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الإفتتاحية

نحو نـهـضـة صـنـاعية
مع بدء العد التنفيذي لت�شكيل احلكومة اللبنانية ،برئا�سة الرئي�س �سعد احلريري� ،سيعترب القطاع ال�صناعي من القطاعات
احليوية املهمة على طاولة جمل�س الوزراء يف ال�سيا�سة االقت�صادية املقبلة ،وهو م�صدر اقت�صادي كبري ،وال تقل اهمية
القطاع ال�صناعي اللبناين عن �أهمية القطاعات ال�صناعية للدول � ،إذا �ساعدناه يف النهو�ض .ويعترب هذا القطاع الركيزة
اال�سا�سية لبناء اقت�صاد معافى وقوي لتبنيه اجتاه ًا ثابت ًا وغري متذبذب ب�شكل كبري ،كما هو احلال يف االقت�صادات املجاورة.
و�شهد القطاع ال�صناعي بقطاعيه العام واخلا�ص تدهورا وا�ضحا منذ بدء الأزمة ال�سورية عام ( ،)2011وي�أتي هذا التدهور
كنتيجة طبيعية لعدم وجود ر�ؤية اقت�صادية وا�ضحة تتبنى واقع الدولة اللبنانية ،وعدم دعم القطاع ال�صناعي واهماله ،رغم
اجلهود احلثيثة والكبرية التي قام بها وزراء ال�صناعة ،و�آخرهم الوزير ح�سني احلاج ح�سن.
وبغياب خطة حكومية اقت�صادية ـ �صناعية �شاملة ،جعل البلد م�ستهلك ًا وغري منتج ي�ستورد اب�سط ال�سلع من اخلارج االمر الذي
كان له ت�أثري كبري على واقع االقت�صاد اللبناين مما يغري يف البنية ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية للبلد والت�أثري االمني
نتيجة لزيادة اعداد البطالة ،واذا ما اردنا نه�ضة وطنية علينا ان ننه�ض بواقع ال�صناعة املحلية بقطاعيها العام واخلا�ص.
وللخروج من عدم ا�ستقرار االقت�صاد ،البد من ر�سم �سيا�سة اقت�صادية تندرج �ضمن اولويات احلكومة احلريرية املقبلة،
كاعادة كت�أهيل القطاع ال�صناعي العام ،ودعم القطاع ال�صناعي اخلا�ص والنهو�ض به ،ولذلك البد من القول انه ال نه�ضة
اقت�صادية دون �صناعة وطنية ،ولكن ذلك يحتاج بان تقوم احلكومة اجلديدة يف العمل بالقوانني واالنظمة التي من �ش�أنها
ان تكون ركيزة حلفظ وحماية وت�سويق ال�سلع املنتجة ،وذلك من خالل العمل بالتعرفة اجلمركية و�ضبط احلدود من تدفق
ال�سلع الرديئة من البلدان االخرى وفر�ض ال�رضائب على امل�ستورد واملهم ايجاد ا�سواق لت�رصيف املنتج باجبار الوزارات
وامل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية وحتى القطاعات ال�سياحية كالفنادق على �رشاء املنتوج املحلي.
من املمكن اعادة ال�صناعة الوطنية وت�أهيلها مببالغ �ضئيلة ،وبالتايل �سوف تكون رافداً اقت�صادي ًا قوي ًا مليزانية الدولة.
وكذلك ال ين�سى دور القطاع اخلا�ص يف رفد االقت�صاد الوطني وت�شغيل االيدي العاملة وحتريك عجلة االنتاج ،كل ذلك ال
يتحقق اال باال�رساع بت�شكيل احلكومة وت�أمني اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني يف بلد حماط بهزات �أمنية متنقلة ،من العراق
و�إىل �سوريا والأردن.
لقد �أعلنها وزير االقت�صاد والتجارة يف حكومة ت�رصيف الأعمال رائد خوري ب�رصاحة« :م�سار التغيري بهيكلية اقت�صادنا
وحتويله من اقت�صاد ريعي �إىل اقت�صاد منتج بد�أ ،وهناك ملفات لـ� 25سلعة ميكن �أن تتخذ بحقها �إجراءات حلمايتها» ،كا�شف ًا
�أنه �سيتم خالل �شهرين �سيتم «عر�ض اخلطة االقت�صادية التي تعدها ماكينزي لتحدد على �أ�سا�سها القطاعات املنتجة والتي
لديها قيمة تف�ضيلية للبنان �ستمكنه من املناف�سة».
واالهمية بهذا الك�شف للوزير خوري �أنه جاء يف م�ؤمتر �صحايف عقده يف جمعية ال�صناعيني للت�أكيد �إىل � ّأن جمل�س الوزراء

اتخذ قراراً يهدف �إىل حماية الإنتاج الوطني .وت�ضمن القرار �إجراءات �ضد الواردات من تركيا ،خ�صو�صاً وان العالقات
التجارية اللبنانية ـ الرتكية �شهدت اختال ًال كبرياً يف امليزان التجاري.
3
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الحدث
قمة «جوهانسبرغ»
تشدد على أهمية اقتصاد عالمي مفتوح

«بريكس» ..رسائل عديدة
وتحديات غير مسبوقة
بقلم فارس سعد

�شكلت القمة الـ 10لدول «بريك�س» التي عقدت يف جوهان�سربغ (
و  27متوز /يوليو) ،مب�شاركة قادة رو�سيا وال�صني والهند والربازيل
وجنوب �إفريقيا ،حلظة حت ّول مه ّمة ملناق�شة قواعد اللعبة يف
االقت�صاد الرقمي العاملي ،يف ع�رص الثورة ال�صناعية الرابعة� ،آخذاً
بالإعتبار �أن هذا املنتدى اليوبيلي يعقد يف �إفريقيا ،ما ي�سمح
بتدعيم الدور اجليو�سيا�سي اجلاد للمجموعة ،وما يعني �أن االجتاه
الأفريقي هو من بني الأولويات ،التي مت تثبيتها يف الن�سخة املح ّدثة
من مفهوم ال�سيا�سة اخلارجية لهذه الدول ،وهو الذي �أكد عليه وزير
اخلارجية الرو�سي� ،سريغي الفروف ،بالقول «�أن جمموعة بريك�س
تو�سع نطاقها العاملي لت�شكيل الدائرة اخلارجية للذين ي�شاطرونها
الأفكار» ،م�شريا �إىل «وجود �إمكانات جيدة من �أجل �أن تكون من�صة
فريدة لعمليات التكامل».
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����ش���ددت دول «ب��ري��ك�����س» يف �إع�ل�ان
جوهان�سربغ ال�صادر عن ختام قمتها
يف جنوب �إفريقيا على ال��دور املركزي
ملنظمة التجارة العاملية داعية اجلميع
للإلتزام بقواعدها .وج��اء يف الإع�لان
امل�شرتك الذي وافق عليه زعماء رو�سيا
وال�����ص�ين وال��ه��ن��د وال�ب�رازي���ل وج��ن��وب
�إفريقيا« :نعرتف ب�أن منظومة التجارة
املتعددة الأط��راف تواجه حتديات غري
م�سبوقة .ون�شدد على �أهمية اقت�صاد
عاملي مفتوح» .ودعت �إىل التخلي عن
ال�سيا�سات الأحادية اجلانب واحلمائية
االقت�صادية يف التجارة العاملية.
من الوا�ضح �أن دول «بريك�س» تلعب دوراً
مهم ًا ومتعاظم ًا على ال�ساحة الدولية،
وذلك ب�سبب نفوذها املتزايد على �صعيد
الناجت االقت�صادي ،والتعاون التجاري،
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وال�سيا�سة ال��دول��ي��ة ،ورمب��ا م��ا يحدث
يف عامل اليوم ي�شري �إىل �أن هذه الدول،
�إذا تكاملت يف اقت�صادياتها ووحدت
�إراداتها ومواقفها ف�إنها ت ّتجه �إىل حتقيق
�أكرب قوة اقت�صادية ذاتية عاملي ًا لأنها
تعادل قرابة ن�صف التعداد ال�سكاين يف
العامل و�أكرث من  30%من �إجمايل الناجت
املحلي العاملي.
واليوم يعي�ش النظام العاملي احلايل
تتميز بالفو�ضى
م��رح��ل��ة �إن��ت��ق��ال��ي��ة
ّ
ال�سيا�سية والإق��ت�����ص��ادي��ة ،وحت���اول
دول «ب��ري��ك�����س» �إر���س��اء ق��واع��د نظام
عاملي جديد بعيداً عن �إيقاع الالعبني
التقليديني الذين �أر�سوا النظام ال�سائد
ال���ذي ك��ر���س هيمنة ال��ق��وى الغربية
و�سبب �إغراق الإقت�صاد العاملي
الكربىّ ،
و�أدى �إىل تو�سيع الفجوة بني الأغنياء
4

والفقراء ،ويف هذا الإطار ترى دول يف
�آ�سيا وافريقيا �أن «بريك�س» قادرة على
لعب دور فاعل وم�ؤثر يف توحيد هذه
اجلهود ،لأن تعاون هذه ال��دول حالي ًا
من �ش�أنه دفع عملية التنمية امل�شرتكة
لالقت�صاديات العاملية النا�شئة والبلدان
ال��ن��ام��ي��ة ،كما حت���اول ج��اه��دة تعزيز
الإ�صالحات يف البنك العاملي و�صندوق
النقد الدويل� ،إ�ضافة �إىل تنامي دورها
امل���ؤث��ر يف ال�ساحة ال��دول��ي��ة �سيا�سي ًا
واقت�صادي ًا ،وحل النزاعات بني الدول
ع��ن طريق احل��ل ال�سلمي ومب��ع��زل عن
ال����صراع العربي ال�صهيوين ال��ذي هو
��صراع وج��ود ال ح��دود ،ودور �أك�بر يف
تنمية اقت�صاديات الدول النامية التي
تعاين من م�شكالت اقت�صادية و�إ�رضابات
داخلية ،لأن الهدف الأ�سا�سي لهذه الدول

هو �إر�ساء الأمن واال�ستقرار العاملي من
خ�لال �إق��ام��ة ع�لاق��ات دول��ي��ة متوازنة
والتم�سك باملواثيق الدولية القائمة
على احرتام �سيادة ووحدة الدول وحق
ال�شعوب يف تقرير م�صريها.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر� ،أن مو�ضوع التجارة
الدولية ،و�رضورة احلفاظ على التعددية
فيها ،وااللتزام بقواعد منظمة التجارة
ال��ع��امل��ي��ة ،ك��ان��ت م��ن ب�ين املوا�ضيع
الرئي�سية التي ناق�شها زع��م��اء خالل
القمة ،وخا�صة على خلفية الر�سوم
التجارية الأم�يرك��ي��ة على ال�صادرات
من خمتلف ال��دول ،ومن بينها ال�صني
ورو���س��ي��ا ،وق��د ج���اءت دع���وة الرئي�س
ال�صيني �شي جني بينغ يف كلمة الإفتتاح
التعددية يف
بالدعوة �إىل
التم�سك مببادئ ّ
ّ
التجارة الدولية ،بالإ�ضافة �إىل قواعد

الأمم املتحدة و�أع��راف القانون الدويل.
ومن جانبه ،دعا رئي�س جنوب �إفريقيا
�سرييل رامافو�سا �إىل �إق��ام��ة �رشاكة
فعالة لدول «بريك�س» يف ظروف الثورة
ال�صناعية اجلديدة .و�شدد خالل اجلل�سة
على �أن���ه «يف املرحلة احلالية يجب
تركيز اجلهود على حتقيق �أكرب منو ممكن
واالزده���ار امل�شرتك يف ظ��روف الثورة
ال�صناعية الرابعة» .يف حني ر�أى الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني �أن التعاون بني
جمموعة «بريك�س» اكت�سب طابع ال�رشاكة
اال�سرتاتيجية احلقيقية.
هذه الر�ؤى املتكاملة لقادة الدول تك�شف
توجه املنظمة يف �سيا�ستها
عن �أهمية ّ
اخلارجية يف ال�سنوات القليلة املقبلة.
خرباء يرون يف قمة «بريك�س» نوعا من
الرد على قمم الناتو واالحتاد الأوروبي
5

وجمموعة «ال�سبعة الكبار» ،حيث ت�شكل
«بريك�س» من�صة بديلة للمن�صات الغربية
التقليدية وت�ساهم يف التوازن وا�ستقرار
العمليات ال�سيا�سية واالقت�صادية
العاملية.
كما ي�شري املح ّللون �إىل زيادة ت�أثري دول
«بريك�س» على العمليات االقت�صادية
العاملية يف الفرتة الأخرية ،مع �أن دول
املجموعة ال تزال بحاجة �إىل �أن تكون
ق���ادرة على مواجهة حت��دي��ات معينة.
وبح�سب الأ�ستاذ امل�ساعد يف �أكادميية
االقت�صاد وخ��دم��ة ال��دول��ة يف رو�سيا
�ألك�سندر �سافت�شينكو� ،إن «النموذج ال�سابق
للعوملة مات يف نف�س املكان الذي ولد
فيه� ،أي يف الواليات املتحدة ،ولكن ال
يقدم �أي بديل لها ،وما يحدث الآن ميكن
و�صفه ب�أنه حرب اجلميع �ضد اجلميع».
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الحدث

و�أ�شار �إىل �أن التجارة العاملية ت�شهد
تغيريات جذرية يف الوقت احلايل ،حيث
�أدى تطور االقت�صاد الرقمي �إىل عودة
بع�ض مراحل الإنتاج من الدول النامية
�إىل الدول الغربية املتطورة اقت�صاديا،
وه���ذا ي��وج��ه ��ضرب��ة �إىل بع�ض ال��دول
الأع�ضاء يف «بريك�س».
ويف هذه الظروف كان مهم ًا �أن يناق�ش
زعماء «بريك�س» ق�ضية «حروب الر�سوم
التجارية».
من جانبه ،قال مدير مركز الدرا�سات
وال��ت��وق��ع��ات اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة جلامعة
ال�صداقة بني ال�شعوب يف رو�سيا دميرتي
يغورت�شينكوف �إن���ه «ن��ظ��را للموجة
اجلديدة من التناق�ضات االقت�صادية
وال�سيا�سية يف العامل ،تعترب املن�صات
مثل «بريك�س» مهمة للغاية .وهي توفر
توازنا مع النموذج الغربي التقليدي،
وت�ساهم يف �إحالل اال�ستقرار يف العامل،
وتعر�ض على الغرب ر�ؤية بديلة للق�ضايا
الدولية ،يجب �أن ي�أخذها (الغرب) بعني
االعتبار».
ب��دوره ،اعترب الأ�ستاذ �سافت�شينكو �أن
التوقعات من قمة «بريك�س» يجب �أن
تختلف عن التوقعات من لقاءات الناتو
واالحتاد الأوروبي .وقال �إنه «باملقارنة
م��ع «بريك�س» يعترب الناتو واالحت��اد
الأوروب��ي من خم ّلفات املا�ضي ،ولذلك
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تضم مجموعة «بريكس» كال من روسيا والصين والبرازيل والهند
وجمهورية جنوب أفريقيا ،وتعتبر مجموعة «بريكس» صاحبة
أسرع نمو اقتصادي بالعالم ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها
 2.83مليار نسمة «ما يشكل  % 42من سكان العالم ،وتحتل
دول «بريكس»
 % 26م��ن مساحة األراض����ي ف��ي ال��ع��ال��م ،وه��ي تسهم بنحو
 % 22من إجمالي الناتج العالمي ،وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق
 4تريليونات دوالر.
يجب �أن تختلف توقعاتنا من هذه القمة
عما نراه خالل لقاءات االحتاد الأوروبي
والناتو .لكن ال��ق��رارات التي تتخذ يف
�إطار «بريك�س» ،ولو على م�ستوى تن�سيق
املواقف ،ال تقل ت�أثرياً على ما يحدث
يف العامل عما يحدث يف بروك�سل �أو �أي
مكان �آخر».
ختام ًا ...ت�ش ّكل جمموعة «بريك�س»
الإنطالقة الأوىل لتغيري الأمناط القدمية
يف ممار�سة ال�سيا�سة املالية العاملية
كونها �أ��سرع دول العامل منواً و�أق ّلها
ت���أ ّث��راً ب�أزمته ،وخلق الأم��ل يف رفع
م�ستويات الن�شاط االقت�صادي العاملي،
وبالتايل �إن �إجن��ازات هذه املجموعة
تعود بالنفع على ن�صف �سكان العامل،
6

فالتوافق الرو�سي  -ال�صيني اقت�صادي ًا،
و�إنفتاحه على دول �أخرى على �سبيل
امل��ث��ال ،جعل ال��ن��ظ��ام االقت�صادي
العاملي احلايل يعي�ش مرحلة انتقالية،
بحيث تعيد الـ»بريك�س» �إر�ساء قواعد
هذا النظام العاملي اجلديد بعيداً عن
ال��دول التي �أر�ست نظام ًا عاملي ًا غري
ع��ادل ،وال ي�سمح ب���أي دور ميكن �أن
ت�ضطلع به قوى �صاعدة غريها ،لذلك
يعتربالتوافق الرو�سي  -ال�صيني هو
توافق ال�رضورة ،ومتليه احلاجة �إىل
خلق نظرة جديدة �إىل العامل من �أجل
فهم م�صالح و�أم��ن كل دول��ة يف ظل
خلفية العوملة ،وبهدف حتقيق ال�سالم
يف العامل م�ستقبال.

تحقيق

االستثمار األجنبي
في لبنان بين المطرقة
والسندان !!
يحا�رص الرتاجع اقت�صاد لبنان من جوانبه كافة ،وتبقى العيون
م�سمرة على اال�ستثمارات الأجنبية التي ت�ؤدي دوراً فاع ًال يف
ّ
البلدان امل�ضيفة لناحية طرح فر�ص العمل وتعزيز النمو.
ال ميكن القول �إن اال�ستثمار الأجنبي يف لبنان يف �أح�سن حاالته
يف الوطن ال��ذي عاي�ش ف�ترات ذهبية يف العام  2009جعلته
حمط �أنظار امل�ستثمرين .لكنه جنح يف العام  2017بت�سجيل
ارتفاع هام�شي بلغ  % 0.7مقارنة مع العام  .2016ففي عام
 ،2017ارتفع حجم التدفقات اال�ستثمارية الأجنبية املبا�رشة
ال��واردة �إىل لبنان  30مليون دوالر مقارنة مع العام 2016
الذي �سجل حجم ا�ستثمارات بلغ  2.61ملياري دوالر ،يف حني
�سجلت اال�ستثمارات الواردة يف عام  2.63 ،2017ملياري دوالر.
و�شكلت ما ن�سبته  % 9.3من �إجمايل اال�ستثمارات الواردة �إىل
الدول العربية يف العام � ،2017أي ب�إرتفاع  % 8.1من �إجمايل
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش �إىل الدول العربية يف العام .2016
و�ش ّكلت �أي�ضا ن�سبة  % 10.3من �إجمايل التدفقات �إىل غرب
�آ�سيا ،و  % 0.4من تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش �إىل
االقت�صادات النا�شئة ،و % 0.2من اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش
العاملي يف العام .2017
كذلك �ش ّكلت تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة يف لبنان
ما يوازي  % 5.1من الناجت املحلي الإجمايل يف العام ،2017
�أي ب�إنخفا�ض ن�سبته  % 5.3من الناجت املحلي الإجمايل يف
العام  ،2016ومقارنة بذروة بلغت  % 15.5من الناجت املحلي
الإجمايل يف العام  .2005وهي ثالث �أعلى ن�سبة يف  العامل
العربي بعد جيبوتي ( % 8.1من الناجت املحلي) وموريتاني ا
( % 6.4من الناجت املحلي) ،كما جاءت ن�سبة التدفقات �إىل
الناجت املحلي الإجمايل الـ 28الأعلى بني ال��دول ذات ناجت
حملي �إجمايل يف العام  2017الذي يفوق الـ 10مليارات دوالر
وبا�ستثناء اجل ّنات ال�رضيبية.

عوامل مؤثرة

وي�شري اخلبري الإقت�صادي غازي وزين �إىل �أن «اال�ستثمارات
الأجنبية يف �أي بلد تت�أثر مبجموعة عوامل تتع ّلق بالو�ضعني
ال�سيا�سي والأمني� ،إ�ضافة �إىل جدوى اال�ستثمار التي ي�أخذها
امل�ستثمرون يف عني االعتبار قبل �ضخ ا�ستثماراتهم يف �أي بلد،
والتوقعات امل�ستقبلية االقت�صادية».
2006

ولفت �إىل �أن «الأو�ضاع ال�سيا�سية الداخلية وتراجع �أ�سعار النفط
يف منطقة اخلليج �أدت �إىل تراجع اال�ستثمار الأجنبي يف لبنان».
و�أو�ضح �أن «اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة يف لبنان بلغت يف
عام  4.9 ،2010مليارات دوالر ويف عام  2016تراجعت �إىل
 2.7مليارين دوالر� ،أي بن�سبة تقارب الـ  ،% 40نتيجة انعدام
اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني وان�سحاب امل�ستثمرين اخلليجيني
الذين كانت ترتكز ا�ستثماراتهم ب�شكل كبري يف قطاعي العقارات
وال�سياحة».

دول الشرق األوسط أو ًال

وبلغ اجمايل حجم اال�ستثمارات يف لبنان بني عامي  2013و
 1,547.1 ،2017مليون دوالر.
وعلى �صعيد الأقاليم امل�ستثمرة يف تلك الفرتة ،احتلت دول
ال�رشق الأو�سط املرتبة الأوىل جلهة الدول امل�ستثمرة وبلغت قيمة
اال�ستثمارات  1,086.8مليون دوالر و�شكلت ما ن�سبته % 70.2
من جممل حجم اال�ستثمارات.

تطور تدفقات االستثمارات األجنبية الواردة إلى لبنان بين عامي  2006و( 2017مليون دوالر)

3,132
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2007

3,376

2008

4,002
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2009

4,379

2010

3,708

2011

3,137

2012

3,111
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2013

2,661

2014

2,907

2015

2,353

2016

2,610

2017

2,628

 ،2008ما ي�ؤكد �أنه بلد واعد وحمبب بالن�سبة �إىل اال�ستثمارات
تتكبد �أي
الأجنبية وال �سيما �أن غالبية هذه اال�ستثمارات مل
ّ
خ�سائر يف لبنان بل حافظت على قيمتها و�سجلت �أرباح ًا».

القطاعات المستقطبة

وبلغ �إجمايل تكلفة امل�شاريع اال�ستثمارية بني عامي
و 2017يف لبنان 8,655.8 ،ماليني دوالر .كما بلغ عدد امل�شاريع
املنفذة بني عامي  2013و 50 ،2017م�رشوع .قامت � 50رشكة
بتنفيذها ،وبلغت تكلفتها  1,547مليون دوالر .وتركزت امل�شاريع
اال�ستثمارية بني عامي  2013و 2017يف قطاع العقارات يف
الدرجة الأوىل حيث بلغ حجم امل�شاريع اال�ستثمارية 1,064
مليون دوالر ويف قطاع االت�صاالت ( 181مليون دوالر) ،ويف
اخلدمات املالية ( 63مليون دوالر) ،ونال قطاع النقل ح�صة
قدرت بـ 41مليون دوالر ،وقطاع املن�سوجات  40مليون دوالر،
وخدمات الأعمال  39مليون دوالر ،والربجميات وتكنولوجيا
املعلومات  27مليون دوالر.
ووفق ًا لوزين ،تتجه غالبية اال�ستثمارات الأجنبية يف لبنان �إىل
قطاعي البناء وال�سياحة بن�سبة كبرية  ،فيما يحوز القطاعان
املايل وال�صناعي على ن�سبة �أقل .واعترب �أن «هذه اال�ستثمارات
حترك القطاعات االقت�صادية وت�ساهم يف خلق فر�ص عمل
وحترك النمو االقت�صادي الذي ي�ستند �إىل عن�رصين �أ�سا�سيني
هما ال�سياحة واال�ستثمار» .ولفت �إىل �أن «تراجع هذين املحركني
الأ�سا�سيني للنمو االقت�صادي بني عامي  2010و 2016حمل
تداعيات �سلبية كثرية على االقت�صاد».
2003

الدول المستثمرة

وبلغ حجم اال�ستثمارات من دول �أمريكا ال�شمالية  234.0مليون
دوالر لتحتل املرتبة الثانية بعد �أن حازت على  % 15.1من
جممل حجم اال�ستثمارات الواردة �إىل لبنان.
و�أتت دول �أوروبا الغربية يف املرتبة الثالثة بحجم ا�ستثمارات
بلغ  161.5مليون دوالر ،و�شكل ما ن�سبته  % 10.4من جممل
حجم الإ�ستثمارات .وجاءت كل من دول �آ�سيا واملحيط الهادئ
وال��دول الأوروب��ي��ة النا�شئة يف املرتبة الرابعة واخلام�سة
بحجم ا�ستثمارات بلغ  48.8مليون دوالر و 16.0مليون دوالر
على التوايل.

جاذبية متواصلة

من امل�ؤكد �أن لبنان ال يزال جاذب ًا للإ�ستثمارات بف�ضل موقعه
اجلغرايف اال�سرتاتيجي ،والأطر القانونية امل�شجعة على اال�ستثمار
فيه� ،إ�ضافة �إىل ر�أ�سماله الب�رشي املتخ�ص�ص واملتعدد اللغات
ذات الكلفة التناف�سية ،بالإ�ضافة �إىل ال�سيا�سات الليربالية التي
ت�ؤدي دوراً �أ�سا�سي ًا يف تثبيته على خارطة اال�ستثمار و�ضمن
اهتمامات امل�ستثمرين الذين يتطلعون �إىل تقدمي خدماتهم
للأ�سواق املحلية والإقليمية.
وي�شدد وزين على �أن «لبنان احتل املرتبة الثانية لناحية
ّ
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة يف املنطقة بعد م�رص يف عام
9

واحتلت الإمارات املرتبة الأوىل بني �أهم الدول امل�ستثمرة يف
لبنان بني عامي  2013و ،2017وبلغ حجم اال�ستثمارات من
قبلها  1,046مليون دوالر توزعت على  4م�شاريع.
واحتلت الواليات املتحدة املرتبة الثانية بحجم ا�ستثمارات
بلغ  225مليون دوالر موزعة على  10م�شاريع .وح ّلت اململكة
املتحدة يف املرتبة الثالثة بحجم ا�ستثمار بلغ  45مليون دوالر
تو ّزعت على  6م�شاريع .و�أت��ت �أ�سرتاليا يف املرتبة الرابعة
وبلغ حجم اال�ستثمار من قبلها  39مليون دوالر تو ّزعت على
م�رشوعني.
وجاءت فرن�سا يف املرتبة اخلام�سة حيث بلغ حجم اال�ستثمارات
من قبلها  29مليون دوالر وبلغ حجم امل�شاريع املنفذة من
قبلها  4م�شاريع .واحتلت كل من �أملانيا� ،إ�سبانيا ،الكويت،
الأردن ،و�إيطاليا املرتبة ال�ساد�سة وال�سابعة والثامنة والتا�سعة
والعا�رشة على التوايل.
وعلى �صعيد ال�رشكات امل�ستثمرة ،ح ّلت Majid Al Futtaim
 Groupالإماراتية يف املرتبة الأوىل بحجم ا�ستثمار بلغ 1000
مليون دوالر ،و�أتت  Verizon Communicationالأمريكية يف
املرتبة الثانية ( 134مليون دوالر) ،و  Servcorpالأ�سرتالية يف
املرتبة الثالثة ( 1344مليون دوالر) ،و  Omagineالأمريكية
يف املرتبة الرابعة ( 28مليون دوالر) وAvaline Holding
الإماراتية يف املرتبة اخلام�سة ( 19مليون دوالر).
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تحقيق

«نصيب» ..طاقة امل في جدار األزمة
يف عام  ،2015ومع اغالق معرب ن�صيب
احل��دودي بني �سوريا واالردن ،عا�شت
ال�صادرات اللبنانية كارثة حقيقية اذ
كان ي�شكل املعرب بالن�سبة لها طريق ًا
حيوي ًا للو�صول اىل اال�سواق اخلارجية،
فما كان منها اال ان ق�صدت البحر الذي
و�إن ابقى تواجدها يف اال�سواق العاملية
ممكن ًا ،اال انه افقدها قدراتها التناف�سية
وك ّلف خزينة الدولة نفقات تراوحت بني
الـ 30والـ 40مليار لرية.
فاحلكومة اللبنانية �آن��ذاك دعمت عرب
امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات
«�إيدال» �شحن ال�صادرات مببالغ مالية
كبرية نظراً اىل ارتفاع تكلفة النقل عرب
البحر ،اال ان هذا الدعم مل يكن كفي ًال
بوقف تراجع ال�صادرات على مدى ثالثة
اعوام.
وتقل�ص عدد ال�شاحنات التي كانت تنقل
الب�ضائع �إىل دول اخلليج العربي يف
عام � 2015إثر �إغ�لاق املعرب ،من 250
�شاحنة يومي ًا �إىل الن�صف ،وتنقل تلك
ال�شاحنات املحملة بالب�ضائع عرب البحر
من لبنان �إىل الأردن كطريق م�ؤقت
لت�صدير املنتجات الزراعية وال�صناعية
اللبنانية ،ما زاد كلفتها .وكانت متر عرب
اخلط الربي من لبنان �إىل دول اخلليج
عرب �سوريا والأردن 70 ،يف املائة من
ال�صادرات الزراعية اللبنانية ،و 32يف
املائة من ال�صناعات الغذائية اللبنانية،
و 22يف املائة من �صادرات ال�صناعة
ب�شكل عام.
وت�شري االرق���ام ان جمموع م��ا ميكن
للبنان �أن ي�صدره عرب معرب ن�صيب
َ
احل���دودي ي�صل �إىل نحو  800مليون
دوالر� ،أي ما ي��وازي  % 30من جممل
ال�صادرات اللبنانية ،حيث تنبع �أهمية
املعرب من كونه ي�ش ّكل مم ّ��راً لأكرث من
� 550أل��ف طن من املنتجات الزراعية
اللبنانية ت�صل قيمتها �إىل  300مليون
دوالر ،وملنتجات �صناعية تقدر قيمتها
ب�أكرث من  500مليون دوالر.
كما يتطلب الت�صدير عرب املعرب بني
خم�سة �أي����ام و�سبعة �أي����ام لو�صول
مدة
الب�ضائع �إىل مق�صدها ،وهي �أقل ّ
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متاحة للمنتجني اللبنانيني للو�صول
�إىل الأ�سواق اخلليجية التي �ش ّكلت على
مر ال�سنوات ا�سواق ًا رئي�سية لإ�ستقطاب
ال�صادرات.
وت��ت��رواح ال��ي��وم جم��م��ل ال�����ص��ادرات
اللبنانية ما بني  375و  380الف طن
�سنويا ،يف حني كان لبنان ي�صدر نحو
 550الف طن �سنويا قبل اقفال املعرب ،ما
يعني ان امل�صدرين خ�رسوا حوايل 170
الف طن �سنويا من الت�صدير جراء اقفال
املعرب ،يف حني تقدر كلفة اخل�سائر ككل
بحواىل الـ 100مليون دوالر.

عالمات استفهام

يعول اليوم لبنان على �إعادة فتح معرب
ّ
ن�صيب احل��دودي مع الأردن ،لإع��ادة
تن�شيط قطاعه االقت�صادي عرب تفعيل
حركة �صادراته �إىل �أ�سواق دول اخلليج
العربي احليوية ،ونقلها براً ،ما يخفف
التكلفة على الب�ضائع ويتيح عر�ضها
ب�أ�سعار مناف�سة.
اال ان توقيت اع���ادة فتح امل��ع�بر مل
يحدد حتى الآن ،وفيما يربطه البع�ض
بح�سابات �سيا�سية للنظام ال�سوري،
ت�ؤكد معلومات ان �سبب الت�أخري يعود
لقيام ف��رق ال�صيانة بتجهيز مرافق
امل��ع�بر ،م��ع الرتجيح يف ال��وق��ت ذات��ه
ع��دم االنتهاء من الرتتيبات الأخ�يرة
10

لو�ضع اللم�سات الأخرية على �آلية عمله
اجلديدة ،قبل االنتهاء من ملف اجلنوب
ال�سوري ب�شكل كامل.
عما
وي��ت�����س��اءل ع��دد م��ن اللبنانيني ّ
اذا كانت ���ص��ادرات لبنان �ستمر عرب
املعرب بال�سهولة املرجوة ،غامزاً من
قناة الفتور يف العالقات احلكومية
بني لبنان و�سوريا ،ما ينذر بجرمية
حقيقية ترتكب بحق االقت�صاد اللبناين،
�إذ ال ميكن ت�صدير الب�ضائع جتاه الدول
العربية من دون املرور مبعرب ن�صيب،
ف�إعادة فتح املعرب� ،سيخ ّف�ض الكلفة
امل�صدر ولبنان مبا يع ّزز جمددا
على
ّ
ًموقعه يف اال�سواق التقليدية ،ويف�سح
املجال جمددا امام املناف�سة .بعد ان
عانى كثريا خالل ال�سنوات ال�سابقة من
املناف�سة العاملية ال �سيما يف اال�سواق
التقليدية للبنان.

القطاعات تعاني

وقد عا�ش خالل �أغالق املعرب ،القطاع
ال�صناعي اللبناين يف تراجع م�ستمر،
وه��ب��ط��ت ال�����ص��ادرات ال�صناعية يف
ال�سنوات املا�ضية من  4.5مليار دوالر
اىل  2.5مليار دوالر مع اقفال اكرث من
 388م�صنع .ما دفع املعنيني اىل رفع
ال�صوت يف اك�ثر م��ن منا�سبة لوقف
االنحدار احلا�صل يف القطاع ،مطالبني

ب�إجراءات حمائية تع ّزز تواجدهم يف
اال���س��واق الداخلية ،ووق��ف التهريب،
ا�ضافة اىل ط��رح اج���راءات اخ��رى من
�ش�أنها امل�ساهمة يف ت�رصيف الإنتاج.
فال�صناعة اللبنانية التي تعاين حكم ًا
من ارتفاع تكاليف انتاجها مقارنة
م��ع تكاليف ان��ت��اج ال���دول امل��ج��اورة،
ا�صطدمت مع اقفال املعرب بواقع ارتفاع
تكاليف ال�شحن بحراً ،االمر الذي خلق
معاناة حقيقية يف القطاع كان ابرز
مظاهرها اقفال م�ؤ�س�سات �صناعية
و�رصف عمال.
ويعترب القطاع الزراعي اكرث القطاعات
املت�رضة من اغالق معرب ن�صيب كون
الت�صدير الربي كان ال�رشيان الرئي�سي
لت�رصيف منتجات القطاع.
فقبل الإقفال كان الت�صدير عرب املعرب
ي�صل اىل نحو  550و  575ال��ف طن
�سنويا ،وك��ان��ت ج��ه��ود حثيثة تبذل
لإي�صال ال�صادرات الزراعية اىل �سقف
لـ 600الف طن �سنويا� ،أما اليوم وب�سبب
االقفال ورغم الدعم املقدم من الدولة
فلم ت�صل اىل اك�ثر من  300ال��ف طن
�سنويا ،ال �سيما ان  % 90من منتجات
لبنان الزراعية كانت ت�صدر عرب معرب
ن�صيب اىل االردن وم�رص و�سائر دول

 90%من منتجات لبنان
الزراعية كانت تصدر عبر
معبر نصيب الى االردن
ومصر وسائر دول الخليج
بمقدار  20الف شاحنة
سنويا

اخلليج مبقدار  20الف �شاحنة �سنويا.
هذا الواقع ادى اىل نق�ص يف اال�سواق
التقليدية التي يتعامل معها املزارعني
اللبنانيني اذ خ�رسوا زبائن اعتادوا
على املنتجات الزراعية اللبنانية ،نظرا
للمناف�سة .فالت�صدير البحري ال��ذي
ي�ستغرق ما بني  10اىل  15يوما كان
يفقد املنتجات الزراعية جودتها ومنها
ما ك��ان يتعر�ض للتلف ،يف حني ان
الت�صدير ال�بري كان يتم ب�شكل يومي
ويو�صل الب�ضائع اللبنانية خالل  5ايام
كحد اق�صى وتبقى طازجة.

