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اقت�صاد
م�ؤ�شر الأعمال «»BLOM Lebanon PMI

تو�صيات ور�شة عمل «الجمعية العربية لل�ضمان»:
ال�ستثمار المدخرات في م�شاريع اقت�صادية ناجعة تراجع م�ستويات الإنتاج وخف�ض ال�شركات لم�شترياتها وم�ستوى التوظيف
أك��دت الجمعية العربية للضمان «على االستقاللية
اإلدارية والمالية لمؤسسات الضمان االجتماعي» ،داعية
إلى «استثمار مدخرات مؤسسات الضمان االجتماعي في
المشاريع االقتصادية الناجعة وتنويع مجاالت االستثمار
بهدف تحقيق عوائد تؤمن االستدامة المالية واإليفاء
بااللتزامات المستقبلية».
وقد اختتمت الجمعية ورشة العمل المتخصصة حول
اإلدارة الحديثة لمؤسسات الضمان االجتماعي والتي
عقدت على مدار ثالثة أيام ،في فندق «ك��ورال بيتش في
وتوصل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات
بيروت،
ّ
يخص ال��دور االقتصادي واالجتماعي للضمان
في ما
ّ
االجتماعي ،وتطوير مؤسسات الضمان االجتماعي ،ودور
الجمعية العربية للضمان االجتماعي ،إضافة إلى مناقشة
التقرير الختامي.
وتناولت الورشة في اليوم الثالث جلستي عمل ،األولى
ترأسها رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي سمير عون ،ر ّكز خاللها على «فكرة الضمان
االجتماعي القائمة على إرس��اء مبدأ العدالة االجتماعية
بما تعنيه من إعادة توزيع الثروات داخل المجتمع وتأمين
حماية اجتماعية».
وت � ّم ع��رض ورقتي عمل األول��ى قدمتها المستشارة
ّ
ومنظمة العمل الدولية
اإلقليمية للضمان االجتماعي
أورس���وال كولكيه ح��ول دور منظمة العمل الدولية في
تعزيز أنظمة الضمان االجتماعي .وأشارت إلى أنّ «منظمة
العمل الدولية ستتواصل مع الجمعية العربية للضمان
االجتماعي من خالل إقامة نشاطات مشتركة تؤدي إلى
تحقيق الحماية االجتماعية للجميع في المنطقة العربية».
أما الورقة الثانية فقدمها مدير المركز العربي للتأمينات
االجتماعية في الخرطوم خالد محمد ي��س ،ح��ول دور
منظمة العمل العربية في تطوير وتعزيز أنظمة الضمان
االجتماعي.
وفي الجلسة الثانية ،التي ترأسها رئيس الجمعية
العربية للضمان االجتماعي محمد كركي ،تمت مناقشة
التقرير الختامي والتوصيات التي توصل إليها المشاركون
والتي جاءت على الشكل التالي:
أوالً :لجهة ال��دور االقتصادي واالجتماعي للضمان
االجتماعي
إنّ نظام الضمان االجتماعي ،إضاف ًة إلى كونه نظام
حماية اجتماعية ،هو نظام اقتصادي بامتياز يضمن
حماية واستمرارية الدخل ،وتشكل مدخراته مجاال ً واسعا ً
لالستثمارات ،لذلك ،يقتضي:
شمول أفراد المجتمع بالحماية االجتماعية بما يتالءم
مع ظروف كل بلد وقدراته االقتصادية.
مالءمة مقتطعات األج��ر (االش��ت��راك��ات) مع األوض��اع
االقتصادية واالجتماعية لدفع عجلة االقتصاد وخلق
المزيد من فرص العمل.
التأكيد على االستقاللية اإلداري��ة والمالية لمؤسسات
الضمان االجتماعي.
استثمار مدّخرات مؤسسات الضمان االجتماعي في
المشاريع االقتصادية الناجعة وتنويع مجاالت االستثمار

