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اقت�صاد

«العمالي» :نرف�ض �إعطاءنا
ال�سل�سلة بيد و�سحبها باليد الأخرى
أ ّكد رئيس االتحاد الع ّمالي العام غسان غصن حشد
أكبر عدد من اإلتحادات والنقابات العمالية للمشاركة
في اإلضراب المق ّرر بعد غد األربعاء  ،وقال في حديث ل
« Jالمركزية»« :دعونا المتضررين إلى المشاركة في هذا
التحرك الذي سيكون رمزيا ً وفاعالً ومؤثراً ،ل ُنظهر المشهد
الذي نأمل أال يتط ّور إلى إعالن اإلضراب العام ونذهب أبعد
من ذلك إلى اإلضراب المفتوح».
وردا ع��ل��ى س���ؤال ع��ن ج���دوى ه���ذا ال��ت��ح��رك عشية
االستحقاق الرئاسي أجاب غصن« :االنتخابات الرئاسية
شيء والتحركات العمالية شيء آخر ،فاألولى ال تتعارض
مع مطالب الناس وتعطلها ،كما أنّ القوى السياسية
المشغولة باالستحقاق الرئاسي يمكنها أيضا ً أن تنشغل
بالشأن المعيشي للمواطنين والتخفيف من األعباء التي
يرزحون تحتها».
ونبّه السياسيين من «حياكة مشاريع واقتراحات في
الكواليس المظلمة ،ض ّد المواطن وحقوقه وديمومة عمله»،
الفتا إلى «أنّ السياسيين يعمدون دائما ً إلى تمرير عدد من
الضرائب للتخفيف عن كاهلهم ،فيعطون بيد ويسحبون
بيد أخرى ،بمعنى أنهم يق ّرون السلسلة من جهة ويفرضون

حرب يعلن اليوم �إلغاء قرار ت�سجيل
الهوية الدولية للهواتف الخلوية

الضرائب على العمال والموظفين من جهة أخرى».
وأض���اف« :عندما استشعرنا في إط��ار عمل اللجنة
النيابية – الوزارية المكلفة درس موارد السلسلة ،تسويق
أحد المشاريع واالقتراحات القاضي بتمرير ضرائب على
المواطنين في مقابل إعطاء السلسلة ،استنفرنا قوانا
للنزول إل��ى ال��ش��ارع في مواجهة تلك السياسات ،مع
توجيهنا وتصويبنا بوجوب فرض ضرائب ليس لتمويل
السلسلة فحسب ،إنما لتغطية العجز أيضا ً وتأمين واردات
مجدية للخزينة من مصادر حقيقية كالرسوم والغرامات
على األمالك البحرية والنهرية ،وليس من جيوب المواطنين
ذوي الدخل المحدود».
وحول إمكان استخدام رفض االتحاد العمالي الضرائب
على ذوي الدخل المحدود ،ذريعة لدى المعنيين للمماطلة
في إقرار السلسلة ،قال غصن« :على الدولة أن تتخذ قرارا ً
ينسجم مع مطالب الناس ويدافع عن مصالحهم ،ال أن
تحمي مصالح أصحاب الثروات والمته ّربين من تسديد
الضرائب ،فالنواب منتخبون من هذه األكثرية ،من عامة
الناس ،وعليهم حماية مصالحهم وحقوقهم ،وال يجوز
الته ّرب من ذلك إطالقاً».

نقابات البقاع :ل�ضمان ع ّمال البلديات
والإفراج عن رواتب «م�ست�شفى الهراوي»
طالب اتحاد النقابات العمالية
والصحية في البقاع ونقابة عمال
البلديات في محافظة بعلبك الهرمل
«بتثبيت جميع الع ّمال المياومين في
البلديات وال سيما في بلدية بعلبك
وإقرار المرسوم الموجود على طاولة
مجلس الوزراء بضم عمال البلديات
إل��ى الضمان اإلجتماعي لئال يبقوا
مسحوقين وت��ح��ت رح��م��ة رؤس��اء
البلديات».
وف��ي بيان أص���دره بعد اجتماع
مكتبه التنفيذي أم��س ،دعا االتحاد
إل��ى «إع��ط��اء ال��ع��م��ال والموظفين
في المستشفيات الحكومية جميع
الحقوق من ناحية األجور والرواتب
المتأخرة وال سيما الموظفين في
مستشفى الهراوي الحكومي».
وأوض��ح البيان أنّ «المجتمعين
أك���دوا دعمهم وتأييدهم لموظفي
ال��ق��ط��اع وال��م��ؤس��س��ات الرسمية
وال��ب��ل��دي��ات وال���م���دارس ف��ي إق���رار
سلسلة الرتب وال��روات��ب ش��رط أال
تصرف من جيوب العمال وأصحاب
الدخل المحدود ،ورفضهم القاطع
رفع أي زي��ادة على  TVAوالمواد
الغذائية ال��ض��روري��ة ،وأعلنوا في
نهاية اللقاء إبقاء جلساتهم مفتوحة

