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  متعثرة بانتظار توافق حكومي حول األعباء الضريبية2010موازنة            

 
كما هو معروف، تعبر الموازنة في أي بلد عن توجهات حكومته اإلقتصادية واالجتماعية وخياراتها وآليتها التنفيذية، لذا                   

بعد .  فإن التأخر في إقرارها هو دليل ضعف في فعالية العمل الحكومي وإنعاكس ألزمة سياسية داخلية أو أمنية خارجية طارئة                   

 قيد الدراسة مما يعكس جلياً عدم       2010مرور ست شهور على تعيين حكومة سعد الحريري الجديدة ال يزال مشروع موازنة               

 .التوافق داخل الحكومة حول التوجهات التفصيلية الخاصة بالسياسات اإلقتصادية واالجتماعية

يجمع المراقبون على أن جانب النفقات في الموازنة لم يعد يمثّل عقبة رئيسية أمام اعتمادها بعد أن جرى التفاوض وتم                      

االتفاق على حصص الوزارات المختلفة، وان المعضلة الكأداء تكمن في كيفية زيادة اإليرادات لتغطية النفقات، فيما برز توجه                   

واضح لدى الحكومة لرفع مستوى النفقات ليس فقط لتغطية لنفقات الجارية والمستحقات الجديدة بل أيضاً العتماد نفقات                     

 . استثمارية كبيرة الحجم

 17، من   %20 بنسبة   2010وفي هذا الخصوص، قدرت المصادر الرسمية والصحفية ارتفاع النفقات في مشروع موازنة             

 مليار ليرة لبنانية للنفقات     2500وعلم أيضاً أن مشروع الموازنة سيخصص        .   ألف مليار ليرة   20،2ألف مليار ليرة إلى     

وفي هذا السياق،   .   مليار ليرة لبنانية   850 أضعاف عنها في مشروع الموازنة السابقة والتي بلغت           3االستثمارية أي بزيادة    

 200أشير إلى أن النفقات االستثمارية ستطال بشكل أساسي قطاع الكهرباء، بناء السدود، وصيانة الطرقات، كما خصص مبلغ                  

 . مليار ليرة للتقديمات الصحية

مرتفعةً %  22 نموا قدره    2009إذاً المشكلة الرئيسية باتت أالن في توفير القدر المناسب من اإليرادات التي سجلت في                

 ألف مليار   15وتتوقع الحكومة لهذا العام استمرار زيادة اإليرادات بالنسبة نفسها أي بحيث تصل الى            .   ألف مليار ليرة   12إلى  

 .  آالف مليار ليرة لبنانية6 بنحو 2010نتيجة لذلك، تقدر الحكومة عجز الموازنة ل. ليرة

بحسب التقديرات ما انعكس إيجاباً على       %  9 و 7 نمواً اقتصاديا تراوح بين       2009والجدير بالذكر، أن لبنان حقق في        

، األمر  %5، فإن أفضل التوقعات تقدر حجم النمو خالله بـ           2010أما لـعام .  اإليرادات التي ازدادت بنسبة عالية كما أردفنا      

من الموازنة أو القبول    %  25الذي يفرض على الحكومة اعتماد زيادة في الضرائب لتغطية العجز المرتقب وإلبقائه في مستوى               

  %. 30بمستوى عجز مالي حكومي أعلى يمكن ان يقارب 

من جهة اخرى ال تستطيع الحكومة التعويل كثيرا على المساعدات الخارجية لحل الضائقة المالية حيث علم أن إجمالي ما                    

 )                    للتتمة........(فيما % 63بلغ  -3حصلت عليه الحكومة اللبنانية من المساعدات التي أقرت في باريس 

) �#01 ��&11 (  
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وزارة االقتصاد تقلب الحقائق االقتصادية لتبرر 

  لهاثها وراء منظمة التجارة العالمية
ركزت رشا ابو زكي في تحقيقها لصحيفة األخبار عن انضمام            

إلجراءات التي تفرضها الدول    منظمة التجارة العالمية على ا    لبنان الى   

 القطاعات   لبنان،  متسائلة عن امكانية حماية      على صادرات »  الغنية«

التزامها بكل    اإلنتاجية في ظل حكومة ال تتردد في اإلعالن يومياً عن         

 !شروط االنضمام مهما كانت نتائجها كارثية؟

 إجراء  240   أيلول من العام الماضي      11وأحصت ابو زكي حتى     

العربية   حمائياً تطبقها حكومات الدول المتقدمة على صادرات الدول        

تقم الدول العربية بأية إجراءات       وفي المقابل لم  ).  ومن ضمنها لبنان  (

ولم تتقدم ولو بشكوى       ذات أثر مماثل لحماية منتجاتها الوطنية،       

وفي هذا السياق   .  واحدة ضد الحكومات التي تفرض عليها تلك القيود       

الدراسات بحسب ابو زكي، إلى أن لبنان يحتل المرتبة السابعة             تشير

تأثراً مباشراً باإلجراءات الحمائية التي       بين الدول العربية التي تأثرت    

المؤشرات المقلقة التي قدمتها ممثلة       لكن تلك .  فرضتها الدول الغنية  

خالل اجتماع تحت عنوان      االتحاد العام للغرف العربية عال الصيداني     

السابع لمنظمة التجارة     تحضير الدول العربية للمؤتمر الوزاري     «

الحاضرين بعدما ألقى     ، أثارت الدهشة التي أصابت عدداً من      »العالمية

عاصي كلمته    وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي عبر ممثله مالك       

 التي حاولت قطع الطريق مسبقاً على كل من يقول إن لبنان ليس              

لبنان "فقد شدد ممثل الصفدي على إن        .  حاضراً لالنضمام للمنظمة  

مقاربة تنموية أولت التكامل بين األبعاد        اعتمد منذ ما يقارب العقدين    

ولبنان سينهي ملفات    ...  التنمية  االقتصادية واالجتماعية لعملية   

 ."قريباً االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية

من جهتها شرحت الصيداني أن اإلجراءات التمييزية التي            

من %  95المتقدمة ضد الصادرات العربية  تمثّل نحو          فرضتها الدول 

إجمالي اإلجراءات الحمائية، فيما مثّلت اإلجراءات المتعلقة بتحرير          

الباقية منها، الفتة إلى أن دولة اإلمارات واجهت الكم           التجارة الحصة 

هذه اإلجراءات الحمائية، تلتها المملكة العربية السعودية،          األكبر من 

فاألردن، والكويت، وسوريا، ولبنان، والبحرين،        ثم سلطنة عمان،  

 . وقطر، ومن ثم العراق
� ا8ول ١٤ا�78�ر <%�& ٢٠٠٩  

 

 
 

والوزير الصفدي أكد التزام لبنان ... 
 باالنضمام الى منظمة التجارة العالمية

أكد وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي ان الحكومة اللبنانية ملتزمة          
بعملية انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية بما يتوافق مع المصلحة           
االقتصادية الوطنية مؤكداً خالل استقباله وفدا من الممثلية التجارية            
االميريكية لمنطقة الشرق االوسط ان الحكومة ستتابع مع المجلس النيابي          

منظمة العملية اقرار القوانين الضرورية لتسهيل انضمام لبنان الى            
 .الدولية

