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الفساد..
لبنان ليس وحيداً
وتعددت �أ�شكالها :يف الإدارات ويف القطاعات الأخرى ،مثل الكهرباء
كرث احلديث عن ظاهرة الف�ساد امل�ست�رشية يف لبنان
ّ
والدواء والأغذية ،ما انعك�س �سوءاً على حياة املواطن اللبناين .والأيام املا�ضية �س ّلطت و�سائل الإعالم ال�ضوء على هذه الظاهرة
التي تثقل كاهل اللبنانيني.
ومن الطبيعي القول ،عندما تتف ّكك م�ؤ�س�سات الدولة اللبنانية ،وت�ضعف هيبة الدولة ومتتد يد ال�سلطة �إىل فم الق�ضاء ،تغيب
ال�شفافية وي�صبح لبنان بقطاعاته كافة مرتع ًا للف�ساد واملف�سدين .ويف هذا ال�صدد يقول �أمني �رس الفرع العربي لل�شبكة
الربملانية العاملية ملكافحة الف�ساد ،غ�سان خميرب� ،إن لبنان مليء بالف�ساد على كل امل�ستويات ،يف القطاعني اخلا�ص والعام،
وهو يكلف خزينة الدولة وكذلك جيوب املواطنني ..ولكن يبقى ال�س�ؤال :هل لبنان هو الوحيد الذي يعي�ش هذه الظاهرة� ،أم �أن
ظاهرة الف�ساد عربية وعاملية ،ومنت�رشة يف كل مكان؟
ال يحتاج اكت�شاف الف�ساد �إىل �أدلة كثرية يف العديد من دول العامل العربي ،فحاالت الرثاء ال�رسيع واملفاجئ داللة كافية على
وجود �شبهات ف�ساد .وتقول الإح�صائيات �رصاحة �أن كلفة الف�ساد يف العامل العربي تبلغ  3يف املئة من الناجت املحلي ،وتقدر
بـ  90مليار دوالر �سنويا .هذه الأموال «امل�رسوقة» ،التي تذهب حل�سابات وجيوب زعماء ورجال �أعمال ،كان ميكن �أن ت�سد
الفجوة االجتماعية املتنامية يف هذه البلدان ،وتعالج م�شكلتي الفقر والبطالة املتفاقمنت اللتني تنذران بكوارث ال حدود لها.
يف التقرير الذي ن�رشته منظمة ال�شفافية الدولية يف فرباير – ُ�شباط عام  2018حول ظاهرة الف�ساد على امل�ستوى العاملي،
ات�ضح �أن �أكرث من ُثلثي بلدان الكرة الأر�ضية ال تزال تعاين من ظاهرة الف�ساد وال�سيما يف ما يخ�ص �أداء القطاع العام املت�صل
بالعملية التنموية.
و�صحيح �أن املنطقة العربية التي تراجعت فيها عملية الت�صدي لهذه الظاهرة وا�ستفحل الف�ساد فيها يف الوقت ذاته هي منطقة
ت�شهد منذ �سنوات عدم ا�ستقرار هنا وهناك.
كالعادة تذيلت دول يف العامل العربي م�ؤ�رش مدركات الف�ساد الذي تطلقه �سنويا منظمة ال�شفافية الدولية ،وهذا بالطبع لي�س
�أمرا غريبا ي�صيب النا�س بال�صدمة والذهول ،وال ُتعلن ال�سلطات العامة يف هذه الدول حال الطوارئ واال�ستنفار العام للت�صدي
لهذه الآفة التي تنخر بنيان الدولة ،وتت�سبب يف ف�شل التنمية امل�ستدامة� ،إن كانت هناك يف الأ�صل خطط لتعزيز التنمية
امل�ستدامة.
حد
وال�صحيح هو �أننا ميكننا القول �إن و�ضع املنطقة العربية ب�شكل جماعي ح�سب تقرير منظمة ال�شفافية الدولية �أف�ضل �إىل ٍّ
ما من و�ضع مناطق �أخرى يف العامل .ومن هذه املناطق �أفريقيا جنوب ال�صحراء و�أوروبا ال�رشقية و�آ�سيا الو�سطى .ومع ذلك
ف�إن تقارير هذه املنظمة الدولية امل�ستقلة تخل�ص كلها منذ عام � 1995إىل �أن الف�ساد اليزال م�ست�رشيا يف البلدان العربية كلها
بالرغم من تفاوت جهود الت�صدي له من بلد �إىل �آخر.
ا�ستطراداً ،ال جمال البتة لت�سويق ال�شعارات التي تدعو �إىل الإ�صالحات الهيكلية .امل�شكلة مل تعد اقت�صادية �أو مالية .انها تتعلق
بالبنية الفل�سفية للمنطقة العربية (لبنان من �ضمنها) التي “ت�أكل نف�سها بنف�سها” .
وبالن�سبة �إىل زياد عبد ال�صمد  -وهو مدير تنفيذي يف �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية  -ف�إن الف�ساد هو
عدم القدرة على امل�ساءلة واملحا�سبة ،وتفاقم الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية ،ومن جهة �أخرى تقل�ص حيز احلريات
والدميقراطية.
بح�سب عبد ال�صمد – ي�ؤدي الأمر �إىل ثورات و�أطاحة �أنظمة ،وحذر من �أن تراكم هذه امل�سائل �سي�ؤدي يف النهاية �إىل ثورات
�شعبية .فهل �سن�شهد انفراج ًا يف مكافحة هذه الظاهرة على ال�صعيد العربي (واللبناين) �أم �سن�شهد االنفجار؟
المكان للمنطقة العربية يف الزمان ،وال مكان لها يف املكان .الأزمنة تذهب هباء .الرثوات تذهب هباء .الف�ساد على �أر�ضنا،
ويف فرا�شنا �إىل اليوم الذي ال تبقى فيه هناك �سوى الهياكل العظمية التي مت�شي عارية القدمني يف ال�صحراء.
لنقطع الطريق على �شك�سبري “ال �شيء على ما يرام حتى الآن يب�رش باخلري يا �سيدتي املركيزة”!
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الحدث

العالقات الروسية ـ الصينية:
إعادة رسم خريطة العالم االقتصادية

بقلم فارس سعد

ي�ستطيع املراقب للعالقات الرو�سية  -ال�صينية املتنامية مالحظة وجود تن�سيق ا�سرتاتيجي متزايد بني
الطرفني ما يثري بالإ�ضافة �إىل القلق ،احلفيظة لدى قوى عديدة �إقليمية ودولية ترى يف هذه العالقات
خطراً يته ّدد نفوذها خا�صة �أ ّن التعاون بني الطرفني ي�شمل العديد من الق�ضايا االقت�صادية ومنها� :أنابيب
الغاز ،مواجهة العقوبات الأمريكية ،والتعاون امل�شرتك يف جماالت البحث والتطوير ،بالإ�ضافة �إىل التجارة
املتبادلة.
لعله ���س��� ًؤال وجيه وه ّ��م القول �إىل �أين
تتجه العالقات الرو�سية ال�صينية يف
امل�ستقبل؟
ه��ذا ال��ت�����س��ا�ؤل �أ���ص��ب��ح م�صدر �إحل��اح
كبري نتيجة التطورات االقت�صادية يف
الأ�شهر الأخ�ي�رة ،والتي �أظهرت وجود
�سعي حثيث من جانب رو�سيا ملراجعة
العالقات االقت�صادية الرو�سية الأمريكية
بعد العقوبات الأخ�ي�رة التي قررتها
الواليات املتحدة الأمريكية على رو�سيا،
من �أجل �إ�ضعاف االقت�صاد الرو�سي ،كما
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ال�صيني ،حتى �أن الأخرية مل تتوان عن
اتهام وا�شنطن ب�أنها متار�س «�إرهاب ًا
اق��ت�����ص��ادي�� ًا» ،ل��ذا ك��ان على اجلانبني
الرو�سي وال�صيني ،درا�سة بدائل متاحة
لتجاوز العقبات الأمريكية.

التح ّرر من الدوالر

وبالنظر �إيل حتركات اجلانب الرو�سي يف
الأ�شهر الأخ�يرة ،جند �أن رد فعل مو�سكو
جتاه العقوبات املفرو�ضة ركز على فك
�أي ارتباط قائم بني االقت�صاد الرو�سي
4

والدوالر الأمريكي ،وذلك باعتباره عملة
ت�سوية دولية للمعامالت التجارية على
م�ستوي العامل ،و�سعى اجلانب الرو�سي
�إىل اتخاذ الإج��راءات الالزمة كي يتخلى
االقت�صاد ال��رو���س��ي ع��ن ال���دوالر ب�شكل
تدريجي ،وهو ما يف�رس ما �أعلنته بيانات
ر���س��م��ي��ة ����ص���ادرة ع��ن ال��ب��ن��ك امل��رك��زي
الرو�سي تظهر خف�ض احتياطياته من
العملة الأمريكية ما بني �شهري حزيران/
يونيو 2017و 2018بن�سبة  ،24.4%ويف
املقابل زيادة يف االحتياطيات الرو�سية

من اليورو واليوان ال�صيني .وقد �أ�شارت
بيانات املركزي الرو�سي �إيل �أن رو�سيا قد
خ ّف�ضت ح�صة ال��دوالر يف االحتياطيات
خ�لال ف�ترة � 12شهرا م��ن � 46.3%إىل
� ،21.9%أي ما يوازى حتويل ما قيمته
 100مليار دوالر �إىل عملتي اليورو واليوان،
وبذلك تكون ح�صة الدوالر يف احتياطيات
رو�سيا الدولية قد انخف�ضت يف نهاية
ح��زي��ران /يونيو من العام املا�ضي �إىل
 ،21.9%فيما ازدادت ح�صة احتياطيات
اليورو لتبلغ � ،32%أما احتياطيات اليوان
ال�صيني فو�صلت �إىل .% 14.7
حتركات اجلانب الرو�سي للتخلي عن
الدوالر مل تقت�رص على اقت�صادها فقط،
بل �سعت احلكومة الرو�سية �أي�ضا �إيل
تطبيق هذا النهج من خالل التجمعات
االقت�صادية التي تربطها م��ع ال��دول
الكربي ،ومن بينها جتمع «الربيك�س»،
وال��ذى ي�ضم  5بلدان تعترب من �أق��وى
االق��ت�����ص��ادي��ات على م�ستوى ال��ع��امل،
رو�سيا وال�صني والهند والربازيل وجنوب
وفعلت رو�سيا �آلية لت�سوية
�أفريقيا،
ّ
معامالتها التجارية م��ع تلك ال��دول
بالعمالت املحلية ولي�س الدوالر.

تجارة وغاز

�شهدت ال��ع�لاق��ات الرو�سية ال�صينية
حت�سن ًا غري م�سبوق يف تاريخ العالقة
ُّ
ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن ،وق���د د ّل����ت ع��ل��ى ذل��ك
االتفاقيات املو َّقعة يف �أيار /مايو 2014
خالل زيارة الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني �إىل �شنغهاي ،على �أن البلدين
ُيريدان االرتقاء بحجم العالقات بينهما
وخ�صو�صا
على م�ستويات االقت�صاد؛
ً
يف جمال الطاقة الذي ح َّقق فيه البلدان
اخرتا ًقا كبرياً.
و َّق��ع ال��ب��ل��دان خ�لال زي���ارة بوتني �إىل
ال�صني �صفقة غ��از ت��اري��خ��ي��ة ،بلغت
قيمتها حواىل  400مليار دوالرُ ،ت�� َز ِّود
رو�سيا مبوجبها ال�صني بـ 38مليار مرت
�سنوي ًا ملدة ثالثني �سنة؛
مكعب من الغاز
ّ
وذلك عرب الأنابيب انطالق ًا من ال�رشق
الأق�صى الرو�سي اعتباراً من �سنة ،2018
وق��د �أع��رب��ت الناطقة با�سم اخلارجية
الأم�يرك��ي��ة وقتها ،ج�ين ب�ساكي ،عن
اعتقادها ب���أن توقيع عقد ال��غ��از بني
رو�سيا وال�صني لن ي�ؤثر يف ا�سرتاتيجية

وا�شنطن لل�ضغط على مو�سكو.
تو�صلتا
��د
وك��ان��ت رو�سيا وال�صني ق
َّ
�إىل اتفاق �آخ��ر يف م��ار���س�/آذار ،2013
تعهدت مبوجبه �رشكة رو�سنفت بزيادة
َّ
�صادراتها من النفط �إىل ال�صني من 300
يوميا �إىل حواىل � 800ألف يف
�ألف برميل ًّ
تاريخا
امل�ستقبل القريب (مل يذكر االتفاق
ً
حمد ًدا)( .)1وت�ضمن االتفاق – �أي�ض ًا
َّ
 م�شاركة ال�رشكة الوطنية ال�صينيةللبرتول يف تطوير ثالثة حقول بحرية
يف بحر بارنت�س ،وثمانية حقول نفطية
يف �رشق �سيبرييا؛ و�ستجني الدولتان
متعددة من خالل التعاون يف
مكا�سب
ِّ
جمال الطاقة.
اقت�صاديا ،مت توقيع  49اتفاقية جديدة
ب�ين ب��ك�ين وم��و���س��ك��و ت�شمل م�شاريع
عمالقة �أهمها �إن�شاء ج�رس خلطوط �سكة
احلديد على نهر �آمور.
الأرق��ام ال��واردة عن حجم التجارة بني
البلدين ،مل ت���أت من ف��راغ ،حيث ت�شري
بيانات وزارة التجارة ال�صينية �إىل
�أن حجم التبادل التجاري بني رو�سيا
وال�صني تخطى خ�لال  2018م�ستوى
الـ 100مليار دوالر ،وذلك للمرة الأوىل
يف ت��اري��خ البلدين ،اللذين تربطهما
عالقات ا�سرتاتيجية ،وبذلك ف�إن رو�سيا
تت�صدر الئحة �رشكاء ال�صني من حيث
معدالت منو التبادل التجاري ،ما يعد
م�ستوى قيا�سي ًا تاريخي ًا.
و�سجل حجم التبادل التجاري وفقا
لبيانات اجلمارك ال�صينية زيادة خالل
الأ�شهر الـ 11الأوىل من عام  2018بواقع
 27.8%مقارنة يف الفرتة نف�سها من
 ،2017وبلغ  97.23مليار دوالر ،منها
 43.45مليار دوالر هي �صادرات ال�صني
�إىل رو�سيا ،مقابل واردات بقيمة 53.78
مليار دوالر ،والتوقعات ت�شري �إىل �أن
احلجم التجاري بني البلدين �سيبلغ 200
مليار دوالر يف العام .2020
ويعمل ال��ب��ل��دان على تفعيل التعاون
ال�صناعي يف ما بينهما من خالل تطوير
�صناعتهما .فاتفاق التعاون التكنولوجي
ين�ص على
املوقع يف ت�رشين الأول ّ 2011
�أن ال�صني ورو�سيا �ستدفعان قدم ًا الأبحاث
امل�شرتكة يف جماالت النانوتكنولوجيا،
البيوتكنولوجيا ،املعلوماتية والطب
بهدف اال�ستفادة جتاري ًا و�صناعي ًا من
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نتائج هذه الأبحاث.

الصين ..هدف التعاون

يقول املبد�أ اال�سرتاتيجي لوزير اخلارجية
الأمريكي الأ�سبق هرني كي�سنجر� ،إنه
يجب على وا�شنطن �أن تنظم عالقاتها
باخل�صمني ،ال�صيني وال��رو���س��ي ،على
�أ�سا�س �أن تكون خياراتها جتاههما
�أعظم دائم ًا من خياراتهما جتاه بع�ضهما
بع�ض ًا .وبح�سب هذا املبد�أ� ،إ�ضافة �إىل
حاجات رو�سيا وال�صني �إىل التكنولوجيا
الغربية ،ميكن �أن ن�ست�رشف:
ال�سيناريو الأول� :إذا ا�ستمرت �إدارة الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب يف جتاوز مبد�أ
كي�سنجر ،ف���إن البلدين يتجهان نحو
تعميق حتالفهما ،ب�شكل حذر وم�رشوط،
يعتمد �أ�سا�س ًا على امل�صالح االقت�صادية،
مع الأخذ يف احل�سبان ا�ستقاللية القرار
لكلتي الدولتني ،والإبقاء على الأب��واب
مفتوحة للواليات املتحدة الأمريكية
واالحتاد الأوروبي.
ال�سيناريو الثاين :يبدو �أن املا�ضي ،املفعم
بال�رصاعات بني رو�سيا وال�صني ،يقف
�أمام �إمكانية حدوث حتالف ا�سرتاتيجي
قوي بني الدولتني ،بعد و�ضوح التناف�س
بينهما يف �آ�سيا الو�سطى و�سيبرييا ،على
يفخخ �أي حتالف م�ستقبلي بينهما.
نحو ّ
ورمبا يعود الأمر �إىل ال�صني ،التي ال تريد
يكبلها
�أن تدخل مع �أي طرف يف حتالف ّ
بالتزامات ،لأنها تبحث عن �رشاكات
ا�سرتاتيجية ،اقت�صادية خا�صة.
ال ي��خ��ف��ى ع��ل��ى امل���راق���ب �أن احل���رب
االقت�صادية بني الدول هي حرب دائمة
تطاول كل دول العامل ،و�صانعوها هي
ال��دول الكربى .وق��د �أخ��ذت ه��ذه احلرب
�أبعاداً كبرية �إىل حد الت�أثري على القرارات
ال�سيا�سية للحكومات.
وال�صني التي �أ�صبحت ر�سمي ًا ثاين �أكرب
�إقت�صاد يف العامل بعد الواليات املتحدة
الأمريكية و�أمام اليابان (الناجت املحلي
الإجمايل لل�صني  5878.6مليار دوالر
�أم�يرك��ي يف ال��ع��ام  )2010حتتاج �إىل
�أ�سواق غري الأ�سواق الأوروبية والأمريكية
التي تغرق يف �أزمات مالية ،كي ُت�صبح
�أول قوة اقت�صادية يف العامل .كما حتتاج
�إىل تطوير �سوقها املحلية.
لذا ترى ال�صني يف التعاون مع رو�سيا باب ًا
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لتعزيز منوها االقت�صادي وال�ستمراريته،
وترى فيه حتقيق ًا مل�صاحلها الذاتية على
املدى الطويل� .أما من جهة رو�سيا ،ف�إنها
ترى يف ال�صني خمرج ًا لغازها ونفطها
وخ�صو�ص ًا مع تزايد املناف�سة يف ال�سوق
الأوروب��ي��ة من قبل دول غازية �أخ��رى
كقطر وغريها.
لكن ا�ستمرار التطور والتنمية احلالية
لل�صني على ال�صعيد االقت�صادي �سي�سمح
لها بخلق �أحادية قطبية على ال�صعيد
االقت�صادي حيث �ست�صبح يف العام
اقت�صادية مع اقت�صاد
� 2025أكرب دولة
َّ
يبلغ م��ا ي��ع��ادل م��رة ون�صف اقت�صاد
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة و�أح���ادي���ة �أخ���رى
ع�سكرية يف العام  2050مع ا�سرتاتيجية
ع�سكرية تطمح �إىل خلق ماكينة ع�سكرية
حتمي هذا االقت�صاد.

تحديات تواجه العالقات

� َّإن التنني ال�صيني ال�صاعد ورغم عالقاته
املت�أرجحة تاريخي ًا مع الدب الرو�سي
�إال �أن العالقة حالي ًا تبدو جيدة ولكن
يف عمقها فهي قائمة على م�صالح
اقت�صادية و�أمنية ،فاحللف ال�صيني
الرو�سي هو وليد العداء امل�شرتك للواليات
املتحدة الأمريكية ب�شكل عام .فرو�سيا
هي وريثة االحت��اد ال�سوفياتي ومتتلك
�أح��د �أه��م م�صادر الطاقة بالعامل� .أما
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  174حزيران 2019

ال�صني فهي �صاحبة �أقوى اقت�صاد يف
العامل بعد االقت�صاد الأمريكي.
ثمة ه��وة بني التوقعات والوقائع يف
العالقات الرو�سية – ال�صينية� ،إذ �إن
التعاون بينهما ،املعتمد على ت�صدير
رو�سيا للنفط والغاز لل�صني وا�سترياد
ال�سلع ال�صينية امل�ص ّنعة ،يواجه بع�ض
التخوفات ال��رو���س��ي��ة ،حت�سب ًا لظهور
م�شكالت م�ستقبلية بني البلدين ،حيث
التناف�س بينهما �شديد يف �آ�سيا الو�سطى
ومنطقة ال�رشق الأق�صى الرو�سي� .إ�ضافة
�إىل التخوف من حت ّ��ول رو�سيا �إىل بلد
م�صدر للموارد الطبيعية ،يف حني �أن
اال�ستثمارات ال�صينية يف االقت�صاد
الرو�سي ال تتجاوز  3يف املئة من �إجمايل
اال�ستثمارات الأجنبية يف رو�سيا.
يف �آ�سيا الو�سطى ال ينظر الرو�س بعني
الر�ضى �إىل الهيمنة االقت�صادية ال�صينية،
م��ن خ�لال م�رشوعهم «ط��ري��ق احلرير/
احلزام االقت�صادي» الأورو– �آ�سيوي ،وهو
ومد �سكك حديد
م�رشوع �ضخم ل�شق طرق ّ
وخطوط نفط وغ��از ،وغريها من البنى
التحتية يف �آ�سيا الو�سطى .ويف �سيبرييا،
ثمة م�شكلة دميوغرافية ( 13.1مليون
كلم ،2يقطنها  39مليون رو�سي مقابل
 100مليون �صيني) ،حيث تطمع ال�صني
باملواد الأولية املوجودة هناك ،وت�شجع
ماليني الأي���دي العاملة ال�صينية على
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ي�صح القول �إن
الهجرة �إليها .لدرجة �أنه
ُّ
�سيبرييا هي «الأر�ض ال�صينية اجلديدة»،
خا�صة �أن اليد العاملة ال�صينية رخي�صة
ووفرية ،ومتتلك تكنولوجيا وخربات .ويف
املنطقة القطبية ال�شمالية ي�صف الباحثون
ال�صينيون بلدهم ب�أنه «دول��ة جم��اورة
ثم ،ف�إن
للمنطقة القطبية ال�شمالية» ،ومن ّ
لل�صني مطالب هناك ،على الرغم من عدم
مالم�سة حدودها لهذه املنطقة (رو�سيا،
�أمريكا ،كندا ،الدامنارك ،فنلندا� ،أي�سلندا،
الرنويج ،ال�سويد) .ويف العام  2013ح�صلت
كل من ال�صني والهند على و�ضعية مراقب
دائم يف املجل�س القطبي ال�شمايل ،حيث
تطالب ال�صني بخم�س الرثوات الطبيعية
امل��وج��ودة هناك مبا يتنا�سب مع ن�سبة
دميوغرافيتها يف العامل.
ورغ��م احل��ذر القائم ف��� َّإن رو�سيا ت�شكل
راف��ع��ة وم�صدر تطور مل��ب��ادرة احل��زام
وال��ط��ري��ق ،وال���ع���داء ال��ت��اري��خ��ي بني
الواليات املتحدة واالحت��اد ال�سوفياتي
هو الدافع املبا�رش لوقوف رو�سيا �إىل
جانب ال�صني وعامل �إيجابي للتطور
واالزده��ار ال�صيني ،فال�صني اليوم هي
�رشيك ا�سرتاتيجي لرو�سيا بعد �أن كانت
رو�سيا هي القطب العاملي ،ولكن ال�صني
�أي�ض ًا بتحالفها مع رو�سيا تقوم بتدعيم
جبهتها ال�شمالية وتخاطب الواليات
املتحدة والعامل من قواعد �صلبة وقوية.

مقابلة
ال بديل للبنان عن سوريا ..
فهي حدوده البرية الوحيدة
المتاحة وبوابته الى العمق العربي

مراد :بعض اإلتفاقيات
التي ّ
وقعها لبنان
ظالمة ّ
بحقه

يعرف وزير الدولة ل�ش�ؤون التجارة اخلارجية ح�سن مراد حق املعرفة ان مهمته يف حكومة «اىل العمل
�شاقة و�صعبة ،فبني يديه �أ�ضحت هموم التجارة ومعاجلة عجز امليزان التجاري الذي يقت�ضي ان يزن الأمور
مبيزان «اجلوهرجي» .فعمله يت�شابك مع ملفات اخرى من �صناعة وزراعة واقت�صاد و�سيا�سة اي�ض ًا ،اذا ما
اخذنا االعتبارات التي يوليها لبنان لعالقاته مع الدول ال�صديقة.
بدا وا�ضح ًا ،خالل حديث مراد اىل جملة «ال�صناعة واالقت�صاد» ان يف جعبته الكثري من اخلطوات ويتح�رض
ملرحلة عمل د�ؤوب يقفز خاللها فوق اي اعتبارات �سيا�سية ،فوفق ًا ملعاليه اي اختالفات �سيا�سية ال يجب
ان ت�ؤثر على عمل اي وزارة ،فالعمل الوزاري الذي يحقّق امل�صلحة العامة ي�صب يف �صالح اللبنانيني اىل
اي فئة انتموا.
»
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اعترب الوزير ح�سن م��راد ان «ا�ستحداث
وزارة ل�ش�ؤون التجارة اخلارجية هو امر
فائق االهمية ،اذ ان التجارة اخلارجية
تلعب دوراً حموري ًا يف التنمية الإقت�صادية
وه��ي م��ن �أع��م��دة الن�شاط االقت�صادي
اللبناين ،فلبنان اقت�صاد �صغري مفتوح
ي�ستورد ويورد اخلدمات والب�ضائع».
وق���ال« :بغ�ض النظر ع��ن اجل��ه��ود ال��ذي
تبذلها خمتلف اجل��ه��ات على م�ستوى
الدولة لتح�سني املنتج اللبناين وترويج
التجارة اخلارجية للبنان ،اال ان تلك
الوزارات تهتم جزئيا باخلارج من �ضمن
مهامها الكثرية� ،أما نحن ف�صلب اهتمامنا
تنمية الت�صدير وا�ستحداث ا�سواق جديدة
للمنتجات والعمل على تطوير انتاجنا مبا
يتنا�سب مع تطورات اال�سواق وحاجاتها،
فنوجه زراعاتنا و�صناعاتنا بالإجتاه
ال�صحيح ،ومب��ا يتنا�سب م��ع اال���س��واق
اخلارجية وحاجاتها».
وك�شف ان «ال��وزارة �ستعمل على زيادة
حجم الإن��ت��اج والعمل امل�ستمر لإيجاد
�أ�سواق بديلة ميكن من خاللها ت�رصيف
الإنتاج اللبناين لنحول لبنان �شيئ ًا ف�شيئ ًا
من دولة م�ستوردة �إىل دولة م�صدرة ،مما
ينعك�س �إنتعا�ش ًا يف الإقت�صاد اللبناين
وي�ساهم يف تخفي�ض م�ستوى البطالة
وي�ؤثر �إيجاب ًا يف تطور وتطوير خمتلف
القطاعات».

معالجة العجز

ويف رد على �س�ؤال حول دور الوزارة يف
تقلي�ص العجز التجاري الكبري يف لبنان،
اكد مراد ان «دور ال��وزارة العمل مع كل
القطاعات املرتبطة بالتجارة اخلارجية،
بهدف حت�سني االقت�صاد من خالل حت�سني
وتطوير املنتج اللبناين وخلق منتوجات
ترتبط مبحتوى تقني وميزة ابتكارية،
كما ومن خالل امل�ساهمة بازالة العقبات
التي متنع ت��روي��ج ال��ت��ج��ارة اخلارجية
وو�صول املنتج اللبناين لأ�سواق جديدة
حتمل فر�ص متنوعة كما ومن خالل فتح
ا�سواق جديدة.
وك�شف عن «عملية در�س ومراجعة كافة
الإتفاقات التجارية الإقليمية والدولية
التي �أبرمتها الدولة اللبنانية مع كافة
اجلهات واملنظمات املعنية ،ق�سم منها
بحاجة اىل تفعيل ،او متابعة لتنفيذها

استحداث وزارة لشؤون
التجارة الخارجية امر فائق
االهمية ،اذ ان التجارة
الخارجية تلعب دور ًا محوري ًا
في التنمية اإلقتصادية
وهي من أعمدة النشاط
االقتصادي اللبناني ،فلبنان
اقتصاد صغير مفتوح يستورد
ويورد الخدمات والبضائع
يمكن لسورية ان تكون
سوق ًا اساسية للصناعات
اللبنانية ،لكن على الصناعيين
اللبنانيين ان يصنعوا منتجات
ال تصنع في سوريا ،اذ ان
الصناعة السورية مدعومة
وتكلفة اليد العاملة ارخص،
ما يعني ان قدرات المنتج
اللبناني التنافسية ضعيفة
امام المنتج السوري المماثل
او لتح�سني �رشوطها ،و�سنقوم بتقدمي
تو�صيات بهذا املو�ضوع ،فهناك عدة
اتفاقات يجب تفعيلها كما اخرى يجب �أن
تواكب التطورات وال�رشوط ،ولكن ما ي�رض
اي�ضا مب�صالح املزارعني وال�صناعيني
هو تطورهم من ناحية املنتج ،فمتطلبات
اال���س��واق تتغري ويجب على املنتج �أن
يواكب تلك التطورات من ناحية النوعية
واجلودة ،و�سيكون لنا دور بهذا املو�ضوع
اي�ضا».
و�شدد على ان «بع�ض االتفاقيات الكبرية
التي وقعها لبنان ظاملة بح ّقه� ،شئنا ام
ابينا ،لبنان اذ ت�ضمنت �رشوط قا�سية.
لكن هناك بند ميكن العمل عليه ان كان
هناك نية لدى احلكومة .وهذا االمر يتطلب
9

قرار من فخامة رئي�س اجلمهورية ودولة
رئي�س جمل�س الوزراء لنتمكن من تعديل
االتفاقية وحتديداً االتفاقية املوقعة مع
االحتاد االوروبي».

جوالت مثمرة

واعلن م��راد انه «قطف ثماراً جيدة من
ج��والت��ه يف بلغاريا وال�ب�رازي���ل ،حيث
مت تعيني لبنان كع�ضو مراقب م�شارك
يف اجتماعات االحت��اد الوطني لغرف
التجارة وال��زراع��ة وال�سياحة واملوجلة
بادارة اجتماعات املريكو�سور على نطاق
االحت���ادات للعام  ،2019كما و تعيني
لبنان كع�ضو م�ست�شار يف املجل�س املدين
لإع��ادة اعمار البنية التحتية يف والية
الريو ولت�شجيع اال�ستثمارات اللبنانية
– الربازيلية ،باال�ضافة اىل فتح باب
التفاو�ض مع اجلهات الربازيلية لإعفاء
بع�ض املنتجات اللبنانية من اجلمارك
وق��ب��ول ال��ط��رف ال�برازي��ل��ي املفاو�ضة
وال��ت��وق��ي��ع م��ع ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ات��ف��اق��ات
ثنائية بني البلدين مع مراعات �رشوط
املريكو�سور».
واعلن ان «الوزارة ب�صدد التح�ضري مل�ؤمتر
جت���اري ل��ب��ن��اين -ب��رازي��ل��ي يف ب�يروت
بالتعاون مع الوزارة اخلا�صة بالتجارة
اخلارجية وال�ش�ؤون الدولية يف الربازيل،
هدفه اال�ستثمارات الثنائية وتعزيز دور
الربازيل التجاري يف املنطقة من خالل
لبنان».
وق��ال« :ام��ا بالن�سبة لبلغاريا ،فبد�أنا
بتطوير مذكرة تفاهم بني البلدين لتعزيز
التعاون التجاري والتي �سنتتبعها حكما
باتفاقيات ثنائية ،علما ان بلغاريا مهتمة
جدا بالدخول اىل املنطقة عرب لبنان».
وا�ضاف« :عملنا ال ينتهي يف اجلوالت ،بل
ن�ضع خطة عمل بعد كل جولة واملتابعة
حثيثة ويومية مع جميع املعنيني .وما
تعودنا اال �أن يقرتن عملنا بالنتائج».
ويف رد على �س�ؤال حول وجود �صعوبات
قد حتول امام فتح اال�سواق ،اكد مراد ان
«هناك امل ،لكن هذا ال يعني ان ا�سواق
ال��دول �ستفتح امام لبنان يف امل�ستقبل
القريب جداً ،اي غداً او بعد غد� .شخ�صي ًا،
ا�سعى ملعاجلة ك��ل امل�شاكل وحت�سني
الواقع املوجود .و�أي دولة جديدة تفتح
ا�سواقها امامنا �سيكون هذا اجناز نحققه».
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مقابلة
فتحنا باب التفاوض مع
الجهات البرازيلية إلعفاء
بعض المنتجات اللبنانية
من الجمارك وقبول
الطرف البرازيلي المفاوضة
والتوقيع مع لبنان على
اتفاقات ثنائية بين
البلدين مع مراعات شروط
الميركوسور

مخاوف من التض ّخم

ويف تعليق على ق��رار احلكومة بو�ضع
ر���س��وم مقطوعة بن�سبة  % 2على كل
امل�����س��ت��وردات ا�ضافة اىل اق���رار فر�ض
ر�سوم نوعية ترتاوح بني  5و % 20على
� 20سلعة م�ستوردة ،ر�أى مراد ان «قرار
احلكومة الأخ�ير و�ضع ر�سوم مقطوعة
على ك��ل امل�����س��ت��وردات ،ب��ه��دف حماية
ال�صناعات املحلية والإنتاج يف لبنان
ممكن ان ي��ك��ون ايجابي ول��ك��ن فر�ض
�رضائب بغياب خطة االقت�صادية كاملة
ووا�ضحة ،ممكن �أن يهدد بعدم الو�صول
�إىل الأه��داف املن�شودة ،ومن املمكن ان
تكون ه��ذه الإج����راءات معرقلة لبع�ض
االت��ف��اق��ات ،كما و�سبب برفع اال�سعار
وزي��ادة االعباء على املواطنني ،بالرغم
من اننا مع حماية االنتاج الوطني ولكن
من �ضمن درا�سة اقت�صادية كاملة .بكل
احلاالت اننا يف طور درا�سة كاملة تتعلق
باالنتاج والر�سوم اجلمركية و�سنقوم
بتقدمي اق�تراح��ات��ن��ا وتو�صياتنا عند
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دور الوزارة العمل مع كل
القطاعات المرتبطة بالتجارة
الخارجية ،بهدف تحسين
االقتصاد من خالل تحسين
وتطوير المنتج اللبناني وخلق
منتوجات ترتبط بمحتوى
تقني وميزة ابتكارية
االنتهاء منها».
و�رشح ان «عدم ت�أييده لهذا الإجراء يعود
اىل الت�ضخم الذي �سيحدثه يف اال�سواق،
ف�أي ر�سوم �ستفر�ض على منتج �ست�ؤدي
اىل ت�ضخم وهذا ما ح�صل فعلي ًا مع اقرار
ال�سل�سلة حيث ارتفعت اق�ساط املدار�س
ب�شكل اكرب من ال�رضائب التي فر�ضت يف
ال�سل�سلة».
و�شدد على انه «ميكن دعم ال�صناعيني عرب
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طرق خمتلفة كتخفي�ض ال�رضائب على
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية ودعم الطاقة وامور
م�شابهة».

العالقة مع سورية

و�شدد مراد يف اطار حديثه عن العالقات
االقت�صادية ب�ين لبنان و�سوريا على
ان «العالقة اجليدة مع �سوريا �رضورة
وخيار ا�سرتاتيجي بال�سيا�سة واالقت�صاد
وال���زراع���ة وال�صناعة وال��ف��ن ويف كل
املجاالت .فال بديل للبنان عن �سوريا ،فهي
حدوده الربية الوحيدة املتاحة وبالتايل
هي بوابته اىل العمق العربي وهي منفذه
االقل كلفة اىل اخلليج .كما ميكن ل�سورية
ان ت��ك��ون �سوق ًا ا�سا�سية لل�صناعات
اللبنانية ،لكن على ال�صناعيني اللبنانيني
ان ي�صنعوا منتجات ال ت�صنع يف �سوريا،
اذ ان ال�صناعة ال�سورية مدعومة وتكلفة
اليد العاملة ارخ�ص ،ما يعني ان قدرات
املنتج اللبناين التناف�سية �ضعيفة امام
املنتج ال�سوري املماثل».

تحقيق

موازنة  .. 2019الفساد ينتصر
ّ
والتقشف يشق طريقه إلى جيوب الفقراء

يف حني يتخبط املواطن اللبناين يف دوامة غالء املعي�شة وارتفاع الأ�سعار وتداعيات الرتاجع االقت�صادي
يف لبنان واملنطقة ،عمدت احلكومة اللبنانية �إىل �إقرار موازنة تق�شفية بعد  20جل�سة من التداوالت والبحث
والتمحي�ص واملناق�شات واخلالفات بغية خف�ض العجز املايل التاريخي يف لبنان ،الذي بلغ م�ستوى يفوق
كل معايري احلوكمة اجليدة ،ومن �ش�أنه مراكمة الدين العام وتهديد اال�ستقرار النقدي يف ظل ا�ستمرار غياب
�أي خطة اقت�صادية.
مل ت��ن��ف��ع م���وج���ة االع��ت�����ص��ام��ات
واالع�ترا���ض��ات ال��ت��ي فجرتها نوايا
احلكومة التق�شفية يف ردعها عن امل�س
بجيوب املواطنني ،ال بل �إنها �أمعنت يف
�سيا�ساتها املعتادة ،فن�أت بنف�سها عن
حماربة الف�ساد و�ضبط مزاريب الهدر،
كما مل تتخذ خ��ط��وات توحي بنيتها
احلقيقية لإجراء �إ�صالحات ت�ؤكد وجود
تغيري يف النمط ال���ذي اعتمدته يف
معاجلة الأمور و�أتى يف غالب الأحيان
على ح�ساب الطبقتني الو�سطى والفقرية.

موازنة عام 2019

 .ارت��ك��ز م����شروع م��وازن��ة  2019على
تخفي�ض خم�ص�صات وتعوي�ضات ذوي
الدخل املحدود ،وجتريدهم من بع�ض
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مكت�سباتهم من جهة ،يف مقابل فر�ض
امل��زي��د م��ن ال��ر���س��وم وال����ضرائ��ب على
الأف��راد وع��دد من القطاعات من جهة
�أخرى ،لتحقق يف نهاية املطاف خف�ض ًا
يف العجز من  11.4يف املئة �إىل 7.59
يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل.
و�أبرز ما ت�ضمنته املوازنة:
ت���ع���دي���ل ب��ع�����ض ال���ر����س���وم ال��ت��يت�ستوفيها امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة للأمن
ال��ع��ام (�إج���ازة عر�ض �إع�ل�ان جت��اري
ت��ل��ف��زي��وين� ،إج����ازة ع��م��ل فنان…).
– فر�ض غرامة مالية جديدة بقيمة
ث�لاث��ة م�لاي�ين ل�ي�رة ع��ل��ى ال����شرك��ات
ال�سياحية التي ت�ستقدم وف��ود �أجانب
يف ح��ال تخلف م��ن يف عهدتها عن
املغادرة.
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– ا�ستحداث بع�ض الر�سوم وا�ستيفا�ؤها
من قبل املديرية العامة (نقل كفيل
للعمال الأجانب ،منح ت�رصيح دخول
العمالء اجلمركيني �إىل املرافئ…).
– �إل��غ��اء م��دة ج��واز ال�سفر والر�سوم
امل��ت��وج��ب��ة ب��ح��ي��ث ُي�����س��ت��ب��دل ج���واز
ال�سفر م��دة �سنة لي�صبح على الأق��ل
ث�لاث ���س��ن��وات �أو خم�س ���س��ن��وات �أو
ع����شر ���س��ن��وات .وال��ر���س��وم املتوجبة
(� 200أل��ف ل�يرة مل��دة ث�لاث �سنوات،
� 300أل���ف ل�يرة مل��دة خم�س �سنوات،
و� 500أل��ف ل�يرة مل��دة ع�رش �سنوات).
– تعديل املادة  58من قانون �رضيبة
ال���دخ���ل ب��ح��ي��ث ح���دد ���س��ق��ف ال�شطر
ال�رضيبي ال�ساد�س للواردات ال�صافية
بـ ٢٢٥مليون ل�يرة ،ومت ا�ستحداث

�شطر �سابع ل��ل��واردات ال�صافية ملا
يزيد عن  ٢٢٥مليون ل�يرة لبنانية.
– ت��ع��دي��ل امل����ادة  32م��ن امل��ر���س��وم
الإ�شرتاعي رقم  144وتعديالته (قانون
�رضيبة الدخل).
–! �إلغاء بع�ض الإع��ف��اءات اجلمركية.
– �إلغاء بع�ض الإعفاءات على ر�سوم
ال�سري والت�سجيل.
– فر�ض ر�سم �إ���ض��ايف على ر�سوم
ال�سري ال�سنوية املتوجبة على ال�سيارات
ال�سياحية اخل�صو�صية من جميع الفئات
التي حتمل ثالثة �أو �أربعة �أو خم�سة
�أرقام ترتاوح بني � 100ألف لرية و 500
�ألف لرية.
– تنفيذ البيوعات يف ال�سجل العقاري
( % 2للوحدات ال�سكنية التي ال تزيد
قيمتها عن  375مليون لرية ،و % 3ما
فوق  375مليون لرية).
– متديد مهل الرتاخي�ص العقارية
وفر�ض غرامة تراكمية �سنوية بقيمة % 2
من قيمة العقار يف حال انق�ضاء املهلة
املمددة من دون املبا�رشة بت�شييد البناء.
– رفع ال�رضيبة على فوائد وعائدات
و�إي�����رادات احل�����س��اب��ات ال��دائ��ن��ة كافة
املفتوحة ل��دى امل�����ص��ارف مب��ا فيها
ح�سابات ال��ت��وف�ير ،ف��وائ��د وع��ائ��دات
ال�����ودائ�����ع ،وغ��ي�ره����ا �إىل .% 10
– فر�ض ر�سم مقابل �إ�شغال غرفة يف فندق
�أو �شقة مفرو�شة عن كل ليلة :للفنادق
( 10االف لرية لفندق من فئة  5جنوم5 ،
االف لرية  4جنوم ،و 3االف لرية لفئة 3
جنوم) .ولل�شقق املفرو�شة (درجة �أوىل 7
االف لرية ،ودرجة ثانية  5االف لرية).
– تعديل ر�سوم ال�سري جلميع املركبات
الآل��ي��ة ور���س��وم الت�سجيل ل��ل��دراج��ات
النارية ال�صغرية ور�سوم رخ�ص ال�سوق
(خف�ض الر�سوم على الدراجات النارية).
– فر�ض جميع الغرامات على ال�رشكات
املتوجبة على ال�رشكات �صاحبة احلقوق
البرتولية امل�شغلة باللرية اللبنانية
�أو بالدوالر �أو اليورو على �أ�سا�س احلد
الأق�صى ل�سعر ال����صرف ال�صادر عن
م�رصف لبنان.
– ف��ر���ض ر���س��م م��ق��ط��وع ع��ل��ى تقدمي
ال�نرج��ي��ل��ة يف الأم����اك����ن امل��رخ�����ص
ب��ه��ا ب��ق��ي��م��ة  1000ل��ي�رة ل��ب��ن��ان��ي��ة.
– ف��ر���ض ر���س��م ���س��ن��وي ع��ل��ى رخ�ص

و�ضع حواجب ال��ر�ؤي��ة على املركبات
الآلية ما بني  500ال��ف ،ومليون لرية.
– فر�ض ر�سم �سنوي على رخ�ص حمل
ال�سالح مببلغ وقدره  250الف لرية.
– ف��ر���ض ن�سبة  % 2على الب�ضائع
امل�ستوردة.
– تعديل ر�سم الطابع امل��ايل على
امل��ع��ام�لات ال��ت��ي ت��ق��دم يف وزارة
اخلارجية بحيث ي�صبح  5االف لرية.
– فر�ض ر�سوم على امل�سافرين من
طريق اجل��و �أو البحر ل��دى مغادرتهم
الأرا���ض��ي اللبنانية 75 :ال��ف للدرجة
ال�سياحية 125 ،ال��ف�� ًا ل��درج��ة رج��ال
الأعمال� 200 ،ألف للدرجة الأوىل و 400
الف على كل م�سافر للطائرات اخلا�صة.
– رف��ع ر�سم الطابع امل��ايل لرخ�صة
ا�ستثمار مقلع �أو ك�سارة اىل  5ماليني
لرية ،بالإ�ضافة اىل  1500لرية عن كل
مرت مكعب م�ستخرج من املقلع.
– تعديل الر�سوم التي ت�ستوفيها وزارة
العمل.
– �إخ�ضاع خم�ص�صات وتعوي�ضات
كل من ر�ؤ���س��اء اجلمهورية واملجل�س
النيابي واحلكومة والنواب ال�سابقني
لل�رضيبة.
– فر�ض اقتطاع �شهري على رواتب
ومعا�شات تقاعد الع�سكريني بن�سبة % 3
من الراتب كبدل طبابة وا�ست�شفاء

غياب الرؤية

امل�شكلة هي �أنه لي�س فقط �إقرار م�رشوع
املوازنة ،بل �إن معظم خطوات احلكومة
�أو امل�س�ؤولني يف لبنان ،تتم مبعزل عن
�أي خطة اقت�صادية ت�شري �إىل �أن لهذه
احلكومة نية يف �إ�صالح �أو�ضاع املالية
العامة ،وهذا �أمر يثري القلق لأنه م�ؤ�رش
وا�ضح على �أن االقت�صاد اللبناين ي�سري
يف الظلمة ،من دون وجود �أي بو�صله
تخرجه من النفق املظلم.
وك��ان��ت ت��ق��اري��ر ق��د حت��دث��ت ع��ن نية
لتخفي�ض روات����ب ال��ن��واب ال�سابقني
لكن يف امل�ستقبل على ال��رغ��م م��ن �أن
لبنان يدفع �أك�ثر من  20مليون دوالر
�سنوي ًا لـ 397نائب ًا �سابق ًا� ،إ�ضافة �إىل
�أرملة نائب �سابق وابنة عزباء لنائب
�سابق ما يعترب ف�ضيحة يف �أقل تقدير.
قررت احلكومة تخفي�ض رواتب
ويف حني ّ
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النواب ال�سابقني ،لن ي�شمل هذا التخفي�ض
ابتداء من
�إال من ي�صبح نائب ًا �سابق ًا
ً
عام  ،2026وبالتايل فالنواب ال�سابقون
واحلاليون غري م�شمولني بهذا التخفي�ض.
وا�ستغرب اقت�صاديون هذا الإجراء ،فهو
ال يفيد تخفي�ض عجز املوازنة ب�شيء،
�إذ �سيطبق على قلة من النواب بعد 7
�سنوات ،و�أ�ص ًال قد يعدل من الآن �إىل
ذلك احل�ين .وتكمن الف�ضيحة الكربى
يف الر�سالة التي و�صلت �إىل املوظفني
وامل��واط��ن�ين ،وه��ي �أن احلكومة غري
م�ستعدة للتخفي�ض م��ن خ�لال امل�س
بجيوب ال��ر�ؤ���س��اء وال����وزراء وال��ن��واب
وحتى ال�سابقني منهم .وعلى الرغم
من �أنه يف بلدان عدة ،ال يعطى النائب
ال�سابق �أي راتب بعد انتهاء واليته ،ويف
بع�ض البلدان ال�سخية يعطى راتب ًا بني
� 6أ�شهر �إىل �سنتني بعد انتهاء نيابته.
�إال يف لبنان يدفع ال�شعب اللبناين
للنواب ال�سابقني وعائالتهم منذ العام
 1974رواتب ،البع�ض منهم جاء لدورة
انتخابية واح��دة ثم عاد �إىل ممار�سة
عمله الذي مل ينقطع عنه �أ�ص ًال.

ضرائب طائشة

وعلى الرغم من �أن الغر�ض الرئي�سي من
ال�رضائب هو حتقيق امل�صلحة العامة
وحتقيق �أهداف اقت�صادية واجتماعية،
انحرفت ال�رضائب اللبنانية ع��ن هذا
امل�سار ،و�أت��ت «طائ�شة ،ف�إ�ضافة �إىل
ال��ت��داع��ي��ات ال�سلبية ال��ت��ي ق��د حتملها
يف طياتها ،ق��ر�أ البع�ض يف �إق��راره��ا
م���ؤ��شراً خطرياً يوحي بتوجه ال�سلطة
�إىل �سيا�سات اقت�صادية غ�ير عادلة،
فيما ر�أى البع�ض الآخ���ر غ��ي��اب �أي
وجهة ل�سيا�سات الدولة االقت�صادية.
فال يختلف اثنان على ��ضرورة خف�ض
العجز ،لكن بطريقة مدرو�سة تتم عرب
درا�سة الآثار االقت�صادية واالجتماعية
لكل �إجراء �رضيبي على حدة ،فالتمادي
يف زيادة ال�رضائب قد يعود ب�آثار �سلبية
على دافعها ،فزيادة ال�رضائب ال ترافقها
بال�رضورة زيادة يف الإيرادات اجلبائية،
�إذ �إن هذه ال��زي��ادات قد ترفع قد ترفع
التهرب والتم ّل�ص اجلبائي،
من م�ستوى
ّ
فتح ّقق بذلك نتائج �سلبية عك�س الأهداف
املن�شودة.
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تحقيق

الحكومة اللبنانية تسلك طريق حماية ودعم الصناعة:
إقتصاد اإلنتاج حلم لبناني قد يصبح حقيقة قريب ًا؟

�أخرياً� ..سلكت احلكومة اللبنانية طريق حماية ال�صناعة عرب �إقرارها و�ضع ر�سوم مقطوعة بن�سبة  % 2على كل امل�ستوردات
�إ�ضافة �إىل ر�سوم نوعية تراوحت بني  5و % 20على � 20سلعة م�ستوردة.
يف الواقع �إن خطوة احلكومة هذه �أبعد من جمرد فاعلية هذه املقررات� ،إذ �إنها ت�ؤ�رش �إىل تغيري وا�ضح يف التعاطي مع
القطاع ال�صناعي� ،إ�ضافة �إىل �أنها حتمل دالالت وا�ضحة على �أن «اقت�صاد الإنتاج لن يكون حلم ًا م�ستحي ًال على لبنان ،بل
قد ي�صبح حقيقة وواقع ًا ملمو�س ًا يف امل�ستقبل القريب ،على الرغم من بع�ض االعرتا�ضات التي رافقت هذه املقررات التي
اعتربت �أن زيادة � % 2ست�ؤدي �إىل ارتفاع الأ�سعار بالن�سبة �إىل امل�ستهلكني و�ستخلق ت�ضخم ًا .
دون �شك ،هذه القرارات اجلريئة ،اتت نتيجة ملجموعة حتوالت ايجابية وعلى ر�أ�سها قناعة را�سخة لدى الر�ؤ�ساء الثالثة
ب�رضورة دعم القطاعات الإنتاجية ،االمر الذي ادى اىل حت ّول جذري يف التعاطي مع القطاعات الإنتاجية وال �سيما ال�صناعة.
كما �ساهم و�صول كتلة نيابية �صناعية اىل قبة الربملان العام املا�ضي عام ًال �أ�سا�سي ًا يف حتويل هموم القطاع اىل ق�ضية
اقت�صادية وطنية ا�سا�سية ،ترجمتها احلكومة م�ؤخراً بقراراتها .فلدى النواب ال�صناعيني اميان قوي ب�رضورة رفع الظلم الذي
يطال القطاع ال�صناعي بعد ان اثبت جناحه حول العامل يف حني ال يزال ينازع يف موطنه.
فعلي ًا� ،إن كل الهرطقات عن عدم جدوى وجود �صناعات يف لبنان وا�ستحالة حت ّول لبنان �إىل بلد �صناعي ال بد من �أن ت�سقط.
فوفق ًا لوزير االقت�صاد من�صور بطي�ش «هناك انحياز تام وحازم �إىل كل الإنتاج املحلي ،ويف مقدمه ،ال�صناعة الوطنية،
وهو خيار �سيا�سي واقت�صادي ،والأهم �أنه خيار وطني .فال قيامة القت�صاد بلد ،وال ا�ستقرار اجتماعي ًا �إال من خالل النهو�ض
بقطاعات الإنتاج وتعزيز قدراتها يف كل املجاالت� :صناعة ،زراعة� ،سياحة ،خدمات ،و�أعمال حرفية واقت�صاد معرفة.
كل امل�ؤ�رشات ت�شري اىل ان ال�صناعة خرجت من نفق االهمال املظلم ،لكن تبقى االهم قناعة ال�شعب اللبناين وتبني مفهوم
«املقاومة الإقت�صادية» الذي ار�ساه رئي�س اجلمهورية حني دعا اىل ا�ستهالك املنتجات الوطنية .فقرارات احلكومة ممتازة،
ال بل حلم طال انتظاره ،وقد حتقّق .ويبقى على املواطنمني اللبنانيني م�س�ؤولية كبرية عرب ا�ستهالك املنتجات اللبنانية.
ف�إحتاد جهود احلكومة واملواطنني مع ًا ،قادر على حتويل االقت�صاد الريعي اىل اقت�صاد منتج يحمل اخلال�ص للبنان.
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قرارات الحكومة الداعمة للصناعة

و�ضع ر�سوم مقطوعة
أقر جمل�س الوزراء
َ
� ّ
بن�سبة  2يف املئة على كل امل�ستوردات
با�ستثناء الأدوي��ة وال�سيارات ال�صديقة
للبيئة وك��ل الآالت وامل����واد ال ّأول��ي��ة
امل�ستخدمة يف ال�صناعة.
َ
إقرار فر�ض ر�سوم نوعية تراوح
�
كما ّ
مت ُ
ب�ين  5و 20يف امل��ئ��ة على � 20سلعة
م�ستوردة يوجد لها مثيل يف ال�صناعات
اللبنانية ،وذلك من �أجل حماية املنتجات
املحلية.
ا�ستريادها من
يتم
ا
�سلع
القرار
ي�شمل
ً
ُ
ّ
الدول التي ال يرتبط معها لبنان باتفاقات
جتارية وهي :الب�سكويت والويفر ،الن�سيج
وامللبو�سات ،ورق التخديد وورق الت�ست
اليرن ،مواد التنظيف ،الربغل ،الطحني،
�أن��اب��ي��ب احل��دي��د ،الأمل��ن��ي��وم ،ال�ب�رادات
واملجمدات والأفران والغ�ساالت ،الأحذية
ّ
وامل�صنوعات اجللدية وم�ستلزماتها.
ا�ستريادها من
يتم
ُ
كما ي�شمل القرار �سلع ًا ّ
كل الدول وهي:
الرخام والغرانيت ،كرتون البي�ض ،الأدوات
ال�صحية ،املفرو�شات ،الكورن فليك�س،
املعطرة ،امل���أك��والت املعلبة،
املحارم
ّ
ال��ورق ال�صحي و�صناديق ال�شاحنات.
م��ع الإ���ش��ارة �إىل � ّأن ال���دول التي و ّق��ع
لبنان اتفاقيات جتارية معها لن تخ�ضع
ال�سلع امل�ستوردة منها �إىل الر�سم النوعي
املفرو�ض على املجموعة الأوىل من
ال�سلع امل�شار �إليها �أعاله.

الجميل

وك��ان ق��د عقد م���ؤمت��ر �صحايف ،عقب
خ��ط��وات احل��ك��وم��ة ه���ذه ،يف جمعية
ال�صناعيني �شارك فيه وزيرا ال�صناعة
وائ��ل �أب��و فاعور واالقت�صاد والتجارة
م��ن�����ص��ور ب��ط��ي�����ش ورئ��ي�����س جمعية
ال�صناعيني ف��ادي اجلميل ،يف ح�ضور
النواب :نعمة افرام ،مي�شال �ضاهر ،نزيه
جن��م و�شوقي الدكا�ش ون��ق��وال نحا�س
وحممد �سليمان وممثل عن النائب ف�ؤاد
خم��زوم��ي و�أع�����ض��اء جمل�س الإدرة يف
اجلمعية ور�ؤ���س��اء جتمعات ونقابات
�صناعية.
و�أكد اجلميل �أن «هذا التغيري بد�أ القطاع
يلم�سه منذ م��دة ،وق��د مت التعبري عنه
بو�ضوح من قبل فخامة الرئي�س مي�شال

شدّد رئيس جمعية
الصناعيين فادي الجميل على
أن اآلثار التضخمية لرسم
الـ 2في المئة على االستيراد
ستكون شبه معدومة ،وأن
التخويف من حصول زيادة
في األسعار على المستهلك
ليس في محله على اإلطالق
أمل وزير الصناعة وائل
أبوفاعور أن تشكل القرارات
التي اتخذتها الحكومة
قطيعة مع النظرة االقتصادية
القديمة ،وأن يؤسس قرار
فرض الرسوم النوعية على
المستوردات لمرحلة جديدة
لكل القطاعات اإلنتاجية
اعتبر وزير االقتصاد
هاج ُ
س
منصور بطيش أن ِ
طاعات
الحكومة هو َتحفي ُز ِق
ِ
َّـــة
ناعي ِ
والص ِ
اإلنتاج المَ ح ِلي َِّةِ ،
ِ
َ
كل خاص ،و َت ُ
حريك
ِمنها ِبش ٍ
العَ جَ َل ِة اإلقتصاديَّـة ،وزيادَ ُة
يخ ُ
الصـــــادرات بما َ
لق
حَ جم
ِ
َص عَ مَ ٍل مُ ستدامَ ــة
ُفر َ
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عون ،ودولة الرئي�س نبيه بري ،ودولة
الرئي�س �سعد الدين احلريري ،ومن خمتلف
الكتل النيابية ،وتوج هذا الأمر بالر�ؤيا
التي و�ضعتها �رشكة «ماكنزي» والتي
�أكدت وجوب �إعطاء الأولوية للقطاعات
الإنتاجية وخ�صو�ص ًا القطاع ال�صناعي
للنهو�ض باالقت�صاد الوطني».
و�شدد اجلميل على �أن الآثار الت�ضخمية
ّ
لر�سم الـ 2يف املئة على اال�سترياد �ستكون
�شبه معدومة ،و�أن التخويف من ح�صول
زيادة يف الأ�سعار على امل�ستهلك لي�س يف
حمله على الإطالق ،ويف الوقت ذاته �إن
تخ�صي�ص الدولة  35يف املئة من الأموال
التي يجبيها هذا الر�سم لتحفيز ال�صناعة
ودع��م قطاع الإ�سكان والتي �سنح�صل
عليها ابتداء من العام � ،2020سيكون له
مردود كبري على امل�ستويني االقت�صادي
واالجتماعي ،وكذلك �ستكون �آثار الـ65
يف املئة التي �ستذهب للخزينة جلية
للحفاظ على ا�ستدامة املالية العامة.
واعترب اجلميل �أن �إنقاذ االقت�صاد الوطني
وو�ضعه على طريق التعايف والنهو�ض
مهمة كبرية لكنها لي�ست م�ستحيلة،
خ�صو�ص ًا �أننا منتلك الكثري من املقومات
وال��ق��درات التي �ست�ساعد يف ول��وج هذا
امل�سار �إذا �أح�س ّنا ا�ستخدامها ،خ�صو�ص ًا
حتفيز واحت�ضان ال�صناعة الوطنية.
و�أعرب عن ثقته يف �أن تكون ال�صناعة
م��ن الأول���وي���ات يف امل��رح��ل��ة املقبلة،
خ�صو�ص ًا جلهة اال�ستجابة ملتطلبات
تقويتها وحتفيزها وزيادة �صادراتها.

أبوفاعور

من جهته ،و�صف �أبوفاعور القرارات
باال�سرتاتيجية والتي متثل ر�ؤيا جديدة
لالقت�صاد ،و�أم���ل �أن ت�شكل قطيعة
مع النظرة االقت�صادية القدمية ،و�أن
ي�ؤ�س�س ق��رار فر�ض الر�سوم النوعية
على امل�ستوردات ملرحلة جديدة لكل
القطاعات الإنتاجية .وق��ال« :نحن يف
هذا القرار �إمنا ننحاز �إىل جانب ال�صناعة
كقطاع �أ�سا�سي ي�ؤمن النهو�ض والنمو
وف��ر���ص العمل .ف��الأزم��ة التي تواجه
ال�صناعة وال �سيما على �صعيد �إغالق
بع�ض امل�صانع �إمن��ا لها انعكا�سات
�سلبية وكارثية على االقت�صاد واملجتمع
وعلى �سوق العمل� .إنحيازنا �إذاً �إىل فكرة
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تحقيق

حمل وصول كتلة نيابية صناعية إلى البرلمان إيجابيات كبيرة للقطاع الصناعي

الإنتاج وردم الهوة يف امليزان التجاري
وت���أم�ين ف��ر���ص التنمية االجتماعية
وك��ل ذل��ك عرب ال�صناعة .ن�شهد اليوم
ب���روز عمالقة �صناعيني يف ال���دول
امل��ج��اورة لأن��ه��ا ت���ؤم��ن ح��واف��ز جذابة
جداً لال�ستثمار ال�صناعي ،ولهذا ال�سبب
يذهب ال�صناعيون اللبنانيون �إىل هذه
ال��دول لال�ستفادة من هذه الفر�ص يف
ظل غياب احلوافز يف لبنان فهذه البلدان
ترفع القطاع ال�صناعي �إىل املوقع الذي
ي�ستحقه ،وهذا ما عملنا من �أجله يف هذه
املرحلة».
و�أ����ض���اف »:حكي �أن ه��ذه الإج����راءات
�ست�ؤدي �إىل الت�ضخم و�إىل ارتفاع الأ�سعار
نرد على ذلك بالقول �إن
و�إىل االحتكارّ .
هذا الأم��ر لن يح�صل وهو غري �صحيح.
فقرار فر�ض ر�سوم نوعية على ع�رشين
قطاع ًا و�سلعة م�ستوردة ينتج مثيل
لها يف لبنان �إمنا جاء نتيجة �شكاوى
تقدم بها املعنيون �إىل وزارة االقت�صاد
ّ
تعر�ض منتجاتهم
فيها
نوا
وبي
والتجارة
ّ
ّ
للإغراق واملناف�سة غري ال�رشعية.

بطيش

ب����دوره :ك�شف بطي�ش �أن «احل��ك��وم��ة
حاولت و�ضع ُخ ٍ
ري�ض ٍة ُت�سهِ ُم يف
طوط َع َ
تحَ ْ في ِز ِ
عرب �إجرائني وقائيني
ال�ص َ
ناعة َ
safeguard
measures
اعتمادهما
كن
ُ
يمُ
يف ح��االت مماثلة للبنان حيث ميزان
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املدفوعات يف عجز م�ستدام منذ العام
:2011
�سبــــة  2باملئة على ُّكلِ
الأول َف ُ
ر�ض ِن َ
أدوية وا َل�سيـــــارات
ل
ا
دا
ع
ما
دات
�ستور
ا ُ
َ
َ
مل َ
أولية التي
ال�صديقة للبيئة ،وامل��واد ال ّ
تدخل يف ال�صناعة والزراعة.
ر�ض َر�سم َنوعي َعلى
والإج��راء الثاين َف ُ
تعر�ض ِللمنا َف َ�سة َغري
ِع
َ
�رشيــن ُمن َت ٍج َت ّ
فاال�ستيـــراد
�رشوعـــة والإغ����راق.
ا َ
ُ
مل َ
��و���ض ع��امل ّ��ي�� ًاَ ،منعـــ ًا
ف
��ر
م
���ي
ق
���را
غ
الإ
ٌ
ُ َ
ملع ِن َّيــــــــــة.
الدو َلة ا َ
ِلـ َزعـــ َز َعـــة اق ِتـ�صــاد َ
و���ش ّ��دد على �أن «هاجِ ُ�سنــا هو تحَ في ُز
وال�ص ِ
ِ
ِ
ناع َّيـــ ِة
ملح ِل َّي ِة،
ِق
إنتاج ا َ
طاعات ال ِ
ِ
الع َج َل ِة
��ك
ي
وتحَ��ر
خا�ص،
ِ�ش
ب
نها
م
كلٍ
ُ
َ
َ
وزياد ُة َحجم ال�صـــــا ِدرات
إقت�صاديـة،
ال
َ
َّ
ديهي
وب
ــة.
�ستدام
م
م
ع
�ص
ر
ف
لق
يخ
مبا
لٍ
َ ُ َُ َ َ َ ُ
َ
َ ٌ
ال َقول� ،إن ِ
ِ
�شــرات
ناعــ َة محُ َ ِّ��ر ٌك ِل َع
ال�ص َ
ُ
ِ
���رة
حل
ا
���ن
���ه
مل
وا
خ�����رى
ل
ال�� ِق��ط��اع��ات ا
أ
ُ
َ
َّ
جارة ِ
ِجية (ا�ستيـراداً
الداخ َّلية واخلار َّ
وال ِت َ
و َت�صديراً).
معظــ ِم ِ
ناعييـــن
وقال� :أَعر ُِف َعزمي َة َ
ال�ص ّ
اللبنانييـن و َت�ضحيا ِتهــم �أح��ي��ان�� ًا
ّ
وال�صمــــود يف �أَ ِ
حلك
ر
ثمــــــا
لال�س ِت
ِ
ُ
ال��ظ��روفِ .
وح��ر���ص�� ًا ِم�� ّن��ي على ه����ؤال ِء
ُ
متنى �أال َيبقى َبني ُ�صفو ِف ُكـــم
ال�صناعيني� ،أ َّ
َمن َيل َت ِح ُف َغطاء ِ
ال�صناعة في� ُأخ َذ ِمنها
رو�ض
�ضيف �إليها .و َل��ن��ا يف ال ُق ِ
وال ُي ُ
ِ
ثال
وم
ها
ع�ض
ب
�صري
وم
ا َ
�سارها ِم ٌ
دعومة َ ُ َ
مل َ
َ ُ
خفيـ�ض َعديد
َغ ُري ُم َّ�ش ِج ٍع .كما لنا يف َت
ِ
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ثال � َآخـر.
العما َلة
اللبنانية ِم ٌ
َ
َّ

النواب الصناعيون

ثم حتدث النائب نعمت افرام م�ؤكداً �أننا
عملنا على هذه القرارات منذ العام 2000
وتو�صلنا �إليها اليوم .و�سي�أخذ االقت�صاد
حجمه ومكانته الطبيعية .وق��ال� »:إن
هذه القرارات �أتت نتيجة رقمني الأول
ارتفاع حجم اال�سترياد �إىل ع�رشين مليار
دوالر �سنوي ًا بعدما ك��ان ثالثة ع�رش
مليار دوالر يف العام  ،2010والثاين
ب�سبب ارتفاع العجز يف امل��وازن��ة �إىل
�سبعة مليارات دوالر.

النائب نجم

وحتدث النائب نزيه جنم عن �أن  19نائب ًا
�صناعي ًا �سيتابعون هذا املو�ضوع يف
املجل�س النيابي على اعتبار �أن ال�صناعة
�ست�ؤمن دورة اقت�صادية متكاملة ونحن
قبل �أن نكون نواب ًا ،كنا ننا�ضل لتحقيق
هذه املطالب.
كما حتدث النائب مي�شال ال�ضاهر عن
الفر�ص التي �ست�ؤمنها ال�صناعة يف
جماالت العمل خ�صو�ص ًا بعد قرار وقف
التوظيف يف الدولة.
و�أكد النائب �شوقي الدكا�ش �أهمية هذه
القرارات ،داعي ًا التجار �إىل التكاتف مع
ال�صناعيني ي��داً واح��دة تنتج وتتعاون
مل�صلحة االقت�صاد واملواطنني.

Kitchen

An Effective, Non-selective, Germicide & Cleaner

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

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

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

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

IS EFFICIENT FOR
MICRO ORGANISM

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

*Pseudomonas
Aeruginosa
*Escherichia Coli

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

*Staphylococcus Aureus
*Streptococcus Faecalis

Dilution: Fruit and vegetable

*Mycobacterium
Smegmatis

Sanitation: 30 ml for 1 l of
water

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

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

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

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

Chemically Associated to Life chemical Ltd. CANADA

Ltd.

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

ن�شاطات �صناعية
تطورات ايجابية كثيرة ّ
توطد العمل الصناعي وتضاعف فعاليته

ابو فاعور :يهمنا ايجاد المزيد من االسواق والترويج

أبو فاعور والسفير اإليطالي وباسيني في اجتماع اللجنة التقريرية

عا�ش القطاع ال�صناعي يف الآون��ة
االخرية حركة كثيفة حملت جمموعة
من التطورات االيجابية ،ف�إ�ضافة اىل
ال��ق��رارات ال��وزاري��ة اخلا�صة بتحفيز
ال�صناعة وال��ت��ي دون �شك �ست�صب
يف م�صلحة االقت�صاد الوطني� ،شهد
القطاع ال�صناعي توقيع العديد من
االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي
�ست�ضاعف ن�شاطه وت��ع��زز معايري
وتوطد اوا��صر
اجل��ودة يف منتجاته
ّ
التعاون بينه وبني القطاعات الأخرى.

تمويل المشاريع الصناعية
ميسرة
بقروض ّ

عقد وزير ال�صناعة وائل �أبو فاعور
�ضم مم ّثلني عن م�ؤ�س�سة
اجتماع ًا
ّ
التمويل الدولية ( )IFCوعن جمموعة
من امل�صارف اللبنانية اخلا�صة هي
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البنك اللبناين – الفرن�سي وفرن�سبنك
وبنك ميد وبنك عودة .و�أطلعهم على
�أن �شكاوى ال�صناعيني الذي يلتقيهم
تركز على �أن عدم ت�أمني
با�ستمرار ّ
التمويل وعدم احل�صول على القرو�ض
املي�سرّ ة وبفوائد متد ّنية ي�ش ّكالن �أحد
�أبرز امل�شكالت التي تعرت�ض اال�ستثمار
حتد من
يف القطاع ال�صناعي ،والتي ّ
تطوير الن�شاط ال�صناعي وحتديثه
وتو�سعته وجتهيزه بالآالت اجلديدة،
مم��ا يق ّلل من حجم خطوط االنتاج
ّ
ومن قدراتهم التناف�سية يف �أ�سواق
متط ّلبة.
وك�شف �أن ه��ذه القرو�ض بالفوائد
العالية وبال�رشوط القا�سية تعرت�ض
الطريق �أم���ام تكبري حجم القطاع
ال�صناعي.
و�أك��د لهم ��ضرورة م�شاركة القطاع
18

امل�رصيف يف حتريك االقت�صاد وعجلة
االنتاج .و�رشح �أن مالءة امل�صارف
ع��ام��ل ث��ق��ة واي���ج���اب���ي ب��ال��ق��ط��اع
امل�رصيف الذي يرتكز عليه االقت�صاد
ككل .ويتيح
اللبناين والقطاع اخلا�ص ّ
هذا الو�ضع للم�صارف اقرا�ض الأموال
والر�ساميل ال�ستخدامها وتوظيفها
يف م�شاريع ا�ستثمارية وانتاجية
و�صناعية ج��دي��دة ب��ف��وائ��د متد ّنية
النمو
حت��رك عجلة
و��ش�روط م��رن��ة،
ّ
ّ
وتخلق بيئة حا�ضنة للأعمال وت� ّؤمن
فر�ص العمل الأم��ر الذي يو ّفر حركة
اقت�صادية متكاملة فيرتاجع الركود
واجلمود.
ت�سهيلية ت� ّؤمن
آليات
�
يف
البحث
ومت
ّ
ّ
ه��ذه الفر�صة اجل��اذب��ة لل�صناعيني
ل�لا���س��ت��ث��م��ار ،ع��ن ط��ري��ق م�ساهمة
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية يف دعم هذ

القرو�ض .و�أب��دى مم ّثلوا امل�صارف
اللبنانية جت��اوب�� ًا م��ع ه��ذا ال��ط��رح.
جمعية
و�سي�صار �إىل ال��ط��ل��ب م��ن
ّ
ال�صناعيني اللبنانيني اع��داد الئحة
بال�صناعيني الراغبني باحل�صول على
قرو�ض �صناعية وار�سالها �إىل هذه
امل�صارف لتقييم الطلبات ودرا�سة
امكانات التمويل املي�سرّ .

اقامة المناطق الصناعية الحديثة

ك��م��ا اف��ت��ت��ح �أب����و ف��اع��ور وال�سفري
االيطايل يف لبنان ما�سيمو ماروتي
ومم ّثل منظمة الأمم املتحدة للتنمية
ال�����ص��ن��اع��ي��ة (ي���ون���ي���دو) يف لبنان
كري�ستيانو با�سيني اجتماع اللجنة
التقريرية لعر�ض وتقييم امل�شاريع
امل�����ش�ترك��ة ب�ين ال������وزارة ومنظمة
«يونيدو» املنفذة مل�صلحة القطاع
ال�صناعي وامل��م ّ��ول��ة م��ن احلكومة
االيطالية.
وب��ح��ث املجتمعون يف مو�ضوعني
رئي�سيني:
تطور املرحلة الثانية من م�رشوع دعم
ّ
اقامة املناطق ال�صناعية امل�ستدامة
يف لبنان.
اي���ج���اد ف���ر����ص ال��ع��م��ل يف ق��ط��اع
ال�صناعات الغذائية ع�بر م�شاريع
تبادل اخل�برات ونقل التكنولوجيا
والرتديب.
و�أمل ابوفاعور بتبني تدابري جديدة
لتطوير وحتديث القطاعات االنتاجية.
وتطرق �إىل مو�ضوع اقامة املناطق
ّ
ال�صناعية احلديثة ،م�شرياً �إىل �أن هذا
امل�رشوع مهم ج��داً للبنان ،وي�ش ّكل
�أولوية يف برنامج عمل الوزارة.
وقال�«:سبق لنا يف جمل�س ال��وزراء
�أن �أق��ري��ن��ا اق��ام��ة خم�س مناطق
�صناعية و�أ�ضفنا اق���رار منطقتني
���ص��ن��اع��ي��ت�ين وحت���ت���اج اىل مت��وي��ل
الن�شاء البنى التحتية .ولكننا نعمل
املقرة
حالي ًا على املناطق اخلم�س
ّ
يف املرحلة االوىل .و�أعتقد انه علينا
موا�صلة العمل مع يونيدو و�رشكائنا
اال�سرتاتيجيني لتحقيق هذا امل�رشوع
احليوي والتنموي .و�أ�ؤكد يف املنا�سبة
�أننا ملتزمون باملناطق اخلم�س التي
مت التوافق عليها يف املرحلة االوىل

خالل توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعات

تجمّع صناعيي المتن الشمالي يوسع انتشاره
ويجدد لمولر لرئاسة جديدة

جتمع �صناعيي املنت ال�شمايل جمعية عمومية لإنتخاب جمل�س �إدارة جديد
عقد ّ
أقر تعديل نظامه الأ�سا�سي والداخلي ليزيد عدد �أع�ضاء
�
أن
�
بعد
�سنوات
أربع
ملدة �
ّ
جمل�س �إدارته من �سبعة �أع�ضاء اىل �إثني ع�رشع�ضواً  ،وذلك يف ح�ضور رئي�س
اجلميـل وعدد من �أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية.
جميعة ال�صناعيني الدكتور فادي
ّ
ي�أتي هذا التعديل بناء لطلب العديد من ال�صناعيني الذين �أب��دوا رغبة ب�أن
التجمع لت�شمل خدماته ال�صناعية والإمنائية مناطق �صناعية
يتو�سع انت�شار
ّ
التجمع اجلغرايف ال�سابق .وا�ستكما ًال لهذا التعديل مت دعوة
متنية خارج نطاق
ّ
�صناعيني من تلك املناطق للم�شاركة يف ع�ضوية جمل�س الإدارة اجلديد.
بنتيجة الإنتخابات التي جرت يف �أجواء من التفاهم والت�ضامن ال�صناعي يف
قاعة اجتماعات بلدية اجلديدة – البو�رشية  -ال�سد ويف ح�ضور رئي�س البلدية
�أنطوان جبارة ورعايته ،فازت الئحة الرئي�س مولر بالتزكية ،و�أتت النتيجة على
ال�شكل التايل� :شـارل مولر رئي�س� ،أنطوان بارود نائب الرئي�س ،طالب �سعد �أمني
اجلميل ،برنار
ال�رس� ،إبراهيم �صادر �أمني املال ،وال�سادة� :سامي ع�ساف ،نبيل
ّ
تنوري ،رنا عبد النور مطر� ،أديب الها�شم ،مروان �س ّنو ،تيريي �أبي نادر و�سريج
دكرمندجيان �أع�ضاء ،كما عني كل من ال�سادة داين عبود ،هاين �أبو جودة وطوين
حداد كم�ست�شارين.
والثانية .ويف ح��ال هناك ا�ستعداد
نرحب
لتمويل مناطق ا�ضافية فنحن ّ
بهذا االمر».

مذكرة تفاهم مع الجامعات

ووق��ع اب��و فاعور مع ثماين ر�ؤ�ساء
وممثلي ر�ؤ���س��اء جامعات لبنانية
على مذكرة تفاهم تهدف اىل «ا�رشاك
ال��ط�لاب اجلامعيني بعد تدريبهم،
بالك�شف ال���دوري على امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية لناحية تطبيق املعايري
19

اال�سا�سية املتعلقة ب�سالمة الغذاء
وذلك من خالل جمع بيانات ت�شمل كل
مراحل االنتاج بدءاً من ا�ستالم املواد
االولية وحتى تقدمي املنتج النهائي
للت�أكد من ا�ستيفاء املتطلبات اخلا�صة
ب�سالمة انتاج امل��واد الغذائية قبل
ظرحها يف ال�سوق ويح�صل ا�صحاب
امل�ؤ�س�سات على «ختم اجلودة» الذي
�ستمنحه لهم ال����وزارة وه��و يعطي
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية امل��زي��د من
امل�صداقية وي�ساعدها على الت�سويق
العدد  174حزيران 2019
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ن�شاطات �صناعية
والرتويج ملنتجاتها».
وح�رض حفل التوقيع وزي��ر الرتبية
والتعليم العايل اكرم �شهيب ،املدير
العام لوزارة ال�صناعة داين جدعون،
ممثلون عن جمعية ال�صناعيني ونقابة
ا�صحاب ال�صناعات الغذائية ،ر�ؤ�ساء
وممثلو ر�ؤ���س��اء اجلامعات املعنية
باالتفاقية وهي اجلامعة اللبنانية،
اجلامعة االمريكية يف بريوت ،اجلامعة
اللبنانية – االمريكية ،جامعة القدي�س
يو�سف ،جامعة الروح القد�س ،جامعة
�سيدة اللويزة ،جامعة البلمند وجامعة
بريوت العربية.
وا�شار ابوفاعور اىل ان «حجم �صادرات
ال�صناعات الغذائية يبلغ نحو ثالثني
وتقدم
باملائة وه��ي تنمو وتتطور
ّ
خدمة كبرية لل�صناعة وخدمة �أكرب
يتم الربط بني
للزراعة .يف ال�سابق ،مل ّ
عالقة ال�صناعة والتنمية االقت�صادية
واالجتماعية وت�أمني فر�ص العمل .ما
يهمنا هو ايجاد املزيد من اال�سواق
وال�ت�روي���ج .وال�����ص��ن��اع��ات الغذائية
حتظى باهتمام الفت يف العديد من
ال��دول .امل�رشوع اال�سا�سي هو ايجاد
�آلية العطاء امل�ؤ�س�سات التي ت�ستويف
ال�رشوط «ختم اجل��ودة» لل�صناعات
الغذائية وي�ساهم اخلتم يف اعطاء
املزيد من امل�صداقية لهذه ال�صناعة.

اتفاقية تعاون
لبنانية  -بيالروسية

كما و ّق��ع رئي�س جمعية ال�صناعيني
اجلميل ورئي�س
اللبنانيني ف���ادي
ّ
جم��ل�����س الأع�����م�����ال ال���ل���ب���ن���اين –
البيلالرو�سي مي�شال عبود ّاتفاقية
تعاون بني اجلمعية واملجل�س برعاية
وزير ال�صناعة وائل �أبو فاعور و�سفري
بيلالرو�سيا يف لبنان يوري �سلوكا،
يف ح�ضور �أع�ضاء يف جمل�س ادارة
اجلمعية واملجل�س.
وا���ش��ار اب��و ف��اع��ور اىل ان «رج��ال
الأعمال اللبنانيون �سيبادرون �إىل
التعرف �أكرث على ال�سوق البيلالرو�سي
ّ
من خالل تنظيم معار�ض وور�ش عمل
وزيارات ال�ستك�شاف احلاجات ومدى
قدرة ال�صناعة الوطنية على تلبيتها،
�سيتخذون من بيلالرو�سيا قاعدة
كما ّ
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ابو فاعور يستقبل اصحاب مصانع األحذية
مت
قام وفد من ا�صحاب م�صانع االحذية بزيارة لوزير ال�صناعة وائل ابوفاعور ،و ّ
البحث يف �آليات زيادة االنتاج لت�أمني حاجة ال�سوق املحلية كما الت�صدير �إىل
اخلارج .و�رشح �أبو فاعور �أن م�س�ألة التهريب تعالج على امل�ستوى ال�سيا�سي – الأمني
 ،وهناك قرار على �أعلى امل�ستويات بوقفه.
كما وعد ابوفاعور برفع م�شاكل ال�صناعيني اىل جمل�س ال��وزراء ،وطلب من الوفد
اجراء لقاء ثاين حيث ي�صار اىل اعداد درا�سة مف�صلة وجدولة للم�شاكل.
ودعا رئي�س االحتاد العربي لل�صناعات اجللدية يف لبنان حممد عالمة ال�صناعيني
اىل حتديد امل�شاكل القائمة لإدراجها �ضمن الدرا�سة ،اذ ان التعاون مطلوب من
اجلميع ملا فيه خري القطاع ال�صناعي.
لأعمالهم نحو دول �رشق �آ�سيا الأخرى.
ن�شجع رج��ال االعمال
ويف املقابل،
ّ
يف بيلالرو�سيا على القدوم �إىل لبنان
واال�ستثمار فيه ،واع��ت��ب��اره قاعدة
�أع��م��ال لهم ينطلقون منها باتجّ اه
دول ال�رشق االو�سط واملنطقة العربية
ي�صب يف
و�شمال افريقيا .وهذا الأمر
ّ
م�صلحة الطرفني».
اجلميل وعبود عن
��ل من
وحت��دث ك ّ
ّ
ّ
�أهمية االتفاقية ،م�شريين �إىل وجود
ت�صميم �أكيد على تعزيز العالقات
والتبادل.
ون�صت االت��ف��اق��ي��ة على ان «يعمل
الطرفان على ت�شجيع التعاون بني
ال�صناعيني العاملني يف البلدين
يف املجال ال�صناعي ،وتكون جهود
ك��ل منهما �ضمن ح���دود طاقاته
و�صالحياته وبجميع الو�سائل املمكنة
وبخا�صة من خالل:
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توثيق ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري بني
�صناعيي البلدين يف جمال ال�صناعة.
تنظيم امل��ع��ار���ض وامل���ؤمت��رات
وامل���ح���ا��ض�رات و�إق���ام���ة ال��ن��دوات
والأن�شطة املرتبطة مبجال ال�صناعة
يف كال البلدين.
تبادل الطرفني املعلومات حول
امل��واد ال�صناعية التي ميكن �أن يتم
�إ�ستريادها من وتوريدها اىل البلدين
وحت��دي��د ال��ق��ط��اع��ات ذات املنفعة
املتبادلة التي ميكن �إ�سغاللها مل�صلحة
ال�صناعيني يف كل من البلدين مع
م��راع��اة امل��ع��اه��دات والإت��ف��اق��ي��ات
الدولية� ،إعتماد ببالرو�س كبوابة لـ
�أورا���س��ي��ا ت�ؤ�س�س خلية ل��دى كل من
الطرفني لتن�سيق الن�شاطات يف ما
بينهما و�إبقاء قنوات التوا�صل قائمة
لتفعيل العمل امل�شرتك املرجو من هذا
الإتفاق.

من �شهر �إلى �شهر
م .عزت جالد وأوالده تحتفل و  Caterpillarالعالمية بـ 90عام ًا من الشراكة

طارق جالد« :الثقة» اساس نجاحنا

خالل قطع قالب الحلوى

كلمات

جولي دعبول

عمر جالد

نايجل لويس

طارق جالد

احتفلت «�رشكة م .عزت جالد و�أوالده» بالذكرى الـ 90ل�رشاكتها
مع �رشكة  Caterpillarالعاملية ،يف حفل حا�شد ح�رضه نواب املنطقة
وفاعليات و�شخ�صيات اجتماعية واعالمية ،ا�ضافة اىل جمموعة
وا�سعة من زبائن ال�رشكة يف لبنان واخلارج ،ووفد كبري من �رشكة
 Caterpillarعلى ر�أ�سه ال�سيد نايجل لوي�س نائب رئي�س Caterpillar
وال�سيد كري�ستوف بيليه مدير منطقة ال�رشق االو�سط وافريقيا.
وتخلل احلفل ،ال��ذي قدمته الآن�سة جويل
دع���ب���ول ،ت��ق��اري��ر ا����ض���اءت اىل م��راح��ل
ت��ط��ور «��شرك��ة م .ع��زت ج�لاد و�أوالده»،
واب���رز املحطات امل�ضيئة يف �رشاكتها
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مع  ،Caterpillarا�ضافة اىل �إط�لاق �آلية
جديدة حازت على اعجاب املوجودين نظراً
مل�ستوى احلداثة فيها وال��ذي ي�ساهم يف
خف�ض تكاليف الإنتاج وزيادة فعاليته.
22

وتخلل احلفل جمموعة من الكلمات لل�سيد
عمر جالد الذي واكب  3االجيال يف ال�رشكة
لأكرث من خم�سني عام ًا حتى اليوم ،والداعم
الأول ل�رشكة ج�لاد يف ا�صعب الظروف.
وقدم ال�سيد عمر جالد ملحة عن تاريخ العمل
بني �رشكة جالد و .Caterpillar
كما حتدث رئي�س جمل�س ادارة «�رشكة م.
ع��زت ج�لاد و�أوالده» ال�سيد ط��ارق جالد،
و�شدد على ان «هذه ال�رشاكة هي  90عام ًا
م��ن اجلهد وال��ع��ط��اء وامل��ث��اب��رة واالجن��از
واال�ستثمار املتوا�صل واالح�ترام والتقدير
والنجاح واال�ستمرارية وال�رشاكة احلقيقة».
واعترب ال�سيد نايجل لوي�س ،نائب رئي�س
�رشكة  ،Caterpillarان «�رشكة Caterpillar
فخورة ب�رشاكتها الناجحة مع �رشكة جالد
ملدة90عاماً،و�ستبقىهذهال�رشاكةم�ستمرة
لتقدمي الدعم ل�رشكة جالد لت�ستكمل امل�سرية
مبزيد من الت�ألق والإزدهار».

طارق جالد

وا�شار رئي�س جمل�س ادارة «�رشكة م .عزت
ج�لاد و�أوالده» ال�سيد ط���ارق ج�لاد يف

نايجل لويس وطارق جالد

حديث م��ع «ال�صناعة واالقت�صاد» على
هام�ش احلفل ،اىل ان «تواجده اليوم على
ر�أ���س �رشكة فاق عمرها الـ 90عام ،وبنت
على م��دى ع�رشات ال�سنوات �رشاكات مع
اعرق ال�رشكات العاملية يلقي على كاهله
م�س�ؤولية هائلة حملتها الأجيال ال�سابقة
و�ستحملها االجيال القادمة يف امل�ستقبل».
و�شدد على ان عالقة «�رشكة م .عزت جالد
و�أوالده» مع « Caterpillarا�ستمرت على
مدى  90عام ًا بف�ضل التم�سك مبعايري وقيم
جوهرية ت�شكل ا�س�س عملها ،ا�ضافة اىل ان
هذه العالقة الثنائية بنيت على الثقة ،وهذا
ما �أبقاها متما�سكة على رغم كل التحديات
التي واجهتها».
ويف رد على �س�ؤال حول الواقع االقت�صادي
املت�أزم وعمل �رشكة م .عزت جالد يف �ضوئه،
اكد جالد «ان لبنان مير ب�أيام �صعبة ،ويجب
على اجلميع ان يكونوا على قدر التحدي وان
ال يفقدوا االمل .فلبنان ميلك كل االمكانيات
لي�صل اىل مراحل متقدمة ،وهذا ما ن�ؤمن
به ،وبالتايل ال ننظر اىل �سنوات قليلة من
الرتاجع بل ن�ضع ن�صب اعيننا جناح ًا ال بد
ان نحققه على املدى الطويل».
ويف اط��ار تطرقه اىل احل�صة الكبرية
من ال�سوق التي ح��ازت عليها �رشكة م.
عزت جالد ،ا�شار اىل ان «ال�رشكة متلك
ر�صيد و�صيت ح�سن ومتار�س امل�صداقية
وال��ن��زاه��ة يف عملها ،ا���ض��اف��ة اىل ان
عالقتها مع � Caterpillarضمنت جناحها
اىل حد كبري اذ تدعم  Caterpillarاال�سعار
وت�سمح لها بتقدمي �آل��ي��ات نخب اول

اآللية الجديدة التي أطلقتها جالد

لزبائنها ب�أ�سعار جيدة».
و�شدد على ان «الواقع االقت�صادي ال�صعب
ال يثني امل�ستثمر اللبناين عن �ضخ اموال يف
عمله ،فاللبناين ذكي و�شجاع وقادر على
ا�ستك�شاف م�صاحله واال�ستثمار حتى يف
احلك الظروف».
ولفت اىل ان «�رشكة م .عزت جالد تعمل
مع قطاع امل��ق��اوالت وال�صناعة ا�ضافة
اىل اجلامعات وامل�ست�شفيات والفنادق،
وكذلك تتواجد اىل جانب لبنان يف االردن
وفل�سطني (ال�ضفة ال�رشقية وغزة)».

نعمة افرام

وا�شار النائب نعمة افرام على هام�ش احلفل
�أي�ضاً ،اىل اعتزازه بتواجد «�رشكة م .عزت
ج�لاد و�أوالده» يف ك����سروان منذ �سنني،
ومتنى ان «تنمو ال�رشكة وتكرب يف ك�رسوان،
فت�ضع ر�ؤو�س اموال وتخلق فر�ص عمل يف
ك�رسوان»
واكد ان «العمل من�صب يف جمل�س النواب
على ادخ��ال نف�س الإن��ت��اج اىل االقت�صاد
اللبناين بهدف حتفيزه اكرث واكرث».
وا���ش��ار اىل ان «INDEVCO GROUP
التي ي�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي فيها،
تتعامل مع «�رشكة م .عزت جالد و�أوالده»
منذ �سنني ،وتعترب ان هذه العالقة كانت
مم��ت��ازة على ال���دوام بكل م��ا للكلمة من
معنى».

مارون حلو

وا�شار نقيب املقاولني مارون حلو اىل ان
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معظم املقاولني يعملون مع «�رشكة م .عزت
جالد و�أوالده» وذلك ملا تتمتع بع من تاريخ
م�رشق ومهنية عالية والتزام ،ولهذا حر�صنا
على التواجد يف هذه املنا�سبة كنقابة».
و�شدد على ان «امل�صداقية وروح التعاون
االيجابية التي تتمتع بها «�رشكة م .عزت
جالد� ،ساهمت يف تفوقها ا�ضافة اىل جودة
الآليات التي تقدمها ،وخدمة ما بعد البيع».
واذ اك��د ان «��شرك��ة م .ع��زت ج�ل�اد من
اكرب واه��م امل�ؤ�س�سات التي نحر�ص على
ا�ستمراريتها» ،ق��ال« :ان��ه��ا �شجاعة من
ا�صحاب ال�رشكة ان ينظموا منا�سبة بهذا
احلجم يف ظل هذه الظروف ال�صعبة ،وهذا
ما يعد م�ؤ�رشاً وا�ضح ًا على اميانهم بوطنهم
وقدرته على النهو�ض».

عبد خضر

من جهته ،اكد مدير عام كون�رسوة �شتورة
املهند�س عبد خ�رض على «اهمية عمل �رشكة
م .ع��زت ج�لاد ك�رشكة رائ��دة �ساهمت يف
�رشاكتها مع  Caterpillarيف تقدم القطاع
ال�صناعي عرب ت�أمني طاقة بديلة عن كهرباء
الدولة ،عرب مولدات تعمل بفعالية عالية
وكلفة قليلة .ا�ضافة اىل ذلك ،جنبت القطاع
ال�صناعي ،وقطاع ال�صناعات الغذائية
حتديداً ،خ�سائر قد تنتج عن انقطاع مفاجئ
للكهرباء ،كما �ضمنت التزامه اعلى معايري
ال�سالمة الغذائية».
و�شدد على ان «اخلدمات التي تقدمها �رشكة
م .عزت جالد ممتازة ،وت�ضمن راحة الزبون
وترعى م�صاحله ،وهذا بحد ذاته اجناز».
العدد  174حزيران 2019
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من �شهر �إلى �شهر

اقتصاد لبنان يتج ّنب فخ الركود
في الفصل االول من عام 2019
ا�شار تقرير بنك عوده الف�صلي اىل ان «االقت�صاد اللبناين
�شهد االقت�صاد اللبناين مزيداً من ال�ضغوط يف الف�صل االول
من العام � 2019إمنا دون الوقوع يف فخ الركود اي انكما�ش
ٍ
�صاف بالقيم احلقيقية .ومن املتوقع ان يبلغ منو الناجت
املحلي الإجمايل احلقيقي يف لبنان  % 1.3للعام .2019
ولفت التقرير اىل انه «وفق �آخر التوقعات ال�صادرة عن
�صندوق النقد الدويل ،والتي على الرغم من بقائها ايجابية،
ت�شري اىل وهن يف اجمايل حركة اال�ستثمار ،اما اال�ستهالك
اخلا�ص فقد ا�ستمر يف النمو خالل الف�صل االول من العام
 .2019و�إن بوترية اخف ن�سبي ًا .هذا وان حالة الرتقب
والرتيث التي ت�شوب او�ساط م�ستثمري القطاع اخلا�ص فقد
ترجمت برتدد يف اال�ستثمار يف القطاعات االقت�صادية
املختلفة يف لبنان يف ظل االو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية
ال�شائكة ب�شكل عام.

مؤشرات القطاع الحقيقي

ووفق ًا للتقرير ،من ا�صل  11م�ؤ�رش للقطاع احلقيقي ،ارتفعت

3

م�ؤ�رشات بينما تراجعت ثمانية م�ؤ�رشات خالل الف�صل االول من
العام  2019باملقارنة مع الفرتة املماثلة من العام  .2018ومن
بني امل�ؤ�رشات التي �سجلت منواً ايجابي ًا يربز عدد ال�سياح الذي
�سجل منواً بن�سبة  % 3.7وال�صادرات ( )% +0.9وعدد امل�سافرين
عرب مطار بريوت (.)% +0.4

القطاع التجاري يتر ّنح..
اقفال محال واندثار  700فرصة عمل
مل توفر االزمة االقت�صادية
واملالية احلادة التي يعاين
منها لبنان اي من القطاعات
الإقت�صادية .وفيما ين�صب
الإهتمام على الو�ضع املايل
نتيجة امل�ؤ�رشات اخلطرية التي
تظهرها او�ضاع املالية العامة،
ا�ضحى من ال�رضوري الإلتفات
اىل القطاعات الإقت�صادية التي
ترت ّنح على وقع االزمة.
تتك�شف
إقت�صادية
ل
ا
القطاعات
معاناة
يف الواقع ،بد�أت نتائج
ّ
اىل العلن ،حيث ك�شفت م�ؤخراً جمعية جتار بريوت عن ارقام
مقلقة للغاية مبا خ�ص القطاع التجاري متثلت بالإعالن عن
اقفال  187حم ًال جتاري ًا يف العا�صمة بريوت ،فيما ا�شارت اىل
ان الواقع اكرث ق�ساوة خارج العا�صمة ،وخا�صة يف املناطق
الطرفية.
وفق ًا لع�ضو جمل�س ادارة جمعية جتار بريوت اخلبري االقت�صادي
د .با�سم بواب «حر�صت اجلمعية على اعالن ارقام �شفافة
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ومو�ضوعية تعك�س واقع القطاع
املرير بطريقة علمية واح�صائية
وذلك لإطالع املعنيني على واقع
القطاع التجاري بغية ايجاد
حلول مت ّكن القطاع من اخلروج
من الأزمة التي ي�شهدها».
و�شدد بواب على �رضورة ايجاد
حلول جذرية والتعاطي مع
ال�رصخة التي يطلقها القطاع
جدية ،اذ ان التغا�ضي عن در�س
تبعات القرارات االقت�صادية املتخذة مبا فيها اقرار �سل�سلة
الرتب والرواتب او�صل اىل املحظور.

خسارة فرص العمل

دون �شك ،تكمن اخلطورة الفعلية يف انعكا�س حاالت االقفال
هذه على احلياة املواطنني ،اذ ك�شف بواب ان املحال التي اقفلت
يف العا�صمة كانت تطرح ما يقارب الـ 700فر�صة عمل ،يف حني
من ال�صعب على ه�ؤالء ايجاد وظائف جديدة يف ظل االو�ضاع
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ومن بني امل�ؤ�رشات التي �سجلت ن�سب منو �سلبية نذكر
ت�سليمات الإ�سمنت ( )% -31.3وم�ساحة رخ�ص البناء
املمنوحة ( ،)% -27.6وعدد مبيعات ال�سيارات اجلديدة
( ،)% 22.5-وقيمة املبيعات العقارية ( ،)% -19.2وحجم
الب�ضائع يف املرف�أ ( ،)% -14.3وقيمة ال�شيكات املتقا�صة
( ،)% -11.9الواردات ( ،)% 11.8وانتاج الكهرباء (.)% -1,2
واو�ضح التقرير انه على �صعيد القطاع التجاري ،منت ال�صادرات
بن�سبة  % 0.9بينما انخف�ضت الواردات بن�سبة  % 11.8خالل الف�صل
االول من العام  ،2019مما قل�ص العجز التجاري بن�سبة .% 14.4
وعلى �صعيد املالية العامة ،ف�إن ت�شكيل احلكومة قد �ساهم يف
حت�سني الآفاق امل�ستقبلية للبالد على املدى القريب ،مع اطالق
بع�ض اال�صالحات املنتظرة واملتعلقة بقطاع الكهرباء وموازنة
العام .2019
وبقي الو�ضع النقدي منيع ًا اىل حد ما يف ظل موجودات خارجية
لدى م�رصف لبنان تبلغ  39مليار دوالر و�سيولة وافرة لدى القطاع
املايل والبالغة حوايل  % 40من ودائع الزبائن بالعمالت الأجنبية.
وعلى ال�صعيد امل�رصيف ،عقب �شهر �صعب يف كانون الثاين
من العام احلايل حيث �شهد لبنان انخفا�ض ًا يف قاعدة الودائع
امل�رصفية .عادن الودائع امل�رصفية لرتتفع مرة اخرى يف
�شهري �شباط و�آذار ،مع اال�شارة اىل ان هذه الزيادة يف الودائع
امل�رصفية تعد اقل من تلك املطلوبة لتمويل العجوزات الهيكلية
يف لبنان.
االقت�صادية املرتدية والتي ت�سري نحو مزيد من الت�أزم نظراً
لل�ضغط الدويل الكبري على لبنان مبا خ�ص ت�صنيفه وجنوح
امل�ؤ�رشات االقت�صادية ككل اىل م�ستويات خطرة».
واعترب بواب انه «من ال�رضوري ان نكون واقعيني ،فعام 2019
�سيكون من اق�سى االعوام على لبنان ،فالأزمة �ستتوا�صل ولو
مت اقرار اال�صالحات واملوازنة ،فنحن يف ال�شهر اخلام�س من
العام واي نتائج ايجابية حتتاج اىل ب�ضع الوقت لترتجم».
لقاءات مع الر�ؤ�ساء
وك�شف بواب ان «جمعية جتار بريوت لن تقف متفرجة امام
الواقع اخلطري ،بل حددت لنف�سها مهلة نهائية لنهاية �شهر
تلق اي حترك لإنقاذ القطاع �ستبادر
رم�ضان املبارك .ف�إذا مل َ
للقاء الر�ؤ�ساء الثالثة واطالعهم على الواقع بطريقة علمية
وعملية و�ستطرح مطالبها».
تلق �آذان �صاغية،
مل
اذا
اجلمعية
حترك
ويف رد على �س�ؤال حول
َ
اكد بواب «انه �سيكون هناك حتركات حتدد يف وقتها ،اال ان
اجلمعية تعقد الآمال على اقرار املوازنة ،اذ ترى ان هذا االمر
ي�ضع امل�سائل على ال�سكة ال�صحيحة ولو يف وقت مت�أخر».
ولفت اىل ان «للقطاع التجاري امل وحيد يتمثل بال�سياحة
ال �سيما بعد ان رفعت الدول اخلليجية احلظر عن لبنان ،االمر
الذي كان له انعكا�سات ايجابية كبرية على القطاع ال�سياحي،
حيث ت�ستقبل املدن اللبنانية �سياح اجانب وعرب ،وهذا االمر
مل ن�شهده منذ مدة وبالطبع �سيكون له انعكا�سات جيدة على
القطاع التجاري».

موجز اقتصادي
�إ�ستناداً �إىل �إح�صاءات وزارة
ال�سياح
ال�سياحة
اللبنانية� ،إرتفع عدد ّ
ّ
الوافدين �إىل لبنان خالل �شهر �آذار
من العام � 2019إىل � 144،760سائح،
مقارن ًة مع � 118،175سائح يف
ال�شهر الذي �سبقه و� 140،703سائح يف �آذار  .2018على
ال�سياح الوافدين �إىل البالد بن�سبة
�صعي ٍد
تراكمي ،زاد عدد ّ
ّ
 % 3.70خالل الف�صل ال ّأول من العام � 2019إىل 375،815
�سائح ،مقابِل � 362،398سائح يف الفرتة نف�سها من العام
ال�سياح العرب الئحة القادمني �إىل
املن�رصم .وقد َت َّ
�صدر ّ
لبنان ،م�ش ِّكلني ما ن�سبته .% 36.40
�أعلن الوزير ال�سابق مي�شال
فرعون ومدير عام ال�صندوق الوطني
لل�ضمان االجتماعي الدكتور حممد
كركي ،خالل اجتماع يف املقر
الرئي�سي ل�صندوق ال�ضمان� ،إن�شاء
مقر جديد لل�ضمان يف اال�رشفية .و�شكر فرعون كركي
وجمل�س ال�ضمان على «تلبية هذا املطلب املزمن ،من خالل
اتخاذ قرار اعتماد مقر جديد لل�ضمان يف املبنى التابع
لالحتاد العمايل العام ،خلدمة منطقة اال�رشفية وال�رشكات
و�آالف املوظفني الذين �سي�ستفيدون من اخلدمات يف مقر
الئق وحمرتم».
�أ�شار رئي�س مطار بريوت فادي
احل�سن
اىل �أن «املمر ال�رسيع
الذي اجنز يف  املطار يرفع القدرة
اال�ستيعابية اىل مليون م�سافر
ا�ضايف فريتفع العدد من  6مليون
اىل  7مليون م�سافر».
و�شدد على �أن «قاعة املغادرة باملدخلني ال�رشقي والغربي
�سيتم تو�سعتهم» ،وقال« :مبو�ضوع �أ�سعار امل�أكوالت
املرتفعة داخل املنطقة املحرمة فهذا يعود اىل كون الدولة
ت�أخذ بدل ا�ستثمار مرتفع يف هذه النقطة �أما الأ�سعار
خارج املناطق املحرمة فهي
عادية».
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رزمة مصرف لبنان ترفع الطلب على الشقق السكنية
�سجل م�ؤ�رش بنك بيبلو�س للطلب
ّ
العقاري يف لبنان للف�صل الأول من
ال �شهري ًا بلغ 56,1
العام  2019معد ً
نقطة يف الف�صل الأول من العام ،2019
ما ي�ش ّكل ارتفاع ًا بن�سبة  % 9,6عن
الـ 51,2نقطة امل�سجلة يف الف�صل الرابع
من العام  2018مقارنة مع تراجع
امل�ؤ�رش بن�سبة  % 6يف العام .2018
ويف قراءة لنتائج امل�ؤ�رش ،قال كبري
االقت�صاديني ورئي�س مديرية البحوث
والتحاليل االقت�صادية يف جمموعة
بنك بيبلو�س ن�سيب غربيل � ّإن «الطلب
على الوحدات ال�سكنية ارتفع يف الف�صل
الأول من العام ،بعد �أن �أطلق م�رصف
لبنان الرزمة التحفيزية لالقت�صاد
اللبناين للعام  2019بقيمة  1,1مليار
دوالر ،والتي ت�ضمنت مبلغ 790
مليار لرية لبنانية للقرو�ض ال�سكنية
املدعومة».

