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 خضم األزمة المالية واالقتصادية العالمية الحالية والتي تفجرت أخيرا، باتت تطرح تساؤالت عديدة حول                 في

أفق استمرار سياسة تحرير التبادل التجاري الحالية في ظل هيمنة منظمة التجارة العالمية التي تعتبر أحد أهم                  

وعلى الرغم من عدم االنكشاف التام لمدى فداحة األزمة المتسارعة وسط            .  أركان النظام االقتصادي المعولم   

هن لتقدير حجمها ومداها،  إال أن االكيد ان          /ات في محاولتهم  /التخبط الشديد الذي يعتري أوساط االقتصاديين     

ومن تجليات ذلك إقدام بعض     .  صاوابية السياسة الليبرالية السائدة منذ نهاية القرن الماضي باتت عرضة للشك          

حكومات الدول الصناعية، وان على مضض، على العودة الى السياسات الحمائية في محاوالت إلنقاذ بعض                  

 . قطاعاتها اإلنتاجية مثل صناعة السيارات، إضافة الى تأميم عدد من المصارف المتعثرة

أين لبنان في ظل كل ذلك؟ حتى اآلن بقي لبنان في منأى من تداعيات تسونامي األزمة، بل عكس ذلك فقد                       

لكن السياسة الرسمية االقتصادية تبدو غافلة عن التطورات العالمية المتسارعة، ومحافظة على             .  استفاد منها 

ومن ابرز الدالئل على ذلك استمرار التوجه نفسه في التعاطي بملف             .  مسارها السابق كأن شيئاً لم يتغير      

 .االنضمام الى منظمة التجارة العالمية

فعلى الرغم من استمرار االندفاع الرسمي متسلحاً بادعاء وجود إجماع وطني حول ذلك الملف، تبرز تباينات                  

فيما )  راجع داخل النشرة  (عديدة في األوساط االقتصادية وحتى ضمن أركان الحكومة نفسها حول الموضوع            

عرضة للتردي نتيجة غياب السياسات الرسمية الداعمة منذ مطلع         )  خصوصا الزراعة (تظل القطاعات اإلنتاجية    

 . التسعينات واالنعكاسات السلبية النكشاف األسواق اللبنانية أمام المنتجات المستوردة

نتيجة لما سبق ال تزال شرائح كبيرة من الشعب اللبناني تنوء تحت ثقل الضائقتين االقتصادية واالجتماعية،                  

 .  وال سيما سكان األرياف اوفئة الشباب لغياب الحد األدنى المقبول من الخدمات العامة والفرص االقتصادية

من جهتهن، تعاني النساء من أعباء كبيرة متزايدة في سعيهن لتدبير أمور األسرة في ظل غياب شبكات أمان                   

 . ودعم اجتماعية، وندرة الفرص العمل المتوفرة لهن

لذلك ستسعى هذه النشرة االلكترونية بقدر المستطاع الى تسليط الضوء على االنعكاسات االجتماعية السلبية                

منها وااليجابية للسياسات االقتصادية الرسمية والدولية على القطاعات االقتصادية الشعبية وخصوصا أثارها               

 .   في واقعي النساء والشباب
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مصدر رسمي يصرح أن االنضمام لمنظمة التجارة 

العالمية يتمتع باالجماع والهيئات االقتصادية 
 !تتحفظ؟

استغربت جمعية التنمية االجتماعية الخيرية التصريح الذي أدلت         
به رئيسة وحدة منظمة التجارة العالمية اآلنسة لما عويجان، الذي            

، في تقرير   "النهار" في جريدة    2008 تموز   30ورد يوم األربعاء    
حول انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أشارت إلى أن            
ملف االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية يتمتع بإجماع األفرقاء           

الوزارات المعنية والحكومات المتعاقبة ومجلس النواب وممثلي          (
، بينما ورد في    )القطاعات اإلنتاجية والقطاع الخاص والمجتمع المدني     

وال سيما  (التقرير نفسه تحفظ الهيئات االقتصادية عن االنضمام           
جمعية المزارعين والصناعيين وجمعية المستهلك واالتحاد العمالي         

 ).العام
 2008 1 ت 6ا��,�ر 

 
جنبالط يعارض اإلسراع في انضمام لبنان إلى 

  منظمة التجارة العالمية
" اإلسراع في دخول لبنان إلى منظمة التجارة العالمية        "سِحب بند   