اعتبر الوزير بطرس حرب أنّ «مَن يخطط فقط لزيادة مداخيل
الدولة من دون األخ��ذ في االعتبار مصلحة المواطن لن يُكتب له
النجاح» ،معلنا ً أنه سيعقد مؤتمرا ً صحافيا ً اليوم من أجل اإلعالن عن
خطوتين ستتخذهما الوزارة.
وق��ال حرب في حديث إذاع��ي أم��س« :بعدما ألمحت سابقا ً إلى
رغبتي في إلغاء قرار تسجيل الهوية الدولية لهواتف الخليوية والذي
ا ّتبع منذ ال��وزارة السابقة ،جاءني عدد من المعترضين قدّموا إلي
مستندات تزعم أنّ القرار المعمول به يسجل للدولة مداخيل جمركية
كبيرة ويمنع التهريب وأنّ الدولة في حال من العجز وبحاجة إلى
مداخيل ،فتريثت في خطوتي .وبعدما تحققت من الموضوع تبيّن لي،
وخالفا ً لما قاله المعترضون ،أنّ القرار المعمول به لم يمنع التهريب
بل ك ّرس سيطرة المهربين الكبار ،ولم يزد مداخيل الجمارك بالمقدار
إلي ،وقد تبيّن لي من الجمارك أنّ
الذي ورد في الالئحة التي قدِّمت ّ
الفارق بسيط في المداخيل الجمركية بين فترة تطبيق القرار والفترة
التي سبقته».
ولفت حرب إلى أنه سيعلن اليوم «الرجوع عن القرار المعمول
ب��ه» ،مشيرا ً إلى أنّ الطريقة الوحيدة لضبط التهريب هي ضبط
العمل الجمركي بشفافية ورفع اليد عن الجمارك ،فليس من مهام
وزارة االتصاالت مكافحة التهريب» ،وأض��اف« :ح��ان الوقت لكي
تصبح وزارة االتصاالت األولى في توفير العناء على المواطن ،ومن
هنا سأعلن عن مباشرة إمكان دفع المواطن فاتورة الهاتف بواسطة
اإلنترنت ،وسأوقع اتفاقا ً يسمح بخلق آلية لتسديد الفواتير بهذه
الطريقة».
كذلك أشار إلى عزم ال��وزارة «اتخاذ تدبير ثالث بعد نحو  15أو
 20يوما ً على أبعد تقدير بعد االنتهاء من وضع أسسه ،وهو يتناول
عالقة الناس بتكنولوجيا االتصال» .وقال حرب« :إ ّنني أعيد النظر
في موضوع جودة ونوعية وسرعة اإلنترنت وأسعاره ،والتدبير
الذي سأقدم عليه كفيل بتحقيق لبنان نقلة نوعية إلى مرتبة الدول
المتقدمة في هذا المجال ،وقد ّ
حضرت ملف تطبيق قانون االتصاالت
الرقم  431الصادر سنة  2002والذي يقضي بإنشاء شركة «ليبان
تلكوم» ،والمهمل في األدراج وسأطرحه على جدول أعمال جلسة
مجلس الوزراء المقبلة من أجل اتخاذ القرار حول تطبيقه أو إلغائه،
وال أظن أنّ الحكومة ستلغي القرار ألنّ من واجبها تطبيق القوانين».

