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الإفتتاحية

إقتصاد اإلنتاج

مل ياأِت حديث الرئي�س مي�صال عون عن اقت�صاد الإنتاج مع الهيئات القت�صادية، التي كان قد التقاها يف اخلام�س من ت�رشين الأول 

املا�صي، عبثًا اأو ت�صجياًل ملوقف ما، بل جاء يف �صياق قراءة متقدمة دّلت على موؤ�رشاتها من ال�صيا�صة القت�صادية التي �صيتبعها يف 

 .PAUL VAN ZEELAND املجالت الإمنائية لإنت�صال لبنان من اقت�صاده »امللتب�س« كما قال عنه اخلبري القت�صادي البلجيكي

ولكن يدرك الرئي�س عون اأن اقت�صاد الإنتاج ل ميكن و�صعه يف م�صاره ال�صحيح من دون مواجهة عقبات القت�صاد الريعي الذي 

يتبعه لبنان، ولذلك جاءت دعوته للهيئات القت�صادية من �رشورة حتويل لبنان من املجتمع الريعي اىل املجتمع احلقيقي املبني 

على الإنتاج، لأن الإنتاج يوؤمن ال�صتقرار ويدعم اللرية اللبنانية. 

ات اخلارجية والداخلية. مبعنى اأن اأي هّزة 
ّ

 تداعيات العتماد على الدخول الريعية و�صع القت�صادات حتت رحمة املتغري
ّ
ومن اأ�صد

ت�صيب حركة التجارة الدولية تنتقل ب�رشعة اإىل اقت�صادات الدول الريعية وكثرياً ما حتدث هّزات اجتماعية �صديدة الوطاأة كون 

هذه القت�صادات رخوة ول ت�صتند اإىل قوى اإنتاجية �صلبة ذلك اأن بنية القت�صادات الريعية هي يف الواقع بنية غري اإنتاجية، وهذا 

يتطلب من الرئي�س عون فريق عمل لت�صكيل جلنة لبنانية اقت�صادية م�صتقلة، م�صهود لها ول تتبع اأي جهة �صيا�صية، لو�صع درا�صة 

حول �صبل ا�صتنها�س القت�صاد اللبناين، وبطبيعة احلال اإن هذا ل يتطلب اأي�صًا ال�صتعانة باملوؤ�ص�صات العاملية التي كان قد طلب 

التعاون معها يف �صوء الكفاءات اللبنانية املوجودة، رغم اأن ذلك ل مينع من الت�صاور مع تلك املوؤ�ص�صات اخلارجية.

ويهدف الرئي�س عون اىل اإ�صالح الو�صع املايل وم�صاعدة »املوؤ�ص�صات القت�صادية ال�صغرية واملتو�صطة«، وهذه املوؤ�ص�صات تواجه 

حتديني بارزين: الأول وهو ما يتمثل بالتحدي القت�صادي العام الذي ل يرحم اأحدا. اأما التحدي اخلا�س بهذه املوؤ�ص�صات فيتمثل 

بهدفها  يف البقاء وال�صتمرار، بالإ�صافة اإىل تاأمني الأ�صواق الذي تقع م�صوؤوليته على الدولة يف الدرجة الأوىل. ولكن تفعيل خطة 

»القطاعات الإنتاجية« بهدف توفري »التنمية امل�صتدامة«، يجب اأن يقوم على عناوين رئي�صة اأهمها:

1ـ تر�صيد الإنفاق ووقف الهدر يف الدولة.

2ـ تفعيل اجلباية يف �صوء ما اأكدته الدرا�صات والأرقام من اأن الدولة اللبنانية ل جتبي اأكرث من 40 يف املئة.

د يف وقف املخالفات على اأنواعها خ�صو�صا العقارية وما يتفرع منها ويت�صل بها من اأمالك بحرية ونهرية وبناء على 
ّ
3ـ الت�صد

اأمالك الغري.

ل �صك اأن العوامل الرئي�صية يف هذا الجتاه، �صتوؤكد »ثوابت« الرئي�س عون باأن »القت�صاد الإنتاجي« هو الأ�صا�س للحد من خماطر 

تو�صع »اقت�صاد الريع« ومبا ي�صاعد تدريجيا يف حل م�صكلة البطالة وتداعياتها على ال�صتقرار القت�صادي والجتماعي.

ويهدف الرئي�س عون من اإ�صالح الو�صع املايل وم�صاعدة »املوؤ�ص�صات القت�صادية ال�صغرية واملتو�صطة«، اإىل تاأمني الأ�صواق الذي 

تقع م�صوؤوليته على الدولة يف الدرجة الأوىل.

 اإن مهمة الرئي�س عون �صعبة وهو الذي ورث اأعباء دين عام قد ي�صل خالل �صنوات اىل اأكرث من 100 مليار دولر الأمر الذي ي�صتدعي 

»فريق اإنقاذ« ولو يف زمن الكت�صافات الهائلة مل�صادر الطاقة قرب ال�صواطئ اللبنانية.
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التكتل الذي بدأ بتغيير قواعد العالقات االقتصادية الدولية
»بريكس« الصينية.. المستقبل والتحديات

بقلم فارس سعد

التي   )BRICS( الربيك�س  جمموعة  اأ�صبحْت 

االجتماع  وع�صية   ،2006 العام  يف  لْت  ت�صكَّ

عام  �صبتمرب  اأيلول/  من  الثاين  لها يف  االأخري 

اأ�صبحت،  ال�صينية،  يانغ«  2017 مبدينة »�صني 

روؤيًة  متتلك  تاأ�صي�صها،  من  �صنوات  ع�رشة  بعد 

ا�صرتاتيجيًة متكاملًة ب�صاأن تغيري قواعد اللعبة 

االقت�صادية الدولية التي ُتهيمن عليها الواليات 

الدولية  للمدفوعات  ه  ُم�صوَّ نظام  عرب  املتحدة 

الدويل،  وامل�رشيف  النقدي  والنظام  )الدوالر(، 

على العامل اأجمع. 

لدول  الأعــمــال  منتدى  بينغ  جني  �صي  ال�صيني  الرئي�س  افتتح 

»الربيك�س« يف مدينة »�صيامني« حتت عنوان »عالقات �رشاكة اأقوى 

مل�صتقبل اأكرث �صطوعا«، بتاأكيده اأن دول املنتدى اخلم�س )الربازيل 

ثقة  بناء  على  تعمل  اأفريقيا(  وجنوب  وال�صني  والهند  ورو�صيا 

متبادلة وتدعو اإىل التم�صك بالنقاط امل�صرتكة بينها لدعم التنمية.

جمموعة  يف  الأع�صاء  الــدول  تنمية  اإن  ال�صيني،  الرئي�س  وقــال 

بريك�س حققت منافع ملمو�صة ملا يزيد على 3 مليارات �صخ�س. غري 

املنتدى  منتقدي  على  �صمنيًا  رداً  ت�صمنت  بينغ  جني  عبارات  اأن 

و�صيا�صية  جتارية  خ�صومات  على  انتقاداتهم  يف  يركزون  الذين 

وحتى ع�صكرية بني اأع�صائه.

وجاء بيان »�صيامني« يف ختام القمة مت�صمنًا اأكرث من 70 مفهوما 

الأ�صواق  بني  الآراء  لت�صاطر  هامًا  منرباً  اأي�صا  ومقدمًا  م�صرتكا، 

للم�صاركة  دول  خم�س  ال�صني  دعوة  مع  النامية  والدول  ال�صاعدة 

يف حوار اإ�صرتاتيجي يف اإطار القمة من بينها م�رش، طاجيك�صتان، 

تايالند، غينيا، واملك�صيك.

الحدث
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خطوط النظام االقتصادي الجديد
ال�صينية،  »�صيامن«  مدينة  يف  »بريك�س«  قمة  اأعمال  انتهاء  مع 

يت�صح حماولت التكتل الذي ي�صكل عدد مواطنيه نحو ن�صف �صكان 

العامل، لو�صع خطوط عري�صة لنظام جديد لالقت�صاد العاملي، لكن 

دول  توليه  الذي  البارز  الهتمام  كان  القمة  هام�س  على  الالفت 

التحولت  يف  العربية  الــدول  بدور  ال�صني،  راأ�صها  وعلى  التكتل، 

العقد  ا�صم  عليه  اأطلقوا  ما  »بريك�س«  دول  قــادة  واأطلق  املقبلة. 

الذهبي الثاين مرتكزا على اأربعة حماور اأ�صا�صية ت�صمل ال�صعي نحو 

يف  الندماج  ودعم  القت�صادي،  التعاون  يف  عملية  نتائج  حتقيق 

ا�صرتاتيجيات التنمية، وجعل النظام العاملي اأكرث عدالة ومعقولية، 

وتعزيز التبادل بني ال�صعوب.

حترير  ل�صتهدافها  العام،  هذا  بالغ  باهتمام  القمة  حظيت  ولذلك 

الدول  اأ�صواق  فى  وال�صتثمار  العاملى،  القت�صاد  وفتح  التجارة، 

م�رش  م�صاركة  ولعل  املقبلة،  ال�صنوات  خالل  ا 
ً
اقت�صادي الواعدة 

القت�صاد  م�صتقبل  على  دليل  خري  القت�صادية،  القمة  فى  البارزة 

امل�رشى، الذى يجذب الدول القت�صادية الكربى لال�صتثمار فيه.

وبينما اأكد الرئي�س ال�صيني �صي جني بينغ على اأن مبادرة »احلزام 

العملي،  للتعاون  من�صة  لكنها  جيو�صيا�صية،  اأداة  لي�صت  والطريق« 

�صدد كذلك على اأن البلدان العربية اأ�صبحت من ال�رشكاء املهمني يف 

بناء احلزام والطريق، مثمنا التعاون الأو�صع نطاقا والإجنازات التي 

مت حتقيقها بني اجلانبني. ويف كلمته اأمام قادة بريك�س، اأ�صار جني 

بينغ اإىل اأن دول التكتل اأ�صبحت بوؤرة جديدة يف القت�صاد العاملي 

خالل ع�رش �صنوات من التنمية، ومن املتوقع اأن ت�صتمر يف اأن تلعب 

دورا حا�صما، ولهذا يتعني على دول بريك�س اإجناز مهام كبرية لنمو 

اقت�صادياتها وخلق العقد الذهبي من التعاون.

النظام  يف  جديدة  بـــاأدوات  الدفع  مناق�صة  متت  القمة،  وخــالل 

م�صفرة  بريك�س«  »عملة  اإطالق  اإمكانية  مثل  العاملي،  القت�صادي 

موؤ�ص�صات  اإقامة  اإمكانية  وكذلك  الأخــرى،  الدفع  لأدوات  بديال 

عن  بديال  لتكون  بريك�س،  لدول  وبخا�صة  النامية،  للدول  ت�صنيف 

موؤ�ص�صات الت�صنيف الغربية، مثل »موديز« و«فيت�س«، وغريها.

أرقام ينبغي معرفتها عن »بريكس«

المشاركة  الخمس  للدول  المحلي  الناتج  -مّثل 

فى بريكس أكثر من ربع الناتج المحلى العالمي.

-مساحة دول »بريكس« الخمس مجتمعة أكثر 

من ربع مساحة العالم.

من أك��ث��ر  بريكس  دول  س��ك��ان  ع��دد   -ي��م��ّث��ل 

 40 % من تعداد سكان العالم.

-10.8 % من حجم اإلنفاق العسكري العالمي.

- 40.2 % من حجم إنتاج مصادر الطاقة العالمي.

التبادل  حجم  م��ن  »ب��ري��ك��س«  حصة   %  16.1-

التجاري العالمي في 2013.
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الحدث

وتاأتي هذه القمة تتويجا جلهود ال�صني الدوؤوبة نحو حتقيق التنمية 

القت�صادية ال�صاملة ودعم القت�صاديات النامية والأ�صواق النا�صئة 

يف �صوء ا�صت�صافتها لقمة الع�رشين العام املا�صي ومنتدى احلزام 

والطريق للتعاون الدويل يف مايو/اأيار املا�صي يف بكني.

وتعد مبادرة احلزام والطريق امل�رشوع ال�صيني ال�صرتاتيجي ال�صخم 

الذي يهدف اإىل اإحياء مفهوم وروح طريق احلرير القدمي عن طريق 

اإن�صاء �صبكة جتارة وبنية حتتية من طرق وموانئ وج�صور وخدمات 

واأفريقيا،  واأوروبا  اآ�صيا  ال�صني مع  لت�صل  ات�صالت ونقل وغريها 

حيث من املتوقع اأن يغطي اأكرث من 60 من بلدان العامل لي�صمل هذا 

امل�رشوع نحو 65 يف املائة من �صكان العامل، وثلث الناجت الإجمايل 

العاملي، وربع الب�صائع واخلدمات التي تتحرك يف العامل.

CNBC تقرير
اأفاد تقرير ل�صبكة CNBC اأن ال�صني تعتزم اتخاذ خطوة جدية لوقف 

الهيمنة العاملية للدولر، وهذا قد يحدث بالفعل هذا العام.

طرح  هي  اجلديدة  ال�صني  ا�صرتاتيجية  فاإن   CNBC تقرير   وبح�صب 

العقود الآجلة للنفط باليوان يف الأ�صهر املقبلة.

واأكد التقرير اأن بكني تاأمل يف حال لقت هذه اخلطوة رواجا وانت�صارا 

وا�صعا يف العامل، اأن ت�صع الدولر مباأزق ل يح�صد عليه، وترميه من 

عليائه كاأقوى عملة يف العامل.

من  بكني  تعترب  لذلك  العامل،  يف  للنفط  م�صتورد  اأكرب  ال�صني  وتعد 

التبادل  اليوان يف عمليات  اأن ت�صارك عملتها اخلا�صة  املنطقي جدا 

التجاري لأهم ال�صلع. 

ويعترب رف�س التعامل بالدولر يف التبادل التجاري بني بع�س الدول 

على  العتماد  خف�س  اأجل  من  ا�صرتاتيجية  اأولوية  ورو�صيا  كال�صني 

والتهديدات  العمالت،  تقلبات  خماطر  من  واحلد  الأمريكية  العملة 

املرتتبة على فر�س عقوبات اأمريكية.

العاملي  الأمــن  حتليل  ملعهد  امل�صارك  املدير  ليوفتا،  لغال  ووفقا 

»الع�رش  بداية  على  اأخــرى  عالمة  احلدث  هذا  �صيكون  وا�صنطن،  يف 

اجلليدي«، الذي يعني �صمنا انخفا�س قيمة الدولر.

ويت�صاءل جون دري�صكول، مدير »JTD« خلدمات الطاقة املتجددة يف 

�صنغافورة، عما اإذا كانت العقود مت�صاوية يف �رشوطها لكافة ال�رشكات 

الأجنبية على حد �صواء.

للطاقة  م�صتهلك  اأ�ــرشع  ال�صني  ت�صبح  اأن  »ميكن  دريك�صول:  وقــال 

دورها  على  حتافظ  املركزية  حكومتها  لكن  العامل،  يف  قوة  والأكرث 

�رشكات  على  اعتمدت  واإذا  البالد،  يف  الطاقة  قطاع  على  املهيمن 

الدولة لتعزيز اخلطوة اجلديدة، فاإن ذلك قد ي�صبح غري م�صجع بالن�صبة 

لالعبني الأجانب«.

الدول املوافقة على  اأوىل  اأن تكون رو�صيا  ويتوقع عدد من املحللني 

للنفط من  دة 
ّ
املور الدول  بركبها  لتلحق  باليوان،  لل�صني  نفطها  بيع 

ال�رشق الأو�صط واآ�صيا.

ولكن على الرغم من ال�صتبداد الأمريكي يف احلكم املايل الذي ا�صتمر 

على مدى العقود املا�صية، ل ينبغي على الأمريكيني اأن يتفاجاأوا يف 

فبغ�س  القت�صادية؛  ال�صوق  يف  ملركزهم  مناف�صة  قوى  ظهرت  حال 

النظر عن الدللت الرمزية العميقة التي ميكن اأن حتملها الجتماعات 

مثل اجتماع التكامل املايل الأ�صيوي، ميكن اعتبار اأن هذه الجتماعات 

هي ثمرة للجهد الأ�صيوي الذي مت بذله منذ الأزمة املالية الأ�صيوية يف 

اأواخر الت�صيعينيات، وهذه اجلهود مل يتم اخرتاعها يف ال�صني لوحدها، 

اأن الأخرية �صعت لال�صتفادة منها ل�صاحلها، وميكننا  على الرغم من 

القول اإن بذل اجلهد وعقد الجتماعات التطويرية �صوف تبقى ال�صمة 

اأن  املوؤكد  �صبه  اأ�صيا، ومن  ال�صيا�صي والقت�صادي يف  للواقع  الدائمة 

ا متزايًدا على قيادة الوليات 
ً
ا تناف�صي

ً
هذا القت�صاد �صوف ي�صكل حتدي

املتحدة القت�صادية يف مناطق املحيط الهادئ.

اأن  الأمر  بادئ  يف  وعليها  التحدي،  هذا  قبول  على  جمربة  وا�صنطن 

ف وتتح�رش  لهذه املناف�صة، وهذا التح�صري �صيتطلب ب�صكل اأويل، 
ّ
تتكي

ا وعميًقا جلذور التغيري يف اأ�صيا، وبكلمات اأب�صط ل ميكن 
ً
ا وا�صح

ً
فهم

للوليات املتحدة اأن تنجح يف �صعيها ملناف�صة اأ�صيا �صواء يف الأمور 

اجليو�صيا�صية اأو يف الأعمال التجارية، ما مل تفهم ب�صكل �صحيح جذور 

وم�صادر هوؤلء املناف�صني يف املقام الأول.

الوا�صح عامليا  الأمريكي  الأفول  �صن�صهد بعد قمة بريك�س وبعد  فهل 

انبثاق النظام الدويل اجلديد الذي كان من املزمع انعقاده قبل اأكرث 

من عقدين من الزمان. الأيام القادمة حبلى والتاريخ ي�صهد.

يف  تيال  دي  توركواتو  جامعة  يف  الأ�صتاذ  تــورزي،  ماريانو  يقول 

بوين�س اأير�س، اأنه »يف غ�صون ال�صنوات ال 10 اإىل ال 15 املقبلة، �صتعيد 

الربيك�س هيكلة العالقات الإقت�صادية والدبلوما�صية الدولية، ويف تلك 

الفرتة �صيكون من ال�صعب اأن ترتد قوتها اإىل الوراء مرة اأخرى« .

خالل  وال�صني،  رو�صيا  بني  التجاري  التبادل  حجم  �صعد 

الأ�صهر الثمانية الأوىل من العام اجلاري بنحو الثلث، مقارنة 

بالفرتة نف�صها من العام ال�صابق، لي�صل اإىل 54 مليار دولر.

الذي  الرو�صي،  الوزراء  رئي�س  نائب  روغوزين  دميرتي  واأّكد 

والقت�صادي  التجاري  التعاون  تعزيز  اأهمية  ال�صني،  زار 

ال�صناعي والعلمي والفني  التعاون  البلدين، عرب تطوير  بني 

والإبداع وتكنولوجيا املعلومات والت�صالت.

وقال خالل اجتماع اللجنة الرو�صية ال�صينية املعنية باإجراء 

جهود  اإن  احلكومتني،  بني  للقاءات  الالزمة  التح�صريات 

البلدين اأثمرت العام اجلاري عن منو التجارة الثنائية، والتي 

�صعدت خالل ثلثي العام اجلاري اإىل 54 مليار دولر، م�صريا 

اإىل اأهمية احلفاظ على هذا النهج.

بني  التجارة  حجم  اأن   »ITC Trade« موقع  بيانات  وتظهر 

دولر،  مليار   66 نحو  املا�صي  العام  بلغ  وبكني،  مو�صكو 

منها 28 مليار دولر هي �صادرات رو�صيا اإىل ال�صني، مقابل 

واردات بلغت 38 مليار دولر.
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مقابلة

الضرائب فتحت أبواب »تصحيح األجور« على مصراعيها
األسمـــــر: ال تــــراجع 

جنح القطاع العام، وبعد �صنوات من املطالبة والتحركات يف زيادة 

أجوره و�صمان حقوقه املادية من خالل اإقرار �صل�صلة الرتب والرواتب. 
لكن قرار منح احلقوق اىل موظفي القطاع العام ت�صّبب باأعباء لكل 

القطاعات جراء ال�رشائب التي فر�صت بهدف متويل ال�صل�صلة.

اأن  اأن ال �صل�صلة بال متويل، ولكن  القا�صي والداين يف لبنان  يعلم 

يربط م�صري ال�صل�صلة ب�صلة من ال�رشائب بدا اأمراً م�صتغربًا، وال �صيما 

غالء  دوامة  اللبناين يف  املواطن  فيه  يتخبط  وقٍت  تاأتي يف  اأنها 

االأ�صعار وتداعيات الرتاجع االقت�صادي يف لبنان  املعي�صة وارتفاع 

بدائل  وجود  عدم  عن  احلديث  اأن  املعطيات  توؤكد  كما  واملنطقة. 

لزيادة ال�رشائب غري �صحيح، فالبدائل متوفرة ومعمول بها يف كل 

البلدان، وتكمن يف ح�رش االنفاق ويف االإ�صالحات. 

ما بني تطيري ال�صل�صلة وفر�س �رشائب جديدة وقف املدافعون عن 

الذي  العام،  العمايل  االحتاد  مقدمهم  ويف  املواطنني  عي�س  لقمة 

اختار ال�صل�صلة على الرغم من اإدراكه اأن ال�رشائب اجلديدة �صتحمل 

من  جديدة  م�صرية  افتتاح  معلنًا  اللبنانيني،  لغالبية  ثقيلة  اأعباًء 

الن�صال لت�صحيح االأجور يف القطاع اخلا�س. 

حقًا، خطى االحتاد العمايل خطوة تكاد تكون اأ�صبه مبغامرة، ففي ظل 

تراجع اقت�صادي يعي�صه لبنان و�رشائب جديدة طاولت املوؤ�ص�صات 

جداً  ال�صعب  من  يكون  قد  اخلا�س  القطاع  يف  العاملة  وال�رشكات 

عليها حتمل ارتفاع يف تكاليف يد العمالة لديها، واإن جنح االحتاد 

اللبنانيون  يجد  اأن  يف  اخلوف  يكمن  معركته،  يف  العام  العمايل 

فقدان وظائفهم مل�صلحة  ا�صتع�صاءاً، وهي  اأكرث  اأمام عقدة  اأنف�صهم 

اليد العاملة االأجنبية.

ــب غــري املــبــا�ــرشة  ــ�ــرشائ وقــــال: »ال

جمموع  من   %  75 لبنان  يف  بلغت 

ن�صبة  ــذه  وه ال�رشيبية،  ــــرادات  الإي

عالية جداً، وتقت�صي التحرك لإن�صاف 

حواىل  ي�صم  الــذي  اخلا�س  القطاع 

»طرحنا  واأ�صاف:  عامل«.  األف   900
القطاع  يف  الأجور  ت�صحيح  مو�صوع 

باجتاه  جولتنا  وبا�رشنا  اخلا�س 

رئي�س اجلمهورية ودولة رئي�س جمل�س 

مع  مباحثات  عدة  واأجرينا  ــوزراء  ال

الوزراء املعنيني و�صيكون لنا لقاء مع 

رئي�س جمل�س النواب«. 

مع فر�س �رشائب طاولت كل ال�صعب 

اللبناين، وبالتايل من غري املعقول اأن 

ال�صل�صلة  وزر  اخلا�س  القطاع  يتحمل 

اإنها  اإذ  باآخر  اأو  ب�صكل  وال�رشائب 

ذوي  على  �صلبية  انعكا�صات  حتمل 

الدخل املحدود والفقراء والعمال«.

الــ�ــرشائــب  »مــعــظــم  اأن  اىل  ــت  ــف ول

القيمة  على  كال�رشيبة  املفرو�صة 

امل�صافة وال�رشيبة على امل�صتوعبات 

ــافــريــن  ــص ــف واملــ� ــات ــه ـــري ال ـــوات وف

�صتنعك�س  الإداريــــــة  ــالت  ــام ــع وامل

بطريقة اأو باأخرى على العمال«.

ــدة قـــام بــهــا الحتـــاد  ــدي جــــولت ع

اجلمهورية  رئي�س  فـــزار  الــعــمــايل، 

�صعد  احلكومة  ورئي�س  عون  مي�صال 

املعنيني  والـــوزراء  احلــريــري  الدين 

ت�صحيح  بغية  الإقت�صادية  والهيئات 

الأجــــــور. وكــ�ــصــف رئــيــ�ــس الحتـــاد 

يف  الأ�ــصــمــر  ب�صارة  الــعــام  العمايل 

اأن  والقت�صاد«  »ال�صناعة  حديث مع 

»جولت الحتاد ركزت على واقع عدم 

التوازن الذي ن�صاأ بني القطاعني العام 

واخلا�س نتيجة تطبيق �صل�صلة الرتب 

والرواتب يف القطاع العام، اإذ ترافقت 
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إنضاج حل
»ت�صحيح  اأن  على  الأ�ــصــمــر  د 

ّ
ــد ــص و�

ودعوة  احلوار  تقت�صي  مهمة  الأجور 

الحتاد  حتركات  اإمنا  املوؤ�رش،  جلنة 

العمايل تاأتي يف اإطار تهيئة الأجواء 

تاأتي  ل  حتى  حــل،  اإن�صاج  بــاإجتــاه 

الجتماعات من دون نتيجة«.

واأ�صار اإىل اأن »اللقاءات اأ�ص�صت ملنحى 

اإيجابي، على الرغم من مت�صك الهيئات 

الأدنــى  للحد  بــزيــادة  القت�صادية 

ترف�س  حيث  مفاهيمها  وفق  لالأجور 

الزيادة خارج اإطار الت�صخم احلا�صل 

عام  منذ  املركزي  الإح�صاء  وموؤ�رش 

2012 حتى اليوم، وتريد زيادة تراكم 
دون  الأدنـــى من  احلــد  على  املــوؤ�ــرش 

يرى  حــني  يف  ال�صطور.  يف  التدخل 

ال�صطور �رشورية  اأن  العمايل  الحتاد 

واأ�صا�صية«.

الــهــيــئــات  »بــعــ�ــس  اأن  اإىل  ــت  ــف ول

وفق  بالتعاطي  اإيجابية  القت�صادية 

الآخــر  والبع�س  اخلــا�ــس  مفهومها 

هناك  اأن  ويعترب  باملطلق  رافــ�ــس 

على  ــادرة  ق وغــري  متعرثة  قطاعات 

ل اأي زيادة يف الأجور«.
ّ
حتم

لن  العام  العمايل  »الإحتــاد  اأن  واأكــد 

الأجور يف  مبداأ ت�صحيح  يرتاجع عن 

القطاع اخلا�س، ويعتربه حقًا مطلقًا 

الأجواء  �صيهيء  وبالتايل  به  يطالب 

جلنة  �صمن  ــة  ــدول ال ــرعــاه  ت حلـــوار 

اىل  اإيجابيون  »نحن  وقال:  املوؤ�رش«. 

الهيئات  مع  تالقينا  واإذا  حد  اأق�صى 

واإذا  املــ�ــصــرية،  نكمل  القت�صادية 

اىل  نلجاأ  �صلبية  نتائج  اىل  و�صلنا 

القوانني  اإياه  متنحنا  الذي  ال�صلوب 

ـــذي جلــاأنــا اإلــيــه عند  والــد�ــصــتــور وال

املطالبة ب�صل�صلة الرتب والرواتب«.

لماذا لم ترفض الضرائب؟
الأ�صمر  اأكـــد  �ــصــوؤال،  على  رٍد  ويف 

مبداأ  رفــ�ــس  الــعــمــايل  »الحتــــاد  اأن 

ال�صل�صلة،  لتمويل  ال�رشائب  فر�س 

ــذا الإطـــار   ــدم مــذكــرات يف ه ــد ق وق

الوزراء  وجمل�س  اجلمهورية  لرئي�صي 

ال�رشائب  عــن  بــدائــل  خاللها  ــرح  ط

وا�ــصــرتداد  النفط  قــطــاع  كــا�ــصــرتداد 

مركز املعاينة امليكانيكية ومكافحة 

على  الفوائد  ورفع  ال�رشيبي  التهرب 

�صاغية  اآذانــًا  جند  مل  لكن  ال�صترياد، 

وجل ما تو�صلنا اإليه هو اتفاق بدر�س 

م�رشوع  يف  ترد  جديدة  �رشائب  اأي 

موازنة 2018«.

وقال: »جرى املماطلة يف اإقرار �صل�صلة 

�صنوات،   5 مر  على  والــرواتــب  الرتب 

وكنا اأمام واقع اإما اأن نقبل بال�رشائب 

فقبلنا  الرياح.  مع  ال�صل�صلة  تذهب  اأو 

وكان  ال�رشائب  ورف�صنا  بال�صل�صلة 

براأينا  يوؤخذ  مل  اإمنــا  خطيًا،  رف�صنا 

مفاهيم  �صمن  ننا�صل  نحن  وحاليًا 

علمية وقد ن�صل اإىل رفع ال�صوت اأكرث 

موازنة  يف  ال�رشائب  بع�س  ملعاجلة 

الدولة املقبلة )2018(«.

تصحيح األجور قريبًا
مل�صاألة  زمــنــي  ت�صور  وجـــود  ــن  وع

اأن  الأ�صمر  ك�صف  الأجـــور،  ت�صحيح 

ــــاد الــعــمــايل و�ــصــع تــ�ــصــوراً  »الحت

�صمن وقت زمني مقبول ومبني على 

عاملني: عامل ت�صحيح الأجور وعامل 

املقابل.  يف  الجتماعية  العطاءات 

لتكون هناك �صلة عادلة من العطاءات 

الجتماعية وت�صحيح لالأجور«.

اأن تكون احلوارات يف  وقال: »اعتدنا 

لبنان اإىل ما ل نهاية. حدثت مماطالت 

قد  والرواتب  الرتب  �صل�صلة  يف  كثرية 

وميكن  الأخطاء،  بع�س  نتيجة  تكون 

وما  ملطبات.  تعر�صت  اإنــهــا  الــقــول 

الأجور  ت�صحيح  حوار  �صمن  اأمتّناه  

حتى  �صبيهة  مطبات  اأ�صادف  األ  هو 

ياأتي ت�صحيح الأجور قريبًا«.

اأن »هناك قطاعات قادرة على  وراأى 

تعاين  وقطاعات  الأجــور،  رفع  حتمل 

من بع�س التعرّث، ما يحّتم علينا اإيجاد 

وتقدمي  القطاعات،  هــذه  بني  تــوازن 

يف  اللبناين  العامل  تن�صف  �صيغة 

ظل �صغط هائل من العمالة الأجنبية 

اىل  وتــوؤدي  عليه  بظاللها  تلقي  التي 

من غير المعقول أن يتحمل 

القطاع الخاص وزر السلسلة 

والضرائب بشكل أو بآخر إذ 

إنها تحمل انعكاسات سلبية 

على ذوي الدخل المحدود 

والفقراء والعمال

األسمر متوسطًا العمال خالل أحد االعتصامات
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مقابلة

الهيئات  مــن  كبري  فــريــق  ا�صتعانة 

ب�صبب  الأجنبي  بالعامل  القت�صادية 

�رشخة  ال�صمر  واأطلق  كلفته«.  تدين 

داعيًا  القت�صادية،  الهيئات  وجه  يف 

اإياها اىل التمتع بح�س من امل�صوؤولية 

وعدم �رشف العامل اللبناين«.

الدولة  دور  »غــيــاب  اأن  على  د 
ّ
و�ــصــد

نرى  لــذلــك  م�صيبة،   الأمـــور  يجعل 

اجتياحًا كاماًل لليد العاملة الأجنبية 

وقــال:  اللبنانية«.  املوؤ�ص�صات  يف 

يريد  ماذا  امل�صوؤولية.  بح�س  »لنتحل 

يهيئون  هــل  بــعــد؟  العمل  اأ�ــصــحــاب 

العامل اللبناين للثورة؟«.

كارثة فقدان الفرص 
ويف �صياق حديثه عن اإمكانية فقدان 

بع�س العاملني لوظائفهم مع ت�صحيح 

يعي  اجلميع  »اأن  الأ�صمر  اأكد  الأجور، 

وجود قطاعات ثابتة واأخرى متعرثة، 

يقي  تــوازنــًا  نخلق  اأن  هي  ومهمتنا 

العامل اللبناين وزر ال�رشف التع�صفي 

واقــع  على  رّكــزنــا  ولــهــذا  بعد.  فيما 

لزيادة  موازية  اجتماعية  عطاءات 

فلدينا  متوازنة.  تاأتي  حتى  الأجــور 

األف   900 ي�صم  الذي  اخلا�س  القطاع 

عامل، واي�صا لدينا ق�صم من العمال ل 

يعملون يف القطاعني العام واخلا�س 

وهم احلرفيون واأ�صحاب املهن احلرة، 

لإن�صاف  وا�صح  ر 
ّ
ت�صو هناك  لذلك 

اجلميع«.

يعي  العمايل  »الحتــاد  اأن  اإىل  ولفت 

ول  لبنان،  يف  القت�صادي  الــواقــع 

يطلق اآراء باملطلق بل وفقًا لدرا�صات 

اقت�صاديني  علمية يجريها مع خرباء 

على  خــيــاراتــه  وي�صع  وقانونيني، 

اأ�صا�صها«.

صوت العمال .. مسموع!!
العمال  »�ــصــوت  اأن  الأ�صمر  واعــتــرب 

اإذ  قبل،  ذي  من  اأكرث  م�صموعًا  اأ�صبح 

خ 
ّ
اإن دور الحتاد العمايل العام يرت�ص

لتعزيز ح�صوره  اإمنا هو بحاجة  اأكرث 

عمل  عرب  دوره  وتاأكيد  اأكــرب  ب�صكٍل 

الحتاد  �صيا�صة  تبعات  ميحو  دوؤوب 

العمايل ال�صابقة والتي كانت خمتلفة 

عن املرحلة احلالية«. 

يتعاطى  حاليًا  »الحتــاد  اأن  وك�صف 

بالأمور كافة ويبدي راأيه فيها، وهو 

والــوزارات  الدولة  اإدارات  يف  حا�رش 

واملوؤ�ص�صات  وال�رشكات  واملعامل 

حيث  حت�صل  جتــاوزات  لأي  راف�صًا 

ــوم مبــعــاجلــة قــ�ــصــايــا الــعــمــال  ــق ي

ويح�صل يف غالب الأحيان على نتائج 

اإيجابية«.

احلال  بطبيعة  »الواقع  اأن  اإىل  واأ�صار 

�صبه  الــدولــة  دور  ب�صبب  مريح  غــري 

وزارة  مفت�صي  اإن   « وقــال:  الغائب«. 

اأكمل  على  بــدورهــم  يقومون  العمل 

واحلــال  عــددهــم �صئيل.  ــا  اإمن ــه،  وج

نف�صها بالن�صبة اإىل التفتي�س يف وزارة 

ب�صكل  نــرى  لذلك  اأي�صًا،  القت�صاد 

دة«.
ّ
م�صتمر خروقات يف اأماكن متعد

واأ�صاف: »من هذا املنطلق، كان لدينا 

وطالبنا  القت�صاد  وزيــر  مــع  لقاء 

يف  ن�صارك  باأن  عام  عمايل  كاإحتاد 

فريق  لدينا  يكون  بحيث  الــرقــابــة، 

القت�صاد  وزارة  مفت�صي  ــواكــب  ي

على  امل�صتهلك  حماية  وم�صلحة 

الأر�س. ونحن نبدي دائمًا  ا�صتعدادنا 

وندرك  امليداين،  العمل  يف  للم�صاركة 

اأن الأمور يف لبنان �صعبة ومرتاكمة، 

الطيبة  الإرادة  اأن  طبعًا  نوؤمن  لكننا 

ا البع�س 
ّ

والعمل اجلدي ميكن اأن يغري

من الأمور امل�صتعجلة«.

اتحاد خارج التجاذبات؟
ويف اإطار حديثه عن تاأثري التجاذبات 

اأكــد  الإحتـــاد،  عمل  على  ال�صيا�صية 

يف  الهائلة  »التجاذبات  اأن  الأ�صمر 

عمل  على  توؤثر  مل  اللبنانية  ال�صاحة 

واإذ  ــعــمــايل«.  وال املطلبي  ـــاد  الحت

لإنتقادات  الحتاد  �س 
ّ
»تعر اإىل  اأ�صار 

د على اأن »ح�صول العمال 
ّ
كثرية«، �صد

على حقوقهم وحتقيق نتائج مهمة يف 

اأي مباحثات مطلبية ين�صي اللبنانيني 

التهامات ويجعلهم ين�صفون الحتاد 

العمايل«.

وقـــال: »كــانــت هــنــاك يف مــكــان ما 

اعرتا�صات لكن بعدها ان�صف الحتاد 

العمايل العام يف كل حتركاته ومتّكن 

 
ّ
�صم حوله  مهم  اإجــمــاع  تكوين  من 

يف  اليوم  ممثلون  وهم  كافة  الفرقاء 

دعمًا  هناك  اأن  كما  العمايل.  الحتاد 

اإىل  نظرا  ــاد  الحت خــارج  فرقاء  من 

النقابي  اأن الحتاد يقوم بعمله  واقع 

البحت«.

واأ�صاف: »عملنا كحركة عمالية يحتم 

ال�صيا�صي  الدعم  من  ال�صتفادة  علينا 

املنطق  اإطار  �صمن  مطالبنا  لتحقيق 

الحتاد  لأن  نفعله  ما  وهذا  والواقع، 

نحن  يفرق.  ول  يجمع  العام  العمايل 

بني  ــاواة  ــص ــ� وامل الــرغــيــف،  مطلبنا 

العمال والنا�س وال�صمان الجتماعي 

والتعليم  احلــكــومــي  وامل�صت�صفى 

والعمل  العادلة  والأجـــور  الر�صمي 

كل  عند  موجودة  اأ�صياء  هذه  الالئق. 

ل  ملــاذا  ق. 
ّ
تــفــر ول  وجتمع  الفرقاء 

عامل  ولي�س  جمع  عامل  نحن  نكون 

تفرقة؟«.

غياب دور الدولة يجعل األمور 

مسّيبة،  لذلك نرى اجتياحًا 

كاماًل لليد العاملة األجنبية 

في المؤسسات اللبنانية

مشاركون في أحد االعتصمات التي سبقت إقرار السلسلة
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تحقيق

بلداً   37 من  لبنان  ا�صتورد   ،2016 عام  يف 

مليون   18،705 بقيمة  منتجات  العامل  يف 

الدول  عر�س  على  ال�صني  عت 
ّ
وترب دولر. 

م�صتوردات  بلغت  لبنان  اىل  املــ�ــصــّدرة 

لبنان من ال�صني  2،024 مليون دولر عام 

% من جممل   11 ن�صبته  2016، و�صكلت ما 
ال�صادرات اىل لبنان.

ال�صني  امل�صتوردة من  لل�صلع  قراءة  وتظهر 

كبرية  بثقة  ال�صينية  املنتجات  متــّتــع 

يقت�رش  ل  اإذ  الــلــبــنــاين،  امل�صتهلك  مــن 

تختلف  بــل  معينة  �صلع  على  ا�صتهالكه 

اأن  يوؤكد   ما  حاجاته،  باختالف  ع 
ّ
وتتنو

ال�صينية  املنتوجات  اأ�صعار  انخفا�س 

اأمامها  د 
ّ
عب الأخــرى  باملنتجات  مقارنة 

اللبنانية.  ــواق  ــص الأ� اىل  الــدخــول  طريق 

للمنتجات  اللبنانيني  ا�صتهالك  ع 
ّ
وتــنــو

ومنتجات  كهربائية  اآلت  بني  ال�صينية 

املعادن العادية واملالب�س اإ�صافة اىل �صلع 

ومنتجات خمتلفة.

وبلغت قيمة واردات اآلت واأجهزة كهربائية 

ن�صبته مــا  و�صكلت  دولر،  مليون   579 
ال�صينية  الــواردات  % من جممل حجم   28
العادية  املعادن  منتجات  اأما  لبنان.  اىل 

و�صكلت  دولر  مليون   441 قيمتها  فبلغت 

ما ن�صبته 21 % من جممل حجم الواردات. 

ويبدو اأن املالب�س ال�صينية ا�صتهوت الذوق 

الألب�صة  واردات  قيمة  بلغت  اللبناين، حيث 

مليون   239 الن�صيجية  واملــواد  والأقم�صة 

جممل  من   %  11 ن�صبته  ما  لت�صكل  دولر 

على  قاطع  دليل  ويف  ال�صينية.  ــواردات  ال

للمنتجات  اللبنانيني  ا�صتهالك  ع 
ّ
تــنــو

بند  حتت  ــواردات  ال قيمة  بلغت  ال�صينية، 

اأثاث؛  والذي ي�صم  �صلع ومنتجات خمتلفة 

م�صيئة،  اإعالنية  لوحات  اإنـــارة؛  اأجهزة 

واألــعــاب  اأطــفــال  لعب  م�صيئة،  ــارات  ــص اإ�

للريا�صة؛  اأو  للت�صلية  واأ�صناف  جمتمعات 

دولر  مليون    187 ولــوازمــهــا  اأجــزاءهــا 

و�صّكلت ما ن�صبته 9 % من جممل الواردات 

ال�صينية.

إيطاليا ثانية
دول  كاإحدى  لإيطاليا  م�صتغربًا  يعد  ول 

العامل ال�صناعية الكربى، وكدولة رائدة يف 

ح�صة  نيل  وال�صادرات،  العاملية  التجارة 

اإذ حّلت يف  لبنان،  الواردات اىل  جيدة من 

اىل  ت�صديراً  الأكرث  للدول  الثانية  املرتبة 

الواردات من كل منها  �صّكلت  لبنان، حيث 

الــواردات  حجم  جممل  من   %  8 ن�صبته  ما 

اىل لبنان، وبلغت قيمتها ما يقارب 1٫409 

ماليني دولر. 

وت�صّدر اإيطاليا املنتجات املعدنية واملواد 

واملـــواد  والأجــهــزة  والآلت  الكيماوية 

واإن  لبنان  اىل  الن�صيجية  واملواد  الغذائية 

بوترية خمتلفة. و�صّكلت املنتجات املعدنية 

ن�صبة 34 % من جممل ال�صادرات الإيطالية 

على  والأجهزة  الآلت  وحازت  لبنان،  اىل 

ن�صبة 14 %، ومنتجات ال�صناعة الكيماوية 

اإحجام لبنان  %. وبدا لفتًا   10 على ن�صبة 

عن ا�صترياد ال�صيارات الإيطالية ب�صكل كبري 

من  ال�صيارات  �صناعة  قطاع  اأن  �صيما  ول 

الإيطالية  ال�صناعة  يف  الرائدة  القطاعات 

فيات  جمــمــوعــة  �ــصــيــارات  ت�صم  ــي  ــت وال

واأبريليا ودوكاتي وبياجيو.

اىل  اإ�صافة  اإيطاليا  من  لبنان  وي�صتورد 

عادية  معادن  اأعاله،  املذكورة  املنتجات 

جممل  من   %  11 �صكلتا  ن�صيجية  ــواد  وم

حجم الواردات الإيطالية. 

معدات النقل أواًل
املتحدة  الوليات  اأملانيا،  من  كل  وحّلت 

الأمريكية واليونان يف املرتبة الثالثة بني 

الدول امل�صّدرة اىل لبنان، وحازت كل منها 

على ن�صبة 6 % من جممل الواردات.

الأملانية،  الواردات  �صعيد  على  لفتًا  وبدا 

�صّكلت التي  النقل  ملعدات  لبنان   ا�صترياد 

 449 قيمتها  وبلغت  جمملها  مــن   %  39
من  لبنان  ا�ــصــتــورد  كما  دولر.   مليون 

اأملانيا منتجات ال�صناعة الكيماوية بن�صبة 

مليون   270 وبقيمة   %  23 بلغت  عالية 

دولر. وحازت الآلت والأجهزة الكهربائية 

الأملانية  ــواردات  ال جممل  من   %  13 على 

واملنتجات الغذائية وامل�رشوبات 7 %.

بلغت  املــتــحــدة،  ــوليــات  ال �صعيد  وعلى 

دولر.  مليون   1184 منها  الــواردات  قيمة 

يف  الأوىل  املرتبة  النقل  معدات  واحتلت 

% من   28 الواردات و�صّكلت ما ن�صبته  هذه 

مليون   326 قيمتها  وبلغت  حجمها  جممل 

الصين في المرتبة األولى تليها إيطاليا
من أين يستورد لبنان؟

غابت يف لبنان، على مر عقود من الزمن �صيا�صات دعم القطاعات االإنتاجية التي اأ�صحت فري�صة 

اللبناين  العاملية، لتتعّمق ثقافة اال�صتهالك يف ج�صد املجتمع  الكربى واملناف�صات  التحديات 

وتتغّيب ثقافة االإنتاج، لي�صبح لبنان بلداً م�صتهلكًا من الدرجة االأوىل.

ال بد اأن تكون ح�رشيتنا قد دفعتنا يومًا اىل �صوؤال اأنف�صنا: »من اأين ي�صتورد لبنان«. �صوؤال ال 

بد منه يف �صوء ما تعج به االأ�صواق اللبنانية من منتجات م�صتهلكة تدخل يف �صلب عمليات 

اللبنانيني االإ�صتهالكية. فعلى رفوف ال�صوبرماركت حت�رش املنتجات الغذائية العربية واالأوروبية، 

ويف معار�س ال�صيارات يتاألق العمالق االأملاين، ويف متاجر املالب�س تتّوج كل من اإيطاليا وتركيا 

نف�صها ملكة على عر�س االأناقة. وتبقى ال�صني احلا�رش االأبرز يف كل هذه االأماكن، وال �صيما بعد اأن 

جنحت يف الت�صلّل اىل مفا�صل ا�صتهالكية كثرية كانت غائبة عنها خالل �صنوات خلت على االأقل 

يف لبنان. وت�صجل االأ�صواق املحلّية تزايداً ملحوظًا يف االإقبال على الب�صائع ال�صينية مبختلف 

الكماليات  وخمتلف  والقرطا�صية  وامللبو�صات  والكهربائية  املنزلية  االأدوات  وخا�صة  اأنواعها 

و�صوال اىل ال�صيارات ال�صينية التي عرفت طريقها اىل املعار�س املحلية موؤخرا .
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دولر. واأتت املنتجات املعدنية يف املرتبة 

 237 وارداتــهــا  قيمة  بلغت  حيث  الثانية 

% من   20 مليون دولر، و�صّكلت ما ن�صبته 

ال�صناعات  وحّلت  ــواردات.  ال حجم  جممل 

الثالثة وبلغت قيمة  الكيماوية يف املرتبة 

ما  و�صّكلت  دولر،  مليون   193 وارداتــهــا 

الـــواردات.  حجم  جممل  من   %  16 ن�صبته 

وجاءت يف املرتبة الرابعة منتجات الآلت 

دولر  مليون   118 الكهربائية  والأجهزة 

حجم  جممل  من   %  10 ن�صبته  ما  و�صّكلت 

�صناعة  منتجات  بلغت  فيما  الــــواردات. 

