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الإفتتاحية

إستحقاقات 2019
ينتظر لبنان رزمة ا�ستحقاقات يف العام اجلديد ( ،)2019تبد�أ من تداعيات الت� ّأخر يف ت�شكيل احلكومة ،وخ�سارة لبنان يومي ًا نحو
 25مليون دوالر نتيجة غياب احلكومة ،وهذا الرقم �سيت�صاعد عام  2019لي�صل �إىل  75مليون دوالر ،على �أن يتخطى  100مليون
دوالر عام  ،2020بح�سب اخلبري االقت�صادي الدكتور جا�سم عجاقة.
ورغم حديث بدء التنقيب عن الغاز مع نهاية  ،2019و�أن التنقيب الذي �سي�ستغرق ما بني ثالث و�أربع �سنوات� .سيجري عرب كون�سورتيوم
تقوده �رشكة النفط الفرن�سية العمالقة توتال .فقد تو َّقع �صندوق النقد الدويل �أن تنكم�ش ن�سبة النمو االقت�صادي احلقيقي يف لبنان
وتتح�سن �إىل  % 1.4يف العام .2019
من  % 1.5يف العام � 2017إىل  % 1.0يف العام � ،2018إال �أنها �ستعود
ّ
واذا كانت بع�ض امل�شاريع والقوانني مرتبطة بت�شكيل احلكومة اجلديدة ف�إن ثمة خوف ًا من �أعباء وارتدادات �رضائب ع�شوائية كانت
قد فر�ضت لتمويل �سل�سلة رتب ورواتب مل ي�ستفد منها عمليا ًحتى من ت�شملهم.
ولعل تداعيات �إغالق طريق ن�صيب بني ،لبنان � -سورية  -الأردن �أو العراق ،نحو اخلليج �أ�رض بامل�صدرين اللبنانيني الذين
جرب البواخر لنقلها �إىل اخلليج والكلفة عالية وغابت الدولة
انح�رصت مواد زراعة اخل�ضار والفواكه وغريها يف الداخل وبع�ضهم ّ
عن دعم ت�صدير الفواكه واخل�ضار �إىل اخلليج بالبواخر.
ولعل لبنان يدرك �أن تداعيات اال�سترياد من اخلارج بكميات هائلة �أدى �إىل العجز يف امليزان التجاري ،وكان العجز يف الأ�شهر
الت�سعة الأوىل من  2018حيث ُقدرت اخل�سارة فيها بحدود  17مليار دوالر ،وهذا يعني �أن لدى لبنان عجزاً يف امليزان التجاري ما
يعني عجزاً يف ميزان املدفوعات و�ضغط ًا على املالية العامة وعلى النقد.
�أما بالن�سبة �إىل ال�صناعة اللبنانية ،فقد �أغلقت ع�رشات املعامل ال�صناعية �أبوابها و�رصفت عمالها ،ورغم مطالبة ال�صناعيني
بت�أمني الكهرباء وتخفي�ض القيمة بن�سبة  50يف املئة ودعم املواد ال�صناعية مادي ًا ،كي ت�صبح مناف�سة يف �أ�سواق العامل ،ف�إنه مل
يتم دعم ال�صناعة كلي ًا ،ما و�ضع �أ�صحاب امل�صانع �أمام �أكرب ال�صعوبات املالية وعدم القدرة على املناف�سة وبالتايل عدم الت�صدير،
ولذلك تبعات مالية واقت�صادية على البالد.
لعل �أهم اال�ستحقاقات التي تنتظر حلو ًال م�ستعجلة يف الـ  2019هي :

الكهرباء

تكلف الكهرباء يف لبنان  4مليارات دوالر ،ملياران حتولهما اخلزينة �إىل م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ،مليار دوالر يدفعه املواطن ل�رشكة
الكهرباء ومليار للمولدات الكهربائية ،فهل ي�ستطيع لبنان �أن يكمل بهذه الطريقة من دون و�ضع حلول جذرية لهذا القطاع؟.
ال ..مل يعد املواطن اللبناين قادراً على دفع فاتورتني للكهرباء ،فاتورة ل�رشكة كهرباء لبنان وفاتورة للمولدات اخلا�صة ،حيث ي�صل
املدفوع للكهرباء �إىل  30يف املئة من مدخول اللبناين براتبه العادي ،وتنقطع الكهرباء بن�سبة � 10ساعات يف اليوم على الأقل ،وقد
�أ�صبحت كمية �إنتاج املولدات من الكهرباء �أكرث من �إنتاج �رشكة كهرباء لبنان!

السياحة

رغم البيانات والكالم عن عدد كبري لل�سياح ف�إن ال�سياحة االغرتابية هي الوحيدة حيث جاء  40يف املئة من ن�سبة املغرتبني ن�سبة
�إىل عدد املغرتبني يف العام  ،2017وغاب  60يف املئة من ال�سياحة االغرتابية ومل ي�أت مغرتبون �إىل لبنان يف �صيف وربيع �سنة
ال�سياح الأجانب فال يزيد عن � 21ألف �سائح يف حني كان لبنان قد و�صل يف �سنوات �سابقة قبل � 15سنة �إىل ا�ستقبال
� ،2018أما عدد ّ
مليوين �سائح لبناين اغرتابي و�أجنبي.

االقتصاد ينهار

حددها م�رصف لبنان يف �أنها  2يف املئة تتجه يف �سنة  2019كي ت�صبح
يذهب االقت�صاد اللبناين نحو االنهيار ون�سبة النمو التي ّ
خ�ص�ص للبنان  11ملياراً ون�صف املليار دوالر ف�إن امل�شهد ال�سيا�سي لي�س بحاجة �إىل
ن�صف يف املئة ،و�إذا كان م�ؤمتر �سيدر 1 -قد ّ
�رشح بل �إن لبنان يعي�ش برج بابل يف اخلالفات وكل طرف �سيا�سي �أ�صم يعلن مواقفه وال ي�سمع مواقف الآخرين.

القمة االقتصادية

يرغب لبنان يف �أن تكون القمة االقت�صادية التي �سي�ست�ضيفها يف العام  2019حتت عنوان «الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية
االقت�صادية واالجتماعية للعام  ..»2019يتمنى �أن ت�شكل �أول الغيث للخروج من م�أزقه االقت�صادي .وال�سيما �أن هذه القمة �ستبحث
ح�رصا ق�ضايا اقت�صادية وتنموية واجتماعية.
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الحدث
في طريق التحول الجيوسياسي واالقتصادي ..والمفاجآت!

دبلوماسية الغاز ..بين القيصر والسلطان

بقلم فارس سعد

ال تُع ّد املحطة النووية
«�أكويو» �أو ال�سياحة والعالقات
التجارية ،بني رو�سيا وتركيا،
�ش�أن ًا �أقل �أهمية من الطاقة.
بل وال ُي َع ّد الغاز الطبيعي
الرو�سي �أهم ق�ضية يف العالقة
مع تركيا فح�سب ،بل �إن العديد
من دول املنطقة ُيعطي �أهمية
ملو�ضوع الغاز يف ما يتعلق
بالعالقة مع رو�سيا ،حيث
�إن جزءاً كبرياً من �صادراتها
يف الأ�شهر الـ 11الأوىل من
عام  2016الذي و�صل �إىل 225
مليار دوالر كان يف معظمه
من الغاز الطبيعي ،فهو لذلك
ي�شكل لرتكيا باعتبارها ممراً
�إىل �أوروب ًا ،كنزاً �سائ ًال مهم ًا
لإنعا�ش االقت�صاد الرتكي الذي
كاد �أن يتلقى �رضبة قا�ضية
بعد �إ�سقاط الطائرة الرو�سية
يف  24ت�رشين الثاين .2015

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

العدد 171

خريطة معقدة م��ن �شبكات �أنابيب
نقل الطاقة ت�ستولد خريطة معقدة من
العالقات الدولية .وقد َق َّد ِ
رت اجلغرافيا
�أن يكون لرو�سيا وتركيا دور خطري
يف تكوين هذه ال�شبكات االقت�صادية
وال�سيا�سية .فهل يتكامل ال���دوران
وتت�أ�س�س عالقة ج��دي��دة ب�ين رو�سيا
القي�رص وتركيا ال�سلطان حمورها
الطاقة و�أنابيبها؟

السيل التركي

ب���ات تو�سيع ال��ت��ع��اون ب�ين رو�سيا
وتركيا ،انطالقا من قطاع الطاقة �إىل
التعاون «النووي» ،يف هذه الظروف،
خطوة طبيعية .ويف هذا ال�صدد ،قال
نائب مدير مركز حتليل اال�سرتاتيجيات
والتقنيات ،ق�سطنطني ماكيينكو :علينا
�أن نتحدث عن تهيئة بيئة للتعاون،
التي من �ش�أنها �أن جتعله طويل الأجل،
وت�أمني ر�سوخ التحول اجليو�سيا�سي
الذي ن�شهده.
وت�شكل «خ��ارط��ة الطريق» الرو�سية
ـ ال�ترك��ي��ة يف جم���ال ال��ط��اق��ة وف��ق�� ًا
4

ملخت�صني «انعطافة» يف العالقات
«امل��ت��ع�ثرة» ب�ين اجلانبني ،ويف هذا
ال�سياق جاء احتفال الرئي�سني الرتكي
رج���ب ط��ي��ب �أردوغ�������ان وال��رو���س��ي
فالدميري بوتني يف تركيا ( 21نوفمرب
 )2018ب���إجن��از مرحلة �أ�سا�سية من
عملية بناء خط �أنابيب الغاز املهم
الذي يربط البلدين عرب البحر الأ�سود
ويج�سد التقارب بني �أنقرة ومو�سكو.
ّ
و�شاهد الرئي�سان خ�لال حفل �ضخم
��ث مقطع
�أقيم يف ا�سطنبول� ،إع��ادة ب ّ
فيديو لو�ضع الأنبوب الأخري من اجلزء
البحري
واملمتد على  930كيلومرتاً
ّ
من خط �أنابيب الغاز الذي �أطلق عليه
ا�سم «تورك �سرتمي» �أو «ال�سيل الرتكي».
و�أكد �أردوغان �أن «تورك �سرتمي �سيكون
مفيداً جداً لبالدنا و�أمتنا ،لكن �أي�ض ًا
جلرياننا واملنطقة» م�ضيف ًا «�إننا ندخل
يف املرحلة الأخ�يرة من هذا امل�رشوع
التاريخي».
ومن املفرت�ض �أن يتيح «تورك �سرتمي»،
امل���ؤل��ف م��ن خطني م��ت��وازي�ين ،نقل
مكعب من الغاز
حواىل  31,1مليار مرت ّ

�ضخه يف رو�سيا.
يتم ّ
كل �سنة  ،والذي ّ
يبق للبناء �إال اجلزء الربي
وحالي ًا ،مل َ
الواقع يف تركيا قبل افتتاح ال�صمامات
املقرر يف نهاية العام .2019
وت�سعى رو�سيا عرب مد «ال�سيل الرتكي»
وكذلك مد الفرع الثاين من �شبكة «�سيل
ال�شمال» عرب قاع بحر البلطيق� ،إىل
�إيجاد �شبكات بديلة عن الأوكرانية
ل�ضمان �صادراتها �إىل �أوروب��ا ،التي
تعتمد بن�سبة الثلث على الغاز الرو�سي.
و�ست�سمح هذه البنى التحتية التي بد�أت
عملية بنائها يف  ،2017لرو�سيا بت�صدير
غازها �إىل تركيا و�أي�ض ًا �إىل �أوروبا من
دون املرور عرب �أوكرانيا التي تعاين من
عدم اال�ستقرار.
و��ص�رح ب��وت�ين �أث��ن��اء االح��ت��ف��ال يف
ّ
«
الرتكي
ال�سيل
أن
�
ا�سطنبول
�سيحول
ّ
تركيا �إىل مركز مهم» للطاقة م�ضيفا
�أن خط �أنابيب الغاز �سي�صبح �أحد رموز
«تعزيز ال�رشاكة» بني �أنقرة ومو�سكو.
املمتد حتت مياه البحر
ويربط اجل��زء
ّ
وال����ذي ُب��ن��ي ع��ل��ى ع��م��ق كيلومرتين
تقريب ًا ،مدينتي �أنابا الرو�سية وكييكوي

الرتكية .وق��د و�ضعت ه��ذه الأنابيب
مب�ساعدة «بايونريينغ �سبرييت» وهي
�إح��دى �سفن البناء الأك�بر يف العامل،
�ست مرات طول ملعب
والتي يبلغ طولها ّ
كرة قدم.
�إن �إن�شاء م�سار �إم��داد الغاز �إىل تركيا
مبا�رشة ــ وهي امل�ستورد الأكرب للغاز
الطبيعي الرو�سي ــ من �ش�أنه �أن يعطي
مو�سكو املزيد من املرونة يف توريد
م�صادر الطاقة �إىل �أوروب��ا .فهذا اخلط
�سيدعم �شبكة خطوطها قيد اخلدمة
ال��ي��وم ع�بر ب��ي�لارو���س��ي��ا و�أوك��ران��ي��ا
و�أملانيا ( ،)Nord Streamوخطني �إىل
تركيا واحد عرب البحر الأ�سود (Blue
يتمم اخلط ال�بري عرب
 )Streamال��ذي ّ
�أرا�ضي �أوكرانيا ،ومولدوفيا ،ورومانيا،
وبلغاريا.
�أما الرابح الأكرب الذي خرج منت�رص ًا
من هذه املنازلة �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا
وا�سرتاتيجي ًا فهو تركيا .فم�رشوع
�سيعزز
الأنابيب اجلديد ـــ �إن حتقق ـــ
ّ
من حلم �أنقرة ب�أن تتحول �إىل «مركز
ع��امل��ي ل��ل��ط��اق��ة» (Energy Hub
5

 )Globalوتقاطع خلطوط نقلها ،متام ًا
مثلما �أ�ضحت ا�سطنبول مركزاً لتقاطع
اخلطوط اجلوية العاملية .فعالوة على
التخفي�ض بقيمة �ستة يف املائة الذي
�ستح�صل عليه تركيا على فاتورتها
من الغاز الطبيعي الرو�سي كجزء من
�صفقة بناء اخلط اجلديد ،وعالوة على
زي��ادة حجم الغاز �إليها عرب �أنبوب
«ال�سيل الرتكي» من � 16إىل  19مليار
مرت مكعب �سنوي ًا ،ف���إن تدفق الغاز
الطبيعي �إىل تركيا مبا�رشة من رو�سيا
من دون امل��رور بدولة ثالثة يعطي
االقت�صاد الرتكي اطمئنان ًا لطاملا
افتقده مع عبور معظم ا�ستهالكه بدول
غري م�ستقرة �سيا�سي ًا و�أمني ًا ك�أوكرانيا
ال .ثم �إن جعل تركيا حمطة لتوزيع
مث ً
ح�ص�ص ال��دول الأوروب��ي��ة من الغاز
الرو�سي ،عرب حمطات ت�سييل وتوزيع
ونقل ،وبوا�سطة �شبكة �أنابيب تديرها
تركيا على حدودها مع اليونان كما
هو مقرر مبدئي ًا ،يعطي تركيا ورقة
ق��وة �سيا�سية واقت�صادية وا�سعة
النفوذ.
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الحدث
المحطة النووية

ويف جمال الطاقة النووية ف�إن رو�سيا
واح��دة من �أه��م القوى يف العامل يف
هذا املجال ،ويرجع ذلك �إىل مواردها
الطبيعية ،وكذلك مع جتربتها النووية
املوروثة من االحت��اد ال�سوفياتي .يف
ال�سنوات الأخ�ي�رة ،ك��ان هناك نطاق
كبري من �أر�ضيات التعاون بني رو�سيا
وتركيا يف جم��االت الطاقة النووية
ونقل الغاز الطبيعي الرو�سي.
وقد �شارك الرئي�سان �أردوغان وبوتني
يف تد�شني حمطة «�أكويو» النووية ،التي
تعمل �رشكة «�آتوم �سرتوي �إك�سبورت»
الرو�سية على تنفيذها ،يف مدينة مر�سني
جنوب تركيا .واعترب �أردوغان �أن تد�شني
املحطة النووية خطوة تاريخية ت�ساهم
يف حتقيق هدف تركيا كي ت�صبح من
�أقوى ع�رش اقت�صادات يف العامل.
وي���أت��ي ه��ذا احلفل يف م�ستهل زي��ارة
للرئي�س الرو�سي �إىل �أنقرة للم�شاركة يف
االجتماع ال�سابع ملجل�س التعاون الرفيع
امل�ستوى الرو�سي الرتكي ،يف احتفال
�أقيم يف ني�سان من العام  ،2018و�سبل
تطوير العالقات الثنائية يف جماالت عدة
�أبرزها يف جمال الطاقة والنقل والتجارة
واالقت�صاد والزراعة وال�سياحة.
ونقل عن بوتني قوله �إن اخلطوة ت�ساهم
يف تن�شئة جيل م��ن اخل�ب�راء الأت���راك
يف جمال الطاقة النووية ،م�شريا �إىل
وجود  220عاملا تركيا يف هذا املجال
يتدربون يف اجلامعات الرو�سية .وعبرّ
بوتني عن امتنانه لقرار �أنقرة �إعطاء
م����شروع «�أك���وي���و» �صفة اال�ستثمار
الإ�سرتاتيجي.
يذكر �أن حمطة «�أك��وي��و» �ستكون �أول
حمطة للطاقة النووية يف تركيا ،وقد مت
التوقيع على االتفاقية اخلا�صة بها عام
 ،2010وتقدر تكلفة امل�رشوع بع�رشين
مليار دوالر .ومن �ش�أن هذه املحطة �أن
تلبي  % 10من احتياجات البالد من
الطاقة الكهربائية ،و�ستبنى لت�ستمر
دورتها الت�شغيلية مل��دة �ستني عاما،
ومن املقرر �أن تنتهي �أعمال بنائها
عام  2023الذي يوافق الذكرى املئوية
لت�أ�سي�س اجلمهورية الرتكية.
و�ستكون املحطة النووية عند اكتمالها
مجُ ّهزة ب�أربع مفاعالت ،كل منها ُينتج
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 220عالم ًا تركي ًا يتدربون
في مجال الطاقة النووية
في الجامعات الروسية
 1200ميغاواط من الطاقة الكهربائية،
و�س ُت ّلبي  10باملئة من احتياجات البالد
للطاقة بقدرة �إجمالية  4500ميغاواط.
ومن املقرر �أن يتم �إطالق امل�رشوع يف
عام  2022و�أن ت�ستمر دورته الت�شغيلية
عاما.
ً 60

العالقات االقتصادية والسياحية

�أيا كان حجم الأزمة التي كانت قائمة
بني البلدين فان ك ًال منهما مل ي�ستطع
�إيقاف العالقات االقت�صادية بينهما
حتى �أن خرباء و�صفوا العالقة الرو�سية
كاثوليكيا»،
«زواج��ا
الرتكية بكونها
ً
ً
وال ميكن لأي من البلدين التخلي عن
الأخ���رى واعتبار �أنها غري موجودة،
فكما ت����ضررت تركيا م��ن العقوبات
الرو�سية ف���إن رو�سيا نف�سها ت�رضرت
�أكرث ،والعالقة القائمة بني البلدين قوية
وتربطهما م�صالح جتارية عميقة.
فالعالقة بني البلدين قائمة على عدة
مرتكزات اقت�صادية ال يقدر كالهما
جتاهلها ،وعلى �صعيد التجارة كان من
املتوقع �أن ت�صل التجارة البينية بني
البلدين �إىل  100مليار دوالر بحلول عام
 ،2020ويبلغ حجم التبادل التجاري
ح�سب بيانات العام املا�ضي  32مليار
دوالر وه���و مل�صلحة رو���س��ي��ا حيث
6

ت�صدر ما قيمته  21مليار دوالر �إىل
تركيا ي�أتي معظمه من الغاز الرو�سي،
كما تعد تركيا خام�س �رشيك جتاري
لرو�سيا بح�صة تبلغ  % 4.6من �إجمايل
التجارة اخلارجية الرو�سية ،كما تقدر
قيمة العقود املوقعة بني البلدين حتى
نهاية نهاية العام  2014بحواىل 44
مليار دوالر.
مهم �آخر يف
وثمة مو�ضوع اقت�صادي ّ
العالقات بني تركيا ورو�سيا هو ال�سياحة.
ولإعطاء تعريف �أو�ضح ،ف�إن املاليني
من ال�سياح الرو�س الذين يف�ضلون تركيا
مهم يف
لق�ضاء عطلة كل عام هم عنوان ّ
عالقات �أنقرة مع الكرملني.
ويعد ملف ال�سياحة بالن�سبة �إىل تركيا
بالغ الأهمية ،فعدد ال�سياح الرو�س الذين
يق�صدون تركيا يبلغ نحو  5ماليني
�شخ�ص م��ن �أ���ص��ل  42مليون �سائح
يزورون تركيا كل عام� ،أدخلوا ما يقدر
بـ  36مليار دوالر �إىل االقت�صاد الرتكي.
ال�سائح ال��رو���س��ي ي���أت��ي بعد ال�سائح
الأمل��اين من حيث الأهمية يف تركيا،
حيث ت�صدر �أملانيا  5.4ماليني �سائح
�إىل تركيا.
وقد انخف�ض عدد الرو�س الذين كانوا
رئي�سيا لل�سياحة يف
م�صدرا
ميثلون
ً
ً
تركيا بن�سبة  % 79كما ت��راج��ع عدد
ال�سياح الأمل���ان التي ت�شكل ن�سبتهم
الإجمالية  % 35من �إجمايل ال�سياح يف
تركيا بعد تفجريات يف و�سط �إ�سطنبول
التي ا�ستهدفت معامل �سياحية وراح
�ضحيتها عدد من ال�سياح من جن�سيات
خمتلفة.

تحقيق

إقتصاد لبنان ..2018
بين كوابيس االنهيار وثقل األزمات!
ها هو عام  2018يرحل ثقي ًال ،ف�إ�ضافة �إىل الأزمات ال�سيا�سية التي
ي�شهدها لبنان ،يقف االقت�صاد اللبناين تائها يف دوامه الفراغ الذي
يكاد يق�ضي على الآمال الكثرية التي حملها انعقاد م�ؤمتر �سيدر ،بعد
�أن ب ّدد �أي �إيجابيات قد يكون �إجراء االنتخابات النيابية قد حملها
�إيار املا�ضي.
هو عام �سيء بامتياز ،ح�رضت خالله كوابي�س االنهيار االقت�صادي
وتدهور �سعر �رصف العملة الوطنية ،تلك الكوابي�س التي مل يتم
التعاطي معها بجدية على الرغم من �أنها �أتت يف بع�ض الأحيان من
مرجعيات كربى يف البالد� ،إذ مت و�ضعها يف �إطار حماربة عهد رئي�س
اجلمهورية مي�شال عون من البوابة االقت�صادية.
حمل اللبنانيون خالل العام الراحل خمتلف الهموم حتى هم �سكنهم،
�إذ �شهد العام � 2018أزمة يف القرو�ض ال�سكنية حملت قلق ًا �إىل خمتلف
اللبنانيني وو�ضعت القطاع العقاري يف مرحلة جمود خميفة.
ي�شف
حقيقة واحدة يجب الإ�ضاءة عليها ،وهي �أن عام  2018مل
ِ
اقت�صاد لبنان من �أي من �أزماته ،بل راكمها �أكرث ف�أكرث ،فالف�ساد زاد
ا�ستفحا ًال ،والدين العام توجه �إىل املزيد من االرتفاع فيما الأ�سعار مل
جتد �أي رقيب يكبح جماح ت�صاعدها.
كلمة وداع العام  ،2018ال حتمل �أي �أ�سف بل يذللها اللبنانيون،
جمبورين ،ببع�ض قطرات الأمل ب�إقت�صاد �أف�ضل وم�س�ؤولني �أكف�أ
ووطن �أقوى.
وقع االقت�صاد اللبناين عام � 2018ضحية
التجاذبات ال�سيا�سية احل��ادة� ،إذ حمل
الفراغ احلكومي الذي �أعقب االنتخابات
النيابية وتكليف �سعد احلريري ت�شكيل
حكومة يف �شهر �أي��ار ،تداعيات قا�سية
عليه.
ففي طبيعة احلال ،حتمل حاالت الفراغ
على خمتلف �أنواعها �آث��اراً �سلبية على
االقت�صاد اللبناين ،لكن يبقى �أق�ساها
وفق ًا للخبري الإقت�صادي الربوف�سور
جا�سم عجاقة «الفراغ احلكومي �إذ �إن
د�ستور الطائف ح�رص ك��ل ال�سلطات
ي��د احلكومة اللبنانية
التنفيذية يف ّ
مجُ تمعة مبا يعني �أن غياب احلكومة هو
غياب القرارات ال�سيا�سية ،االقت�صادية،
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ملنطلق
املالية واالجتماعية ،ومن هذا ا ُ
ت�شدد البع�ض يف اعتبار حكومة
ومع ّ
����صرف الأع��م��ال
ت�رصيف الأع��م��ال ُت ّ
باملعنى ال�ضيق �سادت حال من اجلمود
على ال�صعيد االقت�صادي ،وخ�سائر على
ال�صعيد امل��ايل وت��داع��ي��ات اجتماعية
�سلبية نتيجة غياب القرارات».
و�أدى الفراغ �إىل انعدام الثقة وال �سيما
ثقة رجال الأعمال ببيئة العمل والن�شاط
االقت�صادي يف لبنان ،و�أك��د �أن لبنان
ال يراعي �أي ًا من م�صاحله االقت�صادية
بل ينقاد خلف م�صالح �ضيقة لفئات
�سيا�سية ،يتجه معها االقت�صاد نحو
امل��ج��ه��ول يف ظ��ل ا�ستفحال الف�ساد
وت�ضاعف الهدر وغياب اال�ستمرارية
10

وال��دمي��وم��ة يف احل��ك��م وال �سيما على
�صعيد م�ؤ�س�سات الدولة.
وواك��ب��ت ال��ف��راغ احلكومي ،حتركات
للمعنيني بال�ش�أن االقت�صادي حمذرين
م��ن ق�����س��اوة ت����أث�ي�رات ال��ف��راغ على
االقت�صاد� ،إذ جزموا �أن تداعيات الفراغ
احلكومي �ستنهي �آمال لبنان بانتعا�ش
و�سي�ضيع عليه فر�ص ًا ثمينة
اقت�صادي
ّ
جداً وال �سيما �أنه لن يكون قادراً على
�إيفاء التزاماته التي وعد بها يف م�ؤمتر
«�سيدر».
و� ّأدى ال��ف��راغ احلكومي حت��دي��داً �إىل
�إرتفاع الكلفة من باب الدين العام الذي
�سرتتفع خدمته مع تراجع الت�صنيف
التخبط
الإئتماين للبنان الناجت من
ّ
ال�سيا�سي ونتيجة ارتفاع الفائدة على
ال���دوالر الأم�يرك��ي يف ال��ع��امل والتي
�سرتفع م��ن خ��دم��ة ال��دي��ن ال��ع��ام مبا
يقارب ال��ـ  50مليون دوالر �أمريكي
�سنويا .كما منع وجود ر�ؤية �إ�صالحية
ً
خ�صو�صا من
امل��ايل
ال�صعيد
على
ً
ملتو ّقع
ا
من
الذي
العجز
تخفيف
ناحية
ُ
�أن يكون �أعلى مما هو من�صو�ص عنه

يف موازنة العام .2018
وقدر عجاقة اخل�سارة نتيجة عدم ت�شكيل
ّ
احلكومة بـ 500مليون دوالر �أمريكي
مو ّزعة على ال�ش ّكل التايل:
( )1عدم خف�ض عجز املوازنة  -46مليون
دوالر �أمريكي.
( )2عدم تطبيق ال�شق اال�ستثماري يف
�سيدر  9-1ماليني دوالر �أمريكي على
اخلزينة.
( )3عدم تطبيق تو�صيات �صندوق النقد
الدويل يف ال�شق الإ�صالحي  -117مليون
دوالر �أمريكي.
( )4عدم تنفيذ �إ�صالحات من خارج �سيدر
 -151 1مليون دوالر �أمريكي.
( )5عدم �أخذ قرارات �إقت�صادية ومالية
 -25مليون دوالر �أمريكي.
( )6غياب الفر�ص االقت�صادية -146
مليون دوالر �أمريكي.

ثبات الليرة في خطر

وت�صاعدت خ�لال العام املخاوف من
انهيار اقت�صادي ،رافقه خوف من تدهور
�سعر �رصف اللرية اللبنانية .ويف الواقع،

كان انهيار �سعر �رصف اللرية اللبنانية
مبثابة كابو�س الحق اللبنانيني الذي
�سبق �أن عا�شوا تداعيات هذه الأزمة يف
ثمانينيات القرن املا�ضي ،حيث ارتفع
�سعر الدوالر من  3.43لريات لبنانية لكل
دوالر عام � 1980إىل 16.41لرية لبنانية
عام  ،1985لي�صل عام � 1992أىل 2825
لرية لبنانية.
وعلى الرغم من الت�أكيدات امل�ستمرة
لوجود عوامل كثرية متنع �سعر �رصف
اللرية من �سلوك �أي منحى انحداري،
تبقى ل��دى اللبنانيني قابلية كبرية
لت�صديق ه��ذه «الرتهيبات» نظراً �إىل
ٍ
اقت�صاد
انعدام الثقة بالدولة يف ظل
متهاو وهزيل يعاين من مديونية كبرية
ٍ
تت�ضخم رويداُ رويداً.
ويلفت اخلبري االقت�صادي جا�سم عجاقة
�إىل �أن «احل��دي��ث ع��ن ان��ه��ي��ار ال��ل�يرة
هرطقة» ،وي�ؤكد �أن «اللرية حممية مالي ًا
تتعر�ض
وقانوني ًا ،وال ميكن حتى �أن
ّ
لالهتزاز .وهذا بدا وا�ضح ًا خالل �أزمة
ا�ستقالة رئي�س احلكومة �سعد احلريري».
ويعترب �أن «ال�سبب الأ�سا�سي يعود �إىل
11

وج��ود احتياطات مرتفعة يف م�رصف
لبنان تقدر بـ 44مليار دوالر ،تفقد القدرة
لأي كان مهما بلغت قوته املالية يف
الوقوف بوجه اللرية».
وي�شدد على �أن «خ�برة حاكم م�رصف
ّ
خولته
لبنان ريا�ض �سالمة القوية والتي ّ
�أن يكون �أه��م حاكم م�رصف مركزي
يف العامل تتيح له الإم�ساك بالقطاع
امل�رصيف بيد من حديد ،ما مينع �إجراء
�أي حتويالت من اللرية �إىل الدوالر ب�شكل
ع�شوائي».
ويعترب �أن «ال�صناديق اال�ستثمارية
الكبرية يف اخلارج كانت �ستبقى م�صدر
خولت للبع�ض نف�سه الت�سلية
خوف �إذا ما ّ
بالعملة اللبنانية ،لوال �أنه جرى و�ضع
قوانني جتعل كل م�رصف مركزي هو
امل�س�ؤول عن �إ�صدار عملته ،ما يعني �أنه
حتى هذه ال�صناديق التي تتمتع ب�سيولة
هائلة وتعرف بعدائيتها عليها املرور
عرب امل�رصف املركزي �إذا ما �أرادت �رشاء
اللرية اللبنانية».
ويعترب ث��ب��ات ال��ل�يرة اللبنانية هدف ًا
�أ�سا�سي ًا وم�ستمراً يف لبنان يحظى
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تحقيق
ب�إجماع كل الأط��راف .فوفق ًا لعجاقة
«�أي اهتزاز يف �سعر �رصف اللرية مقابل
ال���دوالر �سيلحق باللبنانيني �أ��ض�راًراً
كبرية وال �سيما �أن �أك�ثر من � 750ألف
�شخ�ص يف لبنان يقب�ضون مداخيلهم
باللرية اللبنانية».
ور�أى �أن «الأه��م يف ثبات �سعر �رصف
اللرية هو احلفاظ على قيمة املمتلكات،
ف���أي �شخ�ص يف �أي دول��ة ق��ادر على
امتالك �أ�صول بالعملة الأجنبية لكن
الأ�سا�س يبقى بالعملة الوطنية� ،إذ �إن
القوانني تن�ص على �أن العمليات ال�رشائية
ال ميكن �أن تتم �إال بالعملة الوطنية ،ما
يعني �أن احلفاظ على اللرية يعني احلفاظ
على املمتلكات وهذا هو الأ�سا�س».
و�شدد على �أن «ا�ستقرار �سعر �رصف اللرية
ّ
عن�رص �أ�سا�سي يف جذب اال�ستثمارات،
فال ميكن لأي م�ستثمر اال�ستثمار يف
بلد ال يوجد فيه ثبات للعملة ولهذا نرى
�أن البلدان التي تعاين من ع��دم ثبات
�سعر ��صرف عملتها ال ت�شهد معدالت
ا�ستثمار عالية» .و�أو�ضح �أن «ما يجذب
امل�ستثمرين �إىل لبنان قبل الفوائد
املرتفعة ،ه��و ثبات ال��ل�يرة .ف�إرتفاع
الفوائد ال يعني �شيئ ًا �إذا مل تكن العملة
ثابتة».

قلق عارم من جراء أزمة اإلسكان

ويف عام  ،2018عا�ش �آالف اللبنانيني
قلق ًا على م�صريهم بفعل قرار م�رصف
لبنان امل��رك��زي وق��ف دع��م القرو�ض
ال�سكنية .وكانت الطبقة الو�سطى و�رشائح
ذوي الدخل املحدود �أكرث املت�رضرين
من واقع القرو�ض ال�سكنية .ومل ت�صب
�أزمة القرو�ض ال�سكنية �رشائح الراغبني
بتملك �شقة فقط بل �أ�صابت �أي�ض ًا ب�شكل
�أ�سا�سي كل العاملني يف قطاع البناء،
�إ�ضافة �إىل القطاع بحد ذاته الذي ي�شهد
ركوداً نتيجة توقف قرو�ض الإ�سكان التي
ت�شكل املحرك الأ�سا�سي لهذا القطاع.
وكانت الكارثة قد ح ّلت خ�لال خم�سة
ع�رش يوم ًا يف �شهر �شباط من عام ،2018
فقد ا�ستنزفت رزم��ة الدعم املخ�ص�صة
من م�رصف لبنان للقرو�ض ال�سكنية.
ففي هذه الأيام القليلة وبح�سب اخلبري
االقت�صادي غ��ازي وزن��ة ا�ستعمل �أكرث
م��ن خم�سمئة مليون دوالر م��ن قبل
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بع�ض امل�صارف يف جزء منه يف �شكل
غري وا�ضح وغري �شفاف ولغري الهدف
املن�شود .ا�ستنزف احتياطي امل�رصف
يف هذا املجال وهو الذي خ�ص�ص على
مدى � 18شهراً  2.3ملياري دوالر لدعم
قرو�ض الإ�سكان .وما �ساهم �أي�ض ًا يف
الأزمة القائمة الإقبال الكثيف من قبل
موظفي القطاع العام على طلب القرو�ض
ال�سكنية وذل���ك بفعل ح�صولهم على
�سل�سلة الرتب والرواتب� ،أ�ضف �إىل ذلك
عدم وجود احتياطي �إلزامي للم�صارف
ال�ستخدامها بالإ�ضافة �إىل وجود �ضعف
يف االعتمادات املر�صودة يف موازنة
عام  2018لدعم القرو�ض ال�سكنية� ،إذ �إن
الرقم هو  180مليار لرية لبنانية فقط.

الفساد عصي على المعالجة

وبقي االقت�صاد يرزح حتت عبء الف�ساد
خ�لال العام املن�رصم على الرغم من
خطورة هذه امل�س�ألة ،فالف�ساد ي�رضب
اللعبة االقت�صادية بالكامل من ناحية �أن
مبد�أ «الت�ساوي يف املعلومات واحلظوظ»
يتم �رضبه بعر�ض احلائط بوجود الف�ساد
ّ
وهذا الأمر يجعل توزيع الرثوات الناجتة
من الن�شاط االقت�صادي حم�صورة بق ّلة
ملجتمع ما ي�رضب
من الأ�شخا�ص يف ا ُ
العدالة االجتماعية وي��زي��د م��ن الفقر
خ�صو�صا بني الفئات ال�ضعيفة يف هذا
ً
ملجتمع.
ا ُ
العامة
كما �أن للف�ساد �رضراً على املالية
ّ
التي ُتعترب ال�ضمانة الأوىل للعدالة
االجتماعية .فالف�ساد مينع الأموال عن
12

خزينة الدولة التي ال ت�ستطيع القيام
مب�شاريع ذات طابع اجتماعي وال ت�أمني
��ام��ة على م�ستوى ع�رصنا
خ��دم��ات ع ّ
احلايل .ولكن الأ�صعب (كما هي احلال
قد ي� ّؤدي �إىل �رضب
يف لبنان) �أن الف�ساد ّ
البيئة االقت�صادية من خ�لال حرمان
االقت�صاد من الأموال بهدف اال�ستثمارات
(مناف�سة القطاع العام للقطاع اخلا�ص
على �أموال امل�صارف) .هذا هو بالتحديد
حاليا مع ازدياد طلب
ما يعي�شه لبنان
ً
الدولة على �أموال امل�صارف وبالتايل ،مل
هتمة ب�إقرا�ض القطاع
ّ
تعد امل�صارف ُم ّ
اخلا�ص �إن لال�ستثمار �أو الإ�ستهالك.
وتقدر كلفة الف�ساد على لبنان بـ 10
ّ
�سنويا �أي ما يقارب الـ18
مليارات دوالر
ً
 %من الناجت املح ّلي الإجمايل مقارنة
ملتحدة الأمريكية،
بـ % 2يف الواليات ا ُ
و % 3يف بريطانيا .ه��ذه الكلفة هي
الدولة لتنعم
خ�سارة لأموال كانت خزينة ّ
بها لوال وجود الف�ساد ،وبالتايل من غري
املقبول اال�ستمرار على هذا النحو حيث
التهرب ال�رضيبي وحده يقارب الـ7.2
�إن
ّ
 %من الناجت املح ّلي الإجمايل ناهيك عن
غياب الفر�ص االقت�صادية والتي ُت�ش ّكل
وحدها ما يقارب ال��ـ  % 9من الناجت
املح ّلي الإجمايل.

المواطن يكتوي
بارتفاع أسعار السلع

ويف عام  ،2018ا�ستمرت بور�صة �أ�سعار
ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية يف االرتفاع،
��دو يف الأو�ساط
بالتزامن مع �صمتٍ م ٍ

و�سجل ارتفاع الأ�سعار بح�سب
ال�شعبية.
ّ
تقرير جلمعية امل�ستهلك  4.75يف املئة
خ�لال الف�صل ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام 2018
باملقارنة مع الف�صل الثاين من العام
املا�ضي .وعلى �سبيل املثال ال احل�رص
ارتفعت �أ���س��ع��ار الفاكهة  6يف املئة،
والألبان والأجبان  3يف املئة ،واملعلبات
واحلبوب  5يف املئة واملحروقات  22يف
املئة.
وع��زت جمعية امل�ستهلك يف تقريرها
هذا االرتفاع� ،إىل �سببني «�سوء الإدارة
يف �سل�سلة الرتب والرواتب ،والهند�سات
املالية للم�رصف املركزي بالتعاون مع
امل�صارف التجارية».
ويرى عجاقة �أن اخلط�أ الأول الذي �أدى
�إىل ارتفاع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،هو
اخلط�أ احلا�صل يف متويل �سل�سلة الرتب
فقدرت الدولة قيمة ال�سل�سة
والرواتبّ ،
ب��ـ  1200مليار ل.ل وتبني الح��ق�� ًا �أن
قيمتها ت�ساوي  1900مليار ل.ل ،وال�سلة
ال�رضيبية التي فر�ضتها على املواطن
مل ت�ؤمن حتى الـ 1200مليار ،فا�ضطرت
الدولة �إىل اال�ستدانة من خارج املاكينة
االقت�صادية� ،أي من �سندات اخلزينة
املوجودة لدى م�رصف لبنان ،فزادت
بهذه اال�ستدانة من الكتلة النقدية  3يف
املئة( ،من حزيران � 2017إىل حزيران
 )2018وبالتايل فقد زاد الت�ضخم الذي
ترتفع مع زيادته الأ�سعار ما يقارب الـ
 3يف املئة �أي�ض ًا.
�أم��ا ال�سبب ال��ث��اين ب���ر�أي عجاقة فهو
ارتفاع �أ�سعار النفط ب�شكل كبري ،ومبا
�أن املحروقات تدخل يف �صناعة و�إنتاج
�أكرث من  95يف املئة من ال�سلع واخلدمات،
�أدى ذلك �إىل ارتفاع �أ�سعار ال�سلع ب�شكل
مبا�رش وزاد معها من الت�ضخم من � 3إىل
 4يف املائة �أي�ض ًا.
لن�صبح �أم���ام ت�ضخم ي�صل �إىل  7يف
املائة ،علم ًا �أن املعايري العاملية متنع
النظم من تخطي الت�ضخم ن�سبة الـ 3يف
املئة .وتقبل النظرية االقت�صادية ب�أن
ي�صل الت�ضخم �إىل � 4أو  5يف املائة �إذا
كانت ن�سب النمو االقت�صادي تالم�س الـ7
و 8يف املائة ،بينما النمو االقت�صادي يف
لبنان ال يتخطى الـ 1يف املائة.
ويحذر عجاقة من الأ���س��و�أ ،وا�ستمرار
االرتفاع يف �أ�سعار ال�سلع واخلدمات� ،إذا

مل تت�شكل احلكومة وتتخذ فوراً قرارات
اقت�صادية ج��ري��ئ��ة ،وت��ب��ا��شر بتنفيذ
م�شاريع �سيدر ،مع �رضورة جلم الإنفاق
يف املوازنة العامة ،لوقف اال�ستدانة من
خ��ارج املاكينة االقت�صادية ،متوقع ًا
ارتفاع ًا �صاروخي ًا يف �أ�سعار النفط يف
حال توجيه �أمريكا �أي �رضبة �إىل �إيران.

الدين العام  ..كرة ثلج تتدحرج

وا�ستمر ارتفاع الدين العام يف لبنان
حيث �أظ��ه��رت البيانات التي ن�رشتها
وزارة املالية� ،أن �إجمايل الدين يف البالد
بلغ  83.8مليار دوالر �أمريكي مع نهاية
�أيلول  ،2018بزيادة ن�سبتها  % 5.4عن
امل�ستوى الذي �شهدناه مع نهاية عام
.2017
ويحمل ارت��ف��اع ال��دي��ن ال��ع��ام خماطر
اقت�صادية ومالية واجتماعية ،وهو
ي�ؤثر يف النمو الإقت�صادي ويف احلركة
اال�ستثمارية ،ويحد من تقدميات الدولة
االجتماعية وم�ساهمتها اال�ستثمارية،
ويت�سبب
كما �أنه يدهور املالية العامة
ّ
بزعزعة ثقة الأ�سواق باملالية العامة،
13

ويدفع وك��االت الت�صنيف العاملية �إىل
تقلي�ص ت�صنيفها الإئ��ت��م��اين للدولة
وللقطاع امل�رصيف اللبناين باعتباره
ال�سيادية،
امل��م ّ��ول الرئي�سي للديون
ّ
�إ�ضافة �إىل �أنه يرفع من معدالت الفوائد
على اقرتا�ض القطاعني العام واخلا�ص،
وي��ه��دد اال���س��ت��ق��رار ال��ن��ق��دي يف امل��دى
ّ
املتو�سط.
ويف الواقع ،لقد �شكلت خدمة الدين على
مر �سنوات طويلة ،مانع ًا �أم��ام زي��ادة
الإن��ف��اق على اال�ستثمارات العمومية
من املوازنة العامة� ،أو على الأقل تنفيذ
الربامج املقررة �أو املخطط تنفيذها على
ذلك ال�صعيد.
كما ق ّللت �أعباء الدين العام من قدرة
ال���دول���ة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق غ��اي��ات��ه��ا على
ال�صعيدين الإمنائي واالجتماعي ،فلم
يتجاوز م�ستوى حتقيق الأه���داف يف
جمايل اخلدمات االجتماعية ،والبنية
التحتية االجتماعية ،الـ % 22و  % 13يف
�سنوات عدة ،الأمر الذي انعك�س �سلب ًا على
امل�ساواة يف توزيع املداخيل وحتقيق
الإمناء املتوازن.
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ل.م.�شركة ليفكو الفنية التجارية �ش

Lifco Technical & Trading Co.
�صناعة الربادات ورفوف ال�سوبر ماركت وجتهيزات املطاعم

Manufacturing of Supermarket & Resturants Refrigerators - Store Shelves

 �سنرت ليفكو-  الطريق العام-  خلدة- ال�شويفات
961 3 653194 : خليوي- ٩٦١ )٥( ٨٠٠١٥٤:  فاك�س- ٩٦١ )٥( ٨٠٠١٥٢/٣ : هاتف

E-mail : lifco@cyberia.net.lb - osmat@lifco.com.lb - www.lifcolb.com - www.lifco.com.lb

CEMENT

CONSTRUCTION
CHEMICALS

READYMIX

LIGHTWEIGHT
SOLUTIONS

In addition to its existing divisions of Cement and Readymix, SIBLINE
launched in 2014 two new business entities in construction material:
Lightweight Construction Solutions and Construction Chemicals. The new
divisions offer a wide range of products that re-enforce construction projects
on the levels of quality, productivity and sustainability and bring an added
value to any type of construction project.
For more information T: +961 7 970097, +961 7 973111 / 222, F: +961 7 973444

تحقيق
اجراءات سريعة مطلوبة ..وإال العواقب وخيمة

اقتصاد لبنان  ..2019كيف ننقذه؟
بعد عام ثقيل على ال�صعيد االقت�صادي ،ها هو لبنان واقت�صاده
يخطوان نحو عام جديد مع �آمال كثرية مب�ستقبل اف�ضل قد تر�سيه
�سفينة حكومة جديدة تويل االولويات االقت�صادية االهتمام الالزم بعد
ان عانى االقت�صاد الأمرين خالل عام كان الفراغ احلكومي وتداعياته
املوجعة احلا�رض االبرز فيه.
لع ّل ال�س�ؤال الأبرز الذي يقفز �إىل الواجهة بقوة ،هو كم يحتاج لبنان
من الوقت ملداواة اقت�صاده من تبعات الفراغ املتكرّر ب�أ�شكاله كافة،
ف�أي حكومة ال متلك ع�صا �سحرية ملعاجلة ملفات تفاقمت عقدها على
مر ع�رشات ال�سنوات ،كما �أن �رصخات امل�س�ؤولني العالية التي �أطلقت
مع ت�أخر ت�شكيل احلكومة حمذرة من انهيار اقت�صادي تنذر اللبنانيني
�أنهم واقت�صادهم لي�سوا بخري.
من امل�ؤكد �أن اقت�صاد لبنان لن يتجاوز مرحلة اخلطر ب�سهولة� ،إذ �إن
كل الإجراءات القادرة على النهو�ض به مرهونة بالتوافق ال�سيا�سي
الذي �سينعك�س �إيجابي ًا على �أداء احلكومة والتعاون بني الوزراء .ف�أمام
احلكومة م�س�ؤوليات �ضخمة جتاه املجتمع الدويل وتنفيذ مقررات
م�ؤمتر �سيدر ،وجتاه ال�شعب اللبناين الذي بات يرزح حتت اثقالٍ كبرية
مع تراجع الن�شاط الإقت�صادي وتنامي الظواهر الإجتماعية وعدم قدرة
الدولة على ت�أمني عي�ش الئق له عرب ف�شلها يف معاجلة ملفات عدة
كالف�ساد والكهرباء والنفايات.
�أ�شارت كل امل���ؤ��شرات م�ؤخراً �إىل �أن
االقت�صاد اللبناين يعي�ش �أزمة حقيقية،
وال �سيما �أن معظم القطاعات الأ�سا�سية
التي يقوم عليها كال�سياحة والعقارات
ب�شدة ،يف ح�ين ال
وال�صناعة تعاين ّ
يزال يكتوي لبنان بتبعات الأزمات يف
املنطقة وال �سيما الأزمة ال�سورية التي
كانت لها ت�أثريات قا�سية عليه بفعل ما
كبدت
رافقها من �أزمة النازحني التي ّ
الإقت�صاد خ�سارة بع�رشات املليارات.
ي��رى اخلبري الإقت�صادي الربوفي�سور
جا�سم عجاقة ان «االقت�صاد اللبناين
يعي�ش ح��ال��ي�� ًا �ضمن م��رح��ل��ة رك��ود
ت�ضخمي� ،إذ ي�سجل ن�سبة منو �ضئيلة
جداً ال تتخطى الـ .»% 1ولفت عجاقة �إىل
�أن «هذه الن�سبة معر�ضة للت�آكل نتيجة
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ارتفاع ن�سب الت�ضخم والتي تقارب
يهدد بعودة االقت�صاد اللبناين
الـ ،% 7ما ّ
�إىل مرحلة الركود الكامل ،و�سقوطه �إىل
مرحلة االنكما�ش �إذا ما �سجلت ن�سب
الت�ضخم مزيداً من االرتفاع».

