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الإفتتاحية

صناعة األمل
الظروف  و»النق« يف هذه  والت�شاوؤم  ال�شوداوية  النظرة  التي تطغى عليها  والت�رصيحات  املنا�شبات  كثرية هي 

االقت�شادية ال�شعبة، وقليلة هي املنا�شبات الفرحة اخلالقة املبتكرة.

تاأتي �رصخة الهيئات االقت�شادية يف »البيال« يف وقت تبدو م�شكلة االقت�شاد االأوىل يف لبنان، احلرب يف اجلوار 

واال�شطرابات االأمنية والتجاذبات ال�شيا�شية يف الداخل جتعل املواطن يدخر، وال ي�شتثمر، ويف حالة �شبيهة بـ 

اأ�شبابًا  ي�شكل  مبا  االجتماعي،  اال�شطراب  ويزداد  البطالة  فتزداد  اال�شتثمار،  اندفاعة  يعرقل  اأو  »اختناق« مينع 

ا�شافية لعدم اال�شتثمار. 

وم�شكلة االقت�شاد الثانية، ان »الباب املفتوح« EXIT للخروج من االختناق يبدو غالبًا يف العقار الذي ي�شغل 

من  �شيقة«  »حلقة  يف  عائداته  وت�شب  والتجارة(  والزراعة  اخلدمات  )عك�س  العاملة  القوى  من  حمدوداً  عدداً 

امل�شتثمرين واملطورين، ومبا ال يكفي للخروج من حالة االختناق اىل حال »التنف�س«.

وم�شكلة االقت�شاد الثالثة هي نفاد قدرة الدولة على ا�شتخدام موارد ـ مل تعد موجودة لديها ـ لتحريك م�شاريع 

كربى من نوع البنية التحتية من كهرباء كاملة وطرقات �شاملة وانرتنت ال يبطىء وهاتف ال يخطىء.

اإذاً، الهيئات االقت�شادية تطلق �رصخة الغ�شب من البيال اىل جانب 15 هيئة اقت�شادية، وال�شناعيون يطلقون االأمل يف 

قليال  العدد  كان  واذا  اميل حلود يف �شبية.  والتقدم من جممع  والتطور  البقاء  وا�رصار على حب  فرح وعزمية  �رصخة 

يف البيال ال يتنا�شب مع ح�شور 16 هيئة اقت�شادية، فان العدد امل�شاعف يف �شبية جاء ليوؤكد ان ال�شناعيني وجميع 

االقت�شاديني لي�س هدفهم »النق« ولكنهم يريدون االأنتاج. وهذا �رص تاألقهم لي�س يف لبنان فح�شب، بل يف كل ارجاء العامل.

واذا كان وجود هذا العدد الكبري �شكل حدثًا حيث امتالأت ال�شالة كلها بال�شناعيني وعمالهم وموظفيهم. فاإن وزير 

ال�شناعة فريج �شابوجنيان كان املتفاجئ االول من هذا احل�شور، الذي دعت اإليه جمعية ال�شناعيني التي اأكدت 

اأهمية �شعور ال�شناعي مب�شوؤوليته و�رصورة االهتمام مب�شاحله ال�شناعية والتطلع باأمل اىل م�شتقبل بلده.

الت�شنجات واالخبار  ابعاد  اللبنانية هو  ال�شناعة  اقامة يوم  الهدف من  ان  ال�شناعي يف �شبية  العر�س  اأكد  لقد 

كانت  مهما  عمله  �شي�شتمر يف  ال�شناعي  وان  م�شتمرة  احلياة  ان  على  الرتكيز  اىل  املتداولة،  اليومية  ال�شلبية 

الظروف، وان يكون مبادرا باجتاه اال�شواق املجاورة كالعراق واالردن و�شوريا من خالل زيادة ا�شتثماراته ال ان يبقى 

مركزا على اال�شواق اخلليجية املهمة، لي�شكل م�شاربة ومناف�شة ا�شا�شية لالنتاج اللبناين.

ال �شك ان االو�شاع يف املنطقة ت�شهد تغيريات جذرية، واذا مل يكن للبنان اي دور على هذا ال�شعيد فيجب ان يوؤدي 

الدور االقت�شادي الذي جنحنا فيه وقد �شاهدنا يف عر�س »يوم ال�شناعة اللبنانية«، وجود �شناعيني يعملون يف 

ال�شناعة منذ اكرث من 100 �شنة.

كان التاألق ال�شناعي بارزا من خالل الذين كرموا يف خمتلف القطاعات: الطباعة، الدهانات، املن�شوجات، التجهيزات 

الورق  الكيمائية، �شناعة  ال�شناعات  الغذائية،  ال�شناعات  االحذية،  البال�شتيكية، �شناعة  ال�شناعات  الكهربائية، 

واخلمور  الكحول  الدباغية،  املفرو�شات  املجوهرات،  �شناعة  واال�شمنت،  والغرانيت  الرخام  �شناعة  والكرتون، 

وامل�رصوبات الروحية.

اإذن، كان يوم ال�شناعة اللبنانية يوم الفرح بامتياز، حيث مل ن�شمع »نقا« بل ابداعا، واذا كان هناك من تق�شري 

فان الرعاية خلت من اي رعاية �شناعية حيث كانت لت�شعة م�شارف لبنانية، مثل العادة، دخلت امل�شاركة يف اي 

ح�شور دبلوما�شي اجنبي ملزيد من التاأكيد ان يوم ال�شناعة كان بحق �شنع يف لبنان.

على اأي حال، ال بد من احلديث عن االرقام التي ذكرها الوزير ال�شابق عدنان الق�شار يف »يوم ال�شناعة اللبنانية«، 

طالبا اجراءات فاعلة و�رصيعة ملواكبة احتياجات ال�شناعي اللبناين وتو�شيع االفاق امامه من خالل املزيد من 

احلوافز واالإعفاءات ال�رصيبية.
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الحدث

مل تتمكن �ل�سناعة �للبنانية يف �ل�سنو�ت �الأخرية من دفع �جلهات 

�لر�سمية �ىل �العرت�ف باأهميتها، و�عتبارها �إحدى ركائز �القت�ساد 

ميز�نية  �أ�سغر  هي  �ل�سناعة  وز�رة  ميز�نية  �أن  بدليل  �لوطني، 

فريج  �ل�سناعة  وزي��ر  �إليها  �أ�سار  حيث  �لدولة،  وز�ر�ت  بني  من 

من  �لرغم  على  �ملخجلة«  »بامليز�نية  و�سفها  �لتي  �سابوجنيان 

�لت�سدير وحتى  للدولة من خالل  توؤمنها  �لتي  �ملرتفعة  �ملد�خيل 

باتت من بني  �للبنانية  �ل�سناعة  �أن  �لد�خلي، خ�سو�سًا  �لت�سويق 

�هم �ل�سناعات وت�ساهي بجودتها �ل�سناعات �لعاملية �لكبرية. 

�لتقت  لبنان  يف  �ل�سناعي  �لقطاع  يعانيه  قد  ما  على  وللوقوف 

�ل�سناعيني  جمعية  يف  �مل��ال  �أم��ني  و�الق��ت�����س��اد«  »�ل�سناعة 

�للبنانيني نز�ريت �سابوجنيان«، �لذي يعترب من كبار �ل�سناعيني 

�للبنانيني، حيث ذكر تاريخ معاناة �ل�سناعة �للبنانية، وجتاهل �أو 

تغافل بع�ض �جلهات الأهميتها وجّدية هذ� �لقطاع يف تغيري ميز�ن 

�ملوؤ�رش �القت�سادي �للبناين. 

اأثرت  هل  لبنان،  على  انعك�شت  باملنطقة  املحيطة  االأزمــة  اإن 

اقت�شاديًا وباأي حجم، وما هو براأيك العالج الالزم ليبقى لبنان 

حمافظًا على اقت�شاده؟

يرى �سابوجنيان �أن �لو�سع �القت�سادي �لعام  يرجع �ىل �الأ�سول، 

نعاين منذ �سنتني من توقف حركة �القت�ساد �للبناين ومنها �ل�سناعة 

ت�سكل  �لتي  �ل�سياحة  �سنتني  منذ  �رشبت  و�لتجارة،  و�ل�سياحة 

جزء�ً لي�ض بقليل من �القت�ساد �للبناين، ب�سبب �أزمة �سورية منعت 

�حلكومات �لعربية جميء �ل�سو�ح من �خلليج، وحتى �للبنانيون يف 

�لتجارة عامة  �أثر يف  �الأمني، وهذ�  �لتاأزم  ياأتو� ب�سبب  �ملهجر مل 

و�ملطاعم و�لفنادق، وهذ� ما �أ�رش باالقت�ساد �للبناين. 

ال خطة صناعية لدينا
كذلك تاأثر �القت�ساد بجمود �لعقار�ت، وبوجود بع�ض �ملتمولني 

�ل�سوريني �لذي ��سرتو� بع�ض �ل�سقق ولكن بن�سب قليلة مل حترك 

قطاع �لبناء قلياًل، �ملعروف �ن �أي ن�ساط �قت�سادي يتحرك من 

�أي  �لبناء، الأنه ي�سغل �ل�سناعة و�لتجارة و�ليد �لعامل،  قطاع 

�لبناء  وقطاع  �القت�سادي،  �لن�ساط  ن�سف  من  �أكرث  ي�سغل  �أنه 

تر�جع كثري�ً.

عندما  مثاًل  لبنان،  يف  »م�رشوبة«  �الأ�سل  يف  فهي  �ل�سناعة  �أما 

هذ�  يتحرك  �أن  �ملفرت�ض  من  كان  �سورية  يف  �ل�سناعة  تعطلت 

�لقطاع يف لبنان، الأن �ل�سناعيني �ل�سوريني �سيجلبون �آالتهم �لينا 

ويكثفون �نتاجهم يف لبنان الأنه �الأقرب �إليهم، ولكن هذ� مل يحدث.

�ل�سبب �أن �ل�سناعي �للبناين غري موجود ومدعوم ال من دولته وال 

من �ل�سيا�سة، فالدولة لي�ض لديها خطة �سناعية وال تر�عي ق�سية 

�ل�سناعة �أو ت�ستوعبها، و�إذ� �أر�د �ل�سناعي فعالقته غري جيدة مع 

�لدولة وموظفيها، فاإذ� �أر�د �لتنف�ض لكل �سيء ثمنه، بينما �إذ� �أر�د 

�أي �سخ�ض يف �خلارج �إن�ساء م�سنع �و م�سغل و�ر�د ت�سغيل خم�سة 

موظفني، ت�ساعده �لدولة يف �أمور كثرية وتفتح �أمامه �آفاقًا مهنية 

�ملالية  عليه  يوجهون  بهم  �إذ  �لعك�ض  يح�سل  عندنا  بينما  كبرية 

و�ل�سمان و�ل�رش�ئب و�أ�سياء كثرية، وعالقتنا ك�سناعيني لي�ض مع 

�أب يرعى عائلة، بل مع دولة ال تاأبه، فلي�ض لدينا خطة �سناعية �أو 

مر�عاة �إذ� تطور �لبلد �سناعيًا يفيد �لبلد ال �أحد يعنيه �الأمر، ويف 

�لنهاية �سن�سل �ىل مكان نقول ال يوجد دولة. 

عزوف الصناعي السوري 
ال يوجد مناخ ا�شتثماري مريح جللب ال�شناعة ال�شورية اىل لبنان، 

األي�شت فر�شة فاتتنا؟

توجه �ل�سناعي �ل�سوري �ىل م�رش و�الأردن وتركيا وهناك ي�سهلون 

لبنان وجدو� �سعوبة الن  �ىل  عندما جاوؤو�  بينما  عليهم،  �الأمور 

وال  �سناعية  �أر�ض  توجد  ال  �لنا�ض،  �أمور  ت�سهل  ال  قو�نني  لدينا 

�سد  �سيا�سة  يوجد  وال  جمركية  حماية  يوجد  وال  �لدولة  تقدمها 

ذهبو�  وعندما  ت�سغيل،  �سيا�سة  يوجد  وال  �ملوجود  للخلل  �لثغر�ت 

�ىل م�رش و�الأردن �سهلت �الأمور عليهم. 

حتركت وزارة ال�شناعة واأعلن وزير ال�شناعة اأنه �شيقدم حمققني 

مناخ  خلق  يف  هذا  ي�شاهم  اأال  ودعمهم،  ال�شناعيني  مل�شاعدة 

الصناعة اللبنانية غير مدعومة رسميًا 
أمين المال في جمعية الصناعيين نزاريت صابونجيان: 

لدينا قوانين ال تشجع على اإلستثمار الصناعي
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ا�شتثنائي لدعم ال�شناعة؟

مع  كلهم  �القت�ساد  ووزي��ر  �ل�سناعة  ووزي��ر  �ل�سناعيني  جمعية 

�ل�سناعة ولكن يف تركيبة �لدولة ال يتمكن �لوزير من فعل �سيء، 

وال ي�ستطيع �لدعم وتغيري �لقو�نني، فهناك �مكانيات ولكن ال ميكن 

تنفيذها. نعرف �أين �لعلة ولكن ال ميكننا معاجلتها.

منا�شبة  تقام  مرة  اأول  الأنه  ال�شناعي  من حترك  خرياً  تاأمل  هل 

لتفعيل وزارة ال�شناعة؟

�ل�ساأن  �ل�سيا�سني من ��سحاب  �للبنانية معظم  �لدولة  منذ تاأ�سي�ض 

بعيدون عن �ل�سناعة وال يوؤمنون بها، لذ� نرى �ن 90 % من �لطبقة 

�أحد  ال  لبنانية  �سيا�سية  وعائالت  ووزر�ء  نو�بًا  �سكلت  �ل�سيا�سية 

منهم �سناعي، فهم �إما �أ�سحاب �أمالك �و جتار �و ورثة �سيا�سي من 

�آبائهم و�أجد�دهم، ولي�ض لهم عالقة بال�سناعة وال تهمهم، ولي�ض 

بالفكرة  �لنا�ض  و�أقنعو�  لبنان،  تفيد  �ل�سناعة  باأن  �إميان  لديهم 

وفتحو�  �ل�سناعة  عن   2001 �سنة  منذ  �حلماية  باإز�لة  �لليرب�لية 

�ىل  �سهولة  بكل  ب�سائعه  �أي كان ويدخل  لياأتي  �لتجارية  �حلدود 

�لبلد  ويريدون  بال�سناعة،  يوؤمنون  ال  الأنهم  �للبنانية،  �الأ�سو�ق 

مفتوحة جتاريًا و�سياحيًا. 

قروض ميسرة للصناعيين
اأال ي�شتطيع اأن يكون البلد �شياحيًا ويفيد ال�شناعة؟

وال  �سغرية،  م�ساحته  الأن  �سناعيًا  بلد�ً  لبنان  يكون  �أن  ميكن  ال 

ميكننا تاأ�سي�ض �سناعة �سخمة، وعلى �أقل تقدير �إذ� �أردنا تاأ�سي�ض 

كنا  زم��ان  �أي��ام  للحماية،  �الأق��ل  على  نحتاج  �لبلد  تفيد  �سناعة 

نقول �إننا ن�ستورد ب 8 مليار�ت ونبيع �ل�سادر�ت مبليار ون�سف، 

نبيع مبليارين ون�سف،  نز�ل  مليار وال  ن�ستورد ب20  �الآن �رشنا 

لو و�سعت �لدولة خطة لتن�سيط �ل�سناعة ملا كان هناك فرق بني 

�ملدفوعات  ميز�ن  على  يعتمدون  ولكنهم  و�لت�سدير،  �ال�ستري�د 

وطاملا هو مل�سلحة لبنان فالدنيا باألف خري.

وكيف ي�شري ميزان املدفوعات؟

كان ياأتي �ل�سو�ح وي�سرتون عقار�ت مبنية وغري مبنية، باال�سافة 

للمغرتبني �للبنانيني، وكان هذ� �مليز�ن �لتجاري مل�سلحة لبنان، 

�ل�سناعية  �ل�سبع  �ل��دول  ت�سرتط  �لعامل  يف  دولة  يوجد  ال  ولكن 

�لنهو�ض،  ي�ستطيع  ال  �سناعة  لديه  لي�ض  �لذي  فالبلد  �لكربى، 

�و  �لتجارية  �لكربى  �ل��دول  يقال  ال  �سناعته،  �لبلد  قوة  فا�سل 

�ل�سياحية بل �ل�سناعية. 

الدولة لت�شجيع  اأن تاأخذها  اأ�شا�شية ممكن  كيف حتدد كم خطوة 

ال�شناعة؟

�لوحيد  �المر  �القت�سادية  �لهيئات  �ىل  دخويل  ومنذ  �سنة   25 منذ 

�لذي ح�سل هي خطوة �لبنك �ملركزي �لذي �عطى قرو�سًا مدعومة 

يف  �أي  �مل��دة.  هذه  طيلة  غريها  يح�سل  ومل  لل�سناعيني،  ة 
ّ

مي�رش

م�سرية �لظالم �ل�سناعي مل يكن هناك �سوى نور �ساطع و�حد هي 

خطوة �لبنك �ملركزي. 

وهنا ال بد �أن تقوم �لدولة بخطة لرتى ما هي �ل�سناعات �ملنا�سبة 

�الأولية  و�مل��و�د  �لب�رشية  و�لقوة  موقعه  ح�سب  بلد  وكل  للبنان، 

من  �ملنطقة  هذه  ت�ستطيع  �لذي  �ل�سناعة  نوعية  حتديد  ت�ستطيع 

�لقيام به. 

بلد�ن غري �سناعية وكانو�  تايو�ن وهي  �أو  �أخذنا مثاًل كوريا  �إذ� 

�لبلد  بخطة حولت  �لدولة  قامت  و�لفطر،  و�لبندورة  �الأرز  يزرعون 

�ىل �سناعي، فا�ستهرت ب�سناعة �الآالت ويكون وزن �الآلة 2 طن من 

�حلديد و�لبال�ستيك ونحا�ض ووزنه يكون باألف دوالر وتباع مبئة 

�ألف دوالر هي ن�سبة �لقيمة �مل�سافة، وما هو قدر �لقيمة �مل�سافة، 

لتفكر �لدولة بهذ� �الأمر وتوؤ�س�ض ل�سناعات، فاإذ� عملنا يف �لزر�عة 

ما �لذي �سنزرعه ليعطينا مئة �ألف دوالر؟ 

لناأخذ مثاًل �سنغافورة جزيرة �سغرية فيها �سناعات �سخمة وهي 

من �أكرب �لبلد�ن �ملتقدمة ب�سبب �ن�ساء م�سانع فوق بع�سها �لبع�ض، 

وهذ� �لتقدم ب�سبب �ل�سعب �لن�سيط و�لدولة �لتي تخطط وتدبر، ونحن 

يف لبنان �أكرب من �سنغافورة 20 مرة وعندنا �سعب متعلم فلما ال 

يكون لدينا �سناعة متقدمة. �أود �أن �أقول �إنه يجب �أن يكون لدينا 

خطة �سناعية.

ال تشريعات تجدد الصناعة
هل ت�شتطيع الدولة بتدابري معينة اأن تقوم بحمايات لل�شناعات 

الدائمة؟

�أبو�بها، و�آخر مثل موجود  يومًا بعد يوم تغلق �مل�سانع �للبنانية 

معمل �ل�سيك�ض �آد�مز، �أغلق �ملعمل يف لبنان وحتول �ىل م�رش لي�ض 

ت�سجع  ت�رشيعات  يوجد  ال  الأنه  بل  فقط،  �رخ�ض  �لعاملة  �ليد  الأن 

�لنا�ض لتجديد �ل�سناعة، �لت�رشيعات ال تكلف مااًل بل تطلب جهد�ً 

ل�سن قو�نني، ولكن �لدولة ال تريد �أو تقوم بعمل تتعب فيه.

�أي �أننا نحتاج �ىل خطة �سناعية جديدة، الأن �ل�سناعة �الآن برت�جع 

وكان من �ملفرت�ض �ن يتح�سن لبنان مع �لتطور �لتكنولوجي الأن 

�لعامل �سار قرية و�حدة.

كيف تقّوم و�شع امل�شاركة باملعار�س، وهل هي كافية؟

�الآن �سار هناك تو��سل  �أكرب ولكن  تاأثري  يف �ملا�سي كان لها 

�ل�سناعة،  تن�سط  كانت  �ملا�سي  مثل  تعد  ومل  �رشيع،  �لكرتوين 

و�الآن كنا جند كل �سيء يف �ملعار�ض ومل يكن هناك �سهولة يف 

و��رشع  ��سهل  �سار  �لنقل  �ىل  باالإ�سافة  �ل�سناعة،  عن  �لبحث 

بكثري من �ملا�سي.

�لكثري من  فيه  ندفع  �لذي  �لبحري  �ل�سحن  باتت يف  �الن  �مل�سكلة 

�ملال. مثاًل يف �ل�سني وتركيا تدعم �لدولة �لت�سدير بتخفيف �و �ز�لة 

�لر�سوم، �ما يف دولة متخلفة مثل �حلب�سة لديهم ر�سوم و�رش�ئب 

�ملتح�رشة  �ل��دول  فيما  �سناعي،  غري  بلد�ً  كونهم  �لت�سدير  على 

ونحن  �ل�سناعات،  وت�سجع  لت�ساعد  �ل�سحن  على  �ل�رش�ئب  تخفف 

�لرد  ونريد  ت�رشيعات  بو�سع  نطالب  بل  �لدولة  من  هذ�  نطلب  ال 

�أغلى مرفاأ بحري يف �لعامل؟ الن  على �سوؤ�لنا ملاذ� يعترب مرفاأنا 

دولتنا لي�ض فيها مد�خيل وال يوجد لديها قانون �رش�ئب فتح�سل 

من �ل�رش�ئب �ملبا�رشة، فكيف �سنكون بلد�ً متقدمًا �سناعيًا ولدينا 

�ملبادرة  �لدولة  تاأخذ  ال  ملاذ�  �حلدود  �غلقت  و�إذ�  كبرية.  �رش�ئب 

وتاأتي ببو�خر للنقل �ل�سناعي )�آخر همها(. 

�إذ� رجعنا �ىل �لور�ء، �أيام �حلرب كانت �أحلى �أيام لل�سناعيني الأن 

�لدولة كانت تدعمهم رغم �حلرب، ولكن عندما �سارت عندنا دولة 

مل ت�ساعد �ل�سناعيني بل عرقلت م�سريتهم ومل تخفزهم للتطوير بل 

�أبو�بها، و�لبع�ض يعمل على تطوير �سناعته  �سار �مل�سانع تغلق 

تكون  �أن  من  بدل  �لدولة،  من  بعيد�ً  مناف�ض  �نتاج  لديهم  ليكوتن 

�لدولة �سديقة لل�سناعة. 
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الحدث

ت �لدورة �لثامنة ع�رشة من معر�ض 
َ
�فتتح

مركز  يف   »2013 لبنان  »ب��روج��ك��ت 

بعر�ض  يهتم  �ل��ذي  للمعار�ض  »بيال« 

مو�د ومعد�ت وتقنيات �لبناء يف لبنان 

و�ل�رشق �الو�سط. وق�ض �رشيط �الفتتاح 

وزير �ل�سناعة فريج �سابوجنيان، ممثاًل 

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء، �ملعر�ض �لتجاري 

�ل��ث��ام��ن ع�رش مل���و�د وم��ع��د�ت  �ل���دويل 

و�ل�����رشق  لبنان  يف  �ل��ب��ن��اء  وتقنيات 

�الأو�سط، بح�سور �سفر�ء �لدول �مل�ساركة 

و�لديبلوما�سيني  �مل�سوؤولني  من  وعدد 

وك���ب���ار �ل�����س��خ�����س��ي��ات، وح�����س��د من 

�الإع��الم.  و�سائل  وممثلي   �ل�سحافيني 

و�عتربت �لدورة �لثامنة للمعر�ض و�حدة 

من �أ�سخم �لدور�ت يف تاريخ �ملعر�ض، 

�رشكة   700 من  �أك��رث  م�ساركة  ظل  يف 

�لعامل، فوق  26 دولة حول  عار�سة من 

م�ساحة عر�ض فاقت 25 �ألف مرت مربع. 

تال ذلك قيام معاليه بجولة على �أرجاء 

�ملعر�ض �أعرب يف ختامها عن �أمله يف 

و��سعًا  �لباب  �ملنا�سبة  هذه  تفتح  �أن 

يف  للدخول  �الأجنبية  �ل�رشكات  �أم��ام 

�رش�كات جمزية مع �ل�رشكات �للبنانية 

يفرد  �ملعر�ض  �أّن  خ�سو�سًا  و�لعربية، 

�الأطر�ف  خمتلف  �أمام  و��سعة  م�ساحة 

للقاء و�لتو��سل �ملبا�رشين لبحث فر�ض 

�الأعمال يف �أ�سو�ق �ملنطقة �لعربية �لتي 

 ي�سهد قطاع �لبناء فيها منو�ً مت�سارعًا.

�ملعر�ض  م��ن  �الأول  �ل��ي��وم  ز 
ّ
متي وق��د 

جابت  �لتي  �لرفيعة  �لوفود  مب�ستوى 

عند  خا�ض  ب�سكل  متوّقفة  �أن��ح��اءه، 

�لتي  �ل��ر���س��م��ي��ة  �ل��دول��ي��ة  �الأج��ن��ح��ة 

 10 �ل��ع��ام  ه��ذ�  دورة  يف  ع��دده��ا  بلغ 

�ج��ن��ح��ة ل���دول �أمل��ان��ي��ا، و�إي��ط��ال��ي��ا، 

وبولند�،  و�لرب�زيل،  وبلجيكا،  وفرن�سا، 

وت��رك��ي��ا، و�إي������ر�ن، ول��وك�����س��م��ب��ورغ، 

�أ�سبانيا،  دول  ت�سارك  فيما  وم�����رش. 

�ملتحدة،  �لعربية  و�الإمار�ت  و�أ�سرت�ليا، 

و�ل��ب��ح��ري��ن، و�ل��ربت��غ��ال، وت��اي��الن��د�، 

وج��م��ه��وري��ة �ل��ت�����س��ي��ك، و���س��وي�����رش�، 

�لعربية  و�ململكة  ولبنان،  و�لكويت، 

و�لنم�سا،  �ملتحدة،  و�ململكة  �ل�سعودية، 

�لوطنية. �رشكاتها  خالل  من   و�ليونان 

ويف هذ� �الإطار، ر�أى �ألبري عون، رئي�ض 

»معر�ض  �أّن  �ل�����رشك��ة  �إد�رة  جمل�ض 

دعائمه  �أر���س��ى  ق��د  لبنان  ب��روج��ك��ت 

ملجتمع  لة  مف�سّ كوجهة  ثابت  ب�سكل 

�الأعمال يف لبنان و�ملنطقة«، معترب�ً �أّن 

�ل�سنني من�سة   
ّ
�أم�سى مبر قد  »�ملعر�ض 

دولية تنطلق منها �ل�رشكات �إىل �أ�سو�ق 

من  ذل��ك  ك��ان  �سو�ء  قاطبًة،  �ملنطقة 

�جلمهور  مع  �ملبا�رش  �الإحتكاك  خالل 

�أو  �ملعر�ض،  ي�ستقطبه  �ل��ذي  �لعربي 

لل�رشكات  �للبناين  �الإنت�سار  خالل  من 

ورجال �العمال �لذين يتمتعون بن�ساط 

�لعربي،  �خلليج  دول  يف  و��سع  جتاري 

�ل�رشقية«. و�أوروب���ا  �أفريقيا،   و�سمال 

وي�سار �إىل �أّن معر�ض »بروجكت لبنان« 

�سل�سلة معار�ض  من  ميتاز بكونه جزء�ً 

�ملجموعة  تنظمها  �لتي  �ل�سنوية  �لبناء 

يف   )IFP Group( للمعار�ض  �لدولية 

�لعربية  لبنان، وقطر، و�ململكة  كل من 

ت�ست�سيف  و�لتي  و�لعر�ق،  �ل�سعودية، 

���رشك��ة،  �آالف   5 م��ن  �أك���رث  جمتمعة 

ز�ئ��ر،  �أل��ف  �ملئة  يفوق  ما  وت�ستقطب 

بني  و�إتفاقيات  �سفقات  بذلك  موّلدة 

مئات  �إىل  قيمتها  ت�سل  �ل�سوق  �أطر�ف 

�ملاليني من �لدوالر�ت.

افتتاح معرض Project Lebanon في دورته الثامنة عشر

الوزير صابونجيان يقص شريط االفتتاح

جولة في المعرض
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جان بيار سبعلي 

)السبعلي غروب(

يوجد  وال  �للبنانية  لل�سناعات  دعم  يوجد  ال 

�ملوؤ�س�سات  �للبناين من قبل  بال�سناعي  �هتمام 

فنحن  �لبناء،  قطاع �سناعة  �لر�سمية خ�سو�سًا 

�الأ�سو�ق  وبع�ض  �ملحلية  �الأ�سو�ق  على  نعتمد 

كل  يف  �سناعتنا  تطوير  على  ونركز  �لعربية، 

�حلجر  تطوير  على  عملنا  �لعام  وه��ذ�  مرحلة، 

باإ�سافة مو�د �سلبة ومتينة،  �لد�عم لالأ�سا�سات 

�أننا ال نتلقى �لدعم �ملبا�رش من �لدولة.  ولكن �ىل متى �سنبقى يف حالة تر�جع طاملا 

�ملو�د  ��ستري�د  على  ز�دت  �لر�سوم  ولكن  علينا  ن�سبتها  �نخف�ست  �جلمارك  �أن  �سحيح 

عدم  منا  مطلوب  فيما  �سعود،  حالة  يف  و�ل�رش�ئب  ن�سبته  �رتفعت  و�ل�سحن  �الأولية، 

�لزيادة على �لكلفة، وهذه كلها �أعباء يتحملها �ل�سناعي �للبناين وحده. 

من  ن�سبة كبرية  �رى  ال  �أنني  مع  �ملعر�ض فهي �رشورية  بالن�سبة مل�ساركتنا يف  �أما 

�لرو�د و�ملتخ�س�سني كما توقعنا رمبا الأن �لو�سع متوتر وهناك خوف من �الإقد�م على 

�أي م�رشوع كبري قد يتوقف الحقًا. 

جالت جملة »ال�شناعة واالأقت�شاد« على بع�س ال�رصكات واملوؤ�ش�شات حيث ا�شتطلعت اآراء البع�س 

حول املعر�س لهذا العام وحركة الن�شاط فيه، واالإطالع على بع�س املنتجات احلديثة التي طرحت 

يف املعر�س. 

قيصر علم
 )العلم للمقاوالت 

والتجارة العامة(

�ملعر�ض  بحركة  �لعام  هذ�  تفاوؤاًل  �أرى  ال 

ومل  عنه،  غابت  �ل�رشكات  من  �لكثري  الأن 

 �سناعات �أجنبية كما كانت يف �ل�سابق، 
َ
نر

�لباحة  مثاًل  جد�ً،  �سيء  �لو�سع  �أ�سف  وبكل 

فهناك  ف��ارغ  ن�سفها  للمعر�ض  �خلارجية 

�لعديد من �رشكات �الإعمار ومعد�ت �لبناء. 

دعمًا  �ل�سناعيني  نحن  جند  ال  �أ�سف  بكل 

�ننا  علمًا  �لدولة  من  �هتمامًا  وال  ر�سميًا 

�لعجلة  ك 
ّ
وي��ح��ر �مل��ال  يدخل  قطاع  �أك��رث 

بروجكت  معر�ض  يف  وحتى  �الإقت�سادية. 

 من �لتو�جد �لر�سمي 
َ
لبنانون هذ� �لعام مل نر

�سوى �لوزير يف �الفتتاح. 

وعلى �لرغم من كل �لت�ساوؤم �لذي نحن فيه 

�إال �أننا ن�سعى لنبقى على تو��سل مع �لنا�ض 

وجودنا  الإث��ب��ات  �ملعار�ض  يف  ونتو�جد 

نغطيها  �لتي  فامل�ساحة  تكّلفنا.  لو  حتى 

لعر�ض معد�تنا كبرية بحجم �أعمالنا، فنحن 

لدينا زبائننا و�أ�سو�قنا ونريد �أن نبقى على 

فهم  �ملعر�ض  هذ�  خالل  من  معهم  تو��سل 

بع�ض  يعطينا  ما  وه��ذ�  جناحنا  ي��زورون 

�لر�حة. 

وق��ط��اع �الإع���م���ار وم��ع��د�ت �ل��ب��ن��اء �أك��رث 

�لقطاعات حركة يف لبنان يف معظم �ملو��سم، 

مع �أن حركة �الإعمار هذ� �لعام تر�جعت عن 

�ملحلية  �الأو�ساع  ب�سبب  �ل�سابقة  �ل�سنو�ت 

هناك  �أن  �إال  �إقليميًا  �ملتوترة  و�ل��ظ��روف 

�لتفاوؤل  �ىل  �لبع�ض  تدعو  قد  ن�سبية  حركة 

مع �أنني ال �أرى يف �الأفق �أي تفاوؤل يذكر. 

�مل�ساركة  من  بد  ال 

تو��سل  على  لنبقى 

ولكي  زبائننا  م��ع 

�ل�سوق،  عن  نغيب  ال 

هذ�  يف  فامل�ساركة 

�إثبات  هي  �ملعر�ض 

وج������ود �أك������رث م��ن 

�أ���س��و�ق  ع��ن  �لبحث 

خ�سو�سًا  ج��دي��دة. 

ع��و�م��ل  ه��ن��اك  �أن 

ع��دة ت���وؤدي دوره��ا 

فالو�سع  �مل��ع��ار���ض،  ح��رك��ة  يف 

غري  �لبلد  يف  و�القت�سادي  �ل�سيا�سي 

يتاأنون  �لبع�ض  يجعل  ما  مريحني 

باال�سافة  هذ�  و�عمالهم،  بخطو�تهم 

�ىل �أن ت�سعرية �مل�ساركة يف �ملعر�ض 

�ىل  حت��ول��ت  �إذ  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �رتفعت 

�ملئة  يف  مئة  حم�ض  جتارية  عملية 

يوجد  وال  �لتنظيم،  طريقة  يف  حتى 

�أحد  مرة  ف��اأول  مقبولة،  مو��سالت 

يدفع مقابل �لوقوف 

وهذ�  �ملعر�ض،  يف 

بحق  م��ع��ي��ب  �أم�����ر 

معر�ض بهذ� �حلجم،

�أم������ا �ي��ج��اب��ي��ات 

�مل���������س����ارك����ة يف 

�ملعر�ض فهي مهمة 

�مل��و�د  عن  لالإعالن 

و�مل��ن��ت��ج��ات، ف��اأن��ا 

��ستاذ جامعي ملادة 

�ل��ت�����س��وي��ق و�أع���رف 

�أهمية �لت�سويق للمنتجات، فاملعر�ض 

ي�سكل  �إيجابي  ع��ام  وب�سكل  عامة  

مع  ولقاء�ت  لعملنا  مبا�رش�ً  تعريفًا 

و�ملهند�سني،  و�ملتخ�س�سني  �لنا�ض 

متو�جدين  نبقى  �أن  �ملفرو�ض  ومن 

�أنه من  �إال  �أحد منا  ي�سرِت  لو مل  حتى 

�ل�رشوري �أن نبقى متو�جدين وعندما 

يفكر  م�رشوع  يعرفنا  من  لدى  يكون 

بنا ويق�سدنا.

)Group four(  د. عز الدين عز الدين
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) ITEC( جاد وهبي

خالل فرتة �ملعر�ض �زد�د عدد �لزو�ر كل يوم 

يحم�ض،  ال  �خلارجي  �لو�سع  �أن  مع  تقريبًا 

لديها  ما  �ل�رشكات  تعر�ض  �سنة  كل  ومثل 

من �بتكار�ت، وهذه �ل�سنة ف�سلنا �أن تعر�ض 

�أنظمة  م��ن  لديها  م��ا  ك��ل  معنا  �ل�رشكات 

البتكارنا  م�ساحة  �أكرب  وبينها  و�بتكار�ت، 

�حلديث بعر�سنا �سيارة �ل�سباق �لكهربائية، 

من  كبرية  حيوية  ق�سمنا  �عطى  ما  وه��ذ� 

�لز�ئرين. 

�أما �ملعار�ض ب�سكل عام  فهي فر�سة لعر�ض 

نتائجه  وتظهر  �الأف�سل  و�سيظهر  �حلديث، 

مبا�رش.  وب�سكل  خالله  ولي�ض  �ملعر�ض  بعد 

 فاي موؤ�س�سة �ساركت من زبائننا حتى عر�سو� منتجاتهم الأن كل و�حد منهم لديه �أفكار 

وهي تالقي ترحيبًا من قبل �لنا�ض. 

 مريم لبابيدي 

)الدولية لخدمات الجودة(

لنا  جديدة  جتربة  ليبانون  بروجكت 

�أكرث  مل نركز عليها، الأن تركيزنا كان 

�الأزم��ة  ظ��ل  يف  �ل��غ��ذ�ء  معار�ض  يف 

مرت  �لتي  �ل��غ��ذ�ء  و�سالمة  �لغذ�ئية 

ليبانون  بروجكت  ولكن  �لبلد،  على 

خمتلفة  ومنتجات  مغايرون  زبائن 

فبعد  زبائن مهمني،  لنا هم  وبالن�سبة 

و�مل�ساركني  ورو�د�ً  �أن عرفنا جمهور�ً 

وقت  ح��ان  �مل��اأك��والت  معار�ض  يف 

يف  �أن��ن��ا  ومب��ا  �الآخ����رى،  �ل�سناعات 

�أن  بد  ال  معروفون  �ملاأكوالت  جمال 

يعرفنا �ل�سناعيون، خ�سو�سًا �ن لدينا 

عدة �سهاد�ت لي�ض فقط �الإد�ء )�الأيزو( 

بل لدينا �أي�سًا �سهاد�ت لي�ست موجودة 

عند غرينا، و�أ�سا�سًا كل موؤ�س�سة تعر�ض 

منتجاتها بحاجة �ىل �سهاد�تنا. 

�ل�سناعيني  �أد�ء  ت��ط��ور  ���رشك��ات��ن��ا 

توجهينا،  ول��دي��ن��ا  و�مل��وؤ���س�����س��ات، 

�سعيد  على  بالتدريبات  نهتم  �الأول 

�الأ�سخا�ض ليكون هذ� م�ساعد�ً �أومدير�ً، 

ومن �ملفرو�ض بعد �لتح�سري �أن يح�سن 

�أد�ءه.

مبو��سفات  �ل�رشكة  ت�سري  وعندما 

عاملية نقوم نحن بالتدقيق و�إذ� ر�أينا 

�أن �د�ء تلك �ل�رشكة مطابق للمو��سفات 

نتابع معها. 

وجدنا  �مل��ع��ر���ض  يف  جولتنا  وب��ع��د 

ل�سهاد�تنا  بحاجة  هنا  �لنا�ض  �أن 

�أ�سا�سًا �رشكات  �أنه ال توجد  خ�سو�سًا 

ولي�ض لدينا مناف�سة يف هذ� �ملجال. 

)NewGaz( يوسف لمع 

كنا نتوقع �أن تكون �حلركة �أقل من هذ� �ىل درجة �أ�سعر �أنه �أكرث ق�سم يجذب �لنا�ض، 

ولكن بعد �ملتابعة ر�أينا �أن حركة �لنا�ض مهمة يف بروجكت ليبانون. وعما �إذ� كان 

ق�سمهم مق�سود�ً ب�سبب قرب �لتنقيب عن �لغاز يف لبنان قال: �جلميع يبحث عن حلول 

نظيفة للطاقة، ونحن نقدم هذ� �ملبتغى بطريقة متطورة وحديثة، و�ل�سعب �للبناين 

يتقبل �أح�سن من غريه �لتطور�ت الأنه متطلع �ىل ما ينتج يف �خلارج. 

و�جلديد �لذي عر�سته �ل�رشكة �لتي تعترب �أنها �رشكة غاز باملعنى �لكال�سيكي �جلميل 

�أننا ال نرتك معر�سًا عامليًا �إال ونح�رشه، ونبحث عن �ملنتجات �جلديدة �لتي ال يوجد 

مثلها يف �لبلد وتفيده وميز�نيتها مقبولة، و�أ�سدرنا هذ� �لعام مولد�ت كهرباء على 

�لغاز حجمها �سغرية و�سوتها ناعم ونوعية عالية، ونظريًا ال يحتاج ل�سيانة كبرية 

بل قليلة، فنحن نبحث عن حلول ال تو�سخ �لبيئة، الأنه ب�رش�حة كلفة �إ�سالح ما تخربه 

�لبيئة كبرية، لهذ� جربنا �أن نطرح منتجات مقبولة و�أقل ثمنًا من �حللول �لو�سخة. 

و�أي�سًا نريد ن�رش هذ� �ملنتج �جلديد لهذ� يف �لفرتة �حلالية نبيع هذه �ملولد�ت �ىل 

�الأفر�د �أي�سًا �ىل �أن ي�سري لدينا وكالء يهتمون بها ونحن نهتم بامل�ساريع. 
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 طارق ناجي 

)BEY TRADE( 

ليبانون  بروجكت  معر�ض  يف  ن�سارك  نحن 

الأننا نرى فيه �أهمية لنا كموؤ�س�سة �سناعية، 

وما  �أف�سل،  كانت  �ل�سابقة  �ل�سنو�ت  �أن  مع 

يز�لون  ال  �لنا�ض  الأن  �لطماأنينة  �أعطانا 

يرغبون بالبحث عن كل جديد ومتطور. 

تطوير  على  عملنا  �خل�سو�ض  ه��ذ�  ويف 

وتوليد  �ل�سوت  نظام  بتح�سني  �سناعتنا 

توليد  �آالت  تطوير  على  وعملنا  �ل��ط��اق��ة، 

�أننا يف لبنان على رغم  �لكهرباء، خ�سو�سًا 

�لعمل  يجرى  نهر بريوت  �أن م�رشوع  قائمة، خ�سو�سًا  �مل�ساريع  تز�ل  ال  �لظروف  كل 

عليه، ونحن نعمل بجد لنتمكن من �لدخول يف مناق�سة هذ� �مل�رشوع.

�ىل  باأن نحول �سناعتنا  م�ساريع  ولدينا  بولند�  �ملنتجات من  كل  ��ستري�د  تخ�س�سنا 

لبنان �ذ� حت�سن �لو�سع الأن كل �خلرب�ت موجودة ولكن تنق�سنا �لثقة باالأو�ساع فقط.

روال السبع )الخطيب 

للمعدات( 

بالتدريج  �رتفعت  زو�ر  حركة  �سهدنا 

بحثو�  و�لنا�ض  �ملعر�ض  �أي��ام  خالل 

�ل�سناعات  �أح��دث  الكت�ساف  كثري�ً 

�ل�رشكة،  تقدمها  �لتي  و�البتكار�ت 

من  �مل�ساركني  ع��دد  ك��ان  ه��ذ�  م��ع 

�ل�سناعيني �أقل من �ل�سنو�ت �ملا�سية، 

على  ة��رشرنا  �لو�سع  ونحن حتدينا 

على  ي�رش  �خلطيب  الأن  ح�سورنا 

�مل�ساركة يف هذ� �ملعر�ض، خ�سو�سًا 

�أن هذ� �لعام لدينا منتج جديد نطرحه، 

 scania �حل�رشيون  �لوكالء  فنحن 

و�كرث  �سنة،  منذ  عليها  ح�سلنا  �لتي 

و�سيلة عرب �ملعار�ض، ولدينا منتجني 

 scaniaو �اليطايل   hybrid هم 

�لزبائن  عليهم  يتعرف  �ل�سويدي، 

ليكت�سفو� خ�سائ�سهما. 

 جول فرج اهلل  )فرج اهلل غروب(

ق�سدنا  فقد  تدريجية  تطور  حركة  �ملعر�ض  �نطالقة  منذ  �سهدنا 

ز�ئرو �ملعر�ض ليتعرفو� �ىل �أحدث �لتقنيات �لتي عر�سناها، فقد 

طرحنا يف بروجكت لبنانون منتجًا جديد�ً و�ساأل عنه �لنا�ض كثري�ً، 

ودورنا ال يتوقف عند �رشحنا لتقنيات �لتربيد �جلديدة �لتي تتمثل 

فه �أكرث �ىل كل 
ّ
بتوفري �لطاقة للز�ئرين بل نتابعه ونلحق به لنعر

�إنتاجاتنا، وهذ� بر�أيي �أهم دور نقوم به للرتويج ل�سناعتنا. 

مع كل حما�سنا ال �أرى تفاوؤاًل يف م�ستقبل �ل�سناعة �للبنانية يف 

كل  نطرح  �إننا  �إذ  �لتطور  عن  نتوقف  ال  هذ�  ومع  �لقريب،  �ملدى 

�ملنا�سب  �لوقت  فنختار  �سنو�ت �سناعة جديدة  �أو ثالث   �سنتني 

لنا لعر�ض ما لدينا. وهذ� �لعام كان لنا دور يف معر�ض �مل�ساريع 

�للبنانية.  

)UNIC(  وليد خنيصر

�أريد �ل�سكوى من �أن لي�ض هناك حماية 

�للبنانية،  لل�سناعات  �حلكومة  من 

يحرتمه،  �أح��د  ال  ولكن  قانون  هناك 

�لعربية  �لتي�سري  �تفاقية  �أي�سا  وهناك 

�لتي ت�سبح عدمية �لفائدة خ�سو�سًا �أن 

�سناعة  ت�سبح  �لبلد�ن  هذه  من  بع�سًا 

وبدعم  �خل��ام،  �مل��و�د  ولديهم  حقيقية 

من حكومتهم و�لعمل و�ملالية و�ل�سوق.

مناف�ستهم؟ كيف ميكننا  كيف ميكننا 

�أن نحمي �سناعاتنا بينما هم ي�سعون 

�ىل زيادة �لن�سبة �ملئوية للمو�د �خلام؟
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الحدث

�ملعر�ض  يف  طويلة  ل�سنو�ت  �ساركنا 

خم�سون  فيه  �سارك  �ل�سنة  هذه  ولكن 

يف  لنبقى  ن�����س��ارك  ولكننا  ب��امل��ئ��ة، 

�جلديد  �ملنتج  للنا�ض  ونعر�ض  �ل�سوق 

�ل�سنة  وه��ذه  لدينا،  �لتي  �ال�ستمر�رية 

باخل�سب  نلب�سها  جاهزة  بيوت  لدينا 

ولدينا  �جلاهزة  �لبيوت  تلبي�ض  ولدينا 

�سيانة للحديد و�خل�سب.

�جلاهزة  للبيوت  �للبناين  تقبل  وع��ن 

ب�سيط،  ب�سكل  يعتادون  �لنا�ض  �إن  قال: 

�جل���ودة،  ل��ه��م  ن��ق��دم  �أن��ن��ا  خ�سو�سًا 

يف  ج��دي��د  ك��ل  يقبلون  و�للبنانيون 

�لكهرباء  ت�سم  �لتي  �جلاهزة  �لبيوت 

و�لطاقة وكل م�ستلزمات �حلياة. 

�أجن��ح  ليكون  �مل��ع��ر���ض  ينق�ض  عما 

و�أ�سمل قال �إن �الإ�ستقر�ر و�لروؤية �لبعيدة 

يدفعان �لنا�ض �ىل �لبحث عن �النت�سار، 

باال�سافة �ىل عدم وجود �الأجانب الأن 

بع�سهم مل يتمكن من �لدخول وبع�سهم 

خائف من �حل�سور وبع�سهم توجه �ىل 

دبي وغريها.

عدة  ح�رشت  ف��ارغ��ون،  نحن  لالأ�سف 

ال  �سيئًا  وكانت  �خل��ارج  يف  معار�ض 

بجهد  تعمل  �لنا�ض  �أ�سف  وبكل  ي�سدق، 

و�لعامل  عنهم  بعيدين  ن��ز�ل  ال  ونحن 

يعمل ونحن ال نزل مكاننا. 

)Prometal( طوني سعد

 PROJECT   2013 ن�سارك يف معر�ض 

منتجات   عر�ض  بهدف   LEBAnOn
ت��ول��ي��د �ل��ط��اق��ة �ل��ت��ي مت ت��ط��وي��ره��ا 

من  �ل��رغ��م  وع��ل��ى  �ل��ب��ي��ئ��ة،  لتنا�سب 

�أن  ن��رى  �لبلد  يف  �ملحيطة  �الأو���س��اع 

هذ�  م�ساركتنا  وتاأتي  ممتاز،  �ملعر�ض 

به  تقوم  ما  �ىل  �لنا�ض  ليتعرف  �لعام 

من   POWERMET LEBAnOn
�سيانة  من  �لبيع  بعد  وخ��دم��ات  بيع 

�لكهرباء  ملولد�ت  وت�سليحات  دوري��ة 

�لطلب،  ح�سب  �مل��ول��د�ت  تاأجري  كذلك 

فنحن �لوكالء �حل�رشيون للمنتج �لذي 

ت�سنعه  METS EnERGY، وتباع يف 

خمتلف  يف  للمجموعة  تابعة  فرع   12
�أنحاء �لعامل. 

�لق�سم يف �ملعر�ض  وعلى �سعيد حركة 

نحن مرتاحون حلركته، حيث ��ستقبلنا 

مهند�سني  م��ن  �مل��دع��وي��ن  زب��ائ��ن��ن��ا 

ومقاولني  ��ست�ساريني  �أخ�سائيني، 

على  تعرفو�  جدد  �أ�سخا�ض  عن  ف�سال« 

و�لنوعية  و�ساألو� عن �جلودة  منتجاتنا 

ملولد�تنا وكذلك �الأ�سعار، وبع�سهم جاء 

ل«يتفرج«، وهذ� باالإجمال �أمر ممتاز.

يف  عر�سناه  �ل��ذي  �جلديد  �ملنتج  �أم��ا 

فهو   ،EnERGY LEBAnOn   2013
جد�«  ع��ادي  لل�سوت  كامت  عن  عبارة 

معظم  كان  كما  �لبودرة،  بطالء  متميز 

�ملولد�ت  �أن��و�ع  عن  �ملتد�ول  �حلديث 

 .GEnMET جلديدة�

هو  �ل�سوق  يف  غرينا  عن  مييزنا  وم��ا 

�ل�سدق يف �لتعامل، �هتمامنا بالزبون، 

و�ل�سفافية �ملتبعة يف �لتعاطي.

 المهندس باسم عطار المدير العام
) POWERMET LEBANON (

 محمد عيتاني 
)ARISSON(

قيا�سًا  جيدة  �ملعر�ض  حركة  تعترب 

�أقل،  توقعناها  �لتي  �الأي��ام  بقية  �ىل 

ونوعية  جيد  �مل��ع��ر���ض  ب��االج��م��ال 

و�لوجوه  تقريبًا  �أنف�سهم  �لز�ئرين 

�ل��ذي  �ملتخرجني  م��ن  ه��ي  �جل��دي��دة 

يبحثون عن معرفة �أحدث �لتقنيات. 

وج��ود  ع��دم  �ىل  فيعود  �ل�سبب  �أم���ا 

�أنا�ض يف لبنان عدم ت�سجيع لل�سناعة 

نز�ل  ال  هذ�  مع  �أ�سف.  بكل  �للبنانية 

هذ�  ويف  �إنتاجنا،  تطوير  على  نعمل 

�ملعر�ض قدمنا �أجهزتنا �جلديدة وهي 

عبارة نظام جديد يف مولد�ت �لكهرباء 

 )  Low Emeshion �م�سن  )لو  وي�سمى 

�لبيئة  على  �حلفاظ  يف  ي�ساعد  و�لذي 

من  �إقبااًل  ووجدنا  �لديزل،  ملولد�ت 

�لنا�ض لالطالع عليها، ولكن بكل �أ�سف 

ال يوجد �هتمام بالبيئة ب�سكل �سليم. 
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SIDEM أندريه كردي 

قوية  �مل��ع��ر���ض  وج��دن��ا ح��رك��ة 

�ل��ت��ي  �ل���ن���ا����ض  ن���وع���ي���ة  الأن 

 ت����زور �مل��ع��ر���ض وق�����س��م��ن��ا من 

فيه  كانت  وق�سمنا  �ملحرتفني، 

�أن��ن��ا  خ�سو�سًا  ك��ب��رية،  ح��رك��ة 

نظام  �أح��دث  �لعام  ه��ذ�  عر�سنا 

وقدمنا   ،2013 �الأملنيوم  ل�سناعة 

هذ� �لنظام قبل �أوروبا وكل �سيء 

تقني عملنا على �ل�سبابيك �لكبرية 

عملنا  حاليًا،  �ملطلوب  هو  وه��ذ� 

�سيء،  وكل  و�ل�سوت  �الألو�ن  على 

 24 فكل �مل�ساريع �لكبرية �سارت 

�سناعة  يتطلب  ما  وه��ذ�  طابقًا 

يف  و�ل�سغط  �لهو�ء  تتحمل  متينة 

على  نركز  لهذ�  �لعالية،  �لطو�بق 

�لعو��سف  يتحمل  الأنه  �الأملينيوم 

الأن  �مل��ت��غ��رية،  �لبيئة  وع��و�م��ل 

�حلديد بات ملغى يف لبنان. 

نحن �رشكة عريقة و�كرب �رشكة يف 

�ل�رشق �الأو�سط تاأ�س�سنا �سنة 1960 

ومل يكن يعرف �لنا�ض كثري�ً �أهمية 

تعطي  باتت  و�الآن  �الأملينيوم، 

نتيجة باجلودة و�خلربة و�لنوعية، 

�لعام كوننا قدمنا كل �سيء  وهذ� 

هذ�  يف  �مل�ساركة  �أحببنا  جديد 

�ملعر�ض.

)DOCULAND( عالم جردي

�ملا�سي،  �لعام  من  �أكرث  �ملعر�ض  يف  ق�سمنا  على  كبري�ً  �إقبااًل  وجدنا  �ل�سنة  هذه 

ونحن ن�سارك يف �ملعر�ض لنلتقي زبائننا �لذين نتعامل معهم خ�سو�سًا �مل�ساركون 

�لوقت نف�سه نتعرف �ىل زبائن جدٍد  �أكرث من �لرتويج، ويف  يف بروجكت ليبانون 

لنعرفهم �ىل منتجاتنا �جلديدة. 

عالقة  لها  جديدة  بر�مج  منها  ن�ستعملها،  جديدة  و�سائل  ثالث  لدينا  �لعام  وهذ� 

باملنا�سبات، ولدينا �سخ�ض متخ�س�ض يهتم بها، باال�سافة �ىل �آلة حديثة ت�ساعد 

�ملهند�سني على ر�سم خر�ئطهم �لبيانية ولت�سميم �إعالناتهم باالإ�سافة �ىل �إ�سافة 

�أي فيديو يريدونه. 

على  �لر�سومات وميكن و�سعها  مبا�رش وحتفظ  ب�سكل  عليها  ير�سم  �جلديدة  و�الآلة 

USB وطبعها وميكن �أي�سًا �أن تو�سل �ىل جهاز تايبل وتو�سل �ىل �لطابعة. 

Span فادي حجار

الحظنا �أنه يف معر�ض هذه �ل�سنة ميزة كون معظم زو�ره من �ملحرتفني ويعرفون 

ماذ� يريدون وي�ساألون �أ�سئلة يجب �أن ي�ساألوها عن �هتماماتهم، و�رشكتنا كانت 

فاعلة الأننا عر�سنا منتجات جديدة �أحدثت �سجة و��ستقطبت �لكثري من �لنا�ض، 

خ�سو�سًا على �سعيد �لرفوف �لعالية جد�ً و�لتي تتحمل �أوز�نًا ثقيلة، وكان لدى 

�ملهمة  �الملانية  �الآالت  �ىل  باالإ�سافة  نقدمه.  منتج  كل  ليعرفو�  ف�سول  �لنا�ض 

ويجدونها عندنا. 

�حلديث �لذي قدمناه يف �رشكتنا �آلة حتمل 3 �أطنان فيها طاقة مهولة يف �لعمل 

وجذبت �لنا�ض �ملتخ�س�سني.
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الحدث

أسرة دليل الصادرات ومجلة الصناعة واالقتصاد

Al nasr

Alexco

ARISOn

معهد البحوث الصناعية

Al Salem Co

AlGeco

Bemtc

Al Diwan

Alakso

Aquasafe

Cesar Group

الحدث
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Demco Steel

Fantoni Lebanon

Green Mind

hardwood Flooring Co.

Doculand

Faremco

Guardia Systems

holcim

Elements

G. Ayanian & Sons

hajj Art Stone

house Tile n.A.D.
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الحدث

ICC holding

Intermed Ceramica

Maison et Parquets

Meico

Ijazi Investment Co.

Kappa

Maliks

Metron

Advanced Building Tcgnologies ABT

Kettaneh

MAS Trading

Mets

الحدث
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Moazin Group

newgaz

Power Pro

Rousse Trading Co.

nasrallah Engineering

Panoramic

Prazia

SIDEM

national Plast

Phoenix Machinery

Prometal

SMS
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الحدث

Societe Acsons sarl- GREE

TechTrade

unigaz

ايتك اندستريز تكنولوجي

Sodamco

TECMO

البير مسعد

جي اس-جورجي صابونجيان

Span

Teletrade

الدولية لخدمات الجودة

KMCO-شركة الخطيب للمعدات

Assinaa130.indd   18 7/11/13   1:19 PM



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 130 تموز 2013
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 19

شركة العلم

صقر باور سيستم

أحمد كنيعو

ميدل ايست غرانيت

شركة فرج اهلل للتجارة

طبارة الكتروميكانيك

مفروشات اسعد ضاوي

هيكل بالست

صقال

كونتوار الكهرباء العامة

KIMMCO

يونيك
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الحدث

يف  �لبحرية  و�لتجارة  �لبحري  للنقل  �لتا�سع  »�ملوؤمتر  يكن  مل 

غازي  و�لنقل  �لعامة  �الأ�سغال  وزير  �فتتحه  �لذي  �ملتو�سط« 

�لعري�سي، يف »فندق فيني�سيا« يف بريوت، بحجم �لتوقعات من 

�لناحية �لتنظيمية، فاملوؤمتر �لذي تر�فق مع معر�ض �سم حو�يل 

40 جناحًا ل�رشكات نقل حول �لعامل، مل يّت�سع للح�سور �حلا�سد 
�لذي �سمل �أكرث من 30 �سخ�سية لبنانية وعربية متخ�س�سة يف 

�لنقل، و300 من كبار �لتنفيذيني يف هذ� �لقطاع حول �لعامل، �إذ 

كبري  عدد  ��سطر  ما  �مل�ساركني،  جلميع  كافية  �ملقاعد  تكن  مل 

منهم �إىل ح�سور �ملوؤمتر و�قفني.

ح�رش �الفتتاح �ملدير �لعام ل�«�لنقل �لربي و�لبحري« عبد �حلفيظ 

ح�سن  بريوت«  مرفاأ  و��ستثمار  ل�«�إد�رة  �لعام  �ملدير  �لقي�سي، 

قريطم، رئي�ض »جمل�ض �إد�رة �ل�رشكة �مل�سغلة ملحطة �حلاويات« 

عمار كنعان، رئي�سة �ملكتب �لتمثيلي �الإقليمي ل�«�حتاد �ملو�نئ 

�لبحرية �لعربية« فاتن مرعب �سلهب.

يف كلمته، رّكز �لعري�سي يف حفل �الفتتاح، على مرفاأ بريوت، 

م�سري�ً �إىل �أن »�لرهان كان على �ملرفاأ يف فرتة معينة، �أنه غري 

حول  و�سكوك  كونتيرن،  �ألف   270 من  �أكرث  ��ستيعاب  على  قادر 

�إمكانية �لنجاح يف تلزمي ت�سغيل �ملرفاأ يف فرتة معينة«، موؤكد�ً 

�أننا »و�سلنا منذ �أ�سهر �إىل مرحلة ن�سكو فيها عدم وجود مكان 

لر�سد �مل�ستوعبات«.

تو�سيع  �الأوىل من م�رشوع  �ملرحلة  »��ستالم  �إىل  �النتباه  ولفت 

مبعنى  �نفرجت  »�الأمور  �أّن  معترب�ً  �أ�سابيع«،  منذ  بريوت  مرفاأ 

�أننا ما عدنا نرى كونتينري�ت تر�سف فوق بع�سها، الأننا �أمام 

م�ساحة جديدة ب�80 �ألف مرت مربع«. 

و�أ�سار �إىل قيام مرفاأ طر�بل�ض، »برغم ما كان يقال عن �أن لبنان 

بلد �سغري، وهناك تناف�ض كبري يف �ملنطقة وال نحتمل �أكرث من 

»النقل البحري«.. حضور حاشد و40 جناحًا
العريضي: التنافس يعدد فرص النجاح

الحدث
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مرفاأ و�حد«، معترب� �أن »�لتناف�ض �إيجابي، ويعدد فر�ض �لنجاح، 

و�إذ� قام مرفاأ طر�بل�ض فلن يكون على ح�ساب مرفاأ بريوت«.

قطاع  بتطوير  تقوم  »�الإد�رة  �أن  �إىل  �لقي�سي  �أ�سار  جانبه،  من 

�سعيد  على  تتخذ  �لتي  �الإجر�ء�ت  خالل  من  �لبحري،  �لنقل 

تنفيذ �سيا�سة قطاع �لنقل �لبحري و�خلطط و�مل�ساريع �لتنفيذية 

�لبحرية تتابع ب�سكل حثيث  �الإد�رة  »�أن  �ملنبثقة عنها«، موؤكد� 

�لدولية،  �لبحرية  �ملنظمة  عن  �ل�سادرة  �لدولية،  �التفاقات 

وت�سع �خلطو�ت �لالزمة الأجل تطبيقها«.

و�سدد على �أهمية »تاأهيل وتدريب �ملالحني و�لعاملني يف �لبحر، 

وفق �التفاقات �لدولية«.

و�ملر�فئ  بريوت  مرفاأ  �سهدها  �لتي  »باالإجناز�ت  قريطم  ه 
ّ
ونو

�جلهات  كل  يجمع  موحد  نظام  »و�سع  �إىل  م�سري�  لبنان«،  يف 

عمليات  يف  �الإلكرتونية  �ملعلومات  لتبادل  �ملرفاأ،  يف  �ملعنية 

�لنقل �لبحري، �سمن �إطار ت�سوير �أ�ساليب �لعمل، �لتي متت يف 

مرفاأ بريوت و�خلطط �مل�ستقبلية لتطوير هذ� �لعمل �إىل �الأح�سن«.

�أما �سلهب ف�سددت على »�أهمية �لتعاون �لعربي، وق�سية �لتاأمني 

جذب  على  ي�ساعد  ما  �لنقل،  معوقات  على  و�لق�ساء  �لبحري 

�مل�ستثمرين �الأجانب �إىل هذ� �لقطاع، ودعم �إن�ساء خطوط بحرية 

و�سبكة معلومات �ساملة للنقل �لبحري �لعربي، وتطوير منظومة 

نقل متعددة �لو�سائط«.

رحالت جوية إلى أرمينيا
طري�ن  �إد�رة  »جمل�ض  ورئي�ض  �لعري�سي  �أعلن  ثانية،  جهة  من 

�ل�رشق �الأو�سط« حممد �حلوت يف موؤمتر �سحايف، عن »بدء ت�سيري 

�بتد�ء  �أرمينيا،  رحالت جوية مبا�رشة بني بريوت ويريفان يف 

من متوز �ملقبل، مبعدل رحلتني �أ�سبوعيا: �الثنني و�جلمعة«.
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الحدث

�خ��ت��ل��ف م�����س��ه��د ل���ق���اء »�ل��ه��ي��ئ��ات 

»بافيون  يف  �ل��ث��ال��ث،  �الق��ت�����س��ادي��ة« 

�للقاءين  ع��ن  »�ل��ب��ي��ال«،  يف  روي���ال« 

�لغ�سب  »���رشخ��ة  �ن  �إذ  �ل�سابقني، 

�لتحذيرية... ليبقى بلد و�قت�ساد«، كانت 

علها  للفندق،  �لكربى  �لقاعة  مدوية يف 

�لر�سميني،  �مل�سوؤولني  �آذ�ن  �إىل  ت�سل 

يتحملون  �لذين  �الآخرين  و�مل�سوؤولني 

تبعة ما و�سلت �إليه �الأو�ساع �ل�سيا�سية 

و�أخ��ري�  و�الجتماعية،  و�القت�سادية 

�المنية.

�لالفت لالنتباه يف م�سهد �للقاء متثل يف 

�نخفا�ض ن�سبة �حل�سور يف �لقاعة عما 

�سبقه من لقاء�ت، على �لرغم من ��ستد�د 

�الأزمة �القت�سادية يف �لظروف �لر�هنة، 

�النتاجية  للقطاعات  كلي  �سبه  وجمود 

وغري �النتاجية. وقد �أعاد رئي�ض »�حتاد 

�إىل  ذلك  �سقري  حممد  �للبنانية«  �لغرف 

و�مل�ستثمرين  �لعمل  �أ�سحاب  هجرة 

و�إىل  �خل����ارج،  �ىل  �الأع��م��ال  ورج���ال 

طريق  على  و�أخ���رى  �أقفلت  موؤ�س�سات 

�القفال، يف �لقطاع �ل�سياحي مثاًل.

وع����رب �مل��ت��ح��دث��ون ع���ن �ل��ك��ث��ري من 

خ�سو�سا  �النتقاد�ت  ومن  �لهو�ج�ض، 

ما �سماه رئي�ض »�لهيئات �القت�سادية« 

�لق�سار«�جلنوح  عدنان  �ل�سابق  �لوزير 

بالنف�ض«،  �ل��ن��اأي  �سيا�سة  تطبيق  عن 

جمل�ض  دول  »ق��ر�ر  من  تخوفه  مبديا 

�ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي«، د�ع��ي��ا �ل��ق��وى 

�لكف  »�إىل  �ختالفها،  على  �ل�سيا�سية 

�الأ�سا�سية لالقت�ساد  عن هدر �ملكونات 

اح 
ّ
و�ل�سي �أجيالنا  تهجري  وعن  �للبناين، 

تالعبا  »كفى  ق��ائ��ال:  و�ل�ستثمرين«، 

�لبالد  ر�ت 
ّ
ومب��ق��د �مل��و�ط��ن��ني  مب�سري 

و�لعباد. و�ن هذ� �لتحرك لي�ض �الأول ولن 

�لتحذير�ت  كل  تنفع  مل  �الخ��ري«.  يكون 

�إىل  �ل�سابق،  يف  �لهيئات  �أطلقتها  �لتي 

�أن دخل �لبلد يف �ملحظور، ومل تعد تنفع 

و�ملنا�سد�ت.  �لديبلوما�سية  �لعبار�ت 

�قت�سادي  تباطوؤ  عن  نتحدث  ال  نحن 

وتر�جع معدالت �لنمو، نحن �ليوم �أمام 

كما  م�سبوق،  غري  وك�ساد  كامل  �نهيار 

ون�سمع  �إال  يوم  مير  يكاد  ال  �سقري.  قال 

موؤ�س�سة  و�إف��ال���ض  م�سنع  �إغ���الق  ع��ن 

وهجرة رجال �العمال. �ننا �أمام تهديد 

�لوطني،  �القت�ساد  ل��رك��ائ��ز  حقيقي 

فاالأزمة �حلالية تطال جميع �لقطاعات، 

وبالتايل جميع �للبنانيني. 

رئي�ض  ب�سخ�ض  �مل�سارف  لقطاع  كان 

طربيه،  ج���وزف  �ل��دك��ت��ور  جمعيتها 

�لتحذيرية  �لغ�سب  م�ساركة يف �رشخة 

يف �سوء �النزالق �لتدريجي �لذي ي�سهده 

�الأح��د�ث  نتيجة  �لفو�سى  نحو  لبنان 

لبنان  باب  تدق  بد�أت  �لتي  �ملنطقة  يف 

ومعي�سة  و�أمنه  �قت�ساده  �سة 
ّ
معر بقوة 

�ىل  دعوة  كانت  كما  للخطر.  �للبنانيني 

الإيقاف  �لهاوية.  نحو  �الن��زالق  وق��ف 

زمن  �ل�سناعيون  ب���د�أ  �الن����زالق  ه��ذ� 

�لذ�ت، الأننا رمز �ملقاومة  �التكال على 

�القت�سادية. د�عيا �لقطاع �لعام �ىل عدم 

�أو  �لربي  �لنقل  »معامالت  يف  �لعرقلة 

�لبحري �أو يف �جلمارك، وال تعرقل حقنا 

يف �ل�رشيبة على �لقيمة �مل�سافة... وال 

مبادر�تنا �خلالقة لت�سيري �أمورنا«.

و�خري� هل تبقى �رشخة �لتحذير د�خل 

لدى  ���س��دى  تلقى  �ن��ه��ا  �م  �جل����در�ن، 

�مل�سوؤولني؟ و�ذ� كان �جلو�ب �سلبيا، فما 

النقاذ  للهيئات  �ملقبلة  �خلطو�ت  هي 

�لوطن و�قت�ساده من �ملوت �ل�رشيري؟

القّصار: فلتان أمني غير مسبوق
حيا  �ل��ذي  للق�سار،  بكلمة  �للقاء  ب��د�أ 

صرخة غضب تحذيرية أطلقها لقاء »الهيئات االقتصادية« الثالث 
القصار: آن للبنان أن يتنّفس الصعداء

افرام: نرفض الموت السريري للوطن واالقتصاد

محمد شقير نعمت افرام عدنان القصار
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�سمود �القت�ساديني، و�أ�سار �إىل �ن �لنمو 

�لذي قارب 2 يف �ملئة �لعام �ملا�سي هو 

ه، و�ىل 
ّ
دون ما يحتاجه لبنان الأمور منو

دول  �أطلقته  �لذي  �جلديد  »�لتحذير  �أّن 

رعاياها  �إىل  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ض 

�نعد�م  نتيجة  لبنان  �إىل  �ل�سفر  بعدم 

�ال�ستقر�ر، �أمر بالغ �خلطورة و�حل�سا�سية 

�ء 
ّ
و�سيفاقم �الأو�ساع �القت�سادية من جر

�لرت�جع  و�سط  �ل��ع��رب،  �الأ�سقاء  غياب 

�للبناين،  �القت�ساد  �أد�ء  يف  �مل�ستمر 

من  مر�قبة  ومو�سع  مقلق  �أم��ر  وه��ذ� 

وغريها  �لعاملية،  �لت�سنيف  موؤ�س�سات 

من �ملوؤ�س�سات �ملالية �لدولية«.

شقير: إغالق الماكينات 
التحريضية

يكفي  ما  »هناك  �أن  فاعترب  �سقري  �أم��ا 

باأن  نوؤمن  جتعلنا  وت�رشفات  �أدلة  من 

ل�رشب  مربمج  خمطط  هو  يح�سل  ما 

�القت�ساد و�إفقار �لنا�ض. حن ال نتحدث 

معدالت  وتر�جع  �قت�سادي  تباطوؤ  عن 

كامل  �نهيار  �أم��ام  �ليوم  نحن  �لنمو 

�لنا�ض  م�سالح  �ن  م�سبوق.  غري  وك�ساد 

�خلا�ض  �لقطاع  م�سالح  مع  متطابقة 

و�لتجار، فالتحدي و�حد و�خل�سم و�حد. 

�ال�سطفافات  نبذ  �إىل  �جلميع  �أدع���و 

�ملذهبية و�لفئوية و�الحتاد خلف مطلب 

�لعي�ض.  ولقمة  �الأرز�ق  حماية  و�ح��د: 

فليغلقو� ماكيناتهم �لتحري�سية حتى ال 

تقفل موؤ�س�ساتنا«. 

ودعا �إىل »�إطالق حو�ر �قت�سدي الإنقاذ 

�نهيار  ع��ه��ده  ي�سهد  ف��ال  �الق��ت�����س��اد 

�القت�ساد«.

طربيه: فوضى تدق أبوابنا
من جهته �عترب طربيه �ن �الجتماع مع 

على  حتذيرية  �رشخة  »لنطلق  �لهيئات 

ي�سهده  �لذي  �لتدريجي  �الن��زالق  �سوء 

�الأح��د�ث  نتيجة  �لفو�سى  نحو  لبنان 

لبنان  باب  تدق  بد�أت  �لتي  �ملنطقة  يف 

ومعي�سة  و�أمنه  �قت�ساده  �سة 
ّ
معر بقوة 

�للبنانيني للخطر«. 

افرام: نرفض الموت
�رشح رئي�ض »جمعية �ل�سناعيني« نعمة 

»الأننا  للقاء  �لدعوة  من  �لهدف  �ف��ر�م 

والأننا،  لوطن.  �ل�رشيري  �ملوت  نرف�ض 

�لكامل يف ج�سد  �لتحلل  �لرغم من  على 

�ملالآن:  بالفم  نعلنها  وروحها،  دولتنا 

�أبناء قيامة. لن  �أبناء رجاء. نحن  نحن 

ينفع معنا �ل�سلل �لعام. لن يردعنا �إطفاء 

موؤ�س�ساتها  و�نهيار  �لدولة،  حمركات 

�سناعيي  فنحن  �الأخ��رى.  تلو  �لو�حدة 

�لتحدي  على  ت�سميمنا  ي��زد�د  لبنان، 

ونحن  �ل�سعاب.  ��ستدت  كلما  و�لنجاح 

باأ�سناننا  �سنقاتل  لبنان،  �سناعيي 

�الإنتاج  ر�سالة  على  لنحافظ  و�أظافرنا 

و�لوفاء بفتح فر�ض �لعمل«.

توجه �فر�م �ىل �لقطاع �لعام بالقول: لقد 

تخبط  يف  دمت  وما  ��ست�سالمك،  �أعلنت 

و�سلل وال ت�ستطيع �أن متد يد �مل�ساعدة، 

عملنا.  عرقلة  عن  كف  ��سرتح.  فرجاء 

فر�ض  خلق  يف  �لتوظيف  تعاقب  ال 

�إطالق  يف  طويال  تخاذلت  لقد  �لعمل. 

�لعام  �لقطاعني  بني  �لت�رشكة  م�رشوع 

خطة  تنفيذ  على  تتفق  ومل  و�خل��ا���ض. 

�لوطني  �ل�سندوق  الإ���س��الح  و��سحة 

قانون  تنفذ  ومل  �الجتماعي.  لل�سمان 

ومل  �لكهرباء.  قطاع  يف  �لهيكلة  �إعادة 

وتزيد  �ال�ستري�د  قو�نني حتد من  ت�رشع 

�لوطني  �إنتاجنا  حتم  ومل  �لت�سدير.  من 

من �الإغر�قات. مل نر �سيئا من ذلك كله 

على �الأر�ض«. 

بالقول:  �ل�سيا�سيني  �ىل  ت��وج��ه  كما 

�إقليمية  لدول وحماور  �لتبعية  »�أ�سقطو� 

ودولية، و�لتزمو� ند�ء بعبد�. فما من �أحد 

�إذ� متا�ست مع  �إال  يريد م�سلحة �سعبنا، 

�الأمن  تر�سي  حكومة  �سكلو�  م�ساحله. 

قانونا  �أنتجو�  �لنا�ض.  هموم  وحتمل 

�ملنا�سفة  �ض 
ّ
يكر ع�رشيا  �نتخابيا 

ح�رشية  و�ل��ت��زم��و�  �ل�����رش�ك��ة.  ويحمي 

�لد�ستورية،  �ملوؤ�س�سات  يف  �ل��ق��ر�ر�ت 

�أوقفو�  �النتخابات.  �ىل  �ذهبو�  وبعدها 

�آن �الأو�ن لو�سع  �النزالق نحو �لهاوية. 

�ل�سمود  وت��دع��م  ت��ع��زز  ط���و�رئ  خطة 

لقد  �لوطني.  �القت�ساد  وتنقذ  �ل�سناعي 

�آن �الأو�ن لتدركو� �أن �أولوية �سعبنا هي 

�لعي�ض بفرح وكر�مة«. 

األشقر: خريطة طريق
وبعدما ��ستعاد نقيب »�أ�سحاب �لفنادق« 

�الأ�سقر، قول جرب�ن: »ويل الأمة ال  بيار 

تثور  وال  جنازة  يف  م�ست  �ذ�  �إال  ترفع 

قال:   و�لنطح«،  �ل�سيف  بني  وعنقها  �إال 

لنتمكن  �ال�ستقر�ر  هو  �لوحيد  »مطلبنا 

ذلك  على  و�لدليل  �لنهو�ض،  �عادة  من 

رئي�ض  ��سم  على  �التفاق  مّت  عندما  �نه 

ينه�ض من  لبنان  باأن  �سعرنا  للحكومة 

ب�سيف  عدة  وعود  هناك  و�أ�سبح  جديد 

وخ�سو�سًا  عدة،  دول  �سفر�ء  من  مثمر 

من قبل �ل�سفري �ل�سعودي«.

شماس: األمر االقتصادي لنا
ر�أى رئي�ض »جمعية جتار بريوت« نقوال 

تنظيمه   
ّ
يتم موؤمتر  »ك��ل  �أن  �سما�ض 

ك 
ّ
�لتحر �سبقه!  �ل��ذى  من  �أخطر  يكون 

 
ّ
�إذ� ��ستمر له طابع م�سريي ووجودي: 

�لنحو،  ه��ذ�  على  �القت�سادي  �لنزف 

ف�سياأتي يوم �ألتقي فيه �لتجار �لبيارتة 

يف بالد �ملهجر، ونحن موجودون يف 

لنقول  �ل�سيا�سية  �لطبقة  تخاذل  �سوء 

�إن �لهيئات �القت�سادية �ستاأخذ بيدها 

�القت�سادي  »�الأم��ر  وتقول  �مل��ب��ادرة 

لنا«!
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ن�صاطات �صناعية

�ملهند�ض  و�ملياه  �لطاقة  وزير  لفت 

»�ملوؤمتر  رعايته  خالل  با�سيل،  جرب�ن 

و�ال�ستد�مة  �لبيئية  للتقنيات  �لدويل 

�لذي  �لنظيفة«  و�لطاقة  �ملياه  وتقنية 

للمعار�ض«  �لدولية  »�ل�رشكة  �أقامته 

كو�رث  »لدينا  �أن  �إىل  »�لبيال«،  يف 

على  يعتمد  لبنان  د�م  ما  كبرية،  بيئية 

�أويل لتوليد �لكهرباء، مما ي�سكل  �لفيول 

بو�جباتنا  قمنا  وقد  بيئية،  �أكرب جرمية 

�لدر��سات  �إجر�ء  بعد  �ل�سدد  هذ�  يف 

لبنان على  يتكل  �لالزمة كي  و�لقو�نني 

�لغاز �لذي هو �أقل تلويثا، وهي ما ز�لت 

متوقفة يف �ملجل�ض �لنيابي«. 

وز�رة  يف   2013 عام  »ي�سهد  �أ�ساف: 

�أ�سا�سية:  م�ساريع  ثالثة  �إطالق  �لطاقة 

 50 بني  �لهو�ء  مزرعة  م�رشوع  �الأول 

�لعرو�ض  ف�ض  يتم  ميغاو�ت.  و100 

وت�سارك  حزير�ن،   25 يف  بخ�سو�سه 

وهو  و�أجنبية،  عاملية  �رشكة   23 فيه 

��ستلحاقه  �إىل  يوؤ�رش  كبري  �أويل  م�رشوع 

�الآخر  �مل�رشوع  �أما  �أخرى.  مب�ساريع 

�لطاقة  على  ميغاو�ت  �أول  �نتاج  فهو 

�أما  بريوت،  نهر  م�رشوع  وهو  �ل�سم�سية 

�مل�رشوع �لثالث و�الأخري، فهو �إطالق �أول 

لبنان  كهرباء  ملوؤ�س�سة  عائد  ميغاو�ت 

�إعالن  يتم  هو�ء  مروحة  �أول  خالل  من 

�لنيات بخ�سو�سها �الأ�سبوع �ملقبل؛ مما 

ثقة  �إىل  �أمام هبات ويوؤ�رش  �لباب  يفتح 

بلبنان باأنه �سيلتزم بوعوده لي�سل عام 

�لطاقة  من  12 يف �ملئة وفر�ً  �إىل   2020
�سدد  يف  لبنان  يكون  وبذلك  �ملتجددة، 

دخول ع�رش �لطاقة �ملتجددة كما دخل 

�سويا  يتعار�سان  ال  الأنهما  �لغاز  ع�رش 

�الأخرى  تلزم  �لو�حدة  بالعك�ض،  بل  ال 

وخا�سة �إذ� مت �لعمل من �سمن �ملعايري 

�لبيئية �ملطلوبة«.

ب�سيب�ض  �أيلي  �ملهند�سني  نقيب  و�أ�سار 

يعمل  ال  »�لوقت  �أن  �إىل  كلمته  يف 

و�لغذ�ء  �لبيئة  مو��سيع  الأن  مل�سلحتنا، 

من  هي  �لنظيفة  �ملياه  وم�سادر 

�أولويات  �سلم  يف  �الأ�سا�سية  �ملو��سيع 

�لدول �ملتقدمة جميعها«. 

ور�أى �لنائب �الأول لرئي�ض غرفة �لتجارة 

و�ل�سناعة يف باري�ض جان بول فريمي�ض 

كي  كبرية  باإمكانات  يتمتع  »لبنان  �أن 

معترب�  �لنظيفة«،  للطاقة  م�سادر  يطور 

لدفع  مثالية  تعد  �للبنانية  »�ل�سوق  �أن 

�لنمو قدما يف هذ� �ملجال على �ل�سعيد 

�الإقليمي«. 

�لعام  �ملدير  �الإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  و�أكد 

ل�«�ل�رشكة �لدولية للمعار�ض« �أن »�لعامل 

يتفق �ليوم على �رشورة �تخاذ خطو�ت 

�ملحدقة  �ملخاطر  ملو�جهة  حا�سمة 

بالبيئة«.

»الطاقة المستدامة« و»السالمة العامة« في »البيال«
باسيل: كوارث بيئية يشهدها لبنان
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و�ل�سناعة  �لتجارة  غرفة  رئي�ض  �أقام 

�لزوقي  فادي  �الو�سرت�لية   - �للبنانية 

�ملطر�ن  �رشف  على  تكرمييًا   
ً
ع�ساء

�نطو�ن طربيه يف جامعة �لروح �لقد�ض 

ر�عيًا على  ب�سيامته  �حتفاال  �لك�سليك،   �

ممثل  ح�سور  يف  �و�سرت�ليا،  �أبر�سية 

ناظم  �لبيئة  وزير  �جلمهورية  رئي�ض 

�لنو�ب  جمل�ض  رئي�سي  ممثل  خوري، 

ن�رش،  �بي  نعمة�هلل  �لنائب  و�حلكومة 

ممثل �لرئي�ض �ملكلف متام �سالم مرو�ن 

و�لنو�ب،  �لوزر�ء  من  وح�سد  �سالم، 

و�سيا�سية  ور�سمية  دينية  وفاعليات 

وع�سكرية و�جتماعية و�عالمية.

و�لقى �لزوقي كلمة يف �ملنا�سبة »حني 

للنو�يا  �سفري�  �ملتحدة  �المم  عينتني 

�ساألت  لبنان«  »عي�ض  لربنامج  �حل�سنة 

لنعي�سه  �دعو  لبنان  �أي  ترى  نف�سي 

عن  �لبحث  يطل  مل  لكن  فيه؟  ولنعي�ض 

جو�ب. عي�ض لبنان يعني عي�ض �لبلد �لذي 

ي�سبه كل و�حد منكم. لبنان �لذي ينادي 

به رئى�ض �جلمهورية حتت �سقف �عالن 

بعبد�. لبنان �لذي نحمله �رثا من �الآباء 

لبنان  عي�ض  لالأبناء.  و�سية  ونرتكه 

و�لدميوقر�طية وحقوق  و�حلرية  �ل�سالم 

و�لثقافة  �حل�سارة  لبنان  �الن�سان. 

عي�ض  و�مل�ست�سفى.  و�جلامعة  و�ملطبعة 

على  و�النفتاح  �لتو��سل  ج�رش  لبنان 

�لعامل«.

و�لقت رئي�سة »جمعية بيت لبنان �لعامل« 

�أ�سادت فيها باملز�يا  باتي هندي كلمة 

�لتي يتمتع بها �ملطر�ن طربيه. 

فيها  �سكر  كلمة  طربيه  �ملطر�ن  و�لقى 

من  كرمه  من  وكل  �للبنانيني،  جميع 

لبنانيني و��سرت�ليني، موؤكد�ً على �سعار 

��سقفيته �لذي هو »�أمانة و�نفتاح«. ودعا 

طو�ئفهم  من  �خلروج  �ىل  �للبنانيني 

�ىل  و�النتماء  �ملو�طنية  �ىل  و�لدخول 

من  �ف�سل  تكون  »لن  قائال  لبنان، 

يف  ميكن  ما  �ف�سل  كن  لكن  زمانك، 

زمانك«.

�لتجارة و�لزر�عة و�ل�سناعة  �لزجاجي لغرفة  �فتتح يف �ملبنى 

و�ل�سمال،  طر�بل�ض  و�ل�سمال معر�ض �سناعات من  طر�بل�ض  يف 

حممد  �العمال  ت�رشيف  حكومة  يف  �ملال  وزير  ممثل  بح�سور 

�ل�سفدي �لدكتور م�سطفى �حللوة، �الأمني �لعام ل�«�حتاد �لغرف 

غز�ل،  نادر  طر�بل�ض  بلدية  رئي�ض  دبو�سي،  توفيق  �للبنانية« 

وح�سد من �ل�سناعيني و�القت�ساديني ورجال �الأعمال ومهتمني.

بعد ق�ض �ل�رشيط �لتقليدي، �ألقى �لزميل غ�سان حلو�ين كلمة �أكد 

�لعمل  �ىل  �جلميع  د�عيًا  طر�بل�ض،  لو�قع  �ال�ستكانة  عدم  فيها 

�لذي  ع 
ّ
و�لتنو �حل�ساري  �ملدينة  وجه  �إظهار  �أجل  من  �لدوؤوب 

تختزنه.

د�ئمًا  م�ستعدة  طر�بل�ض  غرفة  �ن  على  ف�سّدد  دبو�سي  حتدث  ثم 

الحت�سان �قت�ساد طر�بل�ض و�ل�سمال بكل قط�����اعاته، »الأننا مع 

كل عمل مثمر ي�سب يف م�سلح����ة �لن����ا�ض، وطر�بل�ض باأم����ض 

�حلاجة لال�ستث���مار فيه���ا تاأك�يد�ً على �لرغبة بروؤيتها متطورة«.

�حتاد  مع  و�رش�كة  تعاون  ثمرة  �ليوم  معر�سنا  »�ن  و��ساف: 

لكل  ممدودة  ويدنا  للتعاون  جاهزون  ونحن  �لفيحاء،  بلديات 

قلنا كمجل�ض  للفيحاء، وقد  و�الزدهار  لطر�بل�ض  يريد �خلري  من 

مدين لطر�بل�ض لفخامة رئي�ض �جلمهورية مطالبنا �الأمنية وعلينا 

�سقني  لال�ستقر�ر  الأن  �المنائية  �القت�سادية  مطالبنا  نعلن  �ن 

�قت�سادي و�أمني«.

ثم حتدث غز�ل فاأ�ساد بكل من �ساهم يف هذ� �ملعر�ض م�ساركة 

متك�سنا  على  تاأكيد�ً  �فتتاحه  يف  »الن  ��ست�سافة،  �و  تنظيمًا  �و 

باالمل وباأن �سباحًا �سينبلج بعد �لظالم، �سباحًا �أرى وهجه يف 

وجوهكم �لطيبة، �مل�رشقة بحبكم للعمل«. بعد ذلك جال �جلميع 

�سناعية  معرو�سات  �جنحة  �سم  �لذي  �ملعر�ض  �رجاء  يف 

�ىل  و�حللويات،  و�خل�سب  و�لورق  �لزجاج  بني  تر�وحت  متنوعة 

جانب  �ىل  وغريها  و�ل�سكاكر  و�لعطور�ت  �ل�سابون  �سناعة 

و�ملنتوجات  و�لبلدية  و�جلامعية  �ل�سحية  للمر�كز  �جنحة 

�حلرفية و�ملنزلية يف طر�بل�ض و�ل�سمال.

التجارة والصناعة اللبنانّية األوسترالّية
كّرمت المطران طربية في جامعة الكسليك

»غرفة تجارة طرابلس« تعرض صناعات المنطقة

Assinaa130.indd   29 7/11/13   1:19 PM



العدد 130 تموز 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L30

في يوم الصناعة اللبنانية تكريم مبتهج لمختلف القطاعات الصناعية في لبنان 
صابونجيان: مطلوب من الصناعي المبادرة واالبتكار

أفرام: الصناعة منقذ لالقتصاد وخط دفاع أول
القصار: لوقف التدهور الحاصل في المؤشرات االقتصادية

غندور: أدعو إلى خارطة طريق للقطاع الصناعي

بع�ض  تعطيك  �لتي  �ل�سنة  �أ�سهر  هي  قليلة 

وح��زي��ر�ن  �أي���ار  �سهري  �أن  غ��ري  �الأم����ل، 

�سناعيني  �سهرين  �سكال  �ملن�رشمني، 

على  ج��اءت  �لتي  بن�ساطاتهما  بامتياز 

وز�رة  م��ن  ب����دء�ً  �مل�����س��ت��وي��ات،  خمتلف 

�ل�سناعيني  بجمعية  وم���رور�ً  �ل�سناعة، 

 بالتجمعات �ل�سناعية.
ً
�للبنانيني، و�نتهاء

�لتميز  �ل�سهرين  هذين  على  �أ�سفى  وما   

ع�رشة  �ل�ساد�سة  �لذكرى  مع  تز�منا  �أنهما 

 ،)1997 )�لعام  �ل�سناعة  وز�رة  الإح��د�ث 

�لوزر�ء،  �إد�رتها عدد من  �لتي تعاقب على 

فريج  �ل��وزي��ر  �أطلقه  �ل��ذي  �حل��ر�ك  �أن  �إال 

جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ���س��اب��وجن��ي��ان، 

�ل�سناعية،  و�ل��ت��ج��م��ع��ات  �ل�سناعيني 

�ملناطق  ك��ل  يف  �ملتتالية  ون�ساطاتهم 

يف  �أطلقوها  �لتي  ومبادرتهم  �للبنانية، 

معار�ض  بناء  و�أهمها  عديدة،  منا�سبات 

�ملناطق،  خمتلف  يف  لل�سناعيني  د�ئمة 

للم�ساهمة يف تنمية �ل�سناعات �ملناطقية. 

لل�سناعيني  �أم��ل  ب��ارق��ة  �عطى  ذل��ك  ك��ل 

% من    18 ي�سكل  �لذي  �ل�سناعي  وللقطاع 

ي�سل  �أن  وي��وؤم��ل  حاليًا،  �لقومي  �لدخل 

بدعم  حظي  �إذ�   %   25 ع��ن  يزيد  م��ا  �إىل 

تز�ل  وال  بقيت،  �لتي  �لر�سمية  �جلهات  من 

جتاه  بالنف�ض«  »�لناأي  �سيا�سة  على  تعتمد 

�أكرث  م�سانعه  عدد  يبلغ  �لذي  �لقطاع  هذ� 

�ل�سادر�ت  دليل  بح�سب  م�سنع   3600 من 

 130000 ويوؤمن  �ل�سناعية،  و�ملوؤ�س�سات 

�إىل  باال�سافة  مبا�رش،  ب�سكل  وظيفة  �ألف 

�ل��دورة  �سعيد  على  �المنائية  �م��ت��د�د�ت��ه 

�القت�سادية يف لبنان.

�إن �تباع �سيا�سة خجولة يف دعم �لقطاعات 

ب�سكل عام  لبنان  �القت�سادية �ملنتجة يف 

له  كان  خا�ض،  ب�سكل  �ل�سناعي  و�لقطاع 

�ملنتج،  �لقطاع  هذ�  جتاه  �سلبي  �نعكا�ض 

وهو ما ك�سفه وزير �ل�سناعة �سابوجنيان 

�لذي ر�أى �أنه من �ملخجل �أن تكون ميز�نية 

وز�رة �ل�سناعة هي �الأ�سغر بني ميز�نيات 

�ل�سناعة  �أن  من  بالرغم  جميعًا  �ل��وز�رت 

�لقومي  �ل��دخ��ل  خم�ض  ت�سكل  �للبنانية 

�للبناين. 

�سناعيًا  �أطلق  �لذي  �لن�ساط  �سيوؤدي  فهل 

�إىل  �ل�سناعي،  �لقطاع  حافز�ً  ال�ستنها�ض 

�نهيار �ل�سيا�سة �لتي �تبعتها �لدولة بالناأي 

�سوق  وينع�ض  �لقطاع  هذ�  عن  �لنف�ض  عن 

تعاين من خلل  �لتي  �ل�سناعية  �ل�سادر�ت 

نتيجة �الأزمات �لتي تعي�سها �ملنطقة وكان 

لها تد�عيات على �ل�سوق �للبنانية؟  

دع��م  يف  �ل��دول��ة  حت���رك  �سيف�سي  وه���ل 

�سيا�سة  خلق  �إىل  �النتاجبة  �لقطاعات 

�ل�سابق؟  يف  تنتهجها  مل  طاملا  �سناعية 

وهل �سينجح هذ� �لتحرك يف نقل �ل�سناعة 

�إىل مرحلة جديدة حتقق �رش�كة فعلية بني 

هذ� �لقطاع و�جلهات �لر�سمية؟

�لتي  و�لت�رشيحات  �ملنا�سبات  هي  كثرية 

و�لت�ساوؤم  �ل�سود�وية  �لنظرة  عليها  تطغى 

�القت�سادية  �ل��ظ��روف  ه��ذه  يف  و»�ل��ن��ق« 

�لفرحة  �ملنا�سبات  هي  وقليلة  �ل�سعبة، 

�خلالقة �ملبتكرة.

و�لعزمية  �لفرح  �رشخة  �ل�سناعيون  �أطلق 

و�ال�رش�ر على حب �لبقاء و�لتطور و�لتقدم 

من جممع �ميل حلود يف �سبية، �لذي �متالأ 

كما  وموظفيهم،  وعمالهم  بال�سناعيني 

بح�سور حا�سد من �ل�سخ�سيات �القت�سادية 

ليوؤكدو�  جميعًا  ج��اوؤو�  �الأعمال.  ورج��ال 

يريدون  ولكنهم  »�لنق«،  لي�ض  هدفهم  �أن 

لبنان  يف  لي�ض  تاألقهم  �رش  وهذ�  �النتاج. 

فح�سب، بل يف كل �رجاء �لعامل.

�ل�سناعة  »ي���وم  �ق��ام��ة  م��ن  �ل��ه��دف  �ن 

م�ستمرة  �حلياة  �ن  على  �لرتكيز  �للبنانية« 

مهما  عمله  يف  �سي�ستمر  �ل�سناعي  و�ن 

كانت �لظروف.

علي غندور نعمت افرام عدنان القصار الوزير فريج صابونجيان

ن�صاطات �صناعية
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صابونجيان: الصناعيون ناجحون
فقد ر�أى �لوزير �سابوجنيان خالل �حتفال 

بالتعاون  �للبنانية«،  �ل�سناعة  »ي���وم 

�أن  �للبنانيني«،  �ل�سناعيني  »جمعية  مع 

وقابلة  م��وج��ودة  لبنان  يف  »�ل�سناعة 

�ل�سناعة  وز�رة  و�أن  و�النت�سار،  للتو�سع 

�لقطاع  ب�سوؤون  تعنى  ��ستحد�ثها،  مّت  �لتي 

ره، 
ّ
يه وتعززه وحتميه وتطو

ّ
�ل�سناعي وتنم

من خالل �تباع �سيا�سة عامة حتفظ �لتو�زن 

�القت�سادي«.

و�أكد �سابوجنبان �أن »�ل�سناعيني قد جنحو� 

يف  و�ملالية  �لب�رشية  ��ستثمار�تهم  يف 

�أ�سبحت  لالإعجاب،  حتقيق م�ساريع مثرية 

معروفة لدى �لر�أي �لعام، فتيقن هذ� �الأخري 

ورق��ي،  ف��ن  لبنان  يف  �ل�سناعة  �أن  م��ن 

وجودة،  ومهارة،  وتقنية،  وخدمة،  و�إنتاج 

»�ل�سناعة  �أن  و�عترب  وذوق«.  ومو��سفات، 

و�ل�سياحة  و�لتجارة  �ل��زر�ع��ة  جانب  �إىل 

�القت�ساد  توؤمن  و�ل��ع��ق��ار�ت،  و�خل��دم��ات 

�للبناين  »�ل�سناعي  د�ع��ي��ًا  �مل���ت���و�زن«، 

ليكون مبادر�ً يف �جتاه �الأ�سو�ق �ملجاورة 

�ال�ستثمار�ت  زي��ادة  خ��الل  من  �ل�سقيقة، 

وحتقيق �لدمج بني �ملوؤ�س�سات«. 

القصار: مفارقة فادحة
�القت�سادية«  »�لهيئات  رئي�ض  دعا  بدوره، 

عدنان �لق�سار �جلهات �ملعنية، �إىل »�الإ�رش�ع 

ل �مل�سوؤوليات يف 
ّ
يف ت�سكيل حكومة تتحم

�حلا�سل  �لتدهور  ووقف  �ال�ستقر�ر  تعزيز 

و�سع  و�ىل  �القت�سادية،  �مل��وؤ���رش�ت  يف 

مطالبًا  �للبنانية«،  �ل�سناعة  الإنقاذ  خطة 

»بتو�سيع �الآفاق �أمام �ل�سناعيني وال�سيما 

�مل�ستقبلية  �ل�����س��ن��اع��ات  جم����االت  يف 

وحتفيز  للبيئة،  �ل�سديقة  و�ل�سناعات 

�ل�سناعات  و�إقامة  �مل�سانع  دمج  ودع��م 

�لعنقودية �ملرت�بطة«.

�ل�سناعي  »�لقطاع  �أن  �لق�سار  و�ع��ت��رب 

حني  يف  ف��ادح��ة،  مفارقة  حاليًا  ي�سهد 

ب�رشية  طاقات  �للبناين  �القت�ساد  ميتلك 

�سناعية  نه�سة  باإطالق  له  ت�سمح  ومالية 

م�ستد�مة«، م�سري�ً �إىل �أن »هذ� �لقطاع �لذي 

ي�سكل حاليًا 18 يف �ملئة من �لناجت �ملحلي 

ما   1999 �لعام  يف  ميثل  كان  �الإجمايل، 

�النتباه  ولفت  منه«.  �ملئة  يف   27 يقارب 

�ل�سناعية مت�سي على  »�ل�سادر�ت  �أن  �إىل 

خ�رشت  بحيث  �لرت�جع،  من  ذ�ته  �ملنو�ل 

ن�سبة 12 يف �ملئة من قيمتها �لعام 2012، 

فيما  دوالر،  مليون  و950  مليار   2 لتبلغ 

ي�سجل مزيد من �لرت�جع يف �لعام �حلايل«.

أفرام: الصناعة منقذ لالقتصاد
من جانبه، لفت رئي�ض »جمعية �ل�سناعيني« 

�مل��دن  �إن�����س��اء  »مت  �أن���ه  �ىل  �أف����ر�م،  نعمت 

وز�دت  �ل�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات  يف  �ل�����س��ن��اع��ي��ة 

�لدخول  مع  �لت�سعينيات  يف  �لتوظيفات 

»�ل�سناعة  �أن  م�سيفًا  جديدة«،  �الأ�سو�ق  يف 

 20 حافظت يف حينها على منو ال يقل عن 

يف �ملئة«. و�عترب �أن »�للقاء ياأتي يف �أ�سعب 

�لقطاعات  على  خطورة  و�أكرثها  �الأوق��ات 

على  �ليوم  ل 
ّ
يعو بحيث  كافًة،  �القت�سادية 

�ل�سناعة كمنقذ لالقت�ساد وخط دفاع �ول«، 

م�سري�ً �إىل �أن »معّدل ��ستهالك �ل�سوق �ملحلية 

70 يف  يبلغ  �للبناين  �ل�سناعي  �الإنتاج  من 

مليار   11 يبلغ  �ل�سناعي  و�لناجت  �ملئة، 

دوالر، 4 مليار�ت منها تذهب للت�سدير«.

غندور: كلفة الصناعة
غندور«  »�رشكة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �سدد 

»�ال�ستثمار �ملعريف  �أهمية  �ل�سناعية على 

يف �ملجال �ل�سناعي«، معترب�ً �أن »�لتكافل 

بني �ال�ستثمار �ملعريف و�ملادي يرفع قيمة 

�الأ�سو�ق  من  »�لكثري  �أّن  ور�أى  �ال�ستثمار«. 

و�ال�ستثمار�ت �خلارجية تعاين من �رتفاع 

�فتقادها جزء�ً  �إىل  �إ�سافًة  �ل�سناعة،  كلفة 

�ل�سناعة  بها  ز 
ّ
تتمي �لتي  �ملعرفة  م��ن 

»قيادة  �إىل  �سابوجنيان  د�عيًا  �للبنانية«، 

خارطة طريق بالتعاون مع �لوز�رة لتقدمي 

�لدعم �لذي حتتاجه �ل�سناعة«.

تكريم
�أجمع �حل�سور يف نهاية �الحتفال، على �أن 

»يوم �ل�سناعة �للبنانية«، كان فيه �لتاألق 

كرمو�  �لذين  خ��الل  من  ب��ارز�  �ل�سناعي 

جوزف  �لطباعة  �لقطاعات:  خمتلف  يف 

�لدهانات: �سامي ع�ساف،  �سادر، م�سنعي 

�لتجهيز�ت  خمباط،  مي�سال  �ملن�سوجات: 

�ل�سناعات  بلبل،  غ�سان  �لكهربائية 

�سناعة  ن��ع��وم،  �ب��و  ج��ان  �لبال�ستيكية 

�ل�سناعات  �خل��ط��ي��ب،  جن��ي��ب  �الأح���ذي���ة: 

�لغذ�ئية علي غندور، �ل�سناعات �لكيميائية: 

غابي تامر، �لورق و�لكرتون: فادي �جلميل، 

�لرخام،  م�سانع  تذكرجي،  ب�سري  �ل��ورق: 

�لغر�نيت، و�الأ�سمنت: نخله �سامات، م�سانع 

�لكل�سات: قا�سم حمفوظ، �ملجوهر�ت: نبيل 

بح�سون،  م�سطفى  ط��ب��اع،  �ملفرو�سات 

و�لكحول  هيماتادجيان  فات�سي  �لدباغني: 

و�خل��م��ور و�مل�����رشوب��ات �ل��روح��ي��ة: ظافر 

�ل�ساوي،  وكان م�سك �خلتام تكرمي كل من 

�لوزيرين، �سابوجنيان و�لق�سار.

وتكّريم اإلعالميين 
ماأدبة  �أق��ام��ة  ق��د  �ل�سناعة  وزي��ر  وك��ان 

�الإع��الم��ي��ني  ���رشف  على  تكرميية  غ���د�ء 

 Mandaloun sur mer مطعم  يف 

�ل�سناعيني  جمعية  مع  بالتعاون  نظمه 

�سابوجنيان  �ل��وزي��ر  ورح��ب  �للبنانيني. 

�لكلمة  مثمنًا  �ل��ر�ب��ع��ة،  �ل�سلطة  مبمثلي 

�لر�سينة و�لهادفة لبناء �لوطن.

المكرمون في صورة تذكاريةجانب من الحضور
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�لتي قام بها جتمع  �لن�ساطات  متيزت 

حزير�ن  �سهر  يف  �ل�سوف  �سناعيي 

زيارة  يف  �الأوىل  مهمتني،  مبحطتني 

�سابوجنيان  فريج  �ل�سناعة  وزي��ر 

�ل�سوف  م�سانع  �إىل  �لتجمع  برفقة 

جال  حيث  �القليم،.  ومنطقة  �الأعلى، 

طبيعة  على  و�ط��ل��ع  �مل�سانع  على 

�لعاملة  باليد  �إعجابه  مبديا  عملها، 

�للبنانيني  د�عيا  و�أهميتها،  �للبنانية 

�لوطنية،  بال�سناعات  �الهتمام  �ىل 

�للبنانية  �ل�سناعة  قدرة  على  موؤكد�ً 

�لتناف�سية يف �ال�سو�ق �لعاملية. ثم �طلع 

على مطالب �ل�سناعيني وم�ساكلهم. 

جولته  ختام  يف  �سابوجنيان  وز�ر 

�لنائب  �لوطني  �لن�سال  جبهة  رئي�ض 

وليد جنبالط يف �ملختارة. 

العشاء السنوي
جتمع  ن�ساطات  يف  �لثانية  و�ملحطة 

��سبوع  بعد  جاءت  �ل�سوف،  �سناعيي 

�ل�سنوي  ع�ساءه  �لتجمع  �أق��ام  حيث 

ورئي�ض  �ملنطقة،  فعاليات  بح�سور 

نعمة  �للبنانيني  �ل�سناعيني  جمعية 

�لنفط  �رشكات  جتمع  ورئي�ض  �ف��ر�م، 

جتار  جتمع  ورئي�ض  حمزة،  �بو  بهيج 

�ل�سوف طلعت �للحام، وروؤ�ساء بلديات 

�لوزير  خالله  من  و�أطلق  و�سناعيني، 

ببناء  تق�سي  »م��ب��ادرة  �سابوجنيان 

معار�ض د�ئمة لل�سناعيني يف خمتلف 

تنمية  يف  وت�ساهم  �للبنانية،  �ملناطق 

يف  مو�سحًا  �ملناطقية«،  �ل�سناعات 

�سناعيي  ع 
ّ
ل�«جتم �ل�سنوي  �لع�ساء 

»�ل�����س��الالت«  �ل�����س��وف« يف م��ط��ع��م 

�الأر����ض  »ت��اأم��ني  �أن  �ل���ب���اروك،  يف 

�مل�����رشوع،  ه��ذ�  بناء  يحتاجها  �لتي 

�لبلديات  ب��ني  م�سرتك  بتن�سيق   
ّ
يتم

عني فتكون هذه �ملر�كز م�سدر�ً 
ّ
و�ملترب

�ل�سناعية  �ملوؤ�س�سات  عن  للمعلومات 

و�لتجارية وحتى �ل�سياحية«. 

�لتي  �الأدو�ر  بني  »م��ن  �أن��ه  و�أ���س��اف 

جتمع  �أن  �مل���ع���ار����ض،  ���س��ت��وؤدي��ه��ا 

يف م��ك��ان و�ح���د �أ���س��ح��اب ���رشك��ات 

ميادين  يف  وم��ت��ن��وع��ة  متخ�س�سة 

حاجة  يجدون  قد  خمتلفة،  وقطاعات 

بينهم.  ما  يف  و�لتكامل  �لتو��سل  �إىل 

�ملنطقة  �أبناء  من  �ستكون مق�سد�ً  كما 

�ر و�ل�سياح«، 
ّ
و�ملناطق �ملجاورة و�لزو

وناجحة  جديدة  و�سيلة  »�أنها  معترب�ً 

�للبنانية  لل�سناعة  للرتويج  ومبتكرة 

�ملناطقية«. 

�للقاء�ت  »�أهمية  �ف��ر�م  �أكد  جهته  من 

�ل�سناعيني  مو��سلة  لتاأكيد  �ل�سناعية 

�سمودهم«. وقال: »كل مرة ت�ستد فيها 

�ل�سعاب، يزد�د ت�سميمنا على �لتحدي 

و�لنجاح. فال�سناعي هو رمز �ملقاومة 

�القت�سادية. ولقد �أمن �لقطاع �ل�سناعي 

�أكرث من غريه من �لقطاعات فر�ض عمل 

للبنانيني يف �ملناطق �جلبلية و�لريفية، 

لرتكيز �ملو�طن يف �ر�سه. 

للقيمني  ر�سالتنا  قائاًل:  �ف��ر�م  وتابع 

وعلى  لبنان  على  نحافظ  �أن  عليها 

�أوفياء  �سنبقى  وختم:  قويًا.  �قت�سادنا 

لهذه �لر�سالة.

لتجمع  �ل�����س��ن��وي  �ل��ع�����س��اء  وك����ان 

بكلمة  بد�أ  قد  �ل�سوف  يف  �ل�سناعيني 

�لذي  نهر�  طوين  �لتجمع  رئي�ض  لنائب 

رئي�ض  �أل��ق��ى  ث��م  باملنا�سبة.  ف 
ّ
ع���ر

ترحيبية  كلمة  �لغ�سيني  نبيل  �لتجمع 

على  و�سكره  �سابوجنيان  ب��ال��وزي��ر 

جهوده. م�سري�ً �إىل بدء �لتجمع �لتن�سيق 

�أر��ض  م�ساحات  الإيجاد  �لبلديات  مع 

القامة مناطق �سناعية و�تخاذ مو�قف 

نشاط بارز لتجمع صناعيي الشوف في حزيران
صابونجيان: سنقيم معارض دائمة للصناعة

افرام: الصناعي رمز المقاومة االقتصادية
الغصيني: سنتخذ مواقف مشجعة لالستثمار

اللحام: االقتصاد المتين يحصن بالصناعة

نبيل الغصيني طلعت اللحام طوني نهرا نعمت افرام الوزير فريج صابونجيان

ن�صاطات �صناعية
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رؤوف غانم ونجيب الدويك

االستاذ وليد ضو وعقيلته

جمعية الصناعيين مع تجار الشوف

طاولة أعضاء بلدية الباروك

جوزف المتني والعميد وسيم سمعانفارس سعد وأحمدحسين
 الوزير صابونجيان وبهيج ابو حمزة ونعمة فرام 

ويبدو في الصورة رئيس التجمع

تقديم درع للوزير صابونجيان

جانب من الحضور

 زياد ضو ونبيل الغصيني وسامي نصر وجهاد الزهيري وهشام األشقر 
وطوني نهرا

رئيس التجمع مع عائلتهميرنا الغصيني
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رئيس التجمع مع الهيئة اإلدارية ومدير عام ترابة سبلين المهندس طلعت اللحام، ووزير الصناعة 
فريج صابونجيان والوزير عالء ترو

الوزير في خان الصابون ويبدو الشيخ كميل راجح نائب رئيس الهيئة اإلدارية في بلدية بعقلين

صابونجيان يستمع لشرح الغصيني عن كيفية عمل مصنعه

صابونجيان في مصنع وليد في داريا الشوف

الوزير مع الشيخ علي زين الدين والشيخ سليم غنام صاحب الجولة الصناعية لوزير الصناعة
خان الصابون والعسل في بعقلين

سامي نصر والوزير صابونجيان في مصنع nasr com كفرنبرخ

ن�صاطات �صناعية

م�سجعة لال�ستثمار �ل�سناعي.

منفتح  �لتجمع  �ن  �إىل  �لغ�سيني  و�أكد 

�جل  �ملعنية من  �لهيئات  مع  للتعاون 

�إىل خلق مناخ �سناعي مفيد  �لو�سول 

يف �ملرحلة �ملقبلة.

�ل�سوف  جت��ار  جتمع  رئي�ض  �ألقى  ثم 

�أن  فيها  �أك���د  كلمة  �ل��ل��ح��ام  طلعت 

ويح�سن  يبنى  �مل��ت��ني  �الق��ت�����س��اد 

�مل�ساكل  �أن  �إىل  و�أ���س��ار  بال�سناعة، 

�لتي تو�جهها �ل�سناعة يف �ل�سوف هي 

ذ�تها �مل�ساكل �لتي تو�جهها �ل�سناعة 

�للبنانية، معدد�ً �أهمها.

الجولة الميدانية على مصانع الشوف

زيارة لرئيس تجمع اللقاء الديموقراطي وليد جنبالط

جانب من الحضور

Assinaa130.indd   36 7/11/13   1:20 PM



Assinaa130.indd   37 7/11/13   1:20 PM



العدد 130 تموز 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L38

ن�صاطات �صناعية

 رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين يجول 
على منطقة المكلس ويستمع إلى مطالب الصناعيين

ج����ال رئ��ي�����ض ج��م��ع��ي��ة �ل�����س��ن��اع��ي��ني 

وفد  ر�أ���ض  على  �ف��ر�م  نعمت  �للبنانيني 

من �جلمعية على منطقة �ملكل�ض، بدعوة 

يف  و�ل��ت��ج��ار  �ل�سناعيني  جمعية  م��ن 

منطقة �ملكل�ض وجو�رها برئا�سة من�سور 

م�سعالين، و�أطلع �فر�م خالل زيارته على 

�ل�سناعيني  ومطالب  �مل�سناع  �و�ساع 

يف �ملنطقة.

�ملكل�ض،  جمعية  مركز  يف  �جلولة  بد�أت 

يف م��ع��ر���ض وم�����س��ان��ع �مل��ف��رو���س��ات 

�سم  �جتماع  عقد  حيث   Machabois
وبع�ض  �ملكل�ض  جمعية  و�ع�ساء  �لوفد 

�لبحث  ومت  �ملنطقة،  م��ن  �ل�سناعيني 

�لبالد  يف  �القت�سادية  �الو���س��اع  يف 

�ملوؤ�س�سات  فيها  متر  �لتي  و�ل�سعوبات 

�لطلب  ت��ر�ج��ع  لناحية  �ن  �ل�سناعية، 

لتعرقل  بالن�سبة  �و  �لد�خلية  �ل�سوق  يف 

مو�سوع �لنقل �لربي عرب �سوريا. 

بلدية  �رش  �أم��ني  �الجتماع  �ىل  و�ن�سم 

كميل  �لدي�سونية  �ملكل�ض  �ملن�سورية 

خوري  وليم  �لبلدية  رئي�ض  ممثاًل  �حلاج 

�جلاهز  �لباطون  �سناعة  نقابة  ورئي�ض 

فريد زغيب.

فيها  ركز  كلمة  ب�سعالين  من�سور  و�لقى 

يعاين  �لتي  و�مل�ساكل  �ل�سعوبات  على 

حماية  �سبل  وع��ل��ى  �ل�سناعي،  منها 

�ل�سناعة من �ملناف�سة غري �مل�رشوعة. 

على  و�الت��ف��اق  �الجتماع  �نتهاء  وبعد 

قيد  �ستكون  �لتي  �لنقاط  من  جمموعة 

�ملتابعة يف �مل�ستقبل بني �جلانبني. 

الجولة
�ف��ر�م  ر�أ�سهم  وعلى  �جلميع  ق��ام  بعدها 

بجولة تفقدية على بع�ض م�سانع �ملنطقة 

لالطالع ميد�نيًا على �و�ساعها ومطالبها، 

ق�س�ض  مبعظمها  ت�سكل  �نها  خ�سو�سًا 

كافيه  ك�رشكة  لبنانية  �سناعية  جن��اح 

�سوبر بر�زيل، و�إل�سري، وموؤ�س�سة جان عنيد 

و�أوالده ودياميتال، ونخلة زغيب للباطون 

�جلاهز و�ت�ض تي جي وبحث مع �أ�سحابها 

يو�جهونها  �لتي  �مل�ساعب  تخطي  �سبل 

�لتي  �ل�سعبة  �الأوق��ات  ظل  يف  �سيما  وال 

ي�سهدها �القت�ساد �للبناين.

و�ختتمت �لزيارة يف غد�ء �قيم يف مطعم 

فيني�سيان – �سن �لفيل على �رشف �فر�م 

و�لوفد �ملر�فق.

نعمت افراممنصور مشعالني
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معمل عنيدكافيه برازيل

مصنع زجاجمصنع زجاج

ألسيرأثناء الغداء

داميتالمصنع زغيب
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صناعيو المتن الشمالي يجددون لميللر رئاسة 
مجلس إدارة التجّمع

�ل�سمايل  �ملنت  �سناعيي  ع 
ّ
جتم عقد 

�أع�ساء  الإنتخاب  عمومية  جمعية 

جديدة  لوالية  �الإد�رة  ملجل�ض  جدد 

يف    CLAY مطعم  يف  �سنتان  مدتها 

�أع�ساء  بح�سور  وذلك   �سهو�ن،  قرنة 

�ل�سناعيني  جمعية  �إد�رة  جمل�ض  من 

ونقابات  جتمعات  وروؤ�ساء  �للبنانيني 

�سناعية متعددة.

�لتقريرين  بتالوة  �الجتماع  �إ�ستهل 

جمل�ض  ذمة  و�إبر�ء  و�الإد�ري  �ملايل 

عملية  بد�أت  ثم  �ل�سابق،  �الإد�رة 

�الإنتخاب ففازت الئحة �لرئي�ض �ل�سابق 

�جلل�سة  بعد  بالتزكية.  م�ولر  �سارل 

ملجل�ض  �ملنتخبون  �الأع�ساء  �إجتمع 

توزيع  على  و�إتفقو�  �جلديد  �الإد�رة 

�ل�سكل  على  بينهم  ما  يف  �مل�سوؤوليات 

�لتايل: �سارل مولر رئي�سًا، طوين بارود 

نائبًا للرئي�ض،  طالب �سعد �أمينًا لل�رش، 

�سامي  للمال،  �أمينًا  �سادر  �إبر�هيم 

�لع�سوية،   تنمية  جلنة  رئي�ض  ع�ساف 

�الإعالم    جلنة  رئي�ض  ل 
ّ
�جلمي نبيل 

�لعالقات  جلنة  رئي�ض  حاج  وطوين 

�ل�سادة:  تعيني كل من  �لعامة، كما مت 

ل ور�مز بو نادر ود�ين 
ّ
د.  فادي �جلمي

عبود وميالد �خلوري وهاين �أبو جودة 

وطوين حد�د و�أكرم خوري م�ست�سارين. 

ن�صاطات �صناعية
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عن  �إنرتنا�سيونال،  لك�سمارك  �أعلنت 

للطابعات  �رشكة  �أف�سل  بلقب  فوزها 

�أخري�ً  �ل�سادر  �لتقرير  �لر�ئدة وذلك وفق 

خلدمات    IDC �الأبحاث  �رشكة  عن 

�أوروبا  يف   )MPS( �ملد�رة  �لطباعة 

 )MPS( ح�سول  وجاء  �الأو�سط.  و�ل�رشق 

�لطابعات  �رشكة  لقب  على  لك�سمارك 

�لر�ئدة يف �سوق �خلدمات �ملذكورة ليوؤكد 

قوة مكانتها �الإقليمية.

�مل�سادر  �ملتعددة   IDC د�ر�سة  وذكرت 

�حلالية  �ل�سوق  و��سرت�تيجيات  �إمكانيات 

ل� 9 من �رشكات بيع �لن�سخ �ل�سلبة �لتي 

وتو�سع  �مل�ستقبل  يف  تتناف�ض  �أن  يتوقع 

�أ�سهمها.  من  وتزيد  �ل�سوقية  �أبحاثها 

�ملماثلة،  �لرب�مج  من  وتتميز عن غريها 

�ل�سناعة  خدمات  �أن  �لدر��سة  يف  وجاء 

�أف�سل  من   %   70 على  ت�سيطر  �ملد�رة 

من   % و60   �لعاملية  �لتجزئة  �رشكات 

�أف�سل ع�رشة بنوك عاملية. 

رئي�ض  نائب  رو�سنبوم«،  »مايك  و�أو�سح 

و�ملدير �لعام يف لك�سمارك �أوروبا و�ل�رشق 

�الأو�سط، قائال: »�أت�سور �أن �حل�سول على 

�لر�ئدة  لك�سمارك  مكانة  يوؤكد   IDC لقب 

يف جمال خدمات �لطباعة �ملد�رة.

 »IDC« تتوج لكسمارك كأفضل طابعات

ك�سف عميد �ل�سناعيني جاك �رش�ف عن مرحلة ما بعد لقاء 

»بيال« �الأخري و�لقا�سية بو�سع �أركان �لهيئات �الإقت�سادية 

�ملو�سع،  �للقاء  من  �مل�ستخل�سة  للتو�سيات  تطبيقية  خطة 

مو�سحًا �ن �خلطة �ستتناول �ملقرر�ت و�لتو�سيات �لتي خل�ض 

�إليها �للقاء، الفتًا �إىل �أن �الأ�سبوع �ملقبل �سي�سهد �جتماعات 

حتديد  دون  من  �ملقرر�ت  لتلك  �لتنفيذية  �خلطة  لو�سع  عدة 

مدة معينة لالإنتهاء من �إعد�دها. 

وقال �رش�ف: بد�أت �لهيئات تتلم�ض رد�ت فعل �إيجابية بعدما 

�سجل لقاء »بيال« ح�سور�ً الفتًا وهو على �أهميته لي�ض فقط 

�إمنا بتوقيت �حل�سور يف فرتة  400 �سخ�ض،  �أكرث من  بح�سد 

�إنت��اجيتهم وعملهم )�حلادية ع�رشة و�لن�سف قبل �لظهر( ما 

�إليها  و�سل  �لتي  �الإقت�سادية  �حلال  من  معاناته  �إىل  يوؤ�رش 

�إي�سال  يف  وم�ساعد  �أ�سا�سي  دور  لالإعالم  كان  كما  �لبلد، 

�سه بدوره، بدقة �لو�سع �الإقت�سادي �لتي بد�أت 
ّ
�ل�سوت لتح�س

تطاول موؤ�س�ساته.

من  �أكرث  هو  مبا  ح�سل،  كما  �لبع�ض  يطالبنا  �أن  يجوز  قد 

»�لهيئات  �إن  �لبع�ض  قال  حيث  �ل�سقف،  ورفع  �لتو�سيات 

يف  �أعلنت  بينما  طروحاتها«،  يف  فريقًا  كانت  �الإقت�سادية 

بعبد�«،  »�إعالن  مع  �أنها  �ألقيت  �لتي  �لكلمات  وبكل  ورقتها 

فهل �جلميع معه؟ �إذ�ً نحن مع �جلميع. كذلك طالبت �لهيئات 

ب� »�إعالن �قت�سادي« على مثال »�إعالن بعبد�«، �أال يحق لنا 

يف  �أ�سبح  و�الإجتماعي  �الإقت�سادي  �ل�ساأن  هل  نطالب؟  �أن 

�ملجهول على مثال �لغياب �لكلي يف �حللول �ل�سيا�سية ويف 

جتاهل �ملجتمع �الآخر؟ 

�حلقيقة  �الإقت�سادية  �لهيئات  قالت  �الأوىل  للمرة  �أ�ساف: 

�أكرث مما يجب، وقالت �حلقيقة حتى لو كانت جارحة، و»كل 

يوؤمن  �أن  �لوقت  تنعره«. من هنا حان  م�سلة  �إبطه  ن حتت 
َ
م

�ملجتمع باأن هناك دور�ً �أي�سًا للمجتمع �الآخر يف �مل�ساركة 

يف �إبد�ء �لر�أي.

صراف: الهيئات تضع خطة تنفيذّية لتوصياتها

بيان )تجمع صناعيي  

الضاحية الجنوبية(
�ل�ساحية  �سناعيي  جتمع  عقد 

�جلنوبية �جتماعًا للجمعية �لعمومية 

�أنتخاب  �جلل�سة  خالل  ومت  �لعادية، 

هئية �إد�رية جديدة، و�إثر �النتهاء من 

�لهيئة  عقدت  �جلل�سة  �أعمال  جدول 

لتوزيع  �أجتماعًا  �ملنتخبة  �الد�رية 

�ملر�كز �لتي جاءت على �ل�سكل �لتايل:

�أ�سامة حلباوي     /     رئي�سًا

ع�سام وحيد         /      نائيًا للرئي�ض

و�ساح �سامي       /      �أمينًا عامًا

جهاد �سدقة         /      �أمينًا للمال

ب�سام فر�سوخ     /    �أمينًا للعالقات 

�لعامة

�سالح �لدين  / �أمينًا ل�سوؤون �لرقابة 

و�ملحا�سبة

حمزة يا�سني   /   �أمينًا ل�سوؤون �ملكتب

عبد  غملو�ض،  حممود  و�ل�سادة/ 

�لهادي �سحاده، يحيى بي�سون، حممد 

ب�سفة  �لدين  نظام  فادي  عا�سي، 

)�أع�ساء(.
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ن�صاطات �صناعية

و«�الإ�سكو�«  �ل�سناعيني  جمعية  �أطلقت 

�النتاج  م�ساندة  »مكتب  م�رشوع 

و�لذي  �الإ�سكو�  من  ل 
ّ
�ملمو �الخ�رش« 

و�مل�سورة  �ملعلومات  توفري  �ىل  يهدف 

�لفنية للموؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة 

�لتنمية  ومبادىء  �هد�ف  مع  لتتالءم 

�سحايف  موؤمتر  يف  وذلك  �مل�ستد�مة، 

فيه  �سارك  �جلانبان  عقده  م�سرتك 

�أع�ساء جمل�ض �إد�رة �جلمعية وم�سوؤولون 

من �الإ�سكو� و�إعالميون.

رئي�ض  من  كل  �ملوؤمتر  يف  وحتدث 

�د�رة  ومديرة  �فر�م،  نعمة  �جلمعية 

يف  و�النتاجية  �مل�ستد�مة  �لتنمية 

جلنة  ورئي�ض  جمدالين،  روال  »�ال�سكو�« 

�لبيئة و�لطاقة يف �جلمعية زياد �سما�ض.

�لتعاون  �إىل  كلمته  يف  �فر�م  ولفت 

منذ  و«�ال�سكو�«  �جلمعية  بني  �لقائم 

�ىل  م�سري�ً  �حلقول،  خمتلف  ويف  زمن 

�ن �إطالق هذ� �مل�رشوع »هو فعل �إميان 

�حلفاظ  �للبنانيني  �ل�سناعيني  بالتز�م 

على �لبيئة«. 

�ل�سناعيني  �فر�م  دعا  �الطار  هذ�  ويف 

�ىل �لتو��سل مع �ملكتب �ملن�ساأ لتطوير 

�ملعايري  �عتماد  جمال  يف  قدر�تهم 

�ال�ست�سار�ت  على  و�حل�سول  �لفنية 

�لالزمة لتطبيقها.

قطاع  هو  �خلا�ض  »�لقطاع  �أن  و�كد 

ي ومقاوم«.
ّ
مبادر وجد

من جهتها، حتدثت جمدالين عن �أهمية 

�لتعاون �لقائم بني »�ال�سكو�« وجمعية 

»�إطالق  �ن  �ىل  م�سرية  �ل�سناعيني، 

�لر�هنة  �لظروف  ظل  يف  م�رشوع  هكذ� 

�إميان  وجود  يف  �المل  على  يبعث 

بالتنمية  �ل�سناعية  �لقطاعات  لدى 

�مل�ستد�مة ومعايري تطبيقها، كما ي�ستند 

�قت�سادية،  ركائز  ثالثة  �ىل  �مل�رشوع 

ما  يف  مرت�بطة  وبيئية  �جتماعية 

نت دور جمعية �ل�سناعيني 
ّ
بينها«. وثم

على  برهنت  �لتي  وجتاوبها  وجهودها 

�ل�رشيك �الف�سل يف هكذ� م�ساريع  �نها 

يف  بل  لبنان  يف  فقط  لي�ض  ر�ئدة، 

�ملنطقة �لعربية وغرب �آ�سيا.

بعدها عر�ض �سما�ض نبذة عن �مل�رشوع 

خدمات  يوفر  قائاًل:  �أهد�فه  و�أبرز 

�ملعلومات  ون�رش  جمع  مثل  دة 
ّ
متعد

�خل�رش�ء،  �الأعمال  فر�ض  حول 

و�ملوؤ�س�سات  و�لرب�مج  و�ل�سيا�سات 

و�لقو�نني �لوطنية �ملت�سلة باالقت�ساد 

�الأخ�رش،  �لتمويل  وفر�ض  �الأخ�رش، 

و�لدولية  �الإقليمية  �لدعم  وبر�مج 

�ملمار�سات يف جمال  و�أف�سل  �ملتاحة 

�أي�سًا  �ملكتب  وينظم  �الأخ�رش.  �الإنتاج 

عمل  وور�ض  �ملدربني  لتدريب  دور�ت 

�سلة  ذ�ت  مو��سيع  تتناول  وطنية 

باالقت�ساد �الأخ�رش.

تنمية  �ملكتب  هذ�  من  �لهدف  �أ�ساف: 

ون�رش  و�لرب�مج  بال�سيا�سات  �ملعرفة 

و�ملحلية  و�الإقليمية  �لعاملية  �لتجارب 

زيادة فر�ض  �لناجحة يف هذ� �ملجال؛ 

�ملعلومات  �إىل  �لقر�ر  �سانعي  و�سول 

�الأخ�رش  �الإنتاج  بفر�ض  �ملتعلقة 

�لوطني  �مل�ستويني  على  وخيار�ته 

و�ملحلي.

أطلق مشروع »اإلنتاج االخضر« بتمويل من »اإلسكوا«
افرام: القطاع الخاص في لبنان ُمقاوم
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1- الصادرات الصناعية حسب المنتج
ح�س��ب  �ل�سناعي��ة  �ل�س��ادر�ت  �أه��م  �إن 

�أق�سام �لتعرفة �جلمركية جاءت بالرتتيب 

�لتايل:

�ملنتج��ات  �حتل��ت  االأولــــى:  املرتبــــة 

�ملعدني��ة، �إذ بلغ��ت قيمته��ا 68.6 مليون 

دوالر. �ملرتبة �لثاني��ة: �ملعادن �لعادية 

وم�سنوعاته��ا، وبلغت قيم��ة �سادر�تها 

52.8 مليون دوالر.
املرتبـــة الثالثـــة: منتج��ات �ل�سناعات 

�لكيماوي��ة، وبلغت قيمة �سادر�تها 46.2 

مليون دوالر.

و�الجه��زة  �الآالت  الرابعـــة:  املرتبـــة 

قيم��ة  وبلغ��ت  �لكهربائي��ة،  و�ملع��د�ت 

�سادر�تها 42.3 مليون دوالر.

املرتبـــة اخلام�شـــة: منتج��ات �سناع��ة 

�الأغذي��ة، وبلغ��ت قيم��ة �سادر�تها 36.1 

مليون دوالر.

مغني إخوان

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر آذار 2013 
سوريا ال تزال تتصدر المرتبة األولى

�صادرات �صناعية

�شجلت ال�شادرات اللبنانية خالل �شهر اآذار منّواً �شهرّيًا بن�شبة 13.5  % خالل 2013 اإىل 318.9 مليون دوالر، مقابل281.0 مليون 

دوالر يف اآذار العام 2012.

وكان جمموع قيمة ال�شادرات ال�شناعية اللبنانية خالل االأ�شهر الثالثة االأوىل من العامل 2013 بلغت 859.3 مليون دوالر مقابل 

808.1 مليون دوالر خالل الفرتة عينها من العام 2012 و741.2 مليون دوالر خالل الفرتة عينها من العام 2011 اأي بارتفاع ون�شبته 
6.3  % مقارنة من العام 2012 و15.9  % مقارنة مع العام 2011.  

ومن ال�رصوري اال�شارة اإىل اأن لبنان �شّدر يف اآذار اإىل التالية: 37 دولة اأفريقية )غري عربية( و35 دولة اأوروبية، و24 دولة اآ�شيوية 

)غري عربية(، و24 دولة اأمريكية، و18 دولة عربية و3 دول اأوقيانية. 

الشركة اللبنانية للتعهدات الفنية-سوليشركة ابناء حمود مظلوم
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-2 أسواق الصادرات الصناعية بحسب تكتالت الدول
�سكلت �لدول �لعربية خالل هذ� �ل�سهر �ل�سوق �لرئي�سية لل�سادر�ت �ل�سناعية �للبنانيةن�سبة �إىل �لدول �الأجنبية، ومن �أبرز �ملنتجات 

رة �ىل �لدول �لعربية، �ملنتجات �ملعدنية بقيمة 67،3 مليون دوالر، منتجات �سناعة �الأغذية بقيمة 24.7 مليون دوالر، �الآالت 
ّ
�مل�سد

و�الأجهزة و�ملعد�ت �لكهربائية بقيمة 23،9 مليون دوالر. ومنتجات �ل�سناعات �لكيماوية بقيمة 18،3 مليون دوالر.

الحذاء االحمر

بارودي اخوان

يونيغاز

م. عزت جالد واوالده
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�صادرات �صناعية

 وجاء ترتيب تكتالت الدول كالتالي:
بلغت  وقد  �لعربية  �لدول  �الأوىل:  �ملرتبة 

مليون   187.5 �إليها  �ل�سادر�ت  قيمة 

دوالر. �أي ما ن�سبته 58.8  % من جمموع 

�ل�سادر�ت �ل�سناعية �إليها.

وقد  �الآ�سيوية،  �لدول  �لثانية:  �ملرتبة 

��ستوردت ما ن�سبته 12.3  % .

�لتي  �الأمريكية  �لدول  �لثالثة:  �ملرتبة 

��ستوردت ما ن�سبته 9.4  %.

�ملرتبة �لر�بعة: و�حتلتها �لدول �الأوروبية 

�لتي ��ستوردت ما ن�سبته 9.3  %.

نافكو اينوكس

روتيكا

روبنسون اغري

الرجيس

المحترف الفني
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-3 السوق الرئيسية للصادرات بحسب الدول
�للبنانية  لل�سناعات  �مل�ستوردة  للدول  قر�ءتنا  خالل  �لو��سح  من 

ت�سدر �سوريا الئحة �لدول بامتياز ولل�سهر �لثاين على �لتو�يل، برغم 

من �لظروف �الأمنية �لتي تعي�سها هذه �لدولة.

وجاء ترتيب الدول كما يلي:
�ملرتبة �الأوىل: ت�سدرت �سوريا �لقائمة حيث بلغت قيمة �ل�سادر�ت 

% من �لقيمة �الإجمالية    25 79.8 مليون دوالر. �أي ما يو�زي  �إليها 

لل�سادر�ت �ل�سناعية. 

قيمة  بلغت  حيث  �ل�سعودية،  مرتبتها  و�أحتلت  �لثانية:  �ملرتبة 

�ل�سادر�ت �إليها 26.6 مليون دوالر. �أي ما يو�زي 8.4  %.

�ملرتبة �لثالثة: �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، حيث بلغت قيمة �ل�سادر�ت 

�إليها 26.3 مليون دوالر. �أي ما يو�زي 8.2  %.  

 4- واردات اآلالت والمعات الصناعية، 
وتوزعها بحسب بلد المنشأ

�إن  �آذ�ر،  ل�سهر  �للبناين  �جلمركي  �لتقرير  ك�سف  �آخر  �سعيد  على 

بلغت  حيث  �سناعية،  و�ملعد�ت  �الآالت  ��ستورد  قد  كان  لبنان 

قيمة �لو�رد�ت نحو 23.3 مليون دوالر، مقابل 23.7 مليون دوالر 

  1.8 0.4 مليون دوالر. ون�سبته  �أي بانخفا�ض وقدره   .2012 لعام 

و�ملعد�ت  لالآالت  ِدرة 
َ

�مُل�س �لبلد�ن  الئحة  �يطاليا  وت�سدرت   .%
�ل�سناعية، حيث بلغت قيمتها 4.6 مليون دوالر، و�حتلت و�رد�ت 

 3.6 قيمتها  بلغت  �إذ  �الأوىل،  �ملرتبة  �لغذ�ئية  لل�سناعات  �الآالت 

مليون دوالر.

يونيباك

Assinaa130.indd   47 7/11/13   1:20 PM



العدد 130 تموز 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L48

�صناعات لبنانيةمن �صهر اإلى �صهر

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

شركة ماشابوا، مؤسسة جمال للمفروشات، و باتيسيري لوليتا.

وسام شرتوني صاحب »باتيسري لوليتا«: شعارنا بكل فخر صنع في لبنان
�لعمل يف �سناعة �حللويات باتت مطلوبة يف �ل�سوق �للبنانية، 

خ�سو�سًا �سناعة �حللويات، ويف لقاء عن �سناعة �حللويات 

يف لبنان حتدث �إلينا و�سام �رشتوين �ساحب ومدير باتي�رشي 

منطقة  يف  �لو�قع  �ملعمل  بني  ن�ساطه  يتوزع  �لذي  »لوليتا« 

منذ  �إنه  وقال  �لكفاء�ت،  منطقة  يف  و�لباتي�رشي  �لتحويطة 

�حللويات  جميع  و�نتاج  �سناعة  جمال  يف  يعمل  �لتاأ�سي�ض 

�لعربية و�الفرجنية و�لبوظة و�لكاتو و�ل�سوكوال. وي�ستخدم يف 

�سناعة �حللويات �أجود و�أف�سل �أنو�ع �ملو�د �الأولية للمحافظة 

على �جلودة �لعالية لكل �حللويات. 

�ل�سيد  قال  �حللويات  جمال  يف  �لعمل  تطوير  كيفية  وعن 

�رشتوين: »يحتاج  جمال �سناعة �حللويات �ىل تطور م�ستمر من 

كل �لنو�حي، من خالل �الطالع على كل �لتطور�ت و�ملبتكر�ت 

�لتطور  لناحية  و�أي�سًا  �ملنتجات،  هذه  �إليها  تو�سلت  �لتي 

بال�سكل �لعام و�لت�سميمات، الأن مهنتنا يلزمها �خلربة و�لفن 

و�لنظافة و�الهتمام باملتابعة �لد�ئمة«. 

وعن �الآالت �لتي ميكن ��ستخد�مها يف عملية �لتطوير قال: »من 

يبحث عن �حلد�ثة ي�سرتيها، ونحن نعمل د�ئمًا على �أن منتلك 

�أحدث �الآالت �لتي ميكن �أن تطرح يف �الأ�سو�ق لتبقى �سناعتنا 

متجددة ومو�كبة للع�رش«. 

ي�سم  م�سنعهم  �أن  �رشتوين  �ل�سيد  �أ�ساف  نف�سه  �ل�سياق  ويف 

�أهم �ملتخ�س�سني يف �سناعة �حللويات، وقال: »مبا �أنني كنت 

�سيف يف هذه �ملهنة �سابقًا �أعرف �أهمية وجود �أ�سحاب �خلربة 

و�ملتمكنني منها، لذ� نحر�ض على �أن يكون لدينا �أهم معلمي 

�حللويات و�لذين يتمتعون بح�ض فني وذوق �إبتكاري لي�سريو� 

�الأ�سو�ق  متالأ  �ل�سناعة  فهذه  �الإنتاجية،  �لعملية  يف  معنا 

نعمل على  ما  و�ل�سكل، وهذ�  تكون باجلودة  �لتناف�ض  وعملية 

توفريه للم�ستهلك، نوؤكد �أن �سعارنا د�ئمًا وبكل فخر )�سنع يف 

لبنان(«.

�ملحلية  �ال�سو�ق  يف  �إنتاجاتنا  ت�رشيف  نحدد  »ال  و�أ�ساف: 

ر �ىل دول 
ّ
فقط، بل نعتمد �أي�سًا على فتح ��سو�ق خارجية ون�سد

�لعربية و�لعديد من �لدول �الأوروبية«. 

وعن �مل�ساكل �لتي تعرت�ض هذه �ل�سناعة �سدد و�سام �رشتوين 

و�أخري�ً  �أواًل  »م�سكلتنا  �ال�سا�ض:  هي  �لكهرباء  م�سكلة  �أن  على 

�ل�سناعي وتزيد  ت�سبب عبئًا على  �لتي  و�لكهرباء هي  �لطاقة 

�لكلفة �إنتاج وهذ� ما يعاين منه كل �ل�سناعيني �للبنانيني يف 

عملية �الإنتاج«. 

ح�شن دقيق
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ORIGINAL DENTAL  
DENTAL SUPPLIES EQUIPMENT

مؤسسة جمال للمفروشات
صناعة حديثة بنوعية وجودة عالية

جمال  موؤ�س�سة  ومدير  �ساحب  �لدين  �سم�ض  جمال  �ل�سيد  يعتمد 

فمنذ  �سناعته،  يف  �الإبتكار  على  للمفرو�سات  �لدين  �سم�ض 

�لكفاء�ت يعمل يف جمال �سناعة  تاأ�سي�ض �ملوؤ�س�سة يف منطقة 

�ملفرو�سات من �سالونات وغرف نوم وفر�ض �لفنادق و�ملطابخ، 

وي�ستعمل �أجود �أنو�ع �خل�سب وجميع �ملو�د من �لنوعية �ملمتازة 

�لتي تدخل يف هذه �ل�سناعة، نذكر منها �ال�سفنج و�لقما�ض. كما 

�ل�سناعة  �إنتاج  مت جتهيز �ملعمل باأحدث �الآالت، وذلك لتطوير 

�حلديثة بطريقة علمية. 

هذ�  يف  �خلربة  �ساحبة  �لعاملة  باليد  �إهتمامًا  �ل�رشكة  و�أولت 

�ل�سيد  يقول  �خل�سو�ض  وبهذ�  �الأ�سا�سيات.  من  الأنها  �ملجال 

�سم�ض �لدين: »لدينا عمال من ذوي خربة طويلة و�أ�سحاب خربة 

فنية عالية يف جمال �سناعتنا الأن �لتي نحاول �أن نو�كب فيها 

�لتطور ب�سكل د�ئم«. 

على  »نعتمد  قال:  م�سنوعاته  فيها  يبيع  �لتي  �الأ�سو�ق  وعن 

�ل�سوق �ملحلي فقط«.

ب�سبب  ومعاناة  �ل�سعوبات  »نو�جه  يقول:  �ل�سعوبات  وعن 

�الأ�سو�ق، ويعود ذلك لالأو�ساع  �سعف ت�رشيف �ل�سناعات يف 

ويحمل  �مل�سرتي،  منها  يعاين  م�ساكل  من  وغريه  �الأقت�سادية 

�ل�سناعي كثري�ً من �الأعباء و�مل�ساريف من عدة نو�حي وخا�سة 

م�سكلة �أنقطاع �لكهرباء، مما ي�سبب عبئ  وكلفة �إ�سافية ويوؤدي 

�ىل رفع كلفة �الأنتاج، ويف حال عدم �أهتمام �لدولة �ل�رشيع حلل 

م�ساكل قطاع �سناعة �ملفرو�سات، قد يوؤدي ذلك �إىل �قفال هذه 

�مل�سانع بوقت لي�ض ببعيد حيث ينعك�ض �ىل زيادة يف �لبطالة 

وهجرة �ليد �لعاملة«.

�رشكة  �ساحب  بللي  نبيل  �ل�سيد 

�وريجينال د�نتل �ملتخ�س�سة مبعد�ت 

طب �ال�سنان، ي�رشح عن �رشكته �لتي 

تاأ�س�ست يف لبنان �سنة 1990، »ت�سعى 

ومو�د   معد�ت  لبتاأمني  �ل�رشكة  هذه 

متطلباتنا  مع  مطابقة  �ال�سنان  طب 

ذلك  يف  م�ستخدمني  مميزة،  بجودة 

لتحقيق  �لعلمية  �لتكنولوجيا  �حدث 

�لطبي  �حلقل  يف  زبائننا  ر�سا 

و�لتعليمي. 

حاز �ل�سيد نبيل بللي �سنة 1990 على 

من  �كرث  خربة   Pneumatic �سهادة 

ع�رشون عاما  يف �لتجارة يف لبنان، 

و�الوروبية  �لعربية  �لدول  بع�ض 

و�المريكية. 

وهو ع�سو يف جمعية منتدى  رجال 

يف  وع�سو    IBFلبنان يف  �العمال 

يف  �لعاملية  �العمال  رجال  جمعية 

تركيا، ووكيل لبع�ض �ملعد�ت و�ملو�د 

�لدول  وبع�ض  لبنان  يف  تباع  �لتي 

�لعربية و�الوروبية و�المريكية.

جديدة  ومو�د  ملعد�ت  وحيد  وكيل 

تباع يف لبنان وبع�ض �لدول �لعربية 

ويف �أوروبا و�المريكية.
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�صناعات لبنانيةمن �صهر اإلى �صهر

شركة ماشابوا  )Macha Bois( صناعة لبنانية متطورة
بطر�ض  �ل�سيد  يد  على   1949 ع��ام  »ما�سابو�«  �رشكة  تاأ�س�ست 

�الأعمال �خل�سبية و�لديكور�ت،  �أنو�ع  �مل�سعالين وهي تهتم بكافة 

�آلة   15 �مل�سنع  ي�سم  و�لباركيه،  �ل��رب�دي  �أعمال  �ىل  باالإ�سافة 

توزيع  �ل�رشكة يف  وتعتمد  �ل�رشكة.  �سناعية تخدم كل �سناعات 

يف  �ال�سو�ق  بع�ض  �ىل  باالإ�سافة  �ملحلية  �الأ�سو�ق  على  �إنتاجها 

�لدول �لعربية. 

فمع  �للبنانية،  �حل��رب  ب�سبب  عملية  �سعوبات  �ل�رشكة  و�جهت 

1975 تويف موؤ�س�ض �ل�رشكة و��ستلم �بنه �لبكر �ل�سيد  بد�يتها عام 

من�سور م�سعالين م�سوؤولية �مل�سنع ليعيده �ىل �لن�ساط �لعملي يف 

��سم  وتبدل  للتجديد  �لعمل  خ�سع   1991 �لعام  ويف   ،1979 �لعام 

»ما�سابو�«،  �رشكة  �ىل  م�سعالين«  بطر�ض  »موؤ�س�سة  من  �ل�رشكة 

وتطور �لعمل يف �ل�رشكة من ت�سنيع �ملفرو�سات �ىل كافة �أعمال 

�لديكور�ت و�ن�ساء �ساالت عر�ض، و�إ�سافة ق�سم خا�ض للبيا�سات 

�ملنزلية و�ملفرو�سات. 

وتعاين �ل�رشكة مثل �لعديد من �ل�سناعات �للبنانية من �أزمة توفري 

�لطاقة و�ملحروقات �ملدعومة للقطاع �ل�سناعي مما يزيد عليهم 

على  �سلبًا  �أثر  �لذي  �ل�سيا�ض  �ملناخ  �ىل  باالإ�سافة  �الإنتاج،  كلفة 

�ل�سناعة �للبنانية ب�سكل خا�ض. 

CHOUEIRY MULTI PACKAING شركة شويري مولتي باكيجينغ
سيبقى شعارنا الجوده والنوعية 

تعمل �رشكة »�سويري مولتي باكيجينغ 

�لتعبئة  �آالت  ����س��ت��ري�د  جم���ال  يف 

�سناعات  ل��زوم  و�لتوظيب  و�لتغليف 

�رشح  ح�سبما  �للبنانية  و�ملنتجات 

�ل�رشكة،  مدير  �سويري  مي�سال  �ل�سيد 

نعترب  �ل�رشكة  يف  »�أننا  �أ�ساف:  �لذي 

وكالء فبارك الأ�سهر �ملاركات �لعاملية، 

�الأ�سو�ق  جميع  يف  زبائن  لدينا  كما 

عند  ن�ساطنا  يتوقف  وال  �للبنانية، 

متخ�س�ض  عمل  فريق  لدينا  بل  �لبيع 

يبقى حا�رش �ىل ما بعد �لبيع وهو على 

زبائننا  حاجات  لتلبية  د�ئم  �أ�ستعد�د 

ال�ستكمال م�ستلزماتهم.

عملنا  �ل�رشكة  يف  �أننا  �ىل  باال�سافة 

على تاأ�سي�ض م�سنع ��ستوردنا له �أحدث 

ل�سناعة  �خلا�سة  و�مل��ع��د�ت  �الآالت 

 )PP Strapping Band( رشيط �لتطويق�

  Tape( �لال�سق  �ل�رشيط  ول�سناعة 

�مل�سانع  حتتاجه  �ل��ذي   )Adhesive
�ىل  باالإ�سافة  �ل�سيار�ت.  بويا  و�أفر�ن 

لف رولو  )Cling Stretch Film( �لذي 

ت�ستعماله �ملطاعم يف توطيب �لدجاج 

للف  ونيلون  وم�ستقاتهما.  و�للحوم 

و�لطباعة على  �لب�سائع  لزوم  �لطبايل 

رولو �لتلزيق«.

هذه  »��س�سنا  �سويري:  �ل�سيد  وي�سيف 

وت�رشيع  حت�سني  �أج��ل  من  �لتقنيات 

و�إظ��ه��ار  و�لتغليف  �لتعبئة  عملية 

�ل�سناعات و�ملنتجات �للبنانية ب�سكل 

�ل�سناعة  �إب��د�ع  تظهر  ومنا�سب  الئق 

�للبنانية«.

طالب  �إذ  �سكوى  من  �حل��و�ر  يخُل  ومل 

وز�رة  خ�سو�سًا  �لدولة  �سويري  �ل�سيد 

�الأعباء  وتخفي�ض  �الهتمام  �ل�سناعة 

�لكثرية �لتي يتحملها.

Flow Pack

Assinaa130.indd   50 7/11/13   1:20 PM



Assinaa130.indd   51 7/11/13   1:21 PM



العدد 130 تموز 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L52

العــالــم فــي �صهــر

�إذ� مل يكن لديه �سوى �ساعة  �إنه  �آين�ستاين ذ�ت مرة  �ألربت  قال 

�خلم�ض  �سيم�سي  فاإنه  حياته  عليه  تتوقف  حل  الإيجاد  و�حدة 

و�خلم�سني دقيقة �الأوىل يف تعريف �مل�سكلة، ومبجرد �أن يعرف 

�أن يطرحه على نف�سه، �سيكون  �ل�سوؤ�ل �ل�سحيح �لذي ينبغي له 

بو�سعه �أن يحل �مل�سكلة يف �أقل من خم�ض دقائق.

و�ليوم تو�جه �لب�رشية مثل هذه �مل�سكلة �لتي تهدد �حلياة: فكيف 

نوفر �لتغذية �لكافية و�لنوعية �لالئقة من �حلياة ل�سكان �لعامل 

�لذين من �ملنتظر �أن يتجاوز عددهم ت�سعة مليار�ت بحلول عام 

2050، وذلك من دون �الإ�رش�ر باأنظمة دعم �حلياة على كوكبنا 
على نحو غري قابل لالإ�سالح؟ 

الإيجاد �حلل يتعني علينا �أن نبد�أ �أواًل بتعريف �لتنمية �مل�ستد�مة:

متيز �لعقد �ملا�سي من �لعمل �لبيئي على م�ستوى �لعامل ب�سيادة 

مفهوم �لتنمية �مل�ستد�مة و�لذي متت �سياغته للمرة �الأوىل من 

عن   1987 عام  �سدر  �لذي  �مل�سرتك«  م�ستقبلنا   « تقرير  خالل 

�لرنويج  وزر�ء  رئي�سة  برئا�سة  و�لبيئة  للتنمية  �لعاملية  �للجنة 

�ل�سابقة جرو هارمل برونتالند. وقد كان مفهوم �لتنمية �مل�ستد�مة 

�الأوىل  وللمرة  �إنه  �إذ  �لتنموي  �لفكر  يف  وثوريا  جديد�  مفهوما 

دمج ما بني �الحتياحات �القت�سادية و�الجتماعية و�لبيئية يف 

تعريف و�حد.

يف  فارقة  عالمة  �أ�سبح  �لذي  برونتالند  جلنة  تعريف  وح�سب 

�ل�سيا�سات �لبيئية و�لتنموية منذ �لت�سعينات من �لقرن �ملا�سي 

�العتبار  بعني  تاأخذ  �لتي  »�لتنمية  �مل�ستد�مة هي  �لتنمية  فاإن 

�الأجيال  بحقوق  �مل�سا�ض  دون  من  �لر�هنة  �ملجتمع  حاجات 

�ملقبلة يف �لوفاء باحتياجاتهم«.

صياغة السياسة البيئية
�الأكرب  �ليوم �جلزء  �لتي ت�سوغ  �لتنمية �مل�ستد�مة هي  �أن  يبدو 

من �ل�سيا�سة �لبيئية �ملعا�رشة وقد كان للعمومية �لتي �ت�سف 

كل  جعل  ما  وبر�قًا  �سائعًا  �سعار�ً  جعله  يف  دور�  �ملفهوم  بها 

�سيا�سية  كاأجندة  �مل�ستد�مة  �لتنمية  تتبنى  تقريبا  �حلكومات 

جد�  خمتلفة  �سيا�سية  �لتز�مات  �الأجند�ت  تلك  عك�ست  لو  حتى 

نظر  وجهات  لدعم  �ملبد�أ  ��ستخد�م  مت  حيث  �ال�ستد�مة،  جتاه 

متناق�سة كليا حيال ق�سايا بيئية مثل �لتغري �ملناخي و�لتدهور 

�أن تعني  �لتف�سري، فاال�ستد�مة ميكن  �عتماد� على ز�وية  �لبيئي 

و�أن�سار  لالقت�ساديني،  �أحيانا،  متناق�سة  بل  خمتلفة،  �أ�سياء 

�لبيئة، و�ملحامني، و�لفال�سفة. ولذ� يبدو �أن �لتو�فق بني وجهات 

�لنظر تلك بعيد �ملنال. 

�لتنمية  �أدبيات  يف  �مل�ستد�مة  �لتنمية  فكرة  �سيوع  فاإن  ولذلك 

�ل�سيا�سية منذ منت�سف ثمانينات �لقرن �لع�رشين مثل يف جزء 

منه حماولة لتجاوز �إخفاق �لنظرية �ل�سلوكية يف جمال �لتنمية، 

يعمل  جديد  منوذج  عن  و�لبحث  �حلد�ثة،  منوذج  تبنت  �لتي 

�سليمة  بيئة  على  و�حلفاظ  �لتنمية  متطلبات  بني  �لتوفيق  على 

وم�ستد�مة.

�قت�سادية  و�سائل  تطوير  �ليوم  �ال�ستد�مة  حركة  وحتاول 

�حلا�رش  �حتياجات  تلبية  على  قادرة  تكون  جديدة  وزر�عية 

بعدما  خا�سة  �لطويل،  �الأمد  على  ذ�تية  با�ستد�مة  وتتمتع 

�لبيئة  حماية  بر�مج  يف  حاليا  �مل�ستخدمة  �لو�سائل  �أن  �أت�سح 

�لقائمة على ��ستثمار قدر كبري من �ملال و�جلهد مل تعد جمدية 

�أكرب يف  مبالغ وجهود�ً  ينفق  ذ�ته  �الإن�ساين  �ملجتمع  الأن  نظر� 

وهذ�  �الأ�رش�ر.  تلك  مثل  �إحد�ث  يف  تت�سبب  وم�ساريع  �رشكات 

حماية  يف  �لرغبة  بني  �حلديث  �ملجتمع  يف  �لقائم  �لتناق�ض 

�لبيئة و��ستد�متها ومتويل �ل�رشكات و�لرب�مج �ملدمرة للبيئة يف 

�لوقت نف�سه هو �لذي يف�رش �سبب �حلاجة �ملا�سة �إىل تطوير ن�سق 

�إحد�ث تغيري�ت ثقافية و��سعة ف�سال عن  جديد م�ستد�م يتطلب 

�إ�سالحات زر�عية و�قت�سادية.

خصائص التنمية المستدامة
هو  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  مفهوم  بها  جاء  �لتي  �خل�سائ�ض  �أهم 

�لربط �لع�سوي �لتام ما بني �القت�ساد و�لبيئة و�ملجتمع، بحيث 

ال ميكن �لنظر �إىل �أي من هذه �ملكونات �لثالثة ب�سكل منف�سل، 

فال بد �أن تكون �لنظرة �لتحليلية �إليها متكاملة معا.

ولكن كيف ميكن قيا�ض �لتنمية �مل�ستد�مة؟ 

�ملع�سلة  �أن  �إال  �مل�ستد�مة  �لتنمية  مفهوم  �نت�سار  من  بالرغم   

 Indicators لرئي�سية فيه بقيت �حلاجة �ملا�سة �إىل حتديد موؤ�رش�ت�

 التنمية المستدامة... 
مزيد من النقاش

بقلــم وسـام سعــد
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�لتي ميكن قيا�ض مدى �لتقدم نحو �لتنمية �مل�ستد�مة من خاللها، 

وبذلك ت�ساهم موؤ�رش�ت �لتنمية �مل�ستد�مة يف تقييم مدى تقدم 

ب�سكل  �مل�ستد�مة  �لتنمية  حتقيق  جماالت  يف  و�ملوؤ�سات  �لدول 

�لوطنية  �لقر�ر�ت  من  �لعديد  �تخاذ  عليه  يرتتب  ما  وهذ�  فعلي 

و�لدولية حول �ل�سيا�سات �القت�سادية و�الجتماعية.

�الأر�ض  �لبيئية على  �الأنظمة  �لب�رش يف تغري  فمنذ عقود، ت�سبب 

و�لنيرتوجني  �لكربون  دورة  يف  �لتدخل  خالل  ومن  جذريا، 

تغري�ت  �إحد�ث  على  �لب�رشية  �الأن�سطة  تعمل  و�لوف�سفور  و�ملاء 

يف �لغالف �جلوي و�ملحيطات و�ملجاري و�لغابات و�ل�سفائح 

�جلليدية، ف�ساًل عن تقلي�ض �لتنوع �لبيولوجي.

و�لو�قع �أن �لتاأثري�ت �لتي يخلفها �ل�سلوك �لب�رشي على �الأنظمة 

�لبيئية لكوكب �الأر�ض �أ�سبحت كبرية للغاية يف �لقرون �لقليلة 

�ملا�سية، حتى �إن �لعديد من �لعلماء �الآن يعتقدون �أن �لكوكب 

دخل حقبة جيولوجية جديدة يطلقون عليها ��سم �الأنرثوبو�سني 

)ع�رش �الإن�سان(.

القيم اإلنسانية المشتركة
�لو�قع �أننا بحاجة �إىل نهج جديد يف �سياغة �لتنمية �مل�ستد�مة، 

�أعمدة منف�سلة تقوم عليها، ينبغي علينا  �إىل  فبداًل من �لركون 

د�خل  يزدهر  خدمات  جمتمع  باعتباره  �القت�ساد  �إىل  ننظر  �أن 

بيئة طبيعية �آمنة، ومن هذ� �ملنظور ينبغي �إعادة تعريف �لتنمية 

�مل�ستد�مة بو�سفها »تنمية تلبي �حتياجات �حلا�رش، وحتر�ض 

يف �لوقت نف�سه على �حلفاظ على نظام دعم �حلياة على �الأر�ض، 

�مل�ستقبل«.  و�أجيال  �حلايل  �جليل  رفاهة  عليه  تتوقف  و�لذي 

�أ�سا�سي حلياة �سحية  �الأر�ض و�زدهاره �رشط  �إن �سحة كوكب 

ومزدهرة ل�سكانه من �لب�رش.

قي �سوء ذلك، جتري حاليا على قدم و�ساق عملية حتديد �أهد�ف 

�لتنمية �مل�ستد�مة، �لتي يفرت�ض �أن تدخل حيز �لتنفيذ يف عام 

�الأمم  يف  دولة   69 ممثلو  �لتقى  �ملا�سي  �الأ�سبوع  ففي   ،2015
�ملتحدة يف نيويورك، ومن �ملقرر �أن تلتقي جمموعة من �خلرب�ء 

هذ� �الأ�سبوع. والبد من �أن تكون �الأهد�ف قابلة للقيا�ض و�لتحقيق 

�الإد�ر�ت  تلهم  �أن  من  والبد  �لوطنية؛  �ل�سيا�سات  تتجاوز  و�أن 

�الإقليمية و�ملحلية و�ل�رشكات و�ملجتمع �ملدين و�الأفر�د يف كل 

�أن  مكان، وحتملهم على تغيري �سلوكهم. وينبغي لهذه �الأهد�ف 

ت�ستند �إىل �لقيم �الإن�سانية �مل�سرتكة و�لعلوم ذ�ت �ل�سلة.

أهداف قابلة للقياس
حدد تقرير ن�رش بعنو�ن »�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة من �أجل �لب�رش 

و�لكوكب«، ما هو مطلوب، وقد قام بتعريف �ستة �أهد�ف عاملية 

�لغذ�ئي،  �لعي�ض، و�الأمن  للتنمية �مل�ستد�مة وهي: �حلياة و�سبل 

�لنظيفة،  و�لطاقة  �لنظيفة،  �ملياه  من  �الإمد�د�ت  و��ستد�مة 

و�الأنظمة �لبيئية �ل�سحية، و�الإد�رة �لر�سيدة.

مثل  للقيا�ض،  قابلة  �أهد�ف  حتديد  يف  �لتالية  �خلطوة  تتلخ�ض 

�أو خف�ض معدالت  �لفقرية،  �أف�سل ل�ساكني �الأحياء  توفري حياة 

من  �أي  يف  حقيقي  تقدم  �إحر�ز  يتطلب  و�سوف  �لغابات.  �إز�لة 

تغطي  �سيا�سات  �سامل يف ظل  بنهج  �ال�ستعانة  �ل�ستة  �الأهد�ف 

�ملجاالت �القت�سادية و�الجتماعية و�لبيئية.

وعلى �سبيل �ملثال، ي�ستلزم هدف �لق�ساء على �لفقر توفري �لغذ�ء 

و�ملياه و�لطاقة، و�لقدرة على �لو�سول �إىل فر�ض �لعمل �ملجزية. 

ولكن توفري �لطاقة للجميع يتطلب من �حلكومات �أن تتوقف عن 

�رشف �إعانات دعم �لوقود �الأحفوري و�لزر�عة غري �مل�ستد�مة.

�أنظمة  �أمر� م�ستحيال يف ظل غياب  �لغذ�ئي  �الأمن  ويظل حتقيق 

وممار�سات زر�عية ال تدعم �ملز�رعني وتنتج �لغذ�ء �لكايف لتلبية 

�أي�سًا على �حلفاظ على  �لنا�ض فح�سب، بل وحتر�ض  �حتياجات 

�ملو�رد �لطبيعية، من خالل منع تاآكل �لرتبة -على �سبيل �ملثال- 

و�العتماد على �أ�سمدة نيرتوجينية وفو�سفورية �أكرث كفاءة.

لقد جنحت �الأهد�ف �الإمنائية لالألفية - �لتي من �ملقرر �أن تنتهي 

�آجال تنفيذها يف -2015 الأنها متكنت من تنظيم �ملو�رد �لدولية 

�لق�سايا  من  مركزة  جمموعة  ملعاجلة  �لالزم  �لتمويل  وتوفري 

تذهب  �أن  �مل�ستد�مة  �لتنمية  الأهد�ف  وينبغي  بالفقر.  �ملرتبطة 

�لفكرية  �آين�ستاين  جتربة  كمثل  فهي  ذلك،  من  �أبعد  هو  ما  �إىل 

تتوقف عليها حياة �لعديد من �لنا�ض.

ختاما:
 نعود �إىل �لتاأكيد �أنه برغم �أن مفهوم �لتنمية �مل�ستد�مة قد لقي 

�لقرن  ثمانينات  منت�سف  منذ  و��سعا  دوليا  و��ستخد�ما  قبوال 

خطو�ت  تبني  يف  �الآن  حتى  ينجح  مل  �لعامل  �أن  �إال  �ملا�سي 

حقيقية جادة على طريق �ال�ستد�مة �حلقيقية نحو �لتوفيق بني 

تلك �لتناق�سات بني �لتنمية و�لبيئة �لناجتة عن منوذج �لتنمية 

�ملهيمن منذ منت�سف �لقرن �لع�رشين ما يجعل �لب�رشية تو�جه 

م�ستقبال حمفوفا باملخاطر وعدم �لتيقن. ومن هنا، تخل�ض هذه 

�لقر�ءة �إىل  �أن �لتحول نحو �ال�ستد�مة �ملن�سودة ال يبدو ممكنا من 

دون حدوث تغري رئي�ض وجذري على م�ستوى �لنموذج �ملعريف 

�ل�سائد بعيد� عن قيم �حلد�ثة، و�ال�ستعالء، و�ال�ستغالل �ملتمركز 

حول �الإن�سان باجتاه بلورة منوذج معريف جديد يت�سف بال�سمول 

وال يتمركز حول �الإن�سان وينظر �إىل �لعامل كوحدة كلية مرت�بطة 

بدال من �أن يكون جمموعة متناثرة من �الأجز�ء، وميكن من خالله 

دمج جهود �لتنمية �مل�ستد�مة وجهود �حلفاظ على �لبيئة بطريقة 

�أجل �ل�سالح �لعام للجيل �حلايل و�الأجيال  مفيدة للطرفني من 

�لتحول م�سحوبا باهتمام  و�أن يكون ذلك  �ل�سو�ء،  �ملقبلة على 

بالبناء�ت �ل�سيا�سية �الجتماعية �لتي ميكن �أن تكون �أكرث دعما 

لال�ستد�مة. و�أخري� نرجو �أن ت�سهم هذه �لقر�ءة يف ��ستثارة مزيد 

�لبحث  �لفكر و�ل�سيا�سة يف  �أهمية  �لنقا�ض و�لدر��سات حول  من 

عن طريق ممكن جتاه �ال�ستد�مة.
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�لتجارة  غرف  �حتاد  رئي�ض  �أجرى 

رئي�ض �حتاد غرف  لبنان  و�ل�سناعة يف 

�ملتو�سط  للبحر  و�ل�سناعة  �لتجارة 

زيارته  خالل  �سقري  حممد  »�أ�سكامي« 

لفرن�سا، �سل�سلة من �للقاء�ت مع �لقياد�ت 

لبنان  »دعم  حول  متحورت  �لفرن�سية، 

وال�سيما  �مل�ستويات،  خمتلف  على 

بني  �لتعاون  وتعزيز  �القت�سادية، 

�ملوؤ�س�سات �القت�سادية يف �لبلدين«.

وكان �برز هذه �للقاء�ت، �لذي جمع �سقري 

مع �لرئي�ض �لفرن�سي فرن�سو� هوالند على 

مر�سيليا  يف  �قيم  �لذي  �حلفل  هام�ض 

�أ�سخم   CMA CGM �رشكة  ال�ستالم 

 CMA باإ�سم  �لعامل  يف  حاويات  ناقلة 

قام  حيث   ،CGM JuLES VERnE
�لتي  �ل�سفينة  بتد�سني  �لفرن�سي  �لرئي�ض 

تبلغ �سعتها 16 �لف حاوية منطية.

لبنان  »دعم  ب�  هوالند  �سقري  وطالب 

مير  �لتي  �ال�ستثنائية  �ملرحلة  هذه  يف 

�نعكا�سات  جتنيبه  جلهة  وال�سيما  فيها، 

ب�»�لدعم  نوه  و�إذ  �القليمية».  �ل�رش�عات 

�أكد »حاجة  �لفرن�سي �لتاريخي للبنان»، 

�الحت�سان  ال�ستمر�ر  �ملا�سة  لبنان 

باري�ض  مبوؤمتر�ت  جتلى  �لذي  �لفرن�سي 

لبنان  لتمكني   ،3 وباري�ض   2 وباري�ض   1
به  تع�سف  �لتي  �الزمات  جتاوز  من 

وباملنطقة باأقل �خل�سائر �ملمكنة«.

ويف هذ� �ل�سياق، �لتقى �سقري رئي�ض غرفة 

�نطو�ن  بيار  باري�ض  و�سناعة  جتارة 

�لعالقات  تعزيز  يف  معه  وبحث  غايي، 

بني  وال�سيما  �لثنائية،  �القت�سادية 

�لقطاع �خلا�ض يف �لبلدين.

�لتعاون  »تفعيل  �ي�سا  �لبحث  وتناول 

لبنان  وجبل  بريوت  غرفة  بني  �لثنائي 

من  �ال�ستفادة  �سيما  ال  باري�ض،  وغرفة 

�لرب�مج �لتي تنفذها غرفة باري�ض لتقوية 

�خلا�سة  للموؤ�س�سات  �لتناف�سية  �لقدرة 

�قامة  من  متكينها  عن  ف�سال  �للبنانية، 

�رش�كات عمل مع نظري�تها �لفرن�سية، مبا 

ميكنها من دخول �ال�سو�ق �الوروبية«.

جاك  مر�سيليا  غرفة  رئي�ض  �لتقى  كذلك 

�لثنائية  �لعالقات  معه  وعر�ض  بفي�سرت، 

ميكن  �لتي  �مل�سرتكة  �لتعاون  وم�ساريع 

الرئيس الفرنسي يدشن ناقلة حاويات لبنانية
 شقير: طالبت هوالند بدعمنا 

�ىل  تهدف  �لتي  �مل�ستقبل،  يف  تنفيذها 

تفعيل خدمات �لغرف �للبنانية، وال�سيما 

وح�سول  لبنان  وجبل  بريوت  غرفة 

�لتي  �خلرب�ت  على  �للبنانية  �ل�رشكات 

متكنها من زيادة ح�سورها يف �ال�سو�ق 

�لعاملية.

لور�ن�ض   MEDEF رئي�ض  مع  بحث  كما 

باريزو يف تنمية �لتعاون بني �ملوؤ�س�سات 

جلهة  �لفرن�سية،  ونظري�تها  �للبنانية 

على  و�ملعلومات  �خلرب�ت  تبادل 

MEDEF تعترب  �ن  �ختالفها، خ�سو�سا 

�لتي ت�سم  �لفرن�سية  �لتجمعات  �أكرب  من 

�ملوؤ�س�سات �خلا�سة.

مو�سوع  على  لقاء�ته  يف  �سقري  وركز 

»�ل�رش�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ض، 

من  �ال�ستفادة  كيفية  جلهة  وال�سيما 

تطبيق  يف  �لفرن�سية  و�لتجربة  �خلرب�ت 

�قر�ره  ب�سكل مثايل عند  �ل�رش�كة  قانون 

�خلا�ض  �لقطاع  و��رش�ك  لبنان  يف 

يعود  مبا  �لعملية،  هذه  يف  �لفرن�سي 

بالفائدة �لق�سوى على �القت�ساد �للبناين 

وتطوير  �لنهو�ض  جلهة  و�للبنانيني، 

�لبنى �لتحتية يف لبنان«.

�إطار  يف  �لفرن�سية  �سقري  لقاء�ت  وتاأتي 

جديدة  ��سو�ق  لفتح  يبذلها  �لتي  �جلهود 

�ل�رشكات  �مام  عمل  جماالت  وخلق 

ملرحلة  و�لتح�سري  �خلارج  يف  �للبنانية 

�القت�سادي  �لتدهور  ظل  يف  �لنهو�ض، 

متكن  وعدم  �ملحلي  �مل�ستوى  على 

�لهيئات �القت�سادية من �حد�ث �ي خرق 

�لتهدئة،  بهدف  �ل�سيا�سي  �مل�ستوى  على 

�إف�ساحًا يف �ملجال الإعادة دور�ن �لعجلة 

�القت�سادية.
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�إقت�سادي  �رشح  تاريخ  يف  مرة  الأول 

دعا فرن�سبنك بالتعاون مع �ل�سيد ريا�ض 

�لق�رشي )�إبن �لفنانة �لر�حلة وردة( �ىل 

موؤمتر �سحايف يف مبنى عدنان �لق�سار 

بدء بث فيديو  لالإعالن عن  �القت�سادي، 

الآخر  �لعربية  �لف�سائيات  على  كليب 

�أغنية �سجلتها قبل وفاتها وهي بعنو�ن 

»�أيام« من كلمات منري بو ع�ساف و�أحلان 

ار ومتثيل 
ّ
بالل �لزين و�إخر�ج موؤن�ض خم

فرن�سبنك  جمموعة  و�إنتاج  ك�س�ض  ح�سن 

فنيًا  عماًل  �الأوىل  للمرة  تنتج  �لتي 

باأكرث من  �أن قام �مل�رشف  بعد  غنائيًا، 

خالل  من  �لفنية  للثقافة  دعمًا  جتربة 

�لدين،  وبيت  بعلبك  ملهرجانات  دعمهم 

فيها  يخو�ض  �لتي  �الأوىل  �ملرة  ولكنها 

ب�سكل  �لغنائي  �الإنتاج  باب  �مل�رشف 

و��سع وو��سح. 

�لفني  �لعمل  هذ�  �أعطت  �لتي  و�مليزة 

قيمة �قت�سادية كون موؤمتر �الإعالن عنه 

يح�سل للمرة �الأوىل يف �رشح �قت�سادي 

�القت�سادي(  ار 
ّ

�لق�س عدنان  مبنى  )يف 

�أو نقابة،  �أو فندق  ولي�ض يف �رشح فني 

و�أي�سًا كون رئي�ض �ملركز رجل �القت�ساد 

ح�رشه �سخ�سيًا و�ألقى كلمة حتدث فيها 

�أ�سباب  وعن  �لر�حلة  �لفنانة  مز�يا  عن 

�إنتاجه لعمل فني هو للتعبري عن �لتز�م 

�لعالقات  �أف�سل  على  وح�رشه  باجلز�ئر 

وعرب  و�مل�رشيف،  �ملايل  �ل�سعيد  على 

عن فخره كونه �مل�رشف �للبناين �لوحيد 

�لر�ئد  ليكون  فنية  باأعمال  ي�ساهم  �لذي 

�الأول يف ت�سجيع ون�رش �لثقافة و�لفن. 

عدنان  �ال�ستاذ  كلمة  يف  جاء  مما 

ت�سب  �ليوم  مبادرتنا  »�إن  �لق�سار: 

�سمن دور �ملجموعة �لر�ئدة يف ت�سجيع 

بعد  وياأتي  و�لفن...  �لثقافة  ون�رش 

�ملو�هب  لدعم  »جبل«  ملعر�ض  �إطالقنا 

�ل�ساعدة يف �لفن �لت�سكيلي، وبعد دعمنا 

ك�رشيك  �لدولية  بعلبك  ملهرجانات 

�لتو�يل،  على  �لثانية  ل�سنة  �أ�سا�سي 

يف  فرن�سبنك  م�ساهمة  �ىل  باال�سافة 

مهرجانات بيت �لدين �لدولية«. 

وتابع �لق�سار: »جنتمع �ليوم على حمبة 

�لفنانة �لر�حلة وردة، لن�سارك يف �جناز 

للفنانة  �أن  ونذكر  لها،  فني  عمل  �آخر 

لفرن�سبنك  كما  لبنانية  هوية  �لر�حلة 

�ل�سقيق  م�رشفه  عرب  جز�ئرية  هوية 

»فرن�سبنك �جلز�ئر«، وقد �تت هذه �للفتة 

كوننا نت�ساطر �لقيم نف�سها«. 

وترحيبه  ب�سكره  �لق�سار  وختم 

�جلز�ئري  �لعمل  وبفريق  باحلا�رشين 

و�للبناين.  

�لق�رشي  ريا�ض  قال  �ملوؤمتر  وخالل 

و��ستطاعت  �الأجيال  بني  ج�رش  وردة  �إن 

بخربتها ومكانتها �لتعامل مع كل جديد، 

على  كليب  �لفيديو  �سيقر�أ  �إن�سان  وكل 

طريقته.

حول  �سوؤ�ل  على  �لق�رشي  ريا�ض  رد 

�لفنانة  بني  �ملفرت�ض  �لتعاون  م�رشوع 

�لرباعي،  �سابر  و�لفنان  وردة  �لر�حلة 

�تفاقًا  كان  بينهما  �مل�رشوع  �إن  وقال 

وكانو� ال يز�لون يف مرحلة �لتد�ول ومل 

تتم ف�سوله.

خمرجه  �أكد  �لذي  كليب  �لفيديو  عن  �أما 

�ساهدت  وردة  �لر�حلة  �أن  ار 
ّ
خم موؤن�ض 

هناك  يكن  ومل  عليها  وو�فقت  �لفكرة 

بعد  �أجنزت  �لتي  �لتفا�سيل  بع�ض  �سوى 

على  �لق�رشي  �أ�رش  جهته  ومن  وفاتها. 

�سلمته  �لتي  �الأمانة  �أو�سل  باأنه  �لتاأكيد 

�إياها و�لدته من خالل �لفيديو كليب �إىل 

جمهورها. 

�أما ندمي �لق�سار ممثل فرن�سبنك فرد على 

يف  �مل�رشف  دخول  �إمكانية  عن  �سوؤ�ل 

و�جلز�ئر  لبنان  بني  �سينمائية  �إنتاجات 

�أو �لدول �لعربية، موؤكد�ً �أن �مل�رشف لديه 

بريوت  م�رشح  دعم  يف  فني  ثقايف  دور 

يف  دولية  مهرجانات  �إىل  دعمه  وتطور 

بعلبك وبيت �لدين، و�ليوم كونه �مل�رشف 

�أن  وجدو�  �جلز�ئر  يف  �لوحيد  �للبناين 

تنمية  يف  للم�ساهمة  �إمكانية  هناك 

م�ساهمتهم  �أن  موؤكد�ً  �لثقافية،  �الأدو�ر 

هذه قد تكون ت�سجيعًا لبع�ض �مل�سارف 

على �الإنتاج و�لدعم �لفني كثقافة.

 فرنسبنك أول مؤسسة اقتصادية تدعم الفن 

د. جمال فياض، رياض القصري، نديم قصار، منير بوعساف، بالل زين، حسن قشاش ومؤنس الخمار

منير بوعساف، مؤنس الخمار، نديم القصار،  
رياض القصري، بالل زين، حسن قشاش 

عدنان القصار
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�أكد وزير �لطاقة و�ملياه �ملهند�ض جرب�ن با�سيل »�أننا �ليوم يف 

مرحلة خمتلفة عن �لتي �سبقتها، ولبنان قد بد�أ م�سريته �لفعلية 

و�إنني على يقني  �لنفطية،  �لدول  نادي  �ىل  �لدخول  على طريق 

وعلى ثقة تامة �أن هذ� �الأمر �سيتم، و�سي�سل لبنان بف�سل �الإر�دة 

وثقتكم به باأن يكون بلد�ً نفطيًا بامتياز، لنعطي حقيقة منوذجًا 

ناجحًا لال�ستثمار فيه، وهو �أمر قد �أ�سبح مبتناول �ليد ولن نعود 

فيه �إىل �لور�ء«.

حتدث با�سيل خالل موؤمتر حتت عنو�ن »��ستك�ساف �لنفط و�لغاز 

�جليولوجيني  جمعية  من  بتنظيم  �لعميقة«  �لبحرية  �ملياه  يف 

�أوتيل موفنبيك، بح�سور جيولوجيني  �الأمريكني »AAPG« يف 

�لنف�ط  قطاع  �إد�رة  وهيئة  عدة  �رشكات  من  و�خت�سا�سيني 

ومهتمني.

وقال: »لقد م�سح لبنان �أكرث من 70 يف �ملئة من مياهه �لبحرية، 

�الأبعاد،  �لثالثي  �مل�سح  �ألفًا و100 كلم مربع من   15 �أي حو�يل 

�الأمر  وتو�فرها؛  �ملكامن  تباعًا  تظهر  �لتي  بالتحليالت  وبد�أنا 

مبنطقة  حم�سورة  لي�ست  �ملكامن  هذه  �أن  ويوؤكد  ع 
ّ
ي�سج �لذي 

ويف  �لو�سط،  ويف  �جلنوب  ويف  �ل�سمال  يف  هي  �إمنا  معينة 

لي�ض  �سو�ئل  وجود  تبنّي  كما  �لعميقة؛  وغري  �لعميقة  �ملياه 

�أي�سًا يف  ع 
ّ
بات نفطية على وجه �ملياه مما ي�سج

ّ
فقط غاز ت�رش

�إن هذ�  بالنتيجة،  ��ساف:  و�لتجاري،  �ال�ستثماري  �ملو�سوعني 

يوؤمن  ب�سكل  �لبحرية  �لبلوكات  م 
ّ
نق�س باأن  لنا  �سمح  قد  �الأمر 

�لتنوع ويوؤمن لل�رشكات �لر�حة �ال�ستثمارية �ملطلوبة من جهة، 

�لت�سميات  يف  �ملرونة  لدينا  يكون  �أن  �سمح  �أخرى  جهة  ومن 

معرفتنا،  تطوير  على  �لقدرة  لدينا  فتكون  �لبلوكات  وباختيار 

ر يف 
ّ
�لبلوكات يف �ملرحلة �الأوىل؛ لنطو وعدم تلزمي �لكثري من 

�ملرحلة �لثانية �رشكتنا �لوطنية للنفط لت�سارك يف �ال�ستثمار�ت 

�لقدرة على �ال�ستفادة من هذه  �أخرية، يكون لدينا  ويف مرحلة 

�ملو�رد ب�سكل �أكرب، وكل ذلك من دون �أن نخ�رش �لوقت«.

ة جد�ً يف بد�يتها 
ّ
�أردف: »�إن �الأرقام �ملتو�جدة لدينا هي م�سجع

�أكان يف �ل�سمال بن�سبة 50 يف �ملئة بوجود TCF 15 يف �ملكمن 

�ل�سمايل، و TCF 15 يف �ملكمن �جلنوبي مع وجود �سو�ئل وِن�سب 

عة جد�ً«.
ّ
جناح عالية ت�سل �إىل 25 و30 يف �ملئة، وكلها �أمور م�سج

كما �أعلن با�سيل »�أن �خلطة �ملو�سوعة يف عملية �ملناق�سة لن 

تتوقف، وقد تبنّي تباعًا جدو�ها و�أهميتها وهي تعطي �أجوبة 

ومن  �للبناين،  �جلانب  من  كافة  �ملطروحة  �لت�ساوؤالت  على 

جانب �ل�رشكات، ولدينا �لكثري من �لوقت لندر�ض ونتعمق �سويًا 

بهذه �لعقود وبدفاتر �ل�رشوط، وبا�سرت�تيجية �لتلزمي �ملعتمدة 

ليكون باإمكاننا مع �ل�رشكات كافة �لدخول �إىل هذه �ملناق�سة 

بكل ثقة وطماأنينة وكل �الأجوبة متوفرة لالأ�سئلة �ملطروحة«.

باسيل: لبنان سيكون بلداً نفطيًا بامتياز

نّظمه  �لذي  �لعلمي  �ملوؤمتر  بحث 

من  �الجتماعي  �القت�سادي  »�لتجمع 

مع  بالتعاون   ،)SEAL( لبنان«  �أجل 

�لقدي�ض  جامعة  يف  �لهند�سة  كلية 

�لبديلة،  �لطاقة  فعالية  يو�سف، 

و�لعقبات �لتي حتول دون تبنيها.

بعنو�ن:  عقد  �لذي  �ملوؤمتر  و��ستهل 

»�لطاقة �لبديلة ومفاعيلها �القت�سادية 

�لتجمع  لرئي�ض  بكلمتني  �الجتماعية« 

كلية  وعميد  ريا�سي،  �لفرد  �لدكتور 

فادي  �لدكتور  �جلامعة  يف  �لهند�سة 

تكلم  �لذي  �الأول  �ملحور  وركز  جعاره. 

يف  و�خلبري  �جلامعة  رئي�ض  نائب  فيه 

وجدي  �لدكتور  �ملائية  �لطاقة  جمال 

م�رشوع  �إد�رة  جمل�ض  ورئي�ض  جنم، 

على  كتفاغو،  �سليم  �لدكتور  �لليطاين 

�لتي  و�لعقبات  �ملائية  �لطاقة  دور 

عر�ض  مت  كما  تبنيها،  دون  حتول 

�ملتو�فرة  �لدعم  و�سبل  �مل�ستجد�ت، 

عام  مدير  قبل  من  لبنان  م�رشف  يف 

�خلبري  �مل�رشف  يف  �ملالية  �لعمليات 

�القت�سادي �لدكتور يو�سف �خلليل. ويف 

ختام هذ� �ملحور عر�ض رئي�ض »�حتاد 

و�لزر�عة«  و�ل�سناعة  �لتجارة  غرف 

�لتي  للتحديات  موجز�  �سقري  حممد 

يو�جهها �لقطاع �خلا�ض، وحتدث �أي�سا 

عن كيفية تفعيل هذ� �لدور.

يف �ملحور �لثاين، عر�ض رئي�ض جمل�ض 

�مل�ساريع  عيتاين  نبيل  »�يد�ل«  �إد�رة 

�ملمكن  من  �لتي  و�ملتوجبات  �حلالية 

�لهيئات  عرب  �ملوؤ�س�سة  توفرها  �أن 

�خلبري  د 
ّ
وعد �ملذكور.  للقطاع  �لد�عمة 

�لفعالة  �ل�سبل  �سعاده  �نطو�ن  �ملايل 

على  للح�سول  �تباعها  ميكن  �لتي 

�لتمويل �لالزم من �أجل م�ساريع �لطاقة 

�لبديلة. 

�رشبل  �لدكتور  �لقانوين  �خلبري  و�أ�سار 

عون يف ختام �ملحور �لثاين، �إىل وجود 

�ملمكن  من  حاليا  مطبقة  غري  قو�نني 

بحث علمي في جامعة القديس يوسف: 

الطاقة البديلة ومفاعيلها االقتصادية
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�لعمل  حتفيز  �أجل  من  �الآفاق  تفتح  �أن 

و�النتاجية يف حقل �لطاقة. �أما �خلبري 

�فيدي�ض  �لنفايات  تدوير  �سوؤون  يف 

�لتقنيات  فا�ستعر�ض  ��سطنبوليان 

ت�ستفيد  �أن  �ملمكن  من  �لتي  �ملتطورة 

تاأمني  مع  و�مل�سانع  �لبلديات  منها 

�ل�سالمة  عامل  توفري  على  �لقدرة 

�لبيئية.

�ملفاعيل  على  �لثالث  �ملحور  ورّكز 

�القت�سادية مع �لدكتور مكرم بو ن�سار 

ت�سهم  �أن  ميكن  مقرتحات  قدم  �لذي 

يف حتفيز �لنمو. ومتثلت جمعية توفري 

�أما  �سهاب،  �سعيد  باملهند�ض  �لطاقة 

�للبناين  �ملركز  در�سها  �لتي  �مل�ساريع 

ر�ين  �ملهند�ض  ففّندها  �لطاقة،  حلفظ 

رئي�ض  عر�ض  �خلتام،  ويف  �الأ�سقر. 

�لدكتور  �لبيئية«  �ركن�سيال  »جمعية 

دومينيك �سالمة مقرتحات �جلمعية من 

�أجل �حلفاظ على �لبيئة. 

تخلل �ملوؤمتر ور�ض عمل من �أجل تفنيد 

ت�سهم  عمل  خطة  وتقدمي  �ملقرتحات، 

تنعك�ض  و��سرت�تيجية  روؤية  توفري  يف 

�القت�سادي  �ل�سعيدين  على  �يجابا 

يف  تتم  �أن  �أمل  على  و�الجتماعي 

وتبنيها  مناق�ستها  �لتالية  �ملرحلة 

�ملعنية  �لر�سمية  �ملر�جع  قبل  من 

و�ملخت�سة.

مي�سال  �لعماد  �جلمهورية  رئي�ض  تناول 

�لروماين  �القت�ساد  ووزير  �سليمان 

ز�ره  �لذي  فوزغانيان،  فاروجيان 

لدى  رومانيا  �سفري  بح�سور  وفد  مع 

�لتعاون  تعزيز  تانا�سي،  د�نيال  لبنان 

�لبلدي��ن،  بني  و�لتبادل  �القت�سادي 

بني  عقدت  �لتي  لالت��فاقات  �إنف��اذ�ً 

�جلانبني خالل زيارة �سلي��مان رومانيا 

�لروماين  �لوزير  ونقل  �ملا�سي.  �ل�عام 

حر�ض بالده على »دعم لبنان يف �ستى 

�ملجاالت«.

�القت�ساد  وزير  بحث  مت�سل،  �سياق  يف 

مرو�ن  �لدولة  وزير  بالوكالة  و�لتجارة 

�لروماين،  �لوزير  مع  �أم�ض،  �لدين  خري 

�لبلدين،  بني  �القت�سادية  �لعالقات  يف 

بالفائدة  يعود  مبا  تفعيلها  و�رشورة 

�لتبادل  جلهة  وال�سيما  �لبلدين،  على 

�ال�ستثماري وتفاعل �لقطاع �خلا�ض يف 

فيه  ملا  بينهما  ما  يف  للتن�سيق  �لبلدين 

�مل�سلحة �مل�سرتكة.

و�أكد �لوزير �لروماين �أن رومانيا »تبدي 

�للبنانية  �ملنتجات  ببع�ض  �هتماما 

�أن لبنان  كالزيت و�لزيتون، وهي تعترب 

و�لدول  �الأو�سط  لل�رشق  �أ�سا�سي  مدخل 

�لرومانيني  �أن  �إىل  م�سري�  �لعربية«، 

�لبنى  حت�سني  يف  باال�ستثمار  »يهتمون 

�لتحتية يف �ملر�فئ نظر� للخربة �لو��سعة 

هناك  �أن  كما  �ملجال،  هذ�  يف  لهم 

و�لتنقيب  �لنفطي  �لقطاع  يف  �هتمامًا 

قطاع  ويف  لبنان،  يف  و�لغاز  �لنفط  عن 

�لتاأمني و�لتدريب«.

رجال  �إىل  دعوة  �لروماين  �لوزير  ووجه 

رومانيا،  لزيارة  �للبنانيني  �الأعمال 

و�مل�ساركة يف �ليوم �للبناين �لذي �سيقام 

�أن  خ�سو�سا  �ملقبل،  �أيلول  نهاية  يف 

�لدخول  تاأ�سري�ت  ملنح  ت�سهيال  هناك 

حت�سني  نحو  مبادرة  وهي  رومانيا،  �إىل 

�لعالقات بني لبنان ورومانيا.

على  �لروماين  �لوزير  �لدين  خري  و�سكر 

»م�ساهمة رومانيا يف م�ساعدة �لالجئني 

�ل�سوريني«، متمنيا »��ستمر�ر �لتعاون ملا 

فيه م�سلحة �لبلدين«.

  رومانيا مهتمة للزيت اللبناني 
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�للبنانيني  �العمال  رجال  جتمع  �طلق 

�حتفالية  يف  ن�ساطاته  �الوكر�نيني   �

يف  �الوكر�ين  �ل�سفري  �قامها  ��ستقبال 

لبنان فلودميري كوفال يف مقر �ل�سفارة 

� بعبد�. 

�القت�ساد  وزير  �الحتفال  ح�رش 

�لثقافة  وزير  نحا�ض،  نقوال  و�لتجارة 

غابي ليون وح�سد من روؤ�ساء �لهيئات 

و�لنقابات �القت�سادية ونو�ب �سابقني 

�فر�م  ربيع  �لتجمع  ورئي�ض  وحاليني 

و�ع�ساء �لهيئة �الد�رية.

باحل�سور  �الوكر�ين  �ل�سفري  ورحب 

�العمال  رجال  جتمع  باطالق 

�ىل  و��سار  �الوكر�نيني.   � �للبنانيني 

�للبنانية  �الوكر�نية  �لعالقات  �ن 

�لدبلوما�سية متتاز بعالقات �قت�سادية 

و�سد�قة،  م�سرتك  تفاهم  على  ترتكز 

كما تبني �الح�ساء�ت �الوكر�نية خالل 

حجم  كان  �ملا�سية  �لع�رش  �ل�سنو�ت 

بحدود  �لبلدين  بني  �لتجاري  �لتبادل 

 2012 �لعام  ويف  دوالر،  مليون   60
دوالر  مليار   1.5 �ىل  �لرقم  هذ�  و�سل 

و��ساف:  مرة.  ع�رشين  ت�ساعف  �ي 

بني  �لوثيق  للتعاون  نتيجة  ذلك  جاء 

�لبلدين على �مل�ستوى �حلكومي.

ربيع  �لتجمع  رئي�ض  �أعلن  جهته،  من 

لهذ�  رئي�ض  �ول  يكون  باأن  فخره  عن 

 2008 عام  تاأ�سي�سه  مت  �لذي  �لتجمع 

عندما طرح �حد موؤ�س�سيه �سمري طويله 

فكرة �ن�سائه وقد �ب�رش �لنور قانونيُا 

تاريخ   1656 رقم  وخرب  علم  مبوجب 

�جلريدة  يف  ون�رش   2012 �يلول   27

�لر�سمية عدد 41.

�لفر�ض  عن  حديثه  �فر�م  وتابع 

�أنها  خ�سو�سا  �ملتاحة  �ال�ستثمارية 

�ل�رشق  ورو�سيا  �وروبا  بني  بلد  �كرب 

للت�سدير  هام  جغر�يف  موقع  ولها 

منظمة  يف  ع�سو  وهي  و�ال�ستثمار�ت 

�لتجارة �لعاملية ولها �تفاقات جتارية 

مع بلد�ن عدة ومن �سمنها لبنان. 

اطالق تجمع رجال األعمال اللبنانيين األوكرانيين
افرام: االستثمارات متاحة في أوكرانيا في شتى القطاعات 

سنو: مهمتنا تنظيم العالقات بين اللبنانيين واألوكرانيين

افرام يسلم الدرع للسفير األوكراني

الوزير نقوال نحاس السفير األوكراني فلوديمير كوفالربيع افرام
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�الد�رية  �لهيئة  ��سماء  عن  �فر�م  و�علن 

�ر�سالن  رئي�سا،  �فر�م  ربيع  للتجمع: 

�مينا  �جلميل  ن�سيب  عاما،  �مينا  �سنو 

�خلليل  وكرمي  طويلة  �سمري  لل�سندوق، 

�ع�ساء م�ست�سارين .

ثم �سلم رئي�ض �لتجمع ربيع �فر�م دروعا 

�القت�ساد  وزير  من  كل  �ىل  تقديرية 

و�لتجارة نقوال نحا�ض، �ل�سفري �الوكر�ين 

�سمري طويلة وغازي   ، فلودميري كوفال 

قريطم .

�أر�سالن  للتجمع  �لعام  �المني  وحتدث 

�سنو �لذي �أكد على �همية تعزيز �لعالقات 

لبنان  بني  �لتبادلية  �القت�سادية 

�وكر�نيا  به  تتمتع  ملا  نظر�  و�وكر�نيا 

من  باعتبارها  لال�ستثمار  فر�ض  من 

�ولية  مو�د  فيها  تتوفر  �لتي  �لبلد�ن 

عديدة زر�عية وطبيعية ومعدنية.

و��سار �سنو �ىل �ن جتمع رجال �العمال 

�للبنانيني �الوكر�نيني يعمل على تنظيم 

�العمال  رجال  بني  و�لرو�بط  �لعالقات 

�الوكر�نيني،  ونظر�ئهم  �للبنانيني 

�لتجمع  �ىل  لالنت�ساب  �للبنانيني  د�عيا 

يقدمها  �لتي  �لت�سهيالت  لال�ستفادة من 

�ىل �ع�سائه.

من اليسار غابي تامر، الوزير نحاس، جاك صراف ، الزميل فارس سعد

جانب من الحضور

اعضاء نقابة تجار مال القبان

جو عيسى الخوري، السفير األوكراني فلوديمير كوفال، وزير االقتصاد نقوال نحاس، نعمت افرام، ربيع افرام، 
ارسالن سنو، سمير طويلة

اعضاء مجلس ادارة التجمع عبد الكريم الخليل، ارسالن سنو، السفير االوكراني، الوزير نقوال نحاس، ربيع 
افرام، سمير طويلة، نسيب الجميل

ارسالن سنو، محمد رضا سنو، نبيل فهد، د. إيلي يشوعي، ناجي مزنر
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 »زيورخ للتأمين«: 
القطاع في الشرق األوسط هو األدنى

و�سمال  �الأو�سط  �ل�رشق  منطقة  يف  ودوره  »�لتاأمني  تقرير  �أكد 

�أفريقيا« �لذي �أ�سدرته »جمموعة زيورخ للتاأمني« �أثناء فعاليات 

�ملنتدى �القت�سادي �لعاملي حول �ل�رشق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا 

�لذي �نعقد يف �الأردن بني 24 و26 �يار 2013، �أهمية �لدور �لذي 

فر�ض  وتوفري  �لتنموية  �جلهود  دعم  يف  �لتاأمني  قطاع  يوؤديه 

�لعمل وتعزيز �لتبادل �لتجاري يف خمتلف �أرجاء �ملنطقة. 

�ل�رشق  منطقة  �أحرزته  �لذي  �لكبري  �لتقدم  من  �لرغم  وعلى 

معدالت  �أن  �إال  �ملن�رشم،  �لعقد  خالل  �إفريقيا  و�سمال  �الأو�سط 

على  �الأدنى  بني  من  تعد  الأ�سو�قها  �لتاأمينية  �خلدمات  �خرت�ق 

م�ستوى �لعامل؛ مما يعني باأن �ملجال و��سع �أمام قطاع �لتاأمني 

ال�ستغالل �لفر�ض �ملتاحة يف �أ�سو�ق �ملنطقة وحتقيق منو كبري. 

وبهذ�، ميكن لقطاع �لتاأمني �أن ي�سهم يف �إحد�ث حتول جذري يف 

�قت�ساد منطقة �ل�رشق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا، ي�سهم يف جمابهة 

�لتحديات �القت�سادية و�الجتماعية �لعديدة �لتي تو�جهها، مبا 

�أنظمتها  وحتديث  تنويع  على  �ملنطقة  دول  م�ساعدة  ذلك  يف 

�القت�سادية وتوفري فر�ض �لعمل ل�سبابها. 

ح�سلو�  �لتي  �أ�سولهم  حماية  و�لعائالت  لالأفر�د  �لتاأمني  يتيح 

لكافة  �القت�سادي  �ال�ستقر�ر  وحتقيق  �لدوؤوب،  بالعمل  عليها 

�رش�ئح �ملجتمع. 

ي�ساهم مزودو خدمات �لتاأمني يف دفع عجلة �لتنمية �القت�سادية 

عرب توفري �إمكانية نقل �ملخاطر وت�سهيل تكوين روؤو�ض �الأمو�ل. 

يقدم �لتاأمني �لغطاء �ل�رشوري لقطاع �الأعمال �لذي ي�سهم يف 

حتفيز �لتجارة و�لن�ساط �القت�سادي.

ي�سهم �لتاأمني يف حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة ملختلف �لقطاعات 

�لتجاري  للن�ساط  �لتاأميني  �لغطاء  تقدمي  عرب  �القت�سادية، 

و�ال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�رشة. 

ويف هذ� �ل�سياق قال �لرئي�ض �لتنفيذي ملجموعة زيورخ للتاأمني 

»غالبًا  مرييد  �سعد  و�إفريقيا  �الأو�سط  �ل�رشق  منطقة  يف  �لعام 

مايكون هناك فهم خاطئ �أو تقليل من �أهمية �لدور �لذي ميكن 

يدعم  حيث  �لنا�سئة،  �القت�ساد�ت  دعم  يف  يوؤديه  �أن  للتاأمني 

�رشيعة  �لبلد�ن  يف  �القت�سادية  �لتنمية  م�سرية  �لتاأمني  قطاع 

ي�سهم يف �ملحافظة على  �لزخم، كما  من  �لنمو ومينحها مزيد�ً 

�لن�ساط  دعائم  بناء  و�إعادة  �ملعي�سة من خالل حماية  م�ستوى 

عن  �لناجتة  كتلك  متوقعة،  غري  خ�سائر  تكبد  بعد  �القت�سادي 

�لكو�رث �لطبيعية على �سبيل �ملثال«. 

دور قطاع التأمين 
يوؤدي قطاع �لتاأمني ثالث وظائف �قت�سادية رئي�سية هي: 

روؤو�ض  جتميع  خالل  ومن  �ملال،  ر�أ�ض  وتكوين  �ملخاطر،  نقل 

يقدم  �ملال،  ر�أ�ض  �سوق  يف  ��ستثمارها  يعاد  طائلة  �أمو�ل 

مزودو خدمات �لتاأمني بيئة مثالية لتكوين ر�أ�ض �ملال لتمويل 

�ال�ستثمار�ت على �ملدى �لبعيد. 

�لوظائف  هذه  خالل  ومن 

�لتاأمني  قطاع  ي�سهم  �لثالث، 

وحتفيز  �الزدهار  حتقيق  يف 

وحماية  �القت�سادي  �لن�ساط 

ودعم �لطبقة �لو�سطى �ملتنامية 

و�سمال  �الأو�سط  �ل�رشق  يف 

�أفريقيا. 

حضور قطاع التأمين 
بالرغم مما تقدم، ال تز�ل منطقة 

�أفريقيا  و�سمال  �الأو�سط  �ل�رشق 

من �الأ�سو�ق ذ�ت معدالت �الخرت�ق �الأدنى عامليًا بالن�سبة لقطاع 

�لتاأمني، حيث ال يتجاوز متو�سط معدل �خرت�ق قطاع �لتاأمني يف 

�ل�سوق �الإقليمية 1.5  %، و�لذي يعترب �أقل باأربع مر�ت من معدل 

�الخرت�ق يف �سنغافورة وبثماين مر�ت من �ململكة �ملتحدة. 

وعلى خلفية هذه �حلقائق، يتبني لنا باأن تعزيز �خرت�ق قطاع 

�سي�سهم  �أفريقيا  �الأو�سط و�سمال  �ل�رشق  الأ�سو�ق منطقة  �لتاأمني 

�إىل حد كبري يف �لدفع بعجلة �لتقدم �القت�سادي �مل�ستمر بخطى 

مت�سارعة. 

مقومات النمو
من  حتد  �لتي  و�لتنظيمية  �ل�سوقية  �لتحديات  جمابهة  وتتطلب 

منو قطاع �لتاأمني يف �ملنطقة ت�سافر �جلهود �ملبذولة من قبل 

و�ملعنيني  و�لت�رشيعية  �لتنظيمية  و�لهيئات  �ل�سيا�سات  �سناع 

ب�سوق �لتاأمني على �مل�ستوى �الإقليمي، مبا يت�سمن:

�ملالية  �ملعارف  يف  عام  نق�ض  هنالك   - �ملالية  �لثقافة  ن�رش 

وفو�ئدها.  �لتاأمينية  باملنتجات  �لوعي  من  متدن  وم�ستوى 

��لثقافة �ملالية �مر� �رشوريا لتخطي هذه �لعقبة،  ويعترب ن�رش 

مبا ي�ستدعي تعزيز �لتعاون بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ض بهدف 

رفع م�ستوى �لوعي.

سعد ميريد
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كميل  بولفار  �حلدث  منطقة  �سهدت 

�سمعان-  غالريي  تقاطع  �سمعون- 

»قاروط  �لتجاري  �ملركز  �فتتاح 

رئي�ض  برعاية    )karout mall( مول« 

بلدية �حلدث جورج عون ويف ح�سور 

وتغطية  �ملنطقة  وجتار  ونو�ب  وزر�ء 

�إعالمية.

ع �لتجاري على م�ساحة 35 
ّ
 �ملجم

ّ
ميتد

 150 من  �أكرث  وي�سم  مربع،  مرت  �ألف 

�ألف   20 مهياأ ال�ستقبال  موظفًا،  وهو 

�سخ�ض لغاية �ليوم، وي�ستعد ال�ستقبال 

و�لزو�ر  �ملوظفني  من  �أكرب  �أعد�د 

�ملركز  ويتاألف  �ملقبلة.  �ال�سهر  خالل 

�لتجاري من 10 طو�بق، 4 منها مو�قف 

ل�سوبرماركت  وطابقان  لل�سيار�ت، 

 Karout�ل تطوير  وهي   »Teska«

Grand Store.  وحتوي تي�سكا �أكرث من 
200 �ألف منتوج و�أك�س�سو�ر ذ�ت نوعية 
مناف�سة  باأ�سعار  تتميز  وجديدة  جيدة 

وت�سمل  �ل�سوق.  يف  �ملطروحة  لتلك 

عد�  ما  �الأق�سام  كل  �ل�سوبرماركت 

ق�سمي �الأطعمة و�الألب�سة. كما يت�سمن 

وعدد  مطاعم  �سل�سلة  مول«  »قاروط 

�ملفرو�سات،  �اللكرتونيات،  حمال  من 

�ملجوهر�ت، م�ستح�رش�ت �لتجميل ،�ل�

�أاللعاب، �حللويات. كما يت�سمن   ،Spa
كما  و�أحذية.  �ألب�سة  وحمال  مكتبة، 

�الأطفال  لن�ساطات  م�ساحة  خ�س�ست 

لالحتفال  ومكان  �ألعاب  من  �ملختلفة 

مول  قاروط  ويتميز  �مليالد.  باأعياد 

�لتي   7D ب�سيغة  �سينمائية  ب�سالة 

تقدم جتربة م�ساهدة فريدة.

افتتاح »قاروط مول« في الحدث

 خطوبة 
منال وعلي 

وال�شعادة،  الفرح  من  جو  يف 

واالأقارب،  االأهل  ومب�شاركة 

واالأ�شدقاء، متت  الزمالء  وبح�شور 

على  طالب  منال  الزميلة  خطوبة 

علي بّداح.

اأ�رصة »ال�شناعة واالقت�شاد« تتقدم 

باأحر التهاين واأجمل التربيكات اإىل 

التوفيق  لهما  وتتمنى  العرو�شني، 

يف م�شعاهم. 

األف مربوك اخلطوبة
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�صركات

�ل�رشق  طري�ن  �د�رة  »جمل�ض  رئي�ض  �كد 

»�ل�رشكة  �ن  �حلوت  حممد  �الو�سط« 

 
ّ
�لتي مير �ل�سعبة  �لظروف  كل  رغم  وعلى 

�لتي  �جلميلة  �سورته  تعك�ض  لبنان  بها 

و�خلليجيون  و�لعرب  �للبنانيون  ها 
ّ
يحب

و�الأوروبيون وغريهم«، معلنًا �ن »جمل�ض 

�مل�ساهم  ثقة  بف�سل  م�ستمر  �ل�رشكة  �د�رة 

�سالمة  ريا�ض  وحاكمه  لبنان،  م�رشف 

�لذي هو كنز للبنان وعنو�ن �لثقة به«.

و�كد �حلوت خالل ��ستقباله وفد�ً من نقابة 

حمرري �ل�سحافة �للبنانية برئا�سة �لنقيب 

�إليا�ض عون �ن »من �هم �الإجناز�ت �جلديدة 

�لدولة  قّدمت  �لذي  �لتدريب  مركز  لل�رشكة 

الإجنازه،  �لالزمة  �لت�سهيالت  �للبنانية 

�لعري�سي.  غازي  �لنقل  وزير  خ�سو�سًا 

متلكها  �ر�ض  على  د 
ّ
�سي �لذي  و�ملركز 

�لطيارين  لتدريب  مركز�ً  �سيكون  �ل�رشكة، 

و�مل�سيفني و�ملهند�سني و�ملوظفني«...

و�ذ ��سار �ىل �لعر�قيل �لتي تو�جه �ل�رشكة، 

يف  و�سلت  �ملرت�كمة  »�خل�سائر  قال 

دوالر،  مليون   700 من  �كرث  �إىل  �ملا�سي 

�ملبلغ  معظم  ��سرتددنا  لقد  وتقريبًا 

و�سعها  �إ�سالحية  خطة  بف�سل  �ملذكور، 

وريا�ض  �حلريري  رفيق  �لرئي�ض  ودعمها 

�سيا�سي  الأي  �نحياز  �أي  ر�ف�سا  �سالمة«، 

�سلبًا  �سينعك�ض  طرف  الأي  �إنحيازي  »الأن 

مثل  هي  �ل�رشكة  ها. 
ّ
ومنو �ل�رشكة  على 

�ل�رشكة  »�ن  موؤكد�  �جلميع«.  ت�سم  لبنان 

لبنان  يف  �لر�هنة  باالأو�ساع  تتاأثر 

�ل�رشكات  وجمموع  و�رباحها  و�ملنطقة، 

�لتابعة لها خالل �ل�سنو�ت �لثالث �الأخرية 

ففي  �ملئة،  يف  خم�سني  نحو  �نخف�ست 

 115 �ل�رشكة  �رباح  بلغت   2009 �لعام 

�إىل   2012 �لعام  و�نخف�ست  دوالر  مليون 

58 مليون دوالر«.
باملئة  �ل�40  يفوق  »�نخفا�ض  �ىل  و��سار 

دول  من  �الإعمال  رجال  درجة  حركة  يف 

عدد  بزيادة  به  ي�ستعا�ض  وهذ�  �خلليج، 

�ل�سوريني على بع�ض �خلطوط  �مل�سافرين 

زيادة  ولكن  و�الأردن،  وتركيا  م�رش  مثل 

�ل�سوريني  �إخو�ننا  عند  �مل�سافرين  عدد 

�لنق�ض  �لطرق  من  بطريقة  وال  يعو�ض  ال 

رجال  درجة  �إير�د�ت  يف  ح�سل  �لذي 

�الأعمال من �خلليج �لعربي«. و�أو�سح �ننا 

�لوحيدين  ول�سنا  �ل�سورية  �الأجو�ء  »نعرب 

باالتفاق  �تخاذه  مّت  �لقر�ر  هذ�  ذلك،  يف 

ووزير  و�حلكومة  �جلمهورية  رئي�سي  مع 

�لتقييم  �إجر�ء  �الأ�سغال �لعامة و�لنقل بعد 

�الأمني من قبل �إد�رة �ل�رشكة باالتفاق مع 

�ملرجعيات �ل�سيا�سية �للبنانية وبعد �إجر�ء 

تقييم �مني للمخاطر مع �رشكات �لتاأمني 

تقييم  يف  خمت�سة  دو�ئر  لديها  �لتي 

�ملخاطر و�لتي هي غري معنية بال�سيا�سة 

�خل�سائر  لتكبّد  م�ستعدة  غري  �نها  كما 

ي 
ّ
يلب خط  »هناك  �ن  و�علن  �ملالية«. 

طموحات �للبنانيني نحن يف �سدد فتحه 

�رمينيا  �ملقبل هو خط يريفان يف  �ل�سهر 

�الأرمينية،  »�إيرمافيا«  �رشكة  �إفال�ض  بعد 

تبذل  مل  �الأفريقية،  للخطوط  وبالن�سبة 

�جلهود �ملطلوبة لتعديل �ي �تفاق يف هذه 

�ل�سود�ن«.  با�ستثناء  ة، 
ّ
�الفريقي �لبلد�ن 

�و�سح �حلوت �ن »��سعارنا لي�ست باهظة، 

تاأتي  طري�ن  �رشكة   50 تناف�ض  و�رشكتنا 

طائر�تنا  يختار  ال  و�مل�سافر  لبنان،  �إىل 

�إي�ست« بل للخدمة �لتي  الأنه يحب »ميدل 

تقدمها والأ�سعارها �ملنا�سبة«.

 أرباح »الميدل ايست« انخفضت
 50  % خالل 3 سنوات

الحوت: حركة رجال األعمال 
الخليجيين تراجعت 40  %

محمد الحوت
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�أكد وزير �الت�ساالت نقوال �سحناوي، خالل موؤمتر �سحايف، �أعلنت 

خالله �رشكة »تات�ض« �إمكانية ��ستفادة م�سرتكيها من نظام �لفوترة 

ت�سجع  »تات�ض  �أن  »�أنغامي«،  تطبيق  مع  بالتعاون  �خللوي،  عرب 

�للبنانيني،  و�ملبدعني  �ملحلية  �لتطبيقات  متاجر  مع  بالتعاون 

جني �جلامعيني �جلدد على خو�ض غمار هذ� �ملجال«.
ّ
�ملتخر

�أدركت  »�ل�رشكة  �أن  خاطر  ندمي  ل�»تات�ض«  �لتجاري  �ملدير  ور�أى 

�أهمية �لتطبيقات يف عامل �الت�ساالت �لع�رشي، وقد با�رشت بتنفيذ 

وهي:  حماور،   4 �سملت  �ل�سعيد  هذ�  على  متكاملة  �إ�سرت�تيجية 

تطبيق تات�ض �خللوي ومتجر �لتطبيقات ونظام �لفوترة عرب �خللوي 

ومن�سة تات�ض �ل�سحابية«. و�أ�سار �إىل �أن »نظام �لفوترة يطلق للمرة 

�لتطبيقات من دون  ر�سوم  للم�سرتك دفع  لبنان ويتيح  �الأوىل يف 

�أن  �إىل  �لبطاقات �الئتمانية«، الفتًا �النتباه  ��ستخد�م  �إىل  �حلاجة 

�ملليوين  �ال�ستفادة من  وتطبيق  فكرة  لكل �ساحب  يوؤمن  »�لنظام 

م�سرتك يف �سبكة تات�ض لبيع منتجه«.

ومن جهته �عترب ممثل »�أنغامي« �إيدي مارون، �أن »هذ� �لتطبيق هو 

�أكرب م�رشوع نفذ يف هذ� �ملجال، من حيث �جناز �الأطر �لقانونية 

»تات�ض  �أن  �إىل  �النتباه  ولفت  �لفكرية«.  �مللكية  حقوق  وتثبيت 

بطريقة  �لتطبيق  ر�سوم  دفع  على  �مل�سرتكني  م�ساعدة  يف  ت�ساهم 

مب�سطة وعرب نقرة زر و�حد«.

مليوين  من  الأكرث  ي�سمح  »�أنغامي«  تطبيق  �أن  �إىل  �الإ�سارة  وجتدر 

و�ال�ستماع  �لذكية  هو�تفهم  على  �الأغاين  حتميل  حاليًا  م�ستخدم 

على  �مل�سرتك  على  �ملتوجبة  �لتطبيقات  ر�سوم  وت�ساف  �إليها. 

�ل�سهري  �لر�سيد  من  وحت�سم  �لثابتة  للخطوط  �ل�سهرية  �لفاتورة 

للخطوط �ملدفوعة �سلفًا.

»تاتش« تطلق نظام الفوترة للمرة األولى

»سعد وطراد« تكشف النقاب عن جاكوار F-TYPE األلمنيوم 

ك�سفت �رشكة �سعد وطر�د، �لوكيل �لر�سمي ملركبات جاكو�ر 

�ل�سيار�ت  بت�سنيع  �ملخت�سة  جاكو�ر  و�رشكة  لبنان،  يف 

�لفاخرة، عن �سيارة جاكو�ر F-TYPE، �أحد �أكرث �ملوديالت 

لدى �ل�رشكة ترقبًا على �الإطالق، وذلك يف بريوت. تتو�فر هذه 

�ل�سيارة حاليًا �سالة عر�ض �ل�رشكة، �إىل جانب كامل ت�سكيلة 

.XJو XFو XK موديالت جاكو�ر لعام 2013 مبا يف ذلك

�حتفال  خالل   F-TYPE جاكو�ر  عن  �لنقاب  ك�سف  ومت 

بع�ض  وح�رشه  وطر�د،  �سعد  عر�ض  �سالة  يف  �أقيم  خا�ض 

�أهم �سخ�سيات �ملجتمع باالإ�سافة �إىل بع�ض عمالء جاكو�ر 

وجمموعة خمتارة من و�سائل �العالم.

وتعترب جاكو�ر F-TYPE �متد�د�ً ل�ساللة �ل�سيار�ت �لريا�سية 

ومتيز�ً  �إثارة  و�أكرثها  �ل�سيار�ت  �أجمل  من  عدد�ً  ت�سم  �لتي 

�لعريق  �ل�رشكة  �إرث  �إىل  عودة  ميثل  ما  وهو  �الإطالق،  على 

يف جمال �إنتاج �ل�سيار�ت �لريا�سية �لقابلة للك�سف مبقعدين، 

مع �لرتكيز على �الأد�ء وخفة �حلركة و�لتفاعل مع �ل�سائق.

�لعام  و�ملدير  �لرئي�ض  �ل�سيد مي�سال طر�د،  �أفاد  ومن جهته 

– �لوكيل �حل�رشي لعالمة جاكو�ر يف  ل�رشكة �سعد وطر�د 

لبنان: »ن�سهد �ليوم ك�سف �لنقاب عن �سيارة ريا�سية �أخرى 

من  م�سبوق  غري   
ً

م�ستوى ومتّثل   E-TYPE �سيارة  تخلف 

�جلمال و�الأد�ء �لقوي �أال وهي �سيارة F-TYPE. هذه �ملركبة 

هي من دون �سك �سيارة ريا�سية ر�ئعة بكل �ملقايي�ض وهي 

يف  وجناحها  جاكو�ر  ل�رشكة  دة 
ّ
�ملتجد �لقدر�ت  تعك�ض 

مو�كبة �لتغري�ت يف جمال تقدمي �لت�سميم �لع�رشي و�الأد�ء 

ببذل  نلتزم  وطر�د  �سعد  ولدى  �رشيعة.  ل�سيارة  �لريا�سي 

ز �لتي منّثلها من خالل 
ّ
كامل جهودنا للتم�سك مبعايري �لتمي

عالمات جتارية عريقة مثل جاكو�ر.«

ملنطقة  �لعام  �ملدير  كوجلن،  روبن  �ل�سيد  قال  جانبه،  من 

غني  ريا�سي  برت�ٍث  جاكو�ر  �رشكة  »تتمتع  �الأو�سط:  �ل�رشق 

ميتد عرب 75 عامًا، وتعترب �سيارة F-TYPE �لتج�سيد �ملثايل 

لهذ� �لرت�ث. ومل يتم ت�سميم هذه �ل�سيارة لتكون كغريها من 

�ل�سيار�ت �لريا�سية، بل مت ت�سنيعها ك�سيارة جاكو�ر ريا�سية 

من  و�الأهم  ية، 
ّ
�حل�س وقدرتها  وقوتها  �لفائقة  بدقتها  تتميز 

�ليوم  �أكون هنا  �أن  ين جد�ً 
ّ
وي�رش باحلياة.  لتبدو مفعمًة  ذلك 

الإطالق �أحدث ع�سو �سمن عائلة جاكو�ر يف بريوت«.
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�صركات

�سم��ن ن�ساطاته��ا يف لبنان، نظم��ت �رشكة »خدم��ات تكنولوجيا 

�سة يف توفري �خلدمات 
ّ

�الإن�س��اء�ت �ملتط��ورة« )ACTS(، �ملتخ�س

�ال�ست�ساري��ة يف جم��ال مو�د �لبناء و�لهند�س��ة �جليوتقنية، موؤخر�ً 

معر���ض »�ل���رشق �الأو�س��ط للخر�سانة« 2013 يف فن��دق  موفنبيك 

بلبن��ان، بالتع��اون مع »معه��د �خلر�سانة �الأمريك��ي، فرع لبنان« 

)ACI Lebanon Chapter(. وقد رّكز �ملوؤمتر يف ن�سخته لهذ� �لعام 
على منو خر�سانة �الإن�ساء�ت �إقليميًا، و�الهتمام بقطاع �الإن�ساء�ت 

يف لبن��ان وما ميتاز به من مرونة، حي��ث ي�سهد منو�ً قويًا يتز�من 

م��ع ظه��ور �جتاه��ات �إيجابية تتمث��ل يف �لطلب ب�س��كل كبري على 

�الأبر�ج �ل�ساهقة، و�الهتمام يف �الآن ذ�ته مب�ستوى �جلودة. 

دي �خلر�سانة 
ّ
و�سكل �ملوؤمتر من�سة للم�ست�سارين و�ملقاولني ومور

وم��و�د �لبن��اء ملناق�س��ة �أح��دث �لتقني��ات �خلا�س��ة باخلر�سانة؛ 

وذ�تي��ة  �لعالي��ة،  و�لق��وة  �الأد�ء  ذ�ت  كاخلر�سان��ات  وب�سمنه��ا 

�لت�سوية، وتقني��ات �الإ�سمنت، باالإ�سافة �إىل �لتقنيات ذ�ت �ل�سلة 

بخر�سانة �لبناء �لقوية، �لقابلة لل�سخ  على م�ستويات مرتفعة.

وم��ن بني �أبرز فعاليات �ملوؤمتر �إع��الن �ن�سمام لبنان �ىل �إحتاد 

�خلر�سان��ة �لدويل، وه��ي موؤ�س�سة عاملية مقرها يف �سوي�رش� تهتم 

بتطوير مو��سفات �الإن�ساء�ت �خلر�سانية. 

وح��ول ذلك، ق��ال �ملهند�ض خالد عو�ض، رئي���ض �رشكة »خدمات 

تكنولوجي��ا �الإن�س��اء�ت �ملتط��ورة«، ورئي���ض جمعي��ة �خلر�سانة 

�للبنانية- فرع معهد �خلر�سانة �الأمريكي يف لبنان: »لقد �سجعنا 

�لنج��اح �لكبري �لذي حّققه موؤمتر »�ل�رشق �الأو�سط للخر�سانة« يف 

ن�سخت��ه للع��ام 2011، على جتدي��د �لتعاون بينن��ا وبني �جلمعية 

�لبناني��ة للباط��ون- فرع معه��د �خلر�سانة �الأمريك��ي يف تنظيم 

�ملوؤمتر هذ� �لعام �أي�سَا. 

و�أ�س��اف قائاًل: »لقد �سهدنا زيادة م�سطردة يف �أ�سعار �الأر��سي، 

وبخا�س��ة يف ب��ريوت و�ملدن �للبناني��ة �الأخرى نتيج��ة للزيادة 

�ل�سكاني��ة �لتي �أدت لزيادة �لطلب على �الأبر�ج �ل�ساهقة. ويفر�ض 

ما يف �سناعة �خلر�سانة 
ّ
هذ� �الأمر حتديات جديدة يف لبنان، ال �سي

�لتي يتحتم عليها �نتهاج �أ�ساليب تكنولوجية �أكرث تطور�ً.

مؤتمر »الشرق األوسط للخرسانة«
يسلط الضوء على قطاع اإلنشاءات اللبناني
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م�صارف

تكريم سالمة »أفضل حاكم عربي«
م »�الحتاد �لدويل للم�رشفيني �لعرب« 

ّ
كر

�سالمة  ريا�ض  لبنان  م�رشف  حاكم 

الختياره »�أف�سل حاكم بنك مركزي عربي 

حفل  يف  وذلك   ،»2013  –  2012 للعام 

ع�ساء �الحتاد �ل�سنوي �لذي �أقامه برعاية 

ميقاتي  جنيب  �مل�ستقيل  �حلكومة  رئي�ض 

يف فندق فيني�سيا، وم�ساركة وزير �لدولة 

عدنان  �ل�سابق  �لوزير  �لدين،  خري  مرو�ن 

�لق�سار، نائبي حاكم م�رشف لبنان ر�ئد 

�ساموئيليان،  وهاروتيون  �لدين  �رشف 

وقادة �مل�سارف �للبنانية و�أع�ساء �للجنة 

�لعربية:  �مل�سارف  الحتاد  �لتنفيذية 

كاظم  )تون�ض(،  �سعد  بن  �حلبيب  حممد 

)ليبيا(،  بيوك  م�سطفى  )�لعر�ق(،  ن�سور 

دروي�ض  بن  حيدر  بن  عدنان  �لدكتور 

مان(، و�حلن�سي ولد حممد �سالح 
ُ
)�سلطنة ع

)موريتانيا(، و�أمني عام »�حتاد �مل�سارف 

للم�رشفيني  �لدويل  و«�الحتاد  �لعربية« 

�لعرب« و�سام ح�سن فتوح. 