قيمتها  وبلغت   %  6 وامل�رشوبات  الأغذية 

68 مليون دولر.
واردات  على  ع 

ّ
التنو عــدم  �صفة  وبــرزت 

اليونان اىل لبنان، حيث حازت املنتجات 

املعدنية على 93 % من حجم هذه الواردات، 

املتبقية  ال�صئيلة  الن�صبة  وتقا�صمت 

منتجات اململكة النباتية، منتجات �صناعة 

الأغذية وامل�رشوبات، منتجات ال�صناعات 

والآلت  الــعــاديــة،  املــعــادن  الكيماوية، 

والأجهزة.

تنّوع فرنسي
فرن�صا،  الرابعة، حّلت كل من  املرتبة  ويف 

تركيا، م�رش ورو�صيا، حيث نالت كل منها 

اىل  ــواردات  ال % من جممل   4 بلغت  ح�صة 

لبنان.

ع، 
ّ
بالتنو لبنان من فرن�صا  ز واردات 

ّ
وتتمي

ومنتجات  حيوانات  لبنان  ي�صتورد  اذ 

حيوانية بقيمة 63 مليون دولر، ومنتجات 

غذائية وم�رشوبات بقيمة 98 مليون دولر، 

ومنتاجات معدنية بقيمة 29 مليون دولر، 

بقيمة  الكيماوية  ال�صناعات  ومنتجات 

بقيمة  عادية  ومعادن  دولر،  مليون   228
45 مليون دولر، واآلت واأجهزة كهربائية 
بقيمة 88 مليون دولر، ومعدات نقل بقيمة 

36 مليون دولر. 
منتجات  فرن�صا  من  لبنان  ي�صتورد  كما 

ــاط  ــط ـــن وم ـــدائ ــة، ل ــي ــات ــب ــن ــكــة ال املــمــل

وم�صنوعاتها،   وفراء  جلود  وم�صنوعاتها، 

عجائن خ�صب; ورق وكرتون، مواد ن�صيجية 

اأو  حجر  من  م�صنوعات   ، وم�صنوعاتها 

اأحجار  لوؤلوؤ،  زجــاج   اأو  اأ�صمنت  اأو  ج�س 

اأجهزة  وم�صوغات،  ثمينة  معادن  كرمية، 

للب�رشيات والت�صوير والطب واملو�صيقى.

خطر تركي
على  مقبل  تركي  بخطر  ـــام  الأرق وتــنــذر 

الأ�صواق اللبنانية، اإذ ت�صّدر تركيا منتجات 

تناف�س اىل حد كبري املنتجات اللبنانية ما 

ال�صناعيون  يطرحها  التي  املخاوف  يوؤكد 

عقر   يف  تركية  مناف�صة  على  والقائمة 

املنتجات  جودة  من  الرغم  فعلى  دارهــم. 

منتجات  تركيا  ت�صّدر  اللبنانية،  الغذائية 

غذائية اىل لبنان بقيمة 132 مليون دولر، 

ت�صكل ما ن�صبته 20 % من جممل ال�صادرات 

منتجات  لبنان  اىل  ت�صّدر  كما  الرتكية. 

 115 بقيمة  واأقم�صة  مالب�س  من  ن�صيجية 

مليون دولر، ومعادن عادية وم�صنوعاتها 

بقيمة 96 مليون دولر.

وت�صّدر م�رش اىل لبنان لوؤلوؤ واحجار كرمية 

دولر،  مليون   296 بقيمة  ثمينة  ومعادن 

ال�صادرات  جممل  من   %  38 ن�صبته  ما  اأي 

امل�رشية اىل لبنان. كما ت�صّدر م�صنوعات 

90 مليون  بقيمة  اأ�صمنت  من حجر، جب�س، 

النباتية  اململكة  %(، ومنتجات   12( دولر 

بقيمة 77 مليون دولر )10 %(، ومنتجات 

غذائية وم�رشوبات بقيمة 69 مليون دولر 

.)% 9(

آفاق ضيقة
ويبدو اأن اآفاق التبادل التجاري بني لبنان 

قيمة  اأن  من  الرغم  فعلى  قة. 
ّ
�صي ورو�صيا 

719 مليون  الواردات من رو�صيا قد بلغت  

ب�صكل  يقت�رش  منها  ال�صترياد  فاإن  دولر، 

�صّكلت  التي  املعدنية  املنتجات  على  كبري 

ال�صادرات  جممل  مــن   %  69 ن�صبته  مــا 

قيمتها  بلغت  اأن  بعد  لبنان  اىل  الرو�صية 

املنتجات  وتــ�ــصــم  دولر.  مــلــيــون   495
اأتربة  كربيت،  ملح،  ف�صولها  يف  املعدنية 

خامات  واأ�صمنت،  كل�س  ج�س،  واأحــجــار، 

معدين،  وقــود  ورمــادهــا،  وخبثها  معادن 

مواد  تقطريها،  ومنتجات  معدنية  زيوت 

قارية، �صموع معدنية. وا�صتورد لبنان من 

النباتية  اململكة  منتجات  اأي�صًا  رو�صيا 

وثمار،  وفواكه  ونباتات  اأ�صجاراً  وت�صم 

معادن عادية، ومنتجات خ�صبية.
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ن�صاطات �صناعية

التي  وال�صعوبات  التحديات  رغم  على 

تــزال  ل  ال�صناعي،  القطاع  يعي�صها 

الأفــق مع  اآمــال كثرية تلوح يف  بــوادر 

اقرار جمل�س النواب للقانون الرامي اىل 

احلقل  يف  الت�رشيع  حق  احلكومة  منح 

كان  ــذي  وال �صنوات،   5 ملــدة  اجلمركي 

لأهميتة  نظراً  للقطاع  ا�صا�صيًا  مطلبًا 

املتمثلة مب�صاهمته يف احلد من الإغراق 

الذي يعاين منه.

القطاع  لدعم  مة 
ّ
قي مبادرات  تربز  كما 

جبل  جتار  احتــاد  قبل  من  اآخرها  كان 

لبنان، حيث اعلن رئي�صه ن�صيب اجلميل 

اطالق مبادرة تتمّثل بالطلب من التجار 

اعطاء الولوية لتو�صيع ح�صور ال�صناعة 

التجارية.  موؤ�ص�صاتهم  يف  اللبنانية 

خا�صة  اهمية  املبادرة  هذه  وتكت�صب 

ال�صادرات  فيه  ت�صهد  وقت  يف  تاأتي  اذ 

ال�صناعية انخفا�صًا كبرياً.

اللبنانيني  ال�صناعيني  جمعية  رحبت 

املجل�س  باإقرار  اجلميل  فادي  برئا�صة 

منح  اىل  الــرامــي  ــقــانــون  ال الــنــيــابــي 

احلــكــومــة حـــق الــتــ�ــرشيــع يف احلــقــل 

كان  ــذي  وال �صنوات،   5 ملــدة  اجلمركي 

لأهميتة  نظراً  للجمعية  دائما  مطلبًا 

املتمثلة مب�صاهمته يف احلد من الغراق 

الذي يعاين منه القطاع.

و�صكرت اجلمعية  احلكومة على جهودها 

بحيث  الوطنية،  ال�صناعة  حماية  يف 

لها  �رشورية  اداة  القانون  هذا  ي�صكل 

مطالب  لتلبية  الالزمة  الجراءات  لخذ 

اجلمعية يف احلمايات الوقائية ملعاجلة 

ال�صناعة  على  ال�صلبي  وتاأثريه  الغراق 

الوطنية . 

وذكرت اجلمعية انها �صبق وقدمت، بناء 

اىل  ملفًا   22 ال�صناعة  وزارة  طلب  على 

وزارة القت�صاد والتجارة عن منتجات 

لــالإغــراق،  تتعر�س  لبنانية  �صناعية 

لها،  احلمائية  الر�صوم  بتوفري  وطالبت 

حيث قامت بدر�صها.

 تسويق المنتجات اللبنانية 
في المؤسسات التجارية

ويف خطوة تعترب غاية يف الأهمية �صكال 

جبل  جتار  احتاد  رئي�س  زار  وم�صمونا، 

من  وفد  راأ�س  على  اجلميل  ن�صيب  لبنان 

الحتاد ي�صم عدداً من روؤ�صاء اجلمعيات 

اجلمعية،  مقر  لبنان،  جبل  يف  التجارية 

ا�صتقبالهم رئي�س اجلمعية  حيث كان يف 

جمل�س  اع�صاء  وبع�س  اجلميل  ــادي  ف

يف  البحث  اللقاء  خالل  وجــرى  الدارة. 

وال�صناعي  التجاري  القطاعني  �صوؤون 

التي تواجههما ل �صيما  التحديات  وابرز 

يف ظل الظروف ال�صعبة التي يعاين منها 

على  الطرفان  واتفق  اللبناين.  القت�صاد 

التكامل من خالل اعطاء التجار الولوية 

لت�صويق ال�صناعة اللبنانية يف املوؤ�ص�صات 

التجارية يف جبل لبنان. 

ن�صيب  اطــالق  الزيارة  يف  البارز  وكــان 

ال�صناعي،  القطاع  لدعم  مبادرة  اجلميل 

اعطاء  التجار  من  بالطلب  تتمثل  وهي 

يف  اللبنانية  ال�صناعة  لت�صويق  الولوية 

موؤ�ص�صاتهم التجارية. 

و�صدد فادي اجلميل على »اننا منر بظروف 

اقت�صادية �صيئة، لذا املطلوب اليوم تخفيف 

العباء عن كل القطاعات، وللغاية طرحنا 

كل  تطال  اجتماعية  اقت�صادية  روؤيـــة 

نبقى يف موقع  ان  اإذ ل ميكن  القطاعات، 

ج على الحداث التي تدور يف البلدان 
ّ
املتفر

الحــداث  هــذه  وان  خ�صو�صا  املــجــاورة، 

التحرك لإنقاذ  الوقت، لذا علينا  طالت يف 

نعمل  نحن  وقال:  وقطاعاتنا.  اقت�صادنا 

وللغاية  �صادراتنا  رفع  اعادة  على  اليوم 

 »تجار جبل لبنان« يطلقون مبادرة لدعم القطاع 
والصناعيون يطالبون باإلسراع في معالجة اإلغراق

الحاج حسن يدعو لدفع المؤسسات الى المزيد من النمو

من اليمين: محمود كيالني، فادي جميل، ميشال بيوض، الوزير حسين الحاج حسن، محمد شقير، وبانا قبرصلي خالل اطالق »بويكر« 
لشهادة الصحة والسالمة المهني

داني جدعون، بسام الفرن، والسفير السويدي خالل ورشة عمل
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من  م�صاعدتنا  اأمــران:  احلكومة  من  طلبنا 

لبنان  اغراق  من  واحلد  النقل،  دعم  خالل 

ب�صلع ينتجها اأو ي�صنعها.

كل  ان  اجلميل  ن�صيب  اعترب  جهته،  من 

هذه التحديات وال�صعوبات التي منر بها، 

توجب علينا وعلى كل املعنيني بال�صاأن 

لإحتواء  والتعاون  العمل  القت�صادي 

هذا  عن  تنتج  التي  الكبرية  التداعيات 

الو�صع اخلطر. لذا دعا اىل �رشورة ت�صجيع 

م�صرتياتهم  الرتكيز يف  امل�صتهلكني على 

على �رشاء املنتجات اللبنانية ال�صنع مبا 

يقوي القت�صاد ويريح القطاعات ويوؤمن 

لها ال�صيولة. 

ـــك، نحن  ــل ذل ــن ك وتــابــع: انــطــالقــًا م

من  نطلق  لبنان  جبل  جتــار  ــاد  ــاإحت ك

جمعية ال�صناعيني مبادرة لدعم القطاع 

من  بالطلب  تتمثل  ــي  وه ال�صناعي، 

ال�صناعة  التجار اعطاء الولوية لتو�صيع 

اللبنانية يف موؤ�ص�صاتهم التجارية. 

 تنمية القدرات الوطنية 
الصحاب العمل 

»اننا  اىل  اجلميل  ا�صار  اخــر،  �صياق  يف 

على  يبنى  امل�صتدام  القت�صاد  ان  نوؤمن 

اقت�صادي  متا�صك  ا�صا�صها  متينة  قواعد 

اجتماعي، لذا اأخذنا املبادرة يف جمعية 

انقاذية  روؤيـــة  واطلقنا  ال�صناعيني 

اقت�صادية اجتماعية متكاملة، تقوم على 

معاجلة �صاملة للو�صع القت�صادي«.

ونا�صد، خالل ور�صة عمل نظمتها اجلمعية 

 BUSINESSMED مــع  ــعــاون  ــت بــال

واملجموعة الوروبية حول تنمية القدرات 

منطقة  يف  العمل  ل�صحاب  الوطنية 

 Solid BusinessMED جنوب املتو�صط  

وبرنامج SOLID واملجموعة الوروبية، 

على  العمل  الثالث  احلــوار  فرقاء  باإ�صم 

»م�صاعدة موؤ�ص�صاتنا املحلية اي�صا« على 

وتقدمي  الوروبية  ال�صواق  اىل  الدخول 

تقدمها  التي  والجــــراءات  التحفيزات 

حتدي  حقا«  نرفع  كــي  اخـــرى،  لبلدان 

خلق فر�س عمل يف بلداننا ونوقف تدفق 

طاقاتنا ال�صبابية اىل ال�صمال. 

ــــد رئــيــ�ــس احتــــاد رجــــال العــمــال  واأك

املتو�صطي جاك �رشاف يف كلمة له »ان ل 

�صبيل للنهو�س بالقدرة املهنية واحلفاظ 

باإعتماد حوار  ال  ال�صلم الجتماعي  على 

كو�صيلة  وديناميكي  �صامل  اجتماعي 

التنموية نظراً مل�صاهمته  لبلوغ الهداف 

وتر�صيخ  العمل  قيمة  تكري�س  الفعالة يف 

وحتقيق  الجتماعية  العدالة  مقومات 

التنمية الجتماعية«. 

القــتــ�ــصــادي  املجل�س  رئــيــ�ــس  ــن  واعــل

»حني  انــه  ن�صنا�س  روجيه  الجتماعي 

نحو  لبنان-  »نهو�س  درا�ــصــة  اطلقنا 

قبل  الكبري  الــ�ــرشاي  من  المنـــاء«  ــة  دول

اىل  يحتاج  لبنان  ان  على  �صددنا  ا�صهر، 

روؤية علمية وعملية ترمي اىل تفعيل كل 

م�صوؤولية  يعد  مل  فالنهو�س  القطاعات. 

القطاع  م�صوؤولية  ولي�س  وحدها.  الدولة 

اخلـــا�ـــس مبـــفـــرده. بـــل الــنــهــو�ــس هو 

والقطاع  الدولة  بني  م�صرتكة  م�صوؤولية 

العام والقطاع اخلا�س واملجتمع املدين 

بتفعيل  ـــرى  اخ مــن جــهــة، ومـــن جــهــة 

ال�صقيقة  الدول  القت�صادية مع  عالقاتنا 

وال�صديقة«.

اجتماع دوري لالتحاد االوروبي 
لمصنعي الورق والكرتون في لبنان

مل�صنعي  ـــــي  الوروب الحتــــاد  وكــــان، 

 The European Federation of الكرتون

 Corrugated Board Manufacturers –
يف  الــدوري  اجتماعه  عقد  قد    FEFCO
الوىل  للمرة  حت�صل  �صابقة  يف  لبنان، 

خارج اوروبا، وذلك بناء على دعوة رئي�س 

والكرتون  الورقية  ال�صناعات  نقابة 

رئي�س  ومب�صاركة  اجلميل  فادي  الدكتور 

جمل�س  واع�صاء  العام  اأمينه  الحتـــاد، 

الدارة.

بقدرة  اجلميل  لقائه  خالل  الوفد  واأ�صاد 

مع  التوا�صل  على  اللبنانية  ال�صناعة 

املجال  يف�صح  مبا  العاملية،  املجموعات 

ما  يف  امل�صرتك  التعاون  من  مزيد  امام 

بينهما.

التي  اجلولة  يف  الوفد  اجلميل  رافــق  ثم 

الـــورق  م�صانع  بع�س  عــلــى  اجــراهــا 

على  اطلع  حيث  لبنان،  يف  والكرتون 

طريقة عملها والتحديات التي تواجهها. 

الحتاد  بعثة  برئي�صة  الوفد  اجتمع  كما  

كر�صتينا  ال�صفرية  لبنان  يف  الوروبـــي 

القت�صاد  بــقــدرات  نوهت  التي  ل�صن 

خ�صو�صًا  وال�صناعي  عمومًا  اللبناين 

وعزميته  التغيريات  جمابهة  من  ومتكنه 

جتاه التحديات. 

شهادة الصحة والسالمة المهنية 
وزير  اأكد  ال�صناعة،  وزارة  �صعيد  وعلى 

خالل  ح�صن  احلـــاج  ح�صني  ال�صناعة 

اأطلقت  »بويكر«  ل�رشكة  موؤمترا  رعايته 

املهني  وال�صالمة  ال�صحة  �صهادة  خالله 

على  اأهمية »اإيجاد احللول املنا�صبة لدفع 

املوؤ�ص�صات يف لبنان نحو املزيد من النمو 

والزدهار«.

و�صدد على ان »حال املوؤ�ص�صات ال�صغرية 

يف  كثريا  تدهور  قد  احلجم  واملتو�صطة 

ب�صبب  وذلك  املا�صية،  القليلة  ال�صنوات 

ن�صوء موؤ�ص�صات غري مرخ�صة مما زاد من 

حدة م�صكلة ال�صالمة وال�صحة يف العمل«.

بانا  لل�رشكة  العامة  للمديرة  كلمة  وبعد 

واأهدافها  »بويكر«  عمل  عن  قرب�صلي 

التنفيذي  الرئي�س  حتــدث  واأن�صطتها، 

لل�رشكة مي�صال بيو�س، فاأو�صح اأن »هذا 

لتدريب  �صنويا  نظاما  يقدم  الربنامج 

وال�صالمة  ال�صحة  اأ�ص�س  على  املوظفني 

اإجراءات  عرب  املن�صاأة  وتاأهيل  العمل  يف 

الــتــزام  على  ت�صاعد  ومب�صطة  فعالة 

وال�صحة  لل�صالمة  الأ�صا�صية  املعايري 

زيــارات  اإىل  اإ�صافة  التزامها،  ل�صمان 

 OHS و�صهادة  �صنويا  دوريـــة  رقابية 

.»LiteTM
الــغــرف  احتـــاد  رئــيــ�ــس  راأى  بـــــدوره، 

ــة الــتــجــارة  ــرف الــلــبــنــانــيــة رئــيــ�ــس غ

وجبل  بريوت  يف  والزراعة  وال�صناعة 

»منح  الربنامج  اأن  �صقري  حممد  لبنان 

جانب من لقاء جمعية الصناعيين واتحاد تجار جبل لبنان
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ن�صاطات �صناعية

مكانة  على  للحفاظ  اأمل  م�صدر  لبنان 

اآمال  القت�صادية«،  اخلارطة  يف  مهمة 

اأن  املباركة  اخلطوة  »هــذه  خــالل  من 

لبنان  خلدمة  ال�رشكة  اأعمال  تتو�صع 

اقت�صاديا وبيئيا«.

جولة في اليابان
املــ�ــصــرتك بني  املـــ�ـــرشوع  اإطــــار  ويف 

املتحدة  الأمم  ومنّظمة  ال�صناعة  وزارة 

ول 
ّ
املم  ) يونيدو   ( ال�صناعية  للتنمية 

قطاع  لــدعــم  اليابانية  احلكومة  مــن 

ال�صناعات اخل�صبية، زار وفد من وزارة 

داين  العام  املدير  برئا�صة  ال�صناعة 

وذلك  اأ�صبوع،  ة 
ّ
ملــد اليابان  جدعون 

ال�صناعة  ــذه  ه ر 
ّ
تــطــو على  لــالطــالع 

يهدف  م�صتقبلية.  تعاون  قواعد  وار�صاء 

الربنامج اىل ايجاد فر�س عمل وتنمية 

ال�صناعات  قطاع  يف  الب�رشية  القدرات 

اخل�صبية واملفرو�صات. 

�صملت اجلولة مدينة تاكاياما التي تعترب 

يف  ال�صناعية  املناطق  اأهــم  من  ــدة  واح

قطاع اخل�صب يف اليابان، ومدينة ناغويا 

حيث ح�رش الوفد افتتاح معر�س موكيننت 

ال�صناعية  الآلت  ل�صناعة  العاملي   2017
اخلا�صة ب�صناعة اخل�صب، وجال يف م�صنع 

ماكيتا ل�صناعة الدوات ال�صناعية.

زيــارة  اأيــ�ــصــًا  الــربنــامــج  ن 
ّ
ت�صم كما 

الكرا�صي  ل�صناعة  كو  كا�صيواغي  م�صنع 

لالأعمال  هــيــدا  ومتحف  والـــطـــاولت، 

مهنة  لتعليم  املهني  واملعهد  اخل�صبية 

النجارة يف تاكاياما.

د جدعون على اأهمية تفعيل ال�رشاكة 
ّ
و�صد

واجلهات  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 

اأجل  من  الدولية  واملنظمات  املانحة 

وار�صاء  اخلربات  وتبادل  الربامج  تطوير 

ن امل�صلحة 
ّ
التعاون امل�صتقبلي الذي يوؤم

القت�صادية.

 زيادة الصادرات اللبنانية 
الى السويد

كما نّظمت الوزارة بالتعاون مع معهد 

البحوث ال�صناعية وال�صفارة ال�صويدية 

يف لبنان واملجل�س الوطني للتجارة يف 

ال�صويد ور�صة عمل يف املعهد عن »كيفية 

زيادة ال�صادرات اللبنانية اىل ال�صويد« 

ما يف جمال ال�صناعات الغذائية 
ّ
ل �صي

وامل�رشوبات الروحية، مب�صاركة املدير 

جدعون،  داين  ال�صناعة  لــوزارة  العام 

املدير العام ملعهد البحوث ال�صناعية 

ال�صويدي  ال�صفري  الفرّن،  ب�صام  الدكتور 

ال�صيد  ليند�صرتوم،  يورغن  لبنان  يف 

حممد ابو حيدر ممثاًل وزارة القت�صاد 

يف  امل�صوؤولني  مــن  عــدد  والــتــجــارة، 

من  وخــرباء  واملعهد  ال�صناعة  وزارة 

هو  الن�صاط  وهذا  و�صناعيني.  ال�صويد 

تبادل  �صعيد  على  نوعه  مــن  الأول 

اخلربات وتفعيل العالقات القت�صادية 

والتبادلية بني لبنان وال�صويد.

له على دور املعهد  الفرّن يف كلمة  واكد 

يف  تقريبًا  �صنة  �صتني  قبل  تاأ�صي�صه  منذ 

اللبناين،  ال�صناعي  القطاع  م�صاعدة 

انتاجيته  م�صتوى  رفــع  يف  وم�صاهمته 

الوطني  القت�صاد  وتطوير  وفعاليتها 

ككّل.

منذ  املعهد  ن�صاطات  ع 
ّ
تو�ص عن  ث 

ّ
وحتد

اخلدمات  تقدمي  �صعيد  على  الت�صعينات 

التطبيقية  ـــحـــاث  والأب ال�ــصــتــ�ــصــاريــة 

واملراقبة  والتدقيق  والفحو�س املخربية 

ونظم �صهادات املطابقة.

وزارة  مع  بالتعاون  املعهد  اأن  واأو�صح 

ومنظمة  الوروبـــي  ــاد  والحت ال�صناعة 

 MedTest II برنامج  تقنيًا  نّفذ  يونيدو 

الذي هدف اىل دعم ثماين موؤ�ص�صات جديدة 

من  التعاون  اىل  داعيًا  الغذاء،  قطاع  يف 

توؤ�ص�س  ومتينة  �صلبة  ركيزة  و�صع  اأجل 

لتعزيز ال�صادرات اللبنانية اىل ال�صويد ل 

�صيما يف جمال ال�صناعات الغذائية.

واأو�صح ال�صفري ال�صويدي اأن ور�صة العمل 

هذه تاأتي نتيجة التزام بالده يف التجارة 

التجارة  باأن  قناعة  على  بناء  العاملية 

النمو  حتقيق  يف  امل�صاهمة  با�صتطاعتها 

القت�صادية«.

اللبناين  ال�صناعي  »اأن  جــدعــون  ــد  واك

القت�صادية  الزمــــة  ظـــّل  يف  يــحــتــاج 

يف  القائمة  ــرب  احل ظــّل  ويف  العاملية 

جديدة  اأ�صواق  عن  التفتي�س  اىل  املنطقة 

لت�صويق انتاجه فيها«. 

اتفاقية تعاون بين فرنَسبنك وجمعية الصناعيين
بنك اتفاقية تعاون مع جمعية ال�صناعيني 

َ
وقع فرن�ص

»نهج  عنوان  حتت  عقدها  جل�صة  خالل  اللبنانيني 

الطاقة امل�صتدامة« وذلك  متكامل يف جمال متويل 

خالل منتدى بريوت الدويل الثامن للطاقة يف فندق 

لورويال �صبيه. 

وقال رئي�س جمموعة فرن�صبنك عدنان الق�صار: »ياأتي 

اإهتمامنا اليوم بتاأ�صي�س �رشاكة اإ�صرتاتيجية مع جمعية ال�صناعيني اللبنانيني، عرب 

ال�صناعي ودوره يف دعم  بالقطاع  الإرتقاء  بهدف  تفاهم معها،  توقيعنا مذكرة 

التنمية القت�صادية والجتماعية يف بلدنا.« 

اأكرث وعيًا  اأن ي�صبحوا  ع فادي اجلميل املواطنني وال�رشكات على 
ّ
من جهته، �صج

وم�صوؤولية جتاه البيئة، اآمال ان ت�صاهم هذه املذكرة يف حتقيق هدفنا امل�صرتك نحن 

اللبنانية،  البديلة وامل�صتدامة يف امل�صانع  الطاقة  ا�صتخدام  وفرن�صبنك يف تعزيز 

من اجل حتفيف انبعاث الغازات الدفيئة ومقاومة التغري املناخي، �صمن امكاناتنا 

املتوافرة ، ومن اجل تعزيز ثقافة البيئة اخل�رشاء.« 

وفد وزارة الصناعة في اليابان
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�صناعات لبنانيةمن �صهر اإلى �صهر

�شـنـاعــات لـبنــانـيـة
السلع  منافسة  من  ومتّكنت  انتاجها،  بجودة  متّيزت  لبنانية  صناعات  على  الضوء  تسليط  واالقتصاد«  »الصناعة  تتابع 
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد،

  ،Lunar Group, Mirvay, Most Group،مؤسسة أحمد علي مراد، مؤسسة أمين غسان سرحال للتجارة وديوان األكابر.

 Most متكنت ال�صنوات،   مر  على 

مرموق  مكان  حجز  من    Group
عامل  العاملة يف  ال�رشكات  بني  لها 

دت 
ّ
عب كثرية  عوامل  وهناك  البناء. 

طريق جناح Most Group واأبرزها 

مواد  اأجود  تقدمي  على  حر�صها 

وح�صب  البناء  واأدوات  وم�صتلزمات 

لزبائنها  العاملية  املوا�صفات 

اللبنانية  الرا�صي  على  املنت�رشين 

كافة.

 Most اإدارة  جمل�س  لع�صو  وفقًا 

حر�صت  املو�صوي،  حممد    Group
م�صتويات  اأعلى  تقدمي  على  انطالقتها  منذ   Most Group
خمتلفة  دول  من  امل�صتورد  واحلديد  البناء  مواد  يف  اجلودة 

اأملانيا  اإيطاليا،  رو�صيا،  ال�صني،  اأوكرانيا،  تركيا،  اأبرزها 

واإ�صبانيا.

املن�رشمني  العامني  يف  قامت    Most Group« اأن  واأعلن 

وال�صحية  واخلردوات  الكهربائية  لالأدوات  �صالت  باإن�صاء 

والإنارة . كما قامت باإن�صاء ق�صم خدماتي جديد فقد اأن�صاأت 

واإن�صاء  وال�صغرية  ال�صخمة  الهنغارات  لت�صنيع  عمل  كادر 

م�صاريع الطاقة ال�صم�صية على  الأرا�صي اللبنانية كافة«.

عديدة  م�صاريع  نّفذت   Most Group« اأن  املو�صوي  وك�صف 

يف  واجلودة  ال�رشعة  على  اعتمدت  حيث  باهر  جناح  واكبها 

التنفيذ وتقدمي اأ�صعار ت�صجيعية.

توقعات متفائلة
ويف رد على �صوؤال، اأ�صار املو�صوي اىل »اأن العام 2017 كان 

و�صبب  املطلوب  امل�صتوى  اىل  يرتِق  مل  اأنه  اإل  مقبول  عاما 

وعدم  ال�صيء  القت�صادي  والو�صع  ال�صتثمارات  �صعف  ذلك 

التكافوؤ بني ال�رشائب املفرو�صة على املواطن وال�رشكات مع 

اخلدمات املقدمة اإليهم«.

لبنان  يف  والتجاري  ال�صناعي  القطاعني  »اأن  على  د 
ّ
و�صد

والأمني«.  القت�صادي  بالو�صعني  وثيقا  ارتباطا  يرتبطان 

اأمنيًا  ا�صتقراراً  2017 حمال  و   2016 »اأن عامي  اأ�صار اىل  واإذ 

جيداً«، توقع اأن تنتع�س ال�صوق يف عام 2018 . ولفت اىل اأن 

الدولة  من  واإمنائيًا  اقت�صاديًا  عماًل  يتطلب  النتعا�س  »هذا 

وتقلي�س حجم الهدر والف�صاد واملح�صوبيات يف ظل توقعات 

بتح�صن الأو�صاع يف �صورية وخلق  �صوٍق جديدة واملزيد من 

فر�س العمل«. 

التمّيز في عالم البناء 
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 Mirvay باتي�رشي  �صلك 

 ،2012 عام  تاأ�صي�صه  مع 

خالل  من  ز 
ّ
التمي طريق 

تقدمي اإنتاج عايل اجلودة، 

زة، 
ّ
ممي نكهة  ذي  ع، 

ّ
متنو

ثقة  نال  منا�صب،  و�صعٍر 

اأعطاه  ما  امل�صتهلكني 

له  �صمحت  وقوًة  زخمًا 

ال�صوق.  من  ح�صة   بنيل 

وقف  �صنوات،   5 مر  على 

عامل اأ�صا�صي خلف جناح 

متّثل   Mirvay باتي�رشي 

التي  الوا�صعة  باخلربة 

امتلكها القيمون عليه، والتي مكنتهم من �صمان 

ي�صم  متنوع  اإنتاج  وتقدمي  وتطوره،  ا�صتمراريته 

والبيتي  كرمي  والآي�س  وال�صوكول  احللوى  قوالب 

فور والكاب كايك...«.

مو�صى  بهجت   Mirvay باتي�رشي  ملدير  ووفقًا 

من  ق�صرية  فرتة  خالل   Mirvay جناح  »اأتى 

تاأ�صي�صه نتيجة جهود كثرية جنح عربها القيمون 

التي واجهته،  الكثرية  التحديات  عليه يف تخطي 

التي  الالاإ�صتقرار  حالت  طليعتها  يف  وتاأتي 

اإ�صافة  الأ�صواق،  و�صلاًل يف  ركوداً  وانعك�صت  لبنان  �صهدها 

اىل ارتفاع كلفة الإنتاج يف ظل غياب اأي دعم من الدولة، 

ما يدفع ال�صناعي اإىل ت�صييق هام�س اأرباحه بغية �صمان 

ا�صتمراريته يف ال�صوق«.

عاماًل  تعترب  القطاع  ي�صهدها  مناف�صات  »اأي  اأن  واعترب 

ال�صحيح.  اإطارها  عن  تخرج  مل  دامت  ما  اإيجابيًا 

فاملناف�صات التي حتكمها 

دفعًا  ت�صكل  ال�صوق  قواعد 

تقدمي  اأجل  من  للقطاع 

اجلودة  حيث  من  الأف�صل 

ي�صب  الذي  الأمر  وال�صعر، 

امل�صتهلك  م�صلحة  يف 

بالدرجة الأوىل«.

محطات مهمة
حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

تو�صعية  خطط  وجود 

د 
ّ
�صد  ،Mirvay لباتي�رشي 

 Mirvay« اأن  على  مو�صى 

من  العديد  حتوي  م�صتقبلية  خلطة  وفقًا  ي�صري 

املحطات املهمة واملزيد من التنوع يف الإنتاج، 

اإل اأنها تبقى رهن التطورات يف لبنان واملنطقة«.

 Mirvay باتي�رشي  على  »القيمني  اأن  وك�صف 

اأكرث  اأحد  باأهمية عمله يف  يوؤمنون اىل حد كبري 

القطاعات ال�صناعية اأهمية وهو القطاع الغذائي. 

على  امللقاة  امل�صوؤولية  من  وانطالقًا  لذلك 

قدرات  �صقل  على  كبري  ب�صكل  يعملون  عاتقهم، 

الإنتاج  عمليات  و�صبط  العامل  الب�رشي  الكادر 

ال�صالمة  معايري  يراعي  اإنتاج  لتقدمي  بدقة  ومتابعتها 

الغذائية والنظافة«.

واأعرب عن تفاوؤله الكبري مب�صتقبل القطاع ال�صناعي، اإذ اإن 

مبثابرتهم  ال�صنوات  مر  على  عرفوا  اللبنانيني  ال�صناعيني 

�صلوك  �صيتابعون  �صك  دون  من  وهم  لل�صعاب،  وحتديهم 

الطريق نف�صها نحو املزيد من النجاح والتقدم.

Mirvay .. انتاج متنوّع بجودة عالية
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 Lunar جمموعة  الكبري  النجاح  مّكن 

اأبرز  بني  لها  مكان  حجز  من   Group
ال�صناعي  القطاع  يف  العاملة  ال�رشكات 

يف  متخ�ص�صة  ك�رشكة  جنحت  اأن  بعد 

والعناية  التجميل  م�صتح�رشات  �صناعة 

زبائنها  ثقة  نيل  من  والب�رشة  بال�صعر 

على  واخلارجية  الداخلية  الأ�صواق  يف 

حد �صواء. و�صّكلت هذه الثقة دافعًا كبرياً 

هم 
ّ
مد  Lunar Group على  للقيمني 

باملزيد من الإ�رشار واملثابرة واللتزام 

الأف�صل  تقدمي  بغية  والنوعية  باجلودة 

اإىل زبائنهم واحلفاظ على ولئهم.

فوفقًا ملدير Lunar Group اأحمد اخلطيب 

ا�صرتاتيجيًا  مركزاً  الزبائن  ر�صا  »يحتل 

يف �صلم اأولويات ال�رشكة، اإذ توؤمن اأن ثقة 

يف  للبقاء  الأف�صل  ال�صبيل  هي  زبائنها 

مناف�صات  اأي  وجه  يف  وال�صمود  ال�صوق 

حت�صل«.

د اخلطيب على اأنه »ومن اأجل احلفاظ 
ّ
و�صد

 Lunar على هذه الثقة يجهد العاملون يف

العمل  فريق  قدرات  �صقل  على   Group
لتقدمي اأف�صل اخلدمات اإىل الزبائن ون�صج 

عند  الوقوف  عرب  معهم  متينة  عالقات 

املنتجات   
ّ

يخ�س مبا  مالحظاتهم  اأبرز 

واأخذ اقرتاحاتهم بعني العتبار«.

 Lunar يف  العمل  »هيكلية  اأن  اىل  ولفت 

�رشورة  العتبار  بعني  تاأخذ   Group
عمليات  خالل  اجلودة  معدلت  �صبط 

وبدقة  كثب  عن  فرتاقبها  الإنتاج، 

م�صتوى  ذي  منتج  تقدمي  بغية  واإمعان، 

جودة عالية«.

اداء جيد
 Lunar Group واعترب اخلطيب اأن »�صغف

ا�صتمراريتها  �صمن  له  واإتقانها  بعملها 

يف ظل اأحلك الظروف القت�صادية«. ويف 

 Lunar Group »عمل  اأن  اإىل  لفت  حني 

تاأثر اإىل حد كبري بالظروف القت�صادية 

الدولية والعاملية«، اأ�صار اإىل اأن »اأداءها 

بقي جيداً مقارنة مع نظرياتها املناف�صة 

لها يف ال�صوق«.

تواجه  التي  التحديات  »اأبرز  اأن  وراأى 

ارتفاع  يف  تكمن   Lunar Group عمل 

اأ�صعار  ارتفاع  من  الناجت  الإنتاج  كلفة 

املواد الأولية وزيادة ال�رشائب«.

واأ�صار اإىل اأن »ارتفاع الكلفة هذا ي�صعف 

يف  التناف�صية  املنتجات  قدرات  من 

اأن  واعترب  والعاملية«.  املحلية  الأ�صواق 

ز منتجات Lunar Group مب�صتويات 
ّ
»متي

جودة عالية مّكنها من ال�صمود يف وجه 

تلك املناف�صات«.

اجراءات داعمة
تدخل  »�رشورة  على  اخلطيب  د 

ّ
و�صد

للقطاع  داعمة  اإجراءات  وتقدمي  الدولة 

ال�صناعي بحيث ت�صاهم ب�صكل جدي يف 

رفع م�صتوى القت�صاد«.

تتمتع  التي  العالية  »اجلودة  اأن  واعترب 

عت 
ّ
�رش  Lunar Group منتجات  بها 

حيث  اخلارجية  الأ�صواق  اأبواب  اأمامها 

اخلارجية  الأ�صواق  اإىل  اإنتاجها  ر 
ّ
ت�صد

واأ�صواق  واجلزائرية  اخلليجية  �صيما  ول 

بالد ال�صام«.

Lunar Group.. نجاح في لبنان والعالم
الخطيب: رضا زبائننا هو األهم

�صناعات لبنانيةمن �صهر اإلى �صهر
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د اللتزام وامل�صداقية طريق النجاح 
ّ
عب

اإذ  مراد«،  علي  »اأحمد  موؤ�ص�صة  اأمام 

�صنوات،   8 قبل  ن�صاأتها،  منذ  حر�صت 

ت�صمن  وا�صعة  زبائن  �صبكة  بناء  على 

لها ا�صتمراريتها وحتجز لها مكانًا يف 

ال�صوق املكتظة باملوؤ�ص�صات وامل�صانع 

العاملة يف جمال مواد البناء.

اأحمد  وموؤ�ص�صها  املوؤ�ص�صة  ملدير  وفقًا 

خالل  املوؤ�ص�صة  دت 
ّ
»�صد مراد،  علي 

باأعلى  ك 
ّ
التم�ص على  عملها  �صنوات 

منها  اإميانًا  والإلتزام  اجلودة  معايري 

ر�صا  لك�صب  الأف�صل  ال�صبيل  باأنها 

زبائنها وولئهم«.

على  يفر�س  الأ�صواق  منه  تعاين  الذي  »ال�صلل  اأن  واعترب 

املوؤ�ص�صات العاملة يف القطاع بذل جهود م�صاعفة لإبعاد �صبح 

الإقفال عنها، ول �صيما اأنها تعمل يف بيئة مليئة بالتحديات مع 

�صعوبة اأجناز املعامالت ال�رشورية لعملها والنق�س يف املواد 

الأولية مع اإقفال عدد كبري من الك�صارات واملرامل«.

ع يف وقٍت قريب حيث 
ّ
وك�صف اأن »املوؤ�ص�صة �صت�صلك طريق التو�ص

�صتو�صع ن�صاطها باإن�صاء م�صنع للبالط«.

ولفت اإىل »وجود مناف�صات قوية وم�صاربات يف الأ�صواق، تعمل 

�صمنت  التي  باملعايري  التم�صك  عرب  مواجهتها  على  املوؤ�ص�صة 

قد  ممار�صات  خلف  الجنرار  وعدم  ال�صنوات،  مر  على  جناحها 

حتمل لها اخل�صائر«.

الرتاجع  ظل  يف  �صيما  ول  القطاع  دعم  اىل  الدولة  مراد  ودعا 

التي  الركود  وحال  فرتة  منذ  لبنان  ي�صهده  الذي  القت�صادي 

ت�صيطر على الأ�صواق ب�صكل عام«.

مؤسسة أحمد علي مراد تسلك طريق التوّسع
مراد: لدعم القطاع

�رشحال  غ�صان  امين  »موؤ�ص�صة  عملت  عامًا،   50 مر  على 

وتعبئة  انواعها  على  املخلالت  �صناعة  يف  للتجارة« 

الزيوت النباتية وزيت الزيتون والزيتون املقطع. �صاهمت 

ن�صف  مدى  على  املوؤ�ص�صة  ا�صتمرارية  يف  عديدة  عوامل 

م�صتويات  تقدمي  على  احلر�س  طليعتها  يف  ياأتي  قرن 

جودة عالية ومراعاة اعلى معايري ال�صالمة الغذائية.

املوؤ�ص�صة  »حتر�س  �رشحال  اأمين  املوؤ�ص�صة  ملدير  وفقًا 

يف عملها على ا�صتقدام احدث الآلت اىل م�صنعها بهدف 

العمل  فريق  واداء  اف�صل  ب�صكل  الإنتاج  عمليات  �صبط 

على  واحلفاظ  النظافة  م�صتويات  اعلى  التزامه  ومراقبة 

اآليات العمل ال�صحيحة«.

قطاع  يف  العاملة  للموؤ�ص�صات  خياراً  لي�س  باجلودة  ك 
ّ
»التم�ص ان  اىل  ولفت 

يف  وا�صتمراريتها  تواجدها  ل�صمان  ا�صا�صي  عامل  بل  الغذائية،  ال�صناعات 

ال�صواق يف ظل املناف�صات ال�رش�صة وامل�صاربات التي ت�صهدها والتي ان اكدت 

على �صيء، توؤكد ان البقاء للجودة الأعلى«.

ويف اطار تقييمه لعمل املوؤ�ص�صة عام 2017، اكد ان »املوؤ�ص�صة �صهدت منواً يف 

مبيعاتها كما جرت العادة يف كل عام«.

طريق  على  �صارت  انها  اذ  املوؤ�ص�صة،  عمل  مب�صتقبل  تفاوؤله  �رشحال  وابدى 

متوا�صلة من النجاح على مر ع�رشات ال�صنوات ودون �صك �صتبقى كذلك بف�صل 

حر�صها على عملها واندفاعها الدائم لتقدمي الأف�صل والأجود لزبائنها.

مؤسسة أيمن غسان سرحال للتجارة .. نصف قرن من الجودة
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�صناعات لبنانيةمن �صهر اإلى �صهر

اأب�ــرش »ديــوان الأكابــر« النور، يف حــني تندثر 

اآبــٍه  ال�صناعــات احلرفيــة رويــداً رويــداً، غــري 

مبخاطرة قد يحملهــا له واقع قطاع ال�صناعات 

احلرفية ال�صعب، فجّل اهتمامه ترّكز على تقدمي 

اإنتاج مميز يالقي الر�صا يف الأ�صواق.

�صغــف موؤ�ص�صــه جــالل دي�صــوم هو الــذي اأف�صح 

يف املجــال اأمامــه للتواجد يف الأ�صــواق، فوفقًا 

ــه الدفــني لهذا النمط مــن العمل 
ّ
لدي�صــوم اإن حب

جعلــه يف بحــث دائــم عنــه لينفــذه يف منزلــه، 

اأجــود  يقــدم  اىل م�صنــع  بعــد  فيمــا  لــه 
ّ
ويحو

املفرو�صات واأجملها، اإ�صافة اىل تنفيذ ديكورات 

يف اجلدران والأ�صقف.

واأبــدى دي�صوم ر�صاه التام عــن انطالقة »ديوان الأكابر« حيث 

نّفذ العديد من امل�صاريع املميزة، التي اأ�صحت دلياًل موؤكداً على 

حرفية فريق عمله وم�صتوى مهنيته العالية.

م حاليًا 3 اأنواع من الإنتاج، 
ّ
واإذ اأ�صار اإىل اأن »ديوان الأكابر يقد

هــي احلفر، ال�صدف، والعجمــي«، لفت اإىل اأن »اأ�صعار هذا النوع 

من املفرو�صات مرتفع نظراً اإىل ارتفاع كلفة اليد العاملة واملواد 

الأولية التي ن�صتوردها من تايالند كال�صدف، اأو املوجودة يف 

ال�صوق املحلية من خ�صب اجلوز، وال�صنديان، والأرز«.

ولفــت اإىل اأن »ديــوان الكابــر« يجهد با�صتمرار لتقــدمي اأ�صعار 

تنا�صــب زبائنــه ويف الوقــت نف�صــه توؤمــن لــه ربحيــة ت�صمن 

ا�صتمراريته«.

خطط ألسواق جديدة
واإذ ا�صار دي�صوم اىل اأن »املناف�صة معدومة يف الأ�صواق اللبنانية 

كــون هــذا النوع من العمل �صبه مفقود«، لفت اإىل اأن »موؤ�ص�صات 

�صمــن  تعمــل  كثــرية 

هذا املجــال يف م�رش، 

والإمارات، ودبي«.