تنمية "من توصيات المشاركين في منتدى المفوضية األوروبية بشأن         
، حيث كان قد تخلل المؤتمر طلب        "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

حث الحكومة على   "من ممثل الحزب االشتراكي طالل جابر بضرورة         
، إال أن جنبالط، وفور قراءته للخبر،         "الدخول إلى منظمة التجارة    

سارع لالتصال برئيس بعثة المفوضية األوروبية السفير باتريك           
لوران لمطالبته بسحب هذا البند من التوصيات، مؤكداً أن الحزب            
التقدمي االشتراكي ال يوافق على هذا الطرح، وأن ما قاله جابر              

 . موقف شخصي ال يعبر عن توجهات الحزب وأفكاره
 2008 1 ت 18ا#��2ر 

 

لبنان لم يتأخر في االنضمام إلى : مسؤول رسمي
 2009منظمة التجارة العالمية ويتوقع ذلك بنهاية 

صرح مسؤول رسمي في وزارة التجارة واالقتصاد أنه يتوقع           
وفي .      2009دخول لبنان إلى منظمة التجارة العالمية بنهاية العام         

هذا السياق أكدت رئيسة وحدة منظمة التجارة العالمية اآلنسة لما            
عويجان ان لبنان لم يتأخر في االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية            

 بعد أن كان قد أتم دراسة       2002ألنه قد بدأ المفاوضات المجدية عام       
 .2000عن االصالحات القانونية واالقتصادية الضرورية عام 

Daily Star 7 November 2008  

الواليات المتحدة تشدد و تدعم انضمام لبنان 
 لمنظمة التجارة العالمية 

 مؤتمر  ”BIEL“عقد في مركز بيروت للمعارض والترفيه          
تعميق العالقات التجارية بين الواليات المتحدة وبالد منطقة الشرق          "

ركز المؤتمر على زيادة فرص التجارة مع        ".  األوسط وشمال أفريقيا  
الواليات المتحدة، وعلى اهمية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة            

ميشيل "وفي هذا السياق ركزت سفيرة الواليات المتحدة          .  العالمية
على دور الواليات المتحدة في     "  الدايلي ستار "بحديث لجريدة   "  سيسن

 .مساعدة لبنان لتحقيق هذا الهدف
The Daily Star October 13 2008  
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الجامعة العربية تستثني القطاع الزراعي اللبناني 

 2009من تحرير االستيراد حتى نهاية 
 82أعلن الوزير الصفدي عقب مشاركته في اجتماعات الدورة          

للمجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية، في القاهرة،         
، عن إقرار الدورة للروزنامة الزراعية للبنان        2008 آب   28في  

ولكن على الرغم من إعادة العمل بالروزنامة        .  2009حتى نهاية   
الزراعية، فإن قطاع الزراعة ال يزال متأثراً وبحد كبير من الضريبة            
التي ال تزال السلطات السورية تفرضها على الشاحنات التي تنقل            

ويجدر .  البضائع من وإلى لبنان، عبر الحدود المشتركة بين البلدين         
الذكر ان المجلس االقتصادي واالجتماعي، قد وافق في دورته التي           

، السماح  2006عقدها في بيروت عقب العدوان اإلسرائيلي في تموز         
للبنان بإعادة العمل بالروزنامة الزراعية، مدة ثالث          "  استثنائياً"

سنوات، كمبادرة لدعم المزراعين اللبنانيين الذين تضرروا خالل           
العدوان االسرائيلي، رغم أن اتفاقية التيسير العربية التي وقّع عليها           
لبنان، ال تسمح له أو ألي من الدول العربية الموقعة بوضع روزنامة            

 .زراعية، ضماناً لتحرير التجارة وتبادل السلع بين هذه الدول
  �Jل 1ا������L2008 ا 

 

 
 



مشروع قانون المؤشرات الجغرافية لحماية 
 المنتجات المحلية ينتظر إقراره في مجلس النواب

 
ينتظر مشروع قانون المؤشرات الجغرافية الذي ُأعد في وزارة          

، 2007االقتصاد والتجارة، والذي ُأقر في مجلس الوزراء في أيار           
أن يتم إقراره في مجلس النواب لكي يصار إلى تطبيقه وتنفيذه               
وإفساح المجال امام التجمعات األهلية للمطالبة بحماية منتجاتها من          

