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اقت�صاد

فاعليات اقت�صادية دانت االعتداء على الجي�ش في عر�سال
الم�شنوق �أطلق مهرجان «جبلنا ـ ع�صافير لبنان»:
حكيم :للإ�سراع في ت�سليحه ليتمكن من القيام بمهماته لتنظيم هواية ال�صيد وحماية الطيور النادرة
توالت المواقف الصادرة عن الفاعليات االقتصادية
والنقابية ،والمندّدة باالعتدءات السافرة على الجيش
اللبناني في منطقة عرسال ،مشدّدة على ضرورة دعمه
والوقوف إلى جانبه.
وطالب وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم بـ»ضرورة
اإلس��راع في تسليح الجيش اللبناني ليتمكن من القيام
ووج��ه تحية إلى «هذا
بالمهمات الملقاة على عاتقه»،
ّ
الجيش الذي هو رمز الوحدة والتضحية» .وتقدّم حكيم
بالتعزية من قيادة الجيش وأهالي الشهداء األبرار «الذين
سقطوا دفاعا ً عن الوطن وأبنائه» ،كما حيّا صمود أهل
عرسال ومواجهتهم للمؤامرة ،مث ّمنا ً «الجهود الجبارة
التي قام ويقوم بها الصليب األحمر اللبناني».
بدوره ،دان رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة
بيروت وجبل لبنان محمد شقير في بيان ،االعتداءات
اإلرهابية التي تع ّرضت لها مواقع الجيش اللبناني
في منطقة عرسال ،والتي أدّت إلى سقوط عدد كبير من
العسكريين والمدنيين بين قتلى وجرحى ،داعيا ً إلى
«أعلى درج��ات التضامن والتكاتف مع جيشنا الوطني
وتوفير ك ّل مستلزمات الدعم والمساندة لتمكينه من ضرب
بؤر اإلرهاب وتوفير األمن واألمان للبنانيين».
وأص��درت جمعية الصناعيين بيانا ً قالت فيه« :مرة
جديدة يتع ّرض الجيش اللبناني العتداء سافر من قوى

اإلره��اب ،ويقف س�� ّدا ً منيعا ً ض ّد مخططات العبث بأمن
الوطن والمواطن ،فيسقط له شهداء وجرحى دفاعا ً عن
الوطن» .واستنكرت الجمعية «بشدة االعتداءات التي
طاولت قِطع ووحدات الجيش» ،داعية« :جميع اللبنانيين
إل��ى ال��وق��وف وراء المؤسسات العسكرية ووض��ع ك ّل
الخالفات السياسية والحسابات الضيّقة جانباً ،وااللتفاف
ح��ول الجيش اللبناني وال��ق��وى األمنية ف��ي مواجهة
التهديدات اإلرهابية لتبقى للوطن ع ّزته وكرامته».
وفي السياق نفسه ،رأى االتحاد العمالي العام ،في بيان،
أنّ «الخطر الداهم على لبنان يستوجب أن يقف اللبنانيون
جميعا ً وقفة واحدة في مختلف تن ّوعهم الطائفي والمذهبي
ونسيجهم االجتماعي وتعدّدهم السياسي ،وهي وقفة
حازمة وحاسمة لدعم الجيش وتقديم ك ّل أشكال التضامن
وإدانة جرائم «داعش» وقوى التكفير التي تساندهم وتقف
إلى جانبهم تحت أي ذريعة أو تسمية».
وتضامنا ً مع الجيش اللبناني ،أصدر كل من االتحاد
الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ،اتحاد نقابات
عمال البناء واألخشاب ،اتحاد نقابات عمال الصناعات
الغذائية ،وات��ح��اد نقابات عمال البقاع ،بيان إدان��ة
ل��ـ»االع��ت��داءات اإلج��رام��ي��ة التي يتع ّرض لها الجيش
اللبناني والقوى األمنية على أيدي الجماعات االرهابية
ّ
المنظمة».

عقد وزير البيئة محمد المشنوق ورئيسة لجنة مهرجان
«جبلنا» ي��وال نجيم مؤتمرا ً صحافيا ً مشتركا ً قبل ظهر
أمس ،تناوال فيه موضوع مهرجان «جبلنا» الذي سيكون
مخصصا ً هذا العام لعصافير لبنان تحت شعار Happy
.Birday
وقال المشنوق خالل المؤتمر« :إنني أعتز بهذا المهرجان
ألنه يتناول هذه السنة موضوع الطيور بشكل خاص.
فنحن نشكو من طريقة التعاطي مع العصافير ومن الصيد
العشوائي القائم ،ونحن بصدد تنظيم عملية الصيد كرياضة
وهواية ولكن ال يجوز أن تقضي هذه الهواية على ك ّل شيء
يطير في البلد ،ويجب تعزيز إيماننا بضرورة الحفاظ على
الطيور في بلدنا الذي تعيش فيه طيور نادرة» .وأضاف:
«إنّ اعتماد فكرة  Happy Birdayهي فكرة جميلة ،ونحن
نؤكد التزامنا كوزارة بيئة مع مهرجان جبلنا ومع محمية أرز
الشوف وك ّل المحميات التي تعمل على قضايا الطيور كي ال
نعرض طيورنا لالستهداف بسبب تصرفات غير مسؤولة،
وقد جاءني عدد من السفراء بينهم سفيرا بولندا وهنغاريا
اللذان اشتكيا من قتل طيور اللقالق المهاجرة التي تعبر

سماء لبنان باألسلحة الحربية وبأشكال مختلفة ،وهذا أمر
غير جائز ،واألكثر استهجانا ً أنّ بعض الصيادين يلتقطون
ً
أص�لا ،وهذا
الصور إلى جانب هذه الطيور التي ال تؤكل
النوع من العمل نحن نعارضه وقد أصبح لدينا محامون
ّ
بحق
عامون بيئيون للحفاظ على البيئة وإنزال العقوبات
كل معتد على البيئة ومواردنا الطبيعية».
بدورها ،قالت نجيم« :في شهر أيلول من ك ّل سنة ،ومنذ
عام  ،2007يقام مهرجان «جبلنا» في قرية معاصر الشوف
بالتعاون مع محمية أرز الشوف ،إضافة إلى سوق عرض
المنتجات المحلية والحرف اليدوية ،وهناك حدث يتناول
موضوعا ً بيئيا ً مختلفا ً ك ّل سنة ،ومن المواضيع التي ت ّم
تناولها على سبيل المثال ال الحصر ،يوم العسل الوطني،
اليوم العالمي لشجرة العنبر  Robiniaومهرجان النباتات
العطرية» .وأضافت« :في هذا العام ،سيكون المهرجان
مخصصا ً لعصافير لبنان ،وبالشراكة مع وزارة البيئة
وبالتعاون مع وزارة السياحة قرر مهرجان جبلنا السفر
مع معرض  Happy Birdayفي مهرجانات مختلفة في
جميع أنحاء لبنان».

�صندوق النقد ينتقد الأداء المالي اللبناني
أش��ار صندوق النقد ال��دول��ي في
تقريره ال��راب��ع ح��ول لبنان إل��ى أنّ
أوض��اع االقتصاد الكلي في البالد
«ت���ده���ورت ب��ص��ورة ش��ام��ل��ة على
مدى العامين الماضيين» ،متو ّقعا ً
في الوقت ذات��ه أن «يبقى النشاط
االق��ت��ص��ادي ضعيفا ً ف��ي ظ�� ّل عدم
وجود ح ّل لألزمة السورية».
ولفت الصندوق في تقريره إلى أنّ
«غياب االستقرار السياسي الداخلي
إلى جانب األزمة في سورية ،يؤثران
في شكل كبير على الوضع االقتصادي
الصعب في البالد».
وتوقع الصندوق أن ينمو الناتج
المحلي اإلجمالي الحقيقي في لبنان
ليبلغ نسبة  1.8في المئة في عام

 2014الحالي ،على أن يرتفع إلى 2.5
في المئة في عام  2015المقبل ،وذلك
بالمقارنة مع معدّل نم ّو بلغ  1.5في
المئة في عام  2013الماضي.
وأش��ار التقرير إل��ى أنّ «األخطار
السلبية ال��ت��ي تشمل ال��م��زي��د من
الضعف في المالية العامة تساهم
ف���ي ت��أخ��ي��ر ت��ن��ف��ي��ذ اإلص�ل�اح���ات
الهيكلية ،وارت��ف��اع أسعار الفائدة
العالمية» ،محذرا ً من أنّ تجسيد هذه
األخطار «يمكن أن يؤدي الى زيادة
تباطؤ النشاط االقتصادي وزي��ادة
تكاليف التمويل على الحكومة ،ما من
شأنه أن يؤدي إلى آثار سلبية على
ديناميكية الديون».
وأوضح التقرير أنّ «هذه األخطار

ق��د ت��ؤدي أي��ض��ا ً إل��ى ف��ق��دان الثقة،
التي ستؤثر سلبا ً في ودائع القطاع
المصرفي ومعدّالت الدولرة ،فضالً
عن احتياطيات البنك المركزي من
العمالت األجنبية» .كما لفت إلى
أنّ «تقاعس السلطات في معالجة
األزم��ات المتعلقة بالبنية التحتية
يح ّد من القدرة التنافسية وإمكانات
النمو للبنان».
واعتبر صندوق النقد أنّ «الزيادة
ال��ت��ي ف��اق��ت التوقعات ف��ي أسعار
الفائدة العالمية قد تتسبّب برفع
أسعار الفائدة في لبنان ،وبالتالي،
ف��إنّ ارتفاع التكاليف المالية يؤثر
سلبا ً في المالية العامة والقطاع
المصرفي».

لبنان في المركز الأخير �إقليمي ًا لجهة
مقاي�ضة االئتمان االقترا�ضي لديونه ال�سيادية
أشار التقرير األسبوعي االقتصادي لمجموعة «بنك
االعتماد اللبناني» ،ووفقا ً لتقرير الفصل الثاني من عام
 2014الذي أعدته مؤسسة «»S.N.P Capital IQ
حول الديون السيادية في العالم والمؤرخ في  17تموز
 ،2014إلى تراجع هامش مقايضة االئتمان االقتراضي
لديون لبنان السيادية ذات استحقاق  5سنوات بنسبة
 9.55في المئة فصلياً ،ليصل إلى  348.4نقط أساس
في نهاية الفصل الثاني من عام  2014من 385.21
نقطة أساس في نهاية الفصل األول من عام ،2014
ما يعني أنّ التكلفة السنوية للتأمين على  10ماليين
دوالر أميركي من الدين الحكومي الذي يستحق خالل
 5سنوات من أي تعثر محتمل في سداد هذه الديون،

قد انخفض من  385.21دوالر مع نهاية الفصل األول
من عام  2014إلى  348.4دوالر في نهاية شهر حزيران
من عام .2014
وجاء لبنان في المركز األخير على صعيد إقليمي
لجهة هامش مقايضة االئتمان االقتراضي لديونه
السيادية مسبوقا ً من العراق في المرتبة التاسعة،
وم��ص��ر ف��ي المرتبة الثامنة ،وت��ون��س ف��ي المرتبة
السابعة ،والمغرب في المرتبة السادسة ،والبحرين
في المرتبة الخامسة ،ودبي في المرتبة الرابعة ،وقطر
في المرتبة الثالثة ،والسعودية في المرتبة الثانية.
وقد أتت أبو ظبي في المركز األول لجهة أدنى احتمالية
تخلّف عن سداد ديونها السيادية.

ن�شاطات اقت�صادية
{ بحث وزي��ر المال علي حسن
خليل م��ع ال��م��دي��ر ال��ع��ام للمعهد
الوطني للتخطيط بدر عثمان مال

ال��ل��ه ،ف��ي سبل ال��ت��ع��اون ف��ي عدد
من المسائل التطويرية وأب��رزه��ا:
تطوير التعاون بين وزارة المال

فرعون مستقبالً سفير لبنان في بلغاريا

(داالتي ونهرا)

مرساكو ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة في 2013/12/31
		
الموجودات
		
األصول الثابتة (بعد االستهالك)
المخزون وقيد الشحن		
ذمم االستثمار المدينة		
			
صندوق ومصاريف
			
شركات شقيقة
				
المجموع

المطلوبات

سنة /2013آالف ل.ل.
45.005.918
130.279.412
96.065.823
45.881.490
20.971
317.253.614

10.000.000
رأس المال			
2.026.699
فروقات إعادة التخمين		
3.333.333
			
احتياطي قانوني
103.366.726
			
أرباح مجمعة
4.572.280
		
مؤونات لمواجهة أخطار وأعباء
حسابات الشركاء الدائنة والشركات الشقيقة 37.687.500
86.520.935
			
ذمم االستثمار الدائنة
12.711.634
			
ذمم دائنة أخرى
57.034.507
			
مصارف دائنة
317.253.614
				
المجموع

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:

غسان المحاسني:
إيلي مسعود:
		
علي مروه:

رئيس
عضو
عضو

مفو�ضو المراقبة :ديلويت آند توش

		
وليد مروه:
كريم مسعود:

عضو
عضو

وال��م��ع��ه��د ع��ب��ر ت��ف��ع��ي��ل األن��ش��ط��ة
وتنظيمها م��ن خ�ل�ال ورش عمل
متخصصة ،والمضي في مشاريع
تدريبية لموظفي الوزارة بهدف رفع
مستوى األداء الوظيفي ،انسجاما ً
مع التطورات الوظيفية في اإلطار
المالي العالمي ومواكبتها ،والعمل
على إقرار خطة استراتيجية للتنمية
وربطها بإمكانات الدولة اللبنانية،
تلحظ في شكل فاعل العالقة مع
القطاعات االق��ت��ص��ادي��ة والمالية
واالجتماعية المختلفة.
ولفت مال الله إلى «أهمية إنجاز
وزارة المال مشروع الموازنة العامة
بما يعيد االنتظام إلى المالية العامة
ل��ل��دول��ة» ،م��ش��دّدا ً على «ض���رورة
إقرارها بما يخدم االستقرار المالي
واالقتصادي واالجتماعي العام».
{ اس��ت��ق��ب��ل وزي����ر االق��ت��ص��اد
وال��ت��ج��ارة آالن حكيم ظهر أم��س،
رئيس غرفة ال��ت��ج��ارة الفرنسية
اللبنانية غابي ت��ام��ر ،ف��ي زي��ارة
بروتوكولية بعد انتخابه على
رأس هذه الغرفة منذ فترة وجيزة،
ت ّم في خاللها البحث في الشؤون
االقتصادية المشتركة بين لبنان
وفرنسا.
وت���رك���ز ال��ب��ح��ث أي���ض���اً ،على
سبل «تعزيز وتفعيل العالقات
االق��ت��ص��ادي��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن على
مختلف الصعد ،ال سيما الشركات
ال��ص��غ��ي��رة وال��م��ت��وس��ط��ة الحجم
وت��ن��ش��ي��ط ال���ت���ب���ادل ال��ت��ج��اري
بينهما».
{ استقبل وزير السياحة ميشال
فرعون قبل ظهر أمس ،سفير لبنان
في بلغاريا ف��ارس عيد ال��ذي قدم
ل��ه لمحة م��وج��زة ع��ن ال��ع�لاق��ات
اللبنانية  -البلغارية وعن الوجود
اللبناني هناك .وأشار السفير عيد
إلى «التعاون السياحي بين لبنان
وبلغاريا ف��ي ظ�� ّل النشاط ال��ذي
تقوم به وكاالت السفر والسياحة
خصوصا ً في فارنا».
كما استقبل ف��رع��ون أمين أبي
ي��اغ��ي ال���ذي وض��ع��ه ف��ي أج���واء
«أع��ي��اد ب��ي��روت» ال��ت��ي ت��ق��ام في
الوسط التجاري ،طالبا ً منه الدعم
والرعاية.

نقابة موظفي الم�صارف هن�أت �سالمة
بالعيد الخم�سين لم�صرف لبنان

سالمة متسلّما ً الدرع التقديرية
زار رئيس وأعضاء مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ،وقدموا التهاني بمرور  50عاما ً على تأسيس مصرف لبنان.
وعرض رئيس النقابة ناجي فاضل مسيرة مصرف لبنان «الفاعلة خالل الـ
 50عاما ً الماضية ،وعلى الدور الوطني الكبير الذي قام به وما زال الحاكم منذ
أكثر من عشرين عاماً ،مما ساهم في تعزيز مكانة المصرف وجعله في المراتب
األولى بين المصارف المركزية العالمية ،وأيضا ً على الصعيد الوطني ،إذ أصبح
مصرف لبنان الدعامة األساسية في الحفاظ على استقرار الوطن وازدهاره،
والعين الساهرة على حماية مدخرات جميع اللبنانيين ومستقبل أبنائهم».
وأكد مجلس النقابة «على التعاون الدائم مع الحاكمية للسير قدما ً نحو آفاق
الحداثة والتطور لما فيه خير المؤسسة والموظف معاً».
ثم استمع المجلس إلى توجيهات وتطلعات الحاكم للمرحلة المقبلة،
حيث أكد سالمة «االستمرار في تعزيز مكانة مصرف لبنان للقيام بدوره بكل
مسؤولية ،وعلى التطوير الدائم لقدرات الموظفين ،وفي الحفاظ على استقرارهم
االجتماعي» ،منوها ً «بالدور اإليجابي الذي تقوم به النقابة في مختلف المجاالت
تخص شؤون الموظفين».
التي
ّ

نقابة ال�صيادلة �شجبت االعتداء على القطاع
(داالتي ونهرا)

المشنوق خالل المؤتمر الصحافي

من �سورية
ت�سويق  78مليون ليتر من المياه المعب�أة

تم ّكنت الشركة العامة لتعبئة المياه من إنتاج وتسويق نحو  78مليون ليتر من المياه المعبأة بمختلف القياسات
منذ بداية العام حتى أول من أمس ،وصلت قيمتها إلى  7.1مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ بلغت  110في المئة من
خطتيها اإلنتاجية والتسويقية.
وأوضح المدير لعام لشركة لؤي أحمد في تصريح أنّ «الشركة مستمرة في العمل واإلنتاج على مدار الساعة
وبمعدّل  3ورديات يوميا ً ومن دون أيام عطلة في أغلب معاملها لتلبية حاجة السوق المحلية» ،الفتا ً إلى «وجود
مخزون ٍ
المؤسسة للحاالت الطارئة».
كاف في مستودعات
ّ
وأشار أحمد الى أنّ «الشركة وعلى رغم ما عانته معاملها األربعة من صعوبات في تأمين القطع التبديلية الالزمة
لآلالت وخطوط اإلنتاج وتوريد المواد األولية وارتفاع أسعارها نتيجة العقوبات االقتصادية الجائرة المفروضة على
سورية ،استطاعت خالل الفترة االخيرة تذليل الكثير من الصعوبات عبر االستعانة بالخبرات الوطنية وتوفير بعض
قطع التبديل وشراء المعدات الالزمة للمعامل من مصادر مختلفة وتأمين احتياجاتها من المواد األولية».
كما لفت إلى أنّ «الشركة وضمن الظروف الحالية تعمل بك ّل طاقاتها المتاحة والممكنة من خالل معاملها (الفيجة
وبقين والسن والدريكيش) لتأمين احتياجات المواطنين من هذه المادة».

زيادة عقود ت�أمين ال�سيارات  65.22في المئة

ّ
العش إلى أنه «ت ّم تحقيق زيادة في عدد عقود التأمين
أشار األمين العام لالتحاد السوري لشركات التأمين سامر
اإللزامي للسيارات بمقدار  65.22في المئة خالل النصف األول من العالم الحالي مقارن ًة مع الفترة ذاتها من العام
الماضي».
وتو ّقع العش في تصريح أن تنمو «هذه الزيادة حتى  30في المئة حتى نهاية هذا العام مبينا ً أنّ مجموع أقساط
التأمين اإللزامي في النصف األول تجاوز مليارين و 454مليون ليرة سورية».
ويقوم االتحاد بإدارة تجمعات التأمين اإللزامي بموجب اتفاقية مو ّقعة بين شركات التأمين اإللزامي والشركات
المنض ّمة إلى االتفاقية.
يذكر أنّ االتحاد السوري لشركات التأمين تأسس بموجب القانون الرقم  43لعام  2005وباشر أعماله رسميا ً
ّ
المرخص لها
عام  2007ويتك ّون أعضاء االتحاد من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وإدارة النفقات الطبية
والمسموح لها بالعمل في سورية.

وزارة المال الكويتية ّ
تحذر من الت�أثير ال�سلبي
لتراجع الإيرادات النفطية
أعلنت وزارة المال الكويتية أمس،
أنّ اإليرادات النفطية تشكل  92.1في
المئة من إيرادات الحكومة في موازنة
العام المالي  -2014 2013التي
انتهت لتوها.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته
وك��ال��ة األن��ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) أنّ
إجمالي اإلي���رادات العامة بلغ 31.8
مليار دينار ( 112.6مليار دوالر) في
السنة المالية  ،-2014 2013مقارنة
مع  32مليار دينار في السنة التي
سبقتها بانخفاض قدره  0.6في المئة.
وأش���ار البيان إل��ى أنّ اإلي���رادات
النفطية هبطت إلى  29.29مليار دينار
في السنة المالية  -2014 2013من
 29.97مليار دينار في سنة 2012
 .-2013وأضاف« :إذا استمر تراجع
اإلي����رادات ف��ان ذل��ك يؤثر سلبا ً في
المالية العامة للدولة».
وف��ي تشرين األول الماضي قال
صندوق النقد الدولي إنّ على الكويت
الغنية بالنفط أن تكبح جماح اإلنفاق
العام ال سيما على المرتبات واألجور،
والعمل على إيجاد مصادر جديدة
للدخل إن أرادت أن تحتفظ بموقف
مالي قوي وأن يكون توزيع الثروة
النفطية عادال ً بين األجيال المقبلة.
ورأى صندوق النقد حينها أنّ على
الكويت العضو بمنظمة «أوب��ك��ط،
ّ
ضخ المزيد من األم��وال في
ب��دال ً من
المرتبات الحكومية أن تدفع قدما ً في
اتجاه تنفيذ خطة التنمية التي أقرت
في  2010وتتضمن إنفاق  30مليار
دينار على مشاريع تنموية بهدف
تنويع االقتصاد وخلق فرص وظيفية
جديدة.
وتوقع الصندوق بعد مشاورات
سنوية أجراها مع السلطات الكويتية
أن يزيد اإلنفاق الحكومي الكويتي
ف��ي السنة المالية 2018-2017
عن العائدات النفطية وذلك انعكاسا ً
لالرتفاع الحا ّد الحالي في المرتبات
والضعف النسبي ل�لإي��رادات غير

النفطية .وتابع البيان« :إنّ الصورة
الحقيقية للمالية العامة للدولة ال
تتضح من مقارنة إجمالي اإلي��رادات
بإجمالي المصروفات وم��ا يترتب
على ذلك من عجز أو فائض وإنما من
خالل مقارنة اإلي��رادات غير النفطية
بإجمالي المصروفات».
ولفت إل��ى أنّ الحساب الختامي
للموازنة كشف عن استمرار ارتفاع
نطاق العجز غير النفطي في المالية
العامة للدولة (الفرق بين إي��رادات
ال��ح��ك��وم��ة غ��ي��ر النفطية وإج��م��ال��ي
نفقاتها ف��ي السنة ال��م��ال��ي��ة) وهو
«المقياس األكثر دقة ومناسبة لعرض
الصورة الحقيقية ألوض��اع المالية
العامة» ،إذ اقتصرت قيمة اإليرادات
غير النفطية التي تشكل المصادر
التقليدية إلي��رادات أي اقتصاد غير
نفطي على  2.52مليار دينار.
وذك��ر البيان أنّ ال��م��وازن��ة أك��دت
«اس���ت���م���رار االخ���ت�ل�االت الهيكلية

