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الإفتتاحية

نفط وإعمار.. وأمل!

�شتطرح موافقة جمل�ض الوزراء اللبناين، يف الرابع ع�رش من كانون االأول/ دي�شمرب، على عر�ض ال�شتك�شاف واإنتاج النفط والغاز 

يف البحر عام 2019، واملقدم من قبل احتاد �رشكات )ت�شم توتال الفرن�شية واإيني االإيطالية ونوفاتك الرو�شية(، ملنطقتني،4 و9.. 

�شتطرح اأ�شئلة عديدة من قبل اخلرباء عن حقيقة وجدوى االأرقام التي طرحها وزير الطاقة �شيزار اأبي خليل، وعما اإذا كانت ح�شة 

الدولة من االأرباح ال�شافية والتي �شترتاوح بني 55 % و63 % يف الرقعة رقم 4 وبني 65 % و71 % يف الرقعة رقم 9، �شتكون اأرقامًا 

حقيقة؟

ال �شك اأن لبنان يقع يف حو�ض بالد ال�شام �رشقي البحر املتو�شط حيث جرى اكت�شاف عدد من حقول الغاز منذ عام 2009 مثل حقلي 

»لوثيان« و»متار« الواقعني يف املياه الفل�شطينية املحتلة بالقرب من منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان. 

وت�شل احتياطات النفط والغاز يف املياه اللبنانية »اإىل نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط ال�شائل. 

ويبقى ال�شوؤال عن كيفية اال�شتفادة االقت�شادية من هذه الرثوة للدولة اللبنانية يف ظل ان�شغالها باحل�ش�ض عن الهم االقت�شادي 

للمواطنني؟

ويف حال ا�شتخراج النفط اأو الغاز من لبنان في�شبح للدولة طاقة حملية، وي�شبح لديه توفري على خزينة الدولة وامل�شتهلك، فلبنان 

ي�شتورد ما يقارب 150 مليون طن �شنويًا، كما اأن اال�شتهالك الفردي للطاقة من خالل عملية النقل ميثل 9 % من اإنفاق االأ�رشة، 

ولهذا يرى اخلرباء اأن اكت�شاف النفط والغاز �شي�شهم يف تطوير بنية االقت�شاد اللبناين وحتوله نحو قطاعات جديدة مرتبطة ب�شناعة 

النفط والغاز.

واإذا كان من املبكر احلديث عن حدوث نهو�ض اقت�شادي يف لبنان نظراً لالنعكا�شات ال�شلبية للتوترات ال�شيا�شية واالأمنية االإقليمية 

الن�شاط االقت�شادي، ولكن هذا  االإمكان حت�شني  الدين احلريري، حتاول قدر  ال�شنوات املا�شية، فاإن احلكومة برئا�شة �شعد  طيلة 

املوازنة،  اإقرار  بعد  خ�شو�شًا  عون  مي�شال  العماد  اجلمهورية  رئي�ض  عليها  يعمل  اجتماعية  اقت�شادية  خطة  اإطالق  اإىل  يحتاج 

واملوافقة على ا�شتخراج النفط، اإىل معاجلة الهدر والف�شاد.

اإن ما يقلق االقت�شاد اللبناين االآن هو ارتفاع اأرقام الدين العام وو�شوله اإىل م�شتويات قيا�شية، وقد يتجاوز الـ 85 مليار دوالر 

 يف نهاية العام 2017، فيما تكلف خدمة الدين اأكرث من ثلث موازنة الدولة حيث تخطت ن�شبة الناجت املحلي على الدين العام ن�شبة

145  %. ويف هذا ال�شياق، اأعرب رئي�ض جتمع رجال و�شيدات االأعمال اللبنانيني يف العامل الدكتور فوؤاد زمكحل عن عدم تفاوؤله 

الواقع  اأر�ض  على  ال�شيا�شي مل يرتجم حت�شنا  التوافق  الأن  واملتو�شط،  الق�شري  املديني  على  مراهنًا  االقت�شادي،  الو�شع  بتح�شن 

االقت�شادي، واملوؤ�رشات االقت�شادية ال تزال كما كانت حيث ال جديد على م�شتوى اال�شتثمار اأو ال�شياحة اأو غريها. 

ا للقلق كون النمو يف لبنان مل يرتفع اأكرث من ن�شبة 1،5 % و2 % يف العام 2017، 
ً
اإن »تلخي�ض« االقت�شاد اللبناين اليوم اأ�شبح مثري

اأكرب  الداخلية واخلارجية، ولعل  الب�رشية واال�شتثمارات  املوارد  اأ�شا�شا على  املبني  لبنان  وهو رقم منخف�ض جدا القت�شاد مثل 

التحديات التي تواجه لبنان اقت�شاديا واجتماعيا االآن هي م�شاألة وجود النازحني ال�شوريني الذين يقارب عددهم 1،5 مليون نازح 

ون�شبته 37،5 % من ال�شكان، ويحمل هذا النزوح تبعات على املالية العامة وعلى �شوق العمل ب�شبب املناف�شة غري امل�رشوعة وعلى 

البنية التحتية، وال �شيما الكهرباء حيث ي�شتعملون حواىل 20 % من الطاقة املنتجة.

التوا�شل  اإعمار �شورية ب�شبب  اإعادة  اأ�شا�شيا يف  اأن يوؤدي دورا  اأن لبنان ي�شتطيع  الدكتور غازي وزين  ويفيد اخلبري االقت�شادي 

اجلغرايف والعالقات التاريخية اجتماعيا واقت�شاديا مع �شورية وب�شبب خربة اللبنانيني يف عمليات اإعادة االإعمار وات�شاالتهم 

ر باأكرث من 400 مليار دوالر.
ّ
مع كبار ال�رشكات املقاولة عامليا مفيداً اأن كلفة اإعادة اإعمار �شورية تقد
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الحدث

ات يف ال�شنوات القليلة املقبلة، يف ظل قرارات باإغالق 
ّ
خم�ض مر

ة 
ّ
العديد من املفاعالت النووية املوّلدة للطاقة. وهذا ما فتح �شهي

اأو  مبا�رش  ب�شكل  اأوروبــا،  نحو  للغاز  امل�شدرة  الدول  من  الكثري 

غري مبا�رش، وذلك مل�شالح اإقت�شادية والأهداف مرتبطة بالنفوذ 

ال�شيا�شي الدويل. ويف هذا ال�شياق، توّزع رو�شيا االإحتادية )التي 

الغاز  من  �شخمة  يات 
ّ
كم  ، العامل(  يف  للغاز  ل 

ّ
االأو ر 

ّ
امل�شد هي 

ومعقدة  �شخمة  �شبكة  عرب  �شنويًا،  طن  مليار   420 تبلغ  ال�شائل 

من خطوط االأنابيب متتد من رو�شيا مرورا باأوكرانيا وبيالرو�شيا 

وبلجيكا  اأملانيا  اإىل  و�شواًل  �شابقًا،  ال�رشقية  اأوروبا  جممل  اإىل 

�شت يف العام 1996
ّ
بوا�شطة �رشكة »غاز بروم« الرو�شية التي تاأ�ش

ومن الوا�شح اأن رو�شيا قد قراأت اخلارطة وتعلمت الدر�ض جيداً.. 

الطاقة  مــوارد  غياب  ب�شبب  كان  ال�شوفياتي  االحتــاد  ف�شقوط 

العاملية عن �شيطرته.. لت�شخ اإىل البنى ال�شناعية املال والطاقة.. 

القرن  اإىل  االآتية  الطاقة  لغة  اأن  تعلمت  ولذلك  البقاء.  وبالتايل 

الواحد والع�رشين على االأقل هي لغة الغاز.

تفاؤل روسي
 30 بـ  تقدر  بن�شبة  الرو�شي  الغاز  على  االأوروبــي  االحتاد  يعتمد 

اإىل 40 يف املائة �شمن مزيج الطاقة. وي�شتخدم لتوليد الكهرباء 

يف اأوروبا، ويرتاوح مزيج الطاقة من الغاز يف الدول االأوروبية 

ما بني 10 و35 يف املائة من املزيج الكلي. وكان الفتًا و�شول 

�شادرات الغاز الرو�شي اإىل اأوروبا ذروتها، بعد اأن حّققت رو�شيا 

مكعب  مرت  مليار   179 اإىل  و�شل  الغاز  اإنتاج  من  قيا�شيًا  رقمًا 

ت�شدير  �شعر  متو�شط  زيادة  املرجح  فمن  ولذلك   ،2016 عام  يف 

الغاز الرو�شي اإىل اأوروبا يف ظل التفاوؤل الرو�شي بارتفاع الطلب 

 160 اأن ينمو مبقدار  الغاز، والذي ميكن  املتزايد على  االأوروبي 

مليار مرت مكعب �شنويا بحلول عام 2035.

بقلم فارس سعد

�أو  عامليًا  �ل�سيا�سي  �ل�رص�ع  خريطة  فهم  ميكن  ال 

حول  �لد�ئر  �ل�رص�ع  حقيقة  فهم  دون  من  �إقليميًا 

وجه  على  �لطبيعي  و�لغاز  عامة،  ب�سفة  �لطاقة 

�ل�سديقة  �لطاقة  هو  �لغاز  �أن  باعتبار  �خل�سو�ص، 

حيث  من  �الأوفر  وهو  بالنفط،  قيا�سًا  للبيئة 

عقود  ��ستنفدته  قد  �لبرتول  �أن  خا�سة  �الحتياطي، 

طويلة من �ال�ستهالك، وهو على و�سك �لنفاد يف ظل 

عقود خم�سة �أو �سبعة على �أق�سى تقدير.

�لعامل  �لغازي يف  �الحتياطي  خريطة  ير�جع  ومن 

ميكنه �أن يفهم طبيعة �ل�رص�ع �لد�ئر و�لُبعد �جليو 

- �سيا�سي، وكذلك �خللفّيات �القت�سادية - �ملالية 

للجهات �ملتوّرطة منذ �سنو�ت يف �أماكن متفرقة من 

�لكرة �الأر�سية.

البعد الجيوـ سياسي في الصراع الدولي على مصادر الطاقة 
أنابيب الغاز الروسية.. عطش أوروبي

والع�رشين  الواحد  القرن  يف  الرئي�شة  الطاقة  مادة  الغاز  ي�شكل 

عامليًا  النفط  احتياطي  لرتاجع  الطاقي  البديل  حيث  من  �شواء 

مناطق  على  ال�شيطرة  فاإن  ولهذا..  النظيفة.  الطاقة  حيث  من  اأو 

االحتياطي )الغازي( يف العامل تعترب بالن�شبة اإىل القوى القدمية 

واحلديثة اأ�شا�ض ال�رشاع الدويل يف جتلياته االإقليمية.

االأوروبية  الدول  وتطبيق   ،1992 »كيوتو«�شنة  اتفاق  اإقرار  منذ 

ا�شتهالك  ت�شاعف   ،  
ّ
اجلــو ث 

ّ
تلو من  للحد  حازمة  الإجـــراءات 

من  باأكرث  اال�شتهالك  هذا  يزداد  اأن  املتوّقع  ومن  للغاز.  اأوروبا 
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من  اأوروبــا  احتياجات  كل   
ّ
�شد للغاز  املنتجة  للدول  ميكن  فهل 

الغاز  واردات  املائة من  80 يف  فيه  الذي مير  الوقت  الغاز؟ يف 

الرو�شي امل�شتهلك يف االحتاد االأوروبي عرب خطوط االأنابيب التي 

يبلغ عددها 13 اأنبوبًا هي:

والتفيا  واأ�شتونيا  فنلندا  اإىل  مبا�رشة  اأنابيب  خطوط  اأربعة   •
واأملانيا

• اأربعة خطوط اأنابيب عرب بيالرو�شيا اإىل ليتوانيا وبولندا
�شلوفاكيا  اإىل  تتجه  اأوكرانيا،  عرب  اأنابيب  خطوط  خم�شة   •
ورومانيا وهنغاريا وبولندا )اأوروبا ال�رشقية( والتي التزال تعتمد 

 جميع احتياجاتها من الغاز تقريبًا، وتخ�شى من 
ّ
على رو�شيا، ل�شد

التوتر احلا�شل  ب�شبب  ال�شتاء،  الغاز خالل ف�شل  اإمدادات  نق�ض 

بني رو�شيا واأوكرانيا، ما يزيد من حجم خماوفها من اأن رو�شيا 

قد تقطع اإمدادات الغاز عرب اأوكرانيا خالل ف�شل ال�شتاء.

بدائل أوروبية فاشلة
وتبقى االأ�شئلة، هل هناك فر�شة خلطوط اأنابيب غاز جديدة اآتية 

اإىل اأوروبا عرب تركيا اأو عرب فل�شطني املحتلة اأو قطر؟ وهل من 

املمكن اأن ي�شتبدل خط اأنابيب جنوب اأوكرانيا، وهل �شيكون اأحد 

هذه اخلطوط هو احلل االأمثل الأوروبا؟ وملاذا؟

اتفقت �شلطات االحتالل االإ�رشائيلي وتركيا، حول نقل الغاز من 

قبالة �شاحل فل�شطني املحتلة، حيث تقدر احتياطيات الغاز بنحو 

البحر  حتت  اأنابيب  خط  عرب  ذلك  ويتم  مكعب،  مرت  مليار   622
هذا  و�شينقل  تركيا،  ميناء جيهان جنوب  اإىل  املتو�شط  االأبي�ض 

اخلط ما يقارب من 21 مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي �شنويا. 

622 مليار مرت مكعب ميثل ما  ولكن هذا االحتياطي الذي يقدر 

21 مليار مرت مربع  واإنتاج  3 �شنوات تقريبا،  تنتجه رو�شيا يف 

�شنويًا  االإ�رشائيلي  االحتالل  �شي�شخه  الذي  الطبيعي  الغاز  من 

لن يكفي اأن يغذي ال�شوق االأوروبية، وقد ي�شدر اإىل تركيا 

في�شتهلك حمليا فقط. هذا باالإ�شافة اإىل اأن بناء خط اأنابيب 

كهذا �شيتطلب الكثري من العمل الفني واالتفاقات احلكومية 

الدولية والتجارية بني كل الدول املعنية. 

اأما قطر مبا لديها من قدرات يف جمال الغاز، فهي عملت تدريجيًا 

الرو�شي،  الطبيعي  الغاز  على  االأوروبي  االحتاد  اعتماد  الإيقاف 

على  النفوذ  من  قــدراً  الكرملني  يفقد  لكي  م�شادره،  وتنويع 

كبديل  دخلت  قد  قطر  وكانت  االأوروبية(،  )املفو�شية  بروك�شل 

ال�شورية  االأزمــة  تفجري  قبل  وا�شحة  تناف�شية  وبقوة  حا�رش 

لتغيري قواعد اللعبة عرب االأرا�شي ال�شورية اإال اأن رف�ض الرئي�ض 

وهكذا  القطري،  التوجه  اأف�شل  للم�رشوع  االأ�شد  ب�شار  ال�شوري 

اجلوانب  عن  االقت�شادي  اجلانب  ف�شل  اليوم  بحال  ميكن  فال 

اأوروبــا  االإطــار حاولت  الــدويل، ويف هذا  احلــراك  ال�شيا�شية يف 

اإن�شاء خط »نوبوكو« جللب الغاز من اآ�شيا الو�شطى ولكن امل�رشوع 

ف�شل ب�شبب امل�شالح الرو�شية.

إختراق روسيا 
اإن ا�شتقرار توريد موارد الطاقة اىل اأوروبا للعقود املقبلة �شيبقى 

متعلقًا بالعالقات مع رو�شيا.. كانت هذه بالذات الفكرة الرئي�شية 

للت�رشيح الذي اأدىل به وزير الطاقة الربيطاين مالكومل ويك�ض يف 

مو�شكو. ولي�ض من قبيل امل�شادفة اأن يكون مو�شوع تبعية اأمن 

الطاقة يف اأوروبا قد ظهر مبثل هذه ال�رشاحة بعد عدة اأيام فقط 

على توقيع االتفاقية الرو�شية االأملانية حول مد اأنبوب للغاز يف 

�شمال اأوروبا.

 هذا االأنبوب التي مت توقيعها يف 8 اأيلول/ �شبتمرب 
ّ
لعّل اتفاقية مد

2015 يف برلني بح�شور قائدي البلدين فالدميري بوتني وغريهارد 
�رشودر كانت اأروع حدث جيو�شيا�شي، وقد اأثارت هذه االتفاقية 
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الحدث

و�رشكتي  الرو�شية  »غــازبــروم«  �رشكة  بني 

كبرياً  �شدى  االأملانيتني   E.ONو  BASF
الذي  اجلديد  الغاز  باأنبوب  �شيتم  اإذ  جــداً. 

والذي  ال�شمايل2«  »ال�شيل  ت�شمية  عليه  اأطلق 

 عرب بحر البلطيق توريد الغاز الرو�شي  
ّ
�شيمد

املرور  دون  من  اأملانيا  اىل  مبا�رش  ب�شكل 

اإىل  وباالإ�شافة  ال�رشقية.  اأوروبـــا  ببلدان 

اأنابيب  منه  �شتتفرع  الرئي�شي  الغاز  اأنبوب 

كلينينغراد  ومقاطعة  وفنلندا  ال�شويد  اإىل 

مع  م�شرتكة  تربطها حدود  ال  التي  الرو�شية 

وفق  ال�شمايل2«،  »ال�شيل  و�شيقوم  رو�شيا. 

كمية  مب�شاعفة  »االأنا�شول«،  وكالة  تقرير 

لت�شبح  اأملانيا،  اإىل  رة 
ّ
امل�شد الرو�شي  الغاز 

110 مليارات مرت مكعب �شنويًا بداًل من �شخ 
اأكتوبر/ت�رشين  منذ  مكعب  مرت  مليار   55
اأول 2012، وعند االنتهاء من اأعمال االإن�شاء 

عام  اأواخر  تكون  اأن  لها  املخطط  والت�شغيل 

2019، االأمر الذي �شيحول اأملانيا اإىل حمطة 
رئي�شية لتوزيع الغاز يف القارة االأوروبية، بينما �شتقوم مو�شكو 

باإيقاف ال�شّخ عرب اأوكرانيا.

اأوروبا لي�ض  وبهذه ال�شورة قامت رو�شيا باخرتاق حقيقي نحو 

ومن  اأي�شًا  ال�شيا�شي  املجال  ويف  بل  وح�شب  الطاقة  جمال  يف 

 م�رشوع 
ّ

الوا�شح اأن هذا مل�شلحة رو�شيا. اإذ »من املمكن اأن يغري

اجليو�شيا�شي  الو�شع  الواقع  يف  االأملــاين  الرو�شي  الغاز  اأنبوب 

يف اأوروبا«، كما كتبت جريدة »غارديان« الربيطانية يف عددها 

ال�شادر يف 8 اأيلول/ �شبتمرب 2015. وهذا ما يحدث اأمام ناظرينا. 

ب كرو�شيا يف ظروف عدم اال�شتقرار املتزايد 
ّ
اإن وجود �رشيك جمر

يف اأ�شواق الطاقة العاملية فهو اأف�شل بكثري الأوروبا الغربية.

السيل التركي
و�شعت  الرتكية،  الرو�شية  اخلالفات  تتوّقف  مل 

مو�شكو بكل قوتها اإىل دغدغة العقل الرتكي عرب 

من  �شتجنيها  التي  الفوائد  اإىل  اأنقرة  ا�شتدراج 

الرتكية  االأرا�شي  الرو�شي عرب  الغاز  اأنابيب  مّد 

باجتاه اأوروبا. وانطالقا من هذه اال�شرتاتيجية 

حيث  الرتكي«.  »ال�شيل  م�رشوع  رو�شيا  طرحت 

ميتد االأنبوب من االأرا�شي الرو�شية ويعرب البحر 

االأ�شود اإىل تركيا. ويف تركيا �شينق�شم اإىل فرعني: 

فرع لتزويد تركيا بحاجاتها من الغاز الطبيعي، 

والفرع الثاين يتابع طريقه اإىل اليونان حيث اإنها 

الرتمينال  ومن  )الرتمينال(.  االأخــرية  املحطة 

بلدان  يف  الرو�شي  الغاز  توزيع  يتم  اليوناين 

�شيتم  بعد  ما  ويف  والو�شطى،  ال�رشقية  اأوروبــا 

اإيطاليا.  اإىل جنوب  اليونان بحراً  اأنبوب من  مّد 

و�شيكون من نتائج هذا امل�رشوع، الذي �شتنفذه 

تعزيز  العمالقة،  الرو�شية  »غــازبــروم«  �رشكة 

واملالية  واالقت�شادية  اجليوبوليتيكية  املكانة 

اقت�شاديتني  فائدتني  اإىل  باالإ�شافة  والعامل،  اأوروبــا  حيال  لرتكيا 

تف�شيلية  باأ�شعار  الغاز  من  تركيا  حاجات  تاأمني  وهما:  مبا�رشتني 

خمّف�شة، واحل�شول على ر�شوم الرتانزيت لعبور الغاز يف اأرا�شيها، ما 

ي�شّكل دعامة كربى لالقت�شاد الرتكي. 

م�رشوع  �شد  اأمريكا  وقوف  عن  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  واأعلنت 

»ال�شيل الرتكي«. ويطرح اخلرباء االأمريكيون لي�ض فقط اأ�شبابا �شيا�شية 

اال�شتئثار  تريد  فاأمريكا  امل�رشوع:  هذا  ملعار�شة  واقت�شادية  بل 

بال�شوق االأوروبية لت�شويق غازها الطبيعي. وذلك بالرغم من اأن حجم 

قة يف اأوروبا، مبا يف ذلك تركيا، وهي 
ّ
كميات الغاز االأمريكي امل�شو

�شئيلة جداً .

تمتاز أوروبا بتنّوع مصادر الطاقة 
فيها، إذ يشّكل الغاز الطبيعي 
حوالى 24% من مصادر الطاقة 
في المرتبة الثانية بعد النفط. 
وتستهلك أوروبا حوالى 550 

بليون متر مكعب من الغاز 
الطبيعي سنويًا، تستورد منها 

حوالى 160 بليون متر مكعب من 
روسيا وتستورد من النرويج حوالى 

110 باليين متر مكعب والجزائر 
حوالى 33 بليون متر مكعب عبر 

أنابيب تحت البحر المتوسط. 
وتستهلك أوروبا أكثر من 40 

بليون متر مكعب كغاز مسال وهو 
ما يعادل 52 بليون متر مكعب من 

الغاز الطبيعي سنويًا
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عن  موؤ�رشات  وظهرت  جتريبية  اآبــار  حفر 

وجود كميات من النفط والغاز ذات جدوى 

التي  التطوير  عملية  �شتبداأ  اقت�شادية، 

اإىل  الو�شول  قبل  �شنوات   4 اأو   3 ت�شتغرق 

االإنتاج التجاري يف عامي 2026 او 2027، 

لبنان ع�شواً مرحبًا به يف  وعندئذ ي�شبح 

النادي النفطي اأو نادي الغاز يف العامل«.

االأموال  حجم  على  تعليق  »اأي  اأن  وك�شف 

وربطها  لبنان  يف  النفط  �شيدرها  التي 

العاملي  النفط  �شعر  ارتفاع  او  باإنخفا�ض 

ي�شتطيع  اأحد  فال  ــه،  الأوان �شابق  مو�شوع 

او   8 بعد  النفط  اأ�شعار  م�شتوى  يتوقع  اأن 

لبنان  لــدى  ي�شبح  عندما  )اأي  �شنوات   9
االإنتاج  اإنتاج جتاري(. وبالتايل فقط عند 

لبنان،  لنفط  االقت�شادية  ــدوى  اجل م 
ّ
تقي

جرى  اإذا  تكفي  وكم  املوجودة  والكميات 

هذه  كــل  اأن  اأي  معينة،  ب�رشعة  �شخها 

الحكومة راكمت انجازاتها والعهد أّسس لسنواته المقبلة

2017 إيجابيات كثيرة بمفاعيل قليلة

لبنان .. النفط 
خطواته  اأوىل   ،2017 عام  يف  لبنان  خطا 

يف طريق االألف ميل لدخول النادي النفطي 

واإنتاج  الإ�شتك�شاف  رخ�شتني  منح  عرب 

الإئتالف  و«9«   »4« الرقعتني  يف  النفط 

»نوفاتك«  الفرن�شية،  »تــوتــال«  �رشكات 

للخبري  وفقًا  االإيطالية«.  و«اإيني  الرو�شية، 

النفطي ربيع ياغي »�شكل منح الرخ�شتني 

اخلطوات  اأوىل  اأجنز  لبنان  اأن  على  موؤ�رشاً 

اللبناين،  النفطي  املــلــف  يف  العمالنية 

التح�شري  عام   2018 عام  يكون  اأن  على 

لناحية  التنقيب  لعملية  واإداريــًا  لوج�شتيًا 

اإجناز الرخ�ض والدرا�شات وغريها، فتبا�رش 

مطلع  البحر  يف  التنقيب  عمليات  بعدها 

عام 2019.«

التنقيب  عملية  »�شت�شتغرق  لياغي،  ووفقًا 

جرى  حال  ويف  �شنوات،  ثالث  اأو  �شنتني 

يف عام 2017، عملت احلكومة على اأكرث من 

زت منذ انطالقتها بعمٍل دوؤوب 
ّ
�شعيد، ومتي

�شمح لها مبراكمة اإجنازاتها، فاأقرت قانون 

واخلا�ض،  العام  القطاعني  بني  ال�رشاكة 

ــب،  ــروات وال الــرتــب  و�شل�شلة  واملـــوازنـــة، 

على  لبنان  وو�شعت  االنتخاب،  وقانون 

طريق التنقيب عن النفط.

بني  انتقاليًا  عــامــًا   2017 عــام  �شكل 

مرحلة الفراغ الرئا�شي وال�شلل احلكومي 

من جهة، ومرحلة تاأ�شي�ض ل�شنوات العهد 

اإجنازه  مت  فما  اأخــرى.  جهة  من  املقبلة 

وهو  االأهــم  ويبقى  املمكن،  اأف�شل  كان 

اإعجاب الكثري من املتابعني باالإقت�شاد 

منو  ت�شجيل  مــن  متكن  الـــذي  اللبناين 

اأجواء  ،حتى ولو مبعدل �شعيف، يف ظل 

يف  املــوجــودة  واحلـــروب  اال�شطرابات 

املنطقة.

ملف العدد
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االأمور �شتبحث يف حينه«.

خطوة  النفط  مرا�شيم  »اإقـــرار  اأن  واعترب 

مهمة جداً، ولكن ال ميكن اعتبارها اإجنازاً، 

بل واجب قامت به احلكومة متاأخرة، اإذ اإن 

على  ب�شنوات  �شبقته  للبنان  اجلارة  الدول 

هذا ال�شعيد«.

ــاراً  اآث �شيحمل  النفط  »اكت�شاف  اأن  واأكــد 

اإيجابية وكبرية على االقت�شاد، اإذ �شرتتفع 

العمليات اال�شتثمارية، و�شتت�شاعف فر�ض 

على  نعمة  االكت�شاف  هذا  و�شيكون  العمل 

�شتطاول  االإيجابية  فاآثاره  اللبنانيني،  كل 

القطاعات كافة«.

 قانون الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص

بني  ال�رشاكة  قانون  اأن  من  الرغم  وعلى 

قانون  اأهم  هو  واخلا�ض  العام  القطاعني 

دون �شل االقت�شاد الوطني، حيث تتم دعوة 

الدولة  اإىل جانب  ال�رشكات اخلا�شة للعمل 

بهدف تطوير البنى التحتية املطلوبة. وقد 

 يف الدول 
ً
كان مل�شاريع ال�رشاكة تاأثري مهم

التغيري  اإىل  تتوق  لبنان  مثل  كانت  التي 

التمويل يف املدى  ولكنها غري قادرة على 

الق�شري.

واأ�شار اخلبري االقت�شادي لوي�ض حبيقة اإىل 

»اأن اإقرار القانون اأمر جيد لالقت�شاد كونه 

االإ�شتثمار  على  االأجنبي  امل�شتثمر  ي�شجع 

يف لبنان كما ي�شجع امل�شتثمر اللبناين على 

»�شخ�شيًا  اأنه  اإىل  ولفت  بلده«.  يف  العمل 

القانون  ــرار  الإق كبري  حد  اإىل  يتحم�ض  مل 

�شًا 
ّ
متحم يكون  لن  اخلا�ض  القطاع  كون 

انت�شار  ظل  يف  اللبنانية  الدولة  مل�شاركة 

الف�شاد و�شعف التعاون وارتفاع ال�رشائب 

وم�شاكل  االجتماعية  ال�شمانات  وم�شائل 

اأف�شل  كنت  ـــا  »اأن ـــال:  وق ــاء..«.   ــكــهــرب ال

اخل�شخ�شة بحيث ت�شّلم االأمور برمتها اإىل 

خيار  الدولة  اأمام  ويبقى  اخلا�ض،  القطاع 

بيع املرفق اأو اإيجاره«.

إقرار سلسلة الرتب والرواتب
النور  والرواتب  الرتب  �شل�شلة  اأب�رشت  كما 

املماطلة.  من  �شنوات  بعد   2017 عام  يف 

اللبنانيني  معظم  قناعة  من  الرغم  وعلى 

ب�رشورة اإقرار ال�شل�شلة كونها حق ال ميكن 

الرتاجع عنه، اإال اأن اإرفاق اإقرارها ب�شّلة من 

ال�رشائب اأتى م�شتغربًا اإىل حد كبري. 

ففي حني يتخبط املواطن اللبناين يف دوامة 

وتداعيات  االأ�شعار  وارتفاع  املعي�شة  غالء 

واملنطقة،  لبنان  يف  االقت�شادي  الرتاجع 

�رشائب  فر�ض  اإىل  اللبنانية  الدولة  عمدت 

جديدة عليه بعد اأ�شهر من التداوالت والبحث 

والتمحي�ض بغية متويل ال�شل�شلة على الرغم 

لقانون  الد�شتوري  املجل�ض  تعليق  مــن 

التعديالت  لبع�ض  خ�شع  الــذي  ال�رشائب 

قبل اإقراره يف جمل�ض النواب.

زيـــادة  ت 
ّ
ــــر اأق الــتــي  الــ�ــرشائــب  و�شملت 

لت�شبح امل�شافة  القيمة  على   ال�رشيبة 

املايل،  الطابع  على  الر�شم  وزيادة   ،% 11
وعلبة  الهاتف  فواتري  على  الر�شوم  اإ�شافة 

الروحية  وامل�رشوبات  وال�شيجار  ال�شجائر 

فر�ض  ال�رشائب  �شمت  كما  امل�شتوردة. 

اإنتاج،  كر�شم  االإ�شمنت  طن  على  ر�شوم 

لبنان وامل�شافرين يف  اإىل  القادمني  وعلى 

العدل،  كتاب  على  ور�شوم  االأوىل،  الدرجة 

عّبر المتابعون عن 

إعجابهم باإلقتصاد 

اللبناني الذي تمّكن من 

تسجيل نمو في عام 2017، 

على رغم االضطرابات 

والحروب التي تشهدها 

المنطقة

اقت�شادي يف لبنان، بقي ل�شنوات و�شنوات 

ودوامــة  تــارة  اللجان  دوامـــة  يف  تائهًا 

اخلالفات ال�شيا�شية تارة اأخرى.

2001 حتديداً،  16 عامًا، ويف حزيران  قبل 

االأعلى للخ�شخ�شة امل�شودة  اأجنز املجل�ض 

بني  الــ�ــرشاكــة  ــون  ــان ق ــرشوع  ــ� مل االأوىل 

اإقــراره  ليجري  واخلا�ض  العام  القطاعني 

ويهدف   .2017 اآب  يف  النواب  جمل�ض  يف 

لعمليات  قانوين  اإطار  تثبيت  اإىل  القانون 

تعتمد  ال�رشاكة،  م�شاريع  وتلزمي  ت�شميم 

اخلربة  على  املرتكزة  الف�شلى  املمار�شات 

والتجارب الدولية يف هذا املجال.

ومن املتوقع اأن يحمل اإقرار قانون ال�رشاكة 

اإيجابيات  واخلا�ض  العام  القطاعني  بني 

متّثل  اإذ  اللبناين،  االقت�شاد  اإىل  كبرية 

واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  ال�رشاكة 

من  بنى حتتية جديدة  لبناء  الطرق  اإحدى 

�ن�سحاب  ر�فق  �إذ  �لتفاوؤل،  من  �لكثري   2017 عام  �إطاللة  حملت 

�لعام 2016 �لكثري من �لتطور�ت �الإيجابية على �ل�ساحة �ل�سيا�سية 

�للبنانية جتلّت بانتخاب رئي�ص �جلمهورية مي�سال عون وت�سكيل 

حكومة برئا�سة �سعد �لدين �حلريري، ما ب�رّص بانتهاء مرحلة �لفر�غ 

يف لبنان على كل �مل�ستويات و�إعادة عجلة �لعمل �ملوؤ�س�ساتي 

�إىل �لدور�ن ووقوف �القت�ساد على م�سارف مرحلة جديدة تنهي 

حال �لركود �لتي الزمته على مدى �أكرث من عامني.

�ملتفائلني  طموحات  تلبية  من   2017 عام  يتمكن  مل  فعليًا، 

با�ستقباله، �إذ �إن �لنهو�ص باالإقت�ساد و�ملوؤ�س�سات مل ميكن ليتم 

بـ»كب�سة زر«، �إمنا �حتاج �إىل عمل دوؤوب ي�سّوب جمرى �الأمور. 

خالله  نف�سه  لبنان  ح�رّص  ومف�سلي  �نتقايل  عام  مبثابة  فكان  

للدخول �إىل مرحلة �أكرث �إ�رص�قًا.
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االإنــتــاج.  م�شتلزمات  تكاليف  اإجــمــايل 

وكـــان مــن املــدهــ�ــض ا�ــشــتــمــرار تــدهــور 

حيث  لل�رشكات،  امل�شتقبلية  التوقعات 

عدم  ب�شبب  للثقة  م�شتوى  اأدنــى  �شجلت 

رافقت  التي  االإيجابية  التوقعات  حتقيق 

االنتخابات الرئا�شية.

قانون  ـــرار  اإق عــدم  اأن  مــن  الــرغــم  وعلى 

على  �شلبية  تاأثريات  له  كانت  االنتخاب 

اإيجابيات  اإقراره مل يحمل  فاإن  االقت�شاد، 

قانون  »اإقرار  حلبيقة  وفقًا  اإذ  جداً،  كبرية 

االنتخابات مل يرتافق مع اأجواء توحي باأن 

االنتخابات �شتتم فعاًل يف اأيار 2018، فال 

اإجــراءات  وال  املر�شحني  قبل  من  حت�شري 

واأو�شح  قادمة«.  االنتخابات  باأن  توحي 

على  جــداً  مهم  االنتخابات  »اإجــــراء  اأن 

�شعيد االإنفاق، كونه �شيتم �رشف ع�رشات 

املليارات يف البلد«.

وراأى اأن »عدم اإجراء االنتخابات يف 2018 

اأن  �شيت�شح  اإذ  لالقت�شاد،  نك�شة  �شيحمل 

البلد لديه م�شكلة كارثية«.

استقالة الرئيس الحريري
وبالغة  قا�شية  اأزمـــة   2017 عــام  و�شهد 

احلكومة  رئي�ض  بــاإعــالن  متثلت  التعقيد 

ت�شّكل  ومل  ا�شتقالته.  احلريري  الدين  �شعد 

التبا�شات،  مــن  رافقها  ومــا  اال�شتقالة 

�شدمة يف االأو�شاط ال�شيا�شية فح�شب، اإمنا 

التي  اأي�شًا،  االقت�شادية  القطاعات  لدى 

يف  اجلديد  العهد  على  اآمــااًل  تبني  كانت 

اإقرار املوازنة  انطالقة برزت معاملها بعد 

العامة للعام 2017، واإعادة بع�ض امللفات 

ومنها  ال�شحيح  م�شارها  اإىل  االقت�شادية 

ملف النفط والغاز اللبناين.

�شامدة  اللبنانية  اللرية  بقيت  حني  ويف 

االقت�شادية  امللفات  اأن  اإال  االأزمــة،  خالل 

من  حااًل  االأ�شواق  وعا�شت  برمتها  ُعّلقت 

وال  االإقت�شادي  الن�شاط  تــراجــع  الهلع، 

ي�شهده  اأمر مل  %، وهذا   80 التجاري  �شيما 

الرئي�ض  عــودة  ومــع  قبل.  من  االقت�شاد 

احلريري عن ا�شتقالته، انح�رشت تداعيات 

اال�شتقالة التي يعترب حبيقة اأنها مل ت�شبب 

خ�شة  اأحدثت  طبعًا  لكن  لالقت�شاد  نك�شة 

االقت�شاد  كان  وجودها  وبعدم  مزعجة، 

اأن  حبيقة  واعترب  بكثري.  اأف�شل  �شيكون 

املهم اليوم هو زيارة املغرتبني للبنان من 

اأجل حتريك البلد وح�شم م�شري االنتخابات 

النيابية«.

الدخل  �رشيبة  على   %  15 بن�شبة  ور�شوم 

غرامات  وفر�ض  العقاري،  البيع  وعقود 

على  ر�شوم  وفر�ض  البحرية،  االأمالك  على 

جوائز اليان�شيب وامل�شتوعبات امل�شتوردة 

الودائع  على  الر�شوم  ورفــع  ــارج  اخل من 

امل�رشفية.

من  الرئي�شي  الغر�ض  اأن  من  الرغم  وعلى 

العامة  امل�شلحة  حتقيق  هــو  الــ�ــرشائــب 

واجتماعية،  اقت�شادية  ــداف  اأه وحتقيق 

انحرفت ال�رشائب اللبنانية عن هذا امل�شار، 

التداعيات  اإىل  فاإ�شافة  »طائ�شة،  واأتــت 

قراأ  طياتها،  يف  حتملها  قد  التي  ال�شلبية 

يوحي  خطرياً  موؤ�رشاً  اإقرارها  يف  البع�ض 

بتوجه ال�شلطة اإىل �شيا�شات اقت�شادية غري 

اأي  غياب  االآخر  البع�ض  راأى  فيما  عادلة، 

وجهة ل�شيا�شات الدولة االقت�شادية. 

ال�رشائب  »تاأثري فر�ض  وخّفف حبيقة من 

على املواطنني معترباً اأن جمموع ال�رشائب 

منخف�ض  اللبناين  ال�شعب  يدفعه  الــذي 

دول  با�شتثناء  االأخــرى  بالدول  مقارنة 

اخلليج«. واأ�شار اإىل اأن »االأجور يف القطاع 

العام كانت مهينة وكان اإقرار ال�شل�شلة من 

رافقت  التي  امل�شكلة  لكن  امللحة.  االأمــور 

برفع  ربطها  بعدم  جتّلت  ال�شل�شلة  ــرار  اإق

اإجراءات  عرب  املوظفني  اإنتاجية  وحت�شني 

اإدارية، فبتح�شني اإنتاجية املوظف لن تعود 

االأوان  اآن  اأنه  علمًا  الثمن.  باهظة  ال�شل�شة 

الدولة  ملرافق  جدية  اإدارة  هناك  لي�شبح 

كلها«.

إقرار الموازنة
ت على 

ّ
11 عامًا مر 2017، وبعد  ويف عام 

اأعوام  و10  �شنوية  موازنة  دون  من  لبنان 

�رشفت  ع�رشية،  اثني  مــوازنــة  دون  مــن 

م�شوغ  دون  من  العمومية  االأموال  خاللها 

�رشعي، اأقرت موازنة العام 2017.

املحا�شبة  خلــرباء  االأ�شبق  النقيب  وقــال 

ـــني �ــشــالــح يف  املــجــازيــن يف لــبــنــان اأم

قاعدة  »على  املوازنة:  اإقــرار  على  تعليقه 

اعترب  املــحــظــورات،  تبيح  »الـــ�ـــرشورات 

رئي�ض  وفخامة  احلكومة  و  النواب  جمل�ض 

اجلمهورية اأن اإعداد موازنة الدولة واإقرارها 

ون�رشها هي من �رشورات االنتظام املايل 

العام. ونحن من املوافقني على اأن موازنة 

وهي  وقــانــوين  د�شتوري  موجب  الــدولــة 

د�شتور  ن�ض عنها  فقد  الدولة،  بناء  قاعدة 

البالد وقوانينها واإذا �شلمنا بهذه ال�رشورة 

من   2017 العام  موازنة  ن�رش  اأباحت  التي 

املالية  احل�شابات  على  الت�شديق  دون 

فاإنه   2015 العام  حتى  للدولة  النهائية 

من حقنا اأن ن�شاأل: ماذا عن موازنة الدولة 

املايل  االنتظام  عن  ومــاذا  2018؟  للعام 

وهل  2017؟  العام  موازنة  ن�رش  بعد  العام 

بداأ االلتزام بهذا االنتظام؟«

مادته  يف  الد�شتور  »اأوجـــب  ــاف:  ــش واأ�

اأن  احلكومة  على  اأنه  والثمانني  الثالثة 

تقدم يف كل �شنة مغ بدء عقد ت�رشين االأول 

اإىل جمل�ض النواب موازنة �شاملة لنفقات 

الدولة ودخلها عن ال�شنة املقبلة. وحاليًا 

مل يتم االلتزام بهذا املوجب فقد بداأ العقد 

ما  واملــوازنــة  ينتهي  اأن  وكــاد  الــعــادي 

اأن م�شار  املال. ما يعني  زالت يف وزارة 

االنتظام املايل العام مل يبداأ بعد. البع�ض 

الناجتة  ال�شيا�شية  بــاالأزمــة  ذلــك  يــربر 

يكون  وقد  احلكومة  رئي�ض  ا�شتقالة  من 

انتهت  واحلــمــداهلل  ولكن  �شحيحا،  ذلــك 

اإىل  احلكومي  العمل  مياه  وعادت  االأزمة 

وزاريا  ن�شهد جهدا  ومل  العادية  جماريها 

و حكوميا  مطلوبا الإجناز موازنة الدولة 

للعام 2018؟«.

انتظام  عدم  اإىل  »العودة  اأن  على  و�شّدد 

املالية العامة و تاأخري اإقرار موازنة العام 

فلبنان  باهظة،  اقت�شادية  كلفة  له   2018
مل يعد يحتمل اجلمود املايل واالقت�شادي 

وال  واحليوية  التفعيل  اإىل  بحاجة  فهما 

اإال بخطة اقت�شادية مالية ذات  يكون ذلك 

واجتماعية  واقت�شادية  مالية  اأهـــداف 

املالية  بالو�شائل  بها  حتقق  وا�ــشــحــة 

اأي�رشها  و  الو�شائل  هذه  واأهــم  املنا�شبة 

موازنة الدولة«.

إقرار قانون االنتخاب
اخلا�ض  القطاع  اأداء  تدهور  وت�شارع 

خالل  وحتديداً    2017 عام  يف  اللبناين 

كبري  ب�شكل  ارتبط  الذي  االأمر  اأيار،  �شهر 

توافق  اإىل  التو�شل  ال�شيا�شيني يف  بف�شل 

حول قانون انتخاب جديد. و�شهد االإنتاج 

مبعدالت  ــا 
ً
تــراجــع الت�شدير  وطلبيات 

يف  الرتاجعات  ا�شتمرت  حني  يف  اأ�رشع، 

واالأعمال  وامل�شرتيات  التوظيف  من  كل 

نرى  اأن  الطبيعي  من  وكــان  املرتاكمة. 

ال�شلع  اأ�ــشــعــار  متو�شط  يف  انخفا�شًا 

التناف�شية،  ال�شغوط  ظل  يف  واخلدمات 

ــًا يف تــراجــع  ــش ــ� ــــر الــــذي ظــهــر اأي االأم

ملف العدد
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In addition to its existing divisions of Cement and Readymix, SIBLINE
launched in 2014 two new business entities in construction material: 
Lightweight Construction Solutions and Construction Chemicals. The new 
divisions offer a wide range of products that re-enforce construction projects 
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value to any type of construction project. 
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المعاناة إستمرت وخطر اإلقفال لم ينسحب
2017.. القطاعات اإلقتصادية تفشل في تعويض خسائرها

�سجل �القت�ساد �للبناين عام 2017 منو�ً بن�سبة 2 % على �لرغم من ��ستمر�ر �لتوتر�ت �جليو�سيا�سية يف 

�إلقاء ظاللها عليه، مع توقعات بتح�ّسن هذ� �لنمو �ىل 2.5 % يف كل من عامي 2018 و2019. و�أّثر �سعف 

�القت�ساد  على  �سلبًا  �للبناين،  �العتماد  بنك  لتقرير  وفقًا  �لتعاون،  جمل�ص  دول  يف  �الإقت�سادي  �لنمو 

و�ال�ستثمار  �ملالية،  �ملحافظ  و��ستثمار�ت  �لعاملني،  �لبينية، وحتويالت  �لتجارة  �للبناين يف جماالت 

�الأجنبي �ملبا�رص.

ومل تتمكن �لقطاعات �القت�سادية يف عام 2017 من تعوي�ص �خل�سائر �ملرت�كمة �لتي تكّبدتها خالل �الأعو�م 

�ل�سابقة، وبقي معظمها يرزح حتت �أثقاٍل كبرية فيما ال يز�ل يلف �خلطر م�سري بع�ص �ملوؤ�س�سات �لتي قد 

ال يخّولها و�قعها �نتظار �الإيجابيات �لتي يفرت�ص �أن يحملها �لعام �جلديد.

�سهدت بع�ص �لقطاعات �رتفاعًا يف وترية ن�ساطها لكنه بقي غري كاٍفً لتعوي�ص �خل�سائر �لتي ر�كمتها 

خالل �ل�سنو�ت �الأخرية. ويف حني �سهد �لقطاع �ل�سياحي حت�سنًا ومتّيز �لقطاع �مل�رصيف باأد�ء جيد وحافظ 

قطاع �لتاأمني على مكانته، بقي �لقطاع �لتجاري ر�زحًا يف د�ئرة �لرت�جع. كما ظّل �لقطاع �لعقاري �أ�سري 

تبعات �لرت�جع �القت�سادي، وبلغ �لقطاع �لزر�عي �أدنى م�ستوياته. فيما متّيز �لقطاع �ل�سناعي بعاٍم حمل 

وعود�ً كثرية مب�ستقبل �أف�سل.

»�ل�سناعة و�الإقت�ساد« ت�ستعر�ص و�قع �لقطاعات �الإقت�سادية يف نهاية عام 2017 من خالل مقابالٍت 

ق�سرية ت�سلّط �ل�سوء على ما حمل �لعام �ملن�رصم يف جعبته لها، وكيف تطل على �لعام �جلديد.

ملف العدد
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المصارف .. أداء جيد
عام  خالل  اللبنانية  امل�شارف  �شجلت 

2017، اأداء جيدا نتيجة حت�شن االأو�شاع 
االقت�شادية واال�شتقرار االأمني وتداعيات 

م�رشف  اأطلقها  التي  املالية  الهند�شة 

القطاع  وبقي   ،2016 العام  يف  لبنان 

لالقت�شاد  الفقري  العمود  املــ�ــرشيف 

القطاعات  ملختلف  االأ�شا�شي  والــرافــد 

االقت�شادية يف زمن الركود االقت�شادي، 

رغــم  حمفظته،  يف  االأربـــــاح  م�شجاًل 

كلفة  لتاأمني  و�شعت  التي  ال�رشائب 

ال�شل�شلة يف القطاع العام.

بلغت   ،2017 اأيــــلــــول  ــة  ــاي ــه ن ويف 

ــوبــات االإجــمــالــيــة  املــوجــودات\املــطــل

العاملة  التجارية  للم�شارف  عة 
ّ
واملجم

يف لبنان ما يعادل 321737 مليار لرية 

مقابل  دوالر(،  مليار   213،4 يوازي  )ما 

ال�شهر  نهاية  يف  لــرية  مليار   315652
يف  لــرية  مليار   307999 و  �شبقه  الــذي 

االقت�شاد اللبناين كونها متثل 75  % من 

الناجت القائم«.

وقال: »رافق دخول العمالة ال�شورية اإىل 

و�رشكات  موؤ�ش�شات  دخول  العمل  �شوق 

وهذا  اللبنانية،  ال�شوق  اإىل  �رشعية  غري 

ــتــجــاري يف  االأمــــر اأ�ــشــاب الــقــطــاع ال

تعمل  ال�شورية  فاملوؤ�ش�شات  ال�شميم. 

تكاليف  د 
ّ
تتكب وال  �رشعي  غــري  ب�شكل 

جتاه  وااللتزامات  بال�رشائب  مرتبطة 

مبناف�شة  لها  �شمح  طبعًا  وهــذا  الدولة، 

املوؤ�ش�شات اللبنانية«.

االقت�شاد  فقد  حني  »يف  اأنــه  اإىل  ولفت 

االأكرب من مناعته، فر�ض  اللبناين اجلزء 

ال�شيف  ف�شل  خــالل  النيابي  املجل�ض 

متويل  بهدف  ال�رشائب  من  كبرية  رزمة 

ال�شل�شلة طاولت معظم مفا�شل االقت�شاد 

واأحبطت ن�شاطه«.

واأو�شح اأن »ا�شتقالة رئي�ض احلكومة �شعد 

احلريري يف ت�رشين الثاين اأدت اىل هبوط 

التجاري  الن�شاط  يف  وقــاتــل  فجائي 

واال�شتهالكي و�شل يف بع�ض القطاعات 

اإىل 80  %، وهذا اأمر مل ي�شهده لبنان من 

قبل«.

وقال: »يف اأجواء اال�شتقالة، بقي الو�شع 

القرارات  بف�شل  وذلك  مم�شوكًا  النقدي 

ريا�ض  لبنان  م�رشف  حلاكم  احلكيمة 

بقي  االقت�شادي  الــواقــع  لكن  �شالمة، 

بقرار  مبا�رش  ب�شكل  يتعلق  كونه  خمتلفًا 

امل�شتهلكني  من  االآالف  مئات  يــاأخــذه 

واإىل  املوؤ�ش�شات.  من  االآالف  وع�رشات 

عن  العودة  من  الرغم  وعلى  اليوم،  هذا 

اال�شتقالة، بقينا �شمن املراوحة ال�شلبية 

االأمريكي  الرئي�ض  قــرار  بعد  �شيما  وال 

عا�شمة  القد�ض  ــالن  اإع ترامب  دونــالــد 

تاأثرياً  �شيحمل  الذي  ال�شهيوين  للكيان 

معنويًا وماديًا على االأ�شواق«.

�شورة  اأعطي  اأن  اأود  »كنت  واأ�ــشــاف: 

عام  يف  التجاري  القطاع  عن  اإيجابية 

الغمامة  هــذه  اإن  ولالأ�شف  لكن   ،2017
بعد،  لــبــنــان  عــن  تنق�شع  مل  ــوداء  ــش ــ� ال

يبذلها  الــتــي  اجلــهــود  مــن  الــرغــم  على 

عون  مي�شال  اجلمهورية  رئي�ض  فخامة 

واالإجنازات املرتاكمة للحكومة«.

لفت   ،2018 عام  عن  حديثه  اإطــار  ويف 

ل 
ّ
يعو التجاري  القطاع  »اأن  اإىل  �شما�ض 

ب�شكل كبري على �شهر كانون االأول كونه 

% من املبيعات    30 ميثل ما ال يقل عن 

)298592 مليار لرية   2016 العام  نهاية 

اإجمايل  وارتفع   .)2016 اأيلول  نهاية  يف 

ميزانية امل�شارف التجارية، الذي ي�شري 

  4،5 بن�شبة  امل�رشيف،  الن�شاط  حجم  اإىل 

العام  من  االأوىل  الت�شعة  االأ�شهر  يف    %
اأعلى بلغت  ارتفاعه بن�شبة  2017 مقابل 

6،5  % يف الفرتة ذاتها من العام 2016.

قوى »التجارة« تخور
جتار  جمعية  رئي�ض  اأ�شف  جهته،  من 

ابتعاد  لــعــدم  �ــشــمــا�ــض  نــقــوال  بـــريوت 

عن    ،2017 عام  يف  التجاري،  القطاع 

بدء  منذ  �شلكه  الذي  االنحداري  املنحى 

اال�شطرابات يف �شورية. واأو�شح »اأن هذه 

اال�شطرابات اأدت اإىل تراجع عدد ال�شياح 

القادمني اإىل لبنان وال �شيما اخلليجيني 

عالية  �رشائية  بقدرات  يتمتعون  الذين 

يف  للم�شاهمة  املــطــلــوبــة  ـــــالءة  وامل

وذلــك  اللبناين  االإقــتــ�ــشــادي  الن�شاط 

التحذيرات امل�شتمرة لهم من قبل  ب�شبب 

دولهم بعدم القدوم اإىل لبنان«. وذكر اأن 

»م�شاهمة ال�شياح اخلليجيني والعرب يف 

التجارية  �شيما  وال  االقت�شادية  الدورة 

بلغت و2010   2009 الـــذروة  عامي   يف 

.»%  25
ال�شورية  »العمالة  اأن  اإىل  �شما�ض  واأ�شار 

التي اأ�شبحت منت�رشة يف كل لبنان حملت 

التجاري،  القطاع  على  �شلبية  تداعيات 

كونها اأّثرت على القوى العاملة اللبنانية 

مئات  مكان  حلولها  عرب  مبا�رش  ب�شكل 

�شوق  يف  اللبنانيني  العمال  من  االألوف 

مبا�رش  ب�شكل  االأمر  هذا  وانعك�ض  العمل، 

على عملية اال�شتهالك التي ت�شكل ركيزة 

سّجلت المصارف اللبنانية 

خالل عام 2017، أداء جيد 

نتيجة تحسن األوضاع 

االقتصادية واالستقرار 

األمني وتداعيات 

الهندسة المالية التي 

أطلقها مصرف لبنان في 

العام 2016
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املحلي  ال�شعيدين  على  بـــاإجـــراءات 

واالإقليمي لي�شتطيع االقت�شاد العودة اإىل 

حاله الطبيعية«.

�شعد  الرئي�ض  »ا�شتقالة  اأن  اإىل  ولفت 

األقت  الثاين  ت�رشين  �شهر  يف  احلريري 

االأخريين  ال�شهرين  الثقيلة على  بظاللها 

من العام«.

رافقت  التي  »التحديات  اأن  اإىل  واأ�شار 

بالواقع  تتمثل   2017 عــام  يف  القطاع 

لي�ض  ين�شحب  الذي  ال�شيء  االقت�شادي 

على  بــل  الــعــقــاري  الــقــطــاع  على  فقط 

وقال:  كلها«.   االقت�شادية  القطاعات 

»ن�شاأل اليوم: هل اأ�شبح القطاع العقاري 

عبئًا على االقت�شاد؟ وهذا اأمر اأ�شتغربه، 

على  عبئًا  اأ�شبح  االقت�شاد  اإن  فرباأيي 

القطاع الذي نا�شل طيلة 5 اأو 6 �شنوات، 

يف ظل ا�شتمرار انحدار وهبوط االقت�شاد 

وغياب النمو اللذين ومن دون �شك يلقيان 

عالقة  فهناك  عليه.  الثقيلة  بظاللهما 

واالقت�شاد،  القطاع  واقع  بني  مبا�رشة 

قطاع  عــن  احلــديــث  ميكن  ال  وبــالــتــايل 

مزدهر يف ظل اقت�شاد يعاين من تراجع 

متوا�شل«.

واقع  لتح�شني  اليوم  املطلوب  اأن  وراأى 

القطاع العقاري هو النهو�ض باالقت�شاد، 

اإ�شافة اإىل عدة اإجراءات اأبرزها:

االقت�شادي   
ّ
والنمو اال�شتقرار  •حتقيق 

وهو اأف�شل و�شيلة لعودة القطاع العقاري 

اإىل عافيته.

ركائزها  اأبرز  حتفيزية  �شيا�شة  •و�شع 
ر�شوم  من  املغرتبني  اللبنانيني  اإعفاء 

اإليجابيات التي شهدها 

عام 2017 لم تكن كافية 

إلنعاش القطاع العقاري، إذ 

كان يجب القيام  بإجراءات 

على الصعيدين المحلي 

واإلقليمي تعيد االقتصاد 

ككل إلى حاله الطبيعية

ال�شيا�شة  الظروف  نتيجة   2017 واأيلول 

من  اإطاللته  رافقت  التي  واالنفراجات 

وت�شكيل  اجلمهورية  رئي�ض  انتخاب 

على  طغت  التي  واالإيجابيات  حكومة 

االأجواء تقريبًا طوال العام املا�شي.

وراأى اأن »هذه االإيجابيات مل تكن كافية 

القيام    يجب  كــان  اإذ  القطاع،  الإنعا�ض 

االأخري  ال�شهر  ي�شج  وعندما  التجارية، 

التاجر  ي�شتطيع  باحلركة  ال�شنة  مــن 

كونه  بقوة  اجلديد  العام  على  االإطاللة 

ب�شاعته  حتويل  من  متكن  قد  �شيكون 

ملزيد  املجال  اأمامه  تف�شح  �شيولة  اإىل 

اليوم  يح�شل  ما  ولكن  اال�شتثمار.  من 

التجار  يدفع  االأ�شواق  يف  الركود  اأن  هو 

ت�شل  كبري  ب�شكل  االأ�شعار  تخفي�ض  اإىل 

الت�شفيات، وهذا االبتعاد الكبري  اإىل حد 

اأي  يخ�رش  يجعله  التجاري  الهام�ض  عن 

ذخرية لال�شتمرار«.