بهدف تحقيق عوائد تؤمن االستدامة المالية واإليفاء
بااللتزامات المستقبلية.
الفحص الدوري للمركز المالي ألنظمة الضمان االجتماعي
م��رة ك��ل ث�لاث س��ن��وات إذا أم��ك��ن ،وإج���راء اإلص�لاح��ات
الضرورية بناء على نتائج الدراسات األكتوارية.
تعزيز دور أنظمة المراقبة في تحصيل االشتراكات
والمستحقات بهدف تجنب تراكم المديونية وتحسين
المركز المالي للمؤسسات.
ثانياً :لجهة تطوير مؤسسات الضمان االجتماعي
تفترض اإلدارة الحديثة لمؤسسات الضمان االجتماعي
إرساء بنية تحتية تكنولوجية وبشرية قادرة على مواكبة
العصر وتلبية حاجات المتعاملين ،لذلك يقتضي:
إعادة النظر في هيكليات مؤسسات الضمان االجتماعي
بما يتالءم مع متطلبات التطور التكنولوجي والمعلوماتي
وي��ؤدي إلى خدمة أفضل للمستفيدين من خدمات هذه
المؤسسات.
اعتماد األنظمة المعلوماتية المتكاملة والمالئمة
لحاجات كل مؤسسة.
تطوير المهارات القيادية القادرة على تأمين التواصل
الفعال مع كل مكونات منظومة الحماية االجتماعية لقيادة
التغيير المطلوب داخل المؤسسات.
تنمية ق��درات الموارد البشرية بما يمكنها من مواكبة
التطور التكنولوجي ومواكبة التغيير المطلوب.
اعتماد نظام مؤشرات األداء المعروف بـ.KPI
تقييم أداء ال��م��ؤس��س��ات وت��زوي��ده��ا بالمقاييس
واإلحصاءات واعتماد المعايير الضرورية لنجاح أهدافها.
اعتماد نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية
العالمية والعمل على تطبيق نماذج التميز بما يحقق رضا
المتعاملين.
تأكيد أهمية وجود أقسام (دوائر) إكتوارية فاعلة في
مؤسسات الضمان االجتماعي.
لجهة دور الجمعية العربية:
ش ّكل إنشاء الجمعية العربية للضمان االجتماعي خطوة
إيجابية لتحقيق التواصل والتعاون بين مختلف الدول
العربية وتبادل الخبرات والتجارب وم ّد مظلة الحماية
االجتماعية في عالمنا العربي ،لذلك ،يقتضي:
تعزيز دور الجمعية م��ن خ�لال تكثيف النشاطات
والمؤتمرات وورشات العمل والتدريب.
االستفادة من أفضل الممارسات في مجال الضمان
االجتماعي.
التواصل المستمر بين الجمعية العربية للضمان
االجتماعي والمنظمات الدولية والعربية لالستفادة من
خبرات هذه المنظمات والتعاون معها لتحقيق أهدافها.
إرس��اء قاعدة بيانات خاصة بالجمعية يتم تحديثها
بطريقة دورية من قبل المؤسسات المشاركة في الجمعية.
التوصية لمنظمة العمل العربية ،السعي إلى إنشاء
مركز مشترك مع منظمة العمل الدولية يعنى بالدراسات
وبالتدريب في شأن قضايا الضمان االجتماعي ليكون
النواة التطبيقية للجمعية العربية للضمان في مقرها في
بيروت».

تعاون بين كلية الزراعة وبلديات
لتعزيز �أن�شطة التحريج

خالل توقيع اتفاقية التعاون
ترأس رئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور عدنان السيد حسين حفل
توقيع اتفاقية التعاون بين كلية
ال��زراع��ة ف��ي الجامعة اللبنانية
وبلديات بعلبك ،حاصبيا ،كوكبا
وعرمون ،ضمن إطار مشروع إنشاء
شبكة مواقع تجريبية لتقييم تقنيات
مبتكرة ومستدامة لتحريج الغابات،
في مبنى رئاسة الجامعة اللبنانية
في المتحف.
وأش����ار ال��س��ي��د حسين إل���ى أنّ
االتفاقية تهدف إلى «تعزيز أنشطة
التحريج في لبنان باختيار مساحات
م��ح�دّدة في ه��ذه البلديات والعمل
على تحريجها ،وذل��ك بالتعاون ما
بين البلديات والجامعة اللبنانية،
إذ ت��ق�دّم البلديات األرض وتتابع

والجامعة تقدم ال��خ��ب��رات الفنية
واألكاديمية من خالل كلية الزراعة،
والهدف هو أن يكون التحريج في
إطار ما اتفق عليه مع وزارة الزراعة
ف��ي  7ت��م��وز ال��م��اض��ي ،وال���ذي هو
مشروع ال��زراع��ة والتنمية الريفية
المم ّول من االتحاد األوروب��ي وعلى
امتداد األراضي اللبنانية».
ولفت إل��ى أنّ «م��ا تقوم به كلية
ال��زراع��ة ف��ي الجامعة اللبنانية
بالتعاون مع البلديات ،يكرس تعاون
المؤسسات العامة التابعة للدولة
مع اإلدارات المحلية ،والتي تعكس
إرادة المجتمع المدني في التنمية
ومن جهة ثانية الالمركزية اإلدارية»،
مشيرا ً إلى أنّ «الشراكة التي ستنشأ
بين البلديات وكلية الزراعة ستكون

عبر ه��ذا االت��ف��اق بمعنى أن يكون
تكامالً ،ويأتي التحريج في اإلطار
العلمي متكامالً مع أوضاع وحاجات
البيئة اللبنانية ،وهذا يقتضي أيضا ً
تدريب الجمعيات والنوادي».
ك��م��ا أوض���ح ال��س��ي��د حسين أنّ
«الجامعة اللبنانية أبرمت عدة عقود
مع وزارات ومؤسسات عامة وخاصة
في أطر التنمية والزراعة والصناعة
وك ّل ما يتعلّق بكل مقومات التنمية،
التي تعتبر من أبرز التحديات التي
تواجه لبنان ،آملين استباب الوضع
األمني في لبنان لنتمكن من تنفيذ
هذه المشاريع لتستطيع الجامعة
أن تقوم ب��دوره��ا ،وبقدر ما ننجح
في هذا النموذج نكون قد حققنا دور
الجامعة الوطني».

جل�سة لمجل�س �إدارة كهرباء لبنان
في حرم المبنى المركزي اليوم
دعا مجلس إدارة مؤسسة كهرباء
لبنان «جميع المستخدمين والعمال
إل��ى االل��ت��ح��اق بالمؤسسة صباح
ال��ي��وم ،وإن��ج��از التصليحات في
جميع المناطق اللبنانية» .وقرر عقد
جلسة له في حرم المبنى المركزي
للمؤسسة.
وأصدر المجلس أمس بياناً ،جدّد
فيه التأكيد على أنّ مديري المؤسسة
ورئ��ي��س لجنة االس��ت�لام ورئ��ي��س
مصلحة ال���دي���وان ال يستطيعون
القيام بمهماتهم إال من مكاتبهم في
المبنى ال��م��رك��زي .ودع���ا« :جميع
المستخدمين واألجَ راء والمتعاقدين
في مؤسسة كهرباء لبنان وعمال اليد
العاملة الداعمة للمؤسسة ،وللمرة

الثانية ،إلى االلتحاق بمراكز عملهم
في المبنى المركزي وكل الدوائر ،فور
انتهاء اإلضراب الذي دعت إليه نقابة
عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء
لبنان ،وذلك صباح الخميس المقبل
الواقع فيه  2014/9/4للقيام بكل
المهمات المنوطة بهم ال سيما تصليح
األعطال القائمة على جميع األراضي
اللبنانية ،ع��ل��ى أن تلغى جميع
اإلجازات اإلدارية في اليوم المذكور،
ما عدا الموجودين خ��ارج األراض��ي
اللبنانية وفقا ً لألصول».
وق��� ّرر المجلس «دع���وة مجلس
اإلدارة إل���ى ع��ق��د جلسة ف��ي ح��رم
المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء
لبنان صباح يوم الخميس المقبل

الواقع فيه .»2014/9/4
كما ق ّرر «إبالغ القوى األمنية بأنه
سيتم التحاق المستخدمين كافة
وم��ن دون استثناء ،ف��ي مؤسسة
كهرباء لبنان بمراكز عملهم في
المبنى المركزي للمؤسسة ودوائرها
ك���اف���ة ،وأن����ه س��ي��ت��م ع��ق��د جلسة
لمجلس اإلدارة في المبنى المركزي
ص��ب��اح الخميس المقبل ال��واق��ع
فيه  ،2014/9/4ودعوتها إلى
تأمين دخول وخروج المستخدمين
ب����ص����ورة ط��ب��ي��ع��ي��ة وم��ن��ت��ظ��م��ة
وحمايتهم داخ��ل مبنى المؤسسة
ودوائ��ره��ا كافة والموضوعة في
عهدة هذه القوى منذ اإلثنين الواقع
فيه .»2014/8/25