ما بين «سيدر» و االنهيار

عوامل كثرية �أو�صلت اقت�صاد «بالد
الأرز» اىل ح��ال��ه ه���ذه ،وي���أت��ي يف
التخبط ال�سيا�سي الذي �أدى �إىل
مقدمها
ّ
ح��ادة عليه نتيجة
�سلبية
انعكا�سات
ّ
ت���أث�يره املبا�رش على اال�ستحقاقات
الأ�سا�سية يف البالد �إ�ضافة �إىل توتري
العالقات مع ال��دول ال�شقيقة وال��ذي
دفع القطاعات االقت�صادية �إىل �أو�ضاع
�صعبة وال �سيما ق��ط��اع��ات ال��زراع��ة
16

وال�صناعة وال�سياحة.
و�إذ ر�أى عجاقة �أن «اال�ستثمارات
ق��ادرة على �إع��ادة اقت�صاد لبنان �إىل
ال�سري على ال�سكة ال�صحيحة»� ،أكد �أن
«انطالق عجلة العمل احلكومي والتمهيد
لتطبيق مقررات م�ؤمتر �سيدر ب�شقيها
اال�ستثماري واال�صالحي �رشط �أ�سا�سي
لتح�سن االقت�صاد».
ّ
وقال« :من دون ال�شق اال�ستثماري يف
م�ؤمتر «�سيدر» وال��ذي تبلغ قيمته 11
مليار دوالر ال ميكن للبنان اخلروج من
م�أزقه .كما �أن اخلطوات الإ�صالحية التي
تعهدت بها احلكومة يف امل�ؤمتر والتي
ي�أتي يف مقدمها تخفي�ض عجز املوازنة
وحماربة الف�ساد �ستحدث انعكا�سات
�إيجابية كبرية على االقت�صاد� ،إذ قد

إنطالق ع��ج��ل��ة ال��ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ي
والتمهيد لتطبيق مقررات مؤتمر «سيدر»
بشقيها االستثماري واإلصالحي شرط
لتحسن االقتصاد
أساسي ّ
أولى أول��وي��ات الحكومة الجديدة
المباشرة باإلستثمارات ،إذ إنها ستجعل
ال��ن��ش��اط االق���ت���ص���ادي أك��ب��ر وس��ت��رف��ع
مداخيل الدولة من الضرائب

ال خطر على اقتصاد لبنان إذ إنه في أسوأ سيناريواته
سيعاني من االنكماش ،كما ال خوف على الليرة .إال أن
مصدر الخطر األساسي يبقى في المالية العامة
ي�سجل ن�سب من��و عالية ت�ستطيع �أن
تغطي الدين العام �أو اال�ستحقاقات
املتعلقة به ب�شكل مقبول جداً».
وح��� ّذر م��ن �أن «التقاع�س ع��ن تنفيذ
م��ق��ررات م���ؤمت��ر �سيدر ينذر بعواقب
وخيمة ك��ون امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة بحال
يرثى لها .يف حني �أن م�ستوى العجز
والدين العام املرتفعان يجعالنا يف
حلقة مفرغة قد تو�صلنا �إىل و�ضع غري
حممود».

اإلستثمار ومكافحة الفساد أو ًال

وتعج �أجندة �أي حكومة جديدة بالكثري
من الأولويات الإقت�صادية والإجتماعية
والإمنائية ،فلبنان و�صل �إىل اخلطوط
احلمراء يف موا�ضيع �ش ّتى كالنفايات

والكهرباء وارت��ف��اع معدالت البطالة
والتهرب ال�رضيبي والف�ساد ،ما
والفقر
ّ
يطلق �صفارة �إنذار للبدء بور�شة نهو�ض
ك��ب�يرة تخل�ص ل��ب��ن��ان م��ن م�شاكله
املرتاكمة.
و�����ش����دد ع��ج��اق��ة ع��ل��ى �أن «�أوىل
ّ
�أول��وي��ات احلكومة اجلديدة املبا�رشة
بالإ�ستثمارات� ،إذ �إنها �ستجعل الن�شاط
االق��ت�����ص��ادي �أك�ب�ر و�سرتفع مداخيل
الدولة من ال�رضائب وبالتايل �سيتم
ت�أمني مداخيل من املاكينة االقت�صادية
تريح املالية العامة ب�شكل كبري».
واع��ت�بر �أن «حم��ارب��ة الف�ساد م�س�ألة
�أ�سا�سية مهمة� ،إذ �إنه يكلف الدولة 10
مليارات �سنوي ًا 5 ،منها ب�شكل مبا�رش
و 5مليارات �أخرى ب�شكل غري مبا�رش».
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و�أو���ض��ح �أن «الـ 5مليارات املبا�رشة
ميكن تغطيتها م��ن خ�لال مكافحة
التهرب ال�رضيبي الذي �سي�ؤمن مداخيل
ّ
تقارب الـ 4مليارات دوالر� ،إ�ضافة �إىل
معاجلة م�سائل �أخ���رى كاملعامالت
التي ت�سجل بغري قيمتها ال�صحيحة
مثل الأمالك البحرية والنهرية ،وتعزيز
م�صادر �أخ���رى ميكن للدولة ت�أمني
دخل عربها� .أما الـ 5مليارات الأخرى
الغري مبا�رشة فتتمثل بغياب الفر�ص
االق��ت�����ص��ادي��ة ،وال���ذي يتمثل بغياب
اال�ستثمارات والأن�شطة التي تتيح
للدولة اللبنانية جباية �رضائب �إ�ضافية
و�إدخالها �إىل خزينة الدولة».
ور�أى �أنه «من ال�رضوري على احلكومة
العمل على جلم الدين العام ،فلم يعد
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ممكن ًا للدولة اال�ستمرار يف حال ال�رصف
ه���ذه ،م��ا ي�ستدعي و���ض��ع ميزانيات
تق�شفية تلحظ تخفي�ض الإنفاق وخا�صة
يف ما يخ�ص البند الأول (التوظيف يف
القطاع العام) كونه ي�ستنزف ن�صف
دخل الدولة».
ويكت�سب حت��دي��ث ال��ق��وان�ين �أهمية
خا�صة �أي�ض ًا �ضمن �أولويات احلكومة،
فوفق ًا لعجاقة �إن ه��ذا التحديث من
�ش�أنه حتفيز اال�ستثمار ،وحماية اليد
العاملة اللبنانية من املزاحمة عرب منح
ال�رشكات حتفيزات لإعطاء الأولوية يف
التوظيف للبنانيني.
و�شدد عجاقة على حاجة احلكومة �إىل
ّ
تب ّني خطة اقت�صادية تكون مبنية على
حتفيز قطاعي ال�صناعة والتكنولوجيا
القادرين على بناء اقت�صاد متطور.

ب��ات من امل�ؤكد ان ازم��ة قرو�ض
اال�سكان �ست�شهد حال عام ،2019
اذ اعلن رئي�س جمعية امل�صارف
جوزيف طربية ان القرو�ض ال�سكنية
املدعومة �ست�ست�أنف ع��ام 2019
و�سيكون هناك املزيد من الرزم
املالية املحددة من م�رصف لبنان
مطلع العام املقبل ،و�سيكون ملف ال�سيا�سة الإ�سكانية امللف االول لدى احلكومة اجلديدة.
كما اعلن حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة بعد لقائه وزير املال يف حكومة ت�رصيف
الأعمال علي ح�سن خليل البحث يف رزمة جديدة من قرو�ض الإ�سكان يف  2019وقرو�ض
اخرى واالمر ال يتناق�ض مع العملية لتمويل الدولة من القطاع امل�رصيف بدعم من
م�رصف لبنان.

خطر المالية العامة!

العالقات اللبنانية الخليجية

وي�ستدعي تكاثر الظواهر االجتماعية
وت�سجيل معدالت الفقر والبطالة �أرقام ًا
قيا�سية� ،إلتفاتة خا�صة من احلكومة
�إىل ال�شق االجتماعي .و�أكد عجاقة يف
هذا الإطار �أن «امل�شكلة تكمن يف اخللل
يف توزيع الرثوات ،فانح�صار الأموال
يف يد قلة قليلة من ال�شعب اللبناين،
يفرمل �أي زيادة يف اال�ستهالك نتيجة
ارتفاع الن�شاط االقت�صادي وبالتايل
من ال�صعب �أن يكرب حجم االقت�صاد
وي��ط��اول ب��ت���أث�يرات��ه خمتلف ال�شعب
اللبناين».
و�أك��د �أن «االقت�صاد اللبناين مل يفقد
مقوماته للنهو�ض ،بل هو ق��ادر على
طبقت الإ�صالحات
ال�سري قدم ًا �إذا ما ّ
ونفذت اال�ستثمارات ،وهذا كله مرهون
بالتوافق ال�سيا�سي الذي ي�ؤدي غيابه
�إىل م�شاكل كبرية� ،إذ �سيبقى االقت�صاد
على حاله وت�ضيع فر�صة النهو�ض
املتاحة».
واعترب �أن «ال خطر على اقت�صاد لبنان
�إذ �إنه يف �أ�سو�أ �سيناريواته �سيعاين من
االنكما�ش ،كما �أنه ال خوف على اللرية.
�إال �أن م�صدر اخلطر الأ�سا�سي يبقى يف
املالية العامة التي و�صلت �إىل م�ستويات
متنع الدولة من القيام ب�أي �إجراءات ،ما
يحمل ر�سالة وا�ضحة �إىل ال�سيا�سيني
ب�رضورة حتمل م�س�ؤولياتهم».
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قروض االسكان

يعول الكثريون على انفراجات كثرية �ست�شهدها اجواء العالقات اللبنانية اخلليجية،
ّ
فالعام � 2018شهد زيارة لوفد من الهيئات االقت�صادية اىل دولة االمارات لبحث اطر
التعاون ،كما عقد خالل ال�شهر االخري من العام م�ؤمتر �شكل فر�صة بالغة الأهمية ملناق�شة
حماور التعاون خالل املرحلة املقبلة وا�ستك�شاف الفر�ص التجارية واال�ستثمارية وتعزيز
قنوات التوا�صل ،حيث جرى الت�شديد خالله على �رضورة بذل جهود م�ضاعفة لبناء
ي�سهل ويع ّزز فر�ص اال�ستثمار
مناخ �إيجابي للتعاون االقت�صادي وتبادل اخلربات ،مبا ّ
والأن�شطة التجارية املتبادلة بني البلدين وال �سيما على م�ستوى القطاع اخلا�ص.

مؤتمر سيدر

كرثت خالل عام  2018اال�سئلة عن م�صري م�ؤمتر «�سيدر» بعد ان نال ن�صيب ٍ
كاف
من التجاذبات ال�سيا�سية ،اذ ان القرو�ض والهبات م�رشوطة بقيام لبنان ب�إ�صالحات
ملحة ومطلوبة ،وهي حتتاج �إىل عقد جل�سات عاجلة للحكومة وجمل�س
اقت�صادية ّ
ال��ن��واب م��ن �أج��ل �إق��راره��ا وت�رشيعها ،و�إال ف���إن �أي ق��رو���ض �أو هبات ل��ن ت�أتي.
وي�ؤكد املطلعون ان اجراء اال�صالحات الالزمة مل�ؤمتر «�سيدر» �ستكون اوىل االولويات
احلكومة املقبلة ،ال �سيما ان امل�ؤمتر ا�صبح مبثابة خ�شبة اخلال�ص للإقت�صاد اللبناين
كونه �سي�ضخ ا�ستثمارات تقدر بـ 11مليار دوالر و�سيخلق مئات فر�ص العمل .ما يعني
ان التعاطي بجدية مع «م�ؤمتر �سيدر» لن يكون خياراً امام احلكومة بل �رضورة ق�صوى
ال ميكن التغا�ضي عنها.

استقرار الليرة

�ستبقى ال��ل�يرة اللبنانية ع��ام  2019ارزة ���ص��ام��دة يف وج��ه خمتلف االزم���ات.
وط��م���أن ح��اك��م م����صرف لبنان ري��ا���ض ���س�لام��ة ،يف اك�ثر م��ن منا�سبة ،اىل «ان
اللرية �ستبقى عملة م�ستقرة ،الن املعطيات الرقمية ت�ؤكد ذل��ك رغ��م كل ال�ضجة
وال�شائعات واحلمالت والتقارير ال�سلبية التي �أي�ض ًا واجهها لبنان منذ الـ.»2015
واكد �سالمة ان م�رصف لبنان كان قادرا خالل عام  2018على ال�سيطرة على الو�ضع ،لأنه
قام ا�ستباقيا بهند�سات وعمليات مالية عززت موجوداته بالعمالت الأجنبية وخففت من
ال�سيولة باللرية التي كانت متوفرة .فال�سيولة الإ�ضافية مل ت�ستطع ان تغري هذا التوازن».
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تحقيق

..2018
الصناعة ّ
تتنفس الصعداء

غرّد القطاع ال�صناعي عام  2018خارج الدائرة ال�سوداء التي عا�شها
االقت�صاد اللبناين ،فالقطاع وعلى الرغم من ا�ستمرار معاناته �شهد
حمطات �أ�سا�سية وعلى قدر عالٍ من الأهمية التي قد تنقله خالل
ال�سنوات املقبلة �إىل مكان �آخر.
فمع نهاية  ،2018يقف القطاع ال�صناعي اللبناين ويف يده ثالث
مكا�سب �أو نقاط �إيجابية تتمثل بو�صول كتلة نيابية �صناعية �إىل
الربملان من �ش�أنها ت�شكيل قوة فاعلة تخدم مطالبه� ،إعادة فتح معرب
ن�صيب الذي كبد القطاع خ�سائر كبرية نتيجة الرتاجع الكبري الذي
�شهدته ال�صادرات ال�صناعية خالل �سنوات �إقفال املعرب ،وخطوات
حمائية جريئة �صدرت عن جمل�س الوزراء حلماية بع�ض املنتجات
اللبنانية والتي من املفرت�ض �أن ت�شكل �أول غيث مل�رشوع متكامل
يحمي القطاع برمته.
�إذاً ،ي�ستقبل القطاع ال�صناعي عام
بذراعني مفتوحتني مل�ستقبل واعد و�آمال
كبرية لإ�ستثمار �إيجابيات العام املن�رصم
لعلها تعو�ض القطاع عن اخل�سائر الكبرية
تكبدها منذ �سنوات.
التي ّ

2019

كتلة نيابية صناعية

ان�ضم خالل عام � 2018إىل جمل�س النواب
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ثمانية �صناعيني نتيجة االنتخابات.
وهم نعمة افرام� ،شوقي الدكا�ش ،مي�شال
�ضاهر ،نزيه جنم ،هاغوب ترزيان ،نقوال
نحا�س ،روجيه عازار ،وف�ؤاد خمزومي.
وراه���ن القطاع ال�صناعي على كتلته
النيابية لتحمل مطالبه �إىل �ساحة
ال��ن��ج��م��ة م���ن �أج����ل ال��ن��ه��و���ض جم���ددا
بالقطاع ال�صناعي فوفق ًا لرئي�س جمعية
20

ال�صناعيني اللبنانيني فادي اجلميل« ،مع
فوز � 8صناعيني يف االنتخابات النيابية
�أ�ضحى للقطاع قوة فاعلة جديدة تخدم
مطالبه �إىل جانب الدعم الذي يلقاه على
ي��د ك��ل م��ن رئي�س اجلمهورية ورئي�سي
احلكومة وجمل�س النواب ووزراء ال�صناعة
واالقت�صاد والعمل واملالية».
وي�ؤكد اجلميل �أن «هذا العدد من النواب
ال�صناعيني داخ���ل ال��ن��دوة الربملانية
�سيعطي دفعا كبريا للق�ضية ال�صناعية
ال��ت��ي ه���ي ق�����ض��ي��ة وط��ن��ي��ة ب��ام��ت��ي��از،
وخ�صو�صا مع وجود القناعات الرا�سخة
ل��دى فخامة رئي�س اجلمهورية مي�شال
ع��ون ورئي�س جمل�س ال��ن��واب نبيه بري
ورئي�س احلكومة �سعد ال��دي��ن احلريري
وال���وزراء بدعم القطاعات الإنتاجية».
�أم���ا ع��ن �أب���رز مطالب ال�صناعيني من
النواب ال�صناعيني ،في�ؤكد اجلميل ا�ستمرار
التوا�صل مع ه�ؤالء النواب من �أجل �إعداد
خطة عمل م�شرتكة معهم تخدم القطاع،

وحمل العام الراحل بشرى سارة
إلى الصناعيين تم ّثلت بإعادة
فتح معبر نصيب الذي يعتبر
شريان ًا حيوي ًا للبنان خصوص ًا
لتصدير منتجاته بر ًا إلى الدول
العربية وال سيما الخليجية

و�أبرز هذه املطالب هي:
• معاجلة ملفات الإغراق وخ�صو�صا �أن
نحو  22ملفا قد �أعدت يف هذا ال�سياق ،ومن
املتوقع �أن حتال هذه امللفات �إىل املجل�س
النيابي لإقرارها.
• �إعطاء حق الت�رشيع للمجل�س الأعلى
للجمارك
• حتفيز الت�صدير عرب معاجلة �أكالف
النقل ومعاجلة �أكالف الطاقة املكثفة.

أزمة معبر نصيب تنجلي

وحمل ال��ع��ام ال��راح��ل ب�رشى ���س��ارة �إىل
ال�صناعيني مت ّثلت ب���إع��ادة فتح معرب
ن�صيب ال����ذي ي��ع��ت�بر ��شري��ان�� ًا ح��ي��وي�� ًا
للبنان خ�صو�ص ًا لت�صدير منتجاته براً
�إىل ال��دول العربية وال �سيما اخلليجية.
وك��ان الإغ�ل�اق الق�رسي للمعرب وال��ذي
ام��ت��د �إىل ن��ح��و ث�ل�اث ���س��ن��وات ق��د �أ��ضر
ك��ث�يرا بالقطاع ال�صناعي ،خ�صو�ص ًا
جلهة ال�تراج��ع��ات ال��درام��ات��ي��ك��ي��ة التي

���س��ج��ل��ت��ه��ا ال�������ص���ادرات ال�����ص��ن��اع��ي��ة.
و�أم���ل ال�صناعيون ان يعيد فتح معرب
ن�صيب الأمور �إىل ن�صابها يف ما يخ�ص
ان�سياب ال�سلع ال�صناعية وال��زراع��ي��ة
وتطوير حركة التبادل التجاري مع الدول
العربية ،ما ينعك�س �إيجاب ًا على حتريك
عجلة النمو ال�صناعي واالقت�صادي.
وت�شري الأرق��ام �إىل �أن جمموع ما ميكن
للبنان �أن ي�����ص��دره ع�بر معرب ن�صيب
َ
احلدودي ي�صل �إىل نحو  800مليون دوالر،
�أي ما يوازي  % 30من جممل ال�صادرات
اللبنانية ،حيث تنبع �أهمية املعرب من
ممراً لأكرث من � 550ألف طن من
كونه ي�ش ّكل ّ
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 الب�ضائع �إىل
مدة متاحة للمنتجني
مق�صدها ،وهي �أقل ّ
اللبنانيني للو�صول �إىل الأ�سواق اخلليجية
التي �ش ّكلت على مر ال�سنوات �أ�سواق ًا رئي�سية
ال�ستقطاب ال�صادرات.
وترتواح اليوم جممل ال�صادرات اللبنانية
ما بني � 380 - 375ألف طن �سنويا ،يف
ح�ين ك��ان لبنان ي�صدر نحو � 550أل��ف
طن �سنويا قبل �إقفال املعرب ،ما يعني �أن
امل�صدرين قد خ�رسوا حواىل � 170ألف طن
�سنويا للت�صدير من ج��راء �إقفال املعرب،
يف حني تقدر كلفة اخل�سائر ككل بحواىل
الـ 100مليون دوالر.

خطوات حكومية جريئة

و�شهد ال��ق��ط��اع ال�صناعي ع��ام 2018
خ��ط��وات جريئة ملجل�س ال���وزراء ال��ذي
وافق يف �شهر �أيار على حماية القطاعات
الإنتاجية اللبنانية ،وذل��ك بناء لكتاب
م��ن وزي���ر االق��ت�����ص��اد وال��ت��ج��ارة رائ��د

21

خوري ،حول امل�شاكل وال�صعوبات التي
تواجهها قطاعات �صناعية من مناف�سة
غري عادلة من املنتجات امل�ستوردة من
بلدان عدة �أبرزها تركيا .ومبا �أن لبنان
ال يرتبط مع تركيا باتفاقيات جتارية
حتظر اتخاذ �أي �إج���راءات منع �أو قيود
على اال�سترياد ،تقرر منع اال�سترياد من
تركيا لكل م��ن منتوجات الب�سكويت
والويفر ،مواد التنظيف ،والربغل ،وكذلك
الطلب �إىل اجلمارك الت�شدد يف مراقبة
�أ���ص��ن��اف معينة ،لناحية التهرب من
الر�سوم اجلمركية �أو تلك التي تنزلق على
بنود �أخرى معفاة ،مثل كرتون� ،صواين
البي�ض ،ورق التخديد ،وورق ن�صف
كيماوي التخديد ،وورق الت�ست اليرن ،كما
منع �إدخال وا�سترياد الألب�سة امل�ستعملة
لأ�سباب �صحية وبيئية .وتعليقا على
الإج��راء و�صف اجلميل ،القرار باخلطوة
اجلريئة لأن ال�صناعة كما قال ميكنها �أن
تفعل بقية القطاعات وت�ؤمن فر�ص العمل.
ّ
وو�ضع اجلميل هذه اخلطوة يف �إطار بداية
و�شدد
م�رشوع حماية ال�صناعة اللبنانيةّ .
على �أن كل منتج لبناين ،تتم حمايته ي�ساهم
يف توفري ع�رشات فر�ص العمل ،من عمال
م�صانع ومهند�سني و�إداري�ين وحمامني
وحما�سبني وعمال نقل وحمطات وقود
وت�أمني وم�صارف وغريها.
كما �أحالت وزارة ال�صناعة ،على الأمانة
العامة لرئا�سة جمل�س الوزراء ،اقرتاحها
بـ«�إن�شاء هيئة ا�ست�شارية للحوار الوطني
بني القطاعني العام واخلا�ص» ،مهمتها
حت�سني بيئة الأع���م���ال للم�ؤ�س�سات
ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة وزيادة
�إنتاجيتها و�صادراتها ،ورفع م�ستوى
منتجاتها وت�سويقها من خالل مفهوم
التخ�ص�صية والت�صنيع التكاملي داخل
متو�سطية»،
لبنان ويف املنطقة الأورو –
ّ
على �أن ي�صدر رئي�س جمل�س الوزراء قراراً
ت�شكيل الهيئة .وللإ�شارة� ،ستت�ش ّكل جلنة
توجيهية �ضمن الهيئة� ،أب��رز مهماتها
ّ
وتوجهاته بني
احل��وار
�سيا�سات
ر�سم
ّ
القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���ص ،متابعة
متطلبات احل��وار و�إ���ص��دار التو�صيات
الالزمة ،بناء عالقات تبادل معلومات
وعالقات جتارية مع الهيئات ال�صناعية
يف البلدان الأجنبية لتطوير الأ�سواق
وعالقات الإنتاج امل�شرتك.
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ل.م.راك للورق والكرتون �ش
Rak paper & Board s.a.l
C.R.: 13993
Authorized Signature : Nabil El Asmar, Shermine Iskandar,
Andre Al Kahi, Fady El Khoury

13993 :رقم ال�سجل التجاري
، اندره القاعي، �شرمني ا�سكندر، نبيل الأ�سمر:املفو�ض بالتوقيع
فادي خوري

الن�شاط

ACTIVITY

Cutting Up Paper & Board / تقطيع الورق والكرتون
ADDRESS

العنوان

Location: N: 33.861500 - E: 35.570666 :املــوقع

Mount Lebanon - Metn - Fanar - Alzaaitarieh
Tel: 961 3 697474 - 961 1 694444 - Fax: 961 1 692282
P.O.Box: 90 - 1680 Jdeidet El Metn
E-mail: rak@rak-paperboard.com

 حي الزعيرتية-  الفنار-  املنت- جبل لبنان
961 1 692282 : فاك�س- 961 1 694444 - 961 3 697474 :هاتف
 املنت90-1680 :ب.�ص
- Website: rak-paperboard.com

ع�ضو

MEMBERS

Chambre of Commerce & Industry In Beirut & Mount Lebanon
Syndicate of Owners of Paper & Packaging

غرفة التجارة وال�صناعة يف بريوت وجبل لبنان
نقابة �أ�صحاب ال�صناعات الورقية والتغليف يف لبنان

معلوم ـ ــات ع ـ ــن الإنت ـ ــاج

PRODUCTION INFORMATION

ال�صنف

البند اجلمركي

Newsprint In Rolls or Sheets / ورق صحف بشكل لفات أو صفائح

48٫01٫00٫00
48٫08٫10٫00
48٫10٫13٫10

ITEMS

Corrugated Paper & Paperboard / ورق كرتون مضلع
Paper of Kind Used For Writing Printing, Other Graphic / ورق وكرتون من النوع املستعمل للكتابة أو الطباعة

H.S Code

تحقيق

إعادة فتح معبر نصيب لم تنعش التصدير
 .. 2018الصادرات الصناعية تعاني

�شهدت ال�صادرات ال�صناعية هبوط ًا كبرياً يف ال�سنوات ال�ست الأخرية ،بلغ  2.5مليار دوالر ما ت�س ّبب ب�إقفال
مئات امل�صانع و�ضياع �آالف فر�ص العمل� .إذ تك�شف الأرقام �أن ال�صادرات تراجعت من  4.5مليار دوالر يف
العام � 2011أىل  2مليار دوالر يف � 2017أي خ�رس القطاع حواىل ن�صف ال�صادرات التي �أنتجها �صناعيوه ب�سبب
الأو�ضاع ال�سيا�سية يف املنطقة وغياب احلماية لل�صناعيني يف لبنان.
وعمل املعنيون ب�ش�ؤون القطاع ال�صناعي خالل ال�سنوات الأخرية ،على حتويل هموم القطاع �إىل ق�ضية
وطنية القت اهتمام امل�س�ؤولني ،حيث حمل العام  2018بع�ض الإجراءات احلمائية متا�شي ًا مع طروحات
جمعية ال�صناعيني املطالبة بتطبيق ر�ؤيا اقت�صادية� ،إ�ضافة �إىل اتخاذ �إجراءات �رسيعة عرب حتفيز االقت�صاد
ومنع الإغراق والتهريب واملناف�سة غري امل�رشوعة وم�ساعدة ال�صناعيني يف مو�ضوع النقل والطاقة املكثفة
وغريها ما ي�ؤدي �إىل تكبري حجم االقت�صاد.
وعلى الرغم من �إعادة فتح معرب ن�صيب،
مل ت�سجل ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية
ارتفاع ًا ملحوظ ًا� ،إذ بلغ جمموع قيمة
ال�����ص��ادرات خ�ل�ال الأ���ش��ه��ر الثمانية
الأوىل من العام  2018مليارا و676.5
مليون دوالر مقابل مليارا و654.6
مليون دوالر خ�لال الفرتة عينها من
ال��ع��ام  2017ومليارا و 712.6مليون
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد 171

دوالر خ�لال ال��ف�ترة عينها م��ن العام
� ،2016أي ب�إرتفاع ن�سبته  1.3يف املئة
مقارن ًة مع  2017وب�إنخفا�ض  2.1يف
املئة مقارن ًة مع العام  .2016ويرجع
املعنيون هذا الأمر �إىل ارتفاع تكاليف
النقل عرب املعرب ،والذي حرم ال�صناعيني
امل�صدرين من حتقيق انطالقة قوية نحو
الأ�سواق اخلارجية تعيد �إىل ال�صادرات
24

ال�صناعية ازدهارها.
بلغ حجم ال�����ص��ادرات ال�صناعية عام
 2,199 ،2018مليون دوالر .و�سجل �شهر
كانون الثاين � 2018أعلى قيمة �صادرات
بلغت  283,022مليون دوالر ،فيما �سجل
�شهر �أيلول �أدنى قيمة �صادرات وبلغت
 213,560مليون دوالر.
و�سلكت ال�صادرات ال�صناعية عام 2018

منحى انحدارياً� ،إذ وا�صلت تراجعها على
مر الف�صول الثالثة .وبلغت ال�صادرات
خالل الف�صل الأول  813,956مليون دوالر،
وتراجعت خالل الف�صل الثاين �إىل 724,681
مليون دوالر لتوا�صل تراجعها خالل
الف�صل الثالث �إىل  660,564مليون دوالر.

المنتجات المص ّدرة

امل�صدرة ع��ام 2018
وت��ع ّ��ددت املنتجات
ّ
�إىل خمتلف دول العامل ،وح ّلت منتجات
املجوهرات والل�ؤل�ؤ الطبيعي يف طليعة هذه
املنتجات �إذ بلغت قيمة ال�صادرات منها 505
ماليني دوالر و�ش ّكلت ما ن�سبته  % 23من
جممل قيمة ال�صادرات خالل العام .2018
و�أتت املنتجات الغذائية يف املرتبة الثانية
بعد �أن بلغت قيمة �صادراتها  294مليون
دوالر و�ش ّكلت ما ن�سبته  % 13من جممل حجم
�صادرات العام .وجاءت املنتجات املعدنية
يف املرتبة الثالثة ،وبلغت قيمة �صادراتها
 295مليون دوالر و�ش ّكلت ما ن�سبته �أي�ض ًا
 % 13من جممل حجم ال�صادرات .وح ّلت
يف املرتبتني الرابعة واخلام�سة كل من
منتجات ال�صناعات الكيماوية ومنتجات
الآالت وبلغت قيمة كل منهما  267و 226
مليون دوالر و�ش ّكلت م��ا ن�سبته % 12
و % 10من جممل حجم ال�صادرات ال�صناعية
على التوايل.

الدول المستوردة

وح ّلت دولة الإمارات العربية يف طليعة
الدول امل�ستوردة لل�صادرات ال�صناعية
اللبنانية وب��ل��غ��ت قيمة ال�����ص��ادرات
�إليها  320مليون دوالر ،و�ش ّكلت ما
ن�سبته  % 15م��ن جممل ال�����ص��ادرات
ال�صناعية .و�ضمت املنتجات امل�صدرة
منتجات من جموهرات ول�ؤل�ؤ طبيعي
( ،)% 62ومنتجات ال�صناعات الكيماوية
(� ،)% 12آالت و�أجهزة ( ،)% 5ومنتجات
ال�صناعات الغذائية (.)% 5
و�أتت �أفريقيا اجلنوبية يف املرتبة الثانية
جلهة الأ���س��واق امل�ستوردة لل�صادرات
ال�صناعية اللبنانية ،وب��ل��غ��ت قيمة
ال�صادرات اليها  165مليون دوالر ،و�ش ّكلت
ما ن�سبته  % 7من جممل ال�صادرات.
و���ص��در لبنان �إىل �أفريقيا اجلنوبية
ّ
ب�شكل �أ�سا�سي جموهرات ول�ؤل�ؤاً طبيعي ًا
( .)% 99وك��ت���أك��ي��د لأهمية الأ���س��واق

اهم الدول المستقبلة للصادرات الصاعية اللبنانية عام 2018
القيمة (مليون النسبة من مجمل
الدولة
الصادرات ()%
دوالر)
15
320
االمارات
7
165
افريقيا الجنوبية
7
152
السعودية
6
106
سويسرا
5
110
عراق
اهم المنتجات الصناعية المصدرة خالل العام 2018
القيمة (مليون دوالر) النسبة %
المنتجات
23
505
مجوهرات ولؤلؤ طبيعي
13
294
المنتجات الغذائية
13
295
المعادن العادية
12
267
صناعات كيماوية
10
226
آالت واجهزة

ح ّلت دولة اإلمارات العربية
في طليعة الدول المستوردة
للصادرات الصناعية اللبنانية عام
 ،2018وبلغت قيمة الصادرات
إليها  320مليون دوالر
اخلليجية لل�صادرات اللبنانية ،ح ّلت
ال�سعودية يف امل��رت��ب��ة الثالثة حيث
ا�ستقطبت منتجات �صناعية بقيمة
 152مليون دوالر� ،ش ّكلت م��ا ن�سبته
وتنوعت
 % 7من جممل حجم ال�صادراتّ .
امل�صدرة �إىل ال�سوق ال�سعودية،
املنتجات
ّ
و�ضمت منتجات ال�صناعات الغذائية
( ،)% 24منتجات ال�صناعات الكيماوية
( ،)% 16منتجات اململكة النباتية
( ،)% 12و�آالت و�أجهزة (.)% 11
وبلغ حجم ال�صادرات ال�صناعية �إىل
�سوي�رسا  106ماليني دوالر ،لت�أتي يف
املرتبة الرابعة بعد �أن �ش ّكلت ال�صادرات
�إليها ما ن�سبته  % 6من جممل حجم
و�صدر لبنان �إىل �سوي�رسا
ال�صادرات.
ّ
خ�ل�ال ال���ع���ام  ،2018م��ن��ت��ج��ات من
املجوهرات والل�ؤل�ؤ الطبيعي (،)% 96
ومنتجات ن�سيجية (.)% 2
25

الصادرات الصناعية خالل التسعة
اشهر االولى من عام 2018

الشهر

كانون الثاني
شباط
آذار
نيسان
آيار
حزيران
تموز
آب
ايلول
المجموع

القيمة ( مليون دوالر)

283,022
248,303
282,631
256,323
253,503
214,855
218,072
228,932
213,560
2,199,201

و�أتى العراق يف املرتبة اخلام�سة حيث
ا�ستقبل ���ص��ادرات بقيمة  110ماليني
دوالر� ،ش ّكلت ما ن�سبته  % 5من جممل
حجم ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية.
و���ص��در ل��ب��ن��ان �إىل ال�����س��وق العراقية
ّ
منتجات ال�صناعات الكيماوية (،)% 28
�آالالت و�أج��ه��زة ( ،)% 22م��واد خ�شبية
وليفية (.)% 14
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مقابلة
«الحديث عن امكانية انهيار االقتصاد محاوالت لإلصطياد في الماء العكر»

خوري :الخطة االقتصادية خارطة طريق
عابرة للوزارات والحكومات
ال يبدو وزير االقت�صاد والتجارة رائد خوري
قلق ًا من اي امكانية لإنهيار اقت�صادي قد
ي�شهده لبنان ،فوفق ًا له احلكومة ال تقف
مكتوفة االيدي امام الو�ضع املت�أزم ،ال بل
�سارت يف طريق طرح خطة تعالج داء
االقت�صاد اللبناين من جذوره.
كما ال يتخوف خوري من ان تنام اخلطة
يف االدراج ،كما اخلطط والدرا�سات
الكثرية التي �سبقتها ،فهو يعتربها خطة
عابرة للحكومات ووثيقة �ستحدد االجتاه
االقت�صادي الذي �ست�سلكه م�ؤ�س�سات البالد
خالل الفرتات القادمة.
وبدا الفت ًا ،حر�ص خوري خالل توليه حقيبته
الوزارية على �صون حقوق املواطنني
وحت�صيلها ،كما بذل جهوداً ملعاجلة مكامن
اخللل يف الدولة اللبنانية انطالق ًا من
وزارته .اال انه يدرك م�س�ؤوليته كوزير جتاه
لبنان ككل ،وي�ؤكد ان كل الفئات من قطاعني
عام وخا�ص و�رشكات وجتار وعمال �ضمن
اهتماماته ،ولذلك يف�صل عند حديثه عن
�سل�سلة الرتب والرواتب بني حقوق العاملني
وقدرة الدولة على االيفاء ب�إلتزاماتها.
ادرج وزير االقت�صاد والتجارة رائد خوري يف حديث مع
«ال�صناعة واالقت�صاد» اعالن البع�ض عن امكانية انهيار
االقت�صاد �ضمن املحاوالت للإ�صطياد يف املاء العكر .وا�شار
اىل ان «الكل يدرك ان الو�ضع االقت�صادي مرتدي وم�شاكله
تزداد والدين العام يرتاكم وكذلك االعباء وعجز املوازنة.
اال اننا ال نقف مكتويف االي��دي ونحاول ايقاف كل هذه
التداعيات حتى ال ن�صل اىل م�شكلة كبرية ،ولذلك اجنزنا
اخلطة االقت�صادية التي تعالج امل�شاكل االقت�صادية من
ِ
نكتف ببع�ض االجراءات الب�سيطة وامل�سكنة.
جذورها ،ومل
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واعترب ان «من ال يهمه م�صلحة البلد ي�ستفيد من الرتويج
لهذه االجواء التي تدفع نحو مزيد من اخلراب ،فاالقت�صاد
يبنى على الثقة ،وانخفا�ض من�سوب الثقة ي�ضعف االقت�صاد
ويدفعه نحو االنهيار».
و�شدد على ان «هذه احلمالت ال ت�ستهدف العهد ،بل لبنان
ّ
ككل .وهي ت�صب يف م�صلحة جهات لديها ميول �شيوعي
وغري را�ضية على النظام االقت�صادي اللبناين ،وحتاول ب�شتى
الطرق االيحاء ب�أنها على حق».
وقال« :نالحظ وجود ا�شخا�ص تعمل ب�شكل دائم على انتقاد
28

النظام االقت�صادي بهدف تغيريه .ومن املهم اال�شارة اىل اننا
ل�سنا را�ضني عن النظام االقت�صادي املوجود كونه غري منتج،
لكن ال نحاول هدمه واعادة بناءه ،بل نرممّ ه كونها الطريقة
الأ�سلم التي تتطلب اقل وقت ًا للمعاجلات».
وا�ضاف« :هناك جهات خارجية لها دور يف هذا املو�ضوع،
فاليوم هذا و�ضعنا ،وعلينا معرفة اي لوبي او جهة ت�شن هذا
الهجوم علينا .وعلى االعالم معرفة من �أين ي�أتي هذا الهجوم
على لبنان وعلى ثقة العامل به».

كافة امل�ؤ�س�سات والدوائر الر�سمية ،ا�ضافة اىل اعادة النظر
يف الرواتب» .و�شدد على انه «اذ �سارت الدولة اللبنانية على
هذا الطريق �ستحقق اجناز».

مصير خطة ماكينزي

ويف رد على �س�ؤال ،اكد خوري «ان تركه للوزارة ال يعني و�ضع
خطة ماكنزي يف االدراج ،فهذه خطة احلكومة اللبنانية
ولي�ست خطة وزير معني ،وهي خارطة طريق عابرة للوزارات
واحلكومات ،فكل حكومة وكل وزير �سيتوىل حقيبة لقطاعات
انجازات في الوزارة
منتجة من زراع��ة او �صناعة او ا�شغال او غريها� ،سيكون
ويف اطار حديثه عن عمله يف الوزارة ،اكد خوري «اجناز امور
عليه قراءة هذه اخلطة والعمل يف اطارها العام (لأي وزير
عديدة» ،و�شدد على ان « اقت�صاد البلد يبقى �ضمن �سيا�سة
احلرية يف العمل) لأنها ح��ددت توجه الدولة والقطاعات
الدولة ولي�س �سيا�سة الوزير ،ولهذا كان
التي �ستوليها االهتمام الالزم ،فهي خطة
اول ام��ر اقرتحته و�ضع خارطة طريق
عبارة عن اق�تراح من وزي��ر االقت�صاد
قد
والرواتب
الرتب
سلسلة
اقت�صادية بحيث يعمل ال��وزراء والنواب
تبناها احلكومة وجمل�س النواب».
يف االجتاه نف�سه».
واو�ضح ان «اخلالفات ال�سيا�سية التي حترم
تكون شعرة تكسر ضهر
وق��ال« :ما فعلناه هو اننا ر�سمنا ر�ؤية
ال�ش�ؤون االقت�صادية من االهتمام الالزم
اقت�صادية لتعتمدها الدولة .فمنذ عهد االقتصاد .فإعطاء حقوق
تتطلب و�ضع خطة طوارئ اقت�صادية ن�سري
ب�شارة اخلوري حتى اليوم مل يكن هناك
على ا�سا�سها بغ�ض النظر عن الظروف
موظفي القطاع العام
اي ت��وج��ه اق��ت�����ص��ادي وا���ض��ح للدولة
ال�سائدة على ال�صعيد احلكومي او غريه».
على
الدولة
وقدرة
شيء
اللبنانية ،وال توا�صل بني الوزراء .بر�أيي
ودعا اىل «�إيجاد طرق قانونية ود�ستورية
هذا هو اال�سا�س ،وانا قدمت خطة للحكومة القيام بواجباتها شيء آخر لإجن���از ه��ذه اخل��ط��ة» .وق���ال« :ال ادري
ووافقت على العمل بها» .وا�ضاف« :هناك
كيف ،لكن نحن بحاجة اىل رفع املو�ضوع
امور اخرى مهمة لها عالقة باملواطن.
االقت�صادي اىل املرتبة التي ي�ستحقها.
وا�ستطعنا فر�ض هيبة الدولة و�سلطتها
هناك عدو ا�سمه االنهيار يهجم علينا،
على االرا�ضي اللبنانية اىل حد كبري ،وذلك المطلوب ان تصبح الدولة ويجب اتخاذ اج��راءات ا�ستثنائية بغ�ض
النظر اذا كان يوجد حكومة ام ال».
بهدف ان ي�ستفيد املواطن وال ي�أكل حقه« .رشيقة» عبر االستغناء
وهذه االجن��ازات لي�ست للنا�س وال��وزارة،
ويف رد على �س�ؤال حول امكانية العودة عن
في
الموظفين
فائض
عن
بل هي متثل اول مدماك يف بناء دولة
�سل�سلة الرتب والرواتب ،اكد انه «لي�س من
كافة المؤسسات والدوائر ال�رضوري العودة عن اقرار �سل�سلة الرتب
لبنانية».
وتابع« :اجنزنا امور عديدة من رفع الر�سوم
والرواتب ،بل ميكن التخفيف من وط�أتها
اجلمركية حلماية بع�ض ال�صناعات �ضمن الرسمية ،اضافة الى اعادة عرب النظر يف النظام التقاعدي وتخفي�ض
االمكانات املتاحة كون جمل�س النواب
العطاءات املمنوحة .هذه االم��ور قادرة
النظر في الرواتب
مل ِ
يعط حق الت�رشيع اجلمركي للحكومة
على تخفي�ض من وط���أة زي��ادة ال�سل�سلة
ولوزير االقت�صاد كي ي�ستطيع اتخاذ هذه
على االقت�صاد».
وتطرق اىل مو�ضوع رفع احلد االدنى للأجور يف القطاع
االجراءات».
واعلن ان «وزارة االقت�صاد فر�ضت يف قطاع الت�أمني جتديد
اخلا�ص ،و�شدد على ان��ه «كوزير اقت�صاد يهمه م�صلحة
البولي�صة للم�ضمون الذي ا�صيب مبر�ض خبيث ،اذ كانت
البلد مين فيها من جتار و�صناعيني ومواطنني و�رشكات
تتهرب من هذا املو�ضوع اىل ان فر�ضت
�رشكات الت�أمني
وم�ستهلكني .فعندما يكون الو�ضع ح�سا�س والدولة ال متلك
ّ
الوزارة عليها هذا التوجه».
االموال الالزمة لدفع رواتب القطاع العام� ،سنكون جمربين
وا�شار اىل وجود موا�ضيع خمتلفة يبقى ابرزها «االهراء التابع
على اتخاذ تدابري لإنقاذ لبنان ،فالبلد اذ وقع �سيقع على
لوزارة االقت�صاد ،والذي مي ّثل منوذج ًا �صغري عن الدولة .اذ
القطاعني العام واخلا�ص ولن ي�ستثني احد .ال نريد ان ت�أتي
كان يخ�رس ما بني مليون ومليون ون�صف دوالر ،اال انه يربح
�شعرة وتك�رس �ضهر اجلمل ،ال�سل�سلة قد تكون هذه ال�شعرة
اليوم مليون دوالر بعد ان اعدنا النظر يف هيكليته االدارية،
التي قد تك�رس �ضهر االقت�صاد .يجب ان ال ننظر اىل ان الدولة
وعدد املوظفني املوجود».
ال تريد اعطاء حقوق موظفي القطاع العام على رغم انهم
و�شدد على ان «الدولة تعاين اليوم من اعباء متعددة ،واملطلوب
ي�ستحقون ،ف�أحقية هذا االمر �شيء وقدرة الدولة على القيام
ان ت�صبح ر�شيقة عرب اال�ستغناء عن فائ�ض املوظفني يف
بواجباتها مو�ضوع �آخر».
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مقابلة
«فرنسبنك» يواصل نموه وتعزيز أدائه المالي في العام 2019

القصار :لوقف الهدر والفساد
المستشري في مؤسسات الدولة

القطاع امل�رصيف هو �أحد الأعمدة الرئي�سية يف لبنان ،هكذا كان
�سابق ًا وهكذا �سيظل يف امل�ستقبل .فامل�صارف اللبنانية تلعب
�أدواراً متعددة حيوية بالن�سبة لالقت�صاد الوطني ،من حيث ت�سليف
القطاعات االقت�صادية وال�رشكات وامل�ؤ�س�سات والأفراد ،و�أي�ض ًا ت�سليف
القطاع العام .هذا ناهيك عن �أدوارها الأخرى املهمة �أي�ض ًا على �صعيد
ممار�سات امل�س�ؤولية االجتماعية ،ودعم املبادرات الثقافية والتعليمية
والإن�سانية واالجتماعية ،وم�ساندة مبادرات ريادة الأعمال ومتكني
املر�أة اقت�صادي ًا ،وغريها الكثري من الن�شاطات املماثلة.
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وفق ًا لرئي�س جمموعة فرن�سبنك عدنان
الق�صار «هذا الدور الوطني واالقت�صادي
الذي تقوم به م�صارف لبنان هو �أحد
�أ�رسار جناحها ،وهو يتكامل مع �أ�رسار
جن��اح �أخ��رى تتمثل يف ق��درة القطاع
امل�رصيف الكبرية على ال�صمود والت�أقلم
مع املتغريات ،وهذا ما �أثبته يف �أكرث
م��ن منا�سبة ،خ�لال ���س��ن��وات احل��رب
الأهلية ،وخالل الأزم��ات املالية التي
ع�صفت بالعامل ،وخالل حاالت التوتر
وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي
يف املنطقة ،حتى وخالل مراحل عدم
اال�ستقرار الداخلي يف لبنان».
وا�شار الق�صار يف حديث مع «ال�صناعة
واالقت�صاد» اىل «�أن القطاع امل�رصيف
اللبناين يتمتع ببيئة حا�ضنة م�ؤاتية
توفر له النمو والتطور ،وذلك على �صعيد
الفعالة ،والأطر
القوانني والت�رشيعات ّ
الرقابية والإ�رشافية القوية ،وال�سيا�سات
النقدية وامل�رصفية املنا�سبة ،وااللتزام
التام باملعايري امل�رصفية واملالية
الدولية ،والعالقات امل�رصفية املتينة
م��ع املحيط وال��ع��امل ،ون��ظ��ام ال�رسية
امل�رصفية».
واع��ت�بر ان «ه���ذه ال��ع��ن��ا��صر جميع ًا
�صمام الأمان للقطاع امل�رصيف
ت�ش ّكل ّ
اللبناين ،وهي ت� ّؤمن له النمو واال�ستقرار
واالزده����ار ولعب �أدوار متعددة يف
الداخل واخلارج جميعها ت�س ّلط ال�ضوء
عليه كقطاع رائد يف االقت�صاد اللبناين
و���ض��م��ن ال��ق��ط��اع امل����صريف العربي
والعاملي».