عودة االمل

 170الف طن سنويا من
التصدير خسر المصدرون
جراء اقفال معبر نصيب،
في حين تقدر كلفة
الخسائر ككل بحوالى
الـ 100مليون دوالر.
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دون �شك اعادة فتح معرب ن�صيب �سيحمل
ايجابيات كثرية لل�صادرات اللبنانية،
خ�صو�ص ًا ان ه��ذه ال�صادرات متكنت
من احلفاظ على موقعها يف ا�سواقعها
التقليدية على رغم الرتاجع الكبري الذي
�شهدته.
وما ي�ضاعف جرعات التفا�ؤل مب�ستقبل
اف�ضل هو ترافق اجنالء ازمة املعرب مع
توجه ل��دى الدولة لإعطاء القطاعات
االنتاجية دوراً اكرب يف االقت�صاد ،االمر
ال��ذي يتطلب اتخاذ اج���راءات حمائية
تعو�ض لها خ�سائرها.
وداعمة قد ّ
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تحقيق

ريادة لبنان في منطقة
الشرق االوسط تهتز
صناعة المجوهرات..
نحو مزيد من التأزم

على مر �سنوات ،بقي قطاع �صناعة
متيزاً بني القطاعات
املجوهرات الأكرث ّ
ال�صناعية ،فله يعود الف�ضل يف دخول
ل��ب��ن��ان ن���ادي ال��ع��امل��ي��ة م��ع ت�صميم
ال�صناعيني اللبنانيني على ابداء مهارة
فنية عالية يف عملهم ،وابداعهم الدائم
من خالل ابتكارهم املتوا�صل لت�صاميم
فريدة من نوعها طبعت املجوهرات
اللبنانية بطابع خا�ص من اجلمال
والذوق.
يعود تاريخ �صناعة املجوهرات يف
لبنان اىل منت�صف القرن املا�ضي ،حيث
�ساهمت هجرة الأرمن ب�شكل رئي�سي يف
تنمية هذه ال�صناعة وادخالها ال�سوق
اللبنانية .ومنح تاريخ القطاع احلافل
بالنجاحات لبنان مكانة ريادية يف
منطقة ال�رشق االو�سط ،واتاح له ت�سجيل
ح�ضور را�سخ كمركز يناف�س نظرائه من
الوجهات العاملية املزدهرة يف جمال
�صناعة املجوهرات ،اذ وفق ًا لتقرير
ال��وك��ال��ة الفرن�سية لتطوير االعمال
الدولية ،ي�أتي لبنان بني اكرب خم�سة
منتجني يف عامل املجوهرات.
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وي���ؤك��د رئي�س نقابة معلمي �صناعة
الذهب واملجوهرات يف لبنان بوغو�ص
كورديان «متتع املجوهرات اللبنانية
بقدرات تناف�سية هائلة � ّأمنت ح�ضور
قوي لها يف ا�سواق عاملية خمتلفة»،
«ت��ف��وق اللبنانيني يف
وي�����ش��دد على
ّ
�صناعتهم وال���ذي م ّكنهم م��ن تقدمي
�شعت امامه ابواب اال�سواق
انتاج ّ
مميز رُ ّ
اخلارجية التي ت�ستقبل غالبية انتاجه».
كما ي�ؤكد القيمون على «جموهرات
ع�����ازار» ان «���ص��ن��اع��ة امل��ج��وه��رات
اللبنانية كانت من القطاعات املهمة
يف املنطقة نظرا جلودتها وذوقها وقد
احتلت مراتب متقدمة على غريها من
ال�صناعات اللبنانية».
ويرون ان «ابرز املقومات التي �ضمنت
انت�شار وجناح �صناعة املجوهرات هي
الذوق والدقة ونظافة الت�صنيع».

القطاع باألرقام

وم ّكنت �سنوات الإزدهار الطويلة قطاع
املجوهرات من امل�ساهمة يف تعزيز
م�ستويات النمو االقت�صادي يف لبنان
12

وف���ق م��ع��دالت ك��ب�يرة ،ك��م��ا جن��ح يف
احلفاظ على مكانته املرموقة كرافعة
ا�سا�سية ملعدالت الت�صدير.
وال ت�شكل ال�سوق اللبنانية �سوق ًا واعد ًا
ل�صناعيي وجت��ار املجوهرات ،ب�سبب
�ضيقها وانخفا�ض م��ع��دالت القدرة
ال�رشائية ،ما يجعل التوجه اىل اال�سواق
اخلارجية يف �صلب ا�سرتاتيجياتهم
العملية .وبالفعل ،بعد متكن ت�صاميم
املجوهرات اللبنانية من الإنت�شار بقوة
يف قارات العامل ،باتت مق�صداً ومطلب ًا
دائم ًا للزبائن ،وا�ستحوذت اال�سواق
اخلارجية على ما يقارب الـ % 85من
الإنتاج ،فيما تكتفي ال�سوق اللبنانية
بت�رصيف الن�سبة ال�ضئيلة املتبقية
(.) % 15
وت�شكل ���ص��ادرات املجوهرات حالي ًا
ح���واىل  % 20م��ن جممل ال�����ص��ادرات
ال�صناعية اللبنانية على رغم الرتاجع
الكبري ال��ذي ت�شهده يف ظل االو�ضاع
ال�سيا�سية واالم��ن��ي��ة ال��ت��ي تع�صف
ب��امل��ن��ط��ق��ة .ف��ب��ع��د ان ك��ان��ت ت�شكل
 % 35من جممل ال�صادرات عام ،2011

استحوذت االس��واق الخارجية على ما يقارب ال��ـ % 85من
اإلنتاج ،فيما تكتفي السوق اللبنانية بتصريف النسبة الضئيلة
المتبقية () % 15
تربعت افريقيا الجنوبية على عرش صدارة الدول المستقطبة
لصادرات لبنان من المجوهرات خالل اعوام ،2017 ،2016 ،2015
حيث استوردت  192،626و 256مليون دوالر على التوالي
وتبلغ قيمتها نحو  1.5مليار دوالر
�سنوي ًا ،انخف�ضت هذه ال�صادرات اىل
 770مليون دوالر يف  ،2013ويف عامي
 2014و 2015اىل  542مليون دوالر
و 434مليون دوالر على التوايل ،لتعود
وترتفع يف عام  2016اىل  828مليون
دوالر ،وتنخف�ض بعدها �إىل  586مليون
دوالر يف عام .2017
وبقيت على مر �سنوات طويلة اال�سواق
اخلليجية �أ���س��واق�� ًا رئي�سة ل�صناعة
املجوهرات اللبنانية .اال ان ذلك تغيرّ
يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،وت�شري
االرقام يف هذا االطار ،اىل ان «افريقيا
اجلنوبية ترتبع على عر�ش �صدارة
الدول امل�ستقطبة ل�صادرات لبنان من
الل�ؤل�ؤ ،االحجار الكرمية و�شبه الكرمية،
واملعادن الثمينة (دون املا�س اخلام
و�سبائك الذهب والف�ضة ب�شكلها اخلامي)
خالل اعوام ( 2017 ،2016 ،2015حتى
�شهر ت�رشين الأول) حيث ا�ستوردت
 ،626 ،192و 256مليون دوالر على
التوايل .وت�أتي االم��ارات العربية يف
املرتبة الثانية حيث ا�ستوردت بقيمة
 109مليون دوالر يف عام  ،2015و60
مليون دوالر يف عام  ،2016و 51مليون
دوالر يف عام  .2017وح ّلت �سوي�رسا يف
املرتبة الثالثة حيث ا�ستقبلت �صادرات
بقيمة  ،82 ،53و 106مليون دوالر يف
اعوام  ،2015،2016و.2017

على اال�ستمرار ،وت���أت��ي يف طليعتها
اال�ضطربابات ال�سيا�سية التي ع�صفت
يف الآونة االخرية ،واثرت ب�شكل كبري
على حجم مبيعات الذهب يف ال�سوقني
الداخلي واخلارجي .فعلى �صعيد ال�سوق
الداخلي ،ادى غياب ال�سياح اخلليجيني
والتواقني ب�إ�ستمرار لإقتناء املجوهرات
ّ
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،وغ��ي��اب امل��غ�ترب�ين اىل
انخفا�ض ن�سب املبيعات ب�شكل رئي�سي،
�إ�ضافة اىل الرتاجع الإقت�صادي الذي
عاي�شه لبنان خالل ال�سنوات االخرية،
�ساهم ب�شكل كبري ووا�ضح يف تقلي�ص
قدرات اللبنانيني ال�رشائية وتوجههم
نحو اقتناء منتجات ثمينة.
ويك�شف كورديان يف هذا الإط��ار ان
«القطاع يعاين من تراجع كبري ،اذ تقف
العديد من امل�صانع اليوم على �شفري
الإق��ف��ال يف ظل ال�شلل امل�سيطر على
اال�سواق نتيجة ارتفاع ا�سعار الذهب
الذي ي���ؤدي بطبيعة احلال اىل تراجع
حجم املبيعات ،ا�ضافة اىل توا�صل
اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي حتمل
تداعيات �شتى على القطاع ال �سيما ان
منتجاته تندرج يف اط��ار الكماليات
وبالتايل تت�أثر ب�شكل كبري ب�أي خ�ضة
�سيا�سية او امنية».
وت�ؤكد امل�صادر من جموهرات عازار
على هذا الرتاجع الكبري ،وتك�شف عن
وجود الكثري من امل�صانع التي ما زالت
تنتج وتعمل بن�صف امكاناتها.

وت��ن��ذر ارق���ام ال�����ص��ادرات ه��ذه بواقع
�صعب يعي�شه ال��ق��ط��اع ،بعد ان وقع
�ضحية ع��وام��ل ع��دي��دة ت��ه��دد قدرته

دولة غائبة

واقع صعب

ولعله من امل�ؤ�سف ان ال تتم ّكن االهمية
التي يت�سم بها القطاع وانت�شاره العاملي،
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من ان ي�رسقا اهتمام الدولة الذي يظهر
جلي ًا مع غياب اي دعم لل�صناعيني وعم
تخولهم
توفر حتفيزات مالية وتقدميات ّ
تخطي ال�صعوبات التي يواجهونها.
وتبقى اهم هذه ال�صعوبات حال عدم
الإنتظام ال��ذي ت�شهده �سوق �صناعة
املجوهرات يف لبنان يف ظل غياب اي
قوانني تلزم العاملني يف القطاع ب�أي
درج��ات تعليمية او �سنوات خ�برة ،ما
يف�سح املجال لدخول الدخالء والتجار
املتمولني اىل القطاع ،ما يحمل عواقب
قا�سية نتيجة خماطر ميكن ان تنتج من
تبادل جموهرات غري ا�صلية وال ميكن
ك�شفها بالعني املجردة..
وي�ؤكد كورديان «وجود �شوائب عديدة
يعاين منها القطاع وتن�صب يف معظمها
يف اطار عدم وجود قانون ينظم عمل
العاملني فيه ومي��ن��ع اي ممار�سات
خاطئة قد ي�شهدها» وقال« :يف املا�ضي
وقبل االحداث عام  ،1975كان الطابع
العائلي يطغى على املهنة ،اما اليوم
فت�ستقطب الكثريين من البعيدين عن
يهدد �سمعة القطاع اىل
االخت�صا�ص ،ما ّ
حد كبري» .وا�ضاف« :بدون اي مواربة،
مهنة �صناعة املجوهرات ت�شهد تراجع ًا
كبرياً على ال�صعيد التقني ،اذ ا�صبحت
خ��ارج دائ��رة تقدمي م�ستويات جودة
عالية ،بعد ان ا�صبح املنطق التجاري
يغلب على العمل ،الأم���ر ال���ذي ينذر
بالأ�سو�أ».
وتعترب م�صار «جموهرات ع��ازار» ان
ع��دم اهتمام ال��دول��ة بقطاع �صناعة
املجوهرات امر طبيعي يف ظل غياب
اي اهتمام او دعم للقطاع ال�صناعي
الذي يرزح حتت تاثريات �سلبية ت�ؤدي
اىل تراجعه ب�شكل متوا�صل» .وترى ان
«القطاع ي�سري نحو الأ�سو�أ ال �سيما يف
ظل غزو اال�سواق بالب�ضاعة الرتكية
والأجنبية».
ووفق ًا لكورديان ،يتجه القطاع نحو
مزيد م��ن ال��ت���أزم اذ خ�رس حتى الآن
حواىل  % 50من �صادراته ،يف ظل غياب
اي حماية او دعم من الدولة او �ضوابط
لل�سوق على عك�س الدول املناف�سة له.
واع��ت�بر ان «الو�ضع م���أ���س��اوي وعلى
ما يبدو ،ال يوجد من يدرك هذا الواقع
ومينع اي اخطار حمدقة بالقطاع».
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ن�شاطات �صناعية
 40شركة لبنانية في معرض دمشق الدولي في جناح خاص

الحاج حسن :مصلحة لبنان هي
في بناء عالقات قوية مع سوريا

بحث وزي��ر ال�صناعة الدكتور ح�سني احل��اج ح�سن مع رئي�س
الوزراء ال�سوري عماد خمي�س يف العالقات بني لبنان و�سوريا
على خمتلف الأ�صعدة.
وبعد اللقاء ،قال احلاج ح�سن رداً على �س�ؤال« :نحن هنا ملعرفة
الآفاق التي �ستتخذها العالقات اللبنانية – ال�سورية التي هي
باال�سا�س عالقات جيدة ونريد لها ان تتطور ب�إ�ستمرار على
�صعيد التبادل التجاري ونقل الب�ضائع وو�صل الطرق الربية
واملعابر و�سكك احلديد يف امل�ستقبل وا�ستجرار الطاقة ومو�ضوع
املياه واعادة االعمار وعودة النازحني».
ولفت اىل ان «الق�سم االكرب من اللبنانيني بات مقتنع ًا ب�رضورة
تطوير العالقات مع الدولة ال�سورية ومع ال�شعب ال�سوري ومع
امل�ؤ�س�سات ال�سورية .وهناك الق�سم الآخر من اللبنانيني �سيغيرّ
ويبدل موقفه اذا يريد فع ًال م�صلحة لبنان .لأن م�صلحة لبنان
ّ
هي يف بناء عالقات قوية مع �سوريا على خمتلف ال�صعد.
وبالتايل على هذا الفريق من اللبنانيني ان يراجع موقفه وان
يبدله من اجل م�صلحة لبنان».
واعترب ان «الزيارة اىل �سوريا لي�ست مو�ضوع حتد وال جتاذب
�سيا�سي .هو ر�ؤي��ة �سيا�سية .وتقوم م�صلحة لبنان على بناء
عالقات اخوية و�صادقة وقوية مع �سوريا .هناك الكثري من
امل�صالح والق�ضايا امل�شرتكة :الطرق الربية ،املعابر احلدودية،
اع��ادة االعمار ،العالقات االقت�صادية وغريها من امل�صالح
احليوية .هناك ملفات م�شرتكة عديدة تتطلب عالقات قوية
للمعاجلة ولي�س العك�س».
وجتدر اال�شارة اىل ان � 40رشكة لبنانية من خمتلف القطاعات
�ست�شارك يف معر�ض دم�شق الدويل يف دورته الـ 60يف �شهر ايلول
املقبل ،انطالق ًا من دور لبنان املحوري املتوقع يف مرحلة
اعادة الإعمار.
و�سيخ�ص�ص لل�رشكات امل�شاركة جناح خا�ص تفوق م�ساحته
ّ
 1200مرت مربع ،كما يتو ّقع ان حتظى هذه امل�شاركة بكوتا
خا�صة وفق معايري و�ضعتها احلكومة ال�سورية ،وت�شمل هذه
الكوتا جميع الب�ضائع ،حتى تلك التي كانت ممنوعة من الدخول
اىل �سوريا �سابق ًا.
وتنظم هذه امل�شاركة �رشكة الدليل ال�صناعي «ايدكو».
ّ

اللجنة التوجيهية لمشروع المناطق الصناعية الجديدة

ويف �إطار الر�ؤية التكاملية للقطاع ال�صناعي « لبنان ال�صناعة
« 2025التي و�ضعتها وزارة ال�صناعة وتن ّفذها ،وا�ستكما ًال مل�سار
تنفيذ م�رشوع ان�شاء املناطق ال�صناعية احلديثة يف ك ّل من
بعلبك وتربل والقاع ،عقدت اللجنة التوجيهية للم�رشوع اجتماع ًا
مقر جمل�س االمن��اء واالعمار بح�ضور املدير العام لوزارة
يف ّ
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الحاج حسن مجتمعًا الى خميس

ال�صناعة داين جدعون ،مديرة ال�ش�ؤون املالية يف جمل�س االمناء
واالعمار الدكتورة وفاء �رشف الدين ،مدير الربامج يف املجل�س
الدكتور ابراهيم �شحرور ،ال�سكرتري الأول يف ال�سفارة االيطالية يف
ملنظمة الأمم املتحدة
لبنان اميانويل داندرا�سي ،املم ّثل االقليمي ّ
للتنمية ال�صناعية (يونيدو) كري�ستيانو با�سيني ،مديرة االقرا�ض
يف البنك االوروبي لال�ستثمار ( )EIBاليزابيتا كوت�شي ،رئي�سة
مكتب امل�رصف االوروبي لالعمار والتطوير ( )EBRDيف لبنان
غريت�شن بيريي ،مدير الربامج البيئية يف مكتب التعاون االيطايل
ديامتار اوبرباخر ،وممثلني عن وزارة ال�صناعة وجمل�س االمناء
ومنظمة يونيدو.
واالعمار وجمعية ال�صناعيني اللبنانيني
ّ
ملخ�ص مل�رشوع وزارة ال�صناعة لإن�شاء املناطق
وبعد عر�ض ّ
ال�صناعية اجلديدة� ،أو�ضح جدعون ر�ؤي��ة ال��وزارة التطويرية
وا�سرتاتيجيتها التكاملية حول ان�شاء مناطق �صناعية حديثة
وخريطة تو ّزعها اجل��غ��رايف ،والأط���ر القانونية الدارة هذه
املناطق .و�رشح �أن العمل انطلق يف منطقتي بعلبك وتربل ،فيما
ينتهي
املخطط التوجيهي ملنطقة القاع يف ايلول .2018
ّ
املنظمة على �صعيد
ثم عر�ض با�سيني وفريق عمل يونيدو دور
ّ
متتد املرحلة الثانية من
ت�أمني الدعم التقني للم�رشوع ،على �أن ّ
هذا الدعم لغاية ني�سان .2019
كما �أعلن مم ّثلو جمل�س االمناء واالعمار �أن املجل�س �سيتك ّفل
باعداد جدول زمني للن�شاطات املرتبطة بك ّل جهة من اجلهات
واملمولة.
املن ّفذة وامل�ش ّغلة
ّ
خطة لتمويل امل�رشوع الذي تبلغ
وناق�ش املجتمعون �أي�ض ًا ّ
تكلفته نحو مئة وخم�سة مال يني يورو� ،سبق للحكومة االيطالية
خ�ص�صت له مبلغ مليون دوالر �أمريكي كهبة للدرا�سات
�أن ّ
أقره
�
و
االيطايل،
التعاون
مكتب
عرب
يورو
ماليني
ب�سبعة
وقر�ض ًا
ّ
املجل�س النيابي اللبناين .كما وافق جمل�س الوزراء على قر�ض من
14

البنك االوروبي لال�ستثمار بقيمة اثنني وخم�سني مليون يورو،
بانتظار الت�صديق عليه واقراره يف املجل�س النيابي ،ا�ضافة �إىل
هبة بقيمة �أربعة ماليني يورو للدعم التقني .وهناك تفاو�ض
م�ستمر مع امل�رصف االوروبي لالعمار والتطوير للح�صول على
قر�ض ب�ستة واربعني مليون يورو.
تت�ضمن القرو�ض برنامج دعم تقني وف ّني ل�لادارة املعنية
ّ
�أ�سا�س ًا بامل�رشوع �أي وزارة ال�صناعة واملن ّفذ عرب جمل�س االمناء
واالعمار بتكليف من جمل�س الوزراء.
مدة خم�س �سنوات للتنفيذ كفرتة ق�صوى.
يحتاج امل�رشوع �إىل ّ
مت اال ّتفاق على عقد اجتماع ثان للجنة يف ت�رشين
ويف اخلتامّ ،
الأول املقبل للمتابعة.

الفرن متوسطًا الوفد الديبلوماسي الصيني

«مؤتمر االستشاريين الدوليين في االدارة»

وعلى �صعيد ن�شاط معهد البحوث ال�صناعية ،م ّثل مدير عام
الفرن لبنان مب�ؤمتر
املعهد البحوث ال�صناعية الدكتور ب�سام
ّ
«اال�ست�شاريني الدوليني يف االدارة» الذي ا�ست�ضافته الغرفة
االقت�صادية االحتادية النم�ساوية يف العا�صمة النم�ساوية فيينا.
و� ّأكد الفرن يف كلمة القاها «�أن لبنان ينتهج �سيا�سات مواكبة
االداري��ة احلديثة املقرونة باحلاالت والتطبيقات التي
للعلوم
ّ
هوية وخ�صو�صية امل�ؤ�س�سات اللبنانية من خالل
مع
تتالءم
ّ
بناء وهيكلة االدارة داخل امل�ؤ�س�سة ،ومن خالل ن�سج العالقات
وال�رشاكات والتفاعل مع امل�ؤ�س�سات الأخ��رى يف الداخل او
اخلارج على ال�سواء».
و�أو�ضح دور معهد البحوث ال�صناعية اال�ست�شاري على هذا
ال�صعيد من خالل امل�ؤ�س�سات والربامج التي ي�رشف عليها والتي
تقدم اال�ست�شارات املالية والفنية والتقنية والعلمية واالدارية
ّ
للقطاع اخلا�ص يف لبنان ويف دول اجلوار.
وعلى �صعيد �آخر ،ناق�ش الفرن مع وفد ديبلوما�سي من ال�سفارة
ال�صينية يف لبنان العالقات االقت�صادية والتجارية والتبادلية
بني لبنان وال�صني.
الفرن �آلية العمل يف املعهد واملختربات املرجعية فيه
و�رشح
ّ
و�شدد على
رة.
املتطو
التحاليل
وتقنيات
ال�سلع
مراقبة
وكيفية
ّ
ّ
النوعية واملوا�صفات وال�سالمة العامة .كما �شكر احلكومة
ال�صينية على اتاحة الفر�ص التدريبية وتبادل اخلربات مع لبنان.

إنتخاب صناعيين رؤساء للجان نيابية

نوهت جمعية ال�صناعيني اللبنانيني ب�إنتخاب عدد
بدورهاّ ،
من النواب ال�صناعيني ر�ؤ�ساء للجان النيابية ،واعتربت ان هذه
اخلطوة هي نقطة قوة ا�سا�سية ت�ضاف لدعم القطاع ال�صناعي.
و�أثنت يف بيان على انتخاب وزير ال�صناعة يف حكومة ت�رصيف
االعمال ح�سني احلاج ح�سن رئي�س ًا للجنة االعالم واالت�صاالت،
م�رشفة يف وزارة
وقالت يف هذا ال�سياق :لقد كانت لنا معه جتربة ّ
ال�صناعة .و�شهدنا حر�صه واندفاعه وتفانيه يف دعم ال�صناعة
وحمايتها ،وكلنا ثقة ب�أنه �سيظل داعما لها يف اي موقع ي�شغله.
كما رحبت ب�إنتخاب النائب نعمت فرام رئي�س ًا للجنة االقت�صاد
الوطني والتجارة وال�صناعة والتخطيط ،واعتربت «�أن��ه من
اال�شخا�ص امل�شهود لهم بعلمه وخربته وكفاءته يف املجالني
15

الفرن خالل مشاركته في مؤتمر االستشاريين الدوليين في االدارة

االقت�صادي وال�صناعي» .واثنت على انتخاب عدد من النواب
ال�صناعيني يف هذه اللجنة ،وهم اي�ض ًا م�شهود لهم بنجاحهم
وتعول على دوره��م يف
يف اعمالهم وم�ؤ�س�ساتهم اخلا�صة
ّ
الت�رشيع االقت�صادي».
ورحبت كذلك بانتخاب ال�صناعي النائب نزيه جنم رئي�س ًا للجنة
اال�شغال العامة والنقل والطاقة واملياه.
واكدت اجلمعية ان «هذه االنتخابات تعطينا االمل بدور هام
مرتقب للمجل�س النيابي الكرمي يف دعم القطاعات االنتاجية
وتطوير االقت�صاد».

توضيح
ورد يف العدد �( 168صفحة � )32ضمن تغطية خا�صة
لـ»معر�ض هوريكا» خط�أ حيث ذكر ان ا�سم مدير املختربات
يف معهد البحوث ال�صناعية جورج متى ،فيما ال�صحيح ان
ا�سم مدير املختربات يف يف معهد البحوث ال�صناعية هو
جوزيف متى.
كما ت�ضمنت التغطية خط�أ ثاين (�صفحة  )34حيث ذكر ان
ناجي ابي زيد هو مدير مركز الإبتكار والتكنولوجيا يف
معهد البحوث ال�صناعية ،وال�صحيح ان ابي زيد هو مدير
املركز االوروبي – اللبناين للتحديث ال�صناعي .ف�إقت�ضى
التو�ضيح.
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من �شهر �إلى �شهر
إنعكاسات «ماكنزي» تطاول مسائل اقتصادية واجتماعية

تعزيز االقتصاد ال ُمنتج ينتظر!

و�صلت «اخلطة الإقت�صادية الوطنية» ،التي
تعمل �رشكة ماكنزي العاملية على �إعدادها،
�إىل مراحل متقدمة ،حيث مت م�ؤخراً عر�ض
مالحمها الرئي�سية التي ترمي �إىل تفعيل
�سائر القطاعات الإنتاجية على م�ستوى
اجلمهورية اللبنانية �ضمن �آلية اقت�صادية
تكاملية ،تبقى جناعتها رهن تنفيذ اخلطة
التي تنتظر عر�ضها والت�صديق عليها من
قبل احلكومة املرتقبة فور ت�شكيلها.
ويكت�سب تنفيذ اخلطة �أهمية كربى �إذ �إنه
�سيكون ترجمة لدعوات رئي�س اجلمهورية
مي�شال عون �إىل حتويل االقت�صاد اللبناين
�إىل اقت�صاد �إنتاج ،كما قد ي�ؤدي �إىل
�إ�صالحات كثرية تتالقى والإ�صالحات التي
حلظها م�ؤمتر «�سيدر» ومن �ش�أن نتائجها
االنعكا�س على خمتلف امل�سائل االقت�صادية
واالجتماعية واملعي�شية التي ت�شكل هاج�س ًا
دائم ًا للمجتمع اللبناين.
وتت�ضمن اخلطة اقرتاحات متعددة يف خمتلف القطاعات
الإقت�صادية كالزراعة ،ال�صناعة ،ال�سياحة ،اخلدمات املالية،
واقت�صاد املعرفة والإبداع� ،إ�ضافة �إىل اقرتاحات تتعلق
باللبنانيني املنت�رشين.

رفع اإلنتاجية في الزراعة

وحلظت خطة ماكنزي يف ما يتعلق بالقطاع الزراعي �رضورة
رفع �إنتاجية �صغار املزارعني للمحا�صيل احلالية من خالل
اعتماد التكنولوجيا والأ�ساليب الزراعية احلديثة وتغيري �أنواع
البذور ،واال�ستفادة من الإمكانيات الت�صديرية للمزارعني
التجاريينّ من خالل حت�سني معايري اجلودة واالنتقال �إىل
املحا�صيل ذات القيمة الأعلى.

قطاعات صناعية ذات أولوية

ويف القطاع ال�صناعي ،لفتت �إىل تركيز اجلهود على �أربعة
قطاعات �صناعية ذات �أولوية :ت�صنيع الأغذية واملنتجات التي
تعتمد على قدرات الت�سويق على غرار العطور وم�ستح�رضات
التجميل وغريها ،...قطاع الأدوية ،و�أنظمة البناء احلديثة (اي
جممعات
الأبنية امل�سبقة ال�صنع) ،كما �أ�شارت �إىل �إن�شاء �أربعة ّ
�صناعية تتوفر فيها �إمكانيات التناف�س على امل�ستوى الإقليمي
من بنى حتتية وخدمات م�ساندة.

فكر سياحي استراتيجي

ور�أت �أهمية التحول �إىل الفكر اال�سرتاتيجي يف القطاع
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الرئيس عون يرأس اجتماعًا لمناقشة خطة ماكنزي

حمددة
ال�سياحي ،والرتكيز على زيادة عدد الزوار من  16دولة ّ
يف �أوروبا وغريها من البلدان العربية ،وتلك التي يوجد فيها
عدد كبري من املنت�رشين اللبنانيني .كما �أ�شارت �إىل تعزيز
وتطوير اخلدمات ال�سياحية يف ثالثة مراكز �سياحية �أ�سا�سية
يف لبنان يتم حتديدها الحقا ،والرتكيز على ال�سياحة الرتفيهية،
املتخ�ص�صة يف جماالت ال�سياحة البيئية
وتطوير ال�سياحة
ّ
واال�ست�شفائية.

لبنان وجهة رئيسية إلدارة االستثمارات

�شددت على تطوير
ويف �إطار تناولها قطاع اخلدمات املاليةّ ،
القنوات الرقمية يف القطاع امل�رصيف لنمو القطاع وتوفري
البدائل-العمالء ،وتطوير قطاع اخلدمات املالية وتر�سيخه
من �أجل متكني ومتويل برامج التنمية االقت�صادية الوطنية،
وحتويل لبنان �إىل وجهة رئي�سية لإدارة اال�ستثمارات واخلدمات
امل�رصفية «الأوف� -شورينغ» ،من خالل ا�ستهداف العمالء ذوي
متخ�ص�صة
الأر�صدة املالية ال�ضخمة� ،إ�ضافة �إىل �إن�شاء مراكز
ّ
حمددة مثل بحوث الأ�سهم والدرا�سات وغريها.
يف جماالت ّ

تعزيز اإلنتاجية عبر التكنولوجيا

و�شملت اخلطة اقرتاحات يف اقت�صاد املعرفة والإبداع ،وتطرقت
�إىل اال�ستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية يف القطاعات
ذات الأولوية لي�صبح االقت�صاد قائما على االبتكار ،واالرتقاء
بلبنان �إىل وجهة �إقليمية رائدة تقدم خدمات التعاقد اخلارجي
( )out sourcingبقيمة عالية لي�صبح مركزا عامليا للأبحاث
والتحاليل ،والتحول �إىل مركز �إبداع �إقليمي مبا يف ذلك
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موجز اقتصادي


نظم جتمع رجال و�سيدات
ّ

الأعمال اللبنانيني يف العامل RDCL
 Worldبرئا�سة الدكتور ف�ؤاد زمكحل
الطاولة امل�ستديرة عن «لبنان 2018

– ت�ضييق الفجوة بني اجلن�سني
فريدا من
ا
مزيج
الطاولة
يف القطاع اخلا�ص» .وجمعت
ً
ً
�أ�صحاب املهن من جميع مكونات الإقت�صاد اللبناين
ملناق�شة الفجوة القائمة بني اجلن�سني يف الأعمال،
ودرا�سة الأ�سباب املحتملة ،والآثار واحللول ،حيث مت
�إختيار امل�شاركني يف الطاولة امل�ستديرة من جزء وا�سع
من االقت�صاد اللبناين من �أجل ت�سليط ال�ضوء على هذه
الق�ضية املعقدة من كل جوانبها».

الإعالم و�إنتاج املحتوى ،وجذب الطالب الإقليميني من خمتلف
االخت�صا�صات.

مساهمة «اإلنتشار» في النمو

ويف ما خ�ص اللبنانيني املنت�رشين� ،أ�شارت الدرا�سة �إىل �أهمية
تقييم الرابط بني لبنان ومنت�رشيه من الأجيال كافة لكي
ي�ساهموا ب�شكل �أكرب يف منو االقت�صاد ،الإفادة من عالقات
�أ�صحاب املواهب يف املهجر وخرباتهم وت�أثريهم ،وتوجيه
وت�شجيع التدفقات املالية للمنت�رشين �إىل اال�ستثمارات املنتجة
يف لبنان».

مشاريع محورية ومل ّحة

كما �شملت الدرا�سة تو�صيات حول م�شاريع حمورية وم ّل ّحة من
�ش�أنها حتريك عجلة االقت�صاد اللبناين على املدى الق�صري ،مث ًال
 - 1ت�صميم رحلة ال�سائح من الألف �إىل الياء مع اال�ستفادة من
جتربة املطار وغريه.
 - 2دخول حم�صولني �أو �أربعة �إىل الأ�سواق و�صادرات جديدة،
واالحتفال الوطني بالذكرى املئوية لقيام دولة لبنان .2020
� - 3إن�شاء منطقة لتكنولوجيا البناء بالقرب من احلدود ال�سورية
لال�ستفادة من فر�ص �إعادة �إعمار �سورية والعراق التي ترتاوح
قيمتها من � 100إىل  300مليار دوالر ،وتوفري ال�سكن ملاليني
الالجئني العائدين.
� - 4إن�شاء م�رشوع رئي�سي يعبرّ عن الر�ؤية ،وهو اقت�صاد املعرفة
ومراكز مناطق اقت�صادية حرة للتكنولوجيا وغريها من �رشكات
الإبداع».
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 لفت رئي�س جمل�س الأعمال
اللبناين العماين �شادي م�سعد،
�إىل «�أهمية الرتكيز على الو�سائل
املتاحة لتنفيذ اخلطة الوطنية
االقت�صادية التي و�ضعتها «ماكنزي»
بالتعاون مع القطاعات كافة».
و�أو�ضح �أن «الأزمات االقت�صادية ما كانت يوما ب�سبب نق�ص
يف الأفكار فح�سب ،بل لأنه مل تكن هناك نية حقيقية يف تنفيذ
خطة متكاملة للخروج من الأزمة املالية واالقت�صادية».
وح ّذر م�سعد من �أن «الوقت بد�أ ي�ضيق ،والت�أخري قد يو�صل
�إىل مكان ت�صبح معه احللول �أ�صعب و�أكرث كلفة للبلد
وللمواطنني».
 اعلنت �رشكة «كارباور�شيب»
انه «يف �إطار بادرة ح�سن نية� ،ستوفر
�رشكة كارباور�شيب  235ميغاواط
ب�شكل جماين للبنان ،من خالل باخرة
 Esra Sultanالتي �ستحط رحالها
قبالة معمل اجلية جنوب بريوت ب�شكل
م�ؤقت وذلك بعد �أن متت تهيئة كافة البنى التحتية الالزمة
لر�سو ال�سفينة وو�صلها مبعمل �إنتاج الطاقة .و�ست�ستمر
�رشكة كارباور�شيب بتوفري
الطاقة للبنان ملدة � 3سنوات
�إ�ضافية ب�أ�سعار خمف�ضة ،مع
احلفاظ بذلك على موقعها ك�إحدى
�أرخ�ص م�صادر الطاقة يف لبنان.

العدد  169تموز 2018

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

من �شهر �إلى �شهر

اإلنتخابات النيابية ترفع ثقة المستهلك
�أظهرم�ؤ�شرّ بنك بيبلو�س واجلامعة الأمريكية
يف بريوت لثقة امل�ستهلك يف لبنان للف�صل
الثاين من العام 2018ارتفاع ًا يف امل�ؤ�شرّ
بن�سبة  %5يف ني�سان عن ال�شهر ال�سابق،
وحت�سنه بن�سبة  %34يف �أيار وتراجعه بن�سبة
ّ
 %2يف حزيران .2018
وبلغ معدل امل�ؤ�شرّ  74.2نقطة يف الف�صل
الثاين من العام � ،2018أي بارتفاع ن�سبته
 %22عن معدل الـ 60.8نقطة يف الف�صل الأول
وحت�سن بن�سبة  %35.4عن
من العام 2018
ّ
معدل  54.8يف الف�صل الثاين من العام .2017
�أما معدل امل�ؤ�شرّ الفرعي للو�ضع احلايل ،فقد
بلغ  67.5نقطة يف الف�صل الثاين من العام
 ،2018م�سج ًال تقدم ًا بن�سبة  %13.8عن الف�صل ال�سابق ،يف حني
بلغ معدل امل�ؤ�شرّ الفرعي للتوقعات امل�ستقبلية  78.6نقطة� ،أي
بارتفاع ن�سبته  %27.1عن الف�صل الأول من العام .2018
وجاء يف نتائج امل�ؤ�شرّ � :إن نتيجة املعدل ال�شهري للم�ؤ�شرّ يف
الف�صل الثاين من العام  2018جاءت �أقل بن�سبة  %30من النتيجة
الف�صلية الأعلى له والتي بلغت  105.8نقطة يف الف�صل الرابع
من العام  ،2008و�أقل بن�سبة  %23.3من النتيجة ال�سنوية الأعلى
له والتي بلغت  96.7نقطة يف العام .2009

غبريل

ويف حتليل لنتائج امل�ؤ�شرّ  ،ا�شار كبري االقت�صاديني ورئي�س
مديرية البحوث والتحاليل االقت�صادية يف جمموعة بنك
بيبلو�س ن�سيب غربيل اىل ان «االنتخابات النيابية ونتائجها
�ش ّكلت العامل الأ�سا�سي الذي �أثر على ثقة امل�ستهلك اللبناين
خالل الف�صل الثاين من ال�سنة احلالية».

و�ألفتغربيل �إىل �أن «توقعات املواطنني بح�صول االنتخابات
النيابية يف موعدها املحدد ،بد ًال من ت�أجيلها مرة �أخرى� ،أدت
�إىل حت�سن امل�ؤ�شرّ الفرعي للو�ضع احلايل بن�سبة  7%و�إىل ارتفاع
امل�ؤ�شرّ الفرعي للتوقعات امل�ستقبلية بن�سبة  4%يف ني�سان
 ،2018هذا و�شكلت هذه االنتخابات الفر�صة الأوىل للمواطنني
اللبنانيني منذ ت�سع �سنوات ملمار�سة حقهم الد�ستوري يف اختيار
ممثليهم يف املجل�س النيابي ،الأمر الذي عزز ثقتهم و�أعطاهم
�أم ًال يف �إدارة �أف�ضل لل�ش�أن العام على امل�ستوى الوطني».
واعترب ان «جناح العملية االنتخابية ونتائجها �ساهما يف حت�سن
امل�ؤ�شرّ الفرعي للو�ضع احلايل بن�سبة  % 12.5وارتفاع امل�ؤ�شرّ
الفرعي للتوقعات امل�ستقبلية بن�سبة  % 48يف �أيار ».ور�أى غربيل:
«�إن ارتياح الناخبني حيال نتائج االنتخابات �أدى �إىل حت�سن
�إ�ضايف للم�ؤ�شرّ الفرعي للو�ضع احلايل بن�سبة  %10يف حزيران،
يف حني �أن انح�سار ن�شوة تنائج االنتخابات �أدى اىل تراجع
امل�ؤ�شرّ الفرعي للتوقعات امل�ستقبلية بن�سبة  % 8يف حزيران».

