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اقت�صاد
زعيتر :الإجراءات م�ستمرة لتعيين
رئي�س للهيئة الناظمة للطيران

مقومات وتاريخ الأم�س والغد
في االقت�صاد ال�سوري
} مرفان شيخموس
مرحلتان أساسيتان تحكمان الوضع التاريخي
لالقتصاد السوري ...األولى تمت ّد لغاية عام 1963
حيث توزع االقتصاد السوري ما بين البرجوازية
واإلقطاعية ،فيما تمتد المرحلة الثانية ما بين عامي
 1970 – 1963وما بعدها وصوالً إلى يومنا هذا.
منذ قيام الحركة التصحيحية ظهرت التوجهات
االشتراكية لالقتصاد السوري عبر تأميم المصانع
وق����رارات اإلص�ل�اح ال��زراع��ي وال��ت��وج��ه نحو دعم
الصناعة وعمليات التصنيع وس�� ّن بعض قوانين
االستثمار.
ال ي��م��ك��ن إن��ك��ار أنّ االق��ت��ص��اد ال���س���وري خالل
السنوات القليلة الماضية كان من أقوى االقتصادات
العربية ،لقدرته على تحقيق نوع من االكتفاء الذاتي،
وتميّزه في أن يكون اقتصادا ً ناميا ً ومتعددا ً في آونة
واح��دة .فما هي مقومات هذا االقتصاد وعلى ماذا
يعتمد؟
ه��ي م��ق��وم��ات ورك���ائ���ز ع���دي���دة ،وي��ع��ود الفضل
في ذل��ك إل��ى تن ّوع المصادر ،في المجاالت كافة،
م��ن ال���زراع���ة إل���ى ال���ث���روات الباطنية والصناعات
المتوسطة ،إضافة إلى قطاعات الصناعة والتجارة
والسياحة.
ت��ع��ت��ب��ر ال���زراع���ة م���ن أه���� ّم م��ق�� ّوم��ات االقتصاد
السوري وتبلغ مساحة مجمل األراض��ي الصالحة
للزراعة  32في المئة وهي تشكل  26في المئة من
مجمل مجموع الدخل القومي .وتتعدّد المحاصيل
الزراعية ،تبعا ً الختالف الطبيعة الجغرافية ضمن
البالد ،ومن أه ّم الزراعات :القطن والشعير والقمح
ال���ذي تعتبر س��وري��ة ال��دول��ة ال��ع��اش��رة عالميا ً في
إنتاجه ،إلى جانب الخضار والفواكه والزيتون الذي
تعتبر سورية السادسة في إنتاجه عالمياً.
أما بالنسبة إلى الثروات الباطنية ،تحت ّل سورية
المركز  27عالميا ً في إنتاج النفط الذي تتركز آباره
بشكل أساس في محافظتي الحسكة ودير الزور،
ويك ّرر محليا ً في مصفاتي حمص وبانياس .وبلغ
إنتاج سورية من النفط نحو  400ألف برميل يوميا ً
قبل ان���دالع األح���داث ف��ي س��وري��ة ،وه��ن��اك دراسة
حديثة أثبتت وجود النفط قبالة الشاطئ السوري.
ويعتبر ال��غ��از الطبيعي ثاني ال��ث��روات الباطنية
وي��ت��رك��ز وج����وده ف��ي م��ح��اف��ظ��ات الحسكة وإدل���ب
وحمص ودير الزور ،ويبلغ اإلنتاج اليومي منه 28
مليون متر مكعب.

أكد وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر حرصه «على أن يكون مطار
بيروت الدولي من المطارات الكبرى» .وقال في تصريح أمس« :خالل األشهر
األخيرة حاولنا أن نحقق باإلمكانات المتوافرة لدينا وننفذ ك ّل ما هو مطلوب،
حسب ما هو متفق عليه مع االتحاد األوروبي ومنظمة الطيران الدولية وفقا ً
لالتفاقات والقوانين الدولية واللبنانية».
وأضاف« :يجب أن نفرق بين سالمة الطيران وبين فساد األغذية التي عثر
عليها في المطار ،وهناك مسؤوليات تقع على أكثر من جهة في هذا الصدد».
وإذ أشار زعيتر إلى «أنّ مركز الشحن في حاجة إلى إعادة تأهيل» ،أكد أنه
«يجب تلف بعض المواد وقد أقفلنا البرادات التي تحوي أغذية فاسدة ،وإنّ
أكثر من كان يدعو إلى تشكيل هيئة ناظمة للطيران المدني هو رئيس مجلس
النواب نبيه بري ،وبدأنا بتطبيق اآللية لتعيين رئيس للهيئة واإلجراءات
مستمرة».
وذ ّكر زعيتر بأنّ «االتحاد األوروبي كان يهمه تشكيل هذه الهيئة وهناك
بحث دائم في هذا الصدد وستتم محاسبة جميع المقصرين في المخالفات
الموجودة في المطار» ،موضحا ً «أنّ برج المراقبة في حاجة إلى توظيف
أعداد إضافية لكنه يعمل على أكمل وجه».
وأشار زعيتر إلى «أنّ هناك أمورا ً في حاجة إلى تمويل وأمورا ً أخرى في
حاجة إلى التعيينات» .وأضاف« :بالنسبة إلى موضوع التوسعات أضفنا
مساحة بالتبادل مع وزارة الدفاع الوطني إلى المساحات التابعة للمطار
الستعمالها من أجل توسعة المطار وتوفير الخدمات لشركات الطيران».
وكان زعيتر استقبل مطران زحلة للروم الكاثوليك عصام درويش والوزير
السابق سليم جريصاتي وبحث معهما في ش��ؤون عامة وش��ؤون بقاعية
تتعلق بقضاء زحلة وحاجته اإلنمائية من طرق وغيرها.
وتناول زعيتر الشأن اإلنمائي المناطقي مع النائب نعمة الله أبي نصر.

أما ثالث الثروات الباطنية ،فهو الفوسفات حيث
بلغ حجم اإلنتاج منه عام  2010حوالى  3.6مليون
طن ،ويصدر معظمه إلى الخارج.
تعتبر سورية بلدا ً صناعيا ً من الدرجة المتوسطة،
وي��ق��س��م االس��ت��ث��م��ار ال��ص��ن��اع��ي ،إل���ى قطاعين هما
القطاع العام الذي تديره الحكومة ،والقطاع الخاص
المتمثل بالمصانع وال��ش��رك��ات الصناعية ،وتبلغ
نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي
 60في المئة.
وم���ن أب����رز ال��ص��ن��اع��ات ال���س���وري���ة ،النسيجية
والصناعات الغذائية والصناعات المعتمدة على
م��واد اإلن��ش��اء والتعمير ،وهناك معمالن لصناعة
ال��س��ي��ارات لتلبية ح��اج��ات ال��س��وق المحلية ،فضالً
عن الصناعات المرتبطة بالثروات الباطنية كصناعة
األسمدة واإلسمنت.
أم��ا قطاع ال��خ��دم��ات فهو يشكل ح��وال��ى  42في
المئة من الناتج المحلي ،ويشمل  39في المئة من
مجموع القوى العاملة في البالد ،وتقسم الخدمات
المصرفية بين القطاعين العام والخاص وهو ما توج
بافتتاح سوق دمشق ل�لأوراق المالية عام ،2009
إضافة إلى قطاع السياحة الذي بلغت نسبة عائداته
 14.4في المئة من مجمل الدخل القومي ،وهو يوفر
فرص عمل لحوالى  13في المئة من مجموع القوى
العاملة ،إضافة إلى  31في المئة من احتياطي النقد
األجنبي.
بلغت قيمة ال���ص���ادرات ال��س��وري��ة ع���ام 2010
حوالى  10.5مليار دوالر نصفها تقريبا ً إلى األقطار
العربية و 30في المئة إلى دول االتحاد األوروبي،
وي��ت��وزع ال��ب��اق��ي بين ك��وري��ا الجنوبية والواليات
المتحدة األميركية والصين.
وعموما ً تنتمي ال���واردات السورية إل��ى القطاع
التقني والمعدات واآلليات الثقيلة إلى جانب بعض
المواد الخام.
ول��ك��ن م��ا ه��و وض��ع االق��ت��ص��اد ال��س��وري خالل
األزمة التي تعصف بالبالد؟
بالعودة إلى تلك المقومات اآلنفة الذكر ،واالطالع
على ص���ادرات س��وري��ة وواردات���ه���ا ،ن�لاح��ظ قدرة
االقتصاد السوري على البقاء ثابتا ً خالل هذه األزمة،
على عكس العديد من الدول مثل مصر واليمن والتي
ش��ه��دت أزم����ات م��ت��زام��ن��ة م��ع األزم����ة ف��ي سورية،
فهناك فروقات واضحة بين اقتصاديات تلك الدول
واالقتصاد السوري ،وهي تعتمد على المساعدات
الخارجية من أجل الحفاظ على اقتصاداتها.

اجتماع للمهتمين بالت�صدير
�إلى رو�سيا في غرفة بيروت

شقير مترئسا ً االجتماع في غرفة بيروت

تجمع رجال الأعمال زار رئي�س الحكومة
ّ

زمكحل :لو�ضع خطة اقت�صادية اجتماعية
زار رئيس تجمع رج��ال األعمال
ف���ؤاد زم��ك��ح��ل ع��ل��ى رأس وف���د من
التجمع ،رئيس الحكومة تمام سالم
في السراي الحكومية ،وعرض معه
األوض��اع العامة والصعوبات التي
يواجهها القطاع.
وقال زمكحل بعد اللقاء« :أطلعنا
الرئيس س�لام على نتائج أعمال
القطاع في ع��ام  2014التي كانت
من أصعب السنوات التي مرت على
لبنان اقتصاديا ً واجتماعيا ً وسياسيا ً
وأمنياً .ونحن كرجال أعمال دفعنا
ثمنا ً باهظا ً ف��ي قطاع التوظيفات
واالس���ت���ث���م���ارات ،إال أنّ ال��ت��ح��دي

واإلنجاز األكبر الذي حصل في عام
 2014كان االلتفاف الذي حصل من
قبل كل القوى السياسية الداخلية
واإلقليمية وال��دول��ي��ة ح��ول الخطة
األمنية والجيش اللبناني الذي حقق
نجاحات كبيرة ج��دا ً وأع���اد قسما ً
من الثقة إلى اللبنانيين ،كذلك إلى
الشركات في أواخر السنة».
وأض���اف« :تمنينا على الرئيس
س�لام وعلى حكومته أن تدعم في
 2015خطة اقتصادية اجتماعية
وس��ن��ك��ون أول م��ن ي��م��د ي���ده إل��ى
جميع ال���وزراء وإل��ى حكومته التي
ندعمها كليا ً لنعمل على وضع خطة

اقتصادية  -اجتماعية في المدى
القصير ألنّ ه��ذا ما نحتاجه اليوم
وك��ذل��ك على ال��م��دى المتوسط ثم
البعيد».
وأع��رب التجمع عن دعمه التام
لرئيس الحكومة «وهو الذي يبذل ك ّل
جهوده لمساعدة قطاع األعمال».
واختتم زمكحل« :نحن كقطاع
رج���ال أع��م��ال ن��ق��دم ال��دع��م الكامل
إل��ى الحكومة ونتمنى على جميع
ال��وزراء وضع خالفاتهم السياسية
جانبا ً ألننا في حاجة ،وف��ي أسرع
وق��ت ممكن ،إل��ى خطة اقتصادية ـ
اجتماعية».

ارتفاع ال�صادرات ال�صناعية 7.4%
والواردات  1.8%في كانون الأول 2014
بلغ مجموع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خالل العام  3 2014مليار و 150مليون دوالر
أميركي (د.أ ،).مقابل  3مليارات و 384مليون د.أ .خالل العام  ،2013و 3مليارات و 567مليون
د.أ .خالل العام  ،2012أي بانخفاض ونسبته  6.9في المئة ،مقارنة مع العام  ،2013و 11.7في
المئة مقارنة مع العام  ،2012وذلك حسب تقرير مفصل أعدته مصلحة المعلومات الصناعية في
وزارة الصناعة ،عن الصادرات الصناعية وواردات اآلالت والمعدات الصناعية عن شهر كانون
األول .2014
وحسب التقرير ،بلغ المعدل الشهري للصادرات خالل العام  262.5 ،2014مليون د.أ ،مقابل
 282مليون د.أ خالل العام  ،2013و 297.2مليون د.أ خالل العام .2012
من جهة أخرى ،بلغ مجموع قيمة الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل العام 2014
نحو  269.1مليون د.أ ،.مقابل  300.4مليون د.أ .خالل عام  2013،و 288.1مليون د.أ .خالل
العام  ،2012أي بانخفاض نسبته  10.4في المئة ،مقارنة مع العام  2013وانخفاض ونسبته
 6.6في المئة مقارنة مع عام .2012

الصادرات الصناعية خالل كانون األول 2014

بلغ مجموع الصادرات الصناعية في كانون األول  2014ما قيمته  260.1مليون د.أ ،.في مقابل
 242.1مليون د.أ .في كانون األول  2013،و 292.2مليون د.أ .في كانون األول  ،2012أي بارتفاع
قيمته  17.9مليون د.أ .ونسبته  7.4في المئة ،مقارنة مع كانون األول  2013وانخفاض قيمته
 32.2مليون د.أ .ونسبته  11في المئة مقارنة مع كانون األول .2012

أهم المنتجات المصدرة

احتلت صادرات اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية خالل هذا الشهر المرتبة األولى ،إذ بلغت
قيمتها  57مليون د.أ ،.وتصدرت المملكة العربية السعودية الئحة البلدان المستوردة لهذا المنتج
إذ استوردت ما قيمته  6.1مليون د.أ ،.تليها صادرات منتجات صناعة األغذية بقيمة  50.1مليون
د.أ ،.واحتلت السعودية صدارة الدول المستوردة لهذا المنتج بقيمة  7.2مليون د.أ ،.ثم منتجات
الصناعات الكيماوية بقيمة  40.7مليون د.أ ،.وتصدرت تركيا الئحة البلدان المستوردة لهذا
المنتج إذ استوردت ما قيمته  9.3مليون د.أ .فالمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة  28مليون د.أ.
ثم اللؤلؤ ،األحجار الكريمة وشبه الكريمة ،المعادن الثمينة (دون الماس الخام وسبائك الذهب
والفضة بشكلها الخامي) بقيمة  15.2مليون د.أ.

المنتجات التي ارتفعت قيم صادراتها

سجلت اإلحصاءات ارتفاعا ً ملحوظا ً للصادرات من المنتجات التالية:
منتجات الصناعات الكيماوية التي ارتفعت قيمتها من  21.8مليون د.أ .خالل كانون األول
 2013إلى  40.7مليون د.أ .خالل كانون األول  .2014ارتفعت صادرات هذا المنتج إلى ك ّل من
تركيا والمملكة العربية السعودية والعراق وسورية واألردن ،ما أدى إلى االرتفاع اإلجمالي والبالغ
حوالي  18.8مليون د.أ.
منتجات صناعة األغذية ارتفعت قيمتها من  45.9مليون د.أ .خالل كانون األول  2013إلى 50.1
مليون د.أ .خالل كانون األول  .2014انخفضت صادرات هذا المنتج إلى سورية ،فيما ارتفعت إلى
ك ّل من فرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية والعراق ،ما أدى إلى االرتفاع اإلجمالي والبالغ
حوالي  4.2مليون د.أ.

المنتجات التي انخفضت قيم صادراتها

سجلت اإلحصاءات انخفاضا ً ملحوظا ً للصادرات من المنتجات التالية:
اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية انخفضت قيمتها من  60.9مليون د.أ .خالل كانون األول

عقد رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير ،بمشاركة رئيس
مجلس األعمال اللبناني  -الروسي جاك الصراف ،اجتماع عمل ض ّم حوالى
 50شخصا ً (من تجار وصناعيين ومزارعين) ،من المهتمين بالتصدير إلى
روسيا ،في مق ّر غرفة بيروت وجبل لبنان ،في حضور القائم بأعمال رئاسة
غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي ،نائب رئيس غرفة بيروت وجبل
لبنان محمد لمع ،رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط ،رئيس نقابة
مستوردي ومصدري الفاكهة والخضر نعيم خليل ،المدير لعام لغرفة بيروت
وجبل لبنان ربيع صبرا ،منسق العالقات التجارية بين لبنان وروسيا في
غرفة بيروت وجبل لبنان أيمن بو حمدان ،وممثلين عن الملحقية التجارية
في السفارة الروسية في لبنان.
بداية ،شرح شقير الخطوات التي قام بها خالل الفترة الماضية من أجل
تذليل بعض العقبات واإلسراع في البدء بعملية التصدير إلى روسيا ،كاشفا ً
أنّ االتصاالت التي أجراها مع حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف
أفضت إلى إيجاد مخرج لموضوع التحويالت من روسيا إلى لبنان .وقال:
«هذا األمر سيتم تأكيده في شكل نهائي خالل األيام المقبلة».
وش��دد شقير على «ض��رورة اإلس��راع في اتخاذ خطوات عملية من قبل
الراغبين بالتصدير ،لالستفادة م��ن ال��ف��رص المتاحة ف��ي ه��ذه السوق
الكبيرة» ،مجدّدا ً التأكيد «أنّ إنجاح عملية التصدير إلى روسيا تتطلب جهودا ً
جماعية».
وأوضح صراف ،بدوره ،بعض األمور العملية التي تساعد على الدخول
إلى السوق الروسية ،مؤكدا ً «أنّ هناك فرصا ً كبيرة يجب االستفادة منها،
وخصوصا ً أنّ دوال ً كثيرة في المنطقة رفعت قيمة صادراتها في شكل قياسي
خالل األشهر الماضية».

ال�سجال حول قانون الإيجارات م�ستم ّر
ودامرجي يطالب لجنة الإدارة بالتنحي

(ت ّموز)

لجنة اإلدارة والعدل مجتمعة برئاسة غانم
ناقشت لجنة اإلدارة والعدل خالل جلسة عقدتها قبل
ظهر أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم
اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون اإليجارات ،وتركز
النقاش حول أمرين ،األول هو إمكان توسيع الشريحة
المستفيدة من مساعدات الصندوق ،والثاني إمكان تعديل
قيمة اإليجار قياسا ً مع قيمة المأجور .وقد رفعت الجلسة
على أن تتابع اللجنة درس االقتراحات المذكورة يوم غد
لبتّ النقاط المذكورة.
وفي موازاة ذلك ،طالب رئيس لجنة الدفاع عن حقوق
المستأجرين وجيه دامرجي رئيس لجنة اإلدارة والعدل
النائب روبير غانم والنواب سمير الجسر ونعمة الله أبي
نصر «بالتنحي عن قضية قانون اإليجارات ألنه تبين
لنا أنهم ليسوا على قدر المسؤولية في إيجاد حلول لهذا
الملف اإلنساني وكانوا طرفا ً لمصلحة المالكين».
وناشد في بيان بعد اجتماع اللجنة أمس ،رئيس مجلس
النواب نبيه بري «سحب القانون من المجلس النيابي
إلعادة درسه وتعديله ليصبح قانونا ً عادال ً ومنصفاً ،ال
يظلم الفقراء المستأجرين».
ودعا دامرجي «المستأجرين في ك ّل لبنان إلى التظاهر
واالعتصام السلمي الجمعة في  2015/2/27الساعة
الخامسة بعد الظهر في شارع مار الياس».
وفي المقابل ،أشارت نقابة مالكي العقارات واألبنية
المؤجرة إلى «أنّ مسألة نفاذ القانون الجديد لإليجارات
لم تعد قيد البحث ،وخصوصا ً بعد التعميم األخير الصادر
عن النيابة العامة التمييزية إلى المديرية العامة لقوى
األمن الداخلي بالموافقة على مؤازرة القوى األمنية لخبراء
التخمين ،في حال رفض المستأجر استقبالهم ،وذلك عمالً
بالبند ( )1من الفقرب -ب -من المادة  18من القانون
الجديد لإليجارات .وبهذا تكون محكمة التمييز قد قالت

كلمتها الفاصلة بنفاذ القانون الواجب التطبيق من قبل
المالكين والمستأجرين».
وأسفت في بيان من «حصر المناقشة في لجنة اإلدارة
والعدل بمطالب التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين،
وخصوصا ً في ما يتعلق بطلب تخفيض القيمة البيعية من
حدودها الحالية بنسبة  5في المئة ،وطلب توسيع مروحة
المستفيدين من الصندوق لتشمل من يصل مدخولهم
الشهري إلى حدود  7أضعاف الح ّد األدنى لألجور».
وأعلنت النقابة «مجموعة من المطالب كانت قد أرسلتها
إلى لجنة اإلدارة والعدل النيابية ،أبرزها خفض سنوات
التمديد في القانون الجديد إلى  6سنوات على أن يضاف
إليها  3سنوات للمستفيدين من الصندوق بعد تعديله
ليصبح مرتبطا ً مباشرة بالمستأجرين ،ورف��ع الزيادة
التدريجية على بدالت اإليجار لتصبح  25في المئة من
بدل المثل ترتفع تدريجيا ً لفترة  4سنوات بالنسبة نفسها
حتى تبلغ في السنة الرابعة والخامسة والسادسة نسبة
 100في المئة ،تضاف إليها  3سنوات للمستفيدين من
مروحة الصندوقّ ،
وفك ارتباط المالك بصندوق دعم ذوي
ألنّ
الدخل المحدود من المستأجرين ،الصندوق يهدف إلى
مساعدة المستأجرين ال المالكين ،وألنّ مطالب التجمعات
التي تتاجر بقضية المستأجرين تطالب بتوسيع دائرته
لتطاول الميسورين واألغنياء منهم ،بما يجعل الدولة
غير ق��ادرة ربما على تأمين االعتمادات الالزمة له .كما
نطالب بإصرار بجعل المسافة المسموح بها للمستأجر
لتملك منزل ال تقل عن  40كيلومترا ً بين المنزلين ،ألنه
من غير المسموح االستفادة من منزلين ،وابتزاز جزء
كبير من المالكين بشراء منازل أخرى ،إضافة إلى تقديم
إعفاءات ضريبية طويلة األمد إلى المالكين للتعويض عن
خسائرهم المتراكمة».

قزي من نقابة الأطباء :ال�ضمان هو الحار�س
النطالق م�شروع الو�صفة الموحدة

قزي والبستاني وكركي وعون خالل اللقاء الموسع

 2013إلى  57مليون د.أ .خالل كانون األول  .2014ارتفعت صادرات هذا المنتج إلى سورية فيما
انخفضت هذه الصادرات إلى ك ّل من العراق واإلمارات العربية المتحدة ،ما أدى إلى االنخفاض
اإلجمالي والبالغ حوالى  3.8مليون د.أ.
المعادن العادية ومصنوعاتها انخفضت قيمتها من  31مليون د.أ .خالل كانون األول 2013
إلى  28مليون د.أ .خالل كانون األول  .2014ارتفعت صادرات هذا المنتج إلى ك ّل من اإلمارات
والسعودية وكوريا ،فيما انخفضت هذه الصادرات إلى تركيا ما أدى إلى االنخفاض اإلجمالي
والبالغ حوالي  3مليون د.أ.

السوق الرئيسية للصادرات بحسب تكتالت الدول

شكلت الدول العربية خالل هذا الشهر السوق الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية ،فقد
بلغت قيمة الصادرات إليها  149.6مليون د.أ .أي ما نسبته  57.5في المئة من مجموع الصادرات
الصناعية ،بينما احتلت الدول األفريقية غير العربية المرتبة الثانية إذ استوردت ما نسبته 14.5
في المئة ،ومن ثم الدول األوروبية في المرتبة الثالثة بما نسبته  13.5في المئة تليها الدول
اآلسيوية غير العربية بما نسبته  10في المئة .ومن أبرز المنتجات المصدرة إلى الدول العربية:
اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة  31.6مليون د.أ ،.منتجات صناعة األغذية بقيمة
 29.1مليون د.أ ،.منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة  24.9مليون د.أ .واللؤلؤ ،األحجار الكريمة
وشبه الكريمة ،المعادن الثمينة (دون الماس الخام وسبائك الذهب والفضة بشكلها الخامي)
بقيمة  11.5مليون د.أ.
وبالنسبة إلى الدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية ،فقد تصدرت المملكة العربية
السعودية الئحة هذه الدول حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خالل هذا الشهر  34.3مليون د.أ.
أي ما يوازي  13.2في المئة من القيمة اإلجمالية للصادرات الصناعية واحتلت اإلمارات المرتبة
الثانية حيث بلغت قيمة الصادرات إليها  27.4مليون د.أ .أي ما يوازي  10.5في المئة يليها العراق
حيث بلغت قيمة الصادرات إليه خالل هذا الشهر  19.3مليون د.أ .أي ما يوازي 7.4في المئة.
وقد ت ّم خالل هذا الشهر التصدير إلى  44دولة أوروبية 41 ،دولة أفريقية غير عربية 29 ،دولة
أميركية 29 ،دولة آسيوية غير عربية 19 ،دولة عربية و 9دول أوقيانية .أما الدول التي استوردت
بأكثر من مليون د.أ .فهي موزعة كما يلي 16 :دولة عربية 10 ،دول أوروبية 8 ،دول أفريقية غير
عربية 5 ،دول آسيوية غير عربية ،دولتان أميركيتان ودول أوقيانية.

واردات اآلالت والمعدات الصناعية

بلغ مجموع الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية في كانون األول  2014نحو  20.7مليون
د.أ ،.في مقابل  20.3مليون د.أ .في كانون األول  ،2013أي بارتفاع وقدره  0.4مليون د.أ .ونسبته
 1.8في المئة.
وقد تصدرت الصين الئحة البلدان المصدرة لآلالت والمعدات الصناعية إلى لبنان ،حيث بلغت
قيمتها خالل هذا الشهر حوالى  3.6مليون د.أ .تليها إيطاليا بحوالي  3.5مليون د.أ .ومن ثم ألمانيا
بحوالي  2.6مليون د.أ.

توزيع اآلالت والمعدات المستوردة بحسب بلد المنشأ والنشاط
الصناعي

احتلت واردات اآلالت للصناعات الغذائية المرتبة األول��ى ،إذ بلغت قيمتها  4.7مليون د.أ.
وتصدرت إيطاليا الئحة البلدان المصدرة لهذا المنتج إلى لبنان إذ صدرت ما قيمته  0.8مليون د.أ،.
تليها واردات اآلالت لصناعة المنتجات المعدنية بقيمة  1.3مليون د.أ ،.واحتلت ألمانيا صدارة
الدول المصدرة لهذا المنتج بقيمة  0.3مليون د.أ ،.فاآلالت لصناعة المطاط واللدائن بقيمة 1.3
مليون د.أ.

أعلن وزي��ر العمل سجعان قزي
خالل لقاء موسع في نقابة األطباء،
ح��ض��ره النقيب ال��دك��ت��ور ان��ط��وان
بستاني ،نائب رئيس مجلس إدارة
ال��ض��م��ان غ���ازي ي��ح��ي��ى ،وال��م��دي��ر
العام محمد كركي ،ورئيس اللجنة
الفنية سمير عون وحشد من األطباء
وال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي ال��ق��ط��اع الصحي
«أنّ الضمان االجتماعي هو المالك
الحارس النطالق مشروع الوصفة
الطبية ال��م��وح��دة» ،م��ش��دّدا ً على
أنه ووزي��ر الصحة وائ��ل أبو فاعور
متفاهمان كليا ً على هذا المشروع.
ول��ف��ت إل��ى «أنّ ه��ن��اك مكونات
ع���دة معنية ب��ال��وص��ف��ة الطبية،
ه��ي وزارة العمل ووزارة الصحة
والضمان ونقابتا األطباء والصيادلة
ومستوردو ومصنعو األدوي��ة ،وقبل
ك ّل شيء المريض» ،من ّوها ً بما قامت
به وزارة الصحة في تسريع إطالق
الوصفة.
وق����ال ق����زي« :ن���ري���د ال��وص��ف��ة
الطبية الموحدة ليس لتجارة دواء
الجنيريك ،إنما للتوفير على المريض

يمس ه��ذا الوفر صحة
من دون أن
ّ
المريض وفاعلية الدواء» .وأضاف:
«ل��م يعد ف��ي استطاعتنا أن نكون
خارج عالم دواء الجنيريك الذي ت ّم
العمل به عام  1950وأقرته فرنسا
ع��ام  1998في شكل نهائي ،وعلى
رغم ذلك يبقى هناك ثغرات كثيرة في
هذه الدول المتقدمة والتي يوجد فيها
دول��ة وسلطة ورقابة فكيف الحال
ب��دول��ة مثل لبنان ،ول��ذل��ك وضعنا
ك� ّل الضوابط للحؤول دون وجود
ثغرات».

بستاني

وأك��د النقيب بستاني ،ب��دوره،
«أنّ النقابة واألطباء هم المعنيون
بالوصفة الطبية ،وقد قبلناها منذ
سنتين رغم األبعاد التي أخذتها»،
مشدّدا ً على «أننا مع هذه الوصفة
لكنّ المشكلة كانت في آلية التطبيق،
وإنّ استدراج العروض حول الوصفة
انتهى ،والمطابع تنتظر اإلش��ارة
للطباعة فور إق��رار األمر في مجلس
إدارة الضمان».

كركي

وأكد كركي ،من جهته« ،أهمية هذا
المشروع للمواطن اللبناني والجهات
الحكومية الضامنة ومالية الدولة».
وق����ال« :إذا ح��س��ن��ت ال��ن��ي��ات ل��دى
الجميع نأمل بأن يحصل خفض في
الكلفة حوالى  30في المئة» ،مشيرا ً
إل��ى «أنّ ك��ل جهة تستطيع تعطيل
هذا المشروع ويبقى حبرا ً على ورق،
لذلك نريد أن نكون جميعنا شركاء
لخفض كلفة الفاتورة على المواطن
والضمان والدولة اللبنانية ،ويجب
أن نقتنع جميعا ً ب��أنّ هناك مصلحة
وط��ن��ي��ة للسير ب��م��ش��روع الوصفة
الطبية الموحدة» .وأض��اف« :هناك
بعض التعديالت األس��اس��ي��ة التي
وضعها وزير العمل سنبحث فيها مع
نقابة األطباء لوضعها في صيغتها
النهائية» ،متمنيا ً على مجلس إدراة
الضمان «إع��ادة التصويت الخميس
المقبل على تعديل ال��م��ادة  42من
النظام الطبي لفتح المجال أمام تطبيق
الوصفة الطبية الموحدة».

اجتماع في �سراي حلبا لمتابعة خطة �إزالة
المواقف والباعة المتجولين من �ساحة العبدة
ترأس محافظ عكار عماد لبكي اجتماعا ً تنسيقيا ً في
مكتبه في سراي حلبا الحكومي ،في حضور قائد سرية
درك عكار المقدم ماجد األيوبي ،رئيس بلدية ببنين كفاح
الكسار ،رئيس بلدية عيون الغزالن خالد المرعبي ،رئيس
اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار ،وجرى التشاور
في الخطة الموضوعة لتنفيذ قرار وزارة الداخلية إزالة
مواقف السيارات واألكشاك وبسطات الباعة المتجولين
من على األم�لاك العامة في محيط مستديرة وساحة
العبدة وجانبي الطريق الرئيسية الممتدة من العبدة
وحتى مركز المحافظة ،حلبا ،كخطوة أول���ى ،وذل��ك
لتخفيف الزحمة وتسهيل حركة المرور.
وقد جرى تأمين ساحة بديلة تتسع لمواقف سيارات
األجرة ولبسطات وأكشاك الباعة في منطقة مجاورة قرب

مرفأ العبدة جرى تنظيفها وتأهيلها لهذه الغاية.
وبعد التشاور ،ت ّم االتفاق ،بناء على رغبة رؤساء
البلديات والمخاتير وأصحاب البسطات ،على تأجيل
تنفيذ خطة اإلزالة التي كانت مق ّررة بعد يومين في 25
من الشهر الجاري ،إلى يوم األربعاء في ،2015 - 3 - 4
على أن تكون قد أزيلت ك ّل المخالفات طوعاً .وسيعقد
اجتماع موسع مع أصحاب السيارات والبسطات إلبالغهم
بالقرارات والتوجيهات المتخذة على هذا الصعيد ،مع
األخذ في االعتبار أن ال أحد يريد النيل من لقمة عيش
أحد ،وال سيما أنه قد ت ّم تأمين بدائل ،وسيصار إلى إقامة
ساحة مالئمة تتسع للجميع ضمن مواصفات نموذجية
تمكنهم من ممارسة أعمالهم من دون التأثير على حركة
المرور.

