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اأ�صئلة م�صروعة

يعاني لبنان تبعات ما يحيط به من �أحد�ث و��صطر�بات، فتتر�جع معدالت �لنمو وتنكم�س �لفو�ئ�س �لتي كان يحققها في 

بع�س �لمو�زين �الأ�صا�صية. و�لم�صكلة لي�صت في �لتقلبات �القت�صادية فح�صب، بل �أي�صًا في �صرعة حدوث ذلك.

�إن �صعف �لمناعة �القت�صادية في مو�جهة �الأزمات، يرتبط بال�صيا�صات �لخاطئة �لتي �صارت متالزمة �الآن مع تدن خطير 

ف��ي �لقدرة على �تخاذ �لقر�ر، ومن فو�ص��ى عارمة تهدد وحدة �لدولة، لكنه يعود �أي�ص��ًا �إل��ى �أمرين �أخرين: �الفتقار �إلى روؤية 

جامعة من جهة، ون�صوب �لمو�رد �لتي يمكن ��صتخد�مها في �إيجاد �لحلول من جهة ثانية.

وهذ� يجعل فكرة �لحو�ر �القت�صادي جديرة بالبحث، حو�ر ال تكون مهمته �الأولى �لو�صول �إلى ت�صويات بين �أطر�ف �الإنتاج 

وال بين �لقوى �ل�صيا�صية، بل يبحث عن �نطالقة جديدة ت�صعى �إلى �أهد�ف محددة: هيكلة �القت�صاد على نحو يزيد من كفاءته؛ 

خف�س مخاطر �النفتاح �لتي تتحول �إلى تبعية مالية متنامية، وترتيب �الأولويات على نحو يلحظ في �آن و�حد متطلبات �لنمو 

�القت�صادي و�ال�صتقر�ر �لمالي و�لنقدي و�لتو�زن �الجتماعي. على �أن �ل�صياق يبد�أ من �لتعامل مع �ل�صوؤ�ل �لتالي: 

من بين �أهم �الأ�صئلة �لتي يطرحها �للبناني: �ذ� كان في لبنان و�لعالم �لعربي »علماء �قت�صاد«، لماذ� لم يتمكن هوؤالء من 

�عطاء »و�ص��فات علمية �قت�ص��ادية« بحيث يمكن بها معالجة ولو بالحد �الأدنى، م�ص��اكل �لفقر و�لبطالة و�الأمية �ل�صائدة في 

�لعالم �لعربي �لذي يغرق في كو�رث �قت�صادية �أكثر فاأكثر و�لى مدى غير منظور.

�الأرجح �ن ما لدى لبنان غالبًا )با�صتثناء �صريحة قليلة جد�ً( من »�لنماذج« �لم�صماة »علمية« ت�صبه �لى حد بعيد »�لنماذج« 

�لت��ي يتحدث عنها كتاب »حقائق و�أخطاء و�أكاذيب �ل�صيا�ص��ة و�القت�ص��اد« وبما يتطابق �لى ح��د كبير مع حالة �لعديد ممن 

ي�صمونهم في لبنان و�لعالم �لعربي خبر�ء �أو علماء �قت�صاد!

ففي هذ� �لكتاب لموؤلفه وزير �لمال ونائب رئي�س �لوزر�ء �صابقا في بولند�، �لبروف�صور »جيجو�س كوردكو« يك�صف �لموؤلف 

�أ�ص��ر�ر�ً خفية عن لعبة �الأرقام و�الإح�ص��اء�ت �لكاذبة �لتي ي�صتخدمها �أ�ص��حاب �لمنافع �لخا�صة ممن يدعون الأنف�صهم خبرة 

ومعرفة في �لعلوم �القت�ص��ادية، وبطريقة يوحون من خاللها بان »�القت�ص��اد« علم حقيقي مثل �لجبر و�لهند�ص��ة و�لفيزياء 

و�لكيمي��اء. ويعط��ي �لموؤلف دالئل حّية عل��ى عك�س ما يدعون، منها �ن �لكثيرين من هوؤالء »�لعلماء« قد يد�فعون في فترة ما 

عن نظريات ��ص��تر�كية �أو مارك�ص��ية في �القت�ص��اد ثم يعودون � ولمنافع �صخ�صية � عن �آر�ئهم فهل يعقل �ن �القت�صاد هو علم 

مثل �لح�صاب بحيث تقول �ليوم �ن و�حد�ً ز�ئد�ً و�حد ي�صاوي �ثنين، ثم تقول بعدها فور�ً �ن و�حد�ً ز�ئد�ً �ثنين ي�صاوي ثالثة!

وف��ي هذ� �لكتاب  تعابير مثل »�لمع�ص��بون« و»�لمتحولون« من �القت�ص��اديين. حيث �لفئ��ة �الأولى تبدو من خالل �لموؤلف 

�نه��ا ت�ص��به بع�س »رجال �لدين« من �أ�ص��حاب مذهب معين يد�فعون عنه ب�صر��ص��ة لمجرد �أنهم ول��دو� على هذ� �لمذهب. ومع 

ذلك ي�ص��مي هوؤالء �أنف�ص��هم »علماء �قت�صاد« مثلما ي�صمي �الآخرون �أنف�صهم »علماء دين«! و�أما �لفئة �لثانية �لتي يتحدث عنها 

�لكتاب فهي فئة »�لمتحولون« �لذين ينقلون �القت�ص��اد من خندق �لى �آخر، ويحّولون �لبندقية من كتف �لى �أخرى، بمثل من 

يتحول من �ليمين �لى �لي�ص��ار، و�لعك�س. لي�س الأن هناك »وقائع جديدة« طر�أت، و�نما لمجرد �نهم يجدون فر�ص��ة ك�ص��ب �أكثر 

على �لجانب �الآخر.

ففي علوم �ل�صوت بالفيزياء، �ن �ل�صوكة �لرنانة عندما تتعر�س للطرق تتجه �لى �أق�صى �لي�صار، ثم تتجه �لى �أق�صى �ليمين 

ثم تعاود �لتردد بين �لي�صار و�ليمين وتقل حدة ترددها �لى �أن تهد�أ بالو�صط.. وهكذ� كم �أ�صبه مو�قف �لبع�س بال�صوكة �لرنانة 

وهو يتهادى بين �لي�ص��ار و�ليمين �أو �لو�ص��ط. علمًا �ن في بع�س �لتحليالت �لطبية هناك من �لخبر�ء من يعتقد �ن �ل�صيا�ص��يين 

�لذين يو�ظبون على �لتاأرجح على طريقة »�ليويو« و»�لبندول« يفتر�س �أن تكون هذه �لطبيعة منهم ناتجة عن ظروف نف�صية 

�أو �صحية.

�الف����ت����ت����اح����ي����ة
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�صليم فايق ابراهيم ال�صايغ

ذهب الج�صد وبقيت الروؤيا

فجع �لو�ص��ط �القت�ص��ادي �لعربي، في �لتا�ص��ع ع�ص��ر 

من حزي��ر�ن، برحيل رجل �العمال �الأردني �ص��ليم فايق 

�بر�هيم �ل�ص��ايغ، بعد �ص��ر�ع مرير مع مر�س ع�صال لم 

يمهله طوياًل. وقد �ص��يعته �لعا�ص��مة �الأردنية �إلى مثو�ه 

�الأخير في موكب مهيب، حيث �ص��ارك في �لت�ص��ييع عدد 

كبير من �لنو�ب و�لوزر�ء ورجال �الأعمال و�القت�صاد.

كان �لر�ح��ل كبي��ر�ً ف��ي تو��ص��عه، ومي��زة �لرج��ال 

�لكب��ار �لتو��ص��ع. كم��ا كان ع�ص��اميًا ف��ي �لتز�مه بناء 

�لموؤ�ص�ص��ات، فق��د غاب عن و�ص��طه ج�ص��د�ً لكن��ه لم يغب 

�أبد�ً ح�ص��وره �لفاعل و�لمميز في �القت�صاد و�ال�صتثمار، 

�نتاجًا ومبادر�ت.

في �ص��وء ذل��ك من �أين نقارب ه��ذه �لقامة �لمرموقة 

لرجل �العمال �لر�حل �صليم فايق �إير�هيم �ل�صايغ؟

من �أين ندخل �إلى م�صاحة �ل�صوء �لتي �ت�صعت د�ئرتها 

بعد �أكثر من ثالثين عامًا من عطاء�ته في �الأعمال �لخيرية، ونجاحاته في م�صيرة �الأعمار؟

�إن رج��ال �الأعمال �ل�ص��رفاء ف��ي �لو�قع هم نقطة �الرتكاز لتحقي��ق �لتغيير �الإيجابي، ومن �لمعروف عن �لر�حل �لع�ص��امية 

و�لكفاءة و�الإ�صر�رعلى �لنجاح وهو من �لقالئل �لذين ��صتطاعو� �العتمادعلى �لنف�س و�لو�صول �إلى �الأهد�ف �لنبيلة، فقد د�صن 

�لر�حل �ص��ليم �ل�ص��ايغ �أول م�صنع �ص��غير في �إمارة �ل�ص��ارقة عام 1977 و�ليوم تقدر حجم �أعماله بالمليار�ت من �لدوالر�ت، 

و�إن �آخر �أعماله خارج قطاع �لدهانات )مالك �ص��ركة م�ص��انع �الأ�صباغ �لوطنية �لمحدودة »�أ�صباغ نا�صيونال«( �إطالقه محطة 

�صانعو �لقر�ر �لف�صائية باالإ�صافة �إلى �صركة طير�ن بر�أ�صمال 100 مليون دوالر. وقد خا�س �ل�صايغ غمار �لعمل �لخيري منذ 

زمن بعيد فلم يتو�نى يومًا عن تقديم �لدعم في مجاالت �لتعليم و�ل�صحة و �لبيئة وغيرها، وكان يقدم �لرعاية �لخيرية للعديد 

من �لفعاليات في �الأردن وفل�ص��طين و�الإمار�ت، كما كانت له �لعديد من �لم�ص��اهمات �لخيرية في �لعديد من �لحمالت �لخيرية 

�لمختلف��ة م��ا دفع مركز �إم�ص��ام )IIMsAM(، �لمر�ق��ب �لدولي �لد�ئم لدى �لمجل�س �القت�ص��ادي و�الجتماع��ي �لتابع لالأمم 

�لمتح��دة، �إلى تعيينه �ص��فير�ً للنو�يا �لح�ص��نة عن �الأردن لدعم �أه��د�ف �الأمم �لمتحدة �الإنمائية لالألفية، وقد تم حفل �لتن�ص��يب 

ك�صفير للنو�يا �لح�صنة في موؤتمر �صحفي �أقيم في مقر �لم�صنع في �ل�صارقة. 

كما �صارت مجموعة �ل�صايغ �صريكا ��صتر�تيجيا لملتقى �لمنتجين �لعرب بدور�ته �لخم�س .. و��صبحت جميع قنو�ت مجموعة 

�ل�صايغ �لف�صائية وعلى ر�أ�صها �صانعو� �لقر�ر وروؤية �ع�صاء باتحاد �لمنتجين �لعرب العمال �لتليفزيون و�ع�صاء ��صا�صين في 

�المانه �لعامه للبث �لعربي �لم�صترك .. و�ع�صاء باللجنة �لعليا لالنتاج باتحاد �ذ�عات �لدول �لعربية. 

�أ�صرة مجلة »�ل�صناعة و�القت�صاد« �لتي �آلمها �لم�صاب تتقدم من �أ�صرة �لفقيد وذويه و��صدقائه باأحر �لتعازي �صائلة لروحه 

�لرحمة ولعائلته �ل�صبر و�ل�صلو�ن.
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�ل���������ح���������دث

ال بد من خطة متكاملة تهدف الى تخفيف وطاأة الم�صكالت 

دور الطاقة وتاأثيرها على

 ال�صناعة اللبنانية
يعاني القطاع الصناعي اللبناني، كما غيره من القطاعات االقتصادية االخرى، صعوبات 

متنوعة وعديدة تقف حائال امام تطوره على قدر طموحات العاملني فيه، وال سيما 
املستثمرين منهم الذين يخاطرون برؤوس اموالهم في مشاريع ال ميكن توقع نتائجها. وعلى 

رغم ان النتائج، من حيث االرقام، تدل على ازدياد التصدير في السنوات العشر األخيرة، 
فإن وقائع اخرى تشير الى تعثر عدد من املؤسسات الصناعية، وفي احيان ليست
 بقليلة تقفل ابوابها ومعها ابواب الرزق في وجه املئات، بل االلوف من العاملني.

 ويتناقض هذا الواقع مع قدرة االقتصاد اللبناني الذي ميلك طاقات بشرية ومالية
 عالية تخوله القيام بنهضة اقتصادية كبيرة،

 ينتج عنها تفعيل القطاعات االقتصادية
 مبختلف اجتاهاتها، وخصوصاً قطاعات االنتاج.
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تو�ج��ه �ل�ص��ناعة �للبناني��ة جمل��ة تحدي��ات، ف��ي 

مقدمه��ا �رتف��اع �أ�ص��عار �لنفط خ��الل �لف��ورة �لنفطية 

�الأخي��رة �بتد�ء من �لع��ام 2003 وحتى �لعام �لحالي، 

�الم��ر �لذي �دى �لى �رتفاع كبير في �أ�ص��عار �لمنتجات 

�ل�صناعية �لنهائية بحو�لى 33 في �لمئة خالل �صنتين 

فقط. كما �ن �لموؤ�ص�ص��ات �ل�صناعية ال تلقى دعمًا ُيذكر 

من �لحكومة، على �ص��عيد تخفي�س ��ص��عار �لم�ص��تقات 

يجع��ل  �الأم��ر  وه��ذ�  �لكهربائي��ة،  و�لطاق��ة  �لنفطي��ة 

�ل�ص��ناعة �للبناني��ة تو�جه مناف�ص��ة غي��ر متكافئة من 

قب��ل منتجات �لدول �لمجاورة د�خل �الأ�ص��و�ق �لعربية، 

حي��ث �ن هذه �لدول تقدم ت�ص��هيالت كبيرة في �لمجال 

�لمذكور للموؤ�ص�صات �لعاملة على �أر�صها. 

تحديات المناف�سة 

�أن  ع��ن  »فرن�ص��بنك«،  �أجر�ه��ا  در��ص��ة  وتك�ص��ف 

�ل�ص��ناعة �للبناني��ة تو�جه معايير تحديات �لمناف�ص��ة 

�لحديث��ة، وه��و �الأمر �لذي يعي��ق �لدورة �القت�ص��ادية، 

وياأتي في مقدمها �أ�ص��عار �لطاقة �لمرتفعة، �لتي يعتمد 

عليه��ا عدد من �لقطاعات ب�ص��كل �أ�صا�ص��ي ف��ي �النتاج 

وم��ن بينه��ا �ل�ص��ناعة، وه��و م��ا يجعله��ا تتخبط في 

�أو�ص��اع �ص��عبة، نظر�ً العتمادها على �لم��و�د �الأولية، 

�لت��ي ال تعّبر �أ�ص��عارها عن �لو�قع �لفعلي في �الأ�ص��و�ق 

�لدولية. وتقول �لدر��ص��ة »�إن قطاع �ل�صناعة في لبنان 

ين�صط في بيئة �أعمال �صعبة، تحكمها �صروط �الن�صمام 

�ل��ى منظمة �لتجارة �لعالمية، وهي متعلقة ب�صيا�ص��ات 

�النتاج و�لدعم و�لمعاملة �لوطنية و�لتجارة �لمتكافئة، 

باال�ص��افة �ل��ى تر�جع �لطل��ب �لعالمي على �ل�ص��لع وال 

�ص��يما تلك �لمنتجة في �لدول �لنامية، ف�صاًل عن �صعف 

�لمكون �لتكنولوجي و�لقيمة �لم�ص��افة في �ل�صناعات 

�لوطني��ة، و�ص��عف تناف���س �لمنتج��ات �للبنانية لجهة 

تكلف��ة �النتاج بالمقارنة م��ع �لدول �لعربي��ة �الأخرى، 

وق��د لف��ت نعمة �ف��ر�م رئي���س جمعية �ل�ص��ناعيين �لى 

�ن �ل�ص��ناعة �للبنانية تعاني غياب��ا كامال للمحفز�ت، 

و�نه ثمة م�صكلة تفتر�س �لترقب لمفاعيلها وتتمثل في 

�لت�ص��اعد �لم�صتمر في �أ�ص��عار �لنفط �لعالمية. �إذ �رتفع 

�ص��عر ط��ن �لم��ازوت بي��ن 2009 و2010 �أكثر من 

25 %، وبالن�ص��بة عينها بين 2010 و2011، وقد 
��ص��تهل �ص��نة 2012 بارتفاع 10 % في �قل من �صهر 

بما رتب �أعباء �إ�صافية على �لكلفة �الإنتاجية في لبنان 

بلغ��ت 70 % من��ذ 2009. ويتز�م��ن ذلك، مع ت�ص��جيل 

�ص��عر �لغ��از �لطبيع��ي تدني��ا الفت��ا وغير م�ص��بوق في 

�أ�صعاره . كما لفت �لى �ن �لو�قع ي�صير �إلى �نعكا�س �صلبي 

مبا�ص��ر الأ�ص��عار �لنفط عل��ى و�قع �لطاقة بم��ا فيها من 

تر�كم خ�صائر موؤ�ص�ص��ة كهرباء لبنان، وعلى �لقطاعات 

�الإنتاجية وتر�جع �لقدرة �لتناف�صية لل�صناعة �لوطنية، 

وعلى قدرة تحمل �لمو�طن �أعباء مت�صاعدة في تكاليف 

�لتدفئة و�لنقل وت�صغيل �لمولد�ت، د�عيا �لم�صوؤولين �لى 

و�ص��ع خطة ��صتثنائية طارئة لجبه �لو�صع �ال�صتثنائي 

عب��ر �إن�ص��اء �ص��ندوق وطن��ي لدع��م �لطاق��ة )�لمازوت 

و�لفي��ول( عل��ى �أن تبل��غ ن�ص��بة �لدعم نح��و 20 % من 

�ص��عره، ويم��ول من ر�ص��وم على �لب�ص��ائع �لم�ص��توردة 

�لتي ت�ص��توفى وفقا لموؤ�صر كمية �لطاقة �لم�صتعملة في 

�إنتاجها.

م�سكالت ناتجة

وبن��اء عل��ى م��ا ت�ص��هده �ل�ص��ناعة �للبناني��ة م��ن 

م�ص��كالت ناتجة عن �رتف��اع كلفة �لطاقة وما ت�ص��هده 

من �ثار �ص��لبية ، فقد ب��د�ت تتو�لى �الآر�ء من �قتر�حات 

وحل��ول، وياتي في �ل�ص��ياق خطة وزي��ر �لطاقة جبر�ن 

با�ص��يل �لتي تطرقت �إلى و�صعية موؤ�ص�صة كهرباء لبنان 

�لم�صتنزفة �د�ريًا وب�صريًا وماليًا، و�أقرت �صرورة �إعادة 

�لنظ��ر بالتعرف��ة تخفيفًا لالأعباء �لمالي��ة عن �لخزينة، 

�لمالي��ة  �لموؤ�ص�ص��ة  م�ص��تلزمات  تاأمي��ن  �إل��ى  �إ�ص��افة 

و�الإد�ري��ة و�لب�ص��رية م��ن دون �إن تغف��ل دور �لقط��اع 

�لخا���س متى ح��ان دور �ل�ص��ركة. و�عتبر با�ص��يل هذه 

�لخط��ة �لخم�ص��ية بمثابة وثيقة ت�ص��كل �الطار �ل�ص��امل 

للقطاع. وقد جاء في �ص��ياق �لخطة �لحديث عن  �لطاقة 

�لمتج��ددة من حيث دعم وتفعيل كل �لمبادر�ت �لعامة، 

�لخا�صة و�لفردية، ال�صتعمال م�صادر �لطاقة �لمتجددة 

لت�ص��ل �ل��ى نح��و 12 % من حاج��ات لبن��ان لالنتاج 

�لكهربائ��ي و�لح��ر�ري، كم��ا تحدث عن تر�ص��يد �لطاقة 

م��ن خ��الل �ع��د�د ثقاف��ة ��ص��تهالك �لطاق��ة ون�ص��رها، 

و�عتم��اد بر�م��ج وطني��ة تنفيذي��ة تتمحور عل��ى �د�رة 

�لطلب كاأ�ص��ا�س لتر�ص��يد �لطاقة وخف�س �لذروة ونقلها 

وتوزيعه��ا، و�لتحكم بنم��و �لطلب �لكهربائ��ي، كل ذلك 

بغي��ة توفير 5 في �لمئ��ة حد�ً �دنى م��ن مجمل �لطلب ، 

وق��د ت�ص��منت �لخطة �ع��ادة هيكلة �لتعرف��ة وزيادتها 

تدريجا ل�ص��د �لعجز و�لنزف �لمالي �لحا�ص��ل في قطاع 

�لكهرب��اء وتحقيق �لت��و�زن �لمالي لكهرب��اء لبنان من 

جهة، وتخفيف �لعبء �لمالي عن �لمو�طنين �لناجم عن 

��صتعمال �لمولد�ت �لخا�صة �لمكلفة من جهة ثانية.

 وف��ي �ل�ص��ياق نف�ص��ه يوؤك��د �لخبي��ر �القت�ص��ادي 

�لدكت��ور لوي���س حبيقة �أن خط��ة �لوزير با�ص��يل تهدف 

�إل��ى تطوي��ر معام��ل �الإنت��اج وتح�ص��ين �ص��بكات �لنقل 

و�لتوزيع، �إ�ص��افة �إلى تنويع م�صادر �لطاقة، و�التكال 

��ا عل��ى �لطاقة  لي���س فقط عل��ى �لفيول و�لغاز، بل �أي�صً

�ل�صم�صية و�لهو�ئية، وهناك مجموعة �أمور تحتاج وقتًا 

وتموياًل، و�أهم ما نتج من �لخطة، بر�أيه، �أنه تم �لتو�فق 

عليها للمرة �الأول��ى من �لفاعليات �لمعنية كافة ويرى 

حبيقة �أن �لخطة جيدة الأن لبنان ال ي�ص��تطيع �أن ي�صتمر 

م��ع �لكهرباء �لحالية، �آم��اًل �أن تكون فاعلة، مطالبًا �أن 

يترك��ز �لجهد على تنفي��ذ �لخطة، ولي�س على و�ص��عها. 

وموجه��ًا بع���س �النتق��اد�ت، ذكر حبيقة �أن��ه كان من 

�الأف�ص��ل �أن يتم �لتركي��ز �أكثر على �لطاق��ات �لمجانية 

كالطاق��ة �ل�صم�ص��ية، بمعن��ى �أن يت�ص��جع �لنا���س �أكث��ر 

ال�ص��تعمالها، وكذل��ك �لطاق��ة �لهو�ئي��ة و�لمائية، كما 

�عتب��ر حبيق��ة �ن �لتحدي يكمن ف��ي �لتنفيذ حيث يرى 

�صعفا في ذلك الفتا �لى �ن �الإد�رة و��صحاب �لم�صالح 

قد يعملون �صدها.
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�ل���������ح���������دث

كلفة االنتاج

وق��د لف��ت وزير �ل�ص��ناعة فري��ج �ص��ابونجيان �لى 

�أن »�أكث��ر م��ا يئ��ّن من��ه �ل�ص��ناعي و�لم�ص��تهلك �لعادي 

ف��ي بلد غي��ر نفطي مثل لبنان هو �رتف��اع تكلفة �لطاقة 

�لكهربائي��ة و�لنفطي��ة. في��وؤدي ذلك �إلى م�ص��اعفة كلفة 

�النت��اج، وبالتالي �إل��ى �لحّد من �لقدرة �لتناف�ص��ية، في 

ظّل مناف�صة حادة ال تقوم على �لجودة فقط، و�إنما �أي�صًا 

�ل�ص��عر،حيث بح��ث عن حل��ول بديلة في تاأمين م�ص��ادر 

بديلة للطاقة �لتقليدية، فلجاأ �إلى �ل�صم�س و�لمياه و�لهو�ء 

وح��ر�رة �الأر�س، كما عمل عل��ى تخفي�س �العتماد على 

م�ص��تقات �لنفط باأ�صاليب موفرة للطاقة، وهي �أقّل تكلفة 

عل��ى �لمدى �لطوي��ل. و��ص��اف »�إن �لطاق��ات �لمتجددة 

تلبي حاجة رئي�ص��ية لن�صاط �لقطاع �ل�صناعي �للبناني، 

وه��و ي�ص��كل ركن��ًا هامًا م��ن �أركان �القت�ص��اد �لوطني، 

لم��ا يترك م��ن تاأثير كبير ومردود �إيجابي و�ص��ريع على 

�ل�ص��ناعيين«، م�ص��ير�ً �ل��ى �أن �ال�ص��تثمار ف��ي �لطاقات 

�لمتج��ددة وو�ص��ائل كف��اءة �لطاقة لم يع��د عائقًا بعدما 

ت��ّم �إ�ص��د�ر �لتعميم رقم 236 عن م�ص��رف لبن��ان و�آلية 

NEEREA لتمويل هذه �لم�صروعات، وبالتالي يمكن 
لجميع �ل�ص��ناعيين �لح�ص��ول على قرو�س بفائدة ت�صل 

�ل��ى �ص��فر في �لمئة وبفترة �ص��د�د ت�ص��ل �لى 14 �ص��نة. 

 ،Net Metering  كم��ا �أن »مب��د�أ �لتع��د�د �ل�ص��افي

�ل�ص��ادر بق��ر�ر مجل���س �إد�رة موؤ�ص�ص��ة كهرب��اء لبن��ان، 

ي�صمح لمنتجي �لطاقة من خالل �لطاقة �لمتجددة �لربط 

على �صبكة كهرباء لبنان بما يوؤدي �لى تخفي�س فاتورة 

�لطاق��ة ب�ص��كل ملمو�س«.  ولفت �لى �أن وز�رة �ل�ص��ناعة 

�صت�صدر قر�ر�ً يتبنى معايير كفاءة �لطاقة في �لم�صانع 

ك�ص��رط من �ص��روط �لح�ص��ول على رخ�ص��ة �ص��ناعية، 

م��ا ي��وؤدي �ل��ى تخفي���س فات��ورة �لطاق��ة لل�ص��ناعة 

وزيادة عامل �لتناف�ص��ية ويح�ّص��ن من �ل�ص��ورة �لبيئية 

للم�صانع«. وتطرق �ص��ابونجيان �إلى م�صكلة �لم�صانع 

�لت��ي ت�ص��تخدم طاقة مكّثف��ة، موؤكد�ً �أن »م��ا يهمنا هو 

تاأمين تكافوؤ �لفر�س لل�صناعي كي تتو�صع ��صتثمار�ته 

ويوظف �لمزيد من �ليد �لعاملة �للبنانية.

ال�سلع البديلة

وقد �كد �لخبير �القت�ص��ادي �لدكتورعبد�هلل نا�ص��ر 

�لدين ل� »�ل�ص��ناعة و�القت�صاد« �ن �لكهرباء تفتقد �لى 

�ل�ص��عة و�لق��درة على �النت��اج و�ن �لوق��ود مكلف وكال 

�لعاملي��ن يلقي��ان بظاللهما �ل�ص��لبية على �ل�ص��ناعات 

�لتحويلي��ة ) �أي �لت��ي تعتمد عل��ى �لطاق��ة(. كما �عتبر 

�ن �الرتفاع في �ص��عر �لطاقة �صيوؤدي حتما �لى �رتفاع  

�ص��عر �النتاج، و�ل�ص��ركات تحاول تمرير هذ� �ل�صعر �لى 

�لم�ص��تهلكين �لمحليي��ن و�الجان��ب للبقاء ف��ي هام�س 

�لربح. ولكن في لبنان ال ت�صتطيع �ل�صناعات �لتحويلية 

�لقي��ام بهذ� �المر بحري��ة �إذ �ن �لم�ص��تهلكين يتحولون 

�لى �صر�ء �ل�صلع �لبديلة �لم�صتوردة و�لتي تبدو �أقل �صعر� 

بالن�صبة لهم، وفي �لنهاية ت�صطر �ل�صركات �لى �لخروج 

من �لمناف�صة و�ل�صوق. 

كم��ا لفت نا�ص��ر �لدين �لى �ن �لم�ص��كلة �ال�صا�ص��ية 

�لت��ي تو�جه �ص��ناعاتنا تكم��ن في �ل�صيا�ص��ات �لنقدية 

�لمتبع��ة من��ذ عام 1991 حي��ث ت�ص��ميم �لحو�فز نحو 

�ل�ص��ند�ت �لحكومي��ة ومعدالت �لفائ��دة �لمرتفعة و�لتي 

تجعل �ل�ص��ناعات �لتحويلية �قل جاذبية للم�ص��تثمرين 

�إذ �ن �لم�ص��تثمرين و�لبنوك �لتجارية يالزمون �البتعاد 

عن �ل�صناعات �لتحويلية، ومع نق�س �لتمويل لدينا �قل 

�ال�ص��تثمار�ت في �ل�صناعة، وكذلك فان �لزيادة �لحادة 

في ��ص��عار �لعقار�ت و�الرباح �لكبيرة من �لم�صاربات 

�لعقارية كل ذلك له تاثير �صابي كبير . 

و�كد نا�صر �لدين �ن خطة �لوزير با�صيل تبدو �لطريقة 

�ل�ص��حيحة للتق��دم قدما فهي ته��دف �لى زي��ادة �لقدرة 

عل��ى �النتاج وتقليل ��ص��عار�لطاقة باالعتماد على �لغاز 

ب��دال من �لوقود �ل�ص��ائل. كم��ا ر�أى �ن �لطاق��ة �لمتجددة 

لي�ص��ت هي �لحل لم�صكلة �لطاقة فيما يتعلق بال�صناعات 

�لتحويلي��ة، وق��ال تتطلب �لطاقة �لخ�ص��ر�ء ��ص��تثمار�ت 

�ص��خمة وه��ذه بدوره��ا تتطل��ب تقني��ات وتكنولوجي��ا 

متط��ورة، وه��و �م��ر غي��ر ممكن ف��ي لبنان. ولك��ن يمكن 

لبع�س �ل�ص��ركات �ن تاخ��ذ �لمبادرة وتاتي بالم�ص��اعدة 

م��ن »يوني��دو« في ه��ذ� �ل�ص��دد وبالتالي ينظ��ر �إلى هذ� 

�المر على �نه حل لم�ص��اعدة �ل�ص��ناعات لدينا. ولفت �لى 

�ن م�صكلة �رتفاع ��صعار �لطاقة في �ل�صناعات �لتحويلية 

ال تح��ل �ال من طريق خطة حكومي��ة متكاملة تهدف �لى 

حماية �ص��ناعاتنا �لو�عدة وتوفير دعم طاقة لها �ذ �نها 

تتمتع بامكانات نمو عالية، ويمكن لل�ص��ناعات �لنا�صئة 

�ن تنمو وتتطور وت�ص��بح �كثر قدرة على �لمناف�ص��ة على 

مدى 10 �لى 15 �صنة وعندها يمكن رفع �لدعم �لحكومي 

وغيره��ا م��ن �لتد�بي��ر �لحمائي��ة. ويفتر���س �ن تح��اول 

�ل�ص��ناعات �لتحويلية تح�صين �نتاجيتها و�تباع معايير 

دولية للمناف�ص��ة في �ال�ص��و�ق �لدولية، و�ل�صناعات �لتي 

يمكنها تحمل غياب م�صاعدة �لدولة هي حتما قادرة على 

�لنمو و�لتو�صع وهي �المل �لوحيد في قطاع �ل�صناعة في 

حال بقي دور �لدولة غائبًا.

ركيزة االقت�ساد

ومن خالل �الطالع على �آر�ء بع�س �ل�صناعيين تاأكد 

�إلى �أنن��ا منذ زمن ونحن نحارب م��ع �لحكومة مطالبين 

باإلغاء �لر�ص��وم �الإ�صافية على فاتورة �لكهرباء و�لبالغة 

23  % و�لتي تقوم �لحكومة بموجبها باأخذ �صريبة على 
�ل�ص��ريبة و�صريبة �ل�صريبة على �ل�صريبة الفتين �إلى �أن 

كل ذل��ك ياأت��ي بعيد�ً عن ر�أي �ل�ص��ناعي علم��ًا �أنه حلقة 

�لو�ص��ل �الأ�صا�ص��ية ف��ي �ل�ص��ناعة �لوطنية ورفع �أ�ص��عار 

�لكهرب��اء يعني �نعد�م �لمناف�ص��ة �لحقيقية من �الأ�ص��و�ق 

و�ن�صحاب �ل�صناعي من �ل�صوق �لد�خلية و�لخارجية �الأمر 

�لذي �ص��يوؤدي �إلى �ختناقات متتالية عبر �صل�ص��لة و�حدة 

�صتوؤدي في �لنهاية �إلى تخفي�س �الإنتاج وعطالة وبطالة 

و�نع��د�م �لت�ص��دير وهجرة �لي��د �لعاملة �الخت�صا�ص��ية.  

وف��ي �ل�ص��ياق ذ�ته �أك��د �ل�ص��ناعي �أبو �له��دى �للحام �أن 

�لكهرب��اء ه��ي �لق��وة و�لمح��رك �الأ�صا�ص��ي ف��ي �الإنت��اج 

�ل�صناعي ورفع �أ�صعارها �ص��وف يوؤثر �صلبًا على تكاليف 

�الإنت��اج و�لقدرة �لتناف�ص��ية لل�ص��ناعة �لوطني��ة ومن ثم 

رف��ع �أ�ص��عار �لكهرباء �ص��وف يزيد �أ�ص��عار جمي��ع �لمو�د 

و�ل�صلع بما فيها �لمازوت �الأمر �لذي �صيوؤثر على �لزر�عة 

و�ل�ص��ناعة و�لمزروع��ات مبين��ًا �أنه ال يوج��د هناك بدل 

عن دعم �ل�ص��ناعة الأنه في ح��ال فكرت �لحكومة بتقديم 

بع�س �لمز�يا �إلى �ل�صناعيين ف�صيكون هناك ف�صاد جديد 

ودو�مة ال يمكن �لخروج منها.

 وبع��د �الطالع على �آر�ء �لخبر�ء �ل�ص��ناعيين ال بد 

من �ال�صارة �لى �ص��رورة وجود خطة متكاملة و�صاملة 

ومتنا�صقة تهدف �لى تخفيف وطاأة �لم�صكالت �لناتجة 

م��ن �رتفاع كلف��ة �لطاقة و�لعمل عل��ى �لحد من �ثارها 

�ل�ص��لبية عل��ى �ل�ص��ناعة �للبناني��ة، و�ن يك��ون هدفها 

دعم �لقطاع �ل�ص��ناعي بكل �لو�ص��ائل �لممكنة حيث �إن 

�ل�صناعة تعتبر ركيزة �القت�صاد . 

منال طالب

د. نا�سر الدين  د. حبيقة 
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م�����ق�����اب�����ل�����ة

م�صنع »�صوليفر« ل�صناعة الزجاج في ال�صويفات

عمر قدورة: نحمل الدولة م�صوؤولية اقفال 

الم�صانع وهجرة ال�صباب

اقترن اسم لبنان تاريخياً بصناعة 
الزجاج منذ أيام الفينيقيني، 

وتعلموا سر املهنة من املصريني 
الذين تفننوا في تطوير أشكالها، 
قبل أن ينقلها عنهم الفينيقيون 
وميارسوها في صيدا وصور، حيث 
حطوا رحالهم، وهي تعتبر اليوم 

واحدة من املهن النادرة في كل 
لبنان، إذ أفل جنمها لغياب الدعم 
الالزم لها، فأغلق معمل البداوي 

فيما معمل الصرفند يُعاند 
اإلقفال، ومصنع »سوليفر في 

الشويفات يصارع ليبقى الوحيد 
في اجلبل الذي يواجه املشاكل التي 
حتاصره من كل صوب ليبقى لهذه 
الصناعة النادرة مكانها في لبنان.

في هذا احلوار مع السيد عمر 
قدورة الشريك االساسي ومدير 

عام  مصنع »سوليفر« للزجاج في 
الشويفات )تعتبر هذه الشركة 

واحدة من أكبر 10 شركات(، وطاول 
احلديث كل الشجون والتطلعات 

وال مقترحات التي حتمي هذه 
الصناعة بشكل خاص والقطاع 
الصناعي بشكل عام. وإذ يحدد 

السيد قدورة وقائع عديدة في 
هذه الصناعة ومعاناتها بغياب 
أي حماية من الدولة، فإنه أيضاً 
يقترح نقاطاً للخروج من أزمات 

هذه الصناعة وحمايتها واحملافظة 
على دوام استمراريتها.   

● كيف ترى واقع �سناعة الزجاج ب�سكل خا�س والقطاع ال�سناعي ب�سكل عام في لبنان؟

■ من��ذ عق��ود جلب �لتجار �لفنيقيون من م�ص��ر هذه �ل�ص��ناعة �لفريدة حيث ��ص��تقرت في تل��ك �لفترة من 

�لتاريخ في مدينتي �ص��يد� و�ص��ور، وحيث تاأ�ص�ص��ت �لم�ص��انع في �ل�ص��رفند )جنوبًا( و�لبد�وي )�صمااًل(، وبعد 

ذلك تاأ�ص�ص��ت م�صانع عديدة في مناطق متعددة في لبنان، ومن �صمن هذه �لمناطق »�ل�صويفات« حيث �أن�صاأنا 

م�ص��نعنا »�ص��وليفر«، و�إذ� كان م�ص��نع �لبد�وي قد �أقفل وم�ص��نع �ل�ص��رفند يعاند لكي ي�ص��تمر، فاإن »�صوليفر« 

اليز�ل ي�صير ويكافح رغم �لمطبات �لكثيرة �لتي تقف �أمامه وتعرقل �نتاجه. 

�سناعة الزجاج �سديقة للبيئة
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● ما هي الم�ساكل التي تعانيها هذه ال�سناعة براأيك؟

■ هناك م�ص��اكل كثيرة تو�جه �صناعتنا، ويمكن �خت�ص��ارها، �أواًل بال�صوق �للبنانية 

فهي �أكبر من �نتاجنا �لذي ي�ص��طدم د�ئمًا بالكلفة �لعالية ب�ص��بب �عتمادها على �لطاقة، 

ولهذ� �ل�ص��بب �أغلقنا م�ص��نعنا في �لعام 1997، �لذي �عدنا �فتتاحه بت�صجيع من �لدولة 

ووعدها لنا بدعم كل �أنو�ع �لطاقة من مازوت وفيول وغيرها، وكذلك و�صع ر�صوم جمارك 

على �لمنتجات �لم�صنعة في �لخارج، ولكن كل تلك �لوعود كانت حبر�ً على ورق.

ثانيًا، تاأتينا من �لكويت وم�صر زجاجات )قناني( باأقل من 25 % من كلفة �ل�صناعة. 

وهذه �ل�ص��ناعة �لم�ص��توردة و�لرخي�صة ن�ص��بيًا توؤثر بال �ص��ك على �النتاج �لوطني. ففي 

�ل��دول �لمتقدمة يتكامل قط��اع �لدولة )�لعام( مع �لقطاع �لخا���س، مع حماية جمركية 

لالنتاج �لوطني لتلك �لدول.

● مـــا هي مقترحاتكم للخـــروج من االأزمات التي يعاني منها القطاع ال�ســـناعي 

اللبناني عامة و�سناعة الزجاج خا�سة؟  

■ لدينا مقترحات كثيرة نقدمها لدعم �صناعاتنا، ولعل �همها:

1 - �ن يك��ون هن��اك تعاون تام بين �لقطاعين �لع��ام و�لخا�س، بحيث تقوم �لدولة 
بو�جبها تجاه �لم�صانع وت�صاعد في تاأمين مد�خيل لمئات �لعائالت �للبنانية من تاأمين 

�لوظائف لهم للحد من هجرة �ل�صباب. 

2 - تاأمين �ص��لعة �أ�صا�ص��ية من هذه �ل�صناعة �لوطنية �لتي يجب �ن تكون من �ل�صناعات 
�للبنانية �ال�صا�صية. و�ن تكون م�صاعدة �لدولة �صرورية هنا لتتمكن �لم�صانع من �النخر�ط في 

مجاالت �النتاج بدعم �لكميات �ليومية �لمقابلة بالكلفة 20 طن فيول و10 طن مازوت.

3 - دعم �لطاقة �لموحدة، وزيادة �صاعات �لتغذية، و�يجاد مخازن لتخزين �لطاقة 
تطبيقًا لحق �لم�صانع باال�صتير�د �لمنا�صب.

4 - و�صع ر�صوم جمركية على �النتاج �لم�صتورد لحماية �النتاج �لوطني.
● كيف تنظر اإلى م�ســـتقبل هذه ال�سناعة خ�سو�ســـًا والقطاع ال�سناعي اللبناني 

ب�سكل عام؟

■ نطالب �لدولة بان�ص��اء منطقة �ص��ناعية في �ل�ص��مال �أو �أي منطق��ة لبنانية �أخرى 

تتمتع ب�ص��روط �النتاج. وي�صتح�صن �أن تكون م�صتوفية �صروط وجود منافذ بحرية وبرية، 

وعل��ى �ن تكون مناطق حرة ومجه��زة بالبنية �لتحتية�لالزمة وذلك لتحفيز �ال�ص��تثمار 

�ل�صناعي لل�صركات �الجنبية.

�إنن��ا ومن خالل ه��ذ� �لمنبر نحذر �لم�ص��وؤولين �لمعنيين �إلى �أن �ل�ص��ناعات �لم�ص��تمرة 

�صت�ص��طر �إلى �إعادة �لنظر في ��ص��تثمار�تها وتنتقل �إلى دول �أخرى ت�ص��جع �ال�صتثمار �المر 

�لذي �ص��يوؤدي �إلى زيادة هجرة �ل�ص��باب و�الأدمغة �للبنانية �لتي نحن باأم�س �لحاجة �إليها 

�الآن.

بكل �أ�صف �ن تاريخنا مع وزر�ء �ل�صناعة لم يكن م�صجعًا، الأننا لم نح�صل على نتائج 

مما وعدونا به.

بمعن��ى �أنه مهما كانت نو�يا �لوزر�ء �يجابية تبقى �آمااًل �صيا�ص��ية و��ص��حة من قبل 

�لحكوم��ة �للبنانية �لتي هي في غيبوبة �صيا�ص��ية و�لم�ص��الح �ل�صخ�ص��ية، وندعو �هلل �ن 

ت�صحو من هذه �لغيبوبة وتلتفت �لى م�صالح �ل�صعب.

م��ن �ل�ص��روري تاأمين حق �لعم��ل للعمال �لذين يفق��دون وظائفهم من ج��ر�ء �قفال 

�لم�صانع ما ي�صع م�صوؤولية كبيرة �أمام �لدولة ويحملها نتيجة �صيا�صة �الهمال و�لتن�صل 

من م�صوؤولية �قفال �لم�صانع و�لموؤ�ص�صات.

ف��ي �لختام، ُتعد �ص��ناعة �لزجاج �ص��ديقة للبيئة، نظر�ً �إل��ى �عتمادها على مخلفات 

�لزجاج كمادة خام �أ�صا�صية، ال �صك في �أن طبيعة �لعمل في هذه �لمهنة و�لجهد �لمبذول، 

�لذي ال يتنا�صب مع �لمردود �لمادي، �أّديا �إلى تر�جع �الإقبال على تعلمها و�متهانها.

 ❍❍ في الدول المتقدمة يتكامل 

قطاع الدولة )العام( مع القطاع 

الخا�ض، مع حماية جمركية لالنتاج 

الوطني لتلك الدول  ❍❍

❍❍ نحذر الم�صوؤولين المعنيين         

من اأن ال�صناعات الم�صتمرة �صت�صطر  

اإلى اإعادة النظر في ا�صتثماراتها وتنتقل 

اإلى دول اأخرى ت�صجع اال�صتثمار ❍❍
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�ل���������ح���������دث

➠

  بم�صاركة اأكثر من 800 �صركة عار�صة من 28 دولة

افتتاح الدورة الـ 17 لمعر�ض »بروجكت لبنان« في »بيال«

يتيح التبادل التجاري ويوفر المعلومات عن اال�صواق

إعداد طارق معّنا  
  إفتتح وزير الدولة مروان خير الدين، ممثالً رئيس احلكومة جنيب ميقاتي، املعرض التجاري الدولي الـ 17 ملواد ومعدات وتقنيات البناء في لبنان والشرق 

األوسط، »بروجكت لبنان 2012«، في »بيال« في ظل مشاركة أكثر من 800 شركة عارضة من 28 دولة، في حضور شخصيات ورجال اعمال وفاعليات.
وجال خير الدين في ارجاء املعرض، الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض IFP وتبلغ مساحته نحو 25 ألف متر مربع. وامل أن يفتح الباب واسعا 

للشركات األجنبية »بغية الدخول في شراكات مجزية مع الشركات اللبنانية والعربية، وخصوصا أن املعرض يفرد مساحة واسعة خملتلف األطراف 
للتواصل والبحث عن فرص األعمال في أسواق املنطقة العربية التي يشهد قطاع البناء فيها منواً متسارعاً«.

ومتيز املعرض مبستوى الوفود الرفيعة التي جابت األجنحة الدولية الرسمية التي بلغ عددها 16 جناحا وهي تعود الى أملانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وبلجيكا، 
والصني، وتركيا، وإيران، واإلمارات، والبرازيل، والبرتغال، ولوكسمبورغ، وبولونيا، واليونان، وتشيكيا، ومصر وكوريا.

ويدعم هذا احلضور الدولي، عدد من الهيئات التجارية الدولية، كالوكالة الفرنسية لتنمية التجارة اخلارجية، وجمعية رجال األعمال في البرتغال، 
ومجلس التجارة اخلارجية اليوناني، واإلحتاد األملاني للمعارض التجارية، ووكالة اإلقليم الواالني للتصدير واإلستثمار اخلارجي البلجيكية، وهيئة 

املعارض املصرية وغيرها، فضال عن مشاركة السفارات اإليطالية والفرنسية والبرازيلية.
ورأى رئيس مجلس إدارة الشركة املنظمة البير عون، أن »املعرض أرسى دعائمه على نحو ثابت كوجهة مفضلة جملتمع األعمال في لبنان واملنطقة«، معتبرا 

أنه »أمسى منصة دولية تنطلق منها الشركات إلى أسواق املنطقة قاطبة، سواء كان ذلك عبر اإلحتكاك املباشر مع احلضور العربي الذي يستقطبه 
املعرض، أو عبر اإلنتشار اللبناني للشركات ورجال االعمال الذين يتمتعون بنشاط جتاري واسع في دول اخلليج، وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية«.

ويقام »بروجكت لبنان« بالتزامن مع املعرض التجاري الدولي للكهرباء وتقنية املياه واإلنارة والتكّييف، Energy Lebanon 2012، واملعرض واملؤمتر الدولي 
للتقنيات البيئية واإلستدامة والطاقة النظيفة EcOrient 2012، بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة في باريس CCIP، وبدعم من وزارة البيئة وغرفة 

بيروت وجبل لبنان. والتزامن كذلك مع مؤمتر »أسبوع اإلستدامة الرابع« بالتعاون مع نقابة املهندسني، واملركز اللبناني حلفظ الطاقة، ومجلس لبنان للمباني 
اخلضراء، والذي استضاف مجموعة من اخلبراء الوطنيني والدوليني للبحث في شأن التحديات البيئية امللحة في لبنان واملنطقة، وطرح احللول املناسبة لها.

الوزير خير الدين يق�س �سريط االفتتاح

�ل�صناعة و�القت�صاد - �لعدد 124 تموز-�آب 2012
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... وفي الجناح االلمانيخالل جولة الوزير في المعر�س ...

Elegance  Elements Elodea

Doka lebanon Dorsal الوزير خير الدين والمهند�س عيتاني

Est. george Mouaness for wood  EtC Ets Dany Abou Haidar trading
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 Decobuild Creative Closets De-Concrete

 Essco EMCA Engitech 

 Earth technologies Douaihy pour le bois  E K t

 .Ets.louis Eid Eng  Est. george Mouaness for woodEts Roland Barghoud
➠
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 Famsco group Fantoni lebanon Faremco

 green Result green tech gresam

 .g. Abdelmassih & Co gabriel s. Abboud trading gsAt general Electronic services- gEs

Hage group  Hajj Art stone Halawi Holding
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 Future Power Fares Madi & Co  Fortess

Habsons  gsCl guardia systems

 green Alternative Power global Construction Products  grandiosa

 Hazmieh Village Hasco International Est  Hassan Hussein Machinery est
➠
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 Henge Co Hilti Hodico

Interform Intermed Ceramica International group Industries

 Home tech World Houmani Construction Equipment Houstile N.A.D Est

Jabwood International  Joseph Hajjar Kain group Est
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 Home style  Holcim Home Depot of lebanon

 Itani Co  Iso liban Isotop

 Integgrated Paving & Contracting Co.  Ideko Image systems

KBs- Mach Vision  Kappa systems Kari trading Company
➠
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�ل���������ح���������دث

Kettaneh  Kfoury Décor Khalil Kaskas & co

 Maison et Parquets MAs trading Mecamac

 lecico lED World lesco Me

Meico power generators  MEts Mideast Power systems- Eaton
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 lebanon Design Center  Khatib Macinery Khoury Hardware Center

Mega Prefab Mecha Basics Industries  MEDEVCO

 Magic Design  lgBC Machinery

 Mosaic Marble  Minimal by glasslineMoon light 
➠
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 Mounir Nakouzi sons CoMr. tools  MytCO

 PEC Peter`s Brass signs  Phoenix Energy

 Nakhoul Corporation Nasrallah Engineering Natgaz

 Proleco PsC sal RCC- Refrigeration & Conditioning co
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 Naim Electric  Nabil Karam Co NAggIAR

Print Works Power group Prima 

 PCM  North Assurance Panoramic

 Rimawa- Hammoud`s trading Remark  Richani Petrolium & trading
➠
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�ل���������ح���������دث

Rivium International  .Rousse trading Co .s. & A.s

 snaidero societe Acsons sarl- gRE sogiva liban

sealco- lg  sehnaoui Plant shammas

takla  tatco tchaghlassian steel
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 scantrucks  s.I.s sanitek

 t.A. group solar light technology  sons of t. Reaidy & Co- stR

 sMs sign Module system-sMs  simonin

 techtrade Doors  techno Motors techno trade
➠
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 tECMO tiger to Perfection

Watts  Webco Zadco

unigaz  unique stobe united telecom Company

جبور باور اميل عكر واوالده- DEutZ المينيوم حميداني 
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 unic topcrete  trane

ال�سركة الدولية العداد المراكز واالندية الريا�سية  Zeeni steel  البير م�سعد

 Water Frame Viecoeast  Wartco

دالل �ستيل  جبيلي اخوان دليل ال�سادرات والموؤ�س�سات ال�سناعية اللبنانية

➠
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�ل���������ح���������دث

�سركة طبارة الكتروميكانيك  �سركة �سقال �سركة ابراهيم الطب�س واوالده

موؤ�س�سة �سعيا وعازار  موؤ�س�سة ريمون نا�سيف موؤ�س�سة الحاج فا�سل �سالح التجارية

كونتوار الكهرباء العامة  ف�سكو نوبيزول غدار للتجارة والبناء

 Contracom Coseco يون�س اخوان
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عطار �ستيل  عزالدين تك�ستيل كومباني  طالب و�سركاه

يو�سف طحيني واوالده   هيكل بال�ست ميدل اي�ست غرانيت 

معهد البحوث ال�سناعية  مروة بال�ست  م. عزت جالد واوالده

 green tech Createch International Decorama 
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وم��ن �لبديه��ي �لق��ول �ن �ل�ص��ناعات �لغذ�ئي��ة ال 

تق��وم عل��ى �يجاد فائ�س ف��ي �النت��اج �لزر�عي بل هي 

�صرورة ملحة الأي مجتمع لتحقيق �لتنمية �القت�صادية 

و�الجتماعي��ة خ�صو�ص��ًا و�أن �الأم��ن �لغذ�ئي هو �ص��رط 

خ��الل  م��ن  �لتنمي��ة  ��ص��تر�تيحيات  لنج��اح  �أ�صا�ص��ي 

�صيا�ص��ات �لت�ص��نيع، ولك��ون �ل�ص��ناعات �لغذ�ئية �أحد 

�أركان �ل�ص��ناعات �للبنانية �لمن�ص��ودة و�لمتكاملة فاإن 

تطوي��ر �لقائم منها من منطل��ق تكاملي وتهيئة �لقو�عد 

و�لمرتكز�ت �لثابتة لخلق �صناعات غذ�ئية لبنانية ت�صد 

�حتياجات �لمو�طنين وتوفر فر�س عمل �أرحب.

لق��د حق��ق قط��اع �ل�ص��ناعات �لغذ�ئي��ة ف��ي لبنان 

خطوة مهمة نحو �لعالمية، �إذ �ص��هد عاما بعد عام �صعيا 

حثيث��ا من �لقيمي��ن على موؤ�ص�ص��ات �لت�ص��نيع �لغذ�ئي 

لمو�كب��ة �أح��دث �لمو��ص��فات و�لمعايي��ر �لدولي��ة ف��ي 

�النتاج و�لتو�صيب، وعلى �ل�صهرة �لو��صعة �لتي يحققها 

�لمطب��خ �للبنان��ي يوما بعد يوم على �ل�ص��عيد �لعالمي. 

وف��ي مقاب��ل زي��ادة �ل�ص��ادر�ت، ز�د حجم �ال�ص��تثمار 

في ه��ذ� �لقطاع، فو�ص��عت �لعديد من �لم�ص��انع خطوط 

�نتاجه��ا كما طورت �آالته��ا ومعد�تها، و�أن�ص��اأت �لعديد 

من �لوحد�ت �ل�ص��ناعية �لجديدة وبلغت قيمة م�ص��اريع 

�ل�ص��ناعات �لغذ�ئية �لتي ��ص��تفادت من حو�فز �لقانون 

360 منذ بدء �لعمل به �لعام 2003، ع�ص��ر�ت ماليين 
�لدوالر�ت، ووفرت ما يزيد على مئات فر�س عمل.

�إن حملة �لتوعية لدعم �ل�ص��ناعات �لغذ�ئية تكت�صب 

�أهمي��ة خا�ص��ة باعتباره��ا ت�ص��غل حي��ز� كبير� �ص��من 

خريط��ة �ل�ص��ناعات �لغذ�ئية وعامال م�ص��تركا في عدد 

م��ن �أن�ص��طة »يونيدو« من خ��الل �لم�ص��اريع �لتي تقوم 

�لمنظم��ة بتنفيذه��ا في لبن��ان، ونذكر منها �لم�ص��ابقة 

�لت��ي نظمها مركز »ليب��ان باك« و�لت��ي فتحت �لمجال 

�أم��ام ط��الب �لجامع��ات لتطوير عبو�ت عدد من �ل�ص��لع 

�لغذ�ئي��ة، باعتب��ار �أن »ليبان باك« ه��و �لمركز �لوحيد 

في �ل�ص��رق �الو�ص��ط �لذي يوفر خبرة في مجال �لتعبئة 

و�لتغلي��ف وكيفي��ة تروي��ج �لمنتجات �لوطني��ة وزيادة 

فر�س نفاذها لال�صو�ق �لخارجية.

لق��د تطور قطاع �ل�ص��ناعات �لغذ�ئية في لبنان في 

�ل�ص��نو�ت �لما�ص��ية الن �لمعنيي��ن ب��ه حري�ص��ون على 

�ال�ص��تمر�رية وزيادة قدر�تهم �النتاجية و�لت�ص��ديرية، 

فو�كب��و� �لت�ص��ريعات و�لقو�ني��ن �للبناني��ة �لت��ي تلحظ 

�ص��المة �لغذ�ء، و�جتهدو� �ي�صا على تطبيق �لمو��صفات 

�لدولي��ة لول��وج �ال�ص��و�ق �لعالمية وت�ص��ويق منتجاتهم 

فيه��ا، كما ال ي�ص��تهان بحج��م �الغت��ر�ب �للبناني �لذي 

ي�ص��تهلك منتج��ات غذ�ئي��ة لبناني��ة معدة لال�ص��تهالك 

�للبناني �لتقليدي

ولكنن��ا يج��ب �أال نغف��ل ع��ن �أن معظ��م �لم�ص��انع 

�لغذ�ئية في لبنان هي من �لحجم �ل�ص��غير و�لمتو�ص��ط، 

و�لدول��ة تعم��ل بوتي��رة مت�ص��ارعة في وز�رة �ل�ص��ناعة 

لتعجي��ل �لح�ص��ول عل��ى �لتر�خي�س �ل�ص��ناعية �ص��من 

�ص��و�بط، �إيمان��ا منه��ا باأن فتح �لموؤ�ص�ص��ات �ل�ص��غيرة 

و�لمتو�ص��طة ي�ص��اهم �يجاب��ا ف��ي �لحركة �القت�ص��ادية 

و�النتاجي��ة وتاأمين فر�س �لعمل ورعاي��ة �أبناء �لريف 

و�لمناط��ق �لزر�عي��ة، ويخفف ن�ص��بة �لهج��رة �لد�خلية 

و�لخارجية.  كما يجب �أال نغفل م�ص��اكل �لقطاع، ومنها 

كلف��ة �النتاج �لمرتفعة مقارنة مع �لدول �لعربية و�لتي 

تدفع ثم��ن �لمحروقات و�لطاقة في لبنان نحو خم�ص��ة 

�أ�ص��عاف زيادة عن �لعالم �لعربي، ناهيك من كلفة �ليد 

�لعاملة وغياب �لدولة في تاأمين �لبنى �لتحتية، وغياب 

�لقو�ني��ن �لتي تحمي �ل�ص��ناعيين من �الغر�ق وت�ص��لط 

مطالب �ص��ركات بيع �لتجزئة �لكبرى، و�لم�ص��انع �لتي 

ال روؤية م�ص��تقبلية لها و�لعمل دون �لتقيد بالمو��صفات 

�لقيا�صية و�صعف مر�قبة �لدولة عليها. 

ال �ص��ك ف��ي تطل��ع لبن��ان �ل��ى �أن يك��ون �لقط��اع 

�ل�ص��ناعي د�عما لالقت�ص��اد �لوطني ومحركا �أ�صا�ص��يا 

للنم��و م��ن �أجل تعزي��ز دوره وتفعيله، على كل �ل�ص��عد. 

و�لنتائج �اليجابية �لتي حققتها �ل�ص��ادر�ت �ل�صناعية 

خالل �ل�صنو�ت �الأخيرة، رغم كل �لظروف غير �لم�صتقرة 

ف��ي �لمنطق��ة و�لت��ي كان له��ا تد�عياته��ا عل��ى لبنان، 

وخالف��ا ل��كل �لتخوف��ات و�لتوقع��ات �ل�ص��لبية، يمك��ن 

�لبناء عليها ال�ص��تقطاب مزيد من �لر�ص��اميل لتوظيفها 

في �ل�ص��ناعة. فقدرة لبن��ان �لحقيقية تبرز في مو�جهة 

�لتحديات، و�لم�ص��احة �للبنانية هي �الأ�ص��من و�ال�ص��لم 

في خ�ص��م �لتطور�ت �لمحيطة، و�لم�صتقبل هو لل�صناعة 

�للبنانية. 

ولبن��ان �لذي يعي���س ثورة تكنولوجي��ة ر�ئدة مدعو 

�ل��ى مو�كبتها عب��ر تنمية ق��در�ت �ل�ص��باب �لمبدع، من 

خالل �لتركيز على طاقاتهم �ل�صابة و�لو�عدة وتوظيفها 

ف��ي �لدفاع �ل�ص��ناعي. وذلك بتعزيز �لعم��ل على جودة 

�لمنتج��ات ومر�قب��ة �ص��المة �لغ��ذ�ء وتعزي��ز �لمهار�ت 

للقوى �لعاملة �لموؤهلة للتمكن من �الرتقاء بالمنتجات 

�للبنانية �إلى �نتاج ذي قيمة عالية ومميزة.

وتعد �إد�رة تحرير مجلة »�ل�صناعة و�القت�صاد« باأنها 

�صتحاول �صرح و�قع �لقطاع �ل�صناعي �لغذ�ئي في لبنان 

عب��ر ملف �ص��امل ينقل �ص��ورة �لقطاع من وجه��ة �لنظر 

�لر�ص��مية ومن وجهة نظر �ل�ص��ناعي وبع�س �لموؤ�ص�صات 

و�لبر�م��ج �لهامة �لت��ي ُتعنى به، ولعر�س �ل�ص��ورة �لتي 

تعالج فيها م�صاكل هذ� �لقطاع و�إمكانية تطويره.

�ل���������ح���������دث

يعتبر قطاع الصناعات الغذائية، من أهم وأقدم القطاعات الصناعية في لبنان. وقد تطور هذا القطاع أفقياً وعمودياً 
ليضم صناعات متكاملة، حيث سجلت صادراته منوا جيدا خالل عام 2011 )281 ألف طن مقارنة مع 216 في العام 
2010( في حني تشكل الصناعة اللبنانية ككل قرابة 18 باملئة من الناجت احمللي أي 3.800 مليار دوالر اميركي وفق 

تقديرات االختصاصيني وقد كانت متثل في العام 1999 قرابة 27 باملئة من الناجت احمللي.

ال�صناعات الغذائية وثورة التكنولوجيا
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ميقاتي يرعى افتتاح مـعـر�ض »فــــود اإكـ�صـبـو« 2012 

�صابونجيان: اإقامة المعار�ض في لبنان دليل عافية

من اليمين غياث �سماع مدير المعر�س، الوزير �سابونجيان، جورج ن�سراوي، رئي�س االتحاد العربي 

لل�سناعات الغذائية هيثم الجفان وايلي زرد ابوجودة

الوزير �سابونجيان في جناح مجلة »ال�سناعة واالقت�ساد« مع مدير عام المجلة فار�س �سعد

في جناح �سوناكو مع رئي�س نقابة ال�سناعات الغذائية

برعاي��ة رئي���س مجل�س �ل��وزر�ء نجي��ب ميقاتي، 

�فتت��ح وزير �ل�ص��ناعة فريج �ص��ابونجيان �لمعر�س 

�لعربي �لدولي �لتا�ص��ع لل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة 

�أقي��م ف��ي  �ل��ذي   »2012 و�لتغلي��ف »ف��ود �ك�ص��بو 

»ف��وروم دو بيروت«. ونظم �لمعر�س �التحاد �لعربي 

لل�ص��ناعات �لغذ�ئية و�التحاد �لع��ام لغرف �لتجارة 

و�ل�ص��ناعة و�لزر�عة للب��الد �لعربية باال�ص��تر�ك مع 

مجموع��ة »دلتا« للمعار���س و�لموؤتمر�ت. وقد �ص��م 

�لمعر�س كبرى �ل�صركات �لعربية و�الأجنبية �لمنتجة 

لل�ص��ناعات �لغذ�ئية ومنظومة �لتعبئة و�لتغليف من 

تركيا وفرن�ص��ا وبلجي��كا و�ألمانيا وكن��د� و�الإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة و�ص��وريا باالإ�ص��افة �إلى �ل�ص��ركات 

�للبناني��ة.  يوف��ر �لمعر�س فر�ص��ة لرج��ال �الأعمال 

و�لم�صدريين و�لم�صتوردين لاللتقاء وتبادل �لخبر�ت 

وعقد �ل�صفقات حيث تم تجهيز مركز لخدمات رجال 

�الأعمال مجهز باأحدث �لتجهيز�ت �لالزمة باالإ�صافة 

�إلى مركز �إعالمي متميز وقاعة محا�صر�ت. 

وجال �لوزير �ص��ابونجيان ف��ي �أرجاء �لمعر�س 

و��ص��تمع �إلى �صروح من �أ�صحاب وممثلي �لموؤ�ص�صات 

�لم�صاركة، مبديا �عجابه ب�«نوعية �لمنتج �ل�صناعي 

�لغذ�ئ��ي �لمق��دم �ل��ى �لم�ص��تهلك �للبنان��ي و�لعربي 

و�لدول��ي«. و�كد »�ن �قام��ة �لمعار���س و�لموؤتمر�ت 

و�لن��دو�ت في لبن��ان دليل على ��ص��تتباب �المن فيه 

وعلى �لثقة �لتي ال ي��ز�ل متمتعًا بها كمركز وملتقى 

للتجارة و�لتبادل«.

م��ن جهت��ه، �أعتب��ر �لدكت��ور هيثم جف��ان رئي�س 

�التحاد �لعربي لل�ص��ناعات �لغذ�ئية �أن معر�س فود 

�إك�ص��بو بدورته �لتا�صعة ياأتي متميز�ً عن �صابقيه بما 

يحمل��ه من مخ��زون وتجربة ر�ئدة، ر�ص��خت مفاهيم 

�قت�ص��ادية وتجارية هامة، و�أدو�ر فيها �أدو�ر�ً �أهلته 

الأن يك��ون ف��ي طليع��ة �لمعار���س �لغذ�ئي��ة �لعربية 

و�لعالمية.

م��ن جهته ر�أى غياث �ص��ماع مدير عام مجموعة 

دلتا للمعار�س و�لموؤتم��ر�ت �لدولية �لجهة �لمنظمة 

للمعر�س، �إن �لنجاح �لذي حققه معر�س »فود �إك�صبو« 

في دور�ته �ل�ص��ابقة �ص��يكون حافز�ً لب��ذل �لمزيد من 

�لجهود لتحقيق ما يمكن تقديمه من خدمات و�أفكار 

جدي��دة تخدم م�ص��يرة �لتع��اون �القت�ص��ادي �لعربي 

و�لترويج لمنتجات �ل�صركات �لغذ�ئية.
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��������ص�������رك�������ات

»تات�ض« تحل بداًل من »اأم. تي. �صي. تات�ض«

�صحناوي: حلم اأطمح لتحقيقه في قطاع االت�صاالت

�ص��حناوي  نق��وال  �الت�ص��االت  وزي��ر  رع��ى 

 touch »لحف��ل �لر�ص��مي الإطالق هوي��ة »تات���س�

�لتجاري��ة �لجدي��دة )mtc touch �ص��ابقًا(، ف��ي 

»Blanchic« - بعب��د�ت، بح�ص��ور وزير �الإعالم 

وليد �لد�عوق، ووزير �لزر�عة د. ح�صين �لحاج ح�صن، 

وممث��ل قائ��د �لجي�س �لعم��اد جان قهوج��ي �لعقيد 

هن��ري �بر�هيم وممثل �لمدير �لعام ل�«�الأمن �لعام« 

�للو�ء عبا�س �بر�هيم �لر�ئد جمال ك�ص��مر، ومديرين 

عامين، باالإ�صافة �إلى �صركاء touch في �الأعمال 

وكو�در �ل�ص��ركة وموّظفيها. وق��ّدم �لحفل �العالمي 

جورج قرد�حي.

و��ص��تهل �لحف��ل بكلم��ة للمدي��ر �لع��ام ل�ص��ركة 

»تات���س« كلود با�ص��يل ق��ال فيها: »هذه ه��ي �لمرة 

 ،mtc touch الأخيرة �لتي �أتوّجه بها �إليكم با�صم�

وبه��ذه �لمنا�ص��بة تعيدن��ي ه��ذه �للحظ��ات ثمانية 

�أعو�م �لى �لور�ء، تحديد�ً �لى �صهر حزير�ن من �لعام 

2004، حين فازت �صركتنا �الأم زين )mtc �آنذ�ك( 
 ،MIC2 بعق��د ت�ص��غيل �ل�ص��بكة �لخلوي��ة �لثاني��ة

 mtc touch و�لت��ي حمل��ت �لعالم��ة �لتجاري��ة

طو�ل هذه �لفترة«.

و�أ�صار با�ص��يل �إلى �أن »�ل�ص��ركة منذ ذلك �لحين 

�كت�ص��بت ثقة �أغلبية م�صتخدمي �الت�صاالت �لخلوية 

في لبنان، وي�صرني �أن �أعلن بكل فخر والأول مرة �أن 

عدد زبائننا تجاوز حاليًا �لمليوني م�صترك«.

ب��دوره، ق��ال �ص��حناوي: »�أود �أن �أب��د�أ كلمت��ي 

بالتنويه بالحملة �العالنية �لتي �ص��ممت لمنا�صبة 

تغيي��ر هوي��ة touch �لتجاري��ة. �إذ تمي��زت بد�ية 

ب�ص��عارها �لجمي��ل »في عالمي �لجدي��د، �لذي يترك 

�لعن��ان لن��ا للحل��م و�البت��كار، ال �ص��يما �أن��ه م��ن 

�ل�صروري �أن ن�صيف �لحلم �لى �ل�صيا�صة ونمزجهما 

مع��ًا لما لهذه �لخطوة من �أهمية في ت�ص��هيل تحّمل 

�صعوبات هذ� �لعالم«.

وتاب��ع �ص��حناوي قائ��اًل: »�آن �الو�ن الأطلعك��م 

عن عالم��ي �لجديد. في عالمي �لجديد �ل�صيا�ص��يون 

ال يبث��ون روح �لكره وال ي�ص��جعون وي�ص��ددون على 

تق�ص��يم �لبل��د. كلن��ا موح��دون ومجموع��ون تح��ت 

�ص��قف وغطاء �لجي�س �للبنان��ي. في عالمي �لجديد، 

�النترنت �صريع جد�. ولتحويل هذ� �لتمني �لى و�قع، 

في عالمي �لجديد لي�س هناك من يعرقل عمل وز�رة 

�الت�ص��االت وتاأديته��ا و�جبه��ا. ه��ذ� ه��و �أول حلم 

�أطمح لتحقيقه في قطاع �الت�صاالت«.

الوزير �سحناوي وادارة »تات�س« يقطعون قالب الحلوى

درع تكريمية ل�صركة »�صدقة للمعجنات«  لح�صولها على �صهادة »االإيزو 22000«

كرم��ت �له�يئ��ة �لوطنية للتنمية �الأقت�ص��ادية »�ص��ركة �ص����دقة للمعجنات« 

ب�ص��خ�س �ص��احبها ومديرها �لعام �الأ�ص��تاذ جهاد �ص��دقة الإ�صتح�ص��الها على 

�صهادة »�الي���زو 22000«. 

قدم �لرئي�س ب�ص��ام فر�ص��وخ درعًا با�ص��م �لهيئة تنويه��ا بالمرحلة �لمتقدمة 

�لتي خطتها �ل�ص��ركة لجهة �لجوده و�لنوعيه و�لمو��ص��فات، حيث �أعتبر �أن هذه 

�ل�ص��هادة ه��ي بمثابة جو�ز مرور لل�ص��لعه في �الأ�ص��و�ق �الأوروبي��ه  و�الأميركية 

و�لدوليه .

من جهته �ص��كر �ل�ص��يد جهاد �ص����دقه �له�ئية �لوطنية للتنمية �الأقت�ص��ادية 

على مبادرتها، و�أعتبر �أن �ل�ص��ناعة �لوطنية �للبنانية هي حاله متمايزة تمتلك 

عنا�ص��ر �لمناف�صه و�آيله للحياة، كما حث �ل�صناعيين �ل�صعي دومًا نحو �الأف�صل 

لتعزيز �ل�ص��لعه وت�صويقها في �الأ�صو�ق �لخارجية ب�ص��كل ر�ٍق وح�صاري تو�كب 

الرئي�س ب�سام فر�سوخ ي�سلم الدرع الى �سدقةمن خاللها �لحد�ثه و�لتطور.
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»األفا« تو�صح �صبب 

انقطاع االإر�صال

�أو�صحت م�صادر �صركة »�ألفا« �لم�صغلة الإحدى �صبكتي �لخلوي في لبنان �أّن »�النقطاع 

في �الإر�صال في بع�س مناطق بيروت وخ�صو�صَاً في منطقة �لو�صط �لّتجاري يعود �صببه 

��اعة �لّثالثة من بعد ظهر نهار �الأربعاء - 6 حزير�ن 2012 
ّ
لعطل طارئ ح�ص��ل عند �ل�ص

��طة في منطقة �ص��ّن �لفيل، حي��ث وقع خلل في 
ّ
��عة �لمتو�ص

ّ
ف��ي �إح��دى �لمحّطات ذ�ت �ل�ص

�دياوّي، وهذه �لمحّطة تغّذي بدورها 16 محّطة 
ّ
�لبرمجّيات �لتي تتحّكم بخط �لو�صل �لر

�أخرى تغّطي �لمناطق �لو�قعة بين �لّدورة و�لو�صط �لّتجاري«.

و�أثر �لخلل، بح�ص��ب �لم�ص��ادر، في »�ص��بكة �لجيل �لّثاني« في هذه �لمناطق فيما لم 

تتاأّثر »�ص��بكة �لجيل �لّثالث« على �الإطالق. وبالّتالي، كان با�ص��تطاعة �لم�صتركين �ّلذين 

يحمل��ون هو�تف ذكّية تعم��ل على �لجيلين �لّثاني و�لّثالث مًعا �إج��ر�ء وتلّقي �لمكالمات 

ب�صكل عادّي.

وفيما لم تف�صح �لم�صادر عن عدد �لذين ت�صررو� من �النقطاع، �أو�صحت �ن »�لّطو�قم 

��اعة �لحادية ع�ص��رة و�لّن�ص��ف من م�ص��اء 
ّ
�لفنّي��ة في �ألفا حّلت �لم�ص��كلة نهائّيا عند �ل�ص

 sMs صائل �لق�صيرة�
ّ
�الأربعاء في 6 حزير�ن 2012. وكّنا قد �أعلمنا م�ص��تركينا عبر �لر

�صائل �لق�صيرة كاّفة«. 
ّ
بعودة �الإر�صال وخدمات �الت�صال و�لر

�صركة »ابومرعي كروز«:

ت�صيير خط بحري �صياحي 
�طل��ع رئي���س مجل���س �إد�رة 

�ص��ركة »�بومرعي كروز« مرعي 

�بومرعي و�لم�صت�ص��ار �الإعالمي 

�لجمي��ل،  كري��م  للمجموع��ة 

عب��ود  ف��ادي  �ل�ص��ياحة  وزي��ر 

عل��ى �نطالق �لباخرة �ل�ص��ياحة 

�لتابعة للمجموعة من بيروت.

�ث��ر �الإجتم��اع ق��ال عبود: » 

�أنا فخور بانطالق �ل�ص��ياحة �لبحرية خ�صو�ص��ا �ن �ل�صركة �لتي �صتتولى 

�لم�ص��اهمة فيه��ا ه��ي �ص��ركة لبناني��ة ومعروف��ة عالميا حيث �ص��تنطلق 

�لباخ��رة �ل�ص��ياحية �الأ�ص��بوع �لمقب��ل م��ن مرف��اأ بيروت ف��ي دورة على 

مر�فىء �لبحر �لمتو�ص��ط ت�ص��تمر ��صبوعا، حاملة �صياحا من كل �الجنا�س 

في كل مرفاأ ت�صل �أو تقلع منه«.

ب��دوره قال �بو مرع��ي: »حلمنا �أن نعاود �نطالقة �ل�ص��ياحة �لبحرية 

خ�صو�ص��ا �ن �ل�ص��ركة كان له��ا تجربة غي��ر موفقة في �لع��ام 2005-

2006«. وتابع: »�ن هدفنا هو نقل �ل�صياح �لى لبنان. ونتمنى �ن نعيد 
لبنان �لى �لخارطة �ل�ص��ياحية �لبحرية و�أن ن�صجع �لمغتربين �للبنانيين 

�لعاملي��ن ف��ي �لخلي��ج للمجيء �ل��ى لبن��ان و�الإنطالق من��ه في رحالت 

�ص��ياحية �ل��ى قبر���س وتركي��ا وغيرها، كما �ن هدفنا ت�ص��جيع �ل�ص��ياح 

�الأتر�ك و�لرو�س و�الأجانب للمجيء �لى لبنان«. ��صاف: »ناأمل �أن تنطلق 

»�ورين��ت كوي��ن 2« م��ن لبن��ان و�أن تتمتع بالحظ �أف�ص��ل م��ن »�ورينت 

كوين1-« في ظل �الإ�صتقر�ر �الأمني و�الإقت�صادي«.

وخت��م �بومرع��ي معلن��ا »�ن �ول رحلة بحرية �ص��تقوم به��ا �لباخرة 

�عتب��ار� من 2012/7/9 �نطالقا من بيروت ثم �لى ليما�ص��ول، رود�س، 

مكينو�س، بودروم ومارماري�س ثم تعود �لى بيروت و�لتاأ�صيرة موؤمنة«.

مرعي ابومرعي

تنويه

 ورد خطأ في نشر إعالن مؤسسة موريس مشعالني في العدد 121،
 صفحة 110،  حيث مت نشر صورة لشركة اخلمور اللبنانية بدالً من

صورة ملؤسسة مشعالني، لذا اقتضى التنويه.
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من �صهر �لى �صهر 

متر  آالف  عشرة  مساحته  تبلغ  الذي  الصناعي  مجمعها  بافتتاح  مؤخراً  »أريسون«  شركة  قامت 
مربع )املغطاة منها 4500 م2( في منطقة اجلية للصيانة و جتميع املعدات و مولدات توليد الكهرباء                 

و مجموعات الضخ املائية.  

اأع�ساء مجل�س اإدارة اأري�سون م. محمد عيتاني، ال�سيدة فاطمة عيتاني، م. عبداهلل 

عيتاني، ال�سيدة ندى عيتاني و م. اأحمد عيتاني

المهند�س عبداهلل عيتاني مع النائب ال�سابق محي الدين عيتاني

�سورة خارجية لمجمع اأري�سون ال�سناعي

»اري�صون« تفتتح مجمعها ال�صناعي في الجية

محمد عيتاني.. خطوة �صرورية للم�صاريع الم�صتقبلية
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�أبت��د�أ �لمرح��وم عبد �ل��رز�ق عيتان��ي �لعمل في 

�لعام 1958 مع �ص��ركاء له حي��ث كان �أغلب �لعمل 

يتمرك��ز ح��ول بيع زي��وت للمحركات و �لم�ص��خات 

�لمائي��ة. و بع��د �أن تو�ص��ع عمل �ل�ص��ركة ف��ي �لعام 

1990  لي�ص��مل مجموع��ات �لتولي��د �لكهربائية و 
�لم�ص��تلزمات �لتابعة لها من م�صخات و مجموعات 

لتوليد �لكهرباء و �لق�صاطل و معد�ت معالجة �لمياه 

و �لمجاري، �أُطلق على �ل�ص��ركة ��صم »�أري�صون«. كما 

�فتتح��ت �ل�ص��ركة مر�ك��ز لها ف��ي �ص��وريا ، �إربيل-

�لع��ر�ق، �أب��و ظبي-�الإم��ار�ت ، �إ�ص��افًة �إل��ى فروع 

�ل�صركة �ل�ص��تة في لبنان: �لفرع �لرئي�صي في فرد�ن 

و �ص��االت �لعر�س في ر�أ�س بيروت، دوحة عرمون، 

طر�بل�س، �لجديدة و �صيد�/�لغازية.

وتمث��ل »�ري�ص��ون« عدد�ً من �ل�ص��ركات �لعالمية 

 CAPRARI، DP، لر�ئ��دة ف��ي مجالها ومنه��ا�

 sPP، FlOWsERVE، DMECO،

و  للم�ص��خات   lIstER، sINCRO
�لمح��ركات. كما ح�ص��لت ف��ي �أو�ئل �لع��ام 2011 

على حق �لتمثيل �لح�صري في لبنان لمحرك �لديزل 

FPt )�لمعروف �صابقًا با�صم IVECO( و �لتابع 
لمجموعة فيات �الإيطالية. 

و كانت »�أري�ص��ون« من �أولى �ل�ص��ركات �لحائزة 

عل��ى �ص��هادة IsO- 9001 للج��ودة ف��ي �لع��ام 

 IsO 1994 كما ح�صلت على �لن�صخة �لحديثة لها
.  9001:2008

ذلك ف�صال عن �لم�ص��اريع �لمتعددة �لتي نفذتها 

�ل�ص��ركة لمحطات �ل�صخ �لمائية و محطات �ل�صرف 

�ل�ص��حي في كاف��ة �لمناط��ق �للبنانية مم��ا جعلها 

ر�ئدة في مجال عملها.

المهند�س محمد عيتاني متو�سطًا النائب محمد الحجار و الدكتور جورج نادر القزي 

رئي�س بلدية الجية

المهند�س محمد عيتاني متو�سطًا معالي الوزير عالء الدين ترو

 واالأ�ستاذ فار�س �سعد مدير عام مجلة ال�سناعة و االإقت�ساد

اأع�ساء مجل�س االإدارة مع بع�س من  المهند�سين و رجال االأعمال

م. عبداهلل عيتاني مع رئي�س بلدية كفر�سير عفيف قميحة ،ع�سو بلدية الجية �سكيب الخطيب و رئي�س 

بلدية الجية  الدكتور جورج نادر القزي
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من �صهر �لى �صهر 

�سورة للمدعوين خالل االإفتتاح

غرفة اختبار الم�سخاتاأحد زوايا المخزن

اآالت ق�س الحديد�سورة الأحد زوايا مجمع اأري�سون من الداخل

�سورة تذكارية لبع�س اأفراد عائلة اأري�سون

المدراء التنفيذيين ل�سركة اأري�سون مع ممثلين عن �سركات

 DP، CAPRARI،MAREllI،FPt، DMECO، sINCRO، و ممثل عن فرع العراق

اآلة ت�سحيح التوازن
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من �صهر �لى �صهر 

�فتتاح م�ؤمتر »م�صارف لبنان حتت �ختبار�ت �ل�صغط«

�صالمة: ال�صيطرة على العجز تحتاج اإ�صالحات بنيوية

كالم �ص��المة جاء في خ��الل �فتتاحه �لموؤتمر 

�لم�ص��رفي �ل�ص��نوي �لخام���س بعنو�ن »م�ص��ارف 

لبن��ان تح��ت �ختب��ار�ت �ل�ص��غط«، �ل��ذي نظمت��ه 

»فير�ص��ت بروتوك��ول« بالتع��اون م��ع بن��ك عوده 

� مجموع��ة ع��وده �ص��ر�د�ر ف��ي فن��دق »فيني�ص��يا 

�نتركونتيننت��ال«، ف��ي ح�ص��ور �لوزيري��ن فري��ج 

�ص��ابونجيان ومرو�ن خير �لدي��ن، ورئي�س �تحاد 

�لغرف �للبناني��ة رئي�س غرفة بيروت وجبل لبنان 

محمد �صقير، و�قت�صاديون ور�صميون.

��ص��ار �ص��المة في كلمت��ه �لى �زدي��اد �لترويج 

الإجر�ء �ختبار�ت �ل�ص��غط د�خل �لم�صارف بهدف 

تجنب �الأزمات �لح��ادة و�لمفاجئة، و�أتى ذلك بعد 

�الإنهي��ار �لمالي في �لع��ام 2008، تبقى محاولة 

��ص��تباق �لم�ص��اكل محدودة �لنتائج، ب��ل يمكن �أن 

ي�ص��رع �الإعالن ع��ن نتائ��ج �ختبار �ص��غط ما في 

�إطالق �الأزمة.

�إن تعدي��ل نظ��رة »�ص��تاند�رد �ن��د ب��ورز« �ل��ى 

�صلبي لم�صتقبل �القت�صاد �للبناني عللته �لموؤ�ص�صة 

بعدم �ال�صتقر�ر�ل�صيا�صي عامة وباالأحد�ث �الأمنية 

ف��ي طر�بل�س خا�ص��ة. تو�ك��ب �ختبار�ت �ل�ص��غط 

�صيا�ص��ات مر�ص��ومة م�ص��بقا، لمو�جه��ة �لح��االت 

�لمختلف��ة �لممك��ن �أن ت�ص��تجد، وه��ذ� م��ا نقوم به 

با�ص��تمر�ر ف��ي م�ص��رف لبن��ان. نعتبر �أن��ه طالما 

�بقينا على �صيولة مرتفعة لدى �لم�صارف وطالما 

�ص��جعنا تدف��ق �لود�ئ��ع نحوها فهذ� يمك��ن لبنان 

و�قت�صاده من �ال�صتمر�ر بتمويل حاجاته. �إن هذه 

�ل�ص��يولة �أ�صا�ص��ية للنمو و�أي�ص��ا الإعادة �الإنطالق 

ب�صرعة بن�صاطنا �الإقت�ص��ادي بعد �نتهاء �الأزمات 

�ل�صيا�ص��ية �أو �الأمنية. �لمحافظة على هذه �ل�صيولة 

�لم�ص��رفي  بالنم��وذج  �لتم�ص��ك  تت��م م��ن خ��الل 

�لمحافظ و�البتعاد عن �لم�صاربة.

وبعدم��ا تناول قان��ون �لدمج �لم�ص��رفي قال 

�صالمة: »�إن �لمحافظة على بنية فو�ئد منا�صبة في 

لبنان ترتبط بالتحكم و�ل�ص��يطرة على ن�صبة �لعجز 

�لى �لناتج �لمحلي وناأمل �أن تتم هذه �ل�صيطرة من 

خالل �إ�صالحات بنيوية وال �صيما في قطاع �لطاقة 

و�أن يو�كب �ل�ص��ر�ئب �إن �أقرت، م�ص��اريع ي�ص��ارك 

فيها �لقط��اع �لخا���س وجهد لتح�ص��ين �لخدمات 

للمو�طنين. في غياب ذلك �صت�ص��كل �ل�صر�ئب عبئا 

على �القت�صاد ومحفز� للت�صخم«.

البلعة

وكان��ت ممثل��ة �ص��ركة »فير�ص��ت بروتوك��ول« 

�لزميلة فيوليت غز�ل �لبلعة قد تحدثت عن �ل�صغوط 

�لد�خلية و�لخارجية �لتي تو�جه �القت�صاد �لوطني 

عموما و�لقطاع �لم�ص��رفي خ�صو�ص��ا، معتبرة �ن 

�لتحذي��ر �لذي �أطلقته �لهيئات �القت�ص��ادية يطول 

�لهو�ج���س م��ن مخاط��ر �ن��زالق �القت�ص��اد نح��و 

�لمحظور.

طربيه: مجابهة ال�سغوط

ونوه رئي�س جمعية �لم�صارف �لدكتور جوزف 

طربي��ه ف��ي كلمت��ه، بق��درة �لم�ص��ارف �للبناني��ة 

عل��ى »مجابهة كل �ل�ص��غوط، �ص��و�ء كانت ناتجة 

ع��ن �نعكا�س �أزمة �لمنطقة على لبنان و�قت�ص��اده 

وم�ص��ارفه بما فيها م�صارف �الإنت�ص��ار، �أو كانت 

�ص��غوط جاري��ة عل��ى م�ص��ارفنا نتيج��ة �الأزم��ة 

�لمالي��ة �لدولية، وما �ص��ببته م��ن مر�جعة للقو�عد 

�لت��ي ترع��ى �لعم��ل �لم�ص��رفي باتج��اه �لت�ص��دد 

و�لت��ز�م  �الإ�ص��افية  �لر�ص��اميل  و�ص��خ  �لرقاب��ي، 

قو�عد �لحوكمة و�الإد�رة �لر�ص��يدة وتعزيز درجات 

�الإف�صاح«.

ف��ي  �لم�ص��ارف  عم��ل  ع��ن  طربي��ه  وتح��دث 

�لخارج �إقليمي��ا وعالميا وتو�ص��عها، وقال: »�الأمر 

نف�ص��ه �صين�ص��حب على قان��ون �المتثال �ل�ص��ريبي 

لح�صابات �لمو�طنين �الأميركيين خارج بلدهم ، �أي 

�ل�FAtCA . فالم�صارف �للبنانية ذ�ت �النت�صار 

�لخارجي �لو��ص��ع �صتلتزم بم�ص��مون هذ� �لقانون. 

لكنها تنتظر �إ�ص��د�ر �لحكومة �الأميركية �لن�صو�س 

�لتطبيقي��ة �لنهائية و�آلية �لتنفيذ ف��ي �لتعامل مع 

�لم�صارف و�لموؤ�ص�صات �لمالية عبر �لعالم«.

ابدى حاكم مصرف لبنان رياض سالمة امله في »أجواء سياسية طبيعية لكي يحقق 
لبنان النمو املرتقب من معظم املؤسسات الدولية«، واعتبر أن »القرار السريع والواضح 
عنصر أساسي للحفاظ على الثقة«، مشيرا الى أن »أهم أسباب أزمة اليورو اليوم هو 

غياب هذا القرار«. وشدد على ضرورة »أن يواكب الضرائب إن أقرت، مشاريع يشارك فيها 
القطاع اخلاص ألن في غيابها تشكل الضرائب عبئا على االقتصاد ومحفزا للتضخم«.

طربيه و�سالمة وبلعة
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و�أكد طربيه �لعزم على مو��صلة نهج �النخر�ط 

في �صيا�ص��ات �لمجتمع �لدولي وتد�بيره، »حر�صًا 

على م�ص��لحة لبن��ان �لعلي��ا، �لمتمثلة بم�ص��الح 

�لوطن��ي  و�القت�ص��اد  و�لمودعي��ن  �لم�ص��اهمين 

ت��ه بعي��د�ً عن �لح�ص��ابات �الآنية و�لم�ص��الح 
ّ
بكلي

�ل�صيقة«.

الجل�سة االأولى

عن��و�ن  تحم��ل  �لت��ي  �الأول��ى  �لجل�ص��ة  وف��ي 

»�ص��غوط وخبر�ت: خبرة م�ص��ارف �النت�ص��ار في 

جب��ه �ل�ص��غوط«، تح��دث مدي��ر �ل�ص��وؤون �لمالي��ة 

و�لتخطي��ط �ال�ص��تر�تيجي لمجموع��ة بن��ك عوده � 

مجموع��ة عوده �ص��ر�د�ر �لدكتور فري��دي باز �لذي 

ق��دم »م�ص��حة تفاوؤلي��ة« ح��ول �لو�قع �لم�ص��رفي 

خالل عر�صه تد�عيات �لتطور�ت في �صوريا وم�صر 

على �لقطاع �لم�ص��رفي �للبناني. و�عتبر �أن عنو�ن 

�لموؤتم��ر يوح��ي بق��درة �لم�ص��ارف �للبنانية على 

مو�جهة تلك �لتحديات.

وتناول رئي�س مجل�س �إد�رة بنك لبنان و�لمهجر 

�لمدير �لعام �صعد �أزهري خبرة �لم�صارف �للبنانية 

في �لخارج وقدرتها على مو�جهة �ل�صغوط، فقال: 

»�إن �لبن��وك �للبناني��ة �لمتو�ج��دة ف��ي �لخ��ارج، 

تو�ج��ه  �لت��ي  �لعربي��ة  �لبل��د�ن  ف��ي  وخ�صو�ص��ًا 

��صطر�بات �صيا�ص��ية، لديها ما يكفي من �لخبر�ت 

�لم�ص��رفية و�ل�صيا�ص��ات �الإحتر�زية لتخفيف حّدة 

�لتد�عيات �ل�ص��لبية لهذه �الإ�صطر�بات على �أد�ئها. 

ورّك��ز على تجربة بنك لبنان و�لمهجر في �ص��وريا 

وم�صر.

وف��ي �لجل�ص��ة �لثاني��ة و�الأخيرة �لت��ي تتناول 

مو�ص��وع »تحدي��ات قان��ون �المتث��ال �ل�ص��ريبي 

للح�ص��ابات �لخارجي��ة )فات��كا( وم�ص��ير �ل�ص��رية 

�لم�صرفية في لبنان«، �أو�صح ممثل �صركة »ديلويت 

�أند تو�س« جوزف �لف�ص��ل �أن قانون فاتكا »يطال 

ح�ص��ر� �الأفر�د �لطبيعيين �لخا�ص��عين لل�ص��ريبية 

في �لوالي��ات �لمتح��دة وتاأثيره على �لموؤ�ص�ص��ات 

�لمالية �لدولية«.

�أم��ا رئي���س مجل���س �إد�رة بنك �لم��و�رد �لوزير 

ل�»و�ص��ع  تفاوؤل��ه  فاأب��دى  �لدي��ن  خي��ر  م��رو�ن 

�لم�ص��ارف �للبناني��ة �ل�ص��ليم م��ع ��ص��تمر�ر نم��و 

�الزم��ات  و�ص��ط  �لملح��وظ  و�لت�ص��ليف  �لود�ئ��ع 

�القليمية«. مذكر� باأن م�ص��رف لبن��ان �تخذ قر�ر� 

بوجوب �لتز�م �لم�صارف قانون »فاتكا«.

�لهيئات �القت�صادية متنهج حتّركها وتطلع �صليمان على خطتها

�صر�ف: ملعاجلة �مللفات �لعالقة 

يبدو تحرك �لهيئات �القت�ص��ادية ممنهجا و�ص��من ��ص��تر�تيجية و��صحة تنفذ ب�ص��كل ت�صاعدي. وخير دليل 

على ذلك �للقاء �لمو�صع �لذي �صم �برز �لفاعليات �القت�صادية و�لذي و�صف بموؤتمر »بيال �لثاني«. ولم يتوقف 

�لحدث عند �ل�ص��رخة �لتي �طلقت من فندق فيني�ص��يا بل ما لبث �ن حمل وفد من �لهيئات �القت�ص��ادية برئا�ص��ة 

�لوزي��ر �ل�ص����ابق ع��دنان �لق�ص��ار �لى رئي�����س �لجمهورية �لوثيقة �لت��ي �عدت في لقاء فيني�ص��يا و�طالعه على 

�جو�ء �للقاء.

�سالمة 

ولم يكن حاكم م�ص��رف لبنان ريا�س �ص��المة بعيد� عن �لهموم �لتي تطارحتها �لهيئات في موؤتمرها فقال 

ل� »�لمركزية« تعليقا على �لموؤتمر:

�لهيئات تعي�س على �ر�س �لو�قع �الإقت�ص��ادي ولديها �لتز�مات يجب �ن تغطيها الأن هناك �كالفا تتحملها. 

من هنا على �لجميع �الإ�صتماع 

�ل��ى �ركان �لهيئ��ات �ذ� قال��و� 

�ن �لو�ص��ع غير مريح بالن�صبة 

جهتن��ا  م��ن  ��ص��اف:  �إليه��م. 

�الإج��ر�ء�ت  مرك��زي،  كبن��ك 

�لتي نتخذه��ا توّفر �الإمكانات 

�لتمويلي��ة �لالزمة ف��ي لبنان 

�لمن��اخ  خل��ق  يج��ب  لك��ن 

�لمنا�صب لتتحول هذه �المو�ل 

�ل��ى �الإقت�ص��اد �إم��ا ف��ي �إطار 

��صتثمار �و ��صتهالك.

و�ذ �علن �ن م�ص��رف لبنان »يتخذ كل �لتد�بير ليبقى �لو�ص��ع م�ص��تقر� نقديا مع �الإ�صتمر�ر في ��صتقر�ر �صعر 

�ص��رف �لليرة، ��ص��ار �صالمة �لى �ن »�لقطاع �لم�صرفي �ص��ليم ولديه �صيولة ما يكفي لمو�كبة �لتطور �الإقت�صادي 

�لمطلوب في لبنان.

��ص��اف من هنا �لمو�صوع عالق فعليا بين �لهيئات �القت�صادية من جهة و�لقو�نين �ل�صريبية �لمعمول بها 

و�لو�صع �ل�صيا�صي و�المني �لقائم في �لبلد من جهة �خرى. فنحن فعال بحاجة �لى �جو�ء ت�صجع �لعمل.

�سراف 

وحول زيارة �لهيئات �القت�صادية لق�صر بعبد� وت�صليم �لرئي�س �صليمان وثيقة ت�صمنت �قتر�حات تهدف �لى 

تح�صين �لو�صع �القت�صادي قال عميد �ل�صناعيين جاك �صر�ف �لذي كان في عد�د �لوفد �لز�ئر ل�  »�لمركزية«:

�ن رئي�س �لجمهورية لديه خارطة طريق و��ص��حة هدفها �ال�صا�ص��ي ت�صحيح �صورة لبنان لذلك قرر �لتحرك 

على �ل�صعيد �لعربي �وال وتحديد� �لخليجي )في �صوء تحذير بع�س تلك �لبلد�ن رعاياها من �لمجيء �لى لبنان( 

حيث كان موقف �لمملكة �لعربية �ل�صعودية �يجابيا �ما �لكويت فوعد �ميرها باالإ�صر�ع في حل �لم�صكلة على �ن 

يتوجه فخامته �لى �الإمار�ت للغاية عينها.

��ص��اف: يعم��ل �لرئي�س �ص��ليمان �لي��وم على ثالثة مح��اور: �لتحرك �لعرب��ي - �لخليجي، �نكب��اب �لحكومة 

عل��ى معالجة �لملفات �لعالقة �لمتعلقة باالإنفاق �لمالي، و�ص��ع ثقة تامة بالجي�س �للبناني لي�ص��تطيع مو�جهة 

�لم�صكالت �الأمنية. وخالل �للقاء �كدنا كهيئات �قت�صادية �ننا كليا مع �لحو�ر ومع طرح �لرئي�س جمع »خاطفي« 

�لبلد �صيا�صيا و�أمنيا على طاولة �لحو�ر.

خالل تحرك الهيئات االقت�سادية
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من �صهر �لى �صهر 

  »MedMiles« ُيقّدم بطاقة �ئتمان »BankMed« 

بالتعاون مع »�مليدل �ي�صت« و»فيز�« �لعاملية

�لر�ح��ة  م��ن  جدي��د  م�ص��توى  �ل��ى  للو�ص��ول 

 BankMed �ن يعلن عن �طالق 
ّ
و�لمرونة، ي�ص��ر

بطاق��ة في��ز� MedMiles �الئتماني��ة �لتي هي 

ثمرة تعاون م�ص��ترك مع طير�ن �ل�ص��رق �الو�صط - 

�لخط��وط �لجوية �للبن�انية وفيز�، حيث �نها تنقلك 

�ل��ى عالم �ص��فر مميز فريد من نوع��ه و�لى خدمات 

ذ�ت �متياز�ت ال مثيل لها.

تحدث �ل�صيد حاتم �صعر�ني، مدير قطاع �لقنو�ت 

 BankMed لم�ص��رفية وخدم��ة �لبطاقات ف��ي�

قائ��ال: »�ن بطاق��ة MedMiles تتما�ص��ى م��ع 

��ص��تر�تيجيتنا �لحالية لال�صتمر�ر بتقديم منتجات 

م��ع  لتتما�ص��ى  خ�صي�ص��ًا  م�ص��ممة  وخدم��ات 

�حتياجات �لم�صتهلك �للبناني«.

�ن بطاقة MedMiles متوفرة باأربعة �نو�ع: 

كال�صيكية، ذهبية، بالتينية، و�نفنيت. �نها �لبطاقة 

�لوحي��دة �لحالي��ة ف��ي �لبل��د �لتي توؤمن ل�ص��احب 

 MedMiles ���لبطاق��ة حري��ة تجميع �مي��ال �ل�

�لمكت�ص��بة. يقول �ل�ص��يد �ص��عر�ني: »باال�صافة �لى 

تزوي��د �لعم��الء بو�ص��يلة �ص��هلة ومريح��ة لك�ص��ب 

 MedMiles بطاق��ة  تتمي��ز  مجاني��ة  رح��الت 

بفو�ئد خا�صة:

1� قدرة تحويل �ميال MedMiles �لمكت�صبة 
بين حاملي �لبطاقات.

2� �ميال ��ص��افية عند �لت�ص��وق لدى �ل�ص��ركاء 
MedMiles �في برنامج �ل

3� �إمكاني��ة دفع �ص��ريبة �لمط��ار من خالل �ل� 
.MedMiles

4� �لدخ��ول �لمجاني و�ال�ص��تمتاع في �ص��الة 
�نتظ��ار �ل�ص��رف Cedar lounge عن��د �ص��رف 

نقاط تذكرة �ل�صفر.

5� �مي��ال ��ص��افية كهدي��ة ترحي��ب »�لعر�س 
�صار لفترة محددة«

 MedMiles �6� موقع �لكتروني خا�س بال
ليتنا�صب مع �حتياجاتك.

و�لمزيد من �لمنافع بانتظارك.

�لمدي��ر  غوغو�ص��يان،  طون��ي  �ل�ص��يد  وتح��دث 

�لع��ام لفي��ز� �لم�ص��رق: »�ن بطاقة في��ز� �الئتمانية 

MedMiles م�صممة خ�صي�صا لتنا�صب حاجات 
�لم�ص��تهلك وتت�ص��من مجموعة و��ص��عة وفريدة من 

�لمكاف��اآت«. و��ص��اف »يمك��ن لحامل��ي بطاق��ات 

MedMiles �ي�ص��ا �ال�ص��تفادة من فو�ئد �صبكة 
�لدفع �لعالمية من فيز� عند �لح�صول على مكافاآتهم 

�لمتمثلة برحلة �ل��ى �لوجهة �لتي يختارونها. كما 

وي�صتفيدون من تاأمين مجاني على �ل�صفر وحماية 

�لم�صتريات، وهو ما �ص��ينعك�س �يجابًا على تجربة 

�ل�ص��فر بزكملها. يمكن ��ص��تخد�م بطاق��ات فيز� في 

�كث��ر م��ن 200 بلد في �لعالم، لذ� ي�ص��تطيع حاملو 

�لبطاقات �ل�ص��فر مطمئنين �ن بو�ص��عهم ��ص��تخد�م 

في��ز�  م��ن   MedMiles �الئتماني��ة  بطاقاته��م 

ب�صهولة و�أمان �أينما كانو� في جميع �أنحاء �لعالم، 

علمًا باأن مو�صم �ل�صفر �ل�صيفي يبد�أ قريبا«.

وقال مدي��ر خدمات �لعمالء في �ص��ركة طير�ن 

�ل�ص��رق �الو�صط - �لخطوط �لجوية �للبنانية �صادي 

 BankMed بو �صاهر، »نحن �صعد�ء للتعاون مع�

الط��الق بطاق��ة MedMiles  ومتاأكدون �ن هذ� 

�لتعاون �صيلقي نجاحًا باهر�ً«.

و��صاف �ل�صيد �ص��عر�ني، »نحن حري�صون على 

جع��ل بطاق��ة MedMiles بطاق��ة فري��دة م��ن 

نوعها النن��ا متاأكدون �ن ه��ذه �لفو�ئد �لتي تتميز 

به��ا هذه �لبطاقة تتوجه مبا�ص��رة �ل��ى �حتياجات 

�لم�ص��تهلكين �للبنانيين للتمت��ع بمزيد من �لمرونة 

و�لر�حة.

خالل تقديم البطاقة  

�لق�صار وغ�صن يحذر�ن من زيادة �ل�صر�ئب

�لتقى رئي�س »�لهيئات �القت�ص��ادية« �لوزير �ل�ص��ابق عدنان �لق�ص��ار، رئي�س »�التح��اد �لعمالي �لعام« 

غ�ص��ان غ�ص��ن، بح�ص��ور نائ��ب رئي���س »�تح��اد �لغ��رف �للبنانية« محم��د لمع. وت��م �لبحث في �الأو�ص��اع 

�القت�ص��ادية و�لمعي�ص��ية �لر�هنة، حيث تم �لت�ص��ديد ح�ص��ب بيان على »�أهمية مبادرة �لحو�ر �لتي يقودها 

وزير �لعمل �صليم جري�صاتي في مجال تعزيز �لتعاون بين جميع �أطر�ف �الإنتاج«.

و�أبدى �لمجتمعون »خ�ص��يتهم من �النحد�ر �لذي و�ص��لت �إليه �الأمور في عدد من �لمجاالت«، ودعو� �إلى 

»�الرتفاع في م�صتوى �لخطاب �ل�صيا�صي و�الإعالمي بعيد� عن �لتفلت و�لفو�صى«.