ولقد أظهرت الدراسات البينية، والتي       .  المنافسة غير المشروعة   
أعدها مشروع المؤشرات الجغرافية في وزارة اإلقتصاد والتجارة          
على بعض المنتجات اللبنانية المشهورة بمناطقها الجغرافية تبايناً ما          
بين هذه المنتجات لجهة حاجتها للتطوير لكي تتالءم ومتطلبات             

حيث ان البعض منها يحمل أسماء المناطق         .  المؤشرات الجغرافية 
الجغرافية وهي بحاجة إلى تطوير قطاعها لكي يصار إلى حمايتها            

 ...كمؤشر جغرافي مثال زيت زيتون الكورة، لبنة تعنايل، لبنة شتورا
 M�N2008 1 ك13ا�� 

 

 اتفاقات ثنائية جديدة للحماية المتبادلة 8قريباً 
 لالستثمارات بين لبنان ودول اخرى

 
نظمت وزارة المال في معهد باسل فليحان بالتعاون مع برنامج            
األمم المتحدة للتجارة والتنمية ومكتب ماير براون للمحاماة في            
باريس، حلقة عن االتفاقات الثنائية للحماية المتبادلة لالستثمارات          

وفي هذا السياق، كشف المدير العام      .  التي وقعها لبنان مع دول أخرى     
اتفاقات ثنائية  "  في المدى المنظور  "للمال أالن بيفاني أن لبنان سيوقع       

 دول، مما يرفع عدد      8جديدة للحماية المتبادلة لالستثمارات مع        
 . اتفاقا57ًاالتفاقات من هذا النوع التي وقعها لبنان إلى 

 2008 2 ت 1ا��,�ر 
 

لبنان يقاضي إسرائيل في المحافل الدولية  
 لقرصنتها المطبخ اللبناني

 
أفاد رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود ان لبنان سيقاضي            
إسرائيل في المحافل الدولية قريباً ألنها تقوم منذ سنوات بتصدير            

للمطبخ "  ماركة مسجلة "مواد غذائية معلبة معروفة عالمياً بأنها         
اللبناني من الوجهة الزمنية والتقليدية، وحتى اللغوية، كالتبولة           
والفتوش والكبة وغيرها بنفس االسم والتركيبة التي اعتاد البنانيون          

 .على إعدادها حتى قبل وجود اسرائيل بمئات السنين
 2008 1 ت 8ا�
�Lر 
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 '(�)�ت
البيان الختامي للمنتدى اللبناني الثالث ال يلحظ 
 ضرورة انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمية

 
أقامت بعثة المفوضية األوروبية في لبنان المنتدى اللبناني الثالث         

، جمعت  2008في تشرين األول    "  تنافسية الشركات والمنافسة  "حول  
من خالله ممثلين عن الكتل النيابية األساسية وممثلين عن أبرز             

تمحور .  الهيئات االقتصادية والجمعيات النقابية وخبراء مستقلين       
النقاش حول تعزيز أحوال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية         

. االتفاقات التجارية الدولية وضرورة تطبيق آليات الدفاع التجاري         
عقد على أثره لوران مؤتمراً صحفياً لإلعالن عن البيان الختامي             

وتجدر اإلشارة إلى أن البيان لم يلحظ ضرورة انضمام لبنان          .  للمنتدى
إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد نقاش مستفيض لم يؤد إلى             

 .إجماع حول هذه النقطة بين األطراف المتعددة
 2008 1 ت 18ا��,�ر 
 M�N2008 1 ت 18ا�� 

 
 

االتفاقيات التجارية الحرة محور الندوة التي 
 نظمتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببيروت

 
نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان         

االتفاقيات "بالتعاون مع مركز كارنغي للشرق األوسط، ندوة بعنوان          
 أيلول  25يوم الخميس   "  التجارية الحرة بين الدول العربية والغربية     

افتتحت الندوة بكلمة   .  ، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان        2008
على المستوى العام، يجب    "لرئيس الغرفة غازي قريطم الذي رأى انه        