التباطؤ االقتصادي ابرز التحديات

التحديات
ولفت الق�صار اىل «�إن �أبرز
ّ
التي يواجهها القطاع امل�رصيف اللبناين
يف املرحلة الراهنة هي حالة التباط�ؤ
االق��ت�����ص��ادي ال��ت��ي تتمثل يف �ضعف

ن�شاط القطاعات االقت�صادية الرئي�سية
�سيما ال�سياحة
املحركة للنمو العام وال ّ
ّ
والبناء والعقارات وال�صناعة ،الأمر
الذي ينعك�س �سلب ًا على معدالت النمو
املن�شودة يف القطاع امل�رصيف .وحالة
التباط�ؤ هذه مردها �إىل توا�صل حالة
التجاذبات ال�سيا�سية الداخلية ،والتي
ي�صاحبها �إ�ستمرار حالة عدم اال�ستقرار
الأمني وال�سيا�سي واالقت�صادي يف عدد
من دول املنطقة العربية حيث لعدد من
امل�صارف اللبنانية تواجد يف �أ�سواقها
امل�رصفية .كذلك هناك النمو احلا�صل
يف العجز املايل والدين العام ،والذي
ي�ضغط على االقت�صاد اللبناين».
و�أم��ل �أن «يتم ت�شكيل حكومة جديدة
يف �أ�رسع وقت ممكن من �أجل �إ�ستثمار
نتائج م���ؤمت��ر �سيدر املتمثلة ب�صفة
رئي�سية يف دع��م دويل جديد وكبري
للبنان يزيد عن  11مليار دوالر ،والذي
ي��ع ّ��ول عليه م��ن �أج���ل �إط�ل�اق ور�شة
حتديث وتطوير البنية التحتية ،و�أي�ض ًا
�إ�صالحات �إقت�صادية ومالية وقطاعية
لتن�شيط احلركة االقت�صادية العامة يف
لبنان ،الأمر الذي �سيكون له مفاعيله
الإيجابية يف تعزيز الن�شاط امل�رصيف».

فرنسبنك ..اداء مالي قوي

وك�شف الق�صار ان «فرن�سبنك حافظ
خالل ال�سنوات املا�ضية ،وال يزال ،على
جيد ،وعلى ن�شاط
�أداء مايل قوي ،ومنو ّ
متو�سع ،بالرغم من الظروف ال�صعبة
مير بها لبنان ومتر بها املنطقة
التي ّ
العربية والتي ت�شهد بع�ض دولها حاالت
عدم ا�ستقرار �سيا�سي و�أمني واقت�صادي
حيث نتواجد فيها».
وقال�« :إن م�رصفنا يحافظ على م�ؤ�رشات
م��ال��ي��ة ون�����س��ب م��ال��ي��ة ق��وي��ة وعالية
وفق املعايري الدولية واللبنانية ،كما
مبوجهات هيئات الرقابة
ميتثل متام ًا
ّ
والإ�رشاف امل�رصفية املحلية والدولية،
وذل��ك على �أ�صعدة مكافحة تبيي�ض
الأموال ومتويل الإرهاب وكفاية ر�أ�س
املال وال�سيولة املالية و�إدارة املخاطر
امل�رصفية وغريها».
وا�ضاف« :ميتلك م�رصفنا و�ضع ًا عام ًا
قوي ًا ،يرتكز ب�شكل �أ�سا�سي على منوه
الفعال يف عدد
املتوا�صل ،وح�ضوره ّ

تمويل الشركات والمشاريع
ّ
يشكل أحد أهم مكونات
فرنسبنك ،وأحد
خطة عمل َ
األعمدة الرئيسية لنشاطه
العام ،ومحرّك ًا أساسي ًا لنموه
وتميّز أدائه المالي
من �أ�سواق املنطقة والعامل ،وامتالكه
جمموعة متنوعة من ال�رشكات التابعة
واملتفرعة العاملة يف لبنان وعدد من
الأ�سواق اخلارجية ،يف قطاعات خمتلفة
من �صريفة جتارية و�صريفة �إ�ستثمارية
وت����أج�ي�ر مت��وي��ل وت����أم�ي�ن م����صريف
وغريها ،هذا الأمر ي� ّؤمن مل�رصفنا بنية
قوية ومتنوعة على �صعيد الن�شاطات
والدخل ،بالإ�ضافة �إىل عالقاتنا القوية
مع كربى امل�ؤ�س�سات املالية وامل�رصفية
الدولية مثل البنك الأوروب���ي لإع��ادة
البناء والتنمية ( ،)EBRDوم�ؤ�س�سة
التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل
( ،)IFCوالبنك الأوروب���ي للإ�ستثمار
( )EIBوغريها».
ويف رد على ���س���ؤال ح��ول م���ؤ��شرات
«فرن�سبنك» املالية ،اعلن ان «فرن�سبنك
حقق من��واً يف م��وج��ودات��ه الإجمالية
مبعدل  6.1%بني عامي  2016و2017
لت�صل �إىل نحو  33,253مليار لرية
لبنانية �أي ما يعادل نحو  22مليار
دوالر يف نهاية كانون الأول .2017
ويتمتع مب�ستوى مرتفع للمالءة املالية
حيث بلغ  15.4%لعام  2017وهو �أعلى
من املعدالت املطلوبة لبناني ًا ودولي ًا.
ويبلغ حجم ت�سليفات م�رصفنا نحو
 9,776مليار لرية �أي نحو  6.5مليارات
دوالر كما يف نهاية عام  ،2017علم ًا
ب���أن �صايف ودائ��ع عمالئنا (من دون
�شهادات الإي���داع) بلغ �أك�ثر من 16.6
مليار دوالر للعام ذات��ه» .واو�ضح انه
«وك��م��ا يف نهاية ع��ام  ،2017ميتلك
«فرن�سبنك» �شبكة م�رصفية كبرية
حيث لديه  124فرع ًا يف داخل لبنان
و 17فرع ًا يف خارج لبنان ،ولديه 165
جهازاً لل�رصف الآيل يف لبنان».
وت��وق��ع يف ال��ع��ام  ،2019ان يوا�صل
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فرن�سبنك من��وه وتعزيز �أدائ���ه املايل
العام يف ظل اخلطط وبرامج العمل التي
و�ضعناها ملواكبة التو�سع االقت�صادي
امل��رت��ق��ب وخ�����ص��و���ص�� ًا يف ح���ال مت
اال�ستفادة من نتائج م�ؤمتر �سيدر الذي
�ضخ جرعة قوية من التمويل
ي�ؤمل معه ّ
مل�رشوعات البنية التحتية والقطاعات
الأ�سا�سية» .واكد ان «فرن�سبنك يتو�سع
يف ن�����ش��اط��ه ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د خ��دم��ات��ه
ومنتجاته يف قطاعات �صريفة التجزئة
وال�����ص�يرف��ة اال�ستثمارية وال��ت���أم�ين
امل�رصيف والت�أجري التمويلي ومتويل
ال�رشكات وامل�رشوعات وغريها».

مشروعات استثمارية كبرى

ويف رد على �س�ؤال حول ابرز م�شاريع
«ف��رن�����س��ب��ن��ك» امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ،ك�شف
الق�صار اىل ان��ه «بعد نتائج م�ؤمتر
�سيدر الإيجابية� ،سيجري «فرن�سبنك»
اال�ستعدادات الالزمة من �أجل امل�شاركة
يف امل����شروع��ات اال�ستثمارية التي
�ستطلق يف قطاعات البنية التحتية
والطاقة والنقل واالت�صاالت والنفط
والغاز وغريها» .واو�ضح ان «فرت�سبنك
ي�����ض��م ف��ري��ق ع��م��ل مي��ت��ل��ك امل��ع��رف��ة
واخل�ب�رات ال�لازم��ة لت�أمني م�شاركة
فعالة للم�رصف يف تلك امل�رشوعات
ّ
اال�ستثمارية الكربى».
كما اع��ل��ن ان «فرن�سبنك �سيوا�صل
برنامج عمله على �صعيد م�رشوعات
الطاقة امل�ستدامة والتي تت�ضمن زيادة
كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة و�إدارة
امل��ي��اه وامل��ي��اه املبتذلة والنفايات
ال�صلبة وال�صناعات اخل�رضاء وغريها.
و���س��ي��وا���ص��ل ت��رك��ي��زه ع��ل��ى مت��وي��ل
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة التي
تعمل يف ميادين �إقت�صادية متنوعة،
وعلى توفري حزمة متكاملة ومتنوعة
من اخل��دم��ات واملنتجات امل�رصفية
واملالية اجلديدة التي تخدم عمالئنا
من �أفراد و�رشكات وم�ؤ�س�سات».
و���ش��دد ع��ل��ى ان «مت��وي��ل ال����شرك��ات
وامل�شاريع ي�ش ّكل �أح��د �أه��م مكونات
فرن�سبنك ،و�أحد الأعمدة
خطة عملنا يف
َ
الرئي�سية لن�شاطه ال��ع��ام ،وحم ّ��رك�� ًا
ومتيز �أدائ��ه امل��ايل».
�أ�سا�سي ًا لنموه
ّ
يركز على توفري
ولفت اىل �إن «فرن�سبنك ّ
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مقابلة
حزمة وا�سعة ومتنوعة من اخلدمات
واملنتجات ذات ال�صلة بقطاع �صريفة
ال�رشكات ( )Corporate Bankingوالتي
حتظى ال��ي��وم بطلب كبري ومتنامي
�سيما
مثل م�شاريع البنى التحتية ،وال ّ
يف قطاع الكهرباء والطاقة والطاقة
امل��ت��ج��ددة وال��ن��ف��ط وال��غ��از والبيئة
والنفايات ال�صلبة وامل��ي��اه ،و�أي�ض ًا
متويل التجارة».
فرن�سبنك بالتعاون مع
وق��ال�« :أطلق
َ
م�رصفنا التابع Fransa Invest Bank
م��ب��ادرة ه��ي الأوىل م��ن نوعها على
�صعيد لبنان واملنطقة العربية ،من
حيث �إ�صدار «�سندات خ�رضاء» (Green
 )Bondsم��ن �أج����ل حت��ف��ي��ز وت��ط��وي��ر
«االقت�صاد الأخ�رض» يف لبنان .لقد مت
�إ�صدار �أول �رشيحة من الإ�صدار العام
بقيمة  60مليون دوالر و�سوف يليها
�رشائح �أخ��رى من �ضمن برنامج عام
بقيمة �إجمالية تبلغ  150مليون دوالر.
كما و ّقع م�رصفنا عدة �إتفاقيات تعاون
م��ع ج��ه��ات حملية ودول��ي��ة م��ن �أج��ل
متويل قطاعات حيوية مثل التعليم،
والبلديات ،وال�صحة ،والتكنولوجيا،
والبنية التحتية لقطاع الكهرباء،
والزراعة ،والعقارات والبناء ،والبيئة
امل�ستدامة ،والطاقة امل�ستدامة».
فرن�سبنك على التعاون
وا�ضاف« :يعمل
َ
مع م�ؤ�س�سات و�رشكات حملية يف لبنان
واملنطقة من �أج��ل دع��م قطاع النفط
والغاز وامل�شاريع التي �ستطرح له يف
فرن�سبنك جاهز
املرحلة املقبلة .كما �أن َ
من �أجل امل�شاركة يف م�شاريع حتديث
وع�رصنة البنى التحتية التي �سيتم
متويلها من �أموال م�ؤمتر �سيدر».

مبادرات وإنجازات س ّباقة

ويف اط��ار حديثه عن �أب��رز املبادرات
ال�سباقة ال��ت��ي ن ّفذها
والإجن�����ازات
ّ
«فرن�سبنك» خالل العام  ،2018ك�شف
«فرن�سبنك �أطلق بالتعاون
الق�صار ان
َ
م��ع م�رصفه التابع Fransa Invest
 Bankمبادرة هي الأوىل من نوعها
على �صعيد لبنان واملنطقة العربية،
من حيث �إ���ص��داره «�سندات خ�رضاء»
( )Green Bondsوذلك من �أجل حتفيز
وت��ط��وي��ر «االق��ت�����ص��اد الأخ�����ض�ر» يف
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ودعا الحكومة إلى التركيز
على أزمة النازحين السوريين
وتأثيرها السلبي المتفاقم
على االقتصاد الوطني والبنى
التحتية والوضع األمني وحتى
الوضع االجتماعي
لبنان .وقد مت �إ�صدار �أول �رشيحة من
الإ�صدار العام بقيمة  60مليون دوالر
و�ستليها �رشائح �أخرى �ضمن برنامج
عام بقيمة �إجمالية تبلغ  150مليون
دوالر» .وا�شار اىل ان «فرن�سبنك و ّقع
�أي�ض ًا �إتفاقيات تعاون عديدة مع جهات
حملية ودولية من �أجل متويل قطاعات
حيوية كالتعليم ،والبلديات ،وال�صحة،
والتكنولوجيا ،والبنية التحتية لقطاع
الكهرباء ،والزراعة والعقارات ،والبناء،
والبيئة امل�ستدامة ،والطاقة امل�ستدامة».
واعلن ان��ه «م��ن اجل��وائ��ز والنجاحات
والإجنازات املهمة التي حققها فرن�سبنك
خالل العام  2018كان �إختياره �آخرها
ع�ضواً م� ّؤ�س�س ًا يف «رابطة امل�صارف
ال�صينية – العربية» التي �أعلن عن
ت�أ�سي�سها الرئي�س ال�صيني Xi Jinping
خ�ل�ال اجلل�سة االف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ل��دورة
الثامنة لالجتماع ال���وزاري ملنتدى
التعاون ال�صيني – العربي الذي �أقيم
يف العا�صمة ال�صينية ب ّكني بتاريخ 10
متوز املن�رصم ،وهي حتت قيادة «بنك
التنمية ال�صيني»  CDBال��ذي ُيعترب
�أك�بر م�رصف �إمنائي يف العامل .وقد
مت �إختيار البنوك الأع�ضاء يف الرابطة
املتميز وت�أثريها
بناء على �أدائ��ه��ا
ّ
الفاعل وجهوزيتها يف الأ�سواق املالية.
وفرن�سبنك ه��و امل�ؤ�س�سة امل�رصفية
َ
اللبنانية الوحيدة التي مت �إختيارها يف
هذه الرابطة».

ملفات وشؤون اقتصادية
ذات أولوية

واك���د ال��ق�����ص��ار «���ض��رورة �سعي اي
وجدي لوقف الهدر
حكومة ب�شكل جاد ّ
وال��ف�����س��اد امل�ست�رشي يف م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة وخ�صو�ص ًا م�ؤ�س�سة كهرباء
32

لبنان ،وحت�سني جباية �أموال الدولة من
القطاعات وامل�ؤ�س�سات والأفراد ،و�ضبط
الإن��ف��اق غ�ير ال����ضروري يف جم��االت
عديدة ،كمدخل لتحقيق الإ�صالح املايل
املن�شود».
و�شدد على «��ضرورة �إق��رار املرا�سيم
التطبيقية لقانون ال�رشاكة بني القطاعني
ال��ع��ام واخل��ا���ص ب���أ��سرع وق��ت ممكن
لإط�لاق عملية تنمية وتطوير البنى
التحتية يف لبنان ال�رضورية لتحفيز
وزيادة معدالت النمو االقت�صادي».
ولفت اىل «اهمية �سعي احلكومة �إىل
خف�ض حجم القطاع العام� ،أي تخفي�ض
حجمه يف االقت�صاد اللبناين ،وذلك
عن طريق وق��ف التوظيف الع�شوائي
يف امل�ؤ�س�سات العامة ب�صفة �أ�سا�سية،
وزيادة �إنتاجية هذا القطاع عن طريق
مكافحة البطالة املقنعة املوجودة فيها
ب�شكل خا�ص».
و���ش��دد على «�أهمية التعامل بجدية
وم�س�ؤولية كاملتني مع امللف النفطي،
وات���خ���اذ الإج�������راءات امل�ؤ�س�ساتية
والقانونية والعملية املنا�سبة لإطالق
هذا امللف على النحو الذي يكفل حتقيق
م�صلحة لبنان».
ودع��ا احلكومة �إىل الرتكيز على �أزمة
النازحني ال�سوريني وت�أثريها ال�سلبي
املتفاقم على االقت�صاد الوطني والبنى
التحتية والو�ضع الأمني وحتى الو�ضع
االجتماعي علم ًا ب���أن معدل البطالة
احلايل يقارب �أو يزيد عن .20%
واعترب «�إن للبنان م�صالح اقت�صادية
واجتماعية �إ�سرتاتيجية مع حميطه
العربي ،من هنا �أهمية احلفاظ على
ع�لاق��ة ط��ي��ب��ة م���ع الأ����ش���ق���اء ال��ع��رب
واحل��ر���ص على ت��واج��ده��م يف لبنان
لأغرا�ض �إقت�صادية متنوعة لأنهم خري
داع��م لالقت�صاد اللبناين وازده���اره.
�إذ �إن ج��زءاً مهم ًا من �صادرات لبنان
تذهب نحو الأ�سواق العربية ،وللأ�شقاء
العرب �إ�ستثمارات مهمة يف لبنان يف
قطاعات عدة ،وهم م�ساهمون �أ�سا�سيون
يف نه�ضة ال�سياحة يف بلدنا مع ما لذلك
من �إنعكا�سات �إيجابية على القطاعات
�سيما ال�صناعة والزراعة
املنتجة وال ّ
دون �أن نغفل قطاعات �إخ���رى مثل
العقارات وامل�صارف».

مقابلة
ش ّجع المسؤولين على المضي في سياسة االنفتاح على المنتشرين

ّ
صراف :مستعدون للمشاركة
مع الحكومة في إعادة بناء االقتصاد

�أن�ش�أ �إحتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة
يف لبنان �شبكة عاملية من رجال الأعمال
اللبنانيني يف لبنان وبالد االغرتاب حتت
ا�سم «�إحتاد امل�ستثمرين اللبنانيني» بهدف
تعزيز اال�ستثمار يف لبنان برئا�سة جاك حنا
ال�رصاف بال�رشاكة مع رئي�س احتاد الغرف
التجارية اللبنانية حممد �شقري.
وفق ًا ل�رصاف �سيكون «احتاد امل�ستثمرين
اللبنانيني» �شبكة عاملية للم�ستثمرين
اللبنانيني واملتح ّدرين من �أ�صل لبناين
حيث �سيتم العمل بهدوء من دون بطء على
ت�أ�سي�س �صناديق ا�ستثمارية م�شرتكة بني
املقيمني واملنت�رشين» .ولفت �رصاف �إىل
�أن «هذه ال�صناديق �ستكون قادرة على
اال�ستثمار �سواء يف م�شاريع م�شرتكة مع
القطاع العام �أو حتى يف م�شاريع حم�صورة
بالقطاع اخلا�ص» .كالم �رصاف �أتى يف
ن�صه:
حديث مع «ال�صناعة واالقت�صاد» ،هذا ّ
�شدد رئي�س احتاد امل�ستثمرين اللبنانيني
ّ
جاك �رصاف على �أن «االحتاد يهدف �إىل
التخفيف م��ن ح��دة اخل�لاف��ات و�إي��ج��اد
حلول م�شرتكة حتى نتمكن من العمل
�سويا ً مع �أجل تطوير ومنو اقت�صادنا
يف لبنان ،معترباً �أن «جمتمع الأعمال
واحلكومة ال يتفقان عامة ً عندما يتعلق
املو�ضوع ببع�ض ال�سيا�سات والقوانني.
وهذا �أمر طبيعي كون القطاعان العام
واخل��ا���ص يتطلعان �إىل م�صاحلهما
اخلا�صة».
و�إذ �أ���ش��ار �إىل �أن «احلكومة اللبنانية
�أبدت اهتماما كبريا بجذب امل�ستثمرين
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اللبنانيني املقيمني يف لبنان و اخلارج»،
�أعلن �أن «االحتاد م�ستعد للم�شاركة مع
احلكومة يف �إعادة بناء اقت�صاد لبنان».
و���ش��دد على ��ضرورة توفري بيئة �آمنة
ّ
يف لبنان لتعزيز �إمكانات اللبنانيني
املقيمني يف اخلارج لال�ستثمار فيه وال
�سيما �أنهم يتمتعون مب�ستوى عالٍ من
احلوكمة وال�شفافية حيث يتم اح�ترام
القوانني التي حتمي ا�ستثماراتهم.

ثروة حقيقية

ويف رد على ���س���ؤال� ،أك���د ��ص�راف �أن
«اللبنانيني املنت�رشين يف العامل هم
34

ثروة حقيقية» .وقال�« :صحيح �أن الهجرة
التي بد�أت مع نهاية القرن 19
وا�شتدت
ّ
يف �أواخر الع�رص العثماين وفرتة احلرب
العاملية الأوىل كانت م�ؤملة لأن الأجيال
الأوىل عانت كثريا ً يف الغربة .لكن ه�ؤالء
��رواد �أ�س�سوا المرباطورية ب�رشية على
ال ّ
متتد من ال�رشق املتو�سط �إىل
ا�سم لبنان ّ
املحيطني الأطل�سي والهادىء ،فت�شمل
�أوروبا و�أفريقيا و�أمريكا وحديث ًا جزءاً
من ال�رشق الأو�سط واخلليج العربي».
و�أ�ضاف« :ه�ؤالء اللبنانيون املنت�رشون
ومتنوعة فكري ًا وعلميا
هم طاقة كبرية
ّ
ومالي ًا .رمبا مل تحُ �سن الدولة التعاطي

معهم كما يجب لكننا ن�شهد منذ �سنوات
وعي ًا لدى امل�س�ؤولني يف االنفتاح على
االنت�شار ومنحه احل��ق��وق التي ت�ؤكد
وت�شجعه على التوا�صل مع
لبنانيته
ّ
حق ا�ستعادة
الوطن الأم .و�أذكر بالتحديد ّ
وحق امل�شاركة يف االنتخابات
اجلن�سية ّ
النيابية تر�شيح ًا واقرتاع ًا».
وتابع�« :إنني كلبناين �أو ًال وكم�ستثمر
ثاني ًا �أ�شجع امل�س�ؤولني على امل�ضي يف
�سيا�سة االنفتاح على املنت�رشين وو�ضع
اخلطط و�إق��رار القوانني ومنح احلوافز
اجلاذبة لهم».

جذب المنتشرين لالستثمار
في لبنان

ويف �إط����ار ح��دي��ث��ه ع��ن كيفية ج��ذب
املنت�رشين للإ�ستثمار يف لبنان� ،أكد
�رصاف «�أن التوا�صل مع االنت�شار قائم
ومن الإن�صاف �أن ن�شري �إىل م�ؤمترات
الطاقة االغرتابية التي يرعاها الرئي�س
نبيه ب���ري يف دول �أف��ري��ق��ي��ا �أو تلك
التي انبثقت مببادرة من معايل وزير
اخلارجية جربان با�سيل».
و�أو�ضح �أن «هذه امل�ؤمترات التي ت�ش ّكل
�إط����اراً مم��ت��ازاً للتوا�صل حت��ت��اج �إىل
مبادرات �أكرث تخ�ص�صية لي�ستفيد منها
لبنان .فبالطبع ال ميكن جذب امل�ستثمر
لبناني ًا كان �أو �أجنبي ًا من دون ا�ستقرار
فعال.
�أمني وت��ط ّ��ور ت�رشيعي وق�ضاء ّ
ولكن حتى لو حت ّققت ال�رشوط البديهية
ف����إن امل�ستثمرين بحاجة �إىل �إط��ار
يجذبهم �إىل لبنان» .وق��ال« :م��ن هنا
انطلقت فكرة �إن�شاء احتاد امل�ستثمرين
اللبنانيني والف�ضل فيها ي��ع��ود �إىل
نقا�شات ب��د�أت مع رئي�س غرفة بريوت
وتعددت
حممد �شقري
وتطورت النقا�شات ّ
ّ
االق�تراح��ات م��ن �إن�����ش��اء �شبكة رج��ال
و�سيدات الأعمال اللبنانيني يف العامل
و�صو ًال �إىل ا�ستقرارها على فكرة احتاد
امل�ستثمرين اللبنانيني� .أم��ا اخللفية
فهي �أنه بالإ�ضافة �إىل م�ؤمترات الطاقة
االغ�تراب��ي��ة وم��ع �إق���رار جمل�س النواب
ق��ان��ون ال�رشاكة ب�ين القطاعني العام
واخلا�ص وخ�صو�ص ًا بعد م�ؤمتر �سيدر
 1كان ال بد من البحث عن م�ستثمرين
لبنانيني مقيمني �أو مهاجرين للدخول
يف ور�شة �إعادة الإعمار املنتظرة».

واعترب «�أن امل�شاريع التي يحتاجها
لبنان وال �سيما يف جمال البنى التحتية ال
ميكن النهو�ض بها �إال من خالل ال�رشاكة
ب�ين القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���ص .ويف
هذا املجال ت�شكل الطاقة اال�ستثمارية
للمنت�رشين اللبنانيني م�صدراً هام ًا
لتحقيق امل�شاريع .ومن هنا ت�أتي �أهمية
والدة احتاد امل�ستثمرين اللبنانيني».

االتحاد ..شبكة عالمية
للمستثمرين

وتناول �رصاف اخلطوات والفرتة التي
�سبقت والدة االحتاد ،وك�شف «�أن الأ�شهر
غنية
ال�ستة الأوىل من عام  2018كانت ّ
بالنقا�ش الب ّناء حتى متت والدة االحتاد
�رشفه
ال��ذي ب��د�أ االنت�ساب �إليه وال��ذي ّ
رئي�س احتاد غرف التجارة وال�صناعة
والزراعة يف لبنان جممد �شقري ب�أن يتوىل
رئا�سته يف هذه املرحلة الت�أ�سي�سية».
وق����ال« :ه���ذا االحت����اد ن��ري��ده بالفعل
�شبكة عاملية للم�ستثمرين اللبنانيني
واملتحدرين من �أ�صل لبناين و�سنعمل
ّ
ب��ه��دوء م��ن دون ب���طء ع��ل��ى ت�أ�سي�س
���ص��ن��ادي��ق ا�ستثمارية م�شرتكة بني
املقيمني واملنت�رشين .هذه ال�صناديق
�ستكون قادرة على اال�ستثمار �سواء يف
م�شاريع م�شرتكة مع القطاع العام �أو
حتى يف م�شاريع حم�صورة بالقطاع
اخلا�ص .الأولوية طبع ًا هي للبنان �أي
�أن تتح ّقق امل�شاريع يف لبنان وت�ساهم
يف حتريك االقت�صاد وفتح فر�ص العمل
للبنانيني».
و�أ���ض��اف« :ن��ح��ن الآن ن�ضع الآل��ي��ات
ال�لازم��ة لبناء قاعدة معلومات حول
فر�ص اال�ستثمار يف لبنان �سواء منها
ذات ال��ط��اب��ع ال��ع��ام �أم تلك املت�صلة
بالقطاع اخلا�ص.
لقد اتخذ احتاد امل�ستثمرين مقراً له يف
مقر احت��اد غ��رف التجارة وال�صناعة
وال��زراع��ة يف لبنان .وهو �سينطلق من
ب�ي�روت �إىل ال��ع��امل حيث ميكن وفق ًا
للحاجة وللطلب �أن ي�ؤ�س�س فروع ًا له يف
بلدان االنت�شار� .أما االنت�ساب �إىل احتاد
امل�ستثمرين اللبنانيني فهو حم�صور
ملدة �سنة قابلة للتجديد».
بالأ�شخا�ص ّ
وتابع« :حر�ص ًا على ال�شفافية والعمل
ن�ص نظام االحت��اد على
امل�ؤ�س�ساتي ّ
35

وجود ثالثة �أجهزة هي اجلمعية العمومية
وجمل�س الإدارة وهيئة املكتب �إ�ضافة
�إىل عدد من اللجان املعاونة .وحيث �إن
متتد �إىل 4
واليتي يف املرحلة الت�أ�سي�سية ّ
�سنوات ف�إنني �س�أعمل على تثبيت دعائم
هذه امل�ؤ�س�سة احلديثة الوالدة ونقلها �إىل
الأجيال الآتية من بعدنا».
�سيطلعون على
و�إذ �أعلن �أن «اللبنانيني ّ
�أه��داف االحت��اد وطريقة عمله» ،ك�شف
ع��ن «ال��ق��ي��ام ب��ج��والت على القيادات
مقدمتها فخامة رئي�س
ال�سيا�سية ويف ّ
البالد ورئي�س جمل�س النواب ورئي�س
احلكومة .ونحن م�صممون على �أن نكون
بالفعل طاقة �إيجابية للإقت�صاد الوطني
نحول الهجرة القدمية من رمز للقهر
و�أن ّ
وال��ه��رب م��ن احل���رب واجل���وع �إىل رمز
للت�ضامن بني اللبنانيني وللقوة الوطنية
ولع�رص م��ن االزده����ار وف��ر���ص العمل
والإنتاج».
واعترب �أنه «من امل� ّؤكد �أن للدولة اللبنانية
م�صلحة كبرية يف ج��ذب امل�ستثمرين
املغرتبني ونحن نريد �أن ن�ساعدها يف
ذلك و�أن ننجح يف جتاوز االنق�سامات
التنوع الدميقراطي
ال�سيا�سية ويف حتويل ّ
يف الآراء �إىل م�صدر ق��وة حتت عنوان
وطني كبري هو النهو�ض باالقت�صاد
الوطني وحتقيق الإمن���اء امل��ت��وازن يف
جميع املناطق والقطاعات».
وق���ال« :ع��ن��دم��ا ننجح يف �أن ي�شرتك
امل�ستثمرون املغرتبون يف متويل بناء
�شبكات الطرقات واملطارات واملرافىء
وح ّل �أزمات الكهرباء والنفايات وتلوث
الأن��ه��ار وال�شاطىء .عندما ننجح يف
نقرب
هذا وغريه نكون قد جنحنا يف �أن ّ
املغرتبني من وطنهم الأم بالفعل ولي�س
بال�شعارات».
و�شدد على �أن «املهم هو �أن تدرك الدولة
ّ
�أن املغرتب ي�أتي من ثقافة خمتلفة وال
�سيما الآتي من �أمريكا و�أوروب��ا� .إنها
��ق والقانون وحماية
ثقافة دول��ة احل ّ
التعدي� .إنه التحديد
اال�ستثمار ومنع
ّ
امل��ط��روح ع��ل��ى احل��ك��وم��ة والإدارة
والق�ضاء قبل �أن ي��ك��ون م��ط��روح��ا
ً
علينا كم�ستثمرين حمليني .و�س�أكون
وا�ضحا يف مقاربتي لهذا املو�ضوع
ً
مع امل�س�ؤولني جميعا و�آمل �أن نلقى
ً
�آذانا �صاغبة».
ً
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مقابلة
 2018عام ًا صعب ًا على القطاع المصرفي واالقتصاد اللبناني

أزهري :المصارف واجهت التح ّديات بنجاح وكفاءة
مل يكن عام  2018عام ًا �سه َال على القطاع
امل�رصيف ب�شكل خا�ص واالقت�صاد اللبناين ب�شكل
عام .فالغيوم الداكنة ل ّبدت �سماء هذا العام ال
�سيما مع تع ّذر ت�شكيل احلكومة بعد االنتخابات
النيابية ،تلك احلكومة التي كان يع ّول عليها
الكثري من اجل تنفيذ خطة �إقت�صادية حت ّدث
الإقت�صاد وتنه�ض به.
جنح القطاع امل�رصيف ب�شكلٍ عام يف مواجهة
هذه التح ّديات بنجاح وكفاءة ،كما مت ّكن بنك
لبنان واملهجر بف�ضل �سيا�ساته املحافِظة
ومنتجاته املم ّيزة �أن يثابر على �أدائه الناجح.
اذ ك�شف رئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام بنك
لبنان واملهجر �سعد ازهري ان «الأرباح ارتفعت
�إىل  382.95مليون دوالر حتى نهاية �أيلول 2018
بزيادة  % 7.29عن الفرتة نف�سها من عام،2017
وحقّق بذلك �أعلى مع ّدالت الربحية بني البنوك
اللبنانية حيث بلغ املردود على متو�سط
املوجودات  % 1.5واملردود على متو�سط الأ�سهم
العادية .»% 16.49
كما لفت ازهري يف حديث مع «ال�صناعة
واالقت�صاد» ان «لبنان واملهجر �سيثابر على
تو�سيع ن�شاطاته يف لبنان ودول الإنت�شار ب�شكلٍ
يعزّز من �أدائه ويراعي بالدرجة الأوىل �ضبطه
املخاطر والتكاليف ،هذا ن�صه:
اعترب ازهري ان «عام  2018مل ي�شهد الإنفراجات ال�سيا�سية
والإقت�صادية امل�أمولة ،وعليه فقد كان وما زال عام ًا
�صعب ًا على القطاع امل�رصيف والإقت�صاد اللبناين » .وك�شف
ِ
املحافظة
ان «بنك لبنان واملهجر مت ّكن بف�ضل �سيا�ساته
املميزة �أن يثابر على �أدائه الناجح .فقد ارتفعت
ومنتجاته
ّ
الأرباح �إىل  382.95مليون دوالر حتى نهاية �أيلول 2018
بزيادة  % 7.29عن الفرتة نف�سها من عام ،2017وح ّقق
معدالت الربحية بني البنوك اللبنانية حيث
بذلك �أعلى ّ
بلغ امل��ردود على متو�سط املوجودات  % 1.5وامل��ردود
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على متو�سط الأ�سهم العادية  .»% 16.49كما اعلن ان
«املوجودات �إرتفعت �إىل  35.69مليار دوالر بزيادة 12.26
 .%وقد رافق هذا الأداء املحافظة على موقع مايل �سليم

وقوي للبنك� ،إذ و�صلت على �سبيل املثال ن�سبة كفاية ر�أ�س
املال �إىل  % 18.5ون�سبة ال�سيولة الأولية �إىل .» % 80.5

نجاح وسط التحديات

التحديات التي واجهها امل�رصف
ور�أى ازهري ان «ابرز
ّ
كان � ّأولها الظروف ال�سيا�سية والإقت�صادية التي ما زلنا
38

تعزيز قدرات الشركات

نعي�شها نتيجة الفراغ ال�سيا�سي وعدم ت�أليف حكومة عتيدة
واعترب ازهري ان «اهم الإجراءات التي يجب على الدولة
تبا�رش بر�سم وتنفيذ خطة �إقت�صادية حتدث من الإقت�صاد
التقدم
�إتخاذها لتعزيز قدرات ال�رشكات اللبنانية على
حد بالطبع من الن�شاط
ّ
وتنه�ض به من جديد ،الأمر الذي ّ
والنمو تتم ّثل بت�أليف �رسيع للحكومة والعمل على
«التحدي
ان
اىل
ولفت
الإقت�صادي والعمل امل�رصيف».
ّ
توطيد الإ�ستقرار والإجماع ال�سيا�سي» .و�شدد على ان
الثاين هو التعامل مع ال�رضائب املرتفعة التي ُفر�ضت
املرجوة لتعزيز قدرات ال�رشكات
إقت�صادية
ل
ا
إ�صالحات
ل
«ا
من
على القطاع ،كالزيادة يف ال�رضائب على ال�رشكات
ّ
والإقت�صاد ،فهي تتم ّثل بالدرجة الأوىل
� % 15إىل  % 17والزيادة يف ال�رضائب
على الفوائد من � % 5إىل � ،% 7إ�ضاف ًة واجهت المصارف عام  2018ب�إ�صالحات مالية احلكومة ل�ضبط
�إىل �إعتماد الإزدواجية ال�رضيبية يف
العجز والدين العام والهدر والف�ساد
مداخيل الفوائد على ال�سندات احلكومية تحدّيات تتم ّثل باإللتزام
ع��ن طريق تر�شيد الإن��ف��اق وحت�سني
والإيداعات لدى م�رصف لبنان» .وا�شار بالقرارات والعقوبات الدولية اجل��ب��اي��ة ال�رضيبية و�إ���ص�لاح نظام
حتديات تتم ّثل بالإلتزام
اىل «وج��ود
معا�شات التقاعد .كما هناك �أي�ض ًا
ّ
غسل
مكافحة
يخص
فيما
ّ
بالقرارات والعقوبات الدولية فيما
الإ�صالحات يف املناخ الإ�ستثماري
يخ�ص مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل
وبيئة مناخ ومزاولة الأعمال» .وذكر
ّ
اإلرهاب
وتمويل
األموال
والتهرب ال�رضيبي ،والتي كما
الإرهاب
ان «هناك �إ�صالحات يف مرافق الدولة
ّ
نعلم ت��زداد مع الوقت .ولكن ميكنني
أهمها
والتهرّب الضريبي
لتعزيز احلوكمة الر�شيدة فيها ،و� ّ
القول �أن القطاع امل�رصيف ب�شكلٍ عام
الإ�صالحات يف كهرباء لبنان» .وعبرّ
وبنك لبنان واملهجر ب�شكلٍ خا�ص
عن «اعتقاده �أن م�ؤمتر «�سيدر» �سيكون
قد مت ّكن من مواجهة هذه
�آلية مهمة ومثالية لأنها �ستو ّفر الدعم
التحديات مؤتمر «سيدر» آلية مهمة
ّ
بنجاح وكفاءة حتى الآن ».
املايل لتطوير م�شاريع البنية التحتية
ّ
الدعم
ر
ف
ستو
ومثالية
من جهة ،و�ست�شرتط من جهة �أخرى
توسعية
استراتيجية ّ
المالي لتطوير مشاريع البنية تنفيذ الإ�صالحات الهيكلية املطلوبة
وك�شف ازه��ري «�إن �إ�سرتاتيجية بنك
لتقدمي القرو�ض والهبات التي وعد بها
التو�سع التحتية ،وستشترط تنفيذ
لبنان واملهجر ت�ستند �إىل
امل�ؤمتر».
ّ
العامودي والأفقي املدرو�س
واملتقن .اإلصالحات الهيكلية المطلوبة
اولويات الحكومة
وه��ذا يعني �أننا �سنثابر على تو�سيع
و�شدد ازه��ري على ان «�أب��رز ال�ش�ؤون
ن�شاطاتنا يف لبنان ودول الإنت�شار لتقديم القروض والهبات
مت ت���أل��ي��ف
ح���ال
يف
إق��ت�����ص��ادي��ة
ل
ا
يعزز من �أدائنا ويراعي بالدرجة
ب�شكلٍ ّ
ّ
بها
وعد
التي
احلكومة قريب ًا هو �أن ي�شهد الإقت�صاد
الأوىل �ضبطنا للمخاطر والتكاليف».
يف عام  2019بداية �إ�صالحات جذرية
وق��ال« :يف هذا الإط��ار �سيعتمد البنك
يف مالية احل��ك��وم��ة .ويف احلقيقة،
على توطيد ن�شاطاته يف دول اخلليج
ال��ع��رب��ي(الإم��ارات وال�سعودية وقطر) يسعى  BLOMحالي ًا إلى
�إن هذه الإ�صالحات ،خ�صو�ص ًا فيما
يتعلق بتح�سني اجلباية ال�رضيبية
وزيادة عدد فروعه يف م�رص والأردن ،تطوير منتجاته خصوص ًا في
ووقف الهدر والتوظيف الع�شوائي ،هو
�إ�ضاف ًة بالطبع �إىل تو ّقعاته بزيادة
اإللكترونية
الصيرفة
مجاالت
من الأمور ال�سهلة وال تتطلب �أكرث من
ن�شاطاته يف لبنان مع الإنفراجات
�إج��راءات ب�سيطة ومبا�رشة .ومن �ش�أن
ال�سيا�سية والإقت�صادية التي ن�أمل
مع
الرقمي
والتواصل
هذه الإ�صالحات �أن ت� ّؤدي �إىل خف�ض
ح�����ص��ول��ه��ا ق���ري���ب��� ًا .وع���ل���ى �صعيد
ً
معدالت الفوائد وتوفري املزيد من
يف
املنتجات ،ي�سعى البنك حالي ًا �إىل
في
ا
حديث
أطلق
وقد
العمالء،
ّ
امل��وارد للقطاع اخلا�ص للإ�ستثمار».
تطوير منتجاته خ�صو�ص ًا يف جماالت
ال�صريفة الإلكرتونية والتوا�صل الرقمي هذا النطاق منتج  BLOM PAYولفت اىل ان «ه��ذه الإج���راءات ت��� ّؤدي
�إىل رف��ع الت�صنيف الإئتماين للبنان
مع العمالء ،وقد �أطلق حديث ًا يف هذا
وب��ال��ت��ايل �إىل حت�سني يف اجلاذبية
يخول
النطاق منتج  BLOM PAYالذي ّ
العمالء دفع فواتريهم عن طريق الهاتف الذكي� ،إ�ضاف ًة
الإ�ستثمارية للإقت�صاد من قبل امل�ستثمرين املحليني
�إىل خدمات  eBlom Corporateالتي تو ّفر لل�رشكات �إدارة
والنمو
إقت�صادية
ل
ا
العجلة
من
�سيزيد
هذا
كل
أجانب.
ل
وا
ّ
ّ
فعال عن طريق موقع �آمن
مما �سي�سمح للحكومة بالقيام
عملياتها امل�رصفية ب�شكلٍ ّ
ويو ّفر مناخ ًا �إيجابي ًا ّ
و�سهل الإ�ستعمال ،ك���إدارة الرواتب والتحويالت املالية
بالإ�صالحات الأخ���رى التي تتطلب املزيد من الوقت
الدولية ».
والإجماع ال�سيا�سي».
39
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مقابلة
دعا إلى إبعاد التحليالت السياسية عن تحركات االتحاد العمالي العام

األسمر 2019 :عام زيادة الحد األدنى لألجور
يضم القطاع الخاص
 900ألف عامل
بحاجة إلى تصحيح
األجور ،المطلوب
اليوم هو التعاون بين
الجميع حتى ال ت ّتجه
األمور نحو االنهيار

يف مقر االحتاد العمايل العام ،يجل�س رئي�س االحتاد د .ب�شارة
الأ�سمر ،مت�سلح ًا بديناميكيته املعتادة ملعاجلة الأمور كافة التي
تقع على عاتق االحتاد.
يدرك الأ�سمر �أن مهماته �صعبة �إىل حد كبري ،فواقع العمال «كارثي»
وحجم التوتر بني الأفرقاء ال�سيا�سيني ال يب�شرّ باخلري ،يف حني
تتطلّب امللفات معاجلات كثرية وتفر�ض وجود رجال دولة من الطراز
الأول ووزراء نظيفي الكف ي�ستخدمون وزاراتهم من�صة خلدمة النا�س
والعمال وال�شعب ،ولي�س للإ�ستثمارات اخلا�صة .يعرف الأ�سمر حق
املعرفة �أن �أداءه كرئي�س للإحتاد يجلب له عداوات كثرية� ،إال �أنه
وبالن�سبة �إليه الأمور و�صلت �إىل اخلط الأحمر وال بد من ت�سمية
الأ�شياء ب�أ�سمائها فلم يعد هناك جمال لأخذ �أي اعتبارات يف
احل�سبان عدا م�صالح لبنان واقت�صاده وعماله و�شعبه .ويحر�ص من
هذا املنطلق على م�ؤازرة القطاعات االقت�صادية كافة ،ال �سيما �إنه
حت�سن �أو�ضاعها وحت�سني واقع العمال عرب
يربط ب�شكل مبا�رش بني ّ
ت�سهيل احلوار يف مهمته ال�صعبة« ،عملية رفع الأجور يف القطاع
اخلا�ص».
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ويغلب التفا�ؤل على حديث الأ�سمر الذي
ي���ؤك��د ل��ـ «ال�صناعة واالق��ت�����ص��اد» بثقة
«�أن ع��ام � 2019سيكون ع��ام زي��ادة احلد
الأدن��ى للأجور يف القطاع اخلا�ص الذي
يدفع موظفوه �رضيبة �إقرار �سل�سلة الرتب
والرواتب».
و�إذ ر�أى �أن «املطلوب و�ضع �سيا�سة عامة
وا�ضحة حول الأجور يف القطاع اخلا�ص»،
�شدد على �أن «االحت��اد يدرك ت���أزم الواقع
ّ
االقت�صادي ،ولذلك يدعو �إىل حوار يف هذا
املطلب ،ففي حني هناك قطاعات اقت�صادية
ق��ادرة على دفع الزيادة نتيجة حتقيقها
لأرباح كبرية ،هناك قطاعات اخرى تعاين
ويتطلب ت�صحيح الأجور فيها حواراً طوي ًال
لكي يتم التو�صل �إىل النتائج املرجوة».
و�أ����ش���ار �إىل «���ض�رورة اق����رار �إج����راءات
لدعم القطاعات الإنتاجية ،فالرخاء يف
امل�ؤ�س�سات ي�ؤدي �إىل حت�سني و�ضع العامل».
و�أو�ضح �أن��ه «عقد لقاء مع رئي�س جمعية
ال�صناعيني فادي اجلميل الذي �أبدى تفهم ًا

حول مو�ضوع ت�صحيح الأج��ور ،ولفت اىل
اهمية �إق���رار �إج���راءات حلماية ال�صناعة
اللبنانية كمراجعة االتفاقات ،دعم �أ�سعار
الطاقة� ،إع��ف��اء امل��واد الأول��ي��ة من ر�سوم
اجلمارك .فهذه �أمور من �ش�أنها الإنعكا�س
�إيجاب ًا على العامل �رشط �أن يكون �إقرارها
م�رشوط ًا بعدم �رصف اللبنانيني واللجوء
�إىل اليد العاملة غري اللبنانية».

التعاون او االنهيار!

و�شدد الأ�سمر على �أن «رف��ع احلد الأدن��ى
ّ
للأجوراليوم يف القطاع اخلا�ص �أمر ملح
نظراً �إىل ما يتعر�ض له من �ضغوط ويف
طليعتها مزاحمة اليد العاملة الأجنبية،
وعدم حتمل عدد من الهيئات االقت�صادية
م�س�ؤولياتهم جتاه عدم توظيف اليد العاملة
الأجنبية وممار�ستهم ال�رصف التع�سفي يف
حاالت كثرية».
وق���ال« :ال��واق��ع االقت�صادي �صعب لكن
هناك � 900ألف عامل بحاجة �إىل ت�صحيح
الأج��ور يف القطاع اخلا�ص وال تراجع عن
هذا املطلب .واملطلوب اليوم هو التعاون
بني اجلميع لتطوير ال��واق��ع االقت�صادي
والعمايل ،و�إال فالأمور �ستذهب نحو املزيد
من الرتاجع واالنهيار».
ويف رد على من يعتربون �أن �إقرار �سل�سلة
الرتب والرواتب كان له ت�أثريات �سلبية على
االقت�صاد ،لفت الأ�سمر �إىل �أن «�إقرار ال�سل�سلة
�أعطى زخم ًا وحركة يف الأ�سواق» ،وبينّ �أنه
بني «عامي  2012و 2017ارتفع الدين العام
 20مليار دوالر ومل تكن ال�سل�سلة موجودة،
وبالتايل من غري املعقول حتميل ال�سل�سلة
والقطاع العام وزر امل�صائب يف البلد».

واقع العمال كارثي

وو���ص��ف اال���س��م��ر واق����ع ال��ع��م��ال ال��ي��وم
بالكارثي� ،إذ تتعر�ض �رشيحة وا�سعة منهم
لل�رصف م��ن وظائفها ،وه��ذا �أم��ر �صعب
وي���ؤدي �إىل «خراب بيوت»  ،فمهما ح�صل
العامل على تعوي�ضات لن ت�ساعده يف ظل
�ضيق �سوق العمل واملناف�سة الكبرية التي
يتعر�ض لها من اليد العاملة الأجنبية وال
�سيما الآ�سيوية ،التي ا�ضحى انت�شارها
يتط ّلب ح ًال عرب �إعادة در�س �إجازات العمل
املمنوحة من وزارة العمل �إذ يدخل العمال
الآ�سيويون حتت �ستار عمال اخلدمة �إىل
لبنان ،فيما ميار�سون �أعما ًال �أخرى».

