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الإفتتاحية

في البرلمان..

10  صناعيين كبار

اأيار املا�صي، مفارقة كبرية للقطاع ال�صناعي متثلت  النيابية يف  اأ�صا�صه االنتخابات  الن�صبي الذي جرت على  حمل قانون االنتخاب 

باأنتخاب 10 نواب من ال�صناعيني الكبار، املالكني ل�رشكات وموؤ�ص�صات �صناعية نا�صطة يف ال�صوقني اللبنانية واخلارجية على حد �صواء.

ال بد ملتابعي �صوؤون القطاع عن كثب من الوقوف عند و�صول �صناعييه اإىل الندوه الربملانية، ليدر�صوا عن قرب الفرق الذي قد يحدثه 

وجودهم حتت قبة الربملان.

 تتزاحم اأ�صئلة كثرية ال�صتطالع دورهم امل�صتقبلي، فهل �صُتعزَّز مكانة القطاع ال�صناعي يف االإقت�صاد اللبناين؟ وهل �صتجد الدولة نف�صها 

اأن �صناعيي الربملان لطاملا ناق�صوا  االإهمال والتق�صري، وال �صيما  القطاع بعد �صنوات طويلة من  اإحداث نقلة نوعية يف  جمربة على 

هواج�س القطاع ودعوا اإىل حلول جدية تبّدد التحديات وال�صعوبات التي يواجهها. اأم �صيتحقق ال�صيناريو االأ�صواأ، ويتوه اأولئك ال�صناعيون 

املوجودون اليوم يف ال�صلطة الت�رشيعية يف متاهة اخلالفات والتجاذبات ال�صيا�صية، فيم�صون على خطى الطبقة احلاكمة وميار�صون 

�صيا�صاتها التي غيبت اأهمية القطاع ال�صناعي وهم�صت دوره؟

انطالقًا من مقولة »تفاءلوا باخلري جتدوه«، ال بد من غ�س النظر عن روايات الت�صاوؤم، والتحدث عن م�صتقبل واعد للقطاع ال�صناعي 

الذي قد ي�صعه نوابه الع�رشة عند منعطف ينقله اإىل مكان اأف�صل، خا�صة اأن ملفات حماية عدد من املنتجات ال�صناعية جاهزة ومنجزة 

وموجودة على طاولة جمل�س الوزراء منذ ا�صهر واتخاذ قرارات ب�صاأنها ال يكّلف خزينة الدولة قر�صًا واحداً، يف حني يخرج اآالف امل�صانع 

من دائرة خطر االإقفال.

كما تلوح يف االأفق بوادر اإيجابية، كان اأول غي�صها اتخاذ احلكومة قراراً يهدف اىل حماية االنتاج الوطني ، وتاأكيد وزير االإقت�صاد 

رئي�س  فخامة  دعوة  االإيجابية،  العوامل  تلك  كل  وتوؤازر  ال�صناعة.  حتمي  اإج��راءات  التخاذ  جدي  توجه  وجود  خوري  رائد  والتجارة 

اجلمهورية مي�صال عون اإىل حتويل اقت�صاد لبنان اإىل »اقت�صاد منتج«، وكالم رئي�س احلكومة املكّلف �صعد الدين احلريري، والذي اأ�صبح 

»ع�صواً فخريًا« يف جمعية ال�صناعيني، عن جهوزية التخاذ اأي اإجراء يحمي ال�صناعة.

ومن دون �صك، ت�صري املوؤ�رشات اإىل جو داعم للقطاع لتخطي اال�صتحقاقات الكثرية التي يقف اأمامها من تاأمني احلماية، دعم كلفة الطاقة، 

كانت  التي  املجاورة  الدول  اخلارجية خا�صة يف  االأ�صواق  فتح  اإعادة  امل�صتوردة،  باملنتجات  االأ�صواق  اإغراق  االإنتاج،  كلفة  تخفي�س 

ت�صتقطب %60 من ال�صادرات ال�صناعية التي عانت من تراجع دراماتيكي خالل ال�صنوات اخلم�س االأخرية، حيث انخف�صت قيمتها من 

4.5 مليارات دوالر اإىل 2 ملياري دوالر بعد اأن اأدى اإغالق املعابر الربية اإىل ت�صاعف كلفة النقل التي بلغت يف بع�س االأحيان 6 اآالف 
دوالر للم�صتوعب الواحد.

وحده امل�صتقبل �صيخربنا عن وجهة القطاع احلقيقية، هل �صيبقى �صوت »ال�صناعة« خافتًا بالكاد ي�صمع، ام �صريفعه »النواب ال�صناعيون« 

عاليًا جداً؟ هل �صيوا�صل القطاع �صريه نحو الرتاجع، اأم �صتنت�صله االإيجابيات امل�صتجدة من انحدار قا�ٍس يكاد يق�صي عليه؟ هل �صيبقى 

قطاعًا مهم�صًا بحجة اأن لبنان لي�س بلداً �صناعيًا، ام �صتعيد له دعوة رئي�س اجلمهورية العتماد اقت�صاد االإنتاج مكانته، فرتتفع ح�صته 

ا�صا�صيًا على ال�صعيدين االإقت�صادي واالإجتماعي ال �صيما على �صعيدي تخفي�س عجز امليزان  القومي ويوؤدي دوراً  الدخل  من جممل 

التجاري وتخفيف وترية االإ�صتدانة؟ 

اإن غداً لناظره قريب.
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الحدث

خسائر لشركات أوروبية بالجملة.. والصين الرابح األكبر
إيران تتجه نحو أوراسيا.. وأميركا تنعزل!

بقلم فارس سعد

هل ي�رض ان�صحاب اأمريكا من اتفاق اإيران النووي مب�صالح الواليات املتحدة؟ ما الذي ميكن اأن يفعله االحتاد 

االأوروبي حلماية م�صاحله االقت�صادية؟

واأ�صئلة عديدة طرحت بعد اإعالن الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب ان�صحابه من االتفاق  النووي مع اإيران.. 

ففي الـ 15 من متوز/ يوليو 2015، اأبرمت جمموعة »5+1« واإيران يف فيينا، االتفاق الذي احتاج 22 �صهًرا من 

املفاو�صات حتى و�صل اإىل �صورته النهائية، وكان اتفاًقا تاريخًيا حول الربنامج النووي االإيراين،  فاالتفاق 

ن�س على اإلغاء جميع اإجراءات احلظر االقت�صادية واملالية املفرو�صة على اإيران دفعة واحدة، ومن بينها، 

اإلغاء العقوبات االقت�صادية املفرو�صة على 800 �رضكة وموؤ�ص�صة جتارية واقت�صادية ويف مقدمتها امل�رضف 

املركزي االإيراين وامل�صارف االإيرانية االأخرى، و�رضكة النفط الوطنية و�رضكة ال�صفن واملالحة البحرية.

من  املتحدة  ال��والي��ات  ان�صحاب  وم��ع 

اأوروبا،  االإيراين، وقعت  النووي  االتفاق 

نريان  مرمى  يف  العامل،  دول  بقية  مثل 

حني  يف  املحتملة،  العقوبات  تداعيات 

ليحل  االأورا����ص���ي  االحت���اد  جن��م  �صعد 

قررت  اإذا  االأوروب��ي��ة  امل�صالح  مكان 

ور�صخت  االت���ف���اق،  م��ن  االن�����ص��ح��اب 

اأ�صبحت  اإذ  االأم��ريك��ي��ة.  للعقوبات 

على  اإي���ران  يف  االأوروب���ي���ة  امل�صالح 

م�صادر  من  كونها  جانب  واإىل  املحك. 

الطاقة الرئي�صية بالن�صبة اإىل اأوروبا يف 

امل�صتقبل، فاإن اإيران تعترب من االأهمية 

الكبرية بالن�صبة اإىل القارة العجوز التي 

جتهد لتجديد �صبابها بعيداً من الواليات 

املتحدة، مع �صعيها اإىل حتقيق التوازن 

يف مواجهة النفوذ االأروا�صي املت�صاعد.

د اجلهات اخلا�رشة 
ّ
الرغم من تعد وعلى 

دونالد  االأمريكي  الرئي�س  ان�صحاب  من 

اإيران،  مع  النووي  االتفاق  من  ترامب، 

االن�صحاب  قرار  من  امل�صتفيدين  اأن  اإال 

قليلون.

حجم التجارة بين أوروبا وإيران؟
منذ �رشيان االتفاق عام 2016، �صارعت 

�رشكات اأوروبية كربى اإىل عقد �صفقات 

جتارية باملليارات مع اإيران، لكن اآالف 

الوظائف باتت االآن مهددة باالإلغاء.

ال�رشكات  تلك  من  كبري  ع��دد  ويخ�صى 

الواليات  مع  التجارية  اأن�صطتها  ت�رشر 

املتحدة اإذا ما ا�صتمرت يف �صفقاتها مع 

يف  لها  اأخرية  مهلة  انق�صاء  بعد  اإيران 

نوفمرب/ت�رشين الثاين.

عام  اإي��ران  على  العقوبات  فر�س  قبل 

اأك��رب  االأوروب�����ي  االحت���اد  ك��ان   2012
ال��ت��ج��اري��ني. ويف عام  اإي���ران  ���رشك��اء 

كبري  جتاري  فائ�س  الإيران  كان   2011
مع االحتاد االأوروبي. و�صهد عام 2012 

البلدين،  بني  التجارة  يف  كبريا  تراجعا 

جديد  من  كبريا  ازده��ارا  �صهدت  لكنها 
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منذ عام 2016.

اإجمايل  قيمة  بلغت   ،2017 ع��ام  ويف 

اإي���ران من  اإىل  ال�����ص��ادرات االأوروب��ي��ة 

الب�صائع واخلدمات 10.8 مليارات يورو 

)12.9 مليار دوالر(، بينما بلغت الواردات 

 10.1 االأوروبية  الكتلة  اإىل  اإيرادات  من 

ال��واردات  قيمة  وبلغت  ي��ورو.  مليارات 

�صعف اأرقام عام 2016 تقريبا.

وكانت غالبية واردات االحتاد االأوروبي 

اإذ  اإيران منتجات مرتبطة بالطاقة،  من 

البرتولية وغريها من  جتاوز املنتجات 

اأنواع الوقود 75 يف املئة من الواردات.

اإيران  اإىل  االأوروبية  ال�صادرات  وكانت 

يف االأ�صا�س من اآالت وماكينات ومعدات 

النقل، تليها املنتجات الكيمائية.

ت�صكل  االأوروب���ي���ة،  للمفو�صة  ووف��ق��ا 

فقط  املئة  يف   0.6 اإي��ران  مع  التجارة 

لالحتاد  العاملية  التجارة  اإجمايل  من 

االإم����ارات  ك��ان��ت  بينما  االأوروب������ي، 

التجاريان  ال�رشيكان  وال�صني  العربية 

 23.6 ي�صكالن  اإذ  الإي���ران،  الرئي�صيان 

اإجمايل  من  املئة  يف  و22.3  املئة  يف 

التجارة االإيرانية.

التجارة  ت�صكل  ذلك،  من  العك�س  وعلى 

اإجمايل  من  املئة  يف   6 نحو  االأوروبية 

التجارة االإيرانية.

�صفقات  اأبرمت  العقوبات  رف��ع  ومنذ 

االأوروب��ي  االحت��اد  بني  ك��ربى  جتارية 

واإيران، من بينها:

اأبرمت عقدا  -1 �رشكة توتال )فرن�صية( 

اإيران  5 مليارات دوالر مل�صاعدة  بقيمة 

يف تطوير اأكرب حقل غاز يف العامل، حقل 

جنوب بار�س.

عقدت  )نرويجية(  للطاقة  �صاغا   2-

لبناء  دوالر  مليارات   3 بقيمة  �صفقة 

حمطات لتوليد طاقة �صم�صية.

اإىل �صفقة  تو�صلت  اإيربا�س  -3 �رشكة 

اإىل  رك��اب  طائرة   100 مبوجبها  تبيع 

�رشكة اإيران اإير.

-4 �رشكة التوربينات االأوروبية »اإيه تي 

اآر« )وهي �رشاكة بني �رشكتي ليوناردو 

وافقت  االأوربية(  واإيربا�س  االإيطالية 

على بيع 20 طائرة الإيران. 

عقودا  وق��ع��ت  االأمل��ان��ي��ة  �صيمنز   5-

لتحديث �صبكة ال�صكك احلديدية االإيرانية 

واإعادة تزويدها ب� 50 قاطرة. 

اململوكة  االإيطالية  اإ�س  اإف  �رشكة   6-

مليار   1.4 بقيمة  �صفقة  عقدت  للدولة 

فائق  حديدية  �صكك  خط  لبناء  دوالر 

ال�رشعة بني مدينة قم واأراك. 

الفرن�صية عقدت �صفقة لتنفيذ  -7 رينو 

م�رشوع م�صرتك، مبا يف ذلك اإن�صاء مركز 

القدرة  لتعزيز  اإنتاج  وم�صنع  هند�صي 

اإىل  اإيران  يف  رينو  �صيارات  اإنتاج  على 

350 األف حافلة �صنويا.

 تقارير.. 
تحذيرمن الغرق األميركي!

اأو  ترامب  يريد  هل  ال�صوؤال،  يبقى  ولكن 

االإيراين،  النظام  اإ�صعاف  فعال  ي�صتطيع 

وملاذا؟

يقول تقرير اقت�صادي اأوروبي مت تداوله 

اأن  االأوروبية،  االيرانية  اللقاءات  خالل 

وعلى  تاريخها  يف  حت�صد  مل  اأم��ريك��ا 

نحو علني ووقح، هذا احلجم من االأموال 

اأبرزها  وك��ان  �صنة  من  باأقل  العربية 

واالإم��ارات  وقطر  ال�صعودية  من  طبعا 

العربية مبا�رشة اأو عرب �صفقات جتارية 

وع�صكرية. هل من م�صلحة اأمريكا فعال 

مربر  بذلك  فتفقد  االإيراين،  ال�صبح  اإبعاد 

املال  على  وح�صولها  لل�صالح  بيعها 

العربي؟ طبعا ال.

-1  �صهدت ديون االأ�رش االأمريكية منواً 

خالل  يف  دوالر  مليار   63 اإىل  و�صل 

فقط،  احل��ايل  ال��ع��امل  م��ن  االأول  ال��رب��ع 

ال�صاملة  االأمريكية  الديون  حجم  واأم��ا 

 6 منها  دوالر،  تريليون   19 اإىل  فو�صل 

 1٫1 و  لل�صني  و1٫3  داخلية،  تريليونات 

يف  الغرق  اأمريكا  تتحمل  هل  لليابان. 

وهو  نتيجتها  تعرف  ال  خارجية  حرب 

ما يهدد بانهيارات اقت�صادية اأمريكية؟ 

طبعا ال.

-2 يحاول ترامب التو�صل اإىل اتفاق مع 

على الرغم من تعّدد الجهات 

الخاسرة من انسحاب الرئيس 

األميركي دونالد ترامب، من 

االتفاق النووي مع إيران، 

إال أن المستفيدين من قرار 

االنسحاب قليلون
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الحدث

عدوته كوريا ال�صمالية. ولكن هذا االتفاق 

�صيف�صل، اإال اإذا جاء ب�رشوط منا�صبة جدا 

�صيئ  مالحظة  للمراقب  وميكن  لل�صني. 

فما  الفرتة هذه،  مهما ح�صل يف خالل 

اأن وّقعت بكني ووا�صنطن على �صل�صلة من 

ال�صني  ووع��دت  التجارية،  االتفاقيات 

التجاري  االأم��ريك��ي  العجز  بتخفي�س 

200 مليار دوالر )مل�صاعدة  معها بنحو 

حتى  كبوته(،  من  النهو�س  يف  ترامب 

تدهورت العالقات الع�صكرية يف منطقة 

بحر ال�صني.

-3 معروف اأن ال�صني هي اأكرب م�صتورد 

للنفط االإيراين يف العامل )نحو 655 األف 

برميل يوميا(، واأن العالقات بني البلدين 

االإيراين  ال�صفري  يقول  كبريا.  منوا  ت�صهد 

التجاري  التبادل  حجم  اإن  بكني  يف 

خالل  دوالر  مليار   37 بلغ  البلدين  بني 

العام 2017. هل من م�صلحة ال�صني اإذاً، 

اإيران؟ طبعا  ال�صماح الأمريكا باإ�صعاف 

ال�صعودية  اأن عالقاتها مع  ولو  ال حتى 

تريد  فال�صني  دوالر،  مليار   70 تفوق 

اإىل  اأقرب  الريا�س  اأن  وتعرف  التوازن 

اأمريكا منها اإىل بكني.

تنمو  الرو�صية  االإيرانية  العالقات   4-

ا�صرتاتيجي  نحو  على  االأخ����رى  ه��ي 

نحو  على  واإي��ران  رو�صيا  ت�صيطر  كبري. 

العاملي.  الغاز  احتياطي  36 باملئة من 

العام  يف  ارت��ف��ع  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 

كان  عما  باملئة   98 بن�صبة  املا�صي 

عتبة  ليتخطى  مر�صح  وهو  �صابقا  عليه 

10 مليارات دوالر قريبا.
يعمل البلدان كذلك على تكثيف احلوار 

حر  ت��ب��ادل  منطقة  اإق��ام��ة  اأج���ل  م��ن 

االقت�صادية  واملجموعة  اإي���ران  ب��ني 

االأورا����ص���ي���ة وال���ت���ي ت�����ص��م رو���ص��ي��ا 

واأرمينيا  وكازخ�صتان  وبيالرو�صيا 

حلفر  اي�صا  ي�صتعدان  وهما  وقرغيزيا. 

قزوين  بحر  بني  تربط  مالحية  قناة 

واخلليج ) الفار�صي(… هل من م�صلحة 

رو�صيا يف �رشاعها الدويل مع اأمريكا، 

اإ�صعاف اإيران؟ اأكيد ال.

اإي���راين  ب��ني  التجارية  ال��ع��الق��ات   5-

وتركيا �صتقارب 30 مليار دوالر والبلدان 

املحليتني  بالعملتني  التجارة  يتبادالن 

وتعمالن على بطاقات م�رشفية موحدة.

النفطية  اإي��ران  ���ص��ادرات  ارتفعت   6-

اإىل الهند لت�صل يف ني�صان املا�صي اإىل 

األف برميل يوميا، ويوؤكد   640 اكرث من 

يف  االإيرانية  ال�صفارة  باأعمال  القائم 

الهند م�صعود ر�صوانيان رهقي اأن عملية 

ت�صدير النفط االإيراين اإىل الهند لن تتغري 

باإن�صحاب الواليات املتحدة من االتفاق 

تاأثر  عدم  ���رشورة  اإىل  م�صرياً  النووي 

البلدين  بني  امل�صرتك  التعاون  م�رشوع 

يف ميناء جابهار بالقرار االأمريكي.

االأول  الهم  اأن  ه��و  ت��اأك��ي��ده،  ميكن  م��ا 

لرتامب، هو جلب املال ثم املال ثم املال 

تاريخه  منطلق  وم��ن  وه��و  ب��الده،  اإىل 

اأي  يف  يرتدد  لن  ناجح،  اأعمال  كرجل 

�صفقة، جتلب املال من دون حرب.. هو 

اإيران لي�صت  اأن احلرب مع  يعرف متاما 

اخلليج  م�صلحة  مطلقا  يهمه  وال  نزهة، 

)الفار�صي( اأو اأي دولة عربية اأخرى.

ورو�صيا  ال�صني  م��واق��ف  اأح�صينا  ل��و 

واالحت��اد  الالتينية  واأم��ريك��ا  والهند 

االأوروبي فقط، لوجدنا اأن اأكرث من ثلثي 

الكرة االأر�صية �صد ان�صحاب اأمريكا من 

االتفاق النووي مع اإيران و�صد العقوبات 

االأمريكية على طهران. 

كن القول اإن الرئي�س 
ُ

من هذه الزاوية مي

االأمريكي دونالد ترامب، جنح حتى االآن 

يف اأمر واحد مهم هو جعل بالده معزولة 

اأكرث من اأي وقت م�صى.

الرئيس األميركي دونالد 

ترامب، نجح حتى اآلن في 

أمر واحد مهم هو جعل 

بالده معزولة أكثر من أي 

وقت مضى
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هل ترّنح اإميان االأوروبيني باأ�ص�س النظام 

امل�صرتكة  وبالقيم  ال����دويل،  ال��ل��ي��ربايل 

للم�صالح التي جمعت اأوروبا اإىل الواليات 

اأ�صئلة  ال��ب��اردة؟  احل��رب  خ��الل  املتحدة 

اخل��رباء  اأروق����ة  يف  االآن  ت��ط��رح  ع��دي��دة 

ال�صبع  ال��دول  قمة  بعد  اال�صرتاتيجيني، 

»�صارلفوا«  يف  عقدت  التي  ال�صناعية 

املتحدة  الواليات  �صمت  والتي  الكندية، 

واإيطاليا  وبريطانيا  وفرن�صا  اأمل��ان��ي��ا 

واليابان وكندا، بعد اال�صتغناء عن ال�رشيك 

الثامن الرو�صي، وهي الدول التي ت�صتحوذ 

وحدها،  االأر���س  اإنتاج  ن�صف  نحو  على 

التجارة  من  املئة  يف  بثمانني  ومت�صك 

اأتى  يكون  قد  ها�س،  ريت�صارد  العاملية. 

ما  فهم  اإىل  االأق���رب  هي  التي  بالقراءة 

جرى يف ذهن ترامب: »اإّن اإ�صعاف النظام 

موقف   
ّ

تغري اإىل  يعود  ال��دويل  الليربايل 

الواليات املتحدة. 

ففي عهد الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، 

اإىل  تن�صم  اأال  املتحدة  ال��والي��ات  رت 
ّ
ق��ر

تن�صحب  واأن  لالأطل�صي،  العابرة  ال�رشاكة 

وهي  املناخ،  ح��ول  باري�س  اتفاقية  من 

التجارة  اتفاقية  من  باالن�صحاب  د 
ّ
تهد

ولعل  )نافتا(.  وكندا  املك�صيك  مع  احل��رة 

بروز  »الكاوبوي«  ظهر  ق�صمت  التي  الق�صة 

اأقطاب مناف�صة للواليات املتحدة على امل�صتوى االقت�صادي 

الداخلية  اأمريكا،  اأ�صواق  من  كبرياً  جزءاً  خطفت  والتجاري، 

والعاملية، مل�صلحة ال�صني واأوروبا واليابان، واأدت اإىل تفاقم 

اإىل تراكم العجز التجاري  كبري يف ميزان املدفوعات، واأدى 

دوالر  مليار   566 من  اأكرث   2017 العام  بلغ  الذي  اخلارجي 

مل�صلحة االحتاد االأوروبي وال�صني.

ال�صري بني االألغام التي و�صعها ترامب،   االأ�صئلة هنا حتاول 

تتجه  ما  بقدر  االأجوبة  تتهرب من  ال  القمة، وهي  وبعد  قبل 

نحو مقاربة واقعية ومو�صعية متزامنة مع قمة »�صنغهاي« 

اإيران  ال�صني بح�صور  التي عقدت يف مدينة »كينغاداو« يف 

ان�صحاب  ع�صية  وذل��ك  فيها.  مراقب  كع�صو  »ال�صاخب«، 

الهند  بح�صور  كما  مع طهران.  النووي  االتفاق  من  وا�صنطن 

جني  �صي  ال�صيني  الرئي�س  اأ�صاد  وقد  مرة،  الأول  وباك�صتان 

بينغ، ونظريه الرو�صي فالدميري بوتني، بتو�صيع التكتل االأمني 

االإقليمي )منظمة �صنغهاي للتعاون(، وذلك خالل قمة ات�صمت 

با�صتعرا�س للوحدة يتناق�س مع ما جرى من قمة جمموعة 

ال�صبع من خالفات، وا�صتقبل الرئي�س ال�صيني قادة باك�صتان 

قمة  فيها  يح�رشان  مرة  اأول  يف  خا�صًا«  »ا�صتقبااًل  والهند 

»منظمة �صنغهاي للتعاون«، بعدما ان�صم البلدان اإىل املنظمة 

العام املا�صي.

»�صنغهاي«،  يف  وطهران  بكني  بني  الثنائية  اللقاءات   
ّ
وُتعد

واالتفاقات املوقعة عامل دفع كبري لتعميق التعاون ال�صيني 

الرئي�س  وو�صف  التجاري.  املجال  يف  �صيما  وال  االإي���راين، 

ب�»التعاون  البلدين  بني  العالقات  روح��اين  ح�صن  االإي��راين 

اً 
ّ
اال�صرتاتيجي« الذي اأكد اأنه »�صي�صتمر يف كل املجاالت«، عاد

ال�صني »ال�رشيك التجاري االأول الإيران يف ال�صنوات االأخرية«. 

وبح�صب ما نقلت وكالة االأنباء االإيرانية، فاإن الرئي�س ال�صيني 

امل�رشيف  التعاون  »دور  اإىل  روحاين  مع  اللقاء  تطرق خالل 

وا�صتخدام العملة املحلية يف تطوير التعاون الثنائي«، موؤكداً 

كامل«.  ب�صكل  بينهما  املربمة  العقود  »تنفيذ  بالده  اعتزام 

تفاهم  مذكرة  اأبرزها  للتعاون،  وثائق  اأربع  اجلانبان  ووقع 

للتعاون التقني يف املجال املايل وامل�رشيف، ومذكرة تفاهم 

للتعاون يف اإطار »م�رشوع احلزام والطريق« ال�صيني العمالق. 

قمتان عالميتان:
»السبع« تترنح.. و»شنغهاي« ُتهرول
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تحقيق

تنفيذها وما يواكبه من دخول عملة �صعبة 

اإىل لبنان. 

أزمة قاسية
رئي�س جتمع رجال  ال�صياق يرى  ويف هذا 

االأعمال اللبنانيني الدكتور فوؤاد زمكحل اأن 

 يف واحدة من اأ�صعب الفرتات من 
ّ
لبنان مير

)حمليا  واالجتماعي  االقت�صادي  تاريخه 

حجم امل�صتثمرون 
ُ
واإقليميًا(، حيث ال يزال ي

عن  وال��دول��ي��ون،  االإقليميون  املحليون، 

�صلبًا  ينعك�س  ما  لبنان  يف  اال�صتثمارات 

علينا  وجب 
ُ
وي اللبناين،  االقت�صاد  على 

حيال  الت�صحيحية  ال��ت��داب��ري  نتخذ  اأن 

ال�صعف  نقاط  وت�صحيح  االأداء  �صعف 

على  البناء  تاأ�صي�س  بغية  اقت�صاداتنا،  يف 

النجاحات ونقاط القوة.

نقوال  لبنان  جت��ار  جمعية  رئي�س  اأم���ا 

�صما�س فريى: �رشورة اإر�صاء دولة القانون 

لبنان، وحماية احلريات،  واملوؤ�ص�صات يف 

للمواطنني  امل�رشوعة  احل��ق��وق  وت��اأم��ني 

جت�صيدا خلطاب الق�صم.

عرب  املعي�صي  االأ����رش  م�صتوى  حت�صني   �  

التوفيق بني الفاعلية االقت�صادية والعدالة 

االجتماعية، و�صوغ عقد اجتماعي جديد، 

العي�س  اإم��ك��ان  يتيح  ومن�صف،  متطور 

اإنعا�س   - لبناين.  م��واط��ن  لكل  ال��ك��رمي 

واإط��الق  كافة،  االإقت�صادية  القطاعات 

والواعدة  الرفيعة  التكنولوجيا  جم��االت 

الوافرة  العمل  لفر�س  ا�صتحداثا  بزخم 

واملجدية، وجلما لهجرة ال�صباب.

هل تنتصر الحكومة على األزمات 
المتراكمة؟

العام  القطاعني  ب��ني  ال�����رشاك��ة  ق��ان��ون 

واخلا�س لتعزيز هذه اال�صتثمارات.

اأي�صا عجزامليزان التجاري والذي  وهناك 

ال�صلبية  لتداعياته  فيه  اال�صتمرار  كن 
ُ

مي ال 

اللرية  وع��ل��ى  امل��دف��وع��ات  م��ي��زان  على 

اأن دعم قطاعي  اإىل  اإ�صافة  اللبنانية. هذا 

اأ�صا�صي  �رشط  هو  والتكنولوجيا  ال�صناعة 

خلف�س عجز امليزان التجاري.

من  االأعمال  مناخ  بتعزيز  نذكر  ذلك،  اإىل 

الن�صاط  وزي��ادة  االإ�صتثمارات  رفع  اأج��ل 

راأ�صها  اإجراءات على  االقت�صادي عرب عّدة 

وت�صهيل  حتفيزية،  �رشيبية  �صيا�صات 

بالق�صاء  الثقة  واإعادة  االإدارية  املعمالت 

اللبناين.

االأولويات،  اأوىل  الف�صاد  حماربة  وتاأتي   

العامة  املالية  يحرم  الف�صاد  ه��ذا  الأن 

يقول  كما  �صنويا،  الدوالرات  من  مليارات 

وهذا  حكيم،  اأالن  ال�صابق  االقت�صاد  وزير 

االأمر يحتاج اإىل اإجراءات بزيادة ال�صفافية 

ا خلق  يف التعاطي بال�صاأن العام ولكن اأي�صً

وطنية  هيئة  وخلق  االإلكرتونية  احلكومة 

ملحاربة الف�صاد.

ومع ذلك اأي�صا، ال ميكن ن�صيان الفقر الذي 

فيه  زادت  الذي  اللبناين  باملجتمع  يفتك 

2008 اإىل  العام  يف   28% ن�صبة الفقر من 

ناهيك   ،2017 العام  يف   31% من  اأك��رث 

للرثوات  ال��ع��ادل  التوزيع  يف  اخلّلل  عن 

اإن  اإذ  االقت�صاد.  �صاهمته يف 
ُ
م بح�صب  كٌل 

من  اأكرث  ميتلكون  اللبنانيني  من   0.3%
%50 من ثروات لبنان.

وقد اأ�صبح حاجة ما�صة اإقرار جمموعة من 

للق�صاء  املناف�صة  قانون  ومنها  القوانني 

ي�صمن  م��ا  االأ���ص��واق  يف  االإح��ت��ك��ار  على 

ا�صتقرارا يف االأ�صعار ومزيدا من اال�صتهالك 

مع رفع الناجت املحّلي االإجمايل.

وق����د ا���ص��ت��ب�����رش ال��ك��ث��ري م���ن اخل����رباء 

االقت�صاديني واأ�صحاب االأعمال خريا من 

موؤمتر �صيدر 1، جلهة اآفاق واعدة اإذا ما مّت 

احلكومة  قدمتها  التي  االلتزامات  تطبيق 

تتمّثل  االآفاق  هذه  يل. 
ّ
الدو امُلجتمع  اأمام 

 
ّ
�صيتم التي  اال�صتثمارات  من  الكبري   

ّ
بالكم

ال�صعي  بني  �صا�صع  البون  اأن  يف  �صك  ال 

�صكلها  كان  اأيًا  العتيدة  احلكومة  لت�صكيل 

واأع�صاوؤها،  اأو طال اأمد والدتها اأم ق�رش، 

وبني النظرة اإىل االقت�صاد اللبناين املاأزوم 

بكل قطاعاته االإنتاجة واخلدماتية. ولكي 

نهج  تغيري  يجب  تفاوؤلية  النظرة  ت�صبح 

مع  التعامل  يف  امل�����ص��وؤول��ني  وت��ع��اط��ي 

يف  بع�صها  م��ن  تتنا�صل  التي  االأزم���ات 

باتت  حتى  احلياتية،  امليادين  خمتلف 

الر�صمي  االإهمال  ب�صبب  للحل،  قابلة  غري 

من قبل احلكومات املتعاقبة، واملناكفات 

االأمني،  اال�صتقرار  واهتزازات  ال�صيا�صية 

وتغليب امل�صالح ال�صخ�صية على امل�صلحة 

العامة. 

العتيدة  احلكومة  م��ن  املطلوب  ه��و  م��ا 

لتعزيزعنا�رش االأمل بتغيري الواقع املاأزوم 

ناجعة  حلول  بابتداع  البدء  عرب  الراهن 

لالأزمات االقت�صادية، اإذ اإن املنطق يقول: 

اأن  عليه  احل��ف��رة  م��ن  اخل���روج  يريد  »م��ن 

يوقف احلفر«. 

هذه  لت�صكيل  الوقت  يطول  اأال  اأمل  وعلى   

ما  اإىل  ا�صتنادا  التاأكيد،  ميكن  احلكومة، 

طرحته وتطرحه الهيئات االقت�صادية من 

االقت�صادية،  للقطاعات  لو�صع  تو�صيف 

يطبع  ال��ذي  واجلمود  تراجعها،  واأ�صباب 

�صناعية  م��ن  ال��ق��ط��اع��ات  ه���ذه  معظم 

وجتارية وخدماتية، ميكن التذكري ببع�س 

»اأجندة«  لت�صمينها  املعروفة  �صبه  احللول 

»جنتها«  �صيدخل  التي  العتيدة  احلكومة 

كثري من اأ�صحاب االأعمال واملال يتوجب 

عليهم فر�س امللفات االقت�صادية واملالية 

جمل�س  اأع��م��ال  ج��دول  على  ة 
ّ
بقو نف�صها 

الوزراء، وخو�س »املعارك«. 

أزمات ومشكالت ملّحة
االقت�صادي  لبنان  لو�صع  الهادىء  امل�صح 

وامل�صكالت  االأزم��ات  من  عدد  اإىل  يوؤ�رش 

ملحة،  من  اأكرث  معاجلتها  اأ�صبحت  التي 

التي  االإ�صتثمارات  غياب  مقدمها  ويف 

اأي منو  كن للبنان ت�صجيل 
ُ

من دونها ال مي

تفعيل  ياأتي  االإط��ار  هذا  ويف  اإقت�صادي. 
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بينما رئي�س جمعية ال�صناعيني ي�رشح يف 

ال�صكل  على  القطاع  معاناة  منا�صبة  كل 

القطاع  اأن  اأح���د  على  يخفى  االآت����ي:«ال 

املا�صية  ال�صنوات  خ��الل  مر  ال�صناعي 

ن�صبة  تراجع  فعانى  االأخ��رى،  تلو  باأزمة 

يف  دوالر  املليار  تخطت  التي  ال�صادرات 

يف  ال�رشعية  غري  واملناف�صة  �صنوات،   3
جميعها  العوامل  وهذه  واالإغ��راق.  الداخل 

اأدت اإىل اإقفال 388 م�صنعا.

ال�صناعيني  ه��م��وم  اإىل  بالن�صبة  اأم���ا 

فتتلخ�س مبطالب عديدة نذكر منها:

مبداأ  واتباع  والتقليد  االإغ��راق  مكافحة   �

املعاملة باملثل مع الدول التي تربطنا بها 

معاهدات تبادل جتاري.

� م��ع��اجل��ة وم��ك��اف��ح��ة امل��وؤ���ص�����ص��ات غري 

اللبناين  االأرا�صي  على  املنت�رشة  ال�رشعية 

كافة والتي تهدد ا�صتمرارية م�صانعنا.

جلهة  الداخلية  ال�صوق  على  الرتكيز   �  

احلفاظ على و�صعنا فيها والتو�صع اأكرث.

� فر�س ر�صوم وقائية على ال�صلع املناف�صة 

ملنتجاتنا اللبنانية.

� حتفيز ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية عرب 

اإقرار برنامج دعم الت�صدير.

اإع��ط��اء  العراقية  احلكومة  م��ن  الطلب   �

غرار  على  لبنان  من  لال�صترياد  االأف�صلية 

ما اأقرته لالأردن.

� معاجلة اأكالف الطاقة املكثفة عرب اإن�صاء 

ت�صتخدم  التي  ال�صناعات  لدعم  �صندوق 

الطاقة املكثفة.

التجاريني  ال�����رشك��اء  م��ع  التفاو�س   -

الوطنية  منتجاتنا  الإع��ط��اء  االأ�صا�صيني 

االأف�صلية لزيادة �صادراتنا اإىل اأ�صواقهم.

- مطالبة املنظمات الدولية وكل اجلهات 

ال�صوريني  للنازحني  االإم��دادات  توفر  التي 

م�صرتياتها  يف  االأول���وي���ة  تعطي  ب���اأن 

ا�صترياد  من  ب��دال  اللبنانية،  للمنتجات 

معظم هذه ال�صلع من اخلارج.

ك���ل ه����ذه امل��ت��ط��ل��ب��ات وال�����ص��ع��وب��ات 

اأمام  املقبلة  احلكومة  ت�صع  االقت�صادية 

كٍم هائل من التحديات املتفاقمة والناجتة 

�صنوات  م��دى  على  اتبعت  �صيا�صات  من 

اأ�صبه مبر�س ع�صال  اأ�صحت  طويلة، حتى 

يعاين منه االقت�صاد اللبناين. ما يعني اأن 

املطلوب من احلكومة املقبلة جهوداً جبارة 

تعيد االإقت�صاد اىل �صّكة النهو�س وحتييده 

للعوا�صف  تداعيات  اأي  عن  االإمكان  قدر 

النهو�س  اأن  علمًا  املنطقة.  يف  القائمة 

باالإقت�صاد لن يكون خياراً اأمام احلكومة، 

بل اأمراً �رشوريًا وم�صرييًا يقي لبنان من 

�صقوط حمّتم اإقت�صاديًا واجتماعيًا.

أصبح إقرار مجموعة من 

القوانين ومنها قانون 

المنافسة للقضاء على 

اإلحتكار في األسواق حاجة 

ماسة، إذ إنه يضمن استقرارا 

في األسعار ومزيدا من 

االستهالك مع رفع الناتج 

المحّلي اإلجمالي.

قطع دابر الف�ساد
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تحقيق

اإىل  االإ���ص��ارة  مع  اخلا�صة،  االإ�صتثمارات 

النمو  على  االأكرب  التاأثري  له  االإ�صتثمار  اأن 

م��ن خ���الل مفعول  ال��ك��ل��ي  االأق��ت�����ص��ادي 

فلبنان   . عام  ب�صكل  اال�صتثمار  م�صاعف 

اال�صتثماراخلا�س  ن�صبة  رفع  اإىل  بحاجة 

االإجمايل من  املحلي  االأجمايل  الناجت  اإىل 

عن  يقل  ال  ما  اإىل   2017 ع��ام  يف   %  20
 %  31 بلغ  قد  االأفق. بعدما كان  % يف   33
بذلك  ليولد  االأقليمية  االأ�صطرابات  قبيل 

دوالرمن  مليار   20 قدره  �صنويًا  متو�صطًا 

ال�صنوات  غ�صون  يف  اخلا�س  االإ�صتثمار 

اإىل منو  اخلم�س املقبلة. يتبع ذلك احلاجة 

 7 بن�صبة  اخلا�س  االإ�صتهالك  يف  �صنوي 

اأف�صل من قبل  ا�صتهالكي  %مدفوعًا بنمط 
اأكرب  عدد  توافد  ومن  املقيمني  اللبنانيني 

التح�صن  اللبنانيني غري املقيمني ومن  من 

الن�صبي للن�صاط ال�صياحي. 

نمو الصادرات
ال�صعيد  »ع��ل��ى  ان���ه  ال��ت��ق��ري��ر  واع���ت���رب 

�صنوي  منو  تاأمني  هو  املطلوب  اخلارجي، 

تراجع  بعد   %  15 بن�صبة  ال�صادرات  يف 

ال�صنوات  مدى  على  ال�صادرات  يف  �صايف 

اقتصاد لبنان الواهن يواجه تحديات النهوض!

ا�صالحية طموحة يف باري�س لكن التحّدي 

يكمن يف تنفيذ هذه االأجندة التي ميكن اأن 

تواجهها عراقيل �صيا�صية داخلية.

وميكن اإعتبار اإن التحدي االأقت�صادي االأبرز 

يف يومنا هذا يكمن يف احلد من حلقة النمو 

يف  �صنوي  منو  اأعقاب  يف  ال�صيما  البطيء 

االإجمايل احلقيقي مبتو�صط  املحلي  الناجت 

قدره 1،8 خالل ال�صنوات ال�صبع االأخرية.

ما يطرح �صوؤال حول كيفية رفع منو الناجت 

م�صتواه  من  احلقيقي  االإج��م��ايل  املحلي 

% يف   5 يقارب  �صنوي  اإىل متو�صط  احلايل 

ال�صنوات اخلم�س املقبلة لالإنتقال اإىل دورة 

اإقت�صادية اأكرث فعالية وانتاجية؟

الف�صلي  التقرير  عر�س  االإط���ار،  ه��ذا  يف 

لبنك عودة منوذج ماكرو_اقت�صادي يدمج 

متطلبات  مع  احلقيقي  القطاع  متطلبات 

القطاع اخلارجي ومتطلبات القطاع العام 

ومتطلبات  النقدي  القطاع  ومتطلبات 

القطاع امل�رشيف لل�صنوات اخلم�س املقبلة.

تحفيز اإلستثمارات
امل��ح��وري  ال��ت��ح��دي  «اإن  التقرير  وراأى 

حتفيز  يف  يكمن  النمو  حتفيز  �صبيل  يف 

جنح عام 2018 يف ف�صله االول يف اإر�صاء 

حمتمل  اأقت�صادي  نهو�س  يف  امل  ب��وادر 

�س 
ّ

املخ�ص »�صيدر«  موؤمتر  بنجاح  مدفوعًا 

لدعم لبنان والذي ا�صتح�صل على مايناهز 

الدولية  التعهدات  دوالرم��ن  مليار   11،5
يف  التحتية  البنى  تاأهيل  اإع��ادة  لتمويل 

للقدرة  خا�صعا«  ذلك  الي��زال  واإن  البالد، 

بها  األتزمت  التي  لالإ�صالحات  التنفيذية 

احلكومة اللبنانية .

الدولية  امل��وؤمت��رات  ���ص��اأن  م��ن  اأن  �صك  ال 

ناجحة  كانت  اأنها  يبدو  والتي  الداعمة 

ن�صبيًا اأن تر�صل ا�صارات اإيجابية اإىل جمتمع 

اال�صتثمار واال�صواق واأن ت�صاهم يف تعزيز 

املدى  يف  امل��ايل  لبنان  �صمود  مات 
ّ
مقو

املنظور.اإال اأن هذا يبقى غري كاف لالنتقال 

الذي  الواهن  االأقت�صادي  النمو  من مرحلة 

ونيف  �صنوات  �صبع  منذ  لبنان  ي�صهده 

طال  ال��ذي  االأقت�صادي  النمو  مرحلة  اإىل 

اإ�صالحات هيكلية  اإذ يتطلب ذلك  انتظاره. 

من  والتي  تاأجيلها  طال  ومالية  وبنيوية 

االأقت�صادي  لبنان  ا�صتقرار  متتني  �صاأنها 

الدولية.  املوؤمترات  بعد  ما  مرحلة  خالل 

باأجندة  التزمت  احلكومة  اأن  ف�صحيح 
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ملحوظ  ازدي���اد  فعقب  املا�صية.  ال�صبع 

�صنوات  ال�صبع  خالل  التجاري  العجز  يف 

اخلارجي  احل�صاب  مع�صلة  تعود  املا�صية 

العجوزات  فاقمتها  والتي  الواجهة،  اإىل 

املتتالية يف ميزان املدفوعات مبقدار 9،6 

مليار دوالر خالل ال�صنوات ال�صت املا�صية. 

من ال�رشوري اأتخاذ تدابري لتعزيز االإنتاج 

نحو  امل��وج��ه��ة  ال�صلع  وحت��ف��ي��ز  امل��ح��ل��ي 

للحد  لالإ�صترياد  البديلة  وال�صلع  الت�صدير 

اليوم ن�صبة  الذي يبلغ  التجاري  العجز  من 

االجمايل.  املحلي  الناجت  %من   31 تناهز 

يف هذا ال�صياق، من املهم حت�صني وتو�صيع 

ال�صادرت  لدعم  القائمة  ال��ربام��ج  نطاق 

وا�صتحداث برامج حتفيزية جديدة وحمالت 

ذات  القطاعات  نحو  تتوجه  ترويجية 

القيمة امل�صافة العالية والتي تتمتع بن�صب 

القيمة امل�صافة  اإىل  االإ�صتثمار  متدنية من 

الناجمة عنه.

تحسين البنى التحتية
النمو  »متطلبات  ان  اىل  التقرير  وا���ص��ار 

حت�صن  تاأمني  تق�صي  املرتفع  االقت�صادي 

وذلك  االأ�صا�صية  التحتية  للبنى  تدريجي 

يحتاج  اإذ  من��و.  هكذا  متطلبات  ملالقات 

يف  النا�صىء  ال��وه��ن  معاجلة  اإىل  لبنان 

احتياجات  مع  االأ�صا�صية،  التحتية  البنى 

مثل  عدة  قطاعات  يف  مهمة  الإ�صتثمارات 

واملوا�صالت  واالإت�صاالت  النقل  و  الطاقة 

ن�صبة  تت�صاعف  اأن  فاملطلوب  وامل��ي��اه. 

االأجمايل  الناجت  اإىل  االأ�صتثماري  االإنفاق 

ما يقل عن 2 % لي�صل اإىل اأكرث من 4 % يف 

االأفق، وهي تبقى اأقل من متو�صط االأ�صواق 

النا�صئة والبالغ 6 %. اإن التحدي االأ�صا�صي 

املجال  ه��ذا  قي  احلكومة  تواجهه  ال��ذي 

التحتية  البنى  حاجات  تاأمني  يف  يكمن 

�صلبًا على و�صعية  تاأثر  اأن  االأ�صا�صية دون 

ي�صكل  هنا  ومن  البالد،  يف  العامة  املالية 

هذا  على  اأ�صا�صيًا  مفتاحًا   CIP ال  جناح 

ال�صعيد.

المالية العامة
ووجد التقرير ان «اأو�صاع املالية العامة ال 

االأقت�صادي  النمو  اأمام  عائقًا  ت�صكل  تزال 

ن�صب  ان  من  الرغم  فعلى  االأج���ل،  طويل 

امل�صتويات  من  اأقل  التزال  العامة  املالية 

القيا�صية التاريخية، اإال انها تعترب مرتفعة 

اأن  باملقارنة مع املعايري العاملية، بحيث 

اليوم   %  150 اإىل  ت�صل  املديونية  ن�صبة 

اأعلى ن�صبة يف العامل مع ن�صبة  وهي ثالث 

يف العجز املايل العام تناهز8 %من الناجت 

االأول  الع�رش  بني  وهي  االأجمايل  املحلي 

جمل�س  يقر  اأن  هنا  فاملطلوب   . العامل  يف 

�صاأنها  من  التي  العامة  املوازنات  النواب 

اأن تخف�س النفقات اجلارية يف �صبه غياب 

ت�صخم لالأ�صعار بينما ترفع تدريجيًا ن�صبة 

االإجمايل من  املحلي  الناجت  اإىل  االإيرادات 

 ،2020 اأف��ق  يف   %  23 ح��وايل  اإىل   %  19
علمًا اأن امل�صتوى ال�صائد قبيل ال�صطرابات 

االإقليمية كان يقارب 22 %.

نمو اإلقراض المصرفي
ولفت التقرير اىل انه »على م�صتوى التمويل 

املذكورة  املتطلبات  حتقيق  اإن  امل�رشيف 

يف  النمو  م��ن  اأدن���ى  ح��د  يتطلب  �صابقًا 

بقيمة  العام  للقطاع  امل�رشيف  االقرا�س 

منو  اإىل  اإ���ص��اف��ة  �صنويًا  دوالر  مليار   2
االإقرا�س امل�رشيف للقطاع اخلا�س بقيمة 

االإقرا�س  )خا�صة  �صنويًا  ملياردوالر   5،5
العملة  ت�صتعيد  حتى  اللبنانية  ب��ال��رية 

اأن  بعد  اإق��را���س  ك���اآدات  دوره��ا  املحلية 

ووحدة  للتبادل  كو�صيلة  دورها  اأ�صتعادت 

ح�صاب وعملة ادخار(. اإن حتقيق مثل هذه 

امل�رشيف  التمويل  �صعيد  على  االأرق���ام 

بن�صبة  امل�رشفية  الودائع  يف  منو  يتطلب 

حتليل  ف��اإن  هنا  �صنويًا.من   %  6 تناهز 

اإىل  ي�صري  النقدية  للكتلة  املقابلة  املجامع 

يقارب  ما  املدفوعات عقب  حت�صني ميزان 

وذلك  ال�صافية  العجوزات  من  قرن  ن�صف 

�صعيد  على  املطلوبة  النمو  ن�صب  لدعم 

من  ذلك  يتطلب  ما  مع  امل�رشفية  الودائع 

الوافدة  االأموال  تدفقات  يف  �صنوية  زيادة 

بن�صبة ال تقل عن 14 %�صنويا».

المطلوب إجماع سياسي
دقيق  «حتليل  ان  اىل  التقرير  وخل�س 

والقطاع  احلقيقي  القطاع  ملتطلبات 

املايل ي�صري اإىل اأن حتقيق منو قي الناجت 

%�صنويًا ممكن   5 بن�صبة  املحلي احلقيقي 

من الناحية التقنية يف ال�صنوات القادمة، 

داخليًا  �صيا�صيًا  اإجماعًا  يتطلب  اأنه  غري 

الهيكلية  االإ���ص��الح��ات  عجلة  واإط���الق 

ال�صلع  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  لتحفيز  امل��رج��وة 

لالإقت�صاد  التناف�صية  وتعزيز  واخلدمات 

الثقة  عامل  حت�صني  جانب  اإىل  اللبناين 

حتقيق  «اإن  التقرير  واعترب  ع��ام.  ب�صكل 

مثل هذا ال�صيناريو اإىل جانب اال�صالحات 

املرجوة من �صاأنه اأن يحد من االختالالت 

االإقت�صاد  اله�صا�صة يف  وعنا�رش  القائمة 

ال��ل��ب��ن��اين، وي��ع��زز االإ���ص��ت��ق��رار امل��ايل 

االإنتقال  ويوؤمن  البالد  يف  واالإقت�صادي 

اإىل  االإقت�صادي  الوهن  حقبة  من  ال�صل�س 

م�صتوى  يف  التدريجي  ن 
ّ
التح�ص حقبة 

املعي�صة ب�صكل عام.

قرو�ض االنقاذ
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ن�صاطات �صناعية

ال زال القطاع ال�صناعي يقوم بخطوات 

ومواجهة  ال�صعوبات  تذليل  نحو  جدية 

تهدف  ط���روح���ات  ع��رب  ال��ت��ح��دي��ات، 

للموؤ�ص�صات  االأع��م��ال  بيئة  لتح�صني 

ال�صناعية ال�صغرية واملتو�صطة وزيادة 

انتاجيتها و�صادراتها.

وزارة  اأح���ال���ت  االإط������ار،  ه���ذا  ويف 

لرئا�صة  العامة  االأمانة  اإىل  ال�صناعة 

هيئة  »ان�صاء  اقرتاحها  ال��وزراء  جمل�س 

ا�صت�صارية للحوار الوطني بني القطاعني 

حت�صني  مهمتها  واخل���ا����س  ال���ع���ام 

ال�صناعية  للموؤ�ص�صات  االأعمال  بيئة 

ال�صغرية واملتو�صطة وزيادة انتاجيتها 

منتجاتها  م�صتوى  ورفع  و�صادراتها 

وت�صويقها من خالل مفهوم التخ�ص�صية 

ويف  لبنان  داخل  التكاملي  والت�صنيع 

على  ة«، 
ّ
متو�صطي  – االورو  املنطقة 

قرار  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  ي�صدر  اأن 

القطاع  تنمية  »بهدف  الهيئة  ت�صكيل 

ال�صناعي يف لبنان ومواجهة التحديات 

واالقليمية  ال��داخ��ل��ي��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 

والدولية، وانطالقًا من الروؤية التكاملية 

»لبنان  ال�صناعة  وزارة  و�صعتها  التي 

تفعيل  اإىل  الهادفة   »2025 ال�صناعة 

العام واخلا�س  القطاعني  ال�رشاكة بني 

ملا فيه امل�صلحة العامة.

الهيئة،  �صمن  توجيهية  جلنة  وتت�صّكل 

تتوىّل:

ر�صم �صيا�صات احلوار وتوجهاته بني 

القطاعني العام واخلا�س.

وا�صدار  احل��وار  متطلبات  متابعة 

النتائج  لتحقيق  الالزمة  التو�صيات 

املرجوة.

والهيئات  املنظمات  مع  التوا�صل 

الالزمة  التغطية  تاأمني  بهدف  املمولة 

تنمية  ب��ه��دف  احل����وار  ه���ذا  ملتابعة 

ال�صناعة ودعم ال�صادرات.

اجلهات  م��ع  التعاون  ق��ن��وات  فتح 

متو�صطية  واالورو  العربية  املعنية 

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 

الديبلوما�صية  وبعثاتها  واملغرتبني 

على  التجاري  التبادل  تعزيز  بهدف 

اأ�ص�س تكاملية.

االطالع على اأعمال اللجان القطاعية 

واق��رتاح��ات��ه��ا الت��خ��اذ ال��ت��و���ص��ي��ات 

املنا�صبة ب�صددها.

ون�صو�س  قوانني  م�صاريع  اقرتاح 

لتفعيل اأهداف الهيئة.

معلومات  ت��ب��ادل  ع��الق��ات  بناء 

وعالقات جتارية مع الهيئات ال�صناعية 

االأ�صواق  لتطوير  االأجنبية  البلدان  يف 

وعالقات االنتاج امل�صرتك.

املعايري  لتطبيق  ال�صناعيني  توجيه 

يف االنتاج املطلوبة من اأجل الت�صدير.

برنامج الليرة
ال�صناعة  وزي��ر  ق 

ّ
تطر اآخ��ر،  �صياق  ويف 

ح�صني احلاج ح�صن اىل اأهمية و�صع روؤية  

وج��وب  اىل  م�صرياً  �صاملة،  اقت�صادية 

االقت�صادي  القرار  اأ�صحاب  على  ال�صغط 

للملفات  م��ق��ارب��ت��ه��م  يف  امل��خ��ط��ئ��ني 

هذه  يف  النظر  ليعيدوا  االقت�صادية، 

املقاربة ونعمل على بناء اقت�صاد منتج.

»الصناعة« تقترح انشاء هيئة حوار بين القطاعين العام والخاص

والحاج حسن يدعو للضغط على أصحاب القرار وبناء اقتصاد منتج

الحاج حسن متحدثًا في المنتدى الدولي الثالث في جامعة القديس يوسف
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واعترب احلاج ح�صن خالل رعايته، حفل 

اجلامعي  لل�صباب  الدعم  جوائز  توزيع 

ال�صناعية  البحثية  امل�صاريع  ع��ن  

يف  االأب��ح��اث  م�صتوى  ان   ،2018 لعام 

اجلامعات امل�صاركة قد تطور. كما الحظ 

ا�صافة  مة، 
ّ
ومتقد طموحة  اأفكار  وجود 

ال�صناعيني.  م�صاركة  ن�صبة  ارتفاع  اىل 

الربنامج  ل 
ّ
يتحو اأن  »طرح  انه  وك�صف 

فيها  يجتمع  وط��ن��ي��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة  اىل 

واجلامعات  واخلا�س  العام  القطاعان 

وال�رشكاء احلاليون لتحقيق قفزة نوعية 

موؤ�ص�صية.«

التمّيز مفتاح التطور
املنتدى  ث احلاج ح�صن خالل 

ّ
كما حتد

االبتكار  ز: 
ّ
التمي نحو   « الثالث  ال��دويل 

نّظمته  الذي  االجتماعية«  وامل�صوؤولية 

ة العلوم يف جامعة القدي�س يو�صف، 
ّ
كلي

املفتاح  ه��و  ز 
ّ
»التمي ان  على  و���ص��دد 

خ�صو�صًا  واملناف�صة  ر 
ّ
والتطو للبقاء 

على  املناف�صة  فيه  اأ�صبحت  ع��امل  يف 

»عندما  وقال:  ة. 
ّ
احلد امل�صتوى من  هذا 

ز، فهو على م�صتويات 
ّ
التمي ث عن 

ّ
نتحد

ه 
ّ

واوج وموؤ�ص�صاتية.  وجماعية  فردية 

ال�صناعية  اإىل املوؤ�ص�صات  الدعوة دائمًا 

ز. فهو حاجة حقيقية ولي�س مطلبًا 
ّ
للتمي

كلفة  ارتفاع  ظّل  يف  خ�صو�صًا  معنويًا 

االنتاج وعدم قيام الدولة باأي حماية اأو 

اأبوابه  له  ز 
ّ
التمي االنتاج.  لعمليات  دعم 

من �صمنها االبتكار. واالبتكار هو اأحد 

�صلعًا  تنتج  اأن  اأي  ز، 
ّ
التمي م�صاديق 

مها 
ّ
لتقد �صلعة  اأ�صكااًل جديدة  اأو  جديدة 

لديه  االبتكار  وامل�صتورد.  للم�صتهلك 

م�صاكل عديدة منها اأن الدولة يف لبنان 

يف  لنف�صها  م�صتهلكة  بل  مبتكرة  لي�صت 

والعلمي.  واالجتماعي  ال�صيا�صي  ادائها 

اىل  بل  الياأ�س  اىل  يدفعنا  ال  هذا  ولكن 

العام  القطاعني  يف  ز 
ّ
والتمي االبتكار 

واخلا�س.«

امل�صوؤولية  اىل  »بالن�صبة  واأ���ص��اف: 

املجتمعية، فاإن هذا املفهوم ن�صاأ منذ 20 

30 �صنة الأن الراأ�صمالية وال�صيوعية  اىل 

االق��ت�����ص��ادي��ة  امل�����ص��ك��الت   
ّ

مل حت����ال

واالجتماعية، بل ن�صاأ عنهما جملة من 

واجل��وع.  الفقر  مثل  الكربى  الق�صايا 

منظمة  يف  �صنويًا  اجلر�س  يقرع  ولذلك 

وبح�صب  اجل��وع  �صد  العاملية  ال��ف��او 

ما  هناك  الدولية  املنظمة  اح�صاءات 

العامل. هناك  مليار جائع يف  يزيد عن 

ث��روات  اأ���ص��ح��اب  ب��ني  كبري  تناق�س 

م�صكلة  ن�صاأت  كما  وف��ق��راء.  �صخمة 

وهي  ال�صناعي  ر 
ّ
التطو نتيجة  اأخ��رى 

م�صادر  يف  والتدهور  البيئي  التلوث 

الرتبة وتلوثها و�صالمة  املياه و�صالمة 

الغذاء. ا�صافة اىل م�صكلة البطالة، هناك 

املتعلمني وم�صتوى  تراجع عدد  م�صكلة 

لبنان،  ويف  العربية  الدول  يف  التعليم 

عنها  ينجم  وما  االأمنية  امل�صكالت  اإىل 

من تف�ّصي املخدرات وجرائم اأخرى.« 

دور  عن  ال�صوؤال  يطرح  »هنا  و���ص��األ: 

املجتمعية؟  امل�صوؤولية  يف  ال�رشكات 

لكن  احلّل،  يف  امل�صاهمة  الإ�صتطاعتها 

واجب الدولة و�صع ا�صرتاتيجية متكاملة 

واالقت�صادية  االجتماعية  احللول  حول 

اأما  امل�صوؤولة،  هي  الدولة  واالأمنية. 

الدولة  على  تلتزم.  التي  فهي  ال�رشكات 

والقانونية  الت�رشيعية  االأطر  ت�صع  اأن 

واالع��ف��اء  املجتمعي  االل��ت��زام  ح��ول 

ال�رشيبي لل�رشكات التي تتبنى مفهوم 

االلتزام االجتماعي.«

واأع�����رب احل����اج ح�����ص��ن ع��ن ت��ق��دي��ره 

لل�رشكات التي اأظهرت التزامًا وم�صوؤولية 

جمتمعية، داعيًا اإىل تعميم هذا املفهوم 

واقت�صاديًا  اجتامعيًا  النا�س  مل�صاعدة 

وتاأمني فر�س العمل والتعليم لهم.

ز 
ّ
التمي م��ن  املطلوب  اأن  على  د 

ّ
و���ص��د

هو  املجتمعية  وامل�صوؤولية  واالبتكار 

والتنمية  النمو  يف  اال�صتدامة  تامني 

وموارد الطبيعة والبيئة.« 

�صليم  االأب  اجل��ام��ع��ة  لرئي�س  وك���ان 

ال��دك��ا���س ك��ل��م��ة، ق���ال ف��ي��ه��ا: »ت��وّف��ر 

االإلتزام  اأن�صطة  يو�صف  ي�س 
ّ
القد جامعة 

ة منذ 
ّ

 وخدمة املجتمع خا�ص
ّ
االإجتماعي

العام 2006، عام اندالع حرب اإ�رشائيل 

على لبنان. يف هذا العام، اأ�صبح االإلتزام 

�صات، حيث 
ّ
ا على املوؤ�ص

ً
 قائم

ّ
االإجتماعي

 
ّ
االإجتماعي لالإلتزام  ة 

ّ
من�ص اإن�صاء  مّت 

مل�صاعدة الالجئني والنازحني من جميع 

خالل  االأوق��ات،  من  وقٍت  ويف  الفئات. 

�صهر مّتوز 2006، مّت اإعداد ما ال يقّل عن 

يف  اجلامعة  مطابخ  يف  وجبة   10000
والهند�صة.  العلوم  حرم  يف  ة 

ّ
املن�صوري

تزال،  وال  نف�صها  ة 
ّ
العملي هذه  ت 

ّ
اإ�صتمر

هذا  نف�صه.  بالت�صميم  احلني،  ذلك  منذ 

ة اأن�صطة مثل 
ّ
العام، مّت و�صع برامج لعد

وقام  اآذار  �صهر  يف  مّتت  التي  التن�صئة 

وطالب   
ّ

اإداري وموّظف  معّلم   250 بها 

لتوفري  وعلمهم  وطاقتهم  وقتهم  بذلوا 

 ،
ّ
املدر�صي التعليم  جماالت  يف  التن�صئة 

 واالإن�صايّن مع ال�صباب، 
ّ
والعمل التنظيمي

ة.« 
ّ
لي

ّ
ة واالأو

ّ
ة الوقائي

ّ
وال�صح

 
ّ
االإجتماعي للعمل  كان  »اإذا  واأ�صاف: 

مكانته، فاإّن التنمية امل�صتدامة والدفاع 

حتتّل  والنبات  واحليوان  الطبيعة  عن 

اأعمالنا  معجمنا.  يف  ��زة 
ّ
مم��ي مكانة 

تطوير  نحو  تّتجه  اجلديدة  االأبنية  مع 

ا 
ً
اإعتبار وه��ك��ذا،  اخل�����رشاء؛  اجلامعة 

حترير   
ّ
�صيتم املقبل،  اأي��ل��ول  �صهر  من 

ي 
ّ
الطب احلرم  يف  اخل�رشاء  امل�صاحات 

ارات حيث ميكن ملوقف جامع 
ّ
من ال�صي

ارات 
ّ
ال�صي جميع  ي�صتوعب  اأن  كبري 

لطالب  اخل�����رشاء  امل�صاحات  وي���رتك 

».
ّ
احلرم اجلامعي

وّجه وزير الصناعة حسين 
الحاج حسن دعوة إلى 

المؤسسات الصناعية للتمّيز، 

اذ انه حاجة حقيقية وليس 

مطلبًا معنويًا خصوصًا في ظّل 

ارتفاع كلفة االنتاج وعدم 

قيام الدولة بأي حماية أو 

دعم 

يهدف اقتراح وزارة 
الصناعة بإنشاء هيئة 

استشارية للحوار الوطني بين 

اللقطاعين العام والخاص 

الى تحسين بيئة األعمال 

للمؤسسات الصناعية 

الصغيرة والمتوسطة وزيادة 

انتاجيتها وصادراتها 
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 اخرياً، وبعد �صنوات من املطالبة، اتخذت 

اىل حماية  �صجاعًا هدف  قراراً  احلكومة 

االإنتاج الوطني، وت�صمن القرار اإجراءات 

تتعلق ب�7 �صلع.

ون�س قرار جمل�س الوزراء على الطلب من 

الت�صدد يف  اجلهات املعنية يف اجلمارك 

البلدان  االأ�صناف امل�صتوردة من  مراقبة 

امل�صار  اإىل  اإلزاميا  حتويلها  عرب  كافة 

البي�س،  �صواين  كرتون  وه��ي:  االأحمر، 

وااللب�صة  الي��ر  والت�صت  التخديد  ورق 

منع  كما  كافة،  انواعها  على  اجلاهزة 

الأ�صباب  امل�صتعملة  االألب�صة  ا�صترياد 

بيئية. 

خوري
رائد  والتجارة  االقت�صاد  وزي��ر  واك��د 

للقرار  �صيا�صية  خلفية  »ال  ان  خ��وري 

التجارية  العالقات  امن��ا  اتخذ  ال��ذي 

اللبنانية الرتكية �صهدت اختالال كبريا 

يف امليزان التجاري: فمن جهة ي�صتورد 

لبنان من تركيا بحوايل املليار دوالر 

ر اإليها �صوى ب� 200 مليون د.اأ.  
َ
وال ي�صد

ومن جهة اخرى، ال يوجد اأي اتفاقيات 

لبنان  ان  بحيث  البلدين  بني  جتارية 

التجارة  اتفاقية  على  بعد  ي�صادق  مل 

احلرة بني البلدين«. 

وق���ال يف م��وؤمت��ر ���ص��ح��ايف ع��ق��د يف 

هذه  من  »بداأنا  ال�صناعيني:  جمعية 

احلكومة  يف  و�صن�صتمر  احل��ك��وم��ة 

املقبلة بالتغيري يف هيكلية اقت�صادنا 

ليتحول من اقت�صاد ريعي اىل اقت�صاد 

اج���راءات عدة  وذل��ك من خ��الل  منتج 

من  اللبنانية  الدولة  تتخذها  ان  ميكن 

لي�صخ  اخلا�س  القطاع  ت�صجيع  اجل 

ال�صناعة  قطاعي  يف  ا���ص��ت��ث��م��ارات 

تاأمني  اب��رزه��ا  لبنان  يف  واخل��دم��ات 

الدولة  قبل  من  ال�صلع  لبع�س  احلماية 

مثل  ح��واف��ر  اعطائها  ع��رب  اللبنانية 

�صبط  يجب  كما  �رشيبية.....  اعفاءات 

وغري  ال�رشعية  املعابر  عرب  التهريب 

ال�رشعية«.

واع��ت��رب ان »ال��ع��الج ي��ك��ون ع��رب عدة 

اجراءات: يف جمل�س الوزراء بداأنا بقرار 

حماية االنتاج وناأمل ان يكون م�صارا 

مع  بالتعاون  اأعددنا  وقد  للم�صتقبل، 

وزارة ال�صناعة ملفات ل� 25 �صلعة ميكن 

ان نتخذ بحقها اجراءات حلمايتها. وقد 

اال�صترياد  مبنع  ق��رارات  بداية  اتخذنا 

الأن احلكومة ال متلك بعد حق الت�رشيع 

اجلمركي لتفر�س ر�صوما جمركية«. 

تعد خطة  »ال��دول��ة  ان  واأع��ل��ن خ��وري 

اقت�صادية لتحدد من خاللها القطاعات 

تف�صيلية  قيمة   لديها  والتي  املنتجة 

وبعد  املناف�صة،  من  �صتمكنه  للبنان 

و�صع  �صيتم  القطاعات  ه��ذه  حتديد 

�صيا�صة لكل قطاع«. 

تكمل  ان  املقبلة  احلكومة  من  واأم��ل 

ان  ذل��ك  ���ص��اأن  م��ن  الأن  امل�صار  ب��ه��ذا 

يخلق تغيريا جذريا يف اقت�صادنا كما 

قطاعي  يف  اال�صتثمار  يتم  ان  متنى 

ال�صناعة واخلدمات وناأمل ان نطلعكم  

االقت�صادية  �صهرين على اخلطة  خالل 

والقطاعات التي يعتقد ان لبنان عنده 

ان  اىل  الفتا  فيها،  تف�صيلية   قيمة 

الوزراء  اىل جمل�س  �صرتفع  اخلطة  هذه 

و�صت�صدق يف جمل�س النواب، موؤكدا ان 

هذه اخلطة �صتو�صع قيد التنفيذ. 

الجميل
ثم كانت كلمة لرئي�س جمعية ال�صناعيني 

القطاع  بداية  فيها  هناأ  اجلميل  ف��ادي 

ال�صناعي واالقت�صاد اللبناين بقرار جمل�س 

الوطني،  االإنتاج  بحماية  االأخري  ال��وزراء 

نقلة  وي�صكل  الغيث  اول  نعتربه  »ال��ذي 

الوطنية،  امللفات  مع  التعاطي  نوعية يف 

ما  ان  اللبناين  العام  ال��راأي  اأم��ام  ونوؤكد 

الوطني قبل  انت�صار لالقت�صاد  حتقق هو 

ان يكون انت�صاراً لل�صناعة اللبنانية«.  

ُتقِدم  التي  وقال: »هذه هي املرة االوىل 

كهذا  �صجاع  ق��رار  على  احلكومة  فيها 

ان  ثقة  وكلنا  االإغ���راق  منع  اىل  يهدف 

بل  ناق�صة،  تبقى  ل��ن  امل��ع��اجل��ة  ه��ذه 

املعاجلات  توفري  حني  اىل  �صت�صتكمل 

لبقية املنتجات وعددها 25 �صبق وقدمنا 

الثقة  ملء  ولدينا  احلكومة،  اىل  ملفاتها 

باأن من اأخذ املبادرة ال�صجاعة واجلريئة 

وامل�صكورة لن يتاأخر عن ا�صتكمال املهمة 

الإن�صاف كل القطاعات ال�صناعية«. 

اأكد  جنم  نزيه  للنائب  مداخلة  كانت  ثم 

فيها ان القطاع ال�صناعي لن يرتك وحيدا 

بعد اليوم بوجود 14 �صناعيا يف املجل�س 

النيابي، ولن يبقى االقت�صاد الريعي هو 

امل�صيطر يف لبنان.  

الحكومة تّتخذ قرارًا بدعم المنتجات الوطنية .. »الصناعة« تنتصر 
خوري: التحّول نحو اإلقتصاد المنتج انطلق

ن�صاطات �صناعية

المشاركون في المؤتمر الصحافي في جمعية الصناعيين
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المجموع تجديد رخصة 
استثمار

تجديد رخصة  
انشاء

استثمار انشاء واستثمار انشاء

2،292 2 87 541 580 1،082 املجموع

ب���ل���غ ع�����دد ال����ق����رارات 

بالرتاخي�س  املتعلقة 

للم�صانع  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 

على انواعها خالل العام 

وقد  ق���راراً   652  ،2017
�صجل خالل ت�رشين االول 

العدد االكرب منها  �صدور 

ال��ع��دد  ام���ا  ق�����راراً(   92(

خالل  �صجل  فقد  االدن��ى 

�صهر ايلول )8 قرارات(.

عدد  ان  اىل  اال�صارة  مع 

ق���رارات االن�����ص��اء خالل 

املا�صية  اع��وام  اخلم�صة 

بلغ الف و 82 قراراً وبلغ 

ع���دد ق�����رارات االن�����ص��اء 

هذه  خ��الل  واال�صتثمار 

الفرتة 580 قراراً كما بلغ 

اال�صتثمار  ق���رارات  ع��دد 

 541 عينها  الفرتة  خالل 

قراراً،

لتجديد  بالن�صبة  ام���ا 

بلغ  فقد  ان�صاء  رخ�صة 

الفرتة  عددها خالل هذه 

87 قراراً ومت ا�صدار خالل 
ال���ف���رتة ع��ي��ن��ه��ا ق���راري 

جتديد رخ�صة ا�صتثمار.

االم���ر ال���ذي م��ف��اده ان 

الإن�صاء  ال�صنوي  املعدل 

بعد  م�صنعًا   440 بلغ  امل�صانع  وا�صتثمار  وا�صتثمار  وان�صاء 

حذف قرارات جتديد رخ�صة االن�صاء واال�صتثمار.

حمافظة  يف  جلت 
ُ

�ص ال��ق��رارات  م��ن   %  39.3 ان  وي��الح��ظ 

قراراً(،   95( املنت  االكرب منها يف ق�صاء  العدد  لبنان،  جبل 

ان�����ص��اء  م��ن��ه��ا   % و25 

بالن�صبة  اما  وا�صتثمار، 

الفئة  فت�صدرتها  للفئة 

قرارات،   104 ب�  الرابعة 

االكرب  العدد  �صدر  وقد 

االأول،  ت�رشين  �صهر  يف 

البقاع  حمافظة  تليها 

من   %  27.6 ب�ن�صبة 

االكرب  العدد  ال��ق��رارات، 

زحلة  ق�صاء  يف  منها 

 % و37.8  ق����راراً(،   81(

فمحافظة  ان�صاء،  منها 

بن�صبة  ال�صمايل  لبنان 

املناطق  %.ومن   14.4
�صجلت  التي  ال�صناعية 

م��ل��ح��وظ��ًا من  ع������دداً 

ال���ق���رارات ف��ق��د ب��رزت 

ق���راراً،   19( ال�صويفات 

ا���ص��ت��ث��م��ار،  م��ن��ه��ا   6
الفئات  م��ن  وق��رارات��ه��ا 

ال���ث���ان���ي���ة وال��ث��ال��ث��ة 

حو�س  وزحلة  والرابعة( 

 15( ارا����ص���ي  االم�����راء 

و6  ان�صاء  منها   6 قراراً، 

ال��ع��دد  ا�صتثمار  منها 

الفئة  م��ن  منها  االك��رب 

الرابعة(.

ان��ه  اىل  اال����ص���ارة  م���ع 

ل163  ت�صوية  طلب  قرارات   6 ا�صدار   2017  ، العام  خالل  مت 

تنبيه ل  3 قرارات  و  م�صنعًا يعملون دون ترخي�س نظامي، 

م�صنعًا  ل59  موؤقت  اقفال  قرارات   7 و  خمالفًا  م�صنعًا   275
خمالفًا، مل ترد تفا�صيلها يف هذا التقرير.

»جبل لبنان« في المرتبة األولى تليها »البقاع« ثم »لبنان الشمالي«
652 ترخيص صناعي في عام 2017

المصدر: وزارة الصناعة مصلحة المعلومات الصناعية

مقارنة عدد قرارات الترخيص الصناعية خالل االعوام 2015 – 2016 – 2017 

توزيع قرارات الترخيص الصناعية بحسب نوع الترخيص خالل عامي 2016 – 2017
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من �صهر اإلى �صهر

تر�صيد  لبنان  على  يتوجب 

االإنفاق اال�صتهالكي، وحت�صني 

االإمكانات الت�صديرية و�صبط 

الوطني،  اال�صترياد  منو 

العام،  القطاع  وتر�صيق حجم 

وزيادة اال�صتثمارات اخلا�صة 

على  يتوجب  كما  والعامة، 

ترّكز  اأن  اللبنانية  ال�صلطات 

االقت�صاد  قاعدة  تكبري  على 

تن�صيط  خالل  من  الوطني، 

حركة القطاعات االقت�صادية 

ال�صياحة،  وحتديداً  االأ�صا�صية 

والبناء،  والعقارات، 

فاالقت�صاد  امل�رشيف  والقطاع  وال�صناعة، 

عالية  منو  معدالت  اإىل  بحاجة  الوطني 

تالم�س 7 - 8 % �صنويًا يف ال�صنوات املقبلة.

الدرا�صات  مركز  ج 
ّ
تو الن�صائح  بهذه 

بنك درا�صة حديثة 
َ
االقت�صادية التابع لفرن�ص

اإ�صالحات  بني  »لبنان  عنوان  حتمل  له 

والتي  االقت�صاد«،  واختالالت  »�صيدر« 

»�صيدر«،  موؤمتر  نتائج  يف  قراءة  ن 
ّ
تت�صم

واالقت�صادية  املالية  واالإ�صالحات 

املطلوبة، واالختالالت القائمة يف االقت�صاد 

اللبناين، وتو�صيات لل�صيا�صة العامة.

صدمة معنوية
»�صيدر«  موؤمتر  انعقاد  اأن  الدرا�صة  ترى 

م�صاعدات  اإقرار  لناحية  وال�صيما  ونتائجه 

مالية كبرية بقيمة 11.6 مليار دوالر، �صّكل 

�صدمة معنوية كبرية للبنان، اإذ عك�صت ثقة 

املجتمع الدويل بالبلد وبقدرته على جتاوز 

وامل�صتقبلية  املاثلة  يات 
ّ
والتحد ال�صعاب 

املرحلة  خالل  و�صيواجهها  يواجهها  التي 

املقبلة.

حقيقي  حتدٍّ  اأمام  اليوم  هي  اللبنانية  »الدولة  اأن  واأو�صحت 

»�صيدر«، وحتديداً  بالتزامات موؤمتر  الوفاء  قدرتها على  الإثبات 

املطلوبة من  والقطاعية  والهيكلية  املالية  االإ�صالحات  تطبيق 

قبل الدولة واملنظمات االإقليمية والعاملية املانحة التي �صاركت 

يف املوؤمتر«.

تكبير االقتصاد
ال�صلطات  اأن  الدرا�صة  واأكدت 

ترّكز  اأن  يجب  اللبنانية 

االقت�صاد  قاعدة  تكبري  على 

خالل  من  وذلك  الوطني، 

القطاعات  حركة  تن�صيط 

االأ�صا�صية  االقت�صادية 

وحتديداً ال�صياحة، والعقارات، 

والبناء، وال�صناعة، والقطاع 

امل�رشيف. فاالقت�صاد 

معدالت  اإىل  بحاجة  الوطني 

 %  8  -  7 تالم�س  عالية  منو 

املقبلة  ال�صنوات  يف  �صنويًا 

كما ح�صل يف بع�س ال�صنوات ال�صابقة، ولي�س 

معدالت منو �صعيفة يف حدود -1 2 % وهي 

املعدالت ال�صائدة يف ال�صنوات االأخرية. واإن 

املطلوب  العالية  االقت�صادي  النمو  معدالت 

حتقيقها هي �رشورية من اأجل تقليل معدل 

البطالة املرتفع حاليًا يف حدود 20 % ب�صكل 

ويف  الدويل  البنك  تقديرات  بح�صب  عام 

اليوني�صف.  وفق  ال�صباب  بني   %  30 حدود 

الوطني  االقت�صاد  يف  العمل  فر�س  وزيادة 

ب�صكل متوا�صل خالل ال�صنوات املقبلة ي�صّكل 

يف  االجتماعي  لال�صتقرار  االأمان  ام 
ّ
�صم

لبنان.

ترشيد اإلنفاق
اإىل  بحاجة  لبنان  اأن  اإىل  الدرا�صة  واأ�صارت 

حت�صني  واإىل  اال�صتهالكي،  االإنفاق  تر�صيد 

االإمكانات الت�صديرية و�صبط منو اال�صترياد 

حجم  تر�صيق  ذاته  الوقت  ويف  الوطني، 

القطاع العام، وزيادة اال�صتثمارات اخلا�صة 

والعامة اإذ اإن االقت�صاد اللبناين هو اقت�صاد 

ا�صتهالكي، ويعتمد ب�صكل كبري على االإنفاق اال�صتهالكي للقطاع 

اخلا�س الذي ي�صّكل نحو 70 % من الناجت املحلي االإجمايل، فيما 

حجم القطاع العام يكرب اإذ اإن م�صاهمته االقت�صادية باتت تقارب 

ي�صاهم  الذي  الوقت  االإجمايل. هذا يف  الناجت املحلي  % من   26
االإنفاق اال�صتثماري اخلا�س بنحو 42 %، فيما �صايف الت�صدير اأو 

العجز التجاري ي�صاهم �صلبًا بنحو 38 % من الناجت ذاته.

الدولة اللبنانية أمام تحدٍّ إلثبات قدرتها على الوفاء بااللتزامات 

زيادة اإلستثمارات وضبط العجز 
شرطان لزيادة النمو

يعتمد االقتصاد اللبناني 

على اإلنفاق اإلستهالكي 

للقطاع الخاص الذي يشّكل 

نحو 70 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي

يحتاج اإلقتصاد الوطني 

إلى معدالت نمو عالية 

تالمس 7 او 8 % سنويًا 

في السنوات المقبلة من 

أجل تقليل معدل البطالة 

المرتفع 
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 زار وفد اإداري لبناين رفيع ال�صني 
اخلارجية  التجارة  وزارة  من  بدعوة 

وذلك  ال�صعبية،  ال�صني  جمهورية  يف 

»تطوير  حول  ندوة  يف  للم�صاركة 

للعام  الوزاري  امل�صتوى  على  ال�صيني  اللبناين  االقت�صاد 

2018«. وقد �صملت الزيارة التي ا�صتمرت ع�رشة اأيام ندوات 
علمية متثلت مبجموعة من املحا�رشات يف العا�صمة بكني 

للتجارة  �صانغدونغ  كلية  ويف  ت�صينغداو  مدينة  يف  كما 

واحلزام«  الطريق  »مبادرة  حول  ومتحورت  اخلارجية، 

والتبادالت  ال�صيني  االقت�صاد  وتطور  احلرير«  »طريق  و 

التجارية الدولية مع ال�صني خالل العقدين االأخريين.

العايل  »املردود  لتقرير  وفقا   
عن  »ال�صادر  النا�صئة  االأ�صواق  يف 

لبنان  دين  لين�س، حّقق  �رشكة مرييل 

خالل   %  2،89 �صلبيا  عائدا  اخلارجي 

 2،20 2018، مقابل عائد  �صهر ني�صان 

العائد  بذللك  لي�صل  اآذار،  �صهر  يف   %
العام  من  الرابع  ال�صهر  نهاية  مع   %  -0،69 اإىل  الرتاكمي 

يف  دولة   13 بني  الثاين  املركز  لبنان  احتل  بذلك،   .2018
التقرير،  �صملها  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�رشق  منطقة 

�صهر  حتى   %  -0،24 ن�صبته  مبردود  العراق  من  م�صبوقا 

ني�صان.

34 ملوؤمتر  الدورة  لبنان  تراأ�س   
الإقليم  والزراعة  االأغذية  منظمة 

يف  اأفريقيا  و�صمال  االأدنى  ال�رشق 

اإيطاليا،  يف  روما  يف  املنظمة   
ّ
مقر

برئا�صة  اللبناين  الوفد  �صارك  حيث 

عام  مدير  من  كّل  وع�صوية  زعيرت،  غازي  الزراعة  وزير 

املهند�صة  ال�صابقة  الوزيرة  حلود،  لوي�س  املهند�س  الزراعة 

الطبيعية  والرثوات  الريفية  التنمية  مدير  ال�صيقة،  وفاء 

الدكتور �صادي مهنا، مدير الرثوة احليوانية الدكتور اليا�س 

ابراهيم، رئي�صة م�صلحة ال�صناعات الزراعية املهند�صة مرمي 

االإح�صاء  م�صلحة  ورئي�صة  عيد 

املهند�صة  االقت�صادية  والدرا�صات 

اأمل �صليبي.

موجز اقتصادي

السيطرة على العجز
على  اللبنانية  ال�صلطات  تركيز  �رشورة  عن  الدرا�صة  ثت 

ّ
وحتد

هو  االأول  لبنان،  يواجهان  اأ�صا�صيني  عجزين  على  ال�صيطرة 

نظراً  التجاري  العجز  حجم  كرب  يف  املتمثل  اخلارجي  العجز 

ق قيمة اال�صترياد الوطني )23 مليار دوالر لعام 2017( 
ّ
اإىل تفو

على قيمة الت�صدير الوطني )3 مليارات دوالر فقط للعام ذاته(. 

املالية  الداخلي املتمثل يف عجز  العجز  الثاين فهو  العجز  اأما 

2017 ب�صبب  3.8 مليارات دوالر لعام  العامة للدولة الذي بلغ 

قيمة  على  دوالر(  مليار   15.4( العامة  النفقات  قيمة  ق 
ّ
تفو

االأعظم  اجلزء  اأن  علمًا  دوالر(.  مليار   11.6( العامة  االإيرادات 

غري  جارية  نفقات  هي   %  92 نحو  وحتديداً  النفقات  هذه  من 

منتجة الأنها تتوّزع بني رواتب واأجور القطاع العام، وحتويالت 

مالية اإىل موؤ�ص�صة كهرباء لبنان، وفوائد على الدين العام وهذه 

العجوزات املالية تغذي منو الدين العام الذي قارب 80 مليار 

دوالر يف نهاية العام 2017 والذي ينمو �صنويًا باأكرث من 5 - 6 

%. وتعترب ن�صبة هذا الدين اإىل الناجت املحلي االإجمايل مرتفعة 
وهي تقارب 150 %، كما اأن ن�صبة العجز املايل اإىل هذا الناجت 

تعترب هي االأخرى مرتفعة وهي يف حدود 8 % كما يف نهاية 

العام 2017.

دت الدرا�صة على اأهمية زيادة اال�صتثمارات العامة واخلا�صة 
ّ
و�صد

يف قطاعات البنية التحتية مثل الكهرباء واالت�صاالت والطرقات 

دوراً  توؤدي  كي  وتطويرها  حتديثها  اأجل  من  وغريها،  واملياه 

م�صاعداً يف حتريك معدالت النمو االقت�صادي �صعوداً. 

مكافحة الفساد
باإجراءات  اللبنانية  ال�صلطات  قيام  �رشورة  على  دت 

ّ
�صد كما 

الف�صاد،  وتقليل  �صبط  اأجل  من  الة 
ّ
وفع ية 

ّ
وجد حازمة  وتدابري 

من  اأكرث  اأو  دوالر  مليارات   4 بنحو  ر 
ّ
)املقد ال�رشيبي  ب 

ّ
والتهر

واأي�صًا  اجلمركي،  ب 
ّ
والتهر االإجمايل(،  املحلي  الناجت  من   %  7

قطاعات  العامة وخ�صو�صًا يف  لالأموال  املتدين  اجلباية  معدل 

ر بنحو 40 % فقط للكهرباء(. ومما ال �صك 
ّ
املياه والكهرباء )املقد

ت على االقت�صاد اللبناين موارد مالية 
ّ
فيه اأن هذه امل�صادر تفو

االإجمايل  للدولة والناجت املحلي  العامة  اأن تدعم املالية  ميكن 

ه.
ّ
ومنو

مفاعيل  اإىل  اللبنانية  ال�صلطات  ه 
ّ
تنب اأهمية  عن  واأعربت 

 
ّ
اإمكانية زيادة معدالت الت�صخم يف ال�صنوات املقبلة، عند �صخ

يف  املطلوبة(  االإ�صالحات  تطبيق  حال  )يف  »�صيدر«  اأموال 

االقت�صاد الوطني، ويف حال مت رفع معدالت بع�س ال�رشائب 

على  وال�رشيبة  امل�صافة  القيمة  على  ال�رشيبة  مثل  احلالية 

الكهرباء   
ّ
قطاعي يف  جديدة  تعرفات  وتطبيق  املحروقات 

رة 
ّ
واملياه. اأ�صف اإىل ذلك تكاليف �صل�صلة الرتب الرواتب، املقد

800 مليون دوالر كما كان  بداًل من  1.8 مليار دوالر  بنحو 

معدالت  زيادة  اإمكانية  ملفاعيل  وكذلك  البداية.  يف  متوقعًا 

 93 نحو  اإن  حيث  االإجمايل،  املحلي  الناجت  اإىل  العام  الدين 

فقط   % و7  قرو�س  �صكل  على  هي  »�صيدر«  م�صاعدات  من   %
على �صكل هبات فمعدالت الت�صخم العالية ت�صيب مفاعيلها 

القطاعات االقت�صادية والنمو االقت�صادي وم�صتوى املعي�صة.
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من �صهر اإلى �صهر

من  االأول  الف�صل  يف  االقت�صادي  الن�صاط  �صهد 

االأول  الف�صل  مع  باملقارنة  نًا 
ّ
حت�ص  2018 العام 

ن اأداء عدة قطاعات 
ّ
من العام 2017، تبعًا لتح�ص

ومنو  النقدي،  اال�صتقرار  حال  وتوا�صل  حقيقية، 

راأ�س  �صوق  حركة  وانتعا�س  امل�رشيف،  القطاع 

اخلارجية،  املالية  التدفقات  وتوا�صل  املال، 

ميزان  وحتقيق  التجاري،  العجز  وتراجع 

املدفوعات فائ�صًا اأكرب.

بنك« عن االقت�صاد اللبناين 
َ
واأ�صار تقرير ل� »فرن�ص

الت�صدير  قطاع  ن�صاط  زيادة  اإىل   ،2018 العام  من  االأول  للف�صل 

حركة  ع 
ّ
وتو�ص  ،2018 و�صباط   2017 �صباط  بني   %  16.4 مبعدل 

 ،%  13.7 بن�صبة  عربه  امل�صافرين  عدد  ارتفع  حيث  بريوت  مطار 

ع حركة مرفاأ بريوت حيث زادت قيمة عائداته بن�صبة 
ّ
واأي�صًا تو�ص

7.4 %، وزيادة عدد ال�صياح مبعدل 5 %، وذلك يف الف�صل االأول من 
2018 باملقارنة مع الفرتة نف�صها من 2017.

عمليات  قيمة  تقّل�صت  حيث  تراجعًا،  العقاري  الن�صاط  و�صجل 

%، اإىل جانب انكما�س م�صاحات البناء   14 البيع العقارية بن�صبة 

من  الفندقي  االأ�صغال  معدل  وتراجع   ،%  15.1 مبعدل  املرّخ�صة 

62.4 % اإىل 57.9 %، وانخفا�س قيمة ال�صيكات املتقا�صة بن�صبة 
%، وذلك يف   18.6 قيمة قرو�س كفاالت مبعدل  وتراجع   ،%  1.6

الف�صل االأول من 2018 باملقارنة مع ذات الفرتة من 2017.

العجز المالي
معدل  اأن  التقرير  اأو�صح  للدولة،  العامة  باملالية  يتعلق  ما  ويف 

العجز املايل اإىل الناجت املحلي االإجمايل هو يف حدود 8 % ون�صبة 

الدين العام اإىل هذا الناجت هي يف حدود 150 

الذي  االأمر   ،2017 العام  نهاية  يف  كما   %
يعني كرب حجم العجز الداخلي يف لبنان.

لعام  املتوقع  املايل  العجز  اأن  اإىل  واأ�صار 

دوالر،  مليارات   4.85 حدود  يف  هو   2018
االإجمالية  العامة  النفقات  تفوق  ب�صبب 

االإيرادات  على  دوالر(  مليار   17.2 )البالغة 

ملياراً(.   12.3 )البالغة  االإجمالية  العامة 

املتوقع  املايل  العجز  ن�صبة  �صرتتفع  وبذلك 

املحلي  الناجت  % من   9 اإىل نحو   2018 لعام 

االإجمايل.

بن�صبة  للبنان  االإجمايل  العام  الدين  وارتفع 

7.1 % عن نهاية �صباط 2017 لي�صل اإىل نحو 
 ،2018 �صباط  نهاية  يف  دوالر  مليار   81.5
 50.9 نحو  منه  الداخلي  الدين  �صّكل  بحيث 

ملياراً والدين اخلارجي 30.6 ملياراً.

كما ارتفعت موجودات م�رشف لبنان االإجمالية 

مبعدل 3.8 % على اأ�صا�س �صنوي لت�صل اإىل نحو 122.8 مليار دوالر 

 يف نهاية اآذار 2018. كما زادت موجودات امل�صارف التجارية بن�صبة

9.1 % اإىل 224.6 مليار دوالر خالل الفرتة ذاتها. وانتع�صت �صوق 
راأ�س املال ب�صكل كبري، حيث ارتفعت قيمة االأ�صهم املتداولة مبعدل 

3.1 مرات اإىل 338.1 مليون دوالر للفرتة ذاتها.
ع بن�صبة 5.4 % يف الف�صل االأول 

ّ
لكن امل�صتوى العام لالأ�صعار تو�ص

ع 4.8 % للف�صل االأول من 2017، االأمر الذي 
ّ
من 2018، مقابل تو�ص

يعك�س اإرتفاع معدل الت�صخم.

الميزان التجاري
يف  اأقل  عجزاً  ل 

ّ
�صج اللبناين  التجاري  امليزان  اأن  التقرير  وذكر 

فيما  دوالر(،  مليار   2.6 )نحو  احلايل  العام  من  االأولني  ال�صهرين 

مليار   2.8( املا�صي  العام  نف�صها من  الفرتة  اأكرب يف  العجز  كان 

دوالر(، وذلك ب�صبب زيادة الت�صدير الوطني مبعدل 16.4 % وتراجع 

اال�صترياد الوطني مبعدل 3.4 % خالل الفرتة ذاتها.

املالية  التدفقات  جانب  اإىل  التجاري،  امليزان  ن 
ّ
التح�ص و�صاهم 

بلغت  )التي  اللبناين  االقت�صاد  اإىل  امل�صتمرة 

قيمتها نحو 2.7 مليار دوالر لل�صهرين االأولني 

من 2018(، يف حتقيق فائ�س اأكرب يف ميزان 

دوالر  مليون   153 بلغ  حيث  املدفوعات 

لل�صهرين االأولني من 2018 مقابل فائ�س اأقل 

قدره 131 مليونًا للفرتة نف�صها من 2017.

قدره  عجزاً  ل 
ّ
�صج املدفوعات  ميزان  لكن 

من  االأول  الف�صل  يف  دوالر  مليون   207.5
العام احلايل، مقارنة مع فائ�س قدره 554.8 

مليونًا يف الفرتة املماثلة من العام 2017.

الناجت  يف  النمو  لتقديرات  التقرير  وعر�س 

املحلي االإجمايل للبنان للفرتة 2020-2018 

اإىل  م�صرياً  الدولية،  املنظمات  بع�س  ح�صب 

بني  يرتاوح  احلقيقي  االقت�صادي  النمو  اأن 

1.5 % )�صندوق النقد الدويل( و3.1 % )معهد 
التمويل الدويل(، مرجحًا اأن يكون يف حدود 

2 % لعام 2018.

العجز التجاري يتراجع  وميزان المدفوعات يحّقق فائضًا في الفصل األول 

2 % النمو المتوقع لعام 2018

7.1 % ارتفع الدين العام 

اإلجمالي للبنان عن نهاية 

شباط 2017 ليصل إلى نحو 

81.5 مليار دوالر في نهاية 

شباط 2018

153 مليون دوالر بلغ ميزان 

المدفوعات للشهرين 

األولين من 2018 مقابل 

فائض أقل قدره 131 مليونًا 

للفترة نفسها من 2017
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اأك�صا  �رشكة  اإدارة  جمل�س  عقد   
بريوت،  يف  اجتماعه  االأو�صط  ال�رشق 

االإدارة  جمل�س  رئي�س  برئا�صة 

ن�صنا�س  روجيه  العام  املدير   –
جمل�س  رئي�س  نائب  ح�صور،  يف 

اأك�صا  ملجموعة  املايل  الرئي�س  جرمني  فريدريك  االدارة 

قامت  التي  باجلهود  جرمني  فريديريك  ونوه  العاملية. 

املثمرة.  اأعمالها  ونتائج  االأو�صط  ال�رشق  اأك�صا  �رشكة  بها 

بلبنان  لثقتها  اك�صا  جمموعة  ن�صنا�س،  �صكر  جهته،  من 

�صاهم  الذي  امل�صتمر  دعمها  وعلى  االقت�صادي،  وم�صتقبله 

االأو�صط. ال�رشق  اأك�صا  �رشكة  تطوير  عملية  ت�رشيع   يف 

 

عرب  ال�صحن  حركة  تراجعت   
األف   626،2 حواىل  اإىل  بريوت  مرفاأ 

مقابل   ،2018 ني�صان  �صهر  خالل  طن 

699،8 األف طن يف ال�صهر الذي �صبقه. 
كذلك على �صعيد تراكمي، فقد انكم�صت 

حركة ال�صحن العام بن�صبة 6،04 % �صنويا« اإىل 2،687 األف 

طن لغاية �صهر ني�صان 2018، من 2،859 األف طن يف الفرتة 

نف�صها من العام املن�رشم . يف املقابل ، ارتفع عدد البواخر 

بن�صبة 0،91 % اإىل نحو 417 األف حاوية. 

جمال  االت�صاالت  وزير  وّقع   
كابل  الإن�صاء  تفاهم  مذكرة  اجلراح 

�رشكة  بني  م�صرتك  جديد  بحري 

)Cyta( القرب�صية ووزارة االت�صاالت 

اللبنانية، وذلك بدال من الكابل احلايل 

االإنتهاء  على  �صارف  الذي  )قدمو�س( 

خالل الزيارة الر�صمية التي قام بها وزير االت�صاالت جمال 

كما  قرب�س.  يف  ال�رشكة  مقر  اإىل  املرافق  والوفد  اجلراح 

اتفق الفريقان على النقاط االأ�صا�صية التي ترعى تنفيذ هذا 

الكابل من حيث اختيار اأف�صل ال�رشكات العاملية املخت�صة 

اجلديد  البحري  الكابل  وتفعيل  متديد  مبناق�صة  لال�صرتاك 

اإدارته واال�صتفادة منه. )Europa( واآلية 

موجز اقتصادي

التباطوؤ،  دوامة  يف  يتخبط  لبنان  يف  العقاري  القطاع  بقي 

يف   20،45 بن�صبة  العقارية  املبيع  معامالت  عدد  فانخف�س 

 4362 من  معاملة   3470 اإىل   2018 ني�صان  �صهر  خالل  املئة، 

املعامالت  قيمة  تراجعت  كذلك  �صبقه.  الذي  ال�صهر  يف  معاملة 

مليار   0،45 اإىل  �صهري،  اأ�صا�س  على   35،54 بن�صبة  العقارية  

اآذار، لينكم�س بذلك متو�صط قيمة  0،70 دوالر يف �صهر  دوالر، من 

�صهر  خالل  املئة  يف   18،97 بن�صبة  الواحدة  العقارية  املعاملة 

دوالرا. و280  األفا   129 اإىل  دوالرا،  و554  األفا   159 من   ني�صان، 

العقارية  املعامالت  عدد  انخف�س  فقد  تراكمي،  �صعيد  على  اأما 

خالل  معاملة  و651  األفا   17 اإىل  �صنويا،  املئة  يف   23،14 بن�صبة 

االأ�صهر االأربعة االأوىل من العام 2018، من 22 األفا و966 معاملة 

معامالت  قيمة  تراجعت  كما   .2017 العام  من  ذاتها  الفرتة  يف 

املبيع العقارية بن�صبة 19،74 اإىل 2،46 ملياري دوالر.

الواحدة  العقارية  املعاملة  قيمة  متو�صط  ارتفع  اأخرى،  جهة   من 

بن�صبة 4،43 يف املئة �صنويا اإىل 139 األفا و375 دوالرا، حتى �صهر 

ني�صان من العام 2018، مقابل 133،463 دوالرا يف الفرتة املوازية 

من العام 2017. 

تفاوت جغرافي
جغرافيا، ارتفع متو�صط قيمة املعاملة العقارية الواحدة يف مدينة 

بريوت بن�صبة 7،45 يف املئة اإىل 554،944 دوالر اأمريكي يف فرتة 

516،485 دوالرا يف  ، من   2018 العام  االأوىل من  االأربعة  االأ�صهر 

نهاية 2017. بالتوازي زاد متو�صط قيمة املعاملة العقارية الواحدة 

اإىل  املئة،  يف   61،59 بلغت  ملحوظة  بن�صبة  ك�رشوان  منطقة  يف 

العام املن�رشم.  136،965 دوالرا مع نهاية  221،319 دوالرا، من 
يف املقابل انكم�س متو�صط قيمة املعاملة العقارية الواحدة يف كل 

من منطقتي املنت وبعبدا بن�صبة 3،60 يف املئة و 0،27 يف املئة، 

اإىل 208،545 دوالرا و 136،721، مقابل 216،337 دوالرا، 137،093 

دوالرا يف نهاية 2017.

قيمة المعامالت العقارية 
تتراجع 19،74 %



العدد 168 حزيران 2018 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L22

من �صهر اإلى �صهر

يواجه  لبنان  اأن  »فيت�س«  الدولية  الت�صنيف  وكالة  اعتربت 

 
ّ

حتديات �صيا�صية ومالية بعد االنتخابات النيابية التي مل تغري

الو�صع ال�صيا�صي ب�صكل جذري.

�صناعة  اأن  توؤكد  االأخرية  االنتخابات  نتيجة  اإن  وقالت 

ال�صيا�صات �صتظل مقيدة بالنظام ال�صيا�صي الطائفي يف لبنان، 

كما وت�صلط ال�صوء على اأن لبنان ميكن اأن ينجر اإىل مزيد من 

التوترات املرتبطة باإيران.

االنتخابات .. ال تغيير
جذري  ب�صكل   

ّ
تغري مل  االنتخابات  نتيجة  اأن  »فيت�س«  راأت  كما 

الو�صع ال�صيا�صي الراهن، على الرغم من اعتماد قانون انتخابي 

جديد.

ولفتت اإىل اأن التحدي املبا�رش هو ت�صكيل حكومة ائتالفية جديدة 

اإىل ال�صلل ال�صيا�صي  اإطار زمني معقول، م�صتبعدة العودة  �صمن 

الذي ح�صل يف الفرتة 2014 - 2016.

دت على اأن تكرار املفاو�صات التي اأعقبت انتخابات 2009 
ّ
و�صد

الة يف 
ّ
ت 5 اأ�صهر، �صيحول دون و�صع ال�صيا�صات الفع

ّ
والتي ا�صتمر

العام 2018. الفتة اإىل اأنه كلما كانت العملية اأ�رشع، كلما كانت 

اأكرث دعمًا للتدفقات املالية اىل لبنان.

تحسين االستدامة المالية
كما لفتت »فيت�س« اإىل حتدي حت�صني اال�صتدامة املالية، وال�صيما 

»وافق  وقالت:  التحتية،  البنية  على  االإنفاق  خطط  اإىل  بالنظر 

يف   2018 العام  موازنة  على  واليته  املنتهية  النواب  جمل�س 

اأواخر اآذار، م�صتهدفًا عجزاً بن�صبة 8.5 يف املئة من الناجت املحلي 

االإجمايل املتوقع. �صيكون هذا اأقل من عجز املوازنة لعام 2017، 

االرتفاع  يعك�س  ولن   ،2017 لعام  الفعلي  العجز  اأكرب من  ولكن 

 من بني اأعلى الن�صب، مبا يقارب 
ّ
عد

ُ
يف الدين احلكومي، والذي ي

150 يف املئة«.
اأن  �صاأنه  من  الذي  ال�رشيبي  االإ�صالح  دون  »من  اأنه  وراأت 

م�رشف  �صيوا�صل  احلكومي،  االقرتا�س  احتياجات  يخف�س 

لبنان عملياته املالية غري التقليدية للحفاظ على احتياطاته من 

العمالت االأجنبية، والثقة ب�صيا�صة تثبيت �صعر ال�رشف«. 

»فيتش«: لبنان يواجه
 تحديات مالية وسياسية

يزال  ال  ال�صياحي،  القطاع  ي�صهده  الذي  الرتاجع  ظل  يف 

القطاع  بع�س رجال االعمال واملتمولني ي�صتثمرون يف هذا 

االقت�صادية  قطاعاته  ومنو   لبنان  بنهو�س  االمل  جراء 

اإفتتاح  كانت  ا�صتثمار  عملية  واخر  وا�صتقرار.  امان  ظل  يف 

يف   le cordon bleu ومعهد   burj on bay فندق 

برونو  فرن�صا  �صفري  برعاية  ك�رشوان،  كفريا�صني   - طربجا 

اإلي�صار  ح�صور  يف  معماري،  مارين  بال�صيدة  ممثال  فو�صيه 

ت�رشيف  حكومة  يف  االإعالم  وزير  ممثلة  جعجع  نداف 

كواترو  اأندريه  الفندق  �صاحب  الريا�صي،  ملحم  االأعمال 

واالإعالمية. واالإجتماعية  احلزبية  الفعاليات  من   وح�صد 

اإطار  ياأتي يف  الفنادق  »بناء  اأن  اإىل  كلمة  كواترو يف  ولفت 

الرهان على االإمناء يف لبنان وم�صتقبله وامل�صاركة يف عملية 

النهو�س ودليل ثقة باالإ�صتقرار يف لبنان«.

BURJ ON BAY & Le Cordon Bleu

ينضم الى القطاع السياحي
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قر�س  اتفاقيتي  توقيع  جرى   
مبجل�س  ممثال  لبنان،  بني  وهبة 

الفرن�صية  والوكالة  واالإعمار،  االإمناء 

مليون   34 بقيمة   ،AFD للتنمية 

يورو )للقر�س( 15 مليون يورو )للهبة(.  ويهدف القر�س 

اإىل متويل م�رشوع ال�رشف ال�صحي الرائد يف وادي قادي�صا 

ومتدد فرتة �صداده على 13 �صنة اإ�صافة اإىل 8 �صنوات فرتة 

�صماح. اأما الهبة البالغة قيمتها 15 مليون يورو، فتهدف 

لل�صكان  املعي�صية  الظروف  حت�صني  م�رشوع  متويل  اإىل 

االأكرث �صعفا يف املناطق املتاأثرة بتبعات االأزمة ال�صورية.

�صعد  احلكومة  رئي�س  اأ�صار   
عقود  توقيع  حفل  خالل  احلريري 

االأعلى  املجل�س  بني  ا�صت�صارية 

ا�صت�صاريني  وثالثة  للخ�صخ�صة 

متهيدا  لبنان  مل�صاعدة  دوليني 

اأدرجت يف �صلب الربنامج  لتلزمي ثالثة م�صاريع اإمنائية 

اال�صتثماري للبنى التحتية الذي قدمه لبنان اإىل املجتمع 

الدويل يف موؤمتر »�صيدر« ، اإىل وجود »اأمل كبري يف جناح 

العمل  فر�س  وخلق  واالجتماعية،  االقت�صادية  روؤيتنا 

اأجله«، م�صيًفا:  »�صيدر« من  اإىل  الذي ذهبنا  االأ�صا�س  هو 

»اليوم هناك 3 م�صاريع كربى مع القطاع اخلا�س ،االأمر 

 الذي ي�صجعنا الأنه من واجبنا اأن ن�صجع القطاع اخلا�س«.

مقاويل  نقابة  رئي�س  متنى   
املهند�س  والبناء  العامة  االأ�صغال 

امل�صوؤولون  »يعي  ان  احللو  مارون 

بالبلد  حتيط  التي  املخاطر  حجم 

والتي  يواجهها  التي  االزمات  وعمق 

حلول  اليجاد  جديدة  ومقاربات  خمتلف  اأداء  اىل  حتتاج 

واهله«.  البلد  تهدد  التي  املزمنة  االزمات  لبع�س  جذرية 

واكد على اأهمية اإعادة الثقة اىل املواطن باقت�صاد بلده، 

القطاعات  كل  يف  االإ�صتثمار  اأمام   االأبواب  يفتح  مبا 

اجلمود  ظل  يف  �صيما  ال  و�صواها،  وال�صناعية  التجارية 

يتوّقف  اأن  يجب  الذي  الراهن 

عنده كل م�صوؤول.

موجز اقتصادي

حيث  من  العربية  البلدان  بني  ال�صابعة  املرتبة  يف  لبنان  جاء 

احلقبة  خالل  املحّقق  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  متو�صط 

تقديرات  مع   %  3،6 والبالغ  و2016،   2009 العام  بني  املمتدة 

ت�صل ن�صبة النمو هذه اىل 2،5 يف كل من العامني 2018 و2019. 

املتحدة  االأمم  موؤمتر  عن  �صدر  تقرير  يف  جاء  ما  وفق  وذلك 

للتجارة والتنمية »االأونكتاد« عن »الو�صع االقت�صادي العاملي 

والتوقعات للعام 2018 »يقِوم من خالله تطورات النمو العاملي 

واأفاق االإقت�صاد العاملي.

 وقد علق التقرير اأنه »وبالرغم من التوترات اجليو�صيا�صية، وال 

واليمن  �صورية  من  كل  يف  ال�صعب  االإقت�صادي  الو�صع  ما 
ّ
�صي

واالأردن  لبنان  بينها  من  املجاورة،  االإقت�صادات  على  وتاأثريه 

عالمات  عدة  باإظهار  االأخرية  الدول  هذه  جنحت  فقد  وتركيا، 

مناعة«.

سلسلة أزمات
  وبح�صب التقرير، �صهد العقد املا�صي �صل�صلة وا�صعة من االأزمات 

االإقت�صادية وال�صدمات ال�صلبية، بدءا من االأزمة املالية العاملية 

االأوربية  ة 
ّ
ال�صيادي الديون  اأزمة  اإىل   2009  –  2008 الفرتة  يف 

ال�صلع  اأ�صعار  اإلت�صحيح يف   
ّ
ثم 2012-، ومن   2010 خالل فرتة 

االقت�صاد  ز 
ّ
متي حتديدا،  اأكرث  وب�صكل   .2016-2014 فرتة  خالل 

 ، للم�صتثمرين  ال�صديد  اليقني  وعدم  اله�ّس،  بالنمو  العاملي 

 والزيادات احلادة واملتكررة يف تقلبات االأ�صواق املالية العاملية.

واأ�صار التقرير اإىل اأنه مع انتهاء هذه االأزمات، ا�صتعاد االقت�صاد 

 3،0 العاملي انتعا�صه ومتّكن من ت�صجيل مّنو قوي بلغت ن�صبته 

2017، وهو املعدل االأعلى له منذ 2011، ويعترب  % خالل العام 
 البالغ %2،4 فقط خالل العام 2016. 

ّ
تقدما كبريا مقارنة بالنمو

وتوقع التقرير اأّن يحافظ االقت�صاد العاملي على هذا النمط من 

خالل   %  3،0 عند  ثابتا  يبقى  اأن  املرتقب  من  والذي   ،
ّ
النمو

املكا�صب  توزيع  اأن  د 
ّ
وحد كما  و2019،   2018 العامني  من  كل 

االقت�صادية ال يزال غري مت�صاو بني البلدان واملناطق، ما يثري 

جوا من القلق حيال االأمل بتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة.

 لبنان السابع عربيا 
لجهة النمو االقتصادي
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من �صهر اإلى �صهر

ال�صناعيني  جلمعية  العام  االمني  تراأ�س 

اللبنانيني الدكتور خليل �رشي وفد ا�صحاب 

العمل اىل موؤمتر منظمة العمل الدولية الذي 

عقد دورته ال�107 يف جنيف. 

اللبنانيني  والقى �رشي كلمة ا�صحاب العمل 

»ان  على  ف�صدد  للموؤمتر،  العامة  اجلل�صة  يف 

احلوار االجتماعي هو �رشورة ال�رشورات فهو 

واالنق�صامات  النزاعات  عن  الطبيعي  البديل 

العامودية واالفقية يف اي بلد«.

ا�صواق  يف  املت�صارعة  املتغريات  ان  واعترب 

احدثته  التي  الكبري  والتفاوت  العمل 

ال�صعيد  هذا  على  التكنولوجية  التطورات 

الهوة  ق 
ّ
عم والنامية  املتقدمة  الدول  بني 

وحجم  واالنتاج  الرثوة  �صعيد  على  بينهما 

بحد  )اي  الكلي  والت�صغيل  اال�صتثمارات 

االخرى  ترزح  بينما  البطالة(،  من  ادنى 

بني موؤ�رشات بطالة مرتفعة تطال اكرث من 

ال  �صنويا  العمل  �صوق  اىل  الداخلني  ن�صف 

الفقر  ازدياد  اىل  ا�صافة  ال�صباب،  �صيما من 

والتهمي�س لفئات اجتماعية وا�صعة«.

وروؤية  برامج  »مقاربة  ان  �رشي  وراى 

مل  اذا  قا�رشة  تبقى  الدولية  العمل  منظمة 

وبرامج  عمل  اآليات  االعتبار  بعني  تاأخذ 

هذه  يف  اجتماعيني  وعدالة  حلوار  خا�صة 

املجتمعات �صمن اطار روؤية تنموية �صاملة. 

ولفت اىل ان »لبنان ي�صتقبل اكرث من ن�صف 

االخوة  من  مليوين  حوايل   ( �صكانه  عدد 

العرب من فل�صطينيني و�صوريني( مما انعك�س 

ون�صب  العمالة  وعلى  الكلي  االقت�صاد  على 

اما  املوؤهل  اللبناين  ال�صباب  البطالة ودفع  

يف  االقت�صاد  واوقع  الهجرة،  او  اليا�س  اىل 

منو  ن�صبة  مع  خانقتني  وجمود  ركود  ازمة 

الم�صت ال�صفر منذ �صنوات«.

الالئق  العمل  ان  نعترب  »نحن  وقال: 

والت�صدي  االجتماعيني  واحلوار  واحلماية 

هي  العادلة....  واالجور  والتحر�س  للعنف 

اهداف من�صودة يف كافة املجتمعات الدولية 

وعند االطراف الثالثة  لالنتاج، اال ان هذه 

فر�س  توفر  مل  ما  قا�رشة  تعترب  االهداف 

عمل، وفر�س العمل يوفرها القطاع اخلا�س، 

اال�صتقرار  اال  ين�صدون  ال  وامل�صتثمرون 

االجتماعي والت�رشيعي واالقت�صادي«. 

العمل  منظمة  من  »املطلوب  ان  على  و�صدد 

لرباجمها  خمتلفة  مقاربة  تقدم  ان  الدولية 

على  امل�صاعدة  يف  جزئيا  ولو  ت�صاهم  لكي 

احللول كي ال يذهب عملها هباءا«.

رأس وفد أصحاب العمل الى مؤتمر »العمل الدولية«
شري: لمقاربة جديدة لبرنامج المنظمة يطرح حلوال

ك�صف موؤ�رش PMI بلوم لبنان يف �صهر اأيار، 

ان ال�صورة العامة الإقت�صاد القطاع اخلا�س 

املحلي.  الطلب  تراجع  ظل  يف  قامتة  بقيت 

برملانية  انتخابات  اأول  انعقاد  اأن  ورغم 

عد خطوة اإيجابية نحو تنفيذ 
ُ
منذ 9 �صنوات ي

البالد  اأن  اإال  انتظارها،  طال  اإ�صالح  اأجندة 

ال تزال يف حالة ترقب قبل ت�صكيل احلكومة.

ا�صتمرار  اإىل  اأيار  �صهر  درا�صة  واأ�صارت 

القطاع  �رشكات  ن�صاط  م�صتوى  تراجع 

اخلا�س. ولفتت ال�رشكات اىل تاأثري ا�صتمرار 

النقد  تدفق  وم�صكالت  االأمنية  امل�صكالت 

واأ�صارت  الطلب،  على  ال�صيا�صية  والبيئة 

يف  حاد  اآخر  تراجع  اإىل  االأخرية  البيانات 

اإجمايل الطلبيات اجلديدة. 

التاأثري  يف  ال�صعبة  االأعمال  بيئة  وا�صتمرت 

على �صوق العمل، وقللت ال�رشكات من معدل 

التوظيف لديها لل�صهر الثالث على التوايل يف 

�صهر اأيار. كما جاء الرتاجع االإ�صايف احلاد، 

املنجزة  غري  االأعمال  يف  قلياًل،  املت�صارع 

ليوؤكد عدم وجود �صغوط على قدرات العمل. 

انخفاض النشاط الشرائي
حجم  بتقلي�س  ا  اأي�صً ال�رشكات  وقامت 

نق�س  اأن  اإال  اأيار،  �صهر  يف  م�صرتياتها 

املبيعات اأدى اإىل ا�صتمرار ارتفاع م�صتويات 

الن�صاط  انخفا�س  مع  ا 
ً
متا�صي املخزون. 

ال�رشائي يف ال�رشكات، حت�صنت مواعيد ت�صليم 

املوردين ب�صكل طفيف عن ال�صهر ال�صابق. 

ال�صغوط  وقوة  الطلب  تداعي  ا�صتمرار  ومع 

ال�رشكات  قيام  اأيار  �صهر  �صهد  التناف�صية، 

يف لبنان بتخفي�س اأ�صعار ال�صلع واخلدمات 

هو  االنخفا�س  هذا  وكان  تقدمها.  التي 

اأن  رغم  متتالية،  اأ�صهر  ثالثة  يف  الثالث 

منذ  طفيف  ب�صكل  انخف�س  الرتاجع  معدل 

�صهر ني�صان. 

التكلفة  �صغوط  تراجعت  ذاته  الوقت  يف 

م�صتلزمات  اأ�صعار  وارتفعت  ال�رشكات،  على 

طفيفة  زيادة  ظل  يف  طفيف  ب�صكل  االإنتاج 

يف متو�صط اأ�صعار امل�صرتيات. 

ظلت  ال�رشكات  اأن  الدرا�صة  وجدت  كما 

العام  يف  االإنتاج  م�صتقبل  ب�صاأن  مت�صائمة 

املقبل. 

تداعي الطلب وقوة التنافس خفضا االسعار السلع والخدمات

الوفد اللبناني في المؤتمر
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ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  ك�صف   
تات�س اإمري غوركان ان �صبكة »تات�س« 

باتت  ال�رشعة  العالية  الرابع  للجيل 

�صكان  من   %  98 من  اأكرث  تغطي 

اإىل  و�صل  امل�صرتكني  عدد  وان  لبنان، 

على  »تات�س  ان  واأكد   .2018 ني�صان  يف  م�صرتك  مليون   1.8
بالتعاون  خطط  ولديها  املناف�صة،  يف  للتميز  تامة  جهوزية 

خالل  من  التو�صع  من  املزيد  لتحقيق  االإت�صاالت  وزارة  مع 

مع  بالتزامن  باالإجمال  اخلدمات  وجودة  التغطية  حت�صني 

مو�صم ال�صيف املتوقع اأن يكون مزدهراً.

يف  »برييتك«  �صندوق  ا�صتثمر   
اأ�صهم �رشكة »كابيتال  للحلول امل�رشفية 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  وا�صار   .»CBS
»برييتك«  مارون �صما�س  اىل ان االأ�صباب 

يف  لالإ�صتثمار  »برييتك«  دفعت   التي 

وعاملي،  مميز  عمل  لفريق  ال�رشكة  هذه  اإمتالك  هي   »CBS«

وحتى  اأي�صا،  عاملي  فيه  تتواجد  الذي  ال�صوق  اأن  اىل  اإ�صافة 

لهذه  امل�صتهدفة  االأ�صواق  كما  عاملية،  يقدمونها  التي  اخلدمة 

ال�رشكة عاملية«. ولفت اىل ان »CBS يف مرحلة النمو والتطور 

وهي م�صتقرة، مما يجعل االإ�صتثمار فيها قليل اخلطور«.

 عقد لقاء اويل بني رئي�س املجل�س 
�صارل  واالجتماعي  االقت�صادي 

لبحث  االحزاب،  عن  وممثلني  عربيد 

واالجتماعية،  االقت�صادية  الق�صايا 

التي  االوىل  للخطوة  ا�صتكماال  وذلك 

فيها  متنى  حيث  عربيد،  اليها  دعى 

على  املجل�س  اطالع  ال�صيا�صية،  والتيارات  »االحزاب  على 

روؤيتهم االقت�صادية واالجتماعية، املدرجة �صمن برناجمهم 

االنتخابي، وبعد ان اودع معظم االحزاب والتيارات روؤيتهم«. 

االقت�صادية  لالأو�صاع  روؤيتهم  املجتمعون  عر�س  ان  وبعد 

اأجمعوا على »دقة  البالد و�صبل مقاربتها،  واالجتماعية يف 

الو�صع و�رشورة مواجهته«.

اتفق  االول،  اللقاء  نهاية  ويف 

وعقد  عمل،  اآلية  على  املجتمعون 

اجتماعات دورية مع بحث حماور 

ت�صور  و�صع  اىل  تو�صال  معينة 

م�صرتك حولها من اجلميع، على اأن 

هي  للبالد  العامة  املالية  »تكون 

حمور البحث يف اللقاء الثاين«.

موجز اقتصادي

اال�صتثمارات  لت�صجيع  العامة  املوؤ�ص�صة  اإدارة  رئي�س جمل�س  اأعلن 

اتخذتها  اجراءات  �صل�صلة  عن  عيتاين  نبيل  املهند�س  لبنان  يف 

القطاعات  لها  التي تتعر�س  التحديات  املوؤ�ص�صة بهدف مواجهة 

االنتاجية وخ�صو�صا القطاع الزراعي، وهي تتمثل بزيادة قيمة 

 Agri برنامج  عرب  امل�صدرة  الزراعية  للمنتجات  املالية  احلوافز 

Plus بن�صبة 15 %، ومنح املنتجات الزراعية امل�صدرة اإىل االأردن 
الدعم نف�صه املمنوح لل�صادرات اإىل املنطقة »ب« اي منطقة اخلليج 

وجتديد  ال�صورية-االأردنية،  احلدود  فتح  وحتى  موؤقتة  ب�صورة 

.M.Leb العمل بربنامج اجل�رش البحري لل�صادرات اللبنانية

لرتاجع  »نتيجة  عقده:  �صحايف  موؤمتر  عيتاين خالل  وقال 

وترية  ارتفاع  ظل  ويف  امل�صدرة،  اللبنانية  املنتجات  حجم 

امل�صدر  متكني  وبهدف  االإقليمية،  االأ�صواق  يف  املناف�صة 

واملنتج واملزارع اللبناين من زيادة قدرته التناف�صية ومواجهة 

ارتفاع كلفة االنتاج، كان ال بد لنا من اتخاذ التدابري الالزمة 

االنتاج  ان�صياب  �صمان  من  متكن  التي  احللول  وا�صتنباط 

اللبناين اإىل االأ�صواق«.

املنتجات  جلميع  املالية  احلوافز  قيمة  زيادة  قرار  عن  واعلن 

للت�صدير  املعدة  والع�صل  الزيتون  زيت  ومنتجات  الزراعية 

اللبنانية  الزراعية  ال�صادرات  تنمية  برنامج  �صمن  وامل�صمولة 

بن�صبة 15 يف املئة ابتداء من 2018/01/01.

كذلك ك�صف عن متديد العمل بربنامج اجل�رش البحري لل�صادرات 

اللبنانية M.Leb لغاية 2018/12/31 يف ظل توافر االعتمادات 

الالزمة التي تغطي فرتة التمديد.

واأو�صح ان هذا الربنامج �صاهم يف احلفاظ على موقع املنتج 

امل�صتهلك فيها وتاأكيد  االأ�صواق وتثبيت ثقة  اللبناين يف هذه 

يف  التجاريني  �رشكائهم  جتاه  اللبنانيني  املنتجني  �صدقية 

هذه البلدان واحلفاظ على التوازن بني العر�س والطلب داخل 

ال�صوق اللبناين.

زيادة الحوافز المالية 

للصادرات الزراعية

عيتاني متحدثًا
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من �صهر اإلى �صهر

ة 
ّ
لل�صح  )Boecker®( بويكر®  �رشكة  عقدت 

ات 
ّ
ة موؤمتراً بح�صور عدٍد من روؤ�صاء البلدي

ّ
العام

ة والبيئة بعنوان »تطوير خدمات 
ّ
وجلان ال�صح

املتطّلبات  عرب  ات« 
ّ
البلدي يف  ة 

ّ
العام ة 

ّ
ال�صح

قابة على 
ّ
ٍة خالية من االآفات وللر

ّ
ة لبلدي

ّ
لي

ّ
االأو

روؤ�صاء  املوؤمتر  يف  �صارك  وقد  الغذاء.  �صالمة 

ات ق�صاء ك�رشوان – جبيل وحمافظة 
ّ
من بلدي

املنت ال�صمايل وحمافظة البقاع وق�صاء بعلبك 

– الهرمل ومنطقة جبل لبنان.
وء  وهدف املوؤمتر بنوٍع خا�س اإىل ت�صليط ال�صّ

يف  بويكر®  �رشكة  توؤديه  الذي  ور 
ّ
الد على 

ال�ّصوؤون  تنظيم حمالت توعية وموؤمترات حول 

وتدريب  ات 
ّ
البلدي �صائر  يف  ة 

ّ
البيئي ة 

ّ
ال�صحي

ا 
ًّ
عاملي عليها  م�صادق  �صهادات  ومنحهم  ني 

ّ
حي

ّ
ال�ص املراقبني 

من  الغذاء  �صالمة  على  الّتدقيق  ات 
ّ
عملي بع�س  على  واالإ�رشاف 

ة وتزويد املراقبني باأدوات 
ّ
خالل املراجعة وامل�صاعدة امليداني

ة لتح�صري الّطعام 
ّ
�صالمة الغذاء ل�صمان تطبيق الّطريقة ال�صحي

ة.
ّ
بح�صب املعاير العاملي

بانا قبرصلي
العام  املدير  مته 

ّ
قد عر�س  خا�س  ب�صكٍل  املوؤمتر  تخّلل  وقد 

االأ�صاليب  حول  يتمحور  قرب�صلي  بانا  دة 
ّ
ي

ّ
ال�ص بويكر®  ل�رشكة 

ات وحول 
ّ
حة البيئية يف البلدي

ّ
احلديثة الإجراءات ال�صالمة وال�ص

والقطاع  اخلا�س  القطاع  بني  والّتعاون  املبادرة  اأخذ  ة 
ّ
اأهمي

خالل  من  نظيفة  ة 
ّ
�صحي بيئة  لتاأمني  ات 

ّ
البلدي ٍة 

ّ
بخا�ص العام 

مها 
ّ
ة التي تقد

ّ
ورات التدريبي

ّ
مكافحة احل�رشات والقوار�س والد

ة الّنظافة 
ّ
ة للمواطنني بهدف الّتوعية حول اأهمي

ّ
بطريقٍة جماني

تقوم  الذي  العمل  ا  اأي�صً العر�س  تناول  وقد  ة. 
ّ
البيئي المة 

ّ
وال�ص

 الذي تّطلع به بالّن�صبة اإىل العمل 
ّ
ور املهم

ّ
به �رشكة بويكر® والد

ة 
ّ
ات، بحيث ُتعترب ال�صح

ّ
البلدي واالإجنازات التي حتّققها البلدي

واحلفاظ  تاأمينه  ة 
ّ
بلدي اأي  على  ينبغي  ا 

ًّ
اأ�صا�صي عن�رشاً  ة 

ّ
البيئي

ة واحللول التي 
ّ
ة البيئي

ّ
يات ال�صحي

ّ
 الّتحد

ّ
عليه. وقد عر�صت اأهم

حلوٌل  وهي  عليها  والق�صاء  ملواجهتها  بويكر®  �رشكة  مها 
ّ
تقد

من  م 
ّ
متقد م�صتوى  اإىل  االرتقاء  على  ات 

ّ
البلدي ت�صاعد  متكاملة 

حة ل�صكان منطقتها.
ّ

الّنظافة وال�ص

حطيط
ال�صيدة  مته 

ّ
قد الغذاء،  �صالمة  حول  ثان  عر�س  املوؤمتر  وتخّلل 

بويكر®.  �رشكة  يف  الغذاء  �صالمة  ق�صم  مديرة  وهي  حطيط  ر�صا 

مع  الّتعاون  ة 
ّ
كيفي حول  اًل 

ّ
مف�ص ا 

ً
�رشح حطيط  ال�صيدة  مت 

ّ
وقد

ا  عترب حقًّ
ُ
ليم ي

ّ
ني، فالغذاء ال�ص

ّ
حي

ّ
ات لتدريب املراقبني ال�ص

ّ
البلدي

ة 
ّ
م وكيفي

ّ
ة كما عر�صت اأ�صباب الّت�صم

ّ
من حقوق االإن�صان االأ�صا�صي

ة. 
ّ
ات على تاأمني احلماية الأبناء البلدي

ّ
عمل البلدي

®Boecker  تستعرض األساليب الحديثة 
إلجراءات السالمة والّصحة البيئية

للتنمية  الوطنية  الهيئة  ادارة  جمل�س  ه 
ّ
نو

االقت�صادية خالل اجتماٍع له بفوز دكتور 

العربي  االحتاد  برئا�صة  فر�صوخ  ب�صام 

الدول  جامعة  يف  اجللدية  لل�صناعات 

العربية.

واثنى املجتمعون على اجلهود التي يبذلها 

االأزمة  تخطي  �صبيل  يف  فر�صوخ  الدكتور 

االقت�صادية و�صعيه الدائم اىل حتقيق تنمية 

فخره  عن  فر�صوخ  د.   
ّ

عرب جهته،  من  م�صتدامة.  اقت�صادية 

برئا�صة االإحتاد ال �صيما انه اول رئي�س لبناين له. واذ اعترب اأن 

فوزه هو لكل لبنان، و�صع كل امكانياته املادية واملعنوية 

يف خدمة قطاع �صناعة اجللديات.

وتخّلل االإجتماع تقدمي درعًا تقديرية للدكتور فر�صوخ.

د. بسام فرشوخ رئيسًا إلتحاد الصناعات الجلدية في جامعة الدول العربية

مدير عام بويكر بانا قبرصلي تتحدث خالل المؤتمر
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 25 ال���  الن�صخة  ع��ق��دت 

م����ن م���ع���ر����س ول���ق���اء 

تنظمه  ال���ذي  ه��وري��ك��ا 

»هو�صبيتاليتي 

جممع  يف  ���رشف��ي�����ز« 

)بيال   Seaside Arena
املعر�س  وحمل  �صابقًا(. 

»من  �صعار  ال�صنة  ه��ذه 

حيث  العامل«،  اإىل  لبنان 

ال�صوء  خالله  من  لط 
ُ

�ص

اللبنانية  النكهات  على 

التي القت �صعبية عاملية 

ال��ن��ط��اق، وع��ل��ى اأب���رز 

اللبنانية  االإجن������ازات 

ال�����ص��ي��اف��ة  ق���ط���اع  يف 

واخلدمات الغذائية، طوال اأربعة اأيام. 

تكريم داموس
نهاد  تكرمي  �صهد  قد  االفتتاح  وكان 

لقطاع  امل�صتمر  لعطائه  دام��و���س 

ال�صيافة من النقابة الدولية للفنادق 

غ�صان  برئي�صها  ممثلة  واملطاعم، 

خ�صي�صًا  ح�����رش  ال����ذي  ع��ائ��ي��دي 

نقابة  وك��رم��ت  املعر�س.  الإفتتاح 

اأ����ص���ح���اب امل���ط���اع���م وامل��ق��اه��ي 

بال�رشاكة  والباتي�رشي،  واملالهي 

من  عدداً  �رشفي�ز«  »هو�صبيتاليتي  مع 

لدورهم  العربية  احل��ل��وي��ات  ا�صحاب 

املحوري يف تاأ�صي�س احللو العربي. ومت 

جودة  على  بناء  االأرز«  »�صفراء  تكرمي 

وخدماتهم  اللبنانية،  حلوياتهم  وعراقة 

الفعالة  م�صاهمتهم  عن  ف�صاًل  املتميزة، 

يف تطوير ال�صياحة اللبنانية التي جعلت 

»اأف�صل  قائمة  تت�صدر  ب��ريوت  مدينة 

املدن العاملية للماأكوالت.« 

وق���ال���ت امل����دي����رة ال���ع���ام���ة ل�����رشك��ة 

تنظم  التي  �رشف�صيز«  »هو�صبيتالتي 

املعر�س جمانة دمو�س �صالمة يف كلمة 

جناح  »ي�صتمر  االفتتاح:  خ��الل  القتها 

ع��ام، ونفخر  بعد  ع��ام��اً  هوريكا  لقاء 

بتقدمي من�صة خلرباء ال�صناعة ال�صياحية 

وا�صتك�صاف  املعرفة،  وتبادل  للتوا�صل 

اأحدث املنتجات، وتوطيد العالقات التي 

نحر�س  اأعمالهم.  تعزز  اأن  �صاأنها  من 

وهذه  جديدة،  اأفكار  تقدمي  على  دائمًا 

املرة نقدمها من خالل احتفال بالنكهات 

وال�صيافة  ال��ط��ه��و  وف��ن��ون  امل��ح��ل��ي��ة، 

تنوعًا  اأكرث  برامج  عن  ف�صاًل  اللبنانية، 

واجلل�صات  املنتديات  من  املزيد  ت�صم 

ة 
ّ
احلوارية وور�س العمل واملعار�س احلي

واأ�صافت:  امل�صابقات«.  م��ن  والعديد 

اأح���دث  ع��ر���س  ع��ل��ى  مهمتنا  »ت��رت��ك��ز 

وت�صليط  املواهب،  واأف�صل  االبتكارات، 

ال�صوء على اأبرز الفاعلني الرئي�صيني يف 

احلوار  هوريكا  ويرعى  ال�صناعة.  هذه 

االإيجابي، وي�صهم يف تعزيز فر�س عمل 

لبنان،  يف  ال�صيافة  قطاع  لدعم  جديدة 

الريادي  ولتفعيل موقعه 

وحتفيز  االأ�����ص����واق  يف 

جم�����ال االب���ت���ك���ار يف 

منطقة ال�رشق االأو�صط«. 

عرض المهارات
ال�صوء  هوريكا  وي�صّلط 

ال�صياحة  ل��ب��ن��ان  ع��ل��ى 

ومم�����ي�����زات خ��دم��ات��ه 

الطهو،  فنون  ال�صيافة، 

املطاعم، الطهاة، اخلرباء 

واجلهات  القطاع،  ورواد 

الفاعلة الرئي�صية. وا�صتهر 

املعر�س مبكافاأة االإبداع 

اإذ انه  ز، 
ّ
واملوهبة والتمي

ال�صابة  للمواهب  الة 
ّ
فع ة 

ّ
من�ص يوّفر 

عرب  مهاراتهم  لعر�س  واملهنيني، 

امل�صابقات،  م��ن  وا�صعة  جمموعة 

ومن خالل تنظيم اأكرث من 60 مباراة 

وور�صة عمل للطهو احلي اأمام االآالف. 

من  اأك��رث  ال�صنة  هذه  معر�س  وي�صم 

ّم اأكرث من 2500 عالمة 
350 �رشكة تقد

عن  ف�صاًل  ج��دي��د،  ومنتج  جت��اري��ة 

م�صاركة 25 من اأبرز اخلرباء الدوليني 

ال�����ص��ي��اف��ة واخل���دم���ات  يف جم���ال 

ع اأن ي�صتقطب احلدث  الغذائية. ويتوقَّ

األف   15 اأكرث من  اأيام  الذي ميتد الأربعة 

زائر من ذوي االخت�صا�س واملهنيني.

عنوان  يحمل  الذي  املعر�س  ويت�صمن 

الطعام هو فن Food is an art  جمموعة 

فيها  ي�صّلط  لعوده  فنية  لوحة   25 من 

وميكن  الطعام.  تقدمي  فن  على  ال�صوء 

اأعمال  ي�صاهدوا  اأن  للزائرين  اأي�صًا 

امل�صممة رنا �صالم يف الردهة اخلا�صة 

واأكرث   .Horeca Gold Club Lounge
للت�صميم  خ��ا���ص��ة  ���ص��ال��ة  يف  ب��ع��د، 

room for     design اأجنزتها  بعنوان 

Bleu design consultants الرائدة يف 
الديكور،  وهند�صة  الداخلي  الت�صميم 

تعر�س اأعمال 11 م�صممًا لبنانيًا يقدم 

فيها كل منهم غرفة ا�صتقبال ع�رشية«.

شّكل  منصة لخبراء الصناعة السياحية للتواصل وتبادل المعرفة
هوريكا يكافئ اإلبداع في عيده الـ25

من �صهر اإلى �صهر

قص شريط المعرض

وزير السياحة يجول في المعرض
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IQS

لبابيدي: دخلنا السوق السورية 

استعدادًا لمرحلة إعادة اإلعمار
IQS يف لبنان والعامل العربي حممود لبابيدي اإىل اأن »وجود  IQS اأ�صار مدير �رشكة

يف معر�س هوريكا ياأتي انطالقًا من عملها كجهة مانحة ل�صهادات ال�ISO للموؤ�ص�صات 

يف لبنان والعامل العربي«.

ولفت اإىل اأن »ل�صهادة ال�ISO اأهمية كبرية اإذ اإن العامل ككل متجه نحو توحيد املوا�صفات 

وم�صتويات اجلودة، لذلك جند اأن كل ال�رشكات يف العامل مطلوب منها التقيد باحلد االأدنى 

من م�صتويات اجلودة«.

واعترب اأن »غياب القوانني الداعمة لل�صناعيني يف لبنان يجعلهم يعتربون اأن �صهادة ال�

ISO عبء عليهم ما ي�صعها خارج �صلم اأولوياتهم على الرغم من اأنها توؤدي دوراً اأ�صا�صيًا 
يف تطور املن�صاأة اأو املوؤ�ص�صة، مبعزل عن االإيجابيات التي حتملها جلهة االإنفتاح على 

االأ�صواق الت�صديرية اأو دخول املناق�صات«.

وتوقع اأن تزداد وترية العمل يف امل�صانع يف الفرتة املقبلة مع اإجراء االإنتخابات ودخول 

�صورية يف مرحلة اإعادة االإعمار، فال�صناعي اللبناين يحب �صناعته ويعمل لتقدمها.

واأو�صح اأن »IQS تتوجه اإىل زبائنها عرب املعار�س، االإعالم، و�صائل التوا�صل االجتماعي، اإ�صافة اإىل الزيارات امليدانية التي حتر�س 

خاللها على الت�صديد على اأهمية تطوير اآليات العمل واملنتجات من اأجل الت�صدير اأو حجز مركز اأف�صل يف ال�صوق«.

و�صّدد على اأن �صهادة ال�ISO لي�صت حكراً على قطاع معني، اإذ ت�صم 675 معياراً يتم الت�صديد على 80 معياراً منها متعلق باالإدارة 

الدول  من  عدد  يف  اإلزامية  اأ�صبحت  حيث  كافة  للقطاعات  �صاملة  اأنها  نرى  لهذا   ... وغريها  الغذاء  و�صالمة  والكهرباء  وال�صناعة 

االأوروبية وجمل�س التعاون اخلليجي على �صعيد الذكر ال احل�رش«.

واأعلن اأن »IQS تعمل يف لبنان والعامل العربي، وقد اأخذت اإذن مزاولة مهنة موؤخراً يف �صورية حيث ت�صهد عملية منهجة لكل االأمور 

قبل مرحلة اإعادة االإعمار«.

Château Ksara

صليبا: لبنان موجود على خارطة النبيذ العالمية

تقييمه  اإطار  يف  �صليبا  رامز   Château Ksara يف  والّت�صويق  املبيعات  مدير  اأ�صار 

ملعر�س هوريكا  اإىل »اأنه ال ميكن مقارنة حجم املعار�س يف لبنان باملعار�س يف 

العامل، اإال اأن اجلهود التي تبذل وم�صتوى ال�رشكات العار�صة يف معر�س هوريكا جيد 

جداً، والنتائج التي ينالها العار�صون اإيجابية«.

ولفت اإىل اأن »�صوق الت�صدير بالن�صبة اإىل �صناعة النبيذ جيدة على الرغم من وجود 

للكرمة  اللبنانية  واجلمعية  ال�صياحة  وزارة  جهود  بف�صل  وذلك  دة 
ّ
متعد معوقات 

والنبيذ«.

واإذ اعترب اأن »الرتاجع الذي يطاول القطاع ال�صناعي مي�س كل القطاعات، وال �صيما 

تلك التي تقدم منتجات كمالية كالنبيذ«، اأكد على »عدم وجود اأي معلومات عن اإقفال 

م�صانع للنبيذ حتى االآن«.

د �صليبا على اأن Château Ksara ال 
ّ
ويف رد على �صوؤال عن املناف�صة يف ال�صوق، �صد

القطاع  تنمية  هي  مهمة  اأمامها  اأن  تعترب  اإذ  االأكرب  كاالأخ  تت�رشف  اأن  اإال  ت�صتطيع 

واملعرفة والثقافة حول �صناعة النبيذ.

د على اأن »نبيذ لبنان دخل منذ �صنوات خارطة النبيذ يف العامل«، لفت اإىل اأن »لبنان ال ي�صتطيع اأن يدعي املناف�صة 
ّ
ويف حني �صد

عامليًا يف هذا املجال، اإذ اإن جممل اإنتاجه هو 8 او 9 ماليني زجاجة وهذه ن�صبة �صئيلة جداً من االإنتاج العاملي«. واعترب اأنه 

»ميكن القول باأن نبيذ لبنان يناف�س البلدان القريبة من حجمه عرب اجلودة املمتازة التي يقدمها«.
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MBC
القيسي: نعمل على دخول 

السوق التركية
اأن  القي�صي  و�صيم   MBC مدير  اعترب 

من  ع��اٍل  ق��دٍر  على  امل��وازي��ن  �صناعة 

كونها  ال�صناعي،  القطاع  يف  االأهمية 

تدخل يف �صلب اآلية االإنتاج من تركيب 

خلطات واإجناز عمليات التعبئة.

ز MBC هو اجلودة 
ّ
ولفت اإىل اأن »ما ميي

العالية التي تتمتع بها املنتجات التي 

ال�صيانة  خدمات  اإىل  اإ�صافة  تقدمها، 

العمل  فريق  اكت�صبها  التي  واخل��ربة 

والتي تتيح له معاجلة اأي عطل ب�رشعة 

قيا�صية«.

