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اقت�صاد

زار «الريجي» واطلع على عينات من الم�صنوعات التبغية المهربة

الق�صار وعيتاني
بحث �أو�ضاع الم�ؤ�س�سات التلفزيونية والتقى
ّ

خليل :مكافحة التهريب توفر
 200مليون دوالر واردات �إ�ضافية

حكيم :حماية الم�ستهلك عملية م�ستمرة
في مختلف القطاعات

خليل وسقالوي خالل الجولة في «الريجي»

حكيم مجتمعا ً إلى مسؤولي المحطات التلفزيونية

أعلن وزير المال علي حسن خليل أنّ
«مكافحة تهريب المصنوعات التبغية
يمكن أن توفر م��ا بين  150و200
مليون دوالر واردات إضافية للدولة،
إذا اتسمت بالجدية» ،مشيرا ً إلى «أنّ
دوريات مكافحة التهريب في الريجي
نفذت  415مداهمة منذ مطلع آذار
الفائت وحصلت من المخالفين غرامات
بقيمة  3,5مليارات ليرة لبنانية».
وك��ان خليل زار أمس إدارة حصر
التبغ والتنباك اللبنانية «الريجي»
في الحدث ،حيث جال يرافقه رئيسها
ومديرها العام المهندس ناصيف
س��ق�لاوي واط��ل��ع ع��ل��ى ع��ي��ن��ات من
المصنوعات التبغية المهربة التي
ضبطتها دوري����ات ج��ه��از مكافحة
التهريب «الريجي» أخيراً.
وخالل مؤتمر صحافي عقده بعد
الجولة ،أش��ار خليل إلى «أنّ نتائج
عمليات مكافحة التهريب أظهرت
أنّ ثمة تهريبا ً لبضائع تستوردها
وتنتجها وتوزعها الريجي ،وتهريب
هذه البضائع يتم بوسائل مختلفة،
سواءعبرالمرافىءوالمعابرالحدودية
أو بوسائل أخ��رى نعمل جميعا في
الجمارك وغيرها على ضبطها».
وأضاف« :ثمة بضائع غير مسجلة
أس���اس���ا ً ف��ي ال��ب��ل��د وال ت��دخ��ل عبر
الريجي ،ولكن يتم إدخالها بواسطة
عمليات التهريب وبكميات كبيرة جداً،
باإلضافة إلى التزوير ،الذي يتمثل في
إنتاج بضائع غير مطابقة لألصول
وال��م��واص��ف��ات ،وت��ح��دي��دا ً ف��ي مجال
السيجار ،الذي تحصل عمليات تزوير
إلنتاجه من جهة وللعالمات التجارية
من جهة أخرى» .وذ ّكر بـ«ضبط آكثر

من آلة مخصصة للطباعة ومصادرة
ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة م���ن ه���ذه األن����واع
المزورة».
وأوض��ح أنّ «الشركات المتعاقدة
مع الريجي والتي تدخل منتجاتها
ب��واس��ط��ة ال��ري��ج��ي ،ب��ات��ت تتحمل
مسؤولية ك ّل البضائع المهربة التي
تضبط  ،بفضل إج���راءات اقترحتها
إدارة الريجي ،استنادا ً إلى نصوص
قانونية ،وقد تمت المصادقة عليها،
ما سمح لنا بتحصيل مبالغ كبيرة من
هذه الشركات تجاوزت المليون و900
ألف دوالر ألنّ بضائع باسمها ضبطت
وك���ان ي��ف��ت��رض أن ت��ت��اب��ع بنفسها
كيفية تصريف بضاعتها في السوق
اللبنانية».
ولفت إلى «إجراءات أخرى تتعلق
بالشركات التي ال تدخل بضائعها
عبر الريجي وعندها مراكز في دول
أخ���رى ،بتقديم ش��ك��اوى ف��ي حقها
لكي تتحمل مسؤولية البضائع التي
تتم مصادرتها في لبنان» ،مؤكدا ً
أنّ «ثمة أصناف مهربة لمنتجات
ال تدخل أساسا ً إلى لبنان ،علما ً أنّ
الشركة المنتجة لها هي المعنية ،وفق
القواعد المرعية عالمياً ،بأن تالحق
منتجاتها وترى كيف يتم تصريفها،
وتاليا ً يفترض أن تكون مسؤولة عن
الكميات المهربة الكبيرة التي تدخل
إلى لبنان».
وت��اب��ع خليل« :م��ع ب��داي��ة العام
 ،2014تبين أنّ ثمة تورطا ً لرؤساء
بيع بتجارة البضائع المهربة ،فتم
تعديل النظام الخاص برؤساء البيع
وات��خ��اذ جملة إج���راءات بهدف رفع
مستوى العقوبة عن التهريب وصوال ً