ّ
تسجل رقم ًا قياسي ًا
أسعار االستهالك في لبنان
�أعلنت ادارة االح�صاء املركزي يف رئا�سة جمل�س الوزراء،
ان الرقم القيا�سي ال�سعار اال�ستهالك يف لبنان �سجل ل�شهر
حزيران  2018ارتفاعا وقدره  % 0,91بالن�سبة ل�شهر
ايار  ،2018كما �سجل هذا الرقم على �صعيد املحافظات
ما يلي:
 ارتفاعا يف حمافظة بريوت وقدره .% 0,37
 ارتفاعا يف حمافظة جبل لبنان وقدره .% 0,80
 ارتفاعا يف حمافظة ال�شمال وقدره .% 2,12
 ارتفاعا يف حمافظة البقاع وقدره .% 0,12
 ارتفاعا يف حمافظة اجلنوب وقدره .% 0,93
 ارتفاعا يف حمافظة النبطية وقدره .% 0,29
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و�أ�شارت اىل ان م�ؤ�رش ا�سعار اال�ستهالك يف لبنان ل�شهر
حزيران �سجل ارتفاعا وقدره  7,61بالن�سبة ل�شهر حزيران
.2017
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تطوير مراكز التوضيب
االنجاز األكبر لـ«»Agri Plus

موجز اقتصادي

عيتاني خالل جولته في الجنوب

جال رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات
يف لبنان املهند�س نبيل عيتاين على بع�ض امل�شاريع
اال�ستثمارية يف قطاع الزراعة يف منطقة اجلنوب بهدف
االطالع على مدى التطور الذي و�صلت �إليه من خالل تطبيقها
للمعايري املعتمدة يف �إطار برنامج تنمية ال�صادرات الزراعية
 .Agri Plusكما اطلع على املقومات والطاقات التي تتمتع بها
املنطقة والتي متهد الطريق امام م�ساندة القطاعات االنتاجية
وم�ساعدتها على النمو.
واعترب �إثر اجلولة ان املنطقة تتمتع بالعديد من امليزات التي
تتيح لها ان تربز اقت�صاديا ،كما تتمتع بالعديد من الفر�ص
الواعدة لال�ستثمار ال�سيما يف ال�سياحة والزراعة وال�صناعات
الغذائية.
و�أعلن «ان ن�سبة  20يف املئة من مراكز التو�ضيب يف اجلنوب قد
حازت على �شهادات اجلودة وباتت تعمل وفق معايري عاملية،
ف�ضال عن عدد من املراكز التي ت�سعى يف الوقت احلايل لنيل
هذه ال�شهادات .كما بات هناك �أي�ضا عدد من الإدارات الزراعية
احلائزة على �شهادات اجلودة العاملية».

تحقيق اهداف

ور�أى عيتاين «�أن برنامج  Agri Plusجنح يف حتقيق الأهداف
التي ُو�ضع لأجلها ال�سيما يف �ضوء الظروف املحيطة غري
امل�ستقرة ،وحافظ على حجم ثابت لل�صادرات الزراعية خالل
العامني املا�ضيني .واثنى على جهود القطاع اخلا�ص يف تعزيز
مراكز التو�ضيب وتطويرها وح�صولها على �شهادات  HACCPو
 ISOوتزايد عدد املزارعني الذين ح�صلوا على �شهادة «Global
 .Gapواكد ان املنتجات اللبنانية ت�شهد مناف�سة قوية يف عامل
حيث تلعب نوعية املنتج وعملية تو�ضيبه دوراً حا�سم ًا .وا�شار
اىل �إن «ال�صادرات الزراعية اللبنانية بد�أت تتما�شى مع ال�رشوط
ال�صارمة التي ت�ضعها بع�ض الدول حفاظا على �سالمة الغذاء،
م�شجع ًا على اعتماد انظمة التتبع التي تتيح تتبع املنتج يف
خمتلف املراحل».
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�شدد رئي�س الهيئات االقت�صادية
ّ 
اللبنانية حممد �شقري على �أن «دح�ض
تقرير املجل�س الوطني للبحوث العلمية
واملركز الوطني لعلوم البحار كل
ال�شائعات ال�سلبية عن تلوث بحر لبنان
وثروته ال�سمكية ،هو انت�صار كبري للبلد و�سياحته واقت�صاده».
وقال« :يجب �أن ي�شكل ذلك عربة جلميع اللبنانيني كي
ال ي�أخذوا بكالم بع�ض من يدعي الغرية على البلد ،فيما
فربكاتهم ال�سلبية وامل�سيئة ت�رضب البلدواقت�صاده يف
ال�صميم».
 بلغ عدد امل�شاريع اخلا�صة
املمولة من جانب «�صندوق التنمية
االقت�صادية واالجتماعية» خالل
الف�صل الثاين من العام  ،2018عرب
مكون «خلق فر�ص العمل»103 ،
ّ
م�شاريع خا�صة بقيمة �إجمالية بلغت
 2.78ملياري لرية لبنانية ،خالق ًا  153فر�صة عمل جديدة.
املمولة
وبذلك ُي�صبح عدد امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
ّ
من ال�صندوق ،منذ بدء العمل يف العام  2003ولغاية حزيران
 10,158 ،2018قر�ض ًا بقيمة �إجمالية مقدارها  189.4مليار
لرية لبنانية ،خالق ًا  8,667فر�صة عمل جديدة .
 عر�ض نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير ال�صحة العامة يف حكومة
ت�رصيف الأعمال غ�سان حا�صباين
التقرير الوطني الطوعي عن �أهداف
التنمية امل�ستدامة يف منتدى رفيع
امل�ستوى يف الأمم املتحدة .واظهر التقرير مدى تقدم لبنان
يف كل هدف من �أهداف التنمية امل�ستدامة التي و�ضعتها
الأمم املتحدة لعام � 2030إ�ضافة �إىل �أ�سلوب و�آليات العمل
التي اتبعتها اللجنة لإ�رشاك جميع املعنيني يف القطاع العام
واخلا�ص واملجتمع املدين لو�ضع التقرير يف وقت قيا�سي.
وتعترب هذه الأهداف مبثابة �إطار متكامل لتطوير القطاعات
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
وال�صحية .
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 % 5،76انخفض عدد معامالت البيع والقيمة تراجعت % 38.15

ال انهيار في القطاع العقاري
على الرغم مما يجري يف او�ضاع القطاع العقاري ،ي�ؤكد اكرث من
م�صدر ي�ستثمر يف البناء ،ان التعرث الذي ي�صيب بع�ض ال�رشكات
العقارية ال يعني مطلقا ان العقار ب�أكمله متعرث .ويتطابق
ذلك مع ما يو�ضحه ،نقيب املقاولني مارون احللو ،الذي ي�ؤكد
ان ال انهيار يف القطاع العقاري �إطالقا لأن القطاع كان وال
مر مبراحل
يزال قيمة ثابتة �أهم من النقد .واو�ضح ان العقار ّ
عديدة يف ال�سنوات املا�ضية ،تن ّقل فيها بني اجلمود واالرتفاع،
ولكنها املرة االوىل التي ن�شهد فيها حركة �شبه معدومة يف بيع
العقارات و�رشائها.
ويعيد احللو االمر اىل الرتاجع الكبري يف النمو االقت�صادي يف البلد،
اىل جانب اجلمود يف ا�سعار العقارات التي مل ترتفع منذ مدة� ،إذ ان
العمليات التجارية يف القطاع غالبا ما تن�شط عندما يكون هناك
ارتفاع مرتقب يف ا�سعار العقار ،بينما الواقع اليوم ان هناك عر�ضا
وغيابا للطلب ،اىل جانب توقف بع�ض اال�شغال يف الدول العربية
وافريقيا ما ا ّثر على اقبال املغرتبني على �رشاء العقار يف لبنان.

قطاع اال�سكان

جمود الفت

وي�شرياىل ان ا�سعار العقارات ترتفع يف العادة مرة كل � 7سنوات،
لكن القطاع مير بجمود الفت ،بحيث مل ترتفع ا�سعار العقارات
منذ العام  .2011وقد عاد القطاع العقاري اىل ركوده بعد حت�سن
�شهري م�ؤقت ،بحيث انخف�ض عدد معامالت البيع العقارية
بن�سبة  % 5،76خالل �شهر حزيران  ،2018اىل  4765معاملة
من  5056معاملة يف ال�شهر الذي �سبقه .كذلك تراجعت قيمة
املعامالت العقارية بن�سبة  15،38يف املئة على ا�سا�س �شهري
اىل  0،65مليار دوالر يف �شهر ايار ،لينكم�ش بذلك متو�سط قيمة
املعاملة العقارية الواحدة بن�سبة  10،21يف املئة ،من 151،337
دوالر اىل  135،884دوالر يف ا�شهر املعني.
اما على �صعيد تراكمي ،فقد انخف�ض عدد املعامالت العقارية
بن�سبة � 18،20سنويا اىل  27،472خالل الن�صف االول من العام
اجلاري ،من 33،584يف الفرتة ذاتها من العام الفائت .كما

وتراجعت قيمة معامالت املبيع العقارية بن�سبة  14،01يف
املئة اىل  3،87مليار دوالر .من جهة اخرى ،ارتفع متو�سط قيمة
املعاملة العقارية الواحدة بن�سبة � % 5،12سنويا ،اىل 140971
دوالر حتى حزيران  ،2018مقابل 134105دوالر يف الفرتة
القابلة من العام .2017
وقد ارتفع متو�سط قيمة املعاملة العقارية الواحد يف كل
من بريوت ومنطقة املنت بن�سبة  % 3،48و % 14،13اىل
534451دوالر و 225274دوالر بالتتايل يف نهايةالن�صف
االول من العام  ،2018من  516،485دوالر و 216،337يف
نهاية العام .2017

افرام :لشحنة صادمة تنعش االقتصاد
امل رئي�س جلنة االقت�صاد الوطني
والتجارة وال�صناعة والتخطيط
نعمة افرام« ،ان ي�شكل عمل
اللجنة �شحنة كهربائية �صادمة
لإنعا�ش اقت�صاد الوطن ورفع
م�ستوى حياة الإن�سان فيه».
ور�أى �أن «�إ�ستعادة الإنتاجية
�إىل م�ؤ�س�سة الدولة اللبنانية،
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  169تموز 2018

يتطلب بناء م�ؤ�رشات النجاح يف
خمتلف �إدارات الدولة ،وقطاعيا يف
ال�صناعة والتجارة ،وحتما يف كل
القطاعات الأخرى ،متعاونني مع
اللجان املخت�صة واللجان امل�شرتكة
كما مع جمل�س الوزراء العتيد».
واعترب �أن «�إعادة النظر يف الإتفاقات
التجارية يف ظل هذا الو�ضع الدقيق
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من حياة اقت�صادنا� ،أ�سا�سي يف
حت�سني البيئة اال�ستثمارية .كما
�أن �إقرار �سلة من الت�رشيعات
الإقت�صادية بطريقة �رسيعة ،يحفز
النمو وي�سهل املعامالت ويعزز
ال�شفافية ،وذلك �رضوري يف �أي
�إ�صالح بنيوي نريده خ�صو�صا مع
م�ؤمتر «�سيدر».

ال فعاليّة في توظيف
رؤوس االموال في لبنان

موجز اقتصادي
 و�صلت مبيعات ال�سيارات اجلديدة
يف لبنان �إىل � 4162سيارة خالل �شهر
حزيران  ،2018مقارن ًة مع 2862
�سيارة يف �شهر �أيار و� 4362سيارة
يف �شهر حزيران  ،2017وذلك وفق
جمعية م�ستوردي ال�سيارات .ويعود هذا االرتفاع
�إح�صاءات
ّ
ال�سيارات �إىل جملة العرو�ضات
ال�شهري امللحوظ يف مبيعات ّ
التي قدمتها �رشكات مبيع ال�سيارات خالل �شهر رم�ضان.
 ا�ستقبل رئي�س غرفة طرابل�س ولبنان
ال�شمايل توفيق دبو�سي ،ال�سفري الهندي
�ساجنيف �أرورا ،الذي �أعلن �أن «غرفة
طرابل�س هي مثار �إعجابه وتقديره و�أنه
فخور ب�أن تكون زيارته هي الثانية
�إىل الغرفة منذ زيارته الأوىل لها يف �شباط من العام اجلاري
و�شدد على «�أهمية تطوير العالقات الإقت�صادية الهندية
ّ .»2018
اللبنانية ،و�رضورة فتح الآفاق �أمام اال�ستثمارات الهندية،
وحتويل طرابل�س وال�شمال �إىل وجهة اهتمام الهند».

ا�شار �صندوق النقد الدويل يف تقرير له ان  % 55من ال�شباب يف
لبنان ي�ساورهم القلق ب�ش�أن العثور على وظيفة .ولفت اىل ان
لبنان �شهد ارتفاع ًا ملمو�س ًا يف معرو�ض العمالة ،يرتكز معظمه
يف القطاع غري الر�سمي ،منذ اندالع ازمة النازحني ال�سوريني.
وعلى �صعيد الفعالية ،ك�شف التقرير ان ال�رشكات يف لبنان ال
فعال اذ ان انتاجية العامل
ّ
توظف ر�ؤو�س االموال والعمال ب�شكل ّ
امل�سجلة هي مرتفعة ن�سبي ًا يف حني ان اجمايل عوامل الإنتاج
ال تزال متد ّنية.
وبالرغم من امتالك حوايل  % 55من فئة ال�سكان التي ترتاوح
اعمارهم بني  18و 34عام ًا للهواتف الذكية ،يرى ه�ؤالء
نوعية تعليمهم «�ضعيفة» ومهاراتهم التقنية
اال�شخا�ص ان
ّ
مقارنة مبا يتطلبه �سوق العمل غري متو ّفرة.
يف املقابل ،ا�ضاء التقرير على جتربة لبنان مع التكنولوجيا
والإبتكار ،حيث ان هذا الأخري ،وبع�ض نظرائه يف املنطقة
كم�رص ،الأردن ،واالمارات العربية املتحدة ،ي�ست�ضيف جزء كبري
من ال�رشكات النا�شئة .واخرياً ،بالن�سبة للم�ساواة بني اجلن�سني،
ا�شار التقرير اىل ان لبنان هو بني دول املنطقة التي �إتخذت
خطوات وتب ّنت ا�سرتاتيجيات من اجل حتقيق و�صون امل�ساواة
بينهما .فمث ًال� ،أقراّ لبنان ت�رشيعات تعنى بتمديد �إجازة الأمومة
وجترمي العنف الأ�رسي ،وقد ُعينت الكثري من الن�ساء اللبنانيات
يف منا�صب ر�سمية رفيعة امل�ستوى كوزيرات او �سفريات للبنان
يف اخلارج.
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� أ�شار الأمني العام الحتاد
النقابات ال�سياحية جان بريوتي �إىل �أن
«ما قبل  19متوز لي�س كما بعده وحرام
اال�ستمرار يف جرمية ال�شائعات حول
تلوث البحر يف لبنان» ،والفتا �إىل �أن
«النا�س التي لها م�صلحة ب�رضب ال�سياحة يف لبنان م�ستمرة
يف عملها وقد ات�صلنا بالبلديات وامل�ست�شفيات للت�أكد من
املو�ضوع ومل جند حا ًال واحدة ت�أثرت بتلوث البحر با�ستثناء
تعر�ضه للدغة من
�صورة ن�رشت ل�شخ�ص م�صاب من جراء ّ
قنديل بحري».
 يف خطوة احرتازية �سحبت وزارة ال�صحة العامة
من الأ�سواق ومنعت ا�سترياد وتداول جميع الت�شغيالت
لعدد من امل�ستح�رضات الطبية التي حتتوي على املادة
الفعالة  valsartanالواردة من �رشكة Zhejing Huahai
Pharmaceuticals
ltd/China
بعد ورود معلومات من هيئات
دولية ل�سالمة الدواء ومن م�صانع
وم�ستودعات �أدوية لديها �أدوية
حتتوي على املادة املذكورة وعن
احتمال وجود مواد فيها حتتوي
على �شوائب.
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من �شهر �إلى �شهر

 ..Project Lebanonفرصة إلقامة شركات جديدة
الحريري:متفائلون بالمرحلة المقبلة
الحريري

ا���ض��ح��ى م��ع��ر���ض «ب��روج��ك��ت
وب���ع���د ق�����ص ال�����ش�ري���ط ج��ال
ليبانون» م��ن اه��م الفعاليات
احلريري على املعر�ض مبختلف
التجارية الدولية التي ي�شهدها
اق�سامه ،حيث قال« :انه لفخر له
لبنان �سنويا وموعدا ثابتا على
ان يرى هذا النوع من املعار�ض
اجندة متخ�ص�صي �صناعة البناء
يف لبنان وه��و ي��دل على ان
وم��واده ومعداته ،حيث متنحهم
البلد بخري ،ونحن مقبلون على
امل�شاركة يف هذا احلدث الكبري
مرحلة فيها اعمار وبناء بعد
فر�صة للتعرف على امل�صادر
م�ؤمتر «�سيدر» ،وهذه ال�رشكات
التي ميكن احل�صول من خاللها
العار�ضة وامل�شاركة ،ت�ستعد
ع��ل��ى م����واد ال��ب��ن��اء وامل��ع��دات
الحريري يقص شريط المعرض
للمرحلة املقبلة ،وق��د �شجعت
واخل���دم���ات واق��ام��ة ��شراك��ات
�رشكات اخرى لتكون حا�رضة
جديدة ومواكبة �آخر التطورات
هنا .ونحن متفائلون باملرحلة املقبلة».
يف القطاع».
وكان رئي�س احلكومة املكلف �سعد احلريري قد افتتح معر�ض
عون
«بروجكت ليبانون» يف دورته الثالثة وع�رشين ،يف معر�ض
�أما عون ،ف�إعترب ان «دعم احلكومة امل�ستمر ملعر�ض (بروجكت
«�سي �سايد اري��ن��ا» ،واجهة ب�يروت البحرية وال��ذي نظمته
ليبانون) هو �شهادة حقيقية على مكانة املعر�ض الثابتة كبوابة
«ال�رشكة الدولية للمعار�ض» ،يف ح�ضور وزراء يف حكومة
اعمال حمورية يف لبنان واملنطقة.
ت�رصيف الأعمال :ال�سياحة افيدي�س كيدنيان ،الإقت�صاد رائد
ولفت اىل ان «من املتوقع ان يحرز الإقت�صاد اللبناين وقطاع
خوري ،الإت�صاالت جمال اجلراح ،و�سفراء فرن�سا برونو فو�شيه،
البناء يف �شكل خا�ص تقدما كبريا يف اعقاب (م�ؤمتر �سيدر)
ايطاليا ما�سيمو ماروتي ،ا�سبانيا خو�سيه ماريا فريي بينيا،
الذي نتج عنه تعهدات مالية بقيمة  11,8مليار دوالر ،وهذه
رئي�س جمل�س ادارة «ال�رشكة الدولية للمعار�ض» الربت عون،
اخلطوة �ست�ؤدي اىل اطالق الكثري من م�شاريع البناء والبنى
رئي�س «املجل�س الإقت�صادي» �شارل عربيد وعدد كبري من
التحتية يف قطاع الإن�شاءات والبناء يف لبنان».
الإعالميني.

Starta Co.
مازح :نعمل بتقنية LIGHT WEIGHT CONCRETE

ا�شار مدير �رشكة  Starta Co.حممد مازح اىل
ان « Starta Co.عملت يف ال�سوقني العراقي
وال�سعودي ،وقد اطلقت عملها م�ؤخراً يف لبنان
وطرحت تقنية حديثة للخر�سانةSTARTA ،
 LIGHT WEIGHT CONCRETEوالتي
تتميز بوزنها اخلفيف وقوتها بعزل ال�صوت
ّ
واحلرارة».
تقبل ال�سوق لهذه التقنية اجلديدة
واعلن ان « ّ
ممتاز ،اذ تعتمد على �إنتاج خليط �أق��ل وزنا
و�أقل تكلفة مع زيادة العزل احلراري واجلودة
ال�شاملة».
Starta
Co
.
«
ان
ولفت اىل
تتميز ب�إمتالك معدات حديثة تعمل
ّ
يف موقع البناء ،اذ تعمل على حت�ضري املنتجات ليتم تركيبها
ب�شكل مبا�رش».
وا�شار اىل ان «ال�رشكة عملت مع القطاع العام يف اال�سواق
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العربية ،فيما تعمل يف لبنان على م�شاريع تعود
اىل القطاع اخلا�ص ب�شكل كامل اذ ان التعامل
مع القطاع العام اللبناين يحتاج اىل خربات
و�آليات معينة».
واعترب ان «ازمة القرو�ض ال�سكنية اثرت ب�شكل
كبري على عمل  Starta Coاذ نتج عن هذه االزمة
توقف م�رشوعان كبريان ي�ضمان ما يقارب
الألف �شقة �سكنية».
و�شدد على ان « Starta Coتطمح جلعل ال�سوق
اللبنانية نقطة للإنطالق نحو اال�سواق العاملية،
ال �سيما انها متلك براءة اخرتاع بالتقنية التي

تعمل بها».
واعلن ان « Starta Coجاهزة لدخول ال�سوق ال�سورية يف
اي وقت تبد�أ فيه عملية اعادة الإعمار ،ال �سيما انها متلك
االمكانات لتلبية طلب ما يقارب الـ 4ا�سواق يف وقت واحد».
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Liban cables
شعيتلي :نعمل على مكافحة التزوير
�أ����ش���ار م��دي��ر امل��ب��ي��ع��ات يف
 Liban cablesحممد �شعيتلي
�إىل �أن «Liban cables
ت�شارك يف معر�ض Project
 Lebanonلإث��ب��ات تواجدها
يف ال�سوق وخلق وع��ي لدى
امل�ستهلكني يتيح لهم متييز
املنتجات امل��زورة املوجودة
يف الأ���س��واق» .ولفت �إىل �أن
« Liban cablesاتخذت عدة
�إج��راءات تتيح للزبون متييز
منتجات  Liban cablesالأ�صلية للح�صول على جودة �أف�ضل».
واعترب �أن « Liban cablesتهدف �أي�ض ًا من م�شاركتها يف
املعر�ض �إىل التوجه نحو ال�سوق ال�سورية يف مرحلة �إعادة
الإعمار ،بحيث تعترب �أن املعر�ض قد ي�شكل فر�صة لإلتقاء

Master Group
الراعي :نحقق انجازات متميّزة

النا�س املهتمني بتلك املرحلة يف �سورية».
ورف�ض «اعتبار �أن الأزم���ة االقت�صادية ت�سهم يف توجه
امل�ستهلكني ب�شكل �أكرب نحو املنتجات املزورة� ،إذ �إنه وعلى
امل��دى الطويل �سيعاين امل�ستهلك من ف�شل ه��ذه املنتجات
نظراً لتدين جودتها ،وبالتايل وعلى الرغم من ارتفاع �سعر
املنتجات الأ�صلية مقارنة بتلك املزورة� ،إال �أنها تبقى الأف�ضل
والأقل ثمن ًا».
ولفت �إىل �أن « Liban cablesمتلك �إمكانيات كبرية تخولها
الدخول �إىل ال�سوق ال�سورية و�أبرزها خربتها الكبرية املمتدة
على مدى �أكرث من  60عام ًا ،والطاقة الإنتاجية التي متلكها
والتي تخولها مع �ضيق ال�سوق اللبنانية من رفد الأ�سواق الأخرى
بحجم ال ي�ستهان به من �إنتاجها ،ولذلك هي اليوم ت�صدر �إىل
�أوروبا و�أفريقيا والدول العربية».
ولفت �إىل �أن «ت�أثر  Liban cablesبرتاجع ال�صادرات كان حمدوداً
�إذ �إن هذه ال�صادرات ال ت�شكل ن�سبة كبرية من حجم عملها».

اعرب مدير  Master Groupفادي الراعي
اىل ان « Project Lebanonيعك�س بحث
النا�س عن االمل والفر�ص ب�شكل دائم يف
ظل االو�ضاع ال�صعبة التي يعي�شها لبنان».
واذ عبرّ عن تفا�ؤله ب�شكل كبري ،ا�شار اىل
ان « Master Groupحققت اجنازات كبرية
خالل الفرتة االخرية �سمحت لها باملزيد
من التو�سع على رغم الظروف ال�صعبة
و�شح ال�سيولة يف ال�سوق ب�شكل عام».
وا�شار اىل انه «خالل العام املا�ضي قامت
 Master Groupبتنفيذ م�رشوع روليت
حتد كبري لكونها روليت معلقة يف ال�سقف ولي�س
لـ»كازينو لبنان» �شكل ّ
على طاولة عادية على الأر�ض ،ب�إال�ضافة �إىل كيفية تركيبها يف البهو
و�صعوبة رفعها �إىل ال�سقف  ،وقد دخل �إ�سم كازينو لبنان يف جمموعة
غيني�س لالرقام القيا�سية بحيازته على �شهادة �أكرب روليت يف العامل».
واعلن ان  Master Groupح��ازت على ت�صنيف «جيد ج��داً» من �رشكة
«ه��واوي» للهواتف ،وهي من اوائ��ل ال�رشكات يف العامل ،ما جعل هذا
ومتميز ي�ضاف اىل �سجلها».
الت�صنيف اجناز ا�ضايف
ّ
وك�شف ان «التخطيط امل�ستمر وب��ن��اء اف�ضل العالقات م��ع الزبائن
واملناف�سني ،يك�سبان  Master Groupمناعة يف مواجهة الأزمات».
ويف رد على �س�ؤال ،ا�شار اىل ان «تواجد  Master Groupاملحدود يف
اال�سواق اخلارجية يعود اىل تركيز عملها ب�شكل كبري يف لبنان والذي
يحمل لها جناح حتر�ص على تكري�سه يف اي �سوق قد تدخله ،ما ي�سلط
ال�ضوء اىل احلاجة اىل ر�أ�سمال كبري وامكانيات �ضخمة».
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Mandaloun
خليفة :ايجابيات
ألزمة «اإلسكان» على عملنا

ا�شار مدير Mandaloun

عبد املنعم خليفة اىل ان
«امل�شاركة يف معر�ض

Lebanon

Project

تهدف اىل تعريف النا�س
على عمل Mandaloun
امل��خ��ت�����ص ب��ال��ب��ي��وت
اجلاهزة وال��واح عازلة
للجدران والأ�سقف».
وا�شار اىل ان « Mandalounتعمل يف عدد من
اال�سواق اخلارجية ومنها تركيا والعراق ،وتبذل
جهود للدخول بقوة اىل ال�سوق ال�سورية حيث
ا�س�ست �رشكة هناك بهدف ان يكون لها ح�صة
من ال�سوق يف مرحلة اعادة الإعمار».
ولفت اىل ان «اع��ادة الإعمار تتطلب عدد من
املنتجات التي تقدمها  Mandalounمن بيوت
ومكاتب جاهزة والواح عازلة».
واعترب ان «ازم��ة القرو�ض ال�سكنية قد حتمل
ايجابيات لعمل  Mandalounاذ قد يف�سح املجال
ب�شكل كبري لإرتفاع الطلب على البيوت اجلاهزة،
ال �سيما ان تكلفتها ت�ساوي  % 20تقريب ًا من
كلفة املنزل العادي».
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من �شهر �إلى �شهر
AM3
شرتوني :نتحضر لدخول السوق
السورية بشكل قوي
�أ�شار مدير �رشكة  AM3املهند�س كمال �رشتوين �إىل �أن
«حجم زوار معر�ض  Project Lebanonجيد ،وي�ؤكد �أن
اللبنانيني ال يهابون ال�صعوبات وقادرون على مواجهة
امل�ستقبل ب�إرادة قوية».
تتميز بطرحها للدهانات التي متنع
ولفت �إىل �أن «ّ AM3
الن�ش عرب مواد م�ؤهلة للحفاظ على جودتها على مدى 100
عام» .وك�شف �أن « AM3كانت �أول �رشكة ا�ستوردت هذه املواد من هولندا عام  ،1989وتعمل
با�ستمرار لتعريف املهند�سني �إليها و�رشح جودتها العالية التي جتعل �سعرها منا�سب ًا على
الرغم من ارتفاعه مقارنة مع املنتجات الأخرى».
و�أو�ضح �أن « AM3تقدم لل�سوق حواىل  45منتج ًا خمتلفاً ،يحتوي كل منتج بدوره على
منتجات �أخرى من خمتلف الألوان».
و�شدد على �أن «اجلمود يف القطاع العقاري طاول بت�أثرياته عمل � ،AM3إذ �أ�صبحت الن�سبة
ّ
الأكرب اليوم من عملها تعتمد على �إعادة ت�أهيل امل�شاريع على عك�س الفرتات املا�ضية حيث
كانت ت�شكل امل�شاريع اجلديدة  % 50من جممل عملها».
و�أعلن �أن « AM3تتح�رض للدخول �إىل ال�سوق ال�سورية ب�شكل قوي ،مت�سلحة بجودة منتجاتها
غري املتوفرة �إال يف الأ�سواق الهولندية والأمريكية ،حيث تعمل  AM3كوكيلة لها يف �أ�سواق
املنطقة».

API
ابو شديد :نتلمس تأثيرات أزمة
القروض السكنية السلبية
�أ�شار نائب رئي�س � APIرشبل اب��و �شديد �إىل �أن
«م�شاركة  APIيف معر�ض
ت�أتي بهدف عر�ض املنتجات اجلديدة وللت�شديد
مرة �أخرى على توافر ال�صناعة اللبنانية بقوة».
ولفت �إىل �أن «تراجع ال�صادرات �أثر ب�شكل �سلبي على
و�شدد على �أن «ما
عمل  APIبن�سبة فاقت الـّ ،»% 50
يرفع من حدة �أزمة ت�رصيف الإنتاج حال اجلمود التي ي�شهدها القطاع العقاري
والتي تلقي بتاثرياتها ال�سلبية على خمتلف القطاعات االقت�صادية وال�رشكات
العاملة يف لبنان».
و�إذ �أكد �أن « APIالتم�ست الآثار ال�سلبية لأزمة قرو�ض الإ�سكان»� ،أ�شار �إىل �أنها
«تواجه هذا الأمر عرب خطط بديلة للحفاظ على وجودها يف ال�سوق».
وك�شف �أن « APIتعمل على بناء �أ�سا�سات لت�أمني دخول فاعل �إىل ال�سوق ال�سورية
بغية نيل ح�صة منها خالل مرحلة �إعادة الإعمار» .واعترب �أن « APIمتلك نقاط
متيزها بجودة املواد الأولية
قوة عدة تخولها الدخول �إىل ال�سوق ال�سورية و�أولها ّ
التي ت�ستوردها من �أملانيا� ،إ�ضافة �إىل م�صداقيتها وقدرتها على االلتزام والتن�سيق
الإداري وقوة فريق العمل القادر على تلبية الزبائن ب�شكل �رسيع وال �سيما �أن API
متلك م�ستودعات حتوي �إنتاج ًا قادراً على تلبية حاجات ال�سوق على مدى � 6أ�شهر».
وك�شف �أن «�صعوبات كثرية تواجه عمل  APIوامل�ؤ�س�سات ال�صناعية كافة وتتطلب
من الدولة اتخاذ �إجراءات عديدة حلماية ال�صناعة».
Project Lebanon
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غدار للمعدات
غدار :نطرح منتجات
جديدة

ك�شف مدير الت�سويق يف �رشكة «غدار
ل��ل��م��ع��دات» حم��م��د عفيف غ���دار �أن
«غدار للمعدات» ت�شارك يف املعر�ض
ب��ه��دف تعريف زوار املعر�ض �إىل
العالمتني التجاريتني اجلديدتني
اللتني تطرحهما ،وهما John deere
الأمريكية و  Kubotaاليابانية».
ولفت �إىل �أن «ال�رشكة تعلن عن هذا
املو�ضوع لأول مرة يف املعر�ض وقد
الحظت جت��اوب�� ًا قوي ًا وال �سيما �أن
كثرياً من الزوار هم على دراية بهاتني
العالمتني التجاريتني وم�ستويات
اجلودة العالية اللتني تقدمهما».
و�أ�شار �إىل �أن «الرتاجع االقت�صادي
ط��اول �رشكة «غ��دار للمعدات» لكن
ب�شكل حم��دود ،كونها �رشكة عمرها
 30عام ًا ،ومتلك �شبكة زبائن وا�سعة
يف لبنان واخلارج».
ويف رد على �س�ؤال� ،أكد على «اقفال
العديد من امل�صانع العاملة يف قطاع
املولدات» ،واعترب �أن «هذه امل�س�ألة
حتمل يف ثناياها م�ؤ�رشاً خميف ًا ي�ؤكد
��ضرورة حت��رك ال��دول��ة ب�شكل وا�سع
لدعم القطاع و�ضمان �صموده �إىل
حني تخطي هذه الأزمة».
ور�أى �أن « �أ�سباب ًا عديدة �أدت �إىل
تدهور واقع القطاع و�أبرزها و�ضع
املنطقة امل�ضطرب ال��ذي كانت له
�آثار �سلبية كبرية على اقت�صاد الدول،
�إ�ضافة �إىل تراجع �أ�سعار البرتول الذي
�أدى �إىل خف�ض الطلب يف الأ�سواق
اخلارجة وال �سيما الأفريقية».

Panda Plast
الغصيني :تشكيلتنا األوسع
في الشرق األوسط
�أ�شار مدير املبيعات يف  Panda Plastمتام الغ�صيني �إىل
�أن «م�شاركة  Panda Plastيف معر�ض Project Lebanon
ت�أتي يف �إطار ال�سعي امل�ستمر لتعريف امل�ستهلكني �إىل
منتجات  Panda Plastالتي تتعلق ب�شكل مبا�رش بقطاع
البناء والإعمار من خزانات وبراميل وغريها».
ولفت �إىل �أن «  Panda Plastتقدم ت�شكيلة من �أو�سع
الت�شكيالت يف ال�رشق الأو�سط تت�ضمن منتجات خا�صة بال�صناعات الغذائية واخلزانات
والكرا�سي والطاوالت وبراميل النفايات».
وك�شف �أن «منتجات  Panda Plastموجودة يف ال�سوق اللبنانية ،و�أ�سواق الدول العربية
والأ�سواق الأفريقية حيث عمدت  Panda Plastقبل عامني �إىل �إن�شاء م�صنع يغطي كل
الأ�سواق الأفريقية».
و�شدد على �أن «  Panda Plastتعلق �آما ًال كثرية على عملية �إعادة �إعمار �سورية كونها �ستحمل
ّ
�إيجابيات كثرية لل�رشكات اللبنانية».
و�أكد �أن « لـ Panda Plastنقاط قوة عدة تخولها الدخول �إىل ال�سوق ال�سورية �أولها حجم
امل�صنع و�إنتاجيته وقرب امل�سافة من امل�صنع الواقع يف البقاع �إىل الأرا�ضي ال�سورية».
وك�شف �أن «  Panda Plastقادرة على التو�سع ب�شكل كبري رغم الظروف ال�صعبة ،بف�ضل ا�سمها
الذي بنته خالل ع�رشات ال�سنوات والذي ارتبط دائم ًا بالنجاح وب�أعلى م�ستويات اجلودة التي
ت�ضاهي املعايري الأوروبية».

