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الإفتتاحية

ملفات اقتصادية
تتميز جملة «ال�صناعة والإقت�صاد» بعدد امللفات التي تعمل عليها لتقدمي ر�ؤية �إقت�صادية و�صناعية �شاملة من خالل
تكليف فريق يعمل وفق ا�سرتاتيجية واحدة بدعم من �إدارة التحرير ،و ُتلزم الفريق بتنفيذها والعمل من خاللها.
وبعك�س ما يت�صور كثريون �أو ي�صورون ب�أن الأمن هو الهاج�س الأول للمواطنني اللبنانيني يف املرحلة املقبلة ،ف�إن
الإقت�صاد ال الأمن ي�شكل هاج�س ًا مقلق ًا يف هذه املرحلة رغم �أن الأمن مبعث للطم�أنينة ودافع للتفرغ للتنمية والبناء.
وكان امللفان اللذان �أجنزتهما املجلة يف عدديها ( 146ـ  ،)147واملخت�صان بـ «ال�صناعات الغذائية» و»البناء والآالت»
قد لقيا ردود فعل ايجابية من قبل الذين اجريت معهم اللقاءات ،كما لقي امللفان ا�ستح�سان ًا من قبل عدد من ال�صناعيني
املتابعني وامل�شرتكني يف املجلة.
�إ�ضافة �إىل هذين امللفني هناك ملف التنويع الإقت�صادي وتنمية ال�صادرات ،والأمل �أن ي�أخذ التنويع منحى �صناعي ًا
وتن�ش أ� هيئات ترفد هذا القطاع تكون فاحتة خري وازدهار لعهد جديد وتناول جديد لل�ش�أن ال�صناعي الذي يربع فيه
اللبناين يف الدرجة الأوىل.
ال �شك �أن الهاج�س الإقت�صادي هو الدافع الأ�سا�س للعمل على ع�رشات امللفات املفتوحة التي ي�أمل ال�صناعيون
باخت�صا�صاتهم املتنوعة واملتعددة �أن تعتلي قائمة الأولويات الوطنية للمرحلة املقبلة ،ويف هذا العدد من املجلة ()148
ملفان مهمان :ملف الت�أمني الذي ي�شرتك فيه عدد من ال�رشكات الالمعة يف هذا القطاع .وملف امل�صارف ،من خالل
لقاءات اجريت مع عدد من م�س�ؤوليها.
وهاج�س املجلة من الرتكيز على �إعداد امللفات هو متابعة جناحات وهموم القطاعات خ�صو�ص ًا و�أن هذه القطاعات ت�شكل
حا ًال متقدمة من الناجت املحلي ،وعلى �سبيل املثال ميكن ر�ؤية �أن القطاع ال�صناعي لوحده ي�شكل  18%من الناجت املحلي
اللبناين �أي  4مليار دوالر �أمريكي ،ويف هذا ال�صدد يجب قراءة دعوة وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن لل�صناعيني
اللبنانيني �إىل اال�ستعداد من �أجل امل�شاركة يف �إعمار �سورية لت�شري �إىل �أهمية هذا القطاع املتطور ودوره يف احلياة
اللبنانية ،وال�سورية يف امل�ستقبل القريب.
هل ي�ستعد اللبنانيون ،وخ�صو�ص ًا منهم ال�صناعيون �إىل يوم تفتح دم�شق �أبوابها و�صدرها لهم للم�شاركة يف �إعادة �إعمار
�سورية ولال�ستثمار يف هذا البلد الذي �سيجعل من لبنان عا�صمة �إقت�صادية ملجاله احليوي ووعاء ال�ستيعاب �رشكات
جديدة وخزانة �آمنة للأموال وحمرك رئي�س للإقت�صاد بحكم موقعه و�إمكاناته املتوقعة.
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العــالــم فــي �شهــر

بقلــم وسـام سعــد

«ال» يونانية مكسورة...
رضوخ جديد للشروط األوروبية

ال لل�رشوط التق�شفية القا�سية التي
مل تدم الـ «ال» اليونانية طوي ً
و�ضعها االحتاد الأوروبي ،فقد عادت �أثينا م�ضطرة �إىل طاولة
املفاو�ضات ،حتت وط�أة التهديد الأوروبي بانهيار النظام
امل�رصيف اليوناين و�إفال�س خزينة البالد ،ور�ضخت حكومة
الال» لوطن
�ألك�سي�س ت�سيربا�س ل�رشوط �أوروبية �أق�سى و�أكرث «�إذ ً
زوربا ،يف رواية للكاتب نيكو�س كازانتزاكي�س ،الذي رق�ص
كثرياً و�ضخ املحبة يف عروق اليونانيني التي يعمل على
جتفيفها البنك املركزي الأوروبي الآن ،ولكن هل ال يزال زوربا
يرق�ص على مو�سيقي تيودوراك�س مع االنتقام الأوروبي؟
تو�صل ر�ؤ�ساء دول وحكومات منطقة اليورو يف  14متوز
ّ
�إىل اتفاق مبدئي حول برنامج قرو�ض جديد (هو الثالث)
لليونان ،وذلك بعدما �سلمت الأخرية بال�رشوط الإ�ضافية
التي فر�ضها ثالثي الدائنني (املفو�ضية الأوروبية وامل�رصف
املركزي الأوروبي و�صندوق النقد الدويل) ،والتي تزيد ق�سوة
عن تلك التي �سبق �أن رف�ضها اليونانيون يف ا�ستفتاء �شعبي.
و�أعلن ،ت�سيربا�س ،تو�صل بالده �إىل اتفاق «�صعب» مع دائنيها،
ُيبقي �أثينا يف منطقة اليورو ،ويعطيها مطلبها ب�إعادة هيكلة
ديونها (لكن دون �إ�سقاط جزء من الديون).
التمرد اليوناين
على
�أرادت �أوروبا ب�رشوطها اجلديدة الق�ضاء
ّ
�ضد �سيا�سات االحتاد املعاقبة لـ«الأطراف» ،يف م�سعى ملنع
انت�شار «العدوى» التي بد�أت تهدد دو ًال �أوروبية «جنوبية»
مت�رضرة من العملة املوحدة ومن �سيا�سات «التق�شف»
املفرو�ضة مركزي ًا.
كاد العامل �أن ي�صدق بعد اال�ستفتاء ال�شعبي �أن « �أحد �أنياب
الر�سمالية املتوح�شة �سقط يف �أثينا « ...حتى بد�أ احلديث عن
ال زواج ماروين يو ّثق العالقة التي من املفرت�ض �أنها تربط
بني �أوروبا الكاثوليكية واليونان الأرثوذك�سية� ،إال مبعجزة
رغم �أن زمن املعجزات انتهى مع خامتة الر�سل والأنبياء،
ولكن حينما ي�صري االتفاق بحاجة ملعجزة �سيا�سية ،ي�صبح
احلل على طريقة الأ�ساطري ،تقدمي الآ�ضاحي الكبرية ،فهل
تكون اليونان من �ضحايا االحتاد الأوروبي مثلما كان
دخولها �إليه؟
لي�ست جتربة اليونان التي يرتب�ص بها اليمني الأوروبي
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وم�ؤ�س�سات العوملة الر�أ�سمالية للحيلولة دون انفالتها من
قب�ضته هي الأوىل ولن تكون الأخرية بالقطع .ففي مطلع
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي جنح حزب الوحدة ال�شعبية
بقيادة الرئي�س �سلفادور �إلليندي يف ت�شيلي على �أ�سا�س
حترري النت�شال البالد من
برنامج اجتماعي �إقت�صادي
ّ
الفقر والتفاوت الفا�ضح والتبعية ،وكان �أن �أطاح به انقالب
ع�سكري دموي بتدبري من املخابرات املركزية الأمريكية
راح فيه مع الرئي�س �آالف القتلى لتخ�ضع البالد حلكم
الديكتاتور»بنو�شيه» لعقود.
يف الأزمة اليونانية ،العنوان الكبري هو االحتاد الأوروبي
ولكن املع�ضلة هي �أملانيا �أجنيال مريكل التي �سعت عرب وزير
ماليتها فولفغانغ �شوبل �إىل جعل الزعيم اليوناين ت�سيربا�س
يدفع من دمه ال�سيا�سي لإجناز �صفقة مميتة ،وو�ضعه امام
خيارين� :إما �سجن اليونان �شبه امل�ؤبد يف قف�ص التق�شف� ،أو
اخلروج من منطقة اليورو .ولكن حل�سابات الرئي�س الفرن�سي
ر�ؤى �أخرى ال تتما�شى مع توجهات �أملانيا باعتبار �أن ما
يتقرر الآن هو وجهة �أوروبا ،ولي�س فقط م�صري اليونان .قال
ّ
هوالند� :إنه « �إذا غادرت اليونان اليورو ف�إن �أوروبا �ستعود
�إىل اخللف ،وفرن�سا ال تريد ذلك».
واخلالف الفرن�سي الأملاين ب�ش�أن تركيب ال�صفقات جلعل
ال
اليونان هي من تطلب اخلروج من اليورو ،كان عبث ًا كام ً
مللء الوقت ال�ضائع بني من ال تريد (مريكل) �أن تعقد �صفقة
«ب�أي ثمن» وبني من ال يريد الر�ضوخ (هوالند) للوجهة التي
تريدها برلني ،وبني هذا االنق�سام �سعى ت�سيربا�س �إىل �أال يكون
القربان على مذبح العملة املوحدة� ،إال �أن �سعيه ذهب �أدراج
الرياح وبدت معه �رصخة زوربا املفعمة باحلياة وك�أنها
كانت �رصخة يف املجهول.
اعتمد ت�سيربا�س قبل االتفاق على �شعبه الذي كان قد �صوت
ب�أغلبية تقارب ثلثي الناخبني �ضد رو�شتة الإذالل بعدما
توعدت مريكل ب�أن حتول ال�شعب اليوناين �إىل «كومة من
ّ
الرتاب» �إذا ما �صوت �ضد رو�شتة الدائنني .وكان ت�سيربا�س
قد حذر يف مقال له من خطر �إلغاء الدميقراطية يف �أوروبا
حتت �ضغط ال�سيا�سات اليمينية التي تنت�رص لر�أ�س املال �ضد
4

العاملني ،وكان مثل هذا اخلطر ماثال بو�ضوح يف النتائج
التي �سبق �أن و�صل �إليها الباحث الإقت�صادي الفرن�سي
توما�س بيكيتي يف كتابه «ر�أ�س املال يف القرن احلادي
والع�رشين» حني �أكد �أن تفاقم انعدام امل�ساواة والتفاوت
الفادح بني �أقلية تزداد ثراء و�أغلبية تزداد فقرا ي�ؤدي تلقائيا
�إىل تدمري الدميقراطية.
خالل حملته االنتخابية وفوزه يف االنتخابات اليونانية،
حررنا �أثينا وغداً غزة» .مل
قال ت�سيربا�س« :هذه املرة ّ
يخطر بالبال ب�أن هذه ال�شخ�صية وعرب معركته القا�سية
ينخ
مع املع�سكر الرا�سمايل العاملي يقدم هذه الر�ؤية! ومل َّ
للثالثي «الرتويكا» املتوح�شة� ،صندوق النقد الدويل ،اللجنة
الأوروبية ،والبنك املركزي الأوروبي.
�ضاق الأفق على اليونانيني من مريكل وهوالند والليربالية
املتوح�شة التي رغبت بح�رشهم يف با�ستيل يوناين ،وامل�أزق
الذي يقيم فيه اجلميع ،جعل اللعبة اجليو�سيا�سية الأكرب تدخل
احل�سابات .لي�س هناك �أي معنى �آخر لالت�صال الذي �أجراه
ت�سيربا�س مع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني .كان الرجالن
قد التقيا يف اجتماع مغلق ،مل يخرج الكثري من تفاهماته،
حني زار ت�سيربا�س مو�سكو يف ني�سان املا�ضي.و يف الأ�سا�س
5

تبدي حكومة اليونان تعاطف ًا مع رو�سيا ،كما ظهر بو�ضوح
خالل نقا�شات متديد العقوبات الأوروبية عليها .بوتني ال
ميانع ،بالت�أكيد� ،أن يك�سب حليف ًا داخل مع�سكر خ�صوم الأزمة
الأوكرانية املتوا�صلة.
يوم اال�ستفتاء ،قبل ات�صال الزعيمني ،االنطباع الذي خرج به
هذا الواقع �أن احلاكم لليونان ،كانت لديه «خطة بي» (بديلة)
ملواجهة حال طوارئ .يف �إ�شارة �إىل تعهدات رو�سية ب�أن
الكرملني «لن يرتك اليونان وحيدة» ،يف حال اختار كهنة
امل�رشوع الأوروبي رميها خارج اليورو ،ولكن �أوروبا �سارعت
�إىل �أحتواء اليونان ب�رشوط �أق�سى.
يدرك االحتاد الأوروبي �أن �إدارة الظهر لأثينا �ستجعلها
تتجه مبا�رشة �إىل التحالف مع رو�سيا ،ف�ضال عن التقارب
مع ال�صني .وهي �رضبة �إن ح�صلت �ستكون رداً على �رضبة
�أوكرانيا من الغرب �ضد رو�سيا و�ستخلق فر�صة لليونان مع
�سوق وا�سعة للمنتجات الزراعية وللن�شاط ال�سياحي.
حاولت اليونان �أن تفتح جتربة لنف�سها وللبلدان الأخرى
باب ًا �إىل م�ستقبل �آخر �أف�ضل بعد �أن كادت تنف�ض عنها قيود
مدعوة لأن ت�سري على هذه الطريق
الإذالل ،ولكنها �ستبقى
ّ
ال�صعبة يدعمها كل الأحرار يف العامل.
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الحدث
ما هي توقعات «الطقس» الدولي واإلقليمي بعد اتفاق فيينا؟

الدوالب النووي يطلق المارد اإلقتصادي اإليراني

2ـ اقتصادي ًا

بقلم فارس سعد

بعد �أكرث من  15عام ًا من �شد احلبال بني �إيران والدول الغربية امل�ستكربة،
ا�ستطاعت طهران بدبلوما�سية حكومتها احلكيمة ،و�إرادة �شعبها ،اخلروج
منت�رصة وباتفاق مربم ي�ضمن لها كامل حقوقها امل�رشوعة على ال�صعد
ال�سيا�سية واالقت�صادية والإقليمية والدولية كافة.
وقد عكف باحثون على درا�سة �آثار هذا الإتفاق ،من جوانبه كلها،
وب ّينت الدرا�سات �أن رفع العقوبات عن �إيران �سي�شكل فارق ًا يف الإقت�صاد
الإيراين ،و�ستنتع�ش جتارة النفط والغاز ،خ�صو�ص ًا يف �أوروبا ،ما قد
ينعك�س تطوراً �إيجابي ًا ولي�س �سلبي ًا يف العالقات الرو�سية ـ الإيرانية:
1ـ سياسي ًا:

ميكن الت�أكيد يف البداية �أن �إيران �أجنزت
ثالثة من �أعمدة ا�سرتاتيجيتها الثابتة
منذ زمن :الأول ،الإع�تراف الأمريكي -
والدويل �أي�ض ًا  -ب�رشعية النظام الإيراين
مع التعهد الغربي بعدم مد العون لأية
معار�ضة �إيرانية.
الدعامة الثانية متثلت ب�إقرار �أمريكي
ودويل بانتماء ط��ه��ران �إىل ال��ن��ادي
النووي وحقها بتخ�صيب اليورانيوم
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مع التعهد ب�إنهاء النظر يف ن�شاطاتها
ال��ن��ووي��ة حت��ت ع��ن��وان «م��ن��ع انت�شار
الأ�سلحة النووية».
�أم��ا الدعامة الأه��م من ه��ذه التحوالت
فهي قائمة على تن�صيب طهران قوة
�إقليمية �إقت�صادية ب��ارزة يف ال�رشق
الأو�سط ت�ؤخذ مواقفها ومطالبها بجدية
وجتاوب من الواليات املتحدة والأ�رسة
وتتوجها �رشيك ًا ا�سرتاتيجي ًا
الدولية،
ّ
للدول الكربى.
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يعترب امللف الإقت�صادي �أكرث امللفات
ربح ًا ما بعد اتفاق فيينا� ،إذ �سي�ؤدي
الربح الإقت�صادي الذي �ستجنيه �إيران
م��ن االت��ف��اق ال��ن��ووي �إىل خلق فر�ص
جديدة لطهران .ولكن على الإيرانيني �أن
يلتفتوا �إىل �رضورة االنفتاح التدريجي
واالل��ت��زام مبعايري دقيقة وم�ضبوطة
للمحافظة على القيمة ال�رشائية يف البلد
والهروب من الت�ضخم.
ا�ستطاعت �إيران عرب هذا االتفاق حتقيق
مكا�سب مهمة على ال�صعيدين الداخلي
وال��دويل ،ف�إيران عرب الأم��وال املجمدة
التي متتلكها والتي تفوق قيمتها 100
مليار دوالر ،ت�ستطيع �إع���ادة حتفيز
�إقت�صادها الداخلي ،والتوجه �إىل تنمية
القطاعات الإقت�صادية الداخلية.
ويف ايران العديد من القطاعات املهمة
التي �ست�ستفيد من هذا الإتفاق� ،أولها
�سيفعل املعامالت
القطاع البنكي الذي
ّ
املالية العاملية العالقة ،ثانيها قطاع
النفط حيث ميكن لل�صادرات النفطية

الإيرانية �أن ترتفع بعد هذا الإتفاق ما
يعك�س نتائج جيدة على الإقت�صاد الداخلي
والعاملي .و�أكد اخلبري الإقت�صادي كامل
وزن��ة �أن القطاع «الأك�ثر ا�ستفادة» من
الإت��ف��اق ،ه��و قطاع ال��غ��از حيث ميكن
اليران �أن ت�صبح امل�صدر الأهم يف توريد
الغاز الطبيعي �إىل الدول الأوروبية.
وبح�سب الإتفاق �أي�ضا� ،سيتم رفع احلظر
املفرو�ض على البنك املركزي الإيراين،
و�رشكة النفط الوطنية الإيرانية ،وخطوط
املالحة الإيرانية و�إيران للطريان ،والكثري
من امل�ؤ�س�سات الأخرى والأ�شخا�ص.
وهناك عدة نقاط ميكن لإيران حتقيقها
بعد هذا الإتفاق التاريخي� ،أهمها:
 تطور ال�صناعات التي بد�أتها �إيران معوجود احلظر.
 ت��ع��اون جت���اري ب�ين �إي����ران ودولالعامل يف جماالت عديدة منها الطبية،
التكنولوجية ،والهند�سية.
 بث ال��روح يف اتفاقيات �إقت�صاديةع��دي��دة �أب��رزه��ا الإت��ف��اق��ي��ة ب�ين �إي���ران
وباك�ستان.
 تو�سع العالقات الإقت�صادية مع بع�ضالدول العربية كالإمارات والعراق.
�إن �رشكات �أوروب��ي��ة كثرية طاحمة �إىل
احل�����ص��ول ع��ل��ى ع��ق��ود م��ع اجل��م��ه��وري��ة
الإيرانية ،وهو ما عك�سته عجقة �سري غربية
باجتاه هذه الدولة العاقلة .وميكن مالحظة
الزيارات املكوكية التي بد�أت جتري بني
الدول الأوروبية و�إيران طمع ًا باحل�صول
على عقود ا�ستثمار ت�صل عائداتها �إىل
ع�رشات املليارات من الدوالرات.
ولكن م�ستقبل �إي��ران الأف�ضل يكمن مع
ال���دول الآ�سيوية حيث لإي���ران مبالغ
طائلة جممدة يف العديد من هذه الدول
كال�صني والهند واليابان ،بالإ�ضافة �إىل
�أن هذه الدول متتلك قابلية واندفاع ًا �أكرث
لال�ستثمار يف جماالت خمتلفة ب�إيران.
�إن �إي��ران ،مثلها مثل البلدان الأخ��رى،
لديها احتياجات حملية ملحة ينبغي
�أن تنفق الأم��وال عليها ،ولكن و�ضعها
يف ظل العقوبات بالكاد ي�صل �إىل ال�سوء
يتخيله امل��رء .فهو يف الواقع
ال��ذي قد
ّ
م�شابه لو�ضع احلكومات الغربية من
��واح :على �صعيد البنية التحتية،
عدة ن ٍ
قدرت «اجلمعية الأمريكية للمهند�سني
املدنيني» يف عام � 2013أن احتياجات

الواليات املتحدة من البنية التحتية التي
مل تتم تلبيتها هي بقيمة  3.6تريليون
دوالر� ،أي  25يف املائة من الناجت املحلي
الإج��م��ايل .ويف ال��واق��ع ،ميكن القول
بالفعل �أن البنية التحتية الأمريكية يف
و�ضع �أ�سو�أ من نظريتها الإيرانية .ولي�س
هناك �شك يف �أن اجلمهورية الإيرانية
تعمل على �إ�ضافة البنية التحتية بوترية
�أ��سرع� ،إذ تبني قطارات �أنفاق وطرق ًا
�رسيعة �أكرث من الواليات املتحدة ويف
م�ساحة �أ�صغر بكثري .ووف��ق بيانات
«�إدارة معلومات الطاقة الأمريكية».
ويذكر �أن النمو الإقت�صادي الإي��راين
على مدى ال�سنوات الثمانية املا�ضية
جيداً متام ًا مثله مثل النمو الإقت�صادي
الأمريكي .فوفق ًا للبنك الدويل� ،إن الناجت
املحلي الإجمايل لكل من البلدين يف عام
 2015هو �أعلى بن�سبة  12يف املائة مما
كان عليه عام  ،2007رغم �أن �إيران تعاين
من ح�صار �إقت�صادي وعقوبات.
على ال�صعيد املايل� ،أكد املتحدث با�سم
احلكومة الإيرانية حممد باقر نوبخت �أن
بالده ت�سلمت منذ اتفاق جنيف امل�ؤقت
نحو  12مليار دوالر ب�شكل دفعات �شهرية
على مدى � 22شهرا وكميات من الذهب ،بعد
اتفاق جنيف امل�ؤقت بني �إيران وال�سدا�سية
بتاريخ  24ت�رشين الثاين .2013
و�أو�ضح �أن املوارد املالية التي �سيفرج
عنها ب��الإم��ك��ان ت�صنيفها �إىل عدة
جمموعات ،منها تلك املتعلقة بالبنك
امل��رك��زي وتبلغ نحو  23مليار دوالر
و�أخ����رى حكومية تبلغ م��ا ب�ين  6و7
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مليارات دوالر .و�أ���ض��اف نوبخت �أن
الق�سم الآخر من املوارد يتعلق ب�صندوق
التنمية الوطني ،م�شرياً �إىل �أن للبنوك
الإيرانية موارد مالية خارج البالد تعذر
�إدخالها ب�سبب احلظر.
ويف ما يخ�ص رقم الأر�صدة الإيرانية
املجمدة ب�سبب العقوبات الدولية والتي
�سيفرج عنها مبوجب اتفاق فينا بني
�إيران وجمموعة دول  ،1+5تقول م�صادر
�إي��ران��ي��ة �إن��ه��ا ت�ت�راوح ب�ين  100و120
مليار دوالر ،بينما ينفي البنك املركزي
الإيراين �صحة هذه الأرقام.
وميكن ح�رص مكا�سب �إيران الإقت�صادية
بالتايل:
�أو ًال :رف��ع ال��ع��ق��وب��ات على ال�رشكات
والبنوك الإيرانية :مبا ي�سمح لها مبمار�سة
الأن�شطة الإقت�صادية بحرية ،ودون تقيد،
وانفتاحها على العامل الغربي مبا يعود
عليها بالآثار الإيجابية يف تو�سعاتها
وا�ستثماراتها ونتائج �أعمالها ،وبالتايل
الأرباح.
ثانياً :عودة العالقات الإقت�صادية بني
�إي��ران وال��غ��رب :حيث يتزامن الو�صول
�إىل الإتفاق النووي خالل الأيام ال�سابقة
ب���إب��داء رغ��ب��ات م��ن بع�ض ال���دول مثل
�أملانيا بعودة العالقات الإقت�صادية
مع �إيران وهو ما قابلته �إيران بالرغبة
املتبادلة ،و�ستفتح عودة العالقات الباب
�أمام اال�ستثمار الأجنبي وهو ما يتوقع
معه قيام �إي��ران ب���إج��راءات من �ش�أنها
زي���ادة جاذبية اال�ستثمار يف �إي���ران
بالن�سبة �إىل الدول الأجنبية.
العدد � 148آب 2015
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الحدث
ثالثاً :احل�صول على  100مليار دوالر:
حيث قال م�س�ؤولون �أمريكيون �إن ايران
�سيتاح لها الت�رصف يف �أك�ثر من 100
املجمدة يف
مليار دوالر من الأر�صدة
ّ
اخلارج بعد الإتفاق النووي �أي ما يعادل
رب��ع ناجتها ال�سنوي ،وق��د يبد�أ تدفق
الأموال قرب نهاية العام اجلاري.
رابعاً :ع��ودة �صادرات النفط الإيرانية
ل�سابق عهدها :ويتوقع عدد من املحللني
زيادة �إنتاج �إيران من النفط بعد الإتفاق
اجلديد ما بني  300و� 500أل��ف برميل
خالل الفرتة ما بني � 6أ�شهر و�سنة من
تنفيذ الإتفاق املنعقد ال�شهر احلايل.

3ـ إقليمي ًا:

ميكن م�شاهدة القلق العربي من عودة
�إي��ران بقوة دبلوما�سيتها العاقلة �إىل
واج��ه��ة احل���دث ال���دويل ،ال���ذي �سيكون
خطوة لها ما بعدها ،غري �أن ال�س�ؤال
املركزي هو :ملاذا مل يكن العرب ممثلني
يف مفاو�ضات فيينا التي ا�ستمرت 21
�شهرا حول الربنامج النووي الإي��راين،
بل حتى مل ي�ست�شاروا فيها ،بينما راقبت
«�إ�رسائيل» املفاو�ضات عن كثب وعر�ض
عليها الإتفاق لتبدي وجهة نظرها فيه؟
ولعل �أه��م ج��واب على هذا ال�س�ؤال �أتى
من الكاتب ال�سعودي جمال خا�شقجي
الذي ر�أى يف املفاو�ضات النووية «در�س ًا
يفيد ب�أن الغرب ال يحرتم �إال الأقوياء»،
داعي ًا عرب اخلليج �إىل �أخذ املبادرة مثل
�إيران ،والفت ًا �إىل �أن ثمة خل ًال يف العقل
العربي ،و�إال ملا تو�سعت �إي��ران خالل
العقد املا�ضي.

4ـ دولي ًا:

الغريب �أن بع�ض العرب ال يزال يحمل
قراءة خاطئة وقا�رصة لالتفاق النووي،
رغ��م �أن��ه ي��رى «عجقة» ال�سري الدولية
والإقليمية يف الطريق �إىل طهران وهي
تنتظر �إ���ش��ارة ال��دخ��ول �إىل الإ���س��واق
الإيرانية.
�سي�ضمن االتفاق النووي ال��ذي وقعته
�إي���ران م��ع ال��غ��رب �أخ�ي�راً ع��ودة مظفرة
لها �إىل �سوق النفط العاملية بعد غياب
طويل .عود ٌة ت�ؤدي �إىل زيادة املعرو�ض
من اخلام ويف النتيجة خف�ض �أ�سعاره.
وبالرغم من �أن تلك قد تكون �أخباراً
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عد
�سيئة لدول �أوبك ومنها رو�سيا التي ُت ّ
ظهري �إيران يف مفاو�ضاتها الدولية ،ف�إن
مكا�سب مو�سكو الأخرى من العقود التي
عو�ض
يتعط�ش �إليها الإقت�صاد الإيراين ُت ّ
�أي نق�ص مرتقب يف الإيرادات النفطية.
قدر امل�ؤ�س�سات املالية الدولية ،مثل
و ُت ّ
م�رصف «غولدمان �ساك�س»� ،أن عودة
النفط الإي��راين �إىل التدفق عاملي ًا ،بعد
املوافقة على الإتفاق يف جمل�س الأمن
ال��دويل والكونغر�س الأمريكي وجمل�س
ال�شورى الإيراين ،قد ت�ؤدي �إىل انخفا�ض
الأ�سعار؛ وي�ضع بع�ض املحللني الرتاجع
عند  12دوالراً للربميل ال��واح��د خالل
املدى املتو�سط.
و�ستت�أ ّثر �إمدادات رو�سيا من عودة النفط
الإي���راين للتدفق عاملي ًا ،وحت��دي��داً �إىل
�أوروب��ا .ووفق خبري ال�رشق الأو�سط يف
«مركز الأبحاث التحليلية» يف مو�سكو،
�سيمون ب��اغ��دا���س��اروف ،ف���� ّإن «�إي���ران
متعط�شة مل��ع��اودة ت�صدير النفط �إىل
مهم �سيعود �إىل
العب ّ
�أوروبا» ،لذا ،هي « ٌ
ال�سوق و�ستزداد املناف�سة».
و�سرتاقب مو�سكو عن كثب التطورات يف
�سوق اخلام ،فالرتاجع احلاد يف الأ�سعار
الذي ُ�س ّجل بني �صيف عام  ،2014وبداية
العام احلايل ،من العوامل الأ�سا�سية التي
�أدخلت �إقت�صادها يف حال من االنكما�ش
وزادت ال�ضغوط املالية عليها.
ولكن احلديث عن قلق رو�سي من �سوق
ال��ن��ف��ط ق��د ي��ك��ون م�ضخم ًا ،فال�سوق
حالي ًا تعاين فائ�ضا من العر�ض ،كما
�أن ���ص��ادرات �إي��ران لن تعود قبل عام
باحلد الأدنى .وهناك مكا�سب �إقت�صادية
د�سمة ترتقبها مو�سكو خ�لال املرحلة
8

املقبلة ،لأن الإتفاق �سي�ساهم يف تن�شيط
التبادالت التجارية مع طهران وي�ؤمن
لرو�سيا عقوداً تتعط�ش �إليها.
الإنت�صار الأكرب لرو�سيا يف هذا الإتفاق
هو على �صعيد مكانتها ،طبقا لتعبري
�سرييغي�شيف ،وتف�صيلي ًا ،حني ترفع
العقوبات عن �إي��ران ،ف���إن رو�سيا التي
تواجه �صعوبات �إقت�صادية ناجتة يف
جزء منها من عقوبات غربية مفرو�ضة
عليها ب�سبب �أوك��ران��ي��ا� ،ستكون على
الأرج����ح يف طليعة ال��ذي��ن �سيوقعون
مع طهران ع��ق��وداً تنطوي على �أرب��اح
طائلة يف قطاعات �أ�سا�سية مثل الطاقة
واملوا�صالت .فال�رشكات الرو�سية مثل
�رشكة اخلطوط اجلوية الرو�سية ولوكويل
(النفطية) تتطلع �إىل امل�شاركة يف ذلك.
ويتوقع اخل�براء �أن تتوىل رو�سيا دوراً
رئي�سي ًا يف تطوير قطاع الطاقة النووية
املدنية يف �إي��ران ،و�أعلن الكرملني يف
هذا ال�صدد �أن الإتفاق �سي�ساعد يف تنفيذ
«م�شاريع وا�سعة النطاق على �صعيد
التعاون النووي ال�سلمي» بني البلدين.
وكانت �رشكة «رو�ساتوم» ()Rosatom
العامة للطاقة ال��ذري��ة قد �ساهمت يف
بناء مفاعل بو�شهر النووي الإيراين وهي
تخطط لبناء مفاعالت �أخرى يف هذا البلد.
تدرك رو�سيا �أن �إي��ران �أ�صبحت �ضمن
رابطة «�شنغهاي ـ بريك�س» ،املرتبط
بخط طريق احلرير الذي يبد�أ بال�صني
وينتهي على ال�شواطئ ال�سورية يف
البحر املتو�سط ،ولعل العودة �إىل تفعيل
م�رشوع خط الغاز بني �إي��رن والعراق
و�سورية �سيكون حدث املرحلة املقبلة
لبيع الطاقة �إىل العامل.

مقابلة
«وطننا يستحق منا حزم ًا في المواقف»

دبوسي :لتحرك هادف ّ
يفعل دور اإلقتصاد

�إميان رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف طرابل�س وال�شمال
توفيق دبو�سي العميق ب�أهمية املحبة يف بناء الوطن جعلت منه
�شخ�ص ًا مميزاً يف احلياة اللبنانية� ،إنه هادئ ،حمب ،معطاء ،منفتح،
واثق بنف�سه ،جريء ،ال ي�ست�سلم ,تغلب الإن�سانيه على حديثه
املت�شعب الأ�صعدة بني احلياة ال�سيا�سية والإقت�صادية والإجتماعية
وحتى العائلية.
ديناميكيته و�سعة ر�ؤيته انعك�ست على عمل الغرفة التي ي�شكل
التطور امل�ستمر عنوان ًا لعملها على مدى ال�سنوات الأخرية.
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يعلم دب��و���س��ي وج���ع ل��ب��ن��ان ج��ي��داً،
وي��دع��و اللبناين ,ال��ذي يعرف عنه
ذكا�ؤه وحنكته ومهارته� ,إىل توظيف
طاقاته مل�صلحة وط��ن��ه ،فال�شعب
حتمل املزيد
اللبناين مل يعد ي�ستطع ّ
الت�شنج وال�تراج��ع الإقت�صادي.
من
ّ
وق����ال يف ح��دي��ث م��ع «ال�����ص��ن��اع��ة
والإقت�صاد»�« :صحيح �أن اللبنانيني
ينجرون �إىل املواقف الإقليمية ،لكن
ّ
بر�أيي وطننا ي�ستحق منا وقفة وحزم
يف املواقف ،وي�ستحق منا �أن نقول
لكل تلك الأط���راف�« :إ�سمحوا لنا �أال
نر�ضى بخياراتكم التي ت���ؤدي �إىل
مزيد من الدموية والتهجري والدمار.
منذ ع�رشات ال�سنوات ن�ستمع لكم،
من ف�ضلكم �إ�سمعونا هذه املرة .نحن
نريد لبنان حراً وم�ستقراً و�آمن ًا وقادر ًا
على �أداء دور داخلي وخارجي �إن�ساين
و�إجتماعي و�إقت�صادي .هذا ما نريده
وهذا ما يجب �أن يح�صل ،هذه املرة
الكلمة كلمتنا مع احرتامنا وتقديرنا
لكم ك�رشكاء �إقليميني».
توجه
أن
�
يجب
و�أ�ضاف« :هذه الر�سالة
ّ
�إىل �أ�سياد العامل ،لنقول لهم �أنتم ل�ستم
�أعداءنا ،بل �إننا �شعب ميلك طاقات
ك��ب�يرة ت�ستفيدون منها يف ال�سلم
اك�ثر م��ن احل���رب�� .شرك��اء لبنان يف
املنطقة الإقليمية يحتاجون �إىل بلد
ميلك قدرة على تقدمي خدمات يف كل
االجتاهات ،ولبنان قادر على �أداء هذا
الدور اذا ما حتقق اال�ستقرار ال�سيا�سي
حتمله لعبء
والأمني فيه ،وال ي�شكل ّ
ال وا�ضح ًا على
النزوح ال�سوري �إال دلي ً
هذا ال�شيء».
ور�أى �أن «لبنان ا�ستطاع ا�ستقبال ما
يقارب مليون ًا ون�صف املليون نازح
على ال��رغ��م مم��ا ي�شهده م��ن تراجع
�إقت�صادي نتيجة �أزم���ات �سيا�سية
و�أمنية ،لكن من دون حتقيق الأمن
واالمان واال�ستقرار قدرات لبنان على
حتمل تبعات هذا النزوح �ست�ضمحل
ّ
رويداً رويداً».

بناء الوطن

إقتصاد لبنان قوي إلى حد كبير ،إذ إنه مرتبط باإلقتصاد
العالمي عبر الشعب اللبناني المنتشر في كل أصقاع
الكون والذي يحمل حنين ًا دائم ًا إلى وطنه
صرخة الهيئات

و�أ����ش���ار دب��و���س��ي �إىل �أن «الهيئات
وجهت �رصخة من �أجل
الإقت�صادية ّ
جمع القيادات ال�سيا�سية واللبنانيني
مع بع�ضهم البع�ض من �أج��ل تفعيل
املرافق الإقت�صادية وتهيئة الو�ضع
للإ�ستقرار الأمني وال�سيا�سي لكي يكون
لبنان قادراً على جذب املغرتب اللبناين
املنت�رش يف كل �أقطار املعمورة وجذب
ال�سياح العرب والأجانب» .و�إذ اعترب �أنه
ال بد من الت�شديد على هذه «ال�رصخة»،
ر�أى �أن��ه لي�س من ال�صعب على �أحد
التمييز ب�ين �صحة موقفها النابع
من حر�صها على الإقت�صاد و�صحة
مواقف �أخرى رمبا تفر�ض فر�ض ًا على
�أ�صحابها».
ويف رد على ���س���ؤال ح��ول فعالية هذه
ال�رصخة ،قال دبو�سي�« :أمامنا خياران
للإجابه عن هذا ال�س�ؤال ،كالم �شاعري
يقول ان هذه ال�رصخة �أتت مدوية جداً،
وو�صلت �إىل �آذان امل�س�ؤولني فجعلتهم
يجتمعون ويعيدون النظر يف مواقفهم
وف��ر���ض��ت ع��ل��ي��ه��م ان ي��ت��ن��اغ��م��وا مع
بع�ضهم البع�ض .وواقع �آخر يربز �أهمية
الدميقراطية يف �إعطاء احلرية لكل هيئة
�أو جهة لرتى الأم��ور من منظار معينّ
و�إر���س��ال �صوتها �إىل املجتمع ،ال��ذي

بدوره املطلوب منه �أن يحكم �إن كانت
هذه ال�رصخة لديها هدف �أم �أنها ناجتة
من مواقف �سيا�سية �أو حاملة لر�سائل
مبعوثة من هنا �أو هناك».
و�أ���ض��اف�« :شخ�صي ًا� ،أمتنى على ذاتي
وجمل�س الإدارة الذي �أر�أ�سه وعلى زمالئي
�أع�ضاء جمل�س الهيئات الإقت�صادية الذي
ير�أ�سه معايل الأ�ستاذ عدنان الق�صار
ال���ذي ال �أ���ش��ك �أب���داً بغريته واندفاعه
وانفتاحه مل�صلحة الوطن� ،أمتنى دائم ًا
�أال يقت�رص دورنا على الفعل ورد الفعل،
علينا دائ��م�� ًا �أن ن��ق��وم ب�إح�صائيات
ودرا�سات وو�ضعها يف ت�رصف احلكومة،
�أي حكومة ،لن�ش ّكل �صمام �أم��ان لهذا
الوطن مل�صلحة الإقت�صاد كونه حمور
احلياة الإن�سانية والإجتماعية والوطنية.
م�س�ؤوليتنا كبرية جداً ،وحتملنا لها يح ّتم
علينا عدم االجنرار �إىل ال�رصاع املوجود
يف ال�ساحة اللبنانية».
و�إذ �أك���د �أن���ه �ستكون ه��ن��اك خطوات
وحت����رك����ات ���س��ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ات
الإقت�صادية �إ�ضافة �إىل حترك  25ايار،
���ش ّ��دد على �أه��م��ي��ة و���ض�رورة التحرك
الهادف جلمع اللبنانيني وجمع كلمتهم
وتوحيد �صفهم والإلتفاف حول تفعيل
دور الإقت�صاد اللبناين وخلق املناخ
املنا�سب لنموه.
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واعترب دبو�سي �أن «بناء الوطن يتم عرب
اتفاق كل �أبنائه ،ويرتكز على ت�ضافر كل
اجلهود �إقت�صادي ًا و�إجتماعي ًا وثقافي ًا».
ور�أى �أن «م�صلحة الب�رش ،ولي�س فقط
اللبنانيني ،تفر�ض التناغم مع الآخ��ر
ب���إي��ج��اب��ي��ة ،و�أول ال��راب��ح�ين م��ن هذا
التناغم �سيكون ال�شخ�ص الإيجابي الذي
�سريبح ال�سالم وال�سعادة واملحبة وقبول
الآخر له» .وقال« :هذا الأمر مطلوب يف
لبنان ،علينا �أن ن�ؤمن بالآخر لنحقق
طموحاتنا التي تتم ّثل بالأمن والأمان
واال�ستقرار واالزده��ار .ال ي�ستطيع �أحد
اجللو�س يف �رشنقة دون �أن يتوا�صل مع
الآخر ،ويفكر يف كيفية بناء وطن على
قيا�سه وفق ًا ملعرفته وثقافته .التوا�صل
بني كل مكونات املجتمع الإقت�صادي
والإجتماعي مهم و�رضوري� ،إذ ي�ساهم
يف بلورة الأفكار».
و�أ����ض���اف« :اجل��م��ي��ع ي��ع��اين يف لبنان،
امل�س�ؤول واملواطن وكل مكونات املجتمع.
على املواطنني �أال ي�ستهينوا بدورهم يف
�إر���س��اء ه��ذا التناغم ،وعلى امل�س�ؤولني
التمتع ب��ق��درات ذكائية وثقافة وعلم
ومعرفة وم��ن ال����ضروري �أن يكونوا قد
اكت�شفوا �أنف�سهم و�آمنوا �أنه من املفرت�ض
�أن يكون وجودهم يف احلياة ي�شكل قيمة
م�ضافة �إىل احلياة الإن�سانية والوطنية
وحتى الكونية ،فاليوم دور الإن�سان مل
يعد حم�صوراً بقرية �أو مدينة �أو وطن
حتى� ،أ�صبح الكون قرية �صغرية و�أ�صبحت
ال�شعوب قادرة على التفاعل مع بع�ضها
البع�ض ب�سهولة ك��ب�يرة ،فت�ستفيد من
خربات وثقافات وعلم بع�ضها البع�ض».

تجديد الثقة

ويف رد على �س�ؤال ح��ول جتديد الثقة
بالإجماع لرئا�سته يف غرفة طرابل�س
ولبنان ال�شمايل� ،أعلن دبو�سي �أن «�سقف
طموحات جمل�س �إدارة الغرفة عالٍ  ،هناك
ملفات قدمية ال يزال العمل م�ستمراً عليها
وعلى تطوير بع�ضها ،و�سيتم الإعالن عن
و�شدد
برنامج جديد ف��ور جهوزيته».
ّ
على �أن الغرفة املتمثلة مبجل�س �إدارتها
ال ميكن �أن تقف يف مكان انطالق ًا من
�إميانها بال�ش�أن العام وثقتها بقدراتها
و�إمكانياتها».
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مقابلة

و�شكر دبو�سي جمل�س �إدارة الغرفة الذي
منحه الثقة وكل القيادات ال�سيا�سية التي
مل يكن لديها �أي مواقف معار�ضة �أو �أ�سماء
�أخرى تر�شحها .واعترب �أن الإجماع من
جمل�س الإدارة ومن القيادات ال�سيا�سية
من كل مواقعها وطوائفها ومذاهبها
على انتخاب �شخ�صه رئي�س ًا للغرفة� ،شكل
بالن�سبة له حافزاً لإنطالقة جديدة تقدم
الأف�ضل لإقت�صاد ال�شمال ولبنان .وقال:
«نحن ن�ؤمن ب�أن بلدنا �إيجابياته كثرية،
وقدراته مميزة و�ستمكننا من ت�شكيل فرق
يف التعامل مع الآخرين� .أن��ا �شخ�صي ًا
م�رص على رف�ضي ع��دم التوا�صل مع
الآخرين ،من يعب�س يف وجهنا �سنبت�سم له
و�سنقول له �أنت �رشيك ونحن ال ن�ستغني
عن �رشاكتنا معك ،ف�سوي ًا �سنكون قادرين
على حتقيق انت�صار يدعم الوطن بكل
مناطقه ومذاهبه وطوائفه».
و�أ���ش��ار �إىل �أن «عمل الغرفة يتخطى
حمافظة ال�شمال حيث �إنها ت�ؤدي دوراً
على م�ستوى لبنان ككل عرب العالقات
التي تتمتع بها �إن ك��ان على �صعيد
احتاد الغرف اللبنانية �أو احتاد الغرف
العربية �أو عرب الهيئات الإقت�صادية
�أو عرب �أي م�ؤ�س�سة �صناعية �أو زراعية
حتتاج �إىل خدمتها يف البقاع ،اجلنوب،
بريوت ،اجلبل ،و�أي منطقة من املناطق
اللبنانية ،حيث ت�ست�أذن الغرفة املعنية
وتقدم خدماتها».
و�شدد على �أن «م�شاريع الغرفة لي�ست
ّ
ملك ًا لأحد� ،إمنا لكل اللبنانيني» .وقال:
«خمتربات الغرفة كانت و�ستبقى تعمل
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نعمل من أجل اإلقتصاد
وتطوير العالقات اإلقتصادية
بين لبنان وكل شعوب
األرض ،ولهذا لم يكن لدينا
في يوم من األيام أي حظر،
وموقف عدائي تجاه
أي بلد في العالم
م��ن �أج��ل دع��م الإقت�صاد الوطني عرب
دعم الت�صدير وتعزيز �سالمة الغذاء� .أما
حا�ضنة الأعمال ،التي ت�ستقبل خريجي
اجلامعات ،فقد �أ�صبحت يف موقع متقدم
ج��داً باعرتاف االحت��اد الأوروب���ي وكل
الهيئات .ولقد زارنا م�ؤخراً البنك الدويل
ونحن على توا�صل مع خمتلف الهيئات
التي تهمها ق�ضايانا».
و�أ�ضاف� « :إنه مل�صدر فخر كبري لغرفة
طرابل�س �أنها كانت ال�سباقة يف متابعة
م�س�ألة �سالمة الغذاء� ،إذ كان للغرفة دور
مهم حيث قامت بدورات تدريبية وعملت
على كثري من امللفات� ،إال �أن حملة �سالمة
ال��غ��ذاء التي قامت بها وزارة ال�صحة
وعلى ر�أ�سها الوزير وائل ابوفاعور جعلت
النا�س تلتف حول املخترب ما ع ّزز دور
الغرفة يف هذا الإطار ودعم م�سريتها».