اأن  ك�صــف  حــني  ويف 

مل  الأكابــر«  »ديــوان 

لــه يف  يوؤمــن تواجــداً 

اخلارجيــة  الأ�صــواق 

حتــى الآن«، اأعلــن اأنه 

خلطــة  وفقــًا  »يعمــل 

مبوجبهــا  �صينفتــح 

علــى تلك الأ�صــواق ول 

�صيما اأنــه ميلك ميزات 

تناف�صية عالية لناحية 

جودة وجمالية الإنتاج 

م«.
ّ
املقد

»هــذا  اأن  واأو�صــح 

النفتــاح �صيبداأ اأوًل عــرب امل�صاركة يف معار�س 

حملية ودولية بغية خلق �صبكة زبائن وا�صعة يف 

تلــك الأ�صــواق، اإ�صافة اىل حمــالت اإعالنية عرب 

و�صائــل التوا�صــل الجتماعي وو�صائــل اإعالنية 

اأخرى«.

كلفة إنتاج مرتفعة 
ولفــت دي�صــوم اإىل اأن »اأبــرز التحديــات تكمن يف 

ارتفاع تكلفة الإنتــاج فاإ�صافة اإىل ارتفاع تكلفة 

د  »ديــوان الأكابــر »نفقات 
ّ
املــواد الأوليــة، يتكب

كثرية بدل كهرباء وحمروقات ويد عاملة«.

ومتّنى على الدولة التدخل لدعم القطاع ال�صناعي 

ككل وال�صناعات احلرفية ب�صكل خا�س. واعترب اأن دعم القطاع 

�صينع�صه و�صي�صاهم يف منوه ويف خلق املزيد من فر�س العمل.

واأعــرب عــن تفاوؤله  الكبــري مب�صتقبل عمل »ديــوان الأكابر »اإذ 

اإن اآفاقــًا م�صتقبليــة كبــرية تنتظر عمله ول �صيمــا يف الأ�صواق 

اخلارجية«. 

ديوان األكابر.. صناعة حرفية مضيئة
ديشوم: ارتفاع الكلفة أبرز التحديات
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من �صهر اإلى �صهر

اأظهرت نتائج موؤ�رّش مديري 

 BLOM للبنان  امل�صرتيات 

PMI عن �صهر اأيلول 2017، 
الأو�صاع  تدهور  توا�صل 

اخلا�س  للقطاع  التجارية 

من  التا�صع  ال�صهر  خالل 

 46.0 املوؤ�رش  و�صجل  العام. 

ا بذلك ب�صكل  نقطة، منخف�صً

طفيف عن 46.3 نقطة التي 

اًل 
ّ
�صجلها يف �صهر اآب وم�صج

ا.
ً
اأدنى قراءة له يف 11 �صهر

الن�صاط  م�صتوى  و�صهد 

ال�رشكات  لدى  التجاري 

ا 
ً
حاد هبوطًا  اللبنانية 

الثالث  الربع  نهاية  يف 

معدل  وت�صارع  العام،  من 

النكما�س اإىل اأ�رشع م�صتوى له منذ �صهر 

التدهور  هذا  وجاء   .2016 الأول  ت�رشين 

ا اآخر يف الطلب على ال�صلع 
ً
ليعك�س تراجع

ال�رشكات  ربطته  الذي  الأمر  واخلدمات، 

ال�صتقرار  باإنعدام  الدرا�صة  يف  امل�صاركة 

القت�صادية  الأو�صاع  ال�صيا�صي، و�صعف 

وم�صاكل يف التدفقات النقدية.

كما انخف�صت طلبيات الت�صدير اجلديدة يف �صهر اأيلول، حيث 

من  لتزيد  التوايل،  على  والع�رشين  ال�صاد�س  لل�صهر  تراجعت 

�صعف الطلب املحلي.

تراجع مستمر
التحديات  ت�صتمر  اأن  ال�رشكات  من  العديد  توقع  ظل  ويف 

الن�صاط  تراجع  ا�صتمرار  اأن  على  الآراء  توافقت  احلالية، 

التجاري �صوف ي�صتمر يف الأ�صهر الثني ع�رش املقبلة.

يف  الن�صاط  بنق�س  ا 
ً
�صلب اأخرى  مرة  العمالة  �صوق  وتاأثرت 

مكان العمل و�صعف الثقة التجارية، واختارت ال�رشكات )يف 

معدل  كان  فقد  ذلك،  ومع  موظفيها.  اأعداد  تقليل  املتو�صط( 

القطاع اخلا�س طفيًفا  التوظيف لدى  الإجمايل يف  الرتاجع 

فقط.

ال�رشائي  الن�صاط  م�صتوى  تراجع  كما 

ذلك،  ومع  ال�صهر.  خالل  ال�رشكات  بني 

اخلام  املواد  خمزون  تراكم  ا�صتمر  فقد 

وال�صلع غري املباعة ب�صبب تراجع الإنتاج 

وانخفا�س املبيعات.

اأما على �صعيد الأ�صعار، فقد اأظهرت درا�صة 

ا اآخر يف متو�صط اأ�صعار 
ً
�صهر اأيلول تراجع

 معدل الرتاجع 
ّ

ال�صلع واخلدمات، ومل يتغري

ا ب�صكل عام مع 
ً
منذ �صهر اآب وجاء متما�صي

توجهه منذ بداية الدرا�صة يف اأيار 2013.

ال�رشكات لزيادة  وجاء ذلك رغم مواجهة 

ملحوظة يف �صغوط التكلفة خالل ال�صهر، 

امل�صرتيات.  اأ�صعار  بارتفاع  ذلك  وارتبط 

التكاليف  ت�صخم  اإجمايل معدل  كان  وقد 

هو الأ�رشع يف اأربع �صنوات. يف الوقت نف�صه ، مل يتغري متو�صط 

اأجور املوظفني، بعد اأن ارتفع ب�صكل طفيف يف اآب.

 نتائج مخيبة
ويف اإطار تعليقه على نتائج موؤ�رش PMI ل�صهر اأيلول 2017، 

اأن  بلبل،  علي  اإنف�صت  بلوم  بنك  يف  القت�صاديني  كبري  قال 

»نتائج موؤ�رش PMI كانت خميبة لالآمال مرة اأخرى يف اأيلول 

اأدنى م�صتوى له  46 نقطة،  2017، حيث �صجل املوؤ�رش قراءة 
ى �صعف الطلب اإىل تراجعات اأ�رشع 

ّ
ا. وقد اأد

ً
يف اأحد ع�رش �صهر

ى ارتفاع كل من 
ّ
يف موؤ�رشات الإنتاج والطلبيات اجلديدة، واأد

�صعر اليورو وتكاليف املواد اخلام اإىل زيادة موؤ�رشات تكاليف 

م�صتلزمات الإنتاج. ب�صكل عام، تبدو البيئة التجارية متاأثرة 

وانعدام  احلكومية  املالية  باحلال  ا 
ً
عك�صي

اليقني ب�صاأن ال�رشائب اجلديدة، بالإ�صافة 

اإىل تخفي�س الت�صنيف الئتماين ال�صيادي 

من قبل. Moody’s اأما اخلطوة الأوىل التي 

يجب اأن تتبعها احلكومة لكي يرتفع موؤ�رش 

PMI يف امل�صتقبل القريب فهي اأن تعك�س 
كل هذه التوجهات«.

إنعدام اإلستقرار وضعف االقتصاد  
يرفعان من وتيرة االنكماش

سجل مؤشر مديري 

المشتريات للبنان أدنى 

 قراءة له في 11 شهًرا 

عند 46.0 نقطة 

أدى ارتفاع سعر اليورو 

وتكاليف المواد الخام إلى 

زيادة مؤشرات تكاليف 

مستلزمات اإلنتاج
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 جرى اختتام الن�صخة الثانية من 
»مهرجان بريوت للمطاعم« بعد ثالثة 

الأطعمة  األذ  تقدمي  على  �صهدت  اأيام 

الرائعة  واملو�صيقى  الطيبة  والأجواء 

الرائجة.  بريوت  قطار  حمطة  يف 

اأ�صحاب  الذي نظمته نقابة  املهرجان  ا�صتعر�س  وقد 

مع  واملالهي والباتي�رشي بالتعاون  واملقاهي  املطاعم 

ال�صياحة واأكرث  وزارة  وبرعاية  �رشفي�زس  هو�صبيتليتي 

والتقدمي  املطاعم  مفاهيم  اأف�صل  من  ا 
ً
مفهوم  70 من 

رواد  من  15،500�صخ�س  من   اأكرث  ومتّكن  امل�رشوبات. 

ال�صتمتاع  مع  الطعام  عينات  تذوق  من  املهرجانات 

بربنامج املو�صيقى احلية مع الأحلان الالتينية وال�رشقية 

والبوب واجلاز والأحلان الراق�صة.

 حتت رعاية رئي�س جمل�س الوزراء 
لوريال  برنامج  اأقام  احلريري،  �صعد 

– يون�صكو »من اأجل املراأة يف العلم« 
لبالد امل�رشق العربي وم�رش احتفاًل 

من  عربيات  باحثات  ل�صبع  تكرمييًا 

خالل  مّت  وقد  والعراق.  و�صوريا  والأردن  وم�رش  لبنان 

احلفل تكرمي الباحثات فائزات بزمالة برنامج »لوريال – 

يون�صكو من اأجل املراأة يف العلم« لأبحاثهن املتطورة يف 

�صتى جمالت البحوث، منها املتعلقة بهند�صة احلا�صبات، 

املجهرية  والأحياء  الأدوية  وعلوم  امليكروبية،  والبيئة 

والبيولوجيا اجلزيئية. 

يف   الأمريكية   اجلامعة  اأعلنت    
بريوت  )AUB( انها حلت يف املركز 

يف  عربية  جامعة  األف  بني  الأول 

ت�صنيف »كيو ا�س” العاملي جلامعات 

 .2018-2017 املنطقة العربية للعام 

وهذه هي املرة الأوىل التي تفوز فيها اجلامعة الأمريكية 

يف بريوت بهذا املركز. وكانت �صابقا قد حلت يف املركز 

هذا  يف  واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  بعد  الثاين 

الت�صنيف الإقليمي، والذي بداأ يف 

العام 2015-2014.

موجز اقتصادي
ك�صف رئي�س جلنة الأ�صغال العامة والنقل والطاقة واملياه النائب 

حممد قباين  »اأن  هناك حت�صينًا لو�صع مطار رفيق احلريري 

الدويل خالل �صنة كي ي�صتوعب مليون راكب اإ�صايف، ومليونني 

من  ال�صتفادة  مع  �صنتني  اأو  �صنة  ون�صف  �صنة  بعد  اإ�صافيني 

ا�صتخدام مبنى اجلمارك، كي ت�صبح قدرة ال�صتيعاب 9 ماليني 

مرحلتني:  على  �صيتم  الذي  التوجيهي  املخطط  هو  هذا  راكب. 

الأوىل تنتهي يف العام 2022 ولكنها تخدم حتى 2031، القدرة 

ال�صتيعابية 16 مليون راكب. واملرحلة الثانية تخدم حتى �صنة 

2046 وت�صتوعب 20 مليون راكب.
للبنان  تعيد  روؤية  لدينا  تكون  اأن  اإىل  نطمح  »نحن  وقال: 

وبريوت خ�صو�صا، الدور الذي كان يوؤديه يف ال�صبعينات قبل 

احلرب الأهلية، ثم تطوير هذا الدور يف �صوء التطورات. اأي اإذا 

كانت من حولنا عدة مطارات وبالتحديد ا�صطنبول  وجبل علي 

يف  فنطمح  راكب،  مليون   150 حواىل  منهما  كل  �صعة  وجده 

جلنة الأ�صغال وهذه روؤيتنا، للو�صول خالل 20 اأو 30 �صنة اىل 

ا�صتيعاب 50 مليونا.

20 مليون راكب في مطار 

بيروت عام 2046
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من �صهر اإلى �صهر

يف  اللبنانية  امل�صاركة  حّققت 

معر�س جايتك�س، جناحا ملمو�صا، 

بحيث حاز العديد منها على جوائز 

مالية وتقديرات عديدة. 

املوؤ�ص�صات  من  اثنتان  وكانت 

املتو�صطة  وال�رشكات  النا�صئة 

اللبنانية،  احلجم  وال�صغرية 

فازتا  قد   Cherpa و   Modeo
الف   15 قدرها  نقدية  بجائزة 

تاأهلهما  اإثر  منهما  لكل  دولر 

للنهائيات بني 17 �رشكة عاملية، 

يف م�صابقة �صملت اأكرث من 200 �رشكة من جميع اأنحاء العامل للفوز 

اأف�صل  جائزة  على  الأوىل  فح�صلت  جوائز،  �صت  اأ�صل  من  بجائزة 

فكرة، بينما فازت الثانية باأف�صل �رشكة ت�صغيل نا�صئة لل�صباب. 

املالية  التكنولوجيا  فئة  عن   Fig النا�صئة  املوؤ�ص�صة  فازت  كذلك، 

يف امل�صابقة العاملية التي نظمتها »وم�صة«، وهي من�صة للربامج 

املتكاملة تهدف اإىل ت�رشيع النظم اخلا�صة بريادة الأعمال. وفازت 

Lightsense اأي�صا يف هذه امل�صابقة عن فئة الت�صالت.

دعم إيدال
وكانت املوؤ�ص�صة العامة لت�صجيع ال�صتثمارات يف لبنان »اإيدال« قد 

دعمت م�صاركة 22 موؤ�ص�صة نا�صئة واأخرى �صغرية ومتو�صطة احلجم 

يف هذا احلدث الإقليمي البارز، من الناحية املالية واللوج�صتية على 

م�صاعدة  بهدف  وذلك  �صواء،  حد 

يف  واملوؤ�ص�صات  ال�رشكات  هذه 

عملية اإيجاد �رشاكات وم�صتثمرين 

رواد  لقاء  خالل  من  حمتملني 

جديدة  اأ�صواق  وفتح  الأعمال 

والتوا�صل مع امل�صتثمرين متهيدا 

لالنطالق اإىل العاملية. 

اأكد  الإجناز،  هذا  على  وتعليقا 

املوؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

هذا  »اأن  عيتاين  نبيل  املهند�س 

اأن  اإىل  لبنان  �صعي  يعّزز  الفوز 

هذا  اأن  ويثبت  املنطقة،  يف  والتكنولوجيا  للمعرفة  قاعدة  يكون 

املناف�صة  من  عاٍل  م�صتوى  على  ت�صعه  عدة  مبقومات  يتمتع  البلد 

يف املجال التكنولوجي بف�صل اليد العاملة املتخ�ص�صة والكفوءة، 

النمو  التحتية واملناخ املحّفز على  والنفتاح القت�صادي والبنية 

يف ظل وجود جمموعة وا�صعة من احلا�صنات وم�رشعات الأعمال 

وال�صناديق التمويلية«. 

املعلومات  لدعم قطاع تكنولوجيا  املتوا�صل  املوؤ�ص�صة  �صعي  واأكد 

فيه  الواعدة  ال�صتثمارية  للفر�س  الرتويج  خالل  من  والت�صالت 

العاملي،  ال�صعيد  على  وخدماته  منتجاته  ت�صويق  يف  وامل�صاهمة 

معتربا اأن ما مت حتقيقه يف معر�س جايتك�س هو ثمرة البتكار الذي 

اأنه مدعاة للفخر وحافز ملزيد من  يتمتع به ال�صباب اللبناين، كما 

التقدم  والإبداع. 

مشاركة ناجحة للمؤسسات اللبنانية الناشئة في معرض جايتكس 2017

عيتاني: حافز لمزيد من التقدم  واإلبداع

التنفيذي  الرئي�س  الإدارة،  جمل�س  رئي�س  اأ�صار 

كارلو�س  ميت�صوبيت�صي  ني�صان -  رينو -  لتحالف 

احلالية  العاملية  املرحلة  خماطر  »اأن  اإىل  غ�صن 

الدول،  كاهل  على  تقع  التي  الديون  م�صكلة  هي 

ما يوجب عليها حتديات كبرية جتاه التو�صل اىل 

التنمية، واأمامها مراحل طويلة من الإ�صالحات يف 

هذا ال�صاأن«.

رجال  جتمع  �رشفه  على  اأقامه  غداء  حفل  وخالل 

 RDCL العامل  يف  اللبنانيني  الأعمال  و�صيدات 

»امل�صهد  مو�صوع  حول  نقا�س  وتخلله   World
العاملي اجلديد: اإنعكا�س املخاطر والفر�س على املنطقة والقت�صاد 

املحلي«، دعا غ�صن رجال و�صيدات الأعمال اللبنانيني يف العامل 

باتت قرب  الدول  اإن  العامل بحيث  والتوا�صل مع  العمل بجهد  اىل 

يف  تقدمها  التي  واخلدمات  احلديثة  التكنولوجيا  نتيجة  بع�صها 

عامل التوا�صل. وراأى اأن »عليهم اأن ي�صعوا اأمام اأعينهم اأن لبنان 

املقيم ولبنان املغرتب ي�صكالن عاملا من التوا�صل 

والأعمال وال�صتثمارات الناجحة.

زمكحل
و�صيدات  رجال  جتمع  رئي�س  قال  جهته،  من 

الأعمال اللبنانيني يف العامل فوؤاد زمكحل: »لبنان 

اختبار  ميكننا  حيث  اقت�صادي  خمترب  اأف�صل  هو 

اأف�صل  تدريب  كننا 
مُ

مي وحيث  ومنتجاتنا،  اأفكارنا 

مع  ب�رشعة  نتعامل  وحيث  لدينا،  الب�رشية  املوارد 

جميع اأنواع املناف�صة وال�صيناريوهات، حتى الأقل 

احتمال منها ... لبنان هو البلد الذي ميكننا اأن جند فيه ال�رشكات 

وجه  يف  تقف  والتي  العامل  يف  مرونة  والأكرث  اإنتاجية  الأكرث 

عمالقة عاملية ... لبنان هو البلد حيث كل �صيء ميكن اأن يتغري يف 

ب�صع ثوان نحو الأف�صل اأو الأ�صواأ ... لبنان هو واحد من اأ�صغر الدول 

يف العامل، ولكنه بلد يتعامل مع اأكرب الدول على كوكب الأر�س«.

غصن: مخاطر المرحلة مشكلة الديون على الدول

زمكحل وغصن

عيتاني عقب فوز Cherpa بالجائزة النقدية
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ال�صبكة  نيك�صا�س،  عقدت   
يف  ًة 

ّ
قم التغيري،  ل�صناعة  ة 

ّ
العاملي

امل�صتقبل  ة 
ّ
»قم عنوان  حتت  بريوت 

من  اأكرث  ة 
ّ
القم وح�رش  العربي«. 

اأعمال،  رجال  ا، 
ً
موؤثر ا 

ً
�صتثمر

مُ
م  70

تو�صيات  حول  ناق�صاٍت 
مُ
م يف  �صاركوا  الذين  ورعاة 

يف  الإ�صتثمارية  الأموال  روؤو�س  جلذب  ة 
ّ
العام ال�صيا�صة 

ة اأزمة 
ّ
العامل العربي، والبحث يف و�صائل التخفيف من حد

تقدمي  اإعادة  يف  �صاهمة  واملمُ كما  املنطقة،  يف  الالجئني 

ة.
ّ
العرب للمجتمع الدويّل مبنظوٍر جديٍد على ال�صاحة الدولي

)هولدينغ(  اأي.تي.جي.  وقعت   
اللبنانية  اجلامعة  مع  تفاهم  وثيقة 

لتعزيز  )األ.اإي.يو.(  الأمريكية 

خالل  من  الأكادميي  التعاون 

اأي.تي.جي.)هولدينغ(   برنامج 

 للتدريب يف جمالت الهند�صة والأعمال وعلوم الكمبيوتر. 

تهدف روح هذه املبادرة اإىل ال�صماح للطالب اجلامعيني 

يف  العملية  اخلربة  واكت�صاب  املهني  العامل  ا�صتك�صاف 

جمال درا�صتهم قبل تخرجهم. وقد اأقيم هذا احلدث بح�صور 

جمل�س  رئي�س  و  جربا،  جوزيف  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 

الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�رشكة اأي.تي.جي. ال�صيد كلود 

ج. بح�صلي والدكتور فوؤاد زمكحل، م�صت�صار جمل�س اإدارة 

�رشكة اأي. تي. جي. هولدينغ.

 حتت رعاية دولة رئي�س جمل�س 
اإطالق  مت  احلريري،  �صعد  الوزراء 

ت�صتخدم  التي   ،SOURCE �صور�س 

املاء،   لإنتاج  ال�صم�س  واأ�صعة  الهواء 

.Le Gray يف فندق

واّت�صم احلدث بالنجاح بح�صور ح�صٍد كبرٍي من امل�صوؤولني 

الإفتتاح  رّكز  وقد  الإعالم،  وو�صائل  والأحزاب  ني 
ّ
هتم املمُ

ا وم�صاركتها مع 
ًّ
على الك�صف عن �صور�س SOURCE اإقليمي

املوزعني واملنظمات التجارية والوزارات احلكومية. كما 

مّت تركيب �صفائف لوحة �صور�س 

ة 
ّ
ر�صمي مدر�صة  يف   SOURCE

 RMF صة�
ّ
�صمايل لبنان، ويف موؤ�ص

عكار،  يف  اليتام  دار  ة، 
ّ
التقني

وكارتيا�س – دار امل�صّنني.

موجز اقتصادي
ارتفع الدين العام الإجمايل اإىل 116485 مليار لرية )اأي ما يعادل 

115914 مليار  2017، يف مقابل  اآب  77،3 مليار دولر( يف نهاية 
لرية يف نهاية �صهر متوز املا�صي )112910 مليارات لرية يف نهاية 

العام 2016(. وبذلك، يكون الدين العام الإجمايل ارتفع بقيمة 3575 

مقابل  يف   2017 العام  من  الأوىل  الثمانية  الأ�صهر  يف  لرية  مليار 

زيادة اأعلى قدرها 5601 مليار لرية يف الفرتة ذاتها من العام 2016.

اآب   – الثاين  كانون  فرتة  يف  الإجمايل  العام  الدين  ارتفاع  ونتج 

مبا  الأجنبية  بالعمالت  ر 
ّ
املحر الدين  من  كل  ارتفاع  من   2017

ر باللرية 
ّ
يوازي 2549 مليار لرية )1691 مليون دولر( والدين املحر

اللبنانية بقيمة اأدنى )1026+ مليار لرية(.

وبلغ الدين العام ال�صايف، املحت�صب بعد تنزيل ودائع القطاع العام 

 ،2017 اآب  نهاية  يف  لرية  مليار   101228 امل�رشيف،  اجلهاز  لدى 

.2016 م�صجاًل ارتفاعًا ن�صبته 2،6 % قيا�صًا على نهاية العام 

وبلغت قيمة الدين العام املحرر باللرية اللبنانية 71554 مليار لرية، 

م�صّكلة حوايل 61،4 % من اإجمايل الدين العام يف مقابل ما يعادل 

44931 مليار لرية للدين املحرر بالعمالت الأجنبية، اأي ما ن�صبته 
38،6 % من الدين العام الإجمايل.

الدين العام يرتفع 
إلى 77,3 مليار دوالر
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من �صهر اإلى �صهر

و�صع حجر الأ�صا�س ملبنى الإدارة العامة الأخ�رش ل�رشكة طريان 

يو�صف  والنقل  العامة  الأ�صغال  وزير  برعاية  الأو�صط  ال�رشق 

فنيانو�س وح�صوره، والذي �صيتم بناوؤه على م�صاحة 9522 مرتاً 

مل�رشوع  عة 
ّ
مرب اأمتار   46204 تبلغ  م�صاحة  �صمن  من  عًا 

ّ
مرب

 خمتلف دوائر الإدارة العامة لل�رشكة واإدارة العمليات 
ّ
كّلي ي�صم

بني 
ّ
للمتدر م�صاكن   

ّ
ي�صم كذلك  املعلوماتية،  ومركز  ة 

ّ
اجلوي

واملوؤمترين.  

واأقيم احلفل يف مبنى الدارة العامة لل�رشكة، وح�رشه اىل الوزير 

حممد  العام  مديرها  ال�رشكة  ادارة  جمل�س  رئي�س  فنيانو�س، 

احلوت. 

فنيانوس
والقى فنيانو�س كلمة و�صف فيها ما ح�صل بـ »الجناز اجلديد 

لطريان ال�رشق الو�صط، ويجب اأن يتذكر اجلميع، يف كل املواقع 

كانت  اأين  القت�صادية،  املواقع  كل  ويف  والإعالمية  ال�صيا�صية 

ال�رشكة واأين هي اليوم مع موظفيها البالغ عددهم مع ال�رشكات 

وعلميًا  مو�صوعيًا  التقومي  وليكن  موظف،   4000 نحو  التابعة 

و�صادقًا وواقعيًا«. وتابع: »نحن نتحدث عن جتربة جناح كتبت 

لت�صري  حتبو،  بداأت  عندما  ال�رشكة،  اإن�صاء  تاريخ  عامًا   72 منذ 

كبار  رجال  زمامها  مي�صك  العايل  يف  حملقة  ثم  ومن  ببطء 

فرت ا�صماوؤهم على اأجنحتها اىل ما قبل ع�رشين عامًا عندما 
مُ

ح

اأجنحتها  ال�صديق حممد احلوت حافراً على  و�صل اىل رئا�صتها 

ق�صة جناح دائم ميكن الركون اليه، ي�صانده دومًا مرجع �صاهر ل 

اأق�صد حاكم م�رشف لبنان ريا�س  ينام على جناحها وعملها، 

�صالمة«.

الحوت
بدوره قال احلوت: »ن�صع اليوم حجر الأ�صا�س لبناء مدماك جديد 

يف م�صرية بناء هذه ال�رشكة الوطنية »امليدل اي�صت« التي ا�صبحت 

للمبنى  الأ�صا�س  حجر  و�صع  اإن  جميعا.  للبنانيني  فخر  مو�صع 

 مكاتب الدارة العامة والدارة اجلوية ومركز 
ّ
الخ�رش الذي ي�صم

بني وللموؤمترين الذين 
ّ
املعلوماتية، وي�صم اي�صا م�صاكن للمتدر

�صيح�رشون اإىل مركز التدريب الذي �صيتم افتتاحه مطلع ت�رشين 

الثاين املقبل، وفيه 49 غرفة لل�صكن و14 األف مرت مكاتب وغري 

ذلك، ولكن ال�صوؤال املطروح: ملاذا هذا امل�رشوع هو بيئي؟ اجلواب 

هو اأن »امليدل اإي�صت« التزمت دعم البيئة يف لبنان انطالقًا من 

حمالت الت�صجري التي بداأناها منذ �صنوات ومن خاللها مت زرع 

اأكرث من مئة األف �صجرة يف خمتلف املناطق اللبنانية«.

المبنى األخضر لـ »الميدل إيست«

»موقع  اأجراه  ا�صتبيان  ك�صف 

ال�رشق  يف  للوظائف  بيت.كوم« 

موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  الأو�صط، 

»اأف�صل  بعنوان  »يوجوف«، 

املدن يف ال�رشق الأو�صط و�صمال 

 اأفريقيا«، اأن اأكرث من ثالثة اأرباع 

موا 
ّ
قي بريوت  �صكان   )%  81(

جودة التعليم يف مدينتهم باأنها 

حني  يف  »ممتازة«،  اأو  »جيدة« 

املوؤ�ص�صات  توافر   )%  79( غالبيتهم  م 
ّ
قي

اأو  »جيد«  باأنه  املدينة  يف  التعليمية 

بريوت  نفت 
مُ

�ص عام،  وب�صكل  »ممتاز«. 

منطقة  م�صتوى  على  مدينة  كاأف�صل 

هذه  يف  افريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�رشق 

النواحي. 

الرعاية  مرافق  بتوافر  يتعلق  ما   ويف 

�صكان  ن�صف  من  اأكرث  قيّم  ال�صحية، 

»جيد«  باأنه  اجلانب  هذا   )%  54( بريوت 

باأنه   %  28 قال  حني  يف  »ممتاز«،  اأو 

مرافق  لنوعية  بالن�صبة  اأما  »متو�صط«. 

اأبدى  فقد  املتاحة،  ال�صحية  الرعاية 

مها 20 
ّ
غالبيتهم ر�صاهم عنها، حيث قي

% فقط باأنها اأقل من »املتو�صط«. 
املدن  اأف�صل  �صمن  بريوت  نفت 

مُ
�ص  كما 

التي توفر و�صائل ترفيهية، حيث 

م حوايل 8 من كل 10 م�صاركني 
ّ
قي

اأو  »جيد«  باأنه  اجلانب  هذا 

ذلك،  اإىل  واإ�صافة  »ممتاز«. 

امل�صاركني  ن�صف  من  اأكرث  قام 

والفنية  الثقافية  العوامل  بتقييم 

للمدينة باأنها »جيدة اأو ممتازة«. 

الأخرى  املهمة  العوامل  و�صملت 

املدينة  مالءمة  مدى  لل�صكان 

يتعلق  ما  ويف  والأطفال.  لالأ�رشة 

مبالءمة املدينة لالأطفال، احتلت بريوت 

مرتبة عالية، حيث �صّنف 17 % فقط هذا 

اإىل  وبالإ�صافة  املتو�صط.  حتت  اجلانب 

م�صاركني   10 كل  من  ثمانية  م 
ّ
قي ذلك، 

يف  لالأ�رشة  املنا�صبة  الأن�صطة  توافر  اأن 

بريوت باأنها متو�صطة اأو اأعلى.

بيروت من أفضل المدن في الشرق األوسط!

فنيانوس يضع حجر االساس
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العامة  ال�صغال  وزير  اأكد   
خالل  فنيانو�س  يو�صف  والنقل 

الأ�صغال  مقاويل  نقابة  من  تكرميه 

»الوزارة  ان  اللبنانية  والبناء  العامة 

تلعب دورا رياديا ولها تاأثري مبا�رش 

خالل  من  الداخلية  القت�صادية  احلركة  دينامية  على 

�صيما  ول  املختلفة،  التحتية  البنى  اأ�صغال  تلزمي  اأعمال 

م�صتواها«. ورفع  الطرق  �صبكة  وحتديث  تاأهيل   منها 

للمقاولني  خاللها  ومن  املقاولني  »لنقابة  اإن  وقال 

الجتماعي  ال�صتقرار  تعزيز  يف  دوراً  العاملني 

�صيا�صات  على  املرتكز  املتوازن  الإمناء  وحتقيق 

تنفيذها«. ينبغي  عديدة  ر�صمية   وتوجهات 

العربية  املراأة  جمل�س  منح   
للم�صوؤولية  العربية  املنظمة   –
رجال  جتمع  رئي�س  الإجتماعية، 

و�صيدات الأعمال اللبنانيني يف العامل  

التنفيذي  RDCL World والرئي�س 
الأو�صط  ال�رشق  Zimco يف  ملجموعة 

لرجل   2017 الذهبي  التميز  »درع  زمكحل،  فوؤاد  الدكتور 

املبادرات املتميزة«، وذلك عربون تقدير من جمل�س املراأة 

العربية على جهوده الإ�صتثنائية خالل م�صريته العملية يف 

ميادين  يف  العديدة  اإجنازاته  عن  ف�صاًل  الإقت�صاد،  عامل 

والعامل  العربية  املنطقة  م�صتوى  على  وتاأثريها  خمتلفة 

من حوله.

التنمية  �صندوق  اأعلن   
الإقت�صادية والإجتماعية يف بيان اأن 

منه  املمولة  اخلا�صة  امل�صاريع  عدد 

خالل الف�صل الثالث من العام 2017، 

العمل«، بلغ  عرب مكون »خلق فر�س 

113 م�رشوعا خا�صا بقيمة اإجمالية بلغت 3.2 مليار لرية 
لبنانية، خالقا 137 فر�صة عمل جديدة. وبذلك ي�صبح عدد 

ال�صندوق،  من  املمولة  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 

 2003 العام  يف  العمل  بدء  منذ 

لغاية اأيلول 2017، 9،797 قر�صا 

 179.9 مقدارها  اإجمالية  بقيمة 

مليار لرية لبنانية، خالقا 8،049 

فر�صة عمل جديدة.

موجز اقتصادي

اأطلق كل من وزير البيئة طارق اخلطيب ممثاًل بامل�صت�صارة البيئية 

منال م�صلم و�صفرية الحتاد الوروبي يف لبنان كري�صتينا ل�صن يف 

 حرج بريوت املرحلة الثانية من ال�صبكة الوطنية لر�صد نوعية الهواء.

جمهزة  الهواء  نوعية  لر�صد  حمطات  ع�رش  املرحلة  هذه  ت�صمل 

بالكامل، وثالث حمطات لر�صد اجل�صيمات، وخمترب قيا�س واحداً، 

وثماين حمطات م�صتقلة لر�صد الطق�س. وقد مّت متويل ال�صبكة من 

قبل الحتاد الأوروبي عرب م�رشوع دعم الإ�صالحات - احلوكمة 

تعر�س  ملدى  دقيق  بر�صد  �صت�صمح  وهي   ،)STREG( البيئية 

ال�صكان مل�صادر تلوث الهواء، مثل ال�صناعات وحمطات الطاقة 

كما  احل�رشي؛  التلوث  م�صادر  اإىل  بالإ�صافة  املرور  وحركة 

املجال  لهذا  املعرفة  تعزيز  اإىل  املطاف  نهاية  �صتوؤدي يف  اأنها 

وحت�صني عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بنوعية الهواء يف لبنان.

 السن

كري�صتينا  الأوروبي  الحتاد  بعثة  رئي�صة  ا�صارت  اللقاء،  خالل 

ل�صن اىل انه »يف العام 2016 حّل لبنان يف املرتبة 94 من بني 

»يال«  جامعة  ه 
ّ
تعد الذي  البيئي  املوؤ�رش  حيث  من  دولة   180

نوعية  لناحية   118 املرتبة  يف  اي�صًا  لبنان  حّل  احلظ  ول�صوء 

ان  اىل   2013 عام  العاملية  ال�صحة  منظمة  ا�صارت  كما  الهواء. 

احلو�س  يف  بالهواء  تلوثًا  الكرث  البلدان  من  واحد  هو  لبنان 

هي  الهواء  نوعية  مراقبة  فان  لذا  وقالت:  للمتو�صط«.  ال�رشقي 

اعتماد  نحو  والجتاه  الهواء  تلوث  مكافحة  يف  الوىل  اخلطوة 

ا�صرتاتيجية لدارة نوعية الهواء والتي تتم من خالل دعم الحتاد 

الوروبي هو خطوة ذات اهمية ا�صا�صية. وننتظر موافقة جمل�س 

النواب على قانون حماية نوعية الهواء بعدما وافق عليه جمل�س 

الوزراء عام 2012«.

 مسلم
من جهتها، ك�صفت منال م�صلم اأن »الدرا�صات اأ�صارت اإىل ان كلفة 

لبنان  الإن�صان يف  على �صحة  الهواء  تلوث  عن  الناجمة  الآثار 

كانت حوايل 151 مليون دولر �صنة 2005، وهذه التكلفة بلغت 

10 ماليني دولر يف مدينة بريوت لوحدها �صنة 2010؛ والأكيد 
الأخرية،  ال�صنني  يف  كبري  ب�صكل  ارتفعت  الهواء  تلوث  كلفة  اأن 

د عدد كبري من النازحني اىل لبنان«.  نتيجة الأزمة ال�صورية وتوافمُ

ث الهواء في لبنان كلفة تلوُّ

151 مليون دوالر

المشاركون في اطالق المرحلة الثانية من الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء
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من �صهر اإلى �صهر

الدويل  البنك  جمموعة  اإح�صاءات  ك�صفت 

الوليات  من  دولر   200 حتويل  تكلفة  اأّن 

ثاين  هي  لبنان  اإىل  ة 
ّ
الأمريكي املّتحدة 

 24.10( تايلند  بعد  العامل  يف  تكلفة  اأغلى 

يف  دولرا   22.87 بلغت  حيث  دولرا(، 

ما  اأي   ،2017 العام  من  الثالث  الف�صل 

لة، 
َ
يعاِدل 11.39 % من قيمة املبالغ املر�ص

% من   11.32 )اأي  22.65 دولرا  مقارنًة بـ 

ل( يف الف�صل الذي �صبقه.
َ
 قيمة املبلغ املر�ص

 500 حتويل  كلفة  اإرتفعت   كذلك 

اإىل  املّتحدة  الوليات  من  دولر 

يف   )%  6.06( دولرا   30.29 اإىل  لبنان 

من  احلايل،  العام  من  الثالث  الف�صل 

منه. الثاين  الف�صل  يف   )%  5.99( دولرا   29.97 
اإر�صال  كلفة  اأّن  اإىل  الدويل  البنك  اإح�صاءات  اأ�صارت  بالتوازي، 

دولرا   20.71 اإىل  تراجعت  لبنان  اإىل  كندا  من  دولر   200 
دولرا   23.45 من  ل(، 

َ
املر�ص املبلغ  قيمة  من   %  10.36( 

)11.72 %( يف الف�صل الثاين من هذا العام، يف حني زادت كلفة 

اإر�صال 500 دولر من كندا اإىل لبنان اإىل 32.54 دولرا )6.51 %(.

 الدول االوروبية
حتويل  كلفة  اإرتفعت  فقد  ة، 

ّ
الأوروبي بالدول   

ّ
يخت�س ما  يف  ا 

ّ
اأم

200 دولر اإىل لبنان من كلٍّ من اأملانيا وال�صويد واململكة املّتحدة 
 29.66 %( و  %( و22.41 دولرا )11.21  26.65 دولرا )13.33  اإىل 

 500 حتويل  كلفة  اإرتفعت  كما  التوايل،  على   )%  14.83( دولرا 

دولر اإىل لبنان 40.51 دولرا )8.10 %( من اأملانيا و 43.30  د.اأ. 

 )8.66  %( من ال�صويد و 49.80 د.اأ. )9.96  %( من اململكة املّتحدة.

الأغلى  كالوجهة  مركزه  اإىل  عاد  قد  لبنان  اأّن  بالذكر   جدير 

املرتبة  اإحتّل  قد  كان  اأن  بعد  اأملانيا  من  دولر   200 لتحويل 

اإنخف�صت  املقابل،  احلايل. يف  العام  الثاين من  الف�صل  الثانية يف 

دولرا   15.76 اإىل  لبنان  اإىل  فرن�صا  من  ة 
ّ
املالي التحويالت   تكلفة 

 )7.88 %( لكّل 200 دولر و 36.15  دولرا )7.23 %( لكّل 500 دولر.

200 دولر  اأغلى وجهة لتحويل  يف الإطار نف�صه، برز لبنان كثاين 

من اأ�صرتاليا اإذ اإرتفعت هذه الكلفة اإىل 25.69 دولرا )12.85 % من 

فيما   ،2017 العام  الثالث من  الف�صل  ل( يف 
َ
املر�ص املبلغ  من قيمة 

لة.
َ
تقّل�صت اإىل 36.97 دولرا )7.39 %( لكّل 500 دولر مر�ص

 اقليميًا
ة 

ّ
العربي اململكة  من  دولر   200 اإر�صال  كلفة  زادت  ًا، 

ّ
اإقليمي

ة اإىل لبنان اإىل 11.84 دولر )5.92 % من قيمة املبلغ 
ّ
ال�صعودي

دولر  من9.83    ،2017 العام  من  الثالث  الف�صل  يف  ل( 
َ
 املر�ص

 500 اإر�صال  كلفة  زيادة  مع  �صبقه،  الذي  الف�صل  يف   )%  4.92(

11.42 دولر  %(، من   3.29( 16.43دولرا  اإىل  لبنان  اإىل  دولر 

)2.28 %( يف الف�صل الثاين من هذا العام. 

كلفة التحويالت الى لبنان األغلى في العالم!

لغاية  العامة  املالية  نتائج  اأظهرت 

العجز  يف  انخفا�صًا  الفائت  حزيران 

من  ذاتها  الفرتة  مع  مقارنة  الإجمايل 

اىل  املئة  يف   53،13 بن�صبة   2016 العام 

ن�صبته  مبا  لرية  مليار  األف   1،368،189
النفقات،  جمموع  من  املئة  يف   13،03
الجمايل  الأويل  الفائ�س  يف  وارتفاعًا 

بن�صبة 229،13 يف املئة مقارنة مع العام 

لرية  مليار  األف   2،456،998 اىل  املا�صي 

جمموع  من  املئة  يف   23،39 ن�صبته  مبا 

النفقات.

ال�صادر  املايل  الو�صع  ملخ�س  وبح�صب 

اإيرادات  اإجمايل  بلغ  املالية،  وزارة  عن 

املوازنة واخلزينة املح�صلة لغاية حزيران 

من ال�صنة اجلارية 9،135،522 األف مليار 

لرية، اأي بارتفاع ن�صبته 13،56 يف املئة 

مقارنة مبا كانت عليه خالل العام الفائت. 

و�صجلت اإيرادات املوازنة 8،680،050 األف 

ارتفاعًا  اأي  احلايل  العام  يف  لرية  مليار 

بلغت ن�صبته 15،58 يف املئة.

 وبلغ اإجمايل الإنفاق )املوازنة واخلزينة( 

لغاية �صهر حزيران املن�رشم 10،503،711 

يف   4،20 ن�صبته  برتاجع  لرية  مليار  الف 

املئة. و�صجلت نفقات املوازنة 9،703،766 

3،31 يف  ن�صبتها  بزيادة  لرية  مليار  الف 

املئة عن الفرتة نف�صها من العام املا�صي.

 1،023،716 الكلي  املوازنة  عجز  وبلغ 

املئة  يف   10،55 ون�صبته  لرية  مليار  األف 

من جمموع النفقات. يف حني بلغ فائ�س 

مليار  الف   2،801،471 الويل  املوازنة 

لرية ون�صبته 28،87 يف املئة من جمموع 

النفقات.

 344،473 اخلزينة،  عمليات  عجز   بلغ 

املا�صي  حزيران  لغاية  لرية  مليار  الف 

جمموع  من  املئة  يف   43،06 ن�صبته  مبا 

النفقات. 

العجز يتراجع 35 %
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احلكومي  ال�رشاي  من  اأمُطلقت   
الكبري، ال�رشاكة بني غرفة بريوت وجبل 

HEC- لبنان واملعهد العايل لالعمال

Paris والـESA، لن�صاء فرع لـHEC يف 
قد برعاية 

مُ
بريوت، يف موؤمتر �صحايف ع

HEC- رئي�س جمل�س الوزراء �صعد احلريري. وقال �صقري »ان

على  باحل�صول  الراغبني  الطالب  با�صتقبال  �صتبداأ   Paris
�صهادة Master Enterpreneur اعتبارا من اأيلول 2018، وهي 

�صتكون يف مبنى الرئي�س ال�صهيد رفيق احلريري يف حرم الـ

ESA، لفتًا اىل ان »عملنا يف الفرتة املقبلة �صين�صب ليكون 
لهذه اجلامعة العريقة بناء خا�س بها«.

 بعد اخلدمات اللكرتونية الثالث 
مديرية   – املالية  وزارة  اأطلقتها  التي 

املا�صي،  العام  العقارية  ال�صوؤون 

تطبيقًا  ح�صن  علي  املالية  وزير  اطلق 

�صت  يت�صمن   )LRC( جديداً  خلويًا 

خدمات عقارية الكرتونية توؤمن اأف�صل واأ�صهل خدمة ممكنة 

متاعب  اللبناين  املواطن  على  وت�صهل  العقارية  للعمليات 

ال�صت  اخلدمات  .وتتلخ�س  وال�صتف�صار عن معامالته  التنقل 

املعاملة،  و�صع  معرفة  توؤمن  التي  العقارية  بـ«ال�صحيفة 

قيود  ت�صجيل  حول  تنبيه  خدمة  التقريبية،  الر�صوم  احت�صاب 

جديدة اأو اإ�صدار �صندات ملكية جديدة.

 اأعلنت النقابة اللبنانية للدواجن، 
مع  اإجتماعا  عقدت  انها  بيان،  يف 

رئي�س املجل�س الأعلى للجمارك العميد 

اأو�صاع  له  »عر�صت  الطفيلي،  اأ�صعد 

تعاظم  ب�صبب  املزرية  الفروج  منتجي 

وم�صنعاتها  الدواجن  حلوم  اإ�صترياد 

العربية والت�صبب يف  واأوكرانيا والدول  الربازيل  املجلدة من 

اإنخفا�س اأ�صعار املبيع اإىل ما دون كلفتها«.  وطالبت النقابة 

مب�صاعفة الر�صوم اجلمركية عن امل�صتورد من حلوم الدواجن 

وافيا  در�صا  املو�صوع  بدر�س  الطفيلي  ووعد  وم�صنعاتها.  

كما اأبدى تفهمه ملعاناة املزارعني 

ملواجهة  مل�صاعدتهم  وا�صتعداده 

املناف�صة غري املتكافئة. 

موجز اقتصادي

جتمع  رئي�س  دعوة  كيجيان  وانغ  لبنان  يف  ال�صني  �صفري  ى 
ّ
لب

العبداهلل  حممود  علي  ال�صيني  اللبناين  الأعمال  و�صيدات  رجال 

الياتها.
ّ
اإىل مدينة �صيدا حيث التقى فع

على  تتمتع مبوقع جغرايف مهم  »�صيدا  اأن  اىل  وا�صار كيجيان 

مبادرة  �صمن  دورا  تلعب  اأن  ميكن  واأنه  القدمي  احلرير  طريق 

باملنفعة  تعود  والتي  ال�صني،  اأطلقتها  التي  والطريق«  »احلزام 

د على اأن »العالقات ال�صينية 
ّ
على كل املدن التي ت�صملها«. و�صد

باأهمية  البلدين  اإميان  نتيجة  ومتانة،  �صالبة  تزداد  اللبنانية 

تنمية الروابط القت�صادية والجتماعية والثقافية«. 

العبداهلل
ب علي حممود العبداهلل بال�صفري ال�صيني، واعترب 

ّ
من جهته رح

اأن زيارته اإىل �صيدا هي خطوة باجتاه تعزيز العالقات اللبنانية 

ال�صينية عموما، وتعزيز عالقة ال�صفري وفريق عمله مبدينة �صيدا 

من  جزء  هي  الزيارة  هذه  اأن  العبداهلل  واأو�صح  خا�س.  ب�صكل 

�صل�صلة زيارات ولقاءات مت تنظيمها بالتن�صيق بني رئي�س جتمع 

ال�صينية،  وال�صفارة  ال�صيني  اللبناين  الأعمال  و�صيدات  رجال 

و�صملت حتى الآن عكار بالإ�صافة اإىل مدينة طرابل�س والزهراين 

ال�صفري كيجيان  يتم تعريف  زيارة  اأنه يف كل  واأ�صاف  وزحلة. 