Obeid for Pumps
عبيد :المعرض فرصة لنعرض
تقنياتنا الجديدة

اعترب مدير �رشكة  Obeid for Pumpsحممد عبيد
�أن «معر�ض  Project Lebanonيتيح لـ Obeid for
Pumpsعر�ض التقنيات واملنتجات اجلديدة التي
ت�ستقدمها �إىل الأ���س��واق وال �سيما على �صعيدي
التكنولوجيا والطاقة البديلة اللتني تتيحان حجم
توفري كبري يف خمتلف القطاعات».
و�أ�شار �إىل �أن « Obeid for Pumpsتواكب التطور يف
جمال عملها عرب مواكبة الأ�سواق العاملية ،كما �أنها وكيلة ل�رشكة Grand Forest
الدامناركية ،وهي �رشكة عاملية تعمل يف جمال املياه والطاقة ،وتقدم منتجات
متتاز بجودتها العالية وعمرها املديد».
و�أعلن �أن «  Obeid for Pumpsتوفر لزبائنها خدمات ال�صيانة بحرفية عالية كونها
متلك خربة كبرية يف هذا املجال �إذ تلتزم �صيانة مياه بريوت وجبل لبنان ومياه
اجلنوب وجزءاً من مياه ال�شمال ومياه البقاع».
ويف رد على �س�ؤال� ،أكد �أن «الرتاجع الذي ي�شهده القطاع ال�صناعي يعود �إىل جملة
حتديات يواجهها نظراً لإرتفاع تكلفة الإنتاج ب�شكل كبري ،الأمر الذي ي�س ّلط ال�ضوء
على �رضورة دعم القطاع عرب التفات الدولة �إليه ل�ضمان ا�ستمرارية امل�صانع عرب
م�ساعدتها على تقدمي �إنتاج عايل اجلودة ب�أ�سعار منا�سبة تتيح للم�صانع املناف�سة
يف الأ�سواق الداخلية واخلارجية».
27

Echo
غملوش :مواجهة
الصعوبات تتطلب
إجراءات من الدولة

�أ�شار مدير دهانات  Echoحممود غملو�ش
�إىل �أن «قطاع البناء يعاين من جمود
قا�س جداً يطاول بتاثرياته ال�سلبية عمل
ٍ
دهانات  Echoالتي ت�ضع م�شاركتها
يف معر�ض  Project Lebanonيف �إطار
التم�سك بالأمل بلبنان وبالعهد الرئا�سي
ّ
اجلديد ،وبالهدوء الن�سبي ال��ذي بد�أت
ت�شهده �سورية وال��ذي يب�شرّ مب�ستقبل
جيد».
ويف �إط����ار تعليقه ع��ل��ى ح��ج��م زوار
�شدد على �أنه «وعلى الرغم من
املعر�ضّ ،
كل امل�آ�سي التي عاي�شها اللبنانيون ،ال
يزالون يتمتعون بحب احلياة ومعنويات
مرتفعة ،تنعك�س اليوم يف ح�ضورهم �إىل
املعر�ض الذي يعني �أن لبنان ال ميكن
�أن ينهار».
ولفت �إىل �أن «معظم الأ�سواق اخلارجية
لل�صادرات اللبنانية تعاين من �ضعف
ك�أفريقيا وال��ع��راق و�سورية» ،واعترب
�أن «مواجهة ال�صعوبات تتطلب اتخاذ
ق����رارات وال�����س�ير ب����إج���راءات م��ن قبل
امل�س�ؤولني ت�ساعد ال�صناعيني وال�شعب
اللبناين يف ا�ستثمار �إمكانياته قبل �أن
ت�ضمحل بالكامل».
ويف �إطار الرد على �س�ؤال حول ا�ستعداد
 Echoلدخول ال�سوق ال�سورية ،اعترب �أن
« Echoبدلت جهوداً كبرية لدخول ال�سوق
ال�سورية وكانت من �أوائل ال�رشكات التي
�شاركت يف معار�ض نظمت على �أر�ض
�سورية يف �أ�صعب الأوقات ،وهذا يجعلها
متفائلة �إىل حد كبري بنيلها ح�صة من
ال�سوق ال�سورية يف امل�ستقبل».
العدد  169تموز 2018
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بندا بالست

شركة الروان ش م م

شركة ايكو للتجارة والصناعة واملقاوالت

غدار للمعدات

كابالت لبنان
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Wiederkehr Group Holding SAL
Statement of financial position
At 31 December 2017

Assets
Non-current assets
Investment in associate
Current assets
Cash and cash equivalents
Total assets
Equity and liabilities
,
Shareholders equity
Share capital
Accumulated losses
Non-distributable reserve
Total equity
Current liabilities
Accrued expenses
Holding company tax liability
Total liabilities
Total equity and liabilities

2017 US$

2016 US$

32,490,167

31,220,716

383,835
32,874,002

445,829
31,666,545

33,050,000
(2,378,158)
2,196,423
32,868,265

33,050,000
(3,597,335)
2,196,423
31,649,088

2,420
3,317
5,737
32,874,002

14,140
3,317
17,457
31,666,545

2017 US$

2016 US$

1,269,451
1,027
1,270,478

2,612,888
27,248
1,170
2,641,306

46,638
3,317
1,566
51,521

59,247
3,317
62,564

Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2017

Revenue
Share of profit of associate
Other income
Finance income
Expenses
Professional fees
Holding company tax
Other Expenses
Profit for the year
Other comprehensive income
Total comprehensive income for the year

Wiederkehr Group Holding SAL

1,218,957
1,218,957

2,578,742
2,578,742
: �أع�ضاء جمل�س الإدارة
رئي�س – ال�سيد �ألفرد فيدركهر
 ال�سيد كري�ستيان �ستاينفل�س-ع�ضو
 ال�سيد دومينيك النغ-ع�ضو
 املحامية مينى زين-ع�ضو
 املحامي جهاد زين-ع�ضو
 براي�س وترهاو�س كوبرز: مفو�ض املراقبة اال�سا�سي

من �شهر �إلى �شهر
 ..saint Jacquesمشروع رائد وفريد في الشرق األوسط

قصة نجاح جانيت يونس

انها احدى ال�سيدات الرائدات يف لبنان ،فهي املر�أة الأوىل التي د ّر�ست
الريا�ضيات يف اجلامعة اللبنانية .م�سريتها حتدثنا عن �شخ�صيتها
الهاوية للتحديات ،فهي مل تخفها ويالت احلرب فلم تنقطع يوم ًا عن
التدري�س حتى يف �أ�صعب الظروف التي عا�شها لبنان والتي تطلبت
منها التنقل ب�شكل يومي بني منزلها يف بريوت ال�رشقية والكلية يف
بريوت الغربية.
عن جانيت يون�س �سنتحدث ،ولكن لي�س عن الدكتورة اجلامعية،
بل عن ت�ضحيات وجهود امر�أة خا�ضت غمار القطاع الزراعي على
مدى �سنوات ،فمنحت من وزارة الزراعة والغذاء الفرن�سية و�سام
اال�ستحقاق الزراعي من رتبة فار�س تقديراً لعطائها وجهودها
وخرباتها على م�ستوى الإنتاج الزراعي.
يف مكتبها يف �سن الفيل التقتها
«ال�صناعة والإقت�صاد» ل�تروي ق�صة
جناح مليئة بالتعب والكد واكت�ساب
املعرفة .وفق ًا جلانيت يون�س ،بد�أت
م�سريتها يف جمال تربية البط وانتاج
كبد البط يف مزرعة  Saint Jacquesيف
ب�شتودار على ار�ض دير مار يعقوب
للرهبانية اللبنانية املارونية ،عندما
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�أقام زوجها نزار يون�س هذا امل�رشوع
االج��ت��م��اع��ي ال���ذي ك��ان ال��ه��دف من
ت�أ�سي�سه ت�أمني فر�ص عمل لأه��ايل
البرتون و�إبقائهم يف �أر�ضهم واحلد
من الهجرة الداخلية.
وفق ًا جلانيت يون�س «بعد عامني من
ت�أ�سي�س امل����شروع والعمل عليه مع
ا�شخا�ص فرن�سيني ،ا ُتخذ قرار ب�إقفاله،
30

ف��ك��ان ه��ذا مبثابة حت�� ٍد ل��ه��ا ،ف��زرع
احلما�س يف نف�سها ومنعت كتابة
نهاية هذا امل�رشوع على الرغم من عدم
امتالكها لأي خربة يف هذا املجال».
تقول جانيت يون�س« :حتم�ست �آنذاك
وتركت التعليم وتفرغت للم�رشوع».
وتتابع مبت�سمة« :ب��د�أت من ال�صفر،
زرت �إح��دى م��زارع البط يف فرن�سا،
وك��ان��ت الكامريا رفيقتي فالتقطت
����ص���وراً ل��ك��ل م��ا ي��ج��ري داخ���ل تلك
املزرعة .كما كنا نر�سل فريق العمل
�إىل فرن�سا ،وكذلك كان يزورنا خرباء
لي�ساعدونا يف م�رشوعنا الفريد يف
منطقة ال�رشق الأو���س��ط ككل� ،إذ �إن
تربية البط للح�صول على كبد Foie
 Grasلي�ست بالأمر ال�سهل».
وترى جانيت يون�س �أن �أهم املعايري
ال��ت��ي �ضمنت جن���اح وا���س��ت��م��راري��ة
امل����شروع على م��دى  18ع��ام�� ًا هي
اجلهود املبذولة واحلر�ص الدائم على
اكت�ساب املعرفة والإ�رصار على �إجناز
العمل بنجاح ،ففي العام  2006مل
يكن مطار ب�يروت مفتوح ًا ومل يكن
ب��الإم��ك��ان �إر���س��ال ف��راخ للبط ك��ل 3
�أ�سابيع فقررت ت�أمني تكاثر البط هنا
يف ه��ذه امل��زرع��ة ومنذ ذل��ك الوقت،
توقفت ع��ن ا���س��ت�يراد ف���راخ ال��ب��ط �إال
مرتني �سنويا ،الذكور من Barbarie
والإن��اث منه  ،Pekinoisesللح�صول
على �إنتاج «جنمة البط ال�سمني» الذي
يعطي كبد البط الألذ والأ�شهى».
ما ي�ستوقفنا يف م�سرية جانيت يون�س،
�إ�ضافة �إىل عملها يف القطاع الزراعي،
ه��و حر�صها على البيئة ،حيث مت
اللجوء �إىل �صنع الو�سائد من ري�ش البط
بغية عدم رميها.
ت��وزع اليوم مزرعة Saint Jacques
�إنتاجها البالغ �ألف طري يف الأ�سبوع،
عرب �شبكة زبائن ت�ضم الفنادق الكبرية،
مطار بريوت ،كازينو لبنان ،وال�سفارة
ي�صدر الإن��ت��اج �إىل
الفرن�سية ...كما
ّ

مزرعة  saint Jacquesفي بشتودار

�أ���س��واق ال���دول العربية كال�سعودية
والأردن ودبي و�أبوظبي.
وت�شدد جانيت يون�س على �أن��ه تتم
درا���س��ة التو�سع يف الأ���س��واق ب�شكل
�أكرب نحو الأ�سواق اخلارجية وال �سيما
ال�سوق الأفريقية ،وتك�شف �أنه مت العمل
على الدخول �إىل ال�سوق الرو�سية ،لكن
الأمر يتطلب �إجراءات كثرية ا�ستغرقت
ال.
وقت ًا طوي ً
وتلفت �إىل �أن الدخول �إىل الأ�سواق
الأوروبية �أمر غري ممكن ب�سبب قوانني
االحتاد الأوروب��ي ،على الرغم من �أن
مزرعتنا حائزة على �شهادة ح�سن
ت�صنيع الـ.ISO 22000
وت�شري �إىل �أن �أب��رز ال�صعوبات التي
واجهت امل�رشوع هي وجود معتقدات
خاطئة لدى امل�ستهلكني ب�أن حلم البط
ال ي�ؤكل ،علم ًا �أنه لي�س د�سم ًا ،ومفيد
لل�صحة والكولي�ستريول اجليد وغني
بالأوميغا .3
و�إذ ترى �أن تو�سيع امل�رشوع �أمر �سهل
�إذا ما وجدت �أ�سواق الت�رصيف ،ت�ؤكد
�أن ه��ذا النوع من اال�ستثمار يحمل
خماطر عدة ،فعلى �سبيل املثال التقاط
فريو�س واحد كفيل بالق�ضاء على كل
الإنتاج ،يف حني �أنه لي�س هناك يف
يعو�ض على امل��زارع على
لبنان من ّ
العك�س من الدول الأخرى.
وتعليق ًا على نيلها الو�سام الفرن�سي،
تقول جانيت يون�س« :فوجئت ب�أن
تقدر اجلهود التي
هناك دولة خارجية ّ
بذلت يف امل�رشوع».

جانيت يونس تتسلم شهادة تقديرية

وسام االستحقاق الزراعي الفرنسي لـ «يونس»
منحت وزارة الزراعة والغذاء الفرن�سية ،الدكتورة جانيت نزار يون�س و�سام اال�ستحقاق
الزراعي من رتبة فار�س تقديرا لعطائها وجهودها وخرباتها على م�ستوى الإنتاج
الزراعي.
�أقيم حفل منح تقليد الو�سام يف موقع مزرعة  Saint Jacquesيف بلدة ب�شتودار
يف ق�ضاء البرتون ،يف ح�ضور ال�سفري الفرن�سي برونو فو�شيه على ر�أ�س وفد من
ال�سفارة ،ووزراء ونواب ور�ؤ�ساء بلديات ،واعالميني ،ر�ؤ�ساء �أديرة وكهنة ،وفاعليات
ومدعوين و�أ�صدقاء املحتفى بها بالإ�ضافة �إىل الدكتور نزار يون�س و�أفراد العائلة
و�أ�رسة مزارع .St Jacques
وا�سرتجعت امللحقة الإقليمية لل�ش�ؤون الزراعية يف ال�سفارة الفرن�سية يف بريوت
فالريي فيون يف كلمة ال�سفارة م�سرية جانيت يون�س املهنية والروابط املتينة التي
جتمعها بالدولة الفرن�سية .واعتربت �أن مزرعة  Saint Jacqueهي م�ؤ�س�سة �أخالقية
متار�س االقت�صاد التدويري.
و�ألقت الدكتورة يون�س كلمة �شكرت خاللها الرهبانية اللبنانية املارونية التي
�شاركت يف هذه املغامرة منذ اليوم الأول و اخلرباء الفرن�سيني الذين قدموا لنا جمانا
معرفتهم وكذلك مربي املوا�شي من اجلنوب الغربي .كما �شكرت ال�سفارة الفرن�سية
على م�ساندتها وت�شجيعها وال�شكر لل�سيدة فالريي فيون امللحقة الإقليمية ل�ش�ؤون
الزراعة يف ال�سفارة الفرن�سية يف بريوت.
31
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تحقيق

معرض الفن التشكيلي الثامن:
حدث فني ثقافي ّ
منوع

اقيم معر�ض الفن الت�شكيلي ال�سنوي
الثامن ،برعاية وزارة الثقافة ممثلة
بالدكتور ن��زار �ضاهر وبالتعاون مع
بلدية عاليه ،مب�شاركة نخبة من الفنانني
اللبنانيني والدوليني.
وا�ضحى املعر�ض تقليد فني �سنوي من
تنظيم وتن�سيق الفنانة غنوة ر�ضوان.
«يخ�ص�ص املعر�ض
ووفق ًا لر�ضوان
ّ
للفنانني الت�شكيليني حيث ال بد من
ت�سليط ال�ضوء على ابداعاتهم كونهم
جنود جمهولني ال ميلكون �سوى لغة
للتحدث بها» .ولفتت
اللون واللوحات
ّ
اىل ان «امل��ع��ر���ض ال��ذي ي�شارك فيه
اكرث من  80فنان لبنانيني وعرب من
خمتلف املدار�س الفنية ،تخطى احلدود
اجلغرافية لتواجده بف�ضل الفنانني
امل�شاركني».
واو�ضحت ر�ضوان ان «املعر�ض يقام
على «درج �سيمبيوزم عاليه» الذي طاملا
كان ملتقى للفنانني ،حيث ي�صل بني
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فندق طانيو�س القدمي ال��ذي كان مقراً
لفنانني �أمثال فريد الأطر�ش و�صباح و�أم
كلثوم من جهة ،و»بي�سني عاليه» الذي
كان مركز حفالت �شهريمن جهة اخرى».
واع��ت�برت ان «اال���س��ب��وع ال���ذي يقام
32

فيه املعر�ض ا�ضحى ا�سبوع ثقايف،
منوع خا�صة وانه ي�شهد
فني ت�شكيلي ّ
منا�سبات ثقافية حيث جرى هذا العام
توقيع كتاب «ان�ستاتكا» للروائي د.
ح�سن ال�سبريي من القاهرة».
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة

تتابع «الصناعة واالقتصاد» تسليط الضوء على صناعات لبنانية مت ّيزت بجودة انتاجهاّ ،
ومتكنت من منافسة السلع
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد،
كجك للباطون اجلاهز ،»Queens Sleep« ،محمصة النحالوي.

«كجك للباطون الجاهز» ..اعلى معايير اإللتزام والجودة
كجكّ :
نتحضر لدخول السوق السورية
مل تكن انطالقة «كجك للباطون
اجلاهز» عام  2008يف جزين وليدة
اللحظة ،بل كانت خطوة مدرو�سة
تتكئ على ع�رشات ال�سنوات من اخلربة
التي تراكمت منذ عام .1972
هي م�سرية جناح �سلكتها «كجك
للباطون اجلاهز» �سمحت لها باملزيد
من اخلطوات التو�سعية يف ال�سوق
الداخلية وبالإنفتاح نحو اال�سواق يساهم النجاح الذي
اخلارجية .ففي حني انتقل امل�صنع حققته «كجك للباطون
يف عام  2011اىل الزرارية� ،شهدت الجاهز» في ضمان
ال�رشكة خطوة انتقالية كبرية جتلت استمرارية عملها في
ب�إفتتاح م�صنع يف �ساحل العاج يف االسواق رغم األزمة
التي يعيشها االقتصاد
العا�صمة �أبيذجان.
وفق ًا ملدير «كجك للباطون اجلاهز» اللبناني والركود الذي
علي كجك «ي�ساهم النجاح الذي تشهده االسواق،
حققته ال�رشكة يف �ضمان ا�ستمرارية بفضل ثقة زبائنها بها
ووالئهم لها
عملها يف اال�سواق رغم الأزمة التي
يعي�شها االقت�صاد اللبناين والركود
الذي ت�شهده اال�سواق ،بف�ضل ثقة زبائنها بها ووالئهم لها نتيجة
العالقات املتينة التي بنتها معهم وكان عمادها اعلى معايري
الإلتزام وامل�صداقية مرتافقة مع تقدمي منتجات مب�ستويات
جودة عالية ت�ضمنها خمتربات ر�سمية تتعاقد ال�رشكة معها
وت�ضمن موا�صفات الباطون ومتانته».
واعترب كجك «ان املناف�سات ال ت�شكل خطراً على ال�رشكة التي
مل توفر طوال �سنوات اي جهد يتيح لها تقدمي الأف�ضل لزبائنها،
وقد ان�ش�أت ،يف هذا الإطار ،مغ�سل للرمل لغ�سل الرمل وا�ستخراج
الرتاب منه قبل ا�ستخدامه يف خلطة الباطون».

السوق السورية

وك�شف كجك ان «ال�رشكة تتح�رض للدخول اىل ال�سوق ال�سورية
عرب افتتاح معمل باطون ومعمل حجر ،حيث تدر�س حالي ًا
عرو�ض عدة ت�ؤمن لها دخول قوي وثابت اىل ال�سوق ال�سورية
بغية امل�شاركة يف مرحلة �إعادة الإعمار».
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وامل كجك ان ينعم لبنان بالإ�ستقرار ال�سيا�سي ،اذ ان حاالت
عدم الإ�ستقرار كلفت الإقت�صاد ثمن ًا باهظ ًا ،وانعك�ست على عمل
جممل ال�رشكات املتواجدة يف ال�سوق اللبنانية.
34

« »Queens Sleepتسلك طريق التطور
ابو ر ّيا :لضبط االسواق

تعي�ش  Queens Sleepمرحلة انتقالية من �ش�أنها ان تع ّزز
موقعها يف ال�سوق ب�شكل قوي ،اذ تعمل على تو�سيع امل�صنع
ب�شكل كبري وو�ضع �آليات انتاج متكنها من تو�سيع �شبكة زبائنها
يف خمتلف اال�سواق الداخلية واخلارجية.
ريا «ت�شهد ال�رشكة حركة
فوفق ًا ملدير  Queens Sleepحممد ابو ّ
مكوكية العام احلايل الذي ا�صبح مبثابة حمطة ا�سا�سية عنوانها
التغيري والتقدم .ففيما جرى تو�سيع امل�صنع يف الفرتة الأخرية
ليزيد عن � 8آالف مرت مربع ،يتم العمل حالي ًا على مزيد من
التو�سع وا�ستقدام �آالت جديدة من �ش�أنها زيادة حجم الإنتاج
ّ
واحل�صة التي ت�ستح�صل عليها  Queens Sleepمن ال�سوق».
ريا ان  Queens Sleepتطرح عالمات جتارية جديدة
وك�شف ابو ّ
كو�سائد  Latexو ،Memoru foamا�ضافة اىل فر�شات Pocket
 spring mattressالتي ا�صبحت اكرث اعتماداً يف اال�سواق
اخلارجية ال �سيما االمريكية ،يف حني ال يزال ال�سوق الداخلي
يعتمد على الفر�شات التقليدية.
35

فوضى االسواق

ريا اىل ان « Queens Sleepتعمل على تقدمي
واذ ا�شار ابو ّ
منتجات تعطي امل�ستهلك اعلى م�ستويات الراحة» ،ك�شف
ان «حفاظها على معايري جودة مرتفعة منذ ت�أ�سي�سها عام
� 1974سمح لها بالإنفتاح على اال�سواق االفريقية يف كونغو
والغابون وزامبيا».
واعترب ان ابرز التحديات التي تواجه عمل Queens Sleep
تتمثل بالفو�ضى املوجودة يف ال�سوق حيث يعمد البع�ض اىل
ان�شاء م�صانع غري �رشعية وي�ستويل على ح�صة من ال�سوق،
اذ ان هذه امل�صانع ال ت�ستويف ال�رشوط القانونية لناحية
دفع ال�رضائب وا�ستيفاء �رشوط ال�ضمان وبالتايل قادرة
على طرح منتجات منخف�ضة الثمن جتذب عدد ال ب�أ�س به من
امل�ستهلكني».
ريا الدولة اىل التدخل ال�رسيع ل�ضبط هذه الظاهرة
ودعا ابو ّ
كونها ت�ضع امل�صانع ال�رشعية يف دائرة اخلطر.
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر
«محمصة النحالوي»  116 ..عام ًا من النجاح
النحالوي« :الصناعة» في دائرة الخطر
على مر �سنوات طويلة
«حمم�صة
�سلكت
النحالوي» طريق النجاح
ف�ضمنت ا�ستمراريتها
على مدى  116اعوام.
يف  ،1902يف �ساحة
ريا�ض ال�صلح اب�رصت
«حمم�صة النحالوي»
النور .دون �شك ،عملت
�سيا�سات العمل التي
محمد خير النحالوي
اخذت بعني االعتبار
تقدمي اعلى معايري اجلودة وبناء عالقات متينة مع
الزبائن على جتنيب «حمم�صة النحالوي» �أخطاراً
عدة فر�ضها عدم الإ�ستقرار يف لبنان.
وفق ًا ملدير «حمم�صة النحالوي» حممد خري
«تتميز «حمم�صة النحالوي» مبراعاتها
النحالوي
ّ
اعلى معايري ال�سامة الغذائية وبجودة التحمي�ص
اليومي وا�ستقدامها لأجود انواع املواد الأولية».
وقال« :نحر�ص على مراقبة عمليات التحمي�ص
بدقة ،ال �سيما اننا ما زلنا متم�سكني بطرق الإنتاج
التقليدية القدمية انطالق ًا من �إمياننا ب�إنها الأف�ضل
للمحافظة على م�ستويات جودة عالية».

معايير جودة عالية

ولفت النحالوي اىل انه «يف املا�ضي �رشعت معايري
اجلودة العالية ابواب اال�سواق اخلارجية امام انتاج
«حمم�صة النحالوي» التي حملت �شعار «�صنع يف
لبنان» اىل خمتلف دول العامل ،اال ان ال�شائعات التي
طالت املنتجات اللبنانية واملتع ّلقة بعدم مراعاتها
ملعايري ال�سالمة الغذائية ادت اىل تراجع الت�صدير اىل
متدنية».
م�ستويات
ّ
واذ ك�شف ان «حمم�صة النحالوي تعمل حالي ًا يف
مركزها اال�سا�سي يف �صور ،وتتوا�صل مع زبائنها
عرب فرعها الثاين يف مار اليا�س يف بريوت» ،اعلن ان «حمم�صة
النحالوي» تقدم لزبائنها جميع انواع املك�رسات والقلوبات،
ا�ضافة اىل جميع �أ�صناف النب والبهارات والفواكة املجففة»

مضاربات غير مشروعة

ولفت النحالوي اىل ان «ابرز التحديات التي تواجه عمل
«حمم�صة النحالوي» تتم ّثل بامل�ضاربات غري امل�رشوعة التي
ت�شهدها اال�سواق ،حيث يعمد البع�ض اىل افتتاح م�ؤ�س�سات غري
�رشعية تطرح منتجات متدنية ال�سعر يف اال�سواق ،فت�ستحوذ على
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ح�صة من اال�سواق بفعل �سعرها املنخف�ض».
واكد ان «هذا الواقع يجعل ت�رصيف الإنتاج �صعب ًا للغاية ويهدد
م�ؤ�س�سات �صناعية كثرية بخطر الإقفال».
ويف رد على �س�ؤال ،اكد نحالوي ان «ال بوادر ايجابية تلوح يف
الأفق ،ولهذا يغلب الت�شا�ؤم على اي توقع م�ستقبلي للم�ؤ�س�سات
ال�صناعية ،اذ ان الواقع الإقت�صادي املت�أزم وغياب دور الدولة
املتوا�صل يجعل القطاع ال�صناعي كافة يف دائرة اخلطر ،ففي
حني اقفلت �آالف امل�ؤ�س�سات ،ال تزال م�ؤ�س�سات �أخرى تبذل جهوداً
جبارة لل�صمود يف وجه الأزمات واحلفاظ على ا�ستمراريتها».
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Kitchen

An Effective, Non-selective, Germicide & Cleaner

HACCP  �طﺎﺒق ﻨظﺎم.ﻟكﻞ أﻨواع اﻟجراﺜیم
ّ
ّ ﻤﻌﻘم
ّ ﻓﻌﺎل
WHERE TO USE

Essential for hospitals, food and meat processing plants, ﬁsheries,
dairies, pharmaceuticals and wherever bacterial control is required.

. ﻟﻠخضﺎر واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ، اﻟمستشﻔیﺎت، اﻟمطﺎ�ﺦ:ﻤ�ﺎن اﻻﺴتﻌمﺎل
Why to use
It effectively kills all the germs
and bacteria. Removes the soil
residues from the vegetables.
Kills the small insects.

 �مﻼء اﻟوﻋﺎء ﻤن:ﻛیﻔیﺔ اﻻﺴتﻌمﺎل
اﻟمﺎء و�ضﺎف اﻟیﻪ اﻟمنتﺞ و�ترك ﻟمدة
 �ﻐسﻞ ﺠیدا ﻋﻠﻰ ﻟوح،ﺨمس دﻗﺎﺌق
 ﻤﻠﻞ ﻟكﻞ واﺤد30  ﺘذو�ب.اﻟتﻘطیﻊ
.ﻟیتر ﻤن اﻟمﺎء

IS EFFICIENT FOR
MICRO ORGANISM

 ﯿنصﺢ اﺴتﻌمﺎل:ﻤﻼﺤظﺔ
 ﻤﻼﺤم، اﻟدواﺠن،ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻞ اﻻﺴمﺎك
.وﻤﻌﺎﻤﻞ اﻻﺠبﺎن واﻻﻟبﺎن

*Pseudomonas
Aeruginosa
*Escherichia Coli

Property: Powerful bacteria
killer and bugs remover.
Ammonium
quaternary
based formula for food
sanitation leaves no
Chlorine odor.

*Staphylococcus Aureus
*Streptococcus Faecalis

Dilution: Fruit and vegetable

*Mycobacterium
Smegmatis

Sanitation: 30 ml for 1 l of
water

How to use: for vegetables sink vegetables
into a recipient full of water, add to product,
leave it for few minutes (about 5) , let it work
and rinse.

 ﻫذا اﻟمنتﺞ �ﻌﻘم و�ﻘتﻞ اﻟبﺎﻛتر�ﺎ:ﻟمﺎذا �ستﻌمﻞ
و�ز�ﻞ اﻻوﺴﺎخ واﻟحشرات اﻟتﻲ ﺘكون ﻓﻲ اﻟتراب
.ﻋن اﻟخضﺎر واﻟﻔواﻛﻪ وﺘﻌﻘیم ﻋدة اﻟمطبﺦ
،اﻟمن
ّ  �ﻘتﻞ اﻟبﺎﻛتیر�ﺎ و�ز�ﻞ:ﺨصﺎﺌص
.ﻻ ﯿترك راﺌحﺔ �ﻠور

available in 1, 4, 25 and 205 l
 ل205 و25 ،4 ،1ﻤتوﻓر �حجم

Lebanese Investment for Environment Co. Ltd.
l
ta
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om ly
vir nd
En Frie

Chemically Associated to Life chemical Ltd. CANADA

Ltd.

hotline: +961 70 959 204 | +961 3 751 992
email: info@life-lb.com
| www.life-lb.com

االقت�صاد�شهر
مننب�ض�شهر �إلى
أكثر من  100عام من اإلبتكار والتوسع ..وال تزال المسيرة مستمرة
 Medcoتطلق أول شاحن للسيارات الكهربائية في لبنان
املتو�سط،
�أطلقت �رشكة  Medcoل�شحن النفط ونقله عرب البحر
ّ
�أوّل �شاحن لل�سيارات الكهربائية يف لبنان ،E-Medcoيف
حمطتها يف و�سط بريوت ،برعاية
م�ؤمتر �صحايف عقدته يف
ّ
وزير الطاقة واملياه �سيزار �أبي خليل وبح�ضور �أبرز م�ستوردي
ال�سيارات� ،إ�ضافة �إىل �ضيوف من �رشكات �أخرى ونا�شطني
بيئيني و�صحافيني .وهو ال�شاحن ال ّأول يف لبنان لل�سيارات
حمطات �رشكة  Medcoيف كل من و�سط
الكهربائية ومتوافر يف ّ
بريوت والدورة وال�شياح واليوني�سكو ويتنا�سب مع كل موديالت
وفئات ال�سيارات.
ويف هذا ال�سياق �أ�شار �أبي خليل �إىل �أ ّننا �سن�شهد يف لبنان خالل
�سنتني �إنتاج ًا للكهرباء من خالل الغاز ،وهو  27مرة �أقل تلويث ًا».
و�أعلن رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة  Medcoرميون �شما�س « �رشكة
 Medcoحتتفل اليوم بع�رص ال�سيارات الكهربائية».
وقال« :كما تعلمون يتغري العامل ب�رسعة هائلة وتخ�ضع
ال�سيارات املعهودة التي تعمل على وقود البنزين واملازوت
لتح ٍد كبري من جراء ا�ستحداث ال�سيارات الكهربائية رويداً رويداً
من دون �أن حتل حملها ،فلنطمئن الأكرثية �أن ال�سيارات التي
تعمل على املحروقات املعهودة �ستظل �سارية ل�سنوات عديدة».
وا�ضاف Medco« :ا�ستحدثت يف لبنان �أول �شاحن لل�سيارات
الكهربائية ،وهي جاهزة ال�ستقبال تلك التي �ستت�ضاعف عدداً
بف�ضل احلكومة لإلغائها الر�سوم اجلمركية على ا�سترياد تلك
ال�سيارات».

مسيرة تقدم متواصلة

وا�شارت م�صادر يف  Medcoاىل ان « Medcoت�ستكمل
عرو�ضها لتوفري الطاقة من خالل ن�رش �أجهزة �شحن ،EV
�سواء كانت �سيارات منتظمة او هجينة او كهربائية».
ولفتت اىل ان « Medcoوك�رشكة رائدة يف الإبتكار يف
لبنان واملبادرات املبكرة لتلبية توقعات العمالء ،قامت
بن�رش  4حمطات يف لبنان خلدمة �سيارات  EVورفع
م�ستوى ال�صناعة اىل املعايري الدولية ،اذ تتوقع ارتفاع
الطلب على �شحن �سيارات  EVحتى قبل القرار الوزاري
ب�إزالة اجلمارك من �سيارات .EV
وك�شفت انه خالل الفرتة القادمة �سيتم تد�شني حمطات
�شحن ا�ضافية يف فروع .»Medco
و�شددت امل�صادر على ان  Medcoحتر�ص على تقدمي
خدمات ح�رصية كربنامج بطاقة الليرتز بل�س Liters
 ،Plus، Call for Services، Medco Payتطبيق
 ،Loyalityو  My Medcoالذي ميكن العمالء من جمع
النقاط والإ�ستفادة من جميع اخلدمات يف املحطة».
واكدت ان الفرتة املقبلة �ستحمل خطوات تو�سعية جديدة
لـ ،Medcoاذ انها �سارت على طريق التو�سع ب�شكل م�ستمر
منذ � 108سنوات ،ودون �شك �ستبقى كذلك».
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 ..McDonald,sاعلى معايير المطابقة للمواصفات الصحية
صادق :نؤمن بمستقبل لبنان

عك�ست  McDonald,sمن خالل عملها يف
ال�سوق اللبناين اعلى معايري امل�صداقية
وال�شفاقية ،اذ ت�ضع هذه املعايري يف
�صلب �سيا�ستها وممار�ستها للعمل .وكانت
يف الفرتة االخرية قد خطت عدة خطوات
يف هذا املجال ،حيث اقدمت على فتح
مطبخها امام الإعالم اللبناين تزام ًنا مع
ُجدد يف الدورة.
�إعادة افتتاح فرعها امل ّ
واكت�سبت خطوة  McDonald,sهذه اهمية
كبرية ،ففي حني تكرث ال�شائعات حول
مطاعم لبنان يف الإعالم� ،أخذت ماكدونالز
ال�صحافة اللبنانية يف جولة �إىل مطابخ
الدورة  ،لتطلع على �أدق التفا�صيل
فرع
ّ
ومعاينة اللحوم واخل�رضوات امل�ستخدمة
يف �أطباقها ،والت�أكد من مطابقة املعايري
امل�ستعملة للموا�صفات ال�صحية التي
والتعرف على
ت�ضعها اجلهات الر�سمية،
ّ
طريقة حت�ضري الوجبات ،مثبت ًة بذلك تلبية
مطاعم  McDonald,sملعايري اجلودة،
وحر�صها على �صحة امل�ستهلك.
,
وفقاً ملديرة الت�سويق يف McDonald s
لينا �صادق« ،ي�ؤمن فريق العمل يف
 McDonald,sمب�ستقبل لبنان وقد اتبع
طريق التجديد منذ كانون الثاين ،2013

وقام يف العام  2017بتجديد مطعمه
الرئي�سي يف منطقة الدورة بالكامل وبد�أ
للتو بتجديد فرع بدارو يف �شارع �سامي
ال�صلح .كما يعترب ان هذا ي�ش ّكل جزءاً من
م�ستقبل عالمة  McDonald’sالتجارية
يف لبنان وهو �أمر يخطط له منذ وقت
طويل».
ولفتت �صادق اىل انها «منذ عودتها
اىل لبنان يف العام  2012والعمل يف
� ،McDonald’sشاهدت معاناة الإقت�صاد
التي تعتربها ازمة عابرة ،اذ ان لبنان
عاي�ش الكثري من االزمات واخل�ضات
وتخطاها بنجاح ،ولذلك تخطي هذه
الأزمة امر مرتبط بعامل الوقت وال بد
للبنان ان ي�شهد حت�سن ًا ملحوظ ًا».

عقبات وتحديات

ويف ٍ
رد على �س�ؤال حول التحديات التي
تواجه عمل  McDonald,sيف لبنان،
ا�شارت �صادق اىل انه «هناك دائم ًا
عقبات وحتديات تواجه حتقيق اهداف
العمل يف لبنان� ،إذ لي�س من ال�سهل اليوم
القيام بعمل جتاري يف لبنان ب�سبب
ال�صعوبات يف �سل�سلة التوريد ،ور�سوم
39

اال�سترياد العالية جداً وركود االقت�صاد
املحلي» .ولفتت اىل ان «ال�صعوبة تكمن
يف ان لبنان بلد يعتمد اقت�صاده على
قطاع ال�سياحة الذي يعاين فعلي ًا منذ
العام  ،2011ما يجعلنا يف �سعي دائم
لتلبية ال�سوق وزبائننا املحليني ،االمر
الذي يتطلب منا ان نقدم ابتكارات وان
نكون يف قمة الإبداع لنبقى على امل�سار
ال�صحيح».
واعتربت ان «عام  2018عام ًا �صعب ًا
للغاية كون تكلفة تنفيذ الأعمال مرتفعة
جداً وت�ؤدي اىل ارتفاع اال�سعار بالن�سبة
للم�ستهلك» .واعربت عن «تفا�ؤلها
بامل�ستقبل حيث هناك الكثري من البوادر
تتحول اىل
الإيجابية التي ميكن ان
ّ
فر�ص بالن�سبة للبنان لتحقيق املزيد من
الإ�ستقرار والنمو الإقت�صادي».
وقالت�« :أعتقد �أنه علينا �أن ن�ستمر يف
التحلي بال�صرب والعمل بجد مقابل كلفة
�أقل ،و�أن نبقى على �إميان ب�أن الفر�صة
�آتية و�أن اقت�صادنا �سينه�ض من جديد.
نحن يف  McDonald,sمتحم�سون للغاية
ب�ش�أن تغيرينا التحويلي وم�شاركتنا
مل�ستقبل عالمتنا التجارية».
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االقت�صاد�شهر
مننب�ض�شهر �إلى

 GPIتبتكر كوب ًا صحي ًا وصديق ًا للبيئة
يف اطار �سعيها الدائم اىل ابتكار حلوال عملية
و�صحية ،تطرح �رشكة  GPIمنتج ًا جديداً يف
اال�سواق ،عبارة عن كوب بال�ستيكي من مادة
الربوبيلني مغلف بكرتون عازل للحرارة ،للمحافظة
على ال�سخونة والربودة لوقت �أطول ،وحلماية ايدي
امل�ستهلكني عند تناول ال�سوائل ال�ساخنة والباردة
والبوظة.
ويعترب اليوم ابتكار �رشكة  GPIاخليار االمثل على
ال�صعيدين ال�صحي والبيئي ،فكوب الكرتون وعلى
رغم وجود قناعة لدى امل�ستهلكني ب�أنه اخليار
االمثل للبيئة وال�صحة ،اال انه يوجد بع�ض امل�سائل
التي يجب �أخذها بعني االعتبار ،اذ ان اجلهة الداخلية من الكوب
مغلفة مبادة البويل ايتلني ما يجعله خيار غري �صحي خا�صة
عند ا�ستخدامه لل�سوائل املرتفعة احلرارة ،كما ان هذه املادة
امللت�صقة بقوة جتعل عملية اعادة التدوير �شبه م�ستحيلة.

ويتميز منتج  GPIاجلديد ب�إنه �سهل اال�ستعمال ،عازل للحرارة
ّ
والربودة ،يتحمل احلرارة العالية� ،صالح للتدوير بن�سبة
� ،% 100صديق للبيئة ،م�صنوع من �ضمن توجيهات االحتاد
االوروبي ،ويتمتع بت�صميم جذاب.