لبنان بحاجة إلى رجال دولة
من الطراز األول ليكونوا
صمام األمان إلطالق الخطط
االقتصادية وإعادة درس
الملفات كافة
و�إذ �أعلن �أن «االحتاد �أطلق م�ؤخراً �رصخة
عالية حول �رصف  300عامل ،ووجدت �آذان ًا
�شدد على �أن «االحت��اد ي�ضغط
�صاغية»ّ ،
ويحقق يف بع�ض الأماكن �إجن��ازات على
�صعيد تعوي�ضات ال�رصف وهذا دور مهم
لالحتاد ،لكن يبقى دوره الأهم هو رعاية
فر�ص العمل اجلديدة».

لبنان امام الخط االحمر

و�شدد اال�سمر على �أن «لبنان يقف �أمام
ّ
اخلط الأحمر ،وهو بحاجة اليوم �إىل رجال
دولة من الطراز الأول ليكونوا �صمام الأمان
لإنت�شاله من �أزم��ات��ه» .وق��ال« :ال بد من
ت�سمية الأم��ور ب�أ�سمائها ،حتى لو حملتنا
بع�ض الفئات ال�سيا�سية امل�س�ؤولية و�أدخلتنا
يف جداالت و�سجاالت �إعالمية ،فالواقع على
الأر���ض ي�ستدعي وقفة مهمة من االحتاد
العمايل ليكون �إىل جانب عماله».
واعترب �أن «ت�شكيل احلكومة وزوال الت�ش ّنج
يف العالقة بني الأفرقاء ال�سيا�سيني يخلق
جواً من الراحة يف البلد ،ويف�سح يف املجال
�أمام تعيني �أ�شخا�ص قادرين على النهو�ض
بالواقع االقت�صادي عرب خطة اقت�صادية
تقوم على العمل لإع��ادة تقييم العالقات
ال�سيا�سية واالقت�صادية مع الدول ال�شقيقة
ويف مقدمها �سورية .و�س�أل« :هل ن�ستطيع
معاجلة ازمة النازحني من دون التعاون
مع احلكومة ال�سورية؟ هل �سنكافح التهريب
على احل��دود ال�سورية اللبنانية من دون
التعاطي �أي�ض ًا مع احلكومة ؟ وم��اذا عن
الت�صدير عرب معرب ن�صيب احلدودي»؟

االتحاد العمالي يضغط
ويحقق إنجازات على صعيد
تعويضات الصرف ،لكن يبقى
دوره االهم وهو رعاية فرص
العمل الجديدة
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و�أ���ض��اف« :ال بد من الرت ّفع عن الوقائع
ال�سيا�سية لرنتقي �إىل رتبة رج��ال الدولة
ال��ذي��ن ي�ضعون م�صلحة لبنان ف��وق كل
اعتبار .وم��ن ال����ضروري مكافحة الف�ساد
الذي يكلف اخلزينة �سنوي ًا ما يقارب الـ8
مليارات دوالر ،كما �أننا بحاجة �إىل �إعادة
احلوار مع دول اخلليج لإعادة �إحياء الواقع
ال�سياحي والتبادل التجاري .وال بد من
�إعادة در�س كل االتفاقات التجارية املوقعة
مع الدول العربية واالحتاد الأوروبي».

المطلوب من االتحاد  ..اكثر

ومتنى الأ�سمر �أن «يرتافق ت�شكيل احلكومة
م��ع ور���ش��ة نهو�ض اق��ت�����ص��ادي ،لإف�ساح
املجال من �أجل موا�صلة احلوار مع الهيئات
االقت�صادية حول رفع احلد الأدنى للأجور،
فك�إحتاد عمايل يهمنا �أن يكون الواقع
االقت�صادي جيداً يف امل�صانع وامل�ؤ�س�سات
كافة نظراً �إىل الإنعكا�سات الإيجابية التي
قد يحملها ،فالإح�صاءات املوجودة بني
�أيدينا ت�ؤكد �أن الو�ضع �صعب �إذ ت�شري �إىل
�إقفال  388م�صنع ًا خالل العامني الأخريين،
وهذا كله ال ي�صب يف خانة العمل الالئق
والأجر الالئق».
ويف رد على �س�ؤال عن ر�ضاه عما حققه
م��ن �إجن����ازات يف االحت���اد ،ق��ال الأ�سمر:
«�شخ�صي ًا قدمت ما ا�ستطعته  ،وقد ا�ستعاد
االحت��اد دوره املحوري .لكن املطلوب �أن
يقدم االحتاد �أكرث و�أكرث عرب ا�ستعادة الثقة
والتعاون مع كل الأفرقاء لإبعاد التحليالت
ال�سيا�سية عن حتركات االحت��اد العمايل
العام .فاالحتاد اليوم يتحرك ل�سبب واحد،
هو م�صالح العمال ،ولي�س �ضد زعيم �أو طرف
ما .فاليوم ويف ظل االنق�سامات ال�سيا�سية
تن�سب التحركات العمالية املختلفة الطابع
�إىل جهات معينة .وه��ذا �أم��ر غري مقبول،
وقف االحتاد مع مياومي الكهرباء وموظفي
�سعودي �أوجيه وموظفي ال�ضمان و�آخرين ..
االحتاد يقف مع كل العمال ،وهذا ما يجعله
يف حال عداء مع كل الطبقة ال�سيا�سية ،لكن
لي�س �أمامنا �أي خيار �آخر».
واعترب �أن «االحت��اد العمايل العام مت ّكن
من ّمل �شمل الوحدة النقابية �إىل حد كبري،
حيث جتل�س يف االحت��اد جمموعة كبرية
من الفرقاء من ذوي االنتماءات ال�سيا�سية
املختلفة ،وميار�سون عملهم النقابي ب�شكل
كامل لتح�صيل حقوق العمال».
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مقابلة
المطلوب اداء حكومي يضع البند االقتصادي ضمن اولوياته

بكداش :للبنان امكانيات اقتصادية مهمة
مل تكن مفاعيل االيجابيات
العديدة التي �شهدها عام
 2018ذات ت�أثري مهم على
القطاع ال�صناعي ،اذ حالت
عوامل عديدة دون قدرته على
اال�ستفادة منها .ف�أي خري �سي�أتي
يف بلد عا�ش ما يقارب الن�صف
العام من دون حكومة ،ويحاول
جاهداً ن�صب العداء لدولة جارة
ت�شكل املنفذ الربي الوحيد له
اىل اال�سواق اخلارجية.
كما ال مي�ضي يوم ًا اال وتتل ّبد
�سماء �سيا�سته بخالفات تعيق
يف معظم االحيان اخذ قرارات
اقت�صادية على قدر عالٍ من
االهمية.
 2018بالن�سبة للقطاع
ال�صناعي ،عام كثري االيجابيات
قليل الربكة ،اذ اعترب نائب
رئي�س جمعية ال�صناعيني
اللبنانيني زياد بكدا�ش انه
«على رغم االيجابيات التي
حملها عام  2018على �صعيد
القطاع ال�صناعي ،اال انه بقي
عام ًا �صعب ًا على امل�صانع
نتيجة الرتاجع الذي �شهده
ال�سوق املحلي والذي قارب
الـ 20%وذلك ب�سبب الواقع
ال�سيا�سي املت�أزم وانخفا�ض
القدرة ال�رشائية للمواطني،
ا�ضافة اىل خ�سارة عدد من
اللبنانيني لوظائفهم».
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وك�شف بكدا�ش ان «جمعية ال�صناعيني
عملت على ا�ستثمار االيجابيات التي
حملها ال��ع��ام ،فعقدت اجتماع ًا مع
النواب ال�صناعيني بهدف ت�شكيل لوبي
واحد دفاع ًا عن ال�صناعة الوطنية».

اهمية السوق المحلي

واذ اعلن بكدا�ش ان «جمعية ال�صناعيني
�ستعقد اجتماعات مع امل�ست�شارين
االقت�صاديني للكتل النيابية اي�ض ًا»،
46

ا���ش��ار اىل ان «جمعية ال�صناعيني
تعمل على اكرث من جبهة ،ف�إ�ضافة
اىل مواكبة هواج�س القطاع وب��ذل
حم��اوالت جدية مع الدولة لتخفي�ض
االعباء التي ترهق كاهله ،تعمل على
تعزيز ثقافة املواطنني ح��ول اهمية
ا�ستهالك املنتجات ذات ال�صناعة
املحلية على �صعيد العجز يف امليزان
التجاري واحلفاظ على االموال داخل
البلد وخلق فر�ص عمل جديدة ب�شكل

خا�ص خلريجي اجلامعات اللبنانية».
وق��ال« :امل�ؤ�س�سات ال�صناعية مل تعد
توظف عدد قليل من
م�صانع �صغرية ّ
العمال ،بل هي م�ؤ�س�سات تعمل منذ
�سنوات طويلة وت�شهد عملية تطور
متوا�صلة وتنتج فر�ص عمل حتتاج اىل
كفاءات وم�ؤهالت علمية».
ولفت اىل ان «ارتفاع حجم اال�سترياد
يف عام  2018ي�شري اىل ان اللبنانيني
ينحون ب�شكل وا���ض��ح نحو تف�ضيل
املنتجات االجنبية وهذا م�ؤ�رش خطر،
اذ ان ا�ستمرارية امل�صانع حتتاج ب�شكل
ا�سا�سي اىل �سوق حملي للت�رصيف
حتى تتمكن من االنفتاح على اال�سواق
اخلارجية».
ور�أى ان «وج��ود مليون نازح �سوري
يف لبنان مل يكن ذو ايجابيات وا�ضحة
على القطاع ال�صناعي ،اذ ان االمم
املتحدة عملت على و�ضع مناق�صات
وار�سالها اىل التجار الذين يف معظم
االح��ي��ان ا���س��ت��وردوا ب�ضاعتهم من
اخلارج لتحقيق ارباح اكرث» .وك�شف ان
«جمعية ال�صناعيني توا�صلت مراراً مع
االمم املتحدة �شارحة هذا ال�ش�أن ،اال ان
حت�سن».
االمور مل ت�شهد اي تغيري او ّ

ايجابيات عديدة ..ولكن

واعلن بكدا�ش ان «اع��ادة فتح معرب
ن�صيب يف عام  2018كانت امراً ممتازاً،
اال ان ال�صناعيني تفاج�ؤوا ب�إرتفاع
ر�سوم املرور ب�شكل كبري جداً ،وبالتايل
ا���س��ت��م��روا بت�صدير ب�ضائعهم عرب
البحر» .و�شدد على ان «هذا االمر يحرم
ال�صناعيني من ميزة ا�سا�سية متتعوا
بها خالل �سنوات خلت وهي قدرتهم
على تلبيىة حاجات اال�سواق اخلليجية
بوقت ق�صري مقارنة مع باقي بلدان
العامل ،ما يعني ان ال غنى لل�صناعيني
اللبنانيني ع��ن الت�صدير ع�بر معرب
ن�صيب االمر الذي ي�سلط ال�ضوء على
��ضرورة بحث م�شكلة ارتفاع ر�سوم
املرور يف اقرب وقت ممكن».
واع��ت�بر ان «ع��ام  2018حمل تطور
هام مت ّثل بتقدمي جمعية ال�صناعيني
لـ 30ملف ًا حمائي ًا لوزير االقت�صاد
والتجارة الذي ابدى ثقة بالقطاعات
االن��ت��اج��ي��ة و���ض�رورة حمايتها من

االغ���راق ،وه��ذا يتوافق مع توجهات
جمعية ال�صناعيني التي تهدف اىل
فر�ض �رضائب يف حال وجود منتجات
اغراقية او اذا كانت تدعم �صناعتها
وتخالف القوانني التجارية املوقعة
مع لبنان» .وق��ال« :نالحظ ان معظم
الدول التي و ّقع لبنان معها اتفاقات
جتارية ،ارتفعت �صادراتها اليه ،فيما
مل يجنِ لبنان اي فوائد تذكر وذلك
ب�سبب وج���ود �ضعف وخ��ل��ل م��ا يف
متابعة االم��ور والتغا�ضي عن ايالء
امل�صالح االقت�صادية االولوية .ويف
ال��واق��ع ،لبنان موجود �ضمن دوام��ة
حتكمها امل�صالح ال�سيا�سية ،وهذا ي�رض
بالإقت�صاد اىل حد كبري .فالكل يعلم ان
القطاع اخلا�ص هو من ينه�ض بلبنان،
وبالتايل ايالء مطالبه االهمية الالزمة
امر �رضوري وملح».
وا���ض��اف« :ل��ب��ن��ان ل��دي��ه امكانيات
اقت�صادية مهمة ،لكن ال اح��د يعمل
لتقدمي فر�صة له لينه�ض .فعلى �صعيد
القطاع ال�صناعي ،هناك �صناعيون
كرث يتواجدون يف املعار�ض الدولية،
وه��ن��اك �صناعات لبنانية مهمة ال
يعرف ال�شعب اللبناين انها ت�ص ّنع يف
وطنه وهناك اي�ض ًا حركة ت�صدير اىل
اهم دول العامل� .إمن��ا املطلوب اليوم
خطاب �سيا�سي معتدل ،واداء حكومي
ي�ضع البند االقت�صادي �ضمن اولوياته
ال �سيما يف ظل وجود خطة اقت�صادية
حلظت ما كنا ننادي به منذ �سنوات

اعادة فتح معبر نصيب في
عام  2018كانت امر ًا ممتاز ًا،
اال ان الصناعيين تفاجؤوا
بإرتفاع رسوم المرور بشكل
كبير جد ًا
القطاع الخاص هو من ينهض
بلبنان ،وبالتالي ايالء مطالبه
االهمية الالزمة امر ضروري
وملح
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طويلة ،وهو تفعيل القطاعات املنتجة».
وتابع« :من ال�رضوري على اي حكومة
مقبلة معاجلة امل�شاكل االقت�صادية
وحت��دي��داً الإل��ت��ف��ات اىل القطاعات
املنتجة اذ انها وحدها القادرة على
ال�صمود يف ظ��ل اخل��ط��اب ال�سيا�سي
امل��ت���أزم يف ل��ب��ن��ان ،فال�سياحة قد
تتوقف وال��ت��ج��ارة ت�ضعف ومعدل
اال�ستثمار ينخف�ض لكن امل�صانع ال
تتوقف واالن��ت��اج ال��زراع��ي �سي�ستمر،
ومعهما �سيبقى ط��رح ف��ر���ص عمل
جديدة متوا�صل».

نقاط قوة يجب استثمارها

وربط بكدا�ش تفا�ؤله مب�ستقبل القطاع
ال�صناعي يف العام  2019مبجموعة
عوامل منها معاجلة م�شكلة ر�سوم
املرور عرب معرب ن�صيب والتي تتطلب
ان يزور الوزراء املعنيني �سورية كون
هذه امل�س�ألة مهمة للقطاع ب�شكل كبري.
واعترب ان «ت�شكيل احلكومة وانطالق
عجلة العمل لناحية خطة ماكنزي
وم�ؤمتر �سيدر الذي �سيكون ح�صة للقطاع
ال�صناعي من ايجابياته ولوب�شكل غري
مبا�رش ،امر مهم اي�ض ًا للقطاع».
واك��د ان «القطاع ال�صناعي البناين
ميلك العديد من نقاط القوة التي تب�شرّ
مب�ستقبل جيد منها قدرته على التجديد
والتطور حيث ت�شهد ارق��ام ا�سترياد
املعدات ال�صناعية منح ًا ت�صاعدي ًا
ب�شكل دائم ،ا�ضافة اىل جودة املنتجات
التي يقدمها حيث ي��راع��ي املعايري
العاملية ،و�سعي ال�صناعيني املتوا�صل
لتو�سيع ا�سواقهم اخلارجية على رغم
خمتلف التحديات التي تواجههم».
واعترب ان «�صوت جمعية ال�صناعيني
م�سموع ب�شكل عام لدى املعنيني ،اال
ان ال���وزراء مبفردهم ال ي�ستطيعون
ان يغيرّ وا كثرياً يف املعادالت ولذلك
يتم احلديث دائم ًا عن لوبي �ضاغط او
جمل�س وزراء م�ص ّغر من االقت�صاديني».
ولفت اىل «��ض�رورة معاجلة م�شكلة
االقت�صاد غري ال�رشعي الذي يكرب يوم ًا
بعد ي��وم ويحرم الدولة من مداخيل
مالية مهمة كما ي�ضع امل�ؤ�س�سات
العاملة ب�شكل �رشعي يف دائ��رة خطر
الرتاجع».
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مقابلة
األزمة المالية العامة في منحى تصاعدي

صالح :كلفة خدمة الدين الى مستويات غير مسبوقة
بلغ الدين العام االجمايل  126387مليار لرية
يف نهاية ايلول ( 2018اي ما يعادل 83.8
مليار دوالر) يف مقابل  126166مليار لرية يف
نهاية ال�شهر الذي �سبق  119898مليار لرية
يف نهاية العام  .2017وبذلك ،يكون الدين
العام االجمايل قد ارتفع بقيمة  6489مليار
لرية يف اال�شهر الت�سعة الأوىل من العام 2018
يف مقابل زيادة �أدنى قدرها  4910مليارات
لرية يف الفرتة ذاتها من العام .2017
ونتج ارتفاع الدين العام االجمايل يف اال�شهر
الت�سعة الأوىل من العام  2018من ارتفاع
الدين املحرر بالعمالت االجنبية مبا يوازي  7599مليار لرية ( 5014مليون دوالر) يف مقابل تراجع
الدين باللرية اللبنانية بقيمة  1070مليار لرية.
لت�سليط ال�ضوء على مالية الدولة ،او و�ضع املوازنة خالل العام  ،2018وجهت «ال�صناعة واالقت�صاد»
ا�سئلة اىل املدير ال�سابق للمحا�سبة العامة يف وزارة املالية ،النقيب ال�سابق خلرباء املحا�سبة املجازين
يف لبنان �أمني �صالح ،لت�سليط ال�ضوء على املالية العامة.
كيف تقيمون املالية العامة خالل العام  2018وماذا تتوقعون
للعام  , 2019يف ظل تنامي الأنفاق وتراجع الإيرادات؟
ت�ستمر الأزمة املالية العامة يف لبنان يف منحاها الت�صاعدي
.انخفا�ض يف واردات الدولة وزي��ادة يف النفقات العمومية
وتفاقم عجز املوازنة العامة ،و�إزدياد م�ضطرد يف حجم الدين
العام ،وبالتايل ارتفاع كلفة خدمة هذا الدين اىل م�ستويات غري
م�سبوقة.
كل هذا يحدث بعد ان �أقدمت ال�سلطة ال�سيا�سية (�سلطة تنفيذية
و�سلطة ت�رشيعية)على �إق��رار موازنتي العام  2017و ،2018
خالفا الحكام الد�ستور اللبناين مما �شكل خرق ًا فا�ضحا لهذا
الد�ستور ،وكان ثمن هذا اخلرق الوعود بانتظام املالية العامة،
واعداد املوازنات العامة و�إقرارها يف املهل الد�ستورية ،و�إجناز
ح�سابات الدولة املالية النهائية منذ العام  1993وحتى العام
.2017
وهذه �سنة � 2018شارفت على النهاية ،ومل تقدم موازنة العام
 2019ب�سبب ا�ستقالة احلكومة والعجز عن ت�أليف حكومة جديدة
بالرغم من مرور حوايل ال�سبعة ا�شهر على االنتخابات النيابية
التي جرت يف �أيار � .2018إذا عدنا اىل البداية ،اىل نقطة ال�صفر،
ال موازنة للعام  ،2019وال ح�سابات مالية نهائية ،و�أزمة املالية
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العامة اىل تفاقم ،فال حل وال معاجلة.
لقد تبني من خالل الأرقام املن�شورة عن املالية العامة ،وغري
املدققة ،ب�أن عجز املالية العامة يتنامى ،ففي الأ�شهر ال�ستة
الأوىل من عام  ،2018تراجعت الإي��رادات العمومية وتزايدت
النفقات العمومية وتفاقم العجز الفعلي.
فالإيرادات بلغت  8184مليار ل.ل .يف حني كانت يف ذات الفرتة
من �سنة  2017بلغت  8680مليار ل.ل �أي برتاجع قدره  495مليار
ل.ل ون�سبته  ,% 5,71وقد جاء هذا الرتاجع بالرغم من الزيادات
ال�رضيبية التي اقرتها ال�سلطة ال�سيا�سية يف عام  2017وبر�أينا
�إن هذا الرتاجع يعود اىل �سببني� ،أولهما الرتاجع االقت�صادي،
وثانيهما تراجع �أداء الإدارة ال�رضيبية يف جباية ال�رضائب
امل�ستحقة على املكلفني ،وال بد من الإ�شارة هنا اىل �أننا كنا قد
حذرنا من فر�ض �رضائب جديدة على �إقت�صاد م�أزوم ومرتاجع.
�أم��ا بالن�سبة اىل النفقات العمومية فقد �إرتفعت من 9703
مليارل.ل .يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل من �سنة  2017اىل 12200
مليارل.ل ،للفرتة ذاتها من �سنة � 2018أي بزيادة قدرها 2497
م��ل��ي��ارل.ل .وبن�سبة قدرها  % 25,72وه��ي ن�سبة فاقت كل
التوقعات.
�إن نتائج املالية العامة عن ن�صف ال�سنة الأول  ،2018تنبىء ب:
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زيادة تفاقم �أزمة املالية العامة حتى نهاية العام  ،2018وت�ؤ�رش
اىل �سنة �سيئة يف العام � 2019إذا ا�ستمرت ال�سيا�سة املالية على
حالها.

السياسة المالية
هل تعتربون �أن ال�سيا�سة املالية املتبعة ت�ؤدي اىل اخلروج من
االزمات يف البلد؟
قطع ًا ال� .إن ا�ستمرار ال�سيا�سة املالية احلالية من حيث زيادة
االنفاق وتراجع الإي���رادات خ�صو�صا وان معظم االنفاق هو
انفاق ا�ستهالكي ولي�س ا�ستثماريا ،بالإ�ضافة اىل نفقات غري
جمدية على م�ؤ�س�سات وهيئات ال جدوى اقت�صادية منها ،ان
ذلك كله �سيفاقم االزمات وال بد بالتايل من �سيا�سة مالية جديدة
يف املديني الق�صري والطويل االجل ،للخروج من االزمة و�إعادة
التوازن اىل املالية العامة.
ما هي العنا�رص التي ت�ؤدي اىل التوازن يف املالية العامة؟
وبالتايل هل ميكن الركون اىل ت�أجيل قطع احل�ساب يف موازنة
 ،2009كما جرى يف العام  2017وماهي تداعياته؟
ان العنا�رص التي ت�ؤدي اىل التوازن يف املالية العامة هي زيادة
الواردات ومكافحة التهرب ال�رضيبي الذي �أ�ضحى �سمة النظام
ال�رضيبي يف لبنان ،وبالتوازي مع ذلك التق�شف يف االنفاق
حيث ميكن توفري ما ال يقل عن  3500مليار ل.ل .بالإ�ضافة اىل
معاجلة �أزمة الكهرباء ،و�أزمة الدين العام ،وبخالف ذلك ال ميكن
اخلروج من �أزمة املالية العامة.

�أما بالن�سبة اىل قطع ح�ساب موازنة ال�سنوات من العام
وحتى  ،2017ف���إن ذلك موجب د�ستوري وقانوين ،وبالتايل
ال ميكن �إقرار موازنة العام  2019من دون احل�سابات املالية
النهائية� ،إذ ال ميكن تكرار ما حدث من خرق للد�ستور يف �إقرار
موازنتي ال�سنتني  2017و.2018
2004

تضخم الدين العام
ما هو ت�أثري ت�ضخم الدين العام يف املوازنات ال�سنوية؟
كلما ازداد الدين العام كلما �إزدادت خدمته �أي كلفته وهي
الفوائد املرتتبة للدائنني ،وبالتايل تزداد النفقات العمومية،
ويتفاقم عجز املوازنة .ولتغطية العجز يتم اللجوء اىل اال�ستدانة،
وهكذا ت�ستمر احللقة املفرغة.
وبالرجوع اىل لغة الأرقام ف�إنها ت�شري بو�ضوح انه يف الأ�شهر
ال�ستة الأوىل من العام � 2018إرتفعت فوائد الدين العام عن
الفرتة ذاتها من العام  2017من  3683مليار اىل  4196مليار
ل.ل �أي بزيادة قدرها  513مليار ل.ل ون�سبتها  ،% 14وقد
بلغت ن�سبة الفوائد اىل النفقات العامة  ،% 34وبلغت الن�سبة
اىل ال��واردات  % 51ونتوقع زيادة قيمة الفوائد حتى نهاية
العام .2018
ان و�ضع املالية العامة �سيزداد ت���أزم�� ًا وتفاقم ًا ما مل يتم
اعتمادات �سيا�سات مالية ،نقدية جديدة .اننا نحذر من الو�صول
اىل و�ضع ال حتمد عقباه ،وال بد من ابتداع حلول ت�صب يف
م�صلحة البالد والعباد.

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.
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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

ن�شاطات �صناعية
الصناعة الوطنية اثبتت قدرة فائقة على الصمود في أشد االزمات

الحاج حسن :ال تطوير للصناعة إذا لم تفتح االسواق الخارجية
الجميل :الصناعة الوطنية تستحق كل الرعاية

النائب نعمه افرام ،الوزير حسين الحاج حسن ،النائب نقوال نحاس ،فادي الجميل خالل افتتاح منتدى الرابع عشر للتكنولوجيا واالبداع الصناعي

ا�شار وزي��ر ال�صناعة الدكتور ح�سني
«يهم ال�صناعي
احل��اج ح�سن اىل انه
ّ
ظ��ل ال��ع��ومل��ة واملناف�سة
ال��ي��وم يف ّ
واحل����ادة �أن يح ّقق �أعلى
ال�رش�سة
ّ
انتاجية و�أف�ضل ج��ودة و�أدن��ى كلفة
ب�أق ّل وقت ممكن .وهذا ال ميكن اجنازه
م��ن دون رب���ط االن���ت���اج ال�صناعي
بالبحث العلمي وم��راك��ز الأب��ح��اث
التطبيقية .فال ت�سويق ملنتج بعيد عن
عامل تقنيات االنتاج يف زمن تغلب فيه
ثورة املعلومات واالت�صاالت واملعرفة
املت�سارعة والتكنولوجيا احلديثة».
و�أعترب خالل افتتاحه املنتدى الرابع
ع�رش للتكنولوجيا واالبداع ال�صناعي
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ينظمه برنامج اجنازات البحوث
الذي ّ
ال�صناعية اللبنانية املعروف بـ LIRA
ال رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
مم ّث ً
ع���ون ،ان «ال�صناعيني اللبنانيني
الطموحني ّات��خ��ذوا ق��راره��م مبواكبة
الع�رصنة وبالبقاء والثبات يف �سوق
املناف�سة املحلية واخل��ارج��ي��ة عن
طريق تطوير �أعمالهم وتنمية القدرات
يف م�ؤ�س�ساتهم وتعزيز امكاناتهم.
ولقد ح ّققوا ه��ذه املكانة من خالل
ت��وظ��ي��ف امل���� ّؤه�ل�ات العلمية وال��ي��د
العاملة اخلبرية و�أ�صحاب الكفاءات
كل يف
من ال�شباب اجلامعي
املتخرج ّ
ّ
حقل اخت�صا�صه».
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وقال« :ال تطوير لل�صناعة �إذا مل تفتح
اال���س��واق اخلارجية ام��ام املنتجات
اللبنانية التي تعرت�ضها معوقات ال
عالقة لها بجودة املنتج وامنا يعود
االم��ر اىل �سيا�سات ال��دول احلمائية
وال��داع��م��ة لقطاعاتها االن��ت��اج��ي��ة.
�����ش��دد على تطبيق م��ب��د�أ املعاملة
ون ّ
حد �أدنى من التوازن
باملثل لتحقيق ّ
يف امليزان التجاري� .أقول �إن الآمال
معقودة على ال�صناعة وعلى �شباب
الغد� .أنتم ال�صناعيون واملتع ّلمون
ال�شباب ق���ادرون على اخ��راج لبنان
من حمنته االقت�صادية والتخفيف من
وط�أة الظروف االجتماعية ال�صعبة».

من اليمين :نبيل فهد ،فادي الجميل ،محمد شقير

اقفال  79مصنع ًا غير مرخص

و�أع��ل��ن احل���اج ح�سن خ�ل�ال م���ؤمت��ر
�صحفي عقده عن اقفال  79م�ؤ�س�سة
�صناعية غ�ير مرخ�صة ،وتنبيه 72
م�ؤ�س�سة مرخ�صة بغية الزامها ب�رشوط
الرتخي�ص القانوين والبيئي وال�صحي
حتت طائلة االقفال.
واع��ل��ن احل���اج ح�سن ان��ه « يف اط��ار
القيام مبهامها يف تعزيز دور القطاع
ال�صناعي م��ن جهة واحل��ف��اظ على
البيئة وال�صحة ال��ع��ام��ة وال �سيما
يف ما يتعلق ب�صيانة نهر الليطاين
وابقائه نظيف ًا وحممي ًا من اي تلوث،
وبعد قيام ال��وزارة باعطاء تنبيهات
لعدد من امل�صانع املرخ�صة او التي
تعمل م��ن دون ترخي�ص ق��ان��وين،
فان عدداً من ا�صحاب هذه امل�صانع
ا�ستمر بالعمل بطريقة غري قانونية
او مبخالفة ال�رشوط البيئية وال�صحية
وامل�ساهمة بتلويث نهر الليطاين رغم
كل التنبيهات.ومن منطلق م�س�ؤولية
وزارة ال�صناعة عن تطبيق القانون
وع��ن ق��ط��اع ال�صناعة وع��ن حماية
البيئة عامة ونهر الليطاين خا�صة،
�أ�صدرت وزارة ال�صناعة قرارات باقفال
 79م�صنع ًا غري مرخ�صة كلها خمالفة
وجهت
وه��ي من �أ�صل  117م�صنع ًا ّ
للتقدم بطلبات ت�سوية
اليها ق��رارات
ّ
او�ضاعها ،وت�ساهم بالتلويث البيئي

عامة وبتلويث نهر الليطاين خا�صة.
ما يعني ان هناك  38م�صنع ًا تقدموا
بطلبات ترخي�ص وت�سوية او�ضاع.
ويجري حت�ضري قرار تنبيه ومتابعة
للم�صانع املرخ�صة التي جرى تنبيهها
ومل تلتزم نهائي ًا مبا طلب منها وعددها
حتى تاريخه  72م�صنع ًا من ا�صل 261
م�صنع ًا مت توجيه التنبيهات اليها .ما
يعني وجود  189م�صنع ًا تقوم حالي ًا
بت�سوية او�ضاعها .و�أعطي �أ�صحاب
امل�ؤ�س�سات الـ 72مهلة اللزامهم ب�رشوط
الرتخي�ص القانوين والبيئي وال�صحي
حتت طائلة االقفال».

لقاء صناعي في غرفة بيروت

وج��رى تنظيم لقاء �صناعي بدعوة
م�شرتكة من رئي�س الهيئات االقت�صادية
اللبنانية حممد �شقري ورئي�س جمعية
ال�صناعيني اللبنانيني الدكتور فادي
اجلميل يف مقر غرفة ب�يروت وجبل
ّ
لبنان ،يف ح�ضور ح�شد من الهيئات
االقت�صادية والقيادات االقت�صادية
واك��د �شقري ت�أييده للت�شدد بتطبيق
االتفاقيات التجارية خ�صو�ص ًا ما
يخ�ص حفظ حق �صناعتنا الوطنية،
وكذلك تطبيق مبد�أ املعاملة باملثل.
وقال« :يجب ان نت�صارح مع انف�سنا..
عامل اليوم مل يعد كعامل القرن املا�ضي،
�إذ ال ميكن لأي م�ؤ�س�سة يف �أي قطاع
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خ�صو�ص ًا ال�صناعة ان ت�ستمر من دون
بذل جهود متوا�صلة لتطوير نف�سها
وتطوير منتجاتها ك��ي ت��ت�لاءم مع
متطلبات ال�سوق واذواق امل�ستهلكني
�إ�ضافة اىل حفاظها على قدر عايل من
التناف�سية جلهة النوعية واال�سعار».
و�شدد على «�رضورة التفكري ملي ًا ،يف
ايجاد حا�ضنات او م�ؤ�س�سات بال�رشاكة
بني القطاعني العام واخلا�ص ،مهمتها
م�ساعدة امل�صانع التقليدية على
التكيف مع �أنظمة ال�سوق احلديثة ،على
م�ستويات االدارة والتمويل ونوعية
االنتاج والت�سويق».
ثم كانت كلمة للجميل لفت فيها اىل ان
«ال�صناعة الوطنية اثبتت قدرة فائقة
على ال�صمود يف �أ�شد االزم��ات ،بهم ّة
�صناعيينا الذين واجهوا كل التحديات
دون �أي �سيا�سات دعم حكومية».
و�شدد على ان «ال�صناعة اللبنانية
ال ت��ط��ال��ب بالكثري وال تقبل بقلب
املعادالت ،ج ّل ما تطلب فقط تكاف�ؤ
ال��ف��ر���ص ،وتطبيق املعاملة باملثل
واالل��ت��زام باالتفاقيات واملعاهدات
التجارية ،واعطائها ما ت�ستحق من
رع��اي��ة واه��ت��م��ام ودع���م ا���س��وة بكل
اقت�صادات العامل».
و�أك�����د اجل��م��ي��ل ان «ال خ���وف على
ال�صناعيني الذين �صمدوا حتى يومنا
هذا ،وجنحوا باالتكال على مقومات
ذاتية اك�سبتهم القدرة التناف�سية� ،إما
يف اجلودة او يف الذوق او يف ال�رسعة
بتلبية اال�سواق العاملية ،او يف اخلربة
مبجاالت معينة ،فنحن م�صممون على
اكمال امل�شوار بالرهان على تطوير
منتجات تتمتع بقيمة م�ضافة وبذوق
رف��ي��ع وك��ف��اءة وم��وا���ص��ف��ات عالية
وعاملية».
وق���ال« :ن��ع��م ،ا�ستطاعت �صادراتنا
لي�س فقط ب�سلع تقليدية امن��ا �أي�ضا
ب�سلع متطورة ونفتخر بها ،ان ت�صل
اىل ال��ب��ل��دان الأك��ث�ر ت��ط��ل��ب�� ًا .وكما
جن��ح �صناعيونا يف لبنان� ،سطروا
النجاحات واالجن��ازات لي�س فقط يف
البلدان العربية وافريقيا بل و�صو ًال اىل
الواليات الأمريكية املتحدة واوروبا».
وط��ال��ب ال���دول���ة ب��ك��ل م�ؤ�س�ساتها
و�أجهزتها بالعمل فوراً لوقف التهريب
العدد 171

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

ن�شاطات �صناعية
ال���ذي ي����ضرب �صناعتنا وزراع��ت��ن��ا
ويحرم اخلزينة من امل��وارد املالية،
بالإ�ضافة اىل امكانية تهديد �صحة
و�سالمة وجيوب اللبنانيني.
و�أكد اجلميل ان اعطاء ال�صناعة الوطنية
حقها وفر�صها ي�سمح بتكبري حجم
االن��ت��اج وزي���ادة ال�����ص��ادرات وتقوية
تناف�سية منتجاتنا نوعي ًة و�سعراً ،وهذا
ي�ؤدي اي�ض ًا اىل تكبري حجم االقت�صاد
الوطني وت�شغيل خمتلف القطاعات
وخلق املزيد من فر�ص العمل.
لدينا كل مقومات النجاح ،فنحن �أرباب
التطوير واالبداع واالبتكار وخ�صو�صا
�إدارة االزم��ات جناحاتنا م�شهود لها
يف لبنان ،وحول العامل.
وذك��ر اجلميل بالر�ؤية االقت�صادية
االجتماعية الإ�صالحية التي �سبق
و�أطلقتها اجلمعية وت�ضم خطة لتحفيز
القطاعات االقت�صادية كافة ،ولي�س
فقط ال�صناعة ،وت�ضم  6نقاط ،هي:
حتفيز االقت�صاد ب�ضخ ما يوازي 3%
من قيمة الناجت الوطني يف ال��دورة
االقت�صادية ،اقرار خطة ا�صالح وتفعيل
االدارة ،ت�صحيح الو�ضع االجتماعي يف
القطاعني العام واخلا�ص ،تعزيز البنية
التحتية على م�ستوى املناطق ،اطالق
ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص
 pppواطالق ر�ؤية وا�ضحة ال�ستثمار
النفط والغاز وو�ضعها مو�ضع التنفيذ.
كما لفت اجلميل اىل «��ضرورة ان�شاء
هيئة ط��وارئ اقت�صادية اجتماعية
داخ��ل جمل�س ال���وزراء ،همها متابعة
املوا�ضيع االقت�صادية االجتماعية».

اتفاقية تعاون بين جمعية
الصناعيين و«البنك األوروبي
إلعادة االعمار والتنمية»

م���ن ج��ه��ة اخ�����رى ،و ّق���ع���ت جمعية
ال�صناعيني ممثلة برئي�سها الدكتور
فادي اجلميل مذكرة تعاون مع البنك
االوروب���ي لإع���ادة االع��م��ار والتنمية
 EBRDممثال مبديرته العامة ملنطقة
جنوب و�رشق البحر الأبي�ض املتو�سط
جانيت هيكمان .
وتهدف هذه املذكرة اىل توفري الدعم
التقني وامل�ساعدات املالية للقطاعات
ال�صناعية كافة وخ�صو�صا لل�صناعيني
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد 171

انتخاب الياس معلوف
نائب رئيس الهيئة التنفيذية للـ ARAMET

خالل االجتماع ال�ساد�س للجمعية العمومية للربنامج العربي للمرتولوجيا العلمية
وال�صناعية  ARAMETالذي انعقد يف مقر املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية
مت انتخاب املهند�س اليا�س معلوف ،رئي�س
والتعدين باململكة املغربية – الرباطّ ،
خمترب املرتولوجيا يف معهد البحوث ال�صناعية ،بالإجماع ملن�صب نائب رئي�س
اللجنة التنفيذية ،ومن مهامها الأ�سا�سية ت�أهيل الدول الأع�ضاء يف الربنامج
العربي للتوقيع على اتفاقية االعرتاف املتبادل مع �أع�ضاء اللجنة الدولية للأوزان
واملقايي�س ( )BIPMوالتي تعرف باتفاقية .CIPM-MRA
وجتدر اال�شارة اىل � ّأن معهد البحوث ال�صناعية ع�ضو يف كافة اللجان الفنية
املتخ�ص�صة وجمموعات العمل املرتبطة بالربنامج والتي تعنى بالتدريب والتطوير
وتبادل املعلومات.
املنت�سبني اىل جمعية ال�صناعيني ،اىل
جانب تقدمي اال�ست�شارات للم�صانع
ال�صغرية .كما تهدف هذه االتفاقية اىل
تبادل املعرفة واخلربات واملعلومات
التي من �ش�أنها ان ت�ساهم يف تطوير
عمل امل�صانع اللبنانية ،على ان يكون
�أول امل�ستفيدين من ه��ذه االتفاقية
قطاع الألب�سة اجلاهزة يف لبنان.
وا���ش��ار اجلميل اىل «ان ال��ه��دف من
التعاون مع البنك الأوروب���ي لإع��ادة
االعمار والتنمية اىل اال�ستفادة من
خ�برات��ه��م وجت��ارب��ه��م ال��ت��ي مت��ت مع
دول جم��اورة مثل الأردن» ،م�شدداً
على انه «لدينا كل مقومات النجاح
املبنية على الذوق اللبناين والقدرات
الت�سويقية التي نتمتع بها اىل جانب
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النجاحات اللبنانية املحققة يف قطاع
الأزياء واالبداع حول العامل واملرونة
بالت�سليم واجلودة املميزة».
و�أكد ال�سعي املتوا�صل الجناز مبادرة
�سبق للجمعية ان اطلقتها وتق�ضي برفع
قيمة ال�صادرات اللبنانية اىل �أوروبا
اىل  300مليون دوالر يف العام ،2021
خ�صو�صا وان م�ستوردات �أوروبا ب�شكل
عام تبلغ ما قيمته  287مليار دوالر
�سنويا.
ب��دوره��ا ،اعلنت هيكمان ان «فريق
متخ�ص�ص �سيقوم بدعم ال�رشكات
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم بتبادل
خرباتنا امل�تراك��م��ة يف ه��ذا القطاع
يف البلدان الأخ��رى علي مدى �سنوات
عديدة».

الرفاعي أطلق السوق اإللكتروني لمصانع الشويفات وجوارها
�أق����ام جت��م��ع �صناعيي ال�شويفات
وجوارها ندوة حول «تنمية القدرات
ال�صناعية» يف كني�سة املدبر �ضهور
ال�شويفات حيث رح��ب رئي�س جتمع
�صناعيي ال�شويفات كمال الرفاعي
باحل�ضور وحت��دث عن �أهمية اللقاء
وط���رح امل�شاكل وحت���دث ع��ن حلول
ال�صناعة اللبنانية وفتح �أ�سواق لها
وتذليل العقبات �أمامها.
الرفاعي متحدثًا
وحتدثت رئي�سة جمل�س �إدارة تكنولوجي
الدكتورة غنوة جلول عن ال�سوق الإلكرتوين ل�صناعات لبنان
و�أهمية الت�سويق الإلكرتوين للمنتجات ال�صناعية .تالها
خليل الزين ممثال �رشكة  GEOflintحيث حتدث عن البيئة
وال�صناعة و�أهمية احلفاظ على البيئة وم�شاركة امل�صانع يف
حماية بيئة �سليمة.
وحت��دث ح�سام قطرجني عن �صيانة وتطوير املاكينات
ال�صناعية وتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة ال�شم�سية.
�أما نيقوال �أبي في�صل ممثال �رشكة غاردينيا غران دور حتدث
عن الإ�ستثمارات اجلديدة يف �أرمينيا و�أهمية فتح �أ�سواق لنا
فيها.
كما حاور احلا�رضون ه�شام ري�شاين ع�ضو املجل�س البلدي
ملدينة ال�شويفات وممثال البلدية حول هموم وم�شاكل وعوائق
امل�صانع يف املنطقة واحللول املطلوبة.
ويف ختام الندوة وقع رئي�س جتمع �صناعيي ال�شويفات

خالل التوقيع على اتفاق التعاون

جانب من الحضور

وجوارها كمال الرفاعي على �إتفاق تعاون مع الدكتورة غنوة
جلول ممثلة عن �رشكة تكنولوجي لإن�شاء ال�سوق الإلكرتوين
للتجمع.

 .. TOP CATتفتتح خطوط انتاج جديدة

افتتحت امل�ؤ�س�سة ال�صناعية  ،top catخطوط انتاج جديدة يف
جمال الت�صنيع الآيل والنقل واملوا�صالت يف مقرها العام يف
ب�شمزين  -الكورة ،برعاية الرئي�س املكلف ت�شكيل احلكومة �سعد
احلريري ممثال بالنائب عثمان علم الدين ،وح�ضور النواب طوين
فرجنية ومي�شال معو�ض و�شوقي الدكا�ش ،النائب �سليم �سعادة
ممثال بالدكتور كرمي من�صور ،الوزير ال�سابق االن طابوريان،
الأمني العام ل«تيار امل�ستقبل» احمد احلريري ممثال بعبدال�ستار
االيوبي ،حمافظ ال�شمال رمزي نهرا ممثال بلقمان الكردي ،رئي�س
جمعية ال�صناعيني فادي اجلميل ،رئي�س جمعية «الرب والإح�سان»
�إدوار ملكي ،رئي�س بلدية ب�شمزين فوزي كل�ش وفاعليات �صناعية
وفريق عمل امل�ؤ�س�سة ومهتمني.
بعد الن�شيد الوطني� ،ألقى رئي�س جمل�س �إدارة املدير العام للم�ؤ�س�سة
داين عبود كلمة �شدد فيها على �أن عزم امل�ؤ�س�سة وت�صميمها على
توظيفات وا�ستثمارات جديدة «مل ي�أت من العدم ،ولي�س مغامرة
متهورة غري خمطط لها �أو غري حم�سوبة املخاطر ،فكان �إقدامنا
على هذا امل�رشوع اجلديد يف ب�شمزين  -الكورة على �أ�سا�س ر�ؤية
ودرا�سة وا�سرتاتيجية و�ضعتها ال�رشكة على املديني القريب
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واملتو�سط ،متطلعني �إىل املرحلة والآفاق البعيدة».
ور�أى �أن «هناك ملفات عديدة حتتاج �إىل املعاجلة ملواكبة
التطور ال�صناعي وحتفيز اال�ستثمار يف امل�شاريع االنتاجية.
ن�أمل ب�أن تكون خطة ماكنزي حلظت هذه الأمور .وال زلنا نرتقب
مفاعيل م�ؤمتر «�سيدر» ونحن تواقون �إىل البدء بتنفيذه» .وكانت
كلمة للجميل ر�أى فيها انها «جل��ر�أة كبرية يف هذه الظروف
ال�صعبة التي مير بها لبنان �أن ت�أخذ م�ؤ�س�سة قرارا ب�إن�شاء م�صنع
جديد لها ،هذه الثقة بال�صناعة اللبنانية من قبلكم ت�ؤكد انكم
�صناعيون متجذرون وا�صحاب خربة كبرية ودليل �إىل �أن لبنان
هو بلد �صناعي .هذا امل�رشوع اقت�صادي لكنه يف الوقت عينه
اجتماعي ي�ساعد يف ت�أمني فر�ص عمل ل�شباب املنطقة ،وكل
�أملنا ب�أن يكون لبنان بلدا ل�شبابه».
و�ألقى ممثل احلريري كلمة نوه فيها ب»متثيل الرئي�س يف ال�شمال
يف �أ�صعب ظ��روف اقت�صادية مير بها لبنان تعود �أ�سبابها
لل�سيا�سة» ،وختم�« :أنتم �أمل لبنان لأنكم �صناعيون حقيقيون،
و�سن�أخذ �أفكاركم وننفذها ،والرئي�س احلريري دائما يقف
بجانبكم .الوطن �سقفنا ونتمنى �أن نخرج من هذا النفق املظلم».
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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
+٩٦١)٣(٢٨٨٣٤٤ :  خلوي- +٩٦١)١( ٤٥٥٠٠١ :هاتف وفاك�س
Ouzai - Naser Industrial Area
Telefax: +961 (1) 455001 - cell : +961 (3) 288344
E-mail: elissaco@live.com - Website: www.elissaco.com

من �شهر �إلى �شهر
السلوك االستهالكي والعجز االنتاجي يرفعان حجم االستيراد

عجز الميزان التجاري  15.5مليار د.أ
ك�شف الربوفي�سور جا�سم عجاقة «� ّأن لبنان
�إ�ستورد حتى �أخر �شهر �أيلول من العام 2018
ما يوازي  15.5مليار دوالر �أمريكي حيث

ُتظهر تفا�صيل هذا الرقم ال�سلوك الإ�ستهالكي
الدولة
ّ
ال�سيئ للمواطن اللبناين كما عجز ّ
اللبنانية» .ولفت اىل � ّأن العديد من املواد
مل�ستوردة يمُ كن ت�صنيعها يف لبنان من
ا ُ
دون �أن تكون هناك حاجة لتقنيات عالية
قد ي� ّؤمن وفراً بقيمة  8مليارات دوالر
ما ّ
�أمريكي �سنوي ًا.
وبلغ �إ�سترياد لبنان خالل الأ�شهر الت�سعة
الأوىل من العام  15.5 ،2018مليار د�.أ
مو ّزعة على ال�شكل التايل (بح�سب اجلمارك):
وم�شتقاته1.77 ،
 3.4مليارات د�.أ من النفط ُ
مليار د�.أ من الآالت والأجهزة واملعدات
الكهربائية والإلكرتونية 1.66 ،مليار د�.أ
من منتوجات ال�صناعات الكيماوية1.33 ،
مليار د�.أ من ال�سيارات وقطع غيار لها1 ،
األكبر
بقيت
الحرارية
الفاتورة
مليار د�.أ من الل�ؤل�ؤ الطبيعي والأحجار
مع  318مليون د�.أ من البطاطا ،البندورة،
الكرمية واملعادن الثمينة 996 ،مليون د�.أ مع إستيراد لفيول كهرباء الب�صل ،اخل�رض والفواكه 587 ...مليون د�.أ
من احلبوب (قمح� ،أرز� ،شعري .)...وال�صادم
مل�ص ّنعة ،امل�رشوبات ،ال�سوائل
من الأغذية ا ُ
الكحولية اخلل ،والتبغ 978 ،مليون د�.أ لبنان بقيمة  1.6مليار د.أ على يف هذه الأرقام هو �إ�سترياد مياه بقيمة 46
من املعادن العادية وم�صنوعاتها754 ،
مليون د�.أ (بلد املياه ي�ستورد مياه!) .ولكي
مليون د�.أ من احليوانات احلية واملنتجات األشهر الثمانية األولى من يكتمل امل�شهد ،بلغت قيمة الإ�سترياد من
احليوانية �إ�ضافة �إىل  709ماليني د�.أ من
مل�ستح�رضات التجميلية  329مليون د�.أ.
ا ُ
العام .2018
املنتوجات النباتية 577 ،مليون د�.أ من
غياب االستثمارات
املواد الن�سجية وم�صنوعاتها�( ...أنظر �إىل الر�سم البياين لالئحة
واعترب عجاقة ان «هذه االرقام تك�شف �سلوك املواطن
كاملة).
ف�ضل الب�ضائع الأجنبية على الب�ضائع
الفاتورة احلرارية هي االعلى ووفقاً لعجاقة ،بقيت الفاتورة الإ�ستهالكي الذي ُي ّ
احلرارية الأكرب مع �إ�سترياد لفيول كهرباء لبنان بقيمة  1.6مليار اللبنانية يف حال ُوجدت .وهذا الأمر يق�ضي على ال�رشكات
د�.أ على الأ�شهر الثمانية الأوىل من العام  .2018لكن �أمام هذا العجز املح ّلية ل�صالح ال�رشكات الأجنبية كما �أنه يق�ضي على وظائف
يف �أحد �أهم مرافق الدولة هناك خلل يف ال�سلوك الإ�ستهالكي اللبنانيني (�إن ُوجدت) من خالل �إجبار ال�رشكات التي ت�سعى
العمال اللبنانيني و�إ�ستبدالهم
للمواطن اللبناين يواكبه �ضعف يف املاكينة الإنتاجية اللبنانية .للمحافظة على ربحيتها �إىل طرد ّ
و�إ�ستورد لبنان من اجلبنة خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من العام بيد عاملة �أجنبية».
�سد
 2018ما قيمته  200مليون دوالر �أمريكي ومن الألبان  147كما ر�أى ان «االرقام اظهرت عجز املاكينة الإنتاجية عن ّ
مل�ستوردة
مليون د�.أ ومن الزبدة  59مليون دوالر �أمريكي لي�صل جمموع حاجة ال�سوق الداخلي حيث نرى � ّأن الب�ضائع وال�سلع ا ُ
ما ا�ستورده من �ألبان� ،أجبان ،بي�ض وع�سل �إىل  413مليون دوالر واملوجود مثيل لها يف لبنان ،تفوق قدرة ال�رشكات اللبنانية على
�أمريكي على الفرتة نف�سها!
�إنتاجها .ويعود ال�سبب بالدرجة الأوىل �إىل غياب الإ�ستثمارات
ل�سد
احلية  442مليون د�.أ �إ�ضافة يف هذه ال�رشكات التي ال ُتفكر يف تكبري حجمها لي�س فقط ّ
كما بلغ �إ�سترياد لبنان من احليوانات ّ
�إىل  164مليون من اللحوم و 114من الأ�سماك وثمار البحر .حاجة ال�سوق بل ملناف�سة الب�ضائع الأجنبية �إن من ناحية الكلفة
ومل تق ّل قيمة �إ�سترياد املنتوجات الزراعية عن هذا امل�ستوى �أو من ناحية اجلودة».
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«موديز»:
لبنان عرضة إلرتفاع المخاطر

موجز اقتصادي

الدولية (موديز) تقريراً جديداً حول
�أ�صدرت وكالة الت�صنيف
ّ
امل�ستقبلية للعام
«النظرة
عنوان
حتت
ة،
العاملي
ال�سيادية
الديون
ّ
ّ
ّ
م�ستقرة ،فيما تباط�ؤ النمو ي�شري �إىل �آفاق متفاوتة»،
 2019ال تزال
ّ
َ�س ّلطت فيه ال�ضوء على العوامل التي من �ش�أنها �أن تبني �آفاق
ال�سيادية حول العامل خالل العام املقبل.
الديون
ّ
�ضبابية وحتديات �سيا�سية
ال�ضبابية حول الإ�ستقرار
ويف التفا�صيل ،ك�شف التقرير تزايداً يف
ّ
الإقت�صادي واملايل العاملي على الأمد الطويل ،وذلك يف ظ ّل
عدة
تفاقم التو ّترات
اجليو�سيا�سية ،مبا فيها الإ�ضطرابات يف ّ
ّ
بلدان من منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وال�سيا�سات
التجارية امل َّت َخذة حديث ًا يف الواليات امل ّتحدة
والتدابري
ّ
ال�ضبابية �أي�ض ًا ال�ضعف الهيكلي
هذه
يف
�ساهم
وقد
ة.
أمريكي
ال
ّ
ّ
الذي يعانيه عدد من الأ�سواق النا�شئة ،والذي ي�شمل النمو
اله�ش وم�ستويات الدين العام واخلا�ص املرتفعة،
االقت�صادي
ّ
العاملية .وقد َذكرت الوكالة
�إ�ضافة �إىل �أو�ضاع �أ�سواق ر�أ�س املال
ّ
اخلا�صة بكل بلد ،والتي تزيد من
ال�سيا�سية
التحديات
�سل�سلة من
ّ
ّ
ّ
ال�سيا�سية حول العامل ،منها الفراغ
حدة ال�ضغوط على املخاطر
ّ
ّ
حالي ًا يف لبنان .كذلك َ�ص ّنفت
القائم
احلكومي وال�شلل ال�سيا�سي
ّ
�سوقية
وكالة موديز لبنان بني الدول التي تواجه �ضغوطات
ّ
وعجزاً يف املوازنة ويف امليزان التجاري.

زيادة كلفة اإلقتراض

بالتوازي� ،إعتربت الوكالة � ّأن لبنان يندرج �ضمن الدول ذات
الو�ضع الإئتماين الذي �سيكون �أكرث ت�أ ّثراً بزيادة كلفة االقرتا�ض
حتمل
نظراً مل�ستوى الدين العام املرتفع ،والقدرة ال�ضعيفة على ّ
كلفة اال�ستدانة الباهظة وامل�صد املايل  fiscal bufferاملتدين.
يف ال�سياق نف�سه�ُ ،ص ّن َف لبنان �ضمن الدول الأكرث عر�ضة الرتفاع
�سجلت النمو الأكرب يف الهوام�ش.
عالوات املخاطر ،وتلك التي ّ
إيجابيةَ ،لفت التقرير �إىل � ّأن خماطر ال�سيولة
ومن منظار �أكرث �
ّ
ملعنونة
لتوا�ضع
ا
نظر
حمدودة
يف لبنان تبقى
ح�صة الديون ا ُ
ً
ّ
أجنبية من �إجمايل الدين العام.
بالعملة ال ّ
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� أجرى وزير الزراعة غازي زعيرت
يف العا�صمة املجرية بوداب�ست
حمادثات مع نظريه املجري الدكتور
ا�سطفان ناج ،يف �إطار تفعيل
العالقات بني البلدين ،ال�سيما يف
املجال الزراعي .ومت خالل اللقاء توقيع مذكرة تفاهم يف
املجال الزراعي .واتفق اجلانبان على ت�شكيل جلنة زراعية
م�شرتكة لتطوير مذكرة التفاهم .ونظمت وزارة الزراعة
بالتعاون مع �سفارة لبنان يف املجر يوم املنتجات
واملونة واملطبخ اللبناين يف وزارة الزراعة املجرية.
وي�أتي هذا اليوم ا�ستكماال للمحادثات التي �أجراها خالل
العام املا�ضي وزير اخلارجية واملغرتبني جربان با�سيل.
 احتل لبنان املرتبة  107بني
عامليا على «م�ؤ�رش
 149دولة
ً
االزدهار» ال�صادر عن معهد ليغاتوم
للعام  ،2018ويف املرتبة العا�رشة
بني  18دولة عربية .وح ّل يف املرتبة
 34بني  40دولة ذات الدخل املتو�سط
وا�ستنادا �إىل عدد الدول
اىل املرتفع م�شمولة يف امل�سح.
ً
ذاتها امل�شمولة يف م�سح العام  ،2017تراجعت مرتبة
لبنان العاملية ب�ستة مراكز من املرتبة  101يف م�سح العام
 ،2017وبـ 18مرك ًزا من املرتبة  89يف م�سح العام .2008
 ي�شهد لبنان قريب ًا بدء العمل
مبن�صة �إلكرتونية ت�ساهم يف حتقيق
ّ
أم�س احلاجة
�
يف
هو
إقت�صادي
�
منو
ٍّ
ّ
اليه اليوم يف ظ ّل اجلمود االقت�صادي
وانعدام اال�ستثمار .و�أعلن رئي�س
هيئة الأ�سواق املالية حاكم م�رصف
لبنان ريا�ض �سالمة ،عن رغبة الهيئة با�ستدراج عرو�ض
لإطالق من�صة تداول �إلكرتونية ،ما قد يعطي جرعة �أمل
ويعيد جزءاً من الثقة املفقودة يف لبنان باخلارج .وقد
با�رشت الهيئة ن�رش اعالنات يف و�سائل االعالم ال�ستدراج
عرو�ض لبيع رخ�صة لإدارة
املن�صة.
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من �شهر �إلى �شهر
الشركات بقيت متشائمة بشأن مستقبل األعمال

تدهور األوضاع التجارية في أبطأ وتيرة
خالل تسعة أشهر
�أظهر م�ؤ�رش مدراء امل�شرتيات  PMIالذي
ارتفع من  46.2نقطة يف ت�رشين الأول
�إىل  46.7نقطة يف ت�رشين الثاين لتدهورٍ
حدة يف الأو�ضاع التجارية بالقطاع
�أقل ّ
اخلا�ص خالل ت�رشين الثاين .ومع ذلك،
فقد كان معدل الرتاجع هو الأبط�أ منذ
�شهر �شباط.
يف تعليقه على نتائج م�ؤ�رش PMI
لت�رشين الثاين  ،2018قال علي بلبل،
كبري املحللني االقت�صاديني يف بنك
بلوم�« :شهد تراجع م�ؤ�رش  PMIلبنان
م�سج ًال
تباط�ؤاً لل�شهر الثالث على التوايل ّ
 46.7نقطة يف ت�رشين الثاين ،مدفوع ًا
برتاجعات ابط�أ يف الإنتاج والطلبات
عد
اجلديدة وال�صادرات والتوظيف .و ُت ّ
هذه النتائج مفاجِ ئة بالن�سبة القت�صاد
غارق يف ٍ
حالة من عدم اليقني ال�سيا�سي
واالقت�صادي ،ولكن هذا رمبا يعك�س
رث مرونة
حقيقة � ّأن االقت�صاد اللبناين �أك ُ
مما نظن».
ّ
وتابع« :الأمر املهم هو � ّأن هذه الرتاجعات
الأبط�أ ت�ؤدي �إىل قوة �أكرب للو�صول �إىل
م�ستوى الـ  50نقطة وجتاوزه .وهذا
�أمر نتطلع �إىل �أن يتحقق بالإ�رساع
بت�شكيل احلكومة وتنفيذ برنامج �إ�صالح
اقت�صادي �شامل يحقق �أق�صى ا�ستفاد ًة
من الأموال ال ُتي ُوعد بها يف امل�ؤمتر
االقت�صادي للتنمية والإ�صالح والأعمال
(�سيدر)».

نتائج االستبيان

ووفق ُا للنتائج الرئي�سية لإ�ستبيان �شهر
ت�رشين الثاين ّ �“ ،إن ما جعل معدل
التدهور طفيف ًا هو انخفا�ض وترية تراجع
الإنتاج .وعلى رغم � ّأن وترية الرتاجع
ظلت حادة يف املجمل ،فقد انخف�ضت
�رسعتها لل�شهر الثالث على التوايل
يف ت�رشين الثاين .ووا�صلت ال�رشكات
الإ�شارة �إىل الت�أثريات ال�سلبية حلالة عدم
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أدّت صعوبة البيئة
االقتصادية إلى استمرار قوة
المنافسة وتخفيض الشركات
ألسعار منتجاتها
اليقني ال�سيا�سي على االقت�صاد».
وا�ستمرت حالة عدم اال�ستقرار نف�سها يف
ّ
الت�أثري على �إجمايل الطلبيات اجلديدة
التي انخف�ضت لل�شهر ال�ساد�س وال�ستني
ولكن
على التوايل خالل ت�رشين الثاين.
ّ
االنكما�ش الأخري هو الأبط�أ �أي�ض ًا منذ
�شهر �شباط .كما تراجعت طلبات الت�صدير
اجلديدة �أي�ض ًا بوترية �أ�ضعف ،حيث
�أ�شارت ال�رشكات �إىل تراجع هام�شي.
كما ا�ستمرت الأو�ضاع التجارية ال�صعبة
يف الت�أثري على �سوق العمالة ،حيث
قامت �رشكات القطاع اخلا�ص اللبنانية
بتخفي�ض �أعداد الوظائف لديها يف
ت�رشين الثاين .وجاء الرتاجع الأخري يف
ليمدد �سل�سلة فقدان الوظائف
التوظيف ّ
احلالية �إىل ت�سعة �أ�شهر.

استمرار تراجع االعمال

وعلى الرغم من ذلك ،فقد كان معدل
62

الرتاجع �أبط�أ من �شهر ت�رشين الأول
وكان هام�شي ًا فقط يف املجمل .كما
ا�ستمر تراجع الأعمال غري املنجزة حيث
�أ�شارت ال�رشكات �إىل وجود فائ�ض يف
القدرات.
كما ق ّللت ال�رشكات من ن�شاطها ال�رشائي
يف منت�صف الربع الرابع من العام.
ومع ذلك ،فقد � ّأدى نق�ص املبيعات �إىل
ا�ستمرار تراكم م�ستلزمات الإنتاج .ورغم
أداء
تراجع الطلب من العمالء ،فقد �شهد � ُ
املوردين ركوداً يف ت�رشين الثاين.
و� ّأدت �صعوبة البيئة االقت�صادية
�إىل ا�ستمرار قوة املناف�سة وتخفي�ض
ال�رشكات لأ�سعار منتجاتها لل�شهر
التا�سع على التوايل .عالوة على ذلك،
ا�ستمر ال�ضغط على هوام�ش الأرباح
ّ
نتيج ًة للزيادة الطفيفة يف �أ�سعار
م�ستلزمات الإنتاج .وكانت الزيادة
الأخرية يف �أعباء التكلفة مدفوعة بزيادة
�أ�سعار امل�شرتيات وتكاليف التوظيف.
و�أخرياً ،ظ ّلت ال�رشكات مت�شائمة ب�ش�أن
وحت�سن م�ستوى الثقة
م�ستقبل الأعمال.
ّ
هام�شي ًا مقارنة ب�شهر ت�رشين الأول لكنه
ظ ّل �سلبي ًا بقوة ب�سبب املخاوف من
ا�ستمرار امل�أزق ال�سيا�سي.

 4طائرات آرباص A330 NEO
لتجديد أسطول MEA

موجز اقتصادي
�شدد النائب �شوقي الدكا�ش

ّ
على �رضورة تكبري حجم االقت�صاد
عرب م�ساندة وت�شجيع القطاعات
االنتاجية والتن�سيق يف ما بينها،
ووقف الهدر يف ادارات الدولة
و�إيجاد حل جذري ملو�ضوع الكهرباء� ،أحد �أبرز �أ�سباب
عجز املوازنة.
الدكا�ش
وك�شف
ان « 34يف املئة من املوازنة العامة
ّ
تذهب للرواتب واالجور بينها  75يف املئة للقطاعات
الأمنية والع�سكرية .فيما ترتاوح هذه الن�سبة بني  20اىل
 25يف املئة يف دول العامل».

الحوت وديفيز يوقعان العقد

قررت �رشكة طريان ال�رشق االو�سط  -اخلطوط اجلوية اللبنانية
«امليدل �إي�ست» ،الناقل الوطني ،كجزء من جتديد لأ�سطولها من
الطائرات عري�ضة الهيكل� ،رشاء �أربع طائرات �آربا�ص A330
 NEO-900التي تعمل مبحركات «رولز روي�س ترنت ،»7000
�إىل جانب �إمكان �رشاء طائرتني �أخريني ،ومن املتوقع �أن ت�سلم
الطائرات الأربع يف العام .2021
ويت�ضمن العقد الذي وقعته «رولز روي�س» مع �رشكة طريان
ال�رشق االو�سط لتوفري الدعم ملحركات «ترينت  »7000التي
حترك ا�سطول طريان ال�رشق الأو�سط اجلديد من طائرات �آربا�ص
 NEO 900-A 330خدمة و�صيانة طويلة الأمد طوال مدة
ت�شغيل املحرك مع �رشكة طريان ال�رشق الأو�سط ،ف�ضال عن �رشاء
املحركات االحتياطية وتوريد قطع الغيار.
ووقع العقد خالل «منتدى الأعمال واال�ستثمار اللبناين -
الربيطاين يف لندن» ،رئي�س جمل�س االدارة  -املدير العام ل�رشكة
طريان ال�رشق الأو�سط حممد احلوت ورئي�س جمل�س �إدارة «رولز
روي�س» �إيان ديفيز ،يف ح�ضور الرئي�س املكلف �سعد احلريري
ووزير الدولة الربيطاين للتعاون الدويل ووزير الدولة ل�ش�ؤون
ال�رشق الأو�سط الي�سرت برت.
و�ستقوم «رولز روي�س» بتزويد �أحدث حمرك يف جمموعة
«ترينت»« ،الرتينت � »7000إىل جانب توفريها خدمة الرعاية
الكاملة املتميزة ،ويعترب ترينت  7000واحدا من عائلة ترينت
التي تراكمت لديها �أكرث من  125مليون �ساعة طريان للمحرك.
وقال احلوت« :نحن ملتزمون �ضمان �أن تكون �رشكتنا رائدة
يف جمال ا�ستخدام التكنولوجيا لتوفري خدمة و�أداء متميزين
للعمالء ،و�ست�ساعد طائراتنا اجلديدة وحمركات اجليل اجلديد
«ترينت  »7000على حتقيق هذا الهدف .ويتوقع ان ي�ساهم
عقد ال�صيانة الكاملة يف حت�سني تكاليف ال�صيانة من خالل
خدمة �صيانة املحركات طويلة الأمد .وهذا العقد يج�سد الروابط
والعالقة الوثيقة بني اململكة املتحدة ولبنان».
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 ر�ست يف مرف�أ طرابل�س �سفينة
تعترب من ال�سفن العمالقة ،وتدعى
 ،patraي�صل طولها اىل  225مرتا
وعمقها يف املياه اىل  13مرتا،
وهي حمملة بـ  70الف طن من
حبوب الذرة و�ستفرغ  21000طن يف مرف�أ طرابل�س.
وقد �أكد مدير مرف�أ طرابل�س �أحمد تامر �أثناء ا�ستقبال
ال�سفينة على الر�صيف� ،أن «املرف�أ �أ�صبح مرف�أ حموريا
عامليا ي�ضاهي ويناف�س �أحدث املرافئ املتطورة ،وا�صبح
نقطة ا�ستقطاب للنقل البحري ،وي�ستقطب رجال االعمال
العرب والعامليني».
� أ�شار رئي�س هيئة  التفتي�ش
املركزي   القا�ضي جورج عطية
�إىل انه «و�ضعنا ا�سرتاتيجية رقابية
بد�أناها و�سنكملها ونطورها» ،م�شددا
على �رضورة «عدم ا�ستغالل النا�س
باعطاءهم اخلدمة العامة ،كما من
الواجب عدم وجود ا�ستن�سابية من قبل �أي رئي�س دائرة
�أو موظف ،وعممنا على جميع  االدارات العامة  وطلبنا
توحيد االجراءات فيما خ�ص خدمة النا�س».
و�أعلن انه «خالل �شهر على كل االدارات ان تبلغنا املعلومات
عن طريقة �سري عملها ويجب ان
تعلق هذه املعلومات يف مكان
منظور �إىل النا�س وعلى املوقع
االكرتوين للت�سهيل على النا�س
كيف يقومون مبعامالتهم».
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شراكة بين «أكسا الشرق األوسط» و«أوتوشاين سبا»

مت �إطالق �رشاكة بني �رشكة «�أك�سا ال�رشق الأو�سط» و«�أوتو�شاين
مقر الأخرية ،يف ح�ضور الو�سطاء والرئي�س التنفيذي
�سبا» يف ّ
لـ «�أوتو�شاين �سبا» ماهر �أبي اللمع ،ومدير العمليات يف «�أك�سا
ال�رشق الأو�سط» جوزيف ن�سنا�س ،وفريق عمل اجلانبني.
وعقدت ور�شة عمل مبا�رشة على  Live-Workshopلإظهار
ُ
تعر�ضها للخدو�ش �أو الت�أذي.
�شكاوى
بعد
ال�سيارات
إ�صالح
�
�رسعة
ّ
و�سيعزز هذا التعاون التزام «�أك�سا ال�رشق الأو�سط» جتاه
عمالئها من خالل تقدمي خدمات رفيعة ومتقدمة و�رسيعة يف
خ�ص اخلدو�ش والت�أذي ،يتم
جمال العناية بال�سيارات .ويف ما ّ

�إ�صالحها يف «�أوتو�شاين �سبا» �سي�ستفيد �صاحب بولي�صة الت�أمني
فوراً من عالج جتميلي ،مبا يف ذلك خدمات جمانية على غ�سيل
املكيف من البكترييا وحماية
ال�سيارات «برمييوم» ،وحماية
ّ
حواف الأبواب.
وتقدم «�أوتو�شاين �سبا» حلو ًال منا�سبة ولها فرعان �أحدهما
ّ
يف الأ�رشفية والآخر يف العدلية ،يفتحان �أبوابهما طوال �أيام
الأ�سبوع من ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا وحتى ال�ساعة التا�سعة لي ًال،
مقدمة من «�أوتو�شاين �سبا» ا�ستثنائي ًا
مع الإ�شارة �إىل �أن اخلدمة ّ
لزبائن «�أك�سا ال�رشق الأو�سط».

سالم يزور غرفة طرابلس والشمال:
سنبقى مواكبين للمشاريع الطموحة
زار رئي�س احلكومة ال�سابق متام �سالم والوزيران ال�سابقان حممد
امل�شنوق ور�شيد دربا�س وه�شام جارودي ،غرفة طرابل�س ولبنان
ال�شمايل ،حيث كان يف ا�ستقبالهم رئي�س جمل�س الإدارة توفيق
دبو�سي وفاعليات اقت�صادية وامنائية و�إعالميني.

دبوسي

وا�شار دبو�سي يف كلمة القاها اىل «اننا نعترب طرابل�س الكربى رافعة
الإقت�صاد الوطني ،ومتتلك كل مقومات القوة التي ن�ضعها بت�رصف
جميع اللبنانيني ،وهي حا�ضنة لإ�ستثمارات كربى تعزز من دور
املدينة ومكانتها يف الرتكيبة الوطنية اللبنانية ،وتوفر �آالف فر�ص
العمل ،ونتخطى من خاللها كل نقاط ال�ضعف التي ال تذكر باملقارنة
مع م�صادر الغنى التي متتلكها طرابل�س الكربى ،وندعم من خاللها
الأخ الأكرب لنا بريوت عا�صمتنا ال�سيا�سية والإدارية ،ونحن ل�سنا
على االطالق احللقة الأ�ضعف بل ن�شدد على �إمتالكنا لكل مقومات
القوة ون�ضعها بت�رصف كافة مكونات املجتمع اللبناين».

سالم

بدوره ،قال �سالم« :نحن يف غرفة طرابل�س مع رئي�سها توفيق دبو�سي
حيث �شاهدنا امل�شاريع الطموحة ،ال�سيما م�رشوع تو�سعة مرف�أ
طرابل�س ومنطقة �إقت�صادية خا�صة �سعينا لتب�رص النور مع جهود
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بارزة ل�صديقي �إبن طرابل�س الوزير ر�شيد دربا�س خالل �إجتماعاتنا
يف جمل�س الوزراء ،ونحن �سنبقى مواكبني لغرفة طرابل�س ولبنان
ال�شمايل يف م�شاريعها الطموحة التي ترافقها جهود كبرية ونوايا
�صافية يف �أبعادها العملية والتنفيذية والتي تنعك�س دون �أدنى �شك
�إيجابا على كل امل�ستويات الإقت�صادية الوطنية ،وهي حمل �إكبار
وتقدير ،و�إنه ل�رشف كبري �أن �أكون يف غرفة طرابل�س امل�شعة املنرية
بامل�شاريع الكربى من �أجل كل لبنان».
وتابع« :ن�شد على �أيدي املخل�صني يف كل حني ،و�أنا �أرى يف غرفة
طرابل�س ولبنان ال�شمايل الرجاء والأمل بامل�ستقبل ،فخالل زيارتي
�أعجبت ب�رصحها الكبري و�أرى فيها عنوانا للتحدي يف خمتلف
القطاعات الإقت�صادية ،فهنيئا لنا جميعا بغرفة طرابل�س عنوان
الرتتيب والعناية باملواطن ،وهي م�ؤ�س�سة تليق بامل�ستوى االن�ساين
وبالأهداف الوطنية اللبنانية النبيلة ،فكل التوفيق للرئي�س دبو�سي
ولإخوانه الكرام».
64

«ايدال» تشارك في اجتماع
مراجعة سياسات االستثمار
عيتاني :االستثمار األجنبي
محرك أساسي للنمو

موجز اقتصادي

نظمت امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمار والأنكتاد
اجتماعات خا�صة بلبنان يف مقر الأمم املتحدة يف جنيف،
لعر�ض تقرير «مراجعة �سيا�سات اال�ستثمار» ،حيث مت
�إ�صدار تو�صيات ب�ش�أن حت�سني ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
وامل�ؤ�س�سات يف �سعيها ال�ستقطاب املزيد من اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش واال�ستفادة من عملية التنمية بال�شكل الأف�ضل.
تر�أ�س الوفد اللبناين �إىل االجتماع رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
العامة لت�شجيع اال�ستثمارات يف لبنان املهند�س نبيل عيتاين،
الذي �أكد �أن «العالقة بني لبنان والأنكتاد تعود �إىل عقود ،حيث
�شكلت هذه املنظمة �رشيكا للحكومة اللبنانية من خالل تقدمي
الدعم التقني لها من نواح عدة من اجل حت�سني بيئة الأعمال
يف لبنان» .م�ؤكدا �أن «لبنان قادر على تطبيق ما هو وارد يف
«مراجعة �سيا�سات اال�ستثمار» ا�ستنادا �إىل املقومات املميزة
التي يتمتع بها .فاال�ستثمار الأجنبي املبا�رش هو حمرك �أ�سا�سي
للنمو االقت�صادي ،وقد بات اليوم ي�شكل ن�سبة  5يف املئة
من الناجت املحلي ،ن�سبة تعترب من الأعلى �إقليميا وعامليا».
وذكر ان «التو�صيات الواردة يف املراجعة من �ش�أنها حت�سني
البيئة القانونية والبنية الإدارية ،بحيث جتتمع كل هذه
العنا�رص لت�شكل وحدة متكاملة يف �إطار حت�سني مناخ
اال�ستثمار وخلق فر�ص عمل جديدة وزيادة ال�صادرات».
ووفق بيان لـ«�إيدال» ،ركزت التو�صيات ال�صادرة عن االجتماع،
والتي من �ش�أنها ان تعيد لبنان ب�رسعة �إىل خارطة اال�ستثمار
العاملية ،على �سل�سلة من اخلطوات �أبرزها:
 مراجعة االطار القانوين لال�ستثمار. �إجراء �إ�صالحات على م�ستوى بيئة الأعمال ال �سيما ما يتعلقمنها بت�أ�سي�س وت�صفية ال�رشكات والنظام ال�رضيبي ونظام العمل.
 و�ضع ا�سرتاتيجية للرتويج لال�ستثمار و�إ�رشاك الأطراف املعنيةاملحلية بها.
 تعزيز دور امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات عرب �سل�سلةمن اخلطوات ابرزها تعديل قانون ت�شجيع اال�ستثمار رقم .»360
65

عقدت اللجنة التوجيهية

مل�رشوع دعم النظام االح�صائي يف
لبنان اجتماعها االول ،برئا�سة املدير
العام لالح�صاء املركزي الدكتورة
مرال توتليان ومديرة وكالة التعاون
للتنمية االيطالية يف لبنان ،ويف ح�ضور ممثلني عن
مكتب الوكالة يف روما وعن اجلهاز االح�صائي االيطايل
.ISTAT
ي�شار اىل ان هذا امل�رشوع مدعوم من ادارة االح�صاء
املركزي وممول من احلكومة االيطالية ،من خالل وكالة
التعاون والتنمية االيطالية ،وميتد لثالث �سنوات.وتبلغ
«قيمة الهبة االجمالية للم�رشوع  733411يورو .
� سجلت حركة امل�سافرين من
و�إىل مطار رفيق احلريري الدويل
خالل �شهر ت�رشين الثاين من عام
 2018ما جمموعه  628205ركاب،
و ا�ستنادا �إىل دائرة الإح�صاء يف
مديرية الطريان املدين يف املطار
فقد توزعت حركة امل�سافرين على ال�شكل التايل  :و�صول
 311738راكبا ،فيما غادر عرب املطار � ،316292أما حركة
الرتانزيت ف�سجلت  175راكبا.
�أما بالن�سبة حلركة الطائرات ف�سجل هبوط  2693طائرة،
يف حني �أقلعت .2690
� صدر عن املكتب االعالمي
لهيئة «�أوجريو» البيان الآتي« :على
اثر انتحال بع�ض اال�شخا�ص �صفة
موظفي هيئة اوجريو لدخول منازل
امل�شرتكني والقيام بعمليات �رسقة
و�سلب  .ف�إن هيئة اوجريو �إذ تهيب بجميع امل�شرتكني عدم
ال�سماح لأي �شخ�ص يدعي انه من فنيي اوجريو بالدخول
اىل املنازل او العمل على العلب الداخلية يف الأبنية اال
بعد ابراز بطاقته الوظيفية والت�أكد من هوية املوظف.
كما ت�ؤكد ان موظفيها ال يدخلون
املنازل اال لل�رضورات الفنية
الق�صوى.
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حفل عشاء لـ «أماكو» بمناسبة اختتام أعمال االتحاد العربي للصناعات
الورقية والطباعة والتغليف

الجميل :لبنان قادر على دعم «االقتصاد األخضر»
العبد اهلل :الصناعيون هم ص ّناع األمل

خليل شري ،الحاج احمد كوثراني ،علي العبداهلل،
المهندس مارون سيقلي

النائب بهية الحريري تتوسط رئيس االتحاد د.فادي الجميل
ورئيس مجموعة اماكو السيد العبداهلل

المهندس محمد بشار ،رؤوف ابوزكي ،رئيس اماكو علي العبداهلل،
فارس سعد

النائب بهية الحريري تتوسط رئيس مجموعة اماكو علي العبداهلل
وشقيقه المهندس محمد بشار

النائب اسامة سعد يتوسط رئيس اماكو علي العبداهلل
وشقيقه المهندس محمد بشار

محمد شماع ،بيار صليبا ،كمال الرفاعي ،علي العبداهلل
وشقيقه محمد بشار

توفيق عباس ،حسين سامرائي ،علي العبداهلل ،فادي الجميل،
علي عسيران ،ميشال موسى ،احمد بوزيان ،رؤوف ابوزكي

محمد بشار ،احمد بوزيان ،ميشال موسى ،اسامة سعد،
توفيق عباس ،عليا عباس ،علي العبداهلل ،فادي الجميل

المهندس محمد بشار ،النائب د .ميشال موسى،
السفير الجزائري احمد بوزيان ،رئيس اماكو علي العبداهلل

اقام رئي�س جمموعة �أماكو ال�صناعية
علي حممود العبد اهلل حفل ع�شاء
يف �صيدا ملنا�سبة اختتام �أعمال
واجتماعات االحتاد العربي لل�صناعات
الورقية والطباعة والتغليف الذي زار
�أع�ضا�ؤه بريوت م�ؤخرا.
كرم العبد اهلل ك ُال
وخالل حفل الع�شاء ّ
اجلميل ومدير عام وزارة
من د .فادي
ّ
االقت�صاد والتجارة عليا عبا�س و�س ّلمهما
دروعا تكرميية تقديرا لعطاءاتهما
ودعمهما القطاع ال�صناعي يف لبنان
واملنطقة .وح�رضت حفل الع�شاء نخبة
من ال�شخ�صيات اللبنانية والعربية
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يتقدمهم النواب علي ع�سريان ،د .مي�شال
مو�سى ،د� .أ�سامة �سعد� ،سفري اجلزائر
�أحمد بوزيان ،القائم بالأعمال يف
ال�سفارة املغربية حممد ال�سعيدي ،رئي�س
الديوان يف وزارة ال�صناعة التون�سية
توفيق عبا�س بالإ�ضافة �إىل ر�ؤ�ساء
هيئات وجمعيات �إقت�صادية و�صناعية
وممثلي قوى �أمنية وع�سكرية و�إعالميني
و�ضيوف �أماكو من عدة دول �إ�ضافة �إىل
�أ�صدقاء وفريق عمل جمموعة �أماكو.

الجم ّيل

وتخللت احلفل كلمة رئي�س جمعية
66

ال�صناعيني ورئي�س االحتاد العربي
لل�صناعات الورقية والطباعة والتغليف
جميل الذي �إعترب فيها �أن
د .فادي
ّ
«ال�صناعات الورقية يف املنطقة كما
العامل ،اكت�سبت يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية �أهمية متزايدة نظرا �إىل
م�ساهمتها الهائلة يف عملية �إعادة
التدوير واعتبارها ركنا �أ�سا�سيا يف ما
بات ُيعرف بـ «ال�صناعات اخل�رضاء»
وداعما رئي�سيا لـ «االقت�صاد الأخ�رض»
حول العامل» .و�أ�شار �إىل �أن «لبنان قادر
و�شدد
على دعم مفهوم ال�صناعة الورقية ّ
على �أن هذه ال�صناعة التي متتلك تاريخا

اسامة سعد ،ميشال موسى ،رؤوف ابوزكي ،علي العبداهلل
النائب بهية الحريري ،د .فادي الجميل ،علي العبداهلل واعضاء مجلس االتحاد العربي للصناعة الورقية

علي عسيران ،عليا عباس ،علي العبداهلل وزوجته

فارس سعد ،رؤوف ابوزكي ،يحيى قصعة ،طارق ابوشقرا ،د .أسامة سعد ،محمد بشار ،ممدوح صعب ،علي العبداهلل

د .فادي الجميل وعلي العبداهلل يستقبلون اعضاء مجلس االتحاد العربي للصناعات الورقية

م�رشفا متتلك �أي�ضا فر�صا م�ستقبلية
طويال ّ
واعدة جدا خ�صو�صا لل�شباب العربي».

العبد اهلل

بدوره ،لفت العبد اهلل �إىل «�أن �صناعة
الورق والطباعة والتغليف باتت ت�ؤدي
دورا م�صرييا يف دعم القطاع ال�صناعي
عموما واالقت�صادات الوطنية على وجه
اخل�صو�ص» ،واعترب «�أنه يف ظل الظروف
املظلمة التي متر فيها بلدان املنطقة،
ت�شكل ال�صناعة كما ال�صناعيون نورا
يف نهاية نفق مظلم» .و�أطلق العبداهلل
على ال�صناعيني لقب «�ص ّناع الأمل»

باعتبارهم البناة الأوائل ملجتمعاتهم يف
ال�سلم واحلرب معتربا �أنهم �سيكونون القوة
الرئي�سية الأوىل التي �س ُتعيد البناء بعد
حروب املنطقة.
وقال« :اليوم و�أكرث من �أي يوم م�ضى،
ويف و�سط اال�ضطرابات واحلروب التي
متر فيها بع�ض دول املنطقة ،يكاد هذا
القطاع ال�صناعي اليتيم املرتوك مل�صريه،
يواجه خطر االنهيار .الرياح يا �أ�صدقائي
تواجه قطاعنا من كل �صوب ،لكننا ال
ني�أ�س ،ال�صناعي ال يي�أ�س� ،أ�صال من يعمل
يف ال�صناعة هو �شخ�ص ال ي�سمح للي�أ�س
بالدخول �إىل عقله».
67

علي صفي الدين ،فادي كيالني ،محمد دندشلي ،حسن صالح،
علي العبداهلل

عليا العباس تتوسط فوزية العبداهلل وندى العبداهلل

�شدد على �أن «االحتاد العربي لل�صناعات
و�إذ ّ
الورقية والطباعة والتغليف �أثبت �أهميته يف
�أحلك الظروف» ،متنى �أن تتواىل �إجنازات
االحتاد و�أن تكون فرتة رئا�سة الرئي�س
اجلميل فرتة جناحات وت�ألق.
فادي
ّ
اجلدير بالذكر �أن النائب بهية احلريري
كانت قد ا�ستقبلت يف جمدليون وفد
امل�شاركني يف م�ؤمتر االحتاد العربي
لل�صناعات الورقية والطباعة والتغليف
املنعقد وتقدمه اجلميل يف م�ستهل زيارة
قاموا بها �إىل مدينة �صيدا بدعوة من ع�ضو
جمل�س االحتاد علي العبد اهلل الذي رافقهم
يف الزيارة.
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�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،
 ,G Vincenti & Sonsاملؤسسة الوطنية عبر املتوسط وصناعة اخملابز اآللية ،باتيسري لوليتا.

 ...G Vincenti & Sonsريادة واحتراف

عام  ،1923اب�رصت �رشكة
 & Sonsالنور ،لت�صبح على مر ع�رشات
ال�سنوات احد ابرز ال�رشكات الرائدة
يف حقل الت�سويق ملنتجات عاملية يف
اال�سواق الداخلية واخلارجية.
هي م�سرية منو وتو�سع كبريين عاي�شتها G
 ،Vincenti & Sonsاف�سحت املجال امامها
لإحتالل مركز مرموق بني كربى ال�رشكات
يف لبنان ،اذ تطرح اليوم اكرث من  400فر�صة
عمل وتن�شط ا�ضافة اىل ال�سوق اللبنانية ،يف
ال�سوقني ال�سورية واالردنية ب�شكل كبري ،كما
تتمتع بح�ضور الفت يف ا�سواق عاملية ت�أتي
يف مقدمها ال�سوق الرومانية.
G Vincenti

الـ 7500زبون من جتار جملة وا�صحاب
ال�سوبرماركات وامليني ماركت ،وحمالت
تطرح G Vincenti & Sons
البقالة التقليدية واحلانات واملطاعم
اكثر من  400فرصة عمل
والنوادي الليلية والفنادق و�رشكات
في السوق اللبنانية ،وتتمتع التموين وال�صيدليات والقرطا�سية
والأدوات وحمالت الألعاب.
بشبكة زبائن واسعة جد ًا
وتلبي  G Vincenti & Sonsطلبات زبائنها
تقارب الـ 7500جهة
عرب ا�سطول نقل م�ؤلف من � 75شاحنة نقل
تتوىل نقل املنتجات املطلوبة من امل�ستودع
الرئي�سي اىل مراكز ال�رشكة اخلم�سة املنت�رشة على االرا�ضي
امكانيات كبيرة
اللبنانية يف بعقلني ال�شوف ،زحلة� ،صيدا ،البقاع ،وطرابل�س.
يف عام  ، 1949بد�أت  G Vincenti & Sonsن�شاطها يف بريوت
حضور اجتماعي وطني
كواحدة من �أكرب موزعني للمواد الغذائية واحللويات وامل�رشوبات
ول�رشكة  G Vincenti & Sonsح�ضور الفت على ال�صعيد
الكحولية ومواد التنظيف وانواع خمتلفة من ال�سلع اال�ستهالكية
مذكرة
االطار
هذا
يف
عت
ق
و
حيث
واالقت�صادي،
االجتماعي
يف لبنان.
ّ
ّ
وتتمتع ب�شبكة وا�سعة جداً من الزبائن ت�ضم ما يقارب
تفاهم مع برنامج الأمم امل ّتحدة الإمنائي.
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 33 .. NME Bakery Equipmentعام ًا من النجاح
رضا :جمود االسواق ابرز التحديات
يف العام  ،1985اب�رصت ال�رشكة الوطنية عرب املتو�سط ل�صناعة
املخابز الآلية  NMEالنور ،لتبد�أ معها ق�صة جناح امتدت على
مر ع�رشات ال�سنوات ،قوامها اجلودة واحلداثة .ا�ضحت بعدها
ال�رشكة الرائدة واالوىل يف �صناعة اخلطوط االوتوماتيكية يف
لبنان والعامل.
«خبزك ..اخت�صا�صنا» ..متم�سكة بهذا ال�شعار وبخربة كبرية
وغنية ،جتول  NMEاال�سواق العربية واالمريكية واالوروبية،
رافعة �شعار «�صنع يف لبنان» عنوان ًا مل�ستويات اجلودة العالية
ومكر�س ًة �صفة قطاع ال�صناعات الغذائية ك�سفري لل�صناعة
اللبنانية يف العامل.
وفق ًا ملدير �رشكة  NMEاملهند�س حممد ر�ضا «لـ NMEتاريخ
طويل من العمل يف �صناعة املخابز الآلية ،بد�أ يف دول اخلليج
وحط يف لبنان عام  2006بعد ان قاد االميان
قبل �سنني طويلةّ ،
بالوطن م�ؤ�س�س ال�رشكة ر�ضا ر�ضا اىل نقل ا�ستثماراته اىل
املدينة ال�صناعية يف �شويفات».
وا�شار اىل ان «طريق جناح ال�رشكة مل يكن �سالك ًا بالكامل ،اذ
�شابته حتديات كثرية جنحت ادارة ال�رشكة يف تخطيها» .واعترب
ان «ابرز ال�صعوبات التي تواجه عمل  NMEاليوم ،هي حالة
اجلمود التي ت�شهدها اال�سواق نتيجة ظروف عاملية خمتلفة،
ا�ضافة اىل املناف�سات التي تتعر�ض لها ال�رشكات اللبنانية من
ال�رشكات ال�صناعية املوجودة يف دول داعمة للقطاع ال�صناعي
حيث تقدم تلك ال�رشكات ا�سعار مناف�سة اىل حد كبري».
وك�شف ر�ضا ان « NMEتويل خدمات ما بعد البيع اهمية كبرية،
اذ ترى فيها �سبي ًال لتو�سيع �شبكة زبائنها و�ضمان والئهم لها».
واذ لفت اىل ان « NMEتقدم خطوط االنتاج العربي واالفرجني،
ا�ضافة اىل خطوط انتاج احللويات واملعجنات»� .شدد على ان
« NMEتتابع بدقة عمليات االنتاج ،انطالق ًا من م�س�ؤوليتها

71

ك�رشكة لبنانية يف ار�ساء �شهرة اخلبز اللبناين وتكري�س جودة
ال�صناعة الوطنية يف اال�سواق اخلارجية».
واعلن ان «لـ NMEم�شاريع تو�سعية م�ستقبلية عديدة ،اال
انها تبقى رهن التطورات االقت�صادية ،ف�إرتفاع حدة االزمة
االقت�صادية جتد  NMEيتطلب منها بذل جهود ا�ضافية للحفاظ
على جناحاتها».
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باتيسري لوليتا يتألق في معرض الشوكوال بنسخته الخامسة

كعادته ت�ألق �صاحب باتي�رسي لوليتا خالل م�شاركته يف عر�ض الأزياء يف الن�سخة
اخلام�سة من معر�ض ال�شوكوال الذي جمع بني م�صممني لبنانيني وعدد من �صانعي
ال�شوكوال امل�شاهري لتنفيذ  13ف�ستان ًا م�صنوعة من ال�شوكوال.
ومتيز الف�ستان الذي �صممه �رشتوين بالإبتكار واالبداع حيث حاكى الع�رص واملو�ضة
ّ
بت�صميم جمع بني الطويل والق�صري ،وال�شوكوال االبي�ض واال�سود.
وكان وزير ال�سياحة �أفيدي�س كيدانيان قد افتتح الن�سخة الثامنة من مهرجان بريوت
للطهو والن�سخة اخلام�سة من معر�ض ال�شوكوال ،يف ح�ضور رئي�س الهيئات االقت�صادية
حممد �شقري ،املدير العام لوزارة ال�صناعة داين جدعون ،نائب رئي�س نقابة ا�صحاب
املطاعم واملقاهي واملالهي خالد نزها ،االمني العام الحتاد النقابات ال�سياحية جان
بريوتي و�سفراء و�شخ�صيات ومعنيني و�سفراء الدول امل�شاركة.

توجهات حديثة في عالم الطهو

و�شكلت فعاليات هذا العام احتفاال حقيقيا ب�أحدث التوجهات يف عامل الطهو مب�شاركة
�أكرث من  40طاهي ًا وخرباء ت�شاركوا �شغفهم بامل�أكوالت ،ال�شوكوال وامل�رشوبات ،حيث
فاق احل�ضور الـ  15,000زائر خالل الأيام الثالثة .كما متكن زوار مهرجان بريوت
للطهو من ا�ستك�شاف جمموعة من املطابخ العاملية واملنتجات اجلديدة مع م�شاركة
�أكرث من  100جهة عار�ضة.
وت�ضمن معر�ض ال�شوكوال  60عار�ض ًا لأحدث الإ�صدارات يف عامل ال�شوكوال واحللويات
امل�شوقة �أهمها :عر�ض الأزياء الذي
واملعجنات ،ف�ض ًال عن جمموعة من الفعاليات
ّ
يجمع بني م�صممني لبنانيني وعدد من �صانعي ال�شوكوال امل�شاهري لتنفيذ  13ف�ستان ًا
م�صنوعة من ال�شوكوال.
و�أعرب كيدانيان عن «�رسوره باالرقام ال�سياحية يف ت�رشين االول املا�ضي الذي �سجل
منوا بن�سبة  17%مقارنة مع ال�شهر ذاته من العام املا�ضي ،وهذا رقم كبري �إذ ا�ستقبل
لبنان اكرث من  160الف �سائح وذلك بف�ضل جهود رجال ال�سياحة واال�ستثمار» ،متوقعا
ان «ي�صل عدد ال�سياح هذا العام اىل مليوين �سائح» .وقال« :بح�سب تقرير ملنظمة
ال�سياحة العاملية ،فان االنفاق ال�سياحي يف لبنان للعام  2017هو 7مليارات و600
مليون دوالر ،بينما كنا نعتقد ان الرقم هو بحدود  4مليارات و 500مليون دوالر،
واحتل لبنان املرتبة  32بني  150دولة يف االنفاق ال�سياحي».
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م�صارف

سالمة في افتتاح المؤتمر اإلقليمي عن الحوكمة:
المصارف اللبنانية ّ
محصنة لص ّد الهجمات اإللكترونية
ر�أى حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة
ان «االدارة ال�سليمة هي مقاربة �رضورية
للم�ؤ�س�سات امل�رصفية وغري امل�رصفية
ولهذا ال�سبب فان م�رصف لبنان �شجع
هذا التوجه من خالل ا�صدار تعاميم عدة،
تهدف اىل تفعيل دور جمل�س االدارة،
وا�رشاك اع�ضائه يف �أعمال امل�رصف».
وقال �سالمة خالل افتتاحه «امل�ؤمتر
االقليمي عن احلوكمة» الذي نظمه «معهد
االعداد والتدريب يف م�رصف لبنان»،
بالتعاون مع �رشكة «طريان ال�رشق
االو�سط» ،وباال�شرتاك مع م�ؤ�س�سات
دولية رائدة يف جمال احلوكمة« :اذا
اردنا ان يكون لبنان منخرط ًا عاملي ًا
فال بد للم�صارف يف لبنان من ان تراقب
االموال التي متر عربها لذلك فان الهيئة
تت�أكد من ان امل�رصف لديه كل االجهزة
ال�رضورية ملراقبة كل هذه العملية،
قائ ًال :نحن يف ع�رص الكرتوين ،ولذلك
كان من املهم مل�رصف لبنان ان ي�ضع
ار�شادات وبع�ض التوجيهات للم�صارف
حتى توفر حماية فاعلة ملعلوماتها».

