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اقت�صاد

لماذا ت�ضغط الم�صارف على المواطنين والخزينة في هذا التوقيت؟

خليل ّ
وقع �سلفة بـ  10مليارات ليرة
وم�ؤ�س�سة الإ�سكان تطمئن طالبي القرو�ض
أدونيس كيروز

و ّقع وزير المال علي حسن خليل
أمس ،سلفة مالية بقيمة  10مليارات
ليرة لبنانية ،لتغطية جزء من العجز
الذي تعاني منه المؤسسة العامة
لإلسكان ليتس ّنى لها االستمرار في
دوره��ا في المرحلة الحالية ،وهي
دف��ع��ة أول���ى لمصلحة المؤسسة،
على أن تليها دفعات أخرى في وقت
الح��ق .وق��د أش��ارت مصادر ّ
مطلعة
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ،إل��ى أنّ قيمة السلفة
اإلضافية ستكون  5مليارات ليرة
لتغطية جزء آخر من العجز.
وأوض��ح الوزير خليل أنّ توقيع
السلفة ت��أت��ي ك��ض��رورة أساسية
نظرا ً ال��ى أهمية استمرار القروض
السكنية ل���ذوي ال��دخ��ل المتوسط
والمحدود في ه��ذا الظرف بالذات
ال��ذي يفرض إج����راءات تخفف من
األع���ب���اء االج��ت��م��اع��ي��ة ،وتحسسا ً
أك��ب��ر بالمسؤولية ت��ج��اه شريحة
واسعة من المواطنين .كما تأتي في
إط��ار المعالجة التي تستوجب من
المؤسسة نقاشا ً جدّيا ً مع المصارف
وإعداد خطة متوسطة األمد للتمويل
وإقرار التشريعات الالزمة لها».

اجتماع

وك���ان مجلس إدارة المؤسسة
العامة لإلسكان عقد اجتماعه الدوري
قبل ظهر أمس ،برئاسة رئيس مجلس
اإلدارة المدير العام رون��ي لحود،
خصص للبحث في العالقات القائمة
ّ
بين المؤسسة وبين بعض المصارف
اللبنانية التي تريّث بعضها في منح
القروض لطالبيها من المواطنين.
وع���رض المجتمعون حصيلة
اللقاءات واالت��ص��االت التي أجراها
وزي���ر ال��ش��ؤون اإلجتماعية رشيد
درب��اس ورئيس مجلس اإلدارة مع
ك� ٍّل من رئيس الحكومة تمام سالم
ووزي��ر المال علي حسن خليل وما
دار في االجتماعات التي عُ قدت قبل
خصصت الستعادة
أسبوعين ،والتي ّ
ال��م��ؤس��س��ة ب��ع��ض مخصصاتها

ال��م��ج � ّم��دة ل���دى وزارة ال��م��ال منذ
سنوات.
وفي حديث لـ«البناء» ،أشار لحود
المؤسسة المالي جيّد
إلى «أنّ وضع
ّ
وال يوجد أي مشكلة في الخزينة،
وأنّ
الموسسة مستم ّرة باستقبال
ّ
ط��ل��ب��ات ال��م��واط��ن��ي��ن ،إض��اف��ة إل��ى
الموافقة على المئات منها» ،الفتا ً
إلى حصيلة االتصاالت التي تلقاها
وأجراها مع عدد من رؤساء مجالس
إدارة المصارف التي أبلغته «من
دون استثناء استمرار التعاون مع
المؤسسة لخدمة المقترضين من
أصحاب الدخل المحدود والمتوسط،
وفق برتوكول التعاون المو ّقع منذ
أكثر من عقد ونصف من الزمن برعاية
مصرف لبنان وبالشروط التفضيلية
المعمول بها لجهة احتساب الفوائد
وإعفائهم من رس��وم التسجيل لدى
الدوائر العقارية وتلك التي ال يو ّفرها
أي نظام إقراض آخر».
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،دع��ا مجلس
إدارة المؤسسة العامة لإلسكان
المواطنين وال سيّما طالبي القروض
السكنية إلى «االطمئنان إلى استمرار
عمل المؤسسة في تقديم القروض
السكنية كالمعتاد بالتعاون مع جميع
المصارف التي التزمت بروتوكول
التعاون القائم بينها بكامل شروطه

التفضيلية ،وبرعاية مصرف لبنان».
وأ ّك��دت المؤسسة أ ّنها «وج��دت من
أجل مواجهة أزمة السكن ومساعدة
ذوي ال��دخ��ل المحدود والمتوسط
لتملك مساكنهم ،وه���ي حريصة
على هذه المهمة إلى النهاية ايا ً تكن
العقبات ،فقد ت��ج��اوزت المؤسسة
مثيالتها م��ن قبل وتجاوزتها كما
ستتجاوزها هذه المرة».
ورغ���م أهمية ق���رار وزي���ر المال
وأثره اإليجابي في المواطنين ،ثمة
م��ا يدعو إل��ى ال��ت��س��اؤل ،خصوصا ً
أن��ه لطالما كانت هناك مستحقات
المؤسسة للمصارف،
متراكمة على
ّ
وه��ذا ليس بجديد إنما هو يحدث
منذ ع��ام  ،2008لكن ك��ان��ت تلك
المصارف تنتج حلوال ً لتسديدها
عبر التشاور والتعاون ،وقبل ك ّل
شيء عبر التبليغ الرسمي الذي لم
تقم به جمعية المصارف هذه الم ّرة.
فما هي األسباب التي أدّت إلى قيام
المصارف بتبليغ المواطنين بعدم
استقبال طلبات اإلسكان وتوجيههم
لتقديم طلبات عبر المصارف بدل
المؤسسة؟ ولماذا ج��اءت الخطوة
ّ
في هذا الوقت تحديداً ،حيث تزداد
الضغوطات على خزينة ال��دول��ة
وترتفع ح��دّة ال��ت��و ّت��ر بين شركاء
اإلنتاج في البلد؟

االتحاد العمالي يت�ضامن مع غزة
ّ
ويحذر من �صفقة لإقرار ال�سل�سلة
لفت االتحاد العمالي العام إلى أنّ «ما يجري في الكواليس
السياسية حول صيغة تفاهم بين الكتل المتنازعة في
السياسة والمتفقة حول مصالحها ،إذ تجري صفقة مالية
إلق��رار سلسلة الرتب والرواتب تقوم أساسا ً على زيادة
الضريبة على القيمة المضافة لتصبح  11في المئة ،إضافة
إلى الرسوم الجمركية بزيادة  1في المئة وزيادة األسعار
على ك ّل السلع المستوردة ،ومضاعفة فاتورة الكهرباء
على ك ّل الشطور ،وخصوصا ً الشطر األول ال��ذي يطاول
الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود من موظفين وعمال
وأجراء».
ورأى االتحاد في بيان أنّ «هدف هذه الصفقة ومضمونها
هو تحميل الفقراء من عمال وذوي دخل محدود أعباء كلفة
هذه السلسلة فيما يعفى أصحاب األرباح الباهظة الناتجة
من المضاربات المالية والريوع والعقارات من الضريبة
المباشرة والتصاعدية ويترك الفاسدون والمفسدون للمال
العام من دون حسيب أو رقيب ،بعيدا ً من اإلصالح اإلداري
الذي يعتمد على معايير النزاهة والكفايات ومبدأ الثواب
والعقاب ،فضالً عن استباحة أمالك الدولة البحرية والنهرية
والبرية» .وأضاف« :إنّ رفع ضريبة القيمة المضافة بصفتها
ضريبة غير مباشرة ستطاول المواطنين من ذوي الدخل
المحدود في المأكل والمشرب والسكن والنقل واالنتقال
وأسعار الطاقة والمواد االستهالكية والغذائية وجميع أنواع
الخدمات األساسية والضرورية للمواطن ،كما أنّ مضاعفة
أسعار فاتورة الكهرباء في زمن التقنين الذي تنقطع فيه
الكهرباء ألكثر من  20ساعة ليس س��وى لإلمعان في
تحميل المستهلك مضاعفة كلفة المولدات الخاصة وزيادة
فاتورتها الخيالية ،إضافة إلى مضاعفة كلفة فواتير مياه
الشفة واالستخدام المنزلي التي بلغت أسعارها في السوق
السوداء ذروتها وك ّل ذلك يجري في غيبوبة رقابة مصلحة
حماية المستهلك وانشغال وزي��ر االقتصاد عن شؤون

المواطنين وشكواهم المستم ّرة من ارتفاع األسعار ،إذ
بلغت نسبة غالء المعيشة ما يقارب  38في المئة ومرشحة
لالزدياد إذا لم يجر ضبط األسعار والتشدّد في مراقبة
األسواق بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب».
وتابع البيان« :إنّ االتحاد العمالي العام ال��ذي وقف
إلى جانب ّ
حق الموظفين في اإلدارة العامة والمعلمين في
المدارس الرسمية وفي القطاع الخاص بسلسلة الرتب
والرواتب ،ال يزال ينبه إلى االنجرار في المفاوضات للموافقة
على إقرار السلسلة من جيوب العمال والموظفين وعلى
حسابهم ،كما أنّ االتحاد الذي استطاع قبل عامين من زيادة
الح ّد األدنى لألجور بنسبة  110في المئة وبنسبة زيادة
على متوسط األجور ما يصل إلى  55في المئة ،سيقف اليوم
للتصدي ألي محاولة لتمويل زيادة واردات الخزينة وتمويل
عجزها بحجة سلسلة الرتب والرواتب من جيوب العمال
بك ّل الوسائل الديمقراطية من إضراب وتظاهر واعتصام
دفاعا ً عن ّ
حق المواطن في العيش الكريم».

لقاء تضامني مع غزة

من جهة ثانية ،عقد المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي
لقا ًء تضامنيا ً مع شعب فلسطين وقطاع غزة ومسيحيي
ال��ع��راق ف��ي الموصل تحت شعار «التضامن م��ع غزة
ومسيحيي الموصل واجب إنساني وأخالقي وديني» شارك
فيه حشد من النقابيين والشخصيات السياسية والدينية.
وتحدث في اللقاء رئيس االتحاد غسان غصن ونقيب
المحررين الياس عون باسم نقابات المهن الحرة ومروان
أبو فاضل باسم «اللقاء األرثوذكسي» وقاسم الغريفي من
العراق وأبو يوسف العدوي باسم اتحاد عمال فلسطين -
فرع لبنان والشيخ خلدون عريمط باسم المجلس الشرعي
اإلسالمي ،مندّدين بـ«العدوان على غزة ومتضامنين مع
مسيحيي الموصل ض ّد الهجمة التكفيرية».

ن�شاطات اقت�صادية
{ استقبل وزي��ر التنمية اإلداري��ة
نبيل دو فريج في مكتبه أمس ،المدير
ال��ع��ام للمعهد ال��ع��رب��ي للتخطيط
ف��ي ال��ك��وي��ت ب��در عثمان م��ال الله.
وت��ن��اول اللقاء سبل ال��ت��ع��اون بين
الدولة اللبنانية والمعهد العربي في
مجاالت تتعلق بتنفيذ برامج تدريبية
واس��ت��ش��اري��ة ف��ي مختلف ش��ؤون
التنمية.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ،ع���رض م���ال الله
استضافة ع��دد م��ن موظفي الدولة
اللبنانية ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي ب��رام��ج
ودورات تدريبية يقيمها المعهد في
مقره الرئيسي في الكويت ،من أجل
اإلفادة من الخبرات العملية المشتركة
بين الجانبين.
ت��ج��در اإلش����ارة إل���ى أنّ المعهد
ال��ع��رب��ي للتخطيط منظمة عربية
تعنى بالتنمية االجتماعية والمالية
واالقتصادية .ويندرج نشاطها كذلك
في إقامة مؤتمرات ومنتديات وورش
عمل يخطط لها تتعرض ألهم القضايا
التنموية وت��ط��رح اآلل��ي��ات والسبل
لمعالجة المشاكل الناتجة من غياب
التخطيط في شؤون التنمية.
{ التقى رئيس ديوان المحاسبة

أص���درت مفوضية األم��م المتحدة لشؤون
الالجئين في لبنان التقرير األسبوعي تحت
عنوان «االستجابة للتصدي ألزم��ة النازحين
السوريين ،الوضع الصحي في سياق النزوح
في لبنان».
وأش��ار التقرير إلى أنّ النازحين إلى لبنان
يعانون م��ن ظ��روف صحية تتطلب اهتماما ً
فورياً ،كما أنّ هناك بعض النازحين الذين باتوا
يعانون من مشاكل صحية أثناء نزوحهم ،وذلك
جراء الصدمات النفسية والظروف المعيشية
المتدنية.
ورك��ز التقرير على االستراتيجية الصحية
المشتركة بين ال��وك��االت في لبنان ،الفتا ً إلى
جملة تحديات على هذا الصعيد ومنها:
قدرة الوصول إلى الرعاية الصحية :تشكل
ق���درة ال��وص��ول ال��م��ادي��ة إل��ى م��راك��ز الرعاية
الصحية تحديا ً بالنسبة الى بعض النازحين
الذين يعيشون في المناطق النائية .إضافة
إلى ذلك ،فقدرة الوصول محدودة بسبب دوام
العمل القصير والنقص في العاملين الصحيين
المدربين .ويتم إجراء زيارات عبر وحدات طبية
متنقلة للتصدي لهذه العقبات ،إال أنّ توفير
التغطية في سائر المناطق النائية ال يزال يشكل
تحدياً.
 االحتياجات للرعاية الصحية تتجاوزالموارد المتاحة :نظرا ً إلى عدد النازحين ،ال
يمكن الموارد تلبية سائر احتياجاتهم في مجال
الرعاية الصحية.
 ارت��ف��اع تكلفة الرعاية الصحية :يدفعال��ن��ازح��ون رس��وم �ا ً طبية مماثلة للمواطنين
اللبنانيين ،وعلى رغم الدعم المقدم للرعاية
الصحية في مراكز الرعاية الصحية األولية
المعتمدة من قبل المجتمع اإلنساني ،ال يزال
ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ازح��ي��ن ي��ج��دون صعوبة في
تغطية التكاليف الطبية المتبقية .إضافة إلى
ذل��ك ،غالبا ً ما تتم المغاالة في وصف األدوي��ة
وطلب إجراء الفحوص التشخيصية ،األمر الذي
يزيد التكاليف بالنسبة إلى النازحين وبالتالي
الوكاالت الناشطة في القطاع الصحي.
ولفت التقرير إلى أنه ،وفي تعاون وثيق مع
وزارة الصحة العامة ،تقدم المنظمات اإلنسانية
الشريكة الدعم لنظام الرعاية الصحية الوطنية،
بما في ذلك تأمين الموظفين والتدريب والمعدات

وإع��ادة تأهيل المرافق الصحية .وفي  9تموز
 ،2014أطلقت وزارة الصحة العامة مشروع
«الح ّد من الخالف من خ�لال تحسين خدمات
الرعاية الصحية للسكان األكثر عرضة لألذى
في لبنان» الذي يموله االتحاد األوروبي وتنفذه
منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية لإلغاثة
والتنمية ومنظمة اإلشعار الدولية واليونيسيف
والمفوضية .ويستهدف هذا المشروع أكثر من
 180مركزا ً للرعاية الصحية األولية في سائر
أنحاء لبنان من أجل تقديم خدمات عالية الجودة
إلى كل من السكان اللبنانيين العرضة لألذى
والنازحين السوريين.
وذك���ر ال��ت��ق��ري��ر أنّ التلقيح ه��و أح���د أكثر
االستثمارات فعالية من حيث التكلفة في مجال
الصحة العامة وال��ذي يمكن إج���راؤه لضمان
عيش األطفال حياة أطول وأكثر صحة .ونتيجة
لنزوحهم من سورية ،فوت العديد من األطفال
لقاحاتهم الروتينية ،بما في ذلك اللقاح ض ّد
شلل األطفال ،لذلك تركز اهتمام وزارة الصحة
العامة في لبنان واليونيسيف في العامين
 2013و 2014على ضمان لقاح األط��ف��ال،
وذل��ك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية
والمفوضية والمنظمة غير الحكومية ،جمعية
«بيوند».
وعلى صعيد تحسين ق��درة ال��وص��ول إلى
الرعاية الصحية الثانوية والثالثية وجودتها،

وبما أنّ الرعاية الصحية الثانوية والثالثية
والرعاية المقدمة في المستشفيات مكلفة جدا ً في
لبنان ،تقدم المفوضية الرعاية الصحية الثانوية
لحاالت التوليد والرعاية في حاالت الطوارئ مع
توجيهات صارمة من جهة العالج والفحوص
كمحاولة لضبط التكاليف.
وعلى صعيد الصحة العقلية والنفسية،
أطلقت منظمة الصحة العالمية ف��ي لبنان،
بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ،سلسلة من
الدورات التدريبية في عام  2013تناولت دليل
التدخل لبرنامج العمل على س ّد الثغرات في
مجال الصحة العقلية والنفسية .فت ّم تدريب نحو
 40شخصا ً (من أطباء وممرضات وممرضين
ومرشدين اجتماعيين ،وغيرهم) ،موزعين بين
 20مركزا ً للرعاية الصحية األولية في مختلف
أنحاء لبنان .وتخطط منظمة الصحة العالمية
في لبنان للشروع في تنفيذ هذا التدريب في 30
مركزا ً خالل شهر أيلول .2014
أما لجهة سوء التغذية ،يشكل األطفال دون
الخامسة والنساء ف��ي س��نّ اإلن��ج��اب مؤشرا ً
على الحالة التغذوية لبقية السكان النازحين،
ويعتبر الوضع الغذائي للنازحين حاليا ً مصدر
قلق متوسط الحدّة في مجال الصحة العامة في
لبنان ،وللتصدي ألي تدهور محتمل ،تعمل األمم
المتحدة والمنظمات الشريكة مع وزارة الصحة
العامة على ما يلي:

بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة

«البيئة» تنفذ م�شروع ًا نموذجي ًا
لتجميع الأمطار من البيوت البال�ستيكية

أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أنّ
الوزارة ،وبالتعاون مع برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ومن خالل مشروع
«برنامج العمل الوطني حول تعميم
تغير المناخ في جدول أعمال التنمية
في لبنان» والممول من الصندوق
اللبناني للنهوض« ،نفذت مشروعا ً
نموذجيا ً حول تجميع مياه األمطار
من البيوت البالستيكية المستخدمة
في القطاع الزراعي في ثالثة مواقع
ف��ي مناطق ال��ش��وي��ف��ات ف��ي عاليه
والدامور في الشوف وكفرمسحون
في جبيل ،وذل��ك في إط��ار مواجهة

�ح المياه ورس��م سياسة لإلفادة
ش� ّ
من مياه األم��ط��ار واستخدامها في
موسم الجفاف» .ولفت المشنوق في
تصريح إلى أنّ «المواقع المذكورة
تحتوي على تركيز عا ٍل من البيوت
البالستيكية والتي تعتمد على المياه
الجوفية للري ،وحيث أنّ تجميع مياه
األمطار من شأنه أن يقلّل الضغط
على اآلب��ار» ،موضحاً« :أنّ الحجم
اإلجمالي لتخزين المياه يقدّر بـ185
ألف ليتر ومن المتو ّقع أن يح ّد ما بين
 40إلى  45في المئة من استهالك
المياه سنوياً» .وتوقع أن «تساعد

هذه التجهيزات على إعادة التغذية
الطبيعية ل�لآب��ار وإع���ادة شحنها،
لتوفير المياه خالل موسم الجفاف».
ي��ش��ار إل��ى أنّ م��ش��روع برنامج
العمل الوطني بصدد صياغة تقرير
ح��ول المبادئ التوجيهية إلنشاء
محطات تجميع مياه األم��ط��ار من
البيوت البالستيكية المستخدمة
في القطاع ال��زراع��ي استنادا ً على
خبرات المشاريع النموذجية التي
ت ّم تنفيذها في الشويفات والدامور
وكفرمسحون ،وذل��ك تشجيعا ً لهذا
النوع من التجهيزات.

وزير االقت�صاد ال�سوري يعلن
عن ورقة عمل لتخطي ال�صعوبات
أك��د وزي���ر االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة
الخارجية السوري خضر أورفلي
حرص الحكومة على اشتراك جميع
الفعاليات االقتصاية عامة وخاصة
ومشتركة وأهلية وتعاونية في دفع
العجلة االقتصادية وع��دم إغفال
دور أي من هذه الفعاليات ،في إطار
محاولة ألن «تكون سمة االقتصاد
السوري في المرحلة المقبلة هي
اقتصاد إط�لاق الطاقات الكامنة».
وأش��ار أورفلي في تصريح إلى أنّ
الوزارة «قامت مؤخرا ً بإجراء تحليل
ش��ام��ل لالقتصاد ال��س��وري أظهر
العديد من المؤشرات التي تعكس
الحالة االقتصادية في مختلف فروع

االقتصاد» ،مشيرا ً إلى «االنتهاء من
إع��داد ورقة عمل خاصة بجملة من
النقاط ذات العالقة تمثل برنامجا ً
استراتيجيا ً متكامالً نستفيد فيها من
مزايا وأخطاء مرحلة ما قبل األزمة
ونحاول تحويل ظروف األزم��ة إلى
فرصة إص�لاح حقيقي وخصوصا ً
على الجانب االقتصادي» .وأضاف:
«ت ّم تقسيم البرنامج االستراتيجي
إل��ى ث�لاث م��راح��ل تتضمن األول��ى
تحليل الوضع االقتصادي الراهن،
والثانية وضع جملة من المشاريع
األس��اس��ي��ة ال��ت��ي يمكنها معالجة
بعض الصعوبات االقتصادية ،ومن
أهمها إع��ادة توزيع الدعم ووضع

النظام الوطني لتبسيط اإلجراءات
الجمركية وتمكين ال��ش��راك��ة بين
القطاعين العام والخاص وتطوير
ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ال���س���وري ،إض��اف��ة
للحماية والضمان االجتماعي في
س��وري��ة» ،مشيرا ً إل��ى أنّ المرحلة
الثالثة «هي التنفيذ من خالل فرق
ع��م��ل متخصصة تشكل الجهات
المعنية وك��ل من يمكن أن يساهم
بجزء منها».
ولفت أورفلي إلى أنّ تلك المشاريع
«هي مشاريع استراتيجية ذات أبعاد
متنوعة تحقق في توجهها العام
نقلة نوعية في الحياة االقتصادية
واالجتماعية في سورية».

نقابة خبراء المحا�سبة تطلق
معهد التدريب والتدقيق المهني

حمدان مستقبالً وفد البنك الدولي
القاضي أحمد حمدان في مكتبه أمس،
وف��د البنك ال��دول��ي برئاسة المدير
المالي للبنك في لبنان هشام مالي
يرافقه الخبراء في اإلدارة المالية.
وت ّم البحث في «آخر المستجدات ال
سيما ،ما يتعلق بالخبرات والتعاون
المشترك بين البنك الدولي وديوان
المحاسبة» .كما تط ّرق إلى «إمكانية
التعاون الذي يساهم في تفعيل عمل
دي��وان المحاسبة وتعزيز القدرات
والخبرات في مجال الرقابة المالية،

مفو�ضية الالجئين �أ�صدرت تقريرها الأ�سبوعي:
تحديات �صحية واجتماعية ونق�ص في التمويل

إضافة إلى سبل التعاون البناء بين
الجانبين».
وأشاد حمدان «بالدور الذي يقوم به
البنك الدولي على كل الصعد ،ال سيما
من خالل التعاون مع الدولة اللبنانية
ودي��وان المحاسبة الذي يثمر تطورا ً
وتنسيقا ً لما لذلك أهمية على الصعد
كافة» ،معتبرا ً أنّ «العالقة بين البنك
الدولي والديوان ال ب ّد أن تنتج عمالً
مشتركا ً يخدم اإلدارة والقطاع المالي
على ح ّد سواء».

برعاية وزي��ر االقتصاد وال��ت��ج��ارة آالن حكيم ممثالً
بمستشاره للشؤون االقتصادية جاسم عجاقة وبالتعاون
مع البنك الدولي ،أطلقت نقابة خبراء المحاسبة المجازين
في لبنان ،من خالل معهد التدريب التابع لها ،شهادات
مهنية ص���ادرة ع��ن هيئات مهنية دول��ي��ة أهمها هيئة
المحاسبين القانونيين المجازين في بريطانيا وهيئة
المحاسبين اإلداري��ي��ن ،حيث ت � ّم توقيع بروتوكوالت
التعاون بين النقابة وك ٍّل من الهيئتين وذلك في الحفل
الذي ّ
نظمته النقابة بالتعاون مع البنك الدولي في فندق
سنّ
الحبتور – الفيل.
وأش��ار عجاقة إل��ى «أهمية المحاسبة المهنية لغة
لألعمال كونها تيسر العمليات المالية للشركات ،وتشكل
قوة توجيهية إلدارة ق��رارات الشركة بشكل سليم ،كما
أنّ المحاسبة تساعد الشركة على رسم خطة مستقبلية
متقدمة لها».
واعتبر أنّ «الشهادات والدبلومات الدولية بدأت تأخذ
موقعا ً فعليا ً على األرض في لبنان فهي تتنامى تدريجا ً
وتشكل عنصرا ً حيوياً ،بحيث أنّ األعمال في لبنان تصبح
متطابقة مع معايير ومقاييس دولية في مجال الصحافة
خص استخدام المعايير الدولية للتدقيق
مثالً ،أو في ما
ّ
الحسابي التي تطور سير األعمال في الشركة».

ورأى عجاقة أنّ «مثل هذه الشهادات والدبلومات ستعزز
صدقية األعمال في لبنان والموظفين على المستوى الدولي
خصوصا ً في عصر العولمة هذا ،مما يشجع ذلك على تطوير
وتعزيز االستثمارات في البلد والحركة التجارية فيه».
م��ن جهته ،أعلن رئيس النقابة إيلي عبود «إط�لاق
نقابة خبراء المحاسبة المجازين لبرامج تدريب مهنية
متخصصة بالتعاون مع هيئات مهنية دولية رائ��دة من
أجل مواكبة عصر العلم والمعرفة والتطور ،وبالتالي
االستفادة من شهادات مهنية متخصصة صادرة عن هذه
الهيئات وأهمها دبلوم في معايير التقارير المالية الدولية
( )DIPIFRوشهادة في معايير التدقيق الدولية (Cert
 )IAوشهادة في علوم المحاسبة اإلدارية وذلك من خالل
بروتوكولي التعاون اللذين سيتم توقيعهما بين النقابة
وهيئة المحاسبين القانونيين المجازين في بريطانيا
وويلز ( )ACCAوهيئة المحاسبين االداريين (.»)IMA
وأض��اف« :سيستفيد من هذه البرامج خبراء المحاسبة
المجازين في لبنان والمتدرجون ،إضافة إلى موظفي
الدوائر الرقابية في وزارة المال وموظفي لجنة الرقابة على
المصارف ولجنة مراقبة هيئات الضمان وهيئة التحقيق
الخاصة».

توفير المساعدات الغذائية ألكثر من 832.600
شخص من نازحين ومواطنين لبنانيين في
حاجة إلى المساعدة.
تعزيز الوعي حول أهمية الرضاعة الطبيعية
والنظافة الشخصية وسالمة األغذية لدى أكثر
من  397ألف شخص.
فحص األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6
أشهر وسنتين لكشف أي ح��االت سوء تغذية
واإلحالة الفورية لتلقي العالج.
تدريب  58مركزا ً للرعاية الصحية األولية و8
مستشفيات في مختلف أنحاء لبنان على الكشف
عن حاالت سوء التغذية لدى األطفال والنساء
وعالجهم.
وأفاد التقرير بأنّ النازحين ينتشرون في أكثر
من  1700موقع ،مما يصعب ق��درة وصولهم
إلى الخدمات الصحية على رغم أنّ االنتشار
الجغرافي للمرافق الصحية العامة جيد نسبياً.
ويتكبد النازحون الذين يعيشون بعيدا ً من
هذه المرافق تكاليف إضافية للنقل ،لذلك تدير
الوكاالت اإلنسانية عيادات صحية متنقلة بهدف
الوصول إلى أكبر عدد ممكن من األشخاص الذين
يحتاجون إلى المساعدة والمقيمين في المناطق
النائية.
وعلى صعيد تأمين األدوية والمعدات الطبية،
قامت منظمة الصحة العالمية في لبنان بتزويد
السلطات الصحية المحلية بمجموعة من األدوية
الملحة والمستلزمات الطبية .فجرى توزيع
شحنة مؤلفة من  20طنا ً مترياً ،تحتوي على
 50مجموعة مستلزمات مشتركة بين الوكاالت
ل��ح��االت ال��ط��وارئ الصحية م��ن أدوي���ة منقذة
للحياة ومحاليل وري��دي��ة وم��ع��دات جراحية،
كافية لدعم أكثر من  500ألف مريض ،على 25
مركزا ً للرعاية الصحية في مختلف أنحاء لبنان.
ول ّمح التقرير إلى ثغرات في التمويل ،الفتا ً
إلى أ ّن��ه ،في ظل الثغرة التمويلية البالغة 41
في المئة والتي تواجهها المنظمات اإلنسانية،
قد ال يحصل  900ألف نازح ومواطن لبناني في
حاجة إلى المساعدة على الدعم الكافي لتلقي
العالج الشافي والوقائي األساسي ،كما أنّ 50
ألف نازح ممن هم في حاجة إلى رعاية صحية
ثانوية طارئة لن يحصلوا على الدعم ال�لازم
لتلقي العالج مما قد يؤدي إلى عواقب مميتة.

مداهمة �شركات لتعبئة المياه في زحلة
داهمت مديرية أم��ن الدولة في زحلة ،وبالتنسيق مع مصلحة الصحة
العامة أمس ،عددا ً من شركات تعبئة المياه غير المرخصة المنتشرة في بلدات
قضاء زحلة والبقاع الغربي ،حيث ت ّم توجيه إنذارات لهذه الشركات لتسوية
أوضاعها القانونية.

الذهب ي�ستقر عند  1294.10دوالر
استقر سعر الذهب دون  1300دوالر لألوقية متجها ً لتسجيل ثاني خسارة
شهرية في  3أشهر مع تراجع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كمالذ آمن
لتفاؤلهم بالنمو االقتصادي األميركي.
واستقر سعر الذهب في المعامالت الفورية عند  1294.10دوالر لألوقية بعد
تراجعه  0.3في المئة في الجلسة السابقة .ويتجه المعدن األصفر إلى تسجيل
انخفاض نسبته  2.5في المئة هذا الشهر.
ومن بين المعادن النفيسة األخ��رى ،انخفض سعر الفضة في المعامالت
الفورية  0.2في المئة إلى  20.55دوالر لألوقية .وتراجع البالتين  0.25في
المئة إلى  1469.2دوالر لألوقية ،بينما نزل البالديوم  0.1في المئة إلى 876.9
دوالر لألوقية.

�صندوق النقد :ارتفاع �أ�سعار الفائدة
ّ
يهدد النمو العالمي
ح ّذر صندوق النقد الدولي من أنّ االرتفاع الحاد ألسعار الفائدة في مختلف
أنحاء العالم يمكن أن يترافق مع ضعف النمو في األسواق الناشئة ،وهو ما
قد يؤدي إلى التراجع بحوالى  2في المئة من النمو العالمي خالل السنوات
الخمس المقبلة .وأش��ار الصندوق ،في تقرير ،إلى أنّ السياسات الوطنية
الفردية يمكن أن تتفاعل لتقويض االقتصاد العالمي ،موضحا ً أنّ الصراع بين
روسيا وأوكرانيا يمكن أن يتردّد صداه في باقي المنطقة لو تصاعدت العقوبات
على روسيا لتصيب إمدادات الغاز الطبيعي ألوروبا وتضعف البنوك األوروبية،
ما قد يدفع بمزيد من التقلبات في األسواق المالية على عكس الفترة األخيرة من
الهدوء في األسواق.

الطاقة ت�صدر ت�سعيرة المولدات
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها اإلعالمي ،أنّ السعر
العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تموز هو  385عن ك ّل
ساعة تقنين للمشتركين (بقدرة  5أمبير) ،و 770ل.ل( .بقدرة  10أمبير) ،وأنّ
هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت األحمر (20
ليتراً) لشهر تموز البالغ  26268ل.ل .وذلك بعد احتساب كل مصاريف وفوائد
وأكالف المولدات ،إضافة إلى هامش ربح جيد ألصحابها ،مع اإلشارة إلى أنّ
المعدل الوسطي لساعات القطع بين المناطق اللبنانية بلغ  352ساعة في شهر
تموز خارج مدينة بيروت التي تنقطع فيها الكهرباء حاليا ً  3ساعات يومياً.
وقد صدرت هذه التسعيرة بنا ًء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل
وزارة الطاقة منذ تاريخ  ،2010/10/14وتطبيقا ً لقرار مجلس الوزراء الرقم
 2الصادر بتاريخ  2011/12/14في شأن اتخاذ التدابير الالزمة لضبط
تسعيرة المولدات الخاصة ،واستنادا ً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات
(الطاقة الداخلية واالقتصاد) المعلن عنها بتاريخ  2011/12/20والتي
حدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة
استنادا ً إلى أسعار المازوت في نهاية ك ّل شهر.
وأعلنت ال��وزارة أ ّنها أرسلت إلى وزارت��ي الداخلية واالقتصاد كتبا ً حول
تسعيرة شهر تموز  2014للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

�أرباح �سام�سونغ
تتراجع  19.5في المئة
تراجعت أرباح شركة سامسونغ الكورية الجنوبية في شكل كبير في الربع
الثاني من العام الحالي مقارنة بالعام السابق ،وسط تباطؤ نمو سوق الهواتف
المحمولة ،وفق ما كشفته النتائج الصادرة عن الشركة ،التي أشارت إلى أنّ
«صافي األرباح انخفض خالل الربع الممتد من نيسان حتى حزيران بنسبة
 19.5في المئة على أساس سنوي إلى  6.25تريليون وون ،أي ما يعادل 6.1
مليار دوالر».
يذكر أنّ «سامسونغ» كانت قد تو ّقعت في وقت سابق تراجع األرباح .وقد
تراجعت المبيعات بنسبة  8.89في المئة إلى  52.38تريليون وون.