« »MEAثاني أفضل شركة طيران في الشرق األوسط

ك�شف موقع  Trip Adviserالإلكرتوين
املتخ�ص�ص يف حجوزات ال�سفر ال�سياحة
وال�سفر عن �إحراز �رشكة طريان ال�رشق
االو�سط اخلطوط اجلوية اللبنانية –
«ميدل �إي�ست» املركز الثاين �ضمن الئحة
�أف�ضل �رشكات الطريان يف ال�رشق االو�سط،
وذلك خالل تقريره ال�سنوي حول خيارات
امل�سافرين .واحتلت الـ»ميدل �إي�ست»
املركز الثاين بعد «طريان الإمارات».
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ويعترب موقع � Trip advisorأحد املواقع
ُ
االلكرتونية العاملية الرائدة املتخ�ص�صة
يف ت�صنيف الفنادق واملطاعم
والوجهات ال�سياحية يف العامل .وي�صدر
بناء على عالمات
املوقع تقريراً �سنوي ًا ً
ومعطيات واردة من امل�سافرين تت�ضمن
املعطيات ،يف ما يخ�ص �رشكات الطريان
ت�صنيف عوامل عدة مبا فيها امل�ساحة
املتوفرة �أمام كر�سي امل�سافرين وخدمات
40

الزبائن والنظافة ،الأكل وامل�رشب على
القيمة مقارنة
منت الطائرة راحة املقاعد ّ
بال�سعر� ،إجراءات معامالت ال�سفر وبرامج
الرتفيه املتوفرة على منت الطائرة.
واملعروف �أن �رشكة طريان ال�رشق الأو�سط
تقوم يت�سيري رحالت �إىل  32وجهة يف
ال�رشق الأو�سط و�أوروبا و�إفريقيا ولديها
حتالفات مع � 14رشكة طريان دولية وهي
جزء من حتالف «�سكاي تيم» العاملي.

المطبعة العرب ّية تحتفل
قرن من االبتكار واإلبداع
بنصف ٍ

احتفلت املطبعة العربية (Arab
 )Printing Press APPبن�صف
قرنٍ من االبتكار والإبداع يف
عامل الطباعة ،وذلك يف �سياق
ٍ
حدث مميزٍُ ،نقل خالله ال�ضيوف
يف ٍ
رحلة �إىل احلقبات املا�ضية،
من خالل تركيبات ومن�ش�آت
الغني
ج�سدت تاريخ الطباعة
ّ
ّ
امل�ستقبلية
عات
ق
التو
وعر�ضت
ّ
ّ
التي من �ش�أنها �أن حتدث ثور ًة
يف هذه ال�صناعة.
العربية �إيلي روفايل يف
املطبعة
إدارة
�
جمل�س
وقال رئي�س
ّ
بالتميز الوثيق
كلمة القاها« :نحتفل هذا العام بالتزامنا
ّ
ميتد على خم�سني �سنة يف جماالت الطباعة
والطويل الأمد ،الذي ّ
والعالمات والتعبئة والتغليف» .و�أ�ضاف قائلاً « :بنينا عالقات
يف قلب هذه ال�صناعة مع عمالء ممي ّزن كربنا معهم على مدى
العقود اخلم�سة الأخرية ،حيث ك ّنا نحر�ص على طباعة كل واحدة
بتمي ٍز كب ٍري».
من كلماتهم وعالماتهم و�أختامهم وغالفاتهم ّ
وجمع هذا احلدث البارز مئات ال�ضيوف ،من عمالء �أوفياء
للمطبعة ،وكبار ال�شخ�صيات ،وم�شاهري و�أع�ضاء من جمال
بالتطورات واالبتكارات يف عامل الطباعة.
ال�صحافة ،لالحتفال
ّ

41

عام �إىل �آخر ،غرق ال�ضيوف يف جدولٍ
مدونٍ
منتقلني من ٍ
ٍ
زمني ّ
ٍ
تطور جمال الطباعة ،و�ألقوا نظر على
بعناية
ّ
ويف�صل م�سار ّ
م�ستقبل هذه ال�صناعة.
وجتدر الإ�شارة اىل ان «املطبعة العربية ( )APPت� ّأ�س�ست يف العام
إقليميا يف
 1968يف بريوت ،وقد ح ّققت منذ ذلك احلني
انت�شارا � ّ
ً
منطقة �أوروبا وال�رشق الأو�سط و�أفريقيا .وما بد�أ على �شكل عملية
لي�ضم اليوم
تفرعت �أغ�صانه وكرب،
ّ
�صغرية وحمدودة� ،رسعان ما ّ
متنوع يجمع
فريق عمل مهني يت�أ ّلف من  120فرد
ّ
وملف �أعمال ّ
عمالء بارزين من قطاع الن�رش (الكتب واملجالت) والقطاعات
التجارية ,والتعبئة والتغليف.
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م�صارف

سالمة :لبنان ليس دولة مفلسة
طم�أن حاكم م�رصف لبنان
ريا�ض �سالمة اللبنانيني �إىل
�سالمة و�ضع اللرية ،م�شريا
�إىل �أن م�رصف لبنان ميتلك
احتياطات نقدية بعيدا من
الذهب ت�صل �إىل  45مليار دوالر
�أمريكي ،والودائع يف امل�صارف
ترتفع وهذا دليل ثقة.
و�أ�شار �سالمة ،خالل �إطالق
«ليبان بو�ست» طابع ًا بريدي ًا
تكرمي ًا لريا�ض �سالمة يف
احتفال اقيم برعاية الرئي�س
املكلف ت�شكيل احلكومة �سعد الدين احلريري مم ّثلاً بوزير
االت�صاالت يف حكومة ت�رصيف الأعمالجمال اجلراح� ،إىل

لكل الآراء
�أ ّنه «مع احرتامنا ّ
فلبنان لي�س بدولة مفل�سة،
ولبنان كدولة لديه �إمكانيات
لي�ستمر ل�سنني و�سنني ،وال
ّ
ي�ستطيع �أحد يف العامل املايل
يحدد
والعامل االقت�صادي �أن
ّ
تواريخ و�سنني ،ل ّأن الق�صة
لي�ست عملية حما�سبة بل هي
ثقة .نحن يف هذه ال�سنوات
تعر�ضنا ل�ضغوط داخلية
الـّ 25
وخارجية و�أزمات ب�سبب
وحمليا،
دوليا
قرارات اتخذت
ًّ
ًّ
ونحن على ثقة كما من قبل � ّأننا ن�ستطيع �إيجاد املخارج
لال�ستقرار املايل وامل�رصيف اللبناين».

الوسام الذهبي لعدنان وعادل القصار
في القمة المصرفية العربية الدولية
كرم احتاد امل�صارف العربية
ّ
الوزير ال�سابق ورئي�س جمل�س
�إدارة جمموعة فرن�سبنك عدنان
الق�صار و�شقيقه نائب رئي�س
املجموعة عادل الق�صار
ومنحهما جائزة «و�سام االحتاد
الذهبي للإجناز» «تقديراً
مل�سريتهما امل�رصفية والتجارية
واالقت�صادية الطويلة التي تربو
على �ستة عقود».
جاء ذلك خالل افتتاح �أعمال
«القمة امل�رصفية العربية -
الدولية» التي ينظمها االحتاد
يف باري�س برعاية الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون.
و�أعرب عدنان الق�صار عن
�سعادته باحلدث والتكرمي ،وقال« :يف الواقع� ،إن حمور
�أعمال هذه القمة« ،تنمية احلوار امل�رصيف بني دول
املنطقة املتو�سطية» يتما�شى متاما مع �أحد الأهداف
الرئي�سية ملجموعتنا امل�رصفية فرن�سبنك التي ت�أ�س�ست
يف العام � ،1921إنطالقا من قيام �أول م�رصف فرن�سي يف
لبنان »CréditFoncierd›Algérie et de Tunisie«.،ونحن
لدينا �إميان را�سخ ،ب�أن هذا احلوار امل�شرتك بيننا ،هو مكون
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�رضوري لإر�ساء وتعزيز ال�سالم يف املنطقة ب�أكملها».
بدوره ،قال الأمني العام الحتاد امل�صارف العربية و�سام
ح�سن فتوح�« :إن االحتاد يكرم اليوم رائدين من رواد العمل
امل�رصيف واالقت�صادي العربي ،هما يف احلقيقة رجل
واحد وقلب واحد يخفق بالطموح واحليوية� ،ألقيا بظاللهما
الوارفة على االقت�صاد اللبناين ،وعلى احلياة العامة يف
لبنان اكرث من ن�صف قرن من الزمن ،ورفعا �إ�سم لبنان
عاليا على ال�صعيدين العربي والدويل».
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�رشكة الي�سا لل�صناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

 االوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية:العنوان
+٩٦١)٣(٢٨٨٣٤٤ :  خلوي- +٩٦١)١( ٤٥٥٠٠١ : هاتف وفاك�س
ADDRESS: Ouzai - Naser Industrial Area
Telefax: +961 (1) 455001 - cell : +961 (3) 288344
E-mail: elissaco@live.com - www:elissaco.com

م�صارف

مبادرة الشمول المالي من ّ
«جمال ترست بنك»
بالتعاون مع USAID

ال مبجل�س
جمال تر�ست بنك» ممث ً
نظم « ّ
�إدارته – ورئي�س جمل�س الإدارة
جمال ،م�أدبة غداء
املدير العام �أنور ّ
لإطالق «مبادرة ال�شمول املايل وحمو
الأمية املالية» بالتعاون مع الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية ()USAID
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يف فندق ( ،)Le Grayبح�ضور وزير
الرتبية والتعليم العايل مروان حماده
ووزير االقت�صاد والتجارة رائد خوري
ونائب حاكم م�رصف لبنان حممد
بعا�صريي والقائم ب�أعمال ال�سفارة
الأمريكية يف لبنان �إدوارد وايت
44

وممثلني عن ال�سفارة الأمريكية يف
لبنان وممثلني عن م�رصف لبنان
وممثلني عن «.»USAID

كلمات

جمال حتدث
تخلل احلفل كلمة لأنور ّ

فيها عن «�أهمية مبادرة ال�شمول املايل
وحمو الأمية املالية ،من �أجل دمج جميع
فئات املجتمع يف القطاع امل�رصيف
بهدف دعم وحت�سني معي�شتهم وتقدمي
اخلدمات امل�رصفية لهم وبالتايل
دعم الإقت�صاد اللبناين» ،وكلمة لوزير
«جمال تر�ست بنك»
الرتبية �شكر فيها ّ
على هذه املبادرة .وقال «نعترب �أنف�سنا
يف وزارة الرتبية والتعليم العايل
�رشكاء يف هذا املجهود الذي يحمل
طابع ًا ثقافي ًا �إقت�صادي ًا و�إجتماعي ًا
وتربوي ًا» .كما كانت هناك كلمة للقائم
ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية �إدوارد وايت
�أكد فيها �أن «هذه ال�رشاكة الأمريكية -
اللبنانية �ستجتذب الفئات املهم�شة �إىل

النظام املايل ،كما �أنها �ست�ساهم يف
حت�سني �سبل العي�ش من خالل ت�شجيع
الإدخار وزيادة فر�ص احل�صول على
اخلدمات املالية .وبالتايل �ستعزز
املزيد من الأن�شطة االقت�صادية
وتدفع االقت�صاد اللبناين �إىل الأمام».
�أما كلمة ممثل م�رشوع حت�سني �سبل
العي�ش وتطوير قطاع التمويل الأ�صغر
 LIFEاملمول من « »USAIDفتمحورت
حول «�أهمية  Save and Winخا�صة
لدى الن�ساء وعلى �أهمية حثهن على
امل�شاركة يف �إزدهار الإقت�صاد اللبناين
من خالل فتح �أكرث من  10000ح�ساب
ودجمهن يف القطاع امل�رصيف» واختتم
احلفل بعر�ض فيلم وثائقي عن ال�شمول
45

«جمال
املايل ب�شهادات حية لزبائن
ّ
تر�ست بنك».

صمد وإربح
ّ

جمال تر�ست بنك �ش.م.ل
وقد �أطلق َ
�صمد
إ�سم
�
يحمل
مبتكر
م�رصيف
برنامج
ّ
و�إربح « .»Save and Winومن �أهم
مزاياه �أنه يخول �أ�صحاب املدخرات
ال�صغرية االن�ضمام �إىل عامل امل�صارف،
خا�صة و�أنه ال يوجد مبلغ حمدد مطلوب
لفتح احل�ساب اخلا�ص بهذا املنتج ،كما
و�أنه غري خا�ضع لأي عموالت �شهرية
كالتي تقيد على باقي احل�سابات ،وهو
ي�سمح �أي�ض ًا للعميل باقرتا�ض الأموال
عند احلاجة بفائدة  3يف املئة فقط.
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م�صارف

«فرنسبنك» يطلق أول بطاقة بيومترية في المشرق
العربي بالتعاون مع «ماستركارد»
�أطلق «فرن�سبنك» بال�رشاكة
مع «ما�سرتكارد»� ،أول
بطاقة بيومرتية يف
امل�رشق العربي .و�سيتيح
هذا التعاون لزبائن
ا�ستخدام
«فرن�سبنك»
بطاقات جديدة ُ�صممت مع
جهاز ا�ست�شعار «بيومرتي
م�ضمن».
ّ
البيومرتية
وللبطاقة
اخل�صائ�ص نف�سها يف
اال�ستخدام التقليدي للبطاقات ،غري �أنها تت�ضمن تقنية
امل�صادقة البيومرتية املتطورة ،مما يلغي حاجة حاملي
البطاقات لالعتماد على رمز التعريف ال�شخ�صي «� »PINأو
الإم�ضاء لإمتام عملية ال�رشاء.
فعند �إجراء �أي عملية �رشاء يف املتجر ،يقوم حاملو البطاقات
بب�ساطة ب�إدخال بطاقتهم يف �آلة نقاط البيع « »POSمع
م�ضمن على
و�ضع الإ�صبع على جهاز ا�ست�شعار خا�ص
ّ
متاما
الب�صمة
البطاقة .وبطبيعة احلال ،يجب �أن تتطابق
ً
مع تلك املوجودة يف بيانات حامل البطاقة ،لإجراء العملية
و�إمتامها ب�أمان.
و�رصح املدير العام لـ«فرن�سبنك» ندمي الق�صار قائال:
ّ
«ي�سعدنا التعاون مع ما�سرتكارد لإطالق بطاقتنا البيومرتية

اجلديدة واملبتكرة� .سيكون
حاملو بطاقات فرن�سبنك
�أول امل�ستفيدين يف ال�سوق
اللبناين من �أحدث تقنيات
التوثيق وامل�صادقة الآمنة
لتحقيق عملية �رشاء �سل�سة،
�سهلة اال�ستخدام ،ومرنة
يف جتربة م�رصفية ذات
قيمة م�ضافة عالية .كما
و�سيتم �إطالق البطاقات
البيومرتية على مراحل
لتغطي تدريجيا كافة قاعدة العمالء».
من جهته ،قال رئي�س «ما�سرتكارد» يف منطقة امل�رشق
«ي�رسنا يف ما�سرتكارد �إطالق البطاقات
العربي �سومو روي:
ّ
البيومرتية اجلديدة �إىل امل�رشق العربي وللمرة الأوىل»،
«من �أنت؟»
مو�ضحا� :سيعتمد اجليل اجلديد من امل�صادقة على َ
بدال من «ماذا تعرِف؟»  -وهو فارق �أ�سا�سي يوفر م�ستويات
يب�سط عملية
جديدة من الأمان لكل معاملة ،ويف الوقت نف�سه ّ
الدفع اخلا�صة بامل�ستهلك .ومع ازدياد عدد الذين ي�شريون
�إىل تف�ضيلهم ا�ستخدام املعلومات البيومرتية للتحقق من
هويتهم  ،ف�إن طرح هذه التكنولوجيا املبتكرة يعك�س التزام
ما�سرتكارد بتلبية احتياجاتهم ،وي�ؤكد دورنا الريادي يف
�إحداث التغيري عرب منظومة الدفع الدولية».

مليار ميل لعمالء البنك اللبناني الفرنسي
نظم البنك اللبناين الفرن�سي احتفا ًال مبنا�سبة مرور خم�سة
ّ
�أعوام على �رشاكته املميزة مع الناقل اجلوي الأول يف �أوروبا
 Air France KLMوعلى �إطالقهما البطاقة امل�رصفية
قدمت حتى اليوم مليار ميلٍ للعمالء،
امل�شرتكة  Visaالتي ّ
يف متحف �رس�سق ،بح�ضور مرينا وهبه مديرة ال�صريفة يف
البنك اللبناين الفرن�سي ،طارق احل�سيني املدير العام ل�رشكة
«فيزا» العاملية يف �شمايل �أفريقيا وامل�رشق العربي ،مار�شيلو
باريكوردي املدير العام ل�رشكة «فيزا» العاملية يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمايل �أفريقيا ،ريا روفايل نحا�س املدير
العام يف البنك اللبناين الفرن�سي ،وليد روفايل رئي�س جمل�س
الإدارة واملدير العام يف البنك اللبناين الفرن�سي ،فريديريك
بابو املدير العام ل�رشكة  Air France KLMيف ال�رشق
الأدنى ،دومينيك فاكوندو مدير املبيعات املبا�رشة يف Air
 France KLMو�أكرث من� 250شخ�ص.
خل�ص كافة
هل احلفل بعر�ض فيديو ق�صري ّ
وقد ا�س ُت ّ
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املراحلوالأحداث املهمةالتي �سُ ّجلت على مدى خم�س �سنوات
من ال�رشاكة.
ريا روفايل نحا�س كلم ًة ترحيبية �شكرت فيها
ثم �ألقت ّ
ّ
احل�ضور على م�شاركتهم يف «هذا االحتفال بالنجاح
املتميز» .و�أ�ضافت�« :أ�صدرنا �آالف البطاقات ،ففاق عددها
ّ
توقعاتنا ...وها � ّإن بطاقتنا  Visa Signatureحتت ّل اليوم
املرتبة الأوىل يف امل�رشق واملرتبة الثانية يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمايل �أفريقيا من حيث متو�سط الإنفاق بالبطاقة.
معدل �إنفاق من
كما �أ ّننا نفتخر ب�أنها و�صلت �إىل ثاين �أعلى ّ
بني كافة بطاقات  Visa Signatureيف املنطقة».
ثم �س ّلم مار�شيلو باريكوردي،
بعدها ّ
حتدث فريديريك بابوّ ،
املدير العام ل�رشكة  Visaالعاملية يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمايل �أفريقيا� ،إىل البنك اللبناين الفرن�سي جائزة «�أف�ضل
�أداء م�شرتك مع �رشكة طريان يف امل�رشق» تقديراً لأداء
املميز.
البطاقة
ّ
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�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
Made In Lebanon

ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

زع
ـو
يــ

�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
Made In Lebanon

ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

اناً
ـــ
جم

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com
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www.sinaaiktisad.com

هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ساهمـــة يف
خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــ ّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف
عـــن املنتـــج اللبنـــاين ومنحـــه هويـــة خا�ســـة،
ومـــن ثم الرتويـــج له ملا يحمله من قيمـــة م�سافة تظهر
عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة
والريادة والإبداع.

ملحــق �صنع يف لبنان
ال�صناعات الغذائية

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الكيميائية والبال�ستيكية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية والأحذية
امل�صنوعات اخل�شبية

�صناعات الورق والكرتون والطباعة
�صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�سائل النقل

�صناعة الآالت والأجهزة الكهربائية

مدير العالقات العامة
طارق معنّا

P.R & Marketing Manager

Tarek Maana

مدير التحرير
نظام مارديني

�صناعة و�سائل النقل

Editorial Manager

�صناعة املفرو�شات

Nizam Mardini

�سكرتير تحرير
وعد �أبوذياب

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان �آخر
المكتب الرئي�سي
االدارة والتحرير  -لبنان  -بيروت كليمن�صو � -شارع االمير عمر  -بناية ت�سبحجي
هاتف - 00961 1 370318 - 370452-370604 :فاك�س00961 1 370602 :
�ص.ب� - 13/8385 - 2070 - 1102 :شوران -بيروت-لبنان
عبداهلل حداد  /جبل لبنان
كو�ستي عاقلة  /ال�شمال
ح�سن دقيق  /بيروت  -وال�ضاحية الجنوبية
عبا�س عبد الح�سين  /البقاع

Chairman Of The Board / G. Manager
Responsible Editor-In-Chief

Fares Saad

�صناعة املجوهرات

المرا�سلون ومندوبو المناطق

رئي�س مجل�س الإدارة  /المدير العام
رئي�س التحرير الم�س�ؤول
فار�س �سعد

الإعالنات والإ�شتراكات

زينب وهبي � /إعالنات ملحق �صنع في لبنان
دالل النجار � /إعالنات ملحق �صنع في لبنان
جومانة نادر  /الإ�شتراكات
منال طالب  /داتا المعلومات
49

Editorial Secretary

Waed Abou Diab

المدير الفني
علــي خــزام
Art Director

Ali khouzam

العدد  169تموز 2018

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

ال�صادرات ال�صناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل الفصل االول
من العام 2018
ن�شري هنا اىل ان
قيمة
جمموع
ال�صادرات ال�صناعية
اللبنانية خالل اال�شهر
الثالثة االوىل من العام
 2018بلغ 628.8
مليون دوالر امريكي
(د�.أ) مقابل 596.6
مليون (د�.أ )خالل الفرتة
عينها من العام 2017
و 633.9مليون د�.أ
خالل الفرتة عينها
من العام  ،2016اي
بارتفاع ون�سبته
 % 5.4مقارنة
مع العام 2017
وبانخفا�ض ون�سبته
 % 0.8مقارنة مع
العام .2016
كما جتدر اال�شارة اىل
ان املعدل ال�شهري
لل�صادرات ال�صناعية
اللبنانية خالل اال�شهر
الثالثة االوىل من
العام  2018بلغ
 209.6مليون د�.أ
مقابل  198.9مليون
د�.أ خالل الفرتة عينها
من العام ،2017
و 211.3ملون د�.أ
خالل الفرتة عينها من
العام 2016
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الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر آذار 2018

بلغ جمموع ال�صادرات ال�صناعية خالل �شهر �آذار من العام  2018ما قيمته  238.4مليون د�.أ مقابل  223.9مليون د .أ�
خالل �شهر �آذار من العام  2017و  211.6مليون د�.أ خالل �شهر �آذار من العام  2016اي بارتفاع وقيمته  14.5مليون د�.أ
ون�سبته  % 6.5مقارنة مع العام  2017وارتفاع وقيمته  26.7مليون د�.أ ون�سبته  % 12.6مقارنة مع العام 2016
او ًال :اهم المنتجات المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية خالل شهر آذار  /2018ومنتجات صناعة االغذية
والتبغ في المرتبة االولى.
 املرتبة االوىل :منتجات �صناعة
االغذية والتبغ احتلت هذه املرتبة اذ
بلغت قيمتها  45.6مليون د�.أ خالل �شهر
�آذار .2018
 املرتبة الثانية :املعادن العادية
وم�صنوعاتها اذ بلغت قيمتها 43.1
مليون د�.أ خالل �شهر �آذار .2018
 املرتبة الثالثة :الآالت واالجهزة
واملعدات الكهربائية اذ بلغت قيمتها
 40.6مليون د�.أ.
 املرتبة الرابعة :منتجات ال�صناعات
الكيماوية اذ بلغت قيمتها  32.4مليون
د�.أ.
 املرتبة اخلام�سة :لدائن وم�صنوعاتها
مطاط وم�صنوعاته اذ بلغت قيمتها 15.7
مليون د�.أ.

GPI
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العدد 2018 / 35

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

ال�صادرات ال�صناعية
ثاني ًا :الصادرات الصناعية حسب الدول خالل شهر آذار  /2018واالمارات العربية المتحدة في المرتبة االولى.

ا�شارت اح�صاءات ال�صادرات ال�صناعية خالل �شهر �آذار  2018اىل ان االمارات العربية املتحدة ت�صدرت
الئحة هذه الدول.
 املرتبة االوىل :ت�صدرت االمارات
العربية املتحدة كما ذكرنا هذه الالئحة
حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها خالل
هذا ال�شهر  22مليون د�.أ اي ما يوازي
 % 9.2من القيمة االجمالية لل�صادرات
ال�صناعية.
 املرتبة الثانية :احتلت ال�سعودية
هذه املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات
اليها  18.6مليون د�.أ اي ما يوازي .% 7.8
 املرتبة الثالثة :احتل العراق هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليه
 18.3مليون د�.أ اي ما يوازي .% 7.7
 املرتبة الرابعة :احتلت تركيا هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها
 16.3مليون د�.أ اي ما يوازي .% 6.8
 املرتبة اخلام�سة :احتلت قطر هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها
 12.4مليون د�.أ اي ما يوازي % 5.2

توزع الصادرات الصناعية حسب الدول /آذار 2018

البلد

االمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
العراق
تركيا
قطر
سوريا
الكويت
االردن
اسبانيا
اليونان
غيرها

21.971
18.609
18.316
16.276
12.406
11.789
9.219
8.613
7.935
7.495
105.732

المجموع

238.361

بروالين
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مطبعة انيس التجارية
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ثالث ًا :اسواق الصادرات الصناعية اللبنانية حسب تكتالت الدول /والدول العربية في المرتبة االولى
(ب�آالف الدوالرات)

 املرتبة االوىل� :شكلت الدول العربية
خالل �شهر �آذار  2018ال�سوق الرئي�سية
لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية ن�سبة
اىل الدول االجنبية ،وقد بلغت قيمة
ال�صادرات اليها  118.9مليون د�.أ اي ما
ن�سبته  % 49.9من جمموع ال�صادرات
ال�صناعية.
 املرتبة الثانية :احتلت الدول
االوروبية هذه املرتبة اذ ا�ستوردت ما
ن�سبته  % 20.8من جمموع ال�صادرات
ال�صناعية.
 املرتبة الثالثة :احتلت الدول
االفريقية غري العربية هذه املرتبة اذ
ا�ستوردت ما ن�سبته .% 12.6
 املرتبة الرابعة :احتلت الدول
الآ�سيوية غري العربية هذه املرتبة اذ
ا�ستوردت ما ن�سبته .% 11.1

ابرز المنتجات
المصدرة الى الدول العربية:
 منتجات �صناعة االغذية والتبغ
بقيمة  25مليون د�.أ.
� آالت واجهزة ومعدات كهربائية
بقيمة  24.7مليون د�.أ.
 منتجات ال�صناعات الكيمائية بقيمة
 20.1مليون د�.أ.
لدائن وم�صنوعاتها،
وم�صنوعاته بقيمة  9.9مليون د�.أ.

مطاط

53

العدد 2018 / 35

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

ال�صادرات ال�صناعية
رابع ًا :توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر آذار 2018
 -1ن�شري هنا اىل ان ال�صادرات ال�صناعية والتي كان اهمها خالل
هذا ال�شهر منتجات �صناعة االغذية اذ بلغت قيمتها  45.6مليون
د .أ� .
 ت�صدرت ال�سعودية الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج اذ
ا�ستوردت ما قيمته  5.2مليون د�.أ.
 تليها قطر بقيمة  4مليون د�.أ.
 ومن ثم م�رص بقيمة  3.7مليون د�.أ.
 -2تليها املعادن العادية وم�صنوعاتها بقيمة  43.1مليون د .أ�
 احتلت تركيا �صدارة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج بقيمة

 12.9مليون د�.أ.
 وتليها ا�سبانيا بقيمة  5.8مليون د�.أ.
 ومن ثم جمهورية كوريا بقيمة  4.7مليون د�.أ.
 -3وتليها الآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية اذ بلغت قيمتها
 40.6مليون د�.أ.
 ت�صدر العراق الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج اذ ا�ستورد
ما قيمته  7.6مليون د�.أ.
 وتليه االمارات العربية املتحدة بقيمة  3.6مليون د�.أ.
 ومن ثم �سوريا بقيمة  2.7مليون د�.أ.

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل الفصل االول 2018
بلغ جمموع قيمة اال�ستريادات
من الآالت واملعدات ال�صناعية
خالل اال�شهر الثالثة االوىل من
العام  2018نحو  71مليون
د�.أ مقابل  51.8مليون د�.أ
خالل الفرتة عينها من العام
 2017و  67.7مليون د�.أ
خالل الفرتة عينها من العام
! 2016اي بارتفاع ون�سبته
 % 36.9مقارنة مع العام
! 2017وبارتفاع ون�سبته
 % 4.9مقارنة مع العام 2016

اوربت للتدفٔية
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المصدر :وزارة الصناعة  -مصلحة المعلومات الصناعية
مصدر األرقام :مديرية الجمارك اللبنانية
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

ميــــاه العزيــــز

النبطية  -سيناي الطريق العام
تلفون961 7 500906 - 3 235906 :
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

GONDOLINE SWEETS

حلويات اجلندولني

ترا�س �صيفي مع تعهد جميع انواع طلبات االفراح واملنا�سبات- حلويات عربية وافرجنية

: حي الو�سطاين- �صيدا
٩٦١ )٧( ٧٢٥٩٠٦ :تلفاك�س
:الرميلة
٩٦١ )7( 990998 :تلفون
 بئر ح�سن- بريوت
م�ستديرة ريا�ض ال�صلح
٩٦١ )1( ٨٥٨٥٥٦ :تلفاك�س
www.algondolinesweets.com
info@algondolinesweets.com

we've created a taste you
can't get enough of,

Manufacturing Chocolate Machines

and crispiness you can hear.

 المنطقة الصناعية-  مار روكز- الدكوانة
961 3 526876 - 962 1 685876 :هاتف
www.sinaya.me - itawm@yahoo.com

HARFOUCHE CO., Jezzine-Lebanon, tel. +961 3 135401

�صنــــــــع يف لبنان
الطريق الأ�رسع
للت�سويق ال�صناعي
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ال�صناعات الغذائية � -ألبان و�أجبان

غدير تعنايل  -للألبان والأجبان
�صنع يف لبنـــان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج  -طبيعي ومب�سرت
تعنايل  -البقاع الغربي  -هاتف 961 3 833326
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ال�صناعات الغذائية � -ألبان و�أجبان
�شركة ال�شمال للألبان والأجبان

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
�ألبان و�أجبان وكافة م�شتقات احلليب Milk & Cheese & All Dairy Products

مرياطة  -زغرتا  -الطريق العام
هاتف - )06( 255951 - 206433 :خليوي٩٦١ )71( 838772 - ٢٨٦٤٣٣ :

�شركة �سكاف دايري فارم �ش.م.م
Skaff Dairy Farm s.a.r.l

�صناعة الألبان والأجبان /

البقاع  -زحلة
حو�ش االمراء ارا�ضي
الطريق الداخلي الذي
يربط زحلة برب اليا�س
هاتف961 8 506951 :
فاك�س961 8 505427 :

All Kinds of Dairies

E-mail: info@skaffarm.com
Website : www.skaffarm.com

info@manaradairy.com
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ال�صناعات الغذائية � -ألبان و�أجبان

�أفران قميحة احلديثة

النبطية ،عد�شيت ،ال�شارع العام  -هاتف961 3 672483 - 7 541483 :
e-mail: komeiha@hotmail.com

ع يف
�صن ــان
لبنـ

من حليب البقر الطبيعي الطازج املب�سرت،
كامل الد�سم

حراجل  -ك�سروان  -تلفون961 9 322095 :

حلويات اجل ّبة

فرع �أول :بعلبك � -شارع ال�سرايا  /هاتف961 8 373824 :
فرع ثاين :مدخل بعلبك اجلنوبي
دوار دور�س  /هاتف961 3 581712 - 76 498501 :
فرع ثالث :زحلة الأوتو�سرتاد  /هاتف961 81 304466 :
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Bekaa

م�ؤ�س�سة حلباوي فود
Helbawi Food
صناعة كافة أنواع احلبوب
والبهارات والنب والبزورات
Manufacturing All Kinds of Grains,
Spices, Coffee & Nuts

بعلبك  -النبي �شيت  -احلي الغربي  -مبنى امل�ؤ�س�سة
هاتف961 71 180300 - 961 3 221837 - 8 335108 :
فاك�س961 8 335108 :
61
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

فرع رابع :جبل حم�سن � -سنرت حمزة  -تلفون961 6 382009 :
فرع خام�س :خميم البارد  -املدخل ال�شمايل  -تلفون961 71 116755 :
حمم�صة �سايل E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook:

فرع رئي�سي :عكار احلي�صة  -تلفون 961 6 810060 :خليوي961 3 589285 :
فرع ثاين :جبل البداوي  -جانب م�ؤ�س�سة فالح  -تلفون961 6 394199 :
فرع ثالث� :أول جبل حم�سن  -تلفون961 6 382154 :

Tony's food s.a.r.l
Beirut - Rawda - St Elie Residence
Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800
www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

زيت زيتون ،زيتون وجميع انواع املخلالت
�ضهر العني  -الكورة
هاتف - 961 6 416716 - 3 340668 :فاك�س961 6 415759 :

الكورة  -كفرعقا  -لبنان ال�شمالي
هاتف - ٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٣٨ :فاك�س٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٢٨ :
خليوي � - ٩٦١ )٣( ٣٠٣٨٦٢ :ص.ب  - ١٢ :اميون  -لبنان

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

معامل الفلوك�س
ال�صناعية
احمد عطايا

Head Office
,
Sinno Bldg. Ne mat Yafith Street. Hamra Area
Postal Code: 2034-2722
P.O.Box: 11-9076. Beirut-Lebanon
Tel: +(961-1) 755444 - Fax: +(961-1) 744650
E-mail:mmsinno@mmsinno.com

٩٦١ ٣ ٢١٥٨٨٨- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٠٠٦ :  هاتف-  احلارة ملك احمد عطايا- الناعمة
 بريوت١٤/٥٤٤٥ : ب. �ص- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٣٤٦ : فاك�س
www.yamama-lb.com - info@yamama-lb.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها
)(ا�سترياد وت�صدير

 بريوت لبنان-  �شارع ق�سي�س- بئر العبد
961 01/543030 : فاك�س- 961 01/542542-278248 :تلفون

www.sadaka-lb.com - Email: info@sadaka-lb.com

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

Jabal El Shikh Honey

22005
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Phone:
Address:
Factory:
E-mail:

+961 1 261439 - Mobile: +961 3 428890
Bourj hammoud near the municipality
Basterma House Company Sad el Bouchrieh
youssef.b.saleh@hotmail.com

انتاج زيت الزيتون
و�صناعة ال�صابون
واملنظفات على �أنواعها
لبنان ال�شمايل-  الكورة-  كفر عقا:امل�صنع

961 3 178550 :هاتف
961 6 951290 :تلفاك�س

greijn@olivera-leb.com
www.olivera-leb.com

 الكورة-  �أميون31 :ب.�ص

م�ؤ�س�سة االتحاد العربي

Ets. Etihad El Arabi
Juice / صناعة وجتارة شرابات

 بعبدا قرب وزارة الدفاع-  الفيا�ضية:الإدارة
961 5 950933/4 :هاتف
E-mail: jne-5@hotmail.com
Website : www.jnecrown.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Cortas Canning & Refrigerating Co.S.A.L. Tripoli Road - Dora - Beirut - Lebanon Tel: 00961 1 257171 P.O.BOx: 11-0209

961 5 485547 : هاتف-  املوقف اجلديد- حي ال�سلم
961 3 317956 - 70 944647 - 961 70 317956 :خليوي
info@alkalaasweets.com
www.@alkalaasweets.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Head ofﬁce +961 5 81 06 62/3
www.DandyChocolate.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
 -1الفرع الرئي�سي� :صفري  -ال�شارع العام  -جانب حمطة الأيتام
هاتف961 81 300250 1 558053 :
 -2فرع اجل�سر� :صفري  -مقابل ج�سر املعلم
هاتف961 81 300210 - 1 551656 :
 -3فرع احلدث :ال�سان ترييز  -ال�شارع العام
هاتف961 3 078983 :
 -4فرع جديدة البو�شرية� :أوتو�سرتاد مرينا ال�شالوحي
جانب حمالت Sunny House
هاتف961 1 890773 - 81 300290 :
 -5فرع �صيدا� :أوتو�سرتاد اجلنوب  -قرب مدر�سة �أجيال �صيدا
هاتف961 71 239322 :
 -6فرع زحلة� :أوتو�سرتاد مفرق املدينة ال�صناعية
هاتف961 3 159385 :
 -7فرع الهرمل :جانب ال�سراي احلكومي
هاتف961 3 159385 :
 -8فرع بريوت� :سليم �سالم  -طريق الكوال  -جانب مطاحن لبنان
هاتف961 81 300410 :

 -9فرع ي�سوع امللك :الزوق � -سنرت حجيلي
هاتف961 81 300210 :
 -10فرع خلدة :مقابل اجلامعة الإ�سالمية
هاتف961 3 117071 :
crazynuts.lb@outlook.com
www.crazynuts-lb.com

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻬ ــﺎرات دﻋﺒﻮل إﺧﻮان
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠـﺪﻳﺪة  -ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن
ــﻮال00961 3 / 771 519 :
ﺟــ ـ ّ
ﻫﺎﺗـﻒ00961 / 705 277 / 8 :
DAABOUL SPICE BROTHERS
Tarik Al Jedidah - Beirut, Lebanon
Mob: 00961 3/ 771 519
Tel: 00961 1/ 705 277/8

الكورة  -كفر�صارون  -الطريق

03/651767 - 03/547531 - 06/950767
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�أفران حلويات و�سناك املنذر

حلويات عربية وافرجنية ،كاتو ،بيتي فور ،بوظة و�شوكوال،
وجميع �أنواع املعجنات،
�ساندوي�شات على �أنواعها عربية و�شرقية ،م�شاوي على �أنواعها

�أوتو�سرتاد زحلة بعلبك  -التعا�ضد  -مفرق علي النهري  -هاتف961 8 900612 :

CRUMBLE FOR TRADING AND MANUFACTURING S.A.L
WEBSITE: WWW.CRUMBLELB.COM
E-MAIL: INFO@CRUMBLE-LB.COM
P.O.BOX: 195 - AIN AAR
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MAZRAAT YACHOUH-LEBANON
TEL/FAX: +961 4 930067
+961 4 930068, +961 4 918856
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

حلويات �صف�صوف

Patisserie Saffsof

بريوت  -الطريق اجلديدة  -امللعب البلدي  -بناية ال�سحر
هاتف961 1 704504 :

فرع �أول :حتويطة الغدير جانب حمطة ها�شم  -هاتف961 1 475172 :
فرع ثاين :الكف�آت الطريق العام جانب حمطة ها�شم  -هاتف961 1 475173/5 :

E-mail: patisserie-lolita@hotmail.com
Website: www.patisserielolita.com

PATISSERIELOLITA
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
حب �صناعتو

بتحب لبنان

info@challouf.com
www.challouf.com

Super Brasil Co. S.A.L
 حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه- بن
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

Khaldeh - Mont Lebanon - Main Road
Tel: 961 5 800 658
E-mail: info@chamsine.net - Website: www.chamsine.net

 لبنان-  بريوت-  املكل�س- من�صورية املنت
٩٦١ )١( ٦٨٥٠٩٠ : فاك�س- ٦٦ : ب. �ص- ٩٦١ )١( ٦٨٠٦٨٠ : هاتف
info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

م�صنع هوانا لغزل البنات

Hawana Cotton Candy Factory
Cotton Candy Industry / �صناعة غزل البنات
Cotton Candy Filler of Chocolate /  ح�شوة �شوكوال- غزل البنات

 املريجة ال�شارع العام بناية خليل �سعادة-  بعبدا- جبل لبنان
961 )05( 483305 - )03( 478582 -268558 :هاتف

 العبدة-  بخعون-  علما-  الزاهرية-  املنية- طرابل�س
961 3 144202 - 6 461626 :تلفاك�س

cotton-candy-factory@outlook.sa
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

Barraj Cosmetics Company International

�شركة براج للتجميل الدولية

 �شارع الرابية بناية ادري�س ورم�ضان-  عربا-  �صيدا- لبنان اجلنوبي
961 7 723932 :فاك�س- 00961 71 590056 - 7 723932 - 3 226631 :هاتف

shadi@barrajcosmetics.com - www.barrajcosmetics.com - shafic@barrajcosmetics.com
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

w w w. l u n a r c o s m e t i c s . c o m / . c o
Doha- Aramoun,Lebanon
i nf o@ l unarcosmet i c s .c om
009613111261/ 0096171111261
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

,

- Interior & Exterior Paints
- Decorative paints
- Water Proof Coatings
- Color Formulating System

®
 دهانات داخلية وخارجية دهانات ديكورات �أهم �أنظمة معاجلة الن�ش-  مواد عازلة للن�ش نظام تركيب الألوان-

Tyr - El Hosh - Telefax: 961 7 347748 - 03394682
E-mail : morexpaints@hotmail.com
www.morexpaints.com - Facebook: morexpaints

TRUSTED AMERICAN QUALITY
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

معمل احللباوي

ل�صناعة الرنابي�ش الزراعية  -مل�ش زراعي � -أكيا�س نايلون  -حبوب بال�ستيكية

�سرعني التحتا � -شارع العام � -أوتو�سرتاد بعلبك
هاتف961 3 059036 - 71 189290 :

املنت ،ال�شارع العام ،هاتف - 961 4 296901/2/3 :فاك�س961 4 296904 :
email: tony@ldi-lb.com
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

Mount Lebanon-Kserwan-Zouk Mosbeh-Industrial City
Tel: 961 (9) 219806 - 210193 - (71) 636626
Fax: 961 (9) 219807 - P.o. Box: 70536 Antelias
Email - haykalplast@haykalplast.com
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ال�صناعات الألب�سة والن�سيج

تك�س-كومفورت

Comfort-Tex
،�صناعة وجتارة البيا�ضات املنزلية
الالجنري واملطرزات على �أنواعها

 قاع الرمي ال�شارع العام-  زحلة- البقاع
بناية جماع�ص
961 )8( 812260 :هاتف
961 )8( 812260 :فاك�س
comfort@terra.net.lb

م�ؤ�س�سة �أبناء عفيف حماد لل�صناعة والتجارة
 حرامات و�رشا�شف على �أنواعها،بيا�ضات منزلية

961 70 177712 : هاتف-  را�شيا- البقاع

Prince Orient Establishment

All Types Of Military Clothing & Equipments

برنـــ�س �أورينـــت

�صناعة الألب�سة الع�سكرية والك�شفية

معتــــــوق

Saky Hadath, Jamous Str., Near Karout Stores Closer / Tel: 01 542485 - 01 279480 - 03 756284
2Nd Branch Jamous Tel: 01 547501 - 01/71 755300 / Saida Old Str. Tel: 01 279470
Badaro, Economics Est. Tel: 01 399440 / Army Cooperative: Sour - Saida, Zougheib Barrack / Tyr Al-Kebah
www.princeorientmaatouk.com - E-mail: prince_orient_maatouk@hotmail.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.
Mechanical Equipment

مراجل بخارية

 �سنرت بون مار�شيه-  نادي الغولف-  بئر ح�سن- بريوت
961 3 151584 : خليوي- 961 3 415669 : خليوي- 961 1 858194 :تلفاك�س
961 7 224995 :امل�صنع

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

�شركة �سب�سبي لل�صناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة االن�شاءات املعدنية

 دير عمار لبنان-طرابل�س
ال�شمايل
٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٦ : هاتف
٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٥
: فاك�س
٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٧
: خلوي
٩٦١ )3( -٦٦٦٧٣٣
٩٦١ )3( - ٣٦٧٦٧٣ -٧٠٩٧٤٥

Sthermico s.a.r.l
Offices: Dekwaneh Bambook Center GF
Factory: Edde - Jbeil
Tel/fax:00961 1 695074
Web: www.sthermico.com - Email: sales@sthermico.com

E-mail:contact@sabsabi-industry.com - abed_sabsaby@hotmail.com
Website : www.sabsabi-industry.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

Reparation of Hydraulic & Pneumatic Machine Parts & Pistons
Manufacturing of All Kinds of Heat Exchangers

Dawra - Chromo Street - Bourj Hammoud
Tel: 961 1 254144/5 - 03 666840
E-mail: halco@cyberia.net

Supplying of Industrial Electric Motors, Reduction Gears,
Hydraulic & Pneumatic Machinery Parts

 نهر الكلب-  �ضبية-  املنت- جبل لبنان
بناية الرهبنة اللبنانية املارونية
961 70 374743 - 3 903837 :هاتف

electro.monta@gmail.com - www.electromonta.com

دراسة وانشاء وصيانة خطوط ومحطات النقل
دراسة وانشاء محطات وخطوط توتر متوسط
جتهيز وتنفيذ شبكات التوتر املنخفض مع تركيب العداد
دراسة مع تصنيع وتركيب وطالء هياكل وأعمدة حديدية
حفر ومد كابالت توتر عالي ومتوسط
electro monta

Med Cables Co. s.a.l

ل.م.�شركة البحر املتو�سط للكابالت �ش
تصنيع كابالت كهربائية
Manufacturing
of Electrical Cables

 �صيدا- لبنان اجلنوبي
 بناية كوثراين-  ال�شارع العام- تفاحتا
961 7 420840/50/30 :هاتف
961 7 420830 :فاك�س
E-mail : medcables@hotmail.com
Website : www.med-cables.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

م�ؤ�س�سة �صالح الدين احللبي التجارية
جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

Hamra - Comodor Street - Near Comodor Landry - Tel: 961 1 354551 - Fax: 961 1 752179
Mobile: 961 3 329990 - P.O.Box: 113-5385 - E-mail: salahhalabi1@hotmail.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

MF

م.م.�شركة مغني �إخوان �ش

 يميناً بإتجاه بيروت-  األوتوستراد-  ضبية:صالة العرض
961 4 407417 - 961 3 223376 :هاتف
961 1 683184/5 - 3 613956 : هاتف-  نيو روضة-  الدكوانة:المصنع
E-mail: moughanni@moughannilighting.com
Website: www.moughannilighting.com

 ب�سام حممد �صربي ك ّنو-  للتجارة وال�صناعةMSK �شركة

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 تصنيع اكسسوار كسارات- صناعة كافة أنواع الكسارات وتوابعها
Manufacture of All Type of Crushers & Related Accessories - Manufacturing Accessories Crushers

البقاع
 تعنايل- زحلة
املنطقة ال�صناعية
:هاتف
961 3 080961
961 71 293502
basamkanou@gmail.com - basheer.89@hotmail.com

Bureau Moderne
Des Ascenceurs

Maintenance
Installation
Repair

صيانة
تركيب
تصليح

 بناية �شارل حداد- ذوق مكايل
961 3 566001 - 3 241697 :هاتف
Tel: 961 3 566001 - 3 241697

 لبنان-  جديدة املنت90819 :ب.�ص
hotissen@hotmail.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
�شركة معامل عيتاين
م.م.مركز التجمع ال�صناعي اللبناين �ش
THE ULTIMATE
BAKERY MACHINES
�صناعة الأدوات ال�صحية
النحا�سية والبال�ستيكية
 ال�سفلي. ط-  بناية عيتاين-  خلف حديقة التلفزيون-  تلة اخلياط- بريوت
٩٦١ )1( 788079 - )1( 788118 :هاتف
New baking technologies offered by “FARHAT
BAKERY EQUIPMENT LEBANON” for baking pocket
pita bread, pita burger bun, pita bagel, pita
donuts, arabic bread, baladi bread, shami bread,
syrian bread, naam bread, gyro greek pita bread,
flat bread and healthy pita bun slim sandwiches.

Velox �شركة معامل فيلوك�س للقازانات

Steam Boilers-Heaters

ت�صنيع قازانات و�سخانات مياه على �أنواعها

 برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب-  بعبدا- جبل لبنان
٩٦١ )1( 472060 :  فاك�س٩٦١ )3( 375123 - ٩٦١ )1( 472042 : هاتف

www.FarhatBakery.com
Choueifat, Amrousiyeh
Facing Ghandour Factory, Lebanon
Tel/Fax: 00961 5 441607
Email: Info@farhatbakery.com

veloxco@hotmail.com

�شركة الي�سا
لل�صناعة والتجارة

GHADDAR

INDUSTRIAL & TRADING Est.
Mechanical Equipment

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

 بئر ح�سن- بريوت
نادي الغولف
�سنرت بون مار�شيه

:تلفاك�س
961 1 858194
:خليوي
961 3 415669

+٩٦١)١( ٤٥٥٠٠١ :  هاتف وفاك�س-  االوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية:العنوان
www.elissaco.com- elissaco@live.com +٩٦١)٣(٢٨٨٣٤٤ : خلوي
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

�صناعة االت تعبئة وتغليف

البقاع  -زحلة
تعنايل  -ال�شارع العام
قرب معمل الزجاج
بناية �أديب معتاد
هاتف961 )3( 645094 - 980267 :

joumaa@hotmail.comـmohd
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
PSS offers
a wide range of:

1- Piston Compressors
2- Screw Compressors
a. Oil Free
b. Oil Flooded
c. Fixed & Variable Speed
3- Air Dryers
4- Ultra Filters

Bourj Hammoud
Seaside Road - Philka Bldg
Beirut – Lebanon
T: +961 1 250022
F: +961 1 249647
E: info@philka.com - W: www.pss-philkagroup.com

.ل.م.�شركة �آماكو غروب الم�ساهمة �ش
AMACO GROUP S.A.L.
�صناعة �آالت لتحويل الورق ال�صحي
على مختلف �أنواعه

Manufacturing All Kinds of Tissue Paper
Converting Machine

 نزيه البزري ـ بناية حمود. �صيدا ـ �شارع الريا�ض ال�صلح ـ مقابل فيال د:املركز الرئي�سي
 �صيدا٣٧١ : �ص ب- 009٦١)٧(722253 - 009٦١)٧(٧30253 :تلفاك�س
www.amacosal.com info@amacosal.com

Khalde
Gulf Mart center
2nd floor
Mob: +961 70 681 861
+961 71 681 861
+961 70 988 959

Email: makram@makrambarakat.com - Website: www.makrambarakat.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

LICORNE KISSONERGIS S.A.R.L

Solid Fuel Steam Boiler, Wood, coal, Paper, &
Dried Olives & Burners Oil, Gas, Fuel, Disel With
Electrical Board For Burners
Beirut – Achrafieh
El-Ghaby Str.
Kissonergis Bldg.
Tel: 961 1 326760
961 1 324880
Fax: 961 (1) 200413
P.O. Box: 166244

E-mail: kionergi@inco.com.lb

 ا�سترياد وبيع �أدوات فندقية- جتهيز فنادق ومطاعم

Hotel, Catering & Restaurant Equipment - Products Suppliers

Phone & Fax: 961 9 854720 - Website: www.chlala.net
Tabarja Highway Near casino du Liban
Facing Aqua Vista Hotel - P.O.box: 1795 Jounieh-Lebanon
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

�شركة اجلزيرة تك

Al-Jazeera Tech

ماكينات الكعك وصبابة القطايف وخط انتاج اخلبز والتنور،
فول أوتوماتيك وغيرهم

ال�شويفات  -كفر�شيما
هاتف961 70 872694 - 3 872694 :
وات�س �أب - 961 76 090158 :فاك�س961 5 437694 :
E-mail: info@aljazeeratech.com
Website: www.aljazeeratech.com

A.D.S For Trade & General Industry

�أي.دي�.أ�س � -شركة للتجارة وال�صناعة العامة

فرع ثالث :الإمارات العربية املتحدة – ال�شارقة  -املدينة ال�صناعية الثالثة
خلف دوار كاتربلر -م�ؤ�س�سة علي ال�صو�ص لتجارة املعدات
هاتف - 00971509691950 - 009765422085 :فاك�س0097165433828 :
info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com

فرع �أول :لبنان -الزهراين -طريق عام �صيدا� -صور
هاتف - 961 7 222227/29 - 3 268330:فاك�س961 7 220046 :
فرع ثاين :الكويت -الر�أي – خلف �إلكرتونيات الغامن  -مقابل االفينوز
هاتف - 0096599135939 - 009654710698 :فاك�س009654710657 :

فورتا�س Fortess

�صيانة وتركيب م�صاعد
ا�سترياد وت�صدير

Hassan Kaouk

Electro - Mecanical Engineer

Lebanon - Saida
Ghazieh Main Road
Center Saleh
Tel: +961 3 737529
Fax: +961 7 222051

info@gemslb.com - www.gemsilb.com

الدكوانة � -شارع حنا زيادة  -هاتف961 3 302017 - 961 1 489519 :
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
Refrigerated Industry / �صناعة برادات

�شركة فريغو اال�سكا التجارية وال�صناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade

 بناية غرابيت اوهانيان-  �شارع االخطل ال�صغري-  الدورة- املنت
٩٦١ )1( 267614 :  فاك�س- ٩٦١ )1( 261609 - ٩٦١ )3( 303282 - 292: هاتف
E-mail: frigoalaska@hotmail.com

website: www.satacogroup.com
email: info@satacogroup.com
Telephone: 01 873 510
Mobile : 03 919 992

We specialize in rewinding all types of Electric motors, Generators,
Transformers, A/C Compressors, D/C traction motors, Armatures and
Field coils. Our services range from 1kW electric A/C, D/C motors to
1000kW 3 phase induction motors.
We house a 5 ton horizontal balancing machine to address vibrations
on rotors, impellers, blowers and propellers.
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

م�ؤ�س�سة الإ�سكندر � -أبناء حممد مظلوم

مكاب�س بالط ،وجاليات بالط ،مكاب�س �أحجار باطون ،ك�سارات خالطات لعلف الدجاج
واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية ،جواري�ش بح�ص وبرغل ،مطاحن ك�شك وحبوب

طريق عام رياق  -ج�سر الليطاين  -قرب اللبول  -هاتف ٩٦١ 3 512711 - )71( 858152 :

م�ؤ�س�سة�إبراهيم خليل القا�صوف  -املعتمد احليالين
خطوط إنتاج غذائية

البقاع  -زحلة  -املدينة ال�صناعية  -مبنى ال�شركة
هاتف961 71 672769 - 78 901499 :
E-mail: info@hilanico.com
Website : www.hilanico.com

Ras-elmatin - Lebanon
Tel/Fax: 00 961 5 380 598 - Mobile: 00 961 3 287 596
Website: www.mtsengco.com
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ال�صناعات المعدنية
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ال�صناعات المعدنية
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�صناعة المفرو�شات

حممد طالب التجارية

Mohammed Taleb Commercial

 بناية كيالين-  �شارع احللوة-  طرابل�س- لبنان ال�شمايل
961 6 436007 - 3 833383 :هاتف
talebest@dm.net.lb - www.talebest.com
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�صناعة المفرو�شات
Customize your space
Since 1991

Main Road, Dbayeh, Beirut
Tel: 961 4 545456
Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones
BUILDMART
Tel: 70 503305
info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon
www.elementslb.com

Italian Kitchens

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones
BuildMart
Tel: 70 503305
info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon
www.elementslb.com
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة

Accaoui street Achkar building
Tel +961.1.561510/2/3 +961.1.565999
Mob. +961.3.274005 Fax +961.1.561510
P.O.Box 11-2560 Beirut Lebanon
www.anispress.com

هوريبا باكينغ �أند ترايدينغ

Horepa Packing & Trading
تعبئة وتغليف
وبالستيك
طباعة مستلزمات
للفنادق واملطاعم
Fresh up with
minted toothpick

 �شارع امل�صارف-  ذوق م�صبح- ك�سروان
 جونيه2848 :ب. �ص- 961 9 219414 : فاك�س961 9 214050 - 3 382961 :هاتف
E-mail: horepa@horepa.com - website: www.horepa.com
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
info@inpresslb.com - www.inpresslb.com

Bekaa - Zahle
Hawch Al Omaraa - Al Sahl Street
Tel: 961 8 931999
961 3 836825 - 70 931999

Bilal & Jalal Ali Nasr

Nadarco sarl



�صنع يف لبنان

م.م.�شركة ن�ضركو �ش

الطريق
الأ�رسع
للت�سويق
ال�صناعي

 ال�شويفات-  عاليه- جبل لبنان
 بناية املهتار- �شارع القبة
961 3 275240 - 3 934323 :هاتف
961 5 813961 - 5 805961
961 5 813961 :فاك�س

E-mail : nadarco@gmail.com

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

2018 / 35 العدد

99

46

ال�صناعات المنجمية غير المعدنية

Blat El Atiq

النبطية  -بنت جبيل  -عني ابل
هاتف961 3 2950202 :

Maaser el chouf
Tel: 03 873357 - www.blatelatiq.com

م�ؤ�س�سة بطي�ش التجارية

فاريا  -تلفون 961 70 154005
م�ؤ�س�سة رامز احلاج لل�صناعة والتجارة
رخام  -غرانيت  -خ�شب

النعيم لل�صخور والبناء
حجر تلبيس ورخام وغرانيت

لبنان اجلنوبي � -صيدا  -املروانية  -ال�شارع العام  -مبلكه
هاتف - 961 3 467560 - 3 747250 :تلفاك�س961 7 260380 :

جبل لبنان  -عاليه  -دير قوبل  -ال�شارع العام  -مبلكه
هاتف 03/608604 - 03/224409 :
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ال�صناعات المتنوعة

فرع معو�ض
فرع حارة حريك
فرع ر�أ�س النبع
فرع بربور
فرع احلمرا� :شارع عبد العزيز،
بناية م�ست�شفى خوري
هاتف961 1 340953 :
961 1 546800
961 1 541206

ماغرامار للرخام والغرانيت �ش.م.م

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�صناعة وجتارة :جميع انواع الرخام والغرانيت وال�صخر الوطني واالجنبي
جل الديب � -شارع جرج�س نعوم
بناية جوزف الق�ش  -ط.١ .
�صالة العر�ض وامل�صنع :ال�شويفات مقابل معمل غندور
تلفاك�س ٩٦١ )٥( ٤٣٣٥٧٨ :
خليوي٩٦١ )٣( ٧٥٣٥٧٨ :
�ص.ب ١١ /٧٣٥٤ :.انطليا�س
E-mail: info@magramar.com
website: www.magramar.com
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ال�صناعات المتنوعة

Cottage
l art de la protection solaire
,

facebook:
beiruty wooden houses

Mkalles - Main Road - Near Super Brazil
Tel: 03 72 15 15 - 01 682 565 - 01 698 560
cottagek@inco.com.lb

Barelias, Bekaa, Lebanon
E-mail: houssein776@hotmail.com
Mobile: 03-290091 - Telefax: 08-511432
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ر�سالة الإمارات

اإلمارات..
«ثورة رقمية» في زمن قياسي!
وا���ض��ح �أن ال��ع��امل يتجه نحو م��زي��د من
التكنولوجيا الرقمية واملتنقلة .وميتلك
اليوم  4مليارات �إن�سان – ي�شكلون �أكرث
من ن�صف �سكان العامل -هاتف ًا متنقالً،
و 1.7مليار �إن�سان ي�ستعملون االنرتنت.
فقد �شهدت منطقة ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا
منواً مطرداً يف ا�ستخدام الهواتف النقالة
خالل ال�سنوات اخلم�س الأخريةَ � .أما �شعبية
الهواتف الذكية (يف الإم����ارات فت�شكل
ن�سبة �إنت�شار  )% 60و�إمكانية الو�صول
�إىل البيانات ،فقد � َأ�س�ست الهواتف املتنقلة
كو�سيلة مثلى للح�صول على خدمات
قيمة كثرية مثل امل�شرتيات اال�ستهالكية
واخلدمات البنكية ال�شخ�صية واملعامالت
التجارية وخدمات الدفع .ومن الوا�ضح
�أن لهذه الثورة الرقمية �أث��راً متزايداً على
�أ�سلوب معي�شة مليارات من النا�س.
ففي نوفمرب  ،2015اعتمد ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ال�سيا�سة
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MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  169تموز 2018

العليا لدولة الإم���ارات يف جم��ال العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار ،وتت�ضمن ال�سيا�سة
 100مبادرة وطنية ،وميزانية تزيد على
 300مليار درهم حتى العام .2021
كما ت�شمل �أي�����ض�� ًا جمموعة �سيا�سات
وطنية جديدة يف املجاالت الت�رشيعية،
واال�ستثمارية ،والتكنولوجية ،والتعليمية،
واملالية بهدف تغيري معادالت االقت�صاد
الوطني ،ودفعه بعيداً من االعتماد على
امل���وارد النفطية ،وحتقيق نقلة علمية
ومعرفية متقدمة لدولة الإم���ارات خالل
ال�سنوات املقبلة.
تهدف ال�سيا�سة ه��ذه �إىل اال�ستثمار يف
املواطن الإماراتي ،واالرتقاء مبعارفه يف
جم��ال العلوم والتكنولوجيا .كما ترمي
�إىل دع��م ع��دد من امل��ج��االت من �أبحاث
الف�ضاء ،و�صناعات الطريان املتخ�ص�صة،
وال�صناعات ال��دوائ��ي��ة العاملية ،ودع��م
�أبحاث الطاقة ال�شم�سية ،والطاقة النووية
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ال�سلمية ،وب��رام��ج ال��ذك��اء اال�صطناعي،
وغريها.
كما �ستمثل هذه ال�سيا�سة ،نقطة البداية
ملرحلة مئوية الإمارات  2071والتي تتطلب
وب�شكل ملح من املتخ�ص�صني الإماراتيني
يف جم��ال ال��ذك��اء اال�صطناعي تطوير
قطاعات جديدة وتطوير بنية تقنية رقمية
متطورة للنهو�ض باالقت�صاد املعريف
التناف�سي للدولة.
فعلى مدى العقدين املا�ضيني ،ا�شتهرت
دولة الإمارات بتبني التغيري ،ومع حمرك
حقيقي من قبل احلكومة جلعل الدولة
رائدة يف االبتكار ،ونحن ن�شهد بالفعل
اجليل املقبل م��ن امل��دن الذكية  .مع
وجود خطط طموحة لال�ستفادة من هوية
دولة الإمارات ،باعتبارها تتبنى مفهوم
البنية التحتية املتطورة وت�ستعد جيداً
لتحقيق ذل��ك ،وهو الهدف املتمثل يف
جعل اك�سبو  2020احلدث الذي يعر�ض

المركزي اإلماراتي يسحب  7م.د
من السيولة الفائضة في أيار
عاد م�رصف الإمارات املركزي �إىل �سحب ال�سيولة الفائ�ضة من ال�سوق خالل �شهر
مايو املا�ضي وبقيمة بلغت نحو  7مليارات درهم وفق ر�صده لإدارة ال�سيولة لدى
اجلهاز امل�رصيف وال�سوق ب�شكل عام.
وجاءت عودة امل�رصف املركزي جمددا �إىل �سحب ال�سيولة الفائ�ضة من ال�سوق بعدما
جل�أ يف ال�شهر ال�سابق  /ني�سان� /أبريل� /إىل �ضخ نحو  16.1مليار درهم من ال�سيولة
لدى اجلهاز امل�رصيف وعلى النحو الذي ين�سجم مع ال�سيا�سة النقدية التي يتوىل
تنفيذها يف دولة الإمارات.
ويف ظل جلوء امل�رصف املركزي �إىل �سحب ال�سيولة الفائ�ضة من ال�سوق ..فقد �ساهم
ذلك يف ارتفاع ر�صيده من �شهادات الإيداع من  118.2مليار درهم ًا خالل �أبريل �إىل
 125.2مليار درهم مع نهاية �شهر �أيار /مايو املا�ضي.
وتعترب �شهادات الإي��داع واحدة من الأدوات التي ي�ستخدمها امل�رصف املركزي
لتحقيق �أهداف �سيا�سته النقدية و�إدارة ال�سيولة يف االقت�صاد الوطني �إ�ضافة �إىل
�أدوات �أخرى ي�ساهم جلها يف �ضبط حركة النقد يف ال�سوق املحلية .
وبح�سب امل�ؤ�رش اخلا�ص بحركة امل�رصف املركزي يف �إدارة ال�سيولة لدى اجلهاز
امل�رصيف من خالل ا�ستخدام �أداة �شهادات الإيداع� ..شهد �شهر كانون الثاين /يناير
من العام  2018عمليات �ضخ حيث انخف�ض ر�صيد ال�شهادات �إىل  132.4مليار درهم
مقارنة مع  135مليار درهم يف كانون الأول /دي�سمرب من العام .2017
�أما يف �شهر �شباط /فرباير فقد عاد املركزي �إىل �ضخ ال�سيولة جمددا بقيمة بلغت 4
مليارات درهم قبل �أن يرجع مرة �أخرى يف �شهر �آذار /مار�س �إىل �سحب  6مليارات
درهم من فائ�ض توفر منها لدى اجلهاز امل�رصيف.
وخالل ني�سان� /أبريل ..قام امل�رصف املركزي ب�أكرب عملية �ضخ لل�سيولة خالل العام
 2018وبقيمة بلغت نحو  16.1مليار درهم ما �أدى �إىل انخفا�ض ر�صيد �شهادات
الإيداع لديه �إىل م�ستوى  118.2مليار درهم.
احلياة يف القرن ال.21
ويف هذا ال�سياق ،ح ّققت دول��ة الإم��ارات
خالل
العربية املتحدة ثور ًة رقمية
لتتحول َ
َ
ف�ترةٍ ق�صرية من �سوقٍ نا�شئة �إىل �سوقٍ
متطورة.
زمن قيا�سي حققت خالله دولة االمارات
تقدما ملحوظا يف جمال الثورة الرقمية ما
جعلها منوذجا يحتذى به ،وبح�سب تقرير
�أ�صدره م�ؤخرا� ،أكد معهد التمويل الدويل
يف وا�شنطن� ،أنه طبق ًا مل�ؤ�رش «مورجان
�ستانلي كابيتال �إنرتنا�شيونال» ا�ستطاعت
دول��ة الإم����ارات حتقيق قفزة هائلة يف
ت�صنيفها م��ن ���س��وق نا�شئة �إىل �سوق
�صاعدة ،ثم �سوق متطورة يف غ�ضون خم�س
�سنوات فقط ،لأنها �أبلت بالء ح�سناً� ،سواء
على �صعد النمو االقت�صادي �أو منو ال�سوق.
و�أ�شار املعهد �إىل م�ساهمات دولة الإمارات
يف جلنة م�ساعدات التنمية التابعة ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ،وذكر �أن

هذه امل�ساهمات تعك�س النمو االقت�صادي
ال�لاف��ت ،ال��ذي حققته الإم���ارات م���ؤخ��راً،
و�أ���ض��اف �أن الإم���ارات اتخذت �إج���راءات
ه��ام��ة ،لتعزيز ال�شفافية واحلوكمة يف
اقت�صادها.
ويف ال�سياق ذاته �أكد تقرير حديث ن�رشه
املوقع ال�شبكي ل�ل�إدارة العامة واملالية
ال��ت��اب��ع ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة� ،أن الإم����ارات
�أطلقت ثورة رقمية لتعزيز جهود التنويع
االقت�صادي وتخفيف االعتماد على النفط،
وحتقيق اال�ستغالل الكامل والأمثل للثورة
ال�صناعية الرقمية.
ونقل تقرير املنظمة العاملية عن �سلطان
املن�صوري ،وزي��ر االقت�صاد الإم��ارات��ي،
قوله �إن الإم��ارات جتتهد من �أج��ل تقليل
ن�صيب النفط يف �إجمايل ناجتها القومي
�إىل  % 20بحلول عام  ،2021مقابل % 29
حالياً.
و�أ���ض��اف التقرير �أن الإم����ارات �أطلقت
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العديد من املبادرات يف ما يتعلق بالذكاء
اال�صطناعي والأمتتة.
�لا مب��ب��ادرة دب��ي،
و��ضرب��ت املنظمة م��ث ً
ال�ستخدام تقنية بلوك ت�شني وتقنيات �أخرى
من �أجل متكني العاملني بها من العمل على
ملفاتهم عن ُبعد يف �أي وقت بحلول .2021
ه��ذا وب���د�أت كثري من �رشكات التقنية
العاملية ،مثل غوغل ،وهواوي ال�صينية
العمالقة لالت�صاالت ،و�سيمنز الأملانية،
يف �إدارة عمليات يف الإمارات من �أجل
تطوير ا�ستخدام التقنيات احلديثة ،كما
�أن�ش�أت �أوراجن خلدمات الأعمال مركزاً
جديداً لالبتكار يف واحة دبي لل�سليكون.
فيما نقلت وكالة �أنباء �شينخوا ال�صينية
ع��ن رئ��ي�����س «ن��وت��ان��ي��ك�����س» ال����شرك��ة
الرائدة يف خدمات احلو�سبة ال�سحابية
امل�ؤ�س�سية والتي تتخذ من كاليفورنيا
مقراً لها ،ب�أن �رشكتها �ستفتح مكتبها
الثاين يف �أبوظبي.
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ر�سالة �سوريا
آالف الشاحنات تنتظر فتح بوابة التجارة..
واالستثمار السياحي

للهالل الخصيب..
والخليج في المعبر «نصيب»

بد�أ احلديث يدور حول فتح معرب ن�صيب احلدودي احليوي بني الأردن
و�سوريا ،يف �أعقاب حترير اجلي�ش ال�سوري هذا املنفذ احليوي من
امل�سلحني الذين كانوا قد �سيطروا عليه يف ني�سان  .2015و�سيعود فتح
هذا املعرب بالفائدة على البلدين من خالل رفد خزينة البلدين ،ف�ضال
عن �أن ذلك �سي�ؤدي �إىل عودة ان�سياب الب�ضائع بني لبنان والأردن
والعراق من جهة وبني لبنان ودول اخلليج من جهة �أخرى ،كون املعرب
هو املنفذ الربي الوحيد الذي يربط لبنان بدول امل�رشق العربي.
تعول الأردن ولبنان و�سوريا والعراق
ّ
ودول اخلليج على انتعا�ش اقت�صاداتها
عقب ا�ستعادة �سوريا معرب ن�صيب على
احلدود الأردنية والذي بقي مغلقا منذ
اندالع احلرب يف �سوريا.
ويعد الأردن من �أوىل الدول التي
ت�رضر اقت�صادها ب�شكل كبري� ،إذ ي�صف
ال�صناعيون والزراعيون وممثلو العديد
من القطاعات الأردنية معرب ن�صيب
احلدودي بـ«الرئة ال�شمالية للأردن».
وخلق ان�سداد هذا ال�رشيان التجاري،
�أزمة اقت�صادية لكل من �سوريا والأردن
العتمادهما على املمرات الربية يف
التبادل التجاري وان�سياب الب�ضائع،
�إ�ضافة �إىل احلركة ال�سياحية والنقل بني
البلدين ف�ضال عن ربطه �إياهما ببلدان
اخلليج العربية ودول �رشق �آ�سيا و�أوروبا.
وعبرّ رئي�س �صناعة الأردن عدنان
�أبو الراغب عن تفا�ؤله بعودة املعرب
�إىل �سيطرة اجلي�ش ال�سوري ،و�إنهاء
وحتمل
اال�ضطرابات التي �شهدتها �سوريا
ّ
الأردن جزءا كبريا منها على ال�صعيدين
ال�سيا�سي واالقت�صادي.
و�أو�ضح �أبو الراغب �أهمية هذا املعرب
للطرفني يف التبادل التجاري و�إعادة
الإعمار ،خا�صة و�أن اجلانب ال�سوري
لديه ارتباط جتاري وثيق بالأردن بلغ
 300مليون دينار قبل ن�شوب الأزمة.
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وبينّ �أبو الراغب �أن القطاع ال�صناعي
يعول على فتح معرب ن�صيب ب�شكل كبري
لتعوي�ض الأ�رضار التي تعر�ض لها
واخل�سائر الكبرية التي حتملها نتيجة
ارتفاع الكلف وتوقف ال�صادرات �إىل
�سوريا وعربها �إىل بقية دول �أوروبا
ولبنان.
بدوره عبرّ رئي�س جمعية م�صدري
اخل�ضار والفواكه يف الأردن زهري
جويحان عن �أمله يف �أن ي�سهم �إعادة
فتح املعرب يف �إنعا�ش القطاع الزراعي
الأردين ،مبينا �أن القطاع الزراعي ي�ستفيد
من املعرب بت�صدير ما يقارب � 250ألف
طن من اخل�ضار والفواكه �شتاء و�صيفا
�إىل �أوروبا.
وقال م�صدر حكومي م�س�ؤول ملوقع
عمان تنتظر �إعالن
“الأردن� »24إن ّ
احلكومة ال�سورية ا�ستعدادها لفتح
املعرب ،من �أجل التن�سيق حول بدء العمل
عربه ب�شكل ر�سمي.

لبنان يعول على تنشيط اقتصاده

ويف لبنان تناقلت و�سائل الإعالم� ،أن
م�س�ؤولني لبنانيني بد�ؤوا بالتوا�صل مع
احلكومة ال�سورية ،بعد ب�سط �سيطرتها
على معرب ن�صيب ،لإعادة تن�شيط اقت�صاد
بالدهم وا�ستئناف حركة �صادراتها
�إىل �أ�سواق دول اخلليج العربية احليوية،
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ما يخفف الكلفة على الب�ضائع ويتيح
عر�ضها ب�أ�سعار مناف�سة.
ويف هذا ال�صدد� ،أكد وزير الزراعة اللبناين
غازي زعيرت م�ؤخرا �أن االقت�صاد اللبناين
�سينتع�ش ،وال�سيما يف قطاعي الزراعة
والت�صدير بعد ا�ستعادة احلكومة ال�سورية
املعرب ،م�شريا �إىل �أنه �سيجري االت�صاالت
الالزمة مع امل�س�ؤولني ال�سوريني لت�سهيل
العالقة بني البلدين ومرور ال�شاحنات
اللبنانية.

أهمية معبر نصيب

ويعود فتح هذا املعرب بالفائدة على
اجلانبني ال�سوري والأردين من خالل
رفد خزينة البلدين ،ف�ضال عن �أن ذلك
�سي�ؤدي �إىل عودة حركة الب�ضائع بني
لبنان والأردن من جهة وبني لبنان
ودول اخلليج والعراق من جهة �أخرى،
كون املعرب هو املنفذ الربي الوحيد الذي
يربط لبنان باخلليج.
معرب ن�صيب هو �أحد املعربين احلدوديني
بني الأردن و�سوريا ،ويقع بني بلدة
ن�صيب ال�سورية يف حمافظة درعا وبلدة
جابر الأردنية يف حمافظة املفرق،
وهو �أكرث املعابر ازدحاما على احلدود
ال�سورية ،حيث تنتقل عربه الب�ضائع بني
البلدين ودول اخلليج.
وو�صل عدد ال�شاحنات التي كانت جتتاز

املعرب قبل ن�شوب الأزمة ال�سورية يف
� 2011إىل � 7آالف �شاحنة يوميا.
وافتتح املعرب عام  ،1997وي�شمل 3
م�سارات منف�صلة ،واحد للم�سافرين
القادمني و�آخر للمغادرين مبركباتهم
اخلا�صة �أو و�سائط النقل العمومية،
وثالث خم�ص�ص لل�شاحنات القادمة
واملغادرة ،كما حتاذيه منطقة حرة
�سورية �أردنية م�شرتكة ،ومرافق �أخرى
خلدمة امل�سافرين.