 2009 1 ك18ا��>�ر 

 
منظمات المجتمع المدني العربي وضرورة تعرية 

 !منظمة التجارة العالمية
ركزت رشا ابو زكي في تقرير نشر في صحيفة األخبار عن              

 على تهافت الدول العربية لالنضمام إلى         منظمة التجارة العالمية  

المنظمة، في وقت أصابت األزمة المالية مبادئها في الصميم، وفيما           

 .تندفع الدول الكبرى للتفكير في حماية قطاعاتها المنتجة

تساءلت أبو زكي عن موقف المجتمع المدني العربي في هذا             

المشهد، مشيرة إلى وجود مسألتين محوريتين تحكمان عمليات           

تفاوض وانضمام الدول العربية إلى منظّمة التجارة العالمية، المسألة          

األولى تتمثّل في مستوى قدرات تلك للحكومات على التفاوض مع            

الدول الكبرى المهيمنة في المنظمة، والتي تعمل على جعل الدول             

النامية أسواقاً لمنتجاتها مهما كان الثمن، والمسألة الثانية هي طبيعة          

 . العالقة ما بين المجتمع المدني والحكومات العربية

ورأت أبو زكي أنه لم يتحقق أي نجاح في كلتا المسالتين،               

فالحكومات ال تأخذ بآراء المجتمع المدني على الرغم من أنه المتأثر            

األول بتداعيات االنضمام،  في حين ان المجتمع المدني ال يعمل على             

وفي الوقت نفسه تخضع    .  مواجهة االستهتار الحكومي بحزم وجرأة    

الحكومات للضغوطات في عمليات التفاوض لتجعل من اقتصادات           

وفي  هذا   .  دولها النامية مكشوفة من دون أي نوع من الحماية          

تونس (السياق اشارت ابو زكي الى تجارب اربعة بلدان عربية             

التي بينت جلياً اآلثار السلبية التي تصيب        )  ولبنان والمغرب ومصر  

 الى منظمة   الفئات المهمشة والقطاعات اإلنتاجية نتيجة االنضمام       

 .التجارة العالمية
 2009 2 ت12ا$�7�ر  

 
انضمام لبنان الى منظمة التجارة : وزارة االقتصاد

 سيحدث تأثيرا محدودا على الزراعة
لفتت وزارة االقتصاد والتجارة الى ان خفض التعرفة على             

المستوردات من الخضار، كجزء من عملية انضمام لبنان الى منظمة           



التجارة العالمية، سيكون له تأثيراً محدوداً على كل المنتجين              

والمستهلكين، اذ ان معظم هذه المستوردات تأتي من بلدان تخضع            

لكن الوزارة  .  لرسوم جمركية منخفضة جدا أو ال تخضع لها بتاتا          

اعتبرت انه قد يكون لهذا التأثير وقعاً مختلفاً على المستواردات من            

الفاكهة، اذ قد يؤدي اعتماد تعرفة مخفضة عليها الى انخفاض              

. االسعار بدورها على المستهلكين والشركات الزراعية الصناعية         

وافاد تقرير ليبانون زيس ويك الذي يصدر عن مجموعة بنك بيبلوس           

 في المئة من    83 في المئة تقريبا من مستوردات الفاكهة و        51ان  

مستوردات الخضار تأتي من بلدان عربية واوروبية سبق وابرم معها          

%) 98(لبنان اتفاق تجارة حرة، في حين ان كل صادرات الخضار             

تذهب الى تلك الدول المنضوية في اتفاقية منطقة         %)  99(والفاكهة  

 . التجارة الحرة العربية الكبرى
 2009 2 ت26ا��E�ر 
Daily Star  272009 2 ت 

 
اقليمي تحضيري عربي  لبنان يشارك في اجتماع

 حول منظمة التجارة العالمية
شارك لبنان في اجتماع خبراء رفيع المستوى من الدول العربية           

للتحضير للمؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية، نظمته          

تطرق مالك عاصي ممثل    و).  أسكوا(اللجنة االقتصادية لغربي آسيا      

الى مختلف مراحل عملية      وزارة االقتصاد والتجارة خالل االجتماع     

 1999انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، التي بدأت في عام           

وأوضح العاصي أن هذه العملية تترافق مع        .  وشارفت على نهايتها  

سلسة من االصالحات التشريعية المطلوبة للتأكد من ان نظام التبادل           

الخارجي اللبناني يتماشى بشكل تام مع جميع  اتفاقيات المنظمة،            

 . مشاريع قوانين جديدة للمناقشة6مشيراً إلى انه قد تم تحضير 

 2009 2 ت12الشرق 
 !�O  2009 2 ت12ا��)

 
شلل البرلمان والحكومة يؤخران انضمام لبنان الى 

 منظمة التجارة العالمية
كتب المحلل الفونس ديب، ان لبنان لم يحرز تقدما كبيرا، كما             

كان متوقعا في جولة المفاوضات السابعة النضمامه الى منظمة            

 2009  1 ت   28-27التجارة العالمية التي تمت في جينيف يومي         

السباب عديدة ابرزها عدم تمكنه بعد من إقرار سلسلة مشاريع              

القوانين المقترحة وبعض اإلجراءات الوزارية المطلوبة وذلك بسبب         

وأضاف ديب انه لم يتم حتى      .  الفراغ الحكومي وشلل مجلس النواب    

وقته تحديد موعد الجولة الثامنة للمفاوضات، وابقي ذلك التاريخ            

 . رهن استجابة لبنان لما هو مطلوب
 !�O 2009 2 ت9ا��)
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 أقراص الفالفل وجبة إسرائيلية الصنع

كانت جمعية الصناعيين اللبنانيين قد كشفت سابقا عن قرصنة           

إسرائيل للتراث اللبناني بادعاء إسرائيل أن أصل ومنشأ مأكوالت           

لبنانية ومشرقية عريقة كالحمص بطحينة والتبولة والكبة هما من           

وبعد تلك المأكوالت جاء أالن دور        .  التراث والتقاليد اإلسرائيلية  

. الفالفل، األكلة الشعبية لدى دول المشرق كافة ومنها لبنان طبعاً            

ومن أجل التصدي إلمعان إسرائيل في سرقة مأكوالت المنطقة اشارت          

جمعية الصناعيين الى أنها سترد على قرصنة إسرائيل بالقيام بصنع           

أكبر قرص فالفل في العالم وتسجيله في موسوعة غينس لألرقام            

القياسية للتذكير بأن الفالفل هي من أصل لبناني عربي وشرقي ال             

 .إسرائيلي
� ا�Q�P	6ا�78�ر  <%�& 2009 
�  ا�Q�P	6ا��%ق  <%�& 2009 

 !�O� ا�Q�P	6ا��)<%�& 2009 
 

 

 !اسرائيلية مع صورة االرزة" طحينة األرز"
أعلنت وزارة االقتصاد والتجارة، بأنها حصلت على وثائق تدين          

االنتهاكات اإلسرائيلية على الرمز الوطني اللبناني باستخدام إحدى          

مع عالمة األرزة  وهو ما      "  طحينة األرز "الشركات اإلسرائيلية السم    

يشكل اعتداء فاضح على التراث اللبناني وعلى التسميات والمؤشرات         

 .الجغرافية اللبنانية وفي طليعتها شجرة األرز ومنطقتها
� ا8ول28ا��E�ر <%�& 2009 

 

 

