين، كما نقوم باختبارات يف خمتربات الدولة يف 

اإىل »اأن املوؤ�ص�صة تقوم بتحليل  معهد البحوث ال�صناعية«. ولفت 

املياه امل�صتخدمة يف امل�صنع رغم اأنها ل تدخل يف عملية الإنتاج 

بل ت�صتخدم فقط لغ�صل ال�صحون والأواين«. 

من  الأولية  املواد  ت�صتورد  »املوؤ�ص�صة  اأن  قبي�صي  اأو�صح  واإذ 

اخلارج«، اأعلن اأن »هذه املواد تخ�صع لتحاليل يف املرفاأ قبل اأن 

ت�صل اإىل امل�صنع«.

و�صدد قبي�صي على اأن »امل�صداقية التي اأظهرتها »�صوكول ليندا« 

يف تعاطيها مع زبائنها �صمنت ا�صتمراريتها طيلة هذه ال�صنوات، 

تطوراً  ال�36  عملها  �صنوات  خالل  �صهدت  »املوؤ�ص�صة  اأن  واأعلن 

متوا�صاًل يف املنتج واملاكينات، حيث جرى التنويع يف الإنتاج  

لي�صمل اأ�صنافًا جديدًة، كما جرى ا�صتقدام اآلت اأكرث تطوراً«.

ويف رد على �صوؤال، اأ�صار اإىل اأن » الرتاجع الذي �صهده القت�صاد 

هذا  كون  املوؤ�ص�صة  عمل  طاول  الأخرية  ال�صنوات  خالل  اللبناين 

وظهرت  القت�صادية  القطاعات  من  قطاع  اأي  يوفر  مل  الرتاجع 

اآثاره جلية من خالل تراجع حجم ال�صادرات ال�صناعية يف الفرتة 

الأخرية«.

»شوكوال ليندا« .. 36 عامًا من التطور المستمر
قبيسي: مصداقيتنا ضمنت استمراريتنا

»Uniforms« ..  نجاح قوامه االلتزام
نعمة: إلعداد يد عاملة متخصصة

التي تعتمد لبا�ض موحد ملوظفيها«.

وا�صارت نعمة اىل اأن قدرة اللبناين على البتكار 

وذوقه  الرفيع �صاهما يف تطوير �صناعة اللب�صة 

دخول  يف  م�صاعداً  عاماًل  �صكال  كما  والنتاج، 

ال�رضكة اىل ال�صواق اخلارجية«.

التي  املدعومة  القرو�ض  اأن  اإىل  نعمة  لفتت  واذ 

يقدمها امل�رضف املركزي للموؤ�ص�صات ال�صناعية 

�صاهمت يف تطور ال�رضكة«، ا�صارت اىل » وجود 

ال�صناعيني  عمل  تواجه  املعوقات  من  عدد 

اللبنانيني«. وقالت: » غياب العمالة املتخ�ص�صة 

ل  حني  ففي  تواجهنا،  التي  امل�صاكل  اأبرز  احد 

توجد عمالة لبنانية متخ�ص�صة باخلياطة، تغيب 

العمالة ال�صورية بعد اأن انتقلت النخبة منها اإىل 

ال�صوريون  افتتحها  التي  امل�صانع  اإىل  اأو  تركيا 

يف لبنان بعد النزوح والتي اأثرت على لقمة عي�ض 

اللبنانيني ب�صكل كبري«.

التي  الخت�صا�صات  نحو  العاملة  اليد  »توجيه  اأن  واعتربت 

يتطلبها العمل ال�صناعي و ان�صاء معاهد تعمل على اعداد يد عاملة 

متخ�ص�صة من �صاأنه معاجلة هذه امل�صكلة«. 

�صناعة  جمال  خو�ض  اإىل  دفعها  الذات  حتدي  اأن  نعمة  واأكدت 

اأن  »اعتربت  وقالت:   ،»Uniforms« دة 
رّ

املوح اجلاهزة  الألب�صة 

النجاح حتٍد ولقد حتديت نف�صي، واأحببت اأن اأبرهن اأن جناح العمل 

يعتمد على ثالث نقاط هي امل�صداقية وال�رضف والإلتزام«.

غمار  خو�ض  اإىل   1999 عام  نعمة  وديعة  دفع  الذات«  »حتدي 

 »Uniforms« �رضكة  فاأ�ص�صت  املوحدة،  اجلاهزة  الألب�صة  �صناعة 

دة، 
رّ

املتخ�ص�صة بتاأمني م�صتلزمات املوؤ�ص�صات من املالب�ض املوح

دة وت�صويقها 
رّ

لتنطلق يف عملية اإنتاج جلميع اأنواع الألب�صة املوح

والأفريقية  العربية  الأ�صواق  اإىل  بالإ�صافة  املحلية  الأ�صواق  يف 

والأوروبية اأي�صًا.

 16 والقت�صاد«،  »ال�صناعة  مع  حديثها  خالل  نعمة  وا�صتذكرت 

بداأ  ال�رضكة  »عمل  وقالت:  املتوا�صل،  ال�رضكة  تطور  من  عامًا 

كمرحلة اأوىل بت�صليم الطلبيات للموؤ�ص�صات عرب التعامل مع بع�ض 

بالوقت  الإلتزام  اإىل  بالن�صبة  اإ�صكالية  واجهنا  اأننا  اإل  امل�صانع، 

والنوعية يف اإنتاج امل�صنع الذي نتعامل معه ك�رضكة. لذا اتخذنا 

فيه  الإنتاج  على  ن�رضف  خا�ض،  م�صنع  لدينا  يكون  باأن  القرار 

للعمل  هذه  الدقيقة  متابعتنا  التفا�صيل.  باأدق  النوعية  ونراقب 

ع ال�رضكة التي حتوي اليوم  اأكرث من خم�صني اآلة 
رّ
�صاعدت يف تو�ص

لتاأمني الإنتاج املطلوب«. 

ع العمل طبعًا رافقه تطور يف الألب�صة التي ن�صنرّعها، 
رّ
وتابعت: »تو�ص

ت�صنيع  اإىل  عمدنا  ال�صهلة  الألب�صة  �صناعة  يف  انطلقنا  اأن  فبعد 

اإىل  لحقة  مرحلة  يف  العمل  رنا 
رّ
طو ثم  ومن  الثقيلة،  الألب�صة 

التي  دة 
رّ

الألب�صة املوح اأنواع  �صناعات خمتلفة، وحاليًا ننتج كل 

املرافق  من  وغريها  وامل�صت�صفيات  واملطاعم  الفنادق  حتتاجها 
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من �شهر اإلى �شهر

»ايدال«  لبنان  يف  ال�صتثمارات  لت�صجيع  العامة  املوؤ�ص�صة  وا�صلت 

خالل العام 2014 بذل اجلهود يف اإطار املهام املناطة اإليها مبوجب 

القانون 360، وذلك من خالل ال�صعي اإىل تعزيز موقع لبنان كوجهة 

جاذبة لال�صتثمارات وحت�صني بيئة الأعمال رغم الأزمات ال�صائدة يف 

العامل العربي والتي كان لها انعكا�ض �صلبي على اقت�صاديات املنطقة 

كافة، كما على لبنان. وقد عملت املوؤ�ص�صة، ول تزال، على امل�صاهمة 

العديد من  وترويج  م�صاندة  القت�صادي من خالل  النمو  يف حتفيز 

القطاعات الإنتاجية والقطاعات التي تتمتع بفر�ض واعدة.

هذا، وقد ا�صتطاعت »ايدال« حتقيق العديد من الإجنازات خالل العام 

2014، �صواء على �صعيد تزويد امل�صتثمرين باملعلومات القت�صادية 
ت�صهيل  �صعيد  على  اأو  م�صاريعهم،  لتاأ�صي�ض  الالزمة  والجتماعية 

احل�صول على الرتاخي�ض والإجازات، وتوفري خدمات ما بعد الإن�صاء. 

احلوافز  متنوعة من  بتوفري جمموعة  الإطار،  هذا  ايدال يف  وقامت 

ال�رضيبية والإدارية والتي ت�صاعد على اإن�صاء امل�صاريع وت�صغيلها.

المشاريع
واأولت ايدال اهتماما خا�صا للم�صتثمرين بحيث اأنها توا�صلت خالل 

املوؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  عقد 

يف  ال�صتثمارات  لت�صجيع  العامة 

نبيل  املهند�ض  »ايدال«  لبنان 

عيتاين اجتماعا مع وفد من جمعية 

لرجال  امل�رضية  اللبنانية  ال�صداقة 

الأعمال برئا�صة فتح اهلل فوزي عن 

ل 
رّ
املكم وه�صام  امل�رضي  اجلانب 

فوؤاد  وع�صوية  اللبناين  اجلانب  عن 

الوزير  الجتماع  يف  و�صارك  حدرج. 

مظهر،  حممود  الدكتور  التجاري  �ض 
رّ
املفو

امل�رضية  ال�صفارة  يف  التجارية  امل�صت�صارة 

ورئي�ض  وهبه،  منى  الدكتورة  لبنان  يف 

جمموعة القت�صاد والأعمال روؤوف اأبو زكي. 

يف  امل�صاركون  تداول  الجتماع،  وخالل 

امل�صتثمرين  بني  التعاون  تعزيز  كيفية 

تعزيز  اإطار  يف  واللبنانيني  امل�رضيني 

ب�صكل  املنطقة  يف  ال�صتثماري  املناخ 

عام، يف ظل التكتالت القت�صادية الكربى 

�صعيد  على  ال�صتثماري  للمناخ  والرتويج 

املنطقة ولي�ض على �صعيد الدول فح�صب. 

مبيزات  يتمتع  لبنان  اأن  عيتاين  واأو�صح 

م�صريا  امل�رضيني،  جتذب  عدة  ا�صتثمارية 

اهتماما  يبدي  امل�رضي  امل�صتثمر  اأن  اإىل 

الطاقة  ومنها  القطاعات  من  بالعديد 

والعقارات  وامل�صارف  التحتية  والبنى 

اأهمية املناطق  وغريها. وركز عيتاين على 

لبنان،  اإىل  بالن�صبة  اخلا�صة  القت�صادية 

فر�صا  توفر  املناطق  هذه  اأن  خ�صو�صا 

الأكرث  العنا�رض  من  اليوم  وتعترب  واعدة 

وجوب  على  م�صددا  لال�صتثمار،  جاذبية 

هذا  يف  امل�رضية  اخلربة  من  ال�صتفادة 

املجال. وتطرق اإىل تفعيل اجلهود 

و�صبك الطاقات من اأجل ا�صتقطاب 

الأجنبية  ال�صتثمارات  من  املزيد 

ظل  يف  املنطقة  اإىل  املبا�رضة 

له.
رّ
الرتاجع الذي ت�صج

الأعمال  رجال  اأن  فوزي  واأكد 

املزيد  اإىل  يتطلعون  امل�رضيني 

يف  ال�صتثمارية  الفر�ض  من 

الذي  امللتقى  اأن  اإىل  م�صريا  لبنان 

عقد يف بريوت �صي�صلط ال�صوء على امليزة 

الن�صبية لال�صتثمار يف لبنان، كما يت�صمن 

وك�صف  الطرفني.  بني  ثنائية  اجتماعات 

تنظمه  الذي  ع�رض  الثالث  هو  امللتقى  اإن 

اجلمعية خالل 20 عاما. 

يعترب  لبنان  اأن  مظهر  اأكد  جهته،  من 

لكل  اأن  معتربا  مل�رض،  ا�صرتاتيجيا  امتدادا 

من البلدين ميزاته التفا�صلية.  و�صدد على 

بالتعاون  تدفع  ومعطيات  مقومات  وجود 

تعك�ض  اأعلى  م�صتويات  اإىل  البلدين  بني 

حقيقة العالقات التاريخية والقت�صادية.

من   35 مع  الرتاخي�ض،  لإ�صدار  الواحد  ال�صباك  وعرب   ،2014 العام 

امل�صتثمرين واأ�صحاب امل�صاريع. وبلغ عدد امل�صاريع التي ا�صتوفت 

و�صلت  م�رضوعا،   18 نحو   360 القانون  مبوجب  املطلوبة  املعايري 

قيمتها ال�صتثمارية اإىل 549 مليون دولر، توزعت على  القطاعات 

كافة التي ي�صملها القانون. وعند اإجناز هذه امل�صاريع، �صيتم توفري 

ما جمموعه 1561 فر�صة عمل جديدة.

تزال  ل  ال�صياحة  اأن  على  امل�صاريع،  لهذه  القطاعي  التوزيع  ويدل 

اأو  ال�صتثمارات  قيمة  جمموع  من  الأكرب  احل�صة  على  ت�صتحوذ 

ارتفاع  مع   ،)%  71(  360 للقانون  اإخ�صاعها  يتم  التي  امل�صاريع 

ح�صة القطاع ال�صناعي الذي و�صلت قيمة امل�صاريع فيه اإىل 25 % 

من املجموع العام. وبالن�صبة اإىل التوزيع اجلغرايف لهذه امل�صاريع، 

بن�صبة منها  الأكرب  اجلزء  على  لبنان  جبل  حمافظة  ا�صتحوذت   فقد 

44 %، فيما ا�صتقطبت كل من بريوت والبقاع  22 %.
اأما فر�ض العمل اجلديدة التي �صتوفرها هذه امل�صاريع عند اإجنازها 

جميعا، فهي ت�صل اإىل 1561 فر�صة عمل دائمة، تركزت ب�صكل اأ�صا�صي 

يف القطاع ال�صياحي الذي ا�صتقطب 45  % من هذا املجموع، ثم يف 

القطاع ال�صناعي الذي وفر 26 % من اإجمايل هذه الفر�ض.

»ايدال« تبحث وجمعية الصداقة اللبنانية المصرية 
تعزيز التعاون بين المستثمرين

ثمانية عشر مشروعًا بقيمة 549 مليون دوالر إنجازات »ايدال« لعام 2014

عيتاني متوسطًا وفد الجمعية
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والزراعة  وال�صناعة  التجارة  غرفة  مقر  يف  لقاء  عقد   
خمتلف  اإىل  املجتمعون  فيه  تطرق  واجلنوب  �صيدا  يف 

حت�صني  يف  ت�صهم  اأن  �صاأنها  من  التي  والعناوين  الق�صايا 

�صالمة  مقدمتها  ويف  الإنتاج  وجودة  الإنتاجية  القطاعات 

النفايات حيث  التخل�ض من  الغذاء، وعر�صوا مو�صوع ملف 

اإبعاد هذا امللف عن التجاذبات  �صدد اجلانبان على »اهمية 

مقاربة  وجوب  موؤكدين   والطائفية،  واملناطقية  ال�صيا�صية 

امللف مقاربة علمية ووطنية مبا ي�صمن للبنان واللبنانيني 

ب�رضورة  »احلكومة  املجتمعون  طالب  كما  البيئي«.  اأمنهم 

الإ�رضاع يف اإ�صدار املرا�صيم التي متكن لبنان من الإ�صتثمار 

يف ثروته النفطية يف ظل متادي اإ�رضائيل بعدوانها وقر�صنتها 

لهذه الرثوة وال�صبل الآيلة لإن�صاء مناطق �صناعية متخ�ص�صة 

يف اجلنوب«.

لالإت�صالت،  اأورا�صكوم  باإدارة  »األفا«،  �رضكة  اأقامت   
ع »بيال« والتي 

رّ
الأم�صية الإحتفالية ال�صنوية لأ�رضتها يف جمم

الأعوام والإجنازات يف  باأنها جمعت كل  ال�صنة  زت هذه 
رّ
متي

لتاأ�صي�ض  ال20  بالذكرى  الإحتفال  �صياق  يف  واحدة،  ليلة 

ال�رضكة �صارك فيها وزير الإت�صالت بطر�ض حرب الذي هناأ 

ز 
رّ
املتمي والعمل  تاأ�صي�صها،  20 عامًا على  »مرور  »األفا« على 

اإىل  واأ�صار   .»2014 العام  يف  حتقيقها  مترّ  التي  والإجنازات 

ن اخل�صخ�صة وي�صاهم 
رّ
»اأهمية تطبيق القانون 431 الذي يوؤم

املت�صارعة،  العاملية  للتطورات  القطاع  هذا  مواكبة  يف 

�رضكة  اإن�صاء  »اأهمية  واأكد  الإداري«.  الروتني  من  خرجه 
ُ
وي

»ليبان تيليكوم« وتفعيل دور الهيئة املنظمة لالإت�صالت«.

 خل�صت اإح�صاءات �رضكة كفالت اإىل انكما�ض �صنوي 
ال�رضكة  من  املمنوحة  الت�صليفات  عدد  يف   %  3.79 بن�صبة 

اإىل 838 خالل العام 2014، مقابل 871 كفالة خالل العام 

املكفولة  للقرو�ض  الإجمايل  للحجم  بالن�صبة  اأما   .2013
من ال�رضكة، فقد اإنخف�ض هذا الأخري بن�صبة 7.28 يف املئة 

على �صعيٍد �صنوي اإىل حواىل 165.15 مليار لرية )109.55 

ماليني دولر( خالل العام 2014، مقارنًة مع 178.13 مليار 

لرية )118.66 مليون دولر( يف العام 2013. من منظاٍر اآخر، 

ملحفظة  اجلغرايف  التوزيع  يظهر 

جبل  منطقة  اأن  كفالت  �رضكة 

احل�صة  على  اإ�صتحوذت  قد  لبنان 

اإجمايل  من   )%  42.77( الكربى 

قبل  من  املدعومة  الت�صليفات 

ال�رضكة خالل العام 2014.

موجز اقتصادي

 2500 راكب 
 في مطار بيروت 

خالل كانون الثاني 2015

 %  12 بريوت  يف  الدويل  احلريري  رفيق  مطار  حركة  ارتفعت 

على �صعيد الركاب يف خالل ال�صهر الأول من العام 2015، وبلغ 

ارتفع عدد رحالت �رضكات  2541 راكبًا. كذلك  الركاب  جمموع 

الطريان التجارية من لبنان واإليه بن�صبة 3  %.

ويف التفا�صيل، بدت حركة تنقل الركاب نا�صطة يف خالل كانون 

ال�صهر  % عن   12،73 بن�صبة  الوافدين  2015، فارتفع عدد  الثاين 

ارتفع  األفًا و479 راكبًا، كما   225 2014، و�صجل  العام  ذاته من 

األفًا و432 راكبًا.   275 % حمققًا    10،39 عدد املغادرين بن�صبة 

بالإرتفاع  الرتانزيت  طريق  من  العبور  ركاب  حركة  بداأت  كما 

% عن كانون   18،45 130 راكبًا )بارتفاع  عرب بريوت، و�صجلت 

الثاين 2014( لريتفع جمموع الركاب يف كانون الثاين املا�صي 

اإىل 2541 راكبًا )بارتفاع 11،45 %(.

الرحالت
وبالن�صبة اإىل الطائرات التجارية، فبلغ جمموع رحالت �رضكات 

الطريان التجارية من وطنية واأجنبية وعربية امل�صتخدمة للمطار 

يف ال�صهر الول من العام، 4700 رحلة )بارتفاع 3،05 %( بالرغم 

من تراجع عدد رحالت الرتانزيت بن�صبة 59،02  % والذي اقت�رض 

على 25 رحلة، اإل اأن عدد الرحالت الوافدة اإىل لبنان ارتفع بن�صبة 

2338 رحلة. كما ارتفع عدد الرحالت املغادرة  % و�صجل   3،77
بن�صبة 4،01  % و�صجل 2337.

448 رحلة يف  وبلغ جمموع الرحالت اخلا�صة من لبنان واإليه 

مقابل 485 يف ال�صهر ذاته من 2014 )برتاجع 7،63  %(. ف�صجلت 

الرحالت اخلا�صة الوافدة اإىل لبنان 215 رحلة )برتاجع 2،27 %( 

والرحالت املغادرة 214 )برتاجع 0،93  %( اأما رحالت الرتانزيت 

فاقت�رضت على 19 رحلة )برتاجع 61،22 %(.

الب�صائع  جمموع  فبلغ  الب�صائع،  نقل  حركة   
رّ

خ�ض ما  يف  اأما 

  16،35 4779،247 طنًا )برتاجع  الثاين  املنقولة جواً يف كانون 

 %   18،11 بن�صبة  امل�صتوردة  الب�صائع  حجم  انخف�ض  حيث   )%
رة 

رّ
امل�صد الب�صائع  حجم  انخف�ض  كما  طنًا،   3608،675 وبلغ 

بن�صبة 13،26  % و�صجل 2170،572 طنًا.
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لالإحتاد  الفخري  الرئي�ض  التقى 

رئي�ض  العربية  للغرف  العام 

الوزير  القت�صادية  الهيئات 

يف  الق�صار  عدنان  ال�صابق 

التجارة  غرفة  من  وفداً  مكتبه، 

– الأملانية،  العربية  وال�صناعة 

الوزير  الغرفة  رئي�ض   
رّ
�صم

الأملاين الحتادي ال�صابق للبناء 

والأمني  رام�صاور،  بيرت  والنقل 

العام  الأمني  ح�صور  يف  املخاليف،  العزيز  عبد  للغرفة  العام 

لحتاد الغرف العربية عماد �صهاب، ومت البحث يف �صبل تعزيز 

والعربي  جهة،  من  والأملاين  اللبناين  اجلانبني  بني  التعاون 

والأملاين من جهة ثانية.

من  حتمله  »وما  الوفد  بزيارة  اللقاء،  خالل  الق�صار  ب 
رّ

ورح

دللت يف هذا الوقت حتديداً«، وقال: »جتمعني عالقات �صداقة 

ال�صابق  الأملاين  امل�صت�صار  مهم 
رّ
مقد ويف  امل�صوؤولني  مع  متينة 

اللبنانية  العالقات  تعزيز  »اأهمية  موؤكداً  �رضودر«،  غريهارد 

على  ومتتينها  الأملانية   – العربية  والعالقات  الأملانية   –
التجارية  املجالت  يف  وخ�صو�صًا  كافة،  وامل�صتويات  ال�صعد 

والإقت�صادية والإ�صتثمارية وال�صناعية«. 

ودعا الق�صار الوفد اإىل »اأهمية اأن توؤدي اأملانيا دوراً يف م�صاعدة 

ال�صوريني،  النازحني  م�صاألة  معاجلة  اأجل  من  اقت�صاديًا  لبنان 

ومعاجلة م�صكلة الكهرباء«.

الأملانية   – العربية  الغرفة  توؤديه  الذي  بالدور  الق�صار  ه 
رّ
ونو

العزيز  عبد  العام  واأمينها  رام�صاور  الدكتور  رئي�صها  خالل  من 

اللجنة  اجتماعات  العربية  للغرف  العام  الإحتاد  ا�صت�صاف 

الفخري  الرئي�ض  مب�صاركة  امل�صرتكة،  العراقية   – اللبنانية 

لالإحتاد الوزير ال�صابق عدنان الق�صار، وزير القت�صاد والتجارة 

األن حكيم، م�صت�صار وزير الثقافة العراقي حامد الراوي، ال�صفري 

العراقي يف لبنان رعد الألو�صي، رئي�ض غرفة طرابل�ض وال�صمال 

توفيق دبو�صي، رئي�ض غرفة �صيدا واجلنوب حممد �صالح، رئي�ض 

ع رجال الأعمال يف لبنان فوؤاد زمكحل، اإ�صافة اإىل اأع�صاء 
رّ
جتم

الوفدين اللبناين والعراقي امل�صاركني يف اجتماعات اللجنة.

القصار
 واألقى الق�صار كلمة خالل الجتماع، لفت فيها اإىل اأن »العراق 

اللبنانية،  ال�صادرات  اأ�صواق  اإىل  بالن�صبة  الثالثة  املرتبة  يحتل 

تنمية  �صعيد  »على  املخاليف، 

العام  القطاعني  بني  العالقات 

والأملاين  العربي  واخلا�ض 

»ينبغي  اأنه  معترباً  وتطويرها«، 

على  �صواء  اجلهود  تكثيف 

على  اأو  احلكومي،  امل�صتوى 

العرب  الأعمال  رجال  م�صتوى 

الو�صول  اأجل  من  والأملان، 

– الأملانية  العربية  بالعالقات 

رات 
رّ
املقد ظل  يف  خ�صو�صًا  واملن�صود،  املاأمول  امل�صتوى  اإىل 

النه�صة  العربي، وكذلك يف ظل  العامل  بها  يتمترّع  التي  الهائلة 

الأملاين  الإقت�صاد  يحتل  حيث  اأملانيا،  تعي�صها  التي  البارزة 

ر التكنولوجي وال�صناعي، املراتب الأوىل«.
رّ
اليوم، بف�صل التطو

ودعا الق�صار اإىل »�رضورة تعزيز التعاون التجاري والقت�صادي 

اإىل  يرتقي  ل  اأنه  خ�صو�صًا  ولبنان،  اأملانيا  بني  وال�صتثماري 

يف  الآخذة  ال�صيا�صية  بالعالقات  مقارنة  الطموحات،  م�صتوى 

موؤمتر  »انعقاد  املجال  هذا  يف  مقرتحًا  م�صتمر«،  ب�صكل  ر 
رّ
التطو

مب�صاركة  بريوت،  العا�صمة  يف  اأملاين   – لبناين  اإقت�صادي 

ر�صمية واقت�صادية حا�صدة من كال البلدين«، معترباً اأن »القطاع 

د جداً، خ�صو�صًا يف ظل ال�صيا�صة احلكيمة 
رّ
امل�رضيف اللبناين جي

التي يعتمدها حاكم م�رضف لبنان ريا�ض �صالمة والتي ت�صاعد 

يف ا�صتقرار �صعر �رضف اللرية، وحتمي الودائع وامل�صارف«.

ال�صتقبال،  حفاوة  على  »الق�صار  رام�صاور  �صكر  جهته،  من 

واجلهود التي بذلها يف �صبيل اإجناح الزيارة، وترتيب اللقاءات 

واملواعيد مع امل�صوؤولني املعنيني يف لبنان«.

�صتى  يف  اللبنانية  ال�صتثمارات  من  الكثري  وجهة  ر 
رّ
يت�صد كما 

ا�صتثمارات  لبنان  ي�صت�صيف  مثلما  القت�صادية،  القطاعات 

الفر�ض  الكثري من  »اأمامنا  انه  عراقية يف جمالت عدة«. وراأى 

العالقات  يف  والنمو  التو�صع  من  املزيد  لتحقيق  الواعدة 

املجالت  �صتى  يف  وال�صتثمارية  والتجارية  القت�صادية 

والإمكانات  واملوارد  املزايا  ظل  يف  خ�صو�صًا  القت�صادية، 

الكبرية التي يتمترّع بها العراق من جهة، وما يتمترّع به لبنان من 

مرونة وحيوية وبيئة منا�صبة لال�صتثمار من جهة ثانية«.

ل اإىل روؤى م�صرتكة لتفعيل التفاقات القت�صادية 
رّ

واأمل التو�ص

بني  جديدة  اتفاقات  توقيع  جانب  اإىل  بلدينا،  بني  املوقعة 

واإزالة  التعاون،  اأوا�رض  لتعزيز  والعراقية  اللبنانية  احلكومتني 

وتو�صيع  وال�صتثمار،  التجارة  تواجه  التي  واملعوقات  العراقيل 

القصار يقترح على وفد الغرفة العربية – األلمانية
عقد مؤتمر إقتصادي لبناني- ألماني فـي بيروت

اجتماع اللجنة اللبنانية – العراقية: فرص واعدة لتعزيز العالقات 
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اإىل م�صاحات جديدة، مبا ي�صاهم يف رفع حجم التبادل  الآفاق 

التجاري وتعزيز ال�صتثمارات املتبادلة بني لبنان والعراق.

األلوسي
وتاريخية  ة 

رّ
ذهبي فر�صة  »هناك  اأن  الألو�صي  اعترب  جهته،  من 

– العراقية ول �صيما  اللبنانية  اأجل تطوير العالقات  اليوم، من 

داعيًا  وال�صتثماري«،  والتجاري  القت�صادي  ال�صعيد  على 

العقبات  تذليل  �صاأنها  من  التي  والو�صائل  ال�صبل  »در�ض  اإىل 

واملعوقات التي من �صاأنها اأن توؤدي اإىل الو�صول بالعالقات اإىل 

�صابق عهدها«.

مداخالت
اللبناين  الوفدين  اأع�صاء  من  مداخالت  الجتماع  وتخلل 

والعراقي، دعت اإىل وجوب تفعيل التعاون القت�صادي والتجاري 

عة  املوقرّ التفاقات  وتفعيل  والعراق،  لبنان  بني  وال�صتثماري 

بني البلدين، وتوقيع اتفاقات جديدة اإن على امل�صتوى احلكومي 

اأو على �صعيد القطاع اخلا�ض يف لبنان والعراق، مبا ي�صاهم يف 

عودة العالقات امل�صرتكة اإىل �صابق عهدها.

 جددت نقابة الو�صطاء والإ�صت�صاريني العقاريني انتخاب 
م�صعد فار�ض رئي�صا لها، على اإثر انتخابات تكميلية لختيار 

اأربعة اأع�صاء جدد يف مكتب النقابة.  وكان فار�ض اأحد اأربعة 

نبيل  جانب  اإىل  املكتب،  يف  ع�صويتهم  مدة  انتهت  اأع�صاء 

جربايل ونبيل قمر واأنطوان اأبو رزق. واأعادت الهيئة العامة 

�صبعة مر�صحني.  اأنف�صهم، من بني  الأربعة  انتخاب   ، للنقابة 

وبعد اختتام اجتماع الهيئة العامة والإنتخابات مت انتخاب 

براج  �صمري  وبقي  بالرئا�صة،  فار�ض  فاحتفظ  املكتب،  هيئة 

نائبا للرئي�ض، ووليد مو�صى اأمينا لل�رض، واأحمد اخلطيب اأمينا 

اجتماعها  يف  عر�صت  قد  العامة  الهيئة  وكانت  لل�صندوق. 

اجلارية  ال�صنة  خطط  وناق�صت   2014 العام  اأن�صطة  اأي�صا 

وال�صوؤون املالية للنقابة. 

الإجتماع  �صالمه  لبنان ريا�ض  ح�رض حاكم م�رضف   
ن�صف ال�صنوي للمعهد العايل لالأعمال ESA الذي ا�صت�صافته 

وزارة اخلارجية يف باري�ض، مببادرة �صفري فرن�صا لدى لبنان 

احلاكم  جانب  اإىل  املعهد  هذا  يراأ�ض  الذي  باويل  باتري�ض 

من  عددا  الإجتماع،  هام�ض  على  �صالمه،  والتقى  �صالمه. 

كبار امل�صوؤولني الفرن�صيني، ول �صيما وزير اخلارجية لوران 

فابيو�ض ووزير املال مي�صال �صابان وحاكم البنك املركزي 

امل�صتجدات  اآخر  على  ليطلعهم  نواييه،  كري�صتيان  الفرن�صي 

انعقاد  اإن  الإ�صارة  وجتدر  لبنان.  يف  واملالية  الإقت�صادية 

اإجتماعات جمل�ض اإ�رضاف ال ESA يف مقر وزارة اخلارجية 

بالإقت�صاد  الفرن�صية  ال�صلطات  اإهتمام  الفرن�صية، ف�صال عن 

اللبناين، خري دليل على حر�ض فرن�صا على لبنان وا�صتقراره.

اتفاقي  توقيع  والإعمار  الإمناء  جمل�ض  مقر  يف  مت   
الإقت�صادية  للتنمية  الكويتي  ال�صندوق  مع  وقر�ض  هبة 

اإىل  27 مليون دولر  البالغة  اتفاق املنحة  العربية. ويهدف 

العامة  اخلدمات  م�صتوى  رفع  برنامج  متويل  يف  امل�صاهمة 

اأما  ال�صوريني.  للنازحني  امل�صت�صيفة  اللبنانية  املناطق  يف 

اتفاق القر�ض لإن�صاء م�صلخ طرابل�ض وجتهيزه، فتبلغ قيمته 

5.5 ماليني دينار كويتي )نحو 19 مليون دولر( بفائدة 2 % 
ي�صاف اإليها ر�صم اإلتزام 0.5 % على املبالغ غري امل�صحوبة 

تبداأ  �صنوات  ثالث  �صماح  وفرتة 

اأول �صحب. ويهدف هذا  من تاريخ 

الإتفاق اإىل متويل الأعمال املدنية 

امليكانيكية  التجهيزات  وتوريد 

وتوريد  وتركيبها،  والكهربائية 

واخلدمات  دة 
رّ
املرب النقل  عربات 

الإ�صت�صارية مل�صلخ طرابل�ض.

موجز اقتصادي

وكالة  ن�رضت 

موين«  اإن  اإن  »�صي 

قائمة  الأمريكية 

املال  اأ�صواق  باأهم 

العاملية التي �صجلت 

املكا�صب  اأكرب 

خالل  واخل�صائر 

العاملية  الأ�صهم  اأداء  الذي ير�صد  التقرير،  اعتمد  2014. وقد 
منذ بداية 2014 وحتى 23 كانون الأول، على بيانات ملوؤ�ص�صة 

Bespoke Investment Group، وت�صدرت الأرجنتني قائمة 
العام، بعدما �صجلت مكا�صب   خالل 

ً
اأداء الأف�صل  البور�صات 

ب�54،5 %، يف حني كانت البور�صة الرو�صية الأكرث تراجعا مع 

خ�صائر بلغت 44،9 % نتيجة الزمة التي تعاين منها البالد. 

اأما عربيا، فقد حلت يف املرتبة الأوىل، بور�صة قطر، بارتفاع 

اما  عامليا.   12 املرتبة  بذلك  لتنال   ،2014 خالل   %  17،3
املرتبة الثانية عربيا، فكانت لبور�صة البحرين مع مكا�صب 

عند 12،2 % لتحجز بذلك املرتبة 17 عامليا. املرتبة الثالثة 

لتح�صل   ،% ب�10،3  ارتفعت  التي  املالية  دبي  ل�صوق  عربيا، 

عليها  ح�صلت  الرابعة  واملرتبة  عامليا،   21 املرتبة  على 

املرتبة  ما منحها   ،%  5،4 عند  املغرب مع مكا�صب  بور�صة 

لبور�صة  فكانت  عربيا،  اخلام�صة  املرتبة  اأما  العامل.  39 يف 
بريوت مع مكا�صب بلغت 1،97 % خالل 2014، لتحل بذلك يف 

املرتبة 46 عامليا.