أن ياتي عقد االتفاقات التجارية كجزء أساسي من سياسة الدولة             
االقتصادية، ال سيما سياسة التجارة الخارجية، وأن يتواكب مع             
خطوات حكومية مدروسة تهدف إلى تحضير القطاعات االنتاجية           

اختتمت الندوة بمداخلة لرئيس    .  للدخول في النظام التجاري الجديد     
جمعية الصناعيين فادي عبود، ممثالً بعضو مجلس إدارة الجمعية           

ضرورة مناقشة اآلثار المترتبة على       "نقوال أبي نصر أكد فيها        
سياسات تحرير التجارة على مختلف القطاعات االنتاجية الوطنية في          
لبنان وتسليط الضوء على أولويات القطاعات المختلفة حول             

 ".االتفاقيات التجارية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع
 2008 أ�L�ل 23ا��Mق 

L’Orient le Jour 26 septembre 2008  
  �Jل 26ا������L2008 أ 
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التصدير هو حياة االنتاج، والنوعية المفتاح لولوج 
 أبواب األسواق الخارجية والداخلية

المنتدى اللبناني حول    "افتتح وزير الصناعة غازي زعيتر         
الذي نظمته بعثة االتحاد االوروبي يوم األربعاء       "  الشركات والمنافسة 

روتانا، شدد خالله     –، في فندق جفينور     2008 تشرين األول    15
على أن الجودة والنوعية هما السالح األساسي الواجب استخدامه في          
عملية تصريف المنتجات وتسهيل انسيابها ألن التصدير هو حياة           
االنتاج، والنوعية هي المفتاح لولوج األبواب في اتجاه األسواق            

 .الخارجية كما الداخلية على حٍد سواء
 2008 1 ت 16ا��Mق 

 

ورشة عمل لوزارة االقتصاد حول التدابير الصحية 
 والحواجز الفنية أمام التجارة العالمية

 تشرين الثاني   27نظمت وزارة االقتصاد والتجارة يوم الخميس        
المنفذة لمشروع  "  بوز آلن هاملتون  "، بالتعاون مع مع شركة      2008

الدعم التقني النضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية ورشة عمل           
تناولت موجبات المعلومات والشفافية التي تنص عليها االتفاقية بشأن         

 .التدابير الصحية والصحة اللبنانية والحواجز الفنية أمام التجارة
 2008 2 ت 28ا��Mق 

 

 ودرا-�ت  إ�+�ءات
 

زيادة الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 
 واألسواق العربية 2008حتى آب % 30.8

 بالطليعة
 رقما كبيراً   2008سجلت الصادرات الصناعية اللبنانية في آب        

 مليون دوالر، فبحسب احصاءات وزارة الصناعة فقد زادت         257بلغ  
 2008الصادرات الصناعية في االشهر الثمانية األولى من العام            

، محققة قيمة   2007مقارنة مع نفس المدة من العام        %  32بنسبة  
وفي هذا السياق أشار رئيس مجلس       .   مليون دوالر  750مليار و 

تنمية الصادرات الصناعية محمد الرفاعي الى ان القطاع الصناعي           
بقي بمنأى عن اآلثار السلبية المباشرة لألزمة المالية العالمية، وأكد           

. على ضرورة االهتمام بهذا القطاع كرافعة أساسية لالقتصاد الوطني         
وقد أظهرت تلك االحصاءات أن قطاع المعادن العادية ومصنوعاتها          

، 2008احتل المرتبة األولى بين القطاعات المصدرة حتى تموز            
من مجموع ما تم    %  22.6 مليون دوالر أي ما نسبته       395مسجالً  

أما بالنسبة لتوزيع الصادرات الصناعية      .  تصديره خالل هذه الفترة   
على تكتالت الدول خالل شهر تموز فقد شكّلت الدول العربية السوق            

وتصدرت %).  50.9(الرئيسية للصادرات الصناعية اللبنانية        

االمارات الئحة الدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية، تالها         
 . العراق في المرتبة الثانية

  �Jل 8ا������L2008 أ 
  �J2008 2 ت18ا���� 

 

والصناعات اإلبداعية تساهم في الناتج المحلي ...
  مليون دوالر40بنحو مليار و

أوضح وزير الثقافة تمام سالم، خالل لقاء عقد في قصر               
، أن الصناعات اإلبداعية قي لبنان تساهم       2008االونسكو في أيلول    

من %  4.75 مليون دوالر وتشكل     40في الناتج المحلي بنحو مليار و     
 50من فرص العمل اي حوالي         %4.49الناتج المحلي االجمالي و   

الملكية الفكرية حول   "تم خالل اللقاء اطالق دراسة تتناول       .  الف عامل 
" المساهمة االقتصادية للصناعات القائمة على حق المؤلف في لبنان         

 .اجرتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية باالتفاق مع وزارة الثقافة
 2008 أ�L�ل 6ا��Mق 

 
 500 تزايد التبادل التجاري السعودي اللبناني الى

 2007مليون دوالر عام 
كشفت أرقام وزارة التجارة السعودية زيادة حجم الميزان التجاري         

 1.896 إلى   2000 مليون ريال عام     981بين لبنان والسعودية من     
فقد بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى لبنان       .  2007 عام     مليار ريال 

 مليون  596 مليار ريال فيما بلغت قيمت الواردات من لبنان           1.29
، منها     مشروعاً 543أما المشاريع المشتركة بين البلدين فتبلغ       .  ريال

 .   مليار ريال18،7 غير صناعي بقيمة 314 مشروعاً صناعياً و228
 2008 1 ت27ا�
�Lر 

 

ألول مرة الفائض في ميزان التبادل التجاري مع  
 سوريا لصالح لبنان

اللبناني   –أظهر التقرير الحكومي للمجلس األعلى السوري          
 مليون  416ارتفاع حجم التبادل التجاري بين سوريا ولبنان إلى نحو          

كما .  2006مقارنة بالعام   %  5.17 بنسبة   2007دوالر خالل عام    
أشار التقرير إلى ان لبنان حقق العام الماضي فائضاً لصالحه في              

 ماليين دوالر ألول مرة     4ميزان التبادل التجاري مع سوريا بقيمة        
يشار إلى ان البلدين قررا مؤخراً إعادة النظر في          .  1990منذ عام   

االتفاقيات االقتصادية المبرمة بينهما لتحديثها وإلغاء ما لم يعد مناسباً          
 .منها وابرام اتفاقيات جديدة إذا دعت الحاجة

 2008 1 ت13ا�
�Lر 
 

 

�)ي   ا��و���وا���رة ����ن �������ر �7 ���)�7 ا@�?�ث وا��ر=> �$!�� ا�� */�ة 



5 

 ثلثي األسواق اللبنانية تتسم بطابع احتكاري واضح
 تشرين  7تناولت جريدة األخبار في تحقيق نشرته يوم الثالثاء          

، دراسة قام بها الخبير االقتصادي توفيق كاسبار           2008األول  
ومؤسسة البحوث واالستشارات لمصلحة وزارة االقتصاد بتمويل من         

خلصت إلى ان ثلثي األسواق اللبنانية تتسم بطابع        .  االتحاد األوروبي 
 سوقاً محلية مختلفة،     288تتناول تلك الدراسة     .  احتكاري واضح 

 مؤسسة ذات نشاط غير محدد،      123 مؤسسة، منها    7402وتغطي  
وقد نُشر في التحقيق عدة أمثلة لحظتها تلك الدراسة حول الحجم             

 .الكبير لالحتكار في القطاعات االقتصادية المختلفة
 2008 1 ت 7ا#��2ر 

 
 

�%��0ت  –����ن 
 وا10ة

وتنتشر في القارات " أيزو"تحصل على الـ" باتشي"
 ...الخمس

 العالمية  9001-2000حصلت شركة باتشي على شهادة أيزو        
الدارة الجودة التي تتضمن احترام أعلى المعايير الدولية وتؤكد التزام          

وفي هذا السياق، لفت    .  باتشي بتأمين أرقى مستويات األداء والجودة     
نائب رئيس مجلس إدارة باتشي عضو مجلس ادارة غرفة بيروت            
وجبل لبنان إلى ان باتشي تنتشر اليوم في القارات الخمس عبر              

 .خمس مصانع للشوكوال، وأكثر من مئة وأربعين فرعاً
  �J2008 1 ت 21ا���� 

 

 شركة ومصنعاً 21وزير االقتصاد والتجارة يكرم 
 "أيزو"حصلت على شهادات الـ

 آب  31 أقام برنامج الجودة في وزارة االقتصاد والتجارة األحد          
ـ       2008 الممولة "  أيزو" احتفاالً بنهاية نشاطاته الخاصة بمشروع ال