دعم القطاعات االنتاجية

ويف رد على �س�ؤال حول وجود خطط لدى
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الغرفة لدعم القطاعات الإنتاجية ،قال
دبو�سي« :غ��رف التجارة متثل القطاع
اخلا�ص ومتثل م�ست�شاراً للقطاع العام
�أي للحكومات ،وهي مبعنى �آخر قطاع
خا�ص ذو نفع عام .الغرفة تدر�س ملفات
املرافق الإقت�صادية وملفات الت�صدير
و�أي ملف يحتاجه جمتمعنا ال�شمايل
اللبناين».
و�أ����ض���اف« :غ����رف ال��ت��ج��ارة لي�ست
ح��ك��وم��ات .هناك حكومة واح���دة يف
لبنان ونحن م�ؤمنون بها وملتفون
حولها وندعمها يف كل امللفات التي
ت�شكل قيمة م�ضافة لإقت�صادنا الوطني.
نعمل م��ن اج���ل الإق��ت�����ص��اد وتطوير
العالقات الإقت�صادية بني لبنان وكل
�شعوب الأر�ض ،ولهذا مل يكن لدينا يف
يوم من الأيام �أي حظر ,وموقف عدائي
جتاه �أي بلد يف العامل».
وعبرّ دبو�سي عن تفا�ؤله الكبري مب�ستقبل
الإقت�صاد اللبناين ،واعترب �أن « �إقت�صاد
لبنان قوي �إىل حد كبري� ،إذ �إنه مرتبط
�إىل حد كبري بالإقت�صاد العاملي عرب
ال�شعب اللبناين املنت�رش يف كل �أ�صقاع
الكون وال��ذي يحمل حنين ًا دائم ًا �إىل
وطنه ،فمهما بلغ جناحه ودوره يف
العامل يبقى على توا�صل مع بلده وي�ؤدي
دوراً فيه» .ولفت �إىل ان «اللبناين املقيم
يف بلده معنوياته عالية ج��داً ،فرغم
ما يعانيه الإقت�صاد منذ �سنوات ،ال
ي���زال القطاع اخل��ا���ص م���ؤم��ن�� ًا بذاته
وب�إنتاجيته وبوطنه ،ويحقق جناحات
كثرية يف القطاع الزراعي وال�صناعي
والتجاري وال�سياحي والتكنولوجي».
واعترب «�أنه �إذا �ساد اال�ستقرار والأمن
يف لبنان �سي�صبح الإقت�صاد �أكرث قوة
ومتانة».
وختم دبو�سي اللقاء بتجديد الدعوة
للبنانيني �إىل العي�ش ب�����س�لام مع
ذاتهم ،والت�سامح والتفكري ب�إيجابية
والإمي��ان باملحبة ونقلها �إىل الآخر
لأن��ه��م �سيكونون �أول الرابحني هم
وع��ائ�لات��ه��م .ومت��ن��ى «ع��ل��ى اجلميع
م��ن خمتلف مواقعهم التفكري بهذه
الطريقة ،لأن��ه��ا لي�ست جم��رد كالم
نقوله بل جتربة ع�شناها واكت�سبناها
وقر�أنا عنها ومار�سناها ،ونحن �سعداء
ومتم�سكون بها».

Taste the difference

Fresh - Grain Fed - No Hormones
Halal

Cedars road, Chekka, Lebanon - P.O.Box:4150
T +961 (0)6 540 171-2-3 / F +961 (0)6 540 175
www.wilcopm.com

ن�شاطات �صناعية

 11توصية لتحفيز اإلنتاج والتصدير
في اليوم الوطني للصناعة اللبنانية
دعا وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن
يف «اليوم الوطني لل�صناعة اللبنانية»
�إىل �إجن���از جمموعة احل��واف��ز املالية
وال�رضيبية ،ومن بينها� :إعفاء ن�سبة
 % 50من �رضيبة الدخل على الأرباح
املت�أتية من ال�����ص��ادرات ال�صناعية،
�إعفاء املواد الأولية واملعدات ال�صناعية
من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة،
�إق���رار ق��ان��ون ال��دم��ج ب�ين امل�صانع،
دعم الفوائد على الر�أ�سمال الت�شغيلي
املخ�ص�ص ل��ل�����ص��ادرات ال�صناعية،
ّ
دع��م البحث ال�صناعي و�إع��ف��ا�ؤه من
ال����ضرائ��ب ،رف���ع م�ستوى االه��ت��م��ام
الر�سمي وال�شعبي والإعالمي بال�صناعة
الوطنية ،تعزيز اال�ستهالك الداخلي
الر�سمي وال�شعبي لل�صناعة الوطنية،
تطوير املناطق ال�صناعية ،ولقد بد�أنا
بذلك ب�شكل حثيث ،تفعيل عمل الوزارة
على م�ستوى املديرية العامة ومعهد
البحوث ال�صناعية وليبنور وكوليباك،
التجاريني
التفاو�ض م��ع �رشكائنا
ّ
لتطوير االتفاقيات القائمة وتعديلها،
و�إتخاذ التدابري احلمائية حيث يجب
ل ّأن كل الدول تدعم �صناعاتها ب�شكل
�أو ب�آخر.
وع���دد احل��اج ح�سن يف كلمة �ألقاها
ّ
امل�����ش��اك��ل ال��ت��ي تعانيها ال�صناعة
اللبنانية و� ّأولها كلفة الإنتاج املرتفعة
الناجمة عن ارتفاع �سعر الأر�ض وكلفة
الطاقة الكهربائية �أو املازوت �أو الفيول
�أو ال��غ��از ،وكلفة العمالة وال�ضمان
وت�شابك
االجتماعي والبريوقراطية
ُ
ال�صالحيات و�ضياع احللول .و�أ�ضاف:
«ال��ن��ق��ط��ة ال��ث��ان��ي��ة ه��ي ال�سيا�سات
الإقت�صادية والإت��ف��اق��ات التجارية
التي و ّقعناها فلم َننل منها � اّإل نق�ص ًا
يف ال�صادرات وارتفاع ًا يف ال��واردات.
والنقطة الثالثة ه��ي املناف�سة غري
العادلة يف الأ�سواق املحلية والإقليمية
والدولية بني �صناعتنا و�صناعة معظم
�رشكائنا التجاريني» .ور�أى � ّأن هذه
املناف�سة غري العادلة ناجتة من ثالث
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الحاج حسن

الفرن

جدعون

باسيني

غزيري

سلوم

م�سائل �أ�سا�سية :نتيجة الكلفة املدعومة
عند معظم �رشكائنا التجاريني ،نتيجة
احلجم الإنتاجي الكبري ونتيجة العوائق
الإدارية والفنية امل�صطنعة.
وك��ان��ت وزارة ال�صناعة ق��د �إحتفلت
بـ»اليوم الوطني لل�صناعة اللبنانية»
يف مبنى معهد البحوث ال�صناعية يف
جممع اجلامعة اللبنانية يف احلدث
ّ
برعاية رئي�س جمل�س الوزراء متام �سالم
ممث ًال بوزير ال�صناعة ح�سني احلاج
ح�سن.
بداية ،عر�ض فيلم وثائقي عن «لبنان
املنتج» تناول �أهمية ال�صناعة اللبنانية
ودوره��ا يف تكبري الإقت�صاد وت�أمني
فر�ص العمل .ثم ق ّ��دم رئي�س م�صلحة
املعلومات ال�صناعية يف وزارة ال�صناعة
ربيع ب��دران عر�ض ًا عن الإح�صاءات
وامل����ؤ��ش�رات الإق��ت�����ص��ادي��ة اخلا�صة
بالقطاع ال�صناعي خالل الفرتة املمتدة
14

من العام � 2012إىل العام .2014
بعد ذلك ،عر�ض املهند�س يف م�صلحة
الرتاخي�ص يف وزارة ال�صناعة �رشبل
تظهر
�سلوم للخريطة ال�صناعية التي ّ
«م�سح ًا ل��واق��ع امل��ن��اط��ق ال�صناعية
احلايل» ومدى تقاطعها �أو تطابقها مع
انت�شار امل�صانع� ،إ�ضافة �إىل مناطق
تركزها.
ّ

ّ
الفرن

ثم كانت كلمة ملدير عام معهد البحوث
الفرن �أكد فيها
ال�صناعية الدكتور ب�سام
ّ
� ّأن معهد البحوث ال�صناعية يجهد من
�أج��ل تركيز قاعدة حا�ضنة للأعمال،
وت�أمني بيئة م�ؤاتية لال�ستثمار عرب
م�ساعدة ال�صناعيني ورج��ال الأعمال
فر�ص ا�ستثمار واعدة ،وزيادة
يف �إيجاد َ
والتح�صن بقدرة تناف�سية
الإنتاجية
ّ
ت� ّؤم ُن القيمة امل�ضافة املن�شودة.

غزيري

امل�صانع ،وتطوير املناطق ال�صناعية،
وتفعيل التعليم املهني.

ب�����دوره ،ل��ف��ت رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
م���ؤ���س�����س��ة امل��ق��اي��ي�����س وامل��وا���ص��ف��ات
حبيب غزيري �إىل التعاون امل�ستمر
بني م�ؤ�س�سة املقايي�س واملوا�صفات
اللبنانية وجمعية ال�صناعيني من خالل
الفعالة يف و�ضع املوا�صفات
امل�شاركة ّ
اللبنانية والدولية و�إعدادها ،ومن خالل
���ش��ارة املطابقة لعدد م��ن املنتجات
للموا�صفات اللبنانية».

الجم ّيل

من جهته� ،أكد رئي�س جمعية ال�صناعيني
اجلميل � ّأن «القطاع ال�صناعي
ف��ادي
ّ
�أثبت قدرات عالية ومناعة قوية ،على
الرغم من كل الظروف ال�صعبة ،كما
�ش ّكل بجدارة رافعة للقطاعات الأخرى.
وعلى الرغم من انخفا�ض �صادراتنا
عامي  2013و 2014بن�سبة 6,9
بني َ
� ،%أي نحو  200مليون دوالر ،وهذا
لي�س بقليل � ،اّإل � ّأن غالبية االنخفا�ض
جاءت نتيجة ما خ�رسناه من �صادراتنا
حتمل
�إىل �سوريا» .ودع��ا الدولة �إىل ّ
م�س�ؤولياتها جلهة معاجلة الأك�لاف

باسيني

الجميل متحدثًا

نتكبدها م��ا ي�سمح
الإ�ضافية التي
ّ
بزيادة �صادراتنا.
و�أك��د � ّأن جمعية ال�صناعيني �ستعمل
على زي���ادة ال��ت��ع��اون وال��ت��ف��اع��ل مع
وزارة ال�صناعة على تنفيذ الأولويات،
ومنها :معاجلة الإ���س��ت�يراد الإغ��راق��ي
والأكالف الإ�ضافية املتعلقة بالت�صدير
والطاقة ،وكذلك توفري التمويل الالزم
لل�صادرات ،توفري التمويل للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة� ،إقرار قانون دمج
15

ب��دوره ،دعا مم ّثل منظمة الأمم املتحدة
«التحول
للتنمية ال�صناعية (يونيدو) �إىل
ّ
الهيكلي ب��اجت��اه اقت�صاد ق��ائ��م على
ال�صناعة وذل��ك ع�بر �إ��ش�راك الأط���راف
امل��ع��ن��ي��ة لتفعيل ه���ذه ال���ر�ؤي���ة ب���دءاً
باحلكومة ،وم�ؤ�س�سات القطاعني اخلا�ص
وال��ع��ام ،ال�رشكاء ال��دول��ي�ين ،الأو���س��اط
الأك��ادمي��ي��ة واملجتمع امل���دين» .و� ّأك��د
«ا�ستعداد اليونيدو لدعم الوزارة وال�رشكاء
الآخرين يف هذا امل�سعى احلا�سم».

جدعون

وعر�ض املدير العام ل��وزارة ال�صناعة
داين جدعون الر�ؤية التكاملية للقطاع
ال�صناعي (لبنان ال�صناعة ،)2025
�إنطالق ًا من امل�سارات الأ�سا�سية التي
تراها وزارة ال�صناعة منا�سبة لتنمية
القطاع ال�صناعي اللبناين وتطويره
وزي���ادة م�ساهمته يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة.
العدد � 148آب 2015
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إطالق «عبيدي» بحضور متذوقي النبيذ في لبنان

حفل Chateau St Thomas
من أجل الحفاظ على عنب لبنان األصلي

�أطلق «� ،»Chateau St Thomasإنتاجه
اجلديد «عبيدي» ،Obeidy St Thomas
يف حفل دعا �إليه يف مقره ح�رضه عدد
من رجال و�سيدات الأعمال والإعالم
ومتذوقي النبيذ يف لبنان.
« »Obeidy St Thomasنبيذ �أبي�ض من
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العنب اللبناين الأ�صلي .ولهذا العنب
وموطنه لبنان حكاية ع�شق طويلة
وم�ستمرة ،ومنه �صنع اللبنانيون
«الع َرق» .وها هم
م�رشوبهم الوطني َ
اليوم ينطلقون به �إىل مواقع غري
م�سبوقة يف النبيذ الأبي�ض املنع�ش،
16

«ال�سل�س» واللذيذ.
� ّأكد « »Chateau St Thomasمنذ
�سنوات ح�ضوره بني النبيذ العاملي
ب�أنواعه املختلفة ونوعياته املميزة.
وانطلق �أخرياً بالنبيذ الأبي�ض اجلديد
للمحافظة على �شتلة الكرمة اللبنانية

العريقة التي �أثبتت فحو�صات
خمتربات �أوروبا �أنها غري موجودة
وبينت
يف �أي مكان �آخر يف العاملّ ،
خ�صائ�صها اجلينية (� )DNAأنها
فريدة وخا�صة بلبنان.
عمل �إبن هذه امل�ؤ�س�سة ،جو �أ�سعد
�سعيد توما ،مع جمعية Wine

 Mosaicيف فرن�سا التي تدعو �إىل
احلفاظ على العنب املحلي يف البلدان
املنتجة للنبيذ وتعزيزه .وبعد �سنتني
تو�صل
املركز والد�ؤوب،
من العمل
ّ
ّ
توما �إىل �إنتاج نوعية نبيذ �أبي�ض
جديد والإعالن ب�صدق وفخر �أنها
مئة باملئة من العنب اللبناين الأ�صلي
17

والأ�صيل.
هكذا �أعاد «� »Chateau St Thomasإىل
الكرامني اللبنانيني �شغفهم وثقتهم
ّ
ب�شتلة العنب العبيدي بهدف احلفاظ
على هوية العنب اللبناين ونبيذه
الفاخر ،كما وي�سعى �أن ت�صبح كلمة
«عبيدي» مرادفة لكلمة نبيذ لبنان.
العدد � 148آب 2015
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حفل توزيع جوائز مسابقة ستارباك

الحاج حسن

نظم
للتغليف م�سابقة

LibanPack

فادي الجميل

املركز اللبناين

Lebanon Student

 StarPack 2015لل�سنة ال�ساد�سة على
التوايل ،بدعم من جمعية ال�صناعيني
اللبنانيني ،واليونيدو  UNIDOمنظمة
الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية .وقد
ا�شرتك يف م�سابقة �ستارباك هذه ال�سنة
 200طالب ًا من اجلامعات الرائدة يف
لبنان.
وجرى حفل توزيع اجلوائز على الطالب
الفائزين يف ق�رصالأوني�سكو ،برعاية
وح�ضور معايل وزير ال�صناعة الدكتور
ح�سني احلاج ح�سن .ح�رض احلفل �أي�ض ًا
عدد كبري من ال�شخ�صيات و�أع�ضاء
ال�سلك بالإ�ضافة �إىل ر�ؤ�ساء الهيئات
الإقت�صادية وال�صناعيني وعدد كبريمن
الإعالميني وطالب اجلامعات.
و�ضمت امل�سابقة فئتني :فئة الت�صميم
املرئي للتغليف و فئة الت�صميم الهيكلي
للتغليف .كما ت�ضمنت امل�سابقة جائزة
قدمتها يونيباك «UNIPAK Creative
 »Design Awardو «.»SANITA Award

عطااهلل

وا�ستهل احلفل بكلمة ملديرة ليبان باك
ال�سيدة �سهى عطااهلل تطرقت فيها �إىل
الو�ضع الإقت�صادي يف لبنان والذي
�أثر على ال�صناعة اللبنانية و�أدى �إىل
�إغالق العديد من امل�صانع اللبنانية.
و�إذ ك�شفت عطااهلل «�أن ال�صناعة يف
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الطالب الفائزون

خطر ...و�أن الو�ضع املايل لليبان باك
يف خطر �أي�ضا»� ،أكدت �أهمية دور ليبان
باك كمركز يقدم اخلدمات لل�صناعيني
حول التغليف لزيادة القدرة التناف�سية
و�شددت على
للمنتجات ال�صناعية
ّ
«�أن التغليف هو قيمة م�ضافة ولي�س
عبئ ًا �إ�ضافي ًا وهو مبثابة ا�ستثمار يف
املنتجات .كما طالبت ال�سيدة �سهى وزير
ال�صناعة بدعم املركز ليكمل م�سريته يف
دعم ال�صناعة اللبنانية».

الجميل

من جهته ،اعترب رئي�س جمعية
ال�صناعيني اللبنانيني ورئي�س ليبان باك
فادي اجلميل �أن «ليبان باك فر�ض نف�سه
كمرجع متخ�ص�ص ،يف تطوير تقنية
التعليب والتغليف التي باتت حاجة
تت�صل بجودة املنتج واملوا�صفات
العاملية ك�رشط �أ�سا�سي ملنتج قادر
على املناف�سة يف الأ�سواق الداخلية
واخلارجية وبالتايل حتفيز الت�صدير،
وخا�صة �أن تطوير �صادرات ال�صناعة
اللبنانية هي املمر الإجباري لتطوير
18

الإقت�صاد ولتحقيق الإزدهار».
ور�أى «�أن التعليب والتغليف مل تعد عملية
هام�شية كما يعتقد البع�ض ،بل رمبا كان
هذا الإعتقاد حتى الآن �سبب ًا يف �ضعف
الكثري من القدرات التناف�سية للعديد من
ال�سلع واملنتجات يف الدول التي تخلفت
يف هذا املجال ،من هنا نرى �رضورة
االهتمام مبفهوم التعبئة والتغليف
احلديث ،والعمل على تطوير هذا اجلانب
كمكون
الذي يدخل يف جميع ال�صناعات
ّ
�أ�سا�سي من ال�سلع واملنتجات،وعامل
�أ�سا�سي يف ت�سويقها ورواجها ،الأمر
الذي يعطي ال�صادرات قيمة تناف�سية
�إ�ضافية يف �أ�سواق �أ�صبحت تنظر �إىل هذه
ال�صناعة كجزء �أ�سا�سي من ال�سلعة �أينما
كانت ويف �أي مكان من العامل».

الحاج حسن

من جهته� ،أكد وزير ال�صناعة الدكتور
ح�سني احلاج ح�سن «�أهمية املواهب
ال�شابة يف اجلامعات اللبنانية و مدى
ت�أثريها على ال�صناعة اللبنانية .كما
تطرق �إىل الو�ضع ال�صعب الذي يعاين
منه البلد و�إىل الأزمة املالية التي مير
بها ليبان باك و�أبدى التزامه بتقدمي
الدعم �إىل املركز لكي يكمل م�سريته
ور�سالته يف خدمة ال�صناعة».
و�شدد على �أهمية التغليف يف زيادة
ّ
القدرة التناف�سية للمنتجات وعلى �أهميته
بالن�سبة �إىل احلفاظ على �سالمة الغذاء.

ن�شاطات �صناعية

«فونيكس إنيرجي» تط ُلق
«باقة منتجات الطاقة المستدامة»
يف �إطار م�شاركتها
ال�سنوية يف معر�ض
ّ
«ليبانون �إنريجي» 2015
ؤولية
وتعزي ًزا منها للم�س� ّ
البيئية وا�ستدامة ثروة
ّ
الطبيعية ،دعت
لبنان
ّ
�رشكة فونيك�س �إنريجي
من جمموعة �إندفكو
ال�صناعي �إىل
للإمناء
ّ
ٍ
لقاء يف مركز «بيال» يف
بريوت للإحتفال ب�إطالق
ٍ
باقة من املنتجات
اخلا�صة بالطاقة
واحللول
ّ
امل�ستدامة.
ر�سمي
ح�شد
احلفل
ح�رض
ٌ
ّ
وفاعليات
رفيع امل�ستوى
ّ
بارزة من خمتلف
ال�صناعية
القطاعات
ّ
والتجارية
ة
إقت�صادي
وال
ّ
ّ
واملدنية .و�شارك فيه
ّ
العام
واملدير
افرام»،
«نعمة
إندفكو،
ك ٌّل من رئي�س جمموعة �
ّ
ل�رشكة فونيك�س �إنريجي ،ربيع الأ�سطا ،بالإ�ضافة �إىل ٍ
عدد من
وموظفيها.
م�س�ؤويل ال�رشكة
ّ

عملية متطورة

بيئية
هذا وكان الهدف ال
أ�سا�سي من اللقاء �إطالق مبادرة ّ
ّ
NAFTTEE
ا�سم
م�سجلة حتت
رائدة
متقدمة
ة
وطني
(تركيبة
ّ
ّ
ّ
لتحويل النفايات �إىل كهرباء �صديقة للبيئة) من �أجل طرحها
كحل ملعاجلة النفايات وحتويلها �إىل فر�صة لإنتاج الكهرباء
ٍّ
عملية
عن
عبارة
املبادرة
للبيئة.
�صديقة
وبطريقة
ا
المركزي
ًّ
ّ
متطورة تعمل على حتويل النفايات �إىل حبيبات قادرة على
ّ
أي�ضا با�سرتداد ما تب ّقى
طاقة
إنتاج
�
كهربائية .ومع �سماحها � ً
ّ
من الرماد وحتويلها يف مواد البناء .
متنوعة يف جمال �إنتاج
عر�ض مل�شاريع
كذلك ،تخ ّلل اللقاء
ٌ
ّ
ال�شم�سية ،مت ّثل �أحدها ،وهو
ألواح
ل
ا
من
ة
الكهربائي
الطاقة
ّ
ّ
ين لنظام
ال ّأول من نوعه يف لبنان ،باعتماد �سوبرماركت لبنا ّ
توليد كهرباء على الطاقة
ال�شم�سية بقدرة  300كيلواطّ � .أما
ّ
ي�ضم نظام توليد للطاقة يعمل
�سكني
الثاين فهو م�رشوع
ّ
ّ
ب�شكل م�ستق ّل وتبلغ قدرته  37كيلواط.
اخل�شبية ال�صديقة
مت ا�ستعرا�ض م�شاريع لبناء املنازل
كما ّ
ّ
للبيئة واملو ّفرة للطاقة� ،شملت  Plateau de Bakichوم�رشوع
تعرفهم �إىل م�شاريع ومنتجات الطاقة
�أحالم .ف�ض ً
ال عن ّ
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افرام متحدثًا خالل اللقاء

بقية
ال�شم�سية واملنازل
اخل�شبية ،جال احلا�رضون على ّ
ّ
ّ
املنتجات امل�ساهمة يف �إجناح الباقة امل�ستدامة ،ونذكر منها
على �سبيل املثال ال احل�رص� ،شوديري الوقود ال�صلب (Biomass
املتجددة
 )Boilerالذي يعمل من خالل حرق موارد الطاقة
ّ
ال�شم�سي . Solior
و�سخان املياه
والطبيعية ،كجفت الزيتونّ ،
ّ
ّ

دروع تقديرية

وحر�صا منها على ت�شجيع امل� ّؤ�س�سات والأفراد على اعتماد
ً
املتجددة ،عمدت �إدارة ال�رشكة على تقدمي
و�سائل الطاقة
ّ
تقديرية للجهات التي �شاركتها اهتمامها بالبيئة
دروع
ّ
البيئية
امل�شاريع
تنفيذ
أوكلتها
�
ف
الة،
الفع
بحلولها
ووثقت
ّ
ّ
املندرجة يف الباقة امل�ستدامة .ومن بني هذه الأ�سماء،
�سكني) ،الأ�ستاذان نعمان
الأ�ستاذ روبري ع�سيلي (عن م�رشوع
ّ
وو�سامر الها�شم� ،صاحبا �سوبرماركت الها�شم ،الأ�ستاذ غاري
ال�سيدة مرياي قراب
�شكرجيان (عن (ّ ، Plateau de Bakich
ال�سكني ،والأ�ستاذ بيار اخلوري،
�أبي ن�رص عن م�رشوع �أحالم
ّ
الوطني حلفظ الطاقة.
العام للمركز
املدير
ّ
ّ
التقنية �أطلقتها فونيك�س
وطنية رائدة وعالية
هي مبادر ٌة
ّ
ّ
�سعي منها لو�ضع
يف
التجاري
املعر�ض
خالل
�إنريجي من
ٍ
ّ
لبنان يف �صدارة دول املنطقة على �صعيد تبني وتطبيق
احللول امل�ستدامة يف �أكرث من جمال ومعاجلة جمموعة من
البيئي.
آليات احليوية وامل�ؤثرة يف امل�ستقبل
ال ّ
ّ
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م�صنوعات حيدر اللبنانية للمفرو�شات  -كالريي حيدر

Haidar Lebanese Manufacturing for Furniture - Gallery Haidar

لبنان ال�شمايل  -طرابل�س � -شارع بور �سعيد  -بناية ال�شركة
هاتف961 3 228464 - 6 613079 :
فاك�س� 961 6 614189 :ص.ب 2537 :طرابل�س
Website: ahmadhaydar.8m.com
www.gallery-haydar.com

ن�شاطات �صناعية
دورة حول مهارات الخياطة في «نيو كانون تكستيل» و«كمفورت تاكس»

مجاعص :خطوة أولى نحو إيجاد فرص عمل

السيد جورج مجاعص ومدير عام وزارة الصناعة السيد داني جدعون

مجاعص يشرف على الدورة التدريبية

المشاركون في الدورة

�أقيمت يف �إطار «م�رشوع دعم املجتمعات
املحلية يف لبنان املت�أثرة من تدفق
الالجئني ال�سوريني» ،دورة حول مهارات
اخلياطة واحلبكة ،يف معمل للن�سيج يف
البقاع ،بالتعاون مع املفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني ،جمعية �إنقاذ الطفل،
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واملجموعة ،باال�شرتاك مع �رشكة نيو
كانون تك�ستيل املمثلة مبديرها ال�سيدة
�ساندرا القا�صوف جماع�ص ،وم�ؤ�س�سة
كمفورت تاك�س واملمثلة مبديرها العام
الأ�ستاذ جورج جماع�ص.
وجاء اختيار الهيئات الراعية ل�رشكة
22

نيوكانون تك�ستيل وم�ؤ�س�سة كمفورت
تاك�س للإ�رشاف على الدورة نظراً
لنجاحهما يف �صناعة البيا�ضات
املنزلية ،والالجنري واملطرزات و�أجهزة
العرائ�س� ،إذ تت�صدران ال�رشكات العاملة
يف القطاع لناحية جودة الإنتاج و�إتقان
العمل.
وجرى اختتام الدورة بح�ضور مدير عام
وزارة ال�صناعة اللبنانية الأ�ستاذ داين
جدعون واملهند�س بيار عمران ،وممثل
اليونيدو ( )unidoعن منظمة االُمم
املتحدة للتنمية ال�صناعية يف لبنان
كري�ستيانو با�سيني ،املن�سقة ال�سيدة
ندى بركات �ضو ،املمثلني عن ال�سفارة
اليابانية يف لبنان ال�سيد ما�سامي �أي�شي
وال�سيدة ميدوري بردا وال�سيدة ربى جمرب،
واملمثلني عن املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني ال�سيدة كارال خمايل وال�سيدة
دانيا قطان.
وجرى ت�سليم املتدربني الذين تخرجوا
من الدورة �شهادات ،وهن وفاء ح�سن،
جنيبة �رسور ،عليا ال�سيد ،رغدة حبيب،
وفاء بدر ،حما�سن جمال الدين ،الي�س
حبتوت وغريهم من املتدربني .وتوجه
املتدربون بال�شكر للهيئات الراعية
ول�رشكة نيو كانون تك�ستيل وم�ؤ�س�سة
كمفورت تاك�س كونهما �ساهمتا يف خلق
فر�ص عمل مهنية �أمامهم.

مجاعص في تصريح لقناة LBC

مجاعص

و�أ�شار مدير م�ؤ�س�سة كومفورت تاك�س
ال�سيد جورج جماع�ص يف حديث مع
«ال�صناعة والإقت�صاد» �إىل �أن «دور
امل�ؤ�س�سة مت ّثل يف تدريب امل�شاركني يف
الدورة على ماكينات احلبكة والدرزة� ،إذ
�إن «احلبكة والدرزة» هما عمدة معامل
اخلياطة ومعرفتها متكن املتدربني من
�إتقان م�سائل �أخرى يف عامل اخلياطة
ب�رسعة كبرية».
وك�شف �أن الهدف الأ�سا�سي من الدورة
كان تدريب الالجئات ال�سوريات و�سيدات
ليتمكن من
لبنانيات على اخلياطة
نّ
�إيجاد فر�ص عمل جديدة .و�أعلن �أن
«كمفورت تاك�س قدمت فر�ص عمل لق�سم
من املتدربات يف م�صنعها».
واعترب �أن «الدورة كانت مهمة جداً� ،إذ
�أ�صبح ب�إمكان املتدربني العمل يف �أي
م�صنع للخياطة» .ودعا جماع�ص «�إىل
تكثيف �إقامة هذه الدورات� ،إذ من �ش�أنها
امل�ساهمة يف حل مع�ضلة البطالة التي
ي�شهدها لبنان» .ور�أى �أن «من �ش�أن
هذه الدورة �أن ت�شكل خطوة يف �إيجاد
يد عاملة لقطاع اخلياطة الذي يعي�ش
معاناة �شديدة وي�ضطر للإقفال ب�سبب
النق�ص يف اليد العاملة».
وحث جماع�ص «ال�شباب اللبناين على
التوجه نحو العمل يف قطاع اخلياطة
نظراً حلاجة ال�سوق اللبنانية الكبرية
�إىل هذا النوع من العمل� ،إ�ضافة �إىل
النجاحات التي يحققها القطاع والتي
حملت �إ�سم لبنان �إىل �أكرث مدن العامل
�شهرة من خالل م�صمميه الذين �أبدعوا
يف ت�صميم الأزياء الراقية ،وباتت كبار
�سيدات املجتمع العاملي وجنماته

أيشي ،باسيني ،جدعون ومجاعص

إحدى المتدربات تتسلم شهادة تخرجها من الدورة

ال�شهريات يتناف�سن على ارتداء الأزياء
التي ي�صممونها».
وا�ستغرب جماع�ص «�إبتعاد ال�شباب
اللبناين عن العمل يف القطاع ،واعتباره
حكراً على ال�سيدات» .وقال« :اليوم يتميز
قطاع اخلياطة مبعدات حديثة جداً وتطور
كبري ويعد من ال�صناعات اخلفيفة التي
ال حتتاج لطاقة كبرية� ،إال �أن الأفكار
التقليدية ت�سيطر على املجتمع وحتد من
توجه اليد العامله وحتى امل�ستثمرين
نحوه».
وقال�« :أ�ضافت اخلياطة �إىل م�آثر االبتكار
والإبداع اللبناين م�أثرة جديدة تتجلى يف
ميداين �صناعة الألب�سة اجلاهزة الفاخرة
وت�صميم الأزياء الراقية .ف�إ�ضافة �إىل ما
23

حتققه �صناعة الألب�سة اجلاهزة يف لبنان
من انت�شار يف الأ�سواق اخلارجية وال
�سيما الأ�سواق العربية ،ملعت نخبة من
م�صممي الأزياء اللبنانيني الذين غزوا
�ساحات املو�ضة العاملية ،وناف�سوا كبار
امل�صممني العامليني يف عقر دارهم».
ورد جماع�ص ما يحققه لبنان اليوم من
ّ
جناح يف عامل الأزياء لإ�ستمرار �إرث قدمي،
فعلى مر الأزمنة قدم اللبنانيون ل�شعوب
العامل �أجمل و�أبهى ما �صنعته �أيديهم
وابدعته خميلتهم ،ومع انفتاح الدول
على بع�ضها البع�ض انفتح اللبنانيون
متيزهم ،وخا�ضوا
�أكرث و�أكرث و�أبرزوا ّ
مناف�سات كثرية يف �أ�سواق عاملية ت�ألقوا
خاللها ورفعوا �إ�سم لبنان عالي ًا.
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ن�شاطات �صناعية

الحاج حسن يرعى افتتاح «وفاء بايكري»
شعالن :األيزو قريب ًا

الحاج حسن ومحمد شعالن يقصان شريط اإلفتتاح

رعى وزير ال�صناعة ح�سني احلاج
ح�سن افتتاح �أفران «الوفاء بايكري»
يف ال�شياح ،بح�ضور عدد كبري من
ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء البلديات وفاعليات
املنطقة .وت�أتي هذه اخلطوة يف
�إطار خطة تو�سعية تطلقها �أفران
الوفاء بهدف تلبية حاجات زبائنها
عرب تقدمي �أ�صناف متنوعة عالية
اجلودة من خبز عربي� ،شوكوال ،كايك
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مصافحة بين الحاج حسن ومدير وفاء بايكري محمد شعالن

وحلويات عربية.
و�أكد مدير وفاء بايكري حممد
�شعالن يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �أن «افتتاح وفاء بايكري
ي�أتي ا�ستكما ًال مل�سرية جتاوز عمرها
الثالثني عام ًا يف �صناعة اخلبز
واحللويات� ،إذ ي�ستثمر القيمون على
«وفاء بايكري» خربتهم ومعرفتهم
العميقة حليثيات ال�سوق ومتطلبات
24

الزبائن يف تقدمي الأف�ضل.
و�أ�شار �إىل �أن «وفاء بايكري تطمح
للو�صول �إىل مراحل متقدمة من
اجلودة والنوعية ،ف�إ�ضافة �إىل
متا�شي �أفران وفاء بايكري مع �أحدث
الأفران اللبنانية والعاملية ،نعمل
على ا�ستقدام كادر ب�رشي متخ�ص�ص
ومتمر�س يف االق�سام كافة� ،إذ يتم
ّ
التعاون حالي ًا مع �شيف للكايك،

حيدر شعالن ،الحاج حسن ،أحمد الموسوي وفارس سعد

الحاج حسن يتوسط عائلة شعالن

الحج حسن يتفقد الوفاء بايكري برفقة شفيق ومحمد شعالن ويبدو ممثل رئيس بلدية حارة حريك علي حركة

 ..ويطلع على اإلنتاج

و�شيف لل�شوكوال ،واخت�صا�صيني
يف �صناعة احللويات من �أجل تقدمي
�أ�شهى الأ�صناف مبعايري جودة
و�سالمة عالية جداً».

التمسك بالجودة

و�شدد �شعالن على �أن «وفاء بايكري
ّ
وبهدف تكري�س االطمئنان يف ال�سوق
وثقة الزبائن تعمل على �إجناز عدد من

اخلطوات حتت �إ�رشاف �رشكة «بويكر»
 Boeckerلنيل �شهادة الأيزو قريب ًا».
وقال« :حافظنا طيلة �سنوات على
اجلودة ،فباعتقادنا �إن التم�سك
باجلودة هو ال�ضمانة الوحيدة لبقاء
�أي �صناعي يف الأ�سواق وال�صمود
يف وجه �أي م�ضاربة ،فقلة قليلة من
امل�ستهلكني يلج�أون �إىل الأرخ�ص
يف �رشاء اخلبز ولكن ال�رشيحة الأكرب
25

تعمل وفاء بايكري
على استقطاب الزبائن
عبر سياسات تسويقية،
عمادها خبرة  30عام ًا
تجعلها خبيرة في إرضاء
الزبائن
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الحاج حسن يتوسط حيدر ومحمد شعالن

تبحث عن اجلودة العالية يف غذائها.

انتاج من ّوع

واعلن �شعالن ان «الوفاء بايكري تقدم
مروحة وا�سعة من انتاج اخلبز والكعك
لزبائنها لتلبي اذواقهم مهما تنوعت
واختلفت ،اذ تقدم الكعك على اختالف
انواعه من الكعك االك�سرتا ،كعك
القر�شلي ،كعك اجلبنة ،كعك الزعرت،
كعك ال�شوكوال ،والكعكة احللوة  ...كما
تقدم اكرث من � 15صنف من اخلبز
الإفرجني».
و�رشح ان «الوفاء بايكري تقدم
ا�صناف فاخرة من البتيفور واحللويات
العربية كالبقالوة واملعمول باللوز
والف�ستق» .ولفت اىل انها «تعمل على
ا�سترياد ال�شوكوال البلجيكي ك�ألواح
وتعيد �صبه ،كما تقدم لزبائنها
البوظة االيطالية ال�شهية».

سياسات تسويقية

وك�شف �شعالن �أن «وفاء بايكري تعمل
على ا�ستقطاب الزبائن عرب �سيا�سات
ت�سويقية ،عمادها خربة  30عام ًا
جتعلها خبرية يف �إر�ضاء الزبائن،
�إذ و�ضعت خطة �إنتاجية �ستقدم
عربها مروحة وا�سعة من الأ�صناف
تلبي حاجات الزبائن مهما اختلفت
وتنوعت».
ّ
واعلن انه «يجري العمل حالي ًا على
اعداد درا�سة �سوقية لو�ضع خطة
للتوا�صل مع الفنادق واملطاعم
واملحال املخت�صة لإعداد طلبيات
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الحاج يد ّون كلمته في كتاب وفاء بايكري التذكاري

تطمح وفاء بايكري للوصول
إلى مراحل متقدمة من
الجودة والنوعية ،فإضافة
إلى تماشي أفران وفاء
بايكري مع أحدث األفران
اللبنانية والعالمية ،تعمل
على استقدام كادر بشري
متخصص ومتمرّس في
االقسام كافة
خا�صة باملنا�سبات من حفالت
اعياد امليالد والأفراح وغريها .و�شدد
على ان «هدف الوفاء بايكري هو
التو�سع مناطقي ًا وا�ستهداف �رشائح
امل�ستهلكني كافة».
و�شدد على «�أن راحة امل�ستهلك ت�شغل
ّ
حيزاً كبرياً يف �سيا�سة وفاء بايكري،
ولهذا عمدت �إىل تخ�صي�ص رقعة يف
�صالتها لبيع الألبان والأجبان التي
يطلبها امل�ستهلك مع اخلبز املوجود
ب�أنواع متعددة.
وك�شف ان «وفاء بايكري اطلقت
خدمة التو�صيل ،مقدمة الئحة طعام
وا�سعة ت�شمل املعجنات وال�سندوي�شات
والبيتزا على انواعها ،و�ستعتمد على
فريق عمل لتلبي طلبات الزبائن
ب�رسعة قيا�سية».
كما عمدت اىل افتتاح �صالتني �ستكونان
مبثابة مقهى ي�ؤمن الراحة لزبائننا،
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ويقدم لهم م�رشوبات وم�أكوالت خمتلفة.

مضاربات شرسة

ومل ي�ستبعد �شعالن �أن تواجه انطالقة
«وفاء بايكري» حتديات وال �سيما
يف ظل امل�ضاربات ال�رش�سة املنت�رشة
يف ال�سوق ،حيث يعمد البع�ض �إىل
تخفي�ض الأ�سعار ب�شكل كبري .وقال:
«يف ال�صناعات الغذائية ب�شكل عام
و�صناعة اخلبز واحللويات ب�شكل
خا�ص ،البقاء يف ال�سوق لي�س للأدنى
�سعراً �إمنا للجودة العالية .فامل�ستهلك
يالحظ الفرق بني ال�سلع املنتجة
ب�رسعة قيا�سية ،و�إن �شكل ال�سعر
ال مغري ًا له يف بداية
املنخف�ض عام ً
الأمر� ،إال �أن تدين اجلودة �سيجعله
يتحول عن ا�ستهالك ذاك املنتج .وهذا
ّ
ما ندركه جيداً يف وفاء بايكري ،لذلك
ت�شكل اجلودة العالية خط ًا �أحمر ال
يجوز امل�س به مهما كانت الظروف،
ونحن ملت�أكدون �أن هذا هو ال�سبيل
الذي �سيحجز لـ«الوفاء بايكري» مكان ًا
متقدم ًا بني ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
العاملة يف القطاع».
ويف رد على �س�ؤال حول افتتاح
الوفاء بايكري يف اال�ضطرابات
الأمنية والرتاجع الإقت�صادي ،قال
�شعالن« :عدم ا�ستقرار الو�ضع الأمني
وكل الظروف املحيطة مل تثنينا عن
التو�سع ،ف�إمياننا ب�صناعتنا وبلدنا
كبري .التفا�ؤل كان و�سيبقى رفيقنا
الدائم يف عملنا والدافع الأ�سا�سي لنا
للتقدم والتطور».

ن�شاطات �صناعية

الجيل الجديد من مجموعات توليد F.G.Wilson
�أزاحت �رشكة �أحمد رجب اجلبيلي و�رشكاه
ال�ستار عن اجليل اجلديد من جمموعات
توليد  F.G.Wilsonخالل ندوة حلول الطاقة
التي عقدتها يف فندق الالنك�سرت بالزا.
حيث ا�ست�ضافت ممثلني عن �رشكة
 F.G.Wilsonو Perkinsوقدموا �آخر
التطورات التكنولوجية ملولداتها وجدارتها
وفعاليتها من ناحية لوحات التحكم
الذاتية ،التربيد عن بعد ،ا�سرتداد احلرارة،
كتم ال�صوت ،والتوتر العايل.
كما �أعلنت �رشكة �أحمد رجب اجلبيلي
و�رشكاه عن افتتاح فرع جديد لها يف
الب�رصة -العراق.

احمد رجب الجبيلي وشركاه

يذكر �أن �رشكة «احمد رجب اجلبيلي
و�رشكاه» تتمتع بتاريخ طويل من
النجاحات يف لبنان وال�رشق الأو�سط ،فبعد
� 10سنوات من انطالق عملها يف �صناعة
وجتميع املولدات ،ويف عام � 1989أ�صبحت
ال�رشكة وكيلة ل�رشكة ، FG WILSON
ال�رشكة الربيطانية الرائدة يف جمال توليد
الطاقة.
و�ساهم ت�ألق «�أحمد رجب اجلبيلي و�رشكاه»
يف انفتاحها على الأ�سواق اخلارجية،
حيث عمدت يف عام � 1998إىل تو�سيع
�أعمالها و�إ�شاء م�صنع يف نيجرييا .كما
انفتحت ال�رشكة على عدد كبري من الأ�سواق
اخلارجية يف �سوريا ،الأردن ،الكويت ،قطر،
الإمارات ،ال�سودان� ،أفغان�ستان� ،أنغوال،
ليبرييا ،و�سرياليون.
وخطت ال�رشكة عدة خطوات �إيجابية
�ساهمت يف تكري�س معايري جودة �إنتاجها �إذ
طبقت برنامج �إدارة اجلودة ال�شاملة TQM
واعتمدت خطط عمل معينة للمحافظة على
معايري جودة منتجاتها وخدماتها على حد
�سواء .ويف الإطار نف�سه ،نالت �رشكة �أحمد
رجب اجلبيلي و�رشكاه �شهادة الـiso 9001
ما رفع من قدراتها التناف�سية وجعلها
حمط ثقة كبرية بني ال�رشكات العاملة يف
قطاع �صناعة املولدات وجتميعها ،وال
ي�شكل ح�صولها منذ �أكرث من عقد ون�صف
على جائزة �أوروبا الدولية للجودة �إال دلي ًال
وا�ضح ًا على م�صداقيتها وجناحها.
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جانب من الحفل

مدير عام شركة أحمد الجبيلي وشركاه نادر الجبيلي وكمال رهونجي

ممثال شركة FG WILSON
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�إبتكارات اليا�س بدر
�صناعة الآالت املعدنية لع�صر املوا�سم الزراعية

منخل برغل

كركة عرق منزلية

مكنة عصر البندورة ،فصل العصير عن الشوائب

محماص بزورات

منخل كشك

منقل خاروف ستنلس ستيل

كركة عرق وسط

ماكينة زعتر وسماق

ماما مونة (عصر بندورة –
فليفلة – عنب – رمان – توت
شامي  .تقطيع البندورة –
فليفلة – تفاح – سفرجل .
طحن زعتر و سماق (تفصل
الشوائب عن البودرة والعصير)

قطاعة خضار

مطحنة كشك

عصارة فاكهة

مطحنة بهارات

كركة ماء زهر وماء ورد

مكبس باذنجان

نشافة كشك

البقاع  -قب الياس  -جانب الصليب األحمر  -هاتف961 71 976796 - 961 03 395193 :

ن�شاطات �صناعية

Elements Sun & Wind
تفوز بجائزة «مشروع الطاقة الشمسية لعام »2015
ملنا�سبة فوزها بجائزة «م�رشوع الطاقة
ال�شم�سية لعام � ،»2015أقامت �رشكة
 Elements Sun & Windحفل غذاء
برعاية وزير ال�صناعة الدكتور ح�سني
�شدد يف كلمة �ألقاها
احلاج ح�سن الذي ّ
على �أهمية االعتماد على الطاقة ال�شم�سية
التي ت�ساهم يف الو�صول �إىل �أحد الأهداف
الكربى يف الإقت�صاد الوطني وهو خف�ض
كلفة الإنتاج .و�أ�شار �إىل �أن االعتماد
على الطاقة ال�شم�سية يحد من انبعاثات
الغازات املنوعة الناجتة من توليد الطاقة
من امل�شتقات النفطية ،كما يحرك العمل
الإقت�صادي يف البحث العلمي.
واعترب �أن اجلائزة التي نالتها elements
 Sun and Windت�ضع لبنان يف م�صاف
الدول التي تعمل على دخول العامل
اجلديد يف فهم عالقة الإن�سان بالبيئة
والإقت�صاد.
و�أثنى احلاج ح�سن على امل�س�ؤولية
املجتمعية التي حتملها ال�رشكة جتاه
املجتمع اللبناين عرب احلفاظ على بيئته،
�شدد
داعي ًا �إىل تعميم هذا املفهوم .و�إذ ّ
على �أن احلكومة تويل اهمية خا�صة لدعم
القطاعات الإنتاجية ،كما لفت �إىل وجود
�صناعات يف لبنان ذات قيمة م�ضافة
وحتمل الكثري من الإبداع واملعرفة
واالبتكار ،وهي ال�صناعات التكنولوجية
اجلديدة .ور�أى �أن هذه ال�صناعات ال
حتمي نف�سها بنف�سها فح�سب� ،إمنا حتمي
لبنان �أي�ض ًا.

صدقة

وقال مدير عام �رشكة
 »and windجوزيف �صدقة يف كلمة
�ألقاها« :منذ �سنة �إفتتحنا و� ّإياكم � ّأول
و�أكرب م�رشوع نظام كهرو�ضوئي هجني
يف ال�رشق الأو�سط لدى معمل  A.P.Iيف
جنتمع بِكم من جديد
زوق م�صبح ،واليوم
ُ
ِ
�صح
إذا
�
تاج
ن
ال
ة
فرح
�شارك و� ّإياكم َ
ّ
ل َن َت َ
التعبري».
و�أ�ضاف« :نحن ن�ؤمن �أن ّنا على الطريق
عم َلنا ال
ال�صحيحة َنحو غ ٍد �أف�ضل �إذ � ّإن َ
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صدقة

حسين الحاج حسن

أبي رزق

أبوشديد

فارس سعد ،فادي عبود ،حسين الحاج حسن

ال�شم�سية
أنظمتنا
يقت�صرِ فقط على تطبيق � َ
ّ
الهند�سية
�إنمّ ا َت َخ َط ّينا حدود الر�سومات
ّ
ِ
وا ِ
ال�صاعد
الرقمية ل َنطال اجليل
�سابات
حل َ
ّ
ِ
اجلام َعات ،فريق َع َمل �رشكة �أملنت�س
يف
�صن �أند وند َع ِمل �أكرث من مرة على �إلقاء
ِ
جامعات لبنان،
ملحا�رضات يف � ّأهم
ا ُ
وللمنا�سبة �أ�شكر �أ�ساتذة اجلامعة اللبنانية
يف بريوت و اجلامعة اللبنانية مل�ساعدتنا
يف ن�رش التوعية وتبادل اخلربات مع
الطالب».
وختم قائ ًال« :جداول العمل تطول ..لأن
الدعم
ُحلمنا ال ير�سم له حدود َنطلب اليوم َ
مل�ست ِمر من وزارتي الزراعة و ال�صناعة
ا ُ
ملا هو �أف�ضل للبنان  .ن�شكر ح�ضوركم
الكرمي على �أمل �أن جنتمع قريبا و جمددا
ملنا�سبة جناح �آخر».
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ابو شديد

من جهته �رشح املدير التقني يف �رشكة
« »Elements sun and windاملهند�س
اليا�س �أبو �شديد املراحل التي مر بها
امل�رشوع .وك�شف �أن Elements sun and
 windخا�ضت مناف�سة قوية يف امل�سابقة
�أمام �رشكات فرن�سية و�إيطالية و�أوروبية
و�آ�سيوية وعربية تتمتع ب�إمكانيات
وخربات كبرية جداً ،لكنها فازت
باجلائزة لأنه يف لبنان هناك حاجة
دائم ًا للإبتكارات التي ت�صنع حلو ًال تالئم
حيثياته .ولفت �إىل �أن « �أهمية امل�رشوع
خ�ص�ص
تكمن يف �أنه ذو �أهمية كبرية لأنه ّ
للم�صنع م�رشوع طاقة �شم�سية يتالءم
مع كل املعطيات املوجودة من كمية
ا�ستهالك الطاقة �إىل طريقة ا�ستهالكها مع

الأخذ بعني االعتبار التغيري الذي �سيحدث
مع ا�ستهالك املعمل لهذه الطاقة».
واعترب �أن هذا امل�رشوع من املتوقع �أن
يكون باكورة م�شاريع عديدة قد تنفذها
ال�رشكة يف م�صانع ومدار�س وم�ست�شفيات
ومطاعم و�إدارات ر�سمية ،بحيث تقدم لكل
مكان م�رشوع ًا بنظام متخ�ص�ص له.

أبي رزق

من جهته ،ر�أى مدير العمليات يف م�صنع
 APIالأ�ستاذ مروان �أبي رزق �أن امل�رشوع
ذو �أهمية كبرية على ال�صعيد املايل،
التمويلي ،البيئي ،والإجتماعي .و�أو�ضح
�أن امل�رشوع خ ّف�ض تكلفة املازوت �إىل حد

جانب من الحضور ويبدو في الصورة غابي أبوشديد وأحمد الموسوي

وح�سن �إنتاجية املولدات يف امل�صنع
كبريّ ،
وخ ّف�ض تكاليف �صيانتها �إىل حد كبري،
كما �سمح للم�صنع بالإ�ستثمار يف نظام
�سينتج طاقة ملدة  20عام ًا  ،و�سيعمل على
مدار ال�سنة حتى يف �أيام العطلة والأعياد

حيث �سي�ضخ يف تلك الأيام طاقة نظيفة
و�شدد
على �شبكة م�ؤ�س�سة كهرباء لبنانّ .
على �أن من �ش�أن هذا امل�رشوع امل�ساهمة
يف دعم لبنان لاليفاء بالتزاماته ب�إنتاج
 % 12من الطاقة البديلة.

النقابة اللبنانية للدواجن تس ّلم حك ّيم كتاب َا تضمن مطالبها
اكت�سبت زيارة النقابة اللبنانية للدواجن اىل وزير الإقت�صاد
أهمية
�آالن حكيم ُبعداً و�أهمية خا�ص َتني �إذ � ّأن املزارعني �شعروا ب� ّ
توحيد جهودهم عن طريق �إنتخاب جمل�س جديد لنقابتهم كي
يتوىل املراجعة يف كافة ال�ش�ؤون املتع ّلقة بال�صناعة.
و�ضح
وادرجت النقابة يف كتاب �سلمته حلكيم املطالب التي ُت ِّ
امل�شاكل التي تعرت�ض �صناعة الدواجن يف لبنان .ووفق ًا
للكتاب ،اقرتح الكتاب �إ�صدار قرار مبنع بيع بي�ض املائدة ما
ملن ِتجة
مل ي ُكن خمتم ًا ب�إ�سم �صاحب املزرعة �أو �إ�سم ال�رشكة ا ُ
كما تتط ّلب ذلك عديد من الدول اذ �سي�ساهم هذا الإجراء يف
دمرة.
التخفيف من �أثار التهريب ا ُ
مل ّ
و�س ّلط الكتاب ال�ضوء على منع ال�سعودية �إ�سترياد بي�ض املائدة
�أو بي�ض التفريخ من لبنان منذ  ،1986ومنع الأردن ال�سماح
لبي�ض التفريخ اللبناين من دخول الأردن ،وجلوء الكويت
املربرة لعدم ال�سماح
والإمارات والعراق لو�ضع عراقيل غري
ّ
لبي�ض التفريخ بدخول بلدانها.
وك�شف الكتاب �أ ّنه وبالرغم من توقيع �إتفاقيات التبادل
احلر مع هذه الدول وبالرغم من �إتفاقية املنطقة
التجاري ّ
ت�رص هذه الدول على احل�صول على �إجازة
ة،
العربي
احلرة
ّ
ّ
ّ
الإ�سترياد وتفر�ض املنع من �إعطائها حني ت�شاء بينما يفتح
ملربمة.
لبنان �أبوابه ويحرتم الإتفاقيات ا ُ
م�ضاعفة الر�سوم اجلمركية
ودعا اىل م�ضاعفة الر�سوم اجلمركية على الفروج املج ّلد
ومقطعاته امل�ستوردة واملعمول بها حالي ًا مبا يف ذلك
احلد الأدنى للإ�ستيفاء اجلمركي ،ومبنع �إ�سترياد
م�ضاعفة ّ
الفروج املج ّلد من الدول العربية كونه ال يتم ّتع ب�صفة املن�ش�أ
العربي ،وبو�ضع حد للتهريب من �سوريا ،اذ �سي�شهد لبنان يف
هذه احلالة نه�ضة جديدة يف �إنتاج حلوم الدواجن مب�ضاعفته
يتم حتفيز الإ�ستثمار و�إيجاد
الإنتاج يف فرتة وجيزة وبذلك ّ
للبنانيني.
فر�ص عمل
ّ
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واذ ا�شار الكتاب اىل قدرة امل�صانع اللبنانية يف توفري
م�صنعات الدواجن كبرية وبكفاءة عالية� ،شدد على �رضورة
منع �إ�سترياد م�ص ّنعات حلوم الدواجن وغريها من الدول
العربية كونها ال ينطبق عليها املن�ش�أ العربي ،و�إعادة الر�سوم
مل�ستورد من دول �أخرى اىل  60%مع و�ضع
اجلمركية على ا ُ
حد �أدنى للإ�ستيفاء اجلمركي ال يقل عن  5,000لرية لبنانية
ّ
للكيلو الواحد.
ولفت الكتاب اىل ان حملة �سالمة الغذاء طالت قطاع حلوم
الدواجن ب�إعتماد وزارة ال�صحة على موا�صفة ليبنور للدجاج
تخطت
رقم  NL 195:2006التي جاءت ُمغا ًال بها لدرجة �أنها ّ
أوروبية .واذ ك�شف ان �أ�صحاب هذه
املوا�صفات الأمريكية وال
ّ
لكن هذا
املوا�صفة
بتعديل
ال�صناعة
ال�صناعة طالب وزارة
ّ
التعديل �أخذ وقت ًا طوي ًال� ،شدد على ان �أركان وزارة ال�صناعة
وم�س�ؤولو وزارة ال�صحة �إقتنعوا ب�رضورة تعديل املوا�صفة كي
تتوافق واملوا�صفة �أالمريكية والأوروبية.
واعترب ان « النقابة تقوم بجهد كبري يف تعديل املوا�صفة
املذكورة كي تكون �أكرث �إن�صاف ًا للمنتجني فيتفادوا بذلك
مالحقة وزارة ال�صحة �أو وزارة الإقت�صاد �أو غريهما” .وا�شار
اىل ان «النقابة ترى � ّأن قانون حماية امل�ستهلك ،وخا�ص ًة بعد
مل�ستثمرين على �إقامة امل�شاريع
ي�شجع ا ُ
تعديله الأخري ،ال ّ
تخوف ًا من غرامات كبرية و�سجن يطال رئي�س جمل�س
ّ
الغذائية ُّ
بد من الإ�سرت�شاد بالقوانني
ال
انه
أى
�
ور
ال�رشكات”.
�إدارة
ّ
أمريكية وحتى امل�رصية يف هذا ال�ش�أن وتعديل
أوروبية وال
ال
ّ
ّ
بناء عليه.
امل�ستهلك
حماية
قانون
ً
واعترب الكتاب � ّإن تب ّني حكيم ملطالب مزارعي الدواجن املم ّثلة
مبجل�س النقابة اللبنانية للدواجن �إمنا هي خطوة هامة ورائدة
يف دفع عجلة الإقت�صاد اللبناين اىل الأمام عن طريق حتفيز
القطاع اخلا�ص بالإنتاج وبتوظيف اللبنانيني بدل هجرتهم
وخدمة �إقت�صاد الدول التي يهاجرون للعمل فيها.
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آل اليمن والعالمية
مئة وثالثة وثالثون عام ًا م�ضت على ت�أ�سي�س اجلد الكبري
حممود ح�سن اليمن �أول م�صنع يف �صيدا واجلنوب ل�صناعة
احلالوة والطحينة وراحة احللقوم ،وبعد اربعة و�ستني عام ًا
�شهدت زحلة بهاء جمدها يف التقدم واالزدهار لهذا االنتاج
الفريد يومذاك حيث مل يكن بعد �أي انتاج مماثل كان له
متذوقوه وخابروه وعارفو قدره يف هذا امل�ضمار من الرتاث
الوطني الذي بات حمط انظار اجلميع من �صيداويني وزحليني
بل من البنانيني كافة ،كما بات حديث النا�س وا�ست�شاهدهم
بقول ال�شاعر.

اكلت حالوة و�رشبت ماء ك�أين ال �أكلت وال �رشبت
وكم كان �صادق�أ هذا ال�شاعر .حني تذوق طعم احلالوة وعرف
�رسعة ه�ضمها وح�سن مالها وفائدتها ال�صحية وقيمة غذائها
ووفرة فوائدها.
و�إذ كان ال�شاعر قد �أختار بحر الوافر فامنا للداللة على ما
يريد ق�صده من �إقبال ال�صغار والكبار على �إقتناء هذا ال�صنف
املميز يف منازلهم مما جعل ذلك مبعث �شهرة �أ�شتهرت بها
املائدة اللبنانية واملطبخ اللبناين على ال�سواء وجتاوزت هذا
احلد حتى بلغت عامليتها عن حق ،وم�صدر متعة ملن ي�ستهلك
هذا ال�صنف املتفرد �صنع ًا ومذاق ًا.
طوبى ل�صيدا عرو�س البحر ،ولزحلة عرو�س ال�شعر ،واخلمر
واجلمال واحلالوة.
طوبى لكم يا �آل اليمن جئتم لنا باليمن والربكة ،وبال�صدق
واالمانة ك�صدق وامانة االمني� ،أمني نخلة طيب اهلل ثراه.
بالأم�س جاءنا ال�سميح حملق ًا يف �سماء لبنان كالن�رس با�سط ًا
جناحيه اللذين ي�ضمان اجلنوب والبقاع وها فرخاه ح�سن

لك �أقول

وحممود �سيظالن حاملني ر�سالته ،ر�سالة املحبة واالخال�ص،
حم ّلقني على الدوام.
وح�سن هندامك،
ولياقتك
امل�شيق
ك
بقد
ُعرفت يا �سميح
ّ
ُ
وظرافة حديثك ولطف مع�رشك ِ
مودتك ودماثة ُخلقك.
وعظم ّ

م���ن كان كالن�رس كم ت�صب���و له القمم
ال ال�سف���ح ملعب���ه ،ال اللي���ل ،ال الظلم
مب���ازغ الن���ور ك���م حن���ت لر�ؤيت���ه
ُ
يعل���و ويعل���و ،ل���ه الأج���واء معت�صم
�سم���اء لبن���ان يف عيني���ه راتعــ���ة
ل���ه البق���اع ،ل���ه اخل�ي�رات والعم���م
ل���ه اجلن���وب ،ل���ه �صي���دا وقلعته���ا
ل���ه ال�شم���ال ،ل���ه الأرزات ،تيت�س���م
لبن���ان م���ن ل���دن الرحم���ن وحدت���ه
وال جم���ال ب���دون اهلل ينق�س���م

من �شهر �إلى �شهر

صرخة للهيئات اإلقتصادية« ...ضد اإلنتحار»
لقاء حا�شد يف مركز بريوت
للمعار�ض الدولية – بيال،
�ضم خمتلف �أطياف ومكونات
ّ
امل��ج��ت��م��ع امل��ن��ت��ج� ،أط��ل��ق��ت
خالله الهيئات الإقت�صادية
اللبنانية واالحت��اد العمايل
العام ونقابات املهن احلرة
وه��ي��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دين
والأه��ل��ي وجمعية «ب���ادر»،
�ضد
«نداء  25حزيران :لقرار ّ
الإن��ت��ح��ار» يف وج��ه ال�شلل
الإقت�صادي الناجت من ال�شلل
ال�سيا�سي.
و�أ�����ش����ار رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ات
الإقت�صادية الوزير ال�سابق
ع��دن��ان ال��ق�����ص��ار يف كلمة
�ألقاها �إىل �أنه «مرة جديدة نرى �أنف�سنا
م�ضطرين �إىل رفع ال�صوت و�إعالء الكلمة،
ّ
من �أج��ل التحذير من الو�ضع ال�سلبي
عدة
مير به الإقت�صاد اللبناين منذ ّ
الذي ّ
�سنوات ،من دون �أن جند �إىل الآن �أي �آذان
�صاغية ،خ�صو�ص ًا يف ظ ّل الظروف التي
مير بها وطننا ،والأو�ضاع امللتهبة يف
ّ
البلدان املحيطة بنا وغريها يف الوطن
العربي».
تتحمل
ال�سيا�سية �إىل �أن
ودع��ا القوى
ّ
ّ
الوطنية ،ل ّأن بقاء الأمور
م�س�ؤولياتها
ّ
على ما هي عليه اليوم� ،سوف يو ّلد ،ال
�سمح اهلل ،انفجاراً �إجتماعي ًا يف ال�شارع
الذي يغلي يف الأ�سا�س.

شقير

و�أل��ق��ى رئي�س احت��اد الغرف اللبنانية
حممد �شقري كلمة قال فيها :نحن ل�سنا
يف ظروف طبيعية� ،إمنا يف مرحلة ميكن
و�صفها بامل�صريية على لبنان واملنطقة
برمتها .لذلك تداعت قوى الإنتاج لتلتقي
ّ
يف �أ�صعب و�أخطر الظروف على الإطالق،
ل ّأن ك�� ّل م��ا يح�صل ه��و انتحار بفعل
�إرادي .و�إال ملاذا هذا ال�سكوت عن ك ّل ما
يجري؟

غصن

من جهته ،اعترب رئي�س االحتاد العمايل
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المشاركون في اللقاء

ال��ع��ام غ�سان غ�صن «� ّأن ن��داء اليوم
يتط ّلب وقفة �شعبية – وطنية جامعة
للمطالبة با�ستعادة احلياة ال�سيا�سية
ب��دءاً من انتخاب رئي�س للجمهورية
رمز البالد و�ضمان وحدتها ومعاودة
اجتماعات املجل�س النيابي للت�رشيع
و�إ���ص��دار القوانني ووق��ف تعطيل عمل
احلكومة ورف��ع ال�صوت عالي ًا لدعم
القطاعات الإنتاجية خللق فر�ص عمل
وبناء الرثوة الوطنية وحتقيق العدالة
ال�رضيبية التي هي املدخل الأ�سا�س
للعدالة االجتماعية.

صالح

�أما رئي�س غرفة �صيدا واجلنوب حممد
�صالح فقال من جهته« :نرى يف هذه
امل��ب��ادرة الوطنية�� ،صرخ��ة وطنية
�صادقة تعبرّ عن الإح�سا�س احلقيقي
لكل اللبنانيني حول اخلطر الذي بات
ّ
يهدد لبنان وم�صريه وم�ستقبل �أبنائه،
ّ
مقومات احلياة فيه
ويق�ضي على ّ
كل ّ
التدهور الإقت�صادي الذي
من خالل
ّ
كل القطاعات املنتجة يف
ي�صيب
بد�أ
ّ
لبنان من دون ا�ستثناء .وذل��ك من
ج��راء الإم��ع��ان يف �سيا�سة التعطيل
ّ
للم�ؤ�س�سات الد�ستورية والت�رشيعية،
واال�ستمرار يف ح��ال ال��ف��راغ ملوقع
رئا�سة اجلمهورية».
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باسيل

وقال رئي�س جمعية امل�صارف ال�سابق
د .فرن�سوا با�سيل�« :إذ نتداعى ونتالقى،
ال�صبي� .أج��ل ،نحن � ّأم
فلأننا ح ّق ًا �أم
ّ
ال�صبي ،وواجبنا ب��ل ح ّقنا �أن ُنعلي
��دوي��ة،
ال�����ص��وت ،و�أن نطلق ��صرخ�� ًة م ّ
الت�سيب احلا�صل يف
لرف�ض ا�ستمرار
ّ
البالد ،والر�ضوخ للفراغ املفرو�ض على
�سدة الرئا�سة الأوىل ،والقت�صار الأداء
ّ
احلد الأدنى ال�سليم
دون
ما
على
احلكومي
ّ
وللكف عن التعاطي مع عجز
واملقبول،
ّ
القوى ال�سيا�سية اللبنانية ك�أنه لعنة ال
قد ٌر م�ش�ؤوم وحمتوم».
رد �أو َ
ُت ّ

الجم ّيل

بدوره� ،ألقى رئي�س جمعية ال�صناعيني
فادي
اجلميل كلمة جاء فيها« :ج ّل ما
ّ
نريد م��ن ال�سيا�سيني �أن يكونوا على
مثال القطاع اخلا�ص اللبناين والقوى
املنتجة يف لبنان ،تعمل ب�صدق ،تنتج،
تبدع ،تتناف�س يف ما بينها على الأف�ضل
مل�ستقبل البلد و�أهله .نحن ال نتعاطى
نذكر اجلميع �أنه عندما
ال�سيا�سة ولكن ّ
ت��واف��ق اللبنانيون على ح ّ��د �أدن���ى يف
منو
الدوحة حقق الإقت�صاد اللبناين ن�سب ّ
تعدت الـ 9يف املئة ،بينما كان العامل
ّ
يعاين من �أ�صعب �أزمة �إقت�صادية على
الإطالق».

من �شهر �إلى �شهر

مؤتمر رجال األعمال العرب والصينيين يوصي
بتعزيز الشراكة التجارية واإلقتصادية الصينية  -العربية

المشاركون في المؤتمر

حوار بين القصار ،وزير االقتصاد آالن الحكيم والعبداهلل

رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البالد العربية محمدو ولد محمد محمود،
مؤسسي تجمع رجال وسيدات األعمال اللبناني الصيني ،القصار وآالن الحكيم

�أو�صى م�ؤمتر رجال الأعمال العرب وال�صينيني «ب�رضورة بذل
اجلهود امل�شرتكة من �أجل تعزيز ال�رشاكة التجارية والإقت�صادية
ال�صينية  -العربية بهدف بناء حزام �إقت�صادي لطريق احلرير
اجلديدة» ،ور�أى �أن هذه املبادرة «�ستحيي طريق احلرير القدمية
وتنقلها اىل م�ستوى حداثة القرن احلادي والع�رشين على
امل�ستويني الربي والبحري».
هذا ،واتفق امل�شاركون يف امل�ؤمتر على �إقامة قنوات متعددة
ثمن اجلانبان
امل�ستويات للتبادل والتعاون بني ال�رشكات .كما ّ
ال�صيني والعربي ،يف بيان ،النمو امل�ستمر الذي حققه التبادل
التجاري بني ال�صني والدول العربية يف العام  ،2014رغم
التحديات العاملية والإقليمية.

�صينية وم�ؤ�س�سات جتارية و�صناعية ومالية ورجال �أعمال
وم�ستثمرين ،ف�ض ًال عن ح�ضور � 400شخ�صية ر�سمية قيادية
لبنانية وعربية رفيعة امل�ستوى.
ولفت �سالم يف كلمة �ألقاها �إىل � ّأن ال�صني «�أ�صبحت منذ �سنني،
ال�رشيك التجاري الأول للبنان ونحن نتوقع �أن تت�سع هذه
ال�رشاكة وتتعزز بفعل الآفاق اجلديدة للتعاون ،التي يفتحها
امل�سار الإقت�صادي مل�رشوع طريق احلرير».
و�أو�ضح «� ّأن لبنان يعتزم �أي�ض ًا االن�ضمام كع�ضو فاعل �إىل البنك
الآ�سيوي لال�ستثمار يف البنى التحتية الذي �سي�ؤدي ،بال �شك،
دوراً رئي�سي ًا يف الهند�سة املالية للم�شاريع الكربى على طول
طريق احلرير».

سالم

العبداهلل

وكان رئي�س احلكومة متام �سالم قد افتتح فعاليات الدورة
ال�ساد�سة مل�ؤمتر رجال الأعمال العرب وال�صينيني والدورة
الرابعة لندوة اال�ستثمار ،بعنوان «بناء حزام �إقت�صادي لطريق
احلرير» ،وحظي امل�ؤمتر مب�شاركة ما يزيد عن � 300شخ�صية
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد � 148آب 2015

جتمع رجال و�سيدات الأعمال اللبناين
بدوره ،قال رئي�س ّ
ال�صيني علي حممود العبداهلل يف كلمة �ألقاها �أثناء امل�ؤمتر
�ضمن جل�سة «بناء ال�رشاكة التجارية والإقت�صادية ال�صينية -
العربية حلزام وطريق حرير واحدة»« :بعد  20قرنا من الزمن،
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موجز اقتصادي
ح ّلت بريوت وفق ًا لنتائج م�ؤ�رش
كلفة املعي�شة لـ 198مدينة حول العامل
يف املرتبة الرابعة �إقليمي ًا ،ويف املركز
 43عاملي ًا يف م�ؤ�رش كلفة املعي�شة
م�سجلة نتيجة  193يف امل�ؤ�رش .ويتم
معينة ا�ستناداً �إىل �أ�سعار باقة
تقييم كلفة املعي�شة يف مدينة ّ
من املنتجات واخلدمات املعلبة حتت خانة االغذية وال�سكن
والألب�سة والنقل والعناية اخل�صية والرتفية .ويف هذا االطار
جاءت مدينة كامين الكربى  -جزر الكامين املدينة االغلى
يف العامل� ،إذ بلغ م�ؤ�رش كلفة املعي�شة لديها .308

اجتماع ضم وزير السياحة ميشال فرعون ،القصار ،والعبداهلل

بحث وزير االقت�صاد والتجارة �أالن
حكيم مع وفد جمعية �رشكات ال�ضمان
يف لبنان برئا�سة ماك�س زكار ،يف
�ش�ؤون القطاع وامل�شكالت التي يعاين
منها .وقال زكار بعد اللقاء :كان
الوزير متجاوب ًا مع كل املطالب التي
طرحتها اجلمعية واملتعلقة مبوا�ضيع عديدة منها �صناديق
التعا�ضد و�ضمان �أخطار الطريان والن�شاطات البرتولية
و�أخطار الهزات الأر�ضية وغريها من االمور التي ت�ؤثر على
عملنا .ومل�سنا دعم ًا كبرياً من معاليه خ�صو�ص ًا �أنه من
القطاع اخلا�ص ويتفهم االمور بواقعية وجترد وبفكر منفتح.

وزير السياحة ميشال فرعون والعبداهلل

رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البالد العربية محمدو ولد محمد محمود،
آالن الحكيم ،القصار ،رؤوف أبوزكي والعبداهلل

تغيرّ ت طريق احلرير وتغيرّ العامل ،وال�صني اليوم باتت تنظر
�إليها باعتبارها ال طريقا فح�سب بل �أطلقت عليها �إ�سم «احلزام
والطريق» .ويف هذا احلزام والطريق ثمة فر�صا تنموية هائلة،
�ستنقل ق�سما كبريا من مركز الثقل الإقت�صادي العاملي ،من
الغرب �إىل ال�رشق .فهل نحن جاهزون ملواكبة احللم ال�صيني
و�ضم احللم العربي �إليه؟ والأهم ،كيف �سن�أخذ العالقات
ّ
الإقت�صادية امل�شرتكة مع �أ�صدقائنا ال�صينيني �إىل م�ستقبل
�أف�ضل؟ وما هي اال�ستعدادات التي اتخذناها لتحقيق هذا
الهدف؟ ما هي الإجنازات التي حققناها على م�ستوى تطوير
ال�صناعات العربية والتكنولوجيا العربية وتطوير التعليم
العربي؟».
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امل�صدرة
�سجلت حركة احلاويات
ّ
ملأى بب�ضائع لبنانية عرب مرف�أ
بريوت ،رقم ًا قيا�سي ًا يف حزيران
الفائت ،وهو الأكرب حتى تاريخه �إذ
بلغ جمموعها  9920حاوية منطية
يف مقابل  5481لل�شهر ذاته من العام املا�ضي� ،أي بارتفاع
كبري قدره  4439حاوية منطية ون�سبته  81يف املئة .ويف
هذا ال�سياق� ،أو�ضح رئي�س الغرفة الدولية للمالحة يف بريوت
�إيلي زخور يف بيان� ،أن «هذه الزيادة الكبرية يف ال�صادرات
بوا�سطة احلاويات عرب مرف�أ بريوت ،تعود �إىل �إقفال املعابر
الربية �أمام ال�صادرات ال�صناعية والزراعية اللبنانية اىل
الدول العربية ،ما دفع بال�صناعيني
واملزارعني �إىل ت�أمني �صادراتهم
بوا�سطة احلاويات العادية �أو
املربدة».
ّ
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من �شهر �إلى �شهر

إتحاد الغرف العرب ّية والجامعة اللبنان ّية – األميرك ّية
يوقعان ّ
مذكرة اتفاق تعاون
و ّقع االحتاد العام لغرف التجارة وال�صناعة والزراعة للبالد
العربية ،ممثال بالرئي�س الفخري لالحتاد الوزير ال�سابق عدنان
ّ
أمريكية ممثلة برئي�س
الق�صار ،مع اجلامعة اللبنانية – ال
ّ
ّ
مذكرة اتفاق للتعاون يف برنامج
اجلامعة الدكتور جوزف جرباّ ،
التدريب والتعليم امل�شرتك.

القصار
ّ

الق�صار ،خالل حفل التوقيع ،ف�أ�شار
وحتدث الرئي�س عدنان
ّ
ّ
مذكرة
على
للتوقيع
اليوم
جنتمع
أن
�
ب
قائال « �إنني �سعيد جداً
ّ
اتفاق للتعاون يف برنامج التدريب والتعليم امل�شرتك بني
العربية،
االحتاد العام لغرف التجارة وال�صناعة والزراعة للبالد
ّ
أمريكية» ،حمييا رئي�س اجلامعة
واجلامعة اللبنانية – ال
ّ
اللبنانية – الأمريكية الدكتور حوزف جربا ،على جهوده مع
�سائر الأ�رسة الأكادميية املرموقة «لتبقى هذه اجلامعة منارة
للعلم والفكر والثقافة واحلياة».
وقال« :نعتز بتكري�س هذا اليوم لإطالق مرحلة جديدة من
أ�رسة الأكادميية
التعاون الب ّناء بني القطاع اخلا�ص العربي وال ّ
أمريكية� ،إرتكازا على منظومة رائدة
اللبنانية – ال
للجامعة
ّ
ّ
للتعليم والتدريب املتخ�ص�ص حتاكي لغة الع�رص ،وت�ساهم يف
الفعلية للأ�سواق
خلق فر�ص العمل ،واال�ستجابة لالحتياجات
ّ
تناف�سية �إقت�صاداتنا يف القرن احلادي والع�رشين».
لتعزيز
ّ

مصافحة بعد التوقيع بين القصار وجبرا

جبرا

أهمية البارزة
كذلك ّ
حتدث الدكتور جوزف جربا ،ف�أ�شار �إىل «ال ّ
االتفاقية بني اجلامعة اللبنانية –
توقيع
يكت�سبها
التي
ّ
أمريكية واالحتاد العام لغرف التجارة وال�صناعة والزراعة
ال
ّ
االتفاقية مت ّثل منوذجا يحتذى
«هذه
أن
�
دا
ؤك
�
م
ة»،
العربي
للبالد
ّ ّ
ّ
ّ
العربية
الغرف
باحتاد
اليوم
ممثال
اخلا�ص
القطاع
للتعاون بني
ّ
أمريكية»،
ل
ا
–
ة
اللبناني
باجلامعة
لة
ث
مم
ة
أكادميي
ل
وال�رصوح ا
ّ
ّ
ّ
ّ
االتفاقية ال يخدم االحتاد واجلامعة على نحو
معتربا � ّأن «توقيع
ّ
ي�صب يف خدمة املجتمع ب�شكل عام و�أ�شمل».
حمدد ،بل
ّ

ّ
تجمع رجال األعمال يزور غرفة صيدا

صالح

قام رئي�س جتمع رجال الأعمال
اللبنانني الدكتور ف�ؤاد زمكحل
يرافقه �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،حيث
ا�ستقبلهم �أع�ضاء الهيئة الإدارية
برئا�سة الأ�ستاذ حممد �صالح.

زمكحل

التجمع الدكتور
و�أ�شار رئي�س
ّ
ف�ؤاد زمكحل يف كلمة �ألقاها
�إىل �أن جتمع رجال الأعمال
اللبنانيني يجمع رجال �أعمال من
جميع املناطق اللبنانية وخمتلف
القطاعات الإنتاجية .وقال« :مهمتنا
وواجبنا زيارة وبناء ج�سور توا�صل
مع جميع املناطق اللبنانية ورجال
الأعمال اللبنانيني كافة لبناء
�رشاكات ا�سرتاتيجية مع ًا ،وم�شاريع
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المجتمعون في صورة تذكارية

م�شرتكة مثمرة ،ولتطوير التبادالت
التجارية بني املناطق ،وال�رشكات،
وبني �أ�صحاب امل�شاريع وامل�ستثمرين
من �أجل خلق الفر�ص با�ستمرار
وحتقيق النمو امل�ستدام على امل�ستوى
الوطني».
38

�شدد �صالح على �أن
من جهتهّ ،
«غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة
يف �صيدا واجلنوب تلتقي متاما
مع �أهداف جتمع رجال الأعمال
اللبنانني ،ونعترب نف�سها �أمينة على
ترجمة هذه الأهداف ،وم�س�ؤولة عن
تنفيذها .وقال« :مبا �أن لدينا نظرة
م�شرتكة حول امليزات الأ�سا�سية
للإقت�صاد اللبناين ،علينا العمل
�سويا وب�شكل دائم وم�ستمر للمحافظة
عليها ملا لها من انعكا�س �إيجابي
يف تفعيل دور القطاع اخلا�ص يف
احلياة الإقت�صادية ،خا�صة و�أن الدول
اليوم تراهن على حركة هذا القطاع
ومبادراته ل�ضمان �إزدهار و�إمناء
الإقت�صاد».

عيتاني :الصادرات
الزراعية تراجعت 2%

موجز اقتصادي

عيتاني مجتمعًا إلى وفد النقابة

م�صدري اخل�ضار والفاكهة برئا�سة نعيم خليل
زار وفد من نقابة
ّ
امل�صدرين ،رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة
يرافقه عدد من
ّ
لت�شجيع الإ�ستثمار «�إيدال» نبيل عيتاين ،وبحث معه يف �آلية دعم
أقرها
ال�صادرات الزراعية عرب «اجل�رس البحري لل�صادرات» التي � ّ
جمل�س الوزراء.
و�أكد عيتاين للوفد �أن ال�صادرات الزراعية يف خالل الأ�شهر اخلم�سة
الأوىل من العام � 2015سجلت تراجع ًا طفيف ًا بلغ  2يف املئة
فقط مقارنة بالفرتة نف�سها من العام  .2014و�رشح «اخلطوط
العري�ضة للآلية املقرتحة وكيفية االفادة منها ،وخطوط
الت�صدير املعتمدة للو�صول �إىل املناطق التي كانت املنتجات
اللبنانية ت�صل �إليها قبل �إقفال احلدود الربية» ،م�شدداً على �أن
«الهدف الرئي�سي للآلية هو �ضمان ان�سياب االنتاج اللبناين �إىل
الأ�سواق التقليدية وال �سيما دول اخلليج والأردن ،واحلفاظ على
موقع املنتج اللبناين يف هذه الأ�سواق وتثبيت ثقة امل�ستهلك
فيها ،وت�أكيد م�صداقية املنتجني اللبنانيني جتاه �رشكائهم
التجاريني يف هذه الأ�سواق واحلفاظ على توازن العر�ض والطلب
داخل ال�سوق اللبنانية» .و�أكد �أن «الآلية ترتكز على ثالثة �أ�س�س،
تتمثل بفتح خط منتظم للنقل البحري بني املوانئ اللبنانية
ومرف�أي �ضبا والعقبة لنقل ال�شاحنات اللبنانية ،وت�سهيل نقل
حمملة باملنتجات اللبنانية �إىل دول
ما معدله � 35شاحنة يومي ًا ّ
اخلليج والأردن لفرتة � 7أ�شهر� ،إ�ضافة �إىل منح دعم لكل �شاحنة
م�صدرة عرب البحر �إىل الدول املذكورة
حتمل منتجات لبنانية
ّ
العبارات على �أنواعها  ROROو  ROROPAXوعرب
با�ستخدام ّ
خطوط النقل املختلفة التي ميكن �أن ت�سلكها مبا�رشة عرب قناة
ال�سوي�س ،وغري مبا�رشة عرب املوانئ امل�رصية».
بدوره� ،أثنى خليل على اجلهود التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة «من �أجل
حل �أزمة ت�رصيف الإنتاج اللبناين يف ظل �إقفال احلدود الربية»،
متوقع ًا �أن يكون لآلية «اجل�رس البحري لل�صادرات» �أثر مهم على
حتفيز ال�صادرات الزراعية واحلفاظ على الأ�سواق الت�صديرية
ال �سيما يف املناطق التي بات ي�صعب الو�صول �إليها يف الوقت
الراهن» .ودعا �إىل العمل ب�رسعة على �إقرارها.
39

�أنهت جمعية من�شئي وجتار
الأبنية برئا�سة �إيلي �صوما زيارتها
�إىل �أو�سرتاليا التي تزامنت مع زيارة
حمافظ بريوت زياد �شبيب ،بدعوة من
غرفة التجارة اللبنانية  -االو�سرتالية
ممثلة مب�س�ؤول العالقات التجارية مايكل رزق .ولفت �صوما
يف بيان �أن «تعزيز هذه العالقات نتيجة تعاون طويل ومثمر
بد�أ بني غرفة التجارة وجمعية من�شئي الأبنية ويهدف �أوال
و�أخرياً �إىل دعم لبنان واجلالية اللبنانية ومتتني العالقات
بني �أو�سرتاليا ولبنان مبوقعه ومناخه ونظامه االقت�صادي
احلر ونظامه الدميوقراطي والذي ي�ش ّكل ج�رس عبور بني
ّ
ال�رشق والغرب ومركز اهتمام للإ�ستثمارات العاملية».
�أعلنت وزارة الإقت�صاد والتجارة
جتديد ح�صولها على �شهادة الأيزو ISO
 9001:2008بعد جناحها مرة �أخرى يف
تطبيق «نظام �إدارة اجلودة» بعد �أكرث
من عام ون�صف العام ،على بدء حتديث
نظام �إدارة اجلودة يف الوحدة .واعلنت �أن «وحدة اجلودة»
كانت �أول �إدارة عامة تطبق نظام �إدارة اجلودة وحت�صل على
�شهادة الأيزو عام  .2008وبتوجيهات من وزير الإقت�صاد
ب�ضم كل من مديرية حماية امل�ستهلك
والتجارة �أالن حكيم
ّ
وم�صلحة حماية امللكية الفكرية يف الوزارة �إىل الإدارات
التي تتلقى الدعم الفني والتدريبي والإ�ست�شاري».
�شدد حاكم م�رصف لبنان ريا�ض
�سالمة على «�أهمية دور «جمعية
امل�ؤ�س�سات املالية يف لبنان»
وامل�ؤ�س�سات املالية يف تطوير القطاع
املايل ،متا�شي ًا مع اخلطط امل�ستقبلية
مل�رصف لبنان وهيئة الأ�سواق املالية» .وا�ستقبل �سالمة
الهيئة الإدارية اجلديدة للجمعية برئا�سة �أنطوان ديب،
يف ح�ضور نواب الرئي�س �أحمد اخلطيب و�إدواردو فاخوري
والأع�ضاء اليا�س فغايل وروال حبي�س وب�سام افرام .وتقرر
عقد لقاءات دورية يف امل�ستقبل
ملتابعة �ش�ؤون اجلمعية.
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توقيع اتفاقية بين  LCBAوالمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية CCPIT

حفل عشاء للمشاركين في مؤتمر
رجال األعمال العرب والصينيين
«جتمع رجال و�سيدات الأعمال
�أقام
ّ
اللبناين ال�صيني» يف ا�سرتاحة �صيدا
ال�سياحية ع�شاء تكرمييا ملنا�سبة
انعقاد الدورة ال�ساد�سة مل�ؤمتر رجال
الأعمال العرب وال�صينيني والدورة
الرابعة لندوة اال�ستثمار ،والذي �أُقيم
حتت عنوان «بناء حزام �إقت�صادي
لطريق احلرير» ،برعاية دولة رئي�س
جمل�س الوزراء الأ�ستاذ متام �سالم.
العبداهلل
الحاج حسن
توقيع اإلتفاقية
وح�رض حفل الع�شاء ح�شد من
«جتمع رجال
و�شهد حفل الع�شاء توقيع اتفاقية تعاون بني
الر�سميني والنواب وال�سفراء وقادة القطاع اخلا�ص �إىل جانب
ّ
و�سيدات الأعمال اللبناين -ال�صيني« LCBAواملجل�س
الوفود ال�صينية والعربية امل�شاركة يف امل�ؤمتر .كما �شارك
ال�صيني لتعزيز التجارة الدولية  .CCPITوح�رض توقيع
يف الع�شاء ر�ؤ�ساء االحتادات ورجال الأعمال والإعالميون
الإتفاقية كل من وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن ،الرئي�س
وامل�رصفيون .وتقدم احل�ضور وزير ال�صناعة الدكتور ح�سني
الفخري لالحتاد العام لغرف التجارة وال�صناعة والزراعة
احلاج ح�سن ،عدنان الق�صار الرئي�س الفخري لالحتاد العام
للبالد العربية عدنان الق�صار� ،سعادة �سفري جمهورية ال�صني
لغرف التجارة وال�صناعة والزراعة للبالد العربية ،الوزير
ال�شعبية يف لبنان الأ�ستاذ جيانغ جيانغ ،نائب احلاكم
فادي عبود ،ونائبا �صيدا علي عادل ع�سريان ود .مي�شال
ملنطقة نينغ�سيا هوي ال�صينية وانغ هي�شان ومم ّثل CCPIT
مو�سى،النائب بهية احلريري ممثلة برئي�س جمعية جتار �صيدا
زانغ �شون.
ال�سيد علي ال�رشيف� ،سعادة �سفري جمهورية ال�صني ال�شعبية
يف لبنان الأ�ستاذ جيانغ جيانغ ،معايل نائب احلاكم ملنطقة
التكريم
جتمع
نينغ�سيا هوي ال�صينية اال�ستاذ وانغ هي�شان ،رئي�س ّ
كما �شهد الع�شاء توزيع دروع تقديرية لكل من رئي�س الفخري
رجال و�سيدات الأعمال اللبناين ال�صيني LCBA-علي حممود
لالحتاد العام لغرف التجارة وال�صناعة والزراعة للبالد
العبداهلل ،رئي�س بلدية �صيدا املهند�س حممد ال�سعودي ورئي�س
العربية عدنان الق�صار� ،سفري جمهورية ال�صني ال�شعبية يف
غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف �صيدا واجلنوب حممد
لبنان الأ�ستاذ جيانغ جيانغ ،مم ّثل املجل�س ال�صيني لتعزيز
�صالح �إ�ضافة �إىل مدراء من جمموعة فرن�سبنك و الق�سم ال�صيني
الدولية
التجارة
فيه»China Desk »:
وعدد كبري من
 CCPITزانغ �شون
ومعايل نائب احلاكم
ال�ضيوف من القطاعني
ملنطقة نينغ�سيا هوي
العام واخلا�ص.
ال�صينية وانغ هي�شان.
وبعد كلمة من رئي�س
كما قدم رئي�س بلدية
جتمع رجال و�سيدات
ّ
�صيدا املهند�س حممد
اللبناين
الأعمال
ال�سعودي هدية رمزية
ال�صيني علي حممود
عبارة عن كتاب يتعلق
رحب فيها
العبداهللّ ،
بتاريخ �صيدا �إىل
بامل�شاركني ،ولفت �إىل
�سعادة �سفري جمهورية
وجود خطة طموحة
ال�صني ال�شعبية يف
العالقات
لدعم
لبنان الأ�ستاذ جيانغ
الإقت�صادية والتجارية
جيانغ.
بني لبنان وال�صني,
التوقيع على االتفاقية

كانت كلمة لوزير ال�صناعة ح�سني
نوه فيها بالعالقات
احلاج ح�سن ّ
اللبنانية – ال�صينية ،معربا عن
تقديره جلمهورية ال�صني ودعمها
ملحقة.
للق�ضايا اللبنانية والعربية ا ُ
كما دعا احلاج ح�سن ال�صني
�إىل امل�ساعدة يف عملية تنمية
ال�صادرات اللبنانية �إىل ال�صني.
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الحاج حسن يسلم القصار درعًا تقديريًا

القصار يسلم السفير الصيني درعًا تقديريًا

العبداهلل يسلم شون درعًا تقديريًا

العبداهلل يتسلم درع تكريمي من جامعة جرش

النائب ميشال موسى ،القصار ،الحاج حسن

السعودي يقدم هدية رمزية للسفير الصيني

السفير الصيني ،القصار ،والعبداهلل يقطعون قالب الحلوى بالمناسبة

مؤسسي تجمع رجال وسيدات أعمال اللبناني الصيني
مع وفد من السفارة الصينية

عرض فلكلوري شهده العشاء

النائب عسيران ،العبداهلل ،مستشار وزير االقتصاد برونو زهر والسعودي

زياد أبيض وعقيلته ممثلة رئيس مجلس إدارة ومدير عام
«إيدال» لينا فاخوري

عدنان عطايا ،جيلبيرت وجويس جمال ،جورج نصراوي ،فارس سعد،
ونازريت صابونجيان

حسن فضل صالح ،رئيس غرفة صيدا والجنوب ،العبداهلل ومؤسسي
تجمع رجال وسيدات أعمال اللبناني الصيني

السعودي ،علي الشريف ،محمد سميح غدار ،موسى
والحاج حسن
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«أمانة انشورنس» تطلق منتجات تأمينية جديدة

ريف سالم :نتطور بإستمرار لنلبي حاجات السوق

جورج ورجا سالم يتوسطان المشاركين في اللقاء

جانب من اللقاء

من اليمين :جورج ،ريف ،ورجا سالم

ميرنا سالم وداني يني

نظمت �رشكة �أمانة �أن�شورن�س كومباين لقاء بني ر�ؤ�ساء الأق�سام
فيها وو�سطاء الت�أمني واملندوبني �سلطت ال�ضوء خالله على
خطة تطويرية تقدمها ال�رشكة وتت�ضمن تطوير لبع�ض املنتجات
الت�أمينية التي تقدمها ،ا�ضافة اىل خلق واطالق منتجات جديدة.
وجرى خالل اللقاء عر�ض منتجات ت�أمينية اعدتها ال�رشكة
لأغرا�ض الت�أمني على احلياة واحلريق والطب وال�سيارات.
وا�شار مدير العالقات مع و�سطاء الت�أمني يف «�أمانة ان�شورن�س»
ريف �سامل اىل ان اللقاء يتمتع ب�أهمية كبرية اذ يعرف الو�سطاء
واملندوبني على اجلديد الذي تطرحه «�أمانة ان�شورن�س» على
�صعيد منتجاتها الت�أمينية ،ما �سيعطي دفع ًا قوي ًا لل�رشكة يف
ال�سوق ال �سيما ان املنتجات اجلديدة تلبي حاجات امل�ستهلكني
ب�شكل كبري .واعلن ان «امانة ان�شورن�س اطلقت عقداً مميزاً للت�أمني
ال�شامل لل�سيارات اذ يتيح للم�ؤمن له ا�صالح �سيارته لدى الكاراج
اخلا�ص بوكالء ال�سيارات يف لبنان (.»)Agency Repair
واعترب �سامل ان «امانة ان�شورن�س اثبتت اهتمامها الدائم
بعمالئها وحر�صها على توعية الأفراد على خماطر قد يكونوا
غري متنبهني لها عرب اطالق منتج احلريق الذي ي�ؤمن تغطيات
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ريف سالم متحدثًا خالل اللقاء

للمنازل ب�أ�سعار جيدة جداً».
و�شدد �سامل على ان «امانة ان�شورن�س ت�سعى ب�إ�ستمرار �إىل تطوير
منتجاتها لتالئم حاجات ال�سوق مهما اختلفت وتنوعت ،فهي
منذ ت�أ�سي�سها وعلى مر ع�رشات ال�سنوات د�أبت على الوقوف دائم ًا
اىل جانب عمالئها وزبائنها و�ستبقى كذلك».
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Fayad Group.
For Marbbles & Granite
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Marbles & Granite

ADDRESS :

Bekaa - Taanayel - Industrial Area
Tel : 961 (3) 669207 - 961(3)915971
961(3)880374
Fax : 961 (8) 510653
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من �شهر �إلى �شهر

« »BUSتحقق إنجازات كبيرة في خدمة توزيع الكهرباء:
صيانة سريعة وجباية دقيقة وتطوير للشبكة
ومشاريع واعدة لوقف الهدر

مو�ضوع توزيع خدمات الكهرباء يف لبنان
معقد و�شائك ،وهو ي�شمل اجلباية وال�صيانة
وتركيب العدادات وخدمة الزبائن،
باال�ضافة للم�سح امليداين والدرا�سات.
وقد ت�سبب يف العقود املا�ضية ب�سجاالت
حامية وتوترات عالية على الدوام.
واملو�ضوع هو جزء هام من م�شكلة
الكهرباء ،وهي من امل�شاكل اال�سا�سية
املوروثة من زمن احلرب والتي مل جند
لها حال بعد .وتقول التقديرات ان خ�سائر
كهرباء لبنان مع فوائدها املدفوعة منذ
نهاية احلرب وحتى اليوم ،تتعدى جمموع
الدين العام .وهذا ما يحتاج اىل حل.
وميكن ق�سمة م�شكلة الكهرباء اىل ق�سمني
رئي�سيني :االنتاج والتوزيع .واذا كان حل
مو�ضوع االنتاج معروفا ببناء معامل
جديدة ،فان اجلزء االهم من امل�شكلة يتمثل
يف قطاع التوزيع .ومن دون حل م�شكلة
التوزيع ال جدوى لزيادة االنتاج.
قررت م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان الت�صدي
مل�شكلة قطاع التوزيع وايجاد حل
له باال�ستعانة بالقطاع اخلا�ص ،من
خالل م�رشوع مقدمي اخلدمات .واجرت
مناق�صة ق�سمت م�شرتكي الكهرباء يف
لبنان اىل ثالث مناطق .وقد �شاركت
 BUSيف املناق�صة وتولت مبوجبها
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احدى املناطق الثالث ،وهي املمتدة من
�شمال بريوت(جنوبا) اىل احلدود ال�سورية
(�شماال).