ف��ي المالية العامة للدولة وتزايد
مخاطر الهيكل الحالي ل�لإي��رادات
بصفة خاصة ،إذ ما زال��ت اإلي��رادات
الحكومية تتركز أساسا ً في اإليرادات
النفطية التي تمثل نسبا ً جوهرية
تزيد على  90في المئة من إجمالي
اإلي���رادات الحكومية وه��و ما يجعل
هيكل اإليرادات الحكومية بكامله تحت
رحمة التطورات في السوق العالمي
للنفط الخام واتجاهات أسعار النفط
والطلب الخارجي عليه».
وأكد أهمية تعديل هيكل اإليرادات
العامة للدولة وخطورة النتائج التي
يمكن أن تترتب على تراجع أسعار
النفط على المالية العامة خصوصا ً
في ضوء استمرار ارتفاع مستويات
اإلنفاق العام وتركز هذا اإلنفاق في
جوانب اإلنفاق الجاري وهي أوجه
لإلنفاق تتسم بالجمود خصوصا ً
الرواتب التي يصعب تخفيضها إذا ما
مالت اإليرادات نحو التراجع.

دبي ت�ست�ضيف �أ�سبوع تنمية التجارة العالمية
تستضيف دبي خالل الفترة الممتدة بين 27و 29تشرين األول المقبل أسبوع
تنمية التجارة العالمية في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا .ويقام الحدث الذي
يجمع ص ّناع القرار ومسؤولي التجارة ورواد األعمال واألكاديميين من حوالى 80
دولة ،في أبراج اإلمارات تحت رعاية وزير االقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري.
وستشهد نسخة الحدث هذا العام الذي يع ّد أضخم برنامج فعاليات تيسير التجارة
والتنمية واالستثمار والعمل الجمركي ،بالشراكة مع جمارك دبي إطالق قمة جديدة
مخصصة لقضايا تيسير الجمارك والتجارة العالمية.
وأشار المنصوري إلى تطلّع اإلمارات الستضافة «برنامج فعاليات كامل يتناول
أهم تحديات قضايا التجارة والتنمية» ،الفتا ً إلى فخر اإلمارات بوجود «هذه النخبة
من الخبراء في مجاالت تخصصهم».
من جهته ،أشار مدير جمارك دبي محبوب مصبح إلى أنه «ال يمكن التقليل من
أهمية التعاون الدولي في منطقة مثل منطقتنا» ،مضيفاً« :إنّ قمة تيسير الجمارك
والتجارة العالمية التي أطلقت أخيرا ً في إطار أسبوع تنمية التجارة العالمية،
ستر ّكز على دور الجمارك في تعزيز القدرة التنافسية للدول وإيجاد التوازن
الصحيح بين إجراءات الرقابة الفعالة وتيسير التجارة» .كما أكد أنّ جمارك دبي
«تسعى من خالل هذا الحدث الكبير إلى المساهمة بفاعلية في الجهود العالمية
الرامية إلى دعم التجارة المشروعة وحماية أمن المجتمعات».

شجبت نقابة صيادلة لبنان «مسلسل االعتداء على الجسم الصيدلي وآخر
حلقاته إقدام أحد المسلحين في بلدة برقايل على إطالق النار من رشاش حربي
داخل إحدى صيدليات البلدة ،لمجرد رفض الصيدلي بيعه دواء مخدرا ً من غير
وصفة طبية ،األمر الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر كان داخل الصيدلية
لشراء الدواء».
وإذ أسفت النقابة في بيان لما يجري في عرسال وسقوط الشهداء من الجيش
اللبناني ،طالبت األجهزة األمنية «بالتشدد في مالحقة المخلين والعصابات
المترصدة للقطاع الصيدلي تارة بالقتل وأخرى بالسرقة» ،معربة عن استغرابها
«استسهال هذه العصابات التعدي على الجسم الصيدلي لسلبه أغلى ما عنده
روحه وجنى عمره الذي غالبا ً ما يكون دينا ً يعمل حتى ساعات متأخرة من الليل
لسداده ولتوفير الدواء للمرضى والمتألمين».
بدوره ،أكد النقيب الدكتور ربيع حسونة أنّ «الصيادلة الذين عاهدوا أنفسهم
واللبنانيين الحفاظ على المهنة في إطارها الرسالي واإلنساني بعيدا ً من النزعة
التجارية هم على استعداد لك ّل تضحية لالستمرار في خدمة المرضى وتقديم الدواء
الناجع لهم ،إذ يكفي اللبنانيين والصيادلة منهم ما يعانون يوميا ً نتيجة الظروف
المعيشية واالقتصادية الصعبة».

بعد انح�سار القلق من رفع �أ�سعار الفائدة

الذهب ي�ستقر عند  1294دوالر ًا

تمكن الذهب من الحصول على دعم جيد فوق  1290دوالرا ً لألوقية (األونصة)
أمس اإلثنين حيث قلّصت بيانات ضعيفة على غير المتو ّقع للوظائف األميركية
بواعث القلق من أن يرفع مجلس االحتياطي االتحادي (البنك المركزي األميركي)
أسعار الفائدة قريباً ،في حين أدى تراجع األسهم إلى عمليات شراء بحثا ً عن مالذ
آمن.
وكانت البيانات أظهرت يوم الجمعة تباطؤ نم ّو الوظائف األميركية في تموز
بتراخ في سوق العمل .وزادت الوظائف
وارتفاعا ً مفاجئا ً لمعدّل البطالة ،مما ينبئ
ٍ
غير الزراعية  209آالف الشهر الماضي ،بينما تو ّقع االقتصاديون زيادتها  233ألفاً.
وتدعم البيانات وجهة نظر مجلس االحتياطي بأنّ تراجعا ً حادا ً في معدّل البطالة
على مدى العام األخير يخفي ضعفا ً كبيرا ً في سوق العمل مما يشير إلى الحاجة إلى
إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بالغة التدني.
وبحلول الساعة  06:43بتوقيت غرينتش استقر السعر الفوري للذهب من دون
تغير يذكر عند  1294دوالرا ً لألوقية بعد أن ارتفع حوالى  1في المئة يوم الجمعة إثر
البيانات األميركية الضعيفة.
وارتفعت الفضة  0.6في المئة إلى  20.41دوالر لألوقية ،وصعد البالتين 0.4
في المئة ليسجل  1460.25دوالر ،وزاد البالديوم  0.3في المئة إلى  864.22دوالر
لألوقية.

ارتفاع غير متوقع للت�ضخم في تركيا
أظهرت بيانات اقتصادية أمس ،أنّ ارتفاع التضخم في تركيا بصورة فاقت
التوقعات في تموز ،يتناقض مع توقعات البنك المركزي ويقوض مساعي البنك
لخفض أكبر ألسعار الفائدة.
وذكر معهد اإلحصاءات التركي أنّ تضخم أسعار المستهلكين ارتفع  0.45في
المئة على أساس شهري في تموز متجاوزا ً توقعات بارتفاعه  0.15في المئة ،وقد
ارتفع التضخم  9.32في المئة على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات نمو أسعار المنتجين المحليين  0.73في المئة في شهر تموز
و 9.46في المئة على أساس سنوي.
وكان محافظ البنك المركزي التركي أرديم باشجي قال في تصريح« :إنّ التضخم
باستثناء أسعار الغذاء تحسن بشكل كبير في الشهور القليلة الماضية ويواصل
اتجاهه النزولي».
وارتفعت أسعار الغذاء الذي ال يزال عامالً رئيسيا ً في تحديد اتجاه التضخم
 12.56في المئة على أساس سنوي في تموز.

شركة التجارة والخدمات الصحية والتجميلية ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة في 2013/12/31
		
الموجودات
األصول الثابتة (بعد االستهالك)
المخزون			
		
ذمم االستثمار المدينة
		
إجمالي الحسابات المالية
		
حسابات مدينة أخرى
المجموع			

سنة /2013آالف ل.ل.
4.148.331
2.336.426
85.132
3.064.980
257.166
9.892.035

			
رأس المال
		
فروقات إعادة التخمين
			
احتياطي قانوني
			
أرباح مجمعة
		
مؤونات لمواجهة أخطار وأعباء
			
شركات الشقيقة
ذمم االستثمار الدائنة		
			
ذمم دائنة أخرى
			
مصارف دائنة
المجموع			

1.500.000
1.583.557
500.000
5.032.580
600.167
20.556
218.756
424.136
12.283
9.892.035

المطلوبات

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:

رئيس
علي مروه:
عضو
إيلي مسعود:
غسان المحاسني :عضو
جوزيف سابيال :عضو

مفو�ضو المراقبة :ديلويت آند توش