عرب إسرائيل ينافسون اللبنانيين في تحضير 
 التبولة

إننا نحضر أربعة أطنان من التبولة لتسجيل رقم قياسي جديد في           "

هذا التحدي المطبخي لسكان مدينة شفى عمرو         "  موسوعة غينس 

الفلسطينية في األراضي المحتلة تكرر الخطأ السابق لبلدة مجدل            

شمس الجوالنية، التي قام أهلها بإعداد أكبر طبق تبولة، سجل باسم            

وعليه فإن إعداد صحن التبولة العمالق سيدعم مرة         .  دولة االحتالل 

اخرى محاوالت الدولة العبرية المتكررة لسلب المطبخ العربي،            

 .بتسجيله باسم دولة االحتالل

 9200تشرين الثاني14النهار 

 2009تشرين الثاني14األخبار 
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 األولى 11استقرار العجز التجاري في األشهر الـ
 2009من 

سجل الميزان التجاري عجزاً تراكمياً في األشهر األحد عشر            

 مليون دوالر في مقابل عجز بقيمة       740 ملياراً و    11األولى بمقدار   

 ، أي    2008 مليونا للفترة عينها من عام          775 ملياراً و   11

  %. 0.2 مليوناً ونسبته    35بانخفاض طفيف في قيمة العجز مقداره       

بدورها، لم تشهد الئحة الصادرات أي تغيير يذكر في المراتب الخمس           

األولى، إذ استقرت صادرات اللؤلؤ واألحجار الكريمة وشبه الكريمة          

 مليون  969والمعادن الثمينة في المرتبة األولى بقيمة اجمالية بلغت         

وحلت اآلالت وأجهزة   .  من مجمل الصادرات  %  31دوالر ونسبتها   

، %)  15( مليونا 458المعدات الكهربائية في المرتبة الثانية بقيمة        

 مليونا  279فمنتجات المعادن ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بقيمة        

 260ثم منتجات صناعة األغذية في المرتبة الرابعة بقيمة          %).  9(

فيما حلت صادرات الورق ومصنوعاته في المرتبة          %)  9(مليوناً

من مجموع  %  7 ماليين دوالر أو ما نسبته        210الخامسة بقيمة   

 .الصادرات
 2009 آ��Pن ا8ول 29ا��E�ر  

 
 : 2009 1انعكاس احصاءات التجارة في ت

 %14وانخفاض االستيراد  %28ارتفاع التصدير 
أظهرت اإلحصاءات التي تصدرها الجمارك اللبنانية تغيراً جذرياً         

، وتمثل ذلك   2009في حركة التجارة الخارجية في تشرين األول          

بتراجع قيمة المستوردات وإعادة التصدير في ذلك الشهر بنسبة            

مقارنة مع قطاع الترانزيت والصادرات الذي ارتفع ألول مرة          %  14

وقد انعكس ذلك التحول على نتائج الميزان       .  منذ شهور %  28بنسبة  

ـ          % 22التجاري الذي انخفض عجزه في تشرين األول بنسبة تفوق ال

، كما ادى ذلك الى تقليص خسارة        2008مقارنة مع تشرين الثاني   

الصادرات واعادة التصدير خالل األشهر العشرة األولى من العام            

 2009ونتيجة لذلك بلغت قيمة عجز الميزان التجاري في          .  2009

 مليون دوالر، فيما انخفضت     500 مليارات و  10حتى تشرين االول    

 مليون  781الى مليارين و     %  4الصادرات للفترة نفسها بنسبة      

 .  دوالر
 !�O� ا�Q�P	25ا��)<%�& 2009 

 

 مشروع تعزيز الصادرات الزراعية إلى أوروبا
تقوية قدرات إنتاج وتسويق    "  عقدت اللجنة التسييرية لمشروع     

اجتماعها األول في بيروت، للتباحث في      "  المنتجات الزراعية اللبنانية    

مسار تنفيذ المشروع الذي يتضمن الى جانب اعداد الدراسات، العمل           

على انشاء مركز نموذجي للتوضيب وتطوير أسواق الجملة، والسيما         

في ظل االتفاقات التي وقعها لبنان مع منظمة التجارة العالمية              

ويذكر ان المشروع هو ثمرة اتفاق بين  وزارة          .  واالتحاد األوروبي 

الزراعة ومكتب التعاون التابع للسفارة االيطالية في بيروت، وبتنسيق         

وقد حددت وثيقة   .  مع منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة      

المشروع  أهداف عدة منها ازالة العوائق أمام المنتجات الزراعية            

اللبنانية في األسواق المحلية والعالمية، تنظيم استخدام مدخالت           

اإلنتاج، تحسين إجراءات الصحة النباتية، معامالت ما بعد الحصاد،          

التتبع، تسهيل اإلقراض لصغار المزارعين ، تحديث المختبرات ،            

 .وتطوير برامج مراقبة الملوثات وترسبات المبيدات
� ا8ول 30ا�78�ر <%�& 2009 

 

 لبنان واالردن وتعزيز التبادل التجاري الزراعي
األردنية المشتركة    –عقدت اللجنة الفنية الزراعية اللبنانية        

اجتماعاً في بيروت، ناقش خالله المجتمعون القضايا المشتركة، وفي         

وقد تطرق االجتماع   .  مقدمتها حركة تبادل السلع الزراعية بين البلدين      

الى كيفية توحيد المعايير والقواعد الفنية والمواصفات القياسية           

كما جرى بحث كيفية    .  والشروط الصحية ووضع اآلليات الالزمة لذلك     

تبادل الخبرات في مجاالت عدة منها االرشاد الزراعي، التشجير،            

البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا، الثروة الحيوانية، االنتاج النباتي        

واآلفات النباتية، استصالح األراضي والري، والمشاريع التنموية         

وفي الختام تم تشكيل لجنة فنية        .  لجهة التنفيذ والتقويم واألداء    

مشتركة لمتابعة كل تلك المواضيع، وللبحث في مشاريع مذكرات            

 .التفاهم الزراعية، تمهيداً إلقرارها وتوقيعها ووضعها موضع التنفيذ
� ا8ول 20ا�78�ر <%�& 2009 

 

اوروبية  لتعزيز القدرة التنافسية –اتفاقية لبنانية 
 للقطاع الخاص 

 مليون  14وقع لبنان مع االتحاد األوروبي اتفاقية هبة بقيمة           

 سنوات لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص         4يورو ومدتها   

وتتضمن الهبة بحسب بيان مجلس اإلنماء واإلعمار البنود         .  اللبناني

 7.7 مليون يورو لتحسين بيئة األعمال التجارية،           1.3:  التالية

 4ماليين يورو لتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتطور،             

ماليين يورو لتسهيل مطابقة المنتجات والخدمات اللبنانية مع المعايير         

 . الدولية
 2009 آ��Pن ا8ول 10ا�)%�0  

 L’Orient Le Jour 10 December 2009 



 بعثة تجارية مصرية لزيادة التبادل التجاري
 نحو  2008بلغ حجم التبادل التجاري بين لبنان ومصر عام           