رئي�ض  �الحتاد،  رئي�ض  �أ�سار  �حلفل،  يف 

�لدكتور  لبنان«  م�سارف  »جمعية 

باحل�سور،  ترحيبه  بعد  طربيه  جوزيف 

�إىل �أنه »ال بد �أن تو�كب �مل�سارف �لعربية 

�إىل  �لعودة  مرحلة  �لنقدية،  و�ل�سلطات 

�ال�ستقر�ر، �إذ لن يقوم ��ستقر�ر �قت�سادي 

على  �إال  �زدهار،  بعده  ومن  و�جتماعي، 

�أكتاف هوؤالء«.

يف  »�الحتاد،  �أن  �إىل  �النتباه  ولفت 

�لعربي  �ملجتمع  ي�سارك  �لتكرمي  هذ� 

هذه  يف  �الأ�سو�ء،  بت�سليط  و�لدويل 

لبنان  يجتازها  �لتي  �ل�سعبة  �لظروف 

�أد�ر  �لتي  �لقيادية  �مليز�ت  على  حاليًا، 

ع�رشين  منذ  �لنقدية  �ل�سلطة  �سالمة  بها 

عامًا متو��سال. فهو بهذه �الأقدمية، عميد 

حّكام �لبنوك �ملركزية«.

�سيا�سة  »�ختار  �سالمة  �أن  و�أو�سح 

وقف  يف  وجنح  �لنقدي  �ال�ستقر�ر 

�سعود�ً  �للبناين  للنقد  �حلادة  �لتقلبات 

�سندوق  تو�سيات  ترهبه  ومل  ونزواًل، 

مع  تتعار�ض  كانت  �لتي  �لدويل  �لنقد 

عن  تثنه  ومل  �لنقدي،  �ال�ستقر�ر  �سيا�سة 

�القت�ساديني  بع�ض  �نتقاد�ت  �سيا�سته 

و�ملنظرين �ملاليني يف وطن يختلط فيه 

�لر�أي �لتقني باالقت�سادي و�ل�سيا�سي«.

�لتي  �الأ�سول  »�أغلى  �أن  طربيه  و�عترب 

ميلكها لبنان هي �لثقة بقطاعه �مل�رشيف، 

هذه �لثقة �لتي هي وليدة تعاون و�رش�كة 

ير�أ�سها  �لتي  �لنقدية  �ل�سلطة  بني  مميزة 

وثق  �لذي  �مل�رشيف  و�لقطاع  �سالمة، 

و�سيا�ساته  وب�سدقيته  �لرجل  بهذ� 

�أمو�ل  حفظت  �لتي  �ملالية  وهند�ساته 

�ملودعني، و�أو�سلت �الحتياطات �لنقدية 

مل�ستويات تاريخية«.

.. ويلتقي رجال األعمال 
�الأعمال  رجال  »جتمع  رئي�ض  �سدد 

�للبنانيني« فوؤ�د زمكحل، يف لقاء حاكم 

»على  �سالمة،  ريا�ض  لبنان  م�رشف 

دوالر  مليار   1.5 ملبلغ  �الإيجابية  �الآثار 

�ل�سوق  يف  لبنان  م�رشف  �سخه  �لذي 

�للبنانية ما �أنع�ض وعزز �ل�سوق �ملحلي، 

دفعة  فاأعطى  �لطلب  يف  مبا�رشًة  و�أثر 

�إيجابية للنمو«.

وعر�ض �حلا�رشون لدين �لقطاع �خلا�ض 

�لذي و�سل تقريبا �إىل حدوده، ن�سبة �إىل 

دين 
ّ
م�سد �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  حجم 

�خلا�ض  �لقطاع  م�ساعدة  »�رشورة  على 

ديونه  الإعادة جدولة  فقط  لي�ض  �للبناين 

بانتظار مرور �الأزمة �القت�سادية، ولكن 

تدفق  خالل  من  ديونه  هيكلة  الإعادة 

وجذب  �خلارجية  و�ال�ستثمار�ت  �الأمو�ل 

روؤو�ض �الأمو�ل للم�ساهمة فيها«.

خالل لقائه �ملجل�ض �لتنفيذي ل�»�لر�بطة �ملارونية« برئا�سة �لنقيب 

�سمري �أبي �للمع، ر�أى حاكم م�رشف لبنان ريا�ض �سالمة �أنه »ال 

هذ�  على  وحم�سن  معافى  »لبنان  �أن  معترب�ً  �للرية«،  على  خوف 

�لوقائية �لتي  �لهند�سة �ملالية و�الإجر�ء�ت  �ل�سعيد ب�سبب �سيا�سة 

يعتمدها �مل�رشف، وذلك على �لرغم من �النهيار�ت و�النتكا�سات 

�لتي �أ�سابت عدد� من بلد�ن �ملنطقة بفعل �الأحد�ث �لتي �سهدتها«.

و�أو�سح �سالمة �أن �مل�رشف »يعمل على حتفيز �القت�ساد، و�طالق 

ر��سد�  �لبديلة،  و�لطاقة  و�الإ�سكان  �ل�سناعة  جماالت  يف  دورته 

مبلغ مليار ون�سف �ملليار دوالر لهذه �لغاية«.

من  �لرغم  على  �ملئة  يف   2،5 بن�سبة  منو�  حقق  لبنان  »�إن  وقال: 

�لو�سع �ملعقد«. و�أ�سار �إىل �أن »ال حتويالت للود�ئع من �لد�خل يف 

�جتاه �خلارج، بل على �لعك�ض من ذلك، فاإن تدفق �لتحويالت من 

�خلارج �إىل �لد�خل مل يتوقف يوما«، الفتا �النتباه �إىل �أنه »موؤ�رش 

�مل�رشيف  بالنظام  و�لثقة  �ملايل  �لو�سع  متانة  على  يدل  جيد 

�للبناين«.

�ملهنية  �لقطاعات  بع�ض  بدعم  مهتم  لبنان  »م�رشف  �أن  و�أعلن 

لتعزيز �لثقة باالقت�ساد �لوطني، وتوفري مقومات ثباته يف وجه 

�لتحديات«.

�ملخت�سة يف  �ملر�جع  مع  م�ستمرة  �الت�ساالت  »�إن  �سالمة:  وقال 

�لد�خل و�خلارج، خ�سو�سا �الأمريكية حيث �لتعاون تام يف جمال 

مكافحة تبيي�ض �الأمو�ل، ما عك�ض �رتياحا دوليا �ساعد لبنان على 

�حلفاظ على مكانته �ملتقدمة يف �ملجال �مل�رشيف«.

التحويالت لم تتوقف
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طربيه  جوزف  �لدكتور  لبنان  م�سارف  جمعية  رئي�ض  وقع 

ورئي�ض �سندوق تعا�سد �لق�ساة �ل�رشعيني و�ملذهبيني �لقا�سي 

�ل�سيخ ح�سن عو�د بروتوكول تعاون بني �جلمعية و�ل�سندوق يف 

مقر جمعية �مل�سارف و�سط بريوت.

�لتاأكيد  �سياق  يف  »يندرج  �لربوتوكول  �ن  �ىل  طربيه  ��سار 

مب�سوؤوليته  �للبناين  �مل�رشيف  �لقطاع  ��سطالع  على  �ملتجدد 

�ملدنية و�لوطنية«.

و�رشح �أن »�لربوتوكول مينح �أع�ساء هذ� �ل�سلك �لق�سائي قرو�سا 

�ملذكور  �ل�سندوق  بكفالة  �للبنانية  باللرية  �سكنية  م�رشفية 

وبفائدة خمف�سة ال تتعدى 1.62 يف �ملئة.

و�أمل يف �أن »ي�سهم �لربوتوكول يف تخفيف �الأعباء �الجتماعية 

يف  ي�ساعدهم  و�أن  و�ملذهبيني  �ل�رشعيني  �لق�ساة  كاهل  عن 

تاأمني �أحد مقومات �ال�ستقر�ر �الجتماعي«.

�أما �لقا�سي عو�د فلفت �إىل �أن »�لتوقيع على �لربوتوكول تاأكيد 

على ما ورد يف �لد�ستور و�لقو�نني« مو�سحا �أن »�لتوقيع جاء 

��ستناد� �ىل �الأ�سباب �ملوجبة نف�سها �لتي وردت يف �لربوتوكول 

�أ�سكال  من  �سكل  وهو  �لق�ساة،  تعا�سد  �سندوق  مع  �ملوقع 

�لتعاون بني �ملجتمع و�لدولة«.

وفد جمعية المصارف يزور 

وزارة المال في فرنسا 
غادر  عمل،  زيارة  يف 

من  وفد  فرن�سا  �ىل 

لبنان  م�سارف  جمعية 

�جلمعية  رئي�ض  برئا�سة 

طربيه  جوزف  �لدكتور 

�لرئي�ض  نائب  وع�سوية 

و�ل�سادة  �أزهري  �سعد 

ندمي �لق�سار، وليد روفايل، �سهد�ن �جلبيلي �إ�سافًة �ىل �أمني 

عام �جلمعية �لدكتور مكرم �سادر. 

و�سيلتقي �لوفد �مل�رشيف �للبناين عدد�ً من كبار �مل�سوؤولني 

�ملركزي  �مل�رشف  ويف  و�خلارجية  �ملالية  وز�رتي  يف 

يف  �لزيارة  هذه  وتندرج  �لفرن�سية.  �مل�سارف  وجمعية 

و�سعتها  �لتي  �لدويل  �لتحرك  خطة  تنفيذ  متابعة  �إطار 

�ملبا�رش  بالتو��سل  تق�سي  و�لتي  لبنان،  م�سارف  ة 
ّ
جمعي

وتاأثري  نفوذ  ذ�ت  �سخ�سيات  مع  مكثفة  �جتماعات  وبعقد 

و�لتنفيذية  �لت�رشيعية  �ل�سلطات  د�خل  �لقر�ر  مو�قع  يف 

و�ملنظمات  �لهيئات  ولدى  �لكربى،  �لدول  عو��سم  يف 

�للبناين  �مل�رشيف  �لقطاع  �أهمية  تاأكيد  �أجل  من  �لدولية، 

كاأحد مقومات �الإ�ستقر�ر يف لبنان و�ملنطقة. كما �سيبحث 

ني يف �سبل تعزيز �لرو�بط مع 
ّ
�لوفد مع �مل�سوؤولني �لفرن�سي

�لقطاع �مل�رشيف �لفرن�سي �لذي يقيم مع �لقطاع �مل�رشيف 

كما  عقود،  منذ  ومكثفة  و��سعة  مر��سلة  عالقات  �للبناين 

د �الإعر�ب عن حر�ض �مل�سارف �للبنانية �ل�سديد على 
ّ
�سيجد

مو��سلة �عتماد �ملعايري �لدولية يف خمتلف جماالت �ملهنة 

 �لتز�م �لعقوبات �لدولية 
ّ

ما يف ما يخ�ض
ّ
�مل�رشفية، وال �سي

تبيي�ض  مكافحة  ات 
ّ
�آلي و�ّتباع  �ملنطقة  دول  بع�ض  على 

�الأمو�ل ومتويل �الإرهاب.

ت�سل��م رئي���ض جمل���ض �الإد�رة �ملدي��ر 

�لع��ام ل�«بن��ك لبنان و�ملهج��ر« �سعد 

�أزه��ري جائ��زة »�أف�س��ل م�رشف يف 

حف��ل  خ��الل   ،»2013 لع��ام  لبن��ان 

يف  »يوروم��اين«  جمل��ة  �أقامت��ه 

فن��دق »�سانغري��ال« يف دب��ي بتاريخ 

2013/5/29 لتوزي��ع جو�ئ��ز �لتفوق 
�ملنطق��ة،  يف  �مل���رشيف  �لعم��ل  يف 

بح�سور نخبة من �مل�رشفيني ورجال 

�الأعمال �لعرب.

جمل��ة  �سك��ره  ع��ن  �أزه��ري  و�أع��رب 

»يوروم��اين«، �إحدى �أه��م �ملوؤ�س�سات 

�لعاملي��ة يف هذ� �ملج��ال، على ثقتهم 

و�ملهج��ر.  لبن��ان  لبن��ك  وتقديره��م 

و�عت��رب �أن ه��ذه �جلائ��زة �ملرموق��ة 

و�مل�ست��د�م  �ملمي��ز  �الأد�ء  »تعك���ض 

لبن��ك لبن��ان و�ملهجر رغ��م �لظروف 

�القت�سادية و�ل�سيا�سية �ل�سعبة �لتي 

مي��ر به��ا لبن��ان ودول �جل��و�ر، كم��ا 

تعك���ض �سو�ب �ل�سيا�س��ات �ملحافظة 

�لت��ي يتبعه��ا �لبنك و�لت��ي رفعت من 

مكانت��ه �ملالي��ة وجعلت��ه يف طليع��ة 

�لبنوك �الإقليمية يف �ملنطقة«.

جائزة أفضل مصرف لـ»لبنان والمهجر«

بروتوكول تعاون بين جمعية 

المصارف وصندوق التعاضد
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�أوروبا  يف  �الأول  �جلوي  �لناقل  �أعلن 

و�ل��ب��ن��ك   AIR FRAnCE KLM
�رش�كتهما  ع��ن  �لفرن�سي  �للبناين 

�ال�سرت�تيجية و�حل�رشية لتقدمي بطاقة 

 AIR FRAnCE KLM BAnQuE
�جلديدة   LIBAnO-FRAnÇAISE
جتمع  و�لتي  لبنان،  يف  زبائنهما  �إىل 

�لعاملية    Visa بطاقة  ف��و�ئ��د  ب��ني 

Flying Blue  ومز�يا برنامج مكافاآت

 AIR FRAnCE مبجموعة  �خلا�ض 

 AIR FRAnCE وتتيح بطاقة .KLM
- KLM  BAnQuE LIBAnO-

�أميال  ك�سب  للزبائن    FRAnÇAISE
 Flying Blue ح�ساب  على  �إ�سافية 

مب�سرتياتهم،  �لقيام  عند  بهم  �خلا�ض 

��ستثنائية،  ف��و�ئ��د  م��ن  و�ال���س��ت��ف��ادة 

وخدمات  تاأمني  بر�مج  �إىل  �إ�سافة 

�سخ�سية.

م ب��������ط��������اق��������ة
ّ
 ت�����������������ق�����������������د

 AIR FRAnCE  KLM BAnQuE  

 LIBAnO-FRAnCAISE
 �ل���ف���و�ئ���د �ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة �ل��ت��ال��ي��ة:

ميل.  5.000 لغاية  ترحيب  هدية   - 

- ك�سب لغاية 1،5 ميل فور�ً مقابل كل 

يف  �لبطاقة  بو��سطة  دفعه  يتم  دوالر 

ح�ساب  �ىل  ي�ساف  �خل��ارج،  �أو  لبنان 

�لتي  �الأميال  �إىل جانب   ،Flying Blue
 AIR مع  �ل�سفر  خالل  من  جمعها   

ّ
يتم

 Flying وكل �رشكاء KLMو FRAnCE
 . Blue

- �أميال   Flying Blue   ال تنتهي �سالحيتها 

�لبطاقة. ��ستعمال   
ّ
يتم طاملا   �لزمنية 

مع  �سفر  وج��ه��ة   1.000 م��ن  �أك���رث   -

 SkyTeam �سبكة  ط����ري�ن  ���رشك��ات 

�����رشك����ة.  19 ع�����دده�����ا   �ل����ب����ال����غ 

مع  ك�سبها   
ّ
ي��ت��م �إ���س��اف��ي��ة  �أم��ي��ال   -

�لفنادق  مثل   ،Flying Blue ���رشك��اء 

وغريها. �ل�سيار�ت  ت��اأج��ري   و���رشك��ات 

ت�����اأم�����ني ع���ل���ى �ل�������س���ف���ر وك���ف���ال���ة 

دة ع����ل����ى �مل���������س����رتي����ات.
ّ
 مم������������د

�ل�سفر  خ���الل   Concierge خ��دم��ة   -

بطاقة إئتمانية بشراكة استراتيجية وحصرية 
بين AIR FRANCE KLM  والبنك اللبناني الفرنسي 

وتاأمني على �حلو�دث �ل�سخ�سية ودخول 

�لدولية  �ملطار�ت  يف  �ل�رشف  �ساالت 

.Visa Signature ب��ط��اق��ة   حل��ام��ل��ي 

ب����ني  م�����������ا  �خ���������ت���������ي���������ار   - 

�أو  Visa Signature  ب���ط���اق���ات 

�أو    Visa Platinum  ،Charge
�ل����دوالر. �أو  ب��ال��ي��ورو   ،Revolving 
�ل�رش�كة خالل  �الإع��الن عن هذه  مّت  لقد 

ميشال كولو وريا روفايل نحاس
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7 ح��زي��ر�ن  ع��ق��د يف  م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف 

يف  م��ع��و���ض  روب����ري  م��ت��ح��ف  يف   2013
�لبنك  ع��ن  ممثلني  ح�سور  يف  ب���ريوت، 

  AIR FRAnCE و  �لفرن�سي  �للبناين 

�سخ�سيات  �إىل  �إ���س��اف��ة  وف��ي��ز�،   KLM
و�الإع��الم��ي. �القت�سادي  �لو�سطني   م��ن 

��سُتهّل �ملوؤمتر بكلمة لريا روفايل نحا�ض، 

�ملديرة �لعامة �مل�ساعدة يف �لبنك �للبناين 

 �لبنك �للبناين 
ّ
�لفرن�سي و�لتي قالت: »ي�رش

لزبائنه  ��ستثنائيًا  ي��ق��ّدم  �أن  �لفرن�سي 

مع م�سرتكة  بطاقة  �للبناين،   ولل�سوق 

AIR FRAnCE KLM، جمموعة �لطري�ن 
�ل���ر�ئ���دة ل��ل��رح��الت �ل��ط��وي��ل��ة �مل��غ��اِدرة 

�لبطاقة  هذه  �متياز�ت  �أم��ا  �أوروب���ا.  من 

فر�سة  ل 
ّ
�ست�سه �أنها  يف  �سّك  فال  �لفريدة 

هذه  وبف�سل  كافة.  �للبنانيني  على  �ل�سفر 

�لفرن�سي  �للبناين  �لبنك  ي�ساهم  �ل�رش�كة، 

�للبناين  �القت�ساد   
ّ
من��و يف  �أخ���رى  ة 

ّ
م��ر

 و�نتقاله ب�رشعة �إىل �القت�ساد �الإلكرتوين«.

ث���م حت����دث �ل�����س��ي��دة م��ي�����س��ال ك��ول��و، 

 �مل���دي���ر �الإق���ل���ي���م���ي ل��ل�����رشق �الأدن�����ى 

ل�AIR FRAnCE - KLM ، عن »بطاقة 

 AIR FRAnCE  KLM  BAnQuE
�مل�سرتكة   LIBAnO-FRAnCAISE
 AIR FRAnCE لتي �ستتيح جلميع زبائن�

ك�سب   Flying Blue برنامج  يف  �الأع�ساء 

مكافاآت  من  و�ال�ستفادة  �إ�سافية  �أميال 

 AIR FRAnCE �سبكة  تقدمها  عديدة 

�ملجانية،  �ل�سفر  بطاقات  مثل  �لعاملية 

ر�سوم  من  و�الإعفاء  �لتذ�كر  درجة  ورفع 

�لبطاقة  هذه  �أن  و�أ�ساف  �لز�ئدة.  �الأمتعة 

ي�سافرون  ال  �لذين  لالأ�سخا�ض  �ست�سمح 

 AIR FRAnCE خ��ط��وط  ع��ل��ى  دوم����ًا 

 Flying Blue برنامج  �ىل  باالنت�ساب 

�أ�سار  بدوره،  �ملغرية«.  فو�ئده  و�كت�ساف 

طوين غوغا�سيان، مدير عام �رشكة فيز� يف 

منطقة �مل�رشق، �ىل �أن ما يجمع بني �رشكة 

تاريخ  هو  �لفرن�سي  �للبناين  و�لبنك  فيز� 

طويل ومثمر من �لعمل �سويًا لتقدمي فو�ئد 

نا �ليوم 
ّ
زة �ىل �لزبائن. و�أ�ساف: »ي�رش

ّ
ممي

�أن نبني �رش�كة مع �لبنك �للبناين �لفرن�سي 

من �أجل �إطالق هذه �لبطاقة �مل�سرتكة مع 

�ستوّفر  و�لتي   ،AIR FRAnCE  KLM
حلامليها خدمات مبتكرة وفريدة«. 

�للبناين  �لبنك  �فتتح  �أخ��رى  ناحية  ومن 

�لفرن�سي فرعني جديدين له  يف �ل�سوديكو 

ميرنا وهبي وتانيا رزق- �الأ�رشفية، ويف جل �لديب.

أثناء قطع قالب الحلوى

ويليام فان كولن الست، ميجك فان بلغويجي، ميرنا وهبي وميشال بو عبود
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�لدولية  �لعربية  �مل�رشفية  »�لقمة  منحت 

لعام 2013« رئي�ض جمل�ض �إد�رة فرن�سبنك، 

�القت�سادية  �لهيئات  م��ن  ك��ل  ورئي�ض 

�لتجارة  لغرف  �لعام  و�الحتاد  �للبنانية، 

و�ل�سناعة و�لزر�عة للبالد �لعربية �لوزير 

�ل�سابق عدنان �لق�سار جائزة »�ل�سخ�سية 

�مل�رشفية �لعربية للعام 2012 – 2013«، 

وكانت �لقمى قد عقدت يف فيينا بالنم�سا 

2013 بالتعاون  – 28 حزير�ن   27 خالل 

�لنم�ساوية،  �لعربية  �لتجارة  غرفة  مع 

يف  �لعربية  �مل�سارف  »دور  عنو�ن  حتت 

بناء �لقدر�ت �ملدنية �لعربية يف مرحلة ما 

بعد �لنز�عات«، وبرعاية رئي�ض جمهورية 

وم�ساركة   ،heinz Fischer �لنم�سا 

و�القت�ساد  �مل��ال  وزر�ء  من  كبري  ح�سد 

و�خل���ارج���ي���ة، وحم��اف��ظ��ي �مل�����س��ارف 

�لعربية  �مل�سارف  وروؤ���س��اء  �ملركزية، 

�مل�رشفية  �ل�سخ�سيات  وكبار  و�لدولية، 

�لديبلوما�سي  و�ل�سلك  و�القت�سادية، 

�لق�سار  تكرمي  وجاء  �لنم�سا.  يف  �لعربي 

�لقطاع  تطوير  يف  �لو��سحة  الإ�سهاماته 

�مل�رشفية  و�لعالقات  �لعربي  �مل�رشيف 

ومع  �لعربية  �ل��دول  بني  و�القت�سادية 

�لعربية  �ملالية  و�ملوؤ�س�سات  �لعامل  دول 

و�لدولية، ودوره �لفاعل يف دعم �ال�ستثمار 

�لعربي �مل�سرتك و�لتجارة �لعربية �لبينية 

وتوفري فر�ض �لعمل، باالإ�سافة �إىل دوره 

ويف  �الجتماعية  �لتنمية  يف  �ملتميز 

�الجتماعية  »�مل�سوؤولية  مفهوم  تكري�ض 

عامل  ويف  �خلا�ض  عمله  يف  لل�رشكات« 

�الأعمال �لعربي و�لدويل.

�الأول  �ليوم  ع�سية  �لتكرمي  �حتفال  �أقيم 

 hOFBuRG« �لرئا�سة  ق�رش  يف  للقمة 

عدنان  �الأ���س��ت��اذ  وت�سلم   ،»PALACE
�لق�سار �جلائزة من رئي�ض �حتاد �مل�سارف 

�لعربية حممد بركات. و�أعرب �لق�سار عن 

�سعادته �لكبرية الختياره من بني �لرو�د 

ملا  �جل��ائ��زة،  لنيل  �ل��ع��رب  �مل�رشفيني 

ه مبا 
ّ
حتمله من قيمة معنوية كبرية. ونو

من  �لعربي  �مل�رشيف  �لقطاع  �إليه  و�سل 

�أثبته من قوة وح�سانة  تطور الفت، وما 

جتاه �أعتى �الأزمات �القت�سادية و�ملالية، 

م�سري� �إىل �أهمية و�سع �آليات تعاون �أقوى 

بدور رئي�سي  وللقيام  �لتحديات  ملو�جهة 

�جلاري  �لكبرية  �مل�رشوعات  متويل  يف 

تنفيذها يف �لعامل �لعربي.

جمهورية  رئي�ض  �أق��ام  �ملنا�سبة،  وبهذه 

��ستقبال  حفلة   heinz Fischer� �لنم�سا 

من  وفد  �رشف  على  �لرئا�سي  �لق�رش  يف 

�لقمة  يف  �مل�ساركني  �لعرب  �مل�رشفيني 

بالوفد،  ترحيب  كلمة  و�ألقى  �مل�رشفية. 

�لذي  �لق�سار،  بالرئي�ض  خا�ض  وب�سكل 

�جلائزة،  لتقلده  �حل��ارة  �لتهاين  له  قدم 

�لعالقات  بتطوير  �الهتمام  موؤكد�على 

�لعربية �لنم�ساوية.  

كما وجه كل من بركات و�لق�سار �لتحيات 

على  �لنم�ساوي  �لرئي�ض  �إىل  و�ل�سكر 

على  موؤكديناحلر�ض  �حل��ار،  �ال�ستقبال 

تطوير �لعالقات �مل�رشفية و�القت�سادية 

مع �لنم�سا.

�إىل  �ملرموقة  �لق�سار�جلائزة  و�أه���دى 

�للبناين و�لعربي، و�ىل  �لقطاع �مل�رشيف 

و�أعتربها  وع��رب��ي.  لبناين  م�رشيف  كل 

ت���ق���دي���ر�ً ل��ل��ب��ن��ان ول������دوره �مل�����رشيف 

و�القت�سادي �لر�ئد يف �لعامل �لعربي ويف 

�لعامل باأ�رشه«. 

الرئيس النمساوي احتفى بالمصرفيين

القمة المصرفية العربية في فيينا تكرم القصار 

الرئيس النمساوي خالل تهنئة القصار

حوار  ودي بين الرئيس النمساوي والقصار

بركات ويوسف يقدمان الدرع إلى القصار

... وخالل حفل االحتفاء بالمصرفيين العرب
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م�صارف

�إد�رة  جمل�ض  و�ع�ساء  رئي�ض  ��ستقبل 

�سفرية  �سعادة  لبنان  م�سارف  جمعية 

 ل��دع��وة من 
ً
�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة ب��ن��اء

�لتقدم  ال�ستعر��ض  وذل���ك  �جلمعية، 

�حلا�سل بالن�سبة للعالقة �ملبا�رشة بني 

�لقطاع �مل�رشيف و�الإد�رة �الأمريكية.

يف م�ستهّل �الجتماع، �ألقى رئي�ض �جلمعية 

ترحيبية  كلمة  طربيه  ج��وزف  �لدكتور 

�سائر  مع  �أطلعها  ثم  كونيّلي،  بال�سيدة 

�لزيارة  جمريات  على  �ملجل�ض  �أع�ساء 

 
ً
�لناجحة �لتي �أجر�ها وفد �جلمعية بناء

�ملر��سلة  �الأمريكية  �مل�سارف  لدعوة 

متَّ  و�لتي  �ملا�سي  �آذ�ر  و5   4 بتاريخ 

�لغرفة  باجتماع  نيويورك  يف  تتويجها 

�للبنانية �الأمريكية حيث �ألقى �ل�سيناتور 

د فيه 
ّ
�ل�سابق جورج  ميت�سيل خطابًا �سد

حياة  يف  �مل�رشيف  �لقطاع  �أهمية  على 

م��وؤّك��د�ً  و�القت�سادية  �لوطنية  لبنان 

�رشورة �حلفاظ على �سمعة ومتانة هذ� 

�لقطاع مبا هو عامل ��ستقر�ر لالأو�ساع 

�لعامة و�القت�سادية يف لبنان و�ملنطقة.

ك��م��ا ج���رى ����س��ت��ع��ر����ض �ل���زي���ار�ت 

و�الجتماعات �الأخرى �لتي �أجر�ها وفد 

و�خلز�نة  �لتجارة  وز�رة  مع  �جلمعية 

�لكونغر�ض  ويف  و�خل��ارج��ي��ة  وز�رة 

�لنا�سطة  �الأب��ح��اث  م��ر�ك��ز  وبع�ض 

�لواليات  �لقر�ر يف  و�ملوؤّثرة يف �سنع 

كمعهد  �آ�سنب  �الأم��ريك��ي��ة،  �مل��ت��ح��دة 

.Aspen Institute
لل�سفرية  كونيّلي  �جلمعية  جانب  و�أّك��د 

�الت�ساالت  هذه  يف  �ال�ستمر�ر  يف  ة 
ّ
�لني

�ملبا�رشة �لتي من �ساأنها �أن ت�ساعد على 

م�سلحة  فيه  ملا  �لقطاع  �أد�ء  تو�سيح 

ني جميعًا.
ّ
�للبناني

جمعية مصارف لبنان تستقبل كونيللي سفيرة 
الواليات المتحدة في لبنان

�رشكتي   
ّ
�سد ة 

ّ
�الأمريكي �خلز�نة  وز�رة  �جر�ء  على  تعقيبًا 

�لتز�مها  �مل�سارف  جمعية  �أّك��دت  لبنان،  يف  �ل�رش�فة 

�لكامل بقو�عد ومعايري �لتحقق �لعاملية.

بر�مج  �مل�سارف  جمعية  توّفر  مهامها،  �أوىل  و�سمن 

على  �الإبقاء  يف  �الأع�ساء  �مل�سارف  مل�ساعدة  �لتدريب 

جهوزية �لتعامل مع �ملعايري �لدولية مبا فيها قو�عد عمل 

  مكافحة تبيي�ض 
ّ

ما يف ما يخ�ض
ّ
�خلز�نة �الأمريكية، ال�سي

و�سع   
ّ

يخ�ض ما  يف  وكذلك  �الإره���اب،  ومتويل  �الأم��و�ل 

متطلبات »�عرف عميلك«  �ل� KYC �ملعمول بها يف لبنان 

ي�سّكل  هذه  �لعمل  قو�عد  �عتماد  �إن  علمًا  �لتنفيذ.  مو�سع 

�ملدخل �ىل ع�سوية �جلمعية.

باإجر�ء�ت معرفة  �لقيام  �الأع�ساء يف  �مل�سارف   
ّ
�ست�ستمر

كل  وتنفيذ  �ح���رت�م  ويف   ،)Due Diligence( �لزبائن 

وغريها  ة 
ّ
�الأمريكي �خلز�نة  قبل  من  �ملفرو�سة  �لعقوبات 

ة، كما �ستو��سل �مل�سارف �الإلتز�م بعدم 
ّ
ات �لدولي

ّ
من �جله

�للو�ئح  على  مدرجة  موؤ�س�سة  �أو  �سخ�ض  �أي  مع  �لتعامل 

ة 
ّ
�الأجنبي �الأ�سول  مر�قبة  مكتب  الئحة  ومنها  �لعاملية 

.)OFAC(

جمعية مصارف لبنان تصدر تعليقًا حول إعالن الخزانة األميركّية 

بشأن شركتي الصرافة
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�ملوؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �أعلن 

�لعامة لت�سجيع �ال�ستثمار�ت يف لبنان 

�لعائد�ت  �أن  عيتاين  نبيل  �ملهند�ض 

لبنان  �إىل  �ملغرتبون  ير�سلها  �لتي 

�لدخل  �إجمايل  21 يف �ملئة من  عادلت 

�أن  و�أو�سح   .2010 �لعام  يف  �ملحلي 

�لعديد منهم ��ستثمر يف قطاعات �لعقار 

و�خلدمات و�ل�سياحة و�لقطاع �مل�رشيف 

وتكنولوجيا �ملعلومات و�الت�ساالت.

م�ساركته  خالل  عيتاين  كالم  وجاء 

�لتفاعلية  �خلريطة  خرب�ء  �جتماع  يف 

�نعقد  �لذي  �لعبور عرب �ملتو�سط  لهجرة 

و13   12 يف  فرن�سا  يف  مر�سيليا  يف 

حزير�ن 2013 بح�سور ممثلني من م�رش 

و�جلز�ئر وتون�ض و�أثيوبيا وغانا وكينيا 

وليبيا ولبنان ومايل و�ملغرب و�لنيجر 

ونيجرييا و�ل�سنغال. 

بها  يتمتع  �لتي  �ملقومات  وبعد عر�ض 

�أو�سح  لبنان،  يف  �ال�ستثماري  �ملناخ 

�ملغرتبني  �أن  مد�خلته  يف  عيتاين 

�للبنانيني ينت�رشون يف كل دول �لعامل 

و�جلنوبية  �ل�سمالية  �أمريكا  يف  ال�سيما 

لبنان  �أن  و�أعلن  و�أوروبا.  و�أو�سرت�ليا 

عائد�ت  من  عالية  بن�سبة  يتمتع 

�ملغرتبني �لتي عادلت 21 يف �ملئة من 

�إجمايل �لدخل �ملحلي يف �لعام 2010، 

�ملنطقة  يف  �الأعلى  �لن�سبة  �أنها  علما 

ومن بني �الأعلى يف �لعامل. 

�لعديد  هناك  �أن  �إىل  عيتاين  و�أ�سار 

�هتمام  ت�ستقطب  �لتي  �لقطاعات  من 

�ال�ستثمار  �إىل  عمدو�  وقد  �ملغرتبني، 

فيها ومنها �لعقار و�خلدمات و�ل�سياحة 

وتكنولوجيا  �مل�رشيف  و�لقطاع 

�أن  و�أو�سح  و�الت�ساالت.  �ملعلومات 

هناك �لعديد من �لكيانات يف �لقطاعني 

�ملغرتبني  تربط  �لتي  و�خلا�ض  �لعام 

تزود  »�يد�ل«  �أن  مو�سحا  بوطنهم، 

باال�ستثمار  يرغبون  �لذين  �ملغرتبني 

يف لبنان، وعلى غر�ر كافة �مل�ستثمرين، 

مبجموعة من �حلو�فز، �إ�سافة �إىل توفري 

�ملعلومات �لالزمة لهم. 

وتطرق عيتاين يف هذ� �ل�سياق، �إىل بع�ض 

�ملبادر�ت �لتي من �ساأنها تعزيز ريادة 

�الأعمال لدى �ملغرتبني ومنها مبادرتي 

لربنامج   Live Lebanonو  Tokten
 Life ومبادرة  �الإمنائي،  �ملتحدة  �الأمم 

�أجل  من  خا�سا  برناجما  و�سعت  �لتي 

لبنان،  نحو  �ملغرتبني  مو�رد  توجيه 

ال�سيما �جليل �جلديد من رجال �الأعمال. 

�لتي   Lebnet �سبكة  عن  حتدث  كما 

جتمع متخ�س�سني لبنانيني و�أمريكيني 

�ملعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف 

و�الت�ساالت يف �سيليكون فايل.

�مل�ساريع  من  لعدد  عيتاين  عر�ض  ثم 

�لتي �أن�ساأها مغرتبون يف لبنان والقت 

�ملثال: منتجع  �سبيل  رو�جا كبري� على 

 .Multilane جليه و�رشكة�

»ايدال« تشارك في اجتماع خبراء الخريطة التفاعلية 

Veloxفيلوك�س

Veloxco@hotmail.com
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يف �طار �سعيه �لد�ئم لتقدمي �ف�سل �خلدمات و�لعرو�ض 

»فيفا  حملة  يف  و�ملهجر  لبنان  بنك  �سارك  لزبائنه، 

كاأ�ض �لقار�ت 2013«. �لتي نظمتها �رشكة فيز� و�لتي 

�متدت بني ني�سان 2013 و�يار 2013. و�سارك يف هذه 

��ستعملو�  �لذين  فيز�،  بطاقات  حاملي  جميع  �حلملة 

بطاقتهم يف �ي عملية �رش�ئية خالل فرتة �لعر�ض.

نيكوال  لل�سيد  �لتهاين  و�ملهجر«  لبنان  »بنك  وق��دم 

معماري، �لر�بح يف �ل�سحب و�لذي فاز بجائزة قيمة، هي 

عبارة عن تذ�كر �سفر ذهابا و�يابا ل�سخ�سني �ىل ريو دي 

جنريو ��سافة �ىل �قامة ل�3 ليايل يف فندق 4 جنوم »ريو 

�وثون باال�ض« يف غرفة مزدوجة مع فطور ف�سال عن 

�لنهائية يف  تذ�كر دخول لكل �سخ�ض حل�سور �ملبار�ة 

كرة �لقدم �لتي �ستقام يف 30 حزير�ن 2013.

بنك لبنان والمهجر يهنئ 

»فيفا كأس القارات 2013«

»بنك بيروت« يطلق »بنك سيدني«
يف  �لتابع  مل�رشفه  �جلديدة  �لهوية  عن  ب��ريوت«  »بنك  �أعلن 

ملو�كبة  ملتد«،  �سيدين  »بنك  ��سم  حتت  و�إط��الق��ه  �أ�سرت�ليا، 

�لتي  و�لت�سهيالت  �ملنتجات  نوعية  يف  �ملتجددة  �نطالقته 

�سيقدمها لعمالئه يف �أ�سرت�ليا ومنطقة �رشق �آ�سيا. 

�أطلقه  �أ�سرت�ليا  يف  م�رشفًا  ومتّلك  �سبق  قد  بريوت«  »بنك  وكان 

ملو�كبة  ��سرت�تيجية  له  وو�سع  بنك«  هلنيك  »بريوت  ��سم  حتت 

مّكنه من حتديد هويته  ما  �ملجتمع  �حلد�ثة وحاجات  متطلبات 

�جلديدة.

يف   92.5 بن�سبة  بريوت  بنك  ميتلكه  �لذي  �سيدين«  »بنك   
ّ
ويعد

�ملئة، من �مل�سارف �الأعلى ر�سملة يف �أ�سرت�ليا، حيث بلغت ن�سبة 

يف   31 بن�سبة  زيادة  حقق  وقد  �ملئة،  يف   23 �ملال  ر�أ�ض  كفاية 

�ملئة يف �سايف �الأرباح يف �لعام 2012. وبف�سل ن�سبة �ل�سيولة 

 »بنك �سيدين« 
ّ
�لعالية �لتي يتمتع بها ومنتجاته �لتناف�سية، يعد

�خليار �الأمثل للعمالء �لذي يبحثون عن خدمات م�رشفية مرنة 

و�سخ�سية.

حاز »بنك بلوم للتنمية �ض.م.ل«، وهو 

�مل�رشف �الإ�سالمي �لتابع لبنك لبنان 

»�أف�����س��ل م�رشف  و�مل��ه��ج��ر، ج��ائ��زة 

من  لبنان،  يف   »2013 لعام  �إ�سالمي 

هذه  وتعترب  ب��ان��ك��ر«.  »ذو  ة 
ّ
موؤ�س�س

�جلائزة من بني �أكرث �جلو�ئز �ملرموقة 

يف �لقطاع �مل�رشيف.

للم�رشف  �جل��ائ��زة  ه��ذه  منحت  وق��د 

�ملتو�فقة  �مل��وج��ود�ت  لنمو  تقدير�ً 

قاربت  بن�سبة  �الإ�سالمية  �ل�رشيعة  مع 

�ل�42 يف �ملئة يف عام 2012، و�لود�ئع 

ع��دد  ول��ت��ز�ي��د  �مل��ئ��ة  يف   59 بن�سبة 

�حل�سابات �جلديدة بن�سبة 36 يف �ملئة. 

من  للتنمية«  بلوم  »بنك  متّكن  وق��د 

�الإزدهار على هذه �الأ�سعدة على �لرغم 

ب������ه يف  من �ال�سطر�بات �لتي حتيط 

�الأو�سط  �ل�س����رق  ومنط����قة  لبن����ان 

و�سم����ال �أفريقيا.

بلوم  »بنك  حافظ   ،2012 ع��ام  ويف 

يف  ك��م��ب��دٍع  �سمعته  على  للتنمية« 

وعلى  لبنان،  يف  �الإ�سالمية  �ل�سريفة 

الأد�ة  �إطالقه  خ��الل  من  خا�ض  وج��ه 

متغري  عائد  ذ�ت  ��سالمية  متويلية 

للتمويل �ل�سكني.

عام  م��دي��ر  ق��ال  �ملنا�سبة،  ه��ذه  يف 

نطفجي:  معتز  للتنمية«  بلوم  »بنك 

»مت ت�سميم هذ� �ملنتج، �لذي �أطلق يف 

�لن�سف �لثاين من عام 2012، مل�ساعدة 

ع��م��الء �مل�����رشف يف �حل�����س��ول على 

�الأح��الم  منزل  ل�رش�ء  �ل��الزم  �لتمويل 

مبعدل  �سنة،   25 �أق�ساها  ف��رتة  على 

متغري وفقا الأحكام �ل�رشيعة �الإ�سالمية 

�لذي لي�ض متوفر�ً حاليًا �إال يف �لقطاع 

تقدم  فيما  فقط،  �لتقليدي  �مل�رشيف 

لب����نان  �الأخرى يف  �الإ�سالمية  �لبنوك 

�سبع  لفرتة  ثابت  ب�س����عر  مر�بحة  �آلية 

�سن����و�ت فق��ط«.

 »بلوم للتنمية« أفضل مصرف إسالمي
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The General Co. For Aluminium Extrusion 
(ALuXAL) S.A.L.

Manufacturing of Aluminum

العنوان

�سنــاعـة �سحب االملنيـوم

Choueifat - Lebanon - P.O.Box : 30106 Choueifat
Tel : 961 (5) 4804069/8/7/ - Fax : 961 (5) 480405 

aluxal@inco.com.lb      www.aluxal.info

ال�شويفات - لبنان - �ص.ب : ٣٠١٠٦ ال�شويفات

هاتف : ٤٨٠٤٠٦/٧/٨/٩ )٥(٩٦١  - فاك�ص : ٤٨٠٤٠٥ )٥( ٩٦١

ال�شـركــة العـامــة ل�شنــاعــات االملنيــوم

)الـوك�شـال( �ش.م.ل.

ADDRESS
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م�صارف

عجيبًا  ب��ل��د�ً  لبنان  ي��ربز  �أخ���رى  م��رة 

متناق�ض �لن�ساطات ومتحديًا لالأزمات، 

�لطرقات  قطع  عمليات  تتز�من  حيث 

الأ�سباب �أمنية و�سيا�سية وحرق �لدو�ليب 

يف منا�سبات خمتلفة ومتنقلة من منطقة 

قطع  ع��ودة«  »بنك  �أن  غري  �أخ��رى،  �إىل 

�لرئي�سي يف  �لعام جتاه مركزه  �لطريق 

�دري�ض، بني و�سط بريوت ومنطقة  باب 

�لنافذة  �أط��الق  ملنا�سبة  »�ستاركو«، 

منتجات  لت�سويق  )�مي��ول(  �اللكرتونية 

من  وتاجر  �لف حريف   100 تهم حو�ىل 

�لت�سوق  من  �مل�ستهلك  ومتكني  منطقته، 

بو��سطة �النرتنت، و�لتي ميكن �أن تعك�ض 

مليار�ت   3 بحو�ىل  مبيعاتهم  ن�ساط 

دوالر مهما كانت حياز�تهم و�أحجامهم 

وتن�سيط  �لت�سويق  ي��وؤم��ن  مب��ا  قليلة، 

�النتاج �حلريف و�لتجاري. وهذه �خلدمة 

�ملنتجني  ل�سغار  لبنان  يف  �الأوىل  هي 

و�ملت�سوقني و�حلرفيني. �إىل ذلك تعك�ض 

هذه �خلطوة �ن هناك وجها �آخر للبنان 

و�القت�سادية  �مل�رشفية  خدماته  يف 

قطع  �ن  �ل��ت��اأك��ي��د  م��ع  و�لت�سويقية، 

وحكر�ً  ح�رشيًا  موؤ�رش�ً  لي�ض  �لطرقات 

من  و�ل�سيا�سية  �الأمنية  �ل�سلبيات  على 

كانت  �الحتفالية  �اليجابيات.  دون 

�ملتاحة  �لفر�ض  توؤكد  فرحة  �سورة 

للنمو و�مناء �ملناطق.

يف  �أطلقت،  �لتي  �خلطوة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

به  يقوم  �ل��ذي  �ملتو��سل  �جلهد  �سياق 

�لطليعي  ملوقعه  تر�سيخًا  عودة«  »بنك 

�البتكار،  يف  وق��دوة  ر�ئ��دة  �سة 
ّ
كموؤ�س

emall( »www.« موقع  �لبنك  �أط��ل��ق 

للتجارة  ة 
ّ

من�س هو  �لذي   ،)emall.me
ة بال منازع يف لبنان، خالل 

ّ
�الإلكرتوني

�لرئي�سي.  م��رك��زه  يف  �أق��ام��ه  �إحتفال 

�الأبعاد  ثالثي  عر�ض  �الحتفال  وتخّلل 

فيه  مّت  ز 
ّ
متمي  )  )3D mapping show

و�الإعالن   ،emall موقع  م�سمون  تقدمي 

ة 
ّ
�الإلكرتوني �لعر�ض  �سالة  �فتتاح  عن 

حيث  بامل�رشف،  ة 
ّ

�خلا�س  e-gallery
�أح���دث �الجّت��اه��ات يف عامل  ُت��ع��ر���ض 

»emall« أطلق المنّصة اإللكترونّية
»بنك عودة«: نضع العالم بين أيدي زبائننا

�لتي  �الإبتكار�ت  و�آخر  �الإلكرتوين  �لدفع 

�سيعتمدها »بنك عودة« يف  �أو  �عتمدها 

و�ستفتح  �حلديثة.  �لدفع  ات 
ّ
تقني جمال 

�ر من �ل�ساعة 
ّ
�ل�e-gallery �أبو�بها للزو

�لعا�رشة  �ل�ساعة  �لعا�رشة �سباحًا حّتى 

 خالل �الأ�سبوع �حلايل.
ً
م�ساء

يهدف موقع »emall« �جلديد �إىل تن�سيط 

باعتباره  �للبناين  �القت�ساد  حركة 

�سوقًا  �أو  ��دة 
ّ

م��وح ة 
ّ

من�س �سي�سّكل 

ني، 
ّ
�للبناني �لتجزئة  ار 

ّ
لتج م�سرتكة 

و�ل�رشكات  ارية، 
ّ
�لتج �سات 

ّ
�ملوؤ�س جتمع 

ار 
ّ
و�لتج �حلجم،  طة 

ّ
و�ملتو�س �ل�سغرية 

من اليمين إلى اليسار: ريمون عوده، السيدة رندة بدير، ومارك أودي

من اليمين إلى اليسار: سمير حنا، ريمون عوده، رندة بدير، مارك أودي
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�لدفع  بطاقات  حاملي  مع  �ملنفردين، 

�سيتمّكنون من  �لذين  و�لعامل  لبنان  يف 

و�ل�رش�ء من خالل  �لبيع  ات 
ّ
عملي �إجر�ء 

هذ� �ملوقع �لتفاعلي �لفريد.

�الأ�س�ض  ي�سع  �مل��وق��ع  ه��ذ�  �إط���الق  �إّن 

ة يف 
ّ
�لالزمة لت�سجيع �لتجارة �الإلكرتوني

ار 
ّ
لبنان، �إذ ي�ساهم يف تو�سيع �آفاق �لتج

�إىل  �لنفاذ  على  وم�ساعدتهم  ني 
ّ
�للبناني

 
ٍّ
حد �إىل   emall �سي�ساهم  كما  �ل��ع��امل. 

�الإنرتنت  على  �العتماد  زيادة  يف  كبري 

ة من 
ّ
كاأد�ة للتد�ول و�لتجارة �الإلكرتوني

�سو�ء.   
ٍّ
حد على  و�الأف��ر�د  �ل�رشكات  قبل 

ة 
ّ
�لتام �لر�حة  للزبائن  �ملوقع  ويوّفر 

ات 
ّ
عملي خالل  من  �لكاملة  و�لطماأنينة 

�ل�رش�ء و�لت�سليم �ملريحة و�الآمنة، بدون 

جهد ودومنا حاجة �إىل �لتنّقل من مكان 

�إىل �آخر.

��ز، قالت 
ّ
�الإجن�����از �مل��ت��م��ي وع���ن ه���ذ� 

�لدفع  وحلول  �لبطاقات  د�ئ��رة  مديرة 

���رش�د�ر  ع��وده  ملجموعة  ة 
ّ
�الإلكرتوني

هذه  ب��اإط��الق  نعتّز  »�إّن��ن��ا  بدير:  رن��دة 

ة. 
ّ
�الإلكرتوني ة بالتجارة 

ّ
ة �خلا�س

ّ
�ملن�س

بدورنا  نوؤمن  ع��ودة،  بنك  يف  فنحن، 

�ملحّلي،  �القت�ساد  ب��دع��م  �الأ���س��ا���س��ي 

مببادر�ت  �لقيام  �إىل  با�ستمر�ر  ون�سعى 

خمتلفة تهدف �إىل تعزيز �لنظام �ملايل، 

�ل��ر�ه��ن��ة.  �ل��ظ��روف  ظ��ّل  يف  ما 
ّ
وال�سي

�ل�رشكات  توؤديه  �لذي  بالدور  فاعرت�فًا 

طة �حلجم يف �لتنمية 
ّ
�ل�سغرية و�ملتو�س

بالتجزئة،  �لبيع  ة فى جمال 
ّ
�القت�سادي

�سوف ي�ساهم موقع »emall« يف حتريك 

مع  ة 
ّ

وبخا�س �سات، 
ّ
�ملوؤ�س هذه  �أعمال 

ق �الإلكرتوين 
ّ
تز�يد �عتماد مفهوم �لت�سو

ني و�لعرب. 
ّ
من قبل �مل�ستهلكني �للبناني

ه بنك عودة 
ّ

ة، يوج
ّ

وباإطالقه هذه �ملن�س

ار 
ّ
�لتج �إىل  و�ح���دة  �آن:  يف  ر�سالَتني 

ناأخذ  »�إّننا  لهم  نقول  �لذين  ني 
ّ
�للبناني

�إىل  و�لثانية  �ل��ع��امل«،  �إىل  منتجاتكم 

ن�سع  »�إن��ن��ا  لهم  نقول  �لذين  زبائننا 

�لعامل بني �أيديكم«.

ني، 
ّ
�للبناني ��ار 

ّ
�ل��ت��ج �إىل  فبالن�سبة 

»emall« على تطوير  �سي�ساعدهم موقع 

متاجرهم  ف��ت��ح  خ���الل  م��ن  �أع��م��ال��ه��م 

ة وعر�ض ب�سائعهم بطريقة �سهلة 
ّ

�خلا�س

وحتت  ة 
ّ

�خلا�س �سفحتهم  عرب  وب�سيطة 

ن لهم »بنك عودة« 
ّ
مظّلة emall. كما يوؤم

�أنو�ع  تقبل جميع  �إلكرتوين  ة دفع 
ّ

من�س

و»ما�سرتكارد«  »فيز�«  من)  �لبطاقات، 

 
ّ
�أه��م وتعتمد  �إك�سرب�ض«(،  و»�أم��ريك��ان 

و�سائل �حلماية �حلديثة على �مل�سرتيات 

 verified by Visa & MasterCard(

�إىل  باالإ�سافة  ه��ذ�   .)Secure Code
ة 

ّ
�خلا�س ة 

ّ
�للوجي�ستي �حللول  تاأمني 

لبنان  د�خل وخارج  �لب�سائع  بتو�سيل 

�رشكات  مع  موّقعة  ة 
ّ
�ّتفاقي خالل  من 

�ملتجر  من  �لب�سائع  بنقل  تتكّفل  بريد 

حاملي  �إىل  بالن�سبة  ا 
ّ
�أم �مل�سرتي.  �إىل 

 emall موقع  لهم  م 
ّ
فيقد �لبطاقات، 

ويف  �ل�سهولة  غاية  يف  ق 
ّ
للت�سو ة 

ّ
من�س

خمتلفة  �أق�سامًا   
ّ
ت�سم �جلميع،  متناول 

زة 
ّ
م جتربة جديدة وممي

ّ
ة، وتقد

ّ
وتفاعلي

للم�سرتي عرب �الإنرتنت.

من  نخبة   emall �إطالق  �حتفال  ح�رش 

ة 
ّ
�الجتماعي ات 

ّ
و�لفاعلي ار 

ّ
�لتج كبار 

وروؤ���س��اء  وزر�ء،  م��ن  ��ة، 
ّ
و�الق��ت�����س��ادي

وح�سد  ��ة، 
ّ
خ��ريي �سات 

ّ
وموؤ�س نقابات 

عرب  بالتجارة  ني 
ّ
�ملهتم �لزبائن  من 

و�سائل  ممّثلي  �إىل  �إ�سافًة  �الإن��رتن��ت، 

مب�ساهدة  ��ستمتعو�  �ل��ذي��ن  �الإع����الم 

نّفذته  �ل��ذي  �الأب��ع��اد  �لثالثي  �لعر�ض 

 .3D »Mapping Factory« ���رشك��ة 

�لعر�ض  �سالة  �ل�سيوف  و��ستك�سف 

ع��ودة،  »ببنك  ��ة 
ّ

�خل��ا���س ��ة 
ّ
�الإل��ك��رتون��ي

�رشكة  تنفيذها  توّلت  �لتي   ،e-gallery
.»DnY Digital

السيدة رندة بدير

3D تسلسل عرض الخرائط
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هذا الملحق
يف  امل�شاهمة  هو  امللحق  هذا  من  الهدف  اأن 

خلق ق�شية ذات ٌبعّد وطني مبا يتعلق بالتعريف 

ومن  خا�شة،  هوية  ومنحه  اللبناين  املنتج  عن 

ثم الرتويج له ملا يحمله من قيمة م�شافة تظهر 

جانب  اإىل  والتميز  اجلودة  من  قالب  يف  عراقته 

االأناقة والريادة واالإبداع. 

لذلك ومن �أجل حفز �ل�سناعيني على عر�ض �أنتاجهم 

مر�عاة  �إىل  �ملجلة  �إد�رة  فقدعمدت  �مللحق،  هذ�  يف 

�لنقاط �لتالية لت�سهيل �لو�سول �إىل �ل�سلعة �للبنانية:

�لت�سنيف  خ��الل  م��ن  �ملنتجات  عر�ض  مهنيًا:   1
على  ي�سهل  مبا   h.S.Code دوليًا  �ملعتمد  �لقطاعي 

�مل�ستفيد �لو�سول �إىل �ل�سلعة �ل�سناعية ب�سهولة.

2  ت�شويقيًا: جذب �أكرب عدد من �لقر�ء لهذ� �مللحق من 
�ملوؤ�س�سات  �أو�سع نطاق ممكن على  توزيعه يف  خالل 

و�جلهات �ملعنية بناًء على قاعدة معلومات خا�سة مت 

ن�ساطات جتارية  �أختيار موؤ�س�سات ذ�ت  تكوينها عرب 

�للبنانية  �ل�سناعية  �ملنتجات  وجهة  مع  تتو�فق 

�مل�سمولة يف �مللحق. وذلك �أما من خالل طبعه د�خل 

وفق  توزع  منف�سلة  �إ�سافية  كميات  بطبع  �أو  �ملجلة 

قاعدة �ملعلومات �ملكونة.

3 الكلفة: تخفي�ض �لكلفة على �ل�سناعيني ب�سكل كبري 
جد�ً بحيث ت�سل �إىل �لرمزية مما يحفز �أكرب عدد منهم 

لعر�ض منتجاتهم من خالل �مللحق �ملذكور.

�مل��ل��ح��ق  ه������ذ�  و�����س����ع  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــًا:     4
 ع����ل����ى �مل������وق������ع �الإل���������ك���������رتوين ل��ل��م��ج��ل��ة

ي�ساعف  مبا     www.lebanon-industry.com
�لن�سخ  �إىل  باالإ�سافة  �ملر�ت  �ألوف  ع�رش�ت  �أ�ستعماله 

على  جمانًا  �مللحق  توزيع  �إىل  باالإ�سافة  �ملطبوعة. 

�آالف �ملوؤ�س�سات.

غذائية

و�شائل النقلاملجوهراتخ�شبيةمواد منجمية غري معدنية

املفرو�شاتمعدنية ما عدا و�شائل النقلورق وكرتون وطباعة

متنوعةاآالت واأجهزة كهربائيةغزل ون�شيج واألب�شةجلود وم�شنوعات جلدية 

كيميائية وبال�شتيك

اآ�شيا

اأوروبا

الدول العربية

اأفريقيا

اأمريكا

ـــق
حــ

مل

اد
�ص

قت
 واالإ

ناعة
�ص

 ال
جملة

�صنـــــع فـــــي لبنـــــان

�الد�رة �لعامة: بريوت - كليمن�سو - �سارع �الأمري عمر - بناية ت�سبحجي  - هاتف : 370318 1 961+ - 370452 1 961 +

info@lebanon-industry.com :فاك�ض: 370602 1 961+ �ض.ب: 13/5838 )�سور�ن( - بريوت - لبنان - �لربيد �لكرتوين 

الرتتيب القطاعي للم�شانع امل�شاركة:
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�شركة حمام�ش االمني لل�شناعة واللتجارة �ش.م.م
�سناعة وتجارة كافة انواع المك�سرات والبن وال�سوكوال وال�سكاكر

E- mail : contact@api.com.lb

 العنوان: عكار - العبدة - مقابل مشتل الزراعة -بناية االمني - هاتف : 471117 )6( 961 - 471114 )6(961 
فروع الشركة  - طرابلس 1- طريق املعرض - 2- مستديرة ابو علي -3- القبة - 4- ابو سمرا - عكار : -5- العبدة - 6- 

احملمرة - 7- حلبا - الضنية - 8- مرياطة - 9 -سير الضنية - 10 زغرتا - الكورة - 11-عابا 
اململكة العربية السعودية  - الرياض - اخلالدية - 00966555201698

   معامل الفلوك�ش ال�شناعية

احمد عطايا

uSInE LAVELuXE InDuSTRIELLE
�سناعات غذائية

الناعمة ـ احلارة ملك احمد عطايا 
هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -٢١٥٨٨٨ ٣ ٩٦١ 

فاكس : ٦٠٠٣٤٦ ٥ ٩٦١
ص.ب : ١٤/٥٤٤٥ بيروت

www.yamama-lb.com  

info@yamama-lb.com
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

منصورية املنت/ املكلس/بيروت/ لبنان -  هاتف : 680680 )1( 961 -  ص.ب : 66  
    فاكس: 685090 )1( 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

طحينة - راحة حلقوم - حالوة - سمسمية - دبس خروب
Tahini - Loukoum - Halawa -  Semsmia - Carob’s Rolases

بيروت - هاتف :545331- 01/273649 - فاكس :  01/545331 - ص.ب.: 114720 بيروت
E-mail: ghandour.lb@gmail.com 

AbdUl KAdEr ghAndoUr & sons s.A.l

 �شركة �شدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�ستيراد وت�سدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - شارع اقسيس - بيروت لبنان - تلفون: 278248-01/542542 961  فاكس: 01/543030 961  
www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com 

Beirut - Lebanon - Tel: 961 1 547373 - Fax: 961 1 277721
Saida - Lebanon - Tel: 961 7 215001 - 961 3 743070

info@unitedcoamigo.com     -     www. unitedcoamigo.com

ال�شركة املتحدة ل�شناعة وجتارة ال�شوكوال وال�شكاكر

patisserie-lolita@hotmail.com 

حلويات غربية و�صرقية

فرع اأول: حتيطة الغدير جانب حمطة ها�صم  

هاتف: 475172 1 961

فرع ثاين: الكفاآت مقابل مدر�صة الفرير  

هاتف: 475173 1 961
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

مخلالت - كبي�س - مربيات - معلبات طازجة  ورق عنب 

 زيتون - زيت زيتون

�شركة منتوجات ال�شيعة �ش.م.م

Al Dayaa

 Pickles-Jams-Canned Food-Grape Leaves
Olives-Olives Oil

aldayaa@hotmail.com       Website : www.aldayaa.com

�لكورة - كفرعقا - لبنان �ل�سمالي - هاتف : ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ 

فاك�ض : ٩٥٢٨٢٨ )٦( - خليوي : ٣٠٣٨٤٢ )٣( ٩٦١ - �ض.ب : ١٢ �ميون - لبنان

باتي�شري مريفاي

�صناعة الكاتو- كروا�صان - بوظة - �صوكول على انواعها لجميع المنا�صبات - تاأمين طلبات الفراح

Mirvay Patisserie

�لعنو�ن: بئر �لعبد - �ل�سارع �لعام - بناية �الغاء - هاتف: ٢7٤٤٢٨ -٩٥٢٨٣٨ )٥( ٩٦١

ال�شركة املتحدة ل�شناعة وجتارة ال�شوكوال وال�شكاكر �ش.م.م )اأميغو(

United Co. For Manufacturing and Trading of 
Chocolates and confect SARL (AMIGO)

All Kinds Of Choclates, Candies, Sweets�صناعة وجتارة ال�صوكول وال�صكاكر واحللويات

حارة حريك - حي البي�س - ملك حامو�س - بريوت - لبنان

هاتف : 5547٠٠- 547373 )1( 961  - فاك�س : 277721 )1( 961  - �س.ب : 547٨ - 113

info@unitedcoamigo.com          www.unitedcoamigo.com 
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الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�شـركـة حلبــاوي اخـوان �ش.م.م

helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
تو�سيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات )ا�ستيراد وت�سدير(

العنوان: حارة حريك - شارع الرويس الرئيسي - ص.ب : ٢٤/١٧١  - برج البراجنة 
  هاتف : ٥٥٦٠٥٨ )١( ٩٦١ - تلفاكس : ٥٥٦٠٥٩ )١( ٩٦١  خلوي : ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ )٣( ٩٦١

E-mail : helbawi@helbawibros.com

مطاحن الدورة �ش.م.ل

Dora Flour Mills SAL
دقيق و�صميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�صب واأعالف

الدورة - برج حمود -هاتف: 252577 )1(  961 - فاك�س : 2525٨٠ )1( 961

�س.ب : ٠63٠-11  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

ذ م ل�شناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL
دقيق و�صميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�صب واأعالف

ذوق م�صبح - ك�صروان -هاتف: 2525٨٠ )1(  961 - فاك�س : 2525٨٠ )1( 961

�س.ب : ٠63٠-11  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

موؤ�ش�شة رميا لل�شكاكر

Rima Confectioneries Est.
Chocolate-Candies-Nougat-Malban Industry-Roastin

صناعة الشوكوال والسكاكر والنوغا وامللنب - تعبئة وحتميص بن

زحلة - البقاع - تعلبايا ال�صارع العام بناية جمعة حامد هاتف : 5٠629٨ )٨( 961 

فاك�س: 5٠629٨ )٨(  961 - 64٠775 )3(  961

م�شنع احمد محمد �شليمان الديراني واخوانه

AHMAD M.S. Al-DIRANI AND BROS FACTORY
�سناعة وتجارة مخلالت - �سرابات - مربيات - مواد غذاية

Industry & Commerce Pickles - Syrups - Jams - Food Stuffs
ق�صر نبا - البقاع   هاتف : ٩١١4٠٠ (٨) ٩٦١ - 4١4١73 (3) ٩٦١

 فاك�ص : ٩١١3٢3 (٨) ٩٦١ -  �ص.ب.: ١٦١ - زحلة

darnaco@hotmail.com   www.aldirani.com   ahmad.aldirani@hotmail.com 
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الصناعات الكيمائية والبالستيك

�سارع �سيدة الحقلة- م�ستيتا- جبيل – لبنان

هاتف : 7٩٦١٤٤ - 7٩٦٥٠٢ )٩(  ٩٦١ 

فاك�س: 7٩٦١٤٦ )٩( ٩٦١ 

روبن�شون اأغري �ش.م.م

�سناعة البيوت البال�ستيكّية- �سناعة �ستول الخ�سار المطعمة 

Robinson agri
Agricultural Products & Services

توؤّم��ن روبن�سون �أغري ت�سميم،ت�سنيع 

وتركي��ب �لبي��وت �لبال�ستيكّية وف��ق �أحدث 

�الأخ��رى  و�لبل��د�ن  لبن��ان  ف��ي  �لتقني��ات 

�أ�ستر�لي��ا  جورجي��ا،  روماني��ا،  كالع��ر�ق، 

وغيرها. كم��ا ت�ساهم في �إنتاج �أجود �أنو�ع 

�ل�ست��ول �لمطعم��ة )�لبن��دورة و�لباذنج��ان 

و�لبطيخ و�ل�سم��ام...( مما يكفل  للمز�رعين 

توّف��ر  �أمث��ل.    لح�س��اد  مثالي��ة  بد�ي��ة 

روبن�سون �أغري كافة �لم�ستلزمات �لزر�عّية 

و�لبذور�لمهجّن��ة   �ل��ري  كم�ستلزم��ات 

و�الأ�سمدة �لكيماوي��ة و�لع�سوّية باالإ�سافة 

�إلى �الإر�س��اد �لزر�عي لم�ساعدة �لمز�رع في  

�لح�سول على �إنتاج �أف�سل ونوعّية ممّيزة. 

لـوريجين �ش.م.ل 
م�ستح�سرات التجميــل والعطــورات  والمنظفــات

 العنوان: البقاع - تعنايل  املنطقة الصناعية -  هاتف : ٥١٣٢٠١ - ٥١٣٢٠٢ )٨( ٩٦١ 
 فاكس  : ٥١٣٢٠٠ )٨( ٩٦١ خلوي : ٨٣٣٦٢١ )٣( ٩٦١

E-mail : info@loriginecos.com - Website : www.loriginecos.com
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الصناعات الكيمائية والبالستيك

 العنوان : بيروت - ساقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام - هاتف: ٠١/٨٠٩٤٥٤ 
خليوي : ٠٣/٢٨٤٦٩٠ - فاكس: ٠١/٨١٠٤٥٤

E mail : info@plastiban-lb.com,  www.plastiban-lb.com 

Plastiban �شركة بال�شتيبون
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

 صناعة
 وجتارة مواد
التنظيف

Manufacture 

and Trade 

of Cleaning 

Materials 
العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - شارع القسيس 

هاتف : 926830)3( 961 - 279314 )1( 961 - فاكس : 279314 )1( 961  

الفتى كو
 ل�سناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

صناعة وطباعة كافة انواع البالستيك

العنوان : بيروت - لبنان - هاتف : 851409 )1( 961 خلوي : 849700 )3( 961
E-mail : abbasmiski@gmail.com      E-mail : abbasmiski@hotmail.com

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

 موؤ�ش�شة ع.م. للبال�شتيك
A.M. PLASTIC EST. 

 العنــوان :

املعمل

 كفرشيما -  

املنطقة الصناعية 

هاتف :

١١٤ /٤٣٦١١٥ - )٥( ٩٦١ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاكس:

 ٥٥٧٥٢٣)١( ٩٦١ 

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة

 �شركة ايكو للتجارة وال�شناعة 

والمقاوالت �ش.م.م

E-Mail: echo_painting@hotmail.com     echo.paint@gmail.com     www.echopaint.com

 Zouk Mosbeh - Industrial City - Tabet Bldg. - Tel: 961 09 220857
 - 03 943773 - 775019 - Fax: 961 09 220860   P.O.B: 2161 Jounieh

contact@api.com.lb     www. api.com.lb
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اآلالت واالجهزة الكهربائية

MFSte. Moughanni Freres
Artisanat Le Bronze 

Lustres et Chandelier en Bronze et Crystal
 Statues, Montres, Tables, Objets d'Art

Show Room - Dbayeh - Tel.: 961 4 407417 - 961 3 223376
Factory - New Rawda: 961 1 683184/ 5 - B.P. 90811 - Dekwaneh, 

E-mail: moughanni@moughannilighting.com    www moughannilighting.com

Snic@dm.net.lb    www.snic.net

�سناعة ماكينات Plasma - Water-Jet لق�ص المعادن 

وماكينات مختلفة لن�سر وجلي الرخام والغرانيت

�شركة نحا�ش لل�شناعة والتجارة )�شنيك(

املنت - عني �سعادة 

 املدينة ال�سناعية  - بناية امل�ؤ�س�سة 

هاتف :  ٨٩٠٦٩٦-٨7٨٨٠٠ )١( ٩٦١  

 فاك�س: ٨7٨٨٠١ )١( ٩٦١

�س.ب.: ١١٥٩-٩٠- جديدة

تبريد �سناعي وا�سغال �سناعية       

mecanix@mecanixsal.com    www mecanixsal.com

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية  -  االوت��سرتاد - بناية بندر 

هاتف :  7-٩٥٠٨٦٦ )٥( ٩٦١  -  فاك�س: ٩٥٢٨٦٦  )٥(٩٦١

    Mecanix s.a.l         ميكانيك�ش �ش.م.ل 

�شركة �شتيم لل�شناعة والتجارة

Steam Company 
Industry & Commerce

1 - املكتب الرئي�صي: بريوت - بناية العازارية  
ط2 – بلوك 02 ب - تلفون: 03266322 

 009611999511 - 009613514752
فاك�س: 009611999522  

2- امل�صنع الرئي�صي: منطقة الكفور  النبطية 
جنوب لبنان

3- م�صنع ما بعد البيع/ال�صيانة: 
بريوت – الكفاءات  - تلفون: 009611472582 

فاك�س:009611468475

info@steamindustry.com
 www.steamindustry.com

�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري  

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters 
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اآلالت واالجهزة الكهربائية

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
استيراد آالت ومواد التغليف والتوضيب والتعبئة 

Import Machinery & Packaging Materials، Packaging& Packing 

 العنوان: لبنان - منصورية املنت - شارع سامي الصلح - بناية سانت ايلي - بلوك»د«  
هاتف : 401777 )4( 961 - 401077 )4( 961 - فاكس: 532399 )4( 961  
خليوي :286252 )3( 961 - 808077 )3( 961 ص.ب.: 0162 - منصورية املنت
info@chouerymultipack.com  www. chouerymultipack.com

 Stretch Film & Adhesive TapeFlow Pack

  حريري رادياتور�شويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

صيدا - عني الدلب 
ملك محمد احلريري  

هاتف : 
   ٧٢٣٠٠٧ )٧( ٩٦١

 ٢٤٧٨٤٧ )٣( ٩٦١
ص.ب : ٤٩٩

Saida - Ain 

Al Deleb - 

Mohammad Hariri 
Bldg.

Tel : 961 (7) 723007 
- 961 (3) 247847  
P.O.Box : 499 

HARIRI 
RADIATOR

�صناعة رادياتورات واك�ص�صواراتها لكافة

 ال�صيارات والمولدات والمعدات

 العنوان: االوزاعي مدينة ناصر الصناعية - هاتف وفاكس : ٤٥٥٠٠١ (١ )٩٦١+ 
-           خلوي : ٢٨٨٣٤٤( ٣)٩٦١+
E.Mail: elissaco@live.com

�شركة الي�شا 

لل�شناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

 AMACO GROUP S.A.L.

املركز الرئيسي: صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  
تلفاكس: ٧٣٠٢٥٣)٧(٠٠٩٦١ -  ٧٢٢٢٥٣)٧(٠٠٩٦١ - ص ب: ٣٧١ صيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�شركة اآماكو غروب الم�شاهمة �ش.م.ل.     

�سناعة اآالت لتحويل الورق ال�سحي 

على مختلف اأنواعه

Manufacturing All 
Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

�شركة اك�شترافور  ل�شناعة االفران االآلية �ش.م.م 

Manufacturing of Bakery          سناعة وتجارة االفران االآلية�

 العنــوان : كفرشيما  - شارع الغدير - ملك سميون وباسيل 
هاتف : ٤٣٥٤٣٣ )٥( ٩٦١  فاكس : ٤٣٢٨٥٦ )٥( ٩٦١

http://www.ExtraFourCo.com/    contact@extrafourco.com

ل م�صكلة بعد الآن يف تدفئة مزارع الدواجن واخليم الزراعية

                                      للمعلومات 

�صركة ال�صامي للتجارة وال�صناعة      

الدفاية االقت�صادية البيئية

�صناعة وتجهيز المطابخ الكبرى - �صنع معامل للنفايات - �صنع دفايات على انواعها

00961 3 839 269 - 00961 1 472 139  
E-mail : shamiest@shamiest.com.lb

1 - لمزرعة دواجن م�ساحة 

1000 م. مربع 6 ليتر ديزل لكل 

�ساعة دوران 

2 - دفاية للخيم الزراعية من  

500 م. مربع الى  10000م. مربع 

)ديزل اوزيت م�ستهلك( 
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Bouchrieh - Industrial City - Street 88 - Beirut - Lebanon 
Telfax: 961 1 480652 - 03 385119

info@ambar-group.com  -  www.ambar-group.com       

Coffee & Nut Roasters, Nut Grinder, Hydraulic Baler, Horizontal 
& Vertical Mixer, Shredder, Horizontal Hammer Mill, Sorting 
Machines  & Semi-Automatic Filling Machine.
حمام�س بن و مك�صرات، مطاحن بن و مك�صرات و جميع اأنواع اأحلبوب، مكاب�س 

ماكينة  اأحلبوب،  تعريب  ماكينة  فرامات  وعامودي،  اأفقي  خالط  هيدروليكية، 

تعبئة اأحلبوب و البودرة. 

High Speed Coffee Roaster
حمم�س بن �صريع

Nut Roaster
حمم�س بزورات اآيل

Horizontal Hammer 
Mill – Dust Proof
مطحنة �صواكي�س اأفقية

Hydraulic Bailing Press
مكب�س هيدروليكي عامودي    

Velox شركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-heatersت�صنيع قازانات و�صخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �صارع جامع العرب بناية �صهاب

 هاتف : 472٠42 )1( 961 - 375123 )3( 961 فاك�س : 472٠6٠ )1( 961  

veloxco@hotmail.com

آالالت واالجهزة الكهربائية

Le Geant   لو جيانت
ت�صنيع وجتميع وجتارة جميع اأنواع املولدات وكوامت ال�صوت وعلب

جبل لبنان - جبيل م�صتيتا �صارع ب�صلة 

هاتف: 7955٠٠ )9(  961 - 6٠٨٠12 )3( فاك�س : 7955٠٠ )9( 961 

Manufacturer of Panel Boards & Mineral Boxes

legeant_echo@hotmail.com          www.legeant.biz
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آالالت واالجهزة الكهربائية

�شركة جي�شا لل�شناعة وللتجارة �ش.م.م

Jesa Industrial & Trading Co. s.a.r.l
hVAC Air Filters فالتر هواء للمكيفات

info@jesairfilters.com     www.jesairfilters.com

املنت - مزرعة ي�صوع - املنطقة ال�صناعية - بناية جي�صا

هاتف : 2٨2991 )3( 961 - 915419/2٠ )4( 961

فاك�س : 922433 )4( 961 - �س.ب.:1٠9 عني عار

موؤ�ش�شة طرابل�شي ل�شناعة الربادات وال�شوايات

Traboulsi Est. For Manufacturing Fridges & Broi 

النبطية - دير الزهراين - ال�صارع العام مبنى ال�صركة

 هاتف : 53٠9٨6 )7( 961 - ٨299٠6 )3( 961 فاك�س : 53٠9٨6 )7( 961  

traboulsi_est@hotmail.com - www.traboulsi-est.com

أفران للمخابز، شوايات وغيرها، برادات ومجمدات صناعية ومنزلية
Ovens, Boiler, Fridges, home & Industrial Freezers

موؤ�ش�شة جوزف �ش ابوزيد واوالده ال�شناعية

Joseph S. Abouzeid & sons industrial EST
Livestock & Poultry feed machinery & equipment

Lebanon-Zahle-Industrial City - Tel/fax: 00961 8 930138 
Mob: 00961 3 665989 - KSA: 00966 500586554
Email:info@Abouzeidco.com - web:www.abouzeidco.com

Grinding and Mixing feed units, horizontal and Vertical mixers, Grinders and ham-
mer mills, conveying machines, Manual poultry processing equipment, Feather 
picker, poultry housing equipment such as nests, drinkers and feeders
وحدات خلط وجر�س، خالطات افقية و عامودية، جواري�س ومطاحن،معدات لنقل الب�صاعة، 

معدات يدوية لذبح الدواجن، معدات داخل املزرعة مثل مباي�س ومعالف وم�صارب

موؤ�ش�شة مظلوم ال�شناعية

البقاع - اأبلح - مفرق النبي اأيال - قرب �صوبرماركت مظلوم

هاتف: 16٨23٠ - 645456 )3( 961 - 95٠424 )٨( 961

ت�صنيع جبالت - مكاب�س وقوالب باطون - ك�صارات وخالطات علف  

Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

Ghaddar

Bir Hassan: Near Golf Club Elissar Bldg. Telfax: 961 1 854286 /8 
P.O.Box: 155101 - info@paclb.com - www.paclb.com
Doha - Qatar: St.38 Industrial Area - Gate No.43, P.O.Box: 40587  
C.R.34078  Tel: 974 44506084 - Fax: 974 44683021  
info@pacqa.com-www.pacqa.com

Electrical Panel Boards
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صناعة األلبسة والنسيج

�شـركـة زيـاد بـو عـز لل�شنـاعـة والتـجـارة �ش.م.م
ziad bou ezz co.for Ind.& commerce sarl 

صناعة كافة امللبوسات القطنية
 Manufacturing All Kind of Under Wear - Linens - Baby Set - Blanket

العنوان: بتلون-الشوف- الطريق العام - هاتف:   )5(961 619681)3(961 
 خليوي: 671265)3(961- ص.ب. 1503-33
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb

Lingerie     الب�سة داخلية

بريوت - برج ابي حيدر 

 �سارع ابن خلدون  - بناية العبري

هاتف : ٥-٣١٥٠٨٤ )١( ٩٦١  

٠٤٥٩٩٩ )٣( ٩٦١

  فاك�س: ٣١٥٠٨٥ )١( ٩٦١ 

�س.ب.: ١٤/٦٢٨٢

 rimoda.est@gmail.com
www.rimoda.com.lb

                  موؤ�ش�شة رميودا لل�شناعة والتجارة   

Rimoda Manufacturing  

& Trading Est. 

بريوت - الب�صطا التحتا - �صارع اال�صتقالل  - بناية امل�ؤ�ص�صة  - هاتف : ٦٦٦٦٦٠- 

٦44٢٠7 (١) ٩٦١  -  فاك�ص: ٦5٩٢٠٠ (١) ٩٦١ �ص.ب.: ١١/7٢3٨ ريا�ص ال�صلح

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

بيروت - الب�سطا التحتا - بناية بي�سون

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

فاك�ض

بريد �لكتروني

هاتف

موؤ�ش�شة 

جاين �شيك�ش

Jany Six

بريوت - امل�صيطبة - �صارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : 3٠٠٨74 (١) ٩٦١ - ٨١٦٨45 (١) ٩٦١ - �ص.ب.: ١4 -574١     

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

  Jany Six ¢ùµ«°S ÊÉL á°ù°SDƒe

á°ùÑdG 

á«FÉ°ùf

Women 
Wear

 ájô◊G êôH ájÉæH - ∂Hõj ´QÉ°T - áÑ£«°üŸG - ähÒH

     5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

 -666660 : ∞JÉg -  á°ù°SDƒŸG ájÉæH -  ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähÒH

í∏°üdG ¢VÉjQ 11/7238 :.Ü.¢U 961 (1) 659200 :¢ùcÉa  -  961 (1) 644207

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

¿ƒ°†«H ájÉæH - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähô«H

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

¢ùcÉa

»fhôàµdG ójôH

∞JÉg

  Jany Six ¢ùµ«°S ÊÉL á°ù°SDƒe

á°ùÑdG 

á«FÉ°ùf

Women 
Wear

 ájô◊G êôH ájÉæH - ∂Hõj ´QÉ°T - áÑ£«°üŸG - ähÒH

     5741- 14 :.Ü.¢U - 961 (1) 816845 - 961 (1) 300874 : ∞JÉg

info@saidmidani.com     Web site: www. saidmidani.com

 -666660 : ∞JÉg -  á°ù°SDƒŸG ájÉæH -  ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähÒH

í∏°üdG ¢VÉjQ 11/7238 :.Ü.¢U 961 (1) 659200 :¢ùcÉa  -  961 (1) 644207

 Sales@beydounstore.com.lb     www.beydounstore.com.lb

¿ƒ°†«H ájÉæH - ÉàëàdG É£°ùÑdG - ähô«H

Beirut - Basta El Tahta - Beydoun BLDG.

P.O.Box: 11 - 7238 Beirut - Lebanon
Tel: +961 1 666 660  
 Fax: +961 1 659 200 
E-mail: sales@beydounstore.com.lb
Website: www.beydounstore.com.lb
Corporate Only: Ahmad Amin Beydoun   03/ 658853

¢ùcÉa

»fhôàµdG ójôH

∞JÉg

�رشكة الرج�ض

Largess Co
الألب�صة اجلاهزة

�صد البو�صرية  

�صارع كني�صة مارمارون 

هاتف:  1-24٨777 961  

فاك�س : 24٨64٨ 1 961 

 �س.ب: 1٨٠9 - 9٠

info @ largess-co.com - www.largess-co.com

تكنوتك�ش

TECHNOTEX
Industry, Trade & Printing Of Non-Woven Fabric 

صناعة وطباعة وجتارة النسيج غير املنسوج 

 داريا - ك�صروان - املنطقة ال�صناعية- لبنان

هاتف :  231542 )9( 961 - فاك�س: 233761 )9( 961  

technotex@asia.com   -   www.technotexlebanon.com
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صناعات مختلفة 

CITY ROLL     شيتي رول�

Choueifat Aamroussieh Hamdan Building 1st
Tel: 03-779876 - 03-747308 - 03-786016 - 03-885054 - Fax: 05-482580

Curtain Glass Secorits  /  اأملنيوم، زجاج، �صكوريت

 

Modern Industries For Concrete sal (MIC)
  Ready Mix Concrete - Laboratory      مجبل باطون جاهز - مختبر لفح�ص الباطون

العنــوان : جبل لبنان - املنت - ابو ميزان - الطريق العام - هاتف : ٩٨٢٦٣٣-٤- ٩٦١         
فاكس: -٩٨٢٦٣٣ -٤- ٩٦١ 

 Email: mic-concrete@kahy-holding.com

�شركة امل�شانع احلديثة للباطون اجلاهز �ش.م.ل

Galerie Adonis
Antelias Highway 

Tel: 04-412330
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صناعات مختلفة 

Lingerie     الب�سة داخلية

بريوت - برج ابي حيدر 

 �سارع ب�سري جنبالط  - بناية العيا�س

هاتف : ٣٠٩٨٣٣ )١( ٩٦١  

٥١١٨١١ )٣( ٩٦١

  فاك�س: ٣٠٩٨٣٣ )١( ٩٦١ 

موؤ�ش�شة دارين   

    لل�شناعة والتجارة 

 Darine Manufacturing  

& Trading Est. 

Yaacoub El Asmar موؤ�ش�شة يعقوب االأ�شمر
�صناعة املفرو�صات وهند�صة داخلية - ديكور من خ�صب الدهانات للموبيليا

Furniture-Decoration-Wood Work & Paints for Furnitures

جبل لبنان - املنت- �صد البو�صرية �صارع الكهرباء بناية حامت رزق اهلل

 هاتف : ٨75514 )1( 961 - 61٠751 )3( 961 فاك�س : ٨75514 )1( 961  
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01/03 79 13 32  I  Short No: 1332  I   Call Center: 1272

 info@eblf.com                  I                 www.eblf.com
MY BLF

MY BLF

Revolving أو� Charge ،Visa Platinum أو� Visa Signature

 AIR FRANCE KLM - BANQUE LIBANO-FRANÇAISE البطاقة امل�رصفية احل�رصيّة 

بت�شمحلكن جتّمعو اأميال Flying Blue كل ما بت�شرتو فيا،

اإنتو وعم ت�شتفيدو من عرو�ض البنك اللبناين الفرن�شي الغنّية

AIR FRANCE KLM وامتيازات ال�شفر يّلي بتقدما

• لغاية 5000 ميل هدية ترحيب 

•  لغاية 1،5 ميل مقابل كل دولر مدفوع بالبطاقة بلبنان اأو باخلارج، بتن�شاف فوراً بح�شاب Flying Blue على الأميال يّلي بتجّمعوها 
بال�شفر مع AIR FRANCE وKLM، وكل �رصكاء Flying Blue من �رصكات طريان وغريا، متل الفنادق و�رصكات تاأجري ال�شيارات...

• اأميال Flying Blue ما بتخل�ض مّدتا طاملا عم ت�شتعملو بطاقتكن

• اأكرث من 1000 وجهة �شفر مع �رصكات طريان SkyTeam الـ19
•  تاأمني على ال�شفر ، وتاأمني وكفالة ممّددة على امل�شرتيات، وخدمة Concierge خالل ال�شفر، وتاأمني على احلوادث ال�شخ�شية 

ودخول �شالت ال�رصف باملطارات الدولية

• اختيار ما بني بطاقات*                                                                                       ، باليورو اأو بالدولر

*�رشط درا�سة طلب البطاقة م�سبقاً وقبوله

»دامياً بدفع م�شاريف �رصكتي ببطاقة 

AIR FRANCE KLM  
BANQUE LIBANO-FRANÇAISE 

 حتى جّمع اأميال و�شافر لل�شغل 

اأو لل�شياحة.«
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استحقاقات مالية منتظرة 

املتالحقة  باالأزمات  مبا�رص  ب�شكل  مرتبطًا  لبنان  يف  املايل  الو�شع  البع�س  يرى  قد 

يف املنطقة العربية، ويتاأثر بتجاذبات االأحوال على كل االأ�شعدة، االأمنية وال�شيا�شية 

والتجارية وال�شناعية، اإال اأن الثقة الكربى بال�شيا�شة امل�رصفية التي يتخذها م�رصف 

لبنان حتمي ب�شكل مبا�رص من اأي تداخل لالأزمات منعًا لو�شولها اىل ما قد يهز الو�شع 

املايل عامة وو�شع امل�شارف خا�شة. 

ومع بداية 2013 �شهد القطاع امل�رصيف تقدمًا يف عملية الت�شليف امل�رصيف مع التعاميم 

التي اأ�شدرها م�رصف لبنان، ما زاد يف حركة الت�شليفات للقطاعات االقت�شادية وال�شيما 

وتطوير  امل�شاريع  تلك  تو�شيع  على  حّفز  مما  الفاعلة،  ال�شناعية  امل�شاريع  قرو�س 

االقت�شادي وتبعد  النمو  نحو  ال�شناعات، وبالتايل هذه احلركة �شكلت توجهًا مبا�رصاً 

برجمة  وو�شعت  ال�شابقة،  وال�شنوات  الدرا�شات  اإليه  اأ�شارت  الذي  الرتاجع  �شبح  عنه 

لعملية تراجع املوؤ�رص املايل اأكرث مما �شهده العام املا�شي والذي و�شل اىل ما دون 1،5 

يف املئة، ولكن اخلطوات املتمكنة عملت على تن�شيط احلركة املالية �شواء يف امل�شارف 

الكربى وال�شغرى، واأدت اإىل الت�شليفات بفوائد متدنية مل تتجاوز يف حدها االأعلى 6  % 

بينما مل ت�شل يف حدها االأدنى اىل 1.5  % على القرو�س اأو الت�شليفات ال�شناعية. 

ومن جهة اأخرى ال تزال الثقة مكرّ�شة بالقطاع املايل يف ظل املتغريات االقليمية، وذلك 

التي يتخذها م�رصف لبنان )كما ذكرنا( حلماية  من جراء �شيا�شة احلماية امل�رصفية 

حركة ال�شوق املالية وحركة القرو�س والت�شليفات ال�شناعية، ومن هذا املنطلق �شبق 

امل�رصف  من  اإميانًا  جاء  امل�شاريع  دعم  اأن  �شالمة  ريا�س  لبنان  م�رصف  حاكم  واكد 

ب�رصورة تطوير ال�شناعة يف لبنان التي يوليها امل�رصف املركزي اأهمية كربى، وبالتايل 

اإيجاد فر�س عمل وحت�شني ميزان املدفوعات، فتتحرك العجلة االقت�شادية ومعها حركة 

امل�شارف. 

اللبناين  امل�شتثمر  جتعل  تاأمينها  على  امل�رصيف  القطاع  يعمل  التي  والت�شهيالت 

يبادر باإيجابية بحثًا عن فر�س ا�شتثمارية جديدة، على الرغم من احلذر االأمني 

واالقت�شادي املحيط به، اإال ان اال�شتحقاقات املالية امل�شتقبلية لهذا القطاع 

تبقى يف حال اآمنة، ما مل يح�شل طارىء قد يغري جمرى االأمور. 
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 AIR FRANCE KLM - BANQUE LIBANO-FRANÇAISE البطاقة امل�رصفية احل�رصيّة 

بت�شمحلكن جتّمعو اأميال Flying Blue كل ما بت�شرتو فيا،

اإنتو وعم ت�شتفيدو من عرو�ض البنك اللبناين الفرن�شي الغنّية

AIR FRANCE KLM وامتيازات ال�شفر يّلي بتقدما

• لغاية 5000 ميل هدية ترحيب 

•  لغاية 1،5 ميل مقابل كل دولر مدفوع بالبطاقة بلبنان اأو باخلارج، بتن�شاف فوراً بح�شاب Flying Blue على الأميال يّلي بتجّمعوها 
بال�شفر مع AIR FRANCE وKLM، وكل �رصكاء Flying Blue من �رصكات طريان وغريا، متل الفنادق و�رصكات تاأجري ال�شيارات...

• اأميال Flying Blue ما بتخل�ض مّدتا طاملا عم ت�شتعملو بطاقتكن

• اأكرث من 1000 وجهة �شفر مع �رصكات طريان SkyTeam الـ19
•  تاأمني على ال�شفر ، وتاأمني وكفالة ممّددة على امل�شرتيات، وخدمة Concierge خالل ال�شفر، وتاأمني على احلوادث ال�شخ�شية 

ودخول �شالت ال�رصف باملطارات الدولية

• اختيار ما بني بطاقات*                                                                                       ، باليورو اأو بالدولر

*�رشط درا�سة طلب البطاقة م�سبقاً وقبوله

»دامياً بدفع م�شاريف �رصكتي ببطاقة 

AIR FRANCE KLM  
BANQUE LIBANO-FRANÇAISE 

 حتى جّمع اأميال و�شافر لل�شغل 

اأو لل�شياحة.«
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لالطالع على �لو�سع �ملايل و�القت�سادي 

�مل�رشيف  �لقطاع  على  �الأزمات  وتاأثري 

�لتي  �حلكيمة  �ل�سيا�سة  وعلى  عامة، 

لقاء  كان  لبنان،  م�رشف  يتخذها 

حاكم  ب�سعادة  و�القت�ساد«  »�ل�سناعة 

م�رشف لبنان ريا�ض �سالمة، �لذي وقف 

قبلنا  من  �ملطروحة  �لنقاط  بع�ض  عند 

و�أو�سح  �ملايل.  �القت�سادي  ملفنا  يف 

�لتي  �لقانونية  و�لقو�عد  �لنقاط  بع�ض 

�لثقة  عامل  الإبقاء  �مل�رشف  يتخذها 

�لتعامالت �مل�رشفية، وكذلك  فاعاًل يف 

�ل�سيا�سة �لت�سجيعية �لهادفة �ىل ت�سجيع 

�ل�سناعي  �لقطاع  تطوير  على  �لعمل 

تنمية  يف  مبا�رش  ب�سكل  �ملرتبط 

�للبناين، و�لذي ال يز�ل يعاين  �الإقت�ساد 

من بع�ض �لقو�نني، �إال �أن �سيا�سة ت�سهيل 

لبنان  م�رشف  �تخذها  �لتي  �لت�سليفات 

و�سجعتهم  �لدفع  �ل�سناعيني  �أعطت 

�القت�سادي  �حلر�ك  د�ئرة  يف  يبقو�  الأن 

لتطوير �لنمو �ل�سناعي يف لبنان. 

هذ� باالإ�سافة �ىل نقاط �خرى يف �حلو�ر 

�لتايل مع حاكم م�رشف لبنان.

تع�شف باملنطقة تطورات كبرية تنعك�س 

بحيث  املنطقة،  دول  اقت�شادات  على 

الفقري  العمود  امل�رصيف  القطاع  ي�شكل 

هذه  يف  والتنموية  االقت�شادية  للحركة 

الدول. كيف تقراأون هذا الواقع؟ وما هي 

تاأثرياته على القطاع امل�رصيف يف لبنان؟ 

عربية  بدول  حماط  �ليوم  لبنان 

دول  �أو  �لنفطية  �لدول  ��ستثنينا  �ذ� 

�أزمات  من  كلها  تعاين  �لتي  �خلليج، 

بالعمالت  �مكانياتها  �نخف�ست  و�لتي 

يوجد  �الأ�سباب  لهذه  رمبا  �الجنبية، 

يطالب مب�ساعدة  �لدول  بع�ض من هذه 

نحن  �أي�سًا  �لدويل،  �لنقد  �سندوق  من 

على  تو�جدنا  خالل  من  حماطون 

�لبحر  حول  من  بدول  �ملتو�سط  �لبحر 

مهمة  مالية  �أزمات  تعاي�ض  �ملتو�سط 

و�لتي �جربت على �ملطالبة مب�ساعد�ت 

متيز  لبنان  �لدويل،  �لنقد  �سندوق  من 

�مكانياته  �أن  مبعنى  �لدول  هذه  عن 

هي  �الأجنبية  بالعمالت  �ملرتفعة 

تطور القطاع الصناعي يساهم في تحسين ميزان المدفوعات في لبنان
 حاكم مصرف لبنان رياض سالمة: 

وضعنا دعائم متينة لالستقرار المالي
يعي�س لبنان حال ترقب اقت�شادي يف ظل االأزمات ال�شيا�شية واالأمنية التي تعي�شها املنطقة، وتوؤثر ب�شكل 

مبا�رص يف احلركة املالية واالقت�شادية، اإال اأن القطاع امل�رصيف يعي�س حالة من اال�شتقرار ب�شبب ال�شيا�شة 

التدبريية التي يقوم بها م�رصف لبنان، ما زاد من ثقة امل�شتثمرين بهذا القطاع. 
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�لقطاعني  حاجات  لتمويل  يكفي  مبا 

وهذ�  �لثقة  و��ستمرت  و�لعام،  �خلا�ض 

يظهرمن موؤ�رش�ت و��سحة،

وعلى  �للرية،  �رشف  �سعر  ��ستقر�ر  �أواًل: 

�لرغم من �ل�سعوبات �ل�سيا�سية و�الأمنية 

لبنان ال يوجد حتويل من  يعي�سها  �لتي 

�للرية �ىل �لدوالر. 

يف  �لود�ئع  �رتفاع  خالل  من  ثانيًا: 

  7 بوترية  هو  �لذي  �مل�رشيف  �لقطاع 

�إمكانيات  خالل  من  ثالثًا  �سنويًا،   %
تتمول  �أن  ت�ستطيع  تز�ل  ال  �لتي  �لدولة 

من   %   70 بن�سبة  تقريبًا  �الأ�سو�ق  من 

 %   30 حاجاتها و�لبنك �ملركزي يغطي 

�لباقية. 

�الأقت�سادي  �لنمو  يكون  �أن  نتوقع 

 ،%   2.5 بن�سبة  يكون  �أن  �ل�سنة  هذه 

من  و�سفناه  ملا  نظر�ً  جيد  �أمر  وهذ� 

�ال�ستثمار  حركة  على  وتاأثريه  موقعنا 

و�ال�ستهالك.

ما هي التدابري واالإجراءات التي يعتمدها 

من  نوع  اأي  مواجهة  لبنان يف  م�رصف 

االأزمة؟

�ملحافظة  الأن  �الأمور،  ��ستبقنا  نحن 

منه  جزء  و�ال�ستقر�ر  �ل�سعر  على 

�ملوؤ�س�سة  �أن  �ل�سوق  �سعور  من  ياأتي 

تاأخذ  �ملايل  �لقطاع  عن  �مل�سوؤولة 

�أن  م�سطرة  ولي�ست  �حرت�زية  تد�بري 

تتحرك يف ظروف تكون �حلركة �سعبة 

�تخذناها  �لتي  �ملبادر�ت  وم�ستحيلة، 

منذ �أول �ل�سنة عززت نوعية �ال�سول يف 

�إننا بعنا  لبنان حيث  ميز�نية م�رشف 

دوالر  مليار  مليارين ون�سف  �أكرث من 

من �ل�سند�ت �حلكومية حتولت �ىل نقد، 

ومن ناحية ثانية ��ستبدلنا ��ستحقاقات 

باللرية �للبنانية من �سهاد�ت �إيد�ع كان 

ت�ستحق  �ملركزي  �مل�رشف  ��سدرها 

وثماين  �سبع  �آجيال  �ىل  و2014   2013
�سنو�ت، ما �سبط و�سع �ل�سيولة و�أعطى 

�لوقت  ويف  �مل�رشف،  مليز�نية  �لقوة 

�أال يرت�جع �القت�ساد  نف�سه كان يهمنا 

�للبناين ب�سبب ما تعي�سه �ملنطقة فقمنا 

بو�سع خطة لتحفيز �لت�سليف وو�سعنا 

بت�رشف �مل�سارف مليار�ً و400 مليون 

 %   1 �للبنانية( بفائدة  )بالعملة  دوالر 

�الأمر  وهذ�  جماالت  عدة  يف  لت�سليفها 

�أكرث  �ساعد يف خلق حركة و�أعطى ثقة 

ون�ستطيع  �لو�سع  من  متمكنني  كوننا 

�أن نقوم مببادر�ت هكذ�.

 17 لبنان  يف  ال�شناعي  القطاع  ي�شكل 

يف املئة من الدخل االقت�شادي اللبناين. 

يف  امل�رصفية  ال�شيا�شة  تقيمون  كيف 

باالأخ�س  القطاع،  هذا  مع  التعاطي 

مو�شوع الت�شليفات امل�رصفية املدعومة؟ 

�ل�سناعي  �لقطاع  يتطور  �أن  يهمنا 

�ملربحة  �ل�سناعة  و�ق�سد  لبنان،  يف 

�لت�سدير،  على  �لقادرة  خ�سو�سًا 

ميز�ن  حت�سني  يف  ي�ساهم  �الأمر  وهذ� 

باب  �أي�سًا  وهو  لبنان،  يف  �ملدفوعات 

وهذ�  للبنانيني،  عمل  فر�ض  الإيجاد 

�لت�سليف،  كلفة  من  يعاين  كان  �لقطاع 

يو�جه  لبنان  يف  �ل�سناعي  �لقطاع  الأن 

باهظة  �الأر�ض  �أن  منها  م�ساكل  عدة 

�لثمن و�ليد �لعاملة �أي�سًا مرتفعة �الأجر، 

وما  �لكلفة،  مرتفع  كان  و�لت�سليف 

�سالحياتنا  �سمن  فيه  �لعمل  ن�ستطيع 

�أنه  هو �لت�سليف، ويقول يل �ل�سناعيون 

من �أرخ�ض �لفو�ئد �ملوجودة عامليًا هي 

�لتي ي�ستدينونها، وهذ� �ساعد يف جتديد 

�ل�سناعة  �أن  ونرى  لبنان،  �ل�سناعة يف 
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على  حتافظ  �أن  ��ستطاعت  �للبنانية 

و��ستطاعت  �ملحلي،  �لناجت  من  ح�ستها 

نظر�ً  �سعوبته  من  �لرغم  على  �لت�سدير 

�ل�سنة  هذه  ولكن  �سورية،  يف  لالأحد�ث 

�ل�سنة  عن  �لت�سدير  يف  حت�سن  هناك 

�ملا�سية.

لتطوير  خطة  لبنان  م�رصف  لدى  هل 

امل�رصف  اتبعها  التي  الت�شليف  �شيا�شة 

يف ال�شنوات ال�شابقة باجتاه تعزيز هذه 

ال�شيا�شة لل�شناعيني اأو للقطاع العام؟

نحن ال نتدخل يف توجيه �لت�سليف، نعتقد 

�أن �أ�سحاب �ملبادرة و�ل�سوق ي�ستطيعون 

�ل�سناعة  هي  �أين  منا  �أكرث  يعرفو�  �أن 

�ملجدية يف لبنان، ونحن م�ستمرون يف 

�ل�سيا�سة نف�سها على �أمل �أن ت�سري هناك 

ت�ساهم  �أن  ت�ستطيع  لبنان  �سناعات يف 

وتخلق ��ستقر�ر�ً �أكرب يف منو �القت�سادي 

�للبناين. 

بع�س ال�شناعيني قد يعانون من التدابري 

الت�شليف  ت�شديد  اإعفاء  مدة  قبل  ما 

يعاين  البع�س  الن  �شنتني،  هي  التي 

انق�شاء املدة قبل اجناز املعامالت  من 

الالزمة مع اجلهات املخت�شة، هل ميكن 

اأن متدد مدة الدفع اأكرث من هذه املدة؟

نقدية  ب�سو�بط  �أي�سًا  حمكومون  نحن 

وم�رشفية، �ليوم �إن �مل�سارف �لتجارية 

�لت�سليفات  من  �لنوع  بهذ�  تقوم  �لتي 

�الأجل  �لود�ئع ق�سرية  تتمول من خالل 

وحتولها �ىل ت�سليفات متو�سطة وطويلة 

�سالمة  على  حري�سني  كنا  و�إذ�  �الأجل، 

�لتحفيز  ن�ستطيع  ال  �مل�رشيف  �الإئتمان 

عمل  لي�ض  الأنه  �الآجال،  تطوير  على 

�مل�رشف �لتجاري �أن تكون لديه قرو�ض 

�أخرى،  حلول  لدينا  ولكن  �الأمد،  طويلة 

�أن  �الأعمال  م�سارف  �ليوم  �سجعنا  فقد 

�للبنانية  �ل�رشكات  م�ساريع  يف  تدخل 

لها ك�رشيك 
ّ
من �ل�سناعية �أو غريها ومتو

وتكون  �لدين،  يف  ولي�ض  �لر�أ�سمال  يف 

هذه �أمو�ل د�ئمة لدى �ملوؤ�س�سة �رشط �أن 

ي�ستطيع �ساحب هذه �ملوؤ�س�سة �أن يفتح 

ر�أ�سماله للغري. 

لتطوير  �جلديدة  مهماتنا  يف  و�أي�سًا 

�ستكون  لبنان  يف  �ملالية  �الأ�سو�ق 

هناك �مكانية �سفافية �أكرث يف بيانات 

ي�ستطيعون  �لطريقة  وبهذه  �ل�رشكات، 

�الأ�سهم،  ل�رش�ء  �جلمهور  �ىل  �لتوجه 

�ليوم متويل �ل�سناعي ال ميكن �أن يبنى 

على �لت�سليف فقط. 

اللبناين  امل�رصيف  القطاع  ي�شكل 

�شمام اأمان لالقت�شاد الوطني، واأثبت 

التي  والتدابري  ال�شيا�شة  خالل  من 

القطاع  اأنه  لبنان  م�رصف  اتخذها 

دول  يف  واالأ�شلم  االأقوى  امل�رصيف 

املنطقة وحتى  يف الدول العاملية. 

كيف تقراأون دور القطاع امل�رصيف يف 

املرحلة املقبلة؟ وهل براأيكم �شيبقى 

يف هذا املوقع؟

لال�ستقر�ر  متينة  دعائم  و�سعنا  نحن 

�إمكانيات  هناك  و�ليوم  �ملايل  وللنمو 

�بقائهم  مع  �مل�رشيف-  �لقطاع  لدى 

على �حرت�مهم كل تعاميمنا- �أن ميولو� 

مليار   20 حدود  �ىل  �للبنانية  �ل�سوق 

و�الأمنية  �ل�سيا�سية  �الأو�ساع  دوالر، 

يكون  و�أن  �الإ�ستثمار  تاأجيل  �ىل  تدفع 

مررنا  نحن  �إمنا  �أقل،  �ال�ستهالك 

يف  قدرتنا  و�أظهرنا  كبرية  باأزمات 

�ملحافظة على �ال�ستقر�ر ومل يكن لدينا 

�المكانيات �ملوجودة �ليوم. و�أنا مرتاح 

و�ملحافظة  باال�ستمر�ر  �مكانياتنا  �ىل 

�لذين  باللبنانيني  وناأمل  �لثقة،  على 

لالقت�ساد  �الأ�سا�سي  �ملحرك  هم  فعاًل 

و�لذين ب�سبب �سالمة �لقطاع �مل�رشيف 

لبنان  م�سارف  ي�ستعملون  �سارو� 

كقاعدة لهم. 

حوار: هناء حاج

لبنان يتميز بامكانياته 

المرتفعة بالعمالت األجنبية 

بما يكفي لتمويل حاجات 

القطاعين الخاص والعام
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وعن و�سع �لقطاع �مل�رشيف و�أ�ساليب �ل�سمود يف وجه �الأزمات 

حتدث �لدكتور جوزف طربيه رئي�ض جمعية م�سارف لبنان ورئي�ض 

جمل�ض �إد�رة ومدير عام  جمموعة �العتماد �للبناين �ىل »�ل�سناعة 

و�القت�ساد« �سارحًا تقوميه الأد�ء جمموعته خالل �الأعو�م �ل�سابقة 

و�خلدمات و�ملنتجات �لتي يقدمونها و�مل�ساريع �لتو�سيعية:

من  بالرغم  �ل�سابقة  �ل�سنو�ت  خالل  ز�ً 
ّ
متمي  

ً
�أد�ء م�رشفنا  ل 

ّ
�سج

ة وحالة عدم �الإ�ستقر�ر �ل�سيا�سي على �ل�ساحة 
ّ
�الإ�سطر�بات �الإقليمي

 باأد�ء جمموعة »بنك �الإعتماد 
ّ

ا فيما يخت�ض
ّ
ة. �أم

ّ
�ملحّلية و�الإقليم

ًا بن�سبة 
ّ
�ً �سنوي

ّ
�للبناين« خالل �لعام 2012 فقد �أظهرت �لنتائج تطور

10.79  % يف �إجمايل �الأ�سول �إىل 7.95 مليار د.�أ. مع نهاية �لعام. 
 قوي يف حمفظة �لت�سليفات بن�سبة 

ّ
ر مع منو

ّ
وقد تر�فق ذلك �لتطو

بن�سبة  وذلك  �لود�ئع  و يف  د.�أ.  مليار   2.23 �إىل  ًا 
ّ
�سنوي  %   13.05

10.62  % �إىل 6.96 مليار د.�أ.. وقد حّققت �ملجموعة �أرباحًا �سافية 
بلغت 61.08 مليون د.�أ. يف ظّل �إرتفاع �سايف �الإير�د�ت من �لفو�ئد 

بن�سبة 2.68  % على �سعيد �سنوي �إىل 125.52 مليون د.�أ. و �لزيادة 

ًا �إىل 183.34 
ّ
ة بن�سبة 5.81  % �سنوي

ّ
قي �سايف �الإير�د�ت �لت�سغيلي

�الإعتماد  بنك  فاإّن  �جلديدة،  للمنتجات  بالن�سبة  ا 
ّ
�م د.�أ.  مليون 

عة من خدمات 
ّ
�للبناين ي�سعى دومًا �إىل �إبتكار و تقدمي باقة متنو

�ل�سريفة بالتجزئة و �سريفة �ل�رشكات باالإ�سافة �إىل تعزيز دوره 

ة و�حلفاظ على موقعه �لريادي يف جمال 
ّ
يف �ل�سريفة �الإ�ستثماري

�مل�رشف  �إفتتح  فقد  �الإنت�سار  ة 
ّ
جله ا 

ّ
�أم ة. 

ّ
�الإلكرتوني �ل�سريفة 

 
ّ
فرعني له يف �لعر�ق خالل �لعام �ملن�رشم و حتديد�ً يف منطقتي

�إنت�ساره يف كّل من  تو�سيع رقعة  �إىل  ي�سعى  و هو  بغد�د  و  �إربيل 

ة يف �لفرتة �ملقبلة، مع �لعلم �أّن �سبكة 
ّ
�لعر�ق و بالد �أفريقيا �لغربي

فروعه يف �خلارج ت�سمل �أي�سًا فرع يف ليما�سول – قرب�ض وفرع 

 يف مونرتيال – كند� وم�رشف 
ّ
يف مملكة �لبحرين ومكتب متثيلي

ة �ل�سنغال. 
ّ
تابع يف دكار يف جمهوري

فيما قال عن �لتطور�ت �المنية �لتي تنعك�ض �سلبًا على �القت�ساد 

�للبناين و�لقطاع �مل�رشيف، و�الجر�ء�ت �لتي يتخذونها: 

ًا يف �ملنطقة 
ّ
�أن تكون لالأزمة �لقائمة حالي �إّنه من �لطبيعي جّد�ً 

 ،2011 �لعام  مطلع  يف  �لعربي  �لربيع  ثور�ت  �سل�سلة  �إندالع  منذ 

ٍة على 
ّ
�سلبي تد�عياٍت  �سوريا،  �الأحد�ث يف  تفاقم حّدة  �إىل  �إ�سافًة 

لبنان، ولكن جرى �إ�ستيعاب تد�عياتها حّتى �الآن. ومن �ملع�سالت 

ني 
ّ
ًا، نذكر �إرتفاع عدد �لالجئني �ل�سوري

ّ
�لتي يو�جهها لبنان حالي

على  �أّنه  غري  �ل�سحيحة.  �لدولة  مو�رد  على  �ل�سغط  من  ز�د  �لذي 

�لرغم من تفاقم تلك �ل�سغوطات، فقد �إعتاد �الإقت�ساد �للبناين على 

يحّد  �لذي  �الأمر  ة، 
ّ
و�خلارجي ة 

ّ
�لد�خلي �ل�سدمات  مو�جهة خمتلف 

من تاأثري�ت �لتد�عيات �ملذكورة. ينعك�ض ذلك يف توّقعات �سندوق 

 �لناجت �ملحّلي للبالد لالأعو�م �لقادمة، و�لذي من 
ّ
�لنقد �لدويل لنمو

ًا لي�سل �إىل 4.0  % يف كلٍّ من �لعامني 
ّ
ن تدريجي

ّ
�ملرتقب �أن يتح�س

ٍن 
ّ
حت�س �إىل  ت�سري  �لدويل  �لبنك  توّقعات  فاإّن  كذلك  و2018.   2014

 �إىل 4.0  
ّ
 �الإقت�سادي �إىل 2.3  % يف �لعام 2014 ومن ثم

ّ
يف �لنمو

% يف �لعام 2015. يف �الإطار نف�سه، جنح لبنان باملحافظة على 
�إ�ستقطاب حتويالت �ملغرتبني �إليه، و�لتي بلغت 7.4 مليار د.�أ. )�أي 

ما يو�زي 18  % من �لناجت �ملحّلي �الإجمايل( يف �لعام 2012. وقد 

ة  
ّ
�للبناني �ملياه  يف  �لغاز  من  كبريٍة  �إحتياطاٍت  �إكت�ساف  �أ�سفى 

�الأمر  �ملحّلي،  �الإقت�ساد  م�ستقبل   
ّ

خ�ض فيما  �الأمل  من  ب�سي�ض 

 و�أن يدعم 
ّ
�لذي من �ساأنه �أن ي�ساعد يف ��ستيعاب وطاأة �لدين �لعام

ة للبالد.
ّ
ة �لعام

ّ
�ملالي

مبناأى  �الأخري  هذ�  يز�ل  ال  �للبناين،  �مل�رشيف  �لقطاع  جلهة  ا 
ّ
�أم

ة، 
ّ
�حلالي ة 

ّ
و�الإقليمي ة 

ّ
�ملحلي للنز�عات  كربى  تد�عياٍت  ة 

ّ
�أي عن 

�ل�سغوطات.  خمتلف  جتاه  ة 
ّ
�لتاريخي مناعته  عن  جمّدد�ً  مربهنًا 

ة 
ّ
حمدودي �إىل   

ّ
باالأخ�ض ة 

ّ
�للبناني �مل�سارف  مناعة  وتن�سب 

على  حمافظتها  و�إىل  جهة،  من  �الإ�سطر�ب  بلد�ن  على  �إنك�سافها 

ا يعّزز من قدرتها 
ّ
�أخرى، مم ن�سب �سيولٍة ومالءٍة عالية من جهٍة 

ة قد 
ّ
على �ل�سمود يف وجه �الأزمات. كذلك فاإّن �مل�سارف �للبناني

يعمل القطاع امل�رصيف يف لبنان وفق املعايري الدولية يف �شعي دوؤوب الإبقائه بعيداً عن التاأثريات االقليمية 

احلالية املحيطة بلبنان عامة واملوؤثر على االقت�شادي العربي خا�شة. ومن هذا املنطلق تعمل جمموعة 

»االعتماد اللبناين« للمحافظة على دورها الريادي وت�شعى اىل ابتكار وتقدمي باقة متنّوعة من خدمات 

ال�شريفة بالتجزئة و �شريفة ال�رصكات، مع العمل على انت�شار ن�شاطها امل�رصيف خارج لبنان. 

 رئيس جمعية مصارف لبنان  رئيس مجلس إدارة 
 ومدير عام مجموعة االعتماد اللبناني  

د. جوزف طربيه: القطاع الصناعي داعم للنمو
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باتت معروفة بدورها �لريادي يف تطبيق معايري �الإد�رة �لر�سيدة 

�ملعايري  �إلتز�مها مبختلف  وعلى  الة، 
ّ
فع بطريقٍة  �ملخاطر  و�إد�رة 

وثقة  يدعم مرونتها  �لذي  �الأمر  1 و2 و3،  بازل  ة كمعايري 
ّ
�لدولي

ني و�الأجانب فيها. �إ�سافًة �إىل ذلك، 
ّ
�مل�ستثمرين و�ملودعني �ملحلي

ٍة 
ّ
دوري تعاميٍم  مع  وحكيمة،  حذرة  �سيا�سًة  �ملركزي  �لبنك  ع 

ّ
يتب

ة �لعاملة يف لبنان وخارجه على حّد �سو�ء. 
ّ
تطال �مل�سارف �ملحلي

ة يف �حلفاظ على 
ّ
وتاأتي �الأرقام لتربهن جناح �مل�سارف �للبناني

�لبالد  يف  �ل�سيا�سي  �لغليان  �إ�ستد�د  من  �لرغم  على  ز 
ّ
�ملمي �أد�ئها 

بن�سبة  �لقطاع  موجود�ت  يف  �إرتفاٍع  ت�سجيل  مع  �ملنطقة،  ويف 

 ،2013 �لعام  من  ني�سان  �سهر  خالل   
ٍّ

�سنوي �سعيٍد  على   %   7.19
ة بن�سبة 

ّ
 يف ود�ئع �لزبائن لدى �مل�سارف �للبناني

ٍّ
مرت�فقًا مع منو

ة بن�سبة 5.79  %. لذ� يجب 
ّ
8.11  % وزيادٍة يف �ملحفظة �لت�سليفي

�لتد�بري  خمتلف  تطبيق  يف  �الإ�ستمر�ر  ة 
ّ
�للبناني �مل�سارف  على 

ٍة قد حتدق يف �لبالد 
ّ
�إ�سافي ة خماطٍر 

ّ
�أي و�ملعايري �ملذكورة لدرء 

يف ظّل �لظروف �ل�سعبة �لتي يعي�سها لبنان و�ملنطقة.

وفق  ت�سري  �لتي  �للبنانية  �مل�رشفية  بالقدرة  ر�أيهم  و�أو�سح 

��سرت�تيجية و�سو�بط مالية �تخذها �مل�رشف �ملركزي و�نعك�ست 

�لعقوبات  �للبناين، يف ظل  �مل�رشيف  بالقطاع  �لثقة  على  �يجابًا 

�لتي تتعر�ض لها �سورية و�إير�ن: 

�لقطاع  �إلتز�م  عن  وتكر�ر�ً  مر�ر�ً  لبنان  م�رشف  حاكم  »�أّكد 

ة، وعن �إّتخاذ �ل�سلطات 
ّ
�مل�رشيف �للبناين مبجمل �لعقوبات �لدولي

بهدف  �لالزمة  �لتد�بري  كّل  �سو�ء  حّد  على  و�مل�سارف  ة 
ّ
�ملحلي

مر�قبة تدّفق �لر�ساميل من و�إىل �لبالد و�لتاأّكد من م�سدرها. فاإّن 

�سمعته  على  �ملحافظة  على   
ٌ

حري�ض �للبناين  �مل�رشيف  �لقطاع 

ني 
ّ
لدى �ملجتمع �لدويل وعلى ثقة �ملودعني و�مل�ستثمرين �ملحلي

ي�سهد  مل  لذ�  ة. 
ّ
�الإقليمي �لنز�عات  حّدة  تفاقم  رغم  به  و�الأجانب 

 هروٍب يف �لود�ئع من دول �الإ�سطر�ب 
ّ

�لقطاع �مل�رشيف �للبناين �أي

حّتى  �خل�سو�ض  هذ�  يف  م�سبوهة  ة 
ّ
عملي ة 

ّ
�أي ل 

ّ
ت�سج مل  كما  �إليه 

 
ّ
�لتي متر �ل�سعوبات  �لرغم من  �الإطار، وعلى  يومنا هذ�. يف هذ� 

ة �لعاملة يف �لدول �ملذكورة وبالتحديد يف 
ّ
بها �مل�سارف �للبناني

�سوريا، فقد جنح �لقطاع �مل�رشيف �للبناين من �حلّد من تد�عيات 

�لدول على ن�ساطها يف لبنان،  ًا يف تلك 
ّ
�لقائمة حالي �ل�رش�عات 

�لقطاع  فاإّن  كذلك  �ل�سليم.  �ملايل  �أد�ئها  يف  ينعك�ض  �لذي  �الأمر 

 تاأثرٍي قد ينجم عن �لعقوبات 
ّ

 على تخّطي �أي
ٌ
�مل�رشيف �للبناين قادر

مب�ستويات  �الأخري  هذ�  يتمّتع  �إذ  و�إير�ن  �سوريا  على  �ملفرو�سة 

الة جلهة �الإد�رة �لر�سيدة 
ّ
�سيولٍة ومالءٍة عالية وبتطبيق تد�بري فع

قبل  من  �ملّتبعة  �حلكيمة  �ل�سيا�سة  �إىل  �إ�سافًة  �ملخاطر،  و�إد�رة 

�ملغرتبني  حتويالت  �إ�ستمر�ر  فاإّن  بالتو�زي،  �ملركزي.  �مل�رشف 

�لذي  �الأمر  �لعقوبات،  بتلك  رهنًا  لي�ض   
ّ
�الأم بلدهم  �إىل  ني 

ّ
�للبناني

يدعم �لقطاع �مل�رشيف و�الإقت�ساد �للبناين ككّل.

�لقطاع  ��ستنها�ض  يف  �للبناين  �العتماد  م�رشف  دور  وعن 

�ل�سناعي يف لبنان و�خلطط �لتي تطبق بهذ� �الجتاه قال: 

ات خمتلفة 
ّ
�للبناين يف يومنا هذ� حتدي �ل�سناعي  �لقطاع  يو�جه 

�ملحروقات  �أ�سعار  �إرتفاع  ظّل  يف  �الإنتاج  كلفة  باإرتفاع  تتمّثل 

ذلك،  �إىل  باالإ�سافة  ة. 
ّ
�ملحلي �ل�سوق  يف  �لطلب  وتر�جع  ًا 

ّ
عاملي

ما يف �سوريا يف 
ّ
ة ال �سي

ّ
�ساهمت �الأحد�ث �لتي �أمّلت بالبالد �لعربي

ة ملا ميّثله هذ� �لبلد من 
ّ
 �ل�سادر�ت �ل�سناعي

ّ
�إنخفا�ض وترية منو

�إىل  لل�سادر�ت  ًا 
ّ
رئي�سي ة ومعرب�ً 

ّ
�للبناني للمنتجات  ك�سوق  ة 

ّ
�أهمي

�مل�رشيف  �لقطاع  يلعب  �الإطار،  هذ�  يف  �ملجاورة.  �لبلد�ن  كاّفة 

دور�ً  خا�ض  ب�سكل  �للبناين  �الإعتماد  وبنك  عام  ب�سكل  �للبناين 

�لقطاعات  ة من خالل متويل 
ّ
�الإقت�سادي �لتنمية  فعّااًل يف عملية 

ته يف �الإقت�ساد 
ّ
ما �لقطاع �ل�سناعي نظر�ً الأهمي

ّ
ة وال �سي

ّ
�الإنتاجي

. ويعمل بنك �الإعتماد �للبناين 
ّ
 يف دعم �لنمو

ّ
�للبناين كركن �أ�سا�سي

من  �جلديدة  �الإ�ستثمار�ت  ة ومتويل 
ّ
�ل�سناعي �مل�ساريع  دعم  على 

تقدمي  �إىل  باالإ�سافة  خمف�سة  بفو�ئد  ة 
ّ

مي�رش قرو�ض  منح  خالل 

ة 
ّ
�ل�سناعي لل�رشكات  كفاالت  �رشكة  بو��سطة  مكفولة  قرو�ض 

طة �حلجم و�لقرو�ض �ملدعومة من قبل م�رشف 
ّ
�ل�سغرية و�ملتو�س

�ل�سادر�ت  بت�سجيع  �للبناين  �الإعتماد  بنك  يقوم  كما  لبنان. 

برنامج متويل  ة مربمة مع 
ّ
�إتفاقي ة من خالل 

ّ
�للبناني ة 

ّ
�ل�سناعي

 »The Arab Trade Financing Program« ة   
ّ
�لعربي �لتحارة 

تطوير  يف  �لفعّال  دوره  على  �للبناين  �الإعتماد  بنك  و�سيحافظ   .

من  وغريه،  �ل�سناعي  كالقطاع  ة، 
ّ
�الإقت�سادي �لقطاعات  كافة 

لبنان يف  �لتي مينحها م�رشف  �لتحفيز�ت  من  �الإ�ستفادة  خالل 

�ملمنوحة  �لت�سليفات  �أّن  �ل�سياق  هذ�  يف  �لذكر  يجدر  �ل�ساأن.  هذ� 

للقطاع �ل�سناعي من قبل �لقطاع �مل�رشيف كّكل قد �سّكلت حو�يل 

ة كما يف نهاية �سهر �آذ�ر يف 
ّ
11  % من جمموع �ملحفظة �لت�سليفي

ة �لقطاع �ل�سناعي 34.30  % من �إجمايل �لقرو�ض 
ّ

حني بلغت ح�س

ار 2013.
ّ
�ملكفولة من �رشكة كفاالت لغاية �سهر �أي
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 نشاط المصارف التجارية العاملة في لبنان 
في العام 2012

يف  ان 
ّ
�مل�رشفي و�الأد�ء  �لن�ساط  تاأّثر 

�ل�سيا�سية  بالتوّتر�ت   2012 �لعام 

�الأمنية  �الأو�ساع  وتدهور  �ملحلية 

يف  وخ�سو�سًا  �ملجاورة،  �لبلد�ن  يف 

�لود�ئع  من  كّل  منو  فتباطاأ  �سورية. 

منو  وبالتايل  �مل�رشفية  و�لت�سليفات 

نهاية  ففي  ككّل.  �مل�رشيف  �لن�ساط 

�مل�رشيف  �لن�ساط  بلغ   ،2012 �لعام 

مطلوبات/ باإجمايل  عنه   
ّ

�ملعرب

موجود�ت �مل�سارف �لتجارية �لعاملة 

مليار   228963 يو�زي  ما  لبنان،  يف 

لرية )�أي ما يعادل 151،9 مليار دوالر( 

يعادل  )ما  لرية  مليار   211918 مقابل 

�لعام  نهاية  يف  دوالر(  مليار   140،6
ن�سبُته�ا  زي�ادة  بذل�ك  �اًل 

ّ
م�سج  ،2011

زيادة  بعد   2012 �لعام  يف   %   8،0
يف   %   9،0 ن�سبتها  بلغت  بقليل  �أعلى 

تباطوؤه،  من  �لرغم  وعلى   .2011 �لعام 

عترب هذ� �لنمو كافيًا لتلبية �حلاجات 
ُ
ي

و�خلا�ض.  �لعام  نينْ 
َ
للقطاع �لتمويلية 

�لقطاع  حجم  فاإن  معلومًا،  بات  وكما 

�إىل  قيا�سًا  مرتفع  �للبناين  �مل�رشيف 

ما  �سّكل  وقد  �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت 

�لعام  نهاية  يف  منه   %   350 يو�زي 

2012 ح�سب تقدير�ت �لناجت، يف �إ�سارة 
�مل�رشفية  �لو�ساطة  عمق  �إىل  و��سحة 

 
نْ
ل�سوَقي غياب  �سبه  ظّل  يف  لبنان  يف 

�الأرباح  وبلغت  و�ل�سند�ت.  �الأ�سهم 

�ل�سافية للم�سارف �لعاملة يف لبنان، 

مليون   1576 لية، 
ّ
�الأو �لنتائج  بح�سب 

دوالر يف �لعام 2012 مقابل 1586 يف 

لة بذلك تر�جعًا 
ّ
�لذي �سبق، م�سج �لعام 

معقول  لكنه   ،%   0،6 ن�سبُته  ب�سيطًا 

مقارنًة بظروف �لعمل �ل�سعبة يف �لعام 

تطور  يلي  ما  يف  و�سن�ستعر�ض   .2012
عة للم�سارف 

ّ
�أهم بنود �مليز�نية �ملجم

�لتجارية يف �لعام 2012.

أواًل: المطلوبات 
 
ّ
و�الأهم �الأول  �ملورد  �لود�ئع  تبقى 

�الأ�سا�سي  ك 
ّ
و�ملحر �مل�رشيف  للقطاع 

يف  �لعاملة  �لتجارية  �مل�سارف  لن�ساط 

�الإجمالية  �لود�ئع  �سّكلت  وقد  لبنان. 

يف  �ملطلوبات  �إجمايل  من   %   84،1
يف   %   83،7 مقابل   2012 �لعام  نهاية 

نهاية �لعام 2011. و�إىل �لود�ئع، ت�سيف 

�ملتمّثلة  �لذ�تية  مو�ردها  �مل�سارف 

�الأخرى  وباالأمو�ل  �خلا�سة،  باالأمو�ل 

احل�صة من 

املجموع )٪(
القيمة

احل�صة من 

املجموع )٪(
القيمة

احل�صة من 

املجموع )٪(
القيمة

66،4 152124 67،2 142385 68،8 133744 ودائع القطاع اخلا�س املقيم

1،8 4008 1،4 2999 1،1 2107 ودائع القطاع العام

15،9 36311 15،1 32054 14،3 27866 ودائع القطاع اخلا�س غري املقيم

3،9 8897 4،1 8764 3،5 6785 التزامات جتاه القطاع املايل غري املقيم

8،3 19058 7،6 16162 7،2 13901 الموال اخلا�صة

3،7 8565 4،5 9554 5،1 9952 مطلوبات اأخرى

100،00 228963 100,00 211918 100,00 194355 املجموع

مطلوبات امل�صارف التجارية كما يف نهاية الفرتة )مليارات اللريات ون�صب مئوية(

2010    2011 2012

امل�صدر: م�صرف لبنان
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وما  �ملوؤونات  �أنو�ع  �سّتى  من  نة 
ّ
�ملكو

�إليها من �أمو�ل د�ئمة. كما حتاول زيادة 

�الأجل  و�لطويلة  �ملتو�سطة  مو�ردها 

وتاأمني  دين  �سند�ت  �إ�سد�ر  خالل  من 

ومنّظمات  موؤ�س�سات  من  �ئتمان  خطوط 

ب�رشوط  وعاملية  عربية  و�سناديق 

ة.
ّ

مي�رش

بنود  تطور  �لتايل  �جلدول  يعر�ض 

 2010 نينْ 
َ
�لعام نهاية  بني  �ملطلوبات 

ح�سة  �نخفا�ض  يتبنّي  حيث  و2012، 

ود�ئع �ملقيمني مقابل �رتفاع ح�سة كّل 

�لقطاع  من ود�ئع غري �ملقيمني وود�ئع 

و�اللتز�مات  �خلا�سة  و�الأمو�ل  �لعام 

جتاه �لقطاع �ملايل غري �ملقيم. 

الودائع
ن 

ّ
تت�سم و�لتي  �لود�ئع،  قاعدة  و�سلت 

وغري  �ملقيم  �خلا�ض  �لقطاع  ود�ئع 

ما  �إىل  �لعام،  �لقطاع  وود�ئع  �ملقيم 

يو�زي 192444 مليار لرية )�أي ما يعادل 

�لعام  نهاية  يف  دوالر(  مليار   127،7
)�أي  لرية  مليار   177438 مقابل   2012
ما يعادل 117،7 مليار دوالر( يف نهاية 

ل بذلك زيادة ن�سبتها 
ّ
�لعام 2011، لت�سج

م�سابهة  وهي   2012 �لعام  يف   %   8،5
 2011 �لعام  يف  �ملحّققة  �لزيادة  لن�سبة 

�إاّل �أنها تبقى دون ن�سبة �لنمو   ،)%  8،4(

�ملحّققة يف �لعام 2010 )12،2  %(. 

�أن  يتبنّي  �لود�ئع،  توّزع  تف�سيل  وعند 

�ملقيم  �خلا�ض  �لقطاع  ود�ئع  ة 
ّ

ح�س

يف  �لود�ئع  �إجمايل  من   %   79،0 �سّكلت 

ة ود�ئع �لقطاع 
ّ

نهاية �لعام 2012 وح�س

وتلك   )%   18،9( �ملقيم  غري  �خلا�ض 

�لعائدة للقطاع �لعام )2،1  %(. وتوّزعت 

على   %   36،5 بن�سبة  �الإجمالية  �لود�ئع 

�لعمالت  % على  �للبنانية و63،5   �للرية 

�الأجنبية. على �سعيد �آخر، �رتفعت ود�ئع 

�ملقيم  وغري  �ملقيم  �خلا�ض  �لقطاع 

رة باللرية بن�سبة 11،5  % يف �لعام 
ّ
�ملحر

رة 
ّ
2012، يف حني �رتفعت �لود�ئع �ملحر

بالعمالت �الأجنبية بن�سبة �أقّل بلغت 6،2  

ل دولرة 
ّ
%. وبالتايل، �نخف�ض قلياًل معد

يف   %   64،8 �إىل  �خلا�ض  �لقطاع  ود�ئع 

يف   %   65،9 مقابل   2012 �لعام  نهاية 

نهاية �لعام 2011.

�لود�ئع  ترتّكز  �آخر،  �سعيد  على 

�مل�رشفية يف مدينة بريوت و�سو�حيها، 

من   %   69،0 �ملنطقة  هذه  ��ستقطبت  �إذ 

حزير�ن  نهاية  يف  �الإجمالية  �لود�ئع 

من   %   49،0 حو�يل  على  موّزعة   ،2012
�لعدد �الإجمايل للمودعني. يف حني تعود 

�ملناطق  �إىل  �لود�ئع  من   %   31،0 ن�سبة 

من   %   51،0 على  وتتوّزع  �الأخرى 

جمموع �ملودعني، ما يدّل على �ختالف 

�لوديعة بني بريوت و�سو�حيها  متو�سط 

و�ملناطق �الأخرى.

على  �لفائدة  مبعدالت  يتعّلق  ما  يف 

�لد�ئنة  �لفائدة  معدالت  عرفت  �لود�ئع، 

�لعام  يف  ��ستقر�ر�ً  �للبنانية  �للرية  على 

يف  ب�سيط  �نخفا�سي   
ً
منحى مع   2012

مو�ز�ة �سبه ��ستقر�ر ملعدالت �لفائدة على 

متو�سط  وبلغ  باللرية.  �خلزينة  �سند�ت 

دة 
ّ
�لفائدة على �لود�ئع �جلديدة �أو �ملجد

 2012 �الأول  % يف كانون    5،41 باللرية 

 .2011 �الأول  % يف كانون    5،63 مقابل 

�لد�ئنة  �لفائدة  معدل  متو�سط  بقي  كما 

 %   2،86 ليبلغ   
ّ
م�ستقر �سبه  �لدوالر  على 

يف كانون �الأول 2012 مقابل 2،83  % يف 

كانون �الأول 2011. 

األموال الخاصة
�الأمو�ل  �رتفعت   ،2012 �لعام  نهاية  يف 

�لعاملة  �لتجارية  للم�سارف  �خلا�سة 

يف لبنان �إىل 19058 مليار لرية )�أي ما 

يعادل 12،6 مليار دوالر( مقابل 16162 

10،7 مليار�ت  مليار لرية )�أي ما يعادل 

ل 
ّ
لت�سج  ،2011 �لعام  نهاية  يف  دوالر( 

�لعام  يف   %   17،9 ن�سبتها  زيادة  بذلك 

يف   %   16،3 بن�سبة  زيادة  مقابل   2012
�إّن �مل�سارف  2011. وميكن �لقول  �لعام 

تتمّتع  لبنان  يف  �لعاملة  �لتجارية 

مب�ستوى مرتفع من �لر�سملة. ففي نهاية 

�خلا�سة  �الأمو�ل  �سّكلت   ،2012 �لعام 

مقابل  �مليز�نية  �إجمايل  من   %   8،3

احل�صة من 

املجموع )٪(
القيمة

احل�صة من 

املجموع )٪(
القيمة

احل�صة من 

املجموع )٪(
القيمة

34،8 79604 33،8 71535 31،5 61154 موفورات

34،6 79179 33،6 71143 31،3 60778 منها: ودائع لدى م�صرف لبنان

24،9 57052 24،3 51594 23،5 54702 ت�صليفات للقطاع اخلا�س املقيم

20،5 46930 20،8 44055 22،7 44192 ت�صليفات للقجطاع العام

17،2 39447 18،1 38436 20،0 38784 موجودات خارجية

9،5 21702 10،4 22054 12،3 23885 منها: ودائع لدى القطاع املايل غري 

املقيم

3،7 8452 3،7 7764 3،6 6954 ودائع القطاع اخلا�س غري املقيم

2،6 5930 3،0 6297 2،3 4523 قيم ثابتة وموجوات غري م�صّنفة

100,00 228963 100,00 211918 100,00 194355 املجموع

موجودات امل�صارف التجارية  كما يف نهاية الفرتة ) مليارات اللريات – ون�صب مئوية (

2010    2011 2012

امل�صدر: م�صرف لبنان
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ملف خا�ص / الم�صارف

و�سّكلت   .2011 �لعام  نهاية  يف   %   7،6
�إجمايل  من   %   29،1 �خلا�سة  �الأمو�ل 

مق�اب�ل  �خلا�ض  للقطاع  �لت�سليفات 

ن 
نْ
ي

َ
27،2  % يف نهاية �لتاريَخنينْ �ملذكور

جيدة  �ملعدالت  هذه   
ّ
وُتعد �لتو�يل.  على 

باملقارنة مع مثيالتها يف عدد كبري من 

�ملعطيات  �إىل  و��ستناد�ً  مة. 
ّ
�ملتقد �لدول 

�ملتو�فرة عن �لعام 2012، فقد بلغ معدل 

 %   12 �ملخاطر  باأوز�ن  �ملثّقل  �ملالءة 

ح�سب �تفاقية بازل 2، علمًا �أن �مل�ستوى 

وت�سعى   .%   8 هو  عامليًا  �ملطلوب 

تعزيز  �إىل  د�ئمة  ب�سورة  �مل�سارف 

ر�ساميلها من خالل �الإفادة من �الأرباح 

لزيادة  منها  جزء  وتخ�سي�ض  �ملحّققة 

�الأ�سهم  �إ�سد�ر  خالل  ومن  �لر�سملة، 

�سمن  �مل�سّنفة  و�لتف�سيلية  �لعادية 

طريق  ومن  �الأ�سا�سية،  �خلا�سة  �الأمو�ل 

فتح ر�ساميلها مل�ساهمني قد�مى وجدد، 

�أن  �إىل  �الإ�سارة  تبقى  ني. 
ّ
ودولي حمّليني 

ت�سمل  �لتي  �مل�ساندة،  �خلا�سة  �الأمو�ل 

وبع�ض  �ملروؤو�سة  و�لقرو�ض  �ل�سند�ت 

تز�ل متدّنية  �لتف�سيلية ال  �الأ�سهم  �أنو�ع 

باملقارنة مع �الأمو�ل �خلا�سة �الأ�سا�سية، 

�إذ مل ت�سّكل �إاّل 6،1  % من �الأمو�ل �خلا�سة 

يف نهاية �لعام 2012. 

ثانيًا: الموجودات  
درجت �مل�سارف �لعاملة يف لبنان على 

توظيف مو�ردها ح�سب متطّلبات �ل�سيولة 

�ّتخاذ  يف  �حلذر  مع  و�لربحية،  و�ملالءة 

تطور  �أدناه  �جلدول  ويعر�ض  �ملخاطر. 

نينْ 
َ
�لعام نهاية  بني  �ملوجود�ت  بنود 

2010 و2012، حيث يتبنّي �رتفاع ح�سة 
ود�ئع �مل�سارف لدى �مل�رشف �ملركزي 

�ملقيم  �خلا�ض  للقطاع  و�لت�سليفات 

للقطاع  �لت�سليفات  ح�سة  تر�جع  مقابل 

�لعام و�ملوجود�ت �خلارجية. 

التسليفات للقطاع الخاص
�لعام  يف  �لتجارية  �مل�سارف  ت 

ّ
��ستمر

�ملقيم  �خلا�ض  �لقطاع  2012 يف متويل 
على  وموؤ�س�سات،  �أفر�د�ً  �ملقيم،  وغري 

مقبولة.  وبكلفة  و�ملطلوب  �لو�يف  �لنحو 

�لكبري  �لدور  على  �لت�سليفات  وت�سهد 

�خلا�ض  �لقطاع  متويل  يف  للم�سارف 

وبالتايل �مل�ساهمة يف �لنمو �القت�سادي 

�لعام  نهاية  ويف  �لعمل.  فر�ض  وخلق 

2012، قاربت �لت�سليفات للقطاع �خلا�ض 
�ملقي��م وغ�ي��ر �ملقي��م ن�سب�ة 100  % من 

هذه  وُتعترب  �الإجمايل.  �ملحلي  �لناجت 

من  �لعديد  �إىل  قيا�سًا  مرتفعة  �لن�سبة 

�لدول �لنا�سئة. 

�زد�دت   ،2012 �لعام  نهاية  ويف 

�خلا�ض  للقطاع  �ملمنوحة  �لت�سليفات 

�ملقيم وغري �ملقيم �إىل ما يو�زي 43452 

مليون   39375 مقابل  دوالر  مليون 

قد  لتكون   ،2011 �لعام  نهاية  يف  دوالر 

يف   %   10،4 بلغت  دة 
ّ
جي بن�سبة  �رتفعت 

 %   12،7 ن�سبُتها  2012 بعد زيادة  �لعام 

يف �لعام 2011، مع �الإ�سارة �إىل �أن هذه 

هي  كبرية  بن�سبة  �زد�دت  �لت�سليفات 

23،1  % يف �لعام 2010. 
�خلا�ض  للقطاع  �لت�سليفات  �سّكلت  وقد 

كبري  جزء  يف  تتعّلق  و�لتي  �ملقيم،  غري 

�الأعمال  لرجال  م�ساريع  بتمويل  منها 

يف  ما 
ّ
�سي وال  �خلارج،  يف  ني 

ّ
�للبناني

من   %   12،9 و�الإفريقية،  �لعربية  �لدول 

يف  �خلا�ض  للقطاع  �لت�سليفات  �إجمايل 

يف   %   13،1 مقابل   2012 �لعام  نهاية 

نهاية �لعام 2011.

من ناحية �أخرى، بلغت ن�سبة �لت�سليفات 

�لود�ئع  �إىل  قيا�سًا  �الأجنبية  بالعمالت 

�لعام  نهاية  يف   %   41،6 �لعمالت  بهذه 

�لعام  نهاية  يف   %   40،5 مقابل   2012
2011. وو��سلت ن�سبة �لت�سليفات باللرية 
�رتفاعها  باللرية  �لود�ئع  �إىل  بالقيا�ض 

من   2012 �لعام  نهاية  يف   %   22،1 �إىل 

21،6  % يف نهاية �لعام 2011، ما ي�سري 
بها  تتمّتع  �لتي  �ملرتفعة  �ل�سيولة  �إىل 

�مل�سارف.

بن�سبة  باللرية  �لت�سليفات  �رتفاع  ومع 

�أ�رشع  وبوترية   2012 �لعام  يف   %   14،3
من �رتفاع �لت�سليفات بالعمالت �الأجنبية 

ل 
ّ
ج

ُ
�س �ملذكور،  �لعام  يف   %   9،3 بن�سبة 

تر�جع �إ�سايف يف معّدل دولرة �لت�سليفات 

نينْ 
َ
�إىل 77،6  % من 78،4  % يف نهاية �لعام

2012 و2011 على �لتو�يل، مع �الإ�سارة �إىل 
�أن هذ� �ملعّدل كان قد بلغ 86،6  % يف نهاية 

�لعام 2008. وجاء هذ� �لرت�جع كاأحد �أبرز 

نتائج �حلو�فز �لتي قّدمها م�رشف لبنان 

الإعادة  خطوة  يف  �لت�سليفات،  لبع�ض 

كعملة  �للبنانية  لّلرية  �القت�سادي  �لدور 

ت�سليف. وجاءت �حلو�فز �جلديدة، �ملوّقتة 

�حلو�فز  د�ئرة  ع 
ّ
وتو�س ل 

ّ
لتكم و�لد�ئمة، 

�سابقة  وتد�بري  �إجر�ء�ت  �سمن  �ملّتخذة 

ودعم  �الإنتاجية  �لقطاعات  مل�ساعدة 

�لقرو�ض  �آلية  وت�سهيل  �ل�سكنية  �لقرو�ض 

طة �ملمنوحة 
ّ
للموؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�س

تهدف  وهي  »كفاالت«.  �رشكة  بكفالة 

طبعًا �إىل �لتخفيف من كلفة �لقرو�ض من 

خالل دعم �لفائدة من قبل �لدولة و/�أو من 

خالل �حلو�فز �لتي يقّدمها م�رشف لبنان 

�الإحتياطي  �سلب  من  ا 
ّ
�إم تنزيالت  عرب 

ا 
ّ
و�إم �مل�سارف  على  �ملفرو�ض  �الإلز�مي 

لالإحتياطي  �خلا�سعة  �الإلتز�مات  من 

�الإلز�مي.

�أّن  �الإح�سائية  �ملعطيات  وتبنّي 

تخفي�ض  على  �حلائزة  �لت�سليفات 

وهي  �الإلز�مي،  �الإحتياطي  �سلب  من 

ت�سليفات ممنوحة باللرية، �رتفعت بن�سبة 

29،3  % يف �لعام 2011 وبن�سبة 17،8  % 
يف �لن�سف �الأول من �لعام 2012 )مقابل 

زيادة ن�سبتها 11،5  % يف �لن�سف �الأول 

2011( لتبلغ 8646 مليار لرية يف نهاية 
ب�سكل  �رتفاعها  ونتج   .2012 حزير�ن 

�ل�سكنية.  �لقرو�ض  �رتفاع  عن  رئي�سي 

و�زد�دت �لت�سليفات �حلائزة على تخفي��ض 

لالإحتياطي  �خلا�سعة  �الإلتز�مات  من 

�الإلز�مي بن�سبة 31،9  % يف �لعام 2011 

من  �الأول  �لن�سف  يف   %   15،2 وبن�سبة 

�لعام 2012 )مقابل زيادتها بن�سب��ة 11،5  

 3496 لتبلغ   )2011 �الأول  �لن�سف  % يف 
مليار لرية يف نهاية حزير�ن 2012. كما 

�لت�سليفات  �إجمايل  �أّن  �الإح�ساء�ت  تظهر 

�زد�د  عليهان  �لفو�ئد،�ملو�فق  �ملدعومة 

2011، وبن�سبة  % يف �لعام    26،8 بن�سبة 

لتبلغ   2012 �الأول  �لن�سف  يف   %   9،7
لرية  مليار   7295 �لت�سليفات  هذه  قيمة 

جزء�ً  �أّن  علمًا   ،2012 حزير�ن  نهاية  يف 

منها ي�ستفيد من تخفي�ض من �الإلتز�مات 

من  �أو  �الإلز�مي  لالإحتياطي  �خلا�سعة 

�سلب �الإحتياطي �الإلز�مي.

على  �لت�سليفات  توّزع   
ّ

يخ�ض ما  ويف 

وبا�ستثناء  �القت�سادية،  �لقطاعات 

�سيغ  �إىل  يحتاج  �لذي  �لزر�عي  �لقطاع 

يف  �حلال  هي  كما  �سة 
ّ

متخ�س متويل 

فهو  و�لنا�سئة،  رة 
ّ
�ملتطو �لدول  معظم 

�لقطاعات  ة 
ّ

ح�س مع  عام  بوجه  يتو�فق 

من �لناجت �ملحّلي �الإجمايل. وقد �أظهرت 

للت�سليفات  جيد�ً  �رتفاعًا  �الإح�ساء�ت 

�لقطاعات  جلميع  و�ملمنوحة  �مل�ستعملة 
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 2010 نينْ 
َ
�لعام نهاية  بني  �الإقت�سادية 

يف  �لت�سليفات  ترّكز   
ّ
��ستمر كما  و2012. 

�لرغم  على  و�خلدمات  �لتجارة  قطاع 

�إىل  قلياًل  �لقطاع  هذ�  ة 
ّ

ح�س تر�جع  من 

ة 
ّ

34،6  % يف نهاية �لعام 2012. �أما ح�س
فارتفعت  �ل�سخ�سية  �لقرو�ض  �أو  �الأفر�د 

�لقرو�ض  ح�سة  �أن  علمًا   ،%   26،4 �إىل 

�إىل  �رتفعت  �لتي تدخل �سمنها  �ل�سكنية 

�لبناء  من  كّل  ة 
ّ

ح�س و�رتفعت   .%   14،9
و�ملقاوالت قلياًل �إىل 16،7  % و�ل�سناعة 

�إىل 11،5  % يف نهاية �لعام 2012. وفيما 

تر�جعت  �لزر�عة،  ة 
ّ

ح�س تقريبًا  ت 
ّ
��ستقر

ة �لو�ساطة �ملالية �إىل 7،0  %.
ّ

ح�س

على  �لت�سليفات  هذه  توّزع  ويظهر 

�إىل  مرّكزة  �أّنها  و�مل�ستفيدين  �ملناطق 

و�سو�حيها  بريوت  منطقة  يف  كبري   
ّ
حد

هذه  ة 
ّ

ح�س و�سّكلت  �ساكنيها.  ومل�سلحة 

�ملنطقة 79،8  % من �إجمايل �لت�سليفات 

تقريبًا  �ساأنها   2012 حزير�ن  نهاية  يف 

2011، فيما بلغت ن�سبة  �لعام  يف نهاية 

يف  �ملجموع  من   %   55،5 �مل�ستفيدين 

 %   56،1 مقابل   2012 حزير�ن  نهاية 

هذ�  عترب 
ُ
ي و   .2011 �لعام  نهاية  يف 

�لن�ساط  ترّكز  مو�ز�ة  يف  طبيعيًا  �لرتّكز 

وم�ستوى  �ل�سّكان  وترّكز  �الإقت�سادي 

�ملد�خيل يف �لعا�سمة و�ل�سو�حي.

ومن ناحية توّزع هذه �لت�سليفات ح�سب 

�ل�رش�ئح، تبنّي �الإح�ساء�ت �أّن �لت�سليفات 

�لتي تزيد قيمتها عن مليار لرية لبنانية 

و�لتي ي�ستفيد منها 1،6  % فقط )عددهم 

�إجمايل  من  وموؤ�س�سة(  �سخ�سًا   6616
 ،)416419 عددهم  )�لبالغ  �مل�ستفيدين 

و�رشكات  �سغرية  وموؤ�س�سات  �أفر�د  من 

متو�سطة وكبرية �حلجم، �سّكلت 71،6  % 

نهاية  يف  �لت�سليفات  قيمة  �إجمايل  من 

حزير�ن 2012.

على  �لفائدة  معدالت   
ّ

يخ�ض ما  يف 

باللرية  دة 
ّ
�ملجد �أو  �جلديدة  �لت�سليفات 

فقد  �الأمريكي،  وبالدوالر  �للبنانية 

ونزواًل  �سعود�ً  �لتقّلبات  بع�ض  لت 
ّ
�سج

 .2012 �لعام  يف  قة 
ّ
�سي هو�م�ض  �سمن 

ط �لفائدة �ملدينة على �للرية 
ّ
وبلغ متو�س

مقابل   2012 �الأول  كانون  يف   %   7،07
7،38  % يف كانون �الأول 2011. فيما بلغ 
�لت�سليفات  على  �لفائدة  ل 

ّ
معد متو�سط 

دة بالدوالر 6،87  % يف 
ّ
�جلديدة �أو �ملجد

يف   %   7،02 مقابل   2012 �الأول  كانون 

كانون �الأول 2011.

  

التسليفات للقطاع العام
�لتجارية  �مل�سارف  ت�سليفات  �رتفعت 

احل�صة من 

املجموع )٪(
القيمة

احل�صة من 

املجموع )٪(
القيمة

احل�صة من 

املجموع )٪(
القيمة

34،57 25414 35،11 23257 36،07 21046 التجارة واخلدمات

16،69 12267 16،23 10751 16،27 9494 البناء واملقاولت

11،48 8439 11،24 7445 11،25 6564 ال�صناعة

26،35 19368 25،46 16868 23،25 13723 القرو�س ال�صخ�صية

14،91 10957 13،60 9018 11،66 6800 منها: القرو�س ال�صكنية

6،97 5127 7،89 5226 8،45 4927 الو�صاطة املالية

0،93 683 0،97 644 0،95 554 الزراعة

3،01 2209 3،10 2044 3،49 2036 قطاعات اأخرى

100,00 73507 100,00 66246 100,00 58344 املجموع

توزع ت�صليفات القطاع املايل امل�صتعملة على القطاعات الأقت�صادية ) كما يف نهاية الفرتة (

كانون األول 2010  كانون األول 2011   كانون األول 2012

امل�صدر: م�صرف لبنان

مينحها  �أن  �ملمكن  بالت�سهيالت  متعلقًا  قر�ر�ً  لبنان  م�رشف  حاكم  �أ�سدر 

م�رشف لبنان للم�سارف وللموؤ�س�سات �ملالية، وذلك وفقًا لل�رشوط ولالأ�سول 

ولالآلية �لتالية:

وفقًا  باالولوية  �ملعنية  للم�سارف  �لقرو�ض  هذه  لبنان  م�رشف  مينح  �أواًل: 

�ملادة  هذه  يف  حمددة  هي  كما  �ل�رشوط  �مل�ستكملة  �لطلبات  تقدمي  لتاريخ 

ولغاية ��ستنفاذ �ملبلغ �ملذكور �عاله ووفقًا للحدود �ملف�سلة �دناه.

ثانيا: على �مل�سارف �ملعنية تقدمي �ل�سمانات �لكافية مقابل هذه �لت�سليفات. 

ميكن مل�رشف لبنان قبول ، على �سبيل �ل�سمانة، �سند�ت متث ل قيمة �لقرو�ض 

�لتي متنحها �مل�سارف لعمالئها ��ستناد�ً الحكام هذه �ملادة. يحتفظ م�رشف 

لبنان بحق �ل رجوع على �مل�ض �رف �ملعني ة بغية ��ستيفاء قيمة �لت�سهيالت 

�لتي مينحها لها حتى قبل تنفيذ �ل�سمانات �ملعطاة له مبوجب �سند�ت �لتمثيل 

�مل�سار �ليها �عاله.

 ،%  ١ بفائدة  �ملعنية  للم�سارف  �لت�سليفات  هذه  لبنان  م�رشف  مينح  ثالثًا:  

حتت�سب �سنويًا وتدفع �سهريًا. 

قانون تسهيل المنح
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ملف خا�ص / الم�صارف

يو�زي  �إىل ما  �لعام  للقطاع  �ملمنوحة 

�لعام  نهاية  يف  لرية  مليار   46930
يف  لرية  مليار   44055 مقابل   2012
هذه  تكون  وبذلك،   .2011 �لعام  نهاية 

 %   6،5 بن�سبة  �زد�دت  قد  �لت�سليفات 

�مل�سارف  عودة  مع   2012 �لعام  يف 

باللرية  �خلزينة  ب�سند�ت  �الكتتاب  �إىل 

بعد �إ�سد�ر�ت ل�سند�ت طويلة �الأجل )7 

�لت�سليفات  وكانت  �سنو�ت(.  و10  و8 

ت ن�سبيًا يف �لعام 
ّ
للقطاع �لعام ��ستقر

2011 بعدما �كتفت �مل�سارف بتجديد 
�ال�ستحقاقات، من جهة، ولعدم حاجة 

كبري  مبقد�ر  �القرت��ض  �إىل  �لدولة 

�لوفر يف ح�سابها لدى م�رشف  ب�سبب 

�أخرى.  �سابقًا، من جهة  ن 
ّ
�ملكو لبنان 

�لتجارية  �مل�سارف  حمفظة  و�رتفعت 

من �سند�ت �خلزينة باللرية �إىل 27107 

مليار لرية يف نهاية �لعام 2012 مقابل 

�لعام  نهاية  يف  لرية  مليار   24849
�مل�سارف  حمفظة  و�رتفعت   .2011
�ليوروبوندز  �سند�ت  من  �لتجارية 

دوالر  مليون   13081 يو�زي  ما  �إىل 

نينْ 
َ
�لعام نهاية  يف  مليونًا   12670 من 

نهاية  ويف  �لتو�يل.  على  ن 
نْ
ي

َ
�ملذكور

�لت�سليفات باللرية  2012، �سّكلت  �لعام 

58،0  % من �إجمايل �لت�سليفات للقطاع 
�الأجنبية  بالعمالت  و�لت�سليفات  �لعام 

% على  % و43،4     56،6 % مقابل    42
�لتو�يل يف نهاية �لعام 2011.

الموجوات الخارجية
بلغت �ملوجود�ت �خلارجية من ود�ئع 

 14396 �ملقيمة،  غري  �مل�سارف  لدى 

 2012 �لعام  نهاية  يف  دوالر  مليون 

نهاية  14630 مليون دوالر يف  مقابل 

�نخف�ست  قد  بذلك  لتكون   2011 �لعام 

ى 1،6  % يف �لعام 
ّ
بن�سبة ب�سيطة ال تتعد

2012 مقابل �نخفا�سها بن�سبة 7،7  % 
ذلك  تف�سري  وميكن   .2011 �لعام  يف 

دية �أخرى من 
ُ

بتو�فر فر�ض توظيف جم

للقطاع  �الأجنبية  بالعمالت  ت�سليفات 

�خلا�ض و�لقطاع �لعام و�سهاد�ت �إيد�ع 

م�رشف  �سدرها 
ُ
ي �الأجنبية  بالعمالت 

لبنان، من جهة، وبالفو�ئد �ملنخف�سة 

جد�ً على هذ� �لنوع من �لتوظيفات يف 

من  �أ�ساًل،  �ملرتفع  وحجمها  �خلارج 

�لود�ئع،  لهذه  �أن  ومعلوم  �أخرى.  جهة 

ة 
ّ
لية، وظيفة هام

ّ
�أو �لتي ُتعترب �سيولة 

�خلارج  مع  لبنان  مبادالت  متويل  يف 

من  �لرغم  فعلى  �ملخاطر.  �إد�رة  ويف 

�لتوظيفات  لهذه  �ملنخف�ض  �ملردود 

يف  د�ئمًا  �مل�سارف  ت�سعى  �خلارجية، 

 �أدنى من 
ّ
�إد�رة مو�ردها �إىل تاأمني حد

�ل�سيولة بالعمالت �الأجنبية. 

موجود�ت  �رتفعت  �أخرى،  جهة  من 

بن�سب�ة  �الأخرى  �خلارجي�ة  �مل�سارف 

7،8  % يف �لعام 2012 مقابل �رتفاعها 
2011. وو�سلت  �لعام  % يف    8،5 بن�سبة 

نهاية  يف  دوالر  مليون   6165 �إىل 

دوالر  مليون   5717 مقابل   2012 �لعام 

هذه  وت�سمل   .2011 �لعام  نهاية  يف 

��ستثمار�ت  �أ�سا�سي  ب�سكل  �ملوجود�ت 

�مل�سارف  ر�ساميل  يف  مبا�رشة 

��ستثمار�ت  و�أي�سًا  �لتابعة،  �أو  �ل�سقيقة 

درجة  تقّل  ال  �خلارج  يف  �ملحافظ  يف 

�أو خا�سعة   BBB ت�سنيفها عن م�ستوى 

�سياديًا  ت�سنيفًا  م�سّنفة  بلد�ن  لرقابة 

مب�ستوى BBB وما فوق.

الودائع لدى مصرف لبنان
ود�ئع  �رتفعت   ،2012 �لعام  نهاية  يف 

لبنان  م�رشف  لدى  �لتجارية  �مل�سارف 

مقابل  لرية  مليار   79179 يو�زي  ما  �إىل 

�لعام  نهاية  يف  لرية  مليار   71143
  11،3 ن�سبُتها  بذلك زيادة  لة 

ّ
2011، م�سج

ن�سبتها  زيادة  مقابل   2012 �لعام  % يف 
هذه  وت�سهد   .2011 �لعام  يف   %   17،1
حو�يل  منذ  متو��ساًل  �رتفاعًا  �لود�ئع 

�خلم�ض �سنو�ت. ويتاأّثر �رتفاعها باإ�سد�ر 

بالدوالر  �إيد�ع  �سهاد�ت  لبنان  م�رشف 

�الإلز�مية  وبالود�ئع  باللرية،  و/�أو 

�مل�سارف  ود�ئع  على  �ملفرو�سة 

بالعمالت �الأجنبية و�الحتياطي �الإلز�مي 

من  جزء  �إيد�ع  �مل�سارف  وبتف�سيل 

�ل�سيولة �لفائ�سة بالعمالت �الأجنبية لدى 

�مل�سارف  لدى  منه  �ملركزي  �مل�رشف 

�ملر��سلة ب�سبب فارق �لفائدة �ملدفوعة.

ة 
ّ
للمر لبنان  بالتعاون مع م�رشف  �ملالية  وز�رة  �أ�سدرت   ،2012 �أيلول  يف 

 1151 بقيمة  �سنو�ت  ع�رش  فئة  من  �للبنانية  باللرية  خزينة  �سند�ت  �الأوىل 

مليار لرية بفائدة ق�سيمة 8،24  %. ويف ت�رشين �الأول 2012، �أ�سدرت �لوز�رة 

لرية  مليار   1916 بقيمة  �سنو�ت   8 فئة  �للبنانية من  باللرية  �سند�ت خزينة 

باللرية  �سند�ت خزينة  �أ�سدرت   ،2012 �لثاين  ت�رشين  %. ويف    7،80 بفائدة 

�للبنانية من فئة 7 �سنو�ت )بعد مدة من �لتوّقف عن �إ�سد�رها( بقيمة 1093 

مليار لرية بفائدة ق�سيمة 7،5  %.

على �سعيد �آخر، �أجرى م�رشف لبنان يف حزير�ن 2012، بالتعاون مع وز�رة 

 دوالر من حمفظته ب�سند�ت �خلزينة 
نْ

ي
َ
�ملالية، عملية ��ستبد�ل مبا يو�زي مليار

باللرية �إىل �سند�ت يوروبوندز )Repurchase Agreement(. ويف كانون �الأول 

2012، �أجرى �مل�رشف �ملركزي عملية ��ستبد�ل دين مماثلة مبا يو�زي مليار 
ب�سند�ت  حمفظته  �إىل  باللرية  �خلزينة  ب�سند�ت  حمفظته  من  �أمريكي  دوالر 

�ليوروبوندز.

دوالر  مليون   950 بقيمة  يوروبوندز  �سند�ت  �إ�سد�ر   
ّ
مت  ،2012 ني�سان  يف 

توّزع بني �سند�ت بقيمة 600 مليون دوالر ت�ستحّق يف ت�رشين �الأول 2017 

�لثاين  350 مليون دوالر ت�ستحّق يف ت�رشين  %، و�سند�ت بقيمة    5 بفائدة 

2026 بفائدة 6،6  %.
مليون   1525 بقيمة  يوروبوندز  �سند�ت  �إ�سد�ر  مّت   ،2012 �لثاين  ت�رشين  يف 

دوالر �أمريكي موّزعة بني 701 مليون دوالر يف عملية ��ستبد�ل �سند�ت كانت 

قريبة �ال�ستحقاق )�تفاقية �لتبادل �لطوعي( و824 مليون دوالر �سند�ت جديدة 

بفائدة   2018 �لثاين  ت�رشين  يف  ت�ستحّق  دوالر  مليون   340 كاالآتي:  توّزعت 

5،15  %، 115 مليون دوالر ت�ستحّق يف كانون �لثاين 2023 بفائدة 6  % و369 
مليون دوالر ��ستحقاق ت�رشين �لثاين 2027 بفائدة 6،75  %.
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 Cedar Miles ماستركارد
مفتاحك للعالم

 ماستركارد Cedar Miles من بنك عوده هي البطاقة الوحيدة التي تتيح لك
 جمع األميال من خالل مشترياتك، وأيًضا من خالل أسفارك على متن طيران

الشرق األوسط وحلفائها.

،SkyTeam واآلن مع انضمام شركة طيران الشرق األوسط إلى تحالف 
أصبح بإمكانك تحويل أميالك لكي:

• تختار ما بين 19 شركة طيران 
• تسافر إلى 1000 مدينة

• تكتشف 187 بلًدا
• وتدخل 525 صالة شرف*

ق الشروط واألحكام. *ُتَطبَّ
.Golden Cedar يسمح بالدخول لركاب درجة رجال األعمال وحاملي بطاقة
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ي�سكل �الأد�ء �مل�رشيف يف لبنان عن�رش�ً 

مهمًا يف حتريك عجلة �القت�ساد، ويعتمد  

و�سيا�سته  �سيولته  على  م�����رشف  ك��ل 

�القت�سادية، وبهذ� �خل�سو�ض ال يختلف 

يف  �لكثريين  عن  و�ملهجر«  لبنان  »بنك 

�سبط حركته و�لعمل على �نت�سار فروعه 

يف لبنان و�لعامل. 

�مل�سارف حتدث  يف حديثه �سمن ملف 

�ل�سيد �سعد �الأزهري )�ملدير �لعام ورئي�ض 

جمل�ض �إد�رة م�رشف لبنان و�ملهجر( عن 

�ل�سابقة،  �الأعو�م  خالل  �مل�رشيف  �الأد�ء 

�رشح  يقدمها،  �لتي  �خلدمات  هي  وما 

مف�ساًل: 

يز�ل  وال  ك��ان  و�ملهجر  لبنان  بنك  �إن 

و�أكرثها  �للبنانية  �لبنوك  طليعة  يف 

خالل  موجود�ته   �رتفعت  فقد  ربحية 

مليار   25.02 �إىل     2012-2007 فرتة 

دوالر مبتو�سط منو قدره 8.98  % ، كذلك 

335.5 مليون دوالر  �إىل  �أرباحه  �رتفعت 

جنم  وقد   ،  %   14.91 بلغ  منو  مبتو�سط 

عام  يف  �الأرب��اح  من  �مل�ستوى  هذ�  عن 

ر�أ�ض  متو�سط   على  م��ردود  �أعلى   2012
�للبنانية �ملدرجة بلغ  �لبنوك  �ملال بني 

و�ملهجر  لبنان  بنك  م 
ّ
ويقد  .  %   17.78

�ل�ساملة  �مل�رشفية  �خلدمات  من  �سلة 

ومتويل  �لتجارية  �ل�سريفة  تت�سمن 

و�ل�رشكات  �لتجزئة  و�سريفة  �لتجارة 

و�ل�����س��ريف��ة �خل��ا���س��ة و�الإ���س��ت��ث��م��اري��ة 

و�الإ���س��الم��ي��ة وخ��دم��ات �أ���س��و�ق �مل��ال 

يف  د�ئمًا  وهو  و�لتاأمني  �ل�سول  و�إد�رة 

�مل�رشفية  خدماته  وجتديد  تطوير  طور 

و�ملالية. و�سيتو�سع �لبنك �إىل �لعر�ق يف 

لفرعني يف  2013 من خالل فتحه   عام 

كل من بغد�د و�إربيل ، �إ�سافة �إىل تو�جده 

لبنان  وهي:  و�أوروبيًا  بلد�ًعربيًا   12 يف 

و�سورية و�الأردن وم�رش و�الإمار�ت وقطر 

و�إنكلرت�  و�سوي�رش�  وفرن�سا  و�ل�سعودية 

وقرب�ض ورومانيا. 

و�نعكا�ساتها  �الأخ��رية  �لتطور�ت  وعن 

�لتي  �لتطور�ت  �أن  قال: »مما ال �سك فيه 

على  �سلبًا  �نعك�ست  قد  �ملنطقة  ت�سهدها 

�إنخفا�ض  خالل  من  �للبناين  �الإقت�ساد 

�ل�سياحة  وعائد�ت  �لر�أ�سمالية  �لتدفقات 

بانخفا�ض  ذلك  ترجم  وقد   ، و�الإ�ستثمار 

معدالت �لنمو �لتي فاقت �ل� 8  % �سنويًا 

يف فرتة 2007-2010 �إىل �أقل من 2  % 

�نعك�ض  وق��د   .2013  2011- ف��رتة  يف 

�سلبًا  �الإقت�سادي  �لنمو  يف  �الإنخفا�ض 

حيث  �مل�����رشيف  �لن�ساط   على  �أي�����س��ًا 

�نخف�ض منو �ملوجود�ت من  ما يفوق �ل� 

15  % يف �لفرتة �الأوىل �إىل ما يقارب �ل� 
�لفرتة �الأخرية. ولكن رغم هذ�  % يف    8
�للبنانية  �مل�سارف  �الإنخفا�ض حافظت 

بف�سل  �ل�سليم  �مل���ايل  و�سعها  على 

ون�سب  و�لرزينة  �ملحافظة  �سيا�ساتها 

و�ملوؤونات  �ملرتفعة  و�مل��الءة  �ل�سيولة 

تردٍّ  الأي  حت�سبًا  �إقتطعتها  �لتي  �لعالية 

و�الإ�ستثمارية  �الإئتمانية  �لظروف  يف 

�لتي تو�جهها«.

�رشح  وتخطيها  �ملالية  �الأزم���ات  وع��ن 

�مل�رشيف  �لقطاع  �إن  »ب��د�ي��ة،  مف�ساًل: 

�للبناين يحرتم  كل �ملعايري و�الإجر�ء�ت 

و�لعقوبات �لدولية �لتي من �ساأنها حماية 

هذ�  ويف  عمالئه.  وم�سالح  م�ساحله 

فيما  �الإجر�ء�ت  بهذه  د 
ّ
�لتقي �إن   ، �الإطار 

يتعلق باإير�ن كان له �الأثر �لطفيف على 

�لعالقات �مل�رشفية  �لقطاع ب�سبب ندرة 

بالطبع،  و�إي��ر�ن.   لبنان  بني  و�لتجارية 

وذلك  ل�سورية،  بالن�سبة  يختلف  �لو�سع 

باالإقت�ساد  �لع�سوي  الرتباطها  يعود 

ولكن  �للبنانية،  وبامل�سارف  �للبناين 

�الإلتز�م بهذه �الإجر�ء�ت هو �أمر �رشوري 

وحيوي للم�سارف للبنانية وم�سد�قيتها 

و�سمعتها  �خل��ارج��ي��ة  و�رت��ب��اط��ات��ه��ا 

�لعاملية و�الإقليمية«. 

�لقطاع  دع��م  يف  �مل�رشيف  �ل��دور  وع��ن 

عنى بنك لبنان 
ُ
�ل�سناعي قال �الأزهري: »ي

�ل�سناعية  �لن�ساطات  بتمويل  و�ملهجر 

و��ستنها�ض �لقطاع �ل�سناعي، فقد بلغت 

ح�سة �لقطاع �ل�سناعي حو�ىل 11  % من 

حمف�سة قرو�ض �لبنك وهي تقارب ح�سة 

�لقطاع �مل�رشيف  �لتي يقدمها  �لقرو�ض 

�أن  �لعلم  مع  �ل�سناعي،   للقطاع  ككل  

�لناجت  م��ن  �ل�سناعي  �ل��ق��ط��اع  ح�سة 

وقد   .%   10 عن  تقل  �الإجمايل  �ملحلي 

�إتفاقية �رش�كة  باإبر�م  موؤخر�ً  �لبنك  قام 

تعزيز  بهدف  �ل�سناعيني  جمعية  م��ع 

�الإئتمانية  و�خلدمات  �ملي�رشة  �لقرو�ض 

�ل�سناعيني  وم�ساعدة  �جلمعية  الأع�ساء 

�إىل  وو�سولهم  ن�ساطاتهم  تو�سيع  على 

�الأ�سو�ق ، وتلقى هذه �ملبادرة طلبًا طيبًا 

من جانب �ل�سناعيني ونامل باملزيد من 

�ملبادر�ت يف �مل�ستقبل.

مدير عام بنك لبنان والمهجر سعد االزهري:

نعنى كمصرف بتمويل واستنهاض القطاع الصناعي
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حقق �لبنك من خالل ذلك منو�ً �رشيعًا 

يف حجم ميز�نيته ويف ود�ئعه وقرو�ض 

�سل�سلة  ط��ور  كما  �خل��ا���ض،  للقطاع 

و�خل��دم��ات  �ملنتجات  م��ن  متكاملة 

متوفر  هو  ما  كل  حتاكي  �مل�رشفية 

�أحدث  وتعتمد  �مل�رشفية  �ل�سوق  يف 

تقنيات �لعمل �مل�رشيف �ملعا�رش. 

بتطوير  �لبنك  ق��ام  ذل��ك  م���و�ز�ة  ويف 

وحت��دي��ث ك��ل م��ر�ف��ق��ه وزي����ادة ع��دد 

فرعًا   18 �ىل  لت�سل  تدريجيًا  فروعه 

�للبنانية،  و�ملناطق  �مل��دن  كافة  يف 

كما �عطى �همية خا�سة العادة هيكلة 

�نظمته �لد�خلية مت�سيًا �ي�سًا مع �أنظمة 

�حلديث،  �مل�رشيف  �لعمل  ومتطلبات 

ولتطوير �لب�رشية بحيث يحقق �حد �هم 

�هد�فه �ال وهو �لتفوق يف �خلدمة.

المدير العام التنفيذي لبنك مصر لبنان هادي النّفي:   
 المصارف اللبنانية تعي خطورة 
عدم االلتزام بالعقوبات الغربية

ن�شبة النمو 200720082009201020112012

2012-2009

 74%4595226218699521079جمموع املوجودات

 69%368418510691760862الودائع

 113%56718097133170القرو�س والت�شليفات

 144%353539949295حقوق امل�شاهمني

املتبعة  امل�رصفية  ال�شيا�شة 

اأدت  لبنان«  »م�رص  بنك  يف 

حجم  ومنو  ودائعه  تطور  اىل 

ميزانيته خالل االأعوام االأخرية، 

اخلدمات  بتطوير  �شاهم  مما 

ال�شوق  التي حتاكي  امل�رصفية 

املــ�ــرصفــيــة. يف حــديــثــه مع 

ا�شار  واالقت�شاد«  »ال�شناعة 

لبنك  التنفيذي  العام  املدير 

م�رص لبنان ال�شيد هادي النّفي 

اىل اأداء امل�رصف خالل االأعوام 

»حقق   :2012 لغاية  ال�شابقة 

كبرياً  حتواًل  لبنان  م�رص  بنك 

 2007 العام  منذ  ــام  االم نحو 

حيث قامت  اإدارته بتنفيذ خطة 

متكاملة العادة تو�شيع ن�شاطه 

وتر�شيخ دوره العريق ومكانته 

اللبناين  امل�رصيف  القطاع  يف 

م�رصفية  كموؤ�ش�شة  وتطويره 

حديثة ورائدة يف كافة جماالت 

العمل امل�رصيف.
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�أثمرت  و�خلطو�ت  �جلهود  هذه  جميع 

كما �سبق �لقول منو�ً �رشيعًا يف ن�ساط 

فيما   ،2007 �لعام  منذ  وحجمه  �لبنك 

مال  ر�أ����ض  يف  زي���ادة  ذل��ك  �ساحب 

مبا   2010 �ل��ع��ام  ن��ه��اي��ة  يف  �ل��ب��ن��ك 

�لبنك  و�سهد  دوالر.  مليون   66 ي��و�زي 

قرو�ض  يف  كبري�ً  من��و�ً  خا�ض  ب�سكل 

�لتجزئة وقرو�ض �ل�سكن ب�سكل خا�ض، 

وهو  �لتجارية.  �لقرو�ض  �ي�سًا  كما 

من  كامل  ب�سكل  �الف���ادة  على  عمل 

�لتي قدمها م�رشف لبنان  �لت�سهيالت 

للبنوك يف لبنان من حيث حترير جزء 

من �الحتياطي �اللز�مي وكذلك �الجر�ء 

�لن�ساط  الن��ع��ا���ض  �ل��ه��ادف  �الخ���ري 

�القت�سادي من حيث تقدميه ت�سهيالت 

 1 بفائدة  �للبنانية  باللرية  للم�سارف 

باملئة لي�سار �ىل �قر��ض هذه �المو�ل 

لالقت�ساد.

�لبنود  ت��ط��ور  �دن���اه  �جل���دول  وي��ب��ني 

�لعام  منذ  �لبنك  ميز�نية  يف  �لرئي�سية 

جميع  على  �لبنك  تفوق  وق��د   .2007
حيث  من  جمموعته  �سمن  �مل�سارف 

�رشعة منو جميع هذه �لبنود«.

وع����ن �ل���ت���ط���ور�ت �الأخ�������رية ق���ال: 

�ملنطقة  الزمة  �ل�سلبية  »�النعكا�سات 

��سبحت  �ل��ل��ب��ن��اين  �الق��ت�����س��اد  ع��ل��ى 

حيث  �ملا�سي  �لعام  منذ  و�قعًا  �م��ر�ً 

 2 من  �ق��ل  �ىل  �لنمو  ن�سبة  �نخف�ست 

�لتقدير�ت بعد معدل  �أف�سل  باملئة يف 

بلغ 7 باملئة يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة. وقد 

جميع  يف  بتباطوؤ  �الم��ر  ه��ذ�  �نعك�ض 

�لقطاعات �لرئي�سية مبا يف ذلك �لقطاع 

 2012 �لعام  يف  منا  �ل��ذي  �مل�رشيف 

وقد  �ل�سابقة.  �ل�سنو�ت  من  �قل  بوترية 

�ملناف�سة بني  تز�يد حدة  �دى ذلك �ىل 

على  �م  �لود�ئع  على  �سو�ء  �مل�سارف 

�الخرى  �لتجزئة  وخدمات  �القر��ض 

هو�م�ض  ت�سييق  يف  �ساهم  م��ا  وه��و 

بو�سع   2013 �سنة  تعد  وال  �ل��رب��ح. 

�قت�سادي �ف�سل مع تز�يد حدة �لتاأزم 

يف �الو�ساع �لد�خلية كما على �لنطاق 

�القليمي«.

�لتوفيق بني  �مل�سارف يف  قدرة  وعن 

�رشح  و�لعقوبات  �القليمية  �ملتغري�ت 

بالرغم  �ن��ه  فيه  �سك  ال  »مم��ا  ق��ائ��اًل: 

�الخ��رية  �القت�سادية  �الو���س��اع  م��ن 

يتمتع  �للبناين  �مل�رشيف  �لقطاع  فاإن 

مرتفعة  �سيولة  ون�سبة  �سليم  بو�سع 

�لرقابية  �الجر�ء�ت  بف�سل  ن�سبيًا وهو 

�د�رة  �سيا�سات  يعتمد  لبنان  مل�رشف 

خماطر جيدة ويلتزم باملعايري �لدولية 

من حيث �ل�سيولة و�المتثال.

�مل�سارف  �ن  ذل��ك  �سوء  يف  و�عتقد 

�اللتز�م  ع��دم  خطورة  تعي  �للبنانية 

بالعقوبات �لغربية علمًا �ن هذه �لدول 

تتحكم بالقطاع �مل�رشيف �لدويل. وهي 

للتوفيق  ���رشوري  هو  ما  بكل  �ستقوم 

بني �ن�سطتها �ملختلفة و�رشورة �لتنبه 

للعقوبات وما تعنيه جلميع �ملوؤ�س�سات 

�مل�رشفية و�ملالية يف �لعامل«.

وعن �ل�ساأن �ل�سناعي و�خلطط �مل�رشفية 

لدعمه قال �ل�سيد �لنّفي: »نحن نعترب �ن 

�لقطاعات  من  هو  �ل�سناعي  �لقطاع 

�القت�ساد  يف  و�ل���و�ع���دة  �ال�سا�سية 

يو�جهه  م��ا  ك��ل  م��ن  بالرغم  �للبناين 

هذ�  ن��ويل  فاأننا  ول��ذل��ك  عقبات.  م��ن 

ولدينا  ي�ستحقها  �لتي  �الهمية  �لقطاع 

من  قليل  غري  عدد  زبائننا  قاعدة  يف 

من  ت�ستفيد  �لتي  �ل�سناعية  �ملوؤ�س�سات 

�لقرو�ض و�خلدمات �مل�رشفية �الخرى 

�لتي نقدمها. و�هتمامنا يف هذ� �ملجال 

بل  �لكبرية  �ملوؤ�س�سات  على  يقت�رش  ال 

لالقر��ض  متز�يدة  �همية  نعطي  �ننا 

�لتي  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للموؤ�س�سات  

�ملوؤ�س�سات  من  �لكثري  عد�ده  يف  ت�سم 

يف  حلقة  وت�سكل  �سناعية  تعترب  �لتي 

ت�سل�سل �النتاج �ل�سناعي«.
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�لتي  �القت�سادية  �مل��ت��غ��ري�ت  ظ��ل  يف 

من  �لعديد  ح��اول  �سعبًا  ظرفًا  �عتربت 

�مل�ستجد�ت  عند  �ل��وق��وف  �مل�����س��ارف 

لتح�سني �حلركة �ملالية و�ملحافظة على 

ثبات �لتد�والت �ملحلية. 

يف هذ� �ل�سياق حتدث �ل�سيد �سهيل جعفر 

)م�ساعد مدير عام جمال تر�ست بنك( �ىل 

�ل�سناعة و�القت�ساد« حول تقييمه الأد�ء 

يقدمونها،  �لتي  و�خل��دم��ات  م�رشفهم 

و�مل�ساريع �لتو�سيعية �خلارجية بقوله: 

منذ  �ملن�سورة  �مل�رشف  ميز�نيات  تبني 

يف  من��و�ً  تاريخه  وحتى   2010 �ل��ع��ام 

كما  �لنمو  ن�سب  بلغت  حيث  موجود�ته 

و2012/12/31   2011/12/31 بنهاية 

�لعام  بنهاية  مقارنة   %   17 ح���و�يل 

�لنمو  2010 وهي ن�سبة تتجاوز معدالت 
خالل  �للبناين  �مل�����رشيف  �لقطاع  يف 

فعلية  �لن�سب  تلك  �ن  علمًا  �لفرتة،  نف�ض 

عمليات  �ج��ر�ء  �ىل  يلجاأ  ال  فم�رشفنا 

كل  نهاية  يف    Window dressing
تركزت  ولقد  ميز�نياته.  لت�سخيم  عام 

ب�سكل  �الف��ر�د  ود�ئ��ع  حجم  يف  �لزيادة 

ت�سليفات م�رشفنا فقد منت  �ما  رئي�سي. 

�سيا�سة  على  بناء  مت�ساعدة  ب��وت��رية 

�لت�سليفات  تو�سيع حمفظة  �لعليا  �الد�رة 

�سند�ت  يف  حمفظته  حجم  من  للتخفيف 

�الجنبية،  و�لعمالت  باللبناين  �خلزينة 

عام  نهاية  يف  �لت�سليفات  �رتفعت  حيث 

�لعام  مع  مقارنة   %   40 ح��و�يل   2012
�ل�سابق، وهذ� �المر �تاح للم�رشف متويل 

�لقطاعات �القت�سادية وخفف من  كافة 

ن�سبة حمفظته يف �ملخاطر �ل�سيادية )من 

55   % �ىل حو�يل 50   %(، وهذه �لن�سبة 
��سبحت متقاربة �ىل حد كبري مع �لن�سبة 

�ل�سائدة يف �لقطاع �مل�رشيف �للبناين.

�مل�رشفية  و�ملنتجات  �خل��دم��ات  �م��ا 

من�سجمة  فهي  م�رشفنا  يقدمها  �لتي 

ب�سكل  تركز  �لتي  �مل�رشف  �ه��د�ف  مع 

�ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات  رئي�سي على متويل 

و�ملتو�سطة �حلجم )  SMEs(، وهذ� نابع 

�ملوؤ�س�سات  تلك  بان  �الد�رة  قناعة  من 

�لدورة  ميكنها لعب دور هام يف تن�سيط 

�لبطالة،  م�سكلة  ومعاجلة  �القت�سادية 

ي�ساهم �مل�رشف يف  باال�سافة �ىل ذلك 

متويل م�ساريع كبرية.   

�ل�سكنية  �لقرو�ض  متويل  ف��ان  �ي�سًا 

و�حلرفية مل تغب عن ن�ساطات �مل�رشف 

مبا�رش  غري  ب�سكل  �ملمولة  تلك  خا�سة 

)تخفي�سات  لبنان  م�����رشف  قبل  م��ن 

�الحتياطي �اللز�مي(. 

�ىل  �مل�رشف  عمد  فقد  ذلك  �ىل  ��سافة 

م�سمونة،  م�رشفية  منتجات  �ط��الق 

وه����ي م��وج��ه��ة ب�����س��ك��ل ����س��ا���س��ي �ىل 

ب�  با�رشها  �ل�سغرية  �ملدخر�ت  ��سحاب 

Depositor Plus  عام 2011، ومت تطوير 
هذ� �لربنامج مطلع عام 2013 حتت ��سم 

�ملدخرين  مينح    Depositor Premium
خدمات م�رشفية مي�رشة، وقد القا هذ�ن 

�ىل  �ال�سارة  مع  جيد�ً  رو�ج��ًا  �ملنتجان 

متتعه بال�سفافية �لكاملة.

ت�ستند  �لتو�سعية  م�رشفنا  �سيا�سة  �ن 

باالجمال  وه��ي  قة 
ّ
معم در����س��ات  �ىل 

تت�سم باملحافظة، الننا ال نرغب بتحمل 

خماطر عاليه وغري متوقعة لذ� و��ستمر�ر�ً 

يف  فروعنا  �سبكة  تو�سيع  ل�سيا�ستنا 

لبنان  حاليًا)23(  �سنفتح فرع �لبا�سورة 

ننوي  كما  تاريخه،  من  �سهرين  خ��الل 

لبنان للح�سول  تقدمي طلب �ىل م�رشف 

يف  جديدين  فرعني  بفتح  ترخي�ض  على 

مناطق لبنانية غري متو�جدين فيها.

�ما جلهة تو�سعنا �خلارجي فان �الجتاه 

�خل��ارج  يف  م�رشيف  تو�جد  تاأمني  هو 

�مل�سارف  �حد  يف  �مل�ساهمة  خالل  من 

لفتح  ترخي�ض  على  �حل�سول  �أو  �لقائمة 

فرع جديد«.

على  �سلبًا  �ل��ظ��روف  �نعكا�سات  وع��ن 

�لقطاع �مل�رشيف ب�سكل خا�ض �الإجر�ء�ت 

�لتي يتخذها �مل�رشف قال �ل�سيد جعفر: 

غري  ظ���روف  يف  حاليًا  �ملنطقة  »مت��ر 

م�ستقرة �سيا�سيًا و�أمنيًا وهذ� �لو�سع �أثر 

�الإقت�سادية  �لقطاعات  كافة  على  �سلبًا 

تربطه  �لتي  للعالقات  بالنظر  لبنان  يف 

مع تلك �لدول.

�ملو�سم،  ه��ذ�  تر�جع  �ل�سياحة  فقطاع 

وفق  �لعقارية  �ملعامالت  تدنت  كذلك 

حركة  �أن  كما  �ملتو�فرة.   �الإح�ساء�ت 

�لزر�عية  �ملنتجات  خا�سة  �لت�سدير 

تر�جعت، وهذ� �نعك�ض �سلبًا على �مليز�ن 

. )Balance of Trade( لتجاري�

ومبا �أن �لقطاع �مل�رشيف يعترب �لعامود 

�لفقري لالإقت�ساد �للبناين فان ذيول هذه 

�لقطاع  هذ�  تطور  على  �ستوؤثر  �الأح��د�ث 

ومنوه ب�سكل مبا�رش وغري مبا�رش .

على �لرغم من ذلك جنح هذ� �لقطاع يف 

بف�سل  �ملحتملة  �خل�سائر  من  �لتقليل 

و�ملتمثلة  بها  يتمتع  �ل��ت��ي  �مل��ن��اع��ة 

تنتهجها  �لتي  �ملحافظة  بال�سيا�سات 

�إد�ر�ت �مل�سارف، وبال�سيا�سات �حلكيمة 

على  �ل��رق��اب��ة  وجل��ن��ة  لبنان  مل�����رشف 

�مل�سارف.

�أما �الإح�ساء�ت �ل�سادرة عن �مل�سارف 

�أو عن جمعية م�سارف لبنان، فت�سري �إىل 

ت�سهيالت  منح  يف  �مل�سارف  �إ�ستمر�ر 

مر�عات  مع  كافة،  للقطاعات  م�رشفية 

درجة �ملخاطر و�لقدرة على ��ستيعابها.

وقد عمد م�رشف لبنان �ىل خلق حو�فز 

منحها  طريق  عن  للم�سارف  ت�سجعية 

�مريكي  دوالر  مليار   1،4 لغاية  قرو�ض 

مساعد مدير عام »جمال ترست بنك« سهيل جعفر: 
استعمال القروض بهدف تأمين نسب نمو مقبولة

ملف خا�ص / مقــابلــة

Assinaa130.indd   124 7/11/13   1:23 PM



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 130 تموز 2013
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 125

ال�ستعمال  وذل����ك  خم��ف�����س��ة،  ب��ف��و�ئ��د 

�المنائية  �ملجاالت  يف  �لقرو�ض  ه��ذه 

منو  ن�سب  تاأمني  بهدف  و�الجتماعية 

مقبولة خالل �لعام 2013، وهذه �حلو�فز 

هي ��ستمر�ر لل�سيا�سات �ل�سابقة مل�رشف 

لبنان بقيادة �سعادة �حلاكم، و�لتي مكنت 

�حتياطاتها  ��ستعمال  من  �مل�سارف 

�ل�سناعية  �مل�ساريع  دعم  يف  �اللز�مية 

و�لزر�عية و�ل�سياحية و�حلرفية.

من  �ملتخذة  �الج���ر�ء�ت  �ن  باعتقادي 

م�رشف  م��ن  وبتوجيهات  �مل�����س��ارف 

لبنان ح�سنت �لقطاع �مل�رشيف وخف�ست 

يف  �جلارية  الح��د�ث  �ل�سلبية  �الث��ار  من 

�لنقدية  �ل�سيا�سات  �ثبتت  ولقد  �ملنطقة، 

�سنو�ت  لبنان منذ  �لتي يطبقها م�رشف 

�لنقدي و�ملايل مع  �ال�ستقر�ر  تاأمني  يف 

جتنب �لت�سخم غري �العتيادي.

و�أو�سح قدرة �مل�سارف �للبنانية �لتوفيق 

�ملفرو�ض  �لغربية  �ل��دول  عقوبات  بني 

على  لالبقاء  �ملنطقة  دول  بع�ض  على 

»مبا  بقوله:  لبنان  يف  �لقطاع  حيوية 

من  جزء  �للبناين  �مل�رشيف  �لقطاع  �ن 

ملتزم  فهو  �لعاملي  �مل�رشيف  �لقطاع 

باملعايري �لدولية �ل�سادرة عن موؤ�س�سات 

مثل �سندوق �لنقد �لدويل و�لبنك �لدويل 

وجلنة بازل، وهذ� �المر يوؤدي تلقائيًا �ىل 

�لتقيد بالعقوبات �لدولية �لتي قد تفر�ض 

و�الفر�د،  و�ملوؤ�س�سات  �لدول  بع�ض  على 

كافة  �در�ك  م��ن  ن��اب��ع  �الل���ت���ز�م  ه���ذ� 

�ل�سلطات �ل�سيا�سية و�ملالية و�لنقدية يف 

لبنان من �ملخاطر �لكبرية �لتي قد تنجم 

�لعقوبات مع  من جر�ء عدم �حرت�م تلك 

مر�عاة �لقو�نني �للبنانية.

كما  م�رشفنا  ف��ان  ذل��ك  م��ن  �إن��ط��الق��ًا 

�مل�سارف �للبنانية �الخرى يلتزم �إلتز�مًا 

�ل�سلة  ذ�ت  �لدولية  �لقر�ر�ت  بكل  كاماًل 

بالتد�بري و�الجر�ء�ت �ملقرر تطبيقها يف 

و�ملوؤ�س�سات  �ل��دول  بع�ض  مع  �لتعامل 

و�الأفر�د.

ومتانة  �سالبة  على  ي��وؤك��د  �الم��ر  ه��ذ� 

على  وقدرته  �للبناين  �مل�رشيف  �جلهاز 

مو�جهة �الزمات �لطارئة، كما يوؤكد على 

و�لرقابية  �لنقدية  �ل�سيا�سات  �سو�بية 

وجلنة  لبنان  م�رشف  قبل  من  �ملتخذة 

�لرقابة على �مل�سارف.

�مل�رشيف  �لقطاع  فان  ذلك  من  �نطالقًا 

�ل��ل��ب��ن��اين جت��ن��ب �ل��ع��ق��وب��ات �ل��دول��ي��ة 

�ملفرو�سة على �سوريا و�ير�ن من خالل 

خيار  وهو  �لدولية،  للقر�ر�ت  �حرت�مه 

�آمن �ل�سالمة و�ال�ستقر�ر مقابل �لت�سحية 

بارباح فائتة.

و�رشح دور م�رشفهم يف عملية �لتطوير 

يف  �ل�سناعي  �ل��ق��ط��اع  و��ستنها�ض 

�لقطاع:  لهذ�  �مل�ستقبلية  لبنان، و�خلطط 

ت�سكل  �ل�سناعة  �ن  فيه  �سك  ال  »مم��ا 

�لعاملية،  لالقت�ساديات  �لقوة  عنا�رش 

فالبلد�ن �لتي متلك �سناعات قوية لديها 

للهز�ت،  معر�ض  وغ��ري  متني  �قت�ساد 

يوؤمن  �ل��ذي  هو  �ل�سناعي  �لقطاع  الن 

للقطاعات  �لالزمة  و�لتجهيز�ت  �الدو�ت 

�القت�سادية �الخرى.

من  �لرغم  وعلى  لبنان،  يف  و�ل�سناعة 

عدم �عتبارها �لعامود �لفقري لالقت�ساد 

م�سادر  �أح��د  ت�سكل  �أنها  �إال  �للبناين، 

�سدرت  عديدة  مبادر�ت  وهناك  قوته، 

من جهات ر�سمية ورجال �أعمال لتطوير 

�لت�سهيالت  ومنحها  �للبنانية  �ل�سناعة 

باجلودة  �ل�سناعة  تلك  لتمتع  �ملي�رشة، 

على  �ملناف�سة  على  وقدرتها  �لعاملية 

�مل�ستوى �لدويل.

�ل�سناعة  متويل  يف  م�رشفنا  وي�ساهم 

�ملمنوحة  �لت�سليفات  ن�سبة  بلغت  حيث 

�ىل هذ� �لقطاع حو�ل 8،4  % من �إجمايل 

�لدر�ض  قيد  طلبات  وهناك  �لت�سليفات. 

�ىل  ت�سليفات  ملنح  �ل��ع��ام  ه��ذ�  خ��الل 

�ساأنها  من  �ل�سناعية  �ملوؤ�س�سات  بع�ض 

رفع هذه �لن�سبة �ىل حو�يل 12  %، وهي 

متقاربة مع �لقطاع �مل�رشيف �للبناين.
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ر�صالة الإمارات

عوامل نجاح دولة اإلمارات في مواجهة التحديات
زهرة الخليج.. اقتصاد متنوع يستقطب كفاءات العالم

�إمار�ت  �سبع  �جتماع  على  عقود  م�ست 

كت معظم  لتاأ�سي�ض دولة �حتادية، وقد �سكَّ

وجيهة،  الأ�سباب  و�لعامل  �ملنطقة  دول 

�إذ  �لبقاء.  بفر�ض جناحها وقدرتها على 

و�حلماية  بريطانيا  الن�سحاب  نظر�ً  �إنه 

ن��ز�ع��ات  ووج���ود  توفرها  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 

حدودية بع�ض �لدول �ملجاورة، كل هذه 

�لعو�مل ت�سافرت لتهدد بقاء هذه �لدولة 

�لوليدة.

ومل تكن دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

متتلك يف ذلك �لوقت �أية قاعدة �قت�سادية 

م�ستويات  �سوى  فيها  تتوفر  ومل  تذكر، 

و�لتعليم،  �ل�سحية  �لرعاية  من  بد�ئية 

�إمار�تها  �لد�خلية بني  �أن �حلدود  وحتى 

و��سح  ب�سكل  مر�سومة  تكن  مل  �الأع�ساء 

�إىل  يقف  يكن  مل  �لتاريخ  �أن  كما  بعد. 

جانبها، حيث �أن �لعرب مل يعرفو� �لوحدة 

وف�سلت  �لعبا�سية،  �خلالفة  تفكك  منذ 

�لرئي�سيتان  �لوحدويتان  �ملحاولتان 

�ملعا�رش بني كل من م�رش  �لتاريخ  يف 

و�الأردن  �لعر�ق  وبني  جهة  من  و�سوريا 

من جهة �أخرى.

على  ع��ق��ود  �أرب��ع��ة  م���رور  بعد  �أن���ه  �إال 

�الإم���ار�ت  دول���ة  �أ�سبحت  تاأ�سي�سها، 

و�لرخاء  لل�سالم  و�حة  �ملتحدة  �لعربية 

و�لتقدم يف منطقة حافلة باال�سطر�بات، 

و�الأكرث  عربيًا  �لثاين  �قت�سادها  وبات 

جمل�ض  دول  �ق��ت�����س��اد�ت  ب��ني  ت��ن��وع��ًا 

بناء  يف  وجن��ح��ت  �خلليجي،  �ل��ت��ع��اون 

�لعربي  �ل��ع��امل  يف  حتتية  بنية  �أف�سل 

و�أ�سبحت ت�ستقطب �أف�سل و�أملع �لكفاء�ت 

بعالقات  وتتمتع  و�لعامل،  �ملنطقة  من 

�إعجاب  حمط  وباتت  ممتازة  خارجية 

وتقدير جميع دول �ملنطقة و�لعامل �أجمع. 

لكن كيف حققت هذه �لدولة �لفتية  هذه 

هذه  يف  �ملعجزة  ت�سبه  �لتي  �الجن��از�ت 

�لفرتة �لق�سرية قيا�سيًا من �لزمن، وكيف 

و�لتحديات  �ملخاطر  جميع  على  تغلبت 

رغم �لنز�عات �مل�ستعلة يف �ملنطقة على 

مدى عقود من �لزمن؟ 

رئي�سية  عو�مل  �أربعة  يف  �جلو�ب  يتمثل 

تقف ور�ء هذ� �لنجاح:

-1 �لعامل �الأول و�الأهم يف هذ� �لنجاح 

بنعمة  �ل��دول��ة  متتع  يف  �مل�سبوق  غ��ري 

عن  �حلديث  �أن  �إذ  �مل�ستنرية.  �لقيادة 

�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  تاريخ 

�الإ�سادة بحكمة وبعد  ال يكتمل من دون 

�ملغفور  بقيادة  �ملوؤ�س�سني،  �الآب��اء  نظر 

له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، �أول 

�آن��ذ�ك.  �الإم��ار�ت  وحكام  للدولة،  رئي�ض 

�أ�س�سًا  �لفريدة  �لقيادة  هذه  �أر�ست  فقد 

�عتماد  خ��الل  من  �الحت��اد  لدولة  قوية 

المركزية  حكومية  �إد�رة  �أق��ام  د�ستور 

وعالية �لكفاءة و�قت�ساد حر، يف وقت مل 

تكن فيه هذه �ملفاهيم �سائعة يف �لغرب، 

ناهيكم عن �لعامل �لعربي. وو��سل �جليل 

�لنهج  �تباع هذ�  �لدولة  �جلديد من قادة 

�لدولة  تنمية  لت�رشيع  �إجناز�ته،  وتطوير 

يف جميع �ملجاالت.

�أهمية  يقل  ال  و�ل��ذي  �لثاين  �لعامل   2-

ل�سعب  �ملتميزة  �لطبيعة  يف  �الأول،  عن 

�الإم�����ار�ت �ل���ذي ك���ان �أح���د �الأ���س��ب��اب 

�لرئي�سية لنجاح �لدولة. 

�لتي  �حلميدة  �خل�سال  هذه  �أتاحت  وقد 

يتمتع بها مو�طنو دولة �الإمار�ت �لعربية 

قيام  جتربة  لنجاح  �لفر�سة  �ملتحدة، 

جمتمع متعدد �لثقافات تعي�ض فيه �أقلية 

من �ملو�طنني يف تناغم تام مع و�فدين 

قدمو� �إىل �لدولة من جميع �أنحاء �لعامل 

�ملتميزة  �لطبيعة  و�سمحت  فيها.  للعمل 

�لتجربة  هذه  بنجاح  �الإمار�ت  ملو�طني 

دول  م��ن  �لعديد  يف  لها  نظري  ال  �لتي 

�لعامل.

و�زده���ار  لنجاح  �لثالث  �لعامل   3-

�لدولة و�لذي يتمثل يف مفهوم �لت�سامح 

كلمة  يف  �لدولة  هذه  روح  �ض  يلخِّ �لذي 

�ملركزي  �ملفهوم  ه��ذ�  وي�سكل  و�ح��دة. 

�لدولة  لهذه  �جلينية  �لرتكيبة  جوهر 

وق��وة  �الق��ت�����س��ادي  جناحها  وم�����س��در 

�لدولية.  و�سد�قاتها  جمتمعها  متا�سك 

وي�سعر جميع �سكان �لدولة على �ختالف 

باأنهم  و�أديانهم  و�أعر�قهم  جن�سياتهم 

ويتعلمون  و�ح����رت�م،  ترحيب  مو�سع 

و�ملمار�سات  �لتقنيات  �أف�سل  قون 
ِّ
ويطب

حد  على  و�ل�����رشق  �لغرب  يف  �ملعتمدة 

من  يجعل  �لذي  �لعامل  هو  وهذ�  �سو�ء. 

�ملتحدة جمتمعًا  �لعربية  �الإمار�ت  دولة 

م �لعد�لة �الجتماعية، 
َ
حقيقيًا ملتزمًا بقي

�لقيم  ي�سكالن  ز 
ُّ
و�لتمي �لتعلُّم  كان  حني 

�ملجتمعية �لرئي�سية يف جميع �ملجاالت.

-4 �لعامل �لر�بع و�الأخري لنجاح �لدولة 

نظامها  يف  خا�سة،  ب�سفة  �قت�ساديًا 

�ملوؤ�س�سون  �آباوؤها  ه 
َّ
�أقر �لذي  �الحتادي 

�لقر�ر  �سنع  مركزية  بال  �ل�سماح  بهدف 
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متعددة  تنموية  ��سرت�تيجيات  وتطوير 

بني  و�لتعاون  �لتناف�ض  روح  وتن�سيط 

�الإمار�ت، ما �أدى �إىل ن�سوء �سوق حملية 

جميع  يف  �لتناف�ض  روح  وتعزيز  كبرية 

�ملجاالت.

للدولة  �لتاريخية  �جل��ذور  �زده��رت  لقد 

رئي�سيًا  �إقليميًا  جتاريًا  مركز�ً  ب�سفتها 

�أي�سًا،  و�لع�رشين  �حل���ادي  �ل��ق��رن  يف 

يف  عامليًا  جتاريًا  مركز�ً  منها  لتجعل 

�لعديد من �لقطاعات، حيث �سكلت �سهولة 

ب��روؤو���ض  و�ل��رتح��ي��ب  �مل�ساريع  �إق��ام��ة 

�ل�سيا�سات  �الأجنبية،  و�ل�رشكات  �الأمو�ل 

�القت�سادية �ملركزية للدولة. كما ي�ستطيع 

ال  ثقافية  بتعددية  �لتمتع  �لدولة  �سكان 

�مل�ستوى  رفيعة  مظاهر  و�سط  ت�ساهى، 

�لديانات  الأتباع  �لت�سامح و�الحرت�م  من 

�الإمار�ت بجميع  �الأخرى. وتهتم حكومة 

�سكانها د�خل وخارج حدود �لدولة. ولن 

و�لعرفان  �الع��ت��ز�ز  م�ساعر  �أب���د�ً  �أن�سى 

�أ�سدقائي  عنها  �أع��رب  �ل��ذي  باجلميل 

�لدولة، حني  �للبنانيني �ملقيمني يف  من 

�أمر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 

دولة  �سفارة  �لدولة،  رئي�ض  نهيان،  �آل 

ب��ريوت،  يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 

ت�سمن  حتى  �لر�حة  من  ق�سط  نيل  بعدم 

مو�طنني  من  �لدولة  �سكان  جميع  �إجالء 

�حلكومة،  نفقة  على  لبنان  من  وو�فدين 

خالل �لق�سف �ال�رش�ئيلي عام 2006.

�لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة  تفوقت  كما 

�ملتحدة على �لعديد من جري�نها يف �ستى 

�لقطاعات �القت�سادية، بدء�ً من قطاعي 

�أف�سل  متتلك  حيث  و�ل��ت��ج��ارة،  �لنقل 

مينائني يف �ملنطقة باأكملها رغم كونها 

�لطري�ن  بقطاعي  م��رور�ُ  �سغرية،  دولة 

طري�نها  �رشكات  باتت  حيث  و�ل�سياحة، 

�لعامل  وح�سد  �إع��ج��اب  حمط  وفنادقها 

و�الت�ساالت  �الإع��الم  وقطاعي  �أجمع، 

�للذين تر�سي فيهما �لدولة �ملعايري �لتي 

قطاع  �إىل  و�سواًل  �الآخ��رون،  بها  يقتدي 

وجامعاته  مد�ر�سه  باتت  �لذي  �لتعليم 

�أنحاء  جميع  من  �لطالب  �إليه  ت�ستقطب 

�ملنطقة.

أعرب المراقبون عن ثقتهم في 
مواصلة اإلمارات لمسيرة نموها 
بعد أن تجاوزها تداعيات األزمة 

المالية العالمية بنجاح قائلين بأن 
التحسينات في تجارتها اإلقليمية 
والدولية في عام 2012 ساهمت 

في تعزيز نموها. ومؤكدين إن 
اإلمارات ستستمر في االستفادة 

من القطاعات القوية مثل 
السياحة والتجارة لمساعدته في 
تحقيق نمو مستهدف وهو 4  %

مجموعة عربكوم تنظم معرض ومؤتمر العقارات 

اللبناني األول في دبي

�أعلنت جمموعة عربكوم عن تنظيمها للمرة �الأوىل يف دبي موؤمتر ومعر�ض عقار�ت 

�لذي  �لثاين، ويعترب �حلدث  1 و2 ت�رشين  لبنان �سيعقد على مدى يومني متتاليني 

�لعربي،  �لعامل  �الأول و�لوحيد من نوعه يف  �سيكون يف فندق جمرية بيت�ض- دبي 

�للبنانيني ب�سكل خا�ض  �لعقارية �ملميزة للمغرتبني  �لفر�ض �ال�ستثمارية  �إذ يقدم 

و�مل�ستثمرين �لعرب و�الجانب ب�سكل عام. 

يجذب  �أن  �ملتوقع  وقع مميز حيث من  �ال�ستثماري  �لعقاري  �حلدث  هذ�  و�سيحمل 

مئات �مل�ستثمرين و�ملهتمني و�لر�غبني يف �كت�ساف �آفاق عقارية جديدة يف لبنان، 

ال �سيما للبنانيني �ملنت�رشين يف �الإمار�ت �لعربية ودول �خلليج، باال�سافة �ىل جذب 

�مل�ستثمر �لعربي و�الأجنبي. خ�سو�سًا و�أن �لعديد �أبدو� ��ستعد�دهم يف �ال�ستثمار يف 

�لقطاع �لعقاري �للبناين �لذي كان وال يز�ل من �أ�أمن �ال�ستثمار�ت يف �ملنطقة. 
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ر�صالة الإمارات

منوذج  �سالمه  نبيه  ج��وزف  �ملهند�ض 

�ض، 
ّ

و�ملتخ�س �لّناجح  �للبناين  �ملغرتب 

يف  ني 
ّ
�للبناني من  غريه  مع  �أ�سهم  �لذي 

ة 
ّ
م�سرية �ّلنهو�ض بدولة �الإمار�ت �لعربي

من  لوه 
ّ

ح�س ما  كل  و��سعني  �ملّتحدة، 

خرب�ت  من  جمعوه  وم��ا  معرفة  و  علم 

�الإمن���اء  حتقيق  �سبيل  يف  وجت����ارب، 

م و�لتطوير يف �لبلد �لذي �عتربوه 
ّ
و�لتقد

منهم  ي�ستحق  لذلك  وهو  �لّثاين،  وطنهم 

كل جهد ومثابرة و�ندفاع.

�ض 
ّ

تخ�س قد  �سالمه  �ملهند�ض  كان  و�ذ� 

�جلامعات  �أرقى  يف  �مل�ساريع  �د�رة  يف 

ة 
ّ
�أهمي م��دى  ي��درك  فالأّنه  ة، 

ّ
�لربيطاني

�الأمثل  و�الإ�ستثمار  و�لتنظيم  �لّتخطيط 

ل��ل��وق��ت و�مل�����ال و�جل���ه���د يف �إجن���اح 

�جلودة  م�ستويات  باأعلى  �الإ�ستثمار�ت 

ة.
ّ
و�أقل م�ستويات �لكلفة �ملالي

و�الإقت�ساد«  »�ل�سناعة  جمّلة  �إلتقت 

)مدير  �سالمه  نبيه  ج��وزف  باملهند�ض 

م�ساريع يف �أبوظبي( وحاورته يف ق�سايا 

وقد  �سّتى  و�مناّئية  ة 
ّ
وعقاري ة 

ّ
�قت�سادي

�ساملة  ة 
ّ
بانور�مي �أف��ق  جولة  له  كانت 

و�قت�ساد�ت  �الإمار�تي  �الإقت�ساد  حول 

و�لو�قع  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�ض  دول 

�لعقاري يف هذه �لدول، �إ�سافة�إىل �لو�قع 

�الإقت�سادي يف وطنه �الأم لبنان.

م 
ّ
يعترب �ملهند�ض جوزف �سالمه �ن �لتقد

�لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  حّققته  �ل��ذي 

�ملّتحدة على �مل�ستويني �لعربي و�لعاملي 

بتوجيهات  �حلكيمة،  �إىلقيادتها  يعود 

وويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�ّسيخ 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  د 
ّ
حمم �ل�سيخ  عهده 

حفظهما �هلل، �للذين وعلى خطى و�لدهما 

نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�يد  �ل�ّسيخ  �سمو 

ة ��ستثمار�ت 
ّ
ة الأي

ّ
رحمه �هلل �أعطيا �الأولوي

ة 
ّ
�أي دون  �لّتدّفق  على  عها 

ّ
ي�سج ما  و�فدة 

عو�ئق �أو حو�جز تذكر.

ح�سن  �ن  ���س��الم��ه  �مل��ه��ن��د���ض  �أ���س��اف 

ة �إ�ستطاع 
ّ
�لتخطيط لدى �لقيادة �الإمار�تي

ة 
ّ
نفطي دول��ة  د 

ّ
جم��ر من  �الإم���ار�ت  نقل 

ر�ئ��دةب��دء�ً  ة 
ّ
و�سناعي نفطية  دول��ة  �إىل 

�ل�سناعات  �إىل  ة 
ّ
�لغذ�ئي �ل�سناعات  من 

�مل��و�د  �سناعة  �إىل  و���س��واًل  �خلفيفة 

خل 
ّ
�لد لبة، كل ذلك يف �سبيل تنويع 

ّ
�ل�س

م 
ّ
�لرفاه و�لّتقد �لقومي تاأمينًا ملزيد من 

لل�سعب �الإمار�تي �ل�سقيق.

وي���ب���دي �مل��ه��ن��د���ض ���س��الم��ه �إع��ج��اب��ه 

�لذي  �الإمار�تي،  �الإقت�سادي  بالنموذج 

�الإقت�سادية  �الأزم���ة  جت��اوز  ��ستطاع 

نحو  قبل  بالبالد  ع�سفت  �لتي  ة 
ّ
�حل��اد

تخطيط  على  باالإعتماد  �سنو�ت  خم�ض 

يف  ما 
ّ
ال�سي كاّفة،  �ملجاالت  يف  ر�سيد 

�ملدى  �لطويل  �لعمر�ين  �لتخطيط  جمال 

�أبوظبي  ت�سبح  �ن  ��ل 
ّ
�مل��وؤم م��ن  حيث 

ة 
ّ
منوذجي عا�سمة   2030 �لعام  بحلول 

كل  من  ائحني 
ّ
و�ل�س �مل�ستثمرين  جتذب 

�أ�سقاع �الأر�ض.

�لتخطيط  �أن  �سالمه  �ملهند�ض  و�أ�ساف 

�إىل  ى 
ّ
�أد ��ة 

ّ
�الإم��ار�ت��ي للقيادة  �حلكيم 

�أحدثتها  دمة �الأوىل �لتي 
ّ

�مت�سا�ض �ل�س

�آث��اره��ا  و�ح��ت��و�ء  �الإقت�سادية  �الأزم���ة 

وتد�عياتها يف غري جمال لتنتقل بعدها، 

�لّثانية،  �ملرحلة  �إىل  ثابتة  وبخطى 

لالأزمة،  �مل�سار�الإنحد�ري  تغيري  مرحلة 

�ملر�وحة  و�قع  من  جمدد�ً  �الإنتقال  نحو 

�إىل �ل�سعود �لتدريجي.

على  �أمثلة  �سالمه  �ملهند�ض  ويعطي 

�ل�ّسهور  �نق�ست  �إن  »م��ا  فيقول:  ذل��ك 

�أطلقت  حّتى   2012 �ل��ع��ام  م��ن  �الأوىل 

�لتي  �مل�ساريع  من  جمموعة  دبي  �إمارة 

درهم  مليار  �سّتني  نحو  الأجلها  ر�سدت 

يف  �الأعمال  عجلة  دفع  �إع��ادة  �أجل  من 

باالإ�سافة  و�إجنازها  �ملتوّقفة  �مل�ساريع 

�إىل م�ساريع جديدة تطلق كل فرتة، كما 

حتتية  بنى  م�ساريع  �أب��وظ��ب��ي  �أطلقت 

جديدة و�أبنية وغريها يف �لفرتة ذ�تها ما 

يفوق قيمته ثالثماية مليار درهم،وذلك 

وزيادة  �الإقت�سادي  ن 
ّ
�لّتح�س �إىل  يوؤ�رّش 

�لّثقة باالإقت�ساد �لوطني«.

ن �أ�سعار 
ّ
ويعترب �ملهند�ض �سالمه �أن حت�س

�سري  على  ًا 
ّ
�يجابي �سيوؤّثر  ًا 

ّ
عاملي �لّنفط 

ة يف �أبوظبي ويف عموم 
ّ
�حلركة �لعمر�ني

�إىل ك��ل دول  �الإم����ار�ت و���س��واًل  دول���ة 

�الأكيدة  بالفائدة  �سيعود  كما  �خلليج، 

ني وعلى�لو�فدين 
ّ
على �ملو�طنني �خلليجي

ع 
ّ
�سي�سج ما  وهذ�  �خلليج،  يف  �لعاملني 

د�ً �إىل  ّ
�ملزيد من �مل�ستثمرين للعودة جمد

دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي و�لّتوظيف 

�أم��ان  و�ح��ة  ت�سّكل  كونها  فيه  �مل��ايل 

وق 
ّ
�ل�س �إىل  �لّثقة  �سيعيد  ما  و��ستقر�ر، 

 المغترب اللبناني المهندس جوزف سالمه: 
التخطيط الرشيد طريق النجاح األكيد.
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�سّخه  بعد  بالتح�سن  بد�أ  �لذي  �لعقاري 

�ملتوقع  من  �الأمو�ل،حيث  من  باملزيد 

�إىل �سابق  د�ً  ّ
�لعمر�ن جمد �أن تعود دورة 

�أ�سعار  حت�سني  يف  ي�ساعد  ��ا 
ّ
مم عهدها 

ًا 
ّ
ن�سبي طويلة  فرتة  بعد  ة 

ّ
كني

ّ
�ل�س �ل�ّسقق 

كود.
ّ
من �لر

يبدي  �لعمر�ين،  �لّتخطيط  جمال  يف  ��ا 
ّ
�أم

�ملهند�ض �سالمه �إعجابه ببعد �لروؤية لدى 

حكام �الإمار�ت خا�سة يف �إمارة �أبو ظبي 

�لعام  �لتوجيهي  �ملخطط  و�سع  مت  حيث 

الأبو ظبي لغاية �سنة 2030، باإ�رش�ف �أهم 

�ملجال،  هذ�  يف  �لعامليني  �ملتخ�س�سني 

و�عتماد معايري �الإ�ستد�مة كخطوة �إلز�مية 

ي�ساهم  مما  �مل�ستقبلية  �مل�ساريع  جلميع 

يف حماية �لبيئة و�لتخفيف من �الإحتبا�ض 

�حل��ر�ري على �الأق��ل يف دول��ة �الإم��ار�ت 

�لعربية �ملتحدة،وي�سيف باأن هذه �لّتجربة 

�أ�سباب  مب�سمونها  حتمل  ��ة 
ّ
�الإم��ار�ت��ي

قها على �أقر�نها من دول �خلليج، حيث 
ّ
تفو

�أن دولة �الإمار�ت تت�سّدد يف �عتماد �أعلى 

�ل�سالمه  ة للبناء متوّخية 
ّ
�لعاملي �ملعايري 

فيها وكذلك  و�ملقيمني  ة ملو�طنيها 
ّ
�لعام

من  �لبناء  جم��ال  يف  �لعاملني  �سالمه 

ال، وبذلك 
ّ
�سة وعم

ّ
و�أيٍد متخ�س مهند�سني 

يف  به  يحتذى  مثال  �الإم���ار�ت  �أ�سبحت 

�لتخطيط و�لتنفيذ.

�لعاملة  �لبناء  �رشكات  مو�جهة  وعن 

يف �الإمار�ت للركود �الإقت�سادي �لناجم 

�ض  يف 
ّ

عن �الأزمة يقول �خلبري �ملتخ�س

و�إد�رة �مل�ساريع �ملهند�ض  �لبناء  جمال 

�سالمه �ّنه،خالل �ل�سنو�ت �لثالث �الأوىل 

فان  ��ة، 
ّ
�ل��ع��ق��اري �ملع�سلة  تلت  �ل��ت��ي 

�ل�رشكات  منها  ما 
ّ
ال�سي عديدة  �رشكات 

�أ�سماها »خطة  طة �عتمدت خّطة 
ّ
�ملتو�س

�ل�رّشكات  هذه  �جّتهت  �ذ  �الإ�ستمر�رية« 

بالتز�م �مل�ساريع بهو�م�ض �أرباح �سئيلة 

كثرية  �أحيان  يف  �لكلفة  �سعر  تالم�ض 

الها، 
ّ
وعم موّظفيها  �أج��ور  ��ن 

ّ
ي��وؤم مبا 

�ملعايري  ذ�ت  باعتماد  ك 
ّ
�لّتم�س م��ع 

ة وذلك 
ّ
�ملطلوبة لناحية �جّلودة و�لّنوعي

على  �ل�سوق  بقاءها يف  على  للمحافظة 

م�ساريع  و�لتز�م  �الأو�ساع  ن 
ّ
حت�س �أمل 

جديدة.

و�لتي  و�ملعروفة  �لكربى  �ل�رّشكات  �أما 

يف  �آالف  عدة  �إىل  موظفيها  تعد�د  ي�سل 

بع�ض �الأحيان، حيث عليها دفع تكاليف 

وغريها،  �لرو�تب  لتغطية  �سهريا  عالية 

ة« 
ّ
فقد جلاأت �إىلما �أ�سماه »�ملغامرة �لّذكي

�ملتخ�س�سني  ب�رشف  تقم  مل  �أّنها  حيث 

حال  يف  لهم  بديل  �إيجاد  ي�سعب  �لذين 

تقوم  كانت  بل  جديدة،  م�ساريع  �لتز�م 

�أقل  �أو  �لكلفة  ب�سعر  �مل�ساريع  بالتز�م 

�ل�سهرية،  خ�سارتها  من  للتخفيف  حّتى، 

�ل�رشكات  هذه  ��ستمر�ر  بهدف  ذلك  كل 

��وق �الإ���س��ت��ث��م��اري �الإم��ار�ت��ي، 
ّ

يف �ل�����س

دولة  �أن  ة 
ّ
متاأكد كانت  و�ّنها  ما 

ّ
ال�سي

�الإمار�ت عاقدة �لعزم على تخّطي �الأزمة 

�الإم��ار�ت  مغادرتها  و�أن  �الإقت�سادية، 

بحثًا عن توظيف �إ�ستثمار�تها يف �أ�سو�ق 

د�ً �لعودة �إىل 
ّ
�أخرى قد ال ي�سمح لها جمد

�الإ�ستثمار يف �الإمار�ت بعد �نق�ساع غيوم 

هذه  ��ستمر�ر  فاإن  كان،  وهكذ�  �الأزم��ة، 

�ل�رّشكات بهذه �مل�ساريع بهو�م�ض �أرباح 

�أجور  نفقات  ��ن 
ّ
�أم معدومة  تكون  تكاد 

منت�سف  �أتى  �أن  �إىل  الها 
ّ
وعم موّظفيها 

عام 2012 حيث بد�أ �القت�ساد �الإمار�تي 

ي�ستعيد عافيته على نحو ملمو�ض، فعادت 

�لّتق�ّسفية  �سيا�ستها  عن  �ل�رشكات  هذه 

الها 
ّ
وعم موّظفيها  �أجور  د�ً 

ّ
جمد وعادت 

عن  د�ً 
ّ
جمد تبحث  ور�حت  �الإرتفاع،  �إىل 

�لّطلب  �زدي��اد  مع  �لّناجحة  �الإلتز�مات 

وبذلك  �لكربى،  �ملقاوالت  �رشكات  على 

تتخّطى  �أن  �ل�رّشكات  ه��ذه  ��ستطاعت 

وحافظت  �ملمكنة  �خل�سائر  باأقل  �الأزمة 

وق 
ّ
�ل�س يف  ووج��وده��ا  مكانتها  على 

باحلو�فز  �ملليء  �الإمار�تي  �الإ�ستثماري 

يف  جتدها  �أن  ميكن  ال  �لتي  ة 
ّ
�لت�سجيعي

�أ�سو�ق �أخرى من �لعامل.

وعن �لعو�مل �لتي �ساعدت دولة �الإمار�ت 

على تخّطي �الأزمة يقول �ملهند�ض جوزف 

د و�لبنية 
ّ
�سالمه، ال �سك �أن �لتخطيط �جلي

دولة  �أن�سئتها  �لتي  زة 
ّ
�ملتمي ة 

ّ
�لّتحتي

 �ل�سنني �ملا�سية �أوجد� 
ّ
�الإمار�ت على مر

ن �لو�سع �الإقت�سادي 
ّ
�حلافز �الأهم لتح�س

و�لعودة تدريجيا �إىل�الإزدهار �لذي �سبق 

�الإم��ار�ت لي�ض  ت به 
ّ
�الأزم��ة، و�أن ما مر

ما  ��سبه  هو  �قت�سادي  ركود  بل  نك�سة 

هذ�  ليعود  �مل��ح��ارب  با�سرت�حة  يكون 

د�ً �إىل �الإنطالق و �لّتعايف  ّ
�الإقت�ساد جمد

و�لبناء  �الإعمار  رحلة  جمدد�  ويخو�ض 

ر و�حلد�ثة.
ّ
و�لّتطو

لقد كان �ملهند�ض �سالمه و�ثقًا من قدرة 

وهو  �لّتعايف  على  �الإمار�تي  �الإقت�ساد 

تعتمد  دولة  �أن  �ملو�سوع  هذ�  يف  يقول 

ة 
ّ
�لّتخطيط من جهة ومتتلك بنية قانوني

ومتتلك  ة 
ّ
م�سد�قي ذ�ت  وو��سحة  �سّفافة 

ة هائلة 
ّ
ًا وثروة نفظي

ّ
ًا قوي

ّ
�سندوقًا �سيادي

مة تتمّثل 
ّ
ة متقد

ّ
�إ�سافة �إىل بنية �أكادميي

�أهم �جلامعات و�ملعاهد ومر�كز  بوجود 

�إ�ستقر�ر�ً  هذ�  كل  وقبل  �لعلمي  �لبحث 

دولة  هي  و�الأم��ان،  بالّثقة  يوحي  ًا 
ّ
�أمني

نحو  تتلم�ض طريقها  تعرف كيف  �سك  ال 

م و�لّنجاح.
ّ
�لّتقد

ة 
ّ
�لب�رشي بالّتنمية  �الإم��ار�ت  �هتمام  �إن 

ة مل�ساألة �لبيئة 
ّ
�مل�ستد�مة و�إعطاء �الأولوي

�إ�سافة  �لّطاقة،  وتوفري  ث 
ّ
�لّتلو وخف�ض 

و�ملو�نىء  ة 
ّ
ناعي

ّ
�ل�س �مل��دن  �إىل�إن�ساء 

م�سدر،  ومدينة  خليفة)كيز�د(  كميناء 

و�ملوؤمتر�ت  �ملعار�ض  �إقامة  عن  ناهيك 

ة، 
ّ
�لعاملي �مل�ستويات  ذ�ت  �سة 

ّ
�ملتخ�س

وبناء �لفنادق مبو��سفات عالية، كل ذلك 

�الإ�ستثمار�ت  لزيادة  �سلبة  ة 
ّ
�أر�سي �سّكل 

 مبجموعه 
ّ
ياحة وهو ما �سب

ّ
وتطوير �ل�س

قدرة  �أك��رث  لتكون  ول��ة 
ّ
�ل��د م�سلحة  يف 

وتالقي  �ت 
ّ

�ملتغري كل  مع  ف 
ّ
�لّتكي على 

�الأزمات و�رتقابها وح�سن �لّتعامل معها.

مق�سد�ً  جعلها  �ليوم  �الإم��ار�ت  و�قع  �إن 

فر�ض  ع��ن  �لباحثني  �الأع��م��ال  ل��رج��ال 

ة 
ّ
�لعلمي وللكفاء�ت  م�سمونة  ��ستثمار 

عاليا  تقدير�  تالقي  �لتي  �سة 
ّ

�ملتخ�س

ما 
ّ
ال�سي �لقطاعات،  كل  يف  وللعاملني 

�ل��ع��ا���س��م��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ي دخ��ل��ت يف 

حيوي  كمرفق  �لعلمي  ويل 
ّ
�لد �لّت�سنيف 

�لو�فد  م�ستقبل  على  فيها  خوف  ال  �آمن 

�سهولة  �أن  كما  و�مل�ستثمر،  و�ملقيم 

�لعالية  و�لتقنية  �مل�سارف  مع  �لّتعامل 

�الإم���ار�ت،  م�سارف  قبل  من  �ملعتمدة 

�الإق��ت�����س��ادي��ة  �حل��رك��ة  ��ة 
ّ
ح��ي��وي ز�دت 

لتمّلك  �ل��ف��ر���س��ة  الإت��اح��ة  ب��االإ���س��اف��ة 

يف  �ملقيم  �للبناين  من  جعلت  �الأجانب 

�الإمار�ت ال ي�سعر بنف�سه �ّنه مغرتب، �إمّنا 

باالإحرت�م  يحظى  حيث  �لّثاين  وطنه  يف 

ب.
ّ
ولة و�سعبها �لّطي

ّ
و�لّتقدير من �لد

�الإم��ار�ت يقول  �للبنانيني يف  وعن دور 

ة 
ّ
�ملهند�ض �سالمه �أن �أبناء �جّلالية �لّلبناني

كما  جمال،  غري  يف  ة 
ّ
عالي جد�رة  �أثبتو� 

ة �إ�سافة �إىل 
ّ
فارة �لّلبناني

ّ
�أ�سهم وجود �ل�س

جمل�ض �لعمل �لّللبناين برئا�سة �ملهند�ض 

ة 
ّ
�الإد�ري �لهيئة  و�أع�ساء  الح 

ّ
�ل�س �سفيان 

يف �أن ي�سّكال مرجعًا لّلبنانينّي، ويكاد ال 

 �أ�سبوع وال يكون هناك ن�ساط ثقايف 
ّ
مير
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�لعمل  جمل�ض  يقيمه  ز 
ّ
ممي �إجتماعي  �أو 

على  كدليل  وذلك  �الإمار�ت،  يف  �لّلبناين 

ة يف هذه 
ّ
ز للجالية �لّلبناني

ّ
�حل�سور �ملمي

�ئدة.
ّ
ة �لر

ّ
ولة �لعربي

ّ
�لد

ون 
ّ
وعن لبنان �لذي مهما �غرتب �لّلبناني

�حلنني  ي��زد�د  �سالمه،  �ملهند�ض  ومنهم 

 
ّ

�لّتح�رش من  بكثري  يقول  �ليه،  للعودة 

مناطق  يف  �ملتنّقلة  ة 
ّ
�الأمني �الأحد�ث  �أن 

للخ�سائر  �إ���س��اف��ة  لبنان  م��ن  ع��زي��زة 

 عنها، فاإّنها 
ُ
ة �لتي تنتج

ّ
ة و�ملادي

ّ
�لب�رشي

توؤّثر �سلبًا على و�سع لبنان �الإقت�سادي 

�سيغة  ه 
ّ
وت�سو ة 

ّ
�حل�ساري �سورته  وعلى 

�لعي�ض �مل�سرتك، وال ت�ساهم يف �الإ�ستثمار 

�الأم��ان  عن  تبحث  �ساميل 
ّ
�لر الأن  فيه 

ال  كهذ�  وو�سع  ت�ستثمر،  كي  و�الإ�ستقر�ر 

ي�ساعد على جذب �مل�ستثمرين.

�ملمتاز  باالأد�ء  �سالمه  �ملهند�ض  وي�سيد 

�الأ�ستاذ  لبنان  م�رشف  حاكم  ل�سعادة 

�الأزمات،  �لذي ورغم كل  ريا�ض �سالمه 

على  حمافظًا  �لّنقدي  �الإ�ستقر�ر  ��ن 
ّ
�أم

يف  ة 
ّ
�لوطني �لعملة  �رشف  �سعر  ثبات 

ة 
ّ
�لعاملي ف 

ّ
�ل�رش �أ�سو�ق  تقّلبات  زمن 

�لركود  مع  �ملرت�فقة  ة 
ّ
�ملالي و�الأزم��ات 

ت  بها وال تز�ل �أهم 
ّ
�القت�سادي، �لتي مر

�ملّتحدة،  �لواليات  من  �لعامل  يف  دول 

وقد  و�نكلرت�،  و�ليونان  فرن�سا  ��سبانيا، 

لالأ�ستاذ  �حلكيمة  يا�سات 
ّ
�ل�س �أ�سهمت 

ريا�ض �سالمه يف جعل �لقطاع �مل�رشيف 

�ل��ّل��ب��ن��اين م��رك��ز ج���ذب م��ه��م ل��ل��ود�ئ��ع 

�لعامني  �لتي جتاوزت خالل  ة 
ّ
�مل�رشفي

�ملا�سيني �الأربعني مليار دوالر.

ع��دم  �أن  ���س��الم��ه  �مل��ه��ن��د���ض  وي�سيف 

�نخفا�ض  �إىل  ى 
ّ
�أد يا�سي 

ّ
�ل�س �الإ�ستقر�ر 

نتني 
ّ
�لنمو من 8 % �إىل نحو 1 % يف �ل�س

يف  �مل�سوؤولني  على  متمّنيا  �الأخريتني 

يا�سي و�الإلتفات 
ّ
لبنان وقف �لّتجاذب �ل�س

م�سلحة  و�أخ��ذ  �لوطني  �القت�ساد  �إىل 

�لّلبنانيني بعني �العتبار، �ذ �أن حتويالت 

�ملغرتبني �لّلبنانيني �إىل ذويهم يف لبنان 

هي عن�رش م�ساعد وهي ال تكفي وحدها 

ل�سد �لعجز �الإقت�سادي.

رغم  �أّنه  �سالمه  �ملهند�ض  يقول  وختامًا 

كّل �سيىء فاإّنه الز�ل يثق بلبنان وبقدرة 

�مل��ب��ادرة  زم��ام  �أخ��ذ  على  �لّلبنانيني 

د�ً 
ّ
و�الإنبعاث من جديد، ليعود لبنان جمد

م و�لّنمو.
ّ
�إىل �الإزدهار و�لّتقد

حاوره �شمري �شليمان

دراسة المهندس سالمه حول سوق البناء والبنى التحتية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة:

ر�صالة الإمارات

�جلدير بالذكر، �أن �ملهند�ض جوزف �سالمه قد �نتهى موؤخر� من در��سة �ساملة ومعمقة 

هي �الأوىل من نوعها حول �سوق �لبناء و�لبنى �لتحتية يف دولة �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة، كمرحلة �أخرية ملتطلبات �سهادة �ملاج�ستري يف �إد�رة �مل�ساريع من جامعة 

ليفربول يف �ململكة �ملتحدة، حيث قام بتحديد �لعو�مل �لتي توؤدي �ىل �لتغيري يف 

�لعربية  �الإمار�ت  دولة  �لتحتية يف  و�لبنى  �الأبنية  م�ساريع  مو��سفات  �أو  ت�ساميم 

�ملتحدة بعد توقيع عقود �لتنفيذ مع �ملقاولني، و�لتي توؤدي ب�سكل �سارخ �ىل تاأخري 

�لنز�عات  �لكلفة عما هو متفق عليه، وبالتايل �ىل بع�ض  يف �مل�ساريع وزيادة يف 

بني �ل�رشكات و�ملطورين و�لتي توؤثر ب�سكل �سلبي على �سوق �لبناء و�الأ�سو�ق �الأخرى 

�ملرتبطة به يف �لدولة، وقد قام �ملهند�ض �سالمه بالتحقيق يف �أ�سباب تلك �لعو�مل 

وتف�سريها كما قام باقرت�ح بع�ض �حللول للتخفيف من �أثر هذه �لتغيري�ت �أو كيفية 

و�ملقاولني على  و�الإ�ست�ساريني  للمطورين  يعد مرجعا هاما  تفادي ح�سولها، مما 

 �سو�ء.
ّ
حد

وجاء يف �لدر��سة �لتي تناولت خمتلف �أنو�ع �مل�ساريع من �سكنية، جتارية، فنادق، 

قطاع  يف  متخ�س�ض   200 حو�يل  �سملت  و�لتي  حتتية  وبنى  مد�ر�ض  م�ست�سفيات، 

�لدولة، خا�سة يف  �إمار�ت  �لبناء من مطورين و�إ�ست�ساريني ومقاولني يف خمتلف 

ت�ساميم  يف  تغيري�ت  حل�سول  م�سبب  عامل   26 هناك  �أن  ودبي،  �أبوظبي  �إمارتي 

�مل�ساريع بعد توقيع �لعقود مع �ملقاولني، من �سمنها خم�ض عو�مل تخ�ض �سوق 

�لبناء يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وحدها، باملقارنة مع تلك �ملوجودة يف 

�أكرث من ع�رشين دولة بح�سب �ملقارنة �ل�ساملة �لتي �أجريت مع �سوق �لبناء يف تلك 

�لدول.

�حتلت  قد  �مل�ساريع  �أ�سحاب  من  �ملطلوبة  �لتغيري�ت  �أن  �لدر��سة،  تلك  يف  �لالفت 

�ملرتبة �الأوىل بن�سبة عالية جد� )88.50 %( م�سببة زياد�ت يف مدة �مل�ساريع وكلفتها 

�لثانية  �ملرتبة   value engineering �لقيمة  هند�سة  �حتلت  كما   ،%  20 حتى  ت�سل 

)57.50 %( م�سببة تاأخري ي�سل حتى 20 % من دون تاأثري يذكر على �لكلفة، وجاءت 

�أتت  كما   )%  52.50( �لثالثة  �ملرتبة  �لت�سميم يف  �لتي حتدث خالل فرتة  �الأخطاء 

�لتغيري�ت يف قو�نني ومتطلبات �لدو�ئر �لفنية يف �ملرتبة �لر�بعة )46.50 %( مت�سببة 

بتاأخري يف �مل�ساريع وزيادة يف �لكلفة بن�سبة 10 % حتى 20 % وجاء �سعف �لتن�سيق 

بني خمتلف �أفرقاء �مل�رشوع قبل وخالل �لتنفيذ يف �ملرتبة �خلام�سة ) %42.50(.

�لبناء  �سوق  تخ�ض  عو�مل  خم�ض  متفاوتة  بن�سب  �لدر��سة  حددت  �أخرى،  جهة  من 

تغيري  وتت�سمن:  غريها  دون  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  يف  �لتحتية  و�لبنى 

 من مدة �مل�رشوع، تغيري ب�سبب 
ّ
ب�سبب هند�سة �لقيمة value engineering، تغيري للحد

نق�ض يف �مليز�نية، تغيري ب�سبب متطلبات �الإ�ستد�مة و�أخري� تغيري ب�سبب فريق فني 

غري كفوء لدى �ملقاول.

وختمت �لدر��سة بتف�سري �الأ�سباب �لتي توؤدي �ىل تلك �لعو�مل �لتي مت حتديدها مع 

�إقرت�ح بع�ض �حللول للتخفيف من �أثر هذه �لتغيري�ت �أو كيفية تفادي ح�سولها، مما 

�أف�سل  ي�ساعد �ملتخ�س�سني بقطاع �لبناء يف �الإمار�ت بالتخطيط و�لتنفيذ بطريقة 

يف �مل�ستقبل، �آخذين بعني �الإعتبار �الأخطار �ملحتملة �لناجمة عن �لتغيري بت�ساميم 

�مل�ساريع بعد توقيع عقود �لتنفيذ مع �ملقاولني.

يف �لنهاية، خل�ست �لدر��سة �ىل �أن �لعو�مل �لتي مت حتديدها ميكن تعميمها على �سوق 

�لبناء يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة كخطوة �أوىل، والحقا على �سوق �لبناء يف 

�لتعاون �خلليجي، حيث �ملطورين و�الإ�ست�ساريني و�رشكات �ملقاوالت  دول جمل�ض 

نف�سها �أو فروعها تعمل يف �سوق �لبناء عرب دول جمل�ض �لتعاون وتتبادل �خلرب�ت 

فيما بينها، كذلك عدد ال باأ�ض به من �ملهند�سني ومتخ�س�سي �لبناء �لعاملني يف تلك 

�لدول قد عمل �سابقا يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وبالعك�ض.
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ر�صالة �صوريار�صالة �صوريا

يت�ساءل �لبع�ض ملاذ� مل ي�سقط �القت�ساد 

�ل�سوري بعد دخول �الأزمة عامها �لثالث 

حتالف  ي�سنها  �لتي  �لكونية  �حلرب  من 

�سوريا؟  على  �إ�رش�ئيلي   � تركي   � غربي 

على  ق��ادر�ً  دم�سق  يف  �لنظام  يز�ل  فال 

ومتويل  موظفيه،  معظم  رو�ت���ب  دف��ع 

قيام  ومنع  �ل��دول��ة  ��ستمر�ر  مقومات 

�ن  �إىل  ذل��ك  وي��رج��ع  �لفا�سلة،  �ل��دول��ة 

�لعقوبات �لدولية �ملفرو�سة على �لدولة 

�ل�سورية مل تنل من رو�فدها �القت�سادية 

�لتمويلية.

جو�نب  من  �آخ��ر  جانب  �أي�سا  وهناك   

يف  �القت�ساد  ���رش�ي��ني  يف  �حل��ي��اة  ب��ث 

�جلانب  ذلك  �ليوم،  �لد�ئرة  �الأزمة  �سوء 

للنظام،  �الأوث��ق  �حللفاء  مبثلث  يرتبط  

حياته  باإك�سري  مي��دون��ه  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك 

�القت�سادية، رو�سيا و�إير�ن و�لعر�ق.

�القت�ساد  بقاء  يف  مهم  �آخ��ر  جانب   

�أعمال’’  ’’رجال  ��ستمر�ر  هو  �ل�سوري 

يف دعم عو�مل قوة �ل�سوريني من خالل 

�ملحافظة قدر �المكان على �بقاء �ال�سعار 

�ن  خ�سو�سًا  �لق�سوى،  حدودها  �سمن 

ما �ساعد يف ذلك �لقو�نني �لتي �أ�سدرتها 

�ملو�طنني،  بحماية  �ملعنية  �ل���وز�ر�ت 

ن�سوء  من  �لقو�نني  ه��ذه  ت��ردع  بحيث 

�ملو�طنني  بع�ض  وقيام  �ل�سود�ء  �ل�سوق 

يف ��ستغالل حالة �سعف �لرقابة ب�سبب 

�الأزمة �لد�ئرة يف �لبالد. ي�ساف �إىل ذلك 

تز�ل  ال  ومهمة  كبرية  �سناعات  وجود 

ُتد�ر، ونظر�ً الأهميتها فقد مت نقل بع�ض 

هذه �ل�سناعات �إىل �ملناطق �الآمنة حتى 

قبل  من  حلب  م�سانع  �رشقة  تتكرر  ال 

جتار �أتر�ك يف مناطق �أخرى.

 يف �سوء ذلك يرى �لباحث يف �ل�سوؤون 

�القت�سادية �مين قحف، �نه ميكن ت�سمية 

�قت�ساد  بانه  �حلايل  �ل�سوري  �القت�ساد 

�أزمة ولي�ض �قت�ساد حرب.  وتابع : يبدو 

للم�ساهد من بعيد �ن �القت�ساد �ل�سوري 

�لتجربة  �ن  �ال  ب��ال��ك��ام��ل،  ت��وق��ف  ق��د 

�أكرث  م��رور  من  �لرغم  على  بانه  �ثبتت 

فان  �الزم���ة،  بد�ية  على  �سهر�   26 من 

ومل  حقيقي  �قت�ساد  �ل�سوري  �القت�ساد 

حيث  كثري�،  �خل��ارج  على  يعتمد  يكن 

و�ال�ستمر�رية،  �لقوة  عو�مل  لديه  بقيت 

و�ملو�د  تعمل  و�ملر�فق  رخي�ض  فاخلبز 

�لرغم  على  للمو�طن،  متوفرة  �ال�سا�سية 

من تر�جع قيمة �للرية �ل�سورية. و�أ�ساف 

�نهيار  �نه ال يوجد  �القت�سادي  �لباحث 

�قت�سادي يف �سورية، كما تنباأ �لبع�ض، 

وال �عتقد بانه �سيح�سل.

يتعر�سون  �ل�سوريني  �أن  �إيل  وي�سار 

فقد�ن  مع  �سعبة  �قت�سادية  لظروف 

�لعديد منهم عملهم ب�سبب تاأثر �القت�ساد 

�لع�سكرية،  و�لعمليات  �لعنف  باأعمال 

�ملعامل  م��ن  �لكثري  الإغ���الق  �إ���س��اف��ة 

و�ملن�ساآت، تر�فق ذلك مع �رتفاع جنوين 

�ملحروقات،  مو�د  يف  ونق�ض  لالأ�سعار 

العقوبات المفروضة على سورية لم تنل من روافدها التمويلية
مقومات منع قيام الدولة السورية الفاشلة
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�إىل  �إ�سافة  �ملعي�سة،  �أعباء  من  ز�د  ما 

دولية  و�قت�سادية  دبلوما�سية  عقوبات 

�أحادية �جلانب.

يعني  �الأزم����ة«  »ح��ك��وم��ة  مفهوم  �إن 

��سطالحًا حكومة قادرة على ��ستئ�سال 

»جتار �الأزمة« عرب �سل�سلة من �الإجر�ء�ت 

�ل��ق��ان��ون��ي��ة و�الق��ت�����س��ادي��ة �ل��ه��ادف��ة 

تلك   
ُ

غ��ي��اب �ل�����س��ع��ب،  لقمة  لتح�سني 

»حكومة  بني  �لتماهي  يعني  �الإجر�ء�ت 

ل 
ّ
و�إَنّ من يعو �الأزمة«،  �الأزمة« و«جّتار 

من  و��سعة  باتت  �رشيحة  �سمري  على 

خمدوٌع  هو  �لل�ه  بعباد  لري�أفو�  جتارنا 

ل على رغبة 
ّ
»بالثالثة« متامًا كمن يعو

و��سنطن يف وقف �سفك �لدم �ل�سوري.

�أن  �أخ�سى  �الأخ���رية:  قبل  م��ا  مالحظة 

 على �لغرب 
َّ
�رشخات »�مللك عار« لن متر

مو�سوعية  مقدمات  له  فهي  »�ملتاآمر«، 

 »2 »جنيف  حقبة  يف  تفعيلها  مَتّ  ما  �إذ� 

فقد حُت�سن و�سعه �لتفاو�سي �لذي �خّتل 

�لعربي  �جلي�ض  رج��ال  ة 
ّ
بهم كبري  حلد 

منابع  »جتفيف  فاإن  هنا  من  �ل�سوري، 

عن  �أهمية  يقل  ال  �ملعي�سي«  �الإره��اب 

»جتفيف منابع �الإرهاب �لو�فد«.

يطلقها  ���رشخ��ٍة  ك��ل  �أخ���رية:  مالحظة 

و�سعه  على  �حتجاجًا  وحتمُل  �ل�سوري، 

جرميٍة  عن  ر�سمي  �إب��الغ  هي  �ملعي�سي 

فهذ�  �جلريحة،  �سورية  بحِق  ُترَتكب 

�سار  �للحظة(  )حتى  �مل�ستور  �ملو�طن 

ة« �لتي بيده 
ّ
ه �أن ياأكَل ب�رشعة »�خل�س

ُّ
هم

بارتفاع  �سعرها  يرتفع  �أن  من  خوفًا 

بفارق  �ل��ب��ائ��ع  عليه   
ُ
ف��ي��ع��ود �ل����دوالر 

�لثمن..... »م�سيبة و�هلل يا ر�سا«.

 محبك: الثروة الحقيقية 
هو تحولنا إلى اإلنتاج 

 �عترب وزير �القت�ساد و�لتجارة �خلارجية 

�لطاقة  حتويل  �أن  حمبك  حممد  �لدكتور 

�ل��رثوة  هو  �إنتاجية  طاقة  �إىل  �لنقدية 

يتطلب  ذلك  وحتقيق  لالقت�ساد  �حلقيقية 

��ستثماري  مناخ  وجود  منها  عو�مل  عدة 

جيد و�آليات عمل جديدة �إ�سافة �إىل بيئة 

ت�رشيعية منا�سبة ودعم للفكر �لتطويري.

وك�سف حمبك يف ت�رشيح ل �أن روؤية وز�رة 

بالدعم  تتجلى  �الأزمة  بعد  ملا  �القت�ساد 

طر�ئقه  وحتديث  �الإن��ت��اج  يف  �الأ�سا�سي 

عرب تغيري�ت جذرية ليكون �القت�ساد يف 

�سورية موجها باالإنتاج موؤكد� �أن �لوز�رة 

ت�سري �إىل �الأمور وتتحكم مبا ت�ستطيع.

ب�رشية  ك��ف��اء�ت  فيها  “�سورية  وق���ال: 

و�إذ�  طبيعية  وم���و�رد  معرفية  وق���در�ت 

�لبطالة  ونخف�ض  �لفقر  نحارب  �أن  �أردنا 

�لنقدي  �الحتياطي  ون��رف��ع  و�لت�سخم 

وم�ستوى �لدخل �لقومي فاإن ذلك من�سب 

على متغري رئي�سي هو �ال�ستثمار«.

�القت�سادي  �خلبري  �أو���س��ح  جانبه  م��ن 

�لدكتور عابد ف�سلية �أن �القت�ساد �ل�سوري 

ب�سكل  �الأزم���ة  ف��رتة  ط��و�ل  ن�سبيا  �سمد 

قاطرة  وهو  حقيقي  �قت�ساد  الأنه  مقبول 

للنمو حيث �عتمد على �إنتاج �ل�سلعة وهذ� 

ما يجب �ملحافظة عليه.

و�أ�سار ف�سلية �إىل �أن �الأ�سا�ض هو حتريك 

�لعملية  يف  و�ال�ستمر�ر  �الإن��ت��اج  عجلة 

�الإن��ت��اج��ي��ة ودع���م ر�أ����ض �مل���ال �ل��د�ئ��ر 

بع�ض  يف  خا�سة  ق��رو���ض  ت��ق��دمي  ع��رب 

غذ�ئية  �سلعا  تنتج  �ل��ت��ي  �ل�سناعات 

و�رت��ف��اع  �ل�سيولة  �سعف  �أن  مو�سحا 

خروج  �إىل  �أدى  حاليا  �لغنتاج  تكاليف 

ومتناهية  �ل�سغرية  �ملن�ساآت  من  �لعديد 

�ل�سغر من �خلدمة.

�لتي  �لقر�ر�ت  �أهمية  على  ف�سلية  وركز 

على  �حلفاظ  �سبيل  يف  �حلكومة  تتخذها 

�ل�سوق  متطلبات  وتاأمني  �الإنتاج  م�سرية 

�ملن�ساأت  بنقل  �ملتعلق  �لقر�ر  وخا�سة 

على  م�سدد�  �الآمنة  للمناطق  �ل�سناعية 

�لتن�سيق مع �جلهات �ملعنية من  �رشورة 

�حتاد حرفيني ونقابات عمال ومديريات 

�لقر�ر  ه��ذ�  لتنفيذ  و�لتجارة  �ل�سناعة 

باأعلى درجة من �لتكامل.
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ر�صالة �صوريا

تفاوت حقيقي يف �سعر �رشف �لدوالر 

ت�سهده �ل�سوق �ملحلية يف كل يوم حيث 

ي�ستقر �ل�سعر نوعًا ما ملدة ترت�وح بني 

بعدها  ليعاود  �أ�سبوعني  �إىل  �أ�سبوع 

قفز�ت  �سكل  على  ج��دي��د�ً  �رت��ف��اع��ًا 

�نخفا�سًا  �الرت��ف��اع  ه��ذ�  بعد  م�سجاًل 

�ل�رشف  �سعر  لدرجة بات معها  جديد�ً 

�لفئات  لبع�ض  �حلقيقي  �لهاج�ض 

�سفقات  يثبتون  م�ستوردون  وال�سيما 

�ل�سعر  يكون  حني  يف  ب�سعر  ب�سائعهم 

خمتلفًا متامًا عند �لت�سديد. 

غير مقبول ..لكن معقول 
ي�سجله  �لذي  لرية   170 �سعر  �أن  �سك  ال 

يز�ل  ال  قلياًل(  جت��اوزه  )ول��و  �ل���دوالر 

�سعر�ً غري مقبول ولكنه معقول بالنظر 

�إىل �لظروف �لتي متر بها �سورية منذ ما 

يقارب 26 �سهر�ً وما �أحاط باقت�سادها 

من ح�سار �قت�سادي جائر على �ل�سعب 

�ملجموعات  و�إجر�م  وتخريب  �ل�سوري 

دلياًل  يعترب  وهذ�  �مل�سلحة،   �الإرهابية 

�لذي  �ل�سوري  �القت�ساد  متانة  على 

�قت�ساد  �أن���ه  �الأزم����ة  ه��ذه  يف  �أث��ب��ت 

مل  �ل���ذي  �حل��ظ  ح�سن  وم��ن  حقيقي، 

�ل�سنو�ت  خالل  �ملعنية  �جلهات  ميكن 

�ملا�سية من حترير �القت�ساد �ل�سوري 

وحتويله �إىل فقاعات مالية، خ�سو�سًا 

�قت�ساد  هو  �ل�سوري  �القت�ساد  و�أن 

منتج �سناعيا وزر�عيا. �أي �نه �قت�ساد 

ويلب�ض  يزرع  مما  �ملجتمع  فيه  ياأكل 

مما يحيك. 

سبب صمود الليرة 
�لوطنية يف  �لقيمة �ملقبولة للعملة  �أن 

�لظروف �حلالية تعود �إىل �أن �القت�ساد 

�ل�سوري بني على مدى عقود وفق �أ�س�ض 

��ستقالليته  له  توؤمن  متينة  وقو�عد 

�قت�ساد  �إىل  �ل��ت��ح��ول  ع��ن  وت��ب��ع��ده 

�الأول  و�ل��ف�����س��ل  ت��اب��ع،  ��ستهالكي 

�ل�سورية  �ل��ل��رية  �سمود  يف  و�الأخ���ري 

حماية  �إىل  �الأوىل  ب��ال��درج��ة  ي��ع��ود 

�ل�سعب �ل�سوري لهذه �للرية، وثانيا �إىل 

�أثبت فاعليته،  �لذي  �لوطني  �القت�ساد 

متار�ض  �لتي  �ملعنية  للجهات  وثالثا 

و�الأخرى  �لفينة  بني  �الإجر�ء�ت  بع�ض 

ومن �سمنها م�رشف �سورية �ملركزي 

مع �الأخذ بعني �العتبار �نه لي�ض �جلهة 

�أو �الأبرز �لتي حتافظ على قيمة  �الأهم 

�رشف �للرية بل هو و�حد منها، وهناك 

�لقطع  �رشف  �سعر  لتخفي�ض  �إمكانية 

يقل  ال  مبقد�ر  �للرية  �أم��ام  �الأجنبي 

مار�ض  لو  �أدن��ى  كحد  ل��ري�ت  ع�رش  عن 

�إج���ر�ء�ت  �مل��رك��زي  �سورية  م�رشف 

تدخلية فاعلة يف �سوق �لقطع وال�سيما 

منه �لدوالر. 

فوائد تثبيت السعر 
�ل�رشف،  �سعر  تثبيت  �إمكانية  وحول 

�رشف  �سعر  ��ستقر�ر  �إن  �لقول  ميكن 

وخالل  عال  م�ستوى  على  ولو  �لقطع 

مدى زمني طويل ن�سبيا هو �أمر �يجابي 

�أو  �ل��ت��ده��ور  ع��دم  م��وؤ���رش على  الأن���ه 

�أي  �لوطنية يف  �لعملة  �نخفا�ض قيمة 

بلد من بلد�ن �لعامل وبالتايل فاإن تاأمني 

�ال�ستقر�ر له هدف مطلوب قبل �لتفكري 

مرتبطًا  ذل��ك  ك��ون  �سعره  بتخفي�ض 

بجملة من �لعو�مل �ل�سيا�سية و�الأمنية 

�سعر معني، ومن  تثبيته عند  وبالتايل 

�أن  �مل�ستويات  كل  على  �ملتوقع  غري 

�للرية  �أمام  �لدوالر  �رشف  �سعر  ي�سهد 

حاليا،  هو  مما  �أكرث  �رتفاعا  �ل�سورية 

وباالأخ�ض �الرتفاع �لدر�ماتيكي �لذي 

و�مل�ساربون  �الأزم��ات  جتار  له  يروج 

و�ملتالعبون ب�سعر �ل�رشف يف �ل�سوق 

�ل�سود�ء. 

فاعلية السوق 
�أن  �إىل  �لتنبيه  هنا  �ل�����رشورة  وم��ن 

�الإج��ر�ء�ت  يف  و�لرتدد  �لبطء  ��ستمر�ر 

من  �ملعنية  �جلهات  قبل  �لتدخلية من 

�ساأنه �أن ي�سحب �لب�ساط من حتتها يف 

�ملتالعبني  مل�سلحة  �ل�سوق  فاعلية 

�الأ�سعار  �أن  �إىل  بالنظر  و�مل�ساربني 

يوم  كل  يف  لل�رشف  ي�سعونها  �لتي 

ت��ك��ون ه��ي ق��ط��ب �الأ���س��ع��ار وت��ك��ون 

عن  ت�سدر  �لتي  �لو�سعية  �الأ���س��ع��ار 

و�مل�سارف  �ملركزي  �سورية  م�رشف 

من  تقرتب  و�سعية  �أ�سعار  �الأخ���رى 

�لعك�ض يف  ولي�ض  �ل�سود�ء  �ل�سوق  �سعر 

حني �أن �ملنطق يقول باأن يكون �ل�سعر 

�لذي ت�سعه �جلهات �ملعنية هو �ل�سعر 

�ل�سود�ء  �ل�سوق  حتاول  �لذي  �حلقيقي 

�القرت�ب منه ومالم�سته. 

هل سعر صرف الدوالر »معقول« نتيجة ظروف األزمة؟
اقتصاد االنتاح يحتضن الليرة السورية
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ر�صالة العراق

ي�سهد �لعر�ق ر�هنًا ت�سعيد�ً �سديد�ً نتجت 

بغد�د  حكومة  بني  حادة  ثقة  �أزم��ة  منه 

حقوق  حول  كرد�ستان،  عا�سمة  و�أربيل 

وهو  �لذ�تي،  و�حلكم  و�الأر����س��ي  �لنفط 

�الحتاد  �لتوتر�ت يف  يثري  �لذي  �خلالف 

�لفيدر�يل �لعر�قي �له�ض.

�ن�سحاب  ع��ل��ى  ع���ام  م��ن  �أك����رث  ف��ب��ع��د 

يز�ل  ال  �لعر�ق  من  �الأمريكي  �الحتالل 

�لنز�ع ب�ساأن عقود �لنفط جزء� من خالف 

�جلانبني،  بني  �جل��ذور  عميق  �سيا�سي 

حيث تتفاقم هذه �لتوتر�ت يومًا بعد يوم 

تنقيب  �تفاقات  كرد�ستان  وقعت  كلما 

�إك�سون  مثل  كربى  نفطية  �رشكات  مع 

مع  ت�سدير  وعقود  و�سيفرون،  موبيل 

�لدولة �لرتكية، وهو ما تعتربه �حلكومة 

�أنها  على   
ّ
وت�رش قانونية،  �ملركزية غري 

�خلام  ت�سدير  يف  �حلق  �ساحبة  وحدها 

حتذير  �إىل  دفعها  �ل��ذي  �الأم��ر  �لعر�قي، 

هذه �ل�رشكات من �ن �تفاقياتها �لنفطية 

يف  تكون  رمبا  �الحتادية  �حلكومة  مع 

خطر.

وتعد �لعقود �لنفطية �لتي �برمها �القليم 

مع �رشكات �لنفط �لعاملية �أحدث مظاهر 

�لرئي�سية  �خلالف  نقاط  و�ح��دى  �لنز�ع 

�سادر�ت  ت�سكل  �إذ  و�ربيل،  بغد�د  بني 

من  ب�سيطا  لي�ض  ج��زء�  �لكردية  �لنفط 

�رش�ع  فان  وعليه  �ل�سادر�ت،  �إجمايل 

�الأ�سود  �لذهب  حول  �لعر�قية  �الإر�د�ت 

يف  �رش�ئحه  بكل  �لعر�قي  �ل�سعب  ي�سع 

ماأزق �الزمات �مل�ستد�مة.

اللحظة المثالية الكسون
�لنفط  وز�رة  و�سع  �ك�سون  نفوذ  لكن 

�أحاديث  يف  م�سوؤولون  ويقول  ماأزق  يف 

خا�سة �إن من �مل�ستبعد �تخاذ �أي حترك 

والن  �لقريب.  �مل�ستقبل  يف  �ل�رشكة  �سد 

لديها  لي�ض  �الأخ��رى  �لكربى  �ل�رشكات 

�لكثري لتخ�رشه مع بغد�د رمبا تفلت هي 

�الأخرى يف كرد�ستان من �لعقاب، وتدير 

جنوب  يف  �لقرنة1-  غرب  حقل  �ك�سون 

بنحو  �حتياطياته  تقدر  و�ل��ذي  �لعر�ق 

8.7 مليار برميل و�لذي ينتج 406 �الف 
برميل يوميا وحت�سل على مبالغ �سخمة 

�حلكومة  تخ�ض  �لتي  �لنفط  عائد�ت  من 

كبري  نفطي  م�سوؤول  وذك��ر  �مل��رك��زي��ة، 

�سارك يف �سياغة عقد غرب �لقرنة »يجب 

�أن نفكر �أكرث من مرة قبل طرد �ك�سون من 

غرب �لقرنة فهي تدير حقال ينتج �نتاجا 

يدركون  �ك�سون  مديرو  وكان  �سخما«، 

قبل �جتماع يوليو متوز مع �ل�سهر�ستاين 

لكن  بالفعل  بغد�د  حكومة  �أغ�سبو�  �نهم 

مدرو�سة  عملية  �إنها  يقولون  حمللني 

�ملتعار�سة  �مل�سالح  ياألبون  �أنهم  �إذ 

وكانت  �لبع�ض،  بع�سها  �سد  بغد�د  يف 

ع�سالتها  ت�ستعر�ض  �رشكة  �أول  �ك�سون 

�تفاقيات  بتوقيع  بغد�د  �سلطة  وتتحدى 

كرد�ستان  يف  �القليمية  �حلكومة  م��ع 

الخالف النفطي بين بغداد وأربيل:
عام 2014 سيكون عام الحسم
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�ملا�سي  �لعام  �الأول  ت�رشين  �أكتوبر  يف 

للتقيب عن �لنفط يف �ست مناطق �متياز، 

ي�سعى جاهد� العادة  �لذي  �لعر�ق  ووقع 

�سل�سلة  �ملتد�عية  �لتحتية  بنيته  بناء 

تهدف  �أجنبية  �رشكات  مع  �لعقود  من 

�إىل  �لكلية  �النتاج  بطاقة  �لو�سول  �إىل 

 2017 بحلول  يوميا  برميل  مليون   12
برميل  ماليني  ثالثة  نحو  من  �رتفاعا 

حاليا. ويرى كثري من �ملحللني حاليا �أن 

رقم �ستة �إىل �سبعة ماليني برميل يوميا 

�أكرث و�قعية. 

�أك�سون  �رشكة  �أن  �ملحللني  بع�ض  ويرى 

�ل�سيا�سي عن عمد، وقال  �لو�سع  ت�ستغل 

يف  �ملقيم  �لنفط  حملل  �جلو�هري  حمزة 

�ملثالية  �للحظة  �ك�سون  »�ختارت  بغد�د 

من  وت�ستفيد  كرد�ستان  يف  تقفز  ك��ي 

�أربيل وبغد�د،  �سيء بني  �لنز�ع على كل 

�سوؤون  ينظم  ملزم  قانون  هناك  ولي�ض 

�لنفط يف �لدولة �لع�سو يف �أوبك بعد �أكرث 

من ع�رش �سنو�ت على �الطاحة بالرئي�ض 

�ملو�فقة  وتاأجلت  ح�سني.  �سد�م  �لر�حل 

�لنهائية على م�سودة �لقانون �لتي ترجع 

�ل�سيا�سية  �ل�رش�عات  ب�سبب   2007 لعام 

�ك�سون  �أي�سا  منه  ��ستفادت  م��ا  وه��و 

و�رشكات �أخرى، وقال علي �سالل �خلبري 

�لقانوين �لعر�قي �ملتخ�س�ض يف �سياغة 

�ساعد  للنفط  قانون  »غياب  �لنفط  عقود 

�إىل  �لنفط  يف فتح طريق �سيق ل�رشكات 

�أن  من  متكنهم  روؤي��ة  لديهم  كرد�ستان. 

يدركو� �أن �أي �تفاق نهائي �سيعود عليهم 

بالنفع يف نهاية �ملطاف.«

الشركات تحتاج االستقرار
وتتمتع كرد�ستان بقدر �أكرب من �ال�ستقر�ر 

�لعر�ق  �أن��ح��اء  بباقي  مقارنة  و�الأم���ن 

�رشكات  �ملحتملة  م��و�رده��ا  و�جتذبت 

دي.�ن.�أو  مثل  بالفعل  �سغرية  نفط 

�لرنويجية وجلف كي�ستون. لكن نز�عاتها 

�لكربى حتى  �ل�رشكات  �أبعدت  بغد�د  مع 

�الأجنبية  �ل�رشكات  بع�ض  وتعترب  �الآن، 

كرد�ستان  يف  �النتاج  �قت�سام  �سفقات 

مقابل  �لر�سوم  عقود  من  كثري�  �أف�سل 

�خل��دم��ات �ل��ت��ي �أب��رم��ت��ه��ا م��ع ب��غ��د�د. 

�إىل  بالفعل  �ل�رشكات  بع�ض  وت�سعى 

يقول  �لعقود،  �لتفاو�ض على هذه  �إعادة 

�لنفط  م�ست�سار  �سي�زسوك  �سامويل 

�لطاقة  القت�ساد�ت  كيه.بي.�سي  ل��دى 

نفوذ  لهم  »�سيكون  بريطانيا  ومقرها 

عند  لديهم  ك��ان  عما  �الأغ��ل��ب  يف  �أك��رب 

تنظيم �ملز�د�ت يف �لبد�ية، وال ميكن بعد 

�ست�ستغل  كرد�ستان  كانت  �إذ�  ما  �لقول 

�ل�سفقات يف حماولة �حل�سول على قدر 

�أكرب من �ال�ستقالل. لكنها ترغب بالفعل 

بها  خا�سة  نفط  �أنابيب  خطوط  مد  يف 

 2014 بحلول  �لرتكي  جيهان  ميناء  �إىل 

يف  بغد�د  على  �عتمادها  خف�ض  بهدف 

جمال �لطاقة.

وبح�سب �ملدير �لتنفيذي ل�رشكة جينيل 

�لعر�ق  كرد�ستان  يف  للنفط  منتج  �أكرب 

فاإن �حلكومة �لعر�قية و�قليم كرد�ستان 

�لكثري من م�ساحلهما للخطر  يعر�سان 

�لنفط  ب�ساأن  نز�عهما  ت�سوية  بعدم 

عاما  ي�ستغرق  قد  حلها  �ن  من  بالرغم 

وهو  هايو�رد  توين  وذكر  ذلك،  نحو  �أو 

�لنفطية  بي.بي  ل�رشكة  �سابق  رئي�ض 

فر�سة  »ه��ن��اك  مقابلة  يف  �لعمالقة 

�أمام كرد�ستان و�لعر�ق للتو�سل  كبرية 

�لعامني  �أو  �ل��ع��ام  »خ���الل  ح��ل،  �إىل 

يف  �الن��ت��اج  ط��اق��ة  �ستنمو  �ملقبلني 

كرد�ستان �سوب مليون برميل يوميا- 

�أن  من  و�أهم  �أكرب  �لنفط  من  كمية  هذه 

يتعطل �نتاجها نتيجة نز�ع �سيا�سي. لذ� 
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بطريقة �أو باأخرى �سيتم حله«.

�لهاتف  عرب  مقابلة  يف  هايور�د  وق��ال 

خالل  �نه  ب�سدة  ونوؤمن  �لت�سدير  »نريد 

�لعام �ملقبل �أو نحو ذلك �إن مل يكن قبل ذلك 

جينيل  و��ستكت  حل،  �إىل  �لتو�سل  �سيتم 

كانت  و�لتي  لندن  بور�سة  يف  �ملدرجة 

كرد�ستان  يف  تعمل  �أجنبية  �رشكة  �أول 

�نها مل حت�سل على م�ستحقاتها عن  من 

عام  �سدرتها  �لتي  �لنفط  كميات  معظم 

�أجنبية  �رشكات  و��ستكت  و2011.   2009
�أخرى من نف�ض �الأمر، لكن هايو�رد قال 

�إنه �إذ� توقفت �ل�سادر�ت �سيتم بيع �نتاج 

ت�سارك  �للذين  طق  وطق  طاوكي  حقلي 

جينيل يف تطويرهما يف �ل�سوق �ملحلية.

حكومة  با�سم  متحدث  ق��ال  جهته  من 

تدر�ض  �مل��رك��زي��ة  �حل��ك��وم��ة  �إن  ب��غ��د�د 

كرد�ستان  ميز�نية  مدفوعات  تقلي�ض 

�أكرث من ثالثة مليار�ت دوالر   2012 يف 

�لنفط  ���س��ادر�ت  يف  خ�سائر  لتعوي�ض 

عجز  ع��ن  ناجمة  �إن��ه��ا  �حلكومة  تقول 

من  �مل�ستقلة  �سبه  �ملنطقة  �سادر�ت  يف 

م�ست�سار  �ملو�سوي  علي  وق��ال  �خل��ام، 

جلنة  �إن  �ملالكي  ن��وري  �ل��وزر�ء  رئي�ض 

ميار�ت  ثالثة  تتجاوز  خ�سائر  �كت�سفت 

دوالر ب�سبب عدم �سخ منطقة كرد�ستان 

�مليز�نية  يف  عليها  �ملتفق  �لنفط  كمية 

�الآونة  �لنفط يف  ونتيجة وقف �سادر�ت 

�الأخرية.

تقرير بريطاني
�لعاملي  �مل��رك��ز  �أو���س��ح  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

�ل�سيا�سية  �الأزمة  �أن  �لتنموية  للدر��سات 

بني �حلكومة �ملركزية يف بغد�د وحكومة 

ب�سكل  تنعك�ض  باتت  كرد�ستان  �إقليم 

�سلبي و��سح على �القت�ساد �لعر�قي. 

�لعا�سمة  من  يتخذ  �ل��ذي  �ملركز   
ّ

وب��ني

�لتوقف  �أن  له  مقر�ً  لندن  �لربيطانية 

�ملتكرر لت�سدير �لنفط �لعر�قي عرب ميناء 

ما  �لعر�ق  خ�سارة  يف  يت�سبب  جيهان 

قيمته 200 دوالر يف �لثانية.

�لعاملي  �مل��رك��ز   
ّ

ع���رب ج��ان��ب��ه  وم���ن 

�حلكومة  ق��درة  ع��دم  من  خماوفه  عن 

�لعر�قية �حلالية على �سن قانون للنفط 

و�لغاز ي�ساهم يف و�سع حد للخالفات 

و�الإقليم  �ملركز  من  كل  بني  �ل��د�ئ��رة 

�ال�ستفادة  يف  طرف  كل  �أحقية  حول 

�لنفطية  خا�سة  �لطبيعية  �لرثو�ت  من 

ح�رش  دون  �أر����س��ي��ه  يف  �مل��وج��ودة 

�إد�رتها يف �حلكومة �ملركزية.

من  �أبعد  هي  فامل�سكلة  �لتقرير  وبح�سب 

تتعد�ها  بل  �سالحيات  �أو  قانون  جمرد 

�إىل مفهوم �لفيدر�لية و�حلدود �جلغر�فية 

�ملركز  م��ن  ك��ل  �سلطة  لها  متتد  �ل��ت��ي 

�لعائمة على بحر من  و�الإقليم. فكركوك 

بني  خالف  مو�سع  التز�ل  و�لغاز  �لنفط 

يف  �لبع�ض  دعا  ما  وهو  �لطرفني.  كال 

�إىل �ملطالبة مب�ساركة  �لعر�قي  �لربملان 

�لقانون  هذ�  �سياغة  يف  �ملتحدة  �الأمم 

مو�سع �جلدل.

وبنّي �ملركز �أنه على �لرغم من �ملوؤمتر�ت 

�لتي تعقدها وز�رة �لنفط �لعر�قية جلذب 

�لنفط  ���س��وق  �إىل  �لعاملية  �ل�����رشك��ات 

�إال  وخارجه  �لعر�ق  د�خل  يف  �لعر�قية 

�رشوط  يف  ترى  �ل�رشكات  تلك  �أغلب  �أن 

و�أق��ل  ج��ذب��ًا  �أك��رث  �الإقليم  م��ع  �لتعاقد 

روتينًا وتعقيد�ً من تلك �لتي تربمها مع 

هذه  كون  بغد�د  يف  �ملركزية  �حلكومة 

يف  ���رش�ك��ة،  عقود  معظمها  يف  �لعقود 

حني �أن �لعقود �لتي تربمها بغد�د عقود 

�الأمر  هذ�  �أدى  وقد  و��ستك�ساف.  خدمة 

�إىل �ن�سحاب ق�سم كبري من تلك �ل�رشكات 

موبيل  و�إك�����س��ون  �لفرن�سية  ك��ت��وت��ال 

��ستثمار�تها  من  �الأمريكيتني  و�سيفرون 

�لغنية  �لعر�ق  وو�سط  جنوب  حقول  يف 

بالنفط.

تحذير تركيا
�ل��ع��ر�ق��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  ��ست�سعرت  وق���د 

جولة  ف�سل  بعد  خ�سو�سًا  �خلطر  ه��ذ� 

و�إع��الن  �ل��ر�ب��ع��ة  �لنفطية  �لرت�خي�ض 

تها عقد جولة 
ّ
وز�رة �لنفط �لعر�قية عن ني

تر�خي�ض خام�سة قريبًا. لذ� عمدت بغد�د 

�إىل �تخاذ عدد من �الإجر�ء�ت �لتي تهدف 

�إىل تقوية مركزها يف �ل�رش�ع �لنفطي مع 

ح�سة  بتقلي�ض  فهددت  �الإقليم  حكومة 

من  للدولة  �لعامة  �ملو�زنة  يف  �الإقليم 

% ورف�ست دفع �مل�ستحقات    13 17 �إىل 
�لعاملة  �الأجنبية  �لنفط  �ملالية ل�رشكات 

من  �الإقليم  وحكومة  كرد�ستان.    يف 

عرب  �ل�سادر�ت  بوقف  دت 
ّ
ه��د جانبها 

�حلكومة  كرد على موقف  ميناء جيهان 

ب�سخ  �ست�ستمر  �أنها  و�أعلنت  �الحتادية 

كبادرة  يوميًا  برميل  �أل��ف   130 قر�بة 

�أيلول/�سبتمرب.   15 حتى  نية  ح�سن 

ويف  بغد�د  يف  �الحتادية  �حلكومة  لكن 

حماولة منها لتعوي�ض �خل�سائر و�لبحث 

مع  مفاو�سات  باإجر�ء  ب��د�أت  بديل  عن 

�لعقبة  ميناء  �الردنية العتماد  �حلكومة 

�لعر�قي  �لنفط  لت�سدير  رئي�سي  كمرفاأ 

وباالإعالن عن ت�سهيالت و�متياز�ت �أكرب 

�حلكومة  متنحها  �لتي  للعقود  بالن�سبة 

�الحتادية ل�رشكات �لنفط �الأجنبية وذلك 

حكومة  مع  بالتناف�ض  �أ�سبه  حالة  يف 

�الإقليم.

على  �ل�سغط  لزيادة  منها  حماولة  ويف 

حكومة �الإقليم هددت �حلكومة �الحتادية 

يف بغد�د بخف�ض تبادالتها �لتجارية مع 

13 مليار  �إىل قر�بة  تركيا و�لتي و�سلت 

�الأخرية  تلك  توقف  مل  �إذ�  �سنويًا  دوالر 

�إليها  �مل�سدرة  �لنفط  �سحنات  ��ستالم 

دون علم �حلكومة �ملركزية يف بغد�د.

ضغوط أميركية 
و�أ�سار �ملركز �لعاملي للدر��سات �لتنموية 

�إىل �أن وز�رة �لنفط �لعر�قية وبعد �لتقارير 
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أربعة سيناريوهات لمستقبل االقتصاد العراقي

لالقت�ساد  �ملحتملة  �ل�سيناريوهات  من  عدد�  �القت�سادية  �مل�سادر  بع�ض  تر�سم 

�لعر�قي يف �ملرحلة �لر�هنة، موؤكدة يف �لوقت ذ�ته �ن �القت�ساد و�ل�سيا�سة خطان 

متو�زيان وال يتقاطعان كما �نهما اليلتقيان.

و�كدت هذه �مل�سادر وجود �ربعة �سيناريوهات حمتملة ومتفاوتة �لدرجات ولها 

بها،  مير  �لتي  �حلالية  �لظروف  ظل  يف  �لعر�قي  �القت�ساد  م�ستقبل  ر�سم  يف  �ثر 

وهذه �ل�سيناريوهات مرتبطة بتح�سن حالة �سيادة �لقانون و�ال�سالحات �خلا�سة 

بالقو�نني �القت�سادية: 

�ل�سيناريو �الول يت�سمن �حلالة �ملتفائلة عند  تز�من ��سالح �الجر�ء�ت و�لقو�نني 

�القت�سادية مع حت�سن حالة �سيادة �لقانون.

�ل�سيناريو �لثاين يت�سمن حالة �لفر�ض �ل�سائعة يف حال حت�سن �سيادة �لقانون 

وتاأخر ��سالح �الجر�ء�ت �القت�سادية.

�ال�سالحات  تنفيذ  ح��ال  يف  �الم��ل  خيبة  حالة  يت�سمن  �لثالث  �ل�سيناريو 

و�الجر�ء�ت �القت�سادية م�سحوبة بعدم حت�سن �سيادة �لقانون.

تنفيذ  يتم  مل  ما  �ذ�  �لعر�قي  لالقت�ساد  �ليائ�سة  �حلالة  ميثل  �لر�بع  �ل�سيناريو 

�ال�سالحات وعدم حت�سن �سيادة �لقانون يف �لبلد.

�لقو�نني  و��سالح  �لب�رشية  �لتنمية  م��وؤ���رش�ت  رف��ع  �ن  ذ�تها  �مل�سادر  و�ك��دت 

�القت�سادية يدخالن �سمن �ل�سيناريو �الول وهو �حلالة �لتفاوؤلية �ذ� كان �عتماد 

و15باملئة  �لزر�عي  للقطاع  باملئة  و25  باملئة   35 ميثل  �لنفط  على  �القت�ساد 

للقطاع �ل�سناعي و25 باملئة �خرى للقطاعات �الخرى كال�سياحة وغريها.

و�و�سحت �ن ��سالح �لقو�نني وتاأخر رفع موؤ�رش�ت �لتنمية يدخالن �سمن �حلالة 

�لثانية �لتي متثل �لفر�ض �ل�سائعة من خالل �عتماد �القت�ساد على �لنفط بن�سبة 55 

باملئة و�لقطاعات �الخرى بن�سبة 32 باملئة و�ل�سناعة 5 باملئة و�لزر�عة 8 باملئة. 

الفتة �ىل �ن حالة خيبة �المل تاأتي عندما تكون موؤ�رش�ت �لتنمية �لب�رشية مرتفعة 

متز�منة وتاأخر ��سالح �لقو�نني �القت�سادية و�عتماد �القت�ساد على �لنفط بن�سبة 

45 باملئة و�لقطاعات �الخرى 31باملئة و�لزر�عة 14 باملئة و�ل�سناعة 10 باملئة، 
�القت�سادية  �لقو�نني  ��سالح  تاأخر  من  ياأتي  و�لذي  �لر�بع  �ل�سيناريو  �ن  و�ملح 

على  �لعر�قي  �القت�ساد  �عتماد  يتكون من  �لب�رشية  �لتنمية  موؤ�رش�ت  رفع  وتاأخر 

�لنفط بن�سبة 75 باملئة و �لقطاعات �الخرى 17 باملئة و�لزر�عة 5 باملئة  �ل�سناعة 

3 باملئة.
ودعت �مل�سادر �ىل �رشورة �د�رة �مللف �القت�سادي من قبل جمل�ض ذي �خت�سا�ض 

و�لعمل على تطبيق مفرد�ت �الد�رة �لر�سيدة وباالخ�ض �لكفاءة و�سيادة �لقانون.

عن  حتدثت  �لتي  �الأمريكية  �ل�سحافية 

م�ساعدة �لعر�ق الإير�ن يف �اللتفاف على 

عليها  �ملفرو�ض  �القت�سادي  �حل�سار 

�لواليات  نية  عن  ت�رشبت  �لتي  و�الأنباء 

الأ�سلحة  كرد�ستان  �إقليم  بيع  �ملتحدة 

متطورة عادت على �لفور �إىل زيادة حجم 

�ل�سادر�ت �لنفطية.

بغد�د  يف  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  وعملت 

�ل�سالح  �سفقات  من  �ملزيد  �إب��ر�م  على 

�لتعاون  وزي��ادة  �ملتحدة  �لواليات  مع 

�لع�سكري بني �لبلدين و�لطلب من �الإد�رة 

�أي  كرد�ستان  �إقليم  بيع  بعدم  �الأمريكية 

�سالح خارج علم �حلكومة �الحتادية.

ت وز�رة �لنفط �لعر�قية لهجتها 
ّ

كما غري

�لعقود �ملربمة مع �رشكات  جتاه نوعية 

حول  يدور  �حلديث  وبد�أ  �الأجنبية  �لنفط 

�إعطاء �متياز�ت �أكرث لل�رشكات �الأجنبية 

�ل�رشكات  تلك  للتن�سيق مع  و�إعد�د ور�ض 

الإعد�د �ل�سيغ �لنهائية لتلك �لعقود.

ويبدو �أن هذه �الإجر�ء�ت من قبل �حلكومة 

�الحتادية بد�أت جتني ثمارها �رشيعًا فقد 

�سهد معر�ض �لنفط و�لطاقة �لذي �أقيم يف 

تر�جعًا  �أربيل  �أيلول/�سبتمرب  من  �لثالث 

ملحوظًا يف عدد �رشكات �لنفط �لعاملية 

�ل�رشكات  عدد  بلغ  حيث  فيه.  �مل�ساركة 

�مل�ساركة يف هذه �لدورة 60 �رشكة فيما 

كان عددها 85 �رشكة خالل �لدورة �لتي 

�قيمت �لعام �ملا�سي.

�لتجاذبات  ف��اإن  �لظروف  هذه  ظل  ويف 

بني  �مل�ستمرة  و�خل��الف��ات  �ل�سيا�سية 

قانون  غياب  و��ستمر�ر  و�الإقليم  �ملركز 

�لنفط وعدم تف�سري بع�ض �ملو�د �ملتعلقة 

كاملادة  �لعر�قي  �لد�ستور  يف  بالرثو�ت 

�سوف  �لعر�قي  �لنفط  قطاع  ف��اإن   111
يبقى �أ�سري�ً حلالة من عدم �ال�ستقر�ر. وقد 

�لنفط  �سناعة  على  �حلالة  هذه  �نعك�ست 

لقطاع  �لتحتية  فالبنية  ذ�تها.    �لعر�قية 

�لنفط �سعيفة وال ميلك �لعر�ق حتى يومنا 

طاقتها  تبلغ  م�سايف  ث��الث  �سوى  ه��ذ� 

�ال�ستيعابية 720 �ألف برميل يوميًا �إال �أنها 

ت�ستخدم 500 �ألف برميل يوميًا باالإ�سافة 

�إىل نق�ض �لكو�در �لعر�قية �لعاملة يف هذ� 

�لقطاع حيث يحتاج �لعر�ق �إىل 100 �ألف 

عامل على �أقل تقدير للو�سول �إىل م�ستوى 

�نتاج 12 مليون برميل يف �ليوم، يف حني 

�أن �ملتوفر من �لكو�در �ملحلية يف �لوقت 

�لر�هن ال يتجاوز 30 �ألف عامل يفتقدون 
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�أن  �ملهار�ت �حلديثة و�ملطلوبة. كما  �إىل 

معظم  يف  �ملوجودة  �لنفط  �أنابيب  �سبكة 

�حلقول �لعر�قية ال تتنا�سب وطموح �لعر�ق 

لزيادة �النتاج �إىل �مل�ستوى �ملطلوب.

تقرير »سيكنغ ألفا«
تقرير�ً  م��وؤخ��ر�ً  �أل��ف��ا«  »�سيكنغ  وكتبت 

��ستثمار  كرد�ستان  »�ل��ع��ر�ق-  بعنو�ن 

�إن  فيه  قالت  �لنفط«  من  برميل  مليار 

حرب �ال�ستقالل �لدبلوما�سية بني �لعر�ق 

�إن  �إذ  �ل�سمايل تت�ساعد ب�رشعة،  و�إقليمه 

��ستعال  نقطة  متثل  �لتي  كركوك  حقول 

بني  �حل��دود  على  تقع  �مل�سلح  �ل�رش�ع 

�جلانبني«.

قاما  و�إن  �لطرفني  »�إن  �لتقرير:  ويقول 

منطقة  م��ن  ق��و�ت��ه��م��ا  بع�ض  ب�سحب 

�إن عام  �إال  �الأخ��رية،  �الآون��ة  �ل�رش�ع يف 

2014 ميكن �أن يكون حا�سما ب�سبب خطط 
�إىل  �ل�سادر�ت  لزيادة  �لعر�ق  كرد�ستان 

تركيا مبا�رشة متجاوزة بغد�د. وبرغم �أن 

م�سلحا،  نز�عا  يريد  �لطرفني  من  �أحد  ال 

رجعة.  فيه  يكون  ال  قد  �الندفاع  ولكن 

�أن �سغرية  هو  غريبة  �المور  يجعل  وما 

تر  مل  ز�جرو�ض«  »وي�سرتن  �مل�ستك�سفني 

للمخزون �أي �ثر على �الطالق، فهم قامو� 

برفع �ملنتج �ىل فوق مئة مليون برميل 

موجود�تهم  لتطوير  �ول��ي��ة  دف��ع��ة  يف 

�لنفطية مب�سافة ال تبعد �سوى كيلومرت�ت 

حمدودة عن كركوك«. 

وبح�سب �ملوقع فاإن �ل�سوؤ�ل �لذي يفر�ض 

�ل�سغرية  لل�رشكات  نف�سه هو »هل ميكن 

مثل �رشكة وي�سرتن ز�جرو�ض من �لهاب 

�المامية  �إ�سولهم  بقاء  مع  كامنة  حرب 

�سليمة على حالها، �م �نهم �سوف يربحون 

بتحويلها �ىل نقد عند حتقيق جناح الفت 

�لكبرية  �ل�رشكات  ويرتكون  �لتنقيب  يف 

تتلظى يف �حلر�رة«.

و�إنها جلائزة �سخمة �ن حت�سل وي�سرتن 

ز�جرو�ض على �حتياطي ي�سل �ىل مليار 

�فقيا  باحلفر  �لقيام  عند  ولكن  برميل 

فيمكن  ك��وردم��ري  حقل  م��وج��ود�ت  م��ن 

برميل  مليار   20-10 �ىل  �ملخزون  رفع 

)بح�سب �ملوقع(.

�ل�سيا�سية  �ملخاطر  يف  �سينفخ  ذلك  كل 

�ملتعاظمة حتى و�إن كانت تلك �ملخاطر 

�مل�سلح  �ل�رش�ع  ع��د�  �سيء  �أي  �ستكون 

�ل�سامل حول �ال�ستقالل �لكردي.

و�أكرب تاأكيد لذلك هو ��ستثمار 123 مليون 

دوالر ح�سل عليه وي�سرتن ز�جرو�ض يف 

كري�ست  من  �ل�سهر  هذ�  من  �سابق  وقت 

�نرجي �نرتنا�سنال �لتي مقرها هيو�سنت.

�سهم  51 مليون  و�التفاق يعطي كري�ست 

ما  �ي  ز�جرو�ض  وي�سرتن  يف  �عتيادي 

% من �ل�رشكة. ويف �سبيل    19.8 ن�سبته  

�حل�سول على  10  % من �الأ�سهم �لقائمة 

فاإن كر�ست  �تفاقية قر�ض م�سمون،  يف 

 57.5 بنحو  قر�سا  ز�ج��رو���ض  منحت 

�ال�ستك�ساف  م��ن  ملزيد  دوالر  مليون 

و�أن�سطة �لتنمية يف كرد�ستان.

ه��ذ�  يحفز  م��ا  ف���ان  �مل��ق��ال  وبح�سب 

هو  �ملتفائلة  �ل�سخمة  �ال�ستثمار�ت 

مزيج من جناح عمليات �حلفر و�لتنبوؤ�ت 

عمليات  ت�ساعفت  وقد  �جليو�سيا�سية. 

�حلفر، �أربع مر�ت يف �ساركاال وكورد�مري 

�ملا�سي مما  �لعام  يف جنوب كرد�ستان 

ز�جرو�ض  وي�ست  �حتياطيات  �ساعف 

�ربع مر�ت لت�سل �إىل 1 مليار برميل.

فاإن  �ل�سيا�سية،  �جلغر�فيا  حيث  وم��ن 

كري�ست  �رشكة  ح��ول  �حلفر  م��ن  قليال 

ير�سم �سورة مثرية لالهتمام. و�ل�رشكات 

�لرئي�سة �لعمالقة �المريكية لها م�سلحة 

�لعر�قية  �لنفطية  �ملوجود�ت  يف  قوية 

لي�ست  و��سنطن  فاإن  لذلك  �لكردية،  غري 

بغد�د  �سد  �الأك���ر�د  دع��م  على  حري�سة 

�أج��ل  �ن���دالع ����رش�ع م�سلح م��ن  وع��ل��ى 

�ال�ستقالل �لكردي. لكن �جلهات �خلا�سة 

ترى �الأ�سياء بنحو خمتلف.

�رشكة  به  تقوم  ما  �سبب  �ملوقع  ويف�رش 

�سوري  م�سيحي  يديرها  �لتي  »كري�ست« 

بالقول  �جلمهوري  �حلزب  بدعم  يحظى 

على  �الآخرين  �لالعبني  جميع  مثل  �إنها 

�ساحة كرد�ستان �لعر�ق، فهي تر�هن على 

�أن �الأكر�د لديهم �ليد �لعليا هنا.

مبو�فقة  �ل�رشكات  به  تقوم  ما  ويحظى 

�سوب  تندفعان  �للتني  وتركيا  �أوروب���ا 

يائ�سة من  فاوروبا  كرد�ستان،  نفط وغاز 

�لتجهيز فيما تريد تركيا �ن ت�سبح مركز� 

�الأو�سط  �ل�رشق  بني  يربط  للطاقة  رئي�سا 

و�أوروبا.

لعبة انتقامية
�نها لعبة �نتقامية حني نرى بغد�د تهدد 

باإلغاء تر�خي�ض لل�رشكات �لعمالقة �لتي  

حكومة  مع  �سفقات  لعقد  �جل��ر�أة  لديها 

وتهدد  و�حد  جانب  من  كرد�ستان  �إقليم 

حكومة �إقليم كرد�ستان بقطع �ل�سادر�ت 

�إىل بغد�د.

وهناك خط �أنابيب للغاز يف �ل�سمال قيد 

�الإن�ساء حاليا يذهب مبا�رشة �إىل تركيا، 

ويقول وزير �ملو�رد �لطبيعية يف حكومة 

لنقل  حتويله  ميكن  �إنه  كرد�ستان  �إقليم 

للح�سول  بن�ساط  �الأكر�د  وي�سعى  �لنفط. 

�لغاز  من  �خلط  لتحويل  م�سخات  على 

�ىل �لنفط �الآن وبذلك ميكن للخط حتميل 

من  ويكون  يوميا  نفط  برميل  �ألف   200
�ملحتمل ت�سغيله منت�سف عام 2013.

ي�سبح  حني  �للعبة  قو�عد  تغيري  وم��ع 

فاإن   ،2014 ع��ام  بحلول  جاهز�  �خل��ط 

�أربيل جترب بغد�د التخاذ قر�ر و�أن تقرر 

�الآن، �إذ� كانت �لدبلوما�سية �أم �حلرب هي 

�لرد. وميكن لهذه �الأنابيب �ن متثل نقطة 

�لالعودة، و�سيمنح �خلط كرد�ستان مو�رد 

م�ستقلة  لتكون  �ملال  ور�أ�ض  بها  خا�سة 

حقا �إذ� ما �ختارت ذلك �خليار.

وفيما تقرتب �للحظة �حلا�سمة، يجب على 

�مل�ساهمني يف �رشكة وي�سرتن ز�جرو�ض �ن 

يقررو�- هل يجب �ن يبقو� �أم يرحلو� �الآن؟

ر�صالة العراق
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اقت�صاد عربي

تباينات بين التطبيق الكامل، والتطبيق الذي يتناسب مع الواقع
التوجه االقتصادي لمصر وصراع النظريات

عن ذلك ال مفر منها.

�أن  تعن��ي  ال  �مل�سوؤولي��ة  ه��ذه  ولك��ن 

تق��وم �حلكوم��ة بنف�سه��ا بذل��ك، و�إمن��ا 

توف��ر �ملن��اخ �ل�سام��ن لذل��ك، ب�رش�كة 

بينها وب��ني �لقطاع �خلا�ض و�ملجتمع 

�الأهلي.

وب�س��اأن �مللكية، فهي ت��رى �أن تنوعها 

�لت��و�زن �الجتماع��ي، وتع��ول  يحف��ظ 

عل��ى دور �ملجتم��ع �الأهل��ي يف متويل 

�مل�رشوع��ات �ملجتمعي��ة مث��ل �لوق��ف 

و�لزكاة.

يف  تختل��ف   - �ملقاب��ل  يف   - لكنه��ا 

�أولوي��ات �لتطبي��ق. فمنه��ا م��ن ي��رى 

�إلغاء �ل�رش�ئب و�إحالل �لزكاة مكانها، 

وتطبيق �مل�رشفي��ة �الإ�سالمية، ووقف 

�لبنوك �لتقليدية.

وهن��اك فري��ق م��ن �الإ�سالمي��ني يدعو 

�ل��زكاة بالت��درج، ولتعاي���ض  لتطبي��ق 

�ل�رش�ئ��ب م��ع �ل��زكاة عل��ى �الأق��ل يف 

�ملرحل��ة �لر�هنة، نظ��ر� جل�سامة �لعبء 

عل��ى �لدول��ة ومو�زنته��ا، وي��رى �أن ال 

مان��ع م��ن فر�ض �رش�ئ��ب يف ظل عدم 

كفاية �لزكاة.

كما ي��رى �أن ُت��رتك �ل�س��وق �مل�رشفية 

ولكن تبقى �لق�سية يف تعدد �لروؤى لهذه 

�لق��وى �ل�سيا�سي��ة، فه��ي لي�س��ت ف�سيال 

و�حد�، �إذ �إن هناك ثالثة تيار�ت رئي�سية: 

�الإ�سالمي، و�لي�ساري، و�لليرب�يل.

وحت��ى د�خ��ل ه��ذه �لتي��ار�ت، هن��اك 

تباين��ات ب��ني �لتطبيق �لكام��ل للروؤية 

�القت�سادي��ة، و�لتطبيق �ل��ذي يتنا�سب 

مع م�ستجد�ت �لو�قع �القت�سادي حمليا 

وعامليا. فقد تر�سخت �أعر�ف �قت�سادية 

و�جتماعي��ة ي�سع��ب حموه��ا بق��ر�ر�ت 

�إد�ري��ة �أو قو�ن��ني، �أو �إحالل و�قع جديد 

مكانها.

وفيم��ا يل��ي نتن��اول �أه��م �لتوجه��ات 

للتي��ار�ت  �ملختلف��ة  �القت�سادي��ة 

�ل�سيا�سية �لرئي�سة يف م�رش:

رؤية اإلسالميين
هن��اك �تفاق على �خلط��وط �لعامة بني 

�الأح��ز�ب �الإ�سالمية عل��ى ق�سايا منها 

حرم��ة �لرب��ا، وتطبيق �ل��زكاة، وتوفري 

حي��اة كرمية جلميع �أفر�د �ملجتمع، يف 

�س��وء مفهوم ح��د �لكفاية �ل��ذي يعني 

�أن يتمت��ع جمي��ع �أف��ر�د �ملجتم��ع بكل 

مقومات �لعي���ض، و�أن م�سوؤولية �لدولة 

�مللف��ات �لتي تو�جه م���رش بعد و�سول 

�لرئي���ض حمم��د مر�سي �إىل �س��دة �حلكم، 

مثرية ومعقدة، منها ما يتعلق باجلانب 

�القت�س��ادي. فعلى �أر���ض �لو�قع توجد 

م�س��كالت مزمن��ة، منه��ا م��ا ميت��د �إىل 

�حلقبة �لنا�رشي��ة مثل �لبطالة �ملقنعة 

يف �جله��از �حلكوم��ي، و�الأمي��ة، وعدم 

كفاءة ��ستخد�م �ملال �لعام.

ومنها م��ا يتعلق بعجز �لقطاع �خلا�ض 

ع��ن قي��ادة قاط��رة �لتنمي��ة، و�ت�س��اع 

�مل�س��كالت �القت�سادي��ة و�الجتماعي��ة 

و�لفق��ر-  �لبطال��ة  مقدمته��ا  ويف   -

وتاأثري�تها �ل�سلبية على �ملجتمع.

وه��ذه م�سكالت موؤرق��ة، خا�سة يف ظل 

منو �سكاين يقارب 2  % �سنويا، ودخول 

850 �أل��ف �سخ���ض جدي��د �سنوي��ا �سوق 
�لعم��ل، بينم��ا ال تزي��د ق��درة �القت�ساد 

�ملنظم عل��ى ��ستيع��اب �لد�خلني �جلدد 

�إىل �س��وق �لعم��ل عل��ى 12  %، و�لقطاع 

�حلكوم��ي عل��ى 15  %، ويق��وم �لقطاع 

غري �ملنظم با�ستيعاب �لبقية.

وق��د ز�دت �ملرحل��ة �النتقالي��ة - �لتي 

�أد�ره��ا �ملجل���ض �لع�سك��ري - من حدة 

�مل�س��كالت �القت�سادي��ة يف م���رش من 

جه��ة جتمي��د �لو�سع �القت�س��ادي ملدة 

ع��ام ون�س��ف ع��ام، مم��ا �ساع��د عل��ى 

�إ�سابة �ملتفائلني بالثورة يف �الإ�سالح 

و�لتغيري باالإحباط.

فف��ي تل��ك �لف��رتة �أُدي��رت كل �مللف��ات 

�القت�سادي��ة م��ن خ��الل م�سوؤول��ني يف 

عهد �لرئي�ض �ل�سابق ح�سني مبارك، مما 

�أعط��ى �نطباعا باأن �لثورة مل حتدث �أي 

تغيري، ب��ل �إن �لبع�ض �عترب بقاء هوؤالء 

�مل�سوؤولني حينها ترتيبا للملفات كي ال 

يد�ن بع�ض �مل�سوؤولني �ل�سابقني.

وم��ع ذل��ك، ال ي��ز�ل �الأم��ل قائم��ا لدى 

�لق��وى �ل�سيا�سي��ة يف �أن ي�سب��ح مل�رش 

�أه��د�ف  ي�س��ون  �قت�س��ادي  توج��ه 

�لثورة، و�ملتمثل��ة يف �سعارها �لو��سح 

»عي�ض، حري��ة، عد�لة �جتماعية، كر�مة 

�إن�سانية«.
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للتناف�ض ك��ي تثبت �لبن��وك �الإ�سالمية 

�أن ت��رتك �مل�رشفي��ة  جد�رته��ا، عل��ى 

�لتقليدية لتعمل كذلك.

رؤية اليساريين
ير�ه��ن �لي�سار على �لتعامل مع ق�سايا 

مث��ل �لفقر وحق��وق �لعم��ال، و�إن كان 

�لي�سار يف م�رش تختلف روؤيته للتعامل 

م��ع هذه �لق�سايا. وم��ن �لي�ساريني من 

ي��رون �رشورة �اللتف��ات لق�سايا �لفقر 

وحقوق �لعمال ونظام �مللكية، و�لعمل 

على تطويرها، بينما يرى �آخرون منهم 

�أن ال �أمل يف معاجلة هذه �لق�سايا دون 

�لع��ودة �إىل دول��ة ي�سيطر فيه��ا �لعمال 

على �لرثوة و�ل�سلطة.

يف  �الأم��ل  �مل���رشي  �لي�س��ار  ويح��دو 

�لعودة للتجرب��ة �لنا�رشية، حيث يرى 

�أنه��ا �سمح��ت ببن��اء قاع��دة �سناعي��ة 

كب��رية، و�أن �لعم��ال نال��و� حقوقا غري 

م�سبوق��ة. كما يرى �أنه��ا �أوجدت طبقة 

 
نْ
متو�سطة عري�س��ة قل�ست كثري� طبقتي

�الأثرياء و�لفقر�ء.

وم��ا جدد لديه �الأمل ه��و جناح �لي�سار 

يف �أم��ريكا �لالتيني��ة، وقر�ر�ته يف ما 

يتعلق بتح�سني �أو�ساع �لفقر�ء، وتاأميم 

�ل�رشكات.

ويهاجم �لي�سار �أطروحة �الإ�سالميني يف 

ما يخ�ض �لتمويل �ملجتمعي من خالل 

�لوقف و�ل��زكاة، ويرون �أنهما �سدقات 

ال ميك��ن �العتم��اد عليه��ا للتنمية. كما 

للقط��اع  �الإ�سالمي��ني  ت�سجي��ع  ينتق��د 

�خلا���ض، ويرى �أن �لط��رح �الإ�سالمي ال 

يختلف كثري� عن �لر�أ�سمايل.

رؤية الليبراليين
م���رش  يف  �لليرب�لي��ة  عب��اءة  ت�س��م 

منظم��ات �أعم��ال كث��رية منه��ا �حت��اد 

�ل�سناع��ات، و�حتاد �لغ��رف �لتجارية، 

وجمعي��ات رجال �الأعم��ال، وجمعيات 

�مل�ستثمرين، و�أحز�ب��ا ت�سنف ليرب�لية 

مث��ل ح��زب �لوف��د وح��زب �مل�رشي��ني 

�الأحر�ر.

وال تختل��ف توجهات تل��ك �الأحز�ب يف 

�جلان��ب �القت�س��ادي عم��ا كان مطبقا 

يف عه��د مبارك. لذلك فهي تعار�ض �أية 

تغيري�ت يف بنية �القت�ساد، خا�سة يف 

�لقطاع �خلا�ض.

وكث��ري� ما تعار�ض �لليرب�لية �مل�رشية 

فت��ح ق�ساي��ا �جتماعي��ة ملح��ة مث��ل 

�أو  �الأدن��ى،  �حل��د  يف  �لعم��ال  حق��وق 

�لتوج��ه نحو �ل�رش�ئ��ب �لت�ساعدية، �أو 

تر�سي��د �ل��و�رد�ت، وو�س��ع �لقيود على 

��ستخد�مات �لعمالت �الأجنبية.

وال ترى �لقوى �لليرب�لية خمرجا الأزمة 

م���رش �القت�سادي��ة، �إال يف �ملزي��د من 

�لت�سجي��ع للقط��اع �خلا���ض، وتطوي��ر 

�لتعلي��م، ومو�جهة �لف�س��اد، و�النفتاح 

و��ستق��د�م  �لعامل��ي،  �القت�س��اد  عل��ى 

�ال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�رشة.

االتفاق واالختالف
ن�ستطي��ع �لق��ول �إن م��ا يجم��ع �لق��وى 

�ل�سيا�سي��ة يف م���رش ه��و �التف��اق على 

ت�سمية �مل�سكالت �القت�سادية، وو�قعها 

وعل��ى  �لع��ام،  �مل�ست��وى  عل��ى  �مل��وؤمل 

م�ست��وى �الأفر�د. لكن تلك �لقوى تختلف 

على �آلية حل �مل�سكالت.

وم��ن �مله��م �إدر�ك بريوقر�طي��ة �جلهاز 

�الإد�ري للدول��ة �مل�رشية- �لتي �سماها 

�لبع���ض �لدول��ة �لعميق��ة، ب��ل وجد من 

ي�سفها موؤخ��ر� باأنها �لدولة �ل�سحيقة- 

فرتوي���ض هذ� �جلهاز �لذي يحتوي على 

م��ا يزيد على �ستة ماليني عامل يحتاج 

�إىل جهد كبري.

�إجن��از  يف  جنح��ت  م���رش  �أن  ورغ��م 

د�ستوره��ا، فقد بقيت مهمة ثقيلة تتمثل 

يف تعديل تر�سانة من �لقو�نني و�للو�ئح.

وتبق��ى ق�سي��ة �ل���رش�ع �الأيديولوج��ي 

للتوج��ه �القت�س��ادي يف م���رش حبي�سة 

�الأح��ز�ب و�لق��وى �ل�سيا�سي��ة. لكن رجل 

�ل�س��ارع معن��ي باأو�ساع��ه �ملعي�سي��ة، 

فه��و مل يلم�ض بعد تغيري� جذريا �أحدثته 

�لث��ورة، �أو بر�م��ج زمنية ميكن حما�سبة 

�لق��وى و�الأح��ز�ب �ل�سيا�سي��ة عليها من 

خالل �سندوق �القرت�ع.

 الوليد بن طالل يبني 
»أعلى برج في العالم« في جدة

من �سم��ن م�ساريع��ه �لكبرية 

�لت��ي يق��وم بها �الأم��ري �لوليد 

بن ط��الل، رئي�ض جمل�ض �إد�رة 

�رشك��ة �ململك��ة �لقاب�سة، يف 

ع��دد من دول �لعامل، بد�أ �خري�ً 

ببن��اء »�أعلى ب��رج يف �لعامل« 

موق��ع  ز�ر  وق��د  ج��دة،  يف 

�مل���رشوع يف �إط��ار دع��م �سري 

�لعم��ل ح�س��ب �ملخطط، حيث تفقد �أعمال بناء �الأ�سا�س��ات �لتي تقوم بها �رشكة 

�سعودي باور، و�طلع على خمططات �لبناء و��ستمع �إىل �رشح مف�سل عن مر�حل 

�مل�رشوع و�جلد�ول �لزمنية �ملعدة بهذ� �خل�سو�ض.

وتر�أ�ض �الأمري �لوليد �أخري�ً، �جتماع جمل�ض �إد�رة �رشكة جدة �القت�سادية �لر�بع 

يف مدين��ة �لريا���ض، وذلك بح�س��ور �أع�ساء جمل�ض �الإد�رة، �ل��ذي �سم كال من 

عبد �لرحمن �رشبتلي، �سالح بن الدن، �سمو�أل بخ�ض، و�ملهند�ض طالل �مليمان.

وخ��الل �الجتم��اع �أطل��ع �ملهند�ض ط��الل �مليم��ان �لرئي�ض �لتنفي��ذي للتطوير 

و�ال�ستثم��ار�ت �ملحلي��ة وع�سو جمل���ض �إد�رة �رشكة ج��دة �القت�سادية، جمل�ض 

�الإد�رة عل��ى �التفاقي��ة �لنهائي��ة م��ع فن��ادق فور�سيزون��ز بخ�سو���ض ت�سغيل 

�لفن��دق �لفاخ��ر يف �لربج �الأعلى يف �لعامل، �لذي �سيبل��غ �رتفاعه �أكرث من �ألف 

مرت وبتكلفة 4.6 مليار ريال.
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اقت�صاد عربي

تخوفات من وصفات مؤلمة 
للمغرب

مل تخرج �حلكومة �ملغربية �لتي يقودها حزب �لعد�لة و�لتنمية 

م��ن �أزمته��ا �ل�سيا�سة بعد لتجد نف�سه��ا تو�جه خما�سا ع�سري� 

بعد �أن �أقر رئي�ض �حلكومة عبد �الإله بنكري�ن �أن �سندوق �لنقد 

�ل��دويل غري ر����ض ع��ن �أد�ء �حلكومة يف تنفي��ذ �الإ�سالحات 

للخروج من �لو�سعية �ملالية �ل�سعبة �لتي تو�جه �لبالد.

ورغ��م جتميد �حلكومة يف وقت �سابق مبلغ 130 مليون درهم 

)15.5 ملي��ون دوالر( م��ن ميز�ني��ة �ال�ستثم��ار خ��الل �لع��ام 

�جلاري كاإجر�ء و�سف بالتق�سفي، فقد ك�سف بنكري�ن يف لقاء 

حزب��ي �الأح��د �ملا�سي �أن وفد� من �ل�سن��دوق �أبلغه �أنه يعترب 

�إ�سالح��ات حكومة �ملغ��رب لتح�سني �ملالي��ة �لعامة تت�سف 

باالرتباك و�لبطء.

و�أف��ادت تقارير �سحفية �أن وفد� م��ن �ل�سندوق يزور �ملغرب 

حالي��ا لفح���ض ماليته �لعامة ومر�قبة م��دى �لتز�م �حلكومة 

مبعاي��ري ت�سهي��ل �ئتماين �ح��رت�زي الأجل عام��ني بقيمة 6.2 

مليار�ت دوالر و�فق عليه �ل�سندوق عام 2012.

وذك��ر بنكري�ن - بح�سب �لتقارير - �أنه �لتقى بوفد �ل�سندوق 

و�أكد لهم �أن �حلكومة مت�سي قدما يف �إجناز تلك �الإ�سالحات 

“يف �لوقت �ملنا�سب” بح�سب تعبريه، لكنه �أكد �أن �ل�سندوق 
ي�ستعج��ل يف �ملقاب��ل �إ�س��الح �سن��دوق �ملقا�س��ة )�سندوق 

عموم��ي لدعم مو�د �ال�ستهالك �الأ�سا�سي��ة(، وكذ� �إلغاء �ملزيد 

من �ال�ستثمار�ت �لعمومية.

لك��ن �الأغلبي��ة �حلكومية تعاين من خالف��ات حادة خ�سو�سا 

م��ن قبل حزب �ال�ستقالل �لذي �أعل��ن رف�سه ملنهجية �إ�سالح 

�سندوق �ملقا�سة و�أنظم��ة �لتقاعد وتقلي�ض �لدعم �لعمومي، 

باعتبار �أن ذلك �سيوؤدي �إىل خلق ��سطر�بات �جتماعية.

ويف �نتظ��ار �أن ي�س��در �سن��دوق �لنقد تقري��ر� �قت�ساديا بعد 

�نته��اء مهم��ة بعثت��ه للمغرب، ال يخف��ي عدد م��ن �ملتتبعني 

و�الأو�ساط �القت�سادية خ�سيتهم من �لنتائج �ملكلفة �جتماعيا 

لو�سفات �سندوق �لنقد.

نمو
�رتفعت �إير�د�ت قناة �ل�سوي�ض 

يف   %    1 بن�سبة  �مل�رشية 

لت�سل  �ملا�سي،  مايو/�أيار 

دوالر.  مليون   438.1 �إىل 

باالإير�د�ت  �الرتفاع  وعزي 

�إج���م���ايل  يف  زي������ادة  �إىل 

حموالت ناقالت �لنفط.

اتفاق
�أب��رم��ت ت��ون�����ض �ت��ف��اق��ا مع 

�الإ���س��الم��ي  �لبنك  جمموعة 

للتنمية حت�سل مبوجبه على 

قر�ض بقيمة 1.2 مليار دوالر 

عامي  بني  ما  �لفرتة  خ��الل 

2013 و2015.

انفجار
�لنفط  �أنابيب  خ��ط  تعر�ض 

ونيم  دفرة  حقلي  من  �لناقل 

�لرئي�سية  �ملعاجلة  ملحطة 

ب��والي��ة  للتفجري  بهجليج 

�ل�سود�نية،  كردفان  جنوب 

ت�سعيدية  خ��ط��وة  ي�����س��ك��ل 

جديدة يف �ملنطقة.

إنتاج
�نخف�ض �إنتاج ليبيا من �لنفط 

�إىل �أقل من مليون برميل يوميا 

حقول  يف  �حتجاجات  ب�سبب 

ليبيا  وكانت  نفطية.  ومر�فئ 

ت�سخ 1.6 مليون برميل يوميا 

قبل �نتفا�سة عام 2011.

اعتصام
�لطيارين  من  �لع�رش�ت  ب��د�أ 

للطري�ن  م�����رش  ���رشك��ة  يف 

�ع��ت�����س��ام��ا د�خ�����ل م��رك��ز 

بد�ية  يف  �ل�رشكة،  عمليات 

ت�سعيد يهدد بتوقف رحالت 

بتح�سني  للمطالبة  �ل�رشكة 

�أو�ساع �لعمل فيها.

احتقان
�الأردين  �ل��وزر�ء  رئي�ض  �أعلن 

عبد �هلل �لن�سور عزم حكومته 

�عتبار�  �لكهرباء  �أ�سعار  رفع 

من مطلع �لعام �ملقبل بو�قع 

ف��و�ت��ري  ع��ل��ى  ع��ل��ى   %    15
�ال�ستهالك �ملنزلية.

قمح
ك�����س��ف جم��ل�����ض �ل�������وزر�ء 

�مل�رشي �أن �إجمايل �ملخزون 

 - �لقمح  من  للبالد  �حل��ايل 

 - �لرئي�سية  �لطعام  �سلعة 

يكفي حتى منت�سف نوفمرب/

ت�رشين �لثاين �ملقبل. و�أو�سح 

�أنه يبلغ 3.915 ماليني طن.

مدفوعات
�إنه  �لعر�قية  �حلكومة  قالت 

مل يتم �لتو�سل بعد �إىل �تفاق 

ب�ساأن  �لعر�ق  كرد�ستان  مع 

�لنفط  ���رشك��ات  م��دف��وع��ات 

رغم  �الإق��ل��ي��م،  يف  �لعاملة 

�حلكومة  بني  عقد  �جتماع 

�ملركزية و�لزعماء �الأكر�د.

صناعة
على  وحرفيون  عمال  يعكف 

بناء �سفينة جتارية يف ور�سة 

ق��و�رب  ل�سناعة  متو��سعة 

�ل�سيادين  �ل�سيد و�سط مرفاأ 

بحر  �ساطئ  على  �ل�سغري 

بحرية  حتا�رشه  �ل��ذي  غ��زة 

�الأحتالل �الإ�رش�ئيلية.

بورصة
بقر�ر  قطر  بور�سة  رحبت 

�آي  ���س��ي  �إ����ض  �إم  موؤ�س�سة 

�لنا�سئة  �الأ�سو�ق  ملوؤ�رش�ت 

�سوق  م��ن  ت�سنيفها  ب��رف��ع 

�سوق  �إىل  ج��دي��دة  ن��ا���س��ئ��ة 

���س��اع��دة، وو���س��ف��ت��ه ب��اأن��ه 

تطوير  نحو  �إيجابية  خطوة 

�لبور�سة �لقطرية.

تضخم
�أظ����ه����رت ب���ي���ان���ات �ل��ب��ن��ك 

معدل  �أن  �ليمني  �مل��رك��زي 

�لبالد  يف  �ل�سنوي  �لت�سخم 

�أب��ري��ل/ن��ي�����س��ان  يف  ز�د 

وهي   ،%   14 �إىل  �ملا�سي 
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112 ألف عائلة تمتلك الثروة 
السعودية

ك�س��ف تقري��ر عن �ل��رثو�ت �لعاملية لع��ام 2013 �أن نحو 112 

�ألف��ًا من �لعائالت �لغنية �لت��ي متتلك مليون دوالر فاأكرث من 

�الأ�س��ول �لقابل��ة لال�ستثمار يف �ل�سعودي��ة متتلك نحو 78  % 

من �لرثوة يف �ململكة، مقارنة ب�76  % عام 2011.

وت�س��ري تقدي��ر�ت �لتقري��ر �ل��ذي �أعدت��ه جمموع��ة بو�سط��ن 

لال�ست�س��ار�ت �إىل �أن ع���رش عائ��الت يف �ل�سعودية متتلك �أكرث 

م��ن ملي��ار دوالر من �الأ�سول �لقابل��ة لال�ستثمار، بينما كان 

جمموع ثرو�ت هذه �لعائالت 41 مليار دوالر �لعام �ملا�سي.

ووف��ق �لتقرير �لذي ن�رشت��ه �سحيفة �القت�سادي��ة �ل�سعودية 

�أم���ض �الأربعاء ف��اإن �أعد�د �لعائ��الت متو�سط��ة �لدخل تتز�يد 

ب�رشع��ة تفوق �رشعة �رتف��اع قو�عد �أ�سوله��ا. وي�سري �لتقرير 

�إىل �أن نح��و 3.8 ماليني م��ن �لعائالت باململكة متتلك مبالغ 

ت�سل �إىل مائة �ألف دوالر من �الأ�سول �لقابلة لال�ستثمار، بعد 

�أن كان عددها 3.3 ماليني عائلة عام 2007.

ومتتل��ك �لعائ��الت �لع���رش �الأكرث غن��ى يف �ل�سعودي��ة تقريبًا 

�ملق��د�ر نف�س��ه من �ل��رثوة �لتي متتلكه��ا 265 �ألف عائلة ممن 

ميتلك��ون �أ�سواًل قابلة لال�ستثمار تر�وح بني مائة �ألف و250 

�ألف دوالر.

ويق��ول �لع�س��و �ملنت��دب مبجموع��ة بو�سط��ن لال�ست�س��ار�ت 

ماركو�ض ما�سي �إن �لعائالت �لرثية باالأ�سو�ق �ملتقدمة، مثل 

�أوروب��ا و�لياب��ان، ت�سيط��ر عل��ى 26  %  و22  % عل��ى �لتو�يل 

ب�سبب عو�مل �جتماعية.

كذل��ك يوج��د يف �ل�سعودي��ة، باملعدالت �الإقليمي��ة، عدد كبري 

من �لعائالت �لرثية للغاية، بحدود 6300 عائلة متتلك �أ�سواًل 

قابلة لال�ستثمار تقع بني ع�رشين مليونا ومائة مليون دوالر. 

و�لع��ام �ملا�سي كانت ه��ذه �لطبقة من �ملجتم��ع متتلك ربع 

ثروة �لبالد، بعد �أن كانت متتلك 34  % عام 2011.

ويف دول �خللي��ج �الأخ��رى، كانت هذه �ل�رشيحة ت�سكل ما بني 

10 و17  % من �لرثوة �لقابلة لال�ستثمار.

منذ  للت�سخم  ن�سبة  �أع��ل��ى 

فرب�ير/�سباط 2012.

هواتف
ت�سهد �سوق �لهو�تف �لنقالة يف 

�ملنطقة تغري�ت �رشيعة، ويبدو 

زمن  من  ب�رشعة  نقرتب  �أننا 

�سيتم فيه ربط �لغالبية �لعظمى 

من �لنا�ض على هذ� �لكوكب من 

خالل �لهو�تف �لذكية بداًل من 

�لهو�تف �لعادية. 

توقيع
�الأي��ام  ت�سهد  �أن  �ملتوقع  م��ن 

مذكرة  توقيع  �ملقبلة  �لقليلة 

و�ململكة  م�����رش  ب��ني  ت��ف��اه��م 

لتنفيذ  �ل�����س��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 

م�رشوع للربط �لكهربائي بتكلفة 

ت�سل �إىل 2.1 مليار دوالر. 

تنمية
�إع��ادة  يف  للتعاون  جت�سيد� 

يف  ج��رى  �ل�سومال،  �إعمار 

م�ساريع  تد�سني  مقدي�سو 

ت�سمل  وتنمية  �إعمار  �إع��ادة 

تنفذ على مدى  جماالت عدة 

�الأعو�م �ملقبلة يف �ل�سومال 

بدعم رئي�سي من �ل�سعودية.

إضراب
�آالف  �إ������رش�ب  ك���ان  رمب���ا 

�رشكة  يف  �لو�فدين  �لعمال 

�أر�بتك - �أكرب �رشكة �إن�ساء�ت 

مبوجة  ن��ذي��ر�   ،- دب���ي  يف 

�حلقوقي  �لن�ساط  من  جديدة 

�ل��ع��م��ايل ت��ه��دد ب��اإرب��اك ما 

ي�����س��ه��ده ق��ط��اع �ل��ب��ن��اء يف 

منطقة �خلليج من طفرة.

أرباح
ك�����س��ف �ل���ب���ن���ك �مل���رك���زي 

حتقيقه  ع���ن  �مل���وري���ت���اين 

الأرباح قيا�سية بلغت �أكرث من 

41 مليون دوالر خالل �لعام 
�ملا�سي، وهي �أرباح يحققها 

�ملوريتاين  �مل��رك��زي  �لبنك 

الأول مرة يف تاريخه.

حماية
بد�أت �سلطات �لعمل �ل�سعودية 

برناجمها  تطبيق  ر�سميا 

حل��م��اي��ة �أج������ور �ل��ع��م��ال��ة 

خمت�سون  و�أك���د  �الأجنبية، 

�سينع�ض  �لربنامج  تطبيق  �أن 

من  و�سيعزز  �ملحلي،  �ل�سوق 

ثقافة “�ال�ستحقاق �لعمايل”.

سياحة
ذكرت وزيرة �ل�سياحة �لليبية 

�إكر�م با�سا �أن مهمة وز�رتها 

ح��ال��ي��ا ه���ي ب���ن���اء ق��ط��اع 

�الأهم هو  �إن  �سياحي، وقالت 

باإقامة  �ل�سائح  يحظى  �أن 

�أن  مو�سحة  ليبيا.  يف  طيبة 

هذ� يعني وجود بنية �أ�سا�سية 

وخدمات.

منتدى
ن��اق�����ض م��ن��ت��دى �ل���دوح���ة 

�الإث��ر�ء  وموؤمتر  ع�رش  �لثالث 

ذ�ت  مو��سيع  �القت�سادي 

�ل�سابة  �لقياد�ت  بدور  عالقة 

�ل�����رشق  م�ستقبل  ب��ن��اء  يف 

�لعالقة  و���س��ورة  �الأو���س��ط، 

�ملنطقة  دول  بني  �ملتوقعة 

مع �لهند و�ل�سني.

قلق
�الأمنية  �الأو����س���اع  ت��ده��ور 

�ل�سيا�سية  �الأزم���ة  وتفاقم 

�ل�سيا�سيني  �ل��ف��رق��اء  ب��ني 

�ملو�طن  �متناع  ور�ء  كانت 

�ل��ع��ر�ق��ي ع��ن �إي���د�ع �أم��و�ل��ه 

ملا  و�سحبه  �مل�����س��ارف  يف 

�أعلنته  �سابقا وفق ما  �أودعه 

جمموعة م�سارف.

توصيفات
�القت�ساد  تو�سيفات  تتعدد 

م�سكالته  حيث  من  �مل�رشي 

وتر�كمها قبل ثورة 25 يناير 

تتعدد  وك��ذل��ك  ب��ع��ده��ا،  �أو 

�حل��ل��ول ل��ت��ل��ك �مل�����س��ك��الت. 

�مل�سكالت  لهذه  خم��رج  وال 

�القت�سادية �إال باال�ستقر�ر.
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�سكل �فتتاح �ملنتدى �القت�سادي �لعاملي 

لل�رشق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا »د�فو�ض« 

�لبحر  �ساطئ  على  »�ل�سونة«  يف  �أعماله 

�مليت يف �الأردن، حدثًا غري عاديًا، فهو 

�أواًل، عقد �أعماله يف �الأردن للمرة �ل�سابعة. 

مالية  �أزم���ة  ظ��ل  يف  عقد  �إن��ه  وث��ان��ي��ًا، 

�أتى يف منطقة تعي�ض  �أنه  دولية. وثالثًا، 

��سطر�بات غري م�سبوقة يف تاريخها.

�ألفي  من  �أك��رث  �ملنتدى  يف  �سارك  وق��د 

و�ل���وز�ر�ت  �ل��دول  روؤ���س��اء  من  �سخ�سية 

�ل�سيا�سة  جم��ايل  يف  �ل��ق��ر�ر  و���س��ن��اع 

و�القت�ساد. كما و�ساركت يف �جتماعات 

جماالت  يف  ر�ئ��دة  �سخ�سيات  �ملنتدى، 

وموؤ�س�سات  و�الإعالم  و�لتجارة  �ل�سناعة 

ق�سايا  ن��اق�����س��ت  �مل�����دين،  �مل��ج��ت��م��ع 

�ل�سعيدين  على  وتنموية  �قت�سادية 

�ل����دويل و�الإق��ل��ي��م��ي، يف ظ��ل حت��والت 

وتباطوؤ  �ملنطقة  يف  عميقة  �سيا�سية 

�قت�سادي عاملي.

دول��ة   23 م��ن  �أك��رث  �مل�ساركون  ومثل 

�رشكة   40 من  و�أك��رث  �لعامل،  �أنحاء  من 

و�لبنوك  �ال�ستثمار  جماالت  يف  عاملية 

�لتحتية  و�لبنية  و�لتكنولوجيا  و�لطاقة 

و�ال���س��ت�����س��ار�ت، وب��ع�����ض �جل��ام��ع��ات 

�لعاملية �لعريقة.

كلمة الملك األردني
رك�����ز �مل���ن���ت���دى �ل������ذي ج�����اء حت��ت 

و�ملرونة«،  �لنمو  ظروف  عنو�ن«حت�سني 

و�الأنظمة  �ملنطقة،  �قت�ساد  ت�سكيل  على 

كما  �مل�ستقبل.  يف  و�حلكم  �الجتماعية، 

ي�سم جدول �أعمال �ملنتدى ملفات حول 

�مل�ستمر،  �القت�سادي  �لنمو  بناء  كيفية 

�سوق  يف  لي�سب  �لتعليم  توجيه  وكيفية 

�لعمل.

�الأردن  ملك  �أعرب  �فتتاحية،  كلمة  ويف 

منطقة  باأن  �عتقاده  عن  �لثاين  �هلل  عبد 

�ل�رشق �الأو�سط تتمتع باالإمكانيات �لتي 

�القت�سادية.  �مل�ساكل  ح��ل  لها  تتيح 

تاركني ور�ءنا حقبة  »�إننا من�سي  وقال 

ت��اري��خ��ي��ة م��ن �ل��ت��ح��دي �الق��ت�����س��ادي، 

�لعاملي،  �القت�ساد  بتباطوؤ  �ت�سمت 

و�لتعايف  �الإقليمية،  و�ال���س��ط��ر�ب��ات 

�لعاملية  �الق��ت�����س��ادي��ات  يف  �ل��ب��ط��يء 

على  �أمامنا  �ملهمة  تقت�رش  وال  �لكربى. 

�لتعايف فح�سب، بل علينا حتفيز  حتقيق 

�لنمو من جديد«.

�الأزم���ة  �أن  �إىل  هلل  عبد  �مل��ل��ك  و�أ���س��ار 

�ملنطقة  يف  �إحلاحا  �الأكرث  �القت�سادية 

تتطلب  وهي  �ل�سباب،  بني  �لبطالة  هي 

�إجر�ء�ت عملية، وم�ساعفة جهود  �تخاذ 

�الحتياجات  لتلبية  �لفورية  �الإغ��اث��ة 

�ساملة  �إ�سرت�تيجيات  وو�سع  �لعاجلة، 

حتقق معدالت منو مرتفعة لتوفري ماليني 

فر�ض �لعمل بال�رشعة �ملمكنة.

وقال �إن مثل هذه �لتحديات خطرية،  لكنه 

�أعرب عن �عتقاده �أن ثمة �إمكانيات هائلة 

يف منطقة �ل�رشق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا، 

ال ت�ساعد على حل �مل�سكالت فح�سب، بل 

وتدفع للتحرك �إىل �الأمام بقوة.

من جهته، قال رئي�ض �حلكومة �الأردنية 

نحو  تتوجه  ب��الده  �إن  �لن�سور  �هلل  عبد 

قطاع عام �أ�سغر. و�سدد  - خالل �إجابته 

خالصات »المنتدى االقتصادي العالمي«: 
النمو وتشغيل الشباب ومشاركة المرأة

اقت�صاد دولي
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على �أ�سئلة �حل�سور- على �رشورة فح�ض 

و�خلا�ض  �لعام  �لقطاعني  بني  �لعالقة 

قمنا  ل��و  »حتى  و�أ���س��اف  �ململكة.  يف 

�سيظل  �لعام  �لقطاع  فاإن  باخل�سخ�سة، 

مهيمنًا من حيث �الأنظمة، و�أحد �مل�سائل 

�لتي تنبغي معاجلتها هي حتريره وعدم 

�الكتفاء باخل�سخ�سة«. 

القطاع الخاص
و�أ�سار �إىل �أن �لقطاع �خلا�ض يف �الأردن 

ال يز�ل مرتدد� يف �أن يلعب �لدور �ملطلوب 

�لقطاع  على  �أن  و�أ���س��اف  يلعبه.  �أن 

�خلا�ض �أن يكون �أكرث ثقة بنف�سه. 

�الأو���س��اع  ت��ده��ور  �أن  �ل��ن�����س��ور  وذك���ر 

�الإقليمية و�لعاملية خف�ض �إجمايل �لناجت 

�ملحلي لالأردن مبا بني 6.5  % و2.7  %. 

�لعاملية و�الإقليمية  �لتحديات  »�إن  وقال 

�لغاز  و�سول  عدم  ب�سبب  علينا  تفاقمت 

تدفق  �إىل  باالإ�سافة  ل��الأردن،  �مل�رشي 

�لالجئني �ل�سوريني«.

ف��اإن عجز  ل��ذل��ك،  نتيجة  �أن��ه  و�أو���س��ح 

من   %   9.7 �إىل  �زد�د  �لعامة  �مل��و�زن��ة 

و�ملديونية  �الإج��م��ايل،  �ملحلي  �لناجت 

من   %   75 �إىل  وو�سلت  ز�دت  �لعامة 

�إجمايل �لناجت �ملحلي عام 2012.

 وتوقع رئي�ض �حلكومة �الأردنية �أن ت�سهد 

بالده خالل �لعام �حلايل حتديات كبرية، 

يو�جه  �لوطني  �القت�ساد  و�أن  خا�سة 

�ل�سدمات �ملحلية و�خلارجية.

صندوق النقد 
وعلى هام�ض �أعمال �ملنتدى، وزع تقرير 

�أكد  و�لذي   2013 لعام  �لعاملية  �الأجندة 

�أن �لتعليم وتوفري فر�ض �لعمل عن�رش�ن 

�ل�سباب يف  لتحقيق طموحات  �أ�سا�سيان 

ووفق  �أفريقيا.  و�سمال  �الأو�سط  �ل�رشق 

�لتقرير، فان �ل�سباب �لذين تقل �أعمارهم 

من  �الأك��رب  �جل��زء  ي�سكلون  �سنة   25 عن 

طموحات  ولديهم  �لعربي  �لعامل  �سكان 

حتقيقها  يتطلب  �مل�ستقبل،  يف  كبرية 

م�ستوى تعليم عال.

�ل��دويل  �لنقد  ب�سندوق  م�سوؤول  وح��ّذر 

توتر�ت  تو�جه  �لعربي  �لربيع  دول  �إن 

�أي  حت��ب��ط  ق��د  مت�ساعدة  �جتماعية 

من  عامني  بعد  مبكر  �قت�سادي  تعاٍف 

�إىل  �أدت  �لتي  �ل�سيا�سية  �ال�سطر�بات 

��ستقر�ر  وتهدد  �ملالية  �ل�سغوط  تفاقم 

�القت�ساد �لكلي.

لل�رشق  �ل��ن��ق��د  ���س��ن��دوق  م��دي��ر  وق����ال 

�أحمد  م�سعود  �أفريقيا  و�سمال  �الأو�سط 

و�الأردن  وم�����رش  وتون�ض  �مل��غ��رب  �إن 

تو�جه  للنفط(  م�ستوردة  دول  )وجميعها 

تكلفة  �رتفاع  نتيجة  مزدوجة«  »�رشبة 

�لرت�جع  وتاأثري  و�لغذ�ء  �لطاقة  ��ستري�د 

تنامي  جانب  �إىل  �لعاملي  �القت�سادي 

موجة  ب��د�ي��ة  منذ  �ل�سعبي  �ال���س��ت��ي��اء 

�النتفا�سات �لعربية قبل عامني.

التحدي الكبير
�ملنتدى  هام�ض  على  �أح��م��د  و�أ���س��اف 

�لعام  هذ�  �لكبري  »�لتحدي  �القت�سادي: 

يقل  مو�طنني  توقعات  مع  �لتعامل  هو 

�الإج��ر�ء�ت  و�أخ��ذ  متز�يد  ب�سكل  �سربهم 

وتبد�أ  �القت�سادي  �ال�ستقر�ر  حتقق  �لتي 

من  �قت�سادي  حت��ول  �أ�س�ض  �إر���س��اء  يف 

عمل  فر�ض  من  م��زي��د�ً  يوفر  �أن  �ساأنه 

ويحقق منو�ً �ساماًل«. وم�سى قائاًل: »تلك 

�أطول  ت�سبح  بد�أت  �ل�سيا�سية  �لتحوالت 

خالف  مثار  �حل��االت  بع�ض  ويف  �أم��د� 

وتت�ساعد  �لبطالة  ن�سبة  ترتفع  يف حني 

�لقال�قل �الجتماعي�ة«.

�لتي  �ل���دول  »م�سكلة  �أن  �أح��م��د  وت��اب��ع 

زيادة  نتيجة  تفاقمت  �حتجاجات  ت�سهد 

�الإنفاق على دعم �لغذ�ء و�لطاقة ما ��سطر 

�حلكومات لل�سحب من �حتياطيات �لنقد 

�الأجنبي و�لتو�سع يف �القرت��ض �لد�خلي 

�لدين  من  ز�دت  مرتفعة  فائدة  باأ�سعار 

�ال�سطر�بات  �أن  �مل�سوؤول  وذكر  �لعام«. 

�خلا�سة  باال�ستثمار�ت  ت�رش  �ل�سيا�سية 

�لتي حتتاج �إليها �لدول ب�سدة.

�لقطاع  ثقة  ترت�سخ  »مل  �أحمد:  و�أ�ساف 

فاإن  لذ�  �لدول  هذه  من  عدد  يف  �خلا�ض 

2012 ناجم  �لتعايف �لذي حتقق يف عام 

ولي�ض  �حلكومي  �الإن��ف��اق  ��ستمر�ر  عن 

�إنه »بعد  تعايف �الأن�سطة �خلا�سة«. وقال 

�الأج��ور  على  �الإنفاق  زي��ادة  من  عامني 

�لعجز  �سريتفع  و�لوقود،  �لغذ�ئية  و�ملو�د 

يف  ثمانية  �إىل  لي�سل  �أكرث  �مليز�نية  يف 

�ملئة يف �ملتو�سط يف �لعام �جلاري«. ويف 

�أن  �أحمد  يتوقع  �ملثال  �سبيل  على  م�رش 

ينمو �لعجز �إىل ما بني 10 و12 يف �ملئة 

من �لناجت �ملحلي �الإجمايل للعام �حلايل. 

�ملو�زنة  عجز  ب��د�أ  لذلك  »نتيجة  وتابع: 

يرتفع ويف بع�ض �حلاالت بلغ م�ستويات 

ال ميكن �أن تدوم يف �مل�ستقبل«.

دعم الطاقة 
�سيا�سي  حتول  خ�سم  »يف  �أحمد:  وق��ال 

تبني  �ل�سعب  م��ن  ي�سبح  و�جتماعي 

يف  �لعجز  خلف�ض  �لالزمة  �الإ�سالحات 

حلماية  �لتحرك  حماولة  �و  �مل��و�زن��ات 

�حتياطياتك ولكن خيار تاأجيل مثل هذه 

�خلطو�ت لفرتة �أطول لي�ض قائما بالن�سبة 

»هام�ض  و�أ���س��اف:  �ل���دول«.  م��ن  لكثري 

�مل��ن��اورة حم��دود ج���د�ً. ي��ج��دون �ليوم 

�ل�سوق  من  �الق��رت����ض  على  �ل��ق��درة  �ن 

�ملحلية تتقل�ض وتر�جعت �الحتياطيات 

مل�ستويات ال تتحمل �ن تنخف��ض �أكث�ر«.

دول  يدعو  �ل�سندوق  �إن  �أح��م��د:  وختم 

هيكلة  يف  �لنظر  �إع���ادة  �ىل  �ملنطقة 

�أن تكلفة  �لدعم �حلكومي للطاقة، م�سري�ً 

مليار   240 ح��و�يل  �ملنطقة  يف  �ل��دع��م 

دوالر. و�أو�سح �أن �إعادة �لنظر يف �لدعم 

�أول��وي��ة  يعترب  �ملنطقة  يف  �حل��ك��وم��ي 

�حل�سة  �ن  تظهر  �لدر��سات  و�أن  خا�سة 

وقال  لالأغنياء.  تذهب  �لدعم  من  �الأكرب 

�أحمد �إن �إ�سالح �لدعم �سيوؤدي �إىل �إعطاء 

وحتقيق  �لفقر  م��ن  و�حل��د  للنمو  دفعة 

ب�سبكة  �ق��رتن  ما  �إذ�  �مل�ساو�ة  من  قدر 

�الإنفاق  وزي��ادة  �لت�سميم  جيدة  �أم��ان 

��سالح  �سي�ساهم  كما  �لفقر�ء  ل�سالح 

دعم �لطاقة على حت�سني �حلو�فز العتماد 

تكنولوجيات موفرة للطاقة.

إضاءة
�لعاملي  �القت�سادي  �ملنتدى  تاأ�س�ض 

م�ستقلة  دولية  منظمة  هو   1971 عام 

قادة  فيها  ي�سارك  ربحية،  وغري 

�الأعمال و�لفكر و�ل�سيا�سة و�القت�ساد 

بهدف حت�سني �الأو�ساع يف �لعامل.

ويوفر �ملنتدى منرب�ً فكريًا و�إعالميًا 

مهمًا للق�سايا �القت�سادية و�ل�سيا�سية 

جمموعة  عنه  ي�سدر  كما  و�لتنموية، 

و�ملوؤ�رش�ت يف جماالت  �لتقارير  من 

وينظم  و�لتناف�سية.  �الأد�ء  قيا�ض 

�الجتماعات  من  جمموعة  �ملنتدى 

�جتماع  مثل  �ملتخ�س�سة،  �الإقليمية 

�أخرى  و�جتماعات  �الأو�سط،  �ل�رشق 

لدول �رشق �آ�سيا و�أمريكا �لالتينية.
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 فاو: 
تحسن في إنتاج الحبوب عالميا 

�إن  )فاو(  و�لزر�عة  لالأغذية  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  قالت 

هناك حت�سنا متوقعا يف �النتاج �لعاملي من �لقمح و�لذرة 

هذ� �لعام و�أن قوة �لطلب �ستحول دون تر�جع �الأ�سعار كثري� 

معلومات  و�سبكة  فاو  وتوقعت  �ملرتفعة.  م�ستوياتها  عن 

�الأ�سو�ق �لزر�عية زيادة �نتاج �لذرة 10  % يف 2013 بينما 

من �ملتوقع �أن يبلغ �إنتاج �لقمح م�ستوى قيا�سيا جديد�.

�حلبوب  من  و�رد�ته  �ملغرب  يخف�ض  �أن  �ملرجح  ومن 

مبقد�ر �لن�سف بعد ظروف جوية مو�تية رفعت �لتوقعات 

�لعام  هذ�  �ملحلي  �ملح�سول  يف  كبري  حت�سن  بحدوث 

رمبا  �إيجابي  بطق�ض  �أي�سا  �ملجاورة  �جلز�ئر  وتتمتع 

�ملتوقع  م�سرتياتها.ومن  خف�ض  �الأخرى  هي  لها  يتيح 

للحبوب بني  �نها م�ستورد �سغري  تون�ض رغم  ت�سرتي  �أن 

�أكرب بعد توقعات بانخفا�ض  �أفريقيا كميات  دول �سمال 

�ملح�سول �ملحلي 30  %.

�لبحري  و�ل�سيد  �لفالحة  وزير  �أخنو�ض  عزيز  ويتوقع 

�ملغربي �أن ي�سل حم�سول �حلبوب يف �ملغرب هذ� �لعام 

�إىل 9.7 ماليني طن من بينها 5.2 ماليني طن من �لقمح 

�للني. وي�سكل ذلك زيادة قدرها 90  % عن حم�سول عام 

من  �لبالد  ت�رشرت  حينما  طن  ماليني   5.1 �لبالغ   2012
�جلفاف وهو ما �أدى �إىل هبوط حم�سول �لقمح �للني �إىل 

ال�ستري�د  �حلكومة  �الإنتاج  هبوط  طن.ودفع  مليون   2.74
�ل�سابقة.وت�سمن  �أ�سهر  �ل�ستة  خالل  �سخمة  كميات 

4.17 ماليني طن من �لقمح �للني  حم�سول �لعام �ل�سابق 

و1.85 مليون طن من �لقمح �ل�سلد.

يف  �أعلنت  بتوقعات  متم�سكا  �الأ�سبوع  هذ�  �أخنو�ض  وقال 

�أبريل �إن حم�سول �ملغرب من �لقمح �للني �سي�سل �إىل رقم 

قيا�سي قدره 5.2 ماليني طن.

ضرر
يف  �الحتجاجات  ت�ساعد 

رمبا  �حلكومة  �سد  تركيا 

ي�����رش ب��اق��ت�����س��اد �ل��ب��الد، 

�ل�سك  م��ن  ب��ظ��الل  وي��ل��ق��ي 

ع��ل��ى دول���ة �أ���س��ب��ح��ت من 

م�سادر �لنمو و�ال�ستقر�ر يف 

�لركود  عليها  خيم  منطقة 

و�ال�سطر�بات.

استدعاء
فاغن  فولك�ض  �رشكة  قالت 

نحو  ��ستدعاء  تعتزم  �إن��ه��ا 

�أ�سرت�ليا  يف  �سيارة  �ألف   26
يف  حمتملة  ع��ي��وب  ب�سبب 

بعد  �حل��رك��ة  نقل  ���س��ن��دوق 

يف  مماثلة  ��ستدعاء  عمليات 

�ل�سني و�سنغافورة و�ليابان.

مقاضاة
ي��ع��ت��زم �الحت����اد �الأوروب����ي 

منظمة  �أم����ام  دع���وى  رف���ع 

�سد  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ت���ج���ارة 

�ملفرو�سة  �ل�سينية  �لر�سوم 

مما  �ل�سلب،  �أن��اب��ي��ب  على 

يف  جديدة  جبهة  فتح  يعني 

بني  �لتجارية  �ل�����رش�ع��ات 

�لقوتني �القت�ساديتني.

دعوى
جديدة  ق�سائية  دعوى  تثري 

�لد�ستورية  �ملحكمة  تنظرها 

�آلية  ب�ساأن  �لعليا  �الأملانية 

�الإن��ق��اذ �مل���ايل �الأوروب����ي، 

ت����وؤدي  �أن  م���ن  خم�����اوف 

بعدم  للحكم  �ل��دع��وى  ه��ذه 

�الإن��ق��اذ  مظلة  م�����رشوع��ي��ة 

�الأوروبي.

مشكلة
ع�������ادت ط����ائ����رة ب��وي��ن��غ 

للخطوط  تابعة  درمي��الي��رن 

مطار  �إىل  �ليابانية  �جلوية 

وقت  بعد  طوكيو  يف  هانيد� 

ب�سبب  �الإق����الع  م��ن  ق�سري 

هذه  تتعلق  ال  فنية  م�سكلة 

�ملرة بالبطاريات.

إضراب
ت�سبب �إ�رش�ب يف مطار فرن�سا 

�إل��غ��اء م��ئ��ات �ل��رح��الت  يف 

لالعرت��ض  وذل���ك  �جل��وي��ة، 

�الأوروبي  �الحتاد  خطط  على 

لتخفيف �لقيود على ��ستخد�م 

بالن�سبة  �جل����وي  �مل���ج���ال 

للطائر�ت �ملدنية.

تصنيف
�أن��د  �ستاندرد  وك��ال��ة  �أب��ق��ت 

�الئتماين  للت�سنيف  ب��ورز 

�ملتحدة  �ل��والي��ات  ت�سنيف 

عند )+AA(، ورفعت نظرتها 

من  م�ستقر  �إىل  �مل�ستقبلية 

�ل�سدمات  لتخفيف  �سالب، 

�ملالية و�القت�سادية.

صدارة
على  زي��ادة  �ل�سني  ت�سدرت 

�نبعاثات  يف  �لعامل  م�ستوى 

غ���از ث���اين �أك�����س��ي��د �ل��ك��رب��ون 

عام  قيا�سي  رقم  �إىل  و�سلت 

2012، مقابل خف�ض من جانب 
�لواليات �ملتحدة و�أوروبا.

نمو
ق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة �ل��ت��ع��اون 

�إن  و�لتنمية  �الق��ت�����س��ادي 

�ملتقدمة  �القت�ساد�ت  من��و 

حاليا  يكت�سب  �لرئي�سية 

�القت�سادي  �لنمو  من  زخما 

بالواليات �ملتحدة و�ليابان. 

يف  ز�د  �ل�سهري  موؤ�رشها  �أن 

�أبريل/ني�سان. 

صعود
�قت�سادها  �إن  �ليابان  قالت 

  4.1 قدره  �سنوي  مبعدل  منا 

�لعام  من  �الأول  �لربع  يف   %
�حلايل، بعد تعديل �لتقدير�ت 

�إىل  ت�سري  كانت  �لتي  �الأولية 

�نكما�سه مبعدل 3.5  %.

اتهام
�تهمت وكالة حكومية هندية 

�إعمار  ب��ني  م�سرتكة  �رشكة 

اقت�صاد دولي
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 »النقد« 
يقر بإخفاقات في إنقاذ اليونان

�أقر �سندوق �لنقد �لدويل بح�سول �إخفاقات كبرية يف خطة 

�الإنقاذ �الأوىل لليونان و�لتي تلتها خطة ثانية �أدت �إىل تباطوؤ 

�القت�ساد ب�سكل كبري يف �لبالد.

�رشكائه  �إىل  �للوم  من  �الأكرب  �لق�سم  وجه  �ل�سندوق  �أن  �إال 

م�ستعدين  يكونو�  مل  �نهم  �عترب  �ذ  و�الأوروبيني  �ليونانيني 

�إعادة هيكلة  �لتي تطرحها مثل  �ل�سعبة  لالزمة وللخيار�ت 

�ف�سل  جناح  �إىل  توؤدي  �ن  ميكن  كان  و�لتي  للديون  �ساملة 

خلطة �الإنقاذ �الأوىل.. وقال �سندوق �لنقد �لدويل يف مر�جعة 

ت�سديد  على  �ليونان  قدرة  تقدير  يف  �خطاأ  �نه   2010 خلطة 

و�جه  �نه  و�أ�ساف  هيكلية..  �إ�سالحات  تطبيق  وعلى  دينها 

و�مل�رشف  �الأوروبية  �ملفو�سية  مع  �لتن�سيق  يف  �سعوبات 

خطة  �إقر�ر  عند  �لرتويكا  يف  �رشيكيه  �الأوروبي  �ملركزي 

كانا  و�نهما  يورو  مليار�ت   110 قيمتها  �لبالغة  �الإنقاذ 

�الأوروبية كانت  �إىل �خلربة. و�أ�ساف �ن �ملفو�سية  يفتقر�ن 

يف  �لو�سع  على  منها  �الأوروبية  �ل�سوؤون  على  تركيز�  �كرث 

�ليونان وحدها.

وتابع �ل�سندوق �ن »خربة �ل�سندوق يف �إعد�د بر�مج �الإنقاذ 

وقدرته على �لتحرك ب�رشعة الإعد�د تو�سيات ل�سيا�سة �لتطبيق 

هي مهار�ت تفتقد �ليها �ملوؤ�س�سات �الأوروبية«.

خالف  »على  �نها  �الأوروبية  �ملفو�سية  �أعلنت  جهتها،  من 

من  تقريره  يف  نقاط  عدة  حول  �لنقد«  �سندوق  مع  �أ�سا�سي 

ربيع  يف  بد�أت  �لتي  �ليوناين  �لدين  هيكلة  �إعادة  �ن  بينها 

2012 كان يجب �ن تتم منذ 2010.
منطقة  زعزعة  �إىل  �سيوؤدي  كان  ذلك  �ن  �ملفو�سية  وتعترب 

�ليورو بكاملها.. وتابع �وكونور �ن تقرير �سندوق �لنقد »ال 

ياأخذ يف �العتبار �لعالقات �لوثيقة بني دول منطقة �ليورو«، 

مذكر� بان �أزمة �ليونان »كانت و�سعا �سعبا وال �سابق له«.

ويف �ليونان �علن وزير �ملالية ياني�ض �ستورنار��ض »�نه �مر 

�إيجابي �ن نتعلم من �أخطائنا«، دون �ن يكون ت�رشيحه تعليقا 

�ستورنار��ض يف  و�أ�ساف  �لدويل.  �لنقد  ر�سميا على �سندوق 

مقابلة مع �سحيفة »تانيا« �نه �أدىل باأقو�ل م�سابهة للجهات 

رئي�سا  كان  عندما  �أيام  ثالثة  قبل  لليونان  �لد�ئنة  �لدولية 

الحد مر�كز �الأبحاث �ل�سيا�سية يف �ليونان. وقال »لقد �سبق 

وقلت لهم ذلك«.

�الإمار�تية و�رشكة �أم دجي �إف 

�لهندية بخرق قو�عد �ل�رشف 

�الأجنبي يف ��ستثمار�ت بقيمة 

1.5 مليار دوالر. 

تراجع
ت���ر�ج���ع���ت ح�����س��ة ���رشك��ة 

�إلكرتونيك�ض  �سام�سونغ 

�ل�����ك�����وري�����ة �جل���ن���وب���ي���ة 

�ل�سوق  م��ن  ل��الإل��ك��رتون��ي��ات 

�ملو�سالت  الأ�سباه  �لعاملية 

�لعام  من  �الأول  �لربع  خالل 

�حلايل مقارنة بالربع �الأخري 

من �لعام �ملا�سي.

شراء
لوفتهانز�  ���رشك��ة  ك�سفت 

مرحلة  يف  �إن��ه��ا  �الأمل��ان��ي��ة 

مع  �ملفاو�سات  من  متقدمة 

نحو  ل�رش�ء  وبوينغ  �أيربا�ض 

ط��ر�زي  من  طائرة  خ�سمني 

بوينغ 777 و787.

أرباح
للنقل  �ل���دويل  �الحت���اد  �أك���د 

�جل��وي )�إي��ات��ا( �ل��ذي ي�سم 

240 �رشكة طري�ن، منو حركة 
�أ�سعار  وتر�جع  �جلوي  �لنقل 

�أن  ميكن  م��ا  وه��و  �ل��ط��اق��ة، 

�لطري�ن  �رشكات  �أرباح  يزيد 

�لتعايف  يف  �الآم���ال  وي��ع��زز 

�القت�سادي.

تباطؤ
تباطاأ منو مبيعات �ل�سيار�ت 

م��اي��و/�أي��ار  يف  �ل�سني  يف 

�إىل  ي�����س��ري  �مل��ا���س��ي، مم���ا 

�القت�ساد  منو  بطء  �نعكا�ض 

�ل�سيني على �سوق �ل�سيار�ت، 

�إىل  �ملبيعات  حيث هبط منو 

9  % �ل�سهر �ملا�سي.

محادثات
جت����ري ����رشك���ة ���س��ي��ف��رون 

لبيع  م��ت��ق��دم��ة  حم���ادث���ات 

عمليات  ب��ق��ط��اع  �أ���س��ول��ه��ا 

�لتكرير  )�أن�����س��ط��ة  �مل�����س��ب 

و�لت�سويق وتوزيع �ملنتجات( 

يف م�رش وباك�ستان، وقد تدر 

�ملحتملة  �ملبيعات  عليها 

نحو 300 مليون دوالر.

تهرب
ن��ف��ى �ل��رئ��ي�����ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

تيم  �الإلكرتونية  �آبل  ل�رشكة 

ل�رشكته  �ملوجهة  �لتهم  كوك 

مببالغ  �ل�رشيبي  بالتهرب 

�ل���دوالر�ت،  مبليار�ت  تقدر 

وذلك عند مثوله �أمام �للجنة 

يف جمل�ض �ل�سيوخ  �الأمريكي.

عودة
�الإلكرتونيات  �رشكة  متكنت 

�سوين  �لعمالقة  �ليابانية 

لتحقيق  �ل��ع��ودة  م��ن  ك��ورب 

منذ  �الأوىل  للمرة  �الأرب����اح 

يف  وذل���ك  ���س��ن��و�ت،  خم�ض 

�لعام �ملايل �لياباين �ملنتهي 

يف 31 مار�ض/�آذ�ر �ملا�سي.

رفع
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �سمحت 

با�ستئناف  ع��ر�ق��ي  ل��ب��ن��ك 

�لنظام �ملايل  �لتعامالت مع 

�لبنك  �أظهر  �أن  �الأمريكي بعد 

�إي��ر�ن يف  ي�ساعد  �أن��ه مل يعد 

�لتهرب من عقوبات مالية.

مخالفة
تهمت �سلطات �لرقابة �ملالية 

يف �لواليات �ملتحدة بنك جي 

بي مورغان -�أكرب �مل�سارف 

�ال���س��ت��ث��م��اري��ة- ب��ارت��ك��اب 

جم��م��وع��ة م��ن �مل��خ��ال��ف��ات 

لزيادة  �لتالعب  ذلك  يف  مبا 

�أرباحه يف �سوق �لطاقة.

موافقة
و�ف��ق��ت م�����رش وت��رك��ي��ا على 

�ق�����رت�ح ت��ق��دم��ت ب���ه �إي����ر�ن 

للدول �ملنتجة  الإن�ساء منظمة 

غر�ر  على  للبرتوكيمياويات 

للنفط  �مل�سدرة  �لدول  منظمة 

)�أوبك(.
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معار�ص وموؤتمرات

مؤتمر أو جي بي لبنان
حبتور  بريوت  هيلتون  فندق  يف  يقام 

غر�ند 

من تنظيم �رشكة �أي �أف بي غروب

من 24 �إىل 25 �أيلول 2013

معرض بيروت للفن
يقام يف بيال 

من تنظيم �رشكة �سيدر�لي�ض

من 19 �إىل 22 �أيلول 2013

مؤتمر صنع في لبنان
يقام يف بيال 

من تنظيم �رشكة بروموفري

من 3 �إىل 6 ت�رشين �أول 2013

معرض ومؤتمر البني التحتية 
في لبنان

حبتور  بريوت  هيلتون  فندق  يف  يقام 

غر�ند 

من تنظيم �رشكة بالنرز �آند بارترنز

من 10 �إىل 11 ت�رشين �الأول 2013

معرض دريـم
يقام يف بيال

 من تنظيم �رشكة بروموفري

من 16 �إىل 19 ت�رشين �الأول 2013

معرض إن شايب
يقام يف بيال

 من تنظيم �رشكة �أي �سكوير

من 24 �إىل 28 ت�رشين �الأول 2013

معرض آي تكـس 
يقام يف بيال

 من تنظيم �رشكة بروموفري

من 7 �إىل 10 ت�رشين �لثاين 2013

معرض بيروت لألعراس
حبتور  بريوت  هيلتون  فندق  يف  يقام 

غر�ند 

من تنظيم �رشكة بروموتيم

من 21 �إىل 23 ت�رشين �لثاين 2013

معرض السيارات
�رشكة  تنظيم  من  بيال  يف  يقام 

بروموفري

كانون   32 �إىل  �لثاين  ت�رشين   21 من 

�الأول 2013

معارض ومؤتمرات في العالم

عقارات وبناء
قو�نغت�سو، �ل�سني

للبناء  متخ�س�ض  دويل  معر�ض 

و�لت�سميم

ملعار�ض  �ل�سني  �رشكة  تنظيم  من 

�لتجارة �لدولية

من 8 �إىل 11 متوز 2013

اإللكترونيات واألضاءة
�سنغهاي، �ل�سني

لالأجهزة  متخ�س�ض  دويل  معر�ض 

�الإلكرتونية و�الإ�ساءة 

�ملحدودة  �سنغهاي  �رشكة  تنظيم  من 

للمعار�ض �لدولية

من 10 �إىل 13 متوز 2013

أزيـاء ومستحضرات تجميل
بر�سلونة، �أ�سبانيا

معر�ض خم�س�ض مل�سممي �أزياء

من تنظيم �رشكة �أزياء بر�سلونة 080

من 8 �إىل 12 متوز 2013

 صنـــــاعة
هذ�  للمعار�ض  ريد  �رشكة  تنظم 

�لدويل  �سنعهاي  مركز  يف  �ملعر�ض 

�جلديد للمعار�ض خالل �لفرتة �ملمتدة 

 .2013 متوز  من  �لر�بع  �إىل  �لثاين  من 

ي�ستقطب �ملعر�ض �أكرث من 450 �رشكة 

�رشكات  بينها  دولة،   30 من  عار�سة 

و�ملنتجات  �الولية  باملو�د  �لتزويد 

معد�ت  �إىل  باال�سافة  �مل�سنعة، 

يف  و�الإنتاج  �لت�سنيع  و�أك�س�سور�ت 

�ملعر�ض  ي�سكل  �الملنيوم،  قطاع 

حتت  �لعار�سيني  جتمع  �لتقاء  نقطة 

�سقف و�حد مع �أكرث من 15 �ألف خبري 

�أنحاء  يتو�فدون من  ومندوب مبيعات 

�ل�سني وباقي �الأ�سو�ق �الآ�سيوية�لكربى 

وغريها من �الأ�سو�ق �لعاملية �لنا�سئة. 

طاقة وبيئة
بيجينج، �ل�سني

�لبديلة  للطاقة  خم�س�ض  معر�ض 

و�لتكنولوجية �لبيئية من تنظيم �رشكة 

للمعار�ض  �أت�ض  �أم بي  كويلنم�سي جي 

من 3 �إىل 5 متوز 2013

السلع الصناعية واآلالت
�سنغهاي، �ل�سني

معر�ض خم�س�ض لالآالت و�ملعد�ت 

�ملحدودة  بو  �إي�ست  �رشكة  تنظيم  من 

للمعار�ض من 2 �إىل 5 متوز 2013

تكنولوجيا واتصاالت
دبي، �المار�ت

موؤمتر خم�س�ض الأحدث �الأفكار ونتائج 

�لتحكم  �أجهزة  خمتلف  حول  �لبحوث 

و�الإلكرتونيات  �الت�ساالت  ونظم 

وهند�سة �لطاقة 

من تنظيم �رشكة �أي دي �إي �أ�ض

 من 11 �إىل 12 متوز 2013

تكنولوجيا واتصاالت
طوكيو، �ليابان

معر�ض خم�س�ض لتقنية �أنظمة و�أجهزة 

�لكومبيوتر من تنظيم �رشكة جي �أم �آي

من 17 �إىل 19 متوز 2013 

منسوجات 
فلورن�سا، �إيطاليا

معر�ض ل�سناعة �ملن�سوجات ومعد�تها

من تنظيم �رشكة بيتي �إماجني

من 3 �إىل 5 متوز 2013 

باريس، فرنسا
�ملالب�ض  ل�سناعة  خم�س�ض  معر�ض 

و�خلدمات و�الأزياء و�الأك�س�سو�ر�ت

من تنظيم �رشكة يوروفيت

من 7 �إىل 9 متوز 2013 

  مؤتمرات ومعارض مقبلة 

Assinaa130.indd   154 7/11/13   1:24 PM



Assinaa130.indd   155 7/11/13   1:24 PM



العدد 130 تموز 2013 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L156

فر�ص عمل

 مواد غذائية

  P.D.Romanis & Sons
ت�سدي��ر  ترغ��ب يف  �رشك��ة �رشيالنكي��ة 

و�لفاكه��ة  �ملجف��ف  و�لليم��ون  �لكم��ون 

�إىل  �لهن��د  وج��وز  �ملجفف��ة  �ال�ستو�ئي��ة 

وكالء  ع��ن  وتبح��ث  �للبناني��ة،  �ل�س��وق 

ني.
ّ
وم�ستوردين حملي

Wimal Devasiriratne :لالت�سال

هاتف: 0094112473048  

0094112324453
فاك�ض: 0094112388205

 pdroms@sltnet.lk :بريد �إلكرتوين

 موقع �إلكرتوين:

 www.pdrexporters.com

 Rizhao Hengxin Industry 
& Trase Corp.

ر �حلبوب و�ملك�رش�ت 
ّ
�رشكة �سيّنية ت�سد

���رشكاء  ع��ن  تبح��ث  و�لث��وم،  و�لتف��اح 

لبنانيني �أو موّزعني يف �ل�سوق �للبنانية.

Ted Wang :لالت�سال

 Rizhao hengxin Industry & Trase
  .Corp

خلوي: 00866332216775

فاك�ض: 00866338391358

 بريد �إلكرتوين:

jerry_wang@cnsuncorp.com 

 www.cnsuncorp.com:موقع �إلكرتوين

 Alicante Exporta/Fimesco
  Consulting

�رشك��ة �إ�سباني��ة ترغ��ب يف ت�سدير جملة 

منتجات متخ�س�س��ة منها �لنبيذ و�لنبيذ 

�خل��ايل م��ن �لكح��ول و�ملربي��ات و�ل��نب 

و�ل�سوكوال و�لتو�بل وزيت �لزيتون وزيت 

دو�ر �ل�سم�ض �إىل �ل�سوق �للبنانية.

لالت�سال:

هاتف: 0094112473048 

0094112324453
 بريد �إلكرتوين:

 alicanteexporta@gmail.com 

Costa Brava
ر �للحوم �إىل �أكرث من 

ّ
�رشكة �إ�سبانية ت�سد

ثالثني دولة، تبح��ث يف �ل�سوق �للبنانية 

عن عمالء ملنتجاتها.

Ernest Xargayo :لالت�سال 

Export Area Manager
خلوي: 0034638718764

 موقع �إلكرتوين:

 www.fcostabrava.com

 Instituto Nacional de la
Leche

يعم��ل يف �الأوروغ��و�ي نح��و35 م�سنع��ًا 

الإنتاج �الألبان وم�ستقات �حلليب �الأخرى 

عل��ى �أنو�عها ت�ستق��ي مو�دها �الأولية من 

مائة مزرعة �أبقار، وتوؤمن حاجات �لبالد 

وت�س��در �لباق��ي �إىل �الأ�س��و�ق �خلارجية. 

ي�سغ��ل �لقط��اع 20 �ألف عام��ل، بعائد�ت 

�سنوي��ًا.  دوالر  ملي��ون   700 ت�س��اوي 

للمهتمني بالتعاون.

لالت�سال:

Instituto nacional de la Leche
 secretaria@inale.org :بريد �إلكرتوين

صنــاعة 

 Elmacilar Ltd.
جمي��ع  نت��ج 

ٌ
ي ترك��ي  م�سن��ع 

�أك�س�سو�ر�توقط��ع متط��ور�ت و�حلاويات 

و�لثالج��ات. ويبحث عن �رشكات حملية 

تعمل يف ه��ذ� �ملجال، وتب��دي �أهتمامًا 

بهذه �ملنتجات بالذ�ت.

لالت�سال:

�أحمد غوكبريك مري�سانوغلو

.Elmacilar Ltd
هاتف:00903822662183 

فاك�ض:00903822662187

خلوي:00905492662186

 بريد �إلكرتوين:

 info@elmacilarotomotiv.com.tr 
 موقع �إلكرتوين:

 www.elmacilarotomotiv.com.tr

مختبرات نهـــال
منتج��ات  �سناع��ة  يف  ر�ئ��دة  �رشك��ة 

�لتجميل و�لعناية بال�سعر و�لب�رشة، تقدم 

ت�سكيل��ة تزيد عن 300 �سنف من �ل�سامبو 

و�لكرميات و�لعطور ذ�ت �جلودة �لعالية.  

�ل�رشكة �ساحبة �خلربة تزيد على ثالثني 

  شركات فرص األعمال 
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�سن��ة يف جم��ال �لتجميل، وه��ي حا�سلة 

على �سهادة �الأي��زو 9001 )�إ�سد�ر 2008( 

و�سه��ادة �ملم��ار�ت �ل�سناعي��ة �جلي��دة. 

تبح��ث ع��ن وكالء ح�رشي��ني ملنتجاتها 

يف بلد�ن.

لالت�سال: �أحمد غوكبريك مري�سانوغلو

.Elmacilar Ltd
هاتف:00903822662183 

فاك�ض:00903822662187

خلوي:00905492662186

 بريد �إلكرتوين:

 info@elmacilarotomotiv.com.tr 
 موقع �إلكرتوين:

 www.elmacilarotomotiv.com.tr

Rockeater Tools
�الآز�مي��ل  ت�سن��ع  �إ�سكتلندي��ة  �رشك��ة 

�ملعدنية �مل�ستخدمة يف روؤو�ض �حلفار�ت 

�ملخ�س�سة لعمليات �لبناء و�لهدم وور�ض 

�لك�س��ار�ت و�ملناج��م، تبحث ع��ن وكالء 

وم�ستوردين يف لبنان .

لالت�سال:

Stuart Meechan
Caldervale Group

Dunrobin Road، Airdrie، ML6 8LS
هاتف:00441236763388 

فاك�ض:00441236765259

 بريد �إلكرتوين:

  stuart.mreechan@rockeater.co.uk 

 www.rockeater.co.uk:موقع �إلكرتوين

Fareast Group
�أحذي��ة جلدي��ة  ت�سن��ع  �سيني��ة  �رشك��ة 

ن�سائي��ة بت�سامي��م خمتلف��ة، �إىل جان��ب 

حقائ��ب و�أحزمة جلدية ل��كل �ملنا�سبات، 

تبح��ث عن ت�سدير منتجاته��ا �إىل �ل�سوق 

�للبنانية.

لالت�سال: Goerge Zhang - �ملدير �لعام،

Min Wang - �لرئي�ض �لعام
هاتف: 00862062151231 

مبا�رش: 00862062151531

خلوي: 008613501585948 

فاك�ض: 00862032050466 

 بريد �إلكرتوين:

  sales8@fareastleather.com 

 موقع �إلكرتوين:

 www.fareastshose.com  

 rd floor، sanyuanli،  23 �لعن��و�ن: 

268-Metroplois Square، no. 266
 Sanyuanli Avenue، Baiyun،

GuangZhou، China

Cabena 
Cabinas De Benavente, Lda

�ملظ��الت  ت�سن��ع  برتغالي��ة  �رشك��ة 

�لط��رق  �إعالن��ات  ولوح��ات  �ملعدني��ة 

و�ملقاع��د �خلا�س��ة باملر�ف��ق �لعام��ة 

و�للوحات �لكهربائي��ة، وتوؤثث مالعب 

�الأطف��ال، تبح��ث عن ���رشكاء لبنانيني 

ة.
ّ
لتوزيع منتجاتها يف �ل�سوق �ملحلي

مدي��ر   -  José Coimeiro لالت�س��ال: 

�لت�سدير

هاتف: 00351263519310 

خلوي: 00351917288300  

فاك�ض: 00351263519319   

 بريد �إلكرتوين:

   jose.coimeeiro@cabena.pt 
  www.cabena.pt  :موقع �إلكرتوين

استيراد و تصدير

شركة بيــكو للتصدير وشــركاه
تعل��ن �رشك��ة بيك��و للت�سدير ع��ن تقدمي 

خدماته��ا  لل�سناع��ات �للبنانية، وتوفري 

�ملنتج��ات �ل�سناعي��ة له��ا م��ن م�سامري 

�الإنت��اج  خط��وط  �إىل  و�س��واًل  �الآالت 

�لكاملة.

لالت�سال:

 بريد �إلكرتوين:

machineworld@machinexpo.biz 

 Dubai Export Development
Corp.

جم��ال  يف  متخ�س�س��ة  �أمريكي��ة  �رشك��ة 

�لتج��ارة مقرها دب��ي، تهت��م باإ�ستري�د كل 

�أن��و�ع �ل�سل��ع �ىل �المار�ت مث��ل جتهيز�ت 

و�الأدو�ت  و�الإلكرتوني��ات  �الت�س��االت 

ترغ��ب  كم��ا  و�لريا�سي��ة،  �لكهربائي��ة 

بت�سدير منتج��ات �لنفط �خلام و�ملنتجات 

�لنفطية و�ملو�د �الولية �إنطالقًا من ��إمارة، 

تبحث عن ���رشكاء وم�سدرين وم�ستوردين 

وم�سنعني حمليني مثلما تبدي �أ�ستعد�دها 

لتكون مبثابة وكيل الأعمالهم ومنتجاتهم .

Sally Klusaritz:لالت�سال

تلفاك�ض: 00971655627174/6 

 بريد �إلكرتوين:

  trade_point_detroit@yahoo.com 

 بريد �إلكرتوين:

  sallyklusaritz@yahoo.com 

Crescent_Tower، Buheirah- :لعنو�ن�

Corniche Sharjah، uAE

أدوية ولوازم طبية
.Markss Hlc Ltd

�رشكة �رشيالنكية توّد �إ�ستري�د �أدوية ولو�زم 

دي��ن يف 
ّ
ي��ة، تبح��ث ع��ن مور

ّ
ومع��ّد�ت طب

�الأ�سو�ق �لعاملية، بينها �ل�سوق �للبنانية.

Maithri Bandaranaike:لالت�سال

هاتف :  0094115338593 

فاك�ض: 0094115338538    

hr@markss.lk :بريد �إلكرتوين

 موقع �إلكرتوين:
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  www.marksshealthcare.lk  

N. Irfan Enterprises
ر�الآدو�ت 

ّ
�رشك��ة باك�ستانية ت�سنع وت�سد

و�أدو�ت جر�ح��ة  �جلر�حي��ة و�لتجميلي��ة 

وكالءو���رشكاء  ع��ن  تبح��ث  �الأ�سن��ان، 

ني
ّ
لبناني

لالت�سال:

 بريد �إلكرتوين:

info@nie-surgicals.com 

 موقع �إلكرتوين:

  www.nie_surgicals.com  

 الصفا لألدوية 
والمستلزمات الطبية

�الأدوي��ة  جم��ال  يف  �ل�رشك��ة  تعم��ل 

ي��ة، ترغب يف ت�سدير 
ّ
و�مل�ستلزم��ات �لطب

منتجه��ا Copper T A380  ملن��ع �حلمل 

�إىل لبن��ان، و�إقام��ة عالق��ات جتارية مع 

�سة يف هذ� 
ّ

��ة �ملتخ�س
ّ
�ل���رشكات �للبناني

�ملجال. 

لالت�سال: حنان عز�م

هاتف :  0020222615620  

خلوي : 0020105070828    

 بريد �إلكرتوين:

hananazzam98@yahoo.com 

لالأدوي��ة  �ل�سف��ا  �رشك��ة  �لعن��و�ن: 

ية 
ّ
و�مل�ستلزمات �لطب

11 �سارع يو�سف عبا�ض – مدينة ن�رش

مناقصـــات

مناقصات عالمّية لحساب المالية 
المصرية

توؤكد وح��دة �ل�رش�كة م��ع �لقطاع �خلا�ض 

يف وز�رة �ملالي��ة �مل�رشي��ة عل��ى �إلز�مية 

تنفي��ذ جميع �مل�ساريع �خلا�سة باحلكومة 

ط��رح مناق�س��ات  م��ن خ��الل  �مل�رشي��ة 

عاملية، من دون �للجوء �إىل �الأمر �ملبا�رش، 

وذلك حر�سًا على توفري �لفر�سة �ملت�ساوية 

مناق�ساته��ا  لط��رح  �ل���رشكات،  جلمي��ع 

و�حل�سول على �أف�سل �لعرو�ض.

لالت�سال: �إمين علي عثمان

وزير مفو�ض جتاري

وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة �خلارجية

�إد�رة ترويج �الإ�ستثمار

هاتف :  0020223424055 

فاك�ض: 0020223421116    

info@ecs.gov.eg :بريد �إلكرتوين

 موقع �إلكرتوين:

   www.tamseel-ecs.gov.eg  

 خدمات عامة

 Venora International 
Projects Ltd.

�سة يف �إمد�د�ت 
ّ

�رشكة �رشيالنكية متخ�س

�لكهرب��اء و�الت�ساالت، تعر�ض خدماتها 

يف �ل�سوق �للبنانية.

لالت�سال:

Sagara Gunawardena
هاتف :  0094115528800 

فاك�ض: 0094115528811   

 موقع �إلكرتوين:

 www.venoragroup.com 

Simanta Exports Ltd.
�لبح��وث  توؤم��ن  �رشيالنكي��ة  �رشك��ة 

�لت�سويقي��ة �لالآزم��ة لت�سوي��ق �أي منت��ج، 

مهما كان نوعه. تتطلع �إىل فر�ض لدخول 

�ل�سوق �ملحلية.

لالت�سال:

Wimal Devasiriratne
هاتف:00994112324453 

 00994112473048
فاك�ض: 0094112388205   

pdroms@sltnet.lk :بريد �إلكرتوين

Selco Continental  
(Pvt) Ltd.

�سة يف تاأمني 
ّ

�رشكة �رشيالنكي��ة متخ�س

�ملو�رد �لب�رشية بكل �ملو��سفات �لعلمية 

و�ملهني��ة �لتي حتتاج �إليه��ا �سوق �لعمل 

�للبنانية.

P.S. Selvaratnam :لالت�سال

�ملدير �لعام 

هاتف: 0094114334777 

فاك�ض: 0094114016730   

mail@selcohr.com :بريد �إلكرتوين

 www.selcohr.com :موقع �إلكرتوين

تجهيزات رياضيـــة

Guangzhou Act Corp.
�رشك��ة �سيني��ة ت�سن��ع مقاع��د �ملالعب 

و�سباك �ملرمى وكامل جتهيز�ت �ملالعب 

�لريا�سية وتبحث عن وكالء وم�ستوردين 

لبنانيني.

Klarke Zhang :لالت�سال

هاتف :  0082203876000 

فاك�ض: 00822038796100    

   www.actcorp.cn  :موقع �إلكرتوين

فر�ص عمل
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