معهد با�سل فليحان ي�ست�ضيف
الور�شة الثانية للكوادر في الإدارة

إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في بعلبك
لمتابعة الوضع مؤكدين المشاركة
في اإلض���راب العام ال��ذي دع��ا إليه
االت��ح��اد العمالي ال��ع��ام (بعد غد)
األربعاء والمشاركة في االعتصام في
ساحة رياض الصلح».
م��ن ج��ه��ت��ه ،دع���ا رئ��ي��س ات��ح��اد
نقابات النقل ف��ي محافظة بعلبك
 ال��ه��رم��ل محمد الفوعاني قطاعالنقل في بعلبك الهرمل وخصوصا ً
الطالب ،إلى المشاركة في اإلضراب

(أحمد موسى)

العام واالعتصام.
أما عضو نقابة موظفي مستشفى
الهراوي الحكومي في زحلة عباس
المستراح ،فقد طالب المسؤولين
«باإلفراج عن رواتبهم التي م ّر عليها
ثالثة أشهر ولم تدفع».
ب��دوره ،ناشد عمال قطاع البناء
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة «إع����ادة السماح
للبلديات بإعطاء رخص البناء كما
كان في الحكومة السابقة».

يستضيف معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي في مق ّره غداً،
المخصصة للكوادر العليا
الورشة الثانية من برنامج اللقاءات العلميّة
ّ
في اإلدارة اللبنانية والذي ّ
ينظمه المعهد للسنة الخامسة على التوالي
ويشارك فيه  23من الكوادر العليا في القطاع العام يمثلون  18إدارة
ومؤسسة.
يدير الورشة الثانية التي تستمر يومين ،المدير التنفيذي في شركة
 Axes Managementالفرنسية لالستشارات والتدريب في مجال
اإلدارة العامة باتيست لوجور.
ويتناول لوجور كيفية إعادة تنظيم الوظيفة المالية للدولة في فرنسا،
والمفهوم المحاسبي الجديد المعروف بـ»المحاسبة الثالثية» (محاسبة
الموازنة ،والمحاسبة العامة ،والمحاسبة التحليلية) .كذلك يشرح
التحليل المالي ل�لإدارات والمؤسسات العامة ،ويتحدث عن برمجة
الموازنة ومتابعتها ،إضاف ًة إلى مسألة خفض األكالف.
يذكر أنّ هذه الورشة هي الثانية من أربع ورش عمل يشملها برنامج
اللقاءات العلمية لسنة  ،2014مدة كل منها يومان ،بمعدل ورشة عمل
كل شهر ،إضاف ًة إلى ثالث زيارات ميدانية للمشاركين إلى إدارات لبنانية
رائدة.
وتقام دورة  2014تحت عنوان «القيادة في أوقات األزمات االقتصادية
والمالية» ،وأطلقت عليها تسمية «دف��ع��ة ج��ان مونيه» ،السياسي
واالقتصادي الفرنسي ال��ذي كان أحد أهم «آب��اء» ومهندسي «االتحاد
األوروبي» ،والمخططين إلعادة إعمار فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية.
يذكر أنّ الورشة األولى أقيمت في آذار الفائت وتناولت موضوع «القيادة
وإدارة التغيير» ،فيما تعالج الورشة الثالثة في  20و 21أيار موضوع
«الفساد :الوقائع االقتصادية وطرق المكافحة» ،وتتمحور الورشة الرابعة
التي تقام في  24و 25حزيران المقبل ،على «أزمة الطاقة العالمية».

متفرقات
 ...واتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع

المالكون القدامى :لن نقبل باحتالل
بيوتنا وت�شريد �أبنائنا
المؤجرة
ح ّذر رئيس نقابة مالكي العقارات واألبنية
ّ
ج��وزف زغيب م��ن «م��ح��اوالت مشبوهة إلث���ارة الفتنة
والنعرات الطائفية والمذهبية من ِقبل أشخاص يدّعون
تمثيل المستأجرين» ،معتبرا ً أنّ هؤالء «هالهم أن يبادر
المجلس النيابي إلى تصحيح العالقة المش ّوهة منذ 75
عاما ً بين المالك والمستأجر وفق القوانين االستثنائية
الجائرة لإليجارات».
وخالل مؤتمر صحافي عقدته النقابة في أوتيل كومفورت
في الحازمية في حضور حشد من المالكين القدامى ،أشار
زغيب إلى أنّ «هناك شركات عقارية تعمد إلى شراء مباني
المالكين بسبب القانون االستثنائي الظالم لإليجارات
القديمة ال��ذي أجبر بعض المالكين على بيع أمالكهم
لتأمين مستلزمات العيش الكريم لعائالتهم».
واعتبر أنّ «القانون الجديد لإليجارات تم إعداده ليكون
على قياس الطبقات الفقيرة ولحمايتها على أن يستتبع
ُرض بعض
بقوانين إسكانية مدروسة ،لكنّ هذا األمر لم ي ِ
األشخاص من الطبقات الميسورة والغنية الذين اعتادوا
على الطمع والجشع والتعدي على األم�لاك ،فظهروا في
اإلعالم رافضين القانون الجديد بحجج واهية وبراهين
متناقضة ،وبخطاب طائفي وعنصري يعبّرعن تفكيرهم

الميليشوي المعادي للمالكين والمدافع عن احتالل البيوت
ومصادرتها».
ورأى أنّ القانون الجديد يفيد «المستأجرين الفقراء
بتقديمات مالية أفضل من القانون القديم ،إذ يقدم إليهم
بدل الخلو مضاعفا ً من خالل إقامتهم المجانية  12عاما ً في
المأجور ،أي بدل اإليجار السنوي أو  5في المئة من قيمة
المأجور ضرب  12عاما ً فتساوي  60في المئة من قيمة
المأجور».
وط��ال��ب زغيب رئيس الجمهورية «ب��ع��دم الرضوخ
للتهديد الذي تج ّرأ هؤالء على إطالقه ضدّكم وضد النواب
الكرام ،ونذ ّكر بأنّ القانون أق ّر بإجماع المجلس النيابي،
من هنا فإن ردّه هو ضربة لهيبة المجلس وللجنة التي
انكبّت على إعداده في أربعين جلسة ،وبموافقة من جميع
الكتل واألح��زاب السياسية .فالمالكون ينتظرون توقيع
فخامتكم وإنقاذهم من ظلم متراكم في حقهم ألكثر من 40
عاما».
كما طالب وزير الداخلية وجميع األجهزة األمنية «بوقف
التحركات االستفزازية في الشارع قبل فوات األوان ،ألنّ
المالك القديم غير قادر إطالقا على تقبّل أو تح ّمل من يدعو
إلى احتالل البيوت وتشريد أبنائه».

المراقبون الجويون يطالبون
بعدم المماطلة في �إقرار ال�سل�سلة
دع��ت لجنة المراقبين الجويين «ال��ن��واب وال���وزراء
وأصحاب القرار إلى إقرار السلسلة والتحلي بالمسؤولية
وعدم رمي الكرة إلى األمام في محاولة لشراء الوقت بغية
دفن المشروع في المتاهات الدستورية ،وإدخ��ال حقوق
الموظفين العامين في آتون المعركة الرئاسية ،فموضوع
السلسلة بعد كل هذا الوقت ال يحتمل هذه البهلوانيات
السياسية».
ورأى المراقبون في بيان أمس ،أنّ دعوة االتحاد العمالي
العام «إلى إقرار السلسلة يؤكد أنّ المحاوالت المستميتة
ألصحاب رؤوس األموال لصيغ السلسلة كمشروع لضرب
الطبقات العمالية لم تنجح»،

مح ّذرين من «المساس بالحقوق المكتسبة للمراقبين
الجويين والتي تضمنها مشروع السلسلة المقر في اللجان
المشتركة ،ما سيؤدي بنا إلى ما ال تحمد عقباه ،األمر
الذي يتح ّمل مسؤوليته من يقف بوجه حقوق المراقبين
الجويين».
وأك��د البيان إص���رار المراقبين «على ع��دم السماح
بإضاعة الفرصة بإقرار السلسلة ككل بما يحفظ حقوق
موظفي القطاع العام ،الممثلين برابطة موظفي القطاع
العام والتي تشكل مكونا ً أساسيا ً في هيئة التنسيق
النقابية التي تحظى بدعمنا الكامل في معركتها الشرسة
في مواجهة حيتان المال».