يف   MBC »م�صاركة  اأن  على  و���ص��ّدد 

تاأكيد  ل��ه��ا  تتيح  ه��وري��ك��ا  م��ع��ر���س 

ا�صتمرارية وجودها يف ال�صوق وتو�صيع 

�صبكة زبائنها عرب لقاء زبائن جدد«.

االقت�صادي  »الرتاجع  اأن  اأو�صح  واإذ 

واالأزمة التي يعانيها االقت�صاد ب�صكل 

عام �صاهمت يف انح�صار حجم العمل«، 

مواجهته  على  تعمل   MBC« اأن  اأعلن 

االأ���ص��واق  يف  التو�صع  من  املزيد  عرب 

اخلارجية وحتديداً الرتكية«.

وك�صف اأن »MBC ت�صارك يف املعار�س 

اإىل  بعد  ما  يف  لتعمد  م�صتمر  ب�صكل 

و�صع امل�صانع كافة يف �صوء اآخر ما 

تو�صلت اإليه يف �صناعة املوازين«.

و�صّدد على اأن »ال�صناعي اللبناين يرغب 

التطورات  متابعة  يف  م�صتمر  ب�صكل 

�صيما  وال  ب�صناعته  املتعلقة  العاملية 

كلفة  تخفي�س  يف  ي�صاهم  بع�صها  اأن 

االإنتاج«.

Tony’s Food
شرفان: جاهزون لمواكبة 

ارتفاع الطلب المتواصل

اأ�صار مدير �رشكة »Tony’s Food« طوين �رشفان اإىل اأن »معر�س 

هوريكا يتيح ل� Tony’s Food لقاءاً مبا�رشاً مع زبائنها، حيث 

حر�صًا  مبا�رشة،  اأمامهم  منتجاتها  وطهي  حت�صري  اإىل  تعمد 

منها على تعزيز ثقتهم بها وا�صتقطابًا لزبائن جدداً«.

وك�صف اأن لدى »Tony’s Food« �صبكة زبائن ت�صم جمموعة من ال�صوبرماركت واملطاعم 

والفنادق.

جتدداً  يخلق  ال�صوق،  اإىل  جديدة  �رشكات  دخول  »اأن  �رشفان  اأكد  �صوؤال،  على  رد  ويف 

مع  ن�صبة  اأكرب  وا�صتقطاب  املحّققة  النجاحات  على  للحفاظ  ال�رشكات  لدى  واندفاعًا 

امل�صتهلكني مع انت�صار مفهوم االأكل اجلاهز ب�صكٍل اأو�صع«.

وك�صف اأن »منتجات »Tony’s Food«  �صت�صهد طلبًا اأكرب مع تقدم ال�صنوات، فانخراط 

Tony’s Food« املراأة بقوة يف �صوق العمل يخلق حاجة اأكرب اإىل منتجاتها«، واأكد اأن

معدالت  توؤمن  عالية  بحداثة  ز 
ّ
يتمي الذي  م�صنعها  عرب  االرتفاع  هذا  ملواكبة  جاهزة 

اإنتاجية مرتفعة وم�صتويات جودة ممتازة«.

واعترب اأن »عدم وجود عدد كبري من ال�رشكات العاملة يف املجال يعود اإىل طبيعة العمل 

اأن  �صيما  وال  ال�صوق  يف  الطلب  �صيق  اإىل  اإ�صافة  العالية،  اال�صتثمار  وكلفة  احل�صا�صة، 

ال�صوبرماركت مل تخ�ص�س م�صاحة كبرية لهذا النوع من املنتجات حتى االآن«.

االأ�صواق  يف  التو�صع  اإىل  تهدف  املعار�س  يف   Tony’s Food م�صاركة« اأن  اإىل  ولفت 

  »Tony’s Food« اخلارجية وال �صيما اأن مفهوم االأكل اللبناين اأ�صبح معروفًا، ما مّكن

من التواجد يف االأ�صواق اخلارجية وال �صيما العربية واالأوروبية«.

3M Plast
ماركو قبالن: جودتنا سالحنا في األسواق التصديرية

اأكد مدير 3M Plast ماركو قبالن اأن »معر�س هوريكا ي�صمح 

ل�3M Plast ك�رشكة انطلقت موؤخراً يف االأ�صواق )منذ 3 �صنوات( 
اإىل  مبزيد من االنفتاح والتو�صع عرب تعريف زوار املعر�س 

ها يف الغازية 
ّ
منتجاتها وال �صيما اأولئك الذين مل يزوروا مقر

)جنوب لبنان( حتى االآن«.

وياأتي  ال�صناعي  العمل  تواجه  كبرية  »حتديات  اأن  واعترب 

يف طليعتها انت�صار املنتجات ال�صورية التي تدخل من طريق 

التهريب اإىل االأ�صواق اللبنانية وتلحق �رشراً بالغًا بال�رشكات 

العاملة يف القطاع، والتي حتاول بدورها ال�صمود يف وجه 

اأو  منت�رشة  غري  جديدة  منتجات  طرح  عرب  املمار�صات  هذه 

موجودة يف االأ�صواق، اإ�صافة اإىل حماولة دخول �صوق الت�صدير مت�صّلحًة مب�صتويات 

مبنتجات  مقارنًة  ن�صبيًا  املرتفعة  اأ�صعارها  رغم  املناف�صة  من  متّكنها  عالية  جودة 

اأخرى«.

و�صدد على اأن »ارتفاع اأكالف الت�صدير �صاهم يف انح�صار االأ�صواق اخلارجية وال �صيما 

اأن معظم املنتجات البال�صتيكية كبرية احلجم وبالتايل تكلفة ت�صديرها عالية«.

ولفت اإىل اأن »3M Plast تقدم حاليًا منتجات بنق�صة اخل�صب، يوحي �صكلها اخلارجي 

باأنها خ�صبية ال�صنع بينما هي م�صنوعة من البال�صتيك الذي يقي النا�س من امل�صاكل 

التي يواجهونها مع املنتجات اخل�صبية ب�صبب عوامل الطق�س اأو اأي عوامل اأخرى«.

من �صهر اإلى �صهر
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Klatchi
الحسنية: اإلنفتاح الخارجي

مشروعنا الحالي

Klatchi في�صل  اأعلن مدير مبيعات 

 Klatchi »حمم�صة  اأن  احل�صنية 

�صنوات، وجنحت يف   3 منذ  انطلقت 

املحلية  ال�صوق  يف  لها  مكان  حجز 

حر�س  نتيجة  قيا�صي  وق��ت  يف 

القيمني عليها منذ البداية على تقدمي 

منتج مميز ينال ر�صا الزبائن.

ل�  �صمح  النجاح  ه��ذا   « اأن  وك�صف 

االأ���ص��واق  اإىل  بالتوجه   Klatchi
�صرياليون،  دب���ي،  يف  اخل��ارج��ي��ة 

ال�صعودية  العربية،  ال��دول  ال�صني، 

واالأردن«.

 Klatchi »تواجد  اأن  على  د 
ّ
�صد واإذ 

يف ال�صوق الداخلية يعني لها الكثري، 

اإىل  اأك���رب  ب�صكل  تطمح  اأن��ه��ا  اأك���د 

التو�صع يف االأ�صواق اخلارجية كون 

ودعمًا  دفعًا  لها  يقدم  التو�صع  ذاك 

كبريين«.

ال��ت��ام ع��ن م�صرية  واأب���دى ر���ص��اه 

Klatchi واطمئنانه اإىل ا�صتمراريتها  
القطاع  م��ع��ان��اة  م��ن  ال��رغ��م  على 

انطالقها  ومنذ  اإن��ه  اإذ  ال�صناعي 

وحمبوكة  دقيقة  الآلية  وفقًا  �صارت 

ب�صكل جيد.

 Klatchi ويف حني اأعلن »اأن م�صنع

اأنها  اأكد  العالية«،  باحلداثة  ز 
ّ
يتمي

�صبكة زبائن ت�صم  ن�صج  متّكنت من 

ال�صوبرماركت  م��ن  ك��ب��رياً  ع����دداً 

والفنادق واملطاعم«.

El Yaman Group

اليمن: نواجه التحديات بمزيد من التوّسع
م�صاركة  اليمن  حممد   »El Yaman Group« مدير  اأدرج 

»El Yaman Group« يف معر�س هوريكا يف اإطار ال�صعي 

»هوريكا  اإن  اإذ  االأ�صواق،  يف  ح�صورها  لتعزيز  املتوا�صل 

يعد من اأبرز املعار�س يف لبنان والتي ت�صتقطب املعنيني 

واملهتمني يف قطاع ال�صناعات الغذائية«.

اإنتاج  خط   14 متلك   El Yaman Group« اأن  اإىل  واأ�صار 

وتقدم اأكرث من 37 منتجًا، وهي حتر�س على تعريف زوار 

املاأكوالت  مبجال  تتعلق  التي  منتجاتها  اإىل  املعر�س 

يحتاجها  التي  تلك  اأو  الغذاء  مل�صانع  التغليف  مواد  طباعة،  خدمات  من  وال�صيافة 

اأ�صحاب املطاعم والفنادق«.

اإىل امل�صاركة يف معار�س   »El Yaman Group« اأكد اليمن �صعي ويف رد على �صوؤال، 

د على اأن »El Yaman Group« يف طبيعة احلال تتواجد 
ّ
دولية وال �صيما يف اأوروبا. و�صد

يف كل املعار�س عرب زبائنها الذين يعر�صون منتجات مطبوعة عندها.

وك�صف اأن هذه امل�صاركات تهدف اإىل املزيد من االإنفتاح على االأ�صواق اخلارجية، ففي 

هو  اخلارجي  التو�صع  خيار  يبقى  واملنطقة،  بلبنان  حتيط  التي  ال�صعبة  الظروف  ظل 

اخليار االأمثل لل�صمود يف وجه التحديات وعدم اال�صت�صالم اأمامها.

واأعلن اأن »El Yaman Group تواجه مناف�صات قوية يف االأ�صواق اخلارجية وال �صيما 

من املنتجات ال�صينية والهندية التي تتمتع بقدرات تناف�صية هائلة، ليبقى الرهان على 

خلق وابتكار منتجات جديدة مل ي�صل مناف�صونا اإليها بعد، للحفاظ على تواجد ال�رشكة 

يف تلك االأ�صواق«.

 El Yaman« اإدارة وموظفي  �صكر فريق  املتكرر،  امل�صانع  اإقفال  اإطار حديثه عن   ويف 

Group« للجهود التي يبذلونها والتي اأبقت »El Yaman Group« يف مناأى عن هذا اخلطر.

Reva
دكاش: Pocket Spring Mattressجديدنا

اأن  دكا�س  �صانتال   Reva يف  االإن��ت��اج  مديرة  اعتربت 

حيث  ع��ام،  بعد  عامًا  ت��ط��وراً  ي�صهد  هوريكا  »معر�س 

يالحظ حجم زوار اأف�صل ووجوداً الأجانب مهتمني بقطاع 

الفنادق«.

يف  م�صاركتها  خالل  من  متكنت   Reva  « اأن  اإىل  ولفتت 

قنوات  وفتح  جدد  زبائن  مقابلة  من  هوريكا  معر�س 

زوار  تعرف   Reva« اأن  اإىل  وا���ص��ارت  معهم«.  توا�صل 

العديد من  اإعجاب  الذي نال   Pocket Spring Mattress اإىل فرا�س جديد  املعر�س 

الزبائن كونه جامداً ويوؤمن �صعوراً بالراحة اأثناء النوم«.

اأن »Reva تتابع كل جديد يف جمال عملها عرب زيارة املعار�س الدولية  وك�صفت 

وح�صور املوؤمترات االأمر الذي يقدم لها فكرة عن كيفية تطوير منتجاتها«.

واإذ اأو�صحت اأن »Reva ت�صع على برنامج عملها م�صاركات لها يف معار�س دولية«، 

اأن »Reva تن�صط يف االأ�صواق اخلارجية، كما يزور مقرها يف لبنان زبائن  ك�صفت 

اأجانب يتعاملون معها عرب �صحن املنتجات اإىل اخلارج«.

 Reva« اأن اإقفال م�صانع، اعتربت  االأخبار املتداولة عن  ويف رد على �صوؤال حول 

ت�صلك طريق التجدد الدائم ومواكبة التطور للحفاظ على ا�صتمراريتها واإبقاء عملها 

بعيداً من خطر الرتاجع«.
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جورج متى: القطاع قادر 

على مواجهة التحديات
معهد  يف  امل��خ��ت��ربات  م��دي��ر  اع��ت��رب 

اأن  متى  ج��ورج  ال�صناعية  البحوث 

ال�صناعية  البحوث  معهد  »م�صاركة 

مهام  اأبرز  اأن  �صيما  وال  �رشوري  اأمر 

املعهد هي دعم ال�صناعة الوطنية التي 

هامًا  ج��زءاً  الغذائية  ال�صناعة  ت�صكل 

منها، فاملعهد يقدم خدمات عديدة اإىل 

واأبحاث  حتاليل  من  ال�صناعات  هذه 

املراكز  خدمات  اإىل  اإ�صافة  تطبيقية 

التحديث  ب�صوؤون  املعنية  التخ�ص�صية 

ال�صناعي والتطوير والتكنولوجيا«.

 ع��ن ر���ص��اه ال��ت��ام ع��ن تنظيم 
ّ

وع���رب

»ال�رشكات  اأن  اإىل  ولفت  املعر�س، 

ما  تقريبًا  القطاع  كل  متّثل  العار�صة 

زوار  ن�صبة  باإ�صتقطاب  للمعر�س  �صمح 

لال�صتف�صار  املعهد  جناح  زارت  عالية 

م�صاكل  ب�����ص��اأن  اال���ص��ت�����ص��ارة  وط��ل��ب 

تواجهها«.

يواجه  الغذائي  »القطاع  اأن  اعترب  واإذ 

جمال  يف  �صيما  وال  �صّتى  حت��دي��ات 

»ق��ط��اع  اأن  ع��ل��ى  ���ص��ّدد  ال��ت�����ص��دي��ر«، 

تخطي  على  قادر  الغذائية  ال�صناعات 

هذه التحديات نظراً اإىل اجلودة العالية 

قدرات  متنحه  والتي  بها  يتمتع  التي 

تناف�صية عالية يف االأ�صواق اخلارجية، 

وال يعترب ت�صدير النبيذ وزيت الزيتون 

والع�صل اإال خري دليل على ذلك«.

العمل  ج��داً  املهم  من  اأن��ه  اإىل  ولفت 

اال�صترياد الإف�صاح  على تخفي�س حجم 

املجال ب�صكل اأكرب اأمام تواجد ال�صناعة 

الوطنية يف االأ�صواق الداخلية.

Farhat Bakery
فرحات: التجديد واالبتكار 

هما أساس االستمرارية

 Farhat تواجد« اأن  فرحات  ع�صام   Farhat Bakery مدير  اأكد 

Bakery يف معر�س هوريكا �صيتيح لها عر�س ماكينات جديدة 
عامل  يف  »املناف�صة  اأن  واعترب  ال�صوق،  يف  موؤخراً  طرحتها 

واالأكرث  االأحدث  االآلة  يقدم  من  على  تقت�رش  االأف��ران  �صناعة 

تطوراً، ولذلك جند اأن املنتجات التي نعر�صها خمتلفة عن تلك 

التي يعر�صها مناف�صونا«.

اأن  اإىل  لفت  املحلية«،  ال�صوق  على  تعتمد  ال  االأف��ران  �صناعة  »�رشكات  اأن  اإىل  اأ�صار  واإذ 

 وكالء ل�رشكات اإيطالية«. واأ�صار اإىل 
ّ
»املعر�س �صهد اإقبااًل لزوار اأردنيني و�صوريني، كما �صم

اأن »Farhat Bakery تعرف زوار املعر�س اإىل اآلة تنتج كعك االأ�صابع التقليدي بقدرة اإنتاجية 

عالية من دون احلاجة اإىل يد عاملة، وبالتايل متكن امل�صنع اأو ال�رشكة من تغطية اأ�صواق 

كبرية والتو�صع وال �صيما اأنها ت�صنع اإىل جانب الكعك الطويل، الكعك االإيطايل واملوالح.

ويف رد على �صوؤال، اأكد اأنه »يف ظل املناف�صات ال بد من تخفي�س كلفة االإنتاج التي ت�صم 

كلفة اليد العاملة، لكن هذا ال يعني بال�رشورة رفع معدالت البطالة بل �صيمنح ال�رشكة القدرة 

على الدخول يف جماالت جديدة وبالتايل طرح املزيد من فر�س العمل«.

و�صّدد على اأن »القطاع ال�صناعي ال ياأخذ حقه على اأكرث من �صعيد، اإذ اإن هناك الكثري من 

اأن  يوؤكد  لبنان، ما  Farhat Bakery يف  زوار املعر�س يفاجاأون بوجود �صناعة ك�صناعة 

القطاع ينمو مببادرات فردية«.

للتطور كون �رشكات  االأفران ال تعطي دفعًا كبرياُ  »ال�صوق املحلية جلهة قطاع  اأن  واعترب 

االأ�صواق  اإطار مواكبة  التطور و�صنعه تاأتي يف  اإمنا مواكبة  ال�صوق،  ت�صيطر على  قليلة جداً 

االأوروبية حتديداً حيث كلفة اليد العاملة الكبرية«.

ويف حني اعترب اأن التحديات كثرية، �صّدد على »اأن التجديد واالبتكار يبقيان ال�صمانة االأهم 

ال�صتمرار اأي �صناعة«.

Tannourine

برباري: الثقة واالحتراف هما أساس 

عالقاتنا مع زبائننا

اعتربت رين برباري اأن »Tannourine« حتر�س على 

امل�صاركة �صنويًا يف معر�س هوريكا اإذ تعترب اأن تواجدها 

يف  املوجودة  الرائدة  ال�رشكات  اإح��دى  كونها  مهم  فيه 

جانب  اإىل  تواجدها  ال�رشوري  ومن  اللبنانية،  ال�صوق 

مناف�صيها يف املعر�س«.

واعتربت اأن »�رشكات املياه التي ن�صاأت بكرثة يف ال�صنوات االأخرية، ال ت�صكل مناف�صة 

بالن�صبة اإىل Tannourine التي ن�صجت على مر �صنوات عالقات مع زبائنها اأ�صا�صها 

ز 
ّ
الثقة واالحرتاف يف تقدمي اخلدمات«. و�صّددت على اأن »مياه Tannourine تتمي

باأنها مياه نبع طبيعية، قليلة ال�صوديوم وحتتوي على ن�صب معادن معتدلة، كما اأنها 

املناطق  كل  يف  م�صتودعات  ال�رشكة  متلك  حيث  بقوة  اللبنانية  االأ�صواق  يف  منت�رشة 

وتتعاون مع وكالء يحر�صون على تواجدها القوي يف العديد من االأ�صواق اخلارجية«. 

و�صّددت على اأن »اإطالق San Benedetto االإيطايل يف االأ�صواق اللبنانية القى ترحيبًا 

كبرياً وجعل قدرات Tannourine التناف�صية اأقوى، ومّكنتها من اخرتاق مناف�صيها 

كونها اأ�صبحت لديها جمموعة متكاملة من منتجات املياه«.

من �صهر اإلى �صهر
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UNIPAC

ديراني: شهادة BRC قريبًا
اأ����ص���ار م��دي��ر ت��ط��وي��ر االأع���م���ال يف 

اأن  اإىل  دي����راين  رام���ي   UNIPAC
»UNIPAC، ك�رشكة تابعة ملجموعة 

اإىل  مهمة  م�صاركتها  اأن  اأندفكو، جتد 

كونها  هوريكا  معر�س  يف  كبري  حد 

الكرتون،  عرب  التغليف  ب�صوؤون  تعنى 

لكل  اأ�صا�صية  ح��اج��ة  ميثل  وال���ذي 

لل�صناعات  فقط  ولي�س  ال�صناعات 

»ال��ق��ط��اع  اأن  واع��ت��رب  ال��غ��ذائ��ي��ة«. 

لعمل  كبرية  اأهمية  يويل  ال�صناعي 

UNIPAC كونه يوؤدي دوراً فاعاًل يف 
مرتب  نظيف،  ب�صكل  املنتج  و�صول 

واآمن اإىل امل�صتهلك«.

واإذ ك�صف اأن »UNIPAC ت�صتحوذ على 

50 % من حاجات ال�صوق اللبنانية«، 
ت��ت��واج��د   UNIPAC« اأن  ك�����ص��ف 

واالأوروب��ي��ة  العربية  االأ���ص��واق  يف 

واالأفريقية«.

انعك�صت  الت�صدير  اأزمات  اأن  واأو�صح 

مع   UNIPAC على  �صلبي  ب�صكل 

ارتفاع كلفة ال�صحن البحري.

اأن »UNIPAC ت�صري على  د على 
ّ
و�صد

فبعد  م�صتمر،  ب�صكل  التطور  طريق 

 HACCP�وال   ISO�ال �صهادتي  نيلها 

تعمل االآن على �صهادة جديدة هي ال�

العامل  يف  �صهادة  اأعلى  وهي   BRC
التعبئة  لعمليات  بريطانيا  من  متنح 

املتعلقة بالغذاء، وهذا طبعًا �صي�صمح 

التو�صع  م��ن  مب��زي��د   UNIPAC ل��� 

والتطور يف امل�صنع واأداء فريق العمل 

واآلية االإنتاج«.

Kama

قبالن: متمسكون بوطننا

»Kama حتافظ على  اأن  Kama حممد قبالن  ك�صف مدير 

يف  اتبعتها  التي  ال�صيا�صة  عرب  االأ���ص��واق  يف  وج��وده��ا 

مع  ال�صناعة  دمج  على  تقوم  التي  املناف�صات،  مواجهة 

التجارة، حيث تدر�س مكامن ال�صعف وتعاجلها متخطية 

اأو اجلودة  االأ�صعار  قد تطراأ على �صعيد  التي  العقبات  كل 

اأو الت�صميم«.

واعترب اأنه على الرغم من توجه الكثري من ال�رشكات نحو 

التم�صك بالوطن  Kama ب�رشورة  القيمني على  القناعة عند  االأ�صواق اخلارجية، تبقى 

وامل�صاهمة يف منوه عرب ال�رشكات الكبرية واملميزة ك�Kama، ولهذا هي يف بحث دائم 

عن اآلية تقوية ال�صوق الداخلية لتتمكن من التو�صع وا�صتقطاب اآالت وقوالب اأكرث.

وك�صف اأنه »يف �صوء املنحى الذي ي�صلكه العامل عرب االإعتماد ب�صكل اأكرب على البال�صتيك، 

 منه، لذلك جتتهد 
ّ
اأ�صبحت مواكبة احلداثة وتقدمي اأفكار وابتكارات جديدة اأمراً ال مفر

Kama باإ�صتمرار ملواجهة مناف�صيها عرب خلق منتجات جديدة متخطية العقبات التي 
تواجهها وال �صيما ال�صعوبات املالية والتي يزيد من حدتها غياب اأي دعم من الدولة«.

ال�رشكات  من  فهي  كبرية،  اأهمية  البيئة  على  احلفاظ  ملفهوم  تويل   Kama« اأن  واأكد 

االأ�صا�صية العاملة مع البلديات يف ال�صيا�صات الهادفة اإىل تر�صيخ مفهوم الفرز املنزيل 

ال�صم�صية وتقدمي  الطاقة  ا�صتخدام  يعمل م�صنعها على  التدوير، كما  وت�صهيل عمليات 

اأنواع بال�صتيك يذوب وغري موؤٍذ للبيئة«.

واأعلن اأن »Kama ت�صارك يف معار�س دولية وكان اآخرها يف اأملانيا حيث ا�صتقطبت 

 kama�زبائن من قرب�س واليونان واملغرب واجلزائر واأفريقيا«. وك�صف اأنه »�صتكون ل

م�صاركات اأخرى �صتف�صح اأمامها يف املجال ملزيد من التو�صع اخلارجي، فعلى الرغم 

من اإميانها املطلق باأهمية تواجدها يف ال�صوق اللبنانية ، ترى اأنه من ال�رشوري خلق 

اأ�صواق جديدة نظراً اإىل طاقاتها االإنتاجية الكبرية«.

Stilco
بيطار: تميزنا ضمن استمراريتنا

اأ�صار  مدير Stilco  لبيب بيطار اإىل اأن »Stilco ت�صارك 

يف معر�س هوريكا كون �صناعتها جزءاً من ال�صناعات 

الغذائية، حيث تقدم اليوم اإىل زوار املعر�س منتجاتها 

ومنتجات  اخل��راف  ل�صواء  ك��اآالت  �صتيل  �صتانل�س  من 

ز باالحرتاف 
ّ
مبتكرة وجديدة«. وك�صف اأن »Stilco  تتمي

يف عملها، حيث تت�صلم م�صاريع كاملة ت�رشف عليها ب�صكل 

واالقرتاحات  اخلرائط  وتقدم  امل�رشوع  فتدر�س  دقيق، 

حول حاجات امل�رشوع«.

االأ�صواق  نحو  بالتو�صع  لها  �صمح  امل�صداقية  على  القائم    Stilco »جناح  اأن  واعترب 

اخلارجية يف ال�صعودية والعراق واأفريقيا واالأردن وبيالرو�صيا«.

تها بفعل االأزمة ال�صورية 
ّ
ولفت اإىل »وجود مناف�صات عديدة يف ال�صوق زادت من حد

ي�صمن    Stilco منتجات  ز 
ّ
»متي اأن  على  د 

ّ
و�صد الع�صوائية«،  امل�صانع  وانت�صار 

ا�صتمراريتها و�صط هذه املمار�صات«.

ف Stilco  زوار املعر�س اإليه هو Grease interceptor امل�صنعة 
ّ
واأعلن اأن »اأبرز ما تعر

وفقًا ملعايري دولية، ويكرث الطلب عليها يف املطاعم كونها تف�صل الزيت عن املاء«.
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 معهد البحوث الصناعية

أبي زيد: نضع قدرات خبرائنا في تصرف الصناعة 

اأ�صار مدير مركز االبتكار والتكنولوجيا يف 

معهد البحوث ال�صناعية ناجي اأبي زيد اإىل 

التقني  بالدعم  تعنى  التي   ELCIM« اأن 

نيل  اأو  االإدارة  حت�صني  لناحية  للم�صانع 

�صهادات اجلودة اأو و�صع اخلطط امل�صتقبلية، 

ت�رشف  يف  كافة  خربائها  ق��درات  ت�صع 

ال�صناعة اللبنانية«. واعترب اأن »اأبرز نقاط 

القوة التي يتمتع بها ELCIM هي عالقات 

اأب��رز  م��ع  املوقعة  وامل��ع��اه��دات  التعاون 

اجلامعات يف لبنان، ما يجعله ميلك خزانًا 

الدعم  اأنواع  �صّتى  ب�رشيُا قادراً على تاأمني 

لل�صناعة«.

معهد  اأن  من  الرغم  »وعلى  اأن��ه  اإىل  ولفت 

البحوث ال�صناعية موؤ�ص�صة ال تبغى الربح، يواجه املعهد بع�س امل�صاكل مع 

ال�صناعيني يف ظل ال�صعوبات املالية التي مير بها البلد، فعلى الرغم من ان 

املعهد يوّكل خرباء ويتقا�صى اأموااًل لتغطية الكلفة فقط، يجد ال�صناعيون 

هذه االأمور عبئًا عليهم«.

 ELCIM SME SUPPORT م�رشوعًا جديداً  اأطلقت   ELCIM« اأن  وك�صف 

PROGRAMME يقدم دعما بن�صبة 40 % لفواتري امل�صانع املتعلقة بال�صق 
التقني«. ولفت اإىل اأن »ال�رشكات امل�صتفيدة يجب اأن يكون تاريخ تاأ�صي�صها 

 5 من  اأكرث  عملها  فريق  وي�صم  ر�صميًا،  م�صجلة  اأكرث،  اأو  عامني  اإىل  يعود 

موظفني«.

التقدم  امل�رشوع عليها  اال�صتفادة من  الراغبة يف  »ال�رشكات  اأن  اإىل  ولفت 

مبوجز عن حاجتها يفرت�س اأن ينال املوافقة املبدئية، ليتم بعدها تقدمي 

دون بالتعاون مع 
ّ
ملف كامل. يزور بناء عليه اخلرباء م�صنع املوؤ�ص�صة ويحد

�صاحب املوؤ�ص�صة االإجراءات التي حتتاجها موؤ�ص�صته«.

»ميزانية  اأن  اأعلن  امل�صتفيدة«،  لل�رشكات  حمدداً  عدد  ال   « اأن  اأو�صح  واإذ 

امل�رشوع هو  هذا  »الهدف من  اأن  واعترب  دوالر«.  األف   100 تبلغ  امل�رشوع 

االإمكانات  �صمن  ودعمها  م�صاكلها  عند  للوقوف  امل�صانع  مع  التوا�صل 

اأن »امل�رشوع �صي�صاهم يف تطور امل�صانع وحت�صني  د على 
ّ
املتوفرة«، و�صد

م�صتويات اجلودة و�صبط عمليات االإنتاج ب�صكل اأف�صل«.

واأثنى على اندفاع ال�صناعيني الدائم نحو التطوير وال �صيما اجليل اجلديد 

اإىل اأن كلفة االإنتاج العالية واملناف�صة من دول اجلوار  من ال�صباب، م�صرياً 

بتقدمهم  ت�صمح  اتخاذهم خلطوات  عملية  وتعيق  العالية  قدراتهم  حتد من 

وتو�صعهم.

والتكنولوجيا  االبتكار  مركز  من  ينفد  اآخ��ر  م�رشوع  »وج��ود  عن  واأعلن 

INNOVATION VOUCHERS يقدم مبوجبه 6 اآالف دوالر اإىل كل باحث 
اأو �صاحب فكرة جديدة، لكن هذا طبعًا وفقًا ل�رشوط تت�صمن اأن تكون الفكرة 

جديدة وقابلة للتطبيق«.

 22 اأبي زيد جناح هذا امل�رشوع كونه قد »نّفذ �صابقا وا�صتفاد منه  وتوقع 

األف دوالر.   200 بقيمة  االأوروب��ي  االحتاد  اإذ كان هناك دعم من  م�رشوع 

واليوم يعيد معهد البحوث اإطالق هذا امل�رشوع مببلغ من ميزانيته اخلا�صة 

اإذ يجد اأن هناك العديد من االأفكار اجليدة التي تتما�صى مع حاجات ال�صوق.

Boecker

قبرصلي: تجاوب الصناعيين مع 

معايير السالمة مرتفع

اعتربت مدير عام �رشكة 

Boecker بانا قرب�صلي 
 Boecker« وج���ود  اأن 

ه��وري��ك��ا  م��ع��ر���س  يف 

االأهمية  غاية  يف  اأم��ر 

اإنها  اإذ  اإليها  بالن�صبة 

تعمل يف  رائدة  ك�رشكة 

خدمات  ت��ق��دمي  جم��ال 

بينها  �صحية عامة من 

وخدمات  الغذاء  �صالمة 

التعقيم،من  وخدمات  واالآف��ات  احل�رشات  مكافحة 

دون �صك يهمها التوا�صل مع زوار املعر�س اإىل حد 

كبري. ولفتت اإىل اأن املعر�س يف�صح اي�صًا يف املجال 

اأمام Boecker للقاء الزبائن القدامى وتعريفهم اإىل 

كل ما هو جديد لديها.

يف  اأ�صا�صيًا  دوراً  توؤدي   Boecker« ان  اإىل  ولفتت 

 ISO�ال �صهادتي  على  وامل�صانع  ال�رشكات  ح�صول 

يف  ا�صت�صارية  خدمات  تقدم  كونها   HACCP�ال اأو 

هذا املجال عرب دورات تدريبية للموظفني تعلمهم 

االأولية، ومن ثم  فيها كيفية تطبيق كل املتطلبات 

 HACCP ال�  اأو   ISO SYSTEM ال�  تطبيق  كيفية 

بعدها  ليتم  الداخلي،  التدقيق  ثم  ومن   SYSTEM
املعايري  على  بالك�صف  تقوم  م�صتقلة  �رشكة  طلب 

ومنحهم ال�صهادة«.

وك�صفت اأن »هناك العديد من املنتجات التي تعرف 

تعقيم  اأدوات  وهي  اإليها  املعر�س  زوار   Boecker
امل�صت�صفيات  اأو  املطاعم  اأو  املنازل  يف  ت�صتخدم 

والعيادات وامل�صتو�صفات«. 

ويف رد على �صوؤال، اأ�صارت اإىل اأن »Boecker اإ�صافة 

اإىل ا�صمها الرائد الذي ي�صتقطب الزبائن، لديها فريق 

عينات  ويقدم  واملوؤ�ص�صات  امل�صانع  يزور  ت�صويق 

من املنتجات لتتم جتربتها«. ولفتت اإىل اأن »جتاوب 

كاأ�صحاب  اإنهم  اإذ  Boecker كبري،  ال�صناعيني مع 

م�صانع يريدون دائمًا االأف�صل كون معدالت اخلطر 

يف جمال عملهم مرتفعة، يف حني اأن امل�صتهلكني اأو 

الزبائن ميلكون م�صتويات وعي عالية«.

يف  يرتكز  ال   Boecker »عمل  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

امل�صانع الغذائية، اإذ تن�صط اإىل حد كبري يف جمال 

اأ�صطول  هناك  حيث  االآف��ات  اأو  احل�رشات  مكافحة 

من 27 �صيارة تعمل على خدمة الزبائن من منازل، 

فنادق،  م��دار���س،  مطاعم،  م�صت�صفيات،  م�صانع، 

وم�صارف«.

من �صهر اإلى �صهر
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Gamayel Freres

شمالي: نعمل باستمرار على تطوير منتجاتنا

يف   Gamayel Freres »م�صاركة   اأن  �صمايل  روجيه  اعترب 

جديدة  اأ�صواق  ك�صب  على  العمل  اإط��ار  يف  تاأتي  املعر�س 

وتاأكيد ح�صور ال�رشكة يف ال�صوق اللبنانية«.

اأن »الهدف من تنظيم املعار�س هو الت�صدير  د على 
ّ
واإذ �صد

اإىل اخلارج«، لفت اإىل اأن »حجم الزوار االأجانب يف املعر�س 

خميب للتوقعات«.

ب�صبب  انح�صاراً  ت�صهد  اخلارجية  »االأ���ص��واق  اأن  اإىل  واأ�صار 

حاالت عدم اال�صتقرار التي ي�صهدها لبنان واال�صطرابات يف 

املنطقة التي تدفع امل�صتوردين االأجانب اإىل تف�صيل التعاون 

مع �صناعيني عاملني يف دول م�صتقرة اأكرث من لبنان«.

يف  التو�صع  هو  حاليًا  عليه  العمل  يتم  »ما  اأن  على  د 
ّ
و�صد

الدول  االأ�صواق اخلارجية عرب خلق مكاتب يف جمموعة من 

لتقوية ال�صوق«.

اإثبات وجوده  اللبناين  ال�صناعي  اأكرث ما يخول  اأن  واأو�صح 

جديدة  منتجات  وخلق  االبتكار  هو  اخلارجية  اال�صواق  يف 

»فريق  اأن  اإىل  ولفت  جدد.  م�صتهلكني  اإىل  الو�صول  له  تتيح 

ب�صكل م�صتمر على  Gamayel Freres« يعمل   « الت�صميم يف 

تطوير املنتجات ومتابعة االأ�صواق العاملية، ما يعترب عماًل 

من  �صيما  وال  القوية  املناف�صات  ظل  يف  االأهمية  غاية  يف 

يف  الداخلية  االأ�صواق  تغرق  التي  االأجنبية  املنتجات  قبل 

حني يغيب دعم االإنتاج الوطني والرقابة عن االأ�صواق حيث 

تن�صاأ العديد من امل�صانع غري ال�رشعية يف خمتلف القطاعات 

�صلبي  ب�صكل  وتوؤثر  رقيب  اأو  ح�صيب  دون  وتعمل  ال�صناعية 

ووا�صح على امل�صانع اللبنانية«.

Helbawi Bros

حلباوي: معوقات التصدير لم تؤثر 

في أسواقنا الخارجية

اأ�صار امل�صوؤول يف �رشكة »Helbawi Bros« ح�صن حلباوي 

معر�س  يف  م�صاركتها  دت 
ّ
جد  »Helbawi Bros« اأن  اإىل 

هوريكا لل�صنة الثالثة على التوايل لت�صويق منتجاتها ب�صكل 

اأف�صل والبحث عن زبائن جدد لتو�صيع �صبكة زبائنها التي 

تتوّزع حاليًا بني االأ�صواق اللبنانية واخلارجية«.

ح�صة على  ت�صتحوذ   »Helbawi Bros« اأن  اإىل  اأ�صار   واإذ 

70 % من االأ�صواق اللبنانية، ك�صف اأن »معوقات الت�صدير 
يف   »Helbawi Bros« تواجد  يف  كبري  ب�صكل  توؤثر  مل 

االأ�صواق اخلارجية«.

البهارات،  ت�صم   »Helbawi Bros« اأن منتجات  اأعلن  واإذ 

املنتجات  »هذه  اأن  اأكد  اجلاهزة.  واخللطات  واحلبوب، 

تخ�صع للتطور با�صتمرار وفقًا حلاجات ال�صوق«.

»التعبئة  لعملية  تويل   Helbawi Bros« اأن  اإىل  واأ�صار 

والتغليف« اأهمية كبرية ملا لها من دور اأ�صا�صي يف حماية 

جودة املنتج وزيادة قدراته الت�صويقية«.

وك�صف عن »وجود خطط تو�صعية قيد الدر�س، حيث �صيتم 

العمل على اإن�صاء م�صتودعات يف مناطق خمتلفة يف لبنان 

ل�صمان ح�صور اأقوى واأو�صع يف االأ�صواق«.

واعرب عن تفاوؤله مب�صتقبل »Helbawi Bros« التي �صارت 

�صك  والنمو، ودون  التطور  �صنوات طويلة على طريق  منذ 

وثقة  منتجاتها  بجودة  مت�صلحة  امل�صرية  هذه  �صتتابع 

زبائنها.
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ALIYA

أبي خليل: القطاع في دائرة الخطر

اأعلنت مديرة مياه عالية هيلني اأبي خليل اأن » ALIYA وجدت اأن م�صاركتها 

اختارت  لذلك  الة، 
ّ
وفع جيدة  كانت  هوريكا  معر�س  يف  املا�صي  العام  خالل 

على  وتعريفهم  املعر�س  زوار  مع  اأك��رث  التوا�صل  بغية  العام  هذا  جتديدها 

.»ALIYA م�صتويات اجلودة العالية التي تتمتع بها مياه

اأن »ALIYA تناف�س كربيات �رشكات املياه يف لبنان، ولذلك جتد  واأو�صحت 

بع�س ال�صعوبة يف خو�س هذه املناف�صات حيث ال ت�صتطيع اللعب على هام�س 

االأ�صعار، لكنها متكنت من اخرتاق ال�صوق ب�صكل وا�صح نظراً اإىل اجلودة املمتازة 

التي تتمتع بها منتجاتها«.

وك�صفت اأن »ALIYAتتواجد اليوم يف 65 % من ال�صوق اللبنانية، وت�صري وفقًا 

خلطة عمل �صتغطي مبوجبها كل لبنان بعد عامني«.

واإذ اأ�صارت اإىل اأن »ALIYA �صتطرح منتجات جديدة يف ال�صوق �صتك�صف عنها 

 ISO 9001�صتنال بعد فرتة قريبة �صهادة ال� ALIYA« يف وقت الحق«، اأعلنت اأن

.»ISO 22000�املتعلقة باالإدارة، علمًا اأنها حازت منذ انطالقتها على �صهادة ال

ارتفعت  االإنتاج  اأن »كلفة  اإىل  لفتت  الت�صدير،  اإطار حديثها عن معوقات  ويف 

بن�صبة 20 % ومل ترتافق مع اأي ارتفاع يف �صعر املنتجات، وهذا طبعًا يجعل عمليات الت�صدير اأ�صعب نظراً الإرتفاع تكلفتها 

بعد اإقفال املعابر الربية«.

ا�صتثمار مياه عمومية الأغرا�س  املايل عن رخ�صة  الطابع  ر�صم  برفع  املالية علي ح�صن خليل  »قرار وزير  اأن  اإىل  ولفتت 

تعبئة املياه وبيعها من 500 األف لرية )ي�صاف اإليها ر�صوم العداد( اإىل 50 مليون لرية ي�صع م�صري معظم امل�صانع العاملة 

يف القطاع يف دائرة اخلطر«. و�صاألت: »كيف ميكن رفع الر�صم اأ�صعافًا واأ�صعافًا؟ وهل املطلوب اإحلاق االأ�رشار بامل�صانع 

العاملة �صمن القانون؟«.

Horepa

وسيم رزق: على الدولة متابعة الصناعيين ودعمهم

اأ�صار مدير »Horepa« و�صيم رزق اإىل اأن »Horepa حتر�س على جتديد م�صاركتها 

زالت  ال  التي  واآمالهم  اللبنانيني  طموحات  يظهر  حدثًا  كونه  هوريكا  معر�س  يف 

 الوطني يفر�س اأن يكون اجلميع يداً واحدة يف الظروف 
ّ

معلقة بوطنهم، اإذ اإن احل�س

ال�صعبة«.

اأنها تطرح  ولفت اإىل اأن »Horepa تعرف زوار املعار�س اإىل منتجاتها، وال �صيما 

زة«.
ّ
منتجات جديدة ومتمي

»مناف�صات  اإىل  اأ�صار   ،Horepa عمل  تواجه  التي  التحديات  عن  حديثه  اإطار  ويف 

قوية وغري منطقية ت�صهدها االأ�صواق يف ظل �صعف عام تعانيه وانح�صار االأ�صواق 

اخلارجية يف �صوء االإ�صطرابات التي ت�صهدها بع�س الدول«.

اأكالف  الرغم من  االأ�صواق اخلارجية على  لها ح�صور يف   Horepa« اأن  اإىل  واأ�صار 

الت�صدير العالية«، واأو�صح اأنها يف حال دائمة من ال�صعي اىل حتقيق انفتاح خارجي 

اأو�صع، لكن هذا االأمر قد ال يكون متوفراً بقوة، اإذ اإن هذه املحاوالت تت�صم بالفردية 

يف ظل غياب م�صاهمات فاعلة من االإدارات واملراجع املخت�صة.

وقال: »ال�صناعي ال ي�صتطيع اأن يحل مكان الدولة، بل على الدولة اللبنانية متابعة 

ال�صناعي ودعمه اأ�صوة بباقي الدول املجاورة التي تقدم دعمًا فعااًل ل�صناعييها عرب دعم الكهرباء واالإنتاج والت�صويق«. واعترب اأن 

» Horepa وبف�صل الثقة التي بنتها مع زبائنها قادرة على تخطي املراحل ال�صعبة واحلفاظ على ا�صتمراريتها«.

من �صهر اإلى �صهر
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م�ؤ�س�سة �أبناء عفيف حماد 

لل�سناعة و�لتجارة

بيا�سات منزلية، حر�مات و�سر��سف على �أن��عها
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3M Pltast

Boecker Public Health

Kama

MEA

Multi-National Business Co.-MBC

AKR_4444

Farhat Bakery Equipment

Ksara

Medco

Nestle

Aruba

HOREPA Packing & Trading

Leen

Meptico

Obegi
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Stilco

بلبر- زيت سليم

حلباوي اخوان

شركة ليفكو الفنية

عادل غامن واوالده

Uninox

بلقيس

سالتك

شويري مولتي باكينغ

عسل جبل الشيخ

اليمن غروب

جميل اخوان

شركة التغذية

طونيز فود

فرشات ريفا 



كامابالست

يونيباكمعهد البحوث الصناعية

ماجيك كاربت

مياه تنورين

معامل الفلوكس الصناعية-ميامة

مياه عاليه

من �صهر اإلى �صهر



باور �ند �ند�سرتيال ما�سيرني ك�مباين - بيمك�

Power & Industrial Machinery Company 
 PIMCO

بريوت - بئر ح�شن - طريق املطار  - بناية الغولف »2« طابق اأر�شي

هاتف: 825531 1 961 - فاك�س: 825532 )1( 961 

E-mail: pimco@pimcolb.com     www.pimcolb.com
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تحقيق

التي  النا�س  ا�صتقطاب  احلفلة جنحت يف 

بلدتها.  زي��ارة  عن  بنف�صها  تناأى  كانت 

فرن�صية  جمعية  ا�صتقدام  اي�صًا  وج��رى 

ومهند�صني زراعيني يعنون بال�صاأن العام 

الن�صاطات  �صبحة  لتكر  احلدائق،  وجتميل 

بعد ذلك ال �صيما على ال�صعيد البيئي.

جبلنا  جمعية  ان  على  جنيم  و���ص��ددت 

اقة يف طرح املو�صوع البيئي 
ّ
كانت ال�صب

عن  معار�س  فنظمت   ،2005 ع��ام  منذ 

املونة يف لبنان ومعر�س عن النحل يف 

لبنان. كما اولت مو�صوع الطيور اهتمامًا 

خا�صًا.

يوم بيئي لترسيخ التمّسك باألرض والتعريف عن ارث لبنان النباتي
معاصر الشوف تحتضن »العافية بالنباتات البرية«

هذا  يف  امل�صاريع  من  �صل�صلة  لبدء  دافعًا 

املجال«.

تن�صم  التي  جبلنا  »جمعية  ان  واك��دت 

املعر�س بالتزامن مع حممية ارز ال�صوف 

والرغبة  القدرة  لديها  املعا�رش  وبلدية 

انها  �صيما  تنفيذ م�صاريع مماثلة ال  على 

تاأتي يف اطار زيادة الوعي البيئي«.

لفتت  اجلمعية،  عن  حديثها  اط��ار  ويف 

 ،2001 ع���ام  ال��ن��ور  اب�����رشت  ان��ه��ا  اىل 

لالأطفال  حفلة  اعمالها  باكورة  وكانت 

بالتزامن مع امل�صاحلة  اتت  ال�صوف،  يف 

اآنذاك. وك�صفت ان هذه  الكربى التي متت 

تر�صيخ  اىل  الرامية  ان�صطتها  �صياق  يف 

وتعريف  ب���االأر����س  التم�صك  م��ف��ه��وم 

النباتي،  لبنان  ارث  على  اللبنانيني 

للمدى  ال�صوف  ارز  »حممية  احت�صنت 

جبلنا  جمعية  مع  بالتعاون  احل��ي��وي« 

»العافية  ال�صوف معر�س  وبلدية معا�رش 

ب��ال��ن��ب��ات��ات ال���ربي���ة« ال����ذي جن���ح يف 

املهتمني  من  وا�صعة  �رشيحة  ا�صتقطاب 

يف اجلبل ولبنان.

زوار  فوا 
ّ
عر عار�صًا،   50 املعر�س  و�صم 

يف  النباتات  ا�صتخدامات  على  املعر�س 

جمال الطبخ، التجميل، ت�صنيع ال�صابون، 

وبيع  زراعة  واملو�صمي،  ال�صحي  الطعام 

الفنون  امل��ف��ي��دة،  وال��ن��ب��ات��ات  ال�صتول 

وت�صوير،  ر�صم  من  بالنباتات  املتعلقة 

عن  ع��ب��ارة  علميًا  ج��ان��ب��ًا  �صمل  ك��م��ا 

حما�رشات مع اأكادمييني حول النباتات.

وا�صارت رئي�صة جمعية جبلنا يوال جنيم 

ا�صاءت  ان  جبلنا  جلمعية  »�صبق  انه  اىل 

عدة  يف  ال��ربي��ة  النباتات  اهمية  على 

يف  الن�صاط  هذا  تنظم  واليوم  منا�صبات، 

ب�صكل  ولبنان  ككل  املناطق  اهتمام  ظل 

اىل  وال��ع��ودة  امل�صتدامة  بالتنمية  ع��ام 

الربية  النباتات  زراعة  وخا�صة  الزراعة 

دخاًل  وتوؤمن  جيد  باإنتاج  ز 
ّ
تتمي التي 

اقت�صاديًا نظراً لكرثة الطلب عليها«.

البيئي  باليوم  املعر�س  جنيم  وو�صفت 

بالتزامن  ي�صادف  انه  �صيما  ال  باإمتياز 

العاملي«.  البيولوجي  ع 
ّ
»التنو يوم  مع 

هو  املعر�س  ز 
ّ
ميي ما  ابرز  ان  واعتربت 

اجلامعيني  واال�صاتذة  الباحثني  تواجد 

فوائد  تناق�س  ل��ق��اءات  يعقدون  ال��ذي��ن 

ا�صتخدامها  وكيفية  ال��ربي��ة  النباتات 

العمل   ور�س  اىل  ا�صافة  عليها،  واحلفاظ 

وعر�س متنقل للنباتات، واال�صاءة على 

كيفية �صنع ال�صماد الطبيعي من ف�صالت 

من  االأع���الف  و�صنع  واالأك���ل  االأع�صاب 

املياه للغنم والبقر والدجاج«.

بعيد  املعر�س  مو�صوع  يكون  ان  ونفت 

ان  اىل  ولفتت  النا�س،  اهتمامات  ع��ن 

من  االول  كونه  جناحًا  حقق  »املعر�س 

امل�صتقبل  يف  و�صي�صكل  لبنان،  يف  نوعه 
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ن عند �رشيحة وا�صعة من 
ّ
الوعي الذي تكو

املجتمع الأهمية هذه النباتات«.

مبعا�رش  يحيط  ال��ذي  ز 
ّ
»التمي ان  وراأى 

ي�صكل  اجلبلية،  القرى  كاإحدى  ال�صوف 

دافعًا للمعنيني لالإهتمام بال�صاأن البيئي، 

التلوث وذات  انها قرية خالية من  حيث 

»بلدية  ان  واعلن  باإمتياز«.  جبلية  بيئة 

معا�رش ال�صوف تن�صط يف اجتاهات عدة، 

حيث لديها حمطة تكرير �رشف �صحي، 

فرز  مو�صوع  يف  كبرية  بجدية  وتعمل 

النفايات، كما تويل ال�صوؤون احلياتية من 

بغية  م�صاعفًا  اهتمامًا  وكهرباء  مياه 

ت�صجيع اهل معا�رش ال�صوف على التواجد 

يف قريتهم«.

مهمة،  بيئية  �صوؤون  على  ال�صوء  ت�صّلط 

االفكار  اي�صال  على  ق��ادرة  وبالتايل 

للمحافظة  املطلوبة  املفاهيم  وتكري�س 

ز الن�صاطات 
ّ
على البيئة«. وراأى ان »ما ميي

اخل��رباء  م��ن  لعدد  ها 
ّ
�صم ه��و  املنظمة 

واالإخت�صا�صيني االمر الذي يتيح تبادل 

املجال  يف�صح  كما  واخل��ربات،  املعرفة 

حمفز  ي�صكل  ق��د  جت���اري  ت��ب��ادل  ام���ام 

باكورة  يكون  قد  اذ  واقت�صادي  تنموي 

لبع�س امل�صاريع«.

النباتات  »م��و���ص��وع  ان  عربيد  ول��ف��ت 

اجدادنا  الربية مو�صوع قدمي جداً خربه 

الذي  ان االم��ر  اال  طويلة،  �صنوات  منذ 

التوقف عنده يف هذه املرحلة هو  يجب 

عربيد
معا�رش  بلدية  رئي�س  ا�صار  جهته،  من 

»البلدية  ان  اىل  عربيد  ج��ورج  ال�صوف 

ت��رع��ى ه��ذا امل��ع��ر���س ب��االإ���ص��رتاك مع 

التي  جبلنا  وجمعية  ال�صوف  ارز  حممية 

زت بدور مهم اىل حد كبري يف الفرتة 
ّ
متي

املا�صية«.

حمظوظة  ال�صوف  »معا�رش  ان  واعترب 

جبلنا  جمعية  ب��ني  القائم  بالتعاون 

ال�صوف  ارز  وحممية  اهلية،  كجمعية 

معا�رش  وبلدية  البيئة،  بوزارة  املرتبطة 

كون  ر�صمية،  ب�صفة  تتمتع  التي  ال�صوف 

هذا التعاون قادر على تعزيز االمكانيات 

اخ��رى  منا�صبات  او  معار�س  لتنظيم 

رئيس بلدية معاصر الشوف جورج عربيد والزميلة سمر عاصي رئيسة جمعية جبلنا يوال نجيم
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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،

 ماركو للباطون، Pometto ،Med Cables،  مؤسسة رامز احلاج للصناعة والتجارة، لوليتا، أرت ميتال، بالط العتيق، مياه 
شفا.

»م��ارك��و  ل�رشكة  دائ��م��ًا  حليفًا  ال��ن��ج��اح  ك��ان 

بف�صل  متكنت،  اإذ  انطالقتها،  منذ  للباطون« 

اأعلى  على  وقامت  اتبعتها  التي  العمل  �صيا�صات 

معايري امل�صداقية وااللتزام ، من نيل ثقة الزبائن 

يف  مرموق  مكان  بحجز  لها  �صمح  ما  ووالئهم، 

تاأمني  جمال  يف  العاملة  ال�رشكات  بني  ال�صوق 

م�صتلزمات البناء واملقاوالت.

وفقًا ملدير �رشكة »ماركو للباطون« علي مروة، 

االإنتاج  لعمليات  الدقيقة  املتابعة  »�صاهمت 

اجلودة  م�صتويات  اأعلى  تقدمي  على  واحلر�س 

»ماركو  مّكنت  متينة،  زبائن  �صبكة  بناء  يف 

واجهتها  كثرية  حتديات  اجتياز  من  للباطون« 

والذي  واملنطقة،  لبنان  يف  اال�صتقرار  عدم  مقدمها  يف  ياأتي 

القطاعات كافة من دون  االقت�صاد ويطاول  بثقله على  يلقي 

ا�صتثناء«.

وال  البناء  قطاع  ت�صيب  التي  الرتاجع  »ح��ال  اأن  اإىل  ولفت 

�صيما بعد توقف امل�صارف عن منح قرو�س االإ�صكان، طاولت 

ت�صمن  اإج��راءات  عرب  املرحلة  هذه  تواجه  التي  ال�رشكة  عمل 

ممار�صات  اأي  من  بعيداً  بنف�صها  تناأى  حيث  ا�صتمراريتها، 

بحجم  يقني  على  اأنها  �صيما  وال  اخلطر  دائرة  يف  ت�صعها  قد 

امل�صوؤولية امللقاة على عاتقها جتاه اليد العاملة فيها، بحيث 

ريثما  املطروحة  العمل  فر�س  على  املحافظة  ال�رشوري  من 

تنجلي هذه الغيوم ال�صوداء«.

االلتزام بالمواصفات
د مروة على اأن »ماركو للباطون« �صنفت منذ 

ّ
و�صد

اأحمر يف �صيا�صتها مينع  انطالقتها اجلودة خطًا 

لها  و�صمح  م�صداقيتها  �س 
ّ
كر ما  وهذا  به  امل�س 

االلتزام مب�صاريع مع موؤ�ص�صات ومراجع مهمة.

وحرب  املناف�صات  خلف  »االجن��رار  اأن  واعترب 

�صاأنها  من  ال�صوق  ت�صهدها  التي  االأ�صعار  تك�صري 

املعادالت يف  اإن  اإذ  للتطور،  اأفق  باأي  تطيح  اأن 

باملوا�صفات  االلتزام  اأن  وهي  وا�صحة  العمل 

الزبون  راح��ة  ي�صمن  معنّي  �صعر  ط��رح  يتطلب 

وربح لل�رشكة ي�صمن لها االإيفاء بالتزاماتها.

صعوبة في نيل التراخيص
ويف رد على �صوؤال، اأكد مروة »اأن تنفيذ اأي خطط تو�صعية يبقى 

الذين  ال�صناعيني  مع  الدولة  تعاطي  وبكيفية  بالظروف  رهنًا 

رغم ق�صاوة املرحلة يحققون تقدمًا ي�صاهم يف منو القطاع«.

اأنه »يف  اإىل جانب ال�صناعيني«. وراأى  ودعا »الدولة للوقوف 

حني يحظى ال�صناعيون يف الدول االأخرى بدعم كامل، يفتقد 

ال�صناعيون يف لبنان اإىل اأب�صط حقوقهم اإذ يواجهون �صعوبات 

د على »�رشورة 
ّ
اأي خطوة يحاولون اتخاذها«. و�صد �صّتى يف 

بالرخ�س،  املتعلقة  تلك  �صيما  وال  االإجراءات  وتب�صيط  ت�صهيل 

حيث تواجه »ماركو للباطون« �صعوبة يف هذا املجال ما يثري 

اال�صتغراب اإىل حد كبري«.

»ماركو للباطون« .. أعلى معايير الجودة وااللتزام
مروة: لتبسيط إجراءات الصناعة 

�صناعات لبنانية
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�صحي«،  عامل  ال�صوق  يف  اللبنانية 

للمنتجات  االأجنبية  »املناف�صة  اأن  اإال 

فقدان  ظ��ل  يف  ���ص��يء  اأم���ر  اللبنانية 

االإنتاج الوطني لقدرات تناف�صية متكنه 

من ال�صمود يف وجه مناف�صات �رش�صة 

ت�صهدها االأ�صواق«.

خطط توسعية
وك�صف كوثراين عن وجود خطط لتطوير 

املعمل وطرح منتجات جديدة �صتب�رش 

النور خالل 3 اأ�صهر.

�صدد  يف   »Med Cables« اأن  واأعلن 

العمل على معمل fiber optic، حيث تتم 

حاليا درا�صة امل�رشوع و�صيكون اختيار 

مقر تاأ�صي�صه رهنا بالظروف.

اأن  اإىل  ���ص��وؤال  ع��ل��ى  رد  يف  واأ����ص���ار 

امل�صدرة   Med Cables »منتجات 

 %  50 اخلارج حتتل حاليًا حواىل  اىل 

رقم  وه��ذا  امل�صنع،  انتاج  جممل  من 

العديد  يوجد  اإذ  كبرياً  اعتباره  ميكن 

والتي  العامل  امل�صانع على �صعيد  من 

باأ�صعار  عاملية  مناق�صات  يف  تدخل 

تناف�صية، ما يجعل انظارنا تتجه اكرث 

اىل ال�صوق املحلية«.

ي�صكل  الدولة  دور  »غياب  اأن  واعترب 

معاناة  زي���ادة  يف  اأ�صا�صيًا  ع��ام��اًل 

فاإ�صتمرار  وتراجعه،  ال�صناعي  القطاع 

ال�صوق  اإىل  االأجنبية  املنتجات  دخول 

اأو  جمركية  ر�صوم  دون  من  اللبنانية 

على  امل�صانع  ق��درة  من  يحد  مراقبة 

التطور وي�صعها يف دائرة اخلطر«.

»Med Cables« ... نجاح قوامه التطّور واإلنفتاح
كوثراني: غياب دور الدولة يفاقم معاناة القطاع

احلفاظ  يف  القدرة  اأبرزها  واملنطقة 

عرب  ال�صوق  يف  املتقدم  مركزها  على 

طرح منتجات جديدة تعّزز من قدرتها 

على تلبية حاجات زبائنها املتنوعة«.

جلاأت   »Med Cables« اأن  اإىل  ولفت 

املواد  م�صادر  يف  التنويع  اإىل  اأي�صًا 

عالية  ب��ج��ودة  تتمتع  ال��ت��ي  االأول��ي��ة 

االإنتاج  العمل على خف�س تكلفة  بغية 

وتعزيز قدراتها التناف�صية يف االأ�صواق 

�صواء«.  حد  على  واخلارجية  الداخلية 

االإنتاج  تكلفة  »خف�س  اأن  على  د 
ّ
و�صد

اجل��ودة  م�صتويات  يف  البتة  يوؤثر  ال 

العالية التي تتمتع بها املنتجات، وال 

�صيما اأنها �صّكلت على مر �صنوات طويلة 

ال�رشكة  ا�صتمرارية  يف  اأ�صا�صيًا  عاماًل 

من  متكنت  التي  الثقة  عالقة  نتيجة 

ن�صجها مع زبائنها«.

فقدان القدرات التنافسية
د كوثراين على اأن اأمرين اأ�صا�صيني 

ّ
و�صد

 ،»Med Cables« جن��اح  يف  �صاهما 

�صعيد  على  التطور  مواكبة  وه��م��ا: 

وم�صتويات  اإنتاجية  ل�صمان  امل�صانع 

جودة عالية، وا�صتح�صال ال�رشكة على 

�صهادات جودة من مراجع خمتلفة يف 

لبنان واوروبا  مما مكنها من االنفتاح 

نحو االأ�صواق اخلارجية بهدف التو�صع 

لبنان  يف  اال���ص��ت��ق��رار  ع���دم  ظ��ل  يف 

تراجع  اإىل  يوؤديان  اللذين  واملنطقة 

املبيعات.

ال�رشكات  بني  »املناف�صة  اأن  واعترب 

ال�رشكة  ع��ام  مدير  يبدي  ح��ني  ويف 

حممد كوثراين ر�صاه التام عما حققته 

ال�رشكة من اإجنازات يف فرتة قيا�صية، 

يوؤكد ان »Med Cables« لي�صت مبناأى 

ت�صهدها  ال��ت��ي  ال��رتاج��ع  ح���االت  ع��ن 

م�صانع القطاع خالل ال�صنوات االخرية 

و�صع  ���رشورة  على  ال�صوء  ي�صّلط  ما 

�صيا�صات تبعد اي اخطار مقبلة«.

 »Med Cables« ووفقًا لكوثراين  تتمتع

الرتاجع  هذا  ملواجهة  عدة  مبقومات 

لبنان  يف  القطاع  منه  يعاين  ال��ذي 

 ،2009 عام  انطالقتها  منذ 

 »Med Cables« جنحت 

مّكنتها  اجنازات  بتحقيق  

ابرز  بني  لها  مكان  حجز  من 

اللبنانية   ال�صناعية  ال�رضكات 

�صناعة  جمال  يف  العاملة 

الكابالت.

انطالقتها  اأن  الرغم من  فعلى 

م�صنع  من  كانت   2009 عام 

النجاح  �صاهم  �صغري، 

املتوا�صل يف تو�صيع امل�صنع 

طلب  ملواكبة  كبري  ب�صكل 

االأ�صواق يف لبنان واخلارج. 
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كثرية هي املبادرات الفردية التي احدثت 

فارقًا يف القطاعات االإقت�صادية، ويبقى 

ت�رشيف  اأزم��ة  معاجلة  م��وؤخ��راً  ابرزها 

حما�صيل التفاح التي عانت منها ال�صوق 

اللبنانية يف ال�صنوات االأخرية، حيث وجد 

�صيغة  حرفو�س  �صمري  الع�رشيني  ال�صاب 

حل لهذه االأزمة ادخلته قطاع ال�صناعات 

 ،Pometto الغذائية من بابه العري�س عرب

رقائق التفاح املقرم�س اخلالية من ال�صكر 

واملواد احلافظة والدهون.

انطالقة المشروع
بداأ حرفو�س، ال�صاب الع�رشيني، م�رشوعه 

التي  االأزمة  على   
ً
بناء  ،2016 �صباط  يف 

منطقته،  م��زارع��ي  معظم  منها  يعاين 

جديدة  طريقًة  يبتكر  اأن  ر 
ّ
فقر جزين. 

ظل  يف  خ�صو�صًا  املحا�صيل،  لت�رشيف 

وظهور  املناخ  لعوامل  ال�صلبي  التاأثري 

اأ�صناف تفاح جديدة م�صتوردة، مرغوبة 

فكانت  اللبنانية.  االأ�صناف  من  اأك��رث 

فكرة رقائق التفاح، االأوىل من نوعها يف 

كثرية  احتماالت  ا�صتبعد  بعدما  لبنان، 

االأطفال  واأطعمة  التفاح  كنبيذ  اأخ��رى، 

اإىل  نظراً  والع�صائر،  واملربيات  املعلبة 

الالزمة  ال�صناعية  والبيئة  الدعم  غياب 

يف لبنان.

باالإحتفاظ   Pometto رق��ائ��ق  ز 
ّ
تتمي

اللذيذ  ومذاقها  وجودته  التفاح  بفوائد 

الفريكتوز  كمية  اإىل  ن�صبة  واحل��ل��و، 

القت  اأنها  حتى  التفاح،  يف  املرتفعة 

البدنية  اللياقة  نوادي  يف  كبرياً  رواج��ًا 

ومراكز الغذاء ال�صحي، باعتبارها وجبة 

ة و�رشيعة.
ّ
�صحي

بع�رش  م�����رشوع��ه  يف  ح��رف��و���س  ان��ط��ل��ق 

االأحمر. وبعدما  التفاح  كيلوغرامات من 

رها، 
ّ
طو االأول  النجاح  التجربة  الق��ت 

فاأ�ص�س م�صنعًا يف جزين، ينتج نحو طن 

من التفاح الطازج �صهريًا. واأكرث من ذلك، 

يف مو�صم التفاح، اأي يف �صهر اأيلول.

آلية التصنيع
ي�رشح حرفو�س اخلطوات التي يعالج بها 

 من 
ً
التفاح قبل عر�صه يف ال�صوق، ابتداء

جتفيفه  ثم  �رشائح،  اإىل  وتقطيعه  غ�صله 

وتعليبه باأكيا�س مماثلة الأكيا�س رقائق 

تكون  اأن  حر�س  معايري  وفق  البطاطا، 

�صديقة للبيئة. 

وي�صيف: »مع نهاية عام 2019، �صيكون  

ال�صوق  يف  بقوة  موجود   Pometto
ال�صوق  اإىل  بعدها  لننتقل  اللبنانية، 

اإىل  حاليًا  ن�صدر  اأننا  علمًا  اخلليجية، 

الكويت«. 

ويوؤكد على وجود هدفني خلف تخ�صي�س 

امل�صنع: 

اأواًل: تخفي�س كمية التفاح اللبناين التي 

�صعف  اإىل  نظراً  وك�صاداً  ه��دراً  تذهب 

االأ�صواق الت�صديرية.

ثانيًا: خاق فر�س عمل جديدة يف لبنان 

وحتديداً يف جزين.

اهمية المشروع
عاٍل  قدٍر  على  حرفو�س  م�رشوع  ويعترب 

خطوة  ي�صكل  اطالقه  كون  االهمية  من 

الغذائية  ال�صناعات  قطاع  يف  مميزة 

اأزمات  تفاقم  بعد  خ�صو�صًا  لبنان،  يف 

تطويره  اأن  �صّك  وال  االإن��ت��اج.  ت�رشيف 

املزمنة  الت�صويق  م�صكلة  من  جزءاً  يحل 

ع�رشات  تهدر  حيث  اللبناين،  للتفاح 

�صوء  ب�صبب  �صنويًا،  منه  االأطنان  اآالف 

الت�رشيف و�صعف �صيا�صة الت�صدير. وقد 

لت »رقائق التفاح« حجم اخل�صارة عند 
ّ
عد

مزارعي التفاح يف بع�س املناطق حيث 

ا�صتهلك م�صنع Pometto ثالثني طنًا من 

التفاح هذه ال�صنة.

Pometto .. رقائق التفاح االولى من نوعها في لبنان
حرفوش: هدفنا الحد من الكساد وخلق فرص عمل

يثبـــت  يـــوم،  بعـــد  يومـــًا 

يف  �صـــالبتهم  اللبنانيـــون 

وجـــه االأزمات، اذ يرف�صـــون 

لل�صـــعوبات  االإ�صت�صـــالم 

ويواجهونها عرب اإبتكار حلول 

تنقذهم مـــن تداعيات االأزمات 

التي يزيد من حّدتها تقاع�س 

الدولة عن دعم اطراف االإنتاج 

ل�صمان ا�صتمراريتها.

�صناعات لبنانية
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االقت�صادي  الرتاجع  ي��زاال  ال 

ال������ذي ي���ع���اين م���ن���ه ل��ب��ن��ان 

على  ال��ك��ب��رية  ب��اأث��ق��ال��ه  يلقي 

التي  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات 

للحفاظ  م�صاعفة  جهوداً  تبذل 

حققتها  التي  النجاحات  على 

و���ص��م��ان ا���ص��ت��م��راري��ت��ه��ا ال 

االخبار  انت�صار  ظل  يف  �صيما 

العديد  غ��رق  ع��ن  املتوا�صلة 

خطر  دائ��رة  يف  امل�صانع  من 

االإقفال.

التطورات  ال�صناعيون على رغم  يزال  وال 

لبنان  ي�صهدها  التي  االيجابية  ال�صيا�صية 

واحلديث املتوا�صل عن تطورات اقت�صادية 

ايجابية تلوح يف االفق، ال يزال ال�صناعيني 

راأى  اذ  القطاع،  م�صتقبل  ب�صاأن  قلقني 

لل�صناعة  احلاج  رامز  »موؤ�ص�صة  �صاحب 

التي  »االأزمات  ان  والتجارة« رامز احلاج 

يعاين منها القطاع ال�صناعي تراكمت عرب 

ال�صنوات ومعاجلتها قد تتطلب وقتًا، لذلك 

ال ميكن التعويل ب�صكل كبري على التطورات 

االيجابية التي ي�صهدها لبنان. فنحن نعلم 

منذ  ي�صهد  مل  الذي  اللبناين  الواقع  طبيعة 

فرتات ا�صتقراراً طويل املدى، وبالتايل من 

واملناكفات  ال�صجاالت  تعود  ان  املتوقع 

ال�صوؤون  ايالء  عن  امل�صوؤولة  االطراف  تلهي  التي  ال�صيا�صية 

االقت�صادية االإهتمام الالزم«.

انه يدفع ا�صحاب  اذ  الواقع موؤٍذ اىل حد كبري،  واعترب ان »هذا 

تو�صعية  خطوات  اي  ب�صاأن  ق��رار  اي  اتخاذ  عدم  اىل  االعمال 

لتطوير  ا�صتثمارات  اي  �صخ  عدم  اىل  يدفعهم  كما  م�صتقبلية، 

موؤ�ص�صاتهم ما يعيق تطور ومنو القطاع«.

 2017 »ال���ع���ام  ان  وراأى   

ع��ام  م���ن  االول  وال��ن�����ص��ف 

���ص��ع��وب��ات  ح���م���ال   2018
ال�صناعية  للموؤ�ص�صات  كبرية 

االإع��م��ار،  بقطاع  املرتبطة 

ففي ظل الركود امل�صيطر على 

الطلب  ي�صهد  العقاري  ال�صوق 

ال�صناعية  املنتجات  على 

وا�صمنت  و�صخور  حجر  من 

ان  اىل  ولفت  كبري«.  تراجع 

ال�صكنية  ال��ق��رو���س  »ازم����ة 

ب�صكل  �صتنعك�س  اذ  تعقيداً  الو�صع  �صتزيد 

العقاري  القطاعني  على  ومبا�رش  كبري 

وال�صناعي«.

معايير اإللتزام والمصداقية
و�صدد احلاج اىل ان هذا الواقع يفر�س و�صع 

عرب  االأزمات  ملواجة  ا�صتثنائية  عمل  خطة 

وك�صب  الزبائن  التزام معايري معينة جلذب 

من  نظيف وخايل  انتاج  تقدمي  ثقتهم، عرب 

تزال  ال  املوؤ�ص�صة  ان  ك�صف  واذ  ال�صوائب. 

وامل�صداقية  االلتزام  معايري  باأعلى  تتم�صك 

جمتمعة  االمور  »هذه  ان  راأى  الزبائن،  مع 

منحت ا�صم املوؤ�ص�صة قوة يف ال�صوق وامنت 

وتو�صعها  ال�صنوت  هذه  طيلة  ا�صتمراريتها 

ودون �صك �صت�صمن اي�صًا توا�صل م�صرية جناحها وتقدمها يف 

امل�صتقبل«.

وا�صار اىل ان »عملية اعادة اإعمار �صورية �صتحمل ايجابيات عدة 

للبنان واقت�صاده، لكن حجم االيجابيات التي �صتلحق بالقطاع 

ال�صوق  اىل  الدخول  على  امل�صانع  قدرة  على  تعتمد  ال�صناعي 

ال�صورية والعمل فيها«.

 مؤسسة رامز الحاج للصناعة والتجارة .. مسيرة متواصلة من النجاح والتقّدم
الحاج: نضع خطط عمل استثنائية لمواجة األزمات
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�صناعات لبنانية

�صنوات  مدى  على  ميتال«  »اآرت  جنحت 

بني  لها  مرموق  مكاٍن  حجز  يف  عديدة 

املعادن،  �صناعة  يف  العاملة  ال�رشكات 

معايري  باأعلى  انطالقتها  منذ  مت�صكت  اذ 

مل�صات  اإ�صافة  على  وحر�صت  اجل���ودة 

فنية على كل منتج تقدمه، حيث ا�صبحت 

مق�صداً الأ�صحاب الذوق الرفيع والباحثني 

عن  منتجات مبتكرة.

قاد  ميتال«،  »اآرت  على  للقيمني  وفقًا 

ال�صغف ال�صناعي العاملني يف ال�رشكة اىل 

ز يف عملهم، فقدموا منتجات متنوعة 
ّ
التمي

من جتهيزات واعمال ديكور معتمدين على 

التقنيات يف عملية االإنتاج، والتي  اأحدث 

من  مّكنتهم  مميزة  خدمات  مع  اقرنوها 

ن�صج �صبكة زبائن وا�صعة يف االأ�صواق.

»اآرت ميتال« حم�صن �صحادة  وا�صار مدير 

تاأ�صي�صها  منذ  ت��زال،  ال  »ال�رشكة  ان   اىل 

اأع��وام،  يف   7 وحتى اليوم  اأي على مدى 

ال�صيا�صية  الظروف  املقدمة متحّدية كافة 

واملنطقة،  لبنان  بها   
ّ
مير التي  واالأمنية 

وما حتمله من تاأثريات �صلبية على حركة 

عملية  تعرقل  التي  والت�صدير  اال�صترياد 

ا�صتقدام املواد االأولية ب�صكل كبري«.

ميتال«  »اأرت  �رشكة  »ت�صعى  واأ���ص��اف: 

دائمًا للمحافظة على �صدارتها و تقّدمها، 

فتعتمد خططًا دقيقة ت�صمن اتباع اأف�صل 

لتبقى  االنتاج  عملية  يف  واأحدثها  الطرق 

عنوانًا للفن«.

تطوير المنتجات
التي  املنتجات  ع��ن  حديثه  اإط���ار  ويف 

تقّدمها ال�رشكة، ا�صار اىل ان »اآرت ميتال 

تعمل على �صناعة املعادن على اختالف 

بذلك  لتلبي  واأحجامها  واأ�صكالها  اأنواعها 

من  القطاعات  كافة  يف  وق 
ّ
ال�ص حاجات 

جتهيزات  اأفران و مطاعم و �صوبر ماركت 

من  الديكور  اأن��واع  وجميع  وم�صت�صفيات  

الدرابزين  وغريها«.

»اآرت  حر�س  من  »انطالقًا  ان��ه  وك�صف 

ميتال«  على �صحة املواطن من االمرا�س 

�صاريو  تطوير  مت  والبكترييا،   واجلراثيم 

�صتانل�س  فارغ  من  م�صّنع  العربي  للخبز 

اخل�صبية  القواعد  ا�صتبدال  �صتيل  حيث مت 

بحيث  تركيب  و  )ف��ك  بال�صتيك  بقواعد 

حيث  من  مطابقة  با�صتمرار(  غ�صلها  يتم 

ال�صحية  للموا�صفات  واجل��ودة   النوعية 

ومفرزة للحرارة.

»أرت ميتال« .. عنوان الجودة
شحادة: نتقدم رغم الصعوبات

مدير  فاز  التوايل،  على  الثالثة  لل�صنة 

ال�����رشت��وين  و���ص��ام  لوليتا  ب��ات��ي�����رشي 

يف  م�صاركته  خالل  الذهبي  بامليدالية 

اأقيمت  قوالب احللوى  ل�صناعة  م�صابقة 

ال��ذي  ه��وري��ك��ا  معر�س  هام�س  على 

احتفل بعيده ال�25.

ال���ذي خا�س  وك���ان ق��ال��ب احل��ل��وى 

قد  امل�صابقة،  عربه  »لوليتا«  باتي�رشي 

د لوحة فنية رائعة تظهر امًا تر�صع 
ّ
ج�ص

طفلها بحنان عاك�صًا ا�صمى معاين احلب 

يف احلياة.

طريق التوسع
طريق  موؤخراً  �صلكت  قد  كانت  »لوليتا  ان  اىل  االإ���ص��ارة  وجت��در 

اإفتتاح فرعًا جديداً يف الكفاءات، لت�صمن املزيد من  التو�صع عرب 

جمال  يف  العاملة  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  بني  االأ�صواق  يف  التاألق 

�رشتوين  و�صام  ومديرها  موؤ�ص�صها  ي�صتثمر  اذ  احللويات،  �صناعة 

الذي  االم��ر  املنتجات،  واأج��ود  اأ�صهى  تقدمي  يف  مة 
ّ
القي خربته 

�صمان  �صاأنها  من  وا�صعة  زبائن  �صبكة  بن�صج  ل�»لوليتا«  �صمح 

ا�صتمراريتها وتعزيز قدرتها على النمو.

اىل  اخرى  اجنازات  »لوليتا«  ت�صيف  ان  املنتظر  من  �صك،  ودون 

اأ�ص�س  على  وا�صتمراريتها  جناحها  بنت  انها  اذ  جناحاتها،  �صجل 

متينة ابرزها اقران اجلودة باجلمالية واحلر�س على متابعة كل 

تطور يف جمال عملها يف اال�صواق وو�صعه يف متناول زبائنها. 

كما انها مل تغفل يومًا عن ايالء االإهتمام الالزم ملعايري ال�صالمة 

الغذائية التي تعترب بالن�صبة لها خطًا اأحمر، نظراً الإقرتانها املبا�رش 

بالقدرة على تقدمي م�صتويات جودة عالية.

ميدالية ذهبية لـ»لوليتا«
للسنة الثالثة على التوالي



�صاحب  فيا�س  غ�صان  يعد  ال 

العتيق« �صناعيًا  »البالط  م�صنع 

تقليديًا ممن دخلوا غمار املجال 

ال�صناعي طاحمني نحو االأف�صل، 

البالط  م�صنع  بتاأ�صي�صه  فهو 

اج��دادن��ا  ت��اري��خ  حاكى  العتيق 

عرب هذه ال�صناعة التقليدية التي 

احل��رف  اه��م  م��ن  واح���دة  ت�صكل 

اليدوية وال�صناعات املحلية التي 

توارثتها االأجيال.

ال�صناعة  لهذه  بحبه  مت�صلحًا 

فيا�س  ا�ص�س  نوعها،  من  الفريدة 

قبل  ال�صوف  معا�رش  يف  م�صنعه 

»يعود  له  ووف��ق��ًا  �صنوات،  ث��الث 

قدمي  زمن  اىل  البالط  هذا  تاريخ 

زمن  م��وج��ود يف  ك��ان  اذ  ج���داً، 

الفراعنة، وانتقل بعدها اىل اوروبا 

ر نحو الر�صومات 
ّ
ومن ثم اىل بالد ال�صام حيث �رشعان ما تطو

العربية«.

بر�صم  تبداأ  مراحل،  بعدة  االإنتاج متر  عمليات  ان  اىل  وا�صار 

اخلا�صة  احلديدية  القوالب  بعدها ملء  ليتم  باالألوان  النق�س 

ومن  ن 
ّ
امللو واحلجر  االإ�صمنت  ت�صميم مبواد �صلبة من  بكل 

ثم كب�صها بوا�صطة املكب�س الكهربائي لتخرج منه لوحة فنية 

فائقة اجلمال«.

من  مربع  مرت  ال�500  قرابة  ينتج  امل�صنع  ان  فيا�س  واعلن 

ن عدد من 
ّ
القدمية وتزي املنازل  ترميم  ت�صتخدم يف  البالط، 

ال���500  يقارب  ما  »هناك  انه  اىل  وا�صار  اجلديدة.  املنازل 

باأدوات  ة 
ّ
معد فنية جميلة  لوحة  مها  واحد  كل  ي�صكل  منتج 

ب�صيطة ويدوية حفاظًا على الرتاث القدمي«. واعلن ان العمال 

يف امل�صنع يعتمدون على االألوان الطبيعية امل�صتخل�صة من 

احلجارة لتلوين البالط وانتاج ا�صكال متعددة حتمل ا�صماء 

متعددة كر�صمة الزنبقة والرج�س وال�صجاد.

وك�صف ان »حجم الطلب على هذا النوع من ال�صناعة جيد جداً، 

كونه امل�صنع الوحيد يف املنطقة«.

نظراً  امل�صنع  ي�صهده  ال��ذي  الباهر  »النجاح  ان  اىل  ولفت 

اال���ص��واق  اب���واب  ام��ام��ه  ع 
ّ
���رش منتجاته  وج���ودة  جلمالية 

اخلارجية ال �صيما العربية واالوروبية«.

من  النوع  ه��ذا  تواجه  التي  التحديات  اب��رز  ان  اىل  ولفت 

ز بحرفيته 
ّ
ال�صناعات هو ندرة اليد العاملة، اذ ان العمل يتمي

ودقته ويتطلب مهارات معينة قّل تواجدها يف وقتنا احلا�رش.

منتجاته  ان  اذ  العتيق«،  »البالط  مب�صتقبل  تفاوؤله  عن   
ّ

وعرب

امللوك  ب�«بالط  تعرف  تزال  وال  نوعها،  من  وفريدة  متميزة 

والفقراء«، فهي حتل �صيفًا اأنيقًا يف الق�صور الفاخرة والبيوت 

�صك  دون  وه��ي  �صناعتها،  وت��راث  تاريخ  ل��رتوي  القدمية 

�صتبقى ت�صهد طلبًا متوا�صاًل عليها ي�صمن ا�صتمرارية امل�صنع 

وتو�صعه.

بالط العتيق.. صناعة تحاكي تاريخ األجداد والتراث
فياض: ندرة اليد العاملة ابرز التحديات
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َتت 
ِّ
من��ذ تاأ�صي�ص��ها، ُثب

قوان��ني  �ص��فا  مي��اه 

ر�ص��مت  ��ة 
ّ
جوهري

دت 
ّ
وح��د ته��ا 

ّ
هوي

واأبرزه��ا  ته��ا، 
ّ
مهم

مبعاي��ري  االألت��زام 

��ة 
ّ
والنوعي اجل��ودة 

لتاأم��ني  ��ة 
ّ
العاملي

منتوجات مطابقة للمو�ص��فات حر�صًا على 

�صالمة امل�صتهلك وحفاظًا على �صحته.

االأب��رز بطاقته��ا  لي�ص��ت  �ص��فا  لع��ّل مي��اه 

��ة اأو ب�ص��خامة حج��م عمله��ا يف 
ّ
االإنتاجي

��ة، لكنه��ا تتمت��ع مبيزات 
ّ
االأ�ص��واق الّلبناني

تناف�ص��ية كب��رية نظ��راً ملراعاته��ا الأعل��ى 

معاي��ري اجل��ودة وال�ص��المة الغذائي��ة، وهو 

ما حر�ص��ت عليه منذ تاأ�صي�ص��ها اإذ ا�ص��تعانت 

ة حائزة على ترخي�س، حيث اأن�ص��اأت 
ّ
مب�صت�ص��ارة ج��ودة ونوعي

.Haccp ة
ّ
ة بها ِتبعًا للموا�صفات العاملي

ّ
خطوط اإنتاج خا�ص

ز معمل مياه 
ّ
وك�ص��ف مدير مياه �ص��فا حممد �ص��م�س اأن »ما ميي

ة وجود 
ّ
�ص��فا ع��ن معظم املعام��ل القدمي��ة يف االأ�ص��واق املحلي

متديدات واأنابيب عالية اجلودة الإ�صتخراج املياه ُتعرف بت�صمية  

.Seamless Pipeline
ة تو�صيالت 

ّ
واأكد �ص��م�س »اأن هذه الّتمديدات ال يوجد داخلها اأي

ي اإىل و�صول املياه من املنبع اإىل العبوة ب�صكل 
ّ
اأالووظ ما يوؤد

ل  مبا�رش، حيث ال ترتاكم املياه يف نقاط الو�صل ونتفادى ت�صكُّ

م�صتعمرات جرثومية«.

ز بعملها وفقًا ملعايري مميزة، 
ّ
واأكد �ص��م�س اأن » مياه �ص��فا تتمي

حيث ال تخ�ص��ع للتكري��ر بل تخرج مبا�رشة 

من امل�ص��در اىل العبوة لت�صل اىل امل�صتهلك 

مبا�رشة، ما يجعلها غنية باملعادن اىل حد 

كبري وذات مزايا �صحية عالية جداً«.

واأعل��ن اأن��ه »باالإ�ص��افة اإىل الرتكي��ز عل��ى 

ج��ودة املياه، ق��ام فريق البح��ث والّتطوير 

اخلا�س بال�رّشكة باحلر�س على جعل �صكل 

��زاً وفريداً من نوعه وذا 
ّ
عبوة مياه �ص��فا ممي

ة«.
ّ

ة خا�ص
ّ
اإن�صيابي

ة االإنتاج مواد 
ّ
مل يف عملي

َ
واأو�صح اأنه »ُت�صتع

زة على �ص��بيل املث��ال ال احل�رش، 
ّ
��ة ممي

ّ
لي

ّ
اأو

�صدادة القّنينة، غالف القّنينة وم�صتح�رشات 

الّتنظيف والّتعقيم احلائزة على الرّتاخي�س 

ة«.
ّ
العاملية املطابقة للموا�صفات الغذائي

ولف��ت اىل اأن م�ص��نع مياه �ص��فا حائز على 

 ISO(�دلياًل جلودة ونوعية االإنتاج، وال )ISO 22000( ترخي�س

 HACCP )Hazard Analysis�9001( كتقييم حل�صن االإدارة، وال
 Eco و  GMPو GHP اإ�ص��افة اىل تراخي�س ، )Critical Points

Ven كون عملية اإنتاجنا �صديقة للبيئة.
واأعل��ن �ص��م�س اأن »مي��اه �ص��فا تتواج��د يف خمتل��ف االأ�ص��واق 

اللبنانية، حيث تتمتع بح�ص��ة اأ�صا�صية من �صوق البقاع، اإ�صافة 

اىل �صوق بريوت، ال�صمال، اجلنوب، املنت وك�رشوان«.

واإذ لفت اىل اأن »ال�ص��وق الرئي�ص��ية ملياه �ص��فا تتمثل بال�ص��وق 

اخلليجي��ة اإ�ص��افة اىل ال�ص��وق االأوروبي��ة«، اأعل��ن �ص��م�س عن 

2017، حي��ث �ص��يتم �ص��خ  »خط��ط تو�ص��عية جدي��دة يف ع��ام 

ا�ص��تثمارات جدي��دة يف ال�رشكة بغية تو�ص��يع امل�ص��نع وتكبري 

اأ�صطول التوزيع«.

مياه شفا: الجودة والنوعّية أساس هيكلة منتوجاتنا
محمد شمص: للصناعات الغذائّية معايير ال يجوز الخروج عنها
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تحقيق

محمية أرز الشوف .. األكبر واألنجح في محيط المتوسط
هاني: نوازي بين حماية الطبيعة والتنمية اإلقتصادية

تنمية  يف  اجل��دي��د  املنهج  ه��و  »ه���ذا  وق���ال: 

التابعة  ال��ك��ب��رية  االأع���م���ال  الأن  االأري�����اف 

اإحرتامها  عدم  اأثبتت  االإ�صتثمارية  لل�رشكات 

واحلاالت،  الدول  معظم  يف  واالإن�صان  للبيئة 

بطبيعة  وتغري  والبيئة  االأر�س  وتوؤذي  ل 
ّ
حتو

الثقايف  ن�صيجها  من  وتخرجها  املجتمعات 

اإىل  مبعظمها  تذهب  االأرب��اح  واالأهم  والبيئي 

تلك ال�رشكات ومالكيها«. 

وعدد هاين »بع�س من االعمال التي ت�صهدها 

ودور  ال�صيافة  بيوت  ومنها  ال�صوف  منطقة 

الب�صيطة،  اأماكن التخييم  االإ�صتقبال ال�صغرية، 

الربية،  النباتات  من  االأك��ل  بتقدمي  املتخ�ص�صة  املطاعم 

ا�صت�صالح االرا�صي الزراعية املهملة«.

اأرز  االإقت�صادية ملحمية  القيمة  درا�صة  »اأرقام  ان  اىل  ولفت 

ال�صوف كانت م�صجعة جداً، ان القيمة املادية خلدمات النظم 

االإيكولوجية التي حاليًا ن�صتطيع هي اإحت�صاب حوايل 10 % 

دوالر  مليون   19 ت��وازي  وكانت  اخلدمات  هذه  جممل  من 

العائدات  »هذه  ان  واعلن    .»2015 العام  نهاية  يف  �صنويًا 

اخلدمات  ومقدمي  املحلية  وال�صلطة  ال��دول��ة  على  ت��وزع 

الكلفة  بينما  املحمية.  اإىل  باالإ�صافة  واالإنتاجية  ال�صياحية 

اأي  املليون دوالر  تتجاوز  واإ�صتثماراتها ال  للمحمية  العامة 

كل دوالر ي�صتثمر يف هذا املجال يعطي 19 دوالر وهذا يعترب 

اأف�صل االإ�صتثمارات واأكربها«.  

لبنان ومن  االأكرب يف  ال�صوف  اأرز  تعد حممية 

اأعلنت  املتو�صط.  حميط  يف  واالأجن��ح  االأك��رب 

حممية طبيعية يف العام 1996 مبوجب القانون 

532 واإعلنتها اليون�صكو مع 22 قرية املحاذية 
2005 �صمن  العام  كمحمية حميط حيوي يف 

برنامج االإن�صان واملحيط احليوي. 

هاين  ن��زار  ال�صوف  اأرز  حممية  ملدير  وفقًا 

واإمنوذج  مثال  خري  وحميطها  املحمية  »تعد 

للتنمية امل�صتدامة التي هي عبارة عن حممية 

البيولوجي  وتنوعه  لبنان  اأرز  على  حتافظ 

ت�رشك  تفاعلية  بطريقة  االإيكولوجية  ونظمه 

البيئية  ال�صياحة  برامج،  املحلية من خالل عدة  املجتمعات 

الكتلة  واإدارة  الزراعي  والت�صنيع  االإيكولوجية  والزراعة 

عمل  فر�س  توؤمن  التي  وغريها  البيئية  والتوعية  احليوية 

�صغرية ومتو�صطة واملبنية على اأ�صا�س علمي �صليم«. 

بني  ما  امل��وازات  كيفية  هي  املحمية  »روؤي��ة  ان  اىل  وا�صار 

مع  تتما�صى  التي  االإقت�صادية  والتنمية  الطبيعية  حماية 

الطبيعية  املقدرات  على  واحلفاظ  للموارد  احلديثة  االإدارة 

وهي  املحلية،  وجمتمعاتها  اأهلها  اإىل  والرتاثية  والبيئية 

ب�صكل عملي خلق ن�صاطات واأعمال �صغرية ومتو�صطة ترتكز 

على املنتج املحلي ال�صحي والطبيعي ال�صديق لبيئته وي�صبه 

االإن�صان الذي عا�س يف هذه االأر�س منذ اآالف ال�صنني ويرتبط 

برتاثه وثقافته«. 
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م�صارف

لبنان  م�رشف  حاكم  اأكد 

ريا�س �صالمة اأنه ال يتفق مع 

الدويل  النقد  توقعات �صندوق 

يف  االقت�صادي  النمو  الآفاق 

منو  مبعدل  املحددة  لبنان 

قال:  اإذ  العام.  هذا   %  1.5
توقعات  اأي  ن�صدر  مل  »نحن 

العام  هذا  النمو  �صاأن  يف 

عادة  ننتظر  الأننا  االآن،  حتى 

نظراً  ال�صيف  ف�صل  حتى 

يف  ال�صيا�صية  التقلبات  اإىل 

.%  2.5 بن�صبة  تقديرات  اإىل  واأ�صار   لبنان«، 

انعك�صت  النيابية  االنتخابات  اأن  اإىل  ولفت 

املالية،  واالأ�صواق  لبنان  على  اإيجابًا 

�صيدر  موؤمتر  انعقاد  بعد  اأتت  اأنها  »وال�صيما 

اأن  اإىل  م�صرياً  املا�صي«،  ال�صهر  باري�س  يف 

تطبيق  اأجل  من  �رشيعًا  احلكومة  ت�صكيل  ترتّقب  املالية  االأ�صواق 

االإ�صالحات التي ن�س عليها بيان موؤمتر �صيدر1.

إصالحات ضرورية
لبنان  وم�رشف  جداً،  �رشورية  االإ�صالحات  اأن  �صالمة  وراأى 

�صيدر  موؤمتر  يف  احلكومة  دت 
ّ
تعه اإذ  بتطبيقها،  احلكومة  ن�صح 

 5 الناجت املحلي بواقع  اإىل  العجز  االإ�صالحات وخف�س  باإجراء 

�صنوات.  خم�س  مدى  على   %
تاأخذ  اأن  املهم  »من  وقال: 

اإجراءات  املقبلة  احلكومة 

�صيتم  اإذ  االقت�صاد،  لتن�صيط 

احلكم عليها من قبل االأ�صواق 

التزامها  خالل  من  العاملية 

االقت�صادية  بالتعهدات 

هذه  يف  لبنان  الأن  املعلنة، 

املرحلة حتديداً بحاجة ما�صة 

اإىل خطوات مالية واقت�صادية 

اإيجابية«.

كان  امل�رشفية  الودائع  منو  اأن  اإىل  واأ�صار 

العام  من  االأول  الربع  يف   %  1.5 بواقع 

�صنوي  منو  اإىل  ت�صل  اأن  متوقعًا  اجلاري، 

بواقع 6 %، »وهو بالن�صبة اإلينا عامل اإيجابي 

وكاٍف لتمويل القطاعني العام واخلا�س«.

ه على �صوؤال عن العقوبات االأمريكية وتوقعات 
ّ
ويف معر�س رد

وا�صنطن،  وخماوف  اهلل  حزب  حّققه  الذي  الفوز  بعد  تناميها 

بدقة وجدية  تلتزم وتطبق  اللبنانية  »امل�صارف  اأن  �صالمة  اأكد 

التي  التعاميم  بفعل  اليومية  عملياتها  يف  االأمريكية  القوانني 

مرتاحة  املرا�صلة  امل�صارف  واأن  لبنان،  م�رشف  اأ�صدرها 

لطريقة عمل امل�صارف اللبنانية«. وقال: »هذا اأف�صل دليل على 

اأن االأمور جتري بجدية يف لبنان«.

دعا الحكومة المقبلة إلى أخذ إجراءات تنّشط االقتصاد
سالمة: 2.5  % نسبة النمو المتوقعة لعام 2018

6 % نسبة نمو الودائع 

 المصرفية المتوقعة 

لعام 2018

فاز طوين �صبلي رئي�س وحدة اأمن املعلومات يف 

بنك االعتماد اللبناين، لل�صنة الثالثة على التوايل، 

وهي    MESA 2018 من   CISO 100 بجائزة 

جائزة تكرميية الأف�صل 100 رئي�س اأمن معلومات 

اأقيم  يف ال�رشق االأو�صط، وذلك خالل حفل �صخم 

يف دبي والذي �صم العديد من كبار القياديني يف 

جمال اأمن املعلومات يف منطقة ال�رشق االأو�صط، 

وكان �صبلي الفائز الوحيد من لبنان.

اأمن  ق�صم  ومتانة  جودة  اجلائزة  هذه  د 
ّ
وجت�ص

يبذلها  التي  واجلهود  امل�رشف  لدى  املعلومات 

التطبيقات  من  امل�صتويات  اأعلى  مواكبة  يف 

االأمنية واتباع اأحدث املمار�صات يف هذا املجال 

والتي من �صاأنها حماية معلومات العمالء وتلبية 

تطلعاتهم.

جائزة CISO 100 لرئيس وحدة أمن المعلومات في »االعتماد اللبناني«

شبلي يتسلم الجائزة
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ت�صّلم رئي�س جمل�س اإدارة ومدير 

�صعد  واملهجر  لبنان  بنك  عام 

اأزهري، جائزة »اأف�صل م�رشف 

من   »2018 لعام  لبنان  يف 

.Euromoney املجلة العاملية

واعتربت املجلة، اأنه »غالبا ما 

كان اختيار امل�رشف االأف�صل 

يف لبنان املهمة االأ�صعب. ففي 

امل�رشيف  القطاع  يت�صم  حني 

بامتياز،  تناف�صية  �صوق  باأنه 

لبنان  بنك  اأ�صهم  �صهدت 

ارتفاعا  لبنان  يف  واملهجر 

هذه  خالل  يف   %  16 بن�صبة 

الفرتة ويعود ذلك اإىل �صبب وجيه وهو اأن املردود على راأ�س 

وللعام   .2017 للعام  االأعلى  الن�صبة  اأخرى  مرة  �صجل  املال 

يكون  التوايل،  على  الثالث 

الرابح بنك لبنان واملهجر، وقد 

�صجل بذلك امل�رشف اأعلى عدد 

من اجلوائز املتتالية يف تاريخ 

.»Euromoney
»هذه  اأن  اأزهري  اعترب  بدوره، 

اأخرى  مرة  تربهن  اجلائزة 

البنك  ا�صرتاتيجية  جناح  على 

تو�صعه  و�صيا�صة  املحافظة 

املتزايد  واعتماده  املدرو�صة 

والتي  الرقمية،  ال�صريفة  على 

التعامل  يف  امل�رشف  خولت 

ال�صعبة  الظروف  مع  ال�صليم 

اأداء  وبالتايل يف حتقيقه  واملنطقة  لبنان  بها يف  التي منر 

مميزا يف النمو والربحية«.

فوز بنك لبنان والمهجر بجائزة  أفضل مصرف في لبنان للعام 2018

احتفل فرن�صبنك، بتوزيع �صهادات تقدير ل�180 طالبا وجوائز 

يف  طالبا،   22 على  اأمريكي  دوالر   27000 بقيمة  نقدية 

م�صابقة تربوية كان امل�رشف قد اأطلقها يف مطلع عام 2017، 

التزامه  اإطار  يف  وذلك  لبنان«،  اأجل  من  »مواهب  بعنوان 

اليوم  تالمذة  باأن  واإميانه  االإجتماعية،  مب�صوؤوليته  الثابت 

التوقيع  جتديد  �صياق  ويف  امل�صتقبل«،  وبناة  الغد  »نواة  هم 

العامة للمدار�س  االأمانة  التعاون بينه وبني  على بروتوكول 

الكاثوليكية.

اأقيم االحتفال يف مركز االأمانة العامة للمدار�س الكاثوليكية 

يف بيت مري - عني جنم، يف ح�صور املدير العام لفرن�صبنك 

ندمي الق�صار، االأمني العام للمدار�س الكاثوليكية االأب بطر�س 

»وزنات« لال�صت�صارات �صمري ق�صطنطني  عازار، مدير موؤ�ص�صة 

ومهتمني.

اللغة  يف  تربوية:االإمالء  جماالت   6 يف  امل�صابقة  وتوزعت 

الفيزياء،  الريا�صيات،  الفرن�صية،  اللغة  يف  االإمالء  العربية، 

الكيمياء وعلوم االأحياء.

واألقى الق�صار كلمة هناأ خاللها الطالب وعرب عن فخره بهم، 

م�صيدا »بالنتائج التي حققها بروتوكول التعاون حتى االآن، 

العالقة  وتطوير  لتنمية  النجاح  هذا  على  البناء  اإىل  متطلعا 

اال�صرتاتيجية التي جتمع املوؤ�ص�صتني«.

ولفت »اإىل اأن مبادرة فرن�صبنك هذه، تاأتي يف اإطار امل�صوؤولية 

االجتماعية التي يتخذها على عاتقه، داعما القطاع الرتبوي 

روح  تكري�س  يف  امل�صاهمة  على  منه  حر�صا  عام،  ب�صكل 

املواطنة وح�س االنتماء يف وعي اأجيالنا من جيل اإىل جيل«.

م 180 طالبًا ضمن مسابقة مواهب من أجل لبنان فرنسبنك يكرَّ

القصار يتوّسط المشاركين في المؤتمر

الفائزون في المسابقة

ازهري يتسلم الجائزة



العدد 168 حزيران 2018 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L54

م�صارف

اعترب رئي�س جمل�س بنك بيبلو�س الدكتور فران�صوا با�صيل اأن »كل 

االأو�صاع  من  بينة  على  هم  املنتخبني  النواب  جمل�س  اأع�صاء 

اإجراءات  لذلك هناك  كله،  والعامل  البالد  بها  التي متر  اخلطرية 

الو�صع  لت�صويب  الراهن  الوقت  اأتخاذها يف  يفرت�س  �رشورية 

الذي  االإقت�صادي  الو�صع  �صيما  وال  لبنان  به  مير  الذي  ال�صاذ 

يرتاجع ب�صكل الفت من دون اأن ينهار، لكن بالطبع اإذا مل تتخذ 

واالقت�صادية  املعي�صية  االأو�صاع  لتح�صني  الالزمة  االإجراءات 

اأن »يكون اجلميع واعني لدقة  فاالإنفجار حتمي«. واأمل با�صيل 

الو�صع، ورئي�س اجلمهورية لديه القدرة على اتخاذ القرار احلا�صم 

االأ�صا�صية  القرارات  اتخاذ  لتاأليف حكومة متجان�صة تتمكن من 

التحتية  البنى  ال�رشورية للبلد، واحل�صم يف ما يتعلق مب�صاريع 

العام يف املنطقة  الو�صع  اال�صتثمارات عندما يهداأ  التي جتذب 

وال �صيما يف لبنان اإذا ما توفرت الكهرباء واملياه والطرقات اإىل 

واملزاجية  اال�صتن�صابية  من  بعيداً  يطبق  �رشائب  قانون  جانب 

يف تف�صريه، وحتديثه على نحو وا�صح يوفر مزيداً من الواردات 

خلزينة الدولة«.

حكومة متجانسة
ولفت با�صيل اإىل اأن ذلك »يتطلب حكومة متجان�صة تتخذ القرارات 

النيابة«،  الوزارة عن  النواب، مبعنى ف�صل  حتت مراقبة جمل�س 

 14 اأو   12 موؤلفة من  تكنوقراط م�صغرة  ت�صكيل حكومة  متمنيًا 

التفاهم  وزراوؤها  ي�صتطيع  ال  ف�صفا�صة  حكومة  من  بداًل  وزيراً 

يف ما بينهم م�صرياً اإىل اأن يف لبنان كفاءات كثرية لكن غالبيتها 

لبنان خلدمته  اإىل  العودة  عاملة يف اخلارج، وكل منها تتمنى 

وتوفري كل ما ي�صب يف ال�صالح العام.

اً على �صوؤال ما اإذا كان القطاع امل�رشيف والر�صمي املمثلني 
ّ
ورد

العقوبات  قانون  لتحدي  جاهزين  اللبنانية  احلكومة  يف 

اأو�صح با�صيل  اإيران وبالتايل على »حزب اهلل«،  االأمريكية على 

اأن هناك قراراً حا�صمًا وجازمًا داخل القطاع امل�رشيف بتطبيق 

اللبناين  االقت�صاد  اأن  خ�صو�صًا  بحذافريها،  الدولية  القوانني 

مدولر وبالتايل نحن ملتزمون بتطبيق تلك القوانني واإال �صنقع 

يف م�صكلة. من هنا نتمنى على االأفرقاء ال�صيا�صيني كافة تفهم 

هذا الواقع . 

باسيل يطالب بإجراءات لتحاشي انفجار حتمي:
المصارف ملتزمة القوانين  الدولية بحذافيرها

 ،Eventaو بيبلو�س  بنك  قدم   

للتثقيف  برناجمه  اإطار  يف 

املايل، يف عام 2017 من خالل 

 MONEYSMART دورات 

�صابًا   219 ل�  قًا 
ّ
معم تدريبًا 

خمتلفة  جامعة   30 من  و�صابة 

م�صاعدتهم على حت�صني  بهدف 

وتخطيطهم  الأموالهم  اإدارتهم 

حلياة  وحت�صريهم  مل�صتقبلهم 

هذه  و�صملت  �صعيدة.  مالية 

128 �صاعة تدريب يف  الدورات 

بريوت و�صيدا وزحلة، باإ�رشاف 5 مدربني اأخ�صائيني ومب�صاركة 

8 �صيوف حتدثوا عن خربتهم يف املجال. 
باالأرقام  تبنّي  الدورات،  وبعد  قبل  اأجري  ا�صتطالع  ومن خالل 

حت�صني  جلهة  اإيجابية  كانت   MONEYSMART نتيجة  اأن 

ة وال 
ّ
مهارات امل�صاركني يف ما يتعلق باالأموال ودورتها ال�صحي

وك�صب  امليزانية  و�صع  �صيما 

واالقرتا�س  واالإنفاق  االأموال 

واال�صتفادة  املخاطر  واإدارة 

من والكفاءات واال�صتثمار على 

نحٍو يتيح توليد الدخل و�صمان 

اال�صتقرار املايل.

حافزاً  النجاح  هذا  وكان 

 Eventaلي�صتكمل بنك بيبلو�س و

 MONEYSMART دورات 

التدريبية خالل 2018، على اأن 

350 �صابًا و�صابة يف  ت�صتهدف 

مناطق جديدة لن�رش املعرفة املالية واإي�صالها اإىل اأكرب عدد من 

امل�صتفيدين. وهكذا جرت الدورة التدريبية االأوىل يف مدينة �صور 

خالل �صهر ني�صان مب�صاركة 80 �صابًا و�صابة من �صبع جامعات 

�صابًا   65 والثانية يف طرابل�س مب�صاركة  يف �صور و�صواحيها، 

و�صابة من ت�صع جامعات.   

بنك بيبلوس وEventa  يستكمالن دورات MONEYSMART التدريبّية

المشاركون في الدورات
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�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

ً نا
ـا

ــ
جم

ع 
وز

ــ
34يـ

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



العدد 34 /  2018 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L58

ال�صادرات ال�صناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل العام 2017
قيمة  جمموع  ان  اىل  هنا  ن�صري 

اللبنانية خالل  ال�صناعية  ال�صادرات 

و474  مليار   2 بلغ   2017 العام 

 2 مقابل  )د.اأ(  امريكي  دوالر  مليون 

الفرتة  د.اأ خالل  مليون  و527  مليار 

2 مليار  2016  و  عينها من العام 

و956 مليون د.اأ خالل الفرتة عينها 

بانخفا�س  اي   ،2015 العام  من 

العام  مع  مقارنة   %  2.1 ون�صبته 

 16.3 ون�صبته  وبانخفا�س   2016
% مقارنة مع العام 2015.

املعدل  ان  اىل  اال�صارة  جتدر  كما 

ال�صناعية  لل�صادرات  ال�صهري 

بلغ   2017 العام  خالل  اللبنانية 

 210.6 مقابل  د.اأ  مليون   206.1
من  عينها  الفرتة  خالل  د.اأ  مليون 

د.اأ  مليون   246.3 و   ،2016 العام 

خالل الفرتة عينها من العام 2015.

)مباليني الدوالرات(
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واالجهزة  االآالت  االوىل:  املرتبة   

واملعدات الكهربائية احتلت هذه املرتبة 

خالل  د.اأ  مليون   42.5 قيمتها  بلغت  اذ 

�صهر كانون االول 2017.

�صناعة  منتجات  الثانية:  املرتبة   

 41.6 قيمتها  بلغت  اذ  والتبغ  االغذية 

مليون د.اأ خالل �صهر كانون االول 2017.

العادية  املعادن  الثالثة:  املرتبة   

 35.7 قيمتها  بلغت  اذ  وم�صنوعاتها 

مليون د.اأ.

 املرتبة الرابعة: منتجات ال�صناعات 

مليون   30.1 قيمتها  بلغت  اذ  الكيماوية 

د.اأ.

لدائن  اخلام�صة:  املرتبة   

اذ  وم�صنوعاته  مطاط  وم�صنوعاتها، 

بلغت قيمتها 14.9 مليون د.اأ.

اواًل: اهم المنتجات المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية خالل كانون االول 2017/ اآلالت واالجهزة 
والمعدات الكهربائية في المرتبة االولى

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر كانون االول من العام 2017
بلغ جمموع ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية خالل �صهر كانون االول من العام 2017 ما قيمته 219.6 مليون د.اأ مقابل 216.3 مليون 

د.اأ خالل �صهر كانون االول من العام 2016 و231.1 مليون د.اأ خالل �صهر كانون االول من العام 2015، اي بارتفاع وقيمته 3.3 

مليون د.اأ ون�صبته 1.5 % مقارنة مع العام 2016 وانخفا�س وقيمته 11.5 مليون د.اأ ون�صبته 5 % مقارنة مع العام 2015.

)مباليني الدوالرات(

)مباليني الدوالرات(

TMC
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ال�صادرات ال�صناعية

ثانيًا: الصادرات الصناعية حسب الدول خالل شهر كانون االول/2017 والسعودية في المرتبة االولى

ا�صارت اح�صاءات ال�صادرات ال�صناعية خالل �صهر كانون االول 2017 اىل ان اململكة العربية ال�صعودية 

ت�صدرت الئحة هذه الدول.

ال�صعودية  ت�صدرت  االوىل:  املرتبة   

كما ذكرنا هذه الالئحة حيث بلغت قيمة 

 26.5 ال�صهر  هذا  خالل  اليها  ال�صادرات 

من   %  12.1 يوازي  ما  اي  د.اأ  مليون 

القيمة االجمالية لل�صادرات ال�صناعية.

االمارات  احتلت  الثانية:  املرتبة   

العربية املتحدة هذه املرتبة حيث بلغت 

قيمة ال�صادرات اليها 24.4 مليون د.اأ اي 

ما يوازي 11.1 %.

هذه  �صوريا  احتلت  الثالثة:  املرتبة   

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها 

18 مليون د.اأ اي ما يوازي 8.2 %.

هذه  تركيا  احتلت  الرابعة:  املرتبة   

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها 

17.7 مليون د.اأ اي ما يوازي 8.1 %.

املرتبة اخلام�صة: احتل العراق هذه   

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليه 

مليون د.اأ اي ما يوازي 7.2 %.

توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب الدول/ كانون االول 2017.

القيمة )الف$( البلد
26.467 المملكة العربية السعودية

24.370 االمارات العربية المتحدة

18.006 سوريا

17.679 تركيا

15.823 العراق

12.128 قطر

8.625 مصر

6.395 ليبيا

6.368 الكويت

6.137 االردن

77.566 غيرها

226.686 المجموع

مصنع فواز لاللمينيوم هولسيم لبنان
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 اما ابرز المنتجات المصدرة 
الى الدول العربية:

واملعدات  واالجهزة  االآالت   
الكهربائية بقيمة 28.7 مليون د.اأ

والتبغ  االغذية  �صناعة  منتجات   
بقيمة 28 مليون د.اأ

الكيماوية  ال�صناعات  منتجات   
بقيمة 22.4 مليون د.اأ

كرمية،  �صبه  او  كرمية  احجار  لوؤلوؤ،   
معادن عادية وم�صنوعاتها بقيمة 10.6 

مليون د.اأ.

ثالثًا:اسواق الصادرات الصناعية اللبنانية حسب تكتالت الدول/ والدول العربية في المرتبة االول

 املرتبة االوىل: �صكلت الدول العربية 

ال�صوق   2017 االول  كانون  �صهر  خالل 

الرئي�صية لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية 

ن�صبة اىل الدول االجنبية وقد بلغت قيمة 

ال�صادرات اليها 134.4 مليون د.اأ اي ما 

ال�صادرات  جمموع  من   %  61.2 ن�صبته 

ال�صناعية.

الدول  احتلت  الثانية:  املرتبة   

اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  االآ�صيوية 

ا�صتوردت ما ن�صبته 12.9 % من جمموع 

ال�صادرات ال�صناعية.

الدول  احتلت  الثالثة:  املرتبة   

ما  ا�صتوردت  اذ  املرتبة  هذه  االوروبية 

ن�صبته 11 %

الدول  احتلت  الرابعة:  املرتبة   

اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  االفريقية 

ا�صتوردت ما ن�صبته 10.3 %.

)باأالف الدوالرات(

EMS موريكس للدهانات
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ال�صادرات ال�صناعية

رابعًا: توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر كانون االول 2017

المصدر: وزارة الصناعة - مصلحة المعلومات الصناعية

مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية

بلغ جمموع قيمة اال�صتريادات من االآالت واملعدات ال�صناعية خالل العام 2017 نحو 257.4 مليون د.اأ 

مقابل 235.5 مليون د.اأ خالل الفرتة عينها من العام 2016 و 243.4 مليون د.اأ  خالل العام 2015 اي 

بارتفاع ون�صبته 9.3 % مقارنة مع العام 2016 وبارتفاع ون�صبته 5.7 % مقارنة مع العام 2015.

1- ن�صري هنا اىل ان ال�صادرات ال�صناعية والتي كان اهمها خالل 
هذا ال�صهر االآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية اذ بلغت قيمتها 

42.5 مليون د.اأ
اذ  املنتج  لهذا  امل�صتوردة  البلدان  الئحة  ليبيا  ت�صدرت   

ا�صتوردت ما قيمته 6 مليون د.اأ

 وتليه العراق بقيمة 5.4 مليون د.اأ

 ومن ثم ال�صعودية بقيمة 3.7 مليون د.اأ

2- تليها منتجات �صناعة االغذية والتبغ بقيمة 41.6 مليون د.اأ
اذ  املنتج  لهذا  امل�صتوردة  البلدان  ال�صعودية الئحة  ت�صدرت   

ا�صتوردت ما قيمته 5.6 مليون د.اأ

 وتليها �صوريا بقيمة 5.2 مليون د.اأ

 ومن ثم م�رش بقيمة 4.4 مليون د.اأ

3- وتليها املعادن العادية وم�صنوعاتها اذ بلغت قيمتها 35.7 
مليون د.اأ

اذ  املنتج  لهذا  امل�صتوردة  البلدان  الئحة  تركيا  ت�صدرت   

ا�صتوردت ما قيمته 12.1 مليون د.اأ

 وتليها ا�صبانيا بقيمة 5 مليون د.اأ

 ومن ثم جمهورية كوبا بقيمة 4.9 مليون د.اأ

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل العام 2017

)مباليني الدوالرات(

Echo
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1
ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

HARFOUCHE CO., Jezzine-Lebanon, tel. +961 3 135401

we've created a taste you 
 can't get enough of,

and crispiness you can hear.
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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

ميــــاه العزيــــز
النبطية - سيناي الطريق العام

تلفون:  235906 3 - 500906 7 961

الدكوانة - مار روكز - المنطقة الصناعية
هاتف: 685876 1 962 - 526876 3 961

www.sinaya.me - itawm@yahoo.com

Manufacturing Chocolate Machines
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

3
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ال�صناعات الغذائية - األبان واأجبان

غدير تعنايل - للألبان و�لأجبان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج - طبيعي ومب�سرت

تعنايل - �لبقاع �لغربي - هاتف 833326 3 961

�صنع يف لبنـــان

4
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�سركة �سكاف د�يري فارم �ش.م.م

Skaff Dairy Farm s.a.r.l
البقاع - زحلة  

حو�ش المراء ارا�شي 

 الطريق الداخلي الذي 

يربط زحلة برب اليا�ش 

هاتف:   506951 8 961  

فاك�ش: 505427 8 961

E-mail: info@skaffarm.com
Website : www.skaffarm.com

All Kinds of Dairies  /  شناعة الألبان والأجبان�

�سركة �ل�سمال للألبان و�لأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Products األبان واأجبان وكافة م�شتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام

هاتف: 206433 - 255951 )06( - خليوي: 286433 - 838772 )71( 961

5

info@manaradairy.com
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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

حل�يات �جلّبة

�أفر�ن قميحة �حلديثة

النبطية، عد�شيت، ال�شارع العام - هاتف: 541483 7 - 672483 3 961

e-mail: komeiha@hotmail.com
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Bekaa

م�ؤ�س�سة حلباوي ف�د

Helbawi Food

بعلبك - النبي �شيت - احلي الغربي - مبنى املوؤ�ش�شة

هاتف: 335108 8 - 221837 3 961 - 180300 71 961

فاك�س: 335108 8 961

صناعة كافة أنواع احلبوب 

والبهارات والنب والبزورات

Manufacturing All Kinds of Grains, 

Spices, Coffee & Nuts
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فرع رئي�صي: عكار احلي�صة - تلفون: 810060 6 961 خليوي: 589285 3 961
فرع ثاين: جبل البداوي - جانب موؤ�ص�صة فالح - تلفون: 394199 6 961

فرع ثالث: اأول جبل حم�صن - تلفون: 382154 6 961

فرع رابع: جبل حم�صن - �صنرت حمزة - تلفون: 382009 6 961
فرع خام�س: خميم البارد - املدخل ال�صمايل - تلفون: 116755 71 961

E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook: حمم�صة �صايل

Beirut - Rawda - St Elie Residence
  Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800

www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com

Tony's food s.a.r.l

8
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 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

 �شهر العني - الكورة

هاتف: 340668 3 - 416716 6 961 - فاك�س: 415759 6 961

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com
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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 لفل�ك�ش

   �ل�سناعية

�حمد عطايا

Head Office
Sinno Bldg. Ne,mat Yafith Street. Hamra Area
Postal Code: 2034-2722
P.O.Box: 11-9076. Beirut-Lebanon
Tel: +(961-1) 755444 - Fax: +(961-1) 744650
E-mail:mmsinno@mmsinno.com

10
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22005

Jabal El Shikh Honey

بئر العبد - �شارع ق�شي�ش - بريوت لبنان  

تلفون: 278248-01/542542 961 - فاك�ش: 01/543030 961  

www.sadaka-lb.com   -   Email: info@sadaka-lb.com

 �شناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها 

)ا�شترياد وت�شدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds
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 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

الإدارة: الفيا�شية - بعبدا قرب وزارة الدفاع

هاتف: 950933/4 5 961

E-mail: jne-5@hotmail.com  
Website : www.jnecrown.com

Juice  /  صناعة وجتارة شرابات

م�ؤ�س�سة �لتحاد �لعربي

Ets. Etihad El Arabi

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
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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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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

crazynuts.lb@outlook.com
www.crazynuts-lb.com

1- الفرع الرئي�شي: �شفري - ال�شارع العام - جانب حمطة الأيتام

هاتف: 558053 1 300250 81 961

2- فرع اجل�شر: �شفري - مقابل ج�شر املعلم

هاتف: 551656 1 - 300210 81 961

3- فرع احلدث: ال�شان ترييز - ال�شارع العام

هاتف: 078983 3 961

4- فرع جديدة البو�شرية: اأوتو�شرتاد مرينا ال�شالوحي  

Sunny House جانب حمالت

هاتف: 300290 81 - 890773 1 961

5- فرع �شيدا: اأوتو�شرتاد اجلنوب - قرب مدر�شة اأجيال �شيدا

هاتف: 239322 71 961

6- فرع زحلة: اأوتو�شرتاد مفرق املدينة ال�شناعية

هاتف: 159385 3 961

7- فرع الهرمل: جانب ال�شراي احلكومي

هاتف: 159385 3 961

8- فرع بريوت: �شليم �شالم - طريق الكول - جانب مطاحن لبنان

هاتف: 300410 81 961

9- فرع ي�شوع امللك: الزوق - �شنرت حجيلي

هاتف: 300210 81 961

10- فرع خلدة: مقابل اجلامعة الإ�شالمية

هاتف: 117071 3 961
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اأوتو�شرتاد  زحلة بعلبك - التعا�شد - مفرق علي النهري - هاتف: 900612 8 961

�أفر�ن حل�يات و�سناك �ملنذر

حلويات عربية وافرجنية، كاتو، بيتي فور، بوظة و�شوكول، 

وجميع اأنواع املعجنات، 

�شاندوي�شات على اأنواعها عربية و�شرقية، م�شاوي على اأنواعها

MAZRAAT YACHOUH-LEBANON
TEL/FAX: +961 4 930067
+961 4 930068, +961 4 918856

WEBSITE: WWW.CRUMBLELB.COM
E-MAIL: INFO@CRUMBLE-LB.COM
P.O.BOX: 195 - AIN AAR

CRUMBLE FOR TRADING AND MANUFACTURING S.A.L
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بريوت - الطريق اجلديدة - امللعب البلدي - بناية ال�شحر

هاتف: 704504 1 961

حل�يات �سف�س�ف

Patisserie Saffsof

فرع اأول: حتويطة الغدير جانب حمطة ها�شم - هاتف: 475172 1 961 

فرع ثاين: الكفاآت الطريق العام جانب حمطة ها�شم - هاتف: 475173/5 1 961

E-mail: patisserie-lolita@hotmail.com    
Website: www.patisserielolita.comPATISSERIELOLITA
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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�سنع ه��نا لغزل �لبنات

Hawana Cotton Candy Factory
Cotton Candy Industry  /  شناعة غزل البنات�  

Cotton Candy Filler of Chocolate  /  غزل البنات - ح�شوة �شوكول  

cotton-candy-factory@outlook.sa

حب �سناعتوبتحب لبنان

info@challouf.com
www.challouf.com

طرابل�ش - املنية - الزاهرية - علما - بخعون - العبدة

تلفاك�ش: 461626 6 - 144202 3 961

Khaldeh - Mont Lebanon - Main Road
Tel: 961 5 800 658

E-mail: info@chamsine.net  - Website: www.chamsine.net
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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  سركة بر�ج للتجميل �لدولية�

لبنان اجلنوبي - �شيدا - عربا - �شارع الرابية بناية ادري�س ورم�شان

هاتف: 226631 3 - 723932 7 - 590056 71 00961 -فاك�س: 723932 7 961

shadi@barrajcosmetics.com  - www.barrajcosmetics.com  -  shafic@barrajcosmetics.com

�ملعج�نة �خلا�سة 

باجلب�سن ب�رد ومنع 

تف�سيخ �لدهانات

�ملادة �لأف�سل ملنع 

�لن�ش بكفالة �أكيدة

 وادي الزينة - 

تلفون 891116 70 961  

961 7 971669

 م�ؤ�س�سة ت�نري للتجارة �لعامة

و�سناعة �لدهانات
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TRUSTED AMERICAN QUALITY

Tyr - El Hosh - Telefax: 961 7 347748 - 03394682
E-mail : morexpaints@hotmail.com  

www.morexpaints.com - Facebook: morexpaints

- دهانات داخلية وخارجية

- دهانات ديكورات

- مواد عازلة للن�ش - اأهم اأنظمة معاجلة الن�ش

- نظام تركيب الألوان

- Interior & Exterior Paints
- Decorative paints
- Water Proof Coatings
- Color Formulating System

®,
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معمل �حللباوي
ل�سناعة �لرن�بي�ش �لزر�عية - مل�ش زر�عي - �أكيا�ش نايل�ن - حب�ب بل�ستيكية

�شرعني التحتا - �شارع العام - اأوتو�شرتاد بعلبك

هاتف: 189290 71 - 059036 3 961

املنت، ال�شارع العام، هاتف: 296901/2/3 4 961 - فاك�ش: 296904 4 961

email: tony@ldi-lb.com
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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



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 34 /  2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 87

25
ال�صناعات االألب�صة والن�صيج

ني� كان�ن تك�ستيل

New Cannon Textille
ك�مف�رت-تك�ش

Comfort-Tex

البقاع - زحلة -  قاع الرمي ال�شارع العام  

 بناية جماع�ش  

 هاتف: 812260 )8( 961 

فاك�ش: 812260 )8( 961 

comfort@terra.net.lb 

�شناعة وجتارة البيا�شات املنزلية، 

الالجنري واملطرزات على اأنواعها

Saky Hadath, Jamous Str., Near Karout Stores Closer   /   Tel: 01 542485 - 01 279480 - 03 756284
2Nd Branch Jamous Tel: 01 547501 - 01/71 755300   /   Saida Old Str. Tel: 01 279470

Badaro, Economics Est. Tel: 01 399440   /   Army Cooperative: Sour - Saida, Zougheib Barrack   /   Tyr Al-Kebah
www.princeorientmaatouk.com     -     E-mail: prince_orient_maatouk@hotmail.com

Prince Orient Establishment
All Types Of Military Clothing & Equipments

برنـــ�ش �أورينـــت 

�سناعة �لألب�سة �لع�سكرية و�لك�سفية
معتــــــ�ق

البقاع - را�شيا - هاتف: 177712 70 961

موؤ�ص�صة اأبناء عفيف حماد لل�صناعة والتجارة

بيا�صات منزلية، حرامات و�رشا�صف على اأنواعها
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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

�سركة �سب�سبي لل�سناعة و�لتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة الن�شاءات 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�شن - نادي الغولف - �شنرت بون مار�شيه

تلفاك�س: 858194 1 961 - خليوي:  415669 3 961 - خليوي:  151584 3 961

امل�شنع:  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

Med Cables Co. s.a.l�سركة �لبحر �ملت��سط للكابلت �ش.م.ل

E-mail : medcables@hotmail.com  
Website : www.med-cables.com

لبنان اجلنوبي - �شيدا  

تفاحتا - ال�شارع العام - بناية كوثراين

هاتف: 420840/50/30 7 961  

فاك�س: 420830 7 961

تصنيع كابالت كهربائية
Manufacturing 

of Electrical Cables

جبل لبنان - املنت - �شبية - نهر الكلب 

بناية الرهبنة اللبنانية املارونية

هاتف: 903837 3 - 374743 70 961

electro.monta@gmail.com  - www.electromonta.com

دراسة وانشاء وصيانة خطوط ومحطات النقل
دراسة وانشاء محطات وخطوط توتر متوسط

جتهيز وتنفيذ شبكات التوتر املنخفض مع تركيب العداد
دراسة مع تصنيع وتركيب وطالء هياكل وأعمدة حديدية

حفر ومد كابالت توتر عالي ومتوسط

electro monta
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Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

م�ؤ�س�سة �سلح �لدين �حللبي �لتجارية

جتهيز�ت مطابخ ومطاعم وفنادق

Hamra - Comodor Street - Near Comodor Landry - Tel: 961 1 354551 - Fax: 961 1 752179   
Mobile: 961 3 329990 - P.O.Box: 113-5385 - E-mail: salahhalabi1@hotmail.com
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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 �سركة مغني �إخ��ن �ش.م.م

�سركة MSK للتجارة و�ل�سناعة - ب�سام حممد �سربي كّن�

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�شناعية  

 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
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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�شن  

 نادي الغولف  

�شنرت بون مار�شيه

 تلفاك�س:

 961 1 858194  

 خليوي:

961 3 415669 

�سركة معامل عيتاين

مركز �لتجمع �ل�سناعي �للبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: 788118 )1( - 788079 )1( 961

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية

Velox سركة معامل فيل�ك�ش للقاز�نات�

Steam Boilers-Heatersت�شنيع قازانات و�شخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب

 هاتف : 472042 )1( 961 - 375123 )3( 961 فاك�ش : 472060 )1( 961  

veloxco@hotmail.com

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�ش : 455001 )1(961+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +961)3(288344 : خلوي

�سركة �لي�سا 

لل�سناعة و�لتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�ش البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices
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THE ULTIMATE
BAKERY MACHINES

www.FarhatBakery.com
Choueifat, Amrousiyeh

Facing Ghandour Factory, Lebanon
Tel/Fax: 00961 5 441607

Email: Info@farhatbakery.com

New baking technologies o�ered by “FARHAT
BAKERY EQUIPMENT LEBANON” for baking pocket
pita bread, pita burger bun, pita bagel, pita
donuts, arabic bread, baladi bread, shami bread,
syrian bread, naam bread, gyro greek pita bread, 
�at bread and healthy pita bun slim sandwiches.
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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

32
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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

�سركة �آماك� غروب �لم�ساهمة �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
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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:

Email: makram@makrambarakat.com  -  Website: www.makrambarakat.com

Khalde  
Gulf Mart center  
2nd floor
Mob: +961 70 681 861       
          +961 71 681 861
          +961 70 988 959
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LICORNE KISSONERGIS S.A.R.L

Beirut – Achrafieh   
El-Ghaby Str.   

Kissonergis Bldg.
Tel: 961 1 326760   

961 1 324880  
Fax: 961 (1) 200413  

P.O. Box: 166244

E-mail:  kionergi@inco.com.lb

Solid Fuel Steam Boiler، Wood، coal، Paper، & 
Dried Olives & Burners Oil، Gas، Fuel، Disel With 

Electrical Board For Burners

34

Phone & Fax: 961 9 854720 - Website: www.chlala.net
Tabarja Highway Near casino du Liban

Facing Aqua Vista Hotel - P.O.box: 1795 Jounieh-Lebanon

جتهيز فنادق ومطاعم - ا�شترياد وبيع اأدوات فندقية

Hotel, Catering & Restaurant Equipment - Products Suppliers
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A.D.S For Trade & General Industry�أي.دي.�أ�ش - �سركة للتجارة و�ل�سناعة �لعامة

فرع اأول: لبنان- الزهراين- طريق عام �شيدا- �شور

هاتف:268330 3 - 222227/29 7 961 - فاك�س: 220046 7 961

فرع ثاين: الكويت- الراأي – خلف اإلكرتونيات الغامن - مقابل الفينوز

هاتف: 009654710698 - 0096599135939 - فاك�س: 009654710657

فرع ثالث: الإمارات العربية املتحدة – ال�شارقة - املدينة ال�شناعية  الثالثة 

خلف دوار كاتربلر- موؤ�ش�شة علي ال�شو�س لتجارة املعدات

هاتف: 009765422085 - 00971509691950 - فاك�س: 0097165433828

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com
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ال�شويفات  - كفر�شيما

هاتف:  872694 3 - 872694 70 961  

وات�س اأب: 090158 76 961 - فاك�س: 437694 5 961

E-mail: info@aljazeeratech.com
Website: www.aljazeeratech.com

ماكينات الكعك وصبابة القطايف وخط انتاج اخلبز والتنور، 
فول أوتوماتيك وغيرهم

�سركة �جلزيرة تك

Al-Jazeera Tech

Fortess ف�رتا�ش
�شيانة وتركيب م�شاعد

ا�شترياد وت�شدير

الدكوانة - �شارع حنا زيادة - هاتف: 489519 1 961 - 302017 3 961

Hassan Kaouk
Electro - Mecanical Engineer

Lebanon - Saida  
Ghazieh  Main Road  

Center Saleh
Tel: +961 3 737529  
Fax: +961 7 222051

info@gemslb.com  -  www.gemsilb.com
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�سركة فريغ� �ل�سكا �لتجارية و�ل�سناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade
Refrigerated Industry  /  شناعة برادات�

املنت  - الدورة - �شارع الخطل ال�شغري - بناية غرابيت  اوهانيان

هاتف :292 - 303282 )3( 961 - 261609 )1( 961 - فاك�س : 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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البقاع - زحلة - املدينة ال�شناعية - مبنى ال�شركة

هاتف: 901499 78 - 672769 71 961

E-mail: info@hilanico.com   
Website : www.hilanico.com

م�ؤ�س�سة�إبر�هيم خليل �لقا�س�ف - �ملعتمد �حليلين 

خطوط إنتاج غذائية

م�ؤ�س�سة �لإ�سكندر - �أبناء حممد مظل�م

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



العدد 34 /  2018 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L100

ال�صناعات المعدنية

38



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 34 /  2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 101

ال�صناعات المعدنية

39



العدد 34 /  2018 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L102

�صناعة المفرو�صات

40

حممد طالب �لتجارية

Mohammed Taleb Commercial

لبنان ال�شمايل - طرابل�ش - �شارع احللوة - بناية كيالين

هاتف: 833383 3 - 436007 6 961

talebest@dm.net.lb - www.talebest.com
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Main Road, Dbayeh, Beirut 
Tel: 961 4 545456

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones 
BUILDMART
Tel: 70 503305

info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon

www.elementslb.com

Since 1991
Customize your space

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones 
BuildMart

Tel: 70 503305

info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon

www.elementslb.com

Italian Kitchens
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Accaoui street   Achkar building
Tel +961.1.561510/2/3   +961.1.565999

Mob. +961.3.274005   Fax +961.1.561510   
P.O.Box 11-2560  Beirut  Lebanon

www.anispress.com

42

  Fresh up with
minted toothpick

ه�ريبا باكينغ �أند تر�يدينغ

Horepa Packing & Trading

ك�شروان - ذوق م�شبح - �شارع امل�شارف

هاتف: 382961 3 - 214050 9 961 فاك�س: 219414 9 961 - �س.ب: 2848 جونيه

E-mail: horepa@horepa.com - website: www.horepa.com

تعبئة وتغليف 
وبالستيك

طباعة مستلزمات 
للفنادق واملطاعم
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info@inpresslb.com -  www.inpresslb.com

Bekaa - Zahle  
Hawch Al Omaraa  - Al Sahl Street
Tel: 961 8 931999  
961 3 836825 - 70 931999

Bilal & Jalal Ali Nasr 
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م�ؤ�س�سة بطي�ش �لتجارية

فاريا - تلفون 154005 70 961

�لنعيم لل�سخ�ر و�لبناء

لبنان اجلنوبي - �شيدا - املروانية - ال�شارع العام - مبلكه

هاتف: 747250 3 - 467560 3 961 - تلفاك�س: 260380 7 961  

info@alnaeem-lb.com -  www.alnaeem-lb.com

حجر تلبيس ورخام وغرانيت

هاتف :  03/224409 - 03/608604

م�ؤ�س�سة ر�مز �حلاج لل�سناعة و�لتجارة

رخام - غر�نيت - خ�سب

جبل لبنان - عاليه - دير قوبل - ال�شارع العام - مبلكه

Blat El Atiq

Maaser el chouf
Tel: 03 873357 - www.blatelatiq.com

النبطية - بنت جبيل - عني ابل

هاتف: 2950202 3 961
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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

فرع معو�ش  

فرع حارة حريك 

فرع راأ�ش النبع  

فرع بربور  

فرع احلمرا: �شارع عبد العزيز، 

بناية م�شت�شفى خوري

961 1 340953 هاتف:  

961 1 546800  

961 1 541206  
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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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facebook: 
beiruty wooden houses

Barelias, Bekaa, Lebanon
E-mail: houssein776@hotmail.com

Mobile: 03-290091 - Telefax: 08-511432
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بيتك بعيدا عن البيت

املكان االمثل لك ولعائلتك

 عروض خاصة لالقامة الشهرية والسنوية

٥٠ مترا من محطة املترو النهدة

خدمات املراقبة واالمن
على مدار الساعة 

خدمة الغسيل 
خدمة الغسيل اجملاني 

صيدلية 

٦٤٠ جناح مؤثث بشكل كامل مع خدمات 
قاعة رجال االعمال  
طابق رجال االعمال 

خدمات احلفالت واملؤمترات 
مركز خدمات االعمال 

مركز جتاري يتضمن ٩٥ متجر 
موقف سيارات حتت االرض 

خدمات بنكية 
ملعبي تنيس مزودة باالضائة الليلية  

  
خدمة التوصيل الى الغرف على

مدار الساعة  
مطعم ومقهى الفاونتني 

ركن القهوة  
مقهى البايستري شوب 

ركن املطاعم 
سوبرماركت 

خدمات الرحالت السياحية  

شارع النهدة- الطوار, صندوق بريد : ٢٠١٠٧, دبي – االمارات العربية املتحدة تل: ٠٠٩٧١٤٢٦٣٠٠٠٠, فاكس : ٠٠٩٧١٢٦٣٠٠٠٥ 

خدمة تنظيف الغرف 
خدمة الستاليت
نادي صحي خاص

للنساء وآخر للرجال 
مسبح خارجي 
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ر�صالة الإمارات

التي  االإم��ارات��ي��ة  اال�صتثمارات  ت�صكل 

تتواجد اليوم يف نحو 60 دولة من قارات 

الناعمة  القوة  اأدوات  اإحدى  ال�صت  العامل 

لدولة االإمارات يف اخلارج.

مبا�رش  وغري  مبا�رش  ب�صكل  ت�صاهم  كما 

يف دع���م ال�����ص��ورة االإي��ج��اب��ي��ة ل��دول��ة 

االإمارات ومواطنيها على م�صتوى العامل 

ملحوظًا  جناحًا  حققت  اأن  بعد  خا�صة 

قطاعات  يف  عمالقة  م�صاريع  تنفيذ  يف 

وجت��ارة  واالت�����ص��االت  التحتية  البنية 

وال�صناعة  والزراعة  والعقارات  التجزئة 

يف البلدان التي يتم ا�صتثمارها فيها.

ب�صكل  بقوة  الدولة  ا�صتثمارات  و�صاهمت 

كبري يف تخفيف االأزمات احلياتية التي 

تغفل  ومل  ال���دول،  ه��ذه  �صكان  يعي�صها 

اخل��ارج  يف  االإم��ارات��ي��ة  اال�صتثمارات 

�صاهمت  حيث  االجتماعية،  م�صوؤوليتها 

بناء م�صت�صفيات ومراكز طبية ودور  يف 

عبادة وحمطات كهرباء وغريها ح�صنت 

من م�صتويات املعي�صة ملاليني الب�رش يف 

دول العامل.

للم�صتثمرين  االإم���ارات  جمل�س  ورح��ب 

ا�صتثمارية  �رشكات  وروؤ�صاء  اخلارج  يف 

الناعمة  القوة  جمل�س  بت�صكيل  اإماراتية 

لدولة االإمارات.

التوقيت  يف  جاء  املجل�س  اأن  موؤكدين 

كبري  ب�صكل  ال�رشكات  ويدعم  املنا�صب 

بني  تن�صيق  وجود  �رشورة  اإىل  م�صريين 

واالقت�صاد  اخلارجية  ووزارات  املجل�س 

اال�صتثمارية  وال�����رشك��ات  وامل��ال��ي��ة 

االإماراتية يف اخلارج مبا يدعم ال�صورة 

اخلارج  يف  االإم���ارات  لدولة  االإيجابية 

ويوؤدي اإىل تو�صيع رقعة اال�صتثمارات.

صدارة إماراتية
وي�����ص��ل ح��ج��م ا���ص��ت��ث��م��ارات االإم����ارات 

مليار   87.5 اإىل  العامل  حول  اخلارجية 

االإم���ارات يف  ي�صع  ال��ذي  االأم��ر  دوالر، 

�صدارة الدول العربية من حيث اال�صتثمار 

ال�رشكات  ع��دد  ي��زي��د  كما  اخل��ارج��ي، 

على  اخل��ارج  يف  امل�صتثمرة  االإماراتية 

200 �رشكة ترتاوح اأ�صولها بني تريليون 

اأكرث  ت�صتثمر يف  1.5 تريليون دوالر  اإىل 

من 60 دولة.

ال�صيادية  ال��رثوة  �صناديق  وت�صتحوذ 

اململوكة من دولة االإمارات على نحو 75 

% من االأ�صول اخلارجية.
اإجمايل  اأن  االقت�صاد،  وزارة  واأك���دت 

ال��ر���ص��ي��د ال��رتاك��م��ي ل��ال���ص��ت��ث��م��ارات 

 217 حوايل  بلغ  اخل��ارج  يف  االإماراتية 

الع�رش  ال�صنوات  خ��الل  دوالر،  مليار 

املا�صية.

رقعة  تو�صيع  اإىل  االإم����ارات  وت�صعى 

املجاالت  من  العديد  يف  ا�صتثماراتها 

يف املنطقة العربية يف ال�صنوات املقبلة، 

ا�صتثمارات  متلك  الدولة  واأن  خ�صو�صًا 

مقدمتها  املنطقة، ويف  دول  �صخمة يف 

واالأردن  دوالر،  مليار   20 بنحو  م�رش 

بنحو 15 مليار دوالر، واملغرب 15 مليار 

دوالر واجلزائر 10 مليارات دوالر.

دوالر،  مليارات   6.5 بنحو  وال�����ص��ودان 

دوالر،  م��ل��ي��ارات   4 ب��ن��ح��و  وت��ون�����س 

ليبيا،  يف  دوالر  مليار   2 اإىل  باالإ�صافة 

ال�صومال، ومليار  و1.5 مليار دوالر يف 

دوالر يف لبنان.

فتتوزع  ال��ع��امل��ي،  ال�صعيد  على  اأم���ا 

ق��ارات  على  االإم��ارات��ي��ة  اال�صتثمارات 

العامل ال�صت، ومن بني االأمثلة ا�صتثمارات 

و6  الهند،  يف  دوالر  مليار   26 بقيمة 

ومليار  اأفريقيا،  جنوب  يف  مليارات 

دوالر يف ال�صني، و5 مليارات يف رو�صيا 

و5.5  املتحدة،  الواليات  يف  ملياراً  و21 

يف  مليار  و1.5  فرن�صا،  يف  م��ل��ي��ارات 

قوى نـاعمة تعزز مكانتها على الصعيدين االقليمي والعالمي
اإلمارات.. استثمارات في 60 دولة
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اإثيوبيا، و800  اأملانيا، و817 مليونًا يف 

مليونًا  و250  اأذرب��ي��ج��ان،  يف  مليون 

هنا  االإ�صارة  جتدر  كما  اأفغان�صتان،  يف 

اإقليميًا،  تت�صدر  االإم��ارات  دولة  اأن  اإىل 

م�صدر  كاأكرب  عامليًا  الرابع  املركز  ويف 

مل�صاريع اال�صتثمار االأجنبي املبا�رش يف 

اأفريقيا.

قاعدة بيانات
جمل�س  حاليًا  يعكف  اأخ���رى،  جهة  من 

على  اخلارج  يف  للم�صتثمرين  االإم��ارات 

اإعداد قاعدة بيانات تف�صيلية حول طبيعة 

وحجم وتوجهات هذه اال�صتثمارات.

الوقت  يف  االإع��الن  املجل�س  يتوقع  وال 

هذه  ح��ول  دقيقة  اأرق����ام  ع��ن  ال��ق��ري��ب 

���رشك��ات  واأن  خ��ا���ص��ة  اال���ص��ت��ث��م��ارات 

ال  ك��ث��ريي��ن  اإم��ارات��ي��ني  وم�صتثمرين 

ا�صتثماراتهم  عن  االإف�صاح  يف  يرغبون 

خارج الدولة.

تنت�رش  اأول����ي����ة،  مل����وؤ�����رشات  ووف���ق���ًا 

اأكانت   
ً
�صواء االإماراتية  اال�صتثمارات 

ا�صتثمارات �صناديق اأو �رشكات اأو اأفراد 

يف اأكرث من 60 دولة ت�صمل قارات العامل 

ال�صت، وتتوزع غالبية هذه اال�صتثمارات 

ا�صتثماريه  �رشكة   200 من  اأك��رث  على 

اإم���ارات���ي���ة ت��زي��د اأ���ص��ول��ه��ا ع��ل��ى 5.5 

ا�صتثماراتها  وترتكز  درهم،  تريليونات 

وقطاعات  التحتية  للبنية  م�صاريع  يف 

والتجزئة  والعقار  واالت�صاالت  الطاقة 

واالأوراق املالية وال�صندات.

نماذج النجاح
الناجحة  وال��ن��م��اذج  االأم��ث��ل��ة  ت��ت��ع��دد 

لال�صتثمارات االإماراتية يف اخلارج ويعد 

العاملية  دبي  موانئ  �رشكة  اأبرزها  من 

حمطة   77 اأعمالها  حمفظة  ت�صم  التي 

من  باأكرث  مدعومة  عاملة  وبحرية  برية 

50 ن�صاطًا ذي �صلة يف 40 بلداً عرب قارات 
العامل ال�صت، باالإ�صافة اإىل مبادلة التي 

من  اأكرث  يف  وا�صتثمارات  �رشكات  متلك 

متلك  التي  لل�صيافة  وجمريا  دول��ة،   30
فنادق يف 22 بلداً.

واالأعمال  االقت�صاد  خرباء  يوؤكد  وهكذا، 

�صبه  االإماراتية  ال�رشكات  ا�صتثمارات  اأن 

يف  حاليًا  ترتكز  واخلا�صة  احلكومية 

خم�س دول رئي�صية ت�صمل م�رش باإجمايل 

 26 والهند  دوالر  مليار   20 ا�صتثمارات 

مليار دوالر وباك�صتان 3 مليارات دوالر 

واملغرب 15 مليار دوالر واجلزائر مليار 

دوالر.

ل�رشكات  �صخمة  ا�صتثمارات  وه��ن��اك 

كال�صعودية  اأخ��رى  دول  يف  ومواطنني 

وال�صودان  وبنغالدي�س  وكازاخ�صتان 

اإىل  اخل��رباء  ويلفت  ال��دول.  من  وغريها 

اخلارج  يف  االإماراتية  اال�صتثمارات  اأن 

تتجه خالل املرحلة املقبلة بدرجة اأكرب 

ال�صني  خا�س  ب�صكل  اآ�صيا  اأ�صواق  نحو 

واإندوني�صيا.

الالتينية وت�صتفيد من اجلوالت  واأمريكا 

االقت�صاد  وزارت���ي  لقيادات  املكوكية 

اخلم�س  ال�����ص��ن��وات  خ��الل  واخل��ارج��ي��ة 

الربازيل  مع  العالقات  لدعم  املا�صية 

م��وؤ���رشات  وه��ن��اك  وك��وب��ا  واملك�صيك 

اإيجابية جداً.

املقبلة  ال�صنوات  خالل  الرتكيز  يتم  كما 

يف  وامل�رشية  ال�صعودية  ال�صوق  نحو 

اال�صتثمارات  فيه  ت�صتمر  ال��ذي  الوقت 

اال�صتثمار  خماطر  تنويع  يف  االإماراتية 

ج��غ��راف��ي��ًا وق��ط��اع��ي��ًا. وي���رى اخل���رباء 

القوة  جمل�س  اإن�صاء  اأن  واملتخ�ص�صون 

احلكومة  يفيد  االإم��ارات  ل��دول  الناعمة 

الوقت  يف  ج��اء  واأن���ه  معًا  وال�����رشك��ات 

املنا�صب.

الكبري  النجاح  �صيالقي  املجل�س  واأن 

�صمعة  لها  االإم���ارات  دول��ة  واأن  خا�صة 

العامل  اأنحاء  جميع  يف  م�صموع  و�صوت 

 بعالقاتها الدبلوما�صية اأو الثقافية 
ً
�صواء

اأن  كما  ال�صيا�صية  اأو  االقت�صادية  اأو 

الثقل االقت�صادي الكبري لدولة االإمارات 

احل���راك  يف  ك��ب��ري  دور  للعب  يدفعها 

ال��ق��رارات  و�صنع  ال���دويل  االقت�صادي 

االقت�صادية الدولية.

وقال جمال اجلروان االأمني العام ملجل�س 

اإن  اخل��ارج:  يف  للم�صتثمرين  االإم���ارات 

وبال  وممتاز  موفق  قرار  املجل�س  اإن�صاء 

لال�صتثمارات  كبرية  قيمة  �صي�صيف  �صك 

العامل  اأن��ح��اء  يف  العاملة  االإم��ارات��ي��ة 

و�صيعزز مكانتها االإقليمية.

اال�صتثمارية  ال�رشكات  كل  اأن  ون��وؤك��د 

ترحب  اخل��ارج  يف  العاملة  االإماراتية 

باإن�صاء املجل�س ونتمنى اأن ينظر املجل�س 

يف  ال�رشكات  ه��ذه  واإجن���ازات  عمل  اإىل 

دعم ال�صورة االإيجابية لالإمارات حكومة 

و�صعبًا.

ال�رشكات  دعم  على  املجل�س  يعمل  واأن 

اال�صتثمارية احلالية ويعمل على تو�صيع 

ال�رشكات  ي�صجع  اأن  وكذلك  م�صاريعها، 

�صباق  بعد  تخ�س  مل  التي  االإم��ارات��ي��ة 

تدخل  اأن  على  اخل��ارج  يف  اال�صتثمار 

على  اجل��روان  وي�صدد  الدولية.  االأ�صواق 

اأن ال�رشكات اال�صتثمارية االإماراتية تعد 

لدولة  الناعمة  القوة  و�صائل  اأبرز  اإحدى 

االإمارات.

200 شركة تصل أصولها إلى 

1.5 تريليون دوالر تعمل في 

60 دولة

87.5 مليار دوالرتضع اإلمارات 

في الصدارة االستثمارية عربيًا

77 محطة برية وبحرية محفظة 

موانئ دبي العالمية في 40 بلدًا
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ر�صالة �صوريار�صالة �صوريا

تعر�صت �صوريا خالل ثماين �صنوات من 

احلرب القا�صية والظاملة، الأ�رشار كبرية 

ويف قطاعات خمتلفة، اأثرت يف االإقت�صاد 

التحتية،  البنى  يف  كبري  �رشراً  واأحدثت 

اأو  االإنتاجية،  البنى  م�صتوى  على  اأو 

واملن�صاآت  ال�صكنية  االأبنية  م�صتوى  على 

االأ�رشار  هذه  وقعت  اأ�صكالها،  مبختلف 

القطاع  يف  �صواء  كلها  القطاعات  يف 

االآن  �صوريا  ولكن  العام،  اأو  اخلا�س 

اأو  اأعمار  اإعادة  اأكرب ور�صة  اإىل  �صتتحول 

كانت  وقد  العامل،  يف  بناء  ور�صة  اأكرب 

م�صاركتها يف منتدى يالطا االقت�صادي 

حدثًا مهمًا، ا�صتك�صف فيه رجال االعمال 

االجانب �صبل امل�صاركة يف اعمار �صوريا 

بعد و�صع احلرب الوزارها.

الدويل  االقت�صادي  يالطا  منتدى  �صكل 

قد يف 19 اأبريل/ 
ُ
بن�صخته الرابعة، الذي ع

ني�صان، يف القرم، و�صارك فيه وفد �صوري 

كبري، �صكل مرحلة مهمة ل�صورية خا�صة 

االإنتهاء،  على  ت�صارف  فيها  احلرب  اأن 

هو  وكما  االإعمار،  اإعادة  مرحلة  وبداأت 

اإىل  بحاجة  العملية  هذه  فاإن  معروف 

يخ�س  وما  اأ�صا�صية،  ومواد  اأولية  مواد 

واملرافق  واملطارات،  التحتية  البنية 

كما  بال�صفن.  اخلا�صة  واملرافق  العامة 

اأن االإنطباع االأول مل�صاركة ال�صوريني يف 

الإنه  جدا،  اإيجابي  االقت�صادي  املنتدى 

اأدى اإىل توا�صلهم  مع رجال االأعمال من 

جمموعة خمتلفة من اجلن�صيات و�رشائح 

خمتلفة من املجتمعات التي ميثلوها.

األسد وتكلفة إعادة اإلعمار
باأن  االأ�صد  ب�صار  ال�صوري  الرئي�س  اأكد 

اأدنى  بحد  تتطلب  بالده  اإعمار  اإعادة 

مع  مقابلة  يف  وقال  دوالر.  مليار   200
ب�صاأن  اليونانية،  »كاثيمرين«  �صحيفة 

اإعادة االإعمار: »مئتا مليار دوالر  تكلفة 

التقديرات  بع�س  ويف  االأدنى،  احلد  يف 

عدم  يف  وال�صبب  دوالر،  مليار  اأربعمئة 

الدقة هو اأن بع�س املناطق ال تزال حتت 

ن�صتطيع  ال  ولذلك  االإرهابيني،  �صيطرة 

رقم  هذا  الرقم،  لهذا  دقيق  تقدير  اإعطاء 

تكلفة  تقديرات  اأن  ويذكر  تقريبي«. 

ا�صتعادة البنية التحتية فقط تتجاوز 200 

مليار دوالر ح�صب تقديرات �صندوق النقد 

الدويل. 

ويقول حمافظ »م�رشف �صوريا املركزي« 

املتوفرة  االإمكانيات  باأن  قرفول،  حازم 

اإعادة  من  حاليا ال ت�صهم �صوى ب� 10% 

اإعمار �صوريا. 

ندوة  اأثناء  له  كلمة  يف  قرفول  واأ�صاف 

عقدها مركز دم�صق لالأبحاث والدرا�صات 

»مداد«، اإن املفتاح االأ�صا�صي للتنمية هو 

حتديد �صكل االقت�صاد ال�صوري، م�صريا اإىل 

ستتطلب 200 مليار دوالر كحد أدنى حسب التقديرات
ما هي إمكانيات لبنان إلعادة إعمار سوريا؟



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 168 حزيران 2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 117

مدى احلاجة امللحة لقطاع خا�س قوي، 

واأن الطريق اإىل حت�صني م�صتوى املعي�صة 

و�صيا�صات  قوانني  بحزمة  يتاأتى  ال 

ح�صيلة  هو  بل  فح�صب،  اقت�صادية 

تراكمية.

يف  مدين  ال�صوري  االقت�صادي  واقرتح 

ورقته البحثية التي التئم م�صاركو الندوة 

لتح�صني  بدائل  جمموعة  ملناق�صتها، 

الق�صري  املدى  على  ال�صوريني  معي�صة 

الرواتب  زيادة  اأبرزها  كان  والبعيد، 

واالأجور، و�رشب الف�صاد، ومنع االحتكار، 

االإقرا�س،  باب  وفتح  اال�صترياد،  و�صبط 

واإعادة النظر بالنظام ال�رشيبي برمته.

�صادرة  تقارير  قدرت  ال�صياق،  هذا  ويف 

حتتاج  �صوريا  اأن  املتحدة  االأمم  عن 

الإعادة  االأقل  على  دوالر  مليار   250 اإىل 

اإعمارها، فيما ذكر تقرير �صدر عن »البنك 

�صوريا  خ�صائر  اأن   ،2017 العام  الدويل« 

االقت�صادية جراء االقتتال الداخلي الدائر 

منذ 2011 تقارب 226 مليار دوالر.

دور لبنان في االعمار
امل�صوؤولني  ت�رشيحات  توالت  ا 

ً
موؤخر

اللبنانيني حول االنخراط يف ملف اإعادة 

ال�صناعة  وزير  وكان  �صوريا.  اإعمار 

اأبدى  ح�صن،  احلاج  ح�صني  اللبناين، 

االإعمار  الإعادة  بالتعاون  لبنان  رغبة 

التاريخية  العالقة  نتيجة  �صوريا،  يف 

ال�صيا�صي  امل�صتوى  على  والوطيدة 

والعائلي واالإن�صاين.

وقال الوزير ح�صن خالل مقابلة مع وكالة 

الطبيعي  »من  اأنه  الرو�صية  »�صبوتنيك« 

مع  )اقت�صادي(  تعاون  هناك  يكون  اأن 

كبري  دور  لها  يكون  �صوف  التي  رو�صيا، 

يف اإعادة اإعمار �صوريا«.

مع  ح�صن  الوزير  ت�رشيح  ويتزامن 

االأ�صغال  مقاويل  نقابة  رئي�س  ت�رشيح 

احللو،  مارون  اللبنانية،  والبناء  العامة 

باأنه »ال اأحد يعلم اأين �صتبداأ هذه العملية، 

يجب انتهاء احلرب لكي تبداأ عملية اإعادة 

االإعمار يف �صوريا، ولكن املتوقع حلجم 

دوالر،  مليار   250 فوق  هو  االأعمال 

اأن  واأ�صاف  االإعمار«.  اإعادة  حجم  هو 

ال�رشكات  مع  لل�رشاكة  يتطلع  »لبنان 

ومتتلك  كربى  �رشكات  كونها  الرو�صية 

م�صاريع  يف  خا�صة  ا، 
ً
تقني ا 

ً
اخت�صا�ص

مو�صوع  ويف  والكهرباء  التحتية  البنى 

ال�صدود ومو�صوع املياه«.

اللبناين،  والتجارة  االقت�صاد  وزير  اأما 

يتطلع  »لبنان  اإن  فاأكد،  خوري،  رائد 

تكون  حرة،  اقت�صادية  مناطق  الإقامة 

من�صة للم�صتثمرين اللبنانيني واالأجانب 

وخا�صة لرجال االأعمال الرو�س، من اأجل 

لبنان،  خارج  اإىل  خاللها  من  الت�صويق 

ا الإعادة اإعمار �صوريا«.
ً
لكي تكون ممر

رو�صيا  مع  للتباحث  عدة  دول  و�صعت 

اإ�رشاكها  اإجل  املا�صية من  الفرتة  خالل 

يف اإعادة االإعمار يف �صوريا.

يف  االأ�صد،  ب�صار  ال�صوري،  الرئي�س  وقدم 

العام  ني�صان   12 رو�صي،  وفد  مع  لقائه 

الرو�صية  لل�رشكات  وعوًدا  املا�صي، 

بامل�صاركة يف اإعادة االإعمار يف �صوريا، 

من  �صتكون  الكربى  »احل�صة  اأن  موؤكًدا 

من  ا 
ً
عدد �صوريا  وقعت  اإذ  ن�صيبها«، 

بينها  الرو�صي،  اجلانب  مع  االتفاقيات 

اتفاقيتان بقيمة 600 و250 مليون يورو، 

من اأجل اإ�صالح البنى التحتية.

رائد  اللبناين،  االقت�صاد  وزير  وقال 

خوري، يف هذا ال�صياق اإنه »ميكن للبنان 

ب�صبب  االإعمار  اإعادة  يف  كبري  دور  لعب 

والب�رشية  واملالية  اجلغرافية  القدرات 

القوانني  اإىل  اإ�صافة  بها،  يتمتع  التي 

املرنة باحت�صان ال�رشكات االأجنبية«.

 يف �صياق مت�صل قال ع�صو جمل�س اإدارة 

ح�صني  ال�صورية،  البحرية  املالحة  غرفة 

طرابل�س  مرفاأ  جتهيز  يتم  اإنه  اجلندي، 

يف لبنان لعملية اإعادة االإعمار ال�صورية، 

عرب  تاأهيل  الإعادة  اإخ�صاعه  عرب  وذلك 

ثالث مراحل.

 ويف ت�رشيح ل�صحيفة »الوطن« ال�صورية، 

اأو�صح اجلندي اأنه مت الت�رشيع يف اإجناز 

على  الثانية  املرحلة  لت�صارف  املراحل 

اللبنانية  اأمنت احلكومة  اأن  نهايتها بعد 

ا من اأحد البنوك اخلا�صة بقيمة 86  قر�صً

مليون دوالر.

واأ�صاف اأن القائمني على املرفاأ يعملون 

على ا�صتحداث منطقة اقت�صادية خا�صة، 

 550 احلرة مب�صاحة  املنطقة  اإىل  اإ�صافة 

القيمة  من  لال�صتفادة  مربع،  مرت  األف 

التي �صتقدمها هذه  امل�صافة واالأ�صا�صية 

املنطقة.

اأن  اأو�صحت  تقديرية  درا�صة  وكانت 

عملية  على  املرتتبة  التجارية  احلركة 

اإعادة االإعمار يف �صوريا �صترتاوح بني 40 

اإىل50 مليون طن من الب�صائع امل�صحونة 

ل عليه القائمون 
ّ
ا، وهو ما يعو

ً
ا �صنوي

ً
بحر

على املرفاأ، وفًقا لل�صحيفة.

شركات عربية وأجنبية كثيرة 
تستطلع السوق العقارية في سورية

باال�صتف�صارات  الهيئة  اإىل  تتقدم  واالأجنبية  العربية  ال�رشكات  من  العديد  بداأت 

عن  ويت�صاءلون  �صورية،  يف  العقارية  ال�صوق  يف  اال�صتثمار  كيفية  عن  والت�صاوؤالت 

امل�رشوعات  هذه  اإىل  التقدم  و�صبل  العقاري  لال�صتثمار  املطروحة  املناطق  ماهية 

م�صمى  االجتماعات  ال�رشكات خالل  الهيئة على هذه  اأطلقت  وقد  للتنفيذ،  والقابلة 

ال�رشكات  هذه  لدى  تولد  وقد   - ال�صيولة  ولي�س  ال�صوؤال  من   - ال�صائلة«  »ال�رشكات 

انطباعًا جيداً عن فر�س الدخول بهذه امل�رشوعات يف خمتلف املحافظات ال�صورية 

حيث حددت الهيئة ع�رش مناطق تطوير عقاري كاأولوية للمرحلة القادمة.

وتوقع مدير الهيئة العامة لال�صتثمار والتطوير العقاري اأحمد حم�صي اأن تنطلق اأكرث 

من منطقة تطوير عقاري من املناطق الع�رشة املحددة كاأولويات تطوير عقاري يف 

�صورية  يف  االأمنية  االأو�صاع  يف  امللحوظ  التح�صن  بعد  العام،  نهاية  حتى  �صورية 

وات�صاع رقعة املناطق االآمنة يومًا بعد اآخر.

واأ�صار اإىل االإقبال الكبري من �رشكات عقارية حموية لال�صتثمار يف املواقع املحددة 

يف مدينة حماة كمناطق تطوير عقاري واأبرزها منطقة وادي اجلوز، وا�صفًا اإياها 

بامل�رشوع العقاري بامتياز، لكونها قريبة جداً من مبنى حمافظة حماة وال يف�صلها 

عنه �صوى 1 كم ومت االإعالن للمرة الثانية هذا العام عن هذا امل�رشوع وتقدمت �رشكات 

حموية كبرية اإليه.
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مقابلة

50 دولة ستشارك في معرض دمشق الدولي .. وعدد الزائرين سيقارب الـ3 ماليين
كرتلي لـ»الصناعة واإلقتصاد«: للبنان مشاركة هامة 

في الدورة الـ 60 لمعرض دمشق الدولي

جنحت »املوؤ�ص�صة العامة 

واالأ�ـــصـــواق  للمعار�س 

املا�صي  العام  الدولية« 

اذ  الــتــحــدي،  ك�صب  يف 

متكنت وبعد غياب خم�س 

النزاع  نتيجة  �صنوات 

الــدائــر يف �ــصــوريــة، من 

اطالق فاعليات »معر�س 

ــــدويل« على  ال دمــ�ــصــق 

املعار�س،  مدينة  ار�ــس 

مب�صاركة 43 دولة عربية 

وعاملية.

تنظيم  يكن  مل  �صك  دون 

من  يعد  ــذي  ال املعر�س 

املعار�س  واأعـــرق  اأقــدم 

ــرضق  ــ� ال يف  الـــدولـــيـــة 

حدثا  وي�صكل  االأو�ــصــط، 

ذو  اقت�صاديا كبريا  دوليا 

ابعاد اقت�صادية وجتارية 

على  دلياًل  اال  و�صياحية، 

احلرب  رغم  �صورية  قوة 

لدى  التحدي  روح  وعلى 

املواطنني ال�صوريني التي  

ا�صتقطاب  ــرب  ع ــت  جتــلّ

كبري  ــدد  ــع ل ــس  ــر� املــع

اىل  و�صل  الــزائــريــن  مــن 

مليونني ومئتا الف زائر.

الناجحة  ال��دورة  من  انطالقًا  العام  هذا 

اتت  وال��ت��ي  املا�صي  ال��ع��ام  للمعر�س 

زة اىل حد كبري على خمتلف ال�صعد 
ّ
متمي

وامل�صاحات  امل�صاركة،  ال���دول  كعدد 

من  امل�صاركة  ال�رشكات  وعدد  املوؤجرة 

كانت  عربية  خارجها  او  �صورية  داخل 

او اجنبية، ا�صافة اىل عدد الزائرين الذي 

فاق كل التوقعات«.

بدورته  ز 
ّ
املتمي املعر�س  جناح  و�صكل 

العامة  للموؤ�ص�صة  ا�صافيًا  دافعا  ال�59 

لتنظيم  الدولية  واالأ���ص��واق  للمعار�س 

الدورة ال�صتني التي �صتعقد بني ال�صاد�س 

فوفقًا  القادم،  ايلول  واخلام�س ع�رش من 

للمعار�س  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة  مل��دي��ر 

»تاأتي  كرتلي  فار�س  الدولية  واالأ�صواق 

الدويل  دم�صق  ملعر�س  ال�صتني  ال��دورة 
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باك�صتان والهند«.

مشاركة لبنانية واسعة
عنوان  ان  اىل  كرتلي  ا���ص��ار   حني  ويف 

»اإع���ادة  �صيكون  ال��ع��ام  ه��ذا  املعر�س 

االإعمار«، اكد  ان الدول ال�صديقة مبا فيها 

اعادة  مرحلة  يف  دور  له  �صيكون  لبنان 

واو�صح كرتلي يف حديث مع »ال�صناعة 

امل�صاركة  ال��دول  ع��دد  ان  واالإقت�صاد« 

 22 بلغ  مبا�رش  ب�صكل  املا�صي  ال��ع��ام 

دولة، ا�صافة اىل 21 دولة �صاركت ب�صكل 

او وكاالت  اي عرب �رشكات  غري مبا�رش، 

او �رشق او�صطية او  �صواء كانت اوروبية 

و�صل  الدول  عدد  ان  يعني  ما  �صابه.  ما 

جمموع  ب��ل��غ  ح��ني  يف  دول����ة،   43 اىل 

حملية  �رشكة   1562 امل�صاركة  ال�رشكات 

وعربية وعاملية.

عدد الزائرين يفوق التوقعات
ات�صم  املعر�س  ان  اىل  كرتلي  لفت  واذ 

قطاع  ���ص��م  ح��ي��ث  ق��ط��اع��ي،  بتنظيم 

امل��واد  قطاع  ال��غ��ذاء،  قطاع  الن�صيج، 

الكيمائية  ال�صناعات  الهند�صية وقطاع 

اّكد  احلرفية،  ال�صناعات  قطاع  ا�صافة 

ان عدد زوار املعر�س بلغ مليونني و200 

 كرتلي على كل امل�صّككني 
ّ
الف زائر. ورد

حجم  ا�صتقطاب  على  املعر�س  بقدرة 

هناك  ان  بالقول  ه��ذا،  الهائل  ال��زوار 

�صهود عيان �صاهدوا وادركوا عدم قدرة 

طريق املطار على ا�صتيعاب اعداد الزوار 

هذا  دفعنا  ما  املعر�س،  اىل  القادمني 

وفتح  مكثفة  اجراءات  اتخاذ  اىل  العام 

طرقات جديدة وزج جمموعة كبرية من 

اآالت النقل ا�صافة اىل العمل على حمطة 

بهدف  املعار�س  مبدينة  خا�صة  قطار 

الراغبني  النا�س  كافة  و�صول  تاأمني 

بزيارة املعر�س.

تاتي  االج����راءات  »ه��ذه  ان  اىل  و���ص��دد 

بالتوازي مع توقعات باإرتفاع عدد زوار 

من  بحيث  املقبلة  دورت��ه  يف  املعر�س 

املليونني  بني  العدد  يرتاوح  ان  املتوقع 

ون�صف والثالثة ماليني زائر ال �صيما يف 

ر كل املناطق من دم�صق وريف 
ّ
ظل حتر

فتح  اىل  ا�صافة  وحلب،  وحم�س  دم�صق 

املحافظات«.  بني  النظامية  الطرقات 

ال��ذي  الكبري  ال���زوار  »ع���دد  ان  واع��ت��رب 

املا�صي  ال��ع��ام  امل��ع��ر���س  ا�صتقطبه 

ي املوجودة 
ّ
انعكا�صًا حقيقيًا لروح التحد

ل���دى امل��واط��ن��ني ال�����ص��وري��ني ال��ذي��ن مل 

ياأبهوا اىل اال�صكاالت التي كانت ال تزال 

موجودة يف بع�س املناطق«.

امل�صاركة  ال��دول  ع��دد  ي�صل  ان  وتوقع 

 50 اىل  للمعر�س  ال�صتني  ال���دوررة  يف 

دولة، كا�صفًا ان كتبًا ر�صمية ار�صلت اىل 

�رشكات  اي�صًا  يوجد  حني  يف  دول��ة   45
وممثلني ل�رشكات عربية واأجنبية.  وا�صار 

زال��ت  يف  ام��ور كثرية ال  ان »هناك  اىل 

جتربة  على  وبناء  انه  اال  البحث،  دائرة 

بدورته  املعر�س  �صي�صهد  املا�صي  العام 

من  ك��ب��رية  دول��ي��ة  م�صاركات  ال�صتني 

رو�صيا، ال�صني، ايران، م�رش، بيالرو�صيا، 

معرض دمشق الدولي في دورته الـ 60

سوريـــا قويـّــة

المساحات المباعة ترتفع من 74 ألف متر إلى 80 ألف متر
عدد الزوار المتوقع يقفز من 2،200،000 إلى 3،000،000 زائر

حجم الدول المشاركة يتصاعد ليبلغ 50 دولة

رئيس تحرير مجلة الصناعة واالقتصاد فارس سعد وكرتلي يّطلعان على خريطة المعرض
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االإعمار.  واو�صح ان »لبنان �صيتميز يف 

م�صاركة  بحجم  القادمة  املعر�س  دورة 

املا�صي،  ال��ع��ام  م�صاركة  يفوق  كبري 

طلبات  من  كبرية  جمموعة  تلقينا  حيث 

ل�رشكات من خمتلف القطاعات ترغب يف 

حجز جناح لها يف املعر�س«. واذ متنى 

ان تكون امل�صاركة اللبنانية يف املعر�س 

امل�صاركة  »ه��ذه  ان  على  �صدد  وا�صعة، 

اذ ان �صورية ولبنان  مهمة اىل حد كبري 

بلدان يكمالن بع�صهما البع�س، وهذا امر 

لي�س بجديد«.

يف  املباعة  امل�صاحات  ت�صهد  ان  وتوقع 

مقارنة  ارتفاعًا  القادمة  املعر�س  دورة 

للتقديرات  وفقًا  اذ  املا�صي،  العام  مع 

اىل  العام  هذا  املباعة  امل�صاحة  �صت�صل 

80 الف مرت مربع مقارنة مع 74 الف مرت 
مربع العام املا�صي.

تسهيالت وحسومات للمشاركين
»ال�صناعة  ل���  ���ص��وؤال  ع��ل��ى  رد  ويف 

واالإقت�صاد«، اكد كرتلي وجود ت�صهيالت 

املعر�س  يف  اللبنانيني  للم�صاركني 

لناحية االجراءات والتدابري احلدودية. 

توزع  كوتا  هناك  �صيكون  انه  واو�صح 

على امل�صاركني، كما �صتمنح ال�رشكات 

بحيث  كتبًا  املعر�س  يف  امل�صاركة 

تاأتي مبا�رشة على امانة اجلمارك يف  

على  اجلمارك  ان  اي  دم�صق،  معر�س 

عن  امل�صوؤولة  هي  تكون  لن  احل��دود 

اجراءات تخلي�س الب�صائع، التي �صتتم 

عند جمارك املعر�س بطريقة نظامية«.

على  الفنادق  ق��درة  ع��ن  حديثه  ويف 

امل�صاركني  ال��ن��زالء  ت��دّف��ق  ا�صتيعاب 

كرتلي:  ق��ال  للمعر�س،  ال��زائ��ري��ن  او 

واحلرب  ال�صعبة  الظروف  رغم  »على 

االأزم��ات  بقيت  �صورية،  عا�صتها  التي 

على  ق���درات  وج���ود  و���ص��ط  م�صتوعبة 

تكن  مل  فنادق  فهناك  معها.  التعامل 

جاهزة  �صتكون  ال�صابق  يف  باخلدمة 

الإ�صتقبال النزالء، كما انه �صيكون هناك 

ح�صومات �صتعطى لي�س فقط للم�صاركني 

بالتعاون مع  املعر�س وذلك  لزوار  بل 

وزارة ال�صياحة«.

وك�����ص��ف ع��ن وج����ود ان�����ص��ط��ة م��وازي��ة 

فعاليات  �صت�صهد  ح��ي��ث  ل��ل��م��ع��ر���س، 

املعر�س ندوات علمية واقت�صادية حيث 

ي��وج��د ق��اع��ات حم��ا���رشات جم��ه��زة يف 

�صيما ان العمل جاٍر من قبل الدولة على 

من  االآالف  ع�رشات  ت�صم  م�صاريع  تنفيذ 

اعلن عن وجود  ال�صكنية«. كما  الوحدات 

جنوب  ي�صتقدم  اي�صًا  فني  »مهرجان 

الطرب يف العامل العربي.

سيتمتع المشاركون في المعرض بتسهيالت لناحية 
التدابير الحدودية حيث ستمنح الشركات المشاركة كتبًا 

يتم بموجبها تخليص البضائع مباشرة في امانة الجمارك في 

المعرض، كما ستتمتع بحسومات على اسعار الفنادق

سيتميز لبنان في دورة المعرض القادمة بحجم مشاركة 
كبير، اذ يوجد مجموعة كبيرة من طلبات لشركات من مختلف 

القطاعات تؤكد مشاركتها وترغب في حجز أجنحة لها

انه  الكربى«. ولفت اىل  الدولية  االأجنحة 

االإعمار  الإع��ادة  ملتقى  هناك  »�صيكون 

بالتن�صيق  �صيقام  املعر�س،  هام�س  على 

وزارة  وه���ي  امل��ع��ن��ي��ة  ال������وزارات  م��ع 

ال  والت�صغيل  االإن�صاءات  ووزارة  االإ�صكان 

مقابلة

معرض دمشق الدولي
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ر�صالة �صوريار�صالة �صوريا

يف  لبنانية  �رشكة   15 �صاركت 

البناء  لتكنولوجيا  املعر�س اخلام�س 

والذي  اخلام�صة،  دورته  تكنوبيلد يف 

افتتاحه يف دم�صق. وتنوع ن�صاط  مت 

االإعمار  بني  امل�صاركة  ال�رشكات 

وال�صناعات املتعلقة بالبنى التحتية. 

مالك  امل�صاركة  ال�رشكات  بني  ومن 

ايكو  �رشكة  �س.م.م،  ميتال  �صانز 

واملقاوالت  وال�صناعة  للتجارة 

�س.م.م، اأي اأف اأي بارت�س اند �رشفي�س 

�س.م.م، موؤ�ص�صة جمال الدين ح�صن ابو 

�رشكة  وال�صناعة،  للتجارة  ابراهيم 

باندا بال�صت، ليفكو الفنية التجارية، 

لالإ�صترياد  رام  ليربازيل،  فر�صات 

حممد  ب�صام  موؤ�ص�صة  والت�صدير، 

�صربي كّنو للتجارة وال�صناعة، كلري 

و�رشكة  وايت،  بالك  �رشكة  غال�س، 

تويني بال�صت، و�رشكات اخرى.

طيارة  موؤ�ص�صة  تنظمه  والذي   5 تكنوبيلد  معر�س  واكت�صب 

�صمن �صل�صلة معار�س الإعادة اعمار �صورية، اهمية خا�صة اذ 

اأقيمت خالل االأعوام  انه ياأتي �صمن �صل�صلة املعار�س التي 

كربى  التقاء  يف  الكبرية  اأهميته  له  حدثا  ويعترب  االأخرية 

�رشكات البناء والت�صييد والتطوير العقاري وجميع املهتمني 

بهذه ال�صناعة التي �صت�صاهم يف اإعادة بناء �صورية املتجددة.

عرنوس
وكان وزير اال�صغال العامة واالإ�صكان ال�صوري ح�صني عرنو�س 

قد افتتح معر�س تكنوبيلد 5، مب�صاركة اكرث من 120 �رشكة 

من �صورية ودول خمتلفة.

ال�رشكات  عمل  على  واطلع  اللبناين  اجلناح  عرنو�س  وزار 

يف  امل�صاركة  اللبنانية  بال�رشكات  رحب  ان  وبعد  اللبنانية. 

ال�رشكات  تواجد  على  اعتادت  »�صورية  ان  اعترب  املعر�س، 

�صورية«.   اعمار  اعادة  اىل  الهادفة  املعار�س  يف  اللبنانية 

الذين  املخل�صني  لكل  مفتوح  بابها  »�صورية  ان  على  و�صدد 

ال�صورية  »الدولة  ان  واكد  اإعمارها«.  يف  يدهم  �صي�صعون 

م�صتعدة  لتقدمي كل الت�صهيالت بالتن�صيق مع اجلهات املعنية 

لل�رشكات«. 

سعد
املنظمة  ال�صناعي  الدليل  �رشكة  مدير  او�صح  جهته،  من 

»بالرغم   انه  �صعد  فار�س  املعر�س  يف  اللبنانية  للم�صاركة 

من الظروف ال�صعبة متكنت 15 �رشكة لبنانية من  امل�صاركة 

يف املعر�س ونقل ب�صائعها اىل االرا�صي ال�صورية«. واعترب 

املعر�س  يف  امل�صاركني  عدد  بلغ  لكان  الظروف   »لوال  انه 

كثيفة  اللبنانية  امل�صاركة  »تكون  ان  وتوقع  �رشكة«،  ال�25 

مدينة  ار�س  على  �صيقام  الذي  الدويل  دم�صق   معر�س  يف 

املعار�س يف دم�صق«.

واعترب ان هذا املعر�س فر�صة مهمة جداً لل�رشكات اللبنانية 

يف  املقبلة  املرحلة  يف  لها  مكان  وحجز  ح�صورها  الإثبات 

ال�صوق ال�صورية.

طيارة
واأكد املدير العام ل�رشكة طيارة للمعار�س واملوؤمترات الدولية  

االإ�صتمرار  على  »حر�صهم  طيارة  موفق  للمعر�س  املنظمة 

من  الوطنية  ال�رشكات  لت�صجيع  املعار�س  �صل�صلة  اإقامة  يف 

روؤو�س  توظيف  على  وحتفيزهم  واخلا�س  العام  القطاعني 

االأولوية يف  اأن  ذلك  �صورية  اإعمار  اإعادة  اأموالهم يف جمال 

ال�صابقة �صاركت فيها  اأن املعار�س  لل�صوريني، ال �صيما  ذلك 

15 شركة لبنانية تشارك في تكنوبيلد 5 في دمشق
عرنوس: بابنا مفتوح للمخلصين 

ومستعدون لتقديم التسهيالت 
سعد: فرصة مهمة لحجز مكان في مرحلة اعادة اإلعمار
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والتي  االإعمار  جمال  يف  املتخ�ص�صة  الوطنية  ال�رشكات 

للبدء  ومتطلباتها  املرحلة  هذه  احتياجات  اأهم  على  اطلعت 

يف مرحلة اإعادة البناء«.

مؤشر نجاج
وجتدر االإ�صارة اىل انه يف كل عام ت�صهد املعار�س املتعلقة 

ال�رشكات  بعدد  ملحوظًا  ازدياداً  واالإعمار  البناء  بتجهيزات 

على  موؤ�رش  وهو  خارجية  اأم  حملية  كانت  �صواء  امل�صاركة 

الراغبة  ال�رشكات  املزيد من  املعار�س يف جذب  جناح هذه 

االمان  عودة  مع  ال�صيما  االعمار  اإعادة  مبرحلة  بامل�صاهمة 

للكثري من املناطق بعد تطهريها من االإرهاب.

وحقق معر�س تكنوبيلد الدويل لتكنولوجيا البناء هذا العام 

90 �رشكة حملية  اإىل  رقمًا جديداً يف عدد امل�صاركات و�صل 

ما  �صم  اأن  بعد  وامل�رشية  اللبنانية  ال�رشكات  من  وعدد 

الفائت وهو دليل على �رشورة دعم  العام  50 �رشكة  يقارب 

هذه املعار�س وال �صيما اأنها ت�صتقطب اأعدادا جيدة من الزوار 

من خارج �صورية مما يعطي دفعا للمعر�س وللم�صاركني وفق 

ت�رشيح مدير املوؤ�ص�صة العامة للمعار�س فار�س كرتلي.

شركة ليفكو الفنية التجارية

أي أف أي بارتس أند سرفيس

Panda Plast

Logistics

شركة ايكو للتجارة والصناعة والمقاوالت

شركة تويني

مجلة الصناعة واالقتصادرام لالستيراد والتصدير

شركة أم أس كي للتجارة والصناعة

فرشات ليبرازيل

مالك سانز ميتال

Clear Glass
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ر�صالة العراق

يبارح  ال  جميل  م�صهد 

عائدات  ن�صوة   .. الذاكرة 

يحملن  وهن  ال�صوق  من 

زمبيال  روؤو�صهن  فوق 

خو�س  من  م�صنوعا 

منه  وتفوح  النخيل، 

البيت،  حاجيات  رائحة 

كان  الذي  امل�صهد  هذا 

�صغارا  كنا  يوم  ي�صحرنا 

الباب  عتبة  عند  نقف 

ننتظر عودة امهاتنا وهن 

ب�»امل�صواك»، قد  حممالت 

وتال�صت  متاما،  تال�صى 

ال�صناعات  معظم  معه 

التي  اخلو�صية  اليدوية 

م�صدرا  متثل  كانت 

الدخل  م�صادر  من  مهما 

للكثري من االأ�رش وال�صيما 

يتكاثر  حيث  الريفية، 

النخيل.

�صبب اختفاء هذه ال�صناعة 

�صيوع ظاهرة  اإثر  ال�صديد  اال�صرتخاء  اإىل حال  اجلميلة يعود 

الت�صوق عن بعد وانت�صار خدمة التو�صيل «الدليفري»، واالأخطر 

من ذلك هو الغزو البال�صتيكي، الذي تعر�صت له خمتلف بلدان 

بًا 
ّ
العامل ومنها العراق، حامال معه الكثري من االأمرا�س وم�صب

تلوثا بيئيا هائال اّثر بنحو الفت يف االإن�صان واحليوان. 

باأمرا�س  االإ�صابة  ن�صب  زيادة  خالل  من  وا�صح  وهذا 

ال�رشطان والت�صوهات اخللقية وغريها، الأن الكثري من املواد 

البال�صتيكية وخ�صو�صا املعادة منها ت�صكل خطرا كبريا على 

فيها  ن�صع  التي  البال�صتكية  االأكيا�س  اأخذنا  فلو  ال�صحة، 

ال�صمون ال�صاخن، واأخ�صعناها للتحليل املخربي لوجدناها 

ال�صمون  تعرق  نتيجة  البكتريي  التلوث  اأنواع  ب�صتى  مليئة 

اإىل  امل�صتهلك  يعر�س  قد  ما  اأخرى،  مرة  عجني  اإىل  وحتوله 

خطر االإ�صابة مبر�س ال�رشطان، لذلك فاإن الكثري من الدول 

هت اإىل هذا اخلطر ومنعت ا�صتعمال االأكيا�س البال�صتيكية 
ّ
تنب

يف حفظ االأغذية وا�صتعا�صت عنها باالأكيا�س الورقية، التي 

كانت منت�رشة �صابقًا يف العراق.

اأجد  اخلو�س،  �صناعة  وهو  املو�صوع  جوهر  اإىل  وبالعودة 

من ال�رشوري اإعادة تفعيل هذه ال�صناعة ذات املواد االأولية 

املتوفرة والرخي�صة جدا، بل �صبه املجانية، اإذ مازال العراق 

ميثل مركزا مهما يف اأعداد النخيل، ولكن لالأ�صف، وعلى الرغم 

من وجود اأكرث من 16 مليون نخلة بعد اأن كانت 30 مليونًا 

يف  حا�رشة  غري  عندنا  النخيل  �صناعة  اأن،  اإال  ما،  يوم  يف 

اأكرث من  التمور، ولدينا منها  ابتداء من  االقت�صادي  امل�صهد 

600 �صنف، فمع وجود هذا الكم الكبري من
 االأ�صناف وبع�صها نادر، اإال اأننا ن�صتورد التمور امل�صّنعة من 

اأ�صنافا  نقلت  االأخرية  وهذه   ، واالإمارات  وال�صعودية  اإيران  

عراقية وكاثرتها هناك لتتحول بعد ذلك اإىل م�صدرة الأ�صناف 

رة من التمور ونحن من ي�صتورد هذه  االأ�صناف.
ّ
مطو

الأ�صبحت  تفا�صيلها،  بجميع  النخيل،  �صناعة  ا�صتثمرنا  لو 

عمل  فر�س  من  توفره  ملا  مهما  اقت�صاديا  موردا  متثل 

كثرية و�صناعات خمتلفة ، ف�صال عما يتم ت�صديره من متور 

من  اأجد  وهنا   .. العامل،  دول  كل  اإىل  خامًا  ولي�صت  م�صّنعة 

ت�صببها  التي  املخاطر  من  التحذيرات  ظل  ويف  ال�رشوري، 

االقت�صادية  ال�صوؤون  قرار جلنة  وبعد  البال�صتيكية،  االأكيا�س 

القا�صي مبنع ا�صترياد املواد البال�صتيكية املدورة وامل�صتعملة 

اإىل اتخاذ خطوات  اأن ي�صار  االأغذية وامل�رشوبات،  يف حفظ 

توعية  حمالت  ترافقها  اخلو�س  �صناعة  باجتاه  ت�صجيعية 

وت�صجيع  العامة  ال�صحة  على  البال�صتك  خطورة  من  حتذر 

الورقية  واالأكيا�س  اخلو�س  �صالل  ا�صتعمال  على  املواطنني 

بدال من البال�صتيكية، ومن اخلطوات الت�صجيعية التي ينبغي 

اتخاذها يف هذا  االإطار. 

ومن خالل جلنة ال�صوؤون االقت�صادية، هي اإمكانية تقدمي منح 

اأو قرو�س مي�رشة اإىل اأ�صحاب هذه ال�صناعات لت�صجيعهم على 

العودة اإليها، واإقامة املعار�س الرتويجية ل�صناعة اخلو�س، 

وهكذا نحافظ على �صحتنا وبيئتنا وندعم اقت�صادنا ونحيي 

تراثنا اجلميل.

الصناعات الحرفية.. صحة واقتصاد وتراث
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اخلا�س  القطاع  يحظى 

يف  كبرية  باأهمية 

ملا  العامل  دول  خمتلف 

على  قدرة  من  به  يتميز 

ت�صغيل العديد من االأيدي 

العاملة يف البلد وتوفري 

متزايدة  عمل  فر�س 

ن�صاطه  زيادة  مع 

واإمكاناته  االقت�صادي 

ف مع التطورات 
ّ
يف التكي

وقدرته  التكنولوجية 

واالإفادة  توظيفها  على 

التقلبات  مع  منها 

التي  االقت�صادية 

ت�صهدها االأ�صواق.

اخلا�س  القطاع  يعاين   

من  العديد  العراق  يف 

مت 
ّ
حج التي  امل�صاكل 

الن�صاط  يف  دوره 

االقت�صادي وجعلته يف مراتب متاأخرة 

مقارنة مبا يوؤديه هذا القطاع يف دول 

مقاربة للعراق اقت�صاديًا.

تدعم  اأن  املخت�صة  للجهات  وميكن 

معاجلة  على  بالعمل  اخلا�س  القطاع 

على  العمل  ميكن  حيث  املعوقات، 

ل�رشكات  ت�صنيفي  مقيا�س  و�صع 

على  توزيعها  ويتم  اخلا�س  القطاع 

درجات حتى ميكن ا�صتبعاد ال�رشكات 

املتلكئة اأو الزائفة، وهي م�صكلة كبرية 

بدخول  اخلا�س  القطاع  تعرت�س 

هذا  الكفوئني  غري  االأ�صخا�س  بع�س 

مقومات  ميتلكون  ال  والذين  املجال 

�صلبًا  اأثر  مما  و�رشوطه  االخت�صا�س 

ب�صكل كبري. كما  القطاع  يف واقع هذا 

واالإجراءات  ال�رشوط  تنظيم  ميكن  اأنه 

التي متكن هذه ال�رشكات من احل�صول 

يتم  بحيث  املطلوبة،  املوافقات  على 

ا�صتبعاد ال�رشكات الدخيلة اأو املتلكئة 

من اجل �صمان بقاء ال�رشكات املوؤهلة 

يف ال�صوق.

اأ�صكاله  بكل  الدعم  تقدمي  ويتوجب 

القطاع  يف  الناجحة  ال�رشكات  اإىل 

اخلا�س من اأجل تطوير اأدائها والتو�صع 

القطاع  �رشكات  فنجاح  اأعمالها،  يف 

تطوير  يف  ي�صهم  اأن  ميكن  اخلا�س 

توظيف  طريق  من  العراقي  االقت�صاد 

يوؤدي  ما  العاملة،  االأيدي  من  العديد 

وحتريك  البطالة  معدالت  تقليل  اإىل 

الذي  املنتوج  اأن  عن  ف�صاًل  ال�صوق، 

اإىل  يوؤدي  ال�رشكات  هذه  تقدمه 

مرحلة  اإىل  الو�صول  ثم  ومن  التقليل 

نف�صه  املنتج  ا�صترياد  عن  اال�صتغناء 

ذلك  ي�صاحب  وما  االأجنبية  الدول  من 

من هدر للرثوة الوطنية، كما اأن فر�س 

هذه  اأعمال  على  والر�صوم  ال�رشائب 

املوارد  من  العديد  يجلب  ال�رشكات 

ذلك  يوؤدي  وما  الدولة  خلزينة  املهمة 

للموازنة  الدخل  م�صادر  تنويع  من 

العامة بداًل من اعتمادها على ت�صدير 

منتج وحيد )النفط اخلام(.

الدعم الذي يوجه اإىل ال�رشكات العاملة 

ي�صهم  اأن  ميكن  ال�صناعي  املجال  يف 

الوطنية  بال�صناعات  النهو�س  يف 

�صناعة  اأو  اال�صتهالكية  اأو  كالغذائية 

ال�صيارات اأوغريها من اأنواع ال�صناعات 

ال�صناعات  دعم  اأن  كما  املتعددة، 

اإعادة  يف  مهم  بدور  �صيقوم  االإن�صائية 

اإعمار املناطق املت�رشرة كما اأنه ميكن 

نه�صة  يف  ال�رشكات  هذه  ت�صاهم  اأن 

واأن  العراق  مناطق  لعموم  عمرانية 

الدعم الذي يقدم اإىل ال�رشكات واالفراد 

ميكن  الزراعي  القطاع  يف  العاملني 

املحلية  الزراعة  تطوير  يف  ي�صاهم  اأن 

املنتجات   ا�صترياد  الدولة  ويجنب 

يوؤدي  وما  اأنواعها  مبختلف  الزراعية 

كبرية  مالية  موارد  يف  هدر  اإىل  ذلك 

طائلة،  اأموااًل  العامة  املوازنة  تكبد 

ف�صاًل عما ي�صببه اال�صترياد من تعري�س 

االأمن الغذائي للبلد ملخاطر كبرية.

الدعم واالهتمام بالقطاع اخلا�س يف 

العراق كفيل بتحفيز االقت�صاد العراقي 

يف تن�صيط وحتريك العجلة االقت�صادية 

مثلما  رائد  دور  له  ويكون  املحلية 

العامل  دول  من  الكثري  يف  احلال  هي 

اخلا�س  القطاع  مل�صاهمة  كان  والتي 

االقت�صادي  التقدم  دور كبري يف  فيها 

الذي و�صلت  وال�صناعي والتكنولوجي 

اإليه.

القطاع الخاص في العراق ..
من يقف وراء تحجيم دوره؟
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اقت�صاد عربي

اخلا�صة  امل�رشية  املخاوف  تتزايد 

يومًا  االإثيوبي  النه�صة  �صد  مبفاو�صات 

بعد االآخر، يف ظل تعرث العديد من جوالت 

التفاو�س بني م�رش من جانب، وال�صودان 

كل  ومت�صك  اآخر،  جانب  من  واإثيوبيا 

وال�صودان  م�رش  واأعلنت  مبطالبه.  طرف 

بعد  النه�صة،  �صد  مفاو�صات  ا�صتئناف 

اأ�صبوعني من دعوة وجهتها القاهرة اإىل 

كٍل من اخلرطوم واأدي�س اأبابا لعقد جولة 

ثانية من املفاو�صات الُت�صاعية.

و�صهد اآخر اجتماع يف �صهر اآذار/ مار�س 

اإىل  التو�صل  املا�صي يف اخلرطوم، عدم 

مدة  خا�صة  النه�صة،  �صد  ب�صاأن  حلول 

ملء ال�صد ومدة التخزين بعدما �صارك فيه 

وزراء اخلارجية والري ومديرو خمابرات 

عبا�س  الدكتور  وقال  الثالث.  الدول 

ال�رشاقي، خبري املوارد املائية يف معهد 

الدرا�صات االأفريقية يف جامعة القاهرة، 

م�رش  الثالث  الدول  قادة  تو�صيات  اإن 

وال�صودان واإثيوبيا، ن�صت على االجتماع 

اخلالف  نقاط  حول  بتوافق  للخروج 

اأن  اإىل  الفًتا  والت�صغيل،  بامللء  اخلا�صة 

هي  بل  اتفاقية  لي�صت  التو�صيات  تلك 

 ، ال�رشاقي  النوايا.واأ�صاف  ح�صن  اإعالن 

يف  �صيناريوهني  هناك  اأن  مل�رشاوي، 

حال تعرث اجتماع 15 اآيار/ مايو املقبل 

يف اأدي�س اأبابا:

اآخر  �صهر  طرح  يف  يتمثل  االأول   

والثاين  ال�صد.  اجتماعات  يف  لال�صتمرار 

طرف  وكل  القادة،  على  النتائج  عر�س 

ا اإىل 
ً
يكتب تقريره من جانب واحد، م�صري

التفاو�صية  اجلوالت  ف�صل  حال  يف  اأنه 

�صهر  يف  الثالثة  القادة  �صيجتمع   ، كافة 

حزيران/ يونيو يف االحتاد االأفريقي.

االأطراف  بني  اخلالف  نقاط  وتاأتي 

واآلية  التخزين  مدة  ب�صبب  الثالثة، 

الت�صغيل و�صمان حقوق م�رش التاريخية 

مليار   55.5 بحواىل  املقدرة  املياه  يف 

تخزين  اإىل  اإثيوبيا  وت�صعى  مكعب.  مرت 

74 مليار مرت مكعب من مياه النيل خلف 
على  التاأثري  �صاأنه  من  الذي  االأمر  ال�صد، 

 55.5 تبلغ  التي  املائية،  م�رش  ح�صة 

اإثيوبيا  تروج  بينما  مكعب،  مرت  مليار 

لل�صد �رشورة لتطويرها.

حجم المخاطر 
عمليات  يف  �رشيع  ب�صكل  اإثيوبيا  ت�صتمر 

بناء �صد النه�صة و�صط تاأكيدات من اأدي�س 

اأبابا حول بداية اإنتاج الكهرباء من ال�صد 

تعرث  ا�صتمرار  مع  العاجل  القريب  يف 

حجم  من  للتقليل  امل�رشية  املفاو�صات 

من  القاهرة  لها  تتعر�س  التي  املخاطر 

جراء عملية البناء وتخزين املياه.

بني  املبا�رشة  املفاو�صات  من  وبعيدا 

ميثل  جانب  يوجد  واإثيوبيا،  م�رش 

اأزمة  موازنات  يف  اأكرب  واأهمية  خطورة 

�صد النه�صة، يتمثل يف »اإ�رشائيل«، والتي 

تمارس ضغوطا عبر توجيه إثيوبيا بافتعال أزمات مع مصر 
أي دور لـ »إسرائيل« في أزمة سد النهضة؟ 

ب�صكل �رضيع يف  اإثيوبيا  ت�صتمر 

النه�صة و�صط  �صد  بناء  عمليات 

حول  اأبابا  اأدي�س  من  تاأكيدات 

بداية اإنتاج الكهرباء من ال�صد يف 

القريب العاجل مع ا�صتمرار تعرث 

لتقليل  امل�رضية  املفاو�صات 

حجم املخاطر التي تتعر�س لها 

البناء  عملية  جراء  من  القاهرة 

وتخزين املياه.

وبعيدا من املفاو�صات املبا�رضة 

بني م�رض واإثيوبيا، يوجد جانب 

يف  اأكرب  واأهمية  خطورة  ميثل  

النه�صة،  �صد  اأزمة  موازنات 

يتمثل يف اإ�رضائيل، والتي تتوطد 

عدد  مع  كبري  ب�صكل  عالقتها 

وعلى  االأفريقية  القارة  دول  من 

راأ�صها اإثيوبيا.
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عدد  مع  كبري  ب�صكل  عالقتها  تتوطد 

راأ�صها  وعلى  االأفريقية  القارة  دول  من 

اإثيوبيا.

الدول الداعمة 
وقال »بريخيت �صموؤون«، املتحدث با�صم 

احلكومة االإثيوبية، اإن زيارة نتنياهو اإىل 

اإثيوبيا اأتت تزامنا مع احتفاالت اجلبهة 

»احلزب  االإثيوبية  لل�صعوب  الثورية 

لو�صوله  ال�22  الذكرى  احلاكم« مبنا�صبة 

اإىل �صدة ال�صلطة يف اإثيوبيا.

ووجه �صموؤون، خالل ت�رشيحات نقلتها 

اإىل  العميق  ال�صكر  االإثيوبية،  ال�صحف 

وعلى  النه�صة  �صد  لبناء  الداعمة  الدول 

املتحدة  والواليات  »اإ�رشائيل«  راأ�صها 

واالإمارات وال�صعودية.

ال�صعودية  العربية  اململكة  وتعد 

لها  التي  الدول  اأبرز  من  واالإمارات 

اإثيوبيا،  مع  م�صتقرة  اقت�صادية  عالقات 

كما تعترب العالقات بني البلدين واأدي�س 

اأبابا موؤثرة بدرجة كبرية على االقت�صاد 

م�صادر  اأهم  من  وم�صدرا  االإثيوبي، 

الدخل االأجنبي.

واأو�صح »يفجيني كالوبر« املحا�رش يف 

»تل  جامعة  يف  ال�صيا�صية  العلوم  ق�صم 

الو�صيط  دور  توؤدي  »اإ�رشائيل«  اأن  اأبيب«، 

عدم  ل�صمان  اأبابا  واأدي�س  القاهرة  بني 

ت�رشر م�رش مائيا بعد اإقامة �صد النه�صة 

االإثيوبي.

»ميدا«،  موقع  ن�رشه  مقال  وبح�صب 

يعزز  الذي  االإثيوبي  »ال�صد  عنوان  حمل 

الفل�صطينيني«،  ح�صاب  على  »اإ�رشائيل« 

فاإن حديث م�رش عن دولة فل�صطينية يراه 

واالأهم  يتحقق،  لن  كالم  جمرد  الغالبية 

م�صاحلها  هو  القاهرة  اإىل  بالن�صبة 

�صد  م�صاألة  راأ�صها  وعلى  »اإ�رشائيل«،  مع 

النه�صة، واإمكانية تاأثري »اإ�رشائيل« على 

اإثيوبيا يف هذا االإطار.

مشروعات »إسرائيل« 
العديد  االإ�رشائيلي  االحتالل  �صلطة  لدى 

داخل  االقت�صادية  امل�رشوعات  من 

ال�صفري  عنها  ك�صف  االإثيوبية،  االأرا�صي 

االإثيوبي ال�صابق يف »اإ�رشائيل«، هيالوي 

الكهرباء  اإدارة  جمل�س  اإن  حيث  يو�صف، 

�رشكة  اختيار  على  وافق  اإثيوبيا  يف 

قطاع  اإدارة  لتتوىل  »اإ�رشائيل«  كهرباء 

تت�صمن  اأن  على  اإثيوبيا،  يف  الكهرباء 

اال�صت�صارات  تقدمي  اأي�صا  االإدارة  عملية 

حمطات  الإن�صاء  امل�رشوعات  واإدارة 

طاقة جديدة ، جميعها �صيقام على النيل 

االأزرق مبا�رشة.

�صحفية،  ت�رشيحات  يف  يو�صف،  واأكد 

اأن »اإ�رشائيل« د�صنت جمموعة كبرية من 

داخل  امل�صرتكة  الزراعية  امل�رشوعات 

االأرا�صي االإثيوبية، باالإ�صافة اإىل وجود 

»اإ�رشائيليا«  م�صت�صمرا   240 عن  يزيد  ما 

يف اإثيوبيا.

اخلارجية  وزارة  موقع  ذكره  ملا  ووفقا 

 70 نحو  اأبيب  تل  متتلك  االإ�رشائيلي، 

مرت   1000 يعادل  »الدومن  دومن  األف 

70 مليون مرت مربع،  مربع«، مبا يعادل 

ال�صكر،  ق�صب  زراعة  يف  ا�صتغاللها  يتم 

الدول  اإحدى  تكون  »اإ�رشائيل«   جعل  ما 

امل�صدرة لل�صكر.

وقعتها  التي  االتفاقيات  �صمن  ووقع 

»اإ�رشائيل« مع اإثيوبيا، م�رشوع ري �صخم 

على  �صيبداأ  االإثيوبية،  املياه  خالل  من 

الفور مع االنتهاء من �صد النه�صة وبداية 

عائدا  �صيدر  ما  منه،  الكهرباء  توليد 

اقت�صاديا كبريا على الدولتني.

ضغوط على مصر
اأن  ال�صيا�صية،  العلوم  اأ�صتاذ  واأ�صاف 

»اإ�رشائيل« �صتمار�س �صغوطا على م�رش 

مع  اأزمات  بافتعال  اإثيوبيا  توجيه  عرب 

ت�صعى  اأنها  خا�صة  ال�صد  اإدارة  يف  م�رش 

مل�صلحتها  منفردة  االإدارة  تكون  اأن  اإىل 

من دون اإ�رشاك اجلانب امل�رشي فيها.

هدف  اأن  دراج،  اأحمد  الدكتور  واأو�صح 

ال�صد،  بناء  عملية  دعم  من  »اإ�رشائيل« 

الذي  القدمي  امل�رشوع  اإحياء  اإعادة 

عر�صه نتنياهو على مبارك ب�صاأن تزويد 

»اإ�رشائيل« ب�مياه النيل، فمازالت تل اأبيب 

يف حاجة اإىل مياه نهر النيل.

اإىل  بالذهاب  امل�رشية  احلكومة  وطالب 

قرار  ا�صت�صدار  وحماولة  املتحدة  االأمم 

البناء يف �صد  دويل ب�صاأن وقف عمليات 

النه�صة اإىل اأن تنتهي جلان يتم ت�صكيلها 

من دار�صة اأثاره على الدولة امل�رشية، بعد 

النواب امل�رشي برف�س  اأن يقوم جمل�س 

يف  ال�صي�صي  وقعه  الذي  املبادئ  اتفاق 

العا�صمة ال�صودانية اخلرطوم.

يف  بقوة  التواجد  اأبيب  تل  وا�صتطاعت 

على  ح�صولها  بعد  االأفريقي  العمق 

بتطوير  املتحدة  االأمم  من  تفوي�س 

الزراعة واالأمن الغذائي يف جميع الدول 

الوقت  يف  ت�صعى  اأنها  كما  االأفريقية، 

احلايل اإىل احل�صول على مقعد مراقب يف 

االحتاد االأفريقي.

ولفت خبري مائي، اإىل اأن زيارة نتنياهو 

اأزمة  مع  تزامنا  اأتت  الإثيوبيا  االأخرية 

وزار  النه�صة،  �صد  يف  واإثيوبيا  م�رش 

خاللها رئي�س الوزراء االإ�رشائيلي 6 دول 

اأفريقية على راأ�صها اإثيوبيا.

اتفاقية عنتيبي
اتفاقية عنتيبي هي اتفاقية اإطارية وقعت 

عام  النيل  حو�س  يف  املنبع  دول  عليها 

ورواندا  واأوغندا  وكينيا  )اأثيوبيا   2010
االأوغندية،  عنتيبي  مدينة  يف  وتنزانيا(  

لطلب ح�صة اإ�صافية من مياه النيل.

امل�صب  دولتا  عليها  اعرت�صت  بينما 

ي�صمى  ما  تنهي  الأنها  وال�صودان،  م�رش 

مياه  يف  لهما  التاريخية  باحل�ص�س 

مل�رش  مكعب  مرت  مليار  النيل«55،5 

و18،5 مليار مرت مكعب لل�صودان«.

اخلم�س  الدول  اأن  الكونغو  ترى  فيما 

اأحد  خالفت  »عنتيبي«  على  املوقعة 

عنها  املن�صو�س  االأ�صا�صية  املبادئ 

واملتعلقة  النيل،  حو�س  مبادرة  يف 

بني  القرارات  اتخاذ  يف  التوافق  مببداأ 

االأطراف، وهو ما مل يتم عند توقيع  كل 

»عنتيبي«.

وتدخل اتفاقية »عنتيبي« حيز التنفيذ يف 

حال م�صادقة ثلثي دول حو�س النيل )6 

 5 �صوى  ت�صدق  مل  وفعليًا   .)10 اأ�صل  من 

واإذا   – الدويل  القانوين  مبوجب   – دول 

االتفاقية  �صت�صبح  بوروندي  �صدقت 

�صارية.

وبح�صب بنود االتفاقية فاإن دول مبادرة 

من�صفًا  انتفاعًا  �صتنتفع  النيل  حو�س 

ومعقواًل من موارد مياه املنظومة املائية 

ل�نهر النيل، على وجه اخل�صو�س املوارد 

املائية التي ميكن تطويرها بوا�صطة دول 

مبادرة حو�س النيل وفق روؤية النتفاع 

معقول اآخذين يف االعتبار دول املبادرة 

املوارد  فيها املخاوف حول حماية  مبا 

املبادرة  دول  من  دولة  وكل  املائية 

املائية  املوارد  من  االنتفاع  حق  لها 

للمنظومة املائية ل�نهر النيل.
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اقت�صاد عربي

دبي تلغي الغرامات على الشركات

لتحفيز  م�صعى جديد  ، يف  اإداري��ة  غرامات  دبي �رشكات من  اأعفت 

ن�صاط القطاع الذي تراجع ب�صبب فر�س �رشائب جديدة وانخفا�س 

اأ�صواق االأ�صول.

وقالت دائرة التنمية االقت�صادية يف دبي اإن مر�صوما اأ�صدره حاكم 

فر�صتها  غرامات  فيه  األغى  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  دبي 

الدائرة حتى نهاية 2018. وتفر�س الدائرة ما يزيد على 60 غرامة 

خمتلفة نتيجة خمالفات جتارية، تبلغ قيمة بع�صها اآالف الدوالرات.

وقال عمر بو�صهاب مدير قطاع الت�صجيل والرتخي�س التجاري يف 

دائرة التنمية االقت�صادية »املر�صوم خطوة اإيجابية يف تعزيز النمو 

االقت�صادي ودعم مركز دبي كاأحد املراكز التجارية واالقت�صادية 

املهمة عامليا«.

واإجماال، يبدو اأن دبي تنمو بقوة، الأ�صباب من بينها اإنفاق احلكومة 

 ،2020 وورلد  اإك�صبو  ملعر�س  االإم��ارة  ا�صت�صافة  ا�صتعدادات  على 

ويتوقع �صندوق النقد الدويل اأن ينمو الناجت املحلي االإجمايل مبا 

يزيد عن ثالثة باملئة هذا العام.

لكن بع�س ال�رشكات ت�رشرت بفعل تطبيق �رشيبة القيمة امل�صافة 

بن�صبة خم�صة يف املئة يف دولة االإمارات العربية املتحدة يف بداية 

عام 2018. كما تهدد التوترات اجليو�صيا�صية وعدم ا�صتقرار الريال 

االإيراين دور دبي كمركز للتجارة االإيرانية.

انخف�صت  وقد  ال�صكنية،  العقارات  �صوق  ترتاجع  ذات��ه،  الوقت  يف 

االأ�صعار 4.2 باملئة عن م�صتواها قبل عام يف الربع االأول من العام، 

وفقا لتقرير �صادر عن امل�رشف املركزي.

منذ  باملئة   13 موؤ�رشها  انخف�س  التي  االأ�صهم،  ب�صوق  ذلك  واأ�رش 

بداية العام، لت�صبح دبي اإحدى اأ�صواأ االأ�صواق اأداء يف املنطقة.

ويف مار�س/ اآذار، تعهدت حكومة دبي بعدم زيادة الر�صوم احلكومية 

ملدة ثالث �صنوات للحفاظ على القدرة التناف�صية لالقت�صاد عامليا.

ويف االأ�صبوع املا�صي قال جمل�س الوزراء االإماراتي، الذي يرتاأ�صه 

االأجنبية  بامللكية  �صي�صمح  اإنه  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 

احلد  من  ارتفاعا  االإم��ارات،  مقرها  التي  ال�رشكات  لبع�س  الكاملة 

طويلة  اإقامة  تاأ�صريات  ومنح  باملئة،   49 البالغ  احلايل  االأق�صى 

وبع�س  االأجانب  للم�صتثمرين  �صنوات  ع�رش  اإىل  ي�صل  مبا  االأم��د 

املتخ�ص�صني. واأطلق هذا ارتفاعا ق�صري االأمد يف �صوق دبي لالأ�صهم، 

اأن  اإىل  نظرا  مكا�صبها،  معظم  احلني  ذلك  منذ  ب��ددت  ال�صوق  لكن 

تفا�صيل االإ�صالحات مل ُيك�صف عنها بعد.

لتاأ�صريات  اجلديدة  “القواعد  اإن  اك�صوتيك�س  اال�صتثمار  بنك  وقال 

املغرتبني وقوانني امللكية املعلنة يف 20 مايو/ اأيار هي اإيجابيات 

�صغرية لالآفاق االقت�صادية الطويلة االأمد غري النفطية لالإمارات«.

واردات
واردات  اإج��م��ايل  ارت��ف��ع 

مليار  3ر1  بنحو  م�����رش 

05ر16  اإىل  لي�صل  دوالر 

الربع  خ��الل  دوالر  مليار 

ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام امل��ايل 

 )2018/2017( اجل���اري 

م��ل��ي��ار  74ر14  م��ق��اب��ل 

الثاين  الربع  خ��الل  دوالر 

ال�صابق  امل��ايل  العام  من 

له)2017/2016(. 

عجز
الدويل  النقد  �صندوق  دعا 

اإجراءات  اتخاذ  اإىل  تون�س 

ح��ا���ص��م��ة ه���ذا ال��ع��ام من 

الت�صخم  مكافحة  اأج���ل 

وتقلي�س العجز يف املالية 

من  مزيد  لتوفري  العمومية 

اأمام  االقت�صادية  الفر�س 

التون�صيني . 

عطلة
اأع���ل���ن ال��ب��ن��ك امل���رك���زي 

العماين عن عطلة م�رشفية 

لثالثة اأيام، االأحد واالثنني 

اإىل  باال�صافة  والثالثاء، 

املالية و�رشكات  ال�رشكات 

�رشف  ومكاتب  ال��ت��اأج��ري 

ال��ع��م��ل��ة ن��ظ��را ل���الأح���وال 

بعد  ظفار  ملنطقة  اجلوية، 

اأن �رشب االإع�صار ميكونو 

اجلزء اجلنوبي من ال�صلطنة.

تملك
ذك������رت وك����ال����ة اأن���ب���اء 

جمل�س  اأن  )وام(  االإم��ارات 

خطوات  على  وافق  الوزراء 

امل�صتثمرين  بتملك  ت�صمح 

مقرها  �رشكات  االأج��ان��ب 

يف   100 بن�صبة  االإم���ارات 

املئة بحلول نهاية العام.

بنك
�رشكة  اأن  م�صادر  اأف���ادت 

�رشكة  وهي  اإنرجي،  كويت 

عينت  م�صتقلة،  وغ��از  نفط 

ب��ن��ك اال���ص��ت��ث��م��ار »ب��ريي��ال 

لتقدمي  ب��ارت��رز«  واي��ن��ربج 

امل�صورة لها يف بيع حمتمل 

منطقة  م��ن  ج���زء  اأو  ل��ك��ل 

جنوب  يف   9 رق��م  االمتياز 

يف  اأ���ص��ول  وف�صل  ال��ع��راق 

م�رش.

بورصة
انخف�س موؤ�رش بور�صة قطر 

 9014 اإىل  املائة  يف   1.1
خ�صائر  �صغط  حتت  نقطة 

اأ�صهم القطاع املايل. وهبط 

�صهم بنك قطر الوطني 1.2 

�صهم  وت��راج��ع  امل��ائ��ة.  يف 

العقارية  القاب�صة«  »ازدان 

6.9 يف املائة بعدما اأعلنت 
ال�رشكة عن هبوط حاد يف 

�صايف الربح. 

ارتفاع
ارت���ف���ع م��ت��و���ص��ط اأ���ص��ع��ار 

ال��ف��ائ��دة ب��ني امل�����ص��ارف 

على  »ال�صايبور«  ال�صعودية 

ملتو�صط  بالريال  الودائع 

 %  2.32 اإىل  اأ�صهر  ثالثة 

بنهاية �صهر ني�صان/ اأبريل 

 %  2.07 مقابل  املا�صي، 

فرباير  �صباط/  �صهر  خالل 

املا�صي.

دعم
ن��ق��ل ع���ن م�������ص���وؤول يف 

اأن  ال��دويل  النقد  �صندوق 

ب�رشعة  حت��ت��اج  البحرين 

واإعادة  اإيراداتها  دعم  اإىل 

خلف�س  النفقات  هيكلة 

م�صيفًا  امل���وازن���ة،  ع��ج��ز 

م��ازال  امل��ايل  القطاع  اأن 

اإىل  يعود  والف�صل  م�صتقرا 

راأ�س املال االإلزامي الكبري.

دين
ت�صكل ديون قطر اخلارجية 

�صندوق  تقديرات  ح�صب 

ال��ن��ق��د ال�����دويل االأخ����رية 

 140 ت��ت��ج��اوز  م�صتويات 
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ديون مصر قفزت %23 خالل سنة

 ك�صف البنك املركزي يف بيانات حديثة ارتفاع اإجمايل الديون 

اخلارجية مل�رش اإىل نحو 82.9 مليار دوالر يف نهاية دي�صمرب 

الوقت  ، يف  من العام املا�صي بن�صبة ارتفاع تقدر بنحو 5%  

الذي ي�رش فيه رئي�س البنك املركزي امل�رشي ، طارق عامر ، 

على ان الديون اخلارجية والداخلية للبالد يف احلدود االآمنة .

وقال البنك املركزي امل�رشي اإن اإجمايل الديون اخلارجية مل�رش 

بلغ نحو 82.9 مليار دوالر بنهاية عام 2017، بزيادة قدرها 3.9 

مليارات دوالر، اأي ما يعادل %4.9، مقارنة بنهاية يونيو 2017.

اإجمايل  قفز  فقد   2016 عام  يف  الديون  باإجمايل  وباملقارنة 

 2017 عام  خالل   23.17% بن�صبة  مل�رش  اخلارجية  الديون 

بعدما ارتفعت من م�صتوى 67.3 مليار دوالر يف نهاية دي�صمرب 

2016 لت�صجل يف دي�صمرب 2017 نحو 82.9 مليار دوالر بزيادة 
بلغت نحو 15.6 مليار دوالر خالل عام واحد فقط.

م�صتوى  ارتفاع  امل�رشي  املركزي  البنك  اأرج��ع  بيانه،  يف  لكن 

الديون اخلارجية، اإىل زيادة كل من �صايف امل�صتخدم من القرو�س 

والت�صهيالت بنحو 2.9 مليار دوالر، واأ�صعار �رشف معظم العمالت 

املقرت�س بها اأمام الدوالر االأمريكي بنحو مليار دوالر.

وبالن�صبة اإىل اأعباء خدمة الدين اخلارجي، فقد بلغت 8.6 مليار 

املا�صيني،  دي�صمرب  يوليو وحتى  �صهر  الفرتة من  دوالر خالل 

والفوائد  دوالر  مليارات   7.5 نحو  امل�صددة  االأق�صاط  و�صجلت 

املدفوعة نحو 1.1 مليار دوالر.

وبلغت ن�صبة ر�صيد الدين اخلارجي اىل الناجت املحلي االإجمايل 

نحو %36.1، م�صرياً اإىل اأن تلك الن�صبة ال تزال يف احلدود االآمنة 

وفقا للمعايري الدولية.

ورمبا يعود جزء من اأ�صباب ارتفاع الديون اإىل القفزة الكبرية 

يف احتياطي البالد من النقد االأجنبي والتي ارتفعت اإىل نحو 

44.030 مليار دوالر يف نهاية اأبريل املا�صي، حيث ظل يقفز 
اتفاق قر�س  اإىل  ب�صكل مطرد منذ تو�صلت احلكومة امل�رشية 

النقد  �صندوق  مع  �صنوات  ثالث  مدته  دوالر  مليار   12 بقيمة 

االأجانب  امل�صتثمرين  جلذب  جهود  اإطار  يف   2016 يف  الدويل 

واإنعا�س االقت�صاد.

دوالر  مليار   30 نحو  ب�صداد  امل�رشية  احلكومة  قامت  كما 

مل�صلحة  خارجية  ودي��ون  �صندات  بني  ما   ،2017 عام  خالل 

بنوك دولية منها البنك االأفريقى للت�صدير واال�صترياد، وودائع 

وقرو�س من دول منها ال�صعودية وليبيا وتركيا، باالإ�صافة اإىل 

والتزامات  البرتول  التزامات على جهات حكومية منها هيئة 

لنادى باري�س.

دف��ع  م���ا  دوالر،  م��ل��ي��ار 

وبيع  ت�صييل  اإىل  ال��دوح��ة 

بح�صب  تقدر  منها،  ج��زء 

مليار   40 بنحو  املراقبني 

نق�س  ل��ت��ع��وي�����س  دوالر 

ال�صيولة يف البالد.

تباطؤ
ق���در م�����رشف االإم�����ارات 

ال��ن�����ص��اط  اأن  امل���رك���زي 

االقت�صادي غري النفطي يف 

املتحدة  العربية  االإم��ارات 

قبل  عنه  باملئة   3.1 منا 

من  االأول  ال��رب��ع  يف  ع��ام 

تباطوؤ  يف  وذل���ك  ال�صنة، 

يف  باملئة   3.4 من  طفيف 

الربع االأخري من 2017.

ضريبة
على  اخلليج  دول  واف��ق��ت 

حديد  على  �رشيبة  تطبيق 

احلديد  ولفائف  الت�صليح 

يف   10 بن�صبة  امل�صتورد 

امل��ائ��ة مل��دة ع��ام، بهدف 

�صادرات  على  املحافظة 

احلديد ما بني دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.

طاقة
امل��زروع��ي  �صهيل  اأ���ص��اد 

ب��ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة دول����ة 

 44 ل��ت��وف��ري  االإم���������ارات 

ج��ي��ج��اواط م���ن ال��ط��اق��ة 

امل��ت��ج��ددة ب��ح��ل��ول ع��ام 

اململكة  واإع����الن   ،2050
اإنتاج  ال�صعودية  العربية 

الطاقة  200 جيجاوات من 
املتجددة.

تعزيز
جت��ارة  غ��رف��ة  رئي�س  اأك���د 

علي  ال��ك��وي��ت  و���ص��ن��اع��ة 

على  الغرفة  حر�س  الغامن 

التجارية  العالقات  تعزيز 

اململكة  مع  واال�صتثمارية 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة عرب 

م�صرتكة  م�صاريع  اإق��ام��ة 

التنمية  خ��ط��ة  اإط����ار  يف 

التكامل  وحتقيق  الكويتية 

االقت�صادي بني البلدين .

احتياط
ك�����ص��ف وزي�����ر ال��ت��م��وي��ن 

وال��ت��ج��ارة ال��داخ��ل��ي��ة يف 

اأن  م�رش، علي امل�صيلحي، 

احتياطي البالد من الزيوت 

اأما  اأ�صهر،   4 قرابة  يكفي 

فيكفي  ال�صكر  احتياطي 

واحتياطي  اأ�صهر   5 مل��دة 

 5 من  الأك��رث  يكفي  القمح 

اأ�صهر.

تحول
وجه امللك ال�صعودي �صلمان 

الهيئات  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 

التعامل  باإيقاف  احلكومية 

الورقي املتعلق باالإجراءات 

ا�صتخدام  واإمت���ام  املالية 

عرب  االإلكرتونية  اخلدمات 

يف  الرقمية  اعتماد  من�صة 

60 يوما.

تعليق
ذك���رت و���ص��ائ��ل اإع��الم��ي��ة 

علق  االأردن  اأن  حكومية 

يف  و�صيكة  ك��ان��ت  زي���ادة 

اأ���ص��ع��ار ال��ب��ن��زي��ن، ال��ذي 

يدخل  اأن  املقرر  من  كان 

خروج  بعد  التنفيذ،  حيز 

ال�صوارع  يف  احتجاجات 

بناء  ال�رشائب  زي��ادة  �صد 

على تو�صيات من �صندوق 

النقد الدويل.

استثمار
البنوك  ا�صتثمارات  ارتفعت 

االأ���ص��ه��م  االإم���ارات���ي���ة يف 

 12.5 اإىل   %  3.3 بن�صبة 

�صهر  يف  دره�����م  م��ل��ي��ار 

العام  من  ابريل  ني�صان/ 

احل���ايل، م��ق��ارن��ًة م��ع 12 

�صهر  يف  دره�����م  م��ل��ي��ار 

عام  م��ن  اأب��ري��ل  ني�صان/ 

.2017



العدد 168 حزيران 2018 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L130

اقت�صاد دولي

 أوساط المال واألعمال تترقب إصالحاته 
في واليته الرابعة

بوتين.. الخطة االقتصادية 
تحتاج 126 مليار دوالر

تنتظر اأو�صاط املال واالأعمال الرو�صية اإ�صالحات وا�صعة 

النطاق من احلكومة اجلديدة للرئي�س فاليدمير بوتني الذي بداأ 

واليته الرابعة يف الكرملني بتعهدات باإنعا�س اقت�صاد بالده. 

ويف وقت ما تزال العالقات بني مو�صكو والغرب متوترة 

ب�صبب العقوبات االأمريكية.

ومن بني املهام االأ�صا�صية للحكومة اجلديدة، العمل على 

االرتقاء باالقت�صاد الرو�صي ليدخل حتى العام 2024 �صمن 

االقت�صادات اخلم�صة الكربى يف العامل، وزيادة ال�صادرات غري 

املتعلقة باخلامات لت�صل قيمتها اإىل 250 مليار دوالر يف 

ال�صنة بحلول عام 2024.
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كذلك العمل على حت�صني الظروف ال�صكنية 

ل� 5 ماليني عائلة �صنويا، وحتقيق زيادة 

يف  املتوقع  العمر  متو�صط  م�صتوى  يف 

 2024 عام  حتى  �صنة   78 ليبلغ  رو�صيا 

و80 �صنة حتى عام 2030.

كيف سيحقق بوتين أهدافه؟
يف اآخر خطاب اأدىل به قبل فوزه الكا�صح 

بوتني  و�صع  الرئا�صية،  االنتخابات  يف 

هدف خف�س معدل الفقر »غري املقبول« 

�صت  غ�صون  يف  الن�صف  اإىل  رو�صيا  يف 

�صنوات عرب اال�صتثمار يف البنى التحتية 

وال�صكن واخلدمات ال�صحية ، وتعهد كذلك 

اأربعة باملئة يف حني  مبعدل منو بن�صبة 

واحد  من  اأكرث  عن  التوقعات  تتحدث  ال 

االقت�صاد  يوا�صل  اإذ  باملئة  اثنني  اإىل 

الركود  بعد  ا�صتقراره  ا�صتعادة  الرو�صي 

الذي ا�صتمر حتى العام 2016.

بح�صب  �صيحتاج  اال�صتقرار  هذا  ولكن 

رئي�س الوزراء الرو�صي دميرتي مدفيديف 

اأمام جمل�س النواب الرو�صي  يف كلمة له 

الرئي�س  خطة  تنفيذ  اأن  من  »الدوما« 

اإيرادات  تتطلب  اجلديدة  االقت�صادية 

اإ�صافية تبلغ 126 مليار دوالر. 

عقدت  جل�صة  خالل  مدفيديف  واأ�صار   

للم�صادقة على تر�صيحه كرئي�س للحكومة 

االقت�صادية  اخلطة  اأن  اإىل  اجلديدة 

ت�صتوجب زيادة االإنفاق يف املجاالت ذات 

االأولوية اإىل 25 ترليون روبل، ما �صيتطلب 

اإيرادات اإ�صافية بنحو 8 تريليونات روبل 

)حواىل 126 مليار دوالر(.

وتنويع  ال�صادرات  زيادة  اأن  واأ�صاف 

احلكومة  دور  وتقلي�س  الدخل  م�صادر 

اإحدى  �صتكون  االقت�صادية  العملية  يف 

مهام احلكومة اجلديدة، م�صتبعدا حدوث 

اأية تغريات يف الوقت الراهن على �رشيبة 

الدخل لالأفراد.

»بلومربغ«  وكالة  ك�صفت  جهتها،  من 

خطة   عن  �صابق  وقت  يف  االقت�صادية 

بوتني  فالدميري  الرو�صي  الرئي�س 

اجلديدة،  الرئا�صية  للفرتة  االقت�صادية 

 10 نحو  اإنفاق  حول  تتمحور  والتي 

مليار   163 )حواىل  روبل  تريليونات 

والتعليم  ال�صحة  قطاعات  يف  دوالر( 

النمو  عملية  لتعزيز  التحتية  والبنية 

االقت�صادي يف رو�صيا.

كيف  يف�رش  مل  الرو�صي  الزعيم  لكن 

امل�صكالت  وحل  االأهداف  هذه  �صيحقق 

الهيكلية يف غالبيتها التي تعرقل النمو.

»ريني�صان�س  م�رشف  من  املحلل  وقال 

كوزمني  اأوليغ  اال�صتثماري  كابيتال« 

يتم  باأن  تاأمل  واالأعمال  املال  دوائر  اإن 

وخطط  ملمو�صة  »اإ�صالحات  اأطر  و�صع 

عقب  حقيقية«  خطوات  عرب  تطوير 

تن�صيب بوتني االثنني.

ركزت  االأخرية،  ال�صنوات  مدى  على 

ال�رشامة  احلكومة جهودها حتديدا على 

املالية والنقدية لتجنب حدوث تغيريات 

الدين  اأو  التجاري  العجز  يف  درامية 

وطاأة  حتت  يرزح  يزال  ال  الذي  البلد  يف 

، لكن الظروف  1998 املالية  العام  اأزمة 

اأخريا  اإ�صالحات جتتمع  املوؤاتية الإجراء 

الذي  لبوتني  الرابعة  الوالية  انطالق  مع 

قاد رو�صيا على مدى 18 عاما.

وحتدث كوزمني عن وجود تطلعات بتبني 

»للتعامل مع  اإجراءات  اجلديدة  احلكومة 

والديناميكية  العمل  �صوق  يف  ال�صعف 

نقاط  اإىل  اإ�صافة  املعاك�صة«  ال�صكانية 

وال�صحة،  التعليم  توفري  يف  ال�صعف 

واأ�صاف اأن هناك رغبة بدعم امل�صتثمرين 

وتطوير املناطق الرو�صية ماليا.

اإلصالحات تمضي قدما بخطوات 
صغيرة

بات  كابيتال«،  »ريني�صان�س  ووفق 

قابلية  »اأكرث  اأمرا  االأهداف  هذه  حتقيق 

ال�صيطرة  بف�صل  املا�صي«  من  للحدوث 

خيم  لطاملا  الذي  ال�صبح  الت�صخم،  على 

على االقت�صاد الرو�صي.

وقال موؤ�ص�س �رشكة »ماكرو ادفايزوري« 

اال�صت�صارية كري�س وايفر اإنه من املمكن 

التحتية  البنى  متويل  م�صائل  طرح 

قطاعي  على  العام  واالإنفاق  وال�رشائب 

عهد  بداية  يف  للنقا�س  وال�صحة  التعليم 

االآمال  عقد  اأن  اأكد  لكنه  اجلديد،  بوتني 

غري  »اأمر  عميقة  اإ�صالحات  حدوث  على 

واقعي«.

على  بوتني  فالدميري  »ح�صل  وقال 

را�صيا  كان  الذي  ال�صعب  من  تفوي�س 

البالد«،  اإدارة  يف  اأ�صلوبه  عن  ما  نوعا 

رو�صيا  يف  »االإ�صالحات  اأن  واأ�صاف 

تقدم  حتقيق  يف  و�صت�صتمر  قدما  مت�صي 

اأي عواقب غري  لتجنب  بخطوات �صغرية 

متوقعة اأو خلق حال من عدم اال�صتقرار«.

ال�صابق  املالية  وزير  يعود  اأن  يتوقع 

يحظى  ليربايل  وهو  كودرين،  األيك�صي 

باالحرتام يف اأو�صاط املال واالأعمال يف 

حد  على  االأجانب  وامل�صتثمرين  رو�صيا 

اإعادة  عملية  �صمن  الكرملني  اإىل  �صواء، 

ت�صكيل احلكومة.

وقال كودرين علما اإنه م�صتعد للم�صاعدة 

دون  االإ�صالح(  )عن  نتوقف  اأال  »�رشط 

باأن  وايفر  ح 
ّ

ورج االإجراءات«.  ا�صتكمال 

توليه  حال  يف  ال�صابق  الوزير  يدعو 

طموح،  اإ�صالحي  »برنامج  اإىل  املن�صب 

هو اخليار الوحيد الذي يراه لتجنب فرتة 

ركود طويلة االأمد«.

من  �صل�صلة  فر�س  عن  كودرين  ودافع 

ب�صعبية  حتظى  ال  التي  االإجراءات 

املوظفني  عدد  خف�س  اإىل  يدعو  حيث 

باملئة   30 بن�صبة  الرو�س  احلكوميني 

التقاعد  �صن  ورفع  اأعوام  �صتة  خالل 

بالن�صبة للرجال اإىل 63 عاما.

 55  — رو�صيا  يف  التقاعد  �صن  ويعد 

من   — للرجال  و60  للن�صاء  بالن�صبة 

من  ذلك  يعد  حيث  العامل  يف  االأقل 

موروثات االحتاد ال�صوفياتي.

ال�صكانية،  الرتكيبة  التغري يف  اإىل  ونظرا 

على  متناميا  عبئا  التقاعد  نظام  ي�صكل 

الرواتب  اأن  رغم  الفدرالية  امليزانية 

كودرين  ودعا  متدنية،  تعد  التقاعدية 

جمال  يف  التعليم  اإدخال  اإىل  كذلك 

مراحل  من  املناهج  على  التكنولوجيا 

اإ�صايف  مطور  »مليوين  خللق  مبكرة 

يعك�س  اقرتاح  وهو  االقت�صاد«،  لرقمنة 

موؤ�ص�س  وقال  التجارية،  االأو�صاط  اآمال 

بنك«  »تينكوف  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

يف  تغيريات  »اأحدثوا  تينكوف  اأوليغ 

نظام التعليم للمراحل الثانوية والعليا. ال 

نحتاج اإىل هذا العدد الكبري من املحامني 

بل اإىل خرباء يف جمال التكنولوجيا«.

لكن حتى ولو حظي بدعم من احلكومة، 

تطبيق  يف  �صعوبات  كودرين  �صيواجه 

التقليدي  التحفظ  جراء  من  اإ�صالحاته 

اأي  حيال  الرو�صية  الدولة  اأروقة  يف 

اإن  وايفر  وقال  وا�صعة،  اإ�صالحات 

النهج  بو�صوح  يف�صل  بوتني  »الرئي�س 

يف  »حتى  واأ�صاف  حذرا«،  االأكرث 

عار�س  منوا،  �صهدت  التي  ال�صنوات 

ب�صبب  الديون  من  عالية  م�صتويات  اأي 

تداعيات ذلك على االأمن القومي«.
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اقت�صاد دولي

سوروس: »اليورو« يواجه تهديدًا وجوديًا 

حّذر امللياردير ال�صهري جورج �صورو�س، من اأن االحتاد االأوروبي 

يواجه تهديداً وجوديًا و�صيكًا ناجتًا من �صعر الدوالر االآخذ يف 

الت�صاعد، وهجرة راأ�س املال من االأ�صواق النا�صئة، اللذين رمبا 

يقودان اإىل اأزمة مالية عاملية كبرية اأخري.

وقال �صورو�س يف خطاب له يف باري�س، اإن اإنهاء االتفاق النووي 

والواليات  اأوروب��ا  بني  االأطل�صي  عرب  حلف  وتدمري  اإي��ران،  مع 

االقت�صاد  على  �صالبة  باآثار  يلقيا  اأن  �صاأنهما  من  املتحدة 

عمالت  ذلك  يف  مبا  اأخ��رى،  ت�صدعات  يف  ويت�صببا  االأوروب��ي، 

االأ�صواق النا�صئة االآخذة يف الهبوط.

ومن جهتها قالت وكالة بلومبريج يف تقرير، اإن التحذير ال�صارخ 

من �صورو�س ياأتي بعد اأن قفزت اأرباح ال�صندات االإيطالية اإىل اأعلى 

م�صتوى لها منذ عدة �صنوات، فيما تعاين االقت�صادات الرئي�صية 

مثل تركيا واالأرجنتني من اأجل احتواء تداعيات ال�صخم اجلامح.

االجتاه  يف  لل�صري  متوقعًا  كان  �صيء  كل  “اأن  �صورو�س:  وتابع 

الالجئني  ب��اأزم��ة  م�صت�صهداً  اخل��ط��اأ،  االجت��اه  يف  �صار  اخل��ط��اأ، 

وال�صيا�صات التق�صفية التي حملت ال�صعوبيني اإىل ال�صلطة، اإ�صافة 

االحتاد  من  بريطانيا  خروج  يف  متمثلة  االإقليمي  التفكك  اإىل 

مواجهة  عن  احلديث  يعد  مل  وم�صيفًا،  )الربيك�صت(،  االأوروب��ي 

اأوروبا للتهديد الوجودي �رشاً، اإنها احلقيقة املرة”.

واقرتح �صورو�س ملعاجلة بع�س العلل التي تواجه اأوروبا، اإن�صاء 

م�رشوع �صبيه مبار�صال املخ�ص�س الأفريقيا، وهو م�رشوع ممول 

من قبل االحتاد االأوروبي، تبلغ قيمته ال�صنوية حواىل 30 مليار 

يورو )35 مليار دوالر(، والذي من �صاأنه اأن يخفف من �صغوط 

هجرة روؤو�س االأموال بالن�صبة اإىل اأوروبا.

ذلك  االأوروبي، مبا يف  اأي�صًا حتواًل جذريًا لالحتاد  اقرتح  كما 

اإىل  االن�صمام  على  االحتاد  اأع�صاء  اإجبار  ق�صية  عن  االبتعاد 

العملة املوحدة، قائال: »اليورو يواجه عدة م�صكالت مل حتل بعد، 

ويجب اأال تهمل؛ كي ال تدمر االحتاد االأوروبي«.ومن جهته، حذر 

حمافظ البنك املركزي االإيطايل، اإجنازيو في�صكو من اندالع اأزمة 

ثقة يف البالد يف ظل اال�صطرابات يف ال�صوق ب�صبب االإخفاق يف 

ت�صكيل حكومة ائتالفية جديدة.

اأدى  حكومة  ت�صكيل  يف  احلزبني  اإخفاق  اأن  اإىل  في�صكو  واأ�صار 

ال�صندات  العائدات على  املالية، ما جعل  االأ�صواق  ا�صطراب  اإىل 

احلكومة االإيطالية ملدة ع�رشة اأعوام ترتفع ب�صورة كبرية اليوم، 

لتتجاوز 3  % الأول مرة منذ منت�صف 2014.

مقترح
ال��ربمل��ان  واف����ق ن����واب يف 

يدعو  مقرتح  على  االأوروب��ي 

يف  التدقيق  م��ن  م��زي��د  اإىل 

يف  االأجنبية  اال�صتثمارات 

ل�صيل  للت�صدي  م�صاع  اإط��ار 

ال�صينية  اال�صتحواذات  من 

يف االحتاد االأوروبي.

هجوم
وزراء  رئ��ي�����ص��ة  ه��اج��م��ت 

�صتورجن  نيكوال  ا�صكتلندا 

»جمانني  ب  و�صفتهم  من 

حمادثات  بعد  الربيك�صت« 

يف بروك�صل حيث اأيدت بقوة 

االحتاد  يف  بريطانيا  بقاء 

وال�صوق  االأوروبي  اجلمركي 

املوحدة بعد الربيك�صت. 

األغلى
يعده  �صنوي  ت�صنيف  اأظهر 

ال�صوي�رشي  يو.بي.اإ�س  بنك 

ح�رشيًا  م��رك��زاً   77 وي�صمل 

امل��ايل  امل��رك��ز  زي����ورخ  اأن 

مدينة  اأغلى  تظل  ال�صوي�رشي 

والعا�صمة  العام  يف  ك��ربى 

ال���ق���اه���رة هي  امل�������رشي���ة 

االأرخ�س.

تنمية
و�رشكاوؤها  »توتال«  اأعلنت 

ب���دء ت��ن��م��ي��ة ح��ق��ل »زي��ن��ي��ا 

 17 رق����م  ال��ق��ط��اع  يف   »2
بعد  على  العميقة  باملياه 

ال�صاحل  من  كيلومرتاً   150
الطاقة  و�صت�صل  االأجن���ويل. 

اإىل  اجلديد  للحقل  االإنتاجية 

40 األف برميل يوميًا.

مهلة
االأملانية  احلكومة  منحت 

���رشك��ة »دامي����ل����ر« م��ه��ل��ة؛ 

عمليات  م��دى  تك�صف  لكي 

نتائج  التالعب املحتمل يف 

�صياراتها،  عوادم  اختبارات 

ديزل  مبحركات  تعمل  التي 

)�صوالر(.

تعزيز
االأذربيجاين  الرئي�س  افتتح 

اأنابيب  خ��ط  علييف  اإل��ه��ام 

اأذربيجان  من  الغاز  ل�صخ 

ت��رك��ي��ا،  ع���رب  اأوروب������ا  اإىل 

املايل  الو�صع  �صيعزز  والذي 

و�صارك  الأذرب��ي��ج��ان،  العام 

ممثلون  االفتتاح  مرا�صم  يف 

ل�رشكات طاقة عاملية.

تأشيرة
االإم��ارات  مواطنو  �صيتمكن 

دون  م��ن  ال�صفر  م��ن  قريبا 

يف  وذل��ك  كندا،  اإىل  تاأ�صرية 

اأعلن  التي  الت�صهيالت  اإط��ار 

عنها وزير الهجرة والالجئني 

اأحمد  ال��ك��ن��دي،  وامل��واط��ن��ة 

الوزير  اإعالن  وجاء  ح�صني.  

مع  اجتماعه  خ��الل  الكندي 

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر 

بن  عبداهلل  االإماراتي  الدويل 

زايد اآل نهيان. 

خطر
خطر  اأوك���ران���ي���ا  ت���واج���ه   

النمو  ظ���ل  يف  االإف����ال�����س، 

االق��ت�����ص��ادي ال�����ص��ع��ي��ق ، 

تقرتب  وقت  يف  ذلك  وياأتي 

الربملانية  االنتخابات  فيه 

والرئا�صية يف هذا البلد، الذي 

اقت�صادية حادة  اأزمة  يعي�س 

منذ عام 2014.

تجاوز
�صهر  يف  رو���ص��ي��ا  ت��ق��دم��ت 

ال�صني،  على  م��اي��و  اأي����ار/ 

ثاين اأكرب اقت�صاد يف العامل، 

وذلك  الذهب،  باحتياطيات 

ملجل�س  تقرير  اأحدث  بح�صب 

بلغت  ال���ع���امل���ي.   ال���ذه���ب 

 1890.9 رو�صيا  احتياطات 

طنا، وال�صيني 1842.6 طنا.

نمو
ال��ق��رم  ج��زي��رة  �صبه  ت�صهد 

اقت�صاديًا  من���واً  ال��رو���ص��ي��ة 

قرب  م��ع  خا�صة  مت�صارعًا 
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تباطؤ نمو الصين بسبب تشديد 
السياسات االقتصادية

قال تقرير �صادر عن جمموعة QNB : اإنه من املرجح اأن يتباطاأ 

منو ال�صني م�صتقباًل على الرغم من االنتعا�س االأخري، وذلك نتيجة 

لعمل ال�صلطات على تهدئة �صوق العقارات، وال�صيطرة على االإقرا�س 

يف  االإنتاجية  الطاقة  خف�س  وزيادة  امل�رشيف،  الظل  قطاع  يف 

ال�صناعات القدمية. نتوقع اأن يتباطاأ النمو يف ال�صني من 6.9 % 

يف عام 2017 اإىل 6.4 % يف عام 2018 و 6.1 % يف عام 2019. 

وملزيد من التحليل  املتعمق يف هذا اخل�صو�س، يرجى االطالع 

على تقريرنا ال�صني- روؤية اقت�صادية 2018 الذي �صدر موؤخراً.

ي�صري منو الناجت املحلي االإجمايل املحتمل يف اجتاه تنازيل ب�صبب 

عوائق دميوغرافية )بلغ عدد ال�صكان القادرين على العمل ذروته 

منو  ارتفع  ذلك،  ورغم  االإنتاجية.   تباطوؤ  اإىل  اإ�صافة   )2014 يف 

الناجت املحلي االإجمايل اإىل 6.9 % يف 2017 وذلك من 6.7 % يف 

2016  م�صجاًل بذلك اأول ت�صارع يف النمو ال�صنوي منذ عام 2010. 
وكان الدافع وراء هذا الت�صارع هو التحول الذي حدث يف م�صاهمة 

خلفية  على  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  ال�����ص��ادرات  �صايف 

االنتعا�س القوي يف االقت�صاد العاملي ويف اأحجام التجارة.

نهاية  يف  االقت�صاد  تباطوؤ  اإىل  االأن�صطة  بيانات  اآخر  ت�صري  لكن، 

2017 وبداية 2018. فقد تراجع منو االإنتاج ال�صناعي اإىل 6.2 % 
يف  بلغها  التي  الذروة  من   2017 دي�صمرب  يف  �صنوي  اأ�صا�س  على 

يونيو 2017 بن�صبة 7.6 %. وتباطاأ منو املبيعات اإىل 9.6 % على 

اأ�صا�س �صنوي يف دي�صمرب 2017 من الذروة التي بلغها يف �صبتمرب 

امل�صرتيات  مديري  موؤ�رش  انخف�س  كما   .%  10.9 بن�صبة   2017
ال�صناعية الر�صمي اإىل 51.4 يف اأبريل 2018، وذلك من ن�صبة 52.4 

اإىل  االئتمان  منو  تباطاأ  واأخ��رياً،   .2017 �صبتمرب  يف  بلغها  التي 

 2017 يوليو  بلغها يف  التي  الذروة  2018 من  اأبريل  % يف   10.5
بن�صبة 13.2 %.

ت�صديد  ب�صبب  االنخفا�س  العقار يف  �صوق  تبداأ  اأن  املرجح  ومن   

 .2016 الثالث من  الربع  التي بداأ تنفيذها يف  اللوائح االحرتازية 

ومن بني االأمثلة على ذلك ت�صديد متطلبات الدفعة امل�صبقة وفر�س 

القرو�س  على  الفائدة  اأ�صعار  وارتفاع  املنازل  �رشاء  على  قيود 

العقارية وفر�س قيود على متويل املطورين العقاريني. واأدت هذه 

العقارات واال�صتثمارات  اأ�صعار  اإىل تباطوؤ منو  االإجراءات بالفعل 

يف القطاع العقاري.

كربى  م�صاريع  ثالثة  اإنهاء 

التحية  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ح�����ص��ني 

�صبه  �صكان  حياة  وت�صهيل 

امل�صاريع  وت�صمل  اجل��زي��رة. 

بناء �صبكة من الطرق احلديثة.

رسوم
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  قال 

بفر�س  ���ص��ي��ب��داأ  اإن���ه  ت��رام��ب 

واردات  على  جمركية  ر�صوم 

دوالر  مليار   50 بقيمة  �صينية 

على  جديدة  قيود  اإدخ��ال  مع 

القطاع  يف  ال�صني  ا�صتثمار 

عالية  لل�صناعات  االأم��ريك��ي 

التقنية.

تقليص
 Financial« ذكرت �صحيفة

االحت�����اد  اأن   »Times
النظر  اإع��ادة  االأوروب��ي ينوي 

-2021 لالأعوام  موازنته  يف 

التمويل  وتقلي�س   ،2027
امل��خ�����ص�����س ل��ب��ل��دان ���رشق 

اأوروبا بقيمة 37 مليار يورو.

معدل
الرتكي  املركزي  البنك  اأعلن 

، ويف حتد  يف اجتماع طارئ 

الرتكي  الرئي�س  لتوجهات 

بخف�س  اأردوغ��ان  طيب  رجب 

اأ�صعار الفائدة، عن رفع معدل 

فائدة االإقرا�س لنافذة ال�صيولة 

املتاأخرة بثالث نقاط.

تحقيق
دونالد  االأمريكي،  الرئي�س  اأمر 

ب�صاأن  حتقيق  ب��ب��دء  ت��رام��ب، 

ا�صتنادا  ال�����ص��ي��ارات  واردات 

ما   ، وط��ن��ي��ة  اع��ت��ب��ارات  اإىل 

ر�صوم  ف��ر���س  اإىل  ي���وؤدي  ق��د 

ترامب  وقال  جديدة.  جمركية 

اإن �صناعة ال�صيارات االأمريكية 

اإىل قوتنا  »اأمر حا�صم بالن�صبة 

كدولة«.

نقد طولي
اأول  اأول�����ص��رت  ب��ن��ك  ي�صتعد 

نقدية  اأوراق  لطرح  االأيرلندي 

بت�صميم طويل، وذلك يف املرة 

االأوىل من نوعها يف بريطانيا. 

االأوراق  طباعة  البنك  وب���داأ 

و   5 فئة  من  الطولية  النقدية 

10 جنيهات اإ�صرتلينية، والتي 
اأيرلندا  يف  ت��داول��ه��ا  �صيبداأ 

ال�صمالية العام املقبل.

كحول
اأط��ل��ق��ت ���رشك��ة ك��وك��اك��وال 

ل���ل���م�������رشوب���ات ال���غ���ازي���ة 

يف  االأول  الكحويل  م�رشوبها 

اليابان، بنكهة الليمون �صعيا 

جديدة.  اأ�صواق  اإىل  للو�صول 

وقد بداأت ببيع ثالثة اأ�صناف 

من امل�رشوبات الغازية بطعم 

الليمون مع حمتوى كحويل.

تجريم
على  املجرية  احلكومة  تعمل 

قانونية  ت�رشيعات  �صياغة 

املهاجرين  م�صاعدة  لتجرمي 

�صعيهم  يف  ال�رشعيني  غ��ري 

يتحدى  وبذلك  اللجوء،  لطلب 

رئ��ي�����س ال������وزراء امل��ج��ري 

ف��ي��ك��ت��ور اأورب�����ان االحت���اد 

االأوروبي.

مشاريع
قالت �رشكة برتونيت الهندية 

يف  الدخول  اإىل  ت�صعى  اإنها 

�رشاكة مع »فيد�س املحدودة« 

م�����ص��اري��ع  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 

امل�صال  الطبيعي  للغاز  قطر 

ذو  �صحيفة  نقلته  ما  ح�صب 

اكونوم�صيت تاميز الهندية.

تحالف
اأعلن ال�صيد اإيغور مورغولوف 

ن���ائ���ب وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 

وبكني  مو�صكو  اأن  الرو�صي، 

حتالف  ت�صكيل  نحو  ت�صريان 

يهدف  للطاقة  ا�صرتاتيجي 

ب���ني ج��م��ل��ة اأم�����ور اأخ����رى 

اأم��ن  تعزيز  يف  للم�صاهمة 

الطاقة العاملي.



فر�ص عمل

  فرص عمل 
اسبانيا

- �رشكة ا�صبانية متخ�ص�صة بالزراعة 

ال�صوق  بدخول  ترغب  النبات  وتطور 

اللبنانية عرب وكالء وجتار.

لالت�صال:

Viveros Adam
هاتف: +34667558734

info@viverosadam. :بريد الكرتوين

 com
www.viverosadam. :موقع الكرتوين

com

المانيا
بت�صدير  املانية متخ�ص�صة  - �رشكة 

توطيد  اىل  ت�صعى  املن�صوجات، 

عالقتها بتجار وموردين يف لبنان.

لالت�صال:

H.Hechking sohme
هاتف: +490256393980

Info@hecking- الكرتوين:  بريد 

suehme.de
www.hecking- الكرتوين:  موقع 

suehne.de

بت�صدير  متخ�ص�صة  املانية  �رشكة 
الكاكاو، تود اقامة �رشاكات مع جتار 

وموردين من لبنان.

لالت�صال:

BEAR Technology
هاتف: +49030306450980          

info@bear-gmbh. الكرتوين:   بريد 

de
www.bear-gmbh.  :موقع الكرتوين

de

اميركا
بت�صدير  متخ�ص�صة  امريكية  �رشكة 

اىل  ت�صعى  البناء،  ومواد  االخ�صاب 

يف  وموردين  بتجار  عالقتها  توطيد 

لبنان.

لالت�صال:

The Langdale Company
هاتف: +12293332577

Info@ الكرتوين:  بريد 

theLangdalecompany.com
www. الكرتوين:  موقع 

thelangdalecompany.com

 �رشكة امريكية متخ�ص�صة بوحدات 
توطيد  اىل  تتطلع  والتربيد،  التهوئة 

عالقتها بوكالء وموردين يف لبنان.

لالت�صال:

Marvair
هاتف: +12292733636

marvairsales@ الكرتوين:  بريد 

  airxcel.com
www.marvair.com :موقع الكرتوين

اوكرانيا
بت�صدير  متخ�ص�صة  اوكرانية  �رشكة 

�رشاكات  اقامة  تود  والبذور،  احلبوب 

مع م�صتثمرين وجتار يف لبنان.

لالت�صال:

Prestige - Dnipro
هاتف: +380661568268

prestige-dnipro@ الكرتوين:  بريد 

  ukr.net
www.prestige- الكرتوين:  موقع 

dneper.com.ua

ايطاليا
ب�صنع  متخ�ص�صة  ايطالية  �رشكة   -

بدخول  ترغب  واملناديل،  الو�صاحات 

ال�صوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.

لالت�صال:

Curling Collection
هاتف: +39037658499

Info@afmaglieria.it :بريد الكرتوين

www. الكرتوين:  موقع 

curlingcollection.it

ب�صنع  متخ�ص�صة  ايطالية  �رشكة 
الطاوالت  واغطية  ال�صحي  الورق 

عرب  اللبنانية  ال�صوق  بدخول  ترغب 

وكالء وجتار.

لالت�صال:

Velincart
هاتف: +390547660302

Info@velincart.com :بريد الكرتوين

www.velincart. الكرتوين:  موقع 

com

بولندا
بت�صدير  متخ�ص�صة  بولندية  -�رشكة 

بدخول  ترغب  واالملنيوم،  البال�صتيك 

ال�صوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.

لالت�صال:

 Amex-Baczek
هاتف: +48896486903

sekretariat@amex- :بريد الكرتوين

  baczek.pl
www.amex- الكرتوين:  موقع 

  baczek.pl

ب�صنع  متخ�ص�صة  بولندية  �رشكة 
توطيد  اىل  ت�صعى  وبالتغليف،  الورق 

عالقتها مع جتار وموردين يف لبنان 

لالت�صال:

Agropak
هاتف: +48486676333

agropak.biuro@ الكرتوين:  بريد 

  wp.pl
  www.agropoksc.eu :موقع الكرتوين

ب�صنع  متخ�ص�صة  بولندية  �رشكة 
ال�صوق  بدخول  ترغب  احلقائب، 

اللبنانية عرب وكالء وجتار 

لالت�صال:

Panato
هاتف: +48717351635

marketing@panato. :بريد الكرتوين

   org
  www.panato.org :موقع الكرتوين

روسيا: 
بت�صدير  متخ�ص�صة  رو�صية  -�رشكة 

بدخول  ترغب  واحلبوب،  الدواجن 

ال�صوق اللبناين عرب وكالء وجتار. 

لالت�صال:
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Resource Group of Companies
هاتف: +74957417021

   pr@gap-rs.ru :بريد الكرتوين

   www.gapresurs.ru :موقع الكرتوين

سويسرا
ب�صنع  متخ�ص�صة  �صوي�رشية  �رشكة 

احلديد، ترغب بدخول ال�صوق اللبنانية 

عرب وكالء وجتار. 

لالت�صال:

Baur metallbau
هاتف: +41447670136

info@ الكرتوين:  بريد 

   baurmetallbau.ck
www. الكرتوين:  موقع 

   baurmetallbau.ck

الصين
بت�صدير  متخ�ص�صة  �صينية  -�رشكة 

ال�صوق  بدخول  ترغب  املن�صوجات، 

اللبنانية عرب وكالء وجتار. 

لالت�صال:

 Sutex Group
هاتف: +8602584546922

    bgs@sutex.net.cn :بريد الكرتوين

   www.sutex.net.cn :موقع الكرتوين

ب�صنع  متخ�ص�صة  �صينية  �رشكة 

عالقتها  توطيد  اىل  ت�صعى  املطاط، 

بتجار وموردين من لبنان. 

لالت�صال:

Aotai Great Wall Rubber
هاتف: +861087604385

الكرتوين:  بريد 

   bjchangcheng@163.com
www. الكرتوين:  موقع 

   changcheng-xj.com

فرنسا
ب�صنع  متخ�ص�صة  فرن�صية  -�رشكة 

البال�صتيك، ترغب باقامة �رشاكة مع 

جتار وم�صوقني يف لبنان. 

لالت�صال:

 Team plastique
هاتف: +330240811944

www. الكرتوين:  موقع 

   teamplastique.com
-�رشكة فرن�صية متخ�ص�صة بت�صدير 

املواد الغذائية، ترغب بدخول ال�صوق 

اللبنانية عرب وكالء وجتار. 

لالت�صال:

 Tipiak
هاتف: +33240321125

  export@tipiak.fr :بريد الكرتوين

 www.tipiak.com :موقع الكرتوين

بت�صدير  متخ�ص�صة  فرن�صية  �رشكة 

ال�صوق  بدخول  ترغب  الزيوت، 

اللبنانية عرب وكالء وجتار. 

لالت�صال:

 Huilerie Cauvin
هاتف: +330466047181

contact@ الكرتوين:  بريد 

 huilecauvin.com
www.huilecauvin. :موقع الكرتوين

  com

مصر
-�رشكة م�رشية متخ�ص�صة بت�صدير 

اىل  ت�صعى   ، والفاكهة  اخل�رش  بذور 

يف  وموردين  بتجار  عالقتها  توطيد 

لبنان. 

لالت�صال:

 Elsaad Company
هاتف: +20842152319

www. الكرتوين:  موقع 

    elsaadcompany.com

ب�صنع  متخ�ص�صة  م�رشية  �رشكة 
املواد الكيميائية، تود اقامة �رشاكات 

مع جتار وموردين من لبنان. 

لالت�صال:

Dr. Ibrahim Hassan Group
هاتف: +20224722328

الكرتوين:  بريد 

Ibrahimhassangroup@hotmail.
 com

www. الكرتوين:  موقع 

  dribrahimhassangroup.wix.com

المجر
بت�صدير  متخ�ص�صة  جمرية  �رشكة 

ال�صاي واالع�صاب، تبحث عن �رشكاء 

ووكالء يف لبنان. 

لالت�صال:

Herbaria Zrt

هاتف: +362886700

Oxana.jenei@ الكرتوين:  بريد 

  herbaria.hu
www.herbaria.hu    :موقع الكرتوين

متخ�ص�صة  جمرية  �رشكة 
بتكنولوجيا التربيد ال�صناعي، ترغب 

وكالء  عرب  اللبنانية  ال�صوق  بدخول 

وجتار. 

لالت�صال:

Hutoepito
هاتف: +3637301070

   info@hutoepito.hu :بريد الكرتوين

www.hutoepito.    :موقع الكرتوين

  hu
الهند

بت�صدير  متخ�ص�صة  هندية  �رشكة 
املواد الزراعية، ترغب بدخول ال�صوق 

اللبنانية عرب وكالء وجتار. 

لالت�صال:

LNB ODIEX
هاتف: +917894665117

lnb.odiex@gmail. الكرتوين:  بريد 

   com

اليونان:
- �رشكة يونانية متخ�ص�صة بت�صدير 

مع  �رشاكات  اقامة  تود  البناء،  مواد 

جتار وموردين من لبنان. 

لالت�صال:

Stahl Weld
هاتف: +302105584515

info@stahlweld.gr   :بريد الكرتوين

www.stahlweld.    :موقع الكرتوين

  gr
ب�صنع  متخ�ص�صة  يونانية  �رشكة 

توطيد  اىل  ت�صعى  املفرو�صات، 

عالقاتها ب�رشكاء لبنانيني. 

لالت�صال:

Almeco
هاتف: +302310799466

Factory@almeco. الكرتوين:  بريد 

   gr
      www.almeco.gr  :موقع الكرتوين
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معار�ص وموؤتمرات

 مؤتمرات ومعارض في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 

Lebanon 2017 
الطاقة الهربائية 

البيال/ بريوت 

 IFP من تنظيم

من -26 2018/6/29 

Dream 2018  
Real Estate

البيال/ بريوت

Promofair من تنظيم

من 28/-6 2018/7/1

 االم والطفل 
 La Salleالرميلة

للمعار�س  الدويل  املركز  تنظيم  )من 

والرتفيه(

متوز 2018

 معرض بيروت للفن
البيال/ بريوت

  BAF Events من تنظيم

من -20 2018/9/23

Festival 2nd edition 
 مطاعم بيروت  

حمطة القطار- مار خمايل

  Hospitality services من تنظيم

من 9/28 – 2018/9/30

 اسبانيا/ مدريد 
)م�صتلزمات  لالطفال  الدويل  املعر�س 

االطفال (

)  Ifema( من تنظيم

:Email
Puericulturamadrid@ifema.es

Yachtclub- Beirut 
الويسكي والمشروبات
Hospitality services من تنظيم

ت�رشين االول 2018

   Vinifest - النبيذ 
Hippodrome – Beirut

  Eventions s.a.r.l من تنظيم

ت�رشين االول 2018

Autumn Shopping Fair 
 المنتجات االستهالكية

La Salleالرميلة- 

للمعار�س  الدويل  املركز  تنظيم  )من 

والرتفيه(

ت�رشين االول 2018

معرض الزفاف الملكي
الفوروم دو بريوت

 Wedding Mall من تنظيم

من -25 2018/10/29

  Wedding Folies 2018
البيال/ بريوت

)promofair)من تنظيم  
من 2018/11/4-1

UNIVEX 
الجامعات والتعليم 

La Salle الرميلة- 

من 2018/9/8-6

اسبانيا/مدريد
واالأحذيو  لالأزياء  الدويل  املعر�س 

واالإك�ص�صوارات 

)Ifema ( من تنظيم

للنعار�س  الدويل  املركز  تنظيم  )من 

والرتفيه(

ت�رشين الثاين 2018 

Beirut 7th edition 
بيروت للطبخ والتذوق  

البيال/ بريوت

  Hospitality services من تنظيم

من 2018/11/18/16

بيروت للشوكوال
البيال/ بريوت

 Hospitality services من تنظيم

من -16 2018/11/18

 Art of Living 2018 
المفروشات

الفوروم دو بريوت

  SPM Fair من تنظيم

ت�رشين الثاين 2018

 Techno Build 
 التقنيات للبناء

 La Salleالرميلة - 

للمعار�س  الدويل  املركز  تنظيم  )من 

والرتفيه(

كانون االول 2018

:Email
metropolis@ifema.es

من 2018/9/9-7

اسبانيا /مدريد
الأزياء  الدويل  التجاري  املعر�س 
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املجوهرات واك�ص�صواراتها 

)Ifema( من تنظيم

:Email
Bisutex@ifema.es

من 2018/9/16-12

اسبانيا /مدريد 
املعر�س الدويل ملن�صوجات املنازل 

) Caja Majica من تنظيم (

:Emal
clfontes@feriavalencia.com

من 2018/9/14-12

اسبانيا /برشلونة 
املعر�س الدويل للطاقة 

) firabarcelona من تنظيم(

 :Email
sales@gpexevent.com

من -17 2018/9/20

اسبانيا /فاليسا 
معر�س االنارة واملفرو�صات 

) Feria valancia من تنظيم(

:Email
feriavalancia@feriavalancia.com

من 2018/9/21-18

ايران /طهران 
للزراعة،  لل�25  الدويل  املعر�س 

البديلة  وال�صناعات  املاأكوالت 

واملت�صلة

)palar samaneh co من تنظيم(

املوقع االلكرتوين :

Wwwirounagrofoodfair.com
من 2018/7/2-6/29

ايران / طهران 
ال16للمطابخ،  الدويل  املعر�س 

ال�صباحة  احلمامات وال�صونا واحوا�س 

ومعداتها

 fahran int l trading & تنظيم  )من 

)Exhibition corp
www.titexgroup. : املوقع االلكرتوين

com
من 2018/7/13-10

ايران /طهران 
والرخام  لل�صرياميك  الدويل  املعر�س 

واالدوات ال�صحية 

 Association of ceramica من تنظيم

 tile Manufatureres
www.cerafair.  : االلكرتوين  املوقع 

com
من 2018/7/13-10

ايران/ طهران 
للحجارة،  العا�رش  الدويل  املعر�س 

التعدين ، االالت واملعدات املت�صلة نها

 stone Association of Iran من تنظيم

املوقع االلرتوين :

 www. Irsestonefaire.com 

من -19 2018/7/22 

ايطاليا/نابولي 
العامل  حول  جولة   – الدويل  احلدث 

واالكل  املو�صيقى  و�صماع  للرتفيه 

التقليد  ملعرفة  والتمتع  النبيذ  و�رشب 

والعادات يف بع�س دول العامل

) Fiera s.r.l( من نتظيم

من 2018/7/9-7

ايطاليا /ميالنو 
للمن�صوجات  االيطايل  املعر�س 

االوروبية

)SITEX S.P.A( من تنظيم

:Email
Info@medain.it

ايطاليا/بولونيا
املعر�س الدويل للمنتجات الطبيعية 

)belegnaFiere spa (من تنظيم

:Email
belegnafiere@pec.belegnafiere.it

من 2018/9/10-7

ايطاليا /فيرنزا
ادوات  للعطور،  الدويل  املعر�س 

التجميل والعناية باجل�صم 

)Pitti Imagine S.R.L( من تنظيم

:Email
info@pitti imagine.com

من 2018/9/16-14

ايطاليا/ميالنو
للديكور،  الدويل  التجاري  املعر�س 

واك�ص�صواراتها؟،  االزياء  املجوهرات، 

واأدوات  ال�صفر  ادوات  الهدايا،  احلدائق، 

الطاولة 

)Fiera Milano Spa ( من تنظيم

:Email
Fieramilano@fieramilano.it

من 2018/9/17-14

ايطاليا /ميالنو 
املعر�س الدويل للب�صائع اجللدية 

)Aimpes Servizi SRL( من تنظيم

:Email
segretavia@mipel.it
من 2018/9/19-16

ايطاليا/ميالنو
املعر�س الدويل لالأحذية 

)A.N.C.I Servizi SRL( من تنظيم

:Email
info@micamaonline.com

من 2018/9/19-16

ايطاليا/ميالنو
املعر�س الدويل للب�صائع اجللدية 

) Aimpes servizi srl ( من تنظيم

:Email
Segretaria@mipel.it
من -16 2018/9/19

ايطاليا/ميالنو
اجلاهزة  للمبلو�صات  الدويل  املعر�س 

اجللدية  امللبو�صات  الفراء،  من 

واك�ص�صواراتها

)Mifur( من تنظيم

:Email
administration@mifur.com

من 2018/9/24-21

تركيا /اسطنبول 
املعر�س الدويل لاللكرتونيات املنزلية 

)مركز املعار�س يف ا�صطنبول (

من -20 2018/6/23
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 فلل جاهزة وعقارات مفرزة للبيع 

على �صفوح اأرز عني زحلتا - نبع ال�صفا

الموقع:
منطقة  يف  امل�رضوع  يقع 

عني زحلتا فوق اأعلى مرتفعات 

جبل لبنان امل�صهورة مبناخها 

وغابات  ومياهها  ومناظرها 

بالقرب  اجلميلة  �صنوبرها 

االأرز  غابات  اأكرب  اأهم  من 

التاريخية.

مميزات الموقع:
التجاور مع حممية اأرز ال�صوف والتي ت�صم غابتي 

اأرز عني زحلتا واأرز الباروك.

القرب من �صالالت ومطاعم نبع ال�صفا والباروك

القرب من منطقة بيت الدين ودير القمر

القرب من امل�صاريع ال�صياحية على �صاطئ الدامور

بجوار نادي الفرو�صية يف عني زحلتا 








رة
اد

ــ
ــ

ة ن
يــــ

�ض ا�صتثمار
 للمراجعة: فـــر

هاتف: 828358 3 961



كيف سيدوزن المصرف المركزي
التحديات التي تواجه لبنان؟

ال ميكن النظر اإىل طبيعة اال�صتقرار الن�صبي يف لبنان رغم املماحكات الداخلية، واالأزمات االأمنية اخلرجية املحيطة به، من دون 

االأخذ يف االعتبار دور امل�رشف املركزي يف تثبيت هذا اال�صتقرار الن�صبي، وال�صري متعرجًا بني خطوط االأزمات هذه.

ال �صّك اأن حاكم م�رشف لبنان، ريا�س �صالمة، جنح يف االختبارات التي واجهها للمحافظة على الثبات النقدي. واليوم يواجه 

يات تتمثّل باإرتفاع اأ�صعار الفوائد العاملية، اإرتفاع اأ�صعار النفط والعقوبات على حزب اهلل. فما هي الطرق 
ّ
هذا امل�رشف ثالثة حتد

التي �صي�صتخدمها لتخّطي هذه التحديات؟

العاملية  الفوائد  اأ�صعار  ارتفاع  االأف�صل ملعاجلة  ال�صبل  ة ونبحث يف 
ّ
اللبنانية م�صتقر »اللرية  اأن  �صالمة  اأكد  املا�صي،  اأيار  منذ 

 من املعلومات والتحديات التي يواجهها م�رشف لبنان يف مهمته، ومنو 
ّ
واأ�صعار النفط«. هذا الت�رشيح امُلقت�صب يحوي على كم

الودائع يف امل�صارف اللبنانية عامة.

امُلتبعة من قبل م�رشف لبنان. واأحد  النقدية  ال�صيا�صة  اأ�صا�صيا على جناح  اللبنانية موؤ�رّشا  الودائع يف امل�صارف  ويعترب منو 

عوامل جناح ا�صتمرار منو الودائع يف امل�صارف اللبنانية بقاء �صيا�صة الفائدة التي يتبعها م�رشف لبنان والتي ُتعترب اأعلى من 

نظرياتها االأمريكية واالأوربية ولكّنها اأدنى من نظرياتها يف الدول التي تتمّتع بالت�صنيف االإئتماين نف�صه للبنان.

ي اإىل جلم اال�صتثمارات. اإال اأن 
ّ
�صكلة من ناحية اأن اأي رفع للفوائد يف لبنان قد يوؤد

ُ
ا يطرح م

ً
ا اإن ارتفاع اأ�صعار الفائدة عاملي

ً
نظري

احلقيقة على االأر�س خُمتلفة على �صعيدين:

اأواًل: اال�صتثمارات �صعيفة يف لبنان حتى حني كانت اأ�صعار الفائدة اأقّل من االأن.

ك االأ�صا�صي للفوائد يف العامل نظراً اإىل اأنها املركز املايل 
ّ
ثانيًا: اإن رفع الفائدة يف الواليات امُلتحدة االأمريكية والتي ُتعترب املحر

ظهر عافيته الكاملة حتى 
ُ
االأول، لن يتخّطى الواحد اإىل الواحد ون�صف باملئة يف االأعوام املقبلة بحكم اأن االإقت�صاد االأمريكي مل ي

�صّكل من دون اأدنى �صّك عامل جلم لنمو االإقت�صاد االأمريكي، وبالتايل فاإن م�رشف لبنان 
ُ
ال�صاعة. كما اأن اإرتفاع اأ�صعار النفط �صي

�صيجد نف�صه اأمام عملية »دوزنة« الأ�صعار الفائدة ولن تكون هناك �رشورة اإىل هّز االقت�صاد من خالل رفع كبري للفائدة. وتبقى 

ال�صعوبة يف اإيجاد امل�صتوى املنا�صب.

ا اإىل رفع 
ً
ي حتم

ّ
زمًنا يوؤد

ُ
ي اإىل رفع االأ�صعار وهذا االإرتفاع اإذا اأ�صبح م

ّ
املعروف يف االإقت�صاد اأن اإرتفاع اأ�صعار النفط يوؤد

. وهذا الت�صخم له مفعوالن على االإقت�صاد اللبناين يف �صيغته احلالية:
ّ
الت�صخم

كن احل�صول على منو اإقت�صادي من دون م�صتوى ت�صخم 
ُ

اأواًل: هناك حاجة اإىل بع�س الت�صخم من ناحية اأنه ال مي

ا اإىل اأن امل�صتوى احلايل 
ً
ل املزيد من الت�صخم نظر

ّ
منا�صب. وبالنظر اإىل الت�صخم اليوم، نرى اأن م�صتوياته تتحم

يبقى يف حدود ال� %2.5. وهذا يعني اأن ن�صبة ت�صخم يف حدود ال� %3 هي ن�صبة موؤاتية للنمو االإقت�صادي.

ي اإىل �صغوطات على �صعر �رشف اللرية اللبنانية وهذا يعني اأن على م�رشف لبنان 
ّ
ثانيًا: الت�صخم �صيوؤد

لبنان، طبًقا ملا ورد  الفائدة يف  اأن عملية دوزنة الأ�صعار  اإال  ال�صغوطات.  التدّخل المت�صا�س هذه 

اإيجاد  لبنان  م�رشف  على  يبقى  وبالتايل  ال�صغوطات  هذه  المت�صا�س  كافية  �صتكون  اأعاله، 

ا وتاأثري 
ً
امل�صتوى املالئم الأ�صعار الفائدة ب�صكل ي�صمح بامت�صا�س تاأثري رفع الفائدة عاملي

ارتفاع اأ�صعار النفط.

هذه  تطبيق  لتزمًا 
ُ
م لبنان  م�رشف  دام  وما  اهلل  حزب  على  االإقت�صادية   العقوبات 

العقوبات، فلن تكون هناك من تداعيات اقت�صادية ومالية. امُل�صكلة هي يف الئحة 

ا 
ً

العقوبات وهذا االأمر �صتكون له تداعيات اقت�صادية ومالية حقيقية خ�صو�ص

لبنان  بني  التجاري  التبادل  ا  اأي�صً ولكن  امُلغرتبني  حتاويل  �صعيد  على 

والعامل؟

مواجهة  على  لبنان  م�رشف  قدرة  مدى  عن  ال�صوؤال  طرح 
ُ
ي وهنا 

تداعيات هذه العقوبات؟
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تحقيق

ال�صيا�صية  التحديات  �صل�صلة  تفلح  مل 

واالأم���ن���ي���ة ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د امل��ح��ل��ي، 

منذ  املتوا�صلة  االإقليمية  وال�صغوطات 

اأزم���ات  ارت����دادات  بفعل   2011 ال��ع��ام 

ال��ق��ط��اع  دور  تقلي�س  يف  امل��ن��ط��ق��ة 

اإذ  االإقت�صادي،  ال�صعيد  على  امل�رشيف 

خالل  اللبناين  امل�رشيف  القطاع  حافظ 

معقولة  من��و  ن�صب  على   2017 ال��ع��ام 

بالرغم من االأو�صاع ال�صيا�صية واالأمنية 

اإ�صافة  واإقليميًا،  داخليًا  امل�صتقرة  غري 

اإىل ال�صغوطات اخلارجية عليه.

وا���ص��ت��م��ر ارت���ف���اع االأم�����وال اخل��ا���ص��ة 

للم�صارف التجارية العاملة لتواكب منو 

املوجودات، نظراً الأهمية هذه الر�صاميل 

املختلفة  املخاطر  من  القطاع  حلماية 

ووا�صلت  القطاع  لها  يتعر�س  ال��ت��ي 

وغري  املقيم  اخلا�س  للقطاع  الت�صليفات 

املقيم رغم بطء احلركة االقت�صادية يف 

البالد وحال عدم اال�صتقرار يف املنطقة.

بالعمالت  الت�صليفات  ن�صبة  وانخف�صت 

بهذه  ال��ودائ��ع  اإىل  قيا�صًا  االأج��ن��ب��ي��ة 

الت�صليفات  ارت��ف��اع  مقابل  ال��ع��م��الت 

باللرية اللبنانية. وبقي القطاع امل�رشيف 

حموراً رئي�صيًا للقطاع العام رغم تراجع 

كما  العام2017.  يف  الت�صليفات  ه��ذه 

لدى  التجارية  امل�صارف  ودائع  اأرتفعت 

من   %  5،4 بن�صبة  املر�صلة  امل�صارف 

اإجمايل املوجودات ، كما ارتفعت ودائع 

امل�صارف لدى م�رشف لبنان.  

عن  امل�صارف  جمعية  لتقرير  ووفقًا   

العام  نهاية  يف  امل�����رشيف،  الن�صاط 

م��وج��ودات  اإج���م���ايل  و���ص��ل   ،2017
امل�����ص��ارف ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 

مليار   331433 ي��وازي  ما  اإىل  لبنان 

 ) دوالر  مليار   219،9 يعادل  )ما  لرية 

307999 مليار لرية )ما يعادل  مقابل 

204،3 مليارات دوالر( يف نهاية العام 
2016. وعليه تكون هذه املوجودات قد 
%يف   7،6 قدرها  جيدة  بن�صبة  ازدادت 

العام 2017 وبقيمة توازي 15،6 مليار 

 9،9 ن�صبتها  اأعلى  زيادة  مقابل  دوالر 

يف  دوالر  مليار   18،3 تعادل  %وقيمة 
العام الذي �صبق.

التطورات  �صوء  يف  التباطوؤ  ه��ذا  ج��اء 

ت�����رشي��ن  احل��ا���ص��ل��ة يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

النشاط المصرفي في عام 2017 .. الودائع ترتفع 3.9 % والتسليفات 5.5 %
المصارف تتحّدى عدم االستقرار والضغوطات .. وتنمو
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با�صتقالة  متثلت  وال��ت��ي  الثاين2017، 

رئي�س احلكومة لفرتة زمنية وجيزة قبل 

وحجم  طبيعة  واإخ��ت��الف  عنها  العودة 

بني  املنفذة  املالية  الهند�صة  عمليات 

العامني 2016 و2017.

نهاية  بني  احل�ص�س  مقارنة  وتظهر 

خا�س  بنوع  و2017   2016 العامني 

القطاع  ودائ��ع  ح�صة  ن�صبة  اإرت��ف��اع 

نهاية  يف   %  62،9 من  املقيم  اخلا�س 

العام 2016 اإىل 60،7 % يف نهاية العام 

غري  اخل��ا���س  القطاع  وح�صة   2017
% مقابل   16،0 اإىل   %  16،6 املقيم من 

االأخ���رى  املطبوعات  ن�صبة  اإرت��ف��اع 

اأن  علمًا  تباعًا،   %  9،2 اإىل   %  6،5 من 

اآيار  منذ  تزداد  بداأت  املطلوبات  هذه 

العمليات  نتيجة  خا�س  بوجه   2016
لبنان مع  التي نفذها م�رشف  املالية 

وا�صتمر  املذكور،  العام  امل�صارف  يف 

اأرتفاعها يف العام 2017، وحتديداً يف 

الربع االأخري منه اأي�صًا لل�صبب ذاته . 

الودائع
 2017 العام  نهاية  اأنه يف  التقرير  وذكر 

ت�صمل  وال��ت��ي  ال��ودائ��ع،  ق��اع��دة  و�صلت 

وغري  املقيم  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ودائ���ع 

القطاع  موؤ�ص�صات  بع�س  وودائع  املقيم 

العام، اإىل 260745 مليار لرية )ما يعادل 

166،4 مليار دوالر( يف نهاية العام 2016 
ازدادت  قد  ال��ودائ��ع  ه��ذه  تكون  وبذلك 

بن�صبة معتدلة بلغت 3،9 % وبقيمة توازي 

6،6 مليارات دوالر يف العام 2017 مقابل 
زيادة اأعلى بلغت ن�صبتها 7،4 % وعادلت 

العام  يف  دوالر  مليار   %  11،4 قيمتها 

اإىل  التباطوؤ من جهة  2016، ويعزى هذا 
التي ن�صاأت يف ت�رشين  ال�صيا�صية  االأزمة 

خروج  منها  نتج  والتي   2017 الثاتي 

ولو حمدود للودائع ومن جهة اأخرى اإىل 

التي  املالية  العمليات  طبيعة  اختالف 

 2016 نفذها م�رشف لبنان يف العامني 

و2017 كما اأ�رشنا اأعاله.

بلغت   ،2017 االأول  كانون  نهاية  ويف 

ح�صة ودائع القطاع اخلا�س املقيم 77،2 

القطاع  وح�صة  الودائع  اإجمايل  من   %
اخلا�س غري املقيم 20،3 % وتلك العائدة 

% وجتدر االإ�صارة اإىل   2،5 للقطاع العام 

اأن الودائع تت�صمن �صهادات االإيداع التي 

ت�صدرها امل�صارف.

تتميز الودائع امل�رشفية بكون غالبيتها 

ح�صابات ادخار)اأكرث من 80 % ( ويقارب 

معدل اآجال الودائع باللرية حاليًا اأربعة 

 . النقدية  ال�صلطات  اإىل  ا�صتناداً  اأ�صهر، 

ونتج منو جمموع الودائع يف العام 2017 

%من ودائع  76و3  بوجه خا�س وبن�صبة 

 2016 العام  املقيمني، �صاأنها تقريبًا يف 

.)% 76،6(

بح�صب  الودائع  منو  توزع  تفا�صيل  ويف 

امل��ح��ررة  ال��ودائ��ع  اأن  يت�صح  العملة، 

العام  % يف   4،1 بن�صبة  باللرية تراجعت 

%يف   5،1 بن�صبة  ارتفاعها  مقابل   2017
الودائع  ازدادت  فيما  �صبق  ال��ذي  العام 

% مقابل   8،4 بالعمالت االأجنبية بن�صبة 

ارتفاعها بن�صبة 8،8 % يف الفرتتني على 

عمليات  ح�صول  اإىل  ي�صري  ما  التوايل، 

عام  يف  ال��دوالر  اإىل  اللرية  من  حتويل 

يف  خ��ا���س  ب�صكل  ت��رك��زت  وق��د   2017
ت�رشين الثاين، بقدر اأقل يف االأ�صهر االأوىل 

ارتفعت  عليه  بناء   . املذكورة  ال�صنة  من 

ن�صبة الدولرة لودائع القطاع اخلا�س من 

65،8 % يف نهاية العام 2016 اإىل 68،7 
املعدل  وه��و   2017 العام  نهاية  يف   %

االأعلى منذ ع�رش �صنوات.

من جهة اأخرى، ترتكز الودائع امل�رشفية 

يف مدينة بريوت و�صواحيها اإذ ا�صتقطبت 

هذه املنطقة حواىل 68،7 % من الودائع 

 2017 اأي���ل���ول  ن��ه��اي��ة  يف  االإج��م��ال��ي��ة 

موزعة على 47،7 % من العدد االإجمايل 

 %  31،3 ن�صبة  تعود  للمودعني، يف حني 

من الودائع اإىل املناطق االأخرى وتتوزع 

ما  املودعني،  جمموع  من   %  52،3 على 

بني  الوديعة  م�صتوى  اختالف  على  يدل 

بريوت و�صواحيها واملناطق االأخرى.

األموال الخاصة
للم�صارف  اخلا�صة  االأم���وال  وتوا�صل 

ارتفاعها  لبنان  يف  العاملة  التجارية 

اإىل  و�صلت  اإذ  امل��وج��ودات  منو  لتواكب 

28831 مليار لرية ) ما يعادل 19،1 مليار 
مقابل   2017 العام  نهاية  يف  دوالر( 

27497 مليار لرية )ما يقابل 18،2 مليار 
لت�صجل   ،2016 العام  نهاية  يف  دوالر( 

% مقابل زيادة   4،9 بذلك زيادة ن�صبتها 

اأعلى ن�صبتها 9،4 % يف العام 2016، ويف 

نهاية كانون االأول 2017 �صّكلت االأموال 

امليزانية  اإجمايل  من   %  8،7 اخلا�صة 

)8،9 %  يف نهاية العام 2016 ( و31،7 % 

اخلا�س  للقطاع  الت�صليفات  اإجمايل  من 

)31،9 % يف نهاية العام 2016(، وتعترب 

ه���ذه امل��ع��دالت ج��ي��دة ب��امل��ق��ارن��ة مع 

مثيالتها يف عدد كبري من الدول االأوربية 

املتقدمة.

توؤمن  التي  الودائع  قاعدة  اإىل  فاإ�صافة 

العام  للقطاعني  التمويلية  االحتياجات 

امل�رشيف  ال��ق��ط��اع  يتمتع  واخل��ا���س، 

بالقدرة على ا�صتقطاب املزيد من املوارد 

بها  يحظى  التي  الثقة  اإىل  نظراً  املالية 

تتركز الودائع المصرفية في 

مدينة بيروت وضواحيها إذ 

استقطبت هذه المنطقة 

حوالى 68,7 % من الودائع 

اإلجمالية في نهاية أيلول 

2017
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لدى امل�صتثمرين يف لبنان واملنطقة على 

ال�صائدة  االقت�صادية  االأحوال  من  الرغم 

تلقي  التي  ال�صعبة  االإقليمية  واالأو�صاع 

بثقلها على لبنان.

ويف نهاية اأيلول 2017 بلغ معدل املالءة 

يف القطاع 15،77 % ح�صب بازل ا�صتناداً 

اإىل م�رشف لبنان.

اأهمية  اإن للر�صاميل  اإىل   وجتدر االإ�صارة 

التي  املختلفة  املخاطر  من  احلماية  يف 

الثقة  زيادة  ويف  امل�رشف  لها  يتعر�س 

الزبائن  حماية  يف  كما  با�صتمراريته، 

واالقت�صاد  امل�صاهمني  و  واملوظفني 

من  املزيد  الر�صاميل  ومتنح  عام.  بوجه 

القوة واملرونة يف تنفيذ التو�صع الداخلي 

واخلارجي على �صعيد االنت�صار واالأعمال 

لذلك عمدت امل�صارف اإىل تو�صيع قاعدة 

الر�صاميل  من  تكونت  التي  ر�صاميلها 

اجلديدة التي جذبتها من امل�صتثمرين يف 

لبنان واخلارج.

توظيفات القطاع المصرفي
م�رشف  ل��دى  امل�صارف  ح�صة  تابعت 

من   %  47،0 اإىل  لت�صل  ارتفاعها  لبنان 

اإجمايل التوظيفات يف نهاية عام 2017 

 ،2016 ال��ع��ام  نهاية  يف   %  43 مقابل 

الت�صليفات  ح�صة  ا�صتمرت  املقابل  يف 

للقطاع العام يف الرتاجع لت�صل اإىل 14،5 

 17،0 مقابل   2017 العام  نهاية  يف   %
ح�صة  وكذلك   2016 العام  نهاية  يف   %
املوجودات اخلارجية التي بلغت 10،7 % 

مقابل 11،3 % كما تراجعت قلياًل ح�صة 

اخلا�س  للقطاع  املمنوحة  الت�صليفات 

% وذلك   25،0 % مقابل   24،6 املقيم اإىل 

يف التاريخني املذكورين على التوايل.

للقطاع  املمنوحة  الت�صليفات  و�صلت 

اخلا�س املقيم وغري املقيم اإىل ما يوازي 

كانون  نهاية  يف  ل��رية  مليار   90930
 86198 يقارب  ما  مقابل   2017 االأول 

ل 
ّ
مليار لرية يف نهاية العام 2016 لت�صج

مماثل  وهو   % ن�صبته5،5   منواً  بالتايل 

 ،2016 ع��ام  يف  املحقق  منوها  ملعدل 

اأن هذا املعدل هو االأدنى مما كان  علمًا 

،عاك�صًا  �صبقت  التي  ال�صنوات  يف  عليه 

يف  ال�صعيف  االأقت�صادي  النمو  م�صتوى 

يف  ومقبواًل  جيداً  يبقى  ذلك  مع  لبنان، 

البالد  يف  االأقت�صادية  احلركة  بطء  ظل 

وقد   . املنطقة  يف  اال�صتقرار  عدم  وحال 

�صّكلت الت�صليفات يف القطاع اخلا�س غري 

منها  كبري  قي جزء  تتعلق  والتي  املقيم 

لبنانيني  اأعمال  بتمويل م�صاريع لرجال 

العربية  ال���دول  �صيما  وال  اخل���ارج،  يف 

واالأفريقية، 10،2 % من اإجمايل ت�صليفات 

 2017 العام  نهاية  يف  اخلا�س  القطاع 

مقابل 10،7 % يف نهاية العام 2016 .

العام  يف  امل�����ص��ارف  ا�صتمرت  وه��ك��ذا 

املن�رشم بتمويل القطاع اخلا�س املقيم 

بكلفة  وموؤ�ص�ص�صات  اأف��راداً  املقيم،  وغري 

مقبولة ترتاوح بني 7_8 % يف املتو�صط 

والآج��ال  االأجنبية  وبالعمالت  باللرية 

املطلوب  االأن�صطة  طبيعة  م��ع  تتالئم 

للقطاع  الت�صليفات  قاربت  وقد  متويلها 

من   %  103 ي��وازي  ما  املقيم  اخلا�س 

 2017 العام  نهاية  يف  االإجمايل  الناجت 

مع  مقارنة  مرتفعة  الن�صبة  هذه  وتعترب 

مثيلتها يف العديد من الدول النا�صئة.

ن�صبة  اأن��خ��ف�����ص��ت  اأخ����رى  ن��اح��ي��ة  م��ن 

الت�صليفات بالعمالت االأجنبية قيا�صًا اإىل 

 36،9 اإىل  لت�صل  العمالت  بهذه  الودائع 

مقابل   2017 االأول  كانون  نهاية  يف   %
 ،2016 االأول  كانون  نهاية  % يف    38،8
الت�صليفات باللرية  ا�صتمرت ن�صبة  يف ما 

 33،2 ح��واىل  اإىل  لت�صل  االأرت��ف��اع  يف 

%يف   28،2 مقابل   2017 نهاية  يف   %
اأرتفاع  نتيجة  ذل��ك  وج��اء   2016 ع��ام 

حني  يف  االأجنبية  بالعمالت  ال��ودائ��ع 

تراجعت الودائع باللرية بفعل التحوالت 

 ،2017 الثاين  ت�رشين  يف  ح�صلت  التي 

الودائع  اإىل  الت�صليفات  ن�صبة  وتبقى 

اإىل  اإ���ص��ارة  يف  ل��ب��ن��ان،  يف  منخف�صة 

يتمتع  التي  املرتفعة  ال�صيولة  معدالت 

واإىل  اللبناتي  امل�����رشيف  القطاع  بها 

حجم االدخار الوطني)مقيم وغري مقيم ( 

االأ�صتيعابية  القدرة  اإىل  املرتفع بالن�صبة 

لالإقت�صاد الوطني.

وتراجعت ت�صليفات امل�صارف املمنوحة 

للقطاع العام اإىل ما يوازي 48163 مليار 

لرية يف نهاية 2017 مقابل 52344 مليار 

لرية يف نهاية 2016، اي بن�صبة 8 % وهي 

�صبيهة بن�صبة تراجعها يف العام 2016.

التجارية  امل�صارف  حمفظة  وانخف�صت 

من �صندات اخلزينة باللرية اللبنانية من 

28936 مليار لرية يف نهاية العام 2016 
اىل 26556 ملياراً يف نهاية العام 2017، 

اجلديدة  االإكتتابات  اأن  اإىل  ي�صري  م��ا 

كانت دون اال�صتحقاقات. ويف ما يخ�س 

ب�صندات  التجارية  امل�صارف  حمفظة 

من  بدورها  انخف�صت  فقد  اليوروبندز، 

15383 مليون دوالر يف نهاية  2016 اإىل 
14178 مليونًا يف نهاية العام 2017.

العام  نهاية  يف  ت 
ّ
ا�صتقر لذلك،  نتيجة 

امل�رشفية  الت�صليفات  ح�صة   2017
من   %  55.6 على  باللرية  العام  للقطاع 

اإجمايل الت�صليفات للقطاع العام وح�صة 

الت�صليفات بالعمالت االأجنبية على 44.4 

%، �صاأنهما يف نهاية العام 2016.

تابعت حصة المصارف لدى 

مصرف لبنان ارتفاعها لتصل 

إلى 47,0 % من إجمالي 

التوظيفات في نهاية عام 

2017 مقابل 43 % في نهاية 

العام 2016
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 يالحق كابو�س انهيار �صعر �رشف اللرية 

اللبنانية اللبنانيني ، بني اأزمة واأخرى ، 

هذه  تداعيات  عا�صوا  ان  �صبق  والذين 

املا�صي،  القرن  ثمانينيات  يف  االأزم��ة 

حيث ارتفع �صعر الدوالر من 3.43 لريات 

لبنانية لكل دوالر عام 1980 اإىل 16.41 

 2825 اإىل   1992 لي�صل عام   ،1985 عام 

لرية لبنانية.

امل�صتمرة  التاأكيدات  من  الرغم  وعلى 

�رشف  �صعر  متنع  كثرية  عوامل  بوجود 

انحداري،  منحى  اأي  �صلوك  من  اللرية 

كبرية  قابلية  اللبنانيني   عند  تبقى 

اإىل  نظراً  »الرتهيبات«  ه��ذه  لت�صديق 

اقت�صاٍد  ظل  يف  بالدولة  الثقة  اإن��ع��دام 

متهاٍو وهزيل يعاين من مديونية كبرية 

تت�صخم رويداُ رويداً.

توّقع  قد  ال��دويل  النقد  �صندوق  وك��ان 

قوية  اللبنانية  باللرية  الثقة  تبقى  اأن 

اللرية  ���رشف  �صعر  ثبات  ي�صتمر  واأن 

االحتياطات  بف�صل  وذلك  الدوالر،  اأمام 

لدى  االأجنبية  العمالت  م��ن  املرتفعة 

امل�رشيف  النظام  وقوة  لبنان،  م�رشف 

وااللتزام الوثيق للمودعني. واأ�صار اإىل اأن 

ال�صلطات النقدية متّكنت من احلفاظ على 

 ،1999 العام  منذ  ال�رشف  �صعر  ا�صتقرار 

خالل  النمو  يف  ت 
ّ
ا�صتمر ال��ودائ��ع  واأن 

االأمنية  وال�صدمات  ال�صيا�صية  االأزم��ات 

ال�صابقة، مبا فيها اغتيال رئي�س الوزراء 

2005، واحلرب  رفيق احلريري يف العام 

وال�صلل   ،2006 العام  يف  االإ�رشائيلية 

اأيار  من  ا�صتمر  ال��ذي  االأخ��ري  ال�صيا�صي 

2014 حتى ت�رشين االأول 2016.
عجاقة  جا�صم  االقت�صادي  اخلبري  ولفت 

ال��ل��رية  ان��ه��ي��ار  ع��ن  »احل��دي��ث  اأن  اإىل 

حممية  »اللرية  اأن  يوؤكد  وهو  هرطقة«، 

اأن  حتى  ميكن  وال  وق��ان��ون��ي��ًا،  ماليًا 

وا�صحًا  ب��دا  وه��ذا  ل��اله��ت��زاز.  �س 
ّ
تتعر

خالل اأزمة ا�صتقالة رئي�س احلكومة �صعد 

احلريري«.

اإىل  يعود  االأ�صا�صي  »ال�صبب  اأن  واعترب 

م�رشف  يف  مرتفعة  احتياطات  وج��ود 

لبنان تقدر ب�44 مليار دوالر، تفقد القدرة 

يف  املالية  قوته  بلغت  مهما  كان  الأي 

الوقوف بوجه اللرية ».

م�رشف  حاكم  »خ��ربة  اأن  على  د 
ّ
و���ص��د

لته 
ّ
لبنان ريا�س �صالمة القوية والتي خو

مركزي  م�رشف  حاكم  اأه��م  يكون  اأن 

بالقطاع  االإم�صاك  له  تتيح  العامل  يف 

اإجراء  مينع  ما  حديد،  من  بيد  امل�رشيف 

اأي حتويالت من اللرية اإىل الدوالر ب�صكل 

ع�صوائي«.

اال�صتثمارية  »ال�صناديق  اأن  واع��ت��رب 

الكبرية يف اخلارج كانت �صتبقى م�صدر 

لهم  البع�س  نف�س  لت 
ّ
�صو ما  اإذا  خوف 

الت�صلية بالعملة اللبنانية، لوال اأنه جرى 

و�صع قوانني جتعل كل م�رشف مركزي 

هو امل�صوؤول عن اإ�صدار عملته، ما يعني 

تتمتع  التي  ال�صناديق  ه��ذه  حتى  اأن��ه 

عليها  بعدائيتها  وتعرف  هائلة  ب�صيولة 

ما  اإذا  امل��رك��زي  امل�رشف  عرب  امل��رور 

اأرادت �رشاء اللرية اللبنانية«.

الثبات عنوان األمان
هدفًا  اللبنانية  ال��ل��رية  ث��ب��ات  ويعترب 

يحظى  لبنان  يف  وم�صتمراً  ا�صا�صيًا 

الثبات  فهذا  االأط���راف.  جميع  باإجماع 

مبحافظته  االإقت�صادي  للنمو  رك��ي��زة 

ولال�صتقرار  مقبولة،  فوائد  بنية  على 

ال��ق��درة  على  مبحافظته  االج��ت��م��اع��ي 

كلبنان  بلد  يف  اللرية  فثبات  ال�رشائية. 

اال�صتهالك  على  مواطنيه  رفاهية  تعتمد 

مكونًا  ال�رشف  �صعر  من  يجعل  االأجنبي 

اقت�صاديًا اأ�صا�صيًا. فا�صترياد لبنان الأكرث 

اال�صتهالكية  حاجاته  م��ن   80% م��ن 

يحتم  الكايف  املحلي  االإنتاج  غياب  يف 

تاأمني عمالت اأجنبية لدفع ثمن الب�صائع 

واخلدمات امل�صتوردة. ومع تدهور قيمة 

وحتديداً  االأخ��رى  العمالت  اأم��ام  اللرية 

اأنف�صهم  اللبنانيون  �صيجد  ال����دوالر، 

يدفعون قيمة اأغلى للب�صائع امل�صتوردة.

وفقًا لعجاقة »اأي اهتزاز يف �صعر �رشف 

اللرية مقابل الدوالر �صيلحق باللبنانيني 

اأ�رشاراً كبرية وال �صيما اأن اأكرث من 750 

األف �صخ�س يف لبنان يقب�صون مداخيلهم 

باللرية اللبنانية«.

�رشف  �صعر  ثبات  يف  »االأه��م  ان  وراأى 

اللرية هو احلفاظ على قيمة املمتلكات، 

على  ق��ادر  دول��ة  اأي  يف  �صخ�س   ف��اأي 

لكن  االأجنبية  بالعملة  اأ�صول  امتالك 

اإن  اإذ  الوطنية،  العملة  يبقى  االأ�صا�س 

القوانني تن�س على اأن العمليات ال�رشائية 

ما  الوطنية،  بالعملة  اال  تتم  ان  ال ميكن 

يعني ان احلفاظ على اللرية يعني احلفاظ 

على املمتلكات وهذا هو االأ�صا�س«.

د على اأن »ا�صتقرار �صعر �رشف اللرية 
ّ
و�صد

اال�صتثمارات،  جذب  يف  اأ�صا�صي  عن�رش 

يف  اال�صتثمار  م�صتثمر  الأي  ميكن  فال 

نرى  ولهذا  عملة  ثبات  فيه  يوجد  ال  بلد 

ثبات  ع��دم  من  تعاين  التي  البلدان  اأن 

إحتياطات مصرف لبنان تمنع أيًا كان من الوقوف في وجه الليرة
سالمة يضمن »سالمة« لبنان
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معدالت  ت�صهد  ال  عملتها  ���رشف  �صعر 

يجذب  »ما  اأن  واأو�صح  عالية«.  ا�صتثمار 

الفوائد  قبل  لبنان  اإىل  امل�صتثمرين 

فارتفاع  ال��ل��رية.  ثبات  ه��و  املرتفعة، 

العملة  تكن  مل  اإذا  �صيئًا  يعني  ال  الفوائد 

ثابتة«.

رياض سالمة .. الضمانة
اأمام  اللرية  �رشف  �صعر  يتغري  اأن  ميكن 

اإذا  اأ�صا�صي  ب�صكل  االأجنبية  العمالت 

ت ظروف العر�س والطلب يف اأ�صواق 
ّ

تغري

العملة  قيمة  تنخف�س  وبالتايل  القطع. 

االأجنبية  العمالت  �صح  املحلية يف حال 

وازدياد الطلب عليها، اإال يف حال تدخل 

طرف ثالث يف �صوق القطع. وهنا تكمن 

اأهمية م�رشف لبنان الذي يتدخل بائعًا 

احلفاظ  بغية  بحوزته،  اأجنبية  عمالت 

على �صعر متدٍن لتلك العمالت اأمام اللرية. 

م�رشف  حاكم  وجود  »اأن  عجاقة  وراأى 

لبنان ريا�س �صالمة هو اإحدى ال�صمانات 

ر�صيد  فعلى  اللرية،  �رشف  �صعر  لثبات 

ريا�س �صالمة اأكرث من 23 �صنة من ثبات 

واغتيال  الغ�صب  عناقيد  خالل  العملة 

 2008 واأي����ار   2006 ومت���وز  احل��ري��ري 

املتنقلة  والتفجريات  ال�صوري  والنزوح 

والفراغ الرئا�صي، وهذا ما يوؤكد اأنه خبري 

 
ّ

تغري دون  حتول  التي  القيود  و�صع  يف 

�صعر �رشف اللرية«.

االنهيار .. الخطر األكبر
وينفي املتابعون اأي وجود خلطر يتهدد 

�صغوطًا  �صهد  فلبنان  اللبنانية  اللرية 

�صيا�صية واأمنية كبرية من دون اأن تتاأثر 

انهيار  اأن  اإىل  ي�صريون  كما  فيه،  اللرية 

يف  يحدث  ق��د  �صهاًل  اأم���راً  لي�س  ال��ل��رية 

غم�صة عني على الرغم من وجود لبنان 

يف منطقة م�صتعلة، اإمنا هو اأمر م�صريي 

طوال  �صنوات  اإىل  يحتاج  ح��دث  ما  اإذا 

للملمته.

واعترب عجاقة اأن »انهيار اللرية اللبنانية 

يعني انهياراً كاماًل لكل �صيء يف لبنان، 

قيمة،  لها  يعود  لن  املواطنني  فمنازل 

كما �صينخف�س اال�صتهالك اإذ اإن ال قيمة 

وبالتايل  املواطنون  التي ميلكها  للعملة 

و�صي�رشف  الإنفاقه،  بحوزتهم  م��ال  ال 

البلد  و�صيتوقف  وظائفهم،  من  العمال 

ب��اأك��م��ل��ه«. وق���ال: »ان��ه��ي��ار ال��ل��رية اأم��ر 

ل ما قد 
ّ
اأتخي اأن  خطري جداً، وال ميكنني 

يح�صل، قد ال ن�صتطيع ال�صري يف ال�صارع، 

وا�صطرابات  اأم��ن��ي  فلتان  و�صيح�صل 

اجتماعية«.
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مقابلة

فرنسبنك.. السّباق في إصدار »سندات خضراء« في لبنان والعالم العربي
القصار: السلطات أحسنت التعاطي مع ملف العقوبات

يــــــــــــــــقــــــــــــــــود   

 Fransabank فرن�صبنك )

من  كـــواحـــد   )Group

ــارف يف  ــص ــ� اأقــــدم امل

تو�صع  م�صرية  لبنان، 

امل�رضيف  القطاع  ومنو 

اأحد  ي�صّكل  اإذ  اللبناين، 

ال�صّباقة  اجلهات  اأبــرز 

ــادرات  اإطـــالق املــب يف 

الكبرية  االهمية  ذات 

ولعل  �صتى.  على �صعد 

ــادرات  ــب امل تلك  ـــرز  اأب

ــــدار »�ــصــنــدات  ــــص اإ�

 )Green Bonds( »خ�رضاء

اأجل حتفيز وتطوير  من 

«االقــتــ�ــصــاد االأخــ�ــرض» 

يف لبنان، والتي تعترب 

املبادرة االأوىل من نوعها على �صعيد لبنان واملنطقة العربية.

كما يعمل، وفقًا لرئي�س جمموعة فرن�َصبنك عدنان الق�صار، على 

التعاون مع موؤ�ص�صات و�رضكات حملية يف لبنان واملنطقة من 

له يف  �صتطرح  التي  وامل�صاريع  والغاز  النفط  قطاع  دعم  اأجل 

املرحلة املقبلة. 

ويف حني لفت الق�صار اإىل اأن »متويل ال�رضكات وامل�صاريع ي�صّكل 

اأحد اأهم مكونات خطة عمل فرن�َصبنك، واأحد االأعمدة الرئي�صية 

املايل«،   اأدائه  ومتّيز  لنموه  اأ�صا�صيًا  وحمرّكًا  العام،  لن�صاطه 

�صّدد على اإميان امل�صارف اللبنانية بدورها يف تنمية االقت�صاد 

االقت�صادية  »الوظيفة  اأن  واأكد  العام.  ا�صتقراره  على  واحلفاظ 

متويل  تتمثل يف  وهي  امل�رضيف،  للقطاع  رئي�صية  وظيفة  هي 

الن�صاط االقت�صادي ودعم عملية النمو العام واللذين يتطلبان 

ت�صليفات من امل�صارف ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س كما القطاع 

العام«.

كالم الق�صار اأتى يف حديث مع »ال�صناعة واالإقت�صاد«، هذا ن�صه:

امل�رضيف  القطاع  واقــع  تقّيمون  كيف 

باملناخات  القطاع  تــاأّثــر  هل  الــيــوم، 

ال�صلبية اخلارجية والداخلية؟

ال��ق��ط��اع امل�����رشيف ه��و اأح���د االأع��م��دة 

�صابقًا  كان  هكذا  لبنان،  يف  الرئي�صية 

فامل�صارف  امل�صتقبل.  يف  �صيظل  وهكذا 

حيوية  متعددة  اأدواراً  ت��وؤدي  اللبنانية 

من  ال��وط��ن��ي،  االقت�صاد  اإىل  بالن�صبة 

االقت�صادية  القطاعات  ت�صليف  حيث 

وال�رشكات واملوؤ�ص�صات واالأفراد، واأي�صًا 

عن  ناهيك  هذا  العام.  القطاع  ت�صليف 

على  اأي�����ص��ًا  املهمة  االأخ���رى  اأدواره����ا 

�صعيد دعم ثقافة وممار�صات امل�صوؤولية 

الثقافية  املبادرات  ودعم  االجتماعية، 

واالجتماعية،  واالإن�صانية  والتعليمية 

وم�����ص��ان��دة م��ب��ادرات ري���ادة االأع��م��ال 

ومتكني املراأة اقت�صاديًا، وغريها الكثري 

من الن�صاطات املماثلة.

الذي  واالقت�صادي  الوطني  ال��دور  ه��ذا 

اأ�رشار  اأحد  هو  لبنان  م�صارف  به  تقوم 

جناح  اأ���رشار  مع  يتكامل  وهو  جناحها، 

اأخرى تتمثل يف قدرة القطاع امل�رشيف 

مع  وال��ت��اأق��ل��م  ال�صمود  على  ال��ك��ب��رية 

من  اأك��رث  يف  اأثبته  ما  وه��ذا  املتغريات، 

االأهلية،  احلرب  �صنوات  خالل  منا�صبة، 

ع�صفت  التي  املالية  االأزم���ات  وخ��الل 

وعدم  التوتر  ح��االت  وخ��الل   ، بالعامل 

يف  واالقت�صادي  ال�صيا�صي  اال�صتقرار 

امل��ن��ط��ق��ة، ح��ت��ى وخ���الل م��راح��ل ع��دم 

اال�صتقرار الداخلي يف لبنان.

كما اأن القطاع امل�رشيف اللبناين يتمتع 

النمو  له  توفر  موؤاتية  حا�صنة  ببيئة 

القوانني  �صعيد  على  وذل��ك  وال��ت��ط��ور، 

الرقابية  واالأط��ر  الة، 
ّ
الفع والت�رشيعات 

النقدية  وال�صيا�صات  القوية،  واالإ�رشافية 

التام  واالل��ت��زام  املنا�صبة،  وامل�رشفية 

الدولية،  واملالية  امل�رشفية  باملعايري 

والعالقات امل�رشفية املتينة مع املحيط 

والعامل، ونظام ال�رشية امل�رشفية.

ام 
ّ
�صم ت�صّكل  جميعًا  العنا�رش  ه��ذه 

اللبناين، وهي  امل�رشيف  للقطاع  االأمان 

واالزده��ار  واال�صتقرار  النمو  له  ن 
ّ
توؤم
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وظيفة المصارف االقتصادية
متويل  يف  اللبنانية  امل�صارف  ت�صاهم 

الدولة اللبنانية، هل ما زلتم م�صتعدين 

�رضوط  هي  وما  التمويل  هذا  ملوا�صلة 

اال�صتمرار بهذه اخلطوة؟

دائمًا  ك��ان  اللبناين  امل�رشيف  القطاع 

لبنان،  يف  العام  للقطاع  اأ�صا�صيًا  ممواًل 

اإىل جانب متويله للقطاع اخلا�س. وهذا 

اللبنانية  م�صارفنا  اإمي��ان  من  ينطلق 

اللبناين  االقت�صاد  تنمية  يف  ب��دوره��ا 

واحلفاظ على ا�صتقراره العام. فالوظيفة 

االقت�صادية هي وظيفة رئي�صية لقطاعنا 

امل�رشيف، وهي تتمثل يف متويل الن�صاط 

العام  النمو  عملية  ودع��م  االقت�صادي 

واللذين يتطلبان ت�صليفات من امل�صارف 

القطاع  كما  اخلا�س  القطاع  ملوؤ�ص�صات 

العام.

امل�صارف  اأن  اإىل  االإح�صاءات  وت�صري 

 31 العام بحواىل  وّفرت قرو�صًا للقطاع 

مليار دوالر يف نهاية اآذار 2018، مقابل 

قرو�س للقطاع اخلا�س بقيمة 59 ملياراً  

للفرتة ذاتها . كما اأن م�صارفنا حتمل نحو 

باللرية  العام  الدين  حمفظة  من   34%
ترى  اللبنانية  امل�صارف  لكن  اللبنانية. 

االإ�صالح  حتقيق  اإىل  مدعوة  الدولة  باأن 

املايل من اأجل �صبط عجز املوازنة ومنو 

الدين العام، وهذا يتطلب تر�صيداً لالإنفاق 

ال��ع��ام وزي����ادة االإي�����رادات ع��رب زي��ادة 

ومكافحة  امل��ايل  للهدر  ووقفًا  اجلباية 

عنا�رش  جميعًا  وهذه  والتهريب  ب 
ّ
التهر

تغذي العجز املايل واملديونية احلكومية. 

انطالق  بعد  �صرتّكز  امل�صارف  اإن  اإذ 

التحتية،  البنى  وتطوير  حتديث  ور�صة 

يف اإطار نتائج موؤمتر �صيدر، على زيادة 

يف  والرتكيز  اخلا�س  للقطاع  متويالتها 

القطاعني  بني  ال�رشاكة  م�رشوعات  اإطار 

امل�صاهمة  على   )PPP( واخلا�س  العام 

يف هذه الور�صة التي تتطلب م�صاهمة من 

الدولية  واملالية  امل�رشفية  املوؤ�ص�صات 

والعربية واأي�صًا اللبنانية.

يقّدم م�رضفكم قرو�صًا طويلة ومتو�صطة 

االأجل م�صاهمة منه يف دعم النمو على 

امل�صتوى الوطني، وخلق فر�س عمل، ما 

هي اأنواع القرو�س التي تقّدمونها؟

اإن متويل ال�رشكات وامل�صاريع ي�صّكل اأحد 

بنك، 
َ
فرن�ص يف  عملنا  خطة  مكونات  اأهم 

العام،  لن�صاطه  الرئي�صية  االأعمدة  واأحد 

ز اأدائه املايل. 
ّ
كًا اأ�صا�صيًا لنموه ومتي

ّ
وحمر

حزمة  توفري  على  ي��رّك��ز  م�رشفنا  اإن 

وا�صعة ومتنوعة من اخلدمات واملنتجات 

ال�رشكات  �صريفة  بقطاع  ال�صلة  ذات 

حتظى  والتي   )Corporate Banking(

م�صاريع  مثل  ومتنام  كبري  بطلب  اليوم 

قطاع  يف  ما 
ّ
�صي وال  التحتية،  البنى 

املتجددة  والطاقة  والطاقة  الكهرباء 

والنفط والغاز والبيئة والنفايات ال�صلبة 

واملياه، واأي�صًا متويل التجارة.

مع  ب��ال��ت��ع��اون  بنك 
َ
فرن�ص اأط��ل��ق  ل��ق��د 

 Fransa Invest Bank التابع  م�رشفنا 

مبادرة هي االأوىل من نوعها على �صعيد 

لبنان واملنطقة العربية، من حيث اإ�صدار 

من   )Green Bonds( خ�رشاء»  «�صندات 

اأجل حتفيز وتطوير «االقت�صاد االأخ�رش» 

يف لبنان. لقد مت اإ�صدار اأول �رشيحة من 

دوالر  مليون   60 بقيمة  العام  االإ�صدار 

�صمن  من  اأخ��رى  �رشائح  يليها  و�صوف 

 150 تبلغ  اإجمالية  بقيمة  عام  برنامج 

مليون دوالر.

تعاون  اإتفاقيات  عدة  م�رشفنا  وّقع  لقد 

كموؤ�ص�صة  ودول��ي��ة،   حملية  جهات  مع 

االأوروبي  )IFC( والبنك  الدولية  التمويل 

وغريهما،   )EBRD( والتعمري  لالإن�صاء 

م���ن اأج����ل مت��وي��ل ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة 

وال�صحة،  وال��ب��ل��دي��ات،  التعليم،  مثل 

لقطاع  التحتية  والبنية  والتكنولوجيا، 

والبناء،  والعقارات  والزراعة،  الكهرباء، 

والبيئة امل�صتدامة، والطاقة امل�صتدامة.

مع  ال��ت��ع��اون  على  بنك 
َ
فرن�ص ويعمل 

لبنان  يف  حملية  و���رشك��ات  موؤ�ص�صات 

النفط  قطاع  دع��م  اأج��ل  م��ن  واملنطقة 

يف  له  �صتطرح  التي  وامل�صاريع  والغاز 

بنك جاهز 
َ
املرحلة املقبلة. كما اأن فرن�ص

حتديث  م�صاريع  يف  امل�صاركة  اأجل  من 

�صيتم  التي  التحتية  البنى  وع�رشنة 

متويلها من اأموال موؤمتر �صيدر. 

فرنَسبنك جاهز من أجل 

المشاركة في مشاريع 

تحديث وعصرنة البنى 

التحتية التي سيتم تمويلها 

من أموال مؤتمر سيدر

الداخل واخلارج  اأدوار متعددة يف  واأداء 

رائد  كقطاع  عليه  ال�صوء  ت�صّلط  جميعها 

القطاع  و�صمن  اللبناين  االقت�صاد  يف 

امل�رشيف العربي والعاملي.

اإللتزام بالتشريعات والمعايير
ما هي الو�صائل التي اتبعتها امل�صارف 

عربيًا  �صمعتها  على  للحفاظ  اللبنانية 

ودوليًا؟ وكيف يواجه القطاع ال�صغوطات 

اخلارجية وخ�صو�صًا االأمريكية؟

وال  كان،  اللبناين  امل�رشيف  القطاع  اإن 

يف  بة 
ّ
الطي �صمعته  على  يحافظ  ي��زال، 

والدولية  االإقليمية  امل�رشفية  االأو�صاط 

م��ن خ���الل ال��ت��زام��ه ال��ث��اب��ت وال��ت��ام 

موجهات  م��ن  ي�صدر  مب��ا  واملتوا�صل 

وق���وان���ني وت�����رشي��ع��ات وم��ع��اي��ري عن 

املرجعيات املالية وامل�رشفية الدولية.

اأب��رز  اأح���د  ه��و  ه��ذا  لبنان  ام��ت��ث��ال  اإن 

ال�صيا�صات  ومرتكزات  ومبادئ  ثوابت 

امل�رشيف  والقطاع  وامل�رشفية  النقدية 

النمو  حم��رك��ات  اأح���د  وه��و  لبنان،  يف 

الظروف  رغ��م  القطاع  لهذا  الرئي�صية 

املعروفة.  والدولية  واالإقليمية  املحلية 

حاكمية  اإىل  ي��ع��ود  ذل��ك  يف  والف�صل 

راأ�صها  وعلى  احلكيمة  لبنان  م�رشف 

واأي�صًا  �صالمة،  ريا�س  احلاكم  �صعادة 

اإىل جمعية م�صارف لبنان وعلى راأ�صها 

واإىل  طربيه،  ج��وزف  الدكتور  �صعادة 

حتر�س  التي  ذاتها  امل�صارف  قيادات 

با�صتمرار على االلتزام واالمتثال باالأطر 

واملالية  امل�رشفية  والرقابية  القانونية 

ما تلك املتعلقة 
ّ
املحلية والدولية، وال �صي

بق�صايا مكافحة تبيي�س االأموال ومتويل 

االإرهاب و«فاتكا«.

لقد اأح�صنت ال�صلطات ال�صيا�صية والنقدية 

وامل�رشفية التعاطي مع ملف العقوبات 

االأخرية.  ال�صنوات  امتداد  على  االأمريكية 

وم�رشف  النيابي  املجل�س  من  فالوفود 

زارت  لبنان  م�صارف  وجمعية  لبنان 

ال����والي����ات امل��ت��ح��دة واج��ت��م��ع��ت مع 

واأو�صحت  امللف  ه��ذا  ع��ن  امل�صوؤولني 

اأهمية  املخت�صة  االأم��ريك��ي��ة  للجهات 

لبنان،  يف  امل�����رشيف  ال��ق��ط��اع  ودور 

والتزام امل�صارف باملوجهات والقوانني 

والت�رشيعات امل�رشفية واملالية الدولية. 

وهذه التو�صيحات وجدت �صدى اإيجابيًا 

لدى اجلهات االأمريكية املخت�صة.
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مقابلة

BLOM .. أفضل مصرف في لبنان للسنة الثالثة على التوالي
ازهري: الوضع المالي يتطّلب إصالحات جذرية وهيكلية

 BLOM حافظ بنك لبنان واملهجر

ال�صوق  يف  القوي  تواجده  على 

للعام  اذ  لبنان،  يف  امل�رضفية 

الثالث على التوايل يفوز  بجائزة 

لعام  لبنان  يف  م�رضف  »اأف�صل 

جناح  على  يربهن  ما   ،»2018

املحافظة   BLOM ا�صرتاتيجية 

املدرو�صة  تو�صعه  و�صيا�صة 

ال�صريفة  املتزايد على  واعتماده 

التعامل  خّولته  والتي  الرقمية، 

ال�صليم مع الظروف ال�صعبة التي 

مير بها يف لبنان واملنطقة.

وُيعترب BLOM يف طليعة البنوك 

اللبنانية على اأكرث من �صعيد ال 

وقرو�س  التجزئة  قرو�س  �صيما 

اأحجامها،   مبختلف  ال�رضكات 

من  الدور  هذا   BLOM عزّز  حيث 

لفروع  ودجمه  اإ�صتحواذه  خالل 

العام  منت�صف  لبنان يف   HSBC

املا�صي. 

ووفقًا لرئي�س جمل�س اإدارة ومدير عام بنك لبنان واملهجر �صعد اأزهري بلغت قرو�س بنك لبنان واملهجر 

للقطاع اخلا�س حتى نهاية عام 2017 ما ُيقارب الـ 7.5 مليار دوالر. وك�صف االأزهري ان هذه القرو�س 

توزعت على قرو�س التجزئة التي ت�صمل قرو�س ال�صكن وبطاقات االإئتمان والقرو�س ال�صخ�صية، قرو�س 

لل�رضكات الكربى،  قرو�س لل�رضكات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم،  قرو�س للم�صاريع الكربى، وقرو�س 

للعقار واملطّورين.

ولفت اىل ان القطاع امل�رضيف يف لبنان يتمّتع بو�صعية مالية �صليمة على �صعيد كفاية راأ�س املال 

والقرو�س املتعرّثة وتغطيتها باملوؤونات االإجمالية واخلا�صة. 

و�صدد انه »ال ميكن للقطاع امل�رضيف متويل عجوزات امليزانية اإىل ما ال نهاية وعلى االأخ�ّس يف هذه 

الظروف التي ن�صهد فيها تراجعًا يف منّو الودائع«.  وراأى ان »الو�صع املايل يتطلّب اإ�صالحات جذرية 

العام  الدين  والرتاكم يف  املايل  العجز  الرتّدي يف  العام ملنع  والقطاع  الدولة  ميزانية  وهيكلية يف 

ول�صمان جناح موؤمترات الدعم االإقت�صادي للبنان.

كالم اأزهري اتى يف حديث لـ»ال�صناعة واالإقت�صاد«، هذا ن�صه:
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يف  لبنان  وم�رشف  امل�صارف  جمعية 

اأمريكا  يف  والنقدية  املالية  املحافل 

بالو�صعية  امل�صوؤولني  الإقناع  واأوروبا 

ال�صليمة وامللتزمة للقطاع امل�رشيف يف 

لبنان. 

تمويل الدين العام
امل�صارف  ت�صاهم  الــثــالــث:  الــ�ــصــوؤال 

اللبنانية يف متويل الدولة اللبنانية، هل 

ما زلتم م�صتعّدين ملوا�صلة هذا التمويل 

وما هي �رضوط االإ�صتمرار بهذه اخلطوة؟

ي�صاهم القطاع امل�رشيف حاليًا بطريقة 

مبا�رشة باأكرث من 40 % من الدين العام 

الذي يبلغ ال� 80 مليار دوالر ومتّثل هذه 

موجودات  من   %  15 حوايل  امل�صاهمة 

امل�رشيف  القطاع  ميّثل  كما  القطاع. 

ع��ج��وزات  لتمويل  الرئي�صي  امل�����ص��در 

امليزانية التي بداأت  تتفاقم  ب�صكٍل كبري 

ب�صبب الزيادة يف النفقات خ�صو�صًا على 

الرواتب واالأجور. وعليه، ال ميكن للقطاع 

امليزانية  ع��ج��وزات  متويل  امل�����رشيف 

 يف هذه 
ّ

االأخ�س وعلى  نهاية  ال  ما  اإىل 

يف  تراجعًا  فيها  ن�صهد  التي  الظروف 

 الودائع.  لذلك يتطّلب الو�صع املايل 
ّ
منو

ميزانية  يف  وهيكلية  جذرية  اإ�صالحات 

ي 
ّ
ال��دول��ة وال��ق��ط��اع ال��ع��ام ملنع ال��رتد

الدين  يف  وال��رتاك��م  امل��ايل  العجز  يف 

الدعم  موؤمترات  جناح  ول�صمان  العام 

�صمان  اإىل  اإ�صافًة  للبنان،  االإقت�صادي 

التمويلية  للحاجات  امل�صارف  توفري 

�صتدام 
ُ
م بنمط  اخلا�س  وللقطاع  للدولة 

وكايف. 

قرو�صًا  م�رضفكم  يقّدم  الرابع:  ال�صوؤال 

طويلة ومتو�صطة االأجل م�صاهمًة منه يف 

دعم النمّو على امل�صتوى الوطني، وخلق 

فر�س عمل، ما هي اأنواع القرو�س التي 

تقّدمونها؟ 

بلغت قرو�س بنك لبنان واملهجر للقطاع 

ما   2017 ع��ام  نهاية  حتى  اخل��ا���س 

7.5 مليار دوالر توّزعت على  ال�  قارب 
ُ
ي

التجزئة  قرو�س   %  42.1 التايل:  ال�صكل 

وبطاقات  ال�صكن  قرو�س  ت�صمل  التي 

االإئتمان والقرو�س ال�صخ�صية، 24.1  % 

قرو�س لل�رشكات الكربى، 20 % قرو�س 

احلجم،   واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�رشكات 

و  ال��ك��ربى،  للم�صاريع  ق��رو���س   %  6.6
ري��ن. 

ّ
وامل��ط��و للعقار  ق��رو���س   %  3.9

عترب البنك يف طليعة البنوك اللبنانية 
ُ
وي

وقرو�س  التجزئة  قرو�س   
ّ

يخ�س فيما 

عّزز  وقد  اأحجامها،   مبختلف  ال�رشكات 

ودجمه  اإ�صتحواذه  خالل  من  الدور  هذا 

لفروع HSBC لبنان يف منت�صف العام 

املا�صي. 

ال يمكن للقطاع المصرفي 

تمويل عجوزات الميزانية 

إلى ما ال نهاية وعلى 

األخّص في هذه الظروف 

التي نشهد فيها تراجعًا 

في نمّو الودائع

واقــع  تقّيمون  كيف  االأول:  الــ�ــصــوؤال 

تاأّثر  هــل  الــيــوم،  القطاع  امل�رضيف 

اخلارجية  ال�صلبية  باملناخات  القطاع 

والداخلية؟

اإن واقع القطاع امل�رشيف اللبناين اليوم 

يف حالة مقبولة اإذا اأخذنا يف احل�صبان 

التي  واخلارجية  الداخلية  رات 
ّ
التطو

واملنطقة. فالقطاع  بلبنان  تع�صف 

يتمّتع بو�صعية مالية �صليمة على �صعيد 

املتعرّثة  والقرو�س  املال  راأ�س  كفاية 

االإجمالية  ب��امل��وؤون��ات  وتغطيتها 

واخلا�صة، وما زال القطاع ي�صهد زيادة 

يف موجوداته التي فاقت ال� 222 مليار 

دوالر. بالطبع تاأّثر القطاع باملناخات 

يف  واالإقت�صادية  ال�صيا�صية  ال�صلبية 

التي  وب��ال�����رشائ��ب  وحميطه  لبنان 

وخ�صو�صًا  ب��ال��ذات  بالقطاع  حلقت 

 االإزدواج ال�رشيبي، ولكن 
ّ

فيما يخ�س

يثابر القطاع على تعزيز مركزه املايل 

يف  االأ�صا�صية  الركائز  كاإحدى  ودوره 

اإىل  القطاع  يتطّلع  كما  االإقت�صاد.  

االإ�صتفادة  من االإنفراجات االإقت�صادية 

 نتيجة جناح موؤمتر »�صيدر«، من 
ّ
والنمو

�صتتدفق  التي  واملنح  القرو�س  خالل 

اإىل لبنان، ونتيجة البدء بالتنقيب عن 

النفط والغاز يف اأوائل عام 2019. 

التي  الو�صائل  هي  ما  الثاين:  ال�صوؤال 

للحفاظ  اللبنانية  امل�صارف  اّتبعتها 

وكيف  ودولــيــًا؟  عربيًا  �صمعتها  على 

اخلارجية  ال�صغوطات  القطاع  يواجه 

وخ�صو�صًا االأمريكية؟

 الو�صائل التي اّتبعتها امل�صارف 
ّ
اإن اأهم

عربيًا  �صمعتها  على  للحفاظ  اللبنانية 

القوانني  بكّل  التام  د 
ّ
التقي هي  ودوليًا 

املتعلقة   واملحلية  الدولية  واالإج��راءات 

مبكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب 

مبعايري  واالإلتزام  ال�رشيبي  ب 
ّ
والتهر

ب���ازل وال��ع��ق��وب��ات ال��دول��ي��ة وغ��ريه��ا، 

الهيئات  ك��ّل  ث��ن��اء  اإىل  ت 
ّ
اأد وال��ت��ي 

تقوم  التي  باجلهود  املعنية  الدولية 

ب��ه��ا امل�����ص��ارف يف ه���ذه امل��ج��االت. 

عن  تنجم  التي  ال�صمعة  ذلك  اإىل  ف  اأ�صِ

�صليم.  مايل  وموقع  اأداء  على  احلفاظ 

ال�صغوطات  مواجهة  لكيفية  وبالن�صبة 

منها،  االأمريكية  وخ�صو�صًا  اخلارجية 

هناك بالطبع االإلتزام الكامل الذي �صبق 

ذكره واجلهود والزيارات التي تقوم بها 



عندما ُيبنى
النمو على األمان 

عن  نبحث  مستقبلنا،  ونبني  الحياة  في  قدًما  نمضي  فيما 
االعتماد  يمكننا  أقوياء  بشركاء  لالتحاد  نسعى  لحمايته.  وسائل 
المالي. األمان  ألنفسنا  نضمن  كي  معهم  والنمو  عليهم 
للسنة الثانية على التوالي، صّنفت مجلة غلوبال فايننس بنك عوده 

المصرف األكثر أماًنا في لبنان.

bankaudi.com.lb
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مقابلة

BBAC..        عامًا من التفاني
حمادة: نواصل استراتيجيتنا التوسعية

60

اتبع  عامًا،   60 من  اكرث  مر  على 

العربية  والبلد  بريوت  بنك 

ايالء  من  مكنته  �صيا�صات   BBAC

زبائنه اهتمامًا خا�صًا، فجعل من 

له،  �صعاراً  بالفعل«  »االإهتمام 

يف  ح�صوره  تو�صيع  اىل  و�صعى 

لبنان واملنطقة. كما ي�صعى، وفقاٌ 

لالئتمان  العام  املدير  م�صاعد 

وال�صريفة يف BBAC ندمي حمادة، 

اإىل تو�صيع نطاق تواجده يف دول 

االأو�صط  ال�رضق  منطقة  يف  اأخرى 

وفق  الالتينّية  واأمريكا  واأفريقيا 

مرتبطة  واّتقان  بتاأنٍّ  معّدة  خّطة 

بجدول زمني مدرو�س.

 ،BBAC واعترب يف اإطار تقييمه اداء

ان تباطوؤ منو الن�صاط االإقت�صادي 

ب�صكل  وامل�رضيف  عام  ب�صكل 

خا�س من جراء الو�صع ال�صيا�صي 

الداخل،  ويف  اجلوار  يف  واالأمني 

ما ي�صجع امل�صارف على االإنت�صار 

اخلارجي للمحافظة على اأرباحها 

وبالتايل على �صالمتها ومنوها.

اىل  يهدف   BBAC« ان  اىل  وا�صار 

يدعم  خارجي  اإنت�صار  حتقيق 

ن�صاطه وينّوع قاعدة زبائنه �صعيًا 

منه لتو�صيع نطاق اإ�صتثماراته خا�ّصًة واأن حجم القطاع امل�رضيف اللبناين يفوق حجم االإقت�صاد، اإ�صافًة 

لرغبته يف توزيع املخاطر وتنويع قاعدة الدخل والربحّية.

واو�صح حمادة ان »عالمة BBAC التجارية اجلديدة، تعك�س تفانيه جتاه مفهوم »االإهتمام« الذي مّيزه 

و�صاعده يف تعزيز عالقات دائمة ووطيدة مع االأطراف املعنّية وال�صّيما مع عمالئه«. كما ا�صار اىل ان 

»اإطالق الهوية اجلديدة بعد مرور 60 عامًا على تاأ�صي�س امل�رضف، يهدف اإىل مواكبة الطبيعة املتغرّية 

للقطاع امل�رضيف وتطّوره وخا�صة يف ع�رض التكنولوجيا الرقمية ذي الوترية ال�رضيعة«.

كالم حمادة اتى يف حديث مع »ال�صناعة واالإقت�صاد«، هذا ن�صه:
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 ،BBAC كيف ميكن تقييم اأداء م�رشف

من  االول  الربع  نهاية  مع  وباالرقام، 

العام احلايل؟

املالية    BBAC الأو���ص��اع  اإ���ص��ت��ن��اداً 

العام  من  االأول  للف�صل  عة، 
ّ
جمم الغري 

الودائع   جمموع  �صجل  فقط،  اجل��اري 

ن�صبة  اأي  لبنانية  ل��رية  مليار   9،094
للقطاع،   %  1 مقابل   %  1 بحوايل  منو 

اخلا�س  للقطاع  ت�صليفاته  و�صجلت 

لرية  مليار   2،646 املقيم  وغري  املقيم 

للفرتة  من��و  ن�صبة  وبالتايل  لبنانية 

 %  -1.5 مقابل   %  0.1 بحوايل  نف�صها 

للف�صل  الودائع  منو  ن�صبة  اإن  للقطاع. 

االأول من العام اجلاري، اأدنى مل�رشفنا 

وللقطاع، مقارنة مع هذه الن�صبة للفرتة 

نف�صها من العام املا�صي.

الن�صاط  منو  يتباطاأ  اأن  الطبيعي  من 

وامل�رشيف  ع��ام  ب�صكل  االإق��ت�����ص��ادي 

ب�صكل خا�س من جراء الو�صع ال�صيا�صي 

ال��داخ��ل،  ويف  اجل����وار  يف  واالأم���ن���ي 

االإنت�صار  على  امل�صارف  ي�صجع  مما 

اأرباحها  على  للمحافظة  اخل��ارج��ي 

وبالتايل على �صالمتها ومنوها.

عن  الــيــوم   BBAC ف 
ّ
يــعــر كيف 

هويته اجلديدة؟ 

 BBAC اأط��ل��ق  ع��ام��ًا،   60 م���رور  بعد 

وحافظنا  ل��ه.  جديدًة  جت��اري��ًة 
ً
عالمة 

»االإهتمام«  مفهوم  جتاه  التفاين  على 

زنا و�صاعدنا يف تعزيز عالقات 
ّ
الذي مي

ة 
ّ
املعني االأط���راف  مع  ووطيدة  دائمة 

ما مع عمالئنا.
ّ
وال�صي

رمزاً  اجلديدة  تنا 
ّ
هوي جوهر  يف  يكمن 

ة 
ّ

ق�ص ويروي  »االإهتمام«  ثقافة  د 
ّ
يج�ص

�رشكائنا.  م��ع  ال�صخ�صية  عالقاتنا 

اجل��دي��دة  الهوية  ه��ذه  اإط���الق  ي��ه��دف 

للقطاع  ة 
ّ

املتغري الطبيعة  مواكبة  اإىل 

ع�رش  يف  وخا�صة  ره 
ّ
وتطو امل�رشيف 

ال��وت��رية  ذي  الرقمية  التكنولوجيا 

لطلب  اإ�صتجابة  وياأتي  كما  ال�رشيعة. 

دعوة  ول�رشورة  املتزايد  امل�صتهلكني 

ال�رشائح  اأكرب  ي�صّكلون  الذين  ال�صباب 

يف  امل�صاركة  اىل  لبنان  يف  ال�صّكانية 

اأجيال  ج��ذب  وبالتايل  التغيري،  ه��ذا 

جديدة من العمالء. ومن خالل العالمة 

م�رشف  اإ�صتطاع  اجلديدة،  التجارية 

�صات 
ّ
املوؤ�ص �صورة  يعك�س  اأن   BBAC

واملهنية  املنفتحة  احلديثة  املالية 

البالغ  تراثه  على  احلفاظ  مع  احلالية 

60 عامًا.

توسع داخلي وخارجي
العري�صة  اال�صرتاتيجية  نقاط  اأبرز  ما 

�صنوات  منذ  امل�رضف  يتبعها  التي 

املركز  يف  يكون  باأن  له  �صمح  والتي 

وما  حاليا؟  يحتله  الـــذي  املتقدم 

التو�صعية  امل�رضف  اإ�صرتاتيجية  هي 

للمرحلة املقبلة؟

من �صمن نقاط اال�صرتاتيجية العري�صة 

�صنوات  م��ن��ذ   BBAC يتبعها  ال��ت��ي 

والتي �صمحت له باأن يكون يف املركز 

مواكبة  حاليا،  يحتله  ال��ذي  املتقدم 

هذا  ففي  املناف�صة؛  ومواجهة  القطاع 

تطوير  على  باإ�صتمرار  نواظب  ال�صياق 

عرب  االإلكرتونية،  امل�رشفية  خدماتنا 

با�صتمرار  ونعمل  واملوبايل،  االإنرتنت 

على حت�صني هذه اخلدمات اآخذين بعني 

زبائننا.  وتوقعات  تعليقات  االعتبار 

االأم��ان  م�صتوى  نن�صى  اأال  يجب  كما 

للتطبيقات اجلديدة، حيث نحر�س على 

اال�صتثمار يف املوارد الب�رشية واملعدات 

امل��خ��اط��ر  م��ن  للتخفيف  وال���ربام���ج 

اإدخ��ال  على  اأي�صا  ونعمل  االأم��ن��ي��ة. 

من  التي  الذكية  االآيل  ال�رشاف  اأجهزة 

من  بكثري  اأكرث  مزايا  م 
ّ
تقد اأن  �صاأنها 

اإىل  باالإ�صافة  حاليا،  املوجودة  تلك 

و�صع فرع رقمي بالكامل قيد التجربة 

اإمكانيات  تطوير  وعلى  خطتنا  �صمن 

اخلا�صة  امل�رشفية  اخل��دم��ات  وح��دة 

خالل  م��ن   Unit Private Banking
تقدما  اأك��رث  م�رشفية  منتجات  ط��رح 

يف  املهتمني  الزبائن  وتطورا خلدمِة 

العاملية وعلى تو�صيع  االأ�صواِق املالية 

ُة ال �صيما اخلا�صة 
َّ
التقدميات امل�رِشفي

 .
ْ

باب بفئة ال�صَّ

 BBAC ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة �صعيد  ع��ل��ى 

امل�صي  امل�رشف  يوا�صل  ة، 
ّ
التو�صعي

وانت�صاره  ن�صاطه  تو�صيع  يف  ق��دم��ًا 

لبنان،  اجلغرايف حمليا وخارجيًا. ففي 

منطقة  يف   40 ال  فرعنا  بافتتاح  قمنا 

الإفتتاح  نح�رّش  كما  اخل��وري،  ب�صارة 

يف  ��ا 
ّ
اأم كو�صبا.  منطقة  يف  جديد  فرع 

ته 
ّ
اإ�صرتاجتي م�رشفنا  اخل��ارج، يوا�صل 

ة لتحقيق اإنت�صار خارجي يدعم 
ّ
التو�صعي

ع قاعدة زبائنه �صعيًا منه 
ّ
ن�صاطه وينو

واأن  ًة 
ّ

خا�ص اإ�صتثماراته  نطاق  لتو�صيع 

يفوق  اللبناين  امل�رشيف  القطاع  حجم 

يف  لرغبته  االإقت�صاد، اإ�صافًة  حجم 

الدخل  قاعدة  وتنويع  املخاطر  توزيع 

ع 
ّ
التو�ص م�رشوع  بداأ  هنا  من  ة. 

ّ
والربحي

منذ  ليما�صول٬  يف  حتديداً  قرب�س٬  يف 

بنقل  موؤّخراً  وقمنا  عامًا   30 من  اكرث 

اأك��رب  جديد  مقر  اإىل  الرئي�صي  ال��ف��رع 

كما  بامل�رشف.  خا�س  حداثة  واأك��رث 

فروع  ثالثة  اخلارج  يف  تواجدنا  يدعم 

 
ّ
لها يف اإربيل ومن ثم

ّ
يف العراق كان اأو

يف بغداد وموؤّخراً يف ال�صليمايّن، ونحتل 

اللبنانية  امل�صارف  بني  متقدم  موقع 

العاملة يف العراق حيث متكنا من حتقيق 

نتائج ممتازة رغم الظروف التي متر بها 

عّزز اإنت�صارنا يف اخلارج مكتب 
ُ
البالد. وي

متثيلي يف مدينة اأبو ظبي يف االإمارات 

غّطي اأن�صطتنا يف 
ُ
ة املّتحدة حيث ي

ّ
العربي

ومكتب  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

يف  م��وؤخ��راً  افتتحناه  ج��دي��د  متثيلي 

اأفريقيا وحتديداً يف نيجرييا. ن�صعى اإىل 

تو�صيع نطاق تواجدنا يف دول اأخرى يف 

منطقة ال�رشق االأو�صط واأفريقيا واأمريكا 

بتاأنٍّ واّتقان  ة 
ّ
ة وفق خّطة معد

ّ
الالتيني

مرتبطة بجدول زمني مدرو�س.

يواظب BBAC بإستمرار على 

تطوير خدماته المصرفية 

اإللكترونية، عبر اإلنترنت 

والموبايل، ويعمل بإستمرار 

على تحسين هذه الخدمات 

آخذًا بعين االعتبار تعليقات 

وتوقعات زبائنه

يواصل BBAC إستراتجّيته 

التوسعّية لتحقيق إنتشار 

خارجي يدعم نشاطه وينّوع 

قاعدة زبائنه سعيًا منه 

لتوسيع نطاق إستثماراته 

وتوزيع المخاطر وتنويع 

قاعدة الدخل والربحّية
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أزمة العقارات تنتظر 
ساعة الصفر النفطية!؟

حمل القطاع العقاري، مع دخولنا العام 2018، معه حتديات عديدة بداأت مع العام العام 2017 بانخفا�صات على م�صتوى م�صاحات 

البناء واملواد التي توؤ�ص�س له، وجاء ذلك ليتزامن مع ارتفاع يف الر�صوم العقارية. ويذكر هنا اأن القطاع العقاري كان قد �صهد تباطوؤاً 

ة بن�صبة 16.33 % خالل �صهر 
ّ
خالل ال�صهر الثاين من العام 2018 مقارنًة ب�صهر كانون الثاين. اإذ انخف�س عدد معامالت املبيع العقاري

�صباط 2018 اإىل 4.473 معاملة، من 5.346 معاملة يف ال�صهر الذي �صبقه.

و�صلت  بل  فح�صب،  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صقق  ت�رشب  مل  التي  وتداعياتها  املدعومة  ال�صكنية  القرو�س  اأزمة  جاءت  االثناء  ويف 

�صظاياها اىل ال�صقق الفخمة ويبدو اأن البع�س عمل لال�صتفادة من هذه القرو�س ل�رشاء �صقق كبرية ال تدخل يف خانة قرو�س موؤ�ص�صة 

االإ�صكان، بل تدخل بالتحفيزات املقدمة اأو القرو�س املدعومة من البنك املركزي والتي و�صعها املركزي بت�رشف امل�صارف التجارية.

انطالقا من هذه املعطيات، القطاع ككل متاأثر اإمنا ال�صقق ال�صغرية واملتو�صطة احلجم اأكرث تاأثرا من ال�صقق الفخمة. ففي العام 2017 

اأعطي نحو 7 اآالف قر�س من املوؤ�ص�صة العامة لالإ�صكان وم�رشف االإ�صكان، ما يعني اأن هذا العام �صتتدنى املبيعات مبجموع نحو 7 

اأالف �صقة يف العام، اإذا افرت�صنا اأن وترية ال�رشاء �صتكون نف�صها، ومما ال �صك فيه اأن هذا الرتاجع �صيكون موجعا للقطاع اإمنا ال ميكن 

احلديث من اليوم عن اأن القطاع قريب من االنهيار اأو �صينهار.

اأن  اإذا اعتربنا  7 اآالف العام املا�صي والذين ي�صكل جمموع قرو�صهم حواىل امللياري دوالر  اأعداد املقرت�صني والبالغ  اأهمية  رغم 

�صعر ال�صقة 300 األف دوالر، بينما يبلغ خمزون ال�صقق غري املباعة وفق تقديرات �رشكة »رامكو« عن ال�صنوات اخلم�س االأخرية حواىل 

املليون مرت مكعب، مبا يوازي حواىل ال� 4 اآالف �صقة تقريبا، بقيمة حواىل 4 مليارات دوالر، رغم هذا االعتبار، فاإن هذه االأرقام اأو 

املعطيات ال توؤدي اإىل انهيار يف القطاع العقاري كما ح�صل اإبان االأزمة العقارية يف اأمريكا، وخ�صو�صا اأن طريقة االإقرا�س 

يف لبنان تختلف عن الطريقة ال�صائدة يف اأمريكا.

هي  ما  الكبرية:  كما  منها،  واملتو�صطة  ال�صغرية  العقارات،  اأ�صحاب  »اأروقة«  يف  د 
ّ
يرتد الذي  ال�صوؤال  يبقى  ولكن 

االإجراءت التي يجب اأن ياأخذها جمل�س الوزراء اللبناين للم�صاعدة يف حت�صني هذا القطاع واإعادته اإىل عافيته؟

النمو  كتح�صني  املتعددة،  مب�صتوياته  اال�صتقرار  تاأمني  يف  اأواًل  تكمن  الت�صاوؤل  هذا  على  االإجابة  لعل 

االقت�صادي، وو�صع �صيا�صة حتفيزية للمغرتبني كاإعفائهم من ر�صوم الت�صجيل مثاًل.

ولعل اأهم ما �صيطلق حركة النمو االقت�صادي، هو البدء يف التنقيب عن النفط والغاز املكت�صف 

اللبناين ويف املناطق الربية املوازية لل�صاحل، وكلما اقرتبت  ال�صاحل  بكميات كبرية يف 

�صاعة ال�صفر لالنطالق بعمليات التنقيب، �صن�صهد زيادة يف العمليات العقارية على 

كامل امل�صاحة اجلغرافية اللبنانية، وخ�صو�صًا يف املناطق ال�صاحلية.  
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لل�صري   2017 عام  العقاري  القطاع  عاد 

ارتفاعًا  �صهد  اإذ  النهو�س،  �صكة  على 

بن�صبة  العقارية  امل��ع��ام��الت  ع��دد  يف 

 2017 واأيلول   2016 اأيلول  بني   %  13.4
واالنفراجات  ال�صيا�صة  الظروف  نتيجة 

رئي�س  انتخاب  من  اإطاللته  رافقت  التي 

اجلمهورية وت�صكيل حكومة واالإيجابيات 

طوال  تقريبًا  االأج���واء  على  طغت  التي 

العام املا�صي.

كافية  تكن  مل  االإيجابيات  هذه  اأن  اإال 

يتطلب  االأم��ر  كان  اإذ  القطاع،  الإنعا�س 

القيام   باإجراءات على ال�صعيدين املحلي 

العودة  االقت�صاد  لي�صتطيع  واالإقليمي 

الواقع  اإن  حيث  الطبيعية،  حاله  اإىل 

القطاع  على  ان�صحب  ال�صيء  االقت�صادي 

القطاعات  ك��ل  ���ص��اأن  �صاأنه  ال��ع��ق��اري 

االقت�صادية.  

البناء والعقارات
 2017 ال��ع��ام  يف  البناء  قطاع  �صجل 

انخفا�صًا على م�صتوى م�صاحات البناء 

مرت  مليون   11.9 بلغت  التي  امل�صجلة 

باملئة   2.4 ن�صبته  بانخفا�س  مربع، 

عن العام 2016 . وحلظ انخفا�صَا اأي�صًا 

التي  االأ�صمنت  ت�صليمات  م�صتوى  على 

قاربت 5.1 ماليني طن، مبا ن�صبته 2.2 

العقارية  الر�صوم  ارتفعت  فيما  باملئة. 

2017 مقارنة  18.1 باملئة عام  بن�صبة 

بالعام 2016.  

2018 .. التراجع يتواصل
ويبدو اأن عام 2018 يحمل حتديات كبرية 

ط يف 
ّ
للقطاع العقاري الذي ال يزال يتخب

الذي  الثقل  حتت  ويرزح  التباطوؤ،  دوامة 

التي  ال�صكنية  القرو�س  اأزمة  عليه  األقته 

اأثرت عليه ب�صكل مبا�رش.

أزمة القروض السكنية حاصرته في دوامة التباطؤ
القطاع العقاري.. نحو مستقبٍل أفضل

تحقيق
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وكانت  ت�صليمات االأ�صمنت قد تراجعت 

 1.054.617 اإىل  �صنويا   %  1.30 بن�صبة 

العام  من  االأول  الف�صل  نهاية  مع  طنا 

طنا   1.068.540 ب�  مقارنة   احل��ايل، 

املن�رشم. العام  من  ذاتها  الفرتة   يف 

التقرير  ك�صف  ذات����ه،  ال�����ص��ي��اق  ويف 

تراجع  عن  املهند�صني  لنقابة  ال�صنوي 

جتاه  ال��ع��ق��اري��ني  امل��ط��وري��ن  قابلية 

جديدة  عقارية  م�صاريع  يف  اال�صتثمار 

لبنان. يف  ال�صكنية  االأبنية  نطاق   يف 

ويف التفا�صيل انخف�صت ح�صة االأبنية 

اجلديدة  االأبنية  جمموع  من  ال�صكنية 

يف لبنان من 82.30 يف املئة يف العام 

العام  يف  املئة  يف   79.46 اىل   2016
التي  الوحيدة  الفئة  اأنها  علما   ،2016
�صهدت انكما�صا بني وجهات اال�صتخدام 

ارت��ف��ع��ات ح�صة  امل��ق��اب��ل  ك��اف��ة. يف 

االأبنية التجارية من 7.75 يف املئة يف 

10 يف املئة يف العام  اإىل   2016 العام 

2017، كما زادت ح�صة الفنادق واأبنية 
0.78 يف املئة  ال�صياحية من  اخلدمات 

اىل 0.9 يف املئة.

العقارية  املعامالت  عدد  انخف�س  كما 

األفا   17 اإىل  �صنويا،   %   23.14 بن�صبة 

االأربعة  االأ�صهر  خ��الل  معاملة  و651 

األفا   22 من   ،2018 العام  من  االأوىل 

و966 معاملة يف الفرتة ذاتها من العام 

معامالت  قيمة  تراجعت  كما   .2017
املبيع العقارية بن�صبة 19.74 اإىل 2.46 

مليار دوالر.

أزمة القروض السكنية
وتوؤدي اأزمة القرو�س امل�رشفية ال�صكنية 

دوراً يف م�صاعفة اأزمة القطاع العقاري، 

اإىل  امل�رشفية  القرو�س  قيمة  �صيما  وال 

قيمة  من   %  17 ُت�صّكل  العقاري  القطاع 

القطاع اخلا�س  اإىل  القرو�س امل�رشفية 

)اأي ما يوازي 10 مليارات دوالر اأمريكي(. 

اإ�صتهالكية  قرو�س  القرو�س  هذه  عظم 
ُ
م

ت�صليفات  كما  ع��ق��ارات،  ل�رشاء  اأي   –
 6800 من  ارتفعت  قد  لل�صكن  امل�صارف 

19402 مليار  2012 اىل  مليار لرية عام 

فاقت  ارتفاع  بن�صبة   ،2017 ايلول  لرية 

185 باملئة. كما ارتفعت ن�صبة القرو�س 
 12 من  الت�صليفات  اإجمايل  من  ال�صكنية 

اإىل 19 باملئة. 

بعدما  ال�صكنية  القرو�س  اأزم��ة  وتاأتي 

املخ�ص�صة  الكوتا  امل�صارف  ا�صتنفدت 

ن�صف  والبالغة  لبنان،  م�رشف  من  لها 

مليار دوالر، ا�صتهلكتها امل�صارف خالل 

ا�صتدعى تدخاًل من رئي�س  �صهر، وهو ما 

ا�صتقبل  الذي  عون،  مي�صال  اجلمهورية 

�صالمة،  ريا�س  لبنان  م�رشف  حاكم 

ط��ال��ب��ًا م��ن��ه ت��اأم��ني ����رشف ال��ق��رو���س 

 تطور حركة البناء وت�صليمات اال�صمنت والر�صوم العقارية

2014201520162017قطاع البناء
13,548,70712,339,55012,233,89811,934,969رخ�س البناء )م.م.(

5,516,8275,042,8685,265,1135,148,614ت�صليمات اال�صمنت )طن(
920,983834,125862,8901,019,073الر�صوم العقارية )مليون لرية(

مبني على اح�صاءات م�رضف لبنان
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دفعها  امل�صارف  التزمت  التي  ال�صكنية 

يتوا�صل  اأن  على  الطلبات  اأ�صحاب  اإىل 

بالقرو�س  املعنية  اجلهات  مع  ذلك  بعد 

ال�صكنية لو�صع حلول ت�صمن ا�صتمراريتها 

وفقًا للقواعد واالأ�صول املعتمدة. 

 485 التعميم  اإىل  االأزم���ة  ه��ذه  وت��ع��ود 

د 
ّ
حد والذي  لبنان  م�رشف  عن  ال�صادر 

االإ�صكانية  القرو�س  ملنح  جديدة  اآلية 

والتجارية. اإذ ح�رش دعم م�رشف لبنان 

طريق  عن  الدعم  واأ�صقط  فقط،  للفائدة 

االإعفاء اجلزئي من االحتياطي االإلزامي 

الذي كان مينحه للم�صارف.

حني  للم�صارف،  �صمح 
ُ
ي كان  اأن��ه  علمًا 

ال�صكني،  االإقرا�س  بغر�س  مبالغ  متنح 

كانت  وه��ك��ذا  االح��ت��ي��اط��ي.  ا�صتعمال 

امل�صارف ت�صتهلك نحو 500 مليون دوالر 

�صنويًا من هذا االحتياطي، باالإ�صافة اإىل 

الكوتا التي كان مينحها اإياها امل�رشف 

التعميم  اأن  اإال   .%  1 بفائدة  امل��رك��زي 

امل�س  من  امل�صارف  منع  اإليه  امل�صار 

باالحتياطي االإلزامي.

ووفقًا مل�صادر معنية، تفاجاأ امل�رشف 

املركزي بعد اإقرار �صل�صلة الرتب والرواتب 

على  اال�صتح�صال  طلبات  عدد  بزيادة 

قرو�س �صكنية، ما تطلب منه م�صاعفة 

للدعم.  يخ�ص�صها  ك��ان  التي  املبالغ 

وبالتايل راأى م�رشف لبنان بعد مراجعة 

الطريقة  بهذه  اال�صتمرار  اأن  بها  ق��ام 

االقت�صاد  ب�صالمة  ي�رش  اأن  �صاأنه  من 

فعلية  باأزمة  �صيت�صبب  والذي  اللبناين، 

جزءاً  واأن  الت�صخم،  معدل  زيادة  وهي 

اإىل  املطورون  لها 
ّ
حو االأم��وال  تلك  من 

الت�صخم  معدالت  من  فاقم  ما  ال��دوالر، 

ب�صكل غري م�صبوق«.

ويخرق �صوداوية الروؤية هذه العديد من 

بدء  موعد  اقرتاب  فمع  اقة، 
ّ
الرب االآمال 

اإعادة اإعمار �صورية واإعتماد لبنان من 

ة 
ّ

قبل العديد من الدول االأجنبية كمن�ص

�صاركة 
ُ
للم ال��دول  ه��ذه  �صت�صتخدمها 

من  العديد  تدفع  االإع��م��ار،  اإع��ادة  يف 

يف  �صبًقا 
ُ
م التمو�صع  اإىل  امُل�صتثمرين 

�صوق العقارات. ومن امُلتوقع اأن ن�صهد 

العقارية  العمليات  عدد  يف  ا 
ً
اإرتفاع

ا على احلدود مع �صورية ب�صكل 
ً

خ�صو�ص

يف  امُل�صتثمر  م�صاهمة  م�صتوى  يعك�س 

ال�صكان  واإ�صتفادة  كما  االإعمار  اإعادة 

املحليني من اإعادة االإعمار هذه.

 العامل 
ّ
عد

ُ
كما اأن امللف النفطي اللبناين ي

االأ�صا�صي يف ارتفاع اأ�صعار العقارات يف 

االأعوام املقبلة. فكلما اإقرتبنا من تاريخ 

العمليات  التنقيب �صن�صهد زيادة يف  بدء 

على  االأوىل  الدرجة  يف  رّكزة 
ُ
م العقارية 

املناطق  ويف  اللبناين  ال�صاحل  ط��ول 

اجلبلية القريبة من ال�صاحل.

كما اأن هناك اإجراءات عديدة من �صاأنها 

كتحقيق  العقاري  القطاع  واقع  حت�صني 

 االق��ت�����ص��ادي وهو 
ّ
اال���ص��ت��ق��رار وال��ن��م��و

العقاري  القطاع  لعودة  و�صيلة  اأف�صل 

اأبرز  اإىل عافيته، و�صع �صيا�صة حتفيزية 

املغرتبني  اللبنانيني  اإع��ف��اء  ركائزها 

االأ�صخا�س  اإعطاء  الت�صجيل،  ر�صوم  من 

فخمة  �صقق  ب�رشاء  الراغبني  االأج��ان��ب 

يفوق �صعرها املليون دوالر اإقامة دائمة 

يف لبنان.

ت�صليفات امل�صارف لل�صكن

ايلول2010201120122013201420152016القيمة مليار لرية
2017

13,72316,86819,36821,32424,91126,44729,66232,034افراد
ــرو�ــس   مــنــهــا ق

�صكنية

6,8009,01810,95712,86614,89315,98417,98119,402

جمموع ت�صليفات 

القطاع اخلا�س

58,34466,24673,50779,77686,45489,93796,781100,886

مبني على اح�صاءات اجلمارك اللبنانية

تحقيق
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عام 2014
بلغت قيمة �صادرات االإ�صمنت 36 مليون 

وا�صتاأثرت   .2014 ع��ام  خ��الل  دوالر 

هذه  من   %  60 بحواىل  العربية  ال��دول 

ال�صادرات  حجم  بلغ  حيث  ال�صادرات، 

اإليها 21.5 مليون دوالر.

 %  21 االأفريقية  ال��دول  ح�صة  وبلغت 

لعام  االإ�صمنت  ���ص��ادرات  جممل  م��ن 

 7.8 قيمته  م��ا  ا���ص��ت��وردت  اإذ   ،2014
االإ�صمنت  �صادرات  من  دوالر  ماليني 

االأوروبية  للدول  وكانت   .2014 لعام 

ح�صة الباأ�س بها بلغت )9 %( وقيمتها 

الدول  3.2 ماليني دوالر. وعلى �صعيد 
ال��والي��ات  ا�صتقطبت  فقد  االأم��ريك��ي��ة، 

املتحدة �صادرات بقيمة مليون دوالر.

حّلت  العربية،  ال���دول  �صعيد  وع��ل��ى 

105 ماليين دوالر صادرات اإلسمنت 
خالل 4 أعوام:

الدول العربية أولى األسواق تليها 
األفريقية ثم األوروبية

ال�20 % منها.

بلغت �صادرات اامل�صنوعات من حجر اأو 

ج�س اأو اإ�صمنت اأو حرير �صخري اأو ميكا 

اأو من مواد مماثلة خالل االأعوام االأربعة 

  2014- 2915-2016- 2017( االأخرية 

105( ماليني دوالر، و�صكلت ما ن�صبته )2 
%( من جممل حجم ال�صادرات خالل هذه 

االأعوام.

ح�صة  على  العربية  ال��دول  وا�صتحوذت 

االأ����ص���د م���ن ه���ذه ال�������ص���ادرات، حيث 

ا�صتوردت ما قيمته )63.9 مليون دوالر( 

خ��الل االأع���وام االرب��ع��ة  االأخ���رية، اأم��ا 

 28.3 االأفريقية فا�صتوردت بقيمة  الدول 

مليون دوالر تلتها الدول االأوروبية التي 

هذه  م��ن  دوالر  ماليني   6.3 ا�صتقبلت 

ال�صادرات.

وخالل االأعوام االأربعة ، احتلت ال�صعودية 

امل�صتوردة  ال��دول  بني  االأوىل  املرتبة 

قيمة  بلغت  اإذ  االإ���ص��م��ن��ت  ل�����ص��ادرات 

تلتها  19 مليون دوالر،  اإليها  ال�صادرات 

مليون   16 بقيمة  ا�صتوردت  التي  قطر 

 7.2 بقيمة  والكويت  االإمارات  ثم  دوالر، 

 5.69 بقيمة  والكونغو  دوالر،  ماليني 

ماليني دوالر.

التي مل تتجاوز  اأرقام ال�صادرات  وتوؤكد 

دوالر  مليون  ال�36  االأح��وال  اأح�صن  يف 

فاعاًل  دوراً  اللبنانية  لل�صوق  اأن  �صنويًا 

امل�صانع  ا�صتمرارية  على  احلفاظ  يف 

الوطني،  االقت�صاد  �صعيد  على  ودورها 

امل�صتمر  االنح�صار  ظ��ل  يف  �صيما  وال 

االأرقام  تظهره  الذي  اخلارجية  لالأ�صواق 

ب�صكل فا�صح. اإذ ت�صري اإىل تراجع �صنوي 

العام  ذاك  ففي   .2014 عام  منذ  م�صتمر 

 36 قيمته  ما  االإ�صمنت  �صادرات  �صجلت 

 2015 العام  يف  لتنخف�س  دوالر  مليون 

اإىل 27 مليون دوالر، ويف عام 2016 اإىل 

22 مليون دوالر، ويف عام 2017 اإىل 21 
مليون دوالر.

غنى  ال  اأن  ال�صادرات  اأرق��ام  ت�صري  كما 

ال��دول  مع  وطيدة  ع��الق��اٍت  عن  للبنان 

اخلليجية ، حيث حّلت ال�صعودية مراراً يف 

طليعة الدول امل�صتوردة لهذه ال�صناعات 

لتربز اإىل جانبها دول عربية اأخرى كقطر 

واالإمارات والكويت واالأردن. فيما تبقى 

حد  اإىل  خجولة  االأوروبية  الدول  ح�صة 

ال�صادرات  ه��ذه  قيمة  جممل  من  كبري 

وت�صكل الدول االأفريقية �صوقًا جيدة نوعًا 

ما لهذه ال�صادرات اإذ ت�صتقطب ما يقارب 

 ت�صتحوذ �صادرات امل�صنوعات من حجر اأو ج�س اأو اإ�صمنت اأو حرير 

�صخري اأو ميكا اأو من مواد مماثلة )الق�صم 13 يف جدول تعرفة اجلمارك 

اللبنانية( على ن�صبة �صئيلة من جممل �صادرات لبنان ال�صناعية اإىل 

يوؤكد  ما  االأخرية،  االأربع   مرال�صنوات  على   % الـ2  تتخط  مل  العامل، 

�صحة مطالب ال�صناعيني بوقف االإغراق اجلاري يف االأ�صواق اللبنانية 

حيث حتتل ال�صوق منتجات اأجنبية )اأكرثها م�رضية( وتزاحم املنتجات 

اإجراءات  اللبنانية ب�صكل قوي يف ظل ناأي الدولة بنف�صها عن اتخاذ 

فاعلة تدعم اإنتاج احلجر واالإ�صمنت الوطني الأ�صباب يرجعها البع�س 

العالقات  �صيما  وال  اخلارجية  لبنان  بعالقات  امل�س  من  اخلوف  اإىل 

اللبنانية – امل�رضية.

تحقيق
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بحجم  االأوىل  املرتبة  يف  ال�صعودية 

 %  29( 10 ماليني دوالر  �صادرات بلغ 

االإ�صمنت(،  �صادرات  حجم  جممل  من 

���ص��ادرات  ا�صتقبلت  التي  قطر  تلتها 

ثم   ،)%  11( دوالر  ماليني   4 بقيمة 

مليوين   2 بلغ  �صادرات  بحجم  الكويت 

البحرين،  ف���االإم���ارات،   )%  5( دوالر 

واالأردن على التوايل.

حّلت  االأفريقية،  ال��دول  �صعيد  وعلى 

ا�صتقبلت  اإذ  االأوىل  املرتبة  الكونغو يف 

2 مليوين دوالر، تلتها  �صادرات بقيمة 

الغابون بحجم �صادرات بلغ 1.3 مليون 

دوالر، ومن ثم نيجرييا بحجم �صادرات 

بلغ 1.2 مليون دوالر.

على  االأوىل  املرتبة  يف  اأملانيا  وحّلت 

�صعيد الدول االأوروبية.

صادرات اإلسمنت والحجر عام 2014
الدولة املت�صدرةقيمة ال�صادرات )مليون دوالر(االأ�صواق

ال�صعودية21.5الدول العربية

الكونغو7.8الدول االأفريقية

املانيا3.2الدول االأوروبية

الواليات املتحدة1الدول االأمريكية

أبرز الدول المستوردة لصناعات اإلسمنت والحجر عام 2015
الن�صبة من جممل حجم ال�صادراتالقيمةالدولة

59ال�صعودية
312قطر

27االإمارات
1.76الكونغو
14االأردن

تؤكد أرقام صادرات االسمنت 

والحجر التي لم تتجاوز في 

أحسن األحوال الـ36 مليون 

دوالر سنويًا أن للسوق 

اللبنانية دورًا فاعاًل في الحفاظ 

على استمرارية المصانع
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االإم��ارات  من  كل  وحّلت  دوالر،  ماليني 

بلغ  حيث  الثانية  املرتبة  يف  والكويت 

 )%  10( دوالر  مليوين   2 منها  كل  حجم 

الفتًا  وبدا  ال�صادرات.  حجم  جممل  من 

املرتبة  اإىل  ال�صعودية  اململكة  تراجع 

بقيمة  �صادرات  ا�صتوردت  حيث  الثالثة 

مليون دوالر فقط )7 %(. وحّلت الواليات 

املتحدة رابعة بني الدول امل�صتوردة لهذه 

بقيمة  اأي�صًا  ا�صتوردت  حيث  ال�صادرات 

مليون دوالر.

الدول  اأ�صواق  اإىل  ال�صادرات  حجم  وبلغ 

وحّلت  دوالر،  ماليني   5.3 االأفريقية 

بقيمة  االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  نيجرييا 

�صادرات بلغت 1.3 مليون دوالر والكونغو 

���ص��ادرات  بقيمة  الثانية  املرتبة  يف 

1.19 مليون دوالر، و�صاحل العاج  بلغت 

مليون   1.4 بقيمة  ا�صتقبلت  حيث  ثالثة 

دوالر، وغينيا يف املرتبة الرابعة بقيمة 

�صادرات بلغت 1 مليون دوالر.

عام  االأوروب��ي��ة  ال��دول  وا�صتقبلت  ه��ذا، 

بلغت  اإذ  �صئيل،  �صادرات  حجم   2017
قيمة ال�صادرات اإليها 0.5 مليون دوالر، 

لل�صنة  فحافظت  املتحدة  الواليات  اأم��ا 

الرابعة على التوايل على قيمة �صادرات 

بلغت 1 مليون دوالر.

بقيمة  �صادرات  ا�صتقبلت  حيث  الثانية 

3 ماليني دوالر )12 %( وحّلت االإمارات 
بقيمة  ال��راب��ع��ة  امل��رت��ب��ة  يف  وال��ك��وي��ت 

�صادرات بلغت 1.2 مليون دوالر )6 %(، 

كما حّلت اأي�صًا فرن�صا والواليات املتحدة 

اإىل جانب االإمارات والكويت يف املرتبة 

الثالثة.

نيجرييا  فحّلت  الرابعة  املرتبة  يف  اأما 

ب�صادرات بقيمة 1 مليون دوالر )4 %(.

عام 2017
مليون   21  ،2017 عام  ال�صادرات  بلغت 

يقارب  ما  العربية  الدول  ونالت  دوالر. 

ال�صادرات، حيث  % من قيمة هذه  ال�50 

مليون   13.1 اإليها  ال�صادرات  حجم  بلغ 

دوالر، وحّلت قطر يف املرتبة االأوىل بني 

الدول العربية امل�صتقبلة لهذه ال�صادرات، 

 5 اإل��ي��ه��ا  ال�����ص��ادرات  حجم  بلغ  حيث 

عام 2015
���ص��ادرات  حجم  بلغ   ،2015 ع��ام  ويف 

وا�صتقطبت  دوالر.  مليون   27 االإ�صمنت 

ه��ذه  م���ن   %  60.3 ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول 

ال�صادرات  حجم  بلغ  حيث  ال�صادرات 

ح�صة  وبلغت  دوالر.  مليون   16.3 اإليها 

الدول االأفريقية 32.9 % حيث بلغ حجم 

دوالر،  مليون   8.9 اإليها  ال�����ص��ادرات 

�صئيلة  االأوروبية  ال��دول  ح�صة  وكانت 

فيما  فقط،  دوالر  املليون  قاربت  حيث 

�صادرات  املتحدة  الواليات  ا�صتوردت 

بقيمة مليون دوالر.

ا�صتوردت  حيث  اأوىل  ال�صعودية  وحّلت 

%( من جممل   9( 5 ماليني دوالر  بقيمة 

حجم �صادرات االإ�صمنت، تلتها قطر التي 

 12( دوالر  ماليني   3 بقيمة  ا�صتوردت 

بقيمة  ا�صتوردت  التي  االإم��ارات  ثم   ،)%
2 مليوين دوالر )7 %(. وحّلت كونغو يف 
املرتبة الرابعة بحجم �صادرات بلغ 1.7 

يف  االأردن  واأت��ت   ،)%  6( دوالر  مليون 

املرتبة اخلام�صة ب�صادرات بلغت مليون 

�صادرات  حجم  جممل  من   %  4( دوالر 

اال�صمنت(.

عام 2016
عام  يف  االإ�صمنت  �صادرات  حجم  وبلغ 

اأبرز  وكاإحدى  دوالر  مليون   22  ،2016
اللبنانية،  لل�صادرات  امل�صتقبلة  االأ�صواق 

طليعة  يف  العربية  ال��دول  اأ���ص��واق  حّلت 

حيث  ال�صناعات  لهذه  امل�صتوردة  الدول 

مليون   13 اإليها  ال�صادرات  حجم  بلغ 

دوالر.

وحّلت اأ�صواق الدول االأفريقية ثانية بني 

ال�صادرات،  لهذه  امل�صتوردة  االأ���ص��واق 

اإليها  االإ�صمنت  حيث بلغ حجم �صادرات 

6.3 ماليني دوالر.
�صادرات  االأوروبية  االأ�صواق  وا�صتقبلت 

بقيمة 1.6 مليون دوالر.

قطر  حّلت  العربية،  ال��دول  �صعيد  وعلى 

ا���ص��ت��وردت  ح��ي��ث  االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف 

% من حجم   20( 4 ماليني دوالر  بقيمة 

املرتبة  يف  وال�صعودية  ال�����ص��ادرات( 

صادرات الحجر واإلسمنت خالل األعوام الخمسة األخيرة
الن�صبة %معدل ال�صنواتجمموع ال�صنوات2018 نهاية ني�صان2014201520162017العام

2 36272221811323القيمة )م.د(

صادرات اإلسمنت والحجر عام 2016
الدولة املت�صدرةقيمة ال�صادرات )مليون دوالر( االأ�صواق

قطر13الدول العربية

نيجرييا6.3الدول االأفريقية

فرن�صا1.6الدول االأوروبية

الواليات املتحدة1الدول االأمريكية

أبرز الدول المستوردة لصناعات اإلسمنت والحجر عام 2017
الن�صبة من جممل حجم ال�صادراتالقيمةالدولة

522قطر
210االإمارات \ الكويت

17ال�صعودية
1.26الواليات املتحدة

14نيجرييا

بلغت عام 2017 صادرات 

االسمنت والحجر 21 مليون 

دوالر. ونالت الدول العربية 

ما يقارب الـ50 % من قيمتها

تحقيق
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مقابلة

ت�صهيالت مميزة يف الدفع. كما ان هناك 

كبري  حد  اىل  امل�صتثمرين  تهم  مميزات 

 – �صيدا  اوتو�صرتاد  من  املدينة  كقرب 

�صور، وامكانية الو�صول اليها من ثاللث 

والنبطية(  �صور،  )�صيدا،  رئي�صية  مدن 

يف  كثيفة  عاملة  يد  تواجد  اىل  ا�صافة 

املنطقة«.

ال�رشفند  تالل  »م�رشوع  ان  اىل  وا�صار 

وه���و م�����رشوع م��ع��د ل��ي��ك��ون واح���د من 

الرقي  حيث  من  ال�صكنية  املناطق  اهم 

عبارة  هو  امل�رشوع  ان  واعلن  والرتفيه. 

عن ارا�صي مفرزة مب�صاحات ترتاوح بني 

باالإ�صافة  مربع،  مرت   2073 اىل   1000
ع، وفلل 

ّ
اىل عقار مب�صاحة 9499 مرت مرب

ومبوا�صفات  خمتلفة  مب�صاحات  �صكنية 

فيال،  بكل  خا�صة  حديقة  م��ع  عالية 

وحدائق خا�صة باالإفراز«.

ز 
ّ
واعترب ان »م�رشوع تالل ال�رشفند يتمي

مبوقع فريد يحاكي البحر باإطاللة مميزة 

اىل  ولفت  الفخامة«.  لع�صاق  موقع  وهو 

خمتلفة  مب�صاحات  فيال   12 »ي�صم  ان��ه 

باالإ�صافة  مربع.  مرت  و250   ،225  ،200

خا�صة  حدائق  ا�س، 
ّ
وتر قرميد  ثكنة  اىل 

ونظام اأمان، ومنظر خاّلب على البحر«. 

خطي  على  يقع  »امل�����رشوع  ان  واع��ل��ن 

 – ال�رشفند  عام  وطريق  �صور   – �صيدا 

فيل  ف��وؤاد  ع 
ّ
جمم به  ويحيط  العاقبية، 

ومرفاأ ال�رشفند«.

تطورات ايجابية
من  العقاري  القطاع  يخرج  ان  ومتنى 

منذ  فيها  ي��غ��رق  ال��ت��ي  التباطوؤ  ح��ال 

�صنوات، ال �صيما مع التطورات ال�صيا�صية 

مع  لبنان  ي�صهدها  ال��ت��ي  االيجابية 

والعمل  االنتخابي  اال�صتحقاق  اجن��از 

ا�صافة  ج��دي��دة،  حكومة  ت�صكيل  على 

التي  اجليدة  االقت�صادية  التطورات  اىل 

�صتنتج عن موؤمتر �صيدر.

عقاري  انتعا�س  »اي  ان  على  و���ص��دد 

القطاعات  يف  انفراجات  مع  �صيرتافق 

القطاع  �صيما  وال  االخ��رى  االقت�صادية 

املبا�رش  ال��راب��ط  اىل  ن��ظ��راً  ال�صناعي، 

»دنش للمقاوالت والتجارة« .. مشروعان عقاريان جديدان 
دنش: نقدم تسهيالت في الدفع

التنظيم  ان  كما  ال�صناعية،  املوؤ�ص�صات 

االأخ��ذ  مع  العقارات  لتوزيع  امل��درو���س 

ال��دخ��ول  يف  ال�صهولة  االإع��ت��ب��ار  بعني 

بنى  �صبكة  اىل  ا�صافة  اليها،  واخل��روج 

حديث  علمي  ب�صكل  م��درو���ص��ة  حتتية 

ملواكبة التطور«.

وا�صاف: »تتاألف مدينة �صم�س ال�صناعية 

من 152 عقار مب�صاحات خمتلفة تتنا�صب 

وامل�صاريع  االح��ت��ي��اج��ات  جميع  م��ع 

العقارات  م�صاحة  وت��رتاوح  ال�صناعية، 

بني 1178 اىل 13403 مرت مربع، ا�صافة 

و�صبكة  ب��االإف��راز  خا�صة  ح��دائ��ق  اىل 

كافة  اىل  ل��ل��و���ص��ول  داخ��ل��ي��ة  ط��رق��ات 

ال�صناعية«.  للم�صاريع  وخدمة  العقارات 

املدينة  على  كثيق  اقبال  دن�س  وتوّقع 

االقت�صادي  ال��رتاج��ع  ح��ال  رغ��م  على 

ان  اذ  العقارات،  اي�صًا قطاع  الذي يطال 

ا�صعار عقارات املدينة مدرو�صة، وهناك 

ل��ل��م��ق��اوالت  »دن�����س  ���ص��ك، مت��ل��ك  دون 

التي  القوة  نقاط  من  والتجارة« الكثري 

يحتاج  م�رشوعني   التزام  من  مّكنتها 

اجنازهما اىل قدرات ادارية عالية ل�صبط 

فريق عمل �صخم ومتعدد املهمات. وفقًا 

والتجارة«  للمقاوالت  »دن�س  عام  ملدير 

كان  ال�����رشك��ة  جن��اح  »ان  دن�����س  ح�صن 

فعملها  يف  احرتافيتها  ث��م��رة  دائ��م��ًا 

واالل��ت��زام  امل�صداقية  معايري  واع��ل��ى 

هذين  اجناز  ان  واعترب  ابدتهما.  اللتان 

جناحات  �صجل  �صي�صاعف  امل�رشوعني 

»دن�س للمقاوالت والتجارة« اذ ميلك كال 

امل�رشوعني مميزات خا�صة.

ال�صناعية  ال�صم�س  مدينة  »تعترب  وقال: 

ال�صناعية  امل��ن��اط��ق  اه��م  م��ن  واح���دة 

من  بع�صا  تت�صمن  ال��ت��ي  النموذجية 

تتوفر اخلدمات  ال�صناعي بحيث  التطور 

امل�صرتكة بني العقارات لتاأمني حاجات 

والقدرات  العالية  اجلودة 

مكنت  الكبرية،  االنتاجية 

للمقاوالت  »دن�س  �رضكة 

والتجارة« من احتالل مركز 

متقدم بني ال�رضكات العاملة 

اإب�صارها  فمنذ  القطاع.  يف 

�صلكت   ،2008 عام  النور 

التو�صع  طريق  ال�رضكة 

والنمو، ما مّكنها من اكت�صاب 

جعلتها  كبرية  اإمكانات 

ال�رضكات  اأبرز  اهم  اإحدى 

املقاوالت  قطاع  تزود  التي 

بالباطون. 

كما متكنت »دن�س للمقاوالت 

جمال  يف  العاملة  ال�رضكات  ا�صماء  ت�صدر  من  والتجارة« 

املقاوالت، حيث تعمل على اإجناز م�رضوعني �صخمني يف جنوب 

لبنان هما مدينة ال�صم�س ال�صناعية وم�رضوع تالل ال�رضفند.
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اىل  البناء  يحتاج  حيث  القطاعني  بني 

منتجات �صناعية من الباطون واال�صفلت 

والبالط والزجاج واالملنيوم وغريها«.

ع��ام��ًا  ك���ان   2017 ع���ام  ان  واع���ت���رب 

للتجارة  »دن�س  ل�رشكة  بالن�صبة  جيداً 

م�صرية  وا���ص��ل��ت  حيث  وامل���ق���اوالت«، 

يعي�صها  التي  االأزم��ة  رغم  على  جناحها 

عن  بكرثة  املتداولة  واالأخبار  االإقت�صاد 

من  عدد  واقفال  ال�رشكات  بع�س  تعرّث 

امل�صانع«. 

عالقات تعاون وطيدة
ويف رد على �صوؤال، اكد دن�س ان »دن�س 

للتجارة واملقاوالت قادرة على مواجهة 

التحديات، فهي تعمل يف القطاع منذ ما 

عمل  فريق  ت�صم  �صنوات  الت�صع  يقارب 

اخلربة،  من  ب�صنوات  يتمتع  متخ�ص�س 

�صعوبات  اأي  اجتياز  من  ميكنها  وهذا 

ال��زب��ون.  وي��ري��ح  العمل  يف  تواجهها 

لتقدمي  العمل  ف��ري��ق  خ��ربة  فتكري�س 

زخمًا  ال�رشكة  اأك�صب  للزبائن  االأف�صل 

كبرياً يف ال�صوق و�صاعدها يف املحافظة 

 على زبائنها وبناء عالقة ثقة متبادلة ». 

واأ�صار يف اإطار حديثه عن ال�صق االإداري 

اإىل اأن » »دن�س للمقاوالت والتجارة« تدرك 

مع  وطيدة  تعاون  عالقات  بناء  اأهمية 

الزبائن يف �صمان ا�صتمراريتها ومنوها، 

لهيكلية  وفق  العمل  تنظيم  جرى  ولهذا 

 ،ISO 9001\2008�ال ومعايري  تتوافق 

للمبيعات،  اأق�����ص��ام��ًا  ي�����ص��م  ب��ح��ي��ث 

واالإدارة«.  املحا�صبة،  اجل���ودة،   �صبط 

مب�صتقبل  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن  دن�����س  واع���رب 

كافة  ت�صري  اذ  ال��ل��ب��ن��اين،  االإق��ت�����ص��اد 

باإنتظاره  لبنان  ان  على  التوقعات 

م�صتقبل اف�صل مع العمل اجلاد على امللف 

�صتحملها  التي  واالإيجابيات  النفطي، 

اإعادة االإعمار يف �صورية. و�صدد  مرحلة 

�صك  �صينعك�س دون  اجليد  الواقع  ان هذا 

على عمل ال�رشكات يف ال�صوق اللبنانية، 

واملقاوالت«  للتجارة  ل�«دن�س  و�صيكون 

باإقتنا�س  لها  ت�صمح  دقيقة  خطط 

النجاحات  من  املزيد  وت�صجيل  الفر�س 

ولعب دور اكرب على ال�صعيد االإقت�صادي 

من خالل طرح املزيد من فر�س العمل، 

واجن���از ع��دد اك��رب م��ن امل�����ص��اري��ع مع 

القطاعني العام واخلا�س«.

بمساحات  عقار   152 مــن  الصناعية  شمس  مدينة  تتألف 
الصناعية،  والمشاريع  االحتياجات  جميع  مع  تتناسب  مختلفة 

وتتراوح مساحة العقارات بين 1178 الى 13403 متر مربع، اضافة 

الى  للوصول  داخلية  طرقات  وشبكة  باإلفراز  خاصة  حدائق  الى 

كافة العقارات 

المناطق  اهم  من  واحد  ليكون  معد  الصرفند  تالل  مشروع 
بمساحات  فيال   12 والترفيه. ويضم  الرقي  حيث  من  السكنية 

قرميد  ثكنة  الى  باإلضافة  مربع.  متر  و250   ،225  ،200 مختلفة 

وتّراس، حدائق خاصة ونظام أمان، ومنظر خّلاب على البحر
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 Naboulsi Engineering & متكنت  ال�صنوات  مر  على 

الهند�صة  جمال  يف  مميز  جناح  حتقيق  Contracting من 
نابل�صي،  علي  املهند�س  مديرها  بخربة  مت�صلحة  واملقاوالت 

الذي غا�س يف حديث مع »ال�صناعة واالإقت�صاد« يف �رشح واقع 

قطاع االإعمار والبناء. اأ�صار النابل�صي اإىل اأن »هذا القطاع يتاأثر 

ال�صيا�صي،  النقدي،  باالإ�صتقرار  تتمثل  اأ�صا�صية  عوامل  بثالثة 

واالأمني الذين ال ينف�صلون عن بع�صهم البع�س، اإذ اأن جميعهم 

يدفعون االإ�صتثمار اإىل االأمام ويوؤمنون دخول اأموال اإىل البالد 

ي القدرات ال�رشائية للمواطنني وترفع الطلب على العقارات 
ّ
تقو

وال�صقق ال�صكنية ب�صكل عام«.

واعترب املهند�س علي نابل�صي اأن »القطاعات االقت�صادية �صل�صلة 

متكاملة مرتبطة ببع�صها البع�س«، واأ�صار اإىل اأن »قطاع االإعمار 

والبناء مرتبط ب�صكل مبا�رش بالقطاع ال�صناعي ال �صيما امل�صانع 

العاملة يف جمال �صناعة احلديد واالأملنيوم والبال�صتيك واخل�صب 

وغريها من املنتجات امل�صتخدمة يف عمليات البناء«. ولفت اإىل 

العقارات والبناء �صيوؤدي ب�صكل  اإزدهار ي�صهده قطاعي  اأن »اأي 

وي�صع  ال�صناعية  املنتجات  هذه  على  الطلب  رفع  اإىل  �رشيع 

االأمر  »هذا  اأن  و�صدد على  للتطور«.  وا�صعة  اآفاق  اأمام  امل�صانع 

من  ح�صة  تنال  لن  االأخ��رى  ال�صناعية  القطاعات  اأن  يعني  ال 

احلال  بطبيعة  كونها  جيد  بواقع  �صتنعم  هي  بل  االيجابيات، 

حلقة من حلقات االإقت�صاد الوطني«.

فرصة في السوق السورية
ويف حني اعترب املهند�س علي النابل�صي اأن »الرتاجع االإقت�صادي 

ال يقت�رش فقط على لبنان، بل هو ا�صبه باأزمة عاملية نرى عدد 

من ظواهرها يف الدول الكربى«، ك�صف اأنه »اإزاء هذا الواقع تعمل 

على   Naboulsi Engineering & Contracting
احلفاظ على جناحاتها و�صمان ا�صتمراريتها عرب اإيجاد فر�س 

حركة  �صت�صهد  التي  ال�صورية  كال�صوق  واعدة  اأ�صواق  يف  جديدة 

دته نتيجة 
ّ
اإعمار كبرية جداً نظراً حلجم الدمار الهائل الذي تكب

احلرب والذي يقدر باأكرث من 200 مليار دوالر اأمريكي«.

ال�رشكات يف  اأطر م�صاهمة  تنظيم  ال�صورية  واأمل من »احلكومة 

يت�صّنى  حتى  ومهنية  علمية  اأ�ص�س  على  االإعمار  اإع��ادة  عملية 

الأ�صحاب الكفاءات واخلربات الدخول يف حلقة االإ�صتثمار«.

واذ اعترب ان »احلكومة ال�صورية لديها الرجاحة العلمية والفكرية 

الكافيتني الإعادة اإعمار �صوريا والنهو�س بالقطاع املعماري«.

كيفية النهوض باإلقتصاد
تلحظها  اأن  يجب  التي  النقاط  جمموع  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

اخلطط التي تعنى بالنهو�س االإقت�صادي يف لبنان، اأ�صار املهند�س 

علي نابل�صي اإىل« �رشورة ت�صجيع ال�صناعات املحلية من خالل 

حماربة ال�صناعات االأجنبية املناف�صة عرب فر�س ر�صوم �رشيبية 

عليها، ما من �صاأنه رفع الطلب على ال�صناعات املحلية وتعزيز 

منو القطاع ال�صناعي«. و�صدد على »�رشورة االإلتفات اإىل كلفة اليد 

العاملة اللبنانية املرتفعة مقارنة مع كلفة اليد العاملة العربية 

واالأجنبية«. ودعا اإىل »تقلي�س الفارق بني هاتني الكلفتني لرفع 

الطلب على اليد العاملة اللبنانية االأمر الذي �صيوؤدي اإىل النهو�س 

هناك  اأن  ال�صيما  عام،  ب�صكل  ال�صناعية  والقطاعات  باالإقت�صاد 

كفاءات مهمة على �صعيد اليد العاملة اللبنانية«.

وراأى اأن من �صاأن تطوير العالقة بني القطاعني العام واخلا�س 

االإنعكا�س اإيجابًا على تطوير العمل ال�صناعي ب�صكل حتمي.

وتطرق اإىل املح�صوبيات التي متار�س اإبان املناق�صات، واعترب 

�صعاع  تو�صيع  اىل  ي��وؤدي  ���رشوري  اأم��ر  اإليها  »االإلتفات  اأن 

حزبية  جهات  على  املح�صوبني  ال�صناعيني  لغري  االإ�صتفادة 

معينة، الأن املعيار  الذي يجب اأن ت�صلم على اأ�صا�صه املناق�صات 

هو اجلودة والكفاءة ولي�س اأي معيار اآخر«.

ويف اإطار حديثه عن قطاعي االإعمار والبناء، �صدد على »�رشورة 

العمل الدائم للحفاظ على االأمن واالإ�صتقرار لتطوير عمل هذين 

يتمتعون  الذين  واالأجانب  العرب  ال�صياح  واجتذاب  القطاعني 

العقارات  على  الطلب  رفع  �صاأنها  من  عالية  �رشائية  بقدرات 

وتعزيز القدرات املالية يف االأ�صواق«.

وراأى اأن »حت�صني القوانني التي من �صاأنها زيادة عامل االإ�صتثمار 

اإىل »�رشورة  اأمر �رشوري وهام«. واأ�صار  البناء  وتطوير قطاع 

معاجلة اأزمة قرو�س االإ�صكان اإذ اأن ال�رشيحة االأكرب من املجتمع 

اللبناين تنتمي اىل الطبقة الو�صطى التي تعتمد على هذه القرو�س 

للتملك، ما يجعل معاجلة هذه االأزمة اأمر �رشوري وملح«.

Naboulsi Engineering & Contracting 
نجاح واستمرارية

مقابلة
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فريق عمل حمرتف«.

هي  املختربات  »اأعمال  اأن  اعترب  واإذ 

اإن�صاء  يف  االأعمال  واأوىل  اأهم  اإح��دى 

الأنها  الطرقات،  و�صق  البناء  م�صاريع 

وامل��وؤث��رة يف  املهمة  االأ���ص��ب��اب  م��ن 

اإق��رتح  امل�����رشوع،  و�صالبة  �صالمة 

»القيام باملتابعة الدورية عرب اأعمال 

تنفيد  وب��ع��د  واأث���ن���اء  ق��ب��ل  امل��خ��ت��رب 

ويف  الباطون،  جمبل  يف  الطرقات، 

»وجود  اأن  على  د 
ّ
و�صد الزفت«.  جمبل 

يحمل  املجبل  داخل  لالأعمال  خمترب 

على  احل�صول  جلهة  كثرية  اإيجابيات 

النوعيات املطلوبة يف اإنتاج الباطون 

والزفت املجبول«. 

واختبار  فح�س  ����رشورة  على  د 
ّ
و���ص��د

البناء  باأعمال  البدء  قبل  االأر�س  نوعية 

لنتائج   
ً
بناء يتم،  بحيث  الطرقات  اأو 

للبناء  ال��درا���ص��ات  اإع���داد  االخ��ت��ب��ارات، 

للبناء  فحو�صات  ت�صمل  وال��ط��رق��ات 

االأعمدة  �صماكة   - )فوندا�صيون  د: 
ّ
حت��د

ق�صبان  �صماكة   - االأع��م��دة  فوا�صل   -

البناء(  طبقات  عدد   - وعددها  احلديد 

وغريها، اإ�صافة اإىل فحو�صات للطرقات 

د: �صماكة ونوعية الطبقات )اأ�صا�س – 
ّ
حتد

ب�صكور�س – زفت(. 

مجموعة أنصار..  نجاح عماده الحداثة وااللتزام في قطاع المقاوالت
دهنوي: خدماتنا متمّيزة وأداؤنا محترف

�صمنت  التي  العوامل  »اأب��رز  اأن  واعترب 

حر�صها  ه��ي  اأن�����ص��ار  جمموعة  جن��اح 

تقدمي  اإىل  وال�صعي  ز 
ّ
التمي على  الدائم 

عالية  ج��ودة  م�صتويات  ع��رب  االأف�صل 

تعّززها املراقبة الدقيقة لعمليات االإنتاج 

واحلداثة املوجودة يف امل�صانع«.

مراقبة  على  االإدارة  »حتر�س  وق��ال: 

االإنتاج با�صتمرار والتاأكد من مطابقته 

للموا�صفات املطلوبة قبل جتميعه يف 

نقله  قبل  نوع  لكل  اخلا�صة  املخازن 

العمل، كما حتر�س وب�صكل  اأماكن  اإىل 

امل�صاريع  تنفيذ  مراقبة  على  دائ���م 

د باملوا�صفات املطلوبة لالأعمال 
ّ
والتقي

وااللتزام مبهل زمنية يف عملية الت�صليم 

وا�صتالم االأعمال يف مواعيدها«.

دور فاعل
»جمموعة  �صم  اأن  اإىل  دهنوي  ولفت 

اأن�صار« ملجموعة من ال�رشكات اأك�صبها 

من  مّكنها  القطاع،  يف  فاعاًل  دوراً 

ا�صتقطاب عدد كبري من الزبائن وتنفيذ 

حجم م�صاريع مهم. فمجال املقاوالت 

الرتبة،  ت�صم  اأ�صا�صية  اأع��م��ااًل  ي�صم 

الباطون جاهز )concrete(، والزفت 

عرب  اأن�صار  جمموعة  توؤمنها  املجبول 

يف  اأن�صار  جمموعة  تعترب 

االأعمال  جمموعات  طليعة 

يف  هامًا  دوراً  تــوؤدي  التي 

قطاع املقاوالت، حيث ت�صم 

الرائدة  ال�رضكات  من  عدداً 

تاأمني  ــال  اأعــم ــال  جم يف 

يلزم  ما  اإنتاج  م�صتلزمات 

مل�صاريع  اأولــيــة  مــواد  من 

والبنى  والطرقات  البناء 

الطرقات  وتنفيذ  التحتية 

باالإ�صافة اإىل االإ�رضاف كاماًل 

على نوعية االإنتاج واملواد 

والزفت  للباطون  االأولــيــة 

املختربات  عــرب  املجبول 

املوجودة داخل ال�رضكات.

»ال�صناعة  مع  حديث  ويف 

ـــاد«، غــا�ــس  ـــص ـــ� ـــت واالإق

نوعية  وا�صت�صاري  مدير 

جمــمــوعــة  يف  االإنــــتــــاج 

وا�صت�صاري  )مدير  اأن�صار 

�رضكة  يف  االإنــتــاج  نوعية 

�رضكة  الوطنية،  الك�صارات 

و�رضكة  العاملية  املجابل 

والتعهدات  للتجارة  نــور 

يف  دهنوي  ر�صا  املهند�س 

عمل  اأهمية  عــن  احلــديــث 

ال�رضكة يف قطاع املقاوالت 

اأن  بعد  �صيما  وال  والبناء، 

وا�صعة  زبائن  �صبكة  بنت 

الثقة  من  عالقات  ون�صجت 

مع  وااللتزام  وامل�صداقية 

زبائنها.



خدمات متمّيزة
عمل  اإىل  بالن�صبة   2017 ع��ام  وو�صف 

جمموعة اأن�صار بالعام اجليد على الرغم 

حملها.  التي  التحديات  من  العديد  من 

االأ���ص��واق  يف  »املناف�صات  اأن  واع��ت��رب 

يعنيان  ال  االأ�صعار  هام�س  على  واللعب 

الأنها  كبري،  حد  اإىل  اأن�صار«  »جمموعة 

معظم  ثقة  وحم��ط  ز 
ّ
التمي عنوان  تبقى 

الفاعلني يف القطاع«.

من  اأن�����ص��ار«  »جمموعة  تعترب  وق���ال: 

تاأمني  جمال  يف  الرائدة  ال�رشكات  اأبرز 

والطرقات.  البناء  م�صاريع  م�صتلزمات 

العالية  بالدقة  الباطون  جمبل  ميتاز  اإذ 

يف نوعية االإنتاج ويتم الت�صغيل بوا�صطة 

امل��واد،  ب���اأوزان  والتحكم  الكومبيوتر 

تلبية  على  العالية  قدرته   اإىل  اإ�صافة 

نظرا  الباطون  من  املطلوبة  الكميات 

والكافية من  الالزمة  االآليات  اإىل وجود 

كما  حديثة«.  وم�صخات  نقل  �صيارات 

عمل  فريق  و�صع  على  االإدارة  حتر�س 

ومراقبة  املجبل  لت�صغيل  متخ�ص�س 

نوعية االإنتاج والتاأكد من اجلودة وذلك 

امل�صتعملة من  املواد  اختبار تدرج  عرب  

لكمية  �صالمة  اختبار  ورم���ل،   بح�س 

واأخ��ذ  اخللطة،  يف  امل�صتعملة  امل��ي��اه 

قوة  م��ن  للتاأكد  ال��ب��اط��ون  م��ن  عينات 

الباطون  ق��وة  مع  ومقارنته  الباطون 

املطلوبة اأ�صال«.

للتجارة  ن��ور  ���رشك��ة  »اأم���ا  واأ����ص���اف: 

والتعهدات التي تقوم بتعهدات �صق وتعبيد 

بامتالكها  فتمتاز  الطرقات،  وتزفيت 

احلديثة  امل��ع��دات  من  كبرية  ملجموعة 

ب�رشعة  العمل  ح��اج��ات  تلبي  وال��ت��ي 

اأف�صل  تاأمني  على  حتر�س  كما  فائقة، 

من  والتزفيت  للتعبيد  امل�صتعملة  املواد 

املقالع  باختيار  وذلك  وزفت  ب�صكور�س 

اأف�صل  تعطي  التي  املنا�صبة  والك�صارات 

نوعية واخلا�صعة دائما لالختبارات«. 

يتميز  ال��زف��ت  جم��ب��ل  اأن  ك�صف  واإذ 

االإن��ت��اج  نوعية  يف  العالية  ب��ال��دق��ة 

الكومبيوتر  بوا�صطة  الت�صفيل  يتم  حيث 

امل�صتعملة  امل���واد  ب����اأوزان  والتحكم 

للزفت املجبول مبا يتنا�صب مع اخللطة 

فح�س  »خمترب  اأن  واأعلن  املطلوبة«، 

ز باملعدات احلديثة 
ّ
االإنتاج والرتبة يتمي

للقيام  متخ�ص�س  عمل  وفريق  الالزمة 

باأعمال االختبارات«.

قدرات إنتاجية عالية
الرتاجع  ح��ال  اأن  على  ده��ن��وي  د 

ّ
و���ص��د

يف  لبنان  ط��اول��ت  ال��ت��ي  االق��ت�����ص��ادي 

ال�صنوات االأخرية مل يكن لها تاأثري كبري 

على عمل »جمموعة اأن�صار« اأو ال�رشكات 

خلطة  وفقًا  تعمل  اإنها  اإذ  ت�صمها،  التي 

مركزاً  لها  وتوؤمن  ا�صتمراريتها  ت�صمن 

عملها،  ع 
ّ
تنو اأن  كما  ال�صوق،  يف  ثابتًا 

ال�رشكات،  من  اإىل �صمها جمموعة  نظراً 

التي  االأزم��ات  وجه  يف  مناعة  يك�صبها 

ال�رشكات  من  وا�صعة  �رشيحة  تطاول  قد 

العاملة يف لبنان«.

�صيحمل  اقت�صادي  انتعا�س  اأي  اأن  واأكد 

جمال  يف  العاملة  لل�رشكات  اإيجابيات 

ل��دى  اأن  ّد 
و���ص��د وال��ب��ن��اء،  امل���ق���اوالت 

عالية  اإنتاجية  قدرات  اأن�صار  جمموعة 

ملواكبة اأي تطور للطلب يف االأ�صواق«.

جمموعـــة اأن�صـــار

اجلنوب: اأن�صار - منطقة ب�صفور

هاتف: 500007 7 961 -  500996 7 961 - فاك�س: 500008 7 961

E-mail: info@ansar.cc  -  Website: ansar.cc

ضم »مجموعة أنصار« 

لمجموعة من الشركات 

أكسبها دورًا فاعاًل في 

القطاع، مّكنها من استقطاب 

عدد كبير من الزبائن وتنفيذ 

حجم مشاريع مهم



 Bauchrieh - Industrial City   
Sector 7 - 40, Street 86 

 
P.O.Box : 119737  
Beirut - LEBANON
 

 
 

www.barakeh.com 
www.foamconcrete.org 
info@barakeh.com 
Ph.01690594 – 03260989 

  
 

Société Raymond Barakeh SAL member of Barakeh 
Holding Group SAL Lebanese Manufacturers of:
-Plastics PVC, PE-LD, PE-HD, PP-RC Hoses, Waterstops, 
  Tubes, Spacers, Pro�les, PVC Granules...
-Paints.
-Waterproo�ng Systems.                                                                                    
-Insulation Products.
-Foam Concrete chemicals w/appropriate machinery.
-Mixers, Pumps & Foam Generators.                                                                  
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متاأنية الأي خطوة م�صتقبلية ممكنة«.

ال�صيا�صي  اال�صتقرار  »ع��دم  اأن  واعترب 

ال�صنوات  مر  على  واالإقليمي  الداخلي 

القطاعات  على  �صلبًا  انعك�س  االأخ��رية 

والقطاع  عام  ب�صكل  كافة  االقت�صادية 

حال  خلق  ما  خا�س،  ب�صكل  العقاري 

روؤو����س  اأ���ص��ح��اب  ل���دى  وق��ل��ق  متلمل 

االأموال ودفعهم اإىل االإحجام عن القيام 

با�صتثمارات جديدة«.

لبنان  يف  العقاري  القطاع  اأن  واأو�صح 

من  يعاين  اإذ  اأح��وال��ه،  اأح�صن  يف  لي�س 

دفع  لن�صاطه  وان��ح�����ص��ار  ع��ام  ت��ب��اط��وؤ 

االأ�صعار يف منحى انحداري.

تقدم إيجابي
ال�صيا�صي  اال�صتقرار  اأن  �صعيتلي  وراأى 

واالأمني الذي من املتوقع اأن ي�صهده لبنان 

بعد انق�صاء ا�صتحقاق االنتخابات النيابية 

وت�صكيل حكومة جديدة برئا�صة �صعد الدين 

احلريري �صوف يعطي جرعات اأمل وتفاوؤل 

من  متنع  التي  اجلمة  املخاطر  من  حتد 

الثابتة  االأ�صول  يف  املواطنني  ا�صتثمار 

اأن  املتوقع  »من  اأنه  اإىل  واأ�صار  كالعقار. 

واالأمني  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  هذا  يدفع 

القطاعات االقت�صادية  املحلي واالإقليمي 

نحو التقدم االإيجابي واالنتعا�س وال �صيما 

قطاعي العقار وال�صناعة«.

حتمل  اأن  املتوقع  »من  اأن��ه  على  د 
ّ
و�صد

اإيجابيات  �صورية  اإعمار  اإع��ادة  مرحلة 

كثرية للبنان، اإذ وفقًا للمراقبني اإن دواًل 

لوجي�صتية  من�صة  لبنان  �صتعترب  كثرية 

يتمتع  م��ا  بف�صل  ���ص��وري��ة،  يف  للعمل 

القطاع  ومتانة  االأع��م��ال  حرية  من  به 

امل�رشيف، اإ�صافة اإىل كونه منفذاً بحريًا 

�صينعم  »بناء عليه  املتو�صط. وقال:  على 

عودة  بفعل  جمة  بفوائد  لبنان  اقت�صاد 

معرب  على  والن�صاط  والتجاري  التبادل 

لبنان-�صورية ، وعودة اال�صتقرار وقدوم 

احلال  طبيعة  ويف  لبنان.  اإىل  ال�صياح 

�صتطاول هذه االإيجابيات كل القطاعات 

القطاع  فيها  مبا  لبنان  يف  االقت�صادية 

العقاري«.

»شركة اإلسراء للتجارة والمقاوالت« .. مسيرة نمو وتوسع متواصلين
شعيتلي: إعادة إعمار سورية تحمل إيجابيات كثيرة للبنان

مسار السوق
وك�صف �صعيتلي اأن »القيمني على ال�رشكة 

م�صار  ق���راءة  على  باإ�صتمرار  يعملون 

�صوق املقاوالت، وال �صيما يف ظل وجود 

حتديات �صتى بفعل توا�صل عدم اال�صتقرار 

درا�صات  يتطلب  ما  املنطقة،  �صعيد  على 

التنفيذي  االإ����رشاء  �رشكة  ملدير  وفقًا 

يف  �صاهم  ما  اأب��رز  »اإن  �صعيتلي  بالل 

17 عامًا،  مر  االإ���رشاء على  ز �رشكة 
ّ
متي

والتي  اتبعتها  التي  ال�صيا�صات  ه��و 

الأعلى  وف��ق��ًا  الزبائن  خدمة  و�صعت 

م�صتويات اجلودة هدفًا لها، فعملت من 

اإال  اأي جهد  توفر  دون هوادة ومل  اأجله 

الكفاءات  ا�صتقطاب  على �صعيد  وبذلته 

ات��زان  ل�صمان  ال�صحيح  والتخطيط 

�صبط  اإىل  اإ�صافة  ال�رشكة،  وم�صداقية 

خمتلف  يف  وال�صالمة  اجل��ودة  معايري 

عمليات االإنتاج«.

اأن كل عنا�رش االإنتاج ذات  د على 
ّ
و�صد

�صيما  وال  االإ�رشاء  ل�رشكة  كبرية  اأهمية 

احلفاظ  تعترب  الذي  الب�رشي  الراأ�صمال 

عليه و�صقل قدراته ودجمه يف مراحل 

من  ال�رشكة  تطور  واآلية  كافة  االإنتاج 

االأولويات لديها«.

االإ�رضاء  »�رضكة  خطت 

واملقاوالت«  للتجارة 

عام  النجاح  اأوىل خطوات 

باأهداف  متم�صكًة   ،2001
عالية،  وطموحات  كبرية 

النمو  من  م�صرية  لتبداأ 

املتوا�صلني  والتو�صع 

حيازة  من  مكناها  اللذين 

االأ�صغال  وزارة  ت�صنيفات 

اللبنانية  والنقل  العامة 

 – اأ  فئة  وطرق  )مبان 

الدرجة االأوىل(.

الت�صنيف  هذا  و�صمح 

االإ�رضاء«  لـ«�رضكة 

من  ذهبي  �صجل  ب�صياغة 

و�صبكة  قبلها،  من  املنفذة  امل�صاريع  كرّ�صتها  كثرية  جناحات 

الزبائن الوا�صعة التي متّكنت من ن�صجها على مر ال�صنوات.

االستقرار السياسي واألمني 

الذي سيشهده لبنان بعد 

االنتخابات النيابية وتشكيل 

الحكومة سوف يعطي 

جرعات أمل وتفاؤل تحد من 

المخاطر الجمة التي تمنع 

االستثمار في األصول الثابتة



�صور - مفرق العبا�صية - جانب جمل�س اجلنوب

تلفون:351445 7 961 377712 3 961 411888 7 961  648444 3 961 261554 3 961

info@alisraa.co - website: www.al-israa.com

�رشكة االإ�رشاء للتجارة واملقاوالت �ض.م.م

E-mail: info@kalildesign.com  
Website: www.kalildesign.com

Building No. 32 , Sholy Center  - Street No. 8, Sector 1  
Jdeidet 1202 1042, Jdeidet El Metn  P.O.Box 90-1959  - Lebanon
Phone: +961-1-873314  - Fax:+961-1-873315   
email: gulfmed@inco.com.lb
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وفقًا لنائب مدير �رشكة »حنا اخلوري 

واإخوانه« امني اخلوري »�صلكت ال�رشكة 

بان�صاء  ابتداأت  تطويرية  مراحل  عدة 

جمبل  بان�صاء  م���روراً  ال��زف��ت   جمبل 

اف�صل املنتوجات  الذي يقدم  الباطون 

اال�صمنتية«، ولفت اىل ان »جناح ال�رشكة 

ع امامها ابواب اال�صواق اخلارجية، 
ّ
�رش

تو�صعية  خطوات  اتخاذ  من  متكنت  اذ 

جتّلت باإن�صاء فرع ثاين لل�رشكة يف غانا 

عام 2010 وفرع تنفيذي يف فلوريدا – 

الواليات املتحدة االمريكية«.

يف  �صاهمت  كثرية  »عوامل  ان  واعترب 

جناح ال�رشكة حمليًا وانت�صارها عامليًا 

والعمل  واال�رشار  امل�صداقية  وابرزها 

خدماتها  حت�صني  خ��الل  من  ال���دوؤوب 

االن�صائية اىل جميع عمالئها وخا�صة 

قوات الطوارى الدولية يف اجلنوب واىل 

االجنبية  املانحة  ال�صناديق  جميع 

التي �صاهمت و�صاعدت يف اعادة بناء 

واعمار القرى اجلنوبية بعد حرب متوز 

 .»2006
مل  ال�رشكة  جناح  »طريق  ان  اىل  ولفت 

بل  ال�رشكة،  امام  بالكامل  �صالكًا  يكن 

الفرتة  خالل  اذ  عدة  حتديات  تخللته 

االقت�صاد   
ّ
م��ر لل�رشكة  التطويرية 

اللبناين بفرتات ع�صيبة ابتداأً من حرب 

بالتدهور  م���رورا  اال�رشائيلي  ال��ع��دو 

بتعطيل  م��روراً  االقت�صادي  والرتاجع 

على   �صلبًا  انعك�س  مما  الدولة  وزرات 

يف  التاأخري  جلهة  وخا�صة  ال�رشكة  

الوزارت  من  املالية  م�صتحقاتها  دفع 

توقيف  مب�صاكل  م���روراً  املخت�صة، 

م  ت�صّ ال�رشكة  كون  ال�صيارت  لوحات 

جباالت  تت�صمن  اآلية  مئة  من  اأك��رث 

اىل  اإ���ص��اف��ة  و�صاحنات،  وم�صخات 

الك�صارات  رخ�س  اعطاء  عن  التمنع 

مما ادى اىل الرتاجع يف االنتاج وعدم 

القدرة على تلبية ال�صوق املحلي. ناهيك 

عن ا�صدار م�رشف لبنان التعميم رقم 

جديدة  اآلية  مبوجبه  ح��دد  ال��ذي   485
القرو�س اال�صكانية مما ادى اىل  ملنح 

وانخفا�س  وتراجع  اقت�صادية  ازم��ة 

كبري يف حركة العقارات«. 

وك�صف خوري ان »ال�رشكة تقوم حاليًا 

تبعًا  امناء وتطور جديدة  بتنفيذ خطة 

اإدارة  وموؤ�رش  االأعمال  ج��ودة  ملوؤ�رش 

الوقت وموؤ�رش االلتزام مبعايري ال�صحة 

وموؤ�رش  العاملني  ورعاية  وال�صالمة 

وموؤ�رش  اال�صتدامة  مبعايري  االل��ت��زام 

االإدارة املالية للم�رشوع.«

»حنا خوري وإخوانه« .. 19 عامًا من تقديم افضل الخدمات اإلنشائية
خوري: ننفذ خطة انماء وتطور جديدة

واملقاوالت  للتجارة  واإخوانه  اخلوري  حنا  �رضكة  تاأ�ص�صت 

والتعهدات العامة �صنة 1999 يف منطقة القليعة - مرجعيون 

فريق  وبقيادة  اخلوري  ال�صيدين حنا وخرياهلل  االخوين  باإدارة 

تنفيذ  يف  املتخ�ص�صني  والعاملني  املهند�صني  من  خا�س 

امل�صاريع  العقارية، والذين �صاهموا يف تطوير ال�رضكة وتقدمها 

درجة  والنقل  العامة  اال�صغال  وزارة  ت�صنيف  على  وحيازتها 

اوىل تنفيذ طرق ومباين. ت�صنيف درجة اوىل من وزارة الطاقة 

اوىل  درجة  ت�صنيف  واخرياً  املائية  امل�صاريع  لتنفيذ  واملياه 

ال�رضكة  ادى اىل رفع م�صتوى  من جمل�س االمناء واالعمار مما 

اىل املراتب العليا من حيث الكفاءة العالية والدقة يف تنفيذ 

امل�صاريع طبقًا ملعايري اجلودة العاملية.

تمّكن المهندسين 

والعاملين المتخصصين في 

شركة »حنا خوري وإخوانه« 

من رفع مستوى الشركة 

الى المراتب العليا من حيث 

الكفاءة العالية والدقة في 

تنفيذ المشاريع طبقًا لمعايير 

الجودة العالمية

مؤسسا الشركة السيدان حنا خوري وخير اهلل خوري



 النبطية - مرجعيون  

القليعة - مبلكه

هاتف: 295765 3 - 843051 7 961 

  961 1 689665

فاك�س: 843052 7 961

e-mail:hksrs@terra.net.lb
info@hkbros.com

مركبا - وادي هونني - مبلكه 

هاتف: 755258 3 - 425086 3 961 - فاك�س: 725888 7 961

E-mail :  Haidar_c.c@hotmail.com

Haidar Contracting Co.
�سركة حيدر للمقاولت



Fawaz Factory  
for Industrial Aluminium

م�سنع ف��ز للأملني�م �ل�سناعي

لبنان اجلنوبي - �شور - تبنني - طريق عام بنت جبيل  

مبنى املوؤ�ش�شة - هاتف: 326319 7 - 654473 3 961

ديكور ومنجور أملنيوم، أبواب ونوافذ وعتاب األبواب 
من املنيوم، مطابخ معدنية

19 عامًا، جنحت �رشكة »فواز لالأملنيوم« يف حجز مكان  على مر 

مرموق لها بني ال�رشكات العاملة يف جمال االأملنيوم، اذ بنت عالقات 

متينة مع زبائنها اك�صبتها مناعة يف وجه التداعيات ال�صلبية لعدم 

اال�صتقرار يف لبنان واملنطقة، ف�صمنت ا�صتمراريتها لتثبت قدرتها 

على ال�صري على طريق التطور والتو�صع، فبعد ان انطلقت مع �صناعة 

االأبواب وال�صبابيك واملطابخ، تطور عملها ب�صكل كبري حتى اأ�صبح 

ال�صتائر  امل�صتعارة و�صناعة  االأ�صقف  وتركيب  ي�صم �صناعة  اليوم 

الزجاجية وواجهات ال�صيكوريت.

وفقًا ملدير �رشكة »فواز لالأملنيوم« خليل فواز »مل تفلح بيئة العمل 

اتبعت  انها  حيث  النمو،  على  ال�رشكة  قدرة  من  احلد  يف  ال�صعبة 

مدرو�صة  خطوات  اتخاذ  من  مّكنتها  دقيقة  عمل  واآليات  �صيا�صات 

عة«.
ّ
متّكنت عربها من تلبية حاجات زبائنها املتنو

ال تقّدم
�صهدتها  التي  االيجابية  ال�صيا�صية  »التطورات  ان  على  فواز  و�صّدد 

 واقع القطاع ال�صناعي، اذ ان لب امل�صكلة 
ّ

ال�صاحة اللبنانية لن تغري

االهتمام  ال�صناعية  ال�صوؤون  ايالء  عن  املعنيني  تغا�صي  يف  يقع 

اذ كان عليه الوقوف  الالزم، االمر الذي احلق بالقطاع غبنًا كبرياً 

عدة  ظواهر  وج��ه  يف  وحيداً 

�صيما  ال  اال���ص��واق  ت�صهدها 

التي  ال�رشعية  غري  امل�صانع 

اي  اىل  اخل�صوع  دون  تعمل 

مالية  متطلبات  او  �رشائب 

اخرى ما يك�صبها القدرة على 

اال�صعار  هام�س  على  اللعب 

وال�صري يف م�صاربات تلحق ا�رشاراً كبرية بامل�صانع ال�رشعية«.

ثقيلة  بتداعيات  �صتلقي  ال�صكنية  القرو�س  »ازم��ة  ان  اىل  ولفت 

املوؤ�ص�صات  تاأثرياتها  و�صتطال  واالعمار،  املقاوالت  قطاع  على 

ال�صناعية التي يرتبط عملها به«. وا�صار اىل ان »امل�صاريع ال�صكنية 

لل�صكن،  �صقق  ب�رشاء  الراغبني  على  كبري  ب�صكل  تعتمد  البناء  قيد 

وهوؤالء معظمهم يعتمد على قرو�س االإ�صكان. وبالتايل توّقف هذه 

القرو�س ا�صيفرمل عمليات ال�رشاء و�صيوؤدي اىل �صل قدرة املقاولني 

يف  كبري  �صعف  اىل  �صيوؤدي  كما  بالكامل،  م�صاريعهم  اجناز  على 

الطلب على منتجات �صناعية معينة كمنتجات »فواز لالأملنيوم««.

وك�صف عن وجود نية لدى »فواز لالأملنيوم لدخول ال�صوق ال�صورية، 

اال انها ال تزال تدر�س اخلطط الالزمة ل�صمان تواجد قوي لها هناك«.

 فواز لأللمنيوم.. تطور وتوسع
فواز: »الصناعة« تعاني غبنًا كبيراً 
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حممد  �صرياميكا  �صالمة  عام  مدير  يعي 

ويوؤكد  ال�صعوبات،  حجم  �صالمة  حممود 

تاأثرياتها  تلم�س  �صرياميكا  »�صالمة  اأن 

ال�صلبية منذ مدة غري ق�صرية«. واإذ لفت اإىل 

اأن »حال ال�صلل التي ت�صيطر على االأ�صواق 

ة«، 
ّ
منذ اأكرث من �صنة كانت لها �صلبيات عد

اأعلن » اأن العامني 2017 و2018 مل يحمال 

االأ�صواق  يف  ن 
ّ
حت�ص اأو  اإيجابية  بوادر  اأي 

رافقت  التي  االإيجابية  التوقعات  كل  رغم 

انتخاب رئي�س اجلمهورية مي�صال عون والتطورات ال�صيا�صية 

اأن »املرحلة  االأخرى التي �صهدتها ال�صاحة اللبنانية«. وراأى 

التجاذبات  ا�صتمرار  �صوء  يف  جديداً  حتمل  ال  قد  املقبلة 

من  املعنيون  ح��ّذر  لطاملا  التي  ال�صيا�صية  واملناو�صات 

تداعياتها ال�صلبية على االقت�صاد«.

أزمات تتفاقم
املوؤ�ص�صات  �صعرت  الوقت  مرور  مع  »اأنه  اإىل  �صالمة  واأ�صار 

ة االأزمة اأكرث فاأكرث وال �صيما مع �صح ال�صيولة، 
ّ
اللبنانية بحد

وقال:  الريح«.  املوؤ�ص�صات يف مهب  الذي و�صع م�صري  االأمر 

التزامها  اأهمها  يبقى  عديدة،  التزامات  املوؤ�ص�صات  »اأم��ام 

وفقًا  بالب�صائع  دونها 
ّ
يزو لبنان  خارج  من  رين 

ّ
م�صد مع 

يفقدها  االلتزامات  بهذه  واالإخ��الل  معينة.  وتواريخ  لعقود 

مع  اإر�صائها  على  حر�صت  التي  بالثقة  ويطيح  م�صداقيتها 

العاملني معها على مر ع�رشات ال�صنوات«.

القرو�س  اأزم��ة  هو  االأزم��ة  ة 
ّ
ح��د من  فاقم  »ما  اأن  واأو�صح 

ال�صكنية التي �صّلت القطاع العقاري وفرملت باقي القطاعات 

االأزمة  هذه  »معاجلة  اإىل  ودعا  به«.  املرتبطة  واملوؤ�ص�صات 

ب�صكل �رشيع، اإ�صافة اإىل العمل ب�صكل جدي على اإعادة جذب 

�رشائية  ق��درات  ميلكون  الذي  اخلليجيني  �صيما  وال  ال�صياح 

عالية قادرة على بث احلركة يف القطاعات امل�صلولة«.

نجاحات جديدة
»�صالمة  راكمتها  التي  »اخل���ربات  ان  على  �صالمة  و���ص��دد 

لكافة  الت�صدي  من  مّكنتها  �صنوات،  مر  �صرياميكا«على 

ال�صعوبات واإجناز خطوات تو�صعية جتّلت باإفتتاح فروع كان 

اآخرها يف �صن الفيل«.  

متلك  �صرياميكا  »�صالمة  اأن  اإىل  لفت  واإذ 

اأ�صواق  على  االنفتاح  لها 
ّ
تخو اإمكانات 

د 
ّ
�صد ال��ف��ر���س«،  �صنحت  م��ا  اذا  ج��دي��دة 

من  العديد  على  التحّفظ  رغ��م  اأن��ه  »على 

ة قد يب�رش فرع »�صالمة 
ّ
اخلطوات التو�صعي

�صرياميكا« النور يف �صيدا قريبًا«.

واأعلن اأن »معاجلة االأزمات وعودة عجلة 

اإف�صاح  �صتعيد  ال���دوران  اإىل  االقت�صاد 

لت�صطري  �صرياميكا«  »�صالمة  اأمام  املجال 

جناحات جديدة، اإذ اإنها كانت وال تزال من 

ال�صرياميك،  جتارة  يف  الرائدة  املوؤ�ص�صات 

اقة يف ا�صتقدام اأحدث املنتجات اإىل 
ّ
وال�صب

اإىل زبائنها منتجات  االأ�صواق حيث تقدم 

ال�صرياميك امل�صتوردة من ال�صني، اإ�صبانيا، 

م�رش واإيطاليا«.

»سالمة سيراميكا«.. الريادة في عالم السيراميك
سالمة: جاهزون لنجاحات جديدة

ال�رضكات  ك�صائر  �صرياميكا«،  »�صالمة  تعمل 

التي  الكثرية  التحديات  اللبنانية، على مواجهة 

تعج بها ال�صوق اللبنانية كما االأ�صواق اخلارجية. 

دقيقة  �صيا�صات  املرحلة  تتطلّب  �صك،  دون  من 

اللبنانية االأخطار  وخا�صة تبعد عن املوؤ�ص�صات 

وتخّولها املحافظة على جناحاتها التي حققتها 

على مر �صنوات طوال، كما املحافظة على فر�س 

اإىل  نظراً  تطرحها،  التي  العمل 

التي  الكبرية  ال�صلبية  التاأثريات 

قد يخلقها انح�صار الوظائف على 

االقت�صاد اللبناين.

ستعيد معالجة األزمات 

وعودة عجلة االقتصاد إلى 

الدوران إفساح المجال أمام 

»سالمة سيراميكا« لتسطير 

نجاحات جديدة، إذ إنها كانت 

وال تزال من المؤسسات 

الرائدة والسّباقة في 

استقدام أحدث المنتجات 

إلى األسواق
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ونعمل اليوم على عدة م�صاريع قيد االإن�صاء 

و ال�صباك  فرن  يف   Titan�ك اب��راج  ت�صم 

اىل  ا�صافة  اال���رشف��ي��ة،  يف   Mondrian
م�رشوع ي�صم 180 �صقة يف املن�صورية«.

اد غروب« هو اآلية 
ّ
ز »�صد

ّ
وراأى ان »ما ميي

اعلى  لها  وت�صمن  تتبعها  التي  االإدارة 

ت�صم  اذ  وامل�صداقية،  االإل��ت��زام  معايري 

فريق من املهند�صني يناهز ال�50 مهند�صًا. 

كما تعمل وفقًا ل�صهادة االأيزو 9001 التي 

واإدارة  اجلودة  م�صتوى  مراقبة  لها  تتيح 

العمليات يف ال�رشكة واالإرتقاء بها«.

انفراجات اقتصادية .. ولكن
كانت  ك��ث��رية  »اآم����ال  ان  ���ص��داد  واك���د 

ترافق  اقت�صادية  انفراجات  على  معّلقة 

على  االإيجابية  ال�صيا�صية  ال��ت��ط��ورات 

قرو�س  ازم��ة  ان  اال  اللبنانية،  ال�صاحة 

قطاع  يف  العمل  وترية  فرملت  االإ�صكان 

يف  كبري  ب�صكل  الطلب  وخّف�صت  البناء 

االإنخفا�س  رغ��م  على  العقارات  �صوق 

الذي �صهدته االأ�صعار يف �صوق العقارات«.

واعترب ان »جمود قطاع البناء �صي�صعف 

كونه  االإقت�صادية،  القطاعات  معظم 

يعمل كقاطرة لالإقت�صاد اذ ي�صّغل عدد من 

القطاعات ال�صناعية وعدد ال ي�صتهان به 

من املوؤ�ص�صات وال�رشكات«.

االأزم��ة  وج��راء  غ��روب  »�صداد  ان  واعترب 

شّداد غروب.. 45 عامًا مّرت وال تزال المسيرة 
مستمرة  في حقل البناء

وفقًا ملدير »�صداد غروب« املهند�س �صعيد 

من  العديد  غ��روب«  »�صداد  »متلك  �صداد 

التي مّكنتها من ك�صب ثقة  ة 
ّ
القو مكامن 

الزبائن يف اال�صواق اللبنانية واخلارجية 

على حد �صواء، اذ ت�صم فريق عمل حمرتف، 

وحديثة  متعددة  بناء  معدات  متلك  كما 

تعطيها القدرة على منح ا�صعار تناف�صية 

وخدمات مب�صتويات جودة عالية«.

العديد  نّفذت  »�صداد غروب  ان  اىل  ولفت 

من امل�صاريع املهمة وال�صخمة يف لبنان 

وافريقيا واوروبا والبلدان العربية، وهذا 

االمر مينحها �صيئًا من املناعة يف وجه 

االإقت�صادي  للرتاجع  ال�صلبية  التداعيات 

عدد  ال�صديدة  تاأثرياته  من  يعاين  والذي 

من ال�رشكات العاملة يف لبنان«.

آلية ادارة ناجحة
وك�صف �صّداد ان »�صداد غروب تنّفذ حاليًا 

يف لبنان 14 م�رشوعًا يف بريوت وك�رشوان 

امل�صاريع  ه��ذه  وت�صمل  و���ص��ور،  وامل��نت 

مراكز جتارية �صخمة وابراج عدة ومرافئ 

وفنادق«.   وقال: »اجنزنا خالل ال�صنوات 

�صبيل  على  منها  مهمة  م�صاريع  ال�صابقة 

الربي�صتول،  وفندق   ،730 ف��ردان  املثال 

مع  بالتعاون  ب���ريوت  م��رف��ًا  وم�����رشوع 

�رشكة ا�صبانية وبلغت تكلفته 107 مليون 

دوالر وقد اجنز بني عامي 1998 و2001. 

عمرها  جنــاح  ق�صة  هــي 

»�صّداد  �صّطرتها  عامًا   45
والعامل  لبنان  يف  غروب« 

بناء  م�صاريع  تنفيذ  عرب 

على  �صاهد  خــري  ا�صحت 

م�صرية �رضكة ملكت مقومات 

النجاح منذ ع�رضات ال�صنني.

اجلـــزائـــر،  ابــوظــبــي،  يف 

ال�صعودية، ا�صبانيا، بلجيكا، 

الغابون وغريها من الدول، 

حــطــت »�ـــصـــداد غـــروب« 

ابرز  من  واأ�صحت  رحالها، 

ال�رضكات التي طافت باإ�صم 

بف�صل  الــعــامل  يف  لبنان 

و�صعها  دقيقة  �صيا�صات 

قامت على  القيمون عليها، 

�صمنت  ــدة  ــدي ع مــعــايــري 

ا�صتمراريتها ومنوها.

مقابلة



ا�صطرت  اللبنانية،  ال�صوق  ت�صهدها  التي 

اخلارجية  اال���ص��واق  على  اك��رث  للرتكيز 

يف  �صخم  ف��ن��دق  م�����رشوع  تنّفذ  حيث 

يف  اخرى  م�صاريع  على  وتعمل  اجلزائر، 

الإ�صتالم  مباحثات  جتري  كما  العراق، 

م�صاريع عدة يف افريقيا«.

خفض معدالت الفوائد
اد اىل ان »جميع ال�رشكات التي 

ّ
ولفت �صد

اهمية  ت��درك  لبنان  يف  م�صاريع  د 
ّ
تتعه

ال�صوق ال�صوري يف مرحلة اعادة االإعمار، 

لها هناك.  وتعمل على خلق موطئ قدم 

غروب«  »�صداد  اتخذت  االإط��ار،  هذا  ويف 

اجلهوزية  امت  على  لتكون  اج����راءات 

للم�صاركة يف عملية اعادة االإعمار خالل 

ال�صنوات القادمة«.

ان  يجب  التي  النقاط  »اه��م  ان  وراأى 

ال�صقق  بيع  متويل  االعتبار  بعني  تاأخذ 

الفوائد  معدالت  وتخفي�س  للبنانيني 

املقاولني  ياأخذها  التي  القرو�س  على 

ان  املعروف  »من  وق��ال:  واملتعهدين«. 

يرتبط  ما  عادة  الفوائد  معدالت  ارتفاع 

فتخفي�س  العقاري،  القطاع  يف  بجمود 

رفع  اىل  ي��وؤدي  القرو�س  على  الفوائد 

معدالت اال�صتثمار يف قطاع البناء الذي 

قطاعات  يف  انتعا�صًا  �صينعك�س  ب��دوره 

عدة مرتبطة به«.
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