 بورصة بيروت الخامسة عربيًا 

حيال المكاسب في 2014
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من �شهر اإلى �شهر

ام  رعى رئي�ض جمل�ض الوزراء مترّ

�صالم يف ال�رضايا احلكومية توقيع 

اجلمهورية  بني  قر�ض  اتفاقيتي 

تتعلق  الدويل،  والبنك  اللبنانية 

الأوىل مب�رضوع ت�صييد �صد ب�رضي 

�صكان  اإىل  ال�صفة  مياه  لتاأمني 

جبل  من  كبري  وجزء  بريوت 

كهرباء  معملي  واإقامة  لبنان، 

املائية،  الطاقة  على  يعمالن 

والثانية مب�رضوع اإ�صالح الإدارة 

املالية اللبنانية.

ع اتفاقية القر�ض الأول، الذي  وقرّ

تبلغ قيمته 474 مليون دولر وزير املال 

الإمناء  علي ح�صن خليل ورئي�ض جمل�ض 

الإقليمي  واملدير  اجل�رض  نبيل  والإعمار 

وقع  فيما  بلحاج،  فريد  الدويل  للبنك 

الثاين  القر�ض  اتفاقية  وبلحاج  اخلليل 

ومائتي  ماليني  خم�صة  قيمته  البالغة 

األف دولر.

الدويل  للبنك  الإقليمي  املدير  وقال 

تاريخ  �صعيد يف  يوم  »هذا  بلحاج:  فريد 

الدويل واجلمهورية  البنك  العالقات بني 

اللبنانية. اليوم وقعنا على م�رضوع مهم 

�صيقوم بتغذية مليون و800 األف مواطن 

األ وهو  لبناين باملياه ال�صاحلة لل�رضب 

م�رضوع بناء �صد ب�رضي املهم وال�صخم، 

وهو اأهم م�رضوع موله البنك الدويل منذ 

اللبنانية.  اجلمهورية  مع  عالقته  بدء 

يف  مير  اأن  ونتمنى  هيكلي  م�رضوع  اإنه 

عليه  امل�صادقة  وتتم  اللبناين  الربملان 

يف اأ�رضع وقت ممكن خا�صة وانه يتطلب 

�صنوات عدة ل�صتكماله. املهم اأن من�صي 

ُقُدما يف اأ�رضع وقت ممكن كي ن�صل اإىل 

النتيجة املرجوة«.

سالم
فيها  اأ�صاد  كلمة  �صالم  الرئي�ض  واألقى 

والبنك  لبنان  بني  القائم  بالتعاون 

وامل�صاندة  »الدعم  اأن  معترباً  الدويل، 

للبنان  املوؤ�ص�صة  هذه  تقدمهما  اللذين 

دليل على الثقة الدولية ببلدنا«.

حيوي  اأمر  املياه  »اإن  �صالم:  وقال 

لدينا  لبنان  للجميع ونحن يف  واأ�صا�صي 

ثروة مائية يح�صدنا عليها اجلميع وعلينا 

اأن ن�صتكمل هذه النعمة الربانية بتوفريها 

الو�صائل«،  وباأف�صل  النا�ض  جلميع 

»من  باأنه  ب�رضي  �صد  م�رضوع  وو�صف 

التنموية وقد يكون  واأهم امل�صاريع  اأبرز 

امل�صتوى  على  وطني  م�رضوع  اأكرب 

ذلت 
ُ
ب التي  ب�«اجلهود  م�صيداً  الإمنائي« 

الوزارات واملوؤ�ص�صات املخت�صة  من قبل 

اأي وزارة الطاقة ووزارة املالية وجمل�ض 

امل�رضوع  هذا  �صبح 
ُ
لي والإعمار  الإمناء 

حقيقة وواقعًا«.

وامل�صاعد  الرافد  ب�«الدور  اأ�صاد  كما 

دولية  موؤ�ص�صة  من  للبنان  بثقة  والداعم 

كبرية هي البنك الدويل«، معترباً اأن ذلك 

عرب  التي  الدعم  ر�صالة  اإطار  يف  »ياأتي 

لبنان  زيارته  عند  البنك  رئي�ض  عنها 

البنك  قرار  تاأكيد   على  حر�ض  حني 

يحتاجه  ما  كل  يف  لبنان  بدعم  الدويل 

من م�صاريع«.

خليل
يف  خليل  ح�صن  علي  املال  وزير  واأ�صار 

اإىل  التوقيع  حفل  بعد  �صحايف  ت�رضيح 

البلد  فيه  يعي�ض  الذي  الوقت  »يف  اأنه 

الد�صتورية وم�صاكله  اأزماته  اأيام  اأ�صعب 

القر�ض  هذا  مثل  توقيع  يحدث  الأمنية، 

الجتماعي  الواقع  يف  حقيقيًا  حتوًل 

من  وا�صعة  ل�رضيحة  واملعي�صي 

بريوت  منطقة  يف  اللبنانيني 

الإدارية ومنطقة وا�صعة من جبل 

متقدم  رائد  م�رضوع  وهو  لبنان 

دولر  مليون   612 تبلغ  قيمته 

اأمريكيًا«.

التي  الأوىل  املرة  »اإنها  وتابع 

يح�صل فيها نقا�ض معمق لتاأمني 

ل�صتمالكات  الأعلى  الن�صبة 

احلر�ض  نتيجة  امل�رضوع  هذا 

الغايات  وحتقيق  اإجناحه  على 

املرجوة منه« .

هيكلة  يعيد  م�رضوع  »اإنه  واأ�صاف 

لبنان  يف  املياه  واقع  اإىل  النظرة  كل 

ويكت�صب اأهمية خا�صة لأنه يعك�ض تركيز 

امل�صاريع  هذه  مثل  على  الدويل  البنك 

احلياتية«.

و�صكر خليل البنك الدويل على »التعاون 

اجلدي واملثمر مع لبنان«كما قدم ال�صكر 

للمدير الإقليمي للبنك فريد بلحاج »على 

الدور الرائد وامل�صاهمة اجلدية والفاعلة 

مو�صع  ب�رضي  �صد  م�رضوع  و�صع  يف 

التنفيذ«.

الثاين  القر�ض  اتفاقية  اإىل  واأ�صار 

الدويل  والبنك  اللبنانية  احلكومة  بني 

تتعلق  اأنها  والتعمري،مو�صحًا  لالإن�صاء 

�صعيد  على  املال  وزارة  قدرات  بدعم 

اإدارة الدين العام واإعداد املوازنة وو�صع 

�صليمة  ومتابعة  �صليم  لإنفاق  القواعد 

لتنفيذ املوازنة«.

 2015 موازنة  م�رضوع  »اأجنزنا  وتابع: 

 28 يف  الوزراء  جمل�ض  اإىل  اإر�صالها  ومت 

كما  واأكدت  الد�صتورية،  املهلة  قبل  اآب 

اأكد دولة رئي�ض جمل�ض الوزراء متام �صالم 

خالل اجلل�صتني املا�صيتني للمجل�ض على 

لإقرار  جدية  ملناق�صة  ال�صتعداد  �رضورة 

املوازنة يف جمل�ض الوزراء واإحالتها اإىل 

اجلميع  يكون  اأن  اأمتنى  النواب.  جمل�ض 

ثقة  على  ونحن  الأمر  هذا  مع  متجاوبًا 

املال  اإدارة  يف  نوعية  نقلة  باإحداث 

العام«.

 سالم يرعى توقيع اتفاقيتي قرض 
بين لبنان والبنك الدولي

مصافحة بين خليل وبلحاج بعد التوقيع
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ع وزير البيئة حممد امل�صنوق مذكرة تفاهم لإن�صمام   وقرّ
امل�صنوق  واأكد  الدولية.  اجلارحة  الطيور  اإتفاقية  اإىل  لبنان 

الإطار  خالل  من  بالعمل  للبنان  �صت�صمح  املذكرة  هذه  »اأن 

الطيور  حلماية  املذكرة،  عليه  ن�صت  الذي  اجلديد،  القانوين 

– الأفريقي«.  الأ�صيوي  الهجرة  م�صار  امتداد  على  املهاجرة 

ل 
رّ
ولفت اإىل »اأن مذكرة التفاهم ب�صاأن الطيور اجلارحة �صتخو

لبنان التزام خارطة طريق وا�صحة حلماية الأنواع الرئي�صية 

من الطيور اجلارحة املهاجرة على م�صار الوادي املت�صدع – 

البحر الأحمر والتي تبلغ حواىل 37 نوعًا، علمًا باأن املذكرة 

والبوميات  املهاجرة  الطيور  من  نوعًا   76 حواىل  ت�صمل 

اأفريقيا واأوروبا  130 دولة يف  املنت�رضة يف نطاق واأرا�صي 

واآ�صيا«.

 لفت اخلبري املايل والإقت�صادي غازي وزين اإىل اأن الذهب 
وخ�صو�صًا  لالإ�صتثمارات  اآمنًا  مالذاً  اليوم،  عامليًا  عترب 

ُ
ي

اإىل  واأ�صار  القطاع اخلا�ض.  اإىل  اإ�صافة  للم�صارف املركزية 

ل يف لبنان حاليًا، نحو 22 يف املئة من حجم  اأن الذهب  ي�صكرّ

اقت�صاده، ما يعزز الثقة بالإقت�صاد اللبناين والو�صع النقدي 

البع�ض ببيع جزء من احتياطات  ال�صواء. وعن مطالبة  على 

ي�صري  الذهب  بيع  اإن  وزين:  قال  املركزي،  البنك  يف  الذهب 

ل  ولبنان  الراهنة.  الظروف  يف  الدولة  �صدقية  خ�صارة  اإىل 

ميكنه بيع احتياطي الذهب املوجود لدى البنك املركزي، لأن 

حجم  من  الإفادة  على  قادر  لكنه  ذلك،  يرعى  قانونًا  هناك 

الإحتياطي وتوظيفه«.

اأطفال  م�صكلة  حلرّ  اأن  قزي  �صجعان  العمل  وزير  اأكد   
مع  وزارات  جمموعة  تتحملها  جماعية  »م�صوؤولية  ال�صوارع 

الأجهزة الأمنية املخت�صة وجمعيات املجتمع الأهلي«. واإذ 

د »و�صع درا�صات لتكون مرجعية يف هذا ال�صاأن«، لفت اإىل 
رّ
اأي

ه الق�صم 
رّ

اأن »الأموال التي تخ�ص�ض لهذه الغاية يجب اأن يوج

بالطفولة  تعنى  اإجتماعية  موؤ�ص�صات  لإن�صاء  منها  الأكرب 

اإطالق  رعايته  خالل  األقاها  كلمة  يف  قزي  وراأى  اأي�صًا«. 

درا�صة بعنوان »الأطفال املتواجدون والعاملون يف ال�صوارع 

يف لبنان: خ�صائ�ض وحجم« اأن »التطرف الديني لي�ض وحده 

التعا�صة  اإمنا  الإرهاب،  يولد  ما 

املجتمع  على  واحلقد  واملاأ�صاة 

لدى  ال�صلبية  امل�صاعر  تولرّد  فهي 

جنوح  اإىل  لحقًا  ل 
رّ
لتتحو الطفل 

فكري وعقائدي«.

موجز اقتصادي

إعادة انتخاب زمكحل 

رئيسا لتجمع رجال األعمال

فوؤاد  انتخاب  اللبنانيني  الأعمال  رجال  ع 
رّ
جتم اأعاد   

باتريك  له،  نائبًا  بح�صلي  وكلود  رئي�صًا  زمكحل 

فاراجيان اأمينا للمال، فوؤاد رحمة اأمينًا عامًا، ومي�صال 

ع�صيلي، اإيلي عون، عبد الغني قا�صم، فريد الدحداح، نبيل 

تابت  وجورج  �صا�صي  اأنطوان  حلي�ض،  جان  اجلميل، 

موا�صلة  زمكحل:  حددها  التي  الأولويات  ومن  اأع�صاء. 

القت�صادية  الدرا�صات  لتطوير  اجلامعات  مع  التعاون 

يف  حما�رضات  تنظيم  املن�صورات،  وخمتلف  وامل�صاريع 

توا�صل  على  احلفاظ  املدار�ض،  يف  وحتى  اجلامعات 

منتظم وتعزيز ال�رضكة مع البنك و�صندوق النقد الدوليني 

منتظم  توا�صل  اإحياء  اإعادة  الدولية،  التمويل  وموؤ�ص�صة 

ع  مع رجال الأعمال املغرتبني، الإفادة من التفاق املوقرّ

الإتفاق  من  الإفادة  لبنان،  يف  العمايل  الحتاد  مع 

املربم مع IPEMED، و�صع ال�صيغة النهائية والإقرتاح 

الأ�صهم  �رضكات  �صاأن  يف  قانون  م�رضوع  الربملان  على 

ع 
رّ
التجم مبادرة  متابعة  لبنان،  يف   )SAS( املب�صطة 

اأمريكا  دول  مع  والتجاري  القت�صادي  التبادل  لتعزيز 

�صاأن  يف  الإتفاق  توقيع  نتيجته  كانت  والذي  الالتينية 

املوؤ�ص�صات  اأ�صحاب  م�صاعدة   ،Mercosur »مريكو�صور« 

على النفتاح على ال�صوق الأفريقية، واحلث على تطبيق 

 )CSR( لل�رضكات  الجتماعية  للم�صوؤولية  ور�صيد  معمم 

�صمن موؤ�ص�صاتنا.
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من �شهر اإلى �شهر

�رضاف  جاك  املتو�صطي  الأعمال  رجال  احتاد  رئي�ض  طالب 

وؤاً ملا 
رّ
»الهيئات الإقت�صادية بطروحات اإقت�صادية جديدة تهي

جني 
رّ
بعد هذه املرحلة«، مو�صحًا اأنه »ل ميكن الوقوف متفر

على ردات الفعل، بل يجب على الهيئات و�صع خارطة طريق 

جديدة ملدة ع�رض �صنوات«.

الإقت�صاد  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  الأمن  اأن  اإىل  لفت  واإذ 

اللبناين، قال: »اإن اأهم التحديات الإقت�صادية للعام 2015، هو 

تاأمني الإ�صتقرار لأنه ل ميكن املواجهة بحلول اإقت�صادية بل 

اأمنية. فتثبيت الأمن يحتاج اإىل وقت، لذلك فم�صكلتنا الكبرية 

كاإقت�صاديني هي فقدان الإ�صتقرار الأمني من جراء تداعيات 

الأمن  تثبيت  ركائز  واإن  ولبنان.  املجاورة  الدول  اأزمات 

جمل�ض  ووجود  للجمهورية  جديد  رئي�ض  انتخاب  يف  تكمن 

توافر  ظل  ويف  فاعل،  نيابي  وجمل�ض  دميوقراطي  وزراء 

مات ميكننا القول اإننا عدنا اإىل لبنان الذي نريده 
رّ
هذه املقو

الإقت�صادية،  القوة  بلد   ،1975 العام  قبل  عليه  كان  ما  واإىل 

وال�رضكات  امل�صارف  الإنتاجية:  بقواه  الدميوقراطي  لبنان 

التجارية«.

حوار إقتصادي
وعما اإذا كان اأركان الإقت�صاد �صيبادرون اإىل املطالبة بطاولة 

الإقت�صادية،  الأو�صاع  لتمرير  اإقت�صادية   - �صيا�صية  حوار 

قال �رضاف: »الفكرة واردة لدى البع�ض وكنا نطرحها دائمًا، 

وما يح�صل اليوم من حوار بني الأفرقاء ال�صيا�صيني يريحنا 

ونطالب  داخلي.  ا�صتقرار  اإىل  يوؤدي  لكونه  كاإقت�صاديني، 

بحوار �صيا�صي �صامل، فالورقة ال�صيا�صية اليوم اأهم من الورقة 

الإقت�صادية، نريد اأن نخطو اخلطوة الأوىل يف اللتفاف حول 

ه. هناك اأوراق 
رّ
ما يجمع ال�صيا�صيني، اأما ما يفرق فنحن �صد

دات على 
رّ
دولية ن�صعر بها، اإذ اإن ما يح�صل يف العراق له ترد

 اإيجابًا 
رّ
لبنان، كما اأن معاجلة الأزمة الدولية مع اإيران ترتد

ل  ذلك  اإمنا  �صوريا.  يف  اجلاري  احلوار  وكذلك  لبنان،  على 

بة اأو غائبة، 
رّ
يعني اأن على الهيئات الإقت�صادية اأن تكون مغي

لهذه  اأة 
رّ
مهي تكون  واأن  حوار  اأي  يف  ت�صارك  اأن  يجب  بل 

املرحلة ملناخ جديد، بطريقة جديدة، وتفاعل جديد، وبالتايل 

اأن نبتدع �صيئًا  الإقت�صادي جمدداً، يجب  ن�صد عزم املجتمع 

توافقية،  طرق  وخرائط  وخطط  توافق  من  يجري  مبا  جديداً 

ملا  جديدة  طروحات  القت�صادية  الهيئات  لدى  يكون  واأن 

ردات  على  جني 
رّ
متفر نقف  اأن  ميكننا  ل  املرحلة.  هذه  بعد 

الفعل، بل علينا و�صع خارطة طريق جديدة متتد على مدى 

 حزام رجال الأعمال، اأين رجال 
رّ
ال�صنوات الع�رض املقبلة، ل�صد

بني؟ 
رّ
الأعمال اللبنانيني؟ اأين دورهم؟ هل يجب اأن يكونوا مغي

مناق�صتها،  يجب  طروحات  كلها  نريد؟  اإقت�صادي  لبنان  اأي 

على  عات، 
رّ
والتجم اجلمعيات  بني  �صامل  حوار  عقد  واأمتنى 

مثال ما يح�صل بني التيارات والأحزاب. هل يجب اأن نكون 

16 هيئة اإقت�صادية �صمن هيئات تتفاعل يف ما بينها اأو ل 

د اأهدافنا؟ هل نحن على مثال الدولة 
رّ

نكون؟ هل يجب اأن نوح

اأم خمتلفون عن املوؤ�ص�صة اجلامعة«؟

خارطة اإلتحاد المتوسطي
احتاد  طريق  خارطة  عن  �صوؤال  على  ورداً  اأخرى،  جهة  من 

رجال الأعمال املتو�صطي للعام 2015، قال �رضاف: »خالل 

دعوات  الإحتاد  اأع�صاء  كل  اإىل  هت 
رّ

وج املا�صي،  ال�صهر 

للم�صاركة يف اإجتماع لو�صع خارطة عالجية للم�صكالت التي 

نعاين منها، متتد على ثالث �صنوات وهي الفرتة التي اأتراأ�ض 

التفاعل  الأول حول كيفية  الإحتاد. وت�صلمت امل�رضوع  فيها 

يف ما بني املوؤ�ص�صات نف�صها، يف م�رض مثال ويف لبنان، اأي 

البدء بتنفيذ اخلطة الثنائية وو�صع الطروحات اجلماعية لكل 

يبقى  لكن  املتو�صطي.  الأعمال  رجال  احتاد  يف  املوؤ�ص�صات 

املتو�صط  البحر  �صمال  اأي  اأوروبا  مع  الأكرب  التفاعل  نا 
رّ
هم

اجتماعًا  نعقد  واأن  والربتغال،  اإ�صبانيا  فرن�صا،  كاإيطاليا، 

امل�صرتك،  الإقت�صاد  تقوية  اأجل  من  احللول  لو�صع  م�صرتكًا 

وتقوية ال�رضاكة باقت�صاد مدولر«.

صراف يطالب الهيئـات بـ»طروحات إقتصادية جديدة«
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 اأ�صار رئي�ض احتاد الغرف اللبنانية رئي�ض غرفة بريوت 
 – لبناين  اإقت�صادي  لقاء  خالل  �صقري  حممد  لبنان  وجبل 

من  لبنان  ا�صترياد  اأن  اإىل  بريوت،  غرفة  يف  ع 
رّ
مو�ص م�رضي 

م�رض تراجع ب�صكل كبري يف ال�صنوات املا�صية، كما اأن عدد 

د 
رّ
اإىل م�رض انخف�ض ب�صكل قيا�صي«. و�صد اللبنانيني  ال�صياح 

املنتجات  اإدخال  عملية  ت�صهيل  اأبرزها:  عدة  »اأمور  على 

اللبنانية اإىل م�رض، وت�صهيل اإعطاء تاأ�صريات دخول للبنانيني 

البلدين  يف  اخلا�ض  القطاع  بني  التعاون  وتفعيل  اإليها، 

�رضاكات  خلق  يف  والبحث  بينهما،  التوا�صل  وترية  وزيادة 

عمل بني رجال الأعمال اللبنانيني ونظرائهم امل�رضيني يف 

اأكرث من جمال«.

باعتماد  �صتبداأ  اأنها  بو�صت«  »ليبان  �رضكة  اأعلنت   
العاملة  املركبات  بدل  العجلتني  ذات  الكهربائية  العربات 

بالوقود، لتوزيع الطرود الربيدية ال�صغرية وتقدمي اخلدمات 

املدن  من  وعدد  بريوت  و�صط  يف  واملكاتب  املنازل  اإىل 

ال�صغرية، »م�صاهمة منها يف احلفاظ على البيئة«. وتد�صينًا 

»اأ�صواق   
رّ
عي

َ
جمم اأرجاء  العربات  هذه  جابت  اخلطوة،  لهذه 

احلمراء  الورود  عت  ووزرّ الدورة،   - مول«  و«�صيتي  بريوت« 

على روادهما. واأو�صحت ال�رضكة اأن »هذه املركبات ال�صديقة 

للبيئة والتي ُت�صتخدم للم�صافات الق�صرية، ل تتيح الإنتقال 

من ا�صتخدام الوقود اإىل ا�صتخدام الكهرباء فح�صب، بل تتميز 

ممكن  قدر  باأكرب  الكهربائية  بالطاقة  للعمل  مة 
رّ
م�صم باأنها 

من الكفاءة«.

�صهادات  توزيع  حفل  ب 
رّ
�صهي اأكرم  الزراعة  وزير  رعى   

جي الدورة الأوىل للعمال الزراعيني يف املدار�ض 
رّ
على متخر

الزراعية الفنية الر�صمية التابعة لوزارة الزراعة، والتي �صملت 

بني  بالتعاون  الزراعية،  املدار�ض  خمتلف  من  متدربًا   120
ومعهد   ،AVSI موؤ�ص�صة  الأوروبي،  الحتاد  الزراعة،  وزارة 

 80 ا�صتمرت  التي  الدورة  اأن  اإىل  �صهيب  واأ�صار  بريو.  مينو 

وتتوخاه  اإليه  نتطلع  تطوير  يف  واعدة  جتربة  �صكلت  يومًا 

الزراعي  املهني  التعليم  لتفعيل  الزراعة،  وزارة  ا�صرتاتيجية 

الفني الر�صمي وتطويره وحتديثه، اإميانًا منا بجدوى الإعداد 

التقني-  الفني-  الرتبوي- 

الزراعة  يف  للعاملني  العلمي- 

بهدف الو�صول اإىل تقنيات زراعية 

زراعيًا  اإنتاجًا  ت�صمن  مالئمة 

اجلودة  جمايل  يف  مناف�صًا  نوعيًا 

والغذاء ال�صليم.

موجز اقتصادي

نظمت غرفة بريوت وجبل لبنان، املوؤمتر الإقليمي التدريبي لتبادل 

م�رضوع  اإطار  يف  وذلك  الإ�صتثمارات،  دعم  جمال  يف  اخلربات 

»EDILE« باعتبارها ال�رضيك اللبناين الوحيد يف امل�رضوع.

لالإقت�صادات  ال�صاملة  التنمية  تعزيز  اإىل  امل�رضوع  ويهدف 

املحلية عرب الإفادة املثلى من امل�صاريع الإ�صتثمارية، من خالل 

املعنية  املوؤ�ص�صات  متكن  التي  والتوجيه  التاأهيل  اأدوات  تقدمي 

الإقت�صادية  الفوائد  تعزيز  من  الإ�صتثمارية  امل�صاريع  بتنفيذ 

والإجتماعية والبيئية.

ويتم تنفيذ امل�رضوع من قبلANIMA و7 �رضكاء من دول اأورو 

متو�صطية ( فرن�صا، اإيطاليا، فل�صطني، اإ�صبانيا، تون�ض )بدعم من 

قبل برنامج التعاون امل�صرتك عرب احلدود حلو�ض البحر الأبي�ض 

ل من الإحتاد الأوروبي.
رّ
املتو�صط ))ENPI CBC-MED املمو

صبرا
�صربا،  ربيع  للغرفة  العام  املدير  حتدث  الإفتتاح،  حفل  ويف   

وعر�ض  والأوروبية،  العربية  الدول  من  بامل�صاركني  فرحب 

وفرها  التي  امل�صافة  والقيمة  لبنان،  يف  الإ�صتثمارية  البيئة 

الرئي�صي لدعم جناح وا�صتمرارية  الغرفة  م�رضوعEDILE ودور 

من  الإقت�صادية  التنمية  “اأهمية  على  د 
رّ
و�صد امل�رضوع.  هذا 

اإىل  م�صرياً  الإجتماعية«،  وامل�صوؤولية  املدنية  ال�رضاكة  خالل 

ُتعطى  امل�رضوع  موا�صفات  مع  تتطابق  التي  “ال�رضكات  اأن 

الرتميز)label( الذي يوؤكد مطابقتها املعايري وال�رضوط«.

نوتاري
ANIMAيف مر�صاي  الإ�صتثمارات   من جهته، راأى مدير �صبكة 

اإميانويل نوتاري اأن “جل�صات املوؤمتر ت�صاهم يف تطوير القطاع 

اإطار  البيئة �صمن  مراعاة  على  ال�رضكات  وت�صجيع  الإقت�صادي 

عملها واإنتاجها، ما يزيد من فر�ض منو هذه ال�رضكات وحتقيق 

 EDILE م�رضوع  باأهداف  ف 
رّ
عر واإذ  اأعلى«.  �صادرات  معدل 

�صيفر�ض  القريب  “امل�صتقبل  اأن  اإىل  اأ�صار  ة، 
رّ
املرجو ونتائجه 

لت�صهيل  بها  الإلتزام  يجب  دة، 
رّ
حمد وموا�صفات  بيئية  �رضوطًا 

عملية ت�صدير املنتوجات وال�صلع«.

مؤتمـر إقليمي فـي غرفة بيروت

 لتبادل الخبرات 

في دعم اإلستثمارات

جانب من المؤتمر
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من �شهر اإلى �شهر

لغرف  العام  الحتاد  نظم 

ال���ت���ج���ارة وال�����ص��ن��اع��ة 

العربية،  للبالد  والزراعة 

املكتب  م��ع  ب��ال���ص��رتاك 

للمنظمة  العربي  الإقليمي 

ال���دول���ي���ة ل��الأ���ص��خ��ا���ض 

امل����ع����وق����ني، واحت������اد 

اللبنانيني،  امل��ق��ع��دي��ن 

وج���م���ع���ي���ة ال�������ص���ب���ان 

امل�����ص��ي��ح��ي��ة- ال��ق��د���ض، 

»نحو  بعنوان  عمل  ور�صة 

عمل لئق للجميع ما بعد 

نائب  ب��رع��اي��ة   ،»2015
لحت���اد  الأول  ال��رئ��ي�����ض 

الغرف العربية حممد �صقري، وبالتعاون مع »موؤ�ص�صة املقايي�ض 

واملوا�صفات اللبنانية - ليبنور«، يف ح�صور ممثلي منظمات 

تعنى  وجمعيات  اقت�صادية  هيئات  وممثلي  حكومية  غري 

باملعوقني.

عدنان  العربية  الغرف  الفخري لحتاد  الرئي�ض  بداية حتدث 

البالد  يف  املعوقني  عدد  ارتفاع  من  قلقه  فاأبدى  الق�صار، 

»ا�صتعداد  موؤكداً  املنطقة،  يف  ال�رضاعات  تزايد  مع  العربية 

القطاع اخلا�ض والعمال واحلكومات يف الدول العربية للقيام 

بامل�صوؤوليات اجل�صيمة امل�صرتكة التي تواجهنا على م�صتوى 

امل�صوؤولية الجتماعية«.

الأمن  اأ�صا�ض  هي  القت�صادية  »ال�صيا�صة  اأن  �صقري  وراأى 

الجتماعي املمهد الطبيعي لالنفراج ال�صيا�صي وهو حت�صني 

يف  ميكننا  »ل  وقال  والإجتماعي«.  الإقت�صادي  للو�صعني 

لبنان انتظار التطورات الإقليمية املرتبطة بالأو�صاع الدولية 

متطلبات  تاأجيل  ميكننا  ول  القت�صادية.  �صيا�صاتنا  لرن�صم 

جمتمعنا اإىل مرحلة ما بعد انق�صاع غبار هذه التطورات«.

وبعد كلمة ملدير »جمعية ال�صبان امل�صيحية«- القد�ض نادر اأبو 

اأملت رئي�صة مكتب  عم�صا، 

للمنظمة  العربي  الإقليم 

ال���دول���ي���ة ل��الأ���ص��خ��ا���ض 

اللقي�ض  �صيلفانا  املعوقني 

اإىل  الور�صة  تتو�صل  اأن 

»توجه ا�صرتاتيجي لإطالق 

للدمج  ب���ريوت  م���ب���ادرة 

الجتماعي  القت�صادي 

العربي«، ترتكز على اإطار 

يف  تن�صيقي  ت�����ص��ارك��ي 

الأعمال  جمتمع  بني  ما 

وجمعيات املجتمع املدين 

واأ�صحاب الق�صية«.

واع���ت���ربت امل��دي��ر ال��ع��ام 

اأن  درغام  لنا  اللبنانية  واملوا�صفات  املقايي�ض  ملوؤ�ص�صة 

ال�رضاكة بني القطاعني العام واخلا�ض هي »الو�صيلة الوحيدة 

وال�صيا�صة الوحيدة لتحقيق الهدف. اأما نائب املدير الإقليمي 

ملنظمة العمل الدولية فرانك هاغمان فراأى اأن »ميثاق الأمم 

املتحدة حلقوق الأ�صخا�ض املعوقني ي�صمن بو�صوح حقوق 

التوظيف  يف  �صدهم  التمييز  ويحظر  العمل  يف  املعوقني 

وي�صاويهم مع الأ�صخا�ض العاديني بفر�ض العمل واحلقوق«.

يف  الأوروب��ي  الحتاد  بعثة  لدى  التعاون  ق�صم  رئي�ض  واأكد 

حماربة  الأوروب���ي  الحت��اد  »اإل��ت��زام  لوبري  األك�صي�ض  لبنان 

التمييز �صد الأ�صخا�ض املعوقني والعمل على �صمان حقهم 

يف احل�صول على فر�ض مت�صاوية مع الآخرين«.

دب��ور،  اأ���رضف  فل�صطني  �صفري  كلمة  جربيل  اآمنة  األقت  ثم 

لديهم  اخلا�صة  احلاجات  ذوي  من  العديد  اأن  فيها  واأك��دت 

يف  والعمل  التحمل  على  قدرتهم  عن  ف�صاًل  هائلة  ق��درات 

ظروف �صاغطة تفوق اأحيانًا قدرة الأ�صخا�ض غري املعوقني 

وتخولهم اأن يكونوا يف ال�صدارة يف اأي جمتمع اإذا مت تاأمني 

التعليم والحتياجات الأ�صا�صية«.

ورشة عمل حول تأمين عمل الئق للجميع في 2015

وفقًا لتقرير »املردود العايل يف الأ�صواق النا�صئة« ال�صادر 

عن �رضكة »مرييل لين�ض«، حقرّق دين لبنان اخلارجي عائداً 

بلغ 8.80 % مع نهاية العام 2014، مقارنة مع عائد و�صل 

اإىل 8.94 % مع نهاية �صهر ت�رضين الثاين.

نتيجًة لذلك، اإحتلرّ لبنان املركز ال�صاد�ض من اأ�صل 10 دول 

التقرير،  �صملها  اأفريقيا  الأو�صط و�صمال  ال�رضق  يف منطقة 

حترّى   %  21.01 بلغ  مبردوٍد  الالئحة  م�رض  رت 
رّ
ت�صد فيما 

ل، تلتها تركيا 18.22 % وتون�ض 15.65 % 
رّ
�صهر كانون الأو

واملغرب ) % 15.16(.

وعلى �صعيد الأ�صواق النا�صئة حول العامل، حلرّت دولة بيليز 

يف املرتبة الأوىل من ناحية املردود ) 21.45 %( مع نهاية 

مع  الأخرية،  املرتبة  يف  فنزويال  حلرّت  فيما   ،2014 العام 

 بلغ 30.81 %.
رّ
ت�صجيل عائد �صلبي

بلغت  ًا 
رّ
�صلبي عائداً  حقرّق  قد  للبنان  اخلارجي  الدين  وكان 

بعائٍد  مقارنًة  ل، 
رّ
الأو كانون  �صهر  خالل   %  -0.13 ن�صبته 

بلغ 0.71 % يف �صهر ت�رضين الثاين.

 المردود على ديون لبنان الخارجّية في 2014

المشاركون في الورشة

sinaa 145.indd   50 3/2/15   3:24 PM



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 145 اآذار 2015
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 51

 اإختتم »املوؤمتر ال�صنوي ال�صاد�ض ل�صبكة معاهد ومراكز 
التدريب احلكومية يف منطقة ال�رضق الأو�صط و�صمال اأفريقيا« 

)غيفت- مينا( يف مدينة مراك�ض يف اململكة املغربية، والذي 

دولة  دعم  اإىل  ال�صبيل  العمومية،  »احلوكمة  مو�صوع  تناول 

دت املالحظات اخلتامية للموؤمتر 
رّ
القانون واملوؤ�ص�صات«. و�صد

املال  راأ�ض  يف  لالإ�صتثمار  الإ�صرتاتيجية  »الأهمية  على 

الب�رضي، وتطويره، واحرتامه، وحتفيزه و اإعطائه الإمكانات 

اإىل  داعية  املطلوب«،  الوجه  على  مبهامه  للقيام  الالزمة 

كرافعة خللق  اإ�صرتاتيجية  »مكانة  التدريب  موؤ�ص�صات  اإعطاء 

التغيري ومواكبته«.

 جرى يف مطار رفيق احلريري الدويل يف بريوت اإفتتاح 
غرفة اإدارة الأزمات يف املطار بعد حتديثها وربطها بغرفة 

واملدنية،  والع�صكرية  القطاعية  والغرف  الوطنية  العمليات 

بالتعاون  الكوارث،  طوارئ  تن�صيق  جلنة  من  بدعوة  وذلك 

خالل  من  لبنان  يف  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  مع 

الوزراء.  جمل�ض  رئا�صة  لدى  الكوارث«  خماطر  اإدارة  »وحدة 

جلنة  رئي�ض  للدفاع  الأعلى  للمجل�ض  العام  الأمني  د 
رّ
و�صد

اأهمية تفعيل  الركن حممد خري، على  اللواء  الكوارث  طوارئ 

اخلطة الوطنية لإدارة الكوارث »عرب اإجناز اخلطط القطاعية 

واملناطقية، وكذلك اإن�صاء الغرف الوطنية لإدارة الكوارث يف 

ال�رضاي الكبري والغرف يف املحافظات والوزارات املعنية«.

عن  با�صيل  فرن�صوا  امل�صارف«  »جمعية  رئي�ض  ك�صف 
اأع�صاء جلنة  »عدم ح�صول تغيريات جذرية �صمن تعيينات 

مكدا�صي  اأ�صامة  رئي�صها  با�صتثناء  امل�صارف،  على  الرقابة 

الذي �صيخلفه �صمري حمود«، م�صرياً اإىل اأن »امل�صارف تتجه 

نحو خف�ض الفوائد يف الأيام املقبلة«.  كما اأكد اأن »اجلهات 

على  متفقة  وم�رضفيني،  �صيا�صيني  من  الأمر،  بهذا  ة 
رّ
املعني

اأي  ا�صتحقاقها،  التعيينات اجلديدة يف موعد  اإمتام  �رضورة 

قبل 11 اآذار«، م�صدداً على »عدم وجود خالفات مع الأفرقاء 

ال�صيا�صيني حول مبداأ التعيينات اأو اأ�صماء الأع�صاء«.  واأ�صار 

كتابا  اأر�صل  خليل  ح�صن  علي  املال  »وزير  اأن  اإىل  با�صيل 

 3 ت�صمية  فيه  يطلب  اجلمعية  اإىل 

وقد  اأحدهم،  لختيار  مر�صحني 

الثالثة  الأع�صاء  اأ�صماء  له   دنا  اأكرّ

نتمنرّى  لأننا  حاليا،  املوجودين 

جلنة  اأع�صاء  لكل  التجديد  يتم  اأن 

الرقابة احلالية«.

موجز اقتصادي

فئة  ذات  الفنادق  اأداء  حول  يونغ«  اأند  »اإرن�صت  تقرير  اأظهر 

الأربع واخلم�ض جنوم يف منطقة ال�رضق الأو�صط، اإرتفاعًا يف 

معدل اإ�صغال الفنادق يف مدينة بريوت ب�8 نقاط مئوية على 

اأ�صا�ض �صنوي، اإىل 61،0 % يف كانون الأول 2014، من 53،0 % 

يف كانون الول 2013، بح�صب التقرير الإقت�صادي الأ�صبوعي 

لبنك الإعتماد اللبناين.

% على �صعيد   3،5 كذلك ارتفع متو�صط تعرفة الغرفة بن�صبة 

العام  من  الأخري  ال�صهر  يف  اأمريكيًا  دولراً   189 اإىل  �صنوي 

متوافرة  غرفة  كل  عن  املحققة  الإي��رادات  وازدادت   ،2014
بن�صبة 19،3 % �صنويًا اإىل 116 دولراً.

اأدن��ى  بثالث  ب��ريوت  مدينة  حظيت  تراكمي،  �صعيد  وعلى 

ن�صبة اإ�صغال فنادق )52 %( بني عوا�صم املنطقة التي �صملها 

ظبي  اأبو  اإم��ارة  رت 
رّ
ت�صد حني  يف   ،2014 العام  يف  التقرير 

لئحة عوا�صم املنطقة جلهة اأعلى معدل اإ�صغال بني الفنادق 

ذات فئة الأربع واخلم�ض جنوم، والذي بلغ 78،4 % يف العام 

2014، تبعتها مدينة الدوحة )70 %( ومدينة الريا�ض )66 %(.
تعرفة  متو�صط  باأعلى  الدوحة  حظيت  مت�صل،  �صياق  ويف 

الريا�ض  مدينة  تلتها  دولراً   235 والبالغ  الواحدة  للغرفة 

)214 د.اأ( واملنامة )202 د.اأ(.

52 % معدل إشغال الفنادق 

في بيروت في 2014
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من �شهر اإلى �شهر

ح�صني  ال�صناعة  وزي��را  اأطلق   

احل����اج ح�����ص��ن، والإق��ت�����ص��اد 

والوزير  حكيم،  األن  والتجارة 

و�صفري  الق�صار،  عدنان  ال�صابق 

ج��ي��ان��غ  ل��ب��ن��ان  ال�����ص��ني يف 

الغرف  احت��اد  ورئي�ض  جيانغ، 

ع 
رّ
»جتم �صقري  حممد  اللبنانية 

الأعمال  رج��ال  و�صيدات  رج��ال 

– ال�����ص��ي��ن��ي« ال��ذي  ال��ل��ب��ن��اين 

ال�صناعيني  اأ�ص�صته جمموعة من 

وال����ت����ج����ار وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 

وامل���ب���ادري���ن ب��رئ��ا���ص��ة رج��ل 

الأعمال ال�صناعي علي العبداهلل، 

الق�صار  وذلك يف »مبنى عدنان 

ح�صور  يف  العربي«،  لالإقت�صاد 

وديبلوما�صي  ونيابي  وزاري 

واقت�صادي. 

العبداهلل
�صادقة  »جهوداً  اأن  اإىل  فيها  اأ�صار  كلمة  العبداهلل  األقى  بداية 

ومتتينها«،  ال�صينية   – اللبنانية  العالقات  لتاأ�صي�ض  ذلت 
ُ
ب

اللبنانية  العالقات  تطور  دعم  على  �صيعمل  التجمع  اأن  واأعلن 

ال�صينية ومواكبتها، اإذ يجب العمل على تطوير الأعمال وتعزيز 

اأ�صواق دولية  اأداء دور يف  اخلربات وتنمية القدرات للتمكن من 

عالية التناف�صية. وقال: »لدينا اإميان كبري بقدرة رجل الأعمال 

اللبناين يف هذا ال�صياق، فهو متكن من الو�صول اإىل اأعلى املراكز 

كافة،  الأر���ض  اأ�صقاع  يف  الالفتة  الإجن��ازات  وحقق  الدولية 

الأعمال  رجال  ثقة  ه  برِ
ْ
وك�ص وعالقاته  وخرباته  مهاراته  نتيجة 

يتح�رض  ع 
رّ
»التجم اأن  العبداهلل  وك�صف  العامل«.  بلدان  معظم  يف 

لتنظيم زيارات لوفود لبنانية اإىل ال�صني لبناء العالقات وتعزيز 

الروابط املوجودة مع ال�رضكات واملوؤ�ص�صات ال�صينية«.

سفير الصين
وال�صني  لبنان  بني  العالقة  ال�صيني  ال�صفري  و�صف  جهته،  من 

كبرياً  تطوراً  �صهدت  العالقات  اأن  اإىل  ولفت  والقوية.  بالوثيقة 

الإقت�صادية  املجالت  يف  الديبلوما�صية  العالقات  اإقامة  بعد 

التجاري  ال�رضيك  ال�صني  اأ�صبحت  حيث  وال�صيا�صية  والتجارية 

الأول مع لبنان يف العام 2013. 

القصار
60 عامًا  بذلها قبل نحو  التي  اإىل اجلهود  الق�صار  لفت  بدوره، 

لتكري�ض اأف�صل العالقات الإقت�صادية بني ال�صني ولبنان، والتي 

اأول اتفاق للتعاون التجاري بني لبنان وال�صني.  اأثمرت توقيع 

التجارة  لغرف  العام  الإحت��اد  ا�صتعداد  عن  الق�صار  وك�صف 

 60 وال�صناعة والزراعة للبالد العربية، لالإحتفال بذكرى مرور 

الإحتاد   
رّ
مقر �صي�صت�صيف  حيث  الإتفاق،  هذا  توقيع  على  عامًا 

يف بريوت بتاريخ 26 – 27 اأيار 2015، بالتعاون مع الوزارات 

التعاون  منتدى  املعنية،  والعربية  اللبنانية  الر�صمية  والهيئات 

العربي - ال�صيني الذي يعقد حتت �صعار »بناء حزام اإقت�صادي 

لطريق احلرير«.

كل  على  العالقات  لتطوير  واعدة  فر�ض  بوجود  الق�صار  وجزم 

امل�صتويات الإقت�صادية، بدعم وموؤازرة من الفاعليات الر�صمية.

شقير
طار تنظيمي ي�صيف  اإطالق التجمع »تاأ�صي�صًا لإ وراأى �صقري يف 

قت�صادية الثنائية بني لبنان  مدماكًا جديداً يف �رضح العالقات الإ

احل�صاري  التفاعل  طريق  نري 
ُ
»لي بالتجمع  ب  

رّ
رح واإذ  وال�صني. 

قت�صادية والتجارية«، اأعلن اأن  الذي غالبًا ما تنقله العالقات الإ

»الغرفة �صتتعامل باإيجابية كاملة مع التجمع ملا فيه م�صلحة 

البلدين. 

حكيم
ع تاأتي 

ُّ
م

َ
التَّج اأن »انطالقَة هذا  بدوره، اعترب حكيم يف كلمة له 

– ال�صينيةرِ  اللبنانيةرِ  ةرِ 
َّ
الإقت�صادي اَكةرِ  ال�رضَّ ةرِ 

َّ
اأهمي على  �صديدرِ  للتَّ

راأى اأن هذه 
َ
ا لبنان«. و

َ
 به

ُّ
ر

ُ
روفرِ التي مي ة الظُّ

َ
عوب

ُ
 من �ص

َ
غم

َ
بالر

ه تعميَق العالقاترِ بنَي  ا من �صاأنرِ َ ُل اأهميًة كبريًة ملرِ املبادرة ُت�َصكِّ

و«. وقال: »يف 
ُ
م ةرِ وتعزيزرِ النُّ

َّ
َلةرِ الإقت�صادي

َ
ج

َ
البلدينرِ وحتريكرِ الع

إطالق »تجّمع رجال وسيدات األعمـال اللبناني – الصيني«
الحاج حسن: لتطوير التبادل وحكيم: لتعزيز التعاون

من اليمين السفير الصيني، شقير، حكيم، القصار، الحاج حسن والعبداهلل
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وفداً  زعيرت  غازي  والنقل  العامة  الأ�صغال  وزير  التقى 
زياد  والنقل  املوا�صالت  خبري  برئا�صة  الدويل  البنك  من 

م�رضوع  لإطالق  اجلارية  التح�صريات  اللقاء  وتناول  النكت. 

النقل العام للركاب �صمن بريوت الكربى، مبا يف ذلك النقل 

متكاماًل  نقل  نظام  ل  ي�صكرّ ما  ال�صاحلي،  اخلط  على  ال�رضيع 

وربطها مبراكز  الكربى  بريوت  كافة �صمن  املناطق  خلدمة 

كم�رضوع  البقاع،   – اجلنوب   – ال�صمال  يف  املحافظات 

اأن يتم يف املرحلة الثانية  اأخرى على  رائد ينفذ يف مرحلة 

املناطق  كل  اإىل  النقل  واإي�صال خدمة  النظام  هذا  ا�صتكمال 

اإعداد  يف  الإ�رضاع  »�رضورة  على  زعيرت  و�صدد  اللبنانية. 

الدرا�صات التمهيدية لإطالق امل�رضوع يف اأقرب وقت ممكن، 

نظراً اإىل اجلدوى الإقت�صادية التي ي�صتفيد منها املواطن«.

للمحا�صبني  العاملي  �صي«  تي  »يو  جتمع  رئي�ض  راأى 
القانونيني الدكتور اأ�صامة طبارة اأن »املوؤ�رضات املالية توؤكد 

اأف�صل من  2015، لن تكون  للعام  الإقت�صادية  النطالقة  اأن 

على  واجلمود  بالبطء  ات�صمت  التي  ال�صابقة  الثالثة  الأعوام 

الرغم من التوقعات باإمكانية اأكرب للحركة التجارية بعد رفد 

ومدعومة«.  مي�رضة  بقرو�ض  وال�صناعي  الزراعي  القطاعني 

وقال يف بيان: »نحن ل ن�صوق هذا الكالم من باب الت�صاوؤم، 

للدورة  اإ�صافية  جرعات  اإعطاء  على  العمل  اأجل  من  اإمنا 

الإقت�صادية لت�رضيع حركتها ون�صاطها، خ�صو�صا اأن اأزمات 

كثرية قد تعيق ن�صاطها، ويف مقدمها ت�صاعد احلركة املطلبية 

يف غري موؤ�ص�صة، الأمر الذي يدفع اليوم الإحتاد العمايل العام 

م�صاحة  ات�صاع  مع  والرواتب  الأجور  بزيادة  املطالبة  اإىل 

ال�صائقة الإقت�صادية«.

وامل�صتخدمني  العمال  لنقابات  الوطني  الإحتاد  عقد 
رئي�ض  برئا�صة  النقابية  لكوادره  مو�صعا  اإجتماعا  لبنان  يف 

اأمورا عدة وق�صايا وعر�ض  ناق�ض  الإحتاد كا�صرتو عبداهلل، 

امل�صتجدات النقابية والعمالية، وخا�صة حملة الف�صاد الغذائي 

اإىل  »وقوفه  بيان،  يف  الإحتاد  واأعلن  الأمور.  من  وغريها 

جانب وزير ال�صحة وائل اأبو فاعور يف حملة الأمن الغذائي 

وال�صحي، واأدان القوى التي تقوم بالت�صرت واحلماية لبع�ض 

الفا�صدة،  املواد  ويروج  روج  من 

يف  ال�صحة  ل«وزارة  تاأييده  معلنا 

املوحدة  الطبية  الو�صفة  فر�ض 

مل�صلحة  الأ�صا�ض  يف  هي  التي 

وامل�صمونني  والفقراء  العمال 

وال�صمان«.

موجز اقتصادي

َلعرِ يف لبنان. 
ِّ
ةرِ لل�ص

َّ
ررِ الرئي�صي ت ال�صني مَن امَل�صادرِ

َ
، اأ�صبح الواقعرِ

الَقاترِ عاليٌة جداً 
َ
 َتطويررِ الع

َ
�ض

َ
ُ اأنَّ ُفر

ُد املعطيات ، ُتوؤَكِّ وبالتَّايلرِ

 
َ
ا مع

ً
ي ا�صرِ

َ
َتم

ُ
عرِ م ُّ

ي اإطالُق هذا التَّجم ا ياأترِ
َ
 مب�صتقبٍل زاهٍر. َكم

ُ �رضِّ
َ
وُتب

َفةرِ اإىل حتفيزرِ الدبلوما�صيةرِ  ادرِ
َ
ةرِ وزارةرِ الإقت�صادرِ والتِّجارةرِ اله

َ
وؤي

ُ
ر

الأ�صواقرِ  اإىل  ةرِ 
َّ
اللبناني امُلنتجاترِ  ُدخول  وتعزيزرِ  الإقت�صاديةرِ 

و�صيدات  ورج��ال  فاعلة  عات 
رّ
جتم خالل  من  وذل��ك   ، ةرِ

َّ
اخلارجي

قني وموؤمنني بجدية العالقات التجارية«. 
رّ
اأعمال مندفعني ومتفو

 
ِّ
ِّ وال�صيني بنيرِ اللُّبناينرِ  امَلعنينَي والفاعلنَي من اجلانرِ

َ
ودعا جميع

توطيَد  ها  �صاأنرِ من  كوُن 
َ
ي طريٍق  َخارطَة  و�صعرِ  على  العملرِ  اإىل 

َدةرِ كافة.  التَّبادلرِ على الأ�صعرِ

الحاج حسن
ر الأول اإىل 

رّ
واأ�صار احلاج ح�صن اإىل »اأن ال�صني هي البلد امل�صد

واإذ  ال�صني«.  اإىل  الت�صدير  اللبنانيون من  لبنان، بينما يعاين 

د على تطوير العالقات التجارية مع ال�صني يف الإجتاهني، 
رّ
�صد

ال�صني  تعطي  كما  تف�صيلية  معاملة  للبنان  تكون  اأن  طلب 

اأن  طلب  على  الرتكيز  اإذاً  »علينا  واأ�صاف:  البلدان،  من  غريه 

اإىل  الدخول  منتجاتنا  ل 
رّ
تخو تفا�صلية  مبيزة  ال�صني  تعاملنا 

اأ�صواقها واأن تتمتع بقدرة تناف�صية مع �صائر املنتجات. علينا 

اخلا�ض  والقطاع  احلكومة  وبالتعاون مع  اجلديد  ع 
رّ
التجم يف 

اأن  ميكن  اأ�صا�صية  �صلع  خم�ض  اإىل  اأربع  حتديد  على  نعمل  اأن 

ب�صكل  ال�صينية  احلكومة  ونطالب  ال�صني،  رواجًا يف  لها  جتد 

امليزة  الب�صائع  هذه  اإعطاء  اللبنانية  احلكومة  وبا�صم  ر�صمي 

التفا�صلية«. 

ر�ض يف نهاية احلفل فيلم وثائقي عن الن�صاطات واملعار�ض 
ُ
وع

ال�صينية يف لبنان.

اأو�صى ملتقى الأعمال امل�رضي � اللبناين »بزيادة التبادلت 

دولر،  مليون   700 حاليًا  تتعدى  ل  التي  الثنائية  التجارية 

املئة  يف  و10  م�رض  من  لبنان  واردات  املئة  يف   90 منها 

البلدين  م�صوؤويل  اأنرّ  اإىل  اإىل م�رض«، لفتًا  لبنانية  �صادرات 

البلد  ل�صلع  جتارية  اأولوية  لإعطاء  ا�صتعدادهم  »عن  اأعربوا 

والثنائية  املتعددة  التجارية  التفاقات  اإط��ار  يف  الآخ��ر 

امللتزم بها الطرفان«.

ال�صداقة  جمعية  وزعته  ال��ذي  اخلتامي  البيان  وبح�صب 

الإقت�صاد  وجمموعة  الأعمال  لرجال  اللبنانية   – امل�رضية 

اللبنانية  الإ�صتثمارات  »م�صتوى  امل�صاركون  ن 
رّ
ثم والأعمال، 

 3.7 نحو  اإىل  وو�صلت  عدة  عقود  اإىل  تعود  التي  م�رض  يف 

يف  لبنان  ي�صع  ما  �رضكة،   1200 من  واأكرث  دولر  مليارات 

املركز ال� 15 بني 150 بلداً«، مطالبني مبزيد من الت�صهيالت 

وم�صاعفة  العوائق  اإزال��ة  خالل  من  البينية  لالإ�صتثمارات 

اللقاءات بني رجال الأعمال وامل�صتثمرين من البلدين«.

 ملتقى األعمال المصري ـ اللبناني 

يوصي بزيادة التبادالت التجارية الثنائية
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من �شهر اإلى �شهر

الأعمال  رجال  ع 
رّ
جتم رئي�ض  حا�رض 

املخاطر  »مواجهة  عن  زمكحل  فوؤاد 

لبنان  يف  ال�صتثمارية  وال��ف��ر���ض 

املقبلة«،  للفرتة  الو���ص��ط  وال�����رضق 

الأعمال  رج��ال  »رابطة  من  بدعوة 

و���رضح  ف��رن�����ص��ا«.  يف  اللبنانيني 

حولنا  من   
رّ

تغري العامل  اأن  زمكحل 

فائق  نحو  على   
رّ

التغري يف  وي�صتمر 

م��ت��ع��ددة،  اجت��اه��ات  اإىل  ال�����رضع��ة 

وعلى  توقعها  ميكن  ل  ما  وغالبًا 

العاملية،  نحو غري مفهوم. فالإقت�صادات 

بغية  وذلك   ،
رّ

تتغري والإقليمية  الأوروبية 

واإعادة  الإقت�صادي  البناء  هيكلة  اإع��ادة 

تنظيمه يف الدول املعنية. 

من  واح��دة  عرب   
رّ
مير »لبنان  اأن  واأو�صح 

ال�صيا�صية  جوانبها  يف  الفرتات  اأ�صعب 

والأمنية،  والإجتماعية  والإقت�صادية 

جميع  يف  رك��وداً  ونعي�ض  ن�صهد  فيما  اإذ 

الت�رضيعية،  لدينا:  العامة  املوؤ�ص�صات 

مركز  ي��زال  ل  والتنفيذية،  الد�صتورية 

اأيار  منذ  فراغا  ي�صهد  اجلمهورية  رئا�صة 

الدولية جتاه  ب�صدقيتنا  يطعن  ما   ،2014
امل�صتثمرين حمليًا واإقليميًا ودوليًا، الأمر 

الذي ينعك�ض �صلبًا على اإقت�صادنا«.

وقدرّم زمكحل ملحة عن موؤ�رضات اقت�صادية 

البنك  وفق   2014 عام  لبنان  يف  �صفافة 

اإن  قائال:  الدويل،  النقد  و�صندوق  الدويل 

الإجمايل احلقيقي يف  الناجت املحلي  منو 

هذا البلد مل يتجاوز 1.5 % يف عام 2014، 

مقارنة بنمو بن�صبة 1.1 % يف 2013، و1.2 

يف   % و8   ،2011 يف   % و2   ،2012 يف   %
ركوداً  ل  ي�صكرّ ذلك  اأن  معترباً   ،»2010 عام 

اقت�صاديًا جاحمًا.

إستثمارات خارجية
وحتدث زمكحل عن الإ�صتثمارات اخلارجية 

وال�صياحية يف لبنان، م�صدداً على اأن »الدين 

العام و�صل اإىل 66،2 مليار دولر يف اأواخر 

عام 2014، فيما ارتفعت ن�صبة الدين العام 

وتراجع   ،%  145 اإىل  املحلي  الناجت  على 

 3 )اي   %  17،7 بن�صبة  لبنان  من  الت�صدير 

امل�رضفية  الأ�صول  اأما  دولر(.  مليارات 

)زائ��د  دولر  مليار   171،3 اإىل  فارتفعت 

القطاع  %(، يف حني بلغت موجودات   3،9

 .)%  4،3 )زيادة  142 ملياراً  اخلا�ض 

فو�صلت  اخلا�ض  القطاع  ديون  اأما 

اإىل 50،1 مليار دولر.

ال�����رضك��ات  اه��ت��م��ام  اإىل  وت���ط���رق 

القارة  على  »بالإنفتاح  اللبنانية 

الف��ري��ق��ي��ة والإف�����ادة م��ن الت��ف��اق 

الأخري حول ان�صمام لبنان اإىل اتفاق 

بلدان اأمريكا الالتينية »مريكو�صور«، 

جتارية  ع��الق��ات  بفتح  واهتمامه 

بلدان  مع  اخل��ربات  وت��ب��ادل  مميزة 

اأن  املفيد  من  اإذ  املتو�صط،  البحر  حو�ض 

لأنه مبثابة  لبنان  الإ�صتثمارات يف  تبقى 

وال��ت��ج��ارب  وال��ت��دري��ب  ل��الأف��ك��ار  خمترب 

وم�صدر انطالق للنمو يف جميع القارات«. 

وقال: البرتول احلقيقي لي�ض حتت املاء بل 

الأعمال  رجال  عرب  العامل  كل  يف  منت�رض 

الذين  العامل  حول  الناجحني  اللبنانيني 

ميثلون بنجاحاتهم كل لبنان.

نقاط  »للبنانيني  اأن  اإىل  زمكحل  وخل�ض 

على  وقدرتنا  �صمعتنا  اأبرزها  عدة  قوة 

جتاوز الأزمات، بف�صل ميزتنا التناف�صية 

اإقت�صاديًا وثقافيًا، ف�صاًل عن قدرتنا على 

املخاطر،  ملعاجلة  الأزم��ات  مع  ف 
رّ
التكي

اأنواعها،  بجميع  امل�صكالت  ومواجهة 

والإبداع الإن�صاين الذي منتاز به، يف ظل 

نحو  على  يزداد  تناف�صي  اإقت�صادي  عامل 

مت�صاعد.

 مواجهة المخاطر وفرص اإلستثمار 
في لبنان والشرق األوسط

لبنان األول عربيًا من حيث النمو في احتياطي الذهب

اأ�صار �صندوق النقد الدويل يف تقريره للعام 

الأول  املركز  لبنان جاء يف  اأن  اإىل   2015
عربيًا من حيث النمو يف احتياطي الذهب 

حتى كانون الثاين 2015 بنمو يقدر ب� 21.2 

وباحتياطي   %  17.60 ب�  م�رض  تليه   ،%
اجلزائر  احتلت  بينما  طن.   75.6 ب�  يقدر 

بنمو  عامليًا   25 وال�  عربيًا  الثالث  املركز 

يقدر ب� 3.40 % وباحتياطي يقدر ب� 173.6 

الرابع  املركز  ليبيا يف  بينما جاءت   ، طن 

عربيًا وال� 31 عامليًا بنمو يقدر ب� 4.50 % وباحتياطي يقدر 

ب� 116.6 طن.

عامليًا   17 املرتبة  ال�صعودية  واحتلت 

مع  الذهب  باحتياطيات  عربيًا  والأوىل 

 %  1.60 ب�  يقدر  بنمو  احلايل  العام  مطلع 

وباحتياطي يقدر ب�322.9 طن، فيما احتلت 

 8.133.5 ب�  عامليًا  الأوىل  املرتبة  اأمريكا 

طنا، بينما حلت اأملانيا يف املرتبة الثانية.

اأون�صة  اأنهت  الذهب  اأ�صعار   وعلى م�صتوى 

2014 من دون تغيري، و�صهدت  الذهب عام 

اأ�صواق الذهب عامًا عانت خالله الكثري من 

التقلبات حيث كان لالأحداث ال�صيا�صية والإقت�صادية تاأثريات 

مت�صاربة على اجتاه الأ�صعار.
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ن�صمعها  ع��ب��ارة  �صحتك.  كيف  كيفك، 

اي  عن  نحدد  ل  لكننا  م��راراً،  ونرددها 

الذهنية،  ال�صحة  ع��ن  نتحدث.  �صحة 

العقلية، النف�صية اأو – وهذا هو الأغلب- 

عن ال�صحة اجل�صدية.

ل �صك اأن كل »األوان« ال�صحة لدينا هامة 

م�صتوى  لرت�صم  تتناغم  فهي  ومرتابطة، 

ل  اأننا  يعني  ل  هذا  لكن  حياتنا.  جودة 

ن�صتطيع اأن نهتم بكل منها على حدة.

سر السعادة المفقود
 The يف  Paulo Coelho قد يفيدنا اأن نقراأ

لأ���رضار  الو�صول  ملحاولة   Alchemist
ال�صعادة، لكن يف حياتنا الواقعية، الأمر 

خمتلف.

مهنيًا  ال��ي��وم��ي  ون�صالنا  �صعينا  ك��ل 

وعائليًا يهدف لالإ�صتحواذ على م�صمون 

واإن  التي  – ال�صعادة -  ال�صحرية  الكلمة 

نفتقدها  فاإننا  اأحيانًا،  لدينا  حتققت 

مراراً، ومن اأهم اأ�صباب ذلك هي خالفاتنا 

املهنية، حيث اإنها -كخالفاتنا العائلية 

– حتدث مع اأ�صخا�ض ل ميكننا اأن نعمل 
من دونهم، لكن اأي�صًا ل ميكننا اأن نعمل 

معهم.

 الخالفات المهنية
مع  اأو  زمالئنا  مع  كموظفني  نختلف 

م��درائ��ن��ا واأح��ي��ان��ًا م��ع زب��ائ��ن��ن��ا. يقع 

اخلالف غالبًا عند حماولة الطرف الآخر 

احلوؤول دون حتقيق اأهدافنا او مقا�صدنا 

يف م�صاألة حمددة.

اإذاً، يف حتليلنا الذي يهدف ملعاجلة هذه 

عرب  متر  اأنها  نوافق  اأن  بد  ل  امل�صاألة، 

الأه��داف  هذه  طبيعة  تقييم  وحتى  فهم 

لهذه  �صببًا  ت�صكل  وال��ت��ي  واملقا�صد، 

امل�صاحنات وتتطور اإىل ما هو اأخطر من 

ذلك اأحيانًا.

ف��م��ن ه���ذه الأ���ص��ب��اب م��ا ه��و م�����رضوع 

ما  ن��اأخ��ذ  اأن  وي�صتحق  وم��و���ص��وع��ي 

ينا�صب من موقف - يف املكان والزمان 

من  منه  ينتج  ما  وحتمل  املنا�صبني- 

واملق�صود  املبا�رض  كالتعدي  تداعيات. 

حدود  اأوجت���اوز  امل��وؤك��دة  حقوقنا  على 

الإحرتام ال�صخ�صي الخ...

اأخرى خمتلفة  اأ�صبابًا  اإىل ذلك، ثمة  لكن 

غالبية  وراء  ت��ق��ف  ورمب���ا  وم��ت��ع��ددة 

امل�صاكل التي تقع يف بيئة العمل ومنها:

التمييز: ظاهرة، واأ�صلوب حياة، يحا�صب 

عليها القانون يف بع�ض الدول املتقدمة، 

ال�صلوك  يرف�صه  نهج  هو  ذلك  قبل  لكن 

اأدي��ان��ن��ا  عليه  ت��ع��اق��ب  وظ��ل��م  ال��ق��ومي 

ال�صماوية وقيمنا الإجتماعية الأ�صيلة.

يرتك التمييز رائحة كريهة يف جو العمل 

ال��ولء  مفهوم  ف�صد 
ُ
ي و�صعوراً  املهني، 

ي�صكالن  اللذان  املوظف،  لدى  والإنتماء 

وتاليًا،  ال�صادق  للعطاء  الزاوية  حجر 

ز والإبداع. ويح�رض البيئة 
رّ
للنجاح والتمي

املحَفزة  اخلالفات  اأنواع  لكل  املنا�صبة 

بالأنانية والكراهية والتعايل.

ال  هذه  اأو  الظهور:  وحب  الــذات  توكيد 

اأحيانُا  تدفعنا  التي  املنحو�صة،  »الأن��ا« 

اأو  براأي  اأوالتم�صك  مطلب  على  لالإ�رضار 

ونعتقد  راأينا،  لأنه  اإل  ل�صيء،  ل  موقف 

على  تتوقف  ومكانتنا  كياننا  كل  اأن 

للعمل  ان  ونتنا�صى  وتقديره.  به  الأخ��ذ 

لالإدارة  وقواعد  واإجراءات  مهنية  اأ�صول 

جذور  اأن  ومع  امل�صوؤولية.  يف  وتراتبية 

موا�صفات  يف  را�صخة  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه 

لحقًا  اكت�صبناه  فيما  ثم  �صخ�صيتنا، 

اأ�صلوب  ان  اإل  ذل��ك...  اإىل  وم��ا  تربويًا، 

تعاطي الإدارة – عقل ال�رضكة – مع هذا 

من  حتد  اأن  ميكن  الأزم���ات،  من  النوع 

اأن تغذيها، لتنمو وترتك ما  اأو  تاأثريها، 

ينتج منها من تاأثريات تتفاعل �صلبيًا يف 

جو عمل املوؤ�ص�صة.

هوؤلء  يعترب  اوًل:  ال�سخ�سية  م�سلحتي 

املوظفون اأن م�صلحتهم فوق كل م�صالح 

الف�صاد،  طوفان  بعدهم  ومن  الآخرين، 

العفنة.  الأفكار  هذه  ريحه  تنفخ  ال��ذي 

ق�صوى  اأهمية  ن��ويل  ان  البديهي  م��ن 

عن  م��اذا  لكن،  ال�صخ�صية.  مل�صاحلنا 

الأخالق والقيم؟ ماذا عن احرتام حقوق 

حتقيق  يف  وفر�صهم  الآخرين  وم�صالح 

جناحاتهم والأمان لهم ولعائالتهم؟ بل 

ماذا عن التوازن املطلوب بني امل�صلحة 

املوؤمتنني عليها وم�صلحتنا ال�صخ�صية؟

الطموح  ب��ني  يف�صل  رف��ي��ع  خ��ي��ط  ه��و 

امل�������رضوع وامل��ط��ل��وب وب���ني ال��ت��ع��دي 

قن�ض  واأحيانًا  الآخ��ري��ن،  حقوق  على 

خ�صبة  لت�صكل  واإجن��ازات��ه��م  اأف��ك��اره��م 

 – عليها  ن��دو���ض   Tremplin ال��ق��ف��ز  

التي  اأهدافنا،  وعليهم - لرنتقي ونحقق 

احلالت  هذه  مثل  يف  تو�صيفها  ي�صح 

تو�صل  عن  ناهيك  الكبرية.  اإخفاقاتنا 

�صلطة العمل والعالقات لتحقيق مكا�صب 

�صخ�صية.

يختلف هذا  الأداء املهني:  تدين م�ستوى 

العنوان عما �صبقه من ا�صباب للم�صاحنات 

عن  دائمًا  عتمد 
ُ
ي ل  اأن��ه  حيث  املهنية، 

تدين  اأن  مبعنى  املوظف.  قبل  من  ق�صد 

با�صتمرار  ينتج  املهني ل  الأداء  م�صتوى 

منه  وقرار  �صاحبه  لدى  م�صبقة  ة 
رّ
ني من 

باعتماده يف حياته املهنية. بل اإن لذلك 

من  اأنف�صنا  اأعفينا  ،واإذا  كثرية  اأ�صبابا 

يتعلق  ما  يف  امل�صوؤولية  هذه  من  جزء 

 – اإرادتنا  عن  وخارجة  موؤثرة   بعوامل 

ومواهبنا  والعطاء  التعلم  على  كطاقتنا 

وقدراتنا - والتي او�صلتنا ملا نحن عليه 

اإل اأن جمال التطوير  من م�صتوى مهني، 

والتقدم يبقيان متاحني للجميع. ويقال 

المشاحنات المهنية وتأثيرها على صحتنا النفسية

من �شهر اإلى �شهر
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املعرفة واملعلومات  الآن يف ع�رض  اإننا 

للجميع  متاحة  ا�صبحت  املعرفة  حيث 

وب�صهولة.

ومع ذلك، فاإن عدم تقييم هذه الفئة من 

املهني  اأدائهم  مل�صتوى  بدقة  املوظفني 

– اأو عدم الإقرار به – يجعلهم ي�صعرون 
عندما  ول�صيما  والإح���ب���اط،  بالظلم 

ي�صريون  املوظفني  من  �صواهم  يراقبون 

يوجد  ما  والإرت��ق��اء.  التقدم  طريق  على 

والغرية  احل�صد  من  اج��واء  جديدة  م��رة 

�صلوك  من  منها  ينتج  العمل،  بيئة  يف 

ومواقف خالفية.

صحتنا النفسية ايضًا وايضًا
مزاجنا  يف  تتمظهر  النف�صية  �صحتنا 

مع  تفاعلنا  وراء  يقف  ال��ذي  اليومي، 

منها. ومواقفنا  امل�صاكل  اأنواع  خمتلف 

اليوم لأننا  ما  اأمراً  اأننا نرف�ض  ونالحظ 

يفرحنا  ما  اأمر  يطراأ  وغداً  �صيء،  مبزاج 

الندورفني  هورمونات  ن�صبة  )فرتتفع 

�رضور  بكل  لنقبل  عندنا(  وال�صريوتونني 

الأمر نف�صه الذي كنا قد رف�صناه البارحة 

من  ن�صمع  قبله.  او  املا�صي  الأ�صبوع  او 

امل�صوؤول  »اإن  مثل  كالما  لآخ��ر  ح��ني 

اأي  منه  تطلب  فال  اليوم،  م�صتاء  فالن 

البع�ض  جن��د  وعليه  فريف�صه«.  �صيء 

يراقبون اأمزجة اأ�صحاب القرار عن كثب، 

ويربجمون خطواتهم بناء عليها لي�صمنوا 

علوم  اأدب��ي��ات  اأن  كما  النتائج.  اأف�صل 

الإدارة احلديثة حتث امل�صوؤولني �صانعي 

عندما  ق��رار  اأي  يتخذوا  ب��األ  ال��ق��رارات 

يكونون يف حال غ�صب- واأ�صيف - ول 

يف حال �رضور وبهجة عارمني، ففي كلتا 

حيث  والثمالة  ال�صكر  من  نوع  احلالتني 

ي�صمحل تاأثري العقالنية والرتوي.

فما اأجمل من اأن نوازن مزاجنا و�صحتنا 

النف�صية بحيث ت�صاعد على توازان حياتنا 

وحياة من حولنا.

اجلميلة  والعيون  الإيجابية  الطاقة  اإنها   

العمل  اإن  قال 
ُ
ي جميلة.  الدنيا  ترينا  التي 

ثلث احلياة، وامل�صاكل املهنية تخرب هذا 

لذلك  ب�صموليتها.  احلياة  واأحيانا  الثلث 

فلنطلب من زمالئنا ومدرائنا وزبائننا اأن 

نت�صاعد معًا لكي نرفع ن�صب »هورمونات 

�صعادتنا« من خالل اإلتزام العقل والأخالق 

واأ�صول علوم الإدارة احلديثة.

سمير سنو

 ت�سميم اأروع الإك�س�سوارات الن�سائية 

)�سنع يدوي(

PINK & BLUE 
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عبد المجيد حداد، ايلي روفايل، الياس سعد، عبدو خوري، 
ومحمد فواز

جوي عيد، فارس سعد، طوروس كانيكوريان

فارس سعد، محمد فواز، و ايلي روفايل

عبد المجيد حداد، فادي حمصي، إيلي روفايل، محمد فواز وجورج جبارة

ايلي اسطفان، بيار صايغ، وفايز الدحداح

عبد المجيد حداد، سينتيا وايلي روفايل

روفايل متحدثًا محمد فواز متحدثًا

يف اإطار م�صرية اللتزام بق�صايا اجلودة واملحافظة على 

البيئة و�صعيها اإىل الإ�صاءة  على اأهمية القيادة والإدارة 

امل�صتدامة، اأقامت املطبعة العربية حفل ع�صاء يف فندق 

املوفنبيك، ح�رضته جمموعة كبرية من �رضكائها.

املطبعة  اإدارة ومدير عام  لرئي�ض جمل�ض  وكانت كلمة 

العربية املهند�ض اإيلي روفايل، عر�ض من خاللها فوائد 

املطبعة  وجتربة  والدولية  الإدارية  باملعايري  اللتزام 

ال�صتعداد  عن  اأعرب  كما  اخل�صو�ض،  هذا  يف  العربية 

املحافظة  املزيد من خطوات  فيه  لتبادل اخلربات مبا 

على البيئة.

تكون  كي  الدائم  املطبعة  �صعي  على  روفايل  د 
رّ
�صد واإذ 

 2007 العام  يف  اأنه  اإىل  اأ�صار  التكنولوجيا.  يف  �صباقة 

ISO 9001:2008  التي  �صاهمت  نالت املطبعة �صهادة 

تاأمينها  خالل  من  كبري  حد  اإىل  املبيعات  ارتفاع  يف 

املطبعة  اأن  اإىل  ولفت  الزبائن.  اإر�صاء  معدلت  اأعلى 

دت اهتمامها بالبيئة بح�صولها يف عام 2011  العربية اأكرّ

ل زبائنها الطبع على اأوراق �صديقة 
رّ
على �صهادة FSC  التي تخو

للبيئة للمحافظة على الغابات والبيئة يف جميع اأنحاء العامل.

واأو�صح اأنه يف عام 2014، وبعد عمل �صاق طوال عام ون�صف، 

اأول  ISO 14001:2004 ، لت�صبح  نالت املطبعة العربية �صهادة 

مطبعة يف ال�رضق الأو�صط تنال هذه ال�صهادة.

للمحافظة  العربية  املطبعة  تبذله  الذي  اجلهد  عن  ك�صف  واإذ 

على البيئة من خالل اتباع �صبل حتدٍّ من انبعاثات ثاين اأك�صيد 

ع اجلميع على �صلوك هذه الدرب.
رّ
الكربون، �صج

اإدارة  فواز، وهو �رضيك يف  للمهند�ض حممد  اأي�صًا كلمة  وكانت 

امل�صتدامة  والإدارة  القيادة  دور  ح��ول   UMB-QMI �رضكة 

والبيئة  باجلودة  املتعلقة  الإداري��ة  الأنظمة  بتطبيق  وعالقتها 

وال�صحة والأمان و�صالمة الغذاء.

عشاء »المبطعة العربية« في الموفنبيك
روفايل: لمزيد من خطوات المحافظة على البيئة

من �شهر اإلى �شهر
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زياد بكداش، نبيل الجميل، نبيل اسمر، نديم درغام، بوال عبدو حنا، محمد اليمن، هدى صّدي، بسام ربعمد، ربيع ذيب، وماري جو جاموس
وغسان عميرة

نبيل بدارو، مصطفى مدني، مروان رزق اهلل، والياس مارون

كميل عيراني، ايلي وفاليري شحود، سعد سعد، جوي عيد، فارس سعد )جلوسًا(
وروزت عسيلي وجينا طنوس )وقوفا(

مرشد بعقليني، جهاد شدياق، شادي معربس، باسم مهدي

عبد ايوب، رانيا حايك، وسيم عبداهلل، غادة سنو، ريشار يوسف

رضوان قباني، آالن كحاك، نبيل بدارو، مصطفى مدني، ومروان رزق اهلل

دنيز كرم، ابتسام وريمون حرفوش، نادين ابي عبداهلل، شارل سعادة، رياض 
سعادة، غابي القاعي، وكارول اسطا

حبيب حاتم، اسعد مدلج، عبدو خوري، الياس سعد، محمد عيراني

طوني بحنيني، غبريال مكاري، بالل نعماني، انطوان وريتا سعد

جوي عيد، روزت عسيلي، جينا طنوس، وفارس سعد

جانب من الحضور

كارين صايغ، سينتيا روفايل، شيرين اسكندر، وجمانة دموس

رانيا زيادة، ناديا زغيب، غادة سعد، وراغدة حداد

عبد المجيد حداد، ايلي روفايل، محمد فواز
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م�شارف

مطلع  مع  بنك بريوت  راكم 

من  املزيد  اجلديد  العام 

ثالثًا  حا�صداً  النجاحات، 

املالية  املجلة  جوائز  من 

ميدل  »بانكر  املرموقة 

اإي�صت« للمنتجات يف منطقة 

ال�رضق الأو�صط. وبذلك يكون 

خ ريادته 
رّ
بنك بريوت قد ر�ص

حمليًا  امل�رضيف  العمل  يف 

خالل  من  ودوليًا  واإقليميًا 

اخلدمات  اأف�صل  ت�صجيله 

�صل�صلة  م�صتحقًا  واأرقاها، 

بطاقة  »اأف�صل  عن  اجلوائز 

برنامج  و«اأف�صل  واملتو�صطة«  ال�صغرية  للموؤ�ص�صات  م�رضفية 

الرفيعي  للزبائن  م�رضفية  خدمة  و«اأف�صل  م�رضيف«  ولء 

امل�صتوى«.

جرى حفل ت�صليم اجلوائز يف مكتب رئي�ض جمل�ض اإدارة امل�رضف 

ح�رض  املجلة  من  وفداً  ا�صتقبل  الذي  �صفري  �صليم  العام  مديره 

روبن  التحرير  مدير  و�صم  الغاية  لهذه  الإمارات  من  خ�صي�صًا 

على  �صفري  وحر�ض  دوبري.  فريد  املبيعات  ومدير  اأملوت 

جمال  يف  املركزي  املجلة  بدور  م�صيداً  الزائر  بالوفد  الرتحيب 

ال�صناعة امل�رضفية يف منطقة ال�رضق الأو�صط خ�صو�صًا واأنها 

تعتمد نهجًا علميًا موثوقًا ذات م�صداقية عاملية.

وقال: »نحن يف بنك بريوت فخورون با�صتحقاقنا لهذه اجلوائز 

لزبائننا،  لي�ض  الأف�صل،  التزامنا تقدمي  توؤكد،  توؤكد، يف ما  التي 

اأفراد  نعتربهم  ملن  واإمنا 

الذين  بريوت  بنك  اأ�رضة 

وثيقة  روابط  اإليهم  ت�صدنا 

التجاري  العمل  تتخطى 

»ان  واأ�صاف:  البحت« 

بريوت  بنك  ا�صرتاتيجية 

تفوقها،  واأثبتت  وا�صحة 

فهي تعتمد العالقة الب�رضية 

اأ�صا�صًا للعمليات امل�رضفية، 

حتقيق  من  مكننا  ما  وهذا 

ز على خمتلف ال�صعد.« 
رّ
التمي

وختم: »واإذ اأ�صكركم با�صمي 

زمالئي  وبا�صم  ال�صخ�صي 

»بانكر  هذا يف  الرائع  تقديركم  اأن  واثق  فاإنني  بنك بريوت،  يف 

ميدل اإي�صت« لن يزيد بنك بريوت اإل اأ�رضاراً على حتقيق املزيد من 

الإجنازات وتقدمي الأف�صل دومًا لكل من وثق به وتعامل معه«.  

فينن�صال«  اآي  بي  »�صي  جمموعة  اأن  بدوره  الزائر  الوفد  د  واأكرّ

تهنئ عميقًا بنك بريوت على اإجنازه هذا الذي مل تتمكن �صوى 

اأتت  النتائج  عملية  اأن  كا�صفًا  حتقيقه،  من  معدودة  موؤ�ص�صات 

ا�صتناداً اإىل ت�صويت �صارك فيه 24000 �صخ�ض وزعوا اأ�صواتهم 

على 27 فئة خمتلفة، تناف�ض فيها 139 م�رضفًا وموؤ�ص�صة مالية. 

يذكر اأن جوائز جملة »بانكر ميدل اإي�صت« لأف�صل املنتجات يف 

منطقة امل�رضق تهدف اإىل تكرمي املوؤ�ص�صات املالية وامل�رضفية 

املتميزة يف املنطقة وتعد عالمة فارقة وموؤ�رض متيز يف جمال 

ال�صناعة امل�رضفية واملالية.

بنك بيروت يحصد ثالثًا من جوائز »بانكر ميدل إيست« 

  BBAC يشارك أطفال Sesobel فرحة االعياد

العربية(  والبالد  بريوت  )بنك   BBAC موظفو  حمل 

عني  يف   Sesobel مركز  بزيارة  وقاموا  العياد  روح 

الحتياجات  ذوي  الأطفال  مع  لالحتفال  الريحانة، 

اخلا�صة.

وجوه  و�صط  واللعب،  املرح  اأوقات  اجلميع  ت�صارك   

الذي  احلفل  ن 
رّ
وت�صم والأمل.  احلب  م�صاعر  مالأتها 

الأطفال حوله  ع 
رّ
ترفيهي جتم امل�رضف عر�ض  مه  نظرّ

�صحكاتهم  اأ�صوات  علت  حتى  العر�ض  مع  وتفاعلوا 

 من الت�صلية واملرح.
رّ
و�صاد جو

يف  ال�صفوف  لتجهيز  مبادرة  عن   BBAC اأعلن  كما 

الالزمة  لتح�صني اخلدمات  ات 
رّ
Sesobel باملعد مركز 

الرتبوية.

يف   الت�صويق  دائرة  رئي�ض  بالل  طارق  ال�صيد  وقال 

الفرح  من  جو  ا�صفاء  حاولنا  »لقد  املنا�صبة:  يف   BBAC
بني الطفال وم�صاركتهم حلظات مليئة بالفرح وال�رضور، 

فيها  ي�صارك  ة 
رّ
عد مببادرات  القيام  امل�رضف  د 

رّ
تعو وقد 

املوظفون، للم�صاهمة باإحداث التغيري يف حياة املحتاجني، 

وذلك انطالقًا من �صعاره »الإهتمام بالفعل«.

أملوت ودوبري يسلمان صفير الجوائز
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البنك  اإلتزام  اإطار  �صمن 

 BLCللتجارة اللبناين 

الإقت�صاد  بدعم    Bank
امل�رضف  اأقام  اللبناين، 

 Theجوائز توزيع  حفل 

 Brilliant Lebanese
دورتها  يف     Award
تكرمي  بهدف  الثالثة، 

اأعمال،  و�صيدات  رجال 

�رضكات  اأ�صحاب 

متيزهم  اأثبتوا  لبنانية، 

يف جمال اأعمالهم.

امل�صابقة  و�صلرّطت 

جناحات  على  ال�صوء 

وقدرتهم  املبدعني  الأعمال  رواد 

اإختيار  وجرى  امل�صاريع.  اإدارة  على 

م�صتقلة  جلنة  قبل  من  الرابحني 

عن  ممثلني  من  موؤلفة  متخ�ص�صة 

اجلامعة  بريتيك،  املركزي،  البنك 

اللبنانية الأمريكية، موؤ�ص�صة اأنديفور، 

موؤ�ص�صة التمويل الدولية التابعة للبنك 

رجال  ع 
رّ
جتم كفالت،   ،)IFC(الدويل

 RDCL،)BLC( اللبنانيني  الأعمال 

زات، 
رّ
متمي اأعمال  و�صيدات    Bank

اإدارة  الإبداع،  معايري  على  معتمدة 

وامل�صوؤولية  ال�صتدامة  الأموال، 

الجتماعية«.

صحناوي
ويف هذا الإطار، عرب رئي�ض جمل�ض الإدارة 

موري�ض    BLC Bank�ل العام  واملدير 

بال�رضكات  لبنان  افتخار  عن  �صحناوي 

ركيزة  هي  التي  واملتو�صطة  ال�صغرية 

ومن  وقال:«نحن  اللبناين  الإقت�صاد 

نوؤكد فقط،  مدى  خالل هذه املبادرة ل 

وبتمكني  املحلية  بامل�صاريع  اإمياننا 

رواد الأعمال اللبنانيني لتحقيق النجاح 

ندعم  اأي�صا  ولكننا  اأعمالهم،  جمال  يف 

خالل  من  ندخل  و  لبنان  اإقت�صاد 

ت�صجيعنا لل�رضكات املتو�صطة و ال�صغرية 

لني اأي�صا الأرباح«. 
رّ

اإىل �صوق كبرية حم�ص

جدا  فخور  اأي�صا  اإنني 

اإىل  الهادفة  مببادرتنا 

وامل�صاهمة  املراأة  متكني 

لتح�صني  الن�صاء  يف رحلة 

الأداء املايل«. واأكد التزام 

وتكرمي  بت�صجيع  البنك 

الرجال و الن�صاء املبدعني 

يف جمال الأعمال.

القصار
من جهته، اأكد نائب رئي�ض 

واملدير  الإدارة  جمل�ض 

العام ل� BLC Bank ندمي 

للحفل هذه  اأن   « ار: 
رّ

الق�ص

التي  ال�صنني  عن  خمتلف  طابع  ال�صنة 

مي�ض  فراغ  من  يعاين  فلبنان  م�صت 

موؤ�ص�صاته احليوية الأمر الذي ي�صاهم يف 

دفع املواطن اللبناين اإىل الياأ�ض وفقدان 

وتابع:  لبنان«.  يف  مب�صتقبله  الأمل 

 BLC   Bank� نظم  املنطلق  هذا  »من 

م�صابقة التوايل  على  الثالثة  ولل�صنة  

The Brilliant Lebanese Awardsلدعم 
العمود  ل  ت�صكرّ التي  الفردية  املبادرة 

اللبناين.  لالإقت�صاد  احلقيقي  الفقري 

ونحن بتكرمينا هذا، نكرم مبادرات رواد 

ل م�صاريع 
رّ
ورائدات اأعمال لبنانيني ومنو

متثل اأحالمهم واآمالهم بغٍد اأف�صل«.

بنك BLC  يكّرم مبدعين و رّواد أعمال

»بيبلوس«: زيادات ملحوظة في األصول

املالية  نتائجه  بيبلو�ض  بنك  اأ�صدر 

معدلت  اأظهرت  التي   2014 للعام 

الأ�صول  يف  ملحوظة  وزيادات  جيدة 

والأرباح،  والت�صليفات  والودائع 

بالرغم من الظروف املحلية والإقليمية 

الإجمالية  الأ�صول  منت  اإذ  ال�صعبة. 

مليار   +0،6(  %   3 بن�صبة  للم�رضف 

دولر اأمريكي( وبلغت 19 مليار دولر 

ودائع  ارتفعت  بينما   ،2014 الأول  كانون   31 يف  تبني  كما 

الزبائن بن�صبة 6،6  % )1+ مليار دولر اأمريكي( فعادلت 15،7 

ملياراً، والت�صليفات بن�صبة 4،8  % )0،2+ مليار دولر اأمريكي( 

زيادة  لت 
رّ
ف�صج ال�صافية  الأرباح  اأما  مليارات.   4،7 لتبلغ 

% )19،5+ مليون دولر    12،5 بن�صبة 

اأمريكي( لت�صل اإىل 175،7 مليونًا.

لدى  املودعة  الأولية  ال�صيولة  وبلغت 

مبا  املركزية  وامل�صارف  امل�صارف 

م�رضف  لدى  الإيداع  �صهادات  فيها 

يف  كما  دولر  مليارات   9،5 لبنان، 

 %   50 يوازي  ما  اأي   ،2014 نهاية 

من اإجمايل الأ�صول. ي�صاف اإىل ذلك 

واحدة من اأعلى ن�صب كفاية راأ�ض املال يف القطاع امل�رضيف 

الأدنى املطلوب   
رّ
%، يف حني يبلغ احلد   16،5 اللبناين، بلغت 

لالإمتثال الكامل ملتطلبات ال�صلطات الرقابية ن�صبة 11،5  % 

للعام 2014 و12  % للعام 2015«.
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حاكم  �صعادة  برعاية 

الدكتور  لبنان  م�رضف 

اأطلقت  �صالمة،  ريا�ض 

اأول  بنك 
َ
فرن�ص جمموعة 

 China Union بطاقة 

وذلك  لبنان،  يف    Pay
�صحايف  موؤمتٍر  خالل 

عدنان  مبنى  يف  اأقيم 

لالقت�صاد  الق�صار 

منطقة  يف  العربي 

يف  بريوت  يف  اجلناح 

�صباط  من  ع�رض  الثاين 

اجلاري.

رئي�ض  املوؤمتر  تراأ�ض   

بح�صور  الق�صار،  عدنان  الأ�صتاذ  معايل  بنك 
َ
فرن�ص جمموعة 

ال�صيد  لبنان،  يف  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية  �صفري  �صعادة 

جيانغ جيانغ، ممثرّل �صعادة احلاكم ونائبه الأول ال�صيد رائد 

  UnionPay رضف الدين، جمموعة من املدراء التنفيذيني يف�

وكبار رجال الأعمال ال�صينيني واللبنانيني، وح�صد من اأهل 

ال�صحافة والإعالم.

القصار
البنك  به  ا�صطلع  الذي  اجلوهري  بالدور  الق�صار  واأ�صاد 

املركزي »يف حماية القطاع امل�رضيف كما والبلد باأ�رضه من 

الأزمات املالية الدولية مما ميكننا من ال�صمود والتغلب على 

ال�صفريال�صيني  الق�صار  �صكر  كما  وال�صغوطات.«  التحديات 

جيانغ، مقدرا اجلهود التي يبذلها �صعادته »والتي �صاهمت يف 

التجارة والأعمال  البلدين يف قطاعات  الروابط بني  ازدهار 

وغريها.«  

ال�صياق، نوه الق�صار باقت�صاد ال�صني الذي »بات   ويف هذا 

هي  ال�صني  »اإن  واأ�صاف:  العامل،«  يف  الرائد  القت�صاد   
رّ
عد

ُ
ي

وبالتاأكيد  العربية،  البلدان  ملعظم  الأول  التجاري  ال�رضيك 

بنك مدى 
َ
ال�رضيك رقم واحد للبنان. ولدى اإدراك جمموعة فرن�ص

حاجة عمالئها اإىل طريقة للدفع يعتمد عليها، جديرة بالثقة 

لت�صهيل معامالتهم يف ال�صني، عقدت املجموعة �رضاكة مع 

China UnionPay، وهي ال�رضكة ال�صينية لبطاقات الئتمان 
التي توفر البطاقة الوحيدة املعتمدة يف جميع اأنحاء ال�صني، 

واأنها  كما  ال�صني.  يف  بيع  نقطة  مليون   2 لدى  وحتديديا 

معتمدة يف اأكرث من 150 بلدا يف جميع اأنحاء العامل ولديها 

�رضاكات مع اأكرث من 300 من املوؤ�ص�صات الدولية.«

بنك 
َ
فرن�ص جمموعة  اأن  اإىل  الق�صار  اأ�صار  ثانية،  جهة  من 

 ،  China Desk اأن�صاأت 

مكتبا لل�صني خم�ص�صا 

عمالئها  خلدمة 

اإىل  ي�صافرون  الذين 

فيها،  ويعملون  ال�صني 

ال�رضكات  لدعم  وكذلك 

يف  العاملة  ال�صينية 

يتواجد  التي  الأ�صواق 

بنك يف اأكرث 
َ
فيها فرن�ص

من 11 دولة.

اأما عن اإتفاقية ال�رضاكة 

بنك 
َ
فرن�ص وقعها  التي 

 China �رضكة  مع 

بهدف   ،Union Pay
ة 

َ
والفعالي والبتكار  بالريادة  تتميز  م�رضفية  جتربة  تقدمي 

جمموعة  تكون  باأن  اعتزازه  عن  الق�صار  فاأعرب  والأمان، 

بنك اليوم يف موقع الريادة ل بل الأوىل يف اإ�صدار هذه 
َ
فرن�ص

اأجهزة  جميع  وتفعيلهاعرب  واعتمادها  لبنان  يف  البطاقة 

بنك اأو BLC . واأ�صار الق�صار اإىل 
َ
ال�رضف الآيل �صواء يف فرن�ص

اأن بطاقات Union Pay هي مقبولة لدى اأكرث من 12 مليون 

مركز جتاري و 1.1 مليون من اأجهزة ال�رضاف الآيل يف �صائر 

اأنحاء العامل. 

شرف الدين
اهمية  اىل  فيها  اأ�صار  الدين  �رضف  رائد  كلمة  كانت  ثم  من 

لبنان،  يف    )China Union Pay  )CUPبطاقة اأول  اطالق 

مع  والتجارية  القت�صادية  العالقات  تعزيز  لناحية  خا�صة 

وو�صائل  انظمة  اأن  على  موؤكدا  ال�صعبية،  ال�صني  جمهورية 

الدفع يف لبنان هي يف تطور م�صتمر، وتراعي اف�صل املعايري 

لبنان  التجاري بني  التبادل  تزايد  ان  اإىل  لفت  الدولية. كما 

املنتجات  ا�صترياد  لناحية  الخرية  ال�صنوات  يف  وال�صني 

بطاقة  من  جعلت  اللبناين  ال�صوق  اىل  ال�صينية  وال�صناعات 

العمال  لرجال  �رضورية  دفع  واأداة  مهمة  حاجة   CUP
والتجار اللبنانيني وال�صينيني، ويتوقع اأن ت�صاهم اإيجابا يف 

دفع وترية هذه التبادلت.

واأكد �رضف الدين على اهتمام م�رضف لبنان الكبري بتطوير 

اأنظمة الدفع ب�صكل يتما�صى مع اأف�صل املعايري الدولية، وذلك 

اميانا منه ان كفاءة اإجراءات اأنظمة الدفع توؤثر على �صالمة 

وفعالية اأداء القطاع املايل وامل�رضيف والن�صاط القت�صادي 

الكلي ب�صورة عامة، لفتا اإىل اأن  م�رضف لبنان اأعطى اأهمية 

كبرية للعمليات املالية.

 فرنَسبنك يطلق أول بطاقة
 China Union Pay في لبنان

القصار متحدثًا خالل حفل اطالق البطاقة
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للم�رضفيني  الدويل  الإحتاد  رئي�ض  لفت 

العرب رئي�ض اللجنة التنفيذية يف احتاد 

جوزف  الدكتور  العربية  امل�صارف 

مطلع  يواجه  »لبنان  اأن  اإىل  طربيه 

ترتاكم  عدة  ا�صتحقاقات  العام  هذا 

الإ�صتحقاقات  منها  واحدة،  دفعة  عليه 

معلرّقة،  تزال  ل  والتي  الداهمة  ال�صيا�صية 

رئا�صة  من�صب  �صغور  مها 
رّ
مقد ويف 

�صلبية  اإ�صارة  يعطي  الذي  اجلمهورية 

للبنانيني وكذلك للمجتمع الدويل بفقدان 

الإ�صتقرار ال�صيا�صي، اإ�صافة اإىل الأخطار 

الأمنية املتمثلة يف املعارك على احلدود 

ال�رضقية للبنان، والتهديدات الإ�رضائيلية 

امل�صتمرة با�صتهداف لبنان ع�صكريًا؛ تلي 

العام  للدين  املالية  الإ�صتحقاقات  ذلك 

وتتطلب  العام  هذا  اآجالها  ت�صتحق  التي 

اإعادة متويلها بقرو�ض جديدة«.

م، 
رّ
تقد مما  الرغم  »على  اأنه  واعترب 

ولو  م�صريته  اللبناين  الإقت�صاد  يتابع 

باأن ي�صهد  اإيجابية  بتباطوؤ، مع توقعات 

 ،2015 العام  خالل  يف  معتدًل  اإنتعا�صًا 

النمو  ن�صبة  ن 
رّ
تتح�ص اأن  ع  املتوقرّ من  اإذ 

مع   %  2.50 اإىل  البالد  يف  الإقت�صادي 

نهاية العام، مقارنًة ب� 1.75 % يف العام 

كما   .2013 العام  يف   % و1.50   2014

يتقلرّ�ض  اأن  الدويل  النقد  يرتقب �صندوق 

الناجت  من  التجاري  امليزان  عجز  معدل 

املحلي الإجمايل يف لبنان اإىل 12.30 % 

العام  % يف   12.72 2015، من  العام  يف 

2014 و12.88 % يف 2013. 
لنخفا�ض  »يكون  اأن  طربية  وتوقع 

على  اإيجابي  اأثر  اليورو  �رضف  �صعر 

العام  يف  للبنان  التجاري  امليزان 

من  لبنان  واردات  اأن  بحيث   ،2015
ثلث  نحو  ل  ت�صكرّ اليورو  منطقة  بلدان 

واأ�صار  الإجمالية«.  الإ�صترياد  فاتورة 

مل�ض  لبنان  اأن  اإىل  ال�صياق،  هذا  يف 

فعليًا الأثر الإيجابي لنخفا�ض اأ�صعار 

النفط وتدهور �صعر �رضف اليورو على 

الأخري  اجلزء  يف  الإ�صترياد  فاتورة 

نحو  بلغت  بحيث   2014 العام  من 

ال�صهرين  خالل  دولر  مليارات   3.04
الأخريين، مقارنًة بنحو 3.56 مليارات 

يف الفرتة نف�صها من العام 2013.

طربيه يتوقع نمو اإلقتصاد 2.5 % 

أزهري: القطاع المصرفي نموذج طيب لعالقات العمل والعمالة

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اأ�صار 

لبنان  بنك  عام  ومدير 

خالل  اأزهري  �صعد  واملهجر 

لقاء حواري حول »ال�صندوق 

الإجتماعي  لل�صمان  الوطني 

لتاأمني  خا�ض  فرع  واإن�صاء 

العمل  وزير  مع  التجار«  

مركز  يف  القزرّي  �صجعان 

ار  جترّ جمعية  حما�رضات 

بريوت، اإىل اأهمية الت�رضيعات 

التي  املالئمة  والقوانني 

ال وم�صالح 
رّ
حتمي حقوق العم

ز العمالة والن�صاط الإقت�صادي من 
رّ
اأرباب العمل من جهة وحتف�

جهة اأخرى. ولفت يف هذا الإطار، اإىل اأهمية حتفيز العمالة يف 

لبنان ل�صمان العي�ض الكرمي وال�صالم الإجتماعي ووقف نزيف 

البطالة  ن�صبة  تبلغ  املحافظة  التقديرات  ح�صب  اإذ  الهجرة، 

ن�صبة  تتجاوز  ول  لل�صباب  ذلك  واأ�صعاف   %  10 ال�  يفوق  ما 

الإنخراط يف �صوق العمل ال� 50 % . وقال: »نحن ندرك بالطبع  

ها بالإجراءات 
رّ
ال واأ�صواق العمل ل يرتبط حل�

رّ
اأن ق�صايا العم

فقط  املالئمة  والت�رضيعات 

الإ�صتقرار  لي�صمل  اها 
رّ
يتعد بل 

ومناخًا  والأمني  ال�صيا�صي 

والأعمال،  لالإ�صتثمار  زاً 
رّ
حمف�

تعليمية  مناهج  اإىل  اإ�صافة 

ت�صمن  ع�رضية  وتدريبية 

اأ�صواق  اإىل  الداخلني  جهوزية 

للتطورات  ومواكبتهم  العمل 

التقنية التي تتطلبها«.  

القطاع  »ميثل  واأ�صاف: 

طيبًا  منوذجًا  امل�رضيف 

والعمالة،  العمل  لعالقات 

موظف  األف   23 ال�  يفوق  ما  فيه  العاملني  عدد  يبلغ  حيث 

وتفوق  �صهادات جامعية  منهم   %  76 يحمل حواىل  وموظفة 

ن�صبة الإناث من اإجمايل املوظفني ال� 45 %، كما يتمتع موظفو 

الإقت�صادية  القطاعات  بني  واأجور  اإنتاجية  باأعلى  القطاع 

واملالية وب�صمانات اإجتماعية منا�صبة«. 

دة 
رّ
اجلي والإنتاجية  الو�صعية  هذه  تن�صحب  اأن  اأزهري  ومتنى 

للعمالة يف القطاع امل�رضيف على بقية القطاعات. 
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�صنع يف لبنــــــــــــــــــان

ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

ً نا
ـا

ــ
جم

ع 
وز

ــ
يـ

هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ســـاهمة يف 

خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف 

خا�ســـة،  هويـــة  ومنحـــه  اللبنـــاين  املنتـــج   عـــن 

ومـــن ثم الرتويـــج له ملا يحمله من قيمـــة م�سافة تظهر 

عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة 

والريادة والإبداع. 

www.sinaaiktisad.com

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

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

ملحــق �صنع يف لبنان

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الغذائية

ال�صناعات الكيميائية والبال�صتيكية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية واالأحذية

امل�صنوعات اخل�صبية

�صناعات الورق والكرتون والطباعة

�صناعة الغزل والن�صيج وااللب�صة

�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
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�شادرات �شناعية

قيمة  جمموع  ان  اىل  ن�سري 

اللبنانية  ال�سناعية  ال�سادرات 

الوىل  الت�سعة  ال�سهر  خالل 

من العام 2014 بلغ 2 مليار 

اأمريكي  دولر  مليون  و388 

 620 و  مليار   2 مقابل  )د.اأ( 

مليون  د.اأ  خالل الفرتة عينها 

مليار   2 و   2013 العام  من 

اأمريكي  دولر  مليون   691 و 

العام  من  عينها  الفرتة  خالل 

2012 ، اأي بانخفا�س ون�سبته 
العام  مع  مقارنة   %  8.8

مع  مقارنة   % و11.   ،2013
العام 2012.

كما جتدر ال�سارة اىل ان املعدل 

خالل  لل�سادارات  ال�سهري 

ال�سهر الت�سعة الوىل من العام 

2014 بلغ 265.3 مليون د.اأ  
مقابل291.1 مليون د.اأ  خالل 

الفرتة عينها  من العام 2013 

و299 مليون   د.اأ  خالل الفرتة 

عينها من العام 2012.

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل االشهر التسعة االولى 
من العام 2014 

)بإنخفاض 8٫8 ٪ عن 2013 و٪11 عن 2012 عن نفس الفترة( 

محمص بن منتج جديد لشركة اليسا
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بلغ جمموع ال�سادارات ال�سناعية اللبنانية خالل �سهر ايلول 2014 ما قيمته 269 مليون   د . اأ مقابل 

286.1 مليون
اأ   اأ يف ايلول 2012 اي باإنخفا�س وقيمته 17 مليون   د.  اأيلول 2013 و 289.8 مليون  د.  اأ يف   . د 

ون�سبته %6 مقارنة مع ايلول 2013 وانخفا�س وقيمته 20.8 مليون   د.اأ  ون�سبته %7.2 مقارنة مع 

ايلول 2012 .

 املرتبة الوىل: الت واجهزة ومعدات 

مليون   62.7 قيمتها  بلغت  اذ  كهربائية: 

دولر اأمريكي خالل ايلول 2014.

�صناعة  منتجات  الثانية:  املرتبة 

الغذية: اذ بلغت قيمتها 45.6 مليون د. اأ.

عادية  معادن  الثالثة:  املرتبة 

وم�صنوعاتها: بقيمة 36.9 مليون  د. اأ.

املرتبة الرابعة: منتجات ال�صناعات 

الكيماوية: بقيمة 34.4 مليون  د.اأ.

وكرتون  ورق  اخلام�سة:  املرتبة 

وم�صنوعاتهما: بقيمة 22.4 مليون  د .اأ.

 اواًل : اهم المنتجات المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية /  واالالت واالجهزة والمعدات الكهربائية 
في  المرتبة االولى

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر ايلول 2014  

)بتراجع 6 ٪ عن أيلول 2013 و7٫2 ٪ عن 2012(

مؤسسة جوزف سمير الخوري شركة ضاهر الصناعية

sinaa 145.indd   67 3/2/15   3:26 PM



العدد 145 اآذار 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L68

�شادرات �شناعية

ال�سادارات  اح�ساءات  اأ�سارات 

ان  2014 اىل  ايلول  خالل �سهر 

هذه  لئحة  ت�سدرت  ال�سعودية 

الدول وقد جاء ترتيب الدول

 كما يلي :

ال�صعودية  ت�صدرت  الوىل:  املرتبة 

بلغت  حيث  الئحة،  هذه  ذكرنا  كما 

 36.9 ال�صهر  هذا  اليها  ال�صادرات  قيمة 

مليون  د.اأ، اأي ما يوازي 13 % من القيمة 

الجمالية لل�صادارات ال�صناعية.

هذه  العراق  احتلت  الثانية:  املرتبة 

ال�صادارات  قيمة  بلغت  حيث  املرتبة، 

يوازي  ما  اي  د.اأ  مليون    31.1 اليها 

.%  11.5

هذه  �صوريا  احتلت  الثالثة:  املرتبة 

ال�صادارات  قيمة  بلغت  حيث  املرتبة، 

اليها هذا ال�صهر 27.4 مليون  د .اأ  اي ما 

يوازي 10 %.

العربية،  المارات  الرابعة:  املرتبة 

حيث بلغت قيمة ال�صادارات اليها خالل 

هذا 21.9 مليون  د.اأ  اأي ما يوازي 8 %.

املرتبة اخلام�سة: 

تركيا، حيث بلغت قيمة ال�صادارات اليها 

20.3 مليون  د.اأ اي ما  خالل هذا ال�صهر 

يوازي 7 %.

ثانيًا : اسواق الصادارات الصناعية حسب الدول/ السعودية في المرتبة االولى 

السا شوكوالشركة سيدروس
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العربية  الدول  �صكلت  الوىل:  املرتبة 

الرئي�صية  ال�صوق  ال�صهر  هذا  خالل 

ن�صبة  اللبنانية  ال�صناعية  لل�صادارات 

قيمة  بلغت  فقد  الجنبية  الدول  اىل 

ال�صادارات اليها 161.6 مليون  د.اأ اي ما 

ن�صبته  60 %.

املرتبة الثانية:

عربية  الغري  الفريقية  الدول  احتلت 

ن�صبته  ما  ا�صتوردت  اذ  الثانية  املرتبة 

.% 13،3

املرتبة الثالثة:

احتلت الدول الوروبية املرتبة الثالثة اذ 

ا�صتوردت ما ن�صبته 11،5 %.

املرتبة الرابعة:

مبا  عربية  الغري  ال�صيوية  الدول  احتلت 

ن�صبته 11،3 %.

 اما ابرز المنتجات المصدرة 
الى الدول العربية فهي:

بقيمة  كهربائية  ومعدات  واجهزة   الت 

41.6 مليون  د . اأ.
 32.7 بقيمة  الغذية  �صناعة  منتجات 

مليون  د.اأ.

بقيمة  الكيماوية  ال�صناعات  منتجات 

20.1 مليون  د.اأ.
ورق وكرتون وم�صنوعاتهما بقيمة 16.4 

مليون  د.اأ.

1: ن�صري هنا اىل ان ال�صادارات ال�صناعية 
والتي كان اهمها خالل �صهر ايلول 2014 

اللت والجهزة واملعدات الكهربائية اذ 

بلغت قيمتها 62.7 مليون دولر امريكي 

البلدان  لئحة  العراق  ت�صدرت  وقد 

ما  ا�صتوردت  اذ  املنتج  لهذا  امل�صتوردة 

قيمته 11.957 مليون  د.اأ.

مليون    10.03 بقيمة  ال�صعودية  ثم  ومن 

د.اأوتليها �صوريا بقيمة 5.1 مليون د.اأ . 

2: تليها منتجات �صناعة الغذية بقيمة 
45.6 مليون د .اأ.

امل�صتوردة  البلدان  لئحة  �صوريا  احتلت 

 9.5 قيمته  ما  ا�صتوردت  اذ  املنتج  لهذا 

مليون  د.اأ.

ومن ثم ال�صعودية بقيمة 6.2 مليون  د.اأ.

ومن ثم العراق بقيمة 6.03 مليون د.اأ.

العادية  املعادن  �صادارات  تليها  ثم   :3
 36.9 قيمتها  بلغت  اذ  وم�صنوعاتها 

مليون  د.اأ.

امل�صتوردة  البلدان  تركيا لئحة  واحتلت 

اذ ا�صتوردت ما قيمته 9.4 مليون د.اأ.

ومن ثم جمهورية كوريا اذ ا�صتوردت ما 

قيمته 3.6 مليون  د.اأ.

وتليها �صوريا بقيمة 3.4 مليون  د.اأ.

 الوارادات من االالت والمعدات 
الصناعية خالل االشهر التسعة 

االولى من العام 2014 

اللت  من  الوارادات  قيمة  جمموع  بلغ 

واملعدات ال�صناعية خالل ال�صهر الت�صعة 

الوىل من العام 2014 نحو 212.4 مليون 

8243.  مليوند.اأ خالل الفرتة  د.اأ مقابل 

عينها من العام 2013 و220.2 مليون د.اأ  

اأي   2012 العام  الفرتة عينها من  خالل 

% مقارنة مع   12.9 بانخفا�ض ون�صبته 

 %  3.5 ون�صبته  وانخفا�ض   2013 العام 

مقارنة مع العام 2012.

ثالثًا : اسواق الصادارات الصناعية حسب تكتالت الدول/ والدول العربية  في المرتبة االولى 

رابعًا :توزيع الصادارات الصناعية اللبنلنية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدرة اليها خالل شهر ايلول 2014
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Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

 من�شورية املنت - املكل�ش - بريوت - لبنان   

هاتف : ٦٨٠٦٨٠ )١( ٩٦١  - �ش.ب : ٦٦  -     فاك�ش: ٦٨٥٠٩٠ )١( ٩٦١

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

 �صركة �صدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
�شناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�شترياد وت�شدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - �شارع اق�شي�ش - بريوت لبنان - تلفون: ٠١/٥٤2٥٤2-2٧٨2٤٨ ٩٦١  

فاك�ش: ٠١/٥٤٣٠٣٠ ٩٦١  

www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف 71

حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�ش �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�سيدا - حي الو�سطاين: تلفاك�س: ٧٢٥٩٠٦ )٧( ٩٦١

عرمون مقابل التمثال: تلفون: 8١٢٠8٦ )٥( ٩٦١

بريوت- بئر ح�سن م�ستديرة ريا�س ال�سلح  تلفاك�س:  8٥8٥٥٦ )١( ٩٦١ 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

املركز الرئي�شي - �شور - ال�شارع العام - �شارع ال�شنغال - بناية الأطباء: ٧٤٠٦٦2 ٧ ٩٦١

فرع اأول: الب�ش - مفرق معركة: ٧٤٠٦٠٦ ٧ ٩٦١

هاتف حممول: علي ح�شني احلاج علي: ٠٥٩٩٩٩ ٧٠ ٩٦١

هاتف حممول: اأحمد ح�شني احلاج علي: ٥٠٩٠٨٠ ٣ ٩٦١
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E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com

اأفخر اأنواع البهارات

طريق الجديدة الملعب البلدي -  بيروت - لبنان - هاتف: ٧٧١٥١٩ ٠٣ ٧٠٥2٧٧ ١ ٩٦١

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف 72

Beirut - Rawda - St Elie Residence
  Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800

www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com

Tony's food s.a.r.l
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�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�شروان - جديدة غزير - ال�شارع العام 

هاتف : ٩2٥٩٦٥ )٩( ٩٦١ - ٦٤٣٥٠2 )٣( ٩٦١ - فاك�ش: ٩2٥٣٦١ )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

�شناعة م�شتقات احلليب والأجبان

Yougurt & Cheese Products

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

موؤ�ص�صة خزعل للتجارة

مكعبات ثلج بجميع الأحجام

بعلبك - �شاحة نا�شر - هاتف:٥٦٤٩٤٨ ٧٦ ٩٦١

�شتورة - مقابل اجلمارك - هاتف:٤٦٧٤٥٥ ٧٦ ٩٦١

ال�شياح - مقابل معمل غندور - هاتف: ٣٥٥٥٦٣ ٣ ٩٦١

73
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف 74

Oussayma Ghrawi s.a.l

Phone: +961 1 788501 
Mobile: 961 3 632377 - Telfax: 961 1 788481

e-mail: info@oussaymaghrawi.com
website: www.oussaymaghrawi.com

Mar Elias - Taleet El Khayat - Beirut - Lebanon

الغازية - اتو�شرتاد �شيدا /�شور  - �ش.ب  بريوت : ١١١٨٩٨ - هاتف : 222٦٩٦ )٧( ٩٦١  - تلفاك�ش: 22٠٤2٥ )٧( ٩٦١

بريوت - هاتف : ٦٥٤٣2٩ )١( ٩٦١  -  تلفاك�ش : ٦٥٤٣٣٠ )١( ٩٦١

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

 معــامل كــامل بـدوي الب�صــاط

KAMEL BADAWI BSAT FACTORIES

خالية من املواد الكيماوية

 �صنع يف 

لبنـــان

Made In  
Lebanon

فرع اأول: حتويطة الغدير جانب حمطة ها�شم - هاتف: ٤٧٥١٧2 ١ ٩٦١ 

فرع ثاين: الكفاءات مقابل مدر�شة الفرير - هاتف: ٤٧٥١٧٣ ١ ٩٦١

حلويات غربية و�شرقية

patisserie-lolita@hotmail.com    -    www.patisserielolita.com

sinaa 145.indd   74 3/2/15   3:27 PM



ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف 75

 �سناعة احلالوة والطحينة

Tahini & Halawa Industry

 لبنان - 

 �سيدا - الغازية  

 هاتف :

  ٢٢ )٧( ٩٦١4٥٢٠ 

 خليوي:

  ٧١١١١ )٣( ٩٦١8  

 فاك�س :

٢٢٠٥٠٦ )٧( ٩٦١ 

E-mail :  greenhill.lebanon@gmail.com

email: sharayarsweet@hotmail.com
www.facebook.com/shararsweets

Haret Hureik - Hay El Abyad
Phone: 961 1 544873

Mobile: 961 3 648136

باإدارة ال�شيد حمزة

�صلوم اخوان لل�صناعة والتجارة

Salloum Bros For Industry & Trading

دب�ش خروب وعنب, 

تني معقود 

Grapes Molasses 

 البرتون 

�شلعاتا - ال�شارع العام

 هاتف : ٦٤2٠٤2 )٦( ٩٦١

٧٤٠٦٩ )٦( ٩٦١2 

خلوي : ٧22٠٧٧ )٣( ٩٦١ 

فاك�ش : ٦٤2٠٤2 )٦(٩٦١
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -2١٥٨٨٨ ٣ ٩٦١ 

فاك�ش : ٦٠٠٣٤٦ ٥ ٩٦١ - �ش.ب : ١٤/٥٤٤٥ بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل الفلوك�ش

   ال�صناعية

احمد عطايا

76

 مخلالت - كبي�ش

 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

E-mail: sales@aldayaa.com       Website : www.aldayaa.com

 الكورة - كفرعقا  

 لبنان ال�شمالي 

 هاتف:

 ٩٥ )٦( ٩٦١2٨٣٨ 

 فاك�ش:

٩٥ )٦(  ٩٦١2٨2٨  

 خليوي :

  ٣٠٣٨٤ )٣( ٩٦١2  

 �ش.ب : ١2 

اميون - لبنان
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Fanar - El-Metn
Tel: 961 1 896796 - 961 70 120506 - 961 3 595452

raymond.dekermendijian@dekerco.com.lb
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

املركز التجاري لل�صرق االأو�صط

Middle East Commercial Center-MECC

info@conservetaanayel.com-www.conservetaanayel.com

اليقاع - زحلة - �ستورا ال�سارع العام  - هاتف : ٥١4٥٠٢ )8( ٩٦١  

4١٠4١٢ )٣( ٩٦١ - فاك�س : ٥١4٥٠4 )8( ٩٦١ -�س.ب : ٧٢ زحلة

موؤ�ص�صة انطوان اللقي�ش 

ل�صناعة الزيتون والزيت

لبنان ال�شمايل - زغرتا الزاوية - منطقة كفرزينا - ال�شارع العام

 961  6 961 - تلفاك�ش: 555777   3 خليوي: 686644 

78
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موؤ�ص�صة كفوري لل�صناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.
�شناعة وجتارة جميع اأنواع الرخام والغرانيت واحلجر امل�شري

زحلة - البقاع - املدينة ال�شناعية �شارع الب�شاتني

هاتف: ٣١٥٤٣٤ ٣ ٩٦١ - ٤2١٤٤٤ ٧٠ ٩٦١

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

All Kinds Of Granite

�شد البو�شرية - مارتقال -  �شنرت عبد امل�شيح - بلوك A - هاتف: ٨٨٥٨١١ ١  - ٨٨٦٨١١ ١ ٩٦١ 

املعمل - جزين - طريق كفر حونة - هاتف: ٨١2٤٩٠ ٣ - ٧١٠٦٨٥ ٣ ٩٦١

Email: info@alnasrnet.com - alnasr@wise.net.lb

الن�صـــــر

Tiles & Marbel - بالط ورخام

ال�صناعات المنجمية 

تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغرامار للرخام والغرانيت �ص.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�شناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�شخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �شارع جرج�ش نعوم  

بناية جوزف الق�ش - ط. ١.

�شالة العر�ش وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�ش : ٤٣٣٥٧٨ )٥( ٩٦١  

خليوي: ٧٥٣٥٧٨ )٣( ٩٦١

�ش.ب.: ٧٣٥٤/ ١١ انطليا�ش

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com

79

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

�سور - العبا�سية -  تلفاك�س: ٣8٠٢٦٩ )٠٧( - ٣8١٣٧٢ )٧( ٩٦١

خليوي: ٥١٦٠٥8 )٣( - ٧٦٢٦٣٣ )٣( ٩٦١

E-mail: edcocompany@hotmail.com
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املعمل: كفر�شيما 

املنطقة ال�شناعية 

هاتف :

٤٣٦١١٥/١١٤ )٥( ٩٦١ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاك�ش:

 ٥٥٧٥)١( ٩٦١2٣ 

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

 �صركة ايكو للتجارة وال�صناعة 

والمقاوالت �ش.م.م

     E-Mail: echo_painting@hotmail.com     echo.paint@gmail.com 
www.echopaint.com
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املنت, ال�شارع العام, هاتف: 2٩٦٩٠١/2/٣ ٤ ٩٦١ - فاك�ش: 2٩٦٩٠٤ ٤ ٩٦١

email: tony@ldi-lb.com

ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيك 82

  العنــوان : بريوت - �شاقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام  

هاتف: ٠١/٨٠٩٤٥٤ - خليوي : ٠٣/2٨٤٦٩٠ - فاك�ش: ٠١/٨١٠٤٥٤

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

Plastiban �صركة بال�صتيبون
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا
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Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.

Polypropylene (P.P) strap Polyester (PET) strap

Email: info@lefico.com . www.lefico.com

Factory: Sereen, Bekaa, Lebanon.
Tel: 08-921222.
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�صناعة االألب�صة والن�صيج

نيو كانون 

كومفورت-تك�ش

New Cannon 
Comfort Tex

البقاع - زحلة - قاع الرمي ال�شارع العام بناية جماع�ش

هاتف: ٨١22٦٠ )٨( ٩٦١ - فاك�ش: ٨١22٦٠ )٨( ٩٦١

E-mail:  comfort@terra.net.lb

بيا�شات منزلية - اأجهزة عرائ�ش - مطرزات على اأنواعها

Linen - Brides Equipment - All Kinds of Embroidery

دباغة اجللود جميع الأ�شناف 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

84

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

sinaa 145.indd   84 3/2/15   3:27 PM
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تكنوتك�ش

TECHNOTEX
Industry, Trade & Printing Of Non-Woven Fabric 

صناعة وطباعة وجتارة النسيج غير املنسوج 

 داريا - ك�شروان  

املنطقة ال�شناعية 

لبنان

 هاتف :

  ٩( ٩٦١( 2٣١٥٤2   

 فاك�ش:

  ٩( ٩٦١( 2٣٣٧٦١ 

technotex@asia.com   -   www.technotexlebanon.com

بريوت - امل�شيطبة - �شارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : ٣٠٠٨٧٤ )١( - ٨١٦٨٤٥ )١( ٩٦١ - ٨٠٠٥٠٩ ٣ ٩٦١ - �ش.ب.: ١٤ -٥٧٤١     

e-mail: info@janysix.com     Website: www.janysix.com

جاين �صيك�ش

Jany Six
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�ص�صة �صالح الدين احللبي التجارية

جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

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

Oussamco Addada Est.
Equipment & Industry

Beirut: 03 231087 - 01 854092
Dohat Aramoun: 70 969166 - 05 807752

info@oussamco.com

86

امل�سنع: الناعمة  - قرب البلدية

 االدارة و�سالة العر�س: 

بلفار �سامي ال�سلح - بناية يون�س

�س.ب: ١٩٧٦-١١ بريوت - لبنان

هاتف: ٣٩٠١٩٠/١/٢/٣ )١( ٩٦١  

فاك�س: ٣٩٠٢٩٠ )١( ٩٦١

info@siblini-lighting.com

Lighting Fixtures Manufacturing &  Lighting Design

فــوؤاد �صـبليني واوالده

FOUAD SIBLINI & SONSSince 1922
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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

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية 87
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

�صركة �صتيم لل�صناعة والتجارة �ش.م.ل

Steam Company  
Industry & Commerce sal

خليوي: 266322 3 00961

 امل�شنع: اجلنوب, النبطية, كفور, 

املدينة ال�شناعية

�شيانة ومابعد البيع: بريوت - الكفاءات 

 تلفون: 009611472582 

فاك�ش:009611468475

alighaddar_steamco@hotmail.com
 www.steamindustry.com

�شناعة 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

88

بريوت  -  لبنان - �شد البو�شرية- املدينة ال�شناعية - ملك اليا�ش حبو�ش

هاتف: ٤٩٧2٠٧ ١ ٩٦١ -  تلفاك�ش: ٤٨٨٦١١ ١ ٩٦١

خليوي: ٦٦٦٦٦٤  ٣ ٩٦١ - ٤٧٥222  ٧٠ ٩٦١

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic
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Alfa Steelاألفا �صتيل

البقاع - زحلة - تعنايل - ال�شارع العام قرب معمل الزجاج - بناية اأديب معتاد

هاتف: ٩٨٠2٦٧ - ٦٤٥٠٩٤ )٣( ٩٦١

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة الت تعبئة وتغليف

89

�صركة �صب�صبي لل�صناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة االن�ساءات املعدنية

طرابل�ش-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : ٤٦١٤١٦ )٦( ٩٦١

  ٤٦١٤١٥ )٦( ٩٦١   

 فاك�ش :

٤٦١٤١٧ )٦( ٩٦١ 

 خلوي :

٦٦٦٧٣٣- )٣( ٩٦١ 

٧٠٩٧٤٥- ٣٦٧٦٧٣ - )٣( ٩٦١ 

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

موؤ�ص�صة جمال الدين ح�صن اأبوابراهيم للتجارة وال�صناعة

 البقاع - را�سيا  

 �سهر االأحمر  - ال�سارع العام  

بناية ال�سركة

خليوي: ٥٦٧٧٥٥ ٧٠ - 8٩٠4٠8 ٣ ٩٦١ 

هاتف: ٥٩١٧٩٠ 8 ٩٦١

فاك�س: ٥٩١٧٩٠ 8 ٩٦١

jamaleddineest@gmail.com
www.jamaleddine-est.com
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موؤ�ص�صة جوزف �ش ابوزيد واوالده ال�صناعية

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

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

Grinding and Mixing feed units, 
Horizontal & Vertical mixers, 
Grinders & Hammer mills,  
conveying machines, Manual  
poultry processing equipment, 
Feather picker, poultry housing 
equipment such as nests,  
drinkers & feeders

وحدات خلط وجر�ش, خالطات افقية و عامودية, جواري�ش ومطاحن,معدات لنقل الب�شاعة, 

معدات يدوية لذبح الدواجن, معدات داخل املزرعة مثل مباي�ش ومعالف وم�شارب

موؤ�ص�صة مظلوم ال�صناعية

البقاع - اأبلح - مفرق النبي اأيال - قرب �شوبرماركت مظلوم

هاتف: ١٦٨2٣٠ - ٦٤٥٤٥٦ )٣( ٩٦١ - ٩٥٠٤2٤ )٨( ٩٦١

ت�شنيع جبالت - مكاب�ش وقوالب باطون - ك�شارات وخالطات علف  

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية 90

Kesrwani Bldg. _ Ground Fl. Gallery Semaan Area - Hadath - Lebanon
Telfax: 00961 1 276333/444 - Mobile: 00961 3 640646
Factory - Taanayel - Bekaa - Telfax: 00961 8 513406/7

E-mail: info@mtcpowersystem.com - www.mtcpowersystem.com

MUHIEDDINE FOR TRADE & INDUSTRY CO. S.A.R.L

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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Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

Ghaddar

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية 91

 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. 

مراجل بخارية

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

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

 تلفاك�س:

 ١ ٩٦١ 8٥8١٩4  

 خليوي:

٣ ٩٦١ 4١٥٦٦٩ 

 خليوي:

١٥١٥ ٣ ٩٦١84 

 امل�سنع:

٢٢ ٧ ٩٦١4٩٩٥ 

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�سن  

 نادي الغولف  

�سنرت بون مار�سيه

 تلفاك�س:

 ١ ٩٦١ 8٥8١٩4  

 خليوي:

٣ ٩٦١ 4١٥٦٦٩ 

�صركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�صناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: ٧٨٨١١٨ )١( - ٧٨٨٠٧٩ )١( ٩٦١

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية
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موؤ�ص�صة االإ�صكندر - اأبناء حممد مظلوم

مكاب�ش بالط, وجاليات بالط, مكاب�ش اأحجار باطون, ك�شارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية, جواري�ش بح�ش وبرغل, مطاحن ك�شك وحبوب

 طريق عام رياق - ج�شر الليطاين - قرب اللبول

هاتف : ٨٥٨١٥2 )٧١( ٩٦١

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

  املكتب: املن�شورية - �شارع �شامي ال�شلح -  هاتف : ٤٠١٧٧٧ )٤( ٩٦١ - ٤٠١٠٧٧ )٤( ٩٦١ 

 فاك�ش: ٥٣2٣٩٩ )٤( ٩٦١  - خليوي :2٨٦2٥2 )٣( - ٨٠٨٠٧٧ )٣( ٩٦١ �ش.ب.: ٠١٦2 - من�شورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�شناعية - هاتف: ٨2٥2٤٥ )٤( ٩٦١

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive TapeFlow Pack

�صويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

البقاع - زحلة - املدينة ال�سناعية - مبنى ال�سركة

هاتف: ٩٠١4٩٩ ٧8 - ٦٧٢٧٦٩ ٧١ ٩٦١

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

موؤ�ص�صةاإبراهيم خليل القا�صوف - املعتمد احليالين 

خطوط إنتاج غذائية، 
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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:

٠ ٣ ٩٦١8٠٩٦١ 

٩ ٧٠ ٩٦١4٢٢4٥ 

٦٥٦٩٣١ ٧١ ٩٦١ 

٢٩٣٥٠٢ ٧١ ٩٦١

٩٦١ 8 ٥١٣١٥٥

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

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�ش : ٤٥٥٠٠١ )١(٩٦١+  

E.Mail: elissaco@live.com - +٣(٩٦١(2خلوي : ٨٨٣٤٤

�صركة الي�صا 

لل�صناعة والتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�ش البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices
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معمل باريري عي�صى عم�صيت

Barriere Issa Amchit Factory
Fences  /  جتهيز وتركيب وت�شنيع �شياج

 جبل لبنان  

 جبيل - عم�شيت  

 حي ال�شهر  

بناية عي�شى

هاتف: ٨٦٩٤٦٩ ٣ ٩٦١ 

  ٦  ٩ ٩٦١22٠٦٩ 

فاك�ش: ٦22٠٦٩ ٩ ٩٦١

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

ال�صناعات المعدنية 94

Gerges Kfoury

البقاع - زحلة  - تربل - ال�شارع العام - مبلكه

هاتف:  ٩٥٥٦٣٨ ٨ ٩٦١ - خليوي: 2٦٧٨2٨ ٣ ٩٦١

Aluminum Irrigation Pipes  /  شناعة اأنابيب اأملنيوم للري�

جرج�ش كفوري

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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املنت - املدينة ال�شناعية - �شد البو�شرية 

هاتف: ٤٨٠٦٨١ ١ ٩٦١ - خليوي: ٨٣٩٨٦٠ ١ ٩٦١

O.G.Kاأو.ج.ك
  خراطة اأوتوماتيكية جلميع اأنواع املعادن, �شناعة جميع اأنواع الر�شورات 

مبختلف اأ�شكالها واأنواعها

Email: ogk_springs@hotmail.com

Al Sokhen Aluminiumأملنيوم السخن 

جبيل - حالت - طريق قرطبا

هاتف: ٧٥٧١٨٣ ٧١ ٩٦١ - 2٣2٩٦٨ ٧٠ ٩٦١

www.machabois.com - machabois@hotmail.com

اأ�شغال جميع اأنواع الأملنيوم والزجاج, �شيكوريت, ومطابخ واأليكوبوند وبرادي زجاجية
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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 واأوالده ل�صناعة اخلزنات احلديدية

Ali Bourji & Sons Factory For Metal Tanks

البقاع - زحلة - رياق - �شارع املحطة - بناية ال�شركة

هاتف: ٧٨١٣٣٣ )٣( - ٩٠٠٤١٥ )٨( ٩٦١ - فاك�ش: ٩٠٠٣٧١ )٨( ٩٦١

E-mail :  houssambourji@hotmail.com

خزنات حديدية، أبواب غرف مسلحة

اأدوني�ش - املنطقة ال�شناعية - تلفون: 22٣٠٤٠ ٩ ٩٦١ 

جديدة غزير - تلفون: ٩2٥٣٩١ ٩ ٩٦١

اأربيل - عنكاوه - تلفون: ٤٦٠٠٨٦ ٧٧٠٠ ٠٠٩٦٤

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

 تجهيز وتركيب الهنغارات والمخازن 

ت�شنيع وتركيب البوابات 

الأوتوماتيكية وكافة الأ�شغال 

الحديد ال�شناعي والقرميد

New Aluminum
اأملنيوم - �شتائر زجاجية للبلكون - �شيكروت

الأوزاعي - الطريق العام - ١٠٠ مرت بعد املرفاأ

هاتف: ٥٣2١٧٧ ٣ ٩٦١
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�صناعة المفرو�صات 97

فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

Bab Furniture

طريق �شيدا القدمية - مفرق بنك بيبلو�ش - ال�شويفات - الأجنحة اخلم�شة

Cell: 961 70 599160 - 79 117820 

E-mail: babbab_1@hotmail.com

جنارة ودهان ومركرتي وكافة اأنواع املوبيليا والديكور, تلبي�ش ورق ذهب وف�شة, 

تعتيق ور�شم على اخل�شب, �شب ريزين

موؤ�ص�صة يا�صر يو�صف واإخوانه للديكور والتعهدات

 ت�شميم وتنفيذ جميع اأنواع الديكورات - اأ�شقف م�شتعارة - جيب�ش - جيب�شن بورد   

بال�شتيك - قناطر

هاتف: ٨٥٣٩٩٤ ٧٠ ٩٦١ - ٩١٣٥٣٨ ٧٦ ٩٦١
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Shreif Bros Factoryمعمل �صريف اخوان
ورق �شحي - حمارم

بعلبك الهرمل - الكيال - ال�شارع العام - مبلكه

هاتف: ٣٧٩٤٦٥ ٨ ٩٦١ - ٩٦٩٥٥٨ ٣ ٩٦١

Toilet Paper - Tissues
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  �صركة موريك�ش

للدهانات والتجارة واملقاوالت العامة

اجلنوب - �شور - برج ال�شمايل - مفرق احلو�ش

هاتف:٠٧/٣٤٧٧٤٨ - ٠٣/٣٩٤٦٨2 ٩٦١ - فاك�ش: ٠٧/٣٤٧٧٤٨ ٩٦١

morexpaints@hotmail.com - www.morexpaints.com

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

Email:ziad.w@chammas.org

�سناعة وتجارة 

مواد التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �شارع الق�شي�ش 

هاتف : ٩2٦٨٣٠)٣( ٩٦١ - 2٧٩٣١٤ )١( ٩٦١ - فاك�ش : 2٧٩٣١٤ )١( ٩٦١  

الفتى كو
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

Beirut - Hay Madi - Behind Mar Mkhayil Church
Tel: 961 3 130529 - 961 3 130329

GdÑ≤É´  -  J©æÉjπ - Gdªæ£≤á Gdü°æÉY«á
gÉJ∞ : 702966)3( 169

aÉcù¢: 356015)8( 169

Gd©æ``````ƒG¿ :

179519)3( 169
473088)3( 169

Bekaa - Taanayel - Industrial Area
Tel : 961 (3) 669207 - 961(3)915971

961(3)880374
Fax : 961 (8) 510653

ADDRESS :

a«ÉV¢ ZôhÜ 
d∏ôNÉΩ h Gd¨ôGf«â

Fayad Group. 
For Marbbles & Granite

Marbles & Granite
fû°ô GdôNÉΩ h Gd¨ôGf«â h Gdëéô GdƒWæ»
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ر�شالة الإمارات

دولة  يف  عدة  اإقت�صادية  قطاعات  جنحت 

جت��اوز  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 

�صابقًا  عهدته  وما  الطبيعية،  النمو  دورات 

من مو�صمية لتوا�صل النمو من دون توقف 

الف�صل  اإن  خ��رباء  وق��ال  العام.  م��دار  على 

يرجع  مو�صميته  وجتاوز  النمو  توا�صل  يف 

ل  التي  املبادرات  اأبرزها  عدة  عوامل  اإىل 

تتوقف يف دبي والإمارات وم�صاريع البنية 

خلق  ما  العام  مدار  على  ال�صخمة  التحتية 

حال من الن�صاط الإقت�صادي املتوا�صل. ول 

يقت�رض توجه النمو املتوا�صل يف الإمارات 

لي�صمل  نطاقه  امتد  بل  بعينه  قطاع  على 

عليها  غلبت  التي  القطاعات  من  العديد 

ال�صيافة  قطاع  مثل  ال�صابق  يف  املو�صمية 

والإن�صاءات واخلدمات املالية واللوج�صتية 

والتجزئة وحتى قطاع التكنولوجيا وتقنية 

املعلومات.

بادرات الحكومة 
العمالقة  وامل�صاريع  املتتالية  املبادرات   

ت�صاهم  الإماراتية  احلكومة  تطلقها  التي 

على  الوطني  الإقت�صاد  حركة  تن�صيط  يف 

اأهم  كاأحد  امل�رضيف  والقطاع  العام،  مدار 

ون�صاطًا  ي�صهد منواً  الإقت�صادية  القطاعات 

حيث  العام  مدار  على  جيداً  واأداء  ملحوظًا 

ال�صنوات  خالل  الأداء  يف  املو�صمية  غابت 

املا�صية.

يف  تتاأثر  كانت  امل�صارف  من  والعديد   

اأدائها خالل الربع الثالث ومنت�صف الرابع، 

ل  العام  من  اجلزء  هذا  اأداء  فاإن  الآن  اأما 

يقل اإيجابية ومنواً عن اأداء بقية العام نظراً 

متويالت  تتطلب  التي  امل�صاريع  لوجود 

خمتلفة الأ�صكال.

المشاريع  تنشط العمل
م�رضوعات احلكومة هي التي تخلق الفر�ض 

بف�صل  و  بلدها،  اإقت�صاد  وتدعم  لتن�صط 

الكربى  وامل��ب��ادرات  العمالقة  امل�صاريع 

التي يتم اإعالنها بني مرحلة واأخرى، تدعم 

حتقيق  نحو  وتدفعه  الوطني  اإقت�صادنا 

النمو والزدهار، �صواء على م�صتوى الدولة 

اأو  امل�صاريع  اأو دبي خا�صة،  فحجم  عامة 

توفر  دبي  يف  اإعالنها  مت  التي  املبادرات 

ع�رض  من  لأكرث  الإقت�صادي  والنمو  العمل 

العمل  يدعم  كله  وه��ذا  متتالية،  �صنوات 

يف  املو�صمية  غابت  حيث  العام  مدار  على 

ال�صياحة  قطاعات  يف  وبخا�صة  الأعمال 

والطريان والعقار، وكذلك البنوك التي متول 

وحتفز كل هذه القطاعات.

دعم التمويل 
وتاأتي ال�صناعة يف مقدمة القطاعات التي 

�صهدت منواً متالحقًا خالل الفرتة املا�صية 

ال�صناعية  مع الإعالن عن توايل امل�صاريع 

ال�صخمة وافتتاح وتطوير عدد من املناطق 

ال�صناعية ول�صيما البنية التحتية يف اإمارة 

اأبوظبي.

الت�صهيالت املمنوحة  اإىل  ا�صتند  النمو  فهذا 

يف ال�صتثمار كعوامل رئي�صية يف دعم مركز 

حركة  ا�صتقطاب  يف  عام  ب�صكل  الإم��ارات 

ال�صتثمار اإ�صافة اإىل التطور الوا�صح الذي 

طرق  من  التحتية  البنية  م�صاريع  اأر�صته 

لال�صتثمارات  جاذب  حتتية  وبنية  ومرافق 

الدخول  نحو  الأجنبية  الأم���وال  وروؤو����ض 

كال�صناعة  ال�صرتاتيجية  القطاعات  يف 

املتخ�ص�صة.

عديدة  متطلبات  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

حتفيز  لزيادة  توفريها  على  العمل  يجب 

حركة  ا�صتمرار  وب��ال��ت��ايل  امل�صتثمرين 

ال�صناعة  زيادة م�صادر متويل  النمو منها 

لروؤو�ض  اجلاذبة  الت�صهيالت  وا�صتمرارية 

تعديالت  من  مزيد  على  والعمل  الأم���وال 

ال�صناعة  لقطاع  املنظمة  الت�رضيعات 

والن�صاطات الإنتاجية.

العقار الناشط
يف  ملحوظًا  منواً  الوطني  الإقت�صاد  حقق   

على  انعك�ض  ما  التنموية  القطاعات  معظم 

تعزيز موقع ال�رضكات الوطنية وال�صتفادة 

من الفر�ض املواتية للتو�صع ورفع عوائدها 

الإ�صتثمارية.

واأهم اأوجه الأن�صطة التي �صهدت منواً خالل 

حيث  وال�صناعة  العقار  املا�صية  الفرتة 

جانب  من  اإق��ب��اًل  الأك��رب  القطاع  ميثالن 

الأجنبي يف  اأو  الإماراتي  �صواء  راأ�ض املال 

التو�صع الإ�صتثماري داخل الدولة. 

واأهم عوامل منو تلك القطاعات هي زيادة 

للت�رضيعات  اإ�صافة  امل�صتثمر  املال  راأ���ض 

وخطط الدعم احلكومي وامل�صاريع املطورة 

للبنية التحتية التي توفر جماًل كبرياً اأمام 

روؤو�ض الأموال للتو�صع يف اإطالق امل�صاريع 

الكربى يف تلك القطاعات.

ول�صك يف اأن زيادة الت�صهيالت والتحفيزات 

عن  امل�صوؤولة  الهيئات  جانب  من  املقدمة 

تنظيم تلك القطاعات اإ�صافة لرتفاع العائد 

على  امل�صاريع  تلك  وق���درة  الإ�صتثماري 

كفيلة  الإقت�صادية،  املتغريات  مع  التاأقلم 

با�صتمرار هذا النمو خالل املرحلة املقبلة.

مركز ينافس العالمية
املو�صمي  النمو  الإم��ارات جت��اوزت  دول��ة   

كيف أصبحت اإلمارات موقعًا لإلستثمارات اإلقتصادية؟
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الإقت�صادية ومن  القطاعات  العديد من  يف 

والتجارة  والعقار  ال�صياحة  قطاع  اأهمها 

الإقت�صاد  يف  القطاعات  اأهم  اأ�صبح  الذي 

الوطني.

اأ�صهمت  التي  العوامل  من  العديد  هنالك  و 

النمو  م�صتويات  رف��ع  يف  كبري  وب�صكل 

ومن  دبي  وخا�صة  الإمارات  يف  املو�صمية 

بينها املبادرات التي اأطلقها  ال�صيخ حممد 

الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 

رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي،  يف جعل 

يناف�ض  وجت��اري��ًا  اإقت�صاديًا  مركزاً  دب��ي 

املدن العاملية.

امل��رح��ل��ة  يف  الإم������ارات  ت�صهد  و���ص��وف 

احلالية،  الن�صب  من  اأكرب  منواً  امل�صتقبلية 

للدولة  ال�صرتاتيجية  باخلطط  مدفوعًا 

يف دع��م الإق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي وال��ت��ي من 

الدول  م�صاف  يف  الإم��ارات  و�صع  �صاأنها 

الإقت�صادية املتقدمة.

 المبادرات المبتكرة 
التي  واخل��الق��ة  املبتكرة  امل��ب��ادرات  اأم��ا 

القليلة  ال�صنوات  خالل  احلكومة  اأطلقتها 

العديد  تخلي  يف  وبقوة  �صاهمت  املا�صية 

النمو  ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ص��ادي��ة ع��ن  م��ن 

ات�صمت  التي  املبادرات  هذه  واإن  املو�صمي 

من  جعلت  ب��ال��ت��ح��دي  نف�صه  ال��وق��ت  يف 

بالنمو  ترتبط  كانت  اإقت�صادية  قطاعات 

منو  معدلت  حتقيق  اإىل  ت�صل  املو�صمي 

جيدة على مدار العام.

فتاأثري املبادرات التي تتعلق بنمو قطاعات 

على راأ�صها قطاعا ال�صيافة وال�صفر والتجزئة 

مدار  على  القطاعات  هذه  منو  ا�صتدامة  يف 

مهرجانات  مثل  فمبادرات  العام،  موا�صم 

وفعاليات واإن�صاء مراكز الت�صوق يف الدولة 

اأ�صبحت منوذجًا يحتذى به اإقليميًا وعامليًا 

يف جتاوز مو�صمية النمو يف قطاع التجزئة، 

كما اأن اإن�صاء فنادق ومنتجعات �صحراوية 

فرتة  خالل  ال�صيافة  قطاع  منو  يف  �صاهم 

ال�صيف التي كانت تت�صم بالهدوء.

 ووا�صل قطاع التجارة النمو بفعل مبادرات 

خالقة لدعم موقع الدولة كهمزة و�صل بني 

تت�صم  مبادرات  عرب  والغرب  ال�رضق  جتارة 

يف  التو�صعات  اأن  اإىل  بالإ�صافة  بالبتكار 

قطاع  من  جعلت  الدولة  وموانئ  مطارات 

جتاوزت  التي  القطاعات  اأهم  اأحد  التجارة 

املو�صمية.

اإن الإقت�صاد الوطني مر�صح ملوا�صلة النمو 

الإ�صتقرار  اأجواء  بفعل  اجلاري  العام  خالل 

وه��و جدير  ال��دول��ة  تعي�صه  ال��ذي  والأم���ان 

العمل  كافة  القطاعات  وعلى  بالهتمام 

ومبتكرة  ج��دي��دة  م��ب��ادرات  اإط���الق  على 

املقبلة  ال��ف��رتة  خ���الل  ال��ن��م��و  مل��وا���ص��ل��ة 

التي  الكبرية  الدعم  جرعة  مع  وبالأخ�ض 

الدولة  فوز  عرب  الوطني  الإقت�صاد  تلقاها 

با�صت�صافة اإك�صبو2020.

مقصًدا للشركات
التي   - املتطورة  التحتية  البنية  �صاعدت 

دولة  ت�صبح  اأن  يف   - الأعمال  اأداء  ت�صهل 

الإمارات العربية املتحدة مق�صًدا لل�رضكات 

تواجدها  تو�صيع  يف  ال��راغ��ب��ة  العاملية 

جمل�ض  دول  ويف  ��ا، 
ً
ع��م��وم املنطقة  يف 

املوقع  و�صاعد  حتديًدا،  اخلليجي  التعاون 

�رضق  يربط  ال��ذي   - للدولة  ال�صرتاتيجي 

البحرية  منافذها  وتطور  بغربه،  العامل 

للتبادل  ا 
ً
جتاري ا 

ً
معرب لت�صبح  واجل��وي��ة؛ 

التجاري والإقت�صادي بني دول العامل كافة.

يف  الأوىل  املرتبة  يف  الإم��ارات  حلت  فقد 

ال�صادرات  يف  والثانية  البينية  ال��واردات 

وبلغ  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  بني 

مع  املجل�ض  ل��دول  البينية  التجارة  حجم 

الإمارات 85.1 مليار درهم، م�صكلة ثمانية 

يف املئة من اإجمايل التجارة غري النفطية، 

للغرف  ال��ع��ام  الإحت����اد  ت��ق��دي��رات  ح�صب 

التجارية يف الدولة.

كما حلت يف املرتبة الثانية كاأكرب م�صاهم 

23 يف املئة  يف تكتل دول املجل�ض بن�صبة 

من الناجت املحلي الإجمايل له، وهناك اأمل 

يف زيادة حجم التبادل التجاري بني دول 

التغلب على جميع املعوقات  املجل�ض، عرب 

ال�صلعية  الرتكيبة  �صعف  م��ن  ال��ن��اجت��ة 

اخلليجية التي تت�صم بت�صابه ال�صلع املنتجة 

يف دول جمل�ض التعاون.

ومي��ك��ن زي���ادة ذل��ك ال��ت��ب��ادل ع��رب اإت��اح��ة 

اخلليجية  ال�صناعات  من  للعديد  الفر�صة 

جانب  اإىل  املحلي،  املنتج  �صفة  لكت�صاب 

ودول  اخلا�ض،  القطاع  عن  ممثلني  اإ�رضاك 

املعنية،  الفنية  اللجان  اأعمال  يف  اخلليج 

يف  التجاري،  التبادل  معوقات  وتذليل 

الوقت نف�صه ل�صمان �رضعة ان�صياب التبادل.

لقد اأر�صت ال�صيا�صات الإقت�صادية والتجارية 

الإقت�صادي  التقدم  دعائم  الإمارات  لدولة 

العقدين  يف  الإق��ل��ي��م��ي  ال�����ص��ع��ي��د  ع��ل��ى 

�صهدت  التي  نف�صها  الفرتة  ويف  الأخريين 

مكنت  التي  الإقت�صادية،  التكتالت  ازدهار 

الإقت�صادية  عالقاتها  تعزيز  من  الإمارات 

ما  املجاورة  ال��دول  جميع  مع  والتجارية 

مكن الإقت�صاد الإماراتي من دخول قائمة 

اأكرب 20 اقت�صاداً على امل�صتوى العاملي.
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معر�ص ال�صناعات اللبنانية االإلكتروني الدائم

Industrial Lebanese Exhibition

جديد

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

القطاعات ال�صناعية اللبنانية

زوار في الجناح اللبناني

www.madelebanon.com
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

حدة  وت�صاعد  احلرب  ا�صتمرار  رغم 

القت�صاد  بقي  القت�صادية،  العقوبات 

بالتعايف  وبداأ  ومتوازنًا  �صامداً 

الإعمار،  اإعادة  والتح�صري فعليًا ملرحلة 

لرية  مليار   164 بنحو  املقدرة  والزيادة 

مقارنة   ،2015 عام  موازنة  يف  �صورية 

مع املوازنة العامة للدولة لل�صنة املالية 

من  املوازنة  اإجمايل  )ارتفع  اجلارية 

1390 مليار لرية اإىل 1554 مليار لرية(، 
هي موؤ�رض يدل على بدء ا�صتعادة التعايف 

دوران  وبدء  الوطني،  القت�صاد  يف 

الأن�صطة  من  العديد  يف  الإنتاج  عجلة 

القت�صادية والتجارية وال�صناعية.

القت�صادية  املوؤ�رضات  جميع  وكانت 

البيانات  على   
ً
بناء التعايف  هذا  تتوقع 

يف  املعتمدة  املالية  والإجراءات 

اأو  اجلاري  كان  �صواء  الإنفاق  توجه 

نهجها  يف  احلكومة  وعزم  ال�صتثماري، 

ومنعة  �صمود  تعزيز  يف  بال�صتمرار 

القت�صاد بكل مكوناته، بدا ذلك وا�صحًا 

من خالل م�رضوع املوازنة للعام املقبل 

القا�صي بر�صد مبلغ وقدره 1144 مليار 

 134 بزيادة  اأي  اجلاري،  لالإنفاق  لرية 

العام احلايل، و410 مليارات  عن  ملياراً 

 30 بزيادة  اأي  ال�صتثماري  لالإنفاق 

ملياراً عن عام 2014.

مقارنة
اأخبار  حقيقة  وتك�صف  تكذب  بيانات 

اإعالم  و�صائل  يومي  �صبه  ب�صكل  تبثها 

معادية ل�صورية ت�صنرّ عليها حربًا اإعالمية 

وهميًا،  كان  ولو  ن�رض  حتقيق  اأمل  على 

اأنه  على  اقت�صادي،  انهيار  اإحداث  عرب 

»كالميًا«،  ينجزوه  اأن  ميكن  ما  اأ�صعف 

طموحهم  تلبية  عن  عجزوا  اأن  بعد 

اإ�صقاط  وهو  الواقع،  اأر�ض  على  الأكرب 

التقارير  واعتربت  واملجتمع؛  الدولة 

وحدة  عن  ال�صادرة  »الدورية«  املتتالية 

»اإيكونوميك اإنتلجن�ض« التابعة ملجموعة 

اأخطرها  من  الربيطانية  الإيكونوم�صت 

على الإطالق، التي تتوقع دائمًا ما يحلم 

�صورية،  من  للنيل  ال�صاعون  ويريده  به 

الناجت  ينكم�ض  اأن  توقع  اآخرها  وكان 

�صورية  يف  احلقيقي  الإجمايل  املحلي 

 ،2013 العام  خالل  باملئة   13.2 بن�صبة 

بن�صبة  اأ�صغر  القت�صاد  حجم  يجعل  ما 

32 باملئة عما كان عليه يف عام 2010، 
اأي قبل اندلع ال�صطرابات يف البالد.

يف  اإنتلجن�ض«  »اإيكونوميك  وحدة  وترى 

املا�صي  العام  نهاية  ال�صادر  تقريرها 

بني  �صيتباطاأ  ال�صوري  القت�صاد  منو  اأن 

احلكومة  بيانات  بينما   ،2015-2014
ذاكراً  النمو،  يف  زيادة  اإىل  ت�صري  الراهنة 

النمو  وترية  جتعل  عوامل  وجود  التقرير 

تتباطاأ يف عام 2016، من دون تو�صيحها 

اأت 
رّ
تنب كما  بع�صها؛  اإىل  الإ�صارة  حتى  اأو 

الوحدة اأن يظل القت�صاد بحلول عام 2017 

اأقل بكثري من حيث القيمة احلقيقية ما كان 

اإجمايل  قيمة  بينما   ،2011 عام  يف  عليه 

الر�صمية  البيانات  وح�صب  العامة  املوازنة 

بني  ترتاوح  زيادات  اإىل  ت�صري  »الواقعية« 

كل  يف  لرية  مليار  و164  لرية  مليار   130
له  ج 

رّ
ترو ما  بعك�ض  اأي  الأزمة،  رغم  عام 

مراكز الدرا�صات القت�صادية املغر�صة؟!.

باألرقام
توقعت  ال�رضف  �صعر  اإىل  وبالن�صبة 

�رضيعًا  تراجعًا  اإنتلجن�ض«  »اإيكونوميك 

يف  »اللرية«  الوطنية  العملة  �صعر  يف 

لرية خالل   250 من  ارتفاعًا  �صجل  حني 

اإعداد التقرير العام املا�صي اإىل 185 لرية 

حتى تاريخ اأم�ض، ما خف�ض من �صغوط 

التكهنات،  جميع  بعك�ض  الت�صخم، 

منذ  ال�صادرات  حجم  زيادة  و�صاهمت 

الواردات  وتراجع  اجلاري  العام  مطلع 

العجز  من  واخلف�ض  اإيرادات  حتقيق  يف 

مقارنة بعامي 2012 و2013.

تقرير  يف  جاء  ما  خالف  اأي�صًا  وهذا 

اأ�صدرته اللجنة القت�صادية والجتماعية 

الأمم  بيت  يف  )الإ�صكوا(  اآ�صيا  لغربي 

حتت  الفائت،  ال�صهر  بريوت  يف  املتحدة 

النزاع يف �صورية على  عنوان »تداعيات 

لتحقيق  والعقبات  ال�صوري  القت�صاد 

اأهداف الألفية الإمنائية«، التي اأملحت فيه 

باملئة،   95 ال�صادرات  ن�صبة  تراجع  اإىل 

والواردات اإىل 93 باملئة، يف وقت ت�صري 

ال�صورية  هيئة تنمية وترويج ال�صادرات 

زيادة 164 مليار ليرة في الموازنة العامة تؤكد دوران عجلة اإلنتاج
مؤشرات إلى تعافي االقتصاد السوري
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اجلاري  العام  ال�صادرات  يف  زيادة  اإىل 

مبعدل 20 باملئة عن العام ال�صابق.

عن  ال�صادرة  البيانات  يف  التناق�ض 

الدكتور  ل�صان  على  جليًا  ظهر  )الإ�صكوا( 

هادي ب�صري، رئي�ض ق�صم النمذجة والتنبوؤ 

القت�صادي يف الإ�صكوا عندما مل ي�صتطع 

القت�صاد  يف  مهمة  جداً  حقيقة  اإخفاء 

القت�صاد  عماد   
رّ
ويعد بل  ل  ال�صوري، 

الوطني، بك�صفه اأن قطاع الزراعة مل يبد 

ا�صتمرت  الزراعة  لأن  يذكر،  تراجع  اأي 

املزارعني  من  عدداً  واأن  الأزمة،  رغم 

اأرياف  يف  عملهم  مار�صوا  ال�صوريني 

اأن  على  دليل  واأكرب  اإليها،  نزحوا  اأخرى 

الزراعة مل تتاأثر هو اأنه مل ت�صجل حالت 

جماعة تذكر يف البالد حتى ال�صاعة؟!.

مكونات
فعلية  حقيقية  م�صاريع  اإطالق  اأن  كما 

املوازنة  وتوجه  احلايل  العام  خالل 

نحو   2015 املالية  لل�صنة  للدولة  العامة 

جمال  يف  وخا�صة  منها،  املزيد  اإطالق 

الإنتاج الزراعي وال�صناعي، �صيوؤدي من 

ومنعة  تعزيز �صمود  اإىل  �صك  اأدنى  دون 

و�صيالحظ،  مكوناته؛  بكل  القت�صاد 

حت�صن  ن�صبيًا،  بطيئة  بدرجة  كان  واإن 

للمواطن  املعي�صي  امل�صتوى  يف  ملمو�ض 

 هدف التنمية ومنطلقها، ح�صب 
رّ
الذي يعد

ت�رضيحات احلكومة.

�صورية كانت على و�صك حتقيق الأهداف 

األفني  العام  بحلول  لالألفية  الإمنائية 

العام  يف  و�صعت  والتي  ع�رض،  وخم�صة 

ثالث  من  اأكرث  وبعد  الآن  لكن�ها  األفني، 

�صنوات من الأعمال التخريبية والتدمريية 

ال�صناعية  القت�صادية واملن�صاآت  للبنية 

وال�صياحية، من الطبيعي اأن ن�صهد تراجعًا 

يف منو قطاعات وفعاليات مت�رضرة.

إمكانيات
املرتبة  يف  الأزمة  قبل  �صورية  كانت 

اخلام�صة من حيث الدول الأكرث منواً يف 

بعد  )الإ�صكوا( -  – ح�صب  العربي  العامل 

العربية  واململكة  وتون�ض  وم�رض  مان 
ُ
ع

واملغرب  اجلزائر  وتتقدم  ال�صعودية، 

والعراق  واليمن  وفل�صطني  والأردن 

وجيبوتي وال�صودان.

احلالية  واملوؤ�رضات  فالأرقام  ذلك،  ورغم 

تظهر اأن �صورية متتلك الإمكانيات ولديها 

البناء،  واإعادة  النهو�ض  على  القدرة 

كفيلة  الآن  وتبذل  بذلت  التي  واجلهود 

من  اأف�صل  �صنوية  عامة  موازنة  بتحقيق 

ال�صنة املالية الأ�صبق، ما يعجل من تطبيق 

اخلطط الإ�صعافية لإعادة الإعمار لعدد من 

الوزارات العاملة على اإعادة تاأهيل البنى 

التحتية، واإعادة اإعمار املن�صاآت واملرافق 

العامة التي تعر�صت للتخريب وال�رضر.
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ر�شالة العراق

تاأتي اتفاقية »بغداد – اأربيل« اخلرية ب�صاأن 

لتواجه  النفطية،  وال�صادرات  املوازنة 

الإقت�صادية  وامل�صاكل  الأمنية  التوترات 

والإقليم،  املركزية  احلكومة  تعانيها  التي 

ال�صدع  راأب  باإمكانية  تخمينات  و�صط 

بني حكومة بغداد وحكومة الإقليم كبداية 

حلل امل�صاكل العالقة بينهما وعلى راأ�صها 

لتنتزع  عليه،  املتنازع  كركوك  حقل 

كرد�صتان من التفاقية مكا�صب تتمثل يف 

رواتب  و�رضف  النفطي  بحقها  الإعرتاف 

قوات الب�صمركة التي تعول عليها الوليات 

املتحدة يف مواجهة »داع�ض«، ومع تكهنات 

املوازنة وال�صادرات  التفاقية على  تاأثري 

التي  الأزمات  حل  يف  بدورها  النفطية 

يواجهها العراق ، يتوقع البع�ض اأن تواجه 

لعدم حتديد  التفاقيات  ف�صاًل كغريها من 

ال�صقوف الزمنية لتنفيذها.

 تداعيات اإلتفاقية
بني  عالقة  وق�صايا  خالفات  و�صط   

و�صلطات  بغداد  حكومة  اأبرمت  اجلانبني، 

ا 
ً
نهائي اإتفاًقا  العراق  كرد�صتان  اإقليم 

ي�صع حًدا للخالفات بينهما حول املوازنة 

ت�صدير  يتم  مبوجبها  النفط،  و�صادرات 

كرد�صتان  واإقليم  كركوك  حقل  من  النفط 

مقابل �رضف رواتب قوات البي�صمركة من 

موازنة الدولة لعام 2015.

ومت الإتفاق بح�صور رئي�ض جمل�ض الوزراء 

اإقليم  حكومة  ورئي�ض  العبادي  حيدر 

كرد�صتان نيجريفان بارزاين، يف اجتماع 

جمل�ض الوزراء.

األف برميل   300 ويت�صمن التفاق ت�صدير 

من  الحتادية  احلكومة  قبل  من  ا 
ً
يومي

اأنبوب  خط  عرب  كركوك  حمافظة  حقول 

كذلك  وين�ض  كرد�صتان.  اإقليم  يف  النفط 

قوات  ميزانية  من  ن�صبة  تخ�صي�ض  على 

اجلي�ض العراقي لقوات الب�صمركة حتدرّد على 

جزءا  باعتبارها  ال�صكانية،  الن�صبة  اأ�صا�ض 

وبالتايل،  العراقية.  الأمنية  املنظومة  من 

 250 بت�صدير  الحتادية  احلكومة  �صتقوم 

األف برميل من نفط الإقليم بالإ�صافة اإىل 

300 األف برميل من نفط كركوك يوميا.
ووفق بيان مكتب العبادي، فاإن احلكومة 

ت�صدير  �صتتوىل  بغداد  يف  املركزية 

حقول  من  يوميا  برميل  األف  ثالثمائة 

كركوك عرب خط اأنابيب يف اإقليم كرد�صتان، 

يقل عن  ل  ما  الأخري  �صلطات  ت�صلم  بينما 

اأجل  اإىل بغداد من  األف برميل يوميا   250
ت�صديرها عرب �رضكة �صومو احلكومية.

ويق�صي التفاق الذي �صيبداأ تنفيذه مطلع 

حكومة  بغداد  بت�صليم  املقبل-  العام 

العراق  خزينة  اإيرادات  من  ح�صتها  اأربيل 

التوقف  بعد  وذلك   ،%  17 بنحو  واملقدرة 

عن حتويل هذه احل�صة منذ اأكرث من عام.

والأزمة  الأمنية  املخاوف  اأن  ويبدو 

الإقت�صادية التي متر بها احلكومة العراقية 

توقيع  باجتاه  دفعت  كرد�صتان  واإقليم 

و�صط  عام،  ملدة  �صت�صتمر  والتي  التفاقية 

تخوفات من اأن يكون هناك خرق لالتفاق 

ال�صيا�صي وتكرار ل�صيناريو اتفاقية اأربيل.

 توقيت تنفيذها 
اجلديد  التفاق  يكون  اأن  املفرت�ض  ومن 

كانون  �صهر  مطلع  التنفيذ  حيز  دخل  قد 

الثاين املن�رضم، حيث ين�ض التفاق على 

برميل  األف   250 اأربيل  حكومة  ت�صدرّر  اأن 

احلكومة  حل�صاب  حقولها  من  يوميا  نفط 

املركزية عرب خط الأنابيب التابع لها اإىل 

تركيا.

من  يوميا  برميل  األف   300 �صي�صدرّر  كما 

كركوك  مبدينة  املحيطة  النفط  حقول 

عليها  ي�صيطر  والتي  عليها،  املتنازع 

اجلي�ض  ان�صحاب  منذ  الب�صمركة  مقاتلو 

العراقي يف حزيران.

على  الأكراد  �صيح�صل  ذلك،  مقابل  ويف 

ح�صتهم يف امليزانية املركزية، مع مليار 

رواتب  دفع  على  للم�صاعدة  اأخرى  دولر 

ح�صة  وقدرّرت  الب�صمركة،  مقاتلي  وت�صليح 

الأكراد ميزانية العام املا�صي بحواىل 12 

مليار دولر.

اأربيل«  »حكومة  اأو�صحت  جانبها  من 

ا�صتقرارا يف عالقتها مع بغداد،  اأنها تريد 

فتواجه  العراقية  »املركزية«  احلكومة  اأما 

يف  الرتاجع  ب�صبب  خطرية  مالية  م�صاكل 

اأ�صعار النفط وب�صبب النفقات اجلارية، ولذا 

 إتفاقية »بغداد - أربيل«: 
رأب الصدع أم مزيد من الشتات؟
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تعمل على زيادة اإنتاج النفط«.

يذكر اأن اإقليم كرد�صتان بحاجة اإىل املال 

لدواع اأمنية ومن اأجل دفع رواتب موظفي 

البنية  م�رضوعات  ومتويل  العام  القطاع 

التحتية.

ميكن اعتبار التفاق الذي مت توقيعه موؤخراَ 

واحلكومة  ُكرد�صتان  اإقليم  حكومة  بني 

لإ�صتمرار  فر�صة  اأخر  املركزية،  العراقية 

يبدو  ولكن  احلايل،  ب�صكلها  كدولة  العراق 

الإتفاقية،  لإ�صتمرار  �صمانات  ل  اأنه 

فتاريخ عالقات الطرفني حافل باإتفاقات 

من  كلها  نة 
َ
دو

ُ
م ومتل�صات  مكتملة  غري 

اإلتزام  )عدم  املركزية  احلكومة  جانب 

احلكومة العراقية باتفاقية اآذار التي وقعت 

العراقية  احلكومة  د 
رّ
تقي وعدم   ،1970 عام 

�صدام  نظام  �صقوط  بعد  اجلديد  بالد�صتور 

140 من قبل  واملماطلة يف تطبيق املادة 

بغداد...الخ(، ويف تقييم لالتفاقية �صيتبني 

اأن التفاق مت على الطريقة الأمريكية.

 تأثير االتفاق على الموازنة 
تنفيذه مطلع  �صيبداأ  الذي  التفاق  يق�صي   

حكومة  بغداد  بت�صليم   - املقبل  العام 

العراق  خزينة  اإيرادات  من  ح�صتها  اأربيل 

التوقف  بعد  وذلك   ،%  17 بنحو  واملقدرة 

عن حتويل هذه احل�صة منذ اأكرث من عام، 

�صلطات  ت�صدير  على  عقابي  فعل  رد  يف 

وقد  بغداد،  موافقة  دون  النفط  كرد�صتان 

ناهزت قيمة ح�صة الإقليم عام 2013 نحو 

12 مليار دولر.
واتفق الطرفان اأي�صا على تخ�صي�ض ن�صبة 

العراقية  الربية  القوات  خم�ص�صات  من 

الكردية باعتبارها جزءا  الب�صمركة  لقوات 

وقال  العراقية،  الأمنية  املنظومة  من 

البارزاين اإن العبادي عرب له عن ال�صتعداد 

لت�صليم مليار دولر من املوازنة الإحتادية 

اإىل الب�صمركة.

تاأتي التفاقية يف ظل العجز احلايل الذي 

�صهدته موازنة العام 2014 والتي جتاوزت 

-80 مابني  وهو ميثل   %  55 ال�  مان�صبته 

90 تريليون دينار، اإىل جانب تراجع اأ�صعار 
الأخرية وهو  الفرتة  النفط ب�صكل كبري فى 

ما فاقم من الأزمة الإقت�صادية.

الدولة  تواجهه  ما  اأي�صا  التفاقية  يرافق 

وجود  ب�صبب  اأمنية  اأخطار  من  العراقية 

اأكرب  ثاين  على  و�صيطرته  »داع�ض« 

حمافظة  وهي  العراقية،  املحافظات 

عدة  على  �صيطرته  اإىل  اإ�صافة  املو�صل، 

من  حتذر  تقارير  و�صط  اأخرى،  اأماكن 

احتمالت اجتاهه نحو العا�صمة العراقية. 

وميكن مالحظة حجم امل�صاكل الإقت�صادية 

والإجتماعية من خالل معدرّل انت�صار الفقر 

عرب خمتلف املحافظات، ففي العام 2007، 

لت اأعلى ن�صبة فقر يف املثنى )49  %(، 
رّ
ج

ُ
�ص

املختلطة  الدين  و�صالح   ،)%   41( وبابل 

اأي�صًا  املناطق  هذه  �صهدت  وقد   .)%   40(

الفقر الأ�صد وطاأة.

حامد  املواطن  كتلة  رئي�ض  اأكد  وعنها 

اخل�رضي اأن »التفاق من �صاأنه اأن ي�صاهم 

م�صار  وت�صحيح  جديدة  �صفحة  فتح  يف 

العالقات بني املركز والإقليم التي �صابها 

عن  ف�صال  املا�صية  ال�صنوات  يف  التوتر 

مبليارات  املالية  املوازنة  �صريفد  كونه 

الدولرات ما ي�صهم ب�صد العجز املايل«.

اإقرار  باجتاه  �صيدفع  التفاق  اأن  وراأى 

املوازنة خا�صة واأن هذه امل�صكالت بني 

يف  العوائق  اإحدى  كانت  واأربيل  بغداد 

هذا اجلانب، م�صريا اإىل اأن« توفر الإرادة 

اأن  ناأمل  ما  هو  احلل  يف  ال�صيا�صية 

تنعك�ض اإيجابا يف اإقرار املوازنة املالية 

داخل جمل�ض النواب«.

الكرد�صتاين  التحالف  النائب عن  اأكد  فيما 

وبغداد  اأربيل  اتفاق  اأن  �صنكايل،  ماجد 

موازنة  اإقرار  من  �صيعجل  الأخري، 

العام2015.

»ت�صليم  اإن  ت�رضيح  يف  �صنكايل  وقال 

الربملان  اإىل  احلكومة  قبل  من  املوازنة 

اإقرار  اً  عادرّ اأيام«،  غ�صون  يف  �صيتم 

الي�صري وذلك  ب�الأمر  للعام2015،  املوازنة 

نتيجة التفاق الأخري بني حكومتي بغداد 

املقبلة  »املوازنة  اأن  اإىل  لفتًا  واأربيل«، 

حتوي 108 اآلف درجة وظيفية«.

التحالف  كتلة  يف  اأع�صاء  اأكد  بينما 

الإقليم  نفط  واردات  اأن  الكرد�صتاين، 

�صي�صاعد  وهذا  املركز،  اإىل  �صتذهب 

املوازنة  يف  العجز  ن�صبة  تقليل  يف 

الحتادية العامة، مو�صحني اأن التفاق 

 42 من  املوازنة  يف  العجز  �صيخف�ض 

ترليون اإىل 27 ترليون دينار. اأما جلنة 

النفط والطاقة النيابية فو�صفت، اتفاق 

الإقليم  وحكومة  الإحتادية  احلكومة 

املتعلقة  الق�صايا  حول  املوازنة  على 

النفط  و�صادرات  العامة  باملوازنة 

ب��«الإيجابي. 

 الصادرات النفطية
ر ال�صادرات النفطية ، اأ�صار وزير   وعن تاأثرّ

اخلارجية العراقي هو�صيار زيباري اإىل اأن 

التفاق املربم �صي�صهم يف زيادة �صادرات 

البالد النفطية، يف وقت ت�صهد فيه املوازنة 

العامة �صغوطا من جراء تداعيات الهبوط 

الكبري لأ�صعار النفط عامليا، وتكلفة احلرب 

�صد تنظيم الدولة الإ�صالمية.

فيما تعهدت حكومة كرد�صتان بامل�صاهمة 

بخط  بكركوك  النفط  حقول  ربط  يف 

الأنابيب الذي اأن�صاأته اأربيل باجتاه تركيا، 

الرئي�صي  الأنابيب  ب�صبب تدمري خط  وذلك 

تنظيم  عليها  ي�صيطر  اأرا�ٍض  يف  مير  الذي 

الدولة. 

اأن  املهدي،  عبد  عادل  النفط  وزير  واأكد 

املركزية  احلكومة  بني  النفطي  التفاق 

النفط  اإنتاج  �صريفع  الإقليم  وحكومة 

غري  املحافظات  اأن  اإىل  م�صريا  العراقي، 

من  جزء  على  �صتح�صل  للنفط  جة  املنترِ

املنتجة،  للمحافظات  النفطية  الواردات 

بني  العدالة  حتقيق  �صانه  من  ذلك  واأن 

�رضائح اجلميع.
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اقت�شاد عربي

البلدان  يف  ال�صتثمار  معوقات  كانت 

العربية هي العنوان الذي ت�صدر حلقة 

العربية،  الأخبار  �صبكة  يف  نقا�صية 

الألو�صي،  تي�صري  الدكتور  فيها  �صارك 

البارع  الإذاعي  واأدارها  املهجر،  من 

الأ�صتاذ نهاد اإ�صماعيل. وكان ال�صوؤال 

التي  قد متحور حول ماهية الأ�صباب 

جتعل الراأ�صمال الأجنبي يرتدد كثريا 

عن ال�صتثمار يف الأقطار العربية.

عالقة  ذات  مالحظات،  من  جملة 

يف  دارت  احللقة،  مبو�صوع  مبا�رضة 

خاطري، �صتكون مو�صوع حديث هذا 

اليوم، ورمبا يف اأحاديث اأخرى.

اأوىل تلك املالحظات تتعلق مبو�صوع 

طرح  التي  وبالطريقة  ذاته،  النقا�ض 

فيها ال�صوؤال. فقد حملت طريقة طرحه 

جملة من الفر�صيات املغلوطة. اأولها 

الإيحاء باأن ا�صتثمار الأموال الأجنبية 

اإيجابي  �صيء  العربية  البلدان  يف 

ومفيد، واأن غيابه رمبا ي�صكل معوقا رئي�صيا من معوقات التنمية 

يف بلداننا. وهذه الإجابة التقريرية بحاجة اإىل مراجعة واإعادة 

قراءة ومتحي�ض، �صنتناولها لحقا.

اأن  ذلك  تعميمية،  ب�صيغة  ال�صوؤال  طرح  هي  الأخرى،  الفر�صية 

ينبغي  اأنه  مبعنى  عامة،  حالة  لي�صت  اإليها  امل�صار  املعوقات 

املثال،  �صبيل  النفطية، على  البلدان  بن�صبيتها. فهي يف  الإقرار 

بقوة،  موجودة  فلكية  اأرقام  اإىل  الدخل  معدلت  ت�صل  حيث 

البريوقراطية،  يقال عن معوقات، ك�صيادة كابو�ض  رغم كل ما 

مع  تتما�صى  ل  ولوائح  قوانني  ووجود  الإداري،  الأداء  و�صعف 

روح الع�رض.

الفر�صية الثالثة التي اأوحى بها ال�صوؤال، هي النظر اإىل ال�صتثمار، 

احلال.  لواقع  خمالف  ذلك  اأن  مع  واحدا،  مو�صوعا  باعتباره 

الوطن العربي ي�صم اأن�صطة وجمالت وا�صعة وخمتلفة، ومتطلبات 

الأن�صطة. ف�رضوط  باختالف  الأجنبي، تختلف  ال�صتثمار  جناح 

جناح ال�صتثمار يف املجال ال�صياحي هي بالتاأكيد خمتلفة عن 

ال�صناعات  اأو  امل�رضفية،  الأن�صطة  ال�صتثمار يف  �رضوط جناح 

البرتوكيماوية، اأو يف حقل الزراعة، اأو ا�صتكمال البنية التحتية، 

وهكذا..

واإذا ما انتقلنا من الفر�صيات وعدنا اإىل ال�صوؤال نف�صه، وحتدثنا 

�صيربز  العربية،  البلدان  يف  الأجنبي  ال�صتثمار  معوقات  عن 

طرحه  يكون  اأن  يفرت�ض  اآخر،  وجوهري  بديهي  �صوؤال  اأمامنا 

ملاذا  املعوقات.  عن  ال�صوؤال  لطرح  املقدمة  هو  عليه  والإجابة 

العربية؟.  بلداننا  يف  الأجنبية  ال�صتثمارات  اإىل  بحاجة  نحن 

ورمبا بدا ال�صوؤال غريبا وم�صتهجنا لدى الكثري من النا�ض. فكل 

ال�صتثمارات  لزيادة  ت�صعى  ال�صواء  على  الثالث  العامل  بلدان 

الأجنبية يف بلدانها، باعتبار اأن ذلك هو ال�صبيل، رمبا الوحيد، 

على  للق�صاء  عمل  فر�ض  واإيجاد  القت�صادية،  اأزماتها  حلل 

البطالة، واأي�صا لتحقيق الرخاء ورفع م�صتوى العي�ض.

ملاذا نحن بحاجة اإىل ا�صتثمار الأموال الأجنبية يف بلداننا، �صوؤال 

ينبغي اأن تكون الإجابة عنه مرتبطة بربامج التنمية، واإل انطبق 

ق�صايا  طحينا«.  اأرى  ول  جعجعة  “اأ�صمع  القائل:  املثل  علينا 

التنمية، يف بلدان العامل الثالث، وب�صمنه العامل العربي، مرتبطة 

الأولويات،  على  يركز  مركزي  تخطيط  بوجود  اأ�صا�صي،  ب�صكل 

واأدوات  خمرجات  حتفيز  على  ويعمل  املحركة،  القوى  وتن�صيط 

التنمية. من دون التخطيط، تغرق بلداننا يف فو�صى اقت�صادية، 

وي�صودها الفقر والبوؤ�ض، ول ت�صتطيع التناف�ض مع عامل �صناعي 

متقدم، يحمل من الكفاءة واخلربة ما يجعله يتقدم علينا اأ�صعافا 

م�صاعفة.

من غري املعقول، يف جمتمعات مل ت�صق طريقها بعد، نحو التنمية 

اآدم �صميث: “دعه يعمل«، ل�صبب  والتطور والبناء اعتماد مذهب 

ب�صيط هو اأن التناف�ض يف ال�صوق هو لي�ض بني اقت�صادات متكافئة 

من حيث القدرة والقوة، ولكنه بني عامل متقدم، يزخر باخلربات 

والإمكانيات، بداأت ثورته ال�صناعية منذ اأكرث من ثالثة قرون، 

وبني عامل اآخر مل يبداأ بعد رحلته نحو هذه الثورة. مل تكن اأوروبا 

لأن  تخطيط،  برامج  اإىل  بحاجة  الأوىل  ال�صناعية  ثورتها  يف 

ال�صاعدة  القوى  وكانت  بقوة...  ي�صندها  كان  التاريخي  التطور 

اآنئذ تتناف�ض مع طبقة اإقطاعية متخلفة، تنذر كل التطورات التي 

جتري من حولها بقرب اأفولها.

العامل  تغري  لقد  بلداننا.  يف  مياثله  ما  له  لي�ض  الواقع  هذا 

جمالت  يف  عدة  ثورات  وحدثت  املرات،  اأ�صعاف  حولنا  من 

اقت�صادي  بنظام  الدول  وارتبطت  والت�صالت،  التكنولوجيا 

معوقات االستثمار في البلدان العربية
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نحن،  اأ�صبحنا  عاملي، 

ا�صتهالك  ب�صيغة  واإن 

من  جزءا  منتجاته، 

القت�صادية.  ماكنته 

اإىل  العامل  حتول 

�صادت  �صغرية،  قرية 

املركز  نظرية  فيها 

والأطراف، حيث املركز 

والرخاء  بالتقدم  ينعم 

يقت�رض  بينما  والتطور، 

على  الأطراف،  دور 

يف  املركز  نهم  اإ�صباع 

مزيد من الرثوة واجلاه، 

اخلام  املواد  وتاأمني 

لت�صغيل  والأ�صا�صية 

وا�صعة  �صوق  جمرد  جعله  واأي�صا  ال�صمال،  يف  ال�صناعية  الآلة 

للمنتجات امل�صتوردة.

تغيري هذه املعادلة، مل�صلحة التطور والتنمية يف بلداننا، يتطلب 

تدخال مبا�رضا من احلكومات، مبا ي�صهم يف اإيجاد خطط تنمية 

العربي،  الوطن  يف  التحتية  البنية  ا�صتكمال  تتجاوز  حقيقية، 

اإىل  قرن،  ن�صف  على  يزيد  ما  عنها  احلديث  على  م�صى  والتي 

فيه.  نعي�ض  الذي  الكوين  الع�رض  خ�صائ�ض  اأهم  مع  التماهي 

الكبرية،  الأبعاد  باقت�صادات  الهتمام  اخل�صائ�ض  هذه  واأهم 

بني  وا�صعة  اندماجات  حتقيق  اأبجدياتها  اأب�صط  يف  تعني  التي 

تكون  كربى،  اقت�صادية  تكتالت  واإقامة  ال�صغرية،  املوؤ�ص�صات 

قادرة على ال�صمود والتناف�ض يف الأ�صواق العاملية.

من هنا حت�رض بقوة فكرة التكامل القت�صادي العربي، والوحدة 

القت�صادية، كو�صيلتني ل مفر منهما للخروج من عنق الزجاجة. 

احلكومات  وقعتها  عديدة  اتفاقيات  هناك  ال�صياق،  هذا  يف 

الدول  اإطار جامعة  اأو ب�صكل جماعي، يف  اإما منفردة،  العربية، 

و�صمن  وتن�صيطها.  اإحيائها  اأجل  من  ال�صعي  ينبغي  العربية 

منظور التكامل القت�صادي العربي، ي�صبح لزاما التنبه ملختلف 

املعوقات والعمل على حلها.

ي�صبح ال�صتثمار الأجنبي، �صمن هذه الروؤية، عن�رضا م�صاعدا يف 

امل�صاهمة بربامج التنمية، املعدة بروية وعمق. ويحكم وجوده 

اأ�صواقنا. اإن ح�صور املال  عدم توفر خربات وكفاءات ذاتية يف 

الأجنبي، اإذاً، هو رهن حلاجتنا له. ويف كل احلالت، ينبغي اأن 

يكون وا�صحا يف عقولنا اأن هدف امل�صتثمر لي�ض من ال�رضوري 

اإن هدفه بب�صاطة هو و�صع كميات من  اأهدافنا.  اأن يتقابل مع 

اأما  اأعلى.  مالية  موارد  حتقيق  بغية  واخلربات،  والكفاءة  املال 

له،  بالن�صبة  �صاأن  ذات  فلي�صت  الأر�ض  على  املتحققة  النتائج 

بالن�صبة  اأما  امل�صتقبلية.  م�صاحله  ح�صاب  على  كانت  رمبا  بل 

البنية  يف  هيكلية  تغيريات  اإحداث  هو  التنمية  هدف  فاإن  لنا، 

اجليل  م�صتقبل  ويوؤمن  والرخاء  الأمن  يحقق  مبا  الجتماعية، 

احلا�رض والأجيال القادمة يف وطن �صعيد وعي�ض رغيد.

ل تتطلع خطط التنمية احلقيقية اإىل حل موؤقت لأزمة م�صتع�صية 

للبلدان العربية، بل اإىل اخلروج، ب�صكل نهائي من حال التخلف 

والبقاء اأ�صرية يف خانة 

اإىل  النامية،  البلدان 

قائمة البلدان املتقدمة. 

فاإنه  ال�صديد،  ولالأ�صف 

من  اأكرث  م�صي  رغم 

ن�صف قرن، منذ اأجنزت 

العربية  الأقطار  معظم 

ورغم  ا�صتقاللها، 

الطنانة  الأحاديث 

اقت�صادية  خطط  عن 

مل  طموحة،  وبرامج 

عربي  قطر  يتمكن 

من  اخلروج  من  واحد 

والبقاء  التبعية،  اأ�رض 

خانة  �صمن  الأ�رض،  يف 

الدول النامية.

التكامل القت�صادي العربي، الذي نتحدث عنه لي�ض �صم اأ�صفار 

الأ�صفار.  من  مزيد  �صوى  عنها  ينتج  ل  البع�ض،  بع�صها  اإىل 

العربية،  البلدان  اإعادة ت�صكيل اخلارطة القت�صادية جلميع  اإنه 

مبا  البلدان،  هذه  بني  اأمكن  حيثما  كربى،  اندماجات  وحتقيق 

اإنه  ملواطنيها.  الجتماعي  العدل  وحتقيق  تطويرها  يف  ي�صهم 

لتدفق  الأبواب  وفتح  اجلمركية،  احلواجز  اإلغاء  اأي�صا  يعني 

لي�ض فقط العمالة العربية، ولكن الر�صاميل اأي�صا. ويعني اأي�صا 

تخفيف حدة التناف�ض القت�صادي بني البلدان العربية، واعتماد 

�صيغ التن�صيق بدل من التناف�ض، بحيث نتجه، بدل من التناف�ض 

العربية، كما  البلدان  بني منتجات من نوع واحد، يف عدد من 

هي احلال مع ال�صناعات البرتوكيماوية، اإىل حتقيق اندماجات 

الأ�صواق  يف  التناف�ض  على  وقدراتنا  قوتنا  من  تعزز  كربى، 

العاملية.

ومن اأجل م�صلحة العمل العربي امل�صرتك، والدفع بعملية التنمية 

الأن�صطة  بني  الف�صل  حماولة  ينبغي  الأمام،  اإىل  بقوة  العربية 

تنحدر  ل  بحيث  الطارئة،  ال�صيا�صية  واخلالفات  القت�صادية 

عند  الهاوية،  اإىل  القت�صاديني  والتن�صيق  التكامل  حماولت 

ا�صطدامهما باأي خالف يحدث بني نظام عربي واآخر. م�صالح 

ما  واإذا  والعواطف،  العتبارات  تكون فوق كل  اأن  ينبغي  الأمة 

فاإن  اليومية،  واأمورهم  النا�ض،  معا�ض  امل�صالح  هذه  �صملت 

و�صيكون  ع�صية،  �صتكون  عنها  الرتاجع  اأو  �رضبها،  حماولت 

باأمة  اإمياننا  يتحول  القت�صادي  باملدخل  الف�صل.  ماآلها 

عربية قوية موحدة، من حلم رومان�صي، نتغنى به يف اأدبياتنا 

وي�صبح  والأرقام.  الإجنازات  تعززه  واقعي  فعل  اإىل  واأ�صعارنا 

اخلالق  الفعل  من  وجزءاً  اإيجابيا،  عامال  الأجنبي  ال�صتثمار 

واملن�صود للحاق بحركة التاريخ.

التنمية  ما هي معوقات حتقيق هذا احللم..؟ وما هي معوقات 

معوقات  هي  ما  وبالتايل  العربي؟،  القت�صادي  والتكامل 

ال�صتثمار الإيجابي الأجنبي يف البلدان العربية؟ وكيف ال�صبيل 

اأ�صئلة هامة وملحة �صوف نبحثها  للخروج من هذه املعوقات؟ 

يف العداد املقبلة من املجلة.
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اقت�شاد عربي

خطة خمسية كويتية بـ103 مليارات دوالر

لإنفاق  خم�صية  اإمنائية  خطة  على  الكويتي  الربملان  وافق 

34.15 مليار دينار كويتي )103 مليارات دولر( على م�صاريع 
تنموية رغم النخفا�ض ال�صديد يف اأ�صعار النفط.

اآذار  وحظيت اخلطة التي تبداأ يف ني�صان املقبل وتنتهي يف 

وامتناع  نواب،  اأربعة  رف�ض  مقابل  نائبا   33 بتاأييد   2020
واحد عن الت�صويت.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية هند ال�صباح اإن اخلطة جزء 

لكي ت�صبح مركزا جتاريا وماليا بحلول  الكويت  من جهود 

.2035
وزي��ادة  املحلي  الناجت  اإجمايل  زي��ادة  اإىل  اخلطة  وتهدف 

الكويتيني  الإقت�صاد وزيادة عدد  القطاع اخلا�ض يف  ح�صة 

العاملني يف القطاع اخلا�ض، بح�صب الوزيرة.

من  الإقت�صاد  يف  اخلا�ض  القطاع  ح�صة  ترتفع  اأن  ويتوقع 

26.4  % حاليا اإىل 41.9  %، بح�صب ما قال م�صوؤول املجل�ض 
الأعلى للتخطيط اأمام الربملان خالل مناق�صة اخلطة.

يف  الكبري  النخفا�ض  رغم  للخطة  احلكومة  اق��رتاح  وياأتي 

الكويت  عائدات  من   %   94 بنحو  �صاهم  الذي  النفط  اأ�صعار 

خالل ال�صنوات املالية ال�16 ال�صابقة.

كبرية،  نقدية  احتياطات  متلك  التي  احلكومة  واأع��ل��ن��ت 

ميزانيتها للعام 2015-2016 وتوقعت عجزا مبقدار 24 مليار 

دولر وخف�صا بن�صبة 17  % يف الإنفاق العام، اإل اأنها اأكدت 

اأن انخفا�ض العائدات لن يوؤثر يف الإنفاق على امل�صاريع.

من ناحية اأخرى انقطع التيار الكهربائي م�صاء اأم�ض الأربعاء 

با�صم  ر�صميا  متحدثا  لكن  الكويت.  يف  وا�صعة  مناطق  عن 

اأن  اأكد  للدولة  اململوكة  الكويتية  الوطنية  البرتول  �رضكة 

النقطاع مل يوؤثر على �صادرات النفط.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت من النفط اخلام حاليا نحو 

3.15 ماليني برميل يوميا يتم تكرير 940 األف برميل منها 
يف ثالث م�صاٍف كويتية.

حظر
احلظر  التنفيذ  ح��ي��ز  دخ���ل 

على  اهلل  رام  فر�صته  ال��ذي 

ب��ي��ع وت�����ص��وي��ق م��ن��ت��ج��ات 

الأرا�صي  يف  “اإ�رضائيلية« 
الفل�صطينية ردا على احتجاز 

ال�صلطة  لأم��وال  “اإ�رضائيل« 
الفل�صطينية.

تسييل
 ق���ال���ت ����رضك���ة اأب��وظ��ب��ي 

»جا�صكو«  الغاز  ل�صناعات 

و�رضكة اأبوظبي لت�صييل الغاز 

اأر�صتا عقودا  اإنهما  »اأدجاز«، 

دولر  م��ل��ي��ار   1.6 قيمتها 

معاجلة  من�صاآت  لتو�صعة 

الغاز الطبيعي يف البالد.

رواتب
يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت   

الوطني  ال��ت��واف��ق  ح��ك��وم��ة 

روات���ب  اإن  الفل�صطينية، 

عن  العموميني،  املوظفني 

املا�صي،  الثاين  كانون  �صهر 

�صت�رضف وفق ن�صب متدرجة. 

 

مديونية
املرتفعة  امل��وؤ���رضات  ت�صع   

امل��غ��رب  يف  ل��ل��م��دي��ون��ي��ة 

منوذجه التنموي على املحك، 

املنحى  اأن  مراقبون  وي��رى 

الت�صاعدي للديون اخلارجية 

الختيارات  طبيعة  اإىل  عائد 

الإقت�صادية واملالية.

مشروع
 ق��ال امل�����رضف ال��ع��ام على 

م�������رضوع ق��ن��اة ال�����ص��وي�����ض 

اجل��دي��دة اإن���ه ق��د مت اإجن���از 

اأعمال  اإجمايل  % من     83.4
امل�رضوع،  يف  اجل��اف  احلفر 

مليون   230 بنحو  واملقدرة 

مرت مكعب من الرمال. 

قطارات
ت�صلم العراق 4 قطارات فائقة 

ال�����رضع��ة، م��ن اإج��م��ايل 12 

قطارا تعاقد عليها مع �رضكة 

يف  ال�صينية  »دى.اإى.���ص��ى« 

عام 2012 بقيمة 138 مليون 

دولر، ليبلغ بذلك عددها 11 

قطاراً. 

خفض
اأعلن البنك املركزي الأردين، 

الفائدة  اأ�صعار  �صيخف�ض  اأنه 

بها  يقر�ض  التي  الرئي�صية 

اأ�صا�ض،  نقطة  ب�25  البنوك 

وهو اأول خف�ض يجريه البنك 

منذ حزيران املا�صي.

صكوك
يعتقد خرباء مالية جزائريون 

ال�صكوك  اإىل طرح  اللجوء  اأن 

خرات 
رّ
املد لتعبئة  الإ�صالمية 

العمومية  امل�صاريع  ومتويل 

ملواجهة  الأم��ث��ل  احل��ل   
رّ
يعد

م�صكلة تراجع مداخيل البالد 

ب�صبب تراجع اأ�صعار النفط.

خسائر
تتكبد  اأن  ال��دويل  البنك  ر 

رّ
ق��د

ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ض  دول 

 215 بنحو  خ�صائر  اخلليجي 

اأ�صهر  �صتة  يف  دولر  مليار 

يف  النفط  اأ�صعار  ا�صتمرت  اإذا 

م�صتويات متدنية قيا�صية. 

شراء
ا����ص���رتت اخل���ط���وط اجل��وي��ة 

 9.99 ن�صبتها  ح�صة  القطرية 

)اآي.اإيه. جمموعة  يف  باملئة 

جي( مقابل نحو 1.15 مليار 

مليار   1.7( ا�صرتليني  جنيه 

مع  عالقاتها  لتعزرّز  دولر( 

الربيطانية  املالكة  ال�رضكة 

واأيبرييا الإ�صبانية.

أضرار
بلغ حجم الأ�رضار التي حلقت 

من  الليبي  الكهرباء  بقطاع 

�صهدتها  التي  الأح��داث  جراء 

نحو  املا�صي  ال��ع��ام  ليبيا 

حتى  يتم  ومل  دولر.  مليار 
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705 ماليين دوالر هي احتياجات الضفة وغزة

طالب وزير الإقت�صاد الوطني يف حكومة التوافق الفل�صطينية 

حممد م�صطفى، ومن�صق ال�صوؤون الإن�صانية يف الأمم املتحدة 

دولر  ماليني   705 بتوفري  ال��دويل  املجتمع  راويل،  جيم�ض 

1.6 مليون  لتلبية الإحتياجات الإن�صانية العاجلة لأكرث من 

اجلاري  للعام  غ��زة،  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  فل�صطيني 

.2015
الإقت�صاد والأمم  وقال بيان م�صرتك �صادر عن مكتب وزير 

املتحدة اإن املبلغ املطلوب يلزم لتنفيذ 207 م�صاريع، كانت 

غري  منظمة   64 بينها  من  عاملية،  منظمة   77 طرحتها  قد 

حكومية، و13 وكالة تابعة لالأمم املتحدة.

تنفيذها  املطلوب  امل�صاريع  من   %  80 اأن  البيان  واأ�صاف 

الأم��ن  وتعزيز  غذائية  وم���واد  م�صاكن  ت��وف��ري  ت�صتهدف 

الناحية  الأكرث �صعفًا من  الفل�صطينية  ال�رضائح  الغذائي لدى 

تنفيذها  امل��راد  امل�صاريع  غالبية  اإن  حيث  الإقت�صادية، 

�صتكون يف قطاع غزة.

�صهد  املا�صي  العام  اإن  بالبيان،  له  كلمة  يف  راويل  وقال 

الأرا���ص��ي  يف  الإن�صانية  الإحتياجات  يف  ح��ادا  ارتفاعا 

الفل�صطينية، م�صيفا اأنه ما زال هناك ما يقرب من مائة األف 

�صخ�ض غري قادرين على العودة اإىل منازلهم يف غزة.

واأ�صاف امل�صوؤول الدويل اأنه يف ال�صفة الغربية يعي�ض الآلف 

اإقت�صادية �صعبة ومزمنة، ويعانون خطر فقدان  يف ظروف 

منازلهم واأماكن ك�صب عي�صهم نتيجة عمليات الهدم، م�صرياً 

اإىل اأن وكالت الإغاثة اإذا مل حت�صل على م�صاعدات فاإن اأكرث 

من 22 األف عائلة �صتظل مهجرة، واأكرث من 1.6 مليون �صخ�ض 

�صيحرمون من املياه وخدمات ال�رضف ال�صحي وامل�صاعدات 

الغذائية املالئمة.

املركزي  اجلهاز  عن  �صادر  تقرير  ذك��ر  نف�صه  الوقت  يف 

لالإح�صاء الفل�صطيني اأن معدل البطالة يف فل�صطني بلغ 29.1 

 %  32 % خالل الربع الأخري من العام املا�صي، مقارنة مع 
خالل الربع الثالث من العام نف�صه، و27.1 % يف الفرتة نف�صها 

من 2013.

 194.7 قرابة  غزة  قطاع  يف  العمل  من  العاطلني  عدد  وبلغ 

األفا، بينما بلغ عددهم يف ال�صفة الغربية 142.2 األفا، ومل يتم 

العمل  لقانون  ب�صبب خ�صوعها  القد�ض  البطالة يف  احت�صاب 

الإ�رضائيلي.

الآن اإجراء تقدير كامل حلجم 

الأ�رضار.

قنص
ف���ق���دت �����رضك����ات ط����ريان 

اأمريكية ما ل يقل عن خم�ض 

نقاط مئوية من ح�صتها من 

حجوزات الرحالت اجلوية اإىل 

وجنوب  الهندية  القارة  �صبه 

املناف�صة  ب�صبب  اآ�صيا  �رضق 

املحتدمة من ناقالت اخلليج.

 

غاز
ما  ل���ص��ت��رياد  م�رض  ت��ه��دف 

يقرب من ثمانية مليارات مرت 

الإ�رضائيلي  الغاز  من  مكعب 

�صنويا ملدة 15 عاما تبداأ من 

مليار  �صتني  مقابل   ،2017
دولر، وهو ما يالقي رف�صًا 

�صعبيًا م�رضيارّ .

إستثمار
ت��ب��ح��ث ال���ك���وي���ت ���ص��م��ن 

فر�ض  عن  خليجي،  تن�صيق 

تعزز  م�رض  يف  لالإ�صتثمار 

ال��ت�����ص��ام��ن م���ع ال��ق��ي��ادة 

عن  ونقل  احلالية.  امل�رضية 

القول  الكويتي  املالية  وزير 

خليجيا  تن�صيقا  هناك  اإن 

لتحقيق هذا التوجه.

تهديد
منذ �صدور الإعالن الد�صتوري 

جمل�ض  وت�����ص��ك��ي��ل  ال��ي��م��ن��ي 

الت�رضيحات  توالت  رئا�صي، 

والتلميحات با�صتخدام ع�صا 

على  الإقت�صادية  العقوبات 

فر�صت  التي  اجلديدة  الإدارة 

نف�صها على ال�صاحة اليمنية.

تعاون
الإيرانية  الطاقة  وزارة  وقعت 

امل��ائ��ي��ة  امل������وارد  ووزارة 

للتعاون  اإتفاقية  اجلزائرية، 

الإجتماع  يف  وذلك  امل�صرتك، 

امل�صرتكة  الفنية  للجنة  ال�5 

الذي عقد يف اجلزائر العا�صمة.

دعاوى
امل��ح��ال يف  بع�ض  ت��زال  ل 

مدينة  يف  حيوية  اأح��ي��اء 

مغلقة  ال�����ص��ع��ودي��ة،  ة 
رّ
ج���د

وقت  يف  الغاز،  وجود  لعدم 

ح��ول  ال��ت��وت��ر  ف��ي��ه  ازداد 

الغاز  �رضكة  موظفي  ق�صية 

دع��اوى  رف��ع  بعد  الوطنية 

�صد ال�رضكة.

تقشف
املركزي  ليبيا  م�رضف  دعا 

تق�صفية  اإج��راءات  تطبيق  اإىل 

موازنة  يف  حاد  عجز  خ�صية 

العجز  ن�صبة  اأن  2015، معلنا 
بلغت  التي   2014 موازنة  يف 

مليار   42 ح���واىل  قيمتها 

دولر ناهزت 55 باملئة.

تحويل
يف  ال�صعودي  ال�صفري  ق��ال 

العزيز  عبد  اأح��م��د  القاهرة 

قطان اإن ال�صندوق ال�صعودي 

ل��ل��ت��ن��م��ي��ة )ح���ك���وم���ي( ق��ام 

مبلغ  ي��ع��ادل  م��ا  ب��ت��ح��وي��ل 

اأم��ريك��ي  دولر  مليون   60
املالية  وزارة  ح�صاب  اإىل 

الفل�صطينية. 

خفض
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ام��ت��ن��ع 

للخطوط اجلوية القطرية عن 

اخلف�ض  حجم  على  التعليق 

امل���زم���ع ع���ن ر����ص���وم غ��الء 

اخلف�ض  اإن  وق���ال  ال��وق��ود. 

مبا�رضة  مرتبطا  يكون  ل��ن 

بهبوط اأ�صعار النفط مبا يزيد 

على 50   %.

قرض
قال رئي�ض اللجنة املالية يف 

جمل�ض النواب الأردين النائب 

ب��الده  اإن  ال��ق��رن��ة  ي��و���ص��ف 

مليارات   8.69 �صتقرت�ض 

لت�صديد  احل��ايل  العام  دولر 

اأق�صاط الديون وفوائدها التي 

ت�صتحق هذا العام.
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اقت�شاد دولي

اأزمة  تئن حتت وطاأة  اأوروبا  بينما كانت 

مالية اقت�صادية بني عامي 2008 و2013 

عام  يف  الكبري  الك�صاد  منذ  الأق�صى  هي 

1929، كانت بولندا، الدولة اخلارجة حديثا 
اقت�صاد  اىل  ال�صيوعي  النظام  عباءة  من 

جتنبت  التي  الوحيدة  الدولة  ال�صوق، 

اأثار  منوذجا  لة  م�صكرّ الأزمة،  هذه  بنجاح 

اختيار  كان  وما  والعامل.  اأوروبا  اإعجاب 

تا�صك،  دونالد  البولندي  الوزراء  رئي�ض 

رئي�صا ملجل�ض الحتاد الأوروبي اإل تعبريا 

البلد يف  هذا  بنجاح  والثقة  الإعجاب  عن 

اأوروبا  يف  فقرا  البلدان  اأكرث  من  التحول 

القارة  م�صتوى  على  اقت�صاد  �صاد�ض  اإىل 

العجوز، والع�رضين على م�صتوى العامل.

’�صيتي  بنك  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  وقال 

والذي  اوليخوف�صكي،  اندجي  هاندلويف’، 

بداية  يف  اخلارجية  وزير  من�صب  توىل 

نائبا  وقبلها  ال�صيوعية،  بعد  ما  احلقبة 

لرئي�ض البنك الوطني )املركزي البولندي(، 

واأخريا خا�ض النتخابات الرئا�صية، »ما 

كان لبولندا اأن تنجح لول ان�صمامها اإىل 

الحتاد الأوروبي )يف عام 2004(«.

نن�صى  األ  »علينا  اأوليخوف�صكي،  واأ�صاف 

اأوروبا  وبني  بيننا  الدخل  يف  الفوارق  اأن 

وهذه  للغاية،  وعميقة  كبرية  الغربية 

ويحفزنا  يحركنا  ما  هي  بالذات  الفوارق 

هذه  م�صتوى  اإىل  للو�صول  العمل  على 

الدول«.

بولندا  جناح  فاإن  اأوليخوف�صكي،  بح�صب 

والقت�صادية  املالية  الأزمة  جتنب  يف 

واأوروبا  املتحدة  بالوليات  ع�صفت  التي 

احلذر  ونهج  معتدلة،  مديونية  خ�صو�صا: 

املالية  الأدوات  عن  وابتعاد  للبنوك، 

منذ  نقرت�ض  بداأنا  »نحن  وقال  املعقدة. 

مديونيتنا  ت�صل  مل  ولهذا  فقط،  عاما   25
مثل  دول  بينما  عالية،  م�صتويات  اإىل 

بريطانيا واإيطاليا وغريهما تقرت�ض منذ 

مئات ال�صنني«.

 %   50 حواىل  بولندا  مديونية  وت�صكل 

اأقل  وهي  الإجمايل،  املحلي  الناجت  من 

الحتاد  دول  يف  املديونية  متو�صط  من 

الأوروبي ال�27 والبالغة 76  %، يف حني 

كاليونان  الحتاد  دول  بع�ض  يف  ت�صل 

اإىل نحو 150  %.

ما خفف من عبء املديونية على بولندا، 

املالية  الأزمة  تواجه  تاليا  وجعلها 

بالأحرى  اأو  معتدلة،  مبديونية  العاملية 

العوامل  اأهم  اأحد  وكان  بل  ن�صبيا،  قليلة 

يف  القت�صادية  التحولت  اإجناح  يف 

بولندا تقلي�ض حجم الديون بعيد التوافق 

عليها  ي�صيطر  كان  التي  ال�صلطة  بني 

»حركة  بقيادة  واملعار�صة  ال�صيوعيون 

عام  يف  فالي�صا  ليخ  بزعامة  الت�صامن« 

املائدة  ب�«اتفاق  عرف  ما  وهو   ،1989
نادى  دول  اأ�صقطت  حيث  امل�صتديرة«، 

البالغ  البالد  ديون  من   %   50 باري�ض 

حينه،  يف  دولر  مليار   30.1 حجمها 

عالوة على مقاي�صة جزء اآخر من الديون، 

نحو  الأجنبية  امل�صارف  اأ�صقطت  بينما 

49  % من م�صتحقاتها لدى بولندا والبالغ 
حجمها 11.3 مليار دولر.

اأما العامل الثاين، الذي �صاهم يف جتنيب 

العاملية،  املالية  الأزمة  تداعيات  بولندا 

ب�«ثقافة  فتمثل  اأوليخوف�صكي،  بح�صب 

الن�صباط املايل ال�صائدة يف البالد«.

امل�رضيف  القطاع  »معظم  وقال مو�صحا 

يف  مبا  الأجانب،  من  مملوك  بولندا  يف 

ذلك هذا البنك )�صيتي هاندلويف( حيثاإنه 

�صيتي  ملجموعة  ارباع   3 بن�صبة  مملوك 

منذ  اختيارنا  كان  هذا  الأمريكية.  بانك 

اإما  خيارين،  اأمام  كنا  التحولت.  بداية 

قليلة،  وهي  البولندية  بالأموال  العمل 

واإما فتح باب ال�صتثمار اأمام الأجانب«.

لرئي�ض  نائبا  حينها  »كنت  واأ�صاف: 

كل  اإىل  اأ�صافر  وكنت  الوطني،  امل�رضف 

على  البنوك  كل  واأ�صجع  اأوروبا  اأنحاء 

القدوم اإىل هنا، ويف الوقت نف�صه كنا نعمل 

امل�صارف  على  رقابة  نظام  و�صع  على 

وقد  بالقانون،  التزامها  مدى  حيث  من 

جنحنا يف خلق نظام قوي واآمن. قانون 

عقالين ل يت�صبب بخالفات، والنتيجة اأننا 

الآن ل�صنا حتت تهديد من الأجانب ب�صحب 

اأموالهم بني ليلة و�صحاها«.

وتابع: يف كل نف�ض وجهان، وجه للمرح 

الدول  يف  الغالب  هو  وهذا  والنب�صاط، 

املتو�صط  الأبي�ض  البحر  على  املطلة 

لل�رضامة  ووجه  واليونان،  اإيطاليا  مثل 

اأملانيا.  حال  هي  وهذه  والن�صباط، 

نحن نريد الفرح واملرح كدول املتو�صط، 

وباإمكانكم روؤية البولنديني يرق�صون يف 

والأعياد،  املنا�صبات  بع�ض  يف  ال�صوارع 

اأن نكون كالأملان:  ولكن يف العمل نريد 

خرين، وحل�صن 
رّ
دقيقني، ومن�صبطني، ومد

يف  املن�صبطة  النف�ض  تغلبت  فقد  احلظ، 

جهازنا امل�رضيف، ولو ب�صعوبة.

معجزة بولندا.. اإلقتصاد الفتي في أوروبا العجوز
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تداعيات  بولندا  جنبت  التي  العوامل  اأحد 

هام�صي،  بقدر  ولو  اأي�صا،  املالية  الأزمة 

تاأخرها يف الن�صمام اإىل العملة الأوروبية 

اإىل  ان�صمت  بينما  اإذ  »يورو«،  املوحدة 

الحتاد الأوروبي يف عام 2004، فاإنه كان 

اأن تن�صم اإىل منطقة »اليورو«  من املقرر 

يف عام 2015، لكن الأزمة املالية وانتقال 

مركزها من الوليات املتحدة اإىل اأوروبا، 

حول  البولندي  ال�صارع  يف  جدل  ر 
رّ
فج

وتعالت  اليورو،  اإلإىل  الن�صمام  جدوى 

الأ�صوات التي تدعو اإىل الرتيث يف اتخاذ 

الأمر جتاوز  لو تطلب  هذه اخلطوة، حتى 

املوعد امل�صتهدف )2015(.

بولندا  ان�صمام  اأوليخوف�صكي: عدم  وقال 

جتنب  يف  �صاعد  اليورو  اإىل  املبكر 

تداعيات الأزمة، فاحلكومة حافظت على 

)العملة  ال�رضف  �صعر  يف  للتحكم  اأداتها 

البولندية زلوتي(.

من  اأوليخوف�صكي  قلل  فقد  ذلك،  ومع 

نتابع  »نحن  بقوله  العامل،  هذا  اأهمية 

ونقارن  اليورو  اإىل  الن�صمام  م�صاألة 

التي  مثال،  �صلوفاكيا  مع  لدينا  الو�صع 

الأوروبية.  العملة  اإىل  مبكرا  ان�صمت 

الأزمة  على  رمبا  �صنوات  ع�رض  �صننتظر 

اأتوقع   . دقيقة  مبقارنة  لنخرج  املالية 

لو كان  يكون كبريا. حتى  لن  الفارق  اأن 

ان�صمامنا  لتاأخر  اإيجابي  تاأثري  هناك 

تاأثري  اأنه  اأعتقد  فال  اليورو،  منطقة  اإىل 

ال�صمود  هو  الأهم  العن�رض  جوهري. 

مقاومة  على  البولندي  القت�صاد  وقدرة 

الأكرث  العمل  هو  هذا  اأن  اأعتقد  الأزمة. 

الأعمال  رجال  وحتى  تاأثريا،  والأعمق 

لدينا كانوا دائما يف ت�صاوؤل: عن اأية اأزمة 

يتحدثون؟ نحن دائما يف اأزمة«.

واأ�صاف: الأمر ب�صيط. الإقت�صاد البولندي 

�صغرية  �رضكات  من  الأغلب  يف  يتكون 

يتعاون  الأزمات  وقت  ويف  ومتو�صطة، 

اأ�صحاب العمل مع العمال، اإما يف خف�ض 

الرواتب، اأو تقليل �صاعات العمل، ويتعهد 

اأ�صحاب العمل بتعوي�صهم يف وقت لحق. 

ال�رضكات  يف  موجودة  غري  املرونة  هذه 

قدرتنا على مواجهة  لهذا كانت  الكبرية. 

الأزمات عالية.

ويف املح�صلة، فقد كان ن�صيب بولندا اأقل 

قدر ممكن من التاأثري ال�صلبي نتيجة الأزمة 

املالية، ولي�ض هناك ما يقلق البولنديني، 

اأكرث  واقت�صادهم،  اجلديدة  حياتهم  على 

تاأخذ  رمبا  »فهي  الأوكرانية،  الأزمة  من 

لعام  امل�صتهدف  النمو  من  باملئة  ن�صف 

يفقد  اأن  اأوليخوف�صكي  توقع  اإذ   ،)2014(

القت�صاد البولندي ن�صبة منو بن�صف يف 

بن�صبة  منوا  التوقعات  كانت  حيث  املئة، 

3.5  %، وب�صبب الأزمة قد تهبط اإىل 3  %« 
كما قال اأوليخوف�صكي.

 معجزة إقتصادية

املحلي  الناجت  اقرتب   ،2013 عام  يف 

دولر،  مليار   800 من  لبولندا  الإجمايل 

% منذ    200 م�صجال منوا تراكميا جتاوز 

اأقل  القرن املا�صي، يف  اأوائل ت�صعينيات 

عام  يف  العمال  ثورة  على  �صنة   25 من 

من  التحول  بع�رض  اآذنت  والتي   ،1989
النظام املركزي ال�صمويل اإىل الدميقراطية 

يعرف  بات  فيما  ال�صوق،  واقت�صاد 

باجلمهورية الثالثة.

 بالتوازي، فقد ت�صاعف معدل دخل الفرد 

ع�رضات املرات ليقرتب من 20 األف دولر 

يف عام 2013، بل كان القت�صاد الوحيد 

منوا  �صجل  الذي  الأوروبي  الحتاد  يف 

اإيجابيا مبعدل 1.7  % يف عام 2009، يف 

اأطلقت  التي  العاملية  املالية  الأزمة  اأوج 

يف  العقارية  الرهون  اأزمة  �رضارتها 

يف  جديد  من  واأطلت  املتحدة،  الوليات 

الأوروبية،  الديون  نافذة  من   2011 عام 

ن�صبة  على  يحافظ   ،1993 عام  منذ  وهو 

منو 3– 4  % �صنويا.

اأواخر  يف   %   500 بن�صبة  معدل  ومن 

الثمانينيات واأوائل الت�صعينيات من القرن 

  2 من  اأقل  اإىل  الت�صخم  تراجع  املا�صي، 

م�صتمر  انخفا�ض  يف  وهو   ،2013 يف   %
 2008 عامي  بني  فقط،  �صنوات  اأربع  يف 

العاملية،  املالية  الأزمة  فرتة  و2012، 

  20 بن�صبة  البولندي منوا  القت�صاد  حقق 

%، قابلها ركود وخ�صائر يف اقت�صاديات 
»وهذه  الأخرى،  الأوروبي  الحتاد  دول 

فييجي�صكي،  اأنطوان  قال  مبعجزة«  اأ�صبه 

الدولية  العالقات  معهد  يف  الباحث 

املعجزة  هذه  حتققت  واأ�صاف:  بوار�صو. 

تغرق  الأخرى  اأوروبا  دول  كانت  بينما 

يف اخل�صائر والركود . ورمبا كان انتخاب 

الحتاد  ملجل�ض  رئي�صا  البولندي  تا�صك 

الأوروبي تتويجا لهذا النجاح.

لكن كيف و�صلت بولندا اإىل هذه القدرة من 

ال�صمود يف مواجهة اأزمات كهذه و�صعت 

دول باأكملها على حافة الإفال�ض؟

 ثالثة عوامل أنجحت التحوالت 

االقتصادية
يف مفاو�صات املائدة امل�صتديرة، يف عام 

ال�صلطة  من  مفاو�صا   450 توزع   ،1989
الكني�صة،  ممثلي  برعاية  واملعار�صة، 

اإحداها  كانت  رئي�صية،  جلان  ثالث  على 

والقت�صادية،  الجتماعية  ال�صوؤون  جلنة 

ع�رضات  الثالث  اللجان  عن  وتفرعت 

الطاولة  وب�«اتفاق  الفنية،  اللجان 

ال�صوق  اقت�صاد  خيار  كان  امل�صتديرة«، 

خيارا وا�صحا من دون لب�ض، لكن تطبيقه 

على الأر�ض بالتحول من نظام القت�صاد 

جمة،  �صعوبات  واجه  املوجه  املركزي 

و�صحر  احلرية  اإىل  البولنديني  توق  لكن 

املبادرات الفردية دفعهم اإىل الع�ض على 

اجلرح وامل�صي قدما يف عهدهم اجلديد.

اأوليخوف�صكي »هناك ثالثة درو�ض  وقال 

يف  حدث  ما  يف  منها  ال�صتفادة  ميكن 

بولندا على مدى العقود الثالثة املا�صي، 

التحول،  يف  جتربتنا  جناح  من  ومكنت 

تاأ�ص�صت  الثالثة  اجلمهورية  اأن  اأولها 

بال�صالح  ولي�ض  املفاو�صات،  بف�صل 

ومع  داخلية  مفاو�صات  والنتفا�صات. 

جميع الدول املجاورة لنا. وبينما تفككت 

نف�صها  على  وانق�صمت  املجاورة  الدول 

لدرجة  املا�صي،  القرن  ثمانينيات  يف 

بدل  جريان  �صبعة  لدينا  اأ�صبحت  اأنه 

بل  موحدة،  بقيت  بولندا  فاإن  ثالثة،  من 

وت�صتد قوة وفاعلية مع مرور الوقت«.

النظام  اختيار  فهو:  الثاين  الدر�ض  اأما 

والتعددية  احلريات  واإطالق  الدميقراطي 

انتخابات  واإجراء  مطلق،  ب�صكل  احلزبية 

حرة ونزيهة ومراقبة. وقال اأوليخوف�صكي 

للرت�صح  �صعبة  معايري  توجد  »ل  مازحا 

يف  لدينا  لذلك  ونتيجة  والنتخاب، 

الربملان جمموعة من احلمقى واملجانني. 

ل توجد معار�صة خارج الربملان«.

على  »الق�صاء  فكان  الثالث  الدر�ض  اأما 

الأقل.  على  جزئيا  ولو  املايل،  الف�صاد 

الف�صاد كان و�صيكون، لكن على الأقل لدينا 

ومتلك  و�رضيحة  وا�صحة  ودوائر  اأجهزة 

�صالحيات كافية ملكافحة الف�صاد«.

كانت  العوامل  »هذه  اأوليخوف�صكي  وقال 

التحولت  لإجناح  و�رضورية  اأ�صا�صية 

القت�صادية وال�صيا�صية يف البالد«.
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اقت�شاد دولي

بنك ياباني يلجأ إلى التمويل اإلسالمي
 

قال م�صوؤول يف بنك طوكيو ميت�صوبي�صي يو اإف جي )بي 

تي اإم يو( اإن البنك ياأمل تو�صيع اأن�صطته يف جمال التمويل 

من  دعما  لقى  وقد  اخلليج  ومنطقة  اآ�صيا  يف  الإ�صالمي 

العمالت  متعدد  بارز  )�صكوك(  اإ�صالمية  �صندات  برنامج 

طرح يف ماليزيا.

اإم يو( على  التقليدية مثل )بي تي  البنوك  وت�صاعد جهود 

جرنال  �صو�صيتيه  بنك  ويعتزم  الإ�صالمي،  التمويل  انت�صار 

الفرن�صي وغولدمان �صاك�ض الأمريكي اأي�صا اإ�صدار �صكوك.

وكان )بي تي اإم يو( - وهو جزء من جمموعة ميت�صوبي�صي 

يو اإف جي املالية - قد طرح برناجما خا�صا به لل�صكوك 

يف حزيران املا�صي �صعيا اإىل اأن ي�صبح اأول بنك جتاري 

ياباين يطرق هذه ال�صوق.

و�صيمكن الربنامج وحدته املاليزية )بي تي اإم يو ماليزيا 

برهارد( من جمع ما يعادل 500 مليون دولر من خالل 

�صكوك ت�صل اآجالها اإىل ع�رض �صنوات.

وقال الرئي�ض التنفيذي لبنك )بي تي اإم يو ماليزيا برهارد( 

ناوكي ني�صيدا اإن البنك اأن�صاأ يف عام 2008 هيئة �رضعية 

من  متنوعة  جمموعة  اإب��رام  اأمت  احلني  ذلك  ومنذ  داخلية 

�صفقات التمويل الإ�صالمي يف كل من ماليزيا و�صنغافورة 

وبروناي واإندوني�صيا.

اأن يتيح  �صاأنه  الإ�صالمي من  التمويل  اأن  واأ�صاف ني�صيدا 

اإم يو ماليزيا برهارد(  م�صدر متويل بديال لبنك )بي تي 

يف  واملتنامي  املتزايد  التعر�ض  لتواكب  �صيولته  لإدارة 

التمويل املتعدد العمالت واملوافق لل�رضيعة ال�صالمية.

ين�صط على  البنك  لكن  اإطارا زمنيا لأول �صفقة  يذكر  ومل 

نحو متزايد يف �صوق راأ�ض املال الإ�صالمية.

الأ�صبوع �صفقة  اإم يو( منح هذا  اإن )بي تي  وقال ني�صيدا 

ثالث  ولأج��ل  دولر  مليون  مائة  بقيمة  �صلعية  مرابحة 

�صنوات لفرع القطاع اخلا�ض لبنك التنمية الإ�صالمي.

ي�صار اإىل اأن من اأبرز الأدوات التي ت�صتخدمها املوؤ�ص�صات 

املالية والبنوك واجلهات العاملة وفقا للنظام الإ�صالمي: 

املرابحة وال�صلم والإجارة.

تمويل
النقد  �صندوق  مديرة  قالت 

لغ���ارد  كري�صتني  ال����دويل 

على  �صتح�صل  اأوكرانيا  اإن 

40 مليار دولر  متويل بنحو 

الأرب��ع  ال�صنوات  م��دى  على 

من  تقريبا  ن�صفه  املقبلة، 

�صندوق النقد.

مبيعات
ق����ال����ت �����رضك����ة ب���راي�������ض 

ووترهاو�ض كوبرز للمراجعة 

اإج��م��ايل  اإن  امل��ح��ا���ص��ب��ي��ة 

مبيعات ال�صيارات يف رو�صيا 

قد يرتاجع مبا بني 25 % و35 

واإن  اجل���اري،  ال��ع��ام  يف   %
مبيعات ال�صيارات امل�صتوردة 

�صتتقل�ض بنحو 55 %.

إستدعاء
�صناعة  ���رضك��ة  اإ���ص��ت��دع��ت 

ال�������ص���ي���ارات ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

»ج��اغ��وار لن��د روف���ر«، 104 

ط���رازي  م��ن  ���ص��ي��ارة  اآلف 

و«ج��اغ��وار«،  روف��ر«  »رينج 

�صبق اأن باعتها يف الوليات 

بع�ض  ب�صبب  وذلك  املتحدة، 

امل�صاكل املحتملة.

مشروع
الأمريكي  الكونغر�ض  واف��ق 

م�رضوع  على  نهائي  ب�صكل 

اأنابيب  خط  ملد  للجدل  مثري 

تك�صا�ض  ولي����ة  ب��ني  ن��ف��ط 

رفعه  ليتم  وكندا،  الأمريكية 

اأوب��ام��ا  ب���اراك  الرئي�ض  اإىل 

)فيتو(  با�صتخدام  تعهد  الذي 

على امل�رضوع.

دعم
عر�صت كل من رو�صيا وال�صني 

اإقت�صاديًا  اليونان دعمًا  على 

وفر�صا  م�صاعدات  يت�صمن 

وزير  اأجرى  وقد  اإ�صتثمارية، 

حمادثات  اليوناين  اخلارجية 

و�صيزور  الرو�صي  نظريه  مع 

بكني يف هذا ال�صاأن.

تشاؤم
املاليون  امل�صوؤولون  ر�صم 

ال��ع�����رضي��ن  جم���م���وع���ة  يف 

لالإقت�صاد  مت�صائمة  �صورة 

با�صتخدام  وتعهدوا  العاملي، 

واملالية  النقدية  ال�صيا�صات 

ل��زم  اإذا  ال��ن�����ص��اط  ل��ت��ع��زي��ز 

ل��وزراء  اجتماع  خالل  الأم��ر 

املالية وحمافظي البنوك يف 

اإ�صطنبول.

تدٍن
الأوكرانية  الغريفنة  وا�صلت 

ت��راج��ع��ه��ا اأم�����ام ال����دولر 

وال���ي���ورو خ���الل ت����داولت 

قيا�صية  م�صتويات  م�صجلة 

اإتفاق  متجاهلة  جديدة  دنيا 

�رضق  يف  النار  اإط��الق  وقف 

اأوكرانيا.

عقوبات
واف��ق��ت ح��ك��وم��ات الإحت���اد 

اإدراج  اإعادة  على  الأوروب��ي، 

�رضكة ناقالت النفط الوطنية 

الإي��ران��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د اأك��رب 

�رضكة للناقالت يف اإيران اإىل 

قائمة ال�رضكات التي تخ�صع 

للعقوبات.

تسديد
نفط«  »رو���ض  �رضكة  �صددت 

 7.154 الرو�صية للطاقة �صلفا 

قر�ض  م��ن  دولر  م��ل��ي��ارات 

اأ�صواق  من  ا�صتلفته  قد  كانت 

 2013 ع��ام  العاملية  امل��ال 

 »TNK BP« �رضكة  ل�����رضاء 

النفطية.

تعهد
املرتبطة  الف�صائح  زالت  ما 

تلقي   »HSBC« مب�����رضف 

ب��ظ��الل��ه��ا ع��ل��ى احل��ك��وم��ة 

رئي�ض  ودف��ع��ت  الربيطانية 

اإىل  كامريون  ديفيد  وزرائها 

التعهد بالك�صف عن مالب�صات 

ت����ورط امل�������رضف يف ه��ذه 

الق�صية.
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هل توّرط بنك »أتش أس بي سي« ضريبيًا؟

م�رضف  اأن  امل�رضبة  الوثائق  اآلف  ب�صاأن  �صحفي  حتقيق  اأظهر 

»اأت�ض اأ�ض بي �صي« الربيطاين يف �صوي�رضا �صاعد العمالء الأثرياء 

على التهرب من دفع �رضائب تقدر مباليني الدولرات، م�صتفيدا 

من ال�رضية امل�رضفية التي ت�صتهر بها �صوي�رضا.

وقال الإحتاد الدويل لل�صحفيني ال�صتق�صائيني - ومقره وا�صنطن 

ال�رضيبي  التهرب  يف  امل�رضف  �صاعدهم  الذين  بني  من  اإن   -

عن  ف�صال  املخدرات،  وبيع  الأ�صلحة  بتهريب  �صلة  لهم  عمالء 

�صخ�صيات م�صهورة.

وقد ح�صلت �صحيفة لوموند الفرن�صية على الوثائق التي �رضبها 

خبري احلا�صوب ال�صابق يف امل�رضف هريف فال�صياين، كما قامت 

و�صائل اإعالم دولية منها هيئة الإذاعة الربيطانية )بي بي �صي(، 

و�صحيفة الغارديان الربيطانية، بفح�ض الوثائق.

الغربية  احلكومات  من  تعهدات  بعد  الوثائق  ت�رضيب  وياأتي 

مبحاربة التهرب ال�رضيبي لتعزيز مواردها املالية التي ت�رضرت 

من جراء تداعيات الأزمة املالية، ويف ظل انتقادات باأن الأغنياء 

ل يدفعون املقدار العادل ك�رضائب عن ثرواتهم.

وت�صمل الوثائق امل�رضبة الفرتة املمتدة من عام 2007 اإىل الآن، 

مليار  مائة  بقيمة  م�رضفية  ح�صابات  عن  تفا�صيل  اإىل  وت�صري 

وكيانات  �صخ�ض  األ��ف  مائة  من  اأك��رث  من  اإخفاوؤها  مت  دولر 

ينتمون اإىل قرابة مائتي دولة.

الت�رضيبات  الواردة يف  التفا�صيل  اأن ك�صف عن بع�ض  وقد �صبق 

عندما غرمت ال�صلطات الأمريكية »اأت�ض اأ�ض بي �صي« عام 2012 

لغ�صل  فروعه  با�صتخدام  اإجرامية  جلهات  بال�صماح  اتهامه  بعد 

اأموالها.

ويقدر اأكادمييون باأن اأموال بقيمة 7.6 تريليونات دولر خمباأة 

اإيرادات �رضيبية  يف مالذات �رضيبية، ما يحرم احلكومات من 

بقيمة مائتي مليار دولر �صنويا.

اإن الوثائق  وردا على ما مت ك�صفه �صابقا، قال البنك ال�صوي�رضي 

امل�رضبة تتعلق مبرحلة مر عليها الآن ثمانية اأعوام، واأ�صاف اأنه 

توظيف  دون  للحيلولة  ومبادرة  اإج��راءات  احلني  ذلك  منذ  اتخذ 

خدماته امل�رضفية للتهرب ال�رضيبي اأو لغ�صل الأموال.

واأ�صار »اأت�ض اأ�ض بي �صي« اإىل اأن امل�صاكل كان �صببها الغمو�ض 

حول القواعد املتبعة �صابقا ب�صاأن ما اإذا كانت البنوك اخلا�صة يف 

�صوي�رضا اأو عمالوؤها هم امل�صوؤولون عن دفع ال�رضائب.

إنتعاش
�صجلت �صوق العمل الأمريكية 

257 األف فر�صة عمل اإ�صافية 
ال��ث��اين،  ���ص��ه��ر ك���ان���ون  يف 

والإح�صائية ت�صري اإىل زيادة 

العمل  فر�ض  عدد  يف  ح��ادة 

الأول  ك��ان��ون  ���ص��ه��ري  يف 

وت�رضين الثاين.

خسارة
ت��ع��ر���ض م��وق��ع ال��ت��وا���ص��ل 

خل�صارة  تويرت  الإجتماعي 

مليون   125 بلغت  �صافية 

الأخ��ري  ال��رب��ع  خ��الل  دولر 

م��ن ال��ع��ام امل��ا���ص��ي. وج��اء 

ذلك رغم زيادة اأرباح املوقع 

بن�صبة  نف�صها  الفرتة  خ��الل 

479 مليون دولر.

صفقة
اآر(  اأن  )���ص��ي  ���رضك��ة  ذك���رت 

رائ��دة  امل��ح��دودة،  ال�صينية 

�صناعة القطارات يف ال�صني، 

�صخما  ع��ق��دا  اإب��رام��ه��ا  ع��ن 

ل��ت�����ص��دي��ر ق���ط���ارات م��رتو 

الأنفاق مع الوليات املتحدة 

من  �صفقة  اأول   
رّ
يعد م��ا  يف 

نوعها مع اجلانب الأمريكي.

ميزانية
اأ�صدرتها  بيانات  اأظ��ه��رت 

اأن  الأمريكية  اخلزانة  وزارة 

الوليات  ميزانية  يف  العجز 

كانون  يف  ارتفع  املتحدة، 

جزئيا  يرجع  ما  يف  الثاين، 

على  الإنفاق  يف  زي��ادة  اإىل 

ال�صحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 

احلكومية لالأمريكيني.

توقعات
توقعت وكالة موديز للت�صنيف 

الك�صاد  ي�صتمر  اأن  الإئتماين 

رو�صيا  يف  احلاد  الإقت�صادي 

حاليا حتى عام 2017. والك�صاد 

ان��خ��ف��ا���ض  اأي  ع��ل��ى  ي��ط��ل��ق 

يف  ال��ن��ط��اق  ووا���ص��ع  ملحوظ 

الن�صاط الإقت�صادي.

مبيعات
تدعى  هندية  �رضكة  جنحت 

»مايكروماك�ض« يف احل�صول 

على لقب اأكرب مزود للهواتف 

متجاوزة  الهند،  يف  الذكية 

الكورية  �صام�صونغ  �رضكة 

اجلنوبية يف الربع الأخري من 

العام املا�صي.

تباطؤ
ال��ت��ج��اري  الأداء  ت���ده���ور 

لل�صني يف يناير املا�صي مع 

بن�صبة  ال�صادرات  انخفا�ض 

3.3 % مقارنة مب�صتواها قبل 
عام، يف حني هوت الواردات 

انخفا�صا  م�صجلة   %  19.9
املحللني  ت��وق��ع��ات  ي��ف��وق 

بكثري.

إفالس
�صاك  رادي���و  �رضكة  قدمت 

ل���ت���ج���ارة ال���ت���ج���زئ���ة يف 

ال�صتهالكية  الإلكرتونيات 

املتحدة  الوليات  يف  طلبا 

حلمايتها  الإفال�ض  لإ�صهار 

من الدائنني. وقالت ال�رضكة 

اإن لديها اتفاقا جاهزا لبيع 

ما ي�صل اىل2400�صهما.

تسوية
اأند  وافقت موؤ�ص�صة �صتاندرد 

الإئتماين  للت�صنيف  ب��ورز 

واأربعمائة  مليار  دفع  على 

ل��ت�����ص��وي��ة  دولر  م��ل��ي��ون 

بالت�صليل  لها  ات��ه��ام��ات 

عقاري  رهن  �صندات  ب�صاأن 

املالية  الأزم��ة  ان��دلع  قبل 

العاملية.

رفض
الأملانية  امل�صت�صارة  رف�صت 

جزء  اإ�صقاط  مريكل  اأجنيال 

البالغ  ال��ي��ون��ان  دي���ون  م��ن 

حجمها نحو 240 مليار يورو 

دولر(،  مليار   270 )ن��ح��و 

بينما �صطبت م�صارف ديونا 

باملليارات.
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فر�ص عمل

  فرص عمل 
لبنان :

جتارة  يف  متخ�ص�صة  لبنانية  �رضكة 

يف  ترغب  باجلملة،  الطبية  التجهيزات 

العامل  اأ�صواق  اىل  منتجاتها  ت�صدير 

العربي وافريقيا. 

 fanous medical  tel  : لالت�صال 

 :009611640321  - email:
 fanousaah@terra.net.lb

ايران:
تعد جمموعة �صوليكو للمنتجات الغذائية 

ل�صناعة  ال�رضكات  اأكرب  من  اليرانية 

املنتجات الغذائية يف ايران ويف منطقة 

ال�رضق الو�صط . تعمل ال�رضكة يف اربعة 

جمالت رئي�صية هي: 

ق�صطة،لبنة،  زبدة،  ،لنب،  اللبان)حليب 

الخ...(.

)همربغر  امل�صنعة  اللحوم  ومنتجات 

وجبات  برو�صت،  ،مرتديال،  ،نقانق 

جاهزة ، الخ..(.

وا�صل�صة  وامل�رضوبات  والبوظة 

الطماطم،  ،معجون  مايونيز  )كات�صاأب، 

الخ...(.

وترغب املجموعة يف ت�صدير منتوجاتها 

اىل لبنان. 

لالت�صال:

    Solico Group Hossien Mir Hossini  
 Export dept

Tel: 00989128369937 :   

email : h.mirhosseini@rasatop.com   

Web site :www.solico.ir

استراليا :
تقدمي  يف  متخ�ص�صة  ا�صرتالية  �رضكة 

عن  ،تبحث  املوظفني  تدريب  خدمات 

ال�رضكة  تفيد   . لبنان  يف  �رضكات  اقامة 

من خربة طويلة يف حت�صني فعالية الداء 

من  راكمتها  ال�رضكات  يف  والنتاجية 

العديد  ا�صرتاليا  ويف  ن�صاطها يف  خالل 

من دول اوروبا ال�رضقية 

لالت�صال :

 Neesham consulting  Christopher
    Neesham   tel:0061458590693

Email :  Christopher.neesham@  

neeshamconsualting.com.au
Website : www.neeshamconsulting.

com.au

باكستان :
انتاج  يف  متخ�ص�صة  باك�صتانية  �رضكة 

ال�رضة  واأغطية  القطنية  ال�صلع  وت�صنيع 

ال�صوق  يف  ب�صاعتها  ت�صويق  اىل  ت�صعى 

اللبنانية

لت�صال:

Falcon Textile  Tel :00922132442534
 Tel :direct 00922132430027

Fax ;00922132442537
Email:info@falcontextiles.com.pk

Website:www.falcontextiles.com.pk

تركيا :
�رضكة تركية متخ�ص�صة يف انتاج دهان 

اىل  ت�صعى  متنوعة  باألوان  الكريليك 

توثيق عالقاتها مع م�صتوردين لبنانني :

لت�صال:

  Venni              tel : 00902328771045
website www.venni.com.tr

ت�صنيع  يف  متخ�ص�صة  تركية  �رضكة   

باملرامل  اخلا�صة  املعدات  وت�صدير 

والك�صارات واملمكن ا�صتخدامها اي�صًا يف 

 ، العمال  وور�ض  البناء  عمليات  ت�صهيل 

ال�صوق  يف  منتاجتها  ت�صويق  عن  تبحث 

اللبنانية .

 Boratas      tel:  : لالت�صال 

00902328538595
Website : www.boratas.com.tr

دواء  توزيع  حقوق  متتلك  تركية  �رضكة 

م�صاد لنزيف الدم يعطي مفعول اكيدا يف 

اللبنانية  ال�صوق  ، تتطلعاىل دخول  ثوان 

جتار  مع  �رضاكات  اقامة  خالل  من 

وم�صتوردين حمللني :

 ECE Ltd : لالت�صال

 Tel :00960535408439  email :

 pinar@ecekalite.com   website ;
www.ankaferd.com

تشيكوسلوفاكيا :
�رضكة ت�صيكة مقرها براغ ، تعترب احد اكرب 

يف  اخللوية  الهواتف  لجهزة  املوزعني 

�صوقها املحلية ، وت�صنع منتجاتها حتت 

 ALIGATOR التجارية  العالمة  م�صمى 

منذ  موجودة  جتارية  عالمة  وهي 

ع�رضين عامًا وتبحث ال�رضكة عن توطيد 

عالقاتها مع جتار لبنانني .

لت�صال :

 Adart Computers s.r.o.      email :

 kadiec @ adart.cz

دلتا غروب
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جنوب افريقيا :
جنوب  يف  ا�صت�صارية  خدمات  �رضكة 

تقنية  جمال  يف  حلول  تقدم  افريقا 

مع  التعامل  عن  تبحث   ، املعلومات 

�رضكات لبنانية .

لالت�صال :

 Jera Consulting
Tel : 00270119133320
Fax :00270119133354

Cell :00792458449
 Email :support@jera.co.za

روسيا :
ت�صميم  يف  متخ�ص�صة  رو�صية  �رضكة 

وت�صنيع اأجهزة املن والنذار وال�صت�صعار 

عالقاتها  توطيد  اىل  ت�صعى   ، اخلارجية 

التجارية مع �رضكاء وم�صتوردين ووكالء 

وموزعني يف ال�صوق املحلية .

 Zao okhrannaya     tel:  : لالت�صال 

 0078412655316
     Email marina @forteza-eu.com

website www.forteza-eu.com

الصين :
ت�صنيع  يف  متخ�ص�صة  �صينة  �رضكة 

واملما�صي  وال�صالمل  امل�صاعد  وانتاج 

)syemax lift )holding الكهربائية ،تتبع

 co .ltd وهي �رضكة

ال�رضكة  .ت�صنع  مدرجة  عامة  كندية 

لال�صخا�ض  املخ�ص�صة  امل�صانع  حتديدا 

وال�صالمل  وامل�صت�صفيات  واملنازل 

 ، الكهربائية  واملما�صي  الكهربائية 

وت�صوق منتجاتها يف اكرث من 50 بلداً 

يف  لها  قدم  موطىء  عن  تبحث  وهي 

ال�صوق البنانية 

 Symax lift )china (co. ltd : لالت�صال

8208-Tel : 00862168873777

الصين :
�صناعة  يف  متخ�ص�صة  �صينية  �رضكة 

مولدات الديزل تبحث عن ت�صدير انتاجها 

اىل ال�صوق املحلية 

 David& Partners  : لالت�صال 

 Generator ltd
tel  008618918035196 راي ت�صان

الفليبني :

الفلبني  يف  مانيال  يف  قائمة  �رضكة 

بريد الكرتوين :

ibrahimhassangroup@hotmail.com 

موقع الكرتوين :

www.Dribraimhassangroup .wix.com 

الهند :
جمال  يف  متخ�ص�صة  هندية  �رضكة 

الدولية  والتجارة  والت�صدير  ال�صترياد 

ودبي  مومباي  يف  ال�رضكة  تتمركز 

ال�صلع  جتارة  يف  وتن�صط  وهونغكونغ 

وال�صكر  الرز  مثل  الغذائية  الزراعية 

والزيت  وال�صويا  واذرة  والقمح 

،وهي  الطازجة  واخل�صار  املتنوعة 

جتارية  عالقات  اقامة  يف  ترغب 

لبنانني  وم�صدرين  م�صنوردين  مع 

لالت�صال :

 Comexworld Commodities Co
Website : www.comexworld.in

  www.comexglobal.net

متخ�ص�صة يف ت�صنيع احلبال ت�صعى اىل 

دخول ال�صوق اللبنانية من خالل توطيد 

حملني  ووكالء  موزعني  مع  عالقاتها 

ملنتجاتها 

لت�صال  

       Pacific ordage Corp 
 email Pcckaltan@yahoo.com

مصر 
�صناعة  يف  متخ�ص�صة  م�رضية  �رضكة 

ومواد  الن�صيج  مل�صانع  الكيماويات 

مل�صانع  �صباغة  ومواد  الورق  ل�صناعة 

ت�صدير  عن  تبحث   ، واجللود  املنظفات 

منتجاتها اىل ال�صوق اللبنانية 

لت�صال 

لل�صناعة  ح�صن  ابراهيم  جمموعة 

والتجارة 

هاتف 0020224722328

فاك�ض 0020224722968

شركة ادكو للتجارة

امكو للهندسة
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معار�ص وموؤتمرات

االمارات / دبي 
العقارية  لل�رضكات  خم�ص�ض  معر�ض 

النا�صئة والقطاع العقاري يف دبي 

)من تنظيم اأي اأف بي( 

من 16 – 17 اذار 2015.

تركيا / اسطنبول
املنتدى القت�صادي الرتكي العربي 

)من تنظيم جمموعة القت�صاد والعمال 

 / ا�صطنبول  يف  فور�صيزونز  فندق  يف 

تركيا(

من 1 – 2 ني�صان 2015.

مل�صتح�رضات  خم�ص�ض  معر�ض 

التجميل وم�صتح�رضات العناية بال�صعر  

)من تنظيم بالتفورم انرتنا�صيونال(

من 30 ني�صان – 2 ايار 2015.

معرض االمن في الشرق 
االوسط

بريوت / جممع البيال 

�صيكيوريتي  اأند  ا�صرتاتيجيك  تنظيم  )من 

�صريفي�صيز كومباين(

من26– 28 اذار 2015 

معرض ميغاغيمز 
بريوت/ فندق موفينبيك 

)من تنظيم جمموعة اأي اأف بي(

من 26-27 اذار 2015 

مؤتمر التقنيات ومواد الطاقة 
المتجددة والبيئة واالستدامة

لبنان / فندق كوزموبو 

الورومتو�صطية  املوؤ�ص�صة  تنظيم  )من 

للتنمية امل�صتدامة(

من 17 – 20 ني�صان 2015

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 
السعودية / الرياض 

الكهرباء  خلدمات  خم�ص�ض  معر�ض 

والطاقة البديلة وتقنيات املياه 

)من تنظيم اأي اأف بي( 

من 11 – 13 ايار 2015.

التجهيزات  لحدث  خم�ص�ض  معر�ض 

�صناعيني  ويجمع  واخلدمات  الزراعية 

ووكالء وموزعني

)من تنظيم اأي اأف بي( 

من -11 14 ت�رضين الول 2015.

سويسرا / جنيف 
امل�صنعني  لكبار  خم�ص�ض  معر�ض 

العامليني يف قطاع ال�صيارات 

اأوغغنيزي�صن  انترينا�صيونال  تنظيم  )من 

اأوف موتور(

من 5 – 15 اذار 2015 .

معرض هوريكا 
بريوت /البيال 

)من تنظيم هو�صبيتاليتي �صريفي�زس(

من 20– 23 ني�صان 2015 

معرض ديكتاب 
بريوت / اجلامعة اللبنانية 

)من تنظيم اأي اإي اإي اإي( 

من 29 ني�صان – 1 اأيار 2015 

معرض بيروت لليخوت 
بريوت / املرفاء 

)من تنظيم جمموعة اأي اأف بي(

من 13 – 7 اأيار 2015

المنتدى االقتصادي العربي 
بريوت / فندق فيني�صيا 

)من تنظيم جمموعة القت�صاد والعمال(

من -14 15 اأيار 2015

معرض الحدائق ومهرجان الربيع 
بريوت / ميدان �صباق اخليل 

)من تنظيم هو�صبيتاليتي �صريفي�زس(

من 26 – 30 ايار 2015 

معرض بروجكت ليبانون 
بريوت / جممع البيال 

) من تنظيم جمموعة اأي اأف بي (

من 2-5 حزيران 2015 

معرض لبنان للطاقة
بريوت / جممع البيال 

)من تنظيم جمموعة اأي اأف بي ( 

من 2 – 5  حزيران 2015

معرض إبك أورينت 
بريوت / جممع البيال 

) من تنظيم جمموعة اأي اأف بي ( 

 من 3 – 4 حزيران 2015 

لل�صاعات  خم�ص�ض  معر�ض 
واملجوهرات الفاخرة 

)من تنظيم  اأم �صي اأت�ض غروب(

من 19 – 26 اذار 2015.

منتدى خم�ص�ض لتوليد فر�ض التمويل 

العربية  البلدان  من  العمال  رجال  بني 

و�صوي�رضا 

)من تنظيم جمموعة القت�صاد والعمال( 

يف 26 اذار 2015.

سويسرا / زوريخ
التو�صيب  لتقنيات  خم�ص�ض  معر�ض 

يف القطاع ال�صناعي 

)من تنظيم ايزي فريز(

من 25 – 26 اذار 2015.
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