كما حذرو� من »�لت�صرع في �تخاذ قر�ر�ت لزيادة �ل�صر�ئب �أو لتلبية �لمطالب �لنقابية من دون �لت�صاور 

مع ممثلي �أ�صحاب �لعمل و�لعمال و�لدر��صة �لمتاأنية للمو�رد ولمترتبات �الإنفاق«.

كم��ا تم »�الط��الع على �لتح�ص��ير�ت �لجارية ل� �لمنتدى �القت�ص��ادي �لعربي �الأوروب��ي« �لمقرر عقده 

ف��ي مق��ر �تحاد �لغرف �لعربية في بيروت خالل 12-2012/9/13، و�لذي ينظمه �التحاد بالتعاون مع 

�التحاد �الأوروبي و�لبنك �الأوروبي لال�صتثمار«.
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�لتعاون �للبناين 

ــ �ل�ص�ي�صري يف 

»�إيد�ل«

بحثت �سفيرة �سوي�سرا في لبنان 

روث فلينــــت مــــع رئي�ــــس مجل�س 

لت�سجيع  العامة  »الموؤ�س�سة  ادارة 

اال�ستثمارات« )ايدال( نبيل عيتاني 

في تطوير التعاون االقت�سادي بين 

البلدين.

واأ�سار عيتاني اإلى اأن »المناخ 

اال�ســــتثماري فــــي لبنــــان هو من 

الواعدة  الفر�س  االأكثر جاذبية مع 

العديــــدة التي يوفـــرها في الكثير 

مــــن القطاعــــات الحـــيوية ومنها 

ال�ســـــــياحة  المثال:  �ســــبيل  على 

اال�ست�سفائية، �سياحة الموؤتمـــرات، 

تكنولوجيا المعلومات واالت�ساالت 

والقطاع الخدماتــــي...«، وعـــر�س 

والحوافز  والت�ســــهيالت  للخدمات 

التــــي تقّدمهــــا »ايدال« اإ�ســــافة 

اإلــــى المهام التي تقــــوم بها على 

ودعم  اال�ستثمارات  ت�سجيع  �سعيد 

تفعيل  اإلــــى  داعيــــًا  ال�ســــادرات، 

العالقات اللبـــنانية ـ ال�سوي�سرية 

وا�ســــتثمار المقّومات الواعدة التي 

يتمتع بها كل من البلدين.

الموؤ�س�ســــة  ا�ســــتعداد  واأعلــــن 

»لتقديــــم الدعم والم�ســــاندة لكل 

م�سروع من �ساأنه اأن يعزز التعاون 

بين الم�ســــتثمرين مــــن البلدين«. 

و�ســــدد الطرفان على اهتمام رجال 

االأعمال المتبادل باال�ســــتثمار في 

كال البلدين، »ما يعـــزز العالقات 

االقت�ســــادية ال �ســــيما لناحــيــــة 

بين  التجــــاري  التبــــادل  تفعيــــل 

البلدين وا�ستقطاب اال�ستـثمارات«.

الوزير عبود خالل الموؤتمر ال�سحفي

عب�د يطلق حملة »�ص� يف بلبنان« يف �لفيني�صيا

رع��ى وزي��ر �ل�ص��ياحة فادي عب��ود �إطالق حملة »�ص��و ف��ي بلبنان« خ��الل موؤتمر �ص��حافي ُعق��د في فندق 

»فيني�ص��يا« بم�صاركة ممثلين عن �لموؤ�ص�صات �لم�ص��اركة في �لحملة وهي: »�أي�صتي«، بنك عودة، »غلوبال بلوم«، 

»�صيتي مول«، فندق »فيني�صيا«، و�صركة طير�ن �ل�صرق �الأو�صط »ميدل �ي�صت«.

وح�ص��ر �لنائب روبير فا�ص��ل رئي�س مجموعة ABC، طوني �صالمة رئي�س مجموعة »�ي�صتي«، مي�صال �أب�صي 

عات 
ّ
رئي�س مجل�س �د�رة »�صيتي مول«، مرو�ن �صالحة ع�صو مجل�س �د�رة �ل� »ميدل �ي�صت«، نقيب ��صحاب �لمجم

�ل�ص��ياحية �لبحري��ة ج��ان بتروتي، نقيب ��ص��حاب �ل�ص��قق �لمفرو�ص��ة زي��اد �للبان، نقيب ��ص��حاب �ل�ص��يار�ت 

�لم�صتاأجرة محمد دقدوق، رئي�س �التحاد �للبناني للنقابات �ل�صياحية �مين خياط، وعدد من �لمعنيين.

بد�ية تناول �ص��المة ��ص��باب �طالق �لحملة »�إذ يمكن عبر �لبريد �اللكتروني �لم�ص��تحدث من �لتعرف على ما 

ق بدء�ً من حزير�ن حتى نهاية �آب، في كل �ال�ص��و�ق وبكل 
ّ
يجري في لبنان من �لمهرجانات و�لحفالت و�لت�ص��و

�ال�صعار ولكل �العمار«. 

ثم تحدث فا�ص��ل، فقال: هذه �لمبادرة هي للقطاع �لخا�س و�لهدف منها دعم مو�ص��م �ل�ص��يف و�ن نطمئن 

ر �صلبية عن لبنان. 
َ
�لعرب و�لمغتربين �لى �أن �لو�ص��ع في لبنان ال باأ�س به، و�أال يتاأثرو� بما ي�ص��اهدونه من �صو

عات �لتجارية و�لبحرية وغيرها.
ّ
�لبلد »ما�صي« من خالل �لمجم

من جهته، �عتبر �ص��الحة �ن �لحجوز�ت في �ل� »ميدل �ي�ص��ت« للعام 2012 مقارنة بالعام 2011 مرتفعة 

بن�ص��بة كبي��رة، »لكن عندما عم��دت بع�س �لدول �لعربية �لى ن�ص��ح رعاياها بعدم �لمجيء �ل��ى لبنان تر�جعت 

�لحجوز�ت 7 في �لمئة خالل �لع�صرة �يام �لما�صية، �إنما �لحجوز�ت خالل ف�صل �ل�صيف ال تز�ل مرتفعة«.

�ما �لوزير عبود، فاألقى كلمة جاء فيها: �ن �إقحام �ل�صيا�ص��ة في �القت�ص��اد �أّدى �لى �لو�ص��ع �لذي نحن عليه 

�الآن، وهناك محاوالت �ليوم الإقحام �ل�ص��ياحة في �ل�صيا�ص��ة. يعلم �لجميع �أنني كوزير لل�صياحة �أتعامل مع هذ� 

�لمو�ص��وع بعي��د�ً كليا من كل �أنو�ع �ل�صيا�ص��ة. نتمنى �أن ي�ص��ارك �لجمي��ع في هذه �لحملة خ�صو�ص��ا �أن بع�س 

��ر لمو�ص��م �ص��ياحي  �العالم �تهمني بعدم �لو�قعية الأنني �أقول �ن �لو�ص��ع في لبنان ما ز�ل معقوال ونحن نح�صّ

مميز.

��ر.  �لمو�ص��م �ل�ص��ياحي لم يمت، فهو باألف خير ونحن باقون على هذه �الأر�س ولن نتركها، ولبنان لن يحا�صَ

ه باأزماته �أي�صا. و�ل�صورة �لمعطاة عن �إقفال �لحدود 
ّ
ه، يحب

ّ
�لمغتربون مطالبون بالمجيء �لى لبنان الأن من يحب

�لبرية و�لمطار هي غير و�قعية الأن �إقفال �لطرق هو تحريم �أخالقي وديني خ�صو�صًا على طريق �لمطار.
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ت�ص��لم رئي�س »�تح��اد غرف �لتجارة و�ل�ص��ناعة و�لزر�عة ف��ي لبنان« رئي�س 

»غرفة بيروت وجبل لبنان« محمد �ص��قير مهماته ر�ص��ميًا رئي�صًا ل�»جمعية غرف 

�لتجارة و�ل�صناعة لدول �لبحر �لمتو�صط )�أ�صكامي(« لفترة �ربع �صنو�ت.

�ص��قير هو �أول لبناني يتر�أ�س جمعية غرف تجارة و�ص��ناعة �لبحر �لمتو�صط، 

محققا بذلك �إنجاز� للبنان، خ�صو�ص��ا �ن »�أ�صكامي« ت�صم في �صفوفها �أكثر من 

24 دولة حول �لمتو�صط، ما يعزز دور  300 غرفة تجارة و�صناعة من حو�لي 
لبنان �القت�صادي �لمحوري �القليمي و�لدولي.

حفل �ال�ص��تالم جرى خ��الل �نعقاد �لجمعية �لعمومية ل�»�أ�ص��كامي« �ل�ص��بت 

�لما�صي في ��صطنبول، بح�صور روؤ�صاء و�أع�صاء »�لغرف �لمتو�صطية«، كما ح�صر 

وفد �قت�ص��ادي لبناني رفيع �لم�ص��توى ر�فق �صقير للم�ص��اركة في هذ� �الحتفال. 

وب��د�أت �لجمعي��ة �لعمومي��ة �أعماله��ا بالم�ص��ادقة عل��ى �نتخاب �ص��قير رئي�ص��ا 

ل�»�أ�صكامي«، �لذي جرى في 19 �صباط �لما�صي، وقد با�صر مهماته فور�ً بتروؤ�س 

و�إد�رة �أعمال �لجمعية �لعمومية.

�ألقى �ص��قير كلمة بالمنا�صبة، وقال »�إن �تحاد �لغرف �لمتو�صطي، هو �لقاطرة 

الإحد�ث �لتغيير، �لذي ي�صتهدف �أ�صا�صا معالجة �آفة �لبطالة �لمتز�يدة جر�ء �الأزمة 

�القت�ص��ادية �لعالمية �لتي ت�صببت بالفقر و�لتهمي�س، ودعم �لموؤ�ص�صات �ل�صغيرة 

و�لمتو�ص��طة �لتي تعتبر حجر �لز�وية للتنمية �القت�ص��ادية، وتفعيل �ل�صر�كة بين 

�لقطاعين �لعام و�لخا�س من �أجل تحقيق �الإنماء �لمتو�زن«.

وكان �ص��قير قد �ص��ارك خالل زيارته تركيا، باال�ص��افة �لى وزير �القت�ص��اد 

و�لتج��ارة نق��وال نحا���س و�لوف��د �القت�ص��ادي �للبنان��ي �لجمع��ة �لما�ص��ي في 

�لموؤتمر �لذي نظمته »�أ�صكامي« وغرفة تجارة ��صطنبول، تحت عنو�ن »�لم�صتقبل 

�القت�صادي و�ل�صيا�صي للبحر �الأبي�س �لمتو�صط«. 

من �صهر �لى �صهر 

�صقري يت�صلم مهمات رئا�صة »�أ�صكامي«:

�صنعمل على معاجلة �لبطالة و�لفقر

�سقير خالل ت�سلمه الرئا�سة

وفد�ن بريطاين و�صيني ز�ر� »�إيد�ل«

عيتاين: لبنان ي�صتقطب روؤو�س �أم��ل جيدة

لت�ص��جيع  �لعام��ة  �لموؤ�ص�ص��ة  ��صت�ص��افت 

�ال�صتثمار�ت في لبنان »�يد�ل« وفد� بريطانيا من 

Association �ص��م رج��ال   East  Middle
�أعم��ال وممثلين ع��ن مكاتب قانوني��ة وجامعات 

و�صركات بناء. وقد ر�فق �لوفد رئي�س ق�صم �لتجارة 

و�ال�صتثمار في �ل�صفارة �لبريطانية في لبنان بول 

خو�جة.

و�ص��دد رئي���س مجل���س �إد�رة �لمدي��ر �لع��ام ل 

»�ي��د�ل« �لمهند�س نبيل عيتان��ي خالل �للقاء على 

»�ص��رورة تروي��ج �لمناخ �ال�ص��تثماري ف��ي لبنان 

ومنافعه ف��ي �لدول �الأوروبية عموم��ا وبريطانيا 

على وجه �لتحديد.

و�أعل��ن عيتاني �أم��ام �لوفد �أن »لبنان ي�ص��جل 

مع��دالت جي��دة ف��ي ��ص��تقطاب روؤو���س �الأم��و�ل، 

ال�ص��يما �أنه، وبح�ص��ب �الإح�ص��اء�ت، �حتل �لمرتبة 

�الأول��ى بين �لدول �لعربية في �لعام 2011 في ما 

خ�س ن�ص��بة �ال�ص��تثمار�ت �الأجنبية �لمبا�صرة �إلى 

�إجمالي �لدخل �لوطني«.

و�طلع �أع�ص��اء �لوفد خالل �للقاء على �لفر�س 

�ال�ص��تثمارية �لت��ي يوفره��ا لبنان خ�صو�ص��ا في 

�لقطاعات �لتي تنتمي �إليها �ل�صركات و�لجامعات 

�لت��ي يمثل��ون. وتناول��و� �إم��كان �فتت��اح مكات��ب 

تمثيلية لهم في لبنان.

الوفد ال�سيني

 global  gDP بي��ن  �لتع��اون  �إط��ار  وف��ي 

 gDPو لبن��ان   Projects  Development
Holding �ل�صينية، ز�ر وفد �صيني ي�صم ممثلين 
عن كبرى �ل�ص��ركات �ل�ص��ينية »�يد�ل« حيث �طلعو� 

�لموؤ�ص�ص��ة عل��ى بروتوكول �لتع��اون �لموقع بينهما 

به��دف �لتروي��ج للمنتج��ات �للبناني��ة في �ل�ص��ين. 

و�أعلن �لطرفان �أن Holding gDP قد خ�ص�صت 

م�صاحة 700 متر مربع في مدينة �صينزين �ل�صينية 

كمعر���س د�ئم ال�صت�ص��افة �ل�ص��ناعات و�لخدمات 

�للبناني��ة وترويجه��ا د�خل �ل�ص��ين وخ�صو�ص��ا �أن 

ه��ذه �لمنتج��ات و�لخدم��ات تتمتع بقيمة م�ص��افة 

ت�صهل عملية ت�صويقها. و�طلعو� بدورهم على �لفر�س 

�ال�صتثمارية �لتي يوفرها لبنان.

ولف��ت �أع�ص��اء �لوفد �إل��ى �أن زيارته��م تندرج 

في �إطار »�لبحث عن �ص��ريك منا�صب في لبنان في 

قطاعات عدة �أبرزها تربية �الأ�صماك، و�ل�صناعات 

�الإلكتروني��ة. وفي حين �أو�ص��ح عيتاني �أن »�يد�ل 

عل��ى ��ص��تعد�د للتعاون مع gDP لو�ص��ع بر�مج 

لتفعي��ل �لتبادل �القت�ص��ادي بين لبنان و�ل�ص��ين 

وال �ص��يما �أن �ل�ص��ين �ص��ريك تجاري مه��م للبنان 

ولك��ن �لعجز ف��ي �لمي��ز�ن ال يز�ل كبي��ر� حيث �أن 

�ل�ص��ادر�ت �ل�ص��ينية �إلى لبنان في �لعام 2011 

بلغ��ت 1،6 ملي��ار دوالر ف��ي حين �أن �ل�ص��ادر�ت 

�للبناني��ة �إل��ى �ل�ص��ين ل��م تتخ��ط �ل 45 ملي��ون 

دوالر«.

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 124.indd   44 7/23/12   11:11:07 AM



45�ل�صناعة و�القت�صاد - �لعدد 124 تموز-�آب 2012

برعاي��ة رئي���س �ل��وزر�ء �لترك��ي رج��ب طي��ب 

�أردوغ��ان، ممث��اًل بوزي��ر �لمالي��ة �لترك��ي محم��د 

�صم�صك عقد »�لملتقى �القت�صادي �لتركي - �لعربي 

�ل�ص��ابع«، في فندق فور �صيزونز، ��صطنبول. و�صارك 

ف��ي حفل �الفتت��اح �أكثر من 600 م�ص��ارك تقدمهم 

4 وزر�ء مالية عرب وهم: وزير �القت�ص��اد و�لمالية 
�لقطري يو�صف ح�صين كمال، وزير �لمالية �لتون�صي 

ح�صين ديما�س، وزير �لمالية �ليمني �صخر �لوجيه، 

ووزي��ر �لمالي��ة �لعر�ق��ي د. ر�ف��ع �لعي�ص��اوي. كما 

ح�ص��ر حف��ل �الفتت��اح ح�ص��د كبي��ر م��ن �ل�ص��فر�ء 

و�لديبلوما�ص��يين ورجال �الأعمال �لعرب و�الأتر�ك. 

نظم ه��ذ� �لملتقى »مجموعة �القت�ص��اد و�الأعمال« 

بالتع��اون م��ع �لحكوم��ة �لتركي��ة وجامع��ة �لدول 

�لعربية.

تحدث �لرئي�س �لتنفيذي ل�«مجموعة �القت�ص��اد 

و�الأعم��ال« روؤوف �أبو زكي فقال »تظهر �الأرقام �أن 

�ل�صادر�ت �لتركية �إلى �الأ�صو�ق �لعربية �رتفعت من 

نح��و 3 مليار�ت دوالر في �لعام 2000 �إلى حو�لي 

25 مليار دوالر في 2009 2010، �أي باأكثر من 
ثمانية �أ�ص��عاف خالل ع�صر �صنو�ت. �أما �ل�صادر�ت 

�لعربي��ة �إل��ى تركي��ا فق��د �رتفع��ت م��ن حو�ل��ي 3 

ملي��ار�ت دوالر �إلى معدل 9 ملي��ار�ت دوالر خالل 

�لفترة عينها �أي بنحو ثالثة �أ�صعاف«.

محم��د  �لعربي��ة  �ل��دول  جامع��ة  �ص��فير  و�أك��د 

فات��ح �لنا�ص��ري »�أهمية تالزم �لم�ص��ار �ل�صيا�ص��ي 

و�القت�ص��ادي و�ص��رورة �لعمل على �أن يلتئم �ص��مل 

�أ�ص��حاب �لق��ر�ر �ل�صيا�ص��ي و�القت�ص��ادي و�لمالي 

ورج��ال �الأعم��ال �الأت��ر�ك و�لعرب ف��ي �جتماعهم 

�ل�صنوي لملتقى �القت�صاد �لتركي و�لعربي ومنتدى 

�لتع��اون �لعرب��ي - �لترك��ي ل��وزر�ء �لخارجية من 

�لجانبين«.

بعده��ا تمن��ى وزي��ر �لمالية �لتون�ص��ي ح�ص��ين 

ديما�ص��ي �أن ي�ص��كل �لملتقى �القت�صادي �لتركي - 

�لعرب��ي د�فعا لدعم �لتع��اون �لثنائي ما بين تركيا 

و�لعال��م �لعربي. وقال: »ناأمل �أن نلقاكم في تون�س 

للتعم��ق في ه��ذ� �لنمط من �لح��و�ر �لمفيد«. وتمنى 

وزير �لمالية �ليمني �صخر �لوجيه �أن يحمل �لربيع 

�لعربي معه �ال�صتقر�ر �ل�صيا�صي �إلى �لدول �لعربية، 

و�أن تلعب تركيا دور� حيويا في تر�ص��يخ �ال�صتقر�ر 

�ل�صيا�صي و�لنمو �القت�صادي.

�أما وزير �لمالية �لعر�قي ر�فع �لعي�ص��اوي فقال 

»ل��و تكلمن��ا بلغ��ة �الأرق��ام، نج��د �أن �لم�ص��تثمرين 

�الأت��ر�ك و�ل�ص��ركات �لتركية يتقدم��ون على غيرهم 

في مجال �لقطاعات �ال�ص��تثمارية. و�لعر�ق ي�ص��هد 

تقدم��ا ونم��و� �قت�ص��اديا، و�لحكومة ج��ادة في ما 

خ�س تنويع �القت�صاد«.

من جهته، �صدد وزير �القت�صاد و�لمالية �لقطري 

يو�ص��ف ح�ص��ين كمال على �أهمية ه��ذ� �لملتقى في 

تعزي��ز �لتو��ص��ل م��ا بي��ن رج��ال �الأعم��ال �لعرب 

و�الأتر�ك وفتح �لمجال لتبادل �الآر�ء و�لمالحظات.

وفي �لختام، تحدث وزير �لمالية �لتركي محمد 

�صم�ص��ك، فنق��ل تحيات رئي���س �ل��وزر�ء رجب طيب 

�أردوغان للم�صاركين. و�أمل �أن يجلب �لربيع �لعربي 

�ال�صتقر�ر و�لنمو �القت�صادي و�لعد�لة للمنطقة.

وت��م خالل �لملتقى تكري��م كل من »بنك عودة« 

و«مجموعة Bayegan �لتركية«. و�ص��ّلم �صم�ص��ك، 

ير�فقه �لوزر�ء: ديما�س و�لوجيه و�لعي�صاوي وكمال 

�إ�ص��افة �إلى �لنا�صري، و�أبو زكي �لدروع �لتكريمية 

ل��كل من �لرئي�س �لتنفي��ذي ل�«مجموعة بنك عودة« 

�ص��مير حنا، وممثلة مجموع��ة »Bayegan« رويا 

باياغان.

��صطنب�ل ت�صت�صيف »�مللتقى �القت�صادي �لرتكي - �لعربي �ل�صابع«:

تاأكيد تعزيز �لتبادل �لتجاري.. وتكرمي »بنك ع�دة«

ال�سخ�سيات الم�ساركة في الموؤتمر

... واأخرى كانت حا�سرة
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من �صهر �لى �صهر 

نقابة مال �لقبان تكرم �أع�صاءها يف ي�بيلها �لذهبي

ميقاتي: ناأمل ان نوؤ�ص�ض لالف�صل

 نحا�ض: حان الوقت لطاولة حوار اقت�صادي

�صنو: يجب اإقرار قانون تجارة ع�صري

بد�ي��ة، تحدث �أمين �ل�ص��ر ف��ي �لنقابة �حمد 

حطي��ط، فاأعط��ى لمح��ة ع��ن دور �لنقاب��ة. ث��م 

كلم��ة رئي�س نقاب��ة تجار مال �لقبان �ر�ص��الن 

�ص��نو، فق��ال: »�ن دور �لنقاب��ة ومهمته��ا ه��ي 

تنظيم �لقطاع و�ل�صعي لحث �لتجار �لمنت�صبين 

و�لقو�ني��ن  باالط��ر  لاللت��ز�م  �لنقاب��ة  �ل��ى 

�لوطني��ة و�لعالمي��ة م��ن جهة، و�لتو��ص��ل مع 

�الد�ر�ت �لر�ص��مية لتحدي��ث وتب�ص��يط �لقو�نين 

و�لمو��ص��فات بحي��ث ال توؤث��ر عل��ى �ن�ص��ياب 

�لب�ص��ائع من جه��ة �خرى. وكم��ا تعلمون فاإن 

�لتغيي��ر موؤل��م و�لتنظي��م مكل��ف عل��ى �الق��ل 

ف��ي �لمدى �لق�ص��ير، فنح��ن ملتزم��ون بتاأمين 

�صالمة �لب�صائع �لتي ت�صتورد وملتزمون ح�صن 

�لتخزي��ن و�لتوزي��ع وكاف��ة حلق��ات �ل�صل�ص��لة. 

وتجارنا عريقون وغالبيتهم من �لجيل �لثاني 

�و �لثال��ث ف��ي مهنته��م، لكن �لخط��ر ياأتي من 

�لبع�س �الخ��ر و�لذي يعتقد �ن هنالك هام�ص��ا 

كبير� بين �ص��عر �لكلفة و�ص��عر �لمبيع وال ياأخذ 

ف��ي �العتب��ار �الكالف �لفعلي��ة للحف��اظ على 

�لمبادىء �لمذكورة �عاله«.

وختم �ص��نو بعر�س مطالب �لقط��اع و�أبرزها: 

�عتماد �للجان �لم�ص��تركة بين �الد�ر�ت �لر�ص��مية 

و�لقطاعات �لمهنية �لخا�صة لبناء �لثقة و�لتعاون 

ب��دال م��ن �ل�ص��ك �لمتب��ادل ولتب�ص��يط �لمعامالت، 

�إن�ص��اء مرك��ز موح��د في ح��رم �لمرف��اأ و�لمو�نىء 

الأخذ �لعينات و�إجر�ء �لفحو�صات وت�صليم �لنتائج 

�لى �لوز�ر�ت �لمخت�صة و�عتماد �لبريد �اللكتروني 

لل�ص��رعة، �عتم��اد مب��د� در��ص��ة �لمخاطر و�ص��يت 

�لتج��ار و�ص��يرتهم لت�ص��هيل �لمعامال وع��دم هدر 

�لوق��ت لت�ص��هيل �لمعام��الت عن �لروتي��ن، زيادة 

�ص��اعات �لعمل �و �عتماد دو�مي��ن في �لمختبر�ت 

و�عتم��اد �لبري��د �اللكترون��ي الي�ص��ال �لنتائ��ج، 

�إقر�ر قانون تجارة ع�صري، و�إقر�ر قانون �صالمة 

�لغذ�ء.

كرمت نقابة جتار مال القبان اعضاءها املؤسسني مبناسبة مرور خمسني عاما على انشاء النقابة في فندق 
فينيسيا بيروت برعاية ومشاركة وزير االقتصاد والتجارة نقوال نحاس. وفاجأ رئيس احلكومة جنيب ميقاتي احملتفلني 
بحضوره خصوصاً وأن والده عزمي ميقاتي من املؤسسني لهذه النقابة واملكّرمني فيها. كما حضر الرئيس سليم 
احلص ووزير االعالم وليد الداعوق وعدد من رؤساء الهيئات والتجمعات االقتصادية ومديرون عامون وكبار موظفي 

وزارات االقتصاد والزراعة وشخصيات.

الرئي�س ميقاتي والوزير نحا�س ي�ساركان في قطع قالب الحلوى 

... والوزير ال�سابق عدنان الق�سارالرئي�س الح�س كان حا�سراً  
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نحا�س

م��ن جهت��ه، دع��ا وزي��ر �القت�ص��اد �ل��ى »حو�ر 

�قت�ص��ادي على غ��ر�ر �لح��و�ر �ل�صيا�ص��ي بما يمكن 

�ن ن�ص��ع ت�ص��ور� للم�ص��تقبل ولم��ا ه��و لبن��ان عام 

.»2020
وق��ال: »�ننا نم��ر باأي��ام تكثر فيه��ا �لتحديات. 

ويج��ب �لتنبه لكثير من �الم��ور �آخذين في �العتبار 

ب��اأن هناك ثو�بت ��صا�ص��ية هي بنظرن��ا قدر لبنان، 

وه��ي دور �لقط��اع �لخا���س �ل��ذي يتمي��ز بقدرت��ه 

عل��ى �لبن��اء و�لتحدي وخلق فر�س �لعم��ل و�لنمو«. 

��ص��اف: »حققن��ا �لعام �لما�ص��ي نمو� غي��ر متوقع 

ونجه��د حاليا �ن يكون لدينا نم��و �كبر فالتحديات 

و�لظ��روف �لمحيط��ة بنا كبي��رة وكثي��رة ويجب �ن 

نعلم كي��ف نفرق بي��ن �المور و�ن نكون م�ص��وؤولين 

وال ناأخذ �المور �لى �ماكن ال نريدها. �نكم ت�صكلون 

جزء� من �القت�ص��اد و�لحكومات ال يمكنها �ن تعمل 

عم��ل كل �لنا�س بل �ن �لتفاعل بين �لهيئات �لمدنية 

و�لدولة �صي�صع �المور على �لطريق �ل�صليم كي يكون 

م�صتقبلنا بين �يدينا.

و�ل�ص��رخة �لت��ي �طلقتها �لهيئات �القت�ص��ادية 

ه��ي �ل�ص��رخة �لموحدة ويج��ب �ن نترجمها �ص��ويا 

بتحديد �لم�صاكل لنرى كل �لحلول. و�لحكومة تدر�س 

ما يمكن �ن تقوم به وعلينا �ن نن�صق �الولويات الأنه 

ح��ان �لوقت ليك��ون لدين��ا طاولة حو�ر �قت�ص��ادي 

على غر�ر طاولة �لحو�ر �ل�صيا�صي ويجب تحديد دور 

�لدول��ة وتحديد �لخدمات في �ل�صيا�ص��ة �الجتماعية 

وتنمي��ة �لمناط��ق وتحدي��د ما ه��و لبنان ف��ي عام 

2020 وال يمكننا ذلك �صوى باأن نكون �صويا«.
ثم �ص��لم نحا�س و�ص��نو دروع��ا تقديرية �لى عدد 

من موؤ�ص�ص��ي �لنقابة و�الع�ص��اء �ل�ص��ابقين ثم �صلم 

�صنو درعا �لى نحا�س.

ميقاتي

 وت�ص��لم ميقاتي من جهته، درعا تكريميا لو�لده 

عزم��ي ميقاتي. ث��م �ألقى كلمة مقت�ص��بة قال فيها: 

»لحظ��ة عزيزة عل��ى قلب��ي �ن �رى �لوج��وه �لنيرة. 

فالنقابة تعني لي �لكثير الأنني ع�ص��ت وتابعت عمل 

�لو�ل��د و�هتمام��ه بال��ذ�ت بهذه �لنقاب��ة و�لعائالت 

�لتي تربطه بها عالقة مميزة. وبف�ص��ل هذ� �النتاج 

تعلمنا وتعرفنا على �لعمل وو�صلنا.

�لي��وم �نا هنا ب�ص��فة �صخ�ص��ية لتكري��م �لو�لد. 

�ردت �ن �ك��ون الأن �ح��د� من �لعائلة ل��م يتمكن من 

�لح�ص��ور. وجودي على هذه �لمن�ص��ة هو الأوؤكد لكم 

باأن ما تم باالم�س في �لحو�ر �لوطني خطوة متقدمة 

جد� برعاية فخامة رئي�س �لجمهورية �لعماد مي�صال 

�صليمان وناأمل �ن نوؤ�ص�س لالف�صل«.

وخت��م: »ما �ق��ر من بن��ود )17 بند�( ف��ي هيئة 

�لح��و�ر كله��ا قيم��ة وكان عليها �جم��اع وهذ� مهم 

جد� لن�ص��تطيع متابعة �المور في �لبلد. علينا �يجاد 

�لمناخ �لمنا�صب و�تكالنا على �لقطاع �لخا�س الأنه 

مح��رك �لبلد لن�ص��هد ف�ص��ال جديد�. وز�رة �ل�ص��ياحة 

لديه��ا برنام��ج كام��ل لمو�ص��وع �ل�ص��ياحة علين��ا 

جميعا �ن ن�ص��ارك فيه لتعود �لحركة �لى �القت�صاد 

علم��ا �ن �الرقام جي��دة منذ مطلع �لع��ام حتى �الآن 

مما يعطينا �المل �ن ت�صاهم في �زدهار �لبلد«.

�سنو ونحا�س يقدمان الدرع للرئي�س ميقاتي

فريال المجتهد تت�سلم درع عن والدها

ودرعًا اآخر الأحد المكرمين

... ودرعًا لنحا�س

احد المكرمين م�ستلمًا درعه

بوب�س ي�ستلم درع والده
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»�إيد�ل« ت�صارك يف �صانت بيرت�صب�رغ 

�أك��د رئي���س مجل���س �إد�رة �لموؤ�ص�ص��ة �لعام��ة لت�ص��جيع �ال�ص��تثمار�ت ف��ي لبنان 

�لمهند���س نبيل عيتان��ي �أن �لرو�س يب��دون �هتماما تاريخيا بالمنتج��ات �للبنانية 

ال�صيما �لزر�عية منها، د�عيا �ل�صركات �لرو�صية �لر�غبة في �لتو�صع في منطقة �ل�صرق 

�الأو�صط العتماد لبنان مركز� �أ�صا�صيا ال�صتثمار�تها وتوزيع �إنتاجها.

كالم عيتاني جاء خالل م�ص��اركته مع وزير �ل�ص��ياحة �للبنانية فادي عبود في 

منتدى �ص��انت بيتر�ص��بورغ �القت�صادي �لعالمي �ل�صاد�س ع�ص��ر �لذي عقد في رو�صيا 

بي��ن 21 و23 حزي��ر�ن �لمن�ص��رم. وقد �أو�ص��ح عيتاني �أن هناك �رتفاعا م�ص��طرد� 

في �ل�ص��ادر�ت �لرو�ص��ية �إلى لبنان �لتي ت�ص��جل معدل نمو �ص��نوي ي�صل �إلى 15 في 

�لمئ��ة من��ذ �لع��ام 2006، وقد بلغ��ت قيمة هذه �ل�ص��ادر�ت 514 ملي��ون دوالر في 

�لعام 2011. وكان �أهمها �لم�ص��تقات �لنفطية و�أ�ص��ناف �لقمح.  وت�صجل �ل�صادر�ت 

�للبناني��ة �إل��ى هذ� �لبلد بدورها نمو� �ص��نويا تر�كميا ي�ص��ل �إلى 10 ف��ي �لمئة. وقد 

و�صل حجم هذه �ل�صادر�ت �إلى 13.5 مليون دوالر في �لعام 2011، وكان �أبرزها 

�لبطاطا و�لكابالت �لعازلة و�ل�صناعات �لورقية. 

و�أ�ص��ار عيتاني �إلى �أن لبنان يمكن �أن يكون من�ص��ة �أ�صا�ص��ية لل�صركات �لرو�صية 

نظر� �إلى �نخفا�س �لكلفة و�لموقع �لجغر�في �لذي يتيح �ص��هولة �لو�ص��ول �إلى 300 

مليون م�ص��تهلك. و�أكد �أن �لمو�رد �لب�ص��رية �لمتخ�ص�صة، ال�ص��يما في �لقطاعات ذ�ت 

�لقيمة �لم�ص��افة �لعالية، تعتبر �إحدى عنا�صر �ال�ص��تقطاب �لجذ�بة، وكذلك �لمناعة 

�لتي �أظهرها لبنان خالل �الأزمة �لمالية �لعالمية. 

و�أعلن عن ن�ص��اط م�ص��ترك مع وز�رة �لزر�عة �للبنانية ال�صت�صافة وفد من رجال 

�الأعم��ال �لرو���س �لمعنيي��ن بالقط��اع �لزر�عي من �لثال��ث وحتى �ل�ص��ابع من �أيلول 

2012، حيث �صتعقد �جتماعات ثنائية قد تثمر �تفاقات و�صر�كات بين �لطرفين. 

�الجتماع �لثالث ملجم�عة �لعمل

 ح�ل �ملناطق �ال�صتثمارية يف �لعر�ق

�ص��اركت �لموؤ�ص�ص��ة �لعامة لت�ص��جيع �ال�ص��تثمار�ت في لبن��ان »�يد�ل« 

في رعاي��ة �الجتماع �لثالث لمجموعة �لعمل حول �لمناطق �ال�ص��تثمارية 

 MENA – OECD Investment ف��ي �لعر�ق �لتي نظمته منظم��ة

Programme في 20 و21 حزير�ن في فندق كر�ون بالز�  - بيروت.  
تح��دث في �لجل�ص��ة �الفتتاحي��ة مدير ع��ام وز�رة �ل�ص��ناعة �للبنانية 

د�ن��ي جدع��ون ع��ن �لتجرب��ة �للبنانية ف��ي �إقام��ة �لمناطق �القت�ص��ادية 

�لمتخ�ص�ص��ة، ال�صيما في ظل ت�صاوؤل �لم�ص��احات �لتي يمكن تخ�صي�صها 

لهذ� �لغر�س. و�أو�صح جدعون �أن �لدولة �للبنانية ت�صعى �إلى �إن�صاء مناطق 

جديدة م�ص��تفيدة من �لم�ص��اعات �لتي تمتلكها بع�س �لبلديات ال�صيما في 

كفر�صلو�ن و�صرق مدينة زحلة. كما �أعلن عن �إعادة �لنظر بالمناطق �لقائمة 

حيث �صُيعاد ت�صنيفها من جديد، وكذلك تطويرها. وعدد بع�س �الأمثلة عما 

تقوم به �لدولة في �صبيل ت�صجيع �ال�صتثمار في �لمناطق �ل�صناعية، ومنها 

مثال �إن�ص��اء �لموؤ�ص�صة �لعامة لت�صجيع �ال�صتثمار�ت في لبنان، و�الإعفاء�ت 

�لتي تقدمها �لحكومة للموؤ�ص�ص��ات �ل�ص��ناعية.  كذل��ك، كانت كلمة لرئي�س 

�لهيئة �لوطنية لال�ص��تثمار في �لعر�ق �صامي �لعر�جي �أكد فيها �ل�صعي �إلى 

�إن�صاء �صبع مناطق �صناعية في مختلف �لمناطق �لعر�قية. 

وركزت جل�صات �لعمل �لمتتالية على تقويم �صيا�صات حماية �ال�صتثمار 

و�الأ�ص��اليب �لف�ص��لى للمناطق �ال�ص��تثمارية و�إدخال �لقطاع �لخا�س في 

تطوير هذه �لمناطق.

من �صهر �لى �صهر 

»�إيد�ل« ت�صلم عقد �حل��فز لـ »كيدز مانيا«

�ص��ّلم رئي�س مجل���س �إد�رة »�لموؤ�ص�ص��ة �لعامة 

لت�ص��جيع �ال�صتثمار� ت � �إيد�ل« نبيل عيتاني عقد 

�ص��لة �لحو�فز لرئي�س مجل���س �إد�رة »كيدز مانيا« 

علي كزم��ا، بعد مو�فقة مجل�س �ل��وزر�ء عليه في 

جل�صته �الأخيرة.

و�إث��ر �لتوقيع عل��ى �لعقد، �و�ص��ح عيتاني �أن 

»هذ� �لمركز يندرج �ص��من �إطار �لقطاع �ل�صياحي 

�ل��ذي ي�ص��هد حرك��ة تن�ص��ط لل�ص��ياحة �لثقافية«، 

مو�ص��حًا �أنه »مثل فك��رة جديدة في مجال يحمل 

�لعديد من �لفر�س �لو�عدة«.

�أتيح��ت  �الأخي��رة،  �ل�ص��نو�ت  خ��الل  وق��ال: 

�لفر�ص��ة ل� »�ي��د�ل« لتوفير �لم�ص��اندة للعديد من 

�لم�ص��اريع �ل�ص��ياحية. �إال �أنها �لم��رة �الأولى �لتي 

يت��م فيها دعم م�ص��روع �ص��ياحي ثقاف��ي من هذ� 

�لم�ص��توى، خ�صو�ص��ا �أنه يلبي حاج��ة ملحة في 

�ل�ص��وق �للبنانية �إلى �ل�صياحة �لثقافية �لترفيهية 

�لحي��اة  نوعي��ة  ويعك���س  باالأطف��ال،  �لخا�ص��ة 

�لثقافية في لبنان.

من ناحيته، �ص��كر كزما مجل�س �إد�رة »�يد�ل« 

وفري��ق عمله��ا عل��ى رعايته��م ودعمه��م« له��ذ� 

�لم�صروع �ال�صتثماري �لفريد من نوعه في لبنان«. 

ودعا �أ�صحاب روؤو�س �الأمو�ل »�إلى �ال�صتثمار في 

هذ� �لبلد«.

عيتاني وكزما
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الموجودات 
السنة السابقةالسنة الحالية

أصول غير مادية
                            6,209,769                            8,200,069التوظيفات

                           173,340                           139,788أراضي وعقارات
شركات تابعة أو شقيقة
قروض على البوالص

قروض أخرى

إسهم ومشاركات وإستثمارات مشابهة
صناديق اإلستثمار

إيداعات موقوفة تحت إتفاقيات إعادة التأمين
                        4,122,228                        6,145,863النقد وما شابهه

                            1,910,000                            1,910,000) أشهر3أكثر من (الحسابات المجمدة والودائع ألجل 

                        1,910,000                        1,910,000) أشهر3أكثر من (الودائع ألجل 
حسابات مجمدة لقاء كفاالت لوزارة اإلقتصاد والتجارة

حسابات مجمدة لصالح جهات أخرى
                               4,201                               4,418إيرادات مستحقة على التوظيفات 

                                      -                                      -التوظيفات المرتبطة بعقود وحدات اإلستثمار

توظيفات عقارية

إسهم ومشاركات وإستثمارات مشابهة
صناديق اإلستثمار

نقد وتوظيفات مشابهة
                                      -                                      -)حياة(حصة معيدي الضمان من اإلحتياطيات الفنية 

حصة معيدي الضمان من إحتياطيات األقساط
حصة معيدي الضمان من إحتياطيات الحوادث
                            6,711,606                            6,282,499)غيرالحياة(حصة معيدي الضمان من اإلحتياطيات الفنية 

                        1,082,203                        1,103,423حصة معيدي الضمان من إحتياطيات األقساط
                        5,629,403                        5,179,076حصة معيدي الضمان من إحتياطيات الحوادث

حصة معيدي الضمان من إحتياطي العجز في األقساط
                            3,612,021                            1,987,206ذمم مدينة عائدة لعمليات الضمان

                           213,844                           362,395أقساط مستحقة على العمليات المباشرة
                           550,157                           364,909ذمم مدينة على وسطاء الضمان
                        2,848,020                        1,259,902حسابات شركات التأمين المدينة

                                      -                                      -ذمم مدينة عائدة لعمليات إعادة الضمان

مبالغ برسم اإلسترداد من معيدي الضمان
عموالت و بدالت من معيدي الضمان 

ذمم مدينة أخرى عائدة لعمليات إعادة الضمان 
                                      -                                      -موجودات أخرى

أراضي وعقارات غير معدة لإلستثمار
األصول الثابتة التشغيلية 

أصول أخرى
                                 97,292                               510,754ذمم مدينة أخرى

ذمم المستخدمين
ضرائب برسم اإلسترداد

الذمم المدينة من األطراف المقربة
                             97,292                           510,754حسابات مدينة أخرى

حسابات المساهمين
                               261,252                               312,420حسابات التسوية

                           261,252                           312,420تكاليف نفقات البوالص مؤجلة 
أقساط مكتسبة قيد اإلصدار

أعباء محتسبة مسبقاً
حسابات التسوية المختلفة

                          16,891,940                          17,292,948إجمالي الموجودات

.ل.م.لبنان ش )CHARTIS(شركة تشارتس 
2011 تشرين الثاني 30الميزانية العمومية في 

 ليرة لبنانية

إستثمارات في األوراق المالية ذات المردود الثابت وإستثمارات مشابهة

إستثمارات في األوراق المالية ذات المردود الثابت وإستثمارات مشابهة
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المطلوبات والرساميل الخاصة
السنة السابقةالسنة الحالية

               2,071,617                   (30,566)الرساميل الخاصة
               2,250,000               2,250,000رأس المال المدفوع

               2,250,000               2,250,000رأس المال المكتتب
رأس المال غير المدفوع :ينزل

اإلحتياطيات القانونية والعامة
               1,398,126                 (178,383)نتائج سابقة مدورة 

              (1,576,509)              (2,102,183)نتيجة السنة الحالية
                          -                          -اإلحتياطيات األخرى

إحتياطي تقييم األوراق المالية ذات المردود الثابت واإلستثمارات المشابهة
إحتياطي تقييم اإلسهم والمشاركات واإلستثمارات المشابهة

إحتياطي تقييم صناديق اإلستثمار
إحتياطي إعادة تخمين األصول الثابتة

إحتياطيات أخرى 
               1,658,250               1,658,250ديون غير ذات أولوية

ديون ثانوية
               1,658,250               1,658,250حسابات المساهمين

                          -                          -اإلحتياطي الفني لفرع الحياة 
اإلحتياطي الحسابي

إحتياطي األقساط غير المكتسبة
إحتياطي حوادث تحت التسوية 

 ibNr- إحتياطي الحوادث الواقعة و غير المصرح عنها 
إحتياطي مصاريف إدارة الحوادث 

إحتياطي أنصبة أرباح حاملي البوالص 
إحتياطيات فنية أخرى 

                          -                          -اإلحتياطي الفني للتأمين المرتبط بوحدات اإلستثمار
إحتياطي حوادث تحت التسوية 

اإلحتياطي الحسابي 
إحتياطيات فنية إضافية 

             10,841,138             10,463,624اإلحتياطي الفني لغير فرع الحياة 
               1,421,872               1,587,143إحتياطي االقساط غير المكتسبة
               7,945,319               7,647,578إحتياطي حوادث تحت التسوية 

               ibNr 941,653                  1,111,241-إحتياطي حوادث الواقعة وغير المصرح عنها 
                  271,697                  257,677إحتياطي مصاريف إدارة الحوادث 

إحتياطي أنصبة أرباح حاملي البوالص 
                    91,009                    29,573إحتياطي العجز في األقساط

إحتياطيات فنية أخرى
مؤونات لمواجهة األخطار واألعباء

إيداعات موقوفة تحت إتفاقيات إعادة التأمين
                  263,487                  294,143ذمم دائنة عائدة لعمليات الضمان
ذمم دائنة عن العمليات المباشرة

                  263,487                  294,143ذمم دائنة عن العمليات الغير مباشرة
حسابات شركات التأمين الدائنة

ذمم دائنة عائدة لعمليات إعادة التأمين
                          -                          -ديون

أموال مستدانة
ديون مصرفية

ديون أخرى
               1,520,294               4,079,672مطلوبات أخرى

                    84,411                    64,549ذمم المستخدمين
                  351,101                  356,075 )حكومة، ضمان إجتماعي، إشتراكات عامة(ضرائب متوجبة 

               1,066,107               3,630,482الذمم الدائنة لألطراف مقربة
                    18,675                    28,566ذمم دائنة أخرى
                  537,154                  827,825حسابات التسوية

                  314,215                  311,604اإليرادات غير المكتسبة
                  222,939                  516,221المصاريف المستحقة وغير المدفوعة

حسابات التسوية األخرى

             16,891,940             17,292,948إجمالي المطلوبات والرساميل الخاصة

2010                 نموذج 

 ليرة لبنانية

 
CHARTIS MEMSA Holdings Inc., Hala Haidar, Nadim Abboud, Charles Sacre: المساهمين
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»فرن�َصبنك« يفوز بجائزة 

عن بطاقة »ما�صتركارد«

 »PayPass أعل��ن »فرن�َص��بنك« عن ف��وزه بجائزة عن بطاق��ة »ما�ص��تركارد�

 Contactless »ك�«�أف�صل �إبد�ع في �ل�صرق �الأو�صط« عن فئة »كونتاكتل�س كارد

Card، وذل��ك خ��الل حف��ل توزيع جو�ئز �لبطاقات �لذكية في �ل�ص��رق �الأو�ص��ط 
»smart Cards Awards Middle East 2012« �لذي �أقامته »موؤ�ص�ص��ة 

تير�بين« terrapin في منت�صف �أيار �لما�صي في �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة.

وفي هذ� �لمجال �عتبرت رئي�صة ق�صم �لبطاقات �لم�صرفية لمى �لديك �أّن »فوز 

م�صرفنا بجائزة �أف�صل �بتكار هو تاأكيد جديد على �لدور �لريادي �لذي ي�صطلع به 

فرن�َصبنك في �صناعة �لبطاقات �لم�صرفية في لبنان«. �أ�صافت: نحن في فرن�َصبنك 

ملتزمون، ومن موقعنا �لمتّقدم، بمتابعة �ص��عينا لتحقيق مبادر�ت خالقة ومبدعة 

من �ص��اأنها �ن ت�ص��اهم في تطوير ونمو �أن�ص��طة �لبطاقات �لم�ص��رفية على �ل�صعد 

�لمحلية �الإقليمية و�لدولية كافة«.

تجدر �الإ�ص��ارة �لى �أن »فرن�َصبنك« كان �أول م�صرف يطلق بطاقة »ما�صتركارد 

PayPass« في منطقة جنوب �آ�صيا و�ل�صرق �الأو�صط و�أفريقيا، وثالث م�صرف في 
�لعالم يقوم بهذه �لخطوة منذ �لعام 2006.

بنك بيبلو�ض... 

المخاطر ال�صيادية في لبنان 

عنو�ن �لتقرير �لذي �أ�ص��درته مجموعة »�ص��يتي غ��روب« عن �لمخاطر 

�ل�ص��يادية في لبنان. فهي ت�صير، بح�صب �لن�صرة �الأ�صبوعية لبنك بيبلو�س، 

�إلى �أن م�ص��توى �لت�صنيف ال يعك�س كامل م�ص��توى �لمخاطر �لفعلية على 

�صند�ت �لدين �للبنانية، وذلك مقارنًة بما هو موجود في �الأ�صو�ق �لنا�صئة 

لدول لديها نف�س م�ص��توى �لمخاطر في لبنان. �إال �أن هذ� �لنمط يعزى �إلى 

�ل�صيولة �لمرتفعة في �لقطاع �لم�صرفي �للبناني، �لذي يعّد �لحامل �الأكبر 

ل�ص��ند�ت �ليوروبوندز �ل�ص��ادرة عن �لدولة �للبنانية. رغم ذلك، فاإن �صوق 

�ل�ص��ند�ت كان �صعيفًا خالل �الأ�ص��ابيع �لما�صية، حيث لم ت�صهد �إال بع�س 

عمليات �لبيع لل�ص��ند�ت. فالتقرير يوؤكد �أن �لمخاوف من تد�عيات �الأزمة 

�ل�ص��ورية، و�رتفاع من�ص��وب �لعنف في بع�س �لمناطق في لبنان، �إ�صافة 

�إل��ى ني��ة �لحكومة �إ�ص��د�ر �ص��ند�ت جديدة بقيم��ة 2 ملي��ار دوالر، تعد�ن 

�لعاملي��ن �الأ�صا�ص��يين �للذي��ن دفعا بع�س حاملي �ل�ص��ند�ت �إل��ى �لتخلي 

عنها.

ن�صرة »فرن�َصبنك« عن الف�صل االأول من 2012:

الدين العام بلغ 54،10 مليار دوالر

�أ�ص��ار �لتقرير �القت�صادي ل�«فرن�صبنك« عن �لف�صل �الول من �لعام �لجاري، 

�إلى �أن �القت�ص��اد �للبناني �ص��جل تح�ص��نًا في بع�س �لموؤ�ص��ر�ت، و�ص��هد تر�جعًا 

في بع�س موؤ�ص��ر�ته �الأخرى في �لف�ص��ل �الأول من �لع��ام 2012 بالمقارنة مع 

�لفت��رة ذ�تها من �لعام �لما�ص��ي. وقد ظهر ذلك من خ��الل �لتر�جع �لملحوظ في 

معظم موؤ�صر�ت �لقطاع �لحقيقي، كم�صاحات �لبناء �لمرخ�صة )3،87 في �لمئة(، 

وعدد �ل�صياح )7،87 في �لمئة(، وعدد �ل�صفن في مرفاأ بيروت )6،90 في �لمئة(، 

وقرو�س �لموؤ�ص�صات �ل�صغيرة و�لمتو�صطة )21،5 في �لمئة(.

و�أ�ص��ار �لتقري��ر �إل��ى �أن �لدي��ن �لع��ام �الإجمال��ي بل��غ 54،10 ملي��ار دوالر 

حت��ى نهاي��ة �آذ�ر )مار�س( 2012، بزيادة �ص��نوية ن�ص��بتها 2،81 في �لمئة عن 

�لفترة ذ�تها من �لعام 2011. وبعد ��ص��تبعاد ود�ئع �لقطاع �لعام في �لم�صرف 

�لمركزي و�لم�ص��ارف �لتجارية من �إجمالي �لدين �لعام، يكون �صافي �لدين قد 

خق��ق زي��ادة ن�ص��بتها 2،85 ف��ي �لمئ��ة. وقد بل��غ معدل �لت�ص��خم 4 ف��ي �لمئة 

بالمقارنة مع �لفترة ذ�تها من �لعام �لما�ص��ي. وقد ز�دت �لموجود�ت بالعمالت 

�الأجنبية لم�ص��رف لبنان بن�ص��بة 6،58 في �لمئة لت�ص��ل �إلى 32،40 مليار�ً في 

نهاي��ة �آذ�ر )مار���س( 2012، مقارن��ة م��ع 30،40 مليار�ً في �لفت��رة ذ�تها من 

2011. ه��ذ� وق��د �نخف���س معدل دولرة �لود�ئع بن�ص��بة 0،50 ف��ي �لمئة ليبلغ 
% خالل �لفترة قيد �لدر�س.  65،40

كما �أ�ص��ار �لتقرير �إل��ى �أن قيمة �لتدفقات �لمالية �ل�ص��افية �إلى لبنان بلغت 

4،40 مليار�ت خالل �الأ�ص��هر �لثالثة �الأولى من �لعام 2012، بارتفاع ن�ص��بته 
37،50 ف��ي �لمئ��ة ع��ن �لفت��رة ذ�ته��ا م��ن �لع��ام 2011. وعليه حق��ق ميز�ن 
�لمدفوع��ات عج��ز�ً بقيم��ة 373،2 ملي��ون دوالر ف��ي �لف�ص��ل �الأول م��ن ع��ام 

2012، مقارنة مع عجز بلغ 399،2 مليون دوالر خالل �لفترة ذ�تها من �لعام 
�لما�صي.
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»بنك بيبلو�ض« يكافئ  

حاملي البطاقات

�أطل��ق »بنك بيبلو�س« حملة »�كت�ص��ف �لعالم مع برنام��ج مكافاآت حاملي 

بطاق��ات بن��ك بيبلو�س« �لذي يتي��ح لحاملي بطاق��ات »فيز�« تجمي��ع �لنقاط 

و��ص��تبد�لها بتذ�كر �ص��فر �إلى �أجمل �لوجهات �ل�ص��ياحية حول �لعالم. وفي هذ� 

�الإط��ار، لفت مدير منتجات �لبطاقات �لم�ص��رفية في مجموعة »بنك بيبلو�س« 

جورج فار�س، �إلى �أنه »على �أبو�ب ف�ص��ل �ل�ص��يف، تكثر م��ص��اريع �ل�صفر ويبد�أ 

�لتخطي��ط للرح��الت �ل�ص��ياحية. وعلي��ه، يقدم »بن��ك بيبلو���س« لجميع محبي 

�لمغامر�ت �ل�صياحية �إمكانية ��صتبد�ل نقاطهم �لمجمعة �صمن برنامج مكافاآت 

حاملي �لبطاقات من خالل بطاقات »فيز�« برحالت �صفر �إلى وجهات عدة.

هدايا »بنك بيبلو�ض«

�طل��ق بن��ك بيبلو�س حملة »�كت�ص��ف �لعالم مع برنامج مكاف��اآت حاملي بطاقات 

بنك بيبلو�س« �لذي يتيح لحاملي بطاقات فيز� من تجميع �لنقاط و��ص��تبد�لها بتذ�كر 

�صفر �لى �أجمل �لوجهات �ل�صياحية حول �لعالم، وذلك »تقدير�ً لوفاء زبائنه �لمنت�صبين 

�ل��ى »برنام��ج مكافاآت حاملي �لبطاقات« �لذي ُيعّد من �أكثر بر�مج �لوفاء �ص��خاء في 

تقدي��م �لهد�يا في لبن��ان«. وفي هذ� �الإطار، قال مدير منتجات �لبطاقات �لم�ص��رفية 

ف��ي مجموع��ة بنك بيبلو�س جورج فار�س »على �أبو�ب ف�ص��ل �ل�ص��يف، تكثر م�ص��اريع 

�ل�ص��فر ويبد�أ �لتخطيط للرحالت �ل�ص��ياحية«. وعليه، يقّدم بن��ك بيبلو�س لجميع محّبي 

�لمغامر�ت �ل�صياحية، �إمكان ��صتبد�ل نقاطهم �لمجّمعة �صمن برنامج مكافاآت حاملي 

�لبطاقات من خالل بطاقات فيز� برحالت �صفر �لى وجهات عديدة. فعلى �صبيل �لمثال، 

يمكن الأي زبون �أن يحجز تذكرة �صفر �لى ��صطنبول في مقابل 19.000 نقطة فقط من 

خالل �الت�صال بمركز خدمة زبائن بنك بيبلو�س من دون تكّبد �أي عناء.

��ص��اف: ُيعتب��ر برنام��ج مكاف��اآت حامل��ي بطاقات بن��ك بيبلو�س م��ن �لبر�مج 

�الأكث��ر تط��ور�ً و�إقبااًل في �ل�ص��وق �للبنانية. وبنك بيبلو�س كان وال يز�ل �ص��ّباقًا في 

�إط��الق �لحمالت �العالمية �لخا�ص��ة بالبطاقات �لم�ص��رفية، وهو معروف بمكافاأة 

زبائنه �الأوفياء من خالل تخ�صي�ص��هم بهد�يا قّيمة وعرو�ص��ات �صهرية في �الأعياد 

و�لمنا�صبات �لمو�صمية على مد�ر �ل�صنة.

تراجع الميزانّية المجّمعة 

للم�صارف في ني�صان

ف��ي نهاية �ص��هر ني�ص��ان 2012 �نخف�ص��ت �الأ�ص��ول �لخارجية للم�ص��ارف 

بن�ص��بة 5.5 %، وه��و يعّد موؤ�ّص��ر�ً �إلى �رتف��اع وتيرة خروج �أمو�ل نقدي��ة من �لنظام 

�لم�ص��رفي، و�إلى زيادة حجم توظيفات �لم�صارف لدى م�صرف لبنان. هذ� �الأمر ناجم 

عن عو�مل عديدة، �أبرزها �الأزمة �لمالية �لمتو��ص��لة في �أوروبا، باالإ�ص��افة �إلى �الأزمة 

�الإقليمية �لناتجة من �ال�ص��طر�بات في �أكثر من بلد عربي، وال �ص��يما في �ص��وريا، على 

ما يقول �لخبر�ء.

هذه �لخال�ص��ة تظهر بو�ص��وح في �لميز�نية �لمجّمعة للم�ص��ارف عن نهاية �ص��هر 

ني�ص��ان. فاأرق��ام �لميز�ني��ة توؤكد �أن ود�ئع �لقط��اع �لخا�س �لمقي��م )�لود�ئع �لمحلية( 

�رتفع��ت بقيمة 1129 مليار لي��رة لتبلغ 146322 مليار ليرة، علمًا باأن ن�ص��ف هذه 

�لزي��ادة بالليرة ون�ص��فها بالدوالر. وبالتز�من مع هذ� �الأمر، �نخف�ص��ت ود�ئع �لقطاع 

�لخا���س غير �لمقي��م )�لود�ئع لدى �لم�ص��ارف �للبنانية �لعاملة خ��ارج لبنان( بقيمة 

329 مليار ليرة.
لك��ن هذه �لمعطيات تثير �أ�ص��ئلة كثيرة؛ �أين ذهب��ت كل هذه �لزيادة في �لود�ئع، ما 

د�مت �لميز�نية �لمجّمعة للم�صارف �نخف�صت من 218176 مليار ليرة �إلى 218144 

مليار ليرة؟ يعتقد �لخبر�ء �لم�صرفيون �أن هذه �لمبالغ �لتي تدفقت �إلى �لقطاع توّزعت 

ف��ي �أكث��ر من مكان. فهناك نحو 1292 مليار ليرة وّظفت كود�ئع لدى م�ص��رف لبنان 

ليبل��غ �إجمال��ي �لود�ئع لديه ف��ي نهاية ني�ص��ان 76410 مليار�ت لي��رة، فيما ز�د بند 

ح�ص��ابات روؤو�س �الأمو�ل بقيم��ة 765 مليار ليرة ليبلغ 17315 ملي��ار�ً، وهي زيادة 

يمكن تف�ص��يرها من خالل قيام �لم�صارف بدفع �أن�صبة �أرباح لحملة �الأ�صهم... وبما �أن 

�لميز�ني��ة �لمجّمع��ة لم تزد خالل هذه �لفترة، فهذ� يعني �أن تر�جع �الأ�ص��ول �لخارجية 

يع��زى �إلى �أمرين: ق�ص��م من �الأمو�ل ُحوِّل �إلى لبنان من م�ص��ارف �لمر��ص��لة، وقد ظهر 

�الأمر في ح�ص��ابات �لم�ص��ارف لدى م�ص��رف لبنان، وق�ص��م �آخر من �الأم��و�ل هرب من 

�لنظام �لم�صرفي بكامله.
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م�������������ص������ارف

لف��ت حاكم م�ص��رف لبن��ان ريا�س �ص��المة �ل��ى �أن »متطلبات ب��ازل 3 �لمتعلقة 

بكفاي��ة ر�أ���س �لمال، تل��ي �لنجاح �لذي �أحرزن��اه في تطبيق معايي��ر �تفاقية بازل 2 

ف��ي كانون �لثان��ي 2008، عندما طلبنا من �لم�ص��ارف �أن تعتم��د �لمنهج �لمعياري 

الحت�ص��اب �لمخاط��ر، ب��دال م��ن �لمقارب��ات �لمتطورة �لت��ي تبّي��ن الحقًا �أن��ه لم يتم 

�ختباره��ا كم��ا يلزم و�لتي عان��ت من جر�ئها م�ص��ارف كبيرة في بل��د�ن عديدة من 

نق�س في ر�أ�س �لمال«.

كالم �ص��المة جاء في ندوة »��ص��تر�تيجيات �لمخاطر لالمتثال باتفاقية بازل 3: 

��ص��تخال�س وتعزيز قيمة �الأعم��ال �لمتاأتية من �لتغيير�ت �لرقابي��ة« �لتي ُعقدت في 

فندق »فور �ص��يزنز« بتنظي��م »موديز �أناِلِتك�س« بالتعاون مع م�ص��رف لبنان و»لجنة 

�لرقابة على �لم�صارف«.

بعدم��ا �أ�ص��ار �ص��المة �ل��ى �ن �لن��دوة تتناول مو��ص��يع �ص��اخنة تتعلق ب��االإد�رة 

�لرقابية لر�أ�س �لمال في ظّل �تفاقية بازل 3، قال: تعاملنا مع هذه �التفاقية ب�صرعة 

فطلبنا من �لم�ص��ارف �أن تطبقها قبل �أي بلد �آخر وفي فترة زمنية �أق�ص��ر. و�لمعروف 

�أن �لجدول �لزمني �لمحدد لتطبيق متطلبات بازل 3 �لمتعلقة بكفاية ر�أ�س �لمال يبد�أ 

في 31 كانون �الأول 2012 وينتهي في 31 كانون �الأول 2015: �أي قبل 3 �ص��نو�ت 

مما جاء في تو�ص��يات لجنة بازل. وفي نهاية �لعام �لحالي، يفتر�س في �لم�ص��ارف 

�لعاملة في لبنان �أن ت�ص��جل �لن�ص��ب �لتالية: 5 في �لمئة لحقوق حملة �الأ�صهم �لعادية 

و8 في �لمئة لالأمو�ل �لخا�ص��ة �الأ�صا�صية و10 في �لمئة لالأمو�ل �لخا�صة �الإجمالية، 

على �أن ي�ص��ل �لحّد �الأدنى لهذه �لن�ص��ب في نهاية �ص��نة 2015 �إلى 8 في �لمئة و10 

ف��ي �لمئ��ة و12 في �لمئة على �لتو�لي. و�ص��در ه��ذ� �لتوجيه عقب وثائق ��صت�ص��ارية 

ودر��صات عدة لتقييم �لو�قع، تهدف �إلى �صمان ح�صن �لتطبيق من جانب �لم�صارف.

�أ�ص��اف �ص��المة: »هذ� ياأت��ي بنا �إلى مو�ص��وع �ل�ص��يولة و�إد�رة مخاطر �ل�ص��يولة، 

علما �أن �لمخاطر �لتي قد تهدد م�ص��ارفنا مت�ص��لة �إلى حّد بعي��د بالدوالر. فتاريخيا، 

تعي �ل�ص��وق �لعالمية �أنه ال بّد لنا من بذل �لجهود للمحافظة على ن�ص��بة �صيولة عالية 

وجي��دة. وبالتال��ي، يج��ب �أن تودع �ص��يولة �لم�ص��ارف لدى م�ص��ارف مر��ص��لة ُتعنى 

بت�ص��هيل �لتجارة �لدولية و�لتدفقات �لمالية، �أي م�ص��ارف كبيرة جد� ذ�ت �أهمية في 

�لمنظوم��ة �لم�ص��رفية. ونتيجة �الأزمة �لمالية، ��ص��طرت �لم�ص��ارف �إل��ى تطوير نهج 

خا�س بها لتقييم مخاطر �ل�صوق �لد�خلية ور�صد �لمخاطر �لتي قد تهددها. لكن، نظر�ً 

�لى �ل�ص��كوك �لتي ت�ص��وب �الأ�ص��و�ق �لعالمية، ال نعتقد �أنه يمكن �لم�ص��ارف �أن تعتمد 

على مو�ردها و�أدو�تها �لد�خلية، بل عليها �أن ت�ص��تعين بوكاالت �لت�صنيف �الئتماني 

�لدولي��ة. ينبغ��ي بناء ثقة متبادلة بين موؤ�ص�ص��اتنا وهذه �لوكاالت �إذ ال �ص��ّك في �أنها 

ت�ص��تطيع �أن تقدم للمجتمع �لدولي خبرتها �لو��ص��عة و�لغنية، ف�صاًل عن �لدرو�س �لتي 

��صتخل�ص��ناها جميع��ا م��ن �الأزمة �لعالمي��ة. نتمن��ى لندوتكم �لنج��اح ونحن جميعا 

على �أتّم �ال�ص��تعد�د لال�ص��تفادة مما تك�ص��فه لنا وتعّلمنا �إياه ��ص��تر�تيجيات �لمخاطر 

�لمتط��ورة«. �أما ع�ص��و لجنة �لرقابة على �لم�ص��ارف �لدكتور �أمين عّو�د، فاأ�ص��ار في 

كلمته �لى نقاط عّدة �أبرزها:

لمحة �ص��ريعة حول �تفاقية بازل 3، �لتي تقّدم قو�عد نوعية جديدة ب�صاأن: �الإد�رة 

�لر�ص��يدة وهيكلية مجال�س �الإد�رة، تعوي�صات �أع�ص��اء مجل�س �الإد�رة و�الإد�رة �لعليا، 

حماية �لم�صتهلك. ومن ثم عر�س عو�د خريطة طريق لبنان نحو تطبيق بازل 3، وعدد 

مجموعة �لتعاميم و�ص��يطة �ص��ادرة عن م�ص��رف لبنان. ودعا �لى بنية جديدة لر�أ�س 

�لمال و�إز�لة �لحدود �لق�ص��وى لفئتي �الأمو�ل �لخا�ص��ة �الأ�صا�ص��ية و�الأمو�ل �لخا�ص��ة 

�لم�صاندة، ثم �إدخال �لترتيبات �لالزمة تدريجيا لتطبيق بازل 3 في لبنان.

 »ا�صتراتيجيات المخاطر لالمتثال باتفاقية بازل 3«:

�صالمة: نجحنا فـي تطبيق معاييرها

�سالمة في الندوة 

�صرف �لدين حما�صر�ً يف �جلامعة �للبنانية:

�ملنطقة بحاجة �إىل 40 ملي�ن وظيفة عام 2020

ر�أى �لنائ��ب �الول لحاك��م م�ص��رف لبن��ان ر�ئد �ص��رف �لدي��ن، »�ن �لتحوالت 

�لعربي��ة ت�ص��ببت بخ�ص��ائر فعلي��ة للنات��ج �لمحلي في �لبل��د�ن �لم�ص��طربة بحدود 

21 ملي��ار دوالر، وعج��ز في �لمو�زنات ناهز �ل� 35 مليار�« وذلك في محا�ص��رة 
دع��ت �ليه��ا »جمعية نادي خريجي كلية �لعلوم �القت�ص��ادية و�د�رة �العمال« في 

�لجامع��ة �للبنانية بالتع��اون مع �د�رة �لكلي��ة، تحت عنو�ن »�لتح��والت �لعربية: 

�نتظار�ت وتخوفات«.

بع��د ترحي��ب من مدي��ر �لف��رع �الول �لدكتور جم��ال حايك، قال �ص��رف �لدين 

»�ص��تتبلور �صورة �لو�قع �القت�صادي و�لمالي �لم�ص��تقبلي تبعا لم�صار �لتحوالت«، 

وت�ص��اءل: ه��ل تق��ود ه��ذه �النتفا�ص��ات �ل��ى �لديموقر�طي��ة و�لحرية و�لم�ص��اءلة 

و�لحوكمة �لر�ص��يدة و�لعدل �الجتماعي، �م �صتغرق �لمنطقة في �لفو�صى و�لحروب 

�لطائفية و�لمذهبية، وهل �صت�صمل هذه �لتحوالت جميع بلد�ن �لمنطقة، وهل �صينتج 

منها تغيير في �النظمة �م �صتقت�ص��ر على تغيير �لحكام؟ والحظ »�ن �النتفا�ص��ات 

�لعربية قد تز�منت مع �رتفاع كبير باأ�صعار �لنفط و�لغذ�ء في �لعالم«.

وبعدم��ا قدم تو�ص��يفا الأو�ص��اع �لمنطق��ة، �أردف يق��ول: »�ن �لمنطقة بحاجة 

�ل��ى ��ص��تحد�ث 40 ملي��ون وظيف��ة جدي��دة بحلول ع��ام 2020، ح�ص��ب تقدير�ت 

�لبن��ك �لدول��ي«. و�أ�ص��ار �لى �ن�ه��ا »�حتلت في �لع����ام 2011 �لمرتب��ة 108 بين 

183 دولة ح�ص��ب موؤ�ص��ر »�ص��هولة ممار�صة �أن�ص��طة �العمال«. و�صينتج من خف�س 
وكاالت �لت�صن�يف �لعالمية لعالمات بع�س بلد�ن �لمنطقة ب�صبب �رتفاع �لمخاطر 

�ل�صيادية، �رتفاعًا في كلفة �قتر��صها«.
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»جمعية الم�صارف« تعقد جمعيتها العمومية 

طربيه: التطورات تنعك�ض �صلبًا على اال�صتثمارات
�لم�ص��ارف«  »جمعي��ة  رئي���س  ��ص��تعر�س 

�لدكت��ور ج��وزف طربي��ه �لتط��ور�ت �لد�خلي��ة 

و�أعاد تر�جع �لنمو،�لذي كان معتدال حتى �لعام 

ر�ت منها د�خلية، 
ّ
2011، �ل��ى »مجموعة تط��و

و�أبرزها ��صتقالة �لحكومة، وتعّثر تاأليف �أخرى 

الأ�ص��هر عّدة، ومنه��ا خارجية تتعّل��ق باالأحد�ث 

��ة في �ص��وريا. فقد 
ّ

في �لمنطقة �لعربية وبخا�ص

تاأّث��رت حرك��ة �ل�ص��ادر�ت �إل��ى �ل��دول �لعربية 

عل��ى نحو كبي��ر، وتر�جع��ت �لحركة �ل�ص��ياحية 

ب�ص��كل الفت، وبالتالي �الإير�د�ت �لناتجة عنها. 

ر�ت �لم�ص��ار �إليه��ا �ص��لبًا 
ّ
كم��ا �نعك�ص��ت �لتط��و

على �ال�ص��تثمار�ت �لد�خلية و�لخارجية ب�ص��بب 

��ث و�لترّقب في 
ّ
تف�ص��يل مجتمع �الأعم��ال �لتري

ر�ت«. لكنه ��ص��ار �لى »�ن 
ّ
ظ��ّل ما يجري من تغي

�لو�ص��ع �لنقدي بقي م�صتقر�ً وقويًا عام 2011 

بالرغ��م من �لتر�جع �لو��ص��ح للتدفقات �لمالية 

�ل�ص��افية �ل��ى لبن��ان بالمقارنة مع م�ص��تو�ها 

ف��ي �لع��ام 2010، ويع�ود ذلك، م��ن جه�ة، �لى 

�الإمكان��ات �لكبي��رة �لمتو�فرة لدى »�لم�ص��رف 

�لمرك��زي«، وم��ن جهة ثاني��ة، �لى �لم�ص��د�قية 

�لعالي��ة �لمكت�ص��بة بع��د �لنجاح ط��و�ل �لعقدين 

�لما�ص��يين في �إد�رة �أزم��ات متتالية بالتعاون 

�لوثيق مع �لم�صارف«.

الت�سليف الم�سرفي

وبعدما �صدد على �ال�صر�ع في تطبيق �لقانون 

رق��م 161 �لمتعّلق باالأ�ص��و�ق �لمالية و�ل�ص��ادر 

من��ذ ما يقارب �لع��ام، قال طربيه: »و�ص��ل حجم 

�لت�ص��ليفات للقطاَعْين �إل�ى ما يق��ارب 69 ملي�ار 

دوالر في نهاي�ة �لع�ام 2011 موّزعة بن�صبة 43 

ف��ي �لمئة للقطاع �لع��ام و57في �لمئ��ة للقط�اع 

�لخا���س. كم��ا تجدر �الإ�ص��ارة �إلى �أن��ه منذ �لعام 

2010، بات��ت ح�ص��ة �لقط�اع �لخا���س تتجاوز 
ح�ص��ة �لقط�اع �لع�ام من �لت�ص��ليفات �لم�صرفية. 

و�لي��وم، ي�ص��ّكل �لت�ص��ليف �لم�ص��رفي لالقت�ص��اد 

�ل�ص��بب �لرئي���س للنمو �ل��ذي �رتفع بن�ص��بة 5 في 

�لمئ��ة فعليًا ع��ام 2011 ��ص��تناد�ً �ل��ى تقدير�ت 

وحدة ح�ص��ابات لبنان �القت�ص��ادية لدى رئا�ص��ة 

�لحكوم��ة، رغم توقعات ال تتج��اوز 1،5في �لمئة 

ذهب �إليها �صندوق �لنقد �لدولي«.

»�لبن��ك  م��ع  �لتن�ص��يق  �ل��ى  طربي��ه  ولف��ت 

�لمركزي«، و�أبدى �مله في �ن »ت�ص��تكمل �لحكومة 

م�صروع قانون �لمعامالت �الإلكترونية و�أن تنجزه 

�لهيئ��ة �لعامة ف��ي �لمجل�س �لنيابي ه��ذ� �لعام«، 

موؤك��د�ً عل��ى تركي��ز �لم�ص��ارف عل��ى »مو��ص��لة 

�عتم��اد �لمعايي��ر �لدولي��ة ف��ي �لمج��االت كافًة، 

ومنها بوجه خا�س ما يعود �لى مكافحة تبيي�س 

ب �ل�ص��ريبي، 
ّ
�الأم��و�ل وتموي��ل �الإره��اب و�لتهر

و�أخي��ر� ولي�س �آخر�ً، �لتز�م �لعقوبات �لدولية على 

بع�س دول �لمنطقة«.

توفير مناخ عمل

 و�نتق��د طربي��ه �أد�ء �لحكوم��ة، وق��ال: »ب��داًل 

من ت�ص��حيح �الختالالت �لمزمنة ف��ي �أد�ء معظم 

�لموؤ�ص�ص��ات �لعامة وبدل توفير مناخ عمل موؤ�ٍت 

��ع وخلق فر�س 
ّ
للقط��اع �لخا�س من �أج��ل �لتو�ص

�لعم��ل لالأجي��ال �ل�ص��اعدة، طل��ع علينا م�ص��روع 

م��ن  ج��د�ً  كبي��رة  ب�ص��ّلٍة   2012 �لع��ام  مو�زن��ة 

ه �لنظام �ل�صريبي 
ّ
�لتعديالت �ل�صريبية �لتي ت�صو

�لقائم منذ ع�ص��ر�ت �ل�صنين بحجٍة و�هية، �أال وهي 

تموي��ل نفقات جارية م�ص��تجّدة. ف��ال طبيعة هذه 

ر 
ّ
�لنفق��ات وال �الأو�ص��اع �لحالية لالقت�ص��اد تبر

لها 
ّ
ه��ذه �الأعب��اء �ل�ص��ريبية �لجديدة �لت��ي تتحم

حكمًا �لفئة ذ�تها من �لمكّلفين. طبعًا �صنعار�صها 

بق��وة ك�»هيئات �قت�ص��ادية«، و�ص��نرفع ب�ص��اأنها 

مذّك��رة تف�ص��يلية �ل��ى �لمر�ج��ع �لم�ص��وؤولة ف��ي 

ل �لم�صوؤولون م�صوؤولياتهم«.
ّ
�لدولة، وليتحم

الموؤ�س�سات الد�ستورية 

والقانونية

وبعدم��ا تح��دث عن م��دى خطورة �الأو�ص��اع 

�لمحيط��ة بلبن��ان ج��دد �لدع��وة �لت��ي �طلقته��ا 

»�لهيئ��ات �القت�ص��ادية« �لقا�ص��ية بنق��ل �لحو�ر 

ح��ول كل �لم�ص��كالت م��ن �ل�ص��ارع وم��ن مناب��ر 

�لموؤ�ص�ص��ات  رح��اب  �ل��ى  �ل�ص��اخب  �الإع��الم 

�لد�ص��تورية و�لقانوني��ة. الفتا �ل��ى تباعد مو�قف 

�لجمعية و�إتحاد نقابات موظفي �لم�ص��ارف، في 

ما خ�س عقد �لعمل �لجماعي.

وكان��ت �لجمعي��ة �لعمومية �لعادية �ل�ص��نوية 

ل�»جمعية م�ص��ارف لبنان« �لتاأم��ت �م�س، و�لقى 

طربيه في م�صتهلها كلمة لّخ�س فيها �أهم منجز�ت 

مجل�س �الإد�رة �لحالي. ثم ناق�صت �لجمعية �لتقرير 

�ل�صنوي للمجل�س للعام 2011 وو�فقت عليه. وبعد 

�الإّطالع و�لمو�فقة على تقري�ر مفو�ص��ي �لمر�قبة 

ة 
ّ
حول ح�ص��ابات �لجمعية ل�صنة 2011، �أبر�أت ذم

ت �لمو�زنة 
ّ
مجل�س �الإد�رة �لحالي ثم ناق�صت و�أقر

�لتقديرية ل�صنة 2013.

طربيه في اجتماع الجمعية
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فيني�صيا بنك ينظم م�صابقة للطالب 
دعمًا منه في توفير فر�س عمل لل�ص��باب كعامل �أ�صا�ص��ي في �نتعا�س دورة �القت�ص��اد �للبناني، �ص��ارك فيني�ص��يا بنك �س.م.ل. في �ل�   AuB Job Fair للعام 2012، حيث �ص��اهم في 

توجيه عدد كبير من �لطالب �لر�غبين في �النخر�ط في �لعمل �لم�صرفي.  وقد نظم للمنا�صبة م�صابقة بين �لطالب، هدفها ت�صجيعهم على تنمية مهار�تهم �البد�عية و قد فازت �الن�صة ناتالي 

�صعاده �لتي ت�صلمت جائزتها في مبنى �الد�رة �لعامة / �صارع فو�س، بعد �ن تم تعريفها على بع�س �لدو�ئر و�الق�صام، و�طالعها على مختلف �لمنتجات و�لخدمات �لمتوفرة لدى �لم�صرف. 

»لبنان والمهجر« يتعاون مع 

الجي�ض اللبناني و»ما�صتر كارد« 

لنزع االألغام وزرع اال�صجار

نظ��م بنك لبنان و�لمهج��ر بالتعاون مع �لجي�س �للبناني وما�ص��تركارد زيارة 

ميد�نية تحت �ص��عار »منزرع �ص��جرة، ومننزع لغم«، �لى منطقة �ص��وق �لغرب �لتي 

�أ�صبحت خالية من �الألغام بف�صل برنامج بلوم ما�صتركارد »عطاء« �لذي �أطلق في 

عام 2010. وقد تم زر�عة 500 �ص��جرة �ص��نوبر و100 �صجرة زيتون في �لمنطقة 

بح�ص��ور �ل�صيد �صعد �أزهري - رئي�س مجل�س �د�رة ومدير عام بنك لبنان و�لمهجر، 

و�لعمي��د �لركن رفعت �ص��كر - نائ��ب رئي�س �الركان للعملي��ات ممثال قائد �لجي�س 

�للبنان��ي �لعم��اد ج��ان قهوج��ي، و�لعميد �لركن عماد ع�ص��يمي - رئي���س �لمركز 

�للبناني لالأعمال �لمتعلقة باالألغام، و�لدكتور كميل ن�ص��ار - رئي�س بلدية �ص��وق 

�لغرب، و�ل�صيد با�صل �لتل - نائب �لرئي�س و�لمدير �القليمي لمنطقة �لم�صرق �لعربي 

في �ص��ركة ما�ص��تركارد �لعالمية، �لى جانب ح�ص��د من �بناء �ص��وق �لغرب و�لقرى 

�لمجاورة. وخالل هذه �لزيارة، �أو�ص��ح �أزهري باأن: »يت�ص��رف بنك لبنان و�لمهجر 

بالتع��اون م��ع �لمركز �للبنان��ي لالأعمال �لمتعلقة باالألغام و�ص��ركة ما�ص��تركارد 

الطالق هذه �لمبادرة �لتي �صاهمت في �حياء �ل�صعور بالتفاوؤل و�لزمل في نفو�س 

�للبنانيي��ن، و�لتي ناأمل �ن تجعل كل رب��وع لبناننا خالية من �الألغام على �لمدى 

�لمنظور«.

و�كد با�صل �لتل، نائب �لرئي�س و�لمدير �القليمي لمنطقة �لم�صرق �لعربي في �صركة 

ما�صتركارد �لعالمية، على �لتز�م �صركة ما�صتركارد �لم�صتمر بتوطيل �ل�صر�كة مع بنك 

لبن��ان و�لمهج��ر ومع �لجي���س �للبناني في �ط��ار برنامج بلوم ما�ص��تركارد »عطاء«، 

وحر�صها على توفير بيئة �كثر �صالمة و�أمنا لالجيال �للبنانية �لحالية و�لقادمة. 

م�������������ص������ارف

... وي�صاهم في تكريم الطالب 

المتفوقين في اإدارة االأعمال في 

الجامعة االأميركية

ت�صجيعًا منه لل�صباب �للبناني، ودعمًا لمتابعة تخ�ص�صه �لجامعي و�الإنخر�ط 

ف��ي �لحي��اة �لعملية، قام فيني�ص��يا بن��ك �س.م.ل بتقدي��م جائزتي تقدي��ر لكل من 

�لطالبتي��ن هيفاء حرب وهبة خليل، خالل �لحفل �ل�ص��نوي للطالب �لمتفوقين في 

مجال علم �لمال )Finance( في كلية �إد�رة �الأعمال في �لجامعة �الأميركية في 

بيروت و�لذي �أقيم في 20 حزير�ن، وذلك بح�صور رئي�س مجل�س �الإد�رة �ل�صيد عبد 

�لرز�ق عا�صور ومدر�ء من �الإد�رة �لعامة للم�صرف.

 معكم ... �أينما كنتم

الطالب المتفوقين
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�صادر�ت �صناعية

% في الف�صل االأول من 2012 ال�صادرات ال�صناعية ترتفع 9 

بلغ مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خالل الفصل االول من العام 2012 بلغ 808٫1 مليون 
دوالر مقابل 741٫2 مليون خالل الفترة عينها من العام 2011 و781٫5 مليون خالل الفترة عينها من 
العام 2010 أي بارتفاع ونسبته 9 % مقارنة مع العام 2011 و3٫4 % مقارنة مع العام 2010. من جهة 
أخرى، بلغ مجموع قيمة الواردات من اآلالت واملعدات الصناعية خالل الفصل االول من  العام 2012 
نحو 65٫9 مليون دوالر مقابل 73٫4 مليون دوالر خالل الفترة عينها من العام 2011 أي بانخفاض ونسبته 

 .% 10٫2

مجم��وع  ل 
ّ
�ص��ج �آذ�ر،  �ص��هر  وخ��الل 

�ل�ص��ادر�ت �ل�ص��ناعية ف��ي �آذ�ر 281 مليون 

دوالر مقاب��ل 264،7 ملي��ون ف��ي �آذ�ر 2011 

و298،6 ملي��ون ف��ي �آذ�ر 2010 �أي بارتف��اع 

قيمته 16،3 مليون ون�صبته 6،2% مقارنة مع 

�آذ�ر 2011 و�نخفا���س وقيمت��ه 17،6ملي��ون 

ون�صبته 5،9% مقارنة مع �آذ�ر 2010. 

المراكز االأولى

و�الأحج��ار  �للوؤل��وؤ  �ص��ادر�ت  و�حتل��ت 

�لكريمة و�لمعادن �لثمينة )من دون �ل�صبائك 

�لذهبية ب�ص��كلها �لخامي( خالل هذ� �ل�ص��هر 

�لمرتبة �الأولى، �إذ بلغت قيمتها 58،9 مليون 

دوالر وت�ص��درت �فريقي��ا �لجنوبي��ة الئح��ة 

�لبلد�ن �لم�ص��توردة لهذ� �لمنتج �إذ ��صتوردت 

ما قيمته 33 مليون، تليها �ص��ادر�ت �الآالت 

و�الأجهزة و�لمع��د�ت �لكهربائية بقيمة 46،4 

ملي��ون، و�حتلت �لمملكة �لعربية �ل�ص��عودية 

�ص��د�رة �لدول �لم�صتوردة لهذ� �لمنتج بقيمة 

10،2ملي��ون دوالر. وحّلت منتجات �لمعادن 
�لعادية وم�صنوعاتها بقيمة 45 مليون دوالر 

وت�ص��درت تركيا الئحة �لبلد�ن �لم�ص��توردة 

له��ذ� �لمنت��ج �إذ ��ص��توردت م��ا قيمت��ه 14،4 

ملي��ون ومنتج��ات �ص��ناعة �الغذي��ة بقيمة 

36،1 مليون ومنتجات �ل�صناعات �لكيماوية 
بقيمة 28،1 مليون دوالر.

منتوجات بن نجار

�سركة فورت�س للم�ساعد 
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➠

حلويات دونا�س

موؤ�س�سة كاميكو

�سركة الكترا

ارتفاعات ملحوظة

�ص��جلت �الإح�ص��اء�ت �رتفاع��ا ملحوظ��ا 

ل�ص��ادر�ت عدد من �لمنتج��ات �برزها �لوؤلوؤ 

و�الحج��ار �لكريمة، �ل�ص��ناعات �لكيماوية، 

و�الآالت و�لمعد�ت.

و�رتفعت قيمة �صادر�ت �للوؤلوؤ و�الأحجار 

�لكريم��ة و�لمعادن �لثمين��ة من 48،5 مليون 

58،9 ملي��ون  �ل��ى   2011 �آذ�ر  دوالر خ��الل 

�ص��ادر�ت  و�نخف�ص��ت   .2012 �آذ�ر  خ��الل 

ه��ذ� �لمنت��ج �لى كل م��ن �صوي�ص��ر� و�لمانيا 

فيم��ا �رتفعت �لى كل م��ن �فريقيا �لجنوبية 

و�الم��ار�ت �لعربي��ة �لمتحدة مم��ا �أدى �لى 

�رتفاع قيم��ة �ص��ادر�ته �الجمالية بحو�لي 

10،4 مليون دوالر.
من جهتها، �رتفعت منتجات �ل�صناعات 

�لكيماوي��ة من 22،4 مليون دوالر خالل �آذ�ر 

 .2012 �آذ�ر  28،1 ملي��ون خ��الل  2011 �ل��ى 
و�نخف�صت �صادر�ت هذ� �لمنتج �لى ��صبانيا 

فيما �رتفعت �لى كل من �ل�ص��ود�ن و�لمملكة 

�لعربي��ة �ل�ص��عودية و�الردن مم��ا �أدى �ل��ى 

�رتفاع قيم��ة �ص��ادر�ته �الجمالية بحو�لي 

5،7 مليون دوالر. 
�ما �صادر�ت �الآالت و�الجهزة و�لمعد�ت 

�لكهربائية فارتفعت قيمتها من 41،3 مليون 

دوالر خالل �آذ�ر 2011 �لى 46،4 مليون خالل 

�آذ�ر 2012. ويعود �ل�صبب �لرئي�صي لالرتفاع 

�لى زي��ادة �ل�ص��ادر�ت من ه��ذ� �لمنتج �لى 

�لدول �لعربية حيث �رتفعت قيمتها من 18،2 

ملي��ون خ��الل �آذ�ر 2011 �ل��ى 31،7 ملي��ون 

خ��الل �آذ�ر 2012.  وفي �لتفا�ص��يل، �رتفعت 

�ص��ادر�ت هذ� �لمنت��ج �لى كل م��ن �لمملكة 

�لعربي��ة �ل�ص��عودية و�لع��ر�ق و�ص��وريا، مما 

�أدى �ل��ى �رتفاع قيمة �ص��ادر�ته �الجمالية 

بحو�لي 5،1 مليون دوالر. 

الورق والمعادن

من جهة �خرى، �نخف�صت قيمة �صادر�ت 

�لورق و�لكرتون وم�صنوعاتهما من 19،4 
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�صناعية ���ص��ادر�ت 

مليون دوالر خ��الل �آذ�ر 2011  �لى 12،9 

ملي��ون دوالر خالل �آذ�ر 2012. و�نخف�ص��ت 

�ص��ادر�ت ه��ذ� �لمنت��ج �ل��ى كل من �ص��وريا 

�ل�ص��عودية  �لعربي��ة  و�لمملك��ة  و�لع��ر�ق 

و�لمملك��ة �لمتحدة، م��ا �دى �لى �النخفا�س 

�الجمالي و�لبالغ حو�لي 6،4 مليون دوالر. 

كم��ا �نخف�ص��ت �لمنتج��ات �لمعدنية من 

5،7 ملي��ون دوالر خ��الل �آذ�ر 2011 �ل��ى 3 
ملي��ون دوالر خالل �آذ�ر 2012. و�نخف�ص��ت 

�ص��ادر�ت ه��ذ� �لمنت��ج �ل��ى كل من �ص��وريا 

وتركمان�ص��تان و�لبرتغ��ال، مم��ا �دى �ل��ى 

�النخفا���س �الجمال��ي و�لبال��غ حو�لي 2،6 

مليون دوالر. 

االأ�سواق الرئي�سية

�ص��كلت �ل��دول �لعربية خالل هذ� �ل�ص��هر 

�ل�ص��ناعية  لل�ص��ادر�ت  �لرئي�ص��ية  �ل�ص��وق 

�للبناني��ة، فقد بلغت قيمة �ل�ص��ادر�ت �إليها 

139،9 ملي��ون دوالر �أي م��ا ن�ص��بته %49،8 
من مجم��وع �ل�ص��ادر�ت �ل�ص��ناعية، بينما 

�حتلت �لدول �الفريقية غير �لعربية �لمرتبة 

�لثانية، �ذ ��ص��توردت ما ن�صبته 21،7% ومن 

ث��م �ل��دول �الوروبي��ة ف��ي �لمرتب��ة �لثالثة 

بم��ا ن�ص��بته 13،2%، تليها �لدول �الآ�ص��يوية 

غي��ر �لعربية بم��ا ن�ص��بته 11،6%. ومن �برز 

�لمنتج��ات �لم�ص��دَّرة �ل��ى �ل��دول �لعربي��ة: 

�لكهربائي��ة  و�لمع��د�ت  و�الأجه��زة  �الآالت 

بقيمة 31،7 مليون دوالر، منتجات �ص��ناعة 

�الغذية بقيم��ة 21،1 مليون دوالر، منتجات 

�ل�صناعة �لكيماوية بقيمة 20 مليون و�للوؤلوؤ 

و�الأحجار �لكريم��ة و�لمعادن �لثمينة )دون 

�ل�صبائك �لذهبية ب�صكلها �لخامي( بقيمة 16 

مليون دوالر. 

�أما بالن�صبة للدول �لم�صتوردة للمنتجات 

�ل�ص��ناعية �للبنانية، فقد ت�ص��درت �لمملكة 

�لعربي��ة �ل�ص��عودية الئحة ه��ذه �لدول حيث 

بلغت قيمة �ل�صادر�ت �إليها خالل هذ� �ل�صهر 

 %12،3 ي��و�زي  م��ا  �أي  34،5 ملي��ون دوالر 
من �لقيم��ة �الإجمالية لل�ص��ادر�ت، و�حتلت 

محم�سة الحلبي

من منتوجات ميموزا

مفرو�سات �سم�س الدين
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اآرتيك الوادي االخ�سر

الرجي�س

مو�س�سة ن�سرين للخياطة والتجاوة العامة

�فريقيا �لجنوبية �لمرتبة �لثانية حيث بلغت 

قيمة �ل�صادر�ت �إليها 33،1 مليون دوالر �أي 

م��ا ي��و�زي 11،8% تليها �الم��ار�ت �لعربية 

�لمتح��دة حيث بلغت قيمة �ل�ص��ادر�ت �إليها 

خ��الل هذ� �ل�ص��هر ٢٥٫٥ ملي��ون دوالر �أي ما 

يو�زي %9،1. 

وقد ت��م خالل هذ� �ل�ص��هر �لت�ص��دير �لى 

40 دول��ة �أوروبي��ة، 39 دول��ة �فريقي��ة غير 
عربي��ة، 25 دول��ة �آ�ص��يوية غي��ر عربي��ة، 24 

دول��ة �ميركي��ة، 18 دول��ة عربي��ة ودولتين 

�وقيانيتين. �أما �لدول �لتي ��صتوردت باأكثر 

م��ن ملي��ون دوالر فه��ي موزع��ة كم��ا يلي: 

14 دول��ة عربي��ة، 10 دول �وروبية، 10 دول 
�فريقي��ة غي��ر عربي��ة، 6 دول �آ�ص��يوية غي��ر 

عربية ودولتين �ميركيتين. 

واردات االآالت

�الآالت  م��ن  �ل��و�رد�ت  مجم��وع  بل��غ 

و�لمعد�ت �ل�صناعية في �آذ�ر 2012 نحو 23،7 

ملي��ون دوالر، مقابل 25،1 مليون دوالر في 

�آذ�ر 2011، �أي بانخفا�س وقدره 1،4 مليون 

ددوالال ون�صبته %5،4.

وق��د ت�ص��درت �يطالي��ا الئح��ة �لبل��د�ن 

�لم�ص��درة لالآالت و�لمعد�ت �ل�ص��ناعية �إلى 

لبنان، حيث بلغت قيمتها خالل هذ� �ل�ص��هر 

�ل�ص��ين  تليه��ا  ملي��ون دوالر،   7،4 حو�ل��ي 

بحو�ل��ي 2،9 مليون دوالر، وم��ن ثم �لمانيا 

بحو�لي 2،4 مليون دوالر. 

و�حتل��ت و�رد�ت �آالت ومعد�ت �ص��ناعة 

�إذ  �الول��ى،  �لمرتب��ة  �لغذ�ئي��ة  �لمنتج��ات 

بلغ��ت قيمته��ا 2،7 مليون دوالر وت�ص��درت 

له��ذ�  �لم�ص��درة  �لبل��د�ن  الئح��ة  �يطالي��ا 

�لمنت��ج �لى لبنان، �إذ �ص��دَّرت ما قيمته 1،2 

ملي��ون دوالر ، تليه��ا و�رد�ت �آالت ومعد�ت 

�ص��ناعة �لمنتج��ات �لمعدني��ة بقيم��ة 12،4 

مليون دوالر، و�حتلت �يطاليا �صد�رة �لدول 

�لم�ص��دِّرة له��ذ� �لمنت��ج بقيم��ة 0،8 ملي��ون 

و�لكرت��ون  �ل��ورق  �ص��ناعة  ف��اآالت  دوالر، 

بقيمة مليون دوالر.
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ن�صاطات �صناعية

زحلة حتت�صن �أول مدينة �صناعّية من�ذجّية يف لبنان

�صابونجيان: لتفعيل ال�صراكة مع جمعّية ال�صناعيين 

افرام: حوافز كبيرة الإقامة مناطق �صناعية مميزة

�صاهر: هدفنا تنمية متوازنة ومحاربة هجرة ال�صباب
��ص��تحوذت �لمدين��ة �ل�ص��ناعية �لمرتقبة في 

�ص��رقي �لبقاع، عل��ى جولة وزير �ل�ص��ناعة فريج 

�ص��ابونجيان �ل��ذي ج��ال عل��ى معام��ل �لبق��اع 

وم�ص��انعه، بدع��وة م��ن رئي���س »لجن��ة �لم��دن 

�ل�ص��ناعية في جمعي��ة �ل�ص��ناعيين �للبنانيين« 

مي�صال �صاهر.

��ص��تثماره  �لمن��وي  �لعق��ار  وتق��در م�ص��احة 

الإن�ص��اء �لمدين��ة ب���4 ماليي��ن مت��ر مرب��ع. و�أكد 

�ص��ابونجيان »�لعمل �ص��ريعًا الإن�ص��اء �أول مدينة 

�صناعية نموذجية في �لبقاع وفي لبنان«.

و�أ�ص��ار رئي���س »جمعي��ة �ل�ص��ناعيين« نعمت 

�فر�م �لذي ر�فق �صابونجيان في جولته �لبقاعية، 

�إلى »وجود حو�فز كبيرة الإقامة مناطق �صناعية 

مميزة ونموذجية في �لبقاع، وخ�صو�صًا في هذه 

�لمنطقة �لتي تعد قريب��ة جد�ً من �لطريق �لدولية 

�لمخ�ص�ص��ة لت�ص��دير منتوجاتن��ا، و�الأه��م توفر 

�لي��د �لعاملة مع �أ�ص��عار �أر��س رخي�ص��ة قيا�ص��ًا 

�إل��ى �لمناط��ق �الأخ��رى، وتوف��ر م�ص��ادر �لمياه، 

و�ال�صتقر�ر �الأمني«.

�أم��ا �ص��اهر ف�ص��ّدد عل��ى »�ص��رورة تنفي��ذ 

�لمدينة« متوقعًا �أن »ت�ص��تقطب �أكثر من 5 �آالف 

فر�ص��ة عمل للبقاعيين �لذين نري��د تثبيتهم في 

�الأر���س«، مو�ص��حًا �أن »فك��رة �إن�ص��اء �لمناطق 

�ل�ص��ناعية تاأتي �ص��من �إطار �لتنمية �لمتو�زنة، 

بداًل من هجرة �ل�ص��باب«، د�عيًا وزير �ل�ص��ناعة 

لتحفي��ز  �ل�ص��ريبية  �العف��اء�ت  »�ق��ر�ر  �إل��ى 

�ل�ص��ناعيين على �ال�ص��تثمار في منطقة �ص��رقي 

ق�صاء زحلة«.

و�أعلن �صاهر، عن �تفاق مع �تحاد�ت �لبلديات 

في �لبقاع الإن�ص��اء �أول مدينة �صناعية نموذجية 

�ص��رق مدينة زحلة. وقال �ن هذه �لمنطقة بحاجة 

�لى م�ص��انع وتنمية، وتاأمين فر�س عمل. و�صرح 

�أن �لقط��اع �ل�ص��ناعي ف��ي لبن��ان يوؤم��ن 140 

�لف فر�ص��ة عمل، �ما في �لبق��اع فهناك �مكانية 

لتاأمين نحو 5 �آالف فر�ص��ة عمل ��ص��افية. ولفت 

�إل��ى �ن ه��ذ� �لع��دد ال يوؤم��ن �ال من خ��الل تقوية 

�سعيد توما والعائلة في �سورة مع الوزير.�لقطاع �ل�صناعي في �لمنطقة.

وزير ال�سناعة خالل زيارته م�سنع كلو�سانت توما�س.
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اأ�ستقبال الوزير داخل �سركة  الفــا اأنترفـود.

نقوال بوفي�سل �ساحب �سركة غاردينيـا ي�سرح للوزير عن مراحل االأنتاج .

الوزير يدلي بمالحظات لل�سيد زين حرب داخل �سركة الفـا اأنترفـود.

داخل م�سنع دالل لالأن�ساءات الوزير والوفد المرافق ي�ستمعان ل�سرح من توفيق دالل.

زين حرب �ساحب الفـا اأنترفـود ي�سرح للوزير عن مراحل االأنتاج داخل ال�سركة.

اأ�ستقبال الوزير في �سركة غاردينيـا.

توفيق دالل �ساحب �سركة دالل لالأن�ساءات ي�ستقبل الوزير و�ساهر و�سليبا.

➠

الوزير والوفد المرافق في �سورة تذكارية مع نقوال بوفي�سل داخل �سركة غاردينيـا.
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ن�صاطات �صناعية

م��ن جانب��ه، تمن��ى رئي���س »�تح��اد �ص��رقي 

زحلة«رئي���س »بلدي��ة دي��ر �لغز�ل«رفي��ق �لدب�س 

�أن »تنظ��ر �لدول��ة �إل��ى �لمنطق��ة، وت�ص��اهم ف��ي 

خل��ق فر�س عمل �ل�ص��باب بداًل م��ن نزوحهم �إلى 

�لمدينة«.

�ل�ص��ناعية  �ص��ابونجيان  جول��ة  وكان��ت 

ف��ي �لمنطق��ة �لت��ي ر�فق��ه فيه��ا �ف��ر�م، ورئي�س 

»�للجنة �ل�ص��ناعية في غرفة �لتجارة و�ل�صناعة 

و�لزر�ع��ة ف��ي زحل��ة و�لبقاع«�نط��و�ن �ص��ليبا، 

و�ص��ملت �لمحطات �الآتية: مفرق مك�ص��ة، م�صانع 

�صيكومو، معامل توما، �لفا �نترفود، توفيق دالل، 

غرف��ة �لتج��ارة و�ل�ص��ناعة، م�ص��انع غاردينيا، 

دي��ر �لغز�ل، م�ص��انع ما�ص��تر �ص��يب�س، غ��د�ء في 

»مطع��م مهنا« �لبردوني، م�ص��انع ميموز�، مياه 

�لبردوني.

وعقد �صابونجيان في »غرفة زحلة«�جتماعا 

مو�ص��عا مع ممثلي �لم�ص��انع في �لبقاع، وت�صلم 

من �ص��ليبا ورقة مطالب، ت�ص��منت: رف�س زيادة 

�ل�صريبة على �لقيمة �لم�صافة )tVA(، و�لطلب 

�ل��ى وز�رة �ل�ص��ناعة و�أجه��زة �لدول��ة مكافح��ة 

�لتهري��ب و�غر�ق �الأ�ص��و�ق بمنتوجات �ص��ناعية 

تدخل من دون ر�صوم.

تفعي��ل  »�أولويات��ه  �أن  �ص��ابونجيان  و�أك��د 

�ل�صناعات �للبنانية، وتخفيف �لر�صوم«، مو�صحا 

�أن��ه »�ص��يعمل م��ع وز�رة �لمالي��ة لمن��ع �لزيادة 

�ل�صريبية، و�ال�صتعا�صة عنها بر�صوم �أخرى«.

ولفت: ن�صعى على �ص��عيد �لبحث �لعلمي، �إلى 

تفعيل �ل�ص��ر�كة بي��ن وز�رة �ل�ص��ناعة و�لمجل�س 

�لوطن��ي للبحوث �لعلمي��ة وجمعية �ل�ص��ناعيين 

�للبنانيي��ن و�لجامع��ات �للبناني��ة عب��ر برنامج 

�نج��از�ت �لبحوث �ل�ص��ناعية. وق��د وّقعنا �أربعة 

�تفاق��ات في هذ� �الإط��ار مع �لجامع��ة �للبنانية 

 - �للبناني��ة  و�لجامع��ة  �الميركي��ة  و�لجامع��ة 

قع 
ّ
�الميركي��ة وجامع��ة بي��روت �لعربية. و�ص��نو

بد�ية تموز مع جامعة �لقدي�س يو�صف.

وكانت كلم��ة لرئي�س �للجنة �ل�ص��ناعية في 

غرفة زحلة و�لبقاع �أنطو�ن �ليا�س �صليبا، �لذي 

رف���س �قر�ر �ي زيادة لجهة 2 % على �ص��ريبة 

�لقيمة �لم�ص��افة قبل تعميم �لخ�صوع لل�صريبة 

على �لقيمة �لم�صافة على كل �الأر��صي �للبنانية 

وجبايته��ا وخ�صو�ص��ًا �لعائ��دة �لى �لب�ص��اعة 

�لم�صتوردة عبر �لحدود و�لمر�فئ �للبنانية.

الوزير و�ساهر في بلدية تربل ي�ستمعان ل�سرح عن المنطقة ال�سناعية المنوي اإن�ساءها .

ا�ستقبال رئي�س جمعية ال�سناعيين نعمة افرام لدى و�سوله الى بلدية تربل

المكان المقترح الن�ساء المدينة ال�سناعية في �سهل تربل البقاع
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مي�سال وعبداهلل �ساهر في �سورة تذكارية مع الوزير 

والوفد المرافق داخل المبنى الجديد لل�سركة      

الوزير يلقي كلمة في مطعم مهنا وبدا الى جانبه ال�سيد مي�سال �ساهر

مي�سال وعبداهلل �ساهر ي�سطحبان الوزير في جولة داخل المبنى الجديد لل�سركة     

داخل م�سنع بندا بال�ست الوزير والوفد المرافق ي�ستمعان من 

ال�سيد علي ع�سام قا�سم عن انتاج الم�سنع  

ع�سام قا�سم �ساحب م�سنع بندا بال�ست وابنه علي ي�ستقبالن الوزير 

 ورئي�س جمعية ال�سناعيين والوفد المرافق 

ال�سيدين �ساهر امام مج�سم الم�سروع الجديد لل�سركة ي�سرحان 

للوزير عن مراحل التنفيذ

ا�سحاب الم�سانع وفاعليات البقاع في مطعم مهنا البردوني

موؤتمر �سحفي للوزير في غرفة ال�سناعة والزراعة في زحلة والبقاع 
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ن�صاطات �صناعية

�لتقرير �ل�صن�ي ملعهد 

�لبح�ث �ل�صناعية

تن��اول معهد �لبحوث �ل�ص��ناعية ف��ي تقريره 

�ل�ص��نوي عن �لعام 2011 ن�ص��اط �لمعهد �لر�صمي 

وخدماته.

و�أكد �لمدير �لعام للمعهد ب�صام �لفرّن في م�صتهل 

�لتقرير �ن معهد �لبحوث �ل�صناعية بعد مرور عام لم 

يق�ص��ر في مهمة، له �ص��بق على مجموعته �الإقليمية 

ف��ي �ن�ص��مامه �ل��ى �التح��اد �الأوروب��ي لجمعي��ات 

�لمختب��ر�ت �لوطنية للقيا���س و�لفحو�س و�لتحاليل 

�لمخبري��ة EuROlAB، وح�ص��ور في بروك�ص��ل 

ح��ول تقيي��م مطالب��ة �لمنتج��ات �ل�ص��ناعية، وف��ي 

فالن�ص��يا ح��ول �إ�ص��د�ر قيا���س �ل�ص��هاد�ت لالختبار 

غي��ر �لمدّم��ر )�لال�إتالف��ي( وتوحيده��ا. �ص��ارك ف��ي 

ميالنو بموؤتمر �لمدر�ص��ة �الأول��ى لتكنولوجيا �لنانو 

في �ل�صل�ص��لة �لغذ�ئية، وفي مر�ص��يليا بمنتدى �لمدن 

�لبيئي��ة، وف��ي فيين��ا باجتم��اع مجموع��ة خب��ر�ء 

»يونيدو«.

و�ن تع��اون �لمعه��د ي��زد�د محلي��ًا م��ع وز�ر�ت 

�لبيئة و�لطاقة و�لزر�عة، وغرف �لتجارة و�ل�صناعة 

و�لزر�ع��ة ف��ي لبنان عب��ر غرفة بي��روت لتعزيز دور 

�لموؤ�ص�ص��ات �لمتو�ص��طة و�ل�ص��غرى. كما برز تعاونه 

مع منظمة �الإ�صكو� في نقل �لتكنولوجيا.

مبا�ص��رة  �لمعني��ة   – �ل�ص��ناعة  ل��وز�رة  وكان 

ب�صوؤون �لمعهد – ح�صور و�طالع على ن�صاطه.

و�أو�ص��ح �لفرن �ن �لمختبر�ت �زد�د�ت و�حد�ً �لى 

14، وتو�ّص��ع عمله��ا و�ص��ار �أكثر �ص��مولية، و�رتفع 
�أل��ف،  800 �ل��ى  مع��دل �الختب��ار�ت �ليوم��ي م��ن 

وحافظ��ت على مع��دل نموها �لكمي ب���200 �ختبار 

يوم��ي �ص��نويًا على م��د�ر �الأعو�م �لثالثة �لما�ص��ية، 

وو�كبها في �لنمو در�س مئة وخم�ص��ين ملفًا جمركيًا 

يوميًا �ي�صًا. ف�صاًل عن �زدياد �لفحو�صات �لخارجية 

ونمو �لدور�ت �لتدريبية.

ولف��ت �ل��ى  ت�ص��اعف عم��ل �لمرك��ز �للبنان��ي 

لالإنتاج �الأنظ��ف و�للبناني – �الأوروبي – للتحديث 

�ل�صناعي، في �لخارج وعلى �صعيد �لد�خل، م�صاهمة 

في معار�س وندو�ت وور�س عمل وتطبيقات ميد�نية، 

ما ع��زز دور �لمعه��د وقّدم �ل��ى �ل�ص��ناعة �للبنانية 

وموؤ�ص�صاتها دعمًا مبا�صر�ً وغير مبا�صر، وخّف�س من 

�أعباء تكلفة �الإنتاج وجعل �لمنتجات �أكثر تناف�صية، 

وحقق مناخًا �أكثر نظافة للبيئة.

�صابونجيان يطلق م�صروع »ق�صيمة االبتكار«:

 �صكل مركز ا�صتقطاب للتحديث ال�صناعي

�أطلق مركز �البتكار و�لتكنولوجيا »م�ص��روع ق�ص��يمة 

�البتكار«بدعوة من �لمدير �لعام لمعهد �لبحوث �ل�صناعية 

ب�ص��ام �لفرن وبرعاية وزير �ل�صناعة فريج �صابونجيان، 

وم�ص��اركة رئي�ص��ة بعثة �لمفو�ص��ية �الأوروبية في لبنان 

�ل�ص��فيرة �نجلينا �إيخهور�صت، �لوزير �ل�صابق �ليا�س حنا، 

رئي�س �لمجل�س �القت�صادي و�الجتماعي روجيه ن�صنا�س، 

�لمدير �لعام لموؤ�ص�ص��ة ت�صجيع �ال�صتثمار�ت )�يد�ل( نبيل 

عيتان��ي، وروؤ�ص��اء تجمع��ات �ص��ناعية ودبلوما�ص��يين 

و�ص��ناعيين ورج��ال �أعم��ال و�إع��الم. �لن�ص��يد �لوطن��ي، 

ث��م تح��دث مدي��ر �لمركز ناجي �ب��ي زيد، �ص��ارحا �أهمية 

�البتكار في زمننا �لحا�صر. 

الفرن

ثم �ص��كر �لف��رن دعم �التح��اد �الوروبي �لمتو��ص��ل 

ط��و�ل �ل�ص��نو�ت �لما�ص��ية. و�عتبر �ن �الأبح��اث �لعلمية 

ه��ي �لتي ت�ص��اهم ف��ي �إنت��اج �لمعرف��ة. ولذلك و�ص��عنا 

��ص��تر�تيجية بحثي��ة و��ص��حة �لمعال��م لدع��م �لتنمي��ة 

�القت�ص��ادية و�الجتماعية و�لبيئية.  و�ص��دد على �همية 

بي��ن  �لم�ص��افة  لتقلي���س  �لكافي��ة  �لجه��ود  نب��ذل  »�أن 

�ل�ص��ناعي ومر�ك��ز �الأبح��اث. ف��ال يعتبرها �ل�ص��ناعي 

م�ص��رفا ي�صت�ص��عب �لح�ص��ول على قر�س مي�صر منه، بل 

يتعامل معها كاأحد م�صت�صاريه �لذين يدلونه على �أف�صل 

�لط��رق لتطوي��ر �الأد�ء وتكبير �لمحفظ��ة �لمالية وزيادة 

�النتاج و�كت�صاف �لمزيد من �الأ�صو�ق«. ثم تحدثت يموت 

موؤك��دة �أن »�لدول��ة �للبناني��ة تعم��ل على عدة م�ص��اريع 

لتح�صين �البتكار و�لو�صول �إلى �أ�صو�ق ر�أ�س �لمال«.

ور�أت �يخهور�صت �ن »�البتكار لي�س فقط ��صتثمار� 

بال��غ �الأهمية بالن�ص��بة لم�ص��تقبل �التح��اد �الأوروبي، 

بل هو �ص��روري �أي�ص��ا من �أجل لبنان. ونحن نوؤمن �أن 

لبن��ان يملك �إمكانات غير عادية على �البتكار، ويمكن 

�ال�ص��تفادة م��ن تنوع��ه �لثقاف��ي �لغن��ي ونح��ن نري��د 

م�ص��اعدة �لقطاع �لخا�س �للبناني في �لح�ص��ول على 

�لقدرة �لتناف�صية وفتح �أ�صو�ق جديدة«.

�سابونجيان

وكان �لوزي��ر �ص��ابونجيان قد تحدث ف��ي �الفتتاح 

فق��ال: »�إن لبنان ي�ص��هد نقلة نوعية على �ص��عيد �لتاآلف 

م��ع �الأبح��اث و�لتركي��ز على �أهمي��ة تفعيله��ا وتمويلها 

لخدم��ة �ل�ص��ناعة �للبناني��ة ورف��ع قدر�تها �لتناف�ص��ية 

و�لت�ص��ويقية. �أما بالن�ص��بة �إلى معهد �لبحوث �ل�صناعية، 

فهو يو��ص��ل م�ص��يرة تطوير خدماته وتثبيت دوره مركز 

��ص��تقطاب لعملي��ة �الأبحاث في لبنان م��ن خالل �لمركز 

 ) ElCIM ( الوروبي- �للبناني للتحديث �ل�ص��ناعي�

و�لمرك��ز �للبنان��ي لالإنتاج �الأنظ��ف ) lCPC ( و�الآن 

مركز �البتكار و�لتكنولوجيا  )CIt («. ور�أى �أن �صيا�صة 

�ل��دول �الوروبي��ة تجاه لبن��ان ثابتة من خ��الل دعمها 

�لمتو��ص��ل. وال بد �أن تمنحنا هذه �لخبر�ت ر�صيد� مميز� 

و�أف�صلية لمنتجاتنا �للبنانية في �الأ�صو�ق �الوروبية.

و�ص��دد على محاولة نق��ل �لتكنولوجي��ا �الوروبية 

عبر �إقامة �ل�ص��ناعات �لتكاملية في لبنان �لتي تعتمد 

عل��ى �لقيمة �لم�ص��افة �لعالي��ة و�لتي يختزنه��ا �لفكر 

�للبناني و�البد�ع �للبناني.

انجيلينا و�سابونجيان والفرن
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�صراكة �صناعية وتجارية 

في لقاء »رجال االأعمال القبار�صة ـ اللبنانيين«
�فتتح وزير �ل�ص��ناعة فريج �ص��ابونجيان لقاء 

»رجال �الأعمال �لقبار�ص��ة - �للبنانيين« �لذي عقد 

في فندق فيني�ص��يا، ونظمته �ل�ص��فارة �لقبر�صية في 

بي��روت بالتع��اون م��ع وز�رة �لتج��ارة و�ل�ص��ناعة 

و�لزر�ع��ة ف��ي قبر���س وجمعي��ة رج��ال �الأعم��ال 

�لقبار�ص��ة - �للبنانيين وغرفة �لتجارة و�ل�صناعة 

و�لزر�ع��ة ف��ي بي��روت، وقد �ص��ارك �لوزير �ل�ص��ابق 

موري���س �ص��حناوي، �لنائ��ب �لقبر�ص��ي �نطوني���س 

حاجي رو�صو�س، �صفير قبر�س هومر مافروماتي�س، 

نائ��ب رئي���س غرف��ة بي��روت غاب��ي تام��ر ورج��ال 

�عمال.

بعد �لن�ص��يدين �لوطني و�لقبر�ص��ي، ق��ال تامر: 

»�إن��ه باالم��كان �لقي��ام بالكثي��ر لتقوي��ة �لعالقات 

�القت�صادية و�لتجارية«، م�صدد� في هذ� �الطار على 

»دور رج��ال �العم��ال الكت�ص��اف فر���س �العمال«. 

و�أمل »�ن ي�ص��كل �لملتقى منا�صبة الإطالق �لمزيد من 

�لن�صاطات و�إن�صاء �صر�كات عمل بين �لجانبين«. 

 �م��ا حاجي رو�ص��و�س فقال: »�إن روؤيتنا ت�ص��ب 

نح��و �يج��اد بيئ��ة متجان�ص��ة ومنا�ص��بة وباأف�ص��ل 

�ل�ص��روط لتطوير �الأعمال و�ل�صر�كة، وعلى �لرغم من 

�الزم��ة �القت�ص��ادية �لتي تمر به��ا دول �لمنطقة، ال 

تز�ل �لفر�صة متاحة، لكننا نحتاج �لى بذل ق�صارى 

جهودنا اللتقاطها«.

ورحب �ل�ص��فير �لقبر�صي بالح�ص��ور ودعا »�لى 

�صر�كة متينة بين رجال �العمال في �لبلدين لتطوير 

�القت�ص��اد وتفعيل �لعالقات«، م�ص��دد� »على �ن كل 

�لت�صهيالت متاحة لال�صتثمار في قبر�س وخ�صو�صا 

للبنانيي��ن، طالما �ن بلدينا على م�ص��افة قريبة جد� 

وتربط �ل�صعبين عالقة قديمة وقوية«. 

وبعدما عر�س �صابونجيان روؤيته لو�قع �لن�صاط 

�القت�ص��ادي �لمت�ص��ابه بي��ن لبنان وقبر���س، على 

�ص��عيد �لقطاع �لم�ص��رفي و�ل�ص��ياحي و�لخدماتي، 

�ب��دى �عتقاده بعدم »وجود ت�ص��ارب م�ص��الح بهذ� 

�لخ�ص��و�س. ال بل نجد �لم�صارف �للبنانية منت�صرة 

ومزده��رة ف��ي قبر�س«. ودعا »�لى �قامة م�ص��اريع 

�ص��ناعية م�ص��تركة ت�ص��كل ر�فعة القت�ص��اد كل من 

لبنان وقبر�س. �ص��يما �أن �لخ�ص��ائ�س �لتي تميزنا 

عن بع�ص��نا هي قيمة م�ص��افة لن��ا معا �إذ� �أح�ص��نا 

�ال�صتفادة منها«. 

ت�سكيل رافعة القت�ساد البلدين

»ال�صناعات الورقية« تت�صامن مع »�صرخة الهيئات«:

لت�صكيل هيئة طوارئ من القطاعين العام والخا�ض
�لورقي��ة  �ل�ص��ناعة  »�أ�ص��حاب  نقاب��ة  �أك��دت 

و�لتغلي��ف«، بع��د �جتم��اع ط��ارئ برئا�ص��ة فادي 

�لجمي��ل، ت�ص��امنها �لكام��ل م��ع �ل�ص��رخة �لت��ي 

�أطلقته��ا »�لهيئات �القت�ص��ادية« من »فيني�ص��يا«، 

محذرة من �ن �لو�ص��ع �القت�ص��ادي لم يعد يحتمل 

�لمزيد من �لتدهور وهو مهدد بالدخول في �لركود 

في حال ��ص��تمر�ر �لتجاذبات �ل�صيا�صية و�الحد�ث 

�المنية �لمتنقلة، ونا�ص��دت �لقوى �ل�صيا�صية تحمل 

م�صوؤولياتها �لوطنية وتغليب لغة �لحو�ر و�لتالقي 

لح�صر �ال�صر�ر ووقف �لنزف.

و�أعلنت �لنقابة في هذ� �ل�صياق، تاأييدها دعوة 

رئي�س �لجمهورية �لى عقد طاولة �لحو�ر، من �أجل 

�إر�ص��اء �لتهدئ��ة و�ال�ص��تقر�ر، وهما حاجة ما�ص��ة 

د�ئمة للقطاعات �القت�صادية لالنتاج و�لنمو.

وكررت �لنقابة دعوتها �ل�صابقة بت�صكيل هيئة 

طو�رئ �قت�ص��ادية من �لقطاعين �لعام و�لخا�س، 

التخ��اذ �الج��ر�ء�ت �لمنا�ص��بة الإخر�ج �القت�ص��اد 

�لوطني من عنق �لزجاجة، م�ص��ددة في هذ� �الطار 

على �ص��رورة �أن تتخ��ذ �لحكومة �صل�ص��لة �إجر�ء�ت 

تحفيزية د�عم��ة للقطاعات �القت�ص��ادية، على �ن 

تتر�فق مع �صيا�صية مالية تق�صي بخف�س �لنفقات 

�لعادية و�صبط �لهدر.

�أ�ص��عار  �رتف��اع  �لمجتمع��ون  ناق���س  كم��ا 

�لقطاع��ات  ف��ي  �ل�ص��لبي  وتاأثي��ره  �لمحروق��ات 

�النتاجي��ة، خ�صو�ص��ا �ل�ص��ناعات �لتي ت�ص��تخدم 

طاق��ة مكثفة، وحذرت �لنقابة من �أن عدم معالجة 

ه��ذ� �لمو�ص��وع م��ن �ص��اأنه �أن يغل��ق �لكثي��ر م��ن 

موؤ�ص�صاتنا مع ما يتبع ذلك من �صرف للعمال. 

ونا�صدت �لنقابة �لحكومة �إن�صاء �صندوق لدعم 

�ل�ص��ناعات �لت��ي ت�ص��تخدم طاق��ة مكثف��ة ولفترة 

مح��ددة، لتمري��ر ه��ذه �لمرحلة �لدقيق��ة و�لحرجة 

باأق��ل خ�ص��ائر ممكن��ة، م�ص��يرة �لى �نه بن��اء على 

در��ص��ة علمية ف��اإن هذ� �لدعم ال يكلف �ص��وى نحو 

30 مليون دوالر، وهو رقم متو��صع �أمام �لنتائج 
�القت�ص��ادية �لت��ي �ص��تنتج من��ه عل��ى �لم�ص��توى 

�لوطني.
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ن�صاطات �صناعية

لبنان يعر�ض مجاالت اال�صتثمار في الب�صرة

... ودعوة لزيارة 

اإيران

�إلتقى وزير �ل�صناعة فريج �صابونجيان في 

مكتبه بالوز�رة، وفد�ً من �لجمهورية �ال�صالمية 

�الير�نية، �ص��م معاون وزير �ل�صناعة و�لتجارة 

و�لمعادن م�ص��عود موحدي ومحاف��ظ �لمركزية 

�ص��عباني ف��رد و�ل�ص��فير غ�ص��نفر رك��ن �ب��ادي 

�ل�ص��فارة �بر�هي��م  و�لملح��ق �القت�ص��ادي ف��ي 

�ص��عيدي ورج��ال �عم��ال �ص��اركو� ف��ي معر�س 

�ل��ذي �قي��م ف��ي مجم��ع  �لمنتج��ات �الير�ني��ة 

»�لبيال«.

ووجه��ت دع��وة ر�ص��مية �ل��ى �ص��ابونجيان 

لزي��ارة �ير�ن و�لتع��رف على �لمدن �ل�ص��ناعية 

فيها وعلى �ل�ص��ناعات �لمتقدم��ة �لتي تنتجها. 

وتم �لبحث في تفعيل �لتعاون وتثمير �لعالقات 

�لقوية بين �لبلدين بم�صاريع �صناعية م�صتركة

افرام يدعو الى طاولة حوار اقت�صادي
 

�ص��األ رئي���س »جمعي��ة �ل�ص��ناعيين« نعمة �ف��ر�م: »هل �أجدى م��ن طاولة حو�ر �قت�ص��ادي 

نوقف معها م�ص��هد �ل�ص��لل �لعام �لقائم منذ �صنو�ت، و�لذي ��صتكمل �ليوم بظلمة كاملة، ون�صعى 

مجتمعين �إلى �صبط �لنزيف �القت�صادي و�لو�صع �الجتماعي �لمزري �لذي بات يقارب عتبات 

�لجوع؟«.

وطالب �فر�م باإعالن »حال طو�رئ �قت�ص��ادية«، ورفع »�لت�ص��يي�س ع��ن �لملفات �لتنموية« 

ر�أفة بالوطن و�لمو�طن، وقال: »�أ�ص��م �ص��وتي �إلى �ص��وت �التحاد �لعمالي �لعام من �أجل عقد 

طاولة حو�ر �قت�صادي ت�صعى �إلى تحقيق عد�لة مجتمعية متر�فقة مع تنمية �قت�صادية«.

وقال: »�ص��بق وحذرنا مر�ر�ً من �نعكا�ص��ات تدهور �لو�ص��عية �لمجتمعية على �ل�صلم �الأهلي. 

و�ليوم، و�إز�ء �ل�ص��لل �لكبير �لحا�صل على �لم�صتويين �القت�ص��ادي � �الجتماعي، ي�صهد مجتمعنا 

�نحد�ر�ً مخيفًا في �صلم �لقيم. فمع تدني �لقدر�ت �لتناف�صية للقطاعات �لمنتجة وغياب �لمعالجات 

 في 
ّ
�لجدية مقرونة بتر�جع هيبة �لدولة من جهة، وت�صاوؤل �لقدرة �ل�صر�ئية لدى �لمو�طن و�ل�صح

فر�س �لعمل من جهة ثانية، �زد�دت �ل�ص��رقات و�لتعديات وتكاثرت �النحر�فات، وعدنا ن�ص��مع 

باأعمال �لخطف وطلب �لفديات... وهذه �إنما ترجمات لل�صلل �لر�صمي �لعام«.

ل معها �لم�صروع 
ّ
و�أكد �أن »�لمطلوب تنمية �قت�ص��ادية � �جتماعية بعيد�ً من �لت�صيي�س، يتحو

�الأول للطبقة �ل�صيا�ص��ية �للبنانية �إلى تخفيف �أوجاع �لمو�طنين، وتح�ص��ير �ص��بكة �أمان تحمي 

�ال�صتقر�ر �لمجتمعي وتطلق �لتنمية �القت�صادية«.

�ص��ابونجيان  فري��ج  �ل�ص��ناعة  وزي��ر  عق��د 

�جتماع��ًا م��ع وف��د م��ن �لحكوم��ة �لمحلي��ة ف��ي 

 رئي���س �لحكومة 
ّ
محافظة �لب�ص��رة �لعر�قية �ص��م

�لمحلي��ة �ص��باح ح�ص��ن �لبزون��ي ورئي���س هيئ��ة 

�ال�ص��تثمار في �لب�ص��رة خلف �لبدر�ن وم�صوؤ ولين 

ف��ي وز�رة �لنق��ل و�إد�ر�ت �خرى، بح�ص��ور �لنائب 

يا�صين جابر.

وتم �لتطرق �لى �همية محافظة �لب�صرة لكونها 

تعتبر �لعا�ص��مة �القت�ص��ادية ومرك��ز �لتر�نزيت، 

ولناحي��ة ت�ص��ديرها �كثر م��ن 90 ف��ي �لمئة من 

�لنفط �لعر�قي، وبالتالي هي ثاني م����صّدر للنفط 

بعد �لمملكة �لعربية �ل�ص���عودية، ومن ناحية �خرى 

الفتقاده��ا �لكث���ي��ر من �لم�ص��اريع �ال�ص��تثمارية 

�صو�ء �ل�صناعية �و �ل�صياحية �و �لتجارية.

و�أك��د �لب���زون��ي �ن �للبنانيي��ن �ص��اركو� ف��ي 

�إعمار �لكث���ير من �لبلد�ن، د�عيًا �لى م�ص��اهمت��هم 

ف��ي �إقامة م���ص��اريع �ص�����ناعية في �لب�ص��رة لما 

يتمتع��ون ب����ه م����ن خ��ب��ر�ت و��ص��ع��ة ف��ي ه��ذ� 

�لمج�ال.

وت��م �لبح��ث في �أهمي��ة تنظيم رح��الت جوية 

مبا�ص��رة بي��ن لبن��ان و�لب�ص��رة وفت��ح قن�ص��لية 

لبنانية فيها.

و�أك��د �ص��ابونجيان �أهمية �لعالقة �لتي يمكن 

�لبناء عليها للم�ص��ي في �قامة �ص��ر�كة عمل تتيح 

�لمج��ال �أمام رج��ال �العمال �للبنانيي��ن الإيجاد 

�لفر�س في �لب����ص��رة وفي �ص��ائر �لمدن �لعر�قية. 

و�قت��رح تنظيم رحلة ��صتك�ص��اف لرج��ال �العمال 

�للبنانيي��ن �لى �لب�ص��رة لالإطالع على �أو�ص��اعها 

وعلى مجاالت �ال�صتثمار فيها.

�سابونجيان خالل لقاء رجال االعمال العراقيين بح�سور النائب يا�سين جابر
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ن�صاطات �صناعية

�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 »احلجر االصيل« والشركة اللبنانية ملصنوعات الورق وشركة عبدو غصوب

�صركة »الحجر االأ�صيل« 

خبرة عريقة في �صناعة الرخام والغرانيت
�ص��كلت عملية �لتو�ص��ع �لتي قام بها �لحاج يا�صر 

جبر و�ص��ركاوؤه لم�صنعه �لقديم نقلة نوعية لل�صناعة 

ف��ي منطقة �لبقاع �لتي تعان��ي بع�س �لحرمان على 

م�صتوى لبنان ككل.

 ففي خطوة جريئة وفي ظل �أو�صاع غير م�صجعة 

�أقدم �أ�صحاب �صركة �لحجر �الأ�صيل وبمبادرة فردية 

على �إن�ص��اء مبنى جديد للم�ص��نع ف��ي تعنايل �لبقاع 

وبج��و�ر �لمبنى �لقديم ولكن على م�ص��احة كبيرة من 

�الأر���س مجه��زة باأح��دث �لتقنيات من حي��ث �الآالت 

�للي��زر و�لكمبيوت��ر،  �لت��ي تعم��ل عل��ى  و�لمنا�ص��ير 

وبمو��ص��فات عالي��ة ج��د�ً. كذل��ك عمال عل��ى تجهيز 

�لم�ص��نع بفالت��ر كبي��رة وحديث��ة للمحافظ��ة عل��ى 

�لبيئة، �أ�صوة بالم�صانع �الأوروبية و�لعالمية، بعد �أن 

�نت�ص��رت موجة �لم�ص��انع �لع�ص��و�ئية غير �لمرخ�صة 

و�لت��ي ال تحافظ عل��ى �لحد �الأدن��ى للمعايير �لبيئية 

و�ل�صالمة �لعامة.

وفي لقاء لمجلة �ل�ص��ناعة و�القت�صاد مع �لحاج 

يا�صر جبر �أو�ص��ح لنا �لظروف �لتي دفعته و�صركاوؤه 

�إل��ى هذ� �ال�ص��تثمار �لكبير في �ل�ص��ناعة. ومما قاله 

�إنن��ا موؤمن��ون باأن ه��ذ� �لوط��ن �لعزيز علين��ا وعلى 

�أبنائن��ا �ص��وف يكون ل��ه م�ص��تقبل ز�هر ف��ي �لقريب 

�لعاج��ل، رغم �لت�ص��نجات �لتي يمر به��ا حاليًا، وهو 

�ص��يبقى �لم��الذ �الآمن لجميع �الأ�ص��قاء �لع��رب �لذين 

يرغبون بالمجيء �إلى لبنان نظر�ً لكرم �ص��يافة �أهله 

ومناخه �لجميل. 

و�أ�ص��ار �لح��اج يا�ص��ر �إل��ى �لدو�ف��ع �لت��ي جعلته 

يت��رك قطاع �لتعلي��م و�لتدري���س ويتفرغ كلي��ًا لهذه 

�ل�ص��ناعة، وق��ال �لف�ص��ل يعود �إل��ى �لو�لد �لموؤ�ص���س 

�لحاج محمود جبر �أبو يا�صر �لذي �أ�ص�س �لم�صنع منذ 

بد�ية �لثمانينات وعمل جاهد�ً كي نّتقن ونتعلم هذه 

�ل�صناعة لما فيها من فن وجمال في نحت �لحجر �أو 

�لرخام وجعله تحفة ر�ئعة.

وتحدث �لحاج يا�ص��ر عن �لم�صاكل �لتي تعتر�س 

�لقط��اع �ل�ص��ناعي ب�ص��كل ع��ام، و�ص��ناعتنا ب�ص��كل 

خا�س. 

و�أهم هذه �لم�صاكل:

� غالء و�رتفاع �أ�صعار �لمحروقات �لتي تبقى غير 

ثابتة �إلى حد معين.

� ع��دم دعم �ل�ص��ناعيين ف��ي عمليات �ال�ص��تير�د 

و�لت�صدير �أ�صوة بباقي �لبلد�ن �لتي ت�صجع �صناعتها 

وتدعم �صناعييها.

وهناك م�صاكل عديدة نكتفي بهذ� �لقدر..
يا�سر جبر
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Manufacturing  stones - Marbles & granite 

 العنــــــوان : البقاع - تعنايل - املنطقة الصناعية - هاتف : 5١2١82 )8( ٩٦١ فاكس : 543١7٦ )8( ٩٦١
ADDREss : Bekaa - taanayel - Industrial area -  tel : 961 )8( 512182 - Fax : 961 )8( 543176

E-mail : asilstone@yahoo.com

�صناعة حجر - رخام - غر�نيت

Al Hajar Al Aseel Est م�ؤ�ص�صة احلجر اال�صيل
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ن�صاطات �صناعية

�صركة عبدو غ�صوب لل�صناعة والتجارة

عنوان للذوق واالبداع
منذ �أو�ئل �ل�ص��بعينات �أ�ص�س �ل�صيد عبدو   

غ�صوب و�ص��ركاوؤه م�صنعًا للرخام و�ل�صخر �لوطني 

و�الأجنبي في منطقة زكريت �لمتن، وجهز �لم�ص��نع 

باأح��دث �الآالآت و�لمنا�ص��ير ليف��ي بحاج��ة �ل�ص��وق 

�لمحلي��ة لما �ص��هدته �لمنطقة من ف��ورة عمر�نية ما 

لبث��ت �أن هد�أت وتوقفت نوع��َاً ما مع بد�ية �الأحد�ث 

�الأليم��ة �لت��ي ع�ص��فت بلبن��ان. ولكن عزيمة �ل�ص��يد 

غ�ص��وب و�إيمانه بم�ص��تقبل لبن��ان، دفع��اه لتطوير 

�لم�صنع عبر �أدخال معد�ت حديثه وجديدة، ليو�كب 

و�لرخ��ام  �لحج��ر  �ص��ناعة  عل��ى  �لمتز�ي��د  �لطل��ب 

و�لغر�نيت.

و�الأقت�ص��اد«  »�ل�ص��ناعة  لق��اء مجل��ة  وخ��الل 

مع �ل�ص��يد غ�ص��وب تط��رق �إلى كيفية عمل �لم�ص��نع 

و�الأ�ص��غال �لفنية �لت��ي يقومون بت�ص��نيعها، و�لتى 

ت�ص��في على �ص��ناعة �لبناء و�لفلل و�لق�ص��ور لمحة 

جمالي��ة �ص��حرية، ف��كان �ل��ذوق �لرهي��ف و�الأبد�ع 

�لكبير في �ص��ناعة �لحجر و�لرخ��ام و�لغر�نيت هما 

عنو�ن �ل�صركة �لتي تم تاأ�صي�صها.

�أما �لم�ص��اكل �لتي تعاني منها �ل�ص��ناعة ب�صكل 

عام، و�ص��ناعة منا�ص��ير �لحجر ب�ص��كل خا�س، فهي 

عدي��دة وكثيرة في هذه �الأيام �ل�ص��عبة، ولكن نوجز 

�أهمها:

�لمحروقات وتالعب �الأ�صعار وعدم �أ�صتقر�رها.

تره��ق  �لت��ي  �لمرتفع��ة  و�لفات��ورة  �لكهرب��اء 

�ل�ص��ناعيين ف��ي ظ��ل غي��اب ت��ام للدولة ف��ي دعم 

�ل�ص��ناعة �لوطني��ة �لتي تثٌب��ت �للبناني في �أر�ص��ه 

وتعزر عدم هجرته و�إفر�غ �لبالد من �أهلها.

عبداهلل حداد عبدو غ�سوب
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مدير ال�صركة اللبنانية لم�صنوعات الورق

عمر عبد القادر غندور: اإنتاجنا يعتمد على ال�صوق المحلية
تعان��ي �ل�ص��ناعات �لورقي��ة، مث��ل غيره��ا من 

�ل�ص��ناعات ف��ي لبن��ان، م��ن م�ص��اكل عدي��دة. تبد�أ 

�لمفتوح��ة لال�ص��تير�د وب��دون  �للبناني��ة  بال�ص��وق 

حماية لالأنتاج �لوطني، وتنتهي بالطلب �إلى �لدولة 

�لحماية من �لم�ص��اربات غير �لم�صروعة. ولعل �أهم 

�لمقترح��ات �لت��ي يحتاجه��ا �ل�ص��ناعي كما ي�ص��ير 

�ل�ص��يد عم��ر عب��د �لق��ادر غن��دور، كتعديل �لر�ص��وم 

�لجمركي��ة وتخفي���س �أ�ص��عار �لطاق��ة �لت��ي ترتفع 

د�ئمًا من دون �أي �صو�بط ما �أثر على حركة �النتاج 

وحمّل �ل�صناعة �لمحلية �أعباء جديدة.

 

�للبناني��ة   « �ل�ص��ركة  تاأ�ص��ي�س  بد�أت��م  كي��ف   *

لم�صنوعات �لورق«، وفي �أي عام؟ 

� تاأ�ص�ص��ت �ل�ص��ركة ف��ي عام 1961 ف��ي بيروت 

عل��ى يد �الأخوة غندور ويحيى حوري و�ص��ليم �لبابا 

وعمل��ت �ل�ص��ركة ف��ي �نت��اج �لقرطا�ص��ية �لمكتبي��ة 

و�لمدر�ص��ية: دفاتر وبل��وك نوت. وفي �ص��نة 1976 

�أ�ص��يبت �ل�ص��ركة بحريق ب�ص��بب �لحرب �الأهلية، تم 

بعدها تم تجديد موجود�تها في �صنة 1990.

 كان��ت �ل�ص��ركة قب��ل �لح��رب �الأهلي��ة، ت�ص��ّدر 

�إنتاجها �إلى �لبالد �لعربية و�أفريقيا بن�ص��بة 75 %، 

ومع كل �أ�ص��ف �نخف�س هذ� �لرقم �إلى ن�ص��بة 10 % 

بعد �نته��اء �لح��رب �الأهلية، الأن �لب��الد �لتي كانت 

ت�ص��در �إليها �لب�ص��اعة ل��م نعد نلبي له��ا حاجاتها 

ب�ص��بب �لحرب �الأهلية �لتي ��صتمرت لمدة 15 عامًا، 

و�أ�صبحت تلك �لبالد ت�صنع ب�صائعها في بالدها.

هل من مناف�صة الإنتاجكم حاليًا؟

� حاليًا �ص��ارت هذه �ل�ص��ناعة تو�جه مناف�ص��ة 

�صر�ص��ة وتعاني من م�ص��اريف خارجي��ة قوية جد�ً، 

وهذ� نتيجة �رتفاع م�صاريف وكلفة �الإنتاج محليًا 

في مقابل �لبالد �لمناف�ص��ة �لتي كلفة �النتاج لديها 

رمزية.

كيف يتم ت�صريف �إنتاجكم؟

� �نح�صر �لت�ص��ويق في �ل�صوق �للبنانية �لد�خلية 

�لتي ال ت�ص��توعب �أكث��ر من 25 % م��ن �الإنتاج الأن 

جميع �ل�ص��ناعات �لت��ي كانت قبل �لح��رب �الأهلية 

في لبن��ان كان �إنتاجها ي�ص��در بن�ص��بة كبي��رة �إلى 

�لب��الد �لعربي��ة، ولك��ن ب��كل �أ�ص��ف �أ�ص��بح �الإنتاج 

مح�صور�ً في �ل�صوق �للبنانية.

م��ا ه��ي مقترحاتك��م لحماية ه��ذه �ل�ص��ناعة؟ 

وماذ� تطلبون من �لدولة؟

1 � بعد �ن �أُن�ص��اأت �ل�ص��ناعات �للبنانية بهدف 
ت�ص��دير �نتاجها لالأ�ص��و�ق �لخارجية �نح�صر �ليوم 

هذ� �النتاج على �ال�صو�ق �لمحلية، لذلك تتركز نطالب 

�لدول��ة قبل كل �ص��يء �أن تحمي قطاعها �ل�ص��ناعي 

ب��كل »تالوين��ه«، و�أن تر�قب �لب�ص��ائع �لم�ص��توردة 

من �لخارج و�أ�ص��عارها، خ�صو�ص��ًا م��ن �لبالد �لتي 

تدعم �ص��ادر�تها باأ�ص��عار رمزية وتف�صيلية للطاقة 

و�الت�ص��االت، وه��و �الأمر �لذي ي�ص��اعد �ل�ص��ناعات 

عنده��م باإنت��اج غزي��ر �أغ��رق �ال�ص��و�ق �لخارجي��ة 

ومنها �ل�صوق �للبنانية �لتي تعي�س �صناعاتها تحت 

وطاأة هذ� �النتاج، ولذلك يحتاج �لقطاع �ل�ص��ناعي 

في لبن��ان �إلى �أهتمام �أكبر من قب��ل �لدولة كتعديل 

�لر�ص��وم �لجمركية وتخفي�س �أ�صعار �لطاقة لحماية 

�ل�ص��ناعة �لمحلية من �أعباء كلف��ة �الإنتاج و�رتفاع 

�الأ�صعار وخ�صو�صًا في �لو�صع �الجتماعي �لحالي.

� �أن ت�ص��ع �لدولة �ص��ريبة �لقيمة �لم�ص��افة   2
على �لمو�د �الأولية �لم�ص��توردة للم�صانع الأن بع�س 

�لم�ص��انع غير �لم�ص��جلة في �ل�ص��ريبة عل��ى �لقيمة 

�لم�صافة ت�صتغل هذ� �الأمر لبيع �إنتاجها باأ�صعار �أقل 

من �أ�ص��عار �لم�صانع �لم�ص��جلة بن�صبة 10 %، وهذه 

م�ص��اربة غير م�ص��روعة. �أو �أن ُتلزّم جميع �لم�صانع 

و�لتج��ار مهم��ا بل��غ حجمه��ا للت�ص��جيل ف��ي د�ئرة 

�ل�صريبة للقيمة �لم�صافة.

حوار ح�سن دقيق

عمر عبد القادر غندور
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فاك�س: 545933 )5( 961    ال�سويفات الأمراء - �سارع التريو - مفرق البيب�سي - تلفون: 886979 )3( 961 

Website: www.pitabreadnme.com    Email:info@ pitabreadnme.com

�صركة زياد ب� عز لل�صناعة والتجارة �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: 
240681)5(961 619681)3(961 - خليوي: 

671265)3(961-ص.ب. 1503-33

Addresse: Batloun-Chouf - Main Raod  
tel: 961)5(240681 - 961 )3(619681 - 

961)3(671265  
P.O.Box: 1503-33 - E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb

CHOUEIRY MUltI PaCkagIng S.a.R.l

استيراد آالت ومواد التغليف والتوضيب والتعبئة 
Import Machinery & Packaging Materials، Packaging& Packing 

 العنوان: لبنان - منصورية املنت - شارع سامي الصلح - بناية سانت ايلي - بلوك»د«  
هاتف : 401777 )4( 961 - 401077 )4( 961 - فاكس: 532399 )4( 961  
خليوي :286252 )3( 961 - 808077 )3( 961 ص.ب.: 0162 - منصورية املنت
info@chouerymultipack.com  www. chouerymultipack.com

 stretch Film & Adhesive tapeFlow Pack

�ص�يري م�لتي باكيجينغ �ش.م.م
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م�ؤ�ص�صة ني� م�د

new Mode Establishment 
❍ متخصصون بصناعة األلبسة املدرسية 

❍ تصاميم انيقة وعصرية بذوق رفيع 
❍ تنفيذ دقيق ومتقن 

❍ من املصنع الى املدارس 

العنوان: صيدا - شارع فخر الدين - بناية طعان طابق 
5-6 تلفون: 07/732689 خليوي: 03/905242  فاكس:  

07/736505

 
�صركة امل�صانع احلديثة للباط�ن اجلاهز �ش.م.ل

Modern Industries For Concrete sal (MIC)
مجبل باطون جاهز - مختبر لفح�ض الباطون

Address : Mount lebanon - Metn - Abou Mizan - Main street -  tel : 961- 4 - 982633  Fax:  961- 4 - 982633 
العنــوان : جبل لبنان - املنت - ابو ميزان - الطريق العام - هاتف : ٩82٦33-4- ٩٦١ - فاكس: -٩82٦33 -4- ٩٦١ 

 Email: mic-concrete@kahy-holding.com

Ready Mix Concrete - Laboratory
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 صناعة
 وجتارة مواد
التنظيف

Manufacture 
and trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - شارع القسيس 
هاتف : 926830)3( 961 - 279314 )1( 961 - فاكس : 279314 )1( 961  

الفتى ك�

  ل�صناعة وجتارة م�اد التنظيف 

Al-Fata Co for Manufacture and trade of Cleaning Materials
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طحينة - راحة حلقوم - حالوة - سمسمية - دبس خروب
tahini - loukoum - Halawa -  semsmia - Carob’s Rolases

بيروت - هاتف :545331- 01/273649 - فاكس :  01/545331 - ص.ب.: 114720 بيروت
E-mail: ghandour.lb@gmail.com 

AbdUl KAdEr ghAndoUr & sons s.A.l

 م�ؤ�ص�صة ع.م. للبال�صتيك 

a.M. PlaStIC ESt. 
صناعة وطباعة كافة انواع البالستيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

العنــــــوان : بيروت - لبنان - هاتف : 851409 )1( 961 خلوي : 849700 )3( 961
E-mail : abbasmiski@gmail.com      E-mail : abbasmiski@hotmail.com
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ر���ص��ال��ة �الإم�����ار�ت

% مقارنة بالفترة ذاتها في 2011 بنمو 9،6 

86 مليار درهم �صادرات وعائدات  »غرفة دبي«  
بلغت قيمة صادرات وعائدات غرفة جتارة وصناعة دبي، خالل األشهر األربعة األولى من العام احلالي ،2012 حوالي 85 
ملياراً و600 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي ،2011 حيث بلغت 78 ملياراً و100 مليون درهم، 

أي بنسبة منو بلغت 6 .9 % .
وأكد حمد بوعميم مدير عام غرفة جتارة وصناعة دبي أن أرقام األشهر األولى من العام احلالي تؤكد متانة قطاعات 
اقتصاد دبي وقوتها بوجه املتغيرات العاملية، مشيراً إلى أن قطاعات مهمة سجلت منواً بنسب متميزة، في حني برز 
دور غرفة جتارة وصناعة دبي خالل هذه الفترة وتوجهها نحو األسواق الواعدة في تطبيق واضح الستراتيجية تؤكد 

رؤية ثاقبة نحو املستقبل وتعزز جناح وتنافسية مجتمع األعمال في اإلمارة .

و�أ�صار �إلى �أن قطاع �لتجارة وخا�صة �لت�صدير 

و�إع��ادة �لت�ص��دير �أثبت �أنه �أحد �لركائز �الأ�صا�ص��ية 

القت�ص��اد دب��ي، وه��و م��ن �لقطاعات �لت��ي تحقق 

نم��و�ً �ص��نويًا متز�ي��د�ً، ولي�س هن��اك �أدق من قيمة 

�ص��ادر�ت و�إعادة �صادر�ت �أع�صائنا خالل �الأ�صهر 

�الأرب��ع �الأولى من �لع��ام �لحالي، و�لت��ي تظهر �أن 

�لقطاع ي�ص��هد مرحلة مزدهرة، وهو موؤ�ص��ر و��صح 

على �النطالقة �لقوي��ة و�الإيجابية لقطاع �لتجارة 

في دبي .

و�أو�صح �أن �لعالقة وثيقة بين زيادة �ل�صادر�ت 

وزيادة عدد �ص��هاد�ت �لمن�ص��اأ، م�ص��ير�ً �إل��ى �أنه مع 

زي��ادة قيمة �ص��ادر�ت �أع�ص��اء �لغرف��ة �زد�د عدد 

�ص��هاد�ت �لمن�ص��اأ �لت��ي �أ�ص��درتها خ��الل �الأ�ص��هر 

�الأربع��ة �الأول��ى م��ن �لع��ام �لحال��ي بن�ص��بة بلغت 

حو�ل��ي 2 .8 % مقارنة بالفترة نف�ص��ها من �لعام 

�لما�ص��ي ،2011 حي��ث بل��غ عدده��ا م��ن يناير/

كان��ون �لثان��ي وحت��ى �إبريل/ني�ص��ان م��ن �لعام 

�لحال��ي حو�ل��ي 240 �ألفًا و314 �ص��هادة مقارنة 

ب222 �ألفًا و137 �صهادة خالل �لفترة نف�صها من 

�لعام �لما�صي .

وق��ال �أبو عميم »�إنه ال يخفى على �لجميع �أننا 

نعي���س في محيط تناف�ص��ي �لبقاء في��ه للقادر على 

�البت��كار و�الإبد�ع، وهذ� ما لم�ص��ناه و�ص��معناه من 

توجيهات �ص��احب �ل�صمو �ل�صيخ محمد بن ر��صد �آل 

مكت��وم نائب رئي���س �لدولة رئي���س مجل�س �لوزر�ء 

حاكم دبي. و�أ�ص��اف �أنه بناء على تو�صيات �صموه 

ب��ادرت غرف��ة تجارة و�ص��ناعة دبي �إل��ى مر�جعة 

ودر��ص��ة كل م��ا يتعل��ق بتحفيز بيئ��ة �الأعمال في 

�الإم��ارة، مرور�ً با�ص��تر�تيجية و��ص��حة ت�ص��تهدف 

جذب �ال�ص��تثمار�ت �إل��ى �الإمارة وتعزيز تناف�ص��ية 

�ص��ركات دبي ف��ي �الأ�ص��و�ق �لعالمية، و�ص��واًل �إلى 

�لتوجه �إلى �أ�ص��و�ق و�عدة في �إفريقيا ودول ر�بطة 

�لكومنول��ث �لم�ص��تقلة، وتاأ�ص��ي�س مكات��ب في هذه 

��ص��تثمارية  فر���س  لل�ص��ركات  ليت�ص��نى  �الأ�ص��و�ق 

متاحة في هذه �الأ�ص��و�ق«، م�ص��ير�ً �إلى �أن �أول هذه 

�لمكات��ب �الإعالن عن تاأ�ص��ي�س �أحدها ف��ي �إثيوبيا 

م��ع نهاية �لع��ام �لحالي، و�فتتاح مكت��ب �آخر في 

�أذربيجان �أو�خر �لعام �لجاري .

و�أو�صح »�أن م�صوؤولي غرفة تجارة دبي يعملون 

حاليًا على تو�صيع �صبكة عالقات �لغرفة �لخارجية 

بما يخدم م�صالح �الإمارة �القت�صادية مع �لتركيز 

على جذب �أبرز �ل�ص��ركات �لعالمية �إلى دبي، و�إبر�ز 

مز�ي��ا �الإم��ارة �لتناف�ص��ية لدفعه��ا �إل��ى تاأ�ص��ي�س 

�أعم��ال له��ا ف��ي �الإم��ارة و�لتو�ص��ع م��ن دب��ي �إلى 

�أ�صو�ق �لمنطقة، �الأمر �لذي من �صاأنه �أن يعزز قدرة 

�ل�ص��ركات و�لموؤ�ص�ص��ات و�لفعالي��ات �القت�ص��ادية 

�لمحلية على �لمناف�صة و�لنمو و�الزدهار«. 

�لقطاع��ات  �أب��رز  ت�ص��هد  �أن  �أبوعمي��م  وتوق��ع 

�القت�ص��ادية في دب��ي و�لقطاعات �لمر�ص��حة نمو�ً 

خالل �لعام �لجاري، م�صير�ً �إلى �أنها من �لقطاعات 
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�الأ�صا�ص��ية �لتي تقود م�ص��يرة �لنمو، وهي �لتجارة 

�لتي ت�ص��مل �لت�ص��دير و�إعادة �لت�صدير و�لخدمات 

�ل�ص��ياحية و�لخدم��ات �لمالية، وهي �لت��ي �أثبتت 

�لفت��رة  خ��الل  ومرونته��ا  و�ص��البتها  قوته��ا 

�لما�صية 

و�أ�ص��اف مدي��ر ع��ام غرف��ة تجارة و�ص��ناعة 

دب��ي �أن ه��ذه �لقطاع��ات تمتل��ك موؤه��الت مم��ا 

ملحوظ��ة،  نم��و  مرحل��ة  عل��ى  مقبل��ة  يجعله��ا 

موؤك��د�ً �أنه مع �فتت��اح مطار �آل مكت��وم ومعدالت 

�لت�ص��دير �لمتمي��زة و��ص��تكمال �أعمال وم�ص��اريع 

�لبن��ى �لتحتي��ة، و�فتتاح مزيد م��ن �لفنادق وقوة 

�لقطاع �لم�ص��رفي وحركة �ل�صياحة �لمتميزة كلها 

موؤ�ص��ر�ت تعزز ثقتنا وثقة �لم�ص��تثمرين باأن دبي 

هي �لوجهة �الأبرز لال�صتثمار�ت و�الأعمال و�لمالذ 

�الآمن في �لمنطقة و�لعالم .

و�أ�ص��ار �إلى �أن �إمارة دبي تع��د �لوجهة �الأولى 

لالأعم��ال ف��ي �لمنطق��ة، الفت��ًا �إل��ى ��صت�ص��افتها 

مزيد�ً م��ن �لموؤتمر�ت �لجديدة، مما يعك�س �لتوجه 

�لعالم��ي و�لح�ص��ور �لق��وي لدبي كمرك��ٍز تجاري 

عالمي، حيث ��صتقبلت �لغرفة خالل �الأ�صهر �الأربعة 

�الأولى من �لعام �لجاري، حو�لي 48 وفد�ً تجاريًا 

وحكوميًا �ص��م 500 �صخ�ص��ية تجارية وحكومية 

مقارنة مع 38 وفد�ً �ص��م 469 �صخ�صية تجارية 

وحكومية خالل �لفترة نف�ص��ها من �لعام �لما�صي 

. ون��وه باأنه خالل �أربعة �أ�ص��هٍر م��ن �لعام �لحالي 

�ن�ص��م �إل��ى ع�ص��وية �لغرفة حو�لي �أربع��ة �آالف و 

600 ع�صو جديد، �أي �أن هناك حو�لي �أربعة �آالف 
و600 �ص��ركة جديدة في دب��ي ليتخطى بذلك عدد 

�أع�صاء �لغرفة حاجز 133 �ألف ع�صو .

ولف��ت �إل��ى �أن بيئة �لعم��ل �لقانونية في دبي 

تتمي��ز بال�ص��فافية و�لو�ص��وح تنظمه��ا قو�ني��ن 

وت�ص��ريعات تعك�س تطور بيئ��ة �لعمل من خاللها 

تقدم غرفة دبي في �ص��بيل تعزيز �لبيئة �لقانونية 

خدمات ت�صمل �لو�صاطة من خالل �إد�رة �لخدمات 

�لقانوني��ة ف��ي �لغرف��ة �أو �لتحكي��م �لتجاري من 

خ��الل مرك��ز دب��ي للتحكي��م �لدول��ي، �ل��ذي يعد 

�أح��د �أب��رز مبادر�تنا، حيث بلغ مجموع �لق�ص��ايا 

�لتجارية �لتي ��صتقبلتها غرفة دبي خالل �الأ�صهر 

�الأربع��ة �الأول��ى من �لع��ام �لحالي 401 ق�ص��ية 

تنوعت بين 264  ق�ص��ية و�ص��اطة، و137 ق�صية 

تحكي��م دول��ي خ��الل ع��ام ،2010 مم��ا يعك�س 

زي��ادة في وع��ي مجتم��ع �الأعم��ال ح��ول �أهمية 

�لو�صائل �لبديلة لت�صوية �لنز�عات �لتجارية .       

15 دفتر اإدخال لب�سائع في 4 
اأ�سهر

قال حمد بوعميم �أنه تم  ��صد�ر 15 دفتر �إدخال 

لب�صائع بقيمة 11 مليونًا و400 �ألف درهم خالل 

�الأ�صهر �الأربعة �الأولى من �لعام �لحالي .

و�أ�ص��اف �أن �لغرف��ة �أطلقت موؤخ��ر� بالتعاون 

مع بنك �أبوظبي �لوطني �صندوق تمويل للم�صاريع 

�ل�ص��غيرة و�لمتو�ص��طة لل�ص��ركات �لمن�ص��وية في 

ع�ص��وية غرف��ة دب��ي بقيم��ة 367 ملي��ون درهم، 

حي��ث تح�ص��ل �ل�ص��ركات و�لموؤ�ص�ص��ات �ل�ص��غيرة 

و�لمتو�صطة على ت�صهيالت �ئتمانية ب�صروط مي�صرة 

و�أ�ص��عار تناف�ص��ية بما يتيح لها تعزيز تناف�صيتها 

وقدرتها على �لتو�صع و�لنمو، م�صير�ً �إلى �أن �لغرفة 

ته��دف م��ن ور�ئه��ا �إلى توفي��ر حل عملي مبا�ص��ر 

الإحدى �أبرز �لتحدي��ات �لتي تو�جهها بيئة �لعمل، 

حيث ي�صكل �لت�صدد في �لح�صول على �لتمويل �أحد 

�أب��رز هو�ج�س وتحديات رج��ال �الأعمال �لعاملين 

في دبي. 
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ر���ص��ال��ة �الإم�����ار�ت

�فتتاح »�لي�م �للبناين« بدع�ة من »جمل�س �لعمل �للبناين ـ �أب� ظبي«

اأبو فاعور: للمغتربين حق االقتراع

ال�صالح: فّعلنا العالقات اللبنانية ـ االإماراتية 

�فتت��ح وزير �ل�ص��وؤون �الإجتماعية و�ئل �أب��و فاعور »�ليوم 

�للبنان��ي« في �أب��و ظبي، بدعوة م��ن مجل�س �لعم��ل �للبناني، 

في ح�ص��ور �لقائم باالأعمال فرح �لخطيب �لحريري، و�ص��فر�ء 

�الأردن وم�ص��ر وفل�ص��طين و�أرميني��ا �لمعتمدي��ن ل��دى دول��ة 

�الإمار�ت، وح�صد من �أبناء �لجالية �للبنانية في �الإمار�ت.

اأبو فاعور

وف��ي كلمته �أكد �أب��و فاعور »�لحاجة �لملح��ة �إلى مبادرة 

�صيا�ص��ية جريئة تعيد �إطالق لغ��ة �لحو�ر بين �للبنانيين بعيد�ً 

ع��ن منطق �لمكا�ص��ب �ل�صيا�ص��ية«، د�عي��ًا �إل��ى �أن »يكون �أهل 

�ل�صيا�ص��ة في لبنان على �صاكلة �لمغتربين في �الألفة و�لمودة 

و�لوح��دة �لوطني��ة، و�أن يكون��و� على قدر �آماله��م في تحقيق 

�ال�ص��تقر�ر و�ص��يانة �ل�ص��لم �الأهلي«. كما �أكد �أب��و فاعور على 

»ح��ق �لمغتربين في �القتر�ع في �النتخابات، وت�ص��مين ذلك 

�أي �ص��يغة مقترح��ة لقان��ون �النتخ��اب، الأن ه��ذ� �الأمر طرح 

�إ�ص��الحي بامتياز«، الفتًا �إلى »محاوالت للتحايل على �لحق 

للتن�صل من تاأثير �صوت �لمغترب في �النتخابات �لقادمة«.

ال�سالح

م��ن جهته ق��ال رئي���س مجل���س �لعم��ل �للبناني �ص��فيان 

الب��ّد  كان  �لمتغي��ر�ت  فيه��ا  تت�ص��ارع  فت��رة  ف��ي  �ل�ص��الح: 

لمجل���س �لعمل �للبناني ف��ي �أبوظبي من �أن يكثف ن�ص��اطاته 

لجمع �لجالية �للبنانية في �أبوظبي وتاأمين �ص��الت �لو�ص��ل 

و�لتو��ص��ل مع وطنهم �الأم والإب��ر�ز روح �لتعاون بينهم وبين 

�إخو�نهم �الإمارتيين وتفعيل عالقات �ل�ص��د�قة و�لتعاون بين 

لبن��ان ودول��ة �الإمار�ت �لعربي��ة �لمتحدة. ومن ه��ذ� �لمنطلق 

كان للمجل�س خالل �لفترة �لما�صية جدول �أعمال مكثف.

و�أ�ص��اف �أن هذه �لن�ص��اطات ما كان له��ا �أن تتحقق لوال 

�لتفاع��ل �لكبي��ر للجالية �للبنانية مع مجل�ص��ها ولوال �لعالقة 

�لممي��زة �ل��ذي ترب��ط �لمجل���س بال�ص��فارة �للبناني��ة. وتق��دم 

بال�ص��كر �لى دولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة ل�ص��احب �ل�ص��مو 

�ل�ص��يخ خليف��ة ب��ن ز�ي��د �آل نهيان رئي���س �لدولة قائ��اًل: هذه 

�لدول��ة فتحت �أبو�به��ا للبنانيين فكانت �لح�ص��ن �الآمن �لذي 

�لتجاأو� �ليه وعملو� فيه فاأتى تفانيهم و��ص��هامهم في م�صيرة 

�الإنماء و�لتطور عنو�ن �صكر و�متنان.

وقوفًا للن�سيد الوطني

الوزير وائل ابو فاعور

... ويلقي كلمة

يقطعون قالب الحلوى

ال�سالح ي�سلم درعًا للوزير ابو فاعور ...
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منذ �لعام 1989، تاأ�ص�صت �ل�صركة �لهولندية لال�صا�صات ومعالجة �لخر��صنة، 

عل��ى يد رئي�س بلدية علما �ل�ص��عب �لمهند�س و�ل�ص��اعر �أ�ص��عد عفي��ف زغرب، �لذي 

روى م�ص��يرة �نطالقة �ل�ص��ركة في �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة مع �ص��ريكه �أبو علي 

�صرد�ر �لبياتي، وهي �الآن باإد�رة نائب �لمدير �لعام �صليم فرح.

يروي �لمهند�س زغرب �أن �أول باكورة �أعمال �ل�صركة في �الإمار�ت كانت �إن�صاء 

مبنى »بن حمودة« في �صارع �لمطار. وقد �صكل هذ� �لمبنى �صدمة لبع�س �ل�صركات 

�لمناف�صة �لتي كانت تت�صاءل د�ئمًا حول قدرة �ل�صركة �لهولندية في �ال�صتمر�ر.

ويتاب��ع �لمهند���س زغ��رب، �إن��ه و�أمام نجاح �ل�ص��ركة ف��ي �إقام��ة مبنى »بن 

حمودة«، عقدنا �لعزم و�لت�ص��ميم على �ال�ص��تمر�ر في �بتكار كل ما هو جديد في 

�ص��ناعة �لمبان��ي، منطلقين من �ص��عار » كلم��ا نجحنا في �ص��ناعة مبنى تر�ءت 

�أمامنا نجاحات �أخرى هي �أجدر في �لو�صول �إليها«. 

وهك��ذ� ت��م تنفيذ �أكثر من 2500 م�ص��روع حت��ى �الآن. ولعل �هم هذه �لم�ص��اريع: 

ق�ص��ر �الإمار�ت � نادي �ل�ص��باط، �لذي تخطت كلفت��ه 100 مليون درهم، ومجمع في 

�لنادي �ل�صياحي، وم�صروع �أندوك في منطقة �لروي�س، وق�صر �لعلم لل�صلطان قابو�س، 

و�أوتي��ل فور �ص��يزن � �لدوح��ة، وهيلتون �لدوحة، ومطار �لدوحة. وكل هذه �لم�ص��اريع 

نفذها فريق  كبير من �لخبر�ء و�لمهند�صن �الخت�صا�صيين و�لعمال �لعرب و�الجانب.

وي�ص��دد �لمهند�س زغ��رب على �نه وبع��د تنفيذ �لم�ص��اريع �لكبرى و�لمتو�ص��طة: 

�أننا �أول  »�ص��ركة فوندي�ص��ن« تح�صل على �ص��هادة �الإيزو� 9000، وكان لذلك �صدى 

كبي��ر في �ص��وق �الأعمار، و�أ�ص��بحت بع�س �ل�ص��ركات �لمناف�ص��ة ور�ءنا، خ�صو�ص��ًا 

بعدما �أخذت �ل�ص��ركة في �لتو�صع و�متدت م�ص��اريعها ون�صاطها نحو �لبحرين وقطر 

و�ل�ص��عودية، وقد كانت باكورة �عمالنا، خارج �الإمار�ت، �إقامة ��صا�صات لقطر �أواًل، 

ومختبر�ت بينون لفح�س �لتربة )ي�ص��رف عليها في قطر نجل �لمهند�س �أ�صعد عفيف 

زغرب(.

ويتط��رق �لمهند���س زغ��رب �إلى �ل�ص��اأن �للبنان��ي �لذي يعاني من و�ص��ع غير 

م�صتقر نتيجة �أو�صاع �لمنطقة �لتي ت�صهد حر�كًا ت�صتبك فيه �لمطالب �ال�صالحية 

بالتوت��ر�ت �الأمني��ة، م��ا �أثر على �ال�ص��تثمار في لبنان، ي�ص��اف �إل��ى كل ذلك �ن 

��ص��تثمار �لمغتربي��ن �للبنانيين في وطنهم يحتاج �إلى ��ص��تقر�ر د�خلي وهو بكل 

�أ�ص��ف ما يفتقر له لبنان حاليًا. لذل��ك ياأمل �لمهند�س زغرب، هو ورجال �العمال 

�للبنانيي��ن، باإقام��ة م�ص��اريع جدي��دة عندم��ا تك��ون �لظ��روف مهيئة و�ص��انحة 

لالأ�صتثمار في وطنهم.   

عل��ى م��د�ر 58 �جتماعًا م��ن تاريخ �نتخاب��ه في 2010/10/22 برئا�ص��ة 

�لمهند�س �صفيان �ل�صالح، قدم مجل�س �لعمل �للبناني � �أبو ظبي، �صل�صلة �نجاز�ت 

تح�صب له في تاريخه. و�أهم تلك �النجاز�ت:

تنظيم ن��دوة حول �ل�ص��ناعات �لغذ�ئية �للبنانية بالتع��اون مع غرفة تجارة 

و�ص��ناعة �أبو ظبي. تنظيم مهرجان ربيع لبنان في نادي �ل�ص��باط في �أبو ظبي. 

تنظي��م ندوة �ل�ص��ادر�ت �لغذ�ئي��ة �للبنانية بالتعاون مع غرفة تجارة و�ص��ناعة 

�أبو ظبي. م�صاركته في �لمنتدى �ل�صنوي �لحادي ع�صر لمجموعات رجال �الأعمال 

ف��ي �أبو ظب��ي �ل��ذي ��صت�ص��افته �لمجموعت��ان �لبريطاني��ة و�لعر�قي��ة. تفاو�س 

�لمجل�س مع مجموعة �صركات وفنادق لتقديم عرو�س خا�صة ي�صتفيد منها جميع 

�ع�صاء �لمجل�س �لمنت�صبين �إليه. تقديم م�صاعد�ت �لى عدد كبير من �أبناء �لجالية 

بالتعاون مع لجنة �ل�صوؤون �الجتماعية.

ي�ص��اف �إلى قائم��ة �النجاز�ت هذه ع�ص��ر�ت �لخدمات كتنظي��م �لمهرجانات 

و�الحتفاالت في �العياد �لوطنية �للبنانية و�الإمار�تية �الأمر �لذي يدل على قدرة 

هذ� �لمجل�س في تحمل م�صوؤولياته في �ل�صوؤون �القت�صادية و�الجتماعية وتنظيم 

�لعالق��ات مع رجال �العم��ال �للبنانيين كما �لجالية �للبنانية، وكل ذلك ما كان 

ليتم لوال حيوية رئي�صه �لمهند�س �صفيان �ل�صالح.   

85

اع�ساء ومجل�س العمل اللبناني

المهند�س زغرب في حديث الى و�سائل االعالم

2012 ـ  انجازات مجل�ض العمل اللبناني ـ اأبو ظبي 2011 

»�ل�صركة �له�لندية لال�صا�صات ومعاجلة �خلر��صنة«.. عر�قة يف �لت�صميم

المهند�ض زغرب: �صدى نجاحنا تخطى االإمارات 
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ر���ص��ال��ة �الإم�����ار�ت

�صكلت �الإمار�ت من�ذجاً للدول �لتي جتاوزت تد�عيات �الأزمة �القت�صادية �لعاملية

المهند�ض �صمير مهنا: ا�صتثمار المغتربين ي�صطدم بالواقع اللبناني 

● بعد مرور ثالث �ســـنوات على االأزمة االقت�سادية العالمية ما تقييمكم لالأو�ساع االقت�سادية 

الحالية على �سعيد االإمارات ولبنان؟

■ �الإم��ار�ت تجاوزت �الأزم��ة بثقة عالية وتتبع حاليًا �صيا�ص��ة �أكثر تعقاًل بخ�ص��و�س قر�ر�ت 

�ال�صثتمار من جهة و�لقو�نين �لتي تحكم �الإنماء �القت�صادي من جهة �أخرى.

�أما لبنان فقد كان من�صغاًل باأزماته �لمتتالية ولم ي�صعر باالأزمة �القت�صادية كغيره. فبا�صتثناء 

�لقطاع �لعقاري فاإن للبنان �أمر��صًا مزمنة على �صعيد �الإنماء و�لتطوير.

● لوحظ اأن االأزمة بداأت باالنح�ســـار وعـــادت الدورة الحياتية لتاأخذ �ســـكلها الطبيعي فما 

روؤيتكم في هذا المو�سوع؟

■ فعاًل... في ما يخت�س باالإمار�ت و�لمنطقة �لخليجية هذ� �ص��حيح �أما منطقة �ل�ص��رق �الأو�صط 

فاإنها تعي�س �أزمات �صيا�ص��ية وعرقية تجعل من �لم�ص��تحيل �ل�صعور باالنح�صار لالأزمة. �أما عالميًا، 

ف��ال ت��ز�ل �أوروبا تعاني من تد�عيات �الأزمة و�إن كانت هناك نجاحات و��ص��حة في بع�س مناطق 

�لعالم مثل رو�صيا، �لهند، �ل�صين، �لبر�زيل.

● اأبو ظبي مركز القرار بقيادتها الحكيمة و�سندوقها ال�سيادي قوي ومح�سن فهل من م�ساريع 

جديدة تعود بالنفع على اأ�سحاب اال�ستثمارات من جديد؟

■ كان لالأزم��ة �القت�ص��ادية وقعها �الإيجابي على �آلية و�إد�رة �لنمو �القت�ص��ادي في �الإمار�ت 

وخا�صة �أبو ظبي. ما من �أحد ��صتفاد من درو�س �الأزمة كما فعلت �أبو ظبي. فاإنه بالرغم من تباطوؤ 

�لنم��و مقارن��ة بما قبل �الأزمة، نجد �أن �لتو�ص��ع �القت�ص��ادي يرتكز حاليًا عل��ى كثير من �لتخطيط 

و�لتر�ص��يد وخي��ار�ت تنموي��ة طويلة �الأمد. ف��ي �لوقت �لر�هن هن��اك تركيز على �لقط��اع �لبترولي 

وم�صاريعه و�لقطاع �ل�صحي و�لقطاع �لتربوي. كما جرى تحديث �لقو�نين �لمتعلقة...

● في ظل الظروف الراهنة التي تع�ســـف في ال�ســـرق االأو�ســـط اأمنيًا واقت�ســـاديًا ـ لبنان لم 

ي�سهد هبوطًا في اأ�ســـعار العقارات لماذا؟ قد تكون م�ساحته الجغرافية ال�سيقة اأو اأر�سه الخ�سبة 

لال�ستثمارات.

■ �لعقار�ت هو �لقطاع �لوحيد �ل�صاذ عن �لقاعدة في لبنان. وذلك فعاًل ب�صبب �ل�صيق �لجغر�في 

و�أي�ص��ًا لالأ�ص��ف، ب�صبب �إعادة فرز مناطقي متعلق )�بيع هنا كي �أ�صتري هناك(. مع �أن �لقطاع �صهد 

موؤخر�ً تحواًل ت�ص��حيحيًا خفيفًا. لكنه من �لنادر �أن نرى حاجات عقارية بهدف م�ص��اريع تجارية 

و�صناعية في نهاية �لمطاف. ما يعني �أن �لكل يهتم بال�صر�ء و�لبيع و�لربح فقط.

● هل من ا�ســـتثمارات لكم في لبنان تكون ذخراً للم�ســـتقبل حيث اإن الوطن االأم يعتمد على 

مهاجريه، وما هي مقترحاتكم  للم�ســـوؤولين في الحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات االأو�ســـاع 

الدولية والداخلية؟

■ مثلي هو مثل �لكثيرين من �لمغتربين �للبنانيين نتحم�س ون�ص��جع الإقامة وتطوير م�ص��اريع 

في لبنان، ولكن كثير�ً ما ن�صطدم بالو�قع: و�صع �صيا�صي مرير، وحالة �أمنية مقلقة، وروتين �إد�ري 

يجعل �الآلية �لمتاحة �صعبة �لمر��س.

هن��اك �أمثلة كثيرة موؤخر�ً على �لتر�جع في ��ص��تثمار�ت �للبنانيي��ن �لمغتربين في لبنان حيث 

�إن �لم��ردود �لمفتر���س خارج لبنان يكون �أف�ص��ل مما هو عليه في �لد�خ��ل. ورغم ذلك فالكثير من 

�للبنانيي��ن �لمغتربي��ن ال يز�ل��ون يمول��ون حياة ومعي�ص��ة عائالته��م و�أقربائهم وبهذ� ي�ص��اهمون 

م�صاهمة كبيرة في �القت�صاد �لوطني.

يحدد املغترب املهندس سمير 
مهنا في هذا اللقاء معه، كوامن 

اخللل في احلياة اللبنانية املشغولة 
بأزماتها املتالحقة التي أثرت على 

االقتصاد اللبناني وحدت من استقبال 
االستثمارات اخلارجية. ويرى مهنا ان 

دولة اإلمارات شكلت منوذجاً بتجاوزها 
لألزمة االقتصادية العاملية وتداعياتها 

على دول املنطقة، حيث التوسع 
االقتصادي يرتكز حالياً على كثير 

من التخطيط والترشيد. يضاف إلى 
ان وجود خيارات استثمارية وتنموية 

طويلة األمد.
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»ورزيدن�ض الب�صتان« يحتفي بمرور 15 عامًا على تاأ�صي�صه 

الحايك: نقطة اإنطالق نحو نجاحات اأخرى
�حتف��ى مرك��ز »ورزيدن���س �لب�ص��تان« موؤخر�ً، 

بمرور 15 عامًا على تاأ�صي�ص��ه وذلك بح�صور عدد 

م��ن �لن��زالء و�لمقيمين بالفن��دق، و�لم�ص��تاأجرين 

بمركز �لت�ص��وق حيث قام م�ص��وؤولو �لفندق بتقطيع 

كعكة من �لحلوى بهذه �لمنا�صبة �لهامة. 

�لحاي��ك،  مو�ص��ى  ر�أى  �لمنا�ص��بة  ه��ذه  وف��ي 

�لرئي�س �لتنفي��ذي للعمليات، في مركز »ورزيدن�س 

�لب�ص��تان«، �إن ه��ذ� �لع��ام )2012( يمث��ل »نقط��ة 

�إنطالق �أخرى نحو مزي��د من �لنجاحات �لمتتالية 

�ل�ص��عيدة  �لمنا�ص��بة  به��ذه  نحتف��ل  �أن  وي�ص��عدنا 

برفقة عدد من �لم�ص��تاأجرين لدينا بمركز �لت�صوق، 

و�لن��زالء �لذي��ن �ص��اعدونا ف��ي �أوق��ات �الأزده��ار 

و�الأوقات �ل�ص��عبة. و�أود �أن �أوؤكد على �أننا و�صلنا 

هذه �لمرحلة �لمتقدمة من �ل�صمعة �لمتميزة بف�صل 

دعمهم �لمتو��صل لنا خالل �ل�صنو�ت �لما�صية«.

ي�ص��م مرك��ز �لت�ص��وق  �أكث��ر م��ن 95 متج��ر�ً، 

توفر للمت�ص��وقين كل ما يحلم��ون به من منتجات 

ع�ص��رية وممي��زة، وبالتال��ي فه��و وجه��ة ت�ص��وق 

متكاملة. ومن بين �لمتاجر �لتي يحت�ص��نها مركز 

�لب�ص��تان كل من باري�س جاليري، ود�ما�س، وعدد 

كبي��ر م��ن �لمتاج��ر �لخا�ص��ة باأزي��اء وف�ص��اتين 

�ل�ص��يد�ت و�الأطفال و�أزي��اء �ل�ص��هر�ت، �لتي تتميز 

باأنها ع�ص��رية وتنا�ص��ب كافة �الأعم��ار و�الأذو�ق. 

�أ�ص��حى مركز »ورزيدن�س �لب�ص��تان« عالمة بارزة 

في عالم �ل�ص��يافة و�لت�صوق باالإمارة ور�صخ �أ�صمه 

في �أو�ص��اط �لعمالء بف�ص��ل �لخدمات �لر�قية �لتي 

يقدمها و�لمنتجات �لمتنوعة �لتي تتوفر في مركز 

�لت�صوق. 

ت��م و�ص��ع �الإك�ص�ص��و�ر�ت و�لزينة ف��ي �لردهة 

�لو�ص��طى �لتي ج��رت فيها مر��ص��م �الأحتفال حيث 

تجم��ع ع��دد كبي��ر م��ن �الأطف��ال و�ل�ص��باب م��ن 

�لمت�ص��وقين لم�ص��اهدة هذه �لفعالية �لمتميزة. كما 

تم تقطيع كيكة كبيرة تاأخذ �صعار �الأحتفال بمرور 

15 عام��ًا، حيث �ص��نعت خ�صي�ص��ًا له��ذ� �لغر�س. 
وفي ختام �لفعالية تم توزيع قطع من �لكيكة على 

�لح�ص��ور لي�ص��عرو� باأنهم جزء من ه��ذه �لمنظومة 

�لناجحة.

�لهد�ي��ا  �لفن��دق بتقدي��م  كم��ا ق��ام م�ص��وؤولو 

�لتذكارية �لخا�صة بالمنا�صبة لم�صتاأجري �لمتاجر 

�لذي��ن �أم�ص��و� �أكث��ر م��ن 10 �أعو�م م��ن �لعمل في 

مركز �لت�صوق.

مو�سى الحايك، 

يقطعون قالب الحلوى
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ر���ص��ال��ة �الإم�����ار�ت

عماد جون �صليبا: لدينا روؤيا اقت�صادية �صاملة

مدير �صركة » �صامكو انترن�صيونال:

شّدد عماد جون صليبا في حواره مع 
ركائز  على  واالقتصاد«  »الصناعة 
االمارات في  اليها  اساسية تستند 
العاملية،  املالية  االزمات  مواجهة 
يزال  ما  الدول  هذه  اقتصاد  معتبراً 
قوياً ومتيناً االمر الذي يشكل ظاهرة 

في املنطقة والعالم.

● كيف تقـــراأ دور االإمارات العربيـــة المتحدة في 

جذب اال�ستثمارات؟

■ ال �ص��ك �أن �لمنطق��ة �لعربي��ة تم��ر ف��ي و�ص��ع 

�قت�ص��ادي غي��ر م�ص��تقر، ناتج من �ص��ببين �أ�صا�ص��يين: 

دول  عل��ى  و�نعكا�ص��اتها  �لعالمي��ة  �لمالي��ة  �الأزم��ة 

�لمنطقة. و�الإ�صالحات �لتي ت�صعى �إليها �لدول �لعربية 

بفعل �ل�صغط �ل�صعبي.

هذ�ن �ل�ص��ببان �أجبر� روؤو�س �الأم��و�ل على �لهجرة 

حيث �ال�صتقر�ر �الأمني و�ل�صيا�صي و�القت�صادي، وكانت 

�الإمار�ت مركز �ال�صتقطاع للم�صاريع و�ال�صتثمار، وهي 

�أمامك من حي��ث �لفر�س 
ً
دول��ة تفت��ح �لمج��ال و��ص��عا 

�لكبي��رة و�لخي��ار�ت �لعديدة. بهذ� �لمعن��ى يمكن �لنظر 

�إلى �أن �أبو ظبي نموذج للعا�صمة �لتي تجاوزت �الأزمة 

مئة في �لمئة. وذلك يعود �إلى حكمة �لقيادة �الإمار�تية 

وقدرتها على تجاوز �الأزمات �القت�صادية �لتي �أ�صابت 

مقت��اًل في �لعديد م��ن دول �لغرب. ي�ص��اف �إلى ذلك �أن 

�ل�صندوق �ل�صيادي في �أبو ظبي قوي ومتين، خ�صو�صًا 

و�أنه �لر�صيد �الأ�صا�س في �لدورة �القت�صادية في �أي بلد 

يرتك��ز على مقومات حياتية تحمي �لدولة من �النهيار 

وتعطي �لمو�طن �الأمن و�الأمان و�ال�صتقر�ر.

اقت�ساد متين

● براأيـــك ما الذي يجعل مـــن االإمارات محط اأنظار 

العالم؟

■ بر�أيي �أن �لثروة �لنفطية �صبب رئي�صي يدفع �لغرب 

�إلى �لنظر باتجاه �الإمار�ت، ومن دون �أن نن�ص��ى �لموقع 

�ال�ص��تر�تيجي. فاالإم��ار�ت ج��زء متكام��ل م��ن �لخلي��ج 

�لعربي حيث يمر 40 % من حاجة �لعالم �إلى �لطاقة.

في �ص��وء ه��ذ� �لو�قع يعتب��ر �قت�ص��اد �الإمار�ت من 

ه��ذه �لناحي��ة، �قت�ص��اد�ً متين��ًا و�ص��ندوقها �ل�ص��يادي 

مح�ص��ن وثروتها �لنفطية قوية، و�ل�صياحة في �الإمار�ت 

هي �الأهم على �ل�صعيدين �لعربي و�لدولي.

● يكثر الحديث عن اأ�سعار العقارات التي تهبط في 

االإمارات، كيف تنظر اإلى هذه الظاهرة؟

■ �إذ� نظ��رت �إلى ظاهرة هبوط �أ�ص��عار �لعقار�ت في 

�الإمار�ت تر�ه ب�صيطًا مقارنة بدول �أخرى. ففي نيويورك 

مثاًل �صكلت �أزمة �لرهن �لعقاري خلاًل كبير�ً في �لواليات 

�لمتح��دة �الأميركية ما �أدى �إلى �نهي��ار�ت مالية كبيرة، 

ولكن ف��ي �الإمار�ت لم تتاأثر �أ�ص��عار �لعقار�ت بالن�ص��بة 

للبائع و�لم�ص��تري، من �لمالك �ص��احب �لمبنى �أو �إحدى 

�ل�صركات �لعقارية.

ركائز اال�ستثمار

● هل ال يزال اقت�ساد االإمارات قويًا وفاعاًل براأيك؟

■ بقي��ت �ص��لة �ال�ص��تثمار�ت، هي هي، قب��ل �الأزمة 

�لعالمي��ة وبعده��ا م��ع تاأثي��ر�ت طفيف��ة. فق��د كنا على 

�رتف��اع 30 �ألف قدم و�أ�ص��بحنا عل��ى �رتفاع 15 �ألف 

قدم ما يعني �أننا لم نزل في �لف�صاء �لعالي. وهذ� �لمثل 

يمكن �إ�ص��قاطه على و�قع �القت�صاد �الإمار�تي... لقد بقي 

�لنم��و �القت�ص��ادي ملحوظًا برغم �أزم��ة �لرهن �لعقاري 

وتاأثير تد�عياتها �ل�صلبية عالميًا.

�إذ�ً وف��ي �ص��وء هذ� �لو�قع ن�ص��تطيع �لقول �ن ركيزة 

�ال�صتثمار�ت في �الإمار�ت يمكن �أخت�صارها بثالثة:

 �صيا�ص��ة �لدولة �لحكيمة. �ال�ص��تقر�ر و�الأمان �للذين 

يميز�ن هذ� �لبلد. و�لقوة �ل�صر�ئية للدرهم.  

 

● حول مو�سوع اال�ستدامة، كيف تنظر اإليها؟

■ تخو�س �الإمار�ت عملية نهو�ص��ها خطوة خطوة، 

م�صتعينة بالخبر�ت �لعالمية، ومدينة م�صدر دليل قاطع 

على ذلك. فهي �أكبر �صرح تعليمي وثقافي يج�صد �صيا�صة 

�ال�ص��تد�مة. و�ص��تكون ه��ذه �لمدين��ة مرك��ز�ً ل�صيا�ص��ات 

�ال�صتد�مة �لعالمية �ل�صاعية �إلى �إيجاد �لطاقة �لبديلة. 

نح��ن نركز �الآن على م�ص��اريع �لطاق��ة �لبديلة �لتي 

يحتاجه��ا كل �لنا���س، ون�ص��بو �إل��ى �لم�ص��اهمة في هذ� 

�لمجال، خ�صو�ص��ًا و�أن �لكوكب �الأر�ص��ي لم يعد يحتمل 

�لتل��وث �لبيئ��ي. ب��ل �ص��تكون هناك �صيا�ص��ات �ص��ارمة 

لحماي��ة �لبيئة، و�لمركز �لرئي�ص��ي �لعالمي �ص��يكون في 

مدينة م�صدر �الإنجاز �لعالمي �لمميز.

لبنان في القلب

● اأين لبنان من ا�ستثماراتكم؟

■ هن��اك ��ص��تثمار�ت لنا في لبن��ان و�الأردن.. �لبلد 

�الأم ال خ��وف عليه��ا الأن �أ�ص��عار �لعق��ار�ت باقي��ة، و�إذ� 

تغيرت �الأ�ص��عار تبق��ى �لقيمة �لفنية باقي��ة. ننظر د�ئمًا 

�إلى �ال�ص��تثمار�ت من باب �ال�ص��تقر�ر �الأمني و�ل�صيا�صي 

ي�ص��اف �إلى ذلك تعدد مجاالت �ال�صتثمار في �لبلد �لذي 

تنتمي �إليه. ففي �الإمار�ت مثاًل من ��ص��تثمر �صند�ت حقق 

�أرباح��ًا �أف�ص��ل من �الأ�ص��هم بكثي��ر. وهكذ� ت�ص��تطيع �أن 

ت�صتثمر في مجاالت عديدة، فاالأمن و�الأمان و�ال�صتقر�ر 

موجودة، وهذ� هو موطن �ال�صتثمار�ت.

�أمن��ي  ��ص��تقر�ر  �إل��ى  �ال�ص��تثمار  لبن��ان يحت��اج  وف��ي 

و�قت�صادي و�جتماعي، ومن دون هذه �لركائز �صتبقى �لمو�نع 

قائمة من حيث خوف �لم�صتثمر من �قامة �لم�صاريع.

�سليبا في حوار مع الزميل �سمير �سرف الدين
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�صركة »اأرطيل التجارية« لل�صجاد وال�صتائر والمفرو�صات واالأدوات الكهربائية

رجل االعمال اأحمد اأرطيل.. الفينيق يحلق عاليًا 
يطلقون عليه ��ص��م طائر �لفينيق الإ�ص��ر�ره على 

�ال�ص��تمر�ر ود�أب��ه ومثابرته. هو ذو �بت�ص��امة د�ئمة 

وهو قبل �ن يكون رجل �عمال ناجح �ن�ص��ان �صفاف 

ال يغل��ق باب��ه �أمام �لنا���س وعلى وجه �لخ�ص��و�س 

�لمحتاجين. فتحول �لى �ن�ص��ان بدرجة رجل �أعمال 

ناجح.

هذ� �لرجل دخل عالم رجال �العمال و�ال�صتثمار 

منذ �ص��نو�ت لي�ص��ت بقليلة و��ص��تطاع �أن يحفر ��صمه 

بقوة ف��ي �أ�ص��و�ق �الإمار�ت وخارجه��ا حيث تخطى 

حدود م�صقط ر�أ�صه لبنان.

نفذ �لعديد من �لم�صروعات �لناجحة ولمع ��صمه 

ف��ي هذ مجال متخ�ص���س في جميع �أنو�ع �ل�ص��تائر 

كاف��ة  وتنفي��ذ  وت�ص��ميم  و�لمفرو�ص��ات  و�ل�ص��جاد 

�لديكور�ت �لمنزلية و�ل�صالونات، حتى �أ�صبح �أ�صمه 

عن��و�ن لالحت��ر�م في عال��م رجال �ال�ص��تثمار.  ولم 

يتوق��ف �لطموح عن��د هذ� �لحد بل �ص��عى �أرطيل �لى 

نجاح��ات �خرى بهدف رفع ��ص��م لبن��ان ورجاالته 

عاليًا.

والأن��ه لم ين�س م�ص��قط ر�أ�ص��ه فن�ص��ب عينيه �أن 

تقوم �ص��ركته خ��الل �لمرحلة �لمقبل��ة بتنفيذ �لعديد 

م��ن �لم�ص��روعات ف��ى لبنان م��ن م�ص��اريع �لديكور 

ذ� �لطاب��ع �ل�ص��رقي و�لعربي �لذي تف��وح منه ر�ئحة 

�لعنبر و�لم�صك.

كان �لتاج��ر قديم��ًا رج��ل �أعم��ال ورج��ل دعوة 

بقيم��ه وخلق��ه ومثل��ه ف��كان ل��ه ف�ص��ل ف��ي ن�ص��ر 

م�ص��اريعه، وهكذ� ��ص��تطاع �أرطيل �أن يقطع م�ص��و�ر�ً 

نموذجيًا في �لع�صامية و�لنجاح.

احمد اأرطيل 
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ر���ص��ال��ة �الإم�����ار�ت

مدير �صركة »يونيمارين« للخدمات التقنية

جورج نعيم نجار:لالإمارات ف�صل كبير على العرب

شركة  مدير  حتدث  عنه  املعهود  بوضوحه 
السيد  التقنية  للخدمات  »يونيمارين« 
»الصناعة  مجلة  إلى  جنار  نعيم  جورج 
واالقتصاد« وشمل احلديث كافة اجلوانب عن 
موقع اإلمارات العربية املتحدة في الوجدان 
هذا  وقدرة  واللبناني خاصة،  عامة  العربي 
االقتصادية  األزمات  كل  جتاوز  على  البلد 
بقيت  فقد  العالم.  يواجهها  التي  واملالية 
االستثمارات واملشاريع قائمة، بفضل قيادة 
البلد احلكيمة التي وضعت قوانني حلماية 
العربية  واالستثمارات  جهة،  من  اجيالها 

نجار في حديث اإلى مجلة »ال�سناعة واالقت�ساد« واالجنبية من جهة ثانية.

وهنا ن�س �لحو�ر:  

● كيف تقراأ دور االإمارات على �سعد اال�ستثمار 

وا�ستقطاب روؤو�س االأموال في المنطقة؟ 

■ ف��ي �لبد�ية البد من �لحديث عن هذ� �لف�ص��ل 

�لكبي��ر لالإمار�ت على �ل��دول �لعربية عامة ولبنان 

خا�ص��ة، و�أخ�س بالذكر �لجالي��ة �للبنانية �لمقيمة 

منه��ا و�لو�فدة، حيث فتحت ه��ذ �لدولة �لمهمة في 

�لمنطق��ة، لل��دول �لعربي��ة وجالياته��ا �أبو�بها لهم 

في كل �لظروف، م�ص��تقطبة بذلك  ��ص��حاب روؤو�س 

�الأمو�ل و�ل�ص��ركات و�لم�صتثمرين لي�ص��قو� طريقهم 

�إل��ى م�ص��تقبل ز�ه��ر، وه��م بذل��ك يحقق��ون هدفين 

مقد�صين: 

�له��دف �الأول، تنفيذ م�ص��اريعهم �لتي ح�ص��لو� 

عليها بنجاح 

�له��دف �لثان��ي، دعم �قت�ص��اد بلده��م �الأم من 

خ��الل رف��ده بالعم��الت �ل�ص��عبة �لت��ي يجنونه��ا 

من م�ص��اريعهم و��ص��تثمار�تهم، في بلده��م �لثاني 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة.

برنامج اال�ستدامة

● هـــل اأثـــرت االأزمة االقت�ســـادية على حركة 

اال�ستثمارات في االإمارات براأيك؟ 

■ يعتب��ر �قت�ص��اد �الإم��ار�ت من �أق��وى و�أمتن 

�قت�صاد�ت �لمنطقة، ولذلك ��صبابه: �الأمن و�الأمان، 

وهما عن�صر�ن �أ�صا�صيان لال�صتثمار�ت في �أي دولة 

فكي��ف �إذ� كانت هذه �لدولة ه��ي �الإمار�ت �لعربية 

�لمتحدة.

 ف��ي �ص��وء ه��ذ� �لو�قع كان��ت تاأثي��ر�ت �الأزمة 

�القت�ص��ادية عل��ى �الإم��ار�ت طفيفة وذلك بف�ص��ل 

قيادته��ا �لحكيمة �لت��ي ر�ص��خت بقو�نينها حماية 

لال�ص��تثمار�ت و�لم�ص��اريع، وكانت مهتمة بمتابعة 

�لتنموي��ة و�الإعماري��ة ف��ي كاف��ة  كل م�ص��اريعها 

�الأ�صو�ق �لتجارية. 

�الأزم��ة �القت�ص��ادية ل��م تكن محلي��ة بل هي 

عالمي��ة ع�ص��فت ف��ي كل �لبل��د�ن وبع��د �ص��هر 9 

� 2008 لوح��ظ �لتر�ج��ع ف��ي �أ�ص��عار �لعق��ار�ت 

وبع�س �النكما�س في �ال�ص��تثمار�ت ��صتمرت �إلى 

�أول �لع��ام 2012 بعده��ا بد�أت عجلة �القت�ص��اد 

تتحرك ب�صكل ملحوظ فال خوف على �ال�صتثمار�ت 

في بل��د ينعم باالأم��ن و�الأم��ان الأن �لحو�فز �لتي 

تمي��ز ه��ذه �لدولة �أقوى بكثير م��ن مخالب �الأزمة 

حيث �ص��ندوق �ص��يادي متين ث��روة نفطية هائلة 

ف��ي مركز �لق��ر�ر �أبو ظبي حماية �ص��املة لروؤو�س 

�الأمو�ل �صهولة �لمعاملة و�ل�صفافية خ�صو�صًا في 

�لدو�ئ��ر �لر�ص��مية �لقان��ون فوق �لجمي��ع ومفاده 

حماية �لجميع.

 ● هل تو�ســـعتم فـــي م�ســـاريعكم اإلى خارج 

االإمارات؟ وكيف تنظرون اإلى نه�سة اأبو ظبي؟

■ تعتب��ر �الإمار�ت محط �أنظ��ار �لعالم ولم تعد 

�صهرتها محلية بل �أ�صبحت عالمية ونحن من خالل 

�صركتنا »يونيمارين«،  قمنا بتو�صيع ن�صاطاتنا �إلى 

مملك��ة �لبحري��ن �آملي��ن �أن نتمكن من ط��رق �أبو�ب 

�لمملكة �لعربية �ل�صعودية. 

�أما بالن�ص��بة �إلى �أبو ظب��ي، فقد تميزت باإطالق 

متيزت �أب� ظبي 

باإطالق برنامج 

�ال�صتد�مة على �أ�ص�س 

متينة حيث �أ�ص�صت 

لالأجيال �ملقبلة 

م�صاريع مهمة
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ال�سيد جورج نعيم نجار يت�سلم الجائزة

ال�سيد عدنان مو�سى مقط�س يت�سلم �سهادة التفوق العالمية

برنام��ج �ال�ص��تد�مة على �أ�ص���س متينة حيث �أ�ص�ص��ت 

لالأجي��ال �لمقبل��ة م�ص��اريع مهم��ة ج��د� م��ن جهة، 

و�لمحافظ��ة على �لبيئة من خالل ��ص��تغالل �لطاقة 

�لبديل��ة وبن��اء �لمر�ف��ق �لحيوية كمدينة )م�ص��در( 

وغيرها من �لم�صاريع �لتي تقوم بها �لدولة م�صتندة 

�إلى �لمر�حل �لتي م��رت بها منذ عيد �لجلو�س �آنذ�ك 

بتولي �لمغفور له �ل�ص��يخ ز�يد بن �ص��لطان �آل نهيان 

طيب �هلل ثر�ه، وما �إن تولى مقاليد �لحكم في �لبالد 

حت��ى �نتقل��ت وبزم��ن قيا�ص��ي �إل��ى و�حة خ�ص��ر�ء 

ت�صتقطب �لعالم من كل حدب و�صوب.

وفي �ص��وء هذه �لروؤية، �صكل برنامج �ال�صتد�مة 

نفع��ًا كبي��ر�ً للمر�ح��ل �لم�ص��تقبلية لحماي��ة �لبيئ��ة 

و�لمحافظة عليها.

الطفرة العقارية

● تثيـــر الطفرة العقارية في االإمـــارات الكثير 

من االأ�ســـئلة وهي تاأثرت بطبيعـــة الحال باالأزمة 

العالمية. براأيكم كيف تقراأون هذه الطفرة العقارية 

وتداعياتها؟

■ بد�ية كان �ال�ص��تثمار ف��ي �الإمار�ت على عدة 

مر�ح��ل، وفي �أوج �ص��عود �لطفرة �لعقارية، �ص��هدت 

�لمرحل��ة �الأول��ى �رتفاع��ًا هائ��اًل الأ�ص��عار �ل�ص��قف 

و�لعق��ار�ت. و�لمرحل��ة �لثاني��ة ت�ص��كلت بعد حدوث 

�الأزم��ة �لعالمية، فمن ��ص��ترى ف��ي �لمرحلة �الأولى 

رب��ح ولم يخ�ص��ر وبقيت �أمو�له محفوظ��ة، ولكن من 

خ�ص��ر هو من ��ص��ترى في �لمرحلة �لثانية �أي ب�ص��عر 

يفوق �ل�ص��عر �الأول. لقد م��رت �الأزمة وعادت �الأمور 

�إل��ى حجمها �لطبيعي بتخطي �الأزمة. فالم�ص��احات 

�لكبرى من �لمباني بر�أيي يلزمها م�ص��ترين لملئها. 

وهن��ا �أ�ص��بح �لعر�س �أكثر م��ن �لطلب عل��ى �لعقار 

ل��ذ� ن��رى مبان �ص��اغرة ف��ي كل �لخلي��ج ولي�س في 

�الإمار�ت فح�صب.

● اأين هو لبنان من ا�ستثماراتكم وم�ساريعكم؟

■ بقي لبنان رغم م�ص��احته �ل�ص��يقة ن�ص��بة 

للمناط��ق �لو��ص��عة ف��ي �لخلي��ج،  بمن��اأى ع��ن 

�الأزمات �لعالمية، ولذلك بقيت �أ�ص��عار �لعقار�ت 

ف��ي لبن��ان مرتفع��ة، ي�ص��اف �إل��ى ه��ذ� �ن عدم 

توظيف �الأمو�ل �للبنانية ف��ي �لخارج يعود �إلى 

حكمة �الأ�ص��تاذ ريا�س �ص��المه، حاكم م�ص��رف 

لبنان، ففي عهده ��ص��تطاع لبن��ان �لحفاظ على 

و�صعه بمناأى عن �لهز�ت و�الأزمات �القت�صادية 

و�لمالية �لعالمية.

جائزة التفوق العالمية

العام ال�ســـابق اأحرزت �سركة يونيمارين موقعًا لها في مقدمة 

ال�ســـركات المناف�ســـة على جائزة التفوق العالمية في مدريد ـ 

ا�سبانيا.
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ر���ص��ال��ة �الإم�����ار�ت

جولة اأبناء �صهداء الجي�ض اإلى دبي وال�صارقة:

ن�صاطات تثقيفية ودعوات تكريمية

ف��ي �إط��ار ن�ص��اطاتها �ل�ص��نوية الأبن��اء �ل�ص��هد�ء في 

�لجي�س �للبناني، نظمت موؤ�ص�ص��ة �لمقدم �لمغو�ر �ل�ص��هيد 

�ص��بحي �لعاقوري، رحلة تثقيفي��ة لحو�لى 30 طفاًل من 

�أبناء �ل�ص��هد�ء �إل��ى �الإمار�ت �لعربي��ة �لمتحدة على مدى 

خم�صة �أيام.

نظم �لجولة ممثلو �لموؤ�ص�ص��ة، �ص��قيقة رج��ل �الأعمال 

�ص��ارل �أبي عبود، ناتالي �ص��اوول، ديانا غ�ص��ين. ور�فق 

�لوف��د ممثل قائ��د �لجي�س �لعم��اد جان قهوج��ي، �لعقيد 

هادي �أو�صي، ورئي�صة �لموؤ�ص�صة �ل�صيدة ليا �لعاقوري.

ت�ص��منت هذه �لرحلة �لعديد من �لن�صاطات و�لزيار�ت 

�إلى �أماكن مختلفة من مدينتي دبي و�ل�صارقة:

1 - حفل��ة ��ص��تقبال في �لغر�ند �أوتيل في �ل�ص��ارقة، 
تخلل��ه ع�ص��اء، و�لعاب ورق�س. نظم �لحفلة �ل�ص��يدة مارو 

ديب و�ل�صيد كرم كابو�س.

�لطبيع��ي  للتاري��خ  �ل�ص��ارقة  متح��ف  زي��ارة   -  2
و�لنباتي.

3 - زيارة متحف �ل�صارقة للح�صارة �الإ�صالمية.
�إلى �لمربى �لمائي في �لخان. 4 - زيارة 

5 - دع��وة �إلى ع�ص��اء في مطع��م �لطاحونة �لذهبية، 
تقدمة من �ل�صيد جالل غنطو�س.

�أوتيل في �ل�صارقة. 6 - ع�صاء تكريمي في �لغر�ند 
�إلى متحف دبي. 7 - زيارة 

8 - رحل��ة بحري��ة في �لباخرة برفق��ة �لكابتن عبد 
اب.

ّ
�لقادر ك�ص

9 - ق�صاء يوم كامل في دريم الند وتر بارك، حيث 
قدم �ل�ص��يد مي�ص��ال فرحات قالب حل��وى لالأبناء. وكذلك 

ق��دم �الأ�ص��تاذ توفي��ق �لد�ع��وق حقائ��ب مليئ��ة بالهد�يا 

لالأبناء

10 - ��ص��تقبل �الأ�ص��تاذ فادي �ل�ص��فدي �أبناء �صهد�ء 
�لجي���س ف��ي مطع��م �ص��فدي � دبي  �ل��ذي ق��دم قالبًا من 

�لحلوى �إ�صافة �إلى غد�ء وع�صاء.

ف��ي �لخت��ام قدمت موؤ�ص�ص��ة �لمق��دم �لمغو�ر �ل�ص��هيد 

�ص��بحي �لعاق��وري، �ل�ص��كر �إلى �ل�ص��يد فادي �أب��و رحال 

مدير �لغر�ند �أوتيل، �لذي �ص��اعد و�ص��هل مهمة �لموؤ�ص�ص��ة 

لجه��ة تاأمين �القامة في �الأوتيل. و�ل�ص��كر �أي�ص��ًا لجميع 

�لعاملين من �إد�ريين وموظفين لجهودهم في �نجاح هذه 

�لرحل��ة �لتثقيفية الأبناء �ص��هد�ء �لجي���س، �لتي دلت على 

عم��ق �لتالح��م �لذي يجمع �ل�ص��عبين �ل�ص��قيقين �للبناني 

و�الإمار�تي في �إطار �لتعاون �لم�صتمر بين �لبلدين.

ابناء ال�سهداء في احدى جوالتهم

تهنئة و�سكر لقادة ال�سرطة في االمارات

جائزة تقديرية
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ر�صالة �صوريا

�نتخاب �ل�صهابي رئي�صاً الحتاد غرف �ل�صناعة �ل�ص�رية

ال�صهابي: �صوء اأخ�صر لل�صناعيين ال�صتيراد الغاز

و�أ�ص��اف �ل�ص��هابي: �إن �لعم��ل يج��ب �أن يك��ون 

ب��روح �لفريق �لو�حد حتى يك��ون له �أثر �إيجابي في 

�ل�ص��ناعة ب�ص��كل عام وال�ص��يما �أن هناك �لعديد من 

�لنقاط و�لدر��ص��ات و�القتر�حات �لتي تم رفعها �إلى 

�لحكومة الإنقاذ �ل�ص��ناعة �لوطنية �لتي �ص��وف يتم 

�لعمل على متابعتها من خالل رئا�صة �التحاد.

 و�أك��د �ل�ص��هابي �أن �لتعاون �ص��يتم بين �لجميع 

لتاأ�ص��ي�س حزم��ة من �لحل��ول �لتو�فقي��ة �لتي توؤمن 

حق��وق �لدول��ة وخزينته��ا وبالوق��ت نف�ص��ه ال تقف 

عثرة �أمام �لعملية �لتنموية �ل�ص��ناعية. م�ص��ير�ً �إلى 

�أنه لدينا �لعديد من �لم�صاكل �لتي يتجلى �أبرزها في 

رفع ت�ص��عيرة �لكهرباء �لت��ي ال يمكن �أن نقبلها باأي 

�ص��كل من �الأ�ص��كال وهو ما �ص��بق �أن ت��م �العتر��س 

علي��ه من خ��الل غ��رف �ل�ص��ناعة كم��ا �أن �الأمر لم 

يقت�ص��ر عل��ى م�ص��كلة �لكهرب��اء فق��ط ب��ل �لمازوت 

و�لفيول و�لتي لم تعد �لم�ص��كلة في �رتفاع �صعره بل 

في تاأمينه ال�صتمر�ر عمل �لمن�صاآت �ل�صناعية.

و�أ�ص��اف �ل�ص��هابي: لدين��ا م�ص��اكل ف��ي �لفيول 

و�لغاز وم�ص��اكل بكلف وفو�ئد �الإقر��س �إ�صافة �إلى 

م�ص��اكل �لم�ص��اريع �ل�ص��غيرة �لتي لم تح��ظ بالدعم 

�لحكومي �لالزم من حيث �إعطاوؤها تموياًل منا�صبًا، 

لدين��ا �أي�ص��ًا قان��ون �ال�ص��تثمار �لعال��ق كم��ا �أنن��ا 

بحاجة لتوطيد �لعالقة مع وز�رة �لتعليم �لعالي من 

�أج��ل عقد �تفاقي��ات مع مختل��ف �لجامعات بهدف 

تدريب وتاأهيل �لطالب �إ�ص��افة �إلى مو��ص��يع مهمة 

�أخرى كمو�صوع �لعمال �لذين بحاجة الهتمام �أكثر 

من حيث تاأمي��ن وخلق فر�س عمل جديدة، كل هذه 

�لمو��ص��يع يجب �أن تطرح �ليوم با�ص��م �تحاد غرف 

�ل�صناعة ولي�س با�صم �لغرف فقط.

و�أ�صار �ل�ص��هابي رد�ً على ت�صاوؤل �صحافي حول 

مو�صع ��صتير�د �لغاز �إلى �أن وز�رة �لنفط و�القت�صاد 

�أعطت �لمو�فقة لل�صناعيين على ��صتير�د �لغاز.

الأن��ه من غي��ر �لممك��ن �أن يكون ل��دى �لحكومة 

عقب��ات ف��ي �لعم��ل و�ال�ص��تير�د ب�ص��بب �لعقوب��ات 

�لمفرو�ص��ة عليه��ا وبالوقت نف�ص��ه تق��وم باحتكار 

�لقر�ر�ت �لتي تعتبر مهمة جد�ً وما نطمح له �ليوم �أن 

تحرر �لحكومة �لعمل بجميع �لقر�ر�ت �لم�صتع�ص��ية 

لديه��ا �إلى �لقطاع �لخا�س �لذي بدوره ي�ص��تطيع �أن 

يدبر �أمره وال�ص��يما �أن لديه مرونة �أكثر في �لتعامل 

ونح��ن �ليوم ل�ص��نا بمرحل��ة �أزمة بل نح��ن بمرحلة 

حرب ومن ثم �لقطاع �لخا�س �لوطني يملك فعالية 

ون�ص��اطًا وي�ص��تطيع �لقيام بدوره �لوطن��ي وتاأمين 

�لعديد من �حتياجاته �الأ�صا�ص��ية وما يحتاجه فقط 

ه��و مرونة في �لقو�نين ودعم من �لحكومة. و�أ�ص��ار 

�ل�ص��هابي �إلى �أنه وخالل زيارة وزي��ر �لكهرباء �إلى 

غرفة �ص��ناعة حلب ت��م �التفاق على ت�ص��كيل لجنة 

م��ن مختلف �لجهات �ل�ص��ناعية و�لنف��ط و�لكهرباء 

وغ��رف �ل�ص��ناعة �إال �أنه حتى �ليوم لم يتم ت�ص��كيل 

ه��ذه �للجن��ة علم��ًا �أنه ت��م تقديم وط��رح �لعديد من 

�الأ�صماء لها.

كم��ا �أنه تم �قت��ر�ح ورفع در��ص��ة �إل��ى �لجهات 

�لمعنية تت�ص��من تق�صيم �ل�ص��ناعة �إلى �صر�ئح وبينا 

فيها �أن هناك �صر�ئح تتحمل زيادة �أ�صعار �لكهرباء 

ولدينا �ص��ناعات مثل �لبال�ص��تيك و�لحديد و�لغزول 

ال تتحم��ل بالتاأكيد هذه �لزيادة �لكبيرة في �أ�ص��عار 

�لكهرب��اء. وهذ� ما يجب �أن يوؤخذ بالح�ص��بان الفتًا 

�إلى �أننا ك�صناعيين ل�صنا مع �صيا�صة �لدعم بالمطلق 

ولك��ن نحن ننظ��ر �إلى �صيا�ص��ة �لميز�ت �لتف�ص��يلية 

وه��ذ� يعتبر مفهومًا �أ�ص��مل الأنه في حال تم �ص��حب 

�لدعم فيجب بالمقابل �أن تكون هناك ميز�ت وبد�ئل 

�أخرى كر�ص��وم حماية لل�ص��ناعة �لوطنية ومخفر�ت 

�ص��ريبية.. ودعم ت�ص��دير وغيرها من �لق�صايا �لتي 

يج��ب �أن تعال��ج مبا�ص��رة م��ع �لحكوم��ة لتد�وله��ا 

ومناق�صتها و�لبت فيها ب�صكل �صريع.

و�أك��د �ل�ص��هابي �أنه خالل �الأيام �لقادمة �ص��وف 

يتم �الإ�صر�ع بت�صكيل �للجنة �لمتفق عليها مع وز�رة 

�لكهرب��اء مع �لتاأكيد �أن عم��ل �التحاد ال يلغي عمل 

غ��رف �ل�ص��ناعة.. و�التح��اد يكبر بالغ��رف وما هو 

مطل��وب من �لغرف �أن ترفع مقترحاتها و�أن تن�ص��ط 

ف��ي عمله��ا �أكث��ر ونح��ن كاتحاد �ص��وف ندع��م هذ� 

�لن�صاط ونزيل جميع �لعقبات �لتي تعتر�صه.

و�أو�صح �ل�ص��هابي �أن مقر �تحاد غرف �ل�صناعة 

وح�ص��ب �لمر�ص��وم �لجمه��وري �ص��يبقى ف��ي حم�س 

ولك��ن �ص��يتم فتح فروع ل��ه في جمي��ع �لمحافظات 

�ل�ص��ناعية �لرئي�ص��ية كحل��ب ودم�ص��ق �لت��ي �ص��يتم 

�فتتاح �لفرع �الأول التحاد �لغرف فيها.

بدوره رئي�س غرفة �صناعة دم�صق با�صل �لحموي 

ق��ال: تم��ت �إعادة �نتخ��اب غرف �ل�ص��ناعة ومكتب 

�التحاد وكان �لتو�فق هو عنو�ن هذ� �للقاء وعنو�ن 

فاز املهندس فارس الشهابي بانتخابات رئاسة احتاد غرف الصناعة السورية 
ومت انتخاب باسل احلموي ولبيب إخوان نائبني للرئيس.

غرف  بني  متميزاً  تعاوناً  تشهد  سوف  املقبلة  املرحلة  أن  الشهابي  وأكد 
لم  على  يعمل  سوف  الصناعة  غرف  احتاد  أن  والسيما  واالحتاد  الصناعة 
شمل مختلف أعضاء غرف الصناعة ومن مختلف املناطق واالبتعاد متاماً 
وبندية  اجلماعي  العمل  بروح  والعمل  والتهميش  واإلقصاء  املناطقية  عن 
مع احلكومة حلل املشاكل العالقة والتي تعرقل تطور الصناعة الوطنية 
أمام  العقبات  لتذليل  والسياسات  احللول  طرح  يتم  سوف  أنه  إلى  الفتاً 
الصناعيني أي العمل بنشاط مؤكداً أن ما جرى في غرفة صناعة حلب من 
أفكار وطروحات سوف يتم نقله إلى جميع الغرف ألن احتاد غرف الصناعة 

ليس حكراً على غرفة دون غيرها.

فار�س ال�سهابي
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ه��ذه �النتخابات حيث تم �نتخاب فار�س �ل�ص��هابي 

رئي�صًا التحاد غرف �ل�ص��ناعة و�لنائب �الأول با�صل 

�لحم��وي ولبيب �إخ��و�ن نائبًا ثاني��ًا و�التفاق على 

بقاء جميع �لمكاتب على ما هو عليه.

و�أكد �لحموي �أن �الجتماع غلب عليه طابع �لود 

بعيد�ً عن �لح�صا�ص��يات و�لمن��اور�ت وتخللته بع�س 

�لمد�خ��الت �لت��ي تخ��دم �ل�ص��ناعة �لوطني��ة الفتًا 

�إلى �أنه �ص��يكون هناك برنامج عمل لالتحاد �ص��وف 

يق��رر بالجل�ص��ة �لمقبلة �لمقرر عقده��ا خالل �الأيام 

�لقادمة.

و�أ�ص��ار �إل��ى �أن ج��دول �أعم��ال �التح��اد �لقادم 

به��ا  يطال��ب  �لت��ي  �لنق��اط  م��ن  �لكثي��ر  يت�ص��من 

�ل�ص��ناعيون وخا�صة مو�صوع �لت�ص��ويق �لخارجي 

لت�صجيع �ل�صناعة �لوطنية.

كم��ا �أنه وخ��الل �الجتماع �لقادم �ص��وف تقوم 

جمي��ع �لغ��رف بتقديم ورق��ة عمل تت�ص��من مطالب 

�الأور�ق  ه��ذه  عل��ى  وبن��اء  �ل�ص��ناعيين  جمي��ع 

و�لمطالب �صيتم �الإعالن عن خطة عمل �تحاد غرف 

�ل�ص��ناعة �لقادم��ة. ويتجل��ى في �أبرزها مو�ص��وع 

ت�ص��عيرة �لكهرباء وتاأمين �لفيول و�لنقل وتمويل �أو 

دعم �لم�صتورد�ت بالقطع عند ��صتير�دها �إ�صافة �إلى 

غيرها من �لمو��صيع �لمهمة �لتي تحتاج �إلى در��صة 

وبالتال��ي يت��م �الإع��الن عنه��ا وتوجيهه��ا للوزر�ء 

�لمخت�ص��ين ورئي�س مجل�س �لوزر�ء الإقر�رها ب�صكل 

ر�صمي. و�أ�ص��اف �لحموي: �إن �إعادة ت�صكيل �التحاد 

تم��ت �أم�س بتوجيه��ات وزير �ل�ص��ناعة وخطة عمل 

�لوز�رة بالتعاون مع �تحاد �لغرف.

�أنط��و�ن  �ل�ص��ناعي  �أك��د  ذ�ت��ه  �ل�ص��ياق  وف��ي 

بيتنجانة �أن �أبرز ما يميز �الجتماع هو �لتو�فق بين 

جميع �ل�ص��ناعيين على فوز حلب برئا�ص��ة �التحاد 

�لتي ح�صل عليها فار�س �ل�صهابي وبالمقابل هناك 

ثالث��ة �أع�ص��اء م��ن دم�ص��ق با�ص��ل �لحم��وي و�أيمن 

مول��وي وب�ص��ار حتاح��ت. �أم��ا �أمان��ة �ص��ر �التحاد 

فق��د بقي��ت لمحافظة حماة و�لخ��ازن لحم�س وهذ� 

�لت��و�زن يوؤك��د �أن �لفت��رة �لقادم��ة �صت�ص��هد تعاونًا 

متميز�ً بين غرف �ل�صناعة و�صيتم �لتركيز على دعم 

�ل�صناعيين لبع�صهم �لبع�س.

يتقبلون التهاني

�ل�صناعي�ن يرحب�ن بقر�ر �ل�صماح با�صتري�د �خلي�ط �لقطنية 

�أ�ص��در وزير �القت�صاد و�لتجارة �لدكتور محمد ن�ص��ال �ل�صعار �أم�س قر�ر�ً 

ي�ص��مح بموجب��ه لكافة �لم�ص��توردين با�ص��تير�د �لخي��وط �لقطني��ة �لممزوجة 

و�لمون�ص��ة م��ن �لبندي��ن �لجمركيي��ن )5205( و)5206( تحت��وي عل��ى �أكثر 

م��ن 85 % وم��ن وزنه��ا قطفًا وم��ن جمي��ع �لنمر، ��ص��تثناًء من �أح��كام منع 

�ال�صتير�د.

ون���س �لق��ر�ر على �أن ت�ص��دد �لقيمة وفق �أح��كام قر�ر �ل��وز�رة رقم 53 

تاري��خ 12 كان��ون �لثان��ي 2012، و�أن يعم��ل بالقر�ر �عتب��ار�ً من تاريخ 

�صدوره.

وتعليقًا على هذ� �لقر�ر قال ع�ص��و غرفة �ص��ناعة دم�ص��ق ه�ص��ام �لحلبي 

في ت�ص��ريح ل�»�لوطن«: نحن �ل�صناعيين نوؤيد �ص��دور �أي قر�ر ي�صمح بدخول 

�لمو�د �الأولية �لتي تدخل في �ل�ص��ناعات �لمحلية ما ي�صاعد في تحريك عجلة 

�ل�ص��ناعة وفي تخفيف �الأعباء على �ل�صناعي و�لم�صتهلك �أي�صًا علمًا �أنه كان 

مطلبًا للعديد من �صناعيي �لن�صيج خالل �لفترة �الأخيرة. و�أ�صار �لحلبي �إلى �أن 

نع في �صورية، ولكن هناك �صناعة محلية تماثله  هذ� �لنوع من �لخيوط ال ي�صّ

وهذ� �ل�صماح قد ينعك�س على �الأ�صعار �لموجودة في �ل�صوق.

من جهته �أثنى �ل�ص��ناعي بدر �لناطور عبر »�لوطن« وز�رة �القت�صاد على 

�ال�ص��تجابة لطلب �ل�ص��ناعيين في غرفتي �صناعة دم�صق وحلب و�تحاد غرف 

�ل�صناعة.

ولف��ت �إلى �أن هذه �الأ�ص��ناف من �لخيوط �لتي �ص��مح با�ص��تير�دها تعتبر 

��نع في  من �الأ�ص��ناف �لمهمة جد�ً ل�ص��ناعة �الألب�ص��ة محليًا علمًا �أنه غير م�صّ

�ص��ورية، ومن ثم كان هناك �ص��رورة لهذ� �لقر�ر، و�عتبر �أن �ل�صماح با�صتير�د 

�لمو�د �الأولية �لد�خلة في �ل�صناعة �لن�صيجية �أهم من �ل�صماح با�صتير�د �لمو�د 

�لن�صيجية �لمنتهية �ل�صنع.

وك�ص��ف �لناطور �أن �لكثير من عقود �لت�ص��دير �إلى �أوروبا كانت تاأتي �إلى 

�لبل��د ولك��ن لم يكن �ل�ص��ناعيون قادرين على تنفيذها ب�ص��بب عدم توفر هذه 

�لم��ادة �الأولي��ة �لمطلوب��ة، و�لمتمثل��ة بهذ� �لن��وع من �لخي��وط، وكنا نطالب 

بال�ص��ماح با�ص��تير�ده قبل �ص��دور �صل�ص��لة �لعقوبات �الأخيرة بحق �صورية �أما 

�ليوم فالم�صكلة �أن �لعقود �إلى �أوروبا متوقفة ولكن عملنا م�صتمر دون توقف، 

ونقوم بتهيئة �الأمور على �أ�ص��ا�س �أن �الأزمة �صبه منتهية و�أن عجلة �القت�صاد 

�صترجع �إلى و�صعها �لطبيعي.

وبّي��ن �لناط��ور �أن �لذي يحرك �ص��ناعيي �لن�ص��يج �ل�ص��وريين ف��ي �لوقت 

�لحالي هي �أ�ص��و�ق ف��ي بع�س �لدول �لعربية فقط مثل: �الأردن وليبيا وم�ص��ر 

ودول �لخليج، »ونقوم باإقامة �صل�صلة معار�س ناجحة في هذه �لدول و�آخرها 

�لمعر���س �ل��ذي �أقيم في عم��ان، ولكن �لعقود �إل��ى �ل��دول �الأوروبية متوقفة 

نهائيًا ح�ص��ب معلوماتي«، و��ص��فًا حركة �ل�ص��وق �لمحلية �لد�خلية باأنها في 

و�صع �صيئ جد�ً، ويقت�صر �لت�صدير على بع�س �لدول �لعربية.
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ر�صالة �لعر�ق

فـي تفعيــل الـواقع االقت�صــادي العــراقــي

اإنعـا�ض القطـاع الخـا�ض اأ�صبح �صـروريًا 

�لعر�ق��ي يعان��ي م��ن  �القت�ص��اد  �ن  ذك��ر خبي��ر 

ت�ص��وه هوية قطاع��ه �لخا�س، محذر� م��ن زيادة تدفق 

روؤو���س �الم��و�ل �لعر�قية �لى �لخارج و�ال�ص��تثمار في 

دول �لج��و�ر، في وقت يعد �لعر�ق في��ه بام�س �لحاجة 

لتن�ص��يط قطاع��ه �لخا���س وتفعي��ل جمي��ع �لجو�ن��ب 

�النتاجية فيه.

ويعد �لقطاع �لخا�س بح�ص��ب �لعديد من �لمعنيين 

في �ل�صاأن �القت�صادي �لعر�قي �ل�صريان �لذي يمكن �ن 

يغذي جمي��ع �لفعاليات �لتنموية في �لبلد ويعمل على 

�نعا�س جو�ن ب عديدة في �لج�صد �القت�صادي، ال�صيما 

�لق�صاء على �لبطالة وتخفيف حدة �لفقر.

وي�ص��عى �لعر�ق �لى خ�صخ�صة �لمئات من �صركات 

�لقط��اع �لع��ام في��ه، ال�ص��يما بع��د �النتهاء من و�ص��ع 

�ل�صورة �لنهائية لتلك �لخطوة و�لتي �صميت ب�) خارطة 

طريق خ�صخ�ص��ة �ل�ص��ركات �لعامة في �لعر�ق( و�لتي 

��ص��رفت عل��ي و�ص��عها ف��رق �قت�ص��ادية متخ�ص�ص��ة، 

وتعمل �لخريطة �لتي ح�ص��لت )�ل�ص��باح( على ن�ص��خة 

منه��ا �ل��ى تحوي��ل �ل�ص��ركات �لمملوك��ة للدول��ة وغير 

�لمنتجة �لى �لم�ص��اهمة ومن ثم �ل��ى �لقطاع �لخا�س، 

ويهدف �الجر�ء �لى تفعيل �لو�قع �النتاجي في �لعر�ق 

وجعله قادر�ً على �لمناف�صة مع �لم�صتورد.

ويقول �لخبير �القت�ص��ادي توفيق �لمانع: �لقطاع 

�لخا���س �لعر�قي �ليوم هو �لجه��ة �لوحيدة �لتي تقوم 

بجمي��ع عملي��ات �ال�ص��تير�د �ص��و�ء ل��وز�ر�ت �لدولة �أو 

مبا�ص��رة لل�ص��وق �لمحلي��ة، ولك��ن بع�ص����و�ئية وبدون 

تنظي��م �أو �ص��و�بط مح��ددة، وه��ذ� ناج��م عن �ص��عف 

�لتجرب��ة ف��ي ممار�ص��ة دوره ف��ي �لبالد ل��ذ� فان على 

�لقطاع �لخا�س �ن يقطع م�ص��و�ر� طويال و معقد� لي�صق 

م�ص��يرته ف��ي بلد م��از�ل يعاني من �ث��ار �لمركزية في 

ت�صيير و�قعه �القت�صادي.

�لقط��اع  �إن �صخ�ص��ية وهوي��ة  �لمان��ع:  و��ص��اف 

�لخا�س حاليا لي�ص��ت و��صحة فقد ت�ص��رب ر��س �لمال 

�لعر�قي و ��صتوطن عدد� من �لدول �لمجاورة و�إن �لعديد 

من �لخطوط �لتجارية د�خل �لعر�ق يتم �الإم�صاك بها و 

تحريكها من �لخارج وكثير� من �لب�ص��ائع �لمعرو�صة 

ف��ي �الأ�ص��و�ق �لمحلي��ة مث��ال هي ب�ص��ائع ر�ك��دة في 

�الأ�صو�ق �لمجاورة و يجري �صخها �إلى �أ�صو�قنا  ب�صبب 

�لتح�صن �لن�صبي لمدخوالت بع�س �ل�صر�ئح �الجتماعية 

لت�ص��يف �عباء عل��ى كاهل �لعر�قيين دون �أن ت�ص��اهم 

في ترقيع �لحالة �القت�صادية في �لبالد.

وت�ص��ير �الح�ص��ائيات �لى �ن ما ن�صبته 85 بالمئة 

من م�صاريع و�صركات �لقطاع �لعر�قي �لخا�س متوقفة 

عن �لعمل، ويعزو معنيون بال�ص��اأن �القت�صادي ��صباب 

ذل��ك �ل��ى �نفتاح �لح��دود على م�ص��ر�عيها �مام تدفق 

مختلف �ل�ص��لع و�لب�ص��ائع �لم�ص��توردة، وتر�جع حجم 

�لدعم �لمقدم من قبل �لحكومة �صو�ء على هيئة قرو�س 

مالية �و بو��ص��طة ت�صريع قر�ر�ت وتو�صيات تفعل عمل 

هذ� �لقطاع.

و�نتقد �لمانع ما ��ص��ماها ب�)�لع�صو�ئية(�لحا�ص��لة 

في �لعر�س و�لطلب وغياب �لدر��ص��ة �لمو�صوعية �لتي 

تبي��ن باالأرقام ما يجري عل��ى �ر�س �لو�قع في حركة 

�لتج��ارة و �لعقار�ت و �لخدمات �لهند�ص��ية و غيرها و 

�لت��ي يمكن م��ن خاللها �إج��ر�ء �لمقارنات �ل�ص��رورية 

ال�ص��تنتاج قو�ني��ن �لمرحل��ة �القت�ص��ادية، د�عي��ا في 

�لوقت ذ�ته �أ�صاتذة �لجامعات و�لموؤ�ص�صات القت�صادية 

الغن��اء �أ�ص��و�قنا بالبح��ث و �لدر��ص��ة و لينال��و� بذل��ك 

�صرف �لم�صاهمة بر�ص��م �ل�صورة �لوطنية القت�صادنا و 

�إن عليهم ر�ص��د حركة ر��س �لمال و �صادر�ت وو�رد�ت 

�لع��ر�ق وتطبيق �لمقايي�س �لدولي��ة في هذه �لمجاالت  

وو�ص��ع �لموؤ�ص��ر�ت و �لخط��وط �لحمر�ء �لت��ي ال يمكن 

تجاوزها حماية القت�صادنا و تعزيز� لدور هذ� �لعامل 

في �إعادة بناء �لعر�ق، ذ�كر �نه في �لدرجة �ال�صا�س فان 

ذلك يعتبر من ��صا�صيات عمل وز�رة �لتخطيط و�لمالية 

و�لتجارة فقط الأنهم يملكون قاعدة �لبيانات.

ولف��ت �لمانع �ل��ى �ن �لقطاع �لخا���س يعاني من 

�ص��عف و�ص��حه في ر�أ�س �لمال وقلة �لخبرة في �إد�رته 

وتر�جع دعم �لدولة �لفني و�لمالي، ف�ص��ال عن تخاذل 

دور �لم�ص��ارف �لخا�ص��ة �لت��ي ينبغ��ي �ن تق��دم لهذ� 

�لقطاع �عتماد�ت مالية مفتوحة ب�ص��مانات �لب�صائع 

و�ل�صلع �لم�صتوردة كما هو �لحال في دول �لعالم.

و�ص��دد �لخبي��ر عل��ى �ن هذ� �الأم��ر )�نعا���س �لقطاع 

�لخا���س( يتطل��ب تحدي��د �أه��د�ف �قت�ص��ادية ثابت��ة و 

مدرو�ص��ة و ه��و �أمر غائب حتى �الن وخ�صو�ص��ا توجيه 

�القت�ص��اد �لعر�قي نحو �لتناف�س �لحقيقي، معتبر� �الأمر 

ف��ي غاية �الأهمي��ة، ود�عيا �ل��ى مر�جع��ة �لقو�نين �لتي 

جعل��ت �لقط��اع �لخا���س عاج��ز�ً ع��ن تنمية �القت�ص��اد 

وهدمت �الأ�ص�س و�لقو�عد �لتي من �لممكن �الرتكاز عليها 

لل�صروع باال�صتثمار �و �العمار وت�صييد �لبنى �لتحتية.

وحث �لعقابي على �ص��رورة و�صع �لبر�مج �لكفيلة 

بت�ص��غيل �لبن��ى �لتحتية ف��ي �لمجاالت �لت��ي ال يرغب 

�لقط��اع �لخا���س �ال�ص��تثمار فيها، ومعالج��ة �لبطالة 

و �لح��د من �لتذمر م��ن تدني �لخدمات �لعامة، ف�ص��ال 

ع��ن تحدي��د مجاالت �ال�ص��تثمار ح�ص��ب نوعي��ة �لطلب 

و�لحاجة ل�ص��لعة معينة في �ل�ص��وق �لمحلي وال عالقة 

لها باي جهة و�لم�صتثمر هو �لجهة �لتي تختار �لطريق 

�لمنا�صب لتحقيق �إرباح عالية.

ف��ي  و�لمخت�ص��ين  �لخب��ر�ء  م��ن  �لعدي��د  ويع��ول 

�ل�ص��اأن �القت�ص��ادي على �همية ودور �لقطاع �لخا�س 

ف��ي �نعا�س �لع�ص��ر�ت من �لمه��ن في �لع��ر�ق، وتفعيل 

�ل�ص��ناعات �لتي كان �لبلد ي�صتهر بها ال�صيما �لغذ�ئية 

ك�ص��ناعة �لتم��ور، موؤكدي��ن عل��ى �همي��ة �ن ت�ص��عى 

�لحكومة وب�ص��كل جدي لتاأهيل �ص��ركات �لقطاع �لعام 

وتحويلها فيما بعد �لى �ص��ركات خا�صة بغية تمكينها 

من �النتاج و�لمناف�صة.
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��ص��اد مدير عام م�ص��رف �لر�ص��يد باأهمي��ة ودور 

�لم�ص��اريع �ل�ص��غيرة ف��ي تنمي��ة �القت�ص��اد �لعر�قي 

وتقلي��ل ن�ص��ب �لبطال��ة وتخفي��ف مع��دالت �لفقر في 

�لعر�ق، الفتا �لى �ن �لر�صيد قرر منح �لر�غبين بتا�صي�س 

م�صاريع �صغيرة قرو�ص��ًا ت�صل �لى 20 مليون دينار 

وبفترة �ص��د�د تبلغ ثالث �صنو�ت، وفيما �لعر�ق ي�صعى 

�ل��ى تطوي��ر و�ق��ع �لم�ص��اريع �ال�ص��تثمارية وتفعي��ل 

�لجو�ن��ب �النتاجية لديه، �كد مدير عام �لم�ص��رف �ن 

حج��م �لمبال��غ �لمالية �لتي خ�ص�ص��ها �لر�ص��يد لدعم 

�لقطاع �لخا�س بلغت 200 مليار دينار،

الفتا �لى �ن تلك �الرقام �صتكون ذ�ت قيمة كبيرة 

في حال نفذ �لعر�ق م�صاريع �صتر�تيجية مهمة يمكن 

�ن تنعك���س �يجابا على و�قع �لتنمية �لم�ص��تد�مة في 

�لبلد، موؤكد� �ن �لم�ص��رف على ��صتعد�د تام لدعم تلك 

�لم�صاريع �لكبيرة حال تنفيذها على �ر�س �لو�قع.

وق��ال كاظ��م نا�ص��ور: �ن م�ص��رف �لر�ص��يد من��ح 

�ص��الحيات و��ص��عة لم��در�ء فروع��ه �لمنت�ص��رة ف��ي 

عم��وم �لع��ر�ق لت�ص��هيل من��ح �لقرو�س �لمخ�ص�ص��ة 

�ل�ص��الحيات  وه��ذه  �ل�ص��غيرة،  �لم�ص��اريع  القام��ة 

ت�ص��مل تخ�ص��ي�س مبل��غ ال يزيد ع��ن �ل��� 20 مليون 

دينار لتنفيذ م�ص��اريع �ص��ناعية �و تجارية متنوعة، 

مو�ص��حا �ن �لم�ص��رف هي��اأ �م��و�ال جي��دة يمكن �ن 

تلبي طلبات �لعديد من �لر�غبين بتاأ�ص��ي�س م�ص��اريع 

��صتثمارية �صو�ء كانت �صناعية �م تجارية ويمكن �ن 

ت�ص��د حاجة �ل�صوق �لمحلية من �لمو�د و�ل�صلع وتعمل 

على ت�صغيل �كبر قدر ممكن من �لعاطلين عن �لعمل.

و�و�صح نا�صور �ن �غلب بلد�ن �لعالم تعمل ب�صكل 

دوؤوب على تقوية وتعظيم دور �لم�ص��اريع �ل�ص��غيرة 

فيها، وهي �ذ تقدم على ذلك فانها تعي ب�صكل و��صح 

�مكاني��ة ودور ه��ذه �لم�ص��اريع ف��ي تن�ص��يط �لو�ق��ع 

�القت�ص��ادي فيها، لذ� فان م�ص��رف �لر�ص��يد وح�صب 

فل�صفته �لخا�صة فانه يوؤكد �ن تنوع وتعدد �لم�صاريع 

�لحرفية �ل�صغيرة يمكن �ن يكون عامال لتقوية �لو�قع 

�القت�ص��ادي ب�ص��كل عام، مبينا �ن �لم�صاريع �لكبيرة 

هي حا�صل �ن�ص��طة جميع �ل�صناعات �ل�صغيرة �لتي 

يمكن �ن تقدم لها �لدعم لت�ص��بح فيما بعد م�ص��اريع 

يعتد بها في �لمجال �النتاجي للبلد.

ولفت نا�ص��ور �لى �ن �لخطط �لم�ص��تقبلية تق�ص��ي 

بزيادة ر��س مال �لم�ص��رف، وترتيب �عادة هيكليته 

�الد�رية، و��صتخد�م �لتقانات �لم�صرفية �لحديثة في 

�لنظام �ل�ص��امل، ف�ص��ال عن �ل�ص��عي �لى �النتقال �لى 

مبنى جديد �صي�ص��عى �لم�صرف �لى بنائه �و ��صتغالل 

�حدى �لبنايات �لعائدة له، مو�ص��حا �ن مكننة �لعمل 

�لم�ص��رفي ��ص��بحت عامال �ص��روريا، غير �ن نا�صور 

��صر وجود بع�س �لعو�ئق �لتي تعتر�س عملية مكننة 

�لم�ص��رف، ذ�ك��ر� �ن �برزه��ا تقاطع بع���س �النظمة 

و�لقو�نين.

ولف��ت �لى �ن �لود�ئ��ع �لحكومية ت�ص��كل �لجانب 

�الكبر في �مو�ل �لم�ص��رف، لذ� ف��ان عملية �النتقال 

�ل��ى �النظمة �لم�ص��رفية �لمتط��ورة ينبغ��ي �ن يلبي 

جمي��ع �حتياج��ات �لمودعي��ن، وه��ذ� مادف��ع جميع 

�لعاملي��ن ف��ي �لر�ص��يد �لى در��ص��ة، هذ� �المر ب�ص��كل 

م�ص��تفي�س بغية ��ص��تثمار �مو�ل �لم�ص��رف بال�ص��كل 

�المثل ال�صيما و�نها ت�صكل كتلة نقدية �صخمة.

و��ص��ار نا�ص��ور �لى �ن �لر�ص��يد يعمل ب�صكل جدي 

ومثمر مع �لم�ص��ارف �لخا�صة وعدد من �لعمالء في 

بل��د�ن عالمية، مبين��ا �ن حجم �لتع��اون مع �لقطاع 

�لم�ص��رفي �لخا���س يع��د جي��د� ف�ص��ال ع��ن وج��ود 

مر��ص��لين كب��ار �خرين ف��ي �ميركا و�ورب��ا يقدمون 

خدمات م�صرفية متميزة للر�صيد.

ولف��ت �لمدي��ر �لعام �لى �ن �ص��افي �الرباح �لتي 

حققه��ا م�ص��رف �لر�ص��يد للع��ام �لما�ص��ي ز�دت عن 

10 ملي��ار�ت دينار، وهو م�ص��تمر في ك�ص��ب فر�س 
��صتثمارية يمكن �ن تعمل على زيادة ر�أ�س ماله وفي 

ذ�ت �لوق��ت تلبي �حتياج��ات �لعديد م��ن �لقطاعات 

�النتاجية �لمهمة في �القت�صاد �لوطني، 

10 مليار�ت دوالر حجم �لتبادل �لتجاري مع تركيا
   �علن��ت وز�رة �لتج��ارة �ن حج��م �لتبادل �لتجاري م��ع تركيا بلغ 10 ملي��ار�ت و736مليون دوالر .

وقالت مدير �عالم �لوز�رة  فوزية حميد ل�)�لمركز �الخباري ل�صبكة �العالم �لعر�قي( �إن » حجم �لتبادل 

�لتج��اري م��ع تركيا بلغ 10 مليار�ت و736 مليون دوالر«. و�أ�ص��افت �أن »  حجم �ال�ص��تير�د من تركيا  8 

ملي��ار�ت و396 ملي��ون دوالر وحج��م  �ص��ادر�ت �لع��ر�ق �إلى تركيا بل��غ مليارين و340 ملي��ون دوالر «.

�لع��ام  خ��الل  تركي��ا  م��ع  �لتج��اري  �لتب��ادل  رف��ع  �إل��ى  ي�ص��عى  »�لع��ر�ق  �أن  �إل��ى  و��ص��ارت 

�لبلدي��ن«. بي��ن  و�القت�ص��ادية  �لتجاري��ة  �لعالق��ات  تعزي��ز  �ص��اأنه  م��ن  و�ل��ذي  �لج��اري 

و�علن��ت وز�رة �لتج��ارة �ن حج��م �لتب��ادل �لتج��اري مع �ي��ر�ن بلغ 6 ملي��ار�ت و221 ملي��ون دوالر

لديه��ا  �لت��ي  �الإقليمي��ة  �ل��دول  م��ع  متع��ددة  ��ص��تثمارية  مج��االت  فت��ح  عل��ى  �لع��ر�ق  ويعم��ل 

م�ص��تركات �قت�ص��ادية مع��ه، منه��ا �إي��ر�ن و�ل�ص��عودية و�ص��وريا و�لكوي��ت وم�ص��ر وغيره��ا م��ن �لبلد�ن .

دعم الم�صاريع ال�صغيرة لتن�صيط االقت�صاد الوطني

م�صرف الر�صيد: 200 مليار دينار للقطاع الخا�ض
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�قت�صاد عربي

حجم اال�صتثمار في القطاع ال�صناعي الخليجي تجاوز               

% مليار دوالر وقوة العمل ال تتجاوز 10   220

�إطالق خريطة لل�صناعة يف جمل�س �لتعاون �خلليجي

توصلت دراسة اخلارطة الصناعية 
لدول مجلس التعاون اخلليجي، 
التي أطلقتها منظمة اخلليج 

لالستشارات الصناعية )جويك( في 
الدوحة، إلى أن »حجم االستثمار 
التراكمي في القطاع الصناعي 

اخلليجي جتاوز 220 مليار دوالر حتى 
عام 2010، استثمرت في أكثر من 

12 ألف منشأة صناعية تعمل في 
أنشطة صناعية مختلفة، ووفرت 

ما يفوق املليون فرصة عمل متثل ما 
يقارب 6 في املائة من حجم العمالة 
بالسوق اخلليجية«. وحسب تقديرات 

املنظمة، فإن حجم العمالة اخلليجية 

�أُطلق��ت بالعا�ص��مة �لقطري��ة �لدوحة ر�ص��ميا 

مجل���س  ل��دول  �ل�ص��ناعية  »�لخريط��ة  در��ص��ة 

�لتعاون �لخليج��ي« �لتي �أعدته��ا منظمة �لخليج 

�خت�ص��ار�  �لمعروف��ة  �ل�ص��ناعية،  لال�صت�ص��ار�ت 

ب�«جوي��ك«، بتكليف من �الأمان��ة �لعامة لمجل�س 

�لتعاون، وذلك بح�ص��ور وزير �لطاقة و�ل�ص��ناعة 

�لقطري محمد بن �ص��الح �ل�صادة ووكالء وز�ر�ت 

�ل�ص��ناعة �لخليجيين، ولفيف من رجال �الأعمال 

و�لم�صتثمرين.

�لو�ص��ع  ت�ص��خي�س  عل��ى  �لدر��ص��ة  ورك��زت 

�ل�صناعي �لقائم مع تحديدها لل�صناعات �لغائبة 

وتل��ك �لم�ص��تهدفة ف��ي �لم�ص��تقبل، و��صت�ص��ر�فها 

الآف��اق �لتح��ول نح��و �قت�ص��اد �لمعرف��ة. وقدرت 

�لدر��صة حجم �ال�صتثمار�ت في �لقطاع �ل�صناعي 

�لخليجي ب�220 ملي��ار دوالر حتى عام 2010، 

��صتثمرت في �أكثر من 12.5 �ألف من�صاأة �صناعية 

ت�صغل نحو مليون وت�صعين �ألف عامل.

عل��ى  خليجي��ا  تركي��ز�  �لدر��ص��ة  و�ص��جلت 

�ل�ص��ناعات �ل�ص��غيرة و�لمتو�ص��طة �لت��ي تمث��ل 

�ل�ص��ناعية، ف��ي مقاب��ل  �لمن�ص��اآت  % م��ن   86
�ل�ص��ناعات  قط��اع  ف��ي  لال�ص��تثمار�ت  ترك��ز 

�لبتروكيمياوية �الأ�صا�صية ب�78 %.

تطوير ال�سناعة

وقالت �لدر��ص��ة �إن �إنتاج �لمو�د �لبال�ص��تيكية 

�لخام و�الأ�صمدة في قطاع �ل�صناعات �لكيمياوية 

ي�صكل �لعمود �لفقري لالإنتاج �ل�صناعي �لخليجي، 

حي��ث ينت��ج قر�ب��ة  10 ماليي��ن طن �ص��نويًا من 

�لم��و�د �لبال�ص��تيكية �لخ��ام ت�ص��در 90 % منها 

لالأ�صو�ق �لعالمية.

و�أعلن��ت �لدر��ص��ة تز�ي��د عدد مر�ك��ز �لبحوث 

ف��ي  �لتو�ل��ي  عل��ى  وتترك��ز  �لخلي��ج،  دول  ف��ي 

مجاالت �لبيئة و�لطاقة وتكنولوجيا �الت�ص��االت 

و�لمعلومات و�لطب و�ل�صيدلة و�لهند�صة.

وق��ال وزي��ر �لطاق��ة و�ل�ص��ناعة �لقط��ري �إن 

�إط��الق �لخريط��ة »ي�ص��كل محط��ة مف�ص��لية ف��ي 

م�صيرة �لقطاع �ل�صناعي بمنطقة �لخليج، في ظل 

�لتحدي��ات �لعالمي��ة �لتي تو�جه��ه، و�لتي ينبغي 

علي��ه مو�كبته��ا وف��ق خريط��ة طري��ق مدرو�ص��ة 

وموثوقة«.

توطين المعرفة

و�أع��ن �الأمي��ن �لع��ام لمنظم��ة »جوي��ك« عبد 

�لعزيز بن حمد �لعقيل �أن ما تو�صلت �إليه �لخريطة 

�ل�ص��ناعية �صي�ص��هم بالتاأكيد في تح�ص��ين �لبنية 

�الأ�صا�ص��ية لتطوير �ل�ص��ناعة �لخليجية، و�أ�صاف 

�أن��ه �ص��يكون له��ذه �لنتائ��ج �الأث��ر �الإيجابي على 

توطين وتطوير �ل�ص��ناعات �لمعرفي��ة، �إذ� تر�فق 

ذلك مع �إن�ص��اء �ص��بكة �إلكتروني��ة لمر�كز �لبحوث 
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�لخليجية، و�إقامة �ص��ر�كات �إ�صتر�تيجية بين هذه 

�لمر�كز و�لموؤ�ص�صات �ل�صناعية، مع �لحر�س على 

تمويلها من لدن �لم�صتثمرين.

و�أ�ص��ار �لعقي��ل �إل��ى �أن �لدر��ص��ة �ص��ملت �أكثر 

م��ن �ص��تة �آالف من�ص��اأة، ت��م م��ن خالله��ا تحديد 

�ل�ص��ناعات �لغائبة و��صت�ص��ر�ف �لفر�س �لو�عدة، 

وتحدي��د �أوج��ه �لق��وة و�ل�ص��عف ف��ي �لقطاعات 

�لمختلفة.

و�ص��دد �لمتحدث نف�صه على �ص��رورة �الإ�صر�ع 

ف��ي �إن�ص��اء م��دن �ص��ناعية متكاملة م��ن ناحية 

�لخدمات، وتوفير �لتمويل �لمنا�ص��ب لل�ص��ناعات 

�ل�ص��غيرة و�لمتو�ص��طة، لم��ا ت�ص��كله م��ن رو�ف��د 

كبيرة، �ص��و�ء في مجال �ل�صناعة �أو خلق �لفر�س 

�ال�صتثمارية.

وقال �لعقيل »�ص��نقوم بجولة خليجية لعر�س 

و�لقط��اع  �لم�ص��تثمرين  عل��ى  �لدر��ص��ة  نتائ��ج 

�لخا�س، ونتوقع �أن يكون لها مردود جيد«.

مجاالت غائبة

وك�صف عبد �هلل بن جمعة �ل�صبلي �الأمين �لعام 

�لم�ص��اعد لل�صوؤون �القت�صادية في �الأمانة �لعامة 

ل��دول مجل���س �لتع��اون �أن حج��م �ال�ص��تثمار�ت 

�لتر�كمية في �لقطاع �ل�صناعي �رتفعت �إلى 323 

ملي��ار دوالر بنهاية �لعام �لما�ص��ي، موزعة على 

14 �ألف من�صاأة م�صجلة وفرت نحو مليون و261 
�ألف وظيفة.

وتوقع �ل�ص��بلي �أن يبلغ �ال�ص��تثمار �ل�صناعي 

�لخليجي نحو تريليون دوالر بحلول عام 2020، 

بعدما تكون بع�س دول مجل�س �لتعاون قد �نتهت 

م��ن تجهيز �لمدن �ل�ص��ناعية �لتي يج��ري �لعمل 

فيها حاليا.

و�أك��د �لم�ص��وؤول �لخليجي �أن نتائج �لدر��ص��ة 

ُينتظ��ر �أن تفتح عيون �لم�ص��تثمرين عل��ى �أنو�ع 

�ل�ص��ناعات غي��ر �لم�ص��تغلة بال�ص��كل �لمطل��وب، 

و�لتي و�صفتها �لدر��صة ب�«�ل�صناعات« �لغائبة«، 

وم��ن �أهمها �إنت��اج �لمو�د �لكيمياوي��ة �لمحفزة، 

�لمي��اه،  ومعالج��ة  �الألومني��وم  وكيمياوي��ات 

ركز�ت �الألبان و�ل�صكر، ولحوم �لدو�جن، 
ُ
و�إنتاج م

وت�صفية �لزيوت، و�إنتاج وحفظ �الأ�صماك.

وعبر �ل�ص��بلي ع��ن �عتقاده ب��اأن دول �لخليج 

قادرة على خلق بنية قوية للتحول نحو �قت�ص��اد 

�لمعرف��ة، وتاأكي��د ح�ص��ورها �لدول��ي عل��ى ه��ذ� 

�ل�صعيد، بالنظر �إلى توفرها على ميزة وفرة ر�أ�س 

�لمال، وجيل من �ل�ص��باب �لمتخ�ص�ص��ين، ف�ص��ال 

عن �الهتمام �لذي بات يوليه �ل�صا�ص��ة لهذ� �لنوع 

من �القت�صاد�ت.

م�صتقبل �صناعة �إد�رة 

�الأ�ص�ل 

برزت �ســــناعة اإدارة االأ�سول وتنوعت 

فــــي دول مجل�س التعاون الخليجي على 

مدى العقد الما�سي، وفقا لدرا�سة بعنوان 

»اإدارة االأ�ســــول في دول مجل�س التعاون 

الخليجــــي: ديناميكيــــات النمو ومالمح 

المرحلــــة المقبلة من التطــــور« اأجرتها 

»مركب اال�ست�سارية« تحت رعاية هيئة 

مركز قطر للمال. وتن�س الدرا�سة على اأنه 

على الرغم من حداثة عهد اإدارة االأ�ســــول 

في المنطقة، وخ�سو�سا في اأعقاب االأزمة 

المالية، اإال اأنها اأظهرت عالمات الن�ســــج 

واالندماج واالإمكانــــات الهائلة لالنتقال 

اإلى الم�ستوى التالي من التطور. و�ستكون 

اال�ستثمارات الخا�ســــة بدال من �سناديق 

اال�ستثمار الم�ستركة هي المحفز الرئي�سي 

للنمو في �سناعة اإدارة االأ�سول للمنطقة، 

وفقا للدرا�سة التي بحثت نمو وديناميكية 

االإقليمية، و�سلطت  االأ�ســــول  اإدارة  قطاع 

ال�سوء على الدور الذي يمكن اأن يقوم به 

التناف�سية  القدرة  هذا القطاع لتح�ســــين 

العالمية لمنطقة الخليج.

كما حددت الدرا�سة العوامل الجديدة 

التي ت�ســــكل المرحلــــة المقبلة من النمو 

هــــذه  وتاأثيــــر  االإقليمــــي،  االقت�ســــادي 

العوامل في النمو الم�ســــتقبلي ل�سناعة 

اإدارة االأ�ســــول وتطورها في دول الخليج، 

وناق�ست ديناميكيات معينة في القطاع، 

الخا�ســــة،  والتحديات  النمو،  ومحركات 

ونقــــاط ال�ســــعف التــــي من �ســــاأنها اأن 

توؤثر فــــي نمو هــــذه ال�ســــناعة. واألقت 

الدرا�ســــة نظرة فاح�سة على دول مجل�س 

التعاون الخليجي لعمل تغطية متعمقة 

والمجموعات  الرئي�ســــية  االأ�سول  لفئات 

اال�ستثمارية فيها. وتعر�س الدرا�سة اأي�سا 

نموذجا للنمو الم�ستقبلي لهذه ال�سناعة، 

يحدد مجاالت التركيز للمنظمين و�سانعي 

ال�سيا�سات.
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االأردن يتجه القترا�ض 1.4 مليار دوالر 

ك�ص��ف وزي��ر �لمالية �الأردني �ص��ليمان �لحافظ �إن حكومت��ه تجري محادثات 

مع �ص��ندوق �لنقد �لدولي القتر��س ما ي�ص��ل �إلى 1.4 مليار دوالر للم�صاعدة في 

تخفيف �ل�صغوط على �لمالية �لعامة.

وياأتي طلب �القتر��س بينما تدفع �صيا�صات �لتق�صف �الأردنيين �لذين يخ�صون 

خف�س �لدعم و�رتفاع �الأ�صعار �إلى �الحتجاج في �ل�صو�رع، وهو تهديد لال�صتقر�ر 

ف��ي �لمملكة �لتي عانت �لعام �لما�ص��ي �حتجاجات ��ص��تمرت ل�ص��هور ��ص��تلهمت 

�نتفا�صات »�لربيع �لعربي«.

وق��ال �لحافظ �إن �الأردن �صي�ص��حب �الأمو�ل �لتي �صيقتر�ص��ها م��ن وعاء جديد 

لالإقر��س �أطلقه �صندوق �لنقد �لدولي في نوفمبر �لما�صي لمنح �لدول �لتي تطبق 

�صيا�صات �قت�صادية �صليمة ن�صبيًا فر�صة للح�صول على �صيولة في �الأجل �لق�صير.

 و�أو�ص��ح �أن �الأردن �ص��عى ف��ي �لبد�ية القتر��س 1.8 ملي��ار دوالر على مدى 

خم�س �صنو�ت في �صريحتين لكن �لمبلغ �لنهائي �صيكون �أقل. و�أ�صاف �لحافظ �أنه 

ج��رى تخفي���س �لمبلغ �إلى 1.4 مليار دوالر لكن حتى �الآن ال يوجد مبلغ محدد 

يمكن لالأردن �ل�صحب منه. ورف�س �لوزير �الإدالء بتفا�صيل �أخرى.

وفي �لعام �لما�صي تمّكن �القت�صاد �الأردني �لمثقل بالدعم من �الحفاظ على 

تما�ص��كه من خالل �صخ �أمو�ل �صائلة قدرها 1.4 مليار دوالر من �ل�صعودية وهي 

حليف قوي تخ�صى من �النتفا�صات في �أرجاء �لمنطقة.

وبد�أ �الأردن برنامجًا تق�ص��فيًا برفع �أ�صعار �لوقود و�لكهرباء وزيادة �ل�صر�ئب 

على �ل�صلع �لكمالية وزيادة �صر�ئب �ل�صركات على �لبنوك و�صركات �لتعدين.

وق��ال �لحاف��ظ �إن �لحكومة لن تم���س �لدعم للخبز �أو غاز �لطهي ووعد �أي�ص��ًا 

بع��دم زيادة �أ�ص��عار �لكهرباء للفقر�ء. لكن��ه قال �إن �الإجر�ء�ت �لت��ي بد�أ تطبيقها 

بالفعل لن تلغى. 

ويقول خبر�ء �قت�صاديون �إن قدرة �الأردن على �لحفاظ على نظام كبير للدعم 

)يكلفه حاليًا �أكثر من 3 مليار�ت دوالر �ص��نويًا( وعلى جهاز بيروقر�طي �ص��خم 

ت�ص��تهلك رو�تب �لعاملين فيه معظم �الإنفاق �لحكومي �لبالغ 9.6 مليار دوالر لم 

يعد ممكنًا في غياب تدفقات كبيرة لروؤو�س �الأمو�ل �الأجنبية �أو �ص��خ م�ص��اعد�ت 

�أجنبية.

تقلي�ض

�لغ��از  ال�ص��تير�د  �الأردن  يتج��ه 

�لطبيع��ي م��ن قط��ر خ��الل �لعامين 

حكوم��ي  م�ص��عى  ف��ي  �لمقبلي��ن، 

لتقلي���س �أزمة �لطاق��ة �لتي تعانيها 

�لبالد.

اإفال�ض

�لدع��م  �إلغ��اء  �إن  �ل�ص��ود�ن  �أك��د 

�لحكومي عن �لمحروقات »�إجر�ء من 

دولة مفل�صة«، في �أول و�صف لالأزمة 

�القت�صادية �لتي تعي�صها �لبالد.

التزام

�أعلن��ت �ل�ص��عودية �أنه��ا ملتزم��ة 

با�ص��تقر�ر �إم��د�د�ت �لنف��ط وتجن��ب 

�أي نق���س. و�أك��دت �لريا���س �أهمية 

�لتركي��ز عل��ى �إد�رة ��ص��تقر�ر �ص��وق 

�لنفط.

تعاون

كثاف��ة  �لتع��اون  دول  تمل��ك 

ن�ص��مة  ملي��ون   47 تبل��غ  �ص��كانية 

�ص��نويا  �إجمالي��ا  محلي��ا  وناتج��ا 

يقارب 5ر1 تريليون دوالر �أميركي 

مماثل لحجم كند�.

نمو

�ال�ص��تثمار�ت  تدفق��ات  نم��ت 

�لخارجي��ة �لمبا�ص��رة �إل��ى �الإمار�ت 

بن�ص��بة 40 % ف��ي �لع��ام �لما�ص��ي 

لت�صل �إلى 7،7 مليار دوالر.

فر�ض

يدر�س �أع�ص��اء مجل�س �الأعمال 

و�الإم��ار�ت  دب��ي  ف��ي  �لفرن�ص��ي 

ف��ي  �الأعم��ال  فر���س  �ل�ص��مالية 

�لكوي��ت، وذل��ك ف��ي �أعق��اب لق��اء 

جرى في دبي.

اإ�صدار

�أ�ص��در بن��ك �أبوظب��ي �لوطن��ي 

تقريره �ل�ص��نوي �لثالث لال�ص��تد�مة 

بعن��و�ن »ت�ص��جيع �لتغيي��ر« و�لذي 

ي�ص��لط �ل�ص��وء على �إنج��از�ت عام 

.2011

تو�صع

�الإم��ار�ت،  طي��ر�ن  �أعلن��ت 

�ص��بكة  تو�ص��يع  مو��ص��لة  ع��ن 

خط��وط �الإيربا�س A380 ذ�ت 

�لطابقي��ن خالل �الأ�ص��هر �لقليلة 

�لمقبلة .

حجم

�الأعم��ال  �أك��د رئي���س مجل���س 

�ل�صعودي �لم�صري عبد�هلل دحالن، 

�أن حج��م �ال�ص��تثمار�ت �ل�ص��عودية 

ف��ي م�ص��ر و�ص��ل �إل��ى 27 ملي��ار 

دوالر .

ارتفاع

رفعت �ص��ركة �أر�مكو �ل�صعودية 

�ل�صعر �لر�صمي ل�صحناتها من �لخام 

�لعرب��ي �لخفيف في �أغ�ص��ط�س �إلى 

�لم�ص��ترين ف��ي �آ�ص��يا و�أوروب��ا من 

يوليو.

�قت�صاد عربي
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الت�صخم التهم 40  % من دخل ال�صعوديين 

�صجل معدل �لت�صخم في �ل�صعودية �رتفاعًا بلغت ن�صبته 501 % في مايو 2012 

مقارنة بنف�س �ل�صهر من �لعام �لما�صي، وبذلك تكون �الأ�صر �ل�صعودية قد فقدت خالل 

�لفترة من 1999 وحتى مايو �لما�صي 40.5 % من �إجمالي دخلها ب�صبب �لت�صخم، 

�أي �أن هذه �الأ�صر خ�صرت 4050 ريااًل من كل 10000 ريال. 

بعبارة �أخرى، كل 10000 ريال في عام 1999م �أ�ص��بحت ت�صاوي �الآن 5950 

ريااًل نتيجة الرتفاع �الأ�صعار لتاآكل �لقوة �ل�صر�ئية.

وكان معدل �لت�ص��خم �ل�ص��نوي قد �ص��جل �رتفاعًا بلغت ن�ص��بته 5،3 % في �ص��هر 

�أبريل �لما�ص��ي، لكن �نخف�ص��ت وتيرة �لزيادة في �الأ�صعار �إلى 5،1 % في �صهر مايو 

بالرغم من �رتفاع معدل �لت�صخم �ل�صنوي لمجموعة �الأطعمة و�لم�صروبات من 4،3% 

في �أبريل 2012 �إلى 4.8 % في مايو 2012.

وجاء هذ� �النخفا�س نتيجة النخفا�س معدل �لت�ص��خم �ل�صنوي لل�صلع �ل�صخ�صية 

وتحديد�ً �نخفا�س معدل �لت�صخم �ل�صنوي للمجوهر�ت من 7،8 % �إلى 2،6 % خالل 

�لفترة من �أبريل �إلى مايو 2012.

وال يز�ل معدل �لت�صخم �ل�صنوي في مجموعة �ل�صكن وتو�بعه )�لترميم، و�الإيجار، 

�لوقود، و�لمياه( هو �لمهيمن على �لنزعة �لت�صخمية في �لمملكة، حيث ��صتمر �لمعدل 

باالرتفاع بن�صبة 9،2 % خالل �صهري �أبريل ومايو 2012.

وما يثير �ال�ص��تغر�ب ��ص��تقر�ر معدل �لت�ص��خم �ل�ص��نوي له��ذه �لمجموعة بالرغم 

من �نخفا�س معدل �لت�ص��خم �ل�ص��نوي لبند �الإيجار في معظم مدن �لمملكة با�صتثناء 

مدينت��ي ج��دة وتبوك �للتين �رتفع فيهم��ا �لمعدل من 11،6 % �إل��ى 12،1 في جدة، 

ومن 3،8 % �إلى 4،1 % في تبوك خالل �لفترة من �أبريل �إلى مايو 2012.

و�صجلت معظم �لمدن �ل�صعودية �نخفا�صًا في معدالت ت�صخمها �ل�صنوية في �صهر 

مايو 2012م با�صتثناء مدينتي �لريا�س، و�لهفوف. في حين �صجلت �لمدينة �لمنورة 

�أعلى معدل ت�ص��خم �ص��نوي من بين �لمدن �ل�ص��تة ع�صرة �لم�ص��مولة في �لرقم �لقيا�صي 

لتكالي��ف �لمعي�ص��ة، حيث بلغ معدل �لت�ص��خم �ل�ص��نوي في �لمدين��ة �لمنورة 8،1 %، 

وتلته��ا تب��وك بمعدل ت�ص��خم 7،7 %، ثم �لطائف بمعدل ت�ص��خم 7،3 %، ثم �لدمام 

بمعدل ت�ص��خم 6،9 %. بينما �صجلت مدينتا �لباحة وعرعر �أدنى معدل ت�صخم، حيث 

لم يتجاوز معدل �لت�صخم �ل�صنوي فيهما 1،2 %.

تحقيق

حققت مجموع��ة QNB، �أرباح 

تج��اوزت 4،1 ملي��ار ري��ال قطري، 

خ��الل   %  17،1 ن�ص��بتها  بزي��ادة 

�لن�صف �الأول من �لعام. 

تطبيقات

ت�ص��در �الإم��ار�ت دول �لمنطق��ة 

من حيث �نت�ص��ار تطبيقات �لهو�تف 

�لر�ب��ع  �الإ�ص��د�ر  بح�ص��ب  �لذكي��ة، 

م��ن تقرير ت��م �إع��د�ده بالتعاون مع 

موؤ�ص�صة »ديليوت«.

اإعادة

باع��ت �ص��ركة �لخلي��ج للمالح��ة 

�لقاب�صة 4 ماليين �صهم من �أ�صهمها 

�صمن بيع �الأ�صهم �لتي قامت ب�صر�ئها 

�صمن برنامج �إعادة �ل�صر�ء.

تخ�ص�ض

�أو  بالبي��ع  ق��ر�ر  �تخ��اذ  عن��د 

�ل�ص��ر�ء في �ص��وق �لم��ال، �عتمد على 

للتقاري��ر  �لدوري��ة  �الإف�ص��احات 

�لمالي��ة وتحليله��ا �أو ��ص��تع�ن بجهة 

متخ�ص�صة في �لتحليل �لمالي.

تغريم

تعت��زم �لهيئة �لمنظم��ة لقطاع 

تغري��م  �لع��ر�ق  ف��ي  �الت�ص��االت 

�لوحدة �لمحلية ل�ص��ركة �الت�صاالت 

 12864 مبل��غ  »زي��ن«  �لكويتي��ة 

دوالر�ً.

تغطية

ك�صف م�صوؤول ب�صركة �ل�صود�ن للخدمات 

�لمالي��ة �إنه تم��ت تغطية �أحدث �إ�ص��د�ر من 

�ل�صند�ت �الإ�صالمية )�صكوك( في �ل�صود�ن.

ودائع

�رتفع �إجمالي ود�ئع �لقطاع �لم�ص��رفي 

�الأردن��ي نحو 1.9 % حت��ى نهاية مايو �إلى 

نحو 24.84 مليار دينار )35 مليار دوالر(.

عقد

�رتفع �ص��هم �ص��ركة �أجيليتي للمخازن 

�لعمومي��ة �لكويتي��ة بن�ص��بة 1.3 في �لمئة 

�إل��ى 390 فل�ص��ا بع��د توقي��ع عق��د� جديد� 

قيمته 232 مليون دوالر. 

زين

�علنت �صركة زين �لكويتية لالت�صاالت 

�لمتنقل��ة عل��ى تعديل ر�أ�ص��مالها من خالل 

عمليتين متتاليتين. 

تعزيز

رج��ح �أن يعزز قانون �لره��ن �لعقاري 

�ل�ص��عودي �لجديد ح�صة �لقرو�س �لعقارية 

من محاف��ظ �القر��س ل��دى �لبنوك وكذلك 

حل م�صاألة �لعجز.

عزل

رف�س محافظ �لبنك �لمركزي �لتون�صي 

م�ص��طفى كم��ال �لنابل��ي ق��ر�ر عزل��ه من 

من�ص��به، وحذر م��ن �لتدخل �ل�صيا�ص��ي في 

�ل�صيا�صة �لنقدية.
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�ق��ت�����ص��اد دول��ي

�ل�صني ت�صري نح� �لقمة و�أمريكا يف م�صار �نحد�ري

اأحذروا التنين االقت�صادي ؟
ميكن القول إن مستقبل العالقات بني الواليات املتحدة والصني لم يعد محكوما فقط باملصالح 

التجارية واالقتصادية بني البلدين أو باإلستراتيجية العسكرية واألمنية لهما؛ بل يستطيع الطرفان 
حتقيق قدر ما من التوازن في مجمل هذه العالقات في العقود الثالثة املقبلة رغم االفتقار إلى الثقة 

املتبادلة على الصعيد السياسي بعد أن متكنا من إحداث تطوير إيجابي نسبي في عالقتهما معا. 
للمرة األولى في العصر احلديث، لن تكون الدولة األقوى اقتصادياً في العالم من بني الدول الغربية أو من 

الدول املتطّورة، بل دولة نامية ذات خلفية ثقافية مختلفة جذرياً. فمع نهاية 2012، ستحقق الصني 
الشعبية أعلى معّدل ناجت محلي إجمالي )GDP( في العالم.

Magazine  Assinaa Wal'iktisad N. 124.indd   108 7/23/12   11:17:48 AM



109�ل�صناعة و�القت�صاد - �لعدد 124 تموز-�آب 2012

تراجع موؤقت

�القت�ص��اد �ل�صيني �ص��هد تر�جعًا في �صرعة �لنمو 

من��ذ مطل��ع 2012 الأن حج��م �ل�ص��ادر�ت �ل�ص��ينية 

تر�جع ب�ص��بب �لت�صخم �لذي ت�ص��هده �الأ�صو�ق �لغربية 

منذ �الأزمة �لمالية. لكن ال �صك �أن �ل�صين ال تز�ل �لقوة 

�القت�صادية �الأ�ص��رع نمو�ً في �لعالم، و«لدى �صانعي 

�لقر�ر في �ل�ص��ين هام�س و��ص��ع لال�ص��تجابة لتباطوؤ 

�لنم��و، �إذ �إن ه��ذ� �لهام�س �أو�ص��ع بكثير م��ن �لهام�س 

�لمتاح للم�صارف �لمركزية ووز�ر�ت �لمال في �أوروبا 

و�لوالي��ات �لمتح��دة«، يقول مدير م�ص��رف »غولدمن 

�صاك�س« لال�صتثمار �لدولي، يان هاتزيو�س.

وكان��ت توقعات »غولدمن �ص��اك�س« قب��ل �الأزمة 

�لمالي��ة ق��د �أ�ص��ارت �ل��ى �أن حج��م �لنات��ج �لمحل��ي 

�الإجمال��ي لل�ص��ين �ص��يو�زي حج��م �لنات��ج �لمحل��ي 

�الإجمال��ي للواليات �لمتح��دة �الأميركية عام 2025. 

وتوّقع��ت وحدة �لدر��ص��ات ف��ي �لم�ص��رف �أن �لناتج 

�لمحلي �ل�ص��يني �ص��يبلغ حجمه �ص��عف حجم �لناتج 

�لمحلي في �لواليات �لمتحدة بحلول عام 2050.

وي�صود �عتقاد في �الأو�ص��اط �القت�صادية �لغربية 

)و�لم�صتغربة( باأن تطّور �لدول يعني تحّولها �لى دول 

غربي��ة، لكن هذ� ال ينطبق على �ل�ص��ين، حيث �لتطّور 

ع 
ّ
لي�س �لنتيجة �لح�ص��رية للت�صابق �القت�صادي وتو�ص

�أ�صو�ق �لتبادل و�لتكنولوجيا. فللثقافة و�لتاريخ دور 

�أ�صا�ص��ي في �ص��رح تطّور �ل�صين، بح�ص��ب �الأ�صتاذ في 

جامعة لندن لالقت�صاد مارتان جاك.

�إن �لعالقة بين �لدولة و�لمجتمع في �ل�صين تختلف 

ع��ن �لعالق��ة �لقائم��ة في �لغ��رب. ففي �لغ��رب توجد 

قناعة ب��اأن �لنظام �لديموقر�طي يحّدد �ص��لطة �لدولة 

و�ص��رعيتها. �أم��ا �لدولة �ل�ص��ينية فتتمتع بال�ص��رعية 

وموقع �ل�صلطة �أكثر من �أي دولة غربية. هناك �صببان 

لذل��ك ال عالقة لهم��ا بالديموقر�طية الأن��ه بالمفهوم 

�لغرب��ي ال يوجد نظ��ام ديموقر�طي في �ل�ص��ين. �أواًل 

�إن �لدولة في �ل�ص��ين تتمتع بموقع حار�س �لح�صارة 

�ل�ص��ينية عبر �لحفاظ على ركائز �لدولة �لح�ص��ارية. 

ثانيًا، وعلى عك�س �لدول �لغربية، �إن �لدولة �ل�ص��ينية 

لم تتعر���س الأي تحّد لتكوينها منذ نحو 1000 عام. 

فل��م يظه��ر �أي مناف���س ج��دي لوجوده��ا. وبالتال��ي 

ف��اإن طريقة بن��اء قوة �لدولة في �ل�ص��ين تختلف عن 

بناء �لق��وة من خالل �لتجارب �لغربية. فال�ص��ينيون 

ينظرون �لى �لدولة كع�ص��و رئي�صي ينتمي �لى �الأ�صرة 

�لتي ينتمون جميعهم �إليها.

�أعادت بريطانيا هونغ كونغ لل�صين عام 1997، 

وكان��ت �ل�ص��لطات �ل�ص��ينية قد �أو�ص��حت �أن �ل�ص��ين 

وهون��غ كونغ هم��ا جزء من بل��د و�ح��د بنظامين. لم 

يعتق��د �لغربي��ون يومها �أن ذل��ك ممكن، ب��ل ظنو� �أن 

د خدعة. لكن بعد مرور 15 
ّ
تو�ص��يح �ل�صين كان مجر

�صنة، ال �صك �أن �لنظام �ل�صيا�صي و�لق�صائي في هونغ 

كونغ لم يتغّير. يعود �ص��بب خط��اأ تقدير �لغربيين �لى 

�نطالقهم من مفهوم وجود دولة قومية في �ل�صين ال 

دولة ح�ص��ارية كما هي �لحال. فلناأخ��ذ مثاًل توحيد 

�ألماني��ا عام 1990، حيث �بتلع��ت �ألمانيا �لفيدر�لية 

)�لغربية( �ألمانيا �لديموقر�طية )�ل�صرقية( على قاعدة 

دول��ة و�حدة بنظ��ام و�حد، وه��ي �لقاعدة �الأ�صا�ص��ية 

�لتي ترتكز عليها �لدول �لقومية.

�إن وحدة �ل�ص��ين عبر �لحفاظ على �لخ�صو�صيات 

�لح�ص��ارية �ل�ص��ينية ه��ي �أه��م قيمة من بي��ن �لقيم 

�ل�صيا�ص��ية �ل�ص��ائدة و�لر�ئج��ة بين معظم �ل�ص��ينيين 

�لي��وم. من��ذ �ألفي ع��ام، �نه��ارت �لوحدة ف��ي �أوروبا 

بع��د �نق�ص��ام �الإمبر�طوري��ة �لروماني��ة. وال يز�ل هذ� 

�النق�ص��ام قائم��ًا حت��ى �ليوم. �أم��ا �ل�ص��ين فاتخذت 

منحى معاك�ص��ًا وتمكن �ل�ص��ينيون م��ن �لحفاظ على 

�لوحدة �لح�صارية.

انحدار اقت�سادي

ب��د�أت �أميركا ت�ص��ير في �لم�ص��ار �النح��د�ري، و�إن 

بغير رغبتها، وه��ي ال تز�ل تعاند �لحقائق، و�لوقائع 

�القت�ص��ادية �لعالمي��ة �لجدي��دة، �لت��ي توؤك��د �نتهاء 

مرحل��ة ترب��ع �لوالي��ات �لمتح��دة على عر���س �لقر�ر 

�القت�صادي �لعالمي، بعد �أن �أ�صبحت دولة غير قادرة 

عل��ى تاأمي��ن نفقاته��ا �الأ�صا�ص��ية �إال عبر �ال�ص��تد�نة، 

وممن، من �ل�ص��ين �لتي تعتبرها �لخط��ر �الأكبر �لذي 

يهدد ب�ص��مور قوتها �لعالمية، وال ت�صتطيع و�صع حد 

له ب�ص��بب �لت�ص��ابك �القت�ص��ادي بين �لدولتين وعدم 

قدرتها �ال�ص��تغناء عن �لعالقة مع �ل�صين، �قت�صاديًا، 

وال ماليًا، رغم �أن �لميز�ن �لتجاري مختل ب�صكل كبير 

لم�ص��لحة �ل�ص��ين، �لت��ي تعتب��ر بالمقاب��ل �أكبر دولة 

د�ئنة الأميركا، ما جعل خبر�ء �القت�ص��اد ي�صفون هذ� 

�لو�ق��ع بالو�قع �لمعقد، و�ل�ص��عب �ل��ذي جعل �أميركا 

تابعة لل�صين.

وف��ي هذ� �الإط��ار ينق��ل جوزيف �آر ناي �الأ�ص��تاذ 

بجامعة هارفارد، وموؤلف كتاب »م�صتقبل �لقوة« عن 

خبير �ص��يني لدى �صوؤ�له عن �ل�صبب في �لثقة �لجديدة 

بالنف�س �لتي تت�صرف بها �ل�صين في مجال �ل�صيا�صة 

�لخارجي��ة قول��ه: »بعد �الأزم��ة �لمالية �لتي �ص��ربت 

�لعالم يعتقد �لكثير من �ل�صينيين �أن بالدهم في حالة 

�صعود، و�أن �لواليات �لمتحدة في حالة هبوط«.

وبغ�س �لنظر عن حقيقة �أن �ل�صين ال تز�ل تحتاج 

�إل��ى بع���س �لوق��ت حتى تبل��غ م�ص��توى م��ن �لتطور 

يجاري، �أو يتجاوز �لتطور في �لواليات �لمتحدة على 

جمي��ع �لم�ص��تويات، فقد بات م��ن �لموؤكد �أن �ل�ص��ين 

ت�ص��ير ف��ي خطا �ص��ريعة نح��و �لقم��ة، و�أميركا ت�ص��ير 

في م�ص��ار �نحد�ري ح�ص��بما توؤ�ص��ر �إلى ذلك �الأرقام، 

و�لمعطيات �القت�صادية و�لمالية.

فعل��ى حي��ن �أن معدالت نمو �القت�ص��اد �ل�ص��يني 

يبلغ �صنويًا بين 13 و10 % فاإن �القت�صاد �الأميركي 

ي�ص��هد حالة ركود متو��ص��لة منذ �صنو�ت، وهو يو�جه 

مناف�صة �قت�صادية قوية على �صعيد �الأ�صو�ق �لعالمية 

➠من �القت�صاد �ل�صيني، وغيره من �قت�صاديات 
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�ق��ت�����ص��اد دول��ي

�ل��دول �لنامي��ة، �لت��ي تمكنت �ص��لعها �لرخي�ص��ة 

�لكلف��ة، و�لجي��دة من �كت�ص��اح �الأ�ص��و�ق �لدولية على 

ح�صاب �ل�صلع �الأميركية ذ�ت �لكلفة �لمرتفعة.

وبينما ت�صدر �ل�صين �أكثر مما ت�صتورد، و�أ�صبحت 

�أكب��ر دول��ة تجارية ف��ي �لعال��م، وميز�نه��ا �لتجاري 

يحقق فائ�ص��ًا بما يفوق �ل�160 مليار دوالر �ص��نويًا، 

مع �أنها تعتبر ثاني �أكبر دولة م�صتوردة في �لعالم.

فاإن �لواليات �لمتحدة، ومنذ عقود، باتت ت�صتورد 

�أكث��ر مم��ا ت�ص��در، �الأم��ر �ل��ذي جعله��ا �أ�ص��يرة عجز 

ف��ي ميز�نه��ا �لتج��اري، بد�أ من��ذ ع��ام 1971، و�أخذ 

بالتنامي حتى بلغ عام 2005 رقمًا قيا�ص��يًا مقد�ره 

723.616 مليون دوالر، وهو رقم �أ�صو�أ بنحو 25 في 
�لمئة من �لعجز �لم�صجل في عام 2004، و�صجل �لعجز 

عام 2006 مبلغًا مق��د�ره 763.600 مليون دوالر، 

�أي يزي��ادة نح��و 40 ملي��ار دوالر عن ع��ام 2005، 

و�قت��رب �لعجز في عام 2011 من �ص��قف �ل�تريليون 

�أمي��ركا  دوالر، وهك��ذ� �زد�د �لف��ارق بي��ن مد�خي��ل 

و�إنفاقه��ا �ل��ذي يتج��اوز ه��ذه �لمد�خيل، م��ا �أغرقها 

في مزي��د من �ال�ص��تد�نة لتغطية �لعجز ف��ي �لمو�زنة 

�ل�صنوية، حتى تحولت �أميركا �إلى �أول دولة مدينة في 

�لعالم، وبلغت ديونها مع نهاية �لعام �لما�ص��ي �أكثر 

من 15 تريليون دوالر، وهي مر�ص��حة لت�صل �إلى نحو 

23 تريليون دوالر، في �ل�ص��نو�ت �لع�ص��ر �لمقبلة، ما 
يو�ص��ع �لهوة بين حجم ناتجها �لقوم��ي �لكلي �لبالغ 

14.5 تريليون دوالر، ون�صبة �لدين، ويزيد من عبء 
فو�ئده �لمرهقة لالقت�ص��اد، ويجعله��ا تغرق �أكثر في 

�أزمة مديونية غير م�ص��بوقة في �لتاريخ، ما يوؤ�صر �إلى 

�نتهاء وتال�ص��ي ع�ص��ر �لقوة �القت�ص��ادية �الأميركية 

�لمهيمن��ة عل��ى �القت�ص��اد �لعالم��ي، بع��د �أن �أ�ص��بح 

من �لم�ص��تحيل على �أميركا �أن تخ��رج من �أزمتها مع 

�حتفاظه��ا بالمرتب��ة �الأولى، في ظل ت�ص��اعد وتيرة 

�لمناف�صة �القت�صادية �ل�ص��ينية لالقت�صاد �الأميركي 

في �الأ�صو�ق �لعالمية، وفي �ل�صوق �الأميركية على حد 

�ص��و�ء، وباتت و��صنطن تو�جه ��ص��تحقاق �الإقر�ر بهذ� 

�لو�ق��ع، و�لعمل على �أ�ص��ا�س �أن �إمكانياتها وقدر�تها 

�القت�صادية لم تعد ت�ص��مح لها بالت�صرف باعتبارها 

�لدول��ة �الأق��وى في �لعال��م، وبالتالي عليها �لت�ص��ليم 

بقاعدة �لعي�س بحدود هذه �الإمكانات و�لقدر�ت.

والأن مقيا���س �لق��وة الأي دول��ة ف��ي �لعالم يبنى 

على �أ�صا�س �لقوة �القت�صادية، فاإننا ن�صهد هذه �الأيام 

تقدمًا ملحوظًا في �لنفوذ �ل�صيا�ص��ي �لدولي لل�ص��ين، 

في مقابل �نح�ص��ار، وتر�جع نف��وذ �لواليات �لمتحدة 

على �لم�ص��رح �لعالمي، وظهر ذلك بو�صوح في �الآونة 

�الأخيرة، في مجل�س �الأمن �لدولي، من خالل ��صتخد�م 

�ل�ص��ين للفيتو مرتين �إلى جانب رو�صيا، في مو�جهة 

�أمي��ركا وحلفائها م��ن دول �لغرب، �لت��ي عجزت عن 

��صت�ص��د�ر قر�ر عن مجل�س �الأمن ي�ص��مح لها بالتدخل 

في �صورية الإ�صقاط نظامها �لر�ف�س لم�صاريع �لهيمنة 

�لغربية، في محاولة لمنع تبدل �لمعادلة في �لمنطقة 

و�لعالم في غير م�ص��لحتها، �الأمر �لذي �عتبر موؤ�ص��ر�ً 

قوي��ًا على �ص��قوط و�نك�ص��ار �لهيمن��ة �الأميركية على 

�لقر�ر �لدولي.

وعلي��ه يمك��ن �لقول، وب��كل تاأكي��د: �إن �أميركا لم 

تع��د قوة عظمى مهيمن��ة على �لعالم، وهي �أ�ص��بحت 

في ميز�ن �لق��وى �لدولي �لحالي و�حدة من عدة دول 

كبرى، �إلى جانب �ل�صين، ورو�صيا.

�سراكة اقت�سادية

�لم�ص��الح  وحج��م  طبيع��ة  ف��ى  ت�ص��ابك  نج��د 

�الإقت�ص��ادية بي��ن �ل�ص��ين و�لوالي��ات �لمتح��دة على 

�لرغ��م من �لمناف�ص��ة �لقوية بي��ن �لدولتين على كافة 

و�لتكنولوجي��ة  و�الإقت�ص��ادية  �ل�صيا�ص��ية  �الأ�ص��عدة 

و�لع�ص��كرية،وما ت�ص��هده عالقاتهم��ا �ل�صيا�ص��ية م��ن 

توتر�ت ، فقد بلغ حجم �لتبادل �لتجاري بين �لدولتين 

عام 1990م �إلى 4،807 مليار دوالر وذ�د لي�صل ب 

191،674ملي��ار دوالر ف��ي عام 2003م ، �لتبادل 
�لتجاري و�القت�ص��ادي بي��ن �لبلدين قد ت�ص��اعف 6 

م��ر�ت ف��ي �لفترة م��ا بي��ن 1990م- 2000م ، وقد 

ج��اءت �الأنطالقة �لقوية فى حج��م �لتبادل �لتجارى 

بين �ل�ص��ين و�لواليات �لمتحدة �الأميركية بعد توقيع 

�ل�ص��ين و�ن�صمامها لمنظمة �لتجارة �لدولية فى عام 

2001م ، وتعد �ل�صين هى �ل�صريك �لتجارى �لثالث 
على م�ص��توى �لعالم مع �لوالي��ات �لمتحدة �الأميركية 

بع��د �ليابان وكند� في حي��ن تعتبر �لواليات �لمتحدة 

�الأميركي��ة �ل�ص��ريك �لتجاري �الأول مع �ل�ص��ين يليها 

�ليابان ،�إذ تحتل �ل�ص��ادر�ت �ل�صينية الميركا تحتل 

21 % م��ن �جمال��ي �ل�ص��ادر�ت �ل�ص��ينية مع دول 
�لعالم فى حين ترتفع �ل�ص��ادر�ت �الأميركية لل�ص��ين 

بمع��دل �ص��نوى بن�ص��بة 21.5 % منذ ع��ام 2001م 

،وت�ص��تثمر �ل�ص��ين ملي��ار�ت �ل��دوالر�ت فى �ص��ند�ت 

�لخز�نة �الأميركية مما جعل ��صتمر�ر �ل�صين في �إعادة 

��ص��تثمار فو�ئ�س �لح�ص��اب �لج��اري �لمتر�كمة لديها 

في �الأور�ق �لمالية �لحكومية �الأميركية، ي�صكل �أهمية 

بالغة بالن�ص��بة لنم��و �لواليات �لمتحدة و��ص��تقر�رها 
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�لمالي،فعلى �لرغم من �نظمام �ل�صين لمنظمة �لتجارة 

�لدولية و�أهمية �ل�ص��ين كقوة �قت�صادية كبرى الغنى 

عنه��ا ف��ى �لنظ��ام �القت�ص��ادى �لعالمى باالأ�ص��افة 

كب��ر حج��م �ل�ص��وق �ل�ص��ينى و�الأميرك��ى وقدر�تهما 

على ��ص��تيعاب حجم �لتبادل �لتج��ارى بينهما ، فاأن 

�لعالقات �القت�ص��ادية �ل�صينية �الأميركية ت�صهد عدم 

��صتقر�ر وتوتر حيث ترى �لواليات �لمتحدة �ل�صين ال 

تلتزم باتفاقية تحرير �لتجارة بما ي�صمن �لتناف�صية 

كما �أن �لتبادل �لتجارى يعمل فى �الأ�ص��ا�س ل�ص��الح 

�ل�ص��ين فهن��اك عج��ز بالن�ص��بة للوالي��ات �لمتح��دة 

ف��ى تجارتها مع �ل�ص��ين، وتعمل �صيا�ص��ات �لحماية 

�لتجارية �لمتبادلة على عرقلة نمو �لتبادل �لتجاري 

بين �لدولتين لم�ص��تويات �أكبر مما تبلغ عليه �الآنففى 

�ص��ر�ء  �ص��فقة  �لكونغر���س  عرق��ل   2005 �أغ�ص��ط�س 

�ص��ركة �لطاقة �ص��ينية CNOOC ل�ص��ركة �لبترول 

�الأميركي��ة uNOCAl. حتى ال يوؤدى ذلك لزيادة 

ق��درة �ل�ص��ين �لتكنولوجية بم��ا قد يخ��دم �الأغر��س 

�لع�ص��كرية. وفى �لجانب �الأخر تحد �ل�ص��ين من حجم 

�ال�صتثمار�ت �الإميركية فيها حتى ال يوؤدى ذلك لتحكم 

خارج��ى ف��ى �قت�ص��ادها كما تمث��ل حق��وق �لملكية 

�لفكري��ة �أحد م�ص��ادر �لتوتر في �لعالق��ات �لتجارية 

�الأميركية �ل�ص��ينية ، فالواليات �لمتح��دة �الأميركية 

ت��رى �أن �ل�ص��ين ال تتحت��رم حق��وق �لملكي��ة �لفكرية 

وتق��وم بتقلي��د �لعالم��ات �لتجاري��ة �الأميركي��ة مما 

يجعل �ل�صركات �الأميركية تخ�صر خ�صائر كبيرة. وتعد 

ق�صية �لعملة �ل�ص��ينية »يو�ن« �أهم �لق�صايا �ل�صائكة 

�لمتعلق��ة بالتجارة بين �لواليات �لمتحدة و�ل�ص��ين، 

فالواليات �لمتحدة �الأميركية تجد �أن �ل�ص��ين تتحكم 

فى عملتها �الأمر �لذى يوؤثر بال�صلب على قيمة �لدوالر 

فهى ترى �ص��رورة تعويم �ل�ص��ين لعملته��ا �لوطنية ، 

حقيق��ة �الأمر ف��اأن �لعالقات �ل�ص��ينية �الأميركية فى 

مجمله��ا هى عالقات توت��ر و�أن جانبها �لتقارب فى 

بع�س �الأوقات .

م�سار العالقات

�ل�ص��ينية  �لعالق��ات  م�ص��تقبل  عل��ى  وللتع��رف 

�الأميركي��ة لم��ا لذل��ك م��ن تاأثير ف��ى ت�ص��كيل �لنظام 

�لدول��ى ف��ى �لمرحل��ة �لمقبل��ة. فالمتتب��ع للعالقات 

�ل�ص��ينية �الأميركي��ة يج��د �أن هن��اك ثالثة م�ص��ار�ت 

لم�صتقبل �لعالقات بينهما .

�لم�ص��ار �الأول: ينظ��ر �إلى �أن ثمة تق��ارب وتعاون 

�صينى �أميركى �صيحدث فى �لم�صتقبل، فى ظل تر�صيخ 

�لعالقات �القت�صادية و�ل�صيا�ص��ية بين �لبلدين، وفى 

ظل تفعيل لغة �لحو�ر و�العتماد على �لدبلوما�صية فى 

حل �لق�صايا �لعالقة بين �لبلدين ،فالتقارب و�لتعاون 

ي�ص��ب فى م�ص��لحة �لبلدين معًا. فال�ص��ين �لمتقدمة 

�أف�صل من �ل�صين �لمتخلفة بالن�صبة للواليات �لمتحدة 

�الأميركية بل �لنظام �لدولى ،فالتعاون بينهما يحقق 

مكا�صب لكل منهما، فيمنع حدوث تحالف ��صتر�تيجى 

�صينى رو�صى موجه �صد �لواليات �لمتحدة �الأميركية 

كم��ا يمنع دع��م �لوالي��ات �لمتحدة للق��وى �الأقليمية 

فى �آ�ص��يا للحد من �لتقدم �ل�ص��ينى، كما �صوف يخدم 

�ل�صين فى طريقها فى �لدفاع عن وحدتها �ل�صيا�صية، 

كما تلتقى �لم�صالح �ل�صينية �الأميركية فى �لعديد من 

�لنقاط، فال�صين لها م�صالح ��صتر�تيجية م�صتركة مع 

�لواليات �لمتحدة في �لحفاظ على �ل�صالم و�ال�صتقر�ر 

ف��ي منطقة �ص��رق �آ�ص��يا، كم��ا هناك حاج��ة للتعاون 

بينهم��ا لحل �لم�ص��ائل �لعالمية كالبيئ��ة و�لمخدر�ت 

و�لتهري��ب و�لهج��رة و�لطاق��ة وغيرها،مثلما �أوجدت 

تفجي��ر�ت �لحادى ع�ص��ر من �ص��يتمبر 2001م نقاط 

�لتق��اء جدي��دة لم�ص��الحهما �لم�ص��تركة ف��ي م�ص��الة 

مكافح��ة �الإره��اب �لدولي ، ف��ى حين نجد �أي�ص��ًا �إن 

�ال�ص��تر�كية ذ�ت �لخ�صائ�س �ل�صينية تتميز ب�صمولية 

كبي��رة و�مكاني��ة �حتو�ء مرن��ة مما يتيح له��ا �لتعلم 

م��ن تج��ارب �لديمقر�طي��ة �الجتماعي��ة �لناجحة ذو 

�لنمط �لغربى، ففى �لنهاية كلما ��صتدت �لتوتر�ت بين 

�لبلدين ، يمكنهما في �لنهاية �لتو�ص��ل �لى حلول لها 

، و�لعام��ل �القت�ص��ادي يلعب �لدور �اله��م في تهدئة 

�الم��ور و�لذي د�ئما م��ا يعيد �لعالق��ات �لى مجر�ها 

�لطبيعي.

�لم�ص��ار �لثان��ى: �لم�ص��ار �ل�ص��ر�عى �إذ يتوق��ع �أن 

�لمزي��د م��ن  �الأميركي��ة  �ل�ص��ينية  �لعالق��ات  ت�ص��هد 

�لتوت��ر�ت و�الحت��كاكات �الأمر �لذى قد يقود ل�ص��ر�ع 

ع�ص��كرى بينهما، وذلك فى ظل رغبة �ل�ص��ين �ل�صديدة 

ف��ى �لتح��ول �إلى ق��وة عظمى فى ظ��ل �ل�ص��عى �لد�ئم 

لتطوير قدر�تها و�نفاقها �لع�ص��كرى، �الأمر �لذى تنظر 

�إلي��ه �لوالي��ات �لمتح��دة �الأميركي��ة على �أنه م�ص��در 

�لتهديد �لرئي�صى لالأمن �لقومى �الأميركى والأمكانتها 

ف��ى �لنظام �ل��دول ، فهن��اك قلق �ميركى م��ن تنامى 

�لق��در�ت �لع�ص��كرية �ل�ص��ينية و�لخ��وف م��ن ح��دوث 

تحالف ��ص��تر�تيجى مع �لند �لرو�ص��ى، كما هناك قلق 

و�ص��كوك �ص��ينية حول دعم �ل�ص��ين للياب��ان و�لهند 

ودعم �لحر�كات �الأنف�ص��الية فهذه �لق�ص��ايا موجهة 

�ص��د �ل�ص��ين �الأمر �ل��ذى يهدد �لكيان �ل�ص��ينى. وفى 

ح��ال ن�ص��وب �ل�ص��ر�ع �لم�ص��لح بينهما ف��اأن نتائجه 

غي��ر معلومة وغي��ر محتمل��ة فهى مفتوح��ة على كل 

�الأحتم��االت ف��ى ظل ما تملك��ه �ل�ص��ين و�أميركا من 

قدر�ت نووية ع�ص��كرية، بالأ�ص��افة �إلى تفوق �ل�ص��ين 

�لكمى و�لذى يقابل بتفوق كيفى �أميركى .

�لم�ص��ار �لثال��ث: �لم�ص��ار �لو�قعى �الأو�ص��اع على 

�أر���س �لو�ق��ع ال تعبر عن عالق��ات �ص��ينية �أميركية 

ق��د ترق��ى ف��ى �لم�ص��تقبل لح��د �لتق��ارب و�لتع��اون 

�الأ�ص��تر�تيجى، كم��ا لن ت�ص��ل �إي�ص��ًا لح��د �لمو�جهة 

�لع�صكرية، فهناك توتر�ت وخالفات جوهرية يقابلها 

وج��ود م�ص��الح م�ص��تركة مما ق��د يوؤرج��ج �لعالقات 

بينهم��ا بي��ن �ل�ص��عود و�لن��زول، ف��كل منهم��ا ق��ادر 

على �الأ�ص��ر�ر بم�ص��الح �الأخر �أو �لعمل على تقويتها 

وتن�صيقها.
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عجز 

معه��د  بيان��ات  �أظه��رت 

�الإح�ص��اء�ت �لتركي »تورك�ص��تات«  

�أن �لعج��ز �لتج��اري �لترك��ي تر�جع 

�إل��ى 6.6 ملي��ار دوالر ف��ي ني�ص��ان 

�لما�صي.  

اأمتياز

فازت مجموعة بقيادة لوك �أويل 

�لرو�ص��ية بامتي��از نفط��ي مه��م في 

جولة مز�د�ت �لطاق��ة �لعر�قية �لتي 

ت�صمل 12 �متياز�.

بطالة

�رتفع عدد �لعاطلين عن �لعمل 

�لم�صجلين في فرن�صا لل�صهر �لثاني 

ع�ص��ر على �لتو�لي بمق��د�ر 4500 

ملي��ون   2.89 �إل��ى  ني�ص��ان  ف��ي 

عاطل.

تعيين

�لبن��ك  �إد�رة  مجل���س  �خت��ار 

ف��ي  �جتم��اع  خ��الل  �لدول��ي 

و��ص��نطن جي��م يون��غ كيم رئي�ص��ا 

له��ذه �لمنظم��ة. وف�ص��له �لمجل�س 

�لمالي��ة  وزي��رة  مناف�ص��ته  عل��ى 

�لنيجيرية.

مبادرة

ج��اء �ل��دور عل��ى دول مجموعة 

�لع�ص��رين وال �ص��يما �لنا�ص��ئة منه��ا 

و�ص��ندوق �لنق��د �لدول��ي للمب��ادرة 

�لدي��ون  �أزم��ة  �حت��و�ء  �ص��بيل  ف��ي 

�الأوروبية.

م�صادرة

�أعلن��ت �الأرجنتي��ن م�ص��ادرة 51 

بالمئة من �ص��ركة نفطية ت�صيطر عليها 

مجموعة »ريب�صول« �الأ�صبانية مت�صببة 

في �أزمة دبلوما�صية بين �لبلدين.  

اإعالن

خل��ف �الإع��الن عن نتائ��ج �لدورة 

�لرئا�ص��ية  �النتخاب��ات  م��ن  �الأول��ى 

�أ�ص��و�ق  عل��ى  �ص��لبيا  �أث��ر�  �لفرن�ص��ية 

�لم��ال �الأوروبية خا�ص��ة في �أ�ص��بانيا 

و�إيطاليا.

عالمة

فاج��اأت نتائ��ج �ص��ركة »�آب��ل« في 

�لربع �لثاني �لم�صتثمرين �الأكثر ت�صكيكا 

�إذ �ص��جلت �لعالم��ة �لتجاري��ة مبيعات 

تجاوزت قيمتها 29 مليار يورو.

ميثاق

�لمرك��زي  �لبن��ك  رئي���س  طال��ب 

باعتم��اد  در�غ��ي  ماري��و  �الأوروب��ي 

ميث��اق للتنمي��ة ف��ي مقاب��ل �لخط��ط 

�ل�صابقة �لتق�صفية. ودعا �إلى �إ�صالحات 

في منطقة �ليورو.

مبيع

باعت �صركة �صام�صونغ 90 مليونا 

م��ن �أجه��زة �لهاتف �لمحم��ول بما في 

ذل��ك 44 مليون��ا من �لهو�ت��ف �لذكية 

في �الأ�صهر �لثالثة �الأولى من �لعام.

ت�صفيــة الكــاربــون تحــ�صن المنــاخ

   �ص��هدت �لنرويج موؤخر� تد�ص��ين �أكبر من�ص��اأة في �لعالم لت�صفية ثاني �أوك�صيد 

�لكاربون من �النبعاثات �ل�صناعية.

ي��رى �لبع���س هذه �لمن�ص��اأة هب��ة �لهية في �لم�ص��اعي للو�ص��ول �ل��ى �الأهد�ف 

�لبيئية، بينما يجد �آخرون هذه �لتقنية خطيرة ومكلفة جد�.

ومع ذلك، فهي ال تبعث ر�ئحة �لم�ص��تقبل �لنظيف تماما في »مونغ�ص��تاد« على 

ة. وتاأتي �لر�ئحة من 
ّ
�ل�ص��احل �لغرب��ي للنرويج، حيث تم��الأ �لجو ر�ئحة حلوة وم��ر

م�صفى نفطي موجود هناك، �ذ ت�صم تلك �لمنطقة ثاني �أكبر ميناء للنفط �لخام في 

�أوروبا، كما يقول »�موند�ص��ن« وهو مدير مركز تكنولوجيا ثاني �أوك�ص��يد �لكاربون 

في مونغ�صتاد. ويقوم هذ� �لم�صنع بت�صفية 85 بالمئة من ثاني �أوك�صيد �لكاربون 

�لذي يلوث �لبيئة ب�ص��بب �نبعاثات �لم�ص��فى ومحطة �لطاقة �لغازية. وتوجد خطط 

بعد ذلك لتخزين ثاني �أوك�ص��يد �لكاربون ب�صكل د�ئمي في كهوف �لغاز. ولم تختبر 

ه��ذه �لعملية �لم�ص��ماة »�الم�ص��اك بالكاربون وتخزين��ه« على هذ� �لنطاق �لو��ص��ع 

مطلقًا.

وي�ص��ير �لعلماء �إلى �أن �النبعاثات �لكلية لغاز�ت �لدفيئة يجب خف�ص��ها بمقد�ر 

�لن�ص��ف في �لعام 2050 عن م�ص��تو�ها عام 1990. ويقولون �أن هذه هي �لطريقة 

�لوحي��دة لحف��ظ ت��و�زن معدل درج��ة �لح��ر�رة �لعالمي عن��د 2 درج��ة مئوية فوق 

�لم�ص��تويات �لحالي��ة. ويعتقد �موند�ص��ن �أن ه��ذه �لتكنولوجيا في معمله �صت�ص��اعد 

�لعالم في حل هذه �لمع�صلة.

ويخ�ص��ى ن�صطاء �لمناخ �أن �صركات �لطاقة تريد ��ص��تخد�م تلك �لتقنيات الإبقاء 

عمل محطاتها �لقديمة �لتي تعمل بالفحم وعرقلة م�صاريع �أخرى ت�صتخدم �لطاقات 

�لمتجددة فح�ص��ب. ويحذر علماء �لبيئة �أن ثاني �أوك�ص��يد �لكاربون قد يت�ص��رب من 

مو�قع �لخزن تحت �صطح �الأر�س، بينما يخ�صى �ل�صا�صة من معار�صة �لمو�طنين.

 وف�صل م�صروع قانون لت�صجيع تقنية �الإم�صاك بالكاربون وتخزينه في �لمانيا 

ف��ي �لع��ام �لما�ص��ي، ما حّفز �ص��ركة �لطاق��ة �ل�ص��ويدية �لعمالقة »فاتنف��ال« على 

�لتخل��ي عن خططه��ا لمحطة طاقة تجريبي��ة في مقاطعة بر�ندنب��رغ بطاقة 300 

ميغاو�ط. وتوقف �لبحث عمليا عن مو�قع طمر د�ئمية.

�ق��ت�����ص��اد دول��ي
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معركة

ز�دت �لمعرك��ة �لق�ص��ائية بي��ن 

ب��وك«،  و«في���س  »ياه��و«  �ص��ركتي 

ب�ص��اأن ب��ر�ء�ت �الخت��ر�ع وحق��وق 

�لملكي��ة �لفكري��ة، �حتد�م��ا دع��وى 

ق�صائية.

ت�صويت

ل�ص��الح  �الإيرلندي��ون  �ص��وت 

�لمعاه��دة �لمالي��ة �الأوروبي��ة �لتي 

طرحت على ��ص��تفتاء ع��ام بغالبية 

�أ�ص��و�ت  م��ن  �لمئ��ة  ف��ي   60،3
�لناخبين، ح�صب �لنتائج �لر�صمية.

عك�ض

ب��ر�ذرز  ليم��ان  �نهي��ار  بع��د 

�لمال��ي  �لنظ��ام  عل��ى  و�ال�ص��تيالء 

�لعالمي، �أدت حو�فز �ل�صين �لبالغة 

)570 مليار دوالر( �إلى عك�س م�صار 

�أ�صعار �الأ�صول و�القت�صاد.

تداعيات

خ�ص��ر �أث��رى �أثري��اء �لعال��م م��ا 

يع��ادل �إجم��اال 4 .24 مليار دوالر 

ي ب�ص��بب تاأث��ر �الأ�ص��و�ق �لعالمي��ة 

بتد�عي��ات �أزم��ة �لديون �الإ�ص��بانية 

و�صوق �لعمل �الأميركي.

تحول

بد�أت �ص��ركات �صناعة �لمالب�س 

ف��ي مختلف �أنح��اء �لعال��م �لتحول 

�لطبيعي��ة  �الألي��اف  ��ص��تخد�م  ع��ن 

مثل �لقطن و�لتوجه نحو �لمنتجات 

�ل�صناعية.

ثقة

درجت �ل�ص��ركات �الألمانية متو�صطة 

�لحج��م و�ل�ص��غيرة وبثق��ة كبي��رة على 

تاأمين �ل�صيولة من �لبنوك �لمحلية ولي�س 

من �أ�صو�ق �لمال �لخارجية �لبعيدة. 

احتياط

�لرو�ص��ي،  �لمرك��زي  �لبن��ك  يعت��زم 

مو��صلة �صر�ء �لذهب من �ل�صوق �لمحلية 

لدع��م �حتياطات��ه، و�صي�ص��تري �أق��ل من 

نحو مئة طن ��صتر�ها في 2011 .

�صلبي

�الأوروب��ي  �لبرلم��ان  رئي���س  ح��ذر 

مارتن �ص��ولتز من �أن خروج �ليونان من 

منطق��ة �ليورو ل��ن يكون »نهاي��ة تطور 

�صلبي« بل »بد�ية تطور �أكثر �صلبية«.

تعثر

يتوقع �لبع�س �أن ت�صرب �القت�صاد �لعالمي 

�أزمة جديدة على خلفية �لتعثر في �صد�د �لديون 

بدول »منطقة �ليورو« )�إي بي �أيه(. 

تكدي�ض

�الأوروبي��ة  �لبن��وك  بع���س  تق��وم 

�لكبي��رة بزي��ادة معدل تكدي���س �أمو�لها 

في �لبن��وك �لمركزية تخوف��ًا من تفاقم 

�الأزمة �القت�صادية في �لقارة.

ر�صى

تز�يد� �عد�د �لم�صوؤولين في �ل�صركات 

حول �لعالم �لم�صتعدين لدفع ر�صى للفوز 

باأن�صطة �أعمال �و �الحتفاظ بها.

اأوروبا... خطوات �صوب »وحدة مالية«

 حي��ن دعا ج��ان كلود تري�ص��يه �لرئي�س �ل�ص��ابق للبنك �لمرك��زي �الأوروبي في 

يونيو/ حزير�ن �لما�صي �إلى �إن�صاء وز�رة مالية �أوروبية ذ�ت �صلطة على ميز�نيات 

�ل��دول ف��اإن �لفكرة ب��دت حينئذ خيالية وحلم��ا بعيد �لمنال قد ي�ص��تغرق �أعو�ما �أو 

حتى عقود� ليتحقق.

وبع��د ذل��ك بعام وفي ظل تهديد �أزمة ديون منطقة �ليورو بتفتيت �لمنطقة فاإن 

�ألمانيا تدفع �صركاءها �إلى �إتخاذ خطوة عمالقة مماثلة �صوب تحقيق تكامل مالي 

مثل �لذي كان في ذهن تري�صيه.

وت�صغط �لم�صت�صارة �الألمانية �أنجيال ميركل الإتخاذ مزيد من �الإجر�ء�ت �لطموح 

مث��ل من��ح �لبنك �لمرك��زي �الأوروبي مزيد� من �ل�ص��لطات ل�ص��بط ميز�نيات منطقة 

�ليورو �إ�ص��افة �إلى �ص��الحيات رئي�ص��ية جديدة للمفو�ص��ية �الأوروبي��ة و�لبرلمان 

�الأوروبي ومحكمة �لعدل �الأوروبية.

وقال م�ص��وؤولون �ألمان �إن ميركل ت�صعى �أي�ص��ا �إلى �إيجاد توجه �أوروبي من�صق 

الإ�صالح �أ�صو�ق �لعمل و�أنظمة �ل�صمان �الجتماعي و�ل�صيا�صات �ل�صريبية.

و�إل��ى حي��ن مو�فقة �ل��دول على تلك �لخط��و�ت مع ما يترتب عليه��ا من فقد�ن 

غير م�ص��بوق لل�ص��يادة فاإن برلين �ص��ترف�س در��ص��ة مب��ادر�ت �أخرى مثل �إ�ص��د�ر 

�صند�ت م�ص��تركة لمنطقة �ليورو �أو �إقامة »وحدة م�صرفية« ذ�ت �صمانات �إقليمية 

للود�ئع. 

وق��ال م�ص��وؤول حكومي في برلين »�ل�ص��وؤ�ل �الأ�صا�ص��ي ب�ص��يط ن�ص��بيا. هل يريد 

�ص��ركاوؤنا مزي��د� م��ن �لتكام��ل �الأوروب��ي �أم �أن ما يريدون��ه هو مزيد م��ن �الأمو�ل 

�الألمانية؟«.

و�إذ� قررت �لدول �الأوروبية �لم�ص��ي قدما في تلك �لخطو�ت فاإنها �صت�صكل �أكبر 

تغير لل�صيا�صة منذ �تفاقها على �لتخلي عن عمالتها �لوطنية وت�صليم �ل�صيطرة على 

�صيا�صتها �لنقدية منذ 13 عاما.

يق��ول �إريك نيل�ص��ن كبير �القت�ص��اديين في �أون��ي كريديت »�إنها لي�ص��ت نهاية 

�لعال��م بل يب��دو �أننا على �أعتاب تحرك كبير �آخر �ص��وب �لتكام��ل �الأوروبي .. لكن 

لم��اذ� ال تاأت��ي تلك �لمبادر�ت �إال عندما نكون عن��د حافة �لهاوية حيث يكون خطر 

وقوع حادث �أ�صد بكثير
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م�ؤمتر�ت ومعار�س

معر�س �سنع في لبنان

يقام في فندق كو�ليتي �إن في طر�بل�س من 

تنظيم �صركة �إك�صبو ر�يز من 12 �إلي 14 ت�صرين 

�الول 2012

معر�س بيروت الدولي للطب و 

ال�سيدلة 

يقام في بيال من تنظيم �صركة بروموتيم من 

2012 �أيلول   22 �إلى   20

معر�س ماكينات لبنان

يقام في بيال من تنظيم �أي �أف بي من 25 

�إلى 28 �أيلول 2012

معر�س اأعرا�س بيروت

يقام في فندق هيلتون حبتور غر�ند من 

تنظيم �صركة بروموتيم من 9 �إلى 11 ت�صرين 

�الأول 2012

دبي ، االمارات

معر�س مخ�ص�س لعر�س �الأزياء �لدولية 

ذ�ت �لم�صتوى �لعالمي من تنظيم �صركة غلوبال 

�صور�صي�س من 10 �إلى 12 تموز 2012

بر�سلونة ، اإ�سبانيا

معر�س مخ�ص�س الأحدث �أزياء و �إبتكار�ت 

�أبرز �لم�صممين من تنظيم �صركة فير�دي 

بر�صلونة من 13 �إلى 15 تموز 2012

كوااللمبور ، ماليزيا

معر�س مخ�ص�س ل�صناعة �الأغذية 

و�لم�صروبات من تنظيم �صركة �إك�صبومال 

�إنترنا�صيونال �أ�س دي �أن بي �أ�س دي من 12 �إلى 

2012 14 تموز 

عقارات وبناء

معر�س مخ�ص�س للبناء و�صناعة �ل�صير�ميك 

من تنظيم �صركة فورين تر�يد �إكزيبي�صن كو�نزو ، 

�ل�صين من 8 �إلى 11 تموز 2012

تكنولوجيا المعلومات و 

االت�ساالت تورونتو ، كندا 

موؤتمر مخ�ص�س لعر�س روؤية و��صتر�تيجيات 

توجيه �الأعمال وحمالت �لعمالء وعمليات 

�الإطالق �لمقبلة ل�صركة مايكر�صوفت من تنظيم 

�صركة مايكرو�صوفت من 8 �إلى 12 تموز 2012

�سيارات

اإ�سطنبول ، تركيا

معر�س مخ�ص�س لل�صيار�ت وقطع �لغيار 

و�الإك�ص�صو�ر�ت ومعد�ت �لخدمة من تنظيم �صركة 

�صي �أن �أر �لقاب�صة من 6 �إلى 9 كانون �الأول 

2012

نيويورك ، الواليات المتحدة

معر�س مخ�ص�س للمجوهر�ت و�ل�صاعات 

ذ�ت �لعالمات �لتجارية من تنظيم �صركة 

دي �أم جي ويرد ميديا من 20 �إلى 23 تموز 

2012

من�سوجات 

فلورن�سا، اإيطاليا 

معر�س مخ�ص�س ل�صناعة �لمن�صوجات 

وملحقاته  من تنظيم �صركة كيليكو من 18 �إلى 

2012 19 تموز 
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