المهمة الشائكة

مهمة مقدمي اخلدمات املتعاقدة مع
م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان تق�سم اىل ثالثة
�أجزاء:
اوال :خدمة الزبائن وحت�سينها بهدف
متكني امل�شرتك من احل�صول على حقه
يف الطاقة الكهربائية من دون و�ساطة او
ر�شوة.
ثانيا :حت�سني ال�شبكة وتقلي�ص الهدر
الفني.
ثالثا :حماربة ما ي�سمى الهدر غري الفني،
وهي الت�سمية امللطفة للتعليق وال�رسقة.

أهمية المشروع

ما هي امل�شاكل التي يعاين منها قطاع
خدمات توزيع الكهرباء اليوم؟
يخ�رس قطاع خدمات توزيع الكهرباء
�سنويا مئات ماليني الدوالرات واال�سباب
كثرية .بطبيعة احلال هناك التعرفة
املتدنية التي ت�ساوي كلفة االنتاج ،ويف
املقابل هناك �ساعات تغذية قليلة ودون
امل�ستوى املطلوب .لهذا ال ميكن احلديث عن
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زيادة التعرفة التي لن يتقبلها امل�شرتكون.
ولكن ثمة ا�سباب �أخرى ميكن العمل عليها
للتخفيف من نتائجها وللحد من اخل�سارة
والهدر .وهذا الهدر نوعان :الهدر الفني
والهدر غري الفني.
النوع االول ،اي الهدر الفني ،هو كما ي�شري
ا�سمه ،ناجت عن ا�سباب تقنية اهمها ال�شبكة
القدمية ،واملوجودة منذ عقود ،والتي مل
تعد تتنا�سب مع حجم اال�ستهالك احلايل.
لذلك حتتاج �شبكة توزيع الكهرباء اىل
ا�ستثمارات من اجل تطويرها وحتديثها،
الن وجود �شبكة كهربائية حديثة هو �رشط
ا�سا�سي لتطور اقت�صاد اي بلد.
بالن�سبة للهدر الفني فان  15يف املئة من
الطاقة املنتجة ،نخ�رسها على ال�شبكة ،من
كابالت وحموالت وغريها ،قبل و�صول
الطاقة اىل امل�شرتك.
�أما بالن�سبة للهدر غري الفني فانه يت�سبب
بخ�سارة  25يف املئة ،و�أ�سبابه كثرية
مثل عدم دفع بع�ض امل�شرتكني الفواتري،
والتعليق على اخلطوط (وهي ظاهرة
منت�رشة على كل االرا�ضي اللبنانية)،
والقراءة التقريبية للعدادات(واحيانا تكون
متعمدة) ،وهي حترم م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان
من الفوترة ال�صحيحة للطاقة امل�ستهلكة.
ومن جهة ثانية ثمة م�شكلة يعاين منها

قطاع التوزيع وهي املخاطر التي يتعر�ض
لها العاملون على ال�شبكة .لذا ينبغي العمل
على ت�أمني �سالمة ه�ؤالء ،وخ�صو�صا
الفنيني الذين تنق�صهم املالب�س املالئمة
والعدة املنا�سبة للعمل ،والتدريب
ال�رضروي.

المنطقة االولى

تتوىل �رشكة  BUSاملنطقة االوىل (جبل
لبنان ال�شمايل وحمافظة ال�شمال) وهي
ت�ضم الدوائر التالية :القبيات ،حلبا ،ببنني،
طرابل�س ،ال�ضنية ،زغرتا ،اميون ،البرتون،
جبيل ،قرطبا ،ع�شقوت ،جونيه ،بكفيا،
بعبدات ،وانطليا�س.
اقامت  BUSمركزا خا�صا لها يف منطقة
�سلعاتا وي�شمل :مبنى ادارة العمليات
وال�صيانة ،وخمتربا لربجمة وجتربة
العدادات الذكية ،ومركز ات�صاالت لتلقي
طلبات و�شكاوى امل�شرتكني يف املنطقة
االوىل ،و�شبكة تدريب كاملة تنظم فيها
برامج تدريب وت�أهيل لكل العاملني لدى
 BUSبهدف تطوير كفاءاتهم وت�أمني اعلى
م�ستوى من ال�سالمة خالل العمل.
وتعاونت  BUSمع ارقى ال�رشكات
العاملية لتحقيق اهدافها ،وهيERDF
الفرن�سية ل�صيانة وت�شغيل ال�شبكة،

جمموعة ال�سويدي امل�رصية املتخ�ص�صة
بالعدادات الكهربائية الذكية ،واملكتب
اال�ست�شاري العاملي KEARNEY AT
للربامج االدارية واجلباية وخدمات
الزبائن.

سير العمل

لتحقيق �أهداف امل�رشوع عملت �رشكة
 BUSبجهد خالل ثالث �سنوات وخطت
خطوات جبارة على طريق حتقيق اهدافه.
وعمل �أكرث من  850عامال  ،منهم 45
مهند�سا ،و 15خبريا �أجنبيا ،الجناز املهام
املطلوبة.
والبداية كانت يف البنى التحتية للم�رشوع،
فتم ت�أهيل جميع دوائر خدمة الزبائن
التابعة مل�ؤ�س�سة كهرباء لبنان يف جبل
لبنان ال�شمايل وحمافظة ال�شمال (عدد،)14
وبناء وجتهيز مركز تلقي ات�صاالت
و�شكاوى الزبائن ،وبناء وجتهيز �شبكة
كهربائية منوذجية ومركز للتدريب يف
�سلعاتا ،يت�ضمن خمتربا للعدادات الذكية،
وبناء وجتهيز م�شغل للأعمدة احلديدية،
و�رشاء وجتهيز اكرث من � 100شاحنة مع
املعدات االزمة ،و�رشاء وجتهيز خمترب
متحرك للك�شف عن الأعطال يف ال�شبكات
املطمورة.
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التدريب واالمان

حر�صت �رشكة  BUSعلى ت�أمني اف�ضل
فريق عمل ممكن الجناز مهمات مقدمي
اخلدمات ،فنظمت دورات تدريب مكثف
جلميع العمال من قبل ا�ست�شاريني
واخت�صا�صيني �أجانب يف كل جماالت
العمل مثل :ال�صيانة والت�شغيل ،ك�شف
الأعطال ،تركيب اخلطوط الهوائية
واملطمورة .واالهم من كل ذلك اجراءات
الوقاية من الأخطار الكهربائية واحلفاظ
على �سالمة العاملني وعلى ال�سالمة
العامة.

خدمة الزبائن

لتقدمي خدمة �أف�ضل للم�شرتكني ،وت�أمني
جباية �سليمة و�صحيحة ،جرت مكننة
�شاملة يف جميع الدوائر جلميع معامالت
خدمات الزبائن وقراءة العدادات واجلباية
ال�شهرية ،ومت تزويد اجلباة مباكينات
القراءة عن بعد ( )PDAلت�أمني الدقة يف
عمليات قراءة العدادات للمرحلة املقبلة.
ونتيجة لهذا التطوير متكنت ال�رشكة من
تنفيذ معظم طلبات الزبائن املرتاكمة منذ
�سنوات وعقود قبل بدء امل�رشوع ،والتي
فاق عددها الـ  5400طلب .اما بالن�سبة
للمعامالت اجلديدة فقد مت تنفيذ ما يفوق
العدد � 148آب 2015
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الآن مع تركيب
املطمورة.

100

كلم من الكابالت

خطوة للمستقبل

ال 8000معاملة .وقد مت تركيب وت�شغيل
حواىل � 31ألف عداد جديد مع معدل فرتة
تنفيذ ترتواح بني  35و  40يوما من تاريخ
تقدمي الطلب.
على �صعيد اجلباية ،حققت ال�رشكة ن�سبة
تناهز  % 97من قيمة الفواتري ال�صادرة
عن م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان مع حتقيق
االنتقال �إىل اجلباية ال�شهرية يف كافة
املناطق التابعة لنطاقها (املنطقة االوىل).
حولت ال�رشكة مبالغ تفوق  511مليون
وقد ّ
دوالر جمباة من الزبائن �إىل ح�سابات
امل�ؤ�س�سة منذ بداية امل�رشوع حتى تاريخه،
�أي ما يعادل قيمة  600000دوالر يف اليوم
الواحد.

في الميدان

بداية �أن�ش�أت �رشكة نظام املعلومات
اجلغرافية
 )systemجلمع املعلومات العائدة
ل�شبكة التوزيع .واجنزت درا�سة �شاملة
ل�شبكة التوزيع مع حتديد احلاجيات
(geographic information
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الن�شاء م�شاريع تو�سيع وتطوير ال�شبكة
مع املحافظة على االمناء املتوازن بني
خمتلف املناطق.
وفور ت�سلمها مهامها ،تولت ال�رشكة مهمة
ت�صليح الأعطال الطارئة ،فتمكنت من
حتقيق ن�سبة عالية من االجناز وال�رسعة،
بحيث مت الت�صليح مبعدل  2000عطل يف
ال�شهر مع ن�سبة  % 98من الأعطال ت�صلح
يف اليوم نف�سه.
وعلى خط مواز مت العمل لتح�سني وتطوير
�شبكة التوزيع ،فاجنز تركيب و�رشك
وت�شغيل �أكرث من  239حمطة حتويل هوائية
جديدة و 227حمطة حتويل �أر�ضية جديدة.
وو�ضعت ال�رشكة  29م�رشوعا لتو�سيع
وتطوير ال�شبكة انطالقا من جبل لبنان
ال�شمايل مرورا مبحافظة ال�شمال و�صوال
اىل حمافظة عكار .وتبلغ قيمة هذه
امل�شاريع  67مليون دوالر مع مردود
مبعدل  25مليون دوالر �سنويا .وقد بد�أ
تنفيذ  15م�رشوعا (مت �إجناز  8م�شاريع
منها و 7م�شاريع قيد التنفيذ) حتى
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�أما االجناز االكرث �أهمية للم�ستقبل فهو
م�رشوع العدادات الذكية التي من �ش�أنها
و�ضع حد نهائي للهدر الفني وغري الفني
للطاقة الكهربائية يف لبنان ،والتي
�ست�ؤمن مئات ماليني الدوالرات �سنويا
للخزينة هي قيمة الطاقة التي ت�رسق �أو
ت�ضيع الآن.
و�أجنزت ال�رشكة امل�رشوع التجريبي
للعدادات الذكية يف املناطق التالية:
دكوانة ،ب�صاليم ،بكفيا ،نهر املوت،
�سلعاتا والقبيات ،والبالغ عددها 1000
(عداد .)M5
كما مت تركيب وت�شغيل كامل العدادات
الذكية على خمارج التوتر املتو�سط يف
جميع حمطات التحويل الرئي�سية والبالغ
عددها ( 230عداد .) M3
وال�رشكة بانتظار املوافقات النهائية
مل�ؤ�س�سة كهرباء لبنان لالنطالق يف
مرحلة جديدة من امل�رشوع تتمثل برتكيب
 500الف عداد ذكي تغطي كامل املنطقة
االوىل.
�أخرياً ،وبانتظار اجناز اخلطوة الثورية
التي متثلها العدادات الذكية ،فان ال�رشكة
تكافح مع ال�سلطات املخت�صة التعديات
على ال�شبكة الكهربائية ،وقد �أن�ش�أت فريقا
متخ�ص�صا لذلك مع اال�ستعانة ب�رشكات
�أجنبية �ضليعة بهذا امل�ضمار .وقد مت
الك�شف عن اكرث من  10700حالة تعدي
حتى اليوم مع توفري للطاقة بحواىل 57
مليون كيلو واط �ساعة.

من �شهر �إلى �شهر

أربعمائة عارض في «بروجكت ليبانون»
حكيم :دليل إضافي على صحة اإلقتصاد وصموده

قص الشريط

برعاية معايل وزير الإقت�صاد والتجارة،
�أالن حكيم ،اف ُتتح يف مركز «بيال»
للمعار�ض معر�ض «بروجكت ليبانون
 ،»2015املعر�ض التجاري الدويل
الع�رشون ملواد ومعدات وتقنيات البناء
يف لبنان وال�رشق الأو�سط ،بح�ضور �سفراء
الدول امل�شاركة وعدد من امل�س�ؤولني
والدبلوما�سيني وكبار ال�شخ�صيات.
فعاليات املعر�ض �أكرث من
و�شاركت يف
ّ
� 400رشكة ،من بينها � 150رشكة دولية
مت ّثل  24بلداً من بينها �إيطاليا وفرن�سا
وبلجيكا ،وتركيا ،وم�رص ،ورومانيا،
وقرب�ص ،و�إيران ،و�أملانيا ،و�إ�سبانيا،
و�سوي�رسا ،واليونان ،وماليزيا،
الربازيل،
ورو�سيا،
و�سلوفاكيا،
والإمارات العربية املتحدة ،وال�صني،
والهند ،والكويت ،ولبنان .وتدعم هذا
احل�ضور الدويل العري�ض العديد من
الهيئات التجارية الدولية ،مثل الوكالة
الفرن�سية لتنمية التجارة اخلارجية،
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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واملفو�ضية التجارية الإيطالية ،ووزارة
ّ
الطاقة و التجارة و ال�صناعة وال�سياحة
القرب�صية ،ووزارة الإقت�صاد الرتكية،
ووزارة الإقت�صاد الرومانية ،وهيئة
املعار�ض امل�رصية ،وغريها ،ف�ض ًال
عن �سفارات الدول امل�شاركة ومن بينها
ال�سفارات الإيطالية الفرن�سية وامل�رصية.
ويقام معر�ض «بروجكت ليبانون»
بالتزامن مع املعر�ض التجاري الدويل
اخلام�س لتوليد وتوزيع الطاقة،
والكهرباء ،والتهوئة والتكييف،
والطاقة البديلة واملياه والتقنيات
البيئية،Energy Lebanon 2015 ،
وامل�ؤمتر الدويل الرابع للتقنيات البيئية
والإ�ستدامة ،والطاقة النظيفةEcOrient ،
.2015

حكيم

وجال حكيم على �أرجاء املعر�ض واطلع
على معرو�ضات �رشكات وم�ؤ�س�سات
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لبنانية و�أجنبية� ،أوروبية وعربية،
بالإ�ضافة �إىل �رشكات من تركيا و�إيران.
واعترب حكيم �أن «املعر�ض دليل ن�شاط
وتنمية يف لبنان ،وهذا هو لبنان
احلقيقي ،لبنان الإقت�صاد والتجارة
ولي�س لبنان الذي ن�سمع عنه يف الإعالم
وال�سيا�سة» .وقال« :من الركائز الأوىل
للإقت�صاد اللبناين هو قطاع البناء
والدليل �أن ثالثة �أرباع العار�ضني
اللبنانيني يقولون �إن البيع جيد و�إن
ن�سبة كبرية من البيع للبنان ون�سبة
�ضئيلة للخارج وهذا دليل �إ�ضايف على
�صحة الإقت�صاد اللبناين و�صموده يف
وجه العوا�صف املوجودة حوله».
و�أ�شار �إىل �أن «املعر�ض دويل تقريبا لأنه
يجمع دوال �أوروبية وعربية وهذا دليل
ثقة مب�ستقبل لبنان جتاريا واقت�صاديا
عموما ،ف�إذا كان الأجانب يثقون بلبنان
فكيف ال يثق اللبنانيون باقت�صادهم
وبدولتهم».

أبي نادر للصناعة والتجارة
أبي نادر :مواصفات صناعتنا عالمية
ر�أى مدير عام �أبي نادر لل�صناعة والتجارة جورج �أبي نادر �أن م�شاركة �رشكة �أبي
نادر لل�صناعة والتجارة يف معر�ض بروجكت ليبانون مهمة جداً� ،إذ متكنت ال�رشكة
من التوا�صل مع عدد من الزبائن وتعريفهم
على �آالتها ال�صناعية (منا�شري حجر).
و�شدد على �أن موا�صفات �إنتاج �رشكة �أبي نادر
ّ
توازي املوا�صفات العاملية ،و�أعلن �أن ال�رشكة
تهدف من خالل م�شاركتها يف املعر�ض �إىل
ت�سليط ال�ضوء على هذه املوا�صفات و�إبرازها
لأهميتها.
واعترب �أبي نادر �أن املوا�صفات املميزة التي
يتمتع بها �إنتاج ال�رشكة �ضمن ا�ستمراريتها
قي الأ�سواق طيلة  19عام ًا .ويف رد على �س�ؤال
حول تقييمه للمعر�ض ،قال �أبي نادر« :على
الرغم من غياب الزائرين الأجانب ،بر�أيي �إن
املعر�ض منظم ب�شكل جيدجداً».

مؤسسة مندلون
خليفة :نحافظ على عالقتنا الوطيدة مع زبائننا
�أ�شار مدير عام م�ؤ�س�سة مندلون عبد املنعم
خليفة �إىل �أن «مندلون اعتادت امل�شاركة يف
معر�ض بروجكت ليبانون نظراً لأهميتة وما
يتيح لها من فر�ص للقاء زبائنها والتوا�صل
معهم .وك�شف خليفة �أن «مندلون تطمح من
خالل م�شاركتها يف املعر�ض �إىل تعريف
زواره �إىل ما هو جديد يف منتجاتها على
�أمل �أن يزوروها يف ما بعد يف مقر عملها
و�شدد على �أن
ليتعرفوا �إليها عن كثب.
ّ
مندلون ت�ضع �ضمن �أولوياتها احلفاظ على
عالقات وطيدة مع زبائنها واملحافظة
على ثقتهم .واعترب �أنه على «الدولة دعم
ال�صناعي للم�شاركة يف املعار�ض عرب
حتمل جزء من تكلفة امل�شاركة
الإعفاء من ّ
على غرار حكومات الدول الأخرى» .و�شدد
على «�رضورة التجديد» امل�ستمر يف املعر�ض ،حتى ال ي�شعر الزائرون بالروتني بل
يكونوا مت�شوقني لإختبار ما هو جديد».
فن العمارة
يف
�صة
متخ�ص
لتكون
انبعثت
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن م�ؤ�س�سة مندلون
ّ
ّ
ال�صخري ومتفرعاته من �شومينات و�أعمدة وتيجان
والهند�سة ونحت احلجر ّ
ال�سرياميك
على
�سم
والر
جاجي
ز
وال
خري
ال�ص
املوزاييك
ونوافري مياه ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
ّ
ّ
ّ
تخ�ص�صت م� ّؤ�س�سة مندلون
ال�صخري واخل�شب .كما
ّ
والإكالتيه امل�ؤ ّلف من احلجر ّ
يف �أعمال جتميع وتركيب البيوت اجلاهزة امل�سبقة الت�صنيع املتنوعة املواد
متنوعة
ومب�ساحات خمتلفة و�أ�شكال
ّ
هند�سية ّ
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Unigaz
الكبة :خبرتنا تميّزنا
و�صف مدير مبيعات
بالل الكبة م�شاركة
يف معر�ض بروجكت ليبانون
بالـ«الناجحة» �إذ متكنت
ال�رشكة من التوا�صل مع عدد من
الزبائن اللبنانيني والأجانب.
ولفت �إىل �أن « unigazتعمل يف
جمال متديدات الغاز وتطمح
�إىل �أن ي�صبح الغاز مورداً
�أ�سا�سي ًا للطاقة كون االنبعاثات
من احرتاقه �أقل بكثري من
االنبعاثات الناجتة من احرتاق
املنتجات النفطية ،وبالتايل
التحول نحو اعتماد الغاز
ف�إن
ّ
مورداً �أ�سا�سي ًا للطاقة يحمل
فوائد بيئية كثرية.
و�أعلن �أن « unigazتتميرّ بخربة
كبرية يف جمال عملها تفوق
الن�صف قرن .ولفت �إىل �أن
ال�رشكة التي بد�أت عملها عام
 1957يف لبنان ،ونقلت خربتها
�إىل اخلارج� ،إنطلقت نحو اخلليج
و�ستنطلق يف وقت قريب نحو
الأ�سواق الأفريقية».
ونوه الكبة ب�إدارة املعر�ض
ّ
التي �أبدت �أعلى درجات من
التنظيم والتعاون مع ال�رشكات
العار�ضة.
unigaz
«unigaz
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HOMETEL
أبي سلوم :صناعتنا لبنانية %100

�أ�شار مدير عام هومتل طانيو�س �أبي �سلوم �إىل
�أن املعر�ض ي�شكل نافذة �ضوء لل�صناعة يف ظل
ما ي�شهده لبنان من تراجع �إقت�صادي وا�ضطراب
�سيا�سي و�أمني .و�أعرب عن مفاج�أته بحجم
احل�ضور وامل�ستوى اجليد لل�رشكات امل�شاركة ما
ي�ؤكد �أن املعر�ض على م�ستوى دويل».
و�أعلن �أن املعر�ض ي�ؤمن لل�صناعي التوا�صل
مع �أ�شخا�ص كرث مهتمني بعمله يف ظرف وقت
ق�صري ويف مكان واحد ،ما يجعله ذا �أهمية كبرية
بالن�سبة �إىل ال�صناعي.
و�شدد على �أن �أبرز ما توده «هومتل» تعريف
ّ
زائري املعر�ض �إليه هو �إميانها العميق
بال�صناعة اللبنانية كون �صناعة هومتل
 % 100لبنانية .وقال« :منذ  28عام ًا بد�أنا
عملنا ومتكنا من اال�ستمرار والتطور طيلة هذه
ال�سنوات .تفا�ؤلنا كبري وال�صناعة اللبنانية بالن�سبة لنا �أولوية».

Allied Diesel
خوري :القدرات اللبنانية
لم تنكفئ أمام الظروف
الصعبة

STAUNCH MACHINERY
حجازي :لدعم القطاع الصناعي
الحظ الرئي�س التنفيذي ل�رشكة STAUNCH
 MACHINERYو�سام حجازي غياب

الزائرين الأجانب عن املعر�ض ،ومتنى
لو كان هذا احل�ضور �أكرب نظراً ملحدودية
ال�سوق اللبنانية .و�أعلن �أن لدى STAUNCH
 MACHINERYمنتجات كثرية لتعرف
زائري املعر�ض �إليها منها املولدات
الكهربائية� ،آالت لتك�سري الباطون ،ماكينات
غ�سيل و�سحب املياه ،ماكينات حلام،
كومرب�سورات للتك�سري ،و�آالت لق�ص احلديد،
�آالت الطاقة ال�شم�سية و�إ�ضاءة الطرقات
والبيوت وامل�شاريع ال�ضخمة.
واعترب �أن معر�ض بروجيكت ليبانون قادر
على دعم ال�صناعي يف تو�سيع وتطوير عمله،
لكن هذا الدعم ال يكفي فاملطلوب �سيا�سات
و�شدد على �رضورة
.
ا
قدم
فيه
العاملة
بال�رشكات
من احلكومة تنمي القطاع وتدفع
ً
ّ
�ضبط اجلودة يف القطاع ال�صناعي ومراقبتها بهدف تعزيز الثقة بالقطاع يف الأ�سواق
اللبنانية واخلارجية على حد �سواء .واعترب �أن هذا الأمر ي�ستلزم و�ضع جمموعة من
املعايري للجودة املطلوبة ،ومراقبة �إنتاج امل�صانع ومطابقته لهذه املعايري ،وبالتايل
تفرز امل�صانع بني مطابق للجودة وغري مطابق ،بحيث يتم و�ضع �آلية مل�ساعدة امل�صانع
غري املطابقة و�إمدادها بالدعم الالزم من يد عاملة ودرا�سات وقرو�ض وخمتربات
وت�رشع
طبقت ،تنه�ض بالقطاع
لتح�سني �إنتاجهاّ .
و�شدد حجازي على �أن هذه اخلطة �إن ّ
ّ
الأ�سواق �أمام الإنتاج اللبناين �أكرث و�أكرث وتفتح �أمامه جما ًال وا�سع ًا للتطور.
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اعترب املهند�س فادي فرح �أن م�شاركة
 Allied Dieselيف معر�ض بروجكت
ليبانون حتمل روح التحدي لإثبات
القدرات اللبنانية التي مل تنكفئ �أمام
الظروف ال�صعبة التي مير بها بلدها.
و�أ�شار �إىل �أن  Allied Dieselالتي تعمل
�ستعرف زوار
يف ال�سوق منذ  60عاماً،
ّ
املعر�ض �إىل املحركات واملولدات التي
متلك وكاالت خا�صة بها.
و�شكر فرح القيمني على املعر�ض،
واعترب �أن من �ش�أن م�شاركة Allied
 Dieselيف املعر�ض تعزيز ح�ضورها
بني ال�رشكات العاملة يف القطاع.
ور�أى �أن املعر�ض بن�سخته عام 2015
يختلف عن ال�سنوات ال�سابقة بثالث
نقاط :غياب الزائرين من الأ�سواق
الطبيعية لل�رشكات اللبنانية كالعراق،
�سورية والأردن ،غياب زائرين
خليجيني يهتمون ملعرفة �أي جديد
يف الأ�سواق اللبنانية� ،ضعف الدورة
الإقت�صادية ب�شكل كبري ما انعك�س
�سلب ًا على عدد زائري املعر�ض.
ولفت فرح �إىل �أن املعر�ض لناحية
التنظيم وال�رشكات العار�ضة جيد� ،إال
يلب طموح ال�رشكات يف لقاء
�أنه مل ّ
جهات عربية و�أجنبية لتو�سيع دائرة
�أعمالها.

بلمارك
عيسى :نقدّم األفضل لزبائننا
اعترب مدير مبيعات بلمارك �إيلي عي�سى �أن الو�ضع الإقت�صادي واال�ضطرابات الأمنية
حالت دون جميء عدد كبري من الزوار الأجانب �إىل معر�ض بروجكت ليبانون على الرغم
من وجود �رشكات �أجنبية عار�ضة يف املعر�ض.
و�إذ و�صف م�شاركة بلمارك باملمتازة يف املعر�ض رغم �ضعف الإقبال� ،أعلن ان ال�رشكة
ا�ستطاعت �أن تتوا�صل مع عدد من الزبائن لتعرفهم �إىل ما تقدمه يف جمال عملها
املخت�ص بالأر�ضيات (باركيه ،فينيل ،موكيت  .)...و�أ�شار �إىل ان «بلمارك ا�سم معروف
يف ال�سوق ،وقد نال ثقة امل�ستهلكني على مدى خم�سني عام ًا نظراً للموا�صفات العالية
التي يتميز بها ال�ستوك واملنتجات املوجودة واخلربة التي ميتلكها فريق عملها والتي
متكنها من تقدمي الأف�ضل لزبائنها».

غدار للمعدات
غدار :أطلقنا مجموعة توليد جديدة
�أعلن مدير الت�سويق يف �رشكة غدار للمعدات حممد عفيف غدار �أن ال�رشكة �ستعرف
زائري معر�ض بروجكت ليبانون �إىل جمموعة توليد جديدة غري موجودة يف
الأ�سواق تو ّلد  DC POWERولي�س  AC Powerكما العادة .و�أو�ضح �أن من �ش�أن
هذه املجموعة تقلي�ص نفقات املازوت ب�شكل كبري.
واعترب غدار �أنه من الأف�ضل الف�صل بني قطاعي البناء والآالت لدى �إقامة
املعار�ض� ،إذ �إن القطاعني يتميزان بوجود عدد كبري من ال�رشكات فيهما .و�إذ
و�صف غدار حجم الإقبال على املعر�ض بـ»اجليد» ،ر�أى �أن بروجكت ليبانون
واملعار�ض املماثلة ت�سمح لل�صناعي بالتوا�صل مع الزبائن و�إطالعهم على كل
جديد يقدمه ،كما ت�سمح له بالتوا�صل مع جهات خارجية ت�ساهم يف تو�سيع
وتطوير عمله.

بندا بالست
رندلى قاسم قبالن :جديدنا صناعة الخزانات
�أكدت مديرة الت�سويق يف بندا بال�ست رندىل قا�سم قبالن ان
«م�شاركة بندا بال�ست يف معر�ض بروجيكت ليبانون حتمل الكثري
من الإيجابيات �إذ توفر توا�صلها مع زبائنها لتعرفهم �إىل منتجاتها
اجلديدة».
واعلنت �أن «بندابال�ست عر�ضت لزوار املعر�ض �إنتاجها اجلديد من
اخل ّزانات ،حيث ا�ستقدمت عام � 2014آلة ل�صناعة اخل ّزانات ،وقدمت
لزبائنها خ ّزانات بثالث طبقات من �ش�أنها �إعطاء اخل ّزان متانة �أكرث
ال وحمايته.
عرب �إعطائه عز ًال كام ً
واعتربت �أن «املعر�ض ي�ساعد ال�صناعي يف ت�سويق �إنتاجه وتعريف
زائري املعر�ض �إىل كل ما يقدمه من جديد» ،و�أ�شارت �إىل �أنه ي�شكل
�إجنازاً هام ًا يف ظل غياب الدعم الذي ي�شهده القطاع ال�صناعي».
منظم ب�شكل كبري� ،أ�شارت �إىل �أن �إقبال الزائرين
و�إذ ر�أت �أن املعر�ض ّ
على املعر�ض منخف�ض مقارنة بال�سنوات ال�سابقة».
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فونيكس إينرجي
باز« :الطاقة الشمسية» محط اهتمام كبير
ر�أى مدير مبيعات فونيك�س �إيرنجي �إبراهيم باز �أن «م�شاركة فونيك�س �إيرنجي يف
املعر�ض قوية �إذ تعر�ض عدداً كبرياً من منتجاتها من بيوت خ�شبية معزولة �ضد احلرارة،
�سخان على الطاقة ال�شم�سية ،الألواح ال�شم�سية لتوليد الطاقة� ،إ�ضافة �إىل منتجات �أخرى
ومنتج جديد يو ّلد الطاقة عرب حرق النفايات.
ولفت �إىل �أن الإقبال على جناح ال�رشكة قوي
�إىل حد كبري ،وال �سيما �أن الطاقة ال�شم�سية
�أ�صبحت حمط اهتمام كبري حيث ي�ستف�رس الكل
عن مفهومها وطبيعة عملها.
واعترب �أن املعار�ض ب�شكل عام تعطي دفع ًا لعمل
ال�رشكات �إذ ت�ؤمن لها ات�صا ًال مع زبائن لي�س
فقط من لبنان بل من كل �أنحاء العامل.
تتميز
و�شدد على �أن �رشكة فونيك�س �إينريجي
ّ
ّ
بخربتها وب�ضمها لفريق عمل كبري من املهند�سني
املتخ�ص�صني يف توليد الطاقة واحلرارة.
و�أ�شار باز �إىل �أن «معر�ض بروجيكت ليبانون
لهذا العام �أف�ضل من الأعوام ال�سابقة حيث
هناك عدد زوار كبري وحجم م�شاركة مهم من
ال�رشكات� ،إال �أن ما ينق�صه هو بع�ض التنظيم
اللوج�ستي الذي يرهق زائري املعر�ض».

عبد الخالق للتجارة
عبد الخالق :نتابع كل تطور
�أ�شار مدير �رشكة «عبد اخلالق للتجارة» با�سم
عبد اخلالق �إىل �أن م�شاركة «عبد اخلالق
للتجارة» يف معر�ض بروجكت ليبانون كانت
�صعبة و�أتت كمحاولة لك�رس حال الركود
امل�سيطرة على الأ�سواق ب�سبب الظروف
الأمنية وال�سيا�سية .و�أعلن �أن ال�رشكة ت�شعر
بالر�ضا عن م�شاركتها يف املعر�ض نظراً
لتوا�صلها مع عدد من املهند�سني وجتار
البناء».
و�إذ لفت �إىل �أن «ال�رشكة من خالل عملها
ت�ست�شعر هذا الركود منذ � 3سنوات ،دعا
املعنيني ب�أمور الإقت�صاد يف لبنان �إىل
التخفيف من حدة اخلطابات ال�سيا�سية ودعم
القطاعات الإقت�صادية التي قد ينعك�س فيها
االنتعا�ش ب�شكل مبا�رش على قطاع البناء
الذي تعتا�ش منه �رشيحة وا�سعة من اللبنانيني.
و�أكد عبد اخلالق �أن «عبد اخلالق للتجارة تتابع كل جديد يف جمال عملها لتقدمه
لزبائنها ،وحتاول �إعطاء ت�سهيالت لزبائنها بهدف �ضمان ا�ستمراريتها يف ال�سوق
يف ظل املناف�سات ال�ضارية التي ي�شهدها».
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ترابة سبلين
ضو:
الحجر الخفيف جديدنا

�أكد املدير الإداري يف ترابة
�سبلني �سليم �ضو �أهمية م�شاركة
ترابة �سبلني يف معر�ض بروجكت
ليبانون على الرغم من �ضعف �إقبال
الزائرين ب�سبب الظروف الأمنية
وال�سيا�سية والإقت�صادية املحيطة.
وك�شف �ضو �أن «ترابة �سبلني �ستعمل
على ت�سويق منتجها اجلديد «احلجر
اخلفيف» وتطلع زوار املعر�ض عليه
نظراً لأهمية ما ي�ؤمنه من توفري
يف امل�شاريع ترتاوح ن�سبته بني
 19و  % 26ا �إذ يخ ّف�ض ا�ستهالك
الباطون واحلديد .ولفت �إىل �أن
«احلجر اخلفيف يتميز ب�أنه عازل
للن�ش وللرطوبة ولل�صوت» .وك�شف
�أن ترابة �سبلني �أن�ش�أت م�صنع ًا هو
الأول من نوعه يف لبنان واملنطقة
لإنتاج هذا احلجر الذي يتمتع
مبوا�صفات عالية جداً».
واعترب �ضو ان �أجواء املعر�ض
�إيجابية مقارنة ب�أو�ضاع البلد،
كا�شف ًا �أن ترابة �سبلني متكنت من
التوا�صل مع عدد من املهند�سني
و�أ�صحاب امل�شاريع الذين ابدوا
اهتمام ًا كبرياً باحلجر اخلفيف.

دالل ستيل
دالل :جديدنا «»Dalal Archi Solutions

ك�شفت مديرة «دالل �ستيل» مرينا دالل �أن �رشكة دالل �ستيل �شهدت الكثري من التطور
على مدى 30عام ًا ،فامل�صنع الذي بد�أ ب�إنتاج �آلة واحدة تو�سع وتطور و�أ�صبح ي�ضم
عدداً كبرياً من الآالت وميتد على م�ساحة  150مرتاً مربع ًا .وو�ضعت دالل م�شاركة
دالل �ستيل يف معر�ض بروجكت ليبانون يف �إطار تعزيز وجودها بني ال�رشكات
العاملة يف القطاع وفر�صة لعر�ض منتجاتها اجلديدة والتي ت�ضم «Dalal Archi
 »Solutionsوهو منتج جديد مقدم من «دالل �ستيل» يتمتع مبعايري جودة عالية جداً
�إذ ي�ضم معادن متعددة من زنك و�أملنيوم ونحا�س.
ور�أت دالل �أن املعر�ض على م�ستوى عالٍ من التنظيم� ،إال �أنه يجب العمل على
ا�ستقطاب املزيد من احل�ضور الأجنبي .

عازار (الحماية من الحريق)
عازار :لمزيد من التنظيم
�أ�شار مدير �رشكة عازار مارك عازار �إىل �أن م�شاركة «عازار يف معر�ض بروجكت
ليبانون جيدة �إذ مكنتها من التوا�صل مع زبائن جدد وتعريفهم �إىل منتجاتها يف
جمال عملها يف ما يتعلق باحلماية من احلريق واملطافئ .و�أ�شار عازار �إىل �أن ال�رشكة
موجودة يف ال�سوق منذ  1991وم�ستمرة يف عملها رغم املناف�سة يف الأ�سواق �إذ �إنها
وطد العالقة بينها وبينهم ب�شكل كبري».
تلبي زبائنها ب�شكل جيد ،ما ّ
ور�أى عازار ان معر�ض بروجكت ليبانون وغريه من املعار�ض املماثلة يدعم ال�صناعي
يف عمله �إىل ح ٍد كب ٍري عرب �إتاحة الفر�صة �أمامه لت�سويق �صناعته وتعريف الزبائن
�إليها عن كثب».
واعترب �أن املعر�ض منظم �إىل حد كبري �إال �أنه يحتاج ملعاجلة بع�ض الثغرات لناحية
التنظيم اخلارجي.

Phoenix Energy

LIBNOR

Leeds Inspiring Engineering

Mroueh Plast

Industrial Research Institute

Viecoeast
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Arison

Hometel S.A.R.L.

Unic

Panda Plast

Belmark

Riviera Hotel

Dalal Steel Industries

Sibline

Unigaz

General Paint Co.

Khatib Machinery Co.-KMCO

Soprel Liban

Azar Fire Protection

Ghaddar Machinery Co.

Abdel Khalek
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Aldiwan Co. for General Trade
& Contracting 2

Al Diyar International Co

A - Architects

Fakhry Trading Company

Choucair Group

Allied Diesel sal

Joueidi Development

Hajjar Enterprises Co.-H.E.C

Gemtec

Span

Nasrallah Engineering

Mandaloun

Tools & Construction Materials-TCM

Teletrade Holding Group-Securatel

TechTrade
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 Nohra Groupتطلق khalleh Residence Deir El Qamar

نهرا :خطوة س ّباقة في تفعيل النمو في األرياف
ثقة الزبائن التي اكت�سبتها
 Nohra Groupعلى مر ال�سنوات،
وم�صداقيتها التي كر�ست ا�سمها
يف ال�سوق جعلتاها يف �صلب
احلياة االقت�صادية لي�س فقط يف
احد ا�شهر مدن ال�شوف عا�صمة
الأمراء دير القمر امنا على �صعيد
لبنان ككل.

فبعد ���س��ن��وات م��ن ال��ن��ج��اح وال��ت��ط��ور
املتوا�صل على اكرث من �صعيد ويف اكرث
من قطاع ،دخلت  Nohra Groupيف
�صلب خطة تنمية الأري��اف عرب اطالق
م�رشوع khalleh Residence
 Deir El Qamarالذي يت�ألف
من  5بنايات ت�ضم � 25شقة
ت�تراوح م�ساحتها بني 120
مرت مربع اىل  145مرت مربع
يف منطقة دي��ر القمر التي
تتميز مبوقعها و�سط ال�شوف
ّ
كم�صيف و�ضمها لعدد من
اجلامعات ما اعطاها دفع ًا
اىل االمام و�ساهم بت�سجيل
معدالت منو مقبولة فيها».
واعترب مدير Nohra Group
يف ح��دي��ث م��ع «ال�صناعة
واالق��ت�����ص��اد» ط��وين ن��ه��را ان
اهمية امل�رشوع تكمن يف انه ي�شكل خطوة
�سباقة يف تفعيل النمو االقت�صادي يف
الأري��اف اذ حر�صت  Nohra Groupعلى
اال�ستثمار يف منطقة ديرالقمر بعك�س
معظم ال�رشكات التي تتجه للإ�ستثمار يف
املدن .وا�شار اىل ان «قطاع البناء من اكرث
القطاعات احليوية يف االقت�صاد ومن �ش�أن
اي ازدهار ي�شهده حمل ايجابيات كثرية
لقطاعات اخ��رى» .ولفت اىل ان «Nohra
 Groupوانطالق ًا من اميانها ب�رضورة
حتفيز النمو يف الأري��اف حيث تلتقي يف
هذه الأفكار مع جتمع �صناعيي ال�شوف
وتعمل لتحقيقها� ،ستعطي الأف�ضلية
لل�رشكات العاملة �ضمن منطقة ال�شوف
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اذ انه يف منطقة دير القمر ا�ضافة اىل
الرتخي�ص ال��ع��ادي هناك موا�صفات
خا�صة تفر�ضها البلدية وتتعلق بجمالية
امل�رشوع لناحية امل�ساحات اخل�رضاء،
الت�شجري ،القرميد ،واحلجر» .وا�ضاف:
«يراعي امل�رشوع املعايري البيئية حيث
يقام امل����شروع يف منطقة خ�رضاء مل
ي�صل البناء اليها بعد ،كما ان امل�رشوع
ي�ضم ع��دد م��ن امل�ساحات اخل����ضراء،
ويرتفع عن �سطح البحر  750مرت».
واو�ضح ان « ت�سليم امل�رشوع �سيتم خالل
� 3سنوات ،وهناك ت�سهيالت م�رصفية
للراغبني يف التملك يف امل����شروع ،اذ
�ست�ستثمر  Nohra Groupعالقاتها
م����ع ال���ق���ط���اع امل�����ص�ريف
مل�ساعدتهم».

تفاؤل كبير

يتألف khalleh Residence
 Deir El Qamarمن 5
بنايات تضم  25شقة تتراوح
مساحتها بين  120متر مربع
الى  145متر مربع
لتختار الأن�سب منها يف اجناز امل�رشوع».

مميزات المشروع

يتميز بوجود
واعلن نهرا ان «امل�رشوع ّ
مواقف داخلية حتت الأر�ض مع م�صعد،
وبواجهة  % 100حجر و  % 100قرميد،
56

واع����رب ن��ه��را ع��ن ت��ف��ا�ؤل��ه
الكبري بنجاح امل�رشوع رغم
الرتاجع االقت�صادي الذي
ي�شهده لبنان ،فاللبناين على
مر ال�سنوات عاي�ش ازمات
�سيا�سية واقت�صادية عميقة
ومل يتوقف يوم ًا عن امل�ضي
ق��دم�� ًا ان ك��ان على �صعيد
عمله او حياته ككل» .وقال:
« Nohra Groupتعتمد على
م�صداقيتها يف اجناح م�رشوعها احلايل
ال��ذي ي�شكل حتدي ًا امامها ،بكل ت�أكيد
�ستتمكن من الفوز به ،اذ تعتمد على فريق
من املهند�سني والعمال يتميز بكفاءة
عالية ودون ادنى �شك �ستقدم امل�رشوع
بنف�س اجلمالية التي بدا عليها يف الكتيب
الذي و ّزع اثناء عمليات الت�سويق».
وا�ضاف« :طوال �سنوات عملنا يف Nohra
 ،Groupمل يعرف الت�شا�ؤم �سبي ًال الينا،
كنا دائم ًا و�سنبقى متفائلني� .آمالنا
مع ّلقة على غد مليء بالتطور والتقدم،
فنحن مل نفكر ي��وم�� ًا يف احل�صاد ،بل
�آمنا دوم ًا بجعل كل جناح نحققه خطوة
ت�أ�سي�سية ملرحلة مقبلة.

العنوان :جبل لبنان  -ال�شوف  -دير القمر  -طريق بيت الدين  -بناية طوين جميل نهرا
هاتف - 961 5 511834 :فاك�س961 5 510834 :
E-mail: tony.j.nohra@hotmail.com

من �شهر �إلى �شهر
 .. VPSنجاح قوامه الخبرة والمتابعة

محمد مز َيد :لتوجيه اليد العاملة
تعزيز خدمات املطاعم والفنادق عرب الإهتمام بزبائنها وخدمتهم
لدى و�صولهم ومغادرتهم .واعترب مزيد �أنه «�إميان ًا من ال�رشكة
ب�أهمية عملها ،تويل فريق العمل اهتمام ًا كبرياً حيث تقوم بدورات
تدريبية ب�شكل مك ّثف وتطلعهم على الطرق ال�سليمة للتعامل مع
الزبائن واحرتام خ�صو�صيتهم» .وك�شف �أن «عمل ال�رشكة يراقب
با�ستمرار من قبل جهات خمت�صة كونها حائزة على �شهادة ISO
 9001:2008منذ � 8سنوات».