 شركة ومصنعاً حصلت على     21من االتحاد األوروبي، وتكريماً لـ       
لو "في فندق   "  22000:2005"و  "  2000:9001"شهادتي أيزو   

 . برعاية وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي" غابرييل
 2008 1ا�����J  ت 

 
أول شركة مصدقة " كواسيرتا/ ليبان سيرت "

 "65األيزو "لبنانية تنال اعتماد 
التي تمنح الشهادات في     "  كوسيرتا/  ليبانسيرت  "عقدت شركة   

برعاية "  كراون بالزا "الزراعة العضوية مؤتمراً صحفياً في فندق         
وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي، وبالتعاون مع مع              

السكريتاريا السويسرية لالقتصاد والتجارة، أعلنت من خالله أنها          
حصلت على اعتماد االتحاد األوروبي، الذي سيسمح للمزارعين الذين         

وبهذا .  ينالون توقيعها بتوزيع منتوجهم في كل دول االتحاد األوروبي        
أول شركة مصدقة لبنانية    "  كواسيرتا/  ليبان سيرت   "تصبح شركة   
من قبل خدمة االعتماد الدولي للزراعات       "  65األيزو  "تنال اعتماد   

 .العضوية
 2008 1 ت 8ا�
�Lر 
  �J2008 1 ت 8ا���� 

 

�%��0ت  –����ن  
 ��2�رة

 1996 أالف مصنع لبناني تغلق أبوابها بين 5 
 الرسمية" توريط" والسبب سياسة الـ2008و

، ما  2008 و 1996 أالف مصنع لبناني أبوابه بين أعوام        5أقفل  
إلى "  بلد التدمير االنتاجي المبرمج   "عدا مئات المصانع التي هجرت       

الدول العربية واألوروبية التي تدلل قطاعاتها االنتاجية تحفيزاً            
وبناء على التحقيق الذي نشرته جريدة األخبار        .  ومساعدة وتطويراً 

 فإن السبب األساسي لهذا      2008 تشرين أول     30يوم الخميس   
ُأعِلن "المصانع التي بدأت منذ      "  توريط"التراجع الضخم كان عملية      

 عن عملية إقراض واسعة للمصانع اللبنانية من صناديق         1999عام  
مالية دولية، فهجمت المصانع طالبة التمويل، وبدأت االستعداد            
لتطوير أعمالها وتمويل رأس مالها التشغيلي، وإذ بالحكومة تعلن           

 قرار خفض الرسوم الجمركية على المواد المستوردة          2000عام  
 .بنسب كبيرة جداً

 2008 1 ت30ا#��2ر 
 

واونيسرميك تغلق أبواب مصنعه تحت ضغط ... 
 الديون وغياب الدعم الرسمي

 

استنكرت النقابات اللبنانية قرار تسكير أكبر مصنع للسيراميك في         
، سرحوا  ) موظف 200(البقاع، وتسريح دفعة جديدة من الموظفين        

علماً أن المصنع كان قد سجل         ).   موظف 81(بعد الدفعة االولى     
خسارة كبيرة في المبيعات أمام المنافسة المصرية، وقد اضطّر             

وهو أكبر مصانع السيراميك في البقاع اللبناني إلى          "  أونيسيراميك"
إغالق أبوابه، راضخاً لضغط الديون المالية المتراكمة عليه والتي           

 . 2007-2005 مليون دوالر أميريكي للسنتين 11وصلت إلى 
L’Orient le Jour 25 Septembre 2008 
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واقع الزراعة المتردي في لبنان وتأثيرات غياب 
 السياسات الحكومية

رسم الدكتور بسام همدر، رئيس قسم االقتصاد الزراعي في            
الجامعة األميريكية للعلوم والتكنولوجيا، واقع الزراعة في لبنان           
وتأثيرات غياب السياسات الحكومية عليه في بحث نشر في جريدة            

أشار البحث ان نسبة هذا القطاع في مجمل الحركة االقتصادية          .  الديار
ـ   ، كما  %8و%  7ونسبة العمالة تتأرجح بين      %  10ال يتجاوز ال

اما عن قيمة   %.  8تدنت نسبة القاطنين في القطاع الى أقل من           
 مليار دوالر اميركي مقارنة     1.2االنتاج الزراعي في لبنان فهي تبلغ       

 مليار دوالر، مما يعكس عجز بأكثر       2.5بفاتورة غذاء تبلغ أكثر من      
وفي سياق البحث، يعدد الدكتور مشاكل القطاع       .   مليار دوالر  1.3من  

تحقيق تكامل اقتصادي   "الزراعي، إضافة إلى بعض التوصيات منها        
 (...) ".زراعي مع دول الجوار 

 2008 أ�L�ل 8ا�
�Lر 
 

الدولة غائبة، المزارعون قلقون وكميات كبيرة من 
 الحمضيات تتكدس في أسواق الجملة في الجنوب

، كميات كبيرة من    )صور(تتكدس في أسواق الجملة في الجنوب       
ويعيد المزارعون  .  منتجات الحمضيات على اختالف أنواعها       

وتجار الجملة أسباب التردي الحاصل مع بداية الموسم         "  والضمانون"
كما يبدي  .  إلى سلسلة من األسباب في مقدمها التصدير إلى الخارج         

هؤالء قلقهم المتزايد من استمرار ارتفاع الكلفة وغياب الدولة عن            
أبسط التقديمات المتمثلة بتأمين األسواق الخارجية لإلنتاج الذي           
يتعدى سنوياً ثالثمئة ألف طن، يحتاج منها السوق اللبناني أقل من            

 . بالمئة25
 M�N2008 1 ك 1ا�� 

L’Orient Le Jour 25 septembre 2008 
 

الحكومة تلغي الضريبة على الصنوبر المستورد، 
 والخاسر القطاع المحلي

قررت الحكومة إلغاء الضريبة على الصنوبر المستورد ألسباب         
ونتيجة لهذا القرار، أبدى العاملون في قطاع         .  غير مفهومة تماماً  

الصنوبر في المتن األعلى وسائر المناطق اللبنانية مخاوف من             
كما طالب  .  إغراق السوق اللبنانية بالصنوبر التركي والصيني        

المزارعون أن تؤمن الدولة لهم أسواقاً لتصدير انتاجهم إلى الخارج           
خصوصاً أن الصنوبر اللبناني ذو جودة عالية ومطلوب بشكل كبير            

 .في دول الخليج
 M�N2008 1 ت 13ا�� 

 

 

ا����رة وا�1ول 
 ا�����4

 

اليمن تتحضر قانوناً لالنضمام إلى منظمة التجارة 
 2009العالمية بنهاية

اعتبر وزير التجارة والصناعة اليمني يحيى المتوكل، أن             
مفاوضات الجولة الخامسة مع األعضاء الرئيسين في منظمة التجارة         

 في جينيف، شكلت    2008العالمية، التي اختتمت في تشرين األول        
، وأوضح  "نقطة تحول جديدة لليمن لالنتقال إلى إعداد مسودة التقرير        "

". مرحلة جديدة يجري التحول فيها آلياً إلى مشروع االتفاقات          "أنها  
قطعت شوطاً في التعديالت     "كما اوضح في هذا السياق أن بالده          

القانونية واستحداث قوانين جديدة تلبي احتيجات االقتصاد اليمني          
هذا وقد رجح    ".  ومواكبته للنظام االقتصادي اإلقليمي والعالمي      

المتوكل رجح توقيع اتفاق تبادل حر مع االتحاد األوروبي في الشهور           
 .2009المقبلة، واالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية بنهاية الـ

 2008 1 ت 28ا�"��ة 
 
 

مصر تتأهل توقيع اتفاق التبادل التجاري مع 
 ميركوسور 

انتهت في القاهرة تشرين األول الماضي الجولة األولى من             
المفاوضات بين مصر وتجمع ميركوسور في أميريكا الالتينية، التي          
تهدف إلى تحديد نوعية االتفاق التجاري الثنائي الذي سيبرم بين             

. الطرفين، إذا ما سيكون اتفاقاً للتجارة الحرة أم للتجارة التفضيلية           
وقد رأى رئيس إدارة المفاوضات الدولية في الخارجية البرازيلية           
السفير إفاندرو ديدونيت أن مصر لديها فائض في الحساب الجاري            

. في تجارتها الخارجية مما يؤهلها لتوقيع االتفاق مع ميركوسور           
 بليون دوالر في    2.8وأعلن أن دول ميركوسور صدرت إلى مصر         

2007. 
 2008 1 ت 18ا�"��ة 

 

في % 48صادرات إسرائيل للدول العربية ترتفع 
2008 

 
كشف تقرير لهيئة الصادرات االسرائيلية نشره موقع الدراسات           

 أن حجم صادرات اسرائيل للدول العربية         ”.N.F.C“اإلسرائيلية  
 مليون دوالر بزيادة    145 بلغ   2008خالل الربع األول من العام       

ووفقاً للتقرير،  .  2007مقارنة بنفس الفترة من العام      %  48نسبتها  
احتلت تونس المركز األول عربياً كمستقبل للصادرات االسرائيلية،          
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وقد أكد  .  واعتبرت األردن نموذجاً للعالقات االقتصادية مع اسرائيل       
التقرير على أهمية منطقة الخليج العربي كسوق واعد للمنتجات            
االسرائيلية، حيث أن حجم التبادل التجاري مع الدول العربية قد وصل           

 مليون دوالر هذا باالضافة إلى أن       410 إلى نحو    2007خالل عام   
 شكلت ثلث    2007نسبة الصادرات االسرائيلية لمصر خالل          

 .الصادرات االسرائيلية للدول العربية
 2008 أ�L�ل 10ا�
�Lر 

 
 

وزيت الزيتون السوري يتسرب إلى أسواقها ....
 وإسرائيل خائفة

 
أبدت جهات إسرائيلية تخوفها من منافسة سورية متزايدة            
إلسرائيل في مجال تصدير زيت الزيتون، خصوصاً أن سوريا قد             
خططت لتوسيع األراضي المزروعة بالزيتون في السنوات القليلة          

 ألف طن من    150 إلى   120المقبلة مما سيمكنها من انتاج ما بين        
وذكرت صحيفة  .  زيت الزيتون سنوياً إذا ما اعتمدت األصناف الجيدة       

معاريف التي نشرت النبأ، أنه قد تسربت إلى السوق اإلسرائيلية عبر           
األردن كميات من زيت الزيتون السوري وبأسعار رخيصة، كما نقلت          
الصحيفة عن المدير العام لمجلس الزيتون غادي هورفيتس، أن ما           

 .يخدم اسرائيل حتى اآلن هو قلة جودة الزيتون السوري
 M�N2008 1 ت 16ا�� 

 

الثالثة عربيا في ... تونس األولى مغاربياً وإفريقياً
 التنافسية

 
-2008صنّف منتدى دافوس االقتصادي في تقريره السنوي          

 حول القدرة التنافسية، تونس في المرتبة األولى مغاربياً            2009
 دولة  134 عالمياً من أصل     35وإفريقياً والرابعة عربياً، والمرتبة     

وفي مجال سهولة ممارسة األعمال احتلت تونس         .  شملها التقرير 

المرتبة الثالثة في العالم العربي بعد اإلمارات العربية المتحدة             
 . على المستوى العالمي40والكويت، والمرتبة 

 2008 1 ت 10ا��Mق 

 
مصر السادسة عالمياً في مجال دعم االنفتاح 

 االقتصادي
 

صنّف االتحاد الفيدرالي لنقاط التجارة الدولية مصر في المرتبة             
السادسة على مستوى العالم لجهة تقديم خدمات جديدة ومستحدثة           
تتمثل في األسعار العالمية للسلع والعروض والمناقصات والقوانين          

وجاء ترتيب مصر بعد كل من الصين والهند وتايوان           .  والقرارات
 .وأميركا وتركيا، وتقدمت على كل من كوريا وإيطاليا وباكستان

 2008 1 ك13ا�"��ة 
 

 اتفاقية وبروتوكول تعاون جدد بين دمشق 11 
 والجزائر

 
 11،  2008 تشرين األول     16وقعت دمشق والجزائر، في      

اتفاقية وبروتوكول وبرنامجاً تنفيذياً للتعاون في مجاالت الزراعة          
والتجارة والصادرات والصحة والشؤون االجتماعية والتعليم العالي        
البحث العلمي والتعاون الثقافي والنقل الدولي البري للركاب             

 .والبضائع
 M�N2008 1 ت 17ا�� 
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