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اقت�صاد

هوريكا « 22مغامرة» �إبداع وابتكار
} نظام مارديني

يستضيف ال��ي��وم مج ّمع «ب��ي��ال» ف��ي العاصمة
اللبنانية بيروت ،افتتاح معرض «هوريكا »2015
في نسخته الـ ،22وذلك بعدما أصبح محطة سنوية
مهمة على صعيد القطاع السياحي ،وأصبح أيضا ً
معلما ً سياحيا ً يعكس ن��م��وذج السياحة ف��ي لبنان
من خالل المؤتمرات والمعارض ،ويسلّط الضوء
على القيمة المضافة اللبنانية وعلى الفن والحضارة
وال��ت��راث واإلب���داع .كما أصبح ه��ذا الملتقى تقليدا ً
عريقا ً يتجدّد ،وهو مساحة للمبدعين من ك ّل أنحاء
العالم في سياحة الضيافة.
ويتضمن المعرض  350مشاركاً ،و 25خبيرا ً
دولياً ،و 500مشارك في  20مسابقة وورش عمل
يومية مباشرة يومية مباشرة تتعلق بقطاع الضيافة
والصناعات والتجهيزات الغذائية ومحبي مسابقات
ال��ط��ه��ي ،ال��ت��ي س��ت��ق��ام ع��ل��ى م���دى أي����ام المعرض
خالل الفترتين الصباحية والمسائية .وحيث يجد
المتخصصون ح��يّ��زا ً للتالقي والك��ت��ش��اف حلول
ومنتجات يمكنها أن تعزّز تجربة ضيوفهم.
وم���ن خ�ل�ال ال��م��ش��ارك��ات ال��ك��ب��ي��رة والمتن ّوعة
للشركات العالمية المتخصصة ،يعطي «هوريكا»
مساحة واس��ع��ة للمؤسسات السياحية اللبنانية،
ال سيما المطاعم للتع ّرف إلى آخر االبتكارات في
م��ج��ال الضيافة واإلط�لال��ة على مختلف المطابخ
العالمية ،وهذا من شأنه تمكينها من زيادة قدرتها
التنافسية وإب��ق��اء لبنان ف��ي أع��ل��ى س��لّ��م الخدمات
السياحية في المنطقة ،وخصوصا ً أنّ الصناعات
الغذائية اللبنانية تعتبر الرقم واحد في الصادرات
اللبنانية ،وهي فخر اإلنتاج اللبناني حيث تصدّر إلى
أميركا وفرنسا وغيرهما.
بهذا المعنى يضيف معرض «هوريكا» السنوي
نكهة خاصة إل��ى ظ��اه��رة المعارض التي تقام في
متخصص في قطاع خدمات الضيافة
لبنان ،وهو
ّ
والصناعات الغذائية ،وهي قطاعات تحظى باهتمام
م��ب��اش��ر ل���دى ال��ش��رك��ة ،ب��اع��ت��ب��اره��ا أح���د الصناع
الرئيسيين لقطاع الضيافة والصناعات الغذائية على
المستوى الوطني واإلقليمي.
وك��ان معرض «هوريكا» قد نجح في االنطالق

بخطى ثابتة نحو تطوير هذه القطاعات على أسس
والمتخصصين،
علمية بمشاركة نخبة من الخبراء
ّ
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ف��ن��ادق وال��ش��رك��ات والمطاعم
الرائدة ،وهو ما دفع الصناع اإلقليميين والدوليين
ف��ي ال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة إل���ى م��واص��ل��ة االهتمام
ب��رع��اي��ة ه��ذا ال��م��ع��رض ،واإلع����داد للمشاركة فيه
بجناح متميز يعكس المكانة الرفيعة للشركة على
المستوى اإلقليمي والدولي ،ما يد ّل على األهميه
الكبرى والثقة التي كسبها المعرض من العارضين
وال�������زوار ل��ي��ص��ب��ح م��ح��ط��ة س��ن��وي��ة للعارضين،
م��ا جعل بعض الشركات تبدي رغبتها ف��ي إلغاء
م��ش��ارك��ت��ه��ا ال��ع��ال��م��ي��ة واالس���ت���م���رار ف���ي معرض
«هوريكا» لبنان.
إنّ رع��اي��ة ش��رك��ة «ه��وس��ب��ي��ت��ال��ي��ت��ي سرفيسز»
لمعرض «هوريكا» لبنان ،تأتي اتساقا ً مع أهدافها
ال��رام��ي��ة إل��ى تعزيز مكانتها ف��ي ال��س��وق وسعيها
المستمر إلى التوسع محليا ً وإقليمياً ،وخصوصا ً في
هذه الفترة التي يشهد فيها لبنان وضعا ً اقتصاديا ً
صعبا ً نتيجة األوضاع األمنية في المنطقة .
م���ن ه���ذا ال��م��ن��ط��ل��ق ،ف����إنّ إق���ام���ة ه���ذا المعرض،
وف��ي ه��ذه ال��ظ��روف غير الطبيعية على الصعيدين
المحلي واإلقليمي ،هو فعل إيمان بلبنان واقتصاده
وسياحته ومواجهة التحدي لثقافة اإلرهاب والدمار
واس��ت��م��رار ال��م��غ��ام��رة اإلب��داع��ي��ة رغ���م اإلمكانات
المتواضعة.
وعلى ال��رغ��م م��ن ك�� ّل اإلح��ب��اط ال��م��وج��ود ،وعلى
الرغم من التراجع في المداخيل السياحية ،وعلى
ال��رغ��م م��ن س��ق��وط ال��ش��ه��داء ،ال ي���زال ه��ن��اك شباب
ي��ؤم��ن بلبنان وبقطاعاته االق��ت��ص��ادي��ة وبقدراته
وم��ق��وم��ات��ه .ل��ذل��ك ف���إنّ ال��ق��ط��اع السياحي سيتابع
ال��ط��ري��ق ،و»ه��وري��ك��ا» ه��و أح���د ال��م��ؤس��س��ات التي
ستنشل القطاع الذي بات يعتمد اليوم على سياحة
رجال األعمال والمؤتمرات والمعارض.
وبمناسبة إقامة معرض «هوريكا» ،نوجه تحية
إلى شركة «هوسبيتاليتي» إلقامتها هذا المعرض،
وهذا ما كان ليتحقق لوال إدارة الشركة وجهودها
وأفكارها الخالقة ،وهي التي اتخذت شعار «ابتكر-
ج��دّد -اصنع» المقتبس من شعار يوليوس قيصر
«قدمت ـ حاربت ـ انتصرت».

لبنان في المرتبة العا�شرة عالمي ًا
لجهة تحويالت المغتربين
نشر البنك الدولي بيانا ً صحافيا ً
توقع فيه «تدهورا ً ح��ادا ً في نسبة
ن��م��و ت��ح��وي�لات المغتربين ح��ول
العالم خ�لال ال��ع��ام  ،2015وذل��ك
في ظ ّل األداء االقتصادي الضعيف
ف��ي أوروب����ا وروس��ي��ا ،ت��وازي��ا ً مع
تراجع سعر ص��رف ك� ّل من اليورو
والروبل».
وفي التفاصيل التي و ّزعها التقرير
االقتصادي األسبوعي لبنك االعتماد
اللبناني ،توقع البنك الدولي أن تزيد
تحويالت المغتربين ح��ول العالم
بنسبة  0.4في المئة سنويا ً إلى 586
مليار دوالر في العام  ،2015وهو
معدل النمو األبطأ منذ األزمة المالية
العالمية في العام  ،2008غير أنه
من المرتقب أن ترتفع التحويالت من
المغتربين بنسبة  4.1في المئة عام

 ،2016الى نحو  610مليارات.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د إق��ل��ي��م��ي ،ت��وق��ع
البنك الدولي أن ترتفع تحويالت
ال��م��غ��ت��رب��ي��ن إل���ى منطقة ال��ش��رق
األوسط وشمال أفريقيا بنسبة 1.1
في المئة في العام  2015إلى 53
مليار دوالر ،مقارنة بنسبة نمو
مضطردة بلغت  7.7في المئة في
العام  .2014كما أشار البيان إلى
أنّ تحويالت المغتربين إلى المنطقة
ق��د تصل إل��ى  55مليار دوالر في
العام  ،2016و 57مليارا ً في العام
.2017
يخص لبنان ،كشف البيان
فيما
ّ
أنّ تحويالت المغتربين إلى لبنان
زادت بنسبة  13ف��ي المئة خالل
العام  2014إلى  9مليارات دوالر،
مص ّنفا ً ب��ذل��ك لبنان ف��ي المرتبة

ال���ع���اش���رة ع��ال��م��ي �ا ً ل��ج��ه��ة حجم
تحويالت المغتربين إليه.
من جهة أخرى ،عبّر البنك الدولي
عن مخاوفه تجاه التداعيات السلبية
المحتملة ل��ت��راج��ع أس��ع��ار النفط
على تدفق التحويالت المذكورة من
دول الخليج إل��ى لبنان على األمد
المتوسط والطويل.
وأف��اد البنك الدولي ،أنّ مستوى
تحويالت اللبنانيين المغتربين
والعاملين في دول مجلس التعاون
الخليجي إلى لبنان ،قد ال يتأثر على
المدى القريب بانخفاض اإلي��رادات
النفطية لدى تلك ال��دول ،نظرا ً إلى
احتياطاتها المرتفعة بالعملة
األجنبية وماليتها العامة السليمة
والتي من شأنها أن تدعم مستويات
اإلنفاق.

طبارة :لإلزام الم�ؤ�س�سات العامة بتدقيق ح�ساباتها
طالب رئيس تجمع (يو تي سي) العالمي للمحاسبين
القانونيين ال��دك��ت��ور أس��ام��ة ط��ب��ارة الحكومة بإلزام
المؤسسات العامة تدقيق حساباتها المالية للح ّد من
التسيب والهدر في المال العام.
وأش��ار طبارة في تصريح ،إلى «أنّ القوانين المالية
اللبنانية تلزم المؤسسات العامة مراجعة حساباتها
غير المصفاة منذ العام  2001حتى اليوم من قبل مدققي
حسابات خارجيين معتمدين من قبل الدولة للقيام بهذه
المهمة ،لكن لألسف الشديد فإنّ أكثرية البيانات المالية
لهذه المؤسسات العامة لم تدقق وفقا ً للنصوص القانونية
المرعية».
ولفت إل��ى «أنّ غياب الرقابة على ه��ذه المؤسسات
العامة سمح لمجالس إدارتها بالقفز فوق القوانين وعدم
تعيين مدققي حسابات خارجيين لها من العام 2001
وذلك للحؤول دون محاسبتها».
وأضاف« :حتى لو ألزمنا اليوم المؤسسات الحكومية
بتدقيق حساباتها على م��دى السنوات األرب��ع عشرة

األخيرة ،وتبين وجود تالعب وهدر في حساباتها ،فكيف
يمكن محاسبة المرتكبين وجلهم أحيل إلى التقاعد إن
لم يكن قد توفي .من هنا ض��روري إق��دام الحكومة على
تقصير مهل استدراج العروض والموافقة على نتائجها
بما يسمح لها بدء التدقيق في الحسابات المالية السنوية
للمؤسسات العامة ومساءلة المديرين والمسؤولين
العامين ،في حال مخالفتهم األنظمة المرعية ،وليكن ذلك
بدءا ً من موازنة العام الجاري  2015التي يدرسها مجلس
الوزراء اليوم ،والذي يفترض فيه النظر مليا ً في موازنات
البيانات المالية وموازنات المؤسسات الرسمية وهي
بالمئات ،وإذا كانت ملتزمة القوانين ،وخصوصا ً لجهة
وجود المدققين الخارجيين والداخليين لحساباتها».
وأكد «أنّ استعادة لبنان مصداقيته الدولية سيسمح
للمجتمع الدولي بمساعدته مجدّداً ،وللدول المانحة في
تقديم العون لمؤسساته وقطاعاته ،وطبيعي أن يؤدي
ذل��ك أيضاً ،إل��ى زي��ادة االستثمارات واستعادة ال��دورة
االقتصادية نشاطها السابق».

دورة تدريبية في ال�شمال لإعداد المهند�سين
وت�أهيلهم للح�صول على �شهادة «»LEED
نظمت ن��ق��اب��ة المهندسين في
ال��ش��م��ال ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع جامعة
بيروت العربية ،دورة تدريبية إلعداد
وتأهيل المهندسين من أجل الحصول
على ش��ه��ادة « ،»LEEDف��ي قاعة
المؤتمرات في مركز النقابة .وشارك
في ال���دورة ،إل��ى نقيب المهندسين
في الشمال ماريوس بعيني ،أعضاء
مجلس النقابة ،نائب رئيس جامعة
بيروت العربية في الشمال الدكتور
خالد بغدادي مدير كلية الهندسة
المعمارية الدكتور نبيل محارب
وال��دك��ت��ور ش���ادي عطية األس��ت��اذ
المساعد في جامعة لياج (بلجيكا)
وأكثر من ستين مهندساً.
بغدادي
وأش���ار ب��غ��دادي إل��ى أنّ «دورة
« »LEEDهي إحدى ثمرات التعاون
بين مركز التعليم المستمر ونقابة
المهندسين ،وال��غ��رض منها هو
إلمام المهندس بنظم تقييم التنظيم
والبناء والتشغيل والصيانة للمباني
ال��خ��ض��راء» ،الف��ت�ا ً إل��ى «أنّ أكثرية
المكاتب االستشارية والمؤسسات

ال��ح��ك��وم��ي��ة ف��ي الخليج وال��ع��ال��م
تشترط أو تفضل المهندس الحائز
على شهادة «.»LEED
وأك��د البعيني ،م��ن جهته« ،أنّ
النقابة تسعى إلى التعاون واالنفتاح
على كافة مؤسسات المجتمع المدني
والجامعات ،وما ورشتنا اليوم إال
ثمرة تعاوننا م��ع جامعة بيروت
العربية العريقة وال��ت��ي نشكرها
على حسن ال��ت��ع��اون» .وأض���اف:

«كنا قد نظمنا سابقا ً في نقابتنا،
ومنذ أشهر قليلة ،أسبوعا ً بيئيا ً عن
العمارة الخضراء الصديقة للبيئة،
حيث ت ّم عرض سلسلة محاضرات
وم��ؤت��م��ر علمي ط��وي��ل ت��راف��ق مع
معرض للشركات الهندسية المعنية
ب��ال��م��وض��وع ،وق��د ت�� ّم وقتها ومن
ه��ذا المنبر إع�لان تشكيل وانطالق
المجلس اللبناني لألبنية الخضراء ـ
فرع الشمال».

الحرب الإرهابية الدولية على �سورية و�إغالق معبر جابر
يلحقان �أ�ضرار ًا فادحة باالقت�صاد الأردني
محمد شريف الجيوسي
انعكس ت��وق��ف ح��رك��ة التبادل
التجاري بين األردن وسورية ،بعد
استيالء عصابة النصرة اإلرهابية
ال��م��س��ل��ح��ة ع��ل��ى ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ح��رة
األردن���ي���ة ال��س��وري��ة ون��ه��ب بعض
م��وج��ودات��ه��ا واس��ت��ي�لاء م��ا يسمى
الجيش ال��ح � ّر على معبر نصيب
ال���ح���دودي ال��س��وري م��ع األردن ،
وإغالق األردن لمعبر جابر الحدودي
م��ع س��وري��ة ،سلبا ً على االقتصاد
األردني ،ال سيما بعد تراجع الحركة
التجارية مع العراق ،عقب سيطرة
عصابة «داعش» اإلرهابية المسلحة
على مناطق محاذية لألردن.
وباستيالء عصابة «النصرة»
اإلرهابية المسلحة على موجودات
المنطقة الحرة ،بما في ذلك الطعام
وأجهزة الكومبيوتر واألموال النقدية
و 350س��ي��ارة وراف��ع��ات وونشات
وجرافات ووثائق ونوافذ وثريات،
قدر رجال أعمال أردنيين خسائرهم
األولية بحوالي  100مليون دينار.
ول��ف��ت رئ��ي��س هيئة مستثمري
المناطق الحرة األردنية نبيل رمان،
إل��ى أنّ ت��وق��ف ح��رك��ة الشاحنات
على الحدود تلحق خسائر فادحة
ب��االق��ت��ص��اد األردن����ي ،م��ش��ي��را ً إلى
الوضع السيئ على الحدود األردنية،
بحيث ي���ؤدي إغالقها إل��ى تدهور
الوضع االقتصادي.
وكان حجم التجارة في المنطقة
الحرة قد بلغ العام الماضي 500
مليون دوالر ،بعد أن بلغت  1.4مليار
دوالر عام .2013
أدّى إغ��ل�اق م��ع��ب��ر ج��اب��ر إل��ى
اإلض����رار بالتبادل ال��ت��ج��اري بين
األردن وس��وري��ة ( ب��ال��ت��زام��ن مع
تراجع التبادل التجاري مع العراق
ج��راء سيطرة عصابة داع��ش على
مناطق عراقية قريبة من األردن )
وإلى انسياب البضائع بين األردن
ودول أخرى في أوروب��ا ،األمر الذي
سيزيد من سلبية األثر االقتصادي
على األردن ،وعلى انسياب صادرات
أوروبية وتركية ولبنانية عبر سورية
واألردن إل��ى الخليج وبالعكس،
باعتبار أنّ معبري نصيب وجابر
هما المعبرين الرئيسين للصادرات
والمستوردات بين الدول آنفة الذكر.
وي��ت��وق��ع أن ي��ت��ع��دى ال��ت��أث��ي��ر
السلبي على األردن ك � ّل م��ا سبق،
ليشمل السياحة والترانزيت وقطاع
النقل والصرافة والتعليم الجامعي
والطيران الذي تأثر هو اآلخر جراء
األزم����ة ف��ي ش��ك��ل ع���ام ،ح��ي��ث ك��ان
األردن يسيّر رحلتين جويتين إلى
دمشق يوميا ً قبل األزمة .
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ق��ال الخبير
االق��ت��ص��ادي ق��اس��م ال��ح��م��وري إنّ
سورية تعتبر إحدى رئتي االقتصاد
األردن��ي إلى جانب الرئة العراقية،
الف��ت �ا ً إل��ى أنّ ان��س��داد ه��ذه ال��رئ��ة،
بالتزامن مع انسداد الرئة العراقية،
شكل ضربة قاسية للمستثمرين
األردنيين على ال��ح��دود السورية،
وخصوصا ً أولئك الذين تعرضت
معارضهم للسرقة.
وأشار الحموري إلى أنّ الخسارة
ف��ي المنطقة ال��ح��رة على ال��ح��دود
ال��س��وري��ة تشمل أي��ض�ا ً الموظفين
ال��ع��ام��ل��ي��ن ه��ن��اك ،وال���ذي���ن ف��ق��دوا

ال مصلحة
في استمرار األزمة

وظائفهم ،ما سيزيد نسبة البطالة.
ورأى أنّ إغالق الحدود مع سورية
ينذر بقرب اهتزاز الوضع األمني من
جهة األردن ،األمر الذي يؤثر سلبا ً
على االستثمار األجنبي والسياحة
في شكل كبير.
ت���راج���ع���ت ع�ل�اق���ات ال��ت��ب��ادل
ال��ت��ج��اري ،ع��م��وم��اً ،ب��ي��ن األردن
وسورية منذ عام  ،2011فيما شهدت
العالقات التجارية بين البلدين نموا ً
مضطردا ً خالل عقد التسعينات من
القرن الماضي والعقد األول من القرن
الحالي ،لكنها ب��دأت بالتراجع من
بدء األزمة السورية.
ولم يشكل ارتفاع صادرات األردن
إلى سورية عام  2014بنحو  48في
المئة عن سنة  ، 2013بحيث وصلت
إلى  142مليون دينار مقارنة مع 96
مليون دينار سنة  ، 2013أهمية
كبيرة قياسا ً بسنوات ما قبل األزمة،
ف��ق��د شكلت ص����ادرات األردن إل��ى
سورية نحو  2.4في المئة من القيمة
اإلجمالية لصادراته العام الماضي.
تراجعت مستوردات األردن من
سورية العام الماضي بنسبة  98في
المئة إلى  108ماليين دينار ،مقارنة
مع  184مليون دينار عام ،2013
وشكلت المستوردات األردن��ي��ة من
سورية ،العام الماضي  0.7في المئة
من إجمالي المستوردات البالغة
 16.1مليار دينار.
ورغ��م تراجع الحركة التجارية
ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ،إال أنّ ال��ت��ج��ار ما
زال��وا يعتمدون على موانئ لبنان
وسورية ،حيث يتم إنزال الشحنات
في موانئ مثل طرطوس وتحميلها
على شاحنات تنقل ب��را ً إل��ى معبر
جابر ومنه إلى دول الخليج .وحتى
األس���ب���وع ال��م��اض��ي ك��ان��ت عائلة
الصوري تستخدم ميناء طرطوس
ل��ن��ق��ل ال���رخ���ام وال��ح��دي��د وال��ف��ح��م
الحجري عبر معبر جابر.

توقف حركة النقل البري

وأوضح نقيب أصحاب الشاحنات
األردن��ي��ة محمد ال���داوود أنّ األزم��ة
السورية تسببت بإغالق الطريق أمام
حركة الشاحنات األردنية التي كانت
تنقل البضائع إلى سورية ،مشيرا ً إلى
أنّ عدد الشاحنات األردنية العاملة
على الخطوط السورية والتي كانت

تقوم بنقل البضائع يوميا ً يصل إلى
 300شاحنة.
وقال الخبير االقتصادي يوسف
منصور إنّ توقف حركة النقل البري
إلى سورية ،أو عبرها ،أثر سلبا ً على
االقتصاد األردني ،موضحا ً أنّ الميزان
التجاري سوف يتأثر بنسبة  40في
المئة من صادرات األردن المتوجهة
عبر سورية إلى تركيا وأوروبا.
وأش����ار إل���ى أنّ إغ�ل�اق ال��ح��دود
السورية ،في شكل كامل ،إلى جانب
الحدود العراقية سوف يضطر بعض
التجار إلى اللجوء إلى النقل الجوي
األكثر كلفة.
ولفت منصور إل��ى أنّ ه��ذا األمر
سيحدث ك��س��ادا ً في أس��واق بعض
ال��س��ل��ع األردن��ي��ة وأه��م��ه��ا الخضار
والفواكه ،إلى جانب بعض المواد
الخام ،ما سيؤثر سلبا ً على التجارة
األردن���ي���ة ،ج����راء االض���ط���رار إل��ى
استخدام وسائل نقل أعلى كلفة.
وم��ع إغ�لاق معبر جابر وتوقف
التجارة عبر الطرق من طرطوس
إل��ى األردن ،ف��إنّ البدائل المتوفرة
لك ّل من األردن والدول المجاورة تظ ّل
بطيئة ومكلفة ،ويمكن للمستوردين
األردن��ي��ي��ن م��ث�لاً اس��ت��خ��دام ميناء
العقبة أو ميناء حيفا (المحتل من
قبل الكيان الصهيوني سنة 1948
وال��ذي يعتبر النقل عبره تطبيعا ً
وهو األمر المرفوض شعبيا ً ومن قبل
األحزاب القومية واليسارية األردنية
والنقابات المهنية وق��وى مجتمع
مدني أردنية عديدة) ،من خالل قناة
السويس ،لكنّ كال الطريقين بطيء
ومكلف.
وب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى ال��ط��ري��ق عبر
ال���ع���راق ،فعلى ال��ش��اح��ن��ات دف��ع
ضريبة م���رور لعصابة «داع���ش»
اإلرهابية التكفيرية المسلحة التي
تسيطر على مناطق محاذية لألردن.
وم���ن ه��ن��ا ،ت��ظ � ّل خ��س��ارة الطريق
السوري ذات آثار سلبية كبيرة جدا ً
على االقتصاد األردني.
وح��ذر رئيس التج ّمع العالمي
للمحاسبين القانونيين أس��ام��ة
ط��ب��ارة ،م��ن جهته ف��ي ب��ي��ان ،من
أن يفاقم إقفال معبر نصيب أمام
ال��ش��اح��ن��ات اللبنانية المح ّملة
بالبضائع والفاكهة والخضروات،
عجز الميزان التجاري الذي يسجل

تراجعا ً شهريا ً يقارب  100مليون
دوالر ،مطالبا ً بالتحرك لح ّل المشكلة
وإج�����راء االت���ص���االت ال�ل�ازم���ة مع
المعنيين ،مشيرا ً إلى أهمية انسياب
حركة التصدير عبر المرافق البرية
وضرورة تحرك الحكومة اللبنانية
لمعالجة مشكلة معبر «نصيب»
ال���ح���دودي م��ع األردن ،وض���رورة
الحفاظ على المعابر البرية عبر
سورية آمنة ،أمام حركة التصدير،
وعبور الشاحنات اللبنانية.
وك��ان رئيس جمعية الصرافين
األردنيين عالء ديرانية قد أق ّر بتراجع
قطاع الصرافة في األردن في شكل
كبير ،إثر إغالق الحدود مع سورية
منذ األس��ب��وع الماضي ،األم��ر الذي
ألقى بظالل سلبية على أداء مختلف
القطاعات االقتصادية في األردن.
ول��ف��ت دي��ران��ي��ة إل���ى أنّ قطاع
الصيرفة في األردن ،ك��ان من أكثر
القطاعات االقتصادية األردنية تأثرا ً
بإغالق الحدود مع سورية ،حيث
دخل في حالة هدوء تام منذ األسبوع
الماضي ولم يشهد أي نشاط يذكر.
وأش����ار دي��ران��ي��ة إل���ى أنّ حجم
التراجع سيتضح على وجه الدقة
خالل الفترة المقبلة ،علما ً بأنّ حجم
تعامالت ش��رك��ات ال��ص��راف��ة خالل
العام الماضي بلغ  14مليار دوالر،
بنسبة نمو بلغت  5في المئة عن عام
.2013
وت��ق��ول تقارير البنك المركزي
األردن���ي أنّ ع��دد شركات الصرافة
العاملة في األردن يبلغ  141شركة،
إضافة إلى  90فرعا ً لها في مختلف
المناطق ،وتصل رؤوس أموالها إلى
 60مليون دينار أي ( ) 84.6مليون
دوالر.
وق���ال اس��ت��اذ االق��ت��ص��اد محمد
العبادي ،من جانبه ،إنّ معبر نصيب
ك��ان آخ��ر المعابر ال��ح��دودي��ة بين
سورية واألردن ،وبذلك فقد أصبحت
األردن محاصرا ً من الجهة الشمالية،
وخصوصا ً أنّ توقف الحركة التجارة
في المنطقة الحرة مع سورية أتى في
وقت يعاني فيه االقتصاد األردن��ي
من ضغوط األزمة السورية ،مشيرا ً
إلى أنّ البدائل المتوفرة التي يمكن
لألردن استخدامها كمم ّر للصادرات
بطيئة ومكلفة جداً.

وإذ رأى الخبير االقتصادي األردني
سالمة الدرعاوي أنّ األردن يستفيد
من أزم��ات ال��ج��وار ،وخصوصا ً من
الناحية االقتصادية ،أكد أنّ هذا األمر
ال ينطبق على األزمة السورية ،الفتا ً
إلى أنّ األزمة الراهنة في ستكون لها
آث��ار سلبية على االقتصاد األردن��ي
وأخرى إيجابية ،فالسلع المستوردة
والمصدرة من وإلى األردن تمر عبر
أسطول النقل البري من األراض��ي
السورية ،وفي حال إغالق الحدود،
ف��إنّ التجار سيلجأون إل��ى النقل
البحري عبر موانئ لبنان وتركيا ،ما
سيرفع أسعار وكلفة السلع في شكل
كبير.
وخالل السنوات القليلة الماضية
فتحت البنوك األردنية فروعا ً لها في
دمشق وحققت أرباحا ً كبيرة ،ومن
المرجح أن تتأثر أعمال تلك البنوك
بتراجع حجم التسهيالت في دمشق
واضمحالل األعمال التجارية وعدم
االستقرار األمني.
ون��ج��ح ال��م��ص��درون األردن��ي��ون
خ�لال س��ن��وات س��اب��ق��ة ف��ي تعزيز
تسويق منتجات الخضار والفواكه
واألج��ه��زة الكهربائية ف��ي السوق
السورية ،واحتلت مراتب عليا في
سلم الصادرات إلى هناك ،وبالتالي
من المرجح أن يتوقف ج��زء كبير
من تلك ال��ص��ادرات في ح��ال إغالق
ال��ح��دود ،كما أنّ بعض الشركات
ال��ك��ب��رى س��ت��ت��أث��ر س��ل��ب �اً ،كشركة
الطيران األردنية التي كانت تسير
رحلتين يوميا ً إلى دمشق وحلب.
وال ش� ّ
�ك ف��ي أنّ األردن الرسمي
سيستفيد من األزم��ة السورية من
حيث أنه تلقى وسيتلقى مساعدات
م��ال��ي��ة ل��ق��اء استقباله الالجئين
ال��س��وري��ي��ن( ،رغ����م ت��ص��ري��ح��ات
مسؤوليه بأن يتلقى ما نسبته 29
ف��ي المئة م��ن أك�لاف استضافتهم
فقط فما دون ذل���ك) ،حيث تدعم
ال��م��س��اع��دات المقدمة إل��ى األردن
بالعمالت األجنبية استقرار سعر
ص��رف الدينار األردن���ي ،فضالً عن
المكانة المعنوية التي يكسبها األردن
تجاه الغرب األوروب���ي وال��والي��ات
المتحدة ،وهذا ما يحقق له مكاسب
أخرى ،فيما يتض ّرر المواطن األردني
والقطاع الخاص ،بأشكال مختلفة،
من دون أن يجدا من يعوضهما عن
هذه األضرار.
بكلمات يتضح من خالل شهادات
خ��ب��راء اقتصاديين ورج���ال أعمال
أردنيين ،أنْ ال مصلحة لألردن البتة
من استمرار األزمة في سورية ،وليس
فقط إغ�لاق معبر جابر األردن��ي مع
سورية ،وهو اإلغالق الناجم عن تمدّد
العصابات اإلرهابية في المنطقة
الحرة السورية األردنية المشتركة
وفي معبر نصيب .وبمعنى أوسع
ليس من مصلحة األردن اقتصاديا ً
وأمنيا ً التورط في أي عمل أو تحالف
إقليمي أو دولي معاد لكل من سورية
والعراق وليبيا واليمن ،وإنّ مصالح
األردن السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة،
وك��ذل��ك األمنية ،ه��ي ف��ي التنسيق
مع هذه الدول مباشرة ض ّد اإلرهاب
حتى اجتثاثه   .

الجمارك ال�سورية �أ�صدرت قرار ًا بدمج البيانات
أصدرت المديرية العامة للجمارك السورية
ال��ق��رار رق��م  62ال���ذي يتضمن ع��دم السماح
بتسجيل أي بيان جمركي بأكثر من فاتورة
واحدة.
وأك��د مدير ع��ام الجمارك مجدي الحكمية
أنّ القرار رقم « 62ليس ق��رارا ً جديداً ،إنما هو
تعديل للقرار السابق الخاص بحاالت السماح
بدمج البيانات الجمركية العائدة إلى البيانات
الجمركية وبيانات الحمولة بأكثر من فاتورة،
بما ينسجم مع التعديل الجاري على التعرفة
الجمركية المتناسقة النافذة والتي ت ّم فيها

ضغط عدد من شرائح الرسوم الجمركية من
 13شريحة إل��ى  5ش��رائ��ح فقط وتخفيض
الرسوم الجمركية إلى ما ال يتجاوز  30بالمئة
من قيمة البضاعة المستوردة» ،مشيرا ً إلى «أنّ
التعليمات السابقة ال تسمح بدمج البيانات إذا
كان الرسم المفروض على البضاعة يتجاوز 3
في المئة».
وأض��اف الحكمية« :حاليا ً وفي ضوء عدم
وجود رسم مقداره  3في المئة حيث أصبحت
ال��رس��وم  1و 5و 10و 20و 30في المئة ،تم
السماح بالدمج ،بصرف النظر عن نسبة الرسم

ميركل :حري�صون على تطوير
التعاون االقت�صادي مع رو�سيا
أعلنت المستشارة األلمانية
أن��ج��ي�لا م��ي��رك��ل «أنّ أل��م��ان��ي��ا
حريصة جدا ً على تطوير التعاون
االقتصادي مع روسيا ،بغض النظر
عن أنّ العالقات بين البلدين تشهد
حاليا ً تناقضات سياسية».
ون���ق���ل م���وق���ع روس���ي���ا ال��ي��وم
ع��ن م��ي��رك��ل ق��ول��ه��ا ف��ي المنتدى
االق���ت���ص���ادي ف���ي س��ت��رال��س��ون��د
األلمانية« :إنّ هناك إمكانية إلقامة
منطقة تجارة حرة مع روسيا في
المستقبل» ،الفتة إلى أنه «يجب
ح ّل االختالفات السياسية بالحوار
الديبلوماسي وت��ق��ري��ب الفضاء
االقتصادي المشترك خطوة وراء
خطوة».
من جهة ثانية ،أكدت المستشارة
األلمانية في كلمتها أمام المنتدى
أهمية تنفيذ ات��ف��اق��ي��ات مينسك
لتسوية األزمة في أوكرانيا رغم ما
يواجه هذه العملية من صعوبات
مضيفة «أنّ االتفاقيات الموقعة
سابقا ً بين أوكرانيا ومولدافيا حول

الشراكة مع االتحاد األوروبي غير
موجهة في أي حال من األحوال ض ّد
مصالح روسيا».
يذكر أنّ آالف األشخاص تظاهروا
في برلين وميونيخ ومدن المانية
أخ���رى أول م��ن أم���س ،احتجاجا ً
على اتفاقية مزمعة للتجارة الحرة
بين االتحاد األوروب���ي والواليات
المتحدة األميركية.

شريطة أن تخضع البضاعة لرسم جمركي
واحد مهما كان مقداره ورسم إنفاق استهالكي
واحد وكذلك السلفة على ضريبة الدخل».
وأوض���ح «أنّ ال��ق��رار يستثني البضائع
العائدة إلى الجهات العامة وجهات القطاع
ال��ع��ام وال��م��ن��ظ��م��ات الشعبية والمنظمات
العربية والدولية والسفارات والمواد األولية
لصناعة األدوية البشرية والبيطرية والزراعية
واللقاحات والكواشف المخبرية للتحاليل
الطبية والبضائع المصنعة في المناطق الحرة
ومستوردات شركات النفط ومقاوليها ومواد

وتجهيزات لزوم تشغيل محطات الخليوي»،
الفتا ً إلى «أنّ الغاية من هذا القرار هي ضبط
ح���االت دم��ج البيانات الجمركية وبيانات
الحمولة التي ي��راد منها التالعب على مقدار
الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى
التي تستوفيها إدارة الجمارك وقصرها على
الحاالت الضرورية ج��دا والتي ال تحتمل أي
درجة مخاطرة أو مداورة ،من دون أن يتعارض
ذل��ك مع مصلحة التاجر بالتخفيف من عدد
البيانات الجمركية التي يتوجب على التاجر
تقديمها إلى الجمارك بمستورداته».

م�صر تفر�ض ر�سوم حماية على م�ستوردات
حديد الت�سليح وال�سكر الأبي�ض
أعلنت مصر أم��س ،ف��رض رسوم
حماية «نهائية» على واردات حديد
التسليح بنسبة ثمانية في المئة
لمدة ثالث سنوات لحماية الصناعة
المحلية ورس��وم حماية «موقتة»
بنسبة  20ف��ي المئة على السكر
األب��ي��ض ل��م��دة  200ي���وم لحماية
المنتجين المحليين في ظ ّل ارتفاع
الواردات الذي يؤثر عليهم سلباً.
وأشار مسؤول في وزارة الصناعة
والتجارة المصرية إلى أنّ «تطبيق
رسوم الحماية على واردات السكر
سيبدأ فور نشر القرار في الجريدة
ال��رس��م��ي��ة ،أم��ا ق���رار ف��رض رس��وم
نهائية على واردات حديد التسليح
فإنه سينفذ اعتبارا ً من الثاني من
أيار المقبل».
وفرضت مصر في تشرين األول
الماضي رس��وم حماية موقتة على
واردات حديد التسليح بنسبة 7.3
في المئة لمدة ال تتجاوز  200يوم
بهدف حماية الصناعة المحلية من
الواردات األجنبية الرخيصة.

وقالت وزارة الصناعة في بيان
أم���س« ،إنّ رس���وم ال��ح��م��اي��ة على
واردات حديد التسليح لن تقل عن
 408جنيهات للطن ألغراض البناء
لمدة ث�لاث سنوات تحرر تدريجيا
سنوياً 408،جنيهات للطن في
السنة األولى و 325جنيها ً للطن في
السنة الثانية و 175جنيها ً للطن في
السنة الثالثة».
وي��ت��راوح إن��ت��اج مصر اإلجمالي
من حديد التسليح بين ستة وسبعة
ماليين طن سنوياً.
وأض���اف بيان وزارة الصناعة:
«إنّ الوزير منير فخري عبد النور
أص��در ق���رارا ً بفرض رس��وم وقائية
موقتة بنسبة  20في المئة في ح ّد
أدنى  700جنيه (على واردات السكر
األبيض) لحين استكمال إج��راءات
التحقيق ف��ي ال��زي��ادة الكبيرة في
الواردات المصرية من السكر األبيض
خالل  2014والربع األول من ،2015
ما تسبب في إلحاق الضرر ببعض
مؤشرات الصناعة المحلية».

وتسمح ق��واع��د منظمة التجارة
العالمية بفرض «رس���وم حماية»
موقتة إذا زادت ال����واردات زي��ادة
م��ف��اج��ئ��ة غ��ي��ر م��ت��وق��ع��ة ذات آث��ار
سلبية ،وإذا سعت الدولة التي تريد
فرض الرسوم إلى أخذ آراء األطراف
المعنية أوالً،
لكنّ استخدامها يخضع لتدقيق
متزايد من قبل السلطات خشية أن
تكون سبيالً ل��ل��دول إل��ى االلتفاف
على قواعد التجارة المعتادة التي
تحظر المعاملة غير العادلة للسلع
األجنبية .ونقل البيان عن عبد النور
ق��ول��ه «ه���ذه الهجمة ال��ش��رس��ة من
واردات السكر األبيض جاءت نتيجة
النخفاض األسعار العالمية بصورة
لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاما ً
وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة
السكر المصرية تصل ف��ى الوقت
القريب إل��ى ح��وال��ى مليار جنيه،
هذا فضالً عن خسائر الموردين من
مزارعي قصب السكر والبنجر وهم
من صغار المزارعين».

