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الإفتتاحية

سلة
مل تعد طموحات الدول ال�ساعية اإىل التفلت من الهيمنة الأمريكية بعيدة املنال، حقيقة تربهنها دول جمموعة »بريك�س« 

)باراك  »بوكر«  لعب  بوجه  الغربية،  العقوبات  ملواجهة  اأفقيًا  بوتني  فالدميري  يقودها  التي  املجموعة  يوم.  بعد  يومًا 

اأوباما( ل يف�سح عما هو غري جمٍد.

الحتاد  اإىل  القرم  �سبه جزيرة  وان�سمام  اأوكرانيا  اأزمة  رو�سيا على خلفية  الغربية بحق  الدول  اتخذتها  التي  العقوبات 

اأن  من  الرغم  وعلى  مو�سكو،  العالقات مع  القت�سادي يف  العمق  ت�سمل جانب  و�سطحية ومل  تزال حمدودة  ل  الرو�سي، 

احتمال فر�س مثل هذه العقوبات ل يزال �سعيفًا وم�ستبعداً لأ�سباب لها عالقة مب�سالح الحتاد الأوروبي، اإل اأن رو�سيا 

اأنها  ال�ساأن من طريق تنفيذ وتطوير عدد من الإجراءات، التي يرى خرباء  م�ستعدة لتخاذ الحتياطات الالزمة يف هذا 

�رضورية يف املرحلة الراهنة، كونها �ستجنب القت�ساد الرو�سي الأ�رضار الناجتة من تلك العقوبات املحتملة وخا�سة 

على املدى الطويل، وهو ما يطرح عما اإذا كان فعاًل اأن العامل ي�سري على عتبات حتول اقت�سادي جديد تتغري فيه مالمح 

الهيمنة الغربية التي دامت نحو خم�سة قرون؟

رمبا يكون ذلك كذلك بالفعل، ول�سيما بعد قرار رو�سيا البدء حترير عملتها من خالل بيع النفط الرو�سي بالعملة الوطنية 

الروبل اإىل �رضكة بيالرو�سية وذلك للمرة الأوىل يف تاريخها، كما ك�سفته �رضكة النفط الرو�سية »زاروبيج نفط«.

الدولر  على  العتماد  من  للتقليل  الروبل،  الوطنية  بالعملة  النفطية  رو�سيا  �سادرات  احت�ساب  يف  اخلطوة  هذه  وتاأتي 

العملة الوطنية بعد قيام  اأخرى، ولتعزيز دور  الرو�سية اىل دول  اأ�سا�سية لإجراء عمليات بيع اخلامات  الأمريكي كعملة 

الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة بفر�س عقوبات ا�ستهدفت قطاعات اقت�سادية رو�سية.

ودعما منه جلعل الروبل الرو�سي عملة قابلة للتحويل وو�سيلة للح�سابات العاملية، كان بوتني قد دعا يف ر�سالته التي 

وجهها اإىل الربملان يف ني�سان 2006، اإىل اإن�ساء بور�سة على الأرا�سي الرو�سية لتجارة الب�سائع الرئي�سية التي ت�سدرها 

رو�سيا كالنفط والغاز كما اقرتح اأن يكون الروبل و�سيلة التعامل يف البور�سة املقرتحة.

وتتقاطع احلركة الرو�سية مع ال�سعي ال�سيني للدفع بزيادة ا�ستخدام بكني لعملتها فى التجارة الدولية. حيث وافق بنك 

ال�سعب ال�سيني )البنك املركزي( على متديد ال�سماح ل�سوي�رضا مببادلة اليوان بعد اتفاقه مع البنك املركزي الأوروبي العام 

املا�سي. وقد وافقت ال�سني اي�سا على ال�سماح لل�رضكات بت�سوية معامالتها يف لندن وفرانكفورت باليوان لأول مرة.

ومل تتوقف التوجهات ال�سينية هنا فقط، بل بداأت بتحويل غالبية اأر�سدتها اإىل الذهب بعدما بداأت اأزمة الدولر تهدد اأي�سًا 

قوة اليورو وا�ستقراره، وهو الأمر الذي حمل بكني على التفكري يف الذهب كمالذ اآمن لحتياطاتها من العمالت ال�سعبة 

البالغة ثالثة تريليونات دولر. وهذا ما ي�سري اإىل م�ساعفة ال�سني احتياطاتها من الذهب اإىل 1054 طنًا اأي ما يعادل 54 

مليار دولر، مع التخطيط لرفعها اإىل 8000 طن.

ما هو احلل اإذن يف مواجهة ال�سطراب الذي يلف الدولر يف ال�سنوات الأخرية؟ خالل ما يقارب العقد من الزمن قد تربز 

»�سلة عمالت احتياطية« مع قيام البنوك املركزية بالحتفاظ بالرثوات يف خليط من الدولر واليوان والروبية والريال 

والروبل،ـ اإ�سافة اإىل املعادن الثمينة طبعا، ورمبا تظهر حزمة تركيبية من العمالت الريادية العاملية مع الرتكيز، بعد 

�سنوات من طباعة الغرب للعمالت، على اأ�سول مدعومة بال�سلع واملواد الأخرى امللمو�سة واحلقيقية.



العــالــم فــي �شهــر

الدول،  بني  الرحالت  تقل�س  طرق  م�ساريع  طرحت  كلما 

طهران  بني  اأو  وبكني،  مو�سكو  بني  �رضيع  قطار  كم�رضوع 

احلرير«  »طريق  اإحياء  م�رضوع  ي�ستح�رض  ومو�سكو،  وبكني 

الآخر  ون�سفها  تاريخي  ن�سفها   - الرومان�سية  �سورته  يف 

عرب  متعرجا  طريقًا  �سلكت  التي  اجلمال  لقوافل   - اأ�سطوري 

�سحاري وجبال غري مطروقة يف اآ�سيا الو�سطى.

لكن طريق احلرير لي�ست جمرد جزء من ما�س اأ�سطوري، فهي 

احلالية،  ال�سينية  ال�سيا�سة اخلارجية  �سمات  �سمة مهمة من 

القادرة على احللول بدًل من الوليات املتحدة جيوا�سرتاتيجيًا 

خط  عن  عبارة  وكان  ال�ساعدة،  العاملية  القوة  باعتبارها 

ال�سني  وغرب  �سمال  عرب  ممتدة  قدمية،  »بريه«  موا�سالت 

واآ�سيا باأكملها، حتى ت�سل اإىل اأفريقيا واأوروبا، وبوا�سطتها 

انتقلت »احل�سارة املادية« لتنت�رض على نطاق وا�سع.

�رضاعاٍت  يف  كبرياً  دوراً  الطريق  هذه  اأدت  ذلك  �سوء  ويف 

اإقت�سادية بحتة، وترتكز يف ال�رضق  اأهدافها  �سيا�سية، كانت 

حماولة  عند  البيزنطي،  العهد  يف  حدث  ما  وهذا  العربي، 

اأرباح  على  ال�سيطرة  من  الأحبا�س  مبعاونة  البيزنطيني 

جزيرة  على  ال�سيطرِة  طريق  من  والهندية،  ِة 
ّ
ال�سيني التجارِة 

العرب، ومتكني الأحبا�س من ال�ستيالء على اليمن.

ون�ستنتج باأن هدم الكعبة مل يكن الهدف الرئي�سي لـ »اأبرهة 

الأ�رضم«، واإمنا لل�سيطرِة على العرب والقري�سيني، وبذلك كانت 

ة بحتة.
ّ
ة و�سيا�سي

ّ
دوافعه اإقت�سادي

ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  ا�سرتاتيجية  تتالقى  الإطار  هذا  ويف 

الأ�سد حول »البحار الأربعة« الذي كا قد اقرتحه عندما كانت 

تركيا من �سمن املحور مع »طريق احلرير«. التحالف او تقاطع 

امل�سالح ال�سوري- ال�سينية »اليرانية – الرو�سية ـ الرتكية 

ال�سابقة  )�سابقا(« كانت حمور تقرير بحثي و�سعته املديرة 

ملكتب ال�سوؤون ال�سينية يف وزارة الدفاع المريكية كري�ستينا 

لني مل�سلحة ف�سلية »ت�ساينا بريف«: »يبدو اأن �سيا�سة �سوريا 

التي »تتجه نحو ال�رضق« ُتظهر تقاربًا مع امل�سالح ال�سينية 

يف بحر قزوين. اإن تفاعل تاأثري ال�سني املتزايد يف بحر قزوين 

مت  والذي  بها،  اخلا�س  احلديث  احلرير«  »طريق  خالل  من 

التي  الأربعة« احلديثة  البحار  »اإ�سرتاتيجية  تدعيمه بوا�سطة 

الرئي�س الأ�سد، �ستكون له انعكا�سات هامة بالن�سبة  و�سعها 

للوليات املتحدة، والإحتاد الأوروبي وحلفاء اآخرين«. 

وتر�سخ م�سالح ال�سني يف منطقة بحر قزوين، »اإ�سرتاتيجية 

الأو�سط  ال�رضق  جتاه  تتبعها  التي  الأو�سع  احلرير«  طريق 

ول  املتو�سط«.  البحر  »احتاد  ت�سكل  التي  واأفريقيا  واأوروبا 

بل  فح�سب،  النا�سئة  الأ�سواق  يف  بال�ستثمار  ال�سني  تقوم 

با�ستعمال  التجارية  الدبلوما�سية  خالل  من  اأ�سواقًا  طورت 

يف  بها  قامت  التي  ال�سخمة  الإنقاذ  عملية  )مثل  الدولر 

اليونان( وتقوم بفتح اآفاق لزيادة النفوذ ال�سيني يف الدول 

فقط  يتعلق  ل  قد  الذي  الأمر  وهو  ماليًا،  املتعرثة  املتقدمة 

البنية  بيع  باتفاقيات  اأي�سًا  يرتبط  بل  ال�سينية  بالقرو�س 

التحتية اأو التكنولوجيا اأو الأ�سول املالية. 

دمشق مركز تجاري

اأنظار ال�سني غربًا نحو م�سادر  الذي تتجه فيه  الوقت  ويف 

ومنذ  ال�رضق.  نحو  نف�سه  الوقت  يف  دم�سق  حتركت  الطاقة، 

ت�سجيع  اإىل  الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  �سعى   ،2009 عام 

مركز  اإىل  دم�سق  لتحويل  الأربعة«  البحار  »اإ�سرتاتيجية 

املتو�سط،  الأبي�س  والبحر  الأ�سود،  البحر  و�سط  جتاري 

الأ�سد  قام  لقد  قزوين.  وبحر  العربي  العربي/البحر  واخلليج 

بالرتويج لهذه الفكرة يف حمادثاته مع تركيا يف اأيار/مايو 

طريق الحرير...
واستراتيجية البحار األربعة

بقلــم وسـام سعــد
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ال�سواطئ  تلك  على  املطلة  الدول  مع  �سوريا  لتقريب   ،2009
دمج  »عند  قائاًل  �رضح  حيث   - واأذربيجان  اإيران،  تركيا،  ـ 

والعراق،  وتركيا،  �سوريا،  بني  القائم  القت�سادي  الفراغ 

والبحر  قزوين،  وبحر  املتو�سط،  البحر  بني  �سرنبط  واإيران، 

الأ�سود، واخلليج.... نحن ل نحظى باأهمية يف ال�رضق الأو�سط 

فح�سب... �سن�سبح نقطة تقاطع اإلزامية للعامل كله يف جمال 

هذه  بني  نربط  اأن  مبجرد  ذلك،  من  واأكرث  والنقل  الإ�ستثمار 

باأنها  �سوريا  متثلها  التي  الرابطة  وو�سف  الأربعة«.  البحار 

واإيران  اأكرب حجمًا مع تركيا  اأحادي  لـ »نطاق  نقطة املركز 

اأن  ميكن  وهكذا،  العامل«،  مركز  عن  نتحدث  ورو�سيا...اإننا 

تعمل �سوريا مبثابة و�سيلة لو�سول دول الإحتاد الأوروبي اإىل 

الأ�سواق يف العامل العربي ودول غرب اآ�سيا. وقد بحث الأ�سد 

هذه الروؤية مع ميدفيديف يف اأيار/مايو من هذا العام، ويف 

اآب/اأغ�سط�س 2009، ح�سل على مباركة مر�سد الثورة الإيرانية 

ال�سيد علي خامنئي عندما عر�س عليه هذه الإ�سرتاتيجية. 

ولكن هذا امل�رضوع احليوي والهام لالأ�سد »دفن« موؤقتًا بعد 

انك�ساف الدور الرتكي يف احلرب العاملية القائمة على �سوريا.

ال�سينية ب�سيا�سة �سوريا  »اإ�سرتاتيجية طريق احلرير«  ترتبط 

التي تنظر �رضقًا نحو منطقة بحر قزوين التي تعترب م�سدراً 

مثل:  خمتلفة  اأنابيب  خطوط  م�رضوعات  لتغذية  اأ�سا�سيًا 

الغاز الأذربيجاين للمرحلة الأوىل من خط اأنابيب »نابوكو« 

و�سوًل اإىل اأوروبا، والذي �سريتبط يف النهاية بـ »خط الغاز 

العربي« واإىل ال�رضق الأو�سط؛ غاز تركمان�ستان وكازاخ�ستان 

اأنابيب  ال�سيني« و »خط  الأنابيب  ـ خط  الو�سطى  »اآ�سيا  عرب 

اإىل  تركمان�ستان  غاز  ال�سني؛  اإىل  ال�سني«   - كازاخ�ستان 

اأفغان�ستان وباك�ستان والهند عرب »خط اأنابيب تركمان�ستان 

– اأفغان�ستان – باك�ستانـ  الهند« اإىل جنوب اآ�سيا. ويف الوقت 

نف�سه، يبدو اأن هيكل اأمان اإقليمي اأورا�سي )اأوروبي اآ�سيوي( 

»اإ�سرتاتيجية  يف  البزوغ  يف  اآخذ  الطاقة  تاأمني  على  يعتمد 

البحار الأربعة« لالإرتباط مع »منظمة �سنغهاي للتعاون«. 

خمسة أهداف صينية

يف عام 1411، اأقام الأمريال ال�سيني ت�سانغ خه قرب مدينة 

يحمل  تذكاريًا حجريا  ن�سبًا  ال�ساحلية يف �رضيالنكا  جايل 

جذابة  والتاميلية(  والفار�سية  ال�سينية  اإىل  )ترجمت  نقو�سًا 

عامل  بناء  اإىل  الرامية  جهوده  تبارك  لكي  الهندو�س،  لآلهة 

م�سامل يعتمد على التجارة والتبادل التجاري.

وبعد �ستمائة عام، يتبنى الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ الآن 

هدفًا مماثال، غري اأنه ينا�سد الزعماء ال�سيا�سيني يف خمتلف 

اأنحاء اأوروبا واآ�سيا م�ساندة ق�سيته.

يف  األقاه  خطاب  يف  �سي  اأعلن   ،2013 �سبتمرب/اأيلول  يف 

اأ�سماه »حزام طريق  جامعة ظار باييف يف كزاخ�ستان عما 

احلرير القت�سادي« كمبادرة جديدة يف ال�سيا�سة اخلارجية، 

امل�سرتكة  والتنمية  الدويل  التعاون  اأوا�رض  تعزيز  اإىل  تهدف 

يف خمتلف اأنحاء اأورا�سيا.

حمددة:  اأهداف  خم�سة  �سي  عر�س  ال�سيا�سة،  هذه  ولتوجيه 

الطريق،  ربط  �سبل  وحت�سني  القت�سادي،  التعاون  تعزيز 

وت�سجيع التجارة وال�ستثمار، وت�سهيل حتويل العمالت، ودعم 

عمليات التبادل بني ال�سعوب.

كما اأكد الرئي�س �سي اأمام الربملان الندوني�سي اأن الهدف من 

مبادرة طريق احلرير القت�سادية تتلخ�س يف اإحياء عالقات 

ال�سداقة القدمية يف العامل املعا�رض الذي حتكمه العوملة. ولكن 

ل �سك اأن لديه دافعا وطنيا حمليا اأي�سا، وهو الدافع الذي متتد 

جذوره اإىل فجوة الرخاء املتنامية بني �رضق ال�سني وغربها.

ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 143 ت�سرين ثاني 2014
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 5



العدد 143 ت�شرين ثاني 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L6

الحدث

بقلم فارس سعد

التعددية  وتكري�س  احلايل،  الدويل  النظام  داخل  القوى  توازنات  تغيري  اإن 

الواليات املتحدة، بالتوازي مع تنمية م�شاريع تكامل  والق�شم من هيمنة 

اإقليمي، ون�شج �رضاكات عميقة بني الدول املت�رضرة من دور الواليات املتحدة 

احلايل، تبدو جميعها اأهدافًا واقعية و�رضورية وقابلة للتحقق �شمن املدى 

املناف�شة  الدولية  القوى  اإ�شغال  اإىل  بحاجة  اأمريكا  فاإن  هنا  من  املنظور. 

بال�رضاعات، واإنهاكها بلعبة التوازنات من خالل حلفائها، اىل حني اكتمال 

على  هيمنتها  جتديد  اإعادة  على  قادرة  لت�شبح  الداخلي  الرتميم  عملية 

النظام الدويل. غري اأن ال�شعود الرو�شي ـ ال�شيني ـ االإيراين، ودول الربيك�س، 

قد  كان  الذي  كي�شنجر،  االأ�شبق هرني  االمريكية  اخلارجية  وزير  ك�رض طرح 

راأى اأن اأعظم اإ�شكالية يعانيها خ�شوم الواليات املتحدة ب�شكل عام هي يف 

اإال بالتجارب... وعندما »تتعلم« اأخرياً يكون الزمن  مقولة: االأمم ال تتعلم 

قد فات على العمل، غري اأن الزمن هنا ي�شري برفقة هذه القوى ال�شاعدة، وقد 

بداأت طالئعها يف حرب العمالت التي تتجه نحو اإ�شقاط هيمنة الدوالر.

 ماذا لو انهار الدوالر واليورو مرة واحدة؟  

 حرب العمالت... 
اليوان والروبل يعيدان رسم 

مالمح النظام الدولي
وروسيا إلى استعادة الهيبة

بريطانيا  اإمـــرباطـــوريـــة  انــتــهــت  كــمــا 

اإمرباطورية  �ستنتهي  ال�سرتليني  بنهاية 

بعملتها  تتطفل  اأ�سبحت  التي   - اأمريكا 

عــلــى فــائــ�ــس القــتــ�ــســاد الــعــاملــي - 

قوة  تدعمه  تعد  الذي مل  الدولر،  بنهاية 

القوة  تدعمه  ما  بقدر  موازية  اقت�سادية 

الع�سكرية والأنظمة احلليفة.

والقت�سادية  املالية  ـــة  الأزم فخلف 

خفية  ــرب  ح تـــدور  الــراهــنــة،  العاملية 

العاملية  املركزية  والبنوك  الــدول  بني 

من  قدر  باأكرب  الحتفاظ  على  الكربى، 

ال�سيولة املالية، يف الوقت الذي تدور فيه 

العاملية  العمالت  رحى حرب ثانية بني 

واجلنيه  والــيــورو  الــــدولر  الرئي�سية 

والــيــوان  الــيــابــاين  والـــني  الإ�سرتليني 

القيمة  على  الرو�سي  والروبل  ال�سيني 

واأي�سا على ال�سيادة.

املقبلة  املواجهة  عناوين  هي  ما  ولكن 

يف حرب العمالت، وهل �سكلت العقوبات 

الغربية على رو�سيا عن�رض اإ�سقاط هيمنة 

الدولر على العامل؟

 خطوط المعركة

كتب اخلبري الرو�سي ييغور تومبريغ من 

اأ�سباب  من  اأن  العاملي،  القت�ساد  معهد 

العراق،  على  الأمريكية  احلــرب  تعجيل 

�سدام  ال�سابق  العراقي  الرئي�س  ــرار  ق

للح�سابات  عملة  اليورو  باتخاذ  ح�سني، 

مقابل  »النفط  برنامج  اإطار  يف  املالية 

الغذاء« بدل من الدولر الأمريكي.

 10 مبلغ  بتحويل  اأمــر  قد  �سدام  وكــان 

حل�ساب  تراكمت  اأمريكي  دولر  مليارات 

اليورو.  اإىل  املتحدة  الأمم  يف  الــعــراق 

ويليام  ــره  ذك مبا  تومبريغ  وا�ست�سهد 

كالرك، اخلبري يف �سوؤون الأمن واقت�ساد 

�سوق النفط بان هذا اخليار هو الذي حدد 

م�سري العراق.

كبرياً  جزءاً  اأن  وكالرك  تومبريغ  ويرى 

اأ�سواق  يف  الراهنة  املعركة  خطوط  من 

ر�سم  قد  والقت�ساد  وال�سيولة  العمالت 

القت�سادية  القوى  ميزان  تغيري  بفعل  

الأخرية،  الع�رض  ال�سنوات  خالل  العاملية 

وميزان  ميزانية  يف  العجز  وبخا�سة 

املتحدة،  للوليات  التجاري  التبادل 

اليورو،  الأوروبية  العملة  قيمة  وارتفاع 

ال�سيني  واليوان  الياباين  الني  واأي�سا 

اأمام الدولر.
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تكون  اأن  الــرو�ــســي  اخلــبــري  وي�ستبعد 

اآخــر  بالفعل  هــي  الــعــراق،  على  ــرب  احل

من  املتحدة  الــوليــات  تخو�سها  حــرب 

اإيران  اأن  ول�سيما  عملتها،  ا�ستقرار  اأجل 

 2006 عام  منذ  الأخــرى  هي  اأعلنت  قد  

بور�سة  بافتتاح  اخلا�سة  خططها  عن 

بدل  باليورو  فيها  التداول  يجري  للنفط 

النفط  بور�سة  اأن  ول�سيما  الــدولر  من 

احلا�رض،  الــوقــت  يف  تتمتع  الإيــرانــيــة 

بالأ�س�س التي تتيح لها اأن ت�سبح مناف�سا 

ونــيــويــورك،  لندن  لبور�ستي  حقيقيا 

ول�سيما اأن اأكرث من ثلث �سادرات النفط 

الأمر  بالذات،  اأوروبا  اإىل  تذهب  الإيراين 

تخطط  الأمريكية  الإدارة  يجعل  الــذي 

جديا لردع طهران.

ــن حجم  ــي قــلــل م ــرو�ــس لــكــن اخلــبــري ال

ت�سوية  اليورو يف  اإىل  اإيران  تاأثري حتول 

�سعر  على  النفط  ــرضاء  و� بيع  ح�سابات 

�رضف الدولر فقال: »ل يبدو يف الوقت 

للدولر  تهديد  اأي  هناك  اأن  احلــا�ــرض 

اأن  كما  النفط،  عقود  يف  وحيدة  كعملة 

60 - 70 يف املئة من عمليات ال�سترياد 
والت�سدير يف العامل تتم بالدولر، وي�سكل 

الدولر نحو 60 يف املئة من احتياطيات 

بلدان العامل من العمالت ال�سعبة اإ�سافة 

اأداة  تعترب  الأمــريكــيــة  العملة  اأن  اإىل 

التعامل يف نحو 80 يف املئة من عمليات 

ال�سوق املالية العاملية و70 يف املئة من 

القرو�س التي تقدمها البنوك يف خمتلف 

اأنحاء العامل«.

كيف ستحمي روسيا اقتصادها؟
ــه مــن الــ�ــرضوري على  ــرباء اأن ــرى خ وي

القت�ساد  جتنب  اإجــراءات  اتخاذ  رو�سيا 

عقوبات  من  الناجتة  الأ�ــرضار  الرو�سي 

املــدى  على  وخــا�ــســة  حمتملة  غربية 

الطويل، مت ح�رضها يف ثماين خطوات.

وفقا  يلي  مبا  الإجــراءات  هذه  وتتمحور 

خلرباء القت�ساد الرو�سي:

اإىل  وال�سل�س  التدريجي  النتقال  اأول- 

بالعمالت  التجاري  التعامل  عمليات 

ــاء الــتــجــاريــني  ــرضك ــ� الــوطــنــيــة مـــع ال

بالفعل  رو�سيا  ــداأت  ب وقــد  الرئي�سيني، 

النفط  بيع  ــالل  خ مــن  عملتها  حتــريــر 

اىل  الــروبــل  الوطنية  بالعملة  الرو�سي 

الأوىل  للمرة  وذلك  رو�سيا،  بيال  �رضكة 

النفط  �رضكة  ك�سفته  كما  تاريخها،  يف 

الرو�سية »زاروابيج نفط«. 

العالقات  تنمية  عمليات  ت�رضيع  ثانيا- 

التجارية مع دول اجلنوب ال�رضقي.

مرونة  اأكــرث  اإدارة  على  العمل  ثالثا-  

ــوارد  وم الدولية  رو�سيا  لحتياطيات 

�سندوق الرفاه الوطني

ال�ستثمارات  تطوير  على  العمل  رابعا- 

املبا�رضة

خام�سا- خلق حتالفات اأكرث ا�سرتاتيجية 

بني ال�رضكات الرو�سية والأجنبية

�ساد�سا- تو�سيع جمال و�سول ال�رضكات 

التحتية  البنية  م�ساريع  اإىل  الأجنبية 

ال�سرتاتيجية.

�سورة  حت�سني  على  العمل  �سابعا- 

و�سمعة ال�ستثمار يف القت�ساد الرو�سي

البلدان  مــع  العالقات  تطوير  ثامنا- 

املحتاجة اىل الطاقة النووية .

التحدى الصيني 
الدفع  اىل  ال�سني  ت�سعى  جانبها  مــن 

التجارة  فى  عملتها  ا�ستخدام  بزيادة 

ال�سعب  بنك  وافـــق  ومــوؤخــراً  الــدولــيــة. 

متديد  على  املــركــزي(  )البنك  ال�سيني 

بعد  اليوان  مببادلة  ل�سوي�رضا  ال�سماح 

اتفاقه مع البنك املركزى الوروبى العام 

على  اي�سا  ال�سني  وافقت  وقد  املا�سى. 

معامالتها  بت�سوية  لل�رضكات  ال�سماح 

يف لندن وفرانكفورت باليوان لأول مرة. 

قد  كونغ  هونغ  يف  النقد  هيئة  ان  يذكر 

من  اأمريكية  دولرات  فرتة  منذ  ا�سرتت 

املربوطة  عملتها  مكا�سب  من  احلد  اأجل 

 8.4 ب�رضاء  قيامها  بعد  وذلك  بالدولر، 

مليارات دولر فى �سهر يوليو، وهو اأعلى 

م�ستوى منذ اأكتوبر 2012.

وفى حني راأى خرباء ان العقوبات تك�سف 

عن احتمالية ا�ستخدام اجراءات اقت�سادية 

- مثل تقييد ا�ستخدام العملة - بديال من 

العمل الع�سكرى وهذا ميثل خطوة كبرية 

فى تطور ال�سيا�سة اخلارجية جتاه رو�سيا 

القوة  تلك  حتويل  هو  احلقيقى  والتحدى 

املالية اإىل نفوذ �سيا�سى.

ال�سنوات  يف  الـــدولر  عــن  احلــديــث  اإن 

الع�رض الأخرية ل يخلو من تلميح وا�سح 

التى  القت�سادية  املــوؤامــرة  فكرة  اىل 

العامل وت�رضب �رضقًا وغربًا،  تتحكم يف 

للدولر  الأخــرية  النهيارات  كانت  فهل 

القت�ساد  اأجل خدمة  من  �ساأنا مق�سوداً 

مواجهة  يف  خا�س  نحو  على  الأمريكي 

وال�ساعد،  املتقدم  العامل  اقت�ساديات 

ول�سيما ال�سني؟

يف  انهارت  الأمريكية  العملة  اأن  الثابت 

 ،2008 2007 ومع بداية عام  نهاية عام 

وو�سلت اإىل اأدين م�ستوياتها يف التاريخ 

وذلك ب�سبب الأزمة املالية، واأزمة الرهن 

الأمــريكــي  الباحث  ويــذهــب  الــعــقــاري. 

يف  هونغبينغ«  »�سنوغ  الأ�سل  ال�سيني 

كتابه املثري »حرب العمالت« اإيل اأن ما 

ما  لتقوي�س  تعد  موؤامرة  اإل  لي�س  جرى 

ي�سميه »املعجزة ال�سينية« القت�سادية«

�سعر  تــراجــع  اأن  »هونغبينغ«  ويـــرى 

والذهب،  النفط  اأ�سعار  وارتفاع  الدولر، 

روسيا بوتين.. إستعادة 
الهيبة المفقودة إلى 

الرئاسة األولى
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�ست�ستخدمها  التى  العوامل  من  �ستكون 

عــائــلــة روتــ�ــســيــلــد لــتــوجــيــه الــ�ــرضبــة 

يف  ال�سيني.  القت�ساد  اىل  املنتظرة 

عائلة  »هونغبينغ  يتهم  الكتاب  هــذا 

العائالت  من  وحلفاءها  »روت�سيلد« 

للنزول  الفر�سة  تتحني  باأنها  الكربي، 

ب�سعر الدولر الأمريكي اإىل اأدين م�ستوي 

ال�سني يف ثوان معدودة  له، حتى تفقد 

الدولر  من  احتياطي  من  متلكه  ما  كل 

)نحو 3 تريليونات دولر( حمذرا من اأن 

�ستكون  لها،  التخطيط  يتم  التى  الأزمة 

اأ�سد ق�سوة من ال�رضبة التى تعر�س لها 

القت�ساد الآ�سيوي يف ت�سعينيات القرن 

املا�سي.

 الصين تدعم عملتها 
في مقابل الدوالر

ال�سني  تقطع  اأوروبـــا،  من  وباقرتابها 

�سوطا جديداً على طريق حترير اقت�سادها 

والنظام املايل العاملي من العتماد على 

الوليات املتحدة والدولر الأمريكي.

والواقع هو اأن ال�سني مل تخف قط رغبتها 

يف اأن حتل عملتها، اليوان، حمل الدولر 

الأمريكي، كعملة للتجارة العاملية، ويف 

هذا ال�سدد كثفت ال�سني جهودها جلعل 

اليوان عملة دولية.

وبــالــفــعــل اأبــرمــت الــ�ــســني عــلــى مــدي 

العامني املا�سيني مع الربازيل اتفاقيات 

املركزية،  بنوكها  بني  عملة  مقاي�سة 

دون  من  البلدين  بني  التجارة  لت�سيري 

ال�سني  واأبـــرمـــت  الأمـــريكـــي،  ــــدولر  ال

والأرجنتني  الهند  مع  مماثلة  �سفقات 

من  وجمموعة  اإفريقيا  وجنوب  ورو�سيا 

الدول الأخرى.

يف  اأجنــزت  قد  ال�سني  اأن  هي  والنتيجة 

العام وحده، حواىل  الأول من هذا  الربع 

بعملتها  اخلارجية  جتارتها  من   %  7

�سعفا   20 قدرها  بزيادة  اأي  الوطنية، 

باملقارنة مع العام املا�سي.

 بنك تنمية البريكس:
جبهة مواجهة إضافية

�سكل الهدف املعلن لإن�ساء بنك التنمية 

مليار   100 )براأ�سمال  الربيك�س  لــدول 

تبلغ  مالية  احتياطيات  وبناء  دولر، 

دولر  مليار   100 مــن  اأكـــرث  قيمتها 

الدولية  للجهود  ا�ستكماًل  اأخــــرى(، 

املالية  واملوؤ�س�سات  الأطراف  املتعددة 

النمو  دعــم  اإىل  الــرامــيــة  الإقــلــيــمــيــة، 

غري  العاملي،  امل�ستوى  على  والتنمية 

من  الكرثة  راأي  يف  اخلفي  الهدف  اأن 

دولية  موؤ�س�سة  اإن�ساء  هو  املراقبني، 

الدولية  القت�سادية  للموؤ�س�سات  رديفة 

و�سندوق  الــدويل  البنك  )مثل  احلالية 

النقد الدويل( لتكون و�سيلة تناف�س هذه 

املوؤ�س�سات وتعمل على حترير العامل من 

املوؤ�س�سات  فهذه  وقيودها.  تاأثرياتها 

ب�سكل  املتحدة  الوليات  عليها  ت�سيطر 

بتحديد  يتعلق  ما  يف  �سواء  اأ�سا�سي، 

اإداراتها اأو �سيا�ساتها، اأو بتوجيه عملية 

توجيه  منع  حتى  اأو  قراراتها،  اتخاذ 

تخدم  ل  التي  الجتاهات  يف  مواردها 

ال�سيا�سة الأمريكية، على الرغم من اأنها 

موؤ�س�سات  والطبيعة  امل�سمى  حيث  من 

من  كثري  راأي  يف  اأدى  ما  وهذا  دولية، 

النمو  من  عقود  �سياع  اإىل  املراقبني، 

على العامل الثالث.

من   %  30 نحو  الربيك�س  دول  وت�سكل 

م�ساحة الياب�سة يف العامل، وت�سم 40 % 

من جمموع �سكانه. وكانت دول الربيك�س 

�سكل  حيث  بــارزة  اجنـــازات  حققت  قد 

الناجت  من   %  21 ن�سبة  املحلي  ناجتها 

املحلي الإجمايل جلميع دول العامل.

لها،  القت�سادي  الناجت  ي�سل حجم  كما 

ما يقرب من 18 % من الناجت القت�سادي 

حجم  من   %  15 اإىل  اإ�سافة  العامل،  يف 

ن�سف  جتــذب  كما  اخلارجية،  التجارة 

ال�ستثمارات الأجنبية يف العامل.

املحرك  هي  حتديداً  رو�سيا  اأن  الثابت 

الرئي�سي لقيام هذا البنك الذي قال بوتني 

املوؤ�س�سات  من  واحداً  �سيكون  »اإنه  عنه: 

الرئي�سية  الأطـــراف  املتعددة  املالية 

املقر  و�سيكون  العامل  هــذا  يف  للتنمية 

الرئي�سي له يف �سنغهاي«.

ويعلق الدكتور فيل هيل اأ�ستاذ القت�ساد 

الدويل يف مدر�سة لندن لالقت�ساد على 

�سك  »ل  بالقول:  اجلديد  الربيك�س  بنك 

بالبنك  املنوطة  الرئي�سية  املهمة  اأن 

دول  اقت�ساديات  تنمية  هــي  الـــدويل 

العامل النامي، اإذاً املناف�سة بني الطرفني 

واقعة حتمًا«. وي�سيف هيل »اإن دخول 

جمموعة  لبنك  العمالق  باحلجم  بنك 

البلدان  ــس  ــرا� اإق خــط  على  الربيك�س 

مالية  مــوارد  توفري  �سي�سمن  النامية، 

�سخمة لالقت�ساديات النا�سئة بعيداً من 

املالية  للموؤ�س�سات  التقليدية  الهيمنة 

الغربية«.

استعادة الهيبة الروسية
 ،2002 عــام  املجموعة  تاأ�سي�س  ومنذ 

�سهدت الدول الأع�ساء تزايداً م�ستمراً يف 
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ومنا  والتجارية.  القت�سادية  التبادلت 

حجم التجارة بني الدول الأع�ساء من 12 

اإىل   2002 عام  يف  اأمريكي  دولر  مليار 

282 مليار دولر يف عام 2012، بزيادة 
قدرها 20 �سعفًا، وهذه الأرقام يف تزايد 

با�ستمرار.

الولء  على  »بريك�س«  �سعوب  وت�رض 

اإعادة  من  متكنوا  الذين  قادتها  لنهج 

امل�ستوى  يف  موؤثر  موقٍع  اإىل  دولهم 

الدويل، وت�سكل جتربة فالدميري بوتني 

حني  ذلك،  على  مثال  خري  رو�سيا  يف 

اأ�رض ال�سعب الرو�سي على تثبيت نهجه 

»ا�ستعادة  نهج  اعتمد  منذ  احلكم،  يف 

الهيبة املفقودة« اإىل الرئا�سة الأوىل.

بو�سوح  ت�سري  دللت  الوقائع  ولهذه 

اعتمدها  التي  ال�سيا�سات  جنــاح  اإىل 

الإقت�سادي.  امليدان  يف  خا�سة  الرجل 

�سيا�سة  ر�ــســم  بــوتــني  اإ�ــســتــطــاع  فــقــد 

حتــاول  بـــالده،  يف  فعالة  اإقت�سادية 

اإىل  وت�سعى  النمو  على معدلت  احلفاظ 

املفرط  لالإعتماد  التدريجي  التقلي�س 

جهة،  من  الغاز  قطاع  �ــســادرات  على 

وا�ستخدام العملة الوطنية يف التداولت 

واأمريكا  الربيك�س  دول  مع  خ�سو�سًا 

الالتينية. 

 انتفاضة أوروبية... 
وخليجية ضد الدوالر

يف منت�سف �سهر متوز املا�سي ارتفعت 

حتديداً  والفرن�سية  الأوربــيــة  الأ�ــســوات 

العملة  لهيمنة  ــد  ح بــو�ــســع  مطالبة 

املعامالت  على  »الـــدولر«  الأمريكية 

فر�ست  اأن  بعد  وذلــك  الدولية،  املالية 

وا�سنطن موؤخرا غرامة قدرها 9 مليارات 

باريبا«  بــي  اأن  »بــي  بنك  على  دولر 

الــقــوانــني  خمــالــفــة  بتهمة  الــفــرنــ�ــســي 

تفادي  على  دول  وم�ساعدة  الأمريكية 

العقوبات القت�سادية.

الفاين�سيال  ل�سحيفة  تقرير  اأفــاد  وكما 

فرن�سا  ــت  دع فقد  الربيطانية،  تــاميــز 

حد  لو�سع  جدية  بدائل  يف  التفكري  اإيل 

لهيمنة الدولر الأمريكي، وت�سجيع حجم 

يف  ــرى  الأخ الدولية  العمالت  وح�سور 

املبادلت التجارية العاملية.

هل بداأ الأوربيون كما ال�سينيون والرو�س 

من قبلهم املطالبة باإيجاد بدائل للورقة 

اقت�ساديات  يف  تتحكم  التى  اخل�رضاء 

العامل اليوم؟

»مي�سال  الفرن�سي  املالية  وزيــر  وكــان   

بالفعل  طرح  اأنــه  اإىل  اأ�سار  قد  �سابان« 

الفرن�سي يف بروك�سل ملنا�سبة  امل�رضوع 

الأوروبي،  الحتاد  مالية  وزراء  اجتماع 

ما يعني اأن الأمر قد جتاوز عتبة التنظري 

النقا�سات  عمق  يف  ودخـــل  الــفــكــري، 

لهيمنة  نهاية   حقا  هــي  هــل  اجلــديــة.. 

الأهم  هو  وهذا  ثم  البديل؟  وما  الدولر؟ 

ماذا يحدث لو اأنهار الدولر حول العامل 

مرة واحدة؟ وما هي الآثار املرتتبة على 

ذلك؟

الثابت اأن فرن�سا لي�ست الدولة الأوروبية 

املــ�ــرضوع،  لــهــذا  املتحم�سة  الــوحــيــدة 

دول  فهناك  ــدولر  ال هيمنة  اإنهاء  اأي 

ــة اأخـــرى تــرحــب بــذلــك، فعلي  ــي اأوروب

اأملانيا واإيطاليا، والنم�سا  �سبيل املثال 

واليونان، جميعها باتت تف�سل التعامل 

�سحوة  هي  فهل  الدولر.  على  باليورو 

هيمنة  مواجهة  يف  اأوروبية  اقت�سادية 

الدولر؟

ويف ال�سياق، ك�سف اخلبري القت�سادي 

اأ�ستاذ  ــي، 
ّ

رو�ــس �سريجيو  ال�سوي�رضي، 

القت�ساد وال�سيا�سة النقدية يف جامعة 

املبادلت  اأن  ال�سوي�رضية،  فريبورغ 

التجارية لدول اخلليج مع اأوروبا اأو�سع 

الــوليــات  مــع  معامالتها  مــن  واأهـــم 

مــوارد  »ومــادامــت  م�سيفًا:  املتحدة، 

فاإنها  بالدولر،  اأغلبها  يف  �سادراتها 

�سعر �رضف هذه  تقلبات  �ستت�رضر من 

التي  العمالت  تنويع  فاإن  لذلك  العملة، 

حل  املــوارد،  هذه  ا�ستخال�س  بها  يتم 

لهذه امل�سكلة.«

من  اأن  اإىل  القت�سادي،  اخلبري  واأ�سار 

بني احللول الأخرى لدول اخلليج اإيجاد 

عملة موحدة لتلك املنطقة، ولكنه حذر 

من اأن امل�ساألة يف نهاية الأمر �سيا�سية، 

ح�سني  ام 
ّ
�سد ك�سف  عندما  باأنه  مذكراً 

النفط  برميل  �سعر  ت�سجيل  رغبته  عن 

غزت  ــــدولر،  ال جــانــب  اإىل  بــالــيــورو، 

العراق،  الأمريكية  املتحدة  الــوليــات 

الإذاعــة  معه  اأجرتها  مقابلة  بح�سب 

ال�سوي�رضية.

 سلة عمالت احتياطية 
هل هو الحل؟

ما هو احلل اإذن يف مواجهة ال�سطراب 

الذي يلف الدولر يف ال�سنوات الأخرية؟ 

قد  الزمن  من  العقد  يقارب  ما  خــالل 

تربز »�سلة عمالت احتياطية« مع قيام 

بالرثوات  بالحتفاظ  املركزية  البنوك 

يف خليط من الدولر واليوان والروبية 

املعادن  اإىل  اإ�سافة  والروبل،  والريال 

حزمة  تظهر  ورمبـــا  طبعا،  الثمينة 

تركيبية من العمالت الريادية العاملية 

طباعة  من  �سنوات  بعد  الرتكيز،  مع 

مدعومة  اأ�سول  على  للعمالت،  الغرب 

امللمو�سة  الأخـــرى  واملـــواد  بال�سلع 

واحلقيقية.

مؤامرة أميركية تعّد 
 لتقويض ما يسمى

بـ »المعجزة الصينية« 
األقتصادية
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ن�شاطات �شناعية

برعاية وزير ال�سناعة ح�سني احلاج ح�سن 

املتحدة  المم  منظمة  اأطلقت  وح�سوره 

بالتعاون  »يونيدو«  ال�سناعية  للتنمية 

ــم  »دع ــرضوع  ــ� م الــ�ــســنــاعــة  وزارة  ــع  م

ال�سغرية  لل�سناعات  الإنتاجية  القدرات 

واملتو�سطة احلجم والتعاونيات الزراعية« 

وذلك   ،)Celep – 3( الثالثة  مرحلته  يف 

املجتمعات  »متكني  م�رضوع  اإطار  �سمن 

 Celep 1 –( »املحلية وتعزيز �سبل العي�س

ل من احلكومة الإيطالية. 
ّ
2( املمو

نت نتائج م�رضوع »�سيليب« بعد نهاية 
ّ
بي

و17  موؤ�س�سة   53 دعم  مت  اأنه  املرحلتني 

عدد  ــزادت  ف �سهراً،   48 خــالل  تعاونية 

موّظفيها فاحتًة املجال لل�سباب لإيجاد 

هذه  �سملت  ــد  وق ممكنة.  عمل  فــر�ــس 

وتوفري  البناء  اأعمال  تاأمني  امل�ساعدات 

اإعداد  اإىل  اإ�سافًة  اآلت وتقنيات جديدة، 

الأغذية  �سالمة  حــول  تدريبية  دورات 

قد  امل�رضوع  اإّن  القول  وميكن  والإدارة. 

حت�سني  يف  جزئيًا  ــو  ول �ساهم 

املوؤ�س�سات الريفية وحتفيز املراأة 

على العمل. كما جرى ت�سليم 188 

تاأهيل  اإىل  اإ�سافًة  �سناعية،  اآلة 

اأن  النتائج  وتظهر  موؤ�س�سة.   17
ا�ستفادوا  1700 �سخ�س  اأكرث من 

من ن�ساطات بناء القدرات، ومن 

اأظهرت  وقــد  امـــراأة.   500 بينهم 

درا�سة اأجريت حول فر�س العمل 

اأ�ــرضة  اآلف   3 اأن   2014 اآب  يف 

ا�ستفادت من ن�ساطات امل�رضوع.

و�سارك يف الحتفال ممثل وزير الزراعة 

جيو�سيبي  الإيطايل  ال�سفري   ،
ّ
�سو اأنــور 

يف  يــونــيــدو  منظمة  ممثل  مــورابــيــتــو، 

العام  املدير  با�سيني،  كري�ستيانو  لبنان 

نائب  جــدعــون،  داين  ال�سناعة  لـــوزارة 

اللبنانيني  ال�سناعيني  جمعية  رئي�س 

زياد بكدا�س ممثاًل رئي�س اجلمعية فادي 

اجلميل، وممثلون عن املوؤ�س�سة الإيطالية 

الدولية  املنظمات  وعن   )ICU( للتعاون 

الهيئات  ــاء  ــس روؤ� لبنان،  يف  العاملة 

وروؤ�ساء  البلديات  وروؤ�ساء  القت�سادية 

والنقابات  عات 
ّ
التجم عــن  وممثلون 

ال�سناعية، وممثلون عن قطاعات الن�سيج 

والغذاء،  واحلديد  والأخ�ساب  واجللديات 

وعمداء كليات يف اجلامعات، وح�سد من 

امل�رضوع،  من  وامل�ستفيدين  ال�سناعيني 

وزارتي  من  الربنامج  على  وامل�رضفون 

ال�سناعة والزراعة والـ»يونيدو«. 

الحاج حسن 
واأعلن الوزير احلاج ح�سن يف بداية كلمته 

 CELEP – 3 عن اإطالق م�رضوع

لبنان بظروف  فيه  يف وقت مير 

امل�ستويات  ــل  ك عــلــى  �سعبة 

والع�سكرية  والأمنية  ال�سيا�سية 

والقت�سادية والجتماعية. 

اأن  اىل  »نتطلع  يــقــول:  وتــابــع 

لتاأمني  مهمة  فــر�ــســة  ي�سكل 

لأ�سحاب  احلقيقية  امل�ساعدة 

واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

البقاع  يف  املناطق  خمتلف  يف 

إطالق المرحلة الثالثة لمساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
»مشروع سيليب« دعم 53 مؤسسة و17 تعاونية

الحاج حسن: لم تأِت المساعدات المرصودة 

كريستيانو باسينيجيوسيبي مورابيتوزياد بكداشٔانور ضوندى بركاتالوزير حسين الحاج حسن

جانب من الحضور

ضو: أكدت دراسة إيجابية نتائج المشروع 

باسيني: الهدف دعم القدرات االنتاجية الصناعية الصغيرة 

مورابينو: قررت الحكومة االيطالية مواصلة الشراكة والتمويل 

بكداش: المشروع يدل على نجاح التنمية المناطقية

بركات: نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة
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التناف�سية  قدراتها  من  فتزيد  وال�سمال، 

اإنتاجها  جــودة  من  وترفع  والإنتاجية 

وتزيد من مبيعاتها يف الأ�سواق املحلية 

اىل  اأي�سًا  يوؤدي  الذي  الأمر  واخلارجية، 

وتو�سيع  العمل  فر�س  من  املزيد  تاأمني 

اآفاق النمو«. 

واأ�سار وزير ال�سناعة ح�سني احلاج ح�سن 

مليوين  حاليًا  ي�ست�سيف  »لبنان  اأّن  اإىل 

فل�سطيني  األــف   500 بينهم  من  لجــئ، 

بحّل  فل�سطني  اإىل  عــودتــهــم  مرتبطة 

مليون   1.5 وهناك  الفل�سطينية،  الق�سية 

»املجتمعنينْ  اأّن  اإىل  لفتًا  �سوري،  لجئ 

بالتزاماتهما  يفيا  مل  والعربي  الــدويل 

ك�سف  ــدويل  ال البنك  واأّن  لبنان،  جتــاه 

اأزمة  من  بلبنان  الالحقة  اخل�سائر  عن 

مليارات   10 بلغت  والــتــي  الــنــازحــني، 

دولر. فاأين امل�ساعدات؟«.

باسيني
على  كلمته  يف  با�سيني  كري�ستيانو  وركز 

من  امل�رضوع  من  الثالثة  املرحلة  متويل 

احلكومة الإيطالية، والذي يهدف اىل دعم 

ال�سغرية  لل�سناعات  الإنتاجية  القدرات 

الزراعية  والتعاونيات  احلجم  واملتو�سطة 

ظل  يف  لبنان،  و�سمال  البقاع  �سهل  يف 

وتاأثر  ال�سوريني،  الالجئني  عدد  ارتفاع 

بن�سبة  ــك  ذل نتيجة  ال�سناعي  القطاع 

عالية. ما دفع الأمم املتحدة اىل املبادرة 

تدخالت  خالل  من  فقط  لي�س  للم�ساعدة، 

اإن�سانية طارئة، بل اأي�سًا من خالل مقاربة 

تطويرية متو�سطة املدى تهدف اىل تدعيم 

ا�ستمرارية اإنتاجية املوؤ�س�سات اللبنانية.

بكداش
ل، 

ّ
اجلمي فادي  كلمة  بكدا�س  زياد  واألقى 

حيث اأ�سار فيها  اإىل: »اأن اإطالق امل�رضوع 

على  يدل  �سابقتني،  مرحلتني  تنفيذ  بعد 

حركية ناجحة انطلقت من نتائج تقييم 

اليجابية  واآثارها  املنفذة،  امل�ساريع 

واملحلية  املناطقية  التنمية  يف  اجللية 

والريفية، التي هي اأ�سا�س النمو امل�ستدام. 

دت 
ّ
وتــعــد التنمية  مفهوم  ر 

ّ
تــطــو لقد 

اقت�سادية  تنمية  غدت  حيث  اأبعادها، 

تعد  ومل  و�سيا�سية،  وتربوية  واجتماعية 

ترتكز عملية التنمية يف جمالت حمددة 

او  فئات  على  تقت�رض  ول  غريها،  دون 

الأخرى،  واملناطق  الفئات  دون  مناطق 

مناطقه  بكامل  املجتمع  ت�سمل  اإمنــا 

وفئاته ب�سكل متوازن«. 

مورابيتو
جيو�سيبي  الإيــطــايل  ال�سفري  وعــر�ــس 

الأوىل  املــرحــلــتــني  ــــداف  اأه مــورابــيــتــو 

اىل  »�سيليب«، لفتًا  والثانية من م�رضوع 

امل�رضوع،  هذا  من  اللبنانية  املراأة  اإفادة 

القائمة.  الربامج  ن�ساطات  يف  واإ�رضاكها 

»يــونــيــدو«  منظمة  عر�ست  ملــا  وقـــال: 

الوىل  املرحلتني  املحققة يف  النجاحات 

احلكومة  قــررت  املــ�ــرضوع،  من  والثانية 

الإيطالية موا�سلة ال�رضاكة والتمويل لهذا 

امل�رضوع. وكلنا واعون اأن الأزمة الناجمة 

عن الالجئني ال�سوريني، ل ميكن مواجهتها 

فقط،  الطارئة«  »التدخالت  اأدوات  عرب 

تطويرية  مقاربة  خالل  من  اأي�سًا  واإمنــا 

بني  كبري  توافق  وهناك  املدى.  متو�سطة 

ــدول  ال وجمتمع  اللبنانية  املوؤ�س�سات 

املانحة على اأن مفتاح هذه املقاربة يقوم 

املجتمعات  وتر�سيخ  وتقوية  تدعيم  على 

جمملها  يف  هي  التي  امل�سيفة،  اللبنانية 

متدنية.  مداخيل  مــع  ريفية  جمتمعات 

وبرنامج »�سيليب« يتالءم وي�ستجيب لهذه 

احلاجات امل�ستجدة.

شهّيب
ب، 

ّ
�سهي الــوزيــر  كلمة   

ّ
�سو ــور  اأن األقى  ثم 

»م�رضوع  حققها  التي  النتائج  بعد  وقال: 

�سبل  وتعزيز  املحلية  املجتمعات  متكني 

الأمم  منظمة  من  املنفذ  العي�س«)�سيليب( 

املتحدة للتنمية ال�سناعية ومعهد التعاون 

الإيطالية،  احلكومة  من  مبنحة  الإيطايل 

درا�سة  اأكدتها  التي  النتائج  اإيجابية  ومع 

اىل  اليوم  نتطلع  املا�سي،  ال�سيف  اأجريت 

من  املتاأثرة  امل�سيفة  املجتمعات  دعــم 

م�رضوع  عرب  ال�سوريني،  الالجئني  تدفق 

الإيطالية،  احلكومة  اأي�سًا  له 
ّ
متو جديد 

واجلــوع  الفقر  على  الق�ساء  اىل  ويهدف 

امل�سيفة  لبنان واملجتمعات  م�ساعدة  عرب 

ل العبء الكبري يف بلدنا 
ّ
لالجئني على حتم

الذي يحت�سن اأكرث من مليوين لجئ �سوري 

اأحد  على  يخفى  ل  وفل�سطيني،  وعراقي 

وحجم  والجتماعية  املادية  الآثــار  حجم 

هذه  تاأثري  ومفاعيل  القت�سادية  الكلفة 

ال�ست�سافة الكثيفة والطارئة على الزراعة 

والبيئة وعلى البنى التحتية واليد العاملة 

اللبنانية.

نتائج وتوقعات
»يونيدو«  ممثلة  بركات  ندى  مت 

ّ
قد ثم   

امل�ساريع  جنــاح  عــن  مف�ساًل  �ــرضحــًا 

ال�سغرية واملتو�سطة التي نفذت، وكذلك 

ال�سناعة  ــــي  وزارت عــن  ممــثــلــون  قـــدم 

والزراعة واملوؤ�س�سة الإيطالية، �رضوحات 

عن النتائج املتوقعة والتاأثريات املرتقبة 

من امل�رضوع.

وال�سفري  ح�سن  احلاج  افتتح  اللقاء  وبعد 

معر�س  ــدو«  ــي »يــون وممــثــل  الإيـــطـــايل 

يف  للم�ساركني  ال�سناعية  املنتوجات 

مل�رضوع  والثانية  الأوىل  املرحلتني 

»�سيليب«.
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ن�شاطات �شناعية

لت�سجيع  الــعــامــة  املوؤ�س�سة  �ــســاركــت 

برئي�س  ممثلة  »ايـــدال«،  ال�ستثمارات 

عيتاين،  نبيل  املهند�س  اإدراتها  جمل�س 

�سمن  من  اللبناين  اجلناح  افتتاح  يف 

الغذائية  ال�سناعات  معر�س  فعاليات 

فرن�سا،  يف  ــام  اأق الــذي   SIAL العاملي 

و�سارك فيه 7500 عار�س من 104 دول 

من حول العامل. 

ــه  اأن اىل  بــيــان  املــوؤ�ــســ�ــســة يف  ولــفــتــت 

باملناف�سة  املعر�س  هــذا  متيز  »فيما 

امل�ساركة،  الــدول  اأجنحة  بني  ال�سديدة 

لقدرة  تاأكيدا  فيه  لبنان  م�ساركة  تاأتي 

اللبنانية  الغذائية  ال�سناعات  قطاع 

العاملية  ــواق  ــس الأ� يف  املناف�سة  على 

وخ�سو�سا اأن هذا املعر�س يعترب نافذة 

مهمة ل�سادرات هذا القطاع اإىل الأ�سواق 

الأوروبية والعاملية يف ظل النمو املتزايد 

الذي ي�سهده وانت�سار اجلاليات اللبنانية 

يف عدد كبري من دول املنطقة والعامل«.

يعترب  املعر�س  »هــذا  اإن  عيتاين  وقــال 

الأغذية  �سناعة  يف  املعار�س  اأهم  من 

وال�سيافة يف العامل، خ�سو�سا مع تزايد 

الهتمام الذي ي�سهده العامل يف موا�سيع 

الغذاء وال�سالمة والأمن الغذائيني«. واأكد 

اللبنانية  الغذائية  ال�سناعات  اأن »قطاع 

الــواعــدة«.  الفر�س  من  بالعديد  يزخر 

ال�سناعي  ال�ستثمار  حجم  »زاد  وقــال: 

القطاع مع قيام م�سانع عديدة  يف هذا 

وتطوير  لديها  الإنتاج  خطوط  بتو�سيع 

اجلودة  برامج  واعتماد  ومعداتها  اآلتها 

مطابقة  بهدف  عامليا  عليها  املتعارف 

معايري ال�سالمة واجلودة«. 

اأ�ساف: »حقق قطاع ال�سناعات الغذائية 

ال�سنوات  يف  كــبــريا  تقدما  لبنان  يف 

من  احلثيث  ال�سعي  على  معتمدا  الأخرية 

الت�سنيع  موؤ�س�سات  على  القيمني  قبل 

املوا�سفات  اأحـــدث  ملواكبة  الــغــذائــي 

واملعايري الدولية يف الإنتاج والتو�سيب، 

يف   13،7 نحو  ت�سكل  �سادراته  وباتت 

ال�سناعية  ال�سادرات  اإجمايل  من  املئة 

يف العام 2013«. 

منت  قد  ال�سناعة  »هــذه  اأن  اأو�سح  واإذ 

بني  املئة  يف  الـ12  فاق  �سنوي  مبعدل 

اأن  اأكــد   ،»2013 والــعــام   2008 الــعــام 

على  قويا  موؤ�رضا  ت�سكل  ــام  الأرق »هــذه 

اأهمية الدور الذي ت�سطلع به ال�سناعات 

كقطاع  اللبناين  القت�ساد  يف  الغذائية 

املئة  يف   3 يف  ي�ساهم  رئي�سي  �سناعي 

اأنها  كما  الإجمايل،  املحلي  الناجت  من 

بالفر�س  تزخر  ال�سناعة  هذه  اأن  توؤكد 

الواعدة  وباملقومات  امل�ستثمرة  غري 

واجلهوزية للنمو«. 

اجتماع روما
وكانت »اإيدال« قد �ساركت يف »اجتماع 

نظمته  الذي  للهجرة«  الدولية  املنظمة 

اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون  املنظمة 

 2 بني  رومــا  يف  عقد  ــذي  وال اليطالية 

م�سوؤولني  ح�سور  يف  الأول،  ت�رضين  و3 

املنظمات  وخرباء وممثلني عن عدد من 

وجمعيات الأعمال اخلا�سة باملغرتبني.

اأن  عيتاين  املهند�س  خالله  واأو�ــســح 

ا�ستقطاب  يف  اأ�سا�سي  لعــب  »ايـــدال« 

ــري  ــوف املــ�ــســتــثــمــريــن املـــغـــرتبـــني وت

من  خ�سو�سا  لهم،  والــدعــم  امل�ساندة 

احلوافز  من  مبجموعة  تزويدهم  خالل 

املالية وال�رضيبية بهدف ت�سهيل اإقامة 

امل�ساريع يف لبنان. 

إيدال تشارك في افتتاح الجناح اللبناني في SIAL فرنسا

نافذة مهمة لصادرات الصناعات الغذائية 

»اأهمية  الدكتور ح�سني احلاج ح�سن على  ال�سناعة  �سدد وزير 

اإيجاد ا�سرتاتيجية عامة موحدة ملواجهة الكوارث«. واأو�سح يف 

الناجمة  املخاطر  من   
ّ
باحلد املتعلقة  »ال�سرتاتيجيات  موؤمتر 

عن الكوارث الطبيعية والب�رضية« الذي ينظمه »معهد البحوث 

مع  بالتعاون  والتكنولوجيا«،  البتكار  مركز  عرب  ال�سناعية 

رادي�سون  »فندق  يف  تاييك�س«  و»منظمة  الوروبي«  »الحتاد 

تف�سي  من  متعددة،  الطبيعية  »الكوارث  اأن  مارتينيز«،  بلو 

والتلوث  واجلفاف  والت�سحر  واحلرائق  الــزلزل  اإىل  الوبئة، 

البيئي والفي�سانات«.

ت�رضيعات  من  ينق�سنا  مــاذا  حتديد  اىل  »نحتاج  واأ�ــســاف: 

اأن  كما  البناء،  �سالمة  �سعيد  على  وزارية  وقرارات  ومرا�سيم 

علينا ن�رض املعلومات وتعميمها وتبادلها بني اجلهات الوزارية 

املعنية ونقابة املهند�سني والبلديات واملوؤ�س�سات املخت�سة«. 

واملوا�سفات  الفنية  القواعد  رزمــة  ا�ستكملنا  »هــل  و�ــســاأل: 

التطبيق؟  البناء؟ ومن يرعى  التي حتتاجها �سالمة  واملعايري 

املوا�سفات  ملخالفي  عقوبات  وفــر�ــس  متابعة  مــن  وهــل 

اللزامية املتعلقة بالباطون اجلاهز مثاًل؟«.

التي  القائمة  الأبنية  معاجلة  اأهمية  على  ح�سن  احلاج  وركز 

على  م�سدداً  املطلوبة،  والتقنية  الفنية  املوا�سفات  تراعي  ل 

التجمعات  و�سع  ومعاجلة  الكوارث  وقوع  ا�ستباق  »�رضورة 

مؤتمر »الحّد من المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والبشرية«
الحاج حسن: مطلوب استراتيجية لمواجهة الكوارث
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الوزارات والإدارات املعنية  القائمة، والتن�سيق بني  الع�سوائية 

ال�رضورية  التجهيزات  وتاأمني  افرتا�سية  مناورات  واإجــراء 

لالإ�سعاف«.

من جهته، راأى مدير عام »معهد البحوث ال�سناعية« الدكتور 

تطوير  اىل  بحاجة  لبنان  البناء يف  »عمليات  اأن  الفرن  ب�سام 

لزيادة قدرات املباين على التما�سك والحتمال«، م�سرياً اإىل اأن 

»املعهد يعمل لتلبية كل الطلبات يف هذا املجال«.

 »خلية بحث ومتابعة« 

بين »المركزي« والصناعيين

وافق حاكم م�رضف لبنان ريا�س �سالمة على »اإن�ساء جلنة 

م�سرتكة بني م�رضف لبنان وجمعية ال�سناعيني اللبنانيني 

من  ومتابعتها  املوا�سيع  لدر�س  ومتابعة«  بحث  »خلية 

جوانبها كافة«. وذلك اأثناء لقائه رئي�س جمعية ال�سناعيني 

يف  بحثوا  حيث  اجلمعية  من  وفد  راأ�س  على  اجلميل  فادي 

الو�ساع القت�سادية وحاجات النهو�س ول �سيما بالن�سبة 

اإىل القطاعات الإنتاجية وال�سناعة الوطنية. واأو�سح �سالمة 

على  »املثابرة  موؤكداً   ،2015 لعام  لبنان  اأولويات م�رضف 

اإجراء  ورمبا  القت�سادي  الو�سع  لتحفيز  اإجــراءات  اتخاذ 

املزيد منها لت�ستفيد منها القطاعات كافة«، م�سدداً على اأن 

2012 و2013 يعود  النمو املحقق عامي  »50 يف املئة من 

اىل التحفيزات املالية التي اأطلقها م�رضف لبنان يف حينه«.

واأكد اجلميل انه طرح اأمام »�سالمة روؤية اإنقاذية متكاملة من 

�سمن منظومة اقت�سادية - اجتماعية �ساملة، حيث جاءت 

ّ اأدنى من النمو، حماورها 
توجيهاته واإجراءاته لتاأمني حد

حيث  لالقت�ساد،  جديدة  حتفيزات  حزمة  اإطالق  ال�سا�سية: 

لبنانية  بـ2000 مليار لرية  التحفيزات  الأوىل من  ال�سلة  اإن 

مطالبة  مع  ان�سجامًا  جاءت  والتي   ،2012 عام  ت 
ّ
اأقر التي 

اجلمعية باإقرار �سلة حتفيزات بـ1.2 مليار دولر اأواخر عام 

2011«، واإقرار خطة اإ�سالح وتفعيل الدارة، حت�سني الو�سع 
الجتماعي يف القطاعني العام واخلا�س، حت�سني ال�ستقرار 

الداخلي المني والجتماعي بالتعاون مع املجتمع الدويل«. 

القيمة  على  ال�رضيبة  زيــادة  بـ»عدم  طالب  انه  مو�سحًا 

و�سع  اإمنا  الوطني،  ال�ستهالك  لتحفيز  �سنة  ملدة  امل�سافة 

�سنع مثيل لها 
ُ
ر�سوم تكافئية على ال�سلع امل�ستوردة التي ي

يف لبنان، وكذلك اإلغاء ر�سوم الت�سجيل العقارية ملدة �سنة، 

وغريها من القرتاحات«.

ت�سّلم املدير التنفيذي مل�رضوع عمران لل�سناعات الغذائية ال�سيد 

عثمان علم الدين، يف مقر املوؤ�س�سة العامة لت�سجيع ال�ستثمارات 

يف لبنان، عقد �سلة احلوافز اخلا�س بامل�رضوع بعد اأن وافق عليه 

 من 
ً
جمل�س الوزراء. وقد �سمل هذا العقد حوافز عديدة ت�سمل اإعفاء

ال�رضيبة على الأرباح وتخفي�س ر�سوم اإجازات العمل والإقامة 

للعمال الأجانب وذلك ملدة ع�رض �سنوات.

لت�سجيع  العامة  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأو�ــســح  وقــد 

ال�ستثمارات يف لبنان املهند�س نبيل عيتاين اأن هذا امل�رضوع، 

الغذائية، �سي�ساهم يف تعزيز  ال�سناعات  الذي يندرج يف قطاع 

الغذائية  ال�سناعات  قطاع  اإن  وقال  فيه.  والنمو  القطاع  هذا 

على  معتمدا  الأخرية  ال�سنوات  يف  كبريا  تقدما  حقق  لبنان  يف 

ال�سعي احلثيث من قبل القيمني على موؤ�س�سات الت�سنيع الغذائي 

الإنتاج  يف  الدولية  واملعايري  املوا�سفات  اأحــدث  ملواكبة 

من  املئة  يف   13،7 نحو  ت�سكل  �سادراته  وباتت  والتو�سيب، 

اأن هذه  2013. واأو�سح  العام  ال�سناعية يف  ال�سادرات  اإجمايل 

ال�سناعة قد منت مبعدل �سنوي فاق 12 يف املئة بني العام 2008 

والعام 2013. واأكد اأن هذه الأرقام ت�سكل موؤ�رضا قويا على اأهمية 

الدور الذي ت�سطلع به ال�سناعات الغذائية يف القت�ساد اللبناين 

كقطاع �سناعي رئي�سي ي�ساهم يف 3 يف املئة من الناجت املحلي 

الإجمايل. كما اأنها توؤكد  اأن هذه ال�سناعة تزخر بالفر�س غري 

امل�ستثمرة وباملقومات الواعدة واجلهوزية للنمو. 

فعل  يج�سد  ال�ستثمار  هذا  اأن  الدين  علم  اأو�سح  ناحيته،  من 

اإميان بالقت�ساد الوطني يف ظل التطورات التي ي�سهدها لبنان 

واملنطقة يف الوقت احلايل. واأ�سار اإىل اأنه يعّلق اآمال كبرية على 

جناحه بعد انطالق عملية الإنتاج املتوقعة مطلع العام 2015، 

الت�سهيالت  توفري  ايدال يف  اأدته  الذي  الفعال  الدور  على  مثنيا 

ومنح احلوافز لهذا امل�رضوع احليوي.

غذائية  مواد  لإنتاج  م�سنع  عن  عبارة  هو  امل�رضوع  اأن  يذكر 

م�سنعة )�سكاكر، ب�سكويت و�سوكولته(، يقع يف منطقة »حو�س 

الأمراء« العقارية، ق�ساء زحلة، وتبلغ قيمته 3 ماليني د.اأ. ويوفر 

امل�رضوع  62 فر�سة عمل.

 تسليم عقد سلة الحوافز 
لمشروع عمران للصناعات الغذائية
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)االلكرتونية(  التقنية  ال�شناعات  يعترب تطور 

من ال�شناعات الهامة يف العامل وحيث تتجه 

معظم  يف  التوفري  نحو  املوؤ�ش�شات  معظم 

االأكرث  كونها  الطاقة،  خ�شو�شًا  املجاالت 

طلبًا وبحثًا يف م�شاألة االبتكارات عن الطاقة 

ال�شناعية  املوؤ�ش�شات  باتت  وقد  النظيفة، 

لتطوير  طاقتها  م�شادر  تطوير  على  تعمل 

اأوفر  اأقل وا�شتهالك  االإنتاجية بكلفة  العملية 

واأف�شل. 

للطاقة  ا�ستهالكًا  الــدول  اأكرث  من  لبنان  يعترب  اخل�سو�س  هذا  يف 

اىل  ال�رضكات  من  العديد  دفع  ما  ال�سناعي،  املجال  يف  خ�سو�سًا 

�رضكة  ومنها  للطاقة،  جديدة  م�سادر  ابتكار  يف  جهودها  تكثيف 

اهم  ال�سناعي  للقطاع  قدمت  التي   »Elements sun and wind«

بتنفيذ  وقامت  الديزل،  ملولدات  امل�ساندة  ال�سم�سية  للطاقة  م�سادر 

اأكرب م�رضوع للطاقة ال�سم�سية قبل اأ�سهر ل�سالح �رضكة API ال�سناعية 

يف ذوق م�سبح، وهو م�رضوع النظام »الكهرو�سوئي« ال�سديق للبيئة، 

ومن ميزات النظام الول من نوعه يف لبنان وال�رضق الو�سط، قدرته 

على توفري الطاقة اىل جانب مولد الديزل، والنتيجة تكلفة اقل للديزل، 

الكربون  اوك�سيد  لثاين  وانبعاثات  لبنان،  لكهرباء  اقل  وا�ستهالك 

املحركات  على  املرتتبة  ال�سيانات  تكلفة  وتوفري  مبعدل منخف�س، 

وا�ستخدام طاقة متجددة �سديقة للبيئة.

 »Elements sun and wind« �رضكة  مدير  �سدقة  جوزيف  وي�رضح 

خالل لقائه مع »ال�سناعة والقت�ساد عن اأهمية اأول واأكرب م�رضوع 

هذا  اأهمية  »تكمن  وقــال:  ال�سم�سية،  الطاقة  عرب  م�سانع  لت�سغيل 

ال�سم�س وحتويلها طاقة  الطاقة من  توليد  امل�رضوع يف قدرتنا على 

نظيفة تخفف ا�ستخدام مولدات الكهرباء، وهذا التطبيق الذي ركبناه 

يعترب مميز للبنان لن اأوروبا ل ت�ستخدمه ول يوجد عندهم اأي مولد 

على املازوت، لأن اجلميع يح�سل على الكهرباء من الدولة، وعندما 

اأن ناأخذ  اأ�س�سنا �رضكة »Elements sun and wind يف لبنان قررنا 

لبنان  ق عندنا ل يطبق خارج 
ّ
داخله، لأن كل ما يطب امل�ساريع يف 

الكهرباء يف تلك الدول املنتظمة. فكان هدفنا ال�ستفادة من خربات 

هذه  الدول وتطويرها برتكيب هذه امل�ساريع «. 

وا�ساف �سدقة: »تطلب منا تنفيذ اأكرب م�رضوع قرابة ال�سنتني ون�سف 

التقنية، وكانت الأوىل  ال�سنة عملنا خاللها مع الأملان لتطوير هذه 

يف ال�رضق الأو�سط واخلام�سة يف العامل بعد الهند التي فيها مولدين 

وجنوب افريقيا فيها اأي�سًا مولدين ويف لبنان مولد واحد، ويف الوقت 

 .»API احلا�رض �سرنكب مولدات خلم�سة م�سانع بعد

 »Elements sun and wind« مدير شركة
المهندس جوزيف صدقة: مشروعنا وّفر استهالك 

المازوت الصناعي بين 40 % و60 %
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الطاقة  تطور  مع  الديزل  مولدات  عن  كليًا  ال�ستغناء  امكانية  وعن 

على  يعمل  ل  التقني  نظامنا  لأن  ل،  »اأكيد  �سدقة:  قال  ال�سم�سية، 

الطاقة  معه  يدخل  كهربائي  مولد  لديه  امل�سنع  اأن  اأي  البطاريات، 

يف  مــازوت  ليرت   30 ي�ستهلك  الكهربائي  املولد  كان  اإذا  ال�سم�سية، 

ال�ساعة، بتقنيتنا جنعله ي�ستهلك 12 ليرت فقط، وهذا هو احلد الأدنى 

ل�ستهالك املازوت ل ن�ستطيع التخفي�س اأكرث. وهكذا نوفر ال�ستهالك 

اىل ن�سبة 60 %، وهذا رقم �سخم، خ�سو�سًا اأن لدينا م�سانع يف لبنان 

ت�ستهلك 7 مليون دولر مازوت يف ال�سنة«. 

ب �سدقة اأمثال ا�ستهالك الطاقة: »يتم ا�ستخدام 
ّ
ويف ال�سياق نف�سه قر

اأن  اأي م�سنع  ي�ستطيع  وبالتايل  منتظم،  ب�سكل  الأردن  الكهرباء يف 

يو�سل فاتورة ا�ستهالكه للكهرباء اىل ال�سفر، ولكنه لن ي�ستغني عن 

كيلواط   500 اىل  اأحتاج  كنت  فاإذا  الدولة.  بها  متده  التي  الكهرباء 

تقرت�سه  الذي  الزائد  اأ�سرتد  اأنني  اأي   ،250 بزيادة   ،750 اأولد  طاقة، 

الطاقة يف م�سنعي  اأجعل كلفة  اأن  الدولة مني، وبهذه احلالة ميكن 

)�سفر(، ولكني ل اأ�ستغني عن الدولة، وهذا ما يح�سل يف الأردن ويف 

كل اأوروبا. 

ال�سم�سية  الطاقة  على  للخ�سار  براد  تركيب  مت  �رضكتنا  خالل  ومن 

يف قلب عمان، وا�ستطعنا تخفي�س فاتورته اىل 92 % �سنويًا. و8 % 

اأكرث. اإمنا يف  مل ن�ستطع تخفي�سها لن م�ساحة امل�سنع ل ت�ستوعب 

لبنان عندما ي�سبح لدينا كهرباء 24/ 24 ميكن اأن ن�سل اىل اأق�سى 

حدود التوفري اأي 60 % فقط«. 

طاقة صناعية بامتياز 
»ل ميكن  اأو�سح:  املنازل من هكذا م�رضوع،  ا�ستفادة  امكانية  وعن 

يف  الإنتاج  ذروة  توقيت  لأن  املنازل،  يف  التقنية  هذه  ا�ستخدام 

امل�سانع تكون ال�ساعة 12 ظهراً، بينما ذروة ال�ستخدام يف املنازل 

تكون لياًل، كما اأن كلفة تركيب تقنية هذا التطبيق لأكرب م�سنع يف 

لبنان اأو اأ�سغر منزل هي نف�سها، فاذا قمنا بالعملية احل�سابية للمنازل 

تكون النتيجة خا�رضة للبيوت على عك�س امل�سانع التي تربح. 

فامل�سانع يف لبنان التي تتكل على ا�ستخدام الديزل كل الوقت يكون 

عمر املولد اأربع �سنوات، واذا تقا�سمت ال�ستهالك بني املولد وطاقة 

الدولة ترتفع اىل �ست �سنوات وهذا رقم مهم. 

واذا ا�ستخدمت امل�سانع الطاقة ال�سم�سية يكون لديه تخفي�س للفاتورة 

ب�سكل كبري، فاذا كانت فاتورته مليون دولر ن�ستطيع تخفي�سها اىل 

الن�سف تقريبًا «. 

تقنية  ا�ستخدام  يف  كبرية  فر�سة  لديها  امل�سانع  اأن  �سدقة  واأكــد 

الطاقة ال�سم�سية: »اأن الدعم الذي قدمه امل�رضف من خالل القرو�س 

ال�سناعية املدعومة للطاقة ال�سم�سية وامل�سانع، يجعل ال�سناعي ل 

يدفع ثمن هذا النظام التقني، فبدل اأن يدفع الكلفة التي يوفرها اىل 

امل�رضف ي�ستفيد هو من ن�سبة ارباحه، وهذا ما ميكن اأن مييز لبنان، 

لأنه ل يوجد يف بلد حولنا هذا الت�رضيع امل�رضيف الذي هو فائدة 0 % 

وفرتة �سماح وهدية يك�سبها ال�سناعي من املجموعة الوروبية التي 

هي 15 % من ثمن امل�رضوع، وهذا اأمر مهم«. 

وعن الفرق بني الطاقة ال�سم�سية التي ت�ستخدم للم�ساريع ال�سغرية اأو 

للمنازل وبني م�رضوعه الكبري، قال: »تتكل م�ساريع الطاقة ال�سم�سية 

جندها  القت�سادية  باجلدوى  قمنا  واإذا  البطاريات،  على  الأخــرى 

خا�رضة لأن كلفتها و�سيانتها عالية وتتطلب مراجعة كل �سنتني اىل 

9 �سنت، بينما كلفة  لبنان  الكهرباء يف  �سنوات. فكلفة كيلواط  اأربع 

ن�سغله  الذي  فالنظام  �سنتًا،   25 الديزل  املولد  من  الكهرباء  كيلواط 

نحن لل�سناعيني ت�سل كلفة الكيلواط فيه اىل 5 �سنت، وعندما ن�سع 

اجلدوى  فت�سري  �سنت،   64 اىل  الكلفة  ت�سل  البطاريات  على  الطاقة 

القت�سادية خا�رضة، لذا نقول اإن ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية للمنازل 

لي�س لها حلول يف الوقت احلا�رض. 

الدولة ي�ستهلكها  التي تنتجها  الطاقة  % من   70 اإن  القول  اأود  وهنا 

ال�سناعي، هذه املعلومة اأخذتها من وزارة ال�سناعة. فاإذا حّلت م�سكلة 

ال�سناعة نكون قد حلينا جزء كبري من م�سكلة الطاقة يف لبنان «. 

مشاريع زراعية رابحة
الطاقة  م�رضوع  من  ت�ستفيد  الزراعية  امل�ساريع  اأن  �سدقة  واأو�سح 

التايل:  النحو  على  املولدات  عن  كليًا  ال�ستغناء  وميكنها  ال�سم�سية 

عن  الزراعي  النظام  يختلف  الزراعية،  املياه  مل�سخات  »بالن�سبة 

النظام ال�سناعي، فقد متكنا من تطوير م�سخات املياه لتعمل على 

امل�سخة  لأن  نهائيًا،  الديزل  مولد  نطفىء  اأننا  اإي  ال�سم�سية،  الطاقة 

م�سنوعة من مولد كهربائي، فاذا تغريت قوة ال�سم�س ميكنني تغيري 

البقاع،  يف  التطبيق  هذا  ن�ستخدم  واأ�سبحنا  بها،  اخلا�سة  التقنية 

ومت تركيبه ل�ستة م�ساريع والآن نركب اأكرب طاقة بقوة 125 ح�سان، 

و�ستكون اأكرب تقنية تعمل على الطاقة ال�سم�سية يف العامل ولي�س يف 

لبنان فقط، وهي ت�سغل م�سخات تروي 500 دمن، اأي 500 األف مرت. 

وتعمل هذه امل�سخات على الطاقة ال�سم�سية ملدة 12 �ساعة �سيفًا، اأما 

ال�ستاء لري  اأقل، لأن املزارع ل يحتاج يف  ال�ستاء فيتطلب وقتًا  يف 

الأر�س اإل يف موا�سم ال�سح، وفقد ركبنا لحد املزارعني هذا النظام 

، وهو مل يحتج لت�سغيل 
ً
اأتاح له ري ار�سه �ستاء اأول اخلريف ما  يف 

مولد الديزل من �سنة تقريبًا«. 

واأو�سح �سدقة العملية احل�سابية للتوفري من خالل ا�ستخدام الطاقة 

ال�سم�سية: »ميكننا القول اإن م�رضوع الطاقة ال�سم�سية وفر على الزراعة 

كلفة مازوت 100 %، وعلى ال�سناعة بني 40 % و60 %، ح�سب حجم 

وحاجة امل�سنع. 

واأحب الت�سديد على م�ساألة عدم اهتمام النا�س بال�سناعة بل يتوجه 

اأن  ال�سناعة مهمة جداً خ�سو�سًا  اأن  علمًا  العقارات،  بع�سهم ونحو 

مدخول الناجت املحلي من ال�سناعة و�سل اىل 14 % وقد يرتفع اكرث 

اإذا لقي الهتمام«. 

الطاقة الشمسية توفر على الزراعة كلفة 

مازوت بنسبة 100 %
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مقابلة

العامل،  يف  انقالبية  ثورة  النظيفة  الطاقة  اأطلقت 

واأ�شبحت ت�شكل اليوم م�شدر دخل قومي يف بع�س 

البلدان، ومن بينها دول اخلليج العربي التي تعترب 

من اأكرث بالد العامل غنّى بالنفط، وت�شتخدم الطاقة 

النظيفة  الطاقة  ظهرت  كما  وفّعال،  رئي�س  ب�شكل 

كعامل مهم يف االقت�شاد العاملي ويف احلفاظ على 

البيئة مع ا�شتخدام ال�شخانات ال�شم�شية يف معظم 

دول العامل.

طبيعية  م�شادر  عن  عبارة  هي  املتجددة  والطاقة 

ا�شتخدامها  عن  ينتج  وال  با�شتمرار،  تتجدد  دائمة 

الطاقة  هي  امل�شادر  هذه  اأهم  ومن  بيئي.  تلوث 

ال�شم�شية التي تعترب يف االأ�شل الطاقة الرئي�شة يف 

تكّون م�شادر الطاقة.

حتدث  لبنان  يف  ثورة  اطالق  يف  ودورهــا  النظيفة  الطاقة  عن 

اىل»ال�سناعة  �ــس.م.ل«  »تكمو  �رضكة  �ساحب  اأ�سود،  اليا�س 

والقت�ساد« مبينا اهمية ال�ستثمار يف هذا القطاع، بالتزامن مع 

اجتاه لبنان نحو بناء مدن �سناعية، وعن دور الطاقة النظيفة 

وعن  م�ستقباًل،  ال�سناعية  املــدن  م�رضوع  يف  اإجنــاح  كعامل 

تاأثري كلفة ال�ستثمار يف الطاقة النظيفة على النتاج اللبناين، 

وقال: »يف ع�رضنا اليوم هناك ثورة انقالبية يف العامل، تتمثل 

والتجارة  ال�سناعة  جمالت  يف  الأوطــان  وعمران  نه�سة  يف 

اأ�سحاب  من  اأكفاء  رجال  طريق  من  والتكنولوجيا  والزراعة 

اخلربة واملعرفة«. 

واأ�ساف: »مع ان�سجامي التام مع هذه الثورة، فاإين اأطلق اليوم 

م�رضوعًا ذا اأهمية بالغة وامل�سمى بالطاقة النظيفة على م�ساحة 

متكامل  اإ�سالحي  برنامج  خالل  من  لبنان  العزيز  الوطن  هذا 

خالل  من  املتجددة«  »الطاقة  بعنوان:  �سنوات  منذ  له  حم�رض 

�رضكتي التي املكها »تكمو �س.م.ل«.

»ت�سمل  اأ�سود:  قال  النظيفة  اأو  املتجددة  للطاقة  تعريفه  وحول 

طاقة الرياح واجلاذبية والطاقة ال�سم�سية وطاقة املياه والأمواج 

والطاقة اجلوفية، وكلها طاقات غري قابلة للنفاذ. وهذه الطاقة 

عبارة عن م�سادر طبيعية دائمة تتجدد با�ستمرار وهي نظيفة 

خالية من اأي تلوث بيئي. واأهم هذه امل�سادر: الطاقة ال�سم�سية 

ن م�سادر الطاقة. 
ّ
التي تعترب يف الأ�سل الطاقة الرئي�سية يف تكو

بالإ�سافة اىل طاقة الرياح وطاقة املد واجلزر والأمواج والطاقة 

احلرارية اجلوفية«. 

واأو�سح يف ال�سياق نف�سه: »ل �سك يف اأن هذه التقنية توؤدي اىل 

اإنتاج الكهرباء، ول�سيما اأنها ت�ساهم يف خف�س الفيول امل�ستورد 

ت�سمل  والتي  املتجددة،  التقليدية وغري  الطاقة  وباأقل كلفة من 

النفط  والغاز الطبيعي والفحم واملواد الكيماوية. 

النظافة والتلوث 
وعن املقارنة بني الطاقة املتجددة«النظيفة« والطاقة التقليدية 

جيدة  بيئة  توؤمن  النظيفة  الطاقة  »اإن  قــال:  املتجددة«  »غري 

فالكهرباء  وباأ�سعار معقولة ومنخف�سة.  ب�سكل متوازن  حميطة 

موؤمنة على مدار ال�ساعة. 

هناك ثورة في عالم الطاقة المتجددة انطلقت في الدول الصناعية
 صاحب شركة »تكمو«- الياس أسود: 

ننتج الطاقة النظيفة ونحتاج الى قانون يحميها
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كهربائية  ومولدات  نفط  عن  عبارة  فهي  التقليدية  الطاقة  اأما 

عدا  والطعام،  واملــاء  الهواء  تلويث  اىل  تــوؤدي  وكلها  ومــازوت 

 الآذان، بالإ�سافة اىل الأمرا�س 
ّ
عن ال�سجيج  الكبري الذي ي�سم

اجل�سدية والنف�سية التي تكبد كل مواطن كلفة باهظة خا�سة على 

ال�سناعي. وهنا ن�ساأل كم من م�سانع اأقفلت من جراء اأ�سعار هذه 

الطاقة واملحروقات املرتفعة جداً«.  

بديل الطاقة التقليدية
اأي دور  وعن الدور الذي �سيقومون به حلماية البيئة يف غياب 

للدولة قال اأ�سود: »ل بد يف هذه احلالة من الت�سجيع على مواكبة 

هذا الع�رض يف ا�ستعمال الطاقة النظيفة، ول بد من اإن�ساء املدن 

والتدفئة  واملياه  الكهرباء  اىل  حتتاج  التي  النظيفة  ال�سناعية 

ا�ستخدام  على  تقوم  والتي  والتربيد  ال�ساخنة  واملياه  والبخار 

الطاقة املتجددة التي توؤمن نوعية كهرباء معينة كي ل تتاأذى 

املعدات وباأ�سعار مقبولة«. ومعترباً اأن اللبنانيني »بحاجة ما�سة 

البلدان  ت�ستخدم يف جميع  والتي  النظيفة  الطاقة  اىل مثل هذه 

ال�سناعية وحتى يف دول اخلليج الغنية بالنفط«.

يف  تكمن  النظيفة  الطاقة  »اإن  الطاقة:  هذه  اأهمية  عن  واأردف 

مدن  بناء  نحو  لبنان  اجتــاه  مع  بالتزامن  ا�ستثمارها  اأهمية 

م�رضوع  يف  اإجناح  كعامل  الطاقة  هذه  على  مرتكزة  �سناعية 

كهذا م�ستقباًل. وعن مدى تاأثري كلفة هذا ال�ستثمار على الإنتاج 

وحتلية  الكهرباء  توليد  كمحطات  عديدة  جمالت  ويف  اللبناين 

املياه وت�سغيل اإ�سارات املرور واإنارة ال�سوارع«.

واأو�سح هنا اأن هذا امل�رضوع »يلبي حاجة كل القوى احلية يف 

املجتمع اللبناين، فالرهان م�ستمر على غٍد اأف�سل. ومبادرتي هذه 

الطاقة  اأ�س�س  على  امل�سانع  اإقامة  م�ساريع  اإطالق  يف  م�ستمرة 

املتجددة والنظيفة، واإن �رضكتنا »تكمو« لها الباع الطويلة يف 

اإجناز ذلك �سواء يف لبنان اأو يف خارجه«.

إقران القول بالفعل
وعن اإطالق امل�ساريع قال اأ�سود: »يف القريب العاجل وباحتفالنا 

�سنطلق  الأملــاين  اللبناين–  الأعمال  رجال  وكجمعية  ال�سنوي 

التعامل  كثرياً  يهمني  للجمعية  كرئي�س  واأنا  امل�ساريع،  بع�س 

والتوا�سل مع الأملان الذين يبدون دائما جتاوبًا  مع �سناعتنا.

ويتلخ�س هذا امل�رضوع بتحويل احلرارة التي نرميها يف الأجواء 

جونيه  كمدينة  املدن  اإمداد  وباإمكاننا  لل�رضب،  عذبة  مياه  اىل 

باملياه ال�ساخنة من طريق معمل الذوق، وبالتايل ت�ستغني هذه 

املدينة عن التدفئة، بالإ�سافة اىل م�ساريع اأخرى تتعلق بالطاقة 

الوطن وعلى بيئته  النظيفة. فكلنا مطالبون باحلفاظ على هذا 

وجمتمعه وعلى رقيه وتقدمه ونقائه و�سفائه«.
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

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

معمل »هوانا« لغزل البنات، و»باتيسري لوليتا«.

يعمل عبدالرزاق هوانا على املحافظة 

�سناعة   خالل  من  تراثي  تقليد  على 

»هوانا«  معمله  يف  البنات«  »غزل 

يف  بها  ومتيز  واأولده  لعبدالرزاق 

اأ�سناف  تطوير  على  وعمل  بريوت، 

يكن  مل  الذي  احللويات  من  النوع  هذا 

مرغوبًا من الأطفال فقط بل من الكبار، 

حيث �سار من الأ�سناف املطلوبة يف 

املنا�سبات. 

عن تطور العمل يف معمل غزل البنات 

عن  هوانا  حممد  حتدث  »هوانا«، 

 1948 العام  يف  كانت  التي  النطالقة 

منطقة  يف  له  معمل  اأول  اأن�ساأ  حيث 

اأن  خالله  من  ومتكن  البالط،  زقاق 

املتميز يف منطقة بريوت، ويف  يكون 

�ساحة  اىل  املعمل  انتقل   1969 العام 

اجلنوبية،  ال�ساحية  يف  املريجة 

ليتو�سع فيه العمل ويتجدد كل فرتة. 

احللويات  من �سناعة  النوع  هذا  وعن 

البنات  غزل  �سناعة  »تتطلب  قال: 

تقنيات خمتلفة، فمع كل تطور تتطور 

الآلت ال�سناعية، ونحن نواكبها ب�سكل 

املحلية  ال�سوق  اأن  خ�سو�سًا  مبا�رض 

تزيد الطلبات من غزل البنات، فمعملنا 

اليوم يت�سمن احدث الآلت ما ي�ساهم 

على  ونعمل  الإنتاج،  زيادة  عملية  يف 

التي  املحلية  ال�سوق  حاجة  نلبي  اأن 

تعترب غايتنا الأهم«. 

اأما عن املواد امل�ستخدمة فيوؤكد هوانا: 

جداً  دقيقة  البنات  غزل  »�سناعة 

اأولية عالية اجلودة،  وحتتاج اىل مواد 

اأنواع  اأجود  ا�ستخدام  على  نحر�س  لذا 

ح�سن  اىل  بالإ�سافة  الأولية،  املواد 

املحافظة  يف  ي�ساهم  الذي  التغليف 

هنا  من  الإنتاج.  وجودة  نوعية  على 

ال�سحية  البال�ستيكية  العلب  ن�ستخدم 

ذات جمالية و�سفافية تربز �سكل ومظهر 

�سناعة غزل البنات، ويف الوقت نف�سه 

نحافظ على نوعيتها وجودتها. ونوؤكد 

هنا اأننا ل ن�ستخدم اأي مواد حافظة يف 

�سناعة غزل البنات يف معمل »هوانا«.

اأن  »مبا  نف�سه:  ال�سياق  يف  وي�سيف 

كل  من  مرغوبة  البنات  غزل  �سناعة 

نحر�س  فاإننا  و�سغاراً  كباراً  النا�س 

على نطور جودتها ون�سعى اىل حتقيق 

يحبونها  التي  بالنكهات  النا�س  رغبة 

يف هذا النوع من احللويات،  لذا اأ�سفنا 

اليها نكهات ال�سوكول والفريز ال�سحية 

الر�سمية،  اجلهات  من  بها  واملعرتف 

مركبة،  مواد  اأي  اعتماد  دون  من 

ونحافظ على جودة ال�سناعة وميزتها 

على الرغم من غالء املواد الأولية«.

مدير معمل غزل البنات »هوانا«:
محمد هوانا: هدفنا المحافظة على نوعية وجودة اإلنتاج
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لبنان  يف  احللويات  �سناعة  عرفت 

بجمال ابتكاراتها وجودة �سناعتها 

من  اقرتبت  ابتكارات  من  فيها  ملا 

حدود تناف�سية مع جودة املنتجات 

ال�سواق  يف  خ�سو�سًا  الأوروبية، 

اهتمام  من  فيها  ملا  املحلية، 

توازي  اولية  ومواد  مبحتويات 

مثيالتها يف العامل. 

جمال  يف  البتكارات  احدث  وعن 

لبنان حتدث  احللويات يف  �سناعة 

ومدير  �ساحب  �رضتوين  و�سام 

باتي�رضي »لوليتا« اإذ قال: »التجدد 

�سناعة  ترافق  اأن  بد  ل  �سفة 

ليواكب  مهم  ع 
ّ
والتنو احللويات، 

لذا  وجد،  اينما  امل�ستهلك  اأذواق 

اإتقان  على  م�سانعنا  يف  نعمل 

توزيع  من  بد  ل  فكان  نقدمه،  ما 

اأق�سام، ق�سم للمعمل يف  العمل على 

منطقة التحويطة حيث تتم �سناعة 

وق�سم  اأنواعها  على  احللويات 

منطقة  يف  الباتي�رضي  يف  للعر�س 

الكفاءات«. 

قال:  والتطوير  العمل  جمال  وعن 

انتجنا  الباتي�رضي  تاأ�سي�س  »منذ 

ف�سنعنا  احللويات  اأنواع  خمتلف 

والإفرجنية  العربية  احللويات 

والبوظة والكاتو وال�سوكول. واأولينا 

فائقًا  اهتمامًا  ال�سناعة  هذه 

واأف�سل  اأجود  ا�ستخدام  خالل  من 

طحني  من  الأولية  املواد  اأنواع 

وغريها..  وزبدة  و�سوكول  و�سكر 

وللمحافظة على اجلودة العالية لكل 

دائمًا  �سعارنا  اأن  نوؤكد   احللويات 

وبكل فخر )�سنع يف لبنان(«. 

اأما عن التقنيات امل�ستخدمة لتطوير 

�سناعتهم للحلويات فقال �رضتوين: 

�سواء  مبتكر  هو  ما  بكل  »نهتم 

التي  للحلويات  العام  ال�سكل  يف 

ونواكب  للم�سمون،  يف   اأو  نقدمها 

دائما  يبحث  تطوير عمله  يريد  فمن  لذا  اأوجهه،  بكل  التطور 

عن الو�سائل التقنية املتطورة واحلديثة، ونحن ن�سعى لإيجاد 

هذا  من  الطليعة،  يف  �سناعتنا  لإبقاء  الالزمة  الو�سائل  كل 

املنطلق ي�سم م�سنعنا اأحدث الآلت التي ميكن اأن تطرح يف 

جتدد  على  نحافظ  وهكذا  الأ�سواق 

الع�رض وتقنياته  �سناعتنا ونواكب 

بكل ما هو مبتكر وحديث«. 

والطالع  التخ�س�س  اأهمية  وعن 

يف عملية تطوير �سناعة احللويات 

»تكمن   : قائاًل  ال�رضتوين  اأو�سح 

اأهمية التطوير يف الطالع والأبحاث 

ومواكبة اأحدث املبتكرات يف جمال 

ك�سائر  فهي  احللويات،  �سناعة 

ال�سناعات يطراأ عليها جديد دلئما. 

ومبا اأنني كنت �سيف يف هذه املهنة 

�سابقًا اأعرف اأهمية وجود اأ�سحاب 

هذا  من  منها،  واملتمكنني  اخلربة 

وجود  على  اإ�رضارنا  كان  املنطلق 

واأ�سحاب  وحمرتفني  متخ�س�سني 

هذا  يف  اإبتكاري  وذوق  فنية  خربة 

جديرا  فريقًا  معًا  لن�سكل  املجال، 

يطراأ  تطور  كل  نواكب  النا�س  بثقة 

جمال  يف  الإنتاجية  العملية  على 

�سناعة احللويات، فنكون يف واجهة 

وال�سكل  باجلودة  ونتمتع  التناف�س 

وفقًا لكل ما يطلبه امل�ستهلك«.

يف  امل�ستهدفة  ال�سواق  وعن 

اىل  »ن�سعى  اأو�سح:  �سناعتهم 

نعتمد  ول  اإنتاجنا  خطوط  تو�سيع 

وقد  فقط،  املحلية  الأ�سواق  على 

جودة  خالل  من  الدخول  ا�ستطعنا 

يف  خارجية  اأ�سواق  اىل  اإنتاجنا 

الدول  من  والعديد  العربية  الدول 

الأوروبية«. 

ال�سناعي  املجهود  مقابل  يف 

تواجه ال�سناعيني م�ساكل قد تعيق 

وعنها  الإنتاجية،  العملية  �رضعة 

الكهربائية  »الطاقة  �رضتوين:  يقول 

من  تكون  قد  وكلفتها  واإنتاجها 

يعاين  التي  امل�ساكل  واأول  اأهم 

اإذ  عامة،  ال�سناعي  القطاع  منها 

باتت ت�سكل عبئًا على كلفة الإنتاج 

الأجنبية.  الإنتاج  كلفة  مع  مقارنة 

فاإذا بحثنا يف كل القطاعات ال�سناعية ولي�س الغذائية فقط 

ن�سيف  ال�سلع،  اأ�سعار  من  ترفع  الطاقة  اإنتاج  كلفة  اأن  جند 

الر�سمي لل�سناعة  اليها م�ساكل الت�رضيف والر�سوم، والدعم 

اللبنانية لتبقى يف واجهة ال�سناعات عامة«. 

 صاحب »باتيسري لوليتا«
وسام شرتوني: نسعى إلبقاء الصناعة في الطليعة
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الرابعة  الدولية  الأوىل يف لبنان م�سابقة »هول�سيم  للمرة  جرت 

يف  �سنوات  ع�رض  قبل  انطالقتها  ومنذ   .»2014 امل�ستدام  للبناء 

تقيم كل ثالث  الدولية«  �سوي�رضا حيث كانت موؤ�س�سة »هول�سيم 

ح�سة  للبنان  كانت  املبتكرة،  امل�ساريع  حول  م�سابقة  �سنوات 

يف الدورة الرابعة منها. حيث ا�ست�سافت بريوت احتفاًل لتوزيع 

للبناء  الرابعة  الدولية  هول�سيم  مل�سابقة  الإقليمية  اجلوائز 

امل�ستدام 2014 عن منطقة ال�رضق الأو�سط واأفريقيا بالتعاون مع 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت. 

مت هذه امل�سابقة الفائزين اأ�سحاب امل�ساريع املعمارية 
ّ
وقد كر

امل�ستدام  البناء  اأهمية  يعك�س  ما  زاً 
ّ
متي الأكرث  والهند�سية 

والتخطيط. نال اإثنا ع�رض م�رضوعًا تقدير جلنة التحكيم وحازت 

بينها  من  اأمريكي،  دولر  األف   330 بقيمة  مالية  جوائز  على 

ح�سد  الذي  املعمارية  للهند�سة  اللمع  اأبي  رائد  �رضكة  م�رضوع 

اجلائزة الف�سية وم�رضوع طالب اجلامعة الأمريكية يف بريوت 

ز املعماري.
ّ
الذي حاز على جائزة »اجليل القادم« للتمي

تر�سيخ  اإىل  ال�ستدامة  مبداأ  لتعزيز  امل�سممة  امل�سابقة  تهدف 

املنطقة.  يف  واملجتمعية  البيئية  املعمارية  للهند�سة  مكانة 

املدنيني  املهند�سني  اأ�سهر  من  ح�سد  فعالياتها  وح�رض 

واملعماريني واملخططني واأ�سحاب امل�ساريع والبنائني وذوي 

بريوت  بلدية  رئي�س  احلفل  يف  �سارك  كما  امل�ستقبلية.  الروؤية 

برنارد  اأبرزهم  عامليني  خرباء  جانب  اإىل  حمد  بالل  الدكتور 

فونتانا، الرئي�س التنفيذي ملجموعة هول�سيم العاملية والدكتورة 

العاملية  التحكيم جلوائز هول�سيم  هويدة احلارثي، رئي�سة جلنة 

عن اأفريقيا وال�رضق الأو�سط واإدوارد �سوارز، املدير العام ملوؤ�س�سة 

هول�سيم للبناء امل�ستدام. 

توزيع الجوائز 
كما مت توزيع خم�س جوائز تقديرية مل�ساريع بنى حتتية للعموم. 

و�سمن هذه الفئة، حازت �سذى �سايف من رواق مركز املعمار 

فل�سطني  جتديد  فريق  من  �رضيف  ويارا  فل�سطني  يف  ال�سعبي 

اإحدى  املتحدة  اململكة  يف   NG املعماريني  واملهند�سني 

اجلوائز التقديرية اخلم�س املت�ساوية الرتاتبية عن م�رضوع املركز 

حتتية  بنى  �سبكة  ا�ستحدث  الذي  فل�سطني  يف  وملعبه  الن�سائي 

كو�سيلة  والب�ستنة  والتعليم  الطهي  بن�ساطات  للقيام  اجتماعية 

لتمكني املراأة وتفعيل دورها يف املجتمع. 

ملوؤ�س�سة  العام  املدير  �سوارز،  اإدوارد  قال  املو�سوع،  وحول 

هول�سيم للبناء امل�ستدام: »ت�سري امل�ساريع امل�ساركة يف امل�سابقة 

اإىل كيفية تطوير حلول متعددة ال�ستخدامات ملواجهة التحديات 

اإيجاد  الت�سميم والبناء. فهي تركز على �رضورة  التي يفر�سها 

احللول امل�ستدامة �سمن منظومة البناء املعا�رضة التي تتجاوب 

والقت�سادية  والجتماعية  والبيئية  التكنولوجية  الق�سايا  مع 

والثقافية«.

حيث  امل�سابقة  يف  الفائزة  الرائدة  للم�ساريع  معر�س  واقيم 

اندجمت املعايري  البيئية ومتطلبات احلياة الع�رضية ب�سال�سة. 

واختتمت هذه الدورة من جوائز هول�سيم العاملية، التي ت�رضف 

من  اأو�سع  مب�ساركة  امل�ستدام،  للبناء  هول�سيم  موؤ�س�سة  عليها 

عن   264 امل�ساركة  امل�ساريع  عدد  بلغ  فقد  ال�سابقة.  الدورات 

منطقة ال�رضق الأو�سط واأفريقيا ما يعك�س الوعي املتنامي حول 

اأهمية البناء امل�ستدام يف املنطقة. 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن امل�ساريع التي تنال اإحدى جوائز هول�سيم 

الذهبية والف�سية والربونزية يف خمتلف املناطق تتاأهل للرت�سح 

تلقائيًا للم�ساركة يف جوائز هول�سيم العاملية للعام 2015. 

يذكر اأن امل�ساريع امل�ساركة يف م�سابقة هول�سيم الدولية 2014 

ملنطقة ال�رضق الأو�سط واأفريقيا مت تقييمها من قبل جلنة حتكيم 

م�ستقلة. وتراأ�ست اللجنة هويدا احلارثي من لبنان. واأ�رضفت جلنة 

الفائزين معتمدة معايري �سارمة  اختيار  الدولية على  التحكيم 

ثالثة  نت 
ّ
وت�سم امل�ستدام  للبناء  املن�سودة«  »الأهداف  حددت 

اإ�سافة  والقت�سادي،  والجتماعي  البيئي  الأداء  هي  �رضوط 

ل يف البناء نظراً 
ّ
ز املعماري واجلهوزية العالية للتحو

ّ
اإىل التمي

ة اإليهما.
ّ
للحاجة امللح

مسابقة »هولسيم 2014« للبناء المستدام
لبنان يحصد الجائزة الفضية لرائد أبي اللمع 

وجائزة »الجيل القادم« لطالبات األميركية 

إدوارد شوارزبرنارد فونتاناهويدا الحارثيرائد ٔابي اللمع
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فارس سعد وجميل ٔابوهارون

جانب من الحضور

المحاضرون

الجوائز التقديرية

جوائز لبنان
املهند�س  ن�سيب  من  امل�سابقة  جوائز  اأبرز  اإحدى  وكانت 

اللمع  اأبي  رائد  �رضكة  من  اللمع  اأبي  رائد  املوهوب  اللبناين 

عن  الف�سية  هول�سيم  جائزة  ح�سد  الذي  املعمارية  للهند�سة 

م�رضوع اإعادة تاأهيل غابات ال�سنوبر يف بريوت. فقد عملت 

للحديقة  الاّلزمة  واخلدمات  املرافق  تطوير  اخلطة على  هذه 

لالأن�سطة  والرتويج  اجلمهور  ل�ستقبال  جاهزة  ت�سبح  كي 

مع  اأرجائها  يف  والجتماعية  والثقافية  والريا�سية  البيئية 

اجلائزة  هذه  قيمة  وبلغت  الطبيعية.  مواطنها  على  احلفاظ 

املرموقة خم�سني األف دولر اأمريكي. 

يف  الأمريكية  اجلامعة  طالبات  من  جمموعة  ح�سدت  كما 

والطالبات  القادم«.  »اجليل  فئة  عن  الرابعة  اجلائزة  بريوت 

هن مارلني اأنطاكي، وكري�ستينا عطية، ومريا بومطر، ورومي 

مفهومًا  لبتكارهن  تكرميهن  مت  وقد  رحمة  ويارا  ال�سياح 

جديداً لإنعا�س وتنمية الطاقة يف املدينة. 

اأما اجلائزة الذهبية ففاز بها م�رضوع حديقة بيئية للبحوث 

ملنطقة  خ�سي�سًا  ت�سميمه  مت  امل�ستدامة  والتكنولوجيا 

من  العديد  امل�رضوع  ويت�سمن  )تركيا(.  اأنقرة  يف  �سناعية 

احلرارة  وم�سّخات  الطبيعية،  كالإ�ساءة  ال�ستدامة  مميزات 

واأنظمة  ال�سلبية  والتهوئة  اخل�رضاء  والأ�سطح  الأر�سية، 

األف دولر  مئة  الأوىل  اجلائزة  قيمة  والري. وكانت  الكفاءة 

امل�رضوع  ن�سيب  فكانت من  الربونزية  اجلائزة  اأما  اأمريكي. 

املعمارية  للهند�سة  الإثيوبي  املعهد  نفّذه  الذي  امل�سرتك 

اأبابا  اأدي�س  يف   )EiABC( املدن  وتطوير  الأبنية  وت�سييد 

قيمة  وكانت  اأملانيا.  يف  باوهاو�س  جامعة  مع  بالتعاون 

اجلائزة ثالثني األف دولر اأمريكي. 
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مدينة  اختيار  عن  العازار  غري�س  قالت 

اجلوائز  توزيع  حفل  ل�ست�سافة  بريوت 

يعود  الواقع  »يف  للم�سابقة:  الإقليمية 

حفل  ل�ست�سافة  بريوت  مدينة  اختيار 

للم�سابقة  الإقليمية  اجلوائز  توزيع 

يتمثل  الأول  ال�سبب  اأ�سباب.  عدة  اىل 

بال�رضاكة التي اأقامتها موؤ�س�سة »هول�سيم 

الأمريكية  اجلامعة  مع  امل�ستدام«  للبناء 

تنظمها  التي  فامل�سابقة  بريوت.  يف 

يقام  لذلك  عاملي،  طابع  ذات  املوؤ�س�سة 

حفل توزيع اجلوائز يف خم�س مناطق من 

القارة املوجودة  العامل متثل كل منطقة 

القارة  عن  مو�سكو  يف  اوّلها  كان  فيها. 

عن  تورونتو  يف  وثانيها  الأوروبية، 

ال�سمالية، وثالثها يف مدلني عن  اأمريكا 

يف  اخلتامي  واحلفل  الالتينية  اأمريكا 

واملحيط  الآ�سيوية  القارة  عن  جاكرتا 

ا�ست�سافة  اإن  القول  وميكننا  الهادئ. 

ل�رضاكة  كنتيجة  اأتت  للحفل  بريوت 

موؤ�س�سة هول�سيم واجلامعة الأمريكية يف 

بريوت.

مدينة  اأن  اىل  فيعود  الثاين  ال�سبب  اأما 

ل�ست�سافة  منا�سبا  مكانا  تعد  بريوت 

املعمارية  بالهند�سة  يتعلق  حدث 

الأو�سط  ال�رضق  يف  امل�ستدامة  والعمارة 

من  العديد  هناك  حيث  واأفريقيا 

بهذا  اطالع  على  اللبنانيني  املهند�سني 

املو�سوع.

اختيار  اأن  اىل  اأ�سري  اأن  من  يل  بد  ول 

كثرياَ،  اأفرحنا  احلفل  ل�ست�سافة  بريوت 

اإذ اإنه اأتى بعد ع�رض �سنوات على انطالق 

امل�سابقة التي تقام كل ثالث �سنوات«.

المشاريع اللبنانية 
وعما متيزت به ن�سخة امل�سابقة هذا العام 

»بالن�سبة  اأو�سحت:  ال�سابقة  الأعوام  عن 

لنا، متيزت م�سابقة هذا العام عن الأعوام 

ال�سابقة بن�سبة م�ساركة مرتفعة للم�ساريع 

وقد  ال�سابقة.  بال�سنوات  مقارنة  اللبنانية 

ن�سبة  اأن  »هول�سيم«  موؤ�س�سة  من  علمنا 

امل�ساريع اللبنانية �سكلت 15 % من جممل 

ما  امل�سابقة،  يف  امل�ساركة  امل�ساريع 

العمارة  مو�سوع  تقدم  على  ال�سوء  ي�سلط 

جداً،  مهم  اأمر  وهذا  لبنان.  يف  امل�ستدامة 

فنحن منذ ع�رض �سنوات ويف كل مرة تقام 

امل�سابقة نتوا�سل مع عدد من املهند�سني 

ونخربهم عن امل�سابقة حتى يقدموا عليها، 

العام  هذا  و�رضرنا  فوجئنا  �رضاحة  وبكل 

بعدد امل�ساريع اللبنانية امل�ساركة فالن�سبة 

التي حتدثت عنها تعترب ن�سبة مرتفعة جداً 

عملنا  نتيجة  ال  هي  وما  امل�سابقة  يف 

وترويجنا للم�سابقة طيلة 10 �سنوات«. 

وعن ر�سا املوؤ�س�سة عما حققه لبنان يف 

فاإنه  »بالطبع،  العازار:  اأكدت  امل�سابقة، 

لبنانيان  م�رضوعان  يفوز  اأن  مهم  لأمر 

يف امل�سابقة. ول بد يل من اأن اأو�سح يف 

لبنان«  »هول�سيم  �رضكة  اأن  الإطار  هذا 

امل�ساريع  اختيار  دور يف  اأي  لديها  لي�س 

دولية  حتكيم  جلنة  اأ�رضفت  فقد  الرابحة، 

معايري  معتمدة  الفائزين  اختيار  على 

املن�سودة«  »الأهداف  حددت  �سارمة 

للبناء امل�ستدام. وبالتايل ان يكون هناك 

م�رضوعان لبنانيان بني امل�ساريع الرابحة 

اإجناز مهم  املتعلقة بالعمارة امل�ستدامة، 

للبنان ومل�ستقبل قطاع البناء ككل«.

امل�ساريع  م�سري  عن  العازار  واأو�سحت 

الرابحة، وعالقة �رضكة »هول�سيم لبنان« 

بتنفيذها: »منذ ع�رض �سنوات حتى الآن مل 

تنفذ كل امل�ساريع الرابحة يف امل�سابقة، 

وجود  على  يعتمد  م�رضوع  اأي  فتنفيذ 

غريس العازار: فوز مشروعين لبنانيين في مسابقة »هولسيم« 

إنجاز مهم للبنان ولمستقبل قطاع البناء 

اأتت م�شابقة »هول�شيم« الدولية 

الرابعة للبناء امل�شتدام خمتلفة 

متامًا يف هذه الدورة عن �شابقاتها 

اىل  فاإ�شافة  لبنان،  اىل  بالن�شبة 

اأن حفل توزيع اجلوائز ا�شت�شافته 

ن�شبة  بلغت  فقد  بريوت  مدينة 

امل�شاركة  اللبنانية  امل�شاريع 

منها  وفاز   %  15 امل�شابقة  يف 

م�رضوعان ما ب�رّض مب�شتقبل واعد 

للبناء امل�شتدام يف لبنان.

من�شقة  عربت  االإطار،   هذا  ويف 

لبنان  يف  »هول�شيم«  جوائز 

�رضورها  عن  العازار  غري�س 

فوز  اأن  معتربة  امل�شاركة  اللبنانية  للم�شاريع  املرتفعة  بالن�شبة 

م�رضوعني لبنانيني من اأ�شل 12 م�رضوعا اإجناز مهم للبنان ومل�شتقبل 

قطاع البناء ككل. ويف حني اعتربت العازار اأن اأهمية امل�شابقة تكمن 

يف اأنها تف�شح املجال اأمام ال�شباب والطالب ليرتجموا ما يدر�شون 

اأو يفكرون به من م�شاريع تتاح اأمامها الفر�شة لتربز متيزها وتنت�رض 

تدعم  قد  لبنان  »هول�شيم«  �رضكة  اأن  اىل  اأ�شارت  جوائز،  وتنال 

امل�شاريع اللبنانية الفائزة يف امل�شابقة معنويًا وماديًا. كالم العازار 

اأتى يف حديثها مع »ال�شناعة واالقت�شاد«.
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التمويل والإمكانيات وعوامل اأخرى.

امل�سابقة تكرم امل�ساريع الرابحة، ونحن 

هذه  ن�ساعد  اأن  يهمنا  لبنان  كهول�سيم 

تنفيذ  ناأمل  ونحن  تنفذ.  لكي  امل�ساريع 

هذين امل�رضوعني املميزين اذ انهما لفتا 

انتباه اجلهات املعنية يف لبنان«.

دعم الطالب
واإ�سارة  امل�سابقة  توجه  خدمة  وعن 

مدير تطوير الأعمال يف �رضكة »هول�سيم 

لبنان« جميل اأبو هارون بالتزام ال�رضكة 

وال�سباب  للمجتمع  ك�رضيك  العمل 

�رضكة  »دور  العازار:  قالت   ،« اللبناين 

امل�سابقة  لهذه  تروج  اأن  هو  »هول�سيم« 

ب�سكل  امل�ستدامة  العمارة  وملو�سوع 

هذا  يف  الخت�سا�سيني  وت�سجع  عام 

وافكارهم.  م�ساريعهم  لتقدمي  املجال 

املهند�سني  مع  تتوا�سل  ل  وال�رضكة 

فقط،  اجلامعات  من  حديثًا  املتخرجني 

بل تتوا�سل مع الأ�ساتذة والطالب الذين 

العلمي  حت�سيلهم  يتابعون  يزالون  ل 

املجال  يف  تف�سح  امل�سابقة  هذه  لأن 

ويبدعوا  يدر�سون  ما  ليرتجموا  امامهم 

الفر�سة  اأمامها  تتاح  م�ساريع  يف 

وتنال جوائز عرب  وتنت�رض  لتربز متيزها 

اأمام متخ�س�سني. وهذه فر�سة  عر�سها 

مهمة لل�سباب لكي يتقدموا، فهناك الكثري 

الفر�سة لكي  التي ل تنال  من امل�ساريع 

تبقى  وبالتايل  لها  الرتويج  يتم  اأو  تربز 

يف كثري من الأحيان من دون تنفيذ«.

لبنان«  »هول�سيم  �رضكة  تفاوؤل  وعن 

لبنان،  يف  امل�ستدام  البناء  مب�ستقبل 

البناء  عن  احلديث  بداأنا  »عندما  اأكدت: 

كيفية  ادركوا  الذين  هم  قليلون  امل�ستدام 

ترجمة مفهوم ال�ستدامة يف جمال البناء، 

خمتلف  مكان  يف  اأ�سبحنا  اليوم  لكننا 

م�ساريع  من   %  15 اإن  كليًا. عندما نقول 

لبنانية،  م�ساريع  امل�سابقة  يف  املنطقة 

لبنانيان  م�رضوعان  هناك  يكون  وعندما 

يف  فازا  م�رضوعًا  ع�رض  الثني  بني  من 

امل�سابقة، فهذا يعني بكل تاأكيد اأن للبناء 

اإ�سافة  امل�ستدام م�ستقباًل جيداً يف لبنان. 

اىل ذلك اأن توجه ال�سباب املتخرج حديثًا 

من جامعاته اىل البناء امل�ستدام يعني اأن 

لبنان  يف  م�ستقباًل  املو�سوع  لهذا  لي�س 

فقط بل يف العامل باأ�رضه«.

املوؤ�س�سة  تتبعها  التي  املعايري  وعن 

لتحديد امل�ساريع الرابحة، ا�سارت العازار 

البيئي  الأداء  هي  �رضوط   5 وجود   « اىل 

اىل  ا�سافة  والقت�سادي،  والجتماعي 

العالية  واجلهوزية  املعماري  التميز 

ة 
ّ
امللح للحاجة  نظراً  البناء  يف  ل 

ّ
للتحو

اليهما«.

�رضكة  دور  عن  �سوؤال  على  ردها  ويف 

املقبلة  �سنوات  الثالث  خالل  »هول�سيم« 

للم�سابقة،  اخرى  دورة  عن  تف�سل  التي 

ال�رضكة  »دور  ان:  على  عازار  �سددت 

امل�ستدام  للبناء  بالرتويج  ينح�رض 

وت�سجيع من يعمل يف قطاع البناء على 

التفكري يف اهمية العمارة امل�ستدامة التي 

ميكن تطبيقها يف اي م�رضوع كان«.
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بقلم: سمير سنو

من  كــبــرٍي  ــدٍد  ــع ل مبــ�ــســٍح  قمنا  ــا  م اإذا 

اأرباحًا  حتقق  التي  التجارية  موؤ�س�ساتنا 

تنمو  اأنــهــا  م�سهودين،نالحظ  ـــواً  ومن

مدرائها  خــربة  على  اعــتــمــاداً  وتــزدهــر 

والقائمني عليها  وعلى اأ�سلوبهم اخلا�س 

م�ساكلها  ومعاجلة  اعمالها  اإدارة  يف 

املعتمد  تاريخها  وعلى  جهة،  من   –
اجلمهور  لدى  �سورتها  على  كبري  ب�سكل 

و�سهرتها وم�سداقيتها التي تر�سخت عرب 

ال�سنوات- من جهة اأخرى.

القول  ميكننا  م، 
ّ
تقد ما  على  توافقنا  اإذا 

اإن اإجنازات هذه ال�رضكات، ومنوها، كما 

الأرباح التي حتققها ، كلها اأمور ت�ستحق 

عليها.  والقائمني  فيها  العاملني  اأعتزاز 

لإدخــال  حاجًة  نر  مل  الآن،  حتى  لكننا 

كلمة غاية يف الأهمية �سبق وقراأناها يف 

العنوان وهي »النجاح«

اأعاله،وبحثنا عن  واإذا ما راجعنا الن�س 

من   - »النجاح«  لكلمة  منا�سٍب  مكاٍن 

وجهة نظري - قد ل يكون موجوداً.

وال�سبب هو انه »ووفق املفاهيم احلديثة 

لالإدارة« فاإن حتقيق الأرباح لي�س دلياًل 

كافيًا لتكون املوؤ�س�سة ناجحة.

 – خمتلفة  وحيثيات  �ــرضوط  فللنجاح 

لكنها   – طبعًا  املــاديــة  الأربـــاح  منها 

اإ�سافية  ومقومات  عنا�رض  على  ت�ستمل 

الأعــمــال  رجــــال  مــن  كــثــري  يعيها  ل 

يف  فيها  للتو�سع  جمال  ل  »الرابحني«، 

هنا  املفيد  من  رمبا  لكن  العجالة.  هذه 

للظاهرة  الأ�سا�س  ال�سبب  يف  التدقيق 

م�سكلة  لوجود  التنبه  عدم  وهي  العامة 

ا�ساًل لدى هذه املوؤ�س�سات الرابحة.

هو  الــظــاهــرة  لــهــذه  الأ�ــســا�ــســي  ال�سبب 

راأ�س  على  اعتمدنا  اأننا  هو  ب�ساطة  بكل 

مالنا املهني املتمثل باخلربة والتجربة 

والتاريخ – وهي من اأغلى نتاج العمر– 

لكننا اأهملنا العلم.

الأعمال  رجال  من  الفئة  هذه  �ساألنا  لو 

ــز الــذي ت�سغله 
ّ
الــرابــحــني، مــا هــو احلــي

العلوم الإدارية، ول �سيما احلديثة منها، 

اأهدافكم وو�سع اخلطط  يف جمال حتديد 

تقييم  ثــم  تنفيذها،  على  والإ�ـــــرضاف 

النتائج. ما هو اجلواب املحتمل على هذا 

ال�سوؤال؟

العلوم  على  الإعتماد  اأن  جميعًا  نعلم 

ي�ستحق من عناية،  ياأخذ ما  الإداريــة ل 

وازدهـــار  بتطور  نفتخر  اأن  حقنا  مــن 

لهذا  ميكن  ل  لكنه  الــرابــحــة،  اأعمالنا 

اأن يبلغا  املدى املطلوب  التطور والنمو 

واحلقيقي من دون العلم.

انت�سار  يف  ي�ساعد  ما  اأخرى،  ناحية  من 

العديد من  الظاهرة هو عدم معرفة  هذه 

الذي  بالتطور  الرابحني  الأعمال  رجال 

اأدخله علم الإدارة على الن�ساط التجاري، 

ماذا  يعرفون  ل  اإنهم  اأو�سح،  ومبعنى 

وكيف  تفيدهم  ان  العلوم  لهذه  ميكن 

ميكنها اأن ت�ساعدهم يف حل مع�سالتهم 

الهدر  من  واحلــد  العمل  اأخطاء  وجتنب 

اإلخ...

ــة  الإداري العلوم  اأن  اإىل  ذلك  يعود  وقد 

تتطلب  حم�سو�سة،  غــري  نظرية،  علوم 

على  للوقوف  والتحليل  للفهم  التو�سع 

التفا�سيل. فيما الن�ساط التجاري املرتكز 

الفعلية  التجربة  من  ينطلق  اخلربة  على 

النابعة  املبا�رضة  والنتائج  املح�سو�سة 

من ممار�سة احلياة املهنية اليومية.

املقارنة  ميكن  ال�سابقة،  الفكرة  ولتاأكيد 

باخلربة  عمله  مــار�ــس  ميكانيكي  بــني 

فقط منذ ع�رضات ال�سنني، بحيث ي�ستطيع 

يقف  لكنه  قدمية،  �سيارة  ــة  اأي ا�سالح 

مذهول اأمام حمركات ال�سيارات احلديثة 

ينظر   - حم�سو�س  اأمر  وهذا   - املتطورة 

ال�سحرة  اأ�رضار  جمعت  اأحجية  كاأنه  اإليه 

اخلــيــال.  ق�س�س  ومــتــاهــات  الــقــدمــاء، 

وب�سهولة قد ت�سمع منه عبارة »ل اأعرف«

عمله  مار�س  ممن  اأحــدا  �ساألت  لو  فيما 

اخلربة  على  اعتماداً  ل�سنوات  التجاري 

اأي  اأمـــام  ــوقــوف  ال منه  وطلبت  فــقــط، 

غري   - نظري  اأمر  وهي  اإداريــة،  مع�سلة 

معاجلات  جتــد  ف�سوف   - حم�سو�س�س 

ومن  وخربتهم  اأ�سحابها  بتعدد  متعددة 

بينها ما قد يكون ناجعا بالتاأكيد، لكن 

بالتاأكيد اأي�سًا اأنك لن ت�سمع من اأي منهم 

عبارة » ل اأعرف«.

ي�ستعملون  اأنف�سهم  هم  اأنهم  واملفارقة 

و�سائل  من  كافة  املتطورة  التقنيات 

ال�سيارات  وحــتــى  وجتــهــيــزات  ات�سال 

مياثل  ما  يعتمدون  ل  لكنهم   ، احلديثة 

املجال  يف  املــتــطــورة  التقنيات  ــذه  ه

الإداري يف موؤ�س�ساتهم.

اأنهم  اأنهم ل يعرفون  اأ�سف  بكل  امل�سكلة 

لون األ يعرفوا،  ل يعرفون، واأحيانًا يف�سّ

التزام  وامل�سوؤولية  م�سوؤولية  فاملعرفة 

ترتتب عليها نتائج وواجبات. وقد يكون 

حقق من اأرباح حالية اأكرث 
ُ
الكتفاء مبا ي

راحة لهم.

م 
ّ
تقد مــا  يف  املق�سود  لي�س  خــتــامــًا، 

التقليل من اإجنازات هذه الفئة من رجال 

الأعمال، على العك�س متامًا، فبجهودهم 

ومنت  قطاعات  رت 
ّ
وتطو �رضوح  بنيت 

باإجنازات  الف�سل  لهم  عائالت،  وكربت 

ل  من  لكن  اهلل.  باإذن  للم�ستقبل  توؤ�س�س 

 – اإليه  ن�سل  هدف  واأي  يتقادم،  يتقدم 

كان  اإذا  جناحًا  يعترب  ل   - كان  مهما 

اأفــ�ــســل. ول  بــالإمــكــان حتقيق مــا هــو 

ميكننا ان نعرف ما هو الأف�سل، ول كيف 

ميكن بلوغه اإل بالعلم. 

هل اعتماد العلوم اإلدارية من أسس النجاح؟

من �شهر اإلى �شهر
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من �شهر اإلى �شهر

يعي�س القطاع ال�سياحي يف لبنان منذ مطلع العام 2011، اأزمة 

64 يف املئة هذا العام مقارنة  تراجع كبرية و�سلت اىل حواىل 

مع العام 2010، اإذ بلغ اآنذاك حواىل 7 مليارات دولر. اأما هذه 

ال�سنة 2014، وفق توقع نقيب »اأ�سحاب الفنادق يف لبنان« بيار 

الأ�سقر، فلن يبلغ اأكرث من 2.5 مليار دولر، اأي بخ�سارة حواىل 4 

مليارات و500 مليون دولر.

فئة  ذات  الفنادق  »اأداء  حول  يونغ«  اأند  »اأرن�ست  تقرير  يلحظ 

»مدينة  اأن  الأو�سط«،  ال�سـرق  منطقة  يف  جنوم  واخلم�س  الأربع 

بريوت حظيت على ثالث اأدنى ن�سبة اإ�سغال فنادق )49 يف املئة( 

بني عوا�سم املنطقة التي �سملها التقرير خالل الأ�سهر الثمانية 

رت 
ّ
الأوىل من العـام 2014«، م�سرياً اإىل اأن »اإمارة اأبو ظبي ت�سد

ّل اإ�سغال بني الفنادق ذات 
لئحة عوا�سم املنطقة جلهة اأعلى معد

فئة الأربع واخلم�س جنوم، الذي بلغ 76 يف املئة حتى �سهر اآب، 

ان )61 
ّ
تبعتها الدوحة )69 يف املئة(، الريا�س )66 يف املئة(، عم

يف املئة(، املنامة )47 يف املئة( والقاهرة )31 يف املئة(. 

مدينة  اأن  التقرير  فيلحظ  الغرفة،  بتعـرفة   
ّ

يخت�س ما  يف  ا 
ّ
اأم

ط تعرفة للغرفة الواحدة، 
ّ
بريوت حظيت على �ساد�س اأعلى متو�س

الذي بلغ 162 دولراً حتى �سهر اآب املا�سي مقابل 170 دولراً 

عا�سمة  ت�سدرت  فيما  املا�سي،  العام  من  نف�سها  الفرتة  يف 

قطر الدوحة الالئحة بـ229 دولراً، تلتها الريا�س )214 دولراً( 

 163( ان 
ّ
عم دولراً(،   188( ظبي  اأبو  دولرات(،   203( واملنامة 

دولراً( والقاهرة )87 دولراً(. 

المطاعم ومكاتب السفر
وفيما يبدو اأن و�سع قطاع املطاعم الذي يعتمد على امل�ستهلك 

على  تعتمد  التي  وال�سفر  ال�سياحة  مكاتب  وقطاع  املحلي، 

الفندقي، تك�سف  القطاع  اأف�سل حاًل من  ال�سوريني،  �سفر  حركة 

يف  جنوم(  و5   4 )فئة  الفنادق  اإ�سغال  معدل  اأن  الإح�ساءات، 

الأوىل  الثمانية  الأ�سهر  خالل  املئة  يف   49 اإىل  تراجع  بريوت 

من العام 2014، مقابل 54 يف املئة يف الفرتة نف�سها من العام 

املا�سي، اأي برتاجع ن�سبته 5 يف املئة. كما تراجعت الإيرادات 

 93 من  املئة،  يف   13.6 بن�سبة  متوافرة  غرفة  كل  عن  املحققة 

دولراً حتى �سهر اآب 2013 اإىل 81 دولراً حتى اآب 2014.

األشقر: وضع الفنادق محرج
يرى نقيب »اأ�سحاب الفنادق يف لبنان« بيار الأ�سقر اأن القطاع 

ب�سبب  ال�سياحية،  املوؤ�س�سات  من  كثري  تعرث  ظل  يف  »ي�ستنزف 

املالية  من  والغرامات  الإنذارات  عن  ف�ساًل  املالية،  امل�ساكل 

والكهرباء واملياه والبلديات وغريها، وكاأن الدنيا باألف خري.

يف  التدهور  تفاقم  من  للتخفيف  عجيبة  حدوث  اجلميع  وياأمل 

يف  احلرب  انتهاء  اأو  للجمهورية،  رئي�س  انتخاب  مثل  القطاع، 

املنطقة، ما ي�سكل �سدمة اإيجابية يف البلد، كما حدث عند ت�سكيل 

جمل�س الوزراء«. 

اقفال فنادق
ويوؤكد ال�سقر اأنه ب�سبب تقليل النفقات واإقفال فنادق وموؤ�س�سات 

�سياحية نتيجة الو�سع يف البلد، بلغت ن�سبة املوظفني والعمال 

األف موظف   45 الذين تركوا العمل يف القطاع ال�سياحي حواىل 

املئة  يف   30 حواىل  ن�سبته  ما  اأي  األفًا،   150 اأ�سل  من  وعامل، 

خالل ال�سنوات الأربع الأخرية. وي�رضب مثاًل على ذلك اأن هناك 

كانت  اجلبل،  يف  اثنان  منها  اأبوابها،  اأقفلت  كبرية  فنادق   4
توظف حواىل األف موظف، وذلك بعدما خ�رض لبنان اأكرث من 350 

األف �سائح كانوا يق�سدونه عرب الرب �سنويًا.

التراجع 39.8 %
�سهـر  حتى  لبنان  اىل  الوافدين  ال�سياح  عدد  بني  مقـارنة  فـي 

اآب 2014 والعـدد يف الفــرتة نفـ�سها من العام 2010، يت�سح اأن 

لبنان خ�رض 595 األفــًا و27 �سائحًا )من مليـون و492 األفًا و133 

�سائحًا اإىل 897 األفًا و106 �سياح( اأي برتاجع ن�سبته 39.87 يف 

املئة. علما اأن اح�ساءات وزارة ال�سياحة تلحظ ارتفاعا يف عدد 

ال�سياح حتى اآب 2014 ن�سبته 0.68 يف املئة مقارنة مـع الفرتة 

نف�سها من العام 2013 التي بلغ عدد ال�سياح الوافدين فيها 891 

األفًا و79 �سائحًا.

اأن  يت�سح  الأ�سقر  ي�رضحها  ب�سيطة  معادلة  ووفق  املقابل،  يف 

هذه  يف  املئة  يف   85 حواىل  تـراجـع  الفـنادق  اإيرادات  معـدل 

فــي  غرفـة   100 اإيراد  كــان  اإذ   ،2010 العام  مع  مقارنة  الفرتة 

دولر   200 الغرفــة  �سـعر  الآتـي:  النحـو  عـلى  يتـوزع  فنـدق 

 
ّ
يوميـًا، مـعدل فرتة اإقامة ال�سائح اخلليجي يف العيد اآنذاك، متتد

12 يومًا، اأي ي�سبح املعدل: 240 األف دولر اإيراد فندق من 100 

تراجعت بيروت إلى ثالث أدنى نسبة إشغال في المنطقة 

 معاناة قطاع السياحة تخفض إيراداته 
إلى 2.5 مليار دوالر
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اأرتيور  واملياه  الطاقة  وزير  طلب   
متام  الوزراء  جمل�س  رئي�س  من  نظريان 

للبحوث  الوطني  املجل�س  تكليف  �سالم 

العلمية اإجراء م�سح بحري لتحديد اأماكن 

لديها  التي  العذبة  البحرية  الينابيع 

جدوى اإقت�سادية وذلك من خالل املركب العلمي »قانا«. 

اأنها »اعتبارا من 2015/1/1 �سوف   اأو�سحت وزارة املال 
امل�سافة  القيمة  لل�رضيبة على  اأي ح�سم  ترف�س رف�سا قاطعا 

)TVA( اأو اأي طلب ا�سرتداد لتلك ال�رضيبة، ما مل يكن اخلا�سع 

املكت�سبة  اخلدمات  اأو  بالأموال  فاتورة  حائزا  ال�رضيبة  لهذه 

املعلومات  على  وحتتوي  لل�رضيبة،  خا�سع  اآخر  �سخ�س  من 

املن�سو�س عليها يف املادة 38 من قانون ال�رضيبة على القيمة 

الإجراءات  113 من قانون  املادة  2 من  الفقرة  امل�سافة، ويف 

ال�رضيبة«.

تقيد  لعدم  يعود  القرار  »�سبب  اأن  اإىل  النتباه  الوزارة  ولفتت 

حتى  امل�سافة  القيمة  على  لل�رضيبة  اخلا�سعني  من  العديد 

املادتني  يف  عليها  املن�سو�س  باملوجبات  بالكامل  تاريخه 

امل�سار اإليهما«.

ا�سم وعنوان ورقم  وذّكرت باملعلومات املحددة قانونًا وهي: 

ت�سجيل مورد الأموال اأو مقدم اخلدمات لدى وزارة املالية، ا�سم 

وعنوان ال�سخ�س ال�سادرة الفاتورة مل�سلحته ورقمه ال�رضيبي 

اإل اإذا كان م�ستهلكا نهائيا من الأ�سخا�س الطبيعيني، مو�سوع 

ت�سليم املال اأو تقدمي اخلدمة، رقم الفاتورة الت�سل�سلي وتاريخها، 

مقدار  اخلدمات،  تقدمي  اأو  الأموال  ت�سليم  عن  املتوجب  املبلغ 

ق«. 
ّ
ال�رضيبة املتوجبة مع معدل ال�رضيبة الذي ُطب

ال�سحف  موظفي  لـ«نقابة  العمومية  اجلمعية  عقدت   
يف  املطبوعات  توزيع  و�رضكات  الخبار  ووكالت  واملجالت 

الذين  من  بدل  اع�ساء   8 لنتخاب  عاديا،  اجتماعا  لبنان« 

النتخابات كل من: يا�رض  انتهت مدة ع�سويتهم، وقد فاز يف 

حممود نعمة، جميل خليل فريحة، غ�سان عبده الق�سي�س، ناجي 

منري حطب، مرييال انطون طعمة، نائل حميد الرتك، احمد علي 

�سالمة وفريد �سامي ابي�س. وقد اجتمع الفائزون وانتخبوا هيئة 

املجل�س التنفيذي على ال�سكل الآتي:

الرئي�س  نائب  نعمة،  يا�رض  الرئي�س 

جميل  ال�رض  امني  الق�سي�س،  غ�سان 

فريحة، امني ال�سنوق ناجي حطب، 

والع�ساء  الرتك.  نائل  املحا�سب 

احمد  طعمة،  مرييال  امل�ست�سارون: 

�سالمة وفريد ابي�س.

موجز اقتصادي

غرفة، يف حال احت�ساب الأ�سغال 100 يف املئة.

 40 الغرفة  �سعر  تراجع  الآتي:  النـحو  على  فالو�سع  اليوم  اأما 

اأو  الأردين  ال�سائح  اإقامة  دولراً.   120 لت�سبح حوايل  املئة،  يف 

العراقي اأو ال�سوري يف ظل غياب ال�سائح اخلليجي، تقل�ست اإىل 

3 اأيام يف العيد، ما يعني اأن اإيراد الفندق نف�سه هبط اإىل 36 األف 
دولر يف الفرتة نف�سها.

على  تطبيقها  ميكن  الهبوط  من  الن�سبة  هذه  اأن  الأ�سقر  يوؤكد 

مدار اأ�سهر ال�سنة، فبدءاً من العام 2010 بداأ التدهور يتفاقم يف 

�سا�سعًا  الفرق  بات  اإذ  منه،  الفندقي  ول�سيما  ال�سياحي  القطاع 

جداً، وي�سعب مقارنته مع 2010 وما قبلها.

ضعف الحركة السياحية مرتبط 

بالوضع األمني

اأجمعت نقابة اأ�سحاب املطاعم واملقاهي وخرباء اقت�ساديون 

علـى �سعف احلركة    ال�سياحية، وبالرغم من انتعا�سها يف 

»الأ�سحى« يف الفنادق واملطاعم. فقد اأ�سار اخلبري الإقت�سادي 

هو  ال�سياحي  »القطاع  اأن  اإىل  وزين  غازي  الدكتور  واملايل 

ال�سحية الأوىل للحوادث الأمنية الراهنة، وهو الأكرث ت�رضراً 

اإنه  حيث  لبنان،  يف  القت�سادية  القطاعات  بني  من  اليوم 

ك الأ�سا�س لالإقت�ساد اللبناين اإىل 
ّ
كان قبل العام 2010 املحر

جانب القطاع العقاري، و�سهدنا معدلت منو مرتفعة يف ذلك 

ال�سياحي والعقاري،  القطاعان  %، �سببها  7 و8   العام بلغت 

ومنذ ذلك احلني حتى اليوم نلحظ تراجعًا م�ستمراً يف معدلت 

وال�سبب   ،%   1.5 عن  اليوم  نتحدث  القت�سادي، حيث  النمو 

الرئي�سي هو تراجع احلركة ال�سياحية«.

واو�سح اأنه: »ا�ستناداً اإىل الأرقام الدقيقة، �سهد لبنان نهاية 

ال�سياح  عدد  بلغ  حيث  جداً،  كبرية  معدلت   2010 العام 

 2014 العام  وحتى   2010 ومنذ  �سائح،  األف  و165  مليونني 

تراجعت احلركة ال�سياحية اأكرث من 40  %. لالأ�سف، لن يتجاوز 

األف،  و300  املليون  �سقف  اجلاري  العام  خالل  ال�سياح  عدد 

 900 ال�سنوات الأربع  نحو  اأننا خ�رضنا خالل فرتة  ما يعني 

العربية  ال�سياحة  طاولت  الأ�سا�سية  واخل�سارة  �سائح،  األف 

ب�سكل كبري جداً، وذلك ل�سببني: اأولهما الأو�ساع التي نعي�سها 

اخلليجي،  �سيما  ول  العربي  احلظر  وثانيًا  ال�سورية،  والأزمة 

2010 نحو  العام  العربية متثل نهاية  ال�سياحة  بعدما كانت 

42  % من جمموع عدد ال�سياح، اأ�سبحت متثل حاليًا اأقل من 
.»%  28

املطاعم  اأ�سحاب  لنقابة  العام  الأمني  لفت  جهته،  من 

ل  تواأمان  والأمن  »ال�سياحة  اأن  اىل  رامي  طوين  واملقاهي 

ينف�سالن«، وقال: »خالل الفرتة املا�سية كانت �سمعة لبنان 

والنفجارات  »داع�س«  تنظيم  ب�سبب  اجلوار،  لدى دول  �سيئة 

بن�سبة  واأقل  خفيفًا،  ال�سيف  مو�سم  كان  لذلك  ح�سلت.  التي 

حركة  اإىل  بالن�سبة  وخ�سو�سًا  املا�سي،  املو�سم  من   %   20
الفنادق واملطاعم«.
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من �شهر اإلى �شهر

بحث وزير القت�ساد والتجارة اآلن حكيم مع 

�سفري املانيا كري�ستيان كالجز، يف العالقات 

التبادل  تعزيز  و�سبل  امل�سرتكة  الثنائية 

التجاري بني البلدين.

على  الملاين  ال�سفري  حكيم  الوزير  واطلع 

القت�ساد  وزارة  تتخذها  التي  اخلطوات 

والتجارة لتفعيل التبادل التجاري مع خمتلف 

البلدان وال�رضكاء الرئي�سيني ومنها املانيا، »يف اإطار تفعيل الديبلوما�سية القت�سادية«.

وعر�س لـ»�رضورة و�سع اآليات م�سرتكة لتن�سيط العالقات التبادلية منها زيارات متبادلة 

�سة بني البلدين«، 
ّ

على م�ستوى وزراء ورجال اأعمال وامل�ساركة يف اإقامة معار�س متخ�س

�سكر املانيا على »دعم لبنان لتعزيز املجتمعات احلا�سنة لالجئني ال�سوريني من خالل 

ال�سندوق اللبناين للنهو�س«.

العالقات  يف  كو�ستاريان  اآ�سوت  لبنان  يف  اأرمينيا  �سفري  مع  حكيم  الوزير  بحث  كما 

الأعمال  رجال  بني  العالقات  تعزيز  عرب  تطويرها  و�سبل  البلدين  بني  القت�سادية 

اللبنانيني والأرمينيني.

وعر�س �سفري اأرمينيا �رضورة تطوير التبادل التجاري بني البلدين وت�سويق املنتجات يف 

كال البلدين، واأبلغ الوزير حكيم نية اإقامة معر�س يف بريوت لتعزيز التجارة حتت �سعار 

»اأرمينيا يف لبنان« �ست�سارك فيه �رضكات اأرمينية قريبًا.

البلدين وتفعيل  الأعمال يف  الروابط من خالل هيئات رجال  »اأهمية تعزيز  واأّكد حكيم 

الدبلوما�سية القت�سادية بينهما مبا يعود بالفائدة عليهما«.

حكيم عرض مع سفيري ألمانيا وأرمينيا 

سبل تعزيز التبادل التجاري واالقتصادي

 »البنك الدولي«:

474 مليون دوالر 

لمياه لبنان

قر�س  على  الدويل«  »البنك  وافق 

لتمويل  دولر  مليار  بقيمة 

يف  ال�سفة  مبياه  تتعلق  م�ساريع 

جممع  م�رضوع  وتطوير  لبنان، 

للطاقة ال�سم�سية يف املغرب.

الدويل،  للبنك  بيان  يف  وجاء 

خم�س�سة  دولر  مليون   474 اأن 

مائية  حتتية  بنى  لإن�ساء  للبنان 

عملية  حت�سني  بهدف  وتخزين 

تزويد املناطق حول بريوت وجبل 

لبنان مبياه ال�سفة.

واو�سح البيان اأنه »نظرا اىل حال 

والت�سحر  القائمة  التحتية  البنى 

املو�سمي خ�سو�سا خالل ال�سنوات 

يف  �رضيعة  وزيادة  املا�سية، 

هذه  مواطني  فان  ال�سكان،  عدد 

املناطق ل ميكنهم احل�سول على 

�ساعات  ثالث  مبعدل  ال  املياه 

الوقت  باقي  يف  ويلجاأون  يوميا، 

املياه  ونقل  �رضعية  غري  اآبار  اىل 

بال�سهاريج او بوا�سطة القناين«.

وي�ستفيد من هذا امل�رضوع مبا�رضة 

اكرث من 1.6 مليون �سخ�س بينهم 

حواىل 30 يف املئة يعي�سون حتت 

مواز  ب�سكل  و�سيمول  الفقر.  عتبة 

بقيمة 128 مليون دولر من البنك 

مليون  و15  للتنمية  ال�سالمي 

دولر من احلكومة اللبنانية.

 نقيب مكاتب السوق حسين غندور 

يطالب بقانون سير آمن

عقدت نقابة مكاتب ال�سوق جمعية عمومية 

لنتخاب املجل�س التنفيذي للنقابة بح�سور 

ممثل وزارة العمل كامل عبا�س، ومت انتخاب 

ح�سني توفيق غندور رئي�سًا وكّل من: حممد 

ح�سن  للرئي�س،  نائبًا  ما�سي  �سالح  عزات 

حنا  وجورج  لل�رض،  اأمينًا  الدين  عز  عدنان 

العامة،  للعالقات  وم�سوؤوًل  حما�سبًا  جمعة  اأحمد  وعبا�س  اإعالميًا،  م�سوؤوًل  رحيم 

وهانيبل ح�سني حم�سن اأمينًا لل�سندوق.. وعلى اأثره عقد رئي�س النقابة ح�سني توفيق 

التنفيذي  للمجل�س  اجلديدة  بالنتخابات  جمدداً  فوزه  بعد  �سحافيًا  موؤمتراً  غندور 

لنقابة مكاتب ال�سوق التي جرت يف النبطية، وقال: »اإّن حوادث ال�سري يف لبنان �ستلحظ 

ازدياداً وماأ�ساوية وموتًا جمانيًا اإ�سافيًا مع تطبيق قانون ال�سري اجلديد«. 

ولفت اإىل »وجود الكثري من املواد التي ي�ستحيل تنفيذها وتطبيقها«، منتقداً »جتديد 

ال�رضكة مل  اأّن هذه  اثبتا  والواقع  التجربة  لأّن  العقد مع �رضكة املعاينة امليكانيكية 

ت�ساهم يف احلد من حوادث ال�سري اأو من معاينة ال�سيارات بالطريقة ال�سليمة بل اإّن كّل 

همها ك�سب الأموال من املواطنني«. 

الذين  مع  �رضيع وحا�سم  بفتح حتقيق  امل�سنوق  نهاد  الداخلية  »وزير  غندور  وطالب 

تولوا �سياغة قانون ال�سري اجلديد الأعوج، واإل وقف العمل به �رضيعًا«. 
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العامة  »املوؤ�س�سة  رئي�س  �سارك   
لبنان«  يف  ال�ستثمارات  لت�سجيع 

امل�سغر  الجتماع  يف  عيتاين  نبيل 

لهيئات ت�سجيع ال�ستثمار الذي نظمته 

يف  ال�ستثمار«  لتنمية  دبي  »موؤ�س�سة 

دبي. وهدف الجتماع اإىل مناق�سة م�سودة النظام الأ�سا�سي 

لإن�ساء احتاد عربي يربط عمل موؤ�س�سات ت�سجيع ال�ستثمارات 

والنقا�س  واحلوار  اخلربات  تبادل  بهدف  العربية،  الدول  يف 

حول امل�سائل التي تتعلق بال�ستثمار وتوحيد اجلهود العربية 

للرتويج للمنطقة العربية. و�سدد عيتاين »على �رضورة توحيد 

وتفعيل  العربي  العامل  يف  ال�ستثمار  ت�سجيع  هيئات  جهود 

ي�ساعد  موحد  اإطار  ايجاد  خالل  من  بينها،  ما  يف  التعاون 

على حتقيق قدر اأكرب من التن�سيق و�سبك الطاقات«.

التجارة  »غرفة  رئي�س  بحث   
�سيدا  يف  والزراعة  وال�سناعة 

مع  �سالح  ح�سن  حممد  واجلنوب« 

يف  مري�سيا،  فيكتور  رومانيا  �سفري 

التعاون  عالقات  لتطوير  الآيلة  ال�سبل 

يف  �سيما  ل  البلدين،  بني  والقت�سادي  التجاري  والتبادل 

جمالت ال�سناعة و�سواها من القطاعات الإنتاجية. واأو�سح 

الأعمال  جدول  �سياق  يف  تندرج  الزيارة  »هذه  اأن  �سالح 

اآفاق التعاون بني اأ�سحاب  الذي و�سعته ادارة الغرفة لفتح 

قطاعات الإنتاج يف اجلنوب اللبناين واخلارج«.

يف  الأوىل  املجموعة  اإل«  اإم  »جي  جمموعة  وقعت   
موري�سيو�س يف دبي، اتفاقية �رضاكة اإ�سرتاتيجية مع »�سديد 

كابيتال« ال�رضكة الإقليمية العاملة يف جمال و�ساطة التاأمني 

منا�سفة  م�سرتك  م�رضوع  تاأ�سي�س  بهدف  التاأمني،  واإعادة 

و�ساطة  دوراً حموريًا يف قطاع  يلعب  اأن  �ساأنه  بينهما، من 

وجتمع  الهندي.  واملحيط  اأفريقيا  �رضق  منطقة  يف  التاأمني 

ال�رضكة اجلديدة التي اأطلق عليها الطرفان ا�سم »جي اإم اإل«.

�سفرية  اإىل  ح�سن  احلاج  ح�سني  ال�سناعة  وزير  اجتمع   
معها  وعر�س  لبنان،  يف  النم�سا 

لبنان  بني  الثنائية  العالقات 

القت�سادية  ال�سعد  على  والنم�سا 

وال�سناعية، وكيفية تن�سيط التبادل 

والتجاري  وال�سلعي،  ال�سناعي، 

لبنان  من  ما 
ّ
�سي ل  البلدين،  بني 

باجتاه النم�سا.

موجز اقتصادي

»توتال« لبنان ُتطلق مناورتها 

الخامسة لمكافحة التلوث البحري

من  كجزء  البحري  التلوث   
ّ
�سد مناورة  لبنان  »توتال«  نّظمت 

ة.
ّ
ة ومبادراتها الرائدة يف احلماية البيئي

ّ
�سيا�ستها الوقائي

ترافق  قد  التي  املحتملة  ة 
ّ
البيئي الخطار  على  ال�سوء  ّلط 

ُ
�س وقد 

تلّقي  ات 
ّ
عملي اإّن  اإذ  امليدان،  هذا  يف  العاملة  ال�رضكات  ات 

ّ
عملي

تلوث  اأخطار  بطبيعتها  حتمل  املنتجات  ونقل  وتخزينه  النفط 

م »توتال« لبنان اأعمالها واأ�ساليبها ب�سكل 
ّ
البحر والرتبة. لذلك تقي

قد  الطبيعة وما  ة املحتملة على 
ّ
ال�سلبي الخطار   من 

ّ
للحد  

ّ
دوري

ة توتال لبنان تدفعها 
ّ
ة. مهم

ّ
اإقت�سادي ينتج عن ذلك من خ�سائر 

ة من خالل ا�ستباق حالت الطوارئ املحتملة 
ّ
اىل العمل مب�سوؤولي

ة بهدف املحافظة على 
ّ
ة وتقني

ّ
بحلوٍل م�سبقة واأخذ تدابري تنظيمي

ة �رضامة.
ّ
م�ستوى حماية يتطابق واأكرث املعايري الدولي

تدّخل  اذ  بحري،  تلوث  حلال  حماكاًة  التمرين  هذا  ن 
ّ
ت�سم وقد 

فريق »توتال« لبنان اإىل جانب الدفاع املدين البحري، وا�ستخدموا 

ثة ومنعت التلوث من الإنت�سار.
ّ
ات اإحتوت املياه امللو

ّ
معد

ات امل�ستعملة يف هذه املناورة من حواجز لحتواء 
ّ
ن املعد

ّ
تتكو

ات 
ّ
ز هذه املعد

ّ
ات اأخرى لإمت�سا�سه. ل تتمي

ّ
النفط اإىل جانب معد

ز 
ّ
تتمي بل  البيئة،  على  التلوث  تاأثري  تخفيف  على  بقدرتها  فقط 

التي  احلوادث  هذه  ملثل  ة 
ّ
الإقت�سادي التاأثريات  بتخفي�س  اأي�سًا 

قد حتمل كلفة كبرية خ�سو�سًا يف اجلهود املبذولة لإزالة التلوث.

التوايل  على  اخلام�سة  لل�سنة  املناورة  هذه  لبنان  »توتال«  تنّظم 

املوّظفني  لدى  الوعي  من  عاٍل  م�ستوى  على  املحافظة  بهدف 

وتنمية قدراتهم على مواجهة احلالت الطارئة وا�ستخدام املوارد 

ة بح�سب متطّلبات ال�رضكة 
ّ
املتاحة، بالتعاون مع الهيئات العام

م�سوؤوًل  مثاًل  تكون  باأن  ال�رضكة  تلتزم  العالية. كما  ومعايريها 

ل�سيا�سات الوقاية من احلوادث يف جمال النفط.
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من �شهر اإلى �شهر

بريوت  جتار  جمعية  رئي�س  راأى 

اأولويات  ثمة  اأّن  �سما�س  نقول 

ة ت�سبق �سل�سلة الرتب والرواتب 
ّ
ملح

للقطاع العام، »تتعّلق بالإفراج عن 

وانتخاب  املخطوفني  الع�سكريني 

رئي�س للجمهورية وحماية لبنان«.

 Arab لـ  �سما�س  وقال 

 Economic News AEN
اللجان  اإىل  ال�سل�سلة  »اإعادة  اإّن   ،

امل�سرتكة مل تزعج اأحداً«، معترباً اأّن 

د 
ّ
التي تهد النقابية  التن�سيق  »هيئة 

واقع  �سواها  من  اأكرث  تدرك  بال�سارع، 

احلال القت�سادية يف لبنان«.

وفّند »الفر�سيات التي بنت عليها الهيئة 

يف م�رضوع ال�سل�سلة«، وهي:

غري  وال�سيا�سي  الأمني  ال�ستقرار 

املتوافر، بل يف منحى انحداري ل يب�رّض 

الذي اقت�رض  الإداري  باخلري، والإ�سالح 

املحا�سبة  دون  من  العمل  �ساعات  على 

وخف�س  والعقاب«  »الثواب  قاعدة  على 

عدد املوظفني وهو الأهم خلف�س الكلفة، 

ومراقبة جمل�س النواب وهي املهمة التي 

مل ي�سطلع بها م�سبقًا ول لحقًا، ومواءمة 

الإيرادات مع النفقات، وهي غري متوافرة 

الـ400  يقارب  بعجز  تبداأ  ال�سل�سلة  لأّن 

لالرتفاع  مر�سح  رقم  وهو  لرية،  مليار 

وبالتايل  بالنمو،  مرتبطة  املوارد  لأّن 

فجوة  تعميق  اإىل  �ستف�سي  انتكا�سة  اأي 

العجز«.

واأو�سح �سما�س اأّن »الهيئات القت�سادية 

لكن  باملطلق،  ال�سل�سلة   
ّ
�سد لي�ست 

منذ  متوّفرة  غري  املفرت�سة  ال�رضوط 

كانت  »الهيئات  اأن  اإىل  لفتًا  اليوم«، 

ال�سال�سل عن  حمقة يف مطالبتها بف�سل 

بع�سها بع�سًا، وخ�سو�سًا يف ظّل ثالث 

الأ�سالك  خ�سو�سية  تتناول:  اإ�سكاليات 

على  اأُغفلت  كيف  ون�ستغرب  الع�سكرية، 

ما  والختالف  �سنوات،  ثالث  مدى 

اإ�سافة  والعام،  اخلا�س  التعليم  بني 

الثانوي  التعليم  بني  ما  الفوارق  اإىل 

والبتدائي«.

 واأكد بالأرقام اإنحدار القطاع التجاري

�سما�س  نقول  و�سف  اأخرى  ناحية  ومن 

»املزري  بـ  التجاري  القطاع  و�سع 

املتتالية..  النتكا�سات  ب�سبب  واملحبط 

رقم  املريع يف  الهبوط  الآتية:  والعوامل 

لالأعباء  ال�ساروخي  الأعمال، والرتفاع 

الت�سغيلية، ف�سال عن اللتزامات املالية 

الأخرى، مثل ال�رضائب والفوائد«.

التجارية،  املوؤ�رضات  تراجع  ولتاأكيد  

جمعية  موؤ�رض  ت�سمنه  ما  �سما�س  ذكر 

لتجارة  وفرن�سبنك  بريوت  جتار 

جتار  جمعية  وموؤ�رض  التجزئة، 

لال�ستثمار،  ميد  وبنك  بريوت 

»الن�ساط  اأن  فيوؤكد  تراجع،  من 

التجاري قد تراجع بن�سبة 35 يف 

 ،2013 ونهاية   2011 بداية  املئة 

اأن  تفيد  الأولية  التقديرات  واأن 

ن�سبة الرتاجع خالل العام احلايل 

يوؤ�رض  ما  املئة،  يف   10 �ستالم�س 

القطاع  يف  مو�سوفة  كارثة  اىل 

التجاري«.

معظم  اأعمال  الأرقام  نت 
ّ
بي اإذ 

الرتاجع  بالتجزئة  التجارية  القطاعات 

مقارنة   2014 من  الثاين  الف�سل  يف 

املا�سية،  ال�سنة  من  ذاته  الف�سل  مع 

يف  لفتًا  انخفا�سًا  الوقائع  لت 
ّ
�سج اإذ 

بلغ  بالتجزئة،  ال�سيدلنية  ال�سلع  بيع 

املئة  ويف   29.41 املئة،  يف   37.14
جانب  اإىل  اخللوية،  الأجهزة  ملبيعات 

الكتب  بيع  قطاع  يف  حاد  هبوط 

يف   24.57 بلغ  واملجالت  وال�سحف 

بيع  قطاع  يف  املئة  يف  و9.62  املئة، 

تراجع  بلغ  كذلك  املنزلية.  التجهيزات 

املئة،  يف   10.33 الأحذية  مبيعات 

من  بالرغم  للمالب�س،  املئة  يف  و2.79 

ل 
ّ
ج

ُ
�س الكبرية. كما  ا�ستمرار احل�سومات 

تراجع حقيقي بن�سبة 5.65 يف املئة يف 

وطاول  الروحية.  امل�رضوبات  مبيعات 

ظّل  الذي  املطاعم  قطاع  النخفا�س 

املئة،  يف   1.38 بلغ  تراجعًا،  ي�سجل 

بريوت  جتار  جمعية  موؤ�رض  وفق  وذلك 

ـ فرن�سبنك لتجارة التجزئة«.

نقوال شماس أولويات تسبق السلسلة 

دعا رئي�س جتمع مزارعي التفاح يف لبنان، غابي �سمعان، يف 

للمزارعني من خالل  الدعم  تقدمي  اىل  احلكومة  بيان«رئي�س 

جمل�س  ورئي�س  احلكومة،  جل�سات  يف  للوزراء  التفاح  تقدمي 

اجلل�سات  خالل  النواب  مع  مماثل  بعمل  القيام  اىل  النواب 

الربملانية«. 

بالعمل  قد وعد  �سهيب كان  اأكرم  الزراعة  اأن »وزير  واأو�سح 

على ت�رضيف املو�سم«، ونا�سده »القيام بامل�ساعدة فورا من 

خالل تاأمني باخرة لنقل التفاح اىل م�رض والدول العربية التي 

ت�سرتي عادة التفاح من لبنان«. وقال: »بح�سب الإح�ساءات، 

انتاج لبنان هذا العام من التفاح ي�سل اىل 135 الف طن ومل 

ن�سدر حتى الآن �سوى 3 اآلف طن«. 

التفاح، وبعد جناح  2003 عن يوم  اأعلنا عام  قد  اأ�ساف: »كنا 

هذه التجربة تقرر حينها اإطالق يوم التفاح هذا العام على ان 

املزارعني  كل  وندعو   ، الول  ت�رضين   18 ال�سبت يف  يوم  يكون 

يف املناطق اجلبلية كافة اىل اخلروج اىل الطرقات عند احلادية 

ع�رضة واإقامة حواجز لتوزيع التفاح على املارة ورمي التفاح 

حلت  نكبة  »هناك  اخلتام  يف  �سائال  العالم«،  و�سائل  امام 

باملزارعني هذا العام فمن �سيعو�سهم؟«

من جهة اأخرى، نا�سد املزارعون وزارة الزراعة ورئي�س احلكومة 

العمل �رضيعا لإيجاد حل لت�رضيف املو�سم.

مزارعو التفاح ناشدوا المسؤولين العمل على تصريف اإلنتاج
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الفائزون  الأع�ساء  التاأم   
موظفي  لنقابة  بالتزكية 

جل�سة  يف  لبنان  يف  امل�سارف 

تراأ�سها اأكرب الأع�ساء �سنًا ب�سام 

متى وانتخبوا هيئة املكتب، وجرى توزيع املهمات، وجاءت 

املتو�سط(،  البحر  )بنك  رئي�سًا  خوري  اأ�سد  كالآتي:  النتائج 

ابراهيم با�سيل نائبًا للرئي�س )البنك التجاري لل�رضق الدنى(، 

حكمت  الدويل(،  الهلي  )البنك  للرئي�س  نائبًا  العمار  علي 

ال�سيد اأمني ال�رض العام )بنك م�رض لبنان(، كري�ستيان الأ�سقر 

�سوريا  لبنك  اجلديدة  )ال�رضكة  الأ�سقر  و�سليم  )فرن�سبنك( 

امينًا  اللبناين(  )العتماد  ب�سام متى  لل�رض،  امينان  ولبنان(، 

�س.م.ل.(  للتجارة  اللبناين  )البنك  ك�ساب  غابي  لل�سندوق، 

مراقب ح�سابات، واأكرم عربي )بنك املوارد( وفادي م�سلح 

فدرال  )بنك  جنم  ابو  وفوؤاد  العربية(  والبالد  بريوت  )بنك 

لبنان( وجوين نوفل )العتماد امل�رضيف( م�ست�سارون.

وم�ستوردي  جتار  »نقابة  عقدت   
البالط وال�سرياميك، البور�سالن والأدوات 

ال�سحية يف لبنان«، اجتماعا يف مكتب 

النقابة يف القبة، برئا�سة الع�سو الأكرب 

فيه  وجرى  دهيني،  حممد  ريا�س  �سنًا 

توزيع املهام بني اأع�ساء جمل�س النقابة 

ريا�س  رئي�سا،  عطوي  اأمني  فادي  الآتي:  ال�سكل  على  اجلديد 

حممد دهيني نائبا للرئي�س، و�سيم حممود ب�سا�سة اأمينا لل�رض، 

الدين كحول  اأحمد حمي  لل�سندوق،  اأمينا  بالل خليل بو�سي 

ع�سواً م�ست�ساراً، و�سام دبوق ع�سوا م�ست�ساراً.

 وافقت اجلمعية العمومية غري العادية مل�رضف الإ�سكان 
على �سحة تنفيذ جميع الإجراءات القانونية الآيلة اإىل زيادة 

100 مليار لرية. يذكر  50 اإىل  راأ�سمال م�رضف الإ�سكان من 

اأن حركة القرو�س املمنوحة خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من 

�سنة 2014 قد ازدادت 93 يف املئة مقارنة مع الأ�سهر نف�سها 

�سنة 2013.

 تراأ�س رئي�س جمل�س ادارةـ  مدير 
بريوت  مرفاأ  وا�ستثمار  ادارة  عام 

اجتماعًا  قريطم  ح�سن  املهند�س 

مو�سعًا ح�رضه بالإ�سافة اىل مدراء 

يف  احلديد  وجتار  م�ستوردو  املرفاأ 

يف  البحث  خالله  جرى   لبنان 

م�رضوع تطويراحلو�س الرابع. 

موجز اقتصادي
ــة  ــزراع وقـــع وزيــــر ال

�سهيب  اأكـــرم  النائب 

مــــع ممـــثـــل مــنــظــمــة 

ـــزراعـــة  ـــة وال ـــذي الأغ

ـــدة  ـــح ـــت لـــــــــالأمم امل

ــس  ــ� ــوري )الـــــفـــــاو( م

ــة  ــي ــاق ــف ـــادة ات ـــع ـــس �

مــ�ــرضوع تــعــاون فني 

الــزراعــة  وزارة  بــني 

بعنوان:  )الفاو(  املتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية  ومنظمة 

ميزانية  وتقدر  لبنان«.  يف  الفاكهة  ذبابة  واإدارة  »مراقبة 

اأمريكي، متوله منظمة  411،000 دولر  هذا امل�رضوع مببلغ 

ي�ستغرق  اأن  املخطط  ومن  املتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية 

تطبيقه مدة �سنتني.

وطني  م�سح  ان�ساء  اإىل  رئي�س  ب�سكل  امل�رضوع  هذا  يهدف 

ور�سم اخلرائط الالزمة لتحديد اأماكن تواجد ذبابة الفاكهة 

على امل�ستوى الوطني وتعزيز القدرات الوطنية باجتاه اإر�ساء 

ا�سرتاتيجية للمراقبة. اإن امل�ستفيدين الرئي�سيني من امل�رضوع 

والتعاونيات،  الريفية،  واملجتمعات  الفاكهة،  مزارعو  هم 

واملنظمات غري احلكومية وامل�سدرون وال�سلطات احلكومية 

املعنية. 

اأهمية »متابعة  اأكرم �سهيب على  النائب  الزراعة  �سدد وزير 

اللبنانية  الزراعية  ال�سادرات  ومراقبة  املختربات  تطوير 

على  الآفــات  لظهور  �سلبية  انعكا�سات  اأي  ملنع  وبحراً  براً 

وعلى  وجودتها،  نوعيتها  حيث  من  الزراعية  املنتجات 

ت�سديرها وان�سيابها اإىل خمتلف الأ�سواق املحلية والعربية 

»اأهمية  اكد  كما  الأجنبية«.  الأ�سواق  وخمتلف  والأوروبية 

املجالت  خمتلف  يف  الزراعة  وزارة  قدرات  تطوير  متابعة 

ومنها املكافحة الطبيعية لالآفات«.

 شهيب يوقع اتفاقية مع »الفاو« 

لتطوير المختبرات ومراقبة الصادرات
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فرعون  مي�سال  ال�سياحة  وزير  و�سع 

ورئي�س جمل�س اإدارة »جمموعة عا�سور 

احلجر  عا�سور،  علي  و�سام  هولدينغ« 

على  روك«  اإيدن  ل»مجمع  الأ�سا�س 

�ساطئ الرملة البي�ساء يف بريوت.

وميتّد امل�رضوع على 22.300 األف مرت 

�سخمني  برجني  ويت�سمن  تقريبًا. 

يتاألف  ومميز،  فريد  هند�سي  بت�سميم 

احدهما  طابقًا   22 من  منهما  كل 

�سيكون عبارة عن فندق من فئة اخلم�س جنوم. كما يت�سمن مارينا 

�سيفية عائمة و�ساليهات ومنتجعا ومراكز اأعمال وجتارة.

يف هذا الإطار ي�سدد فرعون على »اأهمية هذه امل�ساريع ال�سياحية 

لإظهار �سورة لبنان اجلميلة«، م�سرياً اإىل اأن »اإقامة م�ساريع كهذه 

يف ظّل الظروف الراهنة هو حتدٍّ كبري، نعتّز به«.

�سة 
ّ
للموؤ�س العام  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  اأو�سح  جهته،  من 

»هذه  اأن  عيتاين   نبيل  »اإيدال«  ال�ستثمارات  لت�سجيع  ة 
ّ
العام

للنهو�س  لبنان  اليه  يحتاج  ما  هي  ال�ستثمارية  امل�ساريع 

 بظروف دقيقة، ب�سبب ما يجري من حوله من 
ّ
باقت�ساده الذي مير

حروب ودمار«.

امل�رضوع اجلديد  اأن »هذا  اإىل  النتباه  لفت عا�سور  الحتفال  ويف 

بريوت«.  �ساطئ  على  البحرية  لل�سياحة  معلما  بعيد  لأمد  �سيبقى 

�سعوبة  متامًا  ندرك  »اإننا  واأ�ساف: 

والأمنية  ال�سيا�سية  الأو�ساع 

بلبنان  اإمياننا  لكن  والقت�سادية، 

من  اأقوى  بريوت  مب�ستقبل  وثقتنا 

اأهمية  على  و�سدد  ال�سعوبات«. 

مب�ساحته  يتميز  الذي  »امل�رضوع 

اإنه  وموا�سفاته.  وحجمه  وهند�سته 

بريوت الغد يف قلب بريوت التاريخية«.

يف  الت�سويق  مديرة  و�سفت  كذلك 

تاريخ  يف  مميزة  عالمة  باأنه  امل�رضوع  الدنا  منال  املجموعة 

التطوير العقاري يف لبنان »، لفتًة النتباه اإىل اأنه« معلم لبريوت 

يف قلب بريوت، كما هو معلم �سياحي للبنان والعرب والعامل«.

حقيقي  حتّد  هي  امل�ساريع  »هذه  اأن  كلمته  يف  فراأى  فرعون  اأما 

جميعًا  واجبنا  من  التي  ال�سياحية  و�سورته  البلد  بهذا  واإميان 

الدفاع عنها«، مربزاً اأهمية »الدفاع عن ال�سيادة والدميقراطية من 

الظروف  كانت  ثانية، مهما  القت�سادية من جهة  واملعامل  جهة، 

�سعبة ومعّقدة«.

روك«  »اإيدن  م�رضوع  عن  وثائقية  اأفالم  عر�س  الحتفال  وتخلل 

حجيج  قا�سم  بح�سور  العمرانية،  وخ�سائ�سه  الهند�سية  باأبعاده 

وال�سيا�سية  القت�سادية  الفاعاليات  من  وح�سد  عيتاين  ونبيل 

واملالية.

الحجر األساس لـمجّمع »إيدن روك«

منتدى »بيروت 4M« مستقبل اإلعالم الرقمي في العالم العربي
للتعاون  ة 

ّ
الفرن�سي »الوكالة  نّظمت 

 »4M »بريوت  منتدى   »CFI الإعالمي 

»توفري  بعنوان  الفرن�سي«  »املعهد  يف 

العامل  يف  الأنرتنت  على  املعلومات 

اأكرث  املنتدى  ا�ست�ساف  العربي«. 

يف  وخبري  ونا�سط  �سحايف   200 من 

الإعالم الإلكرتوين من الأردن، وتون�س، 

واجلزائر، و�سوريا، والعراق، وفل�سطني، 

ولبنان، وم�رض، وليبيا، واملغرب.

عن  للحديث  وجل�سات  ندوات  واأقيمت 

اإنتاج  طريقة  يف  ة 
ّ
اجلذري التغيريات 

العربي ون�رضها،  العامل  املعلومات يف 

وناق�س  العام.  النقا�س  على  وتاأثريها 

املرتبطة  الكربى  التحديات  املنتدى 

الإلكرتونية  الإعالم  و�سائل  بدور 

ة 
ّ
وكيفي العربي،  العامل  يف  ومكانتها 

اجلديدة  الإعالم  و�سائل  م�ساهمة 

الإعالمي  امل�سهد  تعريف  اإعادة  يف 

والبتكار  العربية،  املجتمعات  �سمن 

الإلكرتوين  املحتوى  اإنتاج  �سعيد  على 

والأدوات اجلديدة املتوّفرة لل�سحافيني، 

وريادة الأعمال واقت�ساد و�سائل الإعالم 

يف العامل العربي.

منها  عناوين  النقا�س  جل�سات  وحملت 

اإىل  طريقه  يف  التقليدي  »الإعالم 

م�سوؤول  فيها  �سارك  الرقمي«،  النتقال 

الإعالم اجلديد يف »فران�س ميديا موند« 

فريديريك بونار، ورئي�سة حترير �سحيفة 

ونائب  غنيمات،  جمانة  ة 
ّ
الأردني »الغد« 

�سلمان،  اأحمد  »ال�سفري«  عام  مدير 

اليوم«  »امل�رضي  �سحيفة  عام  ومدير 

تخلّل  كما  حطب.  اأبو  فتحي  امل�رضية 

جل�سات  الثاين،  اليوم  اأعمال  جدول 

ة، 
ّ
ال�ستق�سائي ال�سحافة  حول  ة 

ّ
حواري

الفيديو  و�سناعة  التدوين،  واأدوات 

للن�رض على ال�سبكة.

حول  نقا�س  بجل�سة  املنتدى  اختتم 

ال�سحافية  امل�ساريع  متويل  كيفية 

جل�سات  جانب  اإىل  الإنرتنت،  على 

ة 
ّ
القت�سادي النماذج  ملناق�سة  عمل 

ة.
ّ
لل�سحافة الرقمي

�سمن  بريوت«   4M« منتدى  يندرج 

متعلقة  خمتلفة  مرافقة  م�ساريع  اإطار 

العامل  يف  الإلكرتوين  الإعالم  بو�سائل 

الراهن  الوقت  يف  تنّفذها  العربي، 

الإعالمي  للتعاون  ة 
ّ
الفرن�سي »الوكالة 

CFI«، منها م�رضوع »ابتكار/ ميديا«، 
و»4M م�رضق«.
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بطر�س  الت�سالت  وزير  بحث   
�سفري  مع  الوزارة  يف  مكتبه  يف  حرب 

يف  الأو�ساع  فتحعلي  حممد  اإيران 

لبنان  بني  الثنائي  والتعاون  املنطقة 

واإيران. وبعد اللقاء قال ال�سفري: ركزنا خالل هذا اللقاء على 

التعاون يف جمال الت�سالت. وقد اتفقنا على ت�سكيل جلنة 

من اخلرباء من �ساأنها ان تنكب على كل امل�ستندات والأمور 

حول  واإيران  لبنان  بني  والتعاون  العالقة  بتعزيز  املرتبطة 

القريب  الت�سالت وتقدم تقريرا ر�سميا يف هذا املجال يف 

العاجل«. 

»طريان  �رضكة  وقعت   
اخلطوط  ـ  الأو�سط  ال�رضق 

)ميدل  اللبنانية«  اجلوية 

امل�سيفني  و»نقابة  اإي�ست( 

اجلويني اللبنانيني« اتفاق عمل بينهما ملدة خم�س �سنوات، 

توازيًا  وين�س على حت�سني �رضوط عمل امل�سيفني اجلويني 

لزيادة  والإنتاجية  ال�سهرية  العمل  �ساعات  عدد  زيادة  مع 

القدرات التناف�سية لل�رضكة وتاأمني ال�ستقرار القت�سادي يف 

ظل الظروف التي مير فيها لبنان واملنطقة.

 Kitchen« �رضكة  فازت   
من  الرابعة  اجلولة  Confidential« يف 
مباراة »Grow My Business«، وهي 

ة جّتار بريوت عام 
ّ
التي اأطلقتها »جمعي

 MIT Enterprise 2011، بالتعاون مع
وبال�سرتاك  العربي  للعامل   Forum
م لها جائزة 

ّ
مع »بنك عوده«، الذي قد

ة. 
ّ
ة بقيمة 50 مليون لرية لبناني

ّ
نقدي

يف  ال�سمان  هيئات  مراقبة  »جلنة  رئي�س  انتخب   
لبنان« وليد جنادري لع�سوية املجل�س التنفيذي للجمعية 

وزير  وراأى  الثانية.  للمرة  التاأمني  ملراقبي  العاملية 

القت�ساد والتجارة اآلن حكيم »ان هكذا متثيل يعترب مهما 

اللبناين  التاأمني  ولقطاع  للبنان 

ب�سكل خا�س«، مثنيا »على الدور 

الذي تقوم به جلنة مراقبة هيئات 

ال�سمان يف لبنان«.

موجز اقتصادي

اأعلنت وزارة الطاقة واملياه عن بدء العمل يف عمليات امل�سح 

طائرة  اأول  و�سول  فور  والغاز  النفط  عن  للتنقيب  اجلوي 

الن�سف  يف  اجلوي  امل�سح  عمليات  و�ستنطلق  متخ�س�سة، 

 اللبناين وعلى امتداد ال�ساطئ ال�ساحلي، على 
ّ
ال�سمايل من الرب

اأن تتبعها الطائرة الثانية قريبًا.

بتاريخ  املوقع  للعقد  »اإنفاذاً  اإنه  بيان،  يف  الوزارة،  وقالت 

 GEOS Solutions LLC 10 كانون الثاين 2014 بني �رضكة
نيوجيو�سوليو�سانز ووزارة الطاقة واملياه، حّطت اأول طائرة 

والغاز  النفط  عن  للتنقيب  اجلوي  امل�سح  بعمليات  للبدء 

ال�ساطئ  امتداد  وعلى  اللبناين  الرب  من  ال�سمايل  الن�سف  يف 

يف  اللون،  �سفراء   404 �سي�سنا  نوع  من  وهي  ال�ساحلي، 

مطار رفيق احلريري الدويل. وفور و�سول الطائرة ا�ستكملت 

متتابع  ب�سكٍل  فوراً  العمل  بداأ  اأذ  �رضيع،  ب�سكل  التح�سريات 

وكثيف لتحديد املواقع لبدء عمل الطائرة يف امل�سح اجلوي«.

عن  التنقيب  عملية  لتكثيف  قريبًا  ثانية  طائرة  وت�سل 

الطائرات  هذه  اأهمية  وتكمن  اللبناين،  الرب  يف  والغاز  النفط 

على  والقدرة  بها،  تتمّتعان  التي  العالية  لالإمكانيات  »نظراً 

بع�س  وتلفت  ودقيق«.  و�رضيع  حمرتف  ب�سكٍل  املواقع  م�سح 

امل�سادر النتباه اإىل اأن »التح�سريات اكتملت اأم�س، لنطالق 

عملية امل�سح خالل فرتٍة وجيزة«. فيما جتمع املعطيات التي 

من  واعدة  كميات  وجود  على  م�سدر،  من  اأكرث  عرب  توافرت 

النفط والغاز يف الرب كما يف البحر. 

 وصول أول طائرة للمسح 

عن النفط والغاز



العدد 143 ت�شرين ثاني 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L44

من �شهر اإلى �شهر

حول  ال�ستهالكية  القرو�س  ل�سبط  لبنان  م�رضف  تعميم  ك�سف 

القرو�س  ن�سبة  منها  احلّد  اىل  ي�سعى  اأنه  الأوىل«  »الدفعة  زيادة 

التعميم  تداعيات  تظهر  بداأت  اأثره  وعلى  عليها«،  »ال�سيطرة  بل 

وعلى وجه اخل�سو�س قطاع ال�سيارات الذي ي�ستحوذ على ن�سبة 

10 يف املئة من قرو�س التجزئة بقيمة تبلغ 1،51 مليار دولرن 
بال�سافة اىل قطاع الإ�سكان. 

واأكرث القطاعات تاأثراً هو قطاع ال�سيارات، اإذ اأ�سبحت امل�سارف 

املئة من  75 يف  ن�سبة  القر�س،  َد بعدم جتاوز قيمة 
ّ
التقي ملَزمًة 

ال�سهرية  الت�سديدات  جمموع  يتجاوز  اأّل  على  ال�سيارة،  قيمة 

لقرو�س التجزئة ن�سبة 45 يف املئة من راتب ال�رضة، منها ن�سبة 

35 يف املئة كحّد اأق�سى للقرو�س ال�سكنية.
دفعة  ت�سرتط  امل�سارف  وبداأت  التنفيذ،  َز 

ّ
حي التعميم  هذا  دخل 

اوىل على قرو�س ال�سيارات تبلغ 25 % بعدما كانت قبل التعميم 

تكتفي بـ 15 %.

د بتعميم م�رضف لبنان اختلفت بني 
ّ
لكّن طريقة التعامل اأو التقي

م�رضف واآخر، ما دفع بجمعية م�ستوردي ال�سيارات اجلديدة اىل 

طلب موعد من حاكم م�رضف لبنان لتو�سيح كيفية تطبيق هذا 

التعميم يف كّل امل�سارف.

ويوؤكد رئي�س اجلمعية انطوان بو خاطر اأّن فر�س دفعة اوىل على 

، لكن ما هو غري منطقي 
ّ
 ل بّد منه ومنطقي

ٌ
قرو�س ال�سيارات اإجراء

رفع هذه الن�سبة اىل 25  %. ويو�سح اأّن »زيادة الدفعة الوىل من 

�سيوؤدي اىل تراجع املبيعات  ال�سيارة  % من قيمة   25 % اىل   15
 قادر على دفع هذه الن�سبة الكبرية 

ُ
بن�سبة 30 % لأّن امل�ستهِلك غري

كدفعة اوىل، ما �سيحول دون �رضائه ال�سيارة«.

 
ّ
النمو ن�سبة  تراجع  ظّل  يف  ئ 

ّ
�سي التعميم  هذا  توقيت  ان  ويرى 

والن�ساط القت�سادي وعدم قدرة امل�ستهلك على دفع مبالغ كبرية.

من جهة اأخرى، ي�سري بوخاطر اىل التعامل املختلف بني امل�سارف 

مع هذا التعميم، حيث اإّن بع�سها يفر�س دفعة اوىل بن�سبة 25 % 

ال�سيارة بينما يفر�س البع�س الآخر دفعة اوىل بن�سبة  من قيمة 

25 % من قيمة القر�س.
وعلى �سبيل املثال، تطلب بع�س امل�سارف، يف حال كانت قيمة 

ال�سيارة 10 اآلف دولر، اإ�سافة قيمة الت�سجيل )1000 $( وقيمة 

كدفعة  دولر  األف   13 مبلغ  من   %  25 ودفع   ،)2000( التاأمني 

اوىل. بينما تعمد م�سارف اخرى اىل ا�سافة فوائد القر�س وقيمة 

ال�سيارة الأ�سا�سي، ومن ثم فر�س دفعة اوىل  التاأمني على قيمة 

 + $ 7500 الفوائد على  اإجمايل املبلغ. )قيمة  % على   25 بن�سبة 

دفع الت�سجيل نقداً.
ُ
10000 $ + 2000 $( على اأن ي

قطاع السيارات في أزمة بسبب تعميم مصرف لبنان
بو خاطر:  توقيت سّيئ في ظّل تراجع نسبة النمّو

ووزير  امل�سنوق  حممد  البيئة  وزير  وّقع 

البيئة،  وزارة  يف  عريجي،  روين  الثقافة 

بني  العمل  لتن�سيق  تعاون  مذّكرة 

الطابع  ذات  الأهداف  يف  الوزارتني 

على  �سي�ساعد  والذي  والثقايف،  البيئي، 

والرتاثية  البيئية  امل�ساكل  من  كثري  حّل 

والأثرية التي تعرت�س كاًل منهما.

ت املذكرة على حتديد الأولويات يف 
ّ

ون�س

الوزارتني  بني  التعاون  و�سبل  جمالت 

ومنها على �سبيل املثال ل احل�رض:

من  والطبيعي  الثقايف  الرتاث  حماية 

طريق تفعيل التعاون يف تطبيق اتفاقية 

العاملي  الرتاث  حلماية  الأوني�سكو 

يف  والتعاون  والطبيعي،  والثقايف 

وحمافر  اللبناين،  اجلبل  درب  حماية 

طريق  من  والك�سارات  واملقالع  الرمل 

التعاون �سمن املجل�س الوطني للمقالع، 

والتعاون يف اإعداد خمطط توجيهي جديد 

للمقالع والك�سارات«.

ل 
ّ
امل�سنوق على »حتو البيئة  د وزير 

ّ
و�سد

ونوؤمن  �سلوك،  اإىل  النا�س  عند  الثقافة 

بالبيئة  الإميان  هذا  ل 
ّ
يتحو مل  ما  باأّنه 

دها على الأل�سن اإىل �سلوك 
ّ
من ثقافة نرد

نلتزم به، ل نكون قد حققنا �سيئًا.

من جهته، اأ�سار وزير الثقافة اإىل اأّنه »ل�سوء 

لي�س جيداً،  لبنان  البيئة يف  احلظ، و�سع 

وزارتي  بني  الكبري  »التكامل  اإىل  لفتًا 

بيئية  مواقع  وهناك  والبيئة،  الثقافة 

وادي  مثل  تراثية  مواقع  ذاتها  بحد  هي 

لئحة  على  املو�سوع  املقد�س  قنوبني 

الرتاث العاملي، وتقت�سي املحافظة على 

وبيئية.  تراثية  مقاربة  املواقع  هذه  مثل 

العمل  تفعيل  املذكرة  ن 
ّ
توؤم باأن  واآمل 

لنكون عمليني ولي�س فقط نظريني«.

وزيرا البيئة والثقافة وّقعا مذكرة تعاون لحل مشاكل بيئية 
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 اطلع وزير ال�سياحة مي�سال فرعون 
مع املدير العام ل�رضكة »غلوبال بلو« 

يف لبنان جو يعقوب على م�سرتيات 

اأن  وتبني   .2014 عام  خالل  ال�سياح 

الف�سل  يف  املئة  يف   9 زيادة  هناك 

الثالث من العام مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي، 

واأن هناك زيادة 75 يف املئة مل�سرتيات ال�سياح الكويتيني 

و12 يف املئة مل�سرتيات ال�سياح ال�سعوديني. واجلدير ذكره 

اأن هذه امل�سرتيات خا�سعة ل�سرتداد ال�رضيبة على القيمة 

امل�سافة، واأن م�سرتيات ال�سياح ال�سعوديني ت�سكل 13 يف 

املئة من جممل م�سرتيات ال�سياح يف خمتلف جن�سياتهم. 

اجللد  لأطباء  اللبنانية  اجلمعية  من  وفداً  فرعون  والتقى 

برئا�سة الدكتورة جوزيان حلو. 

جبل  جتار  »احتاد  رئي�س  اأطلق   
كل  اىل  نداء  اجلميل  ن�سيب  لبنان« 

اإياها  داعيا  ال�سيا�سية،  القيادات 

الوطنية  م�سوؤولياتها  حتمل  »اىل 

التي  اخلطوات  واتخاذ  التاريخية 

ويف  م�ستطري،  �رض  من  واقت�ساده  البلد  اإنقاذ  �ساأنها  من 

اجلميل  حذر  واإذ  للجمهورية«.  رئي�س  انتخاب  مقدمتها 

مل  واخلا�س  العام  بقطاعيه  الوطني  القت�ساد  »اأن  من 

يعد قادراً على حتمل املزيد من ال�سغوط«، اأ�سار »اىل اأن 

بعد  الأمد،  ق�سرية  باتت  ال�سمود  على  املوؤ�س�سات  قدرة 

املوا�سم  جميع  خ�سارة  جراء  من  تلقتها  التي  ال�رضبات 

خالل 3 �سنوات متتالية«. 

 طالبت »نقابة مالكي ال�ساحنات 
»جميع  بريوت«،  مرفاأ  يف  العمومية 

الداخلية  وزراء  �سيما  ول  امل�سوؤولني 

العامة  والأ�سغال  والعمل  والبلديات 

�سائقي  مو�سوع  مبعاجلة  والنقل 

ال�ساحنات الثقيلة الأجانب«. واأو�سحت اأن »قطاع ال�سحن 

هذه  يف  �س 
ّ
يتعر الثقيلة(  )ال�ساحنات  لبنان  يف  الربي 

ال�سغوط،  اأنواع  ل�ستى  الفرتة 

الأجانب  ال�سائقني  منع  واآخرها 

ما  ال�ساحنات،  هذه  قيادة  من 

كبري  عدد  حجز  اىل  ويوؤدي  اأدى 

العاملة  العمومية  ال�ساحنات  من 

يف مرفاأ بريوت ب�سورة يومية«.  

موجز اقتصادي

�سفري  مع  زمكحل  فوؤاد  الأعمال«  رجال  ع 
ّ
»جتم رئي�س  التقى 

حيث  نّظمها  م�ستديرة  طاولة  حول  ما�سو،  األفون�سو  الربازيل 

اجلل�سة  وحملت  والتجارية  القت�سادية  الأحوال  يف  البحث  مت 

عنوان: »اىل متى ان�سمام لبنان اىل منظمة املريكو�سور )ال�سوق 

امل�سرتكة(؟«، وراأى زمكحل اأنه »من املهم واجلذري بالن�سبة لنا 

بناء ج�سور قوية مع �سوق »مريكو�سور« ال�سخمة التي ت�سم اأكرث 

من 242 مليون �سخ�س، وت�سكل 44 يف املئة من اأمريكا الالتينية 

و59 يف املئة من اأرا�سيها«.

يف  مميزاً  �رضيكًا  الأو�سط  ال�رضق  �سوق  كانت  »لطاملا  واأ�ساف: 

لبنان و�ستظل كذلك بالفعل، وقد �ساهمت يف تنمية بلدنا داخليًا. 

ولكن اأظهرت ال�سنوات الأخرية بو�سوح اأنه عندما نخترب مقاطعة 

اقت�سادنا  يتاأثر  العرب  �رضكائنا  قبل  من  �سيا�سية  اأو  اأمنية 

واأ�سار  اإرادتها«.  عن  خارجًا  باهظًا  ثمنًا  لدينا  ال�رضكات  وتدفع 

وكذلك  القطاعات،  جميع  يف  اللبنانيني  الأعمال  »رجال  اأن  اإىل 

ومنو  عالية  قدرات  ذات  جديدة  اأ�سواق  عن  يبحثون  امل�ستثمرين 

مرتفع«، مو�سحًا يف هذا الإطار اأن »منطقة مريكو�سور غنية جداً 

باملوارد الطبيعية واملالية، وميكن اعتبارها من اأهم التجمعات 

القت�سادية يف العامل«.

اأنه يف ع�رض العوملة »من املهم بالن�سبة لنا بناء وتطوير  وراأى 

عالقات مميزة مع الربازيل، واأن ن�سبح جزءاً من ال�سوق امل�سرتكة 

مريكو�سور يف اأقرب وقت ممكن«.

اأن »الواقع  اإىل  الو�سع يف لبنان، لفتًا النتباه  وتناول زمكحل 

ب م�ستثمرينا يف الداخل واخلارج، 
ّ
الذي يعي�سه لبنان يخيف ويهر

ويزيد من البطالة، التي و�سلت اإىل ذروة مثرية للقلق، اإ�سافًة اإىل 

اأنه يجعل اأدمغتنا تهرب اإىل اخلارج ب�سكل كبري وم�ستدام، ويوؤثر 

على جميع قطاعاتنا الإنتاجية، ويرغم مراكز التمييز لدينا على 

ل العمود الفقري لقت�سادنا«.
ّ
النحناء وهي كانت ت�سكـ

التي جرت  القت�سادية  املفاو�سات  اإىل  ق ما�سو 
ّ
من جهته، تطر

بني دول »مريكو�سور« والدول التي تريد الن�سمام اىل اقت�سادها، 

وبينها لبنان الذي يوؤمل اأن ين�سم اليها.

التبادل القت�سادي بني لبنان والربازيل يف  اإىل »�سعف  واأ�سار 

الأعوام ال�سابقة«، داعيًا اىل »اإعادة تفعيلها والنهو�س بهذه الهوة 

ال�سحيقة بني القت�سادين الربازيلي واللبناين«.

 البحث في انضمام لبنان 

الى منظمة »الميركوسور« 
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من �شهر اإلى �شهر

اأّن »القطاع  اأبو �سليمان،  ذكر اخلبري املايل وليد 

العقاري كان يعاين ركوداً يف الفرتة املمتدة حتى 

عام 2006، حني �سهد ت�سحيحًا لالأ�سعار، ما �سبب 

وقرب�س.  كالأردن  اجلوار  بدول  اأ�سوة  ارتفاعها، 

عادت  و�سيا�سية  اأمنية  �سغوط  بعد  اأّنه  اإل 

بع�س  �سحب  جرى  اأنه  ما 
ّ
�سي ول  الركود،  حال 

ال�ستثمارات الأجنبية، يف حني يف�سل املغرتبون 

الأو�ساع.  ترقب  اخلليجيون  وامل�ستثمرون 

والتدخل الوحيد ح�سل من جانب م�رضف لبنان 

الذي �سّخ 800 مليون دولر يف هذا القطاع على 

هبوط  عدم  على  �ساعد  ما  ة، 
ّ

مي�رض قرو�س  �سكل 

الأ�سعار ب�سكل كبري«.

ها بن�سبة 
ّ
اأّن »امل�ساحات املرّخ�سة حافظت على منو اإىل  واأ�سار 

�سواحي  يف  ترتكز  وهي   ،2013 عام  مع  مقارنًة  املئة  يف   14
يتحكمان  اللذان  والطلب هما  »العر�س  اأّن  اإىل  العا�سمة«، لفتًا 

يف الأ�سعار، فيما اليوم العر�س اأكرب من الطلب، مع العلم اأّن بع�س 

رين يتحدثون عن ح�سومات بني 10 و15 يف املئة، اإل اأّنها 
ّ
املطو

لي�ست �سوى عملية جتميل لنخفا�س الأ�سعار«. واأّكد »اأّن ا�ستهالك 

ال�رضورية،  احلاجات  على  الأيام  هذه  يف  يقت�رض  اللبنانيني 

وهو ما يوؤ�رض يف �سكل وا�سح اإىل هبوط الأ�سعار والتي تتفاوت 

قيمتها بني منطقة واأخرى، واإّن امل�ستثمرين يف هذا القطاع هم 

الذين  واخلليجيون  ال�رضاء،  عن  راهنًا  اأحجموا  الذين  املغرتبون 

ح�رضت عملياتهم ال�رضائية بنحو 3 يف املئة ح�سب اآخر التقارير«.

واإذ راأى »اأّن الأو�ساع الأمنية املتقلبة توؤثر يف �سكل مبا�رض يف 

القطاع الذي ي�سكل 25 يف املئة من الناجت املحلي«، لفت اإىل اأّن 

رين يتجهون يف هذه املرحلة اإىل ال�سقق 
ّ
»املطو

ال�سغرية احلجم لأنها الأكرث طلبًا«.

حتت  يرزح  العقاري  »القطاع  اأّن  على  د 
ّ
و�سد

ال�سيا�سي  والنق�سام  ال�سورية  الأزمة  �سغط 

التمديد  مفاعيل  من  حمذراً  لبنان«،  يف  احلاد 

�سي�رضب  »لأنه  جديدة  مرة  النواب  ملجل�س 

الداخل  جتاه  وماليًا  اقت�ساديًا  الدولة  �سدقية 

الدولية  املوؤ�س�سات  ثقة  يهز  وقد  واخلارج، 

اأّن  العلم  مع  اللبناين،  بالقت�ساد  املالية 

بعدما  املحك  على  �سار  الإئتماين  ت�سنيفنا 

الذي  ال�سيا�سي  بالر�سد  نتمتع  ل  اأننا  اأثبتنا 

اأّن  واأكد  بعقالنية«.  �سوؤوننا  باإدارة  لنا  ي�سمح 

»قطاع العقارات �سيتاأثر حكمًا باأي خ�سة اأمنية تتعر�س لها 

البالد، و�سيوؤدي اإىل مزيد من التدهور يف الأ�سعار، و�سي�سبح 

التعايف �سعبًا جداً«.

كما دعا اإىل تطبيق العدالة الجتماعية »من خالل ماأ�س�سة عمل 

واإخ�ساعهم  امل�ساربة  تفادي  باب  من  العقاريني  ال�سما�رضة 

لل�رضائب، ما �سيوؤدي اإىل مراقبة هذا القطاع وو�سع موؤ�رض علمي 

له ليكون نقطة الرتكاز لعمليات ال�رضاء اأو الإيجار، واإل ف�ست�ستمر 

الفو�سى وعمليات امل�ساربة«.

اخلارجية  وال�ستثمارات  املغرتبني  جذب  »عملية  اأن:  واأكد 

ال�ستقرار  تاأمني  من  بد  فال  املئة  يف  الـ30  بن�سبة  انخف�ست 

على  اأن  كما  جديد.  من  اجلذب  لعادة  والأمني  ال�سيا�سي 

امل�سارف �سخ الر�ساميل يف �رضايني القت�ساد، ومنها القطاع 

العقاري، بدًل من ا�ستثمارها يف �سندات اخلزينة«.

أبو سليمان: ركود القطاع العقاري يحتاج الستقرار

الخولي طالب بوضع خطة للحد من نزيف العمالة اللبنانية
اأّكد رئي�س الحتاد العام لنقابات عمال لبنان 

العام  والأمني  زيارته  اأثناء  اخلويل  مارون 

احلاج  ح�سني  ال�سناعة  لوزير  زينون  فريد 

بالقطاع  املتعلقة  الق�سايا  ح�سن حيث طرح 

ال�سناعي: »اأّن عدم تاأمني هذه ال�رضوط وفق 

لها  ن 
ّ
ويوؤم الكلفة،  يوّفر عليها  العمل  قانون 

اأرباحًا اإ�سافية م�ساعفة، ولكّنه يف املقابل 

يف  اللبنانيني  للعمال  العمل  اأبواب  يقفل 

الدورة  يف  �سلبًا  ويوؤّثر  احليوي،  القطاع  هذا 

القت�سادية من جراء التحويالت املالية لأكرث 

من 100 األف عامل اأجنبي مبئات املاليني من 

الدولرات �سهريًا اىل خارج البلد«. 

اأن  ال�سناعة  وزير  من  »طلبنا  اخلويل:  وقال 

حلماية  العمل  وزارة  مع  ا�سرتاتيجية  خطة  الوزارة  ت�سع 

من  ال�سناعة  قطاع  يف  العمل  يف  اللبنانيني  العمال  حق 

تكون  واأن  الأجنبية  للعمالة  مناف�سة  دون 

يف  ومواده  العمل  قانون  احرتام  على  مبنية 

كّل  »اأّن  معترباً  العمل«،  �رضوط  يخ�س  ما 

لل�سغط  العمالية  احلركة  قدمته  الذي  الدعم 

على احلكومات من اأجل تقدمي الدعم لل�سناعة 

اللبنانية والتي ت�ستفيد من عدد من الإجراءات، 

توفري  قاعدة  على  والتخفي�سات  والت�سهيالت، 

اللبنانيني ذهبت مل�سلحة  للعمال  فر�س عمل 

اليوم  املطلوب  »اأّن  واأعلن  الأجنبي«.  العامل 

وقف ا�ستبدال العمالة اللبنانية باأخرى اأجنبية 

واإدراك  فوري  �سكل  يف  ال�سناعة  قطاع  يف 

وتداعياته  الأمر  هذا  خطورة  مدى  امل�سوؤولني 

الوطني،  والقت�ساد  املجتمع  على  ال�سلبية 

ا�سرتاجتية  خطة  وفق  معاجلته  على  جدي  ب�سكل  والعمل  

ت�سع حداً نهائيًا لهذا النزف«.
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لنقابات  الوفاء  »احتاد  دعا   
العمال وامل�ستخدمني«، يف بيان، 

القت�سادية  الق�سايا  اإعطاء  اىل 

من  الكامل  الهتمام  واملعي�سية 

يربر  �سيء  ل  اإذ  احلكومة  قبل 

للنا�س،  احلياتية  الق�سايا  معاجلة  عن  غيابها  للحكومة 

الراف�س  املنطق  اىل  ب�سمتها  النحياز  لها  يربر  �سيء  ول 

لت�سحيح الأجور مثال، اأو اإهمالها مكافحة الف�ساد امل�ست�رضي 

اأكرث من قطاع، والذي دلت عليه �رضاحة حركة كل من  يف 

وزيري املال وال�سحة«، موؤكداً  »منطق املوؤ�س�سات يف الدولة، 

املوؤ�س�سات العاملة يف كل ما يجب عليها عمله«، وقال: »ن�سد 

على يد الحتاد العمايل العام يف مطلب دعوة جلنة املوؤ�رض 

منذ  امل�ستحق  الأجور  لت�سحيح  متهيدا  �رضيعا  النعقاد  اىل 

اأكرث من �سنتني، وندعو القوى النقابية والعمالية،  وال�سيا�سية 

والنيابية للم�ساهمة كل من موقعه يف هذه املعركة املعي�سية 

احلياتية احلقة وامل�ستحقة على اجلميع«. 

ما  القاهرة،  مدينة  ت�ست�سيف   
فعاليات  الثاين،  ت�رضين  و24   23 بني 

ملوؤمتر  ع�رضة  ال�ساد�سة  الدورة 

العرب  وامل�ستثمرين  الأعمال  اأ�سحاب 

يف  ا�ستثمار  م�رض:  يف  »ال�ستثمار 

امل�ستقبل« وملتقى م�رض لالأعمال، برعاية رئي�س جمهورية 

م�رض عبد الفتاح ال�سي�سي. ينظم املوؤمتر الحتاد العام لغرف 

العام  العربية، والحتاد  التجارة وال�سناعة والزراعة للبالد 

الدول  جامعة  مع  بالتعاون  امل�رضية،  التجارية  للغرف 

وائتمان  ال�ستثمار  ل�سمان  العربية  واملوؤ�س�سة  العربية، 

ال�سادرات وبال�سرتاك مع جمموعة »القت�ساد والأعمال«.

بطر�س  الت�سالت  وزير  اأ�سدر   
�رضكة  بتغرمي  ق�سى  قراراً  حرب 

الف   150 اأورا�سكوم لالت�سالت مببلغ 

اأ�سابت  التي  الأعطال  ب�سبب  دولر، 

الت�سالت ال�سوتية على خدمة اجليل 

وجبيل  ك�رضوان  يف   2G الثاين 

 17 يف  �ساعات   10 ملدة  وال�سمال 

وت�سببت  اجلاري  الأول  ت�رضين 

امل�سرتكني  ات�سالت  بتعطيل 

وم�ساحلهم.

موجز اقتصادي

القت�سادي   
ّ
للنمو تقديراته  الدويل«  النقد  لـ»�سندوق  تقرير  رفع 

اللبناين اإىل 1،8 يف املئة يف العام 2014، من واحد يف املئة يف 

 القت�سادي 
ّ
ن ن�سبة النمو

ّ
تقريره ال�سابق. كما توّقع التقرير اأن تتح�س

ًا لت�سل اإىل 2.5 يف املئة يف العام 2015 و4 يف 
ّ
يف لبنان تدريجي

يزال  ل  لبنان  اأّن  التقرير  ذكر  وقد   .2019 العام  نهاية  مع  املئة 

ة ومن ا�ستمرار تدّفق الالجئني 
ّ
ط من تداعيات الأزمة ال�سوري

ّ
يتخب

ثقة  �سلبًا على  يوؤّثر  الذي  الأمر  ة، 
ّ
اللبناني الأرا�سي  اإىل  ني 

ّ
ال�سوري

ة العامة وم�ستويات الفقر والبطالة يف البالد.
ّ
امل�ستهلكني واملالي

ل 
ّ
يتوقع »�سندوق النقد الدويل«، يف تقريره ال�سادر يف ت�رضين الأو

نًا غري 
ّ
العاملي«، حت�س ة لالقت�ساد 

ّ
2014، حول »النظرة امل�ستقبلي

 
ّ
النمو ن�سبة  ت�سل  اأن  مرتقبًا  العاملي،  القت�ساد  اأداء  يف  منتظم 

يف  و3.8   2014 العام  يف  املئة  يف   3،3 اإىل  العاملي  القت�سادي 

 اإىل 4 يف املئة مع نهاية العام 2019. 
ّ
املئة يف العام 2015 ومن ثم

ال�سابقة  تقديراته  خّف�س  قد  الدويل  النقد  �سندوق  بذلك  ويكون 

 القت�سادي العاملي، والبالغة حينها 3،6 يف املئة يف العام 
ّ
للنمو

2014 و3،9 يف املئة يف كلٍّ من العامني 2015 و2019، وذلك وفق 
ن�رضة » البحاث القت�سادية يف بنك العتماد اللبناين«.

له 
ّ
ًا الذي �سج

ّ
وياأتي هذا التخفي�س يف �سوء الأداء ال�سعيف ن�سبي

ل من العام احلايل، وذلك يف 
ّ
القت�ساد العاملي خالل الن�سف الأو

�سل�سلٍة وا�سعة  اإىل  اإ�سافًة  ة 
ّ
التوّترات اجليو�سيا�سي ة 

ّ
ظّل تفاقم حد

ة بكّل بلٍد.
ّ

ة اخلا�س
ّ
من العوامل املحلي

مة من 
ّ
يف التفا�سيل، زادت خماوف امل�ستثمرين يف الدول املتقد

للمخاطر  متدّنيا  تقييمًا  تعتمد  ة 
ّ
املالي الأ�سواق  تكون  اأن  احتمال 

ة 
ّ
 اإدخال عامل ال�سبابي

ّ
ة بحيث ل يتم

ّ
مقارنًة مع قيمتها احلقيقي

كامل  ب�سكٍل  املاكرواقت�سادي  لالأداء  ة 
ّ
امل�ستقبلي النظرة  يف 

 Monetary( ة
ّ
ة النقدي

ّ
وتداعياته على وترية �سحب الدفعة التن�سيطي

.Stimulus Withdrawal
كما اأ�سار »�سندوق النقد الدويل« اىل تاأثري زيادة عدد امل�سّنني من 

 
ّ
جمموع ال�سّكان على اليد العاملة، اإ�سافًة اإىل التباطوؤ يف وترية منو

 
ّ
ة القطاعني العام

ّ
ة لعوامل الإنتاج، وارتفاع مديوني

ّ
ة الكلي

ّ
الإنتاجي

 املمكن حتقيقiا يف 
ّ
لت النمو

ّ
ني يف معد

ّ
، كعاملني اأ�سا�سي

ّ
واخلا�س

مة.
ّ
الدول املتقد

»النقد الدولي« يرفع معدالت 

النمو في لبنان: 1.8 % في 2014 
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من �شهر اإلى �شهر

األقى كلمة املجموعة  الذي  راأى وزير املال علي ح�سن خليل 

العربية نيابة عن املحافظني العرب يف الجتماعات ال�سنوية 

يف  املنعقدة  الدويل«  و»البنك  الدويل«  النقد  لـ»�سندوق 

واملتطلبات  العك�سية  الآثار  اإغفال  ميكن  »ل  اأنه  وا�سنطن، 

والتي  �سيا�سية  بتحولت  متر  التي  العربية  للدول  الكبرية 

القت�سادية  امل�سكالت  يعمق  ما  طويلة،  فرتات  ت�ستغرق  قد 

امل�ستثمرين  ثقة  على  ينعك�س  كما  الدول،  هذه  لدى  واملالية 

وحتديداً  البطالة  معدلت  وازدياد  النمو  معدلت  وانخفا�س 

بني ال�سباب«.

وبعدما اأ�سار اإىل مدى »النعكا�سات والتداعيات القت�سادية 

الدول  اإىل  ال�سوريني  الالجئني  لتدفق  العميقة  والجتماعية 

اجلهود  من  »املزيد  اإىل  الدعوة  خليل  جدد  املجاورة«، 

واخلدمات مل�ساعدة ال�سلطات الأردنية واللبنانية على التعامل 

واجتماعيًا«،  اقت�ساديًا  الالجئني،  هوؤلء  تدفق  تداعيات  مع 

والفني  املايل  الدعم  من  املزيد  »توفري  اأهمية  على  م�سددا 

كثرياً  ي�ساهم  ما  �سيا�سية،  بتحولت  متر  التي  العربية  للدول 

يف تخفيف الأعباء، ودعم فر�س حتقيق ال�ستقرار القت�سادي 

واملايل«.

وعلى �سوء الحتياجات الكبرية املالية والفنية للدول العربية، 

النقد  اأن يوؤديه كل من �سندوق  الذي ميكن  �سدد على »الدور 

املوارد  من  املزيد  وجذب  ح�سد  على  للعمل  الدوليني  والبنك 

جمموعة  من  خ�سو�سًا  العرب،  غري  املانحني  من  املالية 

يف  وامل�رضوعات  الربامج  لدعم  الأوروبي،  والحتاد  الثماين 

هذه الدول العربية«.

البنك  من  كل  يف  الب�رضية  املوارد  بتنوع  يتعلق  ما  ويف 

الآن  حتى  ق�سور  من  نراه  »ملا  خليل  اأ�سف  وال�سندوق، 

على  خا�سة  املوؤ�س�ستني،  يف  العربية  اجلن�سيات  متثيل  يف 

م�ستوى املدراء والوظائف الفنية العليا«، جمدداً الدعوة اإىل 

لزيادة  اجلهود  تكثيف  اإىل  املوؤ�س�ستني  يف  العليا  »الإدارة 

توظيف مواطنني من الدول العربية، ودعم تدرجهم وتقدمهم 

الوظيفي«.

ودعا يف هذا ال�سياق، »ال�سندوق للتجاوب مع طلبات الدعم 

مل�ساعدة  املختلفة،  ال�رضيبية  ال�سالحات  جمال  يف  الفني 

�سوء  على  املنا�سبة  ال�سيا�سات  تطوير  على  العربية  الدول 

التوجهات الدولية يف هذا ال�ساأن«.

.. ويستكمل رده على وزارة الطاقة
وزير  رد  على  رده  خليل  ح�سن  علي  املال  وزير  ا�ستكمل 

ما  رده   يف  تناول  اأنه  مو�سحًا  نظريان  ارثيور  الطاقة 

اتفاقيات  ق�سية  حول  الوزراء  جمل�س  اإىل  كتابه  يف  ورد 

النفط مع ال�رضكتني املوردتني، ومل يتناول ق�سية معامل 

الرد  املال  وزارة  من  ا�ستوجب  لذلك  والتهامات.  الكهرباء 

على بع�س النقاط الأخرى ذات ال�سلة.

رد ومالحظات
تناولها  التي  النقاط  من  املال  وزير  املكمل ملوقف  الرد  وهنا 

وزير الطاقة، ومل تطرح يف رد املال اأمام جمل�س الوزراء:

بدقة،  الرد  م�سمون  قراأ  قد  ال�سديق  الوزير  كان  اإذا  اأدري  »ل 

يف  الوزير  يدخل  اأن  تعمد  كتبه  من  ان  اأم  فيه،  ورد  ما  وتبنى 

ما ل يتحمل م�سوؤوليته للتغطية على اأمور لدينا الكثري للحديث 

عنها، و�سيكون جمل�س الوزراء مكان النقا�س يف تفا�سيلها، بعد 

اأن طرحنا مو�سوع التق�سري الفا�سح لوزارة الطاقة يف التخّلف 

معامل  لت�سغيل  الـطاقة  ل�ستـرياد  عمومية  مناق�سة  اإجراء  عن 

ومتدد  لبنان،  تاريخ  يف  تتـم  مالية  �سفقة  اأكرب  يف  الكهرباء 

بع�رضات  هدر  اىل  يوؤدي  ومبا  ال�رضكات،  لبع�س  خدمة  تلقائيًا 

مل�سلحة  يذكر  مردود  اأي  دون  من  �سنويًا  الدولرات  ماليني 

تاأمني الكهرباء للمواطنني بعك�س ما حاول البيان التغطية عليه.

ان اأكرث ما نعتربه ايجابيًا يف بيان وزير الطاقة هو ان اجراءات 

مًا ال�سوؤال عنه، وهو ماذا 
ّ
وزارة املال قد فتحت نقا�سًا كان حمر

حتقق من الدرا�سات امل�ستفي�سة وورقة �سيا�سة القطاع؟ وكيف 

�سعر املواطن اللبناين بالتح�سن يف تقدمي خدمة الكهرباء وفق ما 

ِعد باأن تكون 24/24 يف �سنة 2015؟
ُ
و

 ولأن الوزير يقراأ جيداً م�سمون القانون 181، وتفا�سيل العقود 

املوّقعة على اأ�سا�سـه، يهمه التاأكيد اأن وزارة املال لي�ست اأمانة 

�سندوق تدفع ول ت�ساأل، بل هي امل�سوؤولة عن اإدارة املال العام 

 تلزميات م�ساريع 
ّ

وحمايته بالقانون، وان اجراءاتها يف ما خ�س

ى بالوثائق اىل رف�س 
ّ
النتاج تاأتي يف هذا ال�سياق، وقرارها اأد

73 مليار لرية لبنانية غري مربرة قانونًا لأحد امل�ساريع،  دفع 

اأن  تقت�سي  فالعدالة  وبالتايل  املحا�سبة.  ديوان  ته 
ّ
ثب ما  وهذا 

�ساق امل�سوؤولون اىل املحا�سبة بدل الهروب اىل الأمام.
ُ
ي

شارك في اجتماعات »النقد« و»البنك« الدوليين 

خليل: لتوفير المزيد من الدعم المالي والفني
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ح�سن  علي  املال  وزير  بحث   
ملوؤمتر  لالإعداد  التح�سريات  يف  خليل 

عقده  املنوي  العربية  امل�سارف  اإمناء 

رئي�س  مع  املقبل،  ال�سهر  بريوت  يف 

العرب«  للم�رضفيني  الدويل  »الحتاد 

العربية  امل�سارف  »احتاد  عام  واأمني  طربيه  جوزيف 

و�سام ح�سن فتوح«. وتطرق النقا�س اإىل نتائج الجتماعات 

 - العربية  امل�رضفية  القمة  خالل  نيويورك  يف  عقدت  التي 

الأمريكية. واأكد خليل التزام لبنان بقطاعيه العام واخلا�س 

اأ�سول القانون الدويل ومعايريه. 

 تناول خليل مع جمل�س اإدارة »موؤ�س�سة كهرباء لبنان«، 
واقع املوؤ�س�سة ول �سيما موازنتها وم�سكلة املياومني. و�سدد 

خليل على »التزام الوزارة كل التفاقيات والتعهدات لناحية 

اإطار القوانني والأنظمة  متويل م�ساريع الإنتاج وغريها يف 

املرعية«. كذلك التقى خليل وزير البيئة حممد امل�سنوق.

�سهيب  اكرم  الزراعة  وزير  افتتح   
يف  �سو،  انور  مكتبه  مبدير  ممثال 

املانحني  منتدى  »رادي�سون«،  فندق 

م�سادر  لتطوير  الطرق  »خريطة  لدعم 

الوزارة  تنظمه  الذي  الأ�سماك« 

الزراعية  الغذية  منظمة  مع  بالتعاون 

التابعة لالمم املتحدة FAO والهيئة العامة مل�سايد اأ�سماك 

البحر البي�س املتو�سط GFCM، بح�سور ممثل نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع �سمري مقبل العميد البحري طوين 

حداد، �سفري اإيطاليا جيو�سيبي مورابيتو، قائد اجلي�س العماد 

جان قهوجي، وممثلني عن بعثة الحتاد الأوروبي و�سفارات 

رو�سيا، تركيا، عمان الربازيل واليابان.

بنك بريوت  رئي�س جمموعة  ت�سّلم   
�سفري  �سليم  �سيدين(  بنك   

ّ
ي�سم )الذي 

وال�سناعة  التجارة  غرفة  رئي�س  من 

ملبورن  يف  الأ�سرتالية   - اللبنانية 

تقديراً  الغرفة  درع  الزوقي،  فادي 

لدوره يف تعزيز العالقات اللبنانية 

- الأ�سرتالية واإن�ساء بنك �سيدين يف 

اأ�سرتاليا وفروعه الـ 16 يف �سيدين، 

ملبورن، واأدليد... 

موجز اقتصادي

ال�سندوق  يف  امل�ساهمة  اللبنانية  البنوك  من  جمموعة  احتفلت 

املالية  امل�ساهمة  على  بالتوقيع  فاند«،  »امباكت  ال�ستثماري 

يف ال�سندوق، عرب اللتزام باأكرث من 50 مليون دولر، مما يجعل 

التعميم  الذي ميتثل اىل  لبنان، والول  ال�سندوق الكرب يف  هذا 

الو�سيط رقم 331 ال�سادر عن م�رضف لبنان. ويهدف اىل دعم منو 

اقت�ساد املعرفة يف لبنان، حيث يتوقع ان ي�سهم هذا القطاع يف 

حت�سني فر�س العمل يف جمال التكنولوجيا املتطورة يف البالد.

وقد اطلقت )MEVP( )Middle East Venture Partners(التي تعد 

اكرب موؤ�س�سات روؤو�س اموال ال�رضكات النا�سئة يف املنطقة، واكرب 

املنطقة،  يف  النا�سئة  لل�رضكات  حكومي  غري  راأ�سمال  �سندوق 

انف�ست«  »بلوم  برعاية   )Impact Fund( ال�ستثماري  ال�سندوق 

التزامات  على  ال�سندوق  وح�سل  انف�ست«.  �سكوريتيز  و»ميد 

بنك«  انف�ست  »بلوم  فيها  مبا  امل�سارف  اكرب  من  ا�ستثمارية 

و»بنك البحر املتو�سط«، و»بنك عودة«، و»فرن�سبنك« و»العتماد 

اللبناين« و»بنك املوارد«.

الثاين  الغالق  اىل  اخرى  تن�سم م�سارف  ان   )MEVP( وتتوقع 

لل�سندوق، بقما فيها »البنك اللبناين الفرن�سي، بنك بريوت، بنك 

بريوت والبالد العربية، بنك لبنان واخلليج، فري�ست نا�سونال بنك 

وبنك م�رض لبنان وغريها«. 

فضائح األمن الغذائي
عن  �سحايف  موؤمتر  يف  فاعور  اأبو  وائل  ال�سحة  وزير  ك�سف 

اأ�سماء املوؤ�س�سات التي ارتكبت خمالفات خطرية وفادحة بحق 

واأفران وغريها،  الغذائي من مطاعم ومالحم ومعامل  الأمن 

ى املخالفني بالأ�سماء، مو�سحًا: »ل رغبًة يف الت�سهري اأو 
َّ
�سم

الإ�ساءة، اإمنا حفاظًا على �سالمة املواطن اللبناين وكرامته«. 

 1005 طالت  يومًا   20 منذ  الوزارة  بداأتها  التي  فاحلملة 

من  اأكرث  على  ت 
ّ
وامتد عينة،   3600 منها  اأخذت  موؤ�س�سات 

كل  »فوق  فاعور  اأبو  وفق  النتيجة  واأتت  وق�ساء،  منطقة 

»مّت  اأنه  اإىل  النتباه  فاعور  اأبو  ويلفت  املمكنة«.  التوقعات 

اإرتوازية  واآبار  واأفران ومالحم ومتاجر  الك�سف على مطاعم 

نات اإىل خمتربات وزارة 
ّ
وغريها من املوؤ�س�سات واأر�سلت العي

من  كبري  عدد  ي�سلم  ومل  حّقها  يف  النتائج  لإ�سدار  الزراعة، 

املوؤ�س�سات من املخالفات«. 

التوقيع على الصندوق االستثماري 

»امباكت فاند«
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.. ويلتقي وفداً من اصحاب المطاحن 

وعرض التحضيرات لزيارة رومانيا

يف  حكيم،  اآلن  الدكتور  والتجارة  القت�ساد  وزير  التقى 

ح�سور املدير العام ملكتب احلبوب وال�سمندر ال�سكري حنا 

�سم  لبنان  يف  املطاحن  ا�سحاب  جتمع  من  وفدا  العميل، 

ار�سالن �سنو، احمد حطيط وباتري�سيا بقاليان، وبحث معه 

زالت  ما  والتي  الدعم  فرتة  خالل  املطاحن  م�ستحقات  يف 

عالقة.

واكد �سنو با�سم الوفد »اأن الوزير حكيم اأبدى تفهما كامال ملا 

املقت�سى. كما  الالزمة لإجراء  التوجيهات  واأعطى  نعر�سه 

بهذا  يهتم  ال�سكري  وال�سمندر  احلبوب  مكتب  عام  مدير  اأن 

امللف و�سيتابعه بناء على توجيهات معايل الوزير حكيم«.

مري�سيا  فيكتور  رومانيا  �سفري  حكيم  الوزير  التقى  كما 

وبحث معه يف العالقات القت�سادية والتبادلية بني لبنان 

ورومانيا و�سبل تعزيز هذه العالقات يف اإطار الدبلوما�سية 

اجلارية  التح�سريات  يف  البحث  جرى  كما  القت�سادية. 

وذلك  الأعمال  رجال  من  وفد  راأ�س  على  رومانيا  لزيارة 

اللبنانية  وال�سناعة  التجارة  غرف  احتاد  مع  بالتن�سيق 

بهدف  -الرومانيني  اللبنانيني  الأعمال  رجال  وجتمع 

عمل  خطة  و�سع  خالل  من  اللبنانية  املنتجات  ت�سويق 

التجاري  التبادل  وتعزير  لتطوير  البلدين  بني  م�ستقبلية 

بينهما. 

اق 
ّ
ب

ّ
اأكد وزير القت�ساد والتجارة اآلن حكيم ان »لبنان ما زال ال�س

بف�سل  الأو�سط،  ال�رضق  منطقة  يف  التاأمني  خدمات  تقدمي  يف 

اىل  داعيا  اللبناين«،  وانفتاح  التاأمني،  �رضكات  اأ�سحاب  مبادرات 

احلفاظ على ريادة هذا القطاع عرب »تاأمني خدمات اأو�سع وبجودة 

عالية تقرتب، من نظرياتها يف الغرب«، وذلك يف موؤمتر �سحايف 

اأطلق خالله انعقاد »املوؤمتر العام احلادي والثالثني لالحتاد العام 

العربي للتاأمني يف بريوت« يف ايار 2016 ، بح�سور املدير العام 

جمعية  رئي�س  جنادري،  وليد  الرقابة  هيئة  رئي�س  عبا�س،  عليا 

�رضكات ال�سمان يف لبنان ا�سعد مريزا واع�ساء جمل�س الدارة .

ان�سماِمِه  نذ 
ُ
م »لبنان  اأن  اإىل  مريزا  ا�سعد  اجلمعية  رئي�س  واأ�سار 

يف العام 1964 اإىل الحتاد العام العربي للتاأمني يف م�رض، الذي 

اقًا 
ّ
20 دولة، كان �سب 327 �رضكة تاأمني من  اأكرث من  ًا 

ّ
 حالي

ّ
ي�سم

عقد  اأن  معتربا  لالحتاد«،  التاأمينية  املوؤمترات  عقد  جمال  يف 

التاأمني  لقطاع  الطليعي  الدوِر  لتاأكيِد  »فر�سٌة  املوؤمتر يف بريوت 

اإيجابًا  املوؤمتر  هذا   
ُ

ينعك�س كما  ودوليًا.  اإقليميًا  حمليًا،  اللبناين، 

قطاع  �سيما  ول  قطاعاِته،  مبختلِف  ككل  الوطني  القت�ساد  على 

 اإىل كل حركٍة ودخٍل اإ�سايف«.
ُ
ال�سياحة، الذي يحتاج

لقرار اجلمعية  لبنان  ال�سمان يف  اأما حكيم فهناأ جمعية �رضكات 

والقا�سي  للتاأمني  العربي  العام  لالحتاد  العامة  العمومية 

با�ست�سافة املوؤمتر العام احلادي والثالثني يف اأيار من عام 2016 

يف بريوت. وهذا القرار، من �ساأنه ان يرتك اأثراً اإيجابيًا على قطاع 

التاأمني. نتعهد بتحديث الت�رضيع وتطوير الرقابة لزيادة م�سداقية 

ا�سواق التاأمني، وامل�ساهمة الفعالة يف تعزيز الأ�سواق احلرة لقطاع 

التاأمني �سمن املنطقة العربية«.

وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم يطلق

مؤتمر »االتحاد العربي للتأمين« في بيروت

تنسيق مباشر بين وزارتي الصحة 

واإلقتصاد بهدف حماية المستهلك 

ال�سحة  وزيرا  اأكد 

فاعور  ابو  وائل  العامة 

والتجارة  والإقت�ساد 

بيان  يف  حكيم  اآلن 

عن  �سادر  م�سرتك 

»اأعلى  على  الوزارتني، 

التن�سيق  درجات 

جمالت  �ستى  يف  الوزارتني  لدى  العمل  فرق  بني  املبا�رض 

التعاون امل�سرتك حر�سا على �سحة املواطنني و�سالمتهم، 

ول �سيما يف جمال تطبيق اأحكام قانون حماية امل�ستهلك«.

املراقبني  فرق  �ستوا�سل  الأ�سا�س  هذا  »وعلى  البيان:  وتابع 

يف  عملها  امل�ستهلك  حماية  مديرية  ومراقبي  ال�سحيني 

التفتي�س والك�سف على خمتلف املواد الإ�ستهالكية يف ال�سواق 

اجلودة  وملعايري  للقوانني  مطابقتها  من  للتاأكد  اللبنانية 

املنا�سبة  الإجراءات  ولإتخاذ  العامة،  وال�سحة  وال�سالمة 

بحق املخالفني حفاظا على الأمن الغذائي وحماية امل�ستهلك 

اللبناين وفقا ملا تن�س عليه القوانني والأنظمة النافذة«.

اأو�سع  لتعاون  باب  هو  التعاون  »هذا  اأن  الوزيران  اأكد  كما 

واأكرب ي�سمل كل الوزارات املعنية بحماية امل�ستهلك وال�سالمة 

الغذائية وال�سحة العامة«.

آالن حكيم وائل ابو فاعور
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 اطلع وزير العمل �سجعان قزي من 
اللبنانيني«  الطيارين  »نقابة  من  وفد 

برئا�سة الكابنت فادي خليل على »اجواء 

اي�ست  امليدل  اإدارة  مع  املفاو�سات 

اجلماعي«.  العقد  تعديل  بخ�سو�س 

واأمل خليل من قزي »مواكبة املفاو�سات ل�سمان جناحها، 

خ�سو�سا بعدما اأطلق مع ال�سمان الجتماعي خالل اخللوة 

وا�ستقبل  للمتقاعدين«.  ال�سمان  م�رضوع  لل�سمان  الأخرية 

قزي وفدا من نقابة املحامني برئا�سة املحامي �سمري خلف. 

من جهة ثانية يعتزم قزي فتح املجال ليكون تقدمي طلبات 

بـ«ليبان بو�ست«، وهو  اختياريا ولي�س ح�رضيًا  للمعامالت 

يف �سدد اإعداد قرار بهذا الأمر �سي�سدره يف الأيام املقبلة.

  نظم »املركز الإقليمي للم�ساعدة الفنية لل�رضق الأو�سط« 
»اإعداد  حول  عمل  ور�سة  الدويل،  النقد  ل�سندوق  التابع 

وجتميع مراكز احل�ساب املايل واإح�ساءات القطاع اخلارجي« 

احل�ساب  مراكز  جتميع  اآليات  الور�سة  وناق�ست  بريوت.  يف 

املايل واإح�ساءات القطاع اخلارجي، مع الرتكيز على اإعداد 

وامل�سح  ف�سلية،  ب�سورة  الدويل  ال�ستثمار  اإح�ساءات و�سع 

املن�سق لال�ستثمار املبا�رض، وغريهما من الق�سايا.

 انطلقت يف مبنى �رضكة اإدارة ح�رض 
النبطية،  »الريجي« يف  والتنباك  التبغ 

املزارعني،  من  التبغ  �رضاء  عملية 

التبغ  مزارعي  نقابة  رئي�س  باإ�رضاف 

الإقليمي  واملدير  فقيه  والتنباك ح�سن 

للريجي جعفر احل�سيني واأع�ساء النقابة وخرباء اأجانب.

20 يف  وراأى فقيه »اأن الأ�سعار عادة يجب ان ترتفع بن�سبة 

 1500 الواحد  الكلغ  �سعر  زيادة على  لدينا  العام  املئة وهذا 

املا�سية«.  ال�سنوات  من  اأف�سل  حاليًا  املح�سول  لأن  لرية 

واملزارعون  مقبولة،  املو�سم  هذا  الأ�سعار  اىل«ان  م�سرياً 

مرتاحون لالآلية املعتمدة يف عملية ال�رضاء وال�سعار«.

 �سدد املجل�س التنفيذي لـ»الحتاد الوطني لنقابات العمال 
»�رضورة  على  وامل�ستخدمني« 

من  اللبنانية  العاملة  اليد  حماية 

املزاحمة غري امل�رضوعة التي يقدم 

يف  العمل  اأ�سحاب  اأكرثية  عليها 

والتجارية،  ال�سناعية  املوؤ�س�سات 

وذلك با�ستبدال عمالهم اللبنانيني 

بعمال غري لبنانيني«.

موجز اقتصادي

خالد شهاب: حلول للنزاعات 

في العقود الهندسية
بريوت  يف  املهند�سني  نقيب  افتتح 

من  احلد  »دورة  �سهاب  خالد 

بني  والنزاعات  اخلالفات  ن�سوء 

قاعة  يف  وزبائنهم«،  املهند�سني 

بيت املهند�س يف النقابة.

واأو�سح �سهاب ان »هذه الدورة من 

وموؤمترات  وندوات  دورات  �سمن 

النقابة  خاللها  من  ت�سعى  خمتلفة 

يف  املهند�سني  قدرات  تنمية  اإىل 

املهند�س يف  واإغناء  املجالت،  كل 

اإعداد  يف  مهاراته  وتنمية  والتعاقدية،  القانونية  النواحي 

العقد  توقيع  بداية  من  الهند�سية،  العقود  و�رضوط  م�ستندات 

التمهيدي وحتى الت�سليم النهائي، والأ�ساليب القانونية حلل 

النزاعات التعاقدية وطرق احلد منها«.

»النقابة، وحر�سا منها على احلد من  اأن  اإىل  النتباه  ولفت 

اإىل  عمدت  وزبائنهم،  املهند�سني  بني  والنزاعات  اخلالفات 

اإعداد نظام ت�سجيل معامالت حديث، مف�سل ومتوازن، حددت 

فيه حقوق وموجبات كل طرف من طريف التعاقد بدقة، ودعت 

مبوجبه اإىل توقيع عقد - اتفاقية وتكليف - بني املهند�س 

واملالك، من �ساأنها اإعالم كل طرف من طريف العقد مبوجباته، 

واأ�سار  تنفيذها«.  ودقائق  ببنودها  التقيد  وكيفية  وحقوقه، 

اإىل اأن »النقابة عمدت اإىل اإدراج بنود، �سمن هذه التفاقية، 

حتث الطرفني على اللجوء اإىل نقيب املهند�سني اأو من يكلفه 

لف�س  البديلة  الو�سائل  باعتماد  النزاع  هذا  ف�س  ملحاولة 

التو�سل  والو�ساطة، ويف حال عدم  التوفيق  مثال  النزاعات 

اإىل حل، تتم اإحالة النزاع اإىل التحكيم، بدل من الذهاب اإىل 

الق�ساء، وذلك توفريا للوقت والكلفة وحفاظا على ال�رضية يف 

الإجراءات وعلى �سمعة ومكانة طريف النزاع«.

ق �سهاب اإىل الو�سائل احلديثة لف�س النزاعات يف العقود 
ّ
وتطر

الهند�سية، ول �سيما »جمل�س ف�س النزاعات«، والتي اأ�سبحت 

معتمدة كثريا يف امل�ساريع الهند�سية.

اإىل الإثقال واملتابعة على  اأن »املهند�س يحتاج دوما  واأكد 

يف  الوقوع  جتنب  من  للتمكن  والإداري  القانوين  امل�ستوى 

التعاقدية  بال�رضوط  الإملام  عدم  عن  الناجمة  الإ�سكالت 

وبحقوق وموجبات كل طرف من طريف العقد، والتي تعطل 

والأكالف  اخلالفات  اإىل  وتوؤدي  امل�ساريع،  تنفيذ  وتوقف 

موجباته  فريق  كل  عرف  لو  عنها  بغنى  وكلنا  الكبرية، 

التطبيق  الواجب  القانون  يف  اأو  العقد  يف  املدرجة  وحقوقه 

عليه«.

وحا�رض يف الندوة  اخلبري الدويل يف جمال العقود والتحكيم 

املهند�س حممد �سعيد فتحة واخلبري القانوين الدويل الدكتور 

و�سريج  ناردمي  مي�سال  الفرن�سيان  واخلبريان  عامل  حممد 

بودار.
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من �شهر اإلى �شهر

راآى الدكتور فوؤاد زمكحل رئي�س جتمع 

رجال الأعمال اللبنانيني اأهمية وجود 

اأهداف  حتقيق  اأجل  من  عملية  خطة 

م�سرتكة خا�سة يف منطقة البحر الأبي�س 

املتو�سط، ومنها: اإن�ساء بنك ا�ستثماري 

خا�س بالبحر الأبي�س املتو�سط تكون 

التمويلية  الحتياجات  تلبية  مهمته 

�سمن  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�رضكات 

منطقة البحر الأبي�س املتو�سط، وحتفيز 

ال�ستثمار يف املنطقة. 

كمقرتحات  الروؤى  هذه  زمكحل  وقدم 

م�ستديرة  لطاولة  ع 
ّ
التجم تنظيم  اأثناء 

اأجل تكامل، وتقارب  حتت عنوان »من 

مل�ستقبل  م�سرتكة  وروؤية  اقت�سادي 

املتو�سط«  الأبي�س  البحر  منطقة 

التنفيذية  الهيئة  اأع�ساء  ح�رضه  الذي 

لعامل  القت�سادي  ال�ستب�سار  ملعهد 

 ،IPEMED( املتو�سط   الأبي�س  البحر 

العام ملعهد  املندوب  لوي غيغو،  جان 

IPEMED، ال�سيد جان ماري بينتاندر، 
 IPEMED ملعهد   الدويل  امل�ست�سار 

معهد  م�ست�سار  غونيه،  ومي�سيل 

من  خ�سي�سًا  اأتوا  الذين   ،IPEMED
التاريخية  العالقات  لرت�سيخ  فرن�سا 

وهي  امل�سرتكة  الأهداف  وملناق�سة 

التجاري  التبادل  وتطوير  النمو، 

والقت�سادي مع منطقة البحر الأبي�س 

املتو�سط، وتوقيع بروتوكول �رضاكة مع 

بغية  اللبنانيني  الأعمال  رجال  جتمع 

خا�سة  منطقة  واإن�ساء  التعاون  تعزيز 

متكاملة  املتو�سط  الأبي�س  بالبحر 

ومت�سامنة.

قدمها  التي  املقرتجات  �سمن  ومن 

اأورومتو�سطية  م�ساريع  اإن�ساء  زمكحل: 

تعزيز  �ساأنها  من  ومندجمة  متكاملة 

املنطقة،  هذه  �سمن  الأ�سخا�س  حركة 

واملهارات  واخلربات  املعارف  وتبادل 

البحر  بلدان  بني  والتكنولوجيا 

اىل  بالإ�سافة  املتو�سط.  الأبي�س 

ت�سجيع اإن�ساء اأقطاب تناف�سية واأبحاث 

قطاعات  يف  �سيما  ول  اأورومتو�سطية، 

عالية  عمل  فر�س  تولد  التي  النمو 

والت�سالت،  املعلومات  )تكنولوجيا 

الطاقية...(  والكفاءة  واخلدمات، 

للتدريب  اأورومتو�سطية  �سبكة  واإن�ساء 

املهارات  وحتديد  والعرتاف  املهني 

واملوؤهالت

وكذلك و�سع نظام تعليم عال م�سرتك، 

اجلامعات  بني  ال�سبكي  الربط  وتعزيز 

يف  مندجمة  عمل  �سوق  وتطوير 

اإطار موؤ�س�سي م�سرتك  املنطقة. واإن�ساء 

وروؤو�س  ال�سلع  حركة  حرية  ل�سمان 

داخل  والأ�سخا�س  واخلدمات  الأموال 

املنطقة الأورومتو�سطية ملراقبة عملية 

البحر الأبي�س املتو�سط، وتقييم  تنمية 

فعالية التدابري املتخذة التي من �ساأنها 

بلدان  القت�سادي  بني  التكامل  تعزيز 

�سندوق   اإن�ساء  هو  والأهم  املنطقة. 

املتو�سط  الأبي�س  بالبحر  خا�س 

لتمويل م�ساريع البنية التحتية، والنقل، 

والطاقة املتجددة، بالإ�سافة اإىل و�سع 

بال�سالمة   خا�سة  م�سرتكة  �سيا�سة 

الغذائية والتنمية الريفية.

�رضورة:  اللقاء  خالل  زمكحل  واأكد 

التاريخية واملناق�سة  »تر�سيخ عالقتنا 

اأهدافنا  ال�سفافية  بكل و�سوح ومنتهى 

تبادلنا  وتطوير  النمو،  وهي  امل�سرتكة 

التجاري والقت�سادي مع منطقة البحر 

الأبي�س املتو�سط، ما  �سيوؤدي بال �سك 

باأ�رضها-  للمنطقة  �سامل  تطور  اإىل 

مع  �رضاكة  بروتوكول  توقيع  واىل 

بغية  اللبنانيني  الأعمال  رجال  جتمع 

خا�سة  منطقة  واإن�ساء  تعاوننا  تعزيز 

متكاملة  املتو�سط  الأبي�س  بالبحر 

ومت�سامنة«. 

املخاوف  كانت  »مهما  واأ�ساف: 

والتحديات اأمامنا ، فاإن رجال الأعمال 

فالياأ�س  اأبداً  ي�ست�سلموا  لن  اللبنانيني  

و�سي�ستمرون  قامو�سهم  يف  لي�س 

�رضاكات  وبناء  والنمو   التطور  يف  

ا�سرتاتيجية مع املنطقة باأجمعها  من 

القت�سادية،  التبادلت  تعزيز  اأجل: 

منتظم  منو  على  للحفاظ  القيمة  وخلق 

وم�ستدام، والتطور رغم كل �سيء.

قبل  الذي جرى  اللقاء  قد ح�رض  وكان 

قرطا�س،  عادل  ال�سابق  الوزير  فرتة 

ال�سيارات  م�ستوردي  جمعية  م�ست�سار 

حزب  رئي�س  �سعد،  �سليم  لبنان  يف 

خمزومي،   فوؤاد  الوطني  احلوار 

م�ست�ساري  رئي�س  بي�س،  كري�ستيان 

�ستيفان  الفرن�سية،  اخلارجية  التجارة 

واخلبري   ،ESA ال  جامعة  مدير  اأتايل 

من  وح�سد  غربيل  ن�سيب  القت�سادي 

ع.
ّ
اأع�ساء التجم

زمكحل بحث التكامل والتقارب االقتصادي في المنطقة 
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الزراعة  وزير  رعا 

ووزير  �سهيب  اكرم 

ال�سحة وائل اأبو فاعور 

املوؤمتر ال�سنوي لحتاد 

التعا�سد  �سناديق 

ق�رض  يف  ال�سحية 

ملنا�سبة  الوني�سكو، 

»اليوم الوطني للتعا�سد ال�سحي«، ومثل ابو فاعور م�ست�سار �سوؤون 

التخطيط يف الوزارة الدكتور بهيج عربيد. واأكد �سهيب احلاجة يف 

واقعنا ال�سحي الجتماعي والقت�سادي اإىل »تكري�س مبداأ التعا�سد، 

لي�س فقط ال�سحي، بل الجتماعي اأي�سا، �سيا�سة ونهجا وممار�سة، 

منوها بالتقدم الكبري يف »جمال التو�سع يف تاأمني الرعاية ال�سحية 

والطبابة وال�ست�سفاء اإن يف التقدميات الكبرية التي توؤمنها وزارة 

الوطني  ال�سندوق  يف  ال�سحة  على  الإنفاق  حجم  يف  اأو  ال�سحة 

الدولة ويف �سناديق  تعاونية موظفي  اأو يف  الجتماعي  لل�سمان 

التعا�سد على اأنواعها«، اآماًل اأن »ن�سل يوما اإىل �سمان ال�سيخوخة 

يف لبنان«. 

من  يعاين  الذي  لبنان  يف  التاأمني  واقع  اىل  النتباه  عربيد  ولفت 

»ثغرات تعود لطريقة تكوين �سناديق التعا�سد وتعددها وتنظيمها 

من  العديد  يف  �ساهمت  التي  ال�سيا�سية  والتدخالت  عملها  واآليات 

العام  التاأمني  ان  توؤكد  والإح�ساءات  اأمورها.  تعقيد  يف  الأوقات 

2.8 يف املئة  47 يف املئة من املواطنني والتاأمني اخلا�س  ي�سمل 

ويبقى حواىل 45 يف املئة من املواطنني من دون تغطية اجتماعية«.

وذكر عربيد ان تغطية كلفة ال�سحة تتوزع على الدولة 23 يف املئة 

والقطاع اخلا�س 13 يف املئة والباقي اي ما يقارب 64 يف املئة 

من جيوب املواطنني. وهذا اي�سا يجعل من الفقر امل�سكلة الكبرية 

التي �سنواجه تداعياتها لي�س فقط يف جمالت ال�سحة بل كذلك يف 

كل جمالت احلياة«.

ان  فاأو�سح  الجتماعي  لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  عام  مدير  اما 

64 �سندوقا منت�رضة يف جميع املناطق  ال�سناديق قد ا�سبح  عدد 

اللبنانية، تقدم اخلدمات حلواىل 300 الف مواطن وقد ناهزت قيمة 

املئة  30 يف  يقارب  ما  اأي  لرية،  مليار  الـ220  ال�سنوية  تقدمياتها 

الوطني  ال�سندوق  من تقدميات فرع �سمان املر�س والأمومة يف 

العام  لرية يف  مليار   750 الـ  والتي جتاوزت  الجتماعي  لل�سمان 

.»2013
من جهته، ممثل نقيب الأطباء يف لبنان انطوان الب�ستاين عبد المري 

ف�سل اهلل عّدد اخلدمات والإجنازات مبديا ا�ستعداده الدائم للخدمة 

ال�سحية. وحتدث ممثل نقيب ا�سحاب امل�ست�سفيات �سليمان هارون 

نائبه فادي عالمة عن مفهوم التعا�سد، م�سددا على »اننا معنيون 

ال�سحية  القرارات  يف  لإ�رضاكنا  وم�ساعينا  القطاع  هذا  يف  كلنا 

من  اأكرث  باملري�س  ا�ست�سفائي  كقطاع  ملتزمون  لأننا  م�ستمرة، 

غرينا«.

مو�سوع  عن  �سو  غ�سان  التعا�سد  �سناديق  احتاد  رئي�س  وحتدث 

ال�سحة وم�ساكل ال�ست�سفاء والطبابة.

مؤتمر »اتحاد صناديق التعاضد« السنوي: 

حق المواطن بالتقديمات الصحية أولوية

والتجارة  القت�ساد  وزير  بحث   
الدكتور اآلن حكيم، مع وفد من »جتمع 

�سم  لبنان«  يف  املطاحن  اأ�سحاب 

وباتري�سيا  حطيط  احمد  �سنو،  اإر�سالن 

بقاليان، يف م�ستحقات املطاحن خالل 

فرتة الدعم التي ما زالت عالقة. حيث اأو�سح �سنو اأن حكيم 

»كان ايجابيا ومل�سنا جتاوبا مع مطالبنا و�ستتم معاجلتها 

�سفري  مع  حكيم  تابع  كما  املطاحن«.  حقوق  ي�سمن  مبا 

والتبادلية  القت�سادية  العالقات  مري�سيا  فيكتور  رومانيا 

بني لبنان ورومانيا .

الوطني  »الحتاد  اأو�سح   
وامل�ستخدمني  العمال  لنقابات 

يف  اجلنوب«،  فرع   - لبنان  يف 

الأيام  هذه  مثل  »يف  اأنه  بيان 

املاأ�ساة  تتكرر  عام،  كل  من 

موعد  يف  املزارعني  اآلف  بحق  املرتكبة  اجلرمية  وت�ستمر 

قبل  من  املعتمدة  لل�رضوط  وفقا  التبغ  حما�سيل  ت�سليم 

اإدارة الريجي«. ولفت النتباه اإىل اأن »الريجي تخّف�س قيمة 

املح�سول على �سعيد الوزن الإجمايل، ليتدنى من 400 كلغ 

اىل 375 كلغ، بعدما تتم عملية اإتالف كلغ واحد عند القبان 

عن كل طرد من الطرود، ومن ثم �سطب هذا الكيلو يف مرحلة 

التخمني حتت ذريعة عدمي النفع، وبالتايل النق�سا�س على 

والبالغة  املتدنية  الأ�سعار  املح�سول وم�سادرته عرب  باقي 

12 األف لرية للكيلوغرام الواحد«. 

جلمعية  العام  المني  ابدى   
املكمل،  ه�سام  اللبنانية  ال�رضائب 

على  جمركية  ر�سوم  فر�س  ا�ستغرابه 

من  للبنانيني  الفردية  امل�سرتيات 

اخلارج بوا�سطة »الإنرتنت« وما يعرف 

بالتجارة الإلكرتونية. وقال: منذ اأ�سهر 

اأقدمت ال�سلطات اللبنانية على احتجاز  

امل�سرتيات الإلكرتونية كافة يف مطار بريوت من اأجل و�سع 

عليها  جمركية  ر�سوم  لفر�س  اآلية 

بعد  اأخريا  عنها  اأفرجت  اأن  اىل 

تق�سي  قرار  �سيغة  اىل  التو�سل 

قيمتها  تفوق  �سلعة  كل  باإخ�ساع 

لل�سلم  لرية  األف  املئتي  ال�رضائية 

ال�رضيبي.

موجز اقتصادي
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من �شهر اإلى �شهر

افتتحت جمعية »درب اجلبل اللبناين« »درب ال�سداقة« مع جمعية 

»جيجو اويل«يف الق�سم 21 من درب جمعية »درب اجلبل اللبناين« 

وقد نظم احلدث يف موقع قريب من منطقة جزين ال�سهرية بطبيعتها 

الرائعة، وذلك برعاية وزير ال�سياحة ال�ستاذ مي�سال فرعون .

لبنان  الكورية يف  ال�سفارة  الأول يف  ال�سكرتري  احلدث  ح�رض هذا 

ال�سيد يون هو كيم، رئي�سة جمعية »جيجو اويل« ال�سيدة �سوه ميوجن 

ال�سيد خليل حرفو�س، ورئي�س »جمعية  بلدية جزين  رئي�س  �سوك، 

من  ع�رضات  عن  ف�سال  اجل�رض،  كرمي  ال�سيد  اللبناين«  اجلبل  درب 

النا�سطني.

وتاأتي اأهمية »درب ال�سداقة« التي افتتحت بني هاتني اجلمعيتني 

لبنان وكوريا، كما وخلق  ال�سداقة بني كل من  تر�سيخ  اإطار  يف 

م�ساحة هامة لتبادل الن�ساطات الثقافية والرتفيهية بينهما.

عميق  عن  �سوه  ال�سيدة  اويل«  »جيجو  جمعية  رئي�سة  اأعربت  وقد 

تقديرها حل�سن ال�ستقبال وال�سيافة التي لقتها يف لبنان، والتزام 

جمعية »درب اجلبل اللبناين« تعزيز التعاون وتفعيل دور جمعية 

»درب جيجو اويل« يف لبنان. وتابعت قائلة: »اإن النا�س يف كوريا 

�سداقة  درب  لفتتاح  لبنان  اإىل  �ساأ�سافر  اأنني  ب�سماع  فوجئوا 

اأنها بالرغم من ذلك عزمت على  يف تلك املنطقة امل�سطربة« ال 

احل�سور اىل لبنان لكت�ساف تراثه الثقايف والطبيعي.

تكون  باأن  فخورة  :»جزين  باأن  بلدية جزين  رئي�س  بدوره �رضح 

موجودة على خط »درب اجلبل اللبناين ونحن نتعهد بحماية درب 

اجلبل وت�سجيع القييمن عليها«. 

الكثري من  لبنان وكوريا هو  »اأن ما يجمع  ال�سيد اجل�رض  واأو�سح 

ومل�سافات  كوريا  يف  للم�سي  التوق  ذلك  يف  مبا  امل�سرتكة  القيم 

املنطقة  يف  الربتقال  ومزارع  اخلالبة،  املناظر  حيث  طويلة 

حفظ  يف  قواتها  من   350 عرب  كوريا  ت�سارك  فاليوم  ال�ساحلية، 

ال�سالم يف جنوب لبنان، ويحدونا الأمل اأن ياأتي يوم وي�سارك فيه 

لبنان يف اأداء دور حفظ ال�سالم يف مناطق ال�رضاع حول العامل، ثم 

اأعرب عن �سكره جلمعية »جيجو اويل« ل�سيافتها يف كوريا اأثناء 

تنظيمها »املوؤمتر العاملي لدرب اجلبل« يف 2011 و 2012 و 2014. 

تقريبًا،  كم   6 حواىل  امل�ساركون  فيه  م�سى  بن�ساط  احلفل  اختتم 

تخلله غداء يف مطعم Forêt La Maison يف منطقة بكا�سني. 

اأويل« تغطي  اأن ن�ساطات جمعية درب »جيجو  الإ�سارة اىل  جتدر 

كلم،   425 حواىل  يعادل  جمموعها  امل�سي  من  م�سارات  �سل�سلة 

 130 حواىل  تبعد  التي  »جيجو«  جزيرة  يف  ال�سل�سلة  هذه  وتقع 

م�سنف  موقع  وهو  لكوريا.  الغربي  اجلنوبي  ال�ساحل  قبالة  كلم  

من قبل اليون�سكو على قائمة الرتاث العاملي ويتميز مبناخ �سبه 

اأعداد  تغطيه  الذي  ال�ساحل  ما بني  رائعة متتد  ا�ستوائي ومبناظر 

كبرية من ب�ساتني احلم�سيات التي تتقاطع مع اجلدران احلجرية 

املميزة، و�سوّل اإىل قمة جبل »هاّل« الذي يرتفع حواىل 1950م عن 

اأزرق معروف با�سم  �سطح البحر،حيث ميتد على طول الدرب رمز 

»Ganse«  وهو ي�سبه »مهر جيجو« رمز لدرب جيجو اأويل«.

جمعیة درب الجبل اللبناني
تفتتح »درب الصداقة«

اتحاد منتجي الحليب: نرفض تخفيض سعر الحليب 
اأ�سدر الحتاد التعاوين الوطني ملنتجي احلليب يف لبنان 

ت�سنيع  معامل  بع�س  اإقدام  »نتيجة  اأنه  فيه  اأفاد  بيانًا 

البقار  الطلب من مربي  لبنان على  اللبان والجبان يف 

الطبيعي  احلليب  كلغ  �سعر  خف�س  احلليب  جتميع  ومراكز 

لبنان  احللوب يف  البقار  مربو  اجتمع  لبنانية،  لرية   100
بدعوة من الحتاد، وتطرقوا اىل و�سع قطاع انتاج احلليب 

التي  اليجابية  والتطورات  �سنوات،  اربع  منذ  لبنان  يف 

وانطباقه  احلليب  وجودة  النظافة  حيث  من  عليه  طراأت 

على املوا�سفات العاملية للت�سنيع، والزيادة امللحوظة يف 

عدد البقار احللوب، اإذ ارتفع يف ال�سنوات الخرية من 45 

الف بقرة اىل نحو 60 األفا، مع العلم اأن لبنان ما زال يعاين 

نق�سا كبريا يف اإنتاج احلليب الطبيعي«. 

واأكد املجتمعون اأن »لي�س هناك من مربر لإقدام بع�س معامل 

كلغ  �سعر  بخف�س  اليحاء  على  والجبان  اللبان  ت�سنيع 

احلليب 100 لرية لبنانية«.
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 دعت »جلنة الأ�سغال العامة والنقل 
العامة  الهيئة  ت�سكيل  اىل  النيابية« 

اللجنة  رئي�س  و�سدد  املدين.  للطريان 

النائب حممد قباين على �رضورة ت�سكيل 

الطريان  يف  احلايل  الو�سع  »لأن  الهيئة 

املدين يف املطار مينع التوظيف ومينع اي�سًا الرتفيع، وهذا اأمر 

الطريان املدين ويف  اأن ي�ستمر يف مرفق مهم مثل  غري مقبول 

مطار رفيق احلريري الدويل«.

اأعمال »القمة العاملية اخلام�سة لريادة الأعمال«  تنطلق   
 
ّ
يف 19 ت�رضين الثاين املقبل، يف مدينة مراك�س املغربية وت�ستمر

الوليات املتحدة  اإليها  التي بادرت  ة 
ّ
القم اأيام. وتهدف  ثالثة 

رجال  بني  التوا�سل  جتديد  اإىل   ،2009 العام  يف  الأمريكية 

العمال الأمريكيني ونظرائهم، ول �سيما من العامل الإ�سالمي، 

الأعمال. ومن  مناخ  لتح�سني  والإبداع  املقاولة  روح  ولتحفيز 

املتوقع اأن ي�سارك يف القمة هذا العام اأكرث من 3000 �سخ�س، 

رجال  جانب  اإىل  حكوميون،  وم�سوؤولون  دول  روؤ�ساء  بينهم 

ون�ساء الأعمال من خمتلف اجلن�سيات ومقاولون �سباب، وذلك 

من  املتاحة  القت�سادية  الفر�س  حول  النظر  وجهات  لتبادل 

اأجل ال�ستثمار والت�سغيل.

 راأى رئي�س جمعية جتار زحلة اإيلي �سلهوب اأن قطع الطرقات 
والعت�سامات يف البقاع، كّلف التجار مليون دولر عن كل يوم 

مالية  خ�سائر  اأمام  اأهله  و�سع  اإىل  واأدى  الطرقات،  فيه  تقطع 

16 يومًا  اأي وعلى مدى  ًا، 
ّ
فادحة جتاوزت املليون دولر يومي

يوميًا..  دولر  الـ16مليون  اخل�سائر  فاقت  الطرقات،  اإقفال  من 

احلمر  اخلطوط  بلغت  التجارية  الأ�سواق  »خ�سائر  اأّن  اإىل  واأ�سار 

اإقفال  100 يف املئة«، ب�سبب  اأن و�سلت ن�سبة اخل�سائر اىل  بعد 

الطرقات حلواىل 20 يومًا، ما انعك�س �سلبًا على التجارة والزراعة 

معًا، اإ�سافة اإىل ارتفاع كلفة النقل، بحيث كنا ندفع اأجرة النقلة 

الطرقات  اإقفال  اأزمة  وبعد  دولر   100 البقاع  اإىل  بريوت  من 

و�سلت اإىل 450 دولر، ناهيك عن حرق اأع�ساب النا�س«.

 طلب وزير العمل �سجعان قزي من مكاتب ا�ستقدام العامالت 
جميع  نزع  املنزلية  اخلدمة  يف 

با�ستقدام  تتعلق  التي  الإعالنات 

التي  املنزلية  اخلدمة  يف  العامالت 

حتط من القيم الإن�سانية، و�ستعتربها 

الوزارة اإجتاراً بالب�رض وتتخذ لنف�سها 

�سفة الّدعاء على اأي مكتب ي�ستعمل 

الإعالن لرتويج اأعماله«. 

موجز اقتصادي

هيئة تنفيذية لنقابة اصحاب المطاعم 

والمقاهي والباتيسري

اإ�سرب، انتخب املجل�س  با�رضاف وزارة العمل ممثلة بال�سيد نبيل 

واملالهي  واملقاهي  املطاعم  اأ�سحاب  لنقابة  التنفيذي 

والباتي�رضي يف لبنان، ومت توزيع املنا�سب على ال�سكل التايل:

طوين الرامي رئي�سا، خالد نزها نائبا للرئي�س، زياد كامال امينا 

امل�ست�سارون  والأع�ساء  لل�سندوق.  اأمينا  �سعاده  عارف  لل�رض، 

:مرياي حايك �سوؤون العالقات العامة، مايا بخعازي نون �سوؤون 

الليلية دونالد  العالقات اخلارجية، طوين الهرب �سوؤون املالهي 

 Fast( فا�ست كاجول - )Diners(البطل �سوؤون املقاهي – دايرنز

حايك  وليد  العامة  العالقات  �سوؤون  ال�سمد  م�سطفى   ،)Casual
�سوؤون احلانات اأدهم البعيني �سوؤون الت�سويق والعالقات العامة، 

وليد بارودي عالقات ال�سوؤون القانونية.

رئي�سًا  ال�سابق  املجل�س  الرامي  طوين  النقابة  رئي�س  و�سكر 

واأع�ساء، ومتنى للمجل�س اجلديد النجاح يف ظل الأو�ساع التي 

مير بها لبنان، اآمال »اأن نعمل �سويا وفريقا واحدا متما�سكا يف 

خدمة القطاع ال�سياحي عموما واملطعمي خ�سو�سًا«.

اإىل النيابة  ك�سف وزير املال علي ح�سن خليل عن »اإحالت 

العامة لأمناء �سجل يف ال�سوؤون العقارية ومعاونني وم�ساحني 

لرتكابهم خمالفات«، كما ك�سف عن »ت�سجيل ن�سبة اإ�سافية 

يف حت�سيل ال�رضيبة بلغت 7 يف املئة عن الفرتة نف�سها من 

كانت  ا�سرتجاعها  مت  لرية  مليار   39 وعن  املا�سي،  العام 

مهربة يف التخمينات«. 

عينا على 38 
ّ
وبعدما ا�سار اىل بع�س الجراءات قال خليل: »اد

�سخ�سًا بتهمة التعدي على اأمالك وم�ساعات الدولة. وابتداء 

خطًا  املواطنني  ت�رضف  يف  و�سعنا  الثاين  ت�رضين   1 من 

�ساخنًا 01/429111 لتلقي �سكواهم يف ما يخت�س بالدوائر 

العقارية واأمتنى من كل من لديه �سكوى، اللجوء اإىل هذا اخلط 

لالإبالغ عن �سكواهم لردع اأي عملية خمالفة حت�سل«. 

إحالة أمناء سجل ومعاونين 

ومّساحين إلى النيابة العامة
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من �شهر اإلى �شهر

العرب »موؤمتر  ال�سيادلة  لبنان واحتاد  افتتحت نقابة �سيادلة 

الأمن الدوائي العربي« برعاية رئي�س احلكومة متام �سالم ممثاًل 

بوزير العمل �سجعان قزي، وح�سور وزير الطاقة واملياه ارتور 

ديان  الدكتورة  فاعور  ابو  وائل  ال�سحة  وزير  ممثلة  نظريان، 

�رضبل، وزير البيئة الأردين طاهر ال�سخ�سري، ممثل النائب العماد 

مي�سال عون النائب ناجي غاريو�س، رئي�س جلنة ال�سحة النيابية 

الأجهزة  وممثلي  النواب  من  والعديد  جمدلين  عاطف  النائب 

الأمنية ونقباء لبنانيني ووفود من �سائر الدول العربية.

كلمته  يف  ابراهيم،  ابراهيم  علي  لالحتاد  العام  الأمني  واأعرب 

عن الراحة بالعودة اىل: »بريوت بعد خم�سني عاما، من املوؤمتر 

 ،2014 عام  والع�رضين  التا�سع  املوؤمتر  اىل   1964 عام  التا�سع 

ع�رضون موؤمترا علميا مت تنظيمها على مدار خم�سني عاما م�ست 

القوانني  يف  التطور  من  الكثري  الوطن  �سهد  الحتاد،  عمر  من 

املهنية ملزاولة مهنة ال�سيدلة التي ن�سعى جاهدين اىل حتقيق 

قانون عربي موحد ملزاولة املهنة، كما �سعى الحتاد خللق ودعم 

الدعوة  ناجحا يف  الحتاد  م�سعى  فكان  عربية  دوائية  �سناعة 

الدوائية  لل�سناعات  عربية  �رضكة  وهي  اأكدميا  �رضكة  لإن�ساء 

ت�ساهم فيها معظم الدول العربية«.

ت�سلم  الذي  ربيع ح�سونة،  الدكتور  لبنان  نقيب �سيادلة  واعترب 

الدوائي هو حق من  »المن  ان  العرب،  ال�سيادلة  احتاد  رئا�سة 

الدواء للجميع  الإن�سان املقد�سة والذي يقوم على توفري  حقوق 

خارج  وعادل  مقبول  وب�سعر  عاملية  بجودة  متييز  دون  ومن 

على  م�سددا  الوفري«.  الربح  واقتنا�س  والطلب  العر�س  منطق 

من  بدءا  ومهنيا  علميا  جيدا  اإعدادا  ال�سيدلنية  الكوادر  »اإعداد 

التعليم اجلامعي العايل امل�ستوى وعدم ترخي�س كليات �سيدلة 

ع�سوائيا«.

و�سددت د. ديانا �رضبل على ان املوؤمتر يعرب عن »واقع يعي�سه 

الدواء  تاأمني  اإطار  العربي، يف  والعامل  لبنان  الأدوية يف  �سوق 

احل�سول  يف  املواطنني  حق  لتاأمني  امل�سبوط  وبال�سعر  اجليد 

ي اجلودة العالية«. واأ�سارت اىل ان وزارة 
َ
على الدواء والأمن ذو

لبنان،  يف  الدواء  �سوق  لتطوير  خطوات  بعدة  قامت  ال�سحة 

وتاأمني الدواء الآمن للمواطنني.

متام  احلكومة  رئي�س  ممثال  قزي،  �سجعان  العمل  وزير  واأكد 

�سالم، على دور ال�سيديل، مو�سحا انه »الطبيب الثاين الذي يقوم 

بالرت�سيد وجتديد العلم واخلربة والأخالق، لذا ال�سيديل هو بائع 

الأمل والأمن«. م�سريا اىل ان رئي�س جمل�س الوزراء يتمتع بحكمة 

ال�سيديل يف اإدارة �سوؤون البالد وتقدمي العالجات الالزمة«.

لقاء مع بري
ال�سيادلة  »احتاد  وفد  بري  نبيه  النواب  جمل�س  رئي�س  والتقى 

ربيع  لبنان  ال�سيادلة يف  نقيب  اجلديد  رئي�سه  برئا�سة  العرب« 

موؤمتر  انعقاد  مبنا�سبة  ابراهيم،  علي  العام  والأمني  ح�سونة 

الحتاد التا�سع والع�رضين يف بريوت.

جمل�س  ع�سو  الأردين  العيان  جمل�س  ع�سو  تكرمي  مت  وختامًا، 

العلمية  امل�ساريع  دعم  �سندوق  جمل�س  ع�سو  العربي  العمال 

لل�رضق الأو�سط- �سندوق امللك عبد اهلل والرئي�س املدير التنفيذي 

ملجموعة �رضكات اأدوية »احلكمة« ال�سيد مازن دروزة، ب�سهادة 

الوزراء  تكرمي  املوؤمتر. وجرى  له خالل  قدمت  تقديرية  ودروع 

احل�سور وعدد من املهنيني.

حضور حاشد في مؤتمر »األمن الدوائي«:
توفير الدواء للجميع من دون تمييز
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يف  لبنان  يف  املجازين  املحا�سبة  خرباء  نقابة  اأعلنت 

احلادية  للدورة  الناظمة  الهيئة  دعوة  »لبت  اأنها  بيان، 

احلكومي  للخرباء  ال�سنوي  الدويل  للموؤمتر  والثالثني 

للمحا�سبة  الدولية  باملعايري  املعني  العامل  الدويل 

والإبالغ يف منظمة الأمم املتحدة - الأونكتاد- والذي 

الدولية  املعايري  حول  املتخ�س�سة  موا�سيعه  متحورت 

للمحا�سبة والتدقيق والتقارير املالية«.  

اإيلي بود حما�رضة مهنية  النقيب  النقابة  رئي�س  واألقى 

حازت  املالية  التقارير  جودة  �سمان  حول  متخ�س�سة 

على تهنئة رئي�س املوؤمتر والهيئة الناظمة واحلا�رضين 

وروؤ�ساء  املحا�سبية  والنقابات  الدولية  الإحتادات  من 

والتدقيق،  للمحا�سبة  الدولية  املعايري  اإعداد  جمال�س 

حكومات  يف  الرقابية  الهيئات  ممثلي  اىل  بالإ�سافة 

خمتلفة وامل�ساركني ما �سكل رفعا لإ�سم لبنان عاليا يف 

املحافل الدولية ومزيدا من الأمل والثقة وحمطة اإنطالق 

للنقابة نحو م�ستقبل واعد، وذلك �سمن م�سوؤولياتها يف 

املجازين  املحا�سبة  خرباء  قدرات  تنمية  على  العمل 

الدولية  باملعايري  املهنية  املعرفة  ون�رض  لبنان  يف 

مهنة  تطوير  بهدف  وتطبيقاتها  والتدقيق  للمحا�سبة 

التدقيق وحت�سني نوعية و�سمان جودة التقارير املالية 

ومتحورت  لبنان«..  يف  املحا�سبة  خرباء  يعدها  التي 

الدولية  املعايري  حول  املتخ�س�سة  املوؤمتر  موا�سيع 

حتا�رض  والذي  املالية  والتقارير  والتدقيق  للمحا�سبة 

املعنيني  واحلكوميني  الدوليني  اخلرباء  من  نخبة  فيه 

والعاملني يف جمال املحا�سبة والتدقيق واإعداد املعايري 

للمحا�سبة  الدولية  الإحتادات  ممثلو  ويح�رضه  الدولية، 

والتدقيق واجلهات الرقابية احلكومية وروؤ�ساء جمال�س 

املاليني  اخلرباء  اىل  بالإ�سافة  الدولية  املعايري  اإعداد 

والحتاد  املتحدة  والأمم  الدويل  البنك  يف  وامل�سوؤولني 

الدويل للمحا�سبني.

 نقابة خبراء المحاسبة 
في مؤتمر جنيف 

 النقيب إيلي بود: 
 نوهت »جمعية اإمناء طرابل�س ضمان جودة التقارير المالية

برئا�سة  اجتماع  بعد  وامليناء« 

روبري الفرد حبيب باخلطوة التي 

باقرتاح  ال�سمال  نواب  بها  تقدم 

قانون معجل مكرر لإن�ساء جمل�س 

عكار وال�سمال يعنى باإمناء املحافظتني. وراأت اأن »هذا الأمر 

الأليمة  الأمنية  الأحداث  بعد  خ�سو�سا  �رضوري،  من  اأكرث 

التي ع�سفت بال�سمال وما نتج منها من حتديات اقت�سادية 

واجتماعية«، م�سيدة بـ »هذه اخلطوة التي تعترب مف�سلية يف 

اإعادة بناء الفيحاء وتطويرها وعودتها اإىل دورها الطبيعي«. 

الوطني  »الحتاد  رئي�س  بحث   
وامل�ستخدمني«  العمال  لنقابات 

من  وفد  مع  اهلل  عبد  كا�سرتو 

للعمال  العامة  »الكونفدرالية 

ال�سيا�سات العاملية«،  الإيطاليني، فرع 

الق�سايا  يف  با�سويل،  �رضجيو  برئا�سة 

النقابية يف البلدين، ل �سيما ما يتعلق بال�سمان الجتماعي 

والهيئات  اجلماعية  العمل  عقود  وقوانني  الأجانب  والعمال 

اللقاءات  »متابعة  على  اجلانبان  واتفق  التكوين.  الثالثية 

والتن�سيق يف الق�سايا العاملية ومواجهة ال�رضكات املتعددة 

للق�سايا  اإ�سافة  املتوح�سة،  العوملة  اأدوات  اإحدى  اجلن�سية 

التفاق  مت  كما  الدولية«.  النقابية  املنظمات  يف  امل�سرتكة 

اإطار  يف  لبنان  يف  دويل  نقابي  لقاء  لعقد  »التح�سري  على 

تعزيز دور املنظمات النقابية الدميوقراطية امل�ستقلة«. 

ا�ستقبل حمافظ بريوت زياد �سبيب 
 
ّ
وفداً من »جمعية اإمناء اجلميزة«، �سم

اجلمعية  ورئي�س  بخعازي،  انطوان 

رئي�س  نائب  ح�سور  يف  داغر  �سمري 

اأبو  ندمي  بريوت  يف  البلدي  املجل�س 

رزق، والع�سوين جو روفايل وايلي حا�سباين.

وت�سّلم �سبيب من الوفد درع اجلميزة وهدية تذكارية وملفًا 

كاماًل عن اأو�ساع املنطقة وحاجاتها، خ�سو�سًا جلهة اإجناز 

اإعادة  خمطط توجيهي، عام يلحظ 

تاأهيل طابعها التاريخي والرتاثي، 

ومعاجلة  التحتية،  البنية  وتاأهيل 

ال�سيارات،  ومواقف  ال�سري،  م�سكلة 

وم�سكلة ال�سو�ساء، وحتويل حمطة 

لل�سيارات  مراأب  اإىل  احللو  �سارل 

ومطالب اخرى«.

موجز اقتصادي
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الأوروبي  الإحتاد  القدرات يف  تنمية  املنفذ ملكون  الفريق  وقع 

البلديات«،  مالية  لدعم  الأوروبي  الإحتاد  لـ«م�رضوع  التابع 

مذكرة تفاهم مع احتاد بلديات اإقليم اخلروب اجلنوبي يف مركزه 

يف جون، لو�سع خطة ا�سرتاتيجية لتعزيز التنمية املحلية لقرى 

وبلدات الإحتاد.

الظروف  هذه  »يف  عيد:  ح�سيب  اجلنوبي  الحتاد  رئي�س  وقال 

ال�سوداء ل ميكن لظالم الدنيا ان يطفىء نور �سمعة واحدة، وما 

نقوم به اليوم مهم جدا بالن�سبة للمنطقة التي مل ي�سبق لها ان 

�سهدت اي درا�سة على هذا امل�ستوى«.

و�سكر لالحتاد الوروبي »وقوفه بجانبنا يف اعداد هذه الدرا�سة 

جمانا«، اآمال ان تكون الدرا�سة »اأ�سا�سا لعمل جماعي وت�ساركي 

حتديد  اجل  من  الحتاد  وبلدات  قرى  جميع  ومعه  فيه  تتفاعل 

اأوجه التنمية الف�سلى لكل منها يف اإطار روؤية م�ستقبلية جامعة 

حتما  فيها  تتحقق  �ساملة  اإمنائية  نه�سة  اأجل  من  ومتنا�سقة 

م�سلحة اجلميع«.

فان دام
اأما رئي�س فريق الدعم التقني يف وزارة الداخلية والبلديات يف 

الحتاد الأوروبي والرت فان دام، فنوه بالعمل مع احتاد بلديات 

اقليم اخلروب، اآمال ان يكون هذا العمل »بداية تعاون مثمر خالل 

الثمانية اأ�سهر املقبلة«، لفتا اىل ان »الحتاد الأوروبي ميول هذا 

التعاون بهدف م�ساعدة اإحتاد البلديات على التطور والإزدهار 

من  العديد  على  التغلب  بغية  الدميوقراطية،  للمبادىء  وفقا 

مو�سحا  ال�سعبة«،  الظروف  هذه  يف  تواجهها  التي  امل�ساكل 

اإحتاد يوقع  ان »اإحتاد بلديات اقليم اخلروب اجلنوبي هو ثاين 

مذكرة تفاهم من ا�سل ثمانية احتادات مت اختيارها يف لبنان 

لتزويدها بامل�ساعدة«.

واأكد ان »التعاون يتكون من ثالثة عنا�رض هي خطة وم�رضوع 

عبارة  هي  اجليدة  ال�سرتاتيجية  »اخلطة  ان  واعترب  وتدريب«، 

عن جواز مرور للمانحني، ويجب اأن ترتكز اخلطة ال�سرتاتيجية 

على عن�رضين ا�سا�سيني: حتليل دقيق لالحتياجات وامكانيات 

الحتاد، وثانيا يجب ان ت�ستند على حاجات املواطنني وتاأكيد 

احل�سول على دعمهم«. 

مذكرة تفاهم بين اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي 
واالتحاد األوروبي إلعداد خطة استراتيجية للتنمية

ورشة لهيئة إدارة قطاع البترول: كيف سنواجه الظروف الطارئة؟

يف  البرتول  قطاع  اإدارة  هيئة  نظمت 

النفط  برنامج  مع  بالتعاون  لبنان 

حول  تدريبية  دورة  الرنوجي  للتنمية 

ملواجهة  واجلهوزية  التخطيط  “كيفية 
الظروف الطارئة يف قطاع البرتول”. 

وال�سحة  اجلودة  وحدة  رئي�س  قدم 

قطاع  اإدارة  هيئة  يف  والبيئة  وال�سالمة 

ابراهيم  اأبو  عا�سم  املهند�س  البرتول 

مراحل  اأهم  تناول  �ساماًل،  عر�سًا 

النفط  قطاع  يف  والنتاج  ال�ستك�ساف 

البيئية  الآثار  اىل  وتطرق  والغاز، 

املتوقعة يف كل من هذه املراحل، م�سدداً 

من  القطاع  لهذا  ال�ستعداد  »اأهمية  على 

طريق تعزيز التعاون مع الوزارات املعنية 

وامل�ساعدة يف بناء القدرات، مو�سحا اأن 

»الهيئة تقوم حاليا باإعداد خطة وطنية 

ينتج  قد  الذي  النفطي  التلوث  ملكافحة 

بالتعاون  وذلك  البرتولية  الأن�سطة  عن 

مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي«. 

الرنوجي  اخلرباء  عمل  فريق  قام  كما 

بتقدمي عدد من املحا�رضات حول كيفية 

احلوادث  ملواجهة  وال�ستعداد  التح�سري 

عن  التنقيب  خالل  الطوارئ  وحالت 

النفط والغاز، واأ�ساروا اىل اأهمية التعاون 

وامل�سوؤوليات  ال�سالحيات  وحتديد 

بهذا  املعنية  احلكومية  اجلهات  كل  بني 

القطاع.  

وت�سكل هذه الدورة احدى املبادرات من 

بني  الأمد  طويل  تعاون  برنامج  �سمن 

هيئة اإدارة قطاع البرتول و�سائر الهيئات 

بناء  بهدف  املعنية  واجلهات  احلكومية 

وتنمية القدرات ون�رض التوعية يف كل ما 

يتعلق بقطاع النفط والغاز يف لبنان.

ح�رض الور�سة ممثلون عن وزارات: البيئة، 

ال�سحة العامة، العمل، الزراعة، ال�سناعة 

للبحوث  الوطني  املجل�س  واملالية، 

العلمية، موؤ�س�سة املقايي�س واملوا�سفات 

اللبنانية، وحدة احلد من خماطر الكوارث، 

وزارة الداخلية والبلديات، الدفاع املدين 

والقوات البحرية يف اجلي�س اللبناين.
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يتوّقع تقرير لـ»�سندوق النقد الدويل« اأن ت�سل احتياطات لبنان 

ب، بعد اعتماد تخفي�س بن�سبة 
ّ
من الغاز اإىل 13 تريليون قدم مكع

50 يف املئة على اأرقام �رضكة بريتي�س برتوليوم )BP( للعام 2013 
ة التقديرات جلهة احتياطات الغاز.

ّ
 اآخذين بعني العتبار �سبابي

جارموزيك،  ح�رّضها  عمل  ورقة  الدويل«  النقد  »�سندوق  وّزع 

بويو، ونخلة عنوانها » ت�سميم اإطار مايل ملنتج طاقة حمتمل: 

»وحدة  لن�رضة  ال�سبوعية  الن�رضة  يف  جاءت  لبنان«،  خيارات 

البحاث القت�سادية يف بنك العتماد اللبناين«.

احتياطات  تواجه  التي  يات 
ّ
والتحد الفر�س  الورقة  ناق�ست  وقد 

لبنان من النفط والغاز، بالإ�سافة اإىل اقرتاح تعديالت حمتملة حول 

ة ال�ستخراج، بهدف حت�سني اإيرادات احلكومة 
ّ
الإطار القانوين لعملي

 من جهة، وتزويد امل�ستثمرين بحوافز لال�ستثمار من جهة اأخرى.

دوا على �رضورة 
ّ
ي الورقة �سد

ّ
ويجدر الذكر يف هذا ال�سياق اأّن معد

�سات، بهدف حتقيق هذه الأهداف. وقد 
ّ
حت�سني مناخ عمل املوؤ�س

و الورقة يف هذا الإطار تطبيق نظام مراقبة وتوا�سل 
ّ
اقرتح معد

اأهداف  اعتماد  اإىل  بالإ�سافة  ة، 
ّ
ال�سفافي تعزيز  بهدف  وا�سح، 

ة يف لبنان.
ّ
ة العام

ّ
ر الدين العام واملالي

ّ
وا�سحة متعّلقة بتطو

والغاز  النفط  باإنتاج  البدء  للبنان  ميكن  فاإّنه  الورقة،  وبح�سب 

 ا�ستخراج واإنتاج الهيدروكاربون 
ّ
ابتداء من العام 2020 واأن يتم

ب�رضورة  هذه  العمل  ورقة  اأو�ست  وقد  عامًا.   35 ة 
ّ
مد على 

عرب  ة 
ّ
العملي هذه  من  ال�ستفادة  من  القادمة  الأجيال  متكني 

اإىل  التقرير  اأ�سار  فقد  ذلك،  اإىل  اإ�سافة  لالإيرادات.  الة 
ّ
فع اإدارة 

اأّن  يجب  والغاز  النفط  ا�ستخراج  ة 
ّ
لعملي الإطارالقانوين  اأّن 

الكايف  التحفيز  تاأمني  مع  توازيًا  للحكومة  وافية  ة 
ّ

ح�س ن 
ّ
يوؤم

و الورقة �رضورة اعتماد 
ّ
للم�ستثمرين يف القطاع. اأخرياً، حلظ معد

رة على 
ّ
اإجراء تعديالت متكر  و�سّفاف لتجّنب 

ّ
اإطار مايل م�ستقر

القدرة على  �سلبًا على  يوؤثر ذلك  اأن  ة خوفًا من 
ّ
الت�رضيعي الأطر 

حتفيز امل�ستثمرين املحتملني.

 »النقد الدولي« 

 عن إنتاج الطاقة في لبنان:

احتياطيات الغاز 13 تريليون قدم مكعب

 عقد 73 رئي�س بلدية يف ق�ساء ال�سوف، اجتماعًا يف قاعة 
املكتبة الوطنية يف بعقلني، حيث اأ�سدروا بيانًا طالبوا فيه 

م�ستحقات  دفع  يف  »بالإ�رضاع  النيابية  واللجان  احلكومة 

عائدات  ودفع  امل�ستقل،  البلدي  ال�سندوق  من  البلديات 

اخلليوي املرتاكمة منذ عام 1994 التي مل تدفع حتى تاريخه، 

من دون اأي جتزئة، اأو �رضفها من دون العودة اىل البلديات، 

ليت�سنى للبلديات القيام بدورها املطلوب يف ظّل الواقع الذي 

 به لبنان«.
ّ
مير

 بحث رئي�س »جلنة ال�سغال العامة 
النيابية«  واملياه  والطاقة  والنقل 

النائب حممد قباين، يف جمل�س النواب 

يف  ال�سبابية  املنظمات  من  وفد  مع 

املنظمات  بها  قامت  التي  املبادرة 

ال�سعب  تهم  التي  املوا�سيع  حول  النقا�س  لفتح  الطالبية، 

النفط  مو�سوع  على  حاليا  الرتكيز  يجري  حيث  اللبناين، 

مالحظاتهم  ت�سمنت  قباين،  اىل  مذكرة  الوفد  و�سلم  والغاز. 

واأ�سئلتهم حول املو�سوع. كما عر�س قباين، ملا مت اجنازه من 

خطوات يف هذا الطار، ومت التفاق على متابعة املو�سوع.

لبنان  يف  الأطباء  نقيب  عر�س   
ونقيب  الب�ستاين  انطوان  الربوف�سور 

ح�سونة  ربيع  الدكتور  لبنان  �سيادلة 

وال�رضاكة  الإ�سرتاتيجية  العالقة 

النقابتني.  بني  جتمع  التي  احلقيقية 

و�سددا على ان هذه العالقة هي عالقة تكامل تهدف حلماية 

�سحة املواطنني، وعلى مبداأ تطبيق القانون اإن من ناحية عدم 

و�سف الأدوية من قبل بع�س ال�سيادلة او لناحية عدم جواز 

اإن�ساء جلنة  على  واتفقا  الأطباء.  بع�س  قبل  من  الأدوية  بيع 

م�سرتكة ت�سم ممثلني من النقابتني حلل امل�سكالت العالقة.

اأّن  اإىل  �سما�س  نقول  بريوت  جتار  جمعية  رئي�س  اأ�سار   
»الن�ساط التجاري انخف�س بن�سبة 35 يف املئة منذ ثالثة اأعوام 

اإىل اليوم، ويف الوقت نف�سه ارتفعت الأعباء الت�سغيلية يف �سكل 

»التجار  اأّن  اإىل  لفتًا  �ساروخي«، 

كبرية،  خ�سائر  مبعظمهم  دون 
ّ
يتكب

مل  ال�سرتاتيجي  املايل  واحتياطنا 

اإجراءات  نتخذ  لذلك  موجوداً،  يعد 

ا�ستثنائية كبيع عقارات وممتلكات، 

على  نبقى  كي  ال�ستدانة  زيادة  اأو 

قيد احلياة«.

موجز اقتصادي
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من �شهر اإلى �شهر

ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كلية  اأعلنت 

عن  اللبنانية،  اجلامعة  يف  والدارية 

بعنوان  الأول  الدويل  املوؤمتر  انعقاد 

»املياه مع�سلة القرن الواحد والع�رضين« 

ت�سادم؟  اأم  تعاون  النيل:  حو�س 

بري  نبيه  النواب  جمل�س  رئي�س  برعاية 

النيل  حو�س  دول  من  خرباء  ومب�ساركة 

واملحليني،  الدوليني  اخلرباء  من  ونخبة 

جممع احلريري اجلامعي - احلدث.

السيد حسين
عدنان  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  واألقى 

ال�سيد ح�سني كلمة اأكد فيها اأن املوؤمتر: 

عنها  يتحدث  كربى  اأهمية  »يكت�سب 

اأحمد  والدكتور  حبيب  كميل  العميد 

اجلامعة  اأن  هو  قوله  اريد  وما  مللي، 

ذات  بق�سايا  علميا  تهتم  اللبنانية 

كاجلغرافيا  ا�سرتاتيجي  طابع 

هناك  وطبعا  العام،  واحلق  ال�سيا�سية 

متعددة،  واجتماعية  اقت�سادية  اأبعاد 

الخت�سا�سات  تعدد  يوؤكد  وهذا 

اجلامعة  توليها  التي  والهتمامات 

ت�سدد  حيث  الكربى  الهمية  الللبنانية 

وح�سور  العلمي  البحث  اأهمية  على 

علمية  نتائج  اىل  للو�سول  املوؤمترات 

مفيدة، والأن�سطة املتعددة التي ت�ساهم 

ال�ستاذ  قدرات  تطوير  يف  مبجملها 

اجلامعي«. 

حبيب
والعلوم  احلقوق  كلية  عميد  واو�سح 

ال�سيا�سية الدكتور كميل حبيب ان اهمية 

معطيات:  من  تنبع  املوؤمتر  هذا  انعقاد 

ال�سيا�سية  »اهتمام كلية احلقوق والعلوم 

البعاد  ذات  بالق�سايا  والدارية 

ودوره  النيل  نهر  اهمية  ال�سرتاتيجية، 

النيل.  حو�س  دول  خمتلف  يف  احليوي 

مكانة اجليو- ا�سرتاتيجية حلو�س النيل 

الدولية  للقوى  جاذبا  بعدا  ا�سافت  التي 

من اجل ممار�سة التدخل والنفوذ حلماية 

املتزايد  الهتمام  املزعومة.  م�ساحلها 

ما  �سياق  يف  املتحدة  المم  تبديه  الذي 

ي�سمى »دبلوما�سية املياه« لنزع فتيل اي 

الو�سط  ال�رضق  مناطق  يف  ب�سانها  توتر 

يعترب  الو�سط  فال�رضق  افريقيا،  و�سمال 

للمياه  افتقارا  العامل  مناطق  اكرث  من 

خمزون  من  فقط   %  1 فيه  يتوفر  بحيث 

م�سادر  معظم  وبان  املياه،  من  العامل 

م�رض،  حدود  خارج  يقع   %  60 املياه 

العراق، فل�سطني. واأخرياً معاجلة  �سوريا، 

ابرمت  التي  الدولية  لالتفاقيات  املوؤمتر 

بني دول احلر�س على مدى مئة عام، اي 

منذ اتفاقية 1929، مرورا باتفاقية 1959، 

 .1999 النيل  حو�س  مبادرة  اىل  و�سول 

اجلوانب  املوؤمتر  يعالج  �سوف  ذلك،  اىل 

القانونية  والو�ساع  اجليوبوليتيكية 

وتدخالت القوى القليمية والدولية.

مللي
الدكتور  املوؤمتر  من�سق  �رضح  جهته،  من 

اأحمد مللي ات�ساع حماور املوؤمتر العلمي، 

الو�سط  ال�رضق  يف  انت�ساره  ومدى 

اجلانب  على  ز  مركزا  افريقيا،  و�سمال 

التقني والعمالين للموؤمتر، وعلى القواعد 

املياه  لقت�سام  بها  املعمول  القانونية 

اأنها  خ�سو�سا  النيل  نهر  حو�س  يف 

النكليزي  ال�ستعمار  قبل  من  مو�سوعة 

لتلك الدول«. وحتدث عن امل�ساركني يف 

واخت�سا�ساتهم  وجن�سياتهم  املوؤمتر 

العلمية.

»معضلة القرن الواحد والعشرين«
مؤتمر دولي عن المياه برعاية الجامعة اللبنانية

القّصار يشيد بأداء وزير المال
عدنان  ال�سابق  الوزير  ة«، 

ّ
القت�سادي »الهيئات  رئي�س  كرر 

عن  اللبناين  القت�ساد  حتييد  اإىل  الداعي  موقفه  ار، 
ّ

الق�س

التي  ة، 
ّ
ال�سلبي الآثار  اإىل  بالنظر  »وذلك  ة 

ّ
ال�سيا�سي التجاذبات 

القطاعني  ما 
ّ
�سي ول  لبنان  يف  الإنتاجية  القطاعات  تعانيها 

ال�سياحي والتجاري، اللذين يواجهان واقعًا �سعبًا ومريراً بفعل 

ة«.
ّ
ة املرتتبة عن عدم انتخاب رئي�س للجمهوري

ّ
الأزمة ال�سيا�سي

داً اخلطوات 
ّ
ونوه الق�سار باأداء وزير املال علي ح�سن خليل، موؤي

والإجراءات التي يتخذها، ومن بينها تلك التي اتخذها موؤّخراً 

ة و�سبط 
ّ
العقاري لل�سوؤون  العامة  على �سعيد حتديث املديرية 

عملها، ف�سال عن اإحالته اإىل النيابة العامة اأمناء من ال�سجل 

احني لرتكابهم خمالفات.
َّ
العقاري ومعاونني وم�س
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م جمل�س ادارة »نقابة مقاويل الأ�سغال العامة والبناء اللبنانية«، 
ّ
قي

كامل  وح�سور  اخلازن  فوؤاد  ال�سيخ  برئا�سة  الدوري  اجتماعه  يف 

نتائج زيارة رئي�س احلكومة متام �سالم قام بها رئي�س  الأع�ساء، 

النقابة على راأ�س وفد كبري من املقاولني واملتعهدين املت�رضرين 

واملتعاقدين مع الوزارات والإدارات العامة وجمل�س الإمناء والإعمار 

والذين مل يح�سلوا على حقوقهم املالية منذ �سنوات عدة.

»و�سع  ل�رضح  كان  الزيارة  هدف  ان  اخلازن،  الرئي�س  او�سح  وقد 

العائدة  الك�سوفات  ت�سديد  تاأخري  ظل  يف  واملقاولني  املتعهدين 

حرية  يف  وجعلهم  هوؤلء  على  �سلبًا  انعك�س  الذي  الأمر  للم�ساريع، 

جلهة ال�ستمرار او وقف العمل، علمًا اأن العقود املوقعة مع الدولة 

متنع املقاول من اإيقاف العمل يف امل�رضوع«.

وبعدما راأى اخلازن »ان توقف العمل من �ساأنه ان يلحق �رضراً بالغًا 

الآخرين  الفرقاء  مع  وعالقاته  باملقاول  وثانيًا  بامل�رضوع،  اول 

وبالتايل  وغريهم،  والعمال  وال�سناعيني  والتجار  امل�سارف  من 

على املواطنني«، �سدد على ان »قطاع املقاولت هو قطاع اأ�سا�سي 

اإذ مل يعد مبقدور  الراهن دقيق جداً،  البلد والو�سع  و�رضوري لنمو 

اإيقافه  بعد  بامل�رضوع  العمل  ا�ستئناف  واإعادة  ال�ستمرار  املقاول 

مكلفة جداً. واأن الإنعكا�سات ال�سلبية الناجتة من الظروف ال�سيا�سية 

القائمة يف البالد جعلت من و�سع املقاولني و�سعًا حرجًا واحلكومة 

لن تتمكن يف ظل هذه الظروف من اتخاذ اأي قرار ملعاجلته«.

ونقل اخلازن عن �سالم انه »كان �رضيحًا باأن عدم انتخاب رئي�س 

للجمهورية وحكومة غري من�سجمة وطرح التمديد للمجل�س النيابي 

تدوير  ووقــف  الفراغ،  من  �ــرضراً  اأقــل  تبقى  لكنها  كبرية  م�سكلة 

العتمادات املالية وحتويلها مل�ساريع اأكرث اإحلاحًا جعل احلكومة 

يف و�سع العاجز عن العمل وهي م�ستمرة لتجنب املجهول«.

انه  و�سعرنا  طرحناه  ما  كل  اىل  �سالم  ا�ستمع  »لقد  اخلازن:  وختم 

يتح�س�س معنا ولكن الظروف غري موؤاتية، فوجدنا ان احللول �سعبة 

املعنية  والإدارات  الــوزارات  اىل  يوعز  ان  عليه  طرحنا  لذلك  جداً. 

الواردة يف  الإجراءات  للمقاول بالتوقف مع عدم تطبيق  بال�سماح 

العقد، ووقف تلزمي م�ساريع جديدة، واإمكان ف�سخ بع�س امل�ساريع 

من دون اإحلاق ال�رضر بفريقي العقد«.

 »نقابة مقاولي األشغال العامة 

والبناء اللبنانية« تقّيم مطالب المقاولين

و�سائغي  جوهريي  نقيب  زار   
رئي�س  النمل  خالد  وال�سمال  طرابل�س 

غرفة طرابل�س وال�سمال توفيق دبو�سي 

على راأ�س وفد، منوها مبواقف دبو�سي 

مبختلف  بطرابل�س  النهو�س  اأجل  من 

والجتماعية  القت�سادية  مكوناتها 

اأن  على  دبو�سي  و�سدد  والنقابية«. 

النمو  عجلة  حتريك  اىل  تلتفت  حينما  املعنية  »ال�سلطات 

مداخيل  حققت  قد  تكون  وال�سمال  طرابل�س  يف  القت�سادي 

الإمناء  بني  متكاملة  دورة  خالل  من  العامة  للمالية 

والزدهار«.

 ا�ساد المني العام جلمعية ال�رضائب 
باخلطوات  املكمل  ه�سام  اللبنانية 

املثمرة التي يقوم بها وزير املال علي 

اآمال  العقارية  الدوائر  يف  خليل  ح�سن 

متابعة املو�سوع و�سول اىل الإجراءات 

هذا  تفعيل  �ساأنها  من  التي  التنفيذية 

ثقته  وا�ستعادة  املواطن  خلدمة  العمل 

هذه  تنطبق  ان  املكمل  ومتنى  احلكومية.  ودوائره  باإدارته 

الإجراءات على كل املرافق احليوية واجلمارك اللبنانية.

تاأهيل  »اإعادة  حول  التدريبية  الدورة  اأعمال  افتتحت   
العمال امل�سابني واملت�رضرين باحلرب« التي يقيمها الحتاد 

العمايل العام بالتعاون مع منظمة العمل العربية، يف ح�سور 

رئي�سه غ�سان غ�سن، مديرة املعهد العربي لل�سحة وال�سالمة 

ممثل  ر�سدي،  رانيا  دم�سق  يف  العربية  العمل  ملنظمة  التابع 

الحتاد  رئي�س  نائب  �ساكل،  تور�سنت  الدولية  العمل  منظمة 

العمايل ح�سن فقيه، الأمني العام لالحتاد �سعد الدين حميدي 

والنقابات  الحتادات  وروؤ�ساء  العمال  من  وح�سد  �سقر، 

العمالية.

 عر�س وزير ال�سياحة مي�سال فرعون مع املدير التنفيذي 
مل�رضوع امل�سح الثقايف ال�سامل لرتاث الوادي املقد�س ومن�سق 

جورج  البطاركة  حديقة  اأن�سطة 

نادين  الت�سويق  وم�سوؤولة  عرب 

�سلهوب برامج لتطوير موقع حديقة 

قنوبني  بوادي  املت�سل  البطاركة 

لل�سياحة  كمنطقة  اإدراجه  و�سبل 

الروحي  وللحج  والثقافية  الدينية 

و�سمن اخلريطة ال�سياحية الوطنية.

موجز اقتصادي
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مهرجان  فرعون  مي�سال  ال�سياحة  وزير  اإفتتح 

بريوت للطبخ يف دورته الرابعة يف البيال، يف 

ورئي�س  طور�رضك�سيان  �سريج  النائب  ح�سور 

وجبل  بريوت  يف  وال�سناعة  التجارة  غرفة 

لبنان حممد �سقري وال�سفري الإيطايل جيو�سيبي 

جريج،  �سايل  لبنان  جمال  وملكة  مورابيتو 

وممثلي القطاعات الفندقية وال�سياحية. 

وتخلل املهرجان عر�س لالزياء امل�سنوعة من 

ابرزهم  لبنانيون  م�سممون  قدمها  ال�سوكول 

ف�ساتني  العار�سات  ارتدت  وقد  ورد  طوين 

م�سنوعة جزئيًا او كليًا من ال�سوكول.

وحتدثت منظمة املهرجان مديرة هو�سبيتاليتي 

مرحبة  �سالمة  دمو�س  جمانة  �سريفي�زس 

بامل�ساركني  وم�سيدة  والوزير  باحل�سور 

وباأهمية هذا احلدث يف دورته الرابعة. وقالت: 

اإن هدف مهرجان الطهي يف بريوت هو حتفيز 

منو قطاع الطهي يف لبنان نحو مزيد من التاألق. 

وي�سكل هذا الحتفال منا�سبة لتذكري اللبنانيني 

وال�سحية  اللبنانية  باملاأكولت  والأجانب 

وتنوعها التي تعك�س الرتاث اللبناين.

فرعون افتتح مهرجان بيروت للطهي
الطبخ جزء من الحضارة

البان واجبان جابر جابر

السفير الفرنسي

مياه الصحة

Vresso

شركة التنمية الزراعية

Le Chateau Du Chocolat

سالي جريج,ميشال فرعون,السفير االيطالي,محمد شقير قص الشريط

شركة سكاف دايري فارم

من �شهر اإلى �شهر
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خالل  ال�سوكول  معر�س  ا�ست�سافة  اأهمية  اىل  ولفتت 

اأتت بعد باري�س  ال�ست�سافة  اأن هذه  املهرجان، م�سرية اىل 

وتولوز  ومار�سيليا  ونانت  وليون  وليل  وكان  وبوردو 

وبروك�سل والقاهرة وطوكيو ولندن ونيويورك و�سلفادوردي 

باهيا و�سيول و�سانغهاي وزوريخ.

والزراعة  وال�سناعة  التجارة  غرف  احتاد  رئي�س  حتدث  ثم 

رئي�س غرفة بريوت وجبل لبنان حممد �سقري، فاأكد اأن »لبنان 

�سي�ستمر يف البداع واجلمال مهما يكيد الأعداء له و�سيبقى 

لبنان ال�سياحة والطعام الطيب واملوؤ�س�سات ال�سياحية«.

اأما فرعون فقال: »هناك �سجال يف البالد حول انتخاب رئي�س 

للجمهورية وحول الق�سايا ال�سيا�سية ومن يقوم بواجبه يف 

هذا املجال. لكن املجتمع املدين هو مو�سوع فخر واعتزاز 

وحتد لأنه والفن �سورة لبنان احل�سارة والتاريخ وكل ما هو 

جميل«. معترباً اأن الطبخ  جزء من احل�سارة«. 

واأكد اأنه اىل جانب »ما يقوم به اجلي�س والقوى الأمنية من 

دعم ل�سيادة لبنان، فاإن هذه الن�ساطات اأي�سا توؤكد  �سورة 

لبنان اجلميلة«.

 le salon« كذلك افتتح ال�سفري الفرن�سي باتري�س باويل جناح

بعد  لبنان  يف  الوىل  للمرة  ي�سارك  الذي   »du chocolat
اىل  بالإ�سافة  وال�رضق  اآ�سيا  دول  من  العديد  يف  م�ساركته 

دول العامل.

من جهة ثانية، �ساركت جمعيات ريفية �سمن برنامج تنمية 

القطاعات الإنتاجية يف لبنان )LIVCD(، يف مهرجان الطهي 

الطبيعية  الريفية  للمنتوجات  من�سات  واأقامت  بريوت  يف 

وال�سحية. واأتت اجلمعيات الغذائية من خمتلف اأنحاء لبنان 

ق. 
ّ
وقدمت منتوجاتها خالل جل�سات تذو

التابع  لبنان  يف  الإنتاجية  القطاعات  تنمية  برنامج  يعمل 

القت�ساد  حت�سني  على   USAID للتنمية  الأمريكية  للوكالة 

لل�رضكات  الدخل  توليد  على  وامل�ساعدة  وا�ستقراره  اللبناين 

ال�سغرية وخلق فر�س عمل ل�سكان الأرياف وخا�سة الن�ساء 

وال�سباب.

ال�سيف  لبنان  يف  الإنتاجية  القطاعات  تنمية  برنامج  ودعا 

اأداء عرو�س طبخ  �سادي زيتوين خالل مهرجان الطهي، اىل 

جت 
ّ
نات �سحية ومبتكرة وطبيعية. ورو

ّ
ة با�ستخدام مكو

ّ
حي

اجلمعيات الغذائية للفوائد ال�سحية ملنتوجاتها.

ال�سركة العقارية للإنماء والت�سويق �ش.م.ل.

 دعوة إلى جمعية عمومية عادية
سجل تجاري بعبدا رقم/2021089/

العقارية  الشركة  مساهمو  يدعى  الشركة  نظام  بأحكام  عمالً 
العادية  العمومية  الجمعية  جلسة  إلى  ش.م.ل.  والتسويق  لإلنماء 
في  السبت  يوم  برومناد  أوتيل  ـ  الزلقا  منطقة  في  ستنعقد  التي 
األمور  في  للبحث  الظهر  بعد  من  الرابعة  الساعة   2014/12/6

التالية:

إلى تقرير مجلس اإلدارة حول أعمال 2013. االستماع   -  1
وتعيين   2013 عام  عن  المراقبة  مفوض  تقرير  إلى  االستماع   -  2

مفوض مراقبة لعام 2014.
.2013 عام  وحسابات  أعمال  على  الموافقة   -  3

مجلس  وأعضاء  العام  المدير  ـ  اإلدارة  مجلس  رئيس  ذمة  إبــراء   - 4
اإلدارة على األعمال التي قاموا بها خالل عام 2013.

الدائن. المساهمين  حساب  على  الموافقة   -  5
إعطاء التراخيص إلى أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً للمادتين 158   -  6

و159.
القادم  للموسم  تشغيله  وكيفية  المسبح  اســتــالم  مــوضــوع   - 7

.2015
أمور مختلفة.  - 8

رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور هاروتيون ابراهيم زاديكيان

Boecker Public HealthDivasEMF

ايغل ترايدنغ منارة ديري
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من �شهر اإلى �شهر

القت�سادي  امللتقى  ا�سارت تو�سيات 

اىل  اخلروب،  اقليم  يف  الأول 

القت�سادية،  التنمية  تعزيز  اأهمية 

وال�سناعة  الزراعة  قطاعات  يف 

والتكنولوجيا وال�سياحة. 

التجارة  غرفة  مقر  يف  عقد  قد  وكان 

بريوت  يف  والزراعة  وال�سناعة 

مت  �سحايف  موؤمتر  لبنان  وجبل 

امللتقى  تو�سيات  عن  العالن  خالله 

اخلروب،  اقليم  يف  الول  القت�سادي 

اللبنانية  الغرف  احتاد  رئي�س  برعاية 

لبنان  وجبل  بريوت  غرفة  رئي�س 

من  ح�سد  وبح�سور  �سقري،  حممد 

القت�سادية  الهيئات  واع�ساء  روؤ�ساء 

اللبنانية وروؤ�ساء اجلمعيات التجارية 

وفاعليات اقليم اخلروب.

شقير
قامت  ما  »اأن  كلمته   يف  �سقري  اأكد 

ميثل  اخلروب  اقليم  جتار  جمعية  به 

ناجح  وع�رضي  علمي  عمل  ا�سلوب 

واثبت  القت�سادي  الإمناء  اجل  من 

التو�سيات  اإن  العامل.  حول  جناحه 

التي اأعلن عنها من اجل تعزيز التنمية 

لقاءات  عدة  بعد  جاءت  القت�سادية 

جتار  جمعية  نظمتها  واجتماعات 

احتاد  مع  بالتعاون  اخلروب  اإقليم 

غرف التجارة وال�سناعة والزراعة يف 

لبنان والفاعليات القت�سادية ناق�ست 

تواجه منطقة  التي  التحديات  خاللها 

خالل  من  ولكن  خا�س  ب�سكل  الإقليم 

فان  لذلك  ال�سامل.  الوطني  ال�سياق 

م�ساورات  نتيجة  جاءت  التو�سيات 

علمية ومنطقية وبعيدة من التمنيات، 

ما يعزز من فر�س النجاح يف حال مت 

اتباعها وتطبيقها«. 

الجميل
لبنان  احتاد جتار جبل  رئي�س  واأ�ساد 

امللتقى  »بتنظيم  اجلميل:  ن�سيب 

الذي  اخلروب  اقليم  يف  القت�سادي 

يجب ان يكون مثال يحتذى به من قبل 

حاجات  لتحديد  الخرى  اجلمعيات 

اخلطط  ور�سم  الإمنائية  مناطقهم 

وال�سرتاتيجيات للنهو�س بها«. 

ومتنى ان »جتد التو�سيات التي �سيتم 

التنفيذ،  اىل  طريقها  اليوم  اإعالنها 

ول  منها  املرجوة  الهداف  لتحقيق 

على  وتنميتها  املنطقة  تطوير  �سيما 

امل�ستويني القت�سادي والجتماعي«. 

منصور
اقليم  بلديات  احتاد  رئي�س  واألقى 

اخلروب ال�سمايل الرائد املتقاعد حممد 

»يف  فيها  قال  كلمة  من�سور  بهيج 

بنود  اليوم،  وزعت  التي  التو�سيات 

متعلقة بالعمل البلدي وحتديدا بالدور 

بالبلديات  قانونا  املناط  التنموي 

احتاد  يف  ونحن  البلديات.  وباحتاد 

يف  ال�سمايل،  اخلروب  اقليم  بلديات 

انتظار هيئة املتابعة التي تنامى اىل 

القطاع اخلا�س  ت�سكيلها من  م�سمعنا 

ولبحث  ملناق�ستها  اخلروب،  اقليم  يف 

اأجل تنفيذها �سمن  �سبل التعاون من 

�رضاكة حقيقية نتطلع اىل اقامتها مع 

القطاع اخلا�س«.

اخلروب،  اقليم  منطقة  »اإن  وا�ساف 

تتعر�س  اللبنانية  املناطق  ك�سائر 

تاأزما  يزيدها  كبرية،  ل�سغوط  اليوم 

اىل  يحتاج  الذي  القت�سادي  الو�سع 

عناية فائقة«.

عالء الدين
اقليم  جتار  جمعية  رئي�س  واأ�سار 

اخلروب احمد حميي الدين عالء الدين 

يف كلمته: اىل ان »امللتقى �سهد حدثًا 

على  الوىل  للمرة  ح�سل  ا�ستثنائيًا 

يف  متثل  لبنان،  يف  املناطق  �سعيد 

�سندوق  اإن�ساء  عن  الر�سمي  الإعالن 

ال�ستثمارات  وجذب  امل�ساريع  دعم 

اإجناز مهم من  اإنه  اخلروب.  اقليم  يف 

امل�ساريع  اقامة  على  امل�ساعدة  �ساأنه 

القت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف 

يف القليم، والتخفيف من الجراءات، 

وازالة بع�س املعوقات التي راأينا انها 

اعاقت يف املا�سي اقامة امل�ساريع«. 

املوؤمترون  ا�ستعر�س  »لقد  وقال 

العمل،  جل�سات  يف  وامل�ساركون 

الدرا�سات والأفكار املطروحة، وجرى 

نقا�س م�ستفي�س حول املعوقات التي 

القت�سادية  القطاعات  بع�س  تواجه 

القليم،  يف  ا�سرتاتيجية  اعتربت  التي 

الملتقى االقتصادي االول يؤكد اهمية االستثمار في التنمية 

التوصيات تدعو تعزيز بيئة األعمال في إقليم الخروب
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التو�سيات  ببع�س  امللتقى  وخرج 

املهمة«.

التوصيات
وتال عالء الدين ابرز التو�سيات التي 

»اإن  فيها:  وجاء  امللتقى  اليها  خل�س 

ال�ستثمار  هو  التنمية  يف  ال�ستثمار 

الوطان  �سيانة  يف  فاعلية  الكرث 

الناجت  رفع  اإن  املجتمعات.  وحماية 

املتاح  الوحيد  ال�سبيل  هو  املحلي 

اللبناين  القت�ساد  م�سكالت  ملعاجلة 

من  الناجتة  الجتماعية  والتوترات 

�سعف القت�ساد ومن هنا، فاإن تعزيز 

يف  ي�سب  املناطق  يف  العمال  بيئة 

هذا الجتاه. 

كما  حماية،  اىل  حتتاج  �سناعة  كل 

الطق�س،  انتاجها مع  كل زراعة يتقلب 

لن  تعوي�س،  اىل  دائم  ب�سكل  وحتتاج 

يف  لها  مكان  ول  ا�سرتاتيجية  تعترب 

لإقامته  ن�سعى  وم�ستدام  اآمن  اقت�ساد 

اقليم  منطقة  اإن  اخلروب.  اقليم  يف 

من  اأكرث  اىل  �سنويا  حتتاج  اخلروب 

3000 فر�سة عمل جديدة. ومن الطبيعي 
مير  التي  اخلا�سة  الظروف  ت�سمح  األ 

ا�ستيعاب  من  العام  للقطاع  البلد،  بها 

اإل ن�سبة قليلة منهم. اما فر�س العمل 

القطاع  يوفرها  اأن  املمكن  من  التي 

اخلا�س على م�ستوى الوطن او اخلارج 

تتعاظم  قد  انح�سار. من هنا  اىل  فهي 

يف  املحلي  اخلا�س  القطاع  م�سوؤولية 

كل  اتخاذ  علينا  الذي  اخلروب  اقليم 

م�ساريع  ليطلق  مل�ساعدته  الإجراءات 

الكفاءات  ا�ستيعاب  جديدة قادرة على 

اجلديدة اخلارجة اىل اأ�سواق العمل.

في القطاع الزراعي:  
منتج  اقت�سادي  قطاع  الزراعة  اإن 

وهي تتحول اىل �سناعة متكاملة تبداأ 

بالأبحاث والتطوير وتنتهي بالت�سويق. 

الزراعة لي�ست قطاعا اجتماعيا ينبغي 

دعم العاملني فيه ماليا من قبل الدولة، 

قدرات  اىل  يحتاج  اإنتاجي  عمل  بل 

وكفاءات لتعزيز تناف�سيته يف الأ�سواق 

هي  هذه  والدولية.  والعربية  املحلية 

الزراعي  القطاع  تطوير  ا�سرتاتيجية 

يف القليم املرتبطة بقراءة مو�سوعية 

للنتائج املتمخ�سة عن جولت الدوحة 

التجارة  منظمة  يف  التفاو�سية 

وعلى  لبنان  يبدو  والتي  العاملية 

امل�ستفيدين  اكرث  متوقع  هو  ما  عك�س 

اخلا�س  قطاعه  لتمتع  اإقليميا،  منها 

منتجاته  ت�سويق  يف  كبرية  بتجارب 

من دون دعم او حماية من الدولة وهو 

ما �سي�سبح مفرو�سا على جميع الدول 

خالل ال�سنوات القليلة القادمة.

في القطاع الصناعي: 
املدينة  تنفيذ  يف  بالبدء  املطالبة 

ال�سناعية يف القريعة وربطها ب�سبكة 

طرقات حديثة مبناطق ال�سوف واقليم 

الفكرة  وهي  و�سيدا،  وجزين  اخلروب 

ال�سهيد  الرئي�س  لتحقيقها  �سعى  التي 

رفيق احلريري واأقر لهذه الغاية مر�سوم 

اإن�سائها يف جمل�س الوزراء وكل ما هو 

مطلوب اليوم هو البدء بالتنفيذ. اإعطاء 

العلمية  البحوث  لتمويل  الكايف  احليز 

اجلامعات  مع  البحثي  التعاون  ودعم 

يف  املتواجدة  وخا�سة  اللبنانية 

احتاد  مع  التعاون  و�سيدا.  الدبية 

التجارة  وغرفة  اللبنانية  الغرف 

وال�سناعة والزراعة يف بريوت وجبل 

لبنان وجمعية ال�سناعيني اللبنانيني 

اأجل  الغذائية من  وجمعية ال�سناعات 

املنتوجات  ت�سويق  على  امل�ساعدة 

وخا�سة  اخلروب  اقليم  يف  ال�سناعية 

من ناحية ت�سجيع �سغار ال�سناعيني 

على ال�سرتاك يف املعار�س اخلارجية.

قطاع التكنولوجيا:
املتميزة  الكفاءات  توافر  اىل  بالنظر 

املوؤمترون  يو�سي  اخلروب،  اقليم  يف 

اقت�سادي  ملتقى  لإقامة  بالتح�سري 

لدر�س  التكنولوجيا  بقطاع  خا�س 

املنطقة  حتويل  اىل  الآيلة  ال�سبل 

يف  لال�ستثمارات  جاذبة  منطقة  اىل 

املوؤمترون  يو�سي  كما  املجال.  هذا 

يقدمها  التي  احلوافز  من  بال�ستفادة 

م�رضف لبنان يف هذا املجال وخا�سة 

الإمكانات  يوفر  الذي   331 التعميم 

البتكارات  لإطالق  الالزمة  املالية 

الذي  الرقمي  القت�ساد  جمال  يف 

يعترب بوابة اأ�سا�سية لنه�سة فعلية يف 

دعم  �ساأنه  من  الذي  املعرفة  اقت�ساد 

تناف�سية القطاعات القت�سادية كافة 

وخا�سة القطاع ال�سناعي.

في القطاع السياحي:
نظرا للطبيعة اخلالبة التي يتمتع بها 

اجلغرايف  وملوقعه  اخلروب،  اقليم 

امل�ساريع  اإقامة  بوادر  تبدو  املتميز، 

والبيئية  الريفية  لل�سياحة  املخ�س�سة 

بالتوا�سل  املوؤمترون  يو�سي  واعدة، 

مع وزارتي ال�سياحة والثقافة ومنظمة 

والثقافة  للرتبية  املتحدة  المم 

تاأهيل  برامج  تفعيل  لإعادة  والعلوم، 

الإقليم  يف  املتواجدة  الأثرية  املراكز 

ح�سارية  قيمة  بع�سها  ميثل  والتي 

كفالت  �رضكة  اىل  الطلب  عاملية. 

القطاع  ت�سجيع  �سبل  درا�سة  اإعادة 

على  الر�ساميل  واأ�سحاب  اخلا�س 

ال�ستثمار يف م�ساريع �سياحية داخل 

القليم ولي�س فقط على ال�ساطىء وهذا 

ال�رضكة  قرار  يف  النظر  اإعادة  يتطلب 

عدم كفالة �رضكات الرتويج ال�سياحي 

جذب  يف  اأ�سا�سيا  عن�رضا  تعترب  التي 

اىل  والجانب  املحليني  ال�سائحني 

املنطقة«.
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اللبنانيني  الأعمال  رجال  جتمع  نظم 

غداء  زمكحل،  فوؤاد  الدكتور  برئا�سة 

املالية  املوؤ�س�سات  ممثلي  مع  وحواراً 

الإقليمي  املدير  بلحاج  فريد  الدولية: 

حممد   ،)World Bank( الدويل  للبنك 

النقد  ل�سندوق  الإقليمي  املدير  احلاج 

املدير  جاكوبز  طوم   ،)IMF( الدويل 

 .)IFC( الإقليمي ملوؤ�س�سة التمويل الدولية

�رضيحة  مناق�سة  اىل  اللقاء  هذا  وهدف 

املوؤ�س�سات  راأي  على  لالطالع  وبناءة 

القت�سادي  الو�سع  اإزاء  الدولية  املالية 

والتوقعات  والروؤى  لبنان،  يف  احلايل 

للتعامل مع  املقبلة واقرتاحاتهم  للفرتة 

هذه الأزمة غري العادية.

ال�سيا�سيني  من  ح�سد  اللقاء  ح�رض 

امل�رضفية  والهيئات  والدبلوما�سيني 

اىل  بالإ�سافة  والقت�سادية،  واملالية 

اقت�سادية  جمعيات  وروؤ�ساء  نقابيني 

واأهلية. 

اأن:  اللقاء   يف  زمكحل  فوؤاد  د.  واأكد 

من  الإقليميني  امل�سوؤولني  مع  »احلوار 

البنك  العاملية:  القت�سادية  املوؤ�س�سات 

الدويل  التمويل  و�سندوق    )BM(الدويل

 )IFC( الدويل  التمويل  وموؤ�س�سة   )IMF(

هو لالطالع على راأيهم وروؤيتهم، وحتليل 

بن�سائحهم...  والأخذ  وقلقهم  خماوفهم 

يف ما يخ�س الفرتة والأزمة الإقت�سادية 

والجتماعية غري العادية وال�سعبة التي 

مير بها كل من لبنان ودول املنطقة«.

واأكد اأن �سوؤالني مهمني يجب اأن يطرحا: 

كونهما  نتوجه؟  اأين  واإىل  نحن؟  »اأين 

الو�سول  ي�سكالن نقطة النطالق ونقطة 

الوقت  يف  باخلري  يب�رضان  ل  وهما 

احلا�رض اإمنا لبد من حتديدهما بو�سوح 

ملواجهتهما ب�سورة اأف�سل«.  

الإقليمي  املدير  بلحاج  فريد  ث 
ّ
حتد ثم 

موا�سيع:  ثالثة  فرّكز على  الدويل  للبنك 

على  ال�سورية  الأزمة  تداعيات  »اأوًل: 

امل�ستوى  على  كان   
ً
�سواء لبنان، 

القت�سادي اأو الجتماعي. ثانيًا: تعاون 

املجتمع الدويل، ول �سيما البنك الدويل، 

مع لبنان لتقلي�س وقع هذه الأزمة على 

الوجوب  وثالثًا:  مواطنيه.  وعلى  البلد 

باإ�سالحات  لبنان  يف  للقيام  احلتمي 

جذرية وحمورية لإنعا�س القت�ساد«.

يف  قدمًا  امل�سي  اىل  لبنان  ودعا 

الإيجابية  وال�سيا�سات  الإ�سالحات 

اقت�سادي  منو  منها  ينتج  �سوف  التي 

يحّفز فر�س العمل للمواطنني اللبنانيني 

وبالأخ�س ال�سباب.

الدويل  البنك  مبادرات  اىل  ولفت 

تجمع رجال األعمال يجري حواراً مع المؤسسات 
المالية الدولية ويقدم اقتراحات لألزمة االقتصادية 

فريد بلحاجمحمد الحاجتوماس جاكوبد. سعد العنداريد. فؤاد زمكحل

الوزراء السابقون نقوال نحاس وفريج صابونجيان وعادل قرطاس وسامي حداد ورئيس تحرير مجلة »الصناعة واإلقتصاد« فارس سعد الوزراء السابقون محمد رحال وريا الحسن

من �شهر اإلى �شهر
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فؤاد زمكحل - - فرنسوا باسيل وجاك صراف

نديم قصار وغسان عساف وسليم حبيب

جانب من الحضور

د.فؤاد زمكحل وسليم صايغ وصالح سالم

 جوزف طربيه وتوماس جاكوب وفؤاد زمكحل ونايلة معوض 
وجيوسيبي مورابيتو

غابي تامر ؤاحمد طبارة

فؤاد زمكحل وفريد بلحاج

-  - وجيه البزري - - توفيق دبوسي وعبدو جفال

فرنسوا باسيل وآلن عون وفؤاد زمكحل وفؤاد مخزومي

البنك:  اإن  وقال  لبنان،  لدعم  املخ�س�سة 

الت�سدي  يف  لبنان  م�ساعدة  على  »عمل 

ازدواجية  مقاربة  عرب  التحديات  لتلك 

الطارئة  تركز على ال�ستجابة للحاجات 

ودعم الإ�سالحات الهيكلية«.  

الرئي�س الإقليمي  ثم حتدث حممد احلاج 

النمو  اأن  الدويل  النقد  ل�سندوق 

القت�سادي كان  �سعيفا حيث بلغ 2 % 

و   2013-2011 املتو�سط خالل  فقط يف 

يف   %  2.6 النمو  يكون  اأن  املتوقع  من 

اأن  فنتوقع   2015 العام  يف  اأما   .2014
يزداد النمو ليبلغ 3.7 %..

النمو  يظل  اأن  املتوقع  من  انه  واأ�ساف 

املتو�سط، وهذا  املدى  % على   5 اأقل من 

لتح�سني  املطلوب  من  اأقل  امل�ستوى 

م�ستويات املعي�سة.

عدم  اإن  البع�س،  اىل  »وبالن�سبة  وتابع: 

�سعف  اإىل  يوؤدى  املالية  النظم  تطور 

القدرة التناف�سية الإنتاجية ما يوؤثر �سلبًا 

يف اإمكانات النمو يف هذه البلدان«. 

يظل  �سوف  عام،  ب�سكل  »ولكن  وقال: 

من  بكثري  اأقل  القت�سادي  الن�ساط 

القت�ساديات  يف  ال�سائد  املتو�سط 

النامية  والقت�سايادات  ال�ساعدة 

الأخرى«. 

ملوؤ�س�سة  الإقليمي  الرئي�س  حتدث  كما 

وبادر  جاكوب�س  توم  الدولية  التمويل 

التمويل  موؤ�س�سة  على  ال�سوء  اإلقاء  اىل 

الدولية التي اأن�سئت عام 1956 كجزء من 

جمموعة البنك الدويل، وتركز يف عملها 

البنك  اأن  القطاع اخلا�س، يف حني  على 

الدويل كان يتوىل تقدمي ال�ست�سارات اىل  

احلكومات.

تقدمي  هو  املوؤ�س�سة  �ساأن  »اإن  وقال: 

الن�سائح اىل ال�رضكات اخلا�سة يف �سبيل 

حت�سني التنمية القت�سادية لديها وخلق 

قرو�س  بتقدمي  وتقوم  العمل.  فر�س 

طويلة الأمد وبتاأمني املنتجات من اأجل 

متويل الأعمال التجارية، اإذ ترتكز فل�سفة 

على  احل�سول  على  لديها  ال�ستثمار 

املخاطر  مع  بالتوازن  جتارية  عائدات 

التجارية«. 

اأن  يجب  ال�ستثمارات  »جميع  اأن  واأكد 

مايل«.   عائد  خلف  تنموي  بربح  تت�سم 

على  مثاًل  تعمل  »املوؤ�س�سة  اأن  واأو�سح 

متويل  خالل  من  للعمل  فر�س  اإيجاد 

وخدمات  املبيع  قطاع  يف  �رضكات 

راأ�سمال  تاأمني  خالل  من  اأو  الإعمار، 

لتو�سيع  مالية  ملوؤ�س�سات  الأمد  طويل 

رقعتها اإقليميا. وهذا ما فعلته يف لبنان 

خالل ال�سنوات الفائتة«.
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التجارة  غرف  احتاد  رئي�س   
َ
اأقام

رئي�س  لبنان  يف  والزراعة  وال�سناعة 

�سقري،  حممد  لبنان  وجبل  بريوت  غرفة 

 تكرمييًا يف نادي الأعمال يف مقر 
ً
غداء

ال�سناعيني  عميد  �رضف  على  الغرفة، 

رئي�سًا  انتخابه  ملنا�سبة  ال�رضاف  جاك 

بح�سور  املتو�سط،  اأعمال  رجال  لحتاد 

وزير ال�سناعة ح�سني احلاج ح�سن، وزير 

رئي�س  حكيم،  اآلن  والتجارة  القت�ساد 

الق�سار،  عدنان  القت�سادية  الهيئات 

ال�سابقني،  والوزراء  ال�سفراء،  من  وح�سد 

القت�سادية  الهيئات  واأع�ساء  وروؤ�ساء 

والفعاليات النقابية والجتماعية.

شقير
وقال �سقري يف املنا�سبة: »نحن ل ن�سعى 

اخلارطة  على  وجودنا  اإثبات  اىل  فقط 

دورا  لنلعب  اإمنا  العاملية،  التجارية 

التجارية  احلياة  يف  وموؤثراً  قياديًا 

العاملية«.

»انتخابكم  قائاًل:  ال�رضاف   
َ
وخاطب

املتو�سط،  اأعمال  رجال  لحتاد  رئي�سًا 

تقدير لجنازاتكم املتعددة على ال�سعيد 

يف  املتعددة  ولنجاحاتكم  ال�سخ�سي 

بقيادتها  قمت  التي  املوؤ�س�سات  قيادة 

خالل م�سريتكم املهنية. كما ان اختياركم 

 اىل رغبة الحتاد 
ُ
رئي�س هذا الحتاد ي�سري

التي  الهداف  بتحقيق  قدمًا  بامل�سي 

»ان  وا�ساف:  اجلها«.  من  الحتاد  بني 

املتو�سط  دول  بني  التجاري  التكامل 

اوروبا  بني  والعمال  التجارة  وت�سجيع 

اأن  �ساأنهما  من  هدفان  املتو�سط  ودول 

من  بالكثري  املنطقة  دول  على  يعودا 

بتحقيقهما.  الظروف  �سنحت  اإذا  املنافع 

لقد مت حتقيق الكثري يف هذا املجال لكن 

وعبارة  اكرب.  الطموح  لن  اكرب  القابلية 

املنا�سب يف  املكان  املنا�سب يف  الرجل 

التوقيت املنا�سب ل ميكن ان تكون اكرث 

�سدقًا من اختيار جاك �رضاف على را�س 

الحتاد«.

حكيم
ال�رضاف  باجنازات  حكيم  الوزير  وا�ساد 

وا�سفا  والجتماعية،  القت�سادية 

واأب  واملثال  والقدوة  بـ»املميز  اياه 

لل�سناعة«، وقال »ال�رضاف ي�ستحق هذا 

اللقب وكل اللقاب الآتية«.

صراف 
لالقت�ساد  »التكرمي  ان  �رضاف  واعترب 

اخلا�س«،  وللقطاع  وللبنان  اللبناين 

بالتعاون  العمل  �رضورة  على  م�سدداً 

بني احتاد غرف املتو�سط واحتاد رجال 

اللبنانيني  والوزراء  املتو�سط  اأعمال 

ال�رضاكة  اتفاق  من  لال�ستفادة  املعنيني 

�رضورة  على  �سدد  كذلك  اف�سل.  ب�سكل 

يف  جديدة  ا�سواق  فتح  على  الرتكيز 

اخلارج امام اللبنانيني.

جاك الصراف رئيسًا التحاد رجال أعمال المتوسط

من �شهر اإلى �شهر

جانب من الحضور

الوزيران آالن حكيم وحسين الحاج حسن وتوفيق دبوسي ومحمد شقير وجاك صراف وادمون جريصاتي ومحمد صالح

نبيل الجسر والوزير حسين الحاج حسن وجاك صراف وعبدالرحيم دياب
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م�شارف

اأ�سار حاكم م�رضف لبنان ريا�س �سالمة، 

�سابقًا اإىل اأّن »ن�سبة القرو�س ال�ستهالكية 

و�سلت اإىل 50 يف املئة من مدخول الأ�رضة 

فيه  ي�سيطر  الذي  الوقت  يف  اللبنانية«، 

القطاعات  معظم  على  القت�سادي  الركود 

بالأحداث  تاأثراً  والإنتاجبة  اخلدماتية 

اح، 
ّ
ال�سي غاب  اإذ  ة. 

ّ
والإقليمي املحّلية 

وارتفعت كلفة نقل ال�سادرات ب�سبب احلرب 

امليزان  يف  العجز  ارتفع  كما  �سورية،  يف 

�سوق  على  اجلمود  و�سيطر  التجاري، 

والقدرة  املبيعات  وانخف�ست  العقارات، 

ال�رضائية للمواطن.

اإطار  و�سمن  رات، 
ّ
والتطو الواقع  هذا  اأمام 

الركود  �سوء  يف  واحلذر  احليطة  �سيا�سة 

الذي تظهره املوؤ�رضات القت�سادية واملالية 

ريا�س  لبنان  م�رضف  حاكم  اأ�سدر  كافة، 

الو�سيط  القرار  الأخرية،  الفرتة  يف  �سالمة 

امل�سارف  فيه  دعا  الذي   ،11831 الرقم 

يف  الت�سّدد  اإىل  كافة  املالية  واملوؤ�س�سات 

اإعطاء القرو�س ال�سخ�سية وال�سكنية، وهنا 

 القرار:
ّ

اأبرز ما جاء يف ن�س

الو�سيط  القرار  عن  ن�سخة  ربطًا  »نودعكم 

2014/8/21 املتعّلق  11831 تاريخ  الرقم 

بتعديل القرار الأ�سا�سي الرقم 7776 تاريخ 

والتوظيف  الت�سليف  2001/2/21 عمليات 
بالتعميم  املرفق  وامل�ساركة  وامل�ساهمة 

الأ�سا�سي الرقم 81، وهنا ن�سه: »اإن حاكم 

النقد  قانون  على   
ً
بناء لبنان،  م�رضف 

و174   70 املادتني  �سيما  ول  والت�سليف 

الرقم  الأ�سا�سي  القرار  على   
ً
وبناء منه، 

وتعديالته،   2001/2/21 تاريخ   7776
والتوظيف  الت�سليف  بعمليات  املتعلق 

قرار  على  وبناء  وامل�ساركة،  وامل�ساهمة 

املتخذ  لبنان  مل�رضف  املركزي  املجل�س 

 ،2014/8/20 يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 

ر ما ياأتي:
ّ
يقر

املادة الأوىل: يلغى ن�س عبارة »القرو�س 

املوقع  الربوتوكول  اإىل  ا�ستناداً  املمنوحة 

لالإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة  من  كل  مع 

املتطوعني  الع�سكريني  اإ�سكان  وجهاز 

تعا�سد  و�سندوق  املهجرين  ووزارة 

المن  لقوى  العامة  واملديرية  الق�ساة 

البند  من  ز  الفقرة  يف  الواردة  الداخلي« 

ال�سا�سي  القرار  من  الثالثة  املادة  من   1
2001/2/21 وي�ستبدل  7776 تاريخ  الرقم 

بالن�س الآتي: »القرو�س املمنوحة ا�ستناداً 

اإىل الربوتوكول املوقع مع كل من املوؤ�س�سة 

العامة لالإ�سكان وجهاز اإ�سكان الع�سكريني 

و�سندوق  املهجرين  ووزارة  عني 
ّ
املتطو

لقوى  العامة  واملديرية  الق�ساة  تعا�سد 

لالمن  العامة  واملديرية  الداخلي  المن 

العام«.

املادة الثانية: ي�ساف اإىل القرار ال�سا�سي 

املادة   2001/2/21 تاريخ   7776 الرقم 

الثالثة مكرر التايل ن�سها: »املادة الثالثة 

مكرر:

 اواًل: 
تعترب  املادة،  هذه  احكام  تطبيق  لغايات 

»قرو�س التجزئة«. Retail Loans القرو�س 

ال�سيارات،  قرو�س  فيها  مبا  الإ�ستهالكية 

وخطوط  التعليم،  قرو�س  الطالب،  قرو�س 

 Revolving Credits املتجددة  الئتمان 

واحل�سابات  الئتمان  بطاقات  فيها  مبا 

اجلارية، والقرو�س ال�سكنية.

ثانيًا: 
عند  املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  على 

منح عمالئها »قرو�س جتزئة«:

د مبا ياأتي:
ّ
1 – التقي

وا�سحة  �سيا�سة  ن 
ّ
يت�سم نظام  و�سع  اأ- 

ملنح »قرو�س التجزئة«.

اأو  ال�سيارة  قر�س  من  اأي  يتجاوز  األ  ب- 

القر�س ال�سكني املمنوح ل�رضاء م�سكن اول 

�سعر  من  اق�سى  كحّد  املئة،  يف   75 ن�سبة 

ال�سيارة اأو امل�سكن مو�سوع القر�س، وذلك 

مع الحتفاظ مبا ن�ست عليه الفقرة ز من 

البند 1 من املادة الثالثة اأعاله يف ما خ�س 

القرو�س ال�سكنية الخرى.

ج- األ يتجاوز جمموع الت�سديدات ال�سهرية 

»لقرو�س التجزئة« كافة ن�سبة 45 يف املئة 

35 يف املئة  العائلة، منها ن�سبة  من دخل 

كحّد اق�سى للقرو�س ال�سكنية.

تتاألف  الن�سبتني  هاتني  احت�ساب  لغاية 

العائلة من الزوج والزوجة.

اأي  ر�سيد  على  خا�سة  موؤونة  تكوين   2-

من »قرو�س التجزئة«، عند بروز موؤ�رضات 

تعرث بت�سديده.

ن�سبة املوؤونة على ر�سيد القر�س.

ر�سيد  �سايف  على  املوؤونات  حتت�سب   3-

القر�س:

بعد تنزيل قيمة ال�سمانات النقدية املقدمة 

 60 ون�سبة  ال�سكنية  القرو�س  مقابل  يف 

يف املئة من القيمة التخمينية لل�سمانات 

العقارية اأو من القيمة التاأمينية، اأيهما اأقل.

 سالمة يدعو المصارف للتشّدد 
في إعطاء القروض الشخصية والسكنية 
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اإىل  بالن�سبة  النقدية  ال�سمانات  قيمة 

»قرو�س التجزئة« الخرى.

-4 تكوين »احتياطي عام يف مقابل حمفظة 

املوؤونات  تنزيل  بعد  التجزئة«،  قرو�س 

نة مقابلها، مبا يوازي ن�سبة 2 يف املئة 
ّ
املكو

 2014 العام  نهاية  يف  املحفظة  هذه  من 

�سنويًا على  املئة  0.5 يف  ن�سبة  اإىل  ا�سافة 

مدى 6 �سنوات اعتباراً من العام 2015 وعلى 

الموال  �سمن  الحتياطي  هذا  حت�سب 
ُ
ي اأن 

  Tier Two Capital امل�ساندة  اخلا�سة 

بغية احت�ساب هذا الحتياطي، ت�ستثنى من 

حمفظة »قرو�س التجزئة« القرو�س ال�سكنية 

وقرو�س الطالب وقرو�س التعليم.

ثالثاّ:
ق اأحكام البند 1 من املقطع »ثانيًا« 

ّ
-1 تطب

التجزئة«  »قرو�س  على  املادة  هذه  من 

املمنوحة بعد تاريخ 2014/10/1.

املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  على   2-

يف   ،2014/10/1 بتاريخ  تكون  التي 

ج  الفقرة  اأحكام  مع  متوافق  غري  و�سع 

1 من املقطع »ثانيًا« من هذه  البند  من 

املادة، عدم منح اأي »قر�س جتزئة« جديد 

بالن�سبتني  د 
ّ
التقي قبل  املعنيني  للعمالء 

ه عنها.
ّ
املحددتني يف الفقرة ج املنو

فور  القرار  بهذا  عمل 
ُ
ي الثانية:  املادة 

�سدوره«.

إشادة أميركية بسياسته المالية والنقدية
سالمة: المصارف اللبنانية ستلبي متطلبات »فاتكا« 

لبنان ريا�س �سالمة  اأكد حاكم م�رضف 

اأن »لبنان ميلك الإمكانات جلبه التطورات 

تها، وذلك 
ّ
التي حتوطه كما املنطقة برم

امل�ستمرة  الدويل  املجتمع  ثقة  بف�سل 

م�ساحله  حماية  على  وقدرته  باأدائه 

واملحافظة على ا�ستقراره النقدي«. وقال 

اأي  الدويل  النقد  �سندوق  لدى  »لي�س 

مالحظات على اأداء لبنان، فهو متفهم ملا 

 فيه املنطقة وتاأثريه علينا«. واأو�سح 
ّ
متر

الذين  ال�سندوق  م�سوؤويل  على  طرح  انه 

الجتماعات  وا�سنطن خالل  التقاهم يف 

ال�سنوية ل�سندوق النقد والبنك الدوليني، 

اىل  ال�سندوق  من  بعثة  اإر�سال  اأمرين: 

بريوت لالإطالع على الو�ساع عن كثب، 

لها لبنان 
ّ
واإعادة تقييم الكلفة التي يتحم

من جراء ا�ستقبال النازحني ال�سوريني.

وا�سنطن،  من  ت�رضيح  يف  �سالمة  وقال 

مع  اأي�سًا  طرح  ال�سوري  »امللف  اإن 

منهم  وطلبنا  الدويل،  البنك  م�سوؤويل 

�سمن  م�ساعدات  جلمع  اجلهود  بذل 

ال�سندوق الئتماين الذي اأن�سئ بالتفاق 

واللبنانيني  لبنان  لدعم  احلكومة  مع 

اللجوء«. ولفت اىل  لون كلفة 
ّ
الذين يتحم

عاملية  م�رضفية  موؤ�س�سات  »ممثلي  اأن 

واأكدوا  اللبنانية،  الأو�ساع  ا�ستطلعوا 

لبنان،  يف  موؤ�س�ساتهم  عمل  ا�ستمرار 

اأند  »�ستاندرد  اإ�سدار  مع  ذلك  وتزامن 

بورز« تقييمًا �سياديًا للبنان حافظت فيه 

م�ستقبلية  نظرة  مع   +B ت�سنيف  على 

اإقرار  ينتظر  الدويل  واملجتمع  »م�ستقرة. 

»اليوروبوند«،  قانون  النواب  جمل�س 

مو�سحًا اأن »املوؤ�س�سات امل�رضفية اأبدت 

لنيتها يف  �سواء  اهتمامًا بهذا املو�سوع 

الكتتاب اأو لإدارة الإ�سدارات«. 

اجتماعاته  خالل  �سالمة  بحث  ذلك،  اىل 

يف  ورافقه  وا�سنطن  يف  جرت  التي 

الدين  �رضف  رائد  الول  نائبه  بع�سها 

حممد  الثالث  نائبه  الآخر  بع�سها  ويف 

مو�سحًا  »فاتكا«  مو�سوع  البعا�سريي، 

هذا  لبنان يف  اعتمدها  التي  ال�سيغة  اأن 

»اتخذنا  قائال:  ا�ستح�سانًا،  لقت  الطار 

يق�سي  امل�سارف  مع  بالتفاق  قراراً 

اخلزانة  مع  م�رضف  كل  يتوا�سل  باأن 

المريكية ويتقيد بالقانون، على ان يلجاأ 

التحقيق  او اىل هيئة  لبنان  اىل م�رضف 

اخلا�سة عند احلاجة للح�سول على الذن 

القانوين لالجابة عن ال�سئلة املطروحة 

اللبنانية  »امل�سارف  ان  واكد  عليه«. 

»فاتكا«،  متطلبات  لتلبية  نف�سها  اأعدت 

كذلك،  الالزمة.  النظمة  لديها  وبات 

املركزي  ا�سدرها  التي  التعاميم  لقت 

المريكية،  ال�سلطات  لدى  ا�ستح�سانًا 

خ�سو�سًا املتعلق منها بطريقة التعاطي 

بني  او  بينها  ما  يف  امل�سارف  بني 

تنظيم  جلهة  او  وزبائنها،  امل�سارف 

املالية  املوؤ�س�سات  ال�رضافة وعمل  مهنة 

والو�ساطة«.

دعم اميركي وإشادة بسياسة 
سالمة المالية والنقدية 

بريوت  اىل  وا�سنطن  من  عودته  وبعد 

حاكم  اأكد  امل�سوؤولني،  كبار  التقى  حيث 

تلقى  اأنه  �سالمة  ريا�س  لبنان  م�رضف 

والنقدية  املالية  ل�سيا�سته  دوليًا  دعمًا 

من  وتقدير  اإ�سادة  حمط  كانت  التي 

جميع امل�ساركني يف اجتماعات �سندوق 

النقد والبنك الدوليني، ومن جميع الذين 

التقاهم خالل زيارته، حيث خلت كل تلك 

مالحظة  اأي  من  والإجتماعات  اللقاءات 

على اأداء �سالمة يف اإدارة ال�سوؤون النقدية 

 على 
ً
ثناء لبنان، بل �سجلت  واملالية يف 

الظروف  ظل  يف  »خ�سو�سًا  الأداء  هذا 

لبنان  بها   
ّ
مير التي  واحل�سا�سة  الدقيقة 

ال�سيا�سية  الناحيتني  من  واملنطقة 

والأمنية، حيث جنح يف حتييد الإقت�ساد 

عن  وامل�رضيف  املايل  وقطاعه  اللبناين 

اأو�ساط  اأفادت  ما  بح�سب  تداعياتهما« 

م�رضفية مطلعة »املركزية«، والتي لفتت 

�سالمة  ب�سيا�سة  الأمريكية  »الإ�سادة  اإىل 

التي جنحت يف منع حدوث اأي خروقات 

امل�رضيف  القطاعني  يف  »ممنوعة« 

ال�سفافية  على  واملحافظة  واملايل، 

بالقوانني  والتام  الوا�سح  والإلتزام 

والأنظمة الدولية اخلا�سة بهما«.

امل�ساورات  اأن  امل�سادر  بع�س  وك�سفت 

حت�سني  كيفية  تناولت  اجلانبني  بني 

امل�سارف اللبنانية يف وجه اأي عمليات 

ا�ستمرار  و�رضورة  م�سبوهة  مالية 

هذه  جّنبت  التي  نف�سها  ال�سيا�سة 

من  توظيفها  ال�ساعة،  حتى  امل�سارف 

يف  الإرهابية  املنظمات  بع�س  جانب 

عدد من دول منطقة ال�رضق الأو�سط التي 

ما  اإيداع  مبا�رضة،  بطرق غري  قد حتاول 

ت�سع يدها عليه من اأموال من طريق بيع 

النفط والغاز من اآبار البرتول يف املناطق 

التي ا�ستولت عليها، اأو عرب طرق اأخرى.
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م�شارف

ة 
ّ
امل�رضفي خدمته  لبنان«،  يف  جرنال  �سو�سيته  »بنك  اأطلق 

 Ubanquity �رضكة  رتها 
ّ
طو التي  ال، 

ّ
اجلو الهاتف  عرب  اجلديدة 

ة 
ّ

م بذلك لعمالء جمموعة SGBL من�س
ّ
Systems Limited، ليقد

للتعديل  قابل  اجلديد  فالتطبيق  القنوات.  دة 
ّ
متعد ة 

ّ
م�رضفي

للهواتف  لغات  بثالث  متاح  وهو  التناول،  و�سهل  ال�سخ�سي 

خالل  من  حتميله  وميكن  ة، 
ّ
اللوحي الكمبيوتر  واأجهزة  الذكية 

ا هند�سة وت�سميم امل�سمون فقد 
ّ
App Store وGoogle Play. اأم

املدير  وقال  وممتع.  �سهل  ل�ستعمال  وتنقيحهما  اإتقانهما  مّت 

العام امل�ساعد جورج �سغبيني، يف »SGBL«: »مع اإطالق تطبيق 

اق واملبتكر يف القطاع«، 
ّ
ال، يوؤّكد البنك دوره ال�سب

ّ
الهاتف اجلو

ب رئي�س »Ubanquity« روي زكا بال�رضاكة اجلديدة مع 
ّ

فيما رح

.»SGBL«

وي�سارك يف اجتماعات »�سندوق النقد«

ومن ناحية اأخرى �سارك وفد من بنك »�سو�سيته جرنال« يف لبنان 

برئا�سة رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام اأنطون �سحناوي، يف 

اجتماعات »�سندوق النقد الدويل« و»البنك الدويل« للعام 2014 

يف وا�سنطن.

كما زار الوفد، مقر »غولدمان �ساك�س« يف وول �سرتيت نيويورك، 

بالنكفني  لويد  العام  املدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  التقى  حيث 

يف  �سحناوي  وبحث  امل�رضف.  ممثلي  كبار  اإىل  بالإ�سافة 

العالقات القائمة بني املوؤ�س�ستني والفر�س امل�سرتكة امل�ستقبلية. 

التوقعـــات  حـــول  النظر  وجـــهات  الطرفان  تبادل  كما 

الأوروبي  النمو  �سيما املخاوف حول  العاملية ل  القتـــ�سادية 

والهبوط املرن يف القت�ساد ال�سيني.

واأكد �سحناوي اأنه »على الرغم من زيادة املخاطر الإقليمية، ل 

يزال القت�ساد اللبناين �سامداً وقواعد القطاع امل�رضيف اللبناين 

يتبعها  التي  وال�سليمة  احلكيمة  ال�سيا�سة  بف�سل  وذلك  �سلبة، 

امل�رضف املركزي اللبناين«.

بنك »سوسيته جنرال« يطلق خدمة عبر الجّوال

احصاءات جمعية المصارف ووزارة المالية: 
ارتفاع الدين العام 239 مليون دوالر إلى 65,86 ملياراً في آب

اأظهرت اإح�ساءات جمعية امل�سارف ووزارة املالية اإرتفاع 

الدين العام املجمل 238.81 مليون دولر يف اآب 2014 اإىل 

65.86 مليار دولر، من 65.62 مليار دولر يف متوز. وبلغت 
ح�سة القطاع امل�رضيف من الدين العام املجمل 57.75 يف 

املئة يف نهاية اآب الفائت. 

 5.36 املجمل  العام  الدين  زاد  فقد  �سنوي،  �سعيٍد  على  اأما 

مليارات دولر مقارنًة بامل�ستوى الذي كان عليه يف نهاية 

اآب 2013، والبالغ حينها 60.5 مليار دولر، وارتفعت ح�سة 

الدين الداخلي اإىل 60.35 يف املئة من اإجمايل الدين العام، 

يف حني تراجعت ح�سة الدين اخلارجي اإىل 39.65 يف املئة، 

اأورد التقرير الأ�سبوعي ال�سادر عن »بنك العتماد  ح�سبما 

اللبناين«.

�سعيٍد  على  املئة  يف   0.49 الداخلي  الدين  �سايف  زاد  كما 

اإىل  لي�سل  �سنوي،  �سعيٍد  على  املئة  يف  و16.05  �سهري 

العام  من  الثامن  ال�سهر  نهاية  مع  دولر  مليار   39.75
 0.18 بن�سبة  الدين اخلارجي  زاد  اإىل ذلك،  اإ�سافًة  اجلاري. 

يف املئة �سهريًا، يف حني �سجل تراجعًا بن�سبة 0.52 يف املئة 

على �سعيٍد �سنوي اإىل 26.11 مليار دولر.

وارتفعت ودائع القطاع العام اإىل 10.26مليارات دولر مع 

نهاية اآب، كما زاد �سايف الدين العام 7.47 يف املئة على 

�سعيٍد �سنوي اإىل 55.59 مليار دولر.

و�سلت  مركبة  �سنوية  بن�سبٍة  املجمل  الدين  �سايف  وتطور 

اإىل 5.54 يف املئة خالل الفرتة املمتدة بني اآب 2007 واآب 

.2014
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»بوب فينانس- بنك بيروت« أول شريك للخطوط الجوية القطرية

نال بنك لبنان واملهجر جائزة »اأف�سل م�رضف يف لبنان للعام 2014« من املوؤ�س�سة 

املالية العاملية املرموقة Global Finance. وذلك �سمن احتفال اأقيم يف وا�سنطن  

وتثني  الدويل.  والبنك  الدويل  النقد  ل�سندوق  ال�سنوية  الإجتماعات  هام�س  على 

اجلائزة على الأداء القوي واملتزن لبنك لبنان واملهجر يف ظل ظروف ا�ستثنائية  

ويف  املدرو�س  الإقليمي  تو�سعه  يف  البنك  جناح  وعلى  واملنطقة،  لبنان  يعي�سها 

على  اآخر  دلياًل  اجلائزة  متثل  كذلك  املتجددة.  املالية  وابتكاراته  خدماته  تطوير 

اأهم املوؤ�س�سات  اختيار بنك لبنان واملهجر »كاأف�سل م�رضف يف لبنان« باإجماع 

املالية العاملية. 

لبنان  بنك  عام  ومدير  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأزهري،  �سعد  ال�سيد  اجلائزة  وت�سلم 

واملهجر، من ال�سيد Joe Giarraputo رئي�س Global Finance. و�سكر ال�سيد اأزهري 

بدوره Global Finance على »هذا التقدير القيم الذي يثبت جدارة البنك و�سوابية 

ا�سرتاتيجيته وتاألقه امل�ستدام كاأحد اأملع البنوك العربية يف املنطقة«.  

 بنك لبنان والمهجر يفوز بجائزة 

»أفضل مصرف في لبنان«
 :BLOM PMI مؤشر

استمرار التراجع 

االقتصادي 

القت�سادي  املوؤ�رض  اأظهر 

�سهريًا  ال�سادر   BLOM PMI
ا�ستمرار   ،Blominvest Bank عن 

�سهر  خالل  القت�سادي  النكما�س 

نقطة   47.6 م�سجاًل  الفائت،  اأيلول 

اآب،  �سهر  يف  نقطة   45.5 مقابل  يف 

»وهو ل يزال دون امل�ستوى احليادي 

القت�سادي  النمو  يف�سل  الذي 

يف  ورد  ما  بح�سب  النكما�س«  عن 

احلوادث  »اأثرت  واأ�ساف:  املوؤ�رض. 

الأمنية املرتبطة بـ«داع�س« و»جبهة 

على  البالد،  �رضق  يف  الن�رضة« 

الطلب فرتاجع الإنتاج لدى �رضكات 

كما  اللبناين،  اخلا�س  القطاع 

انخف�ست الطلبيات الواردة اإليها من 

اخلارج«. يف املقابل، اأبقت ال�رضكات 

حافظت  اإذ  تفاوؤلها  على  اللبنانية 

ما  لديها  ال�رضاء  م�ستويات  على 

زادت  رفع من معدل خمزونها. كما 

اأ�سعار  على  واأبقت  موظفيها  اأعداد 

مبيعاتها عند م�ستويات ت�سجيعية.

يف  القت�سادي  امل�ست�سار  وعّلق 

علي   Blominvest Bank »بلوم« 

اإىل  لفتًا  املوؤ�رض،  نتائج  على  بلبل 

لتحريك  �رضوريًا  �رضطًا  »هناك  اأّن 

يتمثل  النتعا�س  نحو  القت�ساد 

الداخلي  ال�سيا�سي  البيت  تنظيم  يف 

نحو  حا�سمة  خطوة  يف  وال�رضوع 

انتخاب رئي�س للجمهورية«.

�س.م.ل«،  فينان�س  بوب  »�رضكة  عقدت 

يف  يونيون  لوي�سرتن  معتمد  وكيل 

�رضاكًة  بريوت«  لـ»بنك  التابعة  لبنان، 

ا�سرتاتيجية مع اخلطوط اجلوية القطرية، 

معتمدة  دفع  �رضيكة  اأول  بذلك  لت�سبح 

لل�رضكة يف لبنان.

اأمام  تتيح  �سوف  الطرفني  بني  ال�سرتاتيجية  ال�رضاكة  هذه 

م�سافري اخلطوط اجلوية القطرية اإمكانية دفع تذاكر �سفرهم 

qatarairways. موقع  عرب  املحجوزة 

من  اأي  يف  تامة  و�سهولة  ب�رضعة   com
مراكز بوب فينان�س الـ700 املنت�رضة على 

امتداد الأرا�سي اللبنانية.

بوب  »�رضكة  مدير  قال  وللمنا�سبة 

النور:  عبد  مايكل  ل«  �س.م.  فينان�س 

»نحن فخورون اأن تكون موؤ�س�ستنا �رضيكة الدفع الأوىل يف 

لبنان املعتمدة من قبل اخلطوط اجلوية القطرية.
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م�شارف

تهديد  ثقل  طوال  �سنواٍت  منذ  العربية  امل�سارف  لت 
ّ
حتم

اإىل  اإ�سافًة  ن�ساطها،  بع�س  على  الأمريكية  العقوبات 

امل�سارف  على  وتبعاتها  املرا�سلة«  »البنوك  م�سكالت 

قانون  العربية  امل�سارف  هموم  اإىل  واأ�سيف  الأخرى. 

حاملي  من  ال�رضيبة،  من  بني 
ّ
املتهر ملالحقة  »فاتكا« 

اجلن�سية الأمريكية، وما اأثاره هذا املو�سوع من م�سوؤوليات 

وتكاليف على عاتق امل�سارف.

وكان احتاد امل�سارف العربية نظم، يف الوليات املتحدة 

الأمريكية قمة م�رضفية متثلت باحلوار امل�رضيف العربي– 

عنوان  حمل  دولية،  جهات  مع  بالتعاون  وذلك  الأمريكي 

»البنوك املرا�سلة«، وذلك يف مقر بنك اأوف نيويورك – يف 

نيويورك. 

وجاءت القمة يف �سوء الإهتمام الدويل والعربي ومن خالل 

واأهمية  وطبيعة  اجلامع  اللقاء  هذا  يف  الوا�سعة  امل�ساركة 

لهذه  العمل  جل�سات  يف  �سارك  حيث  املطروحة،  الق�سايا 

ثون من كبار ال�سخ�سيات 
ّ
ة الأمريكية – العربية متحد

ّ
القم

املتحدة  الوليات  من  والدويل  املايل  القرار  واأ�سحاب 

القطاعني  موؤ�س�سات  ميّثلون  العربي  والعامل  الأمريكية 

وتراأ�س  والرقابية،  الت�رضيعية  وال�سلطات  والعام  اخلا�س 

الوفد  العربية  امل�سارف  اإحتاد  رئي�س   – بركات  حممد 

ة. 
ّ
العربي امل�سارك يف اأعمال القم

ويف بيان �سادر عن الأمانة العامة لالإحتاد اأو�سح الأمني 

اأهميتها  تكت�سب  القمة  هذه  اأن  فتوح  و�سام  لالإحتاد  العام 

الأمريكيني  امل�سوؤولني  مع  والتن�سيق  التوا�سل  خالل  من 

التي  للم�سكالت  حلول  واإيجاد  الأموال  تبيي�س  ملكافحة 

يعاين منها القطاع امل�رضيف«.

 »حواىل 60 اإىل 70 يف املئة من العمليات 
ّ
واأ�ساف فتوح باأن

الدولر،  على  ترتكز  العربي  والعامل  لبنان  يف  امل�رضفية 

للتحّكم  الأمريكية  املرا�سلة  للبنوك  املجال  يف  يف�سح  ما 

 كّل هذه العمليات حول العامل 
ّ
بالعمليات امل�رضفية، اإذ اإن

لت�سهيل  العمل  �رضورة  »على  م�سدداً  خاللها«،  من   
ّ
متر

العربية  البنوك وم�سارفنا  املعامالت وتب�سيطها بني هذه 

مهمة  فر�سة  املوؤمتر  »هذا   
ّ
اأن فتوح  ويرى  واملحلية«. 

 عن وجهة نظرها يف العديد 
ّ

للم�سارف العربية حتى تعرب

من امل�سائل وامللفات املطروحة، وذلك بح�سور وم�ساركة 

اخلارجية  ووزارة  الدويل  النقد  �سندوق  يف  م�سوؤولني 

الأمريكية والبنك املركزي الفدرايل«.

اعرف عميلك
ق فتوح اإىل م�ساألة اأخرى طرحها املوؤمتر وهي عمليات 

ّ
وتطر

التحقق من �سحة البنك والعمالء )مبداأ اعرف عميلك( التي 

م�رضف  مع  التعامل  قبل  الأمريكية،  امل�سارف  بها  تقوم 

 
ّ
ت�رض العمليات  »هذه  اأن  مو�سحًا  اأمريكي،  غري  عميل  اأو 

وبالتايل  جداً،  مكلفة  لأّنها  العربية،  امل�سارف  مب�سلحة 

امل�رضف  مع  التعامل  رف�س  الأمريكية  البنوك  ل  تف�سّ

عميلك،  واعرف  التحقق  مبداأي  تكاليف  ل 
ّ
حتم على  الآخر، 

التي تتخّطى يف اأحياٍن كثرية حجم الربح املتوّقع من هذا 

»العديد  اأن  اإىل  النتباه  ويلفت  امل�رضف«.  ذاك  اأو  العميل 

م�سارف  مع  التعامل  اأوقفت  قد  الأمريكية  امل�سارف  من 

اأو ب�سبب الكلفة العالية لهذين  ا لأ�سباب �سيا�سية 
ّ
اإم عربية 

املبداأين«.

العقوبات
وتناول »م�ساألة العقوبات التي ميكن اأن تفر�سها الوليات 

عميل  ب�سبب  العربية،  امل�سارف  على  الأمريكية  املتحدة 

دفع  بني  ترتاوح  والتي  مثاًل،  الأموال  تبيي�س  يتعاطى 

اأمام خيار  امل�رضف  ي�سع  ما  التعامل،  اأو وقف  الغرامات 

ومل  جهة،  من  املودعني  ثقة  فقد  لأنه  الإقفال،  وهو  وحيد 

يعد مبقدوره التعامل بالدولر لأن هذا المر مير عرب البنوك 

املرا�سلة الأمريكية من جهٍة اأخرى«.

مكافحة  م�ساألة  طرح  من  »الهدف  اأن  اإىل  فتوح  وي�سري 

اأبرز  على  الطالع  هو  املوؤمتر،  يف  الأموال  تبيي�س 

امل�ستجدات يف هذا ال�سدد، والت�سديد على التزام م�سارفنا 

بالتو�سيات ال�سادرة عن منظمة FATF الدولية التي تعنى 

ها فرن�سا«.
ّ
بهذا املو�سوع ومقر

العام ونائب  القن�سل  العمل:  �سارك يف جل�سات  وكانت قد 

الأمريكي  الفدرايل  الحتياطي  »البنك  لـ  التنفيذي  الرئي�س 

يف نيويورك« توما�س باك�سرت، نائب وزير اخلزانة الأمريكية 

غليزر،  دانيال  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  ملكافحة 

الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  عمليات  رئي�سة 

ال�سيا�سات  مكتب  مدير  ليو،  يان  الدويل  النقد  �سندوق  يف 

ومتويل  الأموال  غ�سل  ملكافحة  ال�سرتاتيجي  والتخطيط 

الإرهاب يف وزارة اخلزانة الأمريكية اإمريي كوبار.

الحوار المصرفي العربي - األميركي في نيويورك:

مكافحة تبييض األموال.. وتضييق على المصارف العربية
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التاأم الأع�ساء الفائزون بالتزكية 

امل�سارف  موظفي  لنقابة 

تراأ�سها  جل�سة  يف  لبنان  يف 

متى  ب�سام  �سنًا  الأع�ساء  اكرب 

وجرى  املكتب،  هيئة  وانتخبوا 

النتائج  توزيع املهمات، وجاءت 

)بنك  رئي�سًا  خوري  ا�سد  كالآتي: 

با�سيل  املتو�سط(،ابراهيم  البحر 

التجاري  )البنك  للرئي�س  نائبًا 

لل�رضق الدنى(، علي العمار نائبًا 

الدويل(،  الهلي  )البنك  للرئي�س 

العام  ال�رض  امني  ال�سيد  حكمت 

كري�ستيان  لبنان(،  م�رض  )بنك 

ال�سقر  و�سليم  )فرن�سبنك(  ال�سقر 

�سوريا  لبنك  اجلديدة  )ال�رضكة 

ب�سام  لل�رض،  امينني  ولبنان(، 

امينًا  اللبناين(  )العتماد  متى 

)البنك  ك�ساب  غابي  لل�سندوق، 

اللبناين للتجارة �س.م.ل.( مراقب 

)بنك  عربي  واأكرم  ح�سابات، 

)بنك  م�سلح  وفادي  املوارد( 

بريوت والبالد العربية( وفوؤاد ابو 

وجوين  لبنان(  فدرال  )بنك  جنم 

امل�رضيف(  )العتماد  نوفل 

م�ست�سارين.

بوا�سطة  للدفع  برنامج  »اأف�سل  بجائزة  عوده«  »بنك  فاز 

ة 
ّ
ك« خلدمته املبتكرة »Tap2Pay« عرب تقني

ّ
الهاتف املتحر

ما�سرتكارد  منتدى  خالل   ،NFC املدى  القريب  الّت�سال 

2014 الذي جرى يف �سنغافورة، ملنطقة جنوب  لالبتكار 

�رضق اآ�سيا، وال�رضق الأو�سط واأفريقيا.

350 ممّثاًل  اأكرث من  ويجمع منتدى ما�سرتكارد لالبتكار 

وعن  للبطاقات  وامل�ستحوذة  امل�سدرة  ال�رضكات  عن 

واأفكارهم  خرباتهم  يتبادلون  الذين  ما�سرتكارد  �رضكاء 

الدفع  و�سائل  املنجزات يف �سناعة  اآخر  ويتحاورون يف 

وم�ستقبلها. 

ة وخدمات البطاقات 
ّ
قالت مديرة حلول الدفع الإلكرتوني

ة 
ّ
العاملي لالجتاهات  »نظراً  بدير:  رندا  عوده  بنك  يف 

الهواتف  ا�ستخدام  يف  امل�سبوقة  غري  وللزيادة  اجلديدة 

بوا�سطة  الدفع  و�سائل  يف  عوده  بنك  ا�ستثمر  النّقالة، 

الّت�سال  تكنولوجيا  تطوير  خالل  من  النّقالة  الهواتف 

القريب املدى واإطالقها يف لبنان يف ني�سان 2013« .

هيئة جديدة لنقابة 
موظفي المصارف

بنك »عودة« ينال جائزة »أفضل برنامج للدفع«

اأ�سدر معهد التمويل الدويل تقريراً خف�س فيه توقعاته ال�سابقة لالأداء الإقت�سادي يف 

لبنان، مرتقبًا اأن ت�سل ن�سبة النمو الإقت�سادي احلقيقي يف البالد اإىل 1.5 يف املئة عام 

2014 و3 يف املئة عام 2015.
وجاء هذا التعديل نتيجة ت�ساعد التوترات الأمنية يف �سوريا والعراق، والتي كان لها 

تداعياٍت �سلبية على لبنان. ويف التفا�سيل، �سهد لبنان اإ�ستباكاٍت بني اجلي�س اللبناين 

وامل�سلحني يف بلدة عر�سال، الأمر الذي اأدى اىل تردي الو�سع الأمني يف البالد. 

القت�سادية  والن�رضة  اللبناين«  العتماد  »بنك  ال�سادر عن  الأ�سبوعي  التقرير  وبح�سب 

ال�سادرة عن »بنك بيبلو�س« )Lebanon This Week(، اأ�سار معهد التمويل الدويل اأي�سًا 

لالجئني  املتزايد  التدفق  هو  لبنان  يف  الإقت�سادية  للحركة  الرئي�سي  العائق  اأن  اإىل 

اأيلول  نهاية  يف  كما  ن�سمة  مليون   1.2 اإىل  عددهم  و�سل  الذين  البالد،  اإىل  ال�سوريني 

2014 )27 يف املئة من �سكان لبنان(. 
كما ارتقب التقرير اأن ي�ستقر معدل ت�سخم الأ�سعار على 2.8 يف املئة عام 2014، مقارنًة 

مع 3.2 يف املئة �سنة 2013، قبل اأن يعود ويرتفع اإىل 3.1 يف املئة يف العام 2015. وقد 

توقع تقرير معهد التمويل الدويل اأن يرتفع العجز يف امليزانية العامة اإىل 10.5 يف املئة 

من الناجت املحلي املجمل عام 2014 و10.8 يف املئة عام 2015، مقارنًة مع ن�سبة 9.4 

يف املئة عام 2013.

نتيجًة لذلك، من املرتقب اأن يرتفع الدين العام يف البالد اإىل 146 يف املئة من الناجت 

املئة عام  142 يف  2015، مقارنًة مع  �سنة  املئة  العام و147 يف  املحلي املجمل هذا 

 .2013

 معهد التمويل يتوقع نمو اقتصاد لبنان

1,5 % هذه السنة و3 % عام 2015
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م�شارف

الأموال  تبيي�س  مو�سوع  من  اخلوف  يتزايد 

ومتويل الإرهاب منذ اأحداث 11 اأيلول 2011 

التي هزت كيان الوليات املتحدة الأمريكية. 

العربية  املنطقة  تعي�سه  ما  ظّل  يف  واليوم 

فة، 
ّ
املتطر الإرهابية  املنّظمات  خطر  من 

امل�سارف  على  فاأكرث  اأكرث  ال�سوء  ُي�سّلط 

اأوىل  كاأداة  العربية،  املالية  واملوؤ�س�سات 

ملكافحة اجلرائم املالية.

»احتاد  عام  امني  اأعلن  الو�سع،  هذا  اأمام 

حفل  يف  فتوح،  و�سام  العربية«  امل�سارف 

وحدات  لروؤ�ساء  ال�سنوي  »امللتقى  افتتاح 

الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة 

العربية  املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  يف 

املايل  العمل  جمموعة  »ت�سكيل   ،»2014
العربي ملدراء اللتزام تتاألف من 15 �سخ�سًا 

على  عملها  يرتّكز  عربية،  دولة   15 من 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع  التوا�سل 

ومتويل  الأموال  تبيي�س  مكافحة  �سبيل  يف 

الإرهاب«. 

إقفال حسابات مصارف
الوليات  يف  ه 

ّ
»توج من  فتوح  يحّذر 

املتحدة الأمريكية اىل ت�سديد العقوبات على 

عرب  لبنان،  �سيما  ول  العربية،  امل�سارف 

للم�سارف  املالية  املعاقبة  من  النتقال 

غرامات،  دفع  عرب  مالية  جرائم  تغطي  التي 

»يف  اأنه  ويو�سح  الق�ساء«.  اإىل  الذهاب  اإىل 

ق هذا املنهج نكون اأمام خطر كبري 
ّ
حال طب

جداً، اإذ ميكن اإيجاد اآلية قانونية حتى تقوم 

مدراء  مبقا�ساة  الأمريكية  اخلزانة  وزارة 

الكتفاء  بدل  املخالفة،  حال  يف  البنوك 

بتغرمي امل�رضف مبالغ قد ت�سل بدورها اإىل 

»هذا  اأّن  ويرى  واأكرث«.  دولر  مليارات   10
نتيجة  هو  اليوم  اليه  و�سلنا  الذي  الو�سع 

اجلماعات  تهديد  ظّل  يف  حولنا  يحدث  ما 

الإرهابية وم�سادر متويلها امل�سبوهة، والتي 

اأن  اإىل  م�سرياً  مالية«،  موؤ�س�سات  عرب   
ّ
متر ل 

»هناك اإجراءات اتخذت بحق م�سارف عربية 

موؤّخراً، بحيث اأقفلت وزارة اخلزانة الأمريكية 

الإمارات  يف  �سيما  ول  لديها  ح�ساباتها 

�سريفة  »م�ساألة  من  فتوح  ه 
ّ
وينب العربية«. 

لون اأو موؤ�س�سات 
ّ
الظّل التي يقف وراءها متمو

خارج الرقابة، وبالتايل هناك خوف من اأن 

تكون بيئة حا�سنة لتبيي�س الأموال«.

اإلندماج
حيث  املوفنبك«  »فندق  يف  الإفتتاح  ويف 

لبنانية  م�سارف  يف  اللتزام  مديرو  ح�رض 

وعربية واقت�ساديون لبنانيون وعرب، حتّدث 

اأمني �رض »هيئة التحقيق اخلا�سة يف م�رضف 

»مو�سوع  عن  من�سور  احلفيظ  عبد  لبنان« 

اىل  ال�سعي  اأي  املايل  القطاع  يف  الندماج 

خدمات  يف  املواطنني  من  عدد  اأكرب  اإ�رضاك 

ع 
ّ
القطاع املايل، وذلك ملراقبة العمليات وتتب

م�سادر الأموال، وتعقب الثر الذي قد يدلنا 

ويحّذر  الأموال«.  غ�سل  خلف  يقف  من  على 

من�سور من اأّن »العمليات املالية التي تعود 

لذلك  طبعًا،  بامل�سارف   
ّ
متر ل  لالإرهابيني 

ميكن القول اإّن لهذه التنظيمات اأنظمة مالية 

املالية  املوؤ�س�سات  يتحا�سون  فهم  بديلة، 

املراقبة والت�سالت لأنها اأي�سًا مراقبة«.

احلوالة  نظام  مراقبة  »�رضورة  على  وي�سدد 

اإىل  النتباه  لفتًا  جيداً«،  بالقيود  لاللتزام 

راً 
ّ
تطو �سهدت  الأخرية  الثالث  »ال�سنوات  اأن 

كبرياً يف عمليات تبيي�س الأموال، وبالتايل 

ارتفعت وترية مكافحة هذه الأعمال، وباتت 

املتحدة  الوليات  يف  املفرو�سة  القوانني 

اأّن  اأكرث ت�سّدداً«. ويو�سح  الأمريكية واأوروبا 

امل�سارف  وقادة  مدراء  ملقا�ساة  »التوجه 

رعبًا  ي�سّكل  اأموال،  تبيي�س  وجود  حال  يف 

حقيقيًا اليوم، فاأي �سخ�س يعاقب �ست�رضب 

�سمعته، وبالتايل لن ي�ستطيع بعد ذلك العمل 

»خطورة  من  ه 
ّ
وينب اأخرى«.  موؤ�س�سة  اأية  يف 

الإرهاب«،  ومتويل  الأموال  تبيي�س  جرائم 

 اتخاذها على 
ّ
عار�سًا اخلطوات التي مّت ويتم

امل�ستوى العاملي ملواجهة هذه اجلرائم، ول 

و�سعت  التي  »فاتف«  جمموعة  اإن�ساء  �سيما 

مل�ساعدة  معياراً(   40( املعايري  من  عدداً 

العمليات.  هذه  مكافحة  يف  امل�سارف 

املخاطر  اإدارة  م�ساألة  اإىل  من�سور  ق 
ّ
ويتطر

اأعرف عميلك، مربزاً  امل�سارف، وقانون  يف 

»اأهمية التعاون ملكافحة تبيي�س الأموال يف 

امل�سارف العربية«.

مديرو االلتزام
جرائم  خطورة  من  فتوح  يحّذر  جهته،  من 

غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، وانعكا�ساتها 

م�سرياً  واملجتمع،  القت�ساد  على  اخلطرية 

اأهمية »الدور الذي يوؤديه مدراء اللتزام  اإىل 

يرّتب  وما  ال�سدد،  هذا  يف  امل�سارف  يف 

ذلك عليهم من م�سوؤوليات، فهم يدّققون يف 

ملكافحة  املودعني  ملفات  ويف  احل�سابات 

الأموال وغريها من اجلرائم املالية  تبيي�س 

ومتويل الإرهاب«.

غ�سل  جلرائم  الدولية  للطبيعة  »نظراً  وقال 

من  بد  ل  كان  الإرهاب  ومتويل  الأموال 

مكافحة  �سبيل  يف  العاملية  اجلهود  ت�سافر 

جمموعة  ت�سكيل  مت  ولذلك  اجلرائم،  هذه 

العمل املايل املعروفة با�سم )فاتف(، لو�سع 

املعايري املنا�سبة للرقابة واملكافحة«.

ولفت النتباه اإىل اأنه »بالتوازي مع اجلهود 

الأموال  غ�سل  ظاهرة  ملكافحة  الدولية 

ومتويل الإرهاب اأ�سدرت جلنة بازل للرقابة 

على امل�سارف مبادئ توجيهية حول كيفية 

قيام امل�سارف باإدراج خماطر غ�سل الأموال 

ال�ساملة  اإدارتها  �سمن  الإرهاب  ومتويل 

للمخاطر. ومن ثم اأ�سدرت اللجنة يف كانون 

الثاين 2014 وثيقة ركزت ب�سكل ح�رضي على 

مو�سوع غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب«.

مكافحة  حول  عديدة  عمل  جل�سات  وعقدت 

حيث  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  تبيي�س 

 
ّ
ون يف هذا امللف. وت�ستمر

ّ
حتّدث خرباء ومعني

اأعمال امللتقى حتى �سدور التو�سيات.

الملتقى السنوي لوحدات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

مقاضاة المديرين وقادة المصارف تشّكل رعبًا حقيقيًا
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فيزا  و�رضكة  بيبلو�س  بنك  احتفل 

الأخري  عر�سهما  لقاه  الذي  بالنجاح 

للعديد  اأتاح  الذي  اإيطاليا«  اإىل  »�سافر 

بيبلو�س  بنك  بطاقات  حاملي  من 

�سفر  بتذكرة  نقطة  األف   29 ا�ستبدال 

ال�سيفي  املو�سم  اإيطاليا خالل هذا  اإىل 

ال�سياحي.

لإطالق  حافزاً  النجاح  هذا  وي�سكل 

امل�ستقبل  يف  م�سابهة  مغرية  عرو�س 

اإىل  »�سافر  عر�س  فيها  مبا  القريب 

 19 اإطالقه مقابل  �سيتم  الذي  اأبوظبي« 

األف نقطة/ ميل فقط.

عنوان  حتت  اأقيمت  التي  وللمنا�سبة 

Addio Italy، قال ال�سيد جيلبري زوين، 
املنتجات  ومدير  امل�ساعد  العام  املدير 

بنك  جمموعة  يف  والت�سويق  وال�رضائح 

بيبلو�س، »لقد اأحتنا لزبائن بنك بيبلو�س 

الذين كانوا بحاجة لـ 35 األف نقطة/ميل 

فر�سة  اإيطاليا،  اإىل  ال�سفر  من  للتمكن 

ويف  نف�سها  املغرية  الوجهة  اإىل  ال�سفر 

األف   29 مقابل  ال�سياحي  املو�سم  ذروة 

العر�س  بف�سل  وذلك  فقط،  نقطة/ميل 

مناه �سمن »اأكرم برنامج«. 
ّ
الذي قد

 بنك بيبلوس يحتفل بنجاح عرض 

Share »سافر إلى إيطاليا«

.. ويفتتح فرعه الـ78 في الضبيه
خطته  مع  متا�سيًا 

الهادفة  التو�سعية 

تواجده  تعزيز  اإىل 

املناطق  خمتلف  يف 

بنك  افتتح  اللبنانية، 

جديداً  فرعًا  بيبلو�س 

نهار  ال�سبيه،  يف  له 

اخلمي�س الواقع فيه 23 

 ،2014 الأول  ت�رضين 

الدكتور  بح�سور 

رئي�س  با�سيل،  فرن�سوا 

ومدير  اإدارة  جمل�س 

بنك  جمموعة  عام 

من  وح�سد  بيبلو�س، 

ال�سيا�سية  الفاعليات 

والقت�سادية والجتماعية ومندوبي و�سائل الإعالم.

ال�ساحلي  الأوتو�سرتاد  على  مبوقعه  ال�سبيه  فرع  ز 
ّ
ويتمي

التجارية  املراكز  من  وقربه  ال�سمايل،  املنت  منطقة  يف 

الكربى واملجمعات ال�سكنية يف املنطقة، وتوفريه م�ساحة 

وع�رضية  مريحة 

الزبائن  تالئم 

تطلعاتهم،  وتنا�سب 

جمموعة  وتقدميه 

املنتجات  اأف�سل  من 

امل�رضفية  واخلدمات 

الأفراد  ت�ستهدف  التي 

واملوؤ�س�سات.

وبافتتاح فرع ال�سبيه 

فروع  عدد  يرتفع 

 78 اإىل  بيبلو�س  بنك 

كل  يف  منت�رضة  فرعًا 

ي�سكل  ما  يف  املناطق 

اأو�سع  من  واحدة 

امل�رضفية  ال�سبكات 

يف لبنان. وكباقي الفروع، يفتح فرع ال�سبيه اجلديد اأبوابه 

 8:00 ال�ساعة  من  اجلمعة،  اإىل  الإثنني  من  الزبائن  اأمام 

�سباحًا حتى ال�ساعة 05:30 من بعد الظهر، ويوم ال�سبت من 

ال�ساعة 8:00 �سباحًا حتى ال�ساعة 1:00 من بعد الظهر.
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الصادرات الصناعية اللبنانية خالل الستة اشهر األولى من العام 2014

انخفاض لسنتين متتاليتين

�شادرات �شناعية

كرمية  اأحجار  لوؤلوؤ،  االأوىل:  املرتبة 

 302،9 قيمتها  بلغت  اذ  ثمينة،  ومعادن 

مليون د.اأ. خالل هذه الفرتة.

�سناعة  منتجات  الثانية:  املرتبة 

مليون   265،8 قيمتها  بلغت  اذ  الأغذية، 

د.اأ.

املرتبة الثالثة: اآلت واأجهزة ومعدات 

225،9 مليون  كهربائية اذ بلغت قيمتها 

د.اأ.

عادية  معادن  الرابعة:  املرتبة 

 192،6 قيمتها  بلغت  اإذ  وم�سنوعاتها، 

مليون د.اأ. 

اإح�شاءات اجلمارك اللبنانية

أواًل:  أهم المنتجات المصدرة حسب أقسام التعرفة الجمركية خالل الستة أشهر األولى من العام 2014

واألحجار الكريمة في المرتبة األولى ويليها المواد الغذائية

بلغ جمموع ال�شادرات ال�شناعية خالل 

 2014 العام  من  االأوىل  اأ�شهر  ال�شتة 

امريكي  دوالر  مليون   1،56 قيمته  ما 

خالل  د.اأ  مليون   2،205،3 مقابل  )د.اأ( 

 2013 العام  من  االأوىل  اأ�شهر  ال�شتة 

الفرتة  خالل  د.اأ  مليون   2،0900 و 

بانخفا�س  اأي   2012 العام  من  ذاتها 

ن�شبته 29،2 % مقارنة مع هذه الفرتة 

ن�شبته وانخفا�س   2013 العام   من 

25،3 % مقارنة مع العام 2012.
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للمنتجات  امل�ستوردة  للدول  بالن�سبة 

اأ�سهر  ال�ستة  خالل  اللبنانية  ال�سناعية 

ت�سدرت  فقد  العام2014،  من  الأوىل 

جنوب اأفريقيا لئحة هذه الدول وقد جاء 

ترتيب الدول كما يلي:

املرتبة االأوىل:ت�سدرت جنوب اأفريقيا 

كما ذكرنا هذه املرتبة حيث بلغت قيمة 

 187.1 الفرتة  هذه  اليها  ال�سادرات 

مليون د.اأ. اأي ما يوازي 12 % من القيمة 

الجمالية لل�سادرات ال�سناعية.

املرتبة الثانية: احتلت ال�سعودية هذه 

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�سادرات اليها 

174،3 مليون د.اأ. خالل هذه الفرتة اأي ما 
يوازي 11،2 % من القيمة الجمالية.

المارات  الثالثة:  املرتبة 

العربية،حيث بلغت قيمة ال�سادرات اليها 

خالل هذه الفرتة 144،4 مليون د.اأ. اأي ما 

يوازي 9،2 %.

بلغت  الرابعة:العراق،حيث  املرتبة 

الفرتة  هذه  اليها  ال�سادرات  قيمة 

120،4مليون د.اأ. اأي ما يوازي 7،7 %.

املرتبة اخلام�شة:�سوريا، وبلغت قيمة 

ال�سادرات اليها 102،5 مليون د.اأ.

 ثانيا:أسواق الصادرات الصناعية حسب الدول حيث تصدرت جنوب أفريقيا الئحة الدول المستوردة 
وتليها السعودية

شركة تفنكجيان اخوان شركة حيالني
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�شادرات �شناعية

ثالثا:اسواق الصادرات الصناعية حسب تكتالت الدول خالل الستة أشهر االولى من العام 2014 حيث تصدرت 
الدول العربية المرتبة االولى

العربية  الدول  �سكلت  االوىل:  املرتبة 

خالل هذه الفرتة من العام 2014 ال�سوق 

الرئي�سية لل�سادرات ال�سناعية اللبنانية  

ن�سبة اىل الدول الجنبية ،فقد بلغت قيمة 

ال�سادرات اليها 766،9 مليون د.اأ. اأي ما 

ال�سادرات  جمموع  من   %  49،1 ن�سبته 

ال�سناعية.

الدول  احتلت  الثانية:  املرتبة 

اذ  املرتبة،  هذه  عربية  الغري  الفريقية 

ا�ستوردت ما ن�سبته 22،1 %.

الوروبية  الدول  الثالثة:  املرتبة 

وا�ستوردت ما ن�سبته 18،7 %.

املرتبة الرابعة: الدول الآ�سيوية الغري 

عربية مبا ن�سبته 4،6  %.

اما اأبرز املنتجات امل�شدرة اىل الدول 

العربية فهي:

- منتجات �سناعة الأغذية بقيمة 176،5 

مليون د.اأ.

- اآلت واأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 

131،5 مليون د.اأ.
بقيمة  الكيماوية  ال�سناعة  منتجات   -

106،5 مليون د.اأ.
بقيمة  وم�سنوعاتها  وكرتون   ورق   -

79،9 مليون د.اأ.

جبيلي اخوان شركة الترابة الوطنية
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 رابعًا: توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدرة اليها خالل الستة أشهر األولى 
من العام 2014

واردات اآلالت خالل األشهر الخمسة األولى من العام 2014

من جهة اخرى ،بلغ جمموع قيمة الواردات من الآلت واملعدات ال�سناعية خالل الأ�سهر اخلم�سة الأوىل من العام 2014 نحو 117.6 

مليون د.اأ. مقابل 141 مليون د.اأ.خالل الفرتة عينها من العام 2013، و116،7 مليون د. اأ. خالل الفرتة عينها من العام 2012، اأي 

بانخفا�س بن�سبة 16،6 % مقارنة مع العام 2013، وارتفاع ن�سبته 0،8 % مقارنة مع العام 2012. 

ال�سناعية  ال�سادرات  ان  اىل  هنا  ن�سري 

اأ�سهر  ال�ستة  خالل  اهمها  كان  والتي 

الوىل من العام 2014.

واملعادن  الكرمية  والأحجار  اللوؤلوؤ   -

مليون   302،9 قيمتها  بلغت  اذ  الثمينة 

لئحة  اأفريقيا  جنوب  ت�سدرت  د.اأ.وقد 

اذ  املنتج  لهذا  امل�ستوردة  البلدان 

ا�ستوردت بقيمة 185،8مليون د.اأ.ومن ثم 

 44،1 بقيمة  العربية  المارات  ا�ستوردت 

 36،4 اأ.، وتليها �سوي�رضا بقيمة  مليون د. 

مليون د.اأ.وبلجيكا بقيمة10،4 مليون د.اأ.

- ومن ثم �سادرات ال�سناعات الغذائية 

265،8مليون  قيمتها  بلغت  والتي 

الدول  �سدارة  ال�سعودية  واحتلت  د.اأ. 

امل�ستوردة لهذا املنتج بقيمة 41،1 مليون 

د.اأ. ومن ثم �سوريا بقيمة 36،8 مليون د.اأ. 

والعراق بقيمة 30،5 مليون د.اأ. والمارات 

العربية بقيمة 20،2 مليون د.اأ.

واملعدات  الأجهزة  تليها �سادرات  ثم   -

الكهربائية ،واحتلت العراق لئحة البلدان 

ما  ا�ستوردت  اذ  املنتج  لهذا  امل�ستوردة 

قيمته 39،4 مليون د.اأ. ثم تليها ال�سعودية 

بقيمة  ونيجرييا  د.اأ.  مليون   32،3 بقيمة 

15،4 مليون د.اأ. والمارات العربية بقيمة 
14 مليون د.اأ.

عادية  معادن  وهو  الرابع  املنتج  اما   -

تركيا  ت�سدرت  فقد  وم�سنوعاتها 

اذ  املنتج  لهذا  امل�ستوردة  البلدان  لئحة 

ا�ستوردت ما قيمته 53،2مليون د.اأ. تليها 

قيمته  ما  ا�ستوردت  اذ  كوريا  جمهورية 

22،9 مليون د.اأ.ومن ثم المارات العربية 
بقيمة 12،6 مليون د.اأ. وال�سعودية بقيمة 

8،2 مليون د.اأ.

املتعلقة  الــــقــــرارات  عـــدد  بلغ 
بالرتاخي�س ال�سناعية للم�سانع خالل 

 258  ،2014 العام  من  الول  الن�سف 

الفرتة  قرارات خالل   210 مقابل  قراراً 

ذاتها من العام 2013. 

وقد  �سجل خالل �سهر اأيار �سدور العدد 

الأكرب منها )56 قرارا(. اأما العدد الدنى 

فقد �سجل خالل �سهر ني�سان )24 قراراً(. 

 احتلت القرارات املتعلقة برتاخي�س 
والعدد   %  44،6 الأعلى  الن�سبة  االن�شاء 

 78( الثالثة  الفئة  من  هو  منها  الأكرب 

قرارا(. 

 بينما بلغت ن�سبة القرارات املتعلقة 
برتاخي�س االن�شاء واال�شتثمار 15،5 % 

والعدد الكرب منها هو من الفئة الرابعة 

)38 قرارا(.

املتعلقة  ـــرارات  ـــق ال ن�سبة  اما 

بال�ستثمار فبلغت 11.2 % 

اما بالن�سبة لتوزيع القرارات ح�شب 
الــقــرارات  مــن   %  45،3 فــان  الفئات، 

الفئة  اىل  املنتمية  امل�سانع  �سملت 

اىل  املنتمية  امل�سانع  تليها  الثالثة، 

الفئة الرابعة بن�سبة 32،6 %.

القرارات  من   %  63،6 ان  ويالحظ 
لبنان، جبل  محــافــظــة  يف   �سجلت 

 35،4 % منها ان�ساء ،اما بالن�سبة للفئة 

قرارا،   67 ب  الثالثة  الفئة  فت�سدرتها 

وقد �سدر العدد الأكرب  يف �سهر كانون 

الثاين.

تليها حمافظة  البقاع بـ 19 % من 
القرارات، 75،5 %  منها ان�ساء .

ــوبــي ــان اجلــن ــن ــب ــة ل ــظ ــاف  ثــــم حم

 بن�سبة 7 %.

 اما املناطق ال�سناعية التي �سجلت 
برزت  فقد  القرارات  من  ملحوظا  عددا 

زحلة حو�س االأمراء اأرا�شي )12 قرار(، 

9 منها ان�ساء ومعظم قراراتها من الفئة 
 4 قــرارات(  رومية )8  ثم  ومن  الثالثة. 

الفئة  اىل  تنتمي  منها  و5  ان�ساء  منها 

قـــرارات(   7( البو�رضية  امــا  الثالثة. 

واملتني  االأمراء  وال�شويفات  وبعبدات 

ومزرعة ي�شوع )6 قرارات لكل منها(.

تـــوزيـــع  اىل  ــة  ــب ــس ــ� ــن ــال ب امـــــا   
ال�شناعي  الن�شاط  بح�شب  الــقــرارات 

هو  الــبــنــاء  مـــواد  ن�سيب  كـــان  فــقــد 

،)%  26،4( ـــــرارا  ق  68 بــــ  ـــــرب   الأك

 66،2 % منها هي من الفئة الثالثة، 37 

تليها  ا�ستثمار،  قرار   11 و  ان�ساء  قرار 

مبا�رضة �سناعة املواد الغذائية بن�سبة 

املنتجات  �سناعة  ثــم  ــن  وم  ،%  24
بن�سبة الفنية  والكهربائية   املعدنية 

.% 9،3 

 قرارات الترخيص الصناعية اللبنانية 

خالل النصف االول من العام 2014
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Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

 من�صورية املنت - املكل�س - بريوت - لبنان   

هاتف : ٦٨٠٦٨٠ )١( ٩٦١  - �س.ب : ٦٦  -     فاك�س: ٦٨٥٠٩٠ )١( ٩٦١

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

 �صركة �صدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
�صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�صترياد وت�صدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - �صارع اق�صي�س - بريوت لبنان - تلفون: ٠١/٥42٥42-27٨24٨ ٩٦١  

فاك�س: ٠١/٥43٠3٠ ٩٦١  

www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com
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حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�س �صيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�صبات

�سيدا - حي الو�سطاين: تلفاك�س: ٧٢٥٩٠٦ )٧( ٩٦١

عرمون مقابل التمثال: تلفون: 8١٢٠8٦ )٥( ٩٦١

بريوت- بئر ح�سن م�ستديرة ريا�س ال�سلح  تلفاك�س:  8٥8٥٥٦ )١( ٩٦١ 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

املركز الرئي�صي - �صور - ال�صارع العام - �صارع ال�صنغال - بناية الأطباء: 74٠٦٦2 7 ٩٦١

فرع اأول: الب�س - مفرق معركة: 74٠٦٠٦ 7 ٩٦١

هاتف حممول: علي ح�صني احلاج علي: ٠٥٩٩٩٩ 7٠ ٩٦١

هاتف حممول: اأحمد ح�صني احلاج علي: ٥٠٩٠٨٠ 3 ٩٦١



E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com

اأفخر اأنواع البهارات

طريق الجديدة الملعب البلدي -  بيروت - لبنان - هاتف: 77١٥١٩ ٠3 7٠٥277 ١ ٩٦١
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فرع اأول: حتويطة الغدير جانب حمطة ها�صم - هاتف: 47٥١72 ١ ٩٦١ 

فرع ثاين: الكفاءات مقابل مدر�صة الفرير - هاتف: 47٥١73 ١ ٩٦١

حلويات غربية و�صرقية

patisserie-lolita@hotmail.com    -    www.patisserielolita.com

Beirut - Rawda - St Elie Residence
  Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800

www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com

Tony's food s.a.r.l



�صـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
تو�صيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات )ا�صتيراد وت�صدير(

حارة حريك - �سارع الروي�س الرئي�سي - �س.ب : ٢٤/١٧١  - برج الرباجنة 

   هاتف : ٥٥٦٠٥٨ )١( ٩٦١ - تلفاك�س : ٥٥٦٠٥٩ )١( ٩٦١  

E-mail : helbawi@helbawibros.com خلوي : ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ )٣( ٩٦١

مطاحن الفتوح-غبرية غروب �ش.م.م

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

جبل لبنان - ك�صروان - جديدة غزير - ال�صارع العام 

هاتف : ٩2٥٩٦٥ )٩( ٩٦١ - ٦43٥٠2 )3( ٩٦١ - فاك�س: ٩2٥3٦١ )٩( ٩٦١

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

�صركة اإبراهيم واأحمد اأبوغنيم

Ibrahim & Ahmad Abou Gheneim Co.

املناره - البقاع الغربي  

طريق عام را�سيا 

هاتف: ٥٦٣١٩٠ ٨ ٩٦١  

  ٦٠٩٠٠١ ٣ ٩٦١ 

فاك�س: ٥٦٣١٣٤/٥ ٨ ٩٦١

E-mail:aboughouneim_co@hotmail.com 
website:www.manaradairy.com

�صناعة م�صتقات احلليب والأجبان

Yougurt & Cheese Products

ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

موؤ�ص�صة خزعل للتجارة

مكعبات ثلج بجميع الأحجام

بعلبك - �صاحة نا�صر - هاتف:٥٦4٩4٨ 7٦ ٩٦١

�صتورة - مقابل اجلمارك - هاتف:4٦74٥٥ 7٦ ٩٦١

ال�صياح - مقابل معمل غندور - هاتف: 3٥٥٥٦3 3 ٩٦١
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Oussayma Ghrawi s.a.l

Phone: +961 1 788501 
Mobile: 961 3 632377 - Telfax: 961 1 788481

e-mail: info@oussaymaghrawi.com
website: www.oussaymaghrawi.com

Mar Elias - Taleet El Khayat - Beirut - Lebanon

الغازية - اتو�صرتاد �صيدا /�صور  - �س.ب  بريوت : ١١١٨٩٨ - هاتف : 222٦٩٦ )7( ٩٦١  - تلفاك�س: 22٠42٥ )7( ٩٦١

بريوت - هاتف : ٦٥432٩ )١( ٩٦١  -  تلفاك�س : ٦٥433٠ )١( ٩٦١

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

 معــامل كــامل بـدوي الب�صــاط

KAMEL BADAWI BSAT FACTORIES

خالية من املواد الكيماوية

 �شنع يف 

لبنـــان

Made In  
Lebanon
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Foods Industrial Corporation Sarl

�صركة فودز اند�صرتيال كوربوري�صن �س.م.م

Chweifat - Tiro Street - Jirdi Bldg. - Down Floor
Tel: 05 - 433535 , Fax: 05 - 433636

P.O.Box: 30087 Chweifat - Lebanon
e-mail: info@fodico.net , Web: www.fodico.net        
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 �سناعة احلالوة والطحينة

Tahini & Halawa Industry

 لبنان - 

 �سيدا - الغازية  

 هاتف :

  ٢٢ )٧( ٩٦١4٥٢٠ 

 خليوي:

  ٧١١١١ )٣( ٩٦١8  

 فاك�س :

٢٢٠٥٠٦ )٧( ٩٦١ 

E-mail :  greenhill.lebanon@gmail.com

email: sharayarsweet@hotmail.com
www.facebook.com/shararsweets

Haret Hureik - Hay El Abyad
Phone: 961 1 544873

Mobile: 961 3 089033
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الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -2١٥٨٨٨ 3 ٩٦١ 

فاك�س : ٦٠٠34٦ ٥ ٩٦١ - �س.ب : ١4/٥44٥ بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل الفلوك�ش

   ال�صناعية

احمد عطايا
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 مخلالت - كبي�س

 مربيات - معلبات

 طازجة  ورق عنب

 زيتون - زيت زيتون

�صركة منتوجات ال�صيعة �ش.م.م

Al Dayaa

Pickles-Jams 
Canned Food 
Grape Leaves 

Olives-Olives Oil

E-mail: sales@aldayaa.com       Website : www.aldayaa.com

 الكورة - كفرعقا  

 لبنان ال�صمالي 

 هاتف:

 ٩٥ )٦( ٩٦١2٨3٨ 

 فاك�س:

٩٥ )٦(  ٩٦١2٨2٨  

 خليوي :

  ٩٦١ )3( 3٠3٨42  

 �س.ب : ١2 

اميون - لبنان
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�صلوم اخوان لل�صناعة والتجارة

Salloum Bros For Industry & Trading

دب�س خروب وعنب, 

تني معقود 

Grapes Molasses 

 البرتون 

�صلعاتا - ال�صارع العام

 هاتف : ٦42٠42 )٦( ٩٦١

٦( ٩٦١( 74٠٦٩2 

خلوي : 722٠77 )3( ٩٦١ 

فاك�س : ٦42٠42 )٦(٩٦١

حلويات البابا املمتازة

Al Baba Al Mumtaza Sweets
�سناعة وبيع احللويات

Manufacturing & Selling Sweets

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

 لبنان اجلنوبي  

�صيدا - بوليفار نزيه 

البزري - مبنى ال�صركة

هاتف: 73٥22٦ 7 ٩٦١  

فاك�س: 73٥22٨ 7 ٩٦١

�س.ب: 2٨٩
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Fanar - El-Metn
Tel: 961 1 896796 - 961 70 120506 - 961 3 595452

raymond.dekermendijian@dekerco.com.lb



ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

املركز التجاري لل�صرق االأو�صط

Middle East Commercial Center-MECC

info@conservetaanayel.com-www.conservetaanayel.com

اليقاع - زحلة - �ستورا ال�سارع العام  - هاتف : ٥١4٥٠٢ )8( ٩٦١  

4١٠4١٢ )٣( ٩٦١ - فاك�س : ٥١4٥٠4 )8( ٩٦١ -�س.ب : ٧٢ زحلة

موؤ�ص�صة انطوان اللقي�ش 

ل�صناعة الزيتون والزيت

لبنان ال�صمايل - زغرتا الزاوية - منطقة كفرزينا - ال�صارع العام

 961  6 961 - تلفاك�س: 555777   3 خليوي: 686644 
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موؤ�ص�صة كفوري لل�صناعة والتجارة

Kfoury For Industry & Trading Co.
�صناعة وجتارة جميع اأنواع الرخام والغرانيت واحلجر امل�صري

زحلة - البقاع - املدينة ال�صناعية �صارع الب�صاتني

هاتف: 3١٥434 3 ٩٦١ - 42١444 7٠ ٩٦١

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

All Kinds Of Granite

�صد البو�صرية - مارتقال -  �صنرت عبد امل�صيح - بلوك A - هاتف: ٨٨٥٨١١ ١  - ٨٨٦٨١١ ١ ٩٦١ 

املعمل - جزين - طريق كفر حونة - هاتف: ٨١24٩٠ 3 - 7١٠٦٨٥ 3 ٩٦١

Email: info@alnasrnet.com - alnasr@wise.net.lb

الن�صـــــر

Tiles & Marbel - بالط ورخام

ال�شناعات المنجمية 

تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغرامار للرخام والغرانيت �ص.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�صناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�صخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �صارع جرج�س نعوم  

بناية جوزف الق�س - ط. ١.

�صالة العر�س وامل�صنع: ال�صويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�س : 433٥7٨ )٥( ٩٦١  

خليوي: 7٥3٥7٨ )3( ٩٦١

�س.ب.: 73٥4/ ١١ انطليا�س

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com
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.شركة أدكو للتجارة ش.م.م
EDCO For Trading Co.

�سور - العبا�سية -  تلفاك�س: ٣8٠٢٦٩ )٠٧( - ٣8١٣٧٢ )٧( ٩٦١

خليوي: ٥١٦٠٥8 )٣( - ٧٦٢٦٣٣ )٣( ٩٦١

E-mail: edcocompany@hotmail.com
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�صناعة وطباعة كافة انواع البال�صتيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

العنــــــوان : بريوت - لبنان - هاتف : ٨٥١4٠٩ )١( ٩٦١ خلوي : ٨4٩7٠٠ )3( ٩٦١

E-mail : abbasmiski@gmail.com

 موؤ�ص�صة ع.م. للبال�صتيك

ABBAS MISKI PLASTIC EST. 
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املنت, ال�صارع العام, هاتف: 2٩٦٩٠١/2/3 4 ٩٦١ - فاك�س: 2٩٦٩٠4 4 ٩٦١

email: tony@ldi-lb.com
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  العنــوان : بريوت - �صاقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام  

هاتف: ٠١/٨٠٩4٥4 - خليوي : ٠3/2٨4٦٩٠ - فاك�س: ٠١/٨١٠4٥4

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

Plastiban �صركة بال�صتيبون
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا
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Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.

Polypropylene (P.P) strap Polyester (PET) strap

Email: info@lefico.com . www.lefico.com

Factory: Sereen, Bekaa, Lebanon.
Tel: 08-921222.



�شناعة االألب�شة والن�شيج

نيو كانون 

كومفورت-تك�ش

New Cannon 
Comfort Tex

البقاع - زحلة - قاع الرمي ال�صارع العام بناية جماع�س

هاتف: ٨١22٦٠ )٨( ٩٦١ - فاك�س: ٨١22٦٠ )٨( ٩٦١

E-mail:  comfort@terra.net.lb

بيا�صات منزلية - اأجهزة عرائ�س - مطرزات على اأنواعها

Linen - Brides Equipment - All Kinds of Embroidery

دباغة اجللود جميع الأ�صناف والأنواع والألوان

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

Email: salem_sit@hotmail.com

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

صناعة كافة امللبوسات القطنية
 Manufacturing All Kind of Under Wear - Linens - Baby Set - Blanket

العنوان: بتلون-الشوف- الطريق العام - هاتف:   )5(961 619681)3(961 
 خليوي: 671265)3(961- ص.ب. 1503-33
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb
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BOUCHRIEH-ASSAILY Str. St. BAKHOS Bldg.
Tel: 961-1-890117 - www.uniformslb.com
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تكنوتك�ش

TECHNOTEX
Industry, Trade & Printing Of Non-Woven Fabric 

صناعة وطباعة وجتارة النسيج غير املنسوج 

 داريا - ك�صروان  

املنطقة ال�صناعية 

لبنان

 هاتف :

  ٩( ٩٦١( 23١٥42   

 فاك�س:

  ٩( ٩٦١( 2337٦١ 

technotex@asia.com   -   www.technotexlebanon.com

بريوت - امل�صيطبة - �صارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : 3٠٠٨74 )١( - ٨١٦٨4٥ )١( ٩٦١ - ٨٠٠٥٠٩ 3 ٩٦١ - �س.ب.: ١4 -٥74١     

e-mail: info@janysix.com     Website: www.janysix.com

جاين �صيك�ش

Jany Six



�شناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�ص�صة �صالح الدين احللبي التجارية

جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

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

�صركة �صب�صبي لل�صناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة االن�ساءات املعدنية

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�صمايل

 هاتف : 4٦١4١٦ )٦( ٩٦١

  ٦( ٩٦١( 4٦١4١٥   

 فاك�س :

٦( ٩٦١( 4٦١4١7 

 خلوي :

٩٦١ )3( -٦٦٦733 

٩٦١ )3( - 3٦7٦73 -7٠٩74٥ 

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

Oussamco Addada Est.
Equipment & Industry

Beirut: 03 231087 - 01 854092
Dohat Aramoun: 70 969166 - 05 807752

info@oussamco.com
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امل�سنع: الناعمة  - قرب البلدية

 االدارة و�سالة العر�س: 

بلفار �سامي ال�سلح - بناية يون�س

�س.ب: ١٩٧٦-١١ بريوت - لبنان

هاتف: ٣٩٠١٩٠/١/٢/٣ )١( ٩٦١  

فاك�س: ٣٩٠٢٩٠ )١( ٩٦١

info@siblini-lighting.com

- Lighting Fixtures Manufacturing & Trade
-Home Automation & Lighting Design

فــوؤاد �صـبليني واوالده

FOUAD SIBLINI & SONSSince 1922

Velox صركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-Heatersت�صنيع قازانات و�صخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �صارع جامع العرب بناية �صهاب

 هاتف : 472٠42 )١( ٩٦١ - 37٥١23 )3( ٩٦١ فاك�س : 472٠٦٠ )١( ٩٦١  

veloxco@hotmail.com



املركز الرئيسي: صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  
تلفاكس: ٧٣025٣)٧(009٦١ -  ٧2225٣)٧(009٦١ - ص ب: ٣٧١ صيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�صركة اآماكو غروب الم�صاهمة �ش.م.ل.     

�صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

 AMACO GROUP S.A.L.

Manufacturing All 
Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine
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�شناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

�صركة �صتيم لل�صناعة والتجارة �ش.م.ل

Steam Company  
Industry & Commerce sal

خليوي: 266322 3 00961

 امل�صنع: اجلنوب, النبطية, كفور, 

املدينة ال�صناعية

�صيانة ومابعد البيع: بريوت - الكفاءات 

 تلفون: 009611472582 

فاك�س:009611468475

alighaddar_steamco@hotmail.com
 www.steamindustry.com

�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري  

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters 

صالة العرض: ضبية - األوتوستراد  - يميناً بإتجاه بيروت
هاتف:  223376 3 961 - 407417 4 961

المصنع: الدكوانة - نيو روضة  - هاتف:   613956 3 - 683184/5 1 961 
E-mail: moughanni@moughannilighting.com 

Website: www.moughannilighting.com

MF �صركة مغني اإخوان �ش.م.م
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بريوت  -  لبنان - �صد البو�صرية- املدينة ال�صناعية - ملك اليا�س حبو�س

هاتف: 4٩72٠7 ١ ٩٦١ -  تلفاك�س: 4٨٨٦١١ ١ ٩٦١

خليوي: ٦٦٦٦٦4  3 ٩٦١ - 47٥222  7٠ ٩٦١

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic
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بريوت - لبنان البو�صرية - �صارع املدينة ال�صناعية

تلفون: 4٩7٠٦٦ - 4٨74٦٨ ١ ٩٦١+ - فاك�س: ٥٠2٨23 ١ ٩٦١+

nafcoinox@cyberia.net.lb - www.nafcoinox.com
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اآلت ل�صناعة املواد الغذائية والكيماوية

Machinery for food 
& chemical manufacturing

Alfa Steelاألفا �صتيل

البقاع - زحلة - تعنايل - ال�صارع العام قرب معمل الزجاج - بناية اأديب معتاد

هاتف: ٩٨٠2٦7 - ٦4٥٠٩4 )3( ٩٦١

mohdـjoumaa@hotmail.com

�صناعة الت تعبئة وتغليف
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موؤ�ص�صة جوزف �ش ابوزيد واوالده ال�صناعية

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

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

Grinding and Mixing feed units, 
Horizontal & Vertical mixers, 
Grinders & Hammer mills,  
conveying machines, Manual  
poultry processing equipment, 
Feather picker, poultry housing 
equipment such as nests,  
drinkers & feeders

وحدات خلط وجر�س, خالطات افقية و عامودية, جواري�س ومطاحن,معدات لنقل الب�صاعة, 

معدات يدوية لذبح الدواجن, معدات داخل املزرعة مثل مباي�س ومعالف وم�صارب
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Kesrwani Bldg. _ Ground Fl. Gallery Semaan Area - Hadath - Lebanon
Telfax: 00961 1 276333/444 - Mobile: 00961 3 640646
Factory - Taanayel - Bekaa - Telfax: 00961 8 513406/7

E-mail: info@mtcpowersystem.com - www.mtcpowersystem.com

MUHIEDDINE FOR TRADE & INDUSTRY CO. S.A.R.L

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

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation



موؤ�ص�صة مظلوم ال�صناعية

البقاع - اأبلح - مفرق النبي اأيال - قرب �صوبرماركت مظلوم

هاتف: ١٦٨23٠ - ٦4٥4٥٦ )3( ٩٦١ - ٩٥٠424 )٨( ٩٦١

ت�صنيع جبالت - مكاب�س وقوالب باطون - ك�صارات وخالطات علف  

Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

Ghaddar
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 Lebanon - Nabatieh - Deir El Zehrani 
Telfax: 00961 7 530 986 - Mobile: 00961 3 829906 

P.O. Box: 115 Nabatieh - 17002010 
www.traboulsi-est.com - E-mail:traboulsi_est@hotmail.com 

موؤ�ص�صة حممد طرابل�صي

MOHAMAD TRABOULSI EST. 

مراجل بخارية

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

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

 تلفاك�س:

 ١ ٩٦١ 8٥8١٩4  

 خليوي:

٣ ٩٦١ 4١٥٦٦٩ 

 خليوي:

١٥١٥ ٣ ٩٦١84 

 امل�سنع:

٢٢ ٧ ٩٦١4٩٩٥ 

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�سن  

 نادي الغولف  

�سنرت بون مار�سيه

 تلفاك�س:

 ١ ٩٦١ 8٥8١٩4  

 خليوي:

٣ ٩٦١ 4١٥٦٦٩ 
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موؤ�ص�صة االإ�صكندر - اأبناء حممد مظلوم

مكاب�س بالط, وجاليات بالط, مكاب�س اأحجار باطون, ك�صارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�صغال امليكانيكية, جواري�س بح�س وبرغل, مطاحن ك�صك وحبوب

 طريق عام رياق - ج�صر الليطاين - قرب اللبول

هاتف : ٨٥٨١٥2 )7١( ٩٦١

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

  املكتب: املن�صورية - �صارع �صامي ال�صلح -  هاتف : 4٠١777 )4( ٩٦١ - 4٠١٠77 )4( ٩٦١ 

 فاك�س: ٥323٩٩ )4( ٩٦١  - خليوي :2٨٦2٥2 )3( - ٨٠٨٠77 )3( ٩٦١ �س.ب.: ٠١٦2 - من�صورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�صناعية - هاتف: ٨2٥24٥ )4( ٩٦١

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive TapeFlow Pack

�صويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

البقاع - زحلة - املدينة ال�سناعية - مبنى ال�سركة

هاتف: ٩٠١4٩٩ ٧8 - ٦٧٢٧٦٩ ٧١ ٩٦١

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

موؤ�ص�صةاإبراهيم خليل القا�صوف - املعتمد احليالين 

خطوط إنتاج غذائية، 
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موؤ�ص�صة ب�صام حممد �صربي كّنو للتجارة وال�صناعة

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�سناعية  

 هاتف:

٠ ٣ ٩٦١8٠٩٦١ 

٩ ٧٠ ٩٦١4٢٢4٥ 

٦٥٦٩٣١ ٧١ ٩٦١ 

٢٩٣٥٠٢ ٧١ ٩٦١

٩٦١ 8 ٥١٣١٥٥

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

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية - هاتف وفاك�س : 4٥٥٠٠١ )١(٩٦١+  

E.Mail: elissaco@live.com - +٩٦١)3(2٨٨344 : خلوي

�صركة الي�صا 

لل�صناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices



معمل باريري عي�صى عم�صيت

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

 جبل لبنان  

 جبيل - عم�صيت  

 حي ال�صهر  

بناية عي�صى

هاتف: ٨٦٩4٦٩ 3 ٩٦١ 

  ٦  ٩ ٩٦١22٠٦٩ 

فاك�س: ٦22٠٦٩ ٩ ٩٦١

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

البقاع - زحلة  - تربل - ال�صارع العام - مبلكه

هاتف:  ٩٥٥٦3٨ ٨ ٩٦١ - خليوي: 2٦7٨2٨ 3 ٩٦١

Aluminum Irrigation Pipes  /  صناعة اأنابيب اأملنيوم للري�

جرج�ش كفوري

Zouk Mosbeh - Industrial State
Tel/Fax: 09 218 404 Mobile: 03 224 818

www.atcoalu.com     -     email: z.attallah@atcoalu.com

Aluminium - Glass

& Stainless Steel
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املنت - املدينة ال�صناعية - �صد البو�صرية 

هاتف: 4٨٠٦٨١ ١ ٩٦١ - خليوي: ٨3٩٨٦٠ ١ ٩٦١

O.G.Kاأو.ج.ك
  خراطة اأوتوماتيكية جلميع اأنواع املعادن, �صناعة جميع اأنواع الر�صورات 

مبختلف اأ�صكالها واأنواعها

Email: ogk_springs@hotmail.com

Al Sokhen Aluminiumأملنيوم السخن 

جبيل - حالت - طريق قرطبا

هاتف: 7٥7١٨3 7١ ٩٦١ - 232٩٦٨ 7٠ ٩٦١

www.machabois.com - machabois@hotmail.com

اأ�صغال جميع اأنواع الأملنيوم والزجاج, �صيكوريت, ومطابخ واأليكوبوند وبرادي زجاجية
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Hosrayel, Lebanon - Tel: 961 9 790326/7 - 961 3 317591
Fax: 961 9 790328 - P.O.Box: 99 Jbeil

info@steelwirelebanon.com - www.steelwirelebanon.com

م�صنع علي الربجي واأوالده ل�صناعة اخلزنات احلديدية

Ali Bourji & Sons Factory For Metal Tanks

البقاع - زحلة - رياق - �صارع املحطة - بناية ال�صركة

هاتف: 7٨١333 )3( - ٩٠٠4١٥ )٨( ٩٦١ - فاك�س: ٩٠٠37١ )٨( ٩٦١

E-mail :  houssambourji@hotmail.com

خزنات حديدية، أبواب غرف مسلحة

اأدوني�س - املنطقة ال�صناعية - تلفون: 223٠4٠ ٩ ٩٦١ 

جديدة غزير - تلفون: ٩2٥3٩١ ٩ ٩٦١

اأربيل - عنكاوه - تلفون: 4٦٠٠٨٦ 77٠٠ ٠٠٩٦4

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

 تجهيز وتركيب الهنغارات والمخازن 

ت�صنيع وتركيب البوابات 

الأوتوماتيكية وكافة الأ�صغال 

الحديد ال�صناعي والقرميد

�صركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�صناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�صفلي

 هاتف: 7٨٨١١٨ )١( - 7٨٨٠7٩ )١( ٩٦١

 �صناعة الأدوات ال�صحية

النحا�صية والبال�صتيكية



�شناعة المفرو�شات 121

فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

Bab Furniture

طريق �صيدا القدمية - مفرق بنك بيبلو�س - ال�صويفات - الأجنحة اخلم�صة

Cell: 961 70 599160 - 79 117820 

E-mail: babbab_1@hotmail.com

جنارة ودهان ومركرتي وكافة اأنواع املوبيليا والديكور, تلبي�س ورق ذهب وف�صة, 

تعتيق ور�صم على اخل�صب, �صب ريزين

موؤ�ص�صة يا�صر يو�صف واإخوانه للديكور والتعهدات

 ت�صميم وتنفيذ جميع اأنواع الديكورات - اأ�صقف م�صتعارة - جيب�س - جيب�صن بورد   

بال�صتيك - قناطر

هاتف: ٨٥3٩٩4 7٠ ٩٦١ - ٩١3٥3٨ 7٦ ٩٦١
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Shreif Bros Factoryمعمل �صريف اخوان
ورق �صحي - حمارم

بعلبك الهرمل - الكيال - ال�صارع العام - مبلكه

هاتف: 37٩4٦٥ ٨ ٩٦١ - ٩٦٩٥٥٨ 3 ٩٦١

Toilet Paper - Tissues

�سناعة وتجارة 

مواد التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �صارع الق�صي�س 

هاتف : ٩2٦٨3٠)3( ٩٦١ - 27٩3١4 )١( ٩٦١ - فاك�س : 27٩3١4 )١( ٩٦١  

الفتى كو
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

Beirut - Hay Madi - Behind Mar Mkhayil Church
Tel: 961 3 130529 - 961 3 130329
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�صركة املو�صوي للعدة واخلر�صوات

بريوت - العمرو�صية - خلف املطار - مقابل م�صروع الربكات

هاتف: 4٩١١١١ ٥ ٩٦١

E-mail: tools@moussawitrade.co

بريوت - مار اليا�س - بناية الحتاد - قرب بنك بيبلو�س

 هاتف: 3٠2١٠2 )١( - 3١7١١١ )١(  - 3٨٨٨2٦ 7٠ ٩٦١ - فاك�س : 3٠2١٠2 )١( ٩٦١

sinnogt@gmail.com

�صركة �صّنو للتجارة العامة �ش.م.م

Sinno For Industry

  �صركة موريك�ش

للدهانات والتجارة واملقاوالت العامة

اجلنوب - �صور - برج ال�صمايل - مفرق احلو�س

هاتف:٠7/34774٨ - ٠3/3٩4٦٨2 ٩٦١ - فاك�س: ٠7/34774٨ ٩٦١

morexpaints@hotmail.com - www.morexpaints.com

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

Email:ziad.w@chammas.org







اإبتكارات اليا�ص بدر
�سناعة االآالت املعدنية لع�سر املوا�سم الزراعية

منقل خاروف ستنلس ستيل

مكنة عصر البندورة، فصل العصير عن الشوائب

منخل كشك

كركة عرق منزلية

محامص بزورات

كركة عرق وسط

ماكينة زعتر وسماق

ماما مونة )عصر بندورة – 
فليفلة – عنب – رمان – توت 
شامي . تقطيع البندورة – 

فليفلة – تفاح – سفرجل . 
طحن زعتر و سماق )تفصل 

الشوائب عن البودرة والعصير( 

مطحنة بهارات

قطاعة خضار

كركة ماء زهر وماء ورد

مطحنة كشك

مكبس باذنجان

عصارة فاكهة

نشافة كشك

البقاع - قب الياس - جانب الصليب األحمر - هاتف: 395173 03 961 - 976796 71 961

منخل برغل
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ر�شالة الإمارات

ال�ستثمارات  لجتذاب  املفتوح  الباب  �سيا�سة  الإمارات  تنتهج 

لإر�ساء  الالزمة  اخلطوات  املركزية  احلكومة  تتخذ  اإذ  الأجنبية 

يف  تاأتي  جعلها  ما  وهو  امل�ستثمر  على  تي�رض  التي  القواعد 

املرتبة الثانية العربية يف اجتذاب ال�ستثمارات الأجنبية خالل 

ال�سنوات الع�رض الأخرية بعد ال�سعودية وفقًا لآخر تقرير �سادر 

عن منظمة موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(.

واأ�سار تقرير ملركز معلومات مبا�رض اإىل اأن القت�ساد الإماراتي 

برهن على اأنه مرن للغاية يف بيئة القت�ساد العاملية ال�سعبة، 

حيث اإن عملة الإمارات م�ستقرة مقابل الدولر الأمريكي واآمنة 

ت�سدير  اإعــادة  على  قيود  اأي  فر�س  عدم  مع  حتويلها  وي�سهل 

ــواردات ال على  ال�رضائب  وانخفا�س  املــال  راأ�ــس  اأو   الأربــاح 

واردات  اإىل  بالن�سبة  وانعدامها  الب�سائع  كل  على  تقريبًا   %  5
املناطق احلرة والكلفة املناف�سة للعمالة.

اإىل جانب تدين  الأفراد  اأو  ال�رضكات  وعدم فر�س �رضائب على 

م�ستوى املخاطرة الئتمانية يف الإمارات واملوقع ال�سرتاتيجي 

والعاملية  الإقليمية  الأ�سواق  اإىل  الو�سول  �سهولة  يوؤمن  الذي 

وهي العوامل الرئي�سية يف جذب ال�ستثمارات الأجنبية.

تقرير ممارسة األعمال
يف  دولة   183 �سمن  عامليًا   26 املرتبة  اإىل  الإمــارات  وقفزت 

الدويل.  البنك  عن  ال�سادر   2013 لعام  الأعمال  ممار�سة  تقرير 

وذلك بعد تقدمها �سبعة مراكز مقارنة باملرتبة 33 خالل العام 

املا�سي.

حمتلة  الأعمال  بدء  موؤ�رض  يف  مركزاً   24 بذلك  الدولة  وتقدمت 

بذلك املركز الأول على م�ستوى العامل العربي يف هذا املوؤ�رض، 

والرتخي�س  الت�سجيل  اإجــراءات  باعتماد  الــدويل  البنك  وقــام 

الإمــارات،  يف  الأعمال  بدء  ملوؤ�رض  كمعيار  دبي  يف  التجاري 

حيث يتم تطبيق اأف�سل املمار�سات لتح�سني هذه الإجراءات التي 

ت�سكل عاماًل اأ�سا�سيًا يف تاأ�سي�س الأعمال.

وبداأت دبي التي تعترب املحرك القت�سادي غري النفطي للبالد 

اإليها  الأجنبية  ال�ستثمارات  اجتذاب  نحو  بقوة  العودة  يف 

اجتاهات  واأظهرت  بها.  اأملــت  التي  الأزمــة  تبعات  متجاوزة 

الفرتة  خالل  العربية  املنطقة  يف  املبا�رض  الأجنبي  ال�ستثمار 

من يناير حتى نهاية يونيو املقبل.

امل�ستثمرين  ثقة  تزداد  حيث  لال�ستثمار،  مكان  اأف�سل  دبي  اإن 

على م�ستوى العامل يف اقت�سادها وتوقعات النمو املرتفعة فيها 

باعتبارها من اأهم مراكز الأعمال يف ال�رضق الأو�سط. وذلك وفقًا 

لأرقام �سادرة عن موؤ�س�سة ال�ستثمار الأجنبي يف دبي.

أبوظبي ومنطقة صناعية جديدة
ومن جانبها ت�سري اإمارة اأبوظبي بخطى ثابتة نحو جذب املزيد 

من ال�ستثمارات الأجنبية اإليها. حيث تعكف حاليًا على الرتويج 

م�ستاأجرين  بني  »كيزاد«  هي  �سخمة  جديدة  �سناعية  ملنطقة 

التحويلية  ال�سناعات  مثل  �سناعات  يف  اجلن�سية  متعددي 

والنقل والإمداد. ويتوقع اأن ت�سهم املنطقة بـ15 % من اإجمايل 

تكلفته  ميناء  وي�سكل  الإمــارة.  يف  النفطي  غري  املحلي  الناجت 

للحاويات  اآيل  �سبه  مرفاأ  اأول  هو  الــدولرات  من  مليارات  عدة 

يف املنطقة جزءاً مكماًل للم�رضوع الواقع على م�ساحة تبلغ 417 

كيلو مرتاً مربعًا.

اأبوظبي الذي ينتظر  اإن امل�ساريع مثل م�رضوع  ويقول حمللون 

كبرياً  اختباراً  تواجه  �سنغافورة  حجم  ثلثي  حجمه  يعادل  اأن 

كانت  اإذا  ما  خالله  من  يتبني  املقبلة  القليلة  ال�سنوات  يف 

طموحات  مع  يتنا�سب  الذي  بالقدر  ال�رضكات  اهتمام  �ستثري 

امل�ستثمرين.

طموحات كبيرة
ال�ستثمار  م�ستويات  بــاأن  بالنفط  الغنية  الإمـــارة  وتعرتف 

الإمكانات  اأقل من طموحاتها يف �سوء  الأجنبي فيها مازالت 

التي تتمتع بها والتطور القت�سادي الذي ت�سهده خالل ال�سنوات 

الأخرية.

وكذلك يف ظل اجلهود التي تقوم بها خمتلف اجلهات احلكومية 

لتطوير وتعزيز بيئة ال�ستثمار يف الإمارة خا�سة دائرة التنمية 

تتفق  املجال  هذا  يف  مهمة  بجهود  تقوم  التي  القت�سادية 

ال�ساملة  املراجعة  مثل   2030 القت�سادية  الروؤية  ومرتكزات 

تاأ�سي�س  ــراءات  اإج لتي�سري  اأعمال  مركز  واإن�ساء  القوانني  لكل 

امل�رضوعات وتطوير اخلدمات املقدمة لهذه امل�رضوعات وو�سع 

خطط للتغلب على كل املعوقات التي تواجه ال�ستثمار وفق اأطر 

زمنية حمددة.

القت�سادية  التنمية  دائرة  عن  ال�سادرة  الأرقــام  لآخر  ووفقًا 

اململكة  من  القادمة  املبا�رضة  ال�ستثمارات  فاإن  اأبوظبي  يف 

على  فرن�سا  وحافظت  الأوىل  املرتبة  حتتل  مازالت  املتحدة 

املرتبة الثانية.

اقتصاد الدولة يؤكد مرونته في بيئة عالمية صعبة
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ــل جمــمــع دبــي  ــس ــوا� ي

املجمع  لــال�ــســتــثــمــار، 

والتجاري  ال�سناعي 

ــي املــمــلــوك  ــكــن ــس ــ� وال

»دبي  ل�رضكة  بالكامل 

دوره  اأداء  لال�ستثمار«، 

تعزيز  يف  املـــحـــوري 

يف  ال�سناعي  القطاع 

الإمارات م�ستقطبًا على 

اأكرث من  17 عامًا  مدى 

عاملية  �ــرضكــة   3500
قــطــاعــات  يف  تــنــ�ــســط 

خمتلفة.

ويحتل املجمع مركزاً طليعيًا لل�سناعة متيحًا جمموعة من 

الفر�س لتطوير �سناعات خفيفة اإىل متو�سطة من الأملنيوم 

والأقم�سة  والبال�ستيكية  الكمياوية  واملنتجات  واملعادن 

البناء  مواد  �سناعة  اإىل  اإ�سافة  والغاز  النفط  ومنتجات 

ولوازم املباين والإن�ساءات.

و�سمن م�ساحة اإجمالية تبلغ 59.5 مليون قدم مربعة داخل 

2،300 هكتار يف جممع دبي لال�ستثمار، تقع مرافق جاهزة 
ت�سم ما يزيد على 3000 من الوحدات ال�سناعية واملخازن، 

اخلا�سة  امل�سانع  وت�سمل  العمال.  م�ساكن  اإىل  اإ�سافة 

باملنتجات اخلفيفة والثقيلة التي ت�ساهم يف ح�سة كبرية 

من الناجت الإجمايل املحلي لدولة الإمارات.

عالمات تجارية
�سناعي  كمركز  املجمع  على  املتزايد  الطلب  تنامي  ومع 

العالمات  من  ــدداً  ع املجمع  ا�ستقطب  امل�ستوى،  عاملي 

وتران�سميد  والعوجان  دانزا�س  فيها  مبا  الدولية  التجارية 

اإىل  اإ�سافة  )بيب�سي(  للمرطبات  دبــي  و�رضكة  وال�سايع 

من  عدد  جلاأ  كما  وغريها.  ذ.م.م  غارترن  بريما�ستيليزا 

وقال  املجمع.  يف  الإقليمية  مقراتها  اإن�ساء  اإىل  ال�رضكات 

»جنح  لال�ستثمار:  دبــي  جممع  عــام  مدير  امل�سمار،  عمر 

جممع دبي لال�ستثمار يف جت�سيد منوذج املجمع املتكامل 

الذي يتيح ال�سكن والعمل يف مكان واحد اإ�سافة اإىل مرافق 

�سكنية للعمال.

م�ساريع  ا�ستقطاب  مهمته  لتكون  املجمع  ت�سميم  مت  وقد 

اليوم،  متكاملة.  جغرافية  م�ساحة  �سمن  جديدة  واأعماًل 

اختارت  �رضكة   3500 من  لأكرث  با�ست�سافتنا  نعتز  نحن 

جممع  اإن  والتجارية.  ال�سناعية  لأعمالها  مركزاً  املجمع 

ميثل  لال�ستثمار  دبــي 

اإقليمية  بــوابــة  الــيــوم 

ال�رضكات  مــن  للعديد 

العاملية الرائدة«.

ـــــاف: »جمــمــع  ـــــس واأ�

ــار  ــم ــث ــت ــس ــال� دبــــــي ل

ـــــرث جمــمــعــات  ـــو اأك ه

ـــال رواجـــــًا يف  الأعـــم

املـــنـــطـــقـــة، ونـــحـــن 

للم�ستثمرين  نــقــدم 

واملــ�ــســنــعــني اأر�ــســا 

ت�سم  ومثالية  خ�سبة 

اأف�سل موا�سفات البنية 

ال�سناعية  الوحدات  عدد  اأن  كما  تقدما.  واأكرثها  التحتية 

وقد  باطراد  ينمو  لال�ستثمار  دبي  جممع  يف  وامل�سانع 

يف  �سك  ل  خمازننا.  على  الطلب  يف  زيــادة  اأي�سا  �سهدنا 

2020، يغذي  اإك�سبو دبي  اأن موقعنا على مقربة من موقع 

الطلب على امل�ساحات ال�سناعية وال�سكنية ونحن جاهزون 

للمحافظة على هذا النمو يف ال�سنوات املقبلة«.

مدينة مزدهرة
دبي  ل�رضكة  امل�ستقبلية  ــة  ــروؤي ال ثمرة  املجمع  وميثل 

�سمن  مزدهرة  مدينة  املجمع  من  جعلت  التي  لال�ستثمار 

�سالة  و25  للمكاتب  مبنى   30 من  اأكرث  وجود  بفعل  دبي 

عر�س وخم�س مدار�س، وثالثة فنادق، اإىل جانب 292 مبنى 

لل�سقق ال�سكنية وم�ساكن العمال. وباعتباره جممعًا عاملي 

التحتية  بنيته  لال�ستثمار  دبي  جممع  عزز  فقد  امل�ستوى، 

خمتلف  متطلبات  ليلبي  وخدماته  الع�رضية  ومرافقه 

القطاعات �سواء ال�سناعة اأو ال�سكن اأو التعليم اأو البحوث اأو 

التوزيع اأو اخلدمات اللوج�ستية وغريها.

طلب متزايد
املتزايدان  والطلب  النجاح  لال�ستثمار  دبي  منو  ويعك�س 

على املجمعات ال�سناعية يف الإمارات. ووفقًا للبحث الذي 

اأعدته موؤ�س�سة نايت فرانك يف يوليو املا�سي، فقد ت�ساعفت 

دبي  كمجمع  ال�سناعية  املجمعات  يف  التاأجريية  القيمة 

لال�ستثمار مقارنة بالعام الفائت حيث ارتفعت الإيجارات 

 47% 2 يف جممع دبي لال�ستثمار مبعدل  الفئة  يف مباين 

�سنويًا فيما �سهدت مباين الفئة 1 ارتفاعًا بلغ %29 مقارنة 

بـ2013.

يدعم النهضة الصناعية في اإلمارات
مجمع دبي لالستثمار يستقطب 3500 شركة
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

بقلم: د. لمياء عاصي

وزيرة سابقة في سورية

يف  القت�سادي  النهو�س  جتارب  برهنت 

الكثري من الدول، اأن ال�سناعة هي قاطرة 

الأ�سا�سية  والرافعة  القت�سادي  النمو 

يف  الوا�سح  لدورها  ال�ساملة،  للتنمية 

الناجت املحلي الإجمايل للبلد،  رفع حجم 

وارتقاء  ال�سلعي  الإنتاج  من خالل زيادة 

اخلربات واملعرفة الرتاكمية ورفع القدرة 

فر�س  وتاأمني  الكلي  الطلب  ال�رضائية 

توؤمن  عاملية  اإح�سائيات  وح�سب  العمل، 

عمل،  فر�س  �ستة  من  واحدة  ال�سناعة 

م�ستوى  على  بها  العاملني  عدد  ويبلغ 

العامل 470 مليون �سخ�س.

مرت التنمية ال�سناعية بعدة مراحل، ففي 

املحلية  املنتجات  لإحالل  كانت  البداية، 

مت  ال�سترياد،  وتقلي�س  الواردات  حمل 

واجتذاب  ال�سادرات  لتعزيز  انتقلت 

واإقامة  املبا�رض،  الأجنبي  ال�ستثمار 

الطبيعية  املوارد  ل�ستخدام  امل�سانع 

اإىل  و�سوًل  للبلد  التناف�سية  وامليزات 

يتفق  العالية،  التقنيات  ذات  املنتجات 

ت�ستند  باأنها  القت�سادية  التنمية  خرباء 

اإىل الإنتاج احلقيقي واملتمثل يف قطاعي 

الزراعة وال�سناعة.

ال�سورية  ال�سناعة  كانت  تاريخيًا 

يتمتعون  ال�سوريون  وال�سناع  مزدهرة 

باملهارة العالية، وبعد ال�ستقالل اأي يف 

تطورت  املا�سي،  القرن  من  اخلم�سينات 

ويف  �سورية،  يف  الن�سيجية  ال�سناعات 

ال�سورية  احلكومة  اأن�ساأت  ال�سبعينات 

نطاق  على  للدولة  اململوكة  املعامل 

العام  بالقطاع  �سمي  ما  وهو  وا�سع، 

الدولة يف  ال�سناعي كطريقة لتعزيز دور 

احلياة القت�سادية.

2005، ومع تغيري النهج  اعتباراً من عام 

ال�سوق  اقت�ساد  باجتاه  القت�سادي 

اخلا�س  ال�ستثمار  وت�سجيع  الجتماعي 

القطاع  يف  التو�سع  توقف  ال�سناعة،  يف 

العام ومنحه اأي مزايا تف�سيلية، واعتربت 

ال�سناعة  من  جزءاً  اخلا�سة  املعامل 

لفر�س  م�سدراً  �سيكون  الذي  الوطنية، 

ال�سياق  هذا  ويف  وال�سادرات،  العمل 

املدن  اإقامة  ال�سورية  للدولة  ي�سجل 

ال�سيخ جنار يف  املختلفة مثل  ال�سناعية 

ريف  يف  ال�سناعية  ح�سية  منطقة  حلب، 

متميزة  كخطوة  اأخرى،  ومناطق  حم�س، 

وتو�سيع  ال�سناعية  املن�ساآت  تطوير  يف 

القاعدة الإنتاجية.

من املعروف، اأن الواقع ال�سعب لل�سناعة 

ال�سورية، ب�سقيها العام واخلا�س، مل يبداأ 

مع الأزمة فقط، بل �سبقها ب�سنوات، وعلى 

الرغم من الزدياد الكبري يف عدد وحجم 

الو�سع  ا�ستمر  فقد  ال�سناعية،  املن�ساآت 

لعدد  الوطني  للمنتج  ال�سعب  التناف�سي 

من الأ�سباب، ترتكز يف الإدارة والتمويل، 

و�سعف بيئة الأعمال ب�سكل عام، اإ�سافة 

اإىل:

التكنولوجي  املكون  يف  �سديد  فقر 

القيم  و�سعف  الوطنية،  املنتجات  يف 

البتكار  عن�رض  وغياب  امل�سافة، 

املعايري  تبني  وعدم  اجلديد  والت�سميم 

اجلودة،  ل�سمان  العاملية  واملوا�سفات 

ال�سادرات  لت�سجيع  احلوافز  �سعف 

القت�سادي  النظام  يف  والنخراط 

العاملي.

�سعف الإنتاجية لقدم الآلت امل�ستخدمة 

من  بكثري  اأقل  ال�سوري  العامل  واإنتاجية 

نظريه الآ�سيوي على �سبيل املثال.

نتيجة  الدولية  للمناف�سة  التعر�س 

وبع�س  التجاري  والتحرير  لالنفتاح 

موؤذية  كانت  التي  التجارية  التفاقيات 

الوطنية،  ال�سناعية  للمنتجات  جداً 

ال�سينية  املنتجات  اأمام  خ�سو�سًا 

والرتكية.

اأما بالن�سبة للخ�سائر التي خلفتها احلرب 

يف �سورية والتي بداأت مع عام 2011، فقد 

لهذه اخل�سائر،  التقديرية  الأرقام  اختلفت 

حيث  فداحتها،  على  اجلميع  اتفق  فيما 

خرجت مدن �سناعية بالكامل من الإنتاج 

واأ�سبحت  حلب،  يف  جنار  ال�سيخ  مثل 

الكثري من طرق النقل غري اآمنة مبا يكفي 

للو�سول اإىل املعامل اأو نقل املواد الأولية 

والب�سائع منها واإليها، وهنا يربز ال�سوؤال 

والإجراءات  الدولة  دور  عن  التقليدي، 

ال�سناعيني  مل�ساعدة  قبلها،  من  املتخذة 

يف ترميم من�ساآتهم واإعادتها لالإنتاج.

هنا  اتخذت  اإجراءات  ثمة  اأن  الوا�سح 

متكاملة  اأو  كافية  لي�ست  ولكنها  وهناك، 

لتحقيق هدفها بالعودة اىل العمل، وميكن 

تو�سيح ذلك من خالل الإ�سارة اإىل بع�س 

التي ميكن تلخي�سها  ال�سناعيني  مطالب 

كما يلي:

اأوًل، امل�ساعدة يف توفري الأمان للمن�ساآت 

ال�سناعية وطرق الو�سول اإليها، مبا فيها 

ولو  الآمنة  الأماكن  اىل  نقلها  اإمكانية 

الالزمة  الأماكن  وتاأمني  موقتة  ب�سورة 

ملوا�سلة الإنتاج.

ثانيًا: التمويل وتوفري ال�سيولة، وذلك من 

امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية.

ثالثًا: تخفي�س اأو اإلغاء الر�سوم اجلمركية 

لل�سناعة،  الالزمة  الأولية  املواد  على 

والتي  امل�ستوردة  ال�سلع  على  ورفعها 

يتوافر بدائل وطنية لها.

الفيول  من  النفط  م�ستقات  تاأمني  رابعًا: 

باأ�سعار  وغريها،  والكهرباء  واملازوت 

 يسجل للدولة السورية إقامة المدن الصناعية المختلفة
الصناعة قاطرة النمو من دون عجالت 
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اأقل من ال�سوق العاملية، اأي ال�ستفادة من 

ل�سمان  امل�ستقات،  لهذه  احلكومي  الدعم 

ا�ستمرار عجلة الإنتاج.

خام�سًا: حل امل�ساكل الناجمة عن الت�سعري 

الإداري لبع�س ال�سلع، حيث اإن ال�سعر الذي 

تفر�سه الدولة، ل يغطي تكاليف املنتج ما 

اإنتاج هذه ال�سلع، وخري  اإىل توقف  يوؤدي 

الدوائية،  ال�سناعات  هو  ذلك،  على  مثال 

الأ�سواق ل يزيد على  فما هو موجود يف 

40 يف املئة من حاجة املواطنني، ب�سبب 
م�ساكل الت�سعري لالأدوية.

اتخاذ  من  بد  ل  فاإنه  �سبق،  ملا  اإ�سافة 

حا�سمة  وقرارات  �سيا�سات  جمموعة 

تدور  التي  املفرغة  احللقات  من  للخروج 

اأي  دون  من  عقود،  منذ  ال�سناعة  فيها 

تقدم يذكر، وهنا نقرتح نقطتني غاية يف 

الأهمية:

الأوىل ـ ت�سكيل املجل�س الوطني لل�سناعة 

ومنحه �سالحيات وا�سعة للقيام مبهامه 

عجلة  اإعادة  على  ترتكز  اأن  يجب  التي 

يلزم  ما  كل  واتخاذ  للدوران  ال�سناعة 

قطاع  وتعايف  عودة  لتي�سري  قرارات  من 

ال�سناعة، وجت�سري الفجوة احلا�سلة اليوم 

يكون  واأن  واحلكومة،  ال�سناعيني  بني 

القطاعني  من  ال�سناعيني  من  اأع�ساوؤه 

غرف  عن  وممثلني  واخلا�س  العام 

ممثلني  �سيما  ول  واحلكومة  ال�سناعة، 

والبيئة،  والقت�ساد  ال�سناعة،  وزارة  عن 

اجلهات  من  وغريها  املحلية،  والإدارة 

ذات العالقة.

ا�ستثنائية  اإجراءات  اتخاذ  الثانية: 

التجارة  منطقة  اتفاقية  جتاه  ومدرو�سة، 

على  اآثارها  لتخفيف  العربية،  احلرة 

�سيا�سات  واإعالن  الوطنية،  ال�سناعة 

الزمن،  من  حمددة  لفرتة  حمائية 

والتفاقيات التجارية عادة، ت�سمح مبثل 

هذه الإجراءات يف الظروف اخلا�سة، ويف 

الوقت نف�سه، ال�سري قدمًا يف توقيع اتفاقية 

اجلمركي  الحتاد  مع  احلرة  التجارة 

وبيالرو�سيا  رو�سيا  ي�سم  والذي  الثالثي 

م�ستقطبة  �سوق  لأنها  وكازاخ�ستان، 

ال�سناعة  اإّن  اأخرياً،  ال�سورية.  للب�سائع 

ال�سورية التي و�سفت باأنها قاطرة النمو، 

من  اليوم  تعاين  لالأزمة،  �سابق  وقت  يف 

ب�سبب  الدوران،  على  عجالتها  قدرة  عدم 

دها 
ّ
تهد التي  واخلطرية  العميقة  امل�ساكل 

باملزيد من الإنهاك والإنهاء.

 انطالق أول معرض إلعادة اإلعمار 

ودور لدول البريكس في النهضة

»السوريون يبنون سورية«

بالتزامن مع �سدور هذا العدد من جملة »ال�سناعة والقت�ساد« ينطلق اأول معر�س 

لإعادة اإعمار �سورية حتت عنوان »ال�سوريون يبنون �سورية« ومن تنظيم »املوؤ�س�سة 

وذلك  الثاين،  ت�رضين  من   22 يف  روز«  داما  »فندق  يف  للت�سويق«،  الدولية  ال�سورية 

بالتعاون مع »وزارة الإ�سكان« و«وزارة الأ�سغال العامة«، وبدعم من »احتاد غرف 

التجارة«، ومب�ساركة ع�رضات ال�رضكات الوطنية يف املعر�س  .

ويف هذا ال�سياق، اأو�سح مدير »املوؤ�س�سة الدولية للت�سويق«، موفق طيارة، اأّن املعر�س 

من  الإعمار  اإعادة  عملية  تتطلبه  وما  �سورية،  تعي�سه  الذي  للواقع  ا�ستجابة  جاء 

م�ساركة الفاعليات التجارية والقت�سادية الوطنية، اإذ �ستقام ور�سات تتناول جوانب 

عملية اإعادة الإعمار وخطط عدد من ال�رضكات واملوؤ�س�سات العامة يف هذا املجال. 

ي�سار اإىل اأّن املعر�س يت�سمن عدة جمالت، ت�سمل خدمات البناء والإن�ساء واخلدمات 

املحركة  والقوى  والطاقة  واخلارجي،  الداخلي  والإك�ساء  والهند�سية  العقارية 

و�رضكات  والبنوك  امليكانيكية  والتعهدات  التحتية  والبنى  الفنية  وال�ست�سارات 

التاأمني.

اإعادة  على  جاهدة  املا�سية  الفرتة  خالل  عملت  قد  ال�سورية   احلكومة  وكانت 

معها  حملت  عديدة  ت�رضيعية  �سكوك  خالل  من  العمل  اإىل  القت�سادية  الفعاليات 

اإىل  يبادر  حتى  الأعمال  ملجتمع  وجدولة  وتق�سيط  اإعفاءات  من  وحمفزات  ميزات 

ت�سوية اأو�ساعه جتاه امل�سارف اأو الإدارة ال�رضيبية على حد �سواء، اإ�سافة اإىل البدء 

كفاية  لتامني  الإنتاجية  العملية  حتفيز  على  تاأ�سي�سا  الت�سديرية  العملية  بتحفيز 

جمتمع  يعود  حتى  كله  ذلك  بالت�سدير،  ي�سمح  فائ�س  واإنتاج  املحلي  ال�ستهالك 

اأكرب، وهو ما ي�سمح للخزينة  العمل بطاقة  اإىل  ال�سناعي  القطاع  الأعمال ول�سيما 

العامة بدعم فئات اأخرى، باعتبار كل ما �سبق نوعًا من ال�رضاكة، ناهيك عن �رضاكة 

من م�ستوى اآخر ول�سيما مع حلفاء �سورية ممن وقفوا معها و�ساندوا �سعبها يف وجه 

الإرهاب لإعادة بناء �سورية واإعمارها، مثل دول الربيك�س )رو�سيا وال�سني والهند 

وجنوب اأفريقيا والربازيل( واإيران. بحيث تت�سمن ال�رضاكة مع احللفاء الإ�سرتاتيجيني 

يف متويل وتنفيذ امل�ساريع الأ�سا�سية يف اإعادة الإعمار.
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ر�شالة العراق

الرخ�س  منح  يف  احلكومية  اخلطط  اقت�ساد  خرباء  انتقد 

ال�ستثمارية اخلا�سة باملولت والأ�سواق التجارية دون م�ساريع 

ال�سكن والبنى التحتية التي يحتاجها البلد منذ �سنوات، موؤكدين 

م�ساريع  تعدد  يف  �ساعد  للمواطن  ال�رضائية  القدرة  ارتفاع  ان 

غري  م�ساهمتها  عن  النظر  بغ�س  واملولت  التجارية  الأ�سواق 

الفاعلة يف تنمية القت�ساد املحلي.

»قانون  ان  �سالح،  حممد  مظهر  القت�سادي  اخلبري  وقال 

اإعفاءات جمركية خا�سة مب�ساريع  ال�ستثمار وما يت�سمنه من 

على  الطلب  زيادة  يف  �ساهم  واملولت  التجارية  ال�سواق  بناء 

رخ�س بناءها اىل درجة كبرية جدا«. وا�ساف ان »النزعة نحو 

ال�ستهالك ال�رضيع للب�سائع وال�سلع امل�ستوردة التي ات�سع نطاقها 

بعد عام 2003 ا�سافة اىل القدرة ال�رضائية الكبرية للفرد العراقي 

دفع امل�ستثمرين اىل الجتاه نحو امل�ساريع الربحية دون غريها 

ل�سهولة اإن�ساءها وتكلفتها املتو�سطة قيا�سا مب�ساريع اخرى«.

�سوق  توفر  ل  امل�ساريع  من  النوعية  »هذه  ان  �سالح  واأو�سح 

اإنتاجية وطنية ت�ساهم يف زيادة الناجت املحلي بل على العك�س 

لالقت�ساد  م�سافة  قيم  تولد  ل  اقت�سادية  ا�ستثمارات  تعترب 

امل�ستوردة  الب�سائع  على  ارتكاز جتارتها  ب�سبب  وذلك  الوطني 

من اخلارج«.

وبني ان »اإن�ساء معار�س او اأ�سواق جتارية كربى لعر�س لوازم 

اأ�سا�سية  احلركة الإنتاجية والتي تتمثل مبكائن ومعامل ومواد 

يف اإن�ساء بنى حتتية لل�سناعة الوطنية املتهالكة اف�سل من جلب 

الب�سائع وبيعها ب�سورة مبا�رضة دون فائدة اقت�سادية تذكر«.

تراعي  ر�سينة  اقت�سادية  خلطط  تفتقد  »احلكومة  ان  واكد 

الأولويات ال�رضورية التي يحتاجها البلد مثل ال�سكن وم�ساريع 

الوطنية ب�سكل  ال�سناعة  اإحياء  واإعادة  ال�سحي  املاء وال�رضف 

�رضيع ، وامنا اعتمدت امل�ساريع ال�ستهالكية ال�رضيعة كاملولت 

التجارية غري املنتجة اقت�ساديا«.

الأجنبية  الأموال  روؤو�س  جذب  �سنوات  منذ  العراق  ويحاول 

منها  النفطية  خا�سة  ال�سناعة  جمالت  يف  اقت�ساده  لتطوير 

الأموال  من  حلاجته  وذلك  والغاز،  النفط  وا�ستخراج  والإ�سكان 

الالزمة لتطوير البنى التحتية والإعمار، اإل اأن مراقبني يوؤكدون 

ان عدم اهتمام الدولة بالقطاع اخلا�س وخلو قوانني ال�ستثمار 

ما  اأخرى  قوانني  للم�ستثمرين وغياب  فيه من �سمانات كبرية 

زالت عقبات اأمام تطور القت�ساد بال�سكل املطلوب. 

»امل�ساريع  ان  البهاديل،  عبا�س  القت�سادي  اخلبري  قال  بدوره 

ال�ستثمارية الربحية ل تعترب م�ساريع مهمة يف الوقت احلا�رض 

�سنوات  البالد منذ  لها  تفتقر  التي  التحتية  البنى  بقدر م�ساريع 

طويلة«. واأ�ساف ان »عدم و�سع خطة ا�ستثمارية موحدة من قبل 

احلكومة الحتادية تراعي فيها عنا�رض اجلذب القت�سادي لكل 

على  والإقبال  ال�رضورية  امل�ساريع  اإهمال  يف  �ساهم  حمافظة 

م�ساريع ل تغني القت�ساد العراقي بل وت�ساهم يف هدر الأموال 

املخ�س�سة لقطاعات اخرى«. 

واأو�سح ان »منح الإجازات ال�ستثمارية لبناء مولت جتارية يف 

خمتلف املحافظات ل تعني وجود حركة اقت�سادية وا�ستثمارية 

الفعلي  الإنتاج  لعدم قدرتها على حتريك عجلة  �سحيحة وذلك 

الذي يق�سده اأي م�رضوع حملي او ا�ستثماري«.

ال�رضيعة وزيادة  الربحية  البهاديل ان »تف�سيل امل�ساريع  وبني 

اأعدادها ب�سكل غري طبيعي ل يخدم احلركة القت�سادية املحلية 

رغم ما حتتويه هذه امل�ساريع من ايجابيات اهمها ت�سغيل عدد 

حمدود من الأيدي العاملة وتقدمي �سلع معروفة املن�ساأ ذات قيمة 

�سناعية جيدة«.

واكد ان »انفتاح املوؤ�س�سات احلكومية وخا�سة هيئة ال�ستثمار 

على بناء م�ساريع حيوية مثل م�رضوع ب�سماية اخلا�س بال�سكن 

وغريها من ال�ستثمارات الكبرية تعترب خطوات موؤثرة يف تنمية 

املرتاكمة  الأزمات  جتاوز  على  وم�ساعدته  الوطني  القت�ساد 

التي يعاين منها منذ �سنوات م�ست«. 

وتوقعت وكالة التنمية المريكية، يف )3 كانون الول 2012( اأن 

�سنوات،  خم�سة  خالل  العربية  الدول  العراقي  القت�ساد  يت�سدر 

العراق ميتلك جميع املوؤهالت لأن يكون دولة قوية  اأن  موؤكدة 

اقت�ساديا.

ويعتمد العراق الذي ميلك رابع اأكرب احتياطيات نفطية يف العامل 

النفطية  �سادراته  على  ال�سنوية  موازنته  من  باملائة   95 على 

وينتج حاليا نحو مليونني و900 األف برميل يوميا، فيما ي�سدر 

بحدود مليونني و200 األف برميل يوميا. واأعلنت هيئة ا�ستثمار 

بغداد، يف وقت �سابق ، عن منح 50 اإجازة لبناء مراكز جتارية 

اأن قيمة تلك الإجازات ت�سل اإىل خم�سة  كبرية و�سغرية، مبينة 

مليارات دولر، فيما اأ�سارت اىل توقف العمل يف مول احلارثية 

و�سط بغداد ، بعد ان�سحاب ال�رضكة الرتكية امل�رضفة على امل�رضوع.

»املراكز  اإن  الزاملي،  �ساكر  بغداد،  ا�ستثمار  هيئة  رئي�س  وقال 

الن�ساط  يف  مهمًا  حيزاً  اأخذت  التي  القطاعات  من  التجارية 

تشكل مشاريع استثمارية ربحية غير منتجة اقتصاديا
الموالت واألسواق التجارية... والتنمية العراقية 
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وتلبية  بغداد،  للعا�سمة  جمالية  مل�سة  يعطي  مما  ال�ستثماري، 

اأن  اإىل  م�سرياً  والرتفيه«،  الت�سوق  جمايل  يف  املواطنني  حاجة 

)مولت(،  كبرية  جتارية  مراكز  لبناء  اإجازة   20 منحت  »الهيئة 

قيمتها قرابة الثالثة مليارات دولر، ف�ساًل عن 30 اإجازة اأخرى 

ملياري  نحو  قيمتها  جتارية(،  )عمارة  �سغرية  جتارية  ملركز 

دولر«.

واأ�ساف الزاملي، اأن »العمل بتلك املراكز ي�سري بنحو جيد وعلى 

وفق اجلدول الزمني املحدد، با�ستثناء مول احلارثية، املتوقف 

اأن  مبينًا  له«،  املنفذة  الرتكية  ال�رضكة  مغادرة  ب�سبب  حاليُا 

هنالك »جهوداً لإقناع تلك ال�رضكة بالعودة للعمل خالل الأيام 

القليلة املقبلة«. 

التجارية  »املراكز  من  اأن  بغداد،  ا�ستثمار  هيئة  مدير  واأو�سح 

منطقة  يف  الواقع  النخلة،  مول  العمل،  يف  املتقدمة  الكبرية 

فيه  الإجناز  ن�سب  و�سلت  حيث  بغداد،  �رضقي  فل�سطني،  �سارع 

لنحو 95 باملئة«، لفتًا اإىل اأن »افتتاحه ينتظر و�سول جمموعة 

تبا�رض  كي  فيه  مواقعها  حجزت  التي  العاملية  ال�رضكات  من 

منحت  التي  التجارية  املراكز  من  »عدداً  ان  واأكد  بتجهيزها«. 

منح  اأو  الأر�س  تخ�سي�س  اإما  تنتظر،  تزال  ل  ا�ستثمار  رخ�سة 

»هنالك  اأن  اىل  م�سريا  بغداد،  اأمانة  قبل  من  الت�ساميم  موافقة 

منا�سدات كثرية من قبل هيئة ال�ستثمار لأمانة بغداد من اجل 

الإ�رضاع يف اإعطاء موافقات الت�ساميم الأ�سا�سية لتلك امل�ساريع«.

وتابع الزاملي اأن »هنالك تاأخرياً حقيقيًا بالرغم من الوعود التي 

تقدمت بها الأمانة، باأنه �سيكون هنالك عمل م�ساعف من اجل 

الإ�رضاع يف اطالق الت�ساميم خا�سة يف جمال الفنادق واملراكز 

التجارية«.

يذكر اأن هيئة ا�ستثمار بغداد، ك�سفت يف )الـ12 من ايلول 2014 

احلايل(، عن منحها 13 اإجازة لبناء فنادق يف العا�سمة و�سلت 

كلفها اإىل قرابة ملياري دولر، لتكون اإ�سافة نوعية للعا�سمة، 

اإعادة تاأهيله على وفق  معلنة عن قرب افتتاح فندق بابل بعد 

اأحدث املوا�سفات العاملية.

اقت�ساد  خرباء  اكد 

على �رضورة و�سع 

متطور  منهاج 

املوارد  لتنمية 

الب�رضية العاملة يف 

ال�سوق املحلية وفق 

�سرتاتيجية  خطط 

التخ�س�س  تراعي 

لالأيدي  الدقيق 

ان  وقالوا  العاملة، 

العراق ميتاز بكرثة 

املحلية  العمالة 

اىل  تفتقر  لكنها 

املطلوبة  املهارات 

القطاعات  يف 

مما  ال�سناعية 

ل  اأجنبية  عمالة  ا�ستقدام  يف  �ساهم 

ت�ستوجب كلفًا مالية كبرية.

ماجد  القت�سادي  اخلبري  وقال 

تكمن  ال�سا�سية  »امل�سكلة  ان  ال�سوري 

القت�سادية  املجالت  حتديد  عدم  يف 

التي حتتاج اىل عمالة ماهرة لذلك من 

ال�سعب القول ان ال�سوق العراقية فاقدة 

لاليدي املاهرة«. وا�ساف ان »العمالة 

املحلية ميكن ان تتحول اىل ماهرة من 

خالل دورات ب�سيطة تو�سع وفق خطط 

ر�سينة ت�ستطيع توزيع املوارد الب�رضية 

مبختلف  القطاعات  احتياجات  ح�سب 

خطط استراتيجية إلدارة السوق المحلية

اجتاهاتها«.

واو�سح ال�سوري ان »كثريا من امل�ساريع 

يف  ترتكز  املحلية  احلرفية  وال�سناعات 

عملها على اليدي العاملة املحلية منها 

ال�سناعات  وبع�س  ال�سمنت  �سناعة 

تعترب  لذلك  عليها  املتعارف  احلرفية 

عمالة  ادخال  يف  جيدة  العراقية  ال�سوق 

ماهرة جديدة ومتطورة«.

خلطط  يفتقر  »البلد  ان  اىل  ولفت 

�سرتاتيجية وروؤى م�ستقبلية ي�ستطيع من 

لاليدي  الفعلي  الحتياج  معرفة  خاللها 

وكيفية  املحلية  ال�سوق  يف  العاملة 

التكنولوجية  التطورات  وفق  تطويرها 

احلديثة«. 

اخلبري  قال  بدوره 

حممد  القت�سادي 

اللطيف  عبد 

العاين، اإن »العمالة 

متتاز  العراقية 

الهائل  بعددها 

تفتقر  لكنها 

عدد  يف  للنوعية 

جوانب  من  كبري 

املختلفة  العمل 

يف  وخا�سة 

القطاع النفطي«. 

ان  وا�ساف 

املتدنية  »الجور 

يتلقاها  التي 

العامل املحلي وعدم اإن�سافه عن طريق 

للحقوق  ال�سامنة  القوانني  تطبيق 

اخلا�سة بالعاملني �ساهمت يف تراجع 

املاهرة  وخا�س  العاملة  اليدي  اعداد 

»احلاجة  ان  العاين  واو�سح  منها”. 

عمالة  ا�ستقدام  اىل  اف�ست  امللحة 

وموؤهالت  مهارات  متتلك  اأجنبية 

من  اف�سل  ب�سكل  العمل  من  متكنها 

امل�ساريع  خمتلف  يف  املحلية  العمالة 

ال�ستثمارية، لكنها باملقابل زادت من 

البطالة بني العمار املنتجة يف  ن�سبة 

املجتمع وخا�سة ال�سباب«.
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اقت�شاد عربي

ال�سوي�س  مل تكن فكرة تنمية حمور قناة 

عهد  يف  بداأت  اإنها  بل  اللحظة،  وليدة 

الرئي�س الراحل جمال عبد النا�رض، لكنها 

مل تدخل طور التنفيذ، اإل يف عهد الرئي�س 

من  انتقلت  حيث  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد 

»التطني�س«  اإىل  مبارك  عهد  يف  الركود 

�سعت  التي  الإرهابية،  اجلماعة  عهد  يف 

الرئي�س  اإىل  الإجناز  ذلك  لن�سب  جاهدة 

واإ�سناد امل�رضوع  املعزول حممد مر�سي، 

يف  ف�سلوا  ولكنهم  قطر،  لدويلة  برمته 

يف  النور  اإىل  امل�رضوع  خرج  حتى  ذلك، 

عهد الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي.

عبد  جمال  عهد  يف  الفكرة  تلك  بداأت 

يف  املالحة  ت�سهيل  بهدف  النا�رض، 

الوقت  ذلك  يف  رف�س  لكنه  املنطقة، 

واأن�سئ ميناء »هوجن كوجن« كاأول منطقة 

انتعا�س  اإىل  ذلك  واأدى  لوجي�ستية، 

القت�ساد.

امل�رضوع،  لذلك  نا�رض  رف�س  ويرجع 

جلولت ال�رضاع التي تعر�ست لها القناة 

تتوىل  واأن  تاأميمها،  قرار  اتخذ  اأن  منذ 

اإدارتها املوؤ�س�سات امل�رضية ويعمل فيها 

ويديرها عمال م�رضيون، ومبجرد تاأميم 

فما  واحلروب،  املوؤامرات  توالت  القناة 

ين�سب للزعيم عبد النا�رض هو تاأميم قناة 

ال�سوي�س.

ومت طرح الفكرة يف عهد الرئي�س الراحل 

اأنور ال�سادات عام 1982، ومل يكن الهدف 

ا ولكن مت طرحها بهدف اخلروج 
ً
اقت�سادي

خالل  من  الإ�رضائيلي  العدوان  اأزمة  من 

لال�ستثمارات  القناة منطقة جاذبة  كون 

ال�سوي�س  قناة  وجعل  خا�س،  طابع  لها 

حرة،  �سياحية  جتارية  �سناعية  منطقة 

مالحي  ممر  جمرد  على  ق�رضها  وعدم 

اإىل  تخرج  مل  الفكرة  لكن  ال�سفن،  لعبور 

النور.

ويف اأوائل الت�سعينيات مت طرح امل�رضوع 

مبارك؛  ح�سني  الأ�سبق  الرئي�س  عهد  يف 

كانت  التي  ال�سفن  تدفق  زيادة  بهدف 

التي  والأخرى  ال�سمال  قافلة  يف  ت�سري 

وكانت  اجلنوب،  قافلة  يف  ت�سري  كانت 

على  جًدا  طويلة  لل�سفن  النتظار  فرتات 

القناة، فالهدف من تلك التنمية هو خلق 

اأول منطقة لوجي�ستية يف ال�رضق الأو�سط.

فكان  امل�سلمني،  الأخوان  عهد  يف  اأما 

لأنف�سهم،  امل�رضوع  ن�سب  هو  الهدف 

يف  امل�رضوع  اإف�سال  لالإخوان  و�سبق 

و�سهد  م�رض،  يف  وتعطيله  الت�سعينيات 

م�رضوع تنمية اإقليم قناة ال�سوي�س يف عهد 

اجلماعة العديد من النتقادات من خرباء 

لأنهم  العمل  تنفيذ  يتم  فلم  القت�ساد، 

املقرر  غري  منحى  يف  امل�رضوع  اأخذوا 

له، وكان العرتا�س الأ�سا�سي على ن�س 

املناف�سة  تكون  باأن  اأقر  لأنه  القانون، 

حملية ولي�ست عاملية، فامل�رضوع برمته 

على  تقدر  حرة  منطقة  لإدارة  ي�سلح  ل 

على  اأ�ساع  اأمر  وهو  العاملية،  املناف�سة 

م�رض فر�سة اأن تكون من رواد العامل.

قد  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س  وكان 

القوات  رف�ست  التي  الأ�سباب  اأو�سح 

امل�سلحة، على اأ�سا�سها تنمية حمور قناة 

ال�سوي�س، يف عهد مر�سي، جاء ذلك خالل 

كلمته يف افتتاحية تد�سني م�رضوع حفر 

قناة جديدة.

امل�سلحة  القوات  اإن  الرئي�س،  وقال 

رف�ست اإن�ساء قناة موازية لقناة ال�سوي�س 

اأن  موؤكًدا  القومي،  الأمن  لعتبارات 

تنفيذ  عن  الأول  امل�سوؤول  هو  اجلي�س 

قناة  حمور  لتنمية  اجلديد  امل�رضوع 

ا اإىل اأنه يراعي اعتبارات 
ً
ال�سوي�س، م�سري

يف  يتوفر  مل  ما  وهو  القومي،  الأمن 

امل�رضوع ال�سابق.

وقال الرئي�س اإن القوات امل�سلحة مل تقبل 

الأمن  على  حفاظا  ال�سابقة  املخططات 

تنمية  م�رضوع  »اأن  و  امل�رضي،  القومي 

حمور قناة ال�سوي�س يراعي الأمن القومي 

على عك�س املخططات ال�سابقة«.

اأن ما �سوف ينفذ متت املوافقة  واأو�سح 

عليه منذ ع�رض �سنوات، لأن م�رضوع تنمية 

الإقت�ساد  يدعم  �سوف  ال�سوي�س  قناة 

حقيقية  عمل  فر�س  يوفر  و  امل�رضي 

لل�سباب.

بدء  اأعلن  قد  ال�سي�سي  الرئي�س  وكان 

مرتا  كيلو   72 بطول  جديدة  قناة  حفر 

املالحي  املمر  لتنمية  م�رضوع  �سمن 

تلك  متويل  ويكون  ال�سوي�س،  لقناة 

ا، حتت اإ�رضاف اجلي�س 
ً
امل�ساريع م�رضي

القومي،  بالأمن  تتعلق  لعتبارات 

اإىل  املنطقة  حتويل  امل�رضوع  وهدف 

مركز �سناعي عاملي لالإمداد والتموين 

يف منطقة القناة.

 قناة السويس 
فكرة اقتصادية منذ الفراعنة

قناة  لتطوير  م�رضوع  اإطالق  قرار  بعد 

اآخر لها لت�سهيل  ال�سوي�س واإن�ساء جمرى 

باإن�ساء  التاريخ  يذكرنا  ال�سفن،  حركة 

قناة السويس.. من »خداع اإلخوان« 

إلى تنفيذ »السيسي«
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با�سا  �سعيد  عهد  فى  الأول  امل�رضوع 

ينظر  كان  التى  القت�سادية  والأهمية 

اإليها.

�سنة  ل�سب�س  دى  فرديناند  �سعيد  منح 

1854 امتياز �سق قناة ال�سوي�س بني البحر 
الفكرة  هذه  اإن  الأحمر،  والبحر  الأبي�س 

م�رض  حكام  وكان  القدم،  منذ  وجدت 

يعار�سون   على  حممد  اإىل  الفراعنة  من 

باب  لالأجانب  ليفتحوا  حتى  تنفيذها 

الإغارة على م�رض.

ل�سب�س  دي  فى  وثق  با�سا  �سعيد  ولكن 

الوجهة  من  العمل  هذا  اأهمية  اإىل  ونظر 

بداأ بامل�رضوع  ال�سيا�سية، وقد  املدنية ل 

العاىل  الباب  معار�سة  رغم   1859 عام 

فرن�سا،  من  تخ�سى  كانت  التى  واجنلرتا 

اأن نابليون الثالث كان العن�رض  ولريب 

الأكرب ل�سعيد فى خطته، اإذ بداأت �سيا�سة 

توؤدي  الإمرباطورية  عهد  يف  امل�سالح 

دورا كبريا فى م�رض بعد اأن كانت �سيا�سة 

اأيام لوي�س  عواطف يف بع�س مظاهرها 

فيليبب.

وفتح �سعيد با�سا بقناته لالأجانب اأبواب 

ذلك  منذ  وفرن�سا  اإجنلرتا  فاأخذت  م�رض، 

من  الإكثار  اإىل  كلتاهما  ت�ستبق  الوقت 

فى  وال�سيا�سية  القت�سادية  م�ساحلها 

م�رض، وكانت القناة راأ�س هذه امل�سالح، 

وال�ستيالء  �سوؤونها  فى  للتدخل  متهيداً 

التدهور  باأن  القول  يردد  وكان  عليها، 

ن�ساأ فى عهد �سعيد.

 1869-1859 ال�سوي�س  قناة  كانت  وقد 

بني  واملوا�سالت  النقل  طرق  اأهم  من 

اإيقاظ  على  باعثا  والغرب،  ال�رضق 

ال�ستعمارية نحو م�رض، وكان  املطامع 

التا�سع  القرن  منت�سف  مع  اإنكلرتا  يف 

ع�رض حزب حر يخ�سى على الإمرباطورية 

الفكرة  الربيطانية من تفككها، ويحارب 

ال�ستعمارية.

اجلمعيات  اأوروبا  فى  تكونت  وعندما 

فى  الكت�سافات  وكرثت  اجلغرافية 

القاهرة الأفريقية وربطت قناة ال�سوي�س 

اأجزاء الأمرباطورية بع�سها ببع�س، عدل 

احلزب احلرعن اآرائه وظهرت اأهمية قناة 

بالن�سبة  وال�سيا�سية  احلربية  ال�سوي�س 

للهند، واأهميتها ال�ستعمارية والتجارية 

بالن�سبة لأفريقيا.

 شهد مشروع تنمية 

 إقليم قناة السويس 

 في عهد الجماعة 

 العديد من االنتقادات 

من خبراء االقتصاد
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اقت�شاد عربي

 صدر إقليم كردستان
13.7 مليون برميل 

اإقليم كرد�ستان  اأن  قال م�سوؤول يف قطاع الطاقة الرتكي 

�سبه امل�ستقل يف �سمال العراق قام بتحميل 19 ناقلة بنحو 

خط  عرب  مايو  منذ  اخلام  النفط  من  برميل  مليون   13.7
البحر  على  املطل  الرتكي  ميناء جيهان  اإىل  اأنابيب ميتد 

املتو�سط 

بدون  تدفقه  كرد�ستان  نفط  “يوا�سل  امل�سوؤول  وتابع 

الأيام  يف  الع�رضين  الناقلة  حتميل  �سيتم  م�سكالت.  اأي 

القادمة”، م�سيفا اأن �سهاريج التخزين يف ميناء جيهان 

الطاقة  وزير  النفط.وقال  من  برميل  األف   445 الآن  حتوز 

اأن بنك خلق  الأربعاء  لل�سحفيني يوم  يلديز  تانر  الرتكي 

الرتكي الذي تديره الدولة والذي ي�سع فيه امل�سرتون لنفط 

دولر  مليون   400 الآن  به  يوجد  مدفوعاتهم  كرد�ستان 

حقق  الن�ساط  هذا  اأن  يلدز  املدفوعات.واأ�ساف  تلك  من 

1.3 مليار دولر حتى الآن.وبــداأت حكومة  اإيرادات بلغت 

اأنابيب  خط  عرب  مايو  يف  النفط  ت�سدير  كرد�ستان  اإقليم 

م�ستقل يت�سل بخط الأنابيب العراقي-الرتكي على اجلانب 

الرتكي من احلدود بني البلدين.وتعار�س بغداد ب�سدة قيام 

تركيا  عرب  م�ستقل  ب�سكل  النفط  بت�سدير  كرد�ستان  اإقليم 

وحركت �سل�سلة من الدعاوى القانونية يف حماولة لوقف 

يف  احلق  لها  اإن  كرد�ستان  حكومة  وتقول  املبيعات  تلك 

بيع النفط مبوجب الد�ستور العراقي.

برنامج
اإن  ــت وزيـــــرة مــ�ــرضيــة  ــال ق

برناجمي  �ستنفذ  احلــكــومــة 

يف  جديدين  نقدية  اإعــانــات 

اإطار  يف  املقبل،  العام  مطلع 

تــاأثــري  لتخفيف  ــودهــا  جــه

الفقراء.  على  الــدعــم  خف�س 

�سيتم  الإعانات  اأن  واأو�سحت 

الــعــام  يف  نطاقها  تو�سيع 

.2015

موازنة
اإىل  املغربية  احلكومة  دمــت 

ــرضوع مــوازنــة  ــ� الـــربملـــان م

خف�سا  ويت�سمن   ،2015 عام 

عن  احلكومي  للدعم  جــديــدا 

الأ�سا�سية  ال�ستهالكية  ال�سلع 

بهدف تقلي�س عجز امليزانية، 

لإ�سالح  م�رضوع  اإىل  اإ�سافة 

نظام التقاعد.

حصة
قطر  با�سم جهاز  قال متحدث 

وافق  اجلهاز  اإن  لال�ستثمار 

دولر  مليون   616 دفــع  على 

نحو ن�سبتها  ح�سة  ــ�ــرضاء   ل

»ليف�ستايل  �رضكة  من   % 20
اإنرتنا�سيونال هولدينغز« التي 

تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، 

وتدير متاجر كربى هناك ويف 

الرب الرئي�سي لل�سني.

سعي
ك�سف العراق عن �سعيه لطرح 

فكرة ربط العراق بدول جمل�س 

الــتــعــاون اخلــلــيــجــي خــالل 

لدول  العامة  الأمانة  اجتماع 

الثماين،  الكهربائي  الــربــط 

و�سوريا  العراق  من  املكونة 

ولــيــبــيــا  ومـــ�ـــرض  والأردن 

وال�سودان وفل�سطني ولبنان.

كشف
اإىل  تتجه  اإنها  تون�س  قالت 

رفع �سن التقاعد عامني لي�سل 

اإىل 62 عاما اعتبارا من العام 

2015 خلف�س عجز ال�سناديق 

اإطــار  يف  وذلــك  الجتماعية، 

�سيا�سة  ــة  ــل ملــوا�ــس ــطــط  خ

الإ�سالحات القت�سادية التي 

بداأتها هذا العام.

هدهد
هدهد  الفل�سطيني  يـــزال  ل 

داوود، �ساحب مع�رضة زيتون 

يف قطاع غزة، عاجزاً عن بيع 

الذي  الزيتون  زيت  حم�سول 

العام،  هذا  مع�رضته  اأنتجته 

القت�سادية  الظروف  ب�سبب 

يعي�سها  الـــتـــي  ــة  ــعــب الــ�ــس

الفل�سطينيون يف القطاع.

دخل
قالت وزارة التخطيط التنموي 

والإح�ساء القطرية، اإن الدخل 

القطري  ــايل  ــم الإج الــقــومــي 

للربع الثاين من هذا العام بلغ 

نحو 50 مليار دولر )182.60 

بن�سبة  قــطــري(  ريــال  مليار 

عن نف�س الفرتة  زيادة 7.9% 

من العام املا�سي.

تحدي
حتول النفط اخلليجي من اأحد 

الأدوات املهمة لدعم موازنات 

الدول العربية، اإىل اأكرب حتدي 

العربية  الــبــور�ــســات  اأمــــام 

والإمارات  ال�سعودية  وخا�سة 

وقطر، يف ظل ا�ستمرار تراجع 

اأ�سعار النفط عامليًا.

فوسفات
الفو�سفات  مناجم  قالت �رضكة 

الأردنـــــيـــــة، اإنـــهـــا افــتــتــحــت 

لإنتاج  اإندوني�سيا  يف  م�سنعا 

�رضكة  مع  منا�سفة  الأ�سمدة 

�سمن  جري�سيك«،  »برتوكيميا 

القيمة  لزيادة  ا�سرتاتيجيتها 

الفو�سفات،  ملنتجات  امل�سافة 

ت�سنيعية  �ـــرضاكـــات  ــاء  ــن وب

ت�سويقية.

إنتاج
قيمة  تبلغ  اأن  الأردن  تقدر 
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 نمو احتياطي اليمن
من النقد األجنبي 9.4 % 

قال البنك املركزي اليمني، اأن احتياطات البالد من النقد 

مليار   5.274 اإىل  يوليو  يف  باملئة   9.4 ارتفعت  الأجنبي 

دولر مقارنة مع 4.820 مليار دولر يف يونيو 

وقال البنك املركزي اليمني يف بيان له اأن حت�سن احتياطي 

النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.5 اأ�سهر من واردات البالد 

من ال�سلع واخلدمات جاء بعد انخفا�س ا�ستمر عدة اأ�سهر 

ب�سبب  اأيــار  يف  ــالق  الإط على  له  م�ستوى  اأدنــى  لي�سجل 

وتراجع  لهجمات  النفط  اأنابيب  خطوط  تعر�س  ا�ستمرار 

التدفقات النقدية من امل�ساعدات اخلارجية وال�ستثمارات 

الأجنبية واإيرادات ال�سياحة.وكان الحتياطي بلغ 5.628 

مليار دولر يف نهاية يوليو 2013. 

الحتياطي  منــو  حمليون  اقت�ساديون  حمللون  وعــزا 

قيمتها  �سعودية  املركزي مبنحة  البنك  اإىل دعم  الأجنبي 

ربه  عبد  اليمني  الرئي�س  زيــارة  عقب  دولر  مليون   430
من�سور هادي للريا�س يف يوليو املا�سي وتقدمي اململكة 

م�ستقات نفطية بقيمة 800 مليون دولر تكفي ل�ستهالك 

“يالحظ  البيان،  �سهرين.واأ�ساف  ملدة  الوقود  من  اليمن 

اأن منو م�ستوى احتياطيات البلد لل�سهر الثاين على التوايل 

جاء رغم ا�ستمرار البنك املركزي يف توفري النقد الأجنبي 

عجز  لتغطية  اخلــارج  من  النفطية  امل�ستقات  ل�سترياد 

ال�ستهالك املحلي وتغطية فاتورة ا�سترياد املواد الغذائية 

الأ�سا�سية. 

الزيتون  مــن  ــبــالد  ال ــاج  ــت اإن

قبل  بداأ  الذي  اجلاري  املو�سم 

مليون   159 نحو  اأيـــام  عــدة 

اإنتاج  حجم  و�سيبلغ  دولر. 

 180 نحو  العام  لهذا  الزيتون 

األف طن من ثمار الزيتون و25 

األف طن زيت.

صندوق
 1.5 اإم  بي  اأي  �رضكة  �ستدفع 

لتتخل�س  نــقــدا  دولر  مليار 

رقــاقــات  ت�سنيع  قــ�ــســم  ــن  م

الكمبيوتر الذي مني باخل�سارة 

ال�سيادي  الــــرثوة  لــ�ــســنــدوق 

»غلوبالفوندري�س« يف اأبوظبي.

محطة
املغربية  الوكالة  رئي�س  اأعلن 

م�سطفى  ال�سم�سية  للطاقة 

اول  ت�سغيل  بــدء  عن  بكوري 

بالطاقة  تعمل  حمطة حرارية 

م�رضوع  اإطـــار  يف  ال�سم�سية 

يتكلف  النطاق  وا�سع  امنائي 

مليارات اليورو.

اتفاقية
ــكــة الــعــربــيــة  وقـــعـــت املــمــل

ال�سعودية، على اتفاقية تنظيم 

الطرق  على  الب�سائع  نقل 

العربية،  ـــدول  ال مــع  الــربيــة 

املجل�س  عليها  وافــق  والتي 

القــتــ�ــســادي والجــتــمــاعــي 

 ،2012 �سباط  يف  الــعــربــي، 

وجمل�س جامعة الدول العربية 

يف ايلول من نف�س العام.

انفاق
قالت الكويت اإنها تعتزم اإنفاق 

مليار   41.5( دينار  مليار   12
نفط  م�رضوعات  على  دولر( 

�سنوات،  خم�س  خــالل  ــاز  وغ

واإن الهبوط احلايل يف اأ�سعار 

تاأثري على  له  يكون  لن  النفط 

خطط تعزيز الإنتاج.

انخفاض
القت�ساد  وزارة  وكيل  اأ�سار 

الماراتية حممد بن عبد العزيز 

»انخفا�س  ان  اىل  ال�سحي 

اأ�سعار النفط لن ي�رض بالناجت 

املحلي الجمايل يف المارات 

العام اجلاري«.

موارد
اقت�سادية  تــقــاريــر  اأكــــدت 

الــتــقــديــرات  اأن  متخ�س�سة 

مــوارد  اأن  اإىل  ت�سري  الأولــيــة 

دول  يف  التقليدي،  غري  الغاز 

اخلليج ميكن اأن ت�سل اإىل اأكرث 

من 700 تريليون قدم مكعبة، 

ويوجد يف ال�سعودية اأكرث من 

600 تريليون قدم مكعبة.

فائض
ال�سنة  خــالل  الكويت  �سجلت 

يف  املنتهية  املا�سية  املالية 

اآخر اآذار ثاين اأكرب فائ�س يف 

التي  املا�سية  الـ15  ال�سنوات 

اخلليجية  الدولة  فيها  حققت 

اإل  �سخمة،  تراكمية  فوائ�س 

الدويل حذر  النقد  اأن �سندوق 

من خماطر جاثمة.

تعرفة
الب�سائع  نــقــل  مهنيو  قـــرر 

النقل  تعريفة  رفــع  املغاربة 

حترير  قرار  على  ردا   ،%  20
املحروقات  اأ�سعار  احلكومة 

اأكرث من �سنة.  اتخذ قبل  الذي 

واأو�سحوا »وقد �سبق اأن رفعنا 

ال�سهرين  خـــالل  الــتــعــريــفــة 

املا�سيني بن�سبة 10 %«.

 

زيادة
النفطي  ليبيا  اإنــتــاج  �سجل 

مزيدا من ال�سعود لي�سل اإىل 

يوميا  برميل  مليون  قرابة 

املوؤ�س�سة  واأعلنت  مــوؤخــرا، 

الوطنية للنفط اأن الإنتاج زاد 

يوميا  برميل  األــف   925 اإىل 

له  م�ستويات  اأعلى  م�سجال 

امل�سلح  الــنــزاع  قبل  ما  منذ 

املــا�ــســي  ــام  ــع ال منت�سف 

تقريبا.



العدد 143 ت�شرين ثاني 2014 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L138

اقت�شاد دولي

»اإذا مل تتفق احلقائق مع النظرية، فعلينا 

اإليه  ذهب  ما  هذا  النظرية«،  نغري  اأن 

كثري  يف  ولكن  القدمي.  املاأثور  القول 

النظرية  على  الإبقاء  يكون  الأحيان  من 

اأو هكذا تت�سور  ــ  اأ�سهل  وتغيري احلقائق 

مريكل  اأجنيال  الأملانية  امل�ست�سارة 

وغريها من الزعماء الأوروبيني املوؤيدين 

يف  حتدق  احلقائق  اأن  وبرغم  للتق�سف. 

وجوههم بال انقطاع فاإنهم ي�رضون على 

اإنكار الواقع.

عنه  املدافعني  ولكن  التق�سف.  ف�سل  لقد 

اإىل  ا�ستناداً  الن�رض  ا�ستعداد لدعاء  على 

دام  فما  الإطالق:  على  الأدلة  اأ�سعف 

يعني  فهذا  توقف  قد  القت�ساد  انهيار 

ناجحا!  كان  التق�سف  اأن  بال�رضورة 

اإذا كان هذا هو املعيار، فبو�سعنا  ولكن 

اأف�سل  اإىل الهاوية هو  اإن القفز  اأن نقول 

و�سيلة للنزول اإىل اأ�سفل اجلبل؛ فقد توقف 

ال�سقوط يف نهاية املطاف على اأية حال.

ولكن كل انحدار يبلغ منتهاه. ول ينبغي 

لنا اأن نقي�س النجاح على حقيقة مفادها 

املطاف،  نهاية  يف  حدث  التعايف  اأن 

التعايف  بل على مدى �رضعة متكني هذا 

و�سدة ال�رضر الذي ترتب على الهبوط.

كان  التق�سف  فاإن  املنظور،  هذا  ومن 

كارثة مطلقة وتامة، وهو ما بات وا�سحًا 

على نحو متزايد مع مواجهة اقت�سادات 

اإن  الحتاد الأوروبي للركود مرة اأخرى، 

مل يكن ركوداً ثالثيا، مع ت�سجيل البطالة 

وبقاء  م�سبوقة  غري  مرتفعة  معدلت 

تبعًا  )املعدل  احلقيقي  الفرد  ن�سيب 

للت�سخم( يف الناجت املحلي الإجمايل يف 

العديد من البلدان عند م�ستويات اأدنى من 

يف  وحتى  الركود.  قبل  عليها  كان  التي 

الإطالق،  على   
ً
اأداء الأف�سل  القت�سادات 

 2008 اأزمة  منذ  النمو  كان  اأملانيا،  مثل 

اأي  يف  ليعد  كان  الذي  احلد  اإىل  بطيئًا 

ظروف اأخرى حمزنًا وقاب�سًا لل�سدر.

وتعاين البلدان الأكرث ت�رضراً من الك�ساد. 

اقت�ساداً  بها  اأ�سف  اأخرى  اأجد كلمة  ول 

حيث  اليونان،  اأو  اأ�سبانيا  اقت�ساد  مثل 

اأ�سخا�س  اأربعة  كل  من  واحد  يعجز 

ــ  ال�سباب  من   %  50 من  واأكرث  ــ  تقريبا 

نقول  واأن  عمل.  فر�سة  على  العثور  عن 

اإن الدواء كان ناجحًا لأن معدل البطالة 

اإىل  اأو ما  تراجع بنحو نقطتني مئويتني 

ذلك، اأو لأن املرء رمبا يلمح ب�سي�سًا من 

النمو الهزيل، اأمر اأ�سبه بحالق يف القرون 

بكل  مفيدة  احِلجامة  اأن  يزعم  الو�سطى 

تاأكيد لأن املري�س مل ميت بعد.

با�ستقراء النمو املتوا�سع يف اأوروبا منذ 

اأن  ُتظِهر ح�ساباتي  1980 ف�ساعدا،  عام 

اأدنى من  اليوم  اليورو  الناجت يف منطقة 

مل  لو  عليه  لي�سبح  كان  الذي  امل�ستوى 

تندلع اأزمة 2008 املالية بن�سبة تتجاوز 

15 %، وهو ما يعني �سمنًا خ�سارة نحو 
وحده،  العام  هذا  دولر  تريليون   1.6
 6.5 تتجاوز  تراكمية  خ�سارة  عن  ف�ساًل 

اإزعاجًا  الأكرث  والأمر  دولر.  تريليون 

كان  )كما  ت�سيق  ول  تت�سع  الفجوة  اأن 

املرء ليتوقع بعد النكما�س، حيث يكون 

النمو اأ�رضع من الطبيعي عادة مع �سعي 

الأر�س  عن  التعوي�س  اإىل  القت�ساد 

املفقودة(.

يعمل  الطويل  الركود  اأن  بب�ساطة  الأمر 

اأوروبا.  يف  املحتمل  النمو  خف�س  على 

املهارات  اكت�ساب  عن  ال�سباب  ويعجز 

وهناك  لهم.  ينبغي  كان  كما  املرتاكمة 

اأنهم يواجهون احتمال  اأدلة دامغة توؤكد 

حياتهم  مدى  على  دخولهم  انخفا�س 

كانت  التي  امل�ستويات  عن  كبري  بنحو 

تت�سم  فرتة  يف  ن�ساأوا  لو  ممكنة  لت�سبح 

بالت�سغيل الكامل للعمالة.

بلدانًا  اأملانيا  ترغم  اأخرى،  ناحية  ومن 

تعمل  ب�سيا�سات  اللتزام  على  اأخرى 

ونظامها  ــ  اقت�سادها  اإ�سعاف  على 

املواطنون  ي�سوت  فعندما  الدميقراطي. 

ال�سيا�سة  تغيري  ل�سالح  متكرر  بنحو 

تكون  قد  ال�سيا�سات  من  ِقلة  وهناك  ــ 

تلك  من  للمواطنني  بالن�سبة  اأهمية  اأكرث 

ــ  معي�ستهم  م�ستويات  على  توؤثر  التي 

قال لهم اإن مثل هذه الأمور يتخذ 
ُ
ولكن ي

ل  اإنهم  اأو  اآخر  مكان  يف  ب�ساأنها  القرار 

بالدميقراطية  اإميانهم  فاإن  لهم،  خيار 

وامل�رضوع الأوروبي يرتاجع بال�رضورة.

قبل ثالث �سنوات �سوتت فرن�سا ل�سالح 

اأعِطي  من هذا، 
ً
امل�سار. ولكن بدل  تغيري 

التق�سف  من  اأخرى  جرعة  الناخبون 

اأحد  اأن  والواقع  الأعمال.  لقطاع  الداعم 

القت�ساد  يف  عمراً  الأطول  املقرتحات 

املن�سبطة  امليزانية  م�ساعف  اأن  هو 

بالتزامن  والإنفاق  ال�رضائب  زيادة  ــ 

واإذا  القت�ساد.  حتفيز  على  يعمل  ــ 

وا�ستهدف  الأغنياء،  ال�رضائب  ا�ستهدفت 

قد  امل�ساعف  فاإن  الفقراء،  الإنفاق 

يرتفع بنحو خا�س. ولكن حكومة فرن�سا 

الرهان على نظرية فقدت مصداقيتها منذ أمد بعيد
أوروبا وضحايا التقشف
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خف�س  على  تعمل  املزعومة  ال�سرتاكية 

ال�رضائب على ال�رضكات وخف�س الإنفاق 

ــ وهي و�سفة تكاد تكون م�سمونة متامًا 

ذلك  برغم  ولكنها  القت�ساد،  لإ�سعاف 

تنال ال�ستح�سان ال�سديد من اأملانيا.

والآمل الآن يتلخ�س يف اأن تعمل ال�رضائب 

املخف�سة املفرو�سة على ال�رضكات على 

حتفيز ال�ستثمار. ولكن هذا هراء حم�س. 

فال�سبب الذي يعوق ال�ستثمار )�سواء يف 

الوليات املتحدة اأو اأوروبا( هو الفتقار 

املرتفعة.  ال�رضائب  ولي�س  الطلب،  اإىل 

بال�ستدانة،  ميول  ال�ستثمار  اأغلب  ولأن 

ولأن اأق�ساط الفائدة معفاة من ال�رضائب، 

على  املفرو�سة  ال�رضيبة  م�ستوى  فاإن 

ال�رضكات ل يوؤثر كثرياً على ال�ستثمار.

وعلى نحو مماثل، يجري ت�سجيع اإيطاليا 

ولكن  اخل�سخ�سة.  وترية  ت�رضيع  على 

من  ميلك  رينزي  ماتيو  الوزراء  رئي�س 

يدرك  يجعله  الذي  القدر  ال�سليم  احل�س 

بخ�سة  باأ�سعار  الوطنية  الأ�سول  بيع  اأن 

اأن  ولبد  واملنطق.  العقل  يجايف  اأمر 

على  يتعني  التي  الأن�سطة  حتديد  يكون 

اإىل  اأن ميار�سها م�ستنداً  القطاع اخلا�س 

التعرف على املجالت التي ت�سهد تنفيذ 

الكفاءة،  من  قدر  باأكرب  الأن�سطة  هذه 

اأغلب  م�سالح  يخدم  الذي  النحو  وعلى 

املواطنني على الوجه الأف�سل.

التقاعد  معا�سات  خ�سخ�سة  اأثبتت  فقد 

باهظة  ممار�سة  اأنها  املثال  �سبيل  على 

تنفيذ  التي حاولت  البلدان  التكاليف يف 

الرعاية  نظام  اأن  والواقع  التجربة.  هذه 

الوليات  اأغلبه يف  اخلا�س يف  ال�سحية 

الإطالق  على  كفاءة  الأقل  هو  املتحدة 

اأ�سئلة �سعبة يف حقيقة  اإنها  العامل.  يف 

بيع  اأن  نثبت  اأن  ال�سهل  ولكن من  الأمر، 

بخ�سة  باأ�سعار  للدولة  اململوكة  الأ�سول 

لي�س و�سيلة جيدة لتح�سني القوة املالية 

يف الأمد البعيد.

ــ  اأوروبا  يف  املعاناة  كل  اأن  احلق 

واملتمثلة يف خدمة حيلة اليورو التي هي 

ماأ�ساوية  اأكرث  ت�سبح  ــ  الب�رض  �سنع  من 

ت�ساعد  وبرغم  �رضورية.  غري  لأنها 

بنحو  التق�سف  ف�سل  توؤكد  التي  الأدلة 

م�ستمر، فاإن اأملانيا وغريها من ال�سقور 

ت�ساعف العتماد عليه، فرتاهن مب�ستقبل 

اأوروبا على نظرية فقدت م�سداقيتها منذ 

اأهل القت�ساد  اإذن نزود  اأمد بعيد. ملاذا 

باملزيد من احلقائق لإثبات هذه النقطة؟

�سامل  اتفاق  توقيع  اأن  القت�ساد  يف  خلرباء  درا�سة  اأوردت 

للتجارة احلرة يف اإطار »دورة الدوحة«، �سيزيد ثراء العامل 11 

ترليون دولر و�سيخرج 160 مليون �سخ�س من الفقر يف حلول 

العام 2030.

وكانت الدول الأع�ساء يف »منظمة التجارة العاملية« قد بداأت 

اجل  من  القطرية  العا�سمة  يف   2001 العام  يف  مفاو�سات 

الدعم  ويلغي  التجارية  للتعرفة  يت�سمن خف�سًا  �سامل  اتفاق 

احلكومي، اإل اأنها ف�سلت يف التو�سل اإىل اتفاق.

وقال خرباء يف القت�ساد يف جمموعة درا�سات اأجراها معهد 

�سي�سكل  التفاق  هذا  مثل  اإن  كون�سين�سو�س«  »كوبنهاغن 

ا�ستثماراً ا�ستثنائيًا.

واأ�ساف اخلرباء اأن تطبيق مثل هذا التفاق لن يكون جمانيًا، 

الدول  فاإن  الغاية  لهذه  �رضفه  �سيتم  دولر  كل  مقابل  لكن 

�ستجني األفي دولر على الأقل من الأرباح.

وقال كبري معدي الدرا�سة اخلبري ال�سرتايل كيم اندر�سون اإن 

الدول  الأكرب �سيكون  اأن »الرابح  الكلفة متدنية جداً، م�سيفًا  

�ستكون  اإذ  جتارية،  تعرفة  اأعلى  عادة  لديها  التي  النامية 

عائداتها 3400 دولر تقريبًا لكل دولر تنفقه من اجل تطبيق 

التفاق«. 

واأ�سار اإىل اأن »تقديرنا الأويل هو اأن حواىل 160 مليون �سخ�س 

2030 واإذا طبق  �سيخرجون من الفقر املدقع يف حلول العام 

اتفاق دورة الدوحة، �سننتهي باأرباح هائلة«. 

وكانت »منظمة التجارة العاملية« قد قدرت العام املا�سي اأن 

اتفاقًا �ساماًل للتجارة احلرة �سي�سيف مئات مليارات الدولرات 

اأو اأكرث من ترليون دولر على جمموع التجارة الدولية.

نتيجة،  اإىل  تف�س  مل  عقد  منذ  امل�ستمرة  املفاو�سات  اأن  اإل 

املزارعني  عن  الدعم  خف�س  املتطورة  الدول  ترف�س  اإذ 

على  املفرو�سة  التعرفة  خف�س  النامية  الدول  ترف�س  بينما 

املنتجات ال�سناعية.

الدرا�سات  فاإن  التحقيق،  �سعب  التفاق  هذا  مثل  بقي  واإذا 

اآ�سيا �ستح�سد  اأظهرت اأن اتفاقات التجارة احلرة املحلية يف 

حواىل األفي دولر من الأرباح لكل دولر يتم اإنفاقه.

اإل اأن مثل هذه التفاقات �ست�ستبعد اأفريقيا وبالتايل »�ستفوت 

اأف�سل فر�سة لنت�سال النا�س من الفقر« بح�سب لومبورغ. 

»تحرير التجارة« سيزيد  ثراء العالم 11 ترليون دوالر
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اقت�شاد دولي

 تقرير دولي يشيد بالحد 

من الفقر بالعالم
 

يوؤكد تقرير الر�سد العاملي 2014-2015 الذي �سدر عن البنك 

الدويل و�سندوق النقد الدويل وقدم يف بروك�سل، اأن هناك 

الكثري من العمل الذي ينبغي القيام به لإنهاء الفقر وت�سييق 

 الفجوة بني م�ستويات معي�سة ال�رضيحة الأدنى التي متثل

  %  60 متثل  التي  الأعلى  وال�رضيحة  ال�سكان  من    %  40
منهم يف جميع اأنحاء العامل.

وعن ذلك يقول رئي�س البنك الدويل جيم يونغ كيم »لقد حقق 

العامل تقدما عظيما يف ربع القرن الأخري باحلد من الفقر 

الثلثني، ولدينا  ب�سكل مذهل مبقدار  انخف�س  املدقع، فقد 

الآن فر�سة لإنهاء الفقر خالل اأقل من جيل واحد، لكننا لن 

ننهي العمل ما مل نعرث على �سبل احلد من التباينات التي 

ما زالت قائمة يف كل اأنحاء العامل، فهذه الروؤية لعامل اأكرث 

اإن�سافا تعني اأنه يجب اأن نعرث على �سبل لن�رض الرثوة بني 

مليارات الب�رض ممن لي�س لديهم �سيء تقريبا«.

وي�سري التقرير اإىل اأن قدرا كبريا من النجاح قد حتقق يف 

جمال احلد من الفقر املدقع، اأي بالن�سبة ملن يعي�سون على 

اأقل من 1.25 دولر يف اليوم.

اإل اأن عدد الفقراء ما زال مرتفعًا ب�سكل غري مقبول، حيث 

و�سل اإىل اأكرث من مليار �سخ�س، مما ميثل 14 %  من �سكان 

�سخ�س، مليار   1.2 بنحو  مقارنة   ،2011 عام  يف   العامل 

19 % من �سكان العامل يف عام 2008.
�سيبقى  الفقر  اأن  التقرير  التي عر�سها  التوقعات  وتو�سح 

جنوب  واأفريقيا  اآ�سيا  جنوب  منطقتي  يف  للغاية  مرتفعًا 

منظمات  اإحدى  من   - دي�سرتي  فريدي  ويقول  ال�سحراء. 

مكافحة الفقر يف بلجيكا - »باعرتاف البنك الدويل نف�سه 

النامية  البلدان  يف  خا�سة  منخف�سة  املعي�سة  م�ستويات 

بالن�سبة لل�سكان الأكرث فقرا، �سواء تعلق الأمر بالتعليم اأو 

ال�سحة اأو جمموعة من القطاعات ال�رضورية الأخرى«.  

تراجع
اخلـــزانـــة  وزارة  قـــالـــت 

اإن عجز امليزانية  الأمريكية، 

 483 اإىل  الثلث  بنحو  تراجع 

مليار دولر يف ال�سنة املالية 

دولر  مليار   680 من   2014
وهو  املــا�ــســيــة،  ال�سنة  يف 

اأدنى م�ستوى منذ �سنة 2008. 

ارتفاع
بن�سبة  الغذاء  اأ�سعار  ارتفعت 

الثالثة  الــبــلــدان  يف   %  24
تف�سي  جــراء  ت�رضرا  الأكــرث 

غينيا  وهي  اإيبول،  فريو�س 

مما  وليبرييا،  و�سرياليون 

على  العائالت  بع�س  اأجــرب 

خف�س وجباتها الغذائية اإىل 

وجبة واحدة يوميا. 

توفير
الحتــــاد  اأن  ــث  ــح ب اأفــــــاد 

ي�سل  ما  يوفر  قد  ــي  الأوروب

من  دولر  مــلــيــار   80 اإىل 

اإذا  الطاقة  واردات  تكلفة 

منخف�سة.  النفط  اأ�سعار  ظلت 

تكلفة  اأن  الــبــحــث  واأظـــهـــر 

النفط  مــن  الحتـــاد  واردات 

500 مليار  والغاز بلغت نحو 

دولر يف 2013.

فقر
مليون   82 مــن  ــرث  اأك يعي�س 

بــاأقــل  الــ�ــســني  يف  �سخ�س 

اليوم،  يف  ــد  واح دولر  مــن 

النمو  من  عقود  من  بالرغم 

القــتــ�ــســادي الــهــائــل الــذي 

اأكــرب  ــاين  جعل مــن الــبــالد ث

اقت�ساد يف العامل.

غوغل
ــا حققت  ــه اإن غــوغــل  قــالــت 

من  الثالث  الربع  يف  اأرباحا 

 2.8 بلغت  اجلــــاري  ــام  ــع ال

ي�سري  ما  وهــو  دولر،  مليار 

5 يف املئة  اإىل تراجع بواقع 

الفرتة  نف�س  باأرباح  مقارنة 

من العام املا�سي.

سحب
ــا  اأعـــلـــنـــت �ـــرضكـــة تــويــوت

عزمها  لل�سيارات  لت�سنيع 

�سحب نحو مليون و�سبعمائة 

حول  �سيارة  الف  وخم�سني 

العامل ب�سبب عيوب �سناعية 

يف  عيوب  ابرزها  متنوعة 

وح�سا�سات  الكوابح  تركيب 

الوقود.

وظائف
ـــــازون  ــت �ــرضكــة اأم ــن ــل اأع

ــق  ــعــات عــــن طــري ــي ــب ــم ــل ل

 1000 �ستوفر  اأنها  النرتنت 

ــة يف مــراكــز  ــم وظــيــفــة دائ

بــريــطــانــيــا.  يف  ــع  ــوزي ــت ال

ــا  ــه واأكـــــــدت الـــ�ـــرضكـــة اأن

اجلديدة  الوظائف  �ست�سيف 

خالل ال�سهر القليلة املقبلة 

متوفرة  وظيفة   6000 اىل 

حاليا يف فروعها.

ميزانية
الربتغالية  احلكومة  وافقت 

منذ  للدولة،  ميزانية  اأول  اإىل 

خروجها يف �سهر مايو/ اأيار 

الإنقاذ  حزمة  من  املا�سي 

الحتاد  و�سعه  الذي  املايل، 

املركزي،  والبنك  الأوروبــي، 

و�سندوق الدويل.

تخفيض
الت�سنيف  وكــالــة  خف�ست 

بورز  اآند  �ستاندرد  الئتماين 

املوقف  اأو  الئتمان  توقعات 

املايل الفرن�سي اإىل الت�سنيف 

»�سلبي«، ب�سبب املخاوف من 

اأكــرب  ــاين  ث حتقيق  �سعوبة 

اليورو  منطقة  يف  اقت�ساد 

التعايف القت�سادي.

خوف
الــراهــن  الــوقــت  يف  تتزايد 

ــني  ــي خمـــاوف بــني الأوروب

ــول  مـــن املـــفـــاو�ـــســـات ح

حترير التجارة مع الوليات 

ــذا  ـــدف ه ـــه املـــتـــحـــدة. وي
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 اتفاق روسي أوكراني مؤقت 

على سعر الغاز
 

لتفاق  تو�سل  اأنه  بورو�سينكو  بيرتو  الأوكــراين  الرئي�س  اأعلن 

موؤقت مع نظريه الرو�سي فالدميري بوتني ب�ساأن توريد الغاز اإىل 

بالده خالل ف�سل ال�ستاء، مطمئنا �سعبه بالقول اإن الأوكرانيني 

لن ي�سعروا بالربد يف هذا ال�ستاء حيث �سيكون لديهم ما يكفي 

من الغاز والطاقة.

الرو�سية  والنفط  الغاز  �رضكة  با�سم  املتحدث  اأكــد  جهته  من 

اتفاق  اإىل  التو�سل  كوبريانوف  �سريغي  غازبروم  العمالقة 

اإىل  التفاق يحتاج  لكن  الغاز  اإمدادات  ا�ستئناف  ب�ساأن  مبدئي 

اإ�سفاء الطابع الر�سمي عليه.

وعن تفا�سيل التفاق، بنّي بورو�سينكو اأن كييف �ستدفع ملو�سكو 

385 دولرا لكل مرت مكعب من الغاز حتى 31 اآذار القادم.
غازبروم  �رضكة  به  تطالب  كانت  الذي  ال�سعر  اأن  بالذكر  جدير 

احلكومية للمرت املكعب من اأوكرانيا هو 485 دولرا.

اأو�سح  الغاز،  ب�ساأن  رو�سيا  مع  التفاق  مل�ستقبل  وبالن�سبة 

الرئي�س الأوكراين اأنه من املمكن التو�سل لتفاق نهائي ب�ساأن 

بروك�سل  مدينة  يف  الغاز«  »قمة  انعقاد  اأثناء  الرو�سي  الغاز 

رو�سيا  ممثلو  فيها  يجتمع  والتي  القادم،  الثالثاء  البلجيكية 

واأوكرانيا واملفو�سية الأوروبية التابعة لالحتاد الأوروبي.

يذكر اأن اأزمة الغاز ت�ساعدت يف حزيران املا�سي عندما اأوقفت 

تقدر  التي  الديون  ب�سبب  اأوكرانيا  اإىل  الغاز  ــدادات  اإم رو�سيا 

مبليارات الدولرات.

وكان الرئي�س الرو�سي ذكر موؤخرا اأن ديون الغاز على اأوكرانيا 

بلغت 4.5 مليارات دولر.

ويف �سياق ذي �سلة اأ�سار الرئي�س الأوكراين اإىل اأن بالده حتتاج 

مل�ساعدات دولية يف ظل الو�سع امل�سطرب بها حاليا.

ومن املنتظر اأن ي�سل مفو�س الطاقة الأوروبي جونرت اأوتينغر 

اإىل العا�سمة الأوكرانية كييف اليوم الثنني لإجراء مباحثات 

ب�ساأن اأزمة الغاز مع القيادة الأوكرانية.

اأوروبــا  غرب  متد  التي  املهمة  الأنابيب  خطوط  اأن  اإىل  ي�سار 

من  مو�سكو  وتتخوف  اأوكرانيا.  خالل  من  متر  الرو�سي  بالغاز 

النزاع  اأوكرانيا من هذه اخلطوط ل�ساحلها يف ظل  ت�ستفيد  اأن 

النا�سب بينهما.

امل�رضوع، اإىل اإزالة جمموعة 

كبرية من املعوقات لتحرير 

اأوروبــا  دول  بني  التجارة 

والوليات املتحدة. 

كوارث
نقلة  التعّلم  جتربة  ُتعترب 

للعديد  بالن�سبة  �سعبة 

مـــن املـــتـــدربـــني، وميــكــن 

ويف  تتخللها.  اأن  لالأخطاء 

تلك  تكون  الأحيان،  معظم 

ول  متامًا،  بريئة  الأخطاء 

يوؤدي  الــذي  التعرث  تتعدى 

هذه  لكن  امل�سي.  تعلم  اإىل 

اأحيانًا  تف�سي  قد  الأخطاء 

اإىل عواقب وخيمة.

انزالق
النقد  �سندوق  رئي�سة  حذرت 

لغـــارد  كري�ستني  الــــدويل 

منطقة  ــزلق  ان اإمكانية  من 

اليورو جمددا اإىل هوة الركود 

ال�سيا�سات  تبني  يتم  مل  اذا 

وقالت  ال�سليمة.  القت�سادية 

الركود  نحو  تتجه  »املنطقة 

بـــوجـــود خطر  ــول  ــق ن ــكــن  ل

جدي«.

ديون
ــة »�ــســتــب  ــس ــ� حـــــذرت مــوؤ�ــس

الربيطانية  اخلريية  ت�سينج« 

الديون  تفاقم  م�سكلة  اأن  من 

القت�ساد  تكلف  ال�سخ�سية 

مليارات  ثمانية  الربيطاين 

�سنويا  ا�ــســرتلــيــنــي  جــنــيــه 

اخلدمات  على  العبء  جــراء 

احلكومية.

حظر
 1960 عــام  اأكتوبر   19 يف 

كا�سرتو  فيدل  تــوىل  وبعد 

هافانا،  يف  الأمــور  مقاليد 

املتحدة  الــوليــات  اأعلنت 

اقت�ساديا على كوبا.  حظرا 

منذ  قائما  احلظر  يــزال  ول 

اإل  الآن،  وحتى  احلني  ذلك 

اأنه اأ�سبح يف الوقت الراهن 

حمل اإعادة نظر.

اضرار
الحتاد  ــرضار  اأ� حجم  يقدر 

الأوروبـــــــي الــنــاجــمــة عن 

 11 بحوايل  الرو�سي  احلظر 

مليار يورو �سنويا، ما يعادل 

�ــســادرات  حجم  مــن   %  10
الحتاد الأوروبي من املواد 

الغذائية.

اتفاقيات
وقعت كوبا وكوريا ال�سمالية 

اتفاقيات  عــدة  هافانا  يف 

التجارة  جتارية يف جمالت 

موؤ�رض  يف  ــايل  امل والقطاع 

التي  الوثيقة  العالقات  على 

لو�سائل  وفقا  البلدين،  جتمع 

اإعالم كوبية.

صيد
تنوي  ل  اأنها  رو�سيا  ــدت  اأك

�سيد  عن  احلظر  رفع  حاليا 

�سمك احلف�س يف بحر قزوين 

هذا  مــعــدلت  تــعــود  اأن  اإىل 

املهدد  الأ�سماك  من  النوع 

م�ستوياتها  اإىل  بالنقرا�س 

الطبيعية.

توقعات
الفنزويلي،  الــرئــيــ�ــس  قـــال 

نيكول�س مادورو، اإن ميزانية 

�ستقوم   2015 لعام  فنزويال 

على اأ�سا�س توقع و�سول �سعر 

النفط اإىل 60 دولرا للربميل، 

ولكنه كرر توقعاته بارتفاع 

الأ�سعار.

بيانات
القت�ساد  �ــســورة  ازدادت 

قتامة،  ــورو  ــي ال منطقة  يف 

حيث اأظهرت بيانات تراجعا 

ال�سناعي  الــنــاجت  يف  ــادا  ح

تراجع  مــع  الــيــورو  ملنطقة 

اأملانيا  يف  امل�ستثمرين  ثقة 

يف  اقت�ساد  اأكـــرب  �ساحبة 

اأوروبا.
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فر�ص عمل

  فرص عمل 
لبنان

جتارة  يف  متخ�س�سة  لبنانية  �رضكة 

يف  باجلملة،ترغب  الطبية  التجهيزات 

العامل  يف  ا�سواق  اىل  منتجاتها  ت�سدير 

العربي و افريقيا.

لالت�سال:

Fanous medical
Tel:009611640321

Email:fanousaah@terra.lb

استراليا
تقدمي  يف  متخ�س�سة  ا�سرتالية  �رضكة 

عن  تبحث   ، املوظفني  تدريب  خدمات 

ال�رضكة  تفيد  لبنان.  يف  �رضكات  اقامة 

من خربة طويلة يف حت�سني فعالية الآداء 

من  راكمتها  ال�رضكات  يف  والنتاجية 

العديد  ويف  ا�سرتاليا  يف  ن�ساطها  خالل 

من دول اأوروبا ال�رضقية.

لالت�سال:

Neesham consulting
Christofer Nisham

Tel:0061458590693
:Email 

Christopher.neesham@
neeshamconsulting.com.au

:Website 
www.neeshamconsulting.com

يف  من�ساآت  متلك  ا�سرتالية  �رضكة 

حمولت  ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  ال�سني 

ال�سم�سية  الطاقة  على  مل�سخات  طاقة 

اأو  الكهرباء  على  �سغرية  �سيارات  اأو 

واأبواب  بوابات  اأو  مرتية  م�سخات 

الزراعية  للتجهيزات  اأو  الكرتونية 

و�سواها، ت�سعى اىل تعزيز ح�سورها يف 

ال�سوق املحلية من خالل عالقات جتارية 

مع م�ستوردين اأو موزعني:

لالت�سال:

Dc Motors
Email:enquiries@empdcmotors

:Website 
www.dcmotor-china.com

باكستان
انتاج  يف  متخ�س�سة  باك�ستانية  �رضكة 

الأ�رضة  واأغطية  القطنية  ال�سلع  وت�سنيع 

ال�سوق  يف  ب�ساعتها  ت�سويق  اىل  ت�سعى 

اللبنانية.

لالت�سال:

Falcon Textiles
Tel:00922132442534

Tel)direct(:00922132430027
Fax:00922132442537

 Email:info@falcontextiles.com.pk
and falcontex@cyber.net.pk

:Website 
www.falcontextiles.com.pk

كارات�سي  مقرها  باك�ستانية  �رضكة 

اأغطية  وت�سوير  �سناعة  يف  متخ�س�سة 

مبختلف  واملنا�سف  النوم  غرف  اأ�رضة 

توريد  عن  تبحث  ،وهي  الأحجام 

منتجاتها اىل لبنان.

لالت�سال:

KGC limited

Tel:0092021363220577
Cell:00923052416642
:Email 

 mjunaidenterprises@gmail.com 
 or 

customersupport@grpofcompanies.org
Website:www.grpofcompanies.org

تركيا
ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  تركية  �رضكة 

عن  تبحث  النيرتوجني  لنتاج  مولدات 

ال�سوق  يف  ملنتجاتها  موزعني  وكالء 

اللبنانية.

لالت�سال:

 Simtar Makina Ltd
Tel:00902322761003

Website:www.simtarmakina.com

انتاج  يف  متخ�س�سة  تركية  �رضكة 

ت�سعى  متنوعة  باألوان  الكريليك  دهان 

م�ستوردين  مع  عالقاتها  توثيق  اىل 

لبنانيني .
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لالت�سال:

Venni
Tel:00902328771045

Website:www.venni.com.tr

تنتج  ا�سطنبول  مركزها  تركية  �رضكة 

ا�سمدة ومواد كيماوية،من ابرز منتجاتها 

feldspar الذي ي�ستخدم يف انتاج الزجاج 
والبور�سلني وال�سرياميك، تبحث عن جتار 

ووكالء لبنانيني.

لالت�سال:

Sulfer+Kimya SAN.TIC.A.S
Tel:00902124650666

Email:export3@sulferT.com
Website:www.sulferT.com

تشيكوسلوفاكيا
براغ،تعترب  مقرها  ت�سيكية  �رضكة 

الهواتف  لأجهزة  املوزعني  اأكرب  اأحد 

وت�سنيع  الت�سيكية،  ال�سوق  يف  اخللوية 

منتجاتها حتت م�سمى العالمة التجارية 

جتارية  عالمة  وهي   ،ALIGATOR
.تتطلع  عاما  ع�رضين  منذ  موجودة 

جتار  مع  عالقاتها  توطيد  اىل  ال�رضكة 

لبنانيني.

لالت�سال:

Adart Computers s.r.o
Email:kadlec @adart.cz

جنوب افريقيا
جنوب  يف  ا�ست�سارية  خدمات  �رضكة 

تقنية  جمال  يف  حلول  تقدم  افريقيا 

مع  التعامل  عن  املعلومات،تبحث 

ال�رضكات اللبنانية.

لالت�سال:

Jera Consulting
Tel:0027)0(119133320
Fax:0027)0(119133354

Cell:00792458449
Email:support@jera.co.za

اأو

sales@jera.co.za

رومانيا
امل�سدرين  امام  رومانيا  تفتح 

مبا  اليها،  الت�سدير  فر�سة  اللبنانيني 

متعددة،  قطاعات  يف  منتجات  ي�سمل 

ZAO Okhrannaya Technika
Tel:0078412655316

Email:marina@forteza-eu.com
Website: www.forteza-eu.com

الصين
�سنغهاي  يف  متمركزة  �سينية  �رضكة 

وال�سلب،  الفولذ  انتاج   يف  متخ�س�سة 

ال�سوق  يف  منتجاتها  ت�سويق  عن  تبحث 

جتار  مع  عالقاتها  وتوطيد  اللبنانية 

وموزعني لبنانيني.

لالت�سال:

.Shanghai Veyuen Special Steel Co
Tel:008631167266821

Email:admin@veyuensteel.com
Website:www.veyuensteel.com

الفيليبين
الفيليبني  يف  مانيال  يف  قائمة  �رضكة 

متخ�س�سة يف ت�سنيع احلبال ت�سعى اىل 

دخول ال�سوق اللبنانية من خالل توطيد 

حمليني  ووكالء  موزعني  مع  عالقاتها 

ملنتجاتها.

لالت�سال:

.Pacific Cordage Corp|
Email:peckarltan@yahoo.com

امل�سنعة  الكيماوية  الأ�سمدة  ابرزها 

والطالء  للحدائق  املخ�س�سة  والرتبة 

التجهيزات  عن  الناجمة  والنفايات 

والبال�ستيك  والكهربائية  اللكرتونية 

امل�سنع  واخل�سب  للتو�سيب  امل�سنع 

ال�سعر  ت�ساقط  منع  وم�ستح�رضات 

اللكرتونية  والألواح  والأثاث  والأدوية 

يف  خدمات  اىل  بال�سافة  ال�سناعية، 

وحلقات  واملرافئ  التجزئة  جمالت 

التدريب واخلدمات ال�ست�سارية من اجل 

تطوير املبيعات والت�سويق.

لالت�سال:

 FRD center market entry services
Romania

Tel:0040214111459
Email:Europa@frdcenter.ro

Website:www.narket-entry.ro

روسيا
يف  متخ�س�سة  رو�سية  �رضكة 

والنذار  الأمن  اأجهزة  وت�سنيع  ت�سميم 

اىل  ت�سعى  اخلارجية،  وال�ست�سعار 

�رضكاء  مع  التجارية  عالقاتها  توطيد 

وم�ستوردين ووكالء وموزعني يف ال�سوق 

املحلية.

لالت�سال:
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معار�ص وموؤتمرات

االرجنتين/بوينس آيرس
املوؤمتر العاملي للكرمة

)من تنظيم منظمة الكرمة او اأي يف(

من 9-14 ت�رضين الثاين 2014

االمارات العربية/دبي
التجارية  لل�سقق  خم�س�س  معر�س 

وال�سكنية

)من تنظيم جمموعة اأرابكوم(

من 21-22 ت�رضين الثاين 2014

االمارات العربية /دبي
»قمة م�ستقبل املدن العربية«

يحمل هذا احلدث �سعار »احللول الذكية 

للمدن امل�ستدامة«

)من تنظيم معر�س التجارة العاملية(

من23-24 ت�رضين الثاين 2014

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 

معرض ومؤتمر»البترول 
اللبناني والدولي«

بريوت/فندق الهيلتون

)من تنظيم هيئة ادارة البرتول اللبنانية(

وجمعية   pinnacle events )بالتعاون مع 

مهند�سي البرتول SPE والرابطة الوروبية 

)EAGE للعلماء اجليولوجيني واملهند�سني

من 21-22 ت�رضين الثاين2014

 مؤتمر قمة النفط والغاز 
في لبنان

بريوت/فندق فيني�سيا

بارترنز  اند  بالنرز  �رضكتي  تنظيم  )من 

وغلوبال ايفنت بارترنز(

من4-5 كانون الول 2014

مؤتمر ديجيتال يو
بريوت /فندق فور�سيزونز

القت�ساد  جمموعة  تنظيم  )من 

والعمال(

من4-5 كانون الول

منتدى لبنان المسؤؤلية 
االجتماعية لمؤسسات االعمال

بريوت/فندق فيني�سيا

)من تنظيم �سي ا�س ار لبنان(

يف 8 كانون الول 2014

مؤتمر دولي حول الشركات 
الناشئة

بريوت/البيال

ال�رضكات  حول  دويل  موؤمتر  اول 

ان  املقرر  ومن  لبنان  يف  النا�سئة 

م�سارك   500 من  اكرث  املوؤمتر  ي�سم 

من كبار رجال العمال وامل�ستثمرين 

من  املعرفة  باقت�ساد  واملعنيني 

خمتلف انحاء العامل للعمل على جعل 

العاملية  املراكز  اف�سل  احد  لبنان 

لل�رضكات النا�سئة.

من 20-21 ت�رضين الثاين 2014

معرض المرأة العالمي
بريوت/الفوروم دو بريوت

)من تنظيم �رضكة فوروم دو بريوت(

من 10-14 كانون الول 2014

 تركيا/اسطنبول
معر�س خم�س�س للمفرو�سات والديكور

التجارية  املعار�س  �رضكة  تنظيم  )من 

يف ا�سطنبول(

من12-15 ت�رضين الثاين2014

تركيا/أضنة
معر�س خم�س�س لالأدوات الزراعية

)من تنظيم �رضكة توياب(

من 12-16ت�رضين الثاين2014

تركيا/أزمير)فندق 
الشيراتون(

وتكنولوجيا  الغذاء  عن  موؤمتر 

ال�سناعات الغذائية

العمال  رجال  جمعية  تنظيم  )من 

التراك العرب(

من1-4 كانون الول2014

السعودية/الرياض
معر�س خم�س�س لتقنيات ومواد البناء

)من تنظيم �رضكة معار�س الريا�س(

من10-13 ت�رضين الثاين 2014

الكويت/الكويت
معر�س خم�س�س ملواد البناء

)من تنظيم جمموعة توب اك�سبو(

من18-22 ت�رضين الثاين 2014

مصر/شرم الشيخ
الزراعية  للمنتجات  خم�س�س  معر�س 

وال�سناعات الغذائية

الت�سديري  املجل�س  تنظيم  )من 

للمنتجات الغذائية امل�رضية(

من23-24 ت�رضين الثاين 2014