{ حذر رئيس جمعية تجار شارع الحمراء ومتفرعاته زهير عيتاني
من «تفشي ظاهرة التسول وغيرها من األمور المضرة بسمعة الشارع،
وخصوصا باعة العلكة والخضار وماسحي األحذية الذين يحتلّون
ال��زواي��ا ويزعجون ال��م��ا ّرة وسكان الشارع بتصرفاتهم وأصواتهم
المزعجة .ويتمركزون باألخص أمام وزارتي السياحة واإلعالم».
ودعا عيتاني في تصريح أمس ،وزيري الداخلية والسياحة ورئيس
بلدية بيروت وق��وى األم��ن الداخلي إلى «اتخاذ التدابير السريعة
والحازمة».
{ عقدت رابطة التعليم الثانوي الرسمي في الجنوب اجتماعا
لمجلس المندوبين في ثانوية صور المختلطة الرسمية ،بحضور
رئيس فرع الجنوب فؤاد ابراهيم ومندوبي فرع الجنوب.
وتال ابراهيم البيان الصادر عن المجتمعين الذين دعوا إلى المشاركة
الكثيفة في التظاهرة المقررة صباح غد الثلثاء والتي ستنطلق من أمام
مصرف لبنان ،رفضا للبنود التي صاغتها الهيئات االقتصادية ،والتي
وصفوها «بالمجحفة بحق المعلّمين الثانويين» ،مؤكدين وقوفهم إلى
جانب كتلتي التحرير والتنمية والوفاء للمقاومة.

الخزينة الليبية تواجه عجز ًا
بقيمة  8مليار دوالر
تعتزم ليبيا اتخاذ إجراءات تقشف شديد لمواجهة عجز متوقع في
الميزانية يصل إلى عشرة مليارات دينار ( 8مليارات دوالر) هذا العام
بسبب احتجاجات قلصت من إنتاج النفط.
ولفت رئيس لجنة الميزانية في المؤتمر الوطني العام الليبي محمد
علي عبد الله إلى «أنّ عجز هذا العام قد يُغطى بفوائض ميزانيات
سنوات سابقة وقرض من البنك المركزي وإص��دار محتمل لسندات
حكومية».
وأوضح أنّ بالده «في حاجة إلى خفض كبير في النفقات لوضع
نهاية للخسائر التي تقدر بمليارات الدوالرات والناجمة عن الهدر وعدم
الكفاءة والفساد وتهريب المنتجات من الخبز إلى البنزين».
وأضاف عبد الله« :إنّ البرلمان يعتزم تجميد رواتب القطاع العام
ووقف أي تمويالت جديدة لمشروعات التنمية وتقليص عدد المنتجات
الغذائية واألساسية المدعمة ،ألنّ العجز في ميزانيتنا سيتراوح بين
تسعة وعشرة مليارات دينار ليبي تقريبا ً في .»2014
وأشار إلى أنّ اإلغالق قلص إيرادات النفط إلى أقل من أربعة مليارات
دوالر منذ بداية العام بما يقل عن  20في المئة عن المستوى الذي
أعدت الميزانية على أساسه ،وعلى رغم ذلك ليس هناك ما يثير قلق
ليبيا حتى اآلن نظرا ً إلى وجود احتياطات أجنبية لدى البنك المركزي
تزيد على  110مليارات دوالر.
وقال« :إنّ إنتاج النفط قد يزيد على أربعمئة ألف برميل يوميا ً في
األسابيع القليلة المقبلة بفضل إعادة فتح مرسى الحريقة ليقترب من
هدف الوصول إلى ستمئة ألف برميل يوميا ً بحلول نهاية حزيران».
وينبغي أن يصل اإلنتاج إلى مليون برميل يوميا ً بحلول نهاية الربع
الثالث لتحقيق هدف الميزانية وسداد قرض البنك المركزي ،وهي
خطة تحوم حولها الشكوك في ظل ضعف الحكومة وعدم سيطرتها
على أجزاء من البالد.
وتملك ليبيا فوائض سابقة تتراوح قيمتها بين عشرة مليارات و17
مليار دينار ،فضالً عن إيرادات نفط لدى البنك المركزي يبلغ إجمالها
 17مليار دينار.

بعد انتخابه رئي�س ًا لجمعية ال�صناعيين

الجم ّيل :لإعادة القطاع ركيزة �أ�سا�سية
وقوية في االقت�صاد الوطني
ف��ازت الئحة «كلنا للصناعة» برئاسة ف��ادي الجميل
بكامل أعضائها ،في انتخابات جمعية الصناعيين ،وعقد
مجلس اإلدارة الجديد اجتماعا ً انتخب خالله هيئة مكتب
الجمعية ،وجاءت النتائج على الشكل التالي :فادي الجميل
رئيساً ،زياد بكداش النائب االول للرئيس ،جورج نصراوي
النائب الثاني للرئيس ،خليل شري أمينا ً عاماً ،نظريت
صابونجيان أمينا ً للمال ،منير البساط أمينا ً للعالقات
الخارجية ،وليد عساف وشوقي دك��اش وعدنان عطايا
وميشال ضاعر أعضاء.
وبعد انتخابه ،ألقى الجميّل كلمة دعا خاللها الجميع
«وف��ي مقدمتهم أع��ض��اء الالئحة المنافسة ،إل��ى شبك
األي��ادي ،ألنّ التحدي الحقيقي هو في العمل للدفاع عن
مصالح الصناعيين وتطوير الصناعة الوطنية وخلق بيئة
حاضنة لها وفتح أسواق جديدة واالستفادة من القدرات
المتاحة».
وأض��اف« :غدا يوم آخر وإنّ أب��واب الجمعية مفتوحة
لجميع الصناعيين وآذان��ن��ا سمع لهم جميعا ً من أجل
االنطالق نحو آف��اق جديدة عنوانها التطور واإلنتاجية
والمنافسة والتميز واإلبداع وإعادة القطاع ركيزة أساسية
وقوية في االقتصاد الوطني ككل».
ولفت إل��ى أنّ «التصويت الكثيف لالئحتنا يح ّملنا
مسؤولية إضافية ،لنكون عند تطلعات الصناعيين وآمالهم
وطموحاتهم».

افرام وإنجازات الجمعية

وأوجز الرئيس السابق للجمعية نعمة افرام إنجازات
الجمعية في الفترة بين  2010و ،2014وق��ال« :ص ّوبنا
جهودنا على التواصل ما بين الصناعيين بطريقة أكثر
فعالية فأصدرنا النشرة الصناعية الفصلية وساهمنا في
إص��دار الدليل الصناعي بحلة جديدة وال��ذي تحول إلى
دليل الكتروني ،وفي الدليل الخريطة الصناعية على األقمار
االصطناعية .»GPS
وأض��اف« :كما أنشأنا مكتب مساندة اإلنتاج األخضر
في الجمعية بالتعاون مع منظمة «األس��ك��وا» ،وشاركنا
في دورات دولية تشجع الوظائف الخضراء ،وتفاهمنا
م��ع ال����وزارات المعنية على منح ال��ق��روض الصناعية
الميسرة لحماية البيئة وذل��ك عبر تحفيز مالي خاص
ّ
يمنح للصناعيين ال سيما عند توليد الكهرباء على الطاقة
الشمسية».

وتابع« :نظمنا ورش عمل مع وزارة البيئة عن كيفية
إدارة المخلفات الصناعية وأطلقنا مقاربة علمية لصناعة
لبنانية صديقة للبيئة مع وزارة البيئة بهدف التدقيق
البيئي وقد استكملت أخيرا ً بإطالق مبادرة ح ّل مشكلة
النفايات في لبنان عن طريق تحويلها إلى طاقة.

تفعيل الصادرات الوطنية

«أكملنا العمل بفتح قنوات مباشرة مع السفارات العربية
واألجنبية .وفتحنا خطوطا ً جديدة للتصدير بعد تعثر النقل
البري .كما أدخلنا للمرة األولى في تاريخ لبنان ،الصناعة
في البرامج التربوية.
وأكملنا نشاط الجمعية في برامج تعاون بين 36
مصنعا ً و 10جامعات عبر برنامج «ليرا» ،بعد قوننته
وتوقيع العقود القانونية بشأنه .وتفاهمنا مع قيادة
الجيش اللبناني على إعطاء األفضلية لإلنتاج اللبناني في
عمليات شرائها».
وأض����اف« :رغ���م ال��ش��ل��ل ال��رس��م��ي ،نجحت جمعية
الصناعيين في عملها مع القطاع العام على خفض الضريبة
على أرب��اح ال��ص��ادرات الصناعية بنسبة  50في المئة.
وكذلك نجحت في خفض ضريبة الدخل على الصناعيين
بنسبة  35في المئة لمدة خمس سنوات .كما استطاعت
الجمعية اإلبقاء على المادة  59من قانون الضريبة على
القيمة المضافة ،وعدم إلغائها ،وبالتالي اإلبقاء على حق
االسترداد المعطى للصناعيين .من دون أن ننسى اإلعفاء
الجمركي للصادرات اللبنانية إل��ى ال��والي��ات المتحدة
األميركية».
وتابع« :كما أكدت الجمعية مع وزارة المالية ومصرف
لبنان على دعم القروض للقطاعات المنتجة ،مع محاولة
توسيع دائرتها لتطال المصاريف التشغيلية .وتم إعفاء
آليات الصناعيين من شهادة الغرف ،كما عقدت مصالحة
لفض النزاع بين مرفأ بيروت وجمعية الصناعيين .كما
تفاهمنا مع إدارة المرفأ على خفض الرسوم للصناعيين
على المستوعبات المستوردة».
ولفت اف��رام إلى أنّ جمعية الصناعيين نجحت «في
إرس��اء عالقة تكاملية مع االت��ح��اد العمالي العام على
قاعدتي إرساء حماية مجتمعية شاملة متزامنة مع نهضة
اقتصادية ،وأيضا في التوقيع معه على تسوية مشرفة
لتصحيح األجور في شهر كانون الثاني من العام  2012في
القصر الجمهوري».

الم�ؤتمر الم�صرفي العراقي ـ اللبناني �أنهى �أعماله
وو�ضع ا�ستراتيجية لمواجهة التحديات

مقدّم الحضور خالل المؤتمر
أنهى المؤتمر المصرفي العراقي -اللبناني الذي
انعقد برعاية حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة
ومحافظ البنك المركزي العراقي عبد الباسط تركي
سعيد ،أعماله أم��س ،موصيا ً بـ»مناقشة المشهد
االقتصادي الشمولي لكل من لبنان والعراق ووسائل
معالجة التحديات وتوفير الفرص المستقبلية ،والذي
يتض ّمن استراتيجية مصرف لبنان المركزي والبنك
المركزي العراقي والسياسة النقدية الخاصة بكل
منهما ،والهادفة إلى تحقيق التنمية االقتصادية المالية
والمصرفية من خالل تفعيل تطوير مساهمة القطاع
المصرفي والمالي وفروع المصارف األجنبية لتنمية
اقتصاد البلدين ،وتطوير التقنيات المصرفية ونقل
خبرة مصرف لبنان في نظم المدفوعات للمصرف
المركزي العراقي».
ّ
حث «الشركات األجنبية وأصحاب رؤوس
كذلك
األم���وال ف��ي ك�لا البلدين ،على ال��دخ��ول إل��ى السوق
اللبنانية والعراقية بفعالية أكبر ،في ض��وء جهود
المصرفين المركزيين في تهيئة البيئة التشريعية
والمصرفية المشجعة لذلك».
وأك��د ض��رورة «تطوير دور المصارف في تحسين
العمل المصرفي وزي���ادة فاعليته ،من خ�لال تقديم
االئتمان اآلمن واالستثمار السليم في كال البلدين».
ودعا المشاركون إلى «تعزيز دور االستثمار األجنبي
واإلفادة من الفرص االستثمارية المتاحة في البلدين
لتطوير البنية التحتية والقطاع السكني والقطاعات
األخرى ذات األولوية ،وفق قوانين االستثمار المعمول