على املميزات التي تتمتع بها كل منطقة واأهمية تعزيز العالقات 

بني هذه املدن من جهة واملدن ال�صينية من جهة اأخرى. 

من  تكرميية  درعا  الزيارة  خالل  العبداهلل  حممود  علي  وتلقى 

ال�صفري كيجيان حملت اإ�صم »درع النجاح والتوفيق واحلظ«. 

وجتدر ال�صارة اىل ان العبداهلل لعب دورا يف تن�صيق زيارة قامت 

�صاركت  حيث  �صنغهاي  اإىل  موؤخرا  العكارية  تكريت  بلدية  بها 

لعام  العربية  الدول  مدن  وبناء  لتخطيط  التاأهيلية  »الدورة  يف 

�صنغهاي.  يف  ال�صينية  التجارة  وزارة  نّظمتها  التي   ،”2017
ومتثلت بلدة تكريت من خالل رئي�س بلديتها الدكتور حامت العلي 

اإ�صافة اإىل فريق عمل. واألقى العلي كلمة افتتاحية خالل الدورة 

باإ�صم الدول العربية امل�صاركة. 

سفير الصين يزور صيدا:
العالقات الثنائية تزداد صالبًة

كيجيان يقدم درعًا تكريميًا لعلي العبداهلل محاطًا بالمستشارة االقتصادية والتجارية جان 
فنغلنغ والمهندس محمد بشار العبداهلل
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م�صارف

زيادة  امل�صارف  جلمعية  ال�صهرية  الن�رشة  اإح�صاءات  تظهر 

املجمعة  امليزانية  يف  ل.ل.(  مليارات   7،653(  %  2،48 بن�صبة 

الثمانية  الأ�صهر  لبنان خالل  العاملة يف  التجارية  للم�صارف 

 209،39( لرية  مليار   315،652 اىل   2017 العام  من  الأوىل 

307،999 مليارات ل.ل.  اآب، مقابل  د.اأ.( يف نهاية �صهر  مليار 

اأما على �صعيد   .2016 )204،31 مليارات د.اأ.( يف نهاية العام 

 6،95 بن�صبة  امل�رشيف  القطاع  موجودات  ارتفعت  فقد  �صنوي، 

والبالغ   ،2016 اآب  يف  عليه  كانت  الذي  بامل�صتوى  مقارنة 

بقيت  وقد  د.اأ.(.  مليار   195،77( لرية  مليار   295،129 حينها 

و�صلت  بحيث  عالية  امل�رشيف  القطاع  يف  ال�صيولة  م�صتويات 

ن�صبة ال�صيولة الأولية اىل 80،39 %، مقارنة بن�صبة 80،07 % يف 

الفرتة املماثلة من العام ال�صابق.

اأما جلهة املوارد املالية، فقد زادت ودائع الزبائن )قطاع خا�س 

 %  4،05 بن�صبة  اللبناين  امل�رشيف  القطاع  يف  عام(  وقطاع 

)10،162 مليارات ل.ل.( خالل الأ�صهر الثمانية الأوىل من العام 

 250،917 من  د.اأ(،   173،19( ل.ل.  مليار   261،079 اىل  احلايل 

مليار ل.ل. )166،45 مليار د.اأ.( يف نهاية العام ال�صابق. وتاأتي 

 هذه الزيادة نتيجة ارتفاع ودائع القطاع اخلا�س املقيم بن�صبة

4،37 % )8،476 مليار ل.ل.( اىل 202،241 مليار ل.ل. )134،16 
املقيم   غري  اخلا�س  القطاع  ودائع  منو  مع  توازيًا  د.اأ.(،  مليار 

بن�صبة 3،05 % )1،564 مليار ل.ل.( اىل 52،760 مليار ل.ل. )35،00 

املعنونة  الزبائن  ودائع  ارتفعت  مت�صل،  اإطار  يف  د.اأ.(.  مليار 

مطلع  منذ  ل.ل.(  مليار   743(  %  0،83 بن�صبة  اللبنانية  باللرية 

هذا العام اىل 90،430 مليار ل.ل. )59،99 مليار د.اأ.( مع نهاية 

رت الودائع املعنونة بالعمالت الأجنبية 
ّ
�صهر اآب، يف حني تطو

بن�صبة 5.83 % )9،419 مليارات ل.ل.( لت�صل اىل 170،649 مليار 

ل.ل. )113،20 مليار د.اأ.(. يف هذا ال�صياق، ارتفعت ن�صبة الدولرة 

يف ودائع القطاع اخلا�س اىل 66.92 %، من 65،82 % يف نهاية 

العام 2016 و64،76 % يف اآب 2016. اأما على �صعيد �صنوي، فقد 

حّققت حمفظة الودائع زيادة بن�صبة 7،96 % من 241،828 مليار 

ل.ل. )160،42 مليار د.اأ.( يف �صهر اآب 2016.

اىل  اللبنانية  امل�صارف  ت�صليفات  مت�صل،ارتفعت  �صياق  ويف 

)ما   %  2،60 بن�صبة  )املقيمني وغري املقيمني(  القطاع اخلا�س 

يوازي 2،241 ملياري ل.ل.( منذ نهاية العام 2016 اىل 88،440 

مليار ل.ل. )58،67 مليار د.اأ.( مع نهاية �صهر اآب 2017،  مقابل 

 .2016 )57،18 مليار د.اأ( يف كانون الأول  86،199 مليار ل.ل. 
يف املقابل، منت الت�صليفات بن�صبة 3،93 % على �صعيد �صنوي، 

ودائع  من  اخلا�س  القطاع  اىل  الت�صليفات  ل 
ّ
معد بذلك  لي�صل 

الزبائن اىل 33،87 %، مقارنة بن�صبة 34،35 % يف نهاية العام 

ن�صبة  ازدادت  التفا�صيل،  يف   .2016 اآب  يف   % و35،19   2016
من  اللبنانية  باللرية  املعنونة  اخلا�س  القطاع  اىل  الت�صليفات 

من   ،%  28،83 اىل  الوطنية  بالعملة  املعنونة  الودائع  جمموع 

ال�صهر  % يف   25،10 و   2016 الأول  % يف نهاية كانون   26،32
معدل  انكم�س  اأخرى،  جهة  من  املن�رشم.  العام  من  الثامن 

من   %  36،55 اىل  الأجنبية  بالعمالت  املعنونة  الت�صليفات 

جمموع الودائع بالعمالت الأجنبية، مقابل 38،82  % يف نهاية 

العام 2016 و41،01  % يف اآب 2016.

 موجودات المصارف اللبنانية 
تتخطى الـ209 مليارات د.أ. في آب 2017

اأعلن بنك »عودة« اأنه �صجل زيادة قدرها 

يف  املجمعة  ال�صافية  اأرباحه  يف   %  8
الأ�صهر الت�صعة الأوىل من 2017.

امل�صتمرة  غري  العمليات  ا�صتبعاد   ومع 

بلغت الأرباح 341 مليون دولر.

وحتى نهاية اأيلول بلغ اإجمايل القرا�س 

17.2 مليار دولر يف حني بلغت الأ�صول 
 35.7 العمالء  وودائع  مليار دولر   44.7

مليار دولر. 

أرباح بنك »عودة« ترتفع 8 % في تسعة أشهر
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زيارة أميركية ناجحة لجمعية المصارف

لتعزيز  العربية  والبالد  بريوت  بنك  مع  عقداً  فوجيت�صو  اأبرمت 

عملياته  ت�رشيع  اإىل  وتهدف  ينفذها،  التي  الرقمي  التحول  عملية 

واإنهاء حالت توّقف اخلدمة يف �صكل كامل، ما يوؤّدي اإىل تب�صيط 

التعامالت وتعزيز التجربة الرقمية، بالتايل اإىل حت�صني م�صتويات 

ر�صا العمالء وولئهم.

ت�صغيل  الطرفني مع  �صنوات بني   7 اإىل �رشاكة ملدة  العقد  وي�صتند 

التي  التخزين  وحلول  اخلوادم  على  امل�رشف  تطبيقات  كامل 

توفرها فوجيت�صو.

كما عقدت فوجيت�صو �رشاكة مع �رشكة كومبيوتيل، ال�رشيك املوؤ�ص�صي 

التي متتلك خربة كبرية يف منتجات فوجيت�صو،  لبنان،  املختار يف 

اخلم�س  ال�صنوات  خالل  للبنك  التحتية  للبنية  الدعم  قدمت  وكانت 

اخلدمة  م�صتوى  اتفاقية  اعتماد  يف  رئي�صًا  دوراً  واأّدت  املا�صية، 

وتنفيذها، كما اأنها ت�صطلع مبهام هجرة البيانات بدعم من فوجيت�صو.

ل الرقمي، �رشع بنك بريوت والبالد العربية 
ّ
وكجزء من خطته للتحو

من  بدعم  الربجميات  على  قائم  بيانات  مركز  اإىل  التحول  يف 

فوجيت�صو، مع �صمان عدم توقف اخلدمات خالل النتقال. واأو�صت 

الطرفني  بني  بالتعاون  يو�صع  مبتكر  ت�صميم  باعتماد  فوجيت�صو 

ق حلاجات امل�رشف ومعرفتها املثبتة يف 
ّ
وي�صتند اإىل فهمها املتعم

قطاع اخلدمات امل�رشفية.

من  اإنرتبرايز  لل�رشكات  املخ�ص�صة  الن�صخة  اإىل  الت�صميم  وي�صتند 

نظام فوجيت�صو املتكامل PRIMEFLEX VShape، كما يعتمد على 

خوادم PRIMERGY للمحاكاة الفرتا�صية القائمة على تكنولوجيا 

التعلم  خرائط  وحلول   ETERNUS تخزين  وقطاع   VMware
 VDI والبنية التحتية ل�صطح املكتب الفتــــرا�صي DLM الديناميكي

املتكاملة وغريها.

»فوجيتسو« تعّزز مستوى التكنولوجيا 
لدى »بنك بيروت والبالد العربية«

�صارك وفد من جمعية م�صارف لبنان 

امل�صرتكة  ال�صنوية  الجتماعات  يف 

الدويل  والبنك  الدويل  النقد  ل�صندوق 

الأمريكية،  العا�صمة  يف  قدت  عمُ التي 

الذي  ال�صنوي  املوؤمتر  يف  وكذلك 

الأمريكي  الفدرايل  البنك  يعقده 

»مكافحة  حول  نيويورك  يف 

العالقات  وتعزيز  الإرهاب  متويل 

واأجرى  املرا�صلة«.  امل�صارف  مع 

امل�صوؤولني  �صملت  لقاءات  �صل�صلة  الوفد 

ما 
ّ
�صي ول  وال�صيوخ،  النواب  جمل�صي  يف 

مب�رشوع  ة 
ّ

املخت�ص اللجان  م�صوؤويل 

كما   .2017 اهلل  بحزب  املتعّلق  القانون 

لبنان  امل�صوؤولني عن  الزيارة كبار  �صملت 

الأمن  وجمل�س  اخلارجية  وزارة  يف 

لوفد  كان  كما  الأبي�س.  القومي/البيت 

اجلمعية لقاء عمل هام يف وزارة اخلزانة 

اخلارجية  لوزير  اجلديد  امل�صاعد  مع 

ومتويل  الأموال  تبيي�س  مكافحة  ل�صوؤون 

الأرهاب.  واأعلن رئي�س جمعية امل�صارف 

اأن  �صحفي،  موؤمتر  يف  طربيه  جوزيف 

ات اإىل 
َ
»اجلمعية �صعت من خالل هذه اللقاء

النعكا�صات  اللبناين عن  القت�صاد  حتييد 

جهة،  من  اجلديدة،  للت�رشيعات  ال�صلبية 

اإزاء  وكذلك اإىل حت�صني القطاع امل�رشيف 

على  ترتّتب  قد  التي  املمكنة  التداعيات 

و�صدَّد  ثانية.  جهة  من  اجلديد،  القانون 

الت�رشيعات  وفد اجلمعية تكراراً على كون 

احلالية كافية، ما ينفي احلاجة اإىل ت�رشيع 

جنحت  امل�صارف  اأن  وخ�صو�صًا  اإ�صايف 

يف تطبيق قواعد المتثال من خالل الآلية 

اإلتي و�صعها البنك املركزي اللبناين 

مبا  بها،  الدولية  املرجعيات  وقبول 

فيها وزارة اخلزانة الأمريكية. 

 اإللتزام بالقواعد العالمية
اجلمعية  وفد  اأن  طربيه  ك�صف  كما 

اإحتاد  عقده  الذي  املوؤمتر  يف  �صارك 

امل�صارف العربية مع بنك الإحتياطي 

النقد  و�صندوق  الأمريكي  الفدرايل 

الأمريكي  »احلوار  مو�صوع  حول  الدويل 

اخلا�س«.  القطاع  مع  اأو�صطي  ال�رشق   –
كما عقد وفد اجلمعية اىل نيويورك �صل�صلة 

لقاءات عمل مع بع�س امل�صارف املرا�صلة.

مع  لقاءاتها  كل  يف  اجلمعية  وجّددت   

مع  اأو  املرا�صلة  امل�صارف  م�صوؤويل 

اللتزام  الأمريكية  والإدارة  الكونغر�س 

ومنها  العاملية،  امل�رشفية  بالقواعد 

معظم  كون  خا�س،  بوجه  الأمريكية 

وعرب  الأمريكي  بالدولر  تّتم  العمليات 

امل�صارف الأمريكية املرا�صلة. 

طربية متحدثًا خالل المؤتمر الصحافي
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م�صارف

مؤسسة التمويل الدولية وبنك لبنان والمهجر
 يدعمان التجارة في لبنان

التمويل  موؤ�ص�صة  وّقعت 

يف  ع�صو  وهي  الدولية، 

الدويل،  البنك  جمموعة 

جتاري  متويل  اتفاقية 

واملهجر،   لبنان  بنك  مع 

تو�صع  اأن  �صاأنها   من 

عمالء  و�صول  نطاق 

الأ�صواق  اإىل  امل�رشف 

التجارة  وتدعم  العاملية 

النمو  وتعّزز  احلدود  عرب 

القت�صادي. 

لبنان  بنك  وين�صم 

برنامج  اإىل  واملهجر 

وهو  الدولية،  التمويل  ملوؤ�ص�صة  التابع  العاملية  التجارة  متويل 

برنامج بقيمة 5 مليارات دولر يقدم �صمانات للبنوك العاملية 

والإقليمية لدعم التجارة. ومبوجب هذه التفاقية، فاإن �صمانات 

موؤ�ص�صة التمويل الدولية �صتدعم قدرة بنك لبنان واملهجر على 

تقدمي التمويل التجاري لكل من عمالئه امل�صتوردين وامل�صدرين 

النا�صئة، وذلك من خالل تخفيف خماطر حتديات  الأ�صواق  يف 

املعامالت التجارية.

واعترب �صعد اأزهري، رئي�س جمل�س اإدارة ومدير عام بنك لبنان 

الدولية   التمويل  موؤ�ص�صة  مع  اجلديد  التعاون  »هذا  اأن  واملهجر 

ع قدرات امل�رشف يف جمال التمويل التجاري من خالل 
ّ
�صيو�ص

اإتاحة فر�س اأكرب لعمالئنا 

الأ�صواق  اإىل  للو�صول 

الأمر  والنا�صئة،  الدولية 

الذي يتيح لهم بناء فر�س 

مة ودائمة على 
ّ
جتارية قي

يحّفز  ما  الطويل،  املدى 

النمو القت�صادي الوطني 

يف نهاية املطاف«. 

د �صعد �صربا، 
ّ
من جهته �صد

ملوؤ�ص�صة  املقيم  املدير 

التمويل الدولية يف لبنان 

التجارة  ت�صهيل  »اأن  على 

النمو  لت�رشيع  اأ�صا�صي  اأمر 

القت�صادي يف ظل التحديات الجتماعية والقت�صادية الراهنة 

يف لبنان. وميكن اأن ي�صاعد تو�صيع التجارة عرب احلدود يف توليد 

فر�س عمل �رشورية لتعزيز القت�صاد وفتح اأ�صواق جديدة غري 

م�صتغلة لل�رشكات اللبنانية«.

مليارات   3.4 مبلغ  الدولية  التمويل  موؤ�ص�صة  �صت 
ّ

خ�ص وقد  هذا 

اأكرب  ثاين  وهي  لبنان،  يف  احلدود  عرب  التجارة  لدعم  دولر 

ومنذ  اأفريقيا.  و�صمال  الأو�صط  ال�رشق  منطقة  دول  يف  ميزانية 

�صت موؤ�ص�صة التمويل 
ّ

بداية برنامج متويل التجارة العاملية، خ�ص

الدولية مبلغ 7.9 مليارات دولر لدعم التمويل التجاري يف دول 

منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. 

�صارك بنك �صو�صيته جرنال يف لبنان لل�صنة الثانية على التوايل 

اأ�صبح  الذي   ،)Beirut Art Fair( فري  اآرت  بريوت  معر�س  يف 

اليوم احلدث الفني الأبرز يف لبنان واملنطقة للفنانني و�صالت 

الأوىل  الن�صخة  لقته  الذي  النجاح  وبعد  الفن.  ي 
ّ
وحمب العر�س 

ة 
ّ

املن�ص لهذه  دعمه  جديدة  ة 
ّ
مر  SGBL يوؤّكد   ،Revealing من 

ال�صاب  املعا�رش  للفن  بكاملها  �صة 
ّ

واملخ�ص الفريدة  ة 
ّ
اجلماعي

.)MENASA( ملنطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

من خالل Revealing by SGBL، ي�صمح بنك �صو�صيته جرنال 

اجلمهور  مبالقاة  املوهوبني  الفّنانني  لهوؤلء  لبنان  يف 

اإىل  التزامه  يوؤّكد  كما  فري.  اآرت  لبريوت  ع 
ّ
واملتنو العري�س 

البتكار  وتطوير  لالحتفال  ال�صباب  الفّنانني  هوؤلء  جانب 

SGBL    يدعم المواهب الناشئة 
ويفتتح فرعه الجديد في الحازمية

ازهري وصبرا يوقعان على اإلتفاقية

قص شريط افتتاح الفرع الجديد
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والت�صوير  والنحت  الر�صم  املتعددة:  اأ�صكاله  يف  الفني 

الفوتوغرايف والرتكيب والفيديو.

فرع جديد
ويف �صياق اآخر، اأعلن بنك �صو�صيته جرنال يف لبنان عن افتتاح 

فرعه اجلديد يف احلازمية - مار تقال الذي فتح اأبوابه للرتحيب 

 SGBL بالزبائن يف م�صاحة جديدة ومريحة على �صورة فروع

اجلديدة.

يو�صف،  �صليمان   SGBL فروع  ل�صبكة  الإقليمي  املدير  واأعلن 

التي  التقارب  ة 
ّ
ا�صرتاتيجي الفرع اجلديد يوؤكد  افتتاح هذا  »اأن 

ما يف منطقة 
ّ
يعتمدها بنك �صو�صيته جرنال يف لبنان، ول �صي

ة. وبالتايل فاإننا 
ّ
ة عالي

ّ
احلازمية، التي حتمل اإمكانات جتاري

ة للمنطقة، 
ّ
د على دعمنا وم�صاهمتنا يف التنمية القت�صادي

ّ
ن�صد

الحتياجات  لتلبية  امل�صتمر  التزامنا  جديدة  ة 
ّ
مر ونوؤّكد 

املنتجات  من  كاملة  جمموعة  خالل  من  لزبائننا  املتنوعة 

ة ذات اجلودة العالية«.
ّ
واخلدمات امل�رشفي

م�رشف  حاكم  طماأن 

�صالمه  ريا�س  لبنان 

النقدي  الو�صع  »ان  اىل 

 ،»
ّ
م�صتقر والقت�صاد  �صليم 

مقومات  اىل  بذلك  م�صتنداً 

ميزان  توازن  اهمها  عدة 

يف  النمو  املدفوعات 

وموجودات  الودائع 

العمالت  من  »املركزي« 

�رشف  واإ�صتقرار  الجنبية 

اإىل  لبنان يحتاج  »ان  اىل  املقابل  ه يف 
ّ
نب انه  ال  اللرية«، 

ن�صب منو اف�صل لت�صل اإىل   %6«.

موؤمتر  افتتاح  م�صاركته يف حفل  �صالمه جاء خالل  كالم 

الطاقة الوطنية اللبنانية بعنوان »حتريك عجلة القت�صاد«  

اجلمهورية  رئي�س  وح�صور  برعاية  »بيال«  مركز  يف 

العماد مي�صال عون: وقال »�صدرت يف الأ�صابيع املا�صية 

كما  الدولية  الت�صنيف  موؤ�ص�صات  م�صدرها  تقارير  عدة 

الدويل.  النقد  بعثة �صندوق  زيارة  اثر  بيان �صحفي  �صدر 

واجمعت هذه التقارير املو�صوعية يف نظرتها امل�صتقبلية 

على ان لبنان م�صتقر اقت�صاديا وماليا. ان م�رشف لبنان 

�صليم  اىل و�صع نقدي  الراأي، م�صتنداً  التقارير  ي�صاطر هذه 

التوازن،  اىل  عاد  الذي  املدفوعات  ميزان  مقوماته  اهم 

�صنوي،  ا�صا�س  على   %  6،9 بلغ  الذي  الودائع  يف  النمو 

الأجنبية،  بالعمالت  لبنان  م�رشف  موجودات  يف  النمو 

الأمريكي،  الدولر  جتاه  اللرية  �رشف  �صعر  يف  ال�صتقرار 

% قابلة   2،5 ال�صتقرار يف بنية الفوائد ون�صبة منو تقارب 

اإىل التح�صن خالل العام 2018، علما ان لبنان يحتاج اإىل 

ن�صب منو اف�صل لت�صل اإىل 6 %«. وهذا ممكن اإذا ما جنحت 

البنية  ور�صة  واإطالق  بتمويل  اللبنانية  احلكومة  مبادرة 

التحتية. وتبقى حتفيزات م�رشف لبنان للقرو�س ال�صكنية 

والإنتاجية حمركا ا�صا�صيا للنمو«. 

ا القوانني الالزمة 
ّ
و�صدد على »ان احلكومة وجمل�س النواب اقر

لها  قوانني  املالية،  بالعوملة  منخرطًا  لبنان  يبقى  لكي 

عالقة مبكافحة الف�صاد وتبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب 

به  معرتف  الواقع  وهذا  ال�رشائب.  من  ب 
ّ
التهر ومكافحة 

دوليا. ومل�صنا من ال�صلطات التي اجتمعنا معها وامل�صارف 

املرا�صلة موؤ�رشات ايجابية ت�صبّ يف هذا الجتاه«. 

وحكومي  وطني  قرار  اللرية  ا�صتقرار  »ان  �صالمه  وختم 

و�صعبي وقناعة را�صخة لدى امل�رشف املركزي. الإمكانيات 

متوفرة لتبقى اللرية اللبنانية م�صتقرة و�صتبقى«.

سـالمه: نقُدنا سليم 
واقتصادنا مستقّر

 2017 الفرن�صي جائزة »�صفري الطاقة للعام  اللبناين  البنك  ت�صّلم 

بريوت  منتدى  خالل  اللبنانية«،  املالية  املوؤ�ص�صات  فئة  عن   -

الدويل للطاقة.

العربية  الدول  جامعة  يف  الطاقة  اإدارة  مديرة  اجلائزة   وقدمت 

اأبي خليل،  �صيزار  الطاقة واملياه  جميلة مطر، يف ح�صور وزير 

وحاكم م�رشف لبنان الدكتور ريا�س �صالمة..

وت�صّلم اجلائزة باإ�صم امل�رشف موري�س ا�صكندر م�صاعد املدير 

من  الكثري  اأطلق  الفرن�صي،  اللبناين  »البنك  اأن  واأكد   العام، 

امل�صاريع املبتكرة كجزء من ا�صرتاتيجيته الطويلة الأمد لتمويل 

جهودا  لتلخ�س  اجلائزة  هذه  جاءت  وقد  امل�صتدامة.  الطاقة 

حقبة  اإل  لي�صت  وهي  �صنوات  �صبع  من  اأكرث  مدى  على  امتدت 

امل�صتدامة  التنمية  نحو  الطويلة  م�رشفنا  م�صرية  يف  واحدة 

والقيم امل�صرتكة«. 

BLF سفير الطاقة للعام 2017
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 )UNIDO( ال�صناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  منحت 

جمموعة  ورئي�س  العربية   الغرف  لإحتاد  الفخري  الرئي�س 

الفخري  الرئي�س  لقب  ار 
ّ

الق�ص عدنان  ال�صابق  الوزير  بنك 
َ
فرن�ص

 MCSR( لتحالف الأمم املتحدة لطريق احلرير القارية والبحرية

Cities Alliance(، وذلك بح�صور م�صت�صار رئي�س جمل�س وزراء 
مملكة البحرين �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صلمان بن خليفة اآل خليفة.

البحرين«  يف  »اإ�صتثمر  موؤمتري  اإفتتاح  حفل  خالل  ذلك  جاء 

يونيدو  نّظمهما  اللذين  الدويل«  وال�صتثمار  الأعمال  و»ريادة 

ووزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة واإحتاد غرف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي وغرفة البحرين يف املنامة.

اإختارت  اأن املنظمة  اأو�صح املدير العام لليونيدو يل يونغ  وقد 

ار وحده عن منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اإفريقيا ملنحه 
ّ

الق�ص

هذا اللقب والتقدير العاملي، وذلك بالنظر اإىل م�صاهماته واأدواره 

الكبرية واملتوا�صلة على �صعيد تدعيم م�صاهمة القطاع اخلا�س 

العربي والدويل وعلى �صعيد العمل القت�صادي عمومًا، واأي�صًا 

لدوره البارز يف تطوير العالقات القت�صادية العربية – ال�صينية 

والدولية – ال�صينية وامل�صاهمة الفاعلة يف اإطالق طريق احلرير.

القصار
احلدث  هذا  يف  اأحظى  اأن  يل  ل�رشف  »اإنه  ار: 

ّ
الق�ص قال  بدوره، 

تنمية  يف  بها  قمت  مل�صاهمات  اللقب،  بهذا  املرموق  الدويل 

وتعزيز التعاون ال�صيني – العربي والتعاون – ال�صيني الدويل، 

وهو حتالف من ال�صداقات بني العديد من الدول وال�رشاكات عرب 

املدن الواقعة على طريق احلرير«. واأ�صاف: »اأعتز باأن اأخي عادل 

واأنا كّنا اأول رجلي اأعمال عربيني اأدخال املنتجات ال�صينية اإىل 

�رشكاء  نكون  اأن  فنا 
ّ
وي�رش الدولية...  والأ�صواق  العربي  العامل 

اإ�صرتاجتيني لل�صني واأن تبادلنا ال�صني هذا العتزاز باإعرتافها 

مع  وال�رشاكات  العالقات  ج�صور  ببناء  امل�صاهمة  يف  بجهودي 

ال�صني«.

القّصار رئيسًا فخريًا لتحالف األمم المتحدة 
لطريق الحرير القارية والبحرية

اللوحات  تد�صني  فرن�صبنك حفل  اأقام 

الأبي�س  اجلدار  مبادرة  �صمن  اجلدارية 

White Wall Beirut   الذي نّظمه املركز 
�صفري  احلفل  وح�رش  الفرن�صي.  الثقايف 

ونائب  فو�صيه  برونو  لبنان  يف  فرن�صا 

فرن�صبنك  جمموعة  عام  ومدير  رئي�س 

عادل الق�صار اىل جانب الفنان اللبناين 

جمموعة  عن  وممثلني  حلواين،  يزن 

الفرن�صي،  الثقايف  واملركز  فرن�صبنك 

وح�صد من الإعالم.

من  ثالثة  قام  امل�رشوع،  هذا  اإطار  ويف 

والغرافيتي  الكاليغرايف  فناين  كبار 

بالر�صم على ثالثة جدران يف بريوت حول 

مو�صوع حوار الثقافات، وقد مت اختيار 

اجلدران الثالث على اخلط الأخ�رش الذي 

كان يق�صم بريوت اإىل ق�صمني. 

اجلدار الأول يف ال�صوديكو، اجلدار الثاين 

اجلميزة،  يف  الثاين  واجلدار  فردان  يف 

دانيا  األقت  الفرن�صي  املعهد  مبنى  ويف 

والإعالن  الت�صويق  ق�صم  مديرة  الق�صار، 

والإعالم يف فرن�صبنك كلمة، اأ�صارت فيها 

اإىل اأن لبنان يف هذه املبادرة هو نقطة 

التقاء بني ال�رشق والغرب.

تدشين اللوحات الجدارية ضمن مبادرة الجدار األبيض

القصار بعد استالمه درع التكريم

من اليمين: دانيا وعادل القصار، يزن حلواني، برونو فوشر، وفيرونيك اوالغنون







منذ تاأ�صي�صها، عملت 

جملة »ال�صناعة 

واالإقت�صاد«  على 

االإ�صاءة على عمل 

ال�رشكات واملوؤ�ص�صات 

العاملة يف لبنان، 

و�رشح ابرز التحديات 

التي تواجه عملها عرب 

تقارير ومقابالت يتحدث 

خاللها امل�صوؤولون عن 

واقع العمل والتطلعات 

امل�صتقبلية.

ويف اإطار تعزيز �صعيها 

هذا، ت�صتحدث ادارة 

التحرير باب جديد 

يف �صفحات املجلة، 

حتت عنوان »نب�س 

االإقت�صاد«، خم�ص�س 

للحديث عن اجلهود التي 

تبذلها ال�رشكات يف 

ظل الرتاجع االإقت�صادي 

الذي ي�صهده لبنان، 

وقدرتها على التاأقلم مع 

ال�صعوبات املوجودة 

والتقدم يف ظلّها.

وتقدم يف هذا العدد: 
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االإقت�شـــــــــــــــــاد

نب�س

Boecker® .. المرجع األول للصحة العامة في 
الشرق األوسط

مطاحن التاج ..
65 عامًا من نجاح قوامه الجودة

..Tony’s Food
 قصة نجاح في عالم الصناعات الغذائية

مخابز األمراء ..
47 عامًا من النجاح في صناعة الرغيف 

مجوهرات عازار.. عنوان التمّيز واألناقة

 .. Sharaf Trading & Contracting
الريادة في عالم البناء

شقير غروب .. نصف قرن من النجاح

عبيد للمضخات.. أعلى معايير المصداقية وااللتزام

Med Cables.. الجودة في صناعة الكابالت

»الطيار«.. تطور متواصل في عالم التصميم والطباعة
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وفقًا ملديرها العام بانا قرب�صلي »يعود جناح Boecker® بالدرجة 

الوىل اىل روؤية �صاحب ال�رشكة حيث يعمل على مواكبة التطور 

طموحه  نتيجة  العمل  يف  بالإحرتافية  ويتم�صك  م�صتمر  ب�صكل 

اقة يف جمال عملها«.
ّ
ملحاكاة امل�صتويات العاملية، ما جعلها �صب

وا�صعة  جمموعة  توفر   ®Boecker« ان  اىل  قرب�صلي  وا�صارت 

والوقاية  الغذاء  و�صالمة  الآفات  مكافحة  ومنتجات  خدمات  من 

القت�صادية  القطاعات  اجلرثومية«. وك�صفت ان »Boecker®اولت 

 Q Platinum اهتمامًا كبرياً، اذ اطلقت قبل ب�صعة �صنوات برنامج

املبني على ا�ص�س ISO 22000 واملوجه  الغذاء  Award™ ل�صالمة 
واملتو�صطة  ال�صغرية  واملوؤ�ص�صات  املطاعم  اإحتياجات  لتلبية 

الهيئة  من  م�صادق  الربنامج  »هــذا  ان  على  و�صددت  احلجم«. 

امللكية املعتمدة لل�صحة البيئية يف بريطانيا ولقى جناح خالل 

املطاعم  على  بالتفتي�س  تقوم  ال�صحة  وزارة  كانت  التي  الفرتة 

واملوؤ�ص�صات الغذائية«.

OHS Lite™ الذي  برنامج  موؤخراً  واعلنت ان »Boecker®اطلقت 

�صمم خ�صي�صًا للحد من املخاطر يف مكان العمل ول�صمان �صحة 

ال�صغرية  املوؤ�ص�صات وامل�صانع  والزائرين داخل  العمال  و�صالمة 

عليه من  »الربنامج م�صادق  ان  اىل  ولفتت  واملتو�صطة احلجم«. 

CIEH، ومدعوم من وزارة ال�صناعة«.

خدمات اساسية متنوعة
الن�صاط  »تــراجــع  ان  قرب�صلي  اعــتــربت  ــوؤال،  ــص � على  رد  ويف 

ان  �صيما  ل   ،®Boecker الإقت�صادي مل يلِق بتداعياته على عمل 

ال�صالمة  معايري  لأهمية  الوعي  درجات  ارتفاع  ومع  خدماتها 

ا�صا�صية يف املنازل ودور احل�صانة واملدار�س  ا�صحت متطلبات 

متعددة   ®Boecker »خدمات  وقالت:  واملطاعم.  وامل�صت�صفيات 

الغذاء  وتتنوع على اكرث من م�صتوى، فهي تقدم خدمات �صالمة 

�صالمة  اأنظمة  بتطوير  املتعلقة  اجلوانب  كافة  على  ال�صت�صارية 

خدمات  تقدم  كما    .HACCP، ISO22000، BRC مثل  الغذاء 

مثل  اجلراثيم  من  حممية  بيئة  ت�صمن  التي  اجلرثومية  الوقاية 

الفريو�صات، البكترييا، والفطريات. وت�صتخدم يف عملها منتجات 

م�صدقة وم�صجلة لدى ال�صلطات املحلية، وهي ع�صو فاعل يف عدد 

من اجلمعيات املتخ�ص�صة كاجلمعية الوطنية ملكافحة احل�رشات 

واجلمعية الربيطانية ملكافحة احل�رشات، والهيئة امللكية املعتمدة 

واجلمعية  املطابقة  لإعتماد  هايفيلد  وموؤ�ص�صة  البيئية،  لل�صحة 

الأمريكية لل�صالمة البيولوجية«.

شبكة عالقات واسعة
وراأت قرب�صلي ان »جناح Boecker® مّكنها من ن�صج �صبكة عالقات 

وا�صعة، فاإ�صافة اىل تعاونها مع القطاع العام، تعمل ب�صكل م�صتمر 

مع غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة ومع نقابة املطاعم وعدد 

ع 
ّ
من اجلامعات«. ولفتت اىل ان »جناحها �صمح لها اي�صًا بالتو�ص

يف كل من الإمارات، ال�صعودية، قطر، الأردن والكويت«.

واعتربت ان ابرز التحديات التي تواجه عمل Boecker® تتمثل يف 

عدم توفر اليد العاملة التقنية التي حتتاجها يف عملها.

على طريق  عامًا   23 مر  على  Boecker®�صارت   « ان  اىل  ولفتت 

التطور والتو�صع، ودون �صك �صتوا�صل طريقها هذا وفقًا لدرا�صات 

وخطط ت�صمن جناح اي خطوة م�صتقبلية«.

Boecker® .. المرجع األول للصحة العامة في الشرق األوسط
 قبرصلي: جديدنا برنامج 

  ™Occupational Health & Safety OHS Lite الـ
لضمان الصحة والسالمة المهنية

خدماتها ومنتجاتها جعلتاها املرجع االول لل�صحة 

العامة يف ال�رشق االو�صط. اعتمدت على مر 23 عامًا 

ا�صمها  فاأ�صحى  عملها،  يف  العاملية  املعايري  اعلى 

مرادفًا ملعايري ال�صالمة واالأمان.

هي Boecker®، التي �صّطرت على مر ما يقارب الربع قرن 

االأداء املحرتف  ق�صة طويلة لنجاحات كثرية قوامها 

واخلدمة املميزة التي كرّ�صت ثقة زبائنها بها.

االإقت�شـــــــــــــــــاد
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اوىل  الــتــاج  مطاحن  خطت   ،1952 عــام 

عرب  الطحني  �صناعة  عــامل  يف  خطواتها 

مطحنة متوا�صعة قادرة على طحن 40 طنا 

من القمح يوميا، تطورت وتو�صعت على مر 

املطاحن  اهم  من  واحدة  لت�صحي  ال�صنوات 

احلديثة والتناف�صية يف ال�رشق الأو�صط ب�صعة 

اأكرث من 15 الف طن من القمح �صهريا.

عامًا   65 دام  جنــاح  على  احلفاظ  يكن  مل 

ال�صهل، ففي �صوٍق مليئة بالتحديات  بالأمر 

التم�صك  ال�رشوري  من  كان  وال�صعوبات 

كما  واجلودة.  احلداثة  عنوانه  وا�صح  بنهج 

كادرها  ايــالء  على  التاج  مطاحن  عملت 

الب�رشي اهتمامًا خا�صًا انطالقًا من اميانها 

باأهميته يف تكري�س اي جناح.  

مطاحن  يف  الــعــام  املــديــر  لنائب  فوفقًا 

التاج بول من�صور »تعترب مطاحن التاج ان 

الن�صان هو يف �صلب جناحها ولهذا ال�صبب 

ت�صتثمر الكثري يف تدريب الأ�صخا�س، فلديها 

فقط  يكون  ل  التطور  بــاأن  را�صخة  قناعة 

باملاكينات امنا اأي�صًا بكل �صخ�س ي�صتطيع 

اأن يعطي قيمة م�صافة يف عمله.

ت�صهدها  جديدة  تو�صعية  خطوة  عن  وك�صف 

مطاحن التاج، اذ انها يف �صدد اجناز م�صنع 

اجلاهزة  اخللطات  �صناعة  يف  متخ�ص�س 

ل�صناعة املخبوزات.

اداء جيد
ــرب مــنــ�ــصــور انـــه »رغـــم حــالــة عــدم  ــت واع

وحولها،  املنطقة  يف  املوجودة  ال�صتقرار 

باأداء جيد على كافة  التاج  زت مطاحن 
ّ
متي

قطاع  يف  يندرج  عملها  ان  �صيما  ل  ال�صعد 

اأ�صا�صي للمواد الأولية«.

ويف رد على �صوؤال حول املناف�صة املوجودة 

قال من�صور: »نحن يف قطاع  ال�صواق،  يف 

نا�صج �صناعيًا واملناف�صة قوية. فهناك اثنا 

ع�رشة مطحنة يف لبنان، ناهيك عن الدقيق امل�صتورد من تركيا، 

ال�صواق دون دفع �رشائب  اىل   يدخل  والذي  اأوكرانيا وم�رش، 

جمركية ما يجعل املناف�صة غري منظمة ومن�صبطة ويحمل اآثاراً 

�صيئة للمطاحن العاملة يف القطاع«. 

تعقيدات ضرائبية
مطاحن  عمل  تواجه  التي  التحديات  ابرز  »ان  من�صور  وراأى 

ذو  اأ�صخا�س  توظيف  يف  تتمّثل  التاج 

ولفت  ال�صهادات«.  اأ�صحاب  ومن  معرفة 

القطاع  مع  وبامل�صاركة  »اليوم  انه  اىل 

مطاحن  ا�صتطاعت  واملهني،  اجلامعي 

تطمح  الذي  امل�صتوى  اىل  الو�صول  التاج 

لتحقيقه �صمن فريق عملها«. 

يف  التعقيدات  بع�س  »وجــود  اىل  وا�صار 

الجراءات وال�رشائب اجلديدة على �صعيد 

الوزارات املعنية واجلمارك«. واو�صح ان »هذه الجراءات تاأخذ 

على  القدرة  عدم  اىل  يوؤدي  مما  الكلفة  وتزيد  الوقت  الكثريمن 

املناف�صة وخا�صة يف ال�صواق اخلارجية«. 

دائمًا  رفيقًا  بقي  والتفاوؤل  الطموح  ان  على  من�صور  �صدد  واذ 

ملطاحن التاج على مر ع�رشات ال�صنوات، اعترب ان الواقع يحمل 

واملحفزات  الدعم  غياب  ب�صبب  كثرية  و�صعوبات  حتديات 

الالزمة لإطالق عجلة التطور والنمو. 

مطاحن التاج .. 65 عامًا من نجاح قوامه الجودة
منصور: نتجه نحو توّسع جديد

مطاحن التاج في صدد انجاز 

مصنع متخصص في صناعة 

الخلطات الجاهزة لصناعة 

المخبوزات

االإقت�شـــــــــــــــــاد
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 Tony’s« مل�صرية  ا�صتذكاره  اإطــار  ويف 

»وعلى  اأنه  �رشفان  طوين  ك�صف   »Food
�صيا�صات  ارتــكــزت  طويلة  �صنوات  مــر 

مراقبة  على    Tony’s Food يف  العمل 

مــعــدلت  و�ــصــبــط  الــعــمــل  فــريــق  اأداء 

الت�صنيع  عــمــلــيــات  خــــالل  اجلـــــودة 

على  والعمل  التفا�صيل  اأدق  ومتابعة 

على  فقط  لي�س  يطراأ  تطور  كل  مواكبة 

اإمنا  امل�صّنع،  ال�صنف  اأو  املنتج  �صعيد 

يف  امل�صتخدمة  الآلت  �صعيد  عــلــى 

 ال�صناعة، ويف عامل التعبئة والتغليف«. 

 Tony’s« على  القيمني  اأن  اىل  ولفت 

على  بقدرتهم  زوا 
ّ
متي  »Food

»ا�ــصــتــ�ــرشاف حــاجــات 

الــ�ــصــوق ومــواكــبــتــهــا«. 

ولفت اىل اأن هذه الأمور 

 Tony’s« مّكنت  جمتمعة 

Food« من تقدمي ما يقارب الـ40 �صنفًا 
اىل زبائنها والت�صدير اىل اأ�صواق متعددة 

الأ�صرتالية  ال�صوق  اأبــرزهــا  اخلــارج  يف 

دول  ــواق  ــص واأ� وال�صعودية  والأفــرقــيــة 

اخلليج«.

مصنع جديد
م�صنع  ت�صييد  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

يف  جــديــدة  ا�صتثمارات  �صخ  و  جديد 

ال�رشكة يف وقٍت ي�صهد الإقت�صاد يف لبنان 

واملنطقة حاٍلً من الرتاجع الإقت�صادي، 

بالعمل  الإميـــــان  »اأن  �ــرشفــان  ـــد  اك

ال�صناعي وبلبنان يدفعنا اىل 

داخل  ا�صتثماراتنا  اإبقاء 

بحاجة  فنحن  لــبــنــان، 

ونواكب  نتطور  اأن  اإىل 

نفّكر  اأن  ال�صوق ول ميكن 

من  يــوٍم  يف  م�صوؤولياتنا  عن  بالتخلي 

 ، نعم  �صعب،  »الو�صع  وقــال:  الأيـــام«. 

لكننا من�صي قدمًا واأدعو ال�صباب اللبناين 

وتركيز  نف�صها  الطريق  يف  ال�صري  اىل 

ببلده«.  النهو�س  كيفية  على   تفكريه 

تعمل   Tony’s Food« اأن  عن  وك�صف 

�صتب�رش  جــديــدة  منتجات  ــرح  ط على 

هذه  »طرح  اأن  على  د 
ّ
و�صد قريبًا«،  النور 

للمعار�س  لزيارات  وفقًا  يتم  املنتجات 

درا�صات  اىل  اإ�صافة  والعاملية،  الدولية 

واأبحاث تدر�س التطورات يف الأ�صواق«.

عمل جبار
واعترب �رشفان اأن »تقدمي جودة عالية 

ار 
ّ
و�صمان ا�صتمرارية امل�صانع عمل جب

يدفعون  الذين  ال�صناعيون  به  يقوم 

فهم  م�صاعفة.  اإنــتــاجــهــم  تكاليف 

زون 
ّ
ويجه املياه  تعقيم  على  يعملون 

م�صانعهم مبختربات من اأجل ذلك، كما 

يف  الطاقة  توليد  تكلفة  يدفعون  اأنهم 

م�صانعهم مرتني، اإذ تتوّزع هذه التكلفة 

التي  املولدات  واأ�صحاب  الدولة  بني 

ت�صاف  دائمة  �صيانه  تكاليف  تتطلب 

 اىل تكاليف �صيانة امل�صانع الدورية«. 

اأكرث  الأمــور  يجعل  »ما  اأن  اىل  واأ�صار 

وحيد  باأنه  ال�صناعي  �صعور  هو  �صوءاً 

التحديات  مــن  الــدوامــة  هــذه  و�ــصــط 

حا�صنة  بيئة  توجد  ل  اإذ  وال�صعوبات 

التي  ال�صتثمارات  لهذه  الــدولــة  من 

الإهــمــال  مــن  اأيــ�ــصــًا يف بحر  تــغــرق 

والبريوقراطية حيث حتتاج  والتق�صري 

اأب�صط املعامالت اىل وقت طويل وجهد 

كثري لإمتامها«. 

 Tony’s Food.. قصة نجاح في عالم الصناعات الغذائية

�ص���ارت عل���ى م���ر ع����رشات 

 »Tony’s Food« ال�صن���وات، 

ف���ى طريق التط���ور والتو�صع 

موؤ�ص�صها  بخ���ربة  مت�صلّح���ة 

ومديره���ا العام طوين �رشفان 

الذي مل ياأل���و جهداً اإال وبذله 

بال�صناعة  االإرتقاء  �صبيل  يف 

اللبنانية.

االإقت�شـــــــــــــــــاد
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م�صرية  الأمـــــــراء«  »خمـــابـــز  عــايــ�ــصــت 

47 عامًا،  مر  النجاح على  متوا�صلة من 

ففي عام 1970 ومع كاظم ابراهيم كانت 

الإنطالقة يف عامل �صناعة الرغيف املليء 

وامل�صوؤوليات  الكثرية  باملحظورات 

الكبرية جتاه �صحة امل�صتهلكني.

اللحظة  منذ  المـــراء  »خمــابــز  اأدركـــت 

الأوىل لتاأ�صي�صها حجم امل�صوؤولية امللقاة 

ر�صا  ك�صب  على  فحر�صت  عاتقها،  على 

زبائنها وتلبية حاجاتهم باإعتماد اأجود 

املواد الأولية واحلر�س على اتباع اأعلى 

عمل  بفريق  مدعومة  النظافة  معايري 

ز بخربٍة كبرية واأداء مميز«.
ّ
يتمي

اإبراهيم  اأحمد  الأمراء  وفقًا ملدير خمابز 

»تتميز �صناعة اخلبز بالدقة واحل�صا�صية 

ما يدفع القيمني على خمابز الأمراء على 

فرياقبون  كافة،  العمل  تفا�صيل  متابعة 

من  يائها  اإىل  األفها  من  الإنتاج  عملية 

وم�صتويات  اجلــودة  معايري  �صبط  اأجــل 

مب�صتويات  يتميز  منتج  لتقدمي  النظافة 

عالية من ال�صالمة الغذائية«.

إنتاج منّوع
مل  ـــراء  الأم خمابز  اأن  ابراهيم  وك�صف 

اللبناين  الرغيف  على  ت�صويقها  يقت�رش 

بل تطور لي�صمل اإ�صافة اإىل اخلبز اللبناين 

الكعك  واأنواع  الأوروبي  اخلبز  التقليدي، 

)البقالوة  التقليدية  العربية  واحللويات 

على  الغربية  واحللويات  واملــربومــة...( 

اأنواعها )الكاتو والآي�س كرمي(.

يف  زت 
ّ
متي الأمـــراء  »خمابز  اأن  واأعــلــن 

اإنتاج املاأكولت  الإطار ب�صلوك خط  هذا 

ال�صحية اخلا�صة ملتتبعي اأنظمة غذائية 

معينة من مر�صى ال�صكري وغريهم«.

ولفت اأن »جناح خمابز الأمراء هذا مّكنها 

افتتاح  ع عرب 
ّ
التو�ص ال�صري يف طريق  من 

فروع عدة يبلغ عدد اليوم ثالثة فروع يف 

اجلمهور، احلدث، و�صفري«.

مواكبة الحداثة
الأمــراء  »خمابز  اأن  اإىل  ابراهيم  واأ�صار 

اأولت ملتابعة احلداثة اهتمامًا كبرياً يف 

طراأ  تطور  كل  فواكبت  عملها،  �صيا�صات 

يف عامل �صناعة الرغيف من اأجل تقدمي 

نيل  اأن  واعترب  زبائنها«.  اإىل  الأف�صل 

الذهبية  اأوروبــا  جائزة  الأمــراء  »خمابز 

الدائم  �صعيها  على  وا�صح  دليل  للجودة 

لإي�صال  جهدها  وعلى  الأف�صل  نحو 

التطور  م�صتويات  اأعلى  اإىل  �صناعتها 

واحلرفية«.

ويف رد على �صوؤال، اأكد وجود مناف�صات 

مع  تــهــا 
ّ
حــد ازدادت  الــ�ــصــوق  يف  قــويــة 

لبنان  يف  القت�صادي  الرتاجع  ا�صتمرار 

الــقــدرة  على  بتداعياته  يلقي  ـــذي  وال

اللبنانيني  من  وا�صعة  ل�رشيحة  ال�رشائية 

متدنية  منتجات  تف�صيل  اىل  ويدفعها 

م�صتويات  تــدين  من  الرغم  على  ال�صعر 

جودتها«.

�صّنفت  الأمــراء  »خمابز  اأن  على  د 
ّ
و�صد

خطًا  العالية  اجلودة  ال�صنوات  مر  على 

 يف �صيا�صاتها ل يجوز امل�س به، 
ً
اأحمر

ممار�صات  اأي  عن  بنف�صها  تناأى  لذلك 

هذه  مواجهة  يف  عملها  ونهج  تتنافى 

املناف�صات«. 

مخابز األمراء .. 47 عامًا من النجاح في صناعة الرغيف 
إبراهيم: نقدم األفضل إلى زبائننا

االإقت�شـــــــــــــــــاد

نب�س
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»جموهرات  والأناقة  ز 
ّ
التمي مّكن 

التاألق يف عامل �صناعة  عازار« من 

يف  جناحها  �صت 
ّ
كر اإذ  املجوهرات، 

حد  على  واخلــارجــيــة  الداخلية  ــواق  ــص الأ�

لبنان والوليات املتحدة، ويف دول اخلليج عرب  �صواء. ففي 

تعمل  الإنــرتنــت،  عرب  العامل  بقاع  معظم  ويف  املعار�س، 

مواكبة  عرب  لزبائنها  الأف�صل  تقدمي  على  عازار  جموهرات 

من  متّكنها  والتي  املجوهرات،  �صناعة  يف  التقنيات  اأحدث 

د بتقدمي مناذج ع�رشية ومتنوعة تلبي رغبات زبائنها 
ّ
التفر

مهما تنوعت واختلفت.

واأك�صب هذا النجاح جموهرات عازار مناعة يف وجه الأزمات، 

تواجه  التي  التحديات  من  الرغم  وعلى  موؤخراً  �صهدت  حيث 

قطاع �صناعة املجوهرات، افتتاح فرعني يف ABC الأ�رشفية 

وفردان. ودون �صك، �صي�صاهم هذان الفرعان يف تكري�س ح�صور 

»جموهرات عازار« ب�صكل اكرب يف ال�صوق اللبنانية، و�صيتيح 

الفر�صة امامها لتو�صيع �صبكة زبائنها حيث يخولنها اللقاء 

مع زبائن جدد قد يكونوا مل ي�صتهلكوا منتجاتها بعد«.

حوافز غائبة
ويف حني تلفت م�صادر من »جموهرات عازار« اىل اأن »عامي 

2016 و2017 مل يلبيا طموحاتها نتيجة ال�صطرابات املحلية 
التي  التحديات  من  العديد  »وجود  اىل  اأ�صارت  والإقليمية«، 

ل  اإذ  الإنتاج،  وت�رشيف  الت�صنيع  جمايل  يف  عملها  تواجه 

ل 
ّ
توجد حوافز من قبل الدولة ت�صاهم يف دعم الإنتاج وت�صه

مجوهرات                       .. عنوان التمّيز واألناقة
العربية  الدول  �صيما اىل  الأ�صواق اخلارجية ول  ان�صيابه اىل 

التي هي ال�صوق الأن�صب لنوع وذوق املجوهرات اللبنانية، ما 

ي�صّلط ال�صوء على �رشورة اتخاذ اإجراءات ت�صاهم يف حماية 

�صناعة املجوهرات، ومراقبة دخول املجوهرات امل�صنعة من 

والتي تخلق م�صاربات حقيقية يف  الأق�صى  وال�رشق  تركيا 

ال�صوق تلقي بتداعياتها على القطاع ككل.

الهمية  رغم  على  الــالزم  الهتمام  ايــالء  عدم  وا�صتغربت 

من   
ّ
يعد املجوهرات  فقطاع  بها،  يتمتع  التي  القت�صادية 

�صادرات  ت�صكل  اإذ  اللبناين،  لالقت�صاد  الأ�صا�صية  الركائز 

ال�صادرات  اإجمايل  من  عالية  ن�صبة  والذهب  املجوهرات 

طويلة،  �صنني  ومنذ  معروف،  هو  وكما  اللبنانية.  ال�صناعية 

واإقباًل  تاألقًا  لبنان  يف  املجوهرات  �صناعة  تعرف 

والعاملي،  العربي  امل�صتويني  على  عليها،  متزايداً 

امل�صممني  اإبـــداع  اأبــرزهــا  عــوامــل  عــدة  ب�صبب 

مع  خ�صو�صًا  املميزة،  وت�صاميمهم  اللبنانيني 

والتكنولوجيا  التقنيات  اأحدث  على  اعتمادهم 

املتطورة.

واأملت امل�صادر »باأن ينعم لبنان واملنطقة مبزيد 

القت�صاد  انعا�س  ذلك  �صاأن  اإذ من  ال�صتقرار،  من 

املجال  يف  يف�صح  ما  وهو  الإنتاجية  والقطاعات 

اأمام حتريك الأ�صواق الراكدة وطرح املزيد من فر�س 

العمل اأمام اللبنانيني«.

االإقت�شـــــــــــــــــاد

نب�س
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وفقًا للرئي�س التنفيذي لـ»ـ�رشف للتجارة 

�صعي  »�صاهم  �رشف،  علي  واملقاولت« 

ال�صوق  حاجات  ملواكبة  الدائم  ال�رشكة 

وتلبيتها يف تو�صعها، فبنت �صبكة زبائن 

وا�صعة طاولت كل الرا�صي اللبنانية«.

ع اإنتاجها �صمح لها بنيل 
ّ
واإذ ك�صف اأن »تنو

»هذا  �صبب   
ّ
رد ال�صوق«،  من  كبرية  ح�صة 

القيمون  ميلكها  التي  الروؤية  اىل  النجاح 

�صيا�صات  ي�صعون  والذين  ال�رشكة  على 

جناحاتها  على  احلفاظ  ت�صمن  دقيقة 

للتجارة  �رشف  »تطرح  وقال:  مها«. 
ّ
وتقد

يقارب  ما  العمل  �صوق  يف  واملــقــاولت 

من  وانطالقًا  ولذلك  عمل،  فر�صة  الـ300 

ندر�س خطوات  اأن  من  بد  ل  م�صوؤولياتنا 

ك 
ّ
تقدمنا بدقة، فال خيار اأمامنا اإل التم�ص

ــع على 
ّ

م والــتــو�ــص
ّ
بــاإجنــازاتــنــا والــتــقــد

وعدم  ال�صعب  القت�صادي  الواقع  رغم 

الإ�صتقرار يف لبنان واملنطقة«.

خطوات توسعية
تعتمد  »ال�رشكة  اأن  �رشف  ال�صيد  واأعلن 

هيكلية خا�صة ت�صمن اأداء جيداً لفريق 

العمل يف  ال�صعد كافة من  عملها على 

الزبائن«.  وخدمة  واملعامل  امل�صنع  

لــلــتــجــارة  »�ــــرشف  اأن  عــلــى  د 
ّ
ـــد و�ـــص

اأف�صل  بناء  على  حتر�س  واملقاولت« 

يولونها  الذين  زبائنها  مع  العالقات 

ت�صهيالت  لهم  فتقدم  ـــولء،  وال الثقة 

اإذ  وجناحهم،  عملهم  تقدم  يف  ت�صاهم 

عامل  زبائنها  ا�صتمرارية  اأن  تعترب 

عها 
ّ
وتو�ص ا�صتمراريتها  ي�صمن  اأ�صا�صي 

يف الأ�صواق.

ت�صهد  ن�صاأتها  ومنذ  »ال�رشكة  اأن  وك�صف 

خطوات تو�صعية ب�صكل �صنوي، وبالتايل 

2018 خطوات تو�صعية  �صيحمل لها عام 

اآفــاق  من  املزيد  اأمامها  تفتح  جديدة 

»العمل على  واأعلن عن  والتطور«.  العمل 

افتتاح مغ�صل ملواد البناء«.

يف  قوية  مناف�صات  »وجــود  عن  واأعلن 

للتجارة  »�رشف  اأن  على  د 
ّ
و�صد ال�صوق، 

انطالقتها  منذ  و�صعت  واملـــقـــاولت 

الآن  حتى  ــت  زال مــا  لعملها  �صيا�صات 

ملتزمة بها«. 

بيئة عمل صعبة
»وجــود  اىل  �ــرشف  علي  ال�صيد  واأ�ــصــار 

حتــديــات كــثــرية تــواجــه عــمــل �ــرشف 

للتجارة واملقاولت ياأتي يف طليعتها 

�صعوبة اإجناز الإجراءات الالزمة للعمل 

والتي تخلق بيئة عمل �صعبة حتتم على 

للعمل  م�صاعفة  جهود  بذل  ال�رشكات 

يف ظلها«.

واملقاولت  للتجارة  »�رشف  اأن  واأعلن 

ال�صورية  الــ�ــصــوق  اىل  لــلــدخــول  تتطلع 

الإعمار،  ــادة  اإع ملرحلة  حت�صرياً  بقوة 

بعد  ين�صج  مل  فيه  تواجدها  اإطار  اأن  اإل 

و�صتك�صف عنه يف وقت لحق«.

واأعرب عن تفاوؤله الدائم بعمل »�رشف 

من  الرغم  على  واملقاولت«  للتجارة 

غياب الدعم واحلماية. 

ال�رشكة  يدفع  التفاوؤل  »هذا  اأن  واعترب 

انطالقًا  والنمو  التو�صع  من  املزيد  اىل 

بذل  و�ـــرشورة  بلبنان  اإميــانــهــا  مــن 

اجلهود للنهو�س به«.

»شرف للتجارة والمقاوالت«.. الريادة في عالم البناء
علي شرف: خطوات توسعية جديدة

للتجارة  »�رشف  عملت 

على  وامل����ق����اوالت«  

ال�صوق  يف  �صنوات  مدار 

م�صجلة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

جن���اح���ات ق��ي��ا���ص��ي��ة 

ال�رشكات  اإحدى  جعلتها 

البناء  عامل  يف  الرائدة 

�صارت  اإذ  ل��ب��ن��ان.  يف 

م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا يف 

والنمو  التطور  طريق 

ال�رشيعني. فبعد اأن بداأت 

اأ�صحى   بك�صارة،  عملها 

ملنتجات  �صاماًل  عملها 

اإذ  ع��دي��دة  وخ���دم���ات 

معمل حجر  اليوم  ت�صم 

اأ�صمنت،  جمبل  باطون، 

كما  اإ���ص��ف��ل��ت.  جم��ب��ل 

تعمل حتت رايتها �رشكة 

تعهدات.

تحرص »شرف للتجارة 

والمقاوالت« على بناء أفضل 

العالقات مع زبائنها الذين 

يولونها الثقة والوالء، فتقدم 

لهم تسهيالت تساهم في 

تقدم عملهم ونجاحهم
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لعل ثقة الزبائن التي اكت�صبتها على مر �صنوات العمل الطويلة، 

كانت �صالح »�صقري غروب« يف مواجهة التحديات. فانطالقًا 

من اإميانها بدور زبائنها الفاعل تكري�صًا لوجودها يف ال�صوق 

ب�صكل  اإليهم  والأحدث  والأف�صل  الأجمل  تقدمي  على  حر�صت 

اللبنانيون املعروفون بذوقهم  اإليها ي�صتحق  دائم، فالبن�صبة 

الرفيع التعرف اإىل منتجات جميلة، اأنيقة وع�رشية.

لبنان،  ي�صهده  الذي  القت�صادي  الرتاجع  ظل  ويف  وحاليًا، 

تعمل »�صقري غروب« بجد للحفاظ على النجاح الذي حققته 

عرب و�صع خطط و�صياغة �صيا�صات توؤمن املزيد من الإنفتاح 

على اأ�صواق جديدة وم�صاريع ت�صمن ا�صتمراريتها. ففي حني 

توؤمن �صالة العر�س يف �صن الفيل تواجداً قويًا لها يف ال�صوق 

التو�صع  على  حاليًا  غروب«  »�صقري  اهتمام  ين�صب  املحلية، 

نحو الأ�صواق اخلارجية حيث يتم العمل على اأكرث من �صعيد 

يف هذا املجال.

وي�صري العاملون يف »�صقري غروب« اىل اأن املناف�صة يف ال�صوق 

على  اإطارها  يف  غــروب«  »�صقري  وتركز  مفتوحة،  اللبنانية 

تكري�س هويتها عرب املنتجات التي تقدمها بطريقة متجددة، 

ت�صكل  التي  ال�صالة  يف  املنتجات  عر�س  طريقة  تويل  حيث 

معر�صًا دائمًا لها، اأهمية كبرية. كما تعتمد �صقري غروب يف 

اإطار هذه املناف�صات على متابعة كل جديد يف عامل �صناعتها 

وا�صتقدامه اىل لبنان انطالقًا من قناعتها اأن مواكبة التطور 

يف  املناف�صات  يف  �صعبًا  رقمًا  يجعالنها  د 
ّ
والتفر والريادة 

اللبنانية يف  ال�صوق  اإ�صافة اىل  لبنان واخلارج، حيث تعمل 

اأ�صواق الدول اخلليجية والعربية والأفريقية.

بعملها،  كبرياً  تفاوؤًل  غــروب«  »�صقري  يف  العاملون  ويبدي 

انطالقًا من اإميانهم بلبنان الذي يدفعهم ب�صكل متوا�صل اىل 

تطوير عملهم وخدماتهم.

شقير غروب .. نصف قرن من النجاح
1967، مع  النور، يف عام  اأب�رشت »�صقري غروب«   

املتوا�صل  النجاح  من  م�صرية  مطلقة  �صقري  غ�صان 

على مدى ن�صف قرن.

وال�رشق  لبنان  وحطت »�صقري غروب« رحالها يف 

زبائنها عرب  اإىل  االأف�صل  واأفريقيا  مقّدمة  االأو�صط، 

م�صنعيها يف �صن الفيل، والناعمة، اإ�صافة اىل �صالة 

عر�س �صا�صعة.

ووقفت املبادرة الفردية خلف جناح »�صقري غروب« 

اإذ اأثمرت خطوات تو�صعية كبرية  يف اأحلك الظروف 

االإقت�صادية، كان اآخرها �صخ ا�صتثمار كبري باإفتتاح 

�صالة عر�س يف بريوت  متتد على م�صاحة 4 اآالف 

االأو�صط  ال�رشق  يف  االأف�صل  من  وتعد  مربع  مرت 

والعامل.

PASSION FOR THE ULTIMATE LEISURE

PASSION FOR THE ULTIMATE LEISURE
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معايري  اأعــلــى  ــزام  ــت واإل اجلـــودة  العالية  اخلــدمــات  جعلت 

القطاعني  ثقة  للم�صخات« حمط  »عبيد  موؤ�ص�صة  امل�صداقية  

العام واخلا�س واملنظمات الدولية. فاملوؤ�ص�صة التي اأب�رشت 

اأبرز  اإحدى  ال�صنوات  مر  على  اأ�صحت   ،1995 عام  يف  النور 

يف  )اأ(  الفئة  من  وامل�صّنفة  لبنان  يف  العاملة  املوؤ�ص�صات 

وزارة الطاقة واملياه، وزارة الأ�صغال العامة، وجمل�س الإمناء 

والإعمار.

وفقًا ملدير املناق�صات يف »موؤ�ص�صة عبيد للم�صخات« ح�صني 

طريق  يف  تاأ�صي�صها  منذ  للم�صخات«  »عبيد  �صارت  نعمة 

م�صتويات  اأعلى  تقدمي  على  حر�صها  نتيجة  والنمو  التطور 

كها بهذا النهج الذي �صاهم 
ّ
اجلودة  يف اخلدمة لزبائنها ومت�ص

بنيلها �صهادة الأيزو 9001 وعّزز ثقة زبائنها بها وتواجدها 

يف ال�صوق«.

من  وا�صعة  جمموعة  م 
ّ
تــقــد للم�صخات  »عبيد  اأن  واأعــلــن 

اأعمال  تنفيذ  مياه،  تنفيذ  بني  تتنوع  واملنتجات،  اخلدمات 

الكرتوميكانيك،  اآبار،  وجتهيز  حفر  ال�صخ،  ملحطات  مدنية 

كهربائية  لوحات  جتميع  م�صخات،  جتميع  مولدات،  جتميع 

ولوحات حتكم، تعقيم ومعاجلة مياه، اإدارة وت�صغيل و�صيانة 

منظومات ال�رشف ال�صحي«.

فريق متكامل
عمل  �صعيد  على  باجليد   2017 عام  نعمة  و�صف  حني  ويف 

املوؤ�ص�صة، ك�صف اأن »عبيد للم�صخات تعمل ب�صكل م�صتمر على 

و�صع خطط متعددة اجلوانب تاأخذ بعني الإعتبار املحافظة 

اأداء  م�صتوى  على  والإبــقــاء  حققتها  التي  النجاحات  على 

فريق العمل، فتعالج اأي ثغرة تقع مت�صّلحة بخربتها الكبرية 

تواجهها  اأي عوائق  والتي تخولها معاجلة  يف جمال عملها 

بحرفية عالية«.

عمل  فريق  ب�صمها  ز 
ّ
تتمي للم�صخات  »عبيد  اأن  على  د 

ّ
و�صد

متكامل قادر على تنفيذ اأي م�رشوع من األفه اىل يائه و�صط 

طموحات  ي 
ّ
يلب اأداء  اىل  الو�صول  تخوله  �صليمه  اإدارية  بيئة 

زبائنها يف لبنان واخلارج«.

سياسة واضحة
اأ�صار  اإطار حديثه عن املناف�صات املوجودة يف ال�صوق،  ويف 

التي  ال�رشكات  بع�س  قبل  املمار�صات من  »بع�س  اىل  نعمة 

م 
ّ
تدخل مناق�صات باأ�صعار متدنية توؤثر يف جودة العمل املقد

من قبلها ودرجة اللتزام لديها«. وقال: »منذ تاأ�صي�س »عبيد 

عمل  ب�صيا�صة  املوؤ�ص�صة  على  مون 
ّ
القي ك 

ّ
مت�ص للم�صخات« 

واللتزام.  اجلودة  هما  اأ�صا�صيني  ركنني  على  تقوم  وا�صحة 

وهم لن يحيدوا قيد اأمنلة عنها اإذ كانت مبثابة معادلة ذهبية 

يجعلها  ما  حتديداً  وهذا  ال�صوق،  يف  لها  قويًا  تواجداً  نت 
ّ
اأم

تبتعد عن اأي مناف�صات اأو م�صاربات قد ت�صيء اإىل الإجنازات 

التي حّققتها«.

واأعلن اأن »عبيد للم�صخات تعمل ب�صكل حثيث وجدي للدخول 

اىل الأ�صواق اخلارجية ول �صيما ال�صوق ال�صورية التي قد حتمل 

اآفاقًا كبرية للعمل والتطور اأمام ال�رشكة«.

»عبيد  مب�صتقبل  كبري  حــٍد  اىل  تفاوؤله  عــن  نعمة  واأعـــرب 

النمو  طريق  يف  عامًا   12 مر  على  �صارت  التي  للم�صخات« 

والتطور.

عبيد للمضخات.. أعلى معايير المصداقية وااللتزام
نعمة: نعمل على دخول السوق السورية

االإقت�شـــــــــــــــــاد

نب�س
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ــراين اىل »جمــمــوعــة من  ــوث واأ�ـــصـــار ك

 Med Cables عمل  تواجه  التحديات 

يــبــقــى اأبــــرزهــــا وجـــــود املــنــتــجــات 

تت�صم  والتي  الأ�ــصــواق  يف  امل�صتوردة 

قــدرات  تعطيها  منخف�صة  بــاأ�ــصــعــار 

الإنتاج  مواجهة  يف  كبرية  تناف�صية 

زه مب�صتويات 
ّ
املحلي على الرغم من متي

جودة عالية«.

ولفت اىل »�رشورة اتخاذ اإجراءات تدعم 

اإىل  نظراً  اللبنانية  ال�صناعة  وحتمي 

اأهمية القطاع على ال�صعيد القت�صادي 

جلهة م�صاهمته يف الناجت املحلي وخلق 

فر�س عمل«.

التي  العالية  اجلــودة  اأن  اىل  لفت  واإذ 

 Med Cables منتجات  بها  تتمتع 

عت اأمامها اأبواب الأ�صواق اخلارجية، 
ّ
�رش

وفقًا  تعمل   Med Cables  « اأن  ك�صف 

منتجات  مبــوجــبــهــا  �ــصــتــطــرح  خلــطــة 

على  النفتاح  من  املزيد  توؤمن  جديدة 

كوثراين:  وقــال  اخلارجية«.  الأ�ــصــواق 

املنطقة  ال�صطرابات يف  ا�صتمرار  »مع 

وما يرافقها من تراجع اقت�صادي، ل بد 

لنا من النفتاح نحو املزيد من الأ�صواق 

يح�صل  تراجع  اأي  لتعوي�س  العاملية 

حاليًا  فيها  نتواجد  التي  الأ�صواق  يف 

الأزمات  مواجهة  يف  مناعة  واكت�صاب 

تبعد خطر الرتاجع عن عمل ال�رشكة«.

مب�صتقبل  تفاوؤله  عن  كوثراين  واأعــرب 

من  الــرغــم  على   Med Cables عمل 

اإذ  تواجهه،  التي  الكبرية  ال�صعوبات 

من  وانطالقًا  ال�رشكة  على  القيمني  اإن 

على  جهدوا  ال�صناعي  بالعمل  اإميانهم 

 Med Cables مر �صنوات لرت�صيخ جناح

يف  كذلك  و�صيبقون  عليه،  واملحافظة 

حتمل  و�صيا�صات  خطط  عرب  امل�صتقبل 

ال�رشكة اىل املزيد من النجاح والتقدم.

Med Cables.. الجودة في صناعة الكابالت
 كوثراني: منتجات جديدة قريبًا

مر  على   Med Cables �صارت 

التطور  طريق  يف  �صنوات   8

بثقة  مت�صلحًة  والنمو، 

كل  اأولوها  الذين  زبائنها 

الوالء منذ انطالقتها و�صمنوا 

تواجدها  وبقاء  ا�صتمراريتها 

يف االأ�صواق.

منذ تاأ�صي�صها عام 2009 حتى 

العالية  اجلودة  بقيت  اليوم، 

 ،Med Cable ل�  دائمًا  رفيقًا 

 Med Cables ملدير  وفقًا  اإذ 

حممد كوثراين، حتر�س اإدارة 

اأدق  متابعة  على  ال�رشكة 

اأداء  ومراقبة  العمل  تفا�صيل 

كثب  عن  الب�رشي  كادرها 

�صبط  على  منها  حر�صًا 

اإنتاجها،  يف  اجلودة  معايري 

ال�صالح  باأنها  منها  اإميانًا 

بقاءها  ي�صمن  الذي  االأقوى 

بالتحديات  مليئة  �صوق  يف 

واملناف�صات«.
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ال�صايغ  يحيى  الطيار«  »مطبعة  ومدير  ملوؤ�ص�س  وفقًا 

موقعها  بتثبيت  لها  ز 
ّ
املتمي الطيار  مطبعة  اأداء  »�صمح 

وامل�صاربات  املناف�صات  من  الرغم  على  ال�صوق  يف 

املوجودة، وذلك نتيجة معادلة ذهبية اتبعتها، دجمت 

يف  �صاهم  ما  املنا�صبة،  والأ�صعار  العالية  اجلودة  بني 

بناء �صبكة زبائن وا�صعة«.

نوعية  نقلة  2016 و2017 حمال  »اأن عامي  اىل  ال�صايغ  واأ�صار 

العمل،  فريق  تنظيم  هيكلية  تعديل  جرى  اإذ  املطبعة،  عمل  يف 

م�صتوى  رفع  يف  �صاهم  ما  اإ�صافية  ب�رشية  كــوادر  وا�صتقدام 

وبالتايل  مة 
ّ
املقد واخلدمات  املنتجات  جودة  و�صبط  اللتزام 

خدمة الزبائن ب�صكل اأكرث مهنية واحرتافية.

بين التحديات والحوافز
واعترب ال�صايغ اأن »التحديات وال�صعوبات مل تقف يومًا عائقًا 

اأمام تطور »مطبعة الطيار«، بل كانت ت�صكل على الدوام حافزاً 

حني  »يف  اأنه  اىل  واأ�صار  الأف�صل«.  لتقدمي  عملها  ولفريق  لها 

املناف�صات  اىل  الجنــرار  عدم  على  الطيار«  »مطبعة  حتر�س 

توؤثر  ل  لآلية  وفقًا  ملواجهتها  �صيا�صات  ت�صع  وامل�صاربات، 

»اإن  وقال:  الزبائن«.  اإىل  املقدمة  واخلدمات  العمل  جودة  يف 

على  �صلبية  تداعيات  حتمل  قد  الأ�صواق  جتتاح  التي  املناف�صة 

�صفري  اىل  الأحيان  بع�س  يف  تو�صلها  قد  املوؤ�ص�صات  بع�س 

الهاوية، اإن مل تكن تتمتع باملناعة الالزمة. لذلك نحر�س ب�صكل 

متوا�صل على و�صع درا�صات وخطط عمل طويلة الأمد عمادها 

التن�صيق وا�صتثمار خربتنا يف العمل وال�صوق«.

واأعلن اأن »مطبعة الطيار تعمل يف الأ�صواق اللبنانية واخلارجية 

ول �صيما الأفريقية والأوروبية«.

الطيار، فمع  اىل حد كبري مب�صتقبل عمل مطبعة  تفاوؤله  واأبدى 

املطلوبة،  واخلربة  الالزمة  بالكفاءة  يتمتع  عمل  فريق  وجود 

ز باندفاعه لتقدمي اأف�صل اخلدمات اإىل الزبائن، ما يعني 
ّ
ويتمي

اأن اأهم الدعائم والركائز املطلوبة ل�صمان ا�صتمرارية اأي موؤ�ص�صة 

موجودة«.

»الطيار«.. تطور متواصل في عالم التصميم والطباعة

تقدمي  على  واحلر�س  واالندفاع  املثابرة 

االأف�صل مّيزت اأداء »مطبعة الطيار« وحجزت 

لها مكانًا مرموقًا يف ال�صوق بني املوؤ�ص�صات 

والطباعة  الت�صميم  جمال  يف  العاملة 

والن�رش. فعلى الرغم من التباطوؤ الذي �صهده 

القطاعان ال�صناعي والتجاري خالل ال�صنوات 

م�صرية  الطيار«  »مطبعة  تابعت  االأخرية، 

منوها وتطورها متكئًة على ثقة زبائنها التي 

�صمنت ا�صتمراريتها على مر ال�صنوات.

االإقت�شـــــــــــــــــاد

نب�س
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غ��اب اي��ل��ي ح��دي��د، وغ��اب 

االأوادم«،  »�صيخ  لقب  معه 

العمل  يف  ال��ن��ج��اح  رم���ز 

والعمل  االإقت�صادي  والبناء 

االإج���ت���م���اع���ي واخل����ريي 

وال�صيا�صي.

كان ال�صادق اخللوق، الكرمي 

التعامل  يف  املثقف  النف�س، 

مع النا�س، الكبري بني الكبار، 

�صامخ  كربه،  يف  املتوا�صع 

الراأ�س، مل يحِن جبينه الأحد 

الوطني  اميانه  على  وحافظ 

اأو  تزّمت  ب��دون  والعقائدي 

اإنغالق.

حديد،  ايلي  �صنفتقدك  نعم، 

من  االآتي  ايها  يا  �صنفتقدك 

منظومة قيم ومفاهيم.

 �صنتذكر مواقفك التي كرّ�صت 

بالت�صّدي  واإميانك  حكمتك 

ملا يعرقل تطور احلياة.

دارته  ففي  ذاته،  اإال  ي�صبه  ال  نادراً  رجاًل  نفتقد  برحيلك 

جمع الفقري والغني، املثقف واالأمي، امل�صلم وامل�صيحي، 

القومي  والطائفي،  العلماين  واليميني،  الي�صاري 

واالإنعزايل. رجاًل نادراً ا�صتطاع ان يردم كل الهوات بني كل 

ابناء البلدة ليعبد الطريق امام االجيال القادمة لتعي�س 

الغني  وا�صلوبه  واخالقه  مببادئه  رجاًل،  وامان.  ب�صالم 

املحّبب، جمع كل االأطياف ووّحد كل التناق�صات من اجل 

احلوار والعمل، الأن هاج�صه االإنتاج وخدمة الوطن وبناء 

جمتمع جديد.

عرفك النا�س منذ �صنوات طويلة، منا�صاًل ووطنيًا وقوميًا 

للواقع  االإ�صت�صالم  راف�صًا  الفكرية،  بخياراتك  ملتزمًا، 

ال�صيا�صي والطائفي واملذهبي.

مبحطات  ح��ي��ات��ك  زخ���رت 

او  العمل  يف  �صواء  الن�صال 

الع�رشين من  ففي  املجتمع. 

العمل  معرتك  دخلت  عمرك 

تاأ�صي�س  م��ع  االإج��ت��م��اع��ي 

جمعية النه�صة االإجتماعية. 

و�صكلت يف مطلع ال�صتينات 

ل���ول���ب ح���رك���ة ا���ص��ح��اب 

الربادات حيث عملت جاهداً 

ا�صواق  لتاأمني  الدولة   مع 

مل�صاعدة  التفاح  ت�رشيف 

املزارعني.

ومع انتمائك للحزب القومي 

فكر  االإج��ت��م��اع��ي، جت���ّذر 

كل  على  واّث��ر  فيك  النه�صة 

وكنت  وعالقاتك،  ت�رشفاتك 

وفق  اجلميع  مع  تتعاطى 

به  اآمنت  الذي  اجلديد  الفكر 

حتى اآخر حلظة من حياته.

ايلي حديد، بل  مل ترحل يا 

�صتبقى يف الذاكرة و�صورتك البهية �صتبقى حمفورة يف 

وجدان املحبني واال�صدقاء.

حتية لك يف عليائك، �صتبقى �صفحة م�صيئة ولن تخرج 

من القلوب والوجدان.

ايلي  ا�صم  و�صيبقى  والقدوة..  املثال  ذاكرتنا  �صتبقى يف 

حديد منارة قيم.

فكما بداأت حياتك حا�صداً بامل�صوؤوليات، ها هم حمبوك 

يودعونك ح�صوداً ح�صودا.. ونحن نودعك بالتحية

ففي غيابك، نراك حا�رشاً بيننا

القلبية  حتياتنا  ال�صديق  الرفيق  اأيها  يا  حديد  ايلي 

ال�صادقة  لك.

فارس سعد

ايلي حديد .. شيخ األوادم
إسمك باٍق منارةُ ِقَيٍم
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�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

ً نا
ـا

ــ
جم

ع 
وز

ــ
30يـ

هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ســـاهمة يف 

خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف 

خا�ســـة،  هويـــة  ومنحـــه  اللبنـــاين  املنتـــج   عـــن 

ومـــن ثم الرتويـــج له ملا يحمله من قيمـــة م�سافة تظهر 

عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة 

والريادة والإبداع. 

www.sinaaiktisad.com

�شنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�شناعــة واالقت�شــاد

Made In Lebanon

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com

عبداهلل حداد  / جبل لبنان

كو�ستي عاقلة  / ال�سمال

ح�سن دقيق      / بيروت  - وال�ساحية الجنوبية

عبا�س عبد الح�سين        / البقاع

زينب وهبي / اإعالنات ملحق �سنع في لبنان

دالل النجار / اإعالنات ملحق �سنع في لبنان

جومانة نادر / االإ�ستراكات

منال طالب   / داتا المعلومات

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

ملحــق �شنع يف لبنان

�شناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�شناعات الغذائية

ال�شناعات الكيميائية والبال�شتيكية

�شناعة اجللود وامل�شنوعات اجللدية واالأحذية

امل�شنوعات اخل�شبية

�شناعات الورق والكرتون والطباعة

�شناعة الغزل والن�شيج وااللب�شة

�شناعة املجوهرات

�شناعة و�شائل النقل

امل�شنوعات املعدنية ماعدا و�شائل النقل

�شناعة املفرو�شات

�شناعة االآالت واالأجهزة الكهربائية

�شناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان اآخر
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ال�صادرات ال�صناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل االشهر الستة 
االولى من العام 2017

قيمة  جمموع  ان  اىل  هنا  ن�صري 

ال�صادرات ال�صناعية خالل اال�صهر 

 2017 العام  من  االوىل  ال�صتة 

دوالر  مليون  و212  مليار  بلغ 

و301  مليار  مقابل  امريكي)د.اأ( 

عينها  الفرتة  خالل  )د.اأ(  مليون 

من العام 2016 ومليار و540 

عينها  الفرتة  خالل  )د.اأ(  مليون 

من العام 2015، اي بانخفا�س 

مع  مقارنة   %  6.8 ون�صبته 

العام 2016 وانخفا�س ون�صبته 

العام  مع  مقارنة   %  21.3
.2015

كما جتدر اال�صارة اىل ان املعدل 

ال�صناعية  لل�صادرات  ال�صهري 

ال�صتة  اال�صهر  خالل  اللبنانية 

بلغ   2017 العام  من  االوىل 

 216.8 مقابل  د.اأ  مليون   202
مليون د.اأ خالل الفرتة عينها من 

مليون  و256.7   2016 العام 

د.اأ خالل الفرتة عينها من العام 

.2015

/ مباليني الدوالرات
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والجهزة  الآلت  االوىل:  املرتبة 

واملعدات الكهربائية احتلت هذه املرتبة 

خالل  د.اأ  مليون   48.8 قيمتها  بلغت  اذ 

�صهر حزيران 2017.

�صناعة  منتجات  الثانية:  املرتبة 

الغذية والتغ اذ بلغت قيمتها 38 مليون 

د.اأ خالل �صهر حزيران 2017.

الثالثة: منتجات ال�صناعات  املرتبة 

مليون   25.9 قيمتها  بلغت  اذ  الكيماوية 

د.اأ.

العادية  املعادن  الرابعة:  املرتبة 

 25.1 قيمتها  بلغت  اذ  وم�صنوعاتها 

مليون د.اأ.

احجار  لوؤلوؤ،  اخلام�صة:  املرتبة 

ثمينة  معادن  كرمية،  �صبه  او  كرمية 

وم�صنوعاتها بقيمة 12.2 مليون د.اأ.

بلغ جمموع ال�صادرات ال�صناعية خالل �صهر حزيران 2017 ما قيمته 199 مليون د.اأ مقابل 225.3 مليون د.اأ خالل �صهر 

حزيران من العام 2016 و292 مليون د.اأ خالل �صهر حزيران من العام 2015 اي بانخفا�س وقيمته 26.3 مليون د.اأ 

ون�صبته 11.7 % مقارنة مع العام 2016 وانخفا�س وقيمته 93 مليون د.اأ ون�صبته 31.9 % مقارنة مع العام 2015.

الصادرات الصناعية خالل شهر حزيران من العام 2017

اواًل: اهم المنتجات المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية خالل شهر حزيران 2017/ واآلالت واالجهزة 
والمعدات الكهربائية في المرتبة االولى

/ مباليني الدوالرات

كلوس سانت توماس



العدد 30 /  2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L60

ال�صادرات ال�صناعية

ثانيًا: الصادرات الصناعية حسب الدول خالل شهر حزيران 2017/ واالمارات العربية المتحدة في المرتبة االولى

ا�صارت اح�صاءات ال�صادرات ال�صناعية خالل �صهر حزيران 2017 اىل ان االمارات العربية املتحدة ت�صدرت 

الئحة هذه الدول.

المارات  ت�صدرت  االوىل:  املرتبة 

العربية املتحدة كما ذكرنا هذه الالئحة 

اليها خالل  ال�صادرات  قيمة  بلغت  حيث 

22.3 مليون د.اأ اي ما يوازي  هذا ال�صهر 

11.2 % من القيمة الجمالية لل�صادرات 
ال�صناعية.

هذه  العراق  احتل  الثانية:  املرتبة 

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليه 

20.2 مليون د.اأ اي ما يوازي 10.2 %
املرتبة الثالثة: احتلت ال�صعودية هذه 

اليها  ال�صادرات  قيمة  بلغت  اذ  املرتبة 

19.6 مليون د.اأ اي ما يوازي 9.8 %
هذه  �صوريا  احتلت  الرابعة:  املرتبة 

اليها  ال�صادرات  قيمة  بلغت  اذ  املرتبة 

18.5 مليون د.اأ اي ما يوازي 9.3 %
املرتبة اخلام�صة: احتل �صاحل العاج 

هذه املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات 

اليه 9.4 مليون د.اأ اي ما يوازي 4.7 %

توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب الدول/ حزيران 2017

القيمة )الف$( البلد
22,320 االمارات العربية المتحدة

20,244 العراق

19,552 المملكة العربية السعودية

18,492 سوريا

9,417 ساحل العاج

7,539 ليبيا

7,204 تركيا

6,292 االردن

5,777 قطر

5,770 الكويت

76,419 غيرها

199,026 المجموع
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ثالثًا: اسواق الصادرات الصناعية اللبنانية حسب تكتالت الدول خالل شهر حزيران 2017/ والدول العربية في 
المرتبة االولى.

العربية  الدول  �صكلت  االوىل:  املرتبة 

ال�صوق   2017 حزيران  �صهر  خالل 

الرئي�صية لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية 

ن�صبة اىل الدول الجنبية وقد بلغت قيمة 

ال�صادرات اليها 120.6 مليون د.اأ اي ما 

ال�صادرات  جمموع  من   %  60.6 ن�صبته 

ال�صناعية.

الدول  احتلت  الثانية:  املرتبة 

اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  الفريقية 

ا�صتوردت ما ن�صبته 14.3 % من جمموع 

ال�صادرات ال�صناعية.

الدول  احتلت  الثالثة:  املرتبة 

ما  ا�صتوردت  اذ  املرتبة  هذه  الوروبية 

ن�صبته 10.4 %.

الدول  احتلت  الرابعة:  املرتبة 

اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  الآ�صيوية 

ا�صتوردت ما ن�صبته 8.9 %.

اما ابرز المنتجات المصدرة  

الى الدول العربية فهي:

الكهربائية  واملعدات  والجهزة  •الآلت 
بقيمة 35.2 مليون د.اأ

•منتجات �صناعية الغذية والتبغ بقيمة 
26.1 مليون د.اأ.

بقيمة  الكيماوية  ال�صناعات  •منتجات 
15.7 مليون د.اأ

كرمية،  �صبه  او  كرمية  احجار  •لوؤلوؤ، 
 9.9 بقيمة  وم�صنوعاتها  ثمينة  معادن 

مليون د.اأ

/ باآلف الدولرات
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ال�صادرات ال�صناعية

رابعًا: توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر حزيران 2017.

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل االشهر الستة االولى من العام 2017 

ن�صري هنا اىل ان ال�صادرات ال�صناعية والتي كان اهمها   -1
اذ  الكهربائية  واملعدات  والجهزة  الآلت  ال�صهر  هذا  خالل 

بلغت قيمتها 48.8 مليون د.اأ

 وقد ت�صدر العراق لئحة البلدان امل�صتوردة لهذا املنتج اذ 
ا�صتورد ما قيمته 9.3 مليون د.اأ. 

 وتليه ليبيا بقيمة 6.9 مليون د.اأ
 ومن ثم ال�صعودية بقيمة 4.6 مليون د.اأ

2- تليها منتجات �صناعة الغذية والتبغ بقيمة 38 مليون د.اأ
املنتج  لهذا  امل�صتوردة  الدول  �صوريا �صدارة  احتلت   وقد 

بقيمة 10.1 مليون د.اأ

ومن ثم ال�صعودية بقيمة 5.4 مليون د.اأ
ثم العراق بقيمة 2.7 مليون د.اأ

25.9 مليون  3- تليها منتجات ال�صناعات الكيماوية بقيمة 
د.اأ

لهذا  امل�صتوردة  البلدان  لئحة  العاج  �صاحل  ت�صدر  وقد 
املنتج اذ ا�صتورد ما قيمته 6.6 مليون د.اأ

ومن ثم العراق بقيمة 4.6 مليون د.اأ
ثم المارات العربية املتحدة بقيمة 3.0مليون د.اأ

بلغ جمموع قيمة الواردات من االآالت واملعدات ال�صناعية خالل اال�صهر ال�صتة االوىل من العام 2017 نحو 115.2 مليون 

د.اأ مقابل 131 مليون د.اأ خالل الفرتة عينها من العام 2016 و 134.1 مليون د.اأ خالل الفرتة عينها من العام 2015 

اي بانخفا�س ون�صبته 12.1 % مقارنة مع العام 2016 وبانخفا�س ون�صبته 14.1 % مقارنة مع العام 2015.

/ مباليني الدوالرات

المصدر: وزارة الصناعة - مصلحة المعلومات الصناعية

مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية
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1
ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�شامات - �شارع احلارة - تقاطع كني�شة مار تقال

هاتف: 505752 70 961

�ألبان و�أجبان �شامات
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ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

2

حائزون على �شهادة نظام ال�شالمة الغذائية

Food Safety Management System
ISO 2200

Customer Service
06 255 053 - 03 807 719

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�شويق 

ال�شناعي

�شنع يف لبنان

ميــــاه العزيــــز
النبطية - سيناي الطريق العام

تلفون:  235906 3 - 500906 7 961
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ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

3
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ال�شناعات الغذائية - األبان واأجبان

غدير تعنايل - للألبان و�لأجبان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج - طبيعي ومب�شرت

تعنايل - �لبقاع �لغربي - هاتف 833326 3 961

�شنع يف لبنـــان

4
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ال�شناعات الغذائية - األبان واأجبان

�شركة �شكاف د�يري فارم �ش.م.م

Skaff Dairy Farm s.a.r.l
البقاع - زحلة  

حو�ش المراء ارا�شي 

 الطريق الداخلي الذي 

يربط زحلة برب اليا�ش 

هاتف:   506951 8 961  

فاك�ش: 505427 8 961

E-mail: info@skaffarm.com
Website : www.skaffarm.com

All Kinds of Dairies  /  شناعة الألبان والأجبان�

�شركة �ل�شمال للألبان و�لأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Products األبان واأجبان وكافة م�شتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام

هاتف: 206433 - 255951 )06( - خليوي: 286433 - 838772 )71( 961

5

info@manaradairy.com
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ال�شناعات الغذائية - األبان واأجبان

6

حراجل - ك�شروان - تلفون: 322095 9 961

من حليب البقر الطبيعي الطازج املب�شرت، 

كامل الد�شم

�شنع يف 

 

لبنـــان

فرع اأول: بعلبك - �شارع ال�شرايا / هاتف: 373824 8 961

 فرع ثاين: مدخل بعلبك اجلنوبي   

دوار دور�ش / هاتف: 498501 76 - 581712 3 961

فرع ثالث: زحلة الأوتو�شرتاد / هاتف: 304466 81 961

حلويات �جلّبة

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�شويق 

ال�شناعي

�شنع يف لبنان
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ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

7

Bekaa

�أفر�ن قميحة �حلديثة

النبطية، عد�شيت، ال�شارع العام - هاتف: 541483 7 - 672483 3 961

e-mail: komeiha@hotmail.com
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ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

فرع رئي�صي: عكار احلي�صة - تلفون: 810060 6 961 خليوي: 589285 3 961
فرع ثاين: جبل البداوي - جانب موؤ�ص�صة فالح - تلفون: 394199 6 961

فرع ثالث: اأول جبل حم�صن - تلفون: 382154 6 961

فرع رابع: جبل حم�صن - �صنرت حمزة - تلفون: 382009 6 961
فرع خام�س: خميم البارد - املدخل ال�صمايل - تلفون: 116755 71 961

E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook: حمم�صة �صايل

Beirut - Rawda - St Elie Residence
  Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800

www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com

Tony's food s.a.r.l

8
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ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

 الكورة - كفرعقا  - لبنان ال�شمالي 

 هاتف:  952838 )6( 961 - فاك�ش:  952828 )6(  961

خليوي : 303862 )3( 961  - �ش.ب : 12 - اميون - لبنان

9

زيت زيتون، زيتون وجميع انواع املخلالت

 �ضهر العني - الكورة

هاتف: 340668 3 - 416716 6 961 - فاك�س: 415759 6 961

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com

�شركة �شليم دكا�ش و�أولده �ش.م.م

Salim Daccach & Fils s.a.r.l

العقيبة - بقاق الدين - الفتوح ك�شروان

هاتف: 444138 71 - 444138 9 961
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ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : 600006 5 961 -215888 3 961 

فاك�ش : 600346 5 961 - �ش.ب : 14/5445 بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل لفلوك�ش

   �ل�شناعية

�حمد عطايا

Head Office
Sinno Bldg. Ne,mat Yafith Street. Hamra Area
Postal Code: 2034-2722
P.O.Box: 11-9076. Beirut-Lebanon
Tel: +(961-1) 755444 - Fax: +(961-1) 744650
E-mail:mmsinno@mmsinno.com

10
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22005

Jabal El Shikh Honey

بئر العبد - �شارع ق�شي�ش - بريوت لبنان  

تلفون: 278248-01/542542 961 - فاك�ش: 01/543030 961  

www.sadaka-lb.com   -   Email: info@sadaka-lb.com

 �شناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها 

)ا�شترياد وت�شدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds
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Phone
Address
Factory

E-mail: youssef.b.saleh@hotmail.com

+961 1 261439 - Mobile: +961 3 428890
Bourj hammoud near the municipality
Basterma House Company  Sad el Bouchrieh

12

 انتاج زيت الزيتون 

 و�شناعة ال�شابون 

واملنظفات على اأنواعها

امل�شنع: كفر عقا - الكورة  -لبنان ال�شمايل  

 هاتف: 178550 3 961   

 تلفاك�ش: 951290 6 961  

greijn@olivera-leb.com
www.olivera-leb.com

�ش.ب: 31 اأميون - الكورة

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�شويق 

ال�شناعي

�شنع يف لبنان
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حي ال�شلم - املوقف اجلديد - هاتف: 485547 5 961

خليوي: 317956 70 961 -  944647 70  -  317956 3 961

info@alkalaasweets.com  
www.@alkalaasweets.com

Cortas Canning & Refrigerating Co.S.A.L.    Tripoli Road - Dora - Beirut - Lebanon   Tel: 00961 1 257171    P.O.BOx: 11-0209      www.cortasfood.com 
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Mob: +961 3 394105 - Tel: +961 6 540836 / 7   
Fax: +961 6 540839  

info@karimbiscuits.com  /  r_t_rabih@yahoo.com
www.karimbiscuits.com

Biscuit

14

www.DandyChocolate.com
Head office +961 5 81 06 62/3

Saida - Eastern Blvd - Ghazawi Bldg - Beside KFC
TelFax: 07 752100  Mobile: 03 722500  Factory: 07 737020

krokichocolate@gmail.com  www.krokichocolate.com
 krokichocolate     kroki_saida
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الكورة - كفر�شارون - الطريق

03/651767 - 03/547531 - 06/950767

15

DAABOUL SPICE BROTHERS
Tarik Al Jedidah - Beirut, Lebanon
Mob: 00961 3/ 771 519
Tel: 00961 1/ 705 277/8

إخوان دعبول  ـــارات  به شركة 
طريق الجـديدة - بيروت، لبنان
ــــّوال: 519 771 / 3 00961 جــ
هاتـف: 8 / 277 705 / 00961

الإدارة: الفيا�ضية - بعبدا قرب وزارة الدفاع

هاتف: 950933/4 5 961

E-mail: jne-5@hotmail.com  
Website : www.jnecrown.com

Juice  /  صناعة وجتارة شرابات

موؤ�ش�شة �لتحاد �لعربي

Ets. Etihad El Arabi
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اأوتو�شرتاد  زحلة بعلبك - التعا�شد - مفرق علي النهري - هاتف: 900612 8 961

�أفر�ن حلويات و�شناك �ملنذر

حلويات عربية وافرجنية، كاتو، بيتي فور، بوظة و�شوكول، 

وجميع اأنواع املعجنات، 

�شاندوي�شات على اأنواعها عربية و�شرقية، م�شاوي على اأنواعها
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حلويات �جلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�ش �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�ضيدا - حي الو�ضطاين: تلفاك�س: 7٢5906 )7( 961

الرميلة: 990998 7 961

بريوت- بئر ح�ضن م�ضتديرة ريا�س ال�ضلح  تلفاك�س:  858556 )1( 961 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

17
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Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

 من�شورية املنت - املكل�ش - بريوت - لبنان   

هاتف : 680680 )1( 961  - �ش.ب : 66  -     فاك�ش: 685090 )1( 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

18

جبل لبنان - بعبدا - املريجة ال�شارع العام بناية خليل �شعادة

هاتف: 268558- 478582 )03( - 483305 )05( 961

م�شنع هو�نا لغزل �لبنات

Hawana Cotton Candy Factory
Cotton Candy Industry  /  شناعة غزل البنات�  

Cotton Candy Filler of Chocolate  /  غزل البنات - ح�شوة �شوكول  

cotton-candy-factory@outlook.sa

حب �سناعتوبتحب لبنان

info@challouf.com
www.challouf.com

طرابل�ش - املنية - الزاهرية - علما - بخعون - العبدة

تلفاك�ش: 461626 6 - 144202 3 961

 املعمل: درعون حري�ضا - �ضارع عني اللبنة: 301547 70 961  

 حراجل - �ضيفًا: 184587 70 961 - ع�ضقوت - �ضيفًا: 301547 3 961  

غزير اوتو�ضرتاد جونيه �ضيفًا �ضتاًء: 831318 78 961

موؤ�ش�شة �شربل عّو�د

بوظة عربية طبيعية
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Joun El-Chouf - Tel/Fax: +961 7 975313   
Mobile: +961 3 093396 - 03 977041

Website: www.ola-3r.com - E-mail: info@ola-3r.com   

ت�شنيع حبيبات املطاط اخلا�شة ملالعب 

كرة القدم

بالط مطاطي للنوادي الريا�شية 

وامل�شابح واملدار�ش

فر�شات مطاطية ملزارع الأبقار واخليول






امل�شنع

Barraj Cosmetics Company International  شركة بر�ج للتجميل �لدولية�

لبنان اجلنوبي - �ضيدا - عربا - �ضارع الرابية بناية ادري�س ورم�ضان

هاتف: ٢٢6631 3 - 7٢393٢ 7 - 590056 71 00961 -فاك�س: 7٢393٢ 7 961

shadi@barrajcosmetics.com  - www.barrajcosmetics.com  -  shafic@barrajcosmetics.com

�ملعجونة �خلا�شة 

باجلب�شن بورد ومنع 

تف�شيخ �لدهانات

�ملادة �لأف�شل ملنع 

�لن�ش بكفالة �أكيدة

 وادي الزينة - 

تلفون 891116 70 961  

961 7 971669

 موؤ�ش�شة تونري للتجارة �لعامة

و�شناعة �لدهانات
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ن
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لب
�شنـــع يف 
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®,

Lebanon - Tyr - El Hosh - Telefax: 961 7 347748 - 03394682
E-mail : morexpaints@hotmail.com  

Website : www.morexpaints.com - Facebook: morexpaints

- دهانات داخلية وخارجية

- دهانات ديكورات

- مواد عازلة للن�ش

- نظام تركيب الألوان

- Interior & Exterior Paints
- Decorative paints
- Water Proof Coatings
- Color Formulating System

املنت، ال�شارع العام، هاتف: 296901/2/3 4 961 - فاك�ش: 296904 4 961

email: tony@ldi-lb.com
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E-mail : info@ramrubber.com  Website : www.ramrubber.com

 لبنان ال�ضمايل - البرتون - �ضكا  

�ضارع حي ال�ضهل - مبلكه

 هاتف: 545886/7 6 - 585315 3 961  

فاك�س: 545886 6 961

�قولبة الكاوتشوك، امليكانيك الصناعي، 
صيانة قشط الكاوتشوك

Conveyor Belt Maintenace & Service, 
Rubber Coating Rollers, Mechanical 

Works & Molding Rubber

�شركة ر�م ر�بر �ش.م.ل

Ram Rubber Co. S.A.L

TRUSTED AMERICAN QUALITY
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Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.

Polypropylene (P.P) strap Polyester (PET) strap

Email: info@lefico.com . www.lefico.com

Factory: Sereen, Bekaa, Lebanon.
Tel: 08-921222.

23
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Mount Lebanon-Kserwan-Zouk Mosbeh-Industrial City
Tel: 961 (9) 219806 - 210193 - (71) 636626 

Fax: 961 (9) 219807 - P.o. Box: 70536 Antelias
Email - haykalplast@haykalplast.com

24

معمل �حللباوي
ل�شناعة �لرن�بي�ش �لزر�عية - مل�ش زر�عي - �أكيا�ش نايلون - حبوب بل�شتيكية

�شرعني التحتا - �شارع العام - اأوتو�شرتاد بعلبك

هاتف: 189290 71 - 059036 3 961

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�شويق 

ال�شناعي

�شنع يف لبنان
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نيو كانون تك�شتيل

New Cannon Textille
كومفورت-تك�ش

Comfort-Tex

البقاع - زحلة -  قاع الرمي ال�شارع العام  

 بناية جماع�ش  

 هاتف: 812260 )8( 961 

فاك�ش: 812260 )8( 961 

comfort@terra.net.lb 

�شناعة وجتارة البيا�شات املنزلية، 

الالجنري واملطرزات على اأنواعها

Saky Hadath, Jamous Str., Near Karout Stores Closer   /   Tel: 01 542485 - 01 279480 - 03 756284
2Nd Branch Jamous Tel: 01 547501 - 01/71 755300   /   Saida Old Str. Tel: 01 279470

Badaro, Economics Est. Tel: 01 399440   /   Army Cooperative: Sour - Saida, Zougheib Barrack   /   Tyr Al-Kebah
www.princeorientmaatouk.com     -     E-mail: prince_orient_maatouk@hotmail.com

Prince Orient Establishment
All Types Of Military Clothing & Equipments

برنـــ�ش �أورينـــت 

�شناعة �لألب�شة �لع�شكرية و�لك�شفية
معتــــــوق

 الطريق االأ�رسع 

للت�شويق ال�شناعي

�شنــــــــع يف لبنان
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Sthermico s.a.r.l
Offices: Dekwaneh Bambook Center GF

Factory: Edde - Jbeil
Tel/fax:00961 1 695074

Web: www.sthermico.com - Email: sales@sthermico.com

�شركة �شب�شبي لل�شناعة و�لتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة الن�ضاءات املعدنية

طرابل�ش-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : 461416 )6( 961

  961 )6( 461415   

 فاك�ش :

961 )6( 461417 

 خلوي :

961 )3( -666733 

961 )3( - 367673 -709745 

E-mail:contact@sabsabi-industry.com - abed_sabsaby@hotmail.com     
Website : www.sabsabi-industry.com

26

مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�ضن - نادي الغولف - �ضنرت بون مار�ضيه

تلفاك�س: 858194 1 961 - خليوي:  415669 3 961 - خليوي:  151584 3 961

امل�ضنع:  ٢٢4995 7 961

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment
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Reparation of Hydraulic & Pneumatic Machine Parts & Pistons  
Manufacturing of All Kinds of Heat Exchangers

Supplying of Industrial Electric Motors, Reduction Gears, 
Hydraulic & Pneumatic Machinery Parts

Dawra - Chromo Street - Bourj Hammoud
Tel: 961 1 254144/5 - 03 666840

E-mail: halco@cyberia.net
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Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�ش�شة �شلح �لدين �حللبي �لتجارية

جتهيز�ت مطابخ ومطاعم وفنادق

Hamra - Comodor Street - Near Comodor Landry - Tel: 961 1 354551 - Fax: 961 1 752179   
Mobile: 961 3 329990 - P.O.Box: 113-5385 - E-mail: salahhalabi1@hotmail.com

28



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 30 /  2017
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 91

�شناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

Mobile: Leb:  00961 3 219575
UAE: 00971 56 397 2194

Tel: 00961 7720 166 - Fax: 00961 7754 866
kamel@kampower.com

Address: South Lebanon, Saida, Sainee Street

29
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صالة العرض: ضبية - األوتوستراد  - يميناً بإتجاه بيروت
هاتف:  223376 3 961 - 407417 4 961

المصنع: الدكوانة - نيو روضة  - هاتف:   613956 3 - 683184/5 1 961 
E-mail: moughanni@moughannilighting.com 

Website: www.moughannilighting.com

M F �شركة مغني �إخو�ن �ش.م.م

�شركة MSK للتجارة و�ل�شناعة - ب�شام حممد �شربي كّنو

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�ضناعية  

 هاتف:

961 3 080961 

961 71 ٢9350٢

basamkanou@gmail.com - basheer.89@hotmail.com

صناعة كافة أنواع الكسارات وتوابعها  - تصنيع اكسسوار كسارات
Manufacture of All Type of Crushers & Related Accessories - Manufacturing Accessories Crushers

30

Bureau Moderne  
Des Ascenceurs

Maintenance
Installation
Repair

صيانة
تركيب

تصليح

ذوق مكايل - بناية �شارل حداد

هاتف: 241697 3 - 566001 3 961

Tel: 961 3 566001 - 3 241697
�ش.ب: 90819 جديدة املنت - لبنان

hotissen@hotmail.com
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معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�ضن  

 نادي الغولف  

�ضنرت بون مار�ضيه

 تلفاك�س:

 961 1 858194  

 خليوي:

961 3 415669 

�شركة معامل عيتاين

مركز �لتجمع �ل�شناعي �للبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: 788118 )1( - 788079 )1( 961

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية

Velox شركة معامل فيلوك�ش للقاز�نات�

Steam Boilers-Heatersت�شنيع قازانات و�شخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب

 هاتف : 472042 )1( 961 - 375123 )3( 961 فاك�ش : 472060 )1( 961  

veloxco@hotmail.com

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�ش : 455001 )1(961+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +961)3(288344 : خلوي

�شركة �لي�شا 

لل�شناعة و�لتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�ش البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

31
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 البقاع - زحلة  

 تعنايل - ال�شارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: 980267 - 645094 )3( 961

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة الت تعبئة وتغليف
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املركز الرئي�شي: �شيدا ــ �شارع الريا�ش ال�شلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  

تلفاك�ش: 730253)7(00961 -  722253)7(00961 - �ش ب: 371 �شيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�شركة �آماكو غروب �لم�شاهمة �ش.م.ل.     

AMACO GROUP S.A.L.
 �صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

Manufacturing All Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

33

Bourj Hammoud
Seaside Road - Philka Bldg

Beirut – Lebanon
T: +961 1 250022 
F: +961 1 249647 

E: info@philka.com - W: www.pss-philkagroup.com

1- Piston Compressors
2- Screw Compressors
   a. Oil Free
   b. Oil Flooded
    c. Fixed & Variable Speed
3- Air Dryers
4- Ultra Filters

PSS offers  
a wide range of:

Fortess فورتا�ش
�شيانة وتركيب م�شاعد

ا�شترياد وت�شدير

الدكوانة - �شارع حنا زيادة - هاتف: 489519 1 961 - 302017 3 961
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LICORNE KISSONERGIS S.A.R.L

Beirut – Achrafieh   
El-Ghaby Str.   

Kissonergis Bldg.
Tel: 961 1 326760   

961 1 324880  
Fax: 961 (1) 200413  

P.O. Box: 166244

E-mail:  kionergi@inco.com.lb

Solid Fuel Steam Boiler، Wood، coal، Paper، & 
Dried Olives & Burners Oil، Gas، Fuel، Disel With 

Electrical Board For Burners

34

Phone & Fax: 961 9 854720 - Website: www.chlala.net
Tabarja Highway Near casino du Liban

Facing Aqua Vista Hotel - P.O.box: 1795 Jounieh-Lebanon

جتهيز فنادق ومطاعم - ا�شترياد وبيع اأدوات فندقية

Hotel, Catering & Restaurant Equipment - Products Suppliers

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�شويق 

ال�شناعي

�شنع يف لبنان
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A.D.S For Trade & General Industry�أي.دي.�أ�ش - �شركة للتجارة و�ل�شناعة �لعامة

فرع اأول: لبنان- الزهراين- طريق عام �ضيدا- �ضور

هاتف:٢68330 3 - ٢٢٢٢٢7/٢9 7 961 - فاك�س: ٢٢0046 7 961

فرع ثاين: الكويت- الراأي – خلف اإلكرتونيات الغامن - مقابل الفينوز

هاتف: 009654710698 - 0096599135939 - فاك�س: 009654710657

فرع ثالث: الإمارات العربية املتحدة – ال�ضارقة - املدينة ال�ضناعية  الثالثة 

خلف دوار كاتربلر- موؤ�ض�ضة علي ال�ضو�س لتجارة املعدات

هاتف: 0097654٢٢085 - 00971509691950 - فاك�س: 00971654338٢8

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com

35

ال�ضويفات  - كفر�ضيما

هاتف:  87٢694 3 - 87٢694 70 961  

وات�س اأب: 090158 76 961 - فاك�س: 437694 5 961

E-mail: info@aljazeeratech.com
Website: www.aljazeeratech.com

ماكينات الكعك وصبابة القطايف وخط انتاج اخلبز والتنور، 
فول أوتوماتيك وغيرهم

�شركة �جلزيرة تك

Al-Jazeera Tech

 الطريق االأ�رسع 

للت�شويق ال�شناعي

�شنــــــــع يف لبنان
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�شركة فريغو �ل�شكا �لتجارية و�ل�شناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade
Refrigerated Industry  /  ضناعة برادات�

املنت  - الدورة - �ضارع الخطل ال�ضغري - بناية غرابيت  اوهانيان

هاتف :٢9٢ - 303٢8٢ )3( 961 - ٢61609 )1( 961 - فاك�س : ٢67614 )1( 961

E-mail:  frigoalaska@hotmail.com

We specialize in rewinding all types of Electric motors, Generators, 
Transformers, A/C Compressors, D/C traction motors, Armatures and 
Field coils. Our services range from 1kW electric A/C, D/C motors to 
1000kW 3 phase induction motors.
We house a 5 ton horizontal balancing machine to address vibrations 
on rotors, impellers, blowers and propellers.

website: www.satacogroup.com
email: info@satacogroup.com

Telephone: 01 873 510   
Mobile : 03 919 992

36



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 30 /  2017
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 99

�شناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

37

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�شويق 

ال�شناعي

�شنع يف لبنان

البقاع - زحلة - املدينة ال�ضناعية - مبنى ال�ضركة

هاتف: 901499 78 - 67٢769 71 961

E-mail: info@hilanico.com   
Website : www.hilanico.com

موؤ�ش�شة�إبر�هيم خليل �لقا�شوف - �ملعتمد �حليلين 

خطوط إنتاج غذائية

موؤ�ش�شة �لإ�شكندر - �أبناء حممد مظلوم

مكاب�ش بالط، وجاليات بالط، مكاب�ش اأحجار باطون، ك�شارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية، جواري�ش بح�ش وبرغل، مطاحن ك�شك وحبوب

طريق عام رياق - ج�شر الليطاين - قرب اللبول - هاتف : 858152 )71( - 512711 3 961

Ras-elmatin - Lebanon
Tel/Fax: 00 961 5 380 598 - Mobile: 00 961 3 287 596
Website: www.mtsengco.com
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facebook: 
beiruty wooden houses

Barelias, Bekaa, Lebanon
E-mail: houssein776@hotmail.com

Mobile: 03-290091 - Telefax: 08-511432
تلفون:  03/224409 - 03/608604
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فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

�شناعة المفرو�شات

40

حممد طالب �لتجارية

Mohammed Taleb Commercial

لبنان ال�شمايل - طرابل�ش - �شارع احللوة - بناية كيالين

هاتف: 833383 3 - 436007 6 961

talebest@dm.net.lb - www.talebest.com
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Main Road, Dbayeh, Beirut 
Tel: 961 4 545456

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones 
BUILDMART
Tel: 70 503305

info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon

www.elementslb.com

Since 1991
Customize your space

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones 
BuildMart

Tel: 70 503305

info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon

www.elementslb.com

Italian Kitchens
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Accaoui street   Achkar building
Tel +961.1.561510/2/3   +961.1.565999

Mob. +961.3.274005   Fax +961.1.561510   
P.O.Box 11-2560  Beirut  Lebanon

www.anispress.com

42

Alaf
Aline Adaime Fenianos

Sarba: 961 9 930920  
Mobile:961 3 358492

رسومات فنية 
كتابة وبيع أيقونات
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CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
�شناعة تلزيق �لورق و�ل�شفاف و�شريط تربيط ��شتير�د �لآت ومو�د �لتغليف و�لتو�شيب و�لتعبئة

  املكتب: املن�شورية - �شارع �شامي ال�شلح -  هاتف : 401777 )4( 961 - 401077 )4( 961 

 فاك�ش: 532399 )4( 961  - خليوي :286252 )3( - 808077 )3( 961 �ش.ب.: 0162 - من�شورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�شناعية - هاتف: 825245 )4( 961

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive Tape

�شويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

45

info@inpresslb.com -  www.inpresslb.com

Bekaa - Zahle  
Hawch Al Omaraa  - Al Sahl Street
Tel: 961 8 931999  
961 3 836825 - 70 931999

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�شويق 

ال�شناعي

�شنع يف لبنان
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تلفون:  03/224409 - 03/608604

روتيكا للدهانات �ش.م.م

Rootica For Paints S.A.R.L

  جبل لبنان - املنت - مزرعة ي�شوع بناية داغر

هاتف: 915878/9)4( 961  - فاك�ش: 915872 )4( 961

E-mail: info@rooticapaints.com   
rooticapaints@gmail.com   

Website: www.rooticapaints.com

لت�ضنيع و تعبئة الدهانات و الطر�س املختلف

Processing all Kinds Of Paints

موؤ�ش�شة بطي�ش �لتجارية

فاريا - تلفون 154005 70 961

�لنعيم لل�شخور و�لبناء

لبنان اجلنوبي - �ضيدا - املروانية - ال�ضارع العام - مبلكه

هاتف: 747٢50 3 - 467560 3 961 - تلفاك�س: ٢60380 7 961  

info@alnaeem-lb.com -  www.alnaeem-lb.com

حجر تلبيس ورخام وغرانيت
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ماغرامار للرخام والغرانيت �ص.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�شناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�شخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �شارع جرج�ش نعوم  

بناية جوزف الق�ش - ط. 1.

�شالة العر�ش وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�ش : 433578 )5( 961  

خليوي: 753578 )3( 961

�ش.ب.: 7354/ 11 انطليا�ش

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com

�شاهني ب�شارة بطي�ش

للمفرو�ضات واملنجورات 

اخل�ضبية واأعمال احلفر 

والتنجيد والدهان والديكور

 فاريا حي بني النهور  

هاتف: 69٢896 3 961

Oueiss
Furniture & Decore

Safra
Mobile: 70/077670 - 03/828240
Tel: 09/856440
E-mail: oueissdecor@gmail.com

مكبس قشرة
- تفصيل وتقشيط الميكا

MDF خشب مسيف
CNC راوتر -

-تنفيذ جميع أنواع الديكور 
واملفروشات واملطابخ
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بريوت - لبنان 

معو�ش: 045004 3 961 - حارة حريك: 550487 1 961 - حمرا: 340953 1 961

Cottage
l ,art de la protection solaire

Mkalles - Main Road - Near Super Brazil
Tel: 03 72 15 15 - 01 682 565 - 01 698 560

cottagek@inco.com.lb



Taste the difference

Fresh - Grain Fed - No Hormones

Cedars road, Chekka, Lebanon - P.O.Box:4150
T +961 (0)6 540 171-2-3 / F +961 (0)6 540 175 
www.wilcopm.com

Halal 
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فلل جاهزة وعقارات مفرزة للبي�����ع

رة
اد

ــ
ــ

ة ن
يــــ

�ص ا�شتثمار
 للمراجعة: فـــر

هاتف: 828358 3 961



على �صفوح اأرز عني زحلتا - نبع ال�صفا

الموقع:
يقع امل�رشوع يف منطقة عني زحلتا فوق اأعلى مرتفعات 

جبل لبنان امل�صهورة مبناخها ومناظرها ومياهها وغابات 

�صنوبرها اجلميلة بالقرب من اأهم اأكرب غابات االأرز التاريخية.

مميزات الموقع:
التجاور مع حممية اأرز 

ال�صوف والتي ت�صم غابتي 

اأرز عني زحلتا واأرز الباروك.

القرب من �صالالت ومطاعم 

نبع ال�صفا والباروك

القرب من منطقة بيت الدين 

ودير القمر

القرب من امل�صاريع ال�صياحية 

على �صاطئ الدامور

 بجوار نادي الفرو�صية 

يف عني زحلتا 
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ر�صالة الإمارات

على  الرتكيز  نحو  متنام  اجتــاه  ظهر 

اأجــواء  ظل  يف  اجلماعي«،  »التمويل 

د واحلذر التي �صيطرت على العديد 
ّ
الرتد

من البنوك واملوؤ�ص�صات املالية الأخرى 

املتحدة،  العربية  الإمـــارات  دولــة  يف 

جتاه  الأخــرية  الثالث  ال�صنوات  خالل 

واملتو�صطة،  ال�صغرية  املــ�ــرشوعــات 

الحــرتازيــة  ال�صمانات  حجم  ــع  ورف

ال�رشيحة  هــذه  اإىل  القرو�س  لتقدمي 

من  رئي�صة  كـــاأداة   ، امل�رشوعات  من 

والديناميكية  الفاعلة  القوية  الأدوات 

ميكن  هل  ولكن  القت�صادي..  للتطوير 

لهذا النمط من و�صائل التمويل اأن يردم 

املتاحة  ال�صيولة  بني  القائمة  الفجوة 

قرو�س  على  للح�صول  الكبري  والطلب 

امل�صاريع ال�صغرية؟.

ودعمًا لهذا التوجه وتنظيم التعامل باأداة 

امل�رشف  يعكف  اجلماعي«،  »التمويل 

»التمويل  لـ  لئحة  اإعــداد  على  املركزي 

اإىل  اإ�صافة  فندينج«،  »كرود  اجلماعي« 

قيامه باإعداد لئحة للم�صاريع ال�صغرية 

»امل�صاريع  وتنمية  لتعزيز  واملتو�صطة 

ال�صغرية  وكــذلــك  ال�صغر«،  متناهية 

واملتو�صطة لدعم القت�صاد الوطني.

وك�صفت م�صادر امل�رشف املركزي، عن 

 2017 عام  ي�صهد  اأن  امل�صتهدف  من  اأنه 

ــي »لئــحــة«  ــارات اإم نــظــام  اأول  اإطـــالق 

اإىل  م�صرية  اجلــمــاعــي«،  »الــتــمــويــل  لـــ 

النظام  حماية  اإىل  تهدف  الالئحة  اأن 

املايل وامل�صتهلك يف ما يتعلق باأن�صطة 

التمويل اجلماعي املرتكز على القرو�س، 

نف�صه  الوقت  يف  املــركــزي  يقوم  فيما 

للم�صاريع  النهائية  الالئحة  بــاإعــداد 

اإىل  تهدف  التي  واملتو�صطة  ال�صغرية 

الــدولــة  يف  املالية  املوؤ�ص�صات  جعل 

حيث  التنمية،  عملية  يف  بدورها  تقوم 

حتفيز  على  املــركــزي  املــ�ــرشف  يعمل 

القطاع امل�رشيف لتوفري الدعم والتمويل 

واملتو�صطة،  ال�صغرية  للموؤ�ص�صات 

القت�صادي  للتنويع  اأ�صا�صية  كركيزة 

وحتقيق التنمية امل�صتدامة.

فجوة تمويل المشروعات 
اعتقادهم  عن  ماليون  خرباء  واأعــرب 

اأداة »التمويل اجلماعي« ميكن اأن  باأن 

ت�صهم يف ردم فجوة متويل امل�رشوعات 

�رشيطة  ال�صغر،  واملتناهية  ال�صغرية 

اأن يتم توفري اآليات رقابية دقيقة لهذا 

معايري  وحتديد  التمويل،  من  النوع 

وا�صرتاطات ممار�صته.

واأكد اخلرباء اأهمية اإطالق نظام اإماراتي 

لـ »التمويل اجلماعي«، م�صريين اإىل اأن 

حديث  زال  ما  التمويل  من  النوع  هذا 

العهد اإىل حد ما، وانت�صاره حمليًا لي�س 

و�صع  ي�صتوجب  ما  وا�صع،  نطاق  على 

حتى  ولأن�صطته،  له  املنظمة  ال�صوابط 

املتعاملني من خالل هذه  يتم جتنيب 

املحتملة،  املخاطر  اجلــديــدة،  الأداة 

وحتى يتم حفظ وحماية اأموال وحقوق 

الأداة  بهذه  كافة  املتعاملة  الأطــراف 

حولها  التوعية  تتم  مل  التي  التمويلية 

على نطاق وا�صع بعد.

»التمويل  اأن  ماليون  خــرباء  ويو�صح 

على  للح�صول  و�صيلة   
ّ
يعد اجلماعي« 

اأموال مببالغ �صغرية من قبل جمموعة 

كبرية من الأ�صخا�س الذين ي�صتخدمون 

الجتماعية  الإعالم  الإنرتنت وو�صائل 

يف  يتم  حيث  م�رشوع،  متويل  بغر�س 

معظم الأحيان جمع املال عرب من�صات 

م�صريين  القطاع،  هذا  يف  متخ�ص�صة 

اإىل اأن الكثري من امل�صاريع يف املنطقة 

اأ�صبحت تعتمد على التمويل اجلماعي، 

امل�صتثمرين  على  العتماد  من  بــدًل 

والبنوك.

اأ�صحاب  بع�س  اأن  ــرباء  اخل وي�صيف 

امل�صاريع يف املنطقة العربية، يتجهون 

للبدء  اجلماعي  التمويل  مــواقــع  اإىل 

وترويجها  ماديًا  ودعمها  مب�صاريعهم 

عرب مواقع التوا�صل الجتماعي، حيث 

تنت�رش  اجلماعي  التمويل  فكرة  بــداأت 

على  وتعتمد  �ــصــنــوات،   10 نحو  منذ 

تربع العامة باملال مل�رشوع قد يجذب 

اأو  للمجتمع  فوائد  ويحمل  انتباههم، 

لهم �صخ�صيًا.

اأنـــه وحــتــى مطلع  ـــرباء  واأو�ــصــح اخل

اجلماعي  التمويل  كان  احلــايل،  العقد 

مرتكزاً يف الوليات املتحدة الأمريكية 

خالل  انت�رش  ثم  ــا،  اأوروب دول  وبع�س 

العربية،  املنطقة  الأخرية يف  ال�صنوات 

التي  دبــي،  يف  ــريــادة  ال كانت  حيث 

اأوائل من�صات »التمويل  اإطالق  �صهدت 

�صنوات،   6 مــن  ــرث  اأك قبل  اجلماعي« 

خدماتها  املواقع  هــذه  قدمت  وحيث 

من  العديد  واإىل  العربي  الــعــامل  اإىل 

الأن�صطة  على  بالرتكيز  العامل،  دول 

ال�صتثمارية ال�صغرية بخدمات التمويل 

اأ�صهم  على  احل�صول  مقابل  اجلماعي، 

فيها، م�صريين اإىل اأن اجلهات املخت�صة 

يف الدولة، وخ�صو�صًا يف دبي، جتري 

منذ اأ�صهر م�صاورات م�صرتكة حول اإطار 

أول نظام لـ »التمويل الجماعي« خالل العام الجاري
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لتنظيم من�صات  الآمن  املنا�صب  العمل 

التمويل اجلماعي امل�صتندة اإىل قرو�س 

وقطاع التكنولوجيا املالية عمومًا.

شرائح التمويل الجماعي
الــعــرف على  اأنـــه جــرى  اإىل  واأ�ـــصـــاروا 

باأربع �رشائح،  التمويل اجلماعي  حتديد 

تتعلق الأوىل بالتمويل اجلماعي بنظام 

الأفـــراد  املــكــافــاأة، ويــقــوم مــن خالله 

به  يقتنعون  م�رشوع  يف  بال�صتثمار 

حيث  متخ�ص�صة،  من�صة  ــالل  خ مــن 

مكافاآت  مقابل  مالية  مبالغ  يقدمون 

خالل  من  بعد  ما  يف  عليها  يح�صلون 

من�صات  املن�صات،  هذه  ومن  املن�صة، 

الإبداعية  وامل�صاريع  الأفـــالم  متويل 

فتتمثل  الثانية  ال�رشيحة  اأما  الأخــرى، 

حيث  بالتربع،  اجلماعي  التمويل  يف 

يقدم الأ�صخا�س اأمواًل عرب من�صات اإىل 

من  �صخ�صية  اأو  ربحية  غري  جمعيات 

دون انتظار مقابل.

الثالثة  ال�رشيحة  اأن  اخلــرباء  واأ�صاف 

تتعلق بالتمويل اجلماعي بالدين، ويتيح 

اإقرا�س املال بهدف احل�صول على اأرباح 

ت�صبه نظام الأرباح امل�رشفية، ويح�صل 

دة عن 
ّ
لون الأفراد على فوائد حمد

ّ
املمو

ثم  املــ�ــرشوع،  ا�صتمرار  طــوال  اأموالهم 

نهاية  يف  بالكامل  اأموالهم  ي�صرتجعون 

ال�رشيحة  تتمثل  حــني  يف  ــرشوع،  املــ�

الرابعة يف التمويل اجلماعي، عرب اإ�صدار 

لني الأفراد ال�صتثمار 
ّ
اأ�صهم، وتتيح للممو

ب�صكل مبا�رش يف �رشكات خا�صة، حيث 

اأ�صهم يف امل�رشوع  ل على 
ّ
يح�صل املمو

م�صاهم،  اإىل  ليتحول  م�صاهمته،  مقابل 

م�صمون،  غــري  يكون  راأ�صماله  ولكن 

مالية  عوائد  حتقيق  باإمكانية  فيتمتع 

كبرية اإذا كان عمل ال�رشكات ناجحًا، اإل 

اأنه قد يفقد ا�صتثماره اإذا ف�صلت ال�رشكة 

التي ي�صهم فيها.

رّكز »املوؤمتر الوزاري الدويل للطاقة النووية يف القرن الـ21« الذي اأقيم يف اأبوظبي 

تطوير  حتديات  على  القطاع،  من  عاملي  ومتحدث  خبري   700 من  اأكرث  ومب�صاركة 

البنية التحتية للطاقة النووية ال�صلمية وموثوقيتها خالل جل�صتني رئي�صيتني، فيما 

للطاقة  الدولية  للوكالة  فرعية  جل�صة  �صمن  الدويل  التعاون  ت�صهيل  مناق�صة  جرت 

الذرية ووكالة الطاقة النووية التابعة ملنظمة التعاون القت�صادي.

تحديات
الوطنية  النووية  للموؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  تيوبيكا  بي�صمارك  مزوباين  و�صّلطت 

للطاقة  قوية  موؤ�ص�صية  حتتية  بنية  تطوير  حتديات  على  ال�صوء  اأفريقية،  اجلنوب 

وم�صتويات  املعنية  الأطراف  واإ�رشاك  املالية  التحديات  فيها  مبا  ال�صلمية،  النووية 

القبول املجتمعية.

النووية  لل�صالمة  الفنلندية  للهيئة  العام  املدير  تيبانا  بيتريي  افتتح  حني  يف 

والإ�صعاعية اجلل�صة الثانية بكلمة متحورت حول كيفية �صمان الأمن وال�صالمة وعدم 

ع الطاقة النووية يف العامل، والت�صغيل الطويل 
ّ
النت�صار يف مواجهة حتديات مثل تو�ص

الأمد ملحطات الطاقة النووية وغريها من البتكارات التكنولوجية.

»روساتوم«
رو�صاتوم  ملوؤ�ص�صة  العام  املدير  ليخات�صيف،  األك�صي  ا�صتعر�س  اأخرى،  ناحية  من 

احلكومية خالل كلمة األقاها يف املوؤمتر، الأولويات الالزمة لتطوير �صناعة الطاقة 

باأن م�صتقبل  القريب. وقال ليخات�صيف: »مقتنعون  العامل يف امل�صتقبل  النووية يف 

الطاقة النووية العاملية يرتبط ارتباطًا وثيقًا باإغالق دورة الوقود النووي«.

هذه  تتيح  اإذ  منها،  يتجزاأ  ل  جزءاً  »ال�رشيعة«  املفاعالت  تكنولوجيا  تكون  حيث 

ل  للبيئة  �صديقٍة  طاقٍة  م�صدر  ال�صلمية  النووية  الطاقة  ت�صبح  اأن  اإمكانية  اخلطوة 

تن�صب لعدة اآلف من ال�صنني. والأهم من ذلك اأنها مل تعد من التكنولوجيات البعيدة 

املنال، فاإذا اأخذنا يف العتبار الرتاكمات العلمية والتكنولوجية التي حدثت، تتوفر 

لدينا جميع الأ�صباب التي جتعلنا نعتقد باأن هذا املنتج املتكامل �صيتوفر يف الأ�صواق 

ــ 12 �صنة مقبلة، وبح�صب معايري ال�صناعة النووية - هذه  العاملية يف غ�صون 10 

هي تكنولوجيا الغد.

المؤتمر الوزاري للطاقة النووية يركز على السالمة
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ر�صالة �صوريار�صالة �صوريا

فرييل  مركز  ن�رشه  ما  تف�صياًل  لي�س 

 Firil Center برلني   ـ  للدرا�صات 

خطط  من   ،.For Studies Berlin. 02
وخ�صو�صًا،  املنطقة  ت�صتهدف  وم�صاريع 

�صورية، ول �صيما بعد اكت�صاف الغاز على 

�صواطئها، والنفط يف باديتها.

اأن �صورية نف�صها  وما زاد الطني بلة هو 

كانت قد اأبرمت مع العراق واإيران ولبنان 

 حزمة بديلة للغاز 
ّ
اتفاقًا مبدئيًا على مد

الطبيعي ملناف�صة اأنابيب »نابوكو«، تبداأ 

ال�صواحل  عند  وتنتهي  قزوين  بحر  من 

اآلف  خم�صة  على  طولها  يزيد  اللبنانية، 

كيلومرت، لذا فاإن املرحلة ق�صت بوجوب 

ال�صورية  الدولة  باكت�صاح  اأمريكا  قيام 

�صحذوا  الذين  الآفاق  �صذاذ  من  بح�صد 

�صكاكني املذهبية لتدمري الدولة ال�صورية، 

خطوط  على  ال�صتحواذ  ن 
ّ
ت�صم بحيث 

الغاز الآتية من م�رش وفل�صطني ولبنان، 

»نابوكو«  بخطوط  ربطها  من  وتتمّكن 

ال�صغط  حتت  الآن  الواقعة  �صورية  عرب 

لهذه  وا�صتكماًل  »النابوكي«،  الرتكي 

اخلطوة وافقت حكومة »اإقليم كرد�صتان« 

العراق على ربط اأنابيب ت�صدير الغاز يف 

�صمال العراق بقناطر »نابوكو« من دون 

الرجوع اإىل احلكومة املركزية يف بغداد.

اأي�صًا  تف�رش  الكاأداء  ال�صورية  العقبة 

يف  القطري  ـ  ال�صعودي  ال�صعار  ذلك  �رش 

الال  ودعمهم  ال�صورية  الدولة  حماربة 

حمدود لالإرهابيني فيها، فالرئي�س ب�صار 

الأ�صد وبكل ب�صاطة هو العائق الرئي�صي، 

ال�صعودي  الغاز  تدفق  اأمام  والوحيد،  بل 

القطري اإىل اأوروبا.

الرتكيز  يتم  ما  عادة  احلروب،  ويف 

على  والف�صائيات  الإعالم  و�صائل  يف 

ب�صري  ال�صعوب   
ّ
وتهتم والدمار،  ال�صحايا 

وين�صى  والأمنية.  الع�صكرية  ات 
ّ
العملي

وكذلك  �صيا�صي،   – اجليو  عد 
مُ
الب اجلميع 

للدول  املالية   – القت�صادية  ات 
ّ
اخللفي

ما  وهذا  وراءها.  يقف  وملن  طة، 
ّ
املتور

يف  احلايل  امل�صهد  على  متامًا  ينطبق 

م�صاألة  الأحداث  تتجاوز  حيث  الإقليم، 

م�صاألة  اأو  هنا  من  دكتاتور«  »اإ�صقاط 

هناك،  من  دين« 
ّ
متمر م�صّلحني  »قمع 

ة 
ّ
حيوي مب�صالح  مبا�رشة  ترتبط  وهي 

فائقة الأهمية للدول الإقليمية الأ�صا�صية، 

وللدول العظمى اأي�صًا… ولكن كيف ذلك؟

�صكل  املعركة،  هذه  اإطالق  بداية  منذ 

حو�س الغاز ال�صوري املكت�صف يف البحر 

يف  ذلك  ًا 
ّ
جلي وظهر  ال�رشاع،  حمور 

احلرب القائمة منذ 2011 على �صورية.. اإذ 

ى 
ّ
بدا اأن تقاطب القوى يف ال�رشاع يتعد

ال�صورية  الداخلية  الأ�صباب  بالتاأكيد 

مثلما يتجاوز حتمًا م�صاألة املياه الدافئة 

�صم اأمر واقع ثراء 
مُ

على اأهميتها، بعدما ح

اإعطائها  اإىل  و�صوًل  بالطاقة  �صورية 

يف  الباحث  وبح�صب  الأوىل،  املرتبة 

هاوي�س،  كري�صبني  »اأورا�صيا«  جمموعة 

جمريات  تغري  اأن  ل�صورية  ميكن  »اإنه  فـ 

يحتاج  هذا  ولكن  العاملية،  اللعبة« 

الأ�صد  ب�صار  ال�صوري  الرئي�س  اإزاحة  اإىل 

لي�صتطيع الغاز القطري وال�صعودي املرور 

لتقليل  اأوروبا،  اإىل  ومنها  �صورية  عرب 

اعتماد الأخرية على الغاز الرو�صي.

الغــاز  مـن  ـوري 
ّ
ال�ص الحتياطي  يرتكـز 

ال�صــورية  الباديــة  يف  والبتــرول 

وال�صـاحل بواقـع 83 %، بينمــا يوجــد يف 

خالفـًا   ،%  12 فقــط  ال�صــورية  اجلزيــرة 

ملـا هــو معــروف ومتــداول!!

اآبــار  تبـداأ  احلديثة؛  الدرا�صات  وبح�صب 

اجلزيــرة ال�صورية بالن�صــوب اعتباراً مـن 

يف  احلقــول  بـاقي  بينمـا   ،2022 عــام 

الباديــة وال�صاحل، اإن بــداأ ا�صـتغاللها عام 

2018، �صتبقى حتى عام 2051 على الأقل!!
- ترتيب �صورية لعام 2008 يف احتياطي 

43 عامليًا، بواقع  الغاز كان يف املرتبة 

ح�صب  مكعب،  مرت   240،700،000،000
 List of countries by natural gas
يف  كانت  بينما   .proven reserves

املرتبة 31 باحتياطي البرتول!!

ال�صوري  الحتياطي   :2017 عام  يف  اأما 

وقارة،  تدمر،  منطقة  يف  الغاز  من 

حوض المتوسط.. مشاريع السيطرة على منابع وخطوط الغاز 
ترامب يصرخ.. أريد حصتي من الغاز السوري
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و�صاحل طرطو�س، وبانيا�س، فهو الأكرب 

بني الدول ال�صت، وهذا يجعل �صورية، اإن 

ر 
ّ
الغاز »ثالث بلد م�صد مّت ا�صتخراج هذا 

للغاز يف العامل«!!

بعد  قطر،  مركز  �صورية  حتتل  �صوف   -

فرييل  مركز  ويقدر  واإيران،  رو�صيا 

بـ  ال�صوري  الغاز  احتياطي  للدرا�صات 

28،500،000،000،000 مرت مكعب!!
احلجم  متو�صطة  غاز  حقول  ثالثة  اإّن 

�صمال تدمر، تكفي لتزويد �صورية كاملة 

يوميًا،  �صاعة   24 الكهربائية،  بالطاقة 

ملدة 19 �صنة!!

عن  الدفاع  على  مو�صكو  اإ�رشار  اإن   -

�صورية، لي�س فقط لتاأمني منفذ لها على 

املتو�صط، بل اإن الأهم هو الغاز والبرتول!!

فاإن�صاء قاعدة بحرية دائمة يف طرطو�س 

اأّن  هنا؛  ونوؤكد  هناك،  الغاز  بحر  �صببه 

رو�صيا م�صتعدة خلو�س حرب عاملية من 

اأجل ذلك، فاملعار�صة ال�صورية ل توؤمتن 

تعمل  فلن  ملو�صكو،  تعهدت  لو  حتى 

�صّلم  تمُ و�صوف  اأمريكية،  اأوامر  وفق  اإل 

المتيازات لل�رشكات الغربية!!

اأن  اإيران  ت�صتطيع  هل  هو،  ال�صوؤال  ولكن 

ال�صوري  ال�صاحل  على  مقامًا  لها  جتد 

يناظر القاعدة الع�صكرية الرو�صية؟؟

- اجلزيرة ال�صورية؛ وديرالزور وباديتها، 

�صوف تن�صب من البرتول خالل ال�صنوات 

القليلة املقبلة!!

لهذا، فاإّن دعم وا�صنطن لهم مرهون بهذه 

املتحدة  الوليات  تدعم  ولهذا  الرثوة، 

الزور  دير  اإىل  للو�صول  النف�صاليني 

ي�صتطيعوا  اأن  ع�صى  الرقة،  وجنوبي 

�صمها اإىل فيدرالية »طموحة جداً«، وهذا 

م�صتحيل!!

- اإن قيام فيدرالية يف حمافظة احل�صكة 

عام  بعد  خا�صة  اقت�صادي،  انتحار  هو 

اأوائل  من  �صورية  تكون  عندما   ،2022
غاز  يكون  بينما  للغاز،  امل�صدرة  الدول 

اجلزيرة ال�صورية قد �صارف على الن�صوب 

اإن مل يكن قد ن�صب!!

 REAL Instigater( قطر  غاز  اأماخط   -

  )behind all the Carniege in Syria
بعد  للدوحة  اأمل  ول  انتهى،  قد  فيكون 

الأرا�صي  عرب  اخلط  هذا  مبرور  اليوم 

ال�صورية وحلمها قد مات!!

هدوء  اأي  اأن  هي  �صبق  مما  والنتيجة 

اأّن  يعني  �صورية،  يف  للحرب  انتهاء  اأو 

مل�صلحة  فجاأة  انقلبت  القوى  موازين 

�صيتم  لهذا  واقت�صاديًا،  ع�صكريًا  دم�صق 

هنا  معارك  واختالق  الو�صع  تاأجيج 

يف  ف�صلوا  قد  الوكالء  اأّن  ومبا  وهناك، 

الدخول  جاء  وا�صنطن،  �رشوط  فر�س 

ترامب  حال  ول�صان  املبا�رش،  الأمريكي 

يقول: »اأريد ح�صتي من الغاز ال�صوري«.

الغاز  يف  الكامن  ال�رش  �صيعرف  ن 
َ
م اإن 

هذا  على  ال�رشاع  حجم  �صيعلم  ال�صوري 

�صيملك  �صورية  �صيملك  ن 
َ
م لأن  امل�صدر 

ومفتاح  اآ�صيا  وبوابة  الأو�صط«  »ال�رشق 

وبتوقيع  احلرير…  طريق  واأول  رو�صيا 

عرب  الإيراين  الغاز  لتمرير  اتفاقًا  دم�صق 

اإليها ومن ثم اإىل البحر املتو�صط  العراق 

انفتح  قد  �صيا�صي  اجليو  الف�صاء  يكون 

ال�صوري،  البحر  من  العامل  �رشيان  على 

م�صيق  من  البحرية  املمرات  خمت�رشاً 

كما  العربي،  اخلليج  مدخل  يف  هرمز 

راأ�س  ال�صوي�س  قناة  �صابقًا  اخت�رشت 

الرجاء ال�صالح عرب الأطل�صي.
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ر�صالة �صوريار�صالة �صوريا

طيارة متحدثًا خربوطلي متحدثًا خليل متحدثًا حمو متحدثًا

دمشق ـ الصناعة واإلقتصاد

�صورية،  اإعمار  اإعادة  ملرحلة  حت�صرياً 

ا�صتخدام  ت�صجيع  اأهمية  من  وانطالقًا 

املعر�س  اأقيم  دة، 
ّ
املتجد الطاقات 

للطاقة  ال�صاد�س  الدويل  �صي 
ّ

التخ�ص

والتكييف  والتربيد  والتهوية  والتدفئة 

طيارة  موؤ�ص�صة  نظمته  الذي  »اإنرجي« 

»�صيما«،  الدولية  واملوؤمترات  للمعار�س 

برعاية وزارة الكهرباء وبدعم من احتاد 

غرف التجارة ال�صورية ونقابة مهند�صي 

الطاقة،  لبحوث  الوطني  واملركز  دم�صق 

45 �رشكة حملية وعربية  مب�صاركة نحو 

واأجنبية عاملة يف جمال الطاقة.

الكهرباء  وزير  من  كّل  الفتتاح  وح�رش 

القت�صاد  وزير  خربوطلي،  زهري  حممد 

الدكتور حممد �صامر خليل، وزير ال�صناعة 

العام  الأمني  احلمو،  اأحمد  املهند�س 

للمجل�س الأعلى اللبناين ال�صوري ن�رشي 

ورجال  اقت�صادية  وفاعليات  خوري، 

الإعالم  و�صائل  ممثلي  من  وعدد  اأعمال 

ووكالت الأنباء ال�صورية والعربية.

خربوطلي
م 

ّ
وا�صار خربوطلي اإىل اأّن »املعر�س يقد

الطاقات  جمال  يف  ال�رشكات  اإنتاج 

دة والبديلة لأنها �صديقة للبيئة 
ّ
املتجد

الكهربائية«،  للمنظومة  اأ�صا�صي  وداعم 

كا�صفًا اأّن »وزارة الكهرباء لديها خطط 

لتوليد  م�صاريع  لتنفيذ  ا�صرتاتيجية 

على  بالإعتماد  الكهربائية  الطاقة 

 97.5 اإىل  ت�صل  دة 
ّ
املتجد الطاقات 

حمطة  تنفيذ  م�رشوع  بينها  ميغاواط، 

الك�صوة  منطقة  يف  كهرو�صوئية  توليد 

 1.5 با�صتطاعة  دم�صق  ريف  مبحافظة 

مليار  تبلغ  اإجمالية  بكلفة  ميغاواط 

مادة  من  طن   500 نحو  يوفر  ما  لرية 

لرية  مليون   90 مبقدار  �صنويًا  الفيول 

�صورية«.

ولفت خربوطلي اإىل اأّن »الوزارة اأ�صدرت 

التي  والقوانني  الت�رشيعات  من  العديد 

جمال  يف  ال�صتثمار  ت�صجيع  يف  ت�صهم 

دة �صواء للقطاعني العام 
ّ
الطاقات املتجد

واخلا�س«.

خليل
 العمل على 

ّ
من جهته، اأكد خليل اأنه »يتم

جمال  يف  ال�صتثمار  وت�صجيع  تو�صيع 

يتها على امل�صتوى 
ّ
الطاقات البديلة لأهم

البعيد وتخفيف العتماد على الوقود يف 

توليد الطاقة، داعيًا ال�رشكات التي تعمل 

العملية  الإ�صهام يف  اإىل  القطاع  يف هذا 

التنموية واملجال الإنتاجي يف املرحلة 

املقبلة«.

وامللحوظة  الكبرية  »اجلهود  اإىل  واأ�صار 

هذا  يف  الكهرباء  وزارة  تبذلها  التي 

اإىل  اأّن »احلكومة ت�صعى  املجال«، موؤكداً 

الدعم  وتقدمي  الأ�صا�صية  البنى  تاأمني 

املعامل  لزيادة عدد  القطاع  لهذا  الالزم 

الإنتاجية يف جمال الطاقة خالل الفرتة 

املقبلة«.

الحمو
م�صاريع  اأهمية  احلمو  اأكد  جانبه،  من 

الإعمار  اإعادة  مرحلة  خالل  الطاقة 

ال�صديقة  دة 
ّ
املتجد الطاقات  وخا�صة 

ارتفاع  رغم  اأنه  مو�صحًا  للبيئة، 

التكاليف الإن�صائية ملثل هذه امل�صاريع 

لكنها تت�صف بالدميومة القت�صادية.

طيارة
طيارة  موؤ�ص�صة  عام  مدير  واأ�صار 

»�صيما«  الدولية  واملوؤمترات  للمعار�س 

م دائمًا 
ّ
موفق طيارة اإىل »اأّن املعر�س يقد

�صات خمتلفة، 
ّ

كّل ما هو جديد يف تخ�ص

ال�صاد�صة  بدورته  املعر�س  يف  واجلديد 

هذا العام هو ان�صمام اخت�صا�س جديد 

اإليه وهو التدفئة والتربيد«.

يف  املوجودة  ال�رشكات  »اأكرث  وقال: 

من  وطنية  �رشكات  هي  املعر�س 

�صورية،  يف  بقيت  التي  ال�رشكات  �صمن 

�صاركت  لبنانية  �رشكات  اإىل  بالإ�صافة 

يف املعر�س ب�صكل مبا�رش اأو عرب وكالء 

�صوريني، و�رشكات من الإمارات، وكربى 

الطاقة  جمال  يف  ال�صينية  ال�رشكات 

عرب وكالء �صوريني. ومن اأبرز ال�رشكات 

التي  الكهرباء  احتاد  �رشكة  ال�صورية 

 45 شركة محلية وعربية وأجنبية شاركت تحضيرًا لمرحلة اعادة اإلعمار
دمشق تحتضن المعرض التخّصصي الدولي السادس للطاقة 
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قص شريط المعرض

Mets جناح رسالن وكيل شركة

ندوة متخصصة ضمها المعرض

من اليمين: دكتور حيان سلمان، فارس سعد، نصري خوري

عبد المنعم خليفة، الوزراء خليل،خربوطلي، والحمو، نصري خوري وفارس سعد في جناح مندلون

قطع قالب حلوى بالمناسبة

ما  كّل  لإنتاج  �صخمًا  م�صنعًا  متتلك 

يتعلق بتوليد الكهرباء وتوزيعها وجناح 

يف  الأكرب  هو  الكهرباء  احتاد  �رشكة 

تو  »باك  اأّن هناك �رشكة  املعر�س. كما 

وكال  اإيرانية،  �صورية  �رشكة  وهي  باك« 

لأول  املعر�س  يف  ت�صاركان  ال�رشكتني 

مرة.«

ونحقق  نكرب  اأن  »طموحنا  وا�صاف: 

يف  �صعارنا  وكان  النجاح  من  املزيد 

اإل  �صورية  يبني  »لن  املعر�س:  هذا 

يعمل  اأن  �صوري  لكّل  وفخر  ال�صوريون« 

و�صاحبة  العزيزة  �صورية  اأجل  من 

احل�صارة العريقة. وجع �صورية هو وجع 

املتاآمرون  رها 
ّ
دم وقد  املنطقة  لكّل 

بناءها  �صيعيدون  اأبناءها  لكن  بغبائهم 

لتعود اأف�صل مما كانت«.

خليفة
خليفة  املنعم  عبد  املهند�س  وحتدث 

عن  »مندلون«  ومدير �رشكة  �صاحب 

�صة 
ّ

املتخ�ص ال�رشكة  عمل  جمالت 

العازلة  والألواح  اجلاهزة  بالبيوت 

للبيوت اجلاهزة وامل�صت�صفيات واملدار�س 

بالإ�صافة  الالزمة،  الأك�ص�صوارات  مع 

الديكور. وقال:  اإىل ق�صم خا�س بهند�صة 

تعريف  م�صاركتنا  خالل  من  »نحاول 

مه 
ّ
تقد وما  بال�رشكة  امل�صتثمرين 

هذا  يف  ركزنا  وقد  الطاقة.  جمال  يف 

املعر�س على الألواح العازلة التي ميكن 

ونعمل  فوقها،  ال�صم�صية  الطاقة  حتميل 

ونطمح  دة 
ّ
املتجد الطاقة  مو�صوع  على 

اإعادة  مرحلة  يف  دور  لنا  يكون  اأن  اإىل 

الإعمار«.

ندوات متخصصة
�صةعن 

ّ
متخ�ص ندوات  املعر�س  ورافقت 

التجهيزات  يف  الطاقية  الل�صاقة  اأهمية 

الكهرباء  قطاع  وواقع  الكهربائية، 

و�رشورة  �صورية،  على  احلرب  خالل 

اإ�رشاك القطاع اخلا�س يف ال�صتثمار يف 

واأهمية  الكهرباء،  وتوزيع  توليد  جمايل 

الطاقة  ومكاتب خدمات  وجود �رشكات 

لقطاع  امل�صتقبلية  الروؤية  وعن  ودورها 

الت�رشيعية  والبيئة  �صورية،  يف  البناء 

قطاع  يف  لال�صتثمار  والتنظيمية 

بالطاقة  املياه  �صخ  واأنظمة  الكهرباء، 

يف  احلديثة  والتوجهات  ال�صم�صية، 

تر�صيد الطاقة، واأهمية حمطات التحويل 

جلودة  العربي  وامل�رشوع  الكهربائية، 

اأنظمة الطاقة ال�صم�صية.
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ر�صالة العراق

كرد�صتان  اإقليم  حكومة  اتخذت  اأن  ما 

العراقية، خطوات عملية نحو النف�صال 

اجلوار،  دول  قرعت  حتى  العراق،  عن 

وعلى راأ�صها تركيا واإيران طبول اإعالن 

التجارية  العقوبات  وفر�س  القطيعة 

وحدها  ميكنها  التي  والقت�صادية 

فر�س عزلة على الإقليم و�رشب موارده 

النفط وال�صياحة والتجارة وتدهور  من 

اأ�صواقه  يف  الأ�صعار  وت�صخم  عملته 

اجلوار  دول  اأن  وخا�صة  التجارية، 

مع  حدودها  اإغالق  �رشاحة  اأعلنت 

اأربيل يف حال النف�صال.

اأعلنته  ما  خرب  مير  اأن  غريبًا  لي�س 

�صحيفة تركية اأن اأنقرة قامت بتجميد 

ومل  تركيا،  يف  املالية  الإقليم  اأر�صدة 

ف�صيحة  يعترب  اأنه  رغم  �صجة  اأي  يرث 

بكل املقايي�س حلكومة اإقليم كرد�صتان 

ورئي�س الإقليم م�صعود الربزاين. 

لكن الرقم املعلن عن حجم هذه الودائع 

هذه  م�صادر  عن  كثرية  ت�صاوؤلت  يثري 

امل�صت�رشي  بالف�صاد  وعالقتها  الأموال 

يف كرد�صتان العراق مثلها مثل غريها 

من مناطق البالد املبتالة بهذا الوباء. 

العدالة  حزب  من  املقربة  فال�صحيفة 

عن  تتحدث  اأنقرة  يف  احلاكم  والتنمية 

دولر!!  مليار   15 بقيمة  اأر�صدة  جتميد 

وهو مبلغ ل ميكن التقليل من �صاأنه يف 

ظل ال�صائقة التي عاين منها املواطنون 

العراق  ال�صمايل من  الإقليم  الأكراد يف 

يف ال�صنوات الأخرية.

من املوؤكد اأن تركيا ل يحق لها م�صادرة 

»اوؤمتنت«  التي  الكردي  ال�صعب  اأموال 

الغمو�س  عن  النظر  وبغ�س  عليها 

الذي يحيط بهذه الأموال. لكن اجلوانب 

احل�صا�صة للخرب تكمن يف عدم الو�صوح 

ب�صاأن طبيعة هذه الأموال واجلهة التي 

ت�رشف على اإدارتها والأ�صخا�س الذين 

والغر�س  فيها  الت�رشف  حق  ميلكون 

من اإيداعها يف تركيا بالذات؟

غري اأن هناك اأ�صئلة مهمة يثريها اخلرب 

املفاجئ عن اأر�صدة الإقليم يف تركيا. 

اإذا كانت رئا�صة الإقليم حتتفظ يف تركيا 

دولر،  مليار   15 قيمتها  بوادئع  فقط 

فما هو حجم الودائع داخل الإقليم وكم 

تبلغ قيمة احل�صابات ال�رشية يف الدول 

الأخرى مثل دبي و�صوي�رشا واإيران التي 

مل يك�صف عنها حتى الآن؟

القت�صادية  القوة  اأوراق  وعن 

املحلل  ي�صري  الإقليم،  ميلكها  التي 

القت�صادي يف الإقليم، اأحمد قا�صم، اإىل 

اأن ال�صتثمارات الكردية يف تركيا، من 

اإقليم كرد�صتان فقط، ولي�س من الأكراد 

دولر،  مليار   100 على  تزيد  الأتراك، 

تبلغ ح�صة رئي�س حكومة الإقليم الذي 

ميلك �رشكة جهان التي لها 12 فرعًا يف 

تركيا، نيجريفان بارزاين، اأكرث من 50 

مليار دولر منها، وهي عر�صة للتوقف 

�صحب  اإىل  الأمر  و�صل  لو  والن�صحاب، 

ال�صتثمارات الرتكية وفر�س قيود على 

املعابر وت�صدير النفط واإيقاف م�رشوع 

خط الغاز.

من هنا جتب معرفة اأّن عوامل واأ�صباب 

الواقع   يف  هي  ال�صتفتاء  نحو  التوجه 

ال�صنوات  خالل  والف�صل  الف�صاد  لتغطية 

وب�صبب  الف�صاد،  اإدارة  يف  الأخرية 

بداأ  الذي  والإداري  املايل  الف�صاد 

طريق  من  الأموال  من  الكثري  ي�صتوعب 

النفط اأو املنافذ احلدودية اأو ال�صتيالء، 

على بع�س الأموال وغريها، لذلك فاإّن 

م�صكلة التوتر اأ�صا�صها اقت�صادي. ولذلك 

فاإن توجه الربزاين نحو ال�صتفتاء ي�صبه 

امل�صد�س  ففي  الرو�صية.  الروليت  لعبة 

حظه  يجرب  اأن  وعليه  واحدة.  طلقة 

بطلقة فارغة اأم بطلقة قاتلة؟ ويف بغداد 

وطهران وتركيا و�صورية ينتظرون يوم 

ال�صغط على الزناد!

الخريطة االقتصادية
لإقليم  القت�صادية  اخلريطة  تعتمد 

كرد�صتان، على ت�صدير النفط من خالل 

جيهان  ميناء  حتى  ممتدة  اأنابيب 

مبالغ  ت�صتثمر  تركيا  اأّن  كما  الرتكي، 

الإقليم،  يف  دولر  مليار   40 اإىل  ت�صل 

موزعة على قطاعات خمتلفة من بينها 

والت�صالت  والكهرباء  والغاز  النفط 

والت�صدير  التحتية  والبنى  والإ�صكان 

الغذائية  الإقليم  لحتياجات  اليومي 

ديون  بينها  ومن  امل�رشيف،  والقطاع 

بنحو 8 مليارات دولر يف ذمة حكومة 

كرد�صتان.

 6 بنحو  تقدر  ا�صتثمارات  ولإيران 

من العوامل التي دفعت البرزاني لالستفتاء..
الفساد المالي واإلداري

إقليم كردستان.. حصار اقتصادي ونفطي
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العراق،  كرد�صتان  يف  دولر  مليارات 

الوا�صعة  التجارة  حركة  عن  ف�صال 

مع  املتعددة  احلدودية  املنافذ  عرب 

 من 
ّ
الإقليم، كما اأّن قطاع ال�صياحة يعد

الإقليم،  كرد�صتان  اقت�صاد  اأ�صا�صيات 

ويعتمد عليه ب�صكل كبري واإغالق احلدود 

هذا  على  �صيق�صي  والإيرانية  الرتكية 

القطاع بالكامل ح�صب خرباء.

ل�صوؤون  الوزراء  رئي�س  نائب  ويك�صف 

عن  الأعرجي  ال�صابق،بهاء  الطاقة 

ذهاب ما يقارب 150 األف برميل يوميا 

الكرد�صتاين  الدميقراطي  حزبي  اىل 

والحتاد الوطني، اأن جميع احلكومات، 

الوزراء  رئي�س  حكومة  فيها  مبا 

حيدرالعبادي، تعلم بذلك.

العراقي  القت�صادي  اخلبري  ويوؤكد 

»منو  اأن  اأنطوان«،  جميل  »با�صم 

كرد�صتان  يف  وازدهاره  القت�صاد 

الأمني  بال�صتقرار  مرهون  العراق 

�صيبداأ  ذلك  فقد  حال  ويف  وال�صيا�صي، 

بالتاأثر وال�صح يف ال�صلع واملواد، ويبداأ 

املواطن بالتق�صف تخوفا من امل�صتقبل 

انكما�س  اىل  يوؤدي  وهذا  املجهول، 

القت�صاد ب�صكل عام«.

�رشكات  معظم  ان�صحاب  انطوان  توقع 

والعربية  الأجنبية  ال�صتثمارية 

يف  كرد�صتان  اإقليم  من  وال�صياحية 

الدول  بني  الربية  احلدود  اإغالق  حال 

اأن الإقليم �صيعاين من  املجاورة، مبينا 

اأزمة مالية خانقة يف حال فر�س الدول 

خ�صو�صا  اقت�صاديًا.  ح�صاراً  الإقليمية 

بـ  يقدر  الذي  النفط  ت�صدير  توقف  بعد 

بنحو 750 األف برميل يوميًا اىل الإيقاف 

الرتكي  جيهان  ميناء  اغالق  بعد  التام 

الذي يعد املنفذ الوحيد اأمام الإقليم. 

وراأت اخلبرية القت�صادية �صالم �صمي�صم 

اأن الأ�صعار يف الأ�صواق املحلية لإقليم 

كرد�صتان �صوف ت�صهد ارتفاعًا كبرياً يف 

عليه  القت�صادي  احل�صار  فر�س  حال 

من قبل تركيا واإيران، يف حني اأ�صارت 

اىل اأن الإقليم �صوف يت�رشر بن�صبة اأكرب 

من احل�صار الرتكي نظراً لوجود الكثري 

الرتكية  ال�صتثمارية  ال�رشكات  من 

العاملة يف كرد�صتان.

اأن  القت�صادية،  اخلبرية  واأو�صحت 

ب�صكل  توؤثر  القت�صادية �صوف  »الأزمة 

يعاين  الذي  املواطن  على  مبا�رش 

ب�صبب  املالية  الأزمة  من  م�صبق  ب�صكل 

منتظم  ب�صكل  الرواتب  �رشف  عدم 

دون  من  املا�صيتني  ال�صنتني  خالل 

احلكومة«،  يف  امل�صوؤولني  على  التاأثري 

م�صيفة باأن »امل�صوؤولني يف كرد�صتان 

التي  الكبرية  بالأموال  اأنف�صهم  نوا 
ّ

ح�ص

النفط  ت�صدير  خالل  من  ياأخذونها 

ال�صخ�صية  ح�صاباتهم  يف  وي�صعونها 

يف البنوك«.

تعداد األكراد يتراوح حسب 

عدة إحصائيات بين 25 و35 

م��ل��ي��ون ن��س��م��ة، وي��ع��ي��ش 

في  منهم  األك��ب��ر  ال��ق��س��م 

ت��رك��ي��ا )م���ا ب��ي��ن 12 إل���ى 15 

مليون نسمة، حوالى 20% 

ثم  ال��س��ك��ان(،  إجمالي  م��ن 

ماليين،   6 )ح��وال��ى  إي����ران 

العراق  ثم   )10% من  أق��ل 

ما  نسمة،  ماليين   4,69(

وأخيرا   )20% إل��ى   15 بين 

مليوني  م��ن  )أك��ث��ر  س��وري��ة 

نسمة، %15 من السكان(.
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اقت�صاد عربي

خالل  الأبرز  النه�صة  �صد  ملف  كان 

البحث  طاولة  على  الأخرية  الأعوام 

تهديد  حدود  تتعدى  التي  الأخطار  يف 

بني  التوتر  وبلغ  امل�رشي  املائي  الأمن 

اأبابا حدا مل يتورع فيه  واأدي�س  القاهرة 

ل  التي  احلرب  طبول  بقرع  التلويح  عن 

ما  يف  فقط  بها  التلويح  اأو  ذكرها  يرد 

يتعلق  ما  يف  اأي�صا  ولكن  ال�صد  يخ�س 

ملف  وهو  النيل  مياه  من  م�رش  بح�صة 

�صد  النظر عن وجود  بذاته ب�رشف  قائم 

النه�صة من عدمه. نهر النيل هو �رشيان 

كم�صدر  عليه  تعتمد  التي  مل�رش  احلياة 

للمياه بن�صبة 98 باملئة فيما ل يتخطى 

باملائة،   1 ن�صبة  عليه  اإثيوبيا  اعتماد 

وبح�صب اخلرباء فاإن عدد �صكان م�رش يف 

العام 2025 �صوف ي�صل اىل 120 مليون 

عليها  �صوف ترتتب  الزيادة  ن�صمة وهذه 

�صتحتاج  حيث  املاء  على  الطلب  زيادة 

م�رش اىل 86 مليار مرت مكعب من املياه 

اأي ما يزيد عن ح�صتها احلالية بنحو 30 

مليار مرتمكعب ويف حال مل تتوفر هذه 

الزيادة ف�صوف تن�صب حرب حتمية.

يف  قدمًا  اإثيوبيا  مت�صي  رويداً  رويداً 

على  النيل  منابع  على  النه�صة  �صد  بناء 

تتخوف  التي  م�رش  معار�صة  من  الرغم 

مياه  يف  التاريخي  ن�صيبها  تاآكل  من 

بداأت  اأنها  اإثيوبيا  اأعلنت  فعندما  النهر. 

تنفيذ م�رشوع �صد النه�صة الإثيوبي ك�صد 

مرت  مليار  و�صبعني  اأربعة  يحجز  عمالق 

النيل الأزرق ويولد �صتة  مكعب من مياه 

اآلف ميجاواط من التيار الكهربائي من 

احلو�س  دولتي  مع  تفاهم  �صابق  دون 

رد  كان   - وم�رش  ال�صودان   - الأخريني 

الفعل امل�رشي الراف�س للم�رشوع �رشيعًا 

مبواجهة  داً 
ّ
ومهد وراف�صًا  وغا�صبًا 

حا�صمة بينما اأيد ال�صودان اإثيوبيا واعترب 

اأن ال�صد �صيحقق له م�صالح وفوائد مائية 

و�صط  كله  ذلك  حدث  كهربائيا،  واإمدادا 

ال�رشاع  ت�صاعد  من  حقيقية  خماوف 

اإىل  تقود  ملواجهة  واإثيوبيا  م�رش  بني 

الوقت حدثت  حرب مياه. ولكن منذ ذلك 

�صيا�صية عديدة يف م�رش، وبعد  تغيريات 

اإىل  �صعى  احلكم  ال�صي�صي  حممد  توىل  اأن 

على  يقوم  جديد  منظور  من  الأزمة  حل 

النيل  مياه  ل�صتغالل  والتن�صيق  التعاون 

اإىل  اأدى  ما  احلو�س  دول  كل  مل�صلحة 

ما  املخاوف  اأن  رغم  الأزمة  فتيل  نزع 

لهذا  اجلانبية  الآثار  حول  قائمة  زالت 

املياه  كمية  على  املبا�رش  واأثره  ال�صد 

التي ت�صل م�رش، وم�رش لي�صت يف موقف 

ي�صمح لها بقبول اأي انخفا�س يف ح�صيلة 

ووجودها،  بل  الغذائي  اأمنها  ّد 
تهد النهر 

وو�صل م�رشوع التعاون بني دول احلو�س 

الثالث  الدول  وقعت  عندما  ذروته  اإىل 

حقائق تخشاها مصر بعد حجز إثيوبيا 74 مليار متر مكعب من النيل 
سد النهضة اإلثيوبي

شراكة في المياه أم قرع طبول الحرب؟
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اإعالن املبادئ الذي يكر�س حلل امل�صاكل 

بني دول اجلوار عرب احلوار والتعاون وهو 

م�رشوع رعاه روؤ�صاء تلك الدول.

وكان عبا�س �رشاكي، رئي�س ق�صم املوارد 

والدرا�صات  البحوث  معهد  يف  الطبيعية 

متّكن  قد  القاهرة،  جامعة  يف  الأفريقية 

الفعلي  غري  التخزين  حقيقة  ك�صف  من 

للمياه يف �صد النه�صة.

على  اأو�صكت  اإثيوبيا  اإن  �رشاكي:  وقال 

�صد  من  الأو�صط  اجلزء  بناء  ا�صتكمال 

�صبتمرب  اأيلول/  نهاية  خالل  النه�صة 

الأمطار  مو�صم  لنتهاء  ا 
ً
نظر املا�صي، 

وقلة تدفق املياه اأمام ال�صد بح�صب �صورة 

التقاطها  مت  التي  ال�صناعية  الأقمار 

وك�صفت عن حقيقة التخزين غري الفعلي 

اأمام ال�صد«.

 واأو�صح »�رشاكي«، اأن املخزون اأمام ال�صد 

لكرثة  حمتجزة  مياه  كميات  اإل  هو  ما 

مياه الأمطار وعدم قدرة ال�صد على مترير 

ما  املياه  اأن  اإىل  ا 
ً
م�صري الوافدة،  املياه 

زالت تتدفق من اأعلى اجلزء الأو�صط لل�صد 

ولي�صت بنف�س معدل ال�صهرين املا�صيني، 

الأمطار  باأن  تفيد  التوقعات  اأن  م�صيًفا 

اأيلول/ �صبتمرب  الغزيرة انتهت مع نهاية 

املا�صي ويف هذه احلال املياه ل متر من 

اأعلى اجلزء الأو�صط ومتر فقط من املمرات 

ما  ال�صد،  الأي�رش جل�صم  اجلزء  الأربعة يف 

يعني اأن ال�صد غري قادر على مترير مياه 

الفي�صان ولكن با�صتطاعته مترير كميات 

قليلة من املياه الوافدة من بحرية تانا.

املياه  من  املخّزن  اجلزء  اأن  اإىل  واأ�صار   

بالرت�صيح  يبداأ  الأعلى  واجلزء  يتناق�س 

اخلر�صاين  اجلزء  بناء  ت�صتكمل  اإثيوبيا  و 

اإىل  لي�صل  ال�صد  الأو�صط جل�صم  من اجلزء 

حوافه،  مع  ليتكامل  مرًتا   145 ارتفاع  

املياه  حجز  اإثيوبيا  ت�صتطيع  وبالتايل 

لرتفاع ي�صل لـ100 مرت بكمية ت�صل من 

ميثل  وهذا  مكعب  مرت  مليار   14 اإىل   10
التخزين احلقيقي.

 واأ�صاف خبري املوارد املائية، اأن اإثيوبيا 

عليها احرتام املفاو�صات مع م�رش واأل 

تبداأ يف الت�صغيل اإل بعد التو�صل اإىل اآلية 

للتعاون يف امللء الأول والتخزين، ويف 

اأمام خيارين  اإثيوبيا  هذه احلال ت�صبح 

ل ثالث لهما، واأن تقوم با�صتكمال اجلزء 

ت�صمح  فتحات  بعمل  وتقوم  الأو�صط 

بت�صغيل توربينني على م�صتوى منخف�س 

م�رش  مع  �صدام  يف  �صتدخل  وبالتايل 

مقابل اأن حتقق ا�صتفادة قليلة.

ت�صتكمل  اأن  هو  الآخر،  والحتمال   

التخزين  وتنتظر  ال�صد  بناء  اإثيوبيا 

حني  اإىل  للت�صغيل  املقبل  ال�صيف  يف 

الأول  للملء  واآلية  ملفاو�صات  التو�صل 

يف  دخولها  اإثيوبيا  لتتجنب  والتخزين، 

�صدام مع م�رش، منوًها باأن هناك دعوة 

اخلارجية  لوزير  الإثيوبي  اجلانب  من 

امل�رشي �صامح �صكري رمبا تتو�صل اإىل 

نتائج اإيجابية خالل الفرتات املقبلة.

8  حقائق؟
النيل  هبة  باأنها  القدم  منذ  م�رش  عرفت 

فقد ارتبط وجودها بهذا النهر الذي ميدها 

ب�رشيط طويل من الرتبة اخل�صبة املمتدة 

عرب ال�صحراء.

الربيطانية  التلغراف  �صحيفة  وذكرت 

موؤخرا اأن اأثيوبيا ت�صع اللم�صات النهائية 

على م�رشوع �صد النه�صة الذي تقيمه على 

النيل الأزرق.

اإمداداتها  تاأثريه على  وتخ�صى م�رش من 

اإىل موت  من املياه الأمر الذي قد يوؤدي 

اخل�صبة  الزراعية  اأرا�صيها  من  جزء 

وي�صغط على عدد �صكانها الكبري، والذي 

اأ�صارت الإح�صاءات موؤخرا اإىل اأن عددهم 

و�صل اإىل 104 ماليني ن�صمة. 

فما هو هذا ال�صد الذي يثري تلك املخاوف 

يف م�رش؟

فهل يجف نهر النيل يف م�رش ب�صبب �صد 

واقعا جديدا  ال�صد  يفر�س  وهل  النه�صة؟ 

على م�رش؟

يف ما يلي ثماين حقائق عن �صد النه�صة 

الأثيوبي اأو �صد الألفية الكبري:

1- البداية: منذ فرتة طويلة واأثيوبيا ت�صعى 
الحتياجات  ل�صعبها  يوفر  �صد  بناء  اإىل 

هذه  على  فعليا  تقدم  مل  ولكنها  املائية 

بناء  يف  بداأت  حيث  موؤخرا  اإل  اخلطوة 

ال�صد عام 2011.

منطقة  يف  ال�صد  يقع  املوقع:   -2
جافة  �صا�صعة  اأر�س  وهي  بيني�صانغول، 

على احلدود ال�صودانية تبعد 900 كيلو مرت 

�صمال غربي العا�صمة اأدي�س اأبابا.

3- االمتداد: وقد ر�صدت احلكومة الأثيوبية 
هذا  لبناء  الأرا�صي  من  وا�صعة  م�صاحة 

م�صاحة  على  امل�رشوع  ميتد  حيث  ال�صد 

تبلغ 1800 كيلو مرت مربع

�صد  ارتفاع  ويبلغ  اأفريقيا:  يف  االأكرب   -4
�صد  اأكرب  لي�صبح بذلك  170 مرًتا  النه�صة 

للطاقة الكهرومائية يف اأفريقيا.

 4.7 نحو  امل�رشوع  ويكلف  الكلفة:   -5
احلكومة  اأغلبه  مولت  دولر  مليارات 

اجلهات  بع�س  عن  ف�صال  الإثيوبية 

الإقليمية والدولية.

ال�صعة  وت�صل  التخزينية:  ال�صعة   -6
التخزينية لل�صد اإلـى 74 مليار مرت مكعب، 

و  م�رش  حل�صتي  تقريبا  م�صاوية  وهي 

ال�صودان ال�صنوية من مياه النيل.

7- وترية العمل: يعمل نحو 8500 �صخ�س 
�صاعة   24 مدار  على  امل�رشوع  هذا  يف 

ا.
ً
يومي

8- توليد الكهرباء: ولهذا ال�صد القدرة على 
توليد نحو �صتة اآلف ميجاواط من الطاقة 

الكهربائية، وهو ما يعادل ثالثة ا�صعاف 

املحطة  من  املولدة  الكهربائية  الطاقة 

الكهرومائية ل�صد اأ�صوان امل�رشي.
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توقيع اتفاقيات تجارية سعودية - روسية

امللك  ال�صعودي  العاهل  زيارة  خالل  والريا�س،  مو�صكو  وّقعت 

�صلمان بن عبدالعزيز لرو�صيا، حزمة اتفاقيات تعاون بني البلدين، 

من �صاأنها تعزيز العالقات القت�صادية والتجارية الثنائية.

�صندوق  لتاأ�صي�س  تفاهم  مذكرة  املربمة  التفاقيات  اأبرز  ومن 

بقيمة مليار دولر لال�صتثمار يف جمال التكنولوجيا، و�صندوق 

وقع  كما  الطاقة،  م�صاريع  يف  لال�صتثمار  القيمة  هــذه  مبثل 

القت�صادي  التعاون  لتعزيز  طريق  خارطة  على  اجلانبان 

والتجاري.

كذلك وّقعت رو�صيا وال�صعودية اأي�صا عقودا لتوريد اأنظمة ع�صكرية 

اإىل  الأنظمة باململكة،  ومذكرة تفاهم لنقل وتوطني تقنية تلك 

م�صاريع  يف  دولر  مليون   100 نحو  ل�صتثمار  اتفاقية  جانب 

البنى التحتية للموا�صالت يف مو�صكو و�صان بطر�صبورغ.

يف  للبرتوكيماويات  منتجة  �رشكة  اأكرب  »�صيبور«،  وقعت  كما 

رو�صيا، و�صندوق ال�صتثمار املبا�رش الرو�صي مذكرة تفاهم مع 

التعاون  فر�س  من  ال�صتفادة  حول  ال�صعودية  »اأرامكو«  �رشكة 

املمكنة يف رو�صيا وال�صعودية.

الرو�صي  الرئي�س  عقدها  قمة  بعد  التفاقيات  توقيع  وجــاء 

ال�صعودي امللك �صلمان بن عبدالعزيز  فالدميري بوتني والعاهل 

يف الكرملني مبو�صكو.

�صلمان، وو�صف  بامللك  الرئي�س بوتني  القمة، رحب  بداية  ويف 

زيارته اإىل رو�صيا باحلدث البارز، معربا عن ثقته باأنها �صتعطي 

زخما قويا لتطوير العالقات بني البلدين. بدوره ، اأعرب العاهل 

ال�صعودي عن تطلع بالده لتعزيز عالقاتها مع رو�صيا مبا يخدم 

ال�صالم والأمن والقت�صاد العاملي.

وتزامنت القمة مع انطالق منتدى ال�صتثمار الرو�صي- ال�صعودي 

ناق�س  حيث  وال�صعودية،  رو�صيا  من  �رشكة   200 نحو  مب�صاركة 

امل�صاركون اآفاق و�صبل تعزيز العالقات التجارية والقت�صادية 

بني البلدين. كما مت التفاق على  تاأ�صي�س جمموعة عمل معنية 

مبتابعة امل�صاريع ال�صتثمارية امل�صرتكة بهدف جتاوز العراقيل 

البريوقراطية.

وك�رش ويل العهد الأمري حممد بن �صلمان فرتة من ال�صمت بني 

التقى  2015 و2017،  البلدين بعدة زيارات مثمرة للكرملني يف 

�رشورة  الطرفان  فيها  واأكــد  بوتني،  الرو�صي  الرئي�س  خاللها 

توطيد ال�رشاكة ال�صعودية الرو�صية يف عدة اجتاهات.

»نيوم«
اأعلن الأمري حممد بن �صلمان 

�صعود، ويل  اآل  بن عبدالعزيز 

رئي�س  نائب  ال�صعودي  العهد 

الوزراء رئي�س جمل�س  جمل�س 

ال�صتثمارات  �صندوق  اإدارة 

م�رشوع  اإطــالق  عن  العامة 

 500 يتجاوز  بدعم  »نيوم«، 

اإطـــار  ويف  دولر،  مــلــيــار 

بتحول  الطموحة  التطلعات 

عاملي  منــوذٍج  اإىل  اململكة 

رائد.

إنخفاض
مل يطراأ تغري يذكر على اأ�صعار 

عقود النفط مع ح�صول ال�صوق 

يف  انخفا�س  من  دعــم  على 

اأكرب  ثاين  العراق،  �صادرات 

اأوبــك.  منظمة  يف  املنتجني 

اأن  لل�صحن  بيانات  واأظهرت 

�صادرات النفط هبطت مبقدار 

110 اآلف برميل يوميا ال�صهر 
املن�رشم.

إعمار
اأعلنت �رشكة اإعمار العقارية، 

اأنها تخطط لبيع 20 يف املائة 

للتطوير،  اإعمار  وحدتها  من 

طرح  اأول  يف  اجلاري  ال�صهر 

اخلطوة،  وتــاأتــي  اأويل.  عــام 

�رشكة  اأكـــرب  اأعــلــنــت  بعدما 

عقارية يف دبي، اأنها ح�صلت 

على موافقة امل�صاهمني لبيع 

30 باملائة.

نمو

اإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس  قـــال 

حمد  العاملية  اأبوظبي  �صوق 

نيوز  لـــ«�ــصــكــاي  الــ�ــصــايــغ 

ا�صتطاعت  ال�صوق  اإن  عربية« 

�رشكة   470 مــن  ــرث  اأك جــذب 

450 يف  بن�صبة منو جتاوزت 

املائة يف 2017.

خسائر
هناك  اإن  الــدويل  البنك  قال 

خ�صائر بقيمة 21 مليار دولر 

الأو�ــصــط  الــ�ــرشق  يف  �صنويا 

ب�صبب  ــا  ــي ــق ــري اأف ــال  ــم ــص و�

اإمــــدادات املياه  ــرة  عــدم وف

و�ــصــوء  ال�صحي  والــ�ــرشف 

الإدارة.

تمويل
املالية  دبــي  �صلطة  اأعلنت 

ولوائح  قوانني  اإ�صدارها  عن 

اجلماعي،  للتمويل  تنظيمية 

الأوىل  املبادرة  هذه  وتعترب 

املــنــطــقــة.  نــوعــهــا يف  مـــن 

قــطــاع  دعـــم  اإىل  وتـــهـــدف 

ال�رشكات ال�صغرية والنا�صئة.

تراجع 
اأعلن وزير التجارة وال�صناعة 

طــارق  املهند�س  املــ�ــرشي 

قابيل عن تراجع عجز امليزان 

و36  مليارا   32 من  التجاري 

مليارا   20 اإىل  دولر  مليون 

بن�صبة  دولر،  مليون  و133 

تراجع بلغت 37 يف املئة.

طيران
اأعـــلـــنـــت �ـــرشكـــة »نـــا�ـــس«  

اأنها  لــلــطــريان،  ال�صعودية 

اإىل  جديدة  رحــالت  �صتطلق 

قرن  ربــع  نحو  بعد  الــعــراق، 

الطريان  رحــالت  توقف  من 

اإىل  ــاري  ــج ــت ال ــعــودي  ــص ــ� ال

وقالت  العراقية.  املــطــارات 

ــا  ــه اأن بـــيـــان  الــ�ــرشكــة يف 

اإىل  جديدة  »رحالت  �صتطلق 

اجلمهورية العراقية«.

عودة
ـــة  ـــزراع ال وزارة  اأعـــلـــنـــت 

الإمـــــارات  اأن  ــة،  ــرشي ــ� امل

رفعت  والبحرين  والكويت 

احلظر عن ا�صترياد حا�صالت 

وواجهت  م�رشية.  زراعــيــة 

ال�صادرات الزراعية امل�رشية 

دول  حظرت  اأن  بعد  م�صاكل 

ــة ا�ــصــتــرياد  ــي غــربــيــة وعــرب

والفواكه  اخل�رشاوات  بع�س 
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6 مناطق صناعية في الساحل السوري

بنّيّ مدير املدن ال�صناعية يف وزارة الإدارة املحلية اأكرم احل�صن 

اأن الوزارة و�صعت حجر الأ�صا�س لعدد من املناطق ال�صناعية 

لها  التنفيذ  باأعمال  وبــداأت  ال�صوري  ال�صاحل  يف  واحلرفية 

وذلك بعد زيارة رئي�س جمل�س الوزراء اإىل حمافظتي طرطو�س 

مناطق   6 لإقامة  التقديرية  التكلفة  تبلغ  حيث  والالذقية، 

�صناعية وحرفية يف املحافظتني اأكرث من 5.3 مليارات لرية 

�صورية، مق�صمة اإىل 2.7 مليار لرية �صورية يف طرطو�س و2.6 

مليار لرية �صورية يف الالذقية.

واأو�صح احل�صن اأن املناطق ال�صناعية واحلرفية يف حمافظة 

تقديرية  بتكلفة  وحرفية  �صناعية  مناطق   3 هي  طرطو�س 

املنطقة  اإىل  وموزعة  �صورية،  لرية  مليار   2.7 من  اأكرث  تبلغ 

 7.5 م�صاحة  على  بدر  ال�صيخ  مدينة  يف  الأوىل  ال�صناعية 

�صورية،  لــرية  مليار  بحواىل  تقديرية  وبتكلفة  هكتارات 

الدريكي�س  مدينة  يف  الثانية  واحلرفية  ال�صناعية  واملنطقة 

�صورية،  لرية  مليون   779 وبتكلفة  هكتارات   4.5 مب�صاحة 

واملنطقة الثالثة تقع يف مدينة �صافيتا مب�صاحة 11 هكتاراً 

وبتكلفة 950 مليون لرية �صورية.

اأنه مت ر�صد العتمادات الالزمة لتنفيذ هذه املناطق  م�صيفًا 

وقد  املالية،  وزير  وقرار  الأعلى  التخطيط  جمل�س  خالل  من 

وت�صديقها  العام  القطاع  �رشكات  مع  التنفيذ  عقود  اإبرام  مت 

زمني  برنامج  �صمن   9/17 بتاريخ  املبا�رشة  اأوامر  واأعطيت 

التتبع لتنفيذ  200 يوم لكل منطقة، ومن خالل جولت  مدته 

التي  لكل منطقة  اخلا�صة  اللجان  مع  اللقاء  املناطق مت  هذه 

الإدارية ومع اجلهات املنفذة وكوادر  الوحدة  يرتاأ�صها رئي�س 

الإ�رشاف وتاأكيد  و�صع برامج زمنية م�صغوطة لنهاية العام 

لذلك  العام،  لهذا  ال�صتثمارية  املوازنة  من  العقود  هذه  كون 

ن�صعى اأن ن�صغط املدد الزمنية حتى يتم اإنفاق اأكرب مبلغ ممكن 

هذا العام.

ويف هذا اخل�صو�س اأ�صدر وزير الإدارة املحلية القرار /2249/ 

الذي منح مبوجبه الوحدات الإدارية العائدة ملحافظة طرطو�س 

م�صاهمة يف اإن�صاء املناطق ال�صناعية واحلرفية.

املبيدات  ب�صبب  م�رش،  من 

احل�رشية.

عجز
اأن  تتوقع احلكومة اجلزائرية 

يبلغ عجز ميزانيتها 9 باملئة 

من ناجتها املحلي الإجمايل 

تعتزم  كما  املــقــبــل،  الــعــام 

باملئة   25 بـ  اإنفاقها  زيــادة 

رغم ال�صغوط املالية الناجتة 

عن انخفا�س اإيرادات الطاقة.

فرص
ــاع الــنــ�ــصــيــج يف  ــط عـــرف ق

ــــوؤخــــرا بــعــ�ــس  املــــغــــرب م

�صهدت  اأن  بعد  النــتــعــا�ــس 

خالل  انخفا�صا  اإيـــراداتـــه 

وتعول  املا�صية،  ال�صنوات 

خطة  على  ذلك  يف  احلكومة 

تهدف   2015 عــام  اأطلقتها 

اإىل خلق مئة األف فر�صة عمل 

بحلول 2020.

منتدى
الــدورة  يف  امل�صاركون  بحث 

الــثــالــثــة ملــنــتــدى الــ�ــصــارقــة 

املبا�رش  الأجنبي  لال�صتثمار 

احلكومي  البــتــكــار  اأهــــداف 

وتاأثري التوجه نحو احلكومات 

ــى القــتــ�ــصــاد  ــة عــل ــرقــمــي ال

اأي�صا  ناق�س  كما  الــوطــنــي. 

الدور الذي توؤّديه �صل�صلة الكتلة 

حماية  يف  ت�صني«  »بلوك  اأو 

املدن الذكية وتطويرها.

تعاون
وبريطانيا  ال�صعودية  وّقعت 

املجالني  يف  تعاون  اتفاقية 

بعد  وذلك  والأمني،  الع�صكري 

قطر  توقيع  مــن  يومني  نحو 

مقاتلة  طائرات  ل�رشاء  اتفاقا 

بريطانيا  ووقعت  بريطانية. 

للتعاون  اتفاقية  وال�صعودية 

الــعــ�ــصــكــريــة  املـــجـــالت  يف 

اأفــادت  ما  بح�صب  والأمنية، 

ال�صعودية  الأنـــبـــاء  ــة  ــال وك

الر�صمية.

خطة
املركزي  البنك  حمافظ  اأعلن 

بن  عــبــداهلل  ال�صيخ  القطري 

يعد  البنك  اأن  ثاين  اآل  �صعود 

لتنظيم  ا�صرتاتيجية  خطة 

»اإن  وقـــال  املـــايل.  القطاع 

م�رشف قطر املركزي ب�صدد 

ال�صرتاتيجية  اخلطة  اإطــالق 

الثانية لتنظيم القطاع املايل 

تاأتي  والتي   -2022  2017
اجلهات  بني  التعاون  نتيجة 

الرقابية.

رفع
تعتزم العربية ال�صعودية رفع 

ــود  ووق البنزين  عــن  الــدعــم 

الطائرات الكريوزين يف �صهر 

وياأتي  اأق�صى،  كحد  نوفمرب 

البالد  دفعت  وقــت  يف  ذلــك 

من  احلد  اإىل  يهدف  بربنامج 

هبوط  اأعــقــاب  يف  النفقات، 

اأ�صعار النفط.

طلب
مولودت�صوف،  كرييل  اأعــلــن 

الرو�صي،  الطاقة  وزير  نائب 

طلب  �صتلبي   ، ــــوزارة  ال اأن 

م�صرتيات  ــادة  ــزي ب ــراق  ــع ال

ـــة. وقــــال  ـــاق ـــط مــــعــــدات ال

لل�صحافيني:  مولودت�صوف 

يعرب  العراقي  اجلانب  »اإن 

زيادة  يف  الكبرية  رغبته  عن 

ت�صدير  �ــرشكــات  مــ�ــصــاركــة 

واملق�صود  الطاقة،  مــعــدات 

املعدات.

دين
اأعلن البنك املركزي امل�رشي، 

اخلــارجــي  الــديــن  ن�صبة  اأن 

من   33.6% بلغت  لــلــبــالد 

مع  الإجمايل  املحلي  الناجت 

املا�صي.  يونيو  �صهر  نهاية 

ووفـــقـــا لـــه، ارتـــفـــع الــديــن 

 23.3 بنحو  مل�رش  اخلارجي 

 79 اإىل  لي�صل  دولر،  مليار 

مليار دولر مع نهاية يونيو 

.2017
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اقت�صاد دولي

اقت�صادية  دولية  لعقوبات  رو�صيا  تعر�صت 

احلواجز  هذه  من  الرغم  على  ولكن 

القت�صاد  �صخر  فقد  املفرو�صة  والعقوبات 

�صتالينغراد  مثل  احل�صار  عقلية  الرو�صي 

واأظهر مرونة معينة يف التعامل معها.

املتحدة  الوليات  يف  كثريون  ويعتقد 

اأن زيادة ال�صغط القت�صادي على  واأوروبا 

بوتني  فالدميري  الرئي�س  خِرج 
مُ
�صي رو�صيا 

رهانًا  كان  الواقع   يف  ولكنه  ال�صلطة،  من 

خاطئًا، فالأزمة القت�صادية التي واجهتها 

رو�صيا، اإن اأثرت على م�صتويات املعي�صة يف 

رو�صيا، فاإنها لن تق�صي على �صعبية بوتني، 

وعّزز  الغرب  جتاه  لهجته  من  �صعد  والذي 

�صتزداد  �صورة  وهي  الداخل،  يف  �صورته 

ر�صوًخا حتى لو �صهد اقت�صاد رو�صيا هبوًطا 

حاًدا باعتبار اأن ال�صغط القت�صادي يعترب 

موؤامرة من اخلارج.

العقوبات  ت�صتطع  مل  ذلك،  �صوء  ويف 

الحتادية،  رو�صيا  على  الظاملة  الأمريكية 

اأن توؤثر ب�صكل كبري على القت�صاد الرو�صي، 

العام  الأول من  الربع  بداأ ينتع�س منذ  الذي 

املالية  ق�صم  يف  الأ�صتاذ  وبح�صب  اجلاري. 

رو�صيا،  يف  اجلديد  القت�صاد  جامعة  يف 

الرو�صي  القت�صاد  فاإن  �صيبانوف،  اأوليغ 

اإذا  خا�صة  �صغرية،  ل�صدمة  يتعر�س  قد 

مور�صت  التي  لتلك  مماثلة  �صغوط  حدثت 

بحق اإيران يف جمال ت�صدير النفط، وعندها 

ذلك  جتاه  امل�صتثمرين  فعل  ردة  �صتكون 

الأمر �رشيعة وغا�صبة«.

تت�صح  حني  الأوروبي  الرّد  اأن  اإىل  ولفت 

تفا�صيل ومعامل العقوبات، هو الذي �صيعطي 

ال�صكل النهائي ملدى تاأثريها على القت�صاد 

الرو�صي.

تقرير البنك الدولي 
باأن  الدويل  البنك  عن  ال�صادر  التقرير  اأكد 

الركود،  مرحلة  جتاوز  الرو�صي  القت�صاد 

وعاد هذا اإىل النمو امل�صتقر. وتوقع التقريره 

اجلاري  العام  الرو�صي  القت�صاد  ينمو  اأن 

واملقبل بن�صبة 1.7  %، على اأن ينمو بن�صبة 

1.8  % يف العام 2019.
اأ�صعار  انتعا�س  اأن  الدويل  البنك  واأ�صاف 

النفط، التي تعد �صلعة اأ�صا�صية يف ال�صادرات 

الرو�صي،  لالقت�صاد  دعما  �صكل  الرو�صية 

ي�صاف اإىل ذلك ا�صتقرار موؤ�رشات القت�صاد 

الكلي.

وكان �صندوق النقد الدويل قد اأ�صدر تقريرا 

اإىل  يف وقت �صابق ح�صن من خالله نظرته 

ينمو  اأن  متوقعا  الرو�صي،  القت�صاد  منو 

%، وخالل    1.8 خالل العام اجلاري بن�صبة 

العام املقبل بن�صبة 1.6  %.

على  بوتني  الرئي�س  �صّدد  الجتاه،  هذا  ويف 

لتكون  اإ�صافية  اإجراءات  اتخاذ  �رشورة 

عام  بحلول  الرو�صي  القت�صاد  منو  وتائر 

القت�صاد  منو  متو�صط  من  اأعلى   2020
العاملي.

بوتني  فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  وكان 

القت�صادي  اإن  الع�رشين،  قمة  يف  قال  قد 

الرو�صي ينمو ب�صكل وا�صح. واأ�صاف بوتني 

اأن احتياطي البنك املركزي ينمو، كما زادت 

خرج من الركود.. ويحتفظ بربع احتياطي الغاز العالمي
البنك الدولي.. مؤشرات االقتصاد الروسي قوية
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اإيرادات امليزانية الرو�صية بن�صبة 40  % وهو 

ما يبعث على التفاوؤل.

معدل  اإن  القول  ميكن  ل  اأنه  بوتني  وتابع 

يرى  اأنه  اإىل  لفت  لكنه  متاما،  قوي  النمو 

ما يدعوه لالعتقاد باأن رو�صيا حتافظ على 

معدل منوها القت�صادي.

النمو  اأن  الرو�صي  الرئي�س  واأو�صح 

% عن مايو    3.1 القت�صادي قد زاد بن�صبة 

اأيار املا�صي.

 وكانت وكالة »فيت�س«، التي تقدم خدمات 

الت�صنيف  من  ح�صنت  قد  للم�صتثمرين، 

املا�صي  اجلمعة  وعدلته  لرو�صيا،  الئتماين 

من »م�صتقرة« اإىل »اإيجابية« لكن الت�صنيف 

على  موؤ�رش  يف   ،»-BBB« فئة  عند  بقي 

زيادة الثقة بالقت�صاد الرو�صي.

القت�صاد  حقق  التطور،  هذا  �صوء  ويف 

منوا  املا�صي  اأغ�صط�س/اآب  يف  الرو�صي 

تراجع  مع  ذلك  وترافق   ،%   2.3 ن�صبته 

%، وتعزيز    3.1 اإىل ن�صبة  معدلت الت�صخم 

الدولر  اأمام  مواقعها  الرو�صية  العملة 

واليورو.

الرو�صي،  القت�صادية  التنمية  وزير  وقال   

مع  اجتماع  خالل  اأوري�صكني،  مك�صيم 

الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتني: »اإن النمو 

يف اأغ�صط�س/اآب بلغ 2.3  %، مقابل 2  % يف 

الزراعي  القطاع  اأظهر  حيث  يوليو/متوز، 

نتائج �صيئة ب�صبب حال الطق�س«.

ال�صهر  انخف�س  الت�صخم  معدل  اأن  واأ�صاف 

املجال  يف  يف�صح  ما   ،%   3.1 اإىل  املا�صي 

جديد  خلف�س  الرو�صي  املركزي  البنك  اأمام 

يف  القرو�س  �صيحفز  ما  الفائدة،  ملعدلت 

القطاع امل�رشيف الرو�صي.

ا�صتمرار  اإىل  الرو�صي  الوزير  اأ�صار  كذلك 

وجود خماطر، يف املقام الأول هي خارجية 

يعد  الذي  النفط،  اأ�صعار  بتذبذب  ومرتبطة 

�صلعة اأ�صا�صية يف ال�صادرات الرو�صية.

وقال نيكيتا ما�صلنيكوف اخلبري وامل�صت�صار 

حت�صني  اإن  القت�صادية  التنمية  معهد  يف 

وكالة  قبل  لرو�صيا من  الئتماين  الت�صنيف 

للم�صتثمرين  اإيجابيا  موؤ�رشا  يعد  »فيت�س« 

�صهيتهم  من  �صيعزز  حيث  الأجانب، 

دعما  �صيقدم  كما  رو�صيا،  يف  للمخاطرة 

اإ�صافيا ل�صعر �رشف الروبل.

اأن �صعر �رشف العملة الرو�صية �صعد   يذكر 

الأخرية،  الآونة  يف  الأمريكية  العملة  اأمام 

الرو�صية  العملة  �صجلت  اجلمعة  يوم  ويف 

 60.34 الواحد، مقابل  57.50 روبال للدولر 

اأغ�صط�س/ �صهر  مطلع  الواحد  للدولر  روبل 

اآب املا�صي.

10 حقائق 
من  العامل  يف  الـ12  املرتبة  رو�صيا  حتتل 

وهي  الإجمايل،  املحلي  الناجت  ناحية 

ال�رشائية،  القوة  حيث  من  عامليًا  ال�صاد�صة 

يف  غاز  احتياطي  اأكرب  على  حتتوي  كما 

العامل، وهي اأكرب م�صدر له.

وت�صاوي م�صاحة رو�صيا �صطح كوكب بلوتو، 

فهي  الأر�س،  كوكب  بع 
مُ

�ص على  وت�صتحوذ 

مليون   17 مب�صاحة  العامل  يف  دولة  اأكرب 

كيلومرت مربعا.

راأ�س جبل  اإل  لي�صت  اخلم�س  احلقائق  وهذه 

اجلليد، فالدب الرو�صي يخبئ ربع احتياطي 

الغاز يف العامل، وتبلغ احتياطاته التي تعد 

الأكرب، 1.7 تريليون قدم مكعبة، وهو اأي�صا 

اأكرب م�صدر له.

واإ�صافة اإىل ارتكاز رو�صيا على قطاع النفط 

اأي�صا  تعتمد  فهي  اقت�صادها،  لدعم  والغاز 

�صادراته  فاقت  التي  الزراعة  قطاع  على 

الأ�صلحة العام املا�صي.

من جهتها، ت�صاهم �صناعة الأ�صلحة بن�صبة 

20  %، من اإجمايل وظائف ال�صناعة، اإ�صافة 
اإىل ت�صنيع الطائرات التي بدورها توفر اأكرث 

من 350 األف وظيفة.

رو�صيا  يف  الف�صاء  �صناعة  اأي�صا  وهناك 

وتوظف  �رشكة   100 من  اأكرث  ت�صم  والتي 

250 األف �صخ�س.
احتياطي  اأكرب  ب�صاد�س  رو�صيا  وحتتفظ 

طن   1500 نحو  بلغ  حيث  العامل،  يف  ذهب 

ل  بالذهب  اهتمامها  ولكن  املا�صي،  العام 

اأحد  تعد  كونها  فقط،  تخزينه  على  يقت�رش 

اأكرب منتجي املعدن النفي�س ومعادن اأخرى، 

وهي اأكرب منتج لالأملا�س يف العامل، اإذ ميثل 

25  %، من اإجمايل الإنتاج العاملي.
دولر  تريليون   1.3 بلغ  الرو�صي  القت�صاد 

قوة  اأقوى  �صاد�س  ولديه   ،2015 عام 

�رشائية يف العامل، اإل اأنه �صهد تباطوؤا خالل 

اأ�صعار  انخفا�س  اإثر  املا�صية  ال�صنوات 

النفط والعقوبات التي فر�صها عليه الحتاد 

الأوروبي.

لتخاذ  احلكومة  القت�صاد  ركود  دفع  وقد 

وتطبيق  الإنفاق  خف�س  ت�صمل  اإجراءات 

واإعادة  ليونة  اأكرث  �رشف  �صعر  �صيا�صة 

اإىل  الدويل  بالبنك  اأدى  ما  البنوك،  ر�صملة 

توقع تعافيه هذا العام ومنوه خالل الأعوام 

الثالثة املقبلة.

الكشف عن 

»ثورة كهرباء« عالمية

األك�صندر  الرو�صي،  الطاقة  وزير  ك�صف 

نوفاك، اأن �صوق الطاقة العاملية تتجه 

اإىل تطوير الكهرباء، مبا و�صفه »ثورة 

الكهرباء« التي جتري اليوم، من خالل 

تطوير تكنولوجيات جديدة.

يف  يتحدث  كان  الذي  نوفاك  وقال 

لل�صباب  الـ19  العاملي  املهرجان 

والطلبة: »نحن نعي�س يف زمن دعوين 

ظهرت  الكهرباء..  ثورة  قرن  اأ�صميه 

ولكن  �صنة م�صت،   100 منذ  الكهرباء 

ن�صهد حاليا منوا مطردا يف ا�صتهالك 

ال�صلطات  الكهربائية،  الطاقة  م�صادر 

تتجه اإىل تنمية هذا القطاع«.

واأ�صاف نوفاك:«النمو القت�صادي يف 

م�صحوبا  �صيكون  البلدان  من  العديد 

الكهرباء.  ا�صتهالك  يف  بزيادة 

التكنولوجيات  ظهور  وبالطبع، 

على  باحلفاظ  املتعلقة  اجلديدة 

التوقعات  الكهربائية، وكانت  الطاقة 

ا�صتهالك  منو  معدل  اأن  اإىل  ت�صري 

معدل  من  بكثري  اأقل  �صيكون  الطاقة 

منو القت�صاد العاملي«.

امل�صتقبل،  يف  �صتتغري  له،  ووفقا 

بطريقة  الطاقة  اإنتاج  هيكلية 

اأكرث  ملحة  �رشورة  الكهرباء  جتعل 

بطرق  الطاقة  ن�صتهلك  »اليوم  فاأكرث، 

التدفئة،  الوقود،  حرق  خمتلفة، 

الكمبيوتر  ا�صتخدام  احلرارية،  الطاقة 

يزيد  عام  كل  الخ،  املعلومات  ونقل 

ا�صتهالكنا للطاقة الكهربائية«.

الطاقة  على  الطلب  منو  وحول 

الكهربائية، راأى الوزير الرو�صي باأنه 

اأن  اعتربت  التي  التوقعات  �صيتجاوز 

�صيت�صاعف  العاملي  القت�صاد  »منو 

ا�صتهالك  �صينمو  بينما   ،2040 بحلول 

الطاقة بن�صبة 30  % فقط«.

تطور  ومع  اأنه  نوفاك  توقع  اإذ 

على  الطلب  �صينمو  التكنولوجيا، 

منو  مبعدل  الكهربائية  الطاقة 

حلول  مع  نف�صه  العاملي  القت�صاد 

2040 اأي مبقدار ال�صعف ولي�س بن�صبة 
30  % كما هو متوقع.
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اقت�صاد دولي

 قلق يسود مالكي أسهم 
ليغوالند للمتنزهات 

اإنرتتينمنت�س، مالكة  الأ�صهم يف �رشكة مريلن  انخف�صت قيمة 

ال�رشكة  اأعلنت  اأن  بعد  الرتفيهية،  للمتنزهات  ليغولند  �رشكة 

�صلبا على  اأثرت  الأخرية يف بريطانيا  الإرهابية  الهجمات  اأن 

اأعداد الزائرين.

»امل�صتويات  اإن  بريطانيا،  ومقرها  مــريلــن،  �رشكة  وقــالــت 

القيا�صية« من الهجمات يف اأوربا خالل هذا ال�صيف اأبطاأت من 

منو الإيرادات، لت�صل اإىل 0.3 يف املئة مقارنة بال�صيف املا�صي.

اإىل  التي ترجع  النفقات،  اأي�صا وارتفاع  ال�صيء  الطق�س  اأثر  كما 

على  بريطانيا،  يف  العمل  قانون  على  طــراأت  التي  التعديالت 

�رشكة مريلن.

وانخف�صت قيمة الأ�صهم بنحو 18 يف املئة، بعد حتديث التداول 

ملدة 40 اأ�صبوع، وحتى ال�صابع من اأكتوبر/ ت�رشين الأول اجلاري.

ويقول حمللون اإن تف�صري �رشكة مريلن لنخفا�س �صعبيتها يف 

جذب الزائرين يتناق�س مع الأرقام الر�صمية، التي تظهر اأن عدد 

الزائرين الأجانب اإىل بريطانيا ارتفع خالل ال�صيف.

اجلاري  العام  بقية  خالل  �صئيال  منوا  حاليا  ال�رشكة  وتتوقع 

 480 اإىل   470 بقيمة  باأكمله  للعام  اأرباحا  حتقق  واأن   ،2017
مليون جنيه ا�صرتليني، وهو اأقل مما يتوقعه املحللون وهو 490 

مليون ا�صرتليني.

ورغم ذلك قال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة مريلن، نيك فارين، اإنه ل 

يزال »واثقا مب�صتقبل ال�رشكة على املدى الطويل«.

ني�صان  اأبريل/  يف  اليابان  ليغولند  فرع  ال�رشكة  وافتتحت 

املا�صي، واأعلنت عن خطط لفتتاح متنزه جديد يف برمنغهام 

حتت ا�صم »بري غريلز« يف عام 2018.

كما وقعت �رشكة مريلن اتفاقا مع �رشكة اإنرتتينمت وان، لتطوير 

متنزهات ترفيهية بعنوان »بيبا بيغ« اأو اخلنزير بيبا.

ول يت�صمن التفاق بريطانيا اأو ال�صني، وقالت �رشكة مريلن 

اإنها تتوقع افتتاح مالهي »بيبا بيغ«، يف متنزهات ترفيهية 

داخل منتجعني العام املقبل، وكذلك متنزه م�صتقل خالل عام 

.2019
وتخطط ال�رشكة لتخفي�س النفقات، بقيمة مئة مليون ا�صرتليني 

اأمــوال  توفري  بهدف  وذلــك   ،2021 عام  وحتى   2018 عام  من 

لال�صتثمار يف اإن�صاء اأماكن اإقامة للعاملني وحت�صني الإنتاجية.

تضخم
ر�صمية  ــانــات  بــي اأظـــهـــرت 

وكالت  اإحــدى  عن  �صادرة 

نق�س  اأن  العاملية،  الأخبار 

ب�صكل  ــم  ــاه ــص � الــتــ�ــصــخــم 

الأجــــور  تـــراجـــع  كــبــري يف 

ح�صب  لــكــن  ــة،  الــربيــطــانــي

فاإن  امل�صتثمرين،  توقعات 

يعرف  �ــصــوف  اإنــكــلــرتا  بنك 

الفائدة  اأ�صعار  يف  ارتفاعا 

ع�رش  ــذ  مــن الأوىل  ــمــرة  ــل ل

�صنوات.

قفزة
قفزة  »البيتكوين«  �صعر  قفز 

اأعــلــى  �صجل  حــيــث  هــائــلــة 

5240 دولراً. ومتثل  م�صتواه 

عملة  »الــبــيــتــكــويــن«  عملة 

اإلكرتونية فقط وهي بحكمها 

ل تخ�صع لأي نظام م�رشيف.

تجريد
طلب  »اأوبـــر«  �رشكة  قدمت 

قــرار  بخ�صو�س  ا�صتئناف 

اإف.  منظمة لندن للنقل )تي. 

رخ�صتها  من  بتجريدها  اإل( 

�صدمت  وقد  بريطانيا،.  يف 

�رشكة  لندن  يف  النقل  هيئة 

قرارها  بعد  الأمريكية،  اأوبر 

خدمة  يف  اأوبــر  اأهلية  بعدم 

ورف�صها  ـــرة  الأج �ــصــيــارات 

جتديد رخ�صتها.

توجهات
التا�صع  الــدويل  املنتدى  يف 

ــرثوات  ال �صناديق  ملنظمة 

ال�صتثمارات  اأو  ال�صيادية، 

اأقيم  الذي  للدولة،  اململوكة 

يف كازاخ�صتان ، ناق�س اأكرث 

30 بلدا  200 م�صارك من  من 

املخاطر  لإدارة  نهجا جديدا 

والجتاهات اجلديدة

لال�صتثمارات.

إصالحات
ــني،  ــل ـــت جـــانـــيـــت ي ـــن اأعـــل

الحتياطي  جمل�س  رئي�صة 

الإ�صالحات  اأن  الحتـــادي، 

اأزمة -2007  بعد  نت 
مُ

�ص التي 

املايل  النظام  جعلت   2009
النمو  عرقلة  دون  من  اأقــوى 

القت�صادي واأن اأي تغيريات 

اأن تظل  يف امل�صتقبل ينبغي 

متوا�صعة.

نقاش
الفيدرايل  الحتياطي  يبداأ 

يناق�س  اجتماعا  الأمريكي 

رفـــع معدل  اإمــكــانــيــة  فــيــه 

مدفوعا  الأ�صا�صي  الفائدة 

ـــس الــعــمــل  ـــر� ــــادة ف ــــزي ب

والت�صخم، يف وقت ي�صهد فيه 

اأكرب اقت�صاد يف العامل منوا.

صفقة
الفرن�صية  رينو  �رشكة  وقعت 

اإيران  مع  �رشاكة  لل�صيارات 

يورو  مليون   660 ل�صتثمار 

ووقع  الإيرانية.  ال�صوق  يف 

اخــتــيــار الــ�ــرشكــة اجلــديــدة 

بالفعل  موجود  م�صنع  على 

بعد  على  �صافيه  مدينة  يف 

غرب  جنوب  كلم   120 نحو 

طهران،  الإيرانية  العا�صمة 

ــون مـــقـــرا لــلــمــ�ــرشوع  ــك ــي ل

تطويره  بعد  وذلك  امل�صرتك 

وحتديثه.

تنمية
ــلــت مــنــطــقــة الـــيـــورو 

ّ
ــج �ــص

جيدة  اقــتــ�ــصــاديــة  تنمية 

الــربــع  يف  تعادل0.6% 

ــعــام احلـــايل.  ــثــاين مــن ال ال

م�صاعفة  بن�صبة  وتفوقت 

التنمية يف  مقارنة مب�صتوى 

باملقارنة  املتحدة،  اململكة 

التي  الــعــام املــا�ــصــي،  مــع 

بني   2.1% بلغت  قد  كانت 

اأبريل ويونيو.

منع
بيع  منع  بريطانيا  رت 

ّ
قـــر

ال�صيارات وال�صاحنات  جميع 

العاملة  اجلــديــدة  ال�صغرية 
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 االقتصاد العالمي 
يتعافى بوتيرة سريعة

قال �صندوق النقد الدويل اإن القت�صاد العاملي يتعافى بوترية 

اأ�رشع.

وراجع ال�صندوق يف اأحدث تقرير له ب�صاأن القت�صاد العاملي 

توقعاته ال�صابقة، ويرى الآن اأن القت�صاد �صيحقق منوا اأقوى 

قليال من ال�صابق.

وتوقع ال�صندوق حاليا اأن يحقق القت�صاد منوا بواقع 3.6 % 

هذا العام، و3.7 % يف عام 2018.

الربيطاين  لالقت�صاد  الدويل  النقد  �صندوق  توقعات  وجاءت 

كما هي يف تقريره الذي اأ�صدره يف يوليو/متوز املا�صي، اإذ 

توقع تراجعا يف النمو من 1.8 % يف عام 2016 املا�صي اإىل 

1.7 % هذا العام واإىل 1.5 % يف عام 2018.
ورغم اأن بريطانيا متثل ا�صتثناء من منط ارتفاع وترية النمو 

يف تقييم �صندوق النقد الدويل، فاإن توقعات النمو لهذا العام 

�صمن  اآخرين  اقت�صاديني  من  اأقــوى  جــاءت  املقبل  والعام 

جمموعة الدول ال�صبع الكربى، وهما اليابان واإيطاليا.

ويعك�س تقييم �صندوق النقد الدويل ب�صاأن القت�صاد الربيطاين 

قيمة  انخفا�س  ب�صبب  ال�صتهالكي  الإنفاق  منو  يف  �صعفا 

اجلنيه ال�صرتليني وتاأثريه على الدخل احلقيقي املعدل بح�صب 

تدريجيا  الت�صخم  انخفا�س  يتوقع  فاإنه  الت�صخم. ومع ذلك، 

لي�صل اإىل الن�صبة التي ي�صتهدفها بنك اجنلرتا واملقدرة بـ2 %.

اإن هناك غمو�صا كبريا  التقرير  وعلى املدى املتو�صط، يقول 

التوقعات  هذه  و�صتعتمد  بريطانيا،  يف  النمو  توقعات  ب�صاأن 

جزئيا على العالقة القت�صادية اجلديدة مع الحتاد الأوروبي 

)بعد خروج بريطانيا منه( وم�صتويات اأي زيادة يف احلواجز 

اأمام التجارة والهجرة والن�صاط املايل عرب احلدود.

اأكرب  وجــاءت  البلدان،  من  للعديد  النمو  توقعات  وارتفعت 

العام لكندا ورو�صيا )وهو ما يعود  تغيريات يف توقعات هذا 

تزال  ل  حيث  والــربازيــل  النفط(  اأ�صعار  ا�صتقرار  اإىل  جزئيا 

مقابل  حت�صنا  �صهد  النمو  لكن  ما  حد  اإىل  �صعيفة  ــام  الأرق

النكما�س احلاد خالل العامني املا�صيني.

اأي�صا،  النمو  تراجع  حــالت  من  قليال  عــددا  التقرير  و�صجل 

منع  احلكومة  لقرار  امل�صتمرة  التاأثريات  ب�صبب  الهند  اأبرزها 

تداول بع�س العمالت املحلية.

»البنزين  التقليدي  بالوقود 

والـــديـــزل»، وذلـــك اعــتــبــاراً 

وك�صفت   .2040 الــعــام  مــن 

هذا  ظل  ويف  اأنها  بريطانيا 

باملركبات  �صتكتفي  الإجراء 

احلفاظ  اأجل  من  الكهربائية 

خف�س  و�صمان  البيئة  على 

التلوث.

إتفاق
ــة  ــي ــال ــــــر امل يــــرغــــب، وزي

هاموند،  فيليب  الربيطاين 

اإىل  الـــ�ـــرشكـــات  ــل  بــتــو�ــص

والحتــاد  املــوحــدة  ال�صوق 

بعد  عامني  خالل  اجلمركي 

خروج بريطانيا من الحتاد 

ــــــي »بــريــكــ�ــصــيــت«.  الأوروب

ــود  ـــــه ي ــــر اأن هـــامـــونـــد ذك

فاإن  لذلك  �صهال،  انف�صال 

�صيحافظ  النــتــقــال  اتــفــاق 

مع  التجارية  العالقات  على 

بروك�صل ملدة عامني. 

أرباح
�صام�صوجن  �ــرشكــة  ــت  قــال

ازدهــار  اإن  لالإلكرتونيات 

الذي  الذاكرة  رقائق  �صوق 

اأربــاح  حتقيق  اإىل  قــادهــا 

قيا�صية يف الربع الثاين من 

العام �صي�صتمر على الأرجح 

و�صط  ــثــالــث،  ال ــع  ــرب ال يف 

با�صتفادة  وا�صعة  توقعات 

مبيعات  مــن  الإيـــــــرادات 

�صا�صات اأو.اإل.اإي.دي لآبل.

إختبار
اإيجاد  اأي�صلندا  ا�صتطاعت 

حــلــول يف بــاطــن الأر�ــــس، 

جديدة  تقنية  تخترب  فهي 

حلفر الآبار لأعماق ت�صل اإىل 

خم�صة كيلومرتات وت�صتخرج 

طاقة ت�صل حرارتها اإىل 500 

تنفيذ  مت  اإذا  مئوية،  درجــة 

�صتزيد  يــجــب،  كما  الــفــكــرة 

الكهرباء  توليد  ن�صبة  مــن 

املعدل  فوق  مرات  ع�رش  اإىل 

الطبيعي لالإنتاج«.

قواعد
ذكـــرت �ــرشكــات طـــريان اأن 

ت�صمل  جديدة  اأمنية  قواعد 

للركاب  اأدق  فح�س  عمليات 

�صت�رشي على جميع الرحالت 

ـــات  ـــولي ال اإىل  املــتــجــهــة 

املــتــحــدة وذلـــــك امــتــثــال 

الغر�س  حكومية  ملتطلبات 

ــر حمل  ــظ ــب ح ــن مــنــهــا جت

املحمول  الكمبيوتر  اأجهزة 

يف املق�صورات.

قيود
اأمريكيون  م�صوؤولون  ذكــر 

الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  اأن 

دونـــالـــد تـــرامـــب �ــصــتــوؤجــل 

طلبات  مع  التعامل  موؤقتا 

معظم الالجئني من 11 دولة 

يف  املخاطر  عالية  تعتربها 

ا�صتقبال  �صت�صتاأنف  حــني 

لجئي دول اأخرى. ما ي�صمح 

لبع�س الالجئني املوجودين 

بالتقدم بطلبات للم �صملهم.

تفتيش
دبليو  اإم  بــي  �رشكة  ـــدت  اأّك

جرى  الرئي�صي  مكتبها  اأن 

تفتي�صه من قبل م�صوؤولني يف 

يحققون  الأوروبـــي  الحتــاد 

تكتالت  بــوجــود  مــزاعــم  يف 

احتكارية بني خم�س �رشكات 

ال�صيارات.  ل�صناعة  اأملانية 

اإم  »بي  هي  ال�رشكات  وهذه 

وفولك�صفاغن  وداميلر  دبيلو 

وبور�صه ومر�صيد�س«. 

توقف
�رشكة  ــاأن  ب تقارير  اأفـــادت 

�صيفرون للنفط اأوقفت ب�صفة 

موؤقتة حفريات النفط والغاز 

العراق،  كرد�صتان  اإقليم  يف 

ــرات  ــوت ــت ال ــــك يف ظـــل  وذل

الأخرية يف املنطقة.

ويف �صبتمرب/ اأيلول املا�صي، 

كانت ال�رشكة قد حفرت البئر 

العراق  كرد�صتان  يف  الأوىل 

بعد توقف دام �صنتني.



معار�ض وموؤتمرات

معرض االعراس
يقام يف البيال 

)promofair )من تنظيم 
من 9-12 ت�رشين الثاين 217

معرض الكتاب الفرنكوفوني
يقام يف البيال

)من تنظيم املركز الثقايف الفرن�صي يف لبنان وال�صفارة الفرن�صية(

من 3-12 ت�رشين الثاين 2017

معرض بيروت للطهي
يقام يف البيال

)Hospitality services )من تنظيم

من -16 18 ت�رشين الثاين 2017

معرض الشكوال
يقام يف البيال

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
)Hospitality services )من تنظيم

من -16 18 ت�رشين الثاين 2017

معرض فن العيش
يقام يف الفوروم دو بريوت

)SPM Fair )من تنظيم
من 29 ت�رشين الثاين – 2 كانون الول 2017

معرض المشروبات 
يقام يف البيال

)Hospitality services )من تنظيم

ت�رشين الثاين 2017

معرض المفروشات
يقام يف الفوروم دو بريوت

)SPM Fair )من تنظيم
ت�رشين الثاين 2017

المانيا/هانوفر
معر�س املو�صة والرفاهية

)Artaaj Axhibitions )من تنظيم

من 2-4 ت�رشين الثاين 2017

المانيا/ميونيخ
معر�س املن�صوجات والقم�صة

)Design + Development Gmbh )من 

تنظيم

من -8 9 ت�رشين الثاين 2017

المانيا/ميونيخ
معر�س النبيذ

)Meininger Verlag )من تنظيم

من 10-12 ت�رشين الثاين 2017

المانيا/ هانوفر
الورو  املنطقة  يف  الزراعة  موؤمتر 

متو�صطية العربية 

)EMA )من تنظيم

13 ت�رشين الثاين 2017

المانيا/ميونيخ
معر�س اللكرتونيات

)Messe munchen )من تنظيم

من 14-17 ت�رشين الثاين 2017

المانيا/ فرنكفورت
معر�س اآلت الطباعة الثالثية البعاد

 messago messe Frankfurt Gmbh  (

)من تنظيم

من -14 17 ت�رشين الثاين 2017

االمارات/ دبي
معر�س املن�صوجات ولوازمها

)Nihalani Events Management )من 
تنظيم 

من -1 3 ت�رشين الثاين 2017

االمارات/ العين
معر�س املالب�س العربية التقليدية

)Al bader Exhibition organizers )من 

تنظيم 

من 6-11 ت�رشين الثاين 2017

االمارات/ دبي
معر�س اليخوت

 Informa Middle East Exhibitions  (

)من تنظيم 

من -28 29 ت�رشين الثاين 2017

االمارات/ دبي
معر�س البناء ومعداته

 dmg events middle east، asia and(

Africa )من تنظيم
من -26 29 ت�رشين الثاين 2017

 معارض ومؤتمرات في العالم 
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ايران/طهران
املعر�س الدوىل احلادى ع�رش ل�صناعات 

اخلبز والطحني

يقام يف طهران مبدينه املعار�س 

 The 11th International  : معر�س 

 Flour & Bakery Industry
 )Exhibition )ibex 2017 
 http://ibex.ir/en/index.php : موقع 

التى �صتقام من 23 اىل 26 نوفمرب 2017 

البحرين/ المنامة
معر�س املجوهرات والحجار الكرمية

 Arabian Exhibition Management(
)من تنظيم 

من -21 25 ت�رشين الثاين 2017

تركيا/ اسطنبول
معر�س وموؤمتر الغاز الطبيعي

)Hhb Expo )من تنظيم

من -2 3 ت�رشين الثاين 2017

تركيا/ اسطنبول
معر�س وموؤمتر القمار ال�صناعية

)Medyacity )من تنظيم 

من -9 10 ت�رشين الثاين 2017

تركيا/ اسطنبول
معر�س الحذية

)CNR Holding )من تنظيم

من -15 18 ت�رشين الثاين 2017

السعودية/ جدة
معر�س الهند�صة الداخلية

)من   Reed Sunaidi Exhibitions(

تنظيم

من 6-9 ت�رشين الثاين 2017

السعودية/ جدة
معر�س املفرو�صات والدوات املنزلية

)من   Reed Sunaidi Exhibitions(

تنظيم

من 6-9 ت�رشين الثاين 2017

السعودية/ جدة
معر�س املاأكولت وامل�رشوبات

)من   Reed Sunaidi Exhibitions(

تنظيم

من 12-15 ت�رشين الثاين 2017

فرنسا/ باريس
معر�س الهند�صة والبناء

)reed expositions France )من تنظيم 

من -6 10 ت�رشين الثاين 2017

فرنسا/ باريس
معر�س القم�صة 

)premiere vision S.A )من تنظيم 

من 14-15 ت�رشين الثاين 2017

قطر/ الدوحة  

معر�س الهند�صة الداخلية

 dmg events Middle east، Asia and(

Africa )من تنظيم
من -13 15 ت�رشين الثاين 2017

قطر/ الدوحة
معر�س اليخوت

)Almannai Events )من تنظيم

من 28 ت�رشين الثاين اىل 2 كانون الول 

2017

اليونان/ اثينا
الدول  بني  القت�صادي  التعاون  موؤمتر 

الوروبية والعربية

القت�صاد  جمموعة  تنظيم  )من 

والعمال(

من 9 - 10  ت�رشين الثاين 2017
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فر�ض عمل

  فرص عمل 
باكستان 

متخ�ص�صة  باك�صتانية  �رشكة   -

ب�صنع وت�صدير ال�صلع القطنية واغطية 

منتجاتها  ت�صويق  اىل  ت�صعى  ال�رشة، 

يف ال�صوق اللبنانية.

لالت�صال:

Falcon textiles
هاتف: 922132442534+

فاك�س: 922132442537+

بريد   :Falcontex@cyber.net.pk
الكرتوين

www.falcontextiles.com.pk : موقع 
الكرتوين

بلغاريا
بلغارية  �رشكة   -  varnawest
اطالق  تعتزم  �صناعية  تطورمناطق 

م�رشوع 

عالقاتها  لتوطيد  وت�صعى  ال�صناعي، 

مب�صتثمرين اجانب.

لالت�صال:

 National company Industrial
zones

مينا فاليفا
هاتف: 35952603894+

فاك�س: 35952622361+

بريد   :Izvz.varna@gmail.com
الكرتوين

                     Or mina_valeva@mail.bg     

www.nciz.bg  موقع الكرتوين: 

بتطوير  بلغارية متخ�ص�صة   �رشكة 
تتطلع  ليف�صكي،  يف  �صناعية  مناطق 

مب�صتثمرين  عالقتها  تعزيز  اىل 

وم�صنعني.

لالت�صال:

Choice limited
جورجي كارادجوف

هاتف: 35965082448+

فاك�س: 35965083195+

oblevski@abv.bg بريد الكرتوين: 

بتطوير  بلغارية متخ�ص�صة   �رشكة 
تطوير  اىل  ت�صعى  ال�صناعية،  املناطق 

منطقة  يف  ولوج�صتي  �صناعي  جممع 

بلوفريف وتبحث عن �رشكاء.

لالت�صال:

Project group
داين بالكوفا

هاتف: 35932636788+

بريد   dani@projestgroup.com
الكرتوين:

موقع   :www.projestgroup.com
الكرتوين

تركيا
با�صترياد  متخ�ص�صة  تركية  �رشكة 

وزراعية  غذائية  مواد  وت�صدير 

وجتار  �رشكاء  عن  تبحث  وكيميائية، 

لبنانيني.

لالت�صال

Berksa dis ticaret
Textile ve gida san.ve tic. A.S

هاتف: 902826525227+

بريد   :s.ene@salengroup.com
الكرتوين

    or s.ene@berksa.com.tr        
موقع   :www.salengroup.com

الكرتوين

or www.berksa.com.tr    

تونس
بت�صدير  متخ�ص�صة  تون�صية  �رشكة   -

اقامة �رشاكات مع  تود  الزيتون،  زيت 

جتار وموردين من لبنان.

لالت�صال:

TopoLiva
هاتف: 21675671521+

بريد   :  export@topoliva.com
الكرتوين

www.topoliva.com: موقع الكرتوين

 �رشكة تون�صية متخ�ص�صة بت�صدير 
بدخول  ترغب  املعلبة،  الغذائية  املواد 

ال�صوق اللبنانية عرب وكالء وجتار

لالت�صال:

Manar thon
هاتف: 21671947770+

Azizb.manarthon@horchani.
com: بريد الكرتوين

موقع   :www.manarthon.com
الكرتوين 

رومانيا
ب�صنع  متخ�ص�صة  رومانية  �رشكة   -

مع  �رشاكة  لقامة  ت�صعى  امل�صخات 

جتار لبنانيني.

لالت�صال:

AVERSA Manufacturing
aversa@aversa.ro: بريد الكرتوين

www.aversa.ro: موقع الكرتوين

سلوفاكيا
- �رشكة �صلوفاكية متخ�ص�صة بتطوير 

الت�صالت  منتجات  وتوزيع  و�صنع 

الال�صلكية ذات النطاق العري�س، تبحث 

عن �رشكاء لبنانيني.

لالت�صال:

Zadako
هاتف: 421264531086+

بريد   :  zadako@zadako.com
الكرتوين

www.zadako.com: موقع الكرتوين

الصين
ب�صنع  متخ�ص�صة  �صينية  �رشكة 

الكهربائية  واملراوح  الثلج  برادات 

ت�صعى  املياه،  وبرادات  وال�صخانات 

لإقامة م�صاركة مبروجني حمليني.

لالت�صال

 Zhejiang heart & heart electric
cen yumbo

هاتف: 8657463592812+

فاك�س: 8657463579552+

cyb@xin.us: بريد الكرتوين
www.xin.us: موقع الكرتوين
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ب�صنع  متخ�ص�صة  �صينية  �رشكة   
عن  تبحث  والتربيد  التكييف  معدات 

م�صتوردين

لالت�صال:

Guangzhou wanbao group
Liu yin

هاتف: 86862089010088+

فاك�س: 86862089092989+

بريد   :liuyin@gzwanbao.cn
الكرتوين 

www.gzwanbao.cn: موقع الكرتوين

ب�صنع  متخ�ص�صة  �صينية  �رشكة   
مكربات  مثل  والفيديو  ال�صوت  معدات 

ال�صوت واجهزة ال�صتقبال والتوا�صل، 

ف�صاًل عن منقيات الهواء، وال�صخانات 

عالقة  لإقامة  ت�صعى   ، الكهربائية 

مل�صتوردين.

لالت�صال:

 China electronics Zhuhai tong
min

هاتف: 867563266888+

فاك�س: 867563368833+

zhceiec@eeiec-zhuhai.com:  بريد 
الكرتوين

موقع   :www.ceiec-zhuhai.com
الكرتوين

Supor  - �رشكة �صينية متخ�ص�صة 
ب�صنع معدات املطابخ 

مب�صتوردين  عالقة  لقامة  ت�صعى 

لبنانيني

لالت�صال:

 Zhejiang super electrical
 appliances manufacturing

chen biyun
هاتف: 8657186858696+

فاك�س: 8657186858880+

cbyun@super.com:  بريد الكرتوين
www.super.com : موقع الكرتوين

كاميرون
- �رشكة كامريونية متخ�ص�صة ب�صنع 

الزيوت  انواع  ال�صكر وخمتلف  وجتارة 

ال�صوق  دخول  يف  ترغب  واملك�رشات، 

اللبنانية عرب �رشكاء

لالت�صال:

DUQAA
www.duqaa.com: موقع الكرتوين

هولندا
ب�صنع  متخ�ص�صة  هولندية  �رشكة 

وال�صجالت  الربط  ادوات  وتوزيع 

الال وتقنية 

م�صوقني لبنانيني:

لالت�صال: 

Senco emea
هاتف: 31320295500+ 

بريد   :www.senco-eamea.com
الكرتوين

اليمن
بت�صويق  متخ�ص�صة  ميينية  �رشكة 

واحلقائب،  والحذية  اجلاهزة  اللب�صة 

والهدايا  اللعاب  عن  ف�صاًل 

والك�ص�صوارات وم�صتح�رشات التجميل، 

ترغب باإقامة عالقة مب�صنعيني وجتار 

لبنانيني

لالت�صال:

The commercial broker house
هاتف: 967734417006+

بريد   :  Broker.house5@gmail.com
الكرتوين

اليونان
بت�صدير  متخ�ص�صة  يونانية  �رشكة 

اىل  ت�صعى  وال�صابون،  الغذائية  املواد 

يف  وموردين  بتجار  عالقتها  توطيد 

لبنان.

لالت�صال

Alice export
بريد   :  alikimariastoo@gamil.com

الكرتوين

بانتاج  متخ�ص�صة  يونانية  �رشكة   
عالقاتها  توطيد  اىل  ت�صعى  النبيذ، 

بكبار امل�صتوردين اللبنانيني.

لالت�صال

Repanis Estate
هاتف: 302106837390+

exports@repanis.gr: بريد الكرتوين
www.repanis.gr : موقع الكرتوين

Ets Zang Company
هاتف: 23733216407+

فاك�س: 23733210000+

بريد   :  Soyapalm.ltd@gmailcom
الكرتوين

مصر
بت�صدير  متخ�ص�صة  م�رشية  �رشكة 

ال�صوق  بدخول  ترغب  الغذائية،  ال�صلع 

اللبنانية عرب وكالء وجتار

لالت�صال:

Bisegypt-food
هاتف: 201224409802+

mohamedabdu@bisegypt.food.

com : بريد الكرتوين

ب�صنع  متخ�ص�صة  م�رشية  �رشكة   
والزجاج  واللواح  الكيماوية  املواد 

جتار  مع  �رشاكات  اقامة  تود  والورق 

وم�صوقني لبنانيني

لالت�صال:

Dr. Ibrahim Hassan Group
فاك�س: 20224722988+

IbrahimHassanGroup@hotmail.
com: بريد الكرتوين

www.dr.IbrahimHassanGroup.

wix.com: موقع الكرتوين

الهند
ب�صنع  متخ�ص�صة  هندية  �رشكة   -

باحلجر،  املك�صوة  وامل�صابك  املرا�صي 

تبحث عن �رشكاء لبنانيني

لالت�صال:

Canco Fasteners
هاتف: 911142525500+

 :Sales11@cancofasteners.com
بريد الكرتوين

موقع   :www.cancofasteners.com
الكرتوين

 �رشكة هندية رائدة ب�صنع وت�صدير 
والزجاجيات  احلرفية  املنتجات 

عن  تبحث  احلدائق،  واك�ص�صوارات 

مفرو�صات  من  ملنتجاتها  م�صتورد 

للبيئة  �صديقة  وا�صاءة  ومنحوتات 

واك�ص�صوارات تقليدية.

لالت�صال:
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Wireless is more 
From the makers of the world’s first Bluetooth® headset

More freedom
Jabra Elite Sport

More design
Jabra Eclipse

More potential
Jabra Sport Pulse

Special Edition

More intelligence
Jabra Sport Coach

Special Edition

More confidence
Jabra Sport Pace

More rhythm
Jabra Move
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