نمو سياحي سوري!

وال يبتعد فتح املعرب وما ي�شكله من
�أهمية لدول الهالل اخل�صيب ،عما
ك�شفه تقرير عن ال�سياحة واال�ستثمار
ال�سياحي والعمالة ال�سياحية يف �سوريا
للعام  ،2018وقد �أعده “املجل�س
العاملي لل�سياحة وال�سفر  »WTTCـ
عد �أعلى الهيئات
وي ّ
(مقره لندنُ ،
املجل�س ّ
االقت�صادية العاملية يف اخت�صا�ص
ال�سياحة) �أ�شار �إىل �أن �سوريا �سبقت
جريانها يف موازين «النمو ال�سياحي»� .أ
و�شاد التقرير بارتفاع ن�سبة النمو
تفوقت على
ال�سياحي يف �سوريا التي ّ
دول اجلوار «من حيث منو ر�أ�س املال
املوجه لل�سياحة ،وتوقعات منو ن�سبة
ّ
العمالة ال�سياحية يف ختام عام .»2028
النمو اال�ستثماري يف قطاعات ال�سياحة

كانت تجتاز المعبر قبل نشوب األزمة السورية في  2011إلى
 7آالف شاحنة يوميا.
بدأ الحديث يدور حول فتح معبر نصيب الحدودي الحيوي بين
األردن وسوريا ،في أعقاب تحرير الجيش السوري هذا المنفذ
الحيوي من المسلحين الذين كانوا قد سيطروا عليه في نيسان
 .2015وسيعود فتح هذا المعبر بالفائدة على البلدين من خالل
رفد خزينة البلدين ،فضال عن أن ذلك سيؤدي إلى عودة انسياب
البضائع بين لبنان واألردن والعراق من جهة وبين لبنان ودول
الخليج من جهة أخرى ،كون المعبر هو المنفذ البري الوحيد الذي
يربط لبنان بدول المشرق العربي.
يف �سورية (بدءاً باملطاعم والفنادق،
وانتهاء بامل�شاريع اخلدمية املو�سمية)
�شهد ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف عام 2018
لتتحول ن�سبة منو هذا
(الذي مل ينته بعد)،
ّ
القطاع من �( % -54سالب) عام 2012
ن�سب بلغت
�إىل ( % 7.4موجب) .يف مقابل ٍ
تركيا ،و0.5
 % 6.8يف م�رص ،و 1.2يف
ّ
 %فقط يف لبنان .كذلك ارتفعت ن�سبة
العمالة يف قطاع ال�سياحة �إىل % 38
مقارنة مع تركيا  % 3.1التي تعترب رائدة
109

يف �سياحتها بني دول املنطقة .وفق ًا
للتقرير ،فقد انتقلت �سوريا على �س ّلم «منو
ر�أ�س املال ال�سياحي اال�ستثماري» من
املرتبة  112عاملي ًا عام ( 2017بن�سبة
� )% 4.3إىل املرتبة  21يف منت�صف العام
احلايل .ت�أ�سي�س ًا على ذلك ،يتوقع التقرير،
�أن تبلغ ن�سبة م�ساهمة هذا القطاع يف
الناجت املحلي ال�سوري بني عامي 2018
و 2028ما يقارب  % 13كر�صد لال�ستثمار
والعوائد الطويلة املدى.
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ر�سالة العراق

من أجل الحد من مشكلة البطالة

دعوة إلى إصالح القطاع العام وتفعيل مفاصله
متتاز �سوق العمل املحلية بارتفاع
معدل منو العر�ض من العمل نتيجة
ارتفاع معدل منو ال�سكان والقوى
العاملة ،يف ظل تباط�ؤ منو الطلب
عن العمل الناجم من عدة عوامل يف
مقدمتها �ضعف املعدالت اال�ستثمارية
التي تقود �إىل �ضعف القدرة على خلق
فر�ص للعمل ،وتوا�ضع م�ستويات
الإنتاج وكفاءة الإدارة.

ظاهرة الهجرة

االكادميي د .ثائر العاين ،قال� :إن
«امل�ؤ�رشات تبني زيادة العاطلني من
العمل يف املناطق احل�رضية ،ب�سبب
ظاهرة الهجرة املتزايدة من الريف �إىل
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املدن ودخول املر�أة �إىل �سوق العمل،
ف�ضال عن عدم توفر البيانات الكافية
والدقيقة حول هذه الظاهرة ،ما يجعل
من ال�صعب حتديد حجمها والوقوف
على نتائج اجلهود املبذولة ملعاجلتها».
ويلتحق ب�سوق العمل �سنويا �آالف
ال�شباب من خريجي اجلامعات
واملعاهد امل�ؤهلني ل�شغل وظائف يف
ميادين العمل املختلفة يف القطاعني
العام واخلا�ص.
وتابع العاين� ،إن «القوى العاملة يف
العراق تت�سم بانخفا�ض ن�سبتها �إىل
�إجمايل ال�سكان رغم منوها ال�رسيع
وتدين م�ستوى �إنتاجيتها ب�سبب ق�صور
م�ستوى التعليم والتدريب املهني،
110

وكذلك توا�ضع م�ساهمة املر�أة فيها
وزيادة ت�شغيل الأحداث خا�صة يف
املناطق الريفية ،ف�ضال عن ارتفاع
ن�سبة العمالة غري املاهرة».

العمالة غير الماهرة

و�أو�ضح �أن «القطاع العام يحمل ثقال
كبريا يف ا�ستخدام العمالة ويعد يف
حاالت عديدة خمزنا لقلة الإنتاجية
والعمالة غري املاهرة ،وقد �أدت هذه
اخل�صائ�ص وجمموعة �أخرى من
العوامل �إىل اختالل التوازن بني العر�ض
والطلب الكلي والقطاعي للعمالة يف
العراق وندرة كثرية من االخت�صا�صات
ذات املهارات املتطورة الفنية والإدارية

مع �سوء ا�ستخدام املهارات املتاحة يف
الوقت ذاته».

النمو العالي للسكان

وبينّ �أن «خ�صائ�ص �أو م�شاكل العمل
املحلي والتحديات التي تواجهها من
�أبرزها تدين الطلب على العمل مقارنة
بالعر�ض وهذا الو�ضع �ساهم يف بروز
وتفاقم م�شكلة البطالة التي تعد هدرا يف
املوارد الب�رشية واال�ستثمارية ،ناهيك
عن �آثاره االقت�صادية واالجتماعية
ال�سلبية ،وقد �ساهم يف تعميق هذه
امل�شكلة النمو العايل لل�سكان والعمالة
وانخفا�ض معدالت النمو االقت�صادي».

ألنها واعدة ومؤثرة إقليمي ًا ودولي ًا
الشركات العالمية تتطلع إلى التواجد
في السوق العراقية

إصالح القطاع العام

قال« :هناك جانبان ينبغي تو�ضيحهما
يف �سوق العمل ،الأول هيكل �سوق
العمل� ،إذ يطرح النمو ال�سكاين واحدة
من �أخطر التحديات التي تواجه
االقت�صاد العراقي يف �سعيه �إىل التعلم
وت�شغيل القوى العاملة ال�شابة الآخذة
يف التزايد ،والأخر هو �أن القطاع العام
ال يزال بادارته البريوقراطية التي
متتلكها الدولة �أكرب �أ�صحاب العمل يف
العراق».
ويف �سياق مت�صل بينّ د .عمرو ه�شام،
�أن « القطاع غري املنظم ي�شغل �رشيحة
هامة من �سكان العراق �إذ ي�ستوعب
�أعدادا كبرية ت�صل �إىل  30باملئة من
القوة العاملة يف العراق ،ونظرا �إىل
تدين �إنتاجية هذه القوة يدفع القطاع
غري النظامي �أجوراً حقيقية �أدنى من
�أجور القطاع النظامي وتبقى م�ساهمته
�ضئيلة يف التخفيف من حدة الفقر حيث
انخفا�ض �إنتاجية العمل».
وتابع ه�شام« ،برزت على نطاق غري
منظم �أعداد مهمة من العمال غري املهرة
و�أ�صحاب الور�ش ال�صناعية واحلرفية
والباعة املتجولني و�أ�صحاب الأك�شاك
وخا�صة من احلا�صلني على �شهادات
ب�سبب �سوء توزيع القوة العاملة والذي
ينجم عن انخفا�ض �إنتاجية العمل،
حيث �ضعف قدراته وخرباته وم�ستوى
تعليمه ،ف�ضال عن �أن التقدم العلمي
والتكنولوجي ،البد ان يرتك �أثرا جانبيا
على ن�شوء البطالة».

متثل ال�سوق العراقية حمط اهتمام كبري ملختلف ال�رشكات العاملية التي تراقب عن
كثب واقع العراق االقت�صادي ،حيث يتحني اجلهد العاملي الفر�ص لدخول ميدان
العمل الوا�سع يف البالد.
ع�ضو منتدى بغداد االقت�صادي جا�سم العرادي �أكد �أن «العراق �سوق عمل واعدة
وكبرية يف املنطقة والعامل ،وجميع ال�رشكات الإقليمية العاملية تدرك �أهمية
العراق على ال�ساحة الدولية ومنها ما بد�أ يتواجد فعال على �ساحة العمل ،يف جمال
اخت�صا�صه» ،م�شريا �إىل «االحتكاك مع اجلهد العاملي ب�شكل متوا�صل جعلنا ن�ؤ�رش
اهتمام تلك ال�رشكات بالعراق واقت�صاده».
و�أ�ضاف �أن «اجلهات املعنية عليها �أن تفعل واقع اال�ستثمار وتهيئ البيئة املنا�سبة
لقدوم ال�رشكات الكربى وتخلق مناف�سة حقيقية بني اجلهد العاملي ،حيث تقود
املناف�سة �إىل تطوير واقع التنفيذ النوعي ملجمل امل�شاريع املحلية» ،الفتا �إىل �أن
«دخول �رشكات اخلدمة �إىل البلد ومنها التاك�سي والعمل ب�آليات عمل متطورة �سيفعل
اخلدمات النقلية وينقلها �إىل مرحلة �أف�ضل ،حيث يذهب املواطن امل�ستفيد �صوب
ال�رشكة التي تقدم العرو�ض الأن�سب مل�ستواه املعي�شي».
�إىل ذلك قال الرئي�س التنفيذي وال�رشيك امل�ؤ�س�س ل�رشكة «كرمي» ،مدثر �شيخة« :يعترب
العراق من الدول العريقة لإرثها املحلي الغني و�أهميتها ال�سرتاتيجية التي حتتلها يف
املنطقة .ونحن ن�ؤمن مب�ستقبل العراق ،لذلك ف�إننا م�صممون للتغلب على التحديات
املحلية يف ال�سوق العراقية من �أجل حتقيق هدفنا بالتواجد يف ال�سوق العراقية
لتح�سني �سبل التنقل املتاحة �أمامهم ،ف�ضال عن خلق املزيد من الفر�ص املدرة للدخل
لهم والتي ت�سهم يف االرتقاء بنوعية حياتهم وحياة �أ�رسهم».
وتابع «ن�سعى من خالل تواجدنا وح�ضورنا يف ال�سوق العراقية عرب اال�ستثمار فيها
و�إدخال حلولنا وخدماتنا ،وذلك لتحقيق ر�ؤيتنا ب�إحداث نقلة نوعية يف قطاع النقل
وامل�ساهمة من جهة �أخرى يف �إعادة �إعمار العراق لتتمكن من العودة �إىل عهدها
ال�سابق كواحدة من الدول الرائدة يف املنطقة».
و�أ�شار �إىل �أن ال�رشكة «تقدم حلول تنقل جديدة ،بل وعززتها بخيارات دفع متنوعة
�سهلت على امل�ستخدمني كالدفع نقداً� ،أو من طريق بطاقة االئتمان� ،أو من طريق
ا�ستخدام ر�صيد خا�ص بال�رشكة ،وباعتماد �أحدث التقنيات ما والأنظمة كنظام
حتديد املواقع العاملي  GPSي�ضمن الدقة يف و�صول للم�ستخدم وتتبع م�سار
ال�سيارة التي مت اختيارها يف الوقت الأ�صلي..
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اقت�صاد عربي
مسارعة خليجية أميركية لدعمه ومنع انزالقه نحو المجهول

األردن ..إحتجاجات ضد ضريبة
صندوق النقد
موجة االحتجاجات التي �شهدها الأردن يف حزيران املا�ضي ،متثل
يف واقع الأمر حلقة �أخرى من �سل�سلة االحتجاجات على الأو�ضاع
االقت�صادية التي �رضبت اململكة منذ بداية العام اجلاري� ،إال �أن عمق
احلركة االحتجاجية وات�ساع نطاقها هذه املرة كان �أمراً الفت ًا ب�شكل
خا�ص ،ما دفع ال�سعودية �إىل امل�ساعدة يف الت�أكيد �أن م�ساعدة الأردن
تخدم امل�صالح اال�سرتاتيجية ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية لدول
اخلليج يف ت�أمني ا�ستقرار املنطقة ومنع انزالق الأردن نحو املزيد من
اال�ضطرابات املدمرة.
ميكن
ويبدو �أن ا�ستقرار الأردن ها ٌم جداً لدولِ اخلليج ،تلك معادل ٌة ال
ُ
ال�شك فيها� ،أو اال�ستغناء عنها ،وبالتايل يبدو �أن العوا�ص َم اخلليجية
أدركت �أن تركَ ه وحيداً مع �أزمتِه لن
�شعرت ب�صعوب ِة
ِ
املوقف الأردين و� ْ
ْ
يفي َد �أمنَهم احليوي.
حتى نفهم خلفيات وتطورات �أزمة
االحتجاجات يف الأردن على تقدمي
م�رشوع قانون �رضيبة الدخل �إىل
الربملان ،والتي تو�سعت يف اجلغرافيا
الأردنية وتعمقت �سيا�سيا بني النقابات
املهنية الداعية �إىل الإ�رضاب واحلكومة،
والتفاعل ال�شعبي الوا�سع مع الإ�رضاب
واالحتجاج.
فجر
ولكن ما طبيعة القانون الذي ّ
االحتجاجات ومن يقف وراءه؟
تقوم خطط الإ�صالح املايل للحكومة
الأردنية  -ا�ستجابة لتوجيهات �صندوق
النقد الدويل  -على حت�صيل �إيرادات
�رضيبية بقيمة  1.5مليار دينار (ملياري
دوالر) خالل  2019-2017من جيوب
الأردنيني.

الضرائب المفروضة

وكان رئي�س الوزراء الأردين هاين امللقي
امل�ستقيل قد �أ�شار �إىل �إجناز  % 70من
الربنامج الإ�صالحي ،و�أنه يف حال �إقرار
القانون املعدل نكون قد �أنهينا الربنامج
متهيدا للعبور �إىل بر الأمان منت�صف
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العام املقبل.
ويق�ضي القانون املعدل بفر�ض �رضيبة
بن�سبة  % 5على كل من يتجاوز دخله
عتبة ثمانية �آالف دينار للفرد (11.2
�ألف دوالر) �أو � 16ألف دينار للعائلة
(� 22.5ألف دوالر) ،والتي تت�صاعد ب�شكل
تدريجي حتى ت�صل �إىل  % 25مع ت�صاعد
�رشائح الدخل.
كما يزيد م�رشوع القانون ال�رضائب
املفرو�ضة على �رشكات التعدين والبنوك
املالية و�رشكات الت�أمني
وال�رشكات
ّ
واالت�صاالت والكهرباء بن�سب ترتاوح
بني  % 20و .% 40و ُتقدر احلكومة
�أن توفر هذه التعديالت على م�رشوع
القانون خلزينة الدولة قرابة  100مليون
دينار ( 141مليون دوالر).
�أو�ساط اقت�صادية حتدثت عن جانب
�آخر للأزمة يف الأردن ،يتعلق مبا يرى
ه�ؤالء �أنه «تخلي دول �إقليمية عن دعم
الأردن» ،يف �إ�شارة لتوقف امل�ساعدات
ال�سعودية والإماراتية التي كانت ت�صل
لدعم املوازنة �سنويا ،و�سط حديث بني
النخب الأردنية عن ثمن �سيا�سي مطلوب
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من الأردن يف ملفات �إقليمية تتعلق
�أ�سا�سا بـ»�صفقة القرن» وموقف الأردن
من القد�س والق�ضية الفل�سطينية.
مل تت�أخر ال�سعودية يف الدعوة �إىل
عقد اجتماع رباعي مب�شاركة الأردن
والإمارات والكويت يف مكة لبحث الأزمة
االقت�صادية الأردنية ،التي دفعت �إىل
ذلك احلراك الذي مثل قطاع ًا حقيقي ًا من
املجتمع الأردين رفع فيها امل�شاركون
يف االحتجاجات �شعارات مناه�ضة
للإجراءات االقت�صادية اجلديدة التي
كان من املزمع اتخاذها ،بينما حمل
املتظاهرون العلم الأردين ،ومل ُير َفع �أي
�شعار يخ�ص حزبا �أو تيارا بعينه.
�صحيح �أن القوى الي�سارية والقومية
والإ�سالمية يف الأردن هي من
معار�ضي خطط �صندوق النقد الدويل
منذ الت�سعينيات .كما رف�ضت �سيا�سات
التحول الهيكلي يف االقت�صاد الأردين
وخ�صخ�صة بع�ض ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
التابعة للدولة ..لكن الو�ضع هذه
املرة خمتلف ب�شكل كبري ..فعلى عك�س
العديد من موجات االحتجاج ال�سابقة،

مل ت�ؤد تلك القوى دورا مهما يف تلك
االحتجاجات.
ولكن يف املقابل من املهم الإ�شارة
�إىل �أن هذه املوجة من االحتجاجات
دفعت الواليات املتحدة و»�إ�رسائيل» �إىل
اال�ستنجاد بالدول اخلليجية النت�شال
الأردن قبل �أن ي�سقط يف دوامة العنف �إذا
ا�ستمرت بالزخم ذاته ما �سيك�شف احلدود
الفل�سطينية �أمام الأحزاب التي ت�ستنه�ض
جمهورها �ضد اتفاق «عربة» بني الأردن
والكيان ال�صهيوين.
يف الوقت الراهن ،الأزمة االقت�صادية يف
الأردن �شديدة الت�أثري ،والديون الوطنية
تكاد متاثل الناجت املحلي الإجمايل..
�أما العا�صمة «عمان» فت�صنف كواحدة
من �أغلي املدن يف املنطقة برمتها ،على
الرغم من حقيقة �أن الأردن لي�س دولة
نفطية ثرية .وهذا يجعل احلياة اليومية
ملعظم الأردنيني �رصاعا حقيقيا ..من هنا
نفهم ملاذا ات�سع نطاق هذه االحتجاجات
مع عدم حزبيتها ،وتركيزها على البعد
االقت�صادي ،بحيث ميكن القول �إنها
مبثابة «انتفا�ضة اقت�صادية» مائة يف

املائة ولي�ست �شيئا �آخر.

الموازنة األردنية

وبلغة الأرقام ،تت�ألف املوازنة الأردنية
التي مت �إقرارها يف  18يناير املا�ضي
من ج ْز�أين .بلغت قيمة «املوازنة العامة»
الأ�سا�سية للعام  9.02 ،2018مليارات
دينار �أردين ( 12.7مليار دوالر �أمريكي)،
يتم متويلها بوا�سطة �إيرادات داخلية
وم�ساعدات خارجية تبلغ قيمتها 8.50
مليارات دينار� ،أي هناك عج ٌز قدره 523
مليون دينار.
�صحيح �أن الأردن تلقي خالل العام
 2017تعوي�ضات بقيمة  1.78مليار
دوالر ال�ست�ضافته الجئني �سوريني على
�أرا�ضيه ،لكن يف املقابل �إن الت�أثريات
االقت�صادية اخلارجية على الأردن
الناجمة عن عدم اال�ستقرار كبرية
بالفعل ..فالقطاع ال�سياحي يتعافى
ببطء �شديد من االنهيار الذي �شهده بعد
العام  .2011والأردن خ�رس حواىل 7
مليون �سائح ب�سبب «الربيع العربي».
وباملثل مل تظهر �أي م�ؤ�رشات علي تعاف
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حقيقي على �صعيد التجارة مع �سوري’
والعراق التي �شهدت �أي�ض ًا تدهوراً كبريا.
ت�سبب االنهيار الأمني خالل العام
فقد ّ
2014
مبعدل الثل َثني تقريب ًا
تراجع
يف
ّ
يف ال�صادرات الأردنية �إىل العراق ،من
ملياري دوالر يف العام � 2014إىل 695
َ
مليون دوالر يف العام .2017
ومبا �أن دول اخلليج العربي عمدت
�إىل خف�ض م�ساعداتها �إىل الأردن بعد
العام  ،2011فلم يعد �أمام «عمان» �سوى
زيادة االعتماد ،ب�صورة م�ضطردة،
على امل�ساعدات اخلارجية الأمريكية.
ومزيد من االرتهان لإمالءات �صندوق
النقد الدويل ،والأخطر حاليا هو �إجراء
مزيد من التخفي�ضات يف النفقات من
طريق اعتماد �إجراءات تق�شفية ،على
غرار الإجراءات التي �أثارت موجة
االحتجاجات احلالية.
�صحيح �أن امللك عبداهلل حاول تهدئة
التوترات ،من خالل �إقالة حكومة «هاين
امللقى» مع جتميد القرارات االقت�صادية
الأكرث ا�ستفزازا لل�شارع الأردين ،لكن كل
هذا يدخل �ضمن اال�سرتاتيجيات ق�صرية
املدى ،ولن ي�ؤدي �إىل كبح موجات
مقبلة من الت�ضخم ،ومن ثم موجات
�أخرى من االحتجاجات .ف�إن الرافعة
احلقيقية للأردهنا تتمثل يف عودة
الدعم اخلليجي �إىل م�ستوياته ال�سابقة،
�إ�ضافة �إىل تنفيذ خطة الدعم التي وعد
بها وزير اخلارجية الأمريكي ال�سابق
ريك�س تيلري�سون يف فرباير املا�ضي
بزيادة الدعم الأمريكي املقدم �إىل
الأردن من مليار �إىل  1.3مليار دوالر
�أمريكي .حيث ميثل هذا املبلغ % 10
من �إجمايل املوازنة ال�سنوية للأردن.
وهو ما �سي�ؤدي �إىل حت�سن ملحوظ
يف الو�ضع االقت�صادي هناك ،وعودة
الهدوء واال�ستقرار مرة �أخرى.
يبقى من املهم الإ�شارة �إىل �أن الفو�ضى
يف الأردن لي�ست خيارا �إ�رسائيليا (يف
الوقت الراهن على الأقل)� ..صحيح �أنه
مل تعد هناك م�صلحة �إ�رسائيلية يف
وجود �سلطة فل�سطينية قوية يف ال�ضفة
الغربية ،بل رمبا �أعدت « تل �أبيب» نف�سها
ل�سيناريو انهيار ال�سلطة ،لكن يف املقابل
احل�سابات بالن�سبة �إىل الأردن هي
متاما.
بالت�أكيد خمتلفة ً
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حرير

ك�شفت وزارة النقل ال�سورية
ع���ن درا���س��ت��ه��ا ���س��ب��ل رب��ط
�سورية بطريق احلرير القدمية
التي هي قيد �إعادة الإن�شاء،
وا���س��ت��ط�لاع��ه��ا امل�����س��ارات
الأق�رص والأمثل لربط �سورية
عربها بالدول الأوروبية.
وقال وزير النقل ال�سوري
علي ح��م��ود� ،إن ال���وزارة
ط��رح��ت م�����ش��اري��ع تطوير
الطرق الرئي�سية يف �سورية
على ال�رشكات التي ترغب
يف �إعادة الإعمار ،و�سيجري
تنفيذ هذه امل�شاريع بعدة
خطط ووف��ق نظام البناء
وال��ت�����ش��غ��ي��ل والإع���دادي���ة
(.)B. O. T

تشييد

ت�ستعد م�رص لت�شييد �أول
م�����ص��ن��ع�ين ال���س��ت��خ�لا���ص
املعادن والعنا�رص امل�شعة
يف حمافظة كفر ال�شيخ �شمال
دل��ت��ا النيل وع��ل��ى م�ساحة
ت�صل �إىل  115فدانا.
و�ستن�شئ م����صر امل�صنع
الأول يف مالحة مني�سي على
م�ساحة  80فدانا تنفذه �رشكة
�أ�سرتالية ،والثاين غرب حمطة
كهرباء الربل�س على م�ساحة
 35ف���دان���ا يف م��ن��ط��ق��ة بر
بحري تنفذه �رشكة م�رصية
�صينية بالتعاون مع ال�رشكة
امل�رصية للرمال ال�سوداء.

تحذير

حذر �صندوق النقد ال��دويل،
يف �آخ���ر تقرير ل��ه ،م��ن �أن
اال�سرتاتيجية االقت�صادية
اجل���دي���دة ل��ل��ج��زائ��ر حتتوي
ع��ل��ى «خم��اط��ر ج��دي��ة» من
�ش�أنها �إحلاق �أ�رضار ج�سيمة
باقت�صاد البالد.
وقال تقرير� ،صدر� ،إن �ضعف
الناجت املحلي الإجمايل يف
اجل��زائ��ر ق��د ي��ق��ود �إىل �ضخ
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�سيولة م��ن االحتياطيات
لتمويل اال���س��ت�يراد ،م��ا قد
ي�ؤثر على معدل الت�ضخم يف
البالد.

«نيوم»

«أكوا باور» تستحوذ «طريق الحرير الصينية»
�أعلنت اليوم «�أكوا باور» ،ال�رشكة ال�سعودية املتخ�ص�صة يف
قطاع ا�ستثمار وتطوير وت�شغيل حمطات توليد الكهرباء
وحتلية املياه ،عن ا�ستحواذ «�صندوق طريق احلرير ال�صينية»
على ح�صة بن�سبة  24.01يف املئة من �أ�سهم م�رشوع «هيئة
كهرباء ومياه دبي» للطاقة ال�شم�سية املركزة بقدرة 700
ميغاواط يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وقد �شهد ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،مرا�سم تبادل اتفاقيات
اال�ستثمار املنفذة اخلا�صة مب�رشوع «هيئة كهرباء ومياه
دب��ي» للطاقة ال�شم�سية املركزة ،وبح�ضور كل من ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،والرئي�س و�شي جني بينغ ،رئي�س
جمهورية ال�صني ال�شعبية ،و�سعيد حممد الطاير ،الع�ضو
املنتدب والرئي�س التنفيذي لـ «هيئة كهرباء ومياه دبي»،
ويانزي وانغ ،رئي�س «�صندوق طريق احلرير ال�صينية» ،حيث
تتيح االتفاقيات املوقعة اال�ستثمار يف امل�رشوع وتطويره
بال�رشاكة بني «هيئة كهرباء ومياه دبي» و»�صندوق طريق
احلرير» و�رشكة «�أكوا باور».
ويعد م�رشوع «هيئة كهرباء ومياه دبي» للطاقة ال�شم�سية
املركزة ،والذي ح�صل حتالف بقيادة �رشكة «�أكوا باور» على
امتياز تطويره عام  ،2017املرحلة الرابعة من «جممع حممد
بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية» ،ليكون �أكرب م�رشوع
للطاقة ال�شم�سية املركزة عاملي ًا ويتواجد يف موقع واحد،
وي�ستخدم �أحدث التقنيات التي جتمع بني تقنيتي برج الطاقة
املركزة وعاك�سات القطع املكافئ ،والتي تعمل على
ال�شم�سية ّ
جتميع احل��رارة وتخزينها يف امللح املذاب لإنتاج البخار
ح�سب احلاجة وا�ستخدامه يف توليد الكهرباء.
و�سيقوم امل�رشوع بتوفري الكهرباء بتعرفة مت�ساوية تبلغ
� 7.30سنت �أمريكي لكل كيلوواط �ساعة على مدار ال�ساعة،
وهي تكلفة تعد مناف�سة لتعرفة الكهرباء املولدة بالوقود
الأحفوري ومن دون دعم للطاقة ال�شم�سية املرنة املوزعة
على مدار ال�ساعة .و�ستدعم املحطة «ا�سرتاتيجية دبي للطاقة
النظيفة  »2050التي تهدف �إىل زيادة ح�صة الطاقة النظيفة
يف �إمارة دبي �إىل  25يف املئة بحلول عام  ،2030كما �ستتيح
خف�ض  2.4مليوين طن من االنبعاثات الكربونية �سنوي ًا.
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�أع��ل��ن ويل العهد ال�سعودي
الأم�ير حممد بن �سلمان يف
�أكتوبر/ت�رشين �أول املا�ضي
عن م�رشوع لإن�شاء منطقة
ا�ستثمارية جتارية و�صناعية
على ال�ساحل ال�شمايل الغربي
م��ن ال��ب��ح��ر الأح���م���ر يحمل
ا�سم «نيوم» ،وتوىل الأملاين
كالو�س كالينفيلد رئا�سته يف
البداية ومت تعيينه م�ؤخرا يف
من�صب م�ست�شار ويل العهد
ال�����س��ع��ودي .ف���إن��ه �سيحتفظ
بع�ضوية املجل�س الت�أ�سي�سي
لـ«نيوم».

قرض

واف��ق �صندوق النقد الدويل
على �رصف ال�رشيحة الرابعة،
م���ن ق���ر����ض ت��ب��ل��غ قيمته
الإجمالية  12مليار دوالر
على مدار � 3سنوات ،مل�رص،
يف �إط��ار برنامج للإ�صالح
االقت�صادي.
وتبلغ قيمة ه��ذه ال�رشيحة
 2.2ملياري دوالر ،وبذلك
ي�صبح �إج��م��ايل ما ح�صلت
عليه احلكومة امل�رصية نحو
 8م��ل��ي��ارات دوالر .و�سوف
حت�صل على م��ا تبقى من
القر�ض على دفعتني.

تضخم

ق��ف��ز م��ع��دل ال��ت�����ض��خ��م يف
ال�سودان �إىل  % 63.86يف
�شهر يونيو /حزيران مقارنة
بـ  % 60.93يف مايو� /آيار
املا�ضي.
وبح�سب تقرير ���ص��ادر من
اجلهاز املركزي للإح�صاء
نقلته وكالة �أنباء ال�سودان،
يرجع �سبب ارت��ف��اع معدل

استثمار

الت�ضخم  ،الذي ير�صد التغري
يف �أ�سعار ال�سلع واخلدمات،
�إىل انخفا�ض معدل التغري
ال�شهري ل�شهر يونيو من
العام املا�ضي  2017الذي مت
القيا�س عليه.

أنشطة

�أك����د م�����س���ؤول يف وزارة
التجارة الكويتية� ،أن بالده
ت�سعى حاليا �إىل التو�سع يف
�أن�شطة امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة ،خ��ارج نطاق
احلدود ،وتعزيز ا�ستثماراتها
يف ��شرك��ات التكنولوجيا
ال��ن��ا���ش��ئ��ة ،ب��ال��ت��ع��اون مع
اجلانب ال�صيني.
وق��ال الوكيل امل�ساعد يف
وزارة التجارة ال�شيخ منر
ال�صباح� ،إن الكويت وقعت
م���ؤخ��را م��ذك��رة تفاهم مع
ال�صني لت�شجيع وتطوير
ال���ت���ج���ارة الإل��ك�ترون��ي��ة
خ�صو�صا جتارة اخلدمات
وال�سلع الإلكرتونية.

«أرامكو»

�أع���ل���ن���ت ��ش�رك���ة �أرام����ك����و
ال�سعودية �أن��ه��ا دخ��ل��ت يف
حمادثات �أولية مع �صندوق
اال����س���ت���ث���م���ارات ال��ع��ام��ة،
ال�صندوق ال�سيادي ال�سعودي،
ل�رشاء ح�صة يف �رشكة �سابك،
ال��ت��ي ت�صنف ك��راب��ع �أك�بر
��شرك��ة ب�تروك��ي��م��اوي��ات يف
العامل.
وتبلغ قيمة �أ���س��ه��م �رشكة
����س���اب���ك� ،أك���ب��ر ��ش�رك���ات
البرتوكيماويات يف ال�رشق
الأو���س��ط ،يف �سوق «ت��داول»
ال�سعودي حالي ًا  104مليارات
دوالر بعدما ارتفع �سهمها
مبعدل  30باملائة منذ بداية
العام احلايل ،ويتداول حالي ًا
ح���ول  34.6دوالر لل�سهم
مطلع .2018

مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي
قررت احلكومة امل�رصية رفع �أ�سعار الغاز الطبيعي امل�ستخدم
ّ
يف املنازل واملتاجر بن�سب ترتواح ما بني � 33إىل  75يف املئة،
اعتبارا من بداية �شهر �أغ�سط�س� /آب.
وجاء �إعالن احلكومة يف اجلريدة الر�سمية التي ن�رشت ن�ص
قرار رئي�س الوزراء امل�رصي م�صطفى مدبويل ،والذي ت�ضمن
الأ�سعار اجلديدة ل�رشائح اال�ستهالك للغاز الطبيعي املنزيل
والتجاري.
وت�أتي الزيادة بعد نحو �شهر ون�صف من �إقرار احلكومة زيادة
�أ�سعار الوقود بن�سب بلغت  50يف املئة.
وت�سعى ال�سلطات امل�رصية �إىل �إقرار بعد التدابري االقت�صادية
يف �إطار �صفقة للح�صول على قر�ض من �صندوق النقد الدويل
بقيمة  12مليار دوالر على مدار ثالث �سنوات.
ويحدد برنامج قر�ض ال�صندوق جمموعة كبرية التدابري،
من بينها رفع الدعم عن الطاقة ،و�إعادة هيكلة قطاع النفط،
وحت�سني �أداء امل�ؤ�س�سات احلكومية ،و�إدخال �إ�صالحات على
ال�سيا�سة النقدية ،بهدف ا�ستعادة اال�ستقرار والنمو االقت�صاديني
على املدى الطويل.
ويف �أحدث اخلطوات ،حددت احلكومة � 3رشائح ال�ستهالك الغاز،
الأوىل حتى  30مرتا مكعبا ويتم حما�سبتها على  175قر�شا
للمرت املكعب ،بدال من  100قر�ش �سابقا ،بزيادة  75يف املئة.
�أما ال�رشيحة الثانية والتي تبد�أ من  30مرتا مكعبا وحتى 60
مرتا مكعبا ف�سعر املرت املكعب  250قر�شا ،بزيادة ن�سبتها 42.8
يف املئة عن ال�سعر ال�سابق والذي كان يقدر بـ  175قر�شا.
بينما ارتفع �سعر ال�رشيحة الثالثة والتي يزيد ا�ستهالكها عن
 60مرتا مكعبا �إىل  300قر�ش للمرت املكعب ،بزيادة  33.3يف
املئة .وكان �سعر املرت �سابقا نحو  225قر�شا.
وجاء قرار تعديل �أ�سعار الغاز الطبيعي للمنازل تنفيذا لقرار
اتخذته احلكومة يف يونيو/حزيران املا�ضي ،ب�ش�أن �إجراءات
تر�شيد دعم املنتجات النفطية والغاز الطبيعي.
وقال وزير البرتول امل�رصي ،طارق املال� ،إن زيادة الأ�سعار
�ستوفر نحو  50مليار جنيه من خم�ص�صات الدعم يف موازنة
عام .2019 /2018
و�أ�ضاف املال �أن مبلغ الدعم �سينخف�ض من  139مليار جنيه
�إىل  89مليارا ،كما توقع �أن ينخف�ض ا�ستهالك املواد البرتولية
بن�سبة  5يف املئة.
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ك�شفت بيانات وزارة اخلزانة
الأمريكية ارتفاع ا�ستثمارات
ال�����س��ع��ودي��ة والإم��������ارات
والكويت يف �سندات اخلزانة
الأم�يرك��ي��ة مب��ا قيمته 3.8
مليارات دوالر خ�لال �شهر
مايو� /آيار املا�ضي ،مقارنة
ب�أبريل  /ني�سان ..لتدل �إىل
تطور حيازات الدول العربية
يف الديون الأمريكية.

مكافحة

����ص���ادق جم��ل�����س ال���ن���واب
التون�سي ،ب�أغلبية مطلقة،
ع����ل����ى ق�����ان�����ون خ���ا����ص
بـ»الت�رصيح ع��ن املكا�سب
وم��ك��اف��ح��ة االث�������راء غري
امل����شروع للم�س�ؤولني يف
القطاع احلكومي» ،يف م�سعى
ل��دع��م ال�شفافية وتر�سيخ
م��ب��ادئ ال��ن��زاه��ة واحل��ي��اد
وامل�ساءلة بالقطاع العام
التون�سي.
ويخ�ضع ال��ق��ان��ون اجل��دي��د
ك��ل امل�س�ؤولني يف القطاع
احل����ك����وم����ي ،وي���ل���زم���ه���م
بالت�رصيح ع��ن مكا�سبهم
وثرواتهم.

مرافئ

�أعلنت امل�ؤ�س�سة الوطنية
للنفط الليبية عن �إعادة فتح
م��راف��ئ الت�صدير يف ر�أ���س
النوف وال�سدرة والزويتينة
واحلريقة .وقالت امل�ؤ�س�سة
يف ب���ي���ان ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا
الإل���ك�ت�روين� ،إن��ه��ا ت�سلمت
امل��وان��ئ الأرب��ع��ة ،على �أن
ت�ست�أنف عمليات الإن��ت��اج
وال��ت�����ص��دي��ر ب��ح��ي��ث ت��ع��ود
�إىل م�ستوياتها الطبيعية
تدريجي ًا.
و�ساهم وقف ت�صدير اخلام
الليبي من املوانئ الأربعة
يف ارتفاع �أ�سعار النفط خالل
الفرتة املا�ضية.
العدد  169تموز 2018
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اقت�صاد دولي

التجارة الحرة في قمة نواكشوط األفريقية:
ازدهار القارة المثقلة بالحروب ..والفساد!

انطلقت يف العا�صمة املوريتانية،
نواك�شوط� ،أعمال القمة الإفريقية احلادية
والثالثني ،نحت �شعار مكافحة الف�ساد،
وقد بدا التفا�ؤل طاغيا على االجتماعات
التح�ضريية للقمة ،رغم ح�سا�سية ملف
الف�ساد يف �أفريقيا� ،إذ تفيد تقارير دولية
ب�أن القارة ال تزال الأكرث ف�سادا يف العامل.
وتقول مفو�ضة االحتاد الأفريقي لل�ش�ؤون
االجتماعية� ،أمرية الفا�ضل� ،إن «الف�ساد،
يف �أفريقيا ،ينخر جميع القطاعات،
وهو ما يفرت�ض �أن يكون هناك توجه
ملكافحته مبقاربة متعددة الأبعاد» ،على
حد قولها.
ّ
من جانبها ،ترى وزيرة الرعاية
االجتماعية ال�سودانية ال�سابقة �أن
«الهدف لي�س توحيد الت�رشيعات يف
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جمال مكافحة الف�ساد بقدر ما هو
االتفاق على معايري حمددة حتول دون
تفاقم هذه الآفة» ،مو�ضحة �أن «االحتاد
الأفريقي �سيقرتح خطة منوذجية لتبنيها
من طرف الدول الأع�ضاء».
وتقدر الأمم املتحدة كلفة الف�ساد يف
�أفريقيابنحو  148مليار دوالر �سنويا ،من
بينها  50مليار دوالر من جراء التدفقات
املالية غري امل�رشوعة .وتقبع دول ليبيا
وال�سودان وجنوب ال�سودان وال�صومال
يف قاع م�ؤ�رش مكافحة الف�ساد ،الذي
ت�صدره منظمة ال�شفافية الدولية كل عام.

 49دولة توقع التجارة الحرة

ت�صدرت زيادة عدد املوقعني على منطقة
ّ
التجارة احلرة نتائج القمة الأفريقية
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التي اختتمت �أعمالها ...يف العا�صمة
املوريتانية نواك�شوط� ،إىل جانب امللفات
ال�ساخنة الأخرى ،وال �سيما الفقر والأمن،
حيث دعا الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون نظراءه الأفارقة الذين التقاهم
�إىل التكفل ب�أمنهم.
منحت نتائج القمة الأفريقية الـ 31دفعة
مللف �إقامة منطقة التجارة احلرة يف
�أفريقيا ،وقال بول كاغامي رئي�س رواندا
الرئي�س الدوري لالحتاد الأفريقي خالل
م�ؤمتر �صحفي يف ختام القمة �إن منطقة
التجارة احلرة تعد �أبرز ما ميز قمة
نواك�شوط.
و�أ�شار �إىل توقيع خم�س دول جديدة
على اتفاقية التجارة احلرة خالل قمة
نواك�شوط ليبلغ جمموع الدول املوقعة

 49دولة من �أ�صل  54دولة.
ولفت كاغامي �إىل �أن �إن�شاء منطقة
جتارية حرة يف �أفريقيا �ستكون له
انعكا�سات كبرية على ازدهار القارة
املثقلة باحلروب والنزاعات ،من دون
حتديد موعد التنفيذ.
وعلى هام�ش م�شاركته يف القمة
الأفريقية عقد الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون قمة م�صغرة مع نظرائه يف
جمموعة دول ال�ساحل اخلم�س (موريتانيا
ومايل وبوركينا فا�سو والنيجر وت�شاد)
ركزت على �سبل الت�صدي للجماعات
«اجلهادية» التي �شنت يف الأيام الأخرية
هجمات دموية عديدة.
وقال ماكرون «�سنخو�ض هذه املعركة
معا» ،م�ضيفا و»�أملنا �أن ن�ست�أ�صل
الإرهاب من املنطقة ب�أ�رسها بالتن�سيق
الأمني بني القوة امل�شرتكة بني جمموعة
الدول اخلم�س والعملية الع�سكرية
الفرن�سية «برخان» وبعثة الأمم املتحدة
حلفظ ال�سالم يف مايل (مينو�سما)».
من جهته ،قال رئي�س النيجر حممدو
�إي�سوفو �إن هذه املعركة «ع�سكرية على
املدى الق�صري» ،ولكن «على املدى
الطويل الق�ضية الأ�سا�سية هي التنمية
االقت�صادية واالجتماعية لأنه يف تراب
الفقر ينمو الإرهاب».

شبح الجوع والخوف

وانطالقا من حديث الفقر حذرت مفو�ضة
االحتاد الأفريقي املكلفة باالقت�صاد
الريفي والزراعي جوزيفا ليونيل �ساكو
من حدوث جماعة كربى يف دول �أفريقية
عام � 2030إذا مل حتدث زيادة يف الإنتاج
الزراعي.
و�أ�ضافت �ساكو يف م�ؤمتر �صحفي �أن
الإح�صاءات ت�شري �إىل توقعات بت�سجيل
عدد �سكان �أفريقيا زيادة كبرية يف �أفق
عام .2030
ونبهت �إىل �أنه �إذا مل تواكب النمو
الدميغرايف زيادة يف الإنتاج الزراعي
ف�سي�ؤدي ذلك �إىل حدوث جماعة كربى
يف عدد من دول االحتاد الأفريقي.
و�شددت على �أن الدول الأفريقية مطالبة
ّ
�أكرث من �أي وقت م�ضى بتوجيه �أكرث
من  % 10من ا�ستثماراتها �إىل القطاع
الزراعي.

االتحاد األفريقي عبر التاريخ
 - 1963ت�أ�سي�س منظمة الوحدة الإفريقية يف � 25أيار /مايو يف العا�صمة الإثيوبية
�أدي�س �أبابا بع�ضوية  30بلدا ،بعد حماوالت �سابقة انطلقت ب�سل�سلة اجتماعات يف غانا
عام  .1958وتهدف املنظمة ،ح�سب ميثاقها� ،إىل حترير القارة نهائيا من اال�ستعمار
والق�ضاء على التخلف االقت�صادي وتوطيد دعائم الت�ضامن الإفريقي.
 - 1984املغرب ين�سحب من منظمة الوحدة الأفريقية بعد اعرتافها باجلمهورية
ال�صحراوية وقبولها ع�ضوا يف املنظمة
 - 1994ان�ضمام جنوب �أفريقيا �إىل منظمة الوحدة الأفريقية بعد �إلغاء نظام التمييز
العن�رصي ب�شكل تام
 - 1999قمة �رست تقر تطوير العمل الأفريقي امل�شرتك ب�إن�شاء االحتاد الأفريقي
 - 2002ت�أ�سي�س االحتاد الأفريقي يف قمة دربان يف جنوب �أفريقيا
 - 2003ا�ستكمال م�ؤ�س�سات االحتاد الأفريقي يف قمة مابوتو يف املوزمبيق
با�ستحداث مفو�ضية وبرملان وجمل�س لل�سلم والأمن
 - 2005انطالق العمل بنظام العقوبات على �أي دولة ع�ضو تتم�سك فيها ال�سلطة
احلاكمة بانتهاك �أحكام الد�ستور بتعليق ع�ضوية توغو
 - 2017املغرب ين�ضم جمددا �إىل االحتاد الأفريقي ،بعد م�صادقة برملانه على
ميثاق االحتاد الأفريقي ودعم  40بلدا لطلب عودته
� - 2018إن�شاء منطقة اقت�صادية حرة يف قمة كيغايل.
و�شددت على �أن القارة الأفريقية غنية
ّ
باملوارد الطبيعية ومتتلك غابات
متنوعة وثروة حيوانية هائلة ،غري �أنها
لي�ست م�ستغلة بال�شكل اجليد ،وتدار بعيدا
من ال�شفافية.
وح ّذرت �ساكو من خماطر اال�صطياد
غري ال�رشعي يف القارة وقطع الغابات،
وقالت �إن القطع غري القانوين للأ�شجار
بات يهدد غابات القارة ال�سمراء.

ملفات ساخنة

ويف ختام القمة �أ�صدر جمل�س الأمن
وال�سلم يف االحتاد الأفريقي جملة من
التو�صيات ب�ش�أن امللفات الأخرى،
�إذ دعا �إىل موا�صلة جهود وات�صاالت
اللجنة رفيعة امل�ستوى املعنية يف ليبيا
مع �أ�صحاب امل�صلحة الليبيني واجلهات
الفاعلة الدولية بهدف التو�صل �إىل توافق
وا�سع للآراء ب�ش�أن املبادرات التي يتعني
اتخاذها والأهداف التي ينبغي حتقيقها.
ويف ما يتعلق ب�أزمة جنوب ال�سودان
حذر بيان املجل�س من تدهور الو�ضع
الإن�ساين هناك «ب�شكل كبري مع ت�صاعد
القتال يف معظم �أنحاء البالد» ،ودعا
�أطراف النزاع �إىل الوفاء بالتزاماتها،
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معربا عن دعمه فر�ض �إجراءات عقابية
على من يعرقلون اجلهود الرامية �إىل
حتقيق ال�سالم وامل�صاحلة.
و�أكد املجل�س دعم االحتاد الأفريقي
حكومة ال�صومال االحتادية يف �أن�شطتها
لتنفيذ املرحلة االنتقالية ،جمددا دعوته
الأمم املتحدة �إىل متويل بعثة االحتاد
الأفريقي يف ال�صومال وقوات الأمن
ال�صومالية ب�شكل ميكن التنب�ؤ به،
وم�ستدام من امل�ساهمات املقدرة للأمم
املتحدة.
و�أ�شاد البيان بالتزام حكومة �إثيوبيا
الأخري بتنفيذ اتفاق اجلزائر لل�سالم
الذي وقعته مع �إريرتيا يف �أعقاب
انتهاء احلرب بني البلدين ،وموافقتها
الكاملة على قرار جلنة احلدود الإريرتية
الإثيوبية.
و�أ�شارت القمة �إىل �أن احلال يف �أفريقيا
الو�سطى مل ت�شهد �أي تطور م�شجع ،حيث
ت�ضاعف العنف يف عدة مقاطعات من
البالد والعا�صمة بانغي ،معربة عن
دعمها �سلطات �أفريقيا الو�سطى يف
جهودها ال�ستعادة النظام وال�سلطة يف
جميع �أنحاء البالد و�إعادة �إعمارها
ال�شامل.
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اقت�صاد دولي
تصدير

وردت رو���س��ي��ا ال���رائ���دة يف
�إنتاج الغاز ،ال�شحنة الأوىل
من الغاز الطبيعي امل�سال،
امل��ع��ال��ج يف م�صنع يامال
يف �أق�صى �شمال رو�سيا� ،إىل
ال�صني ع�بر طريق املالحة
ال�شمايل.
وق��د �أو�صلت ه��ذه ال�شحنة،
و�سط مرا�سم ا�ستقبال� ،إىل
ميناء « »Tszusunال�صيني
ن��اق��ل��ت��ا ال���غ���از «ف�لادمي�ير
رو�سانوف» و»�إدوارد توللي»،
وحتمل كل منهما � 170ألف
طن من الغاز الطبيعي امل�سال
م��ن م�صنع ي��ام��ال للغاز
الطبيعي امل�سال.

غرامة

فر�ضت املفو�ضية الأوروبية،
غ��رام��ة قا�سية ق��دره��ا 4.3
م��ل��ي��ارات ي���ورو (ح����واىل 5
مليارات دوالر) على جمموعة
«غ��وغ��ل» الأم�يرك��ي��ة ،بتهمة
االح��ت��ك��ار يف م��ل��ف ن��ظ��ام
�أندرويد.
وترى املفو�ضية �أن املجموعة
الأمريكية ا�ستغلت موقعها
املهيمن يف نظام الت�شغيل
اخلا�ص بها للهواتف الذكية
«�أن��دروي��د» ،من �أج��ل تكري�س
تفوق تطبيقاتها ،وخ�صو�صا
حمركها للبحث على الإنرتنت.

تحذير

حذرت املفو�ضية الأوروبية
موقع «�آير بي ان بي» ،عمالق
توفري خدمة م�شاركة ال�سكن
عرب الإنرتنت ،من �أن �رشوطه
و�أح���ك���ام���ه ت��ت��ع��ار���ض مع
قواعد امل�ستهلك يف االحتاد
الأوروب����ي ،وخا�صة يف ما
يتعلق بتقييم الأ�سعار.
وطلبت املفو�ضية من املوقع
�أن يخرب امل�ستهلكني م�سبقا
بالتكلفة الإجمالية ال�ستئجار
العقارات ،مبا يف ذلك ر�سوم
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اخلدمة والتنظيف.

تعويضات

المستفيدون من العقوبات
األميركية على إيران
منذ �إع�لان الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب االن�سحاب من
االتفاق النووي مع طهران يف �أي��ار /مايو املا�ضي ،ب��د�أت
وا�شنطن ال�ضغط على دول العامل لإنهاء جميع عقود النفط مع
طهران بحلول  4ت�رشين الثاين /نوفمرب املقبل.
و�أعلن وزارة اخلارجية الأمريكية يف  26حزيران /يونيو ،عدم
عزمها منح �أي دولة �إعفاءات من العقوبات املفرو�ضة على
�إي��ران ،ما خلق حا ًال من اخلوف يف �سوق النفطـ حيث قفزت
�أ�سعار الذهب الأ�سود ب�أكرث من .% 3.5
وي�صب ارتفاع الأ�سعار يف م�صلحة الدول امل�صدرة للنفط مثل
ال�سعودية ورو�سيا والعراق والإمارات ،وخا�صة �أن هذه الدول
مر�شحة لأن تكون بديال من �إيران يف �سوق النفط.
و�إي��ران ،التي تعد ثالث �أكرب منتج للخام يف منظمة «�أوب��ك»،
�صدرت يف �أيار /مايو املا�ضي نحو  2.7مليون برميل يوميا،
وا�ستوردت ال�صني من طهران ما يقارب  % 27من �صادرات
�إيران النفطية� ،أما الهند فا�شرتت نحو  % 16من هذه ال�صادرات،
وبلغت ح�صة كل من كوريا اجلنوبية وتركيا  % 10لكل منهما،
وح�صة اليابان .% 7
وعند ا�ستذكار �أن �صادرات �إيران من النفط اخلام هبطت �إىل
 1.5مليون برميل يف اليوم يف الفرتة بني  2013و 2015يف
ظل العقوبات الدولية ،فمن املتوقع �أن تنخف�ض �صادرات �إيران
ب�سبب العقوبات الأمريكية �إىل � 200ألف برميل ،وبواقع مليون
برميل يف اليوم.
و�سيدفع انقطاع النفط الإيراين امل�شرتين �إىل البحث عن بدائل
جديدة ل�سد الفجوة وت��ف��ادي ال��وق��وع حتت وط���أة العقوبات
الأمريكية ،ومن املتوقع �أن تعو�ض دول منتجة �أخرى كال�سعودية
النق�ص ما �سيعزز �إنتاجها من اخلام.
وبعد �إعالن اليابان وكوريا اجلنوبية التخلي عن �رشاء النفط
الإيراين ،ف�ستفقد طهران �أكرث من  11مليار دوالر من �إيراداتها
ال�سنوية ،وفقا للبيانات موقع  ITCللعام .2017
و�سيرتك ذلك طهران �أمام خيار وحيد ،وهو �إقناع ال�صني ب�رشاء
املزيد من النفط الإي���راين ،ما قد ي���ؤدي �إىل خلق عالقة غري
متوازنة بني البلدين ،ويجرب �إيران على االعتماد ب�شكل كبري على
ال�صني ،ويعطي بكني �سلطة كبرية يف االقت�صاد الإيراين.
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�أمرت حمكمة �أمريكية �رشكة
ج��ون�����س��ون �آن����د ج��ون�����س��ون
العمالقة لل�صناعات الدوائية
ب����أن ت��دف��ع تعوي�ضا ماليا
بقيمة  4.7مليار دوالر لـ
� 22إم����ر�أة زعمن الإ�صابة
ب�رسطان الرحم �إثر ا�ستخدام
منتجات م�سحوق «ب���ودرة»
التلك من �إنتاج ال�رشكة.
وت�����ض��م��ن احل���ك���م ال��ق��اب��ل
ل�لا���س��ت��ئ��ن��اف ال�����ص��ادر عن
حم��ك��م��ة والي�����ة م��ي�����س��وري
الأمريكية �إلزام ال�رشكة بدفع
تعوي�ضات بقيمة  550مليون
دوالر.

إطالق

تعتزم �رشكتا داميلر ،املالكة
ملر�سيدي�س ب��ن��ز ،وبور�شه
�إط�ل�اق �أ���س��ط��ول �صغري من
�سيارات الأجرة ذاتية القيادة
يف كاليفورنيا يف الن�صف
الثاين من عام .2019
وي���أت��ي ذل��ك بينما حت��اول
ال�رشكتان اللحاق بال�رشكات
امل���ن���اف�������س���ة يف جم����ال
تكنولوجيا ال�سيارات ذاتية
ال��ق��ي��ادة .وتعمل ال�رشكتان
معا يف جم��ال تكنولوجيا
ال�سيارات ذاتية القيادة منذ
�إبريل/ني�سان .2017

إختبار

اع�ت�رف���ت ��ش�رك���ة ن��ي�����س��ان
لت�صنيع ال�����س��ي��ارات ب�أنها
اك��ت�����ش��ف��ت ب��ي��ان��ات م���زورة
تتعلق باختبارات انبعاثات
العوادم يف �أغلب م�صانعها
يف اليابان.
ومل تك�شف ال�رشكة عن عدد
ال�سيارات التي خ�ضعت لذلك،
لكنها ق��ال��ت �إن اخ��ت��ب��ارات
تر�شيد االنبعاثات والوقود
«انحرفت عن بيئة االختبار

املن�صو�ص عنها» .و�أ�ضافت
ال�رشكة �أن تقارير التفتي�ش
«ا�ستندت �إىل قيم مغايرة
للقيا�س».

حتى  ،2018برف�ض جميع
ال�شكاوى م��ن الطرفني من
دون االحتفاظ بحقوقهما يف
تقدمي املطالبات على الأ�س�س
نف�سها.

ق���ال���ت وزي������رة اخل��ارج��ي��ة
الكندية ،كري�ستيا فريالند� ،إن
بالدها «لن ترتاجع» عن الرد
على الر�سوم اجلمركية التي
فر�ضتها وا�شنطن م�ؤخرا على
واردات ال�صلب والألومنيوم.
وج��اءت ت�رصيحات فريالند
يف وقت ك�شف فيه م�س�ؤولون
كنديون عن حزمة م�ساعدات
بقيمة  1.5مليار دوالر لدعم
�صناعات ال�صلب والألومنيوم
يف البالد.

خطط

ال تراجع

إستيراد

�أعلنت تركيا �أنها لن تقطع
عالقاتها التجارية ب�إيران
تلبية لطلب دول��ة �أخ��رى يف
�إ�شارة �إىل مطالبة الواليات
املتحدة دول العامل للتوقف
عن ا�سترياد النفط من �إيران
قبل نوفمرب /ت�رشين الثاين
املقبل عندما يبد�أ �أثر عودة
ال��ع��ق��وب��ات الأم��ري��ك��ي��ة على
ط���ه���ران يف ال��ظ��ه��ور عقب
االن�����س��ح��اب الأم�ي�رك���ي من
االت��ف��اق ال��ن��ووي ب�ين قوى
الغرب وطهران.

نزاع

ت���و����ص���ل���ت ��ش�رك���ت���ا �أب����ل
و���س��ام�����س��ون��غ ،ل�����ص��ن��اع��ة
التكنولوجيا� ،إىل ت�سوية
نهائية لنزاع ق�ضائي ا�ستمر
���س��ب��ع ���س��ن��وات ح���ول ب���راءة
اخرتاع ،ما ي�ضع حدا ملعركة
ط��ال �أم��ده��ا ح��ول ت�صميم
هواتفهم الذكية.
و مل يتم الك�شف حتى الآن عن
تفا�صيل الت�سوية و�رشوطها،
لكن املحكمة �أغلقت الق�ضية،
ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت م��ن 2011

بوتين« :السيل الشمالي»2
مشروع تجاري بحت
�أكد الرئي�س الرو�سي ،فالدميري بوتني� ،أن «ال�سيل ال�شمايل ،»2ل�ضخ
الغاز من رو�سيا �إىل �أملانيا ،م�رشوع جتاري بحت ولي�ست له �أي
دوافع �سيا�سية.
وقال بوتني يف اجتماعه مع �سفراء ومندوبي رو�سيا يف اخلارج:
«اليوم ،يتم ا�ستبدال مبد�أ املناف�سة واالنفتاح يف التجارة العاملية
ب�شكل متزايد باحلمائية ،واملنفعة االقت�صادية واجلدوى ت�ستبدل
بال�ضغط ال�سيا�سي  ،والعالقات االقت�صادية وحرية تنظيم
امل�شاريع ت�صبح هدفا للت�سيي�س وعلى هذه اخللفية ،ف�إن ال�سيا�سة
اخلارجية لرو�سيا ،على العك�س من ذلك ،يجب �أن ت�صبح اقت�صادية
املنحى وعقالنية».
وت�سعى وا�شنطن لرتهيب الدول الأوروبية من م�رشوع «ال�سيل
ال�شمايل ،»2رغم �أن امل�رشوع ي�صب يف م�صلحة االحتاد الأوروبي.
وي�أتي ذلك بعد �أن ف�شل الغاز الأمريكي يف مناف�سة الغاز الرو�سي
يف ال�سوق الأوروبية ،التي توفر رو�سيا ثلث احتياجاتها من
الوقود الأزرق.
ويف خطوة تهدف �إىل عرقلة امل�رشوع ،قدم ال�سيناتور اجلمهوري،
جون بارازو� ،إىل الكونغر�س الأمريكي م�رشوع قانون يت�ضمن
فر�ض عقوبات �ضد م�رشوع «ال�سيل ال�شمايل ،»2وفقا ملوقع
الكونغر�س الإلكرتوين.
ويرى بارازو �أن على «�أملانيا ودول �أخرى تقلي�ص كميات الغاز،
التي ت�شرتيها من رو�سيا ،ولي�س زيادتها» ،وقال« :عندما ت�سمح
دولة واحدة لدولة انتهازية مثل رو�سيا ب�أن يكون لها ت�أثري كبري
على �أمن الطاقة لديها ،فهناك م�شكلة».
وزع��م ال�سيناتور �أن «مو�سكو ت�ستخدم الغاز ك���أداة لل�ضغط
ال�سيا�سي على �أوروب��ا» ،م�شريا �إىل «�أن العقوبات �ستمكن دول
الناتو من جتنب التالعب من قبل رو�سيا».
وكان الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب ،قد �أكد موقف الواليات
املتحدة ال�سلبي �إزاء م�رشوع «ال�سيل ال�شمايل  »2 -لنقل الغاز
الرو�سي �إىل �أوروبا.
ويف �أعقاب حمادثات �أجراها مع نظريه الرو�سي فالدميري بوتني
يف العا�صمة الفنلندية هل�سنكي ،قال ترامب�« :سنناف�س بع�ضنا
بع�ضا عندما يحني الأوان لبناء الأنبوب ..و�أعتقد �أننا �سنكون
مناف�سني ناجحني».
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ت���خ���ط���ط ���ش�رك����ة ه�����اريل
دي��ف��ي��د���س��ون الأم�ي�رك���ي���ة
ل��ل��دراج��ات النارية لإنتاج
مزيد من ال��دراج��ات خارج
الواليات املتحدة يف حماولة
لتفادي الأثر ال�سلبي للر�سوم
اجل��م��رك��ي��ة ال��ت��ي فر�ضها
االحت��اد الأوروب��ي على �سلع
وم��ن��ت��ج��ات �أم�يرك��ي��ة ،من
بينها اخل���م���ور ،وع�صائر
الربتقال والدراجات النارية
امل�����س��ت��وردة م��ن ال��والي��ات
املتحدة.

مصنع

ت��ق��دم �سل�سلة ب��ي ب��ي �سي
الأ�سبوعية بعنوان «ذا بو�س
(امل���دي���ر)» مل��ح��ة ع��ام��ة عن
مدير �أعمال خمتلف من �شتى
�أرج��اء العامل ،وت�سلط ال�ضوء
ه��ذا الأ�سبوع على جو�ستني
وول��ف�يرت��ون م�ؤ�س�س عالمة
جت��اري��ة يف �صناعة الآي�س
ك��رمي «هالو ت��وب» ومديرها
التنفيذي.

حظر

�أع���ل���ن���ت �إدارة ال��رئ��ي�����س
الأمريكي ،دونالد ترامب� ،أنها
ال ترغب يف �أن ت��زود �رشكة
«ت�شاينا موبايل»� ،أح��د �أكرب
�رشكات االت�صاالت يف العامل،
خ��دم��ات��ه��ا داخ���ل ال��والي��ات
املتحدة ،وذل��ك ا�ستنادا �إىل
خماوف ب�ش�أن الأمن القومي.
وتقدمت ال�رشكة ال�صينية
ب���ط���ل���ب� ،إىل م��ف��و���ض��ي��ة
االت�������ص���االت ال��ف��ي��درال��ي��ة
الأم�يرك��ي��ة ،للح�صول على
رخ�صة عام .2011
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 فرص عمل 
االمارات

 �رشكة اماراتية متخ�ص�صة بت�صدير م�ستح�رضات التجميلت�سعى اىل توطيد عالقتها بتجار وموردين يف لبنان.
لالت�صال:
Balmessence
هاتف97144516083+ :
بريد الكرتوينinfo@balmessence.com :
موقع الكرتوينwww.balmessence.com :
� رشكة اماراتية متخ�ص�صة بت�صدير االدوات املنزلية ،ترغب
بدخول ال�سوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.
:Al shams general tradingلالت�صال
هاتف97142282929+ :
موقع الكرتوينwww.alshamsco.ae :

اميركا

 �رشكة امريكية متخ�ص�صة بتطوير انظمة حتديد املواقع،ترغب بتقدمي خدماتها لل�رشكة اللبنانية.
لالت�صال:
Cartrack GPS
هاتف13053283889+ :
بريد الكرتوينsales@cartrackgps.com :
موقع الكرتوينwww.cartrackgps.com :

ايطاليا:

 �رشكة ايطالية متخ�ص�صة بت�صدير املن�سوجات واملالب�س،ترغب بدخول ال�سوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
Canclini
هاتف390313527511+ :
بريد الكرتوينinfo@canclini.it :
موقع الكرتوينwww.canclini.it :
� رشكة ايطالية متخ�ص�صة بت�صميم املطابخ ،ترغب بتقدمي
خدماتها لل�رشكات اللبنانية.
لالت�صال:
Airone
هاتف390499369333+ :
بريد الكرتوينinfo@aironehoods.com :
موقع الكرتوينwww.aironehoods.com :
� رشكة ايطالية متخ�ص�صة ب�صنع خ�شب الباركية ت�سعى اىل
توطيد عالقتها بتجار وموردين من لبنان.
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لالت�صال:
Bassano parquet
هاتف390424220726+ :
بريد الكرتوينinfo@bassanoparquet.com :
موقع الكرتوينwww.bassanoparquet.com :
� رشكة ايطالية متخ�ص�صة ب�صنع اغطية اال�رسة ،ت�سعى اىل
توطيد عالقاتها ب�رشكاء لبنانيني.
لالت�صال:
Lanificio pastore
هاتف39035731076+ :
بريد الكرتوينinfo@lanificiopastove.it :
موقع الكرتوينwww.lanificiopastove.it :
� رشكة ايطالية متخ�ص�صة ب�صنع االبواب والنوافذ اخل�شبية،
ترغب بدخول ال�سوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
xilux
هاتف390805486000+ :
بريد الكرتوينcontact@xilux.it :
موقع الكرتوينwww.xilux.it :

البرازيل

�رشكة برازيلية متخ�ص�صة ب�صنع ا�رسة االطفال وم�ستلزماتها،
تود اقامة �رشاكات مع جتار وموردين من لبنان.
لالت�صال:
Comeco de vida
هاتف554933232362+ :
بريد الكرتوينcomecovida.com.br @ comecovida :
موقع الكرتوينwww.comecovida.com.br :

بيالروسيا

�رشكة بيالرو�سية متخ�ص�صة بالتعبئة والتغليف ،تود اقامة
�رشاكات مع جتار وموردين يف لبنان.
لالت�صال:
Lean Group
هاتف375173455377+ :
بريد الكرتوينinfo@leangroup.by :
موقع الكرتوينwww.en.leangroup.by :
� رشكة بيالرو�سية متخ�ص�صة ب�صنع الزجاج ،تتطلع اىل
توطيد عالقتها بوكالء وموردين يف لبنان.
لالت�صال:
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Ste klopack- 21
هاتف375232972970+ :
بريد الكرتوينsteklopak-21@tut.by :

موقع الكرتوينwww.kaloo.fr :

مصر

موقع الكرتوينwww.steklopakbel.com :

تركيا

�رشكة تركية متخ�ص�صة ب�صنع االحذية ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
Shoe company turkey
هاتف905355263159+ :
بريد الكرتوينinfo@shoecompanyturkey.com :
موقع الكرتوينwww.shoecompanyturkey.com :

الصين

�رشكة �صينية متخ�ص�صة بت�صدير احلديد ،تود اقامة �رشاكات مع
جتار وموردين من لبنان.
لالت�صال:
Dongguan Lang yi Industrial
هاتف8615817434301+ :
بريد الكرتوينwendy.law@dglangyi.com :
موقع الكرتوينwww.dglangyi.com :
� رشكة �صينية متخ�ص�صة باالعالم الرقمي ،ترغب بتوطيد
عالقتها مع ال�رشكات اللبنانية.
لالت�صال:
Anhui whywin International
هاتف8655163533967+ :
بريد الكرتوينlisafxm@sina.com :
موقع الكرتوينwww.whywin.cn :

فرنسا

�رشكة فرن�سية متخ�ص�صة ب�صنع الكابالت ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
Nexans
هاتف33178150000+ :
@marketing-contract
بريد الكرتوين:
nexans.com
موقع الكرتوينwww.youbuyfrance.com :
� رشكة فرن�سية متخ�ص�صة ب�صنع العطور اخلا�صة
باالطفال ،ت�سعى اىل توطيد عالقتها بتجار وموردين
من لبنان.
لالت�صال:
Kaloo
بريد الكرتوينinfo@kaloo.fr :

�رشكة م�رصية متخ�ص�صة بت�صدير الرخام والغرانيت ،ترغب
بدخول ال�سوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
Abdeen stone
هاتف20227341093+ :
بريد الكرتوينinfo@abdeenstone.net :
موقع الكرتوينwww.abdeenstone.net :
� رشكة م�رصية متخ�ص�صة ب�صنع املالب�س ،تود اقامة �رشاكات
مع جتار وموردين من لبنان.
لالت�صال:
Lotus Garment
هاتف2034246362+ :
بريد الكرتوينlotus.garment@outlook.com :
موقع الكرتوينwww.lotusgarments.com :

هنغاريا

�رشكة هنغارية متخ�ص�صة بت�صدير املفرو�شات واخل�شب ،تتطلع
اىل العمل مع جتار ووكالء من لبنان.
لالت�صال:
Delity Butor
هاتف3679578050+ :
بريد الكرتوينbdrt@delitybutor.hu :
موقع الكرتوينwww.delitybutor.hu :

اليونان

�رشكة يونانية متخ�ص�صة باال�ستثمارات ،ترغب بتقدمي خدماتها
لل�رشكات اللبنانية.
لالت�صال:
Business How group
بريد الكرتوينd.xatzinikolaou@businesshow.gr :
موقع الكرتوينwww.businesshow.gr :

يونيباك-مصنع الورق
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معار�ض وم�ؤتمرات

 مؤتمرات ومعارض في لبنان 
االم والطفل

الرميلة La Salle -

(من تنظيم املركز الدويل للمعار�ض
والرتفيه)
متوز 2018

معرض بيروت للفن

البيال /بريوت
من تنظيم BAF Events
من 2018/9/23-20

Festival 2nd edition
مطاعم بيروت

حمطة القطار -مار خمايل
من تنظيم Hospitality services
من 2018/9/30-9/28

Yachtclub- Beirut

الوي�سكي وامل�رشوبات

من تنظيم Hospitality services
ت�رشين االول 2018

 النبيذ Vinifest -

Hippodrome –Beirut
من تنظيم Eventions S.A.R.L

ت�رشين االول 2018

Autumn shopping Fair
المنتجات االستهالكية

الرميلة La Salle -
(من تنظيم املركز الدويل للمعار�ض
والرتفيه)
ت�رشين االول 2018

معرض الزفاف الملكي

الفوروم دو بريوت

من تنظيم Wedding mall
من 2018/10/29-25

Wedding Folies 2018

البيال /بريوت
من تنظيم Promofair
من 2018/11/4-1

Univex

اجلامعات والتعليم

الرميلة La Salle -

(من تنظيم املركز الدويل للمعار�ض
والرتفيه)
ت�رشين الثاين 2018

Beirut 7th edition
بيروت للطبخ والتذوق

البيال /بريوت

من تنظيم Hospitality services
من 2018/11/18/16

بيروت للشوكوال

البيال /بريوت
من تنظيم Hospitality services
من 2018/11/18-16

Art of Living 2018
المفروشات

الفوروم دو بريوت
من تنظيم SPM Fair
ت�رشين الثاين 2018

التقنيات للبناء Techno -
Build

الرميلة La Salle -

(من تنظيم املركز الدويل للمعار�ض
والرتفيه)
كانون االول 2018

 معارض ومؤتمرات في العالم 
اسبانيا/مدريد

املعر�ض الدويل لالطفال (م�ستلزمات
االطفال)
من تنظيم IFEMA
@Email:puericulturamadrid
ifema-es
من 2018/9/8-6

اسبانيا/مدريد

املعر�ض الدويل لالزياء واالخذية
واالك�س�سوارات
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من تنظيم IFEMA
Email: metropolis@ifema.es
من 2018/9/9-7

اسبانيا/مدريد

املعر�ض التجاري الدويل الزياء
املجوهرات واك�س�سواراتها
من تنظيم IFEMA
Email: bisutex@ifema.es
من 2016/9/16-12
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اسبانيا/مدريد

املعر�ض الدويل ملن�سوجات املنازل
من تنظيم Caja majica
Email: clfontes@feriavalencia.com
من 2018/9/14-12

اسبانيا /برشلونة

املعر�ض الدويل للطاقة
من تنظيم Firabarcelona
Email: sales@gpexevent.com
من 2018/9/20 17-

اسبانيا/فاليسا

معر�ض االنارة واملفرو�شات
من تنظيم Feria Valancia
@Email:Feriavalancia
feriavalancia.com
من 2018/9/21 18-

اسبانيا /برشلونة

املعر�ض الدويل للديكور ،الهدايا،
االزياء ،املجوهرات
من تنظيم Fira Barcelona
@Email:expohogar.ventas

firabarcelona
من 2018/9/25-22

اسبانيا /برشلونة

معر�ض م�ستح�رضات التجميل

من تنظيم palacio de congresos
Email: info@e-sege.org
من 2018/9/25-22

من تنظيم Fiera Milano spa
Email: fieramilano@fieramilano.it
من 2018/9/17-14

Email: administration@mifur.com
من 2018/9/24-21

ايطاليا /ميالنو

ايطاليا /بولونيا

املعر�ض الدويل لل�سرياميك وتقنيته،
للبناء واحلمامات
من تنظيم EDL.CER.SPA
Email: info@cersaie.it

املعر�ض الدويل للب�ضائع اجللدية
من تنظيم Aimpes service srl
Email: segretavia@mipel.it
من 2018/9/19-16

تركيا /ازمير

ايطاليا/ميالنو

املعر�ض الدويل لالحذية
من تنظيم A.N.C.I servizi srl
Email: info@micamaonline.com
من 2018/9/19-16

ايطاليا /ميالنو

معر�ض ازمري الدويل ال 87مع فر�ص يف
ازمري
املوقع :مركز املعار�ض
هاتف902324140000+ :
من 2018/9/7-5

املعر�ض الدويل للملبو�سات اجلاهزة من
الفراء ،امللبو�سات اجللدية ،اك�س�سوراتها
من تنظيم mifur

سوريا/دمشق

معر�ض دم�شق الدويل الـ60
من 2018/9/15-6

اسبانيا/مدريد

املعر�ض الدويل لالزياء ،االحذية،
واالك�س�سوارات
من تنظيم IFEMA
Email: salonlook@ifema.es
من 2018/9/30-28

ايطاليا /بولونيا

املعر�ض الدويل للمنتجات الطبيعية
من تنظيم belegna Fiera spa
Email:belegnafier@pec.
belegnafiere.it
من 2018/9/10 7-

فاكيوم باغز

ايطاليا /فيرنزا

املعر�ض الدويل للعطورات ،م�ستح�رضات
التجميل والعناية باجل�سم
من تنظيم pitti Imangine s.r.l
Email: info@pittiimagine.com
من 2018/9/16-14

ايطاليا/ميالنو

املعر�ض التجاري الدويل للديكور،
املجوهرات ،االزياء ،واك�س�سواراتها،
احلدائق ،الهدايا ،ادوات ال�سفر وادوات
الطاولة.

ملك وشركاه
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