وقال: »القطاع التجاري يطل على العام 

يطل  فهو  لالأ�شف،  مري�ض  اجلديد كرجل 

يف �شعف غري معهود من الناحية املالية 

يعي�شه.  الذي  االإحباط  نتيجة  واملعنوية 

وهذا اأمر مقلق، كون القطاع ي�شكل ما ال 

يقل عن ثلث االقت�شاد اللبناين«.

وراأى اأن »بوادر اإيجابية تربز يف االأجواء 

نتيجة وعي االأفرقاء ال�شيا�شيني ل�رشورة 

النهو�ض االقت�شادي عرب اتخاذ اإجراءات 

انعقاد  اأهمها  �شيبقى  عديدة  وتــدابــري 

لبنان  �شيمنح  ــذي  ال  4 باري�ض  موؤمتر 

دون  من  لها  �شيكون  ة 
ّ

مي�رش قرو�شًا 

االقت�شاد  دور يف حتريك عجلة  �شك  اأي 

املتوقفة«.

واعترب اأن »على الدولة اإعطاء جرعة من 

االقت�شادية  للقطاعات  »االأك�شيجني« 

ال�رشائب«.  من  املزيد  فر�ض  من  بــداًل 

د على �رشورة اأن »تواكب القطاعات 
ّ
و�شد

من  اإذ   ،2018 يف  الع�رش  االقت�شادية 

�شاأن ذلك تو�شيع انفتاحها على االأ�شواق 

اأنه  على  د 
ّ
و�شد اخلارجية«.  �شيما  وال 

ت�شكيل  االنتخابات  بعد  ال�رشوري  »من 

حكومة تتمتع بال�رشعية ال�شعبية الكاملة 

بالواقع  االهتمام  اأجــل  من  فقط  لي�ض 

معاجلة  ــل  اأج من  اأي�شًا  بل  ال�شيا�شي 

�شي�شلنا  عندها  االقت�شادية،  الق�شايا 

حقنا كتجار«.

العقار عاش عامًا صعبًا
واال�شت�شاريني  الو�شطاء  نقيب  وو�شف  

وليد   )REAL( لبنان  يف  العقاريني 

القطاع  اإىل  بالن�شبة   2017 »عام  مو�شى 

الرغم من  ال�شعب، على  العقاري بالعام 

 ،2016 عــام  من  ــااًل  ح اأف�شل  كــان  انــه 

املعامالت  عــدد  يف  ارتــفــاعــًا  �شهد  اأذ 

العقارية بن�شبة 13.4  % بني اأيلول 2016 

ملف العدد

يطّل القطاع التجاري على 

العام الجديد كرجل مريض، 

إذ يعاني من ضعف غير 

معهود من الناحية المالية 

والمعنوية نتيجة اإلحباط 

الذي يعيشه

الواقع االقتصادي الصعب كان من ابرز التحديات التي رافقت القطاع العقاري في عام 2017
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الت�شجيل.

الراغبني  االأجانب  االأ�شخا�ض  •اإعطاء 
ب�رشاء �شقق فخمة يفوق �شعرها املليون 

دوالر اإقامة دائمة يف لبنان.

بجهة  العقاري  التخمني  اإجراء  •ح�رش 
ــع اعــتــمــاد مــعــايــري مــوحــدة  واحــــدة م

ووا�شحة

•�رشورة البحث يف االإجراءات ال�رشيبية 
التي تطاول القطاع كونها العامل االأبرز 

النكما�شه وتراجع اأدائه.

•الت�شديد على اأهمية الو�شوح واال�شتقرار 
يف مـــا يــتــعــلــق بــا�ــشــتــقــرار الــتــ�ــرشيــع 

ال�رشائبي.

االإجــــــراءات  تــو�ــشــيــح  عــلــى  •العمل 
وطاولت  ت 

ّ
اأقــر التي  اجلديدة  ال�رشيبية 

القطاع وخ�شو�شًا اأن العديد منها يبقى 

العقاريون  ويتحمله  غام�شًا  تطبيقه 

واملقاولون.

•العمل على تطبيق احلكومة االإلكرتونية 
يف  ــومــات  املــعــل ت�شنيف  خـــالل  مــن 

وتاأمني  واخلا�شة  العامة  املوؤ�ش�شات 

احلماية  مع  اإليها  للو�شول  اخلــدمــات 

الالزمة.

تعزيز  يف  العقاري  القطاع  دور  •تاأكيد 
على  اأهمية  من  له  ملا  االأخ�رش  البناء 

تخفي�ض  اإىل  ــوؤدي  وي العاملي  ال�شعيد 

ويراعي  الطويل  املــدى  على  التكاليف 

املعايري العاملية.

الدولية  اجلهات  مع  التوا�شل  •ا�شتمرار 
لتاأمني  االأممــيــة  واجلــهــات  املــانــحــة 

التي  التنموية  للم�شاريع  الالزم  التمويل 

التحّسن في القطاع 

السياحي في عام 2017 

لم يكن كافيًا لينعش 

المؤسسات بعد الخسائر 

التي تكّبدتها على مدى 

5 سنوات وال سيما خالل 

فترة الفراغ الرئاسي

بها  امل�شاهمة  العقاري  للقطاع  ميكن 

وخا�شة مع االحتاد االأوروبي و�شناديق 

التمويل الدولية

حت�شيل  �ـــــرشورة  عــلــى  •الت�شديد 
على  املقاولني  قطاع  وخا�شة  القطاع 

كاملًة  اللبنانية  الدولة  من  م�شتحقاتهم 

�شعيد  على  اأهمية  من  القطاع  لهذا  ملا 

تاأمني البنى التحتية الالزمة.

القطاعني  بني  ال�رشاكة  اأهمية  •تاأكيد 
العام واخلا�ض والدور االأ�شا�شي للقطاع 

العقاري يف هذه ال�رشاكة التي عّززت من 

خالل اإقرار قانون ال�رشاكة بني القطاعني 

ملا  النواب  جمل�ض  يف  واخلا�ض  العام 

التحتية  ويعّزز  البنى  ي�شاهم يف تطوير 

قطاع العقارات واملبيعات ب�شكل خا�ض 

ويدعم االقت�شاد الوطني ب�شكل عام

حلول  اإيــجــاد  يف  االإ�ــــرشاع  •�رشورة 
يعاين  الــتــي  الــبــريوقــراطــيــة  للم�شاكل 

الإجناز  العقار  ومن�شئو  رون 
ّ
املطو منها 

معامالتهم يف الدوائر الر�شمية اللبنانية

•العمل على خطة لبناء م�شاكن باأ�شعار 
اللبنانية  الطبقات  تنا�شب  مدعومة 

الدولة  مع  والتعا�شد  بالتعاون  الفقرية 

وجهاتها التنظيمية.

من  التعاطي  يف  ال�شفافية  •تعزيز 
املعنية  واجلهات  اللبنانية  الدولة  قبل 

املعنية  واالإدارات  املال  وزارة  وخا�شة 

يف كل االإجــراءات االإداريــة املتعلقة يف 

هذا القطاع.

مهنة  تنظيم  قــانــون  مــ�ــرشوع  •دعم 
العقاريني  واال�شت�شارينب  الو�شطاء 

املقدم اإىل الربملان اللبناين.

النقابة  تقدمها  التي  الــدورات  •تكثيف 
من  للحد  القطاع  هذا  يف  العاملني  اإىل 

على  والعمل  منها  يعاين  التي  الفو�شى 

تاأمني التنظيم االأف�شل واالأجدى.

يحمل   2018 عــام  »اأن  مو�شى  واعــتــرب 

كون  الــعــقــاري،  للقطاع  كــبــرياً  حتــديــًا 

ال�شيا�شي  اال�شتقرار  على  يعتمد  تقدمه 

واالقت�شادي، واإذا وجد هذا اال�شتقرار من 

دون اأدنى �شك �شي�شري القطاع على �شكة 

االزدهار والنمو«.

السياحة تتحّسن ولكن..
لبنان   يف  الفنادق  اأ�شحاب  نقيب  ك�شف 

�شهد حت�شنًا   2017 »اأن عام  االأ�شقر  بيار 

ــداد  اأع ويف  الفنادق  اإ�شغال  ن�شبة  يف 

يتوافق  ال  ن 
ّ
التح�ش هذا  اأن  اإال  ال�شياح، 

ومقومات وقدرات لبنان«.

اأن  ال�شياحي  القطاع  »اعتدنا يف  وقال:   

نقيم مقاربات حلال القطاع مقارنة مع 

عامي 2009 و2010 اللذين �شهد خاللهما 

الــقــطــاع ازدهـــــاراً كــبــري، وبــنــاء عليه 

لينع�ض  كافيًا  يكن  مل  التح�شن  اإن  نقول 

دتها 
ّ
تكب التي  اخل�شائر  بعد  املوؤ�ش�شات 

على مدى 5 �شنوات وال �شيما خالل فرتة 

الفراغ الرئا�شي وما رافقها من حتذيرات 

اىل  الــقــدوم  لعدم  لرعاياها  ــدول  ال من 

لبنان وال �شيما الدول اخلليجية«. 

بقيت   ،2017 عام  »طيلة  اأنه  على  د 
ّ
و�شد

موجودة،  )اخلليجية(  التحذيرات  هــذه 

�شاعقة  �شيا�شية  خطابات  مع  وترافقت 

ال�شعودية  �شيما  وال  ــدول  ال بع�ض  �شد 

والتي من دون �شك األقت بظاللها الثقيلة 

يعتربونها  قد  الذين  ال�شياح  حركة  على 

يقفون  وبالتايل  حكومتهم  �شد  موجهة 

شهد عام 2017 تحسنًا في االرقام العائدة للقطاع السياحي
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زيارة  عن  بنف�شهم  ويناأون  جانبها  اإىل 

لبنان«.

د 
ّ
هــد الــذي  االإقــفــال  »خطر  اأن  واعــتــرب 

املوؤ�ش�شات يف ال�شنوات ال�شابقة مل يتال�َض 

يف عام 2017، فاخل�شائر املرتاكمة على 

اإعادة  مرحلة  اىل  حتتاج  ال�شنوات  مدى 

حرب  بعد  �شهدناه  مبا  �شبيهة  نهو�ض 

فتلك  الدوحة.  اتفاق  وبعد   2006 متوز 

وكبرياً  �رشيعًا  نهو�شًا  حملت  الفرتات 

جداً، اإذ اإن ال�شياح اخلليجيني هم العمود 

الفقري للقطاع ال�شياحي اللبناين كونهم 

زون مبدة اإقامة طويلة وقدرة اإنفاق 
ّ
يتمي

القطاع  مداخيل  تراجع  ر 
ّ
يــرب ما  عالية 

الكبري الناجت من غيابهم«.

واأعلن اأن »وزارة ال�شياحة وبالتعاون مع 

اأ�شواق  تعمل على جذب  القطاع اخلا�ض 

جديدة، وقد عقدت موؤمتراً دعت اإليه 150 

ا�شتقطاب  لكن  دولة،   65 من  �شفر  وكيل 

االأ�شواق ال يتم بال�رشعة التي نتمناها«.

وتوقع االأ�شقر اأن يكون »واقع القطاع يف 

2018 �شبيهًا لعام 2017 اأو اأف�شل بقليل 
اإذا كان اال�شتقرار ال�شيا�شي موؤمنًا وبقي 

االأعوام  يف  كما  ثابتًا  االأمني  اال�شتقرار 

االأربعة االأخرية«.

»التأمين« يحافظ على مكانته
�رشكات  جمعية  رئي�ض  اأ�ــشــار  ـــدوره،  ب

»االأو�شاع  اأن  اإىل  زكار  ماك�ض  ال�شمان 

ت�شهدها  الــتــي  ال�شعبة  االقت�شادية 

القطاع  احلــال  بطبيعة  ت�شمل  املنطقة 

التاأميني«، ولفت اإىل اأن »�رشكات التاأمني 

تعمل يف  ظل هذه االأو�شاع  للمحافظة 

على اأو�شاعها و مكانتها و خلق جماالت 

جديدة لدعم تطورها و اإمكانياتها«.

اأنه »بالرغم من هذا الواقع  د على 
ّ
و�شد

زاً 
ّ
متمي التاأمني  قطاع  يبقى  ال�شعب،  

ــن اأقــــوى حمــركــات  ــــداً م لــكــونــه واح

الزبائن  اأكرب  ومن   اللبناين  االقت�شاد 

العمل  اأ�ــشــواق  اأكــرب  ومــن  للم�شارف، 

اأكرب  من  اأنه  كما  للموظفني،  املتاحة 

اإىل  لل�رشائب  دة 
ّ
املــ�ــشــد القطاعات 

خزينة الدولة«. 

تزال  ال  التحديات،  كل  »رغــم  اأنــه  واأكــد 

جيدة،  تعترب  التاأمني  �رشكات  اأو�شاع 

اإ�شافة اإىل اأن القطاع ي�شجل منوا  ال يقل 

عن 4  % �شنويًا.

اجلديد  العام  »يحمل  اأن  زكــار  ومتنى 

االقت�شادي  للو�شع  اإيجابية   موؤ�رشات 

املنطقة«.  جممل  وعلى  حمليا  ال�شاغط 

وذكر اأن »جمعية �رشكات ال�شمان تعمل 

بدورها للتخفيف من وطاأة هذه االأو�شاع 

ال�شعبة وهي  حتافظ  من خالل  جلنة 

التوا�شل  على  ال�شمان   هيئات  مراقبة 

املخت�شة  ال�شلطات  مع  والوثيق  الدائم  

واالإدارات الر�شمية«.

واأعلن اأن اجلمعية تعمل على تنفيذ عدم 

م�شاريع م�شتقبليًا، اأبرزها:  

حوكمة  مــبــادئ  ــاد  ــم ــت واع •اإدخال 
الذي  االأمر  التاأمني  ال�رشكات  يف قطاع 

على  الــتــاأمــني  �ــرشكــات  ي�شجع  �ــشــوف 

االندماج.

على  الــرقــابــة  جلنة  مـــع    •املتابعة 
�رشكات ال�شمان  كي متثل هذا القطاع 

لدى  امل�رشف املركزي للح�شول   على 

حوافز وت�شهيالت مالية  لت�شهيل عمليات  

الدمج   كما ح�شل مع   امل�شارف يف 

املا�شي.

لتغطية  التاأمني  �رشكات  جتمع  •اإن�شاء 

حافظت شركات التأمين 

في  ظل  األوضاع 

االقتصادية الصعبة في 

المنطقة على مكانتها 

وعمدت إلى خلق مجاالت 

جديدة لدعم تطورها 

وإمكانياتها

ملف العدد

قطاع التأمين يؤكد جهوزيته للمشاركة في إعادة إعمار الدول العربية
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والــذي  والــغــاز   للنفط  اجلــديــد   القطاع 

خدمات  مقدمو  مــنــه   ي�شتفيد  �ــشــوف 

التاأمني كافة  يف لبنان.

التاأمني  قطاعنا  »جهوزية  زكــار  واأكــد 

الإعادة اإعمار الدول العربية عندما يحني 

الوقت املنا�شب لذلك«.

الصناعة تتفاءل
الوعود  من  جمموعة   2017 عام  وحمل 

اأبرزها  يبقى  ال�شناعي  القطاع  بدعم 

اأي  على  املوافقة  احلكومة  رئي�ض  اإعالن 

حلماية  ــوزراء  ال جمل�ض  اإىل  م 
ّ
يقد �شيء 

و�شعت  احلكومة  اأن  وتاأكيده  ال�شناعة، 

اأمامها اأولوية حماية ال�شناعة الوطنية، 

يف  املتكافئة  غري  املناف�شة  من  واحلــد 

احلدود التي ت�شمح بها التزاماتها الدولية 

واالتفاقات التي وقعتها الدولة اللبنانية. 

االإنــتــاج  كلفة  يف  ــاع  ــف ارت حمل  كما 

مرتفعة  اعتربت  لطاملا  التي  ال�شناعي 

هذا  واأتـــى  املنطقة،  دول  مــع  مقارنة 

اأبــرزهــا  عــدة  عــوامــل  نتيجة  ــفــاع  االرت

ــواد  ر الأ�ــشــعــار امل
ّ

ـــرب ــاع غــري امل ــف االرت

االأولية، زيادة كلفة ال�شمان االجتماعي، 

اإقرار  رافقت  التي  الع�شوائية  وال�رشائب 

�شل�شلة الرتب والرواتب.

وترافقت التحديات التي يواجهها القطاع 

مع تراجع  متوا�شل لل�شادرات ال�شناعية 

التي بلغت خالل االأ�شهر الثمانية االأوىل 

من العام 2017  مليار و655 مليون دوالر 

)د.اأ.( مقابل مليار و713 مليون  اأمريكي 

 2016 العام  من  عينها  الفرتة  د.اأ. خالل 

الفرتة  خالل  د.اأ.  مليون  و7  ملياران  و2 

بانخفا�ض  اأي   ،2015 العام  من  عينها 

 2016 العام  مع  مقارنًة   %  3.4 ون�شبته 

وبانخفا�ض ون�شبته 17.6 % مقارنًة مع 

العام 2015.

ــغ املــعــدل الــ�ــشــهــري لــلــ�ــشــادرات  ــل وب

االأ�شهر  خــالل  اللبنانية  ال�شناعية 

 206.8  ،2017 العام  االأوىل من  الثمانية 

مليون د.اأ مقابل 214.1 مليون د.اأ خالل 

و250.9   ،2016 العام  من  عينها  الفرتة 

العام  عينها من  الفرتة  د.اأ خالل  مليون 

.2015

الزراعة في أدنى المستويات
ــني  ــزارع امل جمعية  رئــيــ�ــض  ــرب  ــت واع

»قطاع  اأن  حويك  انطوان  اللبنانيني 

الزراعة كان يف اأدنى م�شتوياته يف عام 

2017 نتيجة فقدانه لالأ�شواق اخلارجية 
وك�شف  واالأردنية«.  ال�شورية  �شيما  وال 

اأن »الزيارة التي قام بها وفد لبناين اىل 

البطاطا  لت�شدير  اتفاقًا  اأثمرت  االأردن 

العتبارات  التنفيذ  نحو  طريقه  يجد  مل 

تعود اإىل وجود رغبة يف حماية االإنتاج 

اأن »هذا االأمر حمل  اإىل  االأردين«. ولفت 

خ�شائر للمزارعني كونه جرى ت�رشيف 

باأ�شعار  املحلية  ال�شوق  يف  االإنــتــاج 

متدنية جداً«.

واإذ اأعلن اأن »منتجات م�شتوردة عديدة 

دون  مــن  اللبنانية  االأ�ــشــواق  تــدخــل 

د على اأن »توقيع 
ّ
ح�شيب اأو رقيب«، �شد

ال  جديدة  الأ�ــشــواق  جتارية  اتفاقيات 

اإن  اإذ  فــوراً،  اإليها  الت�شدير  بدء  يعني 

وجودة  النقل  بكلفة  مرتبط  الت�شدير 

معينة وموا�شفات يجب ا�شتيفاءها«.

 2017 عام  كانت يف  »الدولة  اأن  وراأى 

هموم  عن  غائبة  االأعـــوام  باقي  كما 

د 
ّ
و�شد وم�شاكله«،  الــزراعــي  القطاع 

على »اأن بقاء ال�شلطة نف�شها يف احلكم 

الدولة جتاه  اأداء  اأن ال جديد يف  يعني 

القطاع«.

القطاع  معاناة  »ت�شتمر  اأن  وتــوّقــع 

تغيريات  حت�شل  مل  اإذ   2018 عام  يف 

اإىل  الــزراعــي  بالقطاع  تدفع  جذرية 

ــال:  وق املــ�ــشــوؤولــني«.  اهتمام  الئــحــة 

القطاع، وبطبيعة  م�شوؤولة عن  »الدولة 

اإدارة �شوؤونه، ولكنها  احلال تقع عليها 

يئ�ض  حني  يف  دورهـــا،  من  م�شتقيلة 

املزارعون من واقعهم املزري واأ�شبحوا 

ينظرون اىل القطاع ك�شحية«.

ـــات  اأنـــه »يف اأوقــــات االأزم واأو�ــشــح 

قطاع  اأو  اقت�شاد  اأي  يحتاج  واحلروب 

عامل فيه اإىل خطة ا�شتثنائية ومعاجلة 

ــع اإقــفــال خط  ــتــايل م خــا�ــشــة، وبــال

الت�شدير الربي، كان االأجدى البحث عن 

خط ت�شدير اآخر يوازيه لناحية التكلفة 

وال�رشعة. وهذا اأمر كان ميكن معاجلته 

باأموال زهيدة، اإال اأنه مل يحدث، ما رفع 

من كلفة و�شول املنتجات اللبنانية اإىل 

االأ�شواق التجارية وبالتايل خف�ض من 

قدراتها التناف�شية«.

وقال: »املطلوب اليوم وجود م�شوؤولني 

هموم  ــهــم  ــات ــوي اأول �شمن  يــ�ــشــعــون 

املواطنني والهموم االقت�شادية، ولي�ض 

 امل�شكلة، فم�شكلة 
ّ
جيوبهم. وهذا هو لب

يف  حت�شل  جتــاريــة  م�شكلة  ــواق  ــش االأ�

اأي بلد. لكن ال خطط يف لبنان لتاليف 

اأمامها  نقف  يجعلنا  مــا  االأزمــــات. 

متفرجني«.

قطاع الزراعة كان في 

أدنى مستوياته في 

عام 2017 نتيجة فقدانه 

لألسواق الخارجية وال سيما 

السورية واألردنية

توقعات بإستمرار معاناة القطاع الزراعي في عام 2018
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العام  للدين  دراماتيكي  ارتفاع  ظل  يف 

مليارات  بـ7.9   2018 عــام  يف  �شيقّدر 

على  ال�شيطرة  ــرشورة  � يوؤكد  ما  دوالر، 

هذه الظاهرة كونها اأ�شبحت م�شدر خطر 

لالقت�شاد«.

 غياب االستثمارات .. 
عطل أساسي

االأ�ــشــا�ــشــي  الــعــطــل  اأن  ــرب عــجــاقــة  واعــت

بغياب  يتمثل  اللبناين  االقــتــ�ــشــاد  يف 

االأول  املحرك  تعترب  التي  اال�شتثمارات 

للنمو. فاليوم ال يختلف الواقع اللبناين عن 

عالية  منو  معدالت  �شهد  الذي   2010 عام 

اإال لناحية اال�شتثمارات. فالف�شاد كان وما 

يزال، واأي�شًا ال�رشقات وقلة التخطيط«.

احلــال �رشه  املــال بطبيعة  »راأ�ـــض  ــال:  وق

وجبان، يحط رحاله اأينما وجدت الربحية، 

واالأهم من  هاربًا.  يغادر  اأول خ�شة  وعند 

اإىل  بحاجة   لي�ض  لبنان  اأن  هو  كله،  هذا 

اأموال، فالقطاع امل�رشيف ميلك الكثري واأي 

ا�شتثمارات من قبله قادرة على رفع معدالت 

حد  اإىل  �شيئًا  يكون  قد  اللبناين  االقت�شاد 

كبري«.

يف  تربز  اأخرى  »م�شكلة  اأن  عجاقة  وراأى 

اإطار اإر�شاء الثقة على �شعيد تداول ال�شلطة 

حيث من املفرت�ض اأن جتري االنتخابات 

يف عام 2018، يف حني ال ي�شعر اللبنانيون 

حتى االآن باأجواء جدية الإجرائها ما يبقي 

االقت�شاد  وتلقي  اإجرائها  بعدم  اخلطر 

النهو�ض  من  متنعه  جــداً  كبرية  �رشبة 

قائمًا«.

الدين العام .. إنذار خطر
اخلطة  اب�شار  »اأن  على  عجاقة  و�ــشــّدد 

يحمل  ال  قد   2018 يف  النور  االقت�شادية 

االإيجابيات التي نتمناها، فلي�ض املهم اأن 

ن�شع خطة بل االأهم هو اأن نقنع ال�شوق بها 

تعني  بها  قناعته  ثقته، فعدم  بغية ك�شب 

اال�شتثمارات  غياب  وبالتايل  الثقة  غياب 

التي يعترب لبنان باأم�ض احلاجة اإليها«. 

واأكد اأن االأهم يبقى يف عام 2018 ال�شوؤال 

م�شتمراً  يزال  ال  الذي  الف�شاد  عن حماربة 

االقــتــ�ــشــادي  اخلــبــري  ــا  م ــًا  ــوع ن يبتعد 

االأجــواء  عن  عجاقة  جا�شم  الربوفي�شور 

التفاوؤلية البحتة، ويرى »اأننا مقبلون على 

عام يكتنفه الغمو�ض وعدم الثبات«. ويعّلل 

اإليه  اأكرث ما يحتاج  »اأن  راأيه هذا  عجاقة 

بدورها  التي  »الثقة«  هو  االآن  االقت�شاد 

تتطلب ركائز قد ال تكون متوفرة بعد يف 

عام 2018«. واأو�شح اأن »الثقة باالقت�شاد 

االأمني،  الثبات  6 ركائز، هي:  تعتمد على 

االقت�شادية،  اخلطة  ال�شيا�شي،  الثبات 

تداول ال�شلطة، القوانني الع�رشية ملواكبة 

التطور، وحماربة الف�شاد«.

 األجواء اإليجابية .. 
كيف نحافظ عليها؟

االإيجابية  »االأجــواء  اأن  اإىل  عجاقة  واأ�شار 

توجد  ال  ال�شيا�شية  ال�شاحة  على  امل�شيطرة 

�شمانات الإ�شتمرارها يف ظل اال�شطرابات 

اأن احلديث املتوا�شل عن  يف املنطقة، كما 

ينذر  اهلل  حزب  على  االأمريكية  العقوبات 

اإن مدى هذه العقوبات على  اإذ  بخطٍر كبري 

جذب االستثمارات ومحاربة الفساد أبرز التحديات
اقتصاد لبنان 2018.. الثقة أوالً

تر�فقت �إطاللة عام 2018 مع موجة كبرية من �لتفاوؤل مب�ستقبل �قت�سادي 

�أف�سل للبنان، فعام 2017 �لذي حفل بقر�ر�ٍت و�إجر�ء�ت لطاملا �نتظرها 

�القت�ساد و�سعته على �ل�سكة �ل�سحيحة لل�سري قدمًا �إىل �الأمام.

مل تعكر ��ستقالة �لرئي�ص �سعد �لدين �حلريري مز�ج �ملتفائلني �إذ يرون 

�أن �سفحة �ال�ستقالة قد طويت، وها هو لبنان باأفرقائه جميعًا يجتمع 

على �لناأي بالنف�ص وم�سلحة لبنان. 

�أخري�ً  �نق�سعت  قد  �ل�سود�ء  �لغمامة  �أن  �أيعقل  �لتفاوؤل؟  هذ�  كل  ملاذ� 

عن مماء لبنان؟ �إىل �أين نتجه يف عام 2018؟ هل هذ� �لتفاوؤل �سيالقي 

�إجر�ء�ت فعلية على �أر�ص �لو�قع تعزّزه، �أم �أننا مع نهاية �لعام 2018، 

�سنلحظ كما عام 2017 تقدمًا لكن غري كاٍف الإعادتنا �إىل �أعو�م خلت 

�سهد خاللها �القت�ساد �إزدهار�ً و�سجل معدالت منو مرتفعة.

كلمة حق تقال، مل تكن �الأمور لتعالج ب�رصعة ق�سوى كما ظن �ملتفائلون 

وما �أكرثهم كانو� مع نهاية �لعام �ملا�سي. �إننا نرّم جدر�ن �قت�سادنا 

�ملت�سّدعة ونركن قطاره على �سكة �لنمو �ل�سحيحة لكن عو�ئق كثرية ال 

ز�لت تو�جهنا، وقد ال تكون عو�ئق بل �أ�سبه مبعجز�ت كف�سل �ل�سيا�سة 

عن �القت�ساد وحماربة �لف�ساد و��ستعادة ثقة �مل�ستثمرين �ملفقودة.

ملف العدد
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النمو ب�شكل كبري جداً. لكن امل�شارف واأي 

م�شتثمرين اآخرين غري م�شتعدين لال�شتثمار 

يف ظل غياب عامل الثقة«.

عودة  اإمكانية  حول  �شوؤال  على  رد  ويف 

 ،2018 عام  يف  لبنان  اإىل  اال�شتثمارات 

ال�شيا�شي  العامل  على  »التعويل  اأن  راأى 

ال�شعيد  على  لكن  باالإحباط،  ي�شيبنا  قد 

اأ�شا�شية  مبيزة  لبنان  يتمتع  االقت�شادي 

اال�شتثمارات  ربحية  معدالت  ارتفاع  هي 

هذا  ي�شل  قــد  حيث  كبري  حــد  اإىل  فيها 

اأمر غري موجود  %، وهذا   100 اإىل  املعدل 

يف اأي دولة يف العامل. ما يعطيه اإمكانية 

جلذب اأي ا�شتثمارات ممكنة«.

للتعطيل أضراٌر كبيرة
وعي،  اإىل  بحاجة  »لبنان  عجاقة:  وقال 

فهناك طاقات كبرية يف لبنان واإمكانيات 

لكن  االقــتــ�ــشــاد،  يف  ا�شتثمارها  ميكن 

مل�شلحته  يعمل  الكل  اأن  هــي  امل�شكلة 

خالف  اأي  عند  التعطيل  �شيا�شة  وميار�ض 

ما يحمل �رشراً كبرياً على االقت�شاد«.

�شكل  على  يفقدها  التي  دوالر  مليارات 

من  ميكنه  وا�شتثمارها،  مبا�رشة  خ�شائر 

النمو«.  معدالت  يف  نوعية  قفزة  حتقيق 

النمو  على  قــادر  لبنان  »اإقت�شاد  وقــال: 

ب�رشعة كون حجمه �شغرياً، وبالتايل فاإن 

رفع  على  قادر  فيه  واحد  مليار  ا�شتثمار 

لبنان  اأن  يعني  ما   .%  2 النمو  معدالت 

منو  ن�شب  رفع  على  كبرية  ب�شهولة  قــادر 

اقت�شاده بني 8 و10 % اإذا ما جرى جذب 

اال�شتثمارات ومكافحة الف�شاد«.

على  كــثــرية  ملفات  »هــنــاك  اأن  واعــتــرب 

النزوح  كــاأزمــة  عليها  العمل  احلكومة 

دراماتيكية  بتداعيات  تلقي  التي  ال�شوري 

االقت�شادية  واخلطط  العمل،  �شوق  على 

التي �شتحدد القطاعات التي �شيتم دعمها، 

التحتية  والبنى  االقت�شاد،  حجم  وتكبري 

»كل  اأن  اإىل  ولفت  واالنرتنت«.  باملجمل 

يف  اال�شتثماري  اجلــو  تهيئ  اأمـــور  هــذه 

يقوم  اليوم  كــون  مهم،  اأمــر  وهــذا  البلد. 

الذي  اال�شتهالك  على  االقت�شادي  النمو 

املغرتبني  حتويالت  اأو  الرواتب  عرب  يتم 

ال  االقت�شاد  لكن  امل�شارف.  قرو�ض  اأو 

ي�شتطيع اأن يكمل بهذا ال�شكل اإذ اإن قدرات 

التي متنح  القرو�ض  ل�شد ديون  املواطنني 

لهم �شت�شمحل رويداً رويداً«.

محاربة الفساد غير ممكنة
نية  ـــود  وج حـــول  �ــشــوؤال  عــلــى  رد  ويف 

حقيقية ملحاربة الف�شاد، اأ�شار عجاقة اإىل 

مقتنعون  اللبنانيني  الفرقاء  »بع�ض  اأن 

مبحاربة الف�شاد وكان بارزاً اهتمام رئي�ض 

هذا  جتّلى  حيث  ال�شاأن  بهذا  اجلمهورية 

االهتمام باإن�شاء وزارة ملكافحة الف�شاد«.

ووفقًا لعجاقة، »يبقى ال�شوؤال: هل حماربة 

الواقع  يف  هي  لبنان؟  يف  ممكنة  الف�شاد 

�شعبة جداً يف حال وجدت النية اأو مل توجد. 

اأ�شحاب  من  وجزء  �شلبة  الف�شاد  فقاعدة 

اأخذنا  ما  واإذا  فيها،  متورطون  القرارات 

يتعذر  قد  اأنه  جند  لبنان  واقع  باالعتبار 

توقيفهم اأو اتخاذ تدابري قوية بحقهم على 

الرغم من اأن هذه التدابري يف حال اتخذت 

من �شاأنها اإيقاف الف�شاد فوراً«.

وقال: »لقد ات�شح موؤخراً اأن اأكرث من 420 

تتم  ومل  الق�شاء  اإىل  اأحيل  قد  ف�شاد  ملف 

وا�شح  دليل  وهــذا  املتورطني.  حماكمة 

غري  لبنان  يف  الف�شاد  حماربة  اأن  على 

ممكنة حتى االآن«.

احلريري  الرئي�ض  »حكومة  اأن  على  و�شّدد 

باالقت�شاد  الثقة  دعمت  خطوات  اتخذت 

يف عام 2017 قبل اأن ت�شطدم با�شتقالته«. 

جيدة  كانت  اخلــطــوات  »هــذه  اأن  واعترب 

حتفيز  �شاأنها  من  خطوات  لي�شت  لكنها 

النمو اأو دعم املالية العامة«.

لبنان يتخبط بين ضعف االستثمار 
واستفحال الفساد 

جذب  »اأهــمــيــة  اأن  على  عجاقة  ــّدد  ــش و�

دفع  يف  الف�شاد  وحمــاربــة  اال�شتثمارات 

معدالت النمو نحو االرتفاع يجعالنهما من 

اأبرز امللفات التي يجب العمل عليها وعدم 

ال  حتى   2018 عــام  يف  البتة   جتاهلهما 

يكون االقت�شاد اللبناين اأمام ماأزق كبري«. 

»الف�شاد يكّلف  اأن  االإطار،  وك�شف يف هذا 

االقت�شاد �شنويًا 10 مليارات دوالر، منها 

على  مبا�رشة  كخ�شائر  دوالر  مليارات   5
كخ�شائر  اأخـــرى  مليارات  و5  اخلزينة، 

نتيجة فر�ض اقت�شادية �شائعة«.

 5 الـــ  على  االقت�شاد  »ح�شول  اأن  وراأى 
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عليه،  تطراأ  التي  االأزمــات  معاجلة  على 

واأّن  مناعة  لديه  اأّن  جديدة  ة 
ّ
مر واأثبت 

االأزمـــات  امت�شا�ض  على  ــدرة  ق لديه 

والقادة  الّلبنانينّي  وعي  بف�شل  وذلك 

خالل  ا 
ّ
�شوي دوا 

ّ
توح الذين  ال�شيا�شينّي 

فر�شة  »هــذه  اأن  وراأى  ـــة«.  االأزم هــذه 

املجتمع  اأّن  للم�شتثمرين  ونوؤّكد  لنعود 

الدويّل حري�ض على ا�شتقرار لبنان«. 

 إعادة اقتصاد لبنان 
إلى طريق النهوض

ـــراءات  االإج حــول  �ــشــوؤال  على  رد  ويف 

اإىل  لبنان  اقت�شاد  الإعـــادة  املطلوبة 

املقبلة،  املرحلة  يف  النهو�ض  طريق 

خّطة  و�شع  »وجــوب  اإىل  خــوري  لفت 

ــة 
ّ
د الــهــوي

ّ
ــة لــلــبــنــان حتــــد

ّ
ــادي اقــتــ�ــش

»أزمة االستقالة« أّكدت للمستثمرين حرص  المجتمع الدولّي على استقرار لبنان 
خوري: نعمل على إعادة الثقة  باإلقتصاد 

متّيزت حكومة �لرئي�ص �سعد �حلريري منذ �نطالقتها 

بعمل دوؤوب وال �سيما على �ل�سعيد �القت�سادي، �إذ 

�أولت هذ� �ل�ساأن �أهمية كبرية، وال �سيما �أن �للبنانيني 

علّقو� �آمااًل كثرية على عملها الإنقاذ �القت�ساد �لذي 

ون�سف  �سنتني  بعد  �حل�سي�ص  �ىل  و�سل  قد  كان 

من �لفر�غ يف �سدة رئا�سة �جلمهورية �زد�د خاللها 

من�سوب �لف�ساد، و�رتفعت ن�سبة �ل�سغور يف خمتلف 

مر�فق �لدولة.

وفقًا  �إنه  �إذ  ممتاز�ً  �حلكومة  �أد�ء  كان  لقد  نعم، 

للكثري من �ملر�قبني و�سع �الأطر �ل�سحيحة النطالقة 

�ستنت�سل �القت�ساد من كبوته، وتب�رّص بوقوف لبنان 

مفهوم  على  تقوم  جديدة  �قت�سادية  مرحلة  �أمام 

عرب  عون  مي�سال  �جلمهورية  رئي�ص  �أر�ساه  جديد 

مت�سكة بتحويل �قت�ساد لبنان �إىل �قت�ساد �إنتاج.

باإجر�ء  �حلكومة  عمر  �رتباط  من  �لرغم  وعلى 

�النتخابات �لنيابية يف �أيار 2018، ال يز�ل �إميان 

وزر�ئها ب�رصورة �إحد�ث تغيري�ت �قت�سادية ر��سخًا، 

»�أن  خوري  ر�ئد  و�لتجارة  �القت�ساد  وزير  يوؤكد  �إذ 

�لوقت �لذي �سياأخذة �لتح�سري لالإنتخابات و�إجر�وؤها 

يجب �أال يوؤثر يف �سري عملها عرب �ل�سق �القت�سادي«.

ملف العدد / مقابلة

كافة.  امل�شتويات  على  احلريري  �شعد 

واأ�شار يف هذا االإطار، الوزير رائد خوري 

الرئي�ض احلريري  ا�شتقالة  اأزمة  »اأن  اإىل 

اأي تداعيات على االقت�شادين  مل حتمل 

اأجواء  الرغم من  والنقدي على  احلقيقي 

التي  بامل�شتقبل  الثقة  وعــدم  اخلــوف 

االأزمــة  اأن  احلــّظ  وحل�شن   اإذ  رافقتها، 

 االأ�شابيع 
ّ
كانت ق�شرية املدى ومل تتعد

الثالثة«.

�شلبيات  اأي  احلديث عن  ورف�ض خوري 

على  اال�ــشــتــقــالــة  اأزمــــة  حتملها  قــد 

ال  اأن  باإيحائها  م�شتقباًل  اال�شتثمار 

اأنه  واعترب  لبنان،  يف  �شيا�شيًا  ا�شتقرار 

االأزمة  هذه  اأثبتت  متامًا  العك�ض  »على 

يف  ا 
ّ
قوي ا 

ّ
�شيا�شي ا�شتقرارا  هناك  اأّن 

قدرته  عن  برهن  اأنــه  �شيما  وال  لبنان 

ت�شري  احلكومة  تــزال  ال  يبدو،  ما  على   

على خط و�شع خطة اقت�شادية الإعادة 

حيث  النهو�ض،  اإىل  لبنان  اقت�شاد 

»ال�شناعة  مع  حديث  يف  خــوري  ربــط 

ـــدرة احلــكــومــة  على  ــاد« ق ــش ــ� ــت واالإق

واإمتـــام  اقت�شادية  اإجنــــازات  حتقيق 

االنتخابات  قبل  امل�شاريع  مــن  عــدد 

التي  ة 
ّ
االقت�شادي باخلّطة  النيابية 

اأن  على  اأ�شهر   6 خالل  باإجنازها  تقوم 

بدوره  الذي  التنفيذ  على  بعدها  تعمل 

يتوّقف على تعاون الوزارات وجتاوبها 

وتفاعلها مع هذه اخلّطة. 

امل�شتمر  اندفاعها  للحكومة  ل 
ّ
وي�شج

ال�شعيدين  كال  على  فارٍق  الإحداث  هذا 

من  الرغم  على  واالقت�شادي  ال�شيا�شي 

رئي�شها  ا�شتقالة  اأحدثتها  التي  ال�شدمة 
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ة ال�شاملة للبنان وتهدف اإىل 
ّ
االقت�شادي

ط والطويل من 
ّ
التفكري على املدى املتو�ش

ة ثابتة عابرة 
ّ
اأجل و�شع اأ�ش�ض اقت�شادي

اإقــرار  عن  ف�شال  والـــوزراء،  للحكومات 

ة لتنفيذ هذه اخلّطة«.
ّ
االأطر التنفيذي

ة هي 
ّ
وقال: »لقد اّتفقنا مع �رشكة عاملي

�رشكة ماكنزي مل�شاعدتنا يف و�شع هذه 

�شّتة  نحو  بعد  النور  تب�رش  التي  اخلّطة 

اأ�شهر. و�شت�شاعد �رشكة ماكنزي احلكومة 

مب�شاركة  ة، 
ّ
املعني ــوزارات  وال جمتمعة 

يف  والزراعة  وال�شناعة  التجارة  غرف 

وطويلة  طة 
ّ
متو�ش للبنان  خّطة  و�شع 

القطاعات  اخلّطة  هذه  د 
ّ
و�شتحد االأمــد. 

تفعيلها  ــل  اأج مــن  لبنان  يف  املنتجة 

ة وبالتايل زيادة حجم 
ّ
وزيادة االإنتاجي

االقت�شاد«. 

ــة على  واأ�ـــشـــاف: »تــرتــكــز هــذه اخلــّط

�رشورة  على  الرتكيز  التالية:  املحاور 

جذب  على  العمل  االقــتــ�ــشــاد،  تنويع 

ــتــثــمــارات االأجــنــبــيــة املــبــا�ــرشة  اال�ــش

حت�شني  االأعمال،  مناخ  تعزيز  اجلديدة، 

 مــن خــالل حتفيز 
ّ

ــزان الــتــجــاري ــي امل

تعزيز  اإىل  اإ�شافة  ة، 
ّ
الّلبناني ال�شادرات 

اأن�شطة حماية امل�شتهلك«.

تندرج  ة 
ّ
االقت�شادي »اخلّطة  اأن  وك�شف 

ة 
ّ
اجلمهوري رئي�ض  هات 

ّ
توج �شمن  من 

االقت�شاد  لتحويل  عون  مي�شال  العماد 

اقت�شاد  اإىل   
ّ
ريعي اقت�شاد  من  الّلبنايّن 

منتج«. 

إرساء استقرار سياسي 
واقتصادي

العمل  عــن  ر�ــشــاه  خــــوري  ـــــدى  واأب

احلكومة   « اأن  اإىل  اأ�شار  اإذ  احلكومي، 

ا يف البلد 
ّ
ا واأمني

ّ
اأر�شت ا�شتقرارا �شيا�شي

اال�شتثمارات  جلذب   
ّ
اأ�شا�شي اأمر  وهذا 

اأن  واأعلن  يكفي«.  ال  وحده  ذلك  ولكّن 

يف  الثقة  اإعــادة  على  تعمل  »احلكومة 

اقت�شاد لبنان عرب اإنهاء خطة الكهرباء 

 24/24 الكهرباء  تــاأمــني  وبــالــتــايل 

لّلبنانينّي وللم�شتثمرين، وعرب حماربة 

االإدارات  يف  ال�شغور  ومــلء  الف�شاد 

املكان  يف  املنا�شب  ال�شخ�ض  وو�شع 

احلكومة  به  تقوم  ما  وهــذا  املنا�شب 

خ�شخ�شة  على  تعمل  كما  تــبــاعــًا، 

بع�ض القطاعات التي تعاين من بع�ض 

الف�شاد«.

 تشجيع العالقات 
اللبنانية - الخليجية

ة 
ّ
الّلبناني »العالقات  اأن  خوري  واعترب 

ة هي عالقات قدمية تربط لبنان 
ّ
اخلليجي

الّلبنايّن  ال�شعب  وتربط  اخلليج  بــدول 

وطيد  ب�شكل  الّلبنانينّي  وامل�شتثمرين 

اإن كان من خالل  ة، 
ّ
العربي ال�شعوب  مع 

الــدول  يف  وعملهم  الّلبنانينّي  ــود  وج

ة اأو من خالل اخلليجينّي الذين 
ّ
اخلليجي

ولال�شتثمار«.  لل�شياحة  لبنان  يزورون 

 
ّ

تتغري العالقات  هذه   « اأن  اإىل  لفت  واإذ 

على  د 
ّ
�شد الظروف«،  بع�ض  وفق  قليال 

العالقات  ــذه  ه على  الــدولــة  »حــر�ــض 

امل�شتثمرين  اأن  �شيما  وال  وت�شجيعها 

اخلليجيني يعرفون اأّن ا�شتثماراتهم التي 

قاموا بها يف لبنان �شابقًا هي مبعظمها 

ا�شتثمارات ناجحة، اإن كان يف القطاع 

كما  املــ�ــرشيّف  الــقــطــاع  اأو   
ّ

الــعــقــاري

يعلمون اأي�شا اأّن حقوقهم لطاملا كانت 

حمفوظة وهي �شتبقى كذلك«. 

العالقات  مناخ  عن  حديثه  اإطــار  ويف 

اللبنانية –ال�شورية واإن كان �شيف�شح يف 

املجال اأمام لبنان ليكون من�شة اأ�شا�شية 

»ت�شعنا  قــال:  �شورية،  اإعــمــار  الإعـــادة 

وطبيعتنا  ــة 
ّ
اجلــغــرافــي لبنان  طبيعة 

م يف م�رشوع 
ّ
متقد موقع  كلبنانينّي يف 

موقع  يحّتم  حيث  �شورية.  اإعمار  اإعادة 

لبنان اجلغرايّف وحدوده مع �شورية هذا 

ة 
ّ
ة ال�شوري

ّ
الدور كما اأّن العالقات الّلبناني

هي  ة 
ّ
التاريخي ة 

ّ
واالقت�شادي ة 

ّ
العائلي

يف  دورا  لبنان  يوؤدي  باأن  كفيلة  اأي�شا 

عن  النظر  بغ�ّض  �شورية  اإعمار  ــادة  اإع

ة بني البلدين«. 
ّ
االأمور ال�شيا�شي

االنفتاح  حديثه  يف  خــوري  وتــنــاول 

رو�شيا،  على   2017 عــام  يف  اللبناين 

ة 
ّ
وك�شف عن وجود جلنة م�شرتكة رو�شي

ت�شهيل  مو�شوع  على  تعمل  ة 
ّ
لبناني

بني   
ّ

واال�شتثماري التجاري  التبادل 

من  الرغم  »على   اأنــه  واأكــد  البلدين«.  

ب�شبب  البطء  من  بقليل  ت�شري  االأمور  اأن 

الطرف  عند  خ�شو�شا  ة 
ّ
البريوقراطي

االجّتــاه  يف  ت�شري  ولكّنها     
ّ
الــرو�ــشــي

ال�شحيح«.

واأعلن »اأنه يتم العمل حاليًا على تاأمني 

االأ�شواق  من  املزيد  على  لبنان  انفتاح 

ة 
ّ
عد ات 

ّ
اتفاقي درا�شة  عرب  اخلارجية 

.»WTO كاملارك�شور والـ

النمو يتراوح بين 2 و2.5%
التحدث  املبكر  من  اأنه  خوري  راأى  واإذ 

يف  االقت�شادي  للنمو  دة 
ّ
حمد ن�شب  عن 

 
ّ
عام 2018 منذ االآن، اأعلن  اأن ن�شب النمو

املتوّقعة للعام 2017  ترتاوح بني 2% 

و 2،5 %.

التزامات   4 باري�ض  يحمل  »اأن  وتوّقع 

ــة ومــن 
ّ
ــي ــب ــــدول االأجــن ـــة مــن ال

ّ
مـــادي

لبنان  اقت�شاد  اإىل  ة 
ّ
الدولي ال�شناديق 

يف  دة 
ّ
حمد مل�شاريع  مدعومة  وقرو�شًا 

ة وغريها«.
ّ
لبنان من بنى حتتي

ويف اإطار حديثه عن اإقرار ال�رشاكة بني 

القطاعني العام واخلا�ض، اأكد خوري اأن 

»لبنان �شي�شهد تنفيذا مل�شاريع م�شرتكة 

يف  �شتح�شل  التي  اال�شتثمارات  الأّن 

اأو  �شتكون عرب قرو�ض مدعومة  لبنان  

»لكي  اأنه  وراأى   .»
ّ

اخلا�ض القطاع  عرب 

 يف لبنان يجب 
ّ

ي�شتثمر القطاع اخلا�ض

مل�رشوع  ة 
ّ
التطبيقي ــر  االأط تو�شع  اأن 

 
ّ

واخلا�ض  
ّ
العام القطاعني  بني  ال�رشاكة 

للعالقة  اأ�ش�ض  ت�شع  التي  االأطــر  وهي 

 
ّ

اخلا�ض والقطاع  الدولة  بني  ة 
ّ
التعاقدي

والتي حتفظ حقوق الطرفني«. 

الخّطة االقتصادية ستبصر 

النور بعد نحو سّتة أشهر 

وستحّدد القطاعات 

المنتجة من أجل تفعيلها 

وزيادة اإلنتاجّية وبالتالي 

زيادة حجم االقتصاد

الدولة اللبنانية حريصة  

على العالقات اللبنانية-  

الخليجية وتشجعها وال 

سيما أن المستثمرين 

الخليجيين يدركون أّن 

استثماراتهم في لبنان 

بمعظمها كانت ناجحة
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اللذين  واالأمني  ال�شيا�شي  اال�شتقرارين  على  �شقري  اأثنى  واإذ 

�شهدهما لبنان معظم اأ�شهر العام، وجهود احلكومة التي مّكنتها 

بقي  االقت�شادي  الواقع  اأن  على  د 
ّ
�شد اإجنازاتها،  مراكمة  من 

�شعبّا حيث تراجعت اأعمال املوؤ�ش�شات ب�شكل كبري. 

واقع عمرة 60 عامًا .. من يغّيره؟
ي�شتطيع  ال  اأبى،  واأبى من  �شاء  �شاء من  »لبنان،  اأن  �شقري  واأكد 

الدول  مع  العالقات  اأف�شل  ن�شج  دون  من  اقت�شاديًا  النهو�ض 

العربية وخا�شة دول اخلليج وحتديداً ال�شعودية. وهذا واقع يعود 

اإىل �شتني عامًا خلت، وال ن�شتطيع اإزاءه �شيئًا«.

ب�شكل   
ّ
اأثــر وال�شعوديني  اخلليجيني  ال�شياح  غياب  »اأن  واعترب 

ك 
ّ
يحر احلال  بطبيعة  »ال�شائح  وقال:  االقت�شاد«.  يف  جداً  كبري 

وامل�شكلة  يــزوره،  الذي  البلد  يف  كافة  االقت�شادية  القطاعات 

 8 الـ  انخف�ض من ما يقارب  ال�شياحي  اأن دخلنا  يف لبنان هي 

مليارات يف عام 2010 اإىل ما يقارب الـ3 مليارات يف عام 2016، 

وهذا الرتاجع الكبري يوؤ�رش اإىل اأن اخل�شائر طاولت كل القطاعات 

االقت�شادية«.

ال  ف�شادراتنا   فقط،  ال�شياحة  على  االأمر  يقت�رش  »ال  واأ�شاف: 

اأنه  اأن تكون لنا عالقات �شيئة مع الدول اخلليجية، كما  ت�شمح 

تقدر  التي  لبنان  يف  اخلليجية  اال�شتثمارات  ن�شيان  ميكننا  ال 

حتّثنا  جميعها  االأمــور  هذه  املغرتبني.  وحتويالت  باملليارات 

على الناأي بالنف�ض الذي اأجمعت احلكومة عليه«.

بوادر عام جّيد تلوح في األفق!
 �شقري عن تفاوؤٍل كبري بعام 2018 حيث تلوح يف االأفق 

ّ
وعرب

د على ال�شعيد االقت�شادي نتيجة عوامل عدة 
ّ
بوادر عام جي

من �شاأنها النهو�ض باالقت�شاد ونقله اإىل مكاٍن اآخر. واأ�شار 

ملف العدد / مقابلة

أكد وجود قرار دولي بالحرص على تحصين  لبنان اقتصاديًا وماليًا
 شقير: نستبشر خيراً بالعام  2018.. 

ونتائج باريس 4 في غضون 6 أشهر
عا�سها  �لتي  �لقا�سية  �الأيام  ظالل  تن�سحب  مل 

�حتاد  رئي�ص  حديث  على   2017 عام  يف  �القت�ساد 

لبنان  وجبل  بريوت  غرفة  رئي�ص  �للبنانية  �لغرف 

حممد �سقري، �لذي يظهر من�سوبًا كبري�ً من �لتفاوؤل 

قر�ر�  �الأفق  يف  يقر�أ  �إذ  لبنان،  �قت�ساد  مب�ستقبل 

و�تفاقًا  كافة  �ل�سعد  على  لبنان  بتح�سني  دوليًا 

د�خليًا على �أعلى �مل�ستويات حول �رصورة �لنهو�ص 

باالقت�ساد �لذي �أ�سحى يف نهاية �لنفق.

 2017 عام  تفا�سيل  يف  �لغو�ص  عدم  �سقري  يف�ّسل 

وال  �سعبًا  عامًا  �إليه »كان  فبالن�سبة  �القت�سادية، 

�سيما يف ن�سفه �الأول، كما يف �سهر ت�رصين �لثاين 

�لذي كان مبثابة كارثة �قت�سادية حيث مل ت�ستطع 

�للبنانيني تبديد  �الإيجابية على وحدة  �نعكا�ساته 

�الأجو�ء �لتي فر�ستها جرعات �خلوف �لكبرية �لتي 

حملها للبنان وزعزعة �ال�ستقر�ر عقب �إعالن رئي�ص 

�حلكومة �سعد �حلريري ��ستقالته.
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العوامل تلزمي احلكومة  »اأبرز هذه  اأن  اإىل 

والــغــاز  النفط  وا�ــشــتــخــراج  ا�شتك�شاف 

لتحالف �رشكات نفط عمالقة، االأمر الذي 

د طريق لبنان اإىل نادي النفط، وي�شح 
ّ
يعب

القادر  الوحيد  كونه  بامل�شريي  و�شفه 

املايل  ال�شعيدين  على  لبنان  اإنقاذ  على 

واالقت�شادي واإعطائه مزيداً من الثقة به، 

مهما عال �شقف ديونه.

ولفت اإىل اأن »نية احلكومة �شخ 4 مليارات 

ر�شدها  كقرو�ض  عليها  ح�شلت  دوالر 

البنك الدويل وهبات الإعادة تاأهيل البنى 

التحتية يف بداية عام 2018، اإ�شافة اإىل تخ�شي�ض مبلغ 650 

انعكا�شات  له  �شيكون  اال�شتمالكات.   لتغطية  دوالر  مليون 

اً  
ّ

اإيجابية كبرية على االقت�شاد، فلبنان كبلد �شغري ي�شهد تغري

يف املعادالت االقت�شادية ب�رشعة قيا�شية، فكل مليار دوالر 

يتم �رشفه يوؤدي اإىل ارتفاع قدره 1  % يف ن�شب النمو ويخلق 

نحو 15 و18 األف فر�شة عمل«.

اإدارة  اأن  االأمور امل�شيئة يف هذا امل�شهد هو  »اأكرث  اأن  وراأى 

امل�شاريع �شتتم بال�رشاكة مع القطاع اخلا�ض وبالتايل فاإن 

�شوؤون االإدارة �شتكون مناطة به وهذا اأمر مطمئن اإىل حد كبري 

عرف عن الدولة ف�شلها يف اإدارة امل�شاريع«. 
ُ
كونه ي

�شيوؤمن  كونه   4 باري�ض  موؤمتر  على  كبرية  اأهمية  عّلق  واذ   

�ض 
ّ
قرو�شًا مي�رشة مدعومة بقيمة 16 مليار دوالر، توّقع اأن يتلم

االقت�شاد اللبناين انعكا�شاته االإيجابية يف غ�شون 6 اأ�شهر.

لبنان  اإ�شتقرار  على  باحلفاظ  دويل  قرار  وجود  على  د 
ّ
و�شد

اللبناين، الذي  2 لدعم اجلي�ض  يتجّلى من خالل موؤمتر روما 

وتقوية  لت�شليح  نية  عن  اأمريكية  ت�رشيحات  مع  يرتافق 

حت�شيت  احلر�ض  هما  هامتني،  نقطتني  يوؤكد   ما  اجلي�ض، 

تقوية  خالل  من  الدولة  وتقوية  وماليًا،  اقت�شاديًا  لبنان 

اجلي�ض.

ال للخطابات المتشنجة
ن املو�شم ال�شياحي يف 

ّ
ورف�ض �شقري اأي حديث عن عدم حت�ش

عام 2017، واأ�شار اإىل اأن لبنان ا�شرتجع ما يقارب الـ16 % من 

ال�شياح ال�شعوديني مقارنة مع عام 2016، و12 % من ال�شياح 

االإماراتيني، و6 % من ال�شياح الكويتيني.

د على اأن »كل ما يحتاجه لبنان لعودة العالقات اخلليجية 
ّ
و�شد

اللبنانية اإىل اأوجها االمتناع عن اخلطاب ال�شيا�شي املت�شنج 

»اتفاق  مع  وتوقع  املرتفع».  ال�شقف  وذي 

ي�شهد  اأن  بالنف�ض  الــنــاأي  على  احلكومة 

لبنان مو�شم اأعياد ومو�شمًا �شياحيًا جيداً«. 

الفرقاء  حكمة  على  ل 
ّ
يعو اأنــه  اإىل  ولفت 

الو�شعني  الذين يعون خطورة  ال�شيا�شيني 

اأن  ويدركون  واالجتماعي،  االقت�شادي 

يتطلب  ما  النفق  اآخر  اإىل  و�شل  االقت�شاد 

قد  تعقيدات  اأي  ملعاجلة  �رشيعًا  حتركًا 

تلقي بتداعياتها عليه.

 المستثمرون ال يفقهون 
إال لغة األرقام

ويف رد على �شوؤال حول عودة االإ�شتثمارات 

اأن  �شقري  اأكــد   ،2018 العام  يف  لبنان  اإىل 

بلغة  العامل ال ميكن جذبه  »اأي م�شتثمر يف 

العاطفة، فهو ال يتقن اإال لغة االأرقام.  واأ�شف 

�شل�شلة  ــرار  اإق رافقت  التي  »ال�رشائب  الأن 

الف�شاد  تف�شي  وا�شتمرار  والــرواتــب  الرتب 

كانا مبثابة حتذير قا�ٍض للم�شتثمرين بعدم 

اال�شتثمار يف لبنان«.

وك�شف اأن الهيئات االقت�شادية تتعاون مع 

الروؤ�شاء الثالثة ووزير املال لتقدمي اقرتاحات لتعديل ا�رشائب 

مبا ي�شاعد املواطن ويجذب امل�شتثمر.

جمل�ض  يف  موجودة  كثرية  قوانني  م�شاريع  »وجود  عن  واعلن 

على  الهيئات  تعمل  االقت�شاد  وزارة  لدى  واقرتاحات  النواب 

ال�شيا�شي  التفاهم  اأجواء  من  اال�شتفادة  بغية  ب�رشعة  حتريكها 

املوجود يف البلد«.

قانون  على  العمل  هو  اليوم  الهيئات  به  تقوم  »ما  اأن  واأعلن   

اال�شتثمار الذي مل ي�شهد اأي تعديل منذ العام 2001 وهي توليه 

الدول  متكّنت  اإذ  اأولوياتها  اأوىل  �شمن  وت�شعه  كبرية  اأهمية 

اأحدثت تعديالت على قوانني م�شابهة من ا�شتقطاب حجم  التي 

ا�شتثمارات كبري يف فرتة ق�شرية«. و�شاأل: »اأال ميكننا يف لبنان 

اإ�شدار قانون ا�شتثمار ع�رشي وحديث يجذب اال�شتثمارات«.

خطر يواكب زيادة األجور
ويف رد على �شوؤال حول »قوى االإنتاج«، اأكد �شقري اأن »العالقة 

با�شتمرار،   قائم  والتن�شيق  جيدة  العمايل  واالحتاد  الغرفة  بني 

االإنتاج  واحد، ونحن �رشكاء يف  فريق  والعمال  اأننا  اأوؤمن  الأين 

وكالنا على املركب نف�شها واإذا غرقت �شنغرق �شويًا«.

اأكد  اخلا�ض،  القطاع  يف  االأجــور  رفع  عن  حديثه  اإطــار  ويف 

الهيئات  »موقف  اأن  على  م�شدداً  للزيادة  اجلهوزية  �شقري 

ك مبا مت االتفاق عليه 
ّ
وا�شح وجرى تكراره مراراً وهو التم�ش

2011 وهو رفع احلد االأدنى لالأجور من  يف ق�رش بعبدا عام 

دون التدخل بال�شطور«. وحّذر من رفع االأجور يف ظل وجود 

اإىل  �شيوؤدي  القرار  هذا  اإن  اإذ  لبنان،  يف  ال�شوريني  النازحني 

اإىل  اللبنانية بال�شورية نظراً  العاملة  اليد  ا�شتبدال  املزيد من 

انخفا�ض تكلفتها.

وك�شف »اأننا يف غرفة بريوت وجبل لبنان كنا من اأوىل اجلهات 

�شورية،  اإعمار  اإعادة  ملف  على  عملت  التي 

ت�شجيل  �شنوات   5 طيلة  عملنا  عن  نتج  وقد 

1530 �رشكة اجنبية بال�رشاكة مع ال�رشكات 
اللبنانية يف لبنان للعمل على اإعادة اإعمار 

ال�رشكات مت ت�شنيفها  �شورية، وبع�ض هذه 

ت�شنيفها  �شيتم  االآخر  والبع�ض  �شورية  يف 

من  اآتية  عاملية  �رشكات  كونها  تاأكيد  بكل 

خمتلف دول العامل كفرن�شا واإيطاليا وكوريا 

وال�شني والعامل العربي«.

تلوح في األفق بوادر 

عام جيد على الصعيد 

اإلقتصادي نتيجة عوامل 

عدة من شأنها النهوض 

باالقتصاد ونقله إلى 

مكاٍن آخر

الضرائب التي رافقت إقرار 

السلسلة واستمرار تفشي 

الفساد كانا بمثابة تحذير 

قاٍس للمستثمرين بعدم 

االستثمار في لبنان
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ملف العدد / مقابلة

تفاوؤاًل  واالقت�شاد«  »ال�شناعة  مع  حديث  يف  اأزهري  واأبدى 

توّقعات   2018 عــام  يحمل  حيث  القطاع  مب�شتقبل  كبرياً 

اإيجابية على �شعيد العمل االإقت�شادي واحلكومي. واأ�شار اإىل 

اأنه »يف املقام االأول، من املتوّقع اأن تبداأ ال�رشكات امُلنتقاة 

البدء بالتنقيب عن النفط والغاز، وهذا بالطبع موؤ�رش اإيجابي 

املقام  »يف  اأنــه  اإىل  ولفت  الثقة«.  من  الكثري  على  ينطوي 

الذي   »4 باري�ض  »موؤمتر  عقد 
ُ
ي اأن  اأي�شًا  املتوقع  من  الثاين، 

مت ونّفذت 
ّ
مة للبنان خ�شو�شًا اإذا قد

ّ
 مب�شاعدات ومنح قي

ُ
ِعد

َ
ي

احلكومة برامج اإ�شالحية �رشورية«. واإذ اأكد »وجود وعي لدى 

ال�شاأن االقت�شادي و�رشورة االإ�شالحات  امل�شوؤولني الأهمية 

يف خمتلف وجوه احلياة االقت�شادية واملالية للبلد بعد غياب 

اإىل  ي 
ّ
�شيوؤد ناأمل،  كما  حتّقق  اإذا  هذا  »كّل  اأن  راأى  طويل«، 

زيادة يف حجم ونوعية الن�شاط االقت�شادي وبالتايل الن�شاط 

امل�رشيف«. 

»استمرار التباطؤ يتطلّب وضع برنامج إقتصادي فّعال ينهض باإلقتصاد«
أزهري: القطاع المصرفي بحال جيدة

و�سالبة  مناعة  يبدي  �مل�رصيف  �لقطاع  يز�ل  ال 

عام  يف  تابع  �إذ  و�لتحديات،  �الأزمات  وجه  يف 

�لكثري  بعك�ص  جيد�ً  �أد�ًء  مبديًا  تقدمه،    2017

�لعام  عرفت يف  �لتي  �القت�سادية  �لقطاعات  من 

�ملن�رصم عامًا قا�سيًا ف�سل يف و�سع حد ملعاناتها 

و�إعادة �لنهو�ص باالقت�ساد.

فالقطاع �لذي وقف �أمام حتديات عدة تاأتي ��ستقالة 

رئي�ص �حلكومة �سعد �حلريري يف مقدمتها، �إ�سافة 

متّكن  �ل�سل�سلة  �إقر�ر  ر�فقت  �لتي  �ل�رص�ئب  �إىل 

يف  �ل�سري  ومو��سلة  عدة  �إجناز�ت  ت�سجيل  من 

بو�قع  �لتفاوؤل  يبقي  ما  و�لتو�سع،  �لتطور  طريق 

جيد للقطاع �سيد �ملوقف يف عام 2018 �لذي يعد 

ويحمل يف جعبته �لكثري من �لتوقعات �الإيجابية 

�لتي تلّقفها �ملعنيون وبنو� عليها �آمااًل كثرية.

رئي�ص  نائب  نظرة   خلف  �الأجو�ء  هذه  تقف  وال 

جمعية �مل�سارف ورئي�ص جمل�ص �إد�رة ومدير عام 

بنك لبنان و�ملهجر �سعد �أزهري �الإيجابية للقطاع، 

�أي�سًا �إ�رص�ره ب�سكل د�ئم على �لتمتع بروح  �إمنا 

تفاوؤلية ال يرى من خاللها �إال �لن�سف �ملمتلئ من 

�لكوب.
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مؤشرات جيدة
عام  اإطــار حديثه عن  اأزهــري يف  واعترب 

بحال  املــ�ــرشيف  الــقــطــاع  »اأن   ،2017
 بتجارب عديدة 

ّ
جيدة«، واأ�شار اإىل اأنه »مر

يف  �ض 
ّ
ومتر  1975 عام  االأقــل،  على  منذ، 

ال�شيا�شي  اليقني  التعامل مع حاالت عدم 

واالقت�شادي. ونرى ذلك من خالل بع�ض 

»تبلغ  وقال:  الأدائه«.  الرئي�شية  املوؤ�رشات 

ون�شبة   %  15 ــال  امل راأ�ــض  كفاية  ن�شبة 

 %  3.5 بتح�شيلها  امل�شكوك  القرو�ض 

ي�شهد  كما   .%  57 االأولية  ال�شيولة  ون�شبة 

 مقبولة حيث بلغت موجوداته حتى نهاية الف�شل 
ّ
الت منو

ّ
معد

عن   %  7.8 بزيادة  دوالر   مليار   213.4 العام  هذا  من  الثالث 

الفرتة نف�شها من العام ال�شابق. ويوا�شل القطاع بانتظام متويل 

القطاعني اخلا�ض والعام حيث تفوق قرو�شه اخلا�شة البالغة 

58.9 مليار دوالر  الـ 100 % من الناجت املحلي االإجمايل ويبلغ 
متويله للقطاع العام حواىل ن�شف الدين العام الذي و�شل اإىل 78 

مليار دوالر، مع العلم اأن مردود القطاع على متو�شط راأ�ض املال 

معقولة  ن�شبة  وهي   %  11 اإىل  فقط  ي�شل 

جداً ودون الن�شب ال�شائدة يف دول املنطقة 

ال  »هذا  اأن  على  د 
ّ
و�شد النا�شئة«.  والدول 

من  مع�شوم  امل�رشيف  القطاع  اأن  يعني 

�ض لها باقي 
ّ
التاأثريات ال�شلبية التي تتعر

 التباطوء االإقت�شادي 
ّ
القطاعات اإذا ا�شتمر

من  يتطّلب  الذي  االأمر  ال�شيا�شي،  واخلَلل 

امل�شوؤولني االإجماع على التوافق ال�شيا�شي 

ينه�ض  ال 
ّ
فع اقت�شادي  برنامج  وو�شع 

القطاعات  خمتلف  وينع�ض  باالقت�شاد 

االإنتاجية فيه«. 

إنجازات متعّددة
ووفقًا الأزهري حمل عام 2017 العديد من االإجنازات للقطاع 

امل�رشيف، و�شّنف »ا�شتمرار القطاع يف حتقيق اأداء م�رشيف 

د و�شليم رغم كّل الظروف ال�شعبة التي واجهت االقت�شاد 
ّ
جي

باملثابرة  يتمثل  الثاين  »االإجنــاز  اأن  اإىل  واأ�شار  كاأبرزها«. 

يف  خ�شو�شًا  الع�رشية،  ومنتجاته  القطاع  تطوير  على 

ولفت  االإلكرتونية«.  ال�شريفة  جماالت 

دول  نحو  اخلــارجــي  ع 
ّ
التو�ش »اأن  اإىل 

 18 االآن  يتواجد  واأوروبا، حيث  املنطقة 

اأجنبية  ــة  دول  32 يف  لبنانيًا  م�رشفًا 

 ويف 89 عا�شمة عاملية، ت�شاهم بحواىل

امل�شارف  ن�شاط  اإجــمــايل  مــن   %  25
اآخر ي�شجل للقطاع  اللبنانية وهو اإجناز 

يف عام 2017«. 

»اإلستقالة« أبرز التحديات
يات 

ّ
التحد حــول   �ــشــوؤال  على  رد  ويف 

التي واجهها القطاع امل�رشيف يف عام 

اأن  ا ال �شّك فيه 
ّ
اأزهري: »مم 2017، قال 

القطاع  واجهها  التي  يات 
ّ
التحد اأبــرز 

امل�رشيف هذا العام هي االأزمة ال�شيا�شية 

�شهر  بداية  يف  االقت�شاد  �شهدها  التي 

الرئي�ض  ا�شتقالة  ب�شبب  الثاين  ت�رشين 

القطاع  ا�شتطاع  ولكن  احلريري.  �شعد 

وبف�شل  لبنان  م�رشف  مع  بالتعاون 

اأن يتخّطى  ثقة اجلمهور مبوقعه املايل 

عودة  من  بالطبع  مدعومًا  االأزمة،  هذه 

ي 
ّ
الرئي�ض احلريري عن ا�شتقالته. والتحد

ُفر�شت منذ �شهر  التي  ال�رشائب  الزيادة يف  الثاين جنم عن 

متويل  اإىل  احلاجة  ب�شبب  القطاع  على  اأي�شًا  الثاين  ت�رشين 

ل ال�رشائب 
ّ
�شل�شلة الرتب والرواتب، والتي متّثلت بزيادة معد

ال�رشيبة  ل 
ّ
% وزيادة معد  17 اإىل   %  15 ال�رشكات من  على 

االزدواج  من  االإعفاء  واإلغاء   %  7 اإىل   %  5 من  الفوائد  على 

ال�رشيبي على الفوائد من �شندات اخلزينة و�شهادات االإيداع. 

ل القطاع هذه الزيادة، مع العلم باأنه يدفع حواىل 40 
ّ
وقد حتم

% من ال�رشائب على ال�رشكات و 28 % 
من ال�رشائب على االأفراد ومع العلم باأن 

الت الربحية التي يح�شل عليها غري 
ّ
معد

ي 
ّ
ا التحد

ّ
مرتفعة كما يعتقد البع�ض.  اأم

الــذي  ي 
ّ
الــتــحــد الــثــالــث واالأخــــري فهو 

مع  التعامل  يف  دائمًا  البنوك  تواجهه 

واالأجنبية  لبنان  يف  املحلية  املناف�شة 

فيها،  تتواجد  التي  اخلـــارج  دول  يف 

طريق  من  اخلدمات  مب�شتوى  واالرتقاء 

املبتكرة  للمنتجات  امل�شتمر  التطوير 

والتوا�شل الرقمي مع العمالء«. 

مسيرة التوسع مستمرة
عه 

ّ
تو�ش امل�رشيف  القطاع  متابعة  عن  حديثه  اإطــار  ويف 

اإقليميًا  ال�شاخنة  االأجــواء  ظل  يف  ما 
ّ
�شي وال  اخلــارج  نحو 

بالن�شبة  اأكد  االأمريكية،  العقوبات  املتوا�شل عن  واحلديث 

االإجراءات  بكّل  يلتزم  لبنان  اأن  االأمريكية،  العقوبات  اإىل 

ومتويل  ـــوال  االأم غ�شل  مواجهة   
ّ

يخ�ض ما  يف  الدولية 

وقال:  بالعقوبات«.  د 
ّ
والتقي االإرهــاب 

على  تعتمد  اخلارجي  ع 
ّ
التو�ش »�شيا�شة 

الرخ�ض  ر  توفُّ ها 
ّ
اأهم عديدة،  عوامل 

املالئمة واالأ�شواق الواعدة واالإجراءات 

واال�ــشــتــقــرار  املنا�شبة  التنظيمية 

اإذا  وبالطبع،  امُلــ�ــشــتــدام.  ال�شيا�شي 

اأرى  ال  فاإنني  ال�رشوط،  هذه  توّفرت 

ع 
ّ
التو�ش بعدم  اللبنانية  للبنوك  �شببًا 

نحو اخلارج. واإذا مل تتوّفر، هناك دائمًا 

ع )االأفقي والعامودي( يف 
ّ
فر�ض التو�ش

الدول التي تتواجد فيها البنوك حاليًا«. 

القطاع المصرفي غير 

معصوم من التأثيرات 

السلبية التي تتعّرض 

لها باقي القطاعات إذا 

استمّر التباطوء االقتصادي 

والخَلل السياسي

لبنان يلتزم بكّل اإلجراءات 

الدولية في ما يخّص 

مواجهة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب والتقّيد 

بالعقوبات

تمّكن القطاع المصرفي 

بالتعاون مع مصرف لبنان 

وبفضل ثقة الجمهور 

بموقعه المالي أن يتخّطى 

أزمة استقالة الرئيس 

سعد الدين الحريري 
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اللبناين  االقت�شاد  يحّقق  »باأن  تفاوؤله  عن  دبو�شي  واأعــرب 

قطاع  مبجاالت  تتعلق  اإيجابية  تطورات  املتو�شط  املدى  يف 

اأن  اجليوفيزيائية  امل�شوحات  اأظهرت  بعدما  والغاز  النفط 

لبنان ميلك خمزونا نفطيًا وغازيًا كبرياً يف حدوده البحرية 

االقت�شادية اخلا�شة، اذ يقدر 23 تريليون قدم مكعب من الغاز 

مليار   200 من  باأكرث  قيمتها  وتقدر  النفط  من  برميل  و865 

دوالر، وي�شهم اكت�شاف النفط والغاز يف تطوير بنية االقت�شاد 

اللبناين وحتوله نحو قطاعات جديدة مرتبطة ب�شناعة النفط 

والغاز«.

احلكومة  اأن  هو  االإيجابية  التوقعات  من  يزيد  »ما  اأن  واعترب 

وم�رشف لبنان يعمالن منذ �شنوات على حتويل قطاع املعرفة 

لبنان  اأ�شدر م�رشف  فقد  اللبناين،  االقت�شاد  اإحدى ركائز  اإىل 

تعميمًا بدعم اقت�شاد املعرفة بحيث ي�شجع امل�شارف على اأن 

تكون �رشيكا يف اال�شتثمار عرب ال�رشكات النا�شئة بقيمة 4 %، 

وقد  اال�شتثمار،  هذا  من   %  75 املركزي  امل�رشف  ي�شمن  كما 

 نمضي في عام 2018 نحو ترسيخ دعائم مبادرتنا 
»طرابلس عاصمة لبنان االقتصادية«

دبوسي: إيجابيات كثيرة تنتظر االقتصاد

على  �مل�سيطرة  �لتفاوؤلية  �الأجو�ء  �ن�سحبت 

رئي�ص  على   2018 لعام  �القت�ساديني  �ملتابعني 

غرفة طر�بل�ص ولبنان �ل�سمايل توفيق دبو�سي، �إذ 

توقع �أن يكون عام 2018 عامًا �قت�ساديا بامتياز 

�القت�سادي  �لنمو  ن�سب  �رتفاع  ظل  يف  للبنان 

و�سري لبنان على �ل�سكة �القت�سادية �ل�سحيحة.  

دور�  يوؤدي  �أن  ي�ستطيع  لبنان  »�أن  و�عترب 

�أ�سا�سيا يف �إعادة �إعمار �سورية ب�سبب �لتو��سل 

�جتماعيًا  �لتاريخية  و�لعالقات  �جلغر�يف 

و�قت�ساديًا وب�سبب خربة �للبنانيني يف عمليات 

�إعادة �الإعمار و�ت�ساالتهم مع كربيات �ل�رصكات 

�آفاقًا  تفتح  »�أن  توقع  كما  عامليا«.  �ملقاولة 

�إقر�ر قانون �ل�رص�كة بني �لقطاعني  و��سعًة، بعد 

�لقطاع  يف  �مل�ستثمرين  �أمام  و�خلا�ص،  �لعام 

�لبنية  كبرية يف  باإ�ستثمار�ت  بالدخول  �خلا�ص 

ما  �ملياه(  �ل�سدود  �لطرقات،  )�لكهرباء،  �لتحتية 

�سينعك�ص �إيجابا على �لنمو �القت�سادي«.

ملف العدد / مقابلة
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املعرفة  قطاع  يف  اال�شتثمارات  حجم  بلغ 

حواىل 400 مليون دوالر وي�شهم بن�شبة 2 % 

من الناجت املحلي اأي حواىل املليار دوالر، 

وي�شل   %  8 يقارب  �شنويًا  يحّقق منواً  كما 

عدد ال�رشكات يف القطاع اإىل 800 �رشكة«.

رؤية مرتبكة
وقال دبو�شي يف اإطار حديثه عن اقت�شاد 

مل�شرية  الواقعية  قراءتنا  »اإن   :2017 عام 

اأداء اقت�شادنا الوطني توؤكد، وعلى الرغم 

يف  اال�ــشــتــقــرار  ــدم  ع ــال  ح ا�شتمرار  مــن 

اأن  ا�شتطاع  لبنان  اأن  العربية،  منطقتنا 

ق 
ّ
فتفو  ،%  1 بن�شبة  ا 

ًّ
اإيجابي ا 

ًّ
منو يحقق 

تعاين  تزال  ال  التي  االإقليمية  الدول  بع�ض  اقت�شادات  على 

مقاربة  اأن  واأعتقد  االإقليمية.  االقت�شادية  االأزمة  وطاأة  من 

)اإيــدال(  لبنان  يف  اال�شتثمارات  لت�شجيع  العامة  املوؤ�ش�شة 

االأداء  م�شالة  تتناول  التي  الواقعية  املقاربات  اأكرث  من  هي 

امل�رشيف  القطاع  اأن  اإىل  اأ�شارت  اإذ  الوطني  االقت�شادي 

ا يف احلفاظ على الن�شاط االقت�شادي 
ًّ
ا مهم

ً
اللبناين يوؤدي دور

من خالل تلبية طلب القطاع اخلا�ض على االئتمان. و�شّكلت 

 %  302.7 اللبنانية  التجارية  امل�شارف  يف  العمالء  ودائع 

اأي ما ي�شاوي   ،2015 العام  الناجت املحلي االإجمايل يف  من 

 7.34 الودائع بن�شبة  ارتفاع م�شتوى  155 مليار دوالر. ومع 
الودائع  هذه  �شاهمت   ،2014 العام  مب�شتويات  مقارنًة   %
يف  االقت�شاد  حاجات  لتمويل  الالزمة  ال�شيولة  تاأمني  يف 

القطاعني العام واخلا�ض«.

يف  ا  اأي�شً ًا 
ّ
اإيجابي اأثر  النفط  اأ�شعار  »انخفا�ض  اأن  اإىل  ولفت 

االإنفاق  يف  ا  انخفا�شً لبنان  �شهد  حيث  اللبناين،  االقت�شاد 

العجز  وتراجع  لبنان  كهرباء  ملوؤ�ش�شة  �ض 
ّ

املخ�ش احلكومي 

حت�شني  يف  �شاهم  ما   ،%  12.04 بن�شبة  التجاري  امليزان  يف 

الو�شع املايل واحل�شابات اخلارجية«. واأ�شار اإىل اأن » انخفا�ض 

اأ�شعار النفط اأدى اإىل تراجع حواالت املغرتبني وكذلك تدفقات 

اال�شتثمارات االأجنبية املبا�رشة من البلدان املنتجة للنفط«.

جاذبية  يف  ا 
ً
حا�شم عاماًل  كان  النقدي  »اال�شتقرار  اأن  واعترب 

ه بدقة وغياب ال�شوابط 
ّ

لبنان االقت�شادية. ف�شعر ال�رشف املوج

على ال�رشف االأجنبي والقيود على حركة روؤو�ض االأموال، كلها 

عوامل عّززت اال�شتقرار املايل و�شاهمت يف احلفاظ على مناعة 

 ،2015 العام  »يف  وقال:  العالية.  و�شيولته  امل�رشيف  القطاع 

واال�شتقرار  املايل  اال�شتقرار  حتقيق  يف  لبنان  م�رشف  جنح 

خالل  من  املايل  بالنظام  الثقة  وتعزيز  االأ�شعار  م�شتوى  على 

احلفاظ على احتياطيات مرتفعة من العمالت االأجنبية ومعدل 

�رشيبة منا�شب خا�ض بال�رشكات. وترافق دعم م�رشف لبنان 

من  االقت�شاد  حتفيز  اإىل  تهدف  تدابري  اتخاذ  مع  االقت�شادي 

خالل �شّخ مبلغ وقدره مليون دوالر، باالإ�شافة اإىل العديد من 

اخلطط املدعومة االأخرى الرامية اإىل دعم القطاع اخلا�ض.« 

ال�شيا�شية  التطورات  »جممل  اأن  �ــشــوؤال  على  رد  يف  واعترب 

االقت�شاد  م�شرية  على  بظاللها  ترخي  لبنان  ي�شهدها  التي 

متداخلة  مل�شكالت  عنوان  وهــي  الوطني 

وال�شيا�شية  الوطنية  ال�شعد  على  نواجهها 

واالدارية  واملالية  واالإقت�شادية  واالأمنية 

االأو�شاع  واقعيًا على  وتوؤثر  واالإجتماعية، 

االإ�شتقرار  على  ــوري  حم وب�شكل  العامة 

املايل والنقدي واملعي�شي يف لبنان«. 

الأنه »ويف فرتة من فرتات  دبو�شي  واأ�شف 

العام 2017 ارتبكت روؤية لبنان ونظرته اإىل 

ال�شقيقة  العربية  الدول  مع  عالقته  طبيعة 

وهي  عليها  يحر�ض  اأن  عليه  يجب  التي 

االأ�شا�شي  احليوي  املدى  ت�شكل  التي  الدول 

لالقت�شاد اللبناين وكذلك للعدد الكبري من 

اللبنانيني العاملني يف تلك البلدان«. واأ�شار 

اإىل اأنه »وبالرغم من التداعيات ال�شلبية على م�شتوى النهو�ض 

هذه  حلقة  من  اخلروج  فاإن  االجتماعي  والتقدم  االقت�شادي 

 
ّ
التداعيات ي�شتدعي ب�شكل اأ�شا�شي اإيجاد احللول  االإيجابية ل�شد

والعودة  والت�رشيعية  الد�شتورية  احلياة  واإنتظام  الفجوات  كل 

تتعلق  روزنامة  اإطالق  على  والرتكيز  الطبيعية.  االأو�شاع  اىل 

بور�شة االإ�شالحات املطلوبة على ال�شعد كافة«.

إنجازات الغرفة
زت 

ّ
ال�شمايل متي اأن »غرفة طرابل�ض ولبنان  د دبو�شي على 

ّ
و�شد

خالل العام 2017 باإطالقها ملبادرتها »طرابل�ض عا�شمة لبنان 

طرابل�ض  مدينة  متلكه  ما  على  االإ�شاءة  بهدف  االقت�شادية«، 

القوة  ومكامن  الغنى  مقومات  من  ال�شمايل  اجلــوار  ومناطق 

باتت  حيث  الوطني،  االقت�شادي  النهو�ض  خدمة  يف  ت�شعها 

حاجة للوطن اللبناين ومن�شة الإعادة اإعمار بلدان اجلوار العربي 

للمجتمع  اال�شتثمارية  للم�شالح  جذب  عوامل  من  متتلكه  ملا 

الدويل بكل مكوناته«.

الدوؤوبة مل�شار  متابعتها  »الغرفة تطمح من خالل  اأن  واأو�شح 

برئي�شها  ممثلًة  اللبنانية  احلكومة  رعاية  تتم  اأن  اإىل  املبادرة 

�شعد احلريري الذي تلقف املبادرة واأدرجها على جدول اأعمال 

املبادرة من  توالت حركة دعم وتاأييد  ثم  الوزراء ومن  جمل�ض 

والوفود  الدبلوما�شية  البعثات  عرب  الدولية  اجلهات  خمتلف 

املتخ�ش�شة  الدولية  ــوكــاالت  وال واملنظمات  االقت�شادية 

واملراجع ال�شلطوية وال�شيا�شية والفاعليات«.

دائمًا يف  نراها  ال�شمايل  ولبنان  »غرفة طرابل�ض  اأن  اإىل  ولفت 

يف معرتك االإمناء والنهو�ض االقت�شادي واجلذب اال�شتثماري 

اإىل لبنان من طرابل�ض«، وخّل�ض مرتكزات هذا املعرتك كالتايل: 

اخل�شبية  وال�شناعات  املفرو�شات  لقطاع  الــدعــم  توفري   •
واحلرفية عرب ت�شافر اجلهود امل�شرتكة بني »الغرفة« و»جمعية 

ال�شناعيني اللبنانيني« و»كفاالت« و»اليونيدو«، وتاأمني اأف�شل 

عات يف ال�شناعة الثقافية 
ّ
الو�شائل امل�شاعدة يف »تنمية التجم

واالإبداعية«، وتعزيز حركة �شادرات هذا املنتج الرتاثي الوطني 

املعتمدة،  للمعايري  وفقًا  االأوروبية  االأ�شواق  لدخول  العريق 

اإ�شافة اىل ح�شول العاملني يف هذا القطاع على دورات تدريبية 

ل�شقل مهنيتهم وكذلك قرو�ض مي�رشة من عدد من امل�شارف 

يستطيع لبنان أن يؤدي 

دورا أساسيا في إعادة 

إعمار سورية بسبب 

التواصل الجغرافي 

والعالقات التاريخية 

اجتماعيًا واقتصاديًا بين 

البلدين



العدد 165 كانون الثاني 2018 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L28

االقت�شاد  لدعم مرتكزات  االأ�شا�شية  الروافد 

الوطني.

والفاعليات  الــهــيــئــات  مــع  الــتــوا�ــشــل   •
جمتمعنا  ومكونات  اللبنانية  االقت�شادية 

االقت�شادي اللبناين كافة من اأجل العمل يف 

مناخ من ال�رشاكة على و�شع طرابل�ض �شمن 

خارطة اال�شتثمار واالإمناء، حيث جتّلى هذا 

اخليار با�شت�شافة عدد كبري من الفاعليات 

حاكم  مقدمتهم  ويف  اللبنانية  االقت�شادية 

�شالمة  ريــا�ــض  الــدكــتــور  لبنان  مــ�ــرشف 

كهدية  الذهبي  املفتاح  لــه  قدمنا  الــذي 

رمزية لنوؤكد غنى طرابل�ض وو�شع كنوزها 

يف  واال�شتثمارية  واالقت�شادية  االإمنائية 

خدمة االقت�شاد الوطني بكل مكوناته وقطاعاته ومناطقه. 

والعربية  اللبنانية  الغرف  احتاد  مع  العالقات  اأو�شع  بناء   •
االأعمال  و�شيدات  رجال  تطّلعات  لدعم  امل�شرتكة  واالأجنبية 

وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض.

• االإ�رشار على اأهمية التطبيقات العملية لل�رشاكة بني القطاعني 
العام واخلا�ض من اأجل النهو�ض لي�ض بطرابل�ض وال�شمال وح�شب 

بروتكوالت  وتوقيع  العربي،  اجلوار  بلدان  وبكل  بلبنان  واإمنا 

ك�شلطة  الفيحاء  بلديات  �شيما احتاد  البلديات وال  التعاون مع 

حملية.

باتت  التي  املجتمعية  الق�شايا  االنفتاح على  اإعتماد �شيغة   •
املعا�رشة  املرحلة  التجارية يف  الغرف  اهتمامات  من �شميم 

ومنظمات  هيئات  م�شتوى  على  وتوثيقها  العالقات  وت�شبيك 

املجتمعني االأهلي واملدين، وتقدمي الدعم لالأن�شطة واملنا�شبات 

والرتاثية  ال�شياحية  اجلمعيات  تنظمها  التي  واملهرجانات 

الإظهار ال�شورة اجلميلة التي تتحّلى بها طرابل�ض وكل لبنان.

يقدمها  التي  واملتنوعة  النوعية  اخلدمات  وحتديث  تطوير   •
ال�شندوق التعا�شدي ملنت�شبي الغرف اللبنانية.

• تعزيز دور مركز الو�شاطة والتحكيم يف غرفة طرابل�ض ولبنان 
ال�شمايل.

باجلامعة  املتمثل  االأكادميي  املجتمع  مع  الروابط  توثيق   •
ولبنان  طرابل�ض  يف  العاملة  اخلا�شة  واجلامعات  اللبناية 

ال�شمايل كافة. 

دور  وال�شمال  لطرابل�ض  يكون  اأن  اأجل  من  ذلك  »كل  اأن  واأكــد 

انطالق  نقطة  ت�شكل  واأن  الوطني  االقت�شاد  بنية  يف  حموري  

مل�شاريع وخطط اإعادة اإعمار بلدان اجلوار العربي«. 

د على اأن »الغرفة ويف كل حتركاتها وم�شاريعها واأن�شطتها 
ّ
و�شد

حتقيق  يف  امل�رشوعة  الوطنية  للتطلعات  دائــمــًا  ت�شتجيب 

م االجتماعي  
ّ
النهو�ض االقت�شادي واجلذب اال�شتثماري والتقد

وجود«الكثري  عن  وك�شف  وم�شتقر«.  واآمن  اأف�شل  غد  اأجل  من 

من امل�شاريع العامة لدى الغرفة، والتي تتمتع بجهوزية كاملة 

 2018 العام  خالل  املنا�شب  الوقت  يف  عنها  االإعــالن  و�شيتم 

لبنان  عا�شمة  »طرابل�ض  مبادرتنا  دعائم  تر�شيخ  اأجــل  من 

االقت�شادية« والنهو�ض بلبنان على امل�شتويات كافة من خالل 

طرابل�ض ومناطق اجلوار ال�شمايل.

من  مكفولة  القرو�ض  هذه  تكون  اأن  على 

�رشكة »كفاالت«. 

الطاقة  تتو�شل  مب�شاريع  القيام  خيار   •
دة وال�شديقة للبيئة واإمتالك 

ّ
البديلة واملتجد

يف  وتقنيًا  متخ�ش�شًا  ملفًا  طرابل�ض  غرفة 

مع  االن�شجام  متام  وتن�شجم  املجال  هذا 

�شيما  وال  امل�شتدامة،  التنمية  ا�شرتاتيجيات 

يف احلفاظ على البيئة اللبنانية �شنًا بلبنان 

الوطن واالإن�شان واملجتمع«.

احلرة  املهن  نقابات  جانب  اإىل  الوقوف   •
واحت�شان غرفة طرابل�ض يف مقرها »املركز 

اللبناين للتعليم امل�شتمر الأطباء االأ�شنان«.

الت�شهيالت  بتقدمي  الــزراعــي  االهتمام    •
الزيتون  الزراعية واالهتمام بقطاعي  ال�شادرات  املمكنة لدعم 

وزيت والزيتون للحفاظ على زراعة �شجرة الزيتون ومنتجها من 

الزيت، واإبقاء العناية ب�شجرة الزيتون على االأهمية التي حتتلها 

على  والت�شجيع  واالإنتاجي،  االقت�شادي  لبنان  تاريخ  عرب 

املزارعني  جانب  اإىل  والوقوف  الزراعية  التعاونيات  تاأ�شي�ض 

خالل تعر�ض موا�شهم لالأ�رشار من جراء الكوارث الطبيعية التي 

تطاول منتجاتهم.  

ال�شتثمار  لبنان  يف  البرتول  قطاع  اإدارة  هيئة  مع  التعاون   •
والغاز وم�شتقاته  النفط  التي ميثلها  اال�شرتاتيجية  القوة  نقاط 

وم�شادر الطاقة االأخرى.

االأ�شواق  يف  الوطنية  ال�شادرات  دور  لتفعيل  الدعم  توفري   •
العربية والدولية وال �شيما الزراعية وال�شناعات الغذائية منها 

واخلا�ض يف  العام  القطاعني  تعاون مع  بروتوكوالت  وتوقيع 

يف  مّتت  التي  العمل«  »زيــارة  خالل  االحتادية   رو�شيا  دولــة 

الفرتة الواقعة ما بني 4 و 10 اأيلول/ �شبتمرب 2015، والتي تفتح 

املجاالت وا�شعة، اأمام مباحثات غري م�شبوقة مع دولة رو�شيا 

االحتادية يف املجال االقت�شادي. 

• وجود �شلة م�شاريع تعتمدها غرفة طرابل�ض ولبنان ال�شمايل 
اللبناين  االقت�شادي  للمجتمع  متقدمة  نوعية  خدمات  لتوفري 

بكل مكوناته وقطاعاته، ومنها: 

وتاأ�شي�ض  اإن�شاء  على  للت�شجيع  )بيات(  االأعمال  حا�شنة   1-

امل�شاريع املتناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة.

-2 الدعم املتوا�شل لرواد االأعمال من ال�شباب وم�شاعدتهم يف 

تطوير م�شاريعهم االبتكارية واالإبداعية. 

يف  ــودة(  اجل مراقبة  لـ)خمتربات  املتنامي  ــدور  ال تعزيز   3-

وال�شالمة  ــودة  اجل معايري  تطبيقات  ــرتام  اح على  ت�شديدها 

الغذائية.

الغذاء  ال�شناعي واأبحاث  التطوير  التاأ�شي�ض الإطالق مركز   4- 

)اإدراك(. 

-5 اإعتماد دورات تدريبية مهنية وتقنية ل�شقل مهارات االأيدي 

العاملة ال�شابة ورفدها يف �شوق العمل والتعاون مع موؤ�ش�شات 

و�رشكات القطاع اخلا�ض يف هذا املجال.

بلدان  يف  اللبنانيون  ي�شجلها  التي  النجاح  ق�ش�ض  اإ�شتثمار   •
من  باعتبارها  طاقاتهم  من  الق�شوى  واال�شتفادة  االنت�شار 

على لبنان الحرص على 

عالقته مع الدول العربية 

الشقيقة كونها تشكل 

المدى الحيوي األساسي 

إلقتصاده وكذلك لعدد 

كبير من اللبنانيين 

العاملين فيها

ملف العدد / مقابلة
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احللول لي�ض اأمراً ملحًا اإىل حٍدٍ كبري«. 

إيجابيات بالجملة
الإجراءات  وجوداً  حلظت  ال�شناعيني  »جمعية  اأن  اجلميل  وك�شف 

�ض نتائجها يف العام 2018«. واأ�شار اإىل اأن »عام 
ّ
عديدة تتمنى تلم

بتح�شن  �شعروا  ال�شناعيني، حيث  اإىل  اإيجابيات  2017 حمل عدة 
تبذلها  التي  اجلهود  بف�شل  احلــدود،  �شبط  مو�شوع  يف  ملمو�ض 

اجلمارك وكانت نتائجها وا�شحة«.

تلقى  ال�رشعية،  غري  امل�شانع  انت�شار  �شعيد  »على  اأنــه  واأعلن 

تخ�شي�ض  اىل  �شتعمد  التي  العمل  وزارة  من  وعوداً  ال�شناعيون 

تكون مالحقة  اأن  مفت�شًا، على   85 موؤلف من  ب�رشي جديد  جهاز 

تلك املوؤ�ش�شات من اأولوية االأوليات يف عملهم«.

لبنان،  م�رشف  مع  الدوؤوب  عملها  ونتيجة  اجلمعية  »اأن  واأو�شح 

تو�شلت اإىل بلورة تعميم 469 الذي اأ�شدره امل�رشف وي�شمح مبنح 

مالية  ت�شهيالت  اإنتاجها،  حجم  من   %  25 ت�شّدر  التي  امل�شانع 

ت�شل اىل 3 ماليني دوالر بفائدة ال تتعدى الـ3 %«. 

ل اإىل حد كبري على وزارة 
ّ
و�شّدد على اأن »جمعية ال�شناعيني تعو

طالب الحكومة  بمساعدة القطاع الصناعي عبر معالجة أكالف النقل 
الجميل: إلرساء منظومة تخدم اإلقتصاد

عامًا  �ل�سناعيني  بالن�سبة جلمعية   2017 عام  يكن  مل 

حد  لو�سع  �جلّبارة  بامل�ساعي  حافال  كان  �إذ  عاديًا، 

حتديني  �أمام  وقف  �لذي  �ل�سناعي  �لقطاع  ملعاناة 

�أ�سا�سيني هما �ال�ستري�د �الإغر�قي و�رتفاع �أكالف �الإنتاج.

�لد�ئم مع  ، فتن�سيقها  ون�سطت �جلمعية يف كل �جتاه 

لدر��ستها  20 ملف  �أكرث من  �أثمر تقدمي  �ل�سناعة  وز�رة 

ومتابعتها  �سناعية،  ملنتجات  �حلماية  تاأمني  بغية 

وعد�ً  منحها  �ل�رصعية  غري  �ملوؤ�س�سات  لعمل  �حلثيثة 

�أولوياتها،  �أوىل  من وز�رة �لعمل بو�سع �مل�ساألة �سمن 

�إب�سار  �ساهم يف  لل�سناعيني  دعم  تاأمني  �إىل  و�سعيها 

�لتعميم رقم 469 �لنور �لذي يقدم ت�سهيالت مالية بفو�ئد 

�سئيلة للم�سانع �لتي ت�سدر �أكرث من 25 % من �إنتاجها.

�إميانًا  يوم  بعد  يوما  �ل�سناعيون  يثبت  �لو�قع،  يف 

عميقًا بوطنهم، يتجلى من خالل حديث رئي�ص جمعية 

�ل�سناعيني فادي �جلميل �لذي ي�سف مو�جهة �ل�سناعيني 

�حلاجة  نف�سه  �لوقت  يف  ليوؤكد  بالب�سالة،  للتحديات 

�مللّحة �إىل حلول. ويربز �ل�سناعيون كخط دفاع �أمامي 

عن �القت�ساد حيث يوؤكد �جلميل »�أن عمل �جلمعية ال 

ي�سب يف م�سلحة بع�ص �ل�سناعيني، بل هو فعل قناعة 

باأهمية �لقطاع �ل�سناعي على �سعيد �القت�ساد �لوطني، 

وقدرته على خلق فر�ص عمل ورفع معدالت �لنمو«.

ملف العدد / مقابلة

وفقًا للجميل، جنح ال�شناعيون يف بلورة قناعاتهم اأمام امل�شوؤولني 

الذين اأ�شبحوا ي�شاركونهم االإميان مبا يحمله القطاع ال�شناعي من 

خري للبنان، ما جعل من القطاع ق�شية حتظى باالهتمام الالزم«.

اأن  على  واالقت�شاد«  »ال�شناعة  مع  حديث  يف  اجلميل  و�شّدد 

متامًا  يندرج  تطلبه  ما  كون  حمّقة،  ال�شناعيني  جمعية  »مطالب 

اأنظمة  اإىل  الرجوع  تطلب  ال  هي  وبالتايل  الدولية  االتفاقات  يف 

ابتكرتها بنف�شها، بل تطلب اإر�شاء معاجلات �شمن النظام الدويل 

تخف�ض من معاناة القطاع من اال�شترياد االإغراقي واأكالف االإنتاج 

املرتفعة«.

ومتنى »اأن تنّفذ الوعود التي تلقاها ال�شناعيون كونها ت�شاهم 

اأن  على  د 
ّ
�شد واإذ  باأكمله«.  االقت�شادي  الو�شع  حت�شني  يف 

ت�شري  زالت  ما  ال�شناعة  اأن  تظهر  القطاع  اإىل  العائدة  »االأرقام 

اأن »ما يظهره ال�شناعيون من عزمية  اأكد  يف منحى االنحدار«، 

وا�شتب�شال للمثابرة يف وجه الظروف ال�شعبة ال يعني اأن اإيجاد 
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ال�شناعة التي ت�شكل خلية عمل، كما تتعاون 

مع الوزير ح�شني احلاج ح�شن واملدير العام 

ب�شكل  العمل  فريق  وكــامــل  جــدعــون  داين 

 23 حت�شري  التعاون  هذا  اأثمر  وقد  م�شتمر، 

وتدابري  حمايات  اإىل  حتتاج  ل�شلع  ملف 

وقائية«.

على  اأي�شًا  ل 
ّ
تعو »اجلمعية  اأن  اإىل  واأ�شار 

اأكــالف  وتخفي�ض  الطاقة  اأ�شعار  معاجلة 

الت�شدير حتى ي�شتطيع ال�شناعيون ا�شتعادة 

عام  منذ  �شادراتهم  حجم  من  خ�رشوه  ما 

مليون  و300  املليار  يفوق  والــذي   2011
دوالر«. 

نتائج  ظهور  بــدء  على  اأي�شًا  لون 
ّ
يعو »ال�شناعيني  اأن  وك�شف 

بزخم  زت 
ّ
متي كثرية  اأن�شطة  هناك  حيث  االقت�شادية،  الدبلوما�شية 

ت�شاهم  اأن  املتوقع  ومن  معظمها،  يف  اجلمعية  �شاركت  وقد  كبري 

انت�شاراً  ت�شم  التي  البلدان  اإىل  ال�شناعية  ال�شادرات  رفــع  يف 

يف  اال�شتثمار  اإىل  اللبنانيني  املغرتبني  اجلميل  ودعــا  لبنانيًا«. 

القطاع ال�شناعي وعدم االكتفاء بالتحويالت املالية واال�شتثمارات 

العقارية«.

اأمل  بوادر  ال�شناعيني  جمعية  مل�شت   2017 عام  »يف  اأنه  واأعلن 

للنازحني،  املانحة  الدول  تقدمها  التي  امل�شرتيات  مو�شوع  يف 

حيث طالبت ب�رشائها من لبنان، ومل�شت جتاوبًا من قبلها باإعطاء 

االأف�شلية لل�شناعة اللبنانية«.

وقال: »من دون �شك، هناك حركة كبرية واإيجابيات نتمنى اأن يتم 

تتويجها باإجراءات تنه�ض باالإقت�شاد. فبعد اأن جنح لبنان يف اإر�شاء 

تقاربًا  وراأينا   لبنان،  يف  االأمني  اال�شتقرار  �شت 
ّ
كر اأمنية  منظومة 

تخدم  اقت�شادية  مبنظومة  نطالب  �شيا�شية،  ومنظومة  �شيا�شيًا 

االقت�شاد وت�شمح له با�شتعادة اأنفا�شه وا�شتثمار طاقاته وقدراته«.

 2017 عام  يف  ال�شناعة  واجهت  التي  التحديات  »اأبرز  اأن  وراأى 

تتمثل يف اال�شترياد االإغراقي الذي �شايق ال�شناعيني اإىل حد كبري 

اإ�شافة اإىل املوؤ�ش�شات غري ال�رشعية التي تعمل يف لبنان«.

سعي إلى وقف تراجع الصادرات
ويف رد حول الرتاجع املتوا�شل لل�شادرات اللبنانية، اأعلن اجلميل 

2011 و2016 تراجعًا  اأن ال�شادرات ال�شناعية �شجلت بني عامي 

بلغت قيمته مليار و300 مليون دوالر. واإذ اأ�شار اإىل »اأن ال�شناعيني 

القطاع  مب�شاعدة  احلكومة   طالب  م�شنية«،  اأكالف  من  يعانون 

ال�شناعي عرب معاجلة اأكالف النقل للت�شدير«.

اتفاقية  اإىل  لبنان  باإن�شمام  يطالبون  ال�شناعيني  »اأن  اإىل  ولفت 

اللبنانية يف  اإىل اجلالية  اإنتاجهم  اإي�شال  لي�شتطيعوا  املارك�شور، 

بلدان اأمريكا اجلنوبية حيث يفرت�ض اأن تكون هناك �شوق كبرية 

اللبنانية  االتفاقية تعفى املنتجات  اإىل هذه  االن�شمام  لهم. فمع 

من الر�شوم«.

العراق  باأ�شواق حمّددة كما يف  »ال�شناعيني يطالبون  اأن  وك�شف 

باإعطاء ال�شناعة اللبنانية االأف�شلية كما جرى مع االردن، اإذ عمدت 

العراق اإىل اإقرار ر�شوم جمركية على كل املنتجات امل�شتوردة مبا 

عالقات  اإىل  نظراً  عليهم  نتمنى  ونحن  اللبنانية.  املنتجات  فيها 

اإذ  اأ�شوة باالأردن،  اأن يعاملونا  لبنان معهم، 

اإن هذا االأمر ي�شمح لنا بزيادة �شادراتنا«.

ال�شناعيون  اإليه  يطمح  »ما  اأن  على  و�شّدد 

ما  ا�شرتجاع  بل  ا�شتثماراتهم،  رفــع  لي�ض 

»اأي  وقال:  ال�شادرات«.  �شعيد  على  خ�رشوه 

�شتظهر  ال�شناعيني  اإىل  �شتقدم  م�شاعدة 

اإذ  اأيــام،  غ�شون  يف  فوري  ب�شكل  نتائجها 

االأ�شواق  تلك  اإىل  املا�شي  يف  �شّدرنا  اإننا 

وبالتايل فاإن م�شانعنا جاهزة وقادرة على 

امل�شكلة تكمن يف  لكن  الكميات،  اإنتاج هذه 

العقبات التجارية وارتفاع اأكالف الت�شدير. 

ومبجرد معاجلتها وتذليلها، �شتعود فاعلية ال�شادرات اللبنانية«.

نعم للبنان الجامع
ويف رد على �شوؤال حول العالقات اللبنانية اخلليجية، اأكد اجلميل 

رون اإىل االأ�شواق اخلليجية بقيمة 
ّ
اأن »ال�شناعيني اللبنانيني ي�شد

الدول  تلك  ا�شتثمروا يف  اللبنانيني  اأن  كما  تقريبًا،  دوالر  مليار 

اأحد  ياأخذ  اأال  ويجب  هناك  تواجد  ولديهم  ال�شنني،  مدى  على 

مع  فقط  لي�ض  العالقات  اأف�شل  على  احلفاظ  ومتنى  مكانهم«.  

دول اخلليج، اإمنا مع جميع الدول«. وقال: »نحن نرى اأن لبنان 

جامع ونحب �شكله الذي يجمع وال يق�شم، وهو منفتح على العامل 

كله. ونحن نوؤكد اأن ال�شناعيني اللبنانيني �شاهموا يف نه�شات  

نكون  اأن  يهمنا  وبالتايل  اخلليجية  الدول  ويف  العربية  البلدان 

على عالقات مهمة معها«.

واأ�شاف: »يهمنا اأن يبقى التوا�شل، واأن نحافظ على هذه العالقات، 

كما نطمح اإىل املزيد من تفعيلها. فلبنان املوجود اليوم يف قلب 

العا�شفة ويحظى با�شتقرار اأمني الفت للنظر، قادر اأن يكون جاذبا 

و�شلة و�شل ومغناطي�شًا ي�شد اال�شتثمارات اإليه، ولي�ض بلداً يخلق 

نفوراً مع اأي كان. كما اأنه قادر على اأداء دور يف اإقامة توا�شل بني 

االأ�شداد من دون اأن يحوي ا�شطفافات«.

االأطياف  كل  جنمع  فنحن  ــداً، 
ّ

مــوح لبنان  نريد  »نحن  وتابع: 

بتنوعه  ولبنان  �شنوات،  منذ  بع�شنا   مع  ونعي�ض  واملذاهب 

وتعدديته وتعاي�شه امل�شرتك ملتقى لالأديان واإذا كانت املنطقة 

مقبلة على مرحلة من التجاذب، فليكن هو قوة جمع للكل ولي�ض 

عامل تفرقة وجتزئة«.

مصير الحماية
اأ�شار اجلميل   ،2018 وعن م�شري ملفات احلماية املقّدمة يف عام 

ال�شناعيني تابعت وح�رّشت كل امللفات لناحية  اأن »جمعية  اإىل 

الدرا�شات وتقدمت مبلفات كاملة اإىل اجلهات املعنية وتتابع مع 

امل�شوؤولني، وقد تلقت وعوداً جازمة، لكن هناك بع�ض االإ�شكاالت«.

اجلمركي  الت�رشيع  حق  باإعطاء  طالبت  »اجلمعية  اأن  اإىل  ولفت 

للحكومة، ومت اإقرار هذا القانون ب�رشعة يف جمل�ض النواب، واالآن 

هناك اإ�شكالية معينة يف اأحد البنود تتم معاجلتها«.

واأعلن اأن »اجلمعية مل�شت لدى اجلميع رغبة باملعاجلة، حيث بات 

اجلميع ي�شعر اأن ما يطالب به ال�شناعيون حمق ويخلق فر�ض عمل 

للبنانيني وي�شب يف م�شلحة االقت�شاد وال�شباب اللبناين«.

دعا الجميل المغتربين 

اللبنانيين إلى االستثمار 

في القطاع الصناعي وعدم 

االكتفاء بالتحويالت 

المالية واالستثمارات 

العقارية
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و�شيدات  رجـــال  جتمع  رئي�ض  د 
ّ
ــد �ــش

 RDCL العامل  يف  اللبنانيني  االأعمال 

World الدكتور فوؤاد زمكحل يف حديث 
اأهمية  مع »ال�شناعة واالإقت�شاد« على 

زة مع قادة ورجال 
ّ
اإقامة �رشاكات متمي

لبناين،  اأ�شل  من  املتحدرين  االأعمال 

الذي  اللبناين  املجتمع  ي�شكلون  الذين 

خلق  بغية  االغـــرتاب،  عــامل  يف  يعي�ض 

اأجل  من  معهم  مثمرة  تعاون  عالقات 

التمكن من تطبيق ا�شرتاتيجيات جديدة 

للتنمية.  

�شغري  بلد  نحن  املح�شلة،  »يف  وقال: 

العظمى،  الـــدول  مــع  نتعامل  ولكننا 

ونتمتع بفر�ض عظيمة، ونعتمد �شيا�شة 

عترب لبنان بلد الر�شالة، 
ُ
مد اليد، حيث ي

ــن نرتكها  ل ونــحــن  مــبــاركــة،  اأر�ــــض 

كانت  مهما  فيها  العمل  على  و�شنثابر 

املخاطر وال�شعوبات«.

اهتمام بجذب االستثمارات
واأكد زمكحل يف اإطار حديثه عن نتائج 

ع مع البعثات االإقت�شادية 
ّ
لقاءات التجم

كل  »خال�شة  اأن  واالأجنبية،  والعربية 

تاأكيد  تاريخه،  حتى  البعثات  هــذه 

يف  اللبنانيني  امل�شتثمرين  اهتمام 

العامل، بجذب اال�شتثمارات �شمن راأ�ض 

مال ال�رشكات اللبنانية املحلية«.

هذا  يف  اأجنــز  ع 
ّ
»التجم اأن  اإىل  ولفت 

اإجنــازاً  ُتعترب  جديدة،  مبادرة  ال�شياق 

اأخرياً،  العاملي  التجمع  به  يقوم  رائــداً 

»دورات  التجمع  تنظيم  عن  عبارة  هو 

 Lebanese - »تدريب لبنانية – عاملية

غايتها   World Internship Program
اإقامة من�شة تدريب لبنانية – عاملية، 

بحيث يقوم طالب لبنانيون بامل�شاركة 

لبنانية  �رشكات  يف  تدريب  برامج  يف 

طالب  يقوم  املقابل  ويف  الــعــامل،  يف 

بالد  يف  منت�رشون  لبناين،  اأ�شل  من 

تدريب  برامج  بامل�شاركة يف  االإغرتاب 

يف �رشكات لبنانية حملية يف لبنان«.

عن  ف�شاًل  الــدورات،  هذه  »اأن  واأو�شح 

بالعلم  اللبنانيني  الطالب  ُتغني  اأنها 

تمنى أن يكون العام 2018 في لبنان عامًا اقتصاديًا بإمتياز
زمكحل: اإلقتصاد بحاجة الى صدمة إيجابية لالنطالق 

ال ُيعترب �للقاء مع رئي�ص جتمع رجال و�سيد�ت �الأعمال �للبنانيني يف 

�للقاء�ت، فمعه  فوؤ�د زمكحل كغريه من  �لدكتور   RDCL World �لعامل 

�لذي مل يهب  �للبناين  �لقطاع �خلا�ص  لتتلّم�ص عظمة  �أن تقف  بد  ال 

�لرتّنح  من  لبنان  حماية  على  بقدرته  موؤمنًا  وبقي  يومًا،  �لتحديات 

و�ل�سقوط حتى يف �حلك �لظروف.

يوؤكد زمكحل عزم �لقطاع �خلا�ص �ملثابرة على �لعمل يف لبنان مهما 

كانت �ملخاطر و�ل�سعوبات، وي�سّدد على �ن �لهدف �لرئي�سي للتجمع 

هو �لدفاع عن �لقطاع �خلا�ص �للبناين �ملنت�رص يف �لعامل مع �إبقائه 

بعيد�ً من جميع �لتوتر�ت �ل�سيا�سية �لتي ت�رص بيئته. و�أ�سار �ىل وجود 

�لبنى  �إعمار  �إعادة  حيال  �للبنانيني  �الأعمال  و�سيد�ت  لرجال  فر�سة 

�لتحتية �للبنانية مب�ساعدة �ل�رصكات �لعاملية، وذلك يف �سكل �رص�كة 

بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص، و�لتي تعترب �حلل �لوحيد �ملمكن للبنان. 

ملف العدد / مقابلة
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فاإنها  املهنية،  والثقافة  واملعرفة 

املعرفة  وتــبــادل  بــاخلــربات  ُترثيهم 

اللبنانية  ال�رشكات  �شمن  الوا�شعة 

يخترب  عينه  الوقت  ويف  العاملية،   –
مهاراتهم،  لبناين  اأ�شل  من  الطالب 

�شيفون اإىل ثقافتهم معارف جديدة، 
ُ
وي

مــن خـــالل اطــالعــهــم عــلــى جمــاالت 

اللبنانية  ال�رشكات  يف  اجلديدة  العمل 

املحلية«.

وقال: »لطاملا كانت العوامل الرئي�شية 

حا�رشة  بها  نتمتع  التي  �شهرة  االأكرث 

لبنانيني  اأعمال  بيننا كرجال و�شيدات 

يف العامل، اإذ لدينا قدرتنا على االإبداع 

التاأقلم   و�ــرشعــة  االأفـــكـــار،  واإيــجــاد 

اأنحاء  جميع  يف  ووجودنا  ف، 
ّ
والتكي

العامل، وميزة التنقل، ومتكننا من تكّلم 

ثالث لغات، وقدرتنا على اإيجاد الفر�ض 

من خالل اإدارة االأزمات واملخاطر، فاإن 

اأبنائنا  اإىل  �شننقلها  العوامل  هذه  كل 

واإخواننا الطلبة اللبنانيني اأو الذين هم 

اأ�شل لبناين، ما يخلق جياًل جديداً  من 

اإذ  العمل،  بيئة  مع  التكيف  على  قادراً 

باإجنازات  اأن يقوم  ي�شتطيع هذا اجليل 

التاآزر  ظل  يف  وخالقة،  مبدعة  رائــدة، 

الذي ننادي به من اأجل حث ذوي هوؤالء 

االأمــوال  ــض  روؤو� اأ�شحاب  من  الطالب 

لبنان،  يف  اال�شتثمار  على  الكبرية 

يخدم  ما  �رشكاتهم  راأ�شمال  وتو�شيع 

اقت�شادنا الوطني كما اقت�شادات بلدان 

االغرتاب التي ينت�رش فيها اللبنانيون«. 

واأ�شاف: »اإن �رش جناح رجال و�شيدات 

االأعمال اللبنانيني يف العامل ومتيزهم 

عن�رش  وهــو  الــذكــاء  يف  لي�ض  يكمن، 

�رشوري للنجاح، اإمنا يف قدرة هوؤالء 

ومواجهة  االأزمـــات  مع  التكيف  على 

امل�شكالت  جلبه  وال�شمود  املخاطر، 

واالإبــداع  اأنواعها،  جميع  يف  الطارئة 

ــوجــب عــلــى قــادة 
ُ
يف الــعــمــل، مــا ي

يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�رشكات 

ركزوا على اإبداع هذه 
ُ
الدول كافة، اأن ي

ال�رشكات ومنتجاتها املتعددة االأوجه 

وخدمات  منتجات  على  تعتمد  والتي 

جديدة، والو�شول اإىل خمتلف االأ�شواق 

االأ�شواق  تطوير  خــالل  من  والعمالء 

امل�شوؤوليات  بع�ض  وتفوي�ض  عامليًا، 

ذوي  من  املوؤهلة،  الب�رشية  للموارد 

من  واملتخ�ش�شة  العالية  اخلـــربات 

جميع اأنحاء العامل«.

اقتصاد عام 2017
واأ�شف زمكحل يف اطار تقييمه الإقت�شاد 

التفاوؤل  عدم  مناخ  لبقاء   ،2017 عام 

االقت�شادي،  الو�شع  على  م�شيطراً 

كما  تــزال  ال  االقت�شادية  فاملوؤ�رشات 

م�شتوى  عــلــى  جــديــد  ال  حــيــث  كــانــت 

ما  غريها،  اأو  ال�شياحة  اأو  اال�شتثمار 

يدل على اأن االإتفاق الداخلي واالإقليمي 

كان  �شواء  الواقع،  من  �شيئًا  يغريا  مل 

احلياتية  اأو  االقت�شادية  الناحية  من 

اإنقاذ  خطة  اإىل  ونحتاج  واملعي�شية، 

اإقت�شادية - اإجتماعية.

وتوّقع اأن ت�شل ن�شبة النمو االقت�شادي 

من العام 2017 اإىل 2،5 %، بينما كانت 

هذه الن�شبة ال تتعدى الـ 1،5 % يف العام 

املا�شي، وذلك نتيجة حت�شن االأو�شاع 

ال�شيا�شية والرتكيز على معاجلة امللف 

االقت�شادي، كون االقت�شاد يعمل اليوم 

ما  احلقيقية،  االإنتاجية  طاقته  دون 

اأوجـد هوة بني الناجت املحلي االإجمايل 

امل�شجل والناجت املمكن حتقيقه.

اللبنانية  »املــ�ــشــارف  اأن  اإىل  ولفت 

حت�شن  نــتــيــجــة  ــدا  ــي ج اأداء  �ــشــجــلــت 

واال�شتقرار  االقت�شادية  االأو�ــشــاع 

االأمني وتداعيات الهند�شة املالية التي 

 ،2016 العام  اأطلقها م�رشف لبنان يف 

الفقري  العمود  القطاع امل�رشيف  وبقي 

ملختلف  االأ�شا�شي  والرائد  لالقت�شاد 

القطاعات االقت�شادية يف زمن الركود 

ـــــاح يف  ــادي، مــ�ــشــجــاًل االأرب ــ�ــش ــت االق

و�شعت  التي  ال�رشائب  رغم  حمفظته، 

ويعد  العام،  القطاع  يف  كلفة  لتاأمني 

ال  القطاع  اأداء  اأن  امل�رشفيني  بع�ض 

موجوداته  ارتفعت  وقد  مقبواًل،  يــزال 

بن�شبة 6 %، كما ازدادت القرو�ض بن�شبة 

.»% 7
تــزال  ال  املقابل  »يف  ــه  اأن اإىل  واأ�ــشــار 

اإيجابيًا  منواً  ت�شجل  املالية  التدفقات 

من  االأول  الن�شف  خــالل   %  9 بن�شبة 

ارتفاعًا  الــعــام  ف�شهد  احلـــايل،  الــعــام 

مل�رشف  اخلــارجــيــة  املـــوجـــودات  يف 

ـــــــاوزت االحــتــيــاطــات  لــبــنــان وجت

االأجــنــبــيــة املـــوجـــودة يف املــ�ــرشف 

اأمريكي«. 53  مليار دوالر  الـ   املركزي 

هو  االقت�شاد  قلق 
ُ
ي »مــا  اأن  واعــتــرب 

وو�شوله  العام،  الدين  ــام  اأرق ارتفاع 

يتجاوز  وقــد  قيا�شية،  م�شتويات  اإىل 

العام،  نهاية  يف  دوالر  مليار   85 الـــ 

ثلث  من  اأكرث  الدين  خدمة  تكلف  فيما 

موازنة الدولة حيث تخطت ن�شبة الناجت 

.%  145 العام ن�شبة  الدين   املحلي على 

 2018 عام  »يكون  اأن  زمكحل  وتوّقع 

يف لبنان عامًا اقت�شاديًا بامتياز، يف 

اأو  االقت�شادي  النمو  ن�شبة  ارتفاع  ظل 

على �شعيد و�شع هذا النمو على ال�شكة 

ما  ظل  يف  اأو  ال�شحيحة،  االقت�شادية 

ملف  يف  لبنان  م�شاركة  مــن  توقع 
ُ
ي

وقال:  والعراق«.  �شورية  اإعمار  اإعــادة 

»اإذا كان من املبكر احلديث عن حدوث 

اإىل  نظراً  لبنان  يف  اقت�شادي  نهو�ض 

بتها 
ّ
�شب التي  ال�شلبية  االنعكا�شات 

االإقليمية  االأمنية  والتوترات  ال�شيا�شة 

فاإن  املا�شية،  اخلم�ض  ال�شنوات  طوال 

الدولة ، واحلكومة خ�شو�شًا، حُتاول قدر 

االإمكان حت�شني الن�شاط االقت�شادي، مع 

ال�شائدة  والرتيث  الرتقب  حال  ا�شتمرار 

رافقها من 
ُ
يف اأو�شاط امل�شتثمرين وما ي

تاأجيل للقرارات اال�شتثمارية الكربى«.

القطاعات االقت�شادية

التي  املعوقات  عن  حديثه  يف  واأو�شح 

تواجه ثالوث القطاعات االقت�شادية، اأن 

يف  واالأمني  ال�شيا�شي  اال�شتقرار  عامل 

لبنان واملنطقة ينعك�ض حتمًا على واقع 

ال�شياحة،  �شيما  وال  اللبناين،  االقت�شاد 

ال�شادرات ال�شناعية والزراعة.

القطاع  اإىل  »بالن�شبة  انــه  اىل  واأ�ــشــار 

هذه  وترية  فاإن  احلقيقي،  االإقت�شادي 

بني  فمن  متفاوتة،  كانت  املــوؤ�ــرشات 

نذكر  ارتفاعًا  �شجلت  التي  املوؤ�رشات 

عدد ال�شياح والذين اإرتفع عددهم بن�شبة 

سجلت المصارف اللبنانية 

عام 2017 أداء جيدا نتيجة 

تحسن األوضاع االقتصادية 

واإلستقرار األمني 

وتداعيات الهندسة 

المالية التي أطلقها مصرف 

لبنان في العام 2016
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اللبنانية  الدولة  يكلف  الذي  لبنان،  يف 

املواطنني  اأن  علما  فــادحــة.  خ�شائر 

اإال  الكهرباء  خدمة  على  يح�شلون  ال 

يدفعون  واإذ   ،24 الـــ  يف  عــدة  �شاعات 

فاتورة  اىل  اإ�شافة  الــدولــة،  فــاتــورة 

خ�شائر  املواطنني  د 
ّ
تكب التي  املولدات 

معامل  تاأهيل  اإعــادة  عن  ف�شاًل  جمة، 

الكهرباء، وبناء البنى التحتية للمناطق 

طرق،  تعبيد  اإنارة،  مياه،  من  اللبنانية 

اإت�شاالت، �رشف �شحي وغريها«.

ضرائب ورسوم
»الــ�ــرشائــب  عــلــى  تعليقه  يف  ـــال  وق

 ،2017 الــعــام  ــة  مــوازن يف  والــر�ــشــوم 

 :2018 مــوازنــة  يف  تتكرر  قــد  والــتــي 

»قبل زيادة اأي �رشيبة، من ال�رشروي 

حت�شني اجلباية، واإعادة هيكلية الدولة، 

التوظيف  من  واحلد  حجمها،  وتخفيف 

يف  واخلــدمــاتــي  الطائفي  ال�شيا�شي، 

التقني،  التوظيف  ح�شاب  على  الدولة، 

م�رشوع  اإقـــرار  فبعد  والبناء.  املنتج 

العام  القطاعني  بني  ال�رشاكة  قانون 

يف  التحتية  البنية  لتحديث  واخلا�ض 

ومواردها  الدولة  اإمكانات  تراجع  ظل 

املوازنة  قانون  ــرار  اإق كذلك  املالية، 

االدارة  ك 
ّ
حتــــر ــي  ــت ال  2017 لــلــعــام 

والوزارات والقطاع اخلا�ض وتوؤدي اىل 

حتريك عجلة االقت�شاد �شمن اإطار من 

التي يطمح  ال�شفافية واالإدارة احلكيمة 

اإليها هذا القطاع، ال ميكن احلديث عن 

فر�ض �رشائب جديدة ولو بن�شبة 0.01 

واملوؤ�ش�شات مل  املواطن  الأن  املئة،  يف 

تعد حتتمل اأي زيادة«.

واأكد اأن »االقت�شاد اللبناين بحاجة اإىل 

ولي�ض  لالنطالق  اأوك�شجني«  »جرعة 

لكن  ال�رشائب،  من  املزيد  فر�ض  اىل 

اإ�شافية عرب  ميكن للدولة تاأمني موارد 

 95 60 يف املئة اىل  تفعيل اجلباية من 

يف املئة«. واإذ اعترب اأن »رجال االأعمال 

�شتوؤول  ملا  املراقب  دور  اليوم  يــوؤدون 

وانعكا�شها  ال�شيا�شية  االأو�ــشــاع  اإليه 

على امل�شار االقت�شادي وتاليًا«، ك�شف 

تغيريات  باإحداث  اليوم  طالبون 
ُ
ي »اأنهم 

لكي  والت�رشيعات  القوانني  يف  جذرية 

وركــود  »جــمــود«،  بعد  الع�رش  تــواكــب 

ا�شتمر ثالث �شنوات حيث �شبقتنا الدول 

يف هذا االإطار«.

وقال يف رد على �شوؤال حول التاأثريات 

ال�شيا�شي  املناخ  يرتكها  التي  ال�شلبية 

ب�شكل  االقت�شادية  احلركة  على  العام 

التاأثريات  ــرز  اأب اأن  يف  �شك  »ال   : عــام 

تراجع  االإ�ــشــارة  �شبقت  كما  ال�شلبية، 

تراجع  عــن  ف�شاًل  امل�شتثمرين،  ثقة 

علمًا  عمومًا.  االإقت�شادية  املوؤ�رشات 

االأعمال  و�شيدات  رجال  جناح  �رش  اأن 

يكمن،  ومتيزهم  العامل  يف  اللبنانيني 

�رشوري  عن�رش  وهو  الذكاء  يف  لي�ض 

على  هـــوؤالء  قـــدرة  يف  اإمنـــا  للنجاح، 

التكيف مع االأزمات ومواجهة املخاطر، 

يف  الطارئة  امل�شكالت  جلبه  وال�شمود 

ما  العمل،  يف  واالإبداع  اأنواعها،  جميع 

ال�شغرية  ال�رشكات  قــادة  على  وجب 
ُ
ي

ــركــزوا 
ُ
ي اأن  لــبــنــان،  يف  واملتو�شطة 

ومنتجاتها  ال�رشكات  هذه  اإبــداع  على 

على  تعتمد  والــتــي  االأوجـــه  املتعددة 

والو�شول  جديدة،  وخدمات  منتجات 

اإىل خمتلف االأ�شواق والعمالء من خالل 

تطوير االأ�شواق عامليًا، وتفوي�ض بع�ض 

املوؤهلة،  الب�رشية  للموارد  امل�شوؤوليات 

من ذوي اخلربات العالية واملتخ�ش�شة 

من جميع اأنحاء العامل«.

�ــرشاكــات  بــنــاء  »ينبغي  اأنـــه  واعــتــرب 

االإنتاجية  التاآزر  فر�ض  وخلق  متميزة، 

اال�شرتاتيجية  واحــد  اآن  يف  تنفذ  التي 

اأن  اإىل  بحاجة  فنحن  االأبعاد،  الثالثية 

االآخرين  مع  واخلربات  املعرفة  نتبادل 

منا  واحد  كل  اأن  حتى  لبنان(،  )خارج 

كنه اأن يعمل على تنويع اأن�شطته على 
ُ

مي

نحو م�شتقل بالتعاون مع نظام حتالف 

جتاوز  بغية  ــد  االأم طويل  ا�شرتاتيجي 

اإدارة املخاطر، وخلق فر�ض عمل جديدة 

املحلية  اقت�شاداتنا  تطوير  على  قادرة 

والعاملية«.

العام  من  االأول  الن�شف  خــالل   %  20
احلايل مقارنة بالفرتة عينها من العام 

التوقعات  اأن  على  يدل  وهذا  املا�شي، 

 2 عتبة  مــن  لبنان  اقـــرتاب  اإىل  ت�شري 

مليون �شائح يف نهاية العام 2017«.

�شجل  ال�شياحي  »االإنفاق  اأن  اإىل  ولفت 

تراجعًا بحدود 3 مليارات دوالر بعد اأن 

مليارات   8 اإىل    2010 العام  يف  و�شل 

الذي  الن�شبي  التح�شن  ظل  يف  دوالر، 

اإىل  خليجية  عــودة  من  القطاع  �شهده 

ال�شياح  قبل  مــن  وخ�شو�شًا  لبنان، 

ال�شعوديني والكويتيني«.

واأكد اأن »ال�شادرات ال�شناعية انخف�شت 

ا�شتمرار  نتيجة   %  25 اإىل   %  20 بن�شبة 

اإقفال احلدود الربية بني لبنان و�شورية 

واالأردن والعراق، ب�شبب ا�شتمرار االأعمال 

احلربية، ما اأدى اإىل اعتماد لبنان النقل 

وال�شناعية  الزراعية  ل�شادراته  البحري 

ال�شادرات  كون  اأقل،  وكمية  اأكرب  بكلفة 

ت�شكل ــت  ــان ك ـــرب  ال عـــرب   الــ�ــشــنــاعــيــة 

واأو�شح  ال�شادرات«.  جمموع  من   %  85
م�رشف  قـــام  املــجــال،  هـــذا  »يف  ـــه  اأن

القطاعني  لدعم  مبادرة  باتخاذ  لبنان 

خف�ض  ر 
ّ
قــر اإذ  وال�شناعي،  ــزراعــي  ال

للم�شارف  االإلــزامــي  االحتياطي  ن�شبة 

لل�رشكات  مدعومة  قرو�شًا  متنح  التي 

االأقل  على   %  50 ُت�شدر  التي  التمويلية 

من اإنتاجها«.

�شجل  العقاري  »القطاع  اأن  على  د 
ّ
و�شد

موؤخراً تراجعًا بلغ حواىل 20 %، ما اأدى 

العقاريني  املطورين  بع�ض  اجتــاه  اإىل 

نحو دول اأخرى كقرب�ض التي جتد اإقبااًل 

القطاع  اأن  علمًا  ال�رشاء.  على  ا 
ً
لبناني

فر�ض  نتيجة  لبنان  يف  يعاين  العقاري 

عدم  ونتيجة  عليه  ال�رشائب  من  املزيد 

اخلليج  يف  العاملني  اللبنانيني  اإقبال 

لبنان،  يف  ال�شقق  �ــرشاء  على  واأفريقيا 

يف  النفط  برميل  �شعر  تــراجــع  ب�شبب 

العمالت  وتــراجــع  العاملية  ــواق  ــش االأ�

املطورين  بع�ض  اأن  اإال  االأفــريــقــيــة، 

يف  عقارية  فورة  ي�شتبعد  ال  العقاريني 

العام 2018 يف حال ا�شتمرار التح�شن يف 

االقت�شاد واإيجاد احللول املنا�شبة له«.

اأهم  من  يكون  اأن  »ينبغي  اأنــه  واعترب 

اأولويات احلكومة للنهو�ض بالقطاعات 

على  والتغلب  االأ�شا�شية  االقت�شادية 

املعوقات، هو النهو�ض بقطاع الكهرباء 

ما ُيقلق االقتصاد هو 

ارتفاع أرقام الدين العام، 

ووصوله إلى مستويات 

 قياسية، وقد يتجاوز 

الـ 85 مليار دوالر في 

نهاية العام 2018

ملف العدد / مقابلة
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واأكد مقوم اأن »الغرفة الدولية للمالحة على ات�شال دائم باإدارة 

د 
ّ
و�شد التام«،  التفاهم  من  جو  ي�شود  حيث  واجلمارك  املرفاأ 

على »�رشورة معاجلة التحديات التي تواجه القطاع وال �شيما 

التي ي�شهدها بني احلني  امل�شاربات واملمار�شات غري املهنية 

اإذ من �شاأنها تكبيد ال�رشكات املالحية  واالآخر، 

خ�شائر �شخمة«.

المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت
ويف رد على �شوؤال حول تكليف �رشكة ا�شت�شارية 

الإعداد املخطط التوجيهي ملرفاأ بريوت وحلاجته 

اأمل  م�شتقباًل،  والتطوير  التو�شيع  م�شاريع  اإىل 

ملرفاأ  التوجيهي  املخطط  اإعداد  يتم  اأن   « م 
ّ
مقو

بحاجة  املرفاأ  الأن  ممكن  وقت  باأ�رشع  بريوت 

حاليًا  ي�شتقبل  اإذ  وتطوير  تو�شيع  م�شاريع  اإىل 

ي�شتطيع  بالكاد  وهو  م�شتوعب  مليون  من  اأكرث 

احلرب  انتهاء  »مع  اأنه  اإىل  واأ�شار  الهائل«.  العدد  هذا  ا�شتيعاب 

يف �شورية قريبًا اإن �شاء اهلل، �شيكون مرفاأ بريوت امتداداً ملرفاأ 

املفرت�ض  ومن  احلــاويــات،  من  عدد  اأكــرب  ال�شتقبال  الالذقية 

الهائلة  االأعداد  ا�شتيعاب  لي�شتطيع  ومتطوراً  حا�رشاً  يكون  اأن 

دوره  تفعيل  من  ويتمكن  �شورية،  اإعمار  الإعادة  احلاويات  من 

املحوري يف املنطقة«.

Sea Line بين األوائل
واأ�شار اإىل اأنه »وفقًا الإح�شاءات مرفاأ بريوت فاإن جميع �رشكات 

Sea Line Group متكنت من ا�شتيعاب التحديات التي واجهتها 
اإنها  اإذ  اأعمالها،  ازدهار  على  واحلفاظ  املن�رشم،  العام  خالل 

اليوم بني ال�رشكات الثالث االأوائل يف املرفاأ«. واعترب اأن »هذا 

اإجناز ي�شاف اإىل �شجل جناحاتها كون املحافظة على النجاح 

وم�شريي  مهم  اأمر  التحديات  وجه  وال�شمود يف  واال�شتمرارية 

د خ�شائر كبرية 
ّ
اأكرث من مائة موظف، وقد تتكب ل�رشكات ت�شم 

يف حال التوقف عن العمل نتيجة اأي ظرف كان«.

التي  ال�شعوبات  عن  احلديث  اإطار  ويف 

م 
ّ
تواجه عمل Sea Line Group، اأكد مقو

اأن »Sea Line Group متلك خربة كبرية 

تخطي  مــن  متكنها  عملها  ــال  جم يف 

تعترب  ال  ولذلك  تواجهها،  �شعاب  اأي 

باملعنى  ل�شعوبات  وجــوداً  هناك  اأن 

د على اأن »امل�شاكل تقع 
ّ
احلقيقي«. و�شد

عندما يكون الطق�ض م�شطربًا ومينع تلبي�ض البواخر، فيبداأ العد 

دها 
ّ
العك�شي عند ال�رشكات املالحية الأن تاأخري هذه البواخر يكب

اأهمية  على  ال�شوء  ي�شّلط  ما  الــدوالرات،  خ�شائر مبئات ماليني 

تو�شيع املرفاأ باأ�رشع وقت ممكن.

أمل كبير بالعام الجديد
 Sea Lineـ اإىل  بالن�شبة  2018 عامًا جيداً  اأن يكون عام  ومتنى 

�شخمة،  مالحية  �رشكات  مع  توا�شل  عن  ك�شف  واإذ   .Group
اأمل اأن يف�شي هذا التوا�شل اإىل نتائج اإيجابية يف ظل االأجواء 

التفاوؤلية التي تواكب اإطاللة العام اجلديد وال �شيما على ال�شعيد 

االقت�شادي. 

ات�شال  2018 على  عام  �شتبقى يف   Sea Line Group اأن  واأكد 

م�شتويات  واأعلى  ال�رشيعة  اخلطوط  لتاأمني  زبائنها  بجميع 

للبنانيني  2018 اخلري والربكة  اأن يحمل عام  اخلدمات. ومتنى 

كافة ، والطماأنينة واال�شتقرار واالزدهار للبنان الذي اآن االأوان 

دتها على مر �شنوات«.
ّ
اأن تنق�شع عن �شمائه الغيوم الداكنة التي لب

ملف العدد / مقابلة

Sea Line Group بين الشركات الثالث األوائل العاملة في مرفأ بيروت
مقوم: »النقل البحري« تكّيف مع تحديات عام 2017

ال يز�ل قطاع �لنقل �لبحري يناأى بنف�سه عن �لرت�جع 

عام  يف  �سّجل  �إذ  لبنان،  ي�سهده  �لذي  �القت�سادي 

�ل�سوء على دور مرفاأ بريوت  �سلّط  �أد�ًء جيد�ً   2018

�ملحوري يف �ملنطقة.

ووفقًا لنائب رئي�ص �لغرفة �لدولية للمالحة ومدير 

عام Sea Line Group �سمري مقّوم »متّكن قطاع �لنقل 

�لتحديات  مع  �لتكّيف  من   2017 عام  يف  �لبحري 

�ل�سيا�سية و�الأمنية و�القت�سادية �لتي حملها �لعام«. 

 Sea Line Group تتواصل

مع شركات مالحية ضخمة 

على أمل أن يفضي هذا 

التواصل إلى نتائج إيجابية 

في عام 2018
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ن�صاطات �صناعية

الفرتة  ــالل  خ ال�شناعي  الن�شاط  ــز 
ّ
متــي

العام بعقد عّدة ور�شات عمل  االأخرية من 

تتعلق  مهمة  موا�شيع  تناولت  ونـــدوات 

اللبنانية،  املونة  ارث  ال�شناعي،  باالإبداع 

ال�رشاكة  حت�شني  و�شبل  الر�شوة،  مكافحة 

مع ال�شناعة.

ح�شن  احلاج  ح�شني  ال�شناعة  وزير  و�شّدد 

يف  لــلــدخــول  يتح�رّش  »لــبــنــان  اأّن  على 

التوقيع  خالل  من  النفطية،  الدول  منتدى 

النفط  الإ�ــشــتــخــراج  عاملية  �ــرشكــات  مــع 

للبنان  ن 
ّ
�شيوؤم االإ�شتخراج  وهذا  والغاز. 

الدولة  حت�شم  مل  كبرية  مالية  مداخيل 

يتعّلق  ما  يف  بعد  االإقت�شادية  خياراتها 

بكيفية �رشف هذه املداخيل ب�شبب غياب 

�شيا�شتها االإقت�شادية املفرت�ض اأن تغطي 

ومن  االقت�شادية.  والركائز  اجلوانب  كّل 

 وال�رشوري اأن ن�شتثمر املال النفطي 
ّ
املهم

االقت�شاد  تنمية  ويف  الــديــن  اإطــفــاء  يف 

واالإنتاج وال�شناعة«. واإذ �شّدد يف كلمة له 

للتكنولوجيا  الـ13  املنتدى  افتتاح  خالل 

برنامج  ينّظمه  اّلذي  ال�شناعي  واالإبــداع 

اإجنازات البحوث ال�شناعية اللبنانية، على 

 االبتكار«، قال: 
ّ
اأن »االإنتاج هو الذي يجر

»نحن بلد يتمّتع بطاقات علمية واإمكانات 

ويف  ــل  ــداخ ال يف  ب�رشية  ـــروة  وث مالية 

ونتغّنى  فائقة.  جتارية  وقدرات  االنت�شار 

التجارة احلرة غري املوجودة وغري  بفكرة 

قون 
ّ
يطب حيث  البلدان  �شائر  يف  قة 

ّ
املطب

لقطاعاتهم  واحلــمــايــة  الــدعــم  �شيا�شة 

عة 
ّ
االإنتاجية فيما نحن نفتح اأبوابنا م�رش

اخلارجية  االأبواب  وتبقى  اال�شترياد،  اأمام 

وذلك  منتجاتنا،  ت�شدير  ــام  اأم مو�شدة 

جتارية  عــوائــق  اىل  الـــدول  جلــوء  ب�شبب 

حتول دون ان�شياب منتجاتنا. كما اأن كلفة 

االإنتاج عالية يف لبنان االأمر الذي يحّد من 

اأدعو اىل مقاربة  القدرات التناف�شية. لذلك 

�شيا�شية اقت�شادية جديدة تقوم على تكبري 

حجم االقت�شاد«.

 »إرث المونة اللبنانية«
يف  م�شاركته  خالل  ح�شن  احلاج  واأو�شى 

اللبنانية يف  املونة  اإرث  »ور�شة عمل عن 

املونة  تكون  باأن  القد�ض«  الروح  جامعة 

جزءاً من التدري�ض يف اجلامعات اللبنانية، 

باملونة  تهتم  اللواتي  الن�شاء  عــدد  الأن 

اللبنانية يتقّل�ض مع مرور ال�شنني. 

املونة  ت�شجيل  »�ــــرشورة  على  ــّدد  ــش و�

التعديات  كــرثت  بعدما  ا 
ً
دولي اللبنانية 

الــدول«.  بع�ض  من  �رشقتها  ومتت  عليها 

املونة  موا�شفات  »حتديد  اىل  دعــا  كما 

من  باملئة   80 اأن  ا 
ً

وخ�شو�ش اللبنانية 

املونة اأ�شبحت اليوم للبيع«.

واأكد اأنه » يلزمنا عدد من املقومات اأولها 

و�شع خطة يف وزارتي الزراعة وال�شناعة 

لتحديد حجم الكميات التي ميكن اأن ن�شتقر 

اقت�شادية  درا�شة  واإجــراء  ا 
ً
�شنوي عليها 

اإ�ــشــافــة اإىل �ــرشورة  الــ�ــشــوق،  حلــاجــات 

الثبات يف الكميات واالأهم من ذلك الثبات 

يف املذاق واجلودة واملوا�شفات«.

التقليدية  املونة  �شناعة  تقنيات  وتناول 

اإذ   ، التي يجب املحافظة عليها وتدوينها 

التقنيات  هذه  يف  وِحرفة  جهداً  هناك  اإن 

احلديثة  ال�شناعات  يف  موجودة  لي�شت 

التي ميكن اإدخالها اإىل �شناعة املونة من 

دون تغييب التقليدية. 

غــازي  ــزراعــة  ال وزيــر  اعترب  جهته،  مــن 

دعا الى مقاربة سياسية اقتصادية جديدة تقوم على تكبير حجم االقتصاد
الحاج حسن: إلستثمار المال النفطي في التنمية واإلنتاج

صورة تذكارية بعد إجتماع مراكز البحوث الصناعية العربية
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وانفتاح  العوملة  ــريات  ــاأث ت »اأن  زعــيــرت 

التقليدية  الغذائية  العادات  االأ�شواق طاوال 

االأمنــاط  مل�شلحة  تت�شاءل  راحــت  التي 

اال�شتهالكية اجلديدة، واإىل حد ما، اأ�شبحت 

هذه االإ�شكالية خارجة عن ال�شيطرة، حيث 

لتقبل  جاهزاً  املجتمعات  من  العديد  بات 

كل ما هو خارج عن ثقافته الغذائية، وقد 

التوا�شل  وو�شائل  ــالم  االإع و�شائل  اأّدت 

االجتماعي دوراً مهمًا يف هذا املجال«.

مؤتمر »يونيدو« في فيينا
يف  األقاها  كلمة  يف  ح�شن  احلاج  واأو�شح 

الدورة الـ 17 للموؤمتر العام لوزراء �شناعة 

املتحدة  االأمم  منظمة  يف  االأع�شاء  الدول 

يف  املنعقدة  )يونيدو(  ال�شناعية  للتنمية 

»لبنان  اأن  فيينا،  النم�شاوية  العا�شمة 

وزارة  بني  م�شرتكة  م�شاريع  بتنفيذ  يقوم 

ال�شناعة ومنظمة يونيدو مل�شلحة القطاع 

اأهمها  ومن  لبنان.  يف  اخلا�ض  ال�شناعي 

جديدة،  �شناعية  مناطق  اإن�شاء  م�رشوع 

حيث مّت اإعداد درا�شة �شاملة لثالث مناطق 

ح�شلنا  واجلليلية،  وتــربــل  بعلبك  يف 

مة باإنتظار اإعداد 
ّ
بنتيجتها على درا�شة قي

وهناك  والهند�شية.  التف�شيلية  الدرا�شات 

وهو   CELEP م�رشوع  من  الرابع  اجلــزء 

لبنان  يف  يونيدو  م�رشوعات  اأجنــح  من 

الزراعية،  ال�شناعات  ا�شتهدافه  اإىل  نظراً 

له 
ّ
ومتو �شنوات،  مدى  على  وا�شتمراريته 

يف  ونرغب  م�شكورة،  االإيطالية  احلكومة 

ت�رشيع البدء بتنفيذه«.

زيارته  هام�ض  على  ح�شن  احلاج  وعر�ض 

االأمم  ملنظمة  العام  املدير  مع  فيينا  اىل 

يل   ) يونيدو   ( ال�شناعية  للتنمية  املتحدة 

يونغ، الربامج املنفّذة بني لبنان واملنظمة 

املناطق  اإقامة  واأهمها  تطويرها  و�شبل 

ال�شناعية.

واأعلن اأن »لبنان ينحو مع احلكومة باإجتاه 

مرحلة جديدة مع بداية تكوين قناعة حول 

االإنتاجي  القطاع  وحماية  دعــم  اأهمية 

ال�شناعي اإ�شافة اىل تنمية ال�شادرات.«

واأعرب عن االرتياح مل�شتوى التعاون بني 

لبنان  يف  يونيدو  ومكتب  ال�شناعة  وزارة 

اإقليميًا  مكتبًا  كونه  تفعيله  اىل  داعــيــًا 

يغطي �شورية واالأردن اأي�شًا، وكون �شورية 

بعد  اإعــمــار  مرحلة  �شت�شهدان  ــعــراق  وال

لبنان  و�شيكون  االإرهــاب.  على  االنت�شار 

�شورية  بناء  امل�شاركة يف  مهمًا من  جزءاً 

والعراق. 

خمطط  بو�شع  مطالبون  »نــحــن  وقـــال: 

ا�شرتاتيجي اإقليمي ملرحلة االإعمار اجلديدة 

يف املنطقة، وعلى يونيدو اأن ت�شاعدنا يف 

هذا املجال.«

 تطبيق المواصفة الدولية 
لمكافحة الرشوة

الدولة ملكافحة  وعقد احلاج ح�شن ووزير 

الف�شاد نقوال تويني والدولة ل�شوؤون التنمية 

بال�شيدة  ممثلة  الدين  عز  عناية  ــة  االإداري

موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  نّدي  �شهري 

املقايي�ض واملوا�شفات )ليبنور( املهند�ض 

للموؤ�ش�شة  العامة  واملديرة  غزيري  حبيب 

�شحافيًا  موؤمتراً  درغــام  لينا  املهند�شة 

يف  االإقليمية  التدريبية  الور�شة  الإطــالق 

املتعّلقة  الدولية  املوا�شفة  »تطبيق  �شاأن 

.ISO 37001 باأنظمة اإدارة مكافحة الر�شوة

البنك  ــاءات  »اإحــ�ــش اأن  درغـــام  واأعــلــنــت 

1.5 تريليون  اأكرث من  اأن  اإىل  الدويل ت�شري 

العامل  حول  كر�شاوى  �شنويًا  تدفع  دوالر 

يف  �شواء  حد  على  تدفع  املبالغ  هذه  واأن 

ــوؤدي  ي وقــد  واملــتــطــورة.  النامية  الـــدول 

اىل  الــدول  بع�ض  يف  الر�شاوى  هذه  دفع 

بن�شبة الــعــائــالت  معي�شة  كلفة  ـــادة   زي

15 % وهو مبلغ ال ي�شتهان به من الناحية 
االقت�شادية.«

موؤ�ش�شة  تتوىل  »اأن  ح�شن  احلاج  واقــرتح 

املوا�شفة  تطبيق  بدء  من  انطالقًا  ليبنور 

املتعلقة   ISO 37001 اجلــديــدة  الدولية 

مع  وبالتعاون  الف�شاد  مكافحة  باأنظمة 

التن�شيق  للتقيي�ض، عملية  الدولية  املنظمة 

اإعداد  اأجل  من  كافة  املعنية  اجلهات  بني 

ومتكاملة  مــوحــدة  وطنية  ا�شرتاتيجية 

اأن  اإىل  ولفت  والف�شاد«.  الر�شوة  ملكافحة 

»هذا االأمر يحتاج اىل مواكبة على �شعيد 

قوانني  اإ�ــشــدار  ــا  ورمب القوانني  حتديث 

الر�شوة  اإجراءات مكافحة  جديدة، وتب�شيط 

حمّددة  برامج  وو�شع  االإجراءات  وت�رشيع 

اإىل  و�شواًل  واملكافاأة،  املحا�شبة  تتناول 

من  واحلـــّد  االإلكرتونية  احلكومة  اإجنـــاز 

االحتكاك املبا�رش بني املواطن واملوظف 

»تجمع صناعيي الشويفات وجوارها« في تركيا

مدينة  �ملعادن يف  معر�ص  وجو�رها« يف  �ل�سويفات  �سناعيي  �سارك »جتمع 

جتمع  لو�ء  حتت  �ملن�سوية  �مل�سانع  من  �لعديد  جانب  �إىل  �لرتكية،  بور�سة 

�ملاكينات  لتوريد  �سفقات  عقد  يف  جنح  حيث  وجو�رها،  �ل�سويفات  �سناعيي 

�حلديثة �لرتكية لتطوير بر�مج خطوط �الإنتاج لديها.

كما ز�ر وفد �لتجمع �سناعيي �ل�سويفات وجو�رها غرفة �ل�سناعة يف ��سطنبول، 

�لغول، و�ملدير  �ل�رص خليل  �لرفاعي، و�أمني  �لتجمع كمال  و�سم كال من رئي�ص 

�لتنفيذي �سهيل مكحل. 

ومت خالل �للقاء �التفاق بني �لطرفني »على تبادل �لوفود �ل�سناعية وكذلك عقد 

موؤمتر�ت بني كال �لطرفني للتعريف عن �إمكانات �ل�سناعة يف مدينة �ل�سويفات 

وجو�رها مع مدينة ��سطنبول �ل�سناعية لالإ�ستفادة من �خلرب�ت �ملرت�كمة لديهما«. 

لبنان ينحو مع الحكومة 

باتجاه مرحلة جديدة مع بداية 

تكوين قناعة حول أهمية 

دعم وحماية القطاع اإلنتاجي 

الصناعي إضافة إلى تنمية 

الصادرات

الحاج حسن يلقي كلمته في فيينا
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على  تطور  ح�شل  ولقد  الدنيا.  احلدود  اإىل 

هذا ال�شعيد ولكنه ال يزال خجواًل«.

اجتماع مراكز البحوث الصناعية 
العربية

ال�شناعية  البحوث  معهد  وا�شت�شاف 

التن�شيق  للجنة  ع�رش  ال�شابع  االجتماع 

الــدول  يف  ال�شناعية  الــبــحــوث  ملــراكــز 

�شبل  ــول  ح العربي  وامللتقى  العربية، 

ال�شناعة، يف ح�شور  ال�رشاكة مع  حت�شني 

احلاج ح�شن واملدير العام للمعهد الدكتور 

األقاها:  كلمة  يف  �شاأل  الذي  الفرن  ب�شام 

مع  بت�شامننا  احلواجز  ن�شتطيع ك�رش  »اأال 

تاأخذ  دة 
ّ

موح عربية  روؤية  وو�شع  بع�شنا 

امل�شرتكة؟  العربية  امل�شلحة  االعتبار  يف 

وماذا نفعل كمراكز بحوث عربية لتحقيق 

هذا الهدف؟ هل نبقى م�شت�شلمني لالإرادات 

اأم  ت�شد؟  ق 
ّ
نوؤمن؟ فر باأي مبداأ  ال�شيا�شية؟ 

مناق�شة  جراأة  منلك  هل  ة؟ 
ّ
قو االحّتــاد  يف 

على  واإطــالعــهــم  بــالدنــا  يف  امل�شوؤولني 

العربي  والتبادل  العربي  االنفتاح  اأهمية 

وااللــتــزام  العربي  ال�شلعي  واالنــ�ــشــيــاب 

الثنائية  واملـــعـــاهـــدات  بــاالتــفــاقــيــات 

نطاق  يف  تــدخــل  الــتــي  وتــلــك  والثالثية 

االقت�شادي  واملجل�ض  العربية  اجلامعة 

وزراء  وجمــلــ�ــض  الــعــربــي  واالجــتــمــاعــي 

تقلق  اأ�شئلة  كّلها  العرب؟...هذه  ال�شناعة 

كّل واحد مّنا. وعلى كّل واحد مّنا اأن يعطي 

االإجابة ال�شحيحة عليها.«

واأ�شار احلاج ح�شن اإىل »اأننا يف لبنان ويف 

الدول العربية لدينا علماء كرث ومنتجو علم 

لي�شت  االأبحاث، ولكن  و�شناعة يف مراكز 

اأو  اأو بينية  �شيا�شات بحثية وطنية،  لدينا 

والبحثي  ال�شناعي  بالعمل  تتعلق  قومية  

امل�شرتك. والدليل اأننا نرتاجع يف االقت�شاد 

هجرة  اإىل  ذلــك  ــوؤدي  وي العلمي  والنتاج 

اخلارج  اإىل  واللبنانية  العربية  االأدمغة 

و�شناعية.  بحثية  �شيا�شات  توجد  حيث 

البحث  عمل  ا�شتمرار  من  مينعنا  لن  وهذا 

العلمي اللبناين والعربي«.

جمعية الصناعيين
ال�شناعيني،  جمعية  ن�شاط  �شعيد  وعلى 

ــض جــمــعــيــة الــ�ــشــنــاعــيــني  ــ� ــي جـــــّدد رئ

خالل  اجلميل  فــادي  الدكتور  اللبنانيني 

املتحدة  االمم  مفو�شية  ممــثــل  لــقــائــه 

جــريار،  مــرياي  الالجئني  ل�شوؤون  العليا 

الطلب عرب  اإميانويل جينياك،  وم�شاعدها 

اىل  املانحة  الــدول  تعمد  باأن  املفو�شية 

من  ال�شوريني  النازحني  حاجات  �ــرشاء 

املنتجات اللبنانية ال�شنع وال �شيما املواد 

الغذائية واالألب�شة واالأغطية وامل�شتلزمات 

اخلــارج  من  �رشائها  عو�ض  املدر�شية... 

بذلك  الأنها  وال�شني،  تركيا  من  وال�شيما 

وتدعم  اللبنانية  ال�شناعات  ت�شجع 

التي يكبدها  االأعباء  ا�شتمراريتها يف ظل 

النزوح. كما تطرق اجلميل اىل امل�شاعدات 

اىل  املانحة  الــدول  تقدمها  التي  النقدية 

النازحني والتي ي�شل جمموعها اىل نحو 

داخل  تتم  مل�شرتيات  دوالر  مليون   20
اىل  فدعا  الكرتونية،  بطاقة  عرب  لبنان 

فقط  امل�شاعدات  تدفع هذه  اأن  الت�شّدد يف 

على  ال�شنع  لبنانية  منتجات  �رشاء  لدى 

نا�شد  كذلك  االأردن.  يف  يح�شل  ما  غرار 

باأدوية  النازحني  تزويد  يتم  اأن  اجلميل 

لبنان  يف  اأن  وخ�شو�شا  ال�شنع،  لبنانية 

اأ�شناف  اأهم  12 م�شنعا للدواء تنتج  نحو 

تلك  بجودتها  ت�شاهي  والــتــي  الــــدواء 

امل�شنعة يف اخلارج. 

االحتــاد  �شفرية  مــع  اجلميل  عر�ض  كما 

ال�شن   كري�شتينا  لبنان  يف  االأوروبـــــي 

اإعادة  وواقع  ال�شلبة   النفايات  ملو�شوع 

و�رشح  اللبنانية.   امل�شانع  يف  التدوير 

�شناعة  هي  التدوير  اإعـــادة  اأن  اجلميل 

 ،1929 العام  منذ  بــداأت  لبنان  يف  عريقة 

وهي ركيزة اأ�شا�شية يف القطاع ال�شناعي 

كونها توؤمن املواد االأولية االأ�شا�شية لعدد 

كبري من ال�شناعات. 

ل مذكرة تفاهم مع »اك�شربتيز 
ّ
ووّقع اجلمي

فران�ض« ممثلة مبدير ق�شم التنمية امل�شتدامة 

نيكوال �شونيه يف مقر اجلمعية، يف ح�شور 

وفد فرن�شي من »اك�شربتيز فران�ض« وبع�ض 

اأع�شاء جمل�ض اإدارة اجلمعية. وتهدف هذه 

اأجل تطوير  اإىل توفري الدعم من  االتفاقية 

طرابل�ض  يف  املفرو�شات  �شناعة  قطاع 

وحت�شني اإنتاجه.

الدعم املوجه  واأمل اجلميل من خالل هذا 

مهاراتهم  وتطوير  ال�شناعيني  لتدريب 

و�شناعة  اخل�شبية  ال�شناعات  جمال  يف 

املفرو�شات يف طرابل�ض اأن ي�شتعيد القطاع 

ال�شناعات  اإحــيــاء  اإعـــادة  عــرب  ن�شاطه 

جديد  نَف�ض  خلق  على  القادرة  التقليدية 

يف املوؤ�ش�شات ال�شغرية وخلق فر�ض عمل 

جديدة وحتريك االقت�شاد.

يف  االتفاق  اأن  �شونيه  اعترب  جهته،  من 

غاية االأهمية. وراأى اأن »توفري الدعم لهذا 

يوّفر  اأن  �شاأنه  من  ال�شناعات  من  النوع 

وال�شغرية  املتو�شطة  للموؤ�ش�شات  الدعم 

عمل  فــر�ــض  وخــلــق  االقت�شاد  وحتــريــك 

جديدة لل�شباب اللبناين«. 

ناشد الجميل ممثل مفوضية 

األمم المتحدة العليا لشؤون 

الالجئين أن يتم تزويد 

النازحين بأدوية لبنانية 

الصنع، وخصوصا أن في لبنان 

نحو 12 مصنعا للدواء

ن�صاطات �صناعية

مصافحة بين الجميل وشونيه بعد توقيع اإلتفاقية



Regular Containerized Direct Services From to Beirut
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�صـنـاعــات 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،

Think Kitchen ،Carpet Plus. وباتيسري لوليتا.

   Carpet Plus
 22 عامًا من النجاح

خطت carpet plus ، عام 1995، اأوىل خطواتها على طريق النجاح 

ال�شنوات  مر  ر على 
ّ
تطو والب�شط،  ال�شجاد  لبيع  عرب حمل �شغري 

لي�شبح عبارة عن �شالتي عر�ض يف ال�شبية  والقنطاري.

اأف�شل  تقدمي  على  عملها  �شنوات  طيلة   Carpet Plus حر�شت 

اأنواع املفرو�شات املنزلية من عالمات جتارية متنوعة بهدف 

عت.
ّ
تلبية حاجات زبائنها مهما اختلفت وتنو

منتجات متنوعة
ال�شجاد،  الزبائن  اإىل  املقدمة   Carpet Plus منتوجات  وت�شم 

االأر�شيات اخل�شبية، الفر�شات، اأك�ش�شوارات املطابخ واحلمامات. 

للع�رش  ومواكبتها  العالية  بجودتها  املنتوجات  هذه  ز 
ّ
وتتمي

يف  جديد  كل  متابعة  على   Carpet Plus تعمل  حيث  د، 
ّ
والتجد

واإيطاليا،  اأملانيا  يف  دولية  معار�ض  زيارة  عرب  عملها  جمال 

تتيح لها التعرف عن كثب اإىل اآخر التطورات يف جمال عملها.

ويك�شف القيمون على Carpet Plus اأن طريق النجاح الذي �شلكته 

على مر 22 عامًا كان مليئا بالتحديات، عملت على تخطيها عرب 

يف  مرموقًا  مكانًا  لها  وحجزت  جناحها  نت 
ّ
اأم عمل  �شيا�شات 

ال�شوق بني ال�رشكات النا�شطة يف جمال عملها.

ركود األسواق أبرز التحديات
تعمل  التي  التحديات  اأبرز  اأن  اإىل  القيمون  ويلفت 

Carpet Plus على تخطيها االآن تتمثل يف الرتاجع 
ال�شنوات  مر  على  لبنان  �شهده  الذي  االقت�شادي 

قدرات  يف  اأّثر  احلال  بطبيعة  والذي  االأخرية، 

امل�شتهلكني ال�رشائية وخلق حااًل من الركود وال�شلل 

يف االأ�شواق.

اأكد  االأ�شواق،  يف  املناف�شة  عن  احلديث  اإطار  ويف 

متابعو عمل Carpet Plus اأنها عملت خالل �شنوات 

مّكنها  ما  بها،  خا�شة  هوية  حتديد  على  طويلة 

بنجاح  املناف�شات  غمار  خو�ض  من  باإ�شتمرار 

 Carpet مب�شتقبل  الدائم  تفاوؤلهم  عن  وا 
ّ

وعرب كبري. 

Plus التي �شارت على طريق النجاح حتى يف اأحلك 
يف  امل�شرية  هذه  �شتتابع  �شك  دون  ومن  الظروف، 

امل�شتقبل.
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ال�رشكة   Think Kitchen تاألقت   

عامل  يف   ، عاما   80 مر  على  الكندية، 

يف  دول  عدة  يف  املطابخ  �شناعة 

حطت  الذي  لبنان  ومنها  العامل، 

رحالها فيه قبل 6 اأعوام.

 Think حققته  الذي  النجاح  يكن  مل 

زت ب�شكل �شمح 
ّ
Kitchen عاديًا، بل متي

االأرا�شي  خمتلف  على  بالتو�شع  لها 

موجودة  فروع   8 عرب  اللبنانية 

اللبنانية  االأرا�شي  على   ومنت�رشة 

وهي:  اجلنوب،  اإىل  ال�شمال  من  كافة 

الزلقا،  م�شبح،  ذوق  جبيل،  طرابل�ض، 

اجلناح، عنجر، جب جنني، والنبطية.

عوامل النجاح
كنتيجة   Think Kitchen جناح  واأتى 

القيمون  عمل  حيث  عوامل،  ملجموعة 

على Think Kitchen  لتكري�شها ومنها 

ز، اعتماد خطة 
ّ
اأداء فريق العمل املتمي

ر�شا  اأولوياتها  �شمن  ت�شع  عمل 

يف  التطورات  اأبرز  مواكبة  الزبائن، 

 Think Kitchen
التألق في عالم صناعة المطابخ

�شوق العمل، التم�شك باأعلى م�شتويات 

اأ�شعار  تقدمي  مع  والنوعية  اجلودة 

خدمة  تقدمي  اإىل  باالإ�شافة  منا�شبة 

زبائن حمرتفة.

 Think ك 
ّ
مت�ش �شك  دون  من  و�شاهم 

العوامل يف م�شاعدتها  Kitchen بهذه 
بها  تعج  التي  التحديات  على  للتغلب 

جناحات  وحتقيق  اللبنانية  ال�شوق 

واإجنازات عدة على  ال�شعيدين العملي 

واملهني.

مسيرة نجاح متواصلة
 Think Kitchen ويك�شف القيمون على

عن جمموعة من التحديات تواجه عمل 

طليعتها  يف  وياأتي   ،Think Kitchen
غالء املعي�شة الذي ي�شعف من قدرات 

كفاءة  وغياب  ال�رشائية  امل�شتهلكني 

جهوداً  تفر�ض  التي  العاملة  اليد 

االإنتاج  عمليات  ملراقبة  اإ�شافية 

معينة،  جودة  م�شتويات  اإىل  للو�شول 

االأ�شواق والذي  القائمة يف  واملناف�شة 

غياب  ال�شلبية  تداعياتها  من  يزيد 

الرقابة.

 Think عمل  اآلية  اأن  اإىل  ويلفتون 

الب�شائع  ا�شترياد  على  تقوم   Kitchen
اإىل  العامل  حول  ال�رشكة  معامل  من 

م�شتودعها الرئي�شي يف بريوت، ثم يتم 

دون 
ّ
الفروع كافة. وي�شد اإىل   توزيعها 

يف   Think Kitchen ع 
ّ
تو�ش اأن  على 

جهوداً  منها  يتطلب  اللبنانية  ال�شوق 

التي  املكانة  على  للمحافظة  كبرية 

يبتعد  عليه  وبناء  ال�شوق،  يف  حتتلها 

تو�شعية  خطوات  اأي  عن  العمل  فريق 

�شيما  وال  اخلارجية  االأ�شواق  نحو 

كندية  ك�رشكة   Think Kitchen اأن 

موجودة يف دول متعددة من العامل.

عمل  مب�شتقبل  تفاوؤلهم  عن  واأعربوا 

Think Kitchen، الذي ي�شكل بالن�شبة 
جناحهم  م�شرية  ملوا�شلة  دافعًا  اإليهم 

قد  التي  كافة  ال�شعاب  وتخطي 

 Think ت�شوبها لر�شم م�شتقبل اأف�شل لـ

Kitchenيف لبنان والعامل.
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ع باتي�رشي عام 2017 مع خطوة تو�شعية جديدة اأ�شافها 
ّ
ود

اإىل م�شرية جناحه التي با�رشها من عدة �شنوات. ومتّثلت هذه 

وح�شور  برعاية  الكفاءات  يف  جديد  فرٍع  بافتتاح  اخلطوة 

وزير ال�شناعة ح�شني احلاج ح�شن.

و�شام  لولويتا  باتي�رشي  ملدير  وفقًا  اخلطوة  هذه  وتاأتي 

زبائنها  �شبكة  تو�شيع  على  لوليتا  عمل  اإطار  »يف  �رشتوين 

ب�شكل اأكرب وتقدمي منتجات اإ�شافية اإليهم«.

وباأعلى  العالية  باجلودة  »التم�شك  اأن  على  �رشتوين  د 
ّ
و�شد

عمل  �شيا�شات  يف  را�شخًا  �شيبقى  الغذائية  ال�شالمة  معايري 

لوليتا التي ت�شعى ب�شكل م�شتمر اإىل احلفاظ على ثقة زبائنها 

التي اكت�شبتها منذ انطالقة عملها والتي �شمنت ا�شتمراريتها 

على مدى �شنوات طويلة«.

تمّيز دائم
واأكد �رشتوين اأن »عمل لوليتا �شيبقى متميزاّ عرب مواكبة كل 

جديد يف عامل �شناعتها على �شعيد العامل«، وقال:»خربتي يف 

�ض طريق النجاح 
ّ
عامل �شناعة احللويات مّكنت لوليتا من تلم

الباتي�رشي  املكتظة مبحال  ال�شوق  وحجز مكان مرموق يف 

على  �شعينا  اإذ  احللويات.  ب�شناعة  املخت�شة  واملوؤ�ش�شات 

زتنا عن 
ّ
مر ال�شنوات اإىل حتديد هوية لنا قوامها االبتكار مي

مناف�شينا يف ال�شوق«. وقال: »يبذل فريق العمل جهوداً جبارة 

الإبقاء باتي�رشي لوليتا يف الطليعة، كما يبحث ب�شكل م�شتمر 

اآليات دقيقة  عن و�شائل تقنية وحديثة لتطوير عمله، ويتبع 

يف مراقبة عمليات االإنتاج ل�شمان تقدمي االأف�شل اإىل الزبائن 

على �شعيد اجلودة العالية والت�شاميم واجلمالية الفائقة التي 

ت�شيف اإىل منا�شباتهم رونقًا خا�شًا«.

ولفت اإىل اأن »لوليتا يقدم لزبائنه خمتلف اأنواع احللويات، من 

احللويات العربية واالإفرجنية والبوظة والكاتو وال�شوكوال«. 

خدمات جديدة
واإذ اعترب �رشتوين اأن »الباتي�رشي يعمل بكل فخر حتت �شعار 

)�شنع يف لبنان(، ك�شف اأن »اجلودة العالية التي يتمتع بها 

الدول  اخلارجية يف  االأ�شواق  بدخول  لها  �شمح  لوليتا  اإنتاج 

العربية وعدد من الدول االأوروبية«. 

�شيعمل  اأف�شل،  ب�شكل  الزبائن  خدمة  وبهدف  »اأنه  واأعلن 

االنرتنت  عرب  الطلب  خدمة  اإ�شافة  على  لوليتا  باتي�رشي 

وخدمة التو�شيل اإىل �شيا�شة عمله، بغية خدمة زبائنه ب�شكل 

اأف�شل«.

»لوليتا« يسلك طريق التوّسع
بإفتتاح فرع جديد في »الكفاءات«

الحاج حسن وشرتوني يقصان شريط االفتتاح

جانب من الفرع الجديد

الفرع الجديد 

أثناء قطع قالب الحلوى
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�شعد  احلكومة  رئي�ض  اغتنم 

املوؤمتر  اأعمال  افتتاح  احلريري 

لعام  ال�شنوي  العربي  امل�رشيف 

م�رشف  بحاكم  لالإ�شادة   ،2017
لكونه  �شالمة  ريا�ض  لبنان 

التي  املراحل  يف  »ا�شتطاع 

ال�شيا�شيني مع  اختلفنا فيها نحن 

اللرية  ن 
ّ

يح�ش اأن  البع�ض،  بع�شنا 

»احلكمة  على  و�شكره  اللبنانية«، 

»اإننا  وقال  بها«،  يتمتع  التي 

الذي  امل�شوار  هذا  يف  م�شتمرون 

نهو�ض  من  احلريري،  رفيق  بداأه 

اقت�شادي وتثبيت لال�شتقرار، واإن �شاء اهلل لن نتخلى عن هذا الطريق 

و�شن�شتمر فيها«.

اأعمال املوؤمتر امل�رشيف  افتتاح  كالم احلريري جاء خالل رعايته 

والتنمية:  االإعمار  »تواأمة  2017 حتت عنوان:  لعام  ال�شنوي  العربي 

امل�شارف  االقت�شادية«، بدعوة من احتاد  التحديات  معًا ملواجهة 

وم�رشفية،  واقت�شادية  �شيا�شية  �شخ�شيات  ح�شور  يف  العربية، 

حملية وعربية.

سالمة
»تطبيق  اأن  �شالمة  ريا�ض  لبنان  م�رشف  حاكم  اأكد  جهته،  من 

اللبناين  امل�رشيف  القطاع  ليبقى   
ّ

�رشوري اأمر  الدولية  املعايري 

منخرطًا يف العوملة امل�رشفية«. 

التنمية  يف  كبرية  اأهمية  امل�رشيف  »للقطاع  اأنه  �شالمة  وراأى 

ال�شمول  لتطوير  كبرية  جهوداً  يبذل  لبنان  وم�رشف  االقت�شادية 

اأن »القطاع امل�رشيف ي�شاهم يف تطوير وتنمية  املايل«، الفتًا اىل 

اخلدمات  خالل  من  االقت�شاد 

امل�رشفية املتنوعة التي يقدمها«.

»لبنان حافظ على  اأن  على  و�شّدد 

�شعبة  ظروف  يف   
ّ
اإيجابي منو 

والقرو�ض  املنطقة  بها  متر 

دعمت  امل�شارف  من  املمنوحة 

املتوقع  والنمو  الداخلي،  الطلب 

موؤكداً   ،»%   2.5 هو  العام  هذا 

واأن  النقدي،  اال�شتقرار  »ا�شتمرار 

االأزمة  عن  الناجم  النقدي  التاأثري 

زال  ما  البالد  يف  ال�شيا�شية 

حمدوداً«. 

واأو�شح اأن »م�رشف لبنان ي�شعى اىل تطوير اأنظمة الدفع هذه عرب 

خطة لرت�شيخ االأمان يف التبادل االإلكرتوين«، م�شرياً اىل اأنه »اأ�شبح 

لدى القطاع امل�رشيف احتياط كاف ملواجهة اأي تباطوؤ اقت�شادي 

اإن ح�شل«.

طربيه
العربي  عاملنا  تواجه  التي  ات 

ّ
»التحدي اأّن  اىل  فلفت  طربيه،  اأما   

اليوم لي�شت اقت�شادية و�شيا�شية فقط، بل هي كيانية يف ظل خلط 

يف  وم�شوؤولينا  قياداتنا  فاإن  هنا،  من  الثوابت.  وتغيري  االأوراق 

املنطقة العربية مدعوون اإىل التعاطي مع م�شهد �شديد التعقيد مل 

تعتْد عليه«. 

من  النخبة  وهذه  اجلامع  املوؤمتر  هذا  خالل  من  ندعو  »اإننا  وقال: 

القيادات واخلرباء، اإىل اأن ن�شتخل�ض االأفكار ون�شع اخلطط ملبادرات 

خالقة ال بد منها للتح�شري ملرحلة اإعادة االإعمار بعد انتهاء ال�رشاع 

الذي ال بّد من اإنهائه يف اأقرب وقت«.

الحريري يرعى المؤتمر المصرفي العربي:
سالمة حّصن الليرة في مراحل اختالفنا

اآب  لغاية  العامة  املالية  نتائج  اأظهرت 

االإجمايل  العجز  يف  انخفا�شًا  الفائت 

مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام 2016 

 2،091،947 اىل  املئة  يف   45،11 بن�شبة 

يف   15،01 ن�شبته  مبا  لرية  مليار  األفي 

املئة من جمموع النفقات، وارتفاعًا يف 

الفائ�ض االأويل االجمايل بن�شبة 329،28 

اىل  املا�شي  العام  مع  مقارنة  املئة  يف 

ن�شبته  مبا  لرية  مليار  األفي   2،621،578
18،81 يف املئة من جمموع النفقات.

ال�شادر  املايل  الو�شع  ملخ�ض  وبح�شب 

اإيرادات  اإجمايل  بلغ  املالية،  وزارة  عن 

اآب  لغاية  املح�شلة  واخلزينة  املوازنة 

األف   11،848،761 اجلارية  ال�شنة  من 

مليار لرية، اأي بارتفاع ن�شبته 14،30 يف 

املئة مقارنة مبا كانت عليه خالل العام 

الفائت.

 11،109،379 املوازنة  اإيرادات  و�شجلت 

اأي  احلايل  العام  يف  لرية  مليار  األف 

ارتفاعًا بلغت ن�شبته 14،85 يف املئة.

)املوازنة  االإنفاق  اإجمايل  بلغ   

املن�رشم  �شهر حزيران  لغاية  واخلزينة( 

برتاجع  لرية  مليار  األف   13،940،708
نفقات  و�شجلت  املئة.  يف   1،67 ن�شبته 

لرية  مليار  األف   12،859،267 املوازنة 

بزيادة ن�شبتها 4،64 يف املئة عن الفرتة 

نف�شها من العام املا�شي.

 1،749،888 الكلي  املوازنة  عجز  وبلغ   

13،61 يف املئة  األف مليار لرية ون�شبته 

من جمموع النفقات. يف حني بلغ فائ�ض 

مليار  األف   2،963،637 االأويل  املوازنة 

لرية ون�شبته 23،05 يف املئة من جمموع 

النفقات.

 بلغ عجز عمليات اخلزينة، 342،059 األف 

مليار لرية لغاية اآب املا�شي مبا ن�شبته 

31،63 يف املئة من جمموع النفقات. 

العجز اإلجمالي  يتراجع 45 %

الحريري متحدثًا خالل المؤتمر
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 انتخب رئي�ض احتــاد املهند�شني 
اللبنانيــني النقيب املعمار جاد تابت 

املعماريــني  لهيئــة  جديــدا  رئي�شــا 

العــرب خلفا للدكتور انطــوان �رشبل. 

وا�شار تابــت اىل ان »املرحلة املقبلة 

حتتــاج لــكل املعماريــني واملهند�شني العرب بعــد الدمار 

الذي طال بلدانا عربية عدة نتيجة احلروب العبثية«.  واأكد 

»ان املعمــار العربــي متقــدم على كل امل�شتويــات العلمية 

واملهنيــة، وان ب�شماتــه موجــودة يف كل العــامل«، وحدد 

خطة عملــه امل�شتقبلية يف برنامج متقدم لتطوير القدرات 

الفنية ومتابعة التطورات التقينة العاملية«.

عقــد يف مكاتــب �شويفــت يف   
باري�ــض اجتمــاع م�شــرتك بــني اكرب 

جمموعــة م�رشفيــة يف العــامل وهي 

 ،)group wolfsberg( جمموعــة 

واملجموعــه العربيــة التــي يرتاأ�شهــا 

امل�شــارف  الحتــاد  العــام  االمــني 

العربيه و�شام فتوح. واأكد فتوح اأن »مثل هذه االجتماعات 

تعطــي انطباعا جيدا عن املنطقة لدى امل�شارف املرا�شلة 

الكــربى، واأعطــت ثقــة للم�شــارف العربية بعدمــا اطلعت 

امل�شــارف الدوليــة علــى خــربة وكفــاءة مــدراء االمتثال 

يف العــامل العربــي وبخا�شــة مدراء االلتــزام يف جمموعة 

.»)MENAFCCG(

 اأعلنت �رشكة االت�شاالت »تات�ض« 
عــن اإطالق »Be Their Light«، وهي 

مبــادرة م�شرتكــة مع مركــز �رشطان 

االأطفــال يف لبنــان تهــدف اإىل جمع 

التربعــات لالأطفــال الذيــن يعانــون 

مــن مر�ــض ال�رشطــا. واأعلنــت تات�ض 

اأنهــا »اأرادت اأن تكــون املبادرة مبثابــة احتفاء بال�رشاكة 

الطويلــة التي تربطها مع مركز �رشطان االأطفال يف لبنان 

 Light A منــذ العــام 2011، التــي تخللهــا اإطــالق من�شــة

Candle الرقميــة املبتكــرة التــي 
تتيــح جمــع التربعــات من خالل 

تطبيق تات�ض اخللوي«. 

موجز اقتصادي

الــــوزراء،  جمل�ض  اقـــر 

ــــد املـــتـــعـــلـــق  ــــن ــــب ال

للتنقيب  بالرتخي�ض 

وافق  حيث  النفط،  عن 

رخ�شتني  مــنــح  عــلــى 

ــاج  ــت واإن ال�شتك�شاف 

النفط يف الرقعتنْي »4« 

�رشكات  الئتالف  و»9« 

الفرن�شية،  »تـــوتـــال« 

الرو�شية،  »نــوفــاتــك« 

ـــي« االإيــطــالــيــة  ـــن و»اإي

الــدول  نــادي  لولوج  االأوىل  خطوته  خطا  لبنان  بذلك  ليكون 

املنتجة للنفط. 

اخلطوة  تكمن  النفط  قطاع  يف  م�شوؤولة  م�شادر  وبح�شب 

واملياه  الطاقة  وزير  الــوزراء  جمل�ض  �ض 
ّ
يفو اأن  يف  التالية 

النفط  �رشكات  حتالف  مع  العقود  توقيع  خليل  اأبي  �شيزار 

مع دفع الكفاالت، على اأن يعقب ذلك تقدمي ال�رشكات »خطة 

اال�شتك�شاف«، ثم يبداأ العمل. 

على  متتد  التي  اال�شتك�شاف  مبرحلة  البدء  الثالثة  اخلطوة  اأما 

ثالث  االأوىل  املرحلة  مرحلتني:  على  تتوّزع  �شنوات  خم�ض 

�شنوات، والثانية �شنتان. 

واإذ اأكدت امل�شادر اأن »ال جمال بعد اليوم للتدخالت ال�شيا�شية 

الوزراء  قرار جمل�ض  اأظهر  النفطي، خ�شو�شًا بعدما  امللف  يف 

اأن  اأو�شحت  التنقيب«،  م�شار  ت�شهيل  على  وطنيًا  اإجماعًا 

اإدارة  وهيئة  الطاقة  وزير  عهدة  يف  التطبيق  على  االإ�ــرشاف 

عندما  الوزراء  اإىل جمل�ض  العودة  تتم  اأن  على  البرتول،  قطاع 

تدعو احلاجة اإىل اأي قرار يدخل �شمن �شالحياته، وعلى �شبيل 

املثال املوافقة على خطة تطوير االإنتاج«، م�شرية اإىل اأن م�شار 

القرارات املفرت�ض اتخاذها يف عملية التنقيب، هو على ثالثة 

اإدارة  وهيئة  واملياه،  الطاقة  وزير  الوزراء،  جمل�ض  م�شتويات: 

للقيام بدورها �شمن  التي تتمتع بجهوزية تامة  النفط  قطاع 

ومراقبة  اإدارة  وهي  القانون،  وفق  بها  املنوطة  ال�شالحيات 

واالإ�رشاف على االأن�شطة البرتولية.

لبنان يدخل نادي الدول 

المنتجة للنفط

ال مجال بعد اليوم 

للتدخالت السياسية في 

الملف النفطي، خصوصًا 

بعدما أظهر قرار مجلس 

الوزراء إجماعًا وطنيًا على 

تسهيل مسار التنقيب
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من �صهر اإلى �صهر

اللبنانية لرتاخي�ض االمتياز«  انتخاب رئي�ض »اجلمعية  مل يكن 

خلفًا  واالجتماعي  االقت�شادي  للمجل�ض  رئي�شًا  عربيد  �شارل 

للرئي�ض ال�شابق روجيه ن�شنا�ض، حدثًا اقت�شاديًا عابراً، بل حمطة 

اإىل  بو�شوح  هادفة  الر�شمي،  امل�شتوى  على  الفتة  وطنية  دعم 

الوقوف اإىل جانب الرئي�ض املنتخب، واإىل الدفع بعجلة املجل�ض 

االقت�شادي واالجتماعي يف اجتاه تفعيل عمله ون�شاطاته التي 

التي  واالنكما�ض  اجلمود  مرحلة  يف  خ�شو�شًا  ل�شنوات،  لقت 
ُ
ع

ة للو�شول اإىل احللول املاأمولة.
ّ
جعلت من املجل�ض حاجة ملح

وفد  جانب  اإىل  احلريري  �شعد  احلكومة  رئي�ض  ح�شور  وكــان 

وزاري، ترجمة فعلية بارزة للدعم الر�شمي للمجل�ض الذي انتخب 

بع�شوية  فاز  حني  يف  لعربيد،  نائبًا  �شقر  حميدي  الدين  �شعد 

مكتب املجل�ض كّل من ال�شادة: ب�شارة االأ�شمر، حممد �شقري، اأني�ض 

�شعب،  غريتا  ب�شام،  يو�شف  ع�شريان،  الدين  �شالح  ذياب،  اأبو 

وجورج ن�رشاوي.

الحريري
االقت�شادي  املجل�ض  رئي�ض  انتخاب  »ان  ان  احلريري  واعترب 

واالجتماعي اإجناز اإ�شايف ي�شجل حلكومة ا�شتعادة الثقة. الثقة 

التي نعمل على ا�شتعادتها بالفعل ولي�ض باالأقوال«.

االإ�شالحية  بــنــوده  يف  الــطــائــف«  »اتــفــاق  حلــظ  »لقد  وقـــال: 

يكن  مل  وذلـــك  واالجــتــمــاعــي،  االقــتــ�ــشــادي  املجل�ض  اإنــ�ــشــاء 

ــن وعـــي جــدي  ــل انــطــلــق م ــن الـــعـــدم. ب ــــاأِت م �ــشــدفــة ومل ي

من  املنتج  املجتمع  فيه  يتمثل  جمل�ض  يــواكــب  اأن  الأهمية 

مــدين«. وجمتمع  ومغرتبني  حــرة  ومهن  ونقابات   جمعيات 

 عن قناعته التامة باأن املجل�ض االقت�شادي واالجتماعي 
ّ

وعرب

هو ركن من اأركان الدولة احلديثة والع�رشية. 

الدولة  بني  البّناء  واالجتماعي  االقت�شادي  احلوار  »اأن  وراأى 

املجتمعات  �شمات  من  هو  املنتج،  املجتمع  اأع�شاء  وكافة 

م واالزدهار«.
ّ
مة على النهو�ض والتقد

ّ
الدميوقراطية امل�شم

عمل  هناك  بداية،  ي�شّكل  واليوم  جميعًا،  لكم  »مربوك  وا�شاف: 

كثري وحتديات كبرية اأمامنا، ونحن بلد يواجه م�شاكل اقت�شادية 

كبرية، ويجب اأن نتعاون جميعًا لنجد احللول املطلوبة. يف بع�ض 

االأحيان �شيكون الو�شع �شعبًا التخاذ القرارات املنا�شبة، ولكن 

اأمامنا م�شتقبل اأف�شل باإذن اهلل«.

عربيد
من جهته، قال عربيد: »عاقدو العزم نحن على اإحقاِق ركيزتني 

تنمية  ركيزة  امل�شكِّكني،  ت�شكيَك  وتذّلالن  نا... 
َ
جمل�ش تان 

ّ
تثب

وم�شاركِتها  واملهنية  واالجتماعية  االقت�شادية  القطاعات 

الراأي وامل�شورة يف �شياغة ال�شيا�شة االقت�شادية واالجتماعية، 

وركيزة تنمية احلوار والتعاون والتن�شيق بني خمتلف القطاعات 

املجتمعية. من هنا، فليكن الغد االأف�شل مق�شدنا، وليكن »جمل�ض 

الغد« �شعار جمل�شنا«.

وتابع: »مع اإقرار موازنة 2017 واإعداد موازنة 2018، ن�شتعيد االأمل، 

اقت�شادية  �شيا�شة  اإىل  �شاغطة  بحاجة  الوطني  فاإقت�شادنا 

ة واإىل 
ّ
اإنقاذية، ال تكتفي بلقاح موقت، اإمنا اإىل اإ�شالحات بنيوي

والتقدم،  االزدهــار  بني   
ُّ
احلد ها 

ِّ
حد يف  ات 

ِّ
وتغري حتديات  جبِه 

واالنكما�ض والرتاجع«. 

ّد اأهدافًا و�شياغًة 
واأ�شاف: »اإذا كانت ال�شيا�شة االقت�شادية تتحد

ناتها، 
ّ
مكو حول  وطنيًا  اإجماعًا  يتطلب  تطبيقها  فاإّن  وتنفيذاً، 

باأبعادها كافة. ودور املجل�ض الطبيعي هو امل�شاهمة يف حتقيق 

هذا االإجماع«.

عربيـد يخلف نسناس لرئاسة المجلس االقتصادي واالجتماعي
الحريـري: أمامنا تحديات وعمل كثير

عربيد يلقي كلمته

بشارة االسمر، سعد الدين حميدي صقر، الرئيس الحريري، وعربيد بعد اإلنتخابات

الحريري يتوسط هيئة مكتب المجلس
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رجال  جتمع  رئي�ض  �شارك   
يف  اللبنانيني  االأعمال  و�شيدات 

العامل الدكتور فوؤاد زمكحل، يف القمة 

اخلام�شة لالحتاد االأفريقي واالحتاد 

اأبيدجان،  االأوروبي التي انعقدت يف 

يف  »اال�شتثمار  حول  متحورت  والتي  العاج،  �شاحل  يف 

يف  زمكحل  و�شدد  م�شتدام«.  م�شتقبل  اأجل  من  ال�شباب 

ال�شباب  يف  اال�شتثمار  اجلوهري  من  »انه  على  مداخلته 

النمو  اأجل  من  �شيء  كل  وقبل  م�شتدام  م�شتقبل  اأجل  من 

امل�شتدام وال�شامل وخللق فر�ض العمل لل�شباب«.

غرفة  يف  عقد   
وال�شناعة  التجارة 

بريوت  يف  والزراعة 

اجتماع  لبنان  وجبل 

جمال�ض  لروؤ�شاء 

مع  اللبنانية  االعمال 

رئي�ض  اللبنانية  الغرف  احتاد  رئي�ض  برئا�شة  اخلارج 

تفعيل  بهدف  �شقري،  حممد  لبنان  وجبل  بريوت  غرفة 

العالقات  تنمية  يف  كامال  دورها  الأخذ  املجال�ض  هذه 

»االهمية  �شقري  واخلارج. اأكد  لبنان  بني  االقت�شادية 

العالقات  لتقوية  االعمال  ملجال�ض  يوليها  التي  الكبرية 

فيها  وم�شالح  اعمال  لدينا  التي  الدول  مع  االقت�شادية 

اال�شواق«.  على  املتنامية  الدولية  املناف�شة  ظل   يف 

 اأعلن رئي�ض جمل�ض اإدارة �رشكة 
اإي�شت«  االأو�شط »ميدل  ال�رشق  طريان 

�شتت�شلم  »ال�رشكة  اأن  احلوت  حممد 

نوع  من  جديدة  طائرات  خم�ض 

واملتطورة  احلديثة   »321 »اأيربا�ض 

عمل  اآلية  و�شعت  ال�رشكة  واأن   ،2019 �شيف  حلول  قبل 

لبنانيني  مغرتبني  من  لبنان  اإىل  الوافدين  ال�شتقبال 

و�شياح خالل فرتة االأعياد املجيدة، موؤكداً اأن »اال�شتقرار 

املزيد  بتحقيق  الكفيل  هو  لبنان  يف  وال�شيا�شي  االأمني 

ال�رشكة  قبل  من  االإجنازات  من 

الوطنية«.

موجز اقتصادي

جمموعة   ورئي�ض  االقت�شادية،  الهيئات  رئي�ض  دعا 

فرن�شبنك عدنان الق�شار يف خطوة مهمة يفرت�ض اأن تكون 

ال�شمال،  عا�شمة  على  �شخمة  اقت�شادية  انعكا�شات  لها 

غرفة التجارة الدولية لطريق احلرير اإىل طرابل�ض، لتوقيع 

مدن  حتالف  اإىل  الفيحاء  بلديات  احتاد  ان�شمام  اتفاقية 

غرفة التجارة الدولية لطريق احلرير.

وح�رش اللقاء �شفري ال�شني يف لبنان وانغ كيجيان، رئي�ض 

�شونغ،  جيان  لو  احلرير  لطريق  الدولية  التجارة  غرفة 

غرفة  رئي�ض  احل�شن،  ريا  االقت�شادية  املنطقة  رئي�شة 

جتارة طرابل�ض توفيق دبو�شي، مدير املرفاأ الدكتور احمد 

تامر، رئي�ض جمل�ض اإدارة معر�ض ر�شيد كرامي الدويل اكرم 

ال�شمال  ل�شوؤون  احلريري  �شعد  الرئي�ض  م�شت�شار  عوي�شة، 

عبدالغني كبارة، وعدد من الفاعليات.

القصار
وللمنا�شبة اأ�شار الق�شار اإىل اأهمية طرابل�ض »التي نوليها 

اهتمامًا خا�شًا ملا تتمتع به من مقومات واإمكانات هائلة، 

لي�ض فقط للبنان بل وللمنطقة باأ�رشها«، م�شدداً على فوائد 

غرفة  مدن  حتالف  اإىل  الفيحاء  بلديات  احتاد  ان�شمام 

�شيتمظهر من خالل  الذي  احلرير  لطريق  الدولية  التجارة 

التحويلية  ال�شناعات  ومنو  امل�شرتكة  امل�شاريع  »ت�شجيع 

كما وتعزيز قطاع التجارة واخلدمات اللوج�شتية واإطالق 

واالأ�شواق  العربي  العامل  نحو  لبنان  من  االقت�شاد  عجلة 

االفريقية«.

شونغ
من جهته، اأكد رئي�ض غرفة التجارة الدولية لطريق احلرير 

لو جيان �شونغ »اأن لبنان كما كان يف ال�شابق، وهو اليوم، 

بني  والعالقات  العاملية،  التجارة  طرق  على  مهمة  نقطة 

لبنان وال�شني قدمية، وهي توؤ�ش�ض لعالقات متينة، وتبادل 

جتاري ومعريف جيد على خمتلف ال�شعد، ونحن اليوم يف 

طرابل�ض لنوقع بروتوكوال ي�شب يف االطار عينه«.

طرابلس تنضم إلى طريق الحرير

توفيق الدبوسي، احمد قمرالدين، عدنان القصار ، لو جيان شونغ، وانغ كيجيان
 ولي شونغ هانغ 
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من �صهر اإلى �صهر

والتنباك  التبغ  ح�رش  اإدارة  وّقعت 

اللبنانية »الريجي« اتفاقًا مع �رشكة 

»فيليب موري�ض اإنرتنا�شونال« تتوىل 

بع�ض  ت�شنيع  »الريجي«  مبوجبه 

رئي�ض  اأمل  وفيما  ال�رشكة.  اأ�شناف 

نا�شيف  العام  مديرها  »الريجي« 

�شقالوي تطوير هذا االتفاق م�شتقباًل 

ة 
ّ
لي�شمل ت�شنيع ال�شيجارة االإلكرتوني

الرئي�ض  نائب  متنى  لبنان«،  يف 

العربي يف  اأفريقيا وامل�رشق  ملنطقة 

اإنرتنا�شونال«  موري�ض  »فيليب 

مع  التو�شل  يزبك  رومان 

املنتجات  توفري  اإىل  »الريجي« 

يف  التدخني  ملخاطر  املخف�شة 

ال�شوق اللبنانية.

»الريجي«  عن  االتفاق  ووّقع 

ع�شو جلنة االإدارة جورج حبيقة، 

»فيليب  عن  التوقيع  توىل  فيما 

يف  التنفيذي  املدير  موري�ض« 

ال�رشق االأو�شط رومان خروت�ض.

يكون  اأن  �شقالوي  واأمل 

موري�ض«  »فيليب  مع  التعاون 

موري�ض  لفيليب  م�شلحة  فيها  ة، 
ّ
حقيقي �رشاكة  لتاأ�شي�ض  بداية 

ة«. واأ�شاف: »نوّقع اليوم اتفاقًا مع كربى 
ّ
ولـ«الريجي« اللبناني

�رشكات التبغ العاملية لت�شنيع بع�ض اأ�شنافها يف لبنان الأنه 

اللبنانية،  بـ«الريجي«  موري�ض«  »فيليب  �رشكة  ثقة  اأواًل  يوؤكد 

مبعايري  االإجناز  على  ومقدرتنا  بكفاياتنا  الثقة  ثانيًا  ويوؤكد 

اجلودة العاملية«.

االتفاق  هذا  تطوير  »يف  واأمل 

ال�شيجارة  ت�شنيع  لي�شمل  م�شتقباًل 

اإ�شارة  يف  لبنان«،  يف  االإلكرتونية 

للمخاطر  املخف�شة  املنتجات  اإىل 

د 
ّ
التي تنتجها »فيليب موري�ض«. و�شد

على اأن »الريجي« ال تخ�شع للظروف 

اإىل  ت�شعى  بل  املحبطة«،  اأو  »الكئيبة 

م�شتوانا  ورفع  طموحاتها  حتقيق 

اأنها ن�شبح عك�ض  ة جديدة 
ّ
»لتثبت مر

االإجناز  اأن هذا  وراأى  ال�شائد«.  ار 
ّ
التي

»ما  االتفاق  توقيع  يف  املتمثل 

كان لريى النور لوال وجود فريق 

عمل ميلك االإرادة والكفاية لدى 

الطرفني«.

يزبك
»فيليب  رئي�ض  نائب  اأما   

موري�ض« لل�رشق االأو�شط و�شمال 

اإن  فقال:  يزبك،  رومان  اأفريقيا 

موري�ض«  و«فيليب  »الريجي« 

مب�شتوى  »تتمتعان  موؤ�ش�شتان 

عاملي، اختارتا التطلع ب�شجاعة 

ة لتعزيز موقعيهما وحتقيق 
ّ
اإىل امل�شتقبل، واتخاذ قرارات روؤيوي

اال�شتدامة«. 

واأ�شار اإىل اأن »الريجي �شتتوىل يف م�شنعها احلديث، ت�شنيع اأهم 

ة لفيليب موري�ض«. وقال اإن التعاون 
ّ
ة العاملي

ّ
العالمات التجاري

موري�ض«  »فيليب  اأن  موؤكداً  الت�شغيلي«،  »الدعم  كذلك  ي�شمل 

�شتوا�شل »دعمها ملزارعي التبغ اللبناين حتت اإ�رشاف الريجي«.

»الريجي« تصنع منتجات لـ »فيليب موريس«

الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة  تشّكل أكثر من 90 % من اإلقتصاد
حديثة  درا�شًة  بنك 

َ
فرن�ش جمموعة  اأجنزت 

يف  االأعمال  عات 
ّ
وم�رش حا�شنات  عن 

تها يف دعم ال�رشكات النا�شئة 
ّ
لبنان واأهمي

وامل�رشوعات ال�شغرية واملتو�شطة.

من   %  90 من  اأكرث  اأّن  الدرا�شة  واأو�شحت 

ال�رشكات وامل�رشوعات العاملة يف االقت�شاد 

وم�رشوعات  نا�شئة  �رشكات  هي  الوطني 

ما  ال�شغر،  ومتناهية  ومتو�شطة  �شغرية 

يجعل هذا االقت�شاد يرتكز عليها يف عملية 

ه وتنميته االقت�شادية واالجتماعية.
ّ
منو

ال�رشكات  هذه  اأّن  الدرا�شة  اأو�شحت  كما 

على  عدة  حتّديات  تواجه  وامل�رشوعات 

والو�شول  البلد،  يف  االأعمال  بيئة  �شعيد 

التمويل  م�شادر  اإىل  كما  االأ�شواق،  اإىل 

اإىل  وحاجتها  واأعمالها،  لن�شاطاتها 

اأكرب  وبدرجة  رة، 
ّ
املتطو التكنولوجيات 

اأعمال  عات 
ّ
وم�رش حا�شنات  اإىل  حاجتها 

توّفر لها خدمات الدعم وامل�شاندة املنا�شبة 

على خمتلف ال�شعد.

 حاضنات في لبنان
لبنان  يف  اأّن  اإىل  الدرا�شة  واأ�شارت 

من  عدة،  اأعمال  عات 
ّ
وم�رش حا�شنات 

 Berytech، هي   اأ�شا�شية  ت�شع  بينها 

 BIAT، South BIC، ALT CITY، UK
 Lebanon Tech Hub، SpeeD @ BDD،

 ،FLAT 6 LABS، SMART ESA 
.BADERو

دوراً  عات 
ّ
وامل�رش احلا�شنات  هذه  وتوؤدي 

النا�شئة  ال�رشكات  دعم  يف  ًا 
ّ
ومهم حيويًا 

لناحية  واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل�رشوعات 

والن�شح  والتوجيه،  واالإر�شاد  التدريب، 

واخلربة،  العمل،  مكاتب  وتوفري  وامل�شورة، 

وغريها.  واالأبحاث،  القدرات،  وبناء 

االأدوات  توفري  على  ترّكز  وجميعها 

االأعمال  رواد  لدعم  واملوارد  والو�شائل 

االقت�شادية،  التنمية  وتعزيز  ال�شباب، 

هجرة  من  والتقليل  العمل،  فر�ض  وتوفري 

االأدمغة اللبنانية.

روماتش خروتشناصيف سقالوي

حبيقة وخروتش يوقعان االتفاق
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ليغاتوم  اأ�شدر معهــد 

 The legatum(

موؤ�ــرش   )Institute
للعــام  االزدهــار 

2017، والــذي ي�شــكل مقيا�شــًا لالزدهار يف 149 دولــة حول العامل 
بح�شــب الــرثوة املاديــة والرفاهيــة ال�شخ�شيــة املتوفــرة يف كل 

منهــا. وبالتف�شيل، يغطــي موؤ�رش ليغاتوم لالزدهــار، والذي تن�رش 

نتائجــه علــى �شعيد �شنوي فئات رئي�شية هــي: »جودة االقت�شاد«، 

و«بيئــة االأعمال«، و»احلوكمة«، و»احلرية ال�شخ�شية«، و»الراأ�شمال 

و»ال�شحــة«،  و»التعليــم«،  وال�شالمــة«،  و»االأمــان  االجتماعــي«، 

و»البيئة«.

وقــد حافظ لبنــان على امل�شتــوى نف�شه يف موؤ�ــرش االزدهار للعام 

2017 مقارنــة مــع العام 2016، اإذ اأتــى يف املرتبة 105 عامليًا يف 
موؤ�ــرش االزدهار بــني 149 بلداً، ويف املرتبــة 10 يف منطقة ال�رشق 

االأو�شط و�شمال اأفريقيا. 

ويف التفا�شيــل، اأ�شــار التقريــر اإىل اأن لبنــان قد تراجــع 19 مرتبة 

منــذ اإطــالق موؤ�رش االزدهــار يف العام 2006. وقــد متكن لبنان من 

حتقيــق اأداٍء اأف�شــل مــن نظرائــه االإقليميني مثل جيبوتــي )املرتبة 

العامليــة:110، املرتبــة االإقليمية:11(، واجلزائــر )املرتبة العاملية: 

116، املرتبــة االإقليميــة 12(، واإيران )املركز العاملي: 117، املرتبة 
االإقليمية: 13(، وم�رش )املرتبة العاملية:120، املرتبة االإقليمية:15(.

اأمــا جلهــة عنا�رش املوؤ�رش، فقــد �شجل لبنان اأف�شــل اأداء له يف كل 

مــن معيار ال�شالمة واالأمــن بحيث اأتى لبنان يف املرتبة 64 عامليًا 

متقدمــًا بـــ16 مرتبــة، ومعيــار ال�شحــة )املرتبــة 85 عامليــًا(. يف 

املقابــل، تراجــع لبنان بـ10 مركــز يف موؤ�رش جــودة االقت�شاد اىل 

املركــز 89 عامليًا، كما واحتــل املرتبة 97 يف موؤ�رش بيئة االأعمال، 

و126 يف موؤ�رش احلوكمة، و122 يف موؤ�رش احلرية ال�شخ�شية، و114 

يف موؤ�ــرش الراأ�شمــال االإجتماعــي، 102 يف موؤ�ــرش التعليم، و87 يف 

موؤ�رش البيئة.

 لبنان يحتل المرتبة 105 

في العالم في مؤشر ليغاتوم 

لالزدهار لعام 2017

 19 مرتبة تراجع لبنان منذ 

إطالق مؤشر االزدهار في 

العام 2006

ي�شهد مطار رفيق احلريري الدويل 
يف بــريوت حركــة نا�شطــة للوافدين 

اللبنانيــني  وخ�شو�شــا  لبنــان  اىل 

ومــن  اخلــارج.  يف  املوجوديــن 

املتوقــع ان تتزايــد تلــك احلركــة مع 

اقــرتاب نهاية العــام، ويرتافق ذلك مع اتخــاذ امل�شوؤولني 

 يف املطــار كل االجــراءات االمنيــة واالداريــة الالزمــة. 

فقد و�شلت حركة امل�شافرين من واىل املطار الدويل حتى 

مطلــع �شهــر كانون االول مــن العــام 2017 اىل 7607916 

راكبــا، و�شجــل ن�شــاط بــارز لــوزارة ال�شياحة مــن خالل 

مكتبها يف املطار.

ــع رجــال و�شيــدات 
ّ
اأقــام جتم  

االأعمال اللبنانيني يف العامل برئا�شة 

فــوؤاد زمكحــل وجمل�ــض االإدارة، غداء 

حوار تكرميــًا ل�شفري فرن�شا يف لبنان 

برونــو فو�شيه الذي �شــدد على »حال 

عمومــًا  حتيــط  التــي  اليقــني  عــدم 

التوقعــات االقت�شادية«، ورّكز على نقــاط متعلقة بلبنان 

»ب�شفتــه دولة تقع يف منطقــة �شدع غري م�شتقرة«. وقال: 

»فرن�شا، التي طاملا كان لديها عالقة تاريخية مع لبنان، 

تريــد جنــاح النمــوذج اللبنــاين، وبالتايل فاإنهــا م�شتعدة 

للم�شاهمة بن�شاط لنجاح هذا النموذج«.

 زار وزيــر الزراعــة غازي زعيرت 
د والوفد املرافق، 

ّ
والنائب اأيــوب حمي

وزيــر الزراعــة العراقــي فــالح ح�شن 

اآفــاق  يف  للبحــث  اللهيبــي  زيــدان 

التعاون بني البلدين ال�شقيقني، وراأى 

 
ّ
الوزير العراقــي اأن هذه الزيارة ت�شب

يف خدمة القطاع الزراعي بني العراق ولبنان. كذلك جرى 

خــالل اللقاء البحــث يف عدد من املجــاالت الزراعية التي 

ر القطاع الزراعــي بني البلدين، 
ّ
مــن �شاأنها اأن تخــدم تطو

كذلــك متــت مناق�شــة مذكــرة تفاهم يتــم توقيعهــا خالل 

 الفــرتة املقبلــة بــني اجلانبــني. 

موجز اقتصادي
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اأقامت بلدية حارة حريك بالتعاون مع ال�رشكة اللبنانية 

تناولت  عمل  ور�شة   life limited للبيئة  االإ�شتثمارية 

العامة  وال�شحة  الغذاء  ل�شالمة  ال�شحية  املعايري 

وا�شاليب الوقاية الفعالة يف املوؤ�ش�شات الغذائية.

املفرزة  لرئي�ض  ابرزها  الور�شة مداخالت عدة   وتخلل 

يف  التقني  واملدير  حريك  حارة  بلدية  يف  ال�شحية 

التعقيم واحدث  life limited حيث �رشحا كيفية  �رشكة 

الطرق املوجودة حاليًا.

وقدمت life limited خالل الور�شة منتج Quat 774 وهو 

ال�شحة،  وزارة  من  ح 
ّ
م�رش اجلديد،  اجليل  من  منتج 

 Quat 774 ويعترب .Ammonium Quaternary وم�شّنع من

 .HACCP معّقم فعال لكل انواع اجلراثيم، ومطابق لنظام

ز بقتل البكترييا وازالة االو�شاخ واحل�رشات التي 
ّ
ويتمي

عدة  وتعقيم  والفواكة  اخل�شار  عن  الرتاب  يف  تكون 

وين�شح  كلور.  رائحة  ترك  دون  املطبخ 

باإ�شتخدام Quat 774 يف معامل االأ�شماك، 

اذ  واالألبان،  االأجبان  ومعامل  الدواجن، 

التي  املكنات  انواع  كافة  على  ال 
ّ
فع انه 

الغذائية  وامل�شانع  املطابخ  يف  ت�شتخدم 

كافة  ويقتل  والقطاعات،  كالفرامات 

االكرث  حتى  والبكترييا  اجلراثيم  انواع 

�شتافيلوكوك،  كال�شاملونيال،  ا�شتع�شاء 

االنتريوباكرت، و اي�شريي�شيا كوالي.

من  �شهادات  بنيله   Quat 774 ز 
ّ
ويتمي

اي  لبنان،  يف  املرخ�شة  املختربات 

ال�شناعية  البحوث  معهد  خمتربات 

وال�شناعة  التجارة  غرفة  وخمتربات 

ل يف 
ّ
والزراعة يف طرابل�ض، كما انه م�شج

موؤ�ش�شة املقايي�ض الكندية.

Quat 774 .. معّقم من الجيل الجديد للمصانع الغذائية
ورشة عمل عن المعايير الصحية لسالمة الغذاء

مدير شركة Life Limited يوسف منصور

المشاركون في ورشة العمل

من �صهر اإلى �صهر
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ال�شياحة  وزير  اأطلق   
اإعادة  برنامج  كيدانيان  اأوادي�ض 

تقيمه  التي  الزجاجات،  تدوير 

مع  بالتعاون  »دياجيو«،  �رشكة 

وموؤ�ش�شة  »اأركن�شيال«  جمعية 

Development Inc .  وحتدث كيدانيان عن »هذه املبادرة 
الرائدة التي جتمع بني املنظمات غري احلكومية والقطاع 

يف  وال�شياحة  ال�شيافة  قطاعات  دعم  بهدف  اخلا�ض، 

لبنان وحمايتها«، الفتا اإىل اأن »لبنان من اأهم الوجهات 

ال�شياحية، وت�شكل ال�شيافة والرتفيه اأ�شا�شا الزدهار هذا 

االقت�شاد  يف  اأ�شا�شيا  ركنا  ميثل  وهو  ورفاهه،  القطاع 

اللبناين«.

 �شارك وفد من ديوان املحا�شبة 
البي�شاء  الدار  يف  عقد  اجتماع  يف 

االعلى  اداء اجلهاز  »اطار قيا�ض  عن 

االنتو�شاي  تنظمه  الذي  للرقابة« 

ت�شليط  اىل  االجتماع  وهدف    IDI.
ال�شوء على دور الرقابة واالداء ا�شافة 

اهمها: خطوة نحو تطبيق املعايري  اىل حتديد نقاط عدة 

الدولية، اثبات تقدم �شري العمل والقيمة والفوائد للمجتمع، 

امل�شاعدة يف التخطيط اال�شرتاتيجي، قيا�ض االداء الداخلي، 

اجلهود  يف  الدعم  على  احل�شول  ال�شنوية،  التقارير  اعداد 

املوجهة لتطوير القدرات واملحافظة عليها. 

للمجل�ض  العام  االأمني  انتخب   
زياد  وال�رشاكة  للخ�شخ�شة  االأعلى 

االأمم  هيئة  لرئي�ض  نائبا  حايك 

القطاعني  بني  لل�رشاكة  املتحدة 

مثل  حايك  وكان  واخلا�ض.  العام 

االأممية  املنظمة  عقدتها  التي  االجتماعات  يف  لبنان 

يف جنيف و�شاركت فيها اأكرث من �شبعني دولة ومنظمة 

يف  م�شاركة  42 دولة  قبل  من  حايك  وانتدب  دولية.  

تاأ�شي�ض جمعية دولية ت�شم  االجتماعات لال�رشاف على 

عن  امل�شوؤولة  الر�شمية  اجلهات 

العام  القطاعني  بني  ال�رشاكة 

واخلا�ض يف العامل.

موجز اقتصادي

لت�شجيع  العامة  املوؤ�ش�شة  بها  ت�شطلع  التي  املهام  اإطار  يف  

وترويج  دعم  يف  امل�شاعدة  جلهة  لبنان  يف  اال�شتثمارات 

وت�شويق املنتجات اللبنانية، وتنفيذا لقرار املوؤ�ش�شة وموافقة 

جمل�ض الوزراء على دعم االأجنحة اللبنانية لل�شناعات الغذائية 

فود  فان�شي  دبي،  يف  غولفود  هي:  دولية  معار�ض  ثالثة  يف 

املبلغ  »ايدال«  �شددت  املانيا،  يف  وانوغا  نيويورك  يف  �شو 

�شو،  فود  وفان�شي  انوغا  معر�شي  يف  للم�شاركة  املخ�ش�ض 

اإدارتها املهند�ض نبيل عيتاين �شيكا  �شلم رئي�ض جمل�ض  حيث 

ال�شناعات  اأ�شحاب  نقابة  لرئي�ض  اإقراره  مت  الذي  باملبلغ 

الغذائية االأ�شتاذ اأحمد حطيط. 

عيتاني
د عيتاين على اأن »هذا القطاع هو قطاع واعد ويجب توفري 

ّ
و�شد

يف  م�شاعدته  خالل  من  وال�شيما  له،  وامل�شاندة  الدعم  و�شائل 

»اإن  له«. وقال:  اأ�شواق جديدة  اإىل اخلارج وفتح  اإنتاجه  ترويج 

هذا القطاع يتمتع مبقومات عديدة جعلته يحقق قفزة نوعية يف 

املحلي  الناجت  من   %  2،6 �شّكل حواىل  االأخرية، حيث  ال�شنوات 

االإجمايل«. واأعلن اأن »�شادراته �شجلت معدالت قيا�شية و�شكلت 

ومنت   ،2016 للعام  ال�شادرات  جمموع  من  املئة  يف   21 ن�شبة 

مبعدل تراكمي مركب بلغ 7،6 يف املئة بني 2012 و2016«. واأكد 

ومن  االإنتاجية،  للقطاعات  دعمها  املوؤ�ش�شة  موا�شلة  عيتاين 

كما  اال�شتثماري  ال�شعيد  على  �شواء  الغذائية  ال�شناعات  بينها 

على ال�شعيد الرتويجي. 

حطيط
املعار�ض  يف  امل�شاركني  اإىل  امل�شاندة  تقدمي  »اأن  حطيط  واأكد 

وا�شفا  اللبنانيني«،  العار�شني  اإىل زيادة يف عدد  اأدى  الدولية 

امل�شاركة باجليدة جدا خ�شو�شا اأنها تتيح حتقيق هدفني: االأول 

ا�شم  ت�شويق  والثاين  م�شاركة  �رشكة  اإىل  العائد  االإنتاج  ت�شويق 

اأو بكمية االإنتاج  اإن بنوعية  عتمد عليه 
ُ
لبنان كبلد منتج رائد ي

الذي حتتاجه االأ�شواق اخلارجية. 

»ايدال« تسدد المبلغ المخصص

 لدعم الصناعات الغذائية 

عيتاني متوسطًا احمد حطيط وعدنان عطايا



العدد 165 كانون الثاني 2018 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L56

من �صهر اإلى �صهر

علي  اأماكو  جمموعة  رئي�ض  ا�شت�شاف 

حممود العبداهلل حفل ع�شاء يف �شيدا الإطالق 

التعاون ال�شناعي والتجاري بني جمموعته 

 Papeles االأرجنتينة  »رو�شاريو«  و�رشكة 

�شفري  االحتفال  وح�رش   .Tissue Rosario
الريارا،  ريكاردو  االأرجنتني  جمهورية 

اللبنانيني  ال�شناعيني  جمعية  رئي�ض 

العامة  االأمينة  اجلميل،  فادي  الدكتور 

لالحتاد االأوروبي ل�شناعة الورق والكرتون 

اقت�شادية  هيئات  وممثلي  وروؤ�شاء  كري�شت،  اأجنيليكا   FEFCO
وم�رشفية وعدد من الفعاليات باالإ�شافة اإىل االإعالميني و�رشكاء 

وممثلي جمموعة اأماكو يف بلدان املنطقة. 

كلمات
وا�شار ال�شفري ريكاردو الريارا اىل »اإن امل�رشوع بني ال�رشكتني هو 

منوذج للديناميكية الكربى التي تتمتع بها عالقات الرتابط بيننا، 

والتي نوّد اال�شتمرار يف تطويرها وتو�شيعها بني البلدين«. 

ثقة  ربحت  الأنها  اأماكو  »جمموعة  اجلميل  فادي  هناأ  جهته،  من 

االأ�شواق وامل�شتثمرين وحافظت عليها«. واأ�شاد بامل�شانع اللبنانية 

التي اعتربها مميزة وم�شدر فخر لكل لبنان. 

بدوره، قال العبداهلل ان »جناح العالقات بني جمموعة اأماكو و�رشكة 

Papeles Tissue Rosario هو جناح لكل قطاع ال�شناعة اللبناين، 
وم�شدر فخر لنا جميعا كفريق عمل جمموعة اأماكو، متاما كما هو 

جناح واإعالء ال�شم لبنان ولكل لبناين. وهذه العالقات التي �شنعمل 

ليال ونهارا على تطويرها وبناء الثقة فيها، هي متاما كالعالقات 

وال�رشكات  والعامل.  املنطقة  ال�رشكات يف  بنيناها مع كافة  التي 

اإىل بريطانيا و رو�شيا مرورا  لبنان  اأولتنا ثقتها تنت�رش من  التي 

باالإمارات  مرورا  الكويت  اإىل  ال�شعودية  ومن  والربتغال  بكرواتيا 

اأفريقيا  اإىل  و اخلليج وم�رش واالردن والعراق كما متتد عالقاتنا 

واجلزائر واملغرب و ال�شنغال«.    

جيانوين  اإنريكي   Papeles Tissue Rosario �رشكة  رئي�ض  و�شكر 

»�رشكة اأماكو على اأدائها املتميز وعلى منتجاتها املتمّثلة باآالتها 

وم�شتوى  مب�شتواها  فاجاأتنا  والتي  جدا،  احلديثة  وتكنولوجيتها 

�شناعتها«.

»أماكو« تحتفل بإطالق العالقات 
مع »روساريو« األرجنتينية

وليد صالح، فادي الكيالني، نادر عزام، فادي الجميل، ووسام حجازيعلي العبداهلل

العبداهلل مقدمًا درعًا تكريميًا إلنكريكي جيانوني

علي وهناء العبداهلل يتوسطان كميل مراد وعقيلته

العبداهلل يتوسط فادي الجميل وانجيليكا كريست جانب من الحضور





احتفلت بريوت بغنى مطبخها، �شمن 

بن�شخته  للطهو  بريوت  مهرجان 

بريوت  �شوكوال  دو  و�شالون  ال�شابعة 

من  اأكرث  �شم  والذي  الرابعة،  بن�شخته 

42 طاهيًا وخبرياً ومتخ�ش�شًا �شاركوا 
حت�شري  اأ�شاليب  اأحدث  عرب  �شغفهم 

الطعام واأف�شل التقنيات من خالل 58 

عار�شًا   112 من  اأكرث  مع  ور�شة عمل 

املاأكوالت  يف  ما  اأف�شل  عر�شوا 

واملعدات  واحللويات  وامل�رشوبات 

اأيام  ثالثة  مدى  على  املطبخ  واأواين 

يف »البيال«، 

وكان وزير ال�شياحة اأوادي�ض كيدانيان 

عدد  ح�شور  يف  املهرجان،  افتتح  قد 

واخلرباء  وال�شفراء  ال�شياحة  نقباء  من 

العامة  املديرة  واأعلنت  واملهتمني. 

�رشفي�زس«  »هو�شبيتاليتي  ل�رشكة 

دامو�ض  جومانا  للمهرجان  املنّظمة 

احلدثني  هذين  »ا�شت�شافة  اأن  �شالمة 

احتفال  هي  �شنويًا،  املتالزمني 

حقيقي غني بالنكهات والذوق واأحدث 

الأن  وال�شوكوال،  الطبخ  اجتاهات 

اللبنانية  الثقافة  قلب  يف  هو  الغذاء 

ولتاأكيد اأن بريوت هي عا�شمة الذوق 

ق«.
ّ
والتذو

رّكز  كلمة  كيدانيان  األقى  جهته،  من 

املهرجانات  ا�شتمرار  على  فيها 

 يف هذا 
ّ
»اأي �رش واملعار�ض، مت�شائاًل 

اأمله  خطف  يحاولون  حيث  الوطن 

اأمله،  خطف  يحاول  املقابل  يف  لكنه 

وبالتايل نحن م�شتمرون يف م�شاريعنا 

يف وزارة ال�شياحة«.

منحوتة ضخمة من الشوكوال
العام  هذا  ال�شوكوال«  »�شالون  ز 

ّ
ومتي

ال�شابقة،  ال�شنوات  عن  خمتلفة  بنكهة 

ات 
ّ
النح م�شاركة  خالل  من  وذلك 

�شارل  وال�شيف  رحمة  رودي  اللبناين 

عازار بالك�شف عن منحوتة فريدة من 

 Fire النار«  »رق�شة  ا�شم  ال�شوكوال حتمل  من  نوعها، م�شنوعة 

Dance، وهي اأ�شخم منحوتة م�شنوعة من ال�شوكوال.
م املعر�ض لهذا العام عر�ض اأزياء من ال�شوكوال �شم 13 

ّ
وقد قد

واملمزوجة  وال�شوداء  البي�شاء  ال�شوكوال  من  ت�شميمًا م�شنوعًا 

حديثون  لبنانيون  اأزياء  وم�شممو  طهاة  وّقعها  احلليب،  مع 

يف هذا العامل، واآخرون من اأ�شحاب اخلربة فيه اأمثال امل�شمم 

اللبناين جان لوي �شبجي، الذي تعاون مع ال�شيف �شارل عازار 

ز من ال�شوكوال.
ّ
لتقدمي ف�شتان ممي

بيروت تحتفل بغنى مطبخها ضمن مهرجان الطهو

كيدانيان: مستمّرون في مشاريعنا

من �صهر اإلى �صهر

كيدانيان يقص شريط االفتتاح

من عرض األزياء
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 Bake Free Lebanon مديرة  ك�شفت 

 Bake« ان  �شمعان  ق�شطنطني  �شهام 

عدة  قبل  النور  اأب�رش   Free Lebanon
يف  الــواقــع  مــركــزه  يف  ويــقــدم  اأ�شهر، 

كما  لزبائنه،  منتجاته  �شهوان  قرنة 

يعمل على التواجد يف خمتلف املحال 

وال�شوبرماركت يف لبنان عرب موزعني 

يف خمتلف املناطق«.

ــربة كبرية  ــت: »انــطــالقــًا مــن خ وقــال

اكت�شبناها من خالل عملنا يف افراننا 

فرن  لبنان  يف  ا�ش�شنا  تايالند،  يف 

اخلالية  املنتجات  بتقدمي  متخ�ش�ض 

الذين  لالأ�شخا�ض  الغلوتن  مــادة  من 

لديهم  او  ال�شيلياك  مر�ض  من  يعانون 

واي  القمح  منتجات  على  ح�شا�شية 

لهم  تنتج  ان  ممــكــن  ـــرى  اخ حــبــوب 

م�شاكل �شحية«.

 Bake واذ اكدت ان »الهدف من تاأ�شي�ض

عايل  غذاء  تاأمني  هو   Free Lebanon
اجلودة لكل الذين يعانون من ح�شا�شية 

 Bake Free« ان  اعلنت  القمح«،  على 

Lebanon يقدم لزبائنه املعجنات على 

انواعها، الكبة بال�شينية وكبة اليقطني 

الب�شكويت،  »الــكــايــك«،  يقدم  كما   ،..

وانواع عديدة من احللويات«.

 Bake Free« ان  على  �شمعان  و�شددت 

على  كبري  ب�شكل  يحر�ض   Lebanon
�شيما  ال  لزبائنه،  البال  راحــة  اعطاء 

معاناتها  جراء  اتت  ان�شائه  فكرة  ان 

ان  اىل  وا�شارت  ال�شيلياك«.  من مر�ض 

العديد  وجراء   Bake Free Lebanon«

الطحني  خلطات  يح�رش  االبحاث،  من 

عمل  فريق  على  معتمداً  به،  اخلا�شة 

ليقدم  عــدة   لتدريبات  خ�شع  كفوء، 

اعلى م�شتويات االأداء«.

االإطمئنان،  من  »ملزيد  انه  واو�شحت 

اإىل    Bake Free Lebanon عــمــد 

ا�شتخدام ادوات اختبار امريكية للتاأكد 

الغلوتن،  مادة  من  املنتجات  خلو  من 

من  مرخ�ض  خمترب   مــع  تعاقد  كما 

فخرها  عن  واعربت  ال�شحة«.  وزارة 

اثبتت  التي  الفحو�شات  هذه  لنتائج 

 Bake من  املقدمة  املنتجات  جــودة 

Free Lebanon وار�شت ثقة زبائنه به، 

بعد ان اأظهرت خلوه 100 % من مادة 

الغلوتن«.

 Bake Free Lebanon« ان  واكـــدت 

كثرية  تو�شعية  خــطــوات  امـــام  يقف 

احلالية  اجلهود  ان  اال  امل�شتقبل،  يف 

ت�شري  اذ  اللبنانية،  ال�شوق  على  تن�شب 

االإح�شاءات اىل وجود �شوق كبري، حيث 

مر�ض  من  ال�شكان  من   %  1.5 يعاين 

ال�شيلياك، و25 % من ال�شكان يف لبنان 

او  ه�شم  �شوء  عــوار�ــض  من  يعانون 

تناولهم  لدى  معينة  �شحية  عوار�ض 

مادة الغلوتن«.

Bake Free Lebanon
سمعان: منتجاتنا خالية من الـغلوتن

تعمل   Bano« اأن اأعلنت �شريين جارودي 

واخلارجية كموّزع  الداخلية  االأ�شواق  يف 

للمواد االأولية واالأدوات واالآالت اخلا�شة 

واخلبز  والباتي�رشي  ال�شوكوال  ب�شناعة 

تعمل  اأنها  اإىل  اإ�شافة  كــرمي،  واالآيــ�ــض 

والفنادق  املطاعم  من  لعدد  كم�شت�شار 

وامل�شت�شفيات التي قد حتتاج خلدماتها«.

الزبائن  مع  »التوا�شل  اأن  اإىل  واأ�شارت 

يتم عرب فريق مبيعات ين�شط يف خمتلف 

التوا�شل  يتم  حيث  اللبنانية  االأرا�ــشــي 

اأن  مع الزبائن ب�شكل مبا�رش، اإ�شافة اإىل 

وجود Bano على مدى 22 عامًا يف ال�شوق 

وجناحها ي�شمح لها باإ�شتقطاب عدد كبري 

من الزبائن الطالبني خلدماتها«.

اإيطاليا،  من  موردين  مع  تتعامل   Bano« اأن  اإىل  ولفتت 

فرن�شا، بلجيكا، وهولندا. وتعمل على متابعة كل جديد يف 

ال�شوق عرب فريق الت�شويق املوجود داخل 

االبتكارات يف  اآخر  ال�رشكة والذي يتابع 

جمال عملها«.

 Bano واعتربت اأنه »على الرغم من تواجد

ودبي.  البحرين،  الكويت،  ال�شعودية،  يف 

فاإنها تويل اأهمية كبرية لل�شوق اللبنانية 

زها يف عامل �شناعة ال�شوكوال 
ّ
نتيجة متي

لبنان على �شعيد  يعترب  اإذ  والباتي�رشي، 

اإىل  املوّزعني  اأكرب  ال�شوكوال من  �شناعة 

الباتي�رشي تعرف  اأن  اأ�شواق اخلليج، كما 

ز ال�شوق اللبنانية 
ّ
تطوراً ملحوظًا. فبعد متي

بالباتي�رشي الفرن�شية، اجتهت موؤخراً اىل 

تطوراً  ي�شهد  الذي  االإنكليزي  الباتي�رشي 

م�شتمراً لناحية النكهات واالأ�شناف.

اإىل  بتقدمي خدمات  يقوم  فريق �شيانة  »وجود  اإىل  ولفتت 

الزبائن على �شعيد الرتكيب وال�شيانة«.

Bano
جارودي: السوق اللبنانية متميّزة

من �صهر اإلى �صهر
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Bread and Salt 
عواد: منتجاتنا طبيعية 100 %

 Bread and« من  عواد  كارول  اأ�شارت 

يقدم   Bread and Salt« اأن  اإىل   »Salt
خبزاً طبيعيًا 100 %، حيث يتم ا�شتخدام 

خمرية م�شنوعة خ�شي�شًا داخل الفرن 

البحر وطحني ع�شوي  ملح  وا�شتخدام 

بن�شبة 80 %«.

 Bread and Salt« اأن  اأعــلــنــت  واإذ 

ي�شتخدم الطحني املوجود يف اال�شواق 

املحلية اأو ي�شتورده من اأملانيا، ك�شفت 

اأن »Bread and Salt يوزع اإنتاجه يف خمتلف املناطق اللبنانية 

عرب حمال االأرتيزانا والغذاء الع�شوي، وعدد كبري من املطاعم«. 