ثقة بمبادرات مصرف لبنان

و�أ�شار غربيل� ،إىل � ّأن «ال�سوق العقارية
تتط ّلب اتخاذ تدابري �إ�ضافية لتحفيز
الطلب على ال�شقق ال�سكنية ب�شكل
م�ستدام ،حيث � ّإن نتيجة املعدل
ال�شهري للم�ؤ�رش يف الف�صل الأول
من العام  2019ال تزال �أدنى بن�سبة
 % 57,2مقارن ًة بالنتيجة الف�صلية
الأعلى له على الإطالق البالغة 131
نقطة وامل�سجلة يف الف�صل الثاين من
العام  ،2010و�أقل بن�سبة  % 49من
النتيجة ال�سنوية الأعلى امل�سجلة يف
العام  2010والبالغة  109,8نقاط .هذا
وجاءت نتيجة املعدل ال�شهري للم�ؤ�رش
يف الف�صل الأول �أدنى بـ % 5,8من معدل
امل�ؤ�رش ال�شهري البالغ  59,5نقطة منذ
بدء احت�ساب امل�ؤ�رش يف متوز .»2007
و�أ�ضاف« :من الوا�ضح � ّأن املواطنني
لديهم ثقة �أكرب مببادرات م�رصف لبنان
مقارنة بالوعود التي �أغدقتها عليهم
العديد من اجلهات ال�سيا�سية خالل
العام املن�رصم .ولكن بالرغم من ذلك،
ف� ّإن امل�س�ؤولية الأ�سا�سية تقع على عاتق
ال�سلطة التنفيذية لدعم فوائد القرو�ض
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ال�سكنية للمواطنني من ذوي الدخل
املحدود ،ولكن �أي�ض ًا تطوير �سيا�سة
�إ�سكانية �شاملة حت ّفز الطلب على جميع
فئات �سوق ال�شقق ال�سكنية يف لبنان».
وت�شري �إجابات امل�ستطلعني عن �أ�سئلة
امل�سح اخلا�ص بامل�ؤ�رش يف الف�صل
الأول من العام � 2019إىل � ّأن  % 6,3من
املواطنني ينوون �رشاء �أو بناء وحدة
�سكنية يف لبنان يف الأ�شهر ال�ستة
املقبلة ،مقارنة بن�سبة  % 5,8يف الف�صل
الرابع من العام  2018ون�سبة % 3,75
يف الف�صل الأول من العام  .2018ويف
املقارنة % 6,7 ،من املواطنني �أفادوا
�أ ّنهم يخططون ل�رشاء �أو بناء وحدة
�سكنية يف لبنان بني متوز  2007و�آذار
 ،2019مع بلوغ الن�سبة الأعلى وهي
 % 15تقريب ًا يف الف�صل الثاين من
العام .2010

الطلب بحسب المناطق

و�أظهرت نتائج امل�ؤ�رش يف الف�صل
الأول من العام ّ � 2019أن معدل الطلب
على الوحدات ال�سكنية كان الأعلى من
ِقبل املقيمني يف جنوب لبنان ،حيث
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�أ�شار  % 10,9من املقيمني يف املنطقة
املذكورة �إىل �أنهم يخططون لبناء �أو
�رشاء منزل يف الأ�شهر ال�ستة املقبلة،
مقارن ًة بـ % 9,2يف الف�صل الرابع من
العام  .2018وتبعه معدل الطلب من
ِق َبل املقيمني يف البقاع ،حيث �أعلن
 % 8,5منهم �أنهم ينوون بناء �أو �رشاء
�شقة �سكنية يف الأ�شهر ال�ستة املقبلة،
�أي بانخفا�ض عن ن�سبة  % 9,1يف
الف�صل ال�سابق .كما �أبدى  % 5,7من
املواطنني يف �شمال لبنان رغبتهم يف
�رشاء �أو بناء منزل يف املدى القريب،
مقارنة بن�سبة  % 6,3يف الف�صل
ال�سابق� .أما يف جبل لبنان ،ف�أ�شار
 % 4,9من املواطنني �إىل �أنهم يخططون
لبناء �أو �رشاء �ش ّقة �سكنية� ،أي بارتفاع
عن  % 3,77يف الف�صل ال�سابق ،يف حني
�أعلن  % 3,8من ال�سكان يف بريوت �أ ّنهم
ينوون بناء �أو �رشاء وحدة �سكنية يف
الأ�شهر ال�ستة املقبلة� ،أي بارتفاع عن
ن�سبة  % 3يف الف�صل الرابع من العام
 .2018بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ارتفع الطلب
على ال�شقق لدى فئات الدخل كافة يف
الف�صل الأول من العام .2019

 3.54مليون دوالر تسليفات
شركة كفاالت

موجز اقتصادي
اعلن وزير العمل كميل �أبو �سليمان
انه تفاج�أ عند اطالعه على و�ضع
العمالة الأجنبية وحتديداً ال�سورية� ،أن
هناك فقط �1700سوريا م�سج ًال كعامل
يف وقت يف لبنان مئات الألوف من
العمال غري م�سجلني» .وك�شف ان خطة وزارة العمل ملكافحة
العمالة الأجنبية غري ال�رشعية �ستطلب لها م�ؤازرة القوى
الأمنية وم�ساعدة جمموعة من الوزارات .واكد ابو �سليمان
«انه يف ات�صال دائم مع النقابات وغرف التجارة وال�صناعة
والزراعة لرنى ما ميكن فعله لتعزيز اليد العاملة اللبنانية».
يف حالة فريدة من نوعها ،اتخذت
بلدية القنطرة  -ق�ضاء مرجعيون
قراراً ق�ضى باعفاء ال�سكان القاطنني
فيها من دفع البدل املايل ال�شهري عن
ا�شرتاك الكهرباء عن �شهر �أيار ٢٠١٩
واالكتفاء فقط بدفع ر�سوم العداد البالغة  ١٥الف لرية لبنانية،
وذلك كعيدية منها ملنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك.

�سنوي ًا بن�سبة
ُتظهِ ر �إح�صاءات �رشكة كفاالت �إنخفا�ض ًا
ّ
 % 78.26يف عدد الت�سليفات املمنوحة من ال�رشكة �إىل
أ�شهر الأوىل من العام احلايل ،مقابِل
خالل فرتة الأربعة � ُ
 138كفالة يف الفرتة ذاتها من العام ال�سابق .كذلك تراجعت
إجمالية للقرو�ض املكفولة من ال�رشكة بن�سبة
القيمة ال
ّ
ٍ
د
�صعي
على
% 80.57
�سنوي �إىل ما دون ال 5.33مليار لرية
ٍّ
لبنانية ( 3.54مليون د�.أ ).لغاية �شهر ني�سان  ،2019مقابِل
ّ
 27.42مليار لرية
لبنانية ( 18.19مليون د�.أ ).يف الفرتة
ّ
متو�سط
املوازية من العام املن�رصم .يف هذا الإطار� ،إنكم�ش
ّ
�سنوي �إىل
أ�سا�س
قيمة الكفالة الواحدة بن�سبة  % 10.61على � ٍ
ٍّ
حوايل  177.65مليون لرية
لبنانية (� 117.84ألف د�.أ ،).من
ّ
 198.72مليون لرية
لبنانية (� 131.82ألف د�.أ ).يف نهاية �شهر
ّ
تركزت الن�سبة الأكرب من الت�سليفات يف
ني�سان  .2018وقد ّ
%
40
قطاع ال�صناعة (.00
قطاعي ال�سياحة والزراعة
تاله
)،
َ
لكل منهما).
(ٍّ % 26.67
من منظارٍ �آخرُ ،يبينِّ التوزيع اجلغرايف ملحفظة �رشكة
ح�صة
كفاالت � ّأن منطقة جبل لبنان قد �إ�ستحوذت على ّ
الأ�سد ( )% 50.00من �إجمايل عدد الت�سليفات املكفولة من
ِق َبل ال�رشكة ،تلتها منطقة البقاع ( ،)% 20.00وبريوت
والنبطية
لكل منهما)،
( ،)% 13.33واجلنوب وال�شمال (ٍّ % 6.67
ّ
(.)% 3.33
30
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�أطلق وزير ال�صحة العامة الدكتور
جميل جبق ،ا�سرتاتيجية وزارة ال�صحة
ملكافحة التدخني .ولفت �إىل «املدى
الكبري الذي ت�ستحوذ عليه مكافحة
التدخني يف دول العامل يف حني �أننا
يف لبنان عاجزون عن حتقيق هذا الأمر» .وك�شف ان «التدخني
يكلف وزارة ال�صحة �سنويا ما ال يقل عن  200مليون دوالر
لأدوية الأمرا�ض امل�ستع�صية ،حيث ان لبنان من �أوائل الدول
يف العامل حيث ينت�رش �رسطان املثانة والرئتني واملريء ،علم ًا
ان معدل هذا ال�رسطان قد ارتفع يف العقد الأخري ثالثة �أ�ضعاف.
وفق ًا لتقرير �أرن�ست �أند يونغ حول �أداء الفنادق ذات فئ َتي
حت�سن
الأربعة واخلم�سة جنوم يف منطقة ال�رشق الأو�سطَّ ،
مئوية
َّ
معدل �إ�شغال الفنادق يف مدينة بريوت ب 15.5نقاط ّ
على �صعي ٍد
�سنوي �إىل  % 79.0خالل �شهر �آذار  2019وهو
ٍّ
املعدل ال�شهري الأعلى منذ �شهر
ّ
كانون الثاين  2014على الأقل.
متو�سط تعرفة الغرفة بن�سبة
وزاد
ّ
%
7.1
�سنوي ًا �إىل  185د�.أ ،.ترافق ًا
ّ
مع �إرتفاع م�ستوى الإيرادات
ٍ
غرفة متوافرة
املح َّققة عن ك ّل
بن�سبة � % 33.2إىل  146د�.أ.
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لبنان يواجه كارثة ..نسب البطالة قد تالمس الـ% 50
�أكدت التطورات الأخرية التي رافقت حمالت
مكافحة الف�ساد ومناق�شة املوازنة �أن
املت�ص ّدين لعملية الإ�صالح املنتظر كرث،
على الرغم من دراية الكثريين �أنه مل يعد
�أمام لبنان �إال �سلوك هذه الطريق للنهو�ض
باالقت�صاد.
فالواقع االقت�صادي اليوم مل يعد يحتمل
التم�سك بحقوق �أ�ضحت مو�ضع جدل،
فعلى قطار الإ�صالح �أن ينطلق وي�ست�أ�صل
ما ي�سبب النزف يف اخلزينة العامة .ومن
ال�رضوري اليوم على الدولة �أال تتلهى
مبعارك جانبية تلهيها عن معركة �أ�سا�سية
تنقذ البالد.
ففي حني ي�ؤكد معظم اخلرباء �أن لبنان بعيد عن االنهيار ،يقرون
بوجود �أزمة ت�ستوعب التحرك يف وقت �رسيع قبل تفاقمها .وفيما
يتوقع �أن تتابع امل�ؤ�رشات االقت�صادية واالجتماعية تدهورها،
�إذ لفت رئي�س جمعية قرارات دال حتي �أن تالم�س ن�سبة البطالة
الـ  % 50يف امل�ستقبل القريب.
واعترب �أن «�أزمة قرو�ض الإ�سكان �ألقت بتداعيات دراماتيكية
على العديد من القطاعات االقت�صادية ،وت�سببت بفقدان العديد
من فر�ص العمل».
ولفت �إىل �أن «انكما�ش ال�سيولة يف االقت�صاد اللبناين �ساهم �إىل
حد كبري يف تفاقم �أزمة البطالة ،فرتاجع حتويالت املغرتبني
و�ضعف حركة الإقرا�ض من امل�صارف �أديا �إىل جمود اقت�صادي
خميف ،فاقم تداعياته الأداء ال�سيء لو�سائل الإعالم التي
هولت بانهيار االقت�صاد ،الأمر الذي �سينعك�س �سلب ًا على حركة
ّ
اال�ستثمار وخلق فر�ص عمل جديدة».

بإمكان الدولة فعل الكثير

واكد حتي �أن «م�سببات البطالة يف لبنان مع ّقدة نوع ًا ما ،ففيما
يتخرج �سنوي ًا � 32ألف طالب جامعي ،ال ت�ستوعب �سوق العمل
�سوى  10و� 12ألف طايل ،ما يعني �أن هناك � 10آالف �شخ�ص
ين�ضمون �إىل قائمة العاطلني من العمل ،ي�ضاف �إليهم الأ�شخا�ص
الذين يدر�سون يف اخلارج ويعودون �إىل لبنان والأ�شخا�ص الذين
ت�رسبوا من التعليم».
واعترب �أن «ما فاقم من م�شكلة البطالة هي املزاحمة التي ت�شهدها
اليد العاملة اللبنانية يف الدول اخلارجية وال �سيما اخلليج ،حيث
ح ّلت جن�سيات �أخرى مكانها يف وقت ال متلك الدولة �أي �سيا�سات
لإنقاذ الو�ضع».
واعترب �أنه «ب�إمكان الدولة فعل الكثري� ،إذ �إن البطالة تت�أتى
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ب�شكل �أ�سا�سي عن �سوء اختيار االخت�صا�ص ،حيث يتوجه الطالب
نحو اخت�صا�صات ال فر�ص عمل لها يف ال�سوق اللبنانية .كما
ميلك اللبنانيون نظرة دونية �إىل التعليم املهني تبعد الطالب
عن االخت�صا�صات املهنية علم ًا �أنها حياة الأوطان (امليكانيك،
التدفئة ،التلحيم ،)..فكانت النتيجة �أن اتت يد عاملة غري لبنانية
وا�ستغلت هذه الثغرة ،فح�صلت على فر�صة عمل يف لبنان».

فرص عمل باآلالف

و�إذ ك�شف حتي �أن عدد العاطلني من العمل يف لبنان يقارب 660
�ألف �شخ�ص تقريب ًا  ،حواىل  % 63من القوى العاملة املنتجة،
اعترب �أن «هذا الرقم خطري جداً بالن�سبة �إىل لبنان».
ويف حني لفت �إىل �أن «�أزمة النزوح ال�سوري يف لبنان فاقمت
�شدد على �أن «هناك م�ستقب ًال واعداً بالن�سبة
من م�شكلة البطالة»ّ ،
�إىل توفري فر�ص العمل يف لبنان وذلك من جراء م�ؤمتر �سيدر
ومرحلة �إعادة �إعمار �سورية املرتقبة».
وحذر حتي اللبنانيني من �أن توفر فر�ص العمل ال يعني �أنهم
�سيح�صلون عليها� ،إذ �إنهم ال يزالون حتى هذه اللحظة يهرعون
نحو الوظائف الإدارية والهند�سة والطب وغريها فيما املطلوب
اليوم هو غري ذلك» .وقال« :على �سبيل املثال :لبنان موعود ب�أن
يتحول �إىل بلد نفطي .و�إذا كنا نحتاج بع�ض املهند�سني ،فهناك
حاجة �إىل �آالف العمال .وبالتايل يجدر بنا ال�س�ؤال :كم �شخ�ص ًا
يف لبنان ي�ستطيع تلحيم الأنابيب حتت املياه؟ اعتقد �أنه ال �أحد».
ودعا �إىل معاجلة �أزمة البطالة �رسيعا ،ون�رش الوعي بني
املواطنني حول �أهمية بع�ض القطاعات االقت�صادية وال �سيما
الإنتاجية ،وذلك نظراً �إىل ما حتمله البطالة من تداعيات
اقت�صادية واجتماعية و�أمنية مل تعد خافية على �أحد ،وقد تهدد
لبنان ب�أكمله.
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العجز التجاري يرتفع
إلى  4.09مليار دوالر

موجز اقتصادي
تفقدت وزيرة الطاقة واملياه ندى
ب�ستاين حمطة للكهرباء يف منتجع
« »Bahamasيف اجلية ،حيث مت
تركيب عدادات ذكية للمرة الأوىل يف
املنطقة ،يف �إطار جولتها يف املناطق
لإزالة التعديات على �شبكة الكهرباء .و�أكدت ان «�أهمية العداد
تكمن يف اننا مل نعد بحاجة حلملة نزع تعديات فعليا ،لأن
ال �أحد ي�ستطيع التعدي على العداد الذكي ،ف�ضال عن ان هذا
العداد ميكننا من التحكم بالكهرباء بطريقة �أف�ضل ،ون�ضمن
ب�أن نو�صل كهرباء �أكرث بطريقة �أ�رسع».

زاد العجز يف امليزان التجاري اللبناين ب 97.21مليون د�.أ.
على �صعي ٍد
�سنوي �إىل حوايل  4.09مليار د�.أ .خالل الف�صل
ٍّ
ال ّأول من العام اجلاري ،من  4.00مليار د�.أ .يف الفرتة ذاتها
من العام املن�رصم ،وذلك بح�سب �إح�صاءات املج ِل�س الأعلى
للجمارك .ويعود هذا الإرتفاع يف العجز �إىل �إزدياد فاتورة
�سنوي �إىل
أ�سا�س
امل�ستوردات بـ 139.02مليون د�.أ .على � ٍ
ٍّ
التح�س ٌن
على
ما دون ال 4.95مليار د�.أ ،.الأمر ال ّذي طغى
ُّ
ب 41.80مليون د�.أ .يف قيمة ال�صادرات �إىل  856مليون د�.أ.
ت�صد َرت �سوي�رسا الئحة الدول امل�ستورِدة من لبنان،
وقد
َّ
ٍ
�ص َلت �إىل  128مليون د�.أ�( .أي 15.00
مع فاتورة �
إ�سترياد َو َ
اللبنانية) ،يف حني َح َّلت رو�سيا
ال�صادرات
جمموع
 %من
ّ
امل�صدرة �إىل لبنان حيث
يف املرتبة الأوىل على الئحة الدول
ِّ
�ص َلت فاتورة �صادراتها �إىل  586مليون د�.أ�( .أي % 11.84
َو َ
من فاتورة الإ�سترياد).
كذلك �إح َت َّلت �صادرات «الل�ؤل�ؤ ،الأحجار الكرمية ،املعادن
الثمينة وامل�صوغات» املرتبة الأوىل على الئحة ال�سلع
ح�صة  275( % 32.18مليون د�.أ).
َّ
امل�صدرة من لبنان ،م�ش ِّكل ًة ّ
ال�صادرات
جمموع
من
اللبنانية مع نهاية �شهر �آذار ،2019
ّ
تلتها «منتجات �صناعة الأغذية ،امل�رشوبات ،والتبغ» (103
الكهربائية»
ثم «الآالت والأجهزة
ّ
مليون د�.أ ،))% 12.07( .ومن ّ
الكيميائية»
ال�صناعات
منتجات
( 99مليون د�.أ ))% 11.59( .و»
ّ
( 83مليون د�.أ .))% 9.65( .يف املقابل� ،إح َت ّلت «املنتجات
املعدنية» املرتبة الأوىل ( 1،601مليون د�.أ))% 32.35( .
ّ
على الئحة ال�سلع التي �إ�ستوردها لبنان ،تبعتها «منتجات
ال�صناعات
الكيميائية» ( 519مليون د�.أ ،))% 10.48( .و»الآالت
ّ
والأجهزة
الكهربائية» ( 460مليون د�.أ ،))% 9.30( .و»منتجات
ّ
�صناعة الأغذية ،امل�رشوبات ،والتبغ» ( 309مليون د�.أ.
(.))% 6.24
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�شدد النائب نقوال �صحناوي خالل
م�شاركته مب�ؤمتر الطاقة االغرتابية
على انه «ال بد ان ي�صبح لبنان مركزا
للتكنولوجيا ومبا يتعلق بالبنى
التحتية لالت�صاالت نحن على و�شك ان
نح�صل على بنى حتتية �شبيهة بالدول املتطورة ونعني بذلك
اجليل الرابع».
و�أ�ضاف «من الآن حتى �سنة ال بد
ان ي�صبح لدينا اال�سالك الب�رصية
باملناطق التي فيها الكثري من
ال�سكان ،فيجب النظر �إىل امل�ستقبل
بطريقة �إيجابية و�أن يكون لدينا
بنى حتتية �شبيهة بال�سويد
وغريها».

هيئة إدارية جديدة لتجمع صناعيي
الضاحية الجنوبية

عقدت الهيئة الإدارية املنتخبة لتجمع �صناعيي ال�ضاحية
اجلنوبية �إجتماع ًا لها .وتر�أ�س اجلل�سة �أكرب الأع�ضاء �س ّن ًا
ال�سيد ع�صام وحيد وحدد جدول الأعمال ببند واحد وهو:
توزيع املراكز يف الهيئة الإدارية.
مت بالتوافق على
والتباحث،
وبعد التداول واملناق�شات
ّ
توزيع املراكز وهي على ال�شكل التايل� :أ�سامة حلباوي
و�ضاح �شامي �أمين ًا
رئي�س ًا ،ع�صام وحيد نائب ًا للرئي�سّ ،
عام ًا ،جهاد �صدقة �أمين ًا للمال ،ب�سام فر�شوخ �أمين ًا
للعالقات العامة ،حممود غملو�ش �أمينا ل�ش�ؤون املكتب،
�صالح الزين �أمين ًا ل�شئون املاقبة واملحا�سبة.
وال�سادة :عبد الهادي �شحادة ،علي �شعابني ،حممد عالمة،
فادي نظام الدين ويحيى بي�ضون ب�صفة �أع�ضاء
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حفل عشاء للملحقين االقتصاديين في  20دولة
حسن مراد :هناك امل باإلقتصاد اللبناني

الوزير مراد متحدثًا خالل الحفل

النواب عدنان طرابلسي ،قاسم هاشم ،الوليد سكرية وعبد الرحيم مراد

محمد لمع ،الوزير مراد ،رؤوف بوزكي وفارس سعد

�أقام وزير الدولة ل�ش�ؤون التجارة اخلارجية ح�سن مراد حفل ع�شاء للملحقني االقت�صاديني املعينني يف
وزارة اخلارجية ،قبل االلتحاق بالعمل يف ع�رشين بلدا يف العامل ،وذلك بح�ضور �سفراء الدول الـ 20ووزيري
االقت�صاد من�صور بطي�ش وال�سياحة �أوادي�س كيدانيان ،ا�ضافة اىل نواب ور�ؤ�ساء غرف التجارة وال�صناعة
و�أع�ضاء اللقاء الت�شاوري ،ورجال �أعمال.
واك��د م��راد يف كلمة القاها «��ضرورة
التعاون من اجل امل�صلحة الوطنية ومن
اجل الوطن لأن هذه احلكومة هي حكومة
وح��دة وطنية جمعت كل االط��راف على
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طاولة من  30وزيراً .واذا كنا اطلقنا عليها
ا�سم «حكومة اىل العمل» ،ف�س�أ�سميها انا
حكومة «�رصخة من �أجل لبنان».
وجدي
وا�ضاف مراد« :هناك حوار قائم ّ
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على طاولة جمل�س الوزراء ،وهناك خطة
ملحاربة الف�ساد بعدما و�صل البلد اىل
م�ستوى اقت�صادي �صعب».

السفير الروسي ألكسندر زاسبكين

الوزير حسن مراد ونبيل عيتاني

الوزير أفديس كيدانيان ،نصري خوري ،الوزيران منصور بطيش وحسن مراد

نازاريت صابونجيان

فادي الجميل ،نبيل عيتاني ،محمد لمع ومحمد صالح

جانب من الحضور

معالجة الهدر

ويف اط���ار ت��ن��اول��ه م�س�ألة معاجلة
م�شكلة الهدر العائدة اىل طريقة ادارة
م�ؤ�س�سات الدولة يف هذا البلد ،قال:
«ال ميكن ان نغ�ض الطرف عن املباين
احلكومية امل�ست�أجرة وال��ت��ي تكلف
اخلزينة نحو  180مليون دوالر ،يف
حني اننا قادرين على ت�شييد مباين
حكومية ومتلكها للحد من هدر االموال
العامة .ه��ذه واح��دة من االم��ور التي
يجب االلتفات اليها».
واعترب انه «يف لبنان تلهينا يف ال�سنوات

ال�سابقة عن وطننا بامل�شاكل بني بع�ضنا
وخالفاتنا الطائفية حتى كانت النتيجة
�أن �أُ�صيب �إقت�صادنا يف ال�صميم».

مسؤولية كبيرة

وق���ال م���راد« :ه��ن��اك �أم���ل باالقت�صاد
اللبناين� .صحيح �أن امل�س�ؤولية كبرية
والتحدي كبري ،لكن االم��ل بامللحقني
الذين �سيعملون ل�صالح بلدهم لتخفيف
العجز .وللمرة الأوىل �أ�سمع من ا�شخا�ص
يف لبنان ان لديهم حلو ًال مل�شاكل مل
ن�سمع نحن ال ٣٠وزي���راً على طاولة
31

احلكومة ب�أن لها ح ًال».
وا�ضاف« :هناك ب�صي�ص جميل ،يجب
�أن نراهن عليه .كلنا ثقة �أن كل �شخ�ص
منكم ويف كل دولة من الدول الع�رشين
�سيعمل لتح�سني العجز املوجود بيننا
وبني هذه الدول التي نحرتمها ونطالبها
مب�ساعدتنا للتخفيف من العجز التجاري
ال��ذي فر�ض علينا من ج��راء نزاعاتنا
الداخلية .نحن هنا كعائلة موحدة متثل
حكومة وح��دة وطنية ن���أم��ل ان تتجه
نحو اخليارات وال�سيا�سات ال�صحيحة
واملجدية من اجل لبنان».
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لبنان يحتضن «المؤتمر العربي للصناعات الجلدية»

مراد متحدثًا خالل المؤتمر

عقد االحتاد العربي لل�صناعات اجللدية
م�ؤمتراً اقت�صادي ًا برعاية وزير الدولة
ل�ش�ؤون التجارة اخلارجية ح�سن مراد
وبدعوة من ال�سيد حممد عالمة املن�سق
االقليمي – لبنان وح�ضور �سفري الوحدة
االقت�صادية يف جامعة الدول العربية
حممد الربيع ومعظم اع�ضاء جمل�س االدارة
من �سوريا ،م�رص ،املغرب ،االردن ،العراق
وح�شد كبري من ال�صناعيني.
و�شدد مراد على ان «لبنان يفتح قلبه

دائما للم�ؤمترات العربية ،التي تهدف �إىل
جتويد ال�صناعات والعلوم وغريها ،يف
ع�رص اجلودة ،الذي ن�سعى �إىل مواكبته،
من خالل جتويد منتجاتنا اللبنانية،
لت�أخذ مكانتها يف الأ�سواق العربية،
يف ظل املناف�سة ال�شديدة من ال�سلع
الأجنبية» ،معتربا �أن «هذا يحتم علينا
التعاون جميعا ،لتجويد كل منتاجتنا
العربية ،ونحن على ذلك قادرون».
و�أ�شار �إىل �أن «العامل يتجه �إىل �إن�شاء

تكتالت اقت�صادية كربى ،ونحن �أوىل
بذلك ،لأن ما يجمعنا �أكرب بكثري مما
نختلف عليه ،وم�صلحتنا �أن ن�سعى لنعيد
جمع �شمل الأمة ،ومقدمة ذلك عودة
ال�شقيقة �سوريا �إىل جامعة الدول العربية،
وتعزيز التن�سيق والتالقي بني دم�شق
والريا�ض وبغداد والقاهرة ،باعتبار هذه
العوا�صم العمود الفقري للأمة».
و�إذ �أ�شاد بـ«ال�صناعات اللبنانية
واحلرفية ،التي ت�ضاهي �أجود ال�صناعات
يف العامل» ،دعا �إىل «تعزيزها وتفعيلها،
بدعم من احلكومة ،بدال من حما�رصتها،
�أو تكبيلها».
وتخلل امل�ؤمتر كلمة للمن�سق االقليمي
حممد عالمة وال�سفري حممد الربيع و�أمني
عام االحتاد .واكدت الكلمات على اهمية
التالقي االقت�صادي بني الدول العربية،
كما جرى توزيع دروع و�شهادات على
الفائزين يف م�سابقة «اجلودة والإبداع».

السفير التركي يرعى افتتاح Mado
في City Centre Beirut

برعاية ال�سفري الرتكي يف لبنان وبح�ضور رئي�س بلدية بعبدا
وعدد من ال�شخ�صيات ,مت افتتاح مطعم «مادو» يف �سيتي �سنرت
بريوت ،حيث كان يف اال�ستقبال �صاحب مادو ال�سيد حممد قنبور
وال�سيدة اتيال قنبور وبح�ضور �رشكة � WAAWصاحبة الوكالة
اجلديدة للعالمة التجارية املعروفة  MADOيف لبنان .وقامت
الدكتورة داليا العلي بتعريف احل�ضور على مفهوم الوكالة
التجارية؛ كما وعر�ضت املنتجات املباعة يف املحل والتي يتم
ا�ستريادها خ�صي�ص ًا �إىل لبنان من تركيا ،حيث �أن املطعم يحمل
الب�صمة الرتكية يف منتجاته ومفهوم خدمته.
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مجموعة أماكو تعرض أحدث ابتكاراتها
في معرض مفتوح لعمالئها

نظمت جمموعة �أماكو الرائدة يف
ّ
ال�صحي ،م�ؤخرا
الورق
آالت
�
�صناعة
ّ
معر�ضا مفتوح ًا  Open Houseخم�ص�ص
مقرها يف مدينة �صيدا،
لعمالئها �ضمن ّ
جنوب لبنان  ،تخ ّلله الإعالن عن �أحدث
ابتكاراتها وتقدمي �أف�ضل �آالت ب�أحدث
التقنيات املنا�سبة من حيث الطاقة
الإنتاجية واملوا�صفات ،حتى تظل
م�صداقيتنا ثابته لدى عمالئنا ،حيث
تعمل �أماكو ب�أن تكون و�سيلة لتوفري
احتياجات العمالء قدر الإمكان  ،وح�رض
املعر�ض عدد كبري من عمالء ال�رشكة.
�أن القطاع ال�صناعي عموم ًا و�صناعة
ال�صحي خ�صو�صا،
�آالت �إنتاج الورق
ّ
ي�شهدان تطورات مت�سارعة خ�صو�صا
على امل�ستوى التكنولوجي .ولهذا ال�سبب
تقوم جمموعة �أماكو وب�شكل م�ستمر
بتحديث �أنظمتها وتب ّني �أف�ضل التقنيات
كما توا�صل تدريب فرق عملها امل�ؤلفة
من املهند�سني والفنيني والإداريني
للقيام مبهامهم من خالل �أف�ضل الطرق
والتعرف على �أحدث
املمكنة من جهة،
ّ
التكنولوجيات املتع ّلقة بقطاع �صناعة
ال�صحي من جهة �أخرى.
�آالت الورق
ّ
كذلك ا�ستعر�ض �ضيوف جمموعة �أماكو

كافة اق�سام امل�صنع الذي يتمتع ب�أعلى
املعايري العاملية يف كافة النواحي
ال�صحي.
املتع ّلقة ب�صناعة �آالت الورق
ّ
وخالل ا�ستعرا�ض �أق�سام امل�صنع ،قدم
فريق من مهند�سي جمموعة �أماكو
�رشوحات حول الآالت احلديثة التي يتم
مل�ستخدمة
ت�صنيعها والتكنولوجيات ا ُ
واملوا�صفات العاملية التي تو ّفرها
املجموعة من خالل منتجاتها.
وقدم فريق املهند�سني �رشوحات حول
ّ
عدد من الآالت والقدرات االنتاجية التي
مل ّتبعة يف
تتمتع بها ومعايري اجلودة ا ُ
الإنتاج.
كذلك قدم خرباء جمموعة �أماكو
مف�صلة حول نظام خدمات
�رشوحات
ّ
ما بعد البيع الذي تعتمده ،ومدى قدرته
على تلبية احتياجات العمالء املنت�رشين
حول العامل .ويتمتع نظام ما بعد البيع
مميزة على م�ستوى الدعم الفني
بقدرات ّ
العملية املتع ّلقة
واال�ست�شارات
والتقني
ّ
بالآالت وتلبية متطلبات الزبائن ب�أق�صى
�رسعة� ،سواء تع ّلق الأمر بقطع الغيار �أو
�أية م�سائل �أخرى.
كما ومت ت�سليم جمموعة من الآالت من
خالل العقود التي كانت موقعة مع:
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– �رشكة الرحمانية
–! ال�سيد يا�سني زبدة – اجلزائر
–! �رشكة املها – حم�ص – �سوريا
– م�ؤ�س�سة الغنى – ال�سيد
ح�سني موعد – �صيدا – لبنان
–!ال�سيد بالل حممد الزين –بريوت –لبنان
–  – Wassina Groupال�سيد �أحمد
علي خليفة – الغازية – اجلنوب
واىل عدة م�صانع خمتلفة �أخرى يف
الوطن العربي..
واجلدير ذكره �أن لدى جمموعة �أماكو
م�سجلة يف وزراة الإقت�صاد
براءة اخرتاع ّ
والتجارة اللبنانية كما مت منحها �شهادة
املطابقة الأوروبية (.)CE Certificate
Mira Plus
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من �شهر �إلى �شهر
دعا السياسيين الى التوقف عن إرسال إشارات قلق الى المستثمرين

صفير :السيولة والنمو ضروريان إلستعادة الثقة
بالتكامل مع
دور ال�صحافة
�شدد رئي�س جمل�س الإدارة املدير
ُ
القطاع امل�رصيف ،لبناء قوة
العام لبنك بريوت الدكتور �سليم
�ضغط �إيجابية على احلكومة من
�صفري �إىل �أن «التوا�صل ما بني
�أجل التفكري بطريقة اجتماعية
م�رصف بريوت وال�صحافة
واقت�صادية الأمر الذي يخلق
�أكرث من �رضورة للنهو�ض
ملنتجة ليعود
الثقة
مب�صلحة وطننا امل�شرتكة»،
للقطاعات ا ُ
َ
اال�ستثمار ويِبنى اقت�صاد البلد.
وقال «يعي�ش البلد اليوم زمن
وتابع :ي ّتهمون امل�صارف
حت�ضري «املوازنة» الذي تط ّلب
بتحقيق الأرباح من دون
يتبق من ال�سنة
�ستة �أ�شهر ،ومل
َ
الأخذ يف االعتبار حجم
�سوى �ستة �أ�شهر فقط» ،لكنه
الأموال اخلا�صة التي ت�ش ّكل
اعترب �أن «و�ضعنا ال يزال قاب ًال
الركيزة الأ�سا�سية للمالءة
لال�ستيعاب �إذا تو ّفرت اخلطة
وا�ستمرارية القطاع
و�سالمة
املطلوبة».
ّ
و�إذ طم�أن �صفري خالل م�أدبة
ا�سمحوا يل
ب�شكل فاعل .وهنا َ
�إفطار على �رشف الإعالميني يف
�أن �أو�ضح بِالتف�صيل م�س�ألة
فندق «فور �سيزن»  -بريوت،
ربحية امل�صارف وكيفية
ّ
صفير متحدثًا
ح�رضه نقيب املحررين جوزف
توزيع الإيرادات املحققة
الق�صيفي ،نائب نقيب ال�صحافة
لتكونوا �أنتم والر�أي العام كما
جورج �صوالج ،مديرة الوكالة الوطنية للإعالم لور �سليمان،
امل�س�ؤولني،على َب ِّينة من حقيقة الأمر:
الربحية تذهب �إىل املودعني.
و�شخ�صيات �إعالمية وح�شد من �أهل ال�صحافة والإعالم� ،إىل �أن
 حوايل  % 62من جممل الإيرادات ِّ  % 20م�صاريف ت�شغيلية ُت�ضاف �إليها كلفة املخاطر.«ال�سيولة موجودة ولريتنا ثابتة ،لكن غياب النمو االقت�صادي
 تبقى ن�سبة ْ ،% 18ت َ�س ِّدد منها ال�رضائب على الفوائد والأرباح،ي�ش ّكل م�شكلة كبرية وي�ضعنا يف و�ضع دقيق» ،قال �صفري :الطبقة
وعلى �أ�سا�س املوازنة احلالية يتبقى من هذه الن�سبة الن�صف
ا�ست�سهلت ال ّتوجه �إىل
ال�سيا�سية التي �أُجربت على خف�ض العجز
َ
تقريب ًا ،ما يوازي  % 9يو ّزع منها حوايل � % 4 - 3أرباح ًا
امل�صارف ،ومل ت�أخذ يف احل�سبان �أن على امل�صارف واجبات
للم�ساهمني والتي تخ�ضع ل�رضيبة توزيع .% 10
كثرية ،منها داخلي و�آخر خارجي .فمن واجب الدولة دعم
ِتوجب على امل�صارف �أن ُت�ضيفه �إىل
يتطور �إال مع فوائد متدنية ،وال ن�صل �إىل تلك
 ما يتبقى من الـ % 9ي َّاالقت�صاد الذي ال ّ
االحتياطات النظامية �ضمن الأموال اخلا�صة لاللتزام باملعايري
الفوائد من دون تعزيز الثقة ،وهذه الأخرية ال تتوفر �إذا مل توجد
الدولية بح�سب تعاميم م�رصف لبنان واتفاقية بازل  ،3وهذه
خطة اقت�صادية �شاملة حتت �إدارة �سيا�سية مرتكزة على االقت�صاد.
االتفاقية والتنظيمات امل�رصفية ملزمون بها وال خيار لدينا
تحامل غير مب ّرر
�سوى تنفيذها و�إال خرجنا من ال�سوق العاملية.
ولفت �صفري �إىل �أن «امل�صارف اللبنانية ،مثل امل�صارف الأخرى،
�رض
ولفت �إىل �أن «اال�ستمرار يف ا�ستهداف القطاع امل�رصيف ُم ّ
ال�سيولة،
ملطلوب وجوب متكني هذا القطاع
مطلوب منها �أن ت�سعى �إىل حت�سني ِن َ�سب ا َ
باالقت�صاد الوطني ،فا َ
ملالءة و ِن َ�سب ّ
والعوائد على اال�ستثمار ،وهذه كلها مرتبطة بالت�صنيف الذي
ال�ستقطاب ودائع جديدة لتمويل الدورة االقت�صادية وحاجات
َ
يطال النظام امل�رصيف العاملي ،وهذا كله متعلق بالأرقام ولي�س
الدولة اللبنانية».
ومتنى على �أهل ال�سيا�سة وامل�رشفني على م َق ّدرات البلد،
بالنظريات».
اجلدي �إىل خلق املناخ الإيجابي يف ت�أمني اال�ستقرار
�أ�ضاف �صفري :وعندما ال تعود امل�صارف حتقق �أرباح ًا وتزيد
«ال�سعي ّ
وتعزيز الثقة وتن�شيط االقت�صاد ،والتوقف عن �إر�سال �إ�شارات
من ن�سب العوائد على اال�ستثمار ،يرتاجع ت�صنيفها ،ما �سي� ّؤدي
قلق اىل امل�ستثمرين» ،كما �أمل يف �أن
ُحكم ًا �إىل تراجع الت�صنيف االئتماين للبلد
حوالي  % 62من مجمل
تكون موازنة « 2019بداية خلريطة طريق
ككل ،وكلنا نعلم ما يعني ذلك.
تتعر�ض
وا�ضحة ،ال �أن تكون موازنة ح�سابية تفتقر
وقال يف هذا ال�سياقّ :
امل�صارف اإليرادات الرِّبحية تذهب
ربر على دورها ،علم ًا �أنها
�إىل امل�ضمون الإ�صالحي العلمي وال ت�ؤدي
لتحامل غري ُم َّ
العمود ال ِف َقري لالقت�صاد الوطني .وهنا
قدم ًا».
إلى المودعين
�إىل دفع االقت�صاد ُ
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باور اند اند�سرتيال ما�شيرني كومباين  -بيمكو

Power & Industrial Machinery Company
PIMCO

بريوت  -بئر ح�سن  -طريق املطار  -بناية الغولف « »2طابق �أر�ضي
هاتف - 961 1 825531 :فاك�س٩٦١ )١( 825532 :
E-mail: pimco@pimcolb.com www.pimcolb.com

من �شهر �إلى �شهر
الفعاليات ضمت أكثر من  300عارض و 70خبير ًا دو ًال و 18000متخصص في الصناعة

هوريكا « .. 26من أجل قطاع أفضل»

حتت عنوان «من �أجل قطاع �أف�ضل»
�أقيمت الن�سخة  26من معر�ض ولقاء
هوريكا ،يف واجهة بريوت البحرية
برعاية وح�ضور وزير ال�سياحة ال ّلبناين
�أوادي�س كيدانيان ،ووزير االت�صاالت
حممد �شقري وعدد كبري من ر�ؤ�ساء
النقابات واجلمعيات وال�شخ�صيات
البارزة يف قطاع ال�ضيافة واخلدمات
الغذائية و�أهل ال�صحافة.

قرار إلنهاض السياحة

و�ألقى كيدانيان كلمة للمنا�سبة �أكد فيها
وجود قرار «لإنها�ض ال�سياحة التي
�ستكون الداعمة اال�سا�سية لالقت�صاد
الوطني و�سط م�ؤ�رشات بعودة العافية
�إليها من خالل الأرقام والإح�صاءات»،
م�ؤكدا �أن الوزارة موجودة على امل�سار
ال�صحيح يف اخلطة ال�سياحية التي �سيتم
الإعالن عنها قريب ًا.
و�رشح الوزير �أن الهدف الأ�سا�سي لهذا
املعر�ض الفريد من نوعه هو� :أن يكون
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املن�صة الإقليمية املعتمدة من قبل
جميع الزوار حيث ميكن ت�شكيل م�ستقبل
قطاعي ال�ضيافة واخلدمات الغذائية
يف لبنان وال�رشق الأو�سط ،الفتا �إىل �أن
املعر�ض �أ�صبح عالمة مميزة للقطاع
ال�سياحي يف لبنان.
وا�ستقطب املعر�ض  18000متخ�ص�ص
يف جمال ال�صناعة و�أكرث من 300
ودوليا من بلغاريا،
حمليا
عار�ضا
ً
ً
ً
قرب�ص ،فرن�سا ،اليونان� ،إندوني�سيا،
�إيطاليا ،اململكة العربية ال�سعودية،
الكويت ،بولندا� ،إ�سبانيا� ،رسيالنكا،
تركيا ،الإمارات العربية املتحدة
والواليات املتحدة الأمريكية .ما �أمن
للزائرين فر�صة الكت�شاف املنتجات
واخلدمات لأكرث من  2500عالمة
جتارية خالل املعر�ض الذي ي�ستمر على
مدى � 4أيام.

داموس

و�ألقت جمانة دامو�س �سالمة ،املديرة
36

العامة لهو�سبيتالتي �رسف�سيز ،كلمة
للمنا�سبة �أكدت فيها �أنه يتم االحتفال
هذا العام بالن�سخة الأكرب من هوريكا
مع �أكرث من مئة حدث وم�سابقة جتري
على مدار �أربعة �أيام».
وك�شفت عن ح�ضور �أكرث من  70خبري ًا
دولي ًا من عامل امل�أكوالت وامل�رشوبات
وال�ضيافة معر�ض  2019للقيام
بالعرو�ضات وامل�شاركة يف حتكيم عدد
من امل�سابقات.
ومن بني الفعاليات التي تخللها
املعر�ض ،م�سابقة  Mocktailو
،Latte Art Competition
أي�ضا حدثني
وا�ست�ضاف هوريكا لبنان � ً
خا�صني لإبراز النكهات اللبنانية:
املطبخ  ،حيث �سيعر�ض طهاة لبنانيون
وعامليون مواهبهم يف جمموعة متنوعة
من ور�ش الطهي لتكرمي الرتاث الغذائي
املحلي ،وخمترب العرق ما يتيح الفر�صة
�أمام خرباء العرق املحليني لتبادل
خرباتهم.

الجمعية التعاونية إلنتاج الحليب ومشتقاته
عبدو :نعمل إلبقاء المزارع في أرضه
�شدد رئي�س اجلمعية التعاونية لإن��ت��اج احلليب
ّ
وم�شتقاته ف���ؤاد عبدو على �أن «الهدف الأ�سا�سي
من ت�أ�سي�س «اجلمعية التعاونية لإنتاج احلليب
وم�شتقاته» كان �إبقاء وتر�سيخ وجود �أهل عيدمون
واجلوار يف �أر�ضهم.
ولفت �إىل �أن «اجلمعية تقوم يومي ًا بجمع كمية حليب
ترتاوح بني  2.5و� 3أطنان عرب تعاونها مع جمموعة
من املزارعني» وك�شف �أن «اجلمعية ت�شرتي كيلو
احلليب ب�سعر ت�شجيعي ،ففي حني يعرف �أن �سعر
الكلغ يرتاوح بني  700و 750لرية ،ت�شرتيه اجلمعية
من املزارع بـ 900لرية».
مييز �إنتاج اجلمعية هو حفاظه على
واعترب �أن «ما ّ
الطرق التقليدية يف الت�صنيع �ضمن موا�صفات �سالمة الغذاء ،حيث تقوم بفح�ص
احلليب وتعقيمه يف خمتربات التعاونية التابعة مل�صنعها الذي ميلك قدرة �إنتاج 5
�أطنان من احلليب خالل � 8ساعات عمل».
ولفت �إىل �أن «ت�رصيف الإنتاج يتم عرب موظفني من عيدمون ،يتولون توزيع الإنتاج
على املنازل واملحال».
و�شدد على �أن «هدف اجلمعية الأول هو خلق �أ�سواق جديدة للتعاون مع عدد �أكرب من
ّ
املزارعني �أو دفع املزارعني املتعاونني معها حالي ًا �إىل تكبري قطعانهم».
ور�أى �أن «خطوة �إن�شاء اجلمعية كانت جد مهمة بالن�سبة �إىل �أهل عيدمون واجلوار،
ف�إ�ضافة �إىل �رشاء احلليب وت�أمني فر�ص عمل لربات املنازل و�أهل عيدمون واجلوار،
تقدم اجلمعية خدمات �إر�شادية متنوعة حيث تتعاقد مع مهند�س زراعي وطبيب
بيطري ير�شد املزارعني لتفادي �أي خ�سائر ممكنة وال �سيما على �صعيد القطعان».
و�إذ �أكد �أن «و�ضع التعاونية جيد حيث حتقق �أرباح ًا حالي ًا ،اعترب �أن امل�شكلة تكمن
يف غياب �أي خطة لدعم املزراعني وبقائهم يف �أر�ضهم».

salva
عمر :نعمل في  200دولة
�أ�شار �أ�سامة عمر من � Salvaإىل �أنها �رشكة �إ�سبانية تعد من
�أف�ضل � 5رشكات يف جمال ال�صناعة املتعلقة باملخابز» .و�إذ
لفت �إىل �أن « Salvaت�ضم اليوم جمموعة �رشكات» ،واعلن
�أنها ن�ش�أت قبل  75عام ًا وتعمل يف خمتلف دول العامل ،فيما
يعود تواجدها يف ال�رشق الأو�سط �إىل ما قبل  25عام ًا».
وك�شف �أن «�شبكة زب��ائ��ن  Salvaت�ضم ف��ن��ادق  5جنوم
كالهيلتون واملاريوت �إ�ضافة �إىل عالمات الفران�شايز املهمة
وكربيات مراكز الت�سويق كـ.»City Center
ولفت �إىل �أن « Salvaتعمل يف  200دولة وتنتج جمموعة كبرية من املنتجات اخلا�صة
بقطاع املخابز من اخلالط �إىل القطاعة والعجان والفرن ،وبالتايل تقدم جمموعة منتجات
كاملة �إىل الراغبني باال�ستثمار يف هذا القطاع».
و�شدد على �أن «عمل  Salvaال يقف فقط عن حدود البيع �أو ال�صيانة ،فهي تقدم خدمات
ّ
ا�ست�شارية وتدريبية �إىل زبائنها متكنها من ا�ستخدام منتجاتها بفاعلية».
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SABITECH
بيطار :التكنولوجيا
رفعت قدراتنا
التنافسية

اعترب مدير �رشكة «�سابيتك» ا�سكندر
بيطار اىل ان «معر�ض هوريكا
ب�سنختة لهذا العام جيد ،حيث
ي�شهد حركة زوار مقبولة» .وا�شار
اىل ان «�سابيتك تتواجد يف العديد
من املعار�ض الدولية ،وم�شاركتها
اليوم يف معر�ض هوريكا ت�أتي
انطالق ًا من من دافع ًا وطني ًا،
ف�إنت�شار ال�رشكة ممتاز يف لبنان.
ولفت اىل ان املناف�سة موجودة
بطبيعة احلال بني ال�رشكات
العاملة يف جمال ت�صنيع
االفران ،وتخو�ضها ال�رشكات
كافة عرب االجتهاد يف عملها
وتقدمي احدث االبتكارات».
واعترب ان «�سابيتك» متلك جمموعة
من «القدرات التناف�سية العالية
املتعلقة بالتكنولوجيا ،اذ كانت
من اوائل ال�رشكات التي ادخلت
التكنولوجيا اىل معداتها التي
تنت�رش يف اال�سواق العاملية وابرزها
اال�سواق االوروبية وال�صينية».
وك�شف ان ال�رشكة ت�ؤمن خدمات
�صيانة على مدار ال�ساعة لزبائنها
يف لبنان ويف اخلارج.
العدد  174حزيران 2019
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من �شهر �إلى �شهر
AL-TAGHZIA
حلواني :نقدم اكثر
من  120منتج ًا
�أ����ش���ارت م��دي��رة ال��ت�����س��وي��ق يف ت��غ��ذي��ة لوليا
حلواين �إىل �أن��ه «عام ًا بعد عام ي�شهد معر�ض
هوريكا تغيريات كثرية� ،إذ �إن ع��دد ال�رشكات
اللبنانية يف املعر�ض �أ�صبح �أك�بر وال �سيما
ال�صناعية منها وه��ذا يفرحنا ك�رشكة لبنانية
وال �سيما �أن��ن��ا وج��دن��ا �أن ال����شرك��ات �أ�ضحت
تعمل ب�شكل كبري على �إطاللة الأجنحة اخلا�صة
بها بغية الت�سويق ب�شكل �أف�ضل ل�صناعتها».
واعتربت �أن «ما تتميز به منتجات تغذية من نكهة
لذيذة وجودة عالية� ،ضمنت ا�ستمراريتها و�سمحت لها بالتو�سع �إىل الأ�سواق اخلارجية
وحتديداً �إىل  17دولة منها الإمارات� ،أ�سرتاليا ،العراق ،قطر� ،سورية ،فنزويال ،ودول اخلليج.
حيث تقدم ما يفوق الـ 120منتج ًامن املرتديال واحلب�شوالكبي�س وال�سجق واملقانق وغريها.
ور�أت �أن «املناف�سات مل ت�شكل يوم ًا لتغذية م�صدر قلق� ،إذ �إنها متلك العديد من نقاط
القوة ويف مقدمها تاريخها الطويل واجلودة العالية».

Foodelico
ياسين :نخوض المنافسات
بنجاح
�أ�شار مدير � Foodelicoأ�سامة يا�سني �إىل �أن
�رشكته ت�شارك للمرة الثانية على التوايل
يف معر�ض هوريكا ،وجتدها م�شاركة جيدة
جداً �إذ �إنها متكنها من عر�ض منتجاتها
مبا�رشة �أم��ام زوار املعر�ض ،وتت�ضمن
احلبوب والبهارات ودب�س الرمان ومنتجات
�صناعية غذائية �أخرى.
واع����ت��ب�ر �أن «ان����ط��ل�اق����ة ال�����ش�رك���ة
ق����ب����ل ������س�����ن�����وات ك�����ان�����ت ج���ي���دة
ج�����داً ،ح��ي��ث ي��ت��واج��د �إن���ت���اج ال����شرك��ة ع��ل��ى االرا����ض���ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ك��اف��ة».
و�إذ ك�شف �أن زبائن ال�رشكة ي�ضمون جمموعة من املطاعم والفنادق واملتاجر
�شدد على �أن ال�رشكة تقف على الدوام عند متطلبات
وال�سوبرماركت والباتي�رسيّ ،
زبائنها لكي تقدم �إليهم املنتجات التي يحتاجونها ب�أعلى م�ستويات اجلودة.
و�أكد �أن اخلربة الكبرية التي تتمتع بها  Foodelicoيف جمال عملها ،جتعلها تخو�ض
املناف�سات بنجاح متم�سكة بخدماتها املميزة ومنتجاتها التي تراعي معايري
ال�سالمة الغذائية كافة.
و�شدد على �أن «  Foodelicoتتميز بتعاطيها املميز مع زبائنها حيث حتر�ص على
ّ
ال�رسعة يف ت�سليم املنتجات ،بجودة عالية و�أ�سعار جيدة».
وك�شف �أن «ال�رشكة �ست�سلك طريق التو�سع نحو الأ�سواق اخلارجية وال �سيما �أنها
التقت عدداً من امل�ستوردين الأجانب يف املعر�ض ما يب�شرّ ب�إمكانية بناء عالقات
عمل معهم».
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MBC
قيسي :نطوّر منتجاتنا
كي تواكب متطلبات
السوق
اعترب مدير  MBCو�سيم قي�سي �أن
جتديد امل�شاركة �سنوي ًا يف معر�ض
هوريكا ي���أت��ي يف �إط���ار املحافظة
على عالقاتنا م��ع زبائننا ولقاء
زبائن جدد .وك�شف �أن « MBCتعمل
ب�شكل دائ��م على تطوير منتجاتها
ك���ي ت���واك���ب م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��وق».
واعترب �أن الواقع االقت�صادي ال�سيء
يف لبنان �أث��ر ب�شكل كبري يف عمل
ال�رشكات �إذ يلحظ انخفا�ض ًا كبرياً
يف حجم مبيعاتها ،وه��ذا طبعا �أثر
يف عمل  MBCالتي ال زال��ت حتى
ال��ي��وم ت��واج��ه ال��ت��ح��دي��ات بنجاح.
و�إذ اعترب �أن «املناف�سة يف قطاع
املوازين ال��ذي تتخ�ص�ص به MBC
ت�ترك��ز ب�شكل �أ�سا�سي يف خدمات
ال�صيانة التي ت�ضمن والء الزبون
���ش��دد ع��ل��ى «�أن فريق
ل��ل����شرك��ة»،
ّ
ال�صيانة يقدم خدمة ما بعد البيع
على الأرا�ضي اللبنانية كافة».
و�أع��ل��ن «�أن  MBCت��زور با�ستمرار
املعار�ض الدولية وتطلع على كل
م��ا ه��و ج��دي��د يف ع���امل امل��وازي��ن،
بغية احلفاظ على م�ستويات احلداثة
واجلودة التي عودت زبائنها عليها».
وعبرّ عن تفا�ؤلة مب�ستقبل عمل MBC
�إذ �إنها �سارت منذ زمن طويل على
طريق النجاح بف�ضل ال�سيا�سات التي
اتبعتها.

HOREPA Packing & Trading
رزق :الواقع االقتصادي رفع من حدة المنافسات
اع��ت�بر م��دي��ر ��شرك��ة  HOREPAو���س��ي��م رزق �أن
«امل�شاركة يف معر�ض هوريكا �رضورية لل�رشكة
التي تعترب �أن �أوىل واجباتها ه��ي التكاتف مع
نظرياتها يف لبنان خل��دم��ة االقت�صاد الوطني».
و�شدد على �أنه «رغم التحديات ال�صعبة التي تواجه
ّ
عمل ال�رشكات يف لبنان ،ال تزال  HOREPAموجودة
بقوة يف ال�سوق حيث تعمل على تو�سيع �شبكة زبائنها
وتطوير املنتجات التي تقدمها».
و�شدد على �أن «االقت�صاد اللبناين يعاين من �صعوبات
ّ
�شتى� ،إال �أن  HOREPAوبخربتها املمتدة على مدى
ربع قرن ،تواجه هذه التحديات بنجاح على �أمل �أال
يطول �أمد الأزمة� ،إذ �إنه يف حال تطورها لن ترحم �أحداً».
ولفت �إىل �أن  HOREPAقدمت على مدى �سنوات �أجود
�أنواع التعبئة والتغليف �إىل زبائنها ،وهي �ستتم�سك
ب�سيا�سة عملها يف وجه املناف�سات التي ت�شهدها ال�سوق �إذ �إنها هي التي �ضمنت ا�ستمراريتها
ل�سنوات طويلة».
و�أو�ضح �أن «  HOREPAتقدم خدمات تعبئة وطباعة وتغليف ملنتجات �صغرية احلجم من �سكر
وحمارم معطرة وكات�شاب و�شليمونات الأمر الذي يعترب جما ًال مهم ًا لنا �إذ �إن لدينا �أكرث من
 600زبون يف ال�سوق املحلية نطبع لهم �شليمونات ب�إ�سم م�ؤ�س�ساتهم».
و�أعلن �أن «�شبكة زبائن  HOREPAت�ضم �رشكات �إعداد الطعام والفنادق واملطاعم وامل�ست�شفيات
وكل من يعمل يف القطاع ال�سياحي �إ�ضافة �إىل ال�رشكات العاملة يف قطاع التنظيف».
ويف رد على �س�ؤال� ،أ�سف رزق لوجود مناف�سات قوبة بني ال�رشكات العاملة يف لبنان� ،إذ �إنه
ويف الواقع االقت�صادي ال�صعب حتاول ال�رشكات ال�صمود عرب االقتطاع من �أرباحها يف ظل
غياب �أي دعم من الدولة».

Mechaalany
مشعالني :معايير الجودة ضمنت نجاحنا
اعترب ب��رن��ارد م�شعالين م��ن «� »Mechaalanأن
م�شاركة « »Mechaalanyيف معر�ض هوريكا
«عظيمة» حيث ا�ستقطب املعر�ض حجم زوار جيد،
عملت « »Mechaalanyعلى تعريفهم مبنتجاتها من
ماء ورد وماء زهر ومربى و�صو�ص وخل».
و�إذ �أ���ش��ار �إىل �أن « Mechaalanyبا�رشت عملها
عام � ،»1944أ�شار �إىل �أن �أبرز العوامل التي �ضمنت
جناحها هو اعتماد �أعلى معايري اجلودة».
و�أكد �أن «هذا النجاح �سمح لـ  Mechaalanyبالتوجه
نحو الأ�سواق اخلارجية يف �أمريكا ،كندا� ،أوروب��ا،
الإمارات ،قطر ،البحرين ،والكويت».
و�إذ اعترب �أن «املناف�سة عامل �إيجابي لإ�ستمرار العمل وتقدمي الأف�ضل» ،لفت م�شعالين
�إىل �أن « Mechaalanyتعاين من بع�ض املناف�سات من منتجات �أجنبية (مربى)
م�ستوردة من تركيا ،فل�سطني وم�رص� .إذ وعلى الرغم من عدم متتهعا مب�ستويات
جودة عالية ف�إن �أ�سعارها املتدنية تدفع امل�ستهلكني �إىل �رشائها».
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UNINOX
ماركريان :نراقب
عمليات اإلنتاج عن كثب
�أ���ش��ار مدير � UNINOXأفادي�س
ماركريان �إىل �أن  UNINOXت�شارك
با�ستمرار يف معر�ض هوريكا ،حيث
تلحظ على ال��دوام وجود �أ�شخا�ص
جدد تعرفهم �إىل منتجاتها املتنوعة
من �أدوات مطبخية من ال�ستانل�س
�ستيل والأمل���ن���ي���وم ت�ستخدمها
املطاعم والفنادق وامل�ست�شفيات…
 .وك�شف �أن  UNINOXتعمل ب�شكل
م�ستمر على تو�سيع �شبكة انت�شارها
يف لبنان والدول العربية وال �سيما
اخلليجية منها حيث ت�شكل تلك
�أ�سواق ًا �أ�سا�سية لت�صدير منتجات
UNINOX

وك�����ش��ف �أن  UNINOXت��ق��وم
مب��راق��ب��ة ع��م��ل��ي��ات الإن���ت���اج عن
ك���ث���ب ل�����ض��م��ان ت���ق���دمي �أع���ل���ى
م�ستويات اجل���ودة �إىل زبائنها.
ولفت �إىل �أن «ال�رشكة تعمل على
الدوام لزيارة املعار�ض اخلارجية
بغية ا�ستقدام كل ما هو جديد �إىل
الأ�سواق اللبنانية والعربية �إ�ضافة
�إىل االطالع على حاجات الزبائن».
و�شدد على �أن «خطط UNINOX
تقوم على ط��رح منتجات جديدة
ب�شكل دوري».
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من �شهر �إلى �شهر
ألبان الجرّة
مراد :الجودة العالية سالحنا
في مواجهة المنافسات
اجل��رة يو�سف م��راد �إىل �أن
�أ�شار مدير �ألبان
ّ
اجل��رة» يف معر�ض هوريكا
م�شاركة «�ألبان
ّ
ك��ان��ت ج��ي��دة ج����داً� ،إذ �إن ك�لا امل�شاركني
وامل�ستثمرين يف املعر�ض كانوا على م�ستوى
عالٍ من االحرتافية .كما مكننا املعر�ض من
لقاء عمالء حمتملني يف الدول العربية ،وهذا
كان امراً مهم ًا جداً لنا كونه ي�أتي �ضمن خططنا
التو�سعية نحو الأ�سواق اخلارجية».
اجلرة عام  2017كانت من جنوب لبنان وبناء على �إميان
ولفت �إىل �أن «انطالقة �ألبان ّ
عميق بلبنان بعد �سنني من العمل يف الدول اخلليجية» .وك�شف �أن �سيا�سات عمل �ألبان
اجل ّ��رة تقوم على اعتماد �أعلى معايري اجل��ودة وهو ال�سالح الأب��رز الذي �ستواجه به
املناف�سات التي ت�شهدها الأ�سواق».
و�أكد �أن «عمليات �ضبط اجلودة تتم عرب خمتربات داخل امل�صنع وخالل مراحل الإنتاج
املبكرة ،حيث يتم �إجراء الفحو�صات منذ ا�ستالم احلليب� ،إ�ضافة �إىل نظام تكرير مياه
عايل اجلودة .كما نقوم بفحو�صات خمربية يف خمتربات �إ�ضافية للت�أكد من تطابق
الفحو�صات».
اجلرة متتلك م�س�ؤولية عالية جتاه م�ستهلكيها» ،ك�شف
ألبان
�
«
أن
�
إىل
�
لفت
ويف حني
ّ
اجلرة» ت�ضم حالي ًا حمال و�سوبرماركت ،و�سيتم تو�سيعها يف
�أن �شبكة زبائن «�ألبان ّ
امل�ستقبل القريب لت�شمل مطاعم وفنادق» .و�أعلن �أن «�شبكة الزبائن هذه متتد �إىل خارج
لبنان وحتديداً �إىل �أفريقيا يف �أبيذجان والكونغو».

KAMA
قبالن :نقدّم منتجات جديدة

�أ�شارت مديرة املوارد الب�رشية زينة قبالن من
�رشكة � KAMAإىل �أن ال�رشكة تعرف زوار
املعر�ض �إىل منتجاتها اجلديدة والتي تتمثل
ب�أطقم الراتان والتي ت�ضم كرا�سي منفردة و
كنبات وخزانات .و�إذ لفتت �إىل �أن « KAMA
تطرح هذه املنتجات حديث ًا� ،أ�شارت �إىل �أنها
تلقى طلب ًا جيداً عند �أبواب مو�سم ال�صيف ،حيث
يتطلع امل�ستهلكون �إىل اقتناء مفرو�شات �شبيهة.
ويف رد عن �س�ؤال حول ت�أثري الأزم��ة احلادة
�شددت قبالن على �أن ال�رشكة تبذل
التي مير بها اقت�صاد لبنان على عمل ّ ،KAMA
جهوداً كبرية من �أجل املحافظة على جناحاتها وعلى فر�ص العمل التي تطرحها،
�إ�ضافة �إىل مواكبة حاجات ال�سوق لتلبية حاجات زبائنها».
وك�شفت �أن «� KAMAسلكت طريق الت�صدير منذ فرتة �إىل �أفريقيا وم�رص وتركيا»،
و�أ�شارت �إىل �أن �شبكة زبائن ال�رشكة ت�ضم مطاعم وفنادق وم�صانع وبلديات.
ور�أت �أن «معر�ض هوريكا ي�شكل ملتقى لل�رشكات ويتيح الفر�صة �أمامها للتعرف
�إىل زبائن جدد».
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iso liban
معايير الـ ISOتطور عمل
الشركات
�أعلن د .رامي �شدياق من �رشكة ISO
� Libanأن ال�رشكة كانت �أول �رشكة

طبقت موا�صفات الأيزو يف لبنان،
واليوم ت�ساعد ال�رشكات من خالل
التدريب واال�ست�شارات على تطبيق
موا�صفات الأي����زو ،ك��ي تتوا�صل
بعدها م��ع مدققي اجل���ودة الذين
يقومون بفح�ص اجلهاز يف ال�رشكة
و�شدد على
ومنحها �شهادة الأيزو»ّ .
�أن «معظم ال����شرك��ات تتجه نحو
تطبيق معايري �شهادة الأيزو كونها
ت�ؤدي دوراً بارزاً يف دعم عمليات
الت�صدير و�إر���ض��اء الزبائن» .ويف
حني �أكد «ان تطبيق معايري �شهادة
الـ ISOال ترتب �أي تكاليف �إ�ضافية
على ال�رشكة»� ،أ�شار �إىل �أن «هذه
املعايري تتمثل بالتنظيم الداخلي
وتدريب املوظفني والتزام الإدارة
ولذلك ت�ساهم ب�شكل كبري يف تطوير
عمل ال�رشكة».
ون��ف��ى وج���ود «�أي مناف�سة بني
ال�رشكات العاملة يف هذا املجال� ،إذ
�إن ال�سوق اللبنانية كبرية» ،وك�شف
ان «عمل ISO Libanتخطى حدود
الوطن حيث تقدم ال�رشكة خدماتها
يف �أفريقيا والعراق».

Top Pack One
لويس :االنفتاح على األسواق الخارجية هو من أولوياتنا
لفت م�س�ؤول الت�سويق والعالقات العامة يف Top Pack
 Oneعمار لوي�س �إىل �أن «م�صنع Top Pack One
يقع يف املنطقة ال�صناعية يف تعنايل ،ويبلغ م�ستوى
�إنتاجيته من الكرتون  100طن يف اليوم الواحد ويقدم
كل �أنواع الكرتون امل�ضلع واملخت�ص مبو�ضوع الغذاء».
وك�شف لوي�س �أنه «بف�ضل الإمكانيات التي ميلكها م�صنع
 ،Top Pack Oneمتكن من ن�سج �شبكة زبائن وا�سعة
والتواجد املحافظات والقرى اللبنانية خالل عامني».
ورف�ض لوي�س احلديث عن وجود «مناف�سة بني امل�صانع
العاملة يف جمال الكرتون� ،إذ �إن كل امل�صانع اللبنانية
تكمل بع�ضها البع�ض وقادرة على العمل يف الأ�سواق»،
ّ
ودعا الإعالم اىل «ت�سليط ال�ضوء على هذه النقطة احل�سا�سة ملا لها من �أهمية».
و�أ�شار �إىل �أن «ما يعاين منه قطاع �صناعة الكرتون يتمثل باملناف�سة غري امل�رشوعة من
جراء التهريب عرب احلدود اللبنانية ،وك�شف �أنه «يف حني يبلغ �سعر الكرتونة � 20سنت ًا
ي�ستطيع التاجر اللبناين ا�ستالمها من �سورية مهربة ب � 15سنت ًا ،وهذا الأمر يفر�ض على
الدولة واجلمارك اللبنانية �أن تراقب �أكرث احلدود من اجل حماية امل�صانع اللبنانية.».
واعترب �أن «لبنان وبالرغم من �صغر م�ساحته �سوق جيدة وميكن للم�صانع كافة �أن تعمل
داخله �ضمن قواعد و�رشوط ال تخرج عن �أ�صول املناف�سات ال�رشيفة».
و�شدد على �أن «ال�رشكة ت�ضع �ضمن �أولوياتها االنفتاح على الأ�سواق اخلارجية ،وقد با�رشت
ّ
يف هذا الإطار بع�ض عمليات الت�صدير ودرا�سة �أ�سواق يف �أفريقيا ودول اخلليج».
وك�شف �أن « Top Pack Oneت�ضم ما يقارب الـ  150عام ًال وجلهم من اللبنانيني نظراً �إىل
االو�ضاع االقت�صادية ال�صعبة التي مير بها لبنان».

Aliya
أبي خليل :نحارب ونقاتل
من أجل البقاء

�أ�شارت مديرة مياه عالية هيلني �أبي خليل �إىل �أن
«تواجد مياه عالية يف معر�ض هوريكا �رضوري،
فـ«مياه عالية» ا�سم جديد يف ال�سوق ومن املهم
التواجد يف معر�ض كهوريكا ي�ضم عدداً كبرياً من
ال�رشكات وي�ستقبل �آالف الزوار� ،إذ �إن من �ش�أن
ذلك �أن ي�ساهم بفاعلية يف تو�سيع �شبكة الزبائن

واملتعاملني مع ال�رشكة».
ولفتت �إىل «وجود مناف�سات �رش�سة جداً يتخللها طرح عرو�ضات كبرية جداً
وهبوط يف الأ�سعار ،الأمر الذي ي�ضع حتديات �صعبة يف وجه عمل «مياه عالية».
و�أكدت �أن «مياه عالية حتارب وتقاتل من �أجل البقاء ،لكن يبقى ال�س�ؤال �إىل
متى؟».
و�إذ �أ�شارت �إىل �أن «مياه عالية تقدم اليوم � 4أحجام من القناين و  3احجام من
�شددت على �أن «الت�صدير يحتل حيزاً مهم ًا من اهتمامات ال�رشكة
الغالونات»ّ ،
لأنه ي�ساعد يف رفع الطلب �إىل حد كبري».
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KAZZI NUTS
غبور :نطرح  6أصناف جديدة
�أ�شار �إيلي غبور من �رشكة «بزورات
القزي» �إىل �أن «معر�ض «هوريكا»
�شهد حجم زوار ف��اق التوقعات �إذا
ما جرى الأخذ بعني االعتبار الواقع
االقت�صادي يف لبنان» .و�أع��ل��ن �أن
«بزورات القزي تعرف زوار املعر�ض
�إىل منتجاتها اجل��دي��دة� ،إذ تطرح
حالي ًا يف الأ�سواق � 6أ�صناف جديدة
ومتنوعة م��ن ف�ستق مق�شور على
بابريكا وزعرت وب�صل وعلى �أع�شاب
مع الب�صل» .وك�شف �أن «ط��رح هذه
املنتجات يتم عرب درا�سات يجريها
فريق عمل متخ�ص�ص يقوم بتجارب
تخت�ص بالنكهة وتفا�صيل �أخ��رى
ملدة عام كامل ومن ثم يطرح املنتج
يف ال�سوق».
و�أ����ش���ار �إىل �أن «ب�����زورات ال��ق��زي
ت��ق��دم م��ا ي��ق��ارب الـ 86منتج ًا يف
لبنان و  26بلد �آخ���ر منها دول
اخل��ل��ي��ج� ،أم�ي�رك���ا ،و�أ����س�ت�رال���ي���ا».
وك�شف �أن «ب���زورات القزي تتمتع
مبكامن ق��وة ع��دي��دة وال �سيما �أن
م�صنعها ال��ي��وم ي��ن��درج يف �إط���ار
الإنتاج الأخ�رض ،وهذا �أمر �أف�سح يف
املجال �أمام االنفتاح نحو الأ�سواق
العاملية وحتى الأكرث �صعوبة وعلى
ر�أ�سها هولندا» .ويف رد عن �س�ؤال� ،أكد
�أن «املناف�سات املوجودة يف الأ�سواق
�أم���ر �صحي وتتخطاها «ب���زورات
ال��ق��زي» ع�بر مت�سكها مب�ستويات
اجلودة العالية التي تقدمها من خالل
منتجاتها».
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من �شهر �إلى �شهر
RotoFlexo Press
ع��ام RotoFlexo Press
�أن «م�شاركة RotoFlexo

�أك���دت مدير
نتايل حبيب
 Pressيف معر�ض هوريكا تاتي يف �إطار
تعريفها زوار املعر�ض �إىل ماكينات
الطباعة اجلديدة التي ا�ستقدمتها حديث ًا
�إىل لبنان وهي ماكينات على م�ستوى
عالٍ من احلداثة وتدخل لبنان لأول مرة
وتتميز بطباعة � 9ألوان».
ّ
و�أ�شارت �إىل �أن «RotoFlexo Pressتقدم
مروحة وا�سعة جداً من خدمات الطباعة
والتغليف ملنتجات �صناعية خمتلفة من
ت�شيب�س وبزورات وخبز وع�صري و�صابون
.»..
واعتربت �أن «ا�ستمرارية  RotoFlexo Pressيف ال�سوق على مدى ع�رشات الأعوام
كر�سها �صاحب  RotoFlexo Pressيو�سف حبيب حيث
يعود �إىل �سيا�سة العمل التي ّ
�سعى دائم ًا �إىل تقدمي �أعلى م�ستويات اجلودة وخدمات حمرتفة».
و�شددت على �أن «جن��اح  RotoFlexo Pressمل يقت�رص على لبنان ،بل متكنت
ّ
 RotoFlexo Pressمن العمل يف �أ�سواق خارجية خمتلفة كالكويت ،ال�سعودية ،قطر،
العراق وم�رص.»..
ووجدت �أن «م�شاركة  RotoFlexo Pressيف هوريكا كانت جد مهمة �إذ ا�ستقبل
املعر�ض هذا العام حجم زوار هائل ما �أتاح �أمام ال�رشكات امل�شاركة فيه فر�ص ًا
لتو�سيع دائرة املتعاملني معها».

Boecker
قبرصلي :نقدم منتجات جديدة
�أ�شارت مديرة  Boeckerبانا قرب�صلي �إىل �أن
« « Boeckerت�ستمر عام ًا بعد عام يف تقدمي
رعاية ذهبية ملعر�ض هوريكا .ولفتت �إىل �أن
«�أبرز ما مييز م�شاركة  Boeckerهذا العام يف
املعر�ض هو عر�ضها ملنتجات جديدة ومنها
خدمات تعقيم وتنظيف املكيفات التي جرى
�إطالقها العام املا�ضي والتي تلقى رواج�� ًا
ك��ب�يراً لفعاليتها يف �إزال���ة الفطريات التي
تتجمع يف املكيفات» .وك�شفت �أن «Boecker
لديها وك��االت عاملية وتعر�ض منتجاتها يف املعر�ض و�أهمها وكالة غلوريا
املتخ�ص�صة يف ر�ش املبيدات والتنظيف بالإ�ضافة �إىل ماكينات جديدة ال حتوي �أي
مواد كيميائية خا�صة للربغ�ش �إذ تق�ضي على الربغ�ش من دون حاجة �إىل الر�ش».
واعتربت �أن «  Boeckerحت ّقق على الدوام جناح ًا م�ستمراً �إذ �صنفتها مراجع عاملية
من بني �أول � 20رشكة لل�صحة العامة يف العامل ،وذلك نظراً �إىل اخلدمات التي
تقدمها والثقة التي حتظى بها �إ�ضافة �إىل التدريب واالبتكار».
ولفتت �إىل �أن «  Boeckerتتميز ب�شبكة زبائن وا�سعة جداً ت�ضم ما يقارب الـ25000
زبون».
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عسل جبل الشيخ
قضماني :قدر االستمرار
أقوى من أي قدر آخر

�أ�شار مدير ع�سل جبل ال�شخ ح�سني
ق�ضماين �إىل �أن معر�ض هوريكا هو
معر�ض على قد ِر عالٍ من الأهمية �إذ
ميثل ملتقى ح�ضاري ًا لرجال الأعمال
من �صناعيني وجتار ،وتعد امل�شاركة
فيه واجب ًا علينا كي ن�ؤكد تواجدنا،
كما ن�ؤكد �أن قدر اال�ستمرار �أقوى من
�أي قدر �آخر».
و�شدد على �أنه «يف ظل الأزمات ال بد
ّ
من القتال يف �سبيل اال�ستمرار ،وع�سل
جبل ال�شيخ جزء من هوريكا ومعني
با�ستمراريته».
ويف رد على �س�ؤال حول املناف�سات
املوجودة يف الأ�سواق ،قال ق�ضماين:
«يف كل دول العامل ،هناك �رشكات
ت��خ��رج م��ن ال�����س��وق نتيجة ق���راءات
خ��اط��ئ��ة .وب��ال��ت��ايل م��ن غ�ير املهم
وجود منتجات �أجنبية من دول �أقوى
من لبنان اقت�صادي ًا تناف�س الإنتاج
الوطني ،فمن ي��ق��ر�أ ب�شكل �صحيح
يتميز
�سي�ستمر .وع�سل جبل �شيخ
ّ
بنيله �شهادات جودة متعددةISO :
 22002و  ISO 22005و FFC 2019
و  .FFC22000كما �أننا منلك خربة
كبرية ونتوجه �إىل امل�ستهلكني الذين
يقدرون اجلودة».
ّ
و�أك���د �أن «ال�صناعي اللبناين و�إن
خ�رس يف بع�ض الظروف ق��ادر على
اال���س��ت��م��رار ،ف��ه��ذا ه��و ق���دره كطائر
الفينيق ينه�ض من حتت الرماد .هذا
هو قدر وطننا ونحن متم�سكون به».

KSARA
صليبا :صناعة النبيذ تعاني من المنافسة
�أ�شار رامز �صليبا من �شاتوه ك�سارة �إىل �أن «هوريكا ي�ضم
كل �أ�صحاب االخت�صا�ص ،وي�شكل عرب النجاح الذي يح ّققه
عام ًا بعد عام �أف�ضل مكان للإلتقاء باالخت�صا�صيني
واملحرتفني».
واعترب �أن «هوريكا يف�سح يف املجال �أم��ام ال�رشكات
لعر�ض كل جديد لديها ،ما يجعله املكان الأمثل لالطالع
على كل تطور جديد يف القطاع».
ولفت �إىل �أن «قطاع النبيذ ت�أثر بالأزمة االقت�صادية �إذ
�إن امل�ستهلكني بطبيعة احلال يف�ضلون املنتجات الأكرث
�رضورة يف هذه احلاالت� ،إال �أنه وبالرغم من كل �شيء ال
يزال قطاع النبيذ يف لبنان �صحي ًا �أكرث من �أي قطاع �آخر.
و�أكد �أن «النبيذ اللبناين ،ب�شكل عام  ،ي�شهد حركة ت�صدير
جيدة عام ًا بعد عام وال �سيما �أن جمعية م�صنعي الكرمة والنبيذ تقوم بعمل هائل بالتعاون
مع الوزارات وال�سفارات» .و�أ�شار �إىل �أن «م�ستهلكي النبيذ اللبناين يف اخلارج هم اللبنانيون
املغرتبون� ،إ�ضافة �إىل بع�ض امل�ستهلكني الأجانب الذين بد�أوا يعتادون على النبيذ اللبناين».
ولفت �إىل �أن «�صناعة النبيذ تعاين من املناف�سة يف ظل عدم وجود �أي حماية من الدولة� ،إذ �إنه
كل عام يتم تخفي�ض ال�رضائب على النبيذ امل�ستورد لكن جودة النبيذ اللبناين جتعله يحافظ
على ح�صة الأ�سد من ال�سوق».

El Yaman Group
اليمن :اإليمان بلبنان أكبر من كل التحديات
�أ�شارت مديرة املبيعات والت�سويق يف El Yaman
 Groupم��رمي اليمن �إىل �أن «ه��وري��ك��ا ه��و من

�أه��م املعار�ض التي تنظم يف لبنان ،ولذلك من
ال�رضوري امل�شاركة فيه وال �سيما يف ظل الواقع
االقت�صادي ال�صعب الذي ي�شهده لبنان وذلك دعم ًا
لل�صناعة الوطنية وقطاع املعار�ض يف لبنان».
ولفتت �إىل �أن « El Yaman Groupتقدم كل عام يف
هوريكا �أفكاراً ومنتجات جديدة ،حيث تعر�ض هذا
العام  Food Trucksوهو توجه جديد يف ال�سوق
حيث مل يعد امل�ستثمرون ي�ست�أجرون مطاعم �إمنا
قطع �أر�ض يبنون عليها ما يتنا�سب مع حاجاتهم».
و�أكدت �أن «لزبائن  El Yaman Groupثقة كبرية
بها ،فهم على يقني �أنها وك���إح��دى �أه��م و�أك�بر
املطابع يف ال�رشق الأو�سط ،لن تتوانى يف ا�ستقدام كل جديد �إىل ال�سوق اللبنانية».
ويف رد على �س�ؤال� ،أ�شارت �إىل �أن «  El Yaman Groupت�ضم عدة �رشكات ،و�إن كانت
هناك مناف�سة فهي لي�ست مع «  »El Yaman Groupبل مع ال�رشكات املن�ضوية حتت
رايتها� ،إذ �إن  El Yaman Groupتقدم جمموعة منوعة من اخلدمات �إىل كل من يعمل
يف ال�سوق اللبنانية ولديها �إمكانيات كي تكون  one shop stopلأي زبون ،وهذا نادراً
ما متلكه �رشكة يف لبنان».
و�أكدت �أن «الواقع االقت�صادي ال�صعب ي�ضع ال�رشكات العاملة يف لبنان �أمام حتديات،
لكن يبقى الإميان بالوطن �أكرب من كل �شيء».
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Farhat Bakery
Equipment
فرحات :نواكب األزمة
بمنتجات تخفض من
كلفة اإلنتاج
اع���ت�ب�ر م���دي���ر
 Equipmentع�صام فرحات �إن «حجم
زوار املعر�ض هذا العام جيد وقد �ضم
خليجيني وحتديداً �سعوديني� ،إ�ضافة
�إىل زوار من �سورية».
وك�شف �أن « Farhat Bakeryعرفت
زوار املعر�ض �إىل منتج جديد وهو
ف��رن جديد يخف�ض ا�ستهالك الغاز
ويخبز املناقي�ش بطريقة مبتكرة ،وقد
�أتى طرحة ملواكبة الأزمة االقت�صادية
يف لبنان �إذ وج��دت ال�رشكة �أن��ه من
ال�رضوري طرح منتج يخف�ض من كلفة
الإن��ت��اج ويرفع من الإنتاجية ب�شكل
كبري».
ولفت �إىل �أن «هذا املنتج لقي جتاوب ًا
كبرياً من قبل زوار املعر�ض �إذ جذبتهم
ب�ساطة الفكرة ،وقد جرت مفاو�ضات
جدية مع �أ�شخا�ص ينوون اال�ستثمار
يف �أمريكا ،كندا ،اليونان ،واخلليج».
واعترب �أن «�أبرز ما مييز Farhat Bakery
هو اجل��ر�أة التي متلكها يف االبتكار،
حيث ت�شجع فريق مهند�سيها ب�شكل
دائم على ابتكار منتجات جديدة ،وهذا
الأمر ميكنها من مواجهة ال�صعوبات
بنجاح ويحفظ مركزها دائ��م�� ًا بني
ال�رشكات العاملة يف جمالها».
Farhat Bakery
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من �شهر �إلى �شهر
ألبان الرهبان
الرهبان :أزمة النزوح رفعت من حدة المنافسات
�أ�شار �سايد الرهبان من «�ألبان الرهبان» �إىل �أن
«�ألبان الرهبان ت�أ�س�ست عام  1975ويرتكز عملها
يف �شمال لبنان مع �شبكة من ال�سوبرماركات ويف
ب�يروت مع جمموعة من الباتي�رسيات حيث تقدم
لها �أن��واع جبنة خا�صة باحللويات» .وك�شف عن
�أن «�شبكة زبائن �ألبان الرهبان ت�ضم «�إ�ضافة �إىل
ال�سوبرماركات وامل�ؤ�س�سات ل�صناعة احللويات،
جمموعة من املطاعم ،الفنادق ،والأفران».
واعترب �أن ما «�ضمن ا�ستمرارية «�ألبان الرهبان»
هو الطرق التقليدية التي تعتمدها يف �صناعتها ،وال
�سيما �أن م�صنعها هو من �أكرب امل�صانع يف ال�شمال
لناحية امل�ساحة والقدرة الإنتاجية ،وال يزال يعمل
اليوم من دون ا�ستخدام �أي معدات �أو �أي مواد حافظة».
وك�شف «�أنه على الرغم من �أن طرق الت�صنيع كانت �سبب ًا �أ�سا�سي ًا يف ا�ستمراريتها� ،إال
�أنها خلقت حتدي ًا �أمامها كون عمر املنتج غري طويل».
وك�شف �أن «خطط �ألبان الرهبان تقوم اليوم على تعزيز تواجدها ب�شكل قوي يف الأ�سواق
الداخلية ،ومن ثم االنطالق نحو الأ�سواق اخلارجية».
وك�شف �أن «حدة املناف�سات زادت ب�شكل كبري مع �أزمة النزوح ال�سورية حيث �شهد القطاع
�إن�شاء العديد من امل�صانع غري املرخ�صة».
و�أ�شار �إىل �أن «معامل الرهبان ت�ضبط معايري اجلودة يف عملها عرب خمتربات داخل
وخارج امل�صنع ،كما تت�أكد من معايري جودة احلليب الذي ت�ستلمه من املزارع».
ولفت �إىل �أن «�ألبان الرهبان تقدم منتجات متعددة من لنب ولبنة و�أجبان خمتلفة
الأنواع من حلوم ،عكاوي ،نابل�سي ،دوبل كرمي ،ال�شلل املجدولة و�أجبان دايت و�شنكلي�ش
و�أجبان خا�صة باحللويات».

Bycop
رحمة :سياسات عملنا تميّزنا
لفت زيان رحمة من «� »Bycopإىل ان امل�شاركة يف
هوريكا جيدة حيث الإقبال على املعر�ض كثيف ما
يعد م�ؤ�رشاً �إيجابي ًا �إىل حد كبري» .وك�شف �أن « Bycop
تقدم خدمات متعلقة ب�آليات مراقبة اجلودة ،وتعمل
يف هذا املجال منذ ال�سبعينات يف لبنان واخلليج
العربي ،كما �أنها وكيلة لعدد من املاركات الأجنبية».
وك�شف �أن «  Bycopت�سلك طريق التو�سع عرب �إن�شاء
م�صنع يف �أرمينيا� ،سيعزز من قدراتها الت�صديرية
وتواجدها يف الأ�سواق اخلارجية».
متيزها عن
عمل
و�شدد على �أن لـ � Bycopسيا�سة
ّ
ّ
مناف�سيها وتك�سبها قدرات تناف�سية �إ�ضافية حيث
حتر�ص على �إر�ضاء الزبون واعتماد �أعلى معايري امل�صداقية».
و�أو�ضح �أن «�شبكة زبائن  Bycopت�ضم جمموعة من الفنادق وامل�ست�شفيات
والبوتيكات ،ويفوق عددها الألف يف لبنان� ،إ�ضافة �إىل �شبكة زبائن �أخرى يف
�أوروبا و�أفريقيا واخلليج العربي».
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IQS
لبابيدي :آفاق أوسع
لمالقاة زبائن أكثر
�أ�شار مدير  IQSحممود لبابيدي �إىل
�أن «ما مييز معر�ض هوريكا هو �سعيه
املتوا�صل �إىل ا�ستقطاب عار�ضني
ج���دد ك��ل ع���ام� ،إذ الح��ظ��ن��ا وج��ود
منتجات ج��دي��دة لقطاعات جديدة
�أي�ض ًا م�شاركة ،وه��ذا �أم��ر جد مهم
�إذ يفتح �آفاق ًا �أو�سع ملالقاة زبائن
�أكرث».
واعترب �أن «الواقع االقت�صادي ال�صعب
ي�شكل حتدي ًا لـ� IQSإذ �إن �رشكات
وم�صانع عديدة تقفل و�أخرى تعاين
من التعرث وهذا بطبيعة احلال ي�ؤثر
يف عملنا �إذ �صحيح �أن �شهادة الأيزو
�أم��ر مهم و��ض�روري للت�صدير لكنه
يبقى �ضمن الكماليات بالن�سبة �إىل
�صاحب العمل».
و�شدد على �أن «كل من يريد الت�صدير
ّ
�إىل اخلارج يحتاج �إىل �شهادة �أيزو �إذ
�إنها �أ�صبحت �إلزامية يف العديد من
امل�صانع» .وك�شف �أن «كل امل�صانع
يف خمتلف املناطق تهتم بالأيزو،
لكن ما ي�ؤدي دوراً هو الأر�ضية التي
يعمل عليها ال�صناعي والتي تختلف
من منطقة �إىل منطقة وت�ؤثر نوع ًا ما
يف توجهاته لنيل ال�شهادة».
و�أكد �أن «معايري �شهادة الأيزو تخ�ضع
لتعديالت م�ستمرة وكان �آخرها عام
 ،2018االمر الذي يتطلب جهوداً كبرية
من  IQSوال�صناعيني يف �آن واحد».

Balkis
حاموش :منتجنا معصور من الفواكه الطبيعية

�أ���ش��ار م��دي��ر مبيعات � Balkisأح��م��د حامو�ش
�إىل �أن  Balkisتفتخر ب���أن منتجها مع�صور من
الفواكة الطبيعية من ب�ساتينها ،ومعلب بتقنيات
عالية وي��ن��زل �إىل ال�سوق ب�سيارات م�ب�ردة ،وتتم
مالحقته لناحية تاريخ ال�صالحية حتى يبقى طازج ًا
ومربداً ويف ظروف جيدة ال ت�ؤذي جودة املنتج».
ويف رد على �س�ؤال حول املناف�سات املوجودة يف
ال�سوق ،قال« :ب�رصاحة ،ال جند �أن �أحداً ي�شبهنا يف
ال�سوق .ونحن نتمنى �أن ي�أتي من يو�سع هذه ال�سوق.
فال�سوق قادرة على ا�ستيعاب اجلميع ،ونحن نفتخر
مبن �سي�ستثمر تقنياته العالية وخرباته يف تقدمي
�إنتاج مماثل».
ولفت �إىل �أن «االنفتاح نحو الأ�سواق اخلارجية يتطلب جهوداً �ضخمة جداً �إذ �إن ال�رشكة
يف لبنان تويل عناية كبرية للمنتج �إذ تراقب الظروف التي يحفظ فيها بعد البيع وت�سحب
كل املنتجات يف حال قاربت مدة �صالحيتها (الق�صرية �أ�ص ًال)على االنتهاء وكل هذه
الأمور �ستقوم بها �إذا ما تواجدت يف الأ�سواق اخلارجية».
و�أعلن �أن « Balkisتقدم اليوم � 8أنواع من الع�صري :ليمون� ،أفندي ،ماء ورد ،تفاح،
رمان ،الغريفون (الزهري والأ�صفر) واحلام�ض».
واكد �أنه «يف الإجمال تطرح  Balkisكل عام منتج ًا جديداً ،وقد طرحت م�ؤخراً ع�صري
التفاح ومن ثم ع�صري الرمان ،كما �أن هناك حت�ضريات ملنتجات �أخرى».

Lifco
حسين :ندرس إمكانية تنويع إنتاجنا بشكل أكبر
اعترب جان ح�سني من «� »Lifcoأن حركة زوار املعر�ض
هذا العام �أف�ضل من العام ال�سابق ،حيث �إن هناك العديد
من الزائرين اجلديني الذين يرغبون ببناء عالقات تعاون
مع �رشكات م�شاركة يف املعر�ض».
وك�شف �أن «  Lifcoك�رشكة �صناعية كربى تعرف زوار
املعر�ض �إىل منتجاتها من رفوف وغرف تربيد وبرادات
وب��رادات ال�سوبرماركت» .و�أ�شار �إىل �أن «�شبكة زبائن
 Lifcoت�ضم �سوبرماركات ،مالحم ،مطاعم ،فنادق
و�أفراناً».
و�أعلن �أن «�رشكات �صناعية كثرية تعمل يف قطاع
ال�صناعات الغذائية تتعامل مع  Lifcoالتي تنت�رش
فروعها يف اجلنوب وب�يروت وطرابل�س وزحلة� ،إ�ضافة �إىل فروع �أخ��رى يف اخلليج
و�سلطنة عمان و�أفريقيا».
وك�شف �أن « Lifcoتعاين من مناف�سة غري �رشيفة من قبل املنتجات امل�ستوردة التي
تتمتع مبظهر خارجي جيد ولكنها ال تراعي معايري اجلودة ،وعلى الرغم من ذلك ف�إنها
ت�ؤثر �سلبي ًا يف عمل .»Lifco
و�إذ �أعلن �أن «ال خطط الفتتاح فروع جديدة يف امل�ستقبل القريب»� ،أ�شار �إىل �أن « lifco
تدر�س �إمكانية تنويع �إنتاجها ب�شكل �أكرب لتغطي احتياجات القطاع ال�صناعي الغذائي
كافة يف لبنان».
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ALPHA PACK
صبرا :هوريكا نجح في
استقطاب زوار مهنيين
وجديين
�أك��د �صاحب  ALPHA PACKوليد
�صربا �أن «معر�ض هوريكا جنح هذا
ال��ع��ام يف ا�ستقطاب نوعية زبائن
مهمة وج��دي��ة ،الأم���ر ال���ذي يب�شرّ
ب�إمكانية بناء عالقات عمل م�ستقبلية
مع زبائن جدد».
و�أ�شار �إىل �أن « »Alpha Packمتلك
نقاط قوة مهمة و�أبرزها �أنها قادرة
على �أن تكون م�����ص��دراً واح���داً ميد
الزبون بحاجاته كافة �إذ �إنها متلك
خدمات الطباعة والتغليف كافة( من
الألف �إىل الياء) لقطاع املطاعم».
و�شدد على �أنه «يف الواقع االقت�صادي
ّ
ال�صعب ،تعمل  Alpha Packللحفاظ
على جناحاتها ودرا���س��ة خطواتها
بت�أنٍ  .و�أك��د �أن «الواقع االقت�صادي
ي��خ�� ّف�����ض م��ن ال��ط��ل��ب وي��ج��ع��ل من
املناف�سات �أ�شد وت�يرة ،لكن طبع ًا
 Alpha packك��م��ا ذك����رت تعمل
للحفاظ على ا�ستمراريتها واخلروج
من الأزمة ب�سالم».
وك�شف �أن عمل ALPHA PACK
امتد �إىل اخلليج ،وبطبيعة احل��ال
يتم التعويل ب�شكل كبري على مو�سم
ال�صيف ال��ذي �سي�شهد ن�شاط ًا كبرياً
لقطاع املطاعم الذي تتعامل معه».
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من �شهر �إلى �شهر
Dirani Group
ديراني :هدفنا إظهار الصورة المشرقة للصناعة اللبنانية
�أ���ش��ارت م�لاك دي��راين �إىل �أن «دي��راين غ��روب»
تعمل ب�شكل دائم على امل�شاركة يف املعر�ض
املحلية والدولية ك�أنوغا و�سيال وغريها وذلك
بهدف الإ�ضاءة على ال�صورة امل�رشقة لل�صناعة
اللبنانية وت�أكيد معايري اجلودة العالية التي
تتمتع بها والتي متنحها قدرات تناف�سية هائلة
متكنها من املناف�سة يف الأ���س��واق العاملية.
و�أعلنت �أن لـ»ديراين غروب  16خط �إنتاج وتقدم
ما يقارب الـ 400منتج بني خملالت ،زيتون،
زي��ت زي��ت��ون ،طحينة ،ح�لاوة ،مت��ر ،مربيات،
�رشابات مركزة ،زعرت وبهارات».
و�أ�شارت �إىل �أن «التنوع الكبري الذي تتميز به
«ديراين غروب» لناحية املنتجات �ساعدها يف
حتقيق انت�شار وا�سع وامتالك �أ�سواق كبرية».
متدهم مبنتجات
حيث
اللبناين
واجلي�ش
وك�شفت �أن «ديراين غروب �رشيكة مع قوى الأمن
ّ
غذائية ،وهذا م�صدر فخر كبري لها».
ولفتت �إىل �أن «ديراين غروب ت�صدر �إىل ما يقارب الـ 40دولة يف �أوروبا و�أمريكا و�أ�سرتاليا
واخلليج العربي و�أفريقيا».
و�أك��دت �أن «دي��راين غروب تتطلع ب�شكل دائم �إىل مواكبة التطورات كافة يف جمال
عملها يف الأ�سواق العاملية ،وهي حا�صلة على جمموعة من �شهادات اجلودة كالـISO
والـ FDAوالـ .HACCPكما ي�ضم فريق عملها فريق ًا خا�ص ًا بالتطوير يعنى بتطوير
املنتجات وابتكار منتجات جديدة لتلبية حاجات ال�سوقني املحلية واخلارجية».
و�أعلنت �أن «ديراين غروب تعمل ب�شكل دائم على و�ضع خطط لطرح منتجات جديدة
واالنفتاح على ا�سواق ا�ضافية ،وتعمل حاليا على تقدمي انواع بهارات جديدة كما
�ستفتتح خط انتاج جديد خا�ص بال�شوكوال».

حلباوي أخوان
حلباوي :ندرس حاجات السوق بإستمرار
�أ�شار حمزة حلباوي من «حلباوي �أخوان» �إىل
�أن «حلباوي �أخوان تعرف زوار معر�ض هوريكا
�إىل خلطات البهارات اخلا�صة التي تقدمها».
وك�شف �أن «معر�ض هوريكا ي�شهد تطوراً عام ًا
بعد عام ،حيث يبدو وا�ضح ًا العمل على بع�ض
ال��ث��غ��رات ال��ت��ي ك��ان��ت م��وج��ودة يف ال�سنوات
ال�سابقة� ،إ�ضافة �إىل �أنه هذا العام حظي عدد
من العار�ضني بدعم من جمعية ال�صناعيني».
و����ش���دد ع��ل��ى �أن «ح��ل��ب��اوي �أخ�����وان ت��ق��وم
ّ
با�ستمرار ب��درا���س��ة ح��اج��ات ال�سوق وتعمل
على تلبيتها ع�بر منتجات متميزة وذات
ج���ودة عالية ،وه��ي ك��ل ع��ام لديها اق�تراح��ات ج��دي��دة �إال �أن���ه بطبيعة
احل��ال هناك درا���س��ة لهذه االق�تراح��ات وتنفيذها يتطلب بع�ض الوقت».
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Meptico
حداد :منتجاتنا الجديدة
تالقي استحسان ًا كبير ًا
اعتربت ماريا حداد من � Mepticoأن
«م�شاركة  Mepticoيف معر�ض هوريكا
مهمة لها �إىل ح��د كبري ك���أح��د �أب��رز
ال�رشكات ال�صناعية املحلية� ،إذ تعترب
�أن تواجدها يف هذا املعر�ض ذو �آثار
�إيجابية وال �سيما �أن املعر�ض ي�شهد
تطورات عام ًا بعد عام حيث ي�ستقطب
عدداً �أكرب من الزوار كما ي�ستقدم عدداً
من الطباخني الأجانب».
ولفتت �إىل �أن «  Mepticoتعرف زوار
املعر�ض �إىل منتجات عديدة طرحتها
العام املا�ضي من �صو�ص املعكرونة
والكات�شاب والرببكيو �ضمن عالمتها
التجارية  ،PUIDORوهي تذوق زوار
املعر�ض هذه املنتجات اجلديدة».
وك�شفت �أن «زوار  Mepticoتفاعلوا
ب�شكل كبري مع هذه املنتجات وال �سيما
�أنها تتمتع مبعايري جودة عالية جداً
متنحها معايري تناف�سية عالية يف وجه
منتجات �أخرى حملية �أو �أجنبية».
واعتربت �أن «املناف�سة �أم��ر مهم يف
الأ�سواق �إذ �إنها ت�ؤدي دوراً فاع ًال يف
دف��ع املنتجني �إىل ت��ق��دمي منتجات
بجودة عالية و�أ�سعار �أف�ضل» .و�أو�ضحت
�أن «هناك جانب ًا �سيئ ًا للمناف�سة يتمثل
بوجود منتجات �أجنبية يف ال�سوق ذات
معايري جودة متدنية و�أ�سعار منخف�ضة
ت�ؤثر يف الإنتاج املحلي».
وك�شفت عن �أن « Mepticoت�صدر �إىل
�أكرث من  40دولة يف �أفريقيا وال�رشق
الأو�سط و�أوروبا».

Gemayel Freres
شمالي :نخطط لطرح منتجات جديدة بأفكار متطورة
�أ�شار روجيه �شمايل من «جميل �أخوان» �إىل �أن «Gemayel
 Freresتعترب وجودها �رضوري ًا يف املعر�ض �إذ �إنها �رشكة
�صناعية عريقة ت�أ�س�ست عام  ،1929وبالتايل �إن تواجدها

يف املعر�ض �أمر مهم لدعم ال�صناعة الوطنية».
ولفت �إىل �أن «هوريكا هذا العام ا�ستقبل زواراً عراقيني
وكويتيني و�سعوديني ،لكن ال ت��زال الأم���ور بعيدة عن
امل�ستوى الذي ت�شهده املعار�ض الدولية لناحية ا�ستقطاب
الزوار الأجانب ،الذين يعتربون مهمني �إىل حد كبري لدى
ال�صناعيني اللبنانيني لرفع وترية الت�صدير التي انخف�ضت
ب�شكل كبري خالل ال�سنوات الأخرية».
و�أعلن �أن «  Gemayel Freresتعرف زوار املعر�ض على
�أهمية �صناعة الكرتون الذي يعترب �صديق ًا للبيئة �إذ �إنه
قابل لإع��ادة التدوير وبالتايل ف�إن املنتجات امل�صنعة من الكرتون �أف�ضل �إىل حد كبري من
البال�ستيكية التي ت�ؤذي البيئة».
وك�شف عن �أن «�شبكة زبائن  Gemayel Freresت�ضم م�ؤ�س�سات �صناعية وزراعية ومطاعم و�رشكات
عاملة يف جمال التعبئة» .وك�شف عن «وجود خطط لطرح منتجات جديدة و�أفكار متطورة وذلك
بغية مواكبة احلداثة يف العامل ،حيث انه على مر ال�سنوات تطورت �صناعة الكرتون و�أ�صبحت
تعتمد على تفا�صيل كثرية منها الألوان واللمعية وتفا�صيل �أخرى جتعلها �أكرث جاذبية».
و�أكد �أن «  Gemayel Freresتفكر ب�شكل دائم يف االنفتاح على �أ�سواق جديدة ولكن امل�شكلة تكمن
يف �أن الأحداث ال�سيا�سية والأمنية �أفقدت امل�ستثمرين الأجانب الثقة بقدرة ال�صناعي اللبناين
الإيفاء بالتزاماته».
ولفت �إىل �أن «املناف�سة الأجنبية مل ت�شكل حتى اليوم �أي م�شكلة للقطاع ،على العك�س من املناف�سات
التي تتم من قبل امل�صانع غري ال�رشعية التي ن�ش�أت يف لبنان بعد �أزمة النزوح ال�سوري».

REVA
دكاش :نلحظ اهتمام ًا كبير ًا للفنادق بمنتجاتنا
�أ�شارت �شانتال دكا�ش من � REVAإىل �أن «معر�ض
هوريكا مهم بالن�سبة �إىل ـ� REVAإذ تلحظ اهتمام ًا
م�ستمراً للفنادق مبنتجاتها وال �سيما اجلديدة منها،
وبالتايل ي�شكل ملتقى مبا�رشاً لها مع زبائنها و�أي
زبائن جدد حمتملني».
REVA
وك�شفت عن �أن
تعرف زوار املعر�ض �إىل
ّ
منتجات جديدة تواكب التكنولوجيا منها VISCO
 GELال��ذي يعطي ط��راوة وب��رودة يف الوقت نف�سه
للو�سادة �أو الفرا�ش».
و�شددت على �أن « REVAتتخطى املناف�سات التي
ّ
ت�شهدها الأ�سواق عرب تطوير منتجاتها� ،إ�ضافة �إىل
احلر�ص الذي توليه ملواكبة جتربة زبائنها مع منتجاتها حتى بعد ال�رشاء».
وك�شفت �أن « REVAت�صدر منتجاتها �إىل دبي وال�سعودية ،كما ت�ضم �شبكة زبائنها
يف لبنان فنادق وغالرييات والـ.»BHV
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Librasil Matresses
عبدوني :نعاني من
منافسة أجنبية سيئة

اع��ت�بر حم��م��د ع��ب��دوين م��ن
� Matressesأن «امل�شاركة يف معر�ض
هوريكا مهمة �إذ �إنها تعرف زوار املعر�ض
�إىل  Librasil Matressesكما ت�سمح بلقاء
عدد من الزبائن املحتملني يف امل�ستقبل
ل�رشح �أبرز مميزات ».Librasil Matresses
و�أ���ش��ار �إىل �أن «Librasil Matresses
ت�أ�س�ست ع��ام  2002وتعمل يف قطاع
�صناعة الفر�شات وتقدم فر�شات �إ�سفنجية
ورا���ص��ور وو�سائد وفر�شات وحرامات
وو�سائد بجودة عالية ج��داً �سمحت لها
بحجز مكان مرموق لها يف ال�سوق بني
ال����شرك��ات العاملة يف جم��ال عملها».
و�أعلن �أن « Librasil Matressesتعمل
ب�شكل م�ستمر على زيارة �أهم املعار�ض
الدولية لالطالع على كل ما هو جديد
يف جمال عملها وا�ستقدامه �إىل ال�سوق
املحلية».
ولفت عبدوين �إىل «وجود مناف�سة �أجنبية
�سيئة يف الأ�سواق وال �سيما من املنتجات
امل�رصية ،الأم��ر ال��ذي يحمل تداعيات
�سلبية لـ  Librasil Matressesالتي تعمل
بجد لتقدمي �أف�ضل جودة ب�أ�سعار منا�سبة».
ولفت �إىل �أن «االنفتاح نحو �أ�سواق جديدة
خارجية هو من �ضمن خطط Librasil
� ،Matressesإمن��ا ه��ذه اخلطط حتتاج
�إىل درا�سة �شاملة للأ�سواق وتوجيه من
املعنيني يف ال��دول��ة �إذ مل يعد ب�إمكان
ال�صناعي �شق طريقه مب��ف��رده يف ظل
غياب �شبه كامل من الدولة وال �سيما
لناحية اكت�شاف الأ�سواق اخلارجية».
Librasil
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من �شهر �إلى �شهر
Indevco Group
عبد النور :ندعم الصناعة الوطنية
دويعر :نبتكر لنلبي حاجات زبائننا
�أ�شار زياد عبد النور من � Indevco Groupإىل �أنه
ويف «كل عام ي�ضم هوريكا �رشكات عار�ضة جديدة،
�إ�ضافة �إىل �أن قطاعات الإن��ت��اج ت�شهد تطورات
�سنوية ،وبالتايل ي�شكل هوريكا ملتقى للتعرف
على ال�رشكات الوطنية وت�شجيع الإنتاج اللبناين
وا�ستقبال الزوار الأجانب وتعريفهم �إىل ال�صناعة
الوطنية».
و�أ�شار عبد النور �إىل �أن « Indevco Groupتعرف
زوار املعر�ض �إىل التقنيات املتقدمة والأكرث تطوراً
والتي تليق ب�صناعاتهم وبتاريخ Indevco Group
وال��ت��ي واك��ب��ت التطور على م��دى �سنوات طويلة
وا�ستقدمتها �إىل ال�سوق اللبنانية» .وك�شف عن وجود
خطط تقوم دائم ًا على ا�ستهداف �أ�سواق جديدة يف كل
العامل ،وال �سيما �أن لـ  Indevco Groupخربة طويلة
ومعايري جودة متنحها قدرات تناف�سية عالية جداً».
�شددت �سينتيا دويعر على �أن «� Indevco Groupسلكت
بدورها ّ
على ال��دوام طريق االبتكار ،حيث تعمل على تطوير منتجات
�صديقة للبيئة كما ابتكار �أي منتج يحتاجه الزبون».

و�أكدت دويعر «�أن جناح � Indevco Groupرشع �أمامها �أبواب
الأ�سواق اخلارجية حيث تعمل اليوم يف دول ال�رشق الأو�سط
والدول العربية واليونان و�أمريكا و�أوروبا».

خان الصابون
حسون :صناعتنا فريدة
�أ�شار مدير التطوير والت�سويق يف القرية البيئية خلان ال�صابون �أمري ح�سون �إىل �أن «خان
ال�صابون ميثل ال�صناعة التقليدية واحلرف الطبيعية يف لبنان» .ولفت �إىل �أن «قرية بدر
ح�سون حولت هذه احلرفة �إىل ثقافة �صناعة خ�رضاء تنت�رش من لبنان �إىل كل العامل».
وك�شف �أن «منتجات خان ال�صابون ت�سوق وتباع يف ال�صني حيث تالقي رواج ًا على رغم
الرتاث واملنتجات ال�صينية ،كذلك ت�سوق يف كورا�ساو ،ال�سويد ،باري�س ،و�أمريكا حيث
تالقي رد فعل مميز وذلك نظراً �إىل الرائحة واجلودة والتغليف املميز الذي يعطي �صورة
ح�ضارية عن احلرفة وال�صناعة اللبنانية».
و�أعلن �أن «ا�ستثمار خان ال�صابون الأ�سا�سي ذهني وفكري ،حيث يعتمد على الإبداع يف
ال�صناعة والت�سويق ،وهذا ما جعل من منتجات خان ال�صابون تتمتع بالفرادة واحل�ضارة
ويتم تداولها كهدايا بني �أهم ال�شخ�صيات».
واعترب �أن «ال وجود ملناف�سني خلان ال�صابون يف لبنان والعامل ،فخان ال�صابون مل يقلد
�أحداً يف �صناعته �أو جل�أ �إىل تخفي�ض الأ�سعار للتواجد يف ال�سوق ،بل ابتكر منتج ًا فريداً
�ضمن تواجده وا�ستمراريته».
و�أكد �أن «طريق جناح خان ال�صابون كانت �صعبة لكن كان الإميان بالوطن والثقة
بالنف�س �أقوى من كل �شيء .فعلى الرغم من العرو�ض املقدمة من ال�سفارات للعمل خارج لبنان ،بقي خان ال�صابون متم�سك ًا
بلبنان وا�ستطاع تقدمي منتج رائع يتناوله الإعالم العاملي ،كما دخلنا مرتني كتاب غيني�س ،وقد جرى اختيارنا يف الهند من
بني  100حرفة يف العامل».
وتوجه ح�سون �إىل ال�صناعيني بالقول�« :آمنوا ب�أنف�سكم واتبعوا طريق االبتكار .كما دعا اللبنانيني �إىل ا�ستهالك منتجات ال�صناعة
الوطنية دعم ًا للقطاع ال�صناعي واقت�صاد لبنان وال�شعب اللبناين ككل.
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شركة التغذية

شركة القزي

شركة ليفكو الفنية

الرهبان دايري

اليمن غروب

بلقيس

جميل اخوان

عسل جبل الشيخ

والاقتصاد
الصناعة
مجلة
الصادرات-
دليل

ديراني غروب

روتوفلكسوبرس

يونيكو

سالتك

يونيباك

سوناكو
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من �شهر �إلى �شهر

Alpha Pack

3M Pltast

Farhat Bakery Equipment

Carpet Plus

Bycop

Boecker

الجرة دايري

HOREPA Packing & Trading

Foo-Delico

Nestle Water

Nadarco

Multi-National Business Co.-MBC

Vresso

Top Pack One

Rebeiz Freres
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شركة ولكو بي ام

طيران الشرق الاوسط

ميموزا

غندور

فرشات ريفا

فرشات ليبرازيل

كساره

ليبان باك

مبتيكو

مشعلاني

معامللافلوكسالصناعية-اليمامة

مياه عاليه

سابيتك

الاخضر دايري حلباوي اخوان
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IQS-international
Quality Services

لانتاج
التعاونية
الجمعية
الحليبومشتقاته
Le Bonlait
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة

تتابع «الصناعة واالقتصاد» تسليط الضوء على صناعات لبنانية مت ّيزت بجودة انتاجهاّ ،
ومتكنت من منافسة السلع
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد،
 G Vincenti & Sonsو .Orkila

 ...G Vincenti & Sonsريادة واحتراف

منذ عام  ،1923كانت االنطالقة واب�رصت
�رشكة  G Vincenti & Sonsالنور،
لت�صبح على مدى ع�رشات ال�سنوات من
احد ابرز ال�رشكات الرائدة والالمعة
يف حقل الت�سويق ملنتجات عاملية يف
اال�سواق الداخلية واخلارجية.
هذه امل�سرية الكبرية والتي ي�صعب
تلخي�صها باالف اال�سطر هي م�سرية منو
وتو�سع كبريين عاي�شتها & G Vincenti
 ،Sonsاف�سحت املجال امامها لإحتالل
مركز مرموق بني كربى ال�رشكات يف
لبنان.
هذه ال�رشكة العمالقة واملتميزة ت�ؤمن
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.

امكانيات كبيرة

من بريوت كانت االنطالقة ويف عام
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 ،1949بد�أت  G Vincenti & Sonsن�شاطها
يف املدينة كواحدة من �أكرب موزعني
للمواد الغذائية واحللويات وامل�رشوبات
الكحولية ومواد التنظيف وانواع خمتلفة
من ال�سلع اال�ستهالكية يف لبنان.
اخلدمات املتميزة التي تقدمها ال�رشكة
جعلتها تتمتع ب�شبكة وا�سعة جداً من
الزبائن حيث ت�ضم ما يقارب الـ7500
زبون من جتار جملة وا�صحاب
ال�سوبرماركات وامليني ماركت ،وحمالت
البقالة التقليدية واحلانات واملطاعم
والنوادي الليلية والفنادق و�رشكات
التموين وال�صيدليات والقرطا�سية
والأدوات وحمالت الألعاب.
52

وتلبي  G Vincenti & Sonsطلبات
زبائنها عرب ا�سطول نقل م�ؤلف من 75
�شاحنة نقل تتوىل نقل املنتجات املطلوبة
من امل�ستودع الرئي�سي اىل مراكز ال�رشكة
اخلم�سة املنت�رشة على االرا�ضي اللبنانية
يف بعقلني ال�شوف ،زحلة� ،صيدا ،البقاع،
وطرابل�س.

حضور اجتماعي وطني

ول�رشكة Vincenti & Sons
ح�ضور الفت على ال�صعيد االجتماعي
واالقت�صادي ،حيث و ّقعت يف هذا االطار
مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم امل ّتحدة
ّ
الإمنائي
G

 ..Orkilaنجاح عنوانه الجودة والثقة
يف العام  2005كانت البداية ،من خالل اال�ستحواذ على
فروع �رشكة روديا ،الرائدة عاملي ًا يف جمال تزويد
املواد الكيميائية املتخ�ص�صة ،يف �أفريقيا وال�رشق
الأو�سط و�ضعت �رشكة  orkilaموطئ قدم لها يف هذا
العامل الكبري وكان الهدف هو �إدارة �شبكة �إقليمية متكاملة
ل�سل�سلة التوريد ،بالإ�ضافة �إىل دعم و�إر�شاد فني للم�صنعني
املحليني والعامليني يف هذه الدول.
العديد من العوامل �ساعدت ال�رشكة على �ضمان جناحها من
خالل زيادة حجم �سوق املواد الكيميائية املتخ�ص�صة يف
�أفريقيا وال�رشق الأو�سط ب�سبب االزدياد ال�سكاين وتطور القطاع
املتخ�ص�صة
ال�صناعي ب�شكل عام� ،إذ �أ�صبحت املواد الكيميائية
ّ
من ال�رضوريات بعد �أن كانت مقت�رصة على فئة معينة من
امل�صنعني ،كما �أن الظروف والتطور ب�شكل عام لهما دور كبري
يف زيادة الإقبال.

أداء متميز

ويتميز �أداء �رشكة �أوركيال بجودة عالية متفوقة على امل�ستوى
الإقليمي �ساهمت يف تعزيز ثقة العمالء املحليني والعامليني،
وتف�ضيلهم لها يف كل �أماكن تواجدها ،وتقدميها خدمات متعددة
تعطي قيمة م�ضافة �إىلال العميل يف خمتلف مراحل الت�صنيع،
وكله هذه الإجنارات بف�ضل فريق عملها املتميز �إ�ضافة �إىل
ا�ستخدام الأدوات والو�سائل التكنولوجية املتطورة.
ويف ظل الرتاجع امل�ستمر الذي ي�شهده االقت�صاد اللبناين ،وما
يجري تداوله من �أخبار عن �إقفال العديد من امل�ؤ�س�سات ت�أثرت
ال�رشكات ب�شكل كبري ويف املقابل ف�إن ال�رشكات التي تتكيف مع
الأزمة بذكاء و�رسعة وثقة �ستكون لديها القدرة على اال�ستمرار
وعلى النمو �أ�رسع من مناف�سيها وما حققته كوادر ال�رشكة يف
تعاملها مع الأزمة االقت�صادية التي ت�شهدها البالد واملنطقة
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عموم ًا وجتاوز هذه الأزمة ب�سالم والنجاح يف التعامل
معها هو نتيجة حلكمة وخربة �إدارتنا التي بد�أت بو�ضع
خطط ا�ستباقية والتي �آتت ثمارها يف الأحداث الأخرية.

 Orkilaتواكب التطور

ويف جمال مواكبة التطور تعتزم �أوركيال و�ضمن ا�سرتاتيجيتها
لتقدم �إليهم
متابعة الو�صول �إىل �رشائح جديدة يف ال�سوق ّ
التو�سع يف تطوير وتنظيم
منتجات وخدمات رائدة ،كما تعتزم
ّ
عملها من طريق ا�ستخدام برامج وتقنيات حديثة مبتكرة.
بالإ�ضافة �إىل اال�ستثمار يف بناء قدرات و�صقل مهارات املوارد
الب�رشية ،من خالل التدريب والتطوير التقني والإداري ،حيث �إننا
ن�سعى �إىل توفري �أف�ضل بيئة عمل للموظفني والعناية بهم مع
الأخذ يف االعتبار تعزيز جانب امل�س�ؤولية االجتماعية ،فالهدف
لي�س حتقيق الربح فقط ،بل امل�ساهمة فى تنمية املجتمع.
وبهدف مواجهة املناف�سة ال�رش�سة يف الأ�سواق،تقدم ال�رشكة
�أف�ضل املنتجات واخلدمات ب�أقل تكلفة ممكنة ،وحت�سني النوعية
ي�ساعد يف حتقيق هذا الهدف يجب على ال�صناعة اللبنانية بناء
ميزاتها التفا�ضلية على نوعية ال�سلع واخلدمات لتعزيز القدرة
التناف�سية.

عوائق تجارة المواد الكيميائية

متر
وتعترب امل�ؤ�س�سة �أن جتارة املواد الكيميائية املتخ�ص�صة ّ
مبتغريات عدة بح�سب العر�ض والطلب و�أبرز العوائق التي تواجه
عملها هي:
َ          ت�أَ ْر ُجح الأ�سعار داخل الأ�سواق املحلية ،خ�صو�ص ًا ب�سببَت َب ُاين �سعر �رصف العمالت الأجنبية يف بع�ض الدول،
          وزيادة �سعر املواد اخلام يف الأ�سواق العاملية،          البريوقراطية و غياب الرقابة واملحا�سبة يف العديد منالإدارات الر�سمية،
�          إ�شباع ال�سوق وللأ�سف بالب�ضائعالرخي�صة ذات اجلودة املتدنية ،ويف كثري
من الأحيان امل�رضة للم�ستهلك ،ما ي�سبب
التبا�س ًا عند امل�ص ّنع ليجد فرق ًا كبرياً يف
ال�سعر ،فاملناف�سة قوية والكل يرغب يف ك�سب
عمالء جدد ولو على ح�ساب ال�سعر واجلودة.
وهذا ي�ش ّكل خطراً على امل�ستهلك وامل�ص ّنع
واالقت�صاد ب�شكل عام.
ولكن يتميز فريق عمل �أوركيال بالكفاءة
العالية والتجاوب مع التحديات ،كما
تقوم دوري ًا بدرا�سات معمقة لل�سوق .ولقد
جنحت ال�شبكة يف تغطية معظم �أ�سواق
�أفريقيا وال�رشق الأو�سط ،والعمل على تنويع
املنتجات واخلدمات والتقنيات والأنظمة
التي ت�ستخدمها ،بهدف خدمة العمالء ب�أف�ضل
طريقة ممكنة.
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر
إلى متى تستم ّر الدولة اللبنانية بتجاهل أزمة «الطحين التركي»؟
منصور :واجب الدولة حماية الصناعة المحلية
يكت�سح الطحني الرتكي اال�سواق اللبنانية
ب�شكل متنامي وملفت خا�صة يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية وب�أ�سعار تقل
عن �سعر الطحني اللبناين ما يطرح عدد
من عالمات اال�ستفهام حول نوعية هذا
الطحني وال�سبب وراء كلفته املتدنية التي
تخوله ان يناف�س الطحني املنتج حمليا
وبا�سعار منخف�ضة عنه.
وببحث �رسيع حول املو�ضوع جند ان
«التفوق» الذي يح ّققه الطحني الرتكي
هذا
ّ
نظراً �إىل فارق الأ�سعار ،ي�أتي على ح�ساب
اجلودة� ،إذ � ّإن املقارنة بينه وبني ذلك
الوطني اللبناين ال ت�ستقيم ،وهذا ما ت�ؤكده
العديد من التقارير التي �صدرت عن
جهات ر�سمية عاملية مثل منظمة التجارة
العاملية ،ودولة الفيليبني ،واحلكومة
الأمريكية ،التي «و ّثقت» مبا ال يدع جما ًال
لل�شك النوعية «ال�سيئة» للطحني الرتكي
ّ
و�إغراقه لأ�سواق متعددة ب�سبب الدعم الذي
يتلقاه من الدولة الرتكية .وقد ا�شتكت دول
من ت�رصفات تركيا حيال هذا املو�ضوع،
فعلى �سبيل املثال قالت وزارة الزراعة
الرتكية انتهكت
الرو�سية � ّإن احلكومة
ّ
ّ
العاملية بتقدميها
التجارة
مة
منظ
قواعد
ّ
ّ
الدعم لقطاع املطاحن يف البالد والذي
تناف�سية يف
منح الدقيق الرتكي ميزة
ّ
العاملية.
الأ�سواق
ّ
�أكرث من ذلك ،هناك عدد من املطاحن
الرتكية تقوم بخلط القمح الرتكي
املنخف�ض اجلودة مع قمح م�ستورد
من دول �أخرى حتى ي�صبح مطابق ًا
للموا�صفات وتقوم بعد دلك ببيعه
وت�صديره.
وما يزيد الأمر �سوءاً هو االلتفاف اللبناين
على معيار جودة الطحني يف �سبيل
حتقيق �أكرب قدر ممكن من الأرباح ،وذلك
عن طريق خلط الطحني الرتكي (بن�سبة
 70يف املئة) مع الطحني اللبناين ( 30يف
املئة) بهدف تلبية معايري اجلودة.
ي�ستورد لبنان �آالف االطنان من الطحني
الرتكي �سنويا وقد و�صل اال�سترياد اىل 40
�ألف طن يف العام  2016ليت�ضاعف يف
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العامني املا�ضيني وت�شري االرقام اىل �أن
كل � 50ألف طن من الطحني الرتكي ينتج
 55مليون ربطة خبز يف الكيلو الواحد
ويعادل اي�ضا  165مليون منقو�شة ،اي
ماليني االرغفة واملناقي�ش الغري مطابقة
للموا�صفات ،فهل و�صلت االمور لهذا
احلد؟ هل ا�صبح على اللبناين ان يف ّكر يف
جودة رغيف اخلبز الذي ي�أكله على الرغم
من �أن الطحني اللبناين يعترب من �أجود
الطحني املنتج يف املنطقة؟

ضاعف
تهدي ٌد ُم َ

مما �سبق ،ي�صبح من امل�ؤكد � ّأن
انطالق ًا ّ
�رضراً فادح ًا ي�صيب خمتلف املطاحن
العاملة يف لبنان ،وي�صل بالتايل �إىل �آالف
العاملني فيها ،علم ًا � ّأن �إحدى املطاحن
خرجت مكرهة من ال�سوق ،ومطاحن
مهددة ب�صورة جدية،
�أخرى باتت اليوم َّ
نظراً حلجم حركة ال�سوق املحلية التي مل
تعد ت�ش ّكل �سوى اخلم�س من حجم طاقتها
الإنتاجية ،بالإ�ضافة �إىل تعر�ضها �أ�سا�س ًا
�إىل م�صاعب �إذا �أرادت الت�صدير ب�سبب
ال�رشوط الإدارية املتحكمة بها.
وما ي�ضاعف التهديد الذي تتعر�ض له
املطاحن هو طلب الدولة اللبنانية منها
ت�أمني احتياط طحني يكفي ال�ستهالك
ال�سوق اللبناين لفرتة ال تقل عن �أربع �أ�شهر،
تفادي ًا لأي انقطاع يف اخلبز �أو املواد
الأولية الغذائية ،عند ح�صول �أي حالة
طارئة� ،أو حدث �أمني يف لبنان ،وهو ما
تلتزم به املطاحن اللبنانية ح ّتى اليوم،
مهدداً ب�سبب املناف�سة
�إال �أ ّنه بات بدوره َّ
غري املتكافئة بني طحني مدعوم ب�شكل
مبا�رش من الدولة الرتكية ،و�سوق لبنانية
مباحة للإغراق.
وال يقف هذا التهديد عند حدود رغيف
اخلبز ،بل يطال قطاع املوا�شي والأعالف
املعنيون ،مو�ضحني
�أي�ض ًا ،كما يقول
ّ
املتبقية من الطحني
� ّأن ق�رشة القمح
ّ
�أي النخالة ،ت�ستخدم كعلف للحيوانات،
وبالتايل ي�ستفيد منها القطاعان
ال�صناعي والزراعي كونه يخ ّفف كمية
54

وكلفة ا�سترياد الأعالف ،وتنتج املطاحن
اللبنانية كميات كبرية منها ت�صل �إىل
 7000طن يف ال�شهر.

ليس أولوية؟!

يرف�ض املعنيون ال�سكوت عن الواقع الذي
و�صل �إليه القطاع ،حيث ي�سعى عدد منهم
حث اجلهات املعنية
منذ فرتة من �أجل ّ
على �أخذ اخلطوات الالزمة من �أجل وقف
تنامي هذه امل�شكلة والعمل على حماية
�صناعة الطحني املحلي الذي يعترب من
�أف�ضل الطحني املنتج يف املنطقة.
�إال � ّأن امل�شكلة يف هذا الإطار بح�سب ال�سيد
بول من�صور �صاحب مطاحن التاج تكمن
يف �أنه ،وبالرغم من الت�أييد الر�سمي
العلني من قبل اجلهات الر�سمية املعنية

ال يخضع الطحين المستورد للشروط
المطبقة على القمح من استيراد وتخزين
وتعقيم سيارات النقل وإعادة الكثير من
التحاليل المخبرية
يستورد لبنان آالف االطنان من الطحين
التركي سنويا وقد وصل االستيراد الى
 40ألف طن في العام  2016ليتضاعف في
العامين الماضيين

بامللف ملطالب �أ�صحاب املطاحن
املتعلقة بهذا املو�ضوع� ،إال �أ ّنهم مل
يرتجموا ذلك من خالل � ّأي قرار ملعاجلة
امل�شكلة التي تتفاقم �أكرث و�أكرث يوم ًا بعد
يوم بالرغم من �أن ما هو مطلوب منهم،
ودائما بح�سب ال�سيد من�صور يعترب واحد
من ابرز واجبات اي دولة وهو حماية
ال�صناعة املحلية وت�أمني �رشوط تناف�سية
عادلة بني ما هو م�ستورد وما هو م�صنع
طن الطحني
حمليا ،خ�صو�ص ًا � ّأن كلفة ّ
على املطاحن ترتاوح بني  363و425
دوالراً فيما ُيباع اليوم بـ  353دوالراً ،ما
يكبد �أ�صحاب املطاحن خ�سائر فادحة.
ّ
مطلبنا حمدد يقول من�صور وهو �أن
«تكون الدولة بوازاراتها عادلة مع
�أ�صحاب املطاحن ،وتعاملهم مب�ساواة مع

امل�ستورد الأجنبي».
وال ي�ش ّكل هذا الأمر �سوى غي�ض من في�ض
يتعر�ض لها
املناف�سة غري املتكافئة التي ّ
الطحني اللبناين ،جلهة ال�رشوط املفرو�ضة
املقدمة
عليه ،مقارنة بالت�سهيالت
ّ
بالن�سبة لال�سترياد .فعلى �سبيل املثال،
تخ�ضع املطاحن اللبنانية لك�شوفات
م�شددة
دورية وتدابري
رقابية ّ
ّ
وفحو�صات ّ
من قبل الوزارات املعنية ،بينما ال يطال
الطحني امل�ستورد � ّأي من هذه الإجراءات،
�سوى ك�شوفات ب�سيطة خمربية عند دخول
البالد من دون �أي متابعة على نوعية
التخزين ،والنقل لت�أمني �سالمة الطحني
امل�ستورد.
كما � ّأن الطحني امل�ستورد ال يخ�ضع
لل�رشوط املطبقة على القمح من ا�سترياد
55

وتخزين وتعقيم �سيارات النقل و�إعادة
الكثري من التحاليل املخربية كل �شهرين
ومراقبة م�ستودعات الطحني ،وهي
�رشوط ترهق �أ�صحاب املطاحن وترفع
الكلفة التي يتكبدونها ،وبالتايل تعيق
قدرتهم التناف�سية
�إىل ذلك ،فقد بد�أنا م�ؤخرا ن�سمع باملطالبة
بالعمل على ت�سجيل كل املطاحن الرتكية
التي ت�صدر الطحني �إىل لبنان يف وزارتي
االقت�صاد والتجارة وال�صناعة للت�أكد من
مطابقتها للموا�صفات وال�رشوط التي
يخ�ضع لها الإنتاج الوطني من الدقيق،
�ش�أنها يف ذلك �ش�أن امل�صانع اللبنانية.
ت�ستمر الدولة
ويبقى ال�س�ؤال �إىل متى
ّ
تتحمل التداعيات
بتجاهل الأزمة؟ وهل
ّ
املمكنة ملثل هذه ال�سيا�سة؟!
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م�صارف

هندسات «المركزي» تلبي اهداف اقتصادية ومالية
ا�شار الربوفي�سور
جا�سم عجاقة اىل
ان «درا�سة الهند�سة
مل�رصف
املالية
لبنان للعام 2016
والتي تتط ّلب تقنيات
عالية ُتظهر �أ ّنها
عدة �أهداف
لبت
ّ
ّ
�إقت�صادية ،مالية،
و�ضعها
ونقدية
م�رصف لبنان ن�صب
عينيه منها):
ح�صنت
أول –
� اً
ّ
الهند�سة املالية هيكلية الدين العام اللبناين عرب خف�ض كلفة
ان
الدولة اللبنانية .ويف التفا�صيلّ ،
الإقرتا�ض على خزينة ّ
الهند�سة املالية التي قام بها م�رصف لبنان يف العام ،2016
خ ّف�ضت �سعر الفائدة على �سندات اخلزينة (� 5سنوات) من 6.74
أي�ضا خ ّف�ضت هذه الهند�سة �سعر الفائدة على �سندات
� %إىل ً � .% 5
اخلزينة على الأمد البعيد باللرية اللبنانية (وهي �أ�سا�سية
ُت�ستخدم لتمويل �أجور القطاع العام) من � % 9إىل .% 8.4
ثانيا – ّدعمت �إحتياطي م�رصف لبنان من العمالت الأجنبية
ً
حيث بلغ حجم �إحتياطي امل�رصف املركزي  41مليار دوالر
�أمريكي بعد هذه الهند�سة ،ما ي� ّؤمن ثبات اللرية اللبنانية

وبالتايل يحمي �أكرث
من � 750ألف موظف
يف لبنان يقب�ضون
باللرية
�أجرهم
اللبنانية.
ح�صنت
ثال ًثا –
ّ
هذه الهند�سة ر�أ�س
امل�صارف
مال
التجارية من خالل
على
ُم�ساعدتها
الإلتزام باملعايري
الدولية (Basel III
و  )IFRS9وبالتايل
�سمحت للم�صارف بالتم ّتع بقدرة مالية يمُ كن �إ�ستخدامها يف
الظروف احلالكة كما هي احلال اليوم .اجلدير ذكرهّ � ،أن ق�سم ًا
كبرياً من املداخيل (�إيرادات و�أرباح) التي ح�صدتها امل�صارف
مت حتويلها �إىل ر�أ�سمال ،بحكم � ّأن املعيار  IFRS9مينع
التجارية ّ
توزيع الإيرادات.
ح�سنت هذه الهند�سة ميزان املدفوعات عرب قلبه من
ً
رابعا – ّ
عجز بقيمة  3.35مليارات دوالر �أمريكي يف العام  2015وعجز
بقيمة  1.76مليون دوالر �أمريكي يف الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من
العام � 2016إىل فائ�ض بقيمة  1.35مليار دوالر �أمريكي يف
نهاية العام 2016

دور المصارف في معالجة األزمة ..اإلصالحات أوالً!
يرت ّنح الكثري من القطاعات االقت�صادية
على وقع الأزمة يف لبنان بينما تبقى
العني على القطاع امل�رصيف الذي
لطاملا �أظهر مناعة ن�سبية يف وجه
حتديات كثرية واجهت االقت�صاد اللبناين
وماليته ،و�شكلت خطراً حقيقي ًا عليه.
يف الف�صل الأول من عام � ،2019سجلت
ت�سليفات القطاع امل�رصيف للقطاع
اخلا�ص (املقيمني وغري املقيمني) انكما�شا
ّ
�إ�ضافيا و�صلت ن�سبته �إىل  ،% 3.46لتبلغ
نحو  57.3مليار دوالر .كما تق ّل�صت
الت�سليفات بن�سبة  ،% 2.88لي�صل معدلها
الإجمايل من ودائع الزبائن �إىل ،% 32.37
مقابل  % 33.26يف بداية ال�سنة املالية،
ومقارنة بن�سبة  % 33.7يف نهاية الف�صل
الأول من العام املا�ضي .و�أ�شار تقرير بنك
عوده الف�صلي� ،إىل �أن امل�صارف متكنت
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بف�ضل التح�سن الن�سبي للمخاطر العامة
من ا�ستعادة منو الودائع يف �آذار
بعدما ظ َل منوها بطيئ ًا طوال الأ�شهر القليلة
ال�سابقة ،ما يب�شرّ باخلري بالن�سبة �إىل ن�شاط
القطاع يف حال با�رشت احلكومة تنفيذ
الإ�صالحات املنتظرة.
ويف تقييم لواقع القطاع امل�رصيف� ،أ�شار
�رسوع �إىل �أن «القطاع
اخلبري امل�رصيف جو ّ
امل�رصيف مليء ويتمتع ب�أموال كافية،
ذاتية �أو من خطوط ائتمان �أخرى ،من �أجل
متويل القطاعني العام واخلا�ص» .و�أكد �أن
«الأزمة التي ي�شهدها لبنان �أدت �إىل تراجع
يف الأداء العام للم�صارف� ،إذ �إن الأزمة
املالية احلالية يرافقها تراجع اقت�صادي
حيث بقيت ن�سب النمو خالل ال�سنوات ال�ست
الأخرية قريبة من ن�سبة الـ ،1%وطبع ًا
�إن تراجع احلركة االقت�صادية �أدى �إىل
2019
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�ضعف يف عمليات الت�سليف وتعثرّ بع�ض
و�شدد على �أن «الأجواء امل�سيطرة
القرو�ض»ّ .
على ال�ساحة اللبنانية منذ ما يقارب الـ 4
�أ�شهر ،وما يرافقها من جدل حول ال�سيا�سات
االقت�صادية والرتا�شق ال�سيا�سي احلاد
واال�صطفاف على اجلهتني انتج حا ًال من
القلق املتزايد و�أثر ب�شكل �سلبي على جو
اال�ستثمار العام يف لبنان».

معالجة األزمة

ويف رد على �س�ؤال عن دور القطاع امل�رصيف
يف �إيجاد حلول للأزمة التي مير بها لبنان،
اعترب �رسوع �أن «القطاع امل�رصيف �ساهم
على الدوام يف معاجلة الأزمات االقت�صادية
واملالية التي ي�شهدها لبنان» .و�أو�ضح �أنه
«تاريخي ًا كان القطاع امل�رصيف يحذر الدولة
من مغبة عدم ال�سري بالإ�صالحات املطلوبة،

 % 2من مودعي المصارف يملكون  % 60من الودائع
تراجعت معدالت منو الودائع يف القطاع
امل�رصيف اللبناين خالل ال�سنتني
املا�ضيتني ب�شكل ملحوظ ،وا�ستمر هذا
الرتاجعيفال�شهريناالولنيمنالعام.2019
وتعود ا�سباب هذا الرتاجع يف الودائع
اىل جملة من املعطيات من ابرزها
تفاقم العجز يف ميزان املدفوعات
( 1.9مليار دوالر يف  ،)2018مبا يعني
ارتفاع يف ن�سب خروج الودائع يف لبنان
مقابل تراجع يف حركة ا�ستقبال ودائع
جديدة يف القطاع امل�رصيف اللبناين.
وا�ستناداً اىل اح�صاءات جمعية امل�صارف
يف لبنان ،فان الودائع ارتفعت من
 43.3مليار دوالر يف العام  2002اىل
 178.6مليار دوالر يف العام .2018
و�سجلت ن�سب منو الودائع خالل الفرتة
تفاوت ًا ملحوظ ًا خالل الفرتة املذكورة اذ
بلغت كاعلى ن�سبة خالل االعوام 2008
( )% +23و )% +15.7( 2007و2002
( .)% +14.5يبنما بلغت الن�سبة
االدنى يف نهاية العام 2018
2017
( )% +2.8ويف العام
( )% +4.2و يف العام .)% +4.6( 2015
ويف اعتقادي ال�شخ�صي القطاع قادر على
امل�ساعدة �رشط �أن ت�أتي هذه امل�ساعدة
بنتائج �إيجابية ملمو�سة ،بعك�س ما كان
يح�صل يف املا�ضي حيث كانت ت�ستخدم
�أموال القطاع امل�رصيف يف �سد عجز املوازنة».
و�شدد �أنه على «الدولة اتخاذ خطوات �إنقاذية
ّ
عرب �إ�صالحات جدية تخ ّف�ض من العجز
وحت ّفز النمو» .و�أكد �رضورة «اعتماد خارطة
طريق �ضمن مدة زمنية معينة تعيد التوازن
�إىل املالية العامة ،وتتيح للقطاع �أداء دور
فاعل يف معاجلة الأزمة عرب�أ�شكال متعددة».

خارطة طريق جدية

ويف �إطار حديثه عن ارتفاع الفائدة ،ر�أى
�رسوع �أن هذا «االرتفاع له عالقة بالو�ضع
االئتماين للبلد وحماوالت جلم الأزمة املالية
وال�سيا�سة النقدية» .واعترب �أنه «كما ارتفعت
الفوائد من املمكن �أن تبد�أ بالنزول عند �إيجاد
جدية وذات
حلول تتج ّلى بخارطة طريق ّ

ومن املتوقع وبح�سب نتائج ال�شهرين
االولني من العام  2019ان ت�ستمر موجة
انح�سار دخول الودائع اىل القطاع
امل�رصيف اللبناين حيث تراجعت قيمة
الودائع يف كانون الثاين و�شباط
املا�ضيني اىل  170.73مليار دوالر.
ويف مقابل تراجع الودائع ،ازدادت
موجودات القطاع امل�رصيف اللبناين
ب�شكل ملحوظ فارتفعت من 211.86
مليار دوالر يف  2017اىل  249.48مليار
دوالر .ويرى البع�ض ان هذه الزيادة يف

م�صداقية و�شفافية تعمل على معاجلة العجز
املوجود يف املوازنة وحتفيز االقت�صاد».
و�أو�ضح �أن «الن�صف الثاين من عام 2019
قد ي�شهد �أحداث ًا لها عالقة ب�أو�ضاع املنطقة
ما يفر�ض على احلكومة املبادرة وت�رسيع
ملف املوازنة وكل ما يتعلق مب�ؤمتر �سيدر
من �أجل مواجهة �أي تطور قد يحدث يف
املنطقة».
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املوجودات لي�ست يف حقيقتها �سوى
«انتفاخ حما�سبي» .وتراهن احلكومة على
ح�صول حت�سن يف منو الودائع يف 2019
وذلك من خالل االموال املتوقع ح�صول
لبنان من م�ؤمتر «�سيدر» حيث ان ح�صول
هذا االمر �سيعطي الثقة للم�ستثمرين
املحليني والعرب والدوليني و�سيعزز من
و�ضع القطاع امل�رصيف.
واجلدير ذكره ،وبح�سب التقرير ال�سنوي
جلمعية م�صارف لبنان ،فان  % 2من
املودعني ميلكون  % 60من الودائع.

ولفت �إىل «تفا�ؤله مب�ستقبل االقت�صاد
اللبناين� ،إذ �إنه ميلك قدرات كبرية� ،إال �أنه
تعر�ض لعملية �إ�ضعاف منذ عام ،1975
فاقت�صاد لبنان احلر �أعطى لبنان مزايا
تف�ضيلية يف املنطقة� .إال �أنه بعد عام
� 2006أ�صبح من املتع ّذر و�ضع النمو
على خطى م�ستدامة نتيجة ا�ستحالة خلق
ا�ستقرار �أمني و�سيا�سي طويل الأمد».
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م�صارف

ارتفاع الفوائد يضعف التسليفات
المصارف الى القطاع الخاص
�سجلت  الت�سليفات امل�رصفية للقطاع
اخلا�ص تراجع ًا ملحوظ ًا منذ بداية
العام  .2019وهذا الرتاجع هو امتداد
للرتاجع املماثل الذي كانت قد �شهدته
الت�سليفات يف العام .2018
ومت ّثل حركة الت�سليفات عادة حركة
اال�ستثمارات يف �أي بلد كان ،مبعنى �أن
ارتفاع الت�سليفات يف  القطاع اخلا�ص
هو م�ؤ�رش وبن�سبة كبرية على ارتفاع
حجم اال�ستثمار.
ويف الإح�صاءات املن�شورة عن حركة
الت�سليفات للزبائن يف لبنان يف العام
 ،2018ف�إن هذه احلركة تراجعت وبن�سبة
حمدودة ( )% 1من  59.52مليار دوالر
�إىل  58.91مليار دوالر يف � 2019أي ما
حجمه  610ماليني دوالر.

أسباب التباطؤ

وبح�سب  جمعية م�صارف لبنان ،ال
يعبرّ انخفا�ض الت�سليفات للقطاع
اخلا�ص فقط عن ق ّلة توافر  ال�سيولة
لدى امل�صارف ،علم ًا �أن الأخرية زادت
حمافظها من ال�سندات احلكومية خالل
فرتة كانون الأول  - 2017كانون الأول
 2018مبقدار  1623مليون دوالر وبن�سبة
فقط  % 5بل يعود تباط�ؤ الت�سليفات من
جهة �أوىل� ،إىل انح�سار الطلب من قبل
القطاعات االقت�صادية التي خ ّف�ضت

من ا�ستثماراتها اجلديدة و�أوقفت
عملي ًا تو�سيع �أن�شطتها ب�سبب الأو�ضاع
ال�سيا�سية التي كانت �سائدة .ويعود ،من
جهة ثانية �إىل عدم �رشوع احلكومة التي
ا�ستغرق ت�شكيلها قرابة � 9أ�شهر ،يف �إر�ساء
الإ�صالحات التي كانت قد التزمت بها
يف م�ؤمتر «�سيدر» .و�أخرياً ،يعود تباط�ؤ
الت�سليفات كما يرى �أمني عام جمعية
م�صارف لبنان مكرم �صادر �إىل ارتفاع
معدالت الفوائد يف �سوق بريوت حيث

تظهر �إح�صاءات م�رصف لبنان ارتفاع ًا
ملحوظ ًا يف املعدالت املدينة خالل
العام  2018من � % 8.09إىل  % 9.97يف
�سوق اللرية اللبنانية يوازيه ارتفاعها يف
�سوق الدوالر الأمريكي من  % 7.74اىل
 ،% 8.59مقارنة مع ارتفاعات �أدنى
للفوائد املدينة خالل العام  2017من
� % 7.26إىل  % 7.67للإقرا�ض بالدوالر
وتدين معدالت الإقرا�ض باللرية من
� % 8.47إىل .% 8.09

موجودات المصارف اللبنان ّية عند  253مليار د.أ.
في نهاية آذار 2019
ُتظهِ ر �إح�صاءات البنك املركزي �إرتفاع ًا
بن�سبة  4،926( % 1.31مليار ل.ل ).يف
التجارية
املجمعة للم�صارف
امليزانية
ّ
ّ
َّ
العاملة يف لبنان خالل الف�صل ال ّأول من
العام احلايل �إىل  381،023مليار ل.ل.
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( 252.75مليار د�.أ ،).مقابِل
مليار ل.ل 249.48( .مليار د�.أ ).يف نهاية
�سنوي ،فقد
العام ال�سابقّ � .أما على �صعي ٍد
ٍّ
زادت موجودات القطاع امل�رصيف بن�سبة
 % 12.55مقارن ًة بامل�ستوى الذي كانت
376،097
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عليه يف �شهر �آذار  ،2018والبالغ حينها
 338،539مليار ل.ل 224.57( .مليار د�.أ.).

الودائع

املالية ،فقد زادت ودائع
� ّأما جلهة املوارد
ّ

َ
فرنسبنك يفوز بجائزة أفضل بنك لبناني
في آسيا لعام 2019
فرن�سبنك على جائزة �أف�ضل بنك
ح�صل
َ
لبناين يف �آ�سيا لعام  2019من ِقبل
جملة �آ�سيا موين خالل حفل توزيع
جوائز �أف�ضل بنوك ال�رشق الأو�سط
يف �آ�سيا الذي عقد يف هونغ كونغ.
وبح�سب �آ�سيا موين ،ف�إن «
لفرن�سبنك
َ
�سجال حافال باملبادرات والن�شاطات
ّ
الرائدة يف �آ�سيا» .ويف تقريرها ،ذكرت
فرن�سبنك هو �أول بنك
�آ�سيا موين �أن
َ
لبناين �أن�ش�أ مكتبا لل�صني ،China desk
يقوم ب�إدارة و�إجراء جميع املعامالت
التي تتم بني البلدين ،مبا يف ذلك تلك
التي يتم ت�سعريها بالرمنينبي« .وي�ؤدي
أ�سا�سيا يف تعريف ال�رشكات
دورا �
ً
املكتب ً
ال�صينية �إىل امل�رشوعات املحلية،
املحليني».
وحتديد ال�رشكاء ال�صينيني للزبائن
وذكرت �آ�سيا موين يف تقريرها �أن «رئي�س جمل�س �إدارة
فرن�سبنك عدنان الق�صار ،مت اختياره يف متوز 2018
َ
ب�صفته �أحد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني اخلم�سة يف الرابطة
ال�صينية العربية للبنوك ،وهي جمموعة متعددة الأطراف،
�أن�ش�أها بنك التنمية ال�صيني ،تهدف �إىل توجيه ما
ي�صل �إىل  3مليارات دوالر �إىل م�رشوعات تنموية».
فرن�سبنك �أول بنك لبناين ين�ضم �إىل اجلمعية الآ�سيوية
وكان
َ
للتعاون املايل ،وهي منظمة �صينية غري ربحية ت�شجع
على التعاون والتوا�صل بني م�ؤ�س�سات مالية من  30دولة.
كما ويتعاون
فرن�سبنك مع �رشكة UnionPayمن �شنغهاي
َ
لإطالق �أول بطاقاتها االئتمانية يف لبنان ،بهدف تقدمي
فرن�سبنك الأخرى يف جميع �أنحاء املنطقة.
اخلدمة يف �أ�سواق
َ

عام) يف
الزبائن (قطاع
ّ
خا�ص وقطاع ّ
القطاع امل�رصيف اللبناين بن�سبة
 1،250.78( %مليار ل.ل ).خالل �شهر
حدة التباط�ؤ الذي كان
�آذار ،ما َخ َّف َف من ّ
ال�شهرين ال ّأو َلني من
مت ت�سجيله يف
قد ّ
َ
تراجعت
قد
الودائع
هذه
أن
�
غري
العام.
ّ
َ
بن�سبة  2،204( % 0.82مليار ل.ل).
يف الف�صل ال ّأول من العام اجلاري �إىل
 266،969مليار ل.ل 177.09( .مليار
د�.أ ،).من  269،173مليار ل.ل178.56( .
مليار د�.أ ).يف نهاية العام  .2018وي�أتي
0.39

فرن�سبنك يف �آ�سيا هو �شبكته الوا�سعة من البنوك
وما مييز
َ
املرا�سلة ،والتي تت�ألف من ت�سعة مقر�ضني عرب �سبعة
�أ�سواق �آ�سيوية – مبا يف ذلك اليابان وكوريا وال�صني
والهند – والتي يتم التعامل معها لتقدمي اخلدمات مبا
يف ذلك �أدوات مالية دولية مثل اعتمادات م�ستندية ،كتب
ال�ضمان ،متويل عمليات �رشاء م�ستندات الت�صدير� ،إلخ.
فرن�سبنك
وتعليق ًا على اجلائزة ،اعترب رئي�س جمل�س �إدارة
َ
عدنان الق�صار �أن هذا التقدير يعك�س املكانة الرائدة التي
فرن�سبنك يف �صناعة اخلدمات املالية اللبنانية،
يتمتع بها
َ
�إىل جانب ح�ضوره الإقليمي والدويل على نحو قوي ووا�سع.
وقال «�إننا على ثقة �أن هذه اجلائزة �ستح ّفز جمموعتنا على
املف�ضل يف لبنان
موا�صلة جهودها تكون ال�رشيك امل�رصيف
ّ
لل�رشكات الآ�سيوية والعربية».

الرتاجع نتيجة �إنكما�ش ودائع
هذا
ُ

اخلا�ص املقيم بن�سبة % 0.70
القطاع
ّ
( 1،439مليار ل.ل� ).إىل  204،419مليار
ل.ل 135.60( .مليار د�.أ ،).توازي ًا مع

اخلا�ص غري املقيم
تدنيّ ودائع القطاع
ّ
بن�سبة  1،211( % 2.13مليار ل.ل� ).إىل
 55،659مليار ل.ل 36.92( .مليار د�.أ.).

التسليفات

يف املقلب الآخر� ،إنكم�شت ت�سليفات
اخلا�ص
اللبنانية �إىل القطاع
امل�صارف
ّ
ّ
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(املقيمني وغري املقيمني) بن�سبة 3.46
( %ما يوازي  3،101مليار ل.ل ).خالل
الف�صل ال ّأول من العام � 2019إىل 86،423
مليار ل.ل 57.33( .مليار د�.أ ،).مقابل
 89،524مليار ل.ل 59.39( .مليار د�.أ).
يف كانون ال ّأول  .2018كذلك تق ّل�صت
الت�سليفات بن�سبة  % 2.88على �صعي ٍد
معدل الت�سليفات
�سنوي ،لي�صل بذلك ّ
ٍّ
من ودائع الزبائن �إىل  ،% 32.37مقابل
 % 33.26يف نهاية العام املن�رصم
و % 33.70يف �آذار .2018
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ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com

ملحــق �صنع يف لبنان
ال�صناعات الغذائية

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الكيميائية والبال�ستيكية

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

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

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�سائل النقل

�صناعة الآالت والأجهزة الكهربائية

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 العام 2018
(مباليني الدوالرات)

ن�شري هنا اىل ان جمموع قيمة
ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية
خالل العام  2018بلغ مليارين
و 548مليون دوالر امريكي (د�.أ)
مقابل مليارين و  474مليون
دوالر امريكي خالل العام 2017
ومليارين و  527مليون د�.أ
خالل العام  2016اي بارتفاع
ون�سبته  % 3مقارنة مع العام
 2017وبارتفاع ون�سبته 0.8
 %مقارنة مع العام .2016
كما جتدر اال�شارة اىل ان املعدل
ال�شهري لل�صادرات ال�صناعية
اللبنانية خالل العام 2018
بلغ  212.3مليون د�.أ مقابل
 206.1مليون د�.أ خالل العام
 2017و  210.6مليون د�.أ
خالل العام .2016
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الصادرات الصناعية خالل شهر كانون االول 2018
بلغ جمموع ال�صادرات ال�صناعية خالل �شهر كانون االول من العام  2018ما قيمته  213.8مليون د .أ�
مقابل  219.6مليون د�.أ خالل �شهر كانون االول من العام  2017و  216.3مليون د�.أ خالل �شهر كانون
االول من العام  2016اي بانخفا�ض وقيمته  5.8مليون د�.أ ون�سبته  % 2.6مقارنة مع العام 2017
وانخفا�ض وقيمته  2.5مليون د�.أ ون�سبته  % 1.2مقارنة مع العام .2016
(مباليني الدوالرات)

او ًال :اهم المنتجات المصدرة
حسب اقسام التعرفة الجمركية
خالل شهر كانون االول /2018
ومنتجات الصناعات الكيماوية في
الدرجة االولى.
 املرتبة االوىل :منتجات ال�صناعات
الكيماوية احتلت هذه املرتبة وبلغت
قيمتها  40.3مليون د�.أ.
 املرتبة الثانية :الآالت واالجهزة
واملعدات الكهربائية اذ بلغت قيمتها 37
مليون د�.أ خالل �شهر كانون االول .2018
 املرتبة الثالثة :منتجات �صناعة
االغذية والتبغ بقيمة  32مليون د�.أ.
 املرتبة الرابعة :املعادن العادية
وم�صنوعاتها بقيمة  21.6مليون د�.أ.
 املرتبة اخلام�سة :ل�ؤل�ؤ ،احجار
كرمية او �شبه كرمية معادن ثمينة
وم�صنوعاتها بقيمة  19.4مليون د�.أ.
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ال�صادرات ال�صناعية
ثاني ًا :الصادرات الصناعية حسب الدول خالل شهر كانون االول  /2018واالمارات العربية المتحدة
في المرتبة االولى

ا�شارت اح�صاءات ال�صادرات ال�صناعية خالل �شهر كانون االول  2018اىل ان االمارات العربية املتحدة
ت�صدرت الئحة هذه الدول.
 املرتبة االوىل :ت�صدرت االمارات
العربية املتحدة كما ذكرنا هذه الالئحة
حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها خالل
هذا ال�شهر  24مليون د�.أ اي ما يوازي
 % 11.2من القيمة االجمالية لل�صادرات
ال�صناعية.
 املرتبة الثانية :احتلت اململكة
العربية ال�سعودية هذه املرتبة ،حيث
بلغت قيمة ال�صادرات اليها  21مليون
دوالر امريكي اي ما يوازي .% 9.8
 املرتبة الثالثة :احتلت �سوريا هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها
 18.8مليون د�.أ اي ما يوازي .% 8.8
 املرتبة الرابعة :احتل العراق هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها
 15مليون د�.أ اي ما يوازي .% 7
 املرتبة اخلام�سة :احتلت قطر هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها
 10.9مليون د�.أ اي ما يوازي .% 5.1
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توزيع الصادرات حسب الدول /كانون االول 2018

البلد

القيمة (ألف د.أ)

االمارات العربية المتحدة

23.951

المملكة العربية السعودية

21.042

سوريا

18.838

العراق

14.972

قطر

10.882

الجزائر

10.215

مصر

8.514

االردن

7.604

تركيا

7.095

ايطاليا

6.784

غيرها

83.867

المجموع

213.764

64

ثالث ًا :اسواق الصادرات الصناعية اللبنانية حسب تكتالت الدول /والدول العربية في المرتبة االولى
 املرتبة االوىل� :شكلت الدول العربية
خالل �شهر كانون االول  2018ال�سوق
الرئي�سية لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية
ن�سبة اىل الدول االجنبية وقد بلغت قيمة
ال�صادرات اليها  129.8مليون د�.أ اي ما
ن�سبته  % 60.7من جمموع ال�صادرات
ال�صناعية.
 املرتبة الثانية :احتلت الدول
االوروبية هذه املرتبة اذ ا�ستوردت ما
ن�سبته  % 15.1من جمموع ال�صادرات
ال�صناعية.
 املرتبة الثالثة :احتلت الدول
االفريقية غري العربية هذه املرتبة اذ
ا�ستوردت ما ن�سبته .% 11.2
 املرتبة الرابعة :احتلت الدول
الآ�سيوية غري العربية هذه املرتبة اذ
ا�ستوردت ما ن�سبته .% 7.4

ابرز المنتجات المصدرة
الى الدول العربية
 الآالت واالجهزة واملعدات
الكهربائية بقيمة  24.9مليون د�.أ.
 منتجات ال�صناعات الكيماوية
بقيمة  22.4مليون د�.أ.
 منتجات �صناعة االغذية والتبغ
بقيمة  18.2مليون د�.أ.
 ل�ؤل�ؤ ،احجار كرمية او �شبه كرمية،
معادن ثمينة وم�صنوعاتها بقيمة 16.5
مليون د�.أ.
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ال�صادرات ال�صناعية
رابع ًا :توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر كانون االول 2018
 -1ن�شري هنا اىل ان ال�صادرات ال�صناعية والتي كان اهمها خالل
هذا ال�شهر منتجات ال�صناعات الكيماوية اذ بلغت قيمتها 40.3
مليون د�.أ.
 ت�صدرت تركيا الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج اذ
ا�ستوردت ما قيمته  5.4مليون د�.أ.
 وتليها ايطاليا بقيمة  5.2مليون د�.أ.
 ومن ثم العراق بقيمة  5مليون د�.أ.
 -2تليها الآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية بقيمة  37مليون
د�.أ.

 احتلت �سوريا �صدارة الدول امل�ستوردة لهذا املنتج اذ
ا�ستوردت ما قيمته  5.3مليون د�.أ.
 ويليها العراق اذ ا�ستورد بقيمة  5.2مليون د�.أ.
 ومن ثم اجلزائر بقيمة  3.9مليون د�.أ.
 -3منتجات �صناعة االغذية والتبغ بقيمة  32مليون د�.أ.
 ت�صدرت اململكة العربية ال�سعودية الئحة البلدان امل�ستوردة
لهذا املنتج اذ ا�ستوردت ما قيمته  4.9مليون د�.أ.
 يليها العراق بقيمة  2.4مليون د�.أ.
 ومن ثم االواليات املتحدة االمريكية بقيمة  2.3مليون د�.أ

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل العام 2018

بلغ جمموع قيمة اال�ستريادات من الآالت واملعدات ال�صناعية خالل العام  2018نحو  266.4مليون د�.أ
مقابل  257.4مليون د�.أ خالل العام  2017و  235.5مليون د�.أ خالل العام  2016اي بارتفاع ون�سبته
 % 3.5مقارنة مع العام  2017وبارتفاع ون�سبته  % 13.1مقارنة مع العام .2016
(مباليني الدوالرات)

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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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

ميــــاه العزيــــز

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

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

م�ؤ�س�سة العابد لل�سكاكر واحللويات وال�شرابات

اجلنوب  -النبطية  -النبطية الفوقا � -شارع اجلامع
هاتف961 70 908301 - 7 766031 :
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4

ال�صناعات الغذائية � -ألبان و�أجبان

غدير تعنايل  -للألبان والأجبان
�صنع يف لبنـــان

GADEER TAANAYEL

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

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

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

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

�صناعة الألبان والأجبان /

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

All Kinds of Dairies

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

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

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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9

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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

طرابل�س  -املنية  -الزاهرية  -علما  -بخعون  -العبدة
تلفاك�س961 3 144202 - 6 461626 :
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

معامل الفلوك�س
ال�صناعية
احمد عطايا

الناعمة  -احلارة ملك احمد عطايا  -هاتف ٩٦١ ٣ ٢١٥٨٨٨- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٠٠٦ :
فاك�س � - ٩٦١ ٥ ٦٠٠٣٤٦ :ص.ب  ١٤/٥٤٤٥ :بريوت
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

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

39 العدد

77

12

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 :
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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

17

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
بتحب لبنان

حب �صناعتو

info@challouf.com
www.challouf.com

�صور  -تلفون961 70 059999 :
فرع �أول :العبا�سية  -ال�شربيحا
الطريق العام  -تلفون961 7 343743 :
فرع ثاين :كفردونني  -بئر ال�سال�سل
الطريق العام  -تلفون961 7 405460 :

املركز الرئي�سي � -صور  -ال�شارع العام � -شارع ال�سنغال
بناية الأطباء961 7 740662 :
فرع �أول :الب�ص  -مفرق معركة961 7 740606 :
هاتف حممول :علي ح�سني احلاج علي961 70 059999 :

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

Khaldeh - Mont Lebanon - Main Road
Tel: 961 5 800 658
E-mail: info@chamsine.net - Website: www.chamsine.net
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من�صورية املنت  -املكل�س  -بريوت  -لبنان
هاتف � - ٩٦١ )١( ٦٨٠٦٨٠ :ص.ب  - ٦٦ :فاك�س٩٦١ )١( ٦٨٥٠٩٠ :
info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com
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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
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Med Cables Co. s.a.l

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

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

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

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

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

 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
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

MF

م.م.�شركة مغني �إخوان �ش

الأوتوستراديميناًبإتجاهبيروت
-ضبية:صالةالعرض
961 4 407417 - 961 3 223376 :هاتف
9611683184/5-3613956:هاتف-نيوروضة-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

�صنــــــــع يف لبنان

الطريق الأ�رسع
للت�سويق ال�صناعي
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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 :
101
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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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ال�صناعات المعدنية

 الطريق العام- غزة
961 3 065438 - 961 70 629251 :هاتف
alsafeercompany@yahoo.com
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ال�صناعات المعدنية
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�صناعة المفرو�شات

�صنع يف لبنان

الطريق
الأ�رسع
للت�سويق
ال�صناعي
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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

info@inpresslb.com - www.inpresslb.com

Bekaa - Zahle
Hawch Al Omaraa - Al Sahl Street
Tel: 961 8 931999
961 3 836825 - 70 931999
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة

�شركة ن�ضركو �ش.م.م

Nadarco sarl

جبل لبنان  -عاليه  -ال�شويفات
�شارع القبة  -بناية املهتار
هاتف961 3 275240 - 3 934323 :
961 5 813961 - 5 805961
فاك�س961 5 813961 :

E-mail : nadarco@gmail.com
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة

»م «برال.م.�شركة حتويل الورق ال�صحي �ش

Converting Hygienic Tissue Paper Co. S.A.R.L «Perla»

حتويل جميع انواع الورق ال�صحي واالملنيوم والنيلون
الال�صق واحلفا�ضات الوالدية والفوط الن�سائية
 مبنى ال�شركة-  ال�شارع الرئي�سي-  بكمرا-  الكورة:امل�صنع
٩٦١ )٦( ٤١٦٥٢١/٢ - ٤١٥١٦٦ - )3( ٢٢٧٦٨٧ :هاتف
 طرابل�س٢١٢ : ب. �ص- 961 )٦( ٤١٦٥٢٢-٦٢٥٩٢٨ :فاك�س

sales@perla.com.lb - info@perla.com.lb
www.perla.com.lb

Bilal & Jalal Ali Nasr

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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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 :
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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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

ﺑﻴﺘﻚ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ

 ٦٤٠ﺟﻨﺎﺡ ﻣﺆﺛﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ
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 الإمارات
«إكسبو  »2020الضيف اإلماراتي الجديد واأللمع في أعين الزوار

دبي ..سوق السفر سياحة جديدة بإبداع التقنية
انطلقت يف الثامن والع�رشين من ني�سان/
�أبريل املا�ضي يف دبي ،فعاليات معر�ض
«���س��وق ال�سفر العربية  ،»2019ال��ذي
يعد احلدث الأ�ضخم يف �صناعة ال�سفر
وال�سياحة يف منطقة ال�رشق الأو�سط،
بح�ضور �أبرز املتخ�ص�صني واخلرباء يف
�صناعة ال�ضيافة وال�سفر وال�سياحة من
كل �أنحاء العامل.
وحر�صت دبي على جعل دورة للمعر�ض
خمتلفة �شك ًال ومو�ضوع ًا ،حيث طرحت
مفهوم ًا جديداً لقطاع ال�سياحة وال�سفر
م�صبوغ ًا ب�أحدث الإبداعات التقنية التي
تو�صل �إليها العامل.
وركز املعر�ض ،الذي هو جزء من «�أ�سبوع
ال�سفر العربي» ،وال��ذي مت الإع�لان عنه
هذا العام و�ضم حتت مظلته �أربعة �أحداث
ب��ارزة و�أق��ي��م يف مركز دب��ي التجاري
العاملي ،على �أب��رز االجتاهات احلالية
يف قطاع ال�سفر وال�ضيافة ،كما يتطرق
�إىل الإمكانات املتاحة التي ت�سهم يف
حتقيق النمو.

فيها «م��ع��ر���ض �إك�سبو  2020دب��ي»،
و«ط�ي�ران ن��ا���س» و«ال��وك��ال��ة الوطنية
لل�سياحة يف ب��ي�لارو���س��ي��ا» ،و«جل��ن��ة
مو�سكو لل�سياحة» ،و«هيئة اجلبل الأ�سود
لل�سياحة» ،و«املكتب الر�سمي لل�سياحة
يف جنوب �أفريقيا» ،و«هيئة ال�سياحة يف
زميبابوي».
وقالت دانييل كورتي�س ،مديرة معر�ض
�سوق ال�سفر العربية يف ال�رشق الأو�سط:
«ن��ظ��راً �إىل النجاح الكبري ال��ذي حققه
معر�ض ���س��وق ال�سفر العربية العام
املا�ضي ،فقد �أطلقنا حدثني جديدين لهذا
العام ،وهما يوم امل�ستهلك «هوليداي
�شوبر» املخ�ص�ص للم�ستهلكني يف قطاع
ال�ضيافة وال�سفر ،ومنتدى كونيكت ال�رشق
الأو�سط والهند و�أفريقيا الذي يركز على
تطوير امل�سارات اجلوية ،لين�ضما �إىل كل
من معر�ض �سوق ال�سفر العربية و�سوق
ال�سفر الدولية لل�سياحة الفاخرة ،وذلك
حتت مظلة «�أ�سبوع ال�سفر العربية» ،الذي
مت �إطالقه للمرة الأوىل هذا العام».

حضور قوي

تح ّول رقمي

وكانت الن�سخة ال�ساد�سة والع�رشون
من املعر�ض ج��زءاً من «�أ�سبوع ال�سفر
ال��ع��رب��ي» ،ال��ذي ي�ضم معر�ض «�سوق
ال�سفر العربية  ،»2019و«�سوق ال�سفر
الدولية لل�سياحة الفاخرة» ،بالإ�ضافة
�إىل «منتدى كونيكت ال�رشق الأو�سط
والهند و�أفريقيا» ،وفعالية يوم امل�ستهلك
«هوليداي �شوبر» املخ�ص�صة للم�ستهلكني
يف قطاع ال�ضيافة وال�سفر.
ويوا�صل «�سوق ال�سفر العربية» ح�ضوره
بناء على النجاح الكبري الذي
القوي
ً
حققه العام املا�ضي ،حيث ا�ستقبل نحو
� 2500رشكة عار�ضة من جميع �أنحاء
ال��ع��امل ،كما رح��ب بنحو � 40أل��ف زائر
من املتخ�ص�صني يف �صناعة ال�ضيافة
وال�سفر وال�����س��ي��اح��ة ،و�شهد م�شاركة
ممثلني عن  150دولة و 65جناح ًا وطني ًا
و�أكرث من  100عار�ض جديد ي�شاركون
للمرة الأوىل يف هذا احلدث الرائد ،مبا
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أيام متوا�صلة ،ناق�ش
وعلى مدار �أربعة � ٍ
�أب���رز اخل�ب�راء واملتخ�ص�صون التحول
الرقمي و�أثره يف قطاع ال�سياحة وال�سفر،
وظهور تقنيات مبتكرة من �ش�أنها تغيري
الطريقة التي تعمل بها �صناعة ال�ضيافة
يف املنطقة ب�شكلٍ جذري.
وقالت كورتي�س« :ارتكزت النقا�شات
وامل��ح��اور الرئي�سية للمعر�ض هذا
ال���ع���ام ع��ل��ى االب��ت��ك��ار وال��ت��ق��ن��ي��ات
امل��ت��ط��ورة ،وحققت بع�ض التقنيات
مثل روبوتات الدرد�شة الذكية «ت�شات
بوت» وتكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي
والواقع االفرتا�ضي و�إنرتنت الأ�شياء،
وف��ورات مبليارات ال��دوالرات يف هذه
ال�صناعة».

تواصل الشركاء

وحظى امل�شاركون على مدار �أربعة �أيام
بفر�ص حقيقية للتوا�صل مع �رشكاء
ٍ
118

جدد واال�ستفادة من الربامج والندوات
احل��واري��ة التي �ستتطرق �إىل موا�ضيع
ب���ارزة ح��ول ال��ت��ط��ورات التي ي�شهدها
قطاع الطريان ،وم�ستقبل �صناعة ال�سفر،
وتطوير قطاع ال�سفر الفاخر ،وكذلك الدور
ال��ذي ت���ؤدي��ه التكنولوجيا يف حت�سني
جتارب ال��زوار يف الأح��داث والفعاليات
الكربى املقبلة على غرار معر�ض «�إك�سبو
.»2020
وت�أتي �أهمية هذا املنتدى يف ظل النمو
الهائل الذي �شهده القطاع ال�سياحي يف
ال�صني التي من املتوقع �أن ت�ستحوذ
ع��ل��ى ن��ح��و رب���ع ال�سياحة العاملية
بحلول ع��ام  .2030وخ�لال اجلل�سة،

ناق�شت جمموعة من اخلرباء �أهمية هذا
النمو للوجهات ال�سياحية حول العامل
وكيفية اال�ستفادة منه ،كما �سيت�ضمن
املنتدى جل�سة توا�صل مدتها  30دقيقة
مع �أكرث من  80م�شرتي ًا �صيني ًا.
ويعد �سوق ال�سفر العربية من �أب��رز
الأحداث يف قطاع ال�سياحة يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ح�سب
ر�أي �أبرز املتخ�ص�صني يف هذا القطاع،
وقد ا�ستقبلت دورة عام � 2018أكرث من
 39000متخ�ص�ص يف قطاعات ال�سفر
وال�سياحة وال�ضيافة ،و�شهدت ت�سجيل
�أك�ب�ر م�شاركة للفنادق يف تاريخ
املعر�ض على الإطالق بن�سبة  % 20من

امل�ساحة الإجمالية للمعر�ض.
و�شهدت ال��دورة ال�سابقة من املعر�ض
�إبرام �صفقات مبا يقرب من  2.5ملياري
دوالر ،تزامن ًا مع م�ساعي دبي لتعزيز
مكانتها مركزاً عاملي ًا للحركة ال�سياحية
عرب اال�ستمرار يف تطوير اخلطط الرامية
�إىل ا�ستدامة القطاع ،ورف��ده بعنا�رص
ال��ن��م��و ال�ل�ازم���ة ،ال��ت��ي ك���ان �آخ��ره��ا
ا�سرتاتيجية دبي ال�سياحية  ،2025والتي
�ش ّكلت خريطة طريق مل�ستقبل القطاع يف
املرحلة املقبلة.

إكسبو

و�أثر معر�ض«�إك�سبو  2020دبي» ب�شكل
119

�إيجابي يف معدالت النمو طويلة الأمد
للزوار القادمني من �أكرب خم�سة �أ�سواق
رئي�سية �إىل الإمارات بني عامي 2018
و ،2023وذلك وفق ًا للبيانات ال�صادرة
عن �سوق ال�سفر العربية.
وق��ال��ت كورتي�س���« :س��ي��زداد عدد
ال�����س��ي��اح ال���رو����س ال��ق��ادم�ين �إىل
الإمارات �إىل نحو  1.6مليون �سائح
عام  2023مبعدل منو �سنوي مركب
ن�سبته  ،% 12يف املقابل �سريتفع
�أع���داد ال�سياح ال�صينيني مبعدل
���س��ن��وي م��رك��ب يبلغ  % 8لي�صل
عددهم  1.27مليون �سائح خالل
الفرتة نف�سها ،وفق ًا للبيانات».
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ر�سالة الإمارات
االستاذ صادق صادق ..خبير رؤيوي حالم في مجال صناعة السياحة في األمارات..

منتجع مونتي فردي واحة سياحية غناء تلون أرض إمارة
رأس الخيمة بالفرح والحب على ساحل الخليج العربي
حاوره :سمير شرف الدين

جملة ال�صناعة واالقت�صاد تتلم�س من م�ؤ�س�س املنتجع
الت�صميم وعقد العزم على �إيجاد �أ�سطورة �سياحية راقية
اال وهو منتجع (مونتي فردي) وهو ا�سم �سياحي عريق
ي�شق طريقه بقوة من بني امل�ؤ�س�سات ال�سياحية الرائدة
يف �إمارة ر�أ�س اخليمة يف االمارات العربية املتحدة.
ولعل �رس جناح هذا امل�رشوع ال�سياحي والتجاري
الواعد يعود �إىل اخلربة الكبرية التي راكمها م�ؤ�س�سه
اال�ستاذ �صادق �صادق منذ اكرث من ثالثة عقود يف
االمارات ال �سيما امارات دبي حيث ا�سهم على طريقته
يف نه�ضة القطاع ال�سياحي يف تلك الإمارة ال�شهرية.
نعم ،اال�ستاذ �صادق خبري يف حتويل رمال ال�صحراء الالهبة �إىل
واحة �سياحية غناء تزجل باخل�رضة واحلياة واحلركة واحليوية
كي ت�ستطيع اجتذاب ال�سياحة املحلية والوافدة �إليها من خالل
ما توفره خربة اال�ستاذ �صادق من فر�ص حقيقية للإ�ستجمام
واال�سرتخاء والت�سوق وال�سهر يف �أج��واء عائلية هادئة جتمع
متكلني �سحر ال�صحراء و�سكونها وروعة مو�سيقى ال�رشق العربية
والغربية احلاملة ..وي�ضيف بجدية كالمه قوال وفعال ..منتجع
مونتي ف�يردي ر�أ���س اخليمة ي�ضع اال�ستاذ �صادق خال�صة
جتربته يف م�ضمار ال�سياحة وع�صارة خربته الطويلة يف فهم
كنه اخلليج وما لأهله من عادات وتقاليد عربية �أ�صيلة را�سخة
فهو يعرف ذائقتهم من ما يوفره لهم من �أجواء مريحة وجمموعة
غنية من اطيب وا�شهى �أطباق املطبخ اللبناين واخلليجي والرتكي
وملن يحب تذوق املطبخ الفرن�سي او الإيطايل او الآ�سيوي من
خالل �شبكة مطاعم �سيحتويها املونتي فريدي ،حتاكي �رشوط
ومتطلبات �أو�سع ل�رشائح رواده و�ضيوفه وهم كثريون ا�سوة من
االمارات او من دول اخلليج و�رشق �آ�سيا او من الدول الأوربية
الذين يق�صدون �إمارة ر�أ�س اخليمة طلبا للدفئ وال�شم�س النا�صعة
بعيد عن �صقيع �أوروبا ولياليها الباردة.

نادي ليلي وشاليهات مريحة

اما ل��رواد ال�سهر والليل فقد خ�ص�ص م�ؤ�س�س هذا ال�رصح
اجلميل نادي ليلي �ضمن املجمع كما �ستن�ش�أ عددا كبريا من
ال�شاليهات املريحة بجناحيها العائلي والفردي للذين يرغبوا
يف ق�ضاء عطلة نهاية الأ�سبوع .يف رحاب املونتي فردي
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الزاهر واجلميل بواحاته اخلالبة.
يتابع ال�سيد �صادق �صادق ال�رشح الوايف عن امل�رشوع ب�أدق
التفا�صيل وباخت�صار �شديد ملنتجع كامل متكامل يجمع بني
ظهرانية �شبكة من املطاعم واملحالت التجارية وال�شاليهات
كما ذكرنا �سابقا خارجه �إطاللة ملنتجع كبري داخله حدائق
من�سقة مزدانة بالورود و�أ�شجار النخيل وبركة مياه يف م�شهد
بانورامي ينم عن ذوق واح�سا�س مرهف وعقل خبري يف
عامل ال�سياحة �ساحر نراها ب�أم العني تلفتك �إىل عامل بيتك
وانت خارج البيت يقع على م�ساحة وا�سعة قريب من ال�شارع
الرئي�سي وانت تدخل �إمارة ر�أ�س اخليمة ) ا�ضافة اىل بذخ يف
اال�ستثمار املايل فاق الأربعون مليون درهم..وظفها اال�ستاذ
�صادق يف جممعه االنيق يف �إطار ا�سهامه بتطوير القطاع
120

ال�سياحي واالقت�صادي لالمارة املذكورة لتكون نقطة جذب
وا�ستقطاب واعدة على خارطة ال�سياحة العاملية.

مئات الوظائف لذوي الخبرات السياحية

مونتي فريدي م�رشوع �سياحي رائد وواعد ي�ستوعب م�ستقبال
مئات الوظائف من الطاقات الب�رشية من ذوي اخلربات يف جمال
ال�سياحة واخلدمات الفندقية لي�سهرو على راحة رواده وزائريه
من رجال املال واالعمال ومن ال�سياح العرب واالجانب يف
اجواء عائلية هادئة ومناظر خالبة ممتعة تتحول ليال اىل لوحة
ابداعية جميلة تتناغم فيها لعبة االلوان وال�ضو�ضاء فتزيدها
�سحرا وروع��ة واب��ه��ارا .والنن�سى ان اال�ستاذ �صادق �صادق
اللبناين املتميز على اقرانه ممن �سبقوه من رجال اعمال كرث
اىل �سوق العمل يف االمارات العربية املتحدة وكان �سباق ملن
�سيتبعوه لال�ستثمار يف امارة را�س اخليمة حيث الت�شجيع الذي
يلقاه امل�ستثمر من هيئة التنمية ال�سياحية يف ر�أ�س اخليمة.
واحلدير بالذكر �أن ال�سيد ابوجاد جاد يف عمله مراقبته الدائمة
وال�سهر واملتابعة لإن�شاء هذا املنتجع خري دليل على وفائه
لالمارة التي احت�ضنت املوهبة والقدرات التي ميتلكها لترتجم
على �أر�ض الواقع يف هذا ال�رصح الذي قل مثيل .وال ين�سى وهو
يطلق م�رشوعه ال�سياحي املميز توجيه ال�شكر والتقدير والعرفان
اجلزيلني �إىل ف�ضل و ر�ؤية �صاحب ال�سمو حاكم را�س اخليمة
وع�ضو املجل�س الأعلى للإحتاد ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
اط��ال اهلل يف عمره عني �ساهرة وجفن ال ينام لتبقى �صورة
الإمارة بني رفيقاتها حمط �أنظار ال�شعوب  .ويقول ال�سيد �صادق
121

بكل �شفافية :ان حكام وقادة و�شيوخ االمارات امليامني الذين
فتحوا بعقولهم امل�ستنرية �أمام املطورين العرب فر�ص اال�ستثمار
يف �شتى جماالت االقت�صاد ال �سيما يف جمال ال�سياحة حيث
انهم رعوا وال يزالون يرعون بحكمتهم وتوجهاتهم.
الر�صينة كل �أوجه الن�شاط ال�سياحي والثقايف واالبداعي مبا
يقدم االمارات العربية املتحدة حا�رضا وم�ستقبال كقبلة �سياحية
رائدة بالأمن والأمان وقادرة على املناف�سة واجتذاب الباحثني
عن الراحة واال�ستجمام من كل �أنحاء العامل
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ر�سالة �سوريا

أزمة «الوقود» في سورية...
إنفراج أم حصار سيطول؟

�أطلقت احلكومة ال�سورية م�رشوع الربنامج الوطني ل�سورية ما بعد
احلرب والذي ير�سم م�رشوع الدولة ال�سورية للعام  ،2030فيما �أكد
رئي�س جمل�س الوزراء ال�سوري عماد خمي�س �أن �أزمة الطاقة يف �سورية
�سببها احل�صار االقت�صادي.
�أكد رئي�س جمل�س الوزراء ال�سوري عماد
خمي�س �أن �أزمة الطاقة التي متر بها
�سورية ناجتة من احل�صار االقت�صادي،
قائال« :ما يعانيه املواطن اليوم من �أزمة
الطاقة وم�ستلزماتها وغريها هو نوع
جديد من احل�صار االقت�صادي».
قال رئي�س جمل�س الوزراء ال�سوري،
املهند�س عماد خمي�س� ،إن حكومته �أجرت
العديد من الو�ساطات مع جمهورية م�رص
العربية لل�سماح مبرور �شحنات النفط �إىل
�سورية عرب قناة ال�سوي�س ،ولكن دون
جدوى.
بد�أت يف �سورية منذ �أيام �أزمة مرتبطة
بت�أمني وقود ال�سيارات (البنزين)،
و�شهدت املدن ال�سورية ازدحاما �شديدا
على حمطات الوقود ،التي �أغلق بع�ضها
يف عدد من املناطق ،فيما �شهد بع�ضها
الآخر طوابري طويلة من ال�سيارات ،ولكن
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اخلرباء توقعوا انفراج �أزمة البنزين خالل
الفرتة املقبلة.
تعاين �سورية منذ بداية احلرب يف عام
 ،2011من �صعوبة يف ت�أمني امل�شتقات
النفطية الالزمة �سواء للتدفئة �أم لل�سيارات
والآليات �أم ملحطات توليد الكهرباء ،وقد
متكنت الدولة ال�سورية من التعامل مع
الأزمة وفق املعطيات املتوفرة بحيث
بقي احلد الأدنى املطلوب متوفرا مع
اختالف ن�سبة توفره بني فرتة و�أخرى.
�إال �أن مادة وقود ال�سيارات (البنزين) تعترب
من املواد التي مل ت�شهد انقطاعا �أو �أزمة
كبرية خالل �سنوات احلرب ،على عك�س
املازوت والغاز وفيول حمطات توليد
الكهرباء ،ولكن يف الأيام املا�ضية� ،شهدت
�سورية �أزمة تتعلق بالعر�ض والطلب على
مادة البنزين ،وبد�أت طوابري ال�سيارات
الطويلة تت�شكل على حمطات الوقود.
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قالت وزارة النفط ال�سورية عرب�صفحتها
على «في�سبوك» �إن الأزمة �سببها خرب
ن�رشه موقع «ها�شتاغ �سورية» حول
�إمكانية تخفي�ض الكمية املدعومة من
مادة البنزين ما �أدى �إىل اندفاع النا�س
باجتاه حمطات الوقود وت�سبب ذلك
ب�أزمة خانقة.
وبينت الوزارة �أن موقع «ها�شتاغ �سرييا»
هو من قام بن�رش هذا اخلرب ،ومن ثم مت
تداوله عرب العديد من ال�صفحات غري
املهنية ،و�أو�ضحت الوزارة �أن اخلرب مت
ن�رشه يوم اجلمعة ،وهو يوم عطلة حيث
تكون م�ستودعات �رشكة املحروقات
مغلقة ،واندفع املواطنون بعد �سماع هذا
اخلرب ب�أعداد كبرية �إىل حمطات الوقود،
كما �أن العديد من املحطات �أغلقت �أبوابها
نتيجة هذا اخلرب ما �أدى �إىل االزدحام
على ما تبقى من املحطات ،وتابعت
الوزارة �أن ن�رش مثل هذه الأخبار الكاذبة
ي�صب يف م�صلحة جهات ومافيات باتت
مك�شوفة لدى اجلميع ،والتي تهدف �إىل
خلق بلبلة و�إرباك يف ال�شارع ال�سوري
بغية م�صالح �شخ�صية �ضيقة.

توقعات بانفراج األزمة

توقع ع�ضو جمل�س ال�شعب ال�سوري،
الدكتور عمار الأ�سد ،يف حديثه لوكالة
«�سبوتنيك» ب�أن ت�شهد البالد انفراجا
قريبا يف ما يتعلق مبادة «البنزين»،
وقال« :االنفراج قريب و�سبب �أي �أزمة
هو احل�صار والعقوبات من الدول الغربية
والدولة تعمل جاهدة لتلبية جميع
احتياجات املواطن ،ونحن مازلنا حتت
�آثار احلرب وعلينا كمواطنني امل�ساعدة».
وقال الدكتور اخلبري �سنان ديب رئي�س
جمعية العلوم االقت�صادية يف الالذقية
لوكالة «�سبوتنيك»« :ما يوجد هو ازدحام
على الكازيات ولي�س فقدان للمادة وال�سبب
�شائعة تفيد �أن �سعر املادة �سريتفع خارج
البطاقة الذكية هذه البطاقة التي كنا من
�أوائل من رف�ضها قبل احلرب املركبة
ولكنها �أ�صبحت �رضورة وخا�صة �أنها
قد حلت تدريجيا �أزمة الغاز املنزيل التي
حاول البع�ض افتعالها كابتزاز و�إرهاب
�سيا�سي و مل تكن هناك �أزمة بنزين قبل
ال�شائعة بالرغم من ا�ستعمال البطاقة
الذكية وخا�صة يف حمافظة الالذقية».
و�أكد ديب �أن انفراجا قريبا �سيح�صل
وتنحل �أزمة البنزين مثلما ح�صل يف
�أزمة الغاز.
و�أ�ضاف ديب «�إن توزيع البنزين وفق
البطاقة طريق لتو�صيل الدعم �إىل
م�ستحقيه فكون و�سائل النقل اجلماعية
اخلا�صة والتك�سيات �ستعطى خم�ص�صات
تكفي ح�سب ا�ستطالعاتنا للقيام بالعمل
وفق املعتاد �أما بالن�سبة �إىل ال�سيارات
اخلا�صة فالكمية تكفي للأغرا�ض
االعتيادية و�أما من يقتني �سيارات فوق
 1600فاقتنا�ؤها ي�ضع ه�ؤالء �ضمن
الطبقة الغنية و �ضمن الرفاهية التمييزية
عن املجتمع ولن ي�ؤثر عليهم ال�سعر الآخر
�إن اتخذ القرار..وح�سب اال�ستطالعات �إن
ال�شائعة دفعت الأغلبية �إىل حماولة ملء
اخلزانات ولو مل يكونوا بحاجة رغما من
�ساعات االنتظار.
وختم الدكتور ديب« :يوجد مغر�ضون
مرتبطون بدول همها ابتزازنا �سيا�سيا
كما يوجد فا�سدون وبع�ض الأغبياء
املرتبطني الذين هدفهم ت�شويه �صورة
الدولة ممثلة برئي�سها».
و�أ�شارمدير موقع «مرا�سلون» ال�سوري

يو�شع يو�سف �إىل �أن انفراج الأزمة
مرهون بالإجراءات التي �ستتخذها وزارة
النفط يف الأيام املقبلة وال يتعلق الأمر
بتوفر املادة من عدمه ،وهذا ما ي�شري �إىل
احتمال انفراج الأزمة خالل الأيام القليلة
املقبلة.
وبهذا اخل�صو�ص كان لع�ضو جمل�س
ال�شعب الدكتور ح�سني راغب ر�أيا مغايرا،
وقال لوكالة «�سبوتنيك»�« :أعتقد وعلى
�ضوء املعطيات املتوفرة والتي �س�أ�رسدها
حاليا �أن �أزمة البنزين م�ستمرة وتتجه
نحو مزيد من الت�أزمي للأ�سباب التالية:
�أوال :العقوبات االقت�صادية الأمريكية
الأخرية و�إنفاذها بالتهديد امل�ستمر
بالقوة الع�سكرية املتواجدة بالبحر
الأبي�ض املتو�سط وق�صف �أي ناقلة
للم�شتقات النفطية متجهة نحو �سورية.
ثانيا :قيام الواليات املتحدة الأمريكية
مبعاقبة ومراقبة الأفراد والطواقم
وال�سفن والت�شدد يف منع التحويالت.
ثالثا :عدم �إمكانية تطبيق تعهدات اخلط
االئتماين الإيراين حيث توقف تدفق
مليوين برميل نفط �شهريا� ،أ�سهموا يف
ت�أمني احتياجات �سوريا من امل�شتقات
النفطية.
رابعا :عدم ال�سماح لأي ناقلة نفط متجهة
�إىل �سوريا بالعبور من قناة ال�سوي�س.
خام�سا� :إحجام العديد من �رشكات ال�شحن
العاملية عن التقدم لنقل الإمدادات
النفطية �إىل �سوريا.

التخفيض آني ومؤقت

من جهته �أو�ضح وزير النفط والرثوة
املعدنية علي غامن خالل جولة على
حمطات الوقود يف دم�شق �أن «تخفي�ض
املخ�ص�ص اليومي هو �آين للخروج من
االختناق احلايل حيث بد�أ ينخف�ض
مبوجب هذا االجراء االزدحام يف حمطات
الوقود» ،و�أ�شار �إىل �أن «�سقف الكمية حدد
بـ  20ليرت لإف�ساح املجال �أمام جميع
الأخوة املواطنني للتعبئة واخلروج من
هذا االختناق احلايل».
و�أكد الوزير غامن �أنه «ال يوجد �أي تخفي�ض
للكمية ال�شهرية املخ�ص�ص لل�سيارات
اخلا�صة من مادة البنزين وهي  200ليرت
و�أن ما ذكر حول تخفي�ض الكمية هو
«قيد درا�سة تقول �إن  % 95من ال�سيارات
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�سي»

اخلا�صة هي ما دون «� 1800سي
وهذه ال�سيارات يجري عليها الدعم
احلكومي حيث تكفيها املخ�ص�صات
�أما ال�سيارات التي ما فوق «� 1800سي
�سي» �سيخف عنها الدعم احلكومي لأن
ا�ستهالكها �أكرب».
و�شدد وزير النفط على فر�ض عقوبات
رادعة بحق بع�ض املحطات التي تعاملت
ب�شكل �سلبي يف عمليات توزيع مادة
البنزين يف كافة املحافظات م�ؤكداً �أن
«امل�صادر الر�سمية هي الوحيدة فقط
املخولة لت�رصح عن �أي تغري يطر�أ يف
�آليات التزويد مبادة البنزين وكل ما
ي�صدر عن غري تلك امل�صادر عار عن
ال�صحة» ،وحول مو�ضوع خلط املياه
مع مادة البنزين قال غامن �إنها «�إ�شاعة
ووزارة النفط تنتج مادة البنزين وتخزنها
وفق املوا�صفات املتعارف عليها و�أي
خلل يتم ر�صده يف املحطات يتم اتخاذ
الإجراءات».

آثار االختناقات

�سببت االختناقات بت�أمني مادة البنزين
ارتفاعا يف �أ�سعار النقل ب�شكل تلقائي،
كما توقف اليوم الثالثاء عدد من
ال�سيارات عن العمل يف بع�ض املناطق
الريفية.
وذكر موقع «�شام �إف �إم» ال�سوري �أنه
وبدون �سابق �إنذار وبال معيار ر�سمي،
قرر �سائقو �سيارات الأجرة يف العا�صمة
دم�شق رفع �أجور النقل «ب�أنف�سهم» بن�سبة
و�صلت بل زادت عن  ،50%بحجة «عدم
تو ّفر البنزين ،واالنتظار ل�ساعات طويلة
من �أجل احل�صول على تنكة واحدة».
و�أ�ضاف املوقع «ويجد �سائقو التكا�سي
�أنف�سهم «مظلومون» لأن عليهم �أن يقفوا
يومي ًا �أكرث من �أربع �ساعات من �أجل
احل�صول على  20ليرت فقط� ،أو عليهم
التوجه لل�سوق ال�سوداء ،و�رشاء التنكة
مببلغ � 9أو � 10آالف لرية �سورية».
وبح�سب املوقع «يلقي �سائقو الأجرة
حمطات الوقود ،التي تلقي
باللوم على
ّ
بدوها اللوم على وزارة النفط ،التي
تلقي هي الأخرى باللوم على العقوبات
االقت�صادية… والخ ،ويبقى املواطن
احللقة الأ�ضعف ،حمتارا ماذا عليه �أن
يفعل بني كل هذه الأزمات التي يعي�شها».
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ر�سالة العراق

مؤتمر «عراق بتروليوم» ..مشاركات واسعة

تنظم �رشكة  CWCاملتخ�ص�صة يف
تنظيم امل�ؤمترات النفطية ،امل�ؤمتر
ال�سنوي الثالث ع�رش حول نفط العراق
خالل الفرتة  28-27حزيران املقبل يف
العا�صمة الربيطانية لندن ،يعقبه يوم
 29حزيران م�ؤمتر خا�ص حول امل�شاريع
الكربى يف كركوك واملو�صل.
و�أكدت م�صادر م�شاركة جمموعة كبرية
من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية و�أ�صحاب
القرار يف القطاع النفط والطاقة
كمتحدثني رئي�سيني من العراق وعلى
ر�أ�سهم نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
الطاقة ووزير النفط ثامر الغ�ضبان.

شخصيات دول َّية

�أ�ضافت امل�صادر «�ست�شارك �أي�ضا
�شخ�صيات دولية مثل املدير التنفيذي
لوكالة الطاقة الدولية فاحت بريول،
و�سفري اململكة املتحدة يف البلد ورئي�س
بعثة االحتاد الأوروبي �إىل العراق� ،إىل
جانب بع�ض اخلرباء العراقيني مثل
م�ست�شار وزير النفط الدكتور فالح
العامري واال�ست�شاري النفطي الدكتور
ح�سني اجللبي».
وتابع «�أما من بني اخلرباء الدوليني
ف�سوف ي�شارك الدكتور مايكل نايت
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من معهد وا�شنطن لل�رشق الأو�سط،
مع املخت�صة يف اقت�صاديات الطاقة
الدكتورة ليلى بنايل من �رشكة �أبيكورب
(.»)APICORP

تحديثات شاملة

�أكد امل�صدر �أن «م�ؤمتر البرتول العراقي
 CWCيوفر حتديثات �شاملة ور�ؤية
جديدة للطاقة يف البلد من خالل ما
�سيربزه �أعلى م�ستوى من املتحدثني
والرعاة وال�رشكاء الذين ي�شاركون
بن�شاط يف تو�سيع م�شاريع الطاقة
والبنية التحتية على �أر�ض الواقع ،ما
يعزز ب�شكل فعال �أهمية العراق يف �أ�سواق
النفط والغاز».
وقال «من املقرر ان تلتقي يف امل�ؤمتر
ال�رشكات الكربى مع احلكومة العراقية
واملقاولني وامل�ست�شارين وامل�شرتين
ملناق�شة تطورات ال�سوق واال�ستثمارات،
لكون البلد يعد ثاين �أكرب منتج للنفط يف
منظمة البلدان امل�صدرة للنفط «�أوبك»،
ولديه واحد من �أكرب احتياطيات النفط
يكر�س �أهمية العراق
يف العامل ،ما ّ
الأ�سا�سية يف الأ�سواق العاملية �إذ �إنه ال
يزال العبا رئي�سا يف �سل�سلة التوريد
العاملية».
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كركوك والموصل

بعد ذلك تنطلق فعاليات م�ؤمتر كركوك
واملو�صل ،الذي �سريكز على �إعادة
البناء واجلهود الإن�سانية يف املناطق
املحررة.
وبني امل�صدر «�سيعقد م�ؤمتر كركوك
واملو�صل واملناطق املحررة االفتتاحي
يف لندن يوم  29حزيران املقبل،
بالتعاون مع البعثة الأوروبية يف
العراق واحلكومة العراقية ووزارة النفط
العراقية».
و�أ�شار �إىل �أن «امل�ؤمتر اجلديد �سريكز
على دعم �إعادة �إعمار املناطق املحررة
من خالل تطوير البنية التحتية ،و�إقامة
م�شاريع النفط والغاز ال�ضخمة وحماية
البيئة».
واختتم امل�صدر قائال :من املتوقع �أن
تتحول املو�صل وكركوك �إىل املركز
ال�ضخم التايل لإنتاج النفط يف العامل،
الحتوائهما على كميات هائلة من
النفط مع احتياطيات الغاز ،وهما
حتمالن �إمكانات كبرية للمنطقة التي
يجب فتحها من خالل الو�صول �إىل
التمويل جلهود �إعادة الإعمار وتنمية
القوى العاملة املحلية كي تكون جزءا
من النمو والتنمية يف املنطقة.

دعوة الستثمار الثروات الكامنة في العراق

التوجه �صوب ا�ستثمار الرثوات
دعا خمت�صان �إىل �أهمية
ّ
الكامنة يف البالد ،وجعلها م�صادر جديدة لتعزيز املوارد
املالية للبالد ومنها الطبقات اجلب�سية عالية النقاوة.
وقال التدري�سي يف جامعة االنبار د.عراك الفهداوي �إن
«العراق ميتلك الكثري من الرثوات التي ميكن �أن تزيد من
�إيراداته املالية ،وتعالج الكثري من امل�شاكل االقت�صادية»،
الفتا �إىل «وجود طبقات جب�سية وا�سعة االنت�شار ذات نقاوة
عالية� ،ضمن تكوين الفتحة يف �أعايل الفرات ،وهناك
 14موقع ًا للجب�س ال�صخري ذات احتياطي حم�سوب تقع
معظمها �ضمن املناطق املتموجة من البالد ،ويف �أعايل
الفرات».

الطبقات الجبس ّية

اجلب�سية تظهر بالتعاقب مع الأطيان
�أ�شار �إىل �أن «الطبقات
ّ
وحجر الكل�س وي�صل عددها �إىل �أكرث من ( )10طبقات �أحيان ًا،
�أما املناطق التي تتواجد فيها الطبقات اجلب�سية يف حمافظة
الأنبار فهي وادي ميالن ،وحديثة ،والبيادر ،والقو�سيات».
ويف ال�سياق ذاته حتدث الفهداوي عن معدن البوك�سيت حيث
قال :مت «اكت�شاف خام البوك�سيت يف العراق يف منت�صف
عام  ،1990وذلك يف منطقة احل�سينيات يف حمافظة الأنبار،
ويعد البوك�سيت من �أهم امل�صادر احلالية ال�ستخال�ص
الألومينيوم ب�شكل اقت�صادي ،وهذه اخلامات من نوع
تر�سبات الكار�ست املعروفة يف العامل ،ويوجد على �شكل
بوك�سيت كا�ؤوليني� ،إذ ي�شكل البوهيمايت ( )Al2O3 , H2O
امل�صدر الرئي�س لهذا اخلام ،واجلب�سايت() Al2O3 ,3H2O
ب�شكل ثانوي».
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احتياطي العراق

�أما عن كميات احتياطي املعادن يف حمافظة االنبار ،والذي
تبينّ من خالله� ،أن املحافظة ت�ستحوذ على احتياطي العراق
�أي �أن ن�سبة احتياطها ت�ساوي  100باملئة من احتياطي العراق
يف عدد من املعادن واملتمثلة بالفو�سفات ،والكا�ؤولني ،ورمال
املرو (الزجاج) ،والقار.

مجموع احتياطي

�أما احلديد الر�سوبي فت�ستحوذ حمافظة الأنبار على ن�سبة 9,97

باملئة من جمموع احتياطي العراق وحجر الكل�س ي�شكل ن�سبة
 7,45باملئة ،والدولومايت  43باملئة ،واجلب�س4,25باملئة ،كما
ت�ضم املحافظة ن�سبة قليلة من احتياطي العراق ،يف ما يخ�ص
احل�صى والرمل ،والتي ت�شكل ن�سبتها قرابة  06,1باملئة من
جمموع احتياطي العراق .

التنمية المستدامة

املخت�ص يف ال�ش�أن االقت�صادي احمد مكلف �أكد «�أهمية العمل
باجتاه ا�ستثمار خمتلف الرثوات يف عموم مناطق البالد و�أن
تكون هناك ا�سرتاتيجية متخ�ص�صة ت�ضمن توظيف الرثوات
بعملية التنمية امل�ستدامة وحفظ حقوق الأجيال املقبلة».
وبينَّ «�إمكانية العمل على توظيف اجلهد العاملي املتطور يف
ا�ستثمار الرثوات الطبيعية من خالل الدخول يف �رشاكات ثنائية،
حتقق املنفعة لالقت�صاد الوطني ،وتنقله �إىل مرحلة �أف�ضل،
تتنا�سب وقدرات العراق االقت�صادية على ال�ساحة الإقليمية
والدولية ،وال�سيما �أن ال�رشكات العاملية املتخ�ص�صة وامل�صنفة
تدرك قدرات العراق االقت�صادية».
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اقت�صاد عربي

هل يشكل اكتشاف الغاز في مصر
طوق نجاة لالقتصاد المتعثر؟
ح�صلت م�رص على طوق ٍ
جناة من ذهب
يف ما يتعلق بجهودها لإعادة انعا�ش
اقت�صادها امل�ضطرب.
ففي �أغ�سط�س � ،2015أعلنت �رشكة
الطاقة الإيطالية �إيني اكت�شاف حقل غاز
بحري «عمالق» ،الذي يعترب �أكرب حقلٍ
معروف للغاز يف البحر املتو�سطُ .تقدر
احتياطيات الغاز الطبيعي يف احلقل
الذي ُ�سمي بحقل ُظهر 30 ،تريليون قدم
مكعب� ،أي ما ُيعادل تقريب ًا � 20ضعف
ا�ستهالك م�رص ال�سنوي للغاز.
وعليه� ،رسعان ما �رشعت �رشكة �إيني
بحفر الآبار لال�ستك�شاف ،ومن املتوقع
�أن يبد�أ احلقل �إنتاجه يف �أواخر عام
� .2017إال �أن هذا االكت�شاف لي�س الوحيد؛
فقد �أعلنت �أي�ض ًا �رشكتا بي بي و�شل عن
ٍ
اكت�شافات �ضخمة للغاز �أي�ض ًا.
تعترب هذه االكت�شافات ثور ًة يف
�سيا�سات الطاقة الإقليمية .فقد ا�ضطرت
م�رص ،التي كانت ُم�صدراً �صافي ًا للغاز
قبل ثورة عام � ،2011إىل ا�سترياد الغاز
الطبيعي امل�سال يف عام  2015لتلبية
�سنوات من
الطلب املحلي .وقد دفعت
ٌ
اال�ضطرابات ال�سيا�سية واالنخفا�ض
الالحق يف ال�سياحة واال�ستثمارات
الأجنبية ،االقت�صاد �إىل حافة الهاوية،
نق�ص حاد يف العمالت
ما �أدى �إىل
ٍ
الأجنبية.
فقد كانت م�رص تواجه حلق ًة مفرغة،
�إذ مل تعد قادر ًة على ت�سديد ديونها
ل�رشكات النفط والغاز العاملية ،التي
علقت بدورها ا�ستثماراتها يف البالد،
ما �أثر ب�شكلٍ �سلبي على �إنتاج النفط
والغاز وزيادة العجز يف الطاقة .كما
فاقم ارتفاع الطلب املحلي ب�سبب النمو
ال�سكاين هذا العجز.
وعالوة على ذلك ،مت �إغالق خط �أنابيب
ال�صادرات �إىل الكيان ال�صهيوين عرب
�سيناء يف عام  2012بعد تفجريات
متكررة قامت بها جماعة �إرهابية
مرتبطة بتنظيم «داع�ش» .وقد �سلمت
حمكمة �سوي�رسية �رشكات النفط والغاز
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يف م�رص غرامة بقيمة ملياري دوالر
يف مايو  2017لعدم التزامها باتفاقية
ت�صدير الغاز مع الكيان ال�صهيوين.
وقد �شكل ا�سترياد الغازالطبيعي امل�سال
عبئ ًا ثقي ًال على املوارد املالية يف م�رص،
وبخا�صة �أن �إمدادات النفط ال�سخية من
ال�سعودية ،التي بد�أت بعد تويل ال�سي�سي
ال�سلطة يف عام  ،2013قد توقفت يف
خريف عام  .2016وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
اقتطعت الإعانات على الكهرباء والوقود
وال�سلع الغذائية الأ�سا�سية مثل اخلبز
ح�ص ًة كبرية ال ميكن اال�ستهانة بها من
ميزانية الدولة .ومع ذلك ،كانت هناك
خماوف من �أن احلد من الإعانات قد
ُي�شعل ا�ضطرابات اجتماعية متجددة.
وبحلول �أواخر عام  ،2016خرجت الأزمة
االقت�صادية عن نطاق ال�سيطرة ،ومل يكن
�أمام احلكومة خيار �سوى التوقيع على
قر�ض بقيمة  12مليار دوالر من �صندوق
النقد الدويل .جاء القر�ض ب�رشوط مثل
تخفي�ض الإعانات وتعومي اجلنيه
امل�رصي و�إ�صالح االقت�صاد.
�إال �أن اكت�شافات الغاز الأخرية ،وبخا�صة
حقل ُظهرُ ،تغري الآفاق االقت�صادية
للبالد .فقد بد�أت م�رص يف تقليل �شحنات
الغاز الطبيعي امل�سال يف عام 2017
وتلك املخطط لها لعام  .2018وبحلول
�أوائل  ،2019ت�أمل م�رص باال�ستقرار،
وتعتزم يف ال�سنوات التالية �أن ت�صبح
ُم�صدراً �صافي ًا للغاز مرة �أخرى.
وقال �أليك�س وارن ،مدير خدمة معلومات
ال�سوق يف  Egypt Energy Monitorل َف َنك
«اىل حد ما ،ميكن اعتبار اال�ستك�شافات
منقذاً لالقت�صاد امل�رصي».
و�أ�ضاف «ان الت�أثري على االقت�صاد مفيد
للغاية ،ذلك �أن العجز يف الغاز كان
م�ساهم ًا رئي�سي ًا يف الأزمة» .و�أو�ضح
وارن �أن الأثر املبا�رش حلقل ُظهر وغريها
من اال�ستك�شافات �ست�ساهم يف خف�ض
م�رص لوارداتها من الغاز ،وحترير
الأموال ل�سداد ال�رشكات الأجنبية التى
من املتوقع ان تبد�أ اال�ستثمار مرة �أخرى
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ما يولد املزيد من الأموال .وبحلول
يونيو  ،2017ح�صلت بالفعل ال�رشكات
الدولية على م�ستحقاتها املت�أخرة� ،إذ
قال وارن «احللقة املفرغة بد�أت تتحول
�إىل حلقة فعالة».
وعالوة على ذلك ،ف�إن اكت�شافات الغاز
يف م�رص �إىل جانب احلقول الكبرية يف
قرب�ص والكيان ال�صهيوين قد يكون لها
ت�أثري جيو�سيا�سي مهما .ومتتلك م�رص
مرافق لتحويل الغاز �إىل غاز طبيعي
م�سال ميكن ت�صديره ،وهو ما يفتقر �إليه
الكيان ال�صهيوين وقرب�ص .وميكن مل�رص
ا�سترياد الغاز من الكيان ال�صهيوين
وقرب�ص عرب خطوط الأنابيب ،وحتويله
�إىل الغاز الطبيعي امل�سال و�إعادة
ت�صديره.
وقال وارن «هناك اتفاق مبكر مع
قرب�ص .ميكن �أن تتحول م�رص �إىل مركز
هام للطاقة يف �رشق البحر الأبي�ض
املتو�سط .ومن املحتمل ان ي�ؤدي ذلك اىل

عالقات �أوثق مع الكيان ال�صهيوين حيث
ان هناك م�صلحة جتارية م�شرتكة».
ومع ذلك ،ال تزال هناك خماوف .فمنذ �أن
تلقت م�رص قر�ض �صندوق النقد الدويل
وعومت اجلنيه يف نوفمرب � ،2016أظهر
االقت�صاد عالمات انتعا�ش .غري �أن معدل
الت�ضخم املرتفع الذي يزيد على % 30
على �أ�سا�س �سنوي ،ي�شكل عبئ ًا �إ�ضافي ًا
على ال�رشيحة الفقرية من املجتمع التي
تعاين بالفعل.
وعالوة على ذلك ،وعلى الرغم من �أن
القر�ض قد عزز احتياطيات م�رص من
النقد الأجنبي� ،إال �أنه زاد �أي�ض ًا من
ديونها اخلارجية التي بلغت اليوم
نحو  % 20من الناجت املحلي الإجمايل.
وقال وارن «ب�سبب اكت�شافات الغاز،
�أ�صبحت م�رص تثق بقدرتها على �سداد
القرو�ض».
ومع الدخل املحتمل بوجود الغاز اجلديد،
ف�إن وارن مهتم مبعرفة ما �إذا كانت م�رص

�ستوا�صل برنامج اال�صالح االقت�صادي،
مثل خف�ض الدعم .ويقول بهذا ال�ش�أن
«غريت [اكت�شافات الغاز] الو�ضع املايل،
ولكن لي�س االقت�صاد ككل»ُ ،م�شرياً �إىل
�أن ال�سياحة واال�ستثمارات الأجنبية
املبا�رشة تلعب دوراً �أي�ض ًا.
كما �أعرب م�صدر يف قطاع ال�صناعة،
طلب عدم ذكر ا�سمه ،عن �شكوكه� ،إذ قال
ل َف َنك« :بالطبع� ،ست�ساعد اكت�شافات الغاز
م�رص على اخلروج من االزمة ،لكنها لن
حتلها متام ًا ».و�أ�ضاف �أن هناك حاجة
�أي�ض ًا �إىل �إحياء ال�سياحة� ،إذ كانت متثل
�أكرب م�صدرٍ للعملة الأجنبية قبل الثورة.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن م�رص �ستح�صد ثمار
اكت�شافات الغاز بعد عام  2022فح�سب،
�إذ قال «يف ال�سنوات الأربع الأوىل من
الإنتاج� ،ستذهب ن�سبة كبرية من الغاز
مبا�رش ًة �إىل ال�رشكات لتغطية التكاليف
[لتعوي�ض اال�ستثمارات احلا�صلة].
وبعد هذه الفرتة فح�سب� ،ستمتلك م�رص
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ح�صتها اجلوهرية لبيعها».
كما �أن هناك �أي�ض ًا قطاعات من
االقت�صاد تبدو م�رص �أقل ا�ستعداداً
لإ�صالحها .فمنذ نوفمرب  ،2016ن�شط
اجلي�ش على وجه اخل�صو�ص يف �إن�شاء
م�شاريع جديدة وزيادة الإنتاج لل�سوق
ٍ
بهدف وا�ضح �أال وهو
املدنية ،وذلك
تعزيز قب�ضته االقت�صادية.
وتعترب هذه الأن�شطة التجارية التي
ميكن �أن ت�شكل ما ن�سبته  % 40من
االقت�صاد وفق ًا لأعلى التقديرات ،رادع ًا
للم�ستثمرين الأجانب� ،إذ تتمتع ال�رشكات
الع�سكرية مبيزة تناف�سية على القطاع
اخلا�ص من خالل احل�صول على العمالة
الرخي�صة يف �شكل جمندين واحتكار
ا�ستخدام الأرا�ضي.
قد حتل اكت�شافات الغاز �أزمة م�رص
املالية احلالية� ،إال �أنها �ستحتاج �إىل
ٍ
اقت�صاد �رسيع
املزيد من الوقت لبناء
اال�ستجابة للمتغريات.
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اقت�صاد عربي
رقم

وديعة

�أعلنت ال�سعودية �أنها �أودعت
 250مليون دوالر يف البنك
املركزي ال�سوداين يف �إطار
حزمة م�ساعدات لدعم الدولة
التي تعاين من �أزمة �سيا�سية
واقت�صادية طاحنة ،وبهدف
تخفيف ال�ضغوط على
اجلنيه ال�سوداين ،وحتقيق
مزيد من اال�ستقرار يف �سعر
ال�رصف.

�سجل العراق رقما قيا�سيا
يف معدل �إيرادات النفط
اخلام �إثر ارتفاع الأ�سعار
على خلفية ت�صاعد الأزمة
بني طهران ووا�شنطن،
بح�سب بيان ر�سمي
لوزارة النفط .وبلغت كمية
ال�صادرات من النفط اخلام
ما يقرب من  104مليون
برميل ب�إيرادات بلغت 7.02
مليار دوالر .

�أعلنت احلكومة امل�رصية
زيادة جديدة يف �أ�سعار
الكهرباء ،يبلغ متو�سطها
نحو  15باملئة ،وتطبق من
�أول يوليو /متوز املقبل.
وتنتهج احلكومة �سيا�سة
لتخفي�ض دعم الوقود،
تزامنا مع تلقيها قر�ض من
�صندوق النقد ،تبلغ قيمته
الإجمالية  12مليار دوالر.

ضغوط

زيادة

اكتشاف

�أعلنت ال�سلطات اجلزائرية
عن اكت�شاف حقل مهم
للغاز الواقع يف منطقة غاز
اجلبيالت التي تبعد  70كلم
عن والية تندوف جنوب
غربي البالد ،ما قد ي�ساهم
يف تعزيز �صادرات البالد
ويحافظ على ح�صتها
ال�سوقية يف اخلارج.

تعديل

اعتمد جمل�س الوزراء
االحتادي الإماراتي قرارا
لتعديل و�إلغاء ر�سوم �أكرث
من  1500خدمة حكومية
يف عدد من الوزارات يف
�إطار اجلهود احلكومية
لتعزيز جاذبية االقت�صاد
الوطني .م�شريا �إىل �أنه
ت�ضمن «تعديل �أو �إلغاء
ر�سوم �أكرث من  1500خدمة
حكومية.
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البحرين ..ال أهداف مالية
لميزانية 2020 - 2019

�أظهرت م�سودة نهائية مليزانية البحرين للعامني احلايل
واملقبل �أن اململكة ال تتوقع حتقيق بع�ض الأهداف
الرئي�سية التي و�ضعتها العام املا�ضي يف �إطار «برنامج
التوازن املايل” املرتبط بحزمة �إنقاذ قيمتها ع�رشة
مليارات دوالر من حلفائها اخلليجيني.
ويف وقت �سابق هذا ال�شهر ،رفعت البحرين توقعاتها لعجز
امليزانية للعامني احلايل واملقبل ،مما ي�شري بالفعل �إىل
�أنها قد حتتاج �إىل وقت �أطول مما كان متوقعا لتحقيق
التوازن يف امليزانية.
و�أظهرت امل�سودة النهائية للميزانية� ،أن من املتوقع �أال
تلبي بنود �أخرى التقديرات التي و�ضعت لها يف وقت
�سابق مثل الإيرادات غري النفطية والإنفاق احلكومي ،وهي
نقاط �أ�سا�سية يف خطة الإ�صالح املايل.
وقالت مونيكا مالك كبرية اخلرباء االقت�صاديني لدى بنك
�أبوظبي التجاري �إن التباينات «رمبا ال تبدو كبرية جدا،
لكنها متتد �إىل بنود متعددة .ومل ت�ستجب وزارة املالية
لطلب بالتعقيب على �أرقام امليزانية.
بناء على توقعات �صندوق النقد الدويل للناجت املحلي
الإجمايل البحريني ،ف�إن �إيرادات البحرين غري النفطية،
وهي م�ؤ�رش ملدى جناحها يف تنويع االقت�صاد وتقلي�ص
اعتماده على النفط� ،ست�صل �إىل  5.4يف املئة من الناجت
املحلي الإجمايل يف  2019و�إىل  5.7يف املئة يف ،2020
بح�سب امليزانية.
ومن بني البنود املهمة الأخرى يف الربنامج خف�ض
الإنفاق احلكومي .لكن امليزانية ُتظهر �أن من املتوقع �أن
ي�صل الإنفاق العام �إىل  24يف املئة من الناجت املحلي
الإجمايل يف  ،2019ثم �إىل  23.1يف املئة يف  ،2020وهو
�أقل من الن�سب امل�ستهدفة البالغة  22.6و 21.6يف املئة
على الرتتيب.
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ذكرت وكالة فيت�ش
للت�صنيف االئتماين �أن
البنوك القطرية تواجه
�ضغوطا متزايدة من
االنك�شاف املرتفع على
�سوق العقارات املتباطئة
التي ت�رضرت ب�سبب
فائ�ض املعرو�ض املرتبط
با�ستعدادات �إقامة بطولة
ك�أ�س العامل لكرة القدم يف
.2022

سندات

�أعلن بنك الكويت املركزي
تخ�صي�ص �إ�صدار �سندات
وتورق بقيمة �إجمالية
بلغت  360مليون دينار
كويتي .وقال البنك� ،إنه �أجل
الإ�صدار �ستة �أ�شهر مبعدل
عائد  3.125يف املئة .وكان
�آخر ا�صدار �سندات بقيمة
 160مليون دينار لأجل �ستة
�أ�شهر.

رسوم

قال �شكيب العلج رئي�س
الفيدرالية الوطنية للمطاحن
يف املغرب� ،إن من املتوقع
�أن تعيد احلكومة املغربية
فر�ض ر�سوم جمركية
على واردات القمح اللني،
بهدف تعزيز املبيعات من
املح�صول املحلي الذي

نقل

ت�رضر جراء نق�ص الأمطار.

قال م�س�ؤول مغربي �إن النقل
اجلوي يف املغرب عرف
تطورات كبرية يف العقود
الأخرية ،حيث انتقل عدد
من الرحالت الأ�سبوعية
من  600رحلة �أ�سبوعية عرب
خمتلف املطارات املغربية،
�إىل  1600رحلة �أ�سبوعي ًا يف
.2008

استثمار

قالت �رشكة مبادلة
لال�ستثمار اململوكة للدولة
�إنها �أطلقت �صندوقا
جديدا حجمه مليار دوالر
با�سم «�أبوظبي كاتالي�ست
بارترنز» ال�ستطالع الفر�ص
داخل دولة الإمارات
العربية املتحدة وخارجها.
وا�ضافت �إن ال�صندوق
�سيتخذ من �سوق �أبوظبي
العاملي مقرا له.

تغطية

�أعلن البنك املركزي اليمني
عن ا�ستعداده تغطية
احتياجات جميع البنوك
التجارية والإ�سالمية من
العمالت الأجنبية ب�سعر
 506رياالت مينية للدوالر
الواحد �أو ب�سعر ال�سوق �إن
كان �أقل.

نمو

توقع �صندوق النقد العربي،
ت�سجيل الدول العربية منوا
بنحو  3.1يف املائة عام
 ،2019و 3.4يف املائة عام
 2020مبا يعك�س التوقعات
مبوا�صلة ارتفاع معدل
النمو يف جمموعة الدول
العربية امل�صدرة للنفط �إىل
نحو  2.8و 3.1يف املائة يف
عامي  2019و 2020على
التوايل.

تحويالت

ك�شف تقرير �صادر عن البنك
الدويل� ،أن الفل�سطينيني
املغرتبني قاموا بتحويل نحو
 2.6مليار دوالر �إىل وطنهم
خالل  .2018وا�ضاف التقرير
ان فل�سطني باملرتبة ال�ساد�سة
عربيا بحجم حواالت
املغرتبني للعام .2018

امتياز

مناقصة مشروع الربط الكهربائي
الخليجي  -العراقي

تعتزم هيئة الربط الكهربائي اخلليجي ،طرح مناق�صة تنفيذ
م�رشوع ربط العراق ،بال�شبكة اخلليجية ،يف الن�صف الثاين
من العام اجلاري ،على �أن يبد�أ تزويد العراق من الطاقة
الكهربائية �صيف .2020
وقال املهند�س �أحمد الإبراهيم ،الرئي�س التنفيذي لهيئة الربط
الكهربائي اخلليجي� ،إنه “يتم الآن و�ضع اللم�سات الأخرية
لطرح مناق�صات م�رشوع الربط الكهربائي مع جنوب العراق
خالل الن�صف الثاين من العام اجلاري».
و�أو�ضح الإبراهيم� ،أن الهيئة �ستبد�أ بالتن�سيق عن طريق
الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية لعقد
اجتماعات مع اجلانب العراقي للتباحث حول خطة تنفيذ
عمل امل�رشوع.
و�أ�ضاف “من امل�أمول يف حال مت االتفاق مع اجلانب العراقي
خالل يونيو ،ف�إن الهيئة ت�ستطيع تزويد العراق بالطاقة
الكهربائية بحدود  500ميجاواط مع بدء �صيف .»2020
و�أكد �أن م�رشوع الربط مع العراق؛ الذي ي�أتي �ضمن خطة
تو�سعة �شبكة الربط الكهربائي اخلليجي ،التي تنفذها الهيئة
يف الن�صف الثاين من العام اجلاري ،يعد م�رشوعا حيويا
وا�سرتاتيجيا لدول جمل�س التعاون ،خا�صة �أن هناك عمال
د�ؤوبا لتطوير عالقات ال�رشاكة بني دول املجل�س والعراق يف
املجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية.
و�أ�شار �إىل �أن الهيئة تدعم هذه التوجهات من خالل م�رشوع
الربط الكهربائي مع العراق ،لذا تعمل الهيئة على امل�رشوع
جنوبي العراق ،حتديدا الب�رصة ،الذي يعد امتدادا للربط
الكهربائي احلايل ،م�ؤكدا �أنه �سيوجد ربط من حمطة الهيئة
يف الكويت امتدادا �إىل جنوب العراق بقدرة  400كيلو فولت،
وت�صل القدرة اال�ستيعابية �إىل  1800ميجاواط ،حيث �سيتم
التو�صل �إىل ذلك من خالل مفاو�ضات حالية جتري بني هيئة
الربط اخلليجي ووزارة الكهرباء يف العراق.
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قالت ال�رشكة الكويتية
(كوفبك) �إن �رشكتها التابعة
كريثار باك�ستان وقعت
اتفاق ترخي�ص ا�ستك�شايف
وامتيازاً برتولي ًا يف القطاع
ماخاد رقم  19-3371يف
باك�ستان .وا�ضافت �إن
القطاع يقع على م�ساحة
تقرب من  1560كيلومرتاً
مربع ًا.

ضرائب

�أدى تفاقم ارتفاع حجم
فوائد الديون و�أق�ساطها
يف املوازنات امل�رصية
بعهد الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي �إىل ت�آكل غالبية
الإيرادات العامة للدولة.
وو�صلت ن�سبة فوائد الديون
و�أق�ساطها ،يف موازنة العام
املايل املقبل (/2019
� ،)2020إىل  85باملئة من
�إيرادات الدولة.

تهديد

قالت امل�ؤ�س�سة الوطنية
الليبية للنفط �إن ا�ستمرار
حالة عدم اال�ستقرار يف
البالد قد ت�ؤدي لفقد 95
باملئة من الإنتاج .وا�ضافت
قبيل اجتماع جلنة املراقبة
الوزارية امل�شرتكة ملنتجي
النفط من �أوبك وخارجها
«للأ�سف نخ�شى �أننا قد نفقد
 95باملئة من الإنتاج».
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اإلقتصاد الدولي على صفيح أزمة مالية جديدة!؟
كان املهتمون بال�ش�أن املايل ميلأون
العامل خالل ال�سنوات املن�رصمة،
باحلديث حول النمو امل�ستدام املتزامن
يف االقت�صاديات الكربى للمرة الأوىل
منذ الفرتة التي �سبقت الأزمة املالية
العاملية ،وكان ذلك معلن ًا من جانب
�صفوة املالية العاملية مبن فيهم
كري�ستني الجارد رئي�سة �صندوق النقد
الدويل.
ولكن حتلي ًال ن�رشه موقع «ديلي ريكون»
يرى �أن تلك ال�صورة تتال�شى يف الوقت
الراهن ،حيث �إن النمو العاملي املتزامن
يتحول �إىل تباط�ؤ متزامن.
وبالفعل فقد �أظهرت البيانات الأخرية
حتول النمو االقت�صادي �إىل النطاق
ال�سالب يف اثنني من �أكرب االقت�صاديات
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يف العامل وهما اليابان و�أملانيا ،بينما
يتباط�أ ب�رسعة يف �أكرب اقت�صادي
(الواليات املتحدة وال�صني).
وعلى الرغم من �أن ال�صني من املحتمل
�أن تعلن منواً اقت�صادي ًا عند م�ستوى 6.8
 ،%لكن عندما يتم جتريد اقت�صادها من
كل الهدر والتبديد ف�إن النمو الفعلي من
املحتمل �أن يكون  ،% 4.5وهو معدل غري
ٍ
كاف لتحمل الديون ال�صينية ال�ضخمة.
فديون ال�صني تنمو بوترية �أ�رسع من
منو االقت�صاد ،كما �أن معدل الدين �إىل
الناجت الإجمايل املحلي �أ�سو�أ من نظريه
يف الواليات املتحدة ،حيث �إن ديون
بكني زادت من م�ستوى  2تريليون دوالر
يف عام � 2000إىل  40تريليون دوالر
الآن ( ،)2018م�سجلة زيادة مهولة بنحو
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 % 2000يف �أقل من  20عام ًا.
كما �أن النمو االقت�صادي يتباط�أ يف
الواليات املتحدة ،حيث �إن التعايف من
 2009وحتى  2018هو بالفعل الأ�ضعف
يف تاريخ الواليات املتحدة بالرغم من
ت�سجيل �أداء جيد يف بع�ض الف�صول،
كما �أن التوقعات قليلة ب�أن يت�سارع منو
االقت�صاد من تلك النقطة.
ويف الربع الثالث من العام اجلاري منا
االقت�صاد الأمريكي بنحو  ،% 3.5وهو
ما يبدو جيداً على الورق ،لكن االجتاه
ي�شري نحو م�سار هبوطي ،فمنذ �أبريل جند
�أن النمو االقت�صادي ي�سجل م�ستوى 4.2
 %يف الربع الثاين ثم  % 3.5يف الربع
الثالث.
ويتجه ذلك امل�سار نحو ت�أكيد وجهة

النظر التي تقول �إن النمو يف
ا�ستفاد من طفرة اخلف�ض ال�رضيبي التي
لن تتكرر ،ولذلك ف�إن النمو االقت�صادي
يف الربع الأخري من املحتمل �أن يكون
�أبط�أ من الربع الثالث.
وعلى �سبيل املثال ف�إن بنك جولدمان
�ساك�س يتوقع �أن ينمو االقت�صاد
الأمريكي بن�سبة  % 2.5يف الربع الرابع،
حتى ي�صل �إىل م�ستوى  % 2.2بحلول
نهاية الربع الثاين من  ،2019ثم % 1.6
بحلول نهاية العام املقبل.
ومثل ذلك التباط�ؤ الذي ن�شهده يف
الوقت احلايل يتفاقم مع ت�صعيد احلروب
التجارية ،واحلرب الباردة اجلديدة بني
الواليات املتحدة وال�صني ،ولكن يف
حني �أن النمو العاملي من املحتمل �أن
2018

ي�شهد تباط�ؤاً ف�إن عملية �إ�ضافة الديون
ال ت�شهد ذلك التباط�ؤ.
والأمر ال يقت�رص فقط على ال�صني،
فوفق ًا لتقرير �صادر عن معهد التمويل
الدويل ف�إن �إجمايل الديون التي بحوزة
االقت�صاديات التي تتبعها �سجل م�ستوى
قيا�سي ًا يف الربع الأول من العام اجلاري
عند  247تريليون دوالر ،بارتفاع % 11
عن م�ستوياتها يف الفرتة نف�سها من عام
.2017
ولكن معهد التمويل الدويل ي�شري �إىل
�أن الأمر يتطلب  8تريليونات دوالر من
الديون امل�ستحدثة لإ�ضافة  1.3تريليون
دوالر فقط من الناجت املحلي الإجمايل
العاملي.
والأمر وا�ضح ،هذه الديون ال�ضخمة التي
ت�ستهدف حتقيق النمو ترتاكم يومي ًا
ولكن النمو يتباط�أ ،ويف الوقت نف�سه ف�إن
الكثري من الديون التي مت اقرتا�ضها منذ
 2009مل ت�سدد حتى الآن.
وتعترب هذه «�أزمة منتظرة احلدوث»،
فمزيج االنكما�ش االقت�صادي �أو تباط�ؤ
النمو وكذلك الديون التي ال مثيل لها هو
الو�صفة حلدوث �أزمة ديون جديدة ،التي
من املحتمل �أن تنحدر ب�سهولة �إىل �أزمة
مالية عاملية جديدة.
ويف بع�ض املدن ال�صينية هبطت �أ�سعار
املنازل بن�سبة  % 30كما �أن مبيعات
ال�سيارات يف �أكتوبر املا�ضي انخف�ضت
بنحو  % 12على �أ�سا�س �سنوي� ،أما �سوق
الأ�سهم ال�صينية فرتاجعت بن�سبة % 25
منذ بداية .2018
وال يوجد �سبب يدفع �إىل الت�صديق ب�أن
تلك امل�شاكل �ستبقى منح�رصة بال�صني
فقط ،فكما تعلمنا وقت الأزمة يف 2008
ف�إن التحول من الظروف الإيجابية
�إىل ال�سلبية ميكن �أن يحدث بني ع�شية
و�ضحاها وينت�رش ب�رسعة.
كما �أن امل�شكلة تتجه نحو الأ�سو�أ
الت�شددية من جانب
ب�سبب ال�سيا�سة
ّ
بنك االحتياطي الفيدرايل ،الذي يحاول
«تطبيع» معدل الفائدة ،فاملركزي
الأمريكي م�صمم على اال�ستمرار يف رفع
�أ�سعار الفائدة حتى ت�صل �إىل نحو % 4
يف بداية عام  ،2020كما �أنه م�ستعد لرفع
�أ�سعار الفائدة مرة �أخرى يف الأ�سبوع
املقبل.
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وعلى الرغم من �أن الفيدرايل الأمريكي
ال يزال يرى النمو االقت�صادي قوي ًا
وت�سارع الت�ضخم متوقع ًا ب�سبب تراجع
معدل البطالة �إىل �أدنى م�ستوى يف نحو
 50عام ًا ف�إن هذه الر�ؤية تعترب م�ضللة
للغاية.
وال�سبب احلقيقي وراء زيادة معدل
الفائدة الأمريكية هو الإعداد للك�ساد
املقبل ،وتظهر الأبحاث �أن الأمر ي�ستغرق
نحو  % 4من خف�ض معدل الفائدة ل�سحب
االقت�صاد الأمريكي من الركود.
ولكن ال�س�ؤال هو كيف تخ ّف�ض معدل
الفائدة  % 4وهي فقط  % 2.5حالي ًا؟
والإجابة بب�ساطة �أنه ال ميكنك ذلك،
ففي حال حدوث ركود اقت�صادي اليوم
ف�إن الفيدرايل �سيخف�ض معدل الفائدة
�إىل م�ستوى �صفر ،ولكنه لن يكون كافي ًا
لوقف ذلك الركود.
ومنذ  2008وحتى  2014طبع االحتياطي
الفيدرايل �أموا ًال جديدة بقية  3.7تريليون
دوالر ،وذلك حتت من�صة التي�سري الكمي
لكن وراء ال�ستار ف�إن الفيدرايل يخف�ض
�أي�ض ًا قاعدة املعرو�ض النقدي مع
الت�شديد النقدي خلف�ض ميزانيته من 4
تريليونات �إىل  2.5تريليون دوالر بحلول
نهاية .2020
والأدلة ت�شري �إىل �أن ت�أثري الت�شديد الكمي
يعادل تقريب ًا  % 1زيادة �سنوية يف
معدالت الفائدة ،وذلك يعني �أن املزيج
من زيادة معدل الفائدة وعملية خف�ض
ميزانية الفيدرايل يعادل  % 2من زيادة
معدل الفائدة من قاعدة منخف�ضة للغاية.
وبعبارة �أخرى ف�إن االحتياطي الفيدرايل
ينتهج �سيا�سة ت�شددية �أكرث مما يدرك
ورمبا يت�سبب يف حدوث ركود �أو �شيء
�أ�سو�أ يف الوقت الذي يدرك فيه خط�أه.
وامل�شكلة هي �أن الفيدرايل ال يحدد
�سيا�سته وحده نظراً �إىل �أنه البنك
املركزي الأكرث ت�أثرياً يف العامل،
فالت�شديد النقدي �سيخلق احلاجة �إىل
البنوك املركزية الأخرى كي تتجه �إىل
الت�شديد �أو وقف �سيا�ستها التي�سريية
حتى تواكب املركزي الأمريكي.
والآن على امل�ستثمرين �أن ي�ستعدوا
للأزمة املقبلة ،واالحتفاظ بال�سيولة
النقدية (الكا�ش) و�رشاء الذهب هي
البداية لهذا اال�ستعداد.
العدد  174حزيران 2019

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

اقت�صاد دولي
مشتريات

تعويض

زادت �أكرب �رشكة طاقة يف
كوريا اجلنوبية «�إ�س كيه
�إنوفي�شن» وارداتها من النفط
الرو�سي ودول �أخرى م�ؤخرا،
وذلك لتعوي�ض فاقد النفط
الإيراين احلا�صل بعد انتهاء
الإعفاءات من العقوبات
الأمريكية.

إجراءات

ذكرت «بلومربغ»� ،أن
املركزي الرتكي اتخذ
خطوة جديدة لتعزيز
احتياطياته الأجنبية ودعم
اللرية ،وذلك بزيادة معدل
االحتياطي الإلزامي على
الودائع الأجنبية يف القطاع
امل�رصيف يف تركيا.

ضربة

�أفادت �صحيفة «وول �سرتيت
جورنال» ،ب�أن ال�صني
توقفت عن �رشاء النفط من
�إيران مع �رسيان العقوبات
الأمريكية ،ما يعد �رضبة
قا�صمة لالقت�صاد الإيراين
كون ال�صني �أكرب م�ستورد
خلام �إيران.

اتفاق

�أعلن الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب� ،أن الواليات
املتحدة واليابان ب�صدد
التو�صل �إىل اتفاق جتاري
بينهما ،م�شريا �إىل �أن البلدين
قد يعلنان عنه يف �آب/
�أغ�سط�س املقبل.

نفض

�أ�شار اخلبري االقت�صادي
الأمريكي بيرت �شيف� ،إىل �أن
ح�صة العملة الأمريكية يف
احتياطات الدول الأجنبية
ترتاجع ل�صالح الذهب ،م�شددا
على �أن املعدن النفي�س يحل
تدريجيا حمل الدوالر.
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ذكرت «بلومربغ»� ،أن
م�شرتيات البنوك املركزية
من الذهب ،بقيادة رو�سيا
وال�صني ،بلغت يف الربع
الأول من � 2019أعلى م�ستوى
يف � 6أعوام ،مع اجتاه بلدان
عديدة نحو تنويع �أ�صولها
بعيدا عن الدوالر.

اندماج بين فيات اإليطالية ورينو الفرنسية
�أعلنت �رشكة فيات كراي�سلر الإيطالية لل�سيارات �أنها تقدمت
ل�رشكة رينو الفرن�سية مبق َرتح دمج «حتويلي» .و�سيكون الكيان
الناجت عن دمج ال�رشكتني مملوكا بالت�ساوي بني م�ساهمي فيات
ورينو (.)-50 50
وقالت فيات كراي�سلر �إن الدمج كفيل ب�إنتاج كيان قائد ل�صناعة
ال�سيارات عامليا ،بطرح  8.7مليون �سيارة للبيع.
وتواجه �رشكات �صناعة ال�سيارات �ضغوطا لرت�سيخ �أقدامها
و�سط تقلبات كربى ت�شهدها ال�صناعة ،مبا يف ذلك التوجه �صوب
املركبات الكهربائية.
وقالت فيات يف بيان لها �إن الدمج املقرتح كفيل ب�أن يتمخ�ض
عن «قائد عاملي يف جمال �صناعة ال�سيارات الذي ي�شهد حتوال
بوترية �رسيعة ،قائد يتمتع مبكانة قوية على �صعيد ال�صناعات
التحويلية ،مبا يف ذلك كهربة املركبات والقيادة الذاتية».
وا�ضافت فيات �إنه لو مت جمع النتائج املالية لل�رشكتني لعام
 2018ف�سيناهز �إجمايل العائدات ال�سنوية  170مليار يورو ،بربح
ت�شغيلي يزيد عن  10مليارات يورو ،و�صايف ربح يتجاوز ثمانية
مليارات يورو.
وت�شهد �صناعة ال�سيارات حتوال �صوب النموذج الكهربائي ،جنبا
احلد من االنبعاثات وتطوير
�إىل جنب مع التزام �أكرث مبعايري ّ
التقنيات احلديثة على �صعيد املركبات ذاتية القيادة ،على نحو
و�ضع �ضغوطا متزايدة على �رشكات �صناعة ال�سيارات مما دفعها
�إىل البحث عن تر�سيخ �أقدامها.
وتتحالف رينو بالفعل مع ني�سان اليابانية ،حيث تتقا�سمان
تكلفة البحث والأ�سهم .كما متتلك كل �رشكة من ال�رشكتني �أ�سهما
يف الأخرى .ومتتلك رينو  43.4يف املئة من �أ�سهم ني�سان ،بينما
متتلك ني�سان  15يف املئة من �أ�سهم رينو.
وينتظر الرئي�س التنفيذي ال�سابق ل�رشكة ني�سان ،كارلو�س غ�صن،
حماكم ًة عقب اعتقاله للمرة الرابعة و�سط اتهامات ب�إ�ساءة
ال�سلوك املايل .ومتثل تلك االتهامات �ضغطا على التحالف
الذي دام ع�رشين عاما ،والذي ي�ضم �رشكة ميت�سوبي�شي موتورز
اليابانية .وثمة مناف�سون جدد يف قطاع املحركات ،ك�رشكة
ِت�سال� ،إ�ضافة �إىل �رشكات غنية بالأموال النقدية تقوم على
تطوير تقنية القيادة الذاتية ك�رشكتي �أمازون و«واميو» اململوكة
لغوغل ،ه�ؤالء املناف�سون ي�ضعون �ضغوطا على �رشكات �صناعة
ال�سيارات الأقدم واملثقلة عادة بالديون لكي ت�ستمر.
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تتصدر

ذكر تقرير ملجل�س الذهب
العاملي� ،أن البنك املركزي
الرو�سي ا�شرتى كميات
قيا�سية من الذهب خالل
الربع الأول من .2019
وبح�سب التقرير ،ا�شرتت
رو�سيا  55.3طن من الذهب
وبهذا و�صل حجم �إجمايل
احتياطي الذهب يف البالد
�أكرث من  2168طنا.

«بوينغ»

«»Air China

طالبت �رشكة
اجلوية ال�صينية من �رشكة
«بوينغ» الأمريكية بتعوي�ض
خ�سائرها املادية التي ت�سبب
فيها عدم ا�ستخدام طائرات
« 737ماك�س» بعد كارثتي
�إندوني�سيا و�إثيوبيا.

استعداد

�أكد مفو�ض التجارة
وال�صناعة يف االحتاد
الإفريقي �ألربت موت�شانغا،
�أن اتفاقية التجارة احلرة
التاريخية ،التي دخلت حيز
التنفيذ يف � 30أيار /مايو
املن�رصم�« ،ستغري حياة
الأفارقة».

إلغاء

�أعلن الرئي�س الأمريكي،
دونالد ترامب� ،إلغاء الر�سوم
اجلمركية على واردات
ال�صلب والأملنيوم من كندا
واملك�سيك ،منهيا ف�صوال من

املتعلقة بغ�سيل االموال
ل»االموال الرو�سية
ما يزيد من م�شاكل ال�صناعة
التي التزال تعاين من االزمة
املالية العاملية.

احلرب التجارية بني البلدان
اجلارة.

القذرة»

كشف

�أ�صدر البيت الأبي�ض الأ�سبوع
املا�ضي م�ستندا لك�شف
املايل ال�سنوي لدى الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب
والذي �أف�صح عن دخله الذي
ال يقل عن  443مليون دوالر
يف عام .2018

وهم

�أعلنت �رشكة في�سبوك ،عن
حذف  2.2مليار ح�ساب
مزيف بني �شهري يناير/
كانون الثاين ومار�س� /آذار
 ،2019وهو �أعلى رقم من
احل�سابات الوهمية التي
حتذفها ال�رشكة يف � 3شهور
فقط.

منتج

�أكدت �إدارة الغذاء والدواء
الأمريكية ب�أن منتج ،IQOS
وهو منتج �رشكة فيليب
موري�س �إنرتنا�شونال القائم
على ت�سخني التبغ الكرتونيا،
ُيعترب مالئم حلماية ال�صحة
العامة و�أجازت بيعه يف
الواليات املتحدة الأمريكية.

فروع

�أعلن بنك بي ان بي باريبا
فورتي�س ،الفرع البلجيكي
ملجموعة بي ان بي
امل�رصفية الفرن�سية ،عن
خف�ض عدد فروعه يف بلجيكا
بن�سبة  40%خالل ال�سنوات
الثالث املقبلة ،ما �سي�ؤدي
�إىل الغاء نحو  2200وظيفة،
وف ًقا لبيان �صدر عن البنك.

فضيحة

ك�شفت وكالة بلومربج عن
تورط عدد اكرب من البنوك
االوروبية يف االتهامات

رقائق

هواوي وغوغل ..تقييد استخدام نظام أندرويد
حرمت �رشكة غوغل الأمريكية �رشكة هواوي ال�صينية ل�صناعة
الهواتف ،من احل�صول على بع�ض التحديثات لنظام ت�شغيل
�أندرويد .و�ستفقد الهواتف الذكية اجلديدة ،التي تنتجها ال�رشكة
ال�صينية� ،أي�ضا �إمكانية الو�صول �إىل متجر تطبيقات غوغل،
والربيد االلكرتوين «جي ميل» .وقالت غوغل �إنها «ملتزمة
بقرارات الإدارة الأمي
»،
بينما مل تعلق هواوي على تلك اخلطوة .ويعني قرار غوغل،
الذي �أوردته وكالة رويرتز يف بادئ الأمر� ،أن هواتف هواوي
�ستفقد التحديثات الأمنية والدعم التقني وتطبيقات مثل يوتيوب
وخرائط غوغل.
وقالت �رشكة هواوي �إنها قدمت �إ�سهامات جوهرية لتطوير نظام
�أندرويد حول العامل.
ولكن كيف �سي�ؤثر ذلك يف م�ستخدمي هواوي؟
ي�ستطيع م�ستخدمو هواتف هواوي الذكية احلاليون حتديث
التطبيقات التي ي�ستخدمونها ،وعالج الثغرات الأمنية ،وحتديث
خدمات متجر التطبيقات «غوغل بالي».
ولكن رمبا ال ي�ستطيعون التو�صل �إىل �أي ن�سخة حتديث جديدة
ت�صدرها غوغل لنظام �أندرويد� ،أو و�ضعها على �أجهزتهم.
وقد ال حتمل �أجهزة هواوي التي �ست�صدر يف امل�ستقبل تطبيقات
مثل يوتيوب ،وخرائط غوغل .ولكن ت�ستطيع هواوي ا�ستخدام �أي
ن�سخة لنظام �أندرويد تكون متاحة ،عرب ا�ستخدام تراخي�ص تبيح
للمطورين النظام مفتوح امل�صدر يف لغة احلا�سوب التي كتب بها.
وما الذي ميكن �أن تفعله هواوي؟
�أ�ضافت �إدارة ترامب �رشكة هواوي �إىل قائمة احلظر ،ومينع هذا
ال�رشكة من الو�صول �إىل التكنولوجيا من �أي �رشكة �أمريكية بدون
موافقة احلكومة .وقال رين جينغفاي ،الرئي�س التنفيذي لهواوي،
لو�سائل �إعالم يابانية ،يف �أول تعليق بعد فر�ض احلظر« ،نحن
بالفعل ن�ستعد لهذا الو�ضع» .و�أ�ضاف �أن ال�رشكة ،التي ت�شرتي
مكونات تبلغ قيمتها كل عام حوايل  67مليار دوالر� ،سوف تعمل
على تطوير تلك املكونات بنف�سها .وقالت ال�رشكة االثنني �إن
التحديثات لنظام �أندرويد �ست�شمل الأجهزة التي بيعت بالفعل،
وتلك التي ال تزال يف منافذ البيع يف العامل .و�أ�ضافت �أنها �سوف
توا�صل بناء برجميات و�أنظمة �آمنة وحمافظة على البيئة.
وتواجه هواوي ردود فعل عنيفة من بلدان غربية ،على ر�أ�سها الواليات
املتحدة ،ب�سبب املخاطر املحتملة التي قد حتدث �إذا ا�ستخدمت تلك
البلدان منتجات هواوي يف �إن�شاء �شبكات  5Gلالت�صاالت.
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رغم حيزها البالغ ب�ضعة
مليمرتات� ،إال �أن مليارات
الن�سخ منها تباع كل عام،
حيث تعد �سوقا تزن عدة مئات
من مليارات الدوالرات �سنويا.
ومع ت�صاعد احلرب التجارية،
�أ�صبحت �صناعة الرقائق يف
قلب الأحداث جراء القرارات
الأمريكية الأخرية.

اختالالت

كورود»

قال «هاروهيكو
حمافظ البنك املركزي
الياباين� ،إن قمة جمموعة
الع�رشين املقرر عقدها
يف اليابان ال�شهر املقبل
�ستناق�ش االختالالت املالية
والتجارية الدولية.

توافق

وافقت �رشكة تيفا لل�صناعات
الدوائية املحدودة على دفع
مبلغ  85مليون دوالر لت�سوية
دعوى يف �أوكالهوما تدعي
�أن الت�سويق غري امل�رشوع
لأدويتها امل�سكنة ،التي من
بني عنا�رصها الأفيون ،قد
�ساهمت �أزمة �صحية عامة
بالوالية.

صناديق

�أظهر بحث �أن �صناديق الرثوة
ال�سيادية ا�ستثمرت ما يزيد
على ثالثة مليارات دوالر
يف �رشكات التكنولوجيا غري
املدرجة يف  ،2018وهو �أعلى
م�ستوى يف ثالث �سنوات،
مع انكما�ش �أ�سواق الأ�سهم
وعمليات �إعادة �رشاء الأ�سهم
ال�ضخمة.
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معار�ض وم�ؤتمرات

 مؤتمرات ومعارض في لبنان 
معرض الحدائق ومهرجان الربيع

والساعات

معرض البناء

اللقاء السنوي للتسوق
الجنوب 2019

 -Hippodromeبريوت
من تنظيم ()Hospitality services
من 2019/6/8-5
 - Seaside Arenaبريوت
من تنظيم ()IFP
من 2019/6/21-18

معرض الطاقةLebanon 2019 -

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

 -بريوت

Seaside Arena
من تنظيمpromofair :
حزيران 2019

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

معرض النبيذ االحمر واالبيض

مرف�أ جبيل

معرض Interior design

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

من تنظيمeventions :
حزيران 2019

معرض الطباعة والتوضيب
البالستيك والورق 4P East- Med
 -بريوت

معرض االزياء والمجوهرات

Seaside Arena
من تنظيمIFP :
من � 20 – 17أيلول 2019

معرض المأكوالت والمشروبات
 -بريوت

Seaside Arena
من تنظيم Hospitality services
من  29 – 27ايلول 2019

معرض المشروبات الكحولية

نادي اليخوت -بريوت

من تنظيم Hospitality services
من  12 – 10ت�رشين االول 2019

معرض االعراس

فوروم دو بريوت
من تنظيم Wedding mail
من  28 – 24ت�رشين االول 2019

معرض المالبس و االحذية
وااللعاب ومستلزمات األطفال
 -بريوت

Seaside Arena
من تنظيم Urban group
من  31ت�رشين االول – 3
2019

ت�رشين الثاين

 معارض ومؤتمرات في العالم 
اسبانيا /مدريد

معر�ض االت�صاالت املرئية والطباعة

املواد والب�ضائع
لالت�صال+ 34932638150 :
بريد الكرتوينsil@el-consorci. :

اسبانيا/برشلونة

اسبانيا/مدريد

Digicom 2019
لالت�صال+ 34917223000 :
من  13 – 11حزيران 2019

املقاوالت

وااللتزامات/

معر�ض
خدمات
لالت�صال+ 34932332000 :
bizbarcelona.
بريد الكرتوين:
visitantes@firabarcelona.com
من  13 12-حزيران 2019

اسبانيا/برشلونة

املعر�ض الدويل اللوج�ستي ملعاجلة
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com
من  28 26-حزيران 2019

املعر�ض الدويل الزياء االطفال

بريد الكرتوينwww.feriavalencia.:
com/en/events/fimi
من  7 5-متوز 2019

اسبانيا/برشلونة

املعر�ض الدويل االوروبي للمقاوالت
والت�سوق
بريد الكرتوين:
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www.affiliateworldconferences.
com/europe
من  9 8-متوز 2019

اسبانيا/بيلباو

املعر�ض الدويل للخر�ضوات
بريد الكرتوين:
www.ee27.euskalencounter.org
من  28 25-متوز 2019

ايران /طهران

املعر�ض الدويل ال 22للمختربات
الطبية معدات وادوات املختربات
وال�صيدلة
لالت�صال:
www.iranhealthexhibition.com

ايران /طهران

من  12 9-حزيران 2019

ايران /طهران

املعر�ض التجاري الدويل ال 26للزراعة،
للم�أكوالت وال�صناعات الزراعية
لالت�صال+ 02188059457 :
من  21 18-حزيران 2019

ايران /طهران

املعر�ض الدويل ال 17للمطابخ،
احلمامات وامل�سابح وال�سونا ،تركيب
ومعدات
لالت�صال+ 02122397540 :
من  30حزيران  3 -متوز 2019

ايران /طهران
ال26

لل�سرياميك

املعر�ض الدويل
واالدوات ال�صحية
لالت�صال+ 02188214264 :
من  30حزيران –  3متوز 2019

ايران /طهران

املعر�ض الدويل ال 11ملعدات ا�ستخراج
املعادن واحلجارة واملعدات املماثلة
لالت�صال+ 02188743595 :
من  12 9-متوز 2019

املعر�ض الدويل ال 11لالبواب والنوافذ
وتقنيتها
من  12 9-متوز 2019

ومعدات البناء ،احلمامات وخدمات
البناء
لالت�صالinfo@yapifuari.com.tr :
من  22-18حزيران 2019

ايران /طهران

تركيا /اسطنبول

املعر�ض الدويل ال 18ملعدات الريا�ضة
لالت�صال+ 02188656169 :
من  12 9-متوز 2019

تركيا /اسطنبول

املعر�ض التجاري الدويل للكمبيوتر،
العاب وتقنيات
لالت�صالkaan.oksuz@cnr.net :
من  16-12حزيران 2019

تركيا /اسطنبول

املعر�ض التجاري الدويل للم�أكوالت
املعلبة والتو�ضيب واملنتوجات
املثلجة واملعدات واملواد االولية
وغريها
لالت�صالinfo@hkf-fairs.com :
من  16-13حزيران 2019

تركيا /اسطنبول

املعر�ض التجاري الدويل الدوات
التجميل ،الروائح العطرة ،تنظيف
وتو�ضيب
لالت�صالinfo@ite-turkey.com :
من  22-20حزيران 2019

تركيا /اسطنبول

املعر�ض التجاري الدويل للملبو�سات
الداخلية ،الالجنري ،ملبو�سات
الريا�ضة والبيجامات
لالت�صالtuyap@tuyap.com.tr :
من  13-10متوز 2019

تركيا /اسطنبول

املعر�ض الدويل للملبو�سات اجلاهزة،
امللبو�سات اجللدية واالك�س�سوارات
لالت�صالkaan.oksuz@cnr.net :
من � 30-27آب 2019

املعر�ض التجاري الدويل الدوات

معامل فيلوكس للقازانات

MSK

Poline IT

مندلون
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فر�ص عمل

 فرص عمل 
اسبانيا

�رشكة ا�سبانية متخ�ص�صة بالزراعة
وت�أ�صيل النبات ،ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار
لالت�صال
Viveros Adam
هاتف+ 34667558734 :

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

المانيا

�رشكة املانية متخ�ص�صة ب�صنع االحذية
تود اقامة �رشاكات مع جتار وموردين
من لبنان
لالت�صال:
LLOYD Shoes
هاتف+ 494271940 :
بريد الكرتوينservice@lloyd.com :
موقع الكرتوينwww.lloyd.com :

ايطاليا

�رشكة ايطالية متخ�ص�صة بت�صدير امللح،
ترغب بتوطيد عالقتها مع �رشكات
لبنانية
لالت�صال:

SAI Sali
هاتف+ 390883654677 :
بريد الكرتوينsaisali@saisali.it :
موقع الكرتوينwww.saisali.it :

�رشكة ايطالية متخ�ص�صة ب�صنع
االبواب والنوافذ اخل�شبية ،ترغب بدخول
ال�سوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
Xilux

هاتف+ 390805486000 :
بريد الكرتوينcontact@xilux.it :
موقع الكرتوينwww.xilux.it :

باكستان

�رشكة باك�ستانية متخ�ص�صة بت�صدير
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منتجات االلبان ،تود اقامة �رشاكات مع
جتار وموردين من لبنان.
لالت�صال:
Shamsi Dairy & Livestock company
هاتف+ 923009242033 :
بريد الكرتوين:
shamsidairies@gmail.com
�رشكة باك�ستانية متخ�ص�صة بت�صدير
االرز ،ترغب بدخول ال�سوق اللبنانية عرب
وكالء وجتار.
لالت�صال:

A.A. Rice processing Mills
هاتف+ 923232309430 :

بريد الكرتوين:

info@aaricemills.com

موقع الكرتوين:

www.aaricemills.com

بريطانيا

�رشكة بريطانية متخ�ص�صة بالبناء
ترغب بدخول ال�سوق اللبنانية عرب وكالء
وجتار
لالت�صال:
Bridjes

هاتف+ 447901765917 :
بريد الكرتوينinfo@bridjes.com :
موقع الكرتوينwww.bridjes.com :

بيالروسيا

�رشكة بيالرو�سية متخ�ص�صة بت�صدير
االخ�شاب ترغب بدخول ال�سوق اللبنانية
عرب وكالء وجتار
لالت�صال:
Mozyries

هاتف+ 375236234848 :
بريد الكرتوينmozyries@gmail.com :
موقع الكرتوينwww.mozyries.com :
�رشكة بيالرو�سية متخ�ص�صة بت�صدير
االخ�شاب ترغب بدخول ال�سوق اللبنانية
عرب وكالء وجتار
لالت�صال:
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Miloshevichsky
هاتف+ 375235643640 :
بريد الكرتوينMil-forest@tut.by :
موقع الكرتوينwww.miloles.by :

تركيا

�رشكة تركية متخ�ص�صة ب�صنع
البولي�سرت ،ترغب بتوطيد عالقتها مع
�رشكات لبنانية
لالت�صال:
Cendiz teknik kompozit A.S
هاتف+ 902124473843 :
بريد الكرتوين:
info@cengizkompozit.com
موقع الكرتوين
www.cengizkompozit.com
� رشكة تركية متخ�ص�صة بت�صدير
املواد الزراعية ،نتطلع اىل العمل مع
جتار ووكالء ،من لبنان
لالت�صال:
Arslan zirai urunler
هاتف+ 902324363029 :

بريد الكرتوين:
info@arslanzirai.com.tr
موقع الكرتوين:
www.arslantibbibitkiler.com

الصين

�رشكة �صينية متخ�ص�صة بت�صدير اللوازم
املكتبية ،ترغب بدخول ال�سوق اللبنانية
عرب وكالء وجتار
لالت�صال:

Able mate
هاتف+ 886229130868 :

بريد الكرتوين:
info@ablemate.com.tw
موقع الكرتوين:
www.ablemate.com.tw

�رشكة �صينية متخ�ص�صة بت�صدير
الآالت ال�صناعية ت�سعى اىل دخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار.

لالت�صال:

SUMEC Machinery & Electric
هاتف+ 862584531710 :

بريد الكرتوين:
contact@sumec.com.cn
موقع الكرتوينwww.sumec.com :
�رشكة �صينية متخ�ص�صة ب�صنع
املفرو�شات ،تود اقامة �رشاكات مع جتار
وموردين يف لبنان.
لالت�صال:
glass

weichi

furniture
factory
هاتف+ 8613690646619 :

Foshan

موقع الكرتوين:

www.glass-steel.com

فرنسا

�رشكة فرن�سية متخ�ص�صة ب�صنع
االحذية ،ترغب بخول ال�سوق اللبنانية
عرب وكالء وجتار
لالت�صال:
Jean Gaborit creations

هاتف+ 33251914503 :
بريد الكرتوين:
service@jean-gaborit.com
موقع الكرتوين:
www.jean-gaborit.com

هاتف+ 20222917791 :
بريد الكرتوينinfo@momfood.com :
موقع الكرتوين:

www.mom-food.com

الهند

�رشكة هندية متخ�ص�صة بت�صدير الزيوت
واحلبوب واالرز وال�سمك املحفوظ ،تتطلع
اىل اقامة �رشاكة مع م�ستثمرين ووكالء
من لبنان.
لالت�صال:
KSV EXIM
هاتف+ 919841370081 :

بريد الكرتوين:
ksvexim@gmail.com
موقع الكرتوينwww.ksvexim.in :
�رشكة هندية متخ�ص�صة بت�صدير
ال�سكر واحلبوب واالرز ،ترغب بدخول
ال�سوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
Aaraf Exports
هاتف+ 919993907400 :

بريد الكرتوين:
aarafexports@yahoo.com
موقع الكرتوينwww.aarafexports.in :
�رشكة هندية متخ�ص�صة بت�صدير

املواد الزراعية ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
LNB Odiex
هاتف+ 917894665117 :

بريد الكرتوين:
Lnb.odiex@gmail.com

اليونان

�رشكة يونانية متخ�ص�صة ب�صنع
املالب�س واالك�س�سوارات ،ت�سعى اىل
توطيد عالقتها بتجار وموردين يف
لبنان.
لالت�صال:

La joie

هاتف+ 302104325718 :
بريد الكرتوينinfo@lajoie.gr :
موقع الكرتوينwww.lajoie.gr :

�رشكة يونانية متخ�ص�صة ب�صنع
املن�سوجات والقطن وال�صوف ،تبحث عن
�رشكاء وجتار لبنانيني.
لالت�صال:
Lanakam
هاتف+ 302107771033 :
بريد الكرتوينinfo@Lanakam.gr :
موقع الكرتوينwww.lanakam.gr :

مصر

�رشكة م�رصية متخ�ص�صة بت�صدير القطن
واملن�سوجات ،ت�سعى لتوطيد عالقاتها
مع م�ستوردين اجانب.
لالت�صال:
El shehab Merdye

هاتف+ 20222829360 :
بريد الكرتوين:
info@elshehabmerdye.com
موقع الكرتوين:
www.elshehabmerdye.com
�رشكة م�رصية متخ�ص�صة بت�صدير
املواد الغذائية والع�صائر ،تتطلع اىل
اقامة �رشاكة مع م�ستثمرين ووكالء يف
لبنان.
لالت�صال:
Mom’s Food

مطبعة مودرن
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كل م�صانع لبنان
بكل لغات العامل
�إىل جميع الأ�سواق العاملية
دليـل ال�صـادرات وامل�ؤ�س�سـات
ال�صناعيـة اللبنــانيـة
«مرجعيــة ذات م�صداقيــة»

الت�صنيف ال�صناعي:جغرايف  -قطاعي و�سلعي وفق ًا للنظام الدويل املن�سق
H.S. Code - Hermonize System Code

قطاعات متكاملة مع ال�صناعة :امل�صارف ،الت�أمني ،النقل ،م�ستوردوا الآالت ال�صناعية واملواد الأولية

www.lebanon-industry.com
ي�صدر عن �شركة الدليل ال�صناعي «�إيديكو»

الإدارة العامة :بريوت  -كليمن�صو � -شارع الأمري عمر  -بناية ت�سبحجي  -مبنى تعاونية لبنان
هاتف - 01/370318 :فاك�س� -01/370602 :ص.ب�( 13/5838-1102-2070 :شوران)  -بريوت  -لبنان
E-mail: info@lebanon-industry.com

lebanon_industry

LebanonIndustry

Lebanon.Industry

القطاع العقاري يواصل مساره
االنحداري ..والمطلوب تدابير لتحفيز
الطلب بشكل مستدام
الصادرات تتراجع حوالى % 50
خالل  10سنوات

ملف خاص
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Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes

القطاع العقاري..
والصندوق االستثماري!
تلقي «ال�صناعة واالقت�صاد» يف هذا العدد ال�ضوء على واقع القطاع العقاري و�أ�سباب انهياره ،وتداعياته على الواقع االقت�صادي
الذي يعي�شه لبنان يف املرحلة الراهنة.
فقد �سجل القطاع العقاري يف لبنان تدهوراً يف العام  ،2018و�أ�سهم يف هذا الرتدي وقف قرو�ض الإ�سكان يف العام ،2017
بالإ�ضافة �إىل قرار امل�صارف رفع الفائدة على الودائع الذي رفع �أ�سعار الفائدة على القرو�ض �أكرث من  ،10%وهو ما جعل جعل
اللبنانيني يبتعدون عن احل�صول على قرو�ض..
وي�شري تقرير �أ�صدره بنك «االعتماد اللبناين» �إىل حجم االنهيار يف القطاع العقاري وتراجع الطلب حمليا ،و�أحجام املغرتبني
اللبنانيني واخلليجيني الأثرياء ،الذين كانوا يف �أ�سا�س هذه الطفرة ،عن ال�رشاء جراء الأزمات املتالحقة واال�ضطرابات الأمنية
يف املنطقة .وجراء هذا اجلمود ،ال جتد �آالف ال�شقق ال�سكنية التي مت بنا�ؤها خالل ال�سنوات املا�ضية من ي�شرتيها ،وا�ضطر كبار
املطورين العقاريني اىل وقف العمل يف م�شاريع �ضخمة كان بو�رش العمل فيها مع بداية الأزمة .وا�ستناداً �إىل �إح�صاءات «نقابة
املرخ�صة ،والتي تعك�س توقعات م�ستوى العر�ض يف القطاع العقاري� ،إىل
املهند�سني» يف لبنان فقد انخف�ضت م�ساحات البناء
ّ

� 455308أمتار مربعة خالل مار�س  ،2019مقابل  726600مرت يف فرباير .وعلى �صعيد تراكمي ،تراجعت م�ساحات البناء املرخ�صة
� 28.41%سنوي ًا �إىل  1566538مرتاً خالل الف�صل الأول من العام احلايل ،مقارنة مع  2188086مرتاً يف الفرتة ذاتها من العام
 ،2018ح�سبما �أورد «تقرير «االعتماد اللبناين» .وتراجعت �أ�سعار العقارات يف لبنان �إىل حدود  25%تقريبا.
يعد �أي�ض ًا من الدعامات الرئي�سية
ويثري احتمال حدوث تدهور ا�ضايف يف القطاع العقاري ،املخاوف على القطاع امل�رصيف ،الذي ّ

لالقت�صاد اللبناين .وبح�سب م�صدر م�رصيف ،فان ح�صول ت�أخري يف ت�سديد الديون العقارية ل�صالح امل�صارف �ستقوم الأخرية

ب�إعادة جدولة البع�ض منها ،يف وقت يتعني على املطورين العقاريني وامل�شرتين ت�سديد نحو  24مليار دوالر للم�صارف ،ما
ي�شكل �أكرث من ثلث القرو�ض املمنوحة للقطاع اخلا�ص.
ويف م�سعى لتفادي �سيناريو كارثي� ،أطلق م�رصفيون و�رشكات عقارية خالل �شهر ت�رشين االول من العام ،2018
من�صة لال�ستثمار العقاري بقيمة  250مليون دوالر يف مرحلة �أوىل ،هدفها �رشاء عدد من ال�شقق التي تعثرّ بيعها.
ما ميكن حدوثه يف امل�ستقبل هو رهن ما �سيحدث يف الإقت�صاد وو�ضع البلد ككل .وبالرغم من كل ما يجري
كمية من خمزون
يف القطاع العقاري ،بادر املعنيون بالقطاع �إىل ت�أ�سي�س �صندوق ا�ستثماري ل�رشاء ّ
ال�شقق غري املباعة ،بهدف تن�شيط ال�سوق العقارية ،وقد ِ
عدة
و�ض َعوا لهذا ال�صندوق برامج ت�سويقية ّ
تتوجه �إىل االنت�شار اللبناين يف العامل.
وطموحة يف لبنان وخارجه،
ّ

يذكر �أن القطاع العقاري كان قد �شهد طفرة غري م�سبوقة بني العامني  2008و� ،2011أدت
اىل ارتفاع الأ�سعار ب�شكل جنوين ،قبل �أن يتوقف الن�شاط مع اندالع االزمة ال�سورية.
هذا امللف يقدم للمهتمني �صورة عن حجم القلق من انهيار هذا القطاع،
خ�صو�ص ًا و�أنه يك�شف باالرقام تراجع م�ساحات رخ�ص البناء يف كافة
االرا�ضي اللبنانية.
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القطاع العقاري يواصل مساره االنحداري..
والمطلوب تدابير لتحفيز الطلب بشكل مستدام

المبيعات العقارية تتراجع % 13.05
والمساحات المرخصة % 32.82
ال يزال القطاع العقاري غارق ًا يف دوامة القلق ،على الرغم من بع�ض
التح�سن الذي �سجله يف الف�صل الأول من عام  2019بعد �إطالق م�رصف
لبنان الرزمة التحفيزية لالقت�صاد اللبناين� ،إذ ال يزال القطاع العقاري
بحاجة �إىل تدابري �إ�ضافية تنع�ش الطلب فيه بعد �أن ختم عام 2018
على �أ�سو�أ �أداء له بعد �أعوام مرتاكمة من الرتاجع الذي بد�أ عام ،2010
والذي �سبقته «�سنوات عز» و�صلت فيها الأ�سعار �إىل الذروة.
وال يعترب الواقع االقت�صادي ال�صعب ال�سبب الأ�سا�سي يف �رضب القطاع
العقاري ،ال بل كان توقف القرو�ض ال�سكنية �رضبة قوية وقا�سية �أرهقته
�إىل حد كبري و�أدخلته يف دوامة جمود حاد ،وال �سيما �أنها ترافقت مع
ارتفاع الفوائد امل�رصفية التي �أدت �إىل تراجع الت�سليفات للم�شاريع
العقارية ب�شكل دراماتيكي.
القطاع عام 2018

ك�شف التقرير ال�سنوي لنقابة املهند�سني
امل��ط��وري��ن
ت���راج���ع يف ق��اب��ل ّ��ي��ة
ع���ن
ُ
ّ
العقاريني جتاه اال�ستثمار يف م�شاريع
ّ
ال�سكنية
عقارية جديدة ،وخ�صو�ص ًا تلك
ّ
ّ
والتجارية ،يف ظ ّل التباط�ؤ االقت�صادي
ّ
ال�سكنية
احل��ا���ص��ل وت��و ّق��ف ال��ق��رو���ض
ّ
امل��دع��وم��ة م��ن م����صرف ل��ب��ن��ان خ�لال
الن�صف الثاين من العام  2018و�إرتفاع
عدد ال�شقق غري املباعة.
ويف تفا�صيل تقرير بنك الإعتماد اللبناين،
تراجعت م�ساحات رخ�ص البناء للأبنية
اجلديدة والإ�ضافات بن�سبة  % 22.11يف
مربع
العام  2018من  6.85ماليني مرت ّ
يف العام � 2017إىل  5.34ماليني مرت
مربع يف العام  ،2018فيما كانت م�شاريع
والتجارية الأكرث
ال�سكنية
الأبنية
ت�رضراً
ّ
ّ
ّ
بحيث تراجعت م�ساحات رخ�ص البناء
املتعلقة بها بن�سبة  % 24.15و % 25.16
مربع و  0.51مليون
�إىل  4.13ماليني مرت ّ
مربع على التوايل .على الرغم من
مرت ّ
احل�صة الأكرب
ذلك� ،ش ّكلت الأبنية
ّ
ال�سكنية ّ
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(  )% 77.21من رخ�ص البناء تلتها الأبنية
التجارية واملكاتب (.)% 10
ّ
يف الإط���ار عينه ،تراجعت امل�ساحات
إجمالية لرخ�ص البناء من حواىل 9.27
ال
ّ
مرت
ماليني
مربع يف العام � 2017إىل
ّ
 7.14ماليني يف العام  ،2018وهو �أدنى
م�ستوى لها منذ العام  2006على الأ ّقل،
الأمر الذي يعك�س حال الركود االقت�صادي
متر بها البالد.
التي ّ
بالتوازي ،يبينّ التقرير ال�سنوي لنقابة
املهند�سني � ّأن حمافظة جبل لبنان
ح�صة الأ�سد من رخ�ص
ا�ستحوذت على ّ
البناء اجلديدة (  )%47.61خالل العام
 ،2018تلتها ،وب��ف��ارقٍ كبري ،حمافظتا
اجلنوب ( )% 21.87والبقاع ( .)% 12.35
يجدر الذكر � ّأن �أرقام حمافظة ال�شمال ال
تت�ضمن الرخ�ص املعطاة من قبل نقابة
ّ
املهند�سني يف ال�شمال.

القطاع عام 2019

�سجل م�ؤ�رش بنك بيبلو�س للطلب العقاري
ّ
يف لبنان للف�صل الأول من العام 2019
144

معد ًال �شهري ًا بلغ  56,1نقطة يف الف�صل
الأول من العام  ،2019ما ي�ش ّكل ارتفاع ًا
بن�سبة  % 9,6عن الـ 51,2نقطة امل�سجلة يف
الف�صل الرابع من العام  2018مقارنة مع
تراجع امل�ؤ�رش بن�سبة  % 6يف العام .2018
ويف ق���راءة لنتائج امل���ؤ��شر ،ق��ال كبري
االقت�صاديني ورئي�س مديرية البحوث
والتحاليل االقت�صادية يف جمموعة بنك
بيبلو�س ن�سيب غربيل � ّإن «الطلب على
الوحدات ال�سكنية ارتفع يف الف�صل الأول
من العام ،بعد �أن �أطلق م�رصف لبنان

ال��رزم��ة التحفيزية لالقت�صاد اللبناين
للعام  2019بقيمة  1,1مليار دوالر،
وال��ت��ي ت�ضمنت مبلغ  790مليار لرية
لبنانية للقرو�ض ال�سكنية املدعومة».
و�أ�شار غربيل� ،إىل � ّأن «ال�سوق العقارية
تتط ّلب ات��خ��اذ ت��داب�ير �إ�ضافية لتحفيز
الطلب على ال�شقق ال�سكنية ب�شكل م�ستدام،
حيث � ّإن نتيجة املعدل ال�شهري للم�ؤ�رش
يف الف�صل الأول من العام  2019ال تزال
�أدن��ى بن�سبة  % 57,2مقارن ًة بالنتيجة
الف�صلية الأعلى له على الإطالق البالغة

 131نقطة وامل�سجلة يف الف�صل الثاين
من العام  ،2010و�أق��ل بن�سبة  % 49من
النتيجة ال�سنوية الأع��ل��ى امل�سجلة يف
العام  2010والبالغة  109,8نقاط .هذا
وج��اءت نتيجة املعدل ال�شهري للم�ؤ�رش
يف الف�صل الأول �أدنى بـ % 5,8من معدل
امل�ؤ�رش ال�شهري البالغ  59,5نقطة منذ
ب��دء احت�ساب امل���ؤ��شر يف مت��وز .»2007
و�أ�شارت �إجابات امل�ستطلعني عن �أ�سئلة
امل�سح اخلا�ص بامل�ؤ�رش يف الف�صل الأول
من العام � 2019إىل � ّأن  % 6,3من املواطنني
145

ينوون �رشاء �أو بناء وحدة �سكنية يف لبنان
يف الأ�شهر ال�ستة املقبلة ،مقارنة بن�سبة
 % 5,8يف الف�صل الرابع من العام 2018
ون�سبة  % 3,75يف الف�صل الأول من العام
 .2018ويف املقارنة % 6,7 ،من املواطنني
�أفادوا �أ ّنهم يخططون ل�رشاء �أو بناء وحدة
�سكنية يف لبنان بني متوز  2007و�آذار
 ،2019مع بلوغ الن�سبة الأعلى وهي % 15
تقريب ًا يف الف�صل الثاين من العام .2010
و�أظهرت نتائج امل�ؤ�رش يف الف�صل الأول
م��ن ال��ع��ام ّ � 2019أن معدل الطلب على
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التوزيع الجغرافي لرخص البناء لغاية شهر نيسان 2019
المساحة (متر مربع)

عدد الرخص

جبل لبنان

181,232

876,093

236

متوسط المساحة (متر مربع)
للرخصة الواحدة

1,353

648

البقاع

208,420

364

573

513

362

بيروت

14,298

الشمال*
الجنوب

النبطية

463,238

780

1,928,751

3,275

185,470

المجموع

29

768
493

594

589

إن أرقام محافظة الشمال ال تتضمن الرخص المعطاة من قبل نقابة المهندسين في الشمال
ّ
المصدر :نقابة المهندسين ،وحدة األبحاث اإلقتصادية في بنك اإلعتماد اللبناني

الوحدات ال�سكنية كان الأعلى من ِقبل
املقيمني يف جنوب لبنان ،حيث �أ�شار
 % 10,9من املقيمني يف املنطقة املذكورة
�إىل �أنهم يخططون لبناء �أو �رشاء منزل يف
الأ�شهر ال�ستة املقبلة ،مقارن ًة بـ% 9,2
يف الف�صل الرابع من العام  .2018وتبعه
معدل الطلب من ِق َبل املقيمني يف البقاع،
حيث �أعلن  % 8,5منهم �أنهم ينوون بناء �أو
�رشاء �شقة �سكنية يف الأ�شهر ال�ستة املقبلة،
�أي بانخفا�ض عن ن�سبة  % 9,1يف الف�صل
ال�سابق .كما �أبدى  % 5,7من املواطنني
يف �شمال لبنان رغبتهم يف �رشاء �أو بناء
منزل يف املدى القريب ،مقارنة بن�سبة 6,3
 %يف الف�صل ال�سابق� .أما يف جبل لبنان،
ف�أ�شار  % 4,9من املواطنني �إىل �أنهم
يخططون لبناء �أو �رشاء �ش ّقة �سكنية� ،أي
بارتفاع عن  % 3,77يف الف�صل ال�سابق،
يف ح�ين �أع��ل��ن  % 3,8م��ن ال�سكان يف
بريوت �أ ّنهم ينوون بناء �أو �رشاء وحدة
�سكنية يف الأ�شهر ال�ستة املقبلة� ،أي
بارتفاع عن ن�سبة  % 3يف الف�صل الرابع
من العام  .2018بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ارتفع
الطلب على ال�شقق يف كافة فئات الدخل
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تراجعت مساحات
رخص البناء لألبنية الجديدة
واإلضافات بنسبة % 22.11
في العام  2018من 6.85
ماليين متر مربّع في العام
 2017إلى  5.34ماليين متر
مربع في العام 2018
 1.93مليون متر مربّع
بلغت مساحات البناء المر َّخصة
لغاية شهر نيسان 2019
 % 16.20سنو ّي ًا تراجعت
قيمة معامالت المبيع
العقاريّة لغاية شهر نيسان
2019
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يف الف�صل الأول من العام .2019

قيمة معامالت المبيع العقار ّية

�شهد الن�شاط العقاري يف لبنان تراجع ًا
خالل �شهر ني�سان  2019بحيث انكم�ش
العقارية بن�سبة
ع��دد معامالت املبيع
ّ
� % 13.05إىل  3،659معاملة ،من 4،208
معاملة يف ال�شهر ال���ذي �سبقه .كذلك
العقارية بن�سبة
�إنخف�ضت قيمة املعامالت
ّ
�شهري �إىل 0.44
أ�سا�س
 % 23.31على � ٍ
ٍّ
مليار د�.أ ،.من  0.57مليار د�.أ .يف �شهر
متو�سط قيمة
�آذار  ،2019ليرتاجع بذلك
ِّ
العقارية الواحدة بن�سبة % 11.80
املعاملة
ّ
�إىل  119،282د�.أ .يف ال�سياق عينه ،وعلى
�صعي ٍد تراكمي� ،إنخف�ض عدد املعامالت
العقارية بن�سبة % 10.91
�سنوي ًا �إىل
ّ
ّ
 15،726خالل الأ�شهر الأربعة الأوىل من
العام  ،2019كما وتراجعت قيمة معامالت
العقارية بن�سبة � % 16.20إىل 2.06
املبيع
ّ
متو�سط
تراجع
لذلك،
ة
نتيج
أ.
�
د.
مليار
ً
ّ
العقارية الواحدة بن�سبة
قيمة املعاملة
ّ
�سنوي ًا من  139،375د�.أ .يف نهاية
ّ % 5.94
�شهر ني�سان � 2018إىل  131،094د�.أ .يف

حركة المعامالت
العقارية
عدد المعامالت
العقارية

قيمة المعامالت
العقارية (مليار
د.أ).

متوسط قيمة
المعاملة العقارية
(د.أ)

آذار 2019

نيسان 2019

التغ ّير الشهري

4,208

3,659

-50.31%

لغاية شهر
نيسان 2018

-13.32%

17,651

لغاية شهر
نيسان 2019

246

2.06

135,238

119,282

-08.11%

139,375

0.57

0.44

15,726

131,094

التغ ّير السنوي

-19.01%

-02.61%
-49.5%
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نهاية �شهر ني�سان من العام احلايل ،علم ًا
عمليات املبيع
ح�صة الأج��ان��ب من
ّ
� ّأن ّ
العقارية قد �إرتفعت �إىل  % 2.05ح ّتى �شهر
ّ
ني�سان من العام اجلاري ،من  % 2.00يف
نهاية العام .2018
متو�سط قيمة املعاملة
جغرافي ًا� ،إرتفع
ّ
ّ
العقارية الواحدة يف مدينة بريوت بن�سبة
ّ
� % 11.13إىل  566،374د�.أ .يف فرتة
الأ�شهر الأربعة الأوىل من العام  2019من
 509،659د�.أ .يف نهاية العام  2018كما
العقارية
متو�سط قيمة املعاملة
وحت�سن
ّ
ّ
ّ
الواحدة يف منطقة املنت بن�سبة 13.81
� %إىل  231،435د�.أ .من ناحية �أخ��رى،
العقارية
متو�سط قيمة املعاملة
�إنكم�ش
ّ
ّ
ال��واح��دة يف منطقتي بعبدا وك����سروان
بن�سبة  % 14.35و� % 15.46إىل 115،844
د�.أ .و 127،981د�.أ .بالتتايل كما يف نهاية
�شهر ني�سان .2019

مساحات البناء المر َّخصة

�إ�ستناداً �إىل �إح�صاءات نقابة املهند�سني،
املرخ�صة يف
�إنخف�ضت م�ساحات البناء
َّ
لبنان ،والتي تعك�س تو ّقعات م�ستوى
العر�ض يف القطاع العقاري� ،إىل 361،459
��رب��ع خ�لال �شهر ني�سان ،2019
م�تر م ّ
455
،
439
مقابِل
مربع يف �شهر �آذار.
مرت
ّ
تراجعت
كذلك على �صعي ٍد
تراكمي ،فقد َ
ٍّ
املرخ�صة بن�سبة 32.82
م�ساحات البناء
َّ
%
مربع خالل
ّ
�سنوي ًا �إىل  1،928،751مرت ّ
أ�شهر الأربعة الأوىل من العام احلايل،
ل
ا ُ
مربع يف
مقارن ًة مع  2،870،981مرت ّ

تطور مساحات رخص البناء (متر مربع)
خالل الفرة األربعة أشهر المنتهية في

نيسان 2013

3,394,122

نيسان 2015

3,173,948

نيسان 2014

نيسان 2016
نيسان 2017
نيسان 2018
نيسان 2019

3,845,984
2,598,033
3,298,632
2,870,981
1,928,751

المصدر :نقابة المهندسين ،وحدة األبحاث اإلقتصادية في بنك اإلعتماد اللبناني

الفرتة ذاتها من العام ال�سابق.
� ّأم��ا بالن�سبة للتوزيع اجلغرايف لرخ�ص
تفوقت حمافظة جبل لبنان
البناء ،فقد ّ
ح�صتها
على املناطق الأخرى حيث بلغت ّ
املرخ�صة 876،093
من م�ساحات البناء
َّ
مربع ( ،)% 45.42تلتها حمافظة
مرت ّ
مرت
463
،
238
(
اجلنوب
مربع ،)% 24.02
ّ
مربع (،))% 10.81
والبقاع ( 208،420مرت ّ
مربع ،)% 9.62
والنبطية ( 185،470مرت ّ
مربع (.))% 9.40
وبريوت ( 181،232مرت ّ
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يجدر الذكر � ّأن �أرقام حمافظة ال�شمال ال
تت�ضمن الرخ�ص املعطاة من قبل نقابة
ّ
املهند�سني يف ال�شمال.
معدل
وقد حظيت حمافظة بريوت ب�أعلى ّ
ا�ستثمار للرخ�صة الواحدة ،والذي و�صل
مربع حتى �شهر ني�سان،
�إىل  768مرت ّ
تبعتها ك ٌّل من حمافظة جبل لبنان (648
مربع)،
مرت ّ
مربع) ،واجلنوب ( 594مرت ّ
مربع) ،وال�شمال (493
مرت
573
(
والبقاع
ّ
مربع)،
مربع).
ّ
مرت ّ
والنبطية ( 362مرت ّ
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تحقيق

خلل كبير في الميزان التجاري لمنتجات الحجر واإلسمنت:
الصادرات تتراجع حوالى  % 50خالل  10سنوات

ال حتتل م�صنوعات احلجر والإ�سمنت حيزاً كبرياً على �صعيد التجارة اللبنانية اخلارجية ،فكال م�ستوردات
و�صادرات هذه املنتجات ت�شكالن ن�سبة �ضئيلة من جممل الواردات وال�صادرات .وبلغت هذه الن�سب لناحية
الواردات ( ،)% 2.22ولناحية ال�صادرات ( )% 0.81لعام .2018

تطور صادرات منتجات الحجر واالسمنت خالل الـ 10سنوات االخيرة

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010مجموع معدل سنوي
44

كانون
ثاني

1

37

43
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قيمة صادرات منتجات الحجر واإلسمنت خالل  12شهر (عام )2018

شباط

آذار

نيسان

ايار

حزيران

تموز

آب

ايلول

2

3

2

2

1

2

2

2
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43

36

27

21

24

4

301
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تشرين
اول

2

تشرين ثاني

3

30

كانون اول

2

بلغت صادرات منتجات االسمنت والحجر الذروة
عام  2010حيث سجلت  44مليون دوالر ،فيما
سجلت أدنى مستوى لها في عام  2017وبلغ 21
مليون دوالر
الصادرات خالل  10سنوات

بلغ جمموع �صادرات منتجات احلجر والإ�سمنت خالل الـ10
�سنوات الأخرية (حتى نهاية �آذار  301 )2019مليون دوالر
مبعدل �سنوي بلغ  31مليون دوالر .وبلغت هذه ال�صادرات
الذروة عام  2010حيث �سجلت  44مليون دوالر ،فيما �سجلت
�أدنى م�ستوى لها يف عام  2017وبلغ  21مليون دوالر.

والالفت ان هذه ال�صادرات عانت من تراجع كبري خالل الع�رش
�سنوات قارب الـ .% 50و�سجل عام  37( 2011مليون دوالر)،
عام  43( 2012مليون دوالر) ،عام  43( 2013مليون دوالر)،
عام  36( 2014مليون دوالر) 27( 2015 ،مليون دوالر)2016 ،
( 22مليون دوالر) 21( 2017 ،مليون دوالر) 24( 2018 ،مليون
دوالر)( 2019 ،حتى �شهر �آذار)  4مليون دوالر.

واردات عام 2018

وبلغت قيمة الواردات من منتجات حجر وا�سمنت عام ،2018
 1,039مليون دوالر ،فيما �سجلت قيمة ال�صادرات  24مليون
دوالر .وا�ستورد لبنان من جمموعة خمتلفة من الدول خلت
ب�شكل �شبه كامل من الدول العربية ،و�ضمت كل من ا�سبانيا،
الربازيل ،هنغاريا ،هولندا ،فرن�سا ،كرواتيا ،كولومبيا ،تركيا،
مغرب ،ال��دمن��ارك ،بريطانيا ،بولونيا ،ا�سرتاليا ،املانيا،
اوكرانيا ،واالرجنتني.

صادرات عام 2018

على �صعيد ال�صادرات� ،شكلت الدول العربية �سوق ًا رئي�سية
ملنتجات احلجر والإ�سمنت اللبنانية ،حيث ا�ستحوذت قطر
وحدها على  % 50من ال�صادرات ،اذ بلغ حجم ال�صادرات
اليها  12مليون دوالر ،تلتها املانيا ( 2مليون دوالر) ،ثم
م�رص والكويت والعراق وال�سعودية واالم��ارات وليبرييا (1
مليون دوالر).
وتك�شف هذه االرقام عن معاناة كبرية لل�صناعيني العاملني
يف هذا املجال ،اذ ان امليزان التجاري لهذه امل�صنوعات ي�شري
اىل عجز كبري قارب الـ 1,015مليون دوالر يف عام .2018

بلغت قيمة الواردات من منتجات حجر واسمنت
عام  1,039 ،2018مليون دوالر ،فيما سجلت
قيمة الصادرات  24مليون دوالر
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الدول المصدرة لمنتجات الحجر
واالسمنت الى لبنان (عام )2018
القيمة

الدولة

89

اسبانيا

70

برازيل

هنغاريا

59

فرنسا

55

58

هولندا

54

كرواتيا

كولومبيا

42

مغرب

38

40

تركيا

36

دنمارك

الدول المستوردة لمنتجات الحجر
واالسمنت من لبنان (عام )2018
الدولة

القيمة

المانيا

2

كويت

1

12

قطر

1

مصر

ليبيريا

1

سعودية

1

عراق

االمارات

1

القيمة :مليون دوالر
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مقابلة

 ..Technical groupعودة أمجاد لبنان في صناعة الزجاج
حجازيّ :
نتحضر إلستثمارات خارجية س ّباقة
مل تكن رحلة «ال�صناعة واالقت�صاد» �إىل Technical
 ،Groupحتت امل�سمى القانوين �سابق ًا «حجازي

للأملنيوم والزجاج» ،رحلة �صحافية عادية ،بل
كانت مهمة �ش ّيقة غ�صنا خاللها يف تاريخ �رشكة
�صمدت يف �أق�سى الظروف ،وكرّ�ست نف�سها رائدة يف
جمال عملها على مر ع�رشات ال�سنوات.
يف الغازية ،ا�ستقبلنا مبناها ال�ضخم ذو الواجهة
الزجاجية ،ولفتتنا �أعلى م�ستويات التنظيم يف
هيكلية ال�رشكة التي �أكدت لنا �أننا نقف على م�شارف
الغو�ص يف �إحدى �أبرز ق�ص�ص النجاح يف القطاع
ال�صناعي ،جناح حقّقته  Technical Groupعن
جدارة بف�ضل جهود جبارة بذلها امل�ؤ�س�س الأول
علي �إبراهيم حجازي منذ البدايات وعززها ح�سني
حجازي لي�صقلها املدير احلايل علي حجازي.
�أ�سهب علي حجازي يف �رسد تفا�صيل �أداء ال�رشكة ،لي�ؤكد متابعته
الدقيقة لآليات الإنتاج وتفا�صيل العمل كافة والتي تعك�س ر�ؤيتة
ذات البعد الوطني لعمل  ،Technical Groupفبالن�سبة �إليه �إن
مهمة �إدارة ال�رشكة ال تقت�رص على حتقيق الأرباح بل �إنها مهمة
�شاقة لإعادة �أجماد لبنان يف جمال �صناعة الزجاج� .إذ ت�سعى
ال�سباقة يف �سد الثغرات املوجودة يف
 Technical Groupلتكون ّ
تخولها و�ضع القطاع
فيه
إ�ضافة
�
هذا القطاع ال�صناعي ،ولت�ش ّكل
ّ
برمته على طريق التطور ،وال �سيما �أن لبنان يتمتع ب�إمكانيات
ريادي يف املنطقة على هذا ال�صعيد،
�ش ّتى ليعاود احتالل موقع
ً
فمنذ ما يقارب الـ 25عام ًا ،كان لبنان مركزاً لت�صدير �صناعة
الزجاج ،وقد خ�رس هذا املوقع لتح ّل دول �أخرى مكانه نتيجة
ظروف عدم اال�ستقرار وخطط خارجية هدفت �إىل تقوي�ض
االقت�صاد اللبناين.

إمكانيات هائلة

واعترب حجازي �أن «جناح Technical Group

ي�أتي كثمرة لتمتعها ب�إمكانيات هائلة
تخولها احتالل مركز مرموق بني ال�رشكات
العاملة يف جمال عملها».
ولفت �إىل �أن «�سيا�سات عمل Technical
 Groupتت�ضمن عمليات و�إجراءات تتيح
ا�ستقدام كل جديد يف عامل �صناعة الزجاج
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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والأملنيوم ،وت�سمح مبراقبة عمليات الإنتاج ب�شكل دقيق ون�سج
عالقات وطيدة مع الزبائن».
وقال« :يتمتع م�صنع  Technical Groupمب�ستويات عالية من
احلداثة للتخطيط والهند�سة ،حيث ي�ضم امل�صنع جمموعة متنوعة
من خطوط الإنتاج القادرة على تلبية حاجات الزبائن املتنوعة
بجودة عالية ،ما يع ّزز قدرات  Technical Groupلرت�سيخ �صورتها
يف ال�سوق عرب �إظهار �أعلى معايري امل�صداقية وااللتزام».
وك�شف �أن «الإح�صاءات والدرا�سات اخلا�صة بعمل ال�رشكة ت�شري
�إىل �أن �سيا�سات  Technical Groupت�صيب �أهدافها بدقة ،وال
�سيما على �صعيد تو�سيع �شبكة زبائنها حيث توا�صل ن�سبة عالية
جداً من الزبائن التعاون معها».

إنطالقة قوية

و�أكد حجازي ر�ضاه الكامل عن انطالقة
حيث راعت خطة الإنطالق املعايري العاملية
ل�صناعة الزجاج ،لتجعل ال�رشكة يف موقع
تعمل Technical Group
متقدم يف لبنان وال�رشق الأو�سط يف �صناعة
بشكل مستمر على ضخ
الأملنيوم والزجاج.
استثمارات جديدة عبر تركيب وقال« :لقد جمعنا جميع القطاعات املتعلقة
ب�صناعة الأملنيوم والزجاج حتت �سقف
خطوط إنتاج تع ّزز من قدرتها  ،Technical Groupمن م�صنع �أملنيوم
مقوى ومقو�س ،م�صنع
على تلبية حاجات زبائنها
حديث ،م�صنع زجاج ّ
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Technical Group

زجاج عازل �إىل مكتب درا�سات وا�ست�شارات .ب�إخت�صار نحن منلك
الآن �رشكة قادرة على ا�ستالم وتلبية م�شاريع من دون تلزمي �أي
طرف ثاين يف �أي قطاع يخ�ص الأملنيوم والزجاج ،ما جعلها
عنوان ًا لاللتزام وامل�صداقية».
ور�أى �أن « Technical Groupو�صلت �إىل ما هي عليه بف�ضل
اجلهود التي بذلتها الأجيال الثالثة ،وال �سيما اجليلني الأولني
اللذين ا�ستطاعا حماية ال�رشكة خالل �أق�سى الظروف التي عا�شها
لبنان» .وك�شف �أن «اجليل الأول و�ضع احلجر الأ�سا�س لعمل
ال�رشكة ،فيما عمل اجليل الثاين على متابعة كل تطور يف الأ�سواق،
ف�أورثا اجليل الثالث قاعدة �صلبة ليبني عليها وي�ضمن املزيد من
اال�ستمرارية والنمو والتو�سع لـ .»Technical Group

راعت خطة إنطالق Technical Group
المعايير العالمية لصناعة الزجاج ،لتجعلها في
موقع متقدم في لبنان والشرق األوسط في
صناعة األلمنيوم والزجاج
تعتبر  Technical Groupأول شركة عاملة
في مجال األلمنيوم والزجاج حازت على شهادة
 ISO 9001 - 2015التي تؤكد وجود أعلى معايير
االحتراف في أداء الجهاز االداري  ،والتمسك
بأعلى مستويات الجودة ،إضافة إلى االحتراف في
التخطيط وتنفيذ المشاريع

استثمارات جديدة

و�شدد حجازي على «وجود مناف�سات يف ال�سوق ب�شكل عام،
ّ
تواجهها  Technical Groupعرب التم�سك ب�سيا�سات عملها
التي تقوم على ثالثة �أركان �أ�سا�سية :اجلودة ،االحرتافية،
وامل�صداقية.
و�شدد على �أن « Technical Groupتعمل ب�شكل م�ستمر على �ضخ
ّ
ا�ستثمارات جديدة عرب تركيب خطوط �إنتاج تع ّزز من قدرتها على
تلبية حاجات زبائنها يف الأ�سواق الداخلية كما اخلارجية حيث
تلتزم م�شاريع مهمة وتعمل يف �أفريقيا ب�شكل كثيف».
واعترب �أن «لأزمة القرو�ض ال�سكنية ت�أثرياً مبا�رشاً على عمل
� Technical Groupإذ �إن االقت�صاد
يعمل كحلقة متكاملة ولنتيجة تملك  Technical Groupامكانيات
حالة عدم اال�ستقرار املتكررة يف
 Technicalتخولها استالم وتلبية مشاريع من
لبنان ،تعمل Group
دائم ًا على و�ضع �سيا�سات بديلة دون تلزيم أي طرف ثاني في أي
متنحها مناعة وتقيها
التداعيات قطاع يخص األلمنيوم والزجاج ،ما
ال�سلبية لهذه الأزمات .ويف هذا
الإطار ،كانت قد ّقررت العمل يف يجعلها عنوان ًا لإللتزام والمصداقية
�أفريقيا ويف �أكرث من  12دولة
وقررت �أن تتواجد على الأر�ض هناك ،وهذا ما ي�ضمن ا�ستمراريتها
ّ
خالل الأزمات والظروف ال�صعبة».
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مقابلة
«بدك تسكن ..تستثمر»

دنش :أفضل العروض وتسهيالت في الدفع

اجلودة العالية والقدرات االنتاجية الكبرية ،مكنت �رشكة «دن�ش
للمقاوالت والتجارة» من احتالل مركز متقدم بني ال�رشكات
العاملة يف القطاع العقاري.
فمنذ اب�صارها النور ،متكنت «دن�ش للمقاوالت والتجارة» من
ت�صدر ا�سماء ال�رشكات العاملة يف جمال املقاوالت ،حيث تعمل
على �إجناز م�رشوعني �ضخمني يف جنوب لبنان هما مدينة
ال�شم�س ال�صناعية وم�رشوع تالل ال�رصفند.
دون ���ش��ك ،متلك «دن�����ش للمقاوالت
والتجارة» الكثري من نقاط القوة التي
م ّكنتها من التزام م�رشوعني يحتاج
اجنازهما اىل ق���درات اداري���ة عالية
ل�ضبط ف��ري��ق ع��م��ل �ضخم ومتعدد
امل��ه��م��ات .وف��ق�� ًا مل��دي��ر ع���ام «دن�����ش
للمقاوالت والتجارة» املهند�س ح�سن
دن�ش «ان جناح ال�رشكة كان دائم ًا ثمرة
احرتافيتها يف عملها واعلى معايري
امل�صداقية وااللتزام اللتان ابدتهما .ان
اجناز هذين امل�رشوعني �ضاعف �سجل
جناحات «دن�ش للمقاوالت والتجارة»
اذ ميلك كال امل�رشوعني مميزات خا�صة.
وقال« :تعترب مدينة ال�شم�س ال�صناعية
واح���دة م��ن اه��م املناطق ال�صناعية
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النموذجية التي تت�ضمن بع�ضا من
التطور ال�صناعي بحيث تتوفر اخلدمات
امل�شرتكة بني العقارات لت�أمني حاجات
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية ،كما ان التنظيم
املدرو�س لتوزيع العقارات مع الأخذ
بعني الإعتبار ال�سهولة يف الدخول
واخلروج اليها ،ا�ضافة اىل �شبكة بنى
حتتية مدرو�سة ب�شكل علمي حديث
ملواكبة التطور».
وا����ض���اف« :ت��ت���أل��ف م��دي��ن��ة �شم�س
ال�صناعية من  152عقار مب�ساحات
خمتلفة تتنا�سب مع جميع االحتياجات
وامل�شاريع ال�صناعية ،وترتاوح م�ساحة
العقارات بني  1178اىل  13403مرت
م��رب��ع ،ا���ض��اف��ة اىل ح��دائ��ق خا�صة
152

ب���الإف���راز و�شبكة ط��رق��ات داخلية
للو�صول اىل كافة العقارات وخدمة
للم�شاريع ال�صناعية» .وتو ّقع دن�ش
اقبال كثيق على املدينة على رغم حال
الرتاجع االقت�صادي الذي يطال اي�ض ًا
قطاع العقارات ،اذ ان ا�سعار عقارات
املدينة مدرو�سة ،وهناك ت�سهيالت
مميزة يف الدفع .كما ان هناك مميزات
تهم امل�ستثمرين اىل حد كبري كقرب
املدينة من اوتو�سرتاد �صيدا – �صور،
وامكانية الو�صول اليها من ثاللث مدن
رئي�سية (�صيدا� ،صور ،والنبطية) ا�ضافة
اىل تواجد يد عاملة كثيفة يف املنطقة».
وا�شار اىل ان «م�رشوع تالل ال�رصفند
وه��و م����شروع معد ليكون واح���د من
اهم املناطق ال�سكنية من حيث الرقي
وال�ترف��ي��ه .واع��ل��ن ان امل����شروع هو
عبارة عن ارا�ضي مفرزة مب�ساحات
ترتاوح بني  1000اىل  2073مرت مربع،
بالإ�ضافة اىل عقار مب�ساحة  9499مرت
مربع ،وفلل �سكنية مب�ساحات خمتلفة
ّ
ومبوا�صفات عالية مع حديقة خا�صة
بكل فيال ،وحدائق خا�صة بالإفراز».
واع��ت�بر ان «م����شروع ت�لال ال�رصفند
يتميز مب��وق��ع ف��ري��د ي��ح��اك��ي البحر
ّ
ب���إط�لال��ة مم��ي��زة وه��و م��وق��ع لع�شاق
الفخامة» .ولفت اىل ان «املرحلة الأوىل
منه ت�ضم  12فيال� .أما الثانية فت�ضم
 8فلل مب�ساحات خمتلفة ،225 ،200
و 250مرت مربع .بالإ�ضافة اىل ثكنة
وترا�س ،حدائق خا�صة ونظام
قرميد ّ
�أمان ،ومنظر خلاّ ب على البحر» .واعلن
ان «امل�رشوع يقع على خطي �صيدا –
�صور وطريق عام ال�رصفند – العاقبية،
ويحيط ب��ه
جممع ف����ؤاد فيل ومرف�أ
ّ
ال�رصفند».

تطورات ايجابية

ومتنى ان يخرج القطاع العقاري من
ح��ال التباط�ؤ التي يغرق فيها منذ
�سنوات ،ال �سيما مع التطورات ال�سيا�سية
االيجابية التي ي�شهدها لبنان ،ا�ضافة

اىل التطورات االقت�صادية اجليدة التي
�ستنتج عن م�ؤمتر �سيدر.
و�شدد على ان «اي انتعا�ش عقاري
�سيرتافق مع انفراجات يف القطاعات
االقت�صادية االخرى وال �سيما القطاع
ال�صناعي ،نظراً اىل الرابط املبا�رش
ب�ين القطاعني حيث يحتاج البناء
اىل منتجات �صناعية من الباطون
واال�سفلت والبالط والزجاج واالملنيوم
وغريها».
واع��ت�بر ان ع���ام  2017ك���ان ع��ام�� ًا
جيداً بالن�سبة ل�رشكة «دن�ش للتجارة
وامل��ق��اوالت» ،حيث وا�صلت م�سرية
جناحها على رغم الأزمة التي يعي�شها
الإقت�صاد والأخبار املتداولة بكرثة عن
تعثرّ بع�ض ال�رشكات واقفال عدد من
امل�صانع».

عالقات تعاون وطيدة

ويف رد ع��ل��ى ����س����ؤال ،اك���د دن�����ش ان
«دن�����ش للتجارة وامل��ق��اوالت ق��ادرة
على مواجهة التحديات ،فهي تعمل يف
القطاع منذ ما يقارب الت�سع �سنوات
ت�ضم ف��ري��ق عمل متخ�ص�ص يتمتع
ب�سنوات م��ن اخل�ب�رة ،وه���ذا ميكنها
م��ن اجتياز �أي �صعوبات تواجهها
يف العمل وي��ري��ح ال��زب��ون .فتكري�س
خ�برة ف��ري��ق العمل لتقدمي الأف�ضل
للزبائن �أك�سب ال�رشكة زخم ًا كبرياً يف
ال�سوق و�ساعدها يف املحافظة على
زبائنها وبناء عالقة ثقة متبادلة «.
و�أ���ش��ار يف �إط���ار حديثه ع��ن ال�شق
الإداري �إىل �أن « «دن�ش للمقاوالت
والتجارة» تدرك �أهمية بناء عالقات
تعاون وطيدة مع الزبائن يف �ضمان
ا�ستمراريتها ومن��وه��ا ،ول��ه��ذا جرى
تنظيم العمل وف��ق لهيكلية تتوافق
وم��ع��اي�ير الـ،ISO 9001\2008

تتألف مدينة شمس الصناعية م��ن  152عقار بمساحات
مختلفة تتناسب مع جميع االحتياجات والمشاريع الصناعية،
وتتراوح مساحة العقارات بين  1178الى  13403متر مربع ،اضافة
الى حدائق خاصة باإلفراز وشبكة طرقات داخلية للوصول الى
كافة العقارات
مشروع تالل الصرفند معد ليكون واحد من اهم المناطق
السكنية من حيث الرقي والترفيه .ويضم  12فيال بمساحات
مختلفة  ،225 ،200و 250متر مربع .باإلضافة الى ثكنة قرميد
وترّاس ،حدائق خاصة ونظام أمان ،ومنظر خ ّلاب على البحر
ب��ح��ي��ث ي�����ض��م �أق�����س��ام�� ًا للمبيعات،
�ضبط اجل��ودة ،املحا�سبة ،والإدارة».
خطط دقيقة ت�سمح لها ب�إقتنا�ص
الفر�ص وت�سجيل املزيد من النجاحات
153

ولعب دور اكرب على ال�صعيد الإقت�صادي
من خالل طرح املزيد من فر�ص العمل،
واجن���از ع��دد اك�بر م��ن امل�شاريع مع
القطاعني العام واخلا�ص».
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مقابلة
« ..»EDCOمسيرة نجاح وتوسع

دهيني :ارتفاع كلفة االنتاج ابرز التحديات
و�سط موجة من التحديات التي يفر�ضها التفلت
يف ال�سوق اللبناين وعدم البدء بتطبيق اي حماية
للقطاع ال�صناعي حتى هذه اللحظة ،توا�صل �رشكة
« »EDCOم�سريتها يف عامل �صناعة املوزاييك
والرخام واحلجر.
هي م�سرية جناح ،كانت االدارة احلكيمة واحلر�ص
على متابعة ادق تفا�صيل العمل عمادها اال�سا�سية.
فـ» »EDCOالتي اب�رصت النور عام  2004متكنت من
نيل ح�صة جيدة من ال�سوق نتيجة االحرتاف التي
تبديه يف عملها ،ما مكنها من ال�سري على طريق
التو�سع والنمو االمر الذي عزز قدراتها االنتاجية
وامكانياتها لتقدمي االف�ضل لزبائنها.
فوفق ًا ملدير « »EDCOعدنان دهيني،
�سارت « »EDCOعلى الدوام على طريق
التطور والتقدم ،حيث عملت يف عام
 2014على اتخاذ خطوات تو�سعية على
�صعيد تو�سيع م�ساحة ال�رشكة اىل 8500
مرت مربع وا�ستقدام معدات و�آالت حديثة
وجديدة ت�ضمن تقدمي خدمات ب�أعلى
م�ستويات اجلودة للزبائن».
وا���ش��ار اىل ان «ال����شرك��ة واك��ب��ت كل
التطورات يف عامل �صناعتها ،وهذا ما
م ّكنها من تو�سيع �شبكة زبائنها ب�شكل
كبري و�ضمان والئهم لها عرب االحرتاف
يف ع��م��ل��ه��ا ».و���ش��دد «ان ف��ري��ق عمل
« »EDCOي�ؤمن ب�رضورة اتباع �سيا�سة
عمل تقوم على عاملني ا�سا�سيني :تقدمي
منتجات عالية اجل��ودة ون�سج اف�ضل
العالقات مع الزبائن .اذ من �ش�أن هذين
العاملني �ضمان ا�ستمرارية ال�رشكة
وتعزيز ربحيتها».

تداعيات سلبية للركود

وك�شف دهيني ان «حالة الركود التي
ت�سيطر على اال���س��واق نتيجة االزم��ة
االقت�صادية واملالية التي ي�شهدها لبنان،
اثرت ب�شكل كبري على عمل « »EDCOالتي
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سارت « »EDCOعلى الدوام
على طريق التطور والتقدم،
حيث عملت في عام 2014
على اتخاذ خطوات توسعية
على صعيد توسيع مساحة
الشركة الى  8500متر مربع
واستقدام معدات وآالت
حديثة وجديدة
تعمل اليوم للمحافظة على جناحاتها
وفر�ض العمل التي تطرحها».
ول��ف��ت اىل «جمموعة حت��دي��ات تواجه
ع��م��ل « »EDCOوي���أت��ي يف مقدمها
ارتفاع كلفة الإنتاج ،االمر الذي يعر�ض
ال�صناعة الوطنية اىل اغ��راق ومناف�سة
�رش�سة من قبل املنتجات الأجنبية و�سط
غياب تدابري حمائية من قبل الدولة
اللبنانية».
واذ اثنى على ال��ق��رارات احلمائية التي
�صدرت يف جمل�س ال��ورزاء م�ؤخراً ،متنى
على احلكومة تب ّني �سيا�سات حمائية
160

مماثلة ملختلف القطاعات ال�صناعية حتى
يتمكن القطاع من حتقيق ن�سب منو متكنه
من ط��رح املزيد من فر�ص العنل ودعم
االقت�صاد\ اللبناين ككل» .و�شدد على ان
«غياب الدولة عن هذه الق�ضية قد ي�سبب
خ�سائر ف��ادح��ة ،اذ ان القطاع �سيخ�رس
قدراته التناف�سية تدريجي ًا يف اال�سواق».

تفاؤل وسط األزمة

و�شدد دهيني على ان القيمني على EDCO

يتم�سكون دائم ًا بالأمل بامل�ستقبل ،وهذا
ي�شكل ابرز دافع لهم لتحقيق املزيد من
التطور واحل��ف��اظ على م��ع��دالت ج��ودة
عالية ت�ضمن بقاء « »EDCOيف مركز
جيد يف اال�سواق.
ووف��ق�� ًا للدهيني« ،اكت�سب ال�صناعي
اللبناين عرب ال�سنوات مناعة يف وجه
الأزمات ،اذ واجهها على الدوام ب�شجاعة
وحنكة ،وه��و اليوم وعلى رغ��م االزم��ة
االقت�صادية القا�سية ،دون �شك �سيتمكن
من تخطيها ال �سيما يف ظل التوجهات
اجلديدة على م�ستوى البلد ككل والهادفة
اىل ات��ب��اع �سيا�سات حمائية حت��ول
االقت�صاد اللبناين من اقت�صاد خدماتي
ريعي اىل اقت�صاد انتاج ب�إمتياز.

.م.م.�شركة �أدكو للتجارة �ش
EDCO For Trading Co.
 �صيدا٥٠٠٠١٦٩ :رقم ال�سجل التجاري
 عدنان الدهيني:املفو�ض بالتوقيع

C.R.: 5000169 Saida
Authorized Signature : Adnan Dhayne

الن�شاط

ACTIVITY

�صنــاع ــة وجتارة الرخام والبالط ومواد البناء

Trading & Industry Marble & Construction Material
ADDRESS

العنوان

Location: N: 33.295833 - E: 35.287750 :املــوقع

٩٦١ )٣( ٥١٦٠٥٨ : خليوي-  العبا�سية- �صور
Tyr - Abbasseih - Cell: 961(3)516058
٩٦١ )٧( 381372 - )07( 380269 :تلفاك�س
Tel/Fax: 961 (7) 381372 - (07) 380269
٩٦١ )٣( ٧٦٢٦٣٣ :خليوي
cell: 961 (3) 762633
E-mail: edcocompany@hotmail.com

ع�ضو

MEMBERS

Union Of Industrialists Of Jabal Amel
Chamber of Commerce and Industry of Saida

جتمع �صناعيي جبل عامل
غرفة التجارة وال�صناعة يف �صيدا

معلوم ـ ــات ع ـ ــن الإنت ـ ــاج

PRODUCTION INFORMATION

العالمة التجارية
TRADE MARKS

املوا�صفات

SPECIFICATION

حسب الطلب
To Order

ال�صنف

البند اجلمركي

Marble / رخام

25.15.12.20

Granite / غرانيت

25.16.11.00

Local Rocks / حجر وطني

25.24.10.00

ITEMS

اشغال فنية ديكور في الرخام والغرانيت واالونيكس

H.S Code

مقابلة
«مؤسسة رامز الحاج للصناعة والتجارة»

الحاج :تأثيرات أزمة اإلسكان قاسية
يف حني يعاين االقت�صاد اللبناين من واقع مت�أزّم ،تعمل ال�رشكات
اللبنانية بجد لتخطي التحديات الكثرية املوجودة امامها ،يف
حماولة ل�ضمان ا�ستمراريتها وتخطي الأزمة ب�سالم.
فعلي ًا ،احلكومة ا�ست�شعرت االزمة وبادرت اىل اتخاذ قرارات من �ش�أنها
حماية القطاعات االنتاجية يف لبنان ،وال �سيما ال�صناعة عرب فر�ض
ر�سوم جمركية على املنتجات امل�ستوردة وحماية جمموعة من ال�سلع،
اال ان العربة تبقى يف التطبيق ،اذ قلّل �صاحب «م�ؤ�س�سة رامز احلاج
لل�صناعة والتجارة» رامز احلاج من اهمية القرارات التي اتخذتها
احلكومة ،معترباً ان هذه القرارات قد ت�صطدم بعراقيل ،فقد �شهدنا يف
الفرتة االخرية قرارات حماية لبع�ض ال�صناعات مت الرتاجع عنها،
وهذا امر يبعث القلق يف نفو�س ال�صناعيني .ف�أداء الدولة لناحية
دعم القطاع ال�صناعي مل يكن م�شجع ًا طيلة ال�سنوات املا�ضية ،كما
ان الإنتقال اىل مرحلة احلماية بعد عقود من الإهمال من الطبيعي
ان يالقي ا�صوات معار�ضة ،وهذا بر�أيي ي�ضع حتديات امام احلكومة.
واو���ض��ح ان���ه «يف ح���ال ُت��رج��م��ت ه��ذه
ال��ق��رارات بفعالية على ار���ض ال��واق��ع،
�ستكون ت�أثرياتها جد مهمة على القطاع،
و�ستحدث نقلة نوعية فيه ،فالقطاع على
الدوام عانى من غرق اال�سواق بالإنتاج
امل�����س��ت��ورد ال���ذي ي�شكل مناف�س قوي
للإنتاج املحلي نتيجة انخفا�ض ا�سعاره،
يف حني يعاين االنتاج الوطني من ارتفاع
كلفة الإنتاج».

تأثيرات ازمة اإلسكان

وك�شف احلاج ان ت�أثريات ازمة اال�سكان
كانت قا�سية على القطاع العقاري وكل
ال�رشكات التي يرتبط عملها به» .واعلن ان
«ن�شاط امل�ؤ�س�سة تراجع بن�سبة  60%جراء
االزم��ة ،ما ا�ضطرها اىل اتخاذ اجراءات
�رضورية للحفاظ على ا�ستمراريتها».
و���ش��دد على ان «ح���دة ازم���ة اال�سكان
ت�ضاعفت نتيجة ال��رك��ود االقت�صادي
امل�سيطر على ال�سوق اللبناين منذ فرتة
طويلة ،اذ ان اال�ضطرابات يف املنطقة
حملت تداعيات �سلبية للبنان ،ا�ضافة اىل
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تواصل «مؤسسة رامز الحاج
للصناعة والتجارة» عملها
في تقديم منتجات الرخام
والغرانيت والصخر لزبائنها عبر
مصنعيها ،األول في منطقة
الشويفات ،والثاني بين
منطقتي كفرشيما والشويفات
خلف محطة الريشاني
ان االقت�صاد مل يتعاف بعد من ت�أثريات
عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف لبنان».
واذ ك�شف ان «ال خ��ط��ط تو�سعية يف
امل�ستقبل القريب ،اذ جتد امل�ؤ�س�سة ان
ت��واج��ده��ا ع�بر م��رك��زي��ن ،ك ٍ
���اف لل�سوق
اللبناين يف الوقت احل���ايل»� ،شدد على
ان «امل�ؤ�س�سة جاهزة ملواكبة اي تطور
ايجابي قد ت�شهده اال�سواق».
واو���ض��ح ان «امل���ؤ���س�����س��ة ت�ضع خطط ًا
162

للإنفتاح على ال�سوق ال�سورية ،لكن يف
الوقت املنا�سب اذ ال تلحظ حتى هذه
ال�ساعة ان ال�سوق ا�صبحت م�ستقرة مبا
فيه الكفاية لإ�ستقبال ا�ستثمارات جديدة،
يف وقت ال حتبذ امل�ؤ�س�سة اتخاذ خطوات
قد ت�ضعها يف دائرة اخلطر».

ال للسياسة

و�شدد احلاج على ان «امل�ؤ�س�سة توا�صل
ع��م��ل��ه��ا يف ت��ق��دمي م��ن��ت��ج��ات ال��رخ��ام
وال��غ��ران��ي��ت وال�����ص��خ��ر ل��زب��ائ��ن��ه��ا عرب
م�صنعيها ،الأول يف منطقة ال�شويفات،
والثاين بني منطقتي كفر�شيما وال�شويفات
خلف حمطة الري�شاين».
ودعا اىل «ايالء ال�ش�أن الإقت�صادي املزيد
م��ن الإه��ت��م��ام ،اذ ان��ه وعلى ال��رغ��م من
التحذيرات املتتالية من و�صول االقت�صاد
اىل �سكة الإنهيار ،ال ي��زال امل�س�ؤولون
يتلهون بخالفات غري جوهرية � ّأخ��رت
اق���رار امل��وازن��ة وت���ؤخ��ر بحث موا�ضيع
ا�سا�سية واب��رزه��ا التهريب ال��ذي يحمل
خ�سائر للدولة واملنتجني يف �آنٍ واحد».

م�ؤ�س�سة رامز احلاج لل�صناعة والتجارة

Ramiz El-Hajj For Industry & Commerce
 بعبدا68079 :رقم ال�سجل التجاري

C.R.: 68079 Baabda

 رامز احلاج:املفو�ض بالتوقيع

Authorized Signature : Ramiz El-Hajj
ACTIVITY

Marble & Granite & Rock / رخام وغرانيت وصخر
ADDRESS

Location: N: 33.828283 - E: 35.526453 :املــوقع

Mount Lebanon - Aley - Deir Koubel - Main Street - Co. Bldg.
Tel: 961 3 224409 - 608604

الن�شاط
العنوان

 مبلكه-  ال�شارع العام-  دير قوبل-  عاليه- جبل لبنان
961 3 224409 - 608604 :هاتف

ع�ضو

MEMBERS

Chambre of Commerce & Industry In Beirut

غرفة التجارة وال�صناعة يف بريوت

معلوم ـ ــات ع ـ ــن الإنت ـ ــاج

PRODUCTION INFORMATION

ال�صنف

البند اجلمركي

All Kind Of Marble & Granite / جميع مشتقات الرخام والغرانيت

25.16.90.00
25.24.10.00

ITEMS

Asbestos / حجر صخري

H.S Code

مقابلة
«السفير ستيل» تسلط االهتمام على طريق التوسع

محمد ابراهيم أبو جخ :مشروع جديد في تعنايل قريب ًا

عملت «ال�سفري �ستيل» يف
الأ�سواق اللبنانية ،على مدى ع�رشة
اعوام ،مطلقة م�سرية متوا�صلة
من النجاح والنمو ،م ّكنتها من
بناء �شبكة زبائن متينة �ضمنت
ا�ستمراريتها وحجزت مكان ًا
مرموق ًا لها بني ال�رشكات العاملة
يف جمال عملها.
تعك�س ق�صة جناح «ال�سفري
�ستيل» عزم م�ؤ�س�سها و�صاحبها
حممد �أبو جخ الذي بد�أ يف �سن
مبكرة يف العمل يف جمال
ال�صناعات احلديدية ومبجهود
فردي وبامكانيات متوا�ضعة من
قبل �صاحب امل�ؤ�س�سة ثم ا�ستعان
ب�إخوته لإمتام الأعمال املتفق
عليها مع الزبائن ،ومن ثم جنح
يف تطوير عمل ال�رشكة التي
�أ�ضحت تقدم مروحة وا�سعة من
اخلدمات ال�صناعية والتجارية
و�أكرثها تطوراً.
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  174حزيران 2019

حيث بد�أت ال�رشكة عملها يف مقرها
الرئي�سي يف غزة البقاع الغربي مبجموعة
من الن�شاطات على ر�أ�سها مبيع كافة
انواع القرميد مع الرتكيب من خالل
جمموعة من الور�ش الفنية وب�إ�رشاف
مهند�سني خمت�صني  .كما متتلك
ال�رشكة جمموعة من الور�ش املخت�صة
بال�صناعات احلديدية و «الفورفوجيه
« .بالإ�ضافة لت�صنيع وتركيب البيوت
اجلاهزة بكل املقا�سات واال�شكال  .كما
طورت ال�رشكة عملها لتقوم بت�صميم
وتنفيذ الهناغري ال�ضخمة للمن�ش�آت
ال�صناعية والزراعية .كما نفذت ال�رشكة
جمموعة من املالعب الريا�ضية وج�سور
امل�شاة وغرف التربيد للخ�ضار والفواكه.
ثم ا�ضافت ال�رشكة اىل ر�صيد ماتقدمه من
خدمات قيامها بتنفيذ اللوحات االعالنية
الطرقية ال�ضخمة ولوحاتها منت�رشة على
ق�سم كبري من االرا�ضي اللبنانية .
وفقاً لـمحمد �أبو جخ «جنحت ال�رشكة يف
متابعة التطورات كافة يف جمال عملها،
وجعلت من تقدمي الأحدث والأف�ضل �إىل
زبائنها هدف ًا لها ما �ساهم يف و�ضعها
على �سكة النمو والتطور املتوا�صلني».

دور داعم لإلقتصاد

ويك�شف �أبو جخ �أنه «على الرغم من
ال�صعوبات التي تواجه عمل «�سفري �ستيل»
يف ظل التحديات القا�سية التي يواجهها
واقع االقت�صاد اللبناين� ،إال �أنه توجد يف
جعبة «ال�سفري �ستيل» خطط تو�سعية لطرح

نجحت «السفير ستيل» في
متابعة التطورات كافة في
مجال عملها ،وجعلت من
تقديم األحدث واألفضل إلى
زبائنها هدف ًا لها ما ساهم
في وضعها على سكة النمو
والتطور المتواصلين
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منتجات جديدة من املتوقع �أن تالقي
رواج ًا يف ال�سوق� ،إ�ضافة �إىل فتح م�رشوع
جديد يف املنطقة ال�صناعية يف تعنايل».
و�شدد على �أن ««�سفري �ستيل» تعتمد
ّ
يف عملها على فريق من املتخ�ص�صني
واملحرتفني ،و�ستعزز من تواجدها
يف قطاع الإعمار عرب التزام م�شاريع
وت�شييدها وت�سليمها جاهزة لل�سكن وذلك
مبتابعة فريق مهند�سني �سيتبع �سيا�سة
حمرتفة تقوم على االلتزام والتقنيات
العالية».
وك�شف �أن دور «�سفري �ستيل» مهم �إىل
حد كبري يف االقت�صاد الوطني ،من
خالل الت�شكيلة الوا�سعة التي تقدمها من
خدمات لل�سوق ومن خالل توفري فر�ص
عمل ملجموعة كبرية من ابناء الوطن .
عني على ال�سوق ال�سورية
وك�شف �أن «ال�سفري �ستيل» ت�ضع اخلطط
الالزمة للدخول �إىل ال�سوق ال�سورية
للم�ساهمة يف مرحلة �إعادة الإعمار،
حيث تطمح �إىل �أن تكون لها ح�صة من
ال�سوق .و�أكد �أن «ال�سفري �ستيل» تطلع على
حال ال�سوق ال�سورية عن كثب عرب القيام
بزيارات ميدانية وزيارات �إىل املعار�ض
لو�ضع اخلطط الالزمة التي ت�ضمن دخو ًال
فاع ًال لل�رشكة �إىل ال�سوق ال�سورية.
وك�شف �أن «النجاح الذي حت ّققه �سفري
�ستيل نوعي يف ظل التحديات التي تواجه
عملها .وقال« :يفر�ض الواقع االقت�صادي
املت�أزم �صعوبات كثرية تعيق عمل
ال�رشكات اللبنانية كالنق�ص يف ال�سيولة،
غياب الت�سهيالت من امل�صارف ،حال
الركود التي ت�شهدها الأ�سواق .وهذه
كلها �أمور ت�ؤثر بطبيعة احلال يف عمل
ال�رشكات اللبنانية التي ن�أمل �أن تتخطى
هذه املرحلة القا�سية».
و�أعرب عن �أمل كبري بامل�ستقبل� ،إذ �إن
املجاالت املتعددة التي تعمل فيها
�سفري �ستيل متنحها مناعة يف مواجهة
الأزمات .كما �أن «ال�سفري ال�ستيل» التي
�سلكت على الدوام طريق النجاح بفاعلية
�ستتابع م�سرية عملها.