 مليون دوالر أميركي شكلت الصادرات اللبنانية إلى مصر نحو           585

وفي هذا السياق قامت بعثة تجارية      .   مليون دوالر أميركي منها    127

 شركة مصرية بزيارة لبنان خالل تشرين         55مصرية تضم نحو     

، من أجل عقد لقاءات مع شركات لبنانية متخصصة في          2009الثاني  

استيراد سلع متنوعة منها الخضروات والفاكهة، المالبس الجاهزة،         

المعادن، الكيماويات، األجهزة الكهربائية، المواد الغذائية، المنتجات        

 .البالستيكية، األدوات الصحية، قطع غيار السيارات وغيرها
� ا�Q�P	 17ا��>�ر <%�& 2009 

 
 في سوريا" غير مرغوبة"اللبنانية "  ريم"شركة 

وجهت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية السورية كتاباً إلى          

وزارة الصناعة السورية تشير فيه إلى أن منتجات شركة الريم             

اللبنانية التي تبيع المياه الطبيعية المعبأة في السوق السورية تحت           

، مخالفة للمواصفات    "الشام، الريم، والريس   "العالمات التجارية    

السورية لجهة نسبة وجود الجراثيم والخمائر والفطور، وذلك بحسب         

. نتائج تحليل العينات التي أثبتت عدم صالحيتها لالستهالك البشري         

والمعروف أن السوق السورية تمثل أكبر األسواق لمبيعات المياه           

 ماليين دوالر،   4.750المنتجة في لبنان إذ يصدر لبنان ما قيمته           

 .أو ما يوازي مليون دوالر % 21.2وتستحوذ سوريا على 
� ا�Q�P	 21ا�78�ر<%�& 2009 

 
مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ وتعزيز العالقات 

 التجارية مع لبنان
 مليون  65بلغ مجموع التبادالت التجارية بين هونغ كونغ ولبنان         

% 12، كما سجلت ارتفاعا بنسبة       2008دوالر أميركي في العام      

 علما ان صادرات     2009 األولى من العام      10خالل األشهر الـ     

وتعتبر .   ماليين دوالر  4المجوهرات من هونغ كونغ إلى لبنان بلغت        

هذه اإلحصاءات مؤشراً على مدى توافر الفرص أمام الشركات             

اللبنانية للتوسع في التبادل التجاري على المستوى الدولي خصوصا          

وجدير بالذكر ان   .  وأن لبنان يعد سوقاً ناشئة تتمتع بإمكانيات هائلة        

مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ قدم خالل زيارته األخيرة للبنان             

عرضاً إلى الشركات اللبنانية عن برنامج رعاية التجار الذي تبلغ            

 مليون دوالر والذي يمكن للشركات اللبنانية ان تستفيد          10.3قيمته  

ويشتمل البرنامج على دعم لتغطية تذاكر سفر وإقامة فندقية           .  منه

 .مخفضة للتجار لحضور المعارض التجارية التي ينظمها المجلس
 2009 آ��Pن ا8ول9ا�)%�0 
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لبنان سادس : مؤشر روابط التجارة الخارجية

 إقليمياً
حقق لبنان أداء جيداً وفق مؤشر روابط التجارة الخارجية             

(LSCI)            الذي يصدر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

 من بين   6 بلداً في العالم والمرتبة      162 من بين    34محتال المرتبة   

يهدف المؤشر إلى   .   بلداً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا       18

قياس مستوى االنخراط في الطرق العالمية للشحن البحري، كما يشير          

وبحسب .  أيضا إلى مدى قدرة البلد على ولوج األسواق العالمية           

الدراسة التي وردت في النشرة األسبوعية لبنك عودة، يتبين ان لبنان           

جاء في المرتبة السادسة من حيث القدرة للوصول إلى األسواق             

العالمية من خالل طرق النقل الخاصة به والمتطورة نسبياً، خصوصاً           

 .فيما يتعلق بخدمات النقل البحري
 2009 آ��Pن ا8ول 12ا��E�ر 

Lorient Le jour18 december2009 

 

 

برنامج دعم الصادرات الزراعية يعيد الثقة 
 بالمنتجات الزراعية في األسواق الخارجية

بينت اإلحصاءات التي نشرها البرنامج الوطني لدعم الصادرات         

 حدوث نمو في القطاع الزراعي اللبناني        Export Plusالزراعية  

مقارنة مع  %  6 نحو   2008بحيث بلغت نسبة هذا النمو في العام         

، وان مجموع ما تم تصديره في النصف األول من العام            2007العام  

وتجدر اإلشارة  .   ألف طن من الفاكهة والخضار     203 بلغ نحو    2009

 يسعى إلى فتح أسواق جديدة لتسويق       Export Plusإلى أن برنامج    

المنتجات الزراعية اللبنانية، وإلى خلق ثقافة جديدة لدى المزارعين          

والمصدرين من خالل اطالعهم على المعايير العالمية المعتمدة في           

وقد ساهم هذا   .  حلقة اإلنتاج الزراعي، من الحقل إلى التسويق        

البرنامج في استعادة الثقة بالمنتجات الزراعية اللبنانية في األسواق          

 . الخارجية
 2009 آ��Pن ا8ول 4ا�)%�0 

 200آ��Pن ا8ول 4ا��E�ر 
� ا�Q�P	 27ا��>�ر <%�& 2009 
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في أيلول % 20تراجع الصادرات الصناعية

 الماضي
في أيلول  %  20.31تراجعت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة    

 216، حيث بلغت    2008، مقارنة بالشهر نفسه من      2009من عام   

من الصادرات اإلجمالية في الشهر     %  78مليون دوالر أي ما يمثل       

ووفقاً لالحصاءات التي نشرتها وزارة الصناعة، تراجعت        .  المذكور

قيمة الصادرات الصناعية خالل األشهر التسعة األولى من عام             

مقارنة بالفصول الثالثة   %    15.24، تراجعاً حاداً، بلغت نسبته    2009

 . مليار دوالر1.931 بحيث بلغت2008األولى من العام 

وأشارت االحصاءات الى ان قطاع االالت واالجهزة والمعدات           

الكهربائية احتل المرتبة االولى بين القطاعات المصدرة حتى ايلول           

 في المئة   19.5 مليون دوالر، اي ما نسبته        377، مسجال   2009

من مجموع ما تم تصديره خالل هذه الفترة وجاء قطاع المعادن              

، %)11.4 مليون دوالر، بنسبة      221(العادية ومصنوعاتها ثانيا     

، اللؤلؤ  %)11.14 مليون دوالر،     215(الصناعات الغذائية ثالثا     

 مليون  200(واالحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة رابعا        

 172(، واالورق ومصنوعاته خامسا       %)10.35دوالر، بنسبة    

 8.35(  ، الصناعات الكيماوية سادسا     %)8.9مليون دوالر، بنسبة    

 مليون  155(، منتجات معدنية سابعا     %)8.35ماليين دوالر ، بنسبة     

 مليون  94(، ورنتجات ولدائن صناعية ثامنا        %)8دوالر بنسبة   

 77(، مواد نسيجية ومصنوعاتها تاسعا        %)4.86دوالر، بنسبة   

 ماليين دوالر،   3.47(، معدات النقل عاشرا     %)3.98مليون دوالر،   

 %). 3.47بنسبة 
 

� ا�Q�P	18ا�78�ر  <%�& 2009                                  
  L’orient le jour 24December2009 

 

 

سياسة فتح االسواق الوطنية امام المنافسة 
 ألم يحن أوان المراجعة بعد؟: الدولية

يشغل لبنان موقعاً متأخراً في الئحة المنافسة الدولية، مقارنة           

فنصيبه من الصادرات العالمية يقل     .  بمعظم الدول العربية غير النفطية    

عن نصف حصته من الناتج العالمي، بينما تتجاوز مستورداته ضعف          

هذه الحصة، فيما يتمتع لبنان بحجم من الودائع والتحويالت النقدية           

وتبين احدث اإلحصاءات   .  تفوق كثيرا مساهمته في االقتصاد العالمي     

عن مفارقات كثيرة، فلبنان من البلدان القليلة التي تصدر اقل من              

تقريباً لكل من    %  20المعدل العالمي (من ناتجها القومي     %  10

من %  40ويراكم سنوياً ما ال يقل عن       )  الصادرات والمستواردات 

العجز التجاري، كما يعتمد على الخارج في تأمين ثالثة أرباع حاجته            

 .  من السلع الزراعية والمصنعة

� ا8ول24ا�78�ر<%�&2009 

 

 

 "مدعومة"زراعتنا تفتقد الدعم، وزراعة جيراننا 
أكد رئيس نقابة مزارعي البطاطا جورج الصقر ونظيره األردني          

إبراهيم الترشيشي خالل حفل تكريمي أقامته النقابات الزراعية في           

البقاع على شرف الوفد األردني الزائر، على أن ثمة أزمة تصدير بين            

لبنان واألردن، حيث إن الشاحنات القادمة من لبنان متوقفة على             

الحدود األردنية، بسبب بعض العراقيل اإلجرائية، التي رتبت على           

وعليه طلب الصقر من الوفد األردني      .  المزارع اللبناني أعباء اضافية   

 .حل مشكلة الشاحنات المتوقفة والسماح لها بدخول االردن
� ا8ول22ا�78�ر  <%�& 2009 

 

 
صناعة األدوية في لبنان رهينة مصالح الوكاالت 

 الحصرية
أشار وزير الصحة خليفة إلى أن صناعة األدوية في لبنان تعد             

هزيلة قياساً إلى حجم السوق اإلقليمية والمحلية، فمنتجاتها ال تمثل           

% 92من مجمل استهالك األدوية في لبنان، في مقابل         %  8أكثر من   

للوكاالت الحصرية المتمثلة في شركات االستيراد المنضوية ضمن          

وأوضح خليفة أن حجم      .  جمعية مستوردي ومصدري األدوية     

االستثمار في هذا القطاع ال يزال هزيال بسبب غياب الحماية وعدم             

توافر أسواق لتصريف اإلنتاج، موضحاً ان السوق المحلية ترزح           

تحت سطوة شركات االستيراد، فيما األسواق الخارجية تخضع            

 ".براءات االختراع"الحتكارات الشركات الكبرى بذريعة 
� ا8ول24ا�78�ر <%�&2009 

 

 
 

 غرف نومنا تتعرض للغزو الخارجي
لم يعد حرفيو لبنان يقبلون على صناعة غرف النوم، بسبب تزايد           

استيراد غرف النوم الخشبية الجاهزة من الصين، ماليزيا، فرنسا،           

ايطاليا، تركيا، مصر، واندونيسيا التي أصبحت مصادر أساسية            

رخيصة لتلبية حاجات السوق المحلية في غياب أي تدخل رسمي             

وقد بينت آخر االحصاءات ان     .  لحماية المعتاشين من هذه الصناعة    

من مجمل  %  40حصة غرف النوم الجاهزة المستوردة ارتفعت إلى         

السوق، وان هذه النسبة تتزايد باستمرار منذ سنوات بحيث بان لبنان           



 طن سنويا من هذه السلعة، في مقابل إنتاج         4100يستورد أكثر من     

 أالف طن، فيما تغطي المستوردات مجمل الزيادة         7محلي ال يتجاوز    

 .سنوياً% 15 و 10في الطلب المقدرة بما بين 
� ا8ول31ا�78�ر <%�& 2009 

 

 

 بعد السيراميك، مصانع الورق مهددة باالنقراض
ال تزال الصناعات اللبنانية تتعرض للمنافسة غير المتكافئة او           

، يتهدد اإلفالس اليوم    "يونيسيراميك"المضبوطة، فبعد إفالس مصنع     

مصانع الورق، إذ إن استيراد الدفاتر المدرسية يتزايد على حساب            

اإلنتاج المحلي، الذي ال ينفك في البحث عن متنفس في األسواق              

 تزايد  2008 و   2007وتفيد اإلحصاءات أنه بين عامي      !  الخارجية

من الصين واندونيسيا والبرازيل،     %  59.4استيراد الدفاتر بنسبة     

فيما تراجعت حصة المصانع المحلية من السوق  اللبنانية               

 %.28بنسبة
� ا�Q�P	26ا�78�ر <%�& 2009 

 

 

 لبنان مركزاً لمافيا زيت الزيتون 
دعت الهيئات الزراعية إلى الشروع بتنفيذ خطة وطنية للقضاء          

فقد طالبت مصلحة حماية المستهلك     .  على بؤر تزوير زيت الزيتون    

بضرورة االستعانة بمديرية االستخبارات في الجيش اللبناني            

واألجهزة األمنية للكشف عن تلك البؤر ومداهمتها، والمطالبة أيضاً          

بحماية المزارعين في الكورة من تجار الزيت المستورد الذين             

يخفضون أسعار تنكة الزيت إلى درجة تمنع مزارعي الزيتون من            

 .منافستهم بسبب ارتفاع تكلفة انتاجهم
� ا�Q�P	 4ا�78�ر<%�& 2009 
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الرئيس الحص يدعو إلى قيام اتحاد عربي على 
 غرار األوروبي

االقتصاد السياسي اللبناني   "  نظم منتدى الحوار ندوة تحت عنوان       

، حاضر فيها الوزير    "وكيفية االنتقال من االقتصاد الريعي إلى اإلنتاجي      

السابق جورج قرم الذي أشار إلى الميزة السلبية التي يعاني منها             

االقتصاد اللبناني والتي تتمثل باعتماده على المساعدات الخارجية          

والموجودات المصرفية والتحويالت، داعياً إلى التحول نحو النشاطات        

االقتصادية ذات القيمة المضافة العالية في القطاعين الصناعي            

بدوره اعتبر الرئيس سليم الحص أن لبنان يعيش على          .  والزراعي  

مقومات االخرين في الوقت الذي تتنامى فيه المقومات الذاتية للدول           

األخرى، دعياً إلى قيام اتحاد عربي على غرار االتحاد األوروبي مبدياً           

أسفه من حالة التمزق التي تعاني منها الدول العربية اليوم بدالً من             

 .أن تتحد من أجل توسيع أسواقها االقتصادية
 2009 آ��Pن ا8ول 9ا�)%�0  

 

 

السيد نصر اهللا يدعو الدولة إلى حماية القطاعين 
 الزراعي والصناعي
ـ    السيد حسن نصر اهللا إشكاالت     "  حزب اهللا   "طرح األمين العام ل

الوضع االقتصادي الحالي في لبنان والمتمثلة بتدمير القطاعات            

اإلنتاجية الزراعية والصناعية، مؤكداً على أن أهم المسائل التي            

تحمي اإلنتاج الصناعي والزراعي هي قوانين الجمارك في حال أخذت          

واضاف نصراهللا  .  الدولة قراراً بحماية القطاعين الزراعي والصناعي     

انه عندما تفرض الدولة ضرائب على المستوردات وتعتمد قوانين           

للجمارك ولالستيراد مالئمة للقطاعين الزراعي والصناعي المحليين        

فإنها تحمي االقتصاد الوطني بشرط أن ال يستمر تهريب البضائع الى           

 .االسواق الداخلية
  2009 آ��Pن ا8ول 25ا�#��ة 

 
الحاج حسن يؤكد دعمه لبرنامج الصادرات 

 الزراعية
ـ            تطوير "  جدد وزير الزراعة حسين الحاج حسن، دعمه ل

مشروع دعم الصادرات الزراعية من خالل برنامج ايدال مع ضرورة           

�"ي   ا��و���وا���رة ����ن ���� 7���ر *� ���"*� ا(�)�ث وا��ر&% �$#�� ا�� ,+�ة 



�"ي   ا��و���وا���رة ����ن ���� 8���ر *� ���"*� ا(�)�ث وا��ر&% �$#�� ا�� ,+�ة 

إدخال وزارة الزراعة كشريك فاعل فيه، خصوصاً لجهة مراقبة            

كما .  المنتجات الزراعية وإجراء الفحوص الالزمة لها، قبل تصديرها       

شدد الحاج حسن على ضرورة ربط االتباع الزراعي بنظام تتبع كامل           

من مرحلة إعداد األرض للزراعة، وصوالً إلى مرحلة الحصاد لتأتي           

المنتجات متوافقة مع المواصفات الدولية، مؤكدا أن اإلنتاج الزراعي          

 .اللبناني يمكن أن يسوق بسهولة إذا ما تم االلتزام بالمعايير الدولية
 2009 آ��Pن ا8ول5ا��>�ر
 !�O  2009 آ��Pن ا8ول29ا��)
 2009 آ��Pن ا8ول 29ا��%ق 

 

 االشتراكي والقومي ودعم القطاعات اإلنتاجية
دعا ممثل الحزب التقدمي االشتراكي الدكتور أنيس أبو ذياب            

، إلى  "فرع الشوف -جمعية لبنان الموحد  "خالل ندوة اقتصادية اقامتها     

دعم القطاعات اإلنتاجية، وبناء بنية استثمارية، ودعم الزراعة            

البديلة، وتقديم التسليفات المصرفية بشروط سهلة، إضافة إلىاحداث        

من جهته، أشار عميد االقتصاد     .  إصالحات مالية اقتصادية واجتماعية   

في الحزب السوري القومي االجتماعي هشام الشويري إلى ضرورة          

إلغاء اإلقطاع، وتنظيم االقتصاد على أساس اإلنتاج، وتحفيز الصناعة         

عبر دعمها بالطاقة والقروض الميسرة فيما شدد الخبير االقتصادي          

إيلي يشوعي على أنه إذا لم تتغير السياسة المالية التي تنتهجها              

وزارة المال و حاكمية مصرف لبنان، فإن كل شيء سيبقى على              

حاله، شارحاً أن سياسة البنك المركزي اعتمدت على رفع الفوائد ما            

 .أدى إلى رفع تكلفة خدمة الدين العام
� ا�Q�P	 17ا�78�ر <%�& 2009 

 

 شطح متفائل  باالقتصاد اللبناني وإمكاناته وآفاقه
 2010قدر وزير المال محمد شطح وإرادات الخزينة في موازنة          

عن %  15 مليار ليرة لبنانية ، أي بزيادة نسبتها           12900بنحو  

ويعود هذا االرتفاع، كما االرتفاع الكبير في واردات         .  السنة السابقة 

، بصورة رئيسية الى النمو االقتصادي الذي         2009الدولة خالل   

تحقق وكان أكثر مما كان متوقعاً، وهو لم يكن نتيجة لفرض أية               

واضاف الوزير انه بسبب النمو االقتصادي       .  ضرائب ورسوم جديدة  

، حتى  2009حقق الميزان األولي في األشهر التسعة األولى من           

أيلول الماضي، فائضاً فاق األلف مليار ليرة ، مما اتاح ااستمرار              

 .التقدم في معالجة مشكلة الدين العام
  !�O� ا8ول 28ا��)<%�& 2009 

 

 

 

 

التنمية الريفية جزء من تنمية : رائد شرف الدين
 االقتصاد الوطني والعدالة االجتماعية

تنمية "  أقيمت في قاعة كنيسة مار مارون في جزين ندوة بعنوان         

، وذلك برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،          "االقتصاد الريفي 

وقد رأى ممثل حاكم     .  وبالتعاون مع اتحاد بلديات منطقة جزين       

مصرف لبنان ونائبه األول رائد شرف الدين أن تنمية االقتصاد              

الريفي جزء من تنمية االقتصاد الوطني وهي تحمل بعداً إضافيا يكمن           

في أهمية العمل على خفض الفوارق االجتماعية والمناطقية، وعلى          

توليد فرص عمل السيما للنساء والمهمشين من ضحايا الحرب             

وأشار شرف الدين إلى أن مهمة مصرف لبنان،        .  واالحتالل واإلهمال 

 من قانون النقد والتسليف، هي الحفاظ على النقد           70وفقاً للمادة   

لتأمين أساس لنمو اقتصادي واجتماعي دائم عارضاً باختصار لخطة          

 . إطالق عملية تمويل التنمية الريفية التي اتبعها مصرف لبنان
� ا�Q�P	9ا��%ق<%�& 2009 
� ا�Q�P	25ا��%ق <%�& 2009 

 

 دده يان وخطة لتوسيع المناطق الصناعية
أعلن وزير الصناعة اللبناني أبراهام دده يان أن توسيع المناطق          

الصناعية وخلق أخرى جديدة، سيكونان في سلم أولويات برنامج           

عمله، الفتاً إلى أنه سيقوم مع بداية العام الجديد بجوالت ميدانية              

وأضاف .  للكشف على األراضي الصالحة، واالستقصاء عن ملكيتها       

دده أن مشروع توسيع المدن الصناعية جاء ضمن مطالب عدة رفعها           

إليه الصناعيون، وأن دور الوزارة في هذا تحقيق هذا المشروع             

سيتمثل في تقديم الدعم له داخل الحكومة وإعداد الخرائط الالزمة            

بالتنسيق مع المديرية العامة للتنظيم المدني التابعة لوزارة األشغال          

 .العامة
!�O 2009 آ��Pن 29ا��)

 

 

 الصفدي يحظر التجارة بالسلع والبضائع المقلدة
أصدر وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي بالغاً حظر فيه           

التجارة بالسلع والبضائع المقلدة للعالمات التجارية المشهورة عالمياً         

والمسجلة بحسب األصول والتي يتمتع أصحابها بالحماية الممنوحة         

لهم بموجب قانون حماية الملكية األدبية والفنية، وذلك تحت طائلة            

 .المسؤولية القانونية والمالحقة الجزائية
� ا�Q�P	3ا��%ق <%�& 2009 

 

 

 

 



ودراسة حول الصادرات "  يونيدو"و" إنفوبرو"
 الغذائية

للمعلومات االقتصادية ومنظمة األمم      "  انفوبرو"أطلق مركز    

المعوقات التقنية  "  ، دراسة بعنوان  "يونيدو"المتحدة للتنمية الصناعية    

ترمي ".  في التجارة الخارجية وآثارها في الصناعات الغذائية في لبنان        

الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تعترض التصدير الصناعي          

وقد .  وخصوصاً الصناعات الغذائية تمهيداً إليجاد الحلول المناسبة لها       

أن عدد الشركات المصنعة    :  خلصت الدراسة الى نتائج كثيرة أبرزها     

للمنتجات الغذائية يزيد باطراد، في وقت تحتفظ أسواق الشرق             

األوسط بحصة األسد من سوق التصدير، تليها أسواق االتحاد             

وقد اشارت الدراسة إلى أن االتفاقات       .  األوروبي وأميركا الشمالية  

الثنائية وخفض الرسوم التجارية تساهم في تخفيف عبء القيود            

 .التجارية الحالية
 200 آ��Pن ا8ول 18ا��E�ر 

 2009 آ��Pن ا8ول 5ا��%ق  

 

 

مشاركة ايدال في المؤتمر الوزاري لمنظمة 
 التعاون والتنمية االقتصادية 

عقد المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية لدول         

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مراكش ، برعاية الملك            

االعمال :  ما بعد األزمة     "  المغربي محمد السادس ،تحت عنوان       

حضر المؤتمر  ".  والمواطنون في صلب اهتمام السياسات العمومية      

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان          

نبيل عيتاني الذي عرض في مداخلة له خالل جلسة االستثمار،          "  ايدال"

سلسلة اإلصالحات التي تنوي الحكومة الجديدة  تنفيذها من أجل             

وأشار عيتاني الى الزيادة    .  تعزيز جاذبية المناخ االستثماري في لبنان     

الكبيرة في حجم االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلى لبنان في           

 إلى  2005 مليار دوالر في العام       2.6 والتي ارتفعت  من       2008

، شارحاً مشروع المناطق     2008 مليارات دوالر في العام        3.6

االقتصادية المتخصصة الذي تعد المؤسسة دراسة عنه لتحديد            

الميزات التنافسية لكل منطقة من المناطق اللبنانية بهدف إنشاء            

مناطق حرة تجذب صناعات معينة كالتكنولوجيا واألدوات الطبية           

 . والسياحة الصحية
� ا�Q�P	 29ا��%ق <%�& 2009 

 

 

 

 
 

مشاركة لبنانية في مؤتمر صناعات الورق 
 التحويلية في مصر

شارك لبنان في المؤتمر الدولي لصناعات الورق التحويلية في           

الشرق األوسط الذي أقيم في مركز المؤتمرات العالمية في منتجع            

 شخصية عربية وعالمية    200حضر المؤتمر   .  بورت غالب في مصر   

 شركة تنشط في صناعة تحويل الورق الصحي           150مثلت نحو 

وقد مثل لبنان   .  والتغليف والكرتون المصنع وصناعة األكياس وغيرها     

عضو نقابة الصناعات الورقية ناجي معلوف الذي عقد عدة لقاءات           

 .مع ممثلي شركات صناعة الورق االجنبية
 2009 آ��Pن ا8ول 31ا��>�ر 

 

 
 "معرض صنع في لبنان"طرابلس تستضيف 

معرضاً في منطقة طرابلس بعنوان       "  Expo Rise"نظمت شركة   

برعاية جمعية الصناعيين وبالتعاون مع بلدية       "  صنع في لبنان    "  

تنوعت المعروضات بين   .   صناعياً وحرفياً  42طرابلس، شارك فيه    

األشغال اليدوية والحرفية والحفرعلى الخشب والنحاس والصابون         

والشمع، وشملت المفروشات وصناعات المواد الغذائية والمونه          

 .للبنانية ولوحات فنية
� ا�Q�P	 14ا��E�ر<%�& 2009 
� ا�Q�P	 16ا�)%�0 <%�& 2009 
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متوسطية وقيام منطقة حرة  -الشراكة األورو
 للتبادل التجاري

صرح وزير االقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي خالل مشاركته          
متوسطية   -في المؤتمر الثامن لوزراء التجارة في الشراكة األورو          

المنعقد في مقر اللجنة االقتصادية واالجتماعية في بروكسل، ان الشراكة          
األوروبية المتوسطية تمثّل انفتاحاً اقتصادياً وتجارياً متبادالً من جهة،           
وتساهم في تأمين مساعدات اقتصادية وإنمائية من الدول األوروبية            
للدول الشرق أوسطية من جهة أخرى بحيث تتمكن هذه الدول من تنمية            

وقد .  صناعتها وصادراتها لترتقي إلى مستوى تقني رفيع في هذا المجال         
تخلل المؤتمر مناقشات لوزراء التجارة تمحورت بمجملها حول            
االوضاع االقتصادية والمالية العالمية والتحديات المطروحة أمام الدول         

وختاماً تم  .األوروبية والمتوسطية، وكيفية تعزيز الحوار فيما بينها          
 -االتفاق بين الوزراء على تسريع قيام منطقة التبادل الحر األورو            

 . 2010متوسطية خالل العام
 2009 آ��Pن ا8ول 15ا��>�ر 

 
 إسكوا تحضر لمؤتمر منظمة التجارة العالمية

 أعمال اجتماع خبراء    09 من نوفمبر    11في  "  إسكوا"افتتحت  

لتحضير الدول العربية إلى المؤتمر الوزاري السابع        "رفيع المستوى   

والهدف من االجتماع اإلضاءة على القضايا      ".  لمنظمة التجارة العالمية  

المطروحة على جدول أعمال مؤتمر منظمة التجارة العالمية، ومواقف         

الدول العربية منها، إضافة إلى النظر في إمكان تنسيق المواقف             

 .العربية في هذا المجال
 j�P 2009��% 12ا�#��ة 

 
منظمات مدنية متوسطية وشمالية تناقش 

 االصالحات االقتصادية  
اجتمع وزراء ورجال أعمال وخبراء وممثلون عن المجتمع           

المدني في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مع نظرائهم في             

 من  تشرين    22منظمة التنمية والتعاون االقتصادي في المنطقة في        

االستثمار والحوكمة وإنعاش   "الثاني الماضي في مراكش تحت عنوان       

وقد .  ،"فرص العمل في مرحلة ما بعد األزمة االقتصادية العالمية           

صدر في ختام المؤتمر توصيات تدعو الى تسريع وتيرة اإلصالحات           

االقتصادية، وتبسيط االجراءات أمام القطاع الخاص، وتعزيز وتيرة         

الحوكمة والسياسات العامة، لجذب مزيد من االستثمارات األجنبية الى         

المنطقة العربية جنوب البحر المتوسط، وزيادة وتيرة النمو             

االقتصادي وتقليص معدالت الفقر والبطالة وتحسين مناخ األعمال          

 .وأوضاع المرأة
  j�P 2009��% 12ا�#��ة 

 
 األردن وتراجع صادرات المناطق الصناعية 

) كويز(سجلت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة األردنية          

ـ     19.3 األولى من السنة الماضية بنسبة        10تراجعاً في الشهور ال

.  مليون دوالر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق         640لتبلغ  %  

وأفادت بيانات وزارة التجارة والصناعة األردنية بأن أعلى نسبة            

الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من      )  اغسطس(تراجع سجلت في آب   

حيث .  2008مقارنة بالشهر ذاته من     )  يوليو(، وتاله تموز    2008

في شهر  %  29.54في شهر آب،    %  34.08بلغت نسبة االنخفاض    

 .تموز
 2009 آ��Pن ا8ول 8ا�#��ة  

 
األردن وتركيا يلغيان التأشيرات ويوقعان اتفاقاً 

 للتجارة الحرة
وقع األردن وتركيا اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين واخرى           

اللغاء تأشيرات الدخول لمواطنيهما، وذلك خالل المحادثات التي           

أجراها العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين والرئيس            

 .التركي عبد اهللا غول
  2009 آ��Pن ا8ول 2ا��E�ر   

Daily Star 2 December 2009  
     

 مليون دوالر حجم التجارة بين األردن 820
 والعراق

بلغ حجم التبادل التجاري بين األردن والعراق منذ بداية سنة             

 مليون  580,9منه، نحو   )  اكتوبر( حتى نهاية تشرين األول      2009

، وذلك بحسب بيانات البنك       ) مليون دوالر   820(دينار أردني    

 .المركزي األردني
 2009 آ��Pن ا8ول24ا�#��ة 

 
 سوريا ال تزال تدقق في اتفاقية الشراكة األوروبية

تواصل الفرق الفنية السورية دراسة اتفاقية الشراكة المقترح          

ابرامها مع االتحاد األوروبي وذلك لتحديد الموقف النهائي منها،            

 تشرين األول الماضي واثر     26بعدما كان من المفترض توقيعها في       

وقد شدد نائب رئيس لجنة العالقات      .  تأجيل استمر نحو خمس سنوات    



الخارجية في مجلس الشعب السوري الدكتور خلدون القسام على إن سوريا            

تريد إبرام الشراكة مع االتحاد األوروبي لكن المصلحة الوطنية العليا تشكل             

 .المعيار األول واألخير لهذا التوقيع
� ا�Q�P	 22ا��>�ر <%�& 2009 

 
 سورية وتركيا بوابتان تجاريتان للدول المجاورة

التركي برئاسة    -أسفر االجتماع األول للمجلس االستراتيجي السوري       

 49رئيسي الوزراء محمد ناجي عطري ورجب طيب أردوغان عن توقيع نحو            

اتفاقاً لتعزيز العالقات الثنائية في مختلف المجاالت ومنها الغاء تأشيرة              

أهمية الموقع  "وبالمناسبة جدد أردوغان تأكيده على       .  الدخول بين البلدين  

الجغرافي للبلدين، الذي يؤهل كل منهما ليكون بوابة اآلخر إلى الدول                

 ".المجاورة
 2009 آ��Pن ا8ول 24ا�#��ة  

 2009خالل % 47تراجع صادرات الجزائر 
اشار تقرير رسمي جزائري إلى أن الصادرات الجزائرية هوت خالل             

مقارنة مع الفترة ذاتها    %  47.13  2009الشهور العشرة األولى من العام       

وأشار التقرير الى أن صادرات     .  من العام السابق بسبب انخفاض أسعار النفط      

النفط والغاز ال تزاالن تشكالن أهم صادرات الجزائر الى الخارج بحيث بلغتا             

 مليار دوالر، مسجلة     35.06من الصادرات بقيمة     %  97.465ما نسته   

مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين         %  47.11تراجعاً بنسبة   

من %  2.545 مليون دوالر أو      915بلغت قيمة الصادرات غير النفطية       

 . الصادرات اإلجمالية
� ا�Q�P	 27ا��>�ر <%�& 2009 

 تعافي صادرات مصر غير النفطية من االزمة العالمية
أكد تقرير وزارة التجارة والصناعة المصرية، بدء تعافي الصادرات            

المصرية غير النفطية من آثار األزمة االقتصادية العالمية، فازدادت خالل             

مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق،       %  11الماضي  )  اكتوبر(تشرين األول 

 . مليون دوالر368بحيث بلغت قيمتها نحو مليار و
� ا�Q�P	 16ا�#��ة <%�& 2009 

 
 اليمن يجيب على أسئلة منظمة التجارة العالمية 

أعلن مصدر يمني في مكتب االتصال والتنسيق مع منظمة التجارة              

" اآللية الوطنية لالنضمام   "العالمية التابع لوزارة الصناعة والتجارة أن          

للمنظمة أنجزت إجاباتها على أسئلة وردتها من أعضاء المنظمة و تلقتها              

تركزت أسئلة أعضاء المنظمة حول      .  خالل االجتماع السادس للمفاوضات    

. مواضيع متعلقة بعدد من السياسات التجارية لليمن التي ما تزال محل نقاش            

واوضح المصدر اليمني ان اإلجابات الرسمية سوف تعرض على اللجنة             

الوطنية لإلعداد والتفاوض مع المنظمة إلقرارها، تمهيداً إلرسالها إلى             

 .سكرتارية المنظمة مع الوثائق األخرى
� ا�Q�P	 15ا�#��ة <%�& 2009 
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 تتمة االفتتاحية
وقد كشف خالل   .  بالخصخصة والشروط اإلصالحية األخرى   ربط تحويل األموال األخرى     

الفترة الماضية أن الحكومتين األمريكية والفرنسية قد وافقتا على إعادة جدولة مساعداتهما              
 ). راجع الخبر داخل النشرة(للبنان وأعطتا الحكومة مهلة جديدة لتنفيذ وعودها اإلصالحية 

ـ  :  يبدو أن الكباش حالياً يدور حول خيارين         والتي ترغب األطراف    TVAاألول هو ال

مقابل معارضة داخل الحكومة لمثل هذه       %  15 أو   12الحكومية الحريرية في رفعها إلى       
أما الخيار الثاني الموازي فيكمن في اتخاذ خطوات عملية في اتجاه خصخصة قطاع               .  خطوة

 . االتصاالت

راجع موقع  (حول النقطة األولى، بينت دراسة قامت بها الجامعة األمريكية في بيروت              

أن رفع الضريبة    )  node/ar/org.lkdg://h�p/3401:  بوابة لبنان للمعرفة والتنمية    

ما %)  34 الى   28أي من   ( نقاط   6 الى   3سيرفع نسبة الفقر بنحو   %  15 إلى  10المضافة من  
 . يفسر مقاومة بعض األطراف لهذه الخطوة غير الشعبية

أما على صعيد الخصخصة، فإن وزيرة المال ريا الحفّار، قدرت العائدات من خصخصة               

 مليارات دوالر األمر الذي من شانه تقليص حجم الدين الرسمي و              7قطاعي الخلوي بنحو    
وحول ذلك سجل مؤخراً موقف مستجد أكثر ليونة للحزب التقدمي            .  خفض عجز الموازنة  

االشتراكي الذي كان يعارض الخصخصة بشدة و من حيث المبدأ، إذ صرح الرئيس وليد جنبالط   

أن حزبه وكتلته على استعداد لبحث إمكانية خصخصة مدروسة لبعض القطاعات وخصوصاً              

من جهة مقابلة، ال يزال وزير االتصاالت شربل نحاس يعارض مثل            .  تشغيل مرافق  الكهرباء   
 . هكذا خطوة في قطاع  االتصاالت لكون هذا األخير يدر على الحكومة إيرادات طائلة