إل��ى إلغاء رخصة رئاسة البيع من
المخالفة األول���ى ،ب��دال ً من أن تكون
م��ن المخالفة الثالثة» ،م��ؤك��دا ً أنّ
«لدينا ثقة كبيرة جدا ً بإدارة الريجي
وإجراءاتها الحاسمة الجدية التي
تواكب ك ّل التطورات وتحاول مالحقة
ك � ّل الموضوعات التي تضبط هذه
العملية والتي تؤمن أعلى نسبة من
الواردات للدولة».
وح� ّ
��ض «اإلدارات المختلفة في
الدولة على استكمال إجراءاتها» في هذا
الشأن ،مشدّدا ً على «ضرورة التكامل
بين هذه اإلدارات» ،وق��ال« :أن��ا أعلم
أنّ ثمة قضايا ومشكالت العالقة حتى
الساعة في الجمارك ،ولدينا إجراءات
سنستكملها ،وأتفهم الصرخة التي
يطلقها بعض التجار والصناعيين وقد
اتخذنا إجراءات لمعالجة بعض األمور
في الجمارك للتسهيل وعندنا بعض
اإلج���راءات الجديدة التي نتمنى في
أقرب وقت أن نلمسها وبدأنا بلمسها
منذ مطلع هذا األسبوع».
وأضاف« :لدينا الكثير من الشكاوى
التي تصل إلى الجمارك وإلى الدوائر
المالية وإلى الدوائر العقارية راكمت
عندنا مستوى المخالفات وجعلتنا
نتوسع كثيرا ً عن االنطالقة التي بدأنا
بها في عمليتنا».
وختم خليل« :علينا أن نعترف
بحقيقة أنّ لدينا ح���دودا ً بالمعابر
الرسمية أو غير الرسمية قد تكون
مفتوحة ،وبالتالي فإنّ ما تكلمنا عنه
البارحة في شأن الرقابة الالحقة هو
أس��اس��ي ،والريجي اليوم تثبت أنه
يمكننا أن نقوم برقابة الحقة على
المخالفات».

بحث وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم أوضاع المؤسسات
التلفزيونية ودور الوزارة في حماية القطاع،
مع وف��د رؤس���اء مجالس إدارة المحطات التلفزيونية
اللبنانية ،في حضور المدير العام للوزارة عليا عباس.
وأعلن حكيم «أنّ موضوع إعادة البث لشركات التلفزيونات
هو موضوع مهم ،بالنسبة إلى وزارة االقتصاد على عدة صعد
ّ
الشق االقتصادي ،الحماية الفكرية ،وحماية المستهلك.
منها:
ً
وق��ال« :للموضوع أهمية من ن��واح عديدة أيضا :ناحية
اإلنتاج التلفزيوني المحلي ،اإلنتاج االقتصادي والمحافظة
على قطاع إعالمي مهم اقتصاديا ً وما زال إيجابياً» ،معلنا ً دعمه
«دعما ً كامالً إع��ادة البث ،وخصوصا ً أننا أصبحنا في زمن
متقدم علمياً».
وأضاف« :من الضروري إيجاد الح ّل الالزم لهذه المشكلة
في أس��رع وق��ت ممكن للحفاظ على المستهلك في الدرجة
األول��ى وعلى ّ
حق شركات التلفزيونات ،كما وعلى مصالح
الموزعين الذين يقدمون خدمة للمواطن ومن دون المؤسسة

م�صرف �سورية المركزي يناق�ش االثنين
تعديالت قرار تعهد �إعادة قطع الت�صدير

(ت ّموز)
التلفزيونية ال يمكنهم ذلك» ،داعيا ً إلى «التعاون بين الموزعين
والتلفزيونات للتوصل إل��ى ح� ّل يرضي الفريقين على أال
ينعكس سلبا ً على المستهلك».
ولفت إلى أ ّنه اتخذ «قرارا ً بمالحقة الموضوع ألنه يتناول
الحماية الفكرية وحماية المستهلك ض � ّد أي ارت��ف��اع في
األسعار» ،مشيرا ً إلى «أنّ المالحقة ستتم للحماية الفكرية
بالنسبة إلى التلفزيونات والمستهلك اللبناني» .وقال« :بذلك
نحمي ونساعد الموزعين ،وستصدر الوزارة التعاميم الالزمة
لتوضيح األمر لجميع الفرقاء ،علما ً أنّ حماية المستهلك عملية
مستمرة في مختلف القطاعات واليوم سندخل هذا القطاع في
مجال عمل الحماية الفكرية ،وسنوضح آلية العمل في هذا
القطاع والتذكير بالقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء».
وكان حكيم التقى رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق
عدنان القصار ،يرافقه رئيس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع
االستثمارات نبيل عيتاني ،وبحث معهما في تنظيم الملتقى
العربي الصيني الذي سينعقد في  26و 28أيار المقبل.

نقابة الغوا�صين بحثت مع �شهيب
تنظيم وتحديد �أنواع ّ
ومعدات ال�صيد
استقبل وزي��ر الزراعة أك��رم شهيب
وف���دا ً م��ن نقابة الغواصين برئاسة
النقيب محمد ال��س��ارج��ي وع���ددا ً من
صيادي الصرفند والزهراني وناشطين
بيئيين ومخاتير ،في حضور رئيس
مصلحة األحراج والثروة الطبيعية في
الوزارة االختصاصي في تربية األسماك
داهج المقداد .وجرى البحث في القرار
رقم  1 /346المتعلق بتنظيم وتحديد
أنواع ومعدات الصيد البحري الصادر
بتاريخ .2010/7/15

وت��م��ح��ور ال��ن��ق��اش ح���ول «ال��م��ادة
السادسة من ه��ذا القرار والتي تمنع
منعا ً باتا ً استعمال «الكمبريسور» في
الصيد» ،حيث اقترح الوفد «إمكانية
ت��ع��دي��ل ه���ذه ال���م���ادة ليتم السماح
للصيادين باستخدام الكمبريسور»،
مؤكدين أنّ «ذلك سوف يسهل عملية
ربط الشباك واألقفاص».
وح��ذر شهيب من أنّ «الكمبريسور
ي��س��ت��خ��دم ف���ي أم���اك���ن ك��ث��ي��رة مع
الديناميت ،والرقابة قاصرة في ظ ّل

الوضع األمني» ،مؤكدا ً «استمرار العمل
بمنع الكمبريسور ،حرصا ً على حماية
الشاطئ اللبناني وإح��ي��اء األع��م��اق
والثروة السمكية لتبقى مورد رزق آلالف
العائالت اللبنانية ،وبالتالي تأمين
استمرارية هذا القطاع».
وأعلن أن��ه سيقوم بـ«استشارات
ع��ل��م��ي��ة وف���ن���ي���ة م�����ع ال���خ���ب���راء
واالختصاصيين خالل شهر ألخذ القرار
المناسب» ،مشدّدا ً على أنّ «منع نوع من
معدات الصيد ال يعني منع الصيد».

�أبو فاعور �أ�صدر قرار ًا باعتماد
الموحدة
النموذج النهائي للو�صفة
ّ
أصدر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور قرارا ً باعتماد
النموذج النهائي للوصفة الطبية الموحدة واعتباره إلزاميا ً
ابتداء من أول حزيران  ،2015وذلك بعد أن ت ّم االتفاق بين
وزارة الصحة ونقابة األطباء والضمان االجتماعي على
الصيغة النهائية للوصفة الطبية الموحدة ،وطلب نقيب

األطباء من المطبعة المباشرة بطباعة الوصفة.
وأوعز أبو فاعور إلى التفتيش الصيدلي مراقبة تطبيق
هذا القرار في الصيدليات والتأكد من احتفاظ الصيدلي
المخصصة له من الوصفة ضمانا ً لحسن
بالنسخة
ّ
التنفيذ.

توقيف �صاحب ملحمة في ب ّر اليا�س
لذبحه �أبقار ًا م�صابة بال�سرطان
ف��ي إط���ار حملة س�لام��ة ال��غ��ذاء،
أوقفت دورية من أمن الدولة في زحلة
قامت السوري شادي جولو صاحب
«ملحمة عدنان» في برالياس ،إلقدامه
على ذب��ح أب��ق��ار مصابة ب��أم��راض
سرطانية.
وفي الفرزل ،دهم مراقبو وزارة
الصحة العامة في البقاع معمالً
لصناعة المخلالت في سهل الفرزل،
وب��ع��د ال��ك��ش��ف تبين أنّ غالبية
المنتجات منتهية الصالحية،

فعملوا على تلفها.
وأوضح صاحب المعمل أنه أبلغ
وزارة الصناعة منذ ث�لاث��ة أشهر
بتوقف المصنع عن العمل واإلنتاج
وقام بوضع عبارات تلف على بعض
المنتجات لالنتهاء م��ن العمليات
الحسابية.
وفي سياق متصل ،باشر مراقبو
وزارة الصحة ال��ع��ام��ة ف��ي صيدا
بإقفال الحضانات غير المرخصة،
ف��ت��م إق��ف��ال ح��ض��ان��ة ران��ي��ا ق .في

مغدوشة وتوجيه إخطار لها بضرورة
الترخيص.
كذلك ت � ّم إقفال حضانة smily
 timeف��ي ال��ش��رح��ب��ي��ل  -صيدا
وتوجيه إخطار لها بضرورة استكمال
طلب الترخيص .فيما وجدت حضانة
روضة الطفولة في الغازية مقفلة.
كما أقفل مراقبو ال��وزارة حضانة
 Donald duckالمرخصة في بئر
العبد ،لعدم استيفائها الشروط
الصحية والسالمة العامة.

شهيب مستقبالً وفد نقابة الغواصين

لقاء لنقابة خبراء المحا�سبة
مع مدير الحوكمة في البنك الدولي

{ استقبل وزي��ر الطاقة والمياه
آرتور نظريان سفيرة هولندا هاستر
سمسون ،وبحث معها في إمكانية
انضمام لبنان إلى “ ميثاق الطاقة
العالمي” .كما ج��رى التشاور في
مواضيع المياه وإمكانية التعاون في
هذا المجال.
{ ال��ت��ق��ى وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة محمد

المشنوق مجتمعا ً إلى فياض والوفد

المشنوق عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب علي فياض ،على رأس وفد
ض ّم رئيس اتحاد بلديات جبل عامل
علي ال��زي��ن وممثل ات��ح��اد بلديات
بنت جبيل حيدر م��واس��ي ورئيس
جمعية العمل البلدي فؤاد حنجول،
وج���رى ع��رض ل��ل��واق��ع البيئي في
منطقة الليطاني وأهمية تنظيف

(ت ّموز)

خالل اللقاء في مقر البنك الدولي في بيروت
عقد نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي
عبود ووفد من النقابة ،اجتماعا ً مع مدير قطاع الحوكمة
في البنك الدولي ماريو مارسيل كوليل ،في مق ّر البنك
الدولي في وسط بيروت ،في حضور المسؤول عن قسم
اإلدارة المالية وش��ؤون القطاع العام في البنك الدولي
هشام والي واختصاصيين من البنك.
وع��رض كوليل دور النقابة المعول عليه من حيث
مشاركتها في التشريعات وتطبيق مبادىء الحوكمة في
القطاع العام والخاص ،وأثنى على «إنجازاتها المهنية
خالل العام الفائت والخطوات العملية التي حققتها في
تحسين أداء مدققي الحسابات من أجل االرتقاء بمهنة
المحاسبة والتدقيق لما فيه إعطاء الثقة بجودة التقارير
المالية ،بما يحقق المصلحة العامة».
وعرض عبود الخطوات العملية التي قامت بها النقابة
خالل العام المنصرم بمواكبة البنك الدولي ،سواء لناحية
تقديم برامج تدريب مهنية مستمرة لألعضاء من خالل
اتفاقيات مع هيئات دولية ،أو البدء بتطبيق برامج الرقابة
النوعية على أداء أعضاء النقابة ،أو من خالل دورها على

«�أوك�سفام» :اقت�صاد اليمن
على حافة االنهيار
حذرت وكالة المساعدات الدولية «أوكسفام» من «أنّ االقتصاد اليمني
على حافة االنهيار».
وقالت الوكالة في بيان «إنّ أكثر من  60في المئة من سكان اليمن
يعتمدون بالفعل على المساعدات» ،داعية «جميع أط��راف النزاع إلى
وضع ح ّد فوري للعنف ،والبحث عن ح ّل سياسي».
ودعت أوكسفام الجهات المانحة الدولية إلى زيادة الدعم لليمنيين في
هذا الوقت الحرج ،محذرة من «أنّ عدم القيام بذلك سيؤدي إلى حدوث
كارثة إنسانية في جميع أنحاء البالد».
وتوقع صندوق النقد ال��دول��ي ،في تقرير ص��ادر في كانون الثاني
الماضي ،نمو اقتصاد اليمن بنسبة  3.1في المئة عام  ،2015و 4.5في
المئة عام  2016وذلك من  0.3في المئة عام .2014
وف��ي منتصف شباط الماضي ،قالت منظمة يونيسيف «إنّ 14.7
مليون شخص باليمن من إجمالي عدد السكان البالغ  25.8مليون نسمة
يحتاجون إلى المساعدات اإلنسانية» ،مؤكدة التزامها «بالبقاء واستمرار
دعم األطفال رغم تفاقم األزمة السياسية في البالد».
ووجهت يونيسيف «نداء إلى المجتمع الدولي لدعم أطفال اليمن»،
وطلبت ستين مليون دوالر لتتمكن «من تلبية االحتياجات اإلنسانية
لألطفال األكثر حرمانا ً باليمن خالل عام .»2015
وتوقعت األمم المتحدة أن تبلغ قيمة برامج التغذية باليمن ،في إطار
مكافحة نقص األمن الغذائي ،حوالي  146مليون دوالر حتى نهاية هذا
العام.

افتتاح م�ؤتمر تطور قطاع النفط
والغاز في «اللبنانية»
في إطار «اللقاء العلمي األول التحاد علوم األرض في الجامعة اللبنانية
برعاية رئيس الجامعة عدنان السيد حسين ممثالً بعميد كلية العلوم حسن زين
الدين ،افتتح رئيس منتدى الحوار الوطني فؤاد مخزومي «المؤتمر الحواري»
تحت عنوان« :تطور قطاع النفط والغاز في لبنان :الحوكمة ،التحديات
والحلول» ،في في حضور المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ،والخبير
النفطي ربيع ياغي ،والخبيرين االقتصاديين رودي بارودي وتوفيق كسبار
وحشد من األساتذة والطالب ،وذلك في مبنى الجامعة اللبنانية  -الحدث.
وأشار مخزومي في كلمته إلى أنّ «الدين العام وصل إلى  66مليار دوالر،
والناتج المحلي هو  45مليار دوالر في ظ ّل البطالة المستشرية» ،الفتا ً إلى «أنّ
 30بالمئة من اللبنانيين أعمارهم تحت سن الثالثين وحوالي  37بالمئة منهم
يعانون من البطالة فيما يسعى الثلثان إلى الهجرة».
ولفت إلى ضرورة «االستفادة من ملف النفط والغاز الذي بدأت محاوالت
التنقيب عنه عام  1948وأغلق هذا الملف ليبقى لبنان في مهب التعقيدات
السياسية في المنطقة» ،مشيرا ً إلى «أنّ هذا الملف من شأنه أن يرفع الناتج
المحلي اإلجمالي للبنان إلى  77مليارا ً في  2020بحسب التوقعات ،مع أننا
تأخرنا كثيرا ً في التنقيب ،األمر الذي يصب في مصلحة إسرائيل».
وتوقع أن «تنسحب المحاصصة الطائفية والمذهبية على هذا الملف لجهة
ترسية العقود والمشاريع المستقبلية التي هي ملك للجيل الجديد» ،داعيا ً
إلى «العمل على إنشاء لوبي شبابي بمشاركة المجتمع المدني للضغط على
السياسيين والمشرعين ومنع تقسيم الثروة في ما بينهم ،لمنع الفساد من
اإلطاحة بهذه الثروة» ،كما دعا إلى «الضغط إلنشاء صندوق سيادي للنفط،
على أن تكون عائداته ادخارا ً وطنيا ً مستقالً عن الموازنة العامة للدولة».

اتفاقية �شراكة بين مجل�س الأعمال
اللبناني ـ ال�صيني و Silk Road Tv
وقع نائب رئيس مجلس األعمال اللبناني  -الصيني» في الصين أسامة
المصري ،اتفاقية شراكة ووكالة حصرية مع محطة تلفزيونية عربية صينية
تحمل اسم « ،»Silk Road Tvفي حضور رئيس مجلس إدارة المحطة
الدكتور رأفت الليثي ،من «ضمن نشاطات وإنجازات المجلس خالل السنوات
الماضية وعمله الدؤوب لرفد العالقات العربية الصينية في شتى المجاالت»،
بحسب بيان للمجلس.
وأشار البيان إلى «أنّ هذه المحطة تعتبر الوحيدة التي تبث من الصين الى
جميع أنحاء العالم ،وستنقل التجربة الصينية إلى الوطن العربي ،وستكون
جسر التعاون والتواصل بين الشرق األوسط والصين».
وأضاف« :تعنى هذة القناة التلفزيونية بالشأن االقتصادي والتجاري
والسياحي والثقافي ،وسيكون دور المجلس نقل الحضارة والتجارة والثقافة
العربية إلى الصين مباشرة ،من خالل لقاءات حصرية من جميع أنحاء الوطن
العربي لنقل الصورة للوطن العربي وللصين ونكون قد ربطنا الصين بعالمنا
العربي من خالل « »Silk Road Tvومجلس األعمال اللبناني الصيني».

ن�شاطات اقت�صادية
مجرى النهر من الرمول الناتجة من
المرامل ومغاسل المرامل .وتطرق
البحث أيضا ً إل��ى موضوع محمية
وادي ال��ح��ج��ي��ر وم��ن��ع ال��ت��ع��دي��ات
عليها والتعاون مع وزارة البيئة من
أج��ل تفعيل األجهزة المعنية بهذه
المحمية.
واس��ت��ق��ب��ل ال��م��ش��ن��وق وف����دا ً من
جمعية  Social Wayبرئاسة
وفاء خوري التي وجهت إليه دعوة
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي Bike Tripoli
الذي يقام في طرابلس تحت شعار
“طرابلس مدينة الحياة” يوم األحد
في  26نيسان.
{ اطلع وزي��ر السياحة ميشال
فرعون على برنامج السنة الحالية
لمهرجانات جونية الدولية ،الذي
ض ّم زينة افرام وسندرا برشا ومدير
المهرجانات ف��ادي فياض والزميل
جورج بشير.
وعرضت اللجنة لوزير السياحة
البرنامج ،وأه��م ما تضمنه إطالق
المهرجانات بحفل المفرقعات النارية
مساء الخميس في  2تموز المقبل.

دعا مصرف سورية المركزي اتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة
واتحاد المصدرين السوريين إلى حضور االجتماع المقرر االثنين المقبل ،في
مبنى المصرف لمناقشة التعديالت الخاصة بقرار لجنة المصرف الخاص
بتعهد إعادة قطع التصدير.
ولفت حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في تصريح لـ
سانا إلى «أنّ االجتماع سيناقش اآللية الجديدة المقترحة من قبل المصرف
لدعم المصدرين وتشجيع الصناعة الوطنية من خالل منح عالوات تصدير
مجزية للمصدرين لقاء عوائد قطع التصدير المباعة من قبلهم للمصارف
المحلية ،كما سيناقش بعض المقترحات األخ��رى التي ق��ام المصرف
المركزي بدراستها لتشجيع التصدير والتصنيع لجهة السماح للمصدرين
من الصناعيين باستخدام حصيلة قطع التصدير لتمويل مستورداتهم من
المواد األولية الداخلة في صناعتهم».
ولفت ميالة إلى «أهمية التشاركية في اتخاذ القرارات االقتصادية مع
القطاع الخاص» ،مشيرا ً إلى قيام المصرف في شكل مستمر «بدعم الفعاليات
االقتصادية المختلفة لمناقشة القرارات لضمان مالءمتها لمصالح مختلف
الفعاليات بما يسهم الحقا ً في ضمان تنفيذها على الوجه األمثل».
ويقوم المصرف المركزي بتشجيع الصادرات باعتبارها أحد عوامل
االقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة والمحرك األساسي لدفع عجلة
اإلنتاج والمورد الرئيسي لتعزيز موجودات الخزينة من القطع األجنبي
وتحقيق المزيد من االستقرار في سعر الصرف.
وكان المصرف ضاعف مؤخرا ً حجم تمويل المستوردات عن طريق القطاع
المصرفي ،تنفيذا ً لما ت ّم التوافق عليه خالل االجتماع األخير مع الصناعيين
والمصارف العاملة في سورية بهدف ضبط التذبذبات الحاصلة في سعر
الصرف.

المستوى الوطني في مشاركتها الفعالة في تعديل قانون
التجارة اللبناني وإعداد مشروع عصري لتعديل قانون
مزاولة مهنة مدققي الحسابات بعد  21عاماً ،بما يتالءم
مع المتطلبات المهنية الدولية ،والذي سيتم تقديمه إلى
مجلس النواب خالل شهر أيار المقبل.
كذلك عرض التعاون والتنسيق الوثيق بين النقابة
وك ّل من وزارة المال والهيئات الرقابية ،معلنا ً «أنّ النقابة
في صدد تنظيم منتدى حول مكافحة تبييض األم��وال،
برعاية حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة بالتعاون
مع هيئة التحقيق الخاصة ،والذي سيعقد في  4و 5أيار
ّ
حض الحكومة اللبنانية على
 ،2015وهي مثابرة على
تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام بما يعكس
الشفافية والمحاسبة على المالية العامة من موازنة وقطع
حساب وس��واه» ،مشيرا ً إلى «أنّ وزير المال وافق على
متخصص في  10و 11و 12حزيران
تنظيم مؤتمر علمي
ّ
 2015في بيروت تنظمه النقابة وال��وزارة ،حول تطبيق
معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وبمشاركة مجلس
معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام .»IPSASB

م�شروع لدعم المجتمعات
المحلية من «يونيدو»
تنفذ وزارة الصناعة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»،
مشروع دع��م المجتمعات المحلية في لبنان المتأثرة من تدفق الالجئين
السوريين ،والممول من الحكومة اليابانية.
يقدم المشروع بعض المعدات الصناعية ،ويتولى تنظيم عدد من الدورات
التدريبية ،وقد اختيرت  13مؤسسة صناعية ضمن قطاعات الخشب والحديد
والدهان والنسيج واأللمنيوم ،لالستفادة من هذه البرامج ،وتابع نحو 34
شخصا ً ال���دورات التدريبية ،التي تهدف إل��ى تحسين القدرة التسويقية،
والمهارات اإلنتاجية والتدريب على السالمة والصحة المهنية.
وسيتم توزيع الشهادات على المتدربين قبل ظهر الثلثاء المقبل في الحادية
عشرة في مصنع كومفورتكس بقاع الريم ،لصاحبه جورج مجاعص ،وفي
حضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون ،وممثل «يونيدو» في لبنان
كريستيانو باسيني ،وممثلين عن السفارة اليابانية.