انظمة حماية المعلومات

ولفت �سالمة اىل �أ ّنه «يف اوروبا يطلبون
انظمة حلماية املعلومات التي تعود اىل
زبائن امل�صارف ،ولذلك نحن طلبنا ان
يكون لدى كل م�رصف م�س�ؤول يت�أكد
من ان امل�رصف لديه كل التنظيمات
واالجهزة املطلوبة حلماية املعلومات
التي لها عالقة بالزبائن» ،مو�ضح ًا ان
«م�رصف لبنان ار�شد امل�صارف كي تكون

ليها حماية من اي هجوم الكرتوين»،
وم�شريا اىل ان «لبنان تعر�ض يف مرات
عدة لهجوم الكرتوين لهدف �رسقة اموال
او زرع جراثيم يف االنظمة املعلوماتية».
واذ �شدد على ان «ما يهم امل�رصف
املركزي �أن ت�ستمر امل�صارف وتكون
عندها الدفاعات الالزمة» ،ا�شار اىل ان
«امل�صارف اللبنانية حم�صنة وم�رصف
لبنان حم�صن».

الراعي يق ّلد رئيس بنك بيروت
ميدالية البطريرك ّية تقديـراً لجهوده
منح البطريرك املاروين الكاردينال ب�شارة
بطر�س الراعي �إىل رئي�س جمل�س �إدارة بنك
بريوت نائب رئي�س «امل�ؤ�س�سة البطريركية
املارونية العاملية للإمناء ال�شامل» �سليم
�صفري «ميدالية البطريركية» ،تكرمي ًا له،
متوجه ًا �إليه بالقول« :لكم الف�ضل يف
ّ
جناح املنتدى االقت�صادي االجتماعي
الأول».
وجاء حفل التكرمي يف حفل ع�شاء �أقامته
امل� ّؤ�س�سة تكرمي ًا للم�شاركني يف �أعمال
«املنتدى االجتماعي-االقت�صادي الأول»،
الذي ا�ست�ضافته بكركي على مدى يومني.
وعبرّ البطريرك الراعي خالل تقليده �صفري
امليدالية ،عن عميق تقديره للجهود التي
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بذلها ويبذلها �صفري ،وا�صف ًا �إياه بـ
«الرئي�س الفعلي لهذه امل�ؤ�س�سة العاملة
على جمع اجلهود والطاقات من �أجل حفظ
مييز لبنان كموطن
وجه
التنوع الذي ّ
ّ
للتعاي�ش بني الأديان».

صفير

بدوره ،قال �صفري« :طاملا كنت م�ؤمن ًا
بعميق تع ّلق املنت�رشين بهذه الأر�ض
املقد�سة التي حتفظ تراث �آبائهم و�أجدادهم
امتد �إىل �أكرث من � 1500سنة .كنت متيقن ًا
ّ
حمبتهم ورغبتهم يف التجاوب مع الدعوة
تكرمتم با�ست�ضافته
�إىل هذا امل�ؤمتر الذي ّ
يف ال�رصح البطريركي يف بكركي والذي
74

ا�ست�ضاف حواىل � 300شخ�صية اغرتابية
من�صات عمل
وت�ضمن �سل�سلة
ومقيمة،
ّ
ّ
مهنية يف خمتلف املجاالت� ،إ�ضافة �إىل
م�شاريع من �ش�أن دعمها تعزيز �شبكة
تثبت املواطن يف
الأمان االجتماعي التي ّ
�أر�ضه».

فرنسبنك وبروباركوّ :
َ
ائتمان بـ  18مليون دوالر
خط
ٍ
قام الرئي�س التنفيذي
بروباركو،
مل�ؤ�س�سة
غريغوري كليمنت ونائب
الرئي�س املدير العام
فرن�سبنك ،عادل
ملجموعة
َ
الق�صار ،بتوقيع خط
ائتمان بقيمة  18مليون
دوالر ،لدعم ال�رشكات
اللبنانية التي تواجه
�صعوبات ا�ستثنائية فيما
يتعلق بالتزاماتها املالية.
ح�رض التوقيع الذي جرى
املقر
يف باري�س يف
ّ
لفرن�سبنك -
الرئي�سي
َ
فرن�سا �ش.م .رئي�س جمل�س
فرن�سبنك عدنان الق�صار.
�إدارة جمموعة
َ
فرن�سبنك،
جمموعة
وبا�سم
«با�سمي
:
ال
قائ
الق�صار
وقد ع ّلق
ً
َ
أتقدم بال�شكر �إىل م�ؤ�س�سة بروباركو على تخ�صي�صها
� ّ
مل�رصفنا هذا اخلط االئتماين اجلديد ،والذي يهدف ب�شكل
رئي�سي �إىل دعم ال�رشكات اخلا�صة اللبنانية التي تعمل حالي ًا
يف �سياق اقت�صادي حملي �صعب ،حيث تلتزم جمموعتنا
بتقدمي امل�ساعدة الالزمة كي تتمكن هذه ال�رشكات من التغلب

بثقة �أكرب على التحديات
التي تعرت�ضها .و� ّإن هذا
اخلط االئتماين ،الذي
املميزة بني
يع ّزز ال�رشاكة
ّ
م�ؤ�س�ستينا منذ �سنوات
م�رشف ًا
ال
عدة ،ميثل عم ً
ّ
وعالي ًا من الناحية
الرمزية نظراً للدعم
الذي تقدمه «بروباركو”
للقطاع اخلا�ص اللبناين،
ومنوه الذي يعمل من
ّ
فرن�سبنك ب�شكل
�أجله
َ
م�ستمر».
من جهته� ،أ�شار كليمنت
«فرن�سبنك هو عميل
�إىل � ّأن
َ
تاريخي ل�رشكة بروباركو منذ  15عام ًا .لذلك نحن فخورون
ائتمانيني
فرن�سبنك ،بعد خطني
بالتعاون ،وللمرة الثالثة مع
ّ
َ
مت توقيعهما يف عامي  2004و .2010و�سوف يدعم هذا اخلط
ّ
االئتماين اجلديد ال�رشكات اللبنانية ال�صغرية واملتو�سطة
احلجم التي تواجه �صعوبات يف �أعمالها .وبذلك تلعب م�ؤ�س�سة
بروباركو دورها كم�رصف للتنمية من خالل دعم االقت�صاد
اللبناين».

بنك لبنان والمهجر يحصد جائزة «أفضل بطاقة مرتبطة
بالمسؤولية االجتماعية للشركات في المشرق للعام »2018
ت�س ّلم رئي�س جمل�س �إدارة ومدير
عام بنك لبنان واملهجر �سعد
�أزهري ،خالل حفل عقد يف املقر
الرئي�سي لبنك لبنان واملهجر،
جائزة «�أف�ضل بطاقة مرتبطة
بامل�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكات
يف امل�رشق للعام  »2018من الرئي�س
الإقليمي ملا�سرتكارد يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا خالد
اجلبايل ،وذلك عن بطاقة بلوم عطاء
من ما�سرتكارد التي ت�ساهم يف
نزع الألغام من الأرا�ضي اللبنانية
وت�ساعد على املدى الطويل يف
تطوير املناطق النائية وخلق فر�ص
العمل.
75
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م�صارف

«االعتماد اللبناني» تستحصل على  50مليون دوالر
لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

�إ�ستح�صلت «جمموعة الإعتماد اللبناين
�ش.م.ل» على متويل طويل الأجل بقيمة
 50مليون دوالر وبفائدة ثابتة ،من
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية  ،IFCع�ضو
جمموعة البنك الدويل ،لال�ستفادة منه
وتوظيفه يف دعم القطاع اخلا�ص يف
لبنان وتنميته .ويهدف هذا التمويل
الطويل الأجل �إىل تعزيز عمليات متويل
ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم،
ما ي�ساهم يف دعم هذه امل�ؤ�س�سات دفع
النمو االقت�صادي واملجتمعي.
عجلة
ّ

طربية

واعترب رئي�س جمل�س �إدارة «جمموعة
االعتماد اللبناين» جوزيف طربيه،

� ّأن «اال�ستثمار مع م�ؤ�س�سة التمويل
�سريكز على زيادة دعمنا
الدولية
ّ
لل�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم
التي ت�سعى �إىل اال�ستثمار يف لبنان،
و�شمول �أكرب عدد من م�شاريعها،
وذلك �ضمن ا�سرتاتيجية امل�رصف
بتعزيز تعاملنا مع هذه ال�رشكات،
ما �سينعك�س �إيجاب ًا على التنمية
االقت�صادية».
وقالّ �« :إن ال�رشاكة مع م�ؤ�س�سة
التمويل الدولية قائمة منذ زمن� ،إذ
� ّإن هذا التعاقد هو الثالث الذي متنحه
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية لـ»جمموعة
االعتماد اللبناين» ،حيث يعود تاريخ
هذه ال�رشاكة �إىل العام .2007

مخلوف

�أما املدير الإقليمي مل�ؤ�س�سة التمويل
الدولية م� ّؤيد خملوف ف�إعترب � ّإن
«م�ؤ�س�سة التمويل الدولية تعمل على
دعم القطاع املايل يف لبنان وتعزيز
بالنمو
اال�ستثمارات التي تدفع
ّ
االقت�صادي امل�ستدام ،ال �سيما يف
أولوية مثل قطاع
القطاعات ذات ال ّ
ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة
وي�سلط هذا اال�ستثمار ال�ضوء على
التزام امل�ؤ�س�سة دعم لبنان وقطاعه
امل�رصيف من خالل توفري التمويل
الطويل الأجل الذي ي�صعب احل�صول
ظل مناخ اقت�صادي مليء
عليه يف ّ
بالتحديات».

طربيه :القطاع المصرفي الشريك الحاضر في كل مقام ومقال
�أكد رئي�س جمعية امل�صارف  جوزيف طربيه يف كلمة
له خالل امل�ؤمتر امل�رصيف العربي ال�سنوي �أنه «يف
ظل انح�سار م�صادر التمويل يف املنطقة من امل�ؤكد
ان احلكومات وحدها لن ت�ستطيع ت�أمني املليارات
لت�أمني التنمية امل�ستدامة ،وهذا يحتاج اىل تدابري تقوم
على اال�ستقرار الت�رشيعي ما يخلق االر�ضية جلذب
اال�ستثمارات».
و�أو�ضح طربيه «اننا اردنا مواكبة احلكومة التي نتمنى
ان يتم ت�شكلها ب�أ�رسع وقت لتبا�رش الدولة بالقيام
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باال�صالحات ال�رضورية وحت�سني بيئة الأعمال بظل
التغييب امل�ستمر لال�ستثمار» ،م�شرياً اىل �أن «م�ؤمتر �سيدر
قدم دعما للبنان بقيمة  11مليار».
ولفت اىل «اننا نرى اهمية الدور الذي �ستلعبه ال�رشاكة
بني القطاع العام واخلا�ص والقطاع امل�رصيف ،ال�رشيك
احلا�رض يف كل مقام ومقال ويلتف حوله  اللبنانيون،
فهو درع االقت�صاد والرافعة االقت�صادية».
و�أ�شار طربيه اىل «�أننا نتطلع اىل تلم�س فر�ص ت�رسيع
وترية النمو االقت�صادي التام يف لبنان يف العامل العربي».
76

المصارف فرملت تمويل الدولة
إلستمرار الهدر في اإلنفاق
ارتفاع العجز يف املالية العامة ويف من�سوب الدين العام �إ�ضافة
�إىل الهدر يف الإنفاق العام وغريها من العوامل التي تتعار�ض
ومفهوم النمو االقت�صادي وجذب اال�ستثمارات والأموال من
اخلارج ،دفعت القطاع امل�رصيف �إىل فرملة متويل الدولة
واالكتتاب يف �سنداتها ،خ�صو�ص ًا يف ظل غياب الإ�صالحات
التي طاملا نا�شد �أ�صحاب امل�صارف الدولة اللبنانية الإ�رساع
يف تطبيقها نظراً �إىل �رضورتها.
رئي�س «جمموعة بنك بيبلو�س» فران�سوا با�سيل �أكد �صوابية
هذه اخلطوة ،عازي ًا ذلك �إىل «الهدر احلا�صل يف املالية العامة،
ف�ضل القطاع
و�رصف �أموال يف غري حملها» ،وقال «من هناّ ،
يوجهها يف
امل�رصيف �إيداع �أمواله يف م�رصف لبنان من �أن ّ
خط متويل الدولة ،علم ًا �أن �أ�سعار �سندات اخلزينة التي ت�صدرها
وزارة املال انخف�ضت �أكرث من  20يف املئة ،كما �أن فوائد �سندات
تتكبدها امل�صارف».
اخلزينة �أ�صبحت �أدنى بكثري من الكلفة التي ّ
ورداً على �س�ؤال عن ت�أثري العقوبات الأمريكية الأخرية على
«حزب اهلل»� ،أكد با�سيل �أن «امل�صارف اللبنانية ملتزمة بكل
مدولر،
القوانني الدولية واملحلية» ،مو�ضح ًا �أن «طاملا البلد َ
فنحن مل َزمون بتطبيق كل القوانني الدولية وذلك تنفيذ ًا
تتقيد
لتعاميم م�رصف لبنان وتوجيهاته ،وامل�صارف كافة ّ
حرفي ًا».
بها
ّ

المصارف اكثر
تشدد ًا

وعن مدى ت�أثري
الت�أخر يف ت�شكيل
على
احلكومة
الن�شاط امل�رصيف،
�أ�شار با�سيل �إىل «انعكا�س هذا الت�أخري على االقت�صاد الوطني
جلي ًا يف انعدام احلركة يف الأ�سواق التجارية،
ككل ،وذلك يظهر ّ
و�رصف بع�ض امل�ؤ�س�سات عدداً من موظفيها» ،الفت ًا �إىل �أن «هذا
الو�ضع يطاول زبائن امل�صارف الذين بد�أوا ي�شتكون من ت�أ ّزم
الو�ضع االقت�صادي وارتفاع �أعبائه على م�ؤ�س�ساتهم وت�أثريه
على �أرباحهم».
و�شدد على �أن «هذا الواقع ي�ستدعي الإ�رساع يف ت�أليف احلكومة
يف �أقرب وقت ،واملبا�رشة فوراً بالإ�صالحات الواجب القيام
بها ،ال �سيما ملء الفراغ يف مراكز الإدارات العامة والبدء
مبباريات جمل�س اخلدمة املدنية وتعيني �أ�شخا�ص �أكفياء يف
ونبه �إىل �أن «الت�أخري يف �إجراء الإ�صالحات
�إدارات الدولة»ّ ،
املطلوبة� ،سيمنع لبنان من احل�صول على �أي م�ساعدات من
اخلارج» ،م�شرياً �إىل �أن «حتى امل�صارف �أ�صبحت �أكرث ت�شدداً يف
توظيف �أموالها يف م�شاريع الدولة».

 BBACيدعم حفل تكريم أسطورة الفن الفرنسي شارل أزنافور
كراع رئي�سي ،حفل تكرمي
دعم ٍ BBAC
اال�سطورة املغني الفرن�سي  -الأرمني
�شارل �أزنافور ،حتت عنوان «Pour Toi
 .»Aznavourو�صمم احلفل املو�سيقي
الثقايف و�أخرجه قائد الأورك�سرتا
الفيلهارمونية اللبنانية املاي�سرتو
هاروت فازليان ،برعاية رئي�س
اجلمهورية مي�شال عون ،وبح�ضور
اللبنانية الأوىل ناديا عون ،ورئي�س
جمل�س �إدارة  BBACغ�سان ع�ساف
وعقيلته ،والنائب روال الطب�ش جارودي،
وكبار ال�شخ�صيات الر�سمية وال�سيا�سية
والدينية ،ب�إال�ضافة اىل ح�شد من
ال�ضيوف.
ونظم املعهد العايل الوطني للمو�سيقى
َ
وجمعية «هاما�سكائني» الأرمنية
ّ
للثقافة والرتبية هذا احلفل املميز الذي

ُ�أقيم يف كاتدرائية القدي�س يو�سف يف
الأ�رشفية وحظي بنجاح رائع مع ابداع
�أداء الأورك�سرتا الفيلهارمونيةاللبنانية
بقيادة املاي�سرتو فازليان.
ع�ساف كلمة عن الفنان الكبري
و�ألقى ّ
متعدد املواهب واالن�سان العظيم �شارل
ّ
77

ازنافور ،مقارن ًا �إ�رصاره على النجاح
لي�صبح من عمالقة الفنانني العامليني
بنجاح املجتمع الأرمني اللبناين الذي
اغنى لبنان مبواهبه ومهارته ،وكان له
الأثر الكبري يف منو الإقت�صاد اللبناين
لي�صبح ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف البلد.
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هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ســـاهمة 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.

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

نائب رئي�س التحرير  /المدير التنفيذي
و�سام �سعد
Deputy Editor / Executive Director

Wissam Saad

مدير العالقات العامة
طارق معنّا

�صناعة و�سائل النقل

P.R & Marketing Manager

Tarek Maana

�صناعة املفرو�شات

مدير التحرير
نظام مارديني

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان �آخر

Editorial Manager

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

Nizam Mardini

�سكرتير تحرير
وعد �أبوذياب

Editorial Secretary

Waed Abou Diab

المدير الفني
علــي خــزام

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

Ali khouzam
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ال�صادرات ال�صناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل االشهر
الثمانية االولى من العام 2018
ن�شري هنا اىل ان جمموع قيمة
ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية
خالل اال�شهر الثمانية االوىل
من العام  2018بلغ مليار و
 676.5مليون دوالر امريكي (د�.أ)
مقابل مليار و  654.6مليون
د�.أ خالل الفرتة عينها من العام
 2017ومليار و 712.6مليون
د�.أ خالل الفرتة عينها من العام
 ،2016اي ب�إرتفاع ون�سبته 1.3
 %مقارنة مع العام ،2017
وبانخفا�ض ون�سبته % 2.1
مقارنة مع العام .2016
كما جتدر اال�شارة اىل ان املعدل
ال�شهري لل�صادرات ال�صناعية
اللبنانية خالل اال�شهر الثمانية
االوىل من العام  2018بلغ
 209.6مليون د�.أ مقابل 206.8
مليون د�.أ خالل الفرتة عينها من
العام  2017و 214.1مليون
د�.أ خالل الفرتة عينها من العام
.2016
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(مباليني الدوالرات)
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الصادرات الصناعية خالل شهر آب 2018

بلغ جمموع ال�صادرات ال�صناعية خالل �شهر �آب من العام  2018ما قيمته  212.4مليون د�.أ مقابل  227.0مليون د .أ�
خالل �شهر �آب من العام  2017و  232.9مليون د�.أ خالل �شهر �آب من العام  2016اي بانخفا�ض وقمته  14.6مليون د�.أ
ون�سبته  % 6.4مقارنة مع العام  2017وبانخفا�ض وقيمته  20.5مليون د�.أ ون�سبته  % 8.8مقارنة مع العام .2016
(مباليني الدوالرات)

او ًال :اهم المنتجات المصدرة
حسب اقسام التعرفة الجمركية
خالل شهر آب  / 2018والصناعات
الكيماوية في المرتبة االولى
 املرتبة االوىل :منتجات ال�صناعات
الكيماوية احتلت هذه املرتبة وبلغت
قيمتها  42.0مليون د�.أ خالل �شهر �آب
من العام .2018
 املرتبة الثانية :الآالت واالجهزة
واملعدات الكهربائية اذ بلغت قيمتها
 37.0مليون د�.أ خالل �شهر �آب .2018
 املرتبة الثالثة :منتجات �صناعة
االغذية والتبغ اذ بلغت قيمتها 31.8
مليون د�.أ.
 املرتبة الرابعة :املعادن العادية
وم�صنوعاتها اذ بلغت قيمتها 24.7
مليون د�.أ.
 املرتبة اخلام�سة :ورق وكرتون
وم�صنوعاتهما اذ بلغت قيمتها 21.3
مليون د�.أ.
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ال�صادرات ال�صناعية
ثاني ًا :الصادرات الصناعية حسب الدول خالل شهر آب  /2018وسوريا في المرتبة االولى

ا�شارت اح�صاءات ال�صادرات ال�صناعية خالل �شهر �آب  2018اىل ان �سوريا ت�صدرت الئحة هذه الدول.
 املرتبة االوىل :ت�صدرت �سوريا كما
ذكرنا هذه الالئحة حيث بلغت قيمة
ال�صادرات اليها خالل هذا ال�شهر 22.1
مليون د .أ� اي ما يوازي  % 10.4من
القيمة االجمالية لل�صادرات ال�صناعية.
 املرتبة الثانية :احتل العراق هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليه
 19.7مليون د�.أ اي ما يوازي .% 7.9
 املرتبة الثالثة :احتلت االمارات
العربية املتحدة هذه املرتبة حيث بلغت
قيمة ال�صادرات اليها  16.9مليون د�.أ اي
ما يوازي .% 7.9
 املرتبة الرابعة :احتلت ال�سعودية هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها
 16.4مليون د .أ� اي ما يوازي .% 7.7
 املرتبة اخلام�سة :احتلت الربازيل هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها
 13.2مليون د .أ� اي ما يوازي .% 6.2
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توزع الصادرات حسب الدول /آب 2018

البلد

القيمة (الف)$

سوريا
العراق
االمارات العربية المتحدة
السعودية
البرازيل
تركيا
قطر
ايطاليا
المانيا
الواليات المتحدة االميركية
غيرها

22.101
19.744
16.877
16.385
13.233
7.515
7.234
7.224
6.368
6.003
89.693

المجموع

212.377
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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 �آب  2018ال�سوق الرئي�سية
لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية ن�سبة
اىل الدول االجنبية ،وقد بلغت قيمة
ال�صادرات اليها  110.1مليون د�.أ اي ما
ن�سبته  % 51.8من جمموع ال�صادرات
ال�صناعية.
 املرتبة الثانية :احتلت الدول
االوروبية هذه املرتبة اذ ا�ستوردت ما
ن�سبته  % 17.6من جمموع ال�صادرات
ال�صناعية.
 املرتبة الثالثة :احتلت الدول
االفريقية غري العربية هذه املرتبة اذ
ا�ستوردت ما ن�سبته .% 12.3
 املرتبة الرابعة :احتلت الدول
االمريكية هذه املرتبة اذ ا�ستوردت ما
ن�سبته .% 10.2

ابرز المنتجات المصدرة الى الدول العربية
 الآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية بقيمة  22.0مليون د�.أ.
 منتجات �صناعة االغذية والتبغ بقيمة  18.4مليون د�.أ.
 منتجات ال�صناعات الكيماوية بقيمة  18.4مليون د�.أ.
 ورق وكرتون وم�صنوعاتهما بقيمة  17.7مليون د.
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ال�صادرات ال�صناعية
رابع ًا :توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر آب 2018
 --1ن�شري هنا اىل ان ال�صادرات ال�صناعية والتي كان اهمها
خالل هذا ال�شهر منتجات ال�صناعات الكيماوية اذ بلغت
قيمتها  42.0مليون د�.أ.
 ت�صدرت الربازيل الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج اذ
ا�ستوردت ما قيمته  13.2مليون د�.أ.
 وتليها اململكة العربية ال�سعودية بقيمة  4.8مليون د�.أ.
 ومن ثم ايطاليا بقيمة  4.8مليون د�.أ.
37.0

 -2تليها الآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية بقيمة
مليون د�.أ.
 احتلت �سوريا �صدارة الدول امل�ستوردة لهذا املنتج بقيمة

 6.9مليون د�.أ.
 ويليها العراق بقيمة  5.0مليون د�.أ.
 ومن ثم م�رص بقيمة  2.5مليون د�.أ.
 -3وتليها منتجات �صناعة االغذية والتبغ بقيمة  31.8مليون
د�.أ
 ت�صدرت اململكة العربية ال�سعودية الئحة البلدان
امل�ستوردة لهذا املنتج اذ ا�ستوردت ما قيمته  5.0مليون د�.أ
 وتليها بلجيكا بقيمة  3.3مليون د .أ�
 ومن ثم �سوريا بقيمة  2.8مليون د�.أ

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل األشهر
الثمانية االولى من العام 2018
(مباليني الدوالرات)

بلغ جمموع قيمة اال�ستريادات
من الآالت واملعدات ال�صناعية
خالل اال�شهر الثمانية االوىل
من العام  2018نحو 196.8
مليون د�.أ مقابل  164مليون
د�.أ خالل الفرتة عينها من العام
 2017و  166.9مليون د�.أ
خالل الفرتة عينها من العام
 2016اي بارتفاع ون�سبته
 % 20.0مقارنة مع العام
 2017وبارتفاع ون�سبته 17.9
 %مقارنة مع العام .2016

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

Enviro-Link s.a.r.l
Hadath, Al Jamous Street
Behind Al Majless Al Doustoury
Antonine Bldg. Block AB
05 465 222
03 021 028
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2

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

ميــــاه العزيــــز

النبطية  -سيناي الطريق العام
تلفون961 7 500906 - 3 235906 :
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3

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS

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

�صيدا  -حي الو�سطاين:
تلفاك�س٩٦١ )٧( ٧٢٥٩٠٦ :
الرميلة:
تلفون٩٦١ )7( 990998 :
بريوت  -بئر ح�سن
م�ستديرة ريا�ض ال�صلح
تلفاك�س٩٦١ )1( ٨٥٨٥٥٦ :
www.algondolinesweets.com
info@algondolinesweets.com

Manufacturing Chocolate Machines

الدكوانة  -مار روكز  -المنطقة الصناعية
هاتف961 3 526876 - 962 1 685876 :
www.sinaya.me - itawm@yahoo.com
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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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5

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

لنب بقر ،لنب غنم ولنب معزة
لبنة بلدية ،قري�شة بلدية ،جبنة دوبل كرمي
وعكاوي وحلوم و�شنكلي�ش ،وحليب

�ألبان و�أجبان على �أنواعها

البقاع  -الهرمل
حو�ش ال�سيد علي
هاتف:
961 70 959498
961 3 742518
م�ستودعاتنا:
ال�شويفات ،جانب
�شركة البيب�سي

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 :
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�أفران قميحة احلديثة

961 3 672483 - 7 541483 : هاتف-  ال�شارع العام، عد�شيت،النبطية
e-mail: komeiha@hotmail.com

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

ع يف
�صن ــان
لبنـ

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

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

حراجل  -ك�سروان  -تلفون961 9 322095 :
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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

hr-out-Cortas Made in Lebanon magazine 7cm x 19 cm.pdf

1

12/12/18

4:08 PM

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

�أفران وباتي�سري �شمي�س

�أعطي خبزك للخباز ..وال�شاطر ما يق ّلد حدا
خبز عربي وافرجني  -تنور � -شوفان � -أع�شاب
كعك على �أنواعه  -وجميع �أنواع احللويات

Head ofﬁce +961 5 81 06 62/3
www.DandyChocolate.com

احلدث  -الطريق العام
هاتف961 70 830900 - 3 594905 :
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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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
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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

املنت ،ال�شارع العام ،هاتف - 961 4 296901/2/3 :فاك�س961 4 296904 :

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

email: tony@ldi-lb.com
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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

108

37 العدد

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

23

ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

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

37 العدد

109

24

ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية
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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

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

 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
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

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

37 العدد

113

28

�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

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

 مبنى ال�شركة-  املدينة ال�صناعية-  زحلة- البقاع
961 71 672769 - 78 901499 :هاتف
E-mail: info@hilanico.com
Website : www.hilanico.com
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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 71 520095 - 81 723423 :

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
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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.gemslb.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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أملنيوم السخن

ال�صناعات المعدنية

Al Sokhen Aluminium

�أ�شغال جميع �أنواع الأملنيوم والزجاج،
�سيكوريت ،ومطابخ و�أليكوبوند
وبرادي زجاجية
جبيل  -حاالت  -طريق قرطبا
هاتف961 70 232968 - 961 71 757183 :
jadsokhen@hotmail.com
www.jadsokhen.com

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 :
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ال�صناعات المعدنية
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ال�صناعات المعدنية
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�صناعة المفرو�شات

جلـــــــــــود

�صنع يف لبنان

Jouloud

جمال يو�سف حنينة

الطريق
الأ�رسع
للت�سويق
ال�صناعي

مبيع جلود
مفرو�شات منزلية ومكاتب
بورت مونيه رجايل ون�سائي
فر�ش �سيارات  -جاكيت
ق�شط � -أك�س�سوارات من
�أفخر �أنواع اجللد الطبيعي
ت�صليح و�صيانة
جميع �أنواع املفرو�شات
وامللبو�سات اجللدية
�صيدا  -البوليفار البحري  -جتاه املدينة ال�صناعية القدمية
هاتف961 70 697357 - 3 224401 :
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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
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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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,
L art de la protection solaire
AWNINGS - PARASOLS - PERGOLAS

ALUMINIUM - POLYCARBONATE

PARKING SHELTERS

2

1

3

4

6

5

Mkalles, Industrial Zone, Str. 41, Beirut - Lebanon
Telfax: 961 1 682565 - 961 1 200110 - Cell: 961 3 721515
E-mail: cottagek@inco.com.lb - Website: www.cottage-leb.com

ر�سالة الإمارات

اإلمارات تنافس أقوى عشرة اقتصادات في العالم
حافظت الإم��ارات على �صدارتها لكل
دول املنطقة ،وعلى املركز  27عاملي ًا
�ضمن م�ؤ�رش التناف�سية العاملية الذي
�أ�صدره ،املنتدى االقت�صادي العاملي
«دافو�س» ،وجاءت الدولة يف ال�صدارة
عاملي ًا �ضمن م�ؤ�رش ا�ستقرار االقت�صاد
الكلي ال��ذي يعد من �أه��م امل���ؤ��شرات
الفرعية التي يعتمدها املنتدى لقيا�س
م�ستوى التناف�سية.

السادسة في االستعداد
التكنولوجي

حلت الإم���ارات يف املرتبة ال�ساد�سة
عاملي ًا يف اال�ستعداد التكنولوجي ،ويف
ترتيب الع�رشة الأوائل يف �أكرث من 100
من م�ؤ�رشات التناف�سية االقت�صادية،
مناف�سة بذلك كربى اقت�صادات العامل
و�أكرثها تناف�سية.
وخل�ص تقرير التناف�سية العاملي �إىل
�أن الطبيعة املتغرية للقدرة التناف�سية
االقت�صادية ،يف عامل بات �أكرث حتو ًال
م��ن خ�ل�ال تقنيات رق��م��ي��ة ج��دي��دة،
ُت�ش ّكل جمموعة جديدة من التحديات
للحكومات وال�رشكات ،وه��ي� ،إذا ما
اجتمعت فقد يكون لها �أثر �سلبي يف
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النمو امل�ستقبلي والإنتاجية.
ووفق ًا للتقرير الذي ي�ستخدم منهجية
جديدة متام ًا هذا العام ،ح ّلت الإمارات
يف املركز 27عاملي ًا� ،أي �أن الأداء
الإم��ارات��ي �شهد حت�سن ًا ملحوظ ًا عن
العام املا�ضي ،وجاءت ال�سعودية يف
املركز  39عاملي ًا ،و�سلطنة ُعمان يف
املركز  47عاملي ًا.
ح ّلت الإم��ارات �ضمن املراكز الع�رشة
الأوىل عاملي ًا ،يف نحو  19م�ؤ�رشا
فرعي ًا من �إجمايل  100م�ؤ�رش فرعي
يت�ضمنها التقرير ،حيث ت�صدرت يف
املركز الأول عاملي ًا يف  4م�ؤ�رشات
فرعية� ،شملت ن�سبة انت�شار النطاق
العري�ض على �أجهزة الهاتف املحمول،
ومعدل تو�صيل الكهرباء ،ون�سبة تغري
الت�ضخم �سنوي ًا ،وديناميكية �سوق
الدين.

الثانية في انتشار
الهاتف المتحرك

وج��اءت الدولة يف املركز الثاين يف
م�ؤ�رش ن�سبة انت�شار الهاتف املتحرك،
ويف املركز الثالث يف م�ؤ�رش ن�سبة
تدين ن�سبة ت�أثري ال�رضائب والدعم يف
138

التناف�سية ،وجودة التنظيم احلكومي،
فيما حلت يف املركز الرابع يف م�ؤ�رش
التوجه امل�ستقبلي للحكومة ،ويف
امل��رك��ز اخل��ام�����س يف م���ؤ��شر �سهولة
توظيف العمالة الأجنبية ،وم�ؤ�رش
تنوع القوة العاملة ،فيما حلت يف
املركز ال�سابع يف م�ؤ�رش ممار�سات
التوظيف و�إن��ه��اء اخل��دم��ات ،وم�ؤ�رش
الإنتاجية والدفع ،ويف م�ؤ�رش كفاءة
خدمات النقل اجلوي.
وج��اءت الإم���ارات كذلك يف املرتبة
التا�سعة ع��امل��ي�� ًا يف م���ؤ��شر ج��ودة
الطرق ،وم�ؤ�رش تكاليف دفع الرواتب
�أ�سبوعي ًا ،وكذلك يف م�ؤ�رش توفر ر�أ�س
امل��ال املغامر ،وم�ؤ�رش كفاءة عملية
التخلي�ص ،فيما ج���اءت يف املركز
العا�رش يف م�ؤ�رش ن�سبة ال��واردات �إىل
ال��ن��اجت املحلي الإج���م���ايل ،وم���ؤ��شر
�سهولة احل�صول على موظفني من
�أ�صحاب الكفاءات.
كما حلت الإم����ارات يف املرتبة 11
عاملي ًا من حيث �أ���س��واق املنتجات،
ويف املرتبة  15من حيث تفوق البنية
التحتية ،ويف املركز  19من جهة البنية
امل�ؤ�س�ساتية .وفق ًا لتقرير املنتدى

امل�ؤ�رشات �إما قد و�صلت بالفعل �إىل
مركز ال�صدارة� ،أو هي بعيدة  20نقطة
فقط� ،أو �أقل عن الو�صول �إىل ال�صدارة.
�أم��ا عاملي ًا ،فكان املركز الأول من
ن�صيب الواليات املتحدة التي كانت
ال��دول��ة الأق����رب �إىل ح���دود ال��ق��درة
التناف�سية بناجت �إجمايل  85.6من �أ�صل
 ،100وح ّلت ك ّل من �سنغافورة و�أملانيا
يف املركزين الثاين والثالث تباع ًا،
تليهما �سوي�رسا واليابان.

سباق صعب في عالم متغ ّير

االقت�صادي العاملي يتوقع �أن ي�صل
متو�سط منو �إج��م��ايل الناجت املحلي
للدولة �إىل  2.7%يف � 10سنوات،
ويقدر �إجمايل الناجت املحلي للفرد
بنحو � 37.226أل��ف دوالر �أم�يرك��ي،
وق��ال التقرير �إن الإم���ارات تعد بني
�أك�ثر االقت�صادات الإقليمية تنوع ًا،
بف�ضل مبادرات احلد من االعتماد على
�صادرات النفط ،و�أ�ضاف �إن الإمارات
ت��ت��ف��وق ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��دي��د من
امل�ؤ�رشات الفرعية للتناف�سية العاملية
على �أغلبية دول منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية الأكرث تقدم ًا.

ضعف في إتقان عملية االبتكار

�أكرث نتائج التقرير املثرية للقلق هي
ال�ضعف الن�سبي يف كل االقت�صادات
يف ما يتعلق ب�إتقان عملية االبتكار،
ب��داي��ة م��ن توليد الأف��ك��ار ،وانتهاء
بت�سويق املنتجات .ففي هذا امل�ؤ�رش
ت�صدرته �أملانيا ،تليها الواليات
الذي
ّ
املتحدة و�سوي�رسا� ،سجلت  103دول
نتيجة �أقل من  .50كذلك يخل�ص التقرير
�إىل �أن كندا متتلك القوة العاملة الأكرث
تنوع ًا ،و�أن ثقافة ال�رشكات الدمناركية
هي الأقل هرمية ،وهي جميعها عوامل
حا�سمة يف قيادة االبتكار.
�إح��دى النتائج الرئي�سية للتقرير هي

احلاجة �إىل نهج وا�سع النطاق لزيادة
القدرة التناف�سية  -حيث �إن الأداء
اجليد يف �أح��د امل���ؤ��شرات ال ميكن له
�أن يعو�ض عن �أداء �ضعيف يف م�ؤ�رش
يتو�ضح جلي ًا عند
�آخ��ر .الأم��ر ال��ذي
ّ
احل��دي��ث ع��ن االب��ت��ك��ار ،فعلى الرغم
من �أن الرتكيز على التكنولوجيا قد
يوفر فر�ص ًا هائلة لتطور البلدان ذات
الدخل املنخف�ض واملتو�سط� ،إال �أن
على احلكومات �أال تغفل عن الق�ضايا
التنموية «القدمية» كاحلوكمة ،والبنية
التحتية ،واملهارات .وعليه ،ف�إن �أحد
تو�ضحت من
العوامل املقلقة التي
ّ
خالل تقرير التناف�سية لهذا العام هو �أن
جودة امل�ؤ�س�سات يف  117دولة من بني
ال  140دولة التي �شملها التقرير ،ال
تزال ت�شكل عبئ ًا على القدرة التناف�سية.

بيئة مواتية للنمو

لفت التقرير �إىل �أن م��واط��ن القوة
الأب��رز القت�صاد الإم���ارات تكمن يف
نوعية البيئة امل�ؤاتية للنمو ،حيث
ميكن لل�رشكات �أن تعمل �ضمن ظروف
اقت�صاد كلي م�ستقرة ،وبا�ستطاعتها
اال�ستفادة من تفوق البنية التحتية،
ومن ا�ستعدادها التكنولوجي الذي يعد
الأعلى على م�ستوى العامل.
وقال �إن الإم��ارات على م�ستوى هذه
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قال عبداهلل لوتاه ،مدير عام الهيئة
االحت��ادي��ة للتناف�سية والإح�����ص��اء:
«يظهر تقرير التناف�سية العاملية 2018
ُ
ال�����ص��ادر ع��ن امل��ن��ت��دى االقت�صادي
العاملي م��دى �صعوبة ال�سباق الذي
نخو�ضه كل عام .فقواعد املناف�سة مع
الدول الأخرى تتغري با�ستمرار ،وعليه
يتوجب علينا يف الهيئة االحتادية
للتناف�سية والإح�صاء وكل �رشكائنا
يف احلكومة االحتادية واملحلية ،العمل
وب�شكل م�ستمر ملواكبة هذه املتغريات
وتكييف اخل��ط��ط واال�سرتاتيجيات
لنحافظ على ريادة الدولة يف م�ؤ�رشات
التناف�سية العاملية ،وهو ما مت حتقيقه
هذا العام بحمد اهلل وعرب حتقيق الدولة
للمرتبة الأوىل عربي ًا والـ 27عاملي ًا».

تحسين األداء باعتماد االبتكار

�أك���دت حنان من�صور �أه��ل��ي ،املدير
التنفيذي لقطاع التناف�سية يف الهيئة
االحتادية للتناف�سية والإح�صاء �أهمية
مراقبة الأداء ور�صد فعالية وكفاءة
اخلدمات احلكومية ،وقالت :نعمل مع
كل �رشكائنا على مواكبة التغريات
و�إط��ل�اق امل���ب���ادرات اال�سرتاتيجية
الرامية �إىل حت�سني الأداء وذل��ك عرب
اعتماد االبتكار ملوا�صلة التقدم يف
�سلم التناف�سية العاملية وحتقيق ر�ؤية
القيادة الر�شيدة وا�ستدامة التطوير
والتنمية يف كل القطاعات.
و�أ���ض��اف��ت ب����أن ح��ك��وم��ة الإم����ارات
�أول��ت اهتمام ًا كبرياً لرت�سيخ دعائم
االقت�صاد عرب التح�سينات امل�ستمرة
والإ�صالحات االقت�صادية الهيكلية
والت�رشيعية.
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تيمور جنبالط وأبو فاعور يلتقيان
الجالية اللبنانية في أبو ظبي

من اليمين :مثقال عطاهلل ،اسامة تقي الدين ،نديم سري الدين ،النائب وائل ابوفاعور ،السفير اللبناني في االمارات فؤاد دندن ،النائب تيمور جنبالط،
رئيس مجلس االعمال اللبناني صبحي الصالح ،عماد الشوفي

�أقام جمل�س العمل اللبناين يف ابوظبي
لقاء لرئي�س اللقاء الدميقراطي النائب
ً
تيمور جنبالط والوزير ال�سابق النائب
وائل ابو فاعور مع فعاليات اجلالية
اللبنانية برعاية �سعادة ال�سفري ف�ؤاد
�شهاب دندن �سفري لبنان يف االمارات
الذي كان قد اقام حفل غداء يف دار
ال�سفارة اللبنانية على �رشفهم.
و�ألقى رئي�س جمل�س العمل اللبناين
�سفيان ال�صالح كلمة ق��ال فيها:
أه�ل�ا و�سه ًال بكم جميع ًا يف هذا
«� ً
اللقاء اجلامع ال��ذي يقام على �رشف
�سعادة النائب تيمور جنبالط ابن الدار
ال�سيا�سية اللبنانية العريقة ،ال�شاب الذي
�أُلقيت على عاتقه م�ؤخراً م�س�ؤوليات
كبرية وهو الذي يثبت يوم ًا بعد يوم �أنه
�أكرث من جدير بتحملها» .وتوجه اىل
ال�ضيوف قائ ًال« :كما ترون من حولكم
اليوم ،هذه هي جاليتنا اللبنانية يف
الإم���ارات ،جالية فاعلة متما�سكة ال
مييزها
تعرف الطوائف والأح����زابّ ،
�شغفها للعمل والإنتاج ويوحدها حبها
للوطن ،و�صادق امتنانها وعرفانها
ل��دول��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة
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الظن بقدرات اللبنانيني على �إحداث
فرق �إيجابي �أينما ح ّلوا ،وكانوا قيمة
م�ضافة يف � ّأي من�صب تولوه �أو �أي
مهام ا�ضطلعوا بها.

غيظة

فؤاد دندن

سفيان الصالح

ولقيادتها الر�شيدة وعلى ر�أ�سها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل وويل عهده
الأمني ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان».
ث��م كانت كلمة لل�سفري دن���دن ،رحب
خاللها برئي�س ال��ل��ق��اء الدميقراطي
النائب تيمور جنبالط والوزير وائل �أبو
فاعور ،قائ ًال« :نحن هنا ك�أبناء اجلالية
ن�سجل وبكل فخر واعتزاز،
اللبنانية
ّ
�أننا خري من مي ّثل لبنان يف البلدان
ال�شقيقة وال�صديقة امل�ضيفة لكل لبناين
ٍ
حياة
�سافر �أو هاجر �أو ُه ّجر بحث ًا عن
�أف�ضل وفر�ص عمل �أوفر ،وكان على قدر
امل�س�ؤولية وجنح يف تر�سيخ فكرة ح�سن
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وثمن رجل االعمال اللبناين �سامي
غيظة يف ح��دي��ث م��ع «ال�صناعة
واالق��ت�����ص��اد»« ،ه���ذه ال���زي���ارة ملا
حتمله م��ن قيمة م��ع��ن��وي��ة كبرية
حيث �أن االم��ارات العربية املتحدة
قيادة و �شعبا لها �أف�ضال على وطننا
الأم لبنان» .و�شدد على وجوب توطيد
العالقة بني البلدين الغاليني �آخذين
بعني االعتبار �أن كل رج��ال االعمال
اللبنانيني وال��ع��رب ينعمون بالأمن
والأمان وال خوف على ا�ستثماراتهم يف
االمارات بتوجيهات من رئي�س الدولة
�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
وويل عهده ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان على طريق الذي �أر�ساها املغفور
له الوالد امل�ؤ�س�س زايد بن �سلطان �آل
نهيان رحمه اهلل».
وق��ال« :احليثية اخلا�صة ب��االم��ارات

حسن بحمد يقدم ديوانه الشعري «اهل االمارات» الى النائب تيمور جنبالط

ربيع الغصيني ،علي السيد ،حسن بحمد ،ناريمان ابو حمزة ،امير
الطويل ،شامل ابو سعد

العربية املتحدة م�شجعة على اال�ستثمار
مهما تقلبت ال��ظ��روف ف�سوق العمل
نا�شط ،لذا نعترب �أن الو�ضع االقت�صادي
جيد مقارنتا م��ع م��ا مت��ر ب��ه البالد
العربية وال�سبب الوجيه لهذه احليثية
�أن ال�صندوق ال�سيادي قوي جدا والبنية
التحتية م�ؤمنة مما يرفع من�سوب االتاج
ب�شكل عام يف هذا البلد املعطاء».

غبريل

ب���دوره� ،أك��د املهند�س �سهيل غربيل
ان «ه���ذه ال��زي��ارة ال��ودي��ة ال��ت��ي قام
بها رئي�س اللقاء الدميقراطي تيمور
جنبالط و النائب وائ���ل اب��و فاعور
برعاية �سفارة لبنان اىل �أب��و ظبي
ممثلة ب�سعادة ال�سفري ف����ؤاد �شهاب
دندن واجلهد الكبري الذي يبذله جمل�س
العمل اللبناين ب�شخ�ص رئي�سه املهند�س
�سفيان �صبحي ال�صالح جمعت كوكبة
من رجال االعمال يف ابو ظبي و نخبة
من احل�ضور اللذين �شددوا على متتني
العالقة اللبنانية االماراتية .واعترب
غربيل ان��ه «منذ ثالثة عقود و نيف
وط�أت �أقدامنا �أر�ض االمارات و ابتدينا
�أ�سوة مبن كانو جادين يف نه�ضة �أبو

زهير ياغي ،السفير فؤاد دندن ،حسن بحمد ،سفيان الصالح ،سمير شرف الدين

تيمور جنبالط ويبدو رجل االعمال ابراهيم كنعان

ظبي يف جمال املقاوالت و االعمار».
وختم قائ ًال« :نتمنى لهذا البلد الآمن �أن
يحقق كل ما ت�صبو اليه القيادة احلكيمة

سفيان الصالح ،نديم سري الدين ،السفير فؤاد شهاب دندن،
سهيل غبريل

ونتمنى على كل بلد عربي �أن يحذو حذو
االم���ارات العربية املتحدة كي ينعم
بال�سالم واالمن و االطمئنان».