خبرة كبيرة

إيمان ًا منها

بأهمية عملها ،و�إذ ك�شف مزيد �أن « VPSت�ستثمر
خربتها الكبرية يف عملها ،وتقدم
تولي  VPSفريق ال
ع
م
ل
انطالق ًا من هذه اخلربة امل�شورة
ا
لأهم اجلهات يف لبنان» ،لفت �إىل
هتمام ًا كبير ًا حيث تقوم
ب
«متيز  VPSيف عملها جعلها
�أن ّ
دورات تدريبية بشكل
حمط ًا للأنظار لبناني ًا وعربي ًا� ،إذ
ّ
�أ�ضحت خدماتها مطلوبة عربي ًا،
مكثف وتطلعهم على
متيزها
وهذا لي�س �سوى دليل على ّ
الطرق الس
لي
م
ة
ل
لت
عا
م
ل
وت�ألقها الدائمني «.
و�أع��ل��ن �أن ال�رشكة «انفتحت على
مع الزبائن
جم��ال عمل جديد ،يتعلق بتجهيز
و�إذ اعترب �أن ال�رشكة تعتمد على
املواقف».
«من جد وجد ومن زرع ح�صد» ،هذه هي حال
خربتها الكبرية يف عملها والتي �أك�سبتها ثقة كبرية من املتعاملني
حممد مزيد «ابو ابراهيم» الذي انطلق �إىل �سوق
معها يف ال�سوق ،لفت �إىل �أن عمل ال�رشكة يف هذا املجال �سيتمثل
بالإ�رشاف على �إن�شاء وجتهيز املواقف من الألف �إىل الياء».
العمل يف �سن مبكرة قبل �أكرث من ربع قرن ،ليعمل

يف مواقف ال�سيارات من دون �أن يدرك �أن جهوده
يف عمله ومثابرته عليه �ستخوله امتالك �أهم
�رشكة يف لبنان خلدمات املواقف وركن ال�سيارت
يف لبنان .)VPS) Valet & Parking Services

الن�شاط الذي يتمتع به واحليوية التي يظهرها يف حديثه وتفا�ؤله
الذي ال ميكن �أن ي�ضعفه �أمر ،يبلور �أمام �أي م�ستمع ق�صة جناحه
التي ت�شكل املتابعة الدقيقة للعمل العن�رص الأهم فيها �إذ ي�شكل
حاجزاً مينع ت�سلل الف�شل �إىل �أي جزء منها.
ثقة مزيد بنف�سه كبرية جداً� ،إمنا ال ميكن �أن تقوده �إىل الغرور� ،إذ
يرى �أن معظم ال�رشكات العاملة يف جمال خدمات مواقف ال�سيارات
ناجحة ما ي�ستدعي متابعة فريق العمل ب�شكل يومي ودقيق ل�ضمان
جودة اخلدمات املقدمة ،فالأف�ضلية يف ال�سوق للأقوى الذي يقدم
اخلدمة ب�شكل �أف�ضل».
و�أو�ضح �أن لعمل ال�رشكة �أهمية كبرية على ال�صعيد الإقت�صادي �إذ
�إنه يرتبط ب�شكل كبري بقطاع ال�سياحة ملا ي�ؤديه من دور �أ�سا�سي يف
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تحديات متعددة

مهمان يف عمل ال�رشكة،
ّ
و�شدد مزيد على �أن «التقدم والتطور �أمران ّ
�إال �أن الأهم اخلربة التي ت�ساهم يف و�ضع �آلية للعمل ت�سمح ب�ضبط
ومعاجلة كل التفا�صيل على الأر�ض» .و�أعرب عن تفا�ؤله الكبري
مب�ستقبل ال�رشكة التي جتمع اخلربة والتقدم التكنولوجي والتطور
الذي �سيدفعها من دون �شك �إىل حتقيق جناحات كبرية».
ولفت �إىل وجود مناف�سة قوية يف ال�سوق ،تعمل  VPSعلى ك�سبها
م��ن خ�لال العمل ال��دائ��م على تطوير خدماتها واالرت��ق��اء بها
ومتابعة فريق العمل .و�أ�شار �إىل �أن عمل  VPSيواجه عدداً كبرياً
من التحديات �أبرزها القوانني التي متنع اال�ستعانة باليد العاملة
الأجنبية يف العمل و�سط ندرة اليد العاملة اللبنانية التي تتجه
للعمل يف جمال خدمات مواقف ال�سيارات.
ودعا مزيد الدولة �إىل توجيه �سوق العمل واليد العاملة نحو العمل
يف جمال خدمات مواقف ال�سيارات �أو تعديل القوانني .ومتنى على
احلكومة ووزارة ال�سياحة حتديداً ال�سعي جدي ًا �إىل معاجلة هذه
امل�س�ألة� ،إذ �إنها ت�ضعف قدرات ال�رشكات على تلبية حاجات ال�سوق
منوها.
وحتد بالتايل من ّ
58

برعاية
وزارة ال�صناعـة وجمعية ال�صناعيني اللبنانيني

�أكبر ح�شد للم�صانع اللبنانية  400 -م�ؤ�س�سة �صناعية تقدم
�إنتاجها قطاعياً و�سلعياً وفقاً للت�صنيف الدولي H.S.CODE
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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،
 ،Olivcoحلويات القلعة ،مؤسسة سليم أخوان ،نيو املنيوم ،و شركة الريسا ،مؤسسة االحتاد العربي للتجارة ،وشركة
حسان اخوان.

 ..Olivcoصفوة الزيتون ونقاء زيته
غنام :لحماية القطاعات االنتاجية
عام  1982يف منطقة بعقلني ال�شوف �أ�س�س ال�شيخ كمال غنام
�رشكة  OLIVCOالتي ا�ضحت مرجع ًا �سياحي ًا ،ففي بعقلني
حيث ما زالت الطبيعة على نقائها االول و�صفائها وما زال
االن�سان وفيا لكرم الطبيعة طورت  OLIVCOما تركه الأ�سالف
من �أ�رسار هاماتهم ال�سمراء املفعمة باملر�ؤة ،لي�صبح دواء
للج�سم م�ضيف ًا امل�سك ،العنرب ،الورد ،العود ،الغار ،النعناع،
اخلزامى ،الع�سل ،اللويزة ،القرفة ،اجلريب فروت واالع�شاب
الطبية التي انعم بها علينا اخلالق.
وا�شار غنام يف حديث مع «ال�صناعة واالقت�صاد» اىل ان خان
الق�رص لل�صابون  OLIVCOاكت�سب ثقة زبائنه منذ انطالقة
عمله ملا ميثله من �صفوة الزيتون ونقاء زيته .ولفت اىل ان
 OLIVCOالتي تعنى بع�رص زيت الزيتون على البارد ،تطورت
على مر ال�سنوات وو�سعت مروحة انتاجها
لتقوم ب�إنتاج �أف�ضل �أنواع ال�صابون.
واو�ضح ان «جميع منتجات خان الق�رص
لل�صابون
 OLIVCOت�صنع يدويا
من اف�ضل زيت الزيتون والزيوت العطرية
واالع�شاب وميكن ا�ستخدامها للعناية
بالب�رشة ب�سبب ت�أثرياتها الطبيعية
املرطبة للغاية».
واعلن ان «جودة منتجات OLIVCO
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�سمحت لها بالولوج اىل اال�سواق اخلارجية حيث يتم الت�صدير
اىل اال�سواق العربية واال�سواق االوروبية وحتديداً اىل فرن�سا
ولندن» .واعترب ان عمل  OLIVCOيواجه الكثري من التحديات
ال �سيما بعد اقفال معرب ن�صيب احلدودي» .وك�شف ان «الت�صدير
اىل ال�سوق ال�سعودية ي�صطدم بالكثري من ال�صعوبات نتيجة
الت�شدد الكبري الذي متار�سه ال�سلطات اذ تطلب ما يقارب الع�رش
حتاليل خمربية ما يرفع من كلفة الت�صدير ويعيق ان�سياب
االنتاج نحو هذه ال�سوق».
واعترب غنام ان «احلكومة عاجزة عن
حماية القطاعات االنتاجية ،اذ ال تتبع
اي �سيا�سات او خطط لدعمها» .ور�أى
ان «املطلوب اقرار �سيا�سات تدعم هذه
القطاعات وحتميها ،فعلي �صعيد انتاج
زيت الزيتون ،من ال�رضوري اقرار
�سيا�سات توقف ا�سترياد الزيت كون
انتاج املو�سم قادر على تلبية جزء كبري
من حاجة ال�سوق اللبنانية».

60

حلويات القلعة  38 ..عام ًا من المصداقية والنجاح
أبو محسن :متمسكون بمعايير الجودة العالية
�أ�س�س ح�سني طلي�س «�أبو حم�سن» عام
 1977حلويات القلعة ،التي ما لبثت
�أن نالت �شهرة وا�سعة نتيجة والء
زبائنها وثقتهم بها .وكانت حلويات
القلعة قد بد�أت رحلتها قبل  38عام ًا
يف عامل ال�صناعات الغذائية يف
�صناعة احللويات العربية والإفرجنية
والبزورات والنب .و�ساهم �إميان �أبو
حم�سن بعمله وحر�صه على تقدمي
�أعلى م�ستويات اجلودة يف حجز مكان
مرموق حللويات القلعة بني امل�صانع
العاملة يف القطاع.
و�أ�شار �أبو حم�سن يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �إىل �أن «امل�صداقية �شكلت
عام ًال �أ�سا�سي ًا يف جناح وا�ستمرارية
حلويات القلعة على مر ع�رشات ال�سنوات،
�إذ �أن ال�رشكة حتر�ص على تقدمي الأف�ضل
لزبائنها من خالل مت�سكها مبعايري
جودة عالية وحر�صها على ا�ستخدام

اجود �أنواع املواد الأولية� ،إ�ضافة �إىل
القيام بدرا�سات متوا�صلة حول كيفية
حت�سني املنتج جلهة الطعم والذوق
واملظهر والتغليف».
و�شدد على �أن «التزام «حلويات القلعة»
ّ
بهذه الأمور� ،أك�سبها قوة كبرية م ّكنتها
من اال�ستمرار يف ظل التحديات الكثرية
التي تواجه القطاع ال�صناعي يف لبنان.
ف�إ�ضافة �إىل عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
والأمني الذي ي�ضعف الطلب يف
الأ�سواق ،تفتقد ال�صناعة �إىل احلد الأدنى
من الدعم ما يرفع من تكلفة الإنتاج

�إىل حد كبري» .وقال« :التحديات التي
تواجهنا ك�صناعيني كبرية� ،أبرزها عدم
توفر الكهرباء واملياه التي تعد م�سائل
�أ�سا�سية يف قطاع ال�صناعات الغذائية
ككل ما ي�ضطرنا �إىل ت�أمينها بتكاليف
عالية».
و�أعرب �أبو حم�سن عن تفا�ؤله بامل�ستقبل،
�إذ �إن والء الزبائن حللويات القلعة كبري
وهذا م ّكنها من تخطي معوقات عديدة
خالل ال�سنوات املا�ضية ،وطبع ًا �سي�ضمن
ا�ستمراريتها وتطورها وتو�سعها خالل
الفرتة املقبلة».

مؤسسة سليم أخوان  ..التم ّيز في صناعة الراحة والحالوة والطحينة
�أ�س�س عام
�أخوة من �آل �سليم
م�صنع ًا لل�سكاكر
واحلالوة والطحينة
وراحة احللقوم،
يف منطقة كرتمايا
مبعدات تقليدية
وعادية.
واجهت م�سرية عمل
امل�صنع �صعوبات
كثرية كان �أبرزها
احلرب الأهلية التي �شهدها لبنان وما حملته من تداعيات
طاولت احلياة الإقت�صادية والإجتماعية على حد �سواء� ،إال �أن
طموح الأخوة و�إميانهم ب�صناعتهم ووطنهم جعلهم يت�شبثون
ب�أر�ضهم وعملهم ،وي�سلكون طريق ًا طويلة من التطور والتو�سع
عم اال�ستقرار لبنان فلج�أوا �إىل تطوير
وال �سيما بعد �أن ّ
امل�صنع وتزويده ب�أحدث املاكينات التي �ساهمت يف تقدمي
�إنتاج عايل اجلودة يتمتع بكل معايري ال�سالمة الغذائية و�أعلى
م�ستويات النظافة.
التطور والتو�سع الذي �شهده م�صنع «�سليم �أخوان» �أك�سب
1975
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ثقة
امل�ؤ�س�سة
الزبائن ووالءهم،
وكر�س وجودها يف
ّ
ال�سوق وال �سيما يف
ظل الإقبال الكثيف
على منتوجاتها يف
خمتلف املناطق
اللبنانية واملطاعم
والفنادق.
و�أ�شار مدير م�ؤ�س�سة
«�سليم �أخوان» يف
حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» �إىل �أن «جودة �إنتاج «�سليم
�أخوان» �ضمنت ا�ستمراريتها يف ال�سوق وال �سيما يف ظل ما
توليه امل�ؤ�س�سة من �أهمية لعالقتها مع زبائنها التي حتر�ص
و�شدد على �أن قطاع ال�صناعات الغذائية
عليها كل احلر�ص»ّ .
يواجه حتديات كثرية و�أبرزها عدم اال�ستقرار الأمني يف
لبنان واال�ضطرابات يف الدول املجاورة التي �أعاقت ان�سياب
ال�صادرات اللبنانية �إىل الأ�سواق اخلارجية.
برّا
مع
ال�صناعي،
للقطاع
ودعا �سليم الدولة �إىل تقدمي الدعم
ً
عن تفا�ؤله مب�ستقبل امل�ؤ�س�سة التي مل تنكفئ يوم ًا عن التطور.
العدد � 148آب 2015
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر
نيو المنيوم 13 ..عام ًا من النجاح
الصغير :نتابع كل تطور
�إنطلقت ،عام  2002م�ؤ�س�سة نيوم املنيوم بعملها
يف جمال �صناعة برادي الزجاج وتركيبها.
و�شهدت امل�ؤ�س�سة تطوراً ملحوظ ًا �سمح لها
بالتو�سع نحو �صناعة �شبابيك ،ابواب ومطابخ
الأملنيوم.
و�أ�شار مدير امل�ؤ�س�سة حممد ال�صغري يف حديث
مع «ال�صناعة والإقت�صاد» �إىل �أن �سنوات عمل نيو
كر�سته م�صداقية
�أملنيوم ات�سمت بالنجاح الذي ّ
ال�رشكة وجودة �إنتاجها� .إذ حر�صت امل�ؤ�س�سة على
اتباع �أعلى معايري االلتزام مع الزبائن
الذين بادلوها الثقة وعززوا ح�ضور
ا�سمها يف ال�سوق اللبنانية ،حيث ي�شمل
عمل ال�رشكة كل الأرا�ضي اللبنانية.

وبوطنهم ،اعتادوا على تخطي هذه التحديات
والعمل بنجاح يف ظلها .وهذه هي حال نيو
�أملنيوم التي عملت على مدى  13عام ًا بنجاح
وتطور كبريين».
و�شدد على �أن «نيو �أملنيوم» تتابع كل تطور يف ال�سوق
ّ
لتقدمه �إىل زبائنها .و�إذ اعترب �أن الأملنيوم متعدد
اال�ستعماالت� ،أ�شار �إىل �أنه من اخلط�أ ا�ستخدامه يف
�صناعة املفرو�شات رغم ما يبديه من جمالية ،حيث
يتحمل �أوزان ًا ثقيلة.
�إنه معدن رطب ال ّ
واعترب �أن الأ�سقف امل�صنوعة من
جيد �إذ �إنه يحمل �ضمانة
الأملنيوم ابتكار ّ
كبرية كونه يتمتع باجلمالية وال يت�أثر
بالرطوبة وي�شكل عاز ًال للحرارة وميكن
تنظيفه ب�سهولة كبرية.
و�أبدى ال�صغري تفا�ؤ ًال كبرياً مب�ستقبل نيو
�أملنيوم� ،إذ �إن النجاح كان رفيق امل�ؤ�س�سة
منذ انطالقتها و�سيبقى هكذا مادامت هي
ملتزمة مبعايري اجلودة وااللتزام.

تحديات كثيرة

و�إذ لفت ال�صغري �إىل �أن التحديات
التي تواجهها امل�ؤ�س�سة كثرية ،قال:
«اللبنانيون وانطالق ًا من �إميانهم بذاتهم

شركة الريسا ..أعلى معايير الجودة والسالمة الغذائية
كرم :لدعم الصناعة
�أ�س�س وجيه كرم ،عام � 1976رشكة
الري�سا التي عملت على مدار
عام ًا يف �صناعة اخلبز واحللويات.
و�شهدت م�سرية �رشكة الري�سا يف
عامل ال�صناعات الغذائية تطوراً
كبرياً لناحية املنتج رافقه تطور
تقني كبري يف امل�صنع الذي ي�ضم
اليوم ما يقارب � 90آلة متطورة
تقدم �إنتاج ًا متيزه اجلودة العالية
واتباعه ملعايري ال�سالمة الغذائية.
وكانت �رشكة الري�سا قد با�رشت
انطالقتها يف باتي�رسي حلويات
عربية و�إفرجنية ،فاكت�سبت ثقة الزبائن التي دفعتها �إىل
مزيد من التطور والتقدم لتو�سع مروحة �إنتاجها لي�ضم اخلبز
الإفرجني ،خبز الهمربغر ،الباغيت ،واخلبز الفرن�سي.
م�سرية التطور والتو�سع يف �رشكة الري�سا مل تقف عند هذا احلد،
بل تابعت م�ضيها قدم ًا نحو تقدمي املزيد لزبائنها عرب ت�أمني
م�أكوالت للمنا�سبات من �أعرا�س و�أعياد ميالد.
و�أ�شار كرم يف حديث مع ال�صناعة والإقت�صاد �إىل �أن «اجلودة
39
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التي قدمتها �رشكة الري�سا واتباعها
لأعلى معايري ال�سالمة الغذائية
�أك�سباها ثقة الزبائن و�سمحا لها على
مدار ال�سنوات باملحافظة عليها ما
�أدى دوراً �أ�سا�سي ًا يف تو�سع ال�رشكة
�إىل حد كبري لتلبية حاجات الزبائن
املختلفة».
ولفت �إىل وجود حتديات كثرية
تواجه عمل ال�رشكة يف ال�سوق
اللبنانية و�أبرزها غياب احلد الأدنى
من متطلبات ال�صناعة كالكهرباء
واملياه� ،إ�ضافة �إىل حال الفو�ضى
التي ت�شهدها الأ�سواق والتي تتطلب تنظيم ًا كبرياً من
�ش�أنه حت�سني بيئة العمل ودفع ال�رشكات �إىل تقدمي الأف�ضل
لزبائنها.
و�إذ دعا كرم الدولة للوقوف �إىل جانب ال�صناعي وتقدمي الدعم
له لتنمية القطاع ككل� ،أعلن �أن اندفاع ال�صناعي اللبناين نحو
التطور والتو�سع كبري ،وك�شف �أن �رشكة الري�سا جل�أت مرتني
�إىل القرو�ض املدعومة من كفاالت لتو�سع وتطور عملها.
62

االتحاد العربي للتجارة ..أكثر من ربع قرن من التوسع والتطور
سليمان :إنتاجنا عالي الجودة
�أب�رصت م�ؤ�س�سة االحتاد العربي للتجارة النور يف
اجلنوب عام  ،1987لتبد�أ معها ق�صة م�ؤ�س�سة حملت
�شعار «�صنع يف لبنان» �إىل خمتلف دول العامل،
عرب منتجاتها التي حتمل «العلم اللبناين» لتعطي
�أ�صدق تعبري عن �إميان اللبنانيني العميق ب�صناعتهم
وبلبنان كوطن.
ميز التطور والتو�سع امل�ستمرين م�سرية م�ؤ�س�سة
ّ
االحتاد ،فامل�ؤ�س�سة التي بد�أت قبل �أكرث من ربع
قرن كم�ؤ�س�سة جتارية حتمل  35وكالة ،اجتهت
نحو ت�صنيع الع�صري و�أ�س�ست معم ًال
للجالب وكل �أنواع ال�رشابات عام
 1993يف اخلن�شارة مب�ساحة 1000
مرت».
خطت امل�ؤ�س�سة عام  2001خطوة
مهمة نحو املزيد من التطور
والتو�سع �إذ و�سعت امل�صنع وقامت
بطرح عبوة جديدة تتميز بكرب
حجمها (غالون) �ساهمت يف خف�ض
تكاليف الإنتاج وم ّكنت امل�ؤ�س�سة من
تقدمي �سعر نا�سب امل�ستهلكني �إىل حد
كبري ،و�ش ّكل ذلك �إجنازاً مهم ًا للم�ؤ�س�سة �إذ �ضاعفت مبيعاتها مرات
عديدة ما �ساهم يف �إجناز املزيد من التو�سع يف امل�صنع الذي
�أ�صبح ميتد اليوم على م�ساحة � 11ألف مرت مربع.
ورد مدير م�ؤ�س�سة االحتاد العربي للتجارة �إيلي �سليمان يف حديث
مع «ال�صناعة والإقت�صاد» النجاح الكبري الذي حققته امل�ؤ�س�سة
�إىل عوامل ثالثة :تركيبة املنتج التي �أعطت نكهة مطابقة ملا
كانت ت�صنعه ربات املنازل منذ ع�رشات ال�سنني ،ال�سعر التناف�سي
و�شدد على �أن «م�ؤ�س�سة االحتاد تقدم �إنتاج ًا
واجلودة العاليةّ .
مميزاً على ال�صعيدين اللبناين والعاملي� ،إذ ت�ستخدم �أجود �أنواع
املواد الأولية يف عملية الت�صنيع التي تت�سم بحداثة كبرية تراعي
معايري النظافة وال�سالمة كافة حيث ال مت�س يد الإن�سان الإنتاج».
وك�شف �أن «الإنتاج ي�ضم كل �أنواع ال�رشابات واملائيات من ماء
زهر وماء ورد وخل .كما ي�ضم املربيات من مربى امل�شم�ش،
الفريز ،والكرز ودب�س الرمان ودب�س اخلروب �إ�ضافة �إىل الزيت
وي�سوّق حتت ا�سم .»Crown

تراجع إقتصادي

واعترب �سليمان �أن «الرتاجع الإقت�صادي الذي ي�شهده لبنان مل
ي�ؤثر يف عمل امل�ؤ�س�سة� ،إذ �إن منتجاتها تندرج �ضمن احلاجات
الغذائية الأ�سا�سية وال تن�ضوي يف �إطار الكماليات التي ميكن �أن
ي�شملها ع�رص نفقات امل�ستهلكني».
ولفت �إىل �أن «امل�ؤ�س�سة تويل �أهمية كبرية لر�أي زبائنها كما
حتر�ص على تقدمي املنتج بتغليف جميل وراق �إنطالق ًا من قناعتها
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ب�أهمية التغليف يف عملية �إر�ضاء الزبائن» .
و�إذ �أعلن �أنه وفق ًا للإح�صاءات تغطي م�ؤ�س�سة
االحتاد  % 70من حاجة ال�سوق اللبنانية من ال�رشاب
املركز (اجلالب ،الع�صري ،و�إلخ� ،)...أ�شار �إىل �أن
«امل�ؤ�س�سة تفخر بعالقتها مع زبائنها الذين يولونها
ثقة ووالء كبريين جتعلهم يطالبون ب�أ�صنافها �إن
غابت» .ور�أى �أن هذه العالقة تعطي امل�ؤ�س�سة ثقة
كبرية ب�صناعتها وترفع �سقف الطموحات وتدفع
للمزيد من التقدم».

تطور مستمر

و�أو�ضح �سليمان �أن «امل�ؤ�س�سة تتابع
التطور ب�شكل دائم وال تقف يف
مكان» .وك�شف عن «العمل حالي ًا
على �إطالق قناين ع�صري زجاجية من
املتوقع �أن تالقي جناح ًا كبرياً نظراً
لنكهتها التي �أثنى عليها املتذوقون
اللبنانيون والعرب والأجانب».
و�أ�شار �إىل �أنه «�إ�ضافة �إىل �صناعة
املواد الغذائية ،متلك امل�ؤ�س�سة
معم ًال لإنتاج مواد التنظيف من دواء للغ�سيل ،م�سحوق متعدد
الإ�ستعماالت ،و�سوائل للجلي والأر�ضيات وغريها» .ولفت �إىل
�أن «الإنتاج يتمتع مبوا�صفات عالية اجلودة متكن بف�ضلها من
و�شدد على �أن «م�صنع مواد التنظيف
ولوج الأ�سواق اخلارجيةّ .
يتميز
يتميز باحلداثة �إذ ي�رشف عليه مهند�سون كيميائيون ،كما ّ
ّ
مبطابقته للموا�صفات البيئية العاملية وتطبيق ال�رشوط ال�سالمة
العامة لكافة العاملني يف امل�صنع.
ولفت �إىل �أن «�أمام امل�ؤ�س�سة خطة للتو�سع �إذ �ستن�شىء م�صنع ًا
لإنتاج مواد جتميل
�ست�سوق ب�إ�سم  Sachaو�ستتميز مبوا�صفات
ّ
توازي موا�صفاتها الإنتاج الأوروبي».
ودعا �سليمان الدولة �إىل دعم ال�صناعة لتقوية قدرات املنتجات
اللبنانية التناف�سية .وقال« :املنتجات اللبنانية �صامدة يف
املناف�سة �أمام املنتجات الأخرى ب�سبب جودتها العالية �إال �أنها
حتتاج لدعم يخف�ض تكاليف الإنتاج وال �سيما تكاليف الكهرباء
وال�رضائب» .كما طالب احلكومة بت�سهيل �إجراءات امل�ستثمرين
التي ت�أخذ وقت ًا طوي ًال وجهداً كبرياً نتيجة ا�صطدامها بعائق
البريوقراطية.
وعبرّ �سليمان عن تفا�ؤله الكبري مب�ستقبل عمل امل�ؤ�س�سة ،وقال:
«�أ�سا�س �أي جناح يقوم على معادلة ر�ضا ثالثية ت�شمل امل�صنع،
زبائننا �أي ا�صحاب املحال وال�سوبرماركات وامل�ستهلكني.
جميعنا ن�شعر بالر�ضا والعالقة بيننا وطيدة و�آمل �أن يبقى
الواقع كذلك لأن يف ذلك �ضمان ًا ال�ستمراريتنا وتكري�س ًا
لنجاحنا».
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر
حسان اخوان  ..قصة نجاح
حسان :مصداقيتنا ضمنت استمراريتنا
يتو ّزع ما بني لبنان و�أبو ظبي،
وقطر ،جناح ح�سان �أخوان التي
بد�أت عملها يف �أوائل اخلم�سينات
يف ب�شامون ،حمققة جناحات
كثرية بالرغم من احلرب والأزمات
ال�سيا�سية والأمنية التي عاي�شها
لبنان لتعطي �أبرز مثالٍ عن
�شجاعة ال�صناعي اللبناين
وجر�أته و�إرادته الفوالذية التواقة
�إىل النجاح.
ا�ستذكر مدير �رشكة ح�سان �أخوان
طارق ح�سان يف حديثه مع
ال�صناعة والإقت�صاد م�سرية �أكرث
من ن�صف قرن من عمل ال�رشكة،
و�أ�شار �إىل �أن انطالقة «ح�سان
�أخوان» يف عامل ال�صناعة بد�أت
يف ب�شامون يف �أوائل اخلم�سينات
حيث �أ�س�س الوالد عفيف ح�سان
و�إخوانه معمل لل�صابون وحم ًال
جتاري ًا دام العمل فيه ع�رشات
ال�سنوات» .وك�شف �أن دخول
«ح�سان �أخوان لعامل جتهيز املطاعم
والفنادق وال�سوبرماركت �أتى يف عام
 1982مع افتتاح �صالة عر�ض يف
عالية ،ما لبثت �أن انتقلت �إىل البقاع بعد
دخول العدو ال�صهيوين �إىل لبنان وتقطع
�أو�صال الطرقات» .وك�شف ان «ال�رشكة
عمدت �آنذاك اىل ا�ضافة �صناعة النب
والبزورات اىل �صناعتها ،وعملت حتت
ا�سم «امللك لل�صناعة والتجارة».

توسع وتطور

و�أعلن ح�سان �أن «عام  1990حمل
�إيجابيات كثرية لل�رشكة مع عودة
املهند�س امليكانيكي �سالم ح�سان من
امريكا الذي دخل يف �صلب العمل وو�ضع
خربته ومعرفته يف ال�رشكة ،فتمكنت من
تطوير عملها بافتتاح �صالة عر�ض ثانية
يف خلدة حتت ا�سم «ح�سان اخوان» ،يف
حني كان م�صنع ال�صابون قد حتول
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�سلكت طريق التو�سع نحو الأ�سواق
عام  2002حيث افتتحت فرع ًا لها يف
قطر حتت �إ�سم «الروعة والإبداع» ،كما
دخلت �إىل �أ�سواق الإمارات عام 2005
يف �أبوظبي بافتتاحها مل�صنع و�صالة
عر�ض حتت �إ�سم �رشكة الإبداع».

نجاحات كثيرة

تعطي «حسان أخوان» عبر
خدمات الصيانة وخدمة ما بعد
البيع والكفالة التي تقدمها
اإلطمئنان لزبائنها وتؤدي
دور ًا كبير ًا في نجاح عملهم
بالكامل �إىل م�صنع للربادات وال�ستاندات
وجميع �صناعات ال�ستانل�س �ستيل من
خزائن وجمالٍ وطاوالت ب�إدارة ال�سيدة
ليلى ح�سان ،وكانت ال�رشكة قد عززت
عملها وخربتها يف جمال �صناعتها
بدخولها جمال اال�سترياد من �إيطاليا
و�إ�سبانيا وتركيا وتايوان وال�صني».
ولفت �إىل �أن «ح�سان �أخوان تابعت يف
عام  1992تو�سعها يف ال�سوق اللبنانية
بافتتاح �صالة عر�ض �أخرى يف البقاع».
و�أ�شار ح�سان �إىل �أن « ح�سان �أخوان
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واعترب ح�سان �أن «م�صداقية ح�سان
�أخوان ووقوفها الدائم �إىل جانب زبائنها
�ضمن ا�ستمراريتها وحتقيقها لنجاحات
كثرية .فال�رشكة عرب خدمات ال�صيانة
وخدمة ما بعد البيع والكفالة
التي تقدمها تعطي الإطمئنان
لزبائنها وت�ؤدي دوراً كبرياً يف
جناح عملهم» .وك�شف «تتابع
ح�سان �أخوان ب�شكل م�ستمر
التطور يف عامل �صناعتها عرب
زيارة املعار�ض املخت�صة
واالطالع على كل جديد».
و�شدد على �أن «فريق عمل ح�سان
ّ
�أخوان واخلربة التي يتمتع بها
�ساهمت ب�شكل �أ�سا�سي يف النجاح
الذي حققته ال�رشكة» .ور�أى �أن
اجلهد الذي يبدله القيمون على ال�رشكة
يقابل بوالء كبري من الزبائن والذي
ي�شكل جناح ال�رشكة يف فروعها كافة
�أبرز دليل عليه.

عدم استقرار

ور�أى ح�سان �أن التحديات التي واجهت
ال�رشكة كانت كثرية و�أبرزها عدم
اال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي الذي كان
وما يزال يحمل ت�أثريات �سلبية كثرية
على عمل ال�رشكة».
ودعا الدولة �إىل تقدمي الدعم القطاع
ال�صناعي عرب تخفي�ض �أ�سعار الكهرباء
وت�أمينها ،تخفي�ض الر�سوم اجلمركية
وت�أمني قرو�ض مدعومة ب�شكل �أكرب.
وقال« :يف لبنان تكاليف الإنتاج مرتفعة
بعك�س الدول العربية ،وهذا يحرم ال�صناعة
من فر�ض املناف�سة يف الأ�سواق اخلارجية
ويحد من منو القطاع ال�صناعي».

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
Made In Lebanon
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ال�صادرات اللبنانية

الصادرات اللبنانية ترتفع  % 2.9عام 2014
بلغت قيمة ال�صادرات اللبنانية وفق اح�صاءات �شهادات املن�ش�أ امل�صادق عليها يف غرفة التجارة
وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان عام  2014نحو  3مليار و 7مليون دوالر مقارنة مع 2
مليار و 923مليون دوالر عام  2013بارتفاع ن�سبته  2.9باملئة ،يف حني ان هذه القيمة كانت قد
�سجلت ارتفاع ًا ن�سبته  2.4باملئة عام  2013مقارنة بالعام  ،2012و  19.8باملئة عام 2012
مقارنة بالعام .2011
على �صعيد الغرف اللبنانية ككل،
ا�ست�أثرت غرفة بريوت وجبل لبنان
بنحو  82باملئة من قيمة �صادرات
الغرف اللبنانية قاطبة وفق �شهادات
املن�ش�أ امل�صادق عليها لدى هذه
الغرف .ف�سجلت غرفة زحلة  313مليون
دوالر ما ن�سبته  9باملئة ،وغرفة �صيدا
 197مليون ون�سبة  5باملئة ،وغرفة
طرابل�س  162مليون ون�سبة  4باملئة.
وقد بلغت قيمة ال�سلع ذات املن�ش�أ
اللبناين  1مليار و 656مليون دوالر
ن�سبتها  55.1باملئة من اجمايل قيمة
امل�صدرة  ،فيما بلغت قيمة ال�سلع
ال�سلع ً

ذات املن�ش�أ غري اللبناين  1مليار و351
مليون دوالر ون�سبتها  44.9باملئة.

وقدر وزن ال�سلع ذات املن�ش�أ اللبناين
مبا يزيد عن  1.4مليون طن بن�سبة

 30.6باملئة من اجمايل وزن ال�سلع
امل�صدرة ،ووزن ال�سلع ذات املن�ش�أ غري
ً
اللبناين مبا يزيد عن  3.3مليون طن
وبن�سبة  69.4باملئة.

أو ًال :توزع الصادرات اللبنانية على االقسام الجمركية وفق شهادات المنشأ /واآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية
في المرتبة األولى
املرتبة الأوىل :احتلت �صادرات الآالت
الكهربائية املرتبة االوىل على الئحة
توزع ال�صادرات اللبنانية ح�سب االق�سام
اجلمركية عام  ،2014وا�ست�أثرت بن�سبة
 22باملئة من اجمايل قيمة ال�صادرات.
املرتبة الثانية :حلت يف املرتبة
الثانية �صادرات املعادن العادية
وم�صنوعاتها بن�سبة  19باملئة.
املرتبة الثالثة :ال�صادرات ال�صناعات
الكيميائية بن�سبة  14باملئة،
املرتبة الرابعة� :صادرات املنتجات
الغذائية بن�سبة  8باملئة،
املرتبة اخلام�سة :ويف املرتبة
اخلام�سة �صادرات املجوهرات بن�سبة 8
باملئة اي�ض ًا.
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توزع الصادرات اللبنانية حسب أقسام التعرفة الجمركية وفق شهادات المنشأ لعام 2014

Tufenkjian
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اللبنانية
ال�صادرات �صناعية
�صادرات
ثاني ًا :اهم اسواق الصادرات اللبنانية عام  / 2014والعراق في المرتبة األولى

�أ�شارات �إح�صاءات ال�صادارات
اللبنانية وفق اح�صاءات �شهادات
املن�ش�أ امل�صادق عليها يف غرفة
بريوت خالل العام  2014اىل �أن
العراق ت�صدر الئحة هذه الدول.
وجاء ترتيب الدول كما يلي.
املرتبة الأوىل :ت�صدر العراق كما
ذكرنا الئحة هذه الدول ،حيث بلغت
قيمة ال�صادرات �إليه  676،9مليون دوالر
�أمريكي �أي ما يوازي  23باملئة من
اجمايل قيمة ال�صادرات.
املرتبة الثانية :احتلت ال�سعودية
هذهاملرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات
�إليها  611،6مليون دوالر �أمريكي �أي ما
يوازي  20باملئة من القيمة الإجمالية.
املرتبة الثالثة� :إحتلت �سوريا هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادارات
�إليها هذه ال�سنة  262،2د�.أ� .أي ما يوازي
 9باملئة من املجموع.
املرتبة الرابعة� :إحتلت الأردن هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادارات
�إليها هذه ال�سنة  237٫9مليون د�.أ� .أي ما
يوازي  8باملئة.
املرتبة اخلام�سة� :إحتلت قطر هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادارات
�إليها هذه ال�سنة  174٫2مليون د�.أ� .أي ما
يوازي  6باملئة.

unico

طونيز فود
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ثالث ًا :توزع الصادرات اللبنانية على المجموعات الدولية عام  / 2014والدول العربية في المرتبة األولى
املرتبة الأوىل :تب�ؤات الدول العربية
عام  2014ال�سوق الرئي�سية لل�صادرات
اللبنانية من ناحية القيمة ،وذلك وفق
اح�صاءات غرفة بريوت وجبل لبنان.
فا�ستوردت هذه الدول من لبنان مبا
قيمته  2مليار و 620مليون دوالر ومبا
ن�سبته  87.1باملئة من ال�صادرات.
املرتبة الثانية :احتلت الدول
الأوروبية املرتبة الثانية وا�ستوردت ما
ن�سبته  6.1باملئة.
املرتبة الثالثة :جاءت الدول
االفريقية غري العربية يف هذه املرتبة
بن�سبة  4.1باملئة.
املرتبة الرابعة :تبعتها الدول
اال�سيوية غري العربية بن�سبة  1.7باملئة.
املرتبة اخلام�سة :الدول االمريكية
بن�سبة  0.9باملئة.

رابع ًا :توزع الصادرات حسب المعابر الحدودية
ا ًثرت االحداث االمنية وال�سيا�سية يف
�سوريا على حركة ال�صادرات اللبنانية
براً ،فانخف�ضت قيمة ال�صادرات
اللبنانية عرب املعابر احلدودية الربية
من  795مليون دوالر عام  2011اىل
 547مليون دوالر عام .2014
وانخف�ضت ن�سبة ان�سياب ال�صادرات
عرب املعابر الربية من  33باملئة عام
 2011اىل  18باملئة عام  .2014كما
ارتفعت ن�سبة ال�صادرات بحراً من
 30باملئة اىل  47باملئة ،وارتفعت
ن�سبة حركة ال�صادرات عرب اجلو من
 10باملئة اىل  12باملئة ،اما قيمة
ال�صادرات غري املحدد و�سيلة نقلها
فقد انخف�ضت ن�سبتها من  27باملئة
اىل  22باملئة.

امل�صدر :مركز الدرا�سات الإقت�صادية يف غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

La Roche Chocolate
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معمل �شوكوال الرو�ش

 مبلكه-  ال�شارع العام-  حارة حريك-  بعبدا- جبل لبنان
961 1 541667 : فاك�س- 961 1 540667 - 3 230667 :هاتف
E-mail: laroche@larochechocolate.com

Verdun - Concorde - Arope Bldg.
Tel: 961 1 750544 - 961 3 080500 - 961 3 640405
nada@cappellochocolate.com - www.cappellochocolate.com

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

 وهي مياه نبع مكررة،م فوق �سطح البحر1850 تنبع عالية على
.طبيعياً من خالل مرورها يف طبقات جبل تر�سي�ش يف لبنان
حتفظها حممية طبيعية م�ساحتها اأكرث من اأربعة مليون مرت
. فت�سمن �سفاء املياه املالئمة لنمط حياة �سحي،مربع
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Flowing at 1850 m above sea level, Āliya spring
water is naturally filtered through the geological
layers of the Tarshish mountains of Lebanon. It
is protected by over four million m² of private
natural reserve, ensuring the water is pure and
suitable for a healthy lifestyle.

Enviro-Link s.a.r.l.
Hadath, Hamra Street, Chartouni Building
T: +961 (0)5 465 222, 961 (0)5 465 333
M.: +961 (0)3 021028
info@drinkaliya.com

drinkaliya.com

drinkaliya.com

Matador Road, Ankoun, Saida, Lebanon
Tel: 00961 7 205054 - Fax: 00961 7 205579
Cell: 00961 3 248993 - 03 905271
E-mail: info@matador-chocolate.com
www.matador-chocolate.com

ل.م.مطاحن الدورة �ش

Dora Flour Mills SAL

 ك�سب و�أعالف، زيوت نباتية/ دقيق و�سميد القمح والذرة

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

٩٦١ )١( ٢٥٢٥٨٠ :  فاك�س- ٩٦١ )١( ٢٥٢٥٧٧ :هاتف-  برج حمود- الدورة
 لبنان-  بريوت١١-٠٦٣٠ : ب.�ص
info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

ل.م.ذ م ل�صناعة الزيوت النباتية �ش

ZM Vegetable Oils Industries SAL

 ك�سب و�أعالف، زيوت نباتية/ دقيق و�سميد القمح والذرة

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

٩٦١ )١( ٢٥٢٥٨٠ :  فاك�س- ٩٦١ )١( 252580 :هاتف-  ك�سروان- ذوق م�صبح
 لبنان-  بريوت١١-٠٦٣٠ : ب.�ص
info@zmvegetableoils.com
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�سنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
�صنــاع ــة الب ــان واجب ــان
زحلة  -البقاع  -لبنان
هاتف 961 )8( 81511 - ٩٦١ )٨( ٥٤٥٥٠٠ :
فاك�س � - ٩٦١ )٨( 815333 :ص.ب - 354 :زحلة
info@centerjdita.com
www.centerjdita.com

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

ال�شويفات  -م�شاريع الرمي  -جانب �شركة كومارو  -بناية �شعالن
هاتف961 3 850921 - 78 827204 :
chaalan.plast@gmail.com

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 :
عرمون مقابل التمثال :تلفون٩٦١ )5( 812086 :
بريوت -بئر ح�سن م�ستديرة ريا�ض ال�صلح تلفاك�س٩٦١ )1( ٨٥٨٥٥٦ :
www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

ﺷﻌﻼن ﺑﻼﺳﺖ

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

من�صورية املنت  -املكل�س  -بريوت  -لبنان
هاتف � - ٩٦١ )١( ٦٨٠٦٨٠ :ص.ب  - ٦٦ :فاك�س٩٦١ )١( ٦٨٥٠٩٠ :
info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

�شركة �صدقة
للمعجنات واحللويات Sadaka

�صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها (ا�سترياد وت�صدير)
Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد � -شارع اق�سي�س  -بريوت لبنان  -تلفون961 01/542542-278248 :
فاك�س961 01/543030 :
Email: info@sadaka-lb.com

www.sadaka-lb.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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

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 :
هاتف حممول� :أحمد ح�سني احلاج علي961 3 509080 :

�أطيب البهارات اللبنانية خمتارة دائماً من �أجود الأنواع

طريق الجديدة الملعب البلدي  -بيروت  -لبنان
هاتف961 1 705277 03 771519 :
E-mail: daaboulspices@live.com Website: www.daaboulspices.com

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Oussayma Ghrawi s.a.l
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م.م.غبرية غروب �ش-مطاحن الفتوح

Ftouh Mills-Ghbayra Group S.a.r.l

Phone: +961 1 788501
Mobile: 961 3 632377 - Telfax: 961 1 788481
e-mail: info@oussaymaghrawi.com
website: www.oussaymaghrawi.com
Mar Elias - Taleet El Khayat - Beirut - Lebanon

 ال�شارع العام-  جديدة غزير-  ك�سروان- جبل لبنان
٩٦١ )9( 925361 : فاك�س- ٩٦١ )3( 643502 - ٩٦١ )9( 925965 : هاتف

E-mail: joseph@ftouhmills.com-Website: ftouhmills.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

خالية من املواد الكيماوية

معــامل كــامل بـدوي الب�ســاط

KAMEL BADAWI BSAT FACTORIES

�صنع يف
لبنـــان

Made In
Lebanon

الغازية  -اتو�سرتاد �صيدا �/صور � -ص.ب بريوت  - ١١١٨٩٨ :هاتف  - ٩٦١ )٧( ٢٢٢٦٩٦ :تلفاك�س٩٦١ )٧( ٢٢٠٤٢٥ :
بريوت  -هاتف  - ٩٦١ )١( ٦٥٤٣٢٩ :تلفاك�س ٩٦١ )١( ٦٥٤٣٣٠ :

Helbawi Bros. s.a.r.l.

البهـارات  -امل�أكوالت اجلـاهزة
واحلبـوب على انـواعهـا
ا�سترياد وت�صدير
حارة حريك � -شارع الروي�س الرئي�سي � -ص.ب ٢٤/١٧١ :
برج الرباجنة
هاتف  - ٩٦١ )١( ٥٥٦٠٥٨ :تلفاك�س ٩٦١ )١( ٥٥٦٠٥٩ :
خلوي ٩٦١ )٣( ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ :
E-mail: helbawi@helbawibros.com
Website: www.helbawibros.com

info@kbbsat.com
www.kamelbadawibsat.com.lb

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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email: sharayarsweet@hotmail.com
www.facebook.com/shararsweets
Haret Hureik - Hay El Abyad
Phone: 961 1 544873
Mobile: 961 3 648136

ب�إدارة ال�سيد حمزة
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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

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

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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Tayouneh, Old Saida Road
Tel: 961 1 383675
961 3 152015

�صناعة احلالوة والطحينة

Tahini & Halawa Industry

Fanar - El-Metn
Tel: 961 1 896796 - 961 70 120506 - 961 3 595452
raymond.dekermendijian@dekerco.com.lb

- لبنان
 الغازية- �صيدا
: هاتف
٩٦١ )٧( 224520
:خليوي
٩٦١ )٣( ٧١١١١٨
: فاك�س
٩٦١ )٧( ٢٢٠٥٠٦

E-mail : greenhill.lebanon@gmail.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

م�ؤ�س�سة انطوان اللقي�س
ل�صناعة الزيتون والزيت

لبنان ال�شمايل  -زغرتا الزاوية  -منطقة كفرزينا  -ال�شارع العام
خليوي - 961 3 686644 :تلفاك�س961 6 555777 :

املركز التجاري لل�شرق الأو�سط

Middle East Commercial Center-MECC

اليقاع  -زحلة � -شتورا ال�شارع العام  -هاتف ٩٦١ )8( 514502 :
 - ٩٦١ )3( 410412فاك�س �- ٩٦١ )8( 514504 :ص.ب  72 :زحلة

info@conservetaanayel.com-www.conservetaanayel.com
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ال�صناعات المنجمية

�شركة نتكو للأدوات ال�صحية �ش.م.م

خالطات � -سرياميك �أطقم حمامات

حارة حريك  -ال�صفري � -شارع مكرزل  -هاتفE-mail: Deziree2005@hotmail.com - 961 3 570931 :

.شركة أدكو للتجارة ش.م.م
EDCO For Trading Co.

تلفون03/608604 - 03/224409 :
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

�صور  -العبا�سية  -تلفاك�س٩٦١ )٧( 381372 - )07( 380269 :
خليوي٩٦١ )٣( ٧٦٢٦٣٣ - )٣( ٥١٦٠٥٨ :
E-mail: edcocompany@hotmail.com
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

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

�شركة ايكو للتجارة وال�صناعة
والمقاوالت �ش.م.م

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة

املعمل :كفر�شيما
املنطقة ال�صناعية
هاتف :
961 )5( 436115/114
املكتب:
حارة حريك
تلفاك�س:
961 )1(557523
E-Mail: echo_painting@hotmail.com echo.paint@gmail.com
www.echopaint.com

الفتى كو
ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

�صناعة وتجارة
مواد التنظيف
Manufacture
and Trade
of Cleaning
Materials
العنوان :جبل لبنان  -بعبدا  -حارة حريك � -شارع الق�سي�س
هاتف  - ٩٦١ )1( 279314 - ٩٦١ )3(926830 :فاك�س ٩٦١ )1( 279314 :

ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيك

Factory: Sereen, Bekaa, Lebanon.
Tel: 08-921222.
Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.
Email: info@lefico.com . www.lefico.com

Polypropylene (P.P) strap

Polyester (PET) strap

85

�صناعة الألب�سة والن�سيج
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BOUCHRIEH-ASSAILY Str. St. BAKHOS Bldg.
Tel: 961-1-890117 - www.uniformslb.com

٩٦١ )٩( ٢٣٣٧٦١ : فاك�س- ٩٦١ )٩( ٢٣١٥٤٢ :  هاتف-  بناية يدكو-  لبنان-  ك�سروان- داريا
E-mail: info@technotexlebanon.com - technotex@asia.com - Website: www.technotexlebanon.com

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
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Keserwan - Zouk Mosbeh - Christ Le Roi Str.-Chamichian Bldg.
Tel : 961 9 219360 -212314 - Fax: 961 9 219361
P.O.Box : 11-8544 Riad El Solh -1107 2270 Beirut
E-mail : info@leonindustries.net - Website : www.leonindustries.net

م�ؤ�س�سة بال�ستيك راما
Plastic Rama Est.

�صناعة وطباعة جميع اكيا�س النايلون وال�سولوفان

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

 طريق كفرقوق-  �ضهر االحمر- را�شيا الوادي
٩٦١ )8( ٥٦١١١١ :  تلفاك�س- ٩٦١ )٣( ٢٣٣٦٩٢ : هاتف
www.plasticrama.com - plastic.rama@hotmail.com

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels
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م�ؤ�س�سة �صالح الدين احللبي التجارية
جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

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

�شركة �آماكو غروب الم�ساهمة �ش.م.ل.

AMACO GROUP S.A.L.

�صناعة �آالت لتحويل الورق ال�صحي
على مختلف �أنواعه

Manufacturing All
Kinds of Tissue Paper
Converting Machine
املركز الرئيسي :صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د .نزيه البزري ـ بناية حمود
تلفاكس - 009٦١)٧(722253 - 009٦١)٧(٧30253 :ص ب ٣٧١ :صيدا
www.amacosal.com info@amacosal.com

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

MF
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م.م.�شركة مغني �إخوان �ش

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

HZHoussami
Industrial Machinery Manufacturing

Beirut - Lebanon T: 961 1 851147 - M: 961 3 864937 - 70 626625
E: info@hzhoussami.com - hisham_houssami@hotmail.com
Website: www.hzhoussami.com

ل.م.�شركة �ستيم لل�صناعة والتجارة �ش

Steam Company

Industry & Commerce sal
�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters
00961 3 266322 :خليوي
، كفور، النبطية، اجلنوب:امل�صنع
املدينة ال�صناعية
 الكفاءات-  بريوت:�صيانة ومابعد البيع
009611472582 :تلفون
009611468475:فاك�س

alighaddar_steamco@hotmail.com
www.steamindustry.com

جباالت باطون وميكانيك عام

Manufacturing of Concrete
Mixers & General Mechanic

 ملك اليا�س حبو�ش-  املدينة ال�صناعية- �سد البو�شرية-  لبنان- بريوت
961 1 488611 : تلفاك�س- 961 1 497207 :هاتف
961 70 475222 - 961 3 666664 :خليوي
E-mail : ashkarian@hotmail.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

�شركة �سب�سبي لل�صناعة والتجارة

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

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

E-mail: Osabsaby@yahoo.com - Osabsaby@sabsaby.com
Website : www.sabsaby.com

INDUSTRIAL & TRADING Est.
Mechanical Equipment

GHADDAR

مراجل بخارية

بريوت  -بئر ح�سن  -نادي الغولف � -سنرت بون مار�شيه
ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

تلفاك�س:
961 1 858194
خليوي:
961 3 415669
خليوي:
961 3 151584
امل�صنع:
961 7 224995

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
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MUHIEDDINE FOR TRADE & INDUSTRY CO. S.A.R.L
Kesrwani Bldg. _ Ground Fl. Gallery Semaan Area - Hadath - Lebanon
Telfax: 00961 1 276333/444 - Mobile: 00961 3 640646
Factory - Taanayel - Bekaa - Telfax: 00961 8 513406/7
E-mail: info@mtcpowersystem.com - www.mtcpowersystem.com

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation
Bir Hassan: Near Golf Club Elissar Bldg. Telfax: 961 1 854286 /8
P.O.Box: 15-5101 - info@paclb.com - www.paclb.com
Doha - Qatar: St.38 Industrial Area - Gate No.43, P.O.Box: 40587
C.R.34078 Tel: 974 44506084 - Fax: 974 44683021

info@pacqa.com-www.pacqa.com

�صناعة االت تعبئة وتغليف

 زحلة- البقاع
 ال�شارع العام- تعنايل
قرب معمل الزجاج
بناية �أديب معتاد
961 )3( 645094 - 980267 :هاتف

mohdـjoumaa@hotmail.com

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
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م�ؤ�س�سة حممد طرابل�سي

MOHAMAD TRABOULSI EST.

Lebanon - Nabatieh - Deir El Zehrani
Telfax: 00961 7 530 986 - Mobile: 00961 3 829906
P.O. Box: 115 Nabatieh - 17002010
www.traboulsi-est.com - E-mail:traboulsi_est@hotmail.com

�شركة معامل فيلوك�س للقازانات Velox

ت�صنيع قازانات و�سخانات مياه على �أنواعها

Steam Boilers-Heaters

جبل لبنان  -بعبدا  -برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب
هاتف  ٩٦١ )3( 375123 - ٩٦١ )1( 472042 :فاك�س ٩٦١ )1( 472060 :
veloxco@hotmail.com

INDUSTRIAL & TRADING Est.
Mechanical Equipment

GHADDAR

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

Ghaddar

Trade & Industry

07/220512 - 07/221956
redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

�شركة معامل عيتاين
مركز التجمع ال�صناعي اللبناين �ش.م.م

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

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

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

�صناعة الأدوات ال�صحية
النحا�سية والبال�ستيكية
بريوت  -تلة اخلياط  -خلف حديقة التلفزيون  -بناية عيتاين  -ط .ال�سفلي
هاتف٩٦١ )1( 788079 - )1( 788118 :

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
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بدعم من وزارة الطاقة
قسط ع اجهزة
طاقة شمسية لتوليد الكهرباء
 
لتسخ المياه
و الطاقة شمسية

او مبيعاً   لبنان

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

خطوط إنتاج غذائية ،خالطات ،مطاحن الكشك ،عجانات ،معامل احلالوة والبرغل كاملة

تقسيط
 10سنوات
بدون فائدة
تقسيط
 5سنوات
بدون فائدة

Beirut Dora: 01/ 255 755 www.kyprossolar.com
03/ 888 588 email: info@kyprossolar.com

البقاع  -زحلة  -املدينة ال�صناعية  -مبنى ال�شركة
هاتف961 71 672769 - 78 901499 :

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

م�ؤ�س�سة الإ�سكندر � -أبناء حممد مظلوم
مكاب�س بالط ،وجاليات بالط ،مكاب�س �أحجار باطون ،ك�سارات خالطات لعلف الدجاج
واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية ،جواري�ش بح�ص وبرغل ،مطاحن ك�شك وحبوب

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

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

Chillers and cooling units

Steel structure

Cold rooms

جبل لبنان  -بعبدا  -احلازمية  -الطريق الدويل  -مفرق م�ست�شفى قلب ي�سوع  -بناية بندر
هاتف - 961 9 231498 - 961 3 278050 - 961 5 950866 /7 :فاك�س� - 961 5 952866 :ص.ب 166 :احلازمية
website: www.mecanixsal.com

-

E-mail: mecanix@mecanixsal.com

م�ؤ�س�سة ب�سام حممد �صربي ك ّنو للتجارة وال�صناعة

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

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

البقاع
زحلة  -تعنايل
املنطقة ال�صناعية
هاتف:
961 3 080961
961 70 942245
961 71 656931
961 71 293502
961 8 513155

�شركة الي�سا
لل�صناعة والتجارة

�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

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

ال�صناعات المعدنية

96

Aluminium - Glass
& Stainless Steel

Zouk Mosbeh - Industrial State
Tel/Fax: 09 218 404 Mobile: 03 224 818
www.atcoalu.com - email: z.attallah@atcoalu.com
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ال�صناعات المعدنية

New Aluminum

جميع �أعمال الأملنيوم� ،ستائر زجاجية للبلكون� ،سيكوريت

الأوزاعي  -الطريق العام  100 -مرت بعد املرف�أ
هاتف961 3 532177 :

Beirut - Hay Madi - Behind Mar Mkhayil Church
Tel: 961 3 130529 - 961 3 130329
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ال�صناعات المعدنية

تجهيز وتركيب الهنغارات والمخازن
ت�صنيع وتركيب البوابات
الأوتوماتيكية وكافة الأ�شغال
الحديد ال�صناعي والقرميد

�أدوني�س  -املنطقة ال�صناعية  -تلفون961 9 223040 :
جديدة غزير  -تلفون961 9 925391 :
�أربيل  -عنكاوه  -تلفون00964 7700 460086 :

E-mail: info@azarsteel.com - Website: www.azarsteel.com
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�صناعة المفرو�شات

ﻓﺮﺷﺎﺕ ﻃﺒ ّﻴﺔ ،ﺇﺳﻔﻨﺞ ﻭ ﺭﻓﺎﺹ

ﺍﻟﺤﺪﺙ.ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﻚ.ﺻﻮﺭ.ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ.ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ

ﻫﺎﺗﻒ 05 - 470 000:

لبنان ال�شمايل  -طرابل�س
�شارع بور �سعيد  -بناية ال�شركة
هاتف961 3 228464 - 6 613079 :
فاك�س� 961 6 614189 :ص.ب 2537 :طرابل�س
E-mail: ahmadhaydar.8m.com - wwwgallery-haydar.com
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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معمل �شريف اخوان
ورق �صحي  -حمارم

بعلبك الهرمل  -الكيال  -ال�شارع العام  -مبلكه
هاتف961 3 969558 - 961 8 379465 :

�صناعة الورق والكرتون والطباعة

Shreif Bros Factory

Toilet Paper - Tissues
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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م�ؤ�س�سة خزعل للتجارة
مكعبات ثلج بجميع الأحجام

ال�صناعات المختلفة

�شركة بال�ستيبون Plastiban
صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا

بعلبك � -ساحة نا�صر  -هاتف961 76 564948:
�شتورة  -مقابل اجلمارك  -هاتف961 76 467455:
ال�شياح  -مقابل معمل غندور  -هاتف961 3 355563 :

العنــوان  :بريوت � -ساقية اجلنزير  -عني التينة  -الطريق العام
هاتف - 01/809454 :خليوي  - 03/284690 :فاك�س01/810454 :

E mail : info@plastiban-lb.com - www.plastiban-lb.com

برعاية
وزارة ال�صناعـة وجمعية ال�صناعيني اللبنانيني

�أكبر ح�شد للم�صانع اللبنانية  400 -م�ؤ�س�سة �صناعية تقدم
�إنتاجها قطاعياً و�سلعياً وفقاً للت�صنيف الدولي H.S.CODE

Lebanon - Beirut - Clemenceau - Tel: +961-1 370318 / 369220 - E.mail: info@lebanon-industry.com

ر�سالة الإمارات
حقق نجاحات متتالية في بلجيكا ،وفرنسا ،والسعودية ،واإلمارات العربية

المهندس خالد النابلسي ...تميز باالستشارات الهندسية
كثرياً ما �شكل اللبنانيون
املغرتبون حا ًال متميزة يف
النجاح والت�ألق يف جميع
امليادين العلمية والطبية
والإقت�صادية،
والتجارية
واملهند�س خالد النابل�سي هو
من ه�ؤالء اللبنانيني الذين
�شكلوا منوذج ًا لرجال الأعمال
الناجحني يف دول االغرتاب
ومثا ًال يحتذي به لكل مثابر
ي�صبو �إىل التقدم.
تتميز �شخ�صية النابل�سي بالهدوء
الر�صني وهو يقي�س �أعماله باملكيال
ال�صحيح يف م�سعى دائ��م خلدمة �أبناء
وط��ن��ه يف لبنان ويف ب�لاد الإغ�ت�راب
و�أينما حلوا ،حمقق ًا النجاح تلو النجاح،
من بلجيكا �إىل فرن�سا ،ال�سعودية ،و�أخرياً
يف دولة االمارات العربية ال�شقيقة وبد�أ
ي�شق طريقه ب�صرب وع�صامية و�إرادة يف
بداية م�شواره حيث وجد �أر�ضية �صاحلة
للعمل يف هذا البلد الذي اعتربه موطنه
الثاين بعد بلده الأم ،حيث �أ�س�س �رشكة
«�سيربك�س �أنرتنا�سيونال» املتخ�ص�صة
باال�ست�شارات الهند�سية مع �شقيقه يف
العام  1993وكانت من ال�رشكات التي
تبو�أت املراكز الأوىل حتى �أ�صبحت من
ال�رشكات الكربى .وها هو بعد �سنوات من
العمل والتعب والعرق يح�صد ما زرعه
ويحقق احللم.
مل ينكفئ املهند�س النابل�سي على ذاته
ومل يبتعد عن النا�س ومل ت�صبه عدوى
الغرور وعظمة ال�شهرة بل ظل متوا�ضع ًا،
يحاكي هموم النا�س وحاجياتها ،ميدهم
بامل�ساعدة انطالق ًا من القول امل�أثور
«خري النا�س من نفع النا�س».
يعترب املهند�س النابل�سي �أن الإم��ارات
العربية هي وطنه الثاين لذلك يفتخر
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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ب��الإجن��ازات التي حققتها ه��ذ الدولة
املتطورة يف �أي���ام املغفور ل��ه ال�شيخ
زايد بن �سلطان �أل نهيان والتي جعلتها
يف م�صاف ال���دول املتقدمة واملهمة
�إقت�صادي ًا و�سياحي ًا ،وما زالت امل�سرية
م�ستمرة يف عهد الرئي�س ال�شيخ خليفة
بن زايد و�شقيقه ويل العهد ال�شيخ حممد
بن زايد ،وح�سن �إدارتهما ل�ش�ؤون البلد.
فالتطور الإقت�صادي الذي �شهدته �إمارة
�أب��و ظبي امل�تراف��ق م��ع تطور عمراين،
�إ�ضافة �إىل التطور الإجتماعي ،يعترب �أحد
�أهم حاالت النه�ضة احل�ضارية الفريدة
التي �شهدتها الإمارات وانطالق ًا من �إميان
الرئي�س ال�شيخ خليفة ،ت�سارعت وترية
الإجن���ازات وت��ع��ددت �أوج��ه امل��ب��ادرات
حيث �شهدت ال��دول��ة �إجن���ازات متفردة
على امل�ستويني املحلي والإقليمي ،حيث
و�ضع خطة ا�سرتاتيجية هدفت �إىل تر�سيخ
مكانة الإم����ارات ال��رائ��دة يف املنطقة
وتعزيز دورها كقطب �إقت�صادي ومايل
عاملي� ،إ�ضافة �إىل ا�سرتاتيجية تهدف
�إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة يف جميع
مناطق دول��ة الإم����ارات وا�ستثمارها
للموارد ب�شكل �أكرث فعالية.
وي�شري املهند�س النابل�سي �إىل �أن الإمارات
اهتمت بالإن�سان وعملت على ا�ستثمار
106

العن�رص الب�رشي يف ميادين متعددة ،ما
�شكل ذلك الوجه الآخر ملا تنعم به من
�إجنازات وعلى خمتلف ال�صعد ،وتطبيق ًا
لنظرية املغفور له ال�شيخ زايد التي تقوم
على دعامتني :الأوىل هي اال�ستثمار يف
الإن�سان .والثانية هي �إ�سعاد النا�س.
وبنظرة �رسيعة يت�ضح �أن هذه القاعدة
هي �أ�صل النظرة الفل�سفية والعقائدية
للدول املتقدمة يف عاملنا اليوم والتي
بنت جم��ده��ا وح�ضارتها على هذين
ال��ع��ن����صري��ن ،وه���ذا م��ا ن��ت��م��ن��اه نحن
اللبنانيون �أن تقوم الدولة باالهتمام �أو ًال
و�أخرياً باملواطن و�أن تقدم له حاجاته
الإجتماعية واال�ستثنائية والتعليمية و�أن
توفر له الأمن واال�ستقرار و�أن تعمل على
رفع م�ستواه املعي�شي والتعليمي ليعود
لبنان منارة ال�رشق ،ينه�ض ويتقدم �إىل
الأمام بفكره وعلمه وجهده وم�شاركته
الفاعلة والإيجابية على ال�صعد كافة.
وعلى م�ستوى االغ�تراب اللبناين يعترب
املهند�س النابل�سي �أن هذا االغرتاب هو
ثروة وطنية وب�رشية حقيقية ،وهي التي
حافظت على لبنان وحالت دون وقوعه
فري�سة الأزمات الإقت�صادية التي تعر�ض
لها �إ�ضافة �إىل اعتباره رافداً مالي ًا ملعظم
اللبنانني بحيث ا�ستطاع �أه��ايل ه�ؤالء
املغرتبني ب�أموال �أبنائهم املحافظة على
عي�ش كرمي وعدم الإنزالق �إىل م�شكالت
�إجتماعية ومعي�شية قد تنعك�س على
ترابط املجتمع والأ�رس اللبنانية.
وط��ال��ب املهند�س النابل�سي ال��دول��ة
واملعنيني يف ال�ش�أن االغ�تراب��ي عدم
التفريط بهذه ال�ثروة وحمايتها من
كل اال�ستهدافات الداخلية واخلارجية،
ودع��ا جميع اللبنانني املقيمني يف
وطنهم الثاين دولة الإم��ارات ال�شقيقة
�أن يتقيدوا بالأنظمة والقوانني املرعية
الإج���راء و�أن يحافظوا على القانون
ويحرتموه لأننا قدمنا �إىل البلد العزيز
ال��ث��اين ال��ذي احت�ضننا وق��دم لنا كل
الت�سهيالت ،وفتح لنا �أبواب اال�ستثمار
و�إقامة امل�شاريع.

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 �سوريا

المناطق الحرة...
إلعفاء البضائع المص ّنعة من الجمارك
بينّ مدير عام املناطق
احلرة حممد كتكوت
قدمت
�أن امل�ؤ�س�سة
ّ
ر�ؤيتها و�إ�سرتاتيجياتها
وتوجهاتها والأعمال
التي ميكن تنفيذها �إىل
وزارة الإقت�صاد والتجارة
بانتظار
اخلارجية
موافقة الوزارة على هذه
الإ�سرتاتيجيات.
امل�ؤ�س�سة
وعر�ضت
�ضمن هذه الر�ؤية بع�ض
ال�صعوبات التي تعيق
الأعمال اال�ستثمارية
يف املناطق احلرة
وال�سيا�سات والإجراءات
التي تتطلبها املرحلة
املقبلة .حيث ك�شف
كتكوت عن بع�ض ال�صعوبات التي تعيق العمل اال�ستثماري
يف املناطق احلرة ،يتجلى �أبرزها يف عدم ا�ستفادة الب�ضائع
املخزنة يف املناطق احلرة من مزايا االتفاقيات املوقعة مع
�سورية ،لدى و�ضعها يف اال�ستهالك املحلي يف الداخل ح�رصاً،
ومن دون تعميم هذا املبد�أ على الدول الأخرى الأع�ضاء يف
�سواء كانت هذه االتفاقيات ثنائية �أو �أكرث.
االتفاقيةً ،
�إ�ضافة �إىل عدم �إعفاء املنتج امل�صنع يف املناطق احلرة ال�سورية
واملراد و�ضعه يف اال�ستهالك املحلي من الر�سوم اجلمركية ،يف
حال حقق قيم ًا م�ضافة حملية ،ال تقل عن  ،% 40على �أن يتم
ا�ستيفاء الر�سوم اجلمركية عن مدخالت الإنتاج غري املحلية،
وذلك على الرغم من املطالبات املتكررة من امل�ؤ�س�سة ب�رضورة
حتقيق هذه املزايا من اجلهات املعنية بهذا ال�ش�أن من دون
ا�ستجابة.
و�أ�شار كتكوت �إىل بع�ض ال�سيا�سات والإجراءات التي تتطلبها
املرحلة املقبلة والتي ت�أتي �ضمن �إطار �إ�سرتاتيجيات
امل�ؤ�س�سة ،والتي مازالت قيد الدرا�سة يف وزارة الإقت�صاد،
ترتكز حول �رضورة املتابعة مع وزارة الإقت�صاد والتجارة
اخلارجية لتنفيذ بروتوكوالت التعاون مع املوقعة مع الدول
العربية وال�صديقة وتوقيع بروتوكوالت جديدة مع دول �أخرى،
وخا�ص ًة دول �رشق �آ�سيا ودول الربيك�س� ،إ�ضافة �إىل ا�ستكمال
م�شاريع الربوتوكوالت املر�سلة �إىل دول �أخرى لدرا�ستها
وتوقيعها لتن�شيط العمل اال�ستثماري يف املناطق احلرة وجذب
اال�ستثمارات �إليها وتفعيل م�رشوع االتفاق بني امل�ؤ�س�سة العامة
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد � 148آب 2015

للمناطق احلرة ال�سورية واملناطق الإقت�صادية احلرة يف رو�سيا
تنفيذا ملذكرة التفاهم بني وزارة الإقت�صاد والتجارة اخلارجية
يف �سورية ووزارة التنمية الإقت�صادية يف رو�سيا االحتادية،
وتنفيذ ما ورد يف مذكرات التفاهم وبروتوكوالت التعاون
امل�شرتك يف جمال املناطق احلرة املوقعة مع عدد من الدول
العربية والأجنبية ،والتوا�صل مع اجلهات احلكومية امل�س�ؤولة
عن الإ�رشاف على �إدارات املناطق احلرة البيالرو�سية لإقامة
اتفاقيات م�شرتكة و�إدارة تلك املناطق يف بيالرو�سيا وتفعيل
مذكرة التفاهم بني امل�ؤ�س�سة واملناطق الإقت�صادية اخلا�صة
يف كوريا الدميقراطية وا�ستكمال توقيع مذكرة التفاهم بني
امل�صدرين
املناطق احلرة ال�سورية واملكتب الإقليمي الحتاد
ّ
وامل�ستوردين العرب وا�ستكمال توقيع مذكرة التفاهم مع
املناطق احلرة الإيرانية.
و�أ�شار كتكوت �إىل �أن ال�سيا�سات والإجراءات التي تتطلبها
املرحلة املقبلة ت�شمل كذلك متابعة التن�سيق مع �إدارة اجلمارك
ملعاجلة معوقات العمل يف املناطق احلرة والبحث مع وزارة
النقل ملعاجلة الو�ضع غري امل�ستقر للمنطقة احلرة املرفئية يف
حمافظة الالذقية واملبنى اال�ستثماري فيها وطرحه للمزاد،
�إ�ضافة �إىل معاجلة املناطق احلرة التي خرجت من اخلدمة
وو�ضع امل�ستثمرين فيها وخا�صة م�رشوع املر�سوم املتعلق
بالإعفاء من البدالت والغرامات املرتتبة على امل�ستثمرين يف
فروع امل�ؤ�س�سة ومتابعة �إقامة مناطق حرة جديدة يف �ضوء
اجلدوى الإقت�صادية وتوفري املناخ اال�ستثماري لإقامتها.
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تقرير «تشاتهام هاوس»:
سوداوية مثير للريبة عن اإلقتصاد السوري
رغم توقف معظم امل�ؤ�س�سات الدولية
ومنها �صندوق النقد الدويل عن ن�رش
�أية بيانات �إقت�صادية عن �سورية
بعد العام  2010ب�سبب عدم اليقني،
ي�صدر معهد «ت�شاتهام هاو�س»
تقريراً �إقت�صادي ًا خا�ص ًا عن الإقت�صاد
ال�سوري خالل احلرب� ،أعاد فيه
(الباحث) �إنتاج بع�ض الإح�صائيات
التقديرية التي تداولتها بع�ض مراكز
الدرا�سات غري الر�سمية ،والتي و�صفها
وزير الإقت�صاد ال�سوري همام جزائري
بغري الدقيقة قائ ًال« :الرقم الإح�صائي
املعتمد واملنهجية البحثية التي مت
تبنيها �أدت �إىل نتائج م�ض ّللة يف
التحليل والتعليل».
معد
باتر)
(دايفيد
الباحث ال�صحفي
ّ
التقرير ،ا�ستعر�ض عرب � 33صفحة
بع�ض امل�ؤ�رشات الإقت�صادية التقديرية
ل�سنوات احلرب ،والر�سمية ملا قبلها،
دون �أن يقدم �شيئ ًا جديداً ذا �أهمية،
لينطبق عليه املثل القائل «ف�رس املاء
بعد اجلهد باملاء»!
يف الفقرة الأخرية من التقرير ،املعنونة
بـ(احلقائق احلالية وال�سيناريوهات
املحتملة) يعرتف باتر �رصاح ًة
بتح�سن بع�ض امل�ؤ�رشات الإقت�صادية
يف �سورية ،ومنها تراجع م�ستوى
االنكما�ش يف الناجت املحلي الإجمايل،
وزيادة ال�صادرات .ذاكراً �أن م�ؤ�رشات
مثل الت�ضخم وانخفا�ض قيمة العملة
املحلية قد خ ّفت� ،إىل جانب تعزيز
احلكومة ملركزها املايل من
خالل الوقف الفعال لدعم
الوقود ،خا�ص ًة بالن�سبة �إىل
امل�ستهلكني.
�إال �أن امللخ�ص ال�صحفي
املن�شور على موقع املعهد
الإلكرتوين والذي ن�رشته
عدة و�سائل �إعالمية ،جتاهل
هذه املعطيات ،يف تركيز
مثري للريبة حول البيانات

التقديرية املعاد �إنتاجها ،وامل�أخوذة
من املركز ال�سوري لبحوث الدرا�سات
غري الر�سمي ،وتقديرات (الإ�سكوا)
الداعمة للمركز وتقاريره.
لذا تعمد املعهد ت�سويق ال�سوداوية
الإقت�صادية بطريقة غري مهنية رغم
اعرتاف الباحث ببع�ض احلقائق ولي�س
التقديرات ،فاكتفى اخلرب املن�شور على
موقع املعهد االلكرتوين والذي تداولته
بع�ض الو�سائل الإعالمية ،بعر�ض
بيانات تقديرية غري ر�سمية مثل تق ّل�ص
الإقت�صاد ال�سوري بن�سبة  % 51منذ بدء
الأزمة يف عام  2011مع خ�سارة كبرية
قطاعي الطاقة والت�صنيع ،وانحدار
يف
َ
الزراعة ب�شكل خطري ،وانخفا�ض تعداد
ال�سكان من  21مليون ًا �إىل  17.5مليون
�شخ�ص ب�سبب الهجرة ووفاة �أكرث من
ربع مليون �آخرين ،بالإ�ضافة �إىل نزوح
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ثلث ال�سكان داخل الأرا�ضي ال�سورية.
وذكر �أي�ض ًا �أن الفرتة املمتدة بني
كانون الثاين  2012و�آذار 2015
�شهدت ت�ضخم ًا بن�سبة  ،% 51وذلك
بح�سب تقارير احلكومة ال�سورية ،كما
انخف�ضت قيمة العملة ال�سورية �إىل 80
 %منذ بدء الأزمة.
مرر اخلرب �سطراً عن
وب�شكل خجول ّ
ا�ستمرار احلكومة ال�سورية يف ت�أمني
اخلدمات الرئي�سية مثل حتديد �أ�سعار
ال�سلع وت�أمني الكهرباء ،مع الكثري من
الإ�شارات ال�سيا�سية التي تك�شف عن
�سيناريوهات متمناة �أكرث منها وقائع
عن م�ستقبل �سورية.
قد تكون بع�ض الأرقام التقديرية
قريبة من الواقع املعا�ش� ،إال �أن هذا
يجب �أن ي�أتي يف �سياق احلديث عن
الأ�سباب ،ومنها الدمار والتخريب
الذي طاول البنى التحتية،
الإقت�صادية
والإجراءات
اجلائرة من طرف واحد
الإقت�صادية)
(العقوبات
وواقع اجلغرافيا اليوم يف
ظل انت�شار الإرهاب برعاية
دولية .لكن هذا ما ال ميكن
للقارئ تلقفه خالل � 33صفحة
تتحدث عن �أربع �سنوات حرب
من عمر الإقت�صاد ال�سوري.
العدد � 148آب 2015
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ر�سالة العراق

رغم أن العراق يعوم فوق بحيرة من النقط والغاز
البطالة تتحرك فوق رمال متحركة
�ش ّكلت البطالة يف العراق �أخطر امل�شكالت
تهدد املجتمع وهي �أحد التحديات
التي ّ
الراهنة وامل�ستقبلية التي نواجهها
وقد تزايدت ن�سبها ب�صورة دراماتيكية
مده�شة يف العراق ،ومل تنفع كل امل�ساعي
للحد من ت�أثريها �أو تقليل �ش�ؤونها
وجتلياتها املختلفة لفئات وا�سعة من
ال�شعب ،خ�صو�صا لدى ال�شباب منها،
�إىل حد مل يعد ميكن حتمل ا�ست�رشائها �أو
ال�سكوت عليها.
�إن ظاهرة البطالة تعني العجز عن �إيجاد
فر�ص عمل منا�سبة للح�صول على دخل
ذي م�ستوى معي�شي مقبول  ..فلكل �شخ�ص
احلق يف العمل وحرية اختياره للمهنة او
الوظيفة التي يتطلع �إليها ،كما �أن له حق
احلماية من البطالة ،فالعمل لي�س لغر�ض
زيادة الإنتاج �أو حت�سني نوعيته فقط ،بل
هو حق من حقوق الإن�سان وتلبية حلاجة
من حاجاته الأ�سا�سية ..

البطالة بين مفهومين

جتمع القوامي�س العربية ب�أن (البطالة
والعطالة) كلمتان لهما املعنى نف�سه :
فالبطالة من الباطل وهو ال�رش امل�سرتمي
وال�ضالل ولفظة العاطل �أ�صلها من
العطل وهو الف�ساد وال�سوء واخللل ،ورمبا
كانت اللغة العربية تنفرد بهذا املعنى
الذي تعرب عنه اللغات الالتينية ب�ألفاظ
حيادية تعني العمل ال غري� .أما منظمة
العمل الدولية  ILOفتعرف العاطل من
العمل ،ب�أنه كل من هو قادر عن العمل
وراغب فيه ويبحث عنه ويقلبه عند
م�ستوى الأجر ال�سائد ،ولكن دون جدوى.
وكما قلنا �إن ظاهرة البطالة تعني العجز
عن �إيجاد فر�ص عمل منا�سبة للح�صول
على دخل ذي م�ستوى معي�شي الئق� ..إذ
يف �ضوء التحوالت والتغريات اجلديدة
التي حدثت يف العراق بعد �أحداث ني�سان/
 2003التي ت�ستدعي جهودا ا�ستثنائية
للعمل من �أجل الرقي الإقت�صادي
والإجتماعي �إذ ما زالت االر�ض يبابا
ملعاجلة هذه الظاهرة من قبل امل�س�ؤولني
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العراقيني يف وزارات الدولة اخلدمية،
وما زالت احلكومة العراقية �أو برملان
ي�رشع قانونا من�صفا حلماية
العراق مل ّ
العاطلني او املتبطلني من العمل لأ�سباب
�شتى .ون�ضيف ،مل يعد خافيا على �أحد
�أ�رضار هذه الآفة� ،إذ ح�صل على امتداد
ال�سنوات املا�ضية الكثري من الإخطاء
واخلطل يف ت�شخ�صيها واجتثاثها
ب�شكل كامل ..وهذا ما اطنبت به اجلهات
احلكومية والر�سمية واملنظمات العديدة
من املجتمع املدين ،من دون مرهم ٍ
�شاف
بهدف التحكم �أو ال�سيطرة عليها.

وللبطالة فكاهاتها

يعتقد الباحث القانوين حبيب الأ�سدي،
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�أن لدينا بطالتني يف العراق ويف عموم
بلدان العامل الثالث نتيجة الت�ضخم
الإداري و�سوء هيكلية مفا�صل الدولة
ودوائرها املتعددة .الأوىل بطالة
املوظفني املرفهة يف عدم ممار�سة
عملهم الإداري ب�شكل كامل و�صحيح،
ويطلق عليها البطالة (املقنعة) التي
تتيح للموظف راتبا اجتماعيا ملمو�سا
من دون ممار�سة عمله الإداري ب�شكل
منتظم �أو جدي� ،إذ ميار�س بريوقراطيته
اليومية بحق املراجعني ،وال �شاغل له �إال
كرع فناجني القهوة �أو احت�ساء ا�ستكانات
ال�شاي وقراءة ال�صحف اليومية ،بينما
تلج�أ زميلته املوظفة �إىل �سنارة ال�صوف
واحلديث مع زميالتها عن �آخر �أخبار

ال�سالطني والوعاظ �أو القنوات الف�ضائية
ال�سقيمة املتخ�ص�صة ب�آخر �رصعات
التدليك والتخ�سي�س والريا�ضة البدنية.
�أما اجلانب الثاين من البطالة ،فهو
اجتماعي وا�سع ي�شمل العديد من الفقراء
وال�شباب والعجائز ،حينما يواجهون
حاالت الفقر والإمالق �ضمن قاع
العا�صمة �أو العديد من املحافظات
والق�صبات العراقية ،من دون حلول
جذرية لتجاوز الفاقة ،حتى �أ�صبحوا
حفاة عراة يف وطن مكتنز بالرثوات
الريعية والنفطية وبع�ض الزراعات
النا�شطة مع فاعلية قطاع الإن�شاء
والتعمري يف العديد من مفا�صل الدولة.
ولعل هذا اجلانب للأ�سف يرتدد ويتداخل
فيه عدم االندماج املعلن يف فاعلية
�سوق العمل يف ال�شارع العراقي الأمر
الذي يتطلب من ه�ؤالء الفقراء العاطلني
ح�سن اال�ستجابة لأي عمل �رشط �أن يكون
�رشيفا مهما كانت الكرامة ال�شخ�صية،
تتطلب نوعا من الكربياء �أو العزة
بالنف�س.

درس من الشبكة االجتماعية

يقول عماد العاين القانوين واملدير العام
ال�سابق يف وزارة العدل االجتماعية:
ال �أعتقد �أن هذه ال�شبكة قد حققت
جناحاتها يف ظل هذا الو�ضع املت�شابك
من �أحداث العراق  ..وي�ضيف لقد �أ�رشفت
قانونيا على �إعداد هذه اال�ستمارة �ضمن
املوا�صفات الدولية التي تعمل فيها هذه
ال�شبكات يف كل �أرجاء العامل ،وي�ضيف
العاين قائال :
ـ لقد حرفت هذه اال�ستمارة مل�صلحة
الف�ساد واملنتفعني من دائرة الرعاية
االجتماعية ،ف�أ�صبح احل�صول عليها
حلما لأي فقري �أو يتيم �أو عحجوز حيث
و�صل �سعرها يف البدء �إىل  200دوالر ،ثم
�أ�صبحت الآن  500دوالر لأي منتفع فقري
منها ،ويختتم عماد العاين حديثه ،قائال:
ـ للأ�سف ،لقد انتهى عملي عام 2004
بنهاية والية رئي�س الوزراء الأ�سبق �أياد
عالوي .وهكذا بت متفرجا على اجلناية
التي تفعلها �شبكة الرعاية االجتماعية
املتعددة ،حتى وقتنا الراهن  ..ويختتم
حديثه  :اللهم �ألهمني ال�صرب وال�سلوان
حول ما يحدث يف عراقنا اجلديد!!..

الهابط والراقي في الفقر العراقي

يقول خريج البيطرة د .جالل ح�سني عبد:
تع�سا حلكومة احتادية مركزية ،مل تن�صف
العديد من �أفواج اخلريجني منذ عام
التغيري يف  2003ولهذا افتتحت ب�سطة
للخ�رض والفواكه يف عالوي جميلة ،وهي
ما ت�أتيني بربح وافر واحلمداهلل..
ويقول خريج كلية الفنون اجلميلة ق�سم
ال�سمعية واملرئية ،الفنان حميد هميم
عبود:
ـ �أبيع يوميا ال�سمك احلي قرب جامع
الغزل ..مع وجود �أحوا�ض زجاجية
لأ�سماك الزينة .لقد ن�سيت �شهادتي
واخت�صا�صي ،ولكن ما يردين يوميا
من ارباح يكفيني وي�سد �أود عائلتي
ال�صغرية.
�أما حامد ال�صياد خريج الهند�سة
املعمارية جامعة بغداد ،فريى �أن
(الك�شك) ال�صغري الذي ابتناه قرب
م�ست�شفى الريموك اخلا�ص ب�شاورما
الدجاج واللحم الأحمر ال يجعله يفكر
مب�سالة البطالة والفقر يف العراق،
�ضمن الواقع �أو انعكا�ساته ومعاجلاته
املتعددة� ،إنه يفكر الآن �أنه �أم�سك مربط
الفر�س يف حياته امل�ستقبلية ،وال داعي
باملرة �إىل �أن يربط نف�سه ب�شهادة تخرج
مدنية فثمة هبوط يف احلياة االجتماعية
العراقية الراهنة ،من �أجل �أن يدرك
املتخرج من جامعاتنا العراقية ،ب�أن
احلياة ال ت�ستمر �إال بال�شهادة الأكادميية
وحدها.
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وماذا عن بطالة المرأة العراقية؟

على الرغم من �أن املر�أة العراقية متتلك
الكثري من املقومات التي متكنها
من القيام بكل الن�شاطات التي يقوم
بها الرجال ،خ�صو�صا و�أن �أدوارها
امل�شهودة ومواقفها املثالية يف التاريخ
القدمي املعا�رص معروفة وملمو�سة يف
قيادتها لدفة العائلة العراقية والزراعة
وال�صناعة والتعليم وغالبية قطاعات
الن�شاط الإقت�صادي ..ووجودها يف
ان�شطة املجال ال�سيا�سي الذي يعك�س
حال الإيجاب يف الن�شاط الإقت�صادي
امل�ستقبلي .ولكن الأمر لي�س بهذا الت�صور.
لقد اهتمت املر�أة بعملها ان�سجاما مع
طبيعة جن�سها اللطيف ثم �صنعت منجزاتها
وثوراتها يف �أنحاء املعمورة كافة  ..ولهذا
علينا �أن نعرتف �أن منحى عمل الن�ساء قد
تغيرّ يف �سنوات الت�سعينيات املن�رصمة،
عندما عرفت الكثري من الن�ساء يف القطاع
العام وامتهنت القطاع اخلا�ص يف عدده
وتوجهاته الإقت�صادية ،ويف ظل تزايد
�أعداد احلا�صالت للم�ؤهالت العلمية،
ف�ضال عما يكتنف القطاع اخلا�ص من
عدم ثبات على امل�رشوعات و�ضمان
امل�ستقبل غري امل�ؤكد ..
�إن هذه املعوقات حدت باملر�أة �إىل ترك
العمل لت�صل �أعداد الن�ساء �إىل �أرقام
عالية .ومع ذلك ..يبقى عمل املر�أة
العراقية مرهونا بتوفري الأجواء املنا�سبة
والأجور املجزية التي جتعل املر�أة تقدم
�أق�صى طاقتها .
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اقت�صاد عربي

واقع البحث العلمي في العالم العربي وأسباب تخلفه؟

ي�ؤدي العلم والبحث العلمي وتطبيقاته
التكنولوجية دوراً مهم ًا يف تطور
ورفاهية املجتمع يف �أي دولة .وميكن
اعتبار �إجراء البحوث العلمية مقيا�سا
ومنوها الإجتماعي
لتقدم هذه الدول
ّ
ّ
والإقت�صادي .فالدول التي تعرف كيف
تطبق خمرجات البحث العلمي ,جندها
ّ
دائما حتت ّل مكان ال�صدارة يف جماالت
علمية عديدة.
فمنذ عقود طويلة واحلديث يف العامل
العربي ال يكاد ينقطع عن �أهمية البحث
العلمي وكونه املدخل ال�صحيح �إىل
التغيريال�شامل ،والإ�صالح احلقيقي
املن�شود ،واملت�أمل لواقع البحث العلمي
العربي وامل�ؤ�س�سات البحثية من املحيط
�إىل اخلليج ،يتبينّ له مدى الفجوة
الوا�سعة بينه وبني امل�ستوى البحثي
والأكادميي العاملي ،فالدول العربية
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بينها وبني الغرب يف جمال البحث
العلمي وال�صناعي والتكنولوجي ،العديد
من املعوقات التي حتول دون رقي العامل
العربي �إىل م�ستوى احل�ضارات والدول
املتقدمة كما كانت يف ال�سابق.
ح�سب بع�ض الدرا�سات ،ينفق العامل
حواىل  2.1باملائة من جممل دخله
الوطني على جماالت البحث العلمي،
�أي ما ي�ساوي حواىل  536بليون دوالر.
ويعمل يف م�ؤ�س�سات البحث العلمي يف
العامل ما يقارب  3.4ماليني باحث� ،أي
مبعدل  1.3باحث لكل �ألف من القوى
العاملة.
ويقدر �إنفاق الواليات املتحدة الأمريكية
واليابان واالحتاد الأوروبي على البحث
والتطوير مبا يقارب  417بليون دوالر،
وهو «ما يتجاوز ثالثة �أرباع �إجمايل
الإنفاق العاملي ب�أ�رسه على البحث
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العلمي .والواليات املتحدة وحدها تنفق
�سنويا على البحث العلمي �أكرث من 168
بليون دوالر� ،أي حواىل  32باملائة
من جممل ما ينفقه العامل كله .وت�أتي
اليابان بعد الواليات املتحدة ب 130
بليون دوالر� ،أي ما يوازي �أكرث من 24
باملائة من �إنفاق دول العامل .ثم يتواىل
بعد ذلك ترتيب دول العامل املتقدم:
�أملانيا ،فرن�سا ،بريطانيا� ،إيطاليا ،كندا،
ليكون جمموع ما تنفقه الدول ال�سبع
�أكرث من  420بليون دوالر .ففي هذه
الدول ال�سبع مليونان و� 265ألف باحث،
ميثلون �أكرث من 66باملائة من جمموع
الباحثني يف العامل ،ويك ّلف كل باحث
منهم حواىل � 185ألف دوالر يف ال�سنة».
وتت�صدر الدول اال�سكندنافية قائمة الدول
الأوروبية الداعمة للبحث واالبتكارات،
وذلك بالن�سبة �إىل نواجتها القومية،

حيث �إن الن�سب التي خ�ص�صتها
تلك الدول للبحث والتطوير
كالتايل :ال�سويد  4.27باملائة,
فنلندا  3.51باملائة والدامنارك
 2.6باملائة.
وقد بلغت ميزانية االحتاد
الأوربي للبحث العلمي خالل
الفرتة من � 2007إىل ,2010
حواىل  300بليون يورو.
وتويل دول جنوب و�رشق �آ�سيا
�أهمية متزايدة للبحث والتطوير.
فقد رفعت كوريا اجلنوبية ن�سبة
�إنفاقها على البحث والتطوير من 0.6
باملائة من الناجت املحلي الإجمايل
يف العام � 1980إىل  2.89باملائة
«ووجهت اهتمامها
يف العام ،1997
ّ
نحو الإلكرتونيات ،وعلوم البحار
واملحيطات ،وتقنيات البيئة ،وتقنيات
املعلومات ،و�أدوات التقيي�س ،واملواد
اجلديدة ،وعلوم الف�ضاء والطريان».
وقد ارتفعت ن�سبة الإنفاق على البحث
العلمي يف ال�صني م�ؤخرا �إىل ما يقرب
من  2.5باملائة من �إجمايل الإنفاق
القومي ،حيث بلغت ميزانية ال�صني
للبحث العلمي ما يقرب من  136مليار
دوالر ,يف الوقت الذي مل تتجاوز فيه
هذه امليزانية 30مليار دوالر فقط يف
العام .2005
�أما باقي دول العامل (ومنها طبعا
العرب)« ،فال يتجاوز �إنفاقها على البحث
العلمي �أكرث من  116بليون دوالر .وهذا
املبلغ لي�س لأمة العرب فيه �سوى 535
مليون دوالر � ،أي ما ي�ساوي  11يف
الألف من الدخل القومي لتلك البقية من
العامل».
�أما «�إ�رسائيل» فقد �أنفقت على البحث
العلمي حواىل  9مليارات دوالر �سنة
 ,2008وهو ما يوازي  4.7باملائة
من �إنتاجها القومي .و»تفيد امل�صادر
بوجود حواىل � 90ألف عامل ومهند�س
يف «�إ�رسائيل» يعملون يف البحث العلمي
وت�صنيع التكنولوجيا املتقدمة ,خا�صة
الإليكرتونيات الدقيقة والتكنولوجيا
احليوية .وتقدر تكلفة الباحث الواحد
� 162ألف دوالر يف ال�سنة (�أي �أكرث من
�أربعة �أ�ضعاف تكلفة الباحث العربي)».
ويف املجمل يبلغ �إنفاق الدول العربية

(جمتمعة) على البحث العلمي والتطوير
تقريبا ن�صف ما تنفقه �إ�رسائيل ,على
الرغم من �أن الناجت القومي العربي يبلغ
�11ضعفا للناجت القومي يف �إ�رسائيل,
وامل�ساحة هي � 649ضعفا.
وحتتل «�إ�رسائيل» املرتبة الأوىل عامليا
من حيث ن�صيب الفرد من الإنفاق على
البحث العلمي ,وجاءت بعدها الواليات
املتحدة الأمريكية ثم اليابان� ،أما الدول
العربية ،يف هذا املجال من املقارنة،
فهي مائة مرة �أقل من «�إ�رسائيل».
وي�ؤكد تقرير اليون�سكو (املنظمة
العاملية للرتبية والثقافة والعلوم)
للعام � 2010أنه على الرغم من الرثوة
التي تتمتع بها الدول العربية ،ف�إن هذه
البلدان تفتقر �إىل قاعدة متينة يف جمال
العلوم والتكنولوجيا ،كما �أن كفاءة
نظمها و�أداءها اخلا�ص بالتعليم العايل
ال يزال �ضعيفا يف ما يتعلق ب�شكل
خا�ص بتوليد املعرفة ،علما �أن الرتاجع
امل�ؤقت الذي �شهدته �أ�سعار النفط عام
 2008كان مبثابة �إنذار للدول العربية،
تاركا انطباعه القوي عما �سيكون عليه
امل�ستقبل من دون عائدات نفطية،
و�شجع التقرير هذه الدول على االهتمام
ّ
بالعلوم والتكنولوجيا .وي�ضيف التقرير
�أنه على الرغم من وجود اجلامعات
املرموقة يف املنطقة العربية ف�إن
الدول العربية تعد ما ال يزيد على 136
باحث لكل مليون ن�سمة ،علما �أن العدد
املتو�سط على امل�ستوى العاملي يبلغ
 1081باحثا .علما �أن اليون�سكو يف
درا�سة �سابقة عام � 2006أكدت �أن عدد
الباحثني يف «�إ�رسائيل» يبلغ لكل مليون
من ال�سكان  1395ويف االحتاد الأوربي
بلغ  2439ويف �أمريكا بلغ  4374باحثا.
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كما �أن حجم م�ساهمات العامل
العربي يف البحث العاملي
هو الآخر �ضعيف جدا ،حيث
قدرت ن�سبة املن�شورات العلمية
ّ
العربية �إىل املن�شورات العلمية
العاملية على الرغم من جهود
العلماء والباحثني العرب ما
مقداره ( ) % 1،1ح�سب تقرير
املعرفة العربي لعام .)2009
كما �أن امل�ساهمة العاملية يف
البحوث املن�شورة يف املجالت
العلمية يف البلدان العربية
ترتاوح بني (� 0،008إىل  )% 0،3مقارنة
مع «�إ�رسائيل»  % 1،1و�أملانيا % 7،9
واليابان  % 8،2والواليات املتحدة
الأمريكية .% 30،8
ولعل حقيقة وخطورة هجرة العقول
العربية وانعكا�ساتها على الأو�ضاع
العلمية وعلى البحث العلمي ب�شكل
خا�ص هي ما ورد من معطيات �إح�صائية
�أ�صدرتها اجلامعة العربية يف عام 2009
يف تقريرها بعنوان (هجرة الكفاءات..
نزيف �أم فر�ص) ،وفيه من احلقائق
امل�ؤملة التي تعك�س حجم الإهدار للعقول
العربية ،حيث ي�ؤكد التقرير ما ي�أتي:
ـ ارتفعت ن�سبة املهاجرين من حاملي
الدرجات العلمية �إىل  % 50من جمموع
املهاجرين يف الفرتة من  1950ـ ،2000
وارتفع عددهم خالل الفرتة نف�سها من
 9،4مالينب �إىل  19،7ماليني.
ـ زاد يف الفرتة نف�سها معدل املهاجرين
بني ثالثة �إىل ت�سعة �أ�ضعاف يف دول مثل
اليمن وجيبوتي وال�سودان وموريتانيا.
ـ ت�ستقبل فرن�سا  % 40من العقول
العربية املهاجرة ،والواليات املتحدة
 % 23وكندا .% 10
ـ ن�سبة الأطباء العرب يف دول االحتاد
الأوربي بلغت .% 18،2
ـ كما �أن  % 54من الطالب العرب الذين
يدر�سون يف اخلارج ال يعودون �إىل البلد
الأم.
ـ ت�ساهم البلدان العربية بن�سبة % 31
من جمموع هجرة الكفاءات من الدول
النامية.
ـ �أما اخل�سارة املالية الواقعة على الدول
العربية الناجتة من هجرة الكفاءات
فتبلغ بحدود  200مليار دوالر.
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اقت�صاد عربي
اتفاقيتان

بورصة

قالت وزارة البرتول امل�رصية،
�إن الهيئة العامة للبرتول
وال�رشكة امل�رصية القاب�ضة
للغازات الطبيعية (�إيجا�س)
وقعتا اتفاقيتي مبادئ مع
�رشكة رو�سنفت الرو�سية �أكرب
منتج للنفط يف رو�سيا لتوريد
منتجات الطاقة.

ارتفعت البور�صات العربية
بقيادة البور�صة امل�رصية،
و�سط حالة من التفا�ؤل �رست
بني �أو�ساط املتعاملني مع
بدء ال�رشكات يف الإعالن عن
�أرباح قوية عن الن�صف الأول
من العام اجلاري.

تحرير

�أعلنت وزارة الطاقة
الإماراتية ،عن حترير �أ�سعار
الوقود يف الدولة ،اعتباراً من
�أول �آب ،واعتماد �آلية للت�سعري
وفق ًا للأ�سعار العاملية ،حيث
ي�شمل قرار حترير :البنزين
والديزل.

قرض

قال البنك الدويل� ،إن تون�س
ح�صلت على قر�ض قيمته
 230مليون دوالر ل�شق
وتو�سيع طرق �رسيعة بطول
 146كيلومرتا �إىل املناطق
الأكرث عزلة يف البالد ،و�إن
امل�رشوع �سيوفر فر�ص
اقت�صادية.

احتياط

قال حمافظ م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي (البنك
املركزي) الدكتور فهد
املبارك� ،إن ال�سعودية
�سحبت  244مليار ريال
( 65.1مليار دوالر) خالل
اخلم�سة �أ�شهر الأوىل من
العام اجلاري.

تأخر

تعاين احلكومة الفيدرالية
ال�صومالية من �ضائقة
�صعبت و�ضعية
مالية
ّ
املوظفني واجلنود والنواب
الذين مل يت�سلموا رواتبهم
لعدة �شهور ،ما يزيد من
�صعوبة تغطية متطلبات
احلياة.
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الحكومة الجزائرية تقلص النفقات بالموازنة
قالت احلكومة اجلزائرية �إنها �ستقل�ص النفقات يف موازنة

 2015بواقع � % 1.35إذ تتوقع هبوط �إيرادات الطاقة % 50

ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار النفط.
وميثل النفط والغاز  % 95من ال�صادرات اجلزائرية ،وت�شكل
�إيرادات الطاقة  % 60من املوازنة.
وذكر جمل�س الوزراء اجلزائري يف بيان �أن احلكومة تتوقع
و�صول النمو االقت�صادي خارج قطاع املحروقات �إىل 5.1
 %دون تغيري عن التقديرات املبدئية التي �أعلنت �أوائل العام
احلايل .و�أ�ضاف �أن من املتوقع و�صول معدل الت�ضخم �إىل 4
 %يف  2015ارتفاعا من  % 3يف التقديرات الأولية.
وتفرت�ض املوازنة حاليا بلوغ �سعر النفط  60دوالرا للربميل،
وهو ما يقل كثريا عن ال�سعر الذي كان متوقعا يف التقديرات
الأولية وبلغ  90دوالرا للربميل.
و�أظهرت �أم�س بيانات ر�سمية �أن اجلزائر �سجلت عجزا جتاريا
بلغ  7.78مليارات دوالر يف الن�صف الأول من  ،2015مقارنة
مع فائ�ض قدره  3.2مليارات دوالر قبل عام ،نظرا النخفا�ض
�إيرادات الطاقة بعد هبوط �أ�سعار النفط العاملية.
وبلغ العجز التجاري  6.3مليارات دوالر يف الأ�شهر اخلم�سة
الأوىل من العام اجلاري.
وتنتج اجلزائر نحو  1.37مليون برميل من النفط يوميا،
وت�سعى �إىل تقييد الواردات بعد هبوط �أ�سعار النفط.
و�أدى انخفا�ض �أ�سعار النفط �إىل تراجع كبري يف احتياطي
اجلزائر من النقد الأجنبي ،حيث و�صل �إىل  159.9مليار دوالر
يف نهاية مار�س�/آذار املا�ضي ،مقابل  178.9مليار دوالر
نهاية دي�سمرب/كانون الأول ،ح�سب البنك املركزي اجلزائري.
و�أظهرت بيانات ر�سمية �أن اجلزائر �سجلت عجزا جتاريا بلغ
 7.78مليارات دوالر يف الن�صف الأول من  2015مقارنة مع
فائ�ض قدره  3.2مليارات دوالر قبل عام ،نظرا النخفا�ض
�إيرادات الطاقة بعد هبوط �أ�سعار النفط العاملية.
كما �أظهرت بيانات اجلمارك �أن �صادرات النفط والغاز التي
ت�شكل  % 94من �إجمايل �صادرات اجلزائر تراجعت % 43.7
�إىل  18.09مليار دوالر يف الفرتة من يناير/كانون الثاين �إىل
يونيو/حزيران.
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عجز

وافق الربملان الكويتي
على موازنة عامة للدولة
للعام  2016/2015تظهر
عجزا ب�سبعة مليارات دينار
( 23.2مليار دوالر) ب�سبب
االنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار
النفط العاملية.

تجديد

�أ�صدرت �سوريا ورقة نقدية
جديدة من فئة �ألف لرية
( 4.6دوالرات) عر�ضت يف
العا�صمة دم�شق ،وقال
امل�رصف �أنه يعمل على
حتقيق ا�ستقرار اللرية التي
فقدت الكثري من قيمتها منذ
العام . 2011

اغالق

قرر النائب العام يف قطاع
غزة �إ�سماعيل جرب �إغالق
مقر �رشكة «جوال» للهاتف
اخللوي بعد اتهامها بالتهرب
ال�رضيبي .وقال ديوان النائب
العام يف بيان �إن ال�رشكة
«ال تتعاون بالتعليمات
ال�صادرة.

سندات

قال م�صدر م�س�ؤول يف وزارة
املالية الأردنية� ،إن بالده
�ستطرح هذا الأ�سبوع� ،سندات
دوالرية ،بقيمة  1.5مليار ،يف
الأ�سواق العاملية ،والتفاو�ض
النهائي على ن�سبة الفائدة،
التي �سترتتب عليها.

هيكلة

املقاطعة الأوروبية على
املنتجات الزراعية اخلا�صة
بامل�ستوطنات ،كبدت اقت�صاد
البالد خ�سائر تقدر ب�ستة
مليارات دوالر يف عامي
 2013و.2014

قال الرئي�س التنفيذي لقطر
للبرتول �سعد �رشيدة الكعبي
�إن ال�رشكة �أكملت عملية
�إعادة هيكلة �شملت ت�رسيح
بع�ض املوظفني الأجانب لكن
دون ت�رسيح �أي قطريني.

خفض

تحالف

قال حممد �شقري ،اخلبري
املغربي يف ال�ش�ؤون
الع�سكرية� ،إن التحالف بني
املغرب ودول اخلليج ،والذي
�شمل جوانب متعددة ،هو يف
العمق منه «حتالف ع�سكري
مغلف ب�إطار اقت�صادي».

مشكلة

قال رئي�س الوزراء العراقي
حيدر العبادي �إن �إيرادات
النفط العراقي التي متثل
الق�سم الأكرب من مدخول
الدولة ،ال تزال دون الأرقام
املتوقعة يف موازنة العام
 ،2015مقرا بوجود «م�شكلة
نقدية».

شكوك

�شكك خمت�صون اقت�صاديون
يف جدوى و�أهمية درا�سة
تعدد املزايا االقت�صادية
لتحقيق ال�سالم واالتفاق على
حل الدولتني ،معتربين �أن
نتيجة الدرا�سة ال حتتاج �إىل
بحث.

تحويالت

�أفادت درا�سة ب�أن الوافدين
املقيمني يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي حولوا 100
مليار دوالر �إىل بلدانهم يف
العام  ،2014وهو �ضعف
املبلغ الذي حولوه عام .2010

مقاطعة

ك�شفت �صحيفة ه�آرت�س
الإ�رسائيلية �أن حملة

االستثمارات العربية في البوسنة
توفر جمهورية البو�سنة والهر�سك ا�ستثمارات واعدة يف
جماالت مثل ت�صنيع احلديد وال�صلب ،وتوليد الطاقة
املائية واحلرارية ،والعقارات وال�سياحة و�إنتاج املواد
الغذائية والزراعة� ،إ�ضافة �إىل توفر املياه العذبة .وتتحدث
الأخبار عن العثور م�ؤخراً على كميات من النفط يف
مناطق �رصب البو�سنة.
ويف خانة عوائق اال�ستثمار ت�أتي البريوقراطية والتنازع
ال�سيا�سي الذي يفر�ض قيوداً على اال�ستثمار الأجنبي ،فال
يزال املواطنون ال�سعوديون اليوم بحاجة �إىل ت�أ�شرية
لدخول البلد ،فيما �ألغيت الت�أ�شرية ل�سائر بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي.
كذلك فاخلالفات العرقية ال تزال تطفو على ال�سطح،
ف�رصب البو�سنة يرغبون يف دخول �رشكات النفط الرو�سية
ال�ستغالل النفط املكت�شف يف �أرا�ضيهم ،فيما ترغب الدولة
يف طرح الأمر يف مناق�صة مفتوحة.
ويقوم عدد من امل�ستثمرين اخلليجيني اليوم با�ستثمارات
هامة يف البو�سنة .وي�أتي يف مقدمتهم بنك التنمية
الإ�سالمي وم�رصف �أبو ظبي الإ�سالمي وبنك دبي
الإ�سالمي� ،إ�ضافة �إىل �رشكات وم�ستثمرين خليجيني
�آخرين.
ويف جمال اال�ستثمار الإعالمي العربي �إىل م�صدر هام
للأخبار لدى �سكان البو�سنة واجلوار ،حيث �إن لغات ه�ؤالء
متقاربة ب�شكل كبري ،ب�سبب �أ�صلها ال�ساليف الواحد.
�أ�ستاذ االقت�صاد يف جامعة �رساييفو فكرت كو�سوفيت�ش،
يو�ضح �أنه منذ نهاية اخلم�سينيات حتى نهاية ال�ستينيات
كان بني البو�سنة -كجزء من يوغ�سالفيا -والعامل حركة
جتارية كثيفة ،كما كان هناك تعاون تقني من طرف واحد
هو البو�سنة ،مع بع�ض تلك الدول.
وي�ضيف كو�سوفيت�ش �أن ثمة حاالت مهمة من اال�ستثمارات
العربية يف البو�سنة اليوم ،مثل مركز �رساييفو التجاري،
وبنك البو�سنة الدويل ،وا�ستثمارات �سياحية وجتارية.
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قال كبري خرباء البنك
االقت�صاديني
الدويل
املخت�صني مبنطقة اخلليج
العربي �إن انخفا�ض �أ�سعار
النفط �أدى �إىل �إ�صالحات،
وهذه الدول حتتاج �إىل
�إيجاد �سبل لتوزيع ثروتها
النفطية وتقلي�ص القطاع
العام فيها.

مسارات

قال وزير الطاقة والرثوة
املعدنية الأردين �إبراهيم
�سيف �إن درا�سات جترى
حاليا من �أجل �إيجاد
«م�سارات بديلة» مبحاذاة
احلدود ال�سعودية مل�رشوع مد
�أنبوب لنقل النفط العراقي �إىل
الأردن.

ربط

�أعلن وزير الكهرباء والطاقة
املتجددة امل�رصي ،الدكتور
حممد �شاكر ،توقيع ثالث
اتفاقيات للربط الكهربائي
بني م�رص وال�سعودية،
مو�ضح ًا �أنها تتمثل يف
اتفاقيات الربط والت�شغيل
واالتفاقيات التجارية.

فوسفات

كانت تون�س حتتل املرتبة
الثانية عامليا يف �إنتاج
الفو�سفات ،و�أ�صبحت اليوم
غري ُم�صنفة ب�سبب تعطل
الإنتاج نتيجة الإ�رضابات
املت�صاعدة .وبات م�صري
�رشكة فو�سفات قف�صة مهددا
بالإفال�س.
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اقت�صاد دولي
حجم التجارة المشتركة وصل إلى  3تريليونات دوالر

قمة التكتالت األفريقية:
ثالث تحديات تواجه القارة السمراء
�شهدت مدينة �رشم ال�شيخ
انطالق فعاليات توقيع
اتفاق التجارة احلرة بني
الإقت�صادية
التكتالت
الأفريقية وهي الكومي�سا
وال�سادك وجتمع �رشق
�أفريقيا بح�ضور مندوبي
 26دولة �أفريقية والذي
ت�ستمر فعالياته حتى
الأربعاء املقبل.
االجتماع
و�شهد
التح�ضريي ح�ضور كبار
واخلرباء
امل�س�ؤولني
لتح�ضري التقارير اخلا�صة
التي �ستعر�ض على
تقريرا عن االجتماع الثالث للتجمعات على
الر�ؤ�ساء وت�شمل
ً
م�ستوى الوزراء والذي عقد يف العا�صمة البوروندية بجمبورا
واتفاقية منطقة التجارة احلرة ف�ضلاً عن خطة وخارطة
الطريق التي و�ضعت �أ�س�س ومبادىء التفاو�ض.
ومن جانبه ك�شف منري فخري عبد النور وزير ال�صناعة
والتجارة وامل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة ،عن وجود
مفاو�ضات جارية مع وزارة املالية لزيادة ال�سيولة املالية
املخ�ص�صة ل�صندوق رد الأعباء الت�صديرية خالل العام
املايل اجلديد .2016-15
و�أ�شار �إىل �أهمية زيادة برامج امل�ساندة الت�صديرية لتنمية
وم�ضاعفة ال�صادرات امل�رصية خا�صة بعد الرتاجع امللحوظ
الذي �شهدته حركة ال�صادرات خالل الأ�شهر الأربعة املا�ضية
للعام اجلاري .2015
وتوجهت احلكومة امل�رصية خالل العام املايل اجلاري �إىل
ّ
تخفي�ض الدعم املوجه لل�صادرات امل�رصية بنحو  500مليون
جنيه لي�صل  2.6مليارين جنيه ،مقابل  3.1مليارات جنيه
العام املايل .2014-13
و�أكد �أن هناك  3حتديات رئي�سية تواجه حركة ال�صادرات �إىل
ال�سوق الأفريقية تتمثل يف م�شكلة �ضعف البنية الأ�سا�سية
وو�سائل النقل ،وكذلك عدم اهتمام كل من احلكومة
وامل�صدرين بالرتكيز على ال�سوق الأفريقية� ،إ�ضافة �إىل
ّ
م�شكلة غياب التمويل الالزم لل�صادرات امل�رصية والتي مت
التغلب عليها م�ؤخرا من خالل االتفاق مع بنك الت�صدير
واال�سترياد الأفريقى لتخ�صي�ص مبلغ  500مليون دوالر
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لتمويل ال�صادرات �إىل ال�سوق الأفريقية و�رشكة �ضمان
ال�صادرات والتي تقوم بت�أمني �سداد قيمة ال�صادرات.
ومن جانبه �أكد �سيد البو�ص امل�ست�شار الإقت�صادي لوزارة
ال�صناعة والتجارة امل�رصية� ،أن �أهمية االتفاق املقرر
الو�صول �إليه خالل امل�ؤمتر وهي توقيع اتفاقية جتارة حرة
ت�شمل التكتالت الأفريقية الثالثة « الكومي�سا وال�سادك و�رشق
�أفريقيا « ،تكمن يف ا�ستحواذ الـ  26دولة على  % 60من جملة
الناجت املحلي للقارة الأفريقية و % 52من �إجمايل التعداد
ال�سكاين للقارة.
و�أو�ضح �أنه �سيتم تقدمي تقارير مبا �سيتم التوافق عليه اليوم
مو�سعة ،اليوم
�إىل الوزراء املعنيني و�أنه �سيعقبها اجتماعات ّ
الإثنني ،على م�ستوى وزراء جتارة الدول الأع�ضاء والتي
�سيتم خاللها مناق�شة كل التفا�صيل اخلا�صة باتفاق التجارة
احلرة وا�ستعرا�ض �أهم اخلطوات التنفيذية واجلوانب الفنية
املتعلقة باالتفاق و�أثره الإيجابى على حركة التجارة البينية
للدول الأع�ضاء لتلك التكتالت ،لتختتم الفعاليات بعقد القمة
الرئا�سية للدول الأع�ضاء والتي �ست�شهد التوقيع على اتفاق
التجارة احلرة بني التكتالت الثالث.
وتو ّقع �سيندي�سو ناجوانيا �سكرتري عام منظمة الكومي�سا
ورئي�س التكتالت الإقت�صادية الثالثة ،و�صول حجم التجارة
امل�شرتكة بني الـ  26دولة �أفريقية �إىل  3تريليونات دوالر
عقب دخول اتفاقية التجارة احلرة التي �سيتم توقيعها يوم
بدل من
الأربعاء املقبل حيز النفاذ بحلول عام  ،2017وذلك اً
القيمة احلالية البالغة نحو  1.3تريليون دوالر.
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و�أ�شار �إىل �أنه �سيتم البدء يف مرحلة املفاو�ضات املتعلقة
بتحرير جتارة اخلدمات واللوج�ستيات مبا�رشة عقب �إمتام
اتفاقيه حترير جتارة ال�سلع ،مو�ضحا �أن جتارة اخلدمات
ت�ستحوذ على  % 60من حجم التجارة البينية للدول الأفريقية.
ولفت رئي�س التكتالت الإقت�صادية الثالثة� ،إىل �أن كل
امل�ؤ�رشات تتجه نحو م�ساهمة االتفاقية يف زيادة حجم
العائدات الإقت�صادية منها لي�صل �إىل  150مليار دوالر خالل
ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،بدال من القيمة احلالية والبالغة نحو
 76مليار دوالر.
و�أو�ضح ناجوانيا �أن توقيع االتفاقية من املتوقع �أن ي�ؤدي �إىل
زيادة اال�ستثمارات املتبادلة بني دول الأع�ضاء يف التكتالت
الثالثة وتوفري املزيد من فر�ص العمل� ،إ�ضافة �إىل حتقيق
معدالت تنموية مرتفعة و�إتاحة املزيد من الدعم لل�صناعات
ال�صغرية واملتو�سطة يف الدول الأع�ضاء.
و�أ�ضاف �أن معظم امل�ؤ�رشات تفيد �أن �أفريقيا تعد مبثابة
احل�صان الرابح للتنمية خالل الفرتة املقبلة نظرا لتحقيق
عدد كبري من دول القارة معدالت منو مرتفعة ،م�ؤكدا �أن توفري
املزيد من فر�ص العمل لأبناء القارة ال بد �أن يكون �أولوية
ق�صوى بالن�سبة �إىل الدول الأفريقية.
و�أكدت بياتري�س موتيتاوا ،مديرة التجارة الدولية يف وزارة
التجارة وال�صناعة بزامبيا الدور املحورى الذي ت�ؤديه م�رص
لإمتام هذا االتفاق واجلهود التي يبذلها اجلانب امل�رصى
لإزالة كل املعوقات الفتة �إىل �أن امل�ؤمتر فر�صة لتالقي الأفكار
وتبادل اخلربات نحو حتقيق �رشاكة �إقت�صادية حقيقية وقوية
بني التكتالت الثالثة وان �إطالق اتفاق التجارة احلرة هدف
ن�سعى �إليه لدعم عمليات التنمية والنمو للقارة.
وقال فا�سيل جرب �سيال�سى �سفري دولة �إريرتيا يف القاهرة
�إن �إطالق اتفاق التجارة احلرة بني التكتالت الثالثة فر�صة
واعدة لكل الدول الـ 26املمثلني للتكتالت الثالثة الكومي�سا
وال�سادك وجتمع �رشق �أفريقيا ،الفتا �إىل �أن القارة متتلك
وفر�صا ا�ستثمارية �ضخمة الأمر الذي يحتم على
�سو ًقا كبرية
ً
تلك الدول زيادة وتعميق التعاون يف خمتلف املجاالت من
�أجل اال�ستفادة من الرثوات واخلربات املوجودة داخل القارة،
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الفتا �إىل �أن اتفاق التجارة احلرة �سيفتح جما ًال كبرياً للتعاون
الإقت�صادى بني دول القارة .
ومن جانبه �أ�شار حممد علي عبد اهلل امل�ست�شار الإقت�صادي
يف �سفارة ال�سودان يف القاهرة �إىل �أن التوقيع على اتفاقية
التجارة احلرة بني التكتالت االقت�صادية الأفريقية الثالثة هو
�إعالن �سيا�سي ب�إرادة حرة على ت�شكيل قوة �إقت�صادية قوية
ور�سالة �إىل العامل �أن  26دولة �أفريقية لديها رغبة قوية يف
ت�شكيل قوة �إقت�صادية �أفريقية وت�سيري حركة التجارة البينية.
ولفت �إىل �أنه ال توجد �أي خالفات حتى الآن على االتفاقية
ؤكدا �سهولة تنفيذها لأن الكومي�سا متثل
بني الدول الأع�ضاء م� ً
 19دولة يف التكتالت الثالثة وهي قطعت �شوطا طويال يف
تنفيذ منطقة التجارة احلرة يف ما بينها.
و�أكد �سعيد عبداهلل رئي�س قطاعي الإتفاقيات التجارية
والتجارة اخلارجية يف وزارة ال�صناعة والتجارة� ،أنه �سيتم
االتفاق خالل م�ؤمتر التكتالت الأفريقية الثالثة على بدء
التخفي�ض التدريجي للر�سوم اجلمركية املفرو�ضة على
جتارة ال�سلع بن�سبة  % 60كمرحلة �أوىل ليتم التحرير الكامل
للتجارة خالل � 8سنوات.
و�أو�ضح عبداهلل �أنه من املتوقع �أن ت�شهد الفرتة املقبلة
�إن�ضمام دول �أفريقية �أخرى �إىل التجمع الثالثي «الكومي�سا
م�ستبعدا �أن يتم التطرق �إىل ذلك
وال�سادك و�رشق �إفريقا»،
ً
املحور خالل االجتماعات احلالية.
ولفت �إىل �أن م�رص ت�سعى لفتح منافذ وممرات جتارية جديدة
خالل الفرتة املقبلة مثل منفذ �أركني يف ال�سودان مثلما مت فتح
الربي م�ؤخرا والرابط بني م�رص ودول اجلنوب
ميناء ق�سطل ّ
م�شددا على حر�ص م�رصمن �أجل تذليل كل العقبات
الإفريقي،
ً
التي تواجه ال�صادرات امل�رصية يف الأ�سواق الأفريقية.
و�أو�ضح �أن االحتاد اجلمركي يتطلب توحيداً للموا�صفات
القيا�سية للمنتجات وال�سلع وكذلك للت�رشيعات ،م�شدداً على
�أهمية تلك اخلطوة لت�شجيع ال�صادرات الأفريقية يف اقتحام
الأ�سواق العاملية.
وت�ستهدف م�رص الو�صول بحجم �صادراتها �إىل الدول الـ 26
الأفريقية �إىل  5مليارات دوالر خالاللأعوام الثالثة املقبلة.
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اقت�صاد دولي
تراجع

�إتفاقية قر�ض مع البنك
الدويل بقيمة  350مليون
دوالر ،لتمويل عمليات �إعادة
�إعمار طارئة يف املناطق
التي ا�ستعادتها ال�سلطات من
تنظيم الدولة الإ�سالمية يف
�شمال البالد وغربها.

�أظهرت بيانات وزارة املالية
الرو�سية �أن حجم الديون
اخلارجية لرو�سيا تراجع
خالل ال�شهر املا�ضي بـ
 % 0.25يف حال تقييمها
بالدوالر ،وانخف�ض بـ % 1.4
يف حال تقييمها باليورو.

هبوط

تراجعت �أ�سعار النفط ،تزامنا
مع بيانات �أظهرت هبوط
�صادرات اخلام ال�سعودية
لأدنى م�ستوياتها يف � 5أ�شهر
رغم ارتفاع الإنتاج �إىل
م�ستوى قيا�سي.

كشف

�أعلنت وزارة النفط امل�رصية،
�أن �رشكة الطاقة الإيطالية
«�إيني» اكت�شفت يف منطقة
الدلتا يف م�رص حقال للغاز
ت�صل احتياطياته �إىل 15
مليار مرت مكعب .وقالت
الوزارة «من املقرر و�ضع
الك�شف على خريطة الإنتاج».

استطالع

�أظهر ا�ستطالع للر�أي �أن �أكرث
من ن�صف الأملان يعتقدون
�أن ال�صفقة املزمع عقدها مع
اليونان �سيئة ويف�ضل كثريون
خروج �أثينا من منطقة اليورو
على منحها فر�صة احل�صول
على مزيد من امل�ساعدات.

خلل

حذرت �رشكة «بوينغ»
الأمريكية ل�صناعة الطائرات
�رشكات الطريان �إثر انفكاك
قطعة معدنية من منظومة
العجالت اخللفية لطائرة
من طراز «»Boeing 777
و�سقوطها فوق �شانغهاي.

قرض

وقعت وزارة املالية العراقية
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إنضمام

هوالند يدعو لحكومة «منطقة يورو»
دعا الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هوالند �إىل ت�شكيل حكومة
ملنطقة اليورو ،ونا�شد املواطنني جتديد ثقتهم يف امل�رشوع
الأوروبي الذي فتت الأزمة اليونانية يف ع�ضده.
ويف �إحياء لفكرة طرحها �أ�صال رئي�س املفو�ضية الأوروبية
ال�سابق جاك ديلور اقرتح هوالند ت�شكيل «حكومة ملنطقة اليورو
مبيزانية حمددة وبرملان ل�ضمان �سطوتها الدميقراطية».
وقال يف مقال افتتاحي يف ال�صحيفة الأ�سبوعية جورنال دو
دميان�ش �إن دول منطقة اليورو -وعددها  19دولة -اختارت
االن�ضمام �إىل الوحدة النقدية لأنه يف م�صلحتها ،م�شريا �إىل �أن
�أحدا مل «ين ِرب لأخذ م�س�ؤولية اخلروج» من منطقة اليورو.
ويف الوقت احلايل ي�ضم كيان غري ر�سمي هو «جمموعة اليورو»
الدول الأع�ضاء يف العملة املوحدة ،وميثلها فيه وزراء املالية
برئا�سة وزير املالية الهولندي يروين دي�سلبلوم.
وعرب هوالند عن ر�أيه يف احلركات ال�شعبوية الأوروبية
التي قال �إنها ا�ستغلت فر�صة زوال �أوهام الأوروبيني يف
امل�ؤ�س�سات الأوروبية وبد�أت تثري م�شاكل لأوروبا لأن هذه
احلركات «تخ�شى العامل وتريد عودة االنق�سامات والأ�سوار
واجلدران».
يذكر �أن الفوران الأخري لأزمة ديون اليونان ك�شف عن خالفات
متفاقمة يف منطقة اليورو قد ت�ؤدي ما مل يتم حلها �رسيعا �إىل
تفكك الوحدة النقدية الأوروبية التي متثل ذروة امل�رشوعات
الطموحة لالحتاد الأوروبي.
و�أ�شد ما يثري قلق الزعماء الأوروبيني هو �أن الر�أي العام
وال�سيا�سات املحلية تتجاذبهم على نحو متزايد يف اجتاهات
متعار�ضة ،لي�س فقط بني اليونان و�أملانيا �-أكرب مدين و�أكرب
دائن -و�إمنا تقريبا بني جميع �أع�ضاء االحتاد.
فالأملان والفنلنديون والهولنديون وال�سلوفاك ومواطنو دول
البلطيق مل يعودوا يقبلون فكرة توجيه �أموال دافعي ال�رضائب
لإنقاذ اليونانيني .ويف املقابل ،ي�شعر الفرن�سيون والإيطاليون
واليونانيون ب�أن منطقة اليورو ال تعني الآن �سوى التق�شف
والعقاب و�أنها تفتقر للت�ضامن والتحفيز الإقت�صادي.
ومع ت�شبث دول و�سط و�رشق �أوروبا مبواقفها وتنامي ال�ضغوط
الداخلية يف هولندا وفنلندا مل يعد �أي حل و�سط بني �أملانيا
وفرن�سا زعيمتي منطقة اليورو كافيا لت�سوية امل�شاكل ،ناهيك
عن �صعوبة التو�صل �إليه �أ�صال.
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�أعلن الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني� ،أن الهند
وباك�ستان �ستن�ضمان �إىل
منظمة �شنغهاي للتعاون،
التي ين�ضوي يف ع�ضويتها،
�إىل جانب رو�سيا وال�صني،
االحتاد
جمهوريات
ال�سوفياتي ال�سابق يف �آ�سيا
الو�سطى.

إنخفاض

قالت �رشكة �سام�سونغ
الكورية اجلنوبية �إنها تتوقع
�أن تكون �أرباحها الت�شغيلية
للربع الثاين من هذا العام
دون توقعات املحللني،
معللة ذلك ب�أنها ما تزال
ت�شهد مناف�سة قوية يف �سوق
الهواتف الذكية.

مقترح

ك�شف الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما ،عن مقرتح يتعلق
بالعمل الإ�ضايف ,وقال �إن
من �ش�أنه �أن يرفع �أجور نحو
خم�سة ماليني عامل .وقال:
�إن حت�سني �أجر وظروف
العامل حمل تركيز يف جدول
الأعمال املحلية.

تعليق

�أكدت املفو�ضية الأوروبية،
�أن �إمدادات الغاز �إىل �أوروبا
«لن تكون مهددة» ال�شتاء
املقبل رغم ف�شل املفاو�ضات
بني كييف ومو�سكو يف
فيينا .و�أكدت �رشكة غازبروم
الرو�سية ،وقف �إمدادات الغاز

�ستفتح م�صنعا يف املغرب يف

�إىل �أوكرانيا �إثر �إعالن كييف
عن تعليق كل م�شرتيات الغاز.

 2019يف ا�ستثمار بقيمة 557

مليون يورو مع طاقة �إنتاج
�أ�سا�سية تبلغ � 90ألف �سيارة
يف ال�سنة.

تعزيز
بد�أ رئي�س الوزراء ال�صيني
يل كه ت�شيانغ ،زيارة لفرن�سا
ت�ستمر ثالثة �أيام ،على �أن يتم
خاللها توقيع حواىل خم�سني
اتفاق تعاون وعقوداً مبليارات
اليوروهات ،ت�سلط ال�ضوء على
عالقات �إقت�صادية يف «�أف�ضل
م�ستوياتها التاريخية» كما
تقول باري�س.

زيادة

تعتزم �إيران زيادة ح�صتها يف
امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية
لتمويل التجارة لت�صبح ثالث
�أكرب م�ساهم ا�ستعدادا لتخفيف
حمتمل للعقوبات املفرو�ضة
على جتارتها اخلارجية يف
مقابل كبح برناجمها النووي.

إستعداد

�أعلنت املديرة العامة ل�صندوق
النقد الدويل كري�ستني الغارد
�أنها م�ستعدة للبقاء على ر�أ�س
ال�صندوق لوالية ثانية �إذا
ما رغب بذلك �أع�ضاء هذه
امل�ؤ�س�سة املالية الدولية.
وقالت �إن «الأمر برمته رهن
بارادة �أع�ضاء �صندوق النقد
الدويل».

رغبة

�أو�ضح وزير الطاقة الرو�سي
«الك�ساندر نوفاك»� ،أن بلغاريا
�أبدت رغبتها يف بناء من�ش�أة
تخزين على �أرا�ضيها من �أجل
الغاز الوارد من طريق م�رشوع
خط الغاز الطبيعي «ال�سيل
الرتكي».

صناعة

�أكدت جمموعة «بي ا�س ايه-
بيجو �سيرتوان» الفرن�سية
ل�صناعة ال�سيارات �أنها

توقيع

اإلقتصاد الصيني ينمو  % 7في الربع الثاني
�أعلن مكتب الإح�صاء الوطني ال�صيني منو اقت�صاد ال�صني يف
الربع الثاين من العام احلايل بن�سبة  ،% 7مقارنة بالفرتة نف�سها
من العام املا�ضي ،وهو ما يفوق التوقعات بن�سبة طفيفة.
وذكر مكتب الإح�صاء �أن «الإقت�صاد الوطني مي�ضي يف نطاق
منا�سب وامل�ؤ�رشات الرئي�سية ترتفع باطراد ،وت�شري �إىل وجود قوة
دفع �ضعيفة لكنها م�ستقرة للتنمية».
يذكر �أن معدل منو الإقت�صاد ال�صيني ي�سجل تباط�ؤا منذ العام
املا�ضي عندما بلغ  ،% 7.4وهو �أقل معدل منو منذ نحو ربع قرن،
وذلك بعد منو  % 7.7يف عامي  2012و.2013
وكان البنك املركزي ال�صيني قد خف�ض �سعر الفائدة الرئي�سية
�أربع مرات خالل �سبعة �أ�شهر ،وخف�ض معدل االحتياطي الإلزامي
للبنوك التجارية بهدف وقف تراجع معدل النمو الإقت�صادي.
كما عملت بكني على خف�ض ال�ضغوط على مديونية احلكومات
املحلية .وكل هذه الإجراءات �أ�سهمت يف حت�سن الإقت�صاد يف
حزيران املا�ضي.
ويتوقع حمللون عدة خف�ضا �إ�ضافيا يف معدالت الفائدة قبل
كانون الأول ،وح�سما جديدا يف معدالت االحتياطيات الإجبارية
للم�صارف.
وقال هي �شياويو �أ�ستاذ املالية والإقت�صاد يف جامعة بكني
املركزية �إن النمو يف الربع الثاين �أظهر �أن موقف الإقت�صاد
يتح�سن ،و»�أنه لن تكون هناك م�شكلة يف الو�صول �إىل معدل النمو
امل�ستهدف للعام احلايل ككل وهو .»% 7
وكانت منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية توقعت �أن تزيح
ال�صني الواليات املتحدة عن املركز الأول ك�أكرب اقت�صاد يف
العامل يف عام  ،2016مع ا�ستمرار منوها الإقت�صادي.
وقالت يف تقرير نقلته �صحيفة تلغراف الربيطانية �إنه بالرغم من
احتماالت بطء منو اقت�صاد ال�صني ،ف�إن معدل النمو �سيكون يف
حدود  % 8خالل العقد احلايل.
وقد �سجل الإقت�صاد ال�صيني منوا بن�سبة  % 7.8يف العام املا�ضي،
وهو �أبط�أ معدل له يف �أكرث من عقد ،و�أظهرت �أرقام م�ؤخرا �أن
انتعا�ش الإقت�صاد ال�صيني رمبا فقد قوة الدفع .لكن توقعات
املنظمة كانت م�شجعة يف ما يتعلق مب�ستقبل منو الإقت�صاد
ال�صيني ،وقالت �إنه قد ي�سجل  % 8.5هذا العام و % 8.9يف .2014
وقالت املنظمة �إنه بح�ساب فروقات الأ�سعار ف�إن الإقت�صاد
ال�صيني �سينمو ليتفوق على اقت�صاد الواليات املتحدة يف .2016
119

وقع اجلانبان الرو�سي
بروتوكوال
واليوناين
بخ�صو�ص مد �شبكة نقل الغاز
املعروفة بـ»ال�سيل الرتكي»،
�إىل اليونان .وح�رض مرا�سم
التوقيع وزير الطاقة اليوناين
الفازاني�س،
بانويوتي�س
ونظريه الرو�سي �ألك�سندر
نوفاك.

صفقة

�إفتتحت �رشكتا �إيربا�ص
الأوروبية وبوينغ الأمريكية
معر�ض باري�س للطريان
ب�صفقات �رشاء لطائرات
بقيمة ع�رشين مليار دوالر،
وجاءت الطلبيات خ�صو�صا
من �رشكات طريان �رسيعة
النمو من منطقتي ال�رشق
الأو�سط و�آ�سيا.

مغادرة

يخطط العديد من مديري �أكرب
ال�صناديق التي يوجد مقرها
يف لندن لنقل �أر�صدة يبلغ
حجمها تريليونات الدوالرات،
و�آالف الوظائف �إىل خارج
بريطانيا �إذا �صوتت مل�صلحة
االن�سحاب من االحتاد
الأوروبي يف ا�ستفتاء نهاية
. 2017

إكتشاف

�أعلنت املجموعة النفطية
املك�سيكية
احلكومية
«بيميك�س»� ،إكت�شاف �أربعة
حقول نفطية �ضخمة يف
خليج املك�سيك يرجح �أن ي�صل
�إجمايل �إنتاجها �إىل � 200ألف
برميل يوميا على الأقل.
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معار�ض وم�ؤتمرات

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
معرض االمن في الشرق
االوسط

بريوت  /البيال
(من تنظيم �رشكة �سرتايتجيك �سيكيوريتي
�سريفي�سيز)
من � 9-8أيلول 2015

معرض الطاقة في بيروت

بريوت  /لوروايال
( من تنظيم جمموعة م �سي �أي )
من � 11 9-أيلول .2015

معرض بيروت الفني

بريوت /البيال
( من تنظيم �سيدرليز)
من � 20-17أيلول .2015

معرض دريم

بريوت  /البيال

( من تنظيم بروموفري)
من � 26-23أيلول .2015

معرض بيروت للعقار

بريوت /هيلتون بريوت حبتور غراند
هوتيل
(من تنظيم بروموتيم)
من � 30-28أيلول .2015

معرض ميزو اندكو

بريوت /البيال
(من تنظيم بروموفري )
من  8-5ت�رشين االول .2015

معرض الطبخ

بريوت  /البيال
(من تنظيم هو�سبيتالتي �سريفي�سيز)
من  14-12ت�رشين �أول .2015

معرض فرص االعمال في لبنان

بريوت /فندق فيني�سيا
( من تنظيم �رشكة املعلوماتية املهنية
�ش.م.ل)
من  15-14ت�رشين االول.2015

المؤتمر المصرفي العربي
السنوي

بريوت  /فندق فيني�سيا
( من تنظيم احتاد امل�صارف العربية)
من  20-19ت�رشين االول .2015

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

بريوت  /فندق فيني�سيا
(ي�ست�ضيف امل�ؤمتر ندوات جانبية
ملنظمات �إقليمية ودولية)
عاملة يف جماالت االنتاج واال�ستهالك
ال�ستدام واملياه والتنمية)
من  17-16ت�رشين الثاين .2015

 معارض ومؤتمرات في العالم 
االردن  /عمان

معر�ض خم�ص�ص للم�أكوالت وامل�رشوبات
(من تنظيم هو�سبيتاليتي �رسفي�سيز)
من  11- 12ت�رشين الثاين .2015

االردن  /عمان

م�ؤمتر امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة
«الطريق للنمو االقت�صادي»
(يركز امل�ؤمتر على جمموعة ن�شاطات
تهدف اىل تعميق الوعي بالن�سبة لل�شمول
املايل خ�صو�ص ًا تو�سيع التمويل امل�رصيف
للم�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة.
(يعقد يف عمان /فندق انرتكونتيننتال)
(من تنظيم احتاد امل�صارف العربية)
من � 26- 27آب .2015

االمارات /العين

معر�ض خم�ص�ص الالب�سة العربية
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(من تنظيم البدر للمعار�ض)
من � 1- 6أيلول .2015

االمارات  /ابو ظبي

(من تنظيم اي �أف بي)
من  11- 14ت�رشين االول .2015

العراق  /اربيل

معر�ض خم�ص�ص مل�ستلزمات الكهرباء
واملياه
(من تنظيم بني ويل)
من  6-4ت�رشين االول .2015

معر�ض خم�ص�ص الحدث التكنولوجيا
امل�ستخدمة يف �أدوات البناء
(من تنظيم �أي �أف بي)
من  14-11ت�رشين االول .2015

المانيا  /فرنكفورت

فرنسا  /كولمار

معر�ض خم�ص�ص لل�سيارات الفخمة
(من تنظيم فرند اوتوموبيل)
من  27-17ايلول .2015

السعودية  /الرياض

معر�ض خم�ص�ص الحدث التجهيزات
الزراعية واخلدمات ويجمع �صناعيني
ووكالء وموزعني.
120

معر�ض خم�ص�ص للنبيذ
(من تنظيم كوملار للمعار�ض)
من � 16- 7آب .2015

 مصر /القاهرة

معر�ض خم�ص�ص لأدوات البناء وم�ستلزماته
(من تنظيم �أك�سبوتيم)
من � 13- 16آب .2015

رغم المخاطر« ...المركزي» ُيطمئن
حقق �إ�صدار �سندات اخلزينة بالعملة الأجنبية  Eurofandsجناح ًا كبرياً ،على الرغم من الت�صنيف
الإئتماين املنخف�ض للددولة اللبنانية  ،و�صفه وزير املالية علي ح�سن خليل ب�أنه �أكرب �إ�صدار منذ
دخول لبنان �سوق الإقرتا�ض من الأ�سواق املالية يف الت�سعينات� ،إذ كان الطلب فقط مليار دوالر ،بينما
و�صل املعرو�ض �إىل  4.9مليار دوالر ،مما ا�ضطرت احلكومة اللبنانية �إىل رفع الطلب �إىل  2.2ملياري
دوالر ،وخالف ًا ملا مت الرتويج له� ،سيا�سي ًا و�إقت�صادي ًا ،ب�أن هذا النجاح الكبري ي�ؤكد الثقة الدولية بلبنان
وا�ستقرار و�ضعه املايل والنقدي ،كما الأمني ،على �أ�سا�س �أنه ال ميكن �ضمان الو�ضع املايل يف ظل تفلت
�أمني يلحق باحلركة الإقت�صادية خ�سائر وانهيارات يف الأ�سواق امل�رصفية واملالية ،ف�إن الواقع احلقيقي
يعك�س حقيقة خمتلفة .ت�ؤكد ثقة القطاع امل�رصيف اللبناين بقيادة البنك املركزي يف الدولة اللبنانية
رغم انتقاداته الكثرية ملمار�ساتها املالية يف زيادة الإنفاق وتفاقم العجز املايل للخزينة واملوازنة ،وقد
تبينّ ذلك من خالل تهافت امل�صارف اللبنانية على االكتتاب حيث بلغت ح�صتها  85%من قيمة الإ�صدار
البالغة  2.2مليار دوالر ،يف مقابل �ض�آلة ح�صة امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية والبالغة  ،15%حتى �أن
بع�ض امل�صادر امل�رصفية �أ�شارت �إىل �أن االكتتاب الأجنبي ي�شمل عدداً من رجال الأعمال اللبنانيني �أو
�أ�صحاب احل�سابات يف البنوك الأجنبية (�سوي�رسا على �سبيل املثال) والذين يعترب اكتتابهم ا�ستثماراً
�أجنبي ًا .ويعك�س التهافت الكبري على عر�ض ال�سيولة من قبل امل�صارف اللبنانية ،والذي �أدى �إىل رفع
قيمته �إىل  4.9مليارات دوالر ،و�ضعف اال�ستثمار يف متويل م�شاريع �إقت�صاديه يف لبنان نتيجة ا�ستمرار
الفراغ ال�سيا�سي على �أكرث من م�ستوى بدء�أً من تعذّر انتخاب رئي�س للجمهورية ،وتعطيل عمل احلكومة
وال�سلطة الت�رشيعية ،ف�ض ًال عن اال�ضطرابات الأمنية الإقليمية وخ�صو�ص ًا احلرب يف �سوريه والعراق
وتطور عمليات الإرهاب ،وانعكا�س تداعياتها على م�سرية الإقت�صاد اللبناين ،مع العلم �أن حجم فائ�ض
ال�سيولة لدى امل�صارف قد يتجاوز  30مليار دوالر ،تفت�ش عن ا�ستثمارات �آمنة ،وقد ا�ضطرت �إىل �إيداع
نحو  10مليارات دوالر منها لدى م�رصف لبنان.
ورغم �أن تراجع منو الإقت�صاد اللبناين و�ضعف اال�ستثمار يف القطاع اخلا�ص ،وزيادة �إنفاق الدولة وتدهور
العجز املايل للخزينة ،وتفاقم �أرقام الدين العام التي جتاوزت  66مليار دوالر ب مع نهاية العام ،2014
�أدى �إىل ارتفاع املخاطر ال�سياديه التي دفعت بع�ض وكاالت الإئتمان العامليه �إىل خف�ض ت�صنيف لبنان،
حتى �أن هذا اخلف�ض �شمل بع�ض امل�صارف التجاريه الدائنة للدولة عرب �سندات اخلزينة .وقد �أكدت وكالة
«�ستاندرد اندبورز» �أن اجتاه املخاطر الإقت�صاديه يف لبنان هو «�سلبي» نظراً للمخاطر املتعلقة
بتعر�ض امل�صارف للمخاطر ال�سياديه ،وبتوقعات القت�صاد �ضعيف يف عامي  2015و.2016
ووفق تقرير الوكالة ،ف�إن املخاطر الإقت�صادية يف لبنان تعك�س «املخاطر املرتفعة جداً» حيال �صالبة
الإقت�صاد ،و «املخاطر املرتفعة « حيال اختالل التوازن الإقت�صادي ،و «املخاطر املرتفعة جداً» حيال
املخاطر الإئتمانية ،واعتربت الوكالة �أن االنق�سامات ال�سيا�سية املت�شعبه التي حت ّد من الإ�صالحات
الطويلة الأمد واال�ستثمارات العامة يف لبنان ،بالإ�ضافة �إىل اال�ضطرابات الإقليمية ،وخ�صو�ص ًا الأزمة
ال�سورية ،متنع منو الإقت�صاد وحت ّد من فر�ص الت�سليف املحلي للم�صارف ،لذلك توقعت �أن ت�ستمر
املخاطر ال�سيا�سيه و�أن تبقى ت�شكل نقطة �ضعف للإقت�صاد.
وكان حجم الدين العام بلغ بنهاية العام  2014نحو  66.5مليار دوالر ،وهو موزع بني % 62
باللرية و 38%بالعمالت الأجنبيه ،ومع توقع زيادة حجم الدين العام الناجت من زيادة
العجز املايل� ،ستعمد امل�صارف التجاريه وم�رصف لبنان �إىل زيادة م�ساهمتها يف
�سندات اخلزينة �إىل ن�سب تقارب الـ  ،90%ما �سيدفع وكاالت الت�صنيف الدولية �إىل
تخفي�ض الت�صنيف الإئتماين للبنان ،وبالتحديد للم�صارف التجارية لتعر�ضها
لدين الدولة ،مع الإ�شارة �إىل �أن امليزانية املجمعة للم�صارف تفوق الـ
 177مليار دوالر� ،أي �أكرث من �أربع مرات حجم الإقت�صاد اللبناين ،الأمر
الذي يطمئن �أنه ال خوف على �إفال�س الدولة ما دامت �سيا�سة البنك
املركزي تدعم متويل عجزها املتزايد.

العدد�شهر
�شهر �إلى
من ملف
انفتاح ملحوظ على الخارج وصمود قوي أمام الصدمات المال ّية

القطاع المصرفي  ..خط الدفاع األول عن اإلقتصاد

و�سط العا�صفة ال�سيا�سية والأمنية التي
ت�رضب لبنان واملنطقة ،مي�ضي القطاع
امل�رصيف يف حت�سني م�ؤ�رشاته العامة،
متميزاً تثني عليه امل�ؤ�س�سات
وي�سجل اداء ّ
الدولية ،وت�ص ّنف القطاع امل�رصيف بناء
عليه خط الدفاع الأول عن االقت�صاد
الوطني.
ويتميز القطاع امل�رصيف اللبناين
ّ
باال�ستقرار واملتانة املالية .ويعمل
حتت �إ�رشاف م�رصف لبنان ومراقبة
جلنة الرقابة على امل�صارف اللتان تثني
اجلهات املتابعة على دورها اذ ترى ان
ونيف
التقدم الذي �أحرزه القطاع منذ عقد ّ
ما كان ليتح ّقق لوال الأداء التنظيمي
والرقابي ال�صائب واملالئم.

سمات القطاع

ويت�سم القطاع امل�رصيف بعدة �سمات
ابرزها :انفتاح ملحوظ على اخلارج اذ
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اللبنانية يف الدول
تو�سعت امل�صارف
ّ
ُّ
العربية املجاورة ،ومنطقة اخلليج،
ّ
و�أوروبا ،و�أفريقيا ،والواليات املتحدة،
ب�رشية ذات كفاءات عالية؛
موارد
ّ
تقدميه فر�ص عمل جلزء كبري ومتزايد
اجلامعية ومتثيل
من حملة ال�شهادات
ّ
عادية
اللبنانية يف مواقع
مهم للمر�أة
ّ
ّ
وعالية؛ مواكبة �آخر التطورات يف
العاملية و ت�أمني
امل�رصفية
ال�صناعة
ّ
ّ
والتقليدية؛ االلتزام
احلديثة
اخلدمات
ّ
الدولية؛ �إنخراط وا�سع
باملعايري
ّ
النطاق يف االقت�صاد اللبناين� ،صمود
بغ�ض
املالية
قوي �أمام ال�صدمات
ّ
ّ
النظر عن طبيعتها و�أ�سبابها ،وت�شكيله
امل�ستقرة
ملالذ �إقليمي �آمن للتوظيفات
ّ
واملربحة.
ويت�ألف القطاع امل�رصيف من  70م�رصف ًا
يف نهاية العام  2014وي�ساهم بنحو  6يف
املئة يف تكوين الناجت املحلي االجمايل.
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وهو ي�ستخدم نحو � 24ألف موظف
بينهم  46يف املئة من حملة ال�شهادات
اجلامعية كما انه يقدم منح ًا تعليمية
لزهاء � 17ألف طالب من اوالد املوظفني
العاملني فيه .كما ي�ساهم القطاع
امل�رصيف مبوجب الربوتوكول املوقع
بينها وبني وزارة املالية يف ت�سهيل
جباية الر�سوم وال�رضائب على املكلفني
ل�صالح الوزارة ما ي�ساعد على دخول
االموال التوجبة ب�رسعة وفعالية اىل
ح�سابات اخلزينة كما ي�ساعد هذا االمر
املواطن املكلف يف ت�سهيل �إجراءاته مع
الوزارة وتوفري جزء من الوقت واملعاناة
كذلك �ساهمت امل�صارف ب�ستة ماليني
دوالر يف حزيران املا�ضي لربنامج
�إعادة ت�أهيل ال�سجون.

دعم القطاعات االنتاجية

ومع تراجع اال�ستثمارات اخلا�صة

املحلية الوافدة ،ا�صبح للقطاع
امل�رصيف دوراً اكرب يف االقت�صاد ،اذ
ا�صبح الت�سليف امل�رصيف ال�سبب الأول
والأهم للنمو االقت�صادي يف لبنان.
وبلغ �إجمايل القرو�ض املمنوحة
للقطاع اخلا�ص ،املقيم وغري املقيم،
من دون �إحت�ساب قرو�ض م�صارف
االعمال واال�ستثمار نحو  51مليار
دوالر يف نهاية العام � 2014أي بزيادة
قدرها  3.5مليارات دوالر ون�سبتها
 7.42يف املئة.
كما يلعب القطاع امل�رصيف دوراً يف
دعم القطاعات الإنتاجية حيث تظهر
االح�صاءات �أن �إجمايل الت�سليفات
املدعومة املوافق عليها يف فرتة 1997
نهاية حزيران  2014و�صل اىل 8773
مليار لرية ( ما يعادل  5.8مليارات
دوالر) وكانت الت�سليفات ازدادت
بن�سبة  10.0يف املئة يف العام 2013
و  15.8يف املئة يف العام  2012وقد
�شكلت ح�صة ال�صناعة من �إجمايل
الت�سليفات  59يف املئة مقابل 30
يف املئة لل�سياحة و  11يف املئة
للزراعة .ويف ال�سياق نف�سه ،و�صل
جمموع القرو�ض املمنوحة للم�ؤ�س�سات

ال�صغرية واملتو�سطة ب�ضمانة �رشكة
كفاالت اىل ما يوازي  110ماليني
دوالر يف العام  2014ا�ستفادت منها
 838م�ؤ�س�سة.
وكدليل على ان اال�ستقرار الإجتماعي
هو من اولويات القطاع امل�رصيف،
ّامن القطاع امل�رصيف من خالل �آليات
االقرا�ض ال�سكني م�سكن ًا لنحو 107
االف �أ�رسة لبنانية يف خمتلف املناطق
ما رفع حجم حمفظة القرو�ض ال�سكنية
اىل نحو ع�رشة مليارات دوالر يف نهاية
العام  2014وهي يف معظمها ل�صالح
ذوي الدخل املحدود وبفوائد متدينة
ومدعومة.

شبكة انتشار خارجي

وطورت امل�صارف اللبنانية خالل
ّ
العقدين املا�ضيني �شبكة �إنت�شار
خارجي وا�سعة جداً وب�أ�شكال عديدة:
مكاتب متثيل ،فروع خارجية،
وم�صارف �شقيقة وتابعة .وميتلك 16
م�رصف ًا لبناني ًا تواجداً يف �أكرث من 30
بلداً عربي ًا و�أجنبي ًا يف القارات اخلم�س.
ومتتلك امل�صارف التابعة �أو ال�رشيكة
�أو ال�شقيقة للم�صارف اللبنانية والبالغ
عددها  39م�رصفاً ،حواىل  240فرع ًا.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن  14م�رصف ًا
�أجنبي ًا متتلك ح�ص�ص ًا هامة يف
م�صارف لبنانية كبرية.

بلغ �إجمايل �شبكة فروع امل�صارف املحلية  993فرع ًا يف نهاية العام  2014يف
مقابل  951فرع ًا يف نهاية العام � 2013أي بزيادة ن�سبتها  .% 4.4واحتل فرن�سبنك
املرتبة االوىل على �صعيد عدد الفروع ،يليه بنك لبنان واملهجر ،ثم بنك عودة،
ثم بنك البحر املتو�سط و�سو�ستيه جرنال اللذان يت�ساويا يف عدد الفروع .اما على
�صعيد الفروع اخلارجية التي ي�شرتك فيها  16م�رصف ًا لها تواجد خارج لبنان
فيحتل بنك لبنان واملهجر يف املرتبة االوىل يليه بنك عودة ثم فرن�سبنك .اما
بالن�سبة اىل �أجهزة ال�رصاف االيل (  ،)ATMSفقد �إحتل بنك بيبلو�س املرتبة االوىل
وبنك عودة الثانية وفرن�سبنك الثالثة.

ترتيب المصارف العشرة األوائل في لبنان بحسب ودائع العمالء
اسم المصرف
بنك عودة
بنك لبنان والمهجر
بنك بيبلوس
فرنسبنك
بنك البحر المتوسط
بنك سوسيتيه جنرال في لبنان
بنك بيروت
البنك اللبناني الفرنسي
االعتماد اللبناني
بنك انتركونتيننتال لبنان

2014

2013

النمو()%

54003.0

46876.0

15.2

36187.0

34028.0

6.3

23693.0

22235.0

6.6

23134.7

21287.6

8.7

18294.0

16659.0

9.8

17195.0

15382.0

11.8

16796.0

15545.0

8.0

14390.0

14267.0

0.9

11666.0

10791.0

8.1

7184.0

6509.0

10.4
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مقابلة
كشف عن وجود طلبات لعمليات دمج لمصارف

حمود :حفظ مال المودعين هدفنا األساسي
وجلنة الرقابة تريد لهذه الأرب���اح �أن
تتحقق لكن لي�س على ح�ساب ج��ودة
املوجودات و�سالمة �أموال املودعني».

عمل اللجنة

�صدق من قال «م�صداقية م�صارفنا من م�صداقية �أجهزة و�أنظمة
الرقابة امل�رصفية» ،فلي�س خافي ًا على �أحد دور امل�رصف املركزي
وجلنة الرقابة على امل�صارف يف متتني القطاع و�ضمان ا�ستقراره.
وي�شكل الإميان ب�أهمية دور امل�رصف املركزي والرقابة قا�سم م�شرتك
بني امل�صارف وجلنة الرقابة ،ف�إذا كانت امل�صارف دون �أي ا�ستثناء قد
�أثنت على دور الرقابة و�أهميتها ،فرئي�س جلنة الرقابة على امل�صارف
�سمري حمود يعبرّ عن �إميانه العميق بدور اللجنة التي ت�شكل العمود
الثالث يف القطاع �إىل جانب امل�صارف وامل�رصف املركزي ،يف خلق
قطاع م�رصيف ،حيوي ،منظم وفاعل .وي�شدد على انه «يخطئ من
يظن �أن الرقابة ال�شديدة ت�أتي على قطاع م�رصيف �ضعيف .فالرقابة
ال�صحيحة والقوية لقطاع م�رصيف �صحيح وقوي» .ولفت حمود يف
حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» �إىل �أن «هذه املعادلة ت�ؤمن بها
جلنة الرقابة ،وتعمل با�ستمرار على حتقيقها ل�ضمان متانة القطاع
امل�رصيف وت�أمني ا�ستمراريته.
ويف رد على �س�ؤال حول طبيعة العالقة
بني اللجنة وامل�صارف ،قال حمود« :بكل
�شفافية ،نحن ال ن���ؤدي دور «البولي�س
واحل���رام���ي» ،نحن م���ؤم��ن��ون بحيوية
القطاع امل�رصيف �إذ ا�ستطاع �أن يواجه
�أ�صعب املراحل والأزمات التي مر فيها
لبنان .طبع ًا ،يف مرحلة من املراحل كان
هناك ن��وع من الت�شويه ،حيث خرجت
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م�ؤ�س�سات كثرية نتيجة ت�صفية �أو دمج
وفق ًا للقوانني ال�صادرة .لكن القطاع
امل����صريف ال��ي��وم وب�شكل ع��ام �شوائبه
ب�سيطة وهام�شية ،وهو قادر على التحكم
ب�إدارته وحتمل م�س�ؤولياته».
و�أ�ضاف« :رغم �صحة القطاع امل�رصيف ال
ميكن �أن يرتك من دون رقابة .فامل�صارف
م�رشع،
هدفها الأرباح ال�سنوية وهذا �أمر َ
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و�أو�ضح حمود �أن «جلنة الرقابة متار�س
دوره����ا ب��ال��درج��ة الأوىل ع�بر �ضمان
�سالمة القطاع امل�رصيف التي تتوقف
على ثالثة عنا�رص هي� :سالمة �سيولته،
�سالمة مالءته ،و�سالمة ربحيته» .و�أ�شار
�إىل وجود عن�رص رابع ال يقل �أهمية عن
العنا�رص الثالثة امل��ذك��ورة وه��و درجة
احلوكمة وم�ستوى الإدارة التي تدير هذه
امل�صارف.
وق���ال« :ع��ل��ى �صعيد ال�سيولة ،هناك
معايري فر�ضتها جلنة ب��ازل نتابعها
ونقوم برقابة �صحيحة عليها ل�ضمان
�صحة ه��ذه ال�سيولة بحيث ال يتعر�ض
امل�رصف �إىل �أي خطر يبعده عن الإيفاء
ب�إلتزاماته� .أم��ا على �صعيد امل�لاءة
والتي تعني حجم الر�ساميل مقارنة مع
املوجودات فهناك �أي�ض ًا معايري فر�ضتها
ب��ازل نراقبها با�ستمرار� .أم��ا الربحية،
فتحتل �أهمية خا�صة ل��دى امل�صارف
كونها ت�ؤمن ا�ستمرارية امل�رصف ومنوه
وتر�ضي امل�ساهمني».
و�أ�ضاف« :الهدف الأ�سا�سي للجنة الرقابة
لي�س امل�ساهمني� ،إمن��ا ه��و حفظ مال
املودعني .لذلك هي بحاجة دائم ًا �إىل
الت�أكد من �أن املوجودات التي تظهرها
امليزانيات �صحيحة وت�ضمن تغطية
املطلوبات اي الودائع».
وتابع« :ب�صورة موازية ،متار�س اللجنة
ن��وع�� ًا �آخ���ر م��ن ال��رق��اب��ة على م�ستوى
احلوكمة يف هذه امل�صارف .لذلك ت�س�أل
عن م�ستوى الإدارة يف القطاع .هل هي
�إدارة حديثة� ،شابة ،كفوءة ،مثقفة؟ كما
ت�س�أل عن املعلوماتية التي ت�ستخدمها
امل�صارف».

شكال الرقابة

و�أكد حمود �أنه «ال بد من فعالية الرقابة

ل�ضمان توازن القطاع امل�رصيف» .ور�أى
�أنه «لقطاع م�رصيف حيوي ،منظم وفاعل
ال بد من رقابة �ساهرة ،وال بد للرقابة
من املحافظة على �سمعتها عرب االت�صال
واالحتكاك املبا�رش مع امل�صارف للت�أكد
من �أن العمليات التي تقوم بها ال ت�شوبها
�شائبة».
وا�شار �إىل �أن هذه الرقابة متار�س عرب
�شكلني :الرقابة امل�ستندية بحيث تطلب
اللجنة معلومات من امل�صارف ت�أتيها
ب�شكل دوري منها �أ�سبوعي� ،شهري،
ف�صلي ،ن�صف �سنوي� ،أو �سنوي .وت�أخذ
هذه املعلومات وحتللها وتراقب وجود
�أي عالمات �إنذار مبكر من خاللها».
ولفت �إىل �أن «ال�شكل الثاين من الرقابة
يتجلى بالرقابة امليدانية حيث يزور
مراقبون يتمتعون بالكفاءة العالية
امل�صارف للت�أكد م��ن �صحة الأرق���ام
املر�سلة �إىل اللجنة وال �سيما يف �إطار
حمفظة القرو�ض والت�سليفات .كما تطلع
على اتباع امل�رصف ل�ل�إدارة الر�شيدة
كما حددتها التعاميم .وتت�أكد من وجود
جلان وف�صل لل�سلطات وتوزيع للمهام
وللدوائر والأق�سام».
ولفت حمود �إىل وج��ود م�سائل �أخ��رى
ت�أخذها جلنة الرقابة بعني االعتبار
�أثناء ممار�ستها دوره��ا و�أهمها حتليل
كفاية ر�أ�س املال ومعايريه ،فتت�أكد لي�س
فقط من حجمه �إمنا من نوعيته ،فلي�س
املهم حجم ر�أ�س املال يف الوقت احلا�رض
�إمنا ما ميكن �أن يتطلبه منو امل�صارف
من حاجة �إىل ر�ساميل �إ�ضافية خالل
ال���ف�ت�رات امل��ق��ب��ل��ة وم���ا ه��ي جهوزية
امل�����ص��ارف ملواجهة ه��ذه املتطلبات
وزيادة الر�أ�سمال».

منافسة حرة

ويف �إطار حديثه عن املناف�سة القائمة
بني امل�صارف العاملة يف القطاع� ،أكد
حمود �أن « جلنة الرقابة ت�ؤمن باملناف�سة
احلرة كونها �أمر �صحي وطبيعي ،وترف�ض
�أي �شكل من �أ�شكال االحتكار» .و�أ�شار �إىل
�أن «اللجنة فرحة بوجود املناف�سة ال بل
ت�سعى �إليها ،باعتبار �أن ال�سوق مفتوحة
�أم��ام امل�صارف مهما كانت كبرية �أو
�صغرية».
ورد «املناف�سة ال�شديدة يف لبنان �إىل كرب
ّ

شوائب القطاع المصرفي
بسيطة وهامشية ،وهو قادر
على التحكم بإدارته وتحمل
مسؤولياته
يخطئ من يظن أن الرقابة
الشديدة تأتي على قطاع
مصرفي ضعيف ،فالرقابة
الصحيحة والقوية لقطاع
مصرفي صحيح وقوي
حجم الكتلة النقدية املوجودة يف القطاع
امل����صريف وال��ت��ي ت��ف��وق ح��ج��م لبنان
الإقت�صادي �إذ �إنها ت��وازي �أرب��ع مرات
قيمة الناجت القومي» .ور�أى �أن��ه «لوال
وجود مدين كبري �إ�سمه الدولة اللبنانية
لكانت املناف�سة �أ�شد و�أقوى».
واعترب �أن «�شدة املناف�سة يف القطاع،
دفعت بع�ض امل�صارف �إىل التوجه نحو
الأ�سواق اخلارجية �إذ �إنها ر�أت �رضورة
ل�ضمان ا�ستمرارية النمو والربحية عرب
البحث عن �أ�سواق جديدة».
وتو ّقع «�أن ت�ؤدي هذه املناف�سة ال�شديدة
�إىل خلق �صعوبات لبع�ض امل�صارف قد
تعيق ا�ستمرارها ،ما �سي�ؤدي �إىل بع�ض
عمليات ال��دم��ج �أو عمليات اكت�ساب
امللكية» .وك�شف ع��ن «وج���ود طلبات
لعمليات دم��ج مل�����ص��ارف ،لأن كلفة
الأعمال امل�رصفية اليوم ارتفعت ب�شكل
ملحوظ» .و�أو�ضح �أن «ه��ذه التكلفة ال
ت�ضم فقط الكلفة املبا�رشة ،بل هناك
كلفة غري مبا�رشة منها كلفة الإمتثال،
�إدارة املخاطر� ،إدارة التدقيق و�إدارة
امل��وارد الب�رشية واملعلوماتية .وهذه
تكاليف مرتفعة ال ت�ستطيع م�صارف
ب�أحجام �صغرية حتملها ب�سهولة».
ويف رد على �س�ؤال حول كيفية ت�صويب
هذه املناف�سة �إذا انحرفت عن طريقها
ال�صحيح� ،أعلن حمود عن وجود توجه
وا�ضح لدى �سعادة حاكم م�رصف لبنان
ريا�ض �سالمة بعدم ال�سماح باالندماج
مل�رصفني كبريين �أو للم�صارف الأوىل
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و�شدد
يف ال�سوق حتى ال تنعدم املناف�سة»ّ .
على �أنه «من غري امل�سموح ن�شوء مناف�سة
بني م�رصف و�آخر ال تتمتع بال�شفافية،
فاللجنة ت��راق��ب با�ستمر املناف�سات
وحتر�ص على �أن تكون �ضمن �ضوابط،
فال ي�ستطيع �أي م�رصف �أن يخرج عن
امل�ألوف يف ت�سعري الودائع �أو القرو�ض،
�أو التو�سع يف تنمية حمفظة القرو�ض».
واعترب �أن «هذه املراقبة جتعل املناف�سة
عاقلة و�شفافة وجتعل امل�صارف ت�أخذ
خماطر مقبولة ومدرو�سة».

واقع القطاع

ويف �إط���ار حديثه ع��ن واق���ع القطاع
امل�رصيف ،لفت حمود �إىل �أن «الو�ضع
النقدي يف لبنان �أك�ثر من عظيم ،لكن
امل�شكلة الأ�سا�سية تكمن يف املالية
العامة التي تعاين من �أزم��ة حقيقية،
فالدولة ت�شهد �أ�سو�أ حاالت اال�ستدانة،
موجوداتها تت�آكل ومديونيتها ترتفع».
و�شدد على �أن «ال��دول��ة ال ت�ستطيع �أن
ّ
تعي�ش يف ارتياح طويل على هذا النمط،
فالقطاع امل�رصيف يحمل مالية الدولة
على �أك��ت��اف��ه ،وه��ذا واق��ع خطر وينذر
بعواقب وخيمة وي�ضعف قدرة القطاع
امل�رصيف على تنمية الإقت�صاد و�ضخ
�أمواله يف �رشايينه».
و�إذ دع��ا ح��م��ود احل��ك��وم��ة �إىل ت��دارك
الأمر والقيام بخلق توازن يف ماليتها
واحلد من تفاقم �أزمتها ،قال« :القطاع
امل�رصيف قادر على حتمل كل الأو�ضاع
مهما �ساءت لكن �ضمن فرتة ،وي�ستطيع
�أن يتحمل الأو���ض��اع مهما طالت �إن
يتحمل
مل ت�س�ؤ .ال ي�ستطيع القطاع �أن
ّ
االحتمالني :مهما �ساءت ومهما طالت.
هذه املعادلة غري ممكنة».
واعترب �أنه «ال بد من �إعادة التوازن �إىل
املالية العامة ،وال بد من �سيا�سة �رضيبية
�صحيحة وجباية �صحيحة تتوازن مع
النفقات وخدمة الدين» .ور�أى �أن «ال�سوق
املالية ال ميكن �أن تكتمل �إال ببور�صة
ما ي�سلط ال�ضوء على �رضورة خ�صخ�صة
بور�صة بريوت لتكون هناك �أدوات مالية
طويلة الأج��ل وت��داول لأ�سهم ال�رشكات
القائمة حالي ًا ولأ�سهم ال�رشكات التي قد
تن�ش�أ م�ستقب ًال ،ما يفتح جما ًال للإ�ستثمار
�أمام املودعني».
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مقابلة
فرنسبنك 9 ..عقود من النجاح

القصار :نتطلع إلى
األسواق األفريقية

عمل فرن�سبنك يف ال�سوق امل�رصفية ،على مدى �أكرث
من  9عقود ،حمقق ًا جناحات كبرية� ،إذ مل يقت�رص
عمله على ال�سوق اللبنانية بل تعداها �إىل الأ�سواق
العاملية حيث عزّز امل�رصف تواجده على مر ال�سنني
يف  9دول عدا لبنان.
وكان فرن�سبنك يف طليعة امل�صارف التي ارتقت
بالقطاع امل�رصيف �إىل امل�ستويات العاملية عرب �سريه
على درب احلداثة وحر�صه على تقدمي خدمات مبتكرة
غري م�سبوقة ،وتطويره �أحدث املنتجات التكنولوج ّية،
التي �أُطلقت يف الأ�سواق ،لتتنا�سب مع املتطلّبات
املتغيرّ ة ،وتُواكب معايري ال�صريف ِة الدول ّية احلديثة،
للم�ضي نحو �آفاق جديدة يف التجربة امل�رصف ّية.
ويف هذا الإطار ،ك�شف رئي�س جمموعة فرن�سبنك
عدنان الق�صار �أن «خطط فرن�سبنك امل�ستقبلية
ترتكز على ا�سرتاتيجية تو�سعية ببعديها الداخلي
واخلارجي ،وهي ا�سرتاتيجية تتميز مبرونتها
وديناميتها وقدرتها على حتقيق الأهداف املرجوة
منها بفاعلية وفعالية» .و�أعلن �أن على «جدول
فرن�سبنك خطط ًا يف امل�ستقبل القريب للتواجد
�أعمال
َ
يف الأ�سواق الأفريقية التي تختزن �إمكانيات منو
هامة وتقدم فر�ص ا�ستثمار متع ّددة وجمدية يف
خمتلف القطاعات الإقت�صادية املنتجة».
كالم الق�صار �أتى يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» ،هذا ن�صه:
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كيف تف�سرّ ون ت�سجيل القطاع امل�رصيف ن�سب منو مقبولة
بالرغم من ال�صعوبات التي تواجهه وتواجه معظم القطاعات
الإقت�صادية؟ وكيف ميكن باعتقادكم تخطي هذه ال�صعوبات
وجتاوزها؟
�إن كل امل���ؤ��شرات يف نهاية الن�صف الأول من العام 2015
ت�شري �إىل �أن �أداء القطاع امل�رصيف اللبناين خالل هذه الفرتة
كان مقبوال ن�سبيا ،وال �سيما يف ظل توا�صل تداعيات الأزمات
اجليو�سيا�سية التي تع�صف ببع�ض دول عاملنا العربي وحتديدا
�سوريا وانعكا�ساتها على قطاعاتنا الإقت�صادية املنتجة ،وكذلك
التجاذبات ال�سيا�سية الداخلية احل��ادة يف ظل فراغ رئا�سي،
وعدم انتظام يف عمل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية.
هذا الأداء يدل مرة جديدة على �صالبة قطاعنا امل�رصيف وقوته
واخل�برات الإداري��ة والتنظيمية التي يختزنها ،يعززها �إطار
ت�رشيعي وتنظيمي دينامي مكتمل اجلوانب ،يف ظل م�رصف
مركزي بقيادة �سعادة احلاكم ريا�ض �سالمة ذو الر�ؤيا امل�ستقبلية
الثاقبة ،ما مكن القطاع امل�رصيف من التعامل بنجاح مع جممل
الظروف التي خربها لبنان على امتداد تاريخه احلديث وعلى
تفاوت دقتها من وقت لآخر.
وه��ذا الواقع �أك�سب قطاعنا امل�رصيف ثقة زبائنه الرا�سخة،
وتقدير امل�ؤ�س�سات املالية وامل�رصفية العاملية ،كما والأهم
تر�سيخ قدرته على النمو وخربته الوا�سعة يف �إدارة الأزمات التي
اكت�سبها على اختالف وتنوع تداعياتها.
ومع هذا ،يتمثل التحدي الذي يواجهه قطاعنا امل�رصيف اللبناين
اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى يف معوقات النمو التي توا�صلت
على امتداد ال�سنوات الثالث املا�ضية واملتمثلة ببعديها الداخلي
واخلارجي وان�سحاباتها على منو قطاعنا امل�رصيف واحلد من
قدرات حتقيق منو �أكرث عمقا و�أكرث ت�أثريا يف الدور الإمنائي
والتنموي الذي ي�ضطلع به قطاعنا امل�رصيف يف �أكرث من اجتاه
وعلى �أكرث من �صعيد.
ما هي �أبرز املنتجات املالية اجلديدة التي �أطلقها م�رصفكم يف
الفرتة الأخرية؟
يف �إطار القرو�ض التي يطورها با�ستمرار ،يقدم فرن�سبنك هذا
ال�صيف عر�ضا غري م�سبوق للقر�ض ال�سكني املدعوم من م�رصف
لبنان مبوجب التعميم  . 346و�إن لهذا العر�ض ميزات فريدة� ،إذ
�إنه �أزاح عن كاهل املقرت�ض ثمن الت�سجيل ،مقدما بالتايل قيمة
الت�سجيل كاملة كهدية للمقرت�ض �رشط �أن تكون الدفعة الأوىل
 25%من قيمة العقار ،و�أن ترتاوح قيمة القر�ض ما بني  200و
 800مليون لرية لبنانية كحد �أق�صى ،و�أن ترتاوح مدة ال�سداد ما
بني  15و � 20سنة كحد �أق�صى.
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ذلك توقيع
فرن�سبنك دائما على تقدمي قرو�ض �سكنية تتنا�سب
ويحر�ص
فرن�سبنك خط ائتمان �آخر بقيمة  45مليون يورو مع
َ
َ
البنك الأوروبي للتثمري( )European Investment Bankلتمويل
و�أو���ض��اع امل�ستهلكني اللبنانيني املالية ،مراعيا ظروفهم
م�شاريع اال�ستثمار يف قطاعات الطاقة وغريها لل�رشكات
ومعدالت دخلهم ،لذلك قدم هذه امليزة الفريدة وغري امل�سبوقة يف
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم .جتدر الإ�شارة �إىل �أن تقدمي خدمات
قر�ضه ال�سكني اجلديد ،متخذا على عاتقه امل�س�ؤولية الإجتماعية
فرن�سبنك �سي�سمح
متويل الطاقة امل�ستدامة يف �أن�شطة جمموعة
وم�ساهما بدوره كواحد من �أعرق امل�صارف يف لبنان بح ّل �أزمة
َ
للمجموعة بتو�سيع ح�صتها يف ال�سوق من خ�لال منتجات
عملية الدفع.
ال�سكن ومنح القرو�ض
ال�سكنية وت�سهيل ّ
ّ
م�رصفية جديدة وا�ستهداف قطاعات جديدة وحت�سني منظومة
جتدر الإ�شارة �إىل �أن فرن�سبنك كان قد �أطلق �أي�ضا قر�ضه الرائد
�إدارة املخاطر يف حمفظة �أن�شطة املجموعة بالإ�ضافة �إىل تعزيز
للأفراد ،ال�صديق للبيئة  Eco-Home Loanلتمويل تكاليف
جتهيز منازلهم وفقا ملعايري البيئة ال�سليمة كتخزين الطاقة
ال�صورة االجتماعية والبيئية.
ال�شم�سية و�سخانات املياه عرب الطاقة ال�شم�سية وتركيب الألواح
ولهذه الغاية ،وترجمة ل�رشاكاتنا مع م�ؤ�س�سة التمويل الدولية،
ال�ضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية وعزل اجل��دران والأ�سقف
فرن�سبنك يف موارده الب�رشية ومبواكبة طاقم من ذوي
ي�ستثمر
َ
وتركيب الزجاج امل��زدوج ،م�ساهما بذلك يف توفري النفقات
اخلربة واالخت�صا�ص من ال � .IFCإذ طور برامج تدريب خا�صة
فرن�سبنك وت�أهيلهم لت�سويق هذا الربنامج،
لعنا�رص وكوادر من
املنزلية للأفراد واحلد من ا�ستهالكهم للطاقة.
َ
ولتقدمي الن�صح للزبائن ودر�س الأثر البيئي ال�ستثماراتهم� ،أفرادا
�أم��ا اللبنانيون امل�سافرون خ��ارج البالد وحتديدا م�ستخدمو
كانوا �أم م�ؤ�س�سات ،وت�شجيع امل�ؤ�س�سات اللبنانية على اال�ستثمار
بطاقات  MasterCardمن فرن�سبنك ،فيقدم لهم فرن�سبنك فر�صة
ربح � 55ساعة ( )Apple Watchخالل تواجدهم يف اخلارج� .سيتم
بطريقة ذكية ت�سمح لهم باملحافظة على البيئة وتطوير الطاقة
ال�سحب الأول لربح � 25ساعة يف � 24آب  2015وال�سحب الثاين
والتخفيف من نفقاتها يف �آن معا .كل ذلك من �ش�أنه �أن ي�ساهم
لربح � 30ساعة يف  6ت�رشين الأول  2015حتت �إ�رشاف اليان�صيب
يف تعزيز الوعي على مدى �أهمية املحافظة على البيئة وا�ستعمال
الوطني اللبناين .العر�ض �ساري املفعول من  20متوز ولغاية 5
الطاقة البديلة من �أجل تنمية م�ستدامة � ،آملني �أن تكون مبادرتنا
ت�رشين الأول .2015
�إحدى املحطات الأ�سا�سية لتحفيز الإ�ستثمار
وم����ؤخ���را ،ويف �إط���ار اه��ت��م��ام
فرن�سبنك تمكنت مجموعة فرنسبك يف التقنيات املتخ�ص�صة يف توفري الطاقة
َ
اال�سرتاتيجي بتلبية حاجات عمالئه الذين
والطاقة املتجددة ،لأننا م�ؤ�س�سة ت�سعى
يتعاملون مع ال�صني طور
فرن�سبنك �شبكة من توسيع سلة خدماتها نحو الإقت�صاد احلقيقي املفيد جلميع �أفراد
َ
عالقاته مع البنوك املرا�سلة يف ال�صني،
املجتمع.
امل�ستقبلية مل�رصفكم :فروع
و�أطلق البطاقة الأوىل من نوعها يف لبنان وشبكة فروعها على امتداد ماذا عن اخلطط
ّ
التو�سع خارج لبنان؟
جديدة،
 Platinum UnionPay Cardوهي طريقة مساحة لبنان لتصل حالي ًا
ّ
للدفع ُيعتمد عليها وجديرة بالثقة و�آمنة
ترتكز خطط فرن�سبنك امل�ستقبلية على
إلى  124فرعا
ملعامالت الزبائن يف ال�صني.
اال�سرتاتيجية التو�سعية ببعديها الداخلي
فرن�سبنك من �أبرز امل�صارف اللبنانية
ُيعترب
واخل���ارج���ي ،وه���ي ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة تتميز
َ
من حيث �شبكة عالقاته الدولية مع كربى امل�ؤ�س�سات امل�رصفية
مبرونتها وديناميتها وقدرتها على حتقيق الأهداف املرجوة
واملالية ذات الثقل يف بلدانها الأم وعلى ال�ساحة املالية
منها بفاعلية وفعالية .فعلى ال�صعيد الداخلي ،متكنت املجموعة
العاملية .ماذا حققتم يف �ضوء هذه العالقات لتحفيز الإ�ستثمار
من تو�سيع �سلة خدماتها و�شبكة فروعها على امتداد م�ساحة
يف التقنيات املتخ�ص�صة يف توفري الطاقة والطاقة املتجددة ؟
لبنان ،والتي ت�صل حاليا �إىل  124فرعا ،وذلك بعد �إمتام عملية
اال�ستحواذ على البنك الأهلي الدويل �ش م ل ودجمه يف عملية
جنح امل�رصف على امتداد ال�سنوات املا�ضية يف �إقامة حتالفات
متت بطريقة مربجمة و�سل�سة.
�إ�سرتاتيجية هامة ومتميزة مع كبار امل�ستثمرين امل�ؤ�س�سيني
فرن�سبنك تواجده
عزز
فقد
إقليمي،
ل
وا
الدويل
ال�صعيدين
على
أما
�
 Institutional Investorsالدوليني .يف هذا الإط��ار ،وكجزء
َ
من مبادراته املتتالية التي �أثبت فيها التزامه مب�س�ؤولية
يف الأ�سواق العاملية يف ت�سع بلدان عدا لبنان .وعلى جدول
الأعمال البيئية والطاقوية والإجتماعية مبعناها الإقت�صادي
فرن�سبنك خطط يف امل�ستقبل القريب للتواجد يف الأ�سواق
أعمال
�
َ
فرن�سبنك امل�رصف الأول وال�سباق يف لبنان
الوا�سع ،ك��ان
الأفريقية التي تختزن �إمكانيات منو هامة وتقدم فر�ص ا�ستثمار
َ
وال�رشق الأو���س��ط ال��ذي �أجن��ز يف العام � 2014إتفاقية تعترب
متعددة وجمدية يف خمتلف القطاعات الإقت�صادية املنتجة.
الأوىل من نوعها ،عندما وقع مع م�ؤ�س�سة التمويل الدولية IFC
وترتكز ا�سرتاتيجية املجموعة يف هذا الإط��ار على امل�ساهمة
وبالتعاون مع احلكومة الكندية
خطي ائتمان بقيمة  40مليون
يف تطوير الأ�سواق املالية التي تتواجد فيها وتر�سيخ مفهومها
ّ
دوالر لال�ستثمارات يف جم��ال الطاقة امل�ستدامة يف لبنان
لل�صريفة ال�شاملة يف ظل معايري تقنية وب�رشية وم�ؤ�س�سية
فرن�سبنك و�رشكته التابعة للتمويل الإيجاري Lebanese
عرب
متقدمة من �ش�أنها ارتقاء امل�رصف مبكانته املحلية والعاملية
َ
وخ�ص�ص هذا املبلغ اخر الأخبار لتح�سني
.Leasing Company
على حد �سواء ،وتعزيز �إمكاناته كمجموعة مالية لبنانية ،عربية،
ّ
الإنتاج ،واحلد من التلوث البيئي ،وتقلي�ص كلفة الطاقة على
ودولية ،تعتمد على قيادة فاعلة و�إدارة فعالة ي�شكالن ال�ضمانة
ال�رشكات ،ما ي�ساهم حتما يف تعزيز النمو الإقت�صادي.وتال
الأ�سا�سية لبلوغ املجموعة �أهدافها اال�سرتاتيجية.
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مقابلة
بنك لبنان والمهجر  ..تج ّدد وتط ّور مستمر

أزهري :نعمل على تقديم
ابتكارات مصرفية ومالية حديثة
حافظ بنك لبنان واملهجر عرب ال�سنني على �أداء
مم ّيز ومتوا�صل ما جعله يف طليعة امل�صارف
اللبنانية حيث اختري ك�أف�ضل م�رصف يف لبنان
وال�رشق الأو�سط ب�إجماع �أهم املراجع العاملية
والإقليمية .ففي حني ي�ستند منوذجه املايل الناجح
على منوذج �شامل وتت�ضمن خدماته ال�صريفة
التجارية و�صريفة ال�رشكات وال�صريفة اخلا�صة
واال�ستثمارية والإ�سالمية و�صريفة التجزئة وخدمات
�إدارة الأ�صول والو�ساطة املالية والت�أمني ،تعتمد
التو�سع الإقليمي �إىل �أ�سواق
ا�سرتاتيجية البنك على
ّ
واعدة وعلى التنويع والتحديث يف كامل خدماته
التي و�ضعته يف �صدارة امل�صارف ال�شاملة يف
املنطقة العربية .ومن هذا املنطلق ،يعترب البنك �أكرث
تو�سع ًا يف اخلارج حيث يتواجد
امل�صارف اللبنانية ّ
يف  13بلداً ت�شمل كل من لبنان ،و�سوريا ،والأردن،
والإمارات ،وفرن�سا ،و�إنكلرتا ،و�سوي�رسا ،ورومانيا،
وقرب�ص ،وم�رص ،وقطر ،والعراق ،وال�سعودية.
وا���ش��ار رئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام
بنك لبنان واملهجر �سعد ازه��ري ان بنك
لبنان واملهجر من �أول البنوك اللبنانية
تو�سعت يف املهجر خلدمة اجلاليات
التي ّ
اللبنانية وال��ع��رب��ي��ة ه��ن��اك ،م��ن خالل
انت�شاره يف ال�سعودية يف اخلم�سينات
من القرن املا�ضي ومن ثم يف الإم��ارات
و�أوروب��ا يف ال�سبعينات من القرن نف�سه
وبعدها يف �أوائل الألفية اجلديدة يف بقية
بلدان امل�رشق العربي ودول اخلليج .و�شدد
الأزهري ان بنك لبنان واملهجر يبقى يف
وتطور م�ستمر ،فبالرغم من �سيا�ساته
ّ
جتدد ّ
املحافظة فهو دائ��م�� ًا يعمل على تقدمي
ابتكارات م�رصفية ومالية حديثة وذات
م�ستويات عاملية ،اذ يتطلع البنك �إىل تقدمي
املزيد من هذه املنتجات يف عام 2015
التو�سع اخلارجي
و�إىل اقتنا�ص فر�ص
ّ
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عندما تتوفر ال�رشوط املنا�سبة والأ�سواق
الواعدة .كالم الأزهري جاء يف حديث مع
«ال�صناعة واالقت�صاد» ،هذا ن�صه:
م�ضى �أكرث من ن�صف قرن على ت�أ�سي�س
بنك لبنان واملهجر ،كيف ت�صفون م�سرية
عمل امل�رصف خالل تلك ال�سنوات؟ ما هي
�أهم الإجن��ازات التي حققها؟ ما هي �أبرز
التحديات التي واجهت عمله؟
ت�أ�س�س بنك لبنان واملهجر يف عام ،1951
�أي م�ضى  64عام ًا على �إن�شائه ،وي�سعدين
�أن �أق��ول �أن م�سرية البنك كانت ناجحة
�لاق��ة .فمن ف��رع متوا�ضع يف مدينة
وخ ّ
وتو�سع البنك لي�صبح يف
ر
تطو
ب�يروت
ّ
ّ
طليعة البنوك اللبنانية يف لبنان والبنوك
الإقليمية يف املنطقة ،حيث يتواجد يف
ويقدم خدماته
 13بلد عربي و�أوروب���يّ ،
130

ال�شاملة عرب  255وحدة مالية وم�رصفية.
ومن �أب��رز الإجن���ازات التي حققها البنك
هي حتقيق بالفعل ولي�س فقط بالقول ما
يدل عليه ا�سمه ،فقد كان البنك من �أول
تو�سعت يف املهجر
البنوك اللبنانية التي ّ
خلدمة اجلاليات اللبنانية والعربية هناك،
م��ن خ�لال ان��ت�����ش��اره يف ال�سعودية يف
اخلم�سينات من القرن املا�ضي ومن ثم يف
الإمارات و�أوروبا يف ال�سبعينات من القرن
نف�سه وبعدها يف �أوائل الألفية اجلديدة يف
بقية بلدان امل�رشق العربي ودول اخلليج.
بالتو�سع
هناك �أي�ض ًا الإجناز الذي يرتبط
ّ
العامودي للبنك عرب تطوير خدماته لت�شمل
باقة متكاملة من ال�صريفة ال�شاملة تت�ضمن
�صريفة التجزئة وال�رشكات وال�صريفة
ال��ت��ج��اري��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة واخل��ا���ص��ة
والإ���س�لام��ي��ة وخ��دم��ات �إدارة الأ���ص��ول

وال�ثروات و�أ�سواق ر�أ���س املال والت�أمني.
وقد كللت هذه الإجن���ازات باختيار بنك
لبنان واملهجر «ك�أف�ضل م����صرف يف
ال�رشق الأو�سط لعام »2009من امل�ؤ�س�سة
العاملية  The Bankerوذل��ك يف خ�ضم
الأزمة املالية العاملية التي حدثت م�ؤخراً.
للتحديات التي واجهها البنك،
وبالن�سبة
ّ
هنالك بالطبع احلرب الأهلية التي عا�شها
لبنان يف فرتة  1991–1975وتداعياتها
احلادة على االقت�صاد والن�شاط امل�رصيف،
والظروف الت�شغيلية ال�صعبة التي منر بها
منذ ذلك الوقت من ا�ضطرابات �سيا�سية
و�أمنية داخلية و�إقليمية ومن �أزمات مالية
واقت�صادية حملية وعاملية ،بالإ�ضافة �إىل
االلتزام باملعايري التنظيمية والرقابية
املحلية والعاملية التي ُتعنى بكفاية ر�أ�س
امل��ال ومكافحة غ�سل الأم���وال ومتويل
والتقيد بالعقوبات الدولية.
الإرهاب
ّ
تقيمون �أداء م�رصفكم خالل االعوام
كيف ّ
ال�سابقة حتى ع��ام 2014؟ وم��ا هي
اخلدمات واملنتجات التي يق ّدمها م�رصفكم
وم���اذا �أع���ددمت للعام  2015وه��ل من
تو�سعية للخارج؟
م�شاريع ّ
�أعتقد �أن �أداء بنك لبنان واملهجر يف
ال�سنوات الأخرية التي تت�ضمن فرتة الأزمة
املالية العاملية وف�ترة �أح���داث الربيع
العربي وخ�صو�ص ًا الأحداث يف �سوريا كان
جيداً ومتوازن ًا ويت�سم بالكثري من ال�صالبة
املالية .فقد من��ت م��وج��ودات البنك يف
الفرتة ما بني العام  2008والف�صل الأول
من عام  2015مبعدل بلغ يف املتو�سط 7.5
 %لت�صبح  28.1مليار دوالر ،وارتفعت
القرو�ض للقطاع اخلا�ص مبتