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اقت�صاد

تر�أ�س اجتماع ًا لم�شروع تنمية التجمعات ال�صناعية

اجتماع في غرفة بيروت لدر�س و�ضع القطاع العقاري

الحاج ح�سن :ينقل المعرفة والتكنولوجيا ويط ّور الجودة

�شقير :على الدولة حماية
القطاعات االقت�صادية

الحاج حسن مترئسا ً االجتماع

(داالتي ونهرا)

ت��رأس وزي��ر الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن
االج��ت��م��اع األول للجنة التوجيهية لمشروع «تنمية
التجمعات في الصناعة الثقافية واإلبداعية»  ،CCIالذي
تنفذه منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)،
بتمويل من االتحاد األوروبي والحكومة اإليطالية.
وقدم مدير المشروع اإلقليمي في مقر المنظمة في فيينا
جيراردو باتاكوني خالل االجتماع عرضا ً عن المشروع
الذي يقوم على تعزيز نشر المعلومات ،وتبادل المعرفة من
خالل مراكز التجمعات المتخصصة ،والتي ستكون متاحة
للمشاريع القائمة كافة ،والمشاريع المحتملة للصناعات
الثقافية واإلبداعية ،وكذلك من خالل ورش العمل التي
م��ن شأنها تعزيز ت��ب��ادل أفضل الممارسات وقصص
النجاح» .وق��ال« :سيتم اي�لاء اهتمام خ��اص بإنشاء
ال��رواب��ط التجارية بين المؤسسات الداعمة للتكتالت
في جنوب البحر األبيض المتوسط واالتحاد األوروب��ي،
وبين المشترين الدوليين (تجار التجزئة والمصنعين)
والموردين المحليين بهدف زيادة المصادر المستدامة.
ومن خالل العمل كتجمعات ،ستستفيد الصناعات المعنية
بهذا المشروع من خالل تحسين اإلنتاج ومعرفة إمكانات
تراثها الثقافي واإلبداعي .مع العلم أنّ منظمة اليونيدو
تهتم بتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة».
وقال الحاج حسن« :هذا المشروع مهم لنا ،كونه يساعد
في نقل المعرفة والتكنولوجيا ،وتطوير الجودة وصورة
اإلنتاج اللبناني وميزته ،ويساعد أيضا ً على صعيد البيع.
وق��د أب��دى ممثلو اليونيدو واالت��ح��اد األوروب���ي حماسة
كبيرة أيضا ً لموضوع مساعدة لبنان على صعيد المناطق
الصناعية في لبنان .ونتمنى أن تكون لالتحاد األوروبي
والحكومة اإليطالية واليونيدو مساهمات جديدة للتعاون

لدعم االقتصاد اللبناني عموما ً والصناعة خصوصاً».
وأض���اف« :م��ن ح� ّ
�ق لبنان كما هو بلد مستورد ،أن
يصدّر إنتاجه إلى الخارج وإلى جميع شركائه العرب
واألوروبيين وأينما كانوا في العالم» ،مشيرا ً إلى أنّ «لبنان
يعاني مشكلة كبيرة في الزراعة والصناعة على صعيد
كلفة اإلنتاج المرتفعة ،كما يعاني الميزان التجاري من
عجز كبير» ،موضحا ً أنّ «التعاون القائم حاليا ً هو حافز
لتحقيق التوازن في الميزان التجاري».
أما الممثل اإلقليمي للمنظمة كريستيانو باسيني ،فقد
أش��ار إلى أنّ هذا المشروع «يسعى إلى تعزيز العمالة
المنتجة في لبنان ،من خالل تقديم الدعم للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في الصناعة الثقافية واإلبداعية،
بهدف تطبيق مقاربة التجمعات العنقودية ف��ي هذا
المجال ،ورفع قدرتها التنافسية في السوق الدولية ،األمر
الذي يؤدي إلى جذب المشترين المحليين والدوليين،
بما يحقق المصلحة المتبادلة لألطراف المعنية في هذه
الشراكة الدولية».
وأش���ارت ممثلة بعثة االت��ح��اد األوروب���ي ف��ي لبنان
فيرجيني كوسول إلى أنّ «تطوير القطاع الخاص يبقى
أحد أهم أهداف االتحاد األوروبي على الصعيدين اإلقليمي
والوطني ،ويصب دعم االتحاد األوروبي لهذا المشروع في
إطار مقاربة التعاون الصناعي على مستوى التجمعات
العنقودية المتخصصة .ونأمل في أن يعمم هذا المشروع
الخاص بالصناعة الثقافية واإلبداعية ،ويتوسع تطبيقه
في قطاعات صناعية أخ��رى ،لتعزيز مفهوم التجمعات
المتخصصة ،في مساهمة لزيادة التبادل والتواصل بين
جنوب المتوسط واالتحاد األوروبي».

حكيم يوقع بروتوكول تعاون مع الفران�شايز
وقع وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم ورئيس الجمعية
اللبنانية لتراخيص االمتياز ،شارل عربيد بروتوكول تعاون
«يعبر عن تالقي أهداف بين الوزارة والجمعية ،وخصوصا ً
في ما يتعلق بحماية الملكية الفكرية والمشاركة في
المعارض المتخصصة ومساعدة المبادرات الشابة على
ّ
وحضها على إطالق عالماتها التجارية»،
تطوير ابتكاراتها
وذلك في مق ّر الجمعية في الصنائع ،وفي حضور أعضاء
مجلس اإلدارة.
وك��ان حكيم وعربيد بحثا حسب بيان في «األوض��اع
االقتصادية العامة والنشاطات والمبادرات التي تقوم بها
الجمعية ،وخصوصا ً في مجال تصدير االمتيازات اللبنانية،
التي أسستها مجموعة من المواهب اللبنانية المقدامة
الشابة بهدف إبراز صورة مشرقة عن لبنان ،عبر زرع جزء

منه ،ممثالً بالعالمات التجارية اللبنانية الفارقة ،في بقاع
الدنيا كافة».
وأك��د عربيد أنّ «قطاع الفرانشايز يتالئم مع مهارات
المجتمع اللبناني ،كالريادة ،واالبتكار ،وثقافة االنفتاح،
والذوق ،وأسلوب الحياة ،ميزات ال يستهان بها ،لو توافرت
لها البيئة المشجعة والحاضنة ،ألنها ق��ادرة على تغيير
المعادلة االقتصادية وانتشال لبنان من دوامة النمو المتقطع
وغير المستدام ،نحو الحداثة ومصاف الدول األكثر تطوراً».
ب��دوره ،نوه الوزير حكيم «بنجاح الجمعية واألعضاء
المنتسبين اليها في غضون سنوات قليلة ،في تثبيت موقع
متقدم لقطاع الفرانشايز في االقتصاد الوطني» ،مؤكدا ً
استعداد ال��وزارة «لمؤازرة قطاع الفرانشايز ،ألنها تؤمن
بدعم اإلبداع والمبدعين».

«الأوروبي لال�ستثمار» وقع اتفاقيات قرو�ض
مع  4م�صارف بقيمة  121مليون يورو
وق��ع نائب رئيس البنك األوروب���ي
لالستثمار فيليب دي فونتين فيف،
أربعة اتفاقات تمويل بمبلغ إجمالي
مقداره  121مليون يورو مع «فرنسبنك»
و»بنك بيبلوس» و»فرست ناشيونال
بنك» وصندوق «يورومينا الثالث»،
وذلك تشديدا ًعلى الدور الرئيسي للقطاع
الخاص في تعزيز النمو المستدام.
وأفاد بيان للبعثة اإلعالمية لالتحاد
االوروب��ي «أنّ قرضا ً قيمته  90مليون
ي��ورو سيساهم في دع��م المؤسسات
المحلية ،واستحداث فرص العمل من
طريق توفير خطوط ائتمان لشبكات بنك
بيبلوس (القرض الثالث) وفرنسبنك.
وس��ي��ت��اح ه��ذا التمويل للمؤسسات
في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا
والخدمات ،بما فيها السياحة والصحة
والتعليم».
وأش���ار إل��ى أنّ «ال��ب��ن��ك األوروب���ي
لالستثمار قدم قرضا ً بقيمة  11مليون
ي���ورو لفرست ن��اش��ون��ال بنك لدعم
تنمية القطاع الخاص في لبنان من
خالل المساهمة في تمويل المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،مما يسمح
باستحداث الوظائف .وأخيراً ،وبفضل
النجاح ال��ذي حققه البنك سابقا ً في
األوراق المالية ،قرر تقديم  20مليون
يورو لدعم صندوق يورومينا الثالث،
وهو صندوق استثماري إقليمي يركز
على المؤسسات التي تتمتع بإمكانات
نمو تؤهلها لالضطالع بدور رائد على
المستوى اإلقليمي.

الحضور في فرنسبنك

ويعتمد ال��ت��زام ال��ب��ن��ك األوروب����ي
لالستثمار حيال فرست ناشونال بنك
وصندوق يورومينا الثالث اإلقليمي على
التمويل المقدم من االتحاد األوروب��ي
وإسبانيا (الوكالة األسبانية للتعاون
الدولي) .ويكتسب هذا التمويل أهمية
كبيرة ألصحاب المؤسسات الراغبين
ف��ي تطوير أعمالهم والمنافسة على
المستوى الوطني وعلى الصعيدين
اإلقليمي وال��دول��ي .كما أن��ه أساسي
الستحداث ف��رص العمل وفتح آف��اق
مستقبلية للمتخرجين الشباب».
ول��ف��ت ال��ب��ي��ان إل��ى أنّ «األوروب����ي
لالستثمار يعمل بصفته شريكا ً رئيسيا ً
للبنانمنذزمنطويل،علىحشدمختلف
الموارد والمهارات الالزمة لدعم لبنان
في سعيه إلى تحقيق النمو المستدام
وتعزيز نفوذه اإلقليمي ،إضافة إلى
معالجةالتحدياتالعديدةالتييواجهها
نتيجة ال��ن��زاع ال��س��وري» .وأش��ار إلى
«تخصيص البنك منذ عام  1978نحو
 1.4مليار يورو لتطوير القطاع الخاص
على مستوى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الحجم ومؤسسات التمويل
الصغرى وصناديق االستثمار ،ولتنفيذ
مشاريع كبيرة لمصلحة السكان في
مجاالت الطاقة والمياه والبيئة والنقل.
واستفاد هذا التمويل من خبرات البنك
الفنية والمالية ،فضالً ع��ن األدوات
المالية الجاذبة والمتالئمة مع السوق
المحلية».
ونقل البيان عن نائب رئيس البنك

(اكرم عبد الخالق)

األوروبي لالستثمار فيليب دي فونتين
فيف خالل زيارته بيروت حيث التقى
رئيس مجلس الوزراء تمام سالم وعددا ً
من الشخصيات السياسية وممثلي
قطاع األعمال قوله« :نحن واثقون من
قوة شراكتنا ونلتزم العمل في لبنان
أكثر من أي وقت مضى .ويأتي دعمنا
للقطاع الخاص في صدارة أولوياتنا،
إذ إنه يعد من أهم القطاعات في لبنان
التي ستشهد ن��م��واً ،وتصبح بفضل
االستثمارات قادرة على التطور واالبتكار
والمنافسة على المستويين اإلقليمي
والدولي .كما أنّ النمو واستحداث فرص
العمل الجديدة ،ال سيما لجيل الشباب،
يندرجان في إطار أولوياتنا المشتركة.
فهذا هو السبيل الذي سنمهد به الطريق
إلى مستقبل أفضل».
واختتم البيان« :سيواصل البنك
األوروبي لالستثمار من اليوم وحتى عام
 2020المهمة التييضطلعبهافيمنطقة
المتوسط بوصفه مموال ً رائدا ً لمشاريع
التنمية في المدى الطويل .واستنادا ً إلى
استراتيجيته الجديدة للفترة -2014
 ،2020والتي اعتمدها وزراء االتحاد
األوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة
في أثينا في األول من نيسان ،2014
سيعزز البنك أنشطته لدعم استحداث
فرص العمل واالبتكار والبيئة الرامية
إل��ى توفير مستقبل م��زده��ر لألجيال
الشابة .ويأتي القطاع الخاص وتهيئة
بيئة مالئمة لالستثمار في صلب عملية
حشد ال��م��وارد ه��ذه ،مع منح خطوط
ائتمان جديدة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الحجم ودعم المؤسسات
الصغرى وإنشاء صناديق االستثمار.
وستكون هياكل التمويل أي��ض �ا ً من
ضمن األول���وي���ات ،ومقترنة بوضع
أدوات مالية مبتكرة لالستجابة بفاعلية
لالحتياجات واألول��وي��ات المتغيرة
للبلدان المتوسطية .وبذلك ،سيجري
تخصيص  9.6مليار ي��ورو للتنمية
االقتصادية والتماسك االجتماعي في
البلدان المتوسطية الشريكة ،ومن
بينها لبنان ،وذلك في الفترة بين 2014
و.»2020

لفت رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد
شقير إلى أهميّة «وضع استراتيجية إنقاذية للقطاع العقاري الحيوي الذي
شكل لسنوات طويلة رافعة أساسية لالقتصاد الوطني ،ومشغالً لنسبة مهمة
من طاقاته العاملة».
وخالل اجتماع عقد ظهر أمس في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في
بيروت وجبل لبنان ،لدرس وضع القطاع العقاري في لبنان ،قال شقير« :يرزح
القطاع اليوم تحت أعباء كبيرة ومتعددة ،نتجت من أزمة اقتصادية يمكن
وصفها بأنها األقسى على البلد» ،مشيرا ً إلى ّ
أن «هذه المشاكل برزت من خالل
الجمود الذي تحكم في القطاع ،وتراجع البيوعات العقارية ،التي كانت أكثر
حدة في الشقق الفخمة .وأظهرت اإلحصاءات نهاية عام  2013تراجع حجم
القطاع العقاري من  11مليار دوالر إلى نحو  7مليارات دوالر».
ب��دوره ،تحدث رئيس بلدية بيروت بالل حمد ،مشيرا ً إلى «تعاون بلدية
بيروت مع المعنيين بالقطاع لتخفيف تأتير التراجعات التي أصابته» ،وشدّد
على «ضرورة اتخاد الدولة إجراءات تحفيزية إلعادة النهوض بالقطاع ،بدال ً من
الضرائب والرسوم التي يفكرون في فرضها عليه».
وح ّذر رئيس جمعية تجار ومنشئي األبنية في لبنان إيلي صوما من أنّ «سلة
الضرائب المقترحة من شأنها إلقاء أعباء كبيرة على القطاع العقاري» ،الفتا ً إلى
أنّ «صعوبة األوضاع االقتصادية انعكست سلبا ً على القطاع العقاري ،ما أدى
إلى تراجع عدد تجار البناء من  1400إلى .»800
وشكا رئيس جمعية المطورين العقاريين في لبنان نمير قرطاس من «األعباء
التي تح ّملها الدولة للقطاع العقاري».
كما ح ّذر المدير العام للعمليات في «سوليدير» جمال عيتاني من أنّ «زيادة
الضرائب في شكل مستمر ،تشكل عامالً سلبيا ً للمستثمر ،ال��ذي يهمه أوال ً
االستقرار الضريبي وعدم وجود مخاطر على استثماراته».
وبعد ذلك ،كان نقاش مطول للموضوع والخطوات التي سيتم اتخاذها .وت ّم
االتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع دراسة مفصلة حول القطاع ومشاكله
وانعكاسات سلة الضرائب الجديدة وتأثيرها العميق في القطاع ،لمتابعة
الموضوع على أساسها مع المعنيين.
وكان شقير أقام صباحا ً في مقر الغرفة ،فطورا ً على شرف نائب رئيس البنك
األوروبي لالستثمار فيليب دو فونتين فيف.

خ�صخ�صة القطاعات الحيات ّية

ّ
الخا�صة
«الحق العام» والأرباح
�شروط تف�صل بين
ّ
} أدونيس كيروز
أق � ّر المجلس األعلى للخصخصة في اجتماعه يوم
األربعاء الماضي «تفعيل قانون االتصاالت الرقم 431
الصادر عام  2002لجهة شركة «ليبان تلكوم» ،وكلّف
األمانة العامة للمجلس القيام بتحديث الدراسات الالزمة
لذلك بما فيها الدراسات القانونية والهيكلية والمالية»،
صصت الجلسة المقبلة للمجلس لقطاع الكهرباء.
كما ُخ ّ
خاصان ،إذ ير ّوج «ملتقى
أ ّما المياه ،فلها رونق ومجرى
ّ
التأثيرالمدني» أو الـ ،CIHللخصخصة عبر حملته
اإلعالميّة لدعم مشروع «الذهب األزرق» (.)Blue Gold
وفي الجهة المعاكسة ،أطلقت مجموعة من اللبنانيين
حملة «المياه مش للبيع» باعتبار المياه ح ّقا ً ال سلعة.
هذا هو المشهد اليوم وقد يتط ّور أكثر ،إن من ناحية
تح ّركات الناشطين ،أو من ناحية إعالن أطراف معيّنة عن
مواقف جديدة تجاه «رؤيا» الذهب األزرق .وفي الحالتين
كلتيهما ،فال أرضيّة مشتركة بين مختلف الفرقاء ،إذ ال حوار
جدّيا ً يقيّم الحالة وينتج حلوال ً تصون مصلحة الجميع.

القطاعات الحيات ّية ومج ّرد الصمود

يع ّد ك ّل من المياه ،والكهرباء ،والطاقة واالتصاالت
عناصر حياتيّة لصمود اإلن��س��ان ،فهو يحتاج إليها
للمحافظة على الح ّد األدنى من مستوى المعيشة.
وتبيّن مرونة السعر لهذه العناصر أنّ ّ
الطلب عليها
ال يتأ ّثر إن ارتفعت األسعار ،ويزداد إن ارتفع المدخول.
لكن ماذا لو ارتفعت أسعارها مع عدم ارتفاع المدخول؟
وإن جرت خصخصة أيّ من هذه القطاعات ،فهل سيؤدّي
ذلك إلى وضع شريحة كبيرة من اللبنانيين ضمن خانة
«مج ّرد الصمود» أو ح ّتى تحت ّ
خط الفقر؟ من يراقب ومن
يحاسب؟

المحاسبة وح ّل النزاعات

من المنظور القانوني ،وفي حال وقوع خالف مع الشركة
المالكة ،هل تستطيع الحكومة اللبنانيّة إدارة هذه األزمة
وح ّل النزاع لحماية المواطن (المستهلك)؟ لألسف ،لم
يحصل هذا األمر في السابق ،إذ لم تستطع الدولة محاسبة
التجاوزات الحاصلة في «سوليدير» ،وال في «سوكلين»
خاصة وجِّ هت لها إدارة مرفق عام.
وال أيّة شركة
ّ

الشفاف ّية

ال تط ّورات إيجاب ّي َة في ّ
ملف محاربة الفساد في لبنان
الذي يص ّنف في الوقت الراهن بالمرتبة  127على 138
ّ
منظمة الشفافية الدوليّة ،إذ تراجع عن
وفق تصنيف
الماضي م��ا ي��ق��ارب  10درج���ات ،فضالً ع��ن ع��دم إق��رار
الموازنة العامة منذ عشر سنوات تقريباً.
أ ّما «ملتقى التأثير المدني» ،فغاب عن موقعه اإللكتروني
عدد الذين ص ّوتوا ض ّد المشروع ،ليكون الرقم البارز هو
مجموع ك ّل المشاركين من الذين ص ّوتوا سواء ض ّد أم مع
( .)Blue Goldفأين الشفافيّة البديلة؟

األرباح والكلفة

خاصة هو جني األرباح للمساهمين
إنّ هدف أيّ شركة
ّ
ال حماية حقوق العميل .وفي هذا السياق ،ت ّتبع الشركات
مجموعة من السياسات واإلج���راءت لتحقيق األه��داف
الماليّة كزيادة الخدمات ،وجذب مستثمرين جدد ،والبحث
عن أسواق جديدة وضبط التكاليف.
في إطار إدارة الكلفة ،قد ترى الشركة أنّ إيصال خدماتها
أو سلعها إلى مناطق معيّنة أصبح مكلفا ً ويخ ّفض من
أرباحها .فمن يروي هذه المناطق في حال توقف إيصال
المياه إليها بسبب ارتفاع الكلفة؟ إضاف ّة إلى ذلك ،إذا
ق ّررت الشركة تصدير المياه إلى الخارج في سبيل البحث
عن أسواق جديدة ،على حساب من ستكون؟ وهل نملك
الك ّم من المياه اليوم لهذه المخاطرة؟

اإلطار والشروط

إنّ السوق التنافسية ال��ح��رة ،والمؤهالت اإلداري��ة
العالية ،والسوق المالية المتط ّورة هي من أبرز الشروط
لنجاح الخصخصة.
وإذا ما توافرت شروط الخصخصة ،كالحالة في لبنان،
ا ّتجهت الحكومة نحو اإلص�لاح المالي وم��ا يرتبط به
من إعادة هيكلة لتحديث النظام الضريبي كأحد السبل
للخروج من األزم��ة .وهنا ال��س��ؤال ،هل هناك استعداد
لتحديث النضام الضريبي في لبنان؟
في مخاض مسار الخصخصة في لبنان ،هل ستكون
�اص��ة أول��و ّي��ة بعضهم فقط م��ن أصحاب
األرب���اح ال��خ� ّ
ّ
«الحق العا ّم»؟
المصالح ،فيما يضيع

منتدى م�ستقبل لبنان االقت�صادي يو�صي باعتماد
�سيا�سة مالية و�ضريبية وا�ضحة بعيد ًا من المفاج�آت
خالل االجتماع في غرفة بيروت

اتفاقية تعاون بين مجل�س الإنماء
والحكومة الألمانية
ت ّم أمس توقيع اتفاقية تعاون مالي بقيمة  7ماليين يورو بين الحكومة
األلمانية ممثلة بالسفير كريستيان كالغس والحكومة اللبنانية ممثلة برئيس
مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر ،في مقر المجلس.
وتهدف االتفاقية إلى حماية نبع جعيتا الذي يؤمن أكثر من نصف حاجات
سكان بيروت لمياه الشفة ،ويشمل المشروع تمويل شبكات صرف صحي
ومحطة معالجة في ذوق مصبح ،وبتوقيع هذه االتفاقية ،ترتفع المساهمة
األلمانية في هذا المشروع إلى  20مليون يورو ،إذ أنّ الجانبين كانا قد وقعا في
العامين  2009و 2010اتفاقيتين بقيمة  6ماليين يورو و 7ماليين يورو على
التوالي للمرحلتين األولى والثانية من المشروع.
ويم ّول المشروع عبر البنك األلماني لإلعمار  KFWوهو جزء من المشاريع
والبرامج الممولة من قبل الحكومة األلمانية في لبنان.

فرعية الأ�شغال تابعت بحث
ا�ستبدال قوارير الغاز
تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة األشغال العامة النيابية بحث اآللية
المطلوبة لوضع حل متكامل لموضوع واستبدال وصيانة كامل قوارير الغاز
الموجودة في السوق ،وذلك في جلسة عقدتها في المجلس النيابي أمس برئاسة
النائب جوزف المعلوف وحضور النواب علي ع ّمار ونبيل نقوال وممثلين عن
الوزارات والجهات المعنية.
وأعلنت اللجنة في بيان أنها ستعقد اجتماعا ً أخيرا ً لها نهار اإلثنين المقبل من
أجل استكمال اآللية المذكورة ورفع توصية في شأنها إلى الجهات المعنية.
اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عن ارجاء جلسة
اللجنة التي كانت مقررة اليوم الخميس الى الثلثاء المقبل لدرس واقرار جدول
االعمال المقرر.

توصل «منتدى مستقبل لبنان االقتصادي  -األولويات،
ّ
السياسات ،والتطلعات» ال��ذي عقد في بيروت اإلثنين
الماضي ،إلى مجموعة من التوصيات ح�دّد من خاللها
المشاركون األولويات ومنهجيات العمل لبلورة رؤية
جامعة لمستقبل لبنان االقتصادي.
وأجمع المشاركون في المنتدى على أهمية تكريس
سلطة سياسية توفر االستقرار والثقة ،وأكدوا أهمية وضع
الرؤى االستراتيجية لمستقبل لبنان االقتصادي وتحديد
األولويات والسياسات الضرورية لذلك.
كما أوصوا بـ»بلورة رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة،
واعتماد سياسة مالية وضريبية مستقرة وواضحة بعيدا ً
من المفاجآت غير المحسوبة ،والعمل الحثيث على احتواء
الدين العام وعجز المالية العامة».
ودعوا إلى «تحفيز االقتصاد عبر دعم تمويل المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،وإنشاء صندوق للقطاعات التي
تستخدم طاقة مكثفة ولفترة محددة ،وخفض رسوم
التسجيل على التملك السكني ال تتعدى سقف معين
ولفترة محددة ،وخفض الضريبة على القيمة المضافة
في شكل موقت على السلع المعمرة لفترة محددة ،وإعفاء
التصدير من ضريبة الدخل ،إضافة إلى وضع حوافز
للقطاع السياحي وتوفير التسهيالت الستقطاب المغتربين
والسائحين».
كما أكدوا ضرورة «وضع إجراءات تحفيزية مستقبلية
تستهدف برامج الجودة ،وانخراط المهمشين في سوق
العمل واإلنتاج ،وبرامج التدريب ،وتنمية اإلبداع ،وحماية
البيئة» ،ودعوا إلى «اعتماد التنمية الالمركزية وتنفيذ
المشروعات البنيوية الحيوية في كل المناطق اللبنانية».
كما أوصى المشاركون بـ»ربط عملية تصحيح األجور
ببرنامج إصالح إداري شامل ومتكامل للقطاع العام»،
وب��ـ»إق��رار التعديالت على المراسيم التطبيقية لقانون
تشجيع االستثمارات في لبنان رقم .»360
كما ح��� ّذروا «م��ن استمرار اقتصاد الريع ال��ذي يولد
مغاالة في أسعار العقارات ،واالرتفاع الهائل في كلفة
الطاقة بسبب عدم اختيار الوقود المناسب ،على حساب
القطاعات المنتجة في االقتصاد الحقيقي ،إلى جانب
ارتفاع كلفة تمويل القطاع الخاص مقارنة بكلفة تمويل
الدولة».
ودعوا إلى «إعادة هيكلة االقتصاد وتدعيمه ،ومقاربة
ملف الصناعة والنفط باعتبارهما مدماكين أساسيين في
االقتصاد الوطني».

في مجال الصناعة

أما في مجال الصناعة ،فكانت أبرز التوصيات:
 اعتماد سياسة رسمية داعمة للصناعة. إنشاء صندوق لدعم الطاقة وآخر لدعم الشحن. تعظيم استعمال مادة الغاز الطبيعي وباألخص فيقطاعي الكهرباء والصناعة.
 -المباشرة بالعمل وفق آلية الشراكة بين القطاعين

اللجنة مجتمعة في المجلس

(تموز)

ا�ستقرار �أ�سعار البنزين والغاز
وانخفا�ض �سعر المازوت والكاز
استقرت أمس أسعار صفيحة البنزين للنوعين  98و 95أوكتان وقارورة
الغاز فيما انخفض سعر صفيحتي المازوت األحمر والكاز  100ليرة لبنانية
والديزل أويل  200ليرة لبنانية.
جاء ذلك في ق��رارات أصدرها وزي��ر الطاقة والمياه آرت��ور نظريان ،حدّد
بموجبها الح ّد األعلى ألسعار مبيع المشتقات النفطية في األسواق اللبنانية
التي أصبحت على الشكل التالي:
بنزين  98أوكتان  35000ليرة لبنانية.
بنزين  95أوكتان  34300ليرة لبنانية.
ديزل أويل للمركبات  26000ليرة لبنانية.
مازوت أحمر  26000ليرة لبنانية.
كاز  27600ليرة لبنانية.
قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات  17900ليرة لبنانية.
قارورة غاز زنة  12.5كيلوغرام  21800ليرة لبنانية.
ومن المتوقع ،أن تستقر هذه األسعار األسبوع المقبل ،نظرا ً للتراجع الذي
طرأ على سعر برميل النفط الخام البرنت األميركي الذي وصل إلى عتبة 107
دوالرات أميركية.

العام والخاص.
 إعادة النظر في مصادر إنتاج الطاقة لزيادة استخدامال��غ��از والفحم الحجري ف��ي معامل اإلن��ت��اج وتشجيع
االستثمار في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.
 إقرار قانون إنشاء وكالة لتنمية الصادرات اللبنانية،وتفعيل دور السفارات والجاليات اللبنانية في تسويق
اإلنتاج اللبناني.
 توثيق التعاون بين الصناعة والمصارف. -تعزيز التعاون بين الصناعة والجامعات اللبنانية.

في مجال الثروة النفطية

 إنشاء صندوق مستقل تشرف عليه هيئة خاصةإلدارة الثروة الناتجة من استخراج النفط.
 مباشرة العمل وفق آلية الشراكة بين القطاعين العاموالخاص.
 االستعانة بخبراء دوليين لتصميم وتنفيذ آلياتالتلزيم وعمليات ال��م��زاي��دة ،م��ع اعتماد مبدأ التلزيم
التدريجي.
 إشراك القطاع الخاص في االستثمار في البنى التحتيةمن مد خطوط أنابيب وإنشاء معمل لمعالجة الغاز.
 إعطاء حوافز لمقدمي الخدمات اللبنانيين في قطاعاالستكشاف واإلنتاج في قطاعي النفط والغاز الحيويين.
 أن تواكب عملية التحضير للثروة النفطية ورشةتنشئة وتأهيل كادرات لبنانية للعمل في هذا المجال.
 االستعداد منذ اآلن لحماية البيئة عموما ً ومراعاةالبيئة البحرية بالتزامن مع استخراج الثروة النفطية من
أعماق البحر.

في مجال الخدمات

 المحافظة على السياسة النقدية الفعالة التييتبعها مصرف لبنان ،واالستمرار باإلجراءات الرقابية
واالحترازية التي يقوم بها.
 تطوير وتحديث التشريعات المؤاتية لتعزيز البيئةاالستثمارية.
 توسيع وتطوير البيئة الحاضنة القتصاد المعرفة. ابتكار هندسات جديدة لتشجيع االقتصاد المنتج. إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاصبأسرع وقت.
 وضع محفزات ضريبية لتشجيع قطاع السياحةوالقطاعات المرتبطة به.
 تشجيع دمج شركات الخدمات لزيادة رساميلهاوتعزيز قدراتها التنافسية بشراكة مع المصارف ،ودعوة
المصارف لتعديل أنظمتها لهذه الغاية.
 دعم تنفيذ استراتيجية وطنية لتقوية العالماتالتجارية في لبنان.
 تحفيز ودعم عمليات دمج المصارف الصغيرة تعزيزا ًلألداء والتنافسية وقدرات النمو والتمويل.

ن�شاطات اقت�صادية
تفقد وزي��ر العمل سجعان ق��زي المجمع الصناعي
لمجموعة إندفكو لإلنماء الصناعي في ال��زوق ،يرافقه
الرئيس التنفيذي للمجموعة نعمة اف��رام وممثلون عن
الهيئات النقابية واالقتصادية والصناعية وفاعليات
اجتماعية.
واعتبر قزي «أنّ الصناعة في لبنان ،هي االستراتيجية
الدفاعية األولى للبنان وهي االستراتيجية التي تحفظ
لبنان .والحفاظ على لبنان يتجلى بأن يعمل اإلنسان
ويبقى في أرضه من دون منافسة اليد األجنبية».
بدوره ،أشار افرام إلى «ما يتميز به العنصر البشري
اللبناني من فرادة واحتراف وخبرة» ،معتبرا ً أنه «العمود
الفقري في عملية اإلنتاج المشرقة التي جعلت من الصناعة
الوطنية القطاع الصامد والمحقق للنمو في وقت تراجعت
فيه مؤشرات مختلف القطاعات».
ب��ح��ث وزي����ر ال��س��ي��اح��ة م��ي��ش��ال ف���رع���ون آل��ي��ات
تطويرالسياحة الريفية مع وفد من الوكالة األميركية
للتنمية ومؤسسة بيوند بيروت.
ثم استقبل رئيس رابطة قنوبين للرسالة والتراث
نوفل شداروي والمدير التنفيذي لمشروع المسح الثقافي
الشامل لتراث راوي قنوبين المقدس جورج عرب حيث
عرضا خطة عمل الرابطة للصيف المقبل ،والمشاريع
المتعلقة بتطوير نطاق حديقة البطاركة في الديمان.

كما التقى فرعون وفدا ً من شبكات كابالت لبنان برئاسة
منسق توزيع شبكات الكابل في لبنان عضو مجلس إدارة
اتحاد كابالت لبنان محمد خالد الذي وضع الوزير فرعون
في أج��واء بث مونديال كأس العالم لكرة القدم ،حيث
سيعيد البث عبر الشبكات الخاصة من خالل تلفزيون
لبنان من دون أي مقابل لكافة المشاهدين في لبنان.
تابع وزي��ر االت��ص��االت بطرس ح��رب ش��ؤون وزارت��ه
وعقد اجتماعات عدة ،شارك فيها المدير العام لالستثمار
والصيانة رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لهيئة أوجيرو
عبدالمنعم يوسف والمدير العام لإلنشاء والتجهيز
المهندس ناجي أن��دراوس وطاقم ال��وزارة لتفعيل العمل
وتسهيل طلبات المواطنين في كل المناطق اللبنانية.
ثم استقبل سفيرة هولندا هستر سومسن يرافقها
الملحق التجاري طارق أورغي.
وأبدت السفيرة الهولندية ترحيبها باإلجراءات التي
أقدمت عليها ال��وزارة أخيرا ً في شأن تخفيض التعرفات
وتحسين نوعية الخدمات ،معتبرة أنها «أخبار سارة
للبنانيين ،ال سيما زيادة سرعة اإلنترنت ما يحفز على
االستثمار ويشجع رجال األعمال على المجيء إلى لبنان
والعمل فيه ،وهذا أمر مهم يزيل العقبات من أمام تطور
خدمات تكنولوجيا االتصاالت».
كما التقى حرب النائب عبدالمجيد صالح.