تركت الحوادث األمنية مع بداية آب الفائت،
آث��اره��ا السلبية على نشاط القطاع الخاص
اللبناني ال��ذي شهد أس��رع تراجع له منذ ستة
أشهر .وأدى تراجع مستويات اإلنتاج والطلبيات
الجديدة إل��ى تسجيل مؤشر BLOM PMI
 45.5نقطة خالل شهر آب ،منخفضا ً عن مستوى
الـ 47.9نقطة المسجل خالل تموز .فضالً عن
ذل��ك ،عمدت الشركات التي شملها المسح إلى
خفض مشترياتها ومستوى التوظيف لديها مع
تضاؤل الطلب المحلي والخارجي على السواء.
وتجلّت معالم انحسار التضخم مع تراجع أعباء
التكاليف وأسعار المبيع.
وت��ض� ّم��ن التقرير نتائج المسح الشهري
الحادي عشر حول النشاط االقتصادي لشركات
القطاع الخاص اللبناني .وبدأ إجراء هذا المسح
الذي تقوم به شركة ماركيت  Markitبرعاية
 Blominvest Bankمنذ أيار  2013ليعطي
م��ؤش��را ً مبكرا ً ع��ن األع��م��ال ف��ي لبنان ،يعرف
بمؤشر .BLOM PMI
ولفت التقرير إلى ّ
أن مؤشر BLOM PMI
م��ر ّك��ب ،يحتسب على أس��اس متوسط خمسة
م��ك� ّون��ات أساسية ف��ي ن��ش��اط ال��ش��رك��ات هي:
الطلبيات الجديدة لديها ( 30ف��ي المئة من
المؤشر) ،ومستوى اإلنتاج ( ،)25ومستوى
التوظيف ( 20ف��ي ال��م��ئ��ة) ،وم��واع��ي��د تسليم
الموردين ( 15في المئة) ،ومخزون المشتريات
( 10في المئة) .وتشير القراءة األعلى من 50.0
نقطة للمؤشر إل��ى وج��ود تحسن في النشاط
االقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر
السابق ،في حين تشير القراءة األدنى من 50.0
نقطة إلى وجود تراجع.
وأش��ار إل��ى تفاقم االنكماش االقتصادي في
القطاع الخاص اللبناني خالل شهر آب ،الذي
ظهر من خالل تسجيل المؤشر الرئيسي BLOM
 Lebanon PMIانخفاضا ً هو األكثر حدة في
الستة أشهر األخيرة من  47.9نقطة إلى 45.5
نقطة .وسجلت المك ّونات الخمسة للمؤشر
الرئيسي تراجعا ً كبيراً ،إذ سجل كل من اإلنتاج
والطلبيات الجديدة والتوظيف ،تراجعا ً أش ّد
حدّة مما كان عليه الوضع في تموز ،كما عادت
تحسن
مشتريات الشركات إلى االنكماش مع
ّ

مواعيد تسليم الموردين بمعدّل أسرع.
وف��ي تعليقه على نتائج المسح لشهر آب،
قال المدير العام لـBLOMINVEST BANK
فادي عسيران« :كان لالشتباكات بين الجيش
اللبناني والجماعات المسلحة في منطقة البقاع،
إضافة إلى األزمة السياسية المستمرة المتعلقة
باالنتخابات الرئاسية ،تأثيرها السلبي على
االقتصاد وعلى السياحة في شكل خ��اص .من
هنا ،ت��راج��ع ك � ّل م��ن الطلب ومستوى نشاط
األعمال في شكل حاد مع تقلص طلبيات التصدير
الجديدة نظرا ً إل��ى تفاقم األوض��اع األمنية في
العراق .ومن المتوقع أن تحمل األشهر القليلة
المقبلة الكثير من التحديات على الصعيدين
األمني والسياسي ،األمر الذي سيؤثر سلبا ً على
النشاط االقتصادي».
وأش��ارت النتائج الرئيسية الستبيان شهر
آب إلى أنّ «تراجع اإلنتاج لدى القطاع الخاص

اللبناني كان األكثر وضوحا ً منذ شهر شباط،
وقد ربطت الشركات المشاركة في االستبيان
ه��ذا األم��ر ف��ي شكل كبير بالمشكالت األمنية
ونتائجها المترتبة على السياحة .كما شهدت
الطلبات الجديدة لدى الشركات أقوى تراجع لها
خالل ستة أشهر ،ويعود ذلك جزئيا ً إلى اشتداد
التراجع في أعمال التصدير».
وس��ارع��ت الشركات إل��ى خفض مستويات
التوظيف والح ّد من نشاط الشراء تزامنا ً مع
تدهور األوضاع االقتصادية .وشهد نشاط الشراء
تراجعا ً حاداً ،مع تسجيل معدل التراجع أعلى
مستوى له منذ بدء االستبيانات في أيار .2013
وتبعا ً ل��ذل��ك ،هبطت مستويات المخزون
بعد شهرين من التقدّم المتواصل .وأدى هبوط
مستويات ال��ش��راء إل��ى تخفيف الضغط على
الموردين األم��ر ال��ذي ترجم في تحسن مواعيد
تسليمهم للمواد والبضائع الى الشركات خالل

آب .عالوة على ذلك ،حقق تقلص المهل الزمنية،
الثالث على التوالي ،أفضل مستوى له منذ بدء
االستبيانات.
على صعيد آخر ،أش��ارت البيانات الخاصة
ب��األس��ع��ار إل��ى ال��م��زي��د م��ن ان��ح��س��ار التضخم
في القطاع الخاص في لبنان .وشهد متوسط
أسعار المنتجات سابع تراجع له على التوالي
خالل األشهر الثمانية الماضية ،وسط ضغوط
تنافسية وضعف في الطلب (وإن كان أقل حدة
من تراجع شهر تموز) .في الوقت عينه ،سجلت
الشركات هبوطا ً في متوسط الكلفة للمرة األولى
منذ خمسة أشهر.
وك��ان لتراجع متوسط أسعار الكلفة ،األثر
األوض��ح على متوسط أسعار الشراء منذ بدء
االستبيانات .من ناحية أخ��رى ،استقرت كلفة
التوظيف تقريباً ،بعد تراجعها الطفيف خالل
الشهر الماضي».

م�ؤ�شر «جمعية تجار بيروت وبنك البحر المتو�سط»

تح�سن «مكوّن مبيعات الجملة» بن�سبة  7.4في المئة
ّ

أصدرت «جمعية تجار بيروت» و»بنك البحر المتوسط» نتائج «مؤشر
استثمار جمعية تجار بيروت  -بنك البحر المتوسط» للفصل الثاني من
العام  2014الحالي ،الذي يهدف إلى تقييم أداء قطاع تجارة الجملة في
لبنان ،كما يعكس واقع االستثمار في لبنان ،مسلّطا ً الضوء على الحركة
التجارية والوضع االقتصادي بشكل عام.
وأش��ارت نتائج الفصل الثاني إلى أنّ «مك ّون مبيعات الجملة» من
المؤشر سج ّل ارتفاعا ً فصليا ً حقيقياً .وال يزال «م ّكون نيّة االستثمار»
يعكس رغبة في زيادة االستثمار في بعض القطاعات في الفترة المقبلة.
وسجل «مك ّون مبيعات الجملة» الذي يتناول النشاط التجاري خالل
ّ
الفصل الثاني ،تحسنا ً حقيقيا ً بنسبة  7.4في المئة مقارنة مع الفصل
األول من عام  .2014ويعود هذا التحسن إلى زيادة استهالك المقيمين
والمغتربين والنازحين وكذلك األمر السياح العرب وعودتهم إلى لبنان
بعد رفع حظر السفر .هذا األمر أدى إلى تحسن حركة المبيعات لدى تجار

ت�صاعد ال�سجال حول قانون الإيجارات الجديد

المالكون يدعون �إلى وقف التحري�ض ّ
�ضده
والم�ست�أجرون يطالبون ب�إعادة در�سه وتعديله
ال يزال السجال مستمرا ً بين المالكين والمستأجرين
حول موضوع قانون اإليجارات الجديد ،وقد رأى «تجمع
مالكي األبنية المؤجرة» أنّ «اإلصرار على إطالق صفات
التهجير والتشريد على القانون الجديد لاليجارات أمر
ٍ
مناف للحقيقة».
وفي المقابل ،أكد رئيس «تجمع المستأجرين في لبنان»
نبيل العرجه «أنّ المعطيات القانونية تؤكد صراحة بأنّ
هذا القانون يجب إعادته إلى مجلس النواب إلعادة درسه
بدقة وموضوعية ومسؤولية وطنية وتعديله».
وأشار تجمع المالكين إلى «أنّ قرار المجلس الدستوري
الصادر بتاريخ  2014/8/6قضى بر ّد أسباب الطعن
بالقانون الجديد لإليجارات ،واكتفى بإلغاء المادتين 7
و  13والفقرة ب  4 -من المادة  ،18وبالتالي فإنّ المواد
األخرى تعتبر سارية المفعول وتطبق بتاريخ  28كانون
األول  2014وال مجال نهائيا ً لتعليق العمل بها أو إبطالها
بعد صدور قرار المجلس».
ورأى أنّ «الرأي القائل بنفاذ القانون بتاريخه قد أكده
أكثر من مرجع قانوني وأكثر من نائب في لجنة اإلدارة
والعدل ،ويبقى للمحاكم المختصة أمر البت بالدعاوى
التي يمكن أن يتقدم بها أح��د الطرفين م��ن المالكين
والمستأجرين في سياق تطبيق القانون الجديد».
كما رأى أنّ «اإلص���رار على إط�لاق صفات التهجير
ٍ
مناف
والتشريد على القانون الجديد لإليجارات أم��ر
للحقيقة».
ودعا التجمع «هؤالء األشخاص إلى وقف التحريض
ضد القانون ووقف نشر األضاليل حفاظا ً على االستقرار

ال��م��ؤم��ن ف��ي ال��ق��ان��ون ال��ج��دي��د للمستأجرين القدامى
وعائالتهم».

كتاب مفتوح من المستأجرين

وسأل العرجة في كتاب مفتوح وجهه إلى المسؤولين:
«م��اذا يعني طعن المجلس الدستوري بالمواد  7و13
والفقرة  4من المادة  18من قانون اإليجارات الجديد»؟
وأش��ار إل��ى «أنّ المعطيات القانونية تؤكد صراحة
أنّ هذا القانون يجب إعادته إلى مجلس النواب إلعادة
درسه بدقة وموضوعية ومسؤولية وطنية وتعديله بما
يتناسب مع الممكن والمعقول والمقبول قانونيا ً وإنسانيا ً
واجتماعيا ً ووطنياً».
«أنّ
على الصعيد القانوني ،اعتبر العرجة إلغاء وإبطال
المجلس الدستوري للمواد  7و 13والفقرة  4من المادة 18
يعني ش ّل وتعطيل أربعة وعشرين مادة من هذا القانون
مرتبط تطبيقها وتنفيذها بالمواد المبطلة».
وأضاف« :استنادا ً إلى ما ذكرنا هناك استحالة تامة
لتطبيق هذا القانون من دون عودته إلى المجلس النيابي
وتعديله الرتباط  21مادة من هذا القانون بالمواد الثالث
قاض منفرد أو أية هيئة قضائية
المطعون بها ،وال يمكن أي ٍ
أن تحل مكان اللجنة القضائية الملغاة اال بموجب قانون،
وإنّ اآللية والفرضية التي بني عليها هذا القانون التهجيري
التشريدي الجائر وغير اإلنساني معقدة وصعبة التنفيذ
والتطبيق وبالتالي على مجلس النواب أن يجد آلية أبسط
وأقل تعقيدا ً وأسهل تنفيذا ً وأكثر إنصافا ً وعدال ً وإنسانية
وذلك تطبيقا ً فعليا ً لمبدأ التكافل والتضامن االجتماعي».

ن�شاطات اقت�صادية
{ كرمت وزارة العمل أمس ،المدير العام السابق للوزارة
عبدالله رزوق في مناسبة إحالته إلى التقاعد .وأقيم حفل
في مقر الوزارة حضره المدير العام الجديد يوسف نعوس
ورؤساء المصالح والدوائر والموظفين.
وألقى وزير العمل سجعان قزي كلمة في المناسبة ن ّوه
فيها بمزايا رزوق ،مشيدا ً بـ»أدائه خالل توليه مهماته».
وأك��د قزي مبدأ المحبة داخ��ل المؤسسات ،وق��ال« :ال
قيمة ألي شيء ما لم يكن مقرونا ً بالمحبة التي من شأنها
إن وجدت بين الموظفين ترفع من منسوب اإلنتاج».
وشكر رزوق ،بدوره ،قزي على مبادرته النبيلة ،مؤكدا ً
أ ّنه «سيبقى وفيا ً للوزارة».
{ استقبل وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم ،األب

دان��ي اف��رام مع وفد من أهالي المنصورية  -عين نجم،
وتابع معهم موضوع خط التوتر العالي في المنطقة.
وإثر انتهاء االجتماع قال األب افرام« :اطلعنا من الوزير
حكيم على مختلف جوانب الموضوع ومعالجته من خالل
رفض كتلة وزراء الكتائب رفضا ً قاطعا ً الستكمال هذه
األعمال ،وأبدينا توافقا ً على النهج المعتمد لمعالجة هذا
الموضوع الحساس».
{أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم
كنعان عن إرج��اء جلسة اللجنة التي كانت مقررة عند
العاشرة والنصف قبل ظهر أمس إلى العاشرة والنصف
قبل ظهر الثلثاء المقبل لدرس جدول األعمال المقرر بسبب
اعتذار وزير المال علي حسن خليل عن الحضور.

تراجع �أ�سعار الم�شتقات النفطية كافة
تراجعت أسعار المشتقات النفطية أمس ،بمعدل  200ليرة لبنانية
لصفيحة ك � ٍّل من البنزين بنوعيه  98و 95أوك��ت��ان وال��دي��زل أويل
والمازوت األحمر والكاز ،في حين تراجع سعر قارورة الغاز  100ليرة
لبنانية.
جاء ذلك في ق��رارات أصدرها وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان،
حدّد بموجبها الح ّد األعلى ألسعار مبيع المشتقات النفطية في األسواق
اللبنانية التي أصبحت على الشكل التالي:
بنزين  98أوكتان  33400ليرة لبنانية.
بنزين  95أوكتان  32700ليرة لبنانية.
ديزل أويل للمركبات  25300ليرة لبنانية.
مازوت أحمر  25200ليرة لبنانية.
كاز  27100ليرة لبنانية.
قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات  17200ليرة لبنانية.
قارورة غاز زنة  12.5كيلوغرام  20900ليرة لبنانية.
ومن المتوقع أن يستمرالتراجع في هذه األسعار األسبوع المقبل
بسبب التراجع الذي طرأ على سعر برميل النفط الخام البرنت األميركي
الذي وصل إلى  101دوالر أميركي أمس.

م�ؤتمر دولي في بيروت
حول «ال�شركات النا�شئة»
يحتفل مصرف لبنان بمرور سنة على
المخصص للشركات
إط�لاق الصندوق
ّ
الناشئة بموجب التعميم الرقم 331
والتعميم الرقم  367الذي يعدله ،وذلك
باستضافة أول مؤتمر دولي في لبنان
ح��ول الشركات الناشئة الخميس 20
تشرين الثاني المقبل والجمعة  21منه
في مج ّمع بيال – بيروت.
ويض ّم المؤتمر أكثر من  500مشارك
من كبار رج��ال األع��م��ال والمستثمرين
والمعنيين باقتصاد المعرفة الذين قدِموا
من مختلف أنحاء العالم لجعل لبنان
أحد أفضل المراكز العالمية للشركات
ال��ن��اش��ئ��ة ،ع��ل��ى غ���رار ل��ن��دن وب��رل��ي��ن
وس��ن��غ��اف��ورة وت��ورن��ت��و وسانتياغو
وموسكو.

التجزئة ومن ثم إلى ارتفاع مستوى طلباتهم لدى تجار الجملة.
وبحسب النتائج الصادرة للفصل الثاني من عام  ،2014فقد سجلت
بعض القطاعات ن��م��وا ً ملحوظا ً وب��األخ��ص تلك المتعلقة بالمواد
الغذائية .وفي المقابل ،شهد قطاع مستوردي ووكالء ومو ّزعي األدوية
وقطاع معدات الهاتف واالتصاالت تراجعا ً كبيرا ً في المبيعات .ويعود
هذا التراجع إلى عوامل بنيوية وليست ظرفية ،إن من جهة إعادة هيكلة
أسعار الدواء من قبل وزارة الصحة ،أو من جهة عدم طرح أي إصدار جديد
للهواتف الخليوية في األسواق خالل هذه الفترة.
تحسن الحركة التجارية ،ما زال «مك ّون نيّة االستثمار» يشير إلى
ومع
ّ
غياب النية الواضحة بخفض االستثمار في المستقبل القريب .فقد أظهرت
النتائج المرصودة أنّ  3قطاعات فقط أب��رزت النية بخفض االستثمار
وهي :قطاع الماشية الحية ،قطاع معدات الهاتف واالتصاالت ،وقطاع
األجهزة الطبية.

الق�صار التقى حرب:
لإبعاد االقت�صاد عن التجاذبات
دعا رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق عدنان القصار ،بعد لقائه وزير
االتصاالت بطرس حرب في مكتبه في الوزارة ،إلى «إبعاد االقتصاد اللبناني عن
التجاذبات السياسية ،وعدم إبقائه رهينا ً للمماحكات السياسية ،حيث لألسف
يدفع االقتصاد اللبناني والقطاعات اإلنتاجية الثمن وكذلك المواطن اللبناني».
وقال القصار بعد اللقاء« :تداولنا أمورا ً كثيرة ،ال سيما التطورات الحاصلة
على الساحة الداخلية والواقع الذي يعيشه االقتصاد اللبناني ،في ضوء
التراجع الكبير في المؤشرات االقتصادية ،نتيجة األوضاع السياسية واألمنية
غير المستقرة في البالد» .وأضاف« :ثمنت الدور الذي يقوم به معالي الوزير
حرب ،على صعيد تحسين واقع االتصاالت في لبنان ،خصوصا ً لجهة اإلجراءات
االستثنائية التي اتخذها منذ تب ّوئه وزارة االتصاالت وال يزال لغاية اآلن ،والتي
صبت وتصب في المقام األول في خدمة االقتصاد اللبناني».
القصار على أنّ «الحزم الذي تمارسه وزارة االتصاالت مع الشركات
وشدّد
ّ
المشغلة لقطاع الخليوي في لبنان ،وإصرار الوزير حرب على تحسين هذه
الشركات لخدماتها تجاه المستهلك اللبناني ،للتخلص من العيوب التي
تواجهها شبكات اإلرسال في الوقت الراهن ،من شأنها أن تزيد التنافسية في
المقام األول وأن تنعكس إيجابا ً على خزينة الدولة اللبنانية».
وأم��ل أن «تنتهج جميع ال���وزارات الخدماتية وغير الخدماتية اإلصالح
الشامل ،األمر الذي من شأنه أن يساهم في انتشال اإلدارات العامة من الواقع
الذي تعيشه في الوقت الراهن».

قباني :م�شروع تمديد الغاز
لم يدخل �إلى لجنة الأ�شغال
ر ّد رئيس لجنة األشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني
على ما قاله عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب حكمت ديب خالل المؤتمر
خصص للحديث عن
الصحافي المشترك لنواب من التكتل منذ أيام ،والذي ّ
الكهرباء ال سيما ما يتعلق بمعامل اإلنتاج والمياومين ،حيث قال النائب
دي��ب إنّ مشروع قانون تمديد خط الغاز الساحلي ال ي��زال أسير لجنة
األشغال والطاقة .وأ ّكد قباني «أنّ اللجنة لم تدرس مشروع تمديد خط الغاز
الساحلي» .وقال« :إ ّننا في لجنة األشغال والطاقة على استعداد للتعاون
ضمن إطار احترام القوانين ،وإذا تعاونا بك ّل صدق وإيجابية سنستطيع
تحقيق األفضل لوطننا» .وأض��اف« :إنّ هذا المشروع لم يدخل إلى لجنة
األشغال حتى يكون أسير اللجنة ،فنحن لم ندرسه ،بل أحيل مباشرة إلى
اللجان النيابية المشتركة وبحث في جلسة  6آب  ،2013حيث شكلت بشأنه
لجنة فرعية تنظر به ،وأتعجب سوق التهم جزافا ً تجاه اللجنة ،وأقول أنهم
يدافعون عن قطاع حالته بالويل».
ومن المق ّرر أن تعقد اللجنة جلسة برئاسة النائب محمد قباني ،في
العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلثاء المقبل وذلك للبحث في ملف
النفط والغاز.

الذهب يرتفع
�إلى  1268.16دوالر للأوقية
واجه الذهب أمس صعوبة في التعافي بقوة من الخسائر الحادة التي تكبدها
في ليل الثالثاء ،وجرى تداوله قرب أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر
بفعل ارتفاع الدوالر وبيانات اقتصادية أميركية قوية حدّت من جاذبية المعدن
كمالذ آمن.
وحلّق ال��دوالر قرب أعلى مستوياته في  14شهرا ً أمام سلة من العمالت
الرئيسية مدعوما ً ببيانات أميركية أقوى من المتوقع وما نتج من ذلك من
ارتفاع لعوائد سندات الخزانة .ويؤثر صعود الدوالر سلبا ً في الذهب المقوم
بالعملة األميركية ،إذ يجعل المعدن أغلى ثمنا ً لحائزي العمالت األخرى.
وسجل سعر الذهب ارتفاعا ً طفيفا ً في المعامالت الفورية إلى 1268.16
دوالر لألوقية (األونصة) بحلول الساعة  09:30بتوقيت بيروت ليظل قريبا ً من
أدنى مستوياته منذ منتصف حزيران  1262.42دوالر الذي سجله في الجلسة
السابقة.
وهبط سعر المعدن األصفر  1.7في المئة أول من أمس مسجالً أكبر خسارة
يومية له منذ  14تموز.
وتترقب األس��واق اجتماع البنك المركزي األوروب��ي اليوم سعيا ً وراء أي
عالمات توضح استراتيجية البنك في مواجهة تعثر التعافي ومعدالت التضخم
المخيبة لآلمال وتباطؤ وتيرة اإلصالح في منطقة اليورو.
وتتجه األنظار أيضا ً إلى بيانات الوظائف األميركية والبطالة غدا ً لتقييم
قوة أكبر اقتصاد في العالم وتأثيرها في السياسة النقدية لمجلس االحتياطي
االتحادي (البنك المركزي األميركي).
وزادت الفضة  0.37في المئة إلى  19.17دوالر لألوقية.
وارتفع البالتين  0.48في المئة إلى  1408.49دوالر لألوقية بينما صعد
البالديوم  0.67في المئة إلى  884دوالرا ً لألوقية.