(أكرم عبد الخالق)
بها لدى البلدين» ،وحث المؤتمر «المصارف العاملة في
لبنان والعراق ،على التعاون المصرفي وفتح الفروع
والمكاتب في كال البلدين ،وتقديم خطوط االئتمان
المتبادل لتنمية القطاعات االقتصادية» ،داعيا ً إلى
تبادل المصرفين المركزيين اللبناني والعراقي
الخبرات والتجارب في المجال المصرفي واالقتصادي
والمالي ،لتحسين العمل المصرفي وتطويره من خالل
اللجنة التنسيقية التي ستشكل من قبل المصرفين».
وج��رى تأكيد أهمية «التعاون في مجال مكافحة
غسل األم���وال وتمويل اإلره����اب ،ال��ت��زام المصارف
العاملة في البلدين بقواعد الحوكمة (اإلدارة الرشيدة)
وبقوانين البلد الموجودة فيه وتعاميمهّ ،
حث شركة
الكفاالت العراقية على تطوير مهامها في اتجاه ضمان
القروض الكبيرة الحجم وذلك بزيادة رأسمال الشركة
إلى الحدود المعقولة التي تساعدها في ضمان مثل هذا
النوع من القروض وبنسبة  75في المئة من مبالغها،
بما يساعد في تحسن نسبة االئتمان إلى رأس المال
وتوجيه االئتمان نحو تطوير القطاعات االقتصادية،
زيادة سبل التعاون بين جمعية المصارف في لبنان
ورابطة المصارف العراقية الخاصة بهدف تنسيق
المواقف وزيادة فرص التعاون في ما بينهما».
وجرى أيضا ً االتفاق على «عقد اجتماعات دورية في
ك ّل من بغداد وبيروت وتشكيل لجنة مشتركة من رابطة
المصارف الخاصة في العراق وجمعية مصارف لبنان
لمتابعة توصيات المؤتمر والعمل على تنفيذها وفق
القرارات وتوجيهات المصرفين المركزيين للبلدين».

حوافز بريطانية لجذب
رجال الأعمال الخليجيين
أعلن المدير العام لمجموعة االستثمار في الهيئة
البريطانية للتجارة واالستثمار مايكل بويد أنّ سلطات
بالده تعتزم تطبيق خطط جديدة لجذب رجال األعمال
الخليجيين ،وذلك عبر خفض ضريبة الشركات إلى  20في
المئة العام المقبل ،وتقديم قروض متوافقة مع الشريعة
اإلسالمية ،واستحداث تأشيرة رواد األعمال.
وأكد بويد أنّ استقطاب رواد األعمال من مختلف أقطار
العالم إلى المملكة المتحدة ،ومنها دول الخليج «يندرج
ضمن استراتيجية الهيئة البريطانية للتجارة واالستثمار،
والتي تسعى إلى إحداث وظائف واجتذاب االستثمارات
األجنبية ،وخلق تأثير تراكمي كبير على االقتصاد».
وأضاف« :إنّ بريطانيا ال تزال تحتفظ بمكانتها بوصفها
مقرا ً لتأسيس وتداول األعمال ووجهة أولى لالستثمارات
األجنبية بشكل عام ،والخليجية بشكل خاص» ،موضحا ً
«أنّ الحكومة البريطانية اعتمدت خطوات لتعزيز تنافسية
االقتصاد ،ومنها التخفيض التدريجي للضريبة التجارية
لتبلغ  20في المئة بحلول نيسان  2015لتصبح األدنى
في الدول الصناعية السبع الكبرى».
ولفت إلى أنّ «من بين أبرز المبادرات الحكومية التي

يمكن أن يستفيد منها رواد األعمال الخليجيون برنامج
«سيريوس» الذي أطلق في أيلول الماضي ،ويهدف إلى
استقطاب أكثر الخريجين إبداعا ً للمساعدة على تحويل
أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ،وقد ذكرت مديرة حمالت
برنامج «سيريوس» ل��دى الهيئة البريطانية للتجارة
واالستثمار باوال كانيو أنه تم استالم  72طلبا ً من الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.
وكشف بويد عن إنجاز آلية حكومية لتقديم قروض
تأسيس األعمال متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،وقال:
«باستطاعة الراغبين في الحصول على تمويل إسالمي
تقديم طلب عبر برنامج «قروض تأسيس األعمال» للبدء
بإعداد خطط أعمالهم».
وقال مدير تطوير األعمال الدولية في شركة «لندن آند
بارتنرز» ديفد سالتر« :إنّ رواد األعمال الخليجيين الذين
يرغبون في تأسيس مشاريع في بريطانيا ال يحصلون
فقط على تدريب عا ٍل وخبرة متميزة ،بل يطورون مهارات
تخولهم العودة إلى ديارهم برؤية عالمية ونقل حصيلة
خبراتهم المكتسبة إلى بلدانهم ،وبالتالي المساهمة بشكل
فعال في دعم وتطوير اقتصادهم المحلي».