الدكتور أحمد ال سودين ..
مسيرة ناصعة في العمل الخيري والوطني واالجتماعي
���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور
�أحمد ال �سودين،
رئ��ي�����س امل��ن��ظ��م��ة
العربية الإفريقية
لال�ستثمار
وال����ت����ط����وي����ر يف
اجلامعة العربية،..
وج���ه اق��ت�����ص��ادي
ك���ب�ي�ر يف دول�����ة
االم����ارات العربية
املتحدة..
وم�������س�ي�رة ن��ا���ص��ع��ة يف ال��ع��م��ل
اخل�ي�ري وال��وط��ن��ي واالج��ت��م��اع��ي.
  عمل يف العديد من املواقع فاكت�سب
خربات كثرية .وطاف املزيد من دول
العامل وعا�رص �أحداث ًا مهمة ...مل يرث
عن والده �سفينة جتارية �أو ر�صيداً يف
بنك �أو عقارات ،بل ورث الكرم واجلود
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والطيبة واملجال�س
املفتوحة للقريب
وال���ب���ع���ي���د ،ت��ع��ل��ق
ب����ح����ب امل�������ورث
الثقايف والتاريخ
والإرث احل�ضاري،
م�����ا ع�������زز ل���دي���ه
�إح�����س��ا���س�� ًا وطني ًا،
وخ���ل���ال م�����س�يرة
ث���ل��اث������ة ع����ق����ود
�أ���س�����س لنجاحات
و�إجن��������ازات ك���ث�ي�رة ،ب����د�أ ح��ي��ات��ه
املهنية يف ال��ق��وات امل�سلحة ملدة
 20عام ًا �أك�سبته خ�برات ومهارات
ط��وره��ا باجلد واالج��ت��ه��اد لي�صبح
الحقا واح��داً من �أ�صحاب اخلربات
وامل��ه��ارات االق��ت�����ص��ادي��ة ،ويتوىل
م��ه��ام �إقليمية ودول��ي��ة وحملية.
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الحالم في مجال صناعة السياحة داخل األمارات العربية

صادق« :مونتي فردي» واحة تجمع سحر الصحراء
«الصناعة واالقتصاد»

ي�شكل منتجع «مونتي فردي» ،يف �إمارة ر�أ�س
اخليمة ،واح��ة �سياحية غ ّناء تلون الأر���ض
بالفرح على �ساحل اخلليج العربي .وقد حاولنا
تلم�س الهدف من �إقامة هذا املنتجع الذي ي�شق
طريقه بقوة من بني امل�ؤ�س�سات ال�سياحية
الرائدة يف الإمارات العربية املتحدة.
لعل �رس جناح املنتجع ال�سياحي والتجاري
الواعد يعود �إىل اخلربة الكبرية التي راكمها
امل�ؤ�س�س اللبناين ،ال�سيد �صادق �صادق ،منذ
اك�ثر من ثالثة عقود يف االم���ارات ،ال �سيما
�إماراة دبي ،حيث ا�سهم على طريقته يف نه�ضة
القطاع ال�سياحي يف هذه الإمارة ال�شهرية.
ويعترب ال�سيد �صادق ،خبرياً يف حتويل رمال
ال�صحراء الالهبة �إىل واح��ة ترفل باخل�رضة
واحل���ي���اة واحل���رك���ة واحل���ي���وي���ة الج��ت��ذاب
ال�سياحة ،املحلية والوافدة �إليها ،من خالل
م��ات��وف��ره م��ن ف��ر���ص حقيقية للأ�ستجمام
واال�سرتخاء والت�سوق وال�سهر ،جتمع بني �سحر
ال�صحراء و�سكونها ،وروع��ة مو�سيقى ال�رشق
العربية والغربية احلاملة..
ي�ضع امل���ؤ���س�����س ���ص��ادق خ�لا���ص��ة جتربته
يف م�����ض��م��ار ال�����س��ي��اح��ة وع�����ص��ارة خربته
الطويلة يف فهم كنه اخلليج وم��ا لأهله من
ع���ادات وتقاليد �أ�صيلة ،ومم��ا ي��وف��ره لهم
م��ن �أج����واء مريحة الغنية با�شهى �أط��ب��اق
املطبخ اللبناين واخلليجي وال�ترك��ي وملن
يحب ت��ذوق املطبخ الفرن�سي او الإي��ط��ايل او الآ�سيوي
من خ�لال �شبكة مطاعم �سيحتويها «املونتي ف�يردي».
اما ل��رواد ال�سهر والليل فقد خ�ص�ص م�ؤ�س�س هذا ال�رصح
اجلميل نادي ليلي �ضمن املجمع كما خ�ص�ص عددا كبريا من
ال�شاليهات املريحة بجناحيها العائلي والفردي للذين يرغبوا
يف ق�ضاء عطلة نهاية الأ�سبوع.
يتابع ال�سيد �صادق �رشحه عن امل�رشوع بتفا�صيله الدقيقة
ال��ذي يجمع بني ظهرانيه �شبكة من املطاعم واملحالت
التجارية وحدائق من�سقة مزدانة بالورود و�أ�شجار النخيل
يف م�شهد ينم عن ذوق واح�سا�س مرهف وعقل خبري يف
عامل يقع على م�ساحة وا�سعة يف االمارة املذكورة لتكون
نقطة ج��ذب وا�ستقطاب على خارطة ال�سياحة العاملية.
ي�ضاف �إىل كل ذلك ،ف�إن املنتجع �سي�ستوعب يف حال االنتهاء
مئات الوظائف من الطاقات الب�رشية من ذوي اخلربات يف
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جمال ال�سياحة واخلدمات الفندقية لل�سهر على راحة رواده
وزائريه من رجال املال واالعمال ،وال ميكن التغا�ضي عما
ي�شكله ال�سيد �صادق املتميز على اقرانه ممن �سبقوه من رجال
اعمال كرث يف �سوق العمل داخل االمارات العربية املتحدة،
وهو �سباق ملن �سيتبعوه لال�ستثمار يف را�س اخليمة وم�شجع ًا
لال�ستثمار من هيئة التنمية ال�سياحية يف االمارة ،ما ي�ؤكد
وفائه لالمارة التي احت�ضنت املوهبة والقدرات التي ميتلكها
لترتجم على �أر�ض الواقع.
ي�ؤكد ال�سيد ���ص��ادق� ،إن حكام وق��ادة و�شيوخ الإم���ارات
الذين فتحوا الأب����واب �أم���ام امل�ستثمرين ال��ع��رب فر�ص
العمل يف �شتى املجاالت االقت�صادية ال �سيما يف جمال
ال�سياحة ملا ت�شكله الإم��ارات كقبلة �ساحية رائدة يف هذا
القطاع احليوي املناف�س للقطاعات االخرى الذي يجتذب
الباحثني عن الراحة واال�ستجمام من كل �أنحاء العامل.
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ﻗﺎﻋﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ
ﻃﺎﺑﻖ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﻔﻼﺕ ﻭﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ
ﻣﺮﻛﺰ ﲡﺎﺭﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ  ٩٥ﻣﺘﺠﺮ
ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﲢﺖ ﺍﻻﺭﺽ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ
ﻣﻠﻌﺒﻲ ﺗﻨﻴﺲ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﺎﻻﺿﺎﺋﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ

ﻋﺮﻭﺽ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻻﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﺠﻤﻟﺎﻧﻲ
ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻐﺮﻑ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﺘﻼﻳﺖ
ﻧﺎﺩﻱ ﺻﺤﻲ ﺧﺎﺹ
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺁﺧﺮ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ
ﻣﺴﺒﺢ ﺧﺎﺭﺟﻲ

ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻣﻄﻌﻢ ﻭﻣﻘﻬﻰ ﺍﻟﻔﺎﻭﻧﺘﲔ
ﺭﻛﻦ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ
ﻣﻘﻬﻰ ﺍﻟﺒﺎﻳﺴﺘﺮﻱ ﺷﻮﺏ
ﺭﻛﻦ ﺍﳌﻄﺎﻋﻢ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻻﻣﺜﻞ ﻟﻚ ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻚ

 ٥٠ﻣﺘﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﳌﺘﺮﻭ ﺍﻟﻨﻬﺪﺓ
ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻬﺪﺓ -ﺍﻟﻄﻮﺍﺭ ,ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﻳﺪ  ,٢٠١٠٧ :ﺩﺑﻲ – ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺗﻞ ,٠٠٩٧١٤٢٦٣٠٠٠٠ :ﻓﺎﻛﺲ ٠٠٩٧١٢٦٣٠٠٠٥ :

ر�سالة �سوريا
مناخ إعادة إعمار سورية في العام 2019

المؤتمرات عديدة ..والمطلوب واحد

يعي�ش ال�شعب ال�سوري الآن على وقع
حرر املدن
انت�صارات اجلي�ش الذي ّ
ال�سورية يف درعا والقنيطر وال�سويداء
ودم�شق وحلب وحم�ص وحماة ودير
الزور ،من الع�صابات الإرهابية ،رغم
الظروف االقت�صادية ال�صعبة واملعقدة
جداً ،يف الوقت الذي ت�ستعد فيه الدولة
ال�سورية ،لالنتقال �إىل مرحلة �سيا�سية
واقت�صادية جديدة (مرحلة البناء
و�إعادة الإعمار) ،وهي ُمثقل ًة برتكة
�ضخمة ،وخ�سائر اقت�صادية كبرية ،من
جراء العدوان على �أرا�ضيها ،والعقوبات
االقت�صادية الدولية املفرو�ضة عليها.
خ�سائر كبرية طاولت خمتلف القطاعات
والبنى ،وجتاوزت بح�سب بيانات البنك
الدويل حدود الـ ( )227مليار دوالر،
وهذا يعادل تقريب ًا �أربعة �أ�ضعاف الناجت
املحلي الإجمايل لعام ( ،)2010ونحو �أحد
ع�رش �ضعف الناجت املحلي الإجمايل لعام
( .)2016الأمر الذي انعك�س ب�صورة �سلبية
على املوازين املالية للدولة ال�سورية،
�إذ جتاوز حجم الدين العام االجمايل،
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حدود ( )4.5تريليون لرية �سورية (بح�سب
تقديرات الباحثني واملهتمني بال�ش�أن
العام االقت�صادي يف �سورية) ،وباتت
فيه ن�سبة كبرية من املجتمع ال�سوري -
تقارب حدود الـ ( )% 80ح�سب تقديرات
بع�ض الباحثني �أي�ض ًا  -تعاين من
ظروف حياتية ومعي�شية �صعبة وم�ؤملة،
من جراء االنخفا�ض احلاد والكبري
يف القوة ال�رشائية للدخول واملرتبات،
لالرتفاع
الذي يعود بن�سبة كبرية منه،
ٍ
الدراماتيكي يف امل�ستوى العام للأ�سعار،
الذي �أ�سهم بقوة يف تو�سيع دوائر الفقر
والتهمي�ش يف �سورية ،ودفع مبئات �ألوف
ال�شباب ال�سوريني �إىل الإحباط والي�أ�س،
�أو للتفكري بالهجرة �أو اللجوء.
يعني ذلك �أن احلكومة ال�سورية ،تواجه
م�شكلة اقت�صادية مت�شابكة ومعقدة ،على
عتبة الدخول يف مرحلة �إعادة الإعمار،
تتعلق مبدى قدرتها على ت�أمني املوارد
املالية الالزمة ،للحد من تنامي فجوة
املوارد ،واحتواء املفاعيل ال�سلبية
للعجز املايل الكبري ،وتوفري �رشوط �أو
150

م�ستلزمات النهو�ض بالواقع االقت�صادي
واالجتماعي ،وحت�سني امل�ستوى املعي�شي
واحلياتي للمواطنني ال�سوريني.
ويف �ضوء حمدودية اخليارات الداخلية،
املتعلقة بالقدرة على ت�أمني م�صادر
التمويل والإيرادات� ،سواء كانت طبيعية
(كال�رضائب والر�سوم وعوائد �أمالك
الدولة وفوائ�ض القطاع العام...الخ)� ،أم
ا�ستثنائية ،مل يبق �أمام احلكومة� ،إال �أن
تبحث يف �آلية �أو يف كيفية �صياغة �إطار
�أو ف�ضاء اقت�صادي و�سيا�سي وت�رشيعي
 /قانوين وثقايف عام ،ميكن الت�أ�سي�س
عليه ،خللق بيئة جاذبة لال�ستثمارات،
ُم�ستقطبة لر�ؤو�س الأموال ،ت�ساعد يف
ت�أمني م�صادر متويل رديفة ،ميكن
الرهان عليها ،كرافعة للنهو�ض بالواقع
االقت�صادي واالجتماعي ،وتوفري
ال�رشوط املو�ضوعية الالزمة للبدء يف
عملية �إعادة الإعمار.
ويف هذا ال�سياق� ،أكد الرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ�سد (� )09.07.2018أن �إعادة
الإعمار هي �أوىل الأولويات يف �سورية

تدعمها عودة الالجئني ال�سوريني
ومكافحة الإرهاب حتى حترير الأرا�ضي
ال�سورية كافة مهما كانت اجلهة التي
حتتلها.
وقال الأ�سد يف حوار مفتوح مع
دبلوما�سيي وزارة اخلارجية واملغرتبني
يف مبنى الوزارة�« ،إن �إعادة الإعمار هي
�أوىل الأولويات يف �سورية مبا يدعمها
من اال�ستمرار يف مكافحة الإرهاب
حتى حترير الأرا�ضي ال�سورية كافة
مهما كانت اجلهة التي حتتلها ،وتعديل
القوانني والت�رشيعات مبا يتنا�سب
واملرحلة املقبلة ،ومكافحة الف�ساد،
وتعزيز احلوار بني ال�سوريني ،وعودة
الالجئني الذين غادروا �سورية هربا من
الإرهاب ،وتن�شيط امل�سار ال�سيا�سي الذي
تعرقله بع�ض الدول الغربية وعلى ر�أ�سها
الواليات املتحدة الأمريكية».
�إىل ذلك �شكلت املعار�ض التي اقيمت
يف �سورية ولبنان ورو�سيا و�أوروبا،
�إ�شارة �إيجابية �إىل ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
ا�ستعداداً للإعمار ،ومنها فعاليات
«م�ؤمتر رجال الأعمال وامل�ستثمرين يف
�سورية والعامل  »2018الذي عقد يف ق�رص
امل�ؤمترات وعلى �أر�ض مدينة املعار�ض
يف دم�شق خالل متوز املا�ضي ،وبح�ضور
 150من رجال الأعمال وممثلي ال�رشكات
من دول خمتلفة حول العامل ،وعلى
ر�أ�سهم العديد من ال�رشكات الرو�سية،
�إ�ضافة �إىل �رشكات ورجال �أعمال من

�أملانيا وال�سويد وهولندا وبريطانيا
والت�شيك وقرب�ص واليابان وفنزويال
و�أمريكا و�إيران ولبنان وبع�ض الدول
العربية.
كما �شكل م�ؤمتر «اال�ستثمار يف �إعادة
الإعمار ...كيف  -وملاذا» ،عقد يف
بريوت ،برعاية وزير ال�صناعة اللبناين
الدكتور ح�سني احلاج ح�سن ،نافذة مهمة
ملا يقارب  200ممثل مل�ؤ�س�سات و�رشكات
�صناعية وم�رصفية و�رشكات البناء
ورجال �أعمال يف خمتلف القطاعات
الذين ح�رضوا من لبنان و�سورية والعراق
والأردن ورو�سيا .وقد حظيت امل�شاريع
اال�ستثمارية باهتمام امل�ستثمرين
وتنوعت �أ�سئلتهم حول اال�ستثمار.
ويف هذا الإطار البد من الت�أكيد �أن وجود
قانون ا�ستثمار مرن ،يت�ضمن يف طياته
مزايا وحوافز� ،سي�شكل من الناحية
العملية مدخ ًال هام ًا ،وكعامل جذب
لال�ستثمارات ور�ؤو�س الأموال� ،سواء
كانت �سورية �أم غري �سورية.
ويف هذا ال�صدد ،ا�ست�صدرت احلكومات
ال�سورية املتعاقبة ،يف �إطار م�ساعيها �أو
حماوالتها الرامية �إىل جذب اال�ستثمارات،
وا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال ،الكثري من
القوانني والت�رشيعات ( قانون اال�ستثمار
رقم  ، 10و�أحلقته بالكثري من التعديالت
والبالغات) ،ولكن غالبية تلك القوانني
والأجهزة على �أهميتها و�رضورتها،
مل تكن مب�ستوى الطموح والآمال ،ومل
151

حتقق الغايات اال�سرتاتيجية املرجوة
منها بامل�ستوى املن�شود ،ال اقت�صادي ًا
وال �سيا�سي ًا وال اجتماعي ًا ،ويبقى ال�س�ؤال
املطروح �إذاً� :أين تكمن جذور امل�شكلة
االقت�صادية ال�سورية ب�صورة عامة،
وم�شكلة اال�ستثمار ب�صورةٍ خا�صة؟
�إن اال�ستثمارات احلقيقية التي ميكن
الرهان عليها يف عملية �إعادة الإعمار،
هي التي تكون ب�ضمانة امل�ؤ�س�سات
والقانون ،والبيئة املحكومة بال�شفافية
والو�ضوح ،والق�ضاء النزيه واملتوازن،
وال�سيا�سات االقت�صادية املن�سجمة،
الوا�ضحة املعامل ،املحددة الأهداف
والو�سائل ،ولي�س ب�ضمانات بع�ض
الأ�شخا�ص� ،أو بع�ض مراكز القوى.
ما يعني �أن امل�ساعي التي ت�ستهدف
خلق بيئة ا�ستثمارية حقيقية جاذبة
لال�ستثمارات ،وم�ستقطبة لر�ؤو�س
الأموال ،يجب �أن تكون جزءاً من عملية
�إطارية متكاملة ،متعددة الأبعاد
وامل�ضامني ،ت�ستهدف �إعادة بناء كيان
الدولة ال�سورية على �أ�س�س نحديثية،
وخ�صائ�ص معا�رصة ،كما ت�ستهدف
�أي�ض ًا ا�ستعادة هيبة م�ؤ�س�سات الدولة
املادية واملعنوية ،والتي كانت قد
ت�صدعت بفعل الإرهاب ،ولعل جتديد
حكومة عماد خمي�س بدماء عدد من
الوزراء اجلدد يف الثامن والع�رشين من
ت�رشين الثاين� ،ست�شكل بداية تعبيد طريق
�إعادة �إعمار �سورية.
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ر�سالة العراق

إقتصاد المعلومات العراقي..
ومأزق القطاع العام

يبدو من امل�ؤ�سف القول �إن العراق مل
ي�ستوعب حتى اليوم �أهمية اقت�صاد
املعلومات ،وقدرته على تفعيل
القطاعات الزراعية وال�صناعية
واخلدمية وتعزيز �إدائها وتقلي�ص الكلفة
فيها .وما يزال يتجاهل �أن يف �رس ذلك
التكامل يقع امل�ستقبل لل�شعوب الفاعلة
فيه والتي مبقدار تقدمها جتري الأعمال
فيها ب�رسعة الأفكار.
�إن �أيا من مظاهر الف�شل الإداري ال يكمن
يف فردية املواطن كما ُيزعم ،بل هو يف
تقييد تلك الفردية التي يعرقل حركتها
ويخنق �إبداعها روتني وبريوقراطيات
قطاعنا العام املتخلف.
�إن للنجاح مقومات معروفة� ،أهمها
التخ�ص�ص يف عامل التخ�ص�ص ،واملهنية
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يف زمن املهنية ،والتقنية يف زمن
التقنية ،واملنا�سب يف املنا�سب .ومن
ي�صنع الواقع عليه �إدراك وجهة امل�ستقبل
و�أحداثه .و�إذا �أراد العراق تفادي ا�ستمرار
الف�شل والهدر غدا عليه �أن يعرف ملاذا
ف�شل يف الأم�س.
�إن ال�سبب جزما هو �إدارة مل تقبل �أو
تفهم اقت�صاد املعلومات اجلديد لدرجة
�أن الربيد الإلكرتوين الذي �أعتمده العامل
بدايات ت�سعينات القرن املا�ضي مل يزل
غريبا يف غالبية دوائر قطاعنا العام .
نعم �إن الق�ضاء على الر�شوة والف�ساد
املزمنني يف القطاع العام لن يتحقق
�إال باعتماد اقت�صاد املعرفة املعلوماتي
الذي باعتماده الرقمنة �سينتج الأمتته
التي تنظم العمل ب�آليتها (ال مبزاج فرد)
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ومتنع رقمنته الر�شوة (بان�ضباطها
الذاتي)�.إن امتالك التقنية باملال ال
يعني نهاية الطريق بل بدايتها فالأهم
من امتالك التقنية هو �إتقان التعامل
معها لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة ممكنة
منها .ولكن ال�س�ؤال كيف ال�سبيل �إىل ذلك
… يف العراق؟
�إن ال�سبيل هو �ألفة وبنية (حدث ذلك
يف دول اخرى)� .إن معنى الألفة �أن
ي�ألف موظفو القطاع العام ا�ستخدام
احلا�سوب .وال يعني هنا فقط قراءة
الربيد الإلكرتوين والرد عليه ،وال يعني
�ألعاب ذلك اجلهاز املده�ش �أو ما يتلقاه
“�سلبا” من دون تفاعل مفيد� .إن حتقيق
ذلك قد نظم عامليا عرب �شهادات قيادة
احلا�سوب International Computer

 Driving Licenseاملعروفة اخت�صارا
 ICDLوهي دورة قد ت�أخذ نحو ع�رشين
�ساعة يف �أ�سبوع من التدرب على مبادئ
ا�ستخدام احلا�سوب وتفهم برجمياته
املكتبية ال�شائعة التي يف�ضل �إغنائها
بتعلم الطباعة ومعرفة الإنكليزية .وحني
ي�ألف ويتفهم موظفو اخلدمة العامة يف
القطاع العام ذلك �سوف يتمكنون من
التعامل مع الأنظمة الالحقة املوجهة
واخلا�صة ب�أعمالهم الإدارية والفنية
واملالية وامل�رصفية واملخزنية
واجلمركية مثال� .إن عدم وجود حا�سوب
على مكتب موظف كبري يف الدولة
العراقية �أمر م�ألوف ،لكنه داللة على
�أمية ع�رصية فا�ضحة وهيكلة �إدارية
معوقة.
�إما البنية فتعني ت�شبيكا حمو�سبا
داخل كل م�ؤ�س�سة يتناغم مع خارجها
�إىل م�ؤ�س�سات الدولة الأخرى والقطاع
اخلا�ص عرب �شبكة �ضوئية حتت
�أر�ضية ت�ستخدم تقنية احلفر الأفقي
( )Directional Boringالذي ال يربك
�أحدا و�أقل كلفة �أ�سوة بالعامل تربط
البيوت والدوائر وامل�صانع واملنافذ
وغريها عرب العراق ،ال باحلفر العمودي
كما حدث يف م�رشوع مهم يف بغداد ،من
�أجل توفري بنية حتتية ت�شبك م�ؤ�س�سات
القطاع العام ،ولها بوابات للقطاع
اخلا�ص والعامل اخلارجي .لي�أتي بعد
ذلك دور الأنظمة املوجهة لتطبيقات
معينة لعل �أهمها منظومات �رسيان
العمل  Workflowsالتي ت�ضبط عمل
�أي م�ؤ�س�سة �أو دائرة وتريح موظفيها
واملراجعني لها.
وعند الت�سليم بهذا الإيجاز الب�سيط ،
يطرح ال�س�ؤال التايل :ماذا ميتلك العراق
منها ليتقدم نحو احلكومة الإلكرتونية؟
�إن التنمية عملية تراكمية و�صنع
امل�ستقبل مهمة ال تنتهي .ومن الظلم
جعلها مرتهنة لقطاع ال يتطور يجب �أن
يتغري يف الكيف والهيكل وامل�ضمون.
�إن �إ�صالح القطاع العام �أ�صبح �رضورة
وطنية لإنهاء التبلد والإ�ستغباء وانت�صار
ال مباالة اجلهل والتخلف وما هو فيه
من �شيوع الر�شوة والف�ساد ..فالفجوة يف
ات�ساع يت�سارع ،فهل من مدرك يف رجال
الدولة ؟.

ديونه الخارجية والداخلية بلغت  124مليار دوالر

العراق ..عجز عن سداد القروض!
تهدد ديون العراق الأجيال املقبلة وهي ت�ش ّكل خطراً نتيجة �إ�رصار حكومة العبادي
ّ
املنتهية واليتها على االقرتا�ض امل�ستمر يف ظل تعمد حكومي على عدم تفعيل
القطاعات االقت�صادية الأخرى كال�صناعة والزراعة وال�سياحة ،الأمر الذي �سيعود
بال�سلب على املواطن.
يعد وجهة العراق
كما �أن عدوى االقرتا�ض و�صلت �إىل (امل�رصف العراقي للتجارة) الذي ُّ
للتجارة اخلارجية والذي بلغ ر�أ�سماله  20مليار دوالر  ,فامل�رصف اقرت�ض مبلغ 100
مليون يورو من كومرت�س بنك (ثاين �أكرب م�رصف يف �أملانيا) بحجة متويل امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة.
فامل�رصف ال يخت�ص ب�إقرا�ض �أ�صحاب امل�شاريع التابعة للقطاع اخلا�ص ,و�إمنا عمله
هو يف �إقرا�ض امل�شاريع احلكومية الكبرية ,ف�ضال عن تغطية التعامالت التجارية
اخلارجية للعراق  ,فما يتحدث عنه امل�رصف العراقي من تربيرات غري معقولة ,لكن
يعد ق�ضية
ما يحدث هو توجهات حكومية لإغراق العراق يف ديون خارجية كبرية ,ما ُّ
�صعبة تواجه حكومة عبد املهدي.
وتوقع خرباء االقت�صاد ومنظمات عاملية عجز العراق عن ت�سديد �أ�صول مبالغ القرو�ض
يف عام  ،2021وذلك ب�سبب ال�سيا�سة املالية الرديئة وهدر الأموال من دون معرفة �أماكن
ي�صب يف هذه اخلانة ,لذا يجب �أن تخ�ضع تلك
�رصفها ,وقر�ض م�رصف التجارة العراقي ُّ
ال�صفقات جلهاز الرقابة املالية وعر�ض تفا�صيلها على الربملان ليطلع ال�شعب عليها,
�إال �أن �أ�صحاب القرار يبدو �أن ذلك ال يروق لهم نتيجة وجود ملفات هدر للمال العام.
ويف هذا ال�سياق ،ك�شف امل�س�ؤول هيثم اجلبوري عن �سعيه احلثيث لك�شف ملفات الف�ساد
يف وزارات الدولة العراقية ،ومنها وزارة النفط التي و�صف ف�سادها بالفا�ضح.
و�أ�شار اجلبوري �إىل �أن ديون العراق اخلارجية والداخلية بلغت  124مليار دوالر،
منوها �إىل �أن  40مليار دوالر من تلك الديون تعود �إىل دول اخلليج التي دعمت نظام
�صدام ح�سني يف احلرب �ضد �إيران ،و�أن تلك الدول مل تتحدث مع بغداد عن تلك الأموال،
وهناك  33مليار دوالر لدول �أجنبية وم�ؤ�س�سات م�رصفية عاملية ،و 51مليارا منها
كديون داخلية.
اجلبوري حتدث يف ندوة مركز القرار ال�سيا�سي للدرا�سات عن واقع ت�صدير و�إنتاج النفط،
و�أو�ضح� :أن نفط كركوك ي�ستخدم لتلبية احلاجة املحلية فقط ل�صعوبة نقله من حقول
كركوك ،و�إن احلاجة املحلية تبلغ � 600ألف برميل يوميا ،منوها �إىل �أنه “ميلك ملفات
ف�ساد تتعلق بعمل وزارة النفط ترقى �إىل ف�ضائح يزمع الك�شف عنها ويبذل جهودا مع
وزارات �أخرى تعاين من امل�شكلة ذاتها حيث يتقا�ضى بع�ض العاملني الأجانب � 70ألف
دوالر و�شبابنا عاطل من العمل».
ويف ما يتعلق بجباية الأموال وال�رضائب قال اجلبوري� :إن معظم دول العامل تعتمد
يف م�صادر دخلها على ال�رضائب وجباية الر�سوم مقابل تقدمي خدمات �إىل املواطنني،
ولكننا يف العراق نعاين من �إ�شكالية تتعلق بالعجز عن تقدمي خدمات تنا�سب ماجتبيه
الدولة من ر�سوم و�رضائب ،وهذا يجعل املواطن غري مقتنع بالأمر.
اجلبوري حتدث �إىل مركز القرار عن اللجنة املالية يف الربملان ،مقرتحا تق�سيمها �إىل
جلنتني مالية ،و�أخرى ن�سميها جلنة املوازنة واحل�سابات اخلتامية ،وقال �إن هناك
م�شكلة تتمثل بعدم القدرة على مراجعة احل�سابات اخلتامية التي يقدمها ديوان الرقابة
املالية ب�سبب �ضغط الوقت وامل�شاكل.
كما �أكد وجود خيبة �أمل كبرية ب�سبب ال�ضغوط التي ميار�سها الفا�سدون الذين يعرقلون
جهود ك�شفهم ملا ميلكون من �أموال و�أدوات وجيو�ش �إلكرتونية جاهزة للتق�سيط.
اجلبوري عرب عن ر�ضاه عن اجلهود التي بذلت لتخ�صي�ص ن�سبة  % 30من �أموال اجلباية
يف املحافظات لتلبية احتياجاتها اخلدمية ،بينما يذهب � 70%إىل خزينة الدولة.
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ر�سالة العراق
بغداد تحتضن الملتقى االقتصادي العراقي ـ الفرنسي الثاني عشر

بليبل :ادعو الشركات الفرنسية للعمل واألستثمار
عقد املجل�س العراقي الفرن�سي الرباب
العمل ملتقاه االقت�صادي الثاين ع�رش
يف بغداد يف فندق بابل يف  10ت�رشين
الثاين  2018برعاية الهيئة الوطنية
لال�سثمار ومب�شاركة حمافظ البنك
املركزي العراقي الدكتور علي العالق
ووكالء وزارات النفط واملالية والتجارة
والتخطيط والزراعة ومدراء عامني
الكثري من الدوائر املعنية واملهتمة
بالق�ضايا االقت�صادية واكرث من مائة
رئي�س ومدير او ممثل �رشكة عراقية
وم�س�ؤويل العديد من الدوائر العراقية
و� 21رشكة فرن�سية.
بدات اعمال امللتقى بكلمة الدكتور
�سامي االعرجي رئي�س الهيئة الوطنية
لال�ستثمار ،ثم القى راغب ر�ضا بليبل
رئي�س اجلانب العراقي يف املجل�س
العراقي الفرن�سي الرباب العمل ورئي�س
احتاد رجال االعمال العراقيني كلمتني
ترحيبيتني وتقدمييتني ملجريات
امللتقى وا�شار ال�سيد بليبل يف كلمته اىل
ان املجل�س العراقي الفرن�سي الرباب
العمل قد م�ضى على تا�سي�سه ع�رش
�سنوات وهن�أ مبنا�سبة هذه الذكرى
اع�ضاء جانبيه الفرن�سي والعراقي
متمني ًا لهم التوفيق والنجاح والتعاون
والعمل امل�شرتك فيما بينهما.
و�أعترب ال�سيد ليبل هذا امللتقى فر�صة
ثمينة لرجال الأعمال الفرن�سيني
والعراقيني للقاء والبحث مع ًا عن
�أمكانيات العمل امل�شرتك واملثمر
للجانبني ،م�شرياً اىل حت�سن الو�ضع
الأقت�صادي يف العراق م�ؤخراً بعد
�أندحار داع�ش و�أنت�صار قواتنا الأمنية
و�أرادة �أعادة البناء وعودة املهجرين
والنازحني و�أرتفاع ا�سعار النفط يف
الأ�سواق العاملية وهذا ما يدعونا
اىل دعوة ال�رشكات الفرن�سية للعمل
والأ�ستثمار بقوة وحرية وبدون تردد �أو
خ�شية يف جميع �أنحاء العراق.
وجدد دعوته ل�رشكات الطريان الفرن�سية
على �رضورة فتح خط جوي مبا�رش بني
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رئيس الجانب العراقي في المجلس العراقي  -الفرنسي راغب رضا بليبل

جانب من الحضور

بغداد وباري�س بعد �أن فتحت الأجواء
العراقية �أمام حركة املالحة اجلوية
املدنية العاملية .
تاله ال�سيد ارنود بروياك رئي�س اجلانب
الفرن�سي يف املجل�س وال�سيد برونو اوبري
ال�سفري الفرن�سي يف العراق بكلمات عربا
فيها عن املهما يف جناح امل�شاركني يف
امللتقى يف التو�صل اىل اتفاقات تخدم
م�صالح البلدين ثم حتدث اخرياً الدكتور
علي العالق حمافظ البنك املركزي
العراقي عن او�ضاع العراق املالية
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معطي ًا معلومات مفيدة لل�رشكات
الراغبة يف العمل يف العراق.
وبعد انتهاء الكلمات الر�سمية بد�أت
لقاءات الطاوالت امل�ستديرة التي
متحورت حول موا�ضيع الطاقة
والكهرباء والنفط والغاز واالقت�صاد
واملال واملاء وال�صحة والنقل والبنى
التحتية والبناء واالمن والداخلية
واالت�صاالت.
كانت اللقاءات جيدة وخرجت منها
ال�رشكات الفرن�سية م�رسورة جداً.

اقت�صاد عربي
دول عربية تستثمر في السندات األميركية

بـ  329مليار دوالر  % 53.5 ..منها للسعودية
بلغت ا�ستثمارات الدول العربية يف
�سندات و�أذون اخلزانة الأمريكية مع
نهاية �شهر �سبتمرب املا�ضي نحو
 329.4مليار دوالر « 1.24تريليون
ريال».
ووفقا لبيانات وزارة اخلزانة
الأمريكية ،يحتل العرب جمتمعني
املرتبة الثالثة بني كبار امل�ستثمرين
يف �سندات اخلزانة الأمريكية بعد
ال�صني بـ  1.15تريليون دوالر،
واليابان بـ  1.03تريليون دوالر.
وت�ستثمر  11دولة عربية �أمواال يف
�سندات و�أذون اخلزانة الأمريكية ،متثل
 5.3يف املائة من �إجمايل اال�ستثمارات
العاملية يف هذه ال�سندات ،البالغة 6.22
تريليونات دوالر.
وت�ستحوذ ال�سعودية على ن�صيب الأ�سد
من ا�ستثمارات العرب يف �سندات
و�أذون اخلزانة الأمريكية ،بح�صة تبلغ
 53.5يف املائة ،قيمتها  176.1مليار
دوالر « 660.3مليار ريال» ،متثل 2.8
يف املائة من ا�ستثمارات دول العامل
يف �أداة الدين الأمريكية.
وجاءت الإمارات يف املركز الثاين
با�ستثمارات تبلغ  60مليار دوالر «225
مليار ريال» ،متثل  18.2يف املائة من
ا�ستثمارات العرب ،و 1يف املائة من
ا�ستثمارات دول العامل ،وثالثا الكويت
با�ستثمارات تبلغ  43.8مليار دوالر
« 164.1مليار ريال» ،متثل  13.3يف
املائة من ا�ستثمارات العرب و 0.7يف
املائة من ا�ستثمارات العامل.
رابعا العراق با�ستثمارات تبلغ 29.4
مليار دوالر « 110.3مليارات ريال»،
متثل  8.9يف املائة من ا�ستثمارات
العرب ،و 0.5يف املائة من ا�ستثمارات
دول العامل ،ثم �سلطنة ُعمان
با�ستثمارات تبلغ  10.9مليارات دوالر
« 40.7مليار ريال» ،متثل  3.3يف
املائة من ا�ستثمارات العرب ،و 0.2يف
املائة من ا�ستثمارات دول العامل.
ويف املرتبة ال�ساد�سة ت�أتي املغرب،
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با�ستثمارات تبلغ  3.3مليارات دوالر
« 12.5مليار ريال» ،متثل  1يف املائة
من ا�ستثمارات العرب ،و 0.05يف
املائة من ا�ستثمارات دول العامل ،ثم
م�رص با�ستثمارات تبلغ  2.5مليار
دوالر « 9.2مليار ريال» ،متثل  0.7يف
املائة من ا�ستثمارات العرب ،و0.04
يف املائة من ا�ستثمارات دول العامل.
وحلت قطر ثامنا ،با�ستثمارات تبلغ
 1.3مليار دوالر « 4.8مليار ريال»،
متثل  0.4يف املائة من ا�ستثمارات
العرب ،و 0.02يف املائة من ا�ستثمارات
دول العامل.
تا�سعا جاءت البحرين ،با�ستثمارات
تبلغ  924مليون دوالر « 3.5مليارات
ريال» ،متثل  0.3يف املائة من
ا�ستثمارات العرب ،و 0.01يف املائة
من ا�ستثمارات دول العامل.
وعا�رشا جاءت اجلزائر ،با�ستثمارات
تبلغ  681مليون دوالر « 2.6مليار
ريال» ،متثل  0.2يف املائة من
ا�ستثمارات العرب ،و 0.01يف املائة
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من ا�ستثمارات دول العامل.
و�أخريا جاءت موريتانيا با�ستثمارات
تبلغ  612مليون دوالر « 2.3مليار
ريال» ،متثل  0.2يف املائة من
ا�ستثمارات العرب ،و 0.01يف املائة
من ا�ستثمارات دول العامل.
ورفعت ال�سعودية من ا�ستثماراتها يف
�أذونات و�سندات اخلزانة الأمريكية �إىل
 176.1مليار دوالر بنهاية �شهر �أيلول
(�سبتمرب)  ،2018مقابل  169.5مليار
دوالر بنهاية �آب (�أغ�سط�س) املا�ضي،
مرتفعة بن�سبة  3.9يف املائة بقيمة
 6.6مليار دوالر خالل �شهر.
وارتفع ر�صيد ال�سعودية من �سندات
و�أذون اخلزانة الأمريكية على �أ�سا�س
�سنوي يف نهاية �أيلول (�سبتمرب)
املا�ضي ،بن�سبة  28.8يف املائة ،بقيمة
 39.4مليار دوالر ،مقارنة بر�صيدها
بنهاية �أيلول (�سبتمرب)  ،2017البالغ
 136.7مليار دوالر.
واال�ستثمارات ال�سعودية والعربية
امل�شار �إليها يف التقرير هي امل�ستثمرة

يف �سندات اخلزانة فقط ،وال ت�شمل
اال�ستثمارات الأخرى يف الأوراق
املالية والأ�صول والنقد بالدوالر يف
الواليات املتحدة.
و»�أذون �أو �سندات اخلزانة» ،هي
�إحدى �أدوات الدين احلكومية ،وت�صدر
حلاملها ولآجال تراوح بني ثالثة �أ�شهر
�إيل � 12شهرا ،وتعترب �أداة مالية ق�صرية

الأجل �أي ملدة ولأجل �أقل من العام،
ويتم التعامل بها يف �أ�سواق املال
الثانوية والتداول عليها بيعا و�رشاء.
وتتميز «�أذون اخلزانة» ب�أنها �أدوات
مالية منخف�ضة املخاطر ،مبعنى
�سهولة الت�رصف فيها من دون �أن
يتعر�ض حاملها لأي خ�سائر ر�أ�سمالية،
وعند حلول تاريخ اال�ستحقاق تلتزم

احلكومة بدفع القيمة الإ�سمية املدونة
علي وثيقة «�أذون اخلزانة».
وت�ستخدم �سندات اخلزينة الأمريكية يف
احت�ساب �أ�سعار الفائدة للتمويل طويل
الأجل «�أي من خم�س �سنوات ف�أكرث»
وعادة ما تقارن هذه الن�سبة ب�أ�سعار
معدل الفائدة للم�صارف الربيطانية
.LIBOR

االقتصاد العربي نما % 2.3

والتضخم صعد  % 11.4خالل !2018
�أطلق �صندوق النقد العربي �إ�صدار �سبتمرب (�أيلول)،
من تقرير «�آفاق االقت�صاد العربي» ،الذي يت�ضمن
حتديث ًا لتوقعات النمو االقت�صادي واجتاهات
الت�ضخم يف الدول العربية خالل عامي  2018و.2019
و�أ�شار التقرير �إىل �أنه من املتوقع �أن يوا�صل االقت�صاد
العاملي منوه بوترية مرتفعة ن�سبي ًا خالل عامي 2018
و ،2019م�ستفيداً من الزيادة امللمو�سة يف �أن�شطة اال�ستثمار
التي كان لها �أكرب الأثر يف دعم م�ستويات الطلب الكلي،
ومنو حركة التجارة الدولية م�ؤخراً ،وهو ما يتوقع يف
كل
�ضوئه ارتفاع معدل النمو العاملي �إىل نحو  % 3.9يف ٍّ
من عامي  2018و 2019وفق تقديرات بع�ض امل�ؤ�س�سات
الدولية ،مبا ُي�شكل �أعلى وترية منو ُم�سجلة يف �أعقاب الأزمة
املالية العاملية.
فمن جهة ،من املتوقع ارتفاع معدل النمو يف جمموعة
البلدان املتقدمة بفعل عدد من العوامل ي�أتي يف مقدمتها
ا�ستمرار ال�سيا�سات النقدية التي�سريية يف بع�ض هذه
الدول ،وتبني �سيا�سات مالية تو�سعية يف بع�ضها
الآخر وهو ما �سيدعم الطلب الكلي على م�ستوى دول
املجموعة .من جهة �أخرى ،يتوقع �أن توا�صل الدول
النامية واقت�صادات ال�سوق النا�شئة ا�ستفادتها من حت�سن
م�ستويات الطلب اخلارجي ،وارتفاع الأ�سعار العاملية للنفط.
وبناء عليه مت رفع توقعات النمو للدول العربية كمجموعة خالل
ً
عام  2018يف �إ�صدار �سبتمرب من تقرير �صندوق النقد العربي
�إىل نحو  ،% 2.3فيما مت الإبقاء على التوقعات اخلا�صة بالنمو
خالل العام املقبل من دون تغيري عند م�ستوى  % 3تقريب ًا.
ي�أتي ذلك مبا يعك�س رفع توقعات النمو اخلا�صة بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية خالل عام � 2018إىل
نحو  % 1.9يف �إ�صدار �سبتمرب من هذا التقرير ،نظراً �إىل
التوقعات با�ستفادة بلدان املجموعة من حت�سن متوقع
مل�ستويات الناجت يف القطاع النفطي بالأ�سعار الثابتة
نتيجة الزيادة املتوقعة يف كميات الإنتاج النفطي خالل
الن�صف الثاين من العام اجلاري .كما �سي�ساهم االجتاه
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ال�صعودي للأ�سعار العاملية للنفط امل�سجل خالل عام
 2018يف تقوية �أو�ضاع املالية العامة ،وي�سمح بتوفري حيز
مايل داعم للإنفاق الر�أ�سمايل يف هذه البلدان ي�ساعد على
ال
ا ُ
مل�ضي ُقدم ًا يف تنفيذ خطط التنويع االقت�صادي .ف�ض ً
عن ذلك �سوف ت�ساعد الإ�صالحات التي يجري تنفيذها يف
ما يتعلق بتح�سني مناخ اال�ستثمار وبيئة الأعمال يف دعم
الن�شاط االقت�صادي خالل �أفق التوقع ،وبالتايل ارتفاع
متوقع للنمو يف دول املجموعة �إىل نحو  % 2.5العام املقبل.
يف املقابل مت خف�ض توقعات النمو ملجموعة الدول العربية
الأخرى امل�صدرة للنفط �إىل  ،% 1.8مقابل  % 4.9للإ�صدار
ال�سابق من التقرير على �ضوء ت�أثر الإمدادات النفطية ب�شكل
كبري يف بع�ض دول املجموعة نتيجة التطورات الداخلية
التي ت�شهدها ،حيث مل يتمكن بع�ضها يف عام  2018من
احلفاظ على م�ستوى الإنتاج نف�سه امل�سجل عام  ،2017وهو
ملحقق للعام اجلاري
ما �سوف ينعك�س على معدل النمو ا ُ
خا�صة يف ظل م�ساهمة القطاع النفطي يف اجلانب الأكرب
من الناجت يف معظم هذه البلدان.
�أما يف ما يتعلق باجتاهات تطور الأ�سعار املحلية ،فقد
�شهدت الأ�شهر الأوىل من عام  2018ارتفاع ًا يف امل�ستوى
العام للأ�سعار لكل من جمموعة الأغذية وامل�رشوبات،
والنقل ،وال�سكن واملياه والكهرباء والغاز ،واملالب�س،
وال�صحة ،والتعليم ،واملطاعم والفنادق يف عدد من الدول
العربية .وبالن�سبة �إىل توقعات امل�ستوى العام للأ�سعار يف
الدول العربية خالل عامي  2018و ،2019فمن املتوقع �أن
يت�أثر بعدد من العوامل.
ويف �ضوء التطورات ال�سابقة ،يتوقع �أن يبلغ معدل الت�ضخم
نحو  % 11.4خالل عام � .2018أما يف عام  2019فيتوقع �أن
يبلغ معدل الت�ضخم نحو .% 8.3
على �صعيد جمموعات البلدان العربية ،من املتوقع �أن يرتفع
مل�صدرة للنفط يف عام
معدل الت�ضخم يف الدول العربية ا ُ
 2018ليبلغ نحو  ،% 7.6مقارن ًة مع م�ستوى  % 5.7امل�سجل
خالل عام  ،2017فيما يتوقع �أن يبلغ  % 6عام .2019
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اقت�صاد عربي
مشاريع

م�صادر �أجنبية .و�أ�ضاف
«ال��ب��ن��ك امل��رك��زي �سيتخذ
العديد من القرارات لي�ستمر
التح�سن يف �سعر �رصف
العملة الوطنية».

قال م�س�ؤول كويتي �إن الأمم
املتحدة والكويت ت�ستعدان
لطرح م�شاريع بقيمة 2.4
مليار دوالر حتى عام 2025
لتطهري الرتبة الكويتية من
التلوث الناجم عن الغزو
العراق للكويت .و�أ�ضاف� ،إن
هذه الأموال �ستخ�ص�ص فقط
لت�أهيل الرتبة الكويتية.

نمو

�أب���ل���غ وزي�����ر االق��ت�����ص��اد
الإماراتي �سلطان بن �سعيد
امل��ن�����ص��وري� ،إن اقت�صاد
الإم���ارات �سينمو بني 2.5
وث�لاث��ة باملئة يف 2018
ث��م يت�سارع �إىل �أك�ثر من
ث�لاث��ة ب��امل��ئ��ة يف .2019
وتتما�شى �أحدث التكهنات
مع تقديرات �صندوق النقد
الدويل الذي قال يف �أكتوبر
�إنه يتوقع �أن ينمو ثاين �أكرب
اقت�صاد عربي  2.9باملئة
هذا العام و 3.7باملئة العام
.2019

تراجع

قالت م�صادر مطلعة �إن
جمموعة «�إزدان» القاب�ضة
القطرية ا�ستغنت عن نحو
ن�صف موظفيها يف �أحدث
جولة من �إج���راءات �إع��ادة
الهيكلة لينخف�ض �إجمايل
عدد املوظفني يف املجموعة
�إىل �أق��ل م��ن  300موظف.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة ب��ل��وم�برج
للأنباء عن امل�صادر� ،إن
عملية الت�رسيح �شملت عمال
�صيانة و�إداريني.

ودائع

قال حمافظ البنك املركزي
اليمني حممد زمام لوكالة
الأن��ب��اء اليمنية (�سب�أ) �إن
البنك ينتظر ودائ��ع بقيمة
ثالثة مليارات دوالر من
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تعاون

هل تضبط السعودية إيقاع االقتصاد العالمي؟
�أكد حمللون اقت�صاديون� ،أن امل�ضامني التي خرجت بها قمة
الع�رشين تت�سق مع نهج ال�سعودية يف الإ�صالح االقت�صادي
وحماربة الف�ساد والإرهاب والنهو�ض بالتنمية امل�ستدامة.
و�أو���ض��ح��وا� ،أن البيان اخلتامي للمجموعة راع��ى ما مير به
االقت�صاد العاملي ،الذي مير مبرحلة ح�سا�سة وحرجة ب�سبب
التوترات التجارية بني ال�صني و�أمريكا� ،أكرب اقت�صادين يف
العامل ،م�ؤكدا �أهمية اعادة الثقة للأ�سواق العاملية.
وقال حممد العمران ،حملل اقت�صادي� ،إن البيان اخلتامي فيه
نوع من التهدئة ،مراعاة لتداعيات احلرب التجارية بني ال�صني
و�أمريكا ،مبينا �أن االقت�صاد العاملي ب�شكل عام م�ستمر يف النمو
من خالل التن�سيق بني االقت�صادات الكربى.
و�أو�ضح �أن م�شاركة الأمري حممد بن �سلمان ويل العهد يف القمة
ت�ؤكد دور ال�سعودية يف �ضبط �إيقاع االقت�صاد العاملي ،و�أنها
حمور مهم ال�ستقرار �أ�سواق النفط الدولية.
من جانبه� ،أكد حجاج بوخ�ضور ،حملل اقت�صادي كويتي� ،أن
اجتماع قمة الع�رشين خرج ببيان ختامي يت�سق متاما مع النهج
الذي ت�سري عليه ال�سعودية يف ا�سرتاتيجيتها طويلة املدى ،وذلك
باعتماد �أدوات الإ�صالح املايل واالقت�صادي.
و�أف��اد ب�أن بيان زعماء العامل لقمة «الع�رشين» جاء ب�رضورة
�إجراء �إ�صالحات يف منظمة التجارة العاملية ،مبينا �أن القادة
مت�سكوا باتفاقية باري�س للمناخ� ،إذ �إن��ه �أم��ر مهم للغاية يف
�إ�صالح اجلوانب املتعلقة بالبيئة.
وذك��ر �أن البيان يتوافق مع �سيا�سة ال�سعودية يف حماربة
الإرهاب والف�ساد وغ�سل الأموال� ،إ�ضافة �إىل خطوات الإ�صالح
نحو امل�ستقبل.
بدوره ،قال املحلل وليد الرا�شدي� ،أن البيان اخلتامي للقمة ،التزم
باتخاذ خطوات �إ�صالحية يف منظمة التجارة العاملية لزيادة
فر�ص الإنتاج وتوفري فر�ص العمل والتنمية.
و�أ�ضاف الرا�شد« ،عموما ف�إن البيان اخلتامي يف جمملة جاء
مت�سقا مع التوجهات العاملية خا�صة توجهات اململكة يف ق�ضايا
حماربة الف�ساد باعتباره �أكرب �آفة ت�رض االقت�صاد والتنمية».
من جانبه� ،أو�ضح عبد الرحمن العامري حملل اقت�صادي �أن
معظم ال��دول ت�سعى لزيادة االهتمام عامليا باملناخ وهو ما
هيمن على بع�ض تو�صيات البيان اخلتامي.
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د�شن امللك حمد بن عي�سى
�آل خ��ل��ي��ف��ة م��ل��ك مملكة
البحرين والأم�ير حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد ال�سعودي ،خط �أنابيب
ال��ن��ف��ط اجل���دي���د ب��ت��ع��اون
�سعودي بحريني بني �أرامكو
ال�سعودية وبابكو البحرينية
مبعدل �ضخ يبلغ حاليا 220
�ألف برميل يوميا.

