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اقت�صاد

معدل ت�ضخم الأ�سعار يقفز �إلى  3.5في المئة في العام الحالي

�أعرب عن اهتمام �سورية باالن�ضمام �إلى االتحاد الجمركي الأورو�آ�سيوي

�صندوق النقد :النمو االقت�صادي في لبنان
�سيرتفع �إلى  2.5في المئة في 2015

الجزائري :قانون جديد يزيد
اال�ستثمارات مع الدول ال�صديقة

تو ّقع صندوق النقد الدولي أن
يرتفع النمو االقتصادي في لبنان
خ�لال عامي  2014و ،2015إلى
 1.8و 5.2في المئة على التوالي،
مقارن ًة بنسبة  5.1في المئة عام
.2013
ك��م��ا ارت���ق���ب ف���ي ت��ق��ري��ره ه��ذا
األس���ب���وع ،ح���ول آف���اق االق��ت��ص��اد
االقليمي لمنطقة الشرق األوس��ط
وآس��ي��ا الوسطى – تشرين االول
 ،2014أن يرتفع معدل تضخم
األسعار في لبنان ،من  3.2في المئة
عام  2013إلى  3.5في المئة عام
 ،2014و 4في المئة عام ،2015
يخص
رافعا ً بذلك توقعاته في ما
ّ
ن��س��ب��ة ت��ض��خ��م األس���ع���ار م��ق��ارن��ة
بتقريره الصادر في أيار .2014
وتوقع أيضا ً أن ينخفض العجز
في الحساب الجاري من  12.9في
المئة من الناتج المحلي االجمالي
ع��ام  2013إل��ى  12.7ف��ي المئة
عام  ،2014و 3.12في المئة عام
 .2015كما توقع أن يرتفع العجز
في المالية العامة إل��ى  11.1في
المئة من الناتج المحلي االجمالي
ع��ام  ،2014و 12ف��ي المئة عام
.2015
كذلك ذكر التقرير أنّ «تداعيات
ال��ص��راع��ات ال��ق��ائ��م��ة ف��ي س��وري��ة
وف��ي ال��ع��راق ،أع��اق��ت أداء لبنان
االقتصادي» ،موضحا ً أنه كان لتدفق
الالجئين السوريين إض��اف��ة إلى
إغالق الحدود ،أثر سلبي بالغ على
الحركة السياحية ،ونشاط القطاع
العقاري ،وتدفقات االستثمارات

تضخم األسعار في لبنان يرتفع  0.3في المئة
األجنبية المباشرة إل��ى ال��ب�لاد».
وح ّذر من التداعيات السلبية التي
قد تنجم عن إق��رار سلسلة الرتب
والرواتب على االقتصاد «من خالل
ارتفاع عجز الموازنة».
من جهة أخرى ،أظهر الصندوق
ال���ذي ن��ش��ره تقرير بنك االعتماد
اللبناني األس��ب��وع��ي« ،ال��ه��وة في
األداء االقتصادي بين بلدان منطقة
ال��ش��رق األوس���ط وش��م��ال افريقيا،
وافغانستان ،وباكستان ،خالل
العام  ،»2013وأشار إلى أنّ البلدان
المصدّرة للنفط حققت أدا ًء اقتصاديا ً
متينا ً مقارنة بالبلدان المستوردة
للنفط خالل الفترة الممتدة من عام
 2011إلى عام .»2013
ف��ي المقابل ،خفض الصندوق
توقعاته ل�لأداء االقتصادي لهذه

الدول بـ 0.75نقطة مئوية مقارنة
بتوقعاته في تقريره الصادر في
ايار  ،2014وسط مخاوف متزايدة
في شأن اإلنفاق الحكومي المرتفع
نسبياً .م��ن ناحية أخ���رى ،أش��ار
التقرير إلى ان البلدان المستوردة
للنفط عانت خالل العام الماضي
م��ن ضعف ف��ي األداء االقتصادي
ف���ي ظ���ل ال��م��ش��ك�لات ال��م��ت��ع��ل��ق��ة
باالضطرابات السياسية واألمنية
والفوارق االجتماعية لديها ،كذلك
لفت إل��ى أنّ «األداء االق��ت��ص��ادي
المتوقع للبلدان المستوردة للنفط
لم يكن كافيا ً لخفض نسبة البطالة
في تلك الدول ،إال أ ّنه على رغم ذلك،
فإنّ توقعات النمو االقتصادي لهذه
الدول تبقى جيدة».

أش��ار وزي��ر االقتصاد والتجارة
الخارجية همام الجزائري إلى أ ّنه
«ي��ج��ري العمل حاليا ً على إنجاز
قانون جديد لالستثمار في سورية»،
ي��ت��واف��ق م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات المرحلة
الحالية» ،الف��ت��ا ً إل��ى مساهمة هذا
القانون ف��ي التأسيس للمزيد من
االستثمارات والنشاطات االقتصادية
بين سورية والدول الصديق».
كالم الجزائري جاء خالل اجتماعه
إلى سفير جمهورية بيالروسيا في
دمشق ألكسندر بونوماريف ،حيث
تم بحث سبل تطوير عالقات التعاون
بين البلدين في مختلف المجاالت،
ال سيّما ال��ت��ج��اري��ة واالق��ت��ص��ادي��ة
واالستثمارية بما يخدم مصالحهما.
وبهدف تذليل العقبات التي تحول
دون تطوير التعاون بين البلدين،
أك���د ال��وزي��ر ال��ج��زائ��ري «ض���رورة
إي��ج��اد مجموعة ات��ص��ال مشتركة
للتنسيق والمتابعة بما ي��ل��زم ،ال
سيّما في ما يتعّ لق بإيجاد اآللية
المناسبة لتمويل التجارة البينية،
واالستثمارات ،والمشاريع المشتركة
وكيفية الحصول على التسهيالت
المالية ،وبحث الصعوبات المتعلقة
ب��م��وض��وع ال��ن��ق��ل» ،داع��ي��ا ً «رج��ال
األعمال والشركات البيالروسية إلى
إقامة مشاريع تنموية ،وخدمية،
وال��م��س��اه��م��ة ب��إع��ادة اإلع��م��ار في
سورية».
كما أع��رب الجزائري عن اهتمام
س��وري��ة ب��االن��ض��م��ام إل���ى االت��ح��اد
الجمركي األوروآس��ي��وي داعيا ً إلى
منح مزايا تفضيلية لبعض السلع
المتبادلة بين سورية وبيالروسيا
ريثما يتم تحقيق خطوات ملموسة

ّ
نظمت وكالة التنمية االقتصادية
المحلية في البقاع ،LEDA Bekaa
بالتعاون مع اتحاد بلديات جبل
الشيخ ،أم��س ،ن��دوة ح��ول الزراعة
العضوية وعالقة الليدا مع االتحادات
البلدية والبلديات ،في مبنى الجامعة
اللبنانية  -الفرع السادس في راشيا،
في حضور مديرة الجامعة في راشيا
ليلى التنوري ،ورئيس اتحاد بلديات
جبل الشيخ م��روان زاك��ي ،ورئيس
اتحاد بلديات قلعة االستقالل أحمد
ذبيان ،ورئيس مجلس ادارة LEDA
 Bekaaكمال السيقلي ،العميد عفيف
سرحان ،وموفد مكتب األمم المتحدة
في البقاع عبد الغني الالذقاني.
وع ّرف المهندس الزراعي طوني
الحجار عن المبادئ االساسية في
ال��زراع��ة العضوية ،معتبرا ً إياها
«نظاما ً بيئيا ً إلدارة اإلنتاج الزراعي،
والهدف األساسي منها هو تحسين
ص��ح��ة وإن��ت��اج��ي��ة المجتمعات
ال��م��ت��راب��ط��ة ،م���ن ح��ي��اة ال��ت��رب��ة،
وال��ن��ب��ات ،وال��ح��ي��وان ،وال��ب��ش��ر»،

وأك��د «أنّ ال��زراع��ات العضوية هي
أق��دم شكل من اشكال الزراعة على
وج��ه األرض» ،كما أج��رى مقارنة
بين ال��زراع��ة العضوية وال��زراع��ة
التقليدية.
وتحدث رئيس بلدية عين عطا
أم��ي��ن س��ر االت���ح���اد طليع خضر،
معتبرا ً أنّ «ال��زراع��ة تنسج عالقة
بين المزارع واالرض» ،الفتا ً إلى أنّ
«اتحاد البلديات وضع أمام اعينه
ملف الزراعة والحفاظ على اإلنتاج
النظيف والصحي».
ورأى زاك���ي أنّ «ال��ل��ق��اء يهدف
إلى إيصال فكرة ستطبّق من خالل
ت��ع��اون م��ك�� ّون أول���ي ه��و ال��م��وارد
البشرية ،والطاقات ،وم��دى حاجة
األفراد الستثمار طاقاتهم ،والحد من
النزوح والهجرة ،أما المك ّون الثاني
فهو وكالة التنمية االقتصادية التي
أوج���دت م��ص��ادر التنمية وكيفية
االس��ت��ف��ادة منها ،فيما ي��أت��ي دور
اتحاد البلديات كرابط بين المكونين
للبحث عن مصادر التموين وإيجاد

الزراعة العضوية نظام بيئي إلدارة اإلنتاج الزراعي

ل��م يتجاوز م��وس��م ق��ط��اف ال��زي��ت��ون ل��دى م��زارع��ي منطقتي حاصبيا
والعرقوب خالل عام  2014الحالي كما العامين الماضيين ،نسبة  30في
المئة بالمقارنة مع السنوات الماضية ،وعلى رغم ذلك ينتظر الجميع هذا
الموسم ليكون مناسبة لاللتقاء ولتأمين مونة العائلة من زيت وزيتون نقي،
وخا ٍل من المواد الكيماوية ،فيما يتم بيع ما يفيض عن الحاجة المنزلية ،في
حين وصل سعر صفيحة الزيت هذا العام نتيجة ضعف الموسم إلى نحو
 200الف ليرة.
وتجدر اإلشارة إلى أنّ الزيتون يش ّكل مصدر رزق للكثير من العائالت التي
تستخدم لقطاف الزيتون ،إذ يتراوح أجر العامل بين  30و 50الف ليرة ،ك ّل
حسب خبرته ،كما أنّ للنازحين السوريين حصتهم في جني المحصول مما
يشكل مصدر رزق لهم أيضاً.

معدل البطالة في الأردن
يتراجع  0.6في المئة

الجزائري
في مجال االنضمام لالتحاد.
وأ ّكد الجزائري أهمية إنجاز األطر
القانونية الناظمة لعالقات التعاون
بين البلدين ،واالستفادة من األسس
القانونية الموجودة حاليا ً في سورية
كقانون التشاركية في إقامة مشاريع
استثمارية ذات منفعة متبادلة وقيمة
مضافة عالية.
من جهته ،اعتبر سفير بيالروسيا
بدمشق أنّ «واقع التبادل التجاري
بين البلدين ال يرقى إل��ى مستوى
الطموح» ،معبرا ً عن «رغبة بالده
بتعزيز وتطوير العالقات االقتصادية
والتجارية ،وزي���ادة حجم التبادل
التجاري مع س��وري��ة» ،مشيرا ً إلى
«ض��رورة إنجاح أعمال اجتماعات
ال���دورة القادمة للجنة المشتركة
ال��س��وري��ة البيالروسية ،للتعاون

التجاري ،واالقتصادي ،والعلمي،
والفني ،والتوصل لتوقيع اتفاقات
ج��دي��دة ت��س��اه��م ب��خ��دم��ة اقتصاد
البلدين».
وأ ّك��د السفير بونوماريف أهمية
انضمام سورية إلى االتحاد الجمركي
األوروآس��ي��وي ،لكون نفاذ البضائع
ال��س��وري��ة إل��ى أس���واق أي م��ن دول
االتحاد يعني دخولها إل��ى أس��واق
الدول األخرى المنضمة إليه مجددا ً
تأكيد رغبة حكومة بالده باستكمال
مشاريع التعاون التي سبق أن تم
بدء العمل بها بين الجانبين.
كما ناقش الجانبان سبل تطوير
دور مجلس رجال األعمال السوري
 ال��ب��ي�لاروس��ي المشترك لتعزيزالعالقات التجارية واالستثمارية
بين البلدين.

ندوة حول الزراعة الع�ضوية في را�شيا
«المركزي الرو�سي» يرفع
الحجارّ :
تح�سن �إنتاجية المجتمعات المترابطة �سعر الفائدة �إلى  9.5في المئة
الحلول للمسائل العالقة».
ولفت المدير التقني والتنفيذي
لـ« »LEDA Bekaaعلي عبدالكريم
أبو علي ،إلى أنّ «الهدف االساسي
للجمعية ه��و التنمية ف��ي مختلف
القطاعات االقتصادية في البقاع،
وهي أنشئت بدعم من ،»UNDP
مشيرا ًإلى أ ّنها «تستهدف المؤسسات
الصغيرة ،والبلديات والتعاونيات
ال��زراع��ي��ة ،والمستثمرين ،ورواد
األع��م��ال ،حيث تقدم الخدمات من
خالل دراس��ة المشاريع ،والجدوى
االقتصادية ،والخطط التنموية،
واالستراتيجية للبلديات».
م��ن جهته ،اعتبر السيقلي أنّ
« LEDA Bekaaأن��ش��ئ��ت منذ
ثالث سنوات ،وهي تعنى بدراسة
المشاريع ،حيث نتعاون حاليا ً مع 8
اتحادات بلديات في البقاع ،وعدد من
البلديات الكبيرة ومع غرفة الصناعة
وال��ت��ج��ارة ،وهدفنا تنمية البقاع،
واي��ج��اد ف��رص االستثمار في كافة
المجاالت االقتصادية».

مح�صول الزيتون في حا�صبيا والعرقوب
يتراجع  30في المئة

أظهر تقرير رسمي إلى تراجع معدل البطالة في األردن خالل الربع الثالث
من العام الحالي بنسبة  0.6في المئة مسجالً  11.4في المئة.
وأوضح التقرير الفصلي كما نشرته دائرة اإلحصاءات العامة األردنية،
سجل نسبة  9.2في المئة
أنّ معدل البطالة للربع الثالث من العام الحالي ّ
لدى الذكور مقابل  22في المئة لإلناث ،وذلك مقارنة بالربع الثاني من العام
نفسه.
وعزا التقرير أسباب تراجع معدالت البطالة خالل الربع الثالث ألسباب
عدة منها سياسات العمالة في القطاعين العام والخاص والتي ساهمت في
تشغيل المزيد من األردنيين.
وأوضح أنّ معدل البطالة لدى الذكور انخفض بمقدار  1.2في المئة في
حين ارتفع بالنسبة لإلناث بمقدار  1.9في المئة خالل الربع الثالث مقارنة
بالربع الثاني السابق عليه .وأشار إلى أنّ معدل البطالة كان مرتفعا ً بين
حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ  17.9في المئة مقارنة بالمستويات
التعليمية األخرى.
وأظهرت النتائج أنّ  57.7في المئة من إجمالي العاطلين من العمل ،هم
من حملة الشهادة الثانوية فأعلى ،وأنّ  42.3في المئة من إجمالي العاطلين
كانت مؤهالتهم التعليمية أق ّل من الثانوي في الربع الثالث من عام ،2014
في حين تباينت نسبة العاطلين حسب المستوى التعليمي والجنس ،حيث
بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس أعلى  25.1في المئة
في مقابل  85.6في المئة لإلناث.
وسجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين ( 19-15سنة) و(-20
ّ
 24سنة) حيث بلغ المعدل  35.6في المئة ،و 29.2في المئة لك ٍّل منهما على
التوالي.

البور�صة الكويتية تغلق على انخفا�ض
أغلق سوق الكويت لألوراق المالية (البورصة) تداوالت أمس ،على
انخفاض في المؤشر السعري بواقع  1.7نقطة إلى مستوى  7359نقطة
في حين ارتفع المؤشران الوزني و(كويت  )15بواقع  0.95و2.07
نقطة على التوالي.
وبلغت القيمة المتداولة لألسهم عند اإلغالق نحو  14.9مليون دينار
كويتي في حين بلغت كمية األسهم المتداولة نحو  123.9مليون سهم
سجلت من خالل  2512صفقة.
ّ

�صادرات نفط العراق ترتفع
�إلى  2.4مليون برميل يومي ًا
أشار مصدر مالحي إلى أنّ ص��ادرات النفط من مرافئ البصرة في
جنوب العراق ،ارتفعت أمس من جديد إلى  2.4مليون برميل يومياً ،بعد
أن تسبّب سوء األحوال الجوية في تراجع األحجام.
وتسبّبت الرياح العاتية في انخفاض صادرات الخام من الجنوب
إلى  1.44مليون برميل يوميا ً أول أمس .وكثيرا ً ما تكون الصادرات من
البصرة غير مستقرة بسبب الطقس أو مشاكل فنية.
رفعت الفوائد للتعامل مع أزمة التضخم
رفع المصرف المركزي الروسي سعر الفائدة األساسي
بنسبة  1.5في المئة ،ليصل إلى  9.5في المئة بدال ً من
 8في المئة ،في إطار جهوده للتعامل مع أزمة التضخم.
وجاء هذا االرتفاع أعلى من المتوقع ،حيث توقع الخبراء
أال يزيد االرتفاع عن  0.5في المئة فحسب.
وكانت معدالت الفائدة  5.5في المئة في بداية العام،
إال أنّ البنك المركزي قد رفعها أكثر من مرة ،وكان آخرها
نهاية شهر تموز الماضي ،إال أنّ تلك الخطوات لم تنجح
في مواجهة أزمة التضخم .وساهم ضعف العملة الروسية
الروبل ،إضافة إلى فرض حظر على ال��وارادات الغذائية
القادمة من الغرب ،في استمرار ارتفاع معدالت التضخم.
وق��ال المصرف ف��ي بيان ل��ه «إذا تحسنت الظروف
الخارجية وظ��ه��ر ه��ن��اك ت��وج��ه ج��اد لخفض مستوى
التضخم ،ف��إن بنك روس��ي��ا سيكون مستعدا ً لتقديم
تسهيالت في سياسته النقدية».
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالسعر الجديد للفائدة اعتبارا ً
من الخامس من تشرين الثاني .وقال البنك المركزي إن
معدل التضخم بلغ  8.4في المئة ،وإن��ه سيظل فوق 8
في المئة حتى نهاية شهر آذار المقبل .ويتوقع مراقبون
أن يشهد النمو االقتصادي حالة أقرب إلى الركود خالل
األشهر الثالثة األخيرة من عام  ،2014وكذلك الربع األول

من .2015
وبعد اإلعالن عن قرار البنك ،شهدت العملة الروسية
ثباتا ً لفترة قصيرة ،قبل أن تبدأ قيمتها في التراجع إلى
المستوى السلبي مرة أخرى.

استئناف الصادرات

ويأتي هذا االرتفاع في الوقت الذي تقول فيه روسيا
أ ّنها ستستأنف صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا،
وذلك بعد أن تدفع الحكومة األوكرانية ،األسبوع المقبل،
أول��ى الدفعات المالية المستحقة عليها من شحنات
سابقة.
في غضون ذلك ،أعلن االتحاد األوروبي عن أ ّنه يخوض
نزاعا ً تجاريا ً مع روسيا في منظمة التجارة العالمية في ما
يتعلّق بتعامل روسيا مع البضائع الزراعية والصناعية
ّ
المنظمة إلى «أنّ االتحاد األوروبي
األوروبية .وأش��ارت
وجه اتهاما ً إلى روسيا بفرض تعريفات أعلى من المسموح
به على مجموعة من البضائع ،بما في ذلك الورق وزيت
النخيل وأجهزة التبريد».
ويعتبر ه��ذا النزاع خامس قضية ن��زاع بين روسيا
واالتحاد األوروبي تنظرها منظمة التجارة العالمية.

اليمن :زيادة الطلب
على م�شتقات النفط
أش��ارت شركة النفط اليمنية إلى أ ّنها أنزلت كميات إضافية من
المشتقات النفطية لتغطية الطلب المتزايد على هذه المواد من قبل
المواطنين في العاصمة صنعاء.
وعزت الشركة في تصريح لوكالة األنباء اليمنية االختناقات التي
ظهرت أمس في البالد ،ال سيّما في العاصمة صنعاء ،إلى الزيادة في
الطلب على المشتقات النفطية لتغطية العجز في الطاقة الناتج من
انقطاع الكهرباء ،بعد خروج المحطة الغازية عن الخدمة إثر االعتداءات
التخريبية التي تتعرض لها.

�إحتياطي اليمن من النقد الأجنبي
ينخف�ض  67مليون دوالر
انخفض احتياطي اليمن من النقد األجنبي إلى خمسة مليارات و180
مليون دوالر بنهاية آب الماضي بتراجع بلغ  67مليون دوالر عن تموز
الذي سبقه .وكان رصيد االحتياطي ارتفع بنحو  430مليون دوالر في
شهر تموز الماضي.
وأوضح البنك المركزي اليمني في تقرير نشر اليوم أن البنك قام
بتغطية قيمة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية األساسية
خالل الشهر ذاته بنحو  163مليون دوالر.

�إنتاج النفط الرو�سي ي�ستقر
عند  10.6مليون برميل يومياً
تفيد بيانات نشرتها وزارة الطاقة الروسية أمس ،أنّ إنتاج النفط
في روسيا أكبر بلد منتج له في العالم استقر من دون تغير في تشرين
األول.
وضخت روسيا في المتوسط  10.6مليون برميل يوميا ً الشهر
الماضي ،ليبلغ إجمالي اإلنتاج الشهري  44838مليون طن.
وزاد إنتاج الغاز اليومي إلى  1.71مليار متر مكعب في تشرين األول
من  1.52مليار متر مكعب يوميا ً خالل شهر أيلول.

ال�صين و�ألمانيا تبنيان منطقة �صناعية
تبني الصين حاليا ً بالتعاون مع ألمانيا ،منطقة صناعية لدعم التطور
التكنولوجي في منطقة شمال شرقي الصين كثيفة التصنيع.
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية ،عن مسؤول محلي في
شنيانغ يان بينغ تشه ،القول إنّ هذه الخطوة التي تستهدف تعزيز
التعاون والتبادل بين الطرفين ،ستساهم في دعم التطور التكنولوجي
في شمال شرقي الصين ،كما سيركز الطرفان على القطاعات الصاعدة
مثل أدوات ميكانيكية متطورة ،وروبوتات ،وطباعة ثالثية األبعاد
وأشياء أخرى.
وأشارت الوكالة إلى أ ّنه حتى نهاية العام الماضي  ،2013فتحت
نحو  400شركة ألمانية فروعا ً لها في مقاطعة لياونينغ ،ووصلت
استثماراتها إلى  2.1مليار دوالر أميركي.
وتقع المنطقة الصناعية الجديدة في مدينة شنيانغ ،عاصمة مقاطعة
لياونينغ ،التي تبلغ مساحتها  120كيلومترا ً مربعاً ،وتضمم صناعات
مثل التجميع ،والسيارات ،والمواد الكيماوية ،واألدوية واإللكترونيات.