ويف حني اأكدت اأن »انطالقة العمل قبل �شنتني كانت مهمة �شاقة 

يف ظل الواقع االقت�شادي ال�شعب الذي �شهده لبنان«، اأثنت على 

منتجات  مع  االإيجابي  امل�شتهلكني  وتعاطي  ال�شوق  »اهتمام 

Bread and Salt ما �شمح له بالنمو«.
دت على اأن » Bread and Saltيطمح اإىل تعريف امل�شتهلكني 

ّ
و�شد

يف  اجدادنا  يعتمده  كان  الذي  ر 
ّ
املخم اخلبز  اإىل  االأ�شواق  يف 

الطبيعة  اىل  الرجوع  اىل  ودعوتهم  �شنوات طويلة،  قبل  غذائهم 

 Bread يف غذائهم كونها هي االأ�شا�ض«. واأو�شحت اأن »منتجات

ال�شكر  من  كونها خالية  كبرية  بفوائد �شحية  تتمّتع   and Salt
 24 ملدة  العجني  تخمري  يتم  اأنه  كما  طبيعية،  خمرية  وحتوي 

�شاعة«.

sicam
عّياد: نعمل على دخول السوق اللبنانية

اأ�شارت منرية عياد اإىل اأن »م�شاركة 

يف  ــــة  ــــي اأردن كــ�ــرشكــة   Sicam
ومعر�ض  للطهو  بريوت  »مهرجان 

على  لها  اإطاللة  يوؤمن  ال�شوكوال« 

حد  اإىل  يهمها  اإذ  اللبنانية  ال�شوق 

عرب  اإليها  للدخول  وتتح�رش  كبري، 

من  ومــتــنــوعــة  ــدة  ــدي ج منتجات 

املنتظر اأن تالقي قبواًل يف ال�شوق.

�ــشــوؤال  على  رد  يف  عــيــاد  واأكـــدت 

اللبنانية عرب خطوات  ال�شوق  Sicam تعمل على دخول  »اأن 

مدرو�شة توؤمن لها الو�شول اإىل امل�شتهلك والوقوف عند اأبرز 

يف  قوي  تواجد  وبالتايل  املنتجات،  على  وتعليقاته  اآرائــه 

االأ�شواق.

واإذ ك�شفت اأن »Sicam تعمل حاليًا يف ال�شوق اللبنانية ولكن 

ب�شكل مبا�رش مع املطاعم، اأعلنت اأنها تقدم منتجات تتنوع 

بني معجون الطماطم، الطماطم املقطعة، الطماطم مع الثوم، 

و�شل�شة البيتزا.

اد عن تفاوؤلها الكبري باإمكانية جناح Sicam يف 
ّ
واأعربت عي

لبنان، كونها متّكنت من حجز مكان مرموق لها يف ال�شوق 

ر ال�رشكات العاملة يف جمال عملها، وهي 
ّ
االأردنية اإذ تت�شد

بالتاأكيد متلك خربة كبرية �شت�شتثمرها يف تكري�ض جناحها 

يف ال�شوق اللبنانية«.

عني  بلدية  ت�شلمت 

زحــلــتــا هــبــة من 

�رشكة ن�شتلة، عبارة 

للكرتون  مكب�ض  عن 

وذلــك  والبال�شتيك 

ــة مــنــهــا  ــم ــاه ــش ــ� م

ــة  ــط ـــذ خ ـــي ـــف ـــن ـــت ل

ــتــي  الـــنـــفـــايـــات ال

و�شعتها البلدية.

حفل  ــرش  ــ� ح ــــد  وق

الــتــ�ــشــلــيــم كـــل من 

عني  بلدية  رئي�ض 

ــد  ــي ــق ــع ـــا ال ـــت زحـــل

الرئي�ض كمال عزام ومقرر جلنة  ونائب  �شعد  نعيم  املتقاعد 

البيئة ع�شام �شليم ومقرر جلنة االأ�شغال �شعد احلداد واع�شاء 

البلدية وخمتارا عني زحلتا �شالح كرامي وطانيو�ض �شوما، 

ن�شتله يف عني  مدير معمل  ن�شتلة ح�رش  ومن جانب �رشكة 

زحلتا وفالوغا اال�شتاذ جوزيف �شيباين باالإ�شافة اىل عدد 

االإداريـــني يف  من 

ال�رشكة املذكورة.

واأ�ــــشــــار رئــيــ�ــض 

زحلتا  عني  بلدية 

اأن  اإىل  �شعد  نعيم 

و�شعت  »البلدية 

خطة النفايات عند 

مهامها  ا�ــشــتــالم 

وك�شف  مبا�رشة«. 

اأن »اخلطة تت�شمن 

تبداأ  مــراحــل  عــدة 

املنزيل  الفرز  مع 

النفايات  وجــمــع 

وفقًا الآلية فرز يتم مبوجبها تخ�شي�ض يوم جلمع النفايات 

اآخر للنفايات الع�شوية،  امل�شنوعة من مادة الكرتون ويوم 

لتنقل بعدها اىل مركز ال يزال يف طور التنفيذ حيث �شي�شتخدم 

مبا�رشة  تتم  اأن  على  والتنك،  والبال�شتيك  للكرتون  املكب�ض 

العمل به خالل اأ�شابيع قليلة«.

»نستلة« تقدم »مكبس« هبة لبلدية عين زحلتا
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من �صهر اإلى �صهر

لالأ�شهر  لبنان  اقت�شادي عن  تقرير  اأو�شح 

الت�شعة االأوىل من العام 2017 ، �شادر عن 

فرن�شبنك، اأن االقت�شاد الوطني حقق تو�شعًا 

كما  اإقت�شادية،  قطاعات  عدة  ن�شاط  يف 

واال�شتقرار  امل�رشيف  القطاع  منو  توا�شل 

ل ميزان املدفوعات عجزاً.
ّ
النقدي، فيما �شج

ل 
ّ
اأن »القطاع احلقيقي �شج وك�شف التقرير 

نًا يف اأدائه، حيث �شهدت عدة قطاعات 
ّ
حت�ش

ما  ن�شاطها،  يف  تو�شعًا  وخدمية  اإنتاجية 

االإجمايل  االإنفاق(  )اأو  الطلب  منو  يعك�ض 

يف االقت�شاد اللبناين. اإذ اإن قيمة املبيعات 

االأ�شهر  يف   %  14.8 بن�شبة  زادت  العقارية 

اأ�شا�ض  وعلى   2017 من  االأوىل  الت�شعة 

عرب  امل�شافرين  عدد  ت�شاعد  كذلك  �شنوي. 

 8.4 بن�شبة  الدويل  احلريري  رفيق  مطار 

%، وتو�شع معدل اإ�شغال الفنادق من 58.9 
اأيلول  يف   %  65.2 اإىل   2016 اأيلول  يف   %
2017. كما زاد عدد ال�شياح بن�شبة 11.3 % 

واإنفاقهم بن�شبة 3 % خالل الفرتة ذاتها«.

المالية العامة
موؤاتية  العامة غري  املالية  اأو�شاع  وبقيت 

العجوزات املتوا�شلة يف امليزانية  يف ظل 

املديونية  يف  امل�شتمر  والنمو  العامة 

زاد  االإجمايل  العام  الدين  اإن  اإذ  العامة. 

على اأ�شا�ض �شنوي بن�شبة 4.3 % لي�شل اإىل 

77.3 مليار دوالر يف نهاية اآب 2017. ومنا 
 29.8 اإىل   %  2.4 بن�شبة  اخلارجي  الدين 

مليار دوالر، كما منا الدين الداخلي بن�شبة 

5.6 % اإىل 47.5 ملياراً خالل الفرتة نف�شها. 
 %  4.8 بن�شبة  العام  الدين  �شايف  وارتفع 

مليار   67.1 اإىل  لي�شل  �شنوي  اأ�شا�ض  على 

دوالر يف نهاية اآب 2017.

�شيا�شات  على  النقدية  ال�شلطات  وحافظت 

يف  االقت�شادي  والتحفيز  النقدي  التثبيت 

وزادت   .2017 من  االأوىل  الت�شعة  االأ�شهر 

العمالت  من  املركزي  امل�رشف  موجودات 

االأجنبية اإىل 44 مليار دوالر يف نهاية اأيلول 

2017، بنمو �شنوي معدله 8.4 % عن الفرتة 
احتياطيات  لكن  املا�شي.  العام  من  ذاتها 

الذهب تراجعت بن�شبة 2.9 % اإىل نحو 11.9 

مليار دوالر خالل الفرتة ذاتها.

القطاع المصرفي
وبالن�شبة اإىل القطاع امل�رشيف، فقد زادت 

�شنوي  اأ�شا�ض  على  االإجمالية  موجوداته 

بن�شبة 7.8 % لت�شل اإىل 213.4 مليار دوالر 

االإقرا�ض  وارتفع   .2017 اأيلول  نهاية  يف 

املايل  غري  اخلا�ض  للقطاع  امل�رشيف 

فيما  دوالر،  مليار   58.9 اإىل   %  4 مبعدل 

 %  6.9 بن�شبة  القطاع  هذا  ودائع  زادت 

اأرقام  وت�شاعدت  دوالر.  مليار   169.1 اإىل 

 %  2.3 بن�شبة  للم�شارف  اخلا�شة  االأموال 

مليار   18.2 اإىل  لت�شل  �شنوي  اأ�شا�ض  على 

دوالر يف نهاية اأيلول 2017.

اإىل  للبنان  التجاري  العجز  حجم  وتراجع 

م�شتوى 11.8 مليار دوالر يف نهاية اأيلول 

امل�شتوردات  من  كل  تراجعت  حيث   ،2017
 %  5.1 مبعدل  وال�شادرات   %  2.5 مبعدل 

باملقارنة مع ذات الفرتة من 2016. 

النمو  معدل  الدويل  النقد  �شندوق  ويقّدر 

يف الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي لعام 

 2018 ولعام   %  1.5 م�شتوى  عند   2017
عند م�شتوى 2 %، ومعدل الت�شخم 3.1 %، 

والعجز املايل اإىل الناجت املحلي االإجمايل 

 %  152.3 الناجت  اإىل  العام  والدين   ،%  9.9
لعام 2017.

حتويالت  قيمة  الدويل  البنك  يقّدر  كما 

املغرتبني اللبنانيني اإىل لبنان بحدود 7.9 

�شنوي  بنمو   ،2017 لعام  دوالر  مليارات 

ن�شبته 3.3 % عن عام 2016.

النشاط العقاري يتوّسع 14.8 % والسياحي 11.3 %
أداء اقتصادي إيجابي في 9 أشهر

2 % معدل النمو 
االقتصادي المتوقع لعام 2018

7.9 مليارات دوالر تحويالت 
المغتربين لعام 2017



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 165 كانون الثاني 2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 63

االأ�شغال  مقاويل  نقابة  ادارة  جمل�ض  اأعــاد 

مــارون  انتخاب  اللبنانية  والبناء  العامة 

 4 ملدة  ثانية  لوالية  بالتزكية  رئي�شا  احللو 

 
ّ
مقر يف  عقد  اجتماع  خالل  وذلــك  �شنوات، 

ال�شكل  على  املجل�ض  مكتب  فاأ�شبح  النقابة. 

للرئي�ض،  نائبا  العرب  املقاول جهاد  التايل: 

مهدي  وحممود  للمال  امينا  �شعب  ع�شمت 

املو�شوي،  ح�شني  واملهند�شون:  لل�رش.  امينا 

�شكريه،  وعبدو  املعلوف  جوزف  اده،  �شارل 

واملقاولون: نقوال ال�رشوجي، مر�شال كريوز، 

يف  اع�شاء  الري�ض  وح�شيب  خــوري  ايلي 

املجل�ض.

وتوجه احللو بكلمة �شكر فيها اع�شاء جمل�ض 

االإدارة على ثقتهم به موؤكدا انه �شيعمل معهم على حتقيق كل 

االأهداف للدفاع عن م�شالح كل املقاولني واإعالء �شاأن القطاع 

لياأخذ دوره كامال يف احلياة االإقت�شادية اللبنانية.

نعمل  الــذي  الت�شنيف  مر�شوم  تطبيق  اولوياتنا  »من  وقــال: 

تنفيذه،  اأجــل  من  احلكومة  مع  جاهدين 

العار�شني  بني  املناف�شة  �شت�شبح  وبذلك 

تنظيم  مر�شوم  اأن  كما  وعــادلــة،  �شفافة 

هو  ــل  ب اهــمــيــة  يــقــل  ال  ــة  املــقــاول مهنة 

لها  املرجو  امل�شتوى  يف  النقابة  �شي�شع 

و�شتتمكن من خالله مواكبة التنفيذ ب�شكل 

مدعوة  نقابتنا  ان  عالية.  وبجودة  فعال 

االإقت�شادي  النمو  حتقيق  يف  للم�شاركة 

االأول ملعاجلة م�شكالتنا  الذي ي�شكل احلل 

تعزيز  على  »�شنعمل  وتابع:  االإقت�شادية«. 

الهيئات  مــع  االإ�ــشــرتاتــيــجــيــة  �ــرشاكــتــنــا 

النقابة ع�شو  ان  اذ  اللبنانية،  االإقت�شادية 

موؤ�ش�ض ووزان يف الهيئات«.

واعترب احللو: »ان البلد اليوم مير يف مرحلة من الهدوء واالإ�شتقرار، 

للحكومة  �شت�شمح  احلا�شلة  ال�شيا�شية  التفاهمات  ان  ويبدو 

بتنفيذ م�شاريع كربى ال �شيما اعادة تطوير البنى التحتية الذي 

ي�شكل فيه موؤمتر باري�ض 4 العمود الفقري.«

التجديد للحلو رئيسًا لنقابة المقاولين

يف  ال�شمان  »�رشكات  جمعية  كرمت 

بحفل  االقت�شادية  ال�شحافة  لبنان« 

والتجارة  االقت�شاد  وزير  برعاية  غداء، 

الرقابة  جلنة  برئي�شة  ممثال  خوري  رائد 

حبال،  نادين  ال�شمان  هيئات  على 

بارود،  زياد  ال�شابق  الوزير  وح�شور 

الوطنية  »املوؤ�ش�شة  ادارة  جمل�ض  رئي�ض 

رئي�ض  بكدا�ض،  فاحت  االلزامي«  لل�شمان 

لبنان«  يف  ال�شمان  »�رشكات  جمعية 

هيئة  ادارة  جمل�ض  رئي�شة  زكار،  ماك�ض 

و�شطاء  نقابة  رئي�ض  �شلوم،  هدى  ال�شري 

واع�شاء  حنا  ايلي  لبنان  يف  التاأمني 

عن  وممثلني  اجلمعية  ادارة  جمل�ض 

�رشكات التاأمني.

بكداش 
عر�ض  لبكدا�ض  بكلمة  احلفل  ا�شتهل 

فيها اجنازات املوؤ�ش�شة لتطوير وحت�شني 

مع  يتنا�شب  مبا  التاأمني  خدمات 

متطلبات اال�شواق.

زكار 
التاأمني  »قطاع  ان  اىل  زكار  ا�شار  بدوره، 

تابع خالل �شنة 2017 ر�شالته بحماية ثروات 

ال�شعب اللبناين كما حماية االفراد وعائالتهم 

انه  نذكر  ان  املهم  من  وهنا  وم�شتقبلهم. 

والتي  املح�شلة  التاأمني  اق�شاط  جممل  من 

دوالر،  مليار  ون�شف  مليار   1،5 ال  تقارب 

قد اعيد دفع ما يقارب ال 1،4 مليار دوالر، 

تعوي�شات  �شكل  على  منها  باملئة   93 اي 

للعمالء امل�شتفيدين، ورغم ذلك يبقى قطاع 

التاأمني مع 4 مليارات دوالر من اال�شتثمار: 

واحدا من اقوى حمركات االقت�شاد اللبناين، 

ا�شواق  اكرب  من  امل�شارف،  زبائن  اكرب  من 

دافعي  اكرب  ومن  للموظفني  املتاحة  العمل 

ال�رشائب خلزينة الدولة«.

ال  منوا  التاأميني  القطاع  »ي�شجل  اأ�شاف: 

جمعيتنا  عملت  وقد  املئة،  يف   4 عن  يقل 

خالل  من  اع�شائها  خدمة  على  دوما 

مع  والوثيق  الدائم  التوا�شل  على  البقاء 

جلنة  وخ�شو�شا  املخت�شة  ال�شلطات 

نقدر  وهنا  ال�شمان.  هيئات  على  الرقابة 

نادين  اللجنة  لرئي�ض  االيجابي  الدور 

الكبرية  م�شاعدتها  خالل  من  حبال 

كما  العامة.  االدارات  خمتلف  مع  كو�شيط 

دورات  ال�شنة  مدار  وعلى  جمعيتنا  نظمت 

ونقوم  خمتلفة،  وحما�رشات  تدريبية 

للتاأمني«. العربي  لالحتاد  كرئي�ض   بدورنا 

للعمل  م�شتقبال  »ت�شعى  اجلمعية  ان  واأعلن 

حوكمة  مبادىء  واعتماد  ادخال  على 

الذي  االمر  التاأمني،  قطاع  يف  ال�رشكات 

على  التاأمني  �رشكات  ي�شجع  �شوف 

مراقبة  »للجنة  اأن  اىل  الفتا  االندماج«، 

هذا  متثل  كي  كبريا  دورا  ال�شمان  هيئات 

للح�شول  املركزي  امل�رشف  عند  القطاع 

لت�شهيل  مالية  وت�شهيالت  حوافز  على 

امل�شارف  مع  ح�شل  كما  الدمج  عمليات 

التاأمني  �رشكات  جتمع  ان�شاء  املا�شي،  يف 

والذي  والغاز  للنفط  اجلديد  القطاع  لتغطية 

خدمات  مقدمي  كافة  منه  ي�شتفيد  �شوف 

التاأمني يف لبنان«. 

جمعية شركات الضمان كرمت الصحافة االقتصادية
 زكار: القطاع من أقوى محركات االقتصاد



رسخت قيم المحبة والتآخي والتآزر 
ومضامين األعياد اإليمانية

عين زحلتا تضيء 
شجرة الميالد
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من �صهر اإلى �صهر

مل يكن �الحتفال بقدوم عيدي �مليالد 

�ملجيد ور�أ�ص �ل�سنة جمرد منا�سبة 

عابرة يف بلدة عني زحلتا – نبع 

�ل�سفا« يف ق�ساء �ل�سوف، ال بل كانت 

منا�سبة جامعة ��ستح�رصت �ملعاين 

�حلقيقية للعيد بروحية �لتالقي 

و�ملحبة، فكانت �ملنا�سبة منا�سبتني، 

�الأعياد مب�سامينها �الإميانية من جهة، 

وت�سارك عني زحلتا عائالت و�أفر�د� يف 

�إحيائها من جهة ثانية.



وجاءت اإ�شاءة بلدية عني زحلتا ل�شجرة 

نبع  منطقة  �شاحة  يف  امليالد  وزينة 

الرا�شخة  البلدة  لقيم  تتويجا  ال�شفا، 

واأقيم  والتاآزر،  والتاآخي  باملحبة 

ممثل  ح�رشه  حا�شد  احتفال  للمنا�شبة 

زيدان،  نا�رش  الدكتور  جنبالط  تيمور 

�شعد،  نعيم  زحلتا  عني  بلدية  ورئي�ض 

�شوما  طانيو�ض  زحلتا  عني  وخمتارا 

فاعليات  من  وح�شد  كرامي  و�شالح 

وروؤ�شاء بلديات القرى والبلدات املجاورة 

وح�شد كبري من املواطنني.

عين زحلتا بوابة الشوف
من  ال�شنة  وراأ�ض  امليالد  زينة  وامتدت 

�شاحة عني زحلتا نزوال اإىل طول الطريق 

حيث  ال�شفا،  نبع  �شاحة  اإىل  املوؤدية 

�شعد  نعيم  البلدية  ورئي�ض  زيدان  اأ�شاء 

احتفالية  اأجواء  و�شط  ال�شجرة  واحل�شور 

من وحي املنا�شبتني.

زحلتا هي  اأن »عني  البلدية  رئي�ض  واأكد 

والتالقي  املحبة  ورمز  ال�شوف  بوابة 

والعي�ض الواحد«.

تيمور  با�شم  زيدان  هناأ  جهته،  من 

املنطقة  واأهايل  احل�شور  جنبالط 

وملنا�شبة  متمنيا  املجيد،  بالعيد 

لبنان  على  تاأتي  »اأن  ال�شجرة  اإ�شاءة 

واالإن�شانية  باملحبة  واللبنانيني 

كل  اأيدي  على  »ن�شد  وقال:  واالإخاء«، 

من يعمل خلري املنطقة وتاآلف االأهايل 

الأجل �شون الوطن واال�شتقرار ال�شيا�شي 

واالقت�شادي واالجتماعي«.

اإ�شاءة  �شبق  اأنه  اإىل  االإ�شارة  جتدر 

يف  البلدية  نظمته  مو�شع  لقاء  ال�شجرة 

من  كبري  عدد  مب�شاركة  ال�شيعة«  »بيت 

االأطفال، وتخلله توزيع هدايا و�شط اأجواء 

بجميع  زحلتا  عني  جمعت  احتفالية 

والطوائف  العائالت  اأبنائها من خمتلف 

واملذاهب.

 رئيس البلدية نعيم سعد:
نعمل إلعادة رونق عين زحلتا

واأ�شار رئي�ض بلدية عني زحلتا نعيم �شعد 

يف حديث مع »ال�شناعة واالقت�شاد« اإىل 

اإطار  يف  تاأتي  اليوم  ال�شجرة  اإ�شاءة  اأن 

اأطلقتها  اجلاد  العمل  من  طويلة  م�شرية 

عني  رونق  الإعادة  زحلتا  عني  بلدية 

زحلتا التي لطاملا كانت عرو�ض ال�شوف، 

ز مبنطقة نبع ال�شفا التي تعترب 
ّ
حيث تتمي

د على اأن 
ّ
منطقة �شياحية بامتياز«. و�شد

»عني زحلتا كانت قبل احلرب اإحدى اأبرز 

كانت  حيث  املزدهرة،  ال�شوفية  البلدات 

ت�شم 7 فنادق وتعج باحلياة«.

اإ�شافة  هو  اليوم  »الهدف  اأن  اإىل  ولفت 

امليالد  عيد  اأهمية  على  االإ�شاءة  اإىل 

ون�رش اأجواء الفرح التي ترافقه عامًا بعد 

من  بالقرب  البلدية  تواجد  تكري�ض  عام، 

اأهل عني زحلتا وعملها الدائم خلري البلدة 

وتقدمها«.
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ناصر زيدان يلقي كلمته

مشاركون في الحفل

من اليسار: فارس سعد، المختار طانيوس صوما، نبيل مشنتف، رئيس البلدية نعيم سعد، 
عبد اهلل حداد، المختار صالح كرامي، وأعضاء البلدية شوقي حامد وسمير حامد



العنــوان : الكورة - كفرعقا - لبنان الشمالي - هاتف : ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ - فاكس : ٩٥٢٨٢٨ )٦( ٩٦١ 
 خلوي : ٣٠٣٨٤٢ )٣( ٩٦١ - ص.ب : ١٢ اميون - لبنان

Addresse: Alkoura - Kafrakka - North Lebanon - Tel : 961 (6) 952838 - Fax : 961 (6) 952828
Cell : 961 (3) 303842 - P.O.Box : 12 Amioun - Lebanon

E-mail : aldayaa@hotmail.com - Website : www.aldayaa.com



ال�صنف

ITEMS
البند اجلمركي

H.S Code

 Newsprint In Rolls or Sheets  /  ورق صحف بشكل لفات أو صفائح 48٫01٫00٫00
Corrugated Paper & Paperboard  /  ورق كرتون مضلع 48٫08٫10٫00

Paper of Kind Used For Writing Printing, Other Graphic  /  ورق وكرتون من النوع املستعمل للكتابة أو الطباعة 48٫10٫13٫10

Location: N: 33.861500 - E: 35.570666 :املــوقع 

C.R.: 13993
Authorized Signature : Nabil El Asmar, Shermine Iskandar, 
Andre Al Kahi, Fady El Khoury

املفو�ض بالتوقيع: نبيل الأ�صمر، �صرمني ا�صكندر، اندره القاعي، 

فادي خوري

رقم ال�صجل التجاري:  13993

Cutting Up Paper & Board  /  تقطيع الورق والكرتون

E-mail: rak@rak-paperboard.com      - Website: rak-paperboard.com

Chambre of Commerce & Industry In Beirut & Mount Lebanon
Syndicate of Owners of Paper & Packaging

غرفة التجارة وال�صناعة يف بريوت وجبل لبنان

نقابة اأ�صحاب ال�صناعات الورقية والتغليف يف لبنان

ADDRESS العنوان

ACTIVITY الن�شاط

MEMBERS ع�شو

جبل لبنان - املنت - الفنار - حي الزعيرتية

هاتف: 697474 3 961 - 694444 1 961 - فاك�ض: 692282 1 961

�ض.ب: 1680-90 املنت

Mount Lebanon - Metn - Fanar - Alzaaitarieh 
Tel: 961 3 697474 - 961 1 694444 - Fax: 961 1 692282
P.O.Box: 90 - 1680 Jdeidet El Metn

PRODUCTION INFORMATION معلومـــــات عـــــن الإنتـــــاج

راك للورق والكرتون �ش.م.ل

Rak paper & Board s.a.l



ويف ختام املهرجان، قام الربك�ض وا�شتاذ الرق�ض الفنان مازن 

كيوان بتوزيع ال�شهادات التقديرية للفنانني امل�شاركني، كما مت 

اي�شا تقدمي الدروع لكل من الوزير كيدانيان، واال�شاتذة مرياي 

حداد والفنانني الت�شكيلني برنار رنو واينا�ض نويه�ض .   

جتار  جلنة  اأقامت  امليالدية،  االحتفاالت  اطار  يف 

بدارو برئا�شة الدكتور جورج �شامي الربك�ض، برعاية 

معايل وزير ال�شياحة اوادي�ض كيدانيان احتفاال كبريا 

مدى  على  امتد  الرئي�شي،  �شارعها  يف  امليالد  بعيد 

يومني. 

ماأكوالت،  عر�ض  من�شات  املهرجان  وت�شمن 

وحرفيات   يدوية،  اأ�شغال  األعاب،  اك�ش�شوارات، 

مو�شيقية  فنية  احتفاالت  �شل�شلة  اىل  باالإ�شافة 

وترفيهية. 

الفن«  لـ»�شارع  ب�شمه  العام  هذا  املهرجان  ز 
ّ
ومتي

باإ�رشاف واإدارة الفنانة الت�شكيلية مرياي حداد حيث 

اعمالهم  ت�شكيليا متيزوا بعر�ض  40 فنانا  ا�شت�شاف 

عرو�شًا  املعر�ض  لزوار  قدموا  كما  القيمة،  الفنية 

الربك�ض  برفقة  كيدانيان  وجال  املبا�رش.  بالر�شم 

وجمهور من االهايل على كافة االق�شام مبواكبة  من  

اطلعوا  كما  االمن.  قوى  »ومو�شيقى  اخليالة  فريق« 

»�شارع  امام احل�شور يف  الفنانون  ينفذها  التي  اللوحات  على 

الفن«. 

واكد الربك�ض يف كلمة القاها »اأن الهدف االأول من املهرجان هو 

ن�رش الفرح وامناء املنطقة وتعزيز العالقات بني اأبنائها املقيمني 

واملوؤ�ش�شات ال�شياحية والهيئات االقت�شادية والتجارية فيها«. 

 »Magical Christmas« كيدانيان يرعى مهرجان بدارو

من �صهر اإلى �صهر

البركس يسلم كيدانيان درعًا تكريميًاكيدانيان والبركس يسلمان ميراي داغر دارعًا تكريميًا

الفنانون المشاركون في شارع الفن في صورة تذكارية
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ي�شكل الكتاب املو�شوم »رحلة 

النقود يف بالد االأرز« للباحث 

حمي  عمر  االقت�شادي، 

ك�شف  الناطور، عملية  الدين 

واالنتدابات  للح�شارات 

البالد  هذه  على  ت 
ّ
مر التي 

اجلمهورية  قيام  حتى 

يركز  كتاب  وهو  اللبنانية. 

على اأهمية املال يف حياة 

الب�رشية.

معنى  حتليل  اأجل  ومن 

من  املال  واأهمية 

االأمر  در�ض  ال�رشوري 

ب�شكل وا�شع وعام بهدف 

اأي  يف  اأهميته  معرفة 

جمتمع منذ بدء الب�رشية 

ولذلك  االآن،  وحتى 

الدين  حمي  يغو�ض 

كتابة  يف  الناطور 

تاريخ النقود التي بداأت 

خمتلف  على  ت�شميتها 

اآنذاك،  التبادل  و�شائل 

الكرمية  االأحجار  مثل 

وال�شكر  والتبغ 

واحلبوب واملوا�شي.

التاريخة  الدرا�شات  وت�شري 

الورقية، وذلك يف  العملة  اأول بلد طبع  ال�شني كانت  اأن  اإىل 

عهد �شاللة تانغ )618 ـ 907(. وكانت قد ولدت الفكرة االأوىل 

لن�شوء العملة الورقية بني التجار الذين كانوا يتنقلون من بلد 

وكانت  والف�شية،  الذهبية،  نقودهم  ويحملون معهم  بلد  اإىل 

بوثائق  عنها  ا�شتعا�شوا  ولذلك  وال�رشقة  لل�شياع  عر�شة 

خطية تثبت مقدار ملكيتهم.

التي  احل�شارات  تعر�شت ملوجات من  التي  االأرز  بالد  ويف 

واحتلها  وبابل،  واآ�شور  �شومر  دولة  ومنها  عليها،  تعاقبت 

والعثمانيون  والبيزنطيون  والرومان  والفراعنة  الفر�ض 

والفرن�شيون، الأنها كانت واجهة ال�رشق على البحر املتو�شط.

وكان  امليالد  قبل  �شنة  اآالف   3000 اإىل  لبنان  ذكر  ويعود 

�شكانه من الفنيقيني )الكنعانيون(، الذين انق�شموا بدروهم اإىل 

فئتني: فئة �شكنت البادية، والفئة الثانية ا�شتقرت يف ال�شهول 

اال�شكندرونة، ولعل  ال�شاحلية حتى من �شيدا و�شور وحتى 

اأوغاريت  مملكة  االأزمنة،  تلك  يف  اأن�شئت  التي  املمالك  اأبرز 

وجبلة واأرواد وقدمو�ض 

و�شور.  و�شيدا  وجبيل 

تطورت  املمالك  وهذه 

التجارية  احلركة  بفعل 

وات�شلت  التبادلية، 

واالأمم  بال�شعوب 

وراأت  بها،  املحيطة 

�شبياًل  اأمامها  البحر 

الكت�شاف املجهول، فبنت 

عباب  و�شقت  ال�شفن، 

ال�شواحل  يف  لتقيم  اليم 

ممالك  الأفريقيا  ال�شمالية 

وال  التاريخ  عرب  ا�شتهرت 

�شيما مملكة قرطاج.

احلركة  تطور  ومع 

التجارية �شار لزامًا اإ�شدار 

التبادل.  هذا  ت�شهل  عملة 

يف  النقود  اإ�شدار  ويعود 

تلك  اإىل  الفنيقية  املدن 

االقت�شاد  كان  حيث  الفرتة، 

الفينيقي مرتبطًا ب�شكل وثيق 

االقت�شادية  ال�شيا�شة  مع 

مهيمنة  كانت  التي  الفار�شية 

على  الفار�شي  النفوذ  بفعل 

بالد االأرز؟

اإن اأقدم النقود ظهرت يف �شيدا 

ق.   435 ـ   450( اإىل  تعود  وهي 

م(، وكانت تلك النقود من الف�شة ومنقو�ض عليها �شور ملك 

يرتدي زي رئي�ض الكهنة.

اأول احلروف الفنيقية على النقود يف عهد »بعل  وقد ظهرت 

اإىل  ترمز  كانت  ما  وغالبًا  م(  ق.   430 ـ   435( االأول  �شمني 

�شور  يف  النقود  ا�شتخدام  و�شاع  امللوك،  اأ�شماء  اخت�شارات 

اأ�شكال  على  مهيمنًا  امل�رشي  التاأثري  وكان  وجبيل  و�شيدا 

النقود يف جبيل )425 ق. م(.

الفنيقية  املدن  تلك  على  مقت�رشاً  يكن  مل  النقود  ظهور  اإن 

اأرواد  )جزيرة  اأرادو�ض  يف  النقود  بع�ض  وجدت  بل  الثالث، 

قبالة طرطو�ض(، ويف جزيرة كيتيون )قرب�ض( والتي كانت 

الباحث  ويجول   . ال�رشقية  باملمالك  وثيقًا  اأرتباطًا  ترتبط 

كانت  التي  النقود  يف  الناطور  الدين  حمي  االقت�شادي 

متداولة يف ع�شور الفراعنة، والفر�ض، واالإغريق، والرومان، 

والبيزنطيني، والنقد العربي والعثمانيني.

رحلة النقود في بالد األرز:
صيدا الفنيقية كانت األولى في التاريخ
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م�صارف

األف م�رشف يف  اأكرب  لبنانية �شمن الئحة  10 م�شارف  حّلت 

العامل ال�شادرة عن جمّلة )The Banker( والتي ت�شنِّف األف 

م�رشف حول العامل بح�شب �شالبتها وحجمها.

ة 
ّ

اخلا�ش اأموالها  اإىل  اإ�شتناداً  امل�شارف  �شالبة  تقييم   
ّ
ويتم

م املجّلة 
ّ
ة وحجمها ا�شتناداً اإىل موجوداتها. كذلك ُتقد

ّ
االأ�شا�شي

ون�شبة  ال�رشيبة،  قبل  ما  ة 
ّ
املعني امل�شارف  اأرباح  عن  ملحًة 

ة واملوجودات التابعة لها.
ّ

العائد على االأموال اخلا�ش

لل�شناعة  ال�شني  بنك  ر 
َّ
َت�شد بانكر”،  “ذا  جمّلة  وبح�شب 

ة 
ّ

اخلا�ش اأمواله  بلغت  اإذ  ة 
ّ
العاملي امل�شارف  قائمة  والتجارة 

 ٣،٤٧٣ الـ  د.اأ. وناهزت موجوداته عتبة  ٢٨١٫٢٦ مليار  ة 
ّ
االأ�شا�شي

مليار د.اأ. مع نهاية العام ٢٠١٦.

اأكرب  ا على قائمة 
ّ
٨٧ م�رشفا عربي ، ظهر 

ٍّ
اإقليمي وعلى �شعيٍد 

األف م�رشف للعام ٢٠١٦ ، مقارنًة مع ٨٥ م�رشفًا يف العام الذي 

ة املّتحدة اأكرب عدد م�شارٍف 
ّ
�شبقه، مع ت�شجيل االإمارات العربي

يف هذه الالئحة )٢١ م�رشفا(، تلتها، وبفارٍق كبرٍي، امل�شارف 

 ١٠( ة 
ّ
والبحريني ة 

ّ
والقطري ة 

ّ
اللبناني وامل�شارف   )١٢( ة 

ّ
ال�شعودي

م�شارف لكلٍّ منها( .

عودة اواًل
ًا، جاء بنك عودة يف املرتبة ٣٢١ يف العامل و٣٥ يف املنطقة 

ّ
حمّلي

ة اإىل ٣٫٠٩ 
ّ
ة االأ�شا�شي

ّ
على الالئحة بحيث و�شلت اأمواله اخلا�ش

مليارات دوالر يف نهاية العام ٢٠١٦، تبعه بنك لبنان واملهجر 

ة: ٢٫٦٢ مليارا دوالر. املركز العاملي: 
ّ
ة االأ�شا�شي

ّ
)االأموال اخلا�ش

ة: ١٫٦٩ مليار دوالر؛ 
ّ
ة االأ�شا�شي

ّ
٣٦٣(، وفرن�شبنك )االأموال اخلا�ش

ة: 
ّ
ة االأ�شا�شي

ّ
املركز العاملي: ٥٠١(، وبنك بيبلو�ض )االأموال اخلا�ش

�شو�شيته جرنال  ٥٢٢(، وبنك  العاملي:  املركز  ١٫٦٢ مليار دوالر؛ 

ة: ١٫٥٧ مليار دوالر؛ املركز 
ّ
ة االأ�شا�شي

ّ
- لبنان، االأموال اخلا�ش

 ١٫٤٢ ة: 
ّ
االأ�شا�شي ة 

ّ
اخلا�ش )االأموال  بريوت  وبنك   ،) العاملي:534 

ط 
ّ
املتو�ش البحر  وبنك   ،)  ٥٦٦ العاملي:  املركز  دوالر؛  مليار 

العاملي:  املركز  ة:١٫٣١ مليار دوالر؛ 
ّ
االأ�شا�شي ة 

ّ
)االأموال اخلا�ش

ة:١٫٠٤ 
ّ
ة االأ�شا�شي

ّ
٥٩٤(، والبنك اللبناين الفرن�شي )االأموال اخلا�ش

اللبناين  االإعتماد  وبنك   )٦٨٥ العاملي:  املركز  دوالر؛  مليار 

ة: ٧٠٥ ماليني دوالر؛ املركز العاملي: 
ّ
ة االأ�شا�شي

ّ
)االأموال اخلا�ش

ة: 
ّ
ة االأ�شا�شي

ّ
ة )االأموال اخلا�ش

ّ
٨٣٢(، وبنك بريوت والبالد العربي

٥٠١ مليون دوالر؛ املركز العاملي: ٩٥٧(.

10 مصارف لبنانية ضمن األكبر في العالم

ريا�ض  لبنان  م�رشف  حاكم  اعترب 

�شعد  احلكومة  رئي�ض  »عودة  اأن  �شالمه 

تفعيل  واإعادة  ا�شتقالته  عن  احلريري 

مع  املتعاملني  ثقة  تعززان  احلكومة، 

االأ�شواق املالية، مقيمني وغري مقيمني«.

توقعات  على  الواقع  هذا  تاأثري  وعن 

على  ورمبا   2017 للعام  النمو  اآفاق 

»كون  اأنه  �شالمه  اأو�شح  املقبل،  العام 

 ،2017 العام  اأواخر  يف  ح�شلت  االأزمة 

حدود  يف  �شتكون  النمو  ب 
َ
ِن�ش اأن  نوؤكد 

ال�شابقة،  2.5 يف املئة بح�شب التوقعات 
اأبواب مو�شم االأعياد  اأننا على  خ�شو�شًا 

بدرجة كبرية«.  يهبط  ال  االقت�شاد  حيث 

 ،2018 العام  اإىل  بالن�شبة  »اأما  اأ�شاف 

فنحن نعلن التوقعات عادًة يف �شهر متوز، 

اإمنا �شيتوقف االأمر على املناخ ال�شيا�شي 

النيابية  االنتخابات  اإجراء  رتقب 
ُ
ي حيث 

يف العام املقبل، ويف الوقت ذاته �شيكون 

يف  احلكومي  بالعمل  مرتبطًا  املو�شوع 

 موازنة العام 2018«.
ّ

ما خ�ض

سحب ودائع
الودائع  ان�شحاب  من  املخاوف  وعن 

لبنان  من  اخلليجية  ورمبا  ال�شعودية 

كان  اإذا  وعما  االأموال،  روؤو�ض  وكذلك 

�شيحدث ذلك يف امل�شتقبل، اأكد �شالمه اأن 

ي�شهد �شحب ودائع من جانب  »لبنان مل 

بل يف حدود  كبري،  ب�شكل  املقيمني  غري 

500 اإىل 600 مليون دوالر فقط، لكن لي�ض 
بال�رشورة اأن يكون اأ�شحاب تلك الودائع 

احلرب  بداية  »منذ  اأ�شاف:  اخلليج«.  من 

التجارية  العالقات  كانت  ال�شورية، 

هناك  يعد  ومل  تراجع  املالية يف  وحتى 

تعاٍط كبري. كما اأننا مل نتلَق اأي معلومات 

ال�رشر  باإحلاق  لديهم  نية  اأي  بوجود 

جيدة  العالقة  تبقى  اأن  ونتمنى  بلبنان. 

واملايل،  امل�رشيف  بالقطاع  يتعلق  مبا 

الناأي بالقطاع عن ال�رشاع  ون�شدد على 

ال�شيا�شي القائم يف املنطقة«.

سالمه: 2.5 % نمواً متوقعاً في 2017
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اأطـــلـــق بــنــك لــبــنــان واملــهــجــر 

اال�شتثماري  امل�رشف  لالأعمال، 

لبنان  عــدة يف  جــوائــز  احلــائــز 

لبنان  بنك  جمموعة  من  وجــزء 

 BRITE واملهجر، من�شة برايت 

وجمانية  مبتكرة  من�شة  وهي 

للبيانات واالأبحاث االقت�شادية 

النائب  برعاية  عقد  موؤمتر  يف 

الثاين حلاكم م�رشف لبنان �شعد 

عنداري وح�شوره.

جمل�ض  رئي�ض  املوؤمتر  وح�رش 

االإدارة واملدير العام لبنك لبنان 

املدير  اأزهـــري،  �شعد  واملهجر 

واملهجر  لــبــنــان  لبنك  ــام  ــع ال

لالأعمال فادي ع�شريان، موؤ�ش�ض 

متيم  اأناليتيك�ض«  »اإيكونومينا 

التنفيذي ملوديز  املدير  عقيقي، 

اأناليتيك�ض لوكا ماغني.

اأن  اإىل  املــ�ــرشف  بــيــان  ولــفــت 

لبنان  بــنــك  مـــوؤ�ـــرشات  »بـــرايـــت، 

 BRITE BLOM( االقت�شادية  واالجتاهات  لالأبحاث  واملهجر 

Research Indicators and Trends in the Economy(، جاءت 
واإيكونومينا  واملهجر  لبنان  بنك  بــني  مــا  لتعاون  كنتيجة 

ّم اأبحاثًا 
اأناليتيك�ض، وموديز اأناليتيك�ض؛ وهي موقع اإلكرتوين يقد

واأدوات حتليلية جمانية عالية اجلودة اإىل جانب عدد من خدمات 

االقت�شاد  ولتغطي  لل�رشكات  ا 
ً

خ�شي�ش امل�شممة  املهمة  الدعم 

ا ما تتوافر 
ً
اللبناين. ويف حني نادر

على  املوثوقة جماًنا  املعلومات 

املوقع  برايت  تعترب  االإنــرتنــت، 

املن�شود لالأكادمييني والباحثني 

يبحثون  الذين  واملتخ�ش�شني 

الفتة  اقت�شادية  معلومات  عن 

جماًنا«.

أفضل مصرف في لبنان
ويف �شياق اآخر، حاز بنك لبنان 

»اأف�شل  جــائــزة  على  واملهجر 

 »2017 م�رشف يف لبنان للعام 

 The العاملية  املوؤ�ش�شة  مــن 

اأقيم يف  Banker يف حفل كبري 
فندق هيلتون بانك �شايد، لندن.

بنك  اأداء  »على  املوؤ�ش�شة  واأثنت 

يت�شم  مل  الــذي  واملهجر  لبنان 

قوية  مــالــيــة  بــو�ــشــعــيــة  فــقــط 

من  بالعديد  اأي�شًا  عززها  بل 

املبادرات امل�رشفية الفريدة«.

ت�شلم اجلائزة رئي�ض جمل�ض اإدارة ومدير عام بنك لبنان واملهجر 

املجتمع  تقدير  متثل  اجلائزة  »اأّن  اعترب  الــذي  اأزهــري،  �شعد 

امل�رشيف للجهود التي تقوم بها اإدارة البنك وموظفوه يف تقدمي 

اأف�شل واأحدث اخلدمات امل�رشفية واملالية اإىل عمالء امل�رشف 

يف لبنان واخلارج خ�شو�شًا يف هذه الظروف اال�شتثنائية التي 

ما زال مير بها لبنان ودول املنطقة.«

BRITE بنك لبنان والمهجر لألعمال يطلق
ويفوز بجائزة »أفضل مصرف في لبنان«

Brite خالل اطالق منصة

ازهري يتسلم الجائزة

اأعلن فرن�شبنك توقيعه مع »�شندوق �شند 

»SANAD اتفاق قر�ض بقيمة 20 مليون 

ال�رشكات  منح  مبوجبها  �شيتم  دوالر، 

قرو�شًا  لبنان  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 

ب�رشوط تناف�شية، وتوفري قرو�ض �شكنية 

لالأفراد من ذوي الدخل املحدود. 

فرن�شبنك  م 
ّ
ــد ــق ي �ــشــامــل،  وكــمــ�ــرشف 

حتتاجها  التي  واخلــدمــات  املنتجات 

ال�شغرية واملتو�شطة واالأفراد،  ال�رشكات 

وذلك ب�رشوط تناف�شية، عرب �شبكة فروعه 

�شبكة  اأكــرب  وهــي  االنت�شار-  الوا�شعة 

يف  موّزعة   – فرعًا(   124( حملية  فروع 

و�شي�شتفيد  اللبنانية.  االأرا�ــشــي  جميع 

تنويع  يف  »�شند«  قر�ض  من  فرن�شبنك 

االأجل  الطويل  التمويل  وتوفري  مداخيله 

وكذلك  واملتو�شطة  ال�شغرية  للموؤ�ش�شات 

 ذات الدخل املحدود من اأجل �رشاء 
َ

لالأ�رش

امل�شاكن اأو ترميم وحت�شني املنازل التي 

ميتلكونها.

جمل�ض  رئي�شة  اأثنت  االإطـــار،  هــذا  ويف 

اإدارة �شندوق »�شند« دانييال بيكمان على 

اإياه »بال�رشيك املثايل  فرن�شبنك وا�شفة 

بتمويل  اهتمامه  اإىل  نظراً  لبنان  يف 

امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة احلجم«.

القصار
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اأ�شار  جهته،  من 

اأن  اىل  الق�شار  عــدنــان  فرن�شبنك 

واالأفــراد  اللبنانية  املوؤ�ش�شات  »دعــم 

وحت�شني  املنخف�ض  الدخل  ذوي  من 

طويل  التمويل  على  ح�شولهم  فر�ض 

�شمن  يندرج  تناف�شية  ب�رشوط  االأجل 

للم�شاهمة  االأ�شا�شية  ا�شرتاتيجيتنا 

فر�ض  مــن  املــزيــد  خلق  يف  الفاعلة 

يف  اخلا�ض  القطاع  وتنمية  العمل، 

الفقري  العمود  ي�شكل  الــذي  لبنان 

لالقت�شاد«. 

اتفاقية قرض بين »فرنسبنك« و«سند« 
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م�صارف

يف اإطار التعاون الوثيق القائم بني 

ي�ض يو�شف، 
ّ
بنك عوده وجامعة القد

بــالزا يف  عــوده -  بنك  قدت، يف 
ُ
ع

باب اإدري�ض، طاولة م�شتديرة حاور 

د 
ّ
ال�شي اجلامعة  من  طــاّلب  خاللها 

مارك عوده، املدير العام للبنان.

ورافق الطاّلب نائب رئي�ض جامعة 

ة 
ّ
ي�ض يو�شف لل�شوؤون االأكادميي

ّ
القد

العمداء  مــن  وعـــدد  رزق،  توفيق 

انتهز  وكان  اجلامعة،  واملــدراء يف 

اإىل  ق 
ّ
للتطر الفر�شة  هذه  الطاّلب 

ة 
ّ
ة واجتماعي

ّ
ة موا�شيع اقت�شادي

ّ
عد

ة.
ّ
تتعّلق مب�شتقبلهم، وقد مّتت مناق�شتها بانفتاح ومو�شوعي

مة من بنك 
ّ
ة مقد

ّ
وكان اللقاء منا�شبة لالإعالن عن منح جامعي

ي�ض يو�شف: 
ّ
القد ل�شبعة ع�رش طالبًا وطالبة من جامعة  عوده 

ل�شالح  دوالر   5000 منها  كّل  قيمة  املنح  من  اأوىل  جمموعة 

التزام  ومنح  االأكادميي،  لتح�شيلهم  تقديراً  المعني  طاّلب   7
اأمريكي،  دوالر  األف  منها  كّل  قيمة  ة 

ّ
املجتمعي ة 

ّ
بامل�شوؤولي

يف  زة 
ّ
متمي م�شاهمة  ذوي  طــاّلب  ع�رشة  ن�شيب  من  كانت 

ة 
ّ
»عملي اإطــار  يف  وذلك  املجتمع، 

اأطلقتها  الــتــي  الــ�ــشــابــع«  ــيــوم  ال

اجلامعة عام 2006.

وبعد اأن ذّكر مارك عوده »بالعالقة 

عوده  بنك  بني  تربط  التي  املتينة 

اإىل  اأ�شار  يو�شف،  ي�ض 
ّ
القد وجامعة 

االأهداف  تت�شاطران  �شَتني 
ّ
املوؤ�ش اأن 

نــفــ�ــشــهــا: اال�ــشــتــثــمــار يف طــاّلب 

باالإمكانات  وتــزويــدهــم  بــارزيــن 

مهنية  بحياة  للبدء  ــة 
ّ
الــ�ــرشوري

خري  اأّن  م�شيفًا  وواعــدة«،  ة 
ّ
م�شتقر

عبارة ميكن اأن تو�شف بها هاتان 

املبادرتان هو ال�شعار الذي اأطلق عليهما: »الطموح اإىل التكرمي 

مل�شتقبل اأف�شل«.

عوده  بنك  بني  ال�رشاكة  اإّن  امل�رشف  عن  �شادر  بيان  وذكــر 

دت 
ّ
 ال�شنوات وجت�ش

ّ
نيت على مر

ُ
ي�ض يو�شف، والتي ب

ّ
وجامعة القد

�شتان على تطويرها �شنة بعد �شنة، 
ّ
عرب جماالت �شّتى تعمل املوؤ�ش

تاأدية  وعلى  واالإحرتام  الثقة  على  با�شتمرار  قائمة  �رشكة  هي 

ر�شالة م�شرتكة يف اإعداد اأجيال امل�شتقبل.

»عوده« و»الّقديس يوسف« يرسّخان شراكة عمرها 40 سنة

تتويج الموسم الثاني من جيل األوريان 
SGBLمن توقيع لوريان لو جور و

من  الثاين  املو�شم  تتويج  مت 

 Génération( االأوريان  جيل 

ــ�ــرشاكــة  ال هـــذه   ،)Orient
�شو�شيته  بنك  بني  ة 

ّ
الثقافي

و�شحيفة  لبنان  يف  جــرنال 

 Music يف  جور،  لو  لوريان 

حفل  مــع  بـــريوت،  يف   Hall
الفائزين  على  اجلوائز  تقدمي 

يف جو احتفايل.

مدى  على  »اإنــه  بيان:  وقــال 

وتابعنا  فنا 
ّ
تعر �شهراً،   12

ع�رش  اإثــنــي  ومــ�ــشــرية  ة 
ّ

ق�ش

ات خمتلفة: 
ّ
فنانًا لبنانيًا �شابًا من خلفي

والت�شوير  والت�شميم  والر�شم  الطبخ 

الفوتوغرايف ورواية الق�ش�ض وامل�رشح 

واملــو�ــشــيــقــى واالأزيـــــــاء، والــرقــ�ــض، 

وفن  املعمارية  والهند�شة  وال�شينما، 

مع  املوعد  على  كنا  �شهر،  كّل  الو�شم. 

جور  لــو  ــوريــان  ل لــه  �ض 
ّ

خ�ش فــنــان، 

املطبوعة  الن�شخة  يف  كاملة  �شفحة 

من ال�شحيفة وعلى املوقع االإلكرتوين، 

رافقها حملة كبرية على مواقع التوا�شل 

االجتماعية العائدة لل�شحيفة )فاي�شبوك 

مقابالت  نت 
ّ
ت�شم وتويرت(،  واإن�شتاغرام 

ومقاالت وفيديو من اإعداد كارل حديفي. 

ة من خالل الت�شويت 
ّ
واأتت النتيجة النهائي

الذي انق�شم منا�شفًة بني اجلمهور وجلنة 

التحكيم املوؤّلفة من اخلرباء«.

االأوىل  ـــزة  ـــائ اجل ــحــت  »مــن اأ�ــــشــــاف: 

غيث  املوهوبني  املعماريني  للمهند�شني 

ــي غــامن وجــاد ملكي، يف  اأب

ت�شاريل  الراق�ض  نــال  حني 

ومت  الثانية،  اجلائزة  برين�ض 

اإىل  الثالثة  ــزة  ــائ اجل منح 

الر�شام والراوي �شامل عزام«.

اخلتامي،  االحتفال  وخالل 

قــالــت جـــوانـــا بــالــوغــلــو، 

امل�شوؤولة عن ق�شم التوا�شل 

جــرنال  �شو�شيته  بنك  يف 

حــوايل  »م�شى  لبنان:  يف 

 ،SGBL العامني على تعاون

لوريان  مع  الثقافة،  �رشيك 

اجلميلة  املغامرة  هــذه  يف  جــور،  لو 

الفني  االإبــداع  لتعزيز  اإرادتنا  لتاأكيد 

املواهب  هذه  ومرافقة  والوافر  الغني 

قراء  مع  لقائهم  يف  ة 
ّ
ال�شاب ال�شغوفة 

يف  فخورون،  نحن  جــور.  لو  لوريان 

املواهب  لهذه  مب�شاعدتنا   ،SGBL
اجلمهور  من  اكت�شفهم   

ّ
ليتم ة 

ّ
ال�شاب

فنهم  على  ال�شوء  ولت�شليط  العري�ض 

و�شغفهم«.

قص قالب حلوى بالمناسبة

جيل أوريان الثاني
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�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

ً نا
ـا

ــ
جم

ع 
وز

ــ
31يـ

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

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

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 �صنع يف لبنان

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الغذائية

ال�صناعات الكيميائية والبال�صتيكية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية واالأحذية

امل�صنوعات اخل�صبية

�صناعات الورق والكرتون والطباعة

�صناعة الغزل والن�صيج وااللب�صة

�صناعة املجوهرات

�صناعة و�صائل النقل

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�صائل النقل

�صناعة املفرو�صات

�صناعة االآالت واالأجهزة الكهربائية

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان اآخر
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ال�صادرات ال�صناعية

الصادرات اللبنانية خالل االشهر الثمانية االولى 
من العام 2017

قيمة  جمموع  �ن  �ىل  هنا  ن�سري 

خالل  �ل�سناعية  �ل�سادر�ت 

�ال�سهر �لثمانية �الوىل من �لعام 

2017 بلغ مليار و655 مليون 
مليار  مقابل  )د.�أ(  �مريكي  دوالر 

�لفرتة  خالل  د.�أ  مليون  و713 

عينها من �لعام 2016 و2مليار 

و7مليون د.�أ  خالل �لفرتة عينها 

من �لعام 2015، �ي بانخفا�ص 

ون�سبته 3.4 %مقارنة مع �لعام 

2016 و�نخفا�ص ون�سبته 17.6 
% مقارنة مع �لعام 2015.

كما جتدر �ال�سارة �ىل �ن �ملعدل 

�ل�سناعية  لل�سادر�ت  �ل�سهري 

�لثمانية  �ال�سهر  خالل  �للبنانية 

بلغ   2017 �لعام  من  �الوىل 

206.8 مليون د.�أ مقابل 214.1 
مليون د.�أ خالل �لفرتة عينها من 

مليون  و250.9   ،2016 �لعام 

د.�أ خالل �لفرتة عينها من �لعام 

.2015

)مباليني الدوالرات(
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واالجــهــزة  االآالت  �الوىل:  �ملرتبة 

واملعدات الكهربائية احتلت هذه املرتبة 

خالل  د.اأ  مليون   44.4 قيمتها  بلغت  اذ 

�شهر اآب 2017.

�ملرتبة �لثانية: منتجات ال�شناعات 

مليون   43.3 قيمتها  بلغت  اذ  الكيماوية 

د.اأ خالل �شهر اآب 2017.

�شناعة  منتجات  �لثالثة:  �ملرتبة 

 35.9 قيمتها  بلغت  اذ  والتبغ  االغذية 

مليون د.اأ

العادية  املعادن  �لر�بعة:  �ملرتبة 

 34.2 قيمتها  بلغت  اذ  وم�شنوعاتها 

مليون د.اأ

ـــدائـــن  ل �خلـــامـــ�ـــســـة:  �ملرتبة 

وم�شنوعاتها، مطاط وم�شنوعاته بقيمة 

17.4 مليون د.اأ

اواًل: اهم المنتجات المصدرة حسب 
اقسام التعرفة الجمركية خالل 

شهر آب 2017/ واآلالت واالجهزة 
والمعدات الكهربائية في المرتبة 

االولى

الصادرات الصناعية خالل شهر آب من العام 2017
بلغ جمموع �ل�سادر�ت �ل�سناعية خالل �سهر �آب من �لعام 2017 ما قيمته 227 مليون د.�أ مقابل 232.9 

مليون د.�أ خالل �سهر �آب من �لعام 2016 و233.4 مليون د.�أ خالل �سهر �آب من �لعام 2015 �ي بانخفا�ص 

وقيمته 5.9 مليون د.�أ ون�سبته 2.5 % مقارنة مع �لعام 2016 و�نخفا�ص وقيمته 6.4 مليون د.�أ ون�سبته 

2.8 % مقارنة مع �لعام 2015.

)مباليني الدوالرات(

طونيز فود
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ال�صادرات ال�صناعية

ثانيًا: الصادرات الصناعية حسب الدول خالل شهر آب 2017/ وسوريا في المرتبة االول

��سارت �ح�ساء�ت �ل�سادر�ت �ل�سناعية خالل �سهر �آب 2017 �ىل �ن �سوريا ت�سدرت الئحة هذه �لدول.

كما  �شوريا  ت�شدرت  �الوىل:  �ملرتبة 

قيمة  بلغت  حيث  الالئحة  هــذه  ذكرنا 

 22.6 ال�شهر  هذا  خالل  اليها  ال�شادرات 

مليون د.اأ اي ما يوازي 9.9 % من القيمة 

االجمالية لل�شادرات ال�شناعية.

�ملرتبة �لثانية: احتلت بنغالد�ض هذه 

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�شادرات اليها 

19.6 مليون د.اأ اي ما يوازي 8.6 %.
اململكة  احتلت  �لثالثة:  �ملرتبة 

بلغت  اذ  املرتبة  هذه  ال�شعودية  العربية 

قيمة ال�شادرات اليها 19.4 مليون د.اأ اي 

ما يوازي 8.6 %.

هذه  العراق  احتل  �لر�بعة:  �ملرتبة 

اليه  ال�شادرات  قيمة  بلغت  اذ  املرتبة 

16.9 مليون د.اأ اي ما يوازي 7.4 %.
االمــارات  احتلت  �خلام�سة:  �ملرتبة 

بلغت  اذ  املرتبة  هذه  املتحدة  العربية 

قيمة ال�شادرات اليها 16.7 مليون د.اأ اي 

ما يوازي 7٫4 %.

توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب الدول/ آب 2017

القيمة )الف$( البلد
22،575 سوريا

19,563 بنغالدش

19,441 السعودية

16,925 العراق

16,715 االمارات العربية المتحدة

15,654 تركيا

10,911 قطر

7,454 االردن

6,975 الواليات المتحدة االميركية

5,731 الكويت

85,011 غيرها

226,955 المجموع

تنور تمنين وفاء بايكري
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ثالثاً: اسواق الصادرات الصناعية اللبنانية حسب تكتالت الدول خالل شهر آب 2017 والدول العربية في المرتبة االولى

العربية  الدول  �شكلت  �الوىل:  �ملرتبة 

الرئي�شية  ال�شوق   2017 اآب  �شهر  خالل 

لل�شادرات ال�شناعية اللبنانية ن�شبة اىل 

الدول االجنبية وقد بلغت قيمة ال�شادرات 

ن�شبته ما  اي  د.اأ  مليون   114.4  اليها 

الـــ�ـــشـــادرات  جمـــمـــوع  مـــن   %  50.4
ال�شناعية.

الـــدول  احــتــلــت  �لثانية:  �ملرتبة 

اذ  املرتبة  هــذه  العربية  غري  االآ�شيوية 

ا�شتوردت 19.1 % من جمموع ال�شادرات 

ال�شناعية.

الـــدول  احــتــلــت  �لــثــالــثــة:  �ملرتبة 

ما  ا�شتوردت  اذ  املرتبة  هذه  االوروبية 

ن�شبته 13.3 %

الـــدول  احــتــلــت  �لــر�بــعــة:  �ملرتبة 

اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  االفريقية 

ا�شتوردت ما ن�شبته 10.8 %.

 اما ابرز المنتجات المصدرة 
الى الدول العربية فهي:

 االآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية 
بقيمة 25.2 مليون د.اأ 

والتبغ  االغــذيــة  �شناعة  منتجات   
بقيمة 24.5 مليون د.اأ

 منتجات ال�شناعات الكيماوية بقيمة 
18.8 مليون د.اأ

ــنــوعــاتــهــا، مــطــاط  لـــدائـــن ومــ�ــش  
وم�شنوعاته بقيمة 12.5 مليون د.اأ.

)باآالف الدوالرات(

يونيباك- مصنع الورق مؤسسة الفا بالست
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ال�صادرات ال�صناعية

رابعًا: توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر آب 2017

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل االشهر 
الثمانية االولى من العام 2017

المصدر: وزارة الصناعة - مصلحة المعلومات الصناعية

مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية

1- ن�شري هنا اىل ان ال�شادرات ال�شناعية والتي كان اهمها خالل 
هذا ال�شهر االآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية اذ بلغت قيمتها 

44.4 مليون د.اأ
اذ  املنتج  لهذا  امل�شتوردة  البلدان  العراق الئحة  ت�شدر  وقد   

ا�شتورد ما قيمته 6.5 مليون د.اأ

 وتليه �شوريا بقيمة 4.3  مليون د.اأ
 ومن ثم االمارات العربية املتحدة بقيمة 3.3 مليون د.اأ

2- تليها منتجات ال�شناعات الكيماوية بقيمة 43.3 مليون د.اأ
 وقد ت�شدرت بنغالد�ض الئحة البلدان امل�شتوردة لهذا املنتج 

اذ ا�شتوردت بقيمة 19.5 مليون د.اأ

 ومن ثم ال�شعودية بقيمة 5.2 مليون د.اأ
 ثم االمارات العربية املتحدة بقيمة 5.1 مليون د.اأ

3- تليها منتجات �شناعة االغذية والتبغ اذ بلغت قيمتها 35.9 
مليون د.اأ

 وقد احتلت �شوريا �شدارة الدول امل�شتوردة لهذا املنتج بقيمة 
6.1 مليون د.اأ

 ومن ثم ال�شعودية بقيمة 5.9 مليون د.اأ
 ثم قطر بقيمة 3.2 مليون د.اأ

بلغ جمموع قيمة �ال�ستري�د�ت من �الآالت و�ملعد�ت �ل�سناعية خالل �ال�سهر �لثمانية �الوىل من �لعام 2017 

نحو 164 مليون د.�أ مقابل 166.9 مليون د.�أ خالل �لفرتة عينها من �لعام 2016 و175.5 مليون د.�أ خالل 

�لفرتة عينها من �لعام 2015 �ي بانخفا�ص ون�سبته 1.7 % مقارنة مع �لعام 2016 وبانخفا�ص ون�سبته 

6.5 % مقارنة مع �لعام 2015.
)مباليني الدوالرات(
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�شامات - �شارع احلارة - تقاطع كني�شة مار تقال

هاتف: 505752 70 961

األبان واأجبان �شامات
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ال�صناعات 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�رشع 

للت�صويق 

ال�صناعي

�صنع يف لبنان

ميــــاه العزيــــز
النبطية - سيناي الطريق العام

تلفون:  235906 3 - 500906 7 961
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

3
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ال�صناعات الغذائية - األبان واأجبان

غدير تعنايل - للألبان والأجبان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج - طبيعي ومب�شرت

تعنايل - البقاع الغربي - هاتف 833326 3 961

�صنع يف لبنـــان

4
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�شركة �شكاف دايري 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 ال�شمال للألبان والأجبان 

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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حراجل - ك�شروان - تلفون: 322095 9 961

من حليب البقر الطبيعي الطازج املب�شرت، 

كامل الد�شم

�صنع 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 اجلّبة

الطريق 

 االأ�رشع 

للت�صويق 

ال�صناعي

�صنع يف لبنان
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Bekaa

اأفران قميحة احلديثة

النبطية، عد�شيت، ال�شارع العام - هاتف: 541483 7 - 672483 3 961

e-mail: komeiha@hotmail.com
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فرع رئي�سي: عكار �حلي�سة - تلفون: 810060 6 961 خليوي: 589285 3 961
فرع ثاين: جبل �لبد�وي - جانب موؤ�س�سة فالح - تلفون: 394199 6 961

فرع ثالث: �أول جبل حم�سن - تلفون: 382154 6 961

فرع ر�بع: جبل حم�سن - �سنرت حمزة - تلفون: 382009 6 961
فرع خام�ص: خميم �لبارد - �ملدخل �ل�سمايل - تلفون: 116755 71 961

E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook: حمم�سة �سايل

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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 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

 �صهر العني - الكورة

هاتف: 340668 3 - 416716 6 961 - فاك�ض: 415759 6 961

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com

�شركة �شليم دكا�ش واأولده �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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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

   ال�شناعية

احمد 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�رشع 

للت�صويق 

ال�صناعي

�صنع 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�صية - 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 التحاد العربي

Ets. Etihad El Arabi
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اأوتو�شرتاد  زحلة بعلبك - التعا�شد - مفرق علي النهري - هاتف: 900612 8 961

اأفران حلويات و�شناك املنذر

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 اجلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�ش �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�صيدا - حي الو�صطاين: تلفاك�ض: 725906 )7( 961

الرميلة: 990998 7 961

بريوت- بئر ح�صن م�صتديرة ريا�ض ال�صلح  تلفاك�ض:  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 هوانا لغزل البنات

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�صا - �صارع عني اللبنة: 301547 70 961  

 حراجل - �صيفًا: 184587 70 961 - ع�صقوت - �صيفًا: 301547 3 961  

غزير اوتو�صرتاد جونيه �صيفًا �صتاًء: 831318 78 961

موؤ�ش�شة �شربل عّواد

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 براج للتجميل الدولية�

لبنان اجلنوبي - �صيدا - عربا - �صارع الرابية بناية ادري�ض ورم�صان

هاتف: 226631 3 - 723932 7 - 590056 71 00961 -فاك�ض: 723932 7 961

shadi@barrajcosmetics.com  - www.barrajcosmetics.com  -  shafic@barrajcosmetics.com

املعجونة اخلا�شة 

باجلب�شن بورد ومنع 

تف�شيخ الدهانات

املادة الأف�شل ملنع 

الن�ش بكفالة اأكيدة

 وادي الزينة - 

تلفون 891116 70 961  

961 7 971669

 موؤ�ش�شة تونري للتجارة العامة

و�شناعة الدهانات
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ن
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لب
�صنـــع 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�صمايل - البرتون - �صكا  

�صارع حي ال�صهل - مبلكه

 هاتف: 545886/7 6 - 585315 3 961  

فاك�ض: 545886 6 961

�قولبة الكاوتشوك، امليكانيك الصناعي، 
صيانة قشط الكاوتشوك

Conveyor Belt Maintenace & Service, 
Rubber Coating Rollers, Mechanical 

Works & Molding Rubber

�شركة رام رابر �ش.م.ل

Ram Rubber Co. S.A.L

TRUSTED AMERICAN QUALITY



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 31 /  2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 105

ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

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 احللباوي
ل�شناعة الرنابي�ش الزراعية - مل�ش زراعي - اأكيا�ش نايلون - حبوب بل�شتيكية

�شرعني التحتا - �شارع العام - اأوتو�شرتاد بعلبك

هاتف: 189290 71 - 059036 3 961

الطريق 

 االأ�رشع 

للت�صويق 

ال�صناعي

�صنع 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 اأورينـــت 

�شناعة الألب�شة الع�شكرية والك�شفية
معتــــــوق

 الطريق االأ�رشع 

للت�صويق ال�صناعي

�صنــــــــع 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 والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة الن�صاءات 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�صن - نادي الغولف - �صنرت بون مار�صيه

تلفاك�ض: 858194 1 961 - خليوي:  415669 3 961 - خليوي:  151584 3 961

امل�صنع:  224995 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 الدين احللبي التجارية

جتهيزات 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
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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 اإخوان �ش.م.م

�شركة MSK للتجارة وال�شناعة - ب�شام حممد �شربي كّنو

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�صناعية  

 هاتف:

961 3 080961 

961 71 293502

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�صن  

 نادي الغولف  

�صنرت بون مار�صيه

 تلفاك�ض:

 961 1 858194  

 خليوي:

961 3 415669 

�شركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�شناعي اللبناين �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 للقازانات�

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 الي�شا 

لل�شناعة والتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�ش البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices
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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 اآماكو غروب الم�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
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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�رشع 

للت�صويق 

ال�صناعي

�صنع يف لبنان
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A.D.S For Trade & General Industryاأي.دي.اأ�ش - �شركة للتجارة وال�شناعة العامة

فرع اأول: لبنان- الزهراين- طريق عام �صيدا- �صور

هاتف:268330 3 - 222227/29 7 961 - فاك�ض: 220046 7 961

فرع ثاين: الكويت- الراأي – خلف اإلكرتونيات الغامن - مقابل الفينوز

هاتف: 009654710698 - 0096599135939 - فاك�ض: 009654710657

فرع ثالث: الإمارات العربية املتحدة – ال�صارقة - املدينة ال�صناعية  الثالثة 

خلف دوار كاتربلر- موؤ�ص�صة علي ال�صو�ض لتجارة املعدات

هاتف: 009765422085 - 00971509691950 - فاك�ض: 0097165433828

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com

35

ال�صويفات  - كفر�صيما

هاتف:  872694 3 - 872694 70 961  

وات�ض اأب: 090158 76 961 - فاك�ض: 437694 5 961

E-mail: info@aljazeeratech.com
Website: www.aljazeeratech.com

ماكينات الكعك وصبابة القطايف وخط انتاج اخلبز والتنور، 
فول أوتوماتيك وغيرهم

�شركة اجلزيرة تك

Al-Jazeera Tech

 الطريق االأ�رشع 

للت�صويق ال�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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�شركة فريغو ال�شكا التجارية وال�شناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade
Refrigerated Industry  /  صناعة برادات�

املنت  - الدورة - �صارع الخطل ال�صغري - بناية غرابيت  اوهانيان

هاتف :292 - 303282 )3( 961 - 261609 )1( 961 - فاك�ض : 267614 )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
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الطريق 

 االأ�رشع 

للت�صويق 

ال�صناعي

�صنع يف لبنان

البقاع - زحلة - املدينة ال�صناعية - مبنى ال�صركة

هاتف: 901499 78 - 672769 71 961

E-mail: info@hilanico.com   
Website : www.hilanico.com

موؤ�ش�شةاإبراهيم خليل القا�شوف - املعتمد احليلين 

خطوط إنتاج غذائية

موؤ�ش�شة الإ�شكندر - اأبناء 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

�صناعة المفرو�صات

40

حممد طالب التجارية

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 الورق وال�شفاف و�شريط تربيط ا�شتيراد الآت ومواد التغليف والتو�شيب والتعبئة

  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�رشع 

للت�صويق 

ال�صناعي

�صنع 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�صنيع و تعبئة الدهانات و الطر�ض املختلف

Processing all Kinds Of Paints

موؤ�ش�شة بطي�ش التجارية

فاريا - تلفون 154005 70 961

النعيم لل�شخور والبناء

لبنان اجلنوبي - �صيدا - املروانية - ال�صارع العام - مبلكه

هاتف: 747250 3 - 467560 3 961 - تلفاك�ض: 260380 7 961  

info@alnaeem-lb.com -  www.alnaeem-lb.com

حجر تلبيس ورخام وغرانيت
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ماغرامار للرخام والغرانيت �ض.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�صات واملنجورات 

اخل�صبية واأعمال احلفر 

والتنجيد والدهان والديكور

 فاريا حي بني النهور  

هاتف: 692896 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



ال�صناعات المتنوعة
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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
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ر�صالة الإمارات

اال�شالحات الهيكيلة ال�شخمة التي قامت 

املا�شية  ال�شنوات  خالل  االإمــارات  بها 

يف  �شاهما  اأ�شا�شيان  عامالن  والتنوع 

الذي  لالمارات  االقت�شادي  النمو  تعزيز 

عام  املالية  االأزمة  يتخطى  اأن  ا�شتطاع 

2009 واأزمة اأ�شعار النفط احلالية حمققا 
معدالت منو جتاوزت التوقعات، وها هو 

ت�شهم  اأن  يتوقع  ــدويل  ال النقد  �شندوق 

منو  تعزيز  يف  النفط  اأ�شعار  ارتفاعات 

اقت�شاد دولة االإمارات لي�شل اإىل 3.4 % 

خالل العام 2018، مقارنة مع 1.3 % منواً 

مقدراً لعام 2017، و3 % يف العام 2016.

 Business Monitor موؤ�ش�شة  توقعت 

لها  تقرير  اأحــدث  يف   ،International
ــارات  االإم اقت�شاد  منو  وتــرية  ت�شارع   ،

اعتبارا من العام 2017 وحتى عام 2019، 

لريتفع من 2.2 % يف 2016 اإىل 2.8 % يف 

2017  واإىل 3.3 % يف العامني املقبلني، 
اأ�شعار  بتح�شن  التوقعات  ظل  يف  وذلك 

القوي للقطاعات  االأداء  النفط، وا�شتمرار 

غري النفطية.

حت املوؤ�ش�شة اأن يبلغ الناجت املحلي 
ّ

ورج

خالل  االإمارات  لدولة  االإ�شمي  االإجمايل 

درهم،  تريليون   1.5 نحو  اجلاري  العام 

متوقعة ارتفاعه اإىل 1.59 تريليون درهم 

يف عام 2018 واإىل 1.69 تريليون درهم 

ارتفاع  مع  بالتزامن  وذلك   ،2019 عام 

املحلي  الناجت  من  الفرد  دخــل  ن�شيب 

دوالر  األف   41 يقارب  ما  اإىل  االإجمايل 

دوالر  األف   42.5 واإىل  اجلاري  العام  يف 

و 44.3 األف دوالر يف 2018 و2019 على 

التوايل.

فقد  االإمــاراتــيــة  املــدن  �شعيد  على  اأمــا 

دبي  اقت�شاد  يــبــداأ  اأن  التقرير  تــوقــع 

املت�شارع  النمو  مــن  جــديــدة  مرحلة 

مدعومًا  ـــاري،  اجل الــعــام  مــن  اعــتــبــاراً 

اإك�شبو  ال�شت�شافة  اجلارية  بالتجهيزات 

يف  املتوا�شل  واالنتعا�ض  دبــي،   2020

قطاعات ال�شياحة واالإن�شاءات واخلدمات 

اللوج�شتية.

ال�رشق  اإدارة  مدير  اأزعــور،  جهاد  واأكــد 

ال�شندوق،  لدى  الو�شطى  واآ�شيا  االأو�شط 

خالل موؤمتر �شحايف عقد يف دبي اأم�ض، 

جتاوز  يف  جنح  ـــارات  االإم اقت�شاد  اأن 

النفط  اأ�شعار  يف  احلاد  الرتاجع  تبعات 

العاملية، منوهًا باملبادرات االإ�شالحية 

ال�شنوات  خــالل  الدولة  اعتمدتها  التي 

على  االعــتــمــاد  مــن  للتقليل  املا�شية 

االإيرادات النفطية.

اأزعور، منو اقت�شاد دبي بن�شبة  وتوّقع 

اإىل  لريتفع   2017 العام  خالل   %  3.3
اإىل  الفتًا  املقبل،  العام  خالل   %  3.5
ت�شجل  اأن  لها  املتوقع  من  اأبوظبي  اأن 

% خالل العام املقبل،   3.2 بن�شبة  منواً 

النفطي  غري  للقطاع  املتوقع  من  فيما 

اإىل  ت�شل  بن�شبة  ينمو  اأن  االإمــارة  يف 

3.3 % خالل العام املقبل مقابل 3.1 % 

إقتصاد اإلمارات في الـ 2018:
وتيرة نمو متسارعة حتى 2019
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للقطاع النفطي.

يف  اال�شتثمارات  اأن  اإىل  اأزعـــور  ولفت 

دعم  يف  ت�شهم  ــدويل  ال اإك�شبو  معر�ض 

م�شتويات النمو يف دبي مقابل ا�شتثمارات 

اإن  ــال  وق اأبوظبي،  يف  التحتية  البنى 

خف�ض  يف  بالفعل  جنحت  االإمـــــارات 

الن�شف  اإىل  املالية  العجوزات  م�شتوى 

مع العديد من املبادرات االإ�شالحية التي 

الطاقة  على  الدعم  رفع  مثل  اعتمدتها 

والبدء يف تنويع م�شادر العائدات واحلد 

من االعتماد على النفط.

نحو اقتصاد مستدام
نائب   ، مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  وكان 

الــوزراء«،  »جمل�ض  رئي�ض  الدولة،  رئي�ض 

بو�شع  قــرار  عن  ك�شف  قد  دبــي،  حاكم 

الو�شول  لتحقيق  �شامل  وطني  برنامج 

اإىل اقت�شاد م�شتدام لالأجيال القادمة.

اقت�شاد  من   %  70 اأن  را�شد،  بن  ــد  واأك

واأن  النفط،  على  معتمد  غري  االإمـــارات 

ــهــدف هــو »حتــقــيــق مــعــادلــة جــديــدة  ال

على  معتمداً  فيها  يكون  ال  القت�شادنا 

ــواق«.  االأ�ــش لتقلبات  مرتهنًا  اأو  النفط 

اأجياٍل  »اإعداد  اإىل:  الو�شول  وذلك بهدف 

م�شتدام  وطني  اقت�شاد  قيادة  ت�شتطيع 

ومتوازن«.

قطاعات  يف  اقت�شاديون  خرباء  ويوؤكد 

اأر�شى  دبــي،  حاكم  اأن  مــوؤخــراً،  خمتلفة 

وحكومته،  حكمه  من  ــوام  اأع  10 خــالل 

دعم  على  تركز  التي  املعايري  من  عــدداً 

ا�شتعداداً  باالقت�شاد،  واالبتكار  التنوع 

ملرحلة ما بعد النفط، والتي �شملت تعزيز 

وال�شياحة  امل�شتدامة،  التنمية  قطاعات 

م�شاهمة  وتنمية  املعرفة،  واقت�شاد 

واملتو�شطة،  الــ�ــشــغــرية  املــ�ــرشوعــات 

وال�شناعة يف االقت�شاد املحلي.

واأ�شاروا اإىل اأن هذه ال�شيا�شة اآتت ثمارها 

على  لالعتماد  التدريجي  اخلف�ض  يف 

النفط باالقت�شاد الوطني من نحو 70 % 

خالل االأعوام املا�شية، لت�شل اإىل 30 % 

فقط خالل 2014.

التقليل من  على  االإمارات حاليًا  وتعمل 

 100 الطبيعي من  الغاز  احتياجاتها من 

% اإيل 70 % بحلول 2021، نظراً الأن اجلزء 
االأكرب منه يتم ا�شترياده من اخلارج.

ا�شتثمارات  �شخ  يف  الدولة  و�شت�شتمر 

للتقليل من  دوالر،  مليار   35 بنحو  تقدر 

االعتماد على الغاز الطبيعي، مع �شعيها 

الطاقات  من  امل�شاركة  ن�شبة  زيادة  اإىل 

اخل�رشاء.

�شيا�شة  اتــبــاع  اإىل  ــــارات  االإم وتتجه 

يف  اال�شتثمار  عرب  االقت�شادي،  التنويع 

املعرفة واالبتكار، والتقليل من االعتماد 

على النفط كم�شدر اأ�شا�شي للدخل.

وكان اقت�شاد دولة االإمارات قد حل يف 

ا بعد 
ً
ا، والثانية عربي

ً
املرتبة الـ 31 عاملي

ت�شنيف  يف  ال�شعودية،  العربية  اململكة 

من   ،2016 خالل  العامل  اقت�شادات  اأكرب 

ويف  االإجــمــايل،  املحلي  الناجت  ناحية 

املرتبة التا�شعة من ناحية ن�شيب الفرد 

بح�شب  االإجــمــايل،  املحلي  الــنــاجت  مــن 

قاعدة بيانات �شندوق النقد الدويل.

رت بيانات ال�شندوق، الناجت املحلي 
ّ
وقد

يف  اجلارية  باالأ�شعار  للدولة،  االإجمايل 

 1،37 اأو  دوالر،  مليار   375 بنحو   2016
 0،499 بن�شبة  لي�شاهم  درهــم،  تريليون 

بلغ  حني  يف  العاملي،  االقت�شاد  يف   %
ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل 

اأ�شا�ض  على  البيانات  بح�شب  لالإمارات 

األف   67،7 نحو  ال�رشائية  القوة  معادل 

من  فرد  ن�شيب  اأعلى  تا�شع  وهو  دوالر، 

م�شتوى  على  االإجمايل  املحلي  الناجت 

قطر  ت�شدرتها  التي  القائمة  يف  العامل، 

دوالر،  األف   129،7 يبلغ  للفرد  بن�شيب 

تلتها لوك�شمبورج بنحو 101 األف دوالر.

الضريبة المضافة
القيمة  �رشيبة  تدخل  اأن  املتوقع  من 

ـــارات  االإم فــى  التنفيذ  حيز  امل�شافة 

 ،2018 1 يناير/ كانون الثاين  بداية من 

الدولة  فى  املالية  وزارة  و�شعت  فيما 

ال�رشيبة  هذه  ل�رشح  مب�شطة  معلومات 

وت�شهم  دولة،   150 اأكرث من  املطبقة فى 

فى دعم تكاليف اخلدمات العامة. 

والقيمة امل�شافة ب�شكل عام، هى �رشيبة 

غري مبا�رشة وامل�شتهلك النهائي هو من 

كل  يف  تفر�ض  وهــي  تكلفتها،  يتحمل 

التوريد«  »�شل�شلة  مــراحــل  مــن  مرحلة 

لل�شلع واملنتجات، يف حني تقوم االأعمال 

وتتوىل  ال�رشيبة،  واحت�شاب  بتح�شيل 

مل�شلحة  ال�رشيبة  حت�شيل  دور  بذلك 

احلكومة.

على  امل�شافة  القيمة  �رشيبة  وتفر�ض 

مل  مــا  واخلــدمــات  ال�شلع  جميع  تــوريــد 

ال�شفر  ن�شبة  لفر�ض  �رشيح  ن�ض  يذكر 

اأو االإعفاء »مبا يف ذلك االأغذية واملباين 

اأي  واإن  الفندقية«،  واخلدمات  التجارية 

توريد ميكن اأن يكون خا�شعا لل�رشيبة« 

بالن�شبة االأ�شا�شية 5 % اأو بن�شبة ال�شفر« 

اأو معفى من ال�رشيبة.

من  كل  على  ال�شفر  ن�شبة  فر�ض  و�شيتم 

والت�شدير  وال�شلع  للركاب  الدويل  النقل 

ومعظم خدمات ال�شحة والتعليم وتوريد 

من  االأول  والتوريد  اال�شتثمار«  »ذهــب 

املباين ال�شكنية، اأي البيع اأو التاأجري الأول 

مرة خالل 3 �شنوات من ا�شتكمال البناء. 

املالية  اخلدمات  بع�ض  اإعفاء  و�شيتم 

ــي  ــش واالأرا� ال�شكنية  املــبــاين  وتــوريــد 

اخلالية.

ح يف �شوء ذلك اأن ترتفع كلفة 
ّ

ومن املرج

�شتتفاوت  ولكن  �شئيل،  ب�شكل  املعي�شة 

االأفراد  حياة  منط  بتفاوت  الزيادة  هذه 

و�شلوكهم االإنفاقي.
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ر�صالة �صوريار�صالة �صوريا

العام  ومطلع   ،2013 العام  نهاية  يف 

بع�ض  يف  ة، 
ّ
غر حني  على  بداأ   ،2014

احلرب  تخو�ض  التي  الدول  يف  الدوائر 

على �شورية، كالواليات املتحدة واأوروبا 

الغربية، اأو عرب بع�ض املنّظمات الدولية 

للغرب  والتي  فلكها،  يف  تدور  التي 

تاأثريه الكبري فيها، بداأ الكالم عن اإعمار 

�شورية، مرتبطًا باأرقام تنرث مينة وي�رشة 

االأمر بهذه  االإعمار. و�شل  عن كلفة هذا 

بتحديد  البدء  اإىل  واملنّظمات  الدوائر 

مع  بالتزامن  العملية،  لهذه  قني 
ّ
من�ش

يف  للبحث  تهدف  جمموعات  ت�شكيل 

اأي  ووفق  �شورية،  اإعمار  اإعادة  كيفية 

منظومة.

ال لإلدارة الموازية
لن ت�شمح احلكومة ال�شورية يف خلق اإدارة 

وتقوم  ال�شورية،  لالإدارة  موازية  اأممية 

املوّظفني  26 من  و   16 ما بني  نقل  على 

كّل  عن  وم�شوؤولني  اإدارية،  مواقع  يف 

العملية االقت�شادية يف �شورية، والعملية 

هرميًا  تابعني  لي�شبحوا  االإعمارية، 

قد  كانت  كما  االأممي،  للربنامج  مبا�رشة 

اإحدى   ،2014 العام  ربيع  يف  به  تقدمت 

جمال  يف  العاملة  الدولية  املنظمات 

االإعمار مب�رشوع.

لعّله من املفيد هنا ا�شتذكار ما حدث يف 

م برنامج االأمم 
ّ
لبنان عام 1993، حني قد

املتحدة االإمنائي)UNDP( يف عهد رئي�ض 

احلريري  رفيق  الراحل  اللبناين  الوزراء 

لت 
ّ
حتو التي  االإدارية،  للم�شاندة  خّطته 

اللبنانية  اإدارة موازية لالإدارة  اإىل  الحقًا 

)من وزارات وجمال�ض تنفيذية(، بحيث ال 

تزال هذه االإدارة املوازية متلك حّتى اليوم 

مب�شاريع  بالقيام  لها  ت�شمح  �شالحيات 

وحتت  حما�شبة،  اأو  رقابة  اأي  من  بعيداً 

وبعد  اللبنانيني.  االإداريني  اإعداد  �شعار 

24 عامًا على هذه »امل�شاندة«، مّلا  مرور 

اىل  ينتقل  مل  احلقيقية  االإدارة  عمق  يزل 

�شلطة  حتت  برح  ما  بل  اللبنانية،  الدولة 

 )UNDP(االإمنائي املتحدة  االأمم  برنامج 

رئا�شة  مع  مبا�رشة  يتعاطى  الذي 

املرور  اإىل  احلاجة  دون  من  احلكومة، 

باجلهات التنفيذية املخت�شة.

مركز دمشق لألبحاث
اخلرباء  بني  التقديرات  تتفاوت 

ال�شوريني  وامل�شوؤولني  االقت�شاديني 

اإعمار  اإعادة  فاتورة  ب�شاأن  الر�شميني 

التقديرات ت�شري  �شورية، لكن غالبية هذه 

الكبري  ال�رشر  ب�شبب  مرتفعة  اأرقام  اإىل 

الذي حلق بالبنى التحتية.

فقال  التمويل،  م�شادر  يخ�ض  ما  اأما 

مركز دم�شق لالأبحاث والدرا�شات »مداد«، 

عرب  ل 
ّ
متو اأن  ميكن  االإعمار  اإعادة  اإن 

احلكومية،  كاالإيرادات  داخلية  موارد 

املبا�رشة،  االأجنبية  واال�شتثمارات 

كالقرو�ض  خارجية  متويل  وم�شادر 

واملنح وامل�شاعدات.

ملجمل  التقديرات  من  العديد  وهنالك 

اخل�شائر التي �شببتها احلرب، وتتحدث يف 

معظمها عن مبلغ تقريبي قدره 200 مليار 

دوالر. اإن الذكر املتكرر لهذا الرقم يعطي 

انطباعًا باأن تكاليف اإعادة االإعمار يجب 

اأن ت�شل اإىل هذا احلد، اأو رمبا اأكرث. اإ�شافة 

اإىل افرتا�ض �شاذج م�شبق باأن هناك من 

واحدة.  وملرة  كاملة،  »الفاتورة«  �شيدفع 

 غري واقعي وغري 
ٌ

اأ�شلوب ــ  بالطبع  ــ  ذلك 

�شحيح ملقاربة املو�شوع:

اأحد  لنا  يوؤكد  مل  �شيء،  اأي  وقبل  اأواًل، 

املبلغ  ذلك  كل  اإىل  حاجة  يف  البالد  اأن 

تقت�شيه  مبا  واإدارتها،  ل�شيانتها 

احتياجات مواطنيها بالكامل. 

الذي  امل�شدر  معرفة   
ّ
املهم من  ثانيًا، 

�شتاأتي منه االأموال )مع افرتا�ض التمويل 

العاملية  املنظمات  فبع�ض  اخلارجي(. 

باأنه  ًا 
ّ
ر�شمي عى 

ّ
امُلد املبلغ  اأعلنت  التي 

على  حم�شوبة  احلرب،  تكاليف  د 
ّ
يحد

دي ميستورا يكشف عن فاتورة افتراضية.. 
ورشة إعمار سورية: 

وصلنا إلى المرحلة الفعلية
ك�سف �ملبعوث �الأممي �إىل �سورية، �ستيفان دي مي�ستور�، خالل موؤمتر �سحايف 

عقده يف �ل�سابع و�لع�رصين من ت�رصين �لثاين، عن كلفة �إعمار �سورية، �لتي 

�لد�ئرة منذ �سنو�ت.  �لتحتية ب�سكل �سبه كامل ب�سبب �حلرب  دّمرت بنيتها 

�أثناء ج�رص تلفزيوين من جنيف مع جمل�ص  وقال دي مي�ستور� يف مد�خلة 

�الأمن »�إن تكلفة �إعادة �إعمار �سورية �ستبلغ 250 مليار دوالر على �أقل تقدير«.

وكان مركز دم�سق لالأبحاث و�لدر��سات »مد�د«، قد و�سع در��سة ب�ساأن �إعادة 

�إن تكلفة  �الأول/�أكتوبر �ملا�سي، قال فيها  �إعمار �سورية ن�رصها يف ت�رصين 

�إعادة �الإعمار تبلغ بح�سب تقدير�ت �حلكومة �ل�سورية 195 مليار دوالر.

ويف حال �العتماد على �لتقدير�ت غري �حلكومية فاإن �لتكلفة ت�سل �إىل 250 

مليار دوالر، وهو رقم مماثل لتقدير�ت �ملبعوث �الأممي �إىل �سورية.
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غري  اأو  مبا�رش  بنحو  مرتبطة  اأطراف 

وبالعدوان  العاملي  املال  براأ�ض  مبا�رش 

على �شورية. 

يخ�ض  ما  يف  ــ  وحده  املال  اإن  ثالثًا، 

م حلواًل. 
ّ
اأن يقد ــ ال ميكنه  م�شاريع كهذه 

التوزيع  كيفية  هو  احلقيقة  يف   
ّ
يهم ما 

ز  حُتفَّ بحيث  ومدرو�شة  متوازنة  بطريقة 

طريقة  باأف�شل  االقت�شادية  احلركة 

اإن  راأينا،  يف  القول  اأحدهم  ميكن  ممكنة. 

بيئة  خلق  يف  يكمن  االأ�شا�شي  العن�رش 

اإعادة  عملية  جتري  بحيث  كليًا،  �شّفافة 

االإعمار ب�شال�شة. وحتى ي�شبح باالإمكان 

توافر  يجب  كتلك،  �شفافة  بيئة  وجود 

دار عربها تدفق 
ُ
قوانني عادلة ووا�شحة ي

االأموال، ومن الواجب توافرها قبل عملية 

التدفق تلك. واإاّل، فبداًل من منظومة موؤهلة 

يف  لالإمدادات  منا�شب  بتوزيٍع  للقيام 

املرجح  فمن  االقت�شادية،  احلقول  جميع 

لن  اثنتني،  اأو  قفزٍة  اأمام  اأنف�شنا  جند  اأن 

الكبرية،  »احليتان«  �شوى  منها  ي�شتفيد 

�شحق الباقون ال�شغار.
ُ
بينما ي

استعدادت الدول الصديقة
مع بدء احلكومة ال�شورية و�شع خطتها مبا 

ولكنها  املتاحة  االإمكانات  مع  يتنا�شب 

يف الوقت نف�شه توجهت ب�شكل وا�شح نحو 

الإعادة  ال�شديقة  الدول  اأمام  الباب  فتح 

االإعمار فبعد عدة ت�رشيحات ر�شمية من 

م�شوؤولني �شوريني باأن الباب مفتوح لكل 

على  العدوان  يف  تنخرط  مل  التي  الدول 

�شاأن  من  هل  هو  ال�شوؤال  اأن  اإال  �شورية، 

خطة احلكومة ال�شورية بعزل دول العدوان 

عن امل�شاركة يف االإعمار باأن يزيد من اأمد 

اأ�شدقاء احلكومة ال�شورية  ال�رشاع؟ وهل 

االنخراط  على  الكافية  القدرة  لديهم 

العملية  اأن  اأم  مبفردهم  العملية  تلك  يف 

بحاجة اإىل اأطراف اأخرى.

بجزء  قامت  ال�شورية  احلكومة  اأن  �شك  ال 

خفي من اإعادة االإعمار عرب �شيانة البنية 

هنالك  �شبق،  ما  مع  متا�شيًا  التحتية، 

الزمن. مبعزل عن  ، وهو عامل 
ّ
عامٌل مهم

على  االآن  حتى  احلا�رشة  احلرب  بقايا 

االأر�ض ال�شورية، من الوا�شح اأن التوقعات 

االآن  من  اأف�شل  تكن  االأو�شاع مل  ن 
ّ
بتح�ش

يف االأوقات ال�شابقة، ما ميكن اعتباره يف 

باإعادة  للبدء  تنازليًا  عّداً  احلايل  الو�شع 

ب�شار  ال�شوري،  الرئي�ض  دعا  وقد  االإعمار، 

االأ�شد حلفاءه يف طهران ومو�شكو وبكني، 

اإىل م�شاركة فاعلة يف اإعادة اإعمار �شورية.

واإيران  وال�شني  رو�شيا  من  كل  وت�شعى 

االأزمة  �شنوات  خالل  �شورية  دعمت  التي 

الدخول  اإىل  االإرهاب،  �شد  حربها  يف 

بعد  �شخمة  وا�شتثمارات  مب�شاريع 

وبدء  البالد  يف  واالأمان  االأمن  ا�شتتباب 

مرحلة اإعادة االإعمار.

اإن احلدث االقت�شادي واالجتماعي االأبرز 

على اأر�ض ال�شورية عاد �شنة 2017، حاماًل 

قيمة م�شافة، باأنه ك�رش احل�شار املفرو�ض 

فيها،  االأحداث  اندالع  منذ  �شورية  على 

ليكون  وال�رشكات،  الدول  ع�رشات  وجذب 

املفتاح االأول لعودة �شورية اإىل اجلغرافيا 

االقت�شادية، موؤذنًا بنهاية احلرب بتزامنه 

واملاأ�شاة  ال�شوري  امللف  يف  انفراجة  مع 

التي بداأت منذ ربيع 2011.
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ر�صالة العراق

ال�شنوات  يف  العراقي  االقت�شاد  تعر�ض 

يف  االأزمات،  من  كبري  لعدد  االأخرية 

ق�شى  الذي  داع�ض  تنظيم  بروز  مقدمتها 

املمتلكات  ب 
ّ
وخر التحتية  البنية  على 

النفطية، بل و�شيطر على املوارد النفطية 

على  عوائد  دون  اخلارج  اإىل  وتهريبها 

فعله  ما  على  عالوة  املحلي،  االقت�شاد 

باالقت�شاد  قبل  من  االأمريكي  االحتالل 

ا�شتغالل حكومة  اإىل  العراقي. باال�شافة 

للعمل  الظروف  تلك  كل  كرد�شتان  اإقليم 

اال�شتفتاء،  فكرة  وطرح  اال�شتقالل  على 

االقت�شاد  عن  مبوارده  لال�شتقالل 

قانون  م�رشوع  �شي�شاعد  فهل  العراقي. 

املوازنة املالية االحتادية لعام 2018 يف 

حلحلة اأزمات االقت�شاد العراقي؟ 

يبدو اأن االقت�شاد العراقي يتجه اإىل نوع 

ي�شهد  اأن  املحتمل  ومن  اال�شتقرار  من 

اأ�شعار  وارتفاع  حت�شن  ظل  يف  تعافيا 

للربميل،  دوالر   60 لقرابة  اخلام  النفط 

بع�ض  العراقية  احلكومة  اتخذت  وقد 

يف  املايل  االن�شباط  لتحقيق  االإجراءات 

�شندات  اإ�شدار  اأهمها  املحلي  االقت�شاد 

دولية مبقدار 2 مليار دينار باالإ�شافة اإىل 

االقت�شاد  على  تعود  �شوف  التي  الفوؤائد 

العراقي من اأ�شعار البرتول املرتفعة.  

ويف ظل انح�شار دور تنظيم داع�ض هناك 

االقت�شاد  اإىل  جيدة  م�شتقبلية  نظرة 

العراقي، اإذ اإن ما ا�شتنفذه التنظيم خالل 

فرته احتالله جلزء من االأرا�شي العراقية 

يف  اخلارج  اإىل  بتهريبه  قام  نفط  من 

ال�شوق ال�شوداء واملحا�شيل الزراعية التي 

ا�شتوىل عليها مل�شلحته، �شتعود بالكامل 

باالإ�شافة  العراقي  االقت�شاد  خزينة  اإىل 

الداخلي  االأمن  حركة  تنظيم  اأن  اإىل 

اال�شتثمار  حركة  رجوع  يف  �شت�شاعد 

اآخرى،  مرة  العراق  داخل  اإىل  اخلارجي 

ما يدل على اأن عجلة االإنتاج �شتعمل من 

جديد.

اإىل  تدعو  التي  اجلدية  املوؤ�رشات  ومن 

لالقت�شاد  اأف�شل  مب�شتقبل  التفاوؤل 

العراقي، ما متثل يف احلكم بعدم �رشعية 

اإقليم  به  قام  الذي  االنف�شال  قرار 

وقد  العراق،  عن  لال�شتقالل  كرد�شتان 

مزاولة  اإىل  املركزية  احلكومة  عادت 

ن�شاطها مرة اأخرى داخل اأرا�شي االإقليم 

احلكومة  نطاق  �شمن  اأخرى  مرة  وعاد 

النفطية  االحتياطات  اأن  اآي  املركزية، 

�شتعود  االإقليم  ميتلكها  التى  واملعدنية 

اإىل حكم احلكومة املركزية مرة اأخرى.

االآفاق  تتح�شن  اأن  املتوقع  ومن 

االقت�شادية للعراق اإذا توفرت بيئة اأمنية 

من  ب�شدة  االقت�شاد  تاأثر  حيث  مواتية، 

النفط  واأ�شعار  داع�ض  تنظيم  حرب  جراء 

املنخف�شة منذ منت�شف عام 2014، واأدى 

�شلبي  اإىل منو عام  النفط  اإنتاج  انكما�ض 

الو�شع  حت�شن  ب�شبب  ولكن   ،2017 يف 

النفطية  غري  القطاعات  �شتتحول  االأمني 

اإىل ت�شجيل معدل منو اإيجابي بعد هبوط 

االإجراءات  من  الرغم  على  اأعوام   3 دام 

اأو�شاع  ل�شبط  احلكومة  تطبقها  التي 

تحديات ُمتداخلة.. وفرص النهوض في العام 2018
 االقتصاد العراقي إلى أين؟
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احلكومة  جهود  وتلقى  العامة،  املالية 

دوليًا  ومتوياًل  دعما  االإ�شالح  اأجل  من 

يف  النمو  وترية  و�شتت�شارع  كبريين، 

اإنتاج النفط، على  2018 مدعومة بزيادة 
الرغم من ا�شتمرار املخاطر االأمنية.

مقومات النهوض
العراقي  االقت�شاد  كون  من  الرغم  على 

ب�شكل  يعتمد  وريعيًا  ناٍميًا  اقت�شاداً 

لتمويل  النفط  اإيرادات  على  اأ�شا�شي 

تلك  نتائج  اأن  اإال  العامة،  اإيراداته 

التى واجهته �شببت �شلاًل كليًا  التحديات 

بع�ض  و�شنقدم  االإنتاجية  االأذرع  جلميع 

االقت�شاد  بعجلة  للنهو�ض  املقرتحات 

العراقي:

1ـ توفري االأمن واال�شتقرار الداخلي للعراق 
موؤ�ش�شات  لبناء  ال�شليمة  االأجواء  لتوفري 

الع�شكرية  اأو  املدنية  �شواء  الدولة 

االأهداف  لتحقيق  ووا�شح  �شليم  ب�شكل 

اال�شرتاتيجية التي تتبناها الدولة خلدمة 

وتقدم االقت�شاد القومي.

طموحة  �شاملة  تنموية  خطة  تبنى  2ـ 
متميز،  اقت�شادي  منو  على  للح�شول 

املتوفرة  العراقية  االإمكانات  تعتمد على 

ت�شتهدف  ومادية،  ب�رشية  موارد  فيه من 

على  قادرة  متينة  �شناعية  قاعدة  خلق 

زراعي  قطاع  وخلق  مناف�شة  �شلع  اإنتاج 

الأفراد  االأ�شا�شية  اخلدمات  يوفر  متطور 

املجتمع.

يف  النفطية  املوارد  من  اال�شتفادة  3ـ 
اال�شتخدام الداخلي، مثل اإقامة امل�شافى 

النفطية لغر�ض توفري امل�شتقات النفطية 

للدخل العراقي.

مثل  االإنتاجية  القطاعات  تنمية  4ـ 
ال�شناعي  والقطاع  الزراعي  القطاع 

اأجل  االأولوية من  واإعادة هيكلتها ح�شب 

حتقيق منو اقت�شادي اأف�شل.

5ـ الرتكيز على القطاع اخلا�ض وت�شجيعه 
ودعمه من خالل توفري االأر�ض ال�شاحلة 

جمال  يف  خا�شة  القطاع  هذا  لعمل 

ال�شناعة.

اال�شتثمارات  جذب  على  العمل   6-

اأجل  اإىل الداخل وت�شجيعها من  االأجنبية 

عليها  يرتكز  التى  التحتية  البنى  بناء 

اقت�شاد  اإىل  والتحول  العراقى  االقت�شاد 

ال�شوق واالنفتاح على اخلارج.

إعادة إعمار المدن المدمرة
�شباط/  يف  الكويت  ت�شهد  اأن  املقرر  من 

»اإعادة  موؤمتر  انطالق   ،2018 فرباير 

بغية  العراق«،  يف  املحررة  املدن  اإعمار 

اإ�شهام الدول االإقليمية والدولية يف دعم 

احلكومة العراقية يف اإعادة اال�شتقرار اإىل 

االأخرى.  البالد  ومدن  رة، 
ّ
املحر املناطق 

واملوؤمتر يتبناه �شندوق التنمية الكويتي 

والبنك الدويل يف العراق والكويت.

ولكن الدول التي �شتوفر من خالل املوؤمتر 

مبالغ مالية - حمدودة، لدعم جهود اإعادة 

املحررة  للمناطق  واالإعمار  اال�شتقرار 

ب�شكل مبا�رش، ا�شرتطت على العراق اإجراء 

اعتماده  وعدم  اقت�شادية،  اإ�شالحات 

تغطية  يف  اأ�شا�شي  كمورد  النفط  على 

دعم  عن  ف�شاًل  املالية،  موازنته  نفقات 

القطاعات االإنتاجية )التجارية، الزراعية، 

املالية  املدخوالت  ورفع  ال�شناعية( 

للبلد. وكذلك الت�شديد على تفعيل اجلانب 

اال�شتثماري، وخلق بيئة ا�شتثمارية داخل 

يف  امل�شاركة  للم�شتثمرين  تتيح  العراق 

اإن�شاء امل�شاريع.

والتخطيط جاٍر من قبل احلكومة العراقية 

ال�شرتداد اال�شتقرار املجتمعي قبل املادي 

امل�شاحلة  ملوؤمتر  االإعداد  خالل  من 

)تابعة  برطلة  يف  قريبا  اإقامته  املزمع 

املجتمع  مكونات  جميع   
ّ
ل�شم لنينوى( 

العراقي وتاأمني احلوار املفتوح وال�شامل.

االأوروبي  االحتاد  ممثلو  اأبدى  وقد 

ل�شمان  م�شاعدة  اأية  لتقدمي  ا�شتعدادهم 

جناح موؤمتر الكويت وال �شيما يف مراحله 

التح�شريية، لت�شعب العمل، من اأجل ك�شب 

العراق  اإىل  للتوجه  الدويل  املجتمع  ثقة 

كمانحني او م�شتثمرين.

العراق 2030
لالقت�شاد  دميقراطي  نظام  ت�شييد  اإن 

مفهوم  من  يقرتب  للعراق  ال�شيا�شي 

والذي  االجتماعية(   / ال�شوق   – )الدولة 

اإليه م�رشوع خطة التنمية الوطنية  اأ�شار 

لالأعوام )2018 – 2022( �شيقود الحمالة 

اىل والدة الظروف املو�شوعية يف بلوغ 

غايات نظام ال�شوق االجتماعي باأركانه 

توليد  اأي  ال�شوق:  خلق  االول،  الثالثة: 

تقوم  التي  املوؤ�ش�شية  امللكية  من  اأمناط 

ت�شجيلها  وت�شهيل  ال�رشكات  نظام  على 

واإجازتها عرب تب�شيط االإجراءات ك�شيا�شة 

االأعمال.  مناخ  نحو حت�شني  تتجه  عامة 

والثاين، متويل ال�شوق: عرب توجيه موارد 

طاقات  اىل  وحتويلها  النفطي  الريع 

املنتجة  ال�شوق  لقوى  مي�رشة  اإقرا�شية 

املورد  من  املمولة  االقرا�ض  )�شناديق 

 5 اإقرا�ض  برنامج  ذلك  ومثال  ال�شيادي 

ترليونات دينار اىل القطاع اخلا�ض من 

البنك املركزي العراقي(.

واالأخري، حماية ال�شوق: ب�شندوق التقاعد 

الوطني املوحد للدولة والقطاع اخلا�ض. 

وحماية  �شمان  الدولة  �شتتوىل  وهكذا 

دولة  واإ�شاعة  االحتكار  ومنع  التناف�شية 

واالجتماعية،  االقت�شادية  الرفاهية 

وعدالة  االنتاج  كفاءة  اإ�شاعة  خالل  من 

البنية  وهي  والرثوات  الدخول  توزيع 

 / ال�شوق  دميومة  توؤازر  التي  الفل�شفية 

االجتماعية.

وهذا ما يتم العمل عليه يف بناء االقت�شاد 

ا�شرتاتيجية تطوير  الوطني املتنوع وفق 

القطاع اخلا�ض حتى العام 2030.
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اقت�صاد عربي

بعد مرور ثمانية اأ�شهر على اندالع االأزمة 

 ،2017 يونيو/حزيران   5 يف  اخلليجية، 

اإثر احل�شار الربي والبحري واجلوي الذي 

والبحرين  واالإمارات  ال�شعودية  فر�شته 

ف حجم  يتك�شَّ بداأ  قطر،  دولة  على  وم�رش 

وغري  املبا�رشة  التاأثريات  ا  واأي�شً الُكَلف 

ا 
ًّ
واقت�شادي ا 

ًّ
اجتماعي لالأزمة  املبا�رشة 

الواقع  على  ا 
ًّ
وا�شرتاتيجي ا 

ًّ
و�شيا�شي

اخلليجي اأواًل ثم حميطه االإقليمي والدويل. 

ال�شيا�شية  التحركات  من  الرغم  وعلى 

اجلهود  ا  واأي�شً خمتلفة  دولية  الأطراف 

الدبلوما�شية والو�شاطة الكويتية املدعومة 

ا الإيجاد حلٍّ �رشيع لتفادي 
ًّ
ا واإقليمي

ًّ
دولي

تتمكن  مل  فاإنها  والتداعيات،  الُكَلف  تلك 

من الو�شول اإىل املخرج املن�شود.

يف  البلدان  اأقل  من  اخلليج  دول  تعد 

االأزمـات االقت�شادية  مـن  العامل ت�رشراً 

العديـد  ذلـك حـال  فـي  العامليـة، حالهـا 

جمموعـة  كـدول  ال�شـاعدة،  البلـدان  مـن 

ورو�شيا  ال�شني  ت�شم  التي  »بريك�ض« 

والربازيل والهند.

واملجموعات  البلدان  هذه  من  ولكل 

التـي  واملبـررات  االأ�شباب  االقت�شادية 

بهـذه  تاأثراً  اأقل  اقت�شـاداتها  جعلـت 

باالقت�شـاد  ع�شـفت  التـي  االأزمـات 

االقت�شـادين  وال�شـيما  العـاملي، 

زالت  ما  والتي  واالأوروبي،  االأمريكـي 

تداعياتها تتواىل تباعًا.

على  اخلليج  اأزمة  تاأثريات  ما  ولكن 

اقت�شادات الدول اخلليجية وعلى املحيط 

االقليمي.. والدويل؟

قال خرباء وخمت�شون يف قطاع الطاقة، 

 
ّ

تغري اإىل  تدفع  رمبا  اخلليج،  اأزمة  اإن 

واإن  العاملية،  الطاقة  حقيقي يف خريطة 

لفرتة  ت�شتمر  �شوف  االنخفا�ض  حال 

االنتعا�ض  تباطوؤ  بفعل  ق�شرية،  غري 

وحتى  النا�شئة،  البلدان  يف  االقت�شادي 

اليابان  يف املتقدمة منها، خ�شو�شا يف 

واأوروبا.

تاأثرياتها  بدت  فقد  االأزمة،  ورغم حداثة 

وخطط  ميزانيات  على  وا�شحة 

تعتمد  التي  اخلليج  دول  وم�رشوعات 

اتخذت  حيث  النفط،  على  مبا�رش  ب�شكل 

اإطار  يف  اإ�شالحية  اإجراءات  ال�شعودية 

الوطني«،  »التحول  عليها  اأطلقت  خطة 

ناجتها  تنويع م�شادر  اإىل  بذلك  متجهة 

املحلي الذي ي�شيطر عائد النفط على نحو 

90 يف املئة منه.
خ�شائر  حجم  الدويل  النقد  �شندوق  ر 

ّ
قد

النفط،  اأزمة  اء 
ّ
جر النفطية  اخلليج  دول 

ما  دوالر،  مليار  و500   300 بني  ما 

مدخرات  من  ال�رشف  عليها  فر�ض 

�شناديق الرثوة ال�شيادية املقدرة باأكرث 

طفرة  اأثناء  جمعتها  دوالر  ترليوين  من 

عملت  فاإنها  ا�شتنفادها  وبعد  االأ�شعار، 

على تطبيق �شيا�شات تق�شفية لكي تتواءم 

يف  وجلاأت  املالية  اإيراداتها  تقل�ض  مع 

بع�ض االأحيان اإىل اال�شتدانة من �شندوق 

با�شتحقاقاتها  للوفاء  الدويل  النقد 

املالية الداخلية! 

ولكن ماذا عن حجم خ�شائر دول اخلليج 

انهيار  اأزمتها اجلديدة؟ وهل يت�شبب  يف 

اأ�شعار النفط من جديد يف اأن يكون العجز 

اأ�شا�ض اأي ميزانية جديدة؟

اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  باتت 

اقت�شادية،  هيكلية  اختالالت  من  تعاين 

قد  ب�شكل  اأزماتها  يف  اأفرطت  اأن  بعد 

هذه  تبعات  مع  التعامل  معه  ي�شعب 

تراجع عدد  انعك�ض ذلك يف  وقد  االأزمة، 

من املوؤ�رشات الكلية لالقت�شاد، ما ي�شري 

االأزمة  ت�شتمر  قد   2018 العام  اأن  اإىل 

مرابطة على اأعتاب الدول اخلليجية.

ولكن هذ االأزمة قد ال تكون لها تاأثريات 

قوية على قطر من الناحية التجارية، الإن 

العامل  دول  مع  القطرية  التجارة  حجم 

أزمة الخليج العربي تكشف دولها اقتصاديًا..
هل يكون العام 2018 المخرج المنشود؟
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 11.7 اأي  دوالر  مليار   89 حواىل  يبلغ 

وتتنوع  اخلليج.،  دول  من  فقط  باملائة 

منافذ هذه التجارة، وقد �شاعدتها البنية 

التحتية املتطورة خللق خيارات متعددة 

للت�شدير واال�شترياد. وال تتجاوز جمموع 

ال�شعودية  من  كل  من  الدوحة  واردات 

خم�شة  نحو  والبحرين،  واالإمارات 

مليارات دوالر فقط.

كيوبت  جيم�ض  �رشكة  مدير  ويوؤكد 

اإبراهيم  الهند�شية يف قطر،  لال�شت�شارات 

�شيكو، اأن ال�شعودية هي املت�رشر االأكرب 

خا�شة يف قطاع االإن�شاءات واملقاوالت، 

ب�شكل  م�شتفيدة  ال�شعودية  اأن  اإىل  الفتا 

كبري من الثورة العمرانية يف قطر.

متعددة  بدائل  لها  قطر  اأن  واأ�شاف 

اأمامها،  مفتوحة  الدولية  واالأ�شواق 

مئات  �شتخ�رش  التي  هي  وال�شعودية 

امل�شاريع  من  امل�شتفيدة  املليارات 

و�شتوؤثر على م�شانع  العمرانية يف قطر 

و�شتفقد  واالأملنيوم  واالأ�شمنت  احلديد 

الكثري من فر�ض العمل.

واأو�شح �شيكو، اأن وترية اإجناز امل�شاريع 

العمرانية يف قطر ت�شري مبعدالت طبيعية 

ولن تتاأثر بقرار قطع العالقات من جانب 

عدد من الدول اخلليجية والعربية.

متنوعة  قطر  اأن  االأرقام  هذه  وتفيد 

ا وبالتايل هي قادرة على 
ً
املنافذ جتاري

الت�شدير  عمليات  توا�شل  على  احلفاظ 

قطع  اإبان  حتى  بها  اخلا�شة  والتوريد 

بع�ض الدول العالقات معها.

قطر  تعي�شها  التي  الظروف  اأن  ا 
ً
علم

�شبق  اإذ  اأو جديدة  ا�شتثنائية  لي�شت  االآن 

للدوحة اأن تاأقلمت مع اأزمات اقت�شادية 

�شابقة منها تداعيات االأزمة االقت�شادية 

تراجع  ثم   2008 خريف  يف  العاملية 

�شحب  اأزمة  اأعقبته  والذي  الطاقة  اأ�شعار 

واالإمارات  ال�شعودية  من  كل  �شفراِء 

اأثبت  املنا�شبات  تلك  ويف   ،2014 عام 

االقت�شاد القطري قدرته على التاأقلم.

على  الدوحة  حر�ض  ذلك  يف  وي�شاعد 

ولديها  كبرية،  باحتياطيات  االحتفاظ 

�شندوق ثروة �شيادي تقدر اأ�شوله بنحو 

حتتل  قطر  اأن  ويذكر  دوالر.  مليار   335
ن�شيب  حيث  من  ا 

ً
عاملي االأوىل  املرتبة 

الفرد من الناجت القومي، فوفًقا لبيانات 

�شندوق النقد الدويل والبنك الدويل للعام 

املا�شي، يبلغ ن�شيب الفرد يف قطر 129 

ا.
ً
األف دوالر �شنوي

املحّللون  يرى  ال  اأخرى،  جهة  من 

يف  تعطل  اأي  العامل  يف  االقت�شاديون 

االإمدادات يف �شوق الغاز الطبيعي امل�شال 

منتج يف  كاأكرب  قطر  دور  الرغم من  على 

العامل وقطع بع�ض الدول العالقات معها. 

حمللي  كبري  مايكل،  تيودرو  �رشح  حيث 

جين�شكيب  لدى  امل�شال  الطبيعي  الغاز 

»م�رش  اأن  لرويرتز،  الطاقة  لبيانات 

ال�شحنات  تقاطعان  فقط  واالإمارات 

اللذان  الوحيدان  البلدان  وهما  القطرية 

حمل  اأمريكية  كميات  اإحالل  ي�شهدان  قد 

القطرية«.

وم�شدرة  منتجة  دولة  اأكرب  قطر  وتعترب 

حيث  العامل  يف  امل�شال  الطبيعي  للغاز 

العاملية  التجارة  يف  منه  ح�شتها  تبلغ 

حواىل 30 يف املئة.

العناين،  جواد  اأو�شح  ال�شياق،  ويف 

�شابًقا  االأردين  امللكي  الديوان  رئي�ض 

ا باحل�شار 
ً
تتاأثر كثري لن  اأن »دولة قطر 

الأنها  خ�رشت؛  لو  حتى  االقت�شادي 

ملاذا  واإال  اخل�شارة  حتمل  على  قادرة 

تبنيها  اأ�شاًل؟  احتياطياتها  الدول  تبني 

اإن قطر خ�رشت هذه  الظروف.  ملثل هذه 

ذلك  اأهم من  ما هو  االأموال حتى حتفظ 

ا�شتمرار  اأن  وهو وجودها وبقاوؤها. كما 

جتد  كيف  علِّمها  ُ
�شي قطر  على  ال�شغط 

بدائل من دول اخلليج«. 

واأ�شاف اأن دول اخلليج عليها اأن تعلم اأن 

ال�شفري،  اخليار  على  القائمة  العالقات 

ي�رشك  وما  ي�رشين  ينفعك  »ما  اأن  اأي 

ا، ون�شح ب�رشورة 
ً
ينفعني« �شيكلفها كثري

البحث يف و�شائل لتخفيف التوتر«. فاإذا 

من  وا�شتمرت  اأ�شهر   6 بعد  االأزمة  ُتركت 

الذوبان.  يف  االأزمة  �شتبداأ  ت�شعيد  دون 

دولة  كل  الأن  املتحدث؛  يت�شاءل  ملاذا؟ 

يف  التطورات  �شتدفعها  اخلليج  دول  من 

املنطقة واملواقف املختلفة من الق�شايا 

يف  قطر  دولة  مع  االأزمة  ت�شع  اأن  اإىل 

املرتبة الثالثة اأو الرابعة يف اأولوياتها.  

بكري  الرتكي  ال�شيا�شي  املحّلل  وي�شاهم 

اأتاجان براأي اآخر باعتبار اأطراف االأزمة 

احلوار  واأن  خا�رشة،  جميعها  اخلليجية 

هو احلل يف ما بينها.

االأزمة  ا�شتمرت  »اإذا  اأتاجان  وقال 

جميعها  ف�شتكون  االأطراف  جميع  بني 

توؤدي  اأن  تركيا  على  ويجب  خا�رشة، 

بني  العالقات  حت�شني  يف  الو�شيط  دور 

دول اخلليج يف ما بني بع�شها البع�ض، 

املنطقة،  ل�شعوب  م�شلحة  من  لذلك  ملا 

وال�شعب الرتكي«. واأ�شاف »هذا التفريق 

من  ملزيد  اأمريكية  خطة  هي  الدول  بني 

ما  وهو  املنطقة،  يف  اال�شتقرار  زعزعة 

يدفع بدعم امل�شالح االإيرانية اإىل التو�شع 

الذي ي�شعى اإليه جاهدا، وهو ياأتي بدعم 

اأمريكي وغربي«.

م�شدودة،  طريق  اإىل  االآن  و�شلت  االأزمة 

و�شيا�شي  اقت�شادي  �شغط  فهناك 

رابح/رابح  هناك  ولي�ض  واجتماعي، 

القراءة  هذه  ويف  خا�رش/خا�رش،  بل 

حلٍّ  اإىل  واالقت�شاد«  »ال�شناعة  تدعو 

الكويتية  املبادرة  دعم  عرب  دبلوما�شي 

الذي  االأمريكي  الدور  من  الرغم  على 

ل عقبة حتى االآن يف ظل ازدواجية  �شكِّ
ُ
ي

موقف االإدارة بني دونالد ترامب، ووزير 

واملوؤ�ش�شة  تيلر�شون،  ريك�ض  خارجيته، 

والدفاع  اخلارجية  )وزارة  احلاكمة 

واال�شتخبارات وجمل�ض االأمن الوطني(. 
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اقت�صاد عربي

مصر.. ضريبة على السجائر

وافق الربملان امل�رشي، على رفع قيمة ال�رشيبة املفرو�شة 

و125  االأوىل  ال�رشيحة  على  قر�شا   75 بواقع  ال�شجائر،  على 

قر�شا على ال�رشيحة الثانية والثالثة.

اأن  تقريره  يف  الر�شمي  امل�رشي  التلفزيون  موقع  ونقل 

امل�شافة  ال�رشيبة  قيمة  برفع  يق�شي  القانون  »م�رشوع 

قر�شا  و125  االأوىل  لل�رشيحة  قر�شا   75 بواقع  ال�شجائر  على 

ال�شعري  الثانية والثالثة مع زيادة املدى  ال�رشيحة  لكل من 

لهذه ال�رشائح الثالث من خالل زيادة احلد االأق�شى لل�رشيحة 

االأوىل من 13 جنيها اإىل 18 جنيها، وال�رشيحة الثانية من 23 

جنيها اإىل 30 جنيها على اأن تت�شمن ال�رشيحة الثالثة اأنواع 

ال�شجائر التي يزيد �شعرها عن 30 جنيها.«

مب�رشوع  املرفق  ــدول  »اجل اأن  اإىل  التلفزيون  تقرير  ولفت 

قر�شا   350 كالتايل:  ال�رشيبة  تكون  اأن  على  ين�ض  القانون 

عن  النهائي  امل�شتهلك  اإىل  بيعها  �شعر  يزيد  ال  التي  للعبوة 

اإىل  بيعها  �شعر  يزيد  التي ال  للعبوة  قر�شا  18 جنيها، و550 
و650  جنيها،   30 وحتى  جنيها   18 عن  النهائي  امل�شتهلك 

قر�شا للعبوة التي يزيد �شعر بيعها اإىل امل�شتهلك النهائي عن 

30 جنيها.«
اجلدول على  زيادة �رشيبة  القانون على  كما ن�ض م�رشوع 

وغري  املخلوط  ال�شعر  ودخــان  واملدغة  والن�شوق  املع�شل 

150 يف  175 يف املائة بدال من  املخلوط امل�شتورد لت�شبح 

املائة.

وتعاين م�رش من �شائقة اقت�شادية ت�شببت بالبطالة ما دفع 

الرئي�ض، عبدالفتاح ال�شي�شي، اإىل القول اإن بالده بحاجة اإىل 

ما ال يقل عن 100 مليار جنيه )نحو 5.6 مليار دوالر( �شنويا، 

لتاأمني مليون فر�شة عمل جديدة.

�شفحته  على  لل�شي�شي  التغريدات  من  �شل�شلة  يف  ذلك  جاء 

»الدول  قال:  حيث  تويرت،  االجتماعي،  التوا�شل  موقع  يف 

الدول  بخالف  متوازن  �شكاين  منو  معدل  لديها  املتقدمة 

النامية.. لدينا منو �شكاين يف م�رش يقدر بـ 2.5 مليون مواطن 

�شنويًا يحتاجون تعليمًا وعالجًا وعماًل وم�شكنًا..«.

ارتفاع
ر�شمية،  بــيــانــات  ــرت  ــه اأظ

ارتــــفــــاعــــا طـــفـــيـــفـــا يف 

ــة  ــي ــدول ــات ال ــي ــاط ــي ــت االح

ال�شعبة  بالعملة  وال�شيولة 

املركزي،  قطر  م�رشف  لدى 

ــر املــا�ــشــي.  ــوب ــت ـــالل اأك خ

ــات  ــي ــاط ــي ــت االح وزادت 

موؤ�رشا  تعد  التي  وال�شيولة، 

املركزي  البنك  ــدرة  ق على 

 36.1 اإىل  الريال،  دعم  على 

مليار دوالر يف اأكتوبر 2017 

يف  دوالر  مليار   35.6 مــن 

�شبتمرب املا�شي.

استكشاف
وم�شادر  م�شوؤولون  ك�شف 

امل�رشي،  الطاقة  قطاع  يف 

موبيل«  »اإك�شون  �رشكة  اأن 

النفط  ا�شتك�شاف  ــض  ــدر� ت

والـــغـــاز قــبــالــة الــ�ــشــواحــل 

با�شم  املــعــروفــة  امل�رشية 

عمليات املنبع، �شعيا لتكرار 

البالد  يف  مناف�شيها  جناح 

ولكن  احتياطياتها.  وتعزيز 

االإلكرتوين  املوقع  وبح�شب 

ــاإن  ــون مــوبــيــل« ف ــش ـــ«اإكــ� ل

اأي  حاليا  جتري  ال  ال�رشكة 

ن�شاط يف م�رش.

استقرار
ال�شعودي،  العهد  ويل  اأكــد 

�شلمان،  بــن  حممد  ـــري  االأم

على  ــة  ــك ــل ــم امل »حـــر�ـــض 

الطاقة،  اأ�ــشــواق  ا�ــشــتــقــرار 

العاملية  لالأ�شواق  وتوفريها 

ب�شورة م�شتدامة، مبا ي�شب 

املــنــتــجــني  مــ�ــشــلــحــة  يف 

ذلك  ــاء  ج وامل�شتهلكني«. 

وزيــر  مــع  اجتماعه  ــالل  خ

ــة االأمــــريكــــي، ريــك  ــطــاق ال

بريي، يف العا�شمة الريا�ض 

مـــوؤكـــداً »اأهــمــيــة الــ�ــرشاكــة 

اال�شرتاتيجية بني البلدين يف 

خا�شة  املــجــاالت،  خمتلف 

يف قطاعات الطاقة، والبيئة، 

واال�شتثمارات  وال�شناعة، 

امل�شرتكة، بني البلدين«.

دعوة
دعـــت احلــكــومــة الــعــراقــيــة 

االأجنبية  الــنــفــط  �ــرشكــات 

للتنقيب  بعطاءات  للتقدم 

ت�شع  يف  والــغــاز  النفط  عن 

وتقع  وتــطــويــرهــا.  حــقــول 

حدود  مبحاذاة  احلقول  هذه 

والكويت  اإيــران  مع  العراق 

يف  بحري  حقل  على  عالوة 

مياه اخلليج.

وتقع خم�شة من هذه احلقول 

مع  احلــدوديــة  املناطق  يف 

اإيران وثالثة مع الكويت اإىل 

مياه  يف  بحري  حقل  جانب 

اخلليج.

معروض
ال�شعودي  الطاقة  وزير  قال 

اأن  يعتقد  اإنــه  الفالح،  خالد 

يف  امل�شار  تغري  لــن  ـــك  اأوب

 ،2018 مــن  الــثــاين  الن�شف 

لن  ال�شعودية  اأن  اإىل  م�شريا 

باملعرو�ض  ال�شوق  تغرق 

اأن  الفالح  وذكـــر  النفطي. 

ــط ميــلــكــون  ــف ــن مــنــتــجــي ال

اخلــام  مــن  ــريا  وف معرو�شا 

بالتعامل  لهم  ي�شمح  مبــا 

مفاجئة.  تعطيالت  اأي  مع 

ال�شوق  نغرق  ــن  »ل وتــابــع: 

باملعرو�ض النفطي«.

صادرات
العام  املدير  الرئي�ض  اأفــاد 

للزيت،  الــوطــنــي  ــديــوان  ــل ل

ــو�ــض، اأنــــه من  ــي �ــشــكــري ب

حجم  يــبــلــغ  ان  املــتــوقــع 

لزيت  التون�شية  ال�شادرات 

الزيتون خالل املو�شم احلايل 

200 األف طن وذلك بناءا على 
لزيت  اإنتاج  بحجم  تقديرات 

الــزيــتــون يـــرتاوح بــني 260 

األف طن و280 األف طن.

استثمارات
بــلــغ تــدفــق االإ�ــشــتــثــمــارات 
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تداعيات األزمة السعودية على سوق دبي

يواجه  العامل  يف  برج  اأطــول  وراء  العقاري  ر 
ّ
املطو اأن  يبدو 

تداعيات التطورات يف املنطقة.

برج  �شيدت  التي  للتطوير،  اإعمار  �رشكة  اأ�شهم  انخف�شت  فقد 

املائة  يف   5 بن�شبة  العامل،  يف  االأطــول  وهو  دبي،  يف  خليفة 

تقريبًا، متاأثرة بالتوتر بني امل�شتثمرين حول عدم اال�شتقرار 

االإقليمي، وتاأثريه على اأ�شواق العقارات.

للتطوير«  »اإعمار  بوحدة  ح�ش�شا  طرحت  قد  كانت  ال�رشكة 

يف  دبي  يف  االأكرب  كان  الذي  االكتتاب،  ع 
ّ
وجم لها،  التابعة 

ُثمنت  عندما  دوالر  مليار   1.3 قيمته  ما  املا�شية  ال�شنوات 

االأ�شهم يف الثاين من نوفمرب/ت�رشين الثاين.

ال�شعودية  العربية  اململكة  الف�شاد يف  ولكن مفاجاأة مكافحة 

وامل�شوؤولني  االأمــراء  ع�رشات  اعتقال  �شملت  والتي  املجاورة 

ورجال االأعمال البارزين، مبا يف ذلك امل�شتثمر العاملي االأمري 

االأكرث  املالية  لالأوراق  دبي  �شوق  يف  اأثرت  طالل،  بن  الوليد 

ن�شاطًا يف منطقة اخلليج بعد ال�شعودية، اإذ �شجلت خ�شائر ملدة 

يف   5 بن�شبة  وانخف�شت  االعتقاالت،  بعد  متتالية  اأيام  اأربعة 

املائة منذ بداية نوفمرب/ت�رشين الثاين.

اإعمار العقارية، هبوطا  اأي  كما �شهدت ال�رشكة االأم املطورة، 

يف اأ�شهمها بن�شبة 5 يف املائة منذ بداية ال�شهر، رغم اإعالنها 

عن اأرباح قوية.

املركز  مول  دبي  تدير  التي  العقارية،  اإعمار  �رشكة  واأعلنت 

فندقًا،   17 اإىل  باالإ�شافة  العامل،  يف  زيارة  االأكرث  التجاري 

)411 مليون دوالر(،  مليار درهم   1.51 بلغت  اأرباحا �شافية 

ذاتها من  بالفرتة  املائة مقارنة  32 يف  ن�شبة  بزيادة قدرها 

العام املا�شي.

ورغم اأن هذه االأرقام تبدو قوية، اإال اأن بع�ض اخلرباء يحّذرون 

من خماطر »فقاعة« يف العقارات يف دبي.

ولفتت »جي األ األ«، وهي �رشكة ا�شت�شارية عقارية وا�شتثمارية، 

اإىل املخاطر املتزايدة املتمثلة يف »احتمال زيادة العر�ض«، 

اإىل  ا�شتناداً  م�شتقبلية  مل�شاريع  رون 
ّ
املــطــو يخطط  حيث 

املبيعات التي حتققت من خالل تقدمي حوافز مالية.

حدود  تون�ض  اإىل  اخلارجية 

خالل  دينار  مليون   1789.4
املا�شي  نوفمرب  �شهر  نهاية 

لي�شجّل ارتفاعا بن�شبة 11.7 

بالفرتة  مــقــارنــة  بــاملــائــة 

ذاتها من عام 2016. وتوزع 

االإ�شتثمار  من  التدفق  هــذا 

 1681.2 بقيمة  اخلــارجــي، 

من   )%  8.4( دينار  مليون 

ــتــثــمــارات اخلــارجــيــة  االإ�ــش

مليون   108.2 و  املبا�رشة 

من   )%  114.6( ـــار  ـــن دي

االإ�شتثمارات يف املحافظ.

واردات
قال االأردن اإن قيمة وارداته 

وم�شتقاته  اخلام  النفط  من 

 %  21.1 بن�شبة  ارتــفــعــت 

�شبتمرب/اأيلول  نهاية  يف 

 1.597 اإىل  لت�شل  املا�شي 

 2.3 يعادل  )ما  دينار  مليار 

مع  مقارنة  دوالر(  مليار 

هذه الفرتة من العام ال�شابق. 

من  االأردن  فاتورة  وبلغت 

النفط وم�شتقاته يف  واردات 

من  �شبتمرب/اأيلول  نهاية 

 1.319 نحو  املن�رشم  العام 

مليار دينار. 

إلغاء
ال�شودانية  احلكومة  اأعلنت 

اإلــغــاء تــراخــيــ�ــض عــ�ــرشات 

يف  تعمل  الــتــي  الــ�ــرشكــات 

ــالل  ــــادن، خ ــــع قـــطـــاع امل

املا�شية.  الثالث  ال�شنوات 

واأو�شح املدير العام لل�رشكة 

املعدنية،  للموارد  ال�شودانية 

ت�رشيح  يف  توفيق،  ه�شام 

وزارتــه  اأن  اأمــ�ــض،  �شحايف 

األغت الرتاخي�ض والتعاقدات 

مع اأكرث من مئة �رشكة تعمل 

يف قطاع املعادن منذ نهاية 

اأن  اإىل  واأ�ــشــار   .2014 عــام 

املذكورة  التعاقدات  اإلغاء 

لعدم  ال�رشكات جاء  تلك  مع 

املربمة  بالتعاقدات  اإيفائها 

معها.

حافالت
وقطر  عمان  �شلطنة  و�شعت 

حجر االأ�شا�ض الإقامة م�شنع 

الإنتاج احلافالت يف املنطقة 

االقت�شادية اخلا�شة بالدقم 

�رشكة  با�شم  ال�شلطنة  يف 

اأن  »كروة موتورز«. ويتوقع 

 ،2019 عام  امل�شنع  يكتمل 

على اأن يبداأ االإنتاج فيه يف 

الربع الثاين من 2022. 

ضريبة
للهيئة  العام  املدير  اأعلن 

ــب  ــرشائ ــ� ــل ـــــة ل االحتـــــادي

خالد  )حكومية(  االإماراتية 

فر�ض  �شيتم  اأنــه  الب�شتاين 

امل�شافة  القيمة  �رشيبة 

الــوقــود  %على   5 بن�شبة 

من  االأول  مـــن  اعـــتـــبـــارا 

 .2018 الثاين  يناير/كانون 

وقال الب�شتاين، اإن منتجات 

كافة  النقل  مركبات  وقــود 

�شتخ�شع  والديزل(  )البنزين 

اعتبارا  امل�شافة  لل�رشيبة 

املقبل  ــام  ــع ال مــطــلــع  ــن  م

يف  تطبيقها  بدء  مع  تزامنا 

الدولة.

بيانات
ال�شادرة  البيانات  ك�شفت 

للملكية  الوطني  املكتب  عن 

ــة،  ــري ــك ــف ــنــاعــيــة وال الــ�ــش

ــة  ــل ــي اخلـــا�ـــشـــة بــاحلــ�ــش

االإجمالية  ال�شنوية  املالية 

خالل  املغربية  للمقاوالت 

تراجع  عن  املا�شية،  ال�شنة 

املـــقـــاوالت املــغــربــيــة عن 

ــمــاد عــلــى الــقــرو�ــض  االعــت

ــة لــتــدبــري اأمــورهــا  ــي املــال

وم�شاريعها  الــتــ�ــشــيــرييــة 

تراجع  ل 
ّ
�شج التو�شعية. كما 

يف رقم معامالت املقاوالت 

كبري  ب�شكل  جــدا  ال�شغرية 

املقاوالت  حمافظة  مقابل 

على  واملتو�شطة  الــكــربى 

ــا لــرقــم  ــي ــات عــل ــوي ــت ــش ــ� م

املعامالت.
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اقت�صاد دولي

هل يطلق ترامب الحروب التجارية في الـ 2018؟
 أميركا - الصين.. صراع في ساحات التجارة

ترامب،  دونالد  االأمريكي،  الرئي�ض  اأطلق 

ال�شني،  مع  التجاري  ال�رشاع  �رشارة 

التجارة  ملمثل  اأوامره،  اأ�شدر  بعدما 

بدرا�شة  اليتهايزر،  روبرت  االأمريكية، 

التجارية،  ال�شني  وممار�شات  �شيا�شات 

لتحديد ما اإذا كانت تنتهك حقوق امللكية 

الفكرية لل�رشكات االأمريكية.

مفو�ض  »اأنت  اليتهايزر  ترامب  وخاطب 

�شوف  لك..  املتاحة  اخليارات  تبني  يف 

نحمي حقوق الطبع، الت�شاميم، العالمات 

التجارية، االأ�رشار التجارية، وغريها من 

الأمننا  احليوية  الفكرية  امللكية  حقوق 

ورخائنا«.

�شعيف  االمريكي  الرئي�ض  هل  ولكن 

من  منر  جمرد  اأي  يبدو،  ما  عك�ض  على 

اأن  يجب  اأم  ماو؟  اأتباع  قال  كما  ورق 

توؤخذ تهديداته ال�شاخبة باإ�شعال �رشارة 

احلرب التجارية على حممل اجلد؟ 

�شنة  اأول  خالل  ترامب  كان  ما  وكثريا 

املمار�شات  ب�شاأن  د 
ّ
يهد من�شبه  يف  له 

االأخرى،  للدول  العادلة  غري  التجارية 

متاما كما فعل خالل حملة االنتخابات 

يذكر  �شيئا  يفعل  مل  لكنه   ،2016 لعام 

اأن  غري  اأفعال،  اإىل  االأقوال  لتحويل 

على  بقوة  تعرت�ض  االأمريكية  ال�رشكات 

اأي اإجراءات قد متنع التجارة.

جماالت  من  واحدة  هي  فالتجارة 

على  فيها  يتوفر  التي  القليلة  ال�شيا�شة 

يرى  و  قوله.  حد  على  اأيديولوجية 

العجز  اأن  االأيديولوجية  تلك  »منطق« 

التجاري دليل على ممار�شات غري عادلة 

ينبغي  ثم  ومن  اأخرى،  بلدان  جانب  من 

الت�شدي لها باإجراءات �شارمة وحا�شمة.

ترامب  لدى  اإن  ذلك،  على  وعالوة 

م�شلحة �شيا�شية مقنعة يف احلفاظ على 

خطابه  واإن  الرئي�شيني.  موؤيديه  دعم 

بعد  لديه،  �شالح  اأقوى  هو  التجاري 

تغريدا ته على تويرت. ولي�ض من ال�شابق 

الأوانه البدء يف احلملة الإعادة انتخابه 

يف عام 2020.

والتجارة هي حمور نهج ترامب »اأمريكا 

اأوال«، الذي يدعي اأنه �شيحمي و�شي�شتعيد 

ويف  املفقودة.  االمريكية  الوظائف 

قد  ترامب  حكومة  يف  البع�ض  اأن  حني 

يرف�شون جهود تطبيق هذا ال�شعار على 

التي ي�رشفون عليها، ويتقا�شم  الق�شايا 

رو�ض  ويلرب  التجارة  وزير  من  كل 

روبرت  االأمريكي  التجاري  واملمثل 

اليتهايزر ومدير جمل�ض التجارة الوطني 

حول  ترامب  نظر  وجهات  نافارو  بيرت 

التجارة.

اإن موافقة كل منهم على اأن العجز التجاري 

مثل  دول  مع  اأمريكا  يف  الكبري  الثنائي 

ال�شني واليابان واأملانيا واملك�شيك دليل 

على اأن امريكا ُخدعت من قبل مناف�شيها. 

التجاريون  وم�شت�شاروه  ترامب  ويعتقد 

الق�شاء  حتى  اأو  تخفي�ض  خالل  من  اأنه 

على هذه النقائ�ض، ميكنهم خلق وظائف 

ويبقى  االمريكيني.  للعمال  االأجر  جيدة 

نحو  املتجه  ذلك  هو  االأكرب  ال�رشاع 

التنني ال�شيني.

ويف العام 2018، ميكن اأن يرتجم ترامب 

الكالم اإىل العمل على جبهتني رئي�شيتني. 

االأوىل هي اجلبهة ال�شينية، التي ذكرها 

مع  للتجارة  م�شتغل  كاأكرب  ترامب 

يبداأ  اأن  املرجح  فمن  املتحدة.  الواليات 

اإجراءات مكافحة االإغراق �شد ال�شناعات 

ال�شينية – وخا�شة يف قطاع ال�شلب – 

من  باأقل  ب�شائعه  يبيع  اإنه  قال 
ُ
ي الذي 

هجوما  ي�شن  اأن  املحتمل  ومن  التكلفة؛ 

امللكية  انتهاكات  على  النطاق  وا�شع 

اأن هذه  الفكرية يف ال�شني. ومن املوؤكد 

ال�شني.  من  االنتقام  �شتثري  التدابري 

وت�شعر بكني بقوة اأكرث من اأي وقت م�شى 

يف عهد ترامب، ويف نظر االأطر ال�شينية، 

فٍان عدم اال�شتجابة بقوة �شيكون عالمة 

�شعف.

التي  االأخرى  الرئي�شة  اجلبهة  اأما 
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منظمة  يف  فتكمن  ترامب  عليها  �شيعمل 

امريكا  �شاعدت  التي  العاملية،  التجارة 

الت�شعينيات  اأوائل  يف  تاأ�شي�شها  يف 

التعريفات  ب�شاأن  العام  لالتفاق  كخلف 

بعد  ما  مرحلة  يف  والتجارة  اجلمركية 

نظام  اليتهايزر  و�شف  وقد  احلرب. 

ت�شوية املنازعات التابع ملنظمة التجارة 

وبالفعل،  الأمريكا.  �شار  باأنه  العاملية 

فاإن اإدارة ترامب تعيق تعيني ق�شاة جدد 

ملنظمة  التابعة  التحكيم  هيئات  اأمام 

على  حافظت  ما  واإذا  العاملية.  التجارة 

هذه ال�شيا�شة فٍان نظام ت�شوية النزاعات 

بكامله �شيتعطل خالل اأ�شهر.

العاملية  التجارة  منظمة  تنحي  ومع 

بنحو اأ�شا�شي، �شتطلق الواليات املتحدة 

باتفاقات  لال�شطالع  جديدة  مبادرة 

النهج  التجارة، وهو  ثنائية حول قواعد 

قمة  خطاب  يف  ترامب  عنه  دافع  الذي 

اآ�شيا  ملنطقة  االقت�شادي  التعاون 

نانغ  دا  يف   )APEC( الهادئ  واملحيط 

بفيتنام يف العا�رش من نوفمرب/ ت�رشين 

املتحدة  الواليات  لكون  ونظرا  الثاين. 

ال تزال �شوقا حيوية ملعظم امل�شدرين، 

فاإن مثل هذه املبادرة �شيكون لها تاأثري.

ال�رشاع  عرب  االأمريكية  االإدارة  حتاول 

توجد  كانت  اإذا  ما  حتديد  التجاري، 

ال�رشكات  جترب  �شينية  �شيا�شات 

االأمريكية على م�شاركة احلقوق الفكرية 

لتقنياتها مع احلكومة ال�شينية، لل�شماح 

لب�شائعها  بالرتويج  ال�رشكات  لتلك 

داخل ال�شني.

ويرى مراقبون اأن الهدف من هذه اخلطوة 

قد يكون ال�شغط على ال�شني، التي توؤوي 

ال�شمالية، لكي  %90 من اقت�شاد كوريا 
حليفاتها  طموحات  جماح  بكني  تكبح 

بيونغ يانغ النووية.

وقال ترامب، عقب تكليفه اليتهايزر ، اإن 

مزيٍد  دون  من  فقط«،  البداية  هي  »هذه 

من التفا�شيل.

يف املقابل، ردت ال�شني، حمّذرة من اأنها 

و«�شتدافع  االأيدي«  مكتوفة  تقف  »لن 

فر�شت  حال  يف  حقوقها«  عن  ب�شدة 

الواليات املتحدة عقوبات تعيق التجارة 

بني البلدين.

واأعلنت وزارة التجارة ال�شينية يف بيان 

تدابري  املتحدة  الواليات  اأقرت  »اإذا  اأنه 

الثنائية،  التجارية  باملبادالت  ت�رش 

املتعددة  التجارية  القواعد  وتخالف 

مكتوفة  تقف  لن  ال�شني  فاإن  االأطراف، 

االأيدي«.

»ال�شني  اأن  اإىل  البيان  اأ�شار  كما 

املنا�شبة  التدابري  كل  بالتاأكيد  �شتتخذ 

وم�شاحلها  حقوقها  عن  بقوة  للدفاع 

امل�رشوعة«، حمّذراً من »اأي عمل حمائي 

من جانب الواليات املتحدة«.

اأن  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  واعتربت 

يخرج  لن  جتارية،  »حرب  �شن  احتمال 

يكون  اأن  ناأمل  منت�رشاً.  طرف  اأي  منها 

النظر  االأمريكي  التجاري  املمثل  بو�شع 

يف الوقائع مبو�شوعية كاملة والت�رشف 

بحذر«.

»ال�شني  اأن  على  بيانها  يف  دت 
ّ
و�شد

اأجل  من  البيئة  لتح�شني  جاهدة  عملت 

كربى  اأهمية  وتعلق  االأجنبية  ال�رشكات 

الفكرية،  امللكية  حقوق  احرتام  على 

ت�رشيعاتها  حت�شني  موا�شلة  خالل  من 

ومتانة جهازها االإداري والق�شائي« يف 

هذا املجال. 

ما  املتكررة  االجتماعات  حت�شد  ومل 

وال�شينيني  االأمريكيني  امل�شوؤولني  بني 

حول  معلنة،  ور�شمية  نهائية  اتفاقات 

الكثري من نقاط االختالف يف ال�شيا�شات 

وخ�شو�شًا  االقت�شادية،  والتوجهات 

عقدت  بعدما  وذلك  منها،  التجارية 

اأبريل/  منذ  رئي�شية  حوارات  اأربعة 

جمعت  التي  القمة  اإثر  املا�شي،  ني�شان 

الرئي�ض ال�شيني، �شي جني بينغ، ونظريه 

االأمريكي، دونالد ترامب.

  ويف حني تدفع االإدارة االمريكية نحو 

الواليات  اإىل  ال�شينية  الواردات  تقييد 

املتحدة بر�شوم اإ�شافية، وحماولة زيادة 

لتحقيق  بكني  اإىل  االأمريكية  ال�شادرات 

ال  التجاري،  امليزان  يف  التوازن  بع�ض 

التجارة  باتفاقيات  تتم�شك  ال�شني  تزال 

احلرة، واالإبقاء على قيود اال�شتثمار يف 

فر�ض  رف�شها  و�شط  ال�شينية،  ال�شوق 

ال�شوق  نحو  وارداتها  على  قيود  اأي 

االأمريكية.

واالأوروبية،  االآ�شيوية  للبلدان  وينبغي 

ب�شفة خا�شة، اأن ت�شتعد لالأ�شواأ من خالل 

مع  التجارية  اتفاقاتها  على  التفاو�ض 

الن�شاط  على  لت�شتحوذ  البع�ض  بع�شها 

اأخذ  �شيء،  كل  بعد  االأمريكي.  التجاري 

وغريها  التجارة  لتعزيز  املبادرة  زمام 

اأف�شل  هو  التجارية  االت�شاالت  من 

و�شيلة ملقاومة احلرب التجارية.
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اقت�صاد دولي

روسيا تؤكد ثبات النظام 

المالي والمصرفي 

اأكد رئي�ض الوزراء الرو�شي دميرتي مدفيديف ا�شتقرار النظام 

املايل وامل�رشيف، م�شتبعدا حدوث تذبذبات كبرية يف �شعر 

�رشف العملة الوطنية يف الفرتة املقبلة.

اأقر مدفيديف يف مقابلة مع قناة »رو�شيا 24« متحورت حول 

بع�ض  بوجود  اجلــاري،  العام  خالل  الرو�شية  احلكومة  اأداء 

املركزي  البنك  اأن  موؤكدا  البالد،  يف  املتعرثة  امل�شارف 

الرو�شي يعمل على �شحب رخ�ض عمل هذه امل�شارف كاإجراء 

وقائي.

واأ�شاف اأن النظام املايل يف الوقت احلايل م�شتقر ومتوازن، 

ال�شنوات املا�شية،  التي واجهتها رو�شيا يف  التحديات  رغم 

واملتمثلة بالعقوبات الغربية واأ�شعار النفط املتدنية، م�شريا 

الرو�شي  اأن االإجراءات التي اتخذتها احلكومة واملركزي  اإىل 

�شمنت ا�شتقرار النظام املايل.

بحفظ  الرو�ض  املواطنني  الرو�شية  احلكومة  رئي�ض  ون�شح 

الوطنية، وقال: »يتوجب على املواطنني  مدخراتهم بالعملة 

بها  يتقا�شون  التي  نف�شها  بالعملة  مدخراتهم  الرو�ض حفظ 

رواتبهم.. اأي بالروبل«.

النفط  اأ�شعار  وهبوط  الغربية  العقوبات  مدفيديف  وو�شف 

العامني  خــالل  حكومته  واجهتها  التي  التحديات  باأبرز 

املا�شيني، م�شيدا ب�شيا�شة احلكومات يف التعامل معها.

الركود  مرحلة  جتاوز  الرو�شي  االقت�شاد  اأن  مدفيديف  واأكد 

اإذ  االقت�شادية،  البيانات  النمو، بح�شب ما تظهره  اإىل  وعاد 

ومن   ،%  1.8 اجلاري  العام  من  الثالث  الربع  �شجل منوا يف 

املتوقع اأن ي�شجل منوا عند 1.7 % كمح�شلة للعام 2017.

كذلك اأ�شار مدفيديف اإىل اأن منو حجم الناجت املحلي االإجمايل 

هذا العام مياثل منو اقت�شادات الدول املتقدمة، الفتا اإىل اأن 

ال�شيناريو االأ�شا�شي لوزارة التنمية االقت�شادية يفرت�ض منو 

االقت�شاد بن�شبة 2.1 % يف 2017.

واأظهر االقت�شاد الرو�شي خالل الفرتة املا�شية موؤ�رشات منو 

قوية، حيث ترافق منو االقت�شاد مع تراجع معدالت الت�شخم، 

العام اجلاري  الت�شخم مع نهاية  اإن موؤ�رش  وقال مدفيديف 

�شيكون دون 3 %، والذي يعد م�شتوى قيا�شيا جديدا.

صادرات
ــادرات  ــش ــ� ــع حــجــم ال ــف ارت

الــرتكــيــة خـــالل نــوفــمــرب/ 

بن�شبة   ،2017 ثــان  ت�رشين 

ــة  ــارن ــق م بــاملــئــة   14.2
العام  مــن  نف�شها  بالفرتة 

بيانات  بح�شب  املــا�ــشــي، 

االأتــراك.  امل�شدرين  جمل�ض 

واأو�شح املجل�ض يف بيانات 

ـــادرات نــوفــمــرب الــعــام  �ـــش

على  اأعلنها  الــتــي  احلـــايل 

ال�شادرات  اأن حجم  موقعه، 

خالل نوفمرب املا�شي و�شل 

مليون  و629  ا 
ً
مليار  13 اإىل 

دوالر اأمريكي.

معدالت
معدل  ــرتا  ــل ــك اإن بــنــك  رفـــع 

 0،50 اإىل  االأ�شا�شية  الفائدة 

من  احلــد  اإىل  �شعيا  باملئة 

الذي  البالد  اقت�شاد  ت�شخم 

على  الت�شويت  منذ  يت�شارع 

خروج بريطانيا من االحتاد 

االأوروبـــي. وهــذه هي املرة 

االأوىل التي يقوم بنك اإنكلرتا 

متــوز/ منذ  ــــراء  االإج بــهــذا 

كانت  عندما   2007 يوليو 

تداعيات  من  تعاين  البالد 

االأزمة املالية العاملية.

تقرير
النقد  »�ــشــنــدوق  ـــدر  اأ�ـــش

ـــــدويل« الــتــقــريــر املــايل  ال

بال�رشق  اخلــا�ــض  الـــدوري 

يف  الو�شطى،  واآ�شيا  االأو�شط 

وقت ي�شهد فيه اخلليج اأزمة 

ون�شح  كــربى.  دبلوما�شية 

اخلليج  دول  النقد  �شندوق 

اقت�شاداتها  تنويع  بت�رشيع 

ــــــارج قـــطـــاع الــنــفــط،  خ

العواقب  من  اإيــاهــا  حمــذرا 

االقت�شادية ال�شتمرار االأزمة 

بني قطر ودول احل�شار.

انتقال
نقلت 691 �رشكة يف اإ�شبانيا 

الرئي�شي  مقرها  االأقــل  على 

ب�شبب  كاتالونيا  خارج  اإىل 

االأزمة ال�شيا�شية مع مدريد، 

بــحــ�ــشــب الــتــعــداد االأخـــري 

واأدت  ــجــاري.  ــت ال لل�شجل 

كاتالونيا  ا�شتقالل  حملة 

اإىل هجرة ع�رشات ال�رشكات 

منه يف ظل ت�شاعد ال�شكوك 

يعترب  اإقليم  اقت�شاد  حيال 

اإ�شبانيا،  مناطق  اأغنى  اأحد 

ـــم مــديــونــيــتــه الــكــبــرية  رغ

مع  التجارة  على  واعتماده 

االحتاد االأوروبي ومدريد.

إجراءات
ـــذت �ـــرشكـــة »اأوبــــــر«  ـــخ ات

االأمريكية عددا من االإجراءات 

النقل  هيئة  ــرار  ق ملحاربة 

بحظرها،  لــنــدن  يف  الــعــام 

الذي  القرار  با�شتئناف  بدءا 

العمل  مبتابعة  لها  ي�شمح 

يف العا�شمة الربيطانية اإىل 

جانب  اإىل  فيه،  النظر  حني 

اإلكرتونية  عري�شة  اإطــالق 

من  اأكــرث  جمعت  القرار  �شد 

خالل  توقيع  مليون  ربــع 

هذا  ويــعــد  قليلة.  �ــشــاعــات 

القرار اأحدث ف�شول امل�شاكل 

ــي تــواجــهــهــا الــ�ــرشكــة  ــت ال

االأمريكية حول العامل.

قفزة
الرئي�ض  كـــوك  تــيــم  ــن  ــل اأع

ـــل«  »اأب لــ�ــرشكــة  التنفيذي 

ال�رشكة  هــاتــف  طـــرح  عــن 

 »10 فــــون  »اآي  ـــد  اجلـــدي

الزجاج  من  امل�شمم  )اإك�ض( 

لل�شداأ،  املــقــاوم  وال�شلب 

وا�شفا اإياه باأنه »اأكرب قفزة 

اآي  من  االأوىل  الن�شخة  منذ 

فون  »اآي  و�شيباع  فـــون«. 

10« )وتكتب »اآي فون اإك�ض« 
االأرقام  يف  ع�رشة  الرقم  اأي 

الرومانية( انطالقا من �شعر 

999 دوالرا.

قرض
االأوروبية  املفو�شية  وافقت 
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االستثمار.. وصفة أوروبية 

لنهوض أفريقيا

يف  عقدت  قمة  خــالل  ــون  ــي واالأوروب االأفــارقــة  القادة  اتفق 

يف  اال�شتثمارات  زيادة  على  اأبيدجان  العاج  �شاحل  عا�شمة 

الدول االأفريقية لدفع عملية التحول االقت�شادي.

االأفريقي  لالحتادين   5 الـــ  القمة  عــن  �ــشــادر  بيان  ــال  وق

واالأوروبي اإن االأمر يتعلق بتخ�شي�ض مزيد من املوارد املالية 

االأولية امل�شرتكة،  ال�رشورية لدعم امل�شاريع ذات  والتقنيات 

والعمل على رفع حجم التجارة بني القارتني.

االأنباء  وكالة  نقلته  ما  بح�شب  اخلتامي،  البيان  تطرق  كما 

االأعمال  لقطاع  املالئمة  البيئة  خلق  اأهمية  اإىل  اجلزائرية، 

اخلا�شة  اال�شتثمارات  زيــادة  على  والعمل  واال�شتثمارات، 

التكامل  عملية  ت�شجيع  جانب  اإىل  االأفريقية،  البلدان  يف 

منطقة  اإن�شاء  ودعــم  االأفريقية،  لالقت�شادات  االقت�شادي 

للتجارة احلرة يف القارة ال�شمراء.

واأعطى البيان االأولوية لال�شتثمار يف قطاعات مثل الفالحة، 

وال�شناعة الزراعية، وال�شناعة، والطاقات املتجددة، واملجال 

اأهمية تعزيز اجلهود خللق منو  اإىل  البيان  اأ�شار  الرقمي. كما 

�شامل ودائم واأف�شل، وخلق فر�ض عمل جديدة لل�شباب والن�شاء 

عرب حتفيز ت�شجيع اإن�شاء املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة.

فئة  يف  »اال�شتثمار  �شعار  حتت  انعقدت  التي  القمة،  ومتيزت 

ال�شباب من اأجل تنمية م�شتدامة«، بح�شور وا�شع، حيث �شارك 

اأفريقية،  دولــة   55 ميثلون  وحكومة  دولــة  رئي�ض   83 فيها 

االأفريقي  االحتاد  مفو�شية  اإىل  اإ�شافة  اأوروبية،  دولة  و28 

ومفو�شية االحتاد االأوروبي ومنظمات دولية واإقليمية.

وجرت اأعمال القمة االأفريقية االأوروبية التي �شارك فيها اأكرث 

جانب  )اإىل  واأوروبية  اأفريقية  وحكومة  دولة  رئي�ض   80 من 

ف�شيحة  خلفية  على  ودولية(،  اإقليمية  منظمات  عن  ممثلني 

اأثارتها تقارير اإعالمية عن وجود اأ�شواق �رشية لتجارة العبيد 

فيديو  �رشيط  االأمريكية   CNN �شبكة  بث  ومنها  ليبيا،  يف 

اأفارقة كعبيد يف �شواحي  لبيع مهاجرين  يظهر مزادا علنيا 

العا�شمة الليبية طرابل�ض.

يف  العبودية  حوادث  بحزم  اأدان  قد  االأفريقي  االحتاد  وكان 

ليبيا، وطالب �شلطاتها باإجراء حتقيق فيها.

على منح احلكومة االأملانية 

مليون   150 بقيمة  قر�شا 

برلني«  »اإيــر  ل�رشكة  ــورو  ي

و�شي�شمح  املفل�شة.  للطريان 

الــقــر�ــض احلــكــومــي »الإيـــر 

برلني« باال�شتمرار يف تقدمي 

موؤقتا  لزبائنها  اخلــدمــات 

اأ�شولها. يذكر  اإىل حني بيع 

اأن »اإير برلني« قد اأعلنت يف 

املا�شي  اآب/اأغ�شط�ض   15
بدء اإجراءات اإعالن اإفال�شها، 

مديونيتها  جتــاوزت  بعدما 

املليار يورو.

حكم
ــــدر اجلــــمــــعــــة حــكــم  ــــش �

ــة  ـــث اإمــرباطــوري بــحــق وري

 - جــاي  يل  »�شام�شونغ« 

يونغ بال�شجن خم�ض �شنوات 

ف�شيحة  يف  الف�شاد  بتهمة 

اإقالة  اإىل  اأدت �شابقا  مدوية 

اجلنوبية.  كــوريــا  رئي�شة 

قـــد طلب  ــــان االدعــــــاء  وك

ال�شجن 12 عاما للي جاي - 

يونغ نائب رئي�ض �شام�شونغ 

يل  املجموعة  رئي�ض  وجنل 

كونغ - هي.

تباطؤ
الدويل  النقد  �شندوق  اأعلن 

تباطوؤا يف النمو االقت�شادي 

االأمــريكــي هــذا الــعــام ويف 

مع  مــقــارنــة   2018 ــعــام  ال

انطالقا  ال�شابقة،  اأرقــامــه 

نفقات  تقل�ض  فر�شية  من 

يف  توقع  فيما  امليزانية، 

النمو  يف  حت�شنا  املــقــابــل 

امل�شتوى  على  االقت�شادي 

النمو  يبقى  وبذلك  العاملي. 

ــع اأقــــل بــكــثــري من  ــوق املــت

هدف حكومة دونالد ترامب 

بتحقيق 3%.

دعوة
الفرن�شية  احلكومة  قالت 

تفر�ض  الأن  م�شتعدة  اإنــهــا 

واالأبي�ض  االأزرق  »ال�شجاد 

العلم  ـــــوان  )األ واالأحـــمـــر« 

امل�شتثمرين  اأمام  الفرن�شي( 

ـــال الأجـــل  ـــم ورجـــــال االأع

واال�شتقرار  لندن  مــغــادرة 

خلفية  عــلــى  بــاريــ�ــض  يف 

بريطانيا  انف�شال  عملية 

ـــــاد االأوروبــــــي  عـــن االحت

احلكومة  لكن  )بريك�شيت(. 

اإن  قائلة  ردت  الربيطانية 

»لندن هي اأهم من�شة مالية 

يف العامل...«.

اتفاق
ــن االحتــــاد االأوروبــــي  ــل اأع

ــوط  ــط ـــابـــان عـــن اخل ـــي وال

جتــاري  التــفــاق  العري�شة 

على  رد  مبثابة  يعترب  واعد 

التي  احلمائية  ال�شيا�شة 

االأمريكي  الرئي�ض  يعتمدها 

دونالد ترامب. وجاء االإعالن 

قمة  ع�شية  االتفاق  هذا  عن 

التي  الــعــ�ــرشيــن  جمــمــوعــة 

ت�شت�شيفها مدينة هامبورغ 

االأملانية.

توتال
ــال«  ــوت تــوقــع جمــمــوعــة »ت

الــفــرنــ�ــشــيــة الــعــمــالقــة مع 

اأن  »�شي  ال�شينية  ال�رشكة 

بي �شي اأي« عقدا قيمته 4،8 

مليارات دوالر لتطوير حقل 

كبري للغاز يف اإيران بح�شور 

ومدراء  االإيراين  النفط  وزير 

ال�شينية  وال�رشكة  »توتال« 

و�رشكة برتوبار�ض االإيرانية. 

اأول  »توتال«  تكون  وبذلك 

�رشكة غربية تعود اإىل اإيران.

ترحيب
املتحدة  ــات  ــوالي ال ــبــت 

ّ
رح

»�شام�شونغ«  بقرار جمموعة 

ــة اال�ــشــتــثــمــار يف  ــوري ــك ال

مببلغ  اجلنوبية  كارولينا 

دوالر.  مليون   380 قـــدره 

هذا  يوفر  اأن  املتوقع  ومن 

فر�شة  األف  نحو  اال�شتثمار 

عمل.



معار�ض وموؤتمرات

 معارض ومؤتمرات في العالم 
اسبانيا/ مدريد

املعر�ض الدويل لل�شياحة

هاتف: +34917223000

من -17 2018/1/21

املعر�ض الدويل مللبو�شات االطفال

هاتف: +34963861100

من -19 2018/1/21

اسبانيا/ برشلونة
واالزياء  للهدايا  الدويل  املعر�ض 

واملجوهرات والديكور

هاتف: +34932332000

من -20 2018/1/21

 اسبانيا/ مدريد

املعر�ض الدويل لالأزياء واالك�ش�شوارات

هاتف: +34917223000

من -2 2018/2/4

اسبانيا/ فالنسيا
املعر�ض الدويل لل�شرياميك واالك�ش�شوارات 

للحمامات

هاتف: +34963861492

من -5 2018/2/9

اسبانيا/ مدريد
واملعدات  لالبواب  الدويل  املعر�ض 

االوتوماتيكية

هاتف: +34917223000

من -21 2018/2/23

ايطاليا/ فبرنزا

املعر�ض الدويل للملبو�شات الرجالية

Pitti imagine s.r.l  من تنظيم

من -9 2018/1/12

ايطاليا/ ميالنو
املعر�ض الدويل للملبو�شات واك�ش�شواراتها 

للن�شاء والرجال

M.seventy s.r.l من تنظيم 
من -13 2018/1/15

ايطاليا/ فيرنزا
املعر�ض الدويل مللبو�شات االطفال

Pitti imagine s.r.l من تنظيم
من -18 2018/1/20

ايطاليا/ فيسنزا
وادوات  واآالت  ملعدات  الدويل  املعر�ض 

الذهب واالملا�ض

Italian Exhibition group SPA من تنظيم 
من -19 2018/1/24

ايطاليا/ فيرونا
الزراعة  معدات  ل�شناعة  الدويل  املعر�ض 

وادوات مزرعة احليوانات

من 31/-1 2018/2/3

ايطاليا/ روما
املعر�ض واملوؤمتر الدويل لل�شياحة 

من -3 2018/2/5

ايطاليا/ ميالنو
املعر�ض الدويل للمن�شوجات االوروبية

من -6 2018/2/8

تركيا/ اسطنبول
ع�رش  الرابع  الدويل  املعر�ض   )IMOB(  

للمفرو�شات

من -23 2018/1/28

للرخام،  ع�رش  الرابع  الدويل  املعر�ض 

احلجر الطبيعي وتقنيته.

من 2/27 – 2018/3/3

 

CNR(( املعر�ض الدويل اخلام�ض للكتاب

من -9 2018/3/18

 

ICS(( املعر�ض الدويل للبناء

من 29/-3 2018/4/1

IDEX( ( املعر�ض الدويل اخلام�ض ع�رش 

ملعدات وادوات طب اال�شنان

من -12 2018/4/15

UNICERA املعر�ض الدويل لل�شرياميك 
حمامات ومطابخ

من 27/-2 2018/3/3

الـ24  الدويل  املعر�ض   )EVTEX(

للمن�شوجات املنزلية 

من -24 2018/4/28

تركيا/مرسين
املعر�ض الدويل الثاين ع�رش للزراعة

من -22 2018/1/28

IMOB( ( املعر�ض الدويل للمفرو�شات

من -14 2018/4/22
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فر�ض عمل

  فرص عمل 
اندونيسيا

�رشكة اندوني�شية متخ�ش�شة باالك�ش�شوارات 

والديكور، تود اقامة �رشاكة مع م�شتثمرين 

يف لبنان.

لالت�شال:

Green Riviera
هاتف: +62811835703

بريد   :  herlina@greenreviera.com
الكرتوين

www.greenreviera.com: موقع الكرتوين
ب�شنع  متخ�ش�شة  اندوني�شية  �رشكة   

املفرو�شات، تبحث عن �رشكاء يف لبنان.

لالت�شال:

Indah Desain
هاتف: +622917519035

indahfurn@gmail.com :بريد الكرتوين
موقع   www.indah-furniture.com

الكرتوين:

ب�شنع  متخ�ش�شة  اندوني�شية  �رشكة   
املفرو�شات اخلارجية، تود توطيد عالقتها 

ب�رشكاء يف لبنان.

لالت�شال:

TEAK 123
هاتف: +6281222123

info@Teak123.com بريد الكرتوين: 
www.Teak123.com  موقع الكرتوين: 

ايطاليا
االجهزة  ب�شنع  متخ�ش�شة  ايطالية  �رشكة 

االلكرتونية للمطابخ، ترغب بدخول ال�شوق 

اللبنانية عرب �رشكاء وم�شتثمرين.

لالت�شال:

Prima Tronic
هاتف: +3924478086

:بريد   Info.mail@primatronic.com
الكرتوين 

ب�شنع  متخ�ش�شة  ايطالية  �رشكة   
توطيد  اىل  ت�شعى  اخل�شبية،  االغطية 

عالقاتها ب�رشكاء وم�شتوردين من لبنان

لالت�شال:

Italian Range hoods Factory
هاتف: +392998341

www.Technowind.com موقع الكرتوين: 

ب�شنع  متخ�ش�شة  ايطالية  �رشكة   
اىل  تتطلع  الع�شوية،  اجللدية  املنتجات 

من  وجتار  م�شتوردين  مع  �رشاكات  اقامة 

لبنان.

لالت�شال:

World Pharm Resource
هاتف: +39229510726

www.wipr.com :موقع الكرتوين
ب�شنع  متخ�ش�شة  ايطالية  �رشكة   
�شا�شات البالزما، تتطلع اىل اقامة عالقات 

مع �رشكاء وموردين من لبنان

لالت�شال:

Europe sunrise
هاتف: +39331557987

www.Loutlet.it :موقع الكرتوين

البرازيل
ببيع  متخ�ش�شة  برازيلية  �رشكة 

توطيد  يف  ترغب  التجميل،  م�شتح�رشات 

عالقتها بتجار وم�شتوردين يف لبنان.

لالت�شال:

Qbella
هاتف: +551934665661

موقع   www.qbellacosmeticos.com.br
الكرتوين: 

ب�شنع  متخ�ش�شة  برازيلية  �رشكة   
البيوت اجلاهزة، ت�شعى اىل توطيد عالقاتها 

ب�رشكاء وم�شتوردين

لالت�شال:

Bela Trindade Alimentos
هاتف: +55489909946

www.belatrindade.com موقع الكرتوين: 

روسيا
اللوازم  بتجارة  متخ�ش�شة  رو�شيا  �رشكة 

ال�شحية، ت�شعى خلف موردين  والتمديدات 

اىل لبنان

لالت�شال:

Sinikon
هاتف: +79859992860

svorokov@sinikon.ru بريد الكرتوين: 
www.sinikon.ru موقع الكرتوين: 

بت�شميم  متخ�ش�شة  رو�شية  �رشكة   

و�شنع انظمة احلماية اخلارجية، تبحث عن 

�رشكاء وم�شوقني وعمالء يف لبنان.

Zao okhrannaya Technika: لالت�شال
هاتف: +78412655316

marina@forteza-eu.com بريد الكرتوين: 
www.forteza-eu.com موقع الكرتوين: 

الصين
برادات  ب�شنع  متخ�ش�شة  �شينية  �رشكة 

وال�شخانات  الكهربائية  واملراوح  الثلج 

وبرادات املياه، ت�شعى ل�رشاكة مع مروجني 

يف لبنان.

لالت�شال:

Zhejiang Heart+ Heart Electric
هاتف: +86057463592812

فاك�ض: +86057463579552

cyb@xin.us بريد الكرتوين: 
www.xin.us موقع الكرتوين: 

 �رشكة �شينية متخ�ش�شة ب�شنع االجهزة 
من  وجتار  �رشكاء  عن  تبحث  االلكرتونية 

لبنان.

لالت�شال:

Shenzhen xindra technology
هاتف: +8675583662416

www.testinstru.com  موقع الكرتوين: 

مصر
البالط  بتجارة  متخ�ش�شة  م�رشية  �رشكة 

والرخام، تبحث عن �رشكاء يف لبنان

لالإت�شال

Trust Marmar
هاتف:  20225244957+

info@trustmarmar.com :بريد الكرتوين

www.trustmarmar.com :موقع الكرتوين

الهند
الغاز  ب�شنع  متخ�ش�شة  هندية  �رشكة 

توطيد  اىل  ت�شعى  ال�شناعي،  والهواء 

عالقتها مب�شتثمرين ووكالء من لبنان.

Air tech Engineer :لالإت�شال

هاتف: +918079451925

موقع الكرتوين:

www.airtechengineer.net 
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فلل جاهزة وعقار�ت مفرزة للبيـــــع

رة
اد

ــ
ــ

ة ن
يــــ

�ض ا�صتثمار
 للمراجعة: فـــر

هاتف: 828358 3 961



على �سفوح �أرز عني زحلتا - نبع �ل�سفا

الموقع:
يقع �مل�رصوع يف منطقة عني زحلتا فوق �أعلى مرتفعات 

جبل لبنان �مل�سهورة مبناخها ومناظرها ومياهها وغابات 

�سنوبرها �جلميلة بالقرب من �أهم �أكرب غابات �الأرز �لتاريخية.

مميزات الموقع:
�لتجاور مع حممية �أرز 

�ل�سوف و�لتي ت�سم غابتي 

�أرز عني زحلتا و�أرز �لباروك.

�لقرب من �سالالت ومطاعم 

نبع �ل�سفا و�لباروك

�لقرب من منطقة بيت �لدين 

ودير �لقمر

�لقرب من �مل�ساريع �ل�سياحية 

على �ساطئ �لد�مور

 بجو�ر نادي �لفرو�سية 

يف عني زحلتا 