مركز

ب��ع��د �أن حققت االك��ت��ف��اء
الذاتي من الغاز الطبيعي،
ت�سعى م�رص �إىل التحول
�إىل مركز �إقليمي للطاقة
م�ستندة �إىل البنية الأ�سا�سية
امل��ت��واف��رة ل��دي��ه��ا .و�أع��ل��ن
ط���ارق امل�ل�ا وزي���ر النفط
امل����صري �أخ�ي�را �أن م�رص
«�أوق���ف���ت ا���س��ت�يراد ال��غ��از
امل�سال» يف �أيلول (�سبتمرب)
ب��ع��د �أن حققت االك��ت��ف��اء
الذاتي».

ميزانية

ب�����د�أ ال��ب�رمل����ان الأردين،
اال�ستماع خلطاب املوازنة
العامة ،بهدف مناق�شة و�إقرار
م����شروع ق��ان��ون امل��وازن��ة
العامة لعام  .2019وق��ال
وزير املالية الأردين عز الدين
كناكرية� ،أن �إجمايل الدين
ال��ع��ام و�صل  94.5باملائة
من الناجت املحلي الإجمايل،
م�ؤكدا ان النمو االقت�صادي
�سريتفع يف  2019بن�سبة
 2.3باملئة وبع�ض النواب
يتهمون احلكومة ب�أنها تبيع
الوهم للأردنيني.

قرارات

اعترب نائب رئي�س �شعبة
جتارة ال�سيارات يف احتاد
الغرف التجارية امل�رصية
نور الدين دروي�ش� ،أن قرار
احل��ك��وم��ة امل����صري��ة برفع
ق��ي��م��ة ال�����دوالر اجل��م��رك��ي
ال���س��ت�يراد ال�سلع التامة
ال�����ص��ن��ع ،وال�����ذي ي�شمل
ال�����س��ي��ارات� ،أدى لإرب���اك
�سوق ال�سيارات امل�رصية،
ولكنه �سي�ؤدي لتح�سن يف
�سوق ال�سيارات على املدى
املتو�سط.

صفقة

ق��ال م�����س���ؤوالن عراقيان
يف قطاع النفط� ،إن العراق
وافق على �صفقة حفر حقل
«غ��رب القرنة  »2النفطي
قيمتها  156.74مليون
دوالر مع �رشكة «بوهاي»
لهند�سة احلفر ال�صينية.
و�أو���ض��ح امل�����س���ؤوالن �أن��ه
مبوجب العقد البالغة مدته
� 24شهرا ،حتفر بوهاي 28
بئرا لإنتاج النفط يف «غرب
القرنة .»2

استراتيجية

ك�����ش��ف��ت ��شرك��ة ال��ب�ترول
ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ،عن
ا�سرتاتيجيتها اجل��دي��دة
طويلة امل��دي حتى العام
 ،2040وت��ت�����ض��م��ن ب��ن��اء
م�صفاة ج��دي��دة بالبالد،
بطاقة �إنتاجية ت�صل �إىل
� 430أل���ف برميل يومي ًا،
ف�����ض�لا ع���ن زي�����ادة ق���درة
امل�صايف العاملة يف الدولة.

تسهيالت

اختتمت وزارة الإ�سكان
ال�سعودي معر�ض «�سكني
�إك�سبو  ،»2018ال��ذي امتد
لت�سعة �أي����ام يف مدينة
الريا�ض ،وق��د لقي �إقباال

ك��ب�يرا وب��ل��غ ع���دد الأ��س�ر
امل�ستفيدة م��ن الربنامج
ال�سكني �أك�ثر م��ن 15000
�أ�رسة.

تساؤالت

عوامل تحفز المصارف الخليجية
على التكتل واالندماج

توقع م�رصفيون �أن ت�شهد ال�سوق اخلليحية عمليات اندماج
جديدة يف قطاع امل�صارف ،وذلك لتحقيق ثالثة �أهداف رئي�سة
تتمثل يف تعزيز ال��ق��درات التناف�سية ،ومواجهة التحديات
االقت�صادية ،واالمتثال للمعايري الدولية اخلا�صة بكفاية ر�أ�س
املال ،خ�صو�صا معايري بازل .3
و�أ�شاروا �إىل �أن االندماجات املحتملة يف القطاع تهدف يف
معظمها �إىل تر�شيد الإنفاق عرب خف�ض التكاليف وامل�رصوفات،
وزيادة هوام�ش الربح يف �سوق تعج باملناف�سة ال�رش�سة.
وقال و�سام فتوح� ،أمني احتاد امل�صارف العربية� ،إن القطاع
امل�رصيف اخلليجي �شهد يف ال�سنوات املا�ضية عددا من عمليات
االندماج ،م�شريا �إىل �أن �سيا�سة االندماج ترفع جاذبية ال�سوق
املالية �أمام امل�ستثمرين.
و�أكد فتوح �أن �آخر حاالت االندماج يف امل�صارف ال�سعودية
مثال بني «�ساب» و«الأول» لي�صبح الكيان اجلديد ثالث �أكرب بنك
يف ال�سعودية .و�أ�ضاف «توجد حالتان �سابقتان يف ال�سعودية
حدثتا يف الت�سعينيات� ،أوالها يف عام  1997عندما اندمج كل
من بنك القاهرة ال�سعودي والبنك التجاري ال�سعودي املتحد،
لت�أ�سي�س البنك ال�سعودي املتحد ،كما �شهد عام  1999عملية
ا�ستحواذ امل�رصف ال�سعودي الأمريكي على امل�رصف ال�سعودي
املتحد ،نتج عنها جمموعة �سامبا املالية».
و�أو�ضح فتوح �أن الإمارات �شهدت عام � 2007أول عملية اندماج
من خالل م�رصف دبي الوطني وم�رصف دبي الإمارات يف كيان
حمل ا�سم م�رصف الإمارات دبي الوطني.
وقال« :يف ني�سان (�أبريل)  ،2017اكتملت املتطلبات القانونية
لعملية االندماج بني م�رصف اخلليج الأول وم�رصف �أبوظبي
الوطني ،التي ن�ش�أ منها م�رصف �أبوظبي الأول؛ �أكرب م�رصف
�إماراتي وثاين �أكرب م�رصف عربي؛ مبوجودات بلغت  188مليار
دوالر بنهاية الف�صل الثاين من  ،2018ما ميثل ح�صة �سوقية
بن�سبة  25يف املائة من موجودات القطاع امل�رصيف الإماراتي».
و�أ�شار فتوح �إىل �إع�لان م�رصف �أبوظبي التجاري �أخ�يرا عن
حمادثات اندماج مع م�رصف االحتاد الوطني وم�رصف الهالل،
حيث قد ت�سفر عن ت�أ�سي�س خام�س �أكرب م�رصف خليجي ب�أ�صول
حجمها  415مليار درهم ( 113مليار دوالر).
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�أث��������ارت ال��ت����صري��ح��ات
الأخرية حول زيادة الأجور
املقبلة يف �سوريا ،والتي
�ست�شمل قطاعات الرتبية،
والتعليم ،والق�ضاء بهدف
رف��ع امل�ستوى املعي�شي،
ت�سا�ؤالت كبرية عن جدوى
ه��ذه ال��زي��ادة التي ت�شمل
قطاعات معينة دون �أخرى.

تهديد

يتعر�ض ���س��وق ال�سجائر
وال���ت���دخ�ي�ن يف اخل��ل��ي��ج
العربي �إىل خ�سائر كبرية
وارت��ف��اع��ات يف ال��ر���س��وم
املفرو�ضة عليه ،ف�ضال عن
املالحقات القانونية بحق
املهربني بني دول اخلليج.
و�شهد ���س��وق التدخني يف
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي خ�سائرا
بقيمة  220مليون دوالر،
وارتفاع ر�سومه بن�سبة 100
باملئة.

تحديث

ق���ال���ت وزارة امل�����وارد
الطبيعية يف حكومة �إقليم
ك��رد���س��ت��ان ال���ع���راق� ،إن��ه
ج��رى حتديث خط �أنابيب
ت�صدير النفط لتبلغ طاقته
م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا
مقابل � 700أل���ف برميل
يف الوقت ال��راه��ن .وينقل
خ��ط الأن��اب��ي��ب اخل��ام عرب
كرد�ستان العراق �إىل حمطة
قيا�س يف في�شخابور قرب
احل��دود الرتكية وال�سورية
قبل تغذية خط �أنابيب �آخر
ينقل النفط �إىل ال�ساحل
الرتكي املطل على البحر
املتو�سط.
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اقت�صاد دولي
بعد «البريكست» وخروج بريطانيا من القارة العجوز

هل ترتد أوروبا نحو الدولة القومية!؟

�صادق قادة الدول ال 27الأع�ضاء يف
االحتاد الأوروبى يف  25ت�رشين الثاين/
نوفمرب ( )2018على اتفاق بريك�ست
وكذلك على الإعالن الذى يحدد العالقة
مع اململكة املتحدة فى مرحلة ما بعد
خروجها من االحتاد.
وقالت الدول الأوروبية فى البيان
اخلتامي لقمة بروك�سل �إن «املجل�س
الأوروبى يوافق على اتفاق ان�سحاب
اململكة املتحدة و�إيرلندا ال�شمالية من
االحتاد الأوروبى ومن الهيئة الأوروبية
للطاقة النووية» ،م�ؤكدة العمل على
�إر�ساء «�أقرب عالقة ممكنة» مع لندن
بعد بريك�ست.
وقال رئي�س املجل�س الأوروبى دونالد
تو�سك «�أقر االحتاد الأوروبى اتفاقية
االن�سحاب ،والإعالن ال�سيا�سى ب�ش�أن
العالقات بني االحتاد الأوروبى
واململكة املتحدة فى امل�ستقبل».
كتب فران�سوا برو�سو ،املحلل ال�سيا�سي
يف ال�صحيفة الكندية «لودوفروار»،
عقب اال�ستفتاء التاريخي يف بريطانيا،
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الربيطانيني للخروج
قائلاً « :ت�صويت
ّ
عنقودية،
من االتحّ اد هو �أ�شبه بقنبلة
ّ
�سوف ت� ّؤدي �إىل تغيريات على نطاق
وا�سع» ،يف �إ�شارة منه �إىل التغريات
املتتالية ،الغالب حدوثها عاملي ًا ،على
�أثر قرار انف�صال بريطانيا عن االحتاد
الأوروبي.
يف الواقع� ،إن وجهة النظر اجلازمة
ببدء ظهور «نظام عاملي جديد قيد
الت�شكيل» ال تبدو م�ستبعدة ،يف ظل
خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية،
و�صعود زخم �أحزاب اليمني املتطرف،
يف عدد من البلدان الأوروبية العظمى.
ومبا �أن الأحداث ال تزال يف بدايتها،
ف�إنه من ال�صعب التكهن مب�ستقبل
النظام العاملي الذي �سي�سود العامل ،بعد
خروج بريطانيا من االحتاد.

العولمة توحد العالم

مبا�رشة بعد انتهاء احلرب العاملية
الثانية ،فكر القادة الأوروبيون يف
طريقة ملنع تكرار امل�أ�ساة ،واحلروب
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التي خلفت ماليني القتلى يف ما بينهم.
ومن ثم اقرتح وزير اخلارجية الفرن�سي
�آنذاك ،روبرت �شومان ،ت�أ�سي�س اجلمعية
الأوروبية للفحم وال�صلب ،عام ،1950
ومت التوقيع على االتفاق من قبل
�أملانيا وفرن�سا و�إيطاليا ،وبلجيكا
وهولندا ولوك�سمبورغ ،وبعدها ان�ضمت
بريطانيا عام .1956
كان الغر�ض من �إن�شاء ال�سوق امل�شرتكة
احلرة ،الأوىل من نوعها يف العامل ،هو
جعل اندالع حرب كربى ،بني الدول
الأوروبية من جديد� ،أمراً م�ستحي ًال
ولي�س فقط م�ستبعداً� ،إذ ال يعقل �شن دولة
احلرب ،على دولة �أخرى ،واقت�صادهما
م�شرتك .ليتطور بعدها التحالف
الأوروبي �إىل احتاد �شبه متكامل ،كما
نراه اليوم.
ويف الفرتة نف�سها التي ت�أ�س�ست فيها
نواة االحتاد الأوروبي ،كانت الواليات
املتحدة الأمريكية ،املنت�رص الأكرب يف
احلرب العاملية الثانية ،ت�سعى �إىل قيادة
العامل ،بزعامتها نحو نظام «عوملة

بامل�ستقبل� ،إذا ما تراجعت املنظومة
الليربالية مل�صلحة القومية ،لأن منطق
الأمور ،كما يبدو ،يقول �إن ال�رصاعات
�ستتجدد ،على الأغلب ،بني الدول مرة
�أخرى ،و�سيتقهقر م�ستوى التنمية يف
غالبية دول العامل ،كما كان الو�ضع
قبل ن�صف قرن.
ليربالية» ،بزعم �إبعاد �شبح احلروب بني
الدول ،كما حدث يف احلربني العامليتني
الأوىل والثانية ،ومن ثم ن�ش�أت ،ب�إيعاز
من �أمريكا و�أوروبا ،جمموعة من
املنظمات الدولية ،احلاكمة ل�سيا�سات
واقت�صاديات العامل ،و�أهمها الأمم
املتحدة عام  ،1945والبنك الدويل
عام  ،1944و�صندوق النقد الدويل عام
 ،1945ومنظمة التجارة العاملية عام
.1995
مبوجب عمل هذه املنظمات الدولية،
بالإ�ضافة �إىل االتفاقيات العاملية،
تدريجيا،
انخرطت جميع دول العامل
ً
يف �سياق عوملة اقت�صادية ثقافية
اجتماعية ،وحتت �ضغطها ،تخلت
غالبية دول العامل عن جزء من �سيادتها
املحلية ،مل�صلحة النظام العاملي.

صدمة عالمية

�شكل خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي �صدمة عاملية� ،إذ يف الوقت
الذي �ساد فيه اعتقاد را�سخ ،ب�أن العامل
ينحو نحو مزيد من التوحد واالنفتاح،
فاج�أت �إحدى �أعرق الدميوقراطيات
العاملية جميع الدول ،با�ستعدادها
للت�ضحية باخل�سائر االقت�صادية ،من
�أجل االنت�صار لقوميتها.
وو�صفت فورين بولي�سي هذا احلدث
التاريخي ببداية «�سقوط قطع

الدومينو» ،ال�سقوط امل�ؤثر م�ستقبلاً ،
ويف القريب ،على م�ستقبل بريطانيا
والكتلة الأوروبية اله�شة ،والعامل.
وكان من نتائج �إعالن اال�ستفتاء
الربيطاين يف حزيران  ،2016م�سارعة
�إ�سكتلندا و�إيرلندا �إىل التلميح ب�إمكانية
تنظيم ا�ستفتاء �آخر ،لالنف�صال عن
بريطانيا هي الأخرى ،واالن�ضمام �إىل
كتلة االحتاد الأوروبي ،ومل يتوقف
الأمر عند هذا احلد� ،إذ ظهرت �أ�صوات
من اليمني املتطرف ،يف فرن�سا وهولندا
و�أملانيا و�إيطاليا ،تنادي ب�إجراء
ا�ستفتاءات �أخرى ،حول البقاء يف كتلة
االحتاد الأوروبي من عدمه ،على غرار
بريطانيا.
وقد عربت عن هذا ال�سياق ماري لوبان،
زعيمة احلزب اليميني املتطرف يف
فرن�سا ،يف كلمتها �أ�سفل قبة املفو�ضية
الأوروبية ،مبدية �سعادتها بانف�صال
بريطانيا عن االحتاد الأوروبي ،وداعية
جميع دول االحتاد �إىل احلذو حذوها.
م�ضيفة« :الربيع ال�شعبي يف �أوروبا
بات حتمي ًا» .ما ينبئ عن احتمال تفكك
االحتاد الأوروبي� ،أحد ركائز نظام
العوملة العاملي الرئي�سة ،وبالتايل
العودة بالتاريخ �إىل زمن ما قبل احلرب
العاملية الثانية ،حيث ت�سود الدولة
القومية.
وال يحتاج املرء كثرياً للتنب�ؤ
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الطريق الثانية

قد تبدو الطريق الأوىل حاملةا لنظرة
ت�شا�ؤمية مبالغ فيها ،بالنظر �إىل
�أن بريطانيا مل تكن مندجمة داخل
االحتاد الأوروبي بال�شكل الأمثل ،بل
امتلكت �صفة الع�ضوية اال�ستثنائية،
بحيث ال تتبنى كل التزامات املفو�ضية
الأوروبية ،حتى �أنها مل ت�ضطر �إىل تغيري
عملتها املحلية ،اجلنيه الإ�سرتليني� ،إىل
العملة الأوروبية ،اليورو ،وبالتايل ف�إن
كثريا،
خروجها لن يغري من الو�ضع
ً
ورمبا ميكن التعامل معها على �شكل
عالقات ثنائية ،مع االحتاد الأوروبي،
كاحلال مع �سوي�رسا.
بل �إن بع�ض املحللني ي�صفون خروج
بريطانيا بالأمر الإيجابي� ،إذ لطاملا
كانت بريطانيا ت�ضع الع�صا يف العجلة،
كما يقال ،من �أجل منع مترير جمموعة
من قرارات املفو�ضية الأوروبية ،بهدف
املزيد من التوحد ،كتوحيد القوانني،
والتدخل يف ال�سيا�سات االقت�صادية
لدول االحتاد ،وبعد �أن خرجت بريطانيا
من قبة الربملان الأوروبي ،ف�ستكون
ال�ساحة مفتوحة كما يبدو ،للو�صول
باالحتاد الأوروبي �إىل التوحد ال�شامل.
عالوة على �أن معظم �شعوب دول
االحتاد الأوروبي ت�ؤيد البقاء داخل
الكتلة الأوروبية ،و�إن برزت �أ�صوات
ميينية يف بع�ض البلدان تدعو �إىل
االنف�صال ،وميكن �أن يتعزز هذا ال�شعور
امل�ؤيد لالحتاد الأوروبي� ،إذا ما توالت
التداعيات ال�سلبية على بريطانيا� ،إثر
مغادرتها الكتلة الأوروبية ،وقد بد�أت
بالفعل تظهر هذه التداعيات على
م�ستوى االقت�صاد.
وحدها الأيام املقبلة �ستخربنا �إىل
�أين يتجه العامل ،هل �إذن �إىل مزيد من
العوملة واالنفتاح� ،أم �إىل االرتداد نحو
الوراء والت�شبث بنزعة القومية؟
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اتفاقات

ق���ال ال��رئ��ي�����س الفنزويلي
نيكوال�س م��ادورو� ،إنه وقع
اتفاقات مع رو�سيا بقيمة
�ستة مليارات دوالر خالل
زي���ارة �أج��راه��ا يف الآون���ة
الأخرية �إىل مو�سكو.
ون�رش م��ادورو تغريدة عرب
تويرت قال فيها �إن االتفاقات
تت�ضمن ا���س��ت��ث��م��ارات يف
قطاع النفط وتعدين الذهب،
و� 600أل��ف ط��ن م��ن القمح
للعام املقبل.

سندات

توقع حمللون توقف البنك
املركزي الأوروبي عن �رشاء
�سندات ال�رشكات الأوروبية،
على خلفية ت��راج��ع العائد
ع��ل��ى ه���ذه ال�����س��ن��دات �إىل
احل���دود املقبولة بالن�سبة
لل�رشكات ،حيث كانت �آخر
مرة تدخل فيها البنك ل�رشاء
هذه ال�سندات عندما ارتفعت
تكاليف اقرتا�ض ال�رشكات
م��ن �سوق ال�سندات بهدف
خف�ض هذه التكلفة.

اكتتاب

�أع���ل���ن���ت وزارة اخل���زان���ة
الأمريكية ،اعتزامها طرح
كمية جديدة من ال�سندات
ط��وي��ل��ة الأج����ل لالكتتاب
خالل الأ�سبوع املقبل ،بقيمة
�إجمالية  78مليارات دوالر.
وذكرت الوزارة �أنها �ستطرح
���س��ن��دات م��دت��ه��ا � 3سنوات
بقيمة  38مليار دوالر.

طلبات

ت��راج��ع ع���دد الأم�يرك��ي�ين
املتقدمني بطلبات جديدة
للح�صول على �إعانة البطالة
�أقل من املتوقع يف حني زاد
املتو�سط املتحرك لأربعة
�أ�سابيع للطلبات �إىل �أعلى
م�ستوى منذ �أبريل ،مبا ي�شري
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�إىل �أن �سوق العمل تخ�رس
قدرا من قوة الدفع.

انبعاثات

«السترات الصفراء» أقلقت باريس
ال تزال ال�سلطات الفرن�سية قلقة من انطالق موجة �أخرى من
«العنف الهائل» وال�شغب يف باري�س من جانب حمتجي حركة
«ال�سرتات ال�صفراء».
وعلى الرغم من تنازل احلكومة عن خطط زيادة ال�رضائب
على الوقود ،التي فجرت احتجاجات يف �أرجاء فرن�سا ،كافح
الرئي�س �إميانويل ماكرون تهدئة الغ�ضب الذي �أدى �إىل �أ�سو�أ
ا�ضطرابات يف و�سط باري�س منذ عام .1968
و�أ��ضرم حمتجون النار يف �سيارات وه�شموا نوافذ متاجر
ونهبوها ور�سموا جداريات مناه�ضة ملاكرون يف �أنحاء
بع�ض من �أرقى املناطق يف باري�س ،حتى �إنهم �شوهوا قو�س
الن�رص .و�أ�صيب ع�رشات الأ�شخا�ص واعتقلت ال�رشطة مئات
يف ا�شتباكات بني اجلانبني.
و�أعلن �إدوار فيليب رئي�س الوزراء الفرن�سي �أن حكومته تخلت
عن زيادة ال�رضائب على الوقود التي كانت مقررة يف عام
 ،2019بعد يوم من �إعالنها تعليق العمل بهذه الزيادة ل�ستة
�أ�شهر ،يف حماولة يائ�سة لنزع فتيل �أ�سو�أ �أزمة متر بها رئا�سة
ماكرون.
و�أ�شار م�س�ؤول حكومي يف «الإليزيه» �إىل �أن املعلومات
تفيد ب�أن بع�ض املحتجني �سي�أتون �إىل العا�صمة «للتخريب
والقتل».
وي�شكل خطر وقوع مزيد من العنف كابو�سا �أمنيا لل�سلطات
التي تفرق ب�ين حمتجي «ال�����س�ترات ال�صفراء» ال�سلميني
واجلماعات العنيفة ومثريي الفو�ضى والذين ي�أتون من �أحياء
فقرية بهدف النهب ،وتقول «�إنهم ت�سللوا �إىل �صفوف احلركة».
وتفجرت حركة «ال�سرتات ال�صفراء» ،امل�سماة بذلك ن�سبة �إىل
ال�سرتات التي يطا َلب ال�سائقون يف فرن�سا باالحتفاظ بها يف
�سياراتهم ،يف ت�رشين الثاين (نوفمرب) ب�سبب الأعباء التي
ت�شكلها �رضائب الوقود على كاهل الأ�رس.
و�رسعان ما ات�سعت االحتجاجات لت�صبح متردا وا�سعا وعنيفا
�أحيانا �ضد ماكرون دون قائد ر�سمي يقودها.
وهناك م�شكالت �أخرى تلوح يف الأفق �أمام ماكرون من طالب
غا�ضبني ومزارعني ي�شتكون منذ زمن من �أن جتار التجزئة
يخف�ضون هوام�ش ربحهم ومن ت�أخر زي��ادة مزمعة للحد
الأدنى لأ�سعار الغذاء.
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ت�ؤكد وكالة الطاقة الدولية
�أن انبعاثات ث��اين �أك�سيد
الكربون م��ن االقت�صادات
املتقدمة يف العامل �ستزيد
يف  2018بعد انخفا�ضها
على م��دى خم�سة �أع���وام،
ف��ي��م��ا ي��رج��ع �أ���س��ا���س��ا �إىل
زيادة ا�ستخدام النفط والغاز
الطبيعي.

ثقة

ع�ب�رت ال�����ص�ين ع��ن ثقتها
ب���إم��ك��ان��ي��ة ال��ت��و���ص��ل �إىل
اتفاق جتاري مع الواليات
امل��ت��ح��دة ،ع��ل��ى ال��رغ��م من
حتذيرات جديدة من الرئي�س
الأم�ي�رك���ي دون���ال���د ترمب
ب�ش�أن عودته لفر�ض مزيد
م��ن ال��ر���س��وم اجلمركية ما
مل يتمكن اجلانبان من حل
خالفاتهما.

توقعات

ق��ال��ت ال���راب���ط���ة ال��دول��ي��ة
لال�سمنت �إن م��ن املتوقع
من��و ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي على
اال�سمنت  1.5باملئة العام
املقبل حيث ت�ؤثر املخاطر
االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��وت��رات
التجارية على قطاع الت�شييد
يف العديد من البلدان .وقالت
الرابطة �إن توقعات الطلب
حت�سنت يف .2017

هجوم

�أف�����ادت م�����ص��ادر مطلعة
ب����أن ه��ن��اك �أدل���ة على �أن
م��ت�����س��ل��ل�ين �إل��ك�ترون��ي�ين
اخ�ت�رق���وا م��وق��ع جمموعة
ماريوت �إنرتنا�شونال كانوا
ي��ع��م��ل��ون حل�����س��اب عملية
جلمع معلومات للحكومة
ال�صينية.

فائدة

�أبقى البنك املركزي الهندي
على م��ع��دالت الفائدة دون
تغيري يف ظل تباط�ؤ معدل
الت�ضخم والنمو االقت�صادي
يف ثالث �أكرب اقت�صاد ب�آ�سيا.
وذك����رت وك��ال��ة ب��ل��وم�برج
للأنباء �أن بنك االحتياط
ال��ه��ن��دي ق���ال يف ب��ي��ان يف
م��وم��ب��اي �إن م��ع��دل �إع���ادة
ال�رشاء» الريبو» �سوف يبقى
عند .% 5،6

خطة

عر�ضت املفو�ضية الأوروبية
خطتها لتقليل هيمنة الدوالر
ع��ل��ى االق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي
وتعزيز دور اليورو خا�صة
يف تعامالت الطاقة .تتزايد
م�شاعر الإحباط يف العوا�صم
الأوروب���ي���ة ب�سبب هيمنة
ال����دوالر يف ال��ع��امل كعملة
احتياطية.

وظائف

حذر م�س�ؤول كبري يف البنك
املركزي الربيطاين ،من �أن
نحو  4000وظيفة يف قطاعي
امل�صارف والت�أمني� ،ستنتقل
م��ن اململكة امل��ت��ح��دة �إىل
االحتاد الأوروبي لدى خروج
ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن التكتل يف
نهاية �آذار (مار�س) املقبل.

شحن

ذك�����رت ب��ي��ان��ات ر���س��م��ي��ة
�أن ح��ج��م �أع���م���ال ال�شحن
بال�صني ،وهو م�ؤ�رش للن�شاط
االقت�صادي ،ازداد بن�سبة
5ر 9يف املائة على �أ�سا�س
�سنوي ليبلغ 62ر 4مليار طن
يف �أكتوبر املا�ضي ،طبقا ملا
ذكرته وكالة �أنباء ال�صني
اجلديدة «�شينخوا».

موجة

خ����رج اق��ت�����ص��اد ج��ن��وب

�إف��ري��ق��ي��ا م��ن �أول موجة
ركود يتعر�ض لها منذ نحو
عقد خ�لال ال��رب��ع الثالث
م��ن ال��ع��ام اجل���اري .ونقل
�أن �إجمايل الناجت املحلي
ارتفع بن�سبة  2.2يف املائة
على �أ�سا�س �سنوي خالل
ث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر حتى �أي��ل��ول
(�سبتمرب) املا�ضي.

تراجع أسعار الغذاء عالميا
�أف��ادت منظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة التابعة ل�ل�أمم املتحدة
«فاو» �أن �أ�سعار الغذاء العاملية انخف�ضت يف ت�رشين الثاين
(نوفمرب) �إىل �أدنى م�ستوى يف �أكرث من عامني بفعل �ضعف
�أكرب يف �أ�سعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان واحلبوب.
وبلغ م�ؤ�رش املنظمة لأ�سعار الغذاء ،والذي يقي�س التغريات
ال�شهرية ل�سلة من احلبوب والزيوت النباتية ومنتجات
الألبان واللحوم وال�سكر 160.8 ،نقطة يف املتو�سط ال�شهر
املا�ضي ،مقارنة مب�ستوى معدل بلغ  162.9يف ت�رشين
الأول (�أكتوبر) ،وهذا هو �أدنى م�ستوى للم�ؤ�رش منذ مايو
(�أيار) عام .2016
وانخف�ض م�ؤ�رش الفاو لأ�سعار الزيوت النباتية �إىل �أدنى
م�ستوى خالل  12عام ًا ،بن�سبة بلغت  5.7يف املائة ،مقارنة
ب�شهر ت�رشين الأول (�أكتوبر) ،مدفوع ًا بارتفاع خمزونات
زيت النخيل وزيادة املعرو�ض من زيت ال�صويا وزيت دوار
ال�شم�س.
�أما بالن�سبة مل�ؤ�رش الفاو لأ�سعار احلبوب ،والذي يغطي القمح
واحلبوب اخل�شنة والأرز ،فقد انخف�ض بن�سبة  1.1يف املائة
خالل ت�رشين (نوفمرب) الثاين ،ب�سبب ارتفاع �صادرات القمح،
وتزايد حدة املناف�سة على ت�صدير الذرة وو�صول حما�صيل
القمح اجلديدة �إىل الأ�سواق.
وانخف�ض م�ؤ�رش الفاو لأ�سعار منتجات الأل��ب��ان لل�شهر
ال�ساد�س على التوايل ،برتاجع قدره  3.3يف املائة ،مقارنة
بت�رشين الأول (�أكتوبر) ،بفعل تزايد املخزون وتوافر مزيد
من املحا�صيل املعدة للت�صدير ،خا�صة من نيوزيلندا ،التي
�أدت بدورها �إىل انخفا�ض �أ�سعار الزبدة والأجبان وم�سحوق
احلليب كامل الد�سم.
وخالف م�ؤ�رش الفاو لأ�سعار ال�سكر االجتاه ال�سائد ،لي�سجل
ارتفاعا بن�سبة  4.4يف املائة خالل ال�شهر املا�ضي ،وتعزى
هذه الزيادة ب�شكل �أ�سا�سي �إىل االنخفا�ض الكبري يف �إنتاج
املح�صول يف الربازيل ،التي قامت بدورها بتخفي�ض ح�صة
ق�صب ال�سكر امل�ستخدم لإنتاج مادة ال�سكر مبقدار الن�صف
تقريبا لتهبط �إىل  35.8يف املائة ،مقارنة بالعام ال�سابق.
و�سجل م�ؤ�رش الفاو لأ�سعار اللحوم انخفا�ض ًا طفيف ًا ،يف حني
مل ترتفع �سوى �أ�سعار حلوم الأبقار خالل ال�شهر.
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استقطاب

�أظهرت درا�سة �أوروبية �أن
اال���س��ت��ث��م��ار يف ال����شرك��ات
النا�شئة «ال�����ص��غ�يرة» يف
�أوروب�����ا ح��ق��ق حجما غري
م�سبوق حتى الآن بلغ نحو
 23مليار يورو ،خالل العام
اجل���اري .ووفقا للم�صادر،
ف�إن حجم هذه اال�ستثمارات
مل يتجاوز خم�سة مليارات
يورو عام .2013

ضرائب

ت��ق��دم��ت �أمل��ان��ي��ا وفرن�سا
مب��ق�ترح ج��دي��د ،لل�رضائب
على ال�رشكات الرقمية يف
�أن��ح��اء االحت���اد الأوروب���ي،
�إال �أن حماولتهما التو�صل
�إىل �إجماع ب�ش�أن الق�ضية
احل�����س��ا���س��ة ي��واج��ه ري��اح��ا
معاك�سة .وت�سعى ال���دول
الأع�ضاء �إىل التو�صل �إىل
اتفاق ب�ش�أن ال�رضيبة على
عمالقة الإنرتنت.

خسائر

ارت�����ف�����ع�����ت اخل�������س���ائ���ر
االقت�صادية الناجمة عن
�إفال�س ال�رشكات يف �أملانيا
يف ال��ع��ام املا�ضي ب�شكل
قوي وذل��ك على الرغم من
ت��راج��ع ح���االت الإف�لا���س.
وك�����ش��ف��ت ��شرك��ة «�أوي���ل���ر
هريم�س»� ،إن هذه اخل�سائر
ارتفعت من  17مليار يورو
يف  2015لت�صل �إىل 30
مليار يورو يف .2017
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فر�ص عمل

 فرص عمل 
اندونيسيا

 �رشكة اندوني�سية متخ�ص�صة ب�صنعاملفرو�شات اخلارجية ،تود توطيد
عالقتها ب�رشكاء يف لبنان
لالت�صال:
TEAK 123
هاتف+6281222123 :

بريد الكرتوين:
info@teak123.com
موقع الكرتوين:
www.teak123.com

ايطاليا

�رشكة ايطالية متخ�ص�صة ب�صنع االغطية
اخل�شبية ،ت�سعى اىل توطيد عالقتها
ب�رشكاء وم�ستوردين يف لبنان
لالت�صال

Italian Range Hoods Factory
هاتف+392998341 :

موقع الكرتوين:
www.tecnowind.com

� رشكة ايطالية متخ�ص�صة ب�صنع
االلواح االلكرتونية ،ترغب بدخول ال�سوق
اللبناين عرب وكالء وجتار.
لالت�صال

Gold Electronics

هاتف+39733662911 :
موقع الكرتوين:
www.gold-east.net

� رشكة ايطالية متخ�ص�صة ب�صنع
املنتجات اجللدية الع�ضوية ،تتطلع اىل
اقامة �رشاكات مع م�ستوردين وجتار يف
لبنان.
لالت�صال
World pharm resource
هاتف+3922951072 :

موقع الكرتوين:

www.wipr.com

� رشكة ايطالية متخ�ص�صة ب�صنع
االجهزة االلكرتونية للمطابخ ،ترغب
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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بدخول ال�سوق اللبنانية عرب �رشكاء
وم�ستثمرين.
لالت�صال

Prima Tronic
هاتف+3924478086 :

بريد الكرتوين:
info.mail@primatronic.com

البرازيل

�رشكة برازيلية متخ�ص�صة ب�أعمال
االملنيوم تتطلع اىل اقامة عالقة مع
م�ستثمرين وم�صنعني يف لبنان.
لالت�صال:
Alimentech
هاتف+555133654923 :

موقع الكرتوين:
www.alimentech.com.br

� رشكة برازيلية متخ�ص�صة ب�صنع
البيوت اجلاهزة ،ت�سعى اىل توطيد
عالقاتها ب�رشكاء وم�ستوردين.
لالت�صال:
Bela Trindade Alimentos
هاتف+554899099466 :

موقع الكرتوين:

www.belatrindade.com

تركيا

�رشكة تركية متخ�ص�صة بت�صدير
الورقيات واكيا�س النايلون ،تتطلع اىل
اقامة عالقات مع جتار وموردين يف
لبنان.
لالت�صال:
Hosger Plastic
هاتف+902246180424 :
فاك�س+90246180484 :

موقع الكرتوين:

www.hosgorplastik.com

� رشكة تركية متخ�ص�صة ب�صنع
املفرو�شات تتطلع اىل دخول ال�سوق عرب
وكالء وجتار يف لبنان
لالت�صال:
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Home page
هاتف+902247185620 :

بريد الكرتوين:

expert@homepage.com.tr

موقع الكرتوين:

www.homepage.com.tr

� رشكة تركية متخ�ص�صة ب�صنع
املفرو�شات املنزلية واملكتبية ،ت�سعى
اىل توطيد عالقتها بتجار وموردين يف
لبنان.
لالت�صال:
Vettore Furniture
هاتف+902127237955 :

بريد الكرتوين:

order@vettore.com.tr

� رشكة تركية متخ�ص�صة ب�صنع
املن�سوجات وال�ستائر الداخلية ،تبحث
عن �رشكاء وجتار يف لبنان.
لالت�صال:
Zelall Mobilya
هاتف+9002247158074 :

بريد الكرتوين:
Zellalfurniture@gmail.com
موقع الكرتوين:
www.zelall.com

� رشكة تركية متخ�ص�صة ب�صنع
ال�شوكوال وتعليب الكاكاو ،تبحث عن
�رشكاء وجتار يف لبنان.
لالت�صال:
La Tamarko

هاتف+902122582323 :
فاك�س+902122582324 :
بريد الكرتوين:
info@latamarko.com
موقع الكرتوين:
www.latamarko.com

� رشكة تركية متخ�ص�صة ب�صنع اثاث
املنازل ،تبحث عن �رشكاء وم�ستثمرين
يف لبنان.

لالت�صال:

RVK Furniture Decoration
هاتف+905322675089 :

بريد الكرتوين:
rvkmobilya@yahoo.com
موقع الكرتوين:
www.rvkmobilya.com

روسيا

�رشكة رو�سية متخ�ص�صة بت�سويق الآالت
الطبية ،ت�سعى اىل توطيد عالقتها بتجار
وموردين يف لبنان.
لالت�صال:
Sinikon
هاتف+79296630090 :

بريد الكرتوين:
svorokov@sinikon.ru
موقع الكرتوين:
www.sinikon.ru

الصين

�رشكة �صينية متخ�ص�صة ب�صنع مولدات
الكهرباء ،ترغب ب�إقامة �رشاكات مع
م�صنعني وم�ستثمرين يف لبنان.
لالت�صال
China sum Moon trading
هاتف+861893624835 :

بريد الكرتوين:
sales@chinasunmoontrading.com
موقع الكرتوين:
www.chinasunmoontrading.com

هاتف+20233826086 :
بريد الكرتوين:
herbs.egypt@gmail.com
موقع الكرتوين:
www.herbsegypt.com

بريد الكرتوين:

Laura.shi@cbce365.com

موقع الكرتوين:

www.tanghexport.com

فرنسا

�رشكة فرن�سية متخ�ص�صة بت�سويق وبيع
امل�أكولت املجلدة ،تتطلع اىل اقامة
�رشاكات مع جتار وموردين اىل لبنان.
لالت�صال:

WENCO

هاتف+330477744481 :
فاك�س+33477793332 :
موقع الكرتوين:
www.wenco.com

Agro International
هاتف+2034838542 :
فاك�س+2034838541 :

بريد الكرتوين:

� رشكة فرن�سية متخ�ص�صة بت�صدير
املالب�س واالحذية الريا�ضية ،تبحث عن
�رشكاء وجتار من لبنان.
لالت�صال:

SIMO International
هاتف+33147927272 :

موقع الكرتوين:

www.simointernational.com

مصر

�رشكة م�رصية متخ�ص�صة بت�سويق
االع�شاب الطبيعية ،تود اقامة عالقة مع
جتار وموردين من لبنان
لالت�صال
HERBS EGYPT

� رشكة م�رصية متخ�ص�صة بت�سويق
وبيع الفواكه واخل�ضار الطبيعية،
تتطلع اىل توطيد عالقتها مع �رشكاء
وم�ستثمرين من لبنان.
لالت�صال

info@agro-egypt.com

موقع الكرتوين:

www.agro-egypt.com

� رشكة م�رصية متخ�ص�صة ب�صنع
املفرو�شات املكتبية ،ترغب يف اقامة
�رشاكات مع موردين ووكالء من لبنان.
لالت�صال
Rock trade company
هاتف+20225758597 :
فاك�س+20225780029 :

بريد الكرتوين:

info@rocktrade-eg.com

موقع الكرتوين:

www.rocktrade-eg.com

� رشكة �صينية متخ�ص�صة ب�صنع
االجهزة االلكرتونية ،تبحث عن �رشكاء
وجتار يف لبنان.
لالت�صال
Shenzhen Xindra Technology
هاتف+8675583662416 :

موقع الكرتوين:

www.testinstru.com

� رشكة �صينية متخ�ص�صة بت�صدير
الفطر ،ترغب يف دخول ال�سوق املحلية
عرب جتار ووكالء يف لبنان.
لالت�صال
HENAN GOOTILON FOODS
هاتف+862759730365 :

شركة اليسا للصناعة والتجارة
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معار�ض وم�ؤتمرات

 مؤتمرات ومعارض في لبنان 
معرض االعراس

 -La Salleالرميلة
(من تنظيم املركز الدويل للمعار�ض
والرتفيه)
من 2019 /2/24-22

صناعة المأكوالت
Horeca Lebanon 2019

 - Seaside Arenaبريوت
من تنظيم ()Hospitality Services
من 2019/4/5-2

معرض ومؤتمر معالجة النفايات
في لبنان

فندق هيلتون احلبتور -بريوت
من تنظيم ()Lebanon Expo
من 2019/9- 11/4

معرض اليخوت 2019

 Zaytouna bayبريوت مارينا –
من تنظيم ()IFP
من  4/30ولغاية 2019/5/4

معرض Black Friday market

().…summer edition/ clothes, toys
 - Seaside Arenaبريوت
من تنظيم ()Urban Group
ايار 2019

معرض الحدائق ومهرجان الربيع

 -Hippodromeبريوت
من تنظيم ()Hospitality services
من 2019/6/8-5

معرض البناء

 - Seaside Arenaبريوت

من تنظيم ()IFP
من 2019/6/21-18

معرض الطاقةLebanon 2019 -

 - Seaside Arenaبريوت
من تنظيم ()IFP
من 2019/6/21-18

معرض Interior design

 - Seaside Arenaبريوت
من تنظيم ()IFP
من 2019/6/21 18-

اللقاء السنوي للتسوق
الجنوب 2019

�صيدا -مركز املعار�ض يف غرفة التجارة
(من تنظيم �سكور غروب)
من  6/28ولغاية 2019/7/4

 معارض ومؤتمرات في العالم 
اسبانيا /مدريد

 Promo Gift 2019معر�ض الهدايا
من تنظيم ()Feria Madrid
لالت�صال+ 34917225701 :
من  17-15كانون الثاين 2019

اسبانيا/مدريد

املعر�ض الدويل لل�سياحة
من تنظيم ()Feria Madrid
لالت�صال+ 34914367456 :
من  27 23-كانون الثاين 2019

اسبانيا /برشلونة

معر�ض الهدايا ،االزياء ،املجوهرات،
والديكور
من تنظيم ()Feria Barcelona
لالت�صال+34932332000 :
من  29-26كانون الثاين 2019
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اسبانيا /فالنسيا
Cevisama 2019

املعر�ض ال�صناعي لل�سرياميك واك�س�سوار
احلمامات
من تنظيم ()Feria Valencia
لالت�صال+34963861492 :
من  28كانون الثاين� 2 -شباط 2019

اسبانيا /مدريد

FIMI Kids Fashion week 2019

معر�ض ازياء وملبو�سات االوالد
من تنظيم ()Madrid
https: Fimi.es/en/ferias/public/
verلالت�صال:
من � 3-1شباط 2019

اسبانياZaragoza /

Smagua 2019معر�ض املياه والري
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من تنظيم ()Feria Zaragoza
لالت�صال+34976764700:
من � 7-5شباط 2019

اسبانيا /مدريد

Bisutex 2019املعر�ض الدويل الزياء
املجوهرات واك�س�سواراتها
من تنظيم ()Feria Madrid
لالت�صال+34917225792 :
من � 10-7شباط 2019

اسبانيا /مدريد

Momad Fashion 2019

املعر�ض الدويل لالزياء واك�س�سواتها
من تنظيم ()Feria Madrid
لالت�صال+ 34917223000 :
من � 10-8شباط 2019

اسبانيا /برشلونة

Mobile world congress 2019امل�ؤمتر
الدويل للتكنولوجيا
من تنظيم ()Fira Barcelona
لالت�صال+ 34935157359 :
من � 28-25شباط 2018

اسبانيا  /مدريد

Genera 2019

املعر�ض الدويل للطاقة

والبيئة
من تنظيم ()Feria Madrid
لالت�صال+34917223000 :
من � 26شباط – � 1آذار 2019

ايران  /طهران

املعر�ض الدويل ال 15لالعالنات
والدعاية والت�سويق وما مياثلها
لالت�صال+982122020248 :
من  5-2كانون الثاين 2019

ايران /طهران

املعر�ض الدويل الثامن ملفرو�شات
املكاتب
من  11- 14كانون الثاين 2018

ايران /طهران

املعر�ض الدويل الـ
وال�صناعات الرديفة
من  26 – 23كانون الثاين 2019
12

لل�سياحة

ايران /طهران

املعر�ض الدويل ال 18للبيئة
من � 24 – 21شباط 2019

ايران /طهران

املعر�ض الدويل ال 11للطاقة املتجددة
من � 24 – 21شباط 2019

ايران /طهران

املعر�ض الدويل االول للبور�سلني
والكري�ستال واملعدات والآالت املماثلة
من � 4 – 1آذار 2019

ايطاليا /فيرنزا

املعر�ض الدويل مللبو�سات الرجال
من تنظيم ()pitti immagine
لالت�صال+ 390553693210 :
من  11 – 8كانون الثاين 2019

ايطاليا /ميالنو

املعر�ض الدويل مللبو�سات الن�ساء
والرجال واك�س�سوراتها
من تنظيم ()M.seventy s.r.l
لالت�صال+390234592785:
من  14 – 12كانون الثاين 2019

ايطاليا /فيرنزا

املعر�ض الدويل مللبو�سات االطفال
من تنظيم ()Pitti Imamagine s.r.l
لالت�صال+390553693210 :
من  17- 19كانون الثاين 2019

ايطاليا /فيسنزا

املعر�ض الدويل الدوت و�آالت ومعدات
الذهب واالملا�س مع معر�ض للذهب
والف�ضة وال�ساعات.
من تنظيم (Italian Exhibition Group
)s.p.a
لالت�صال+390541744111 :
من  18- 23كانون الثاين 2019

ايران /طهران

املعر�ض الدويل التا�سع للمنازل احلديثة،
الديكور والهند�سة الداخلية
.Nama Negar coلالت�صال:
هاتف+982174501000 :
من  14 – 11كانون الثاين 2019

ايبكو

مٔوسسة شلوف للصناعة والتجارة

القبس

الفتى كو
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YO U R
LO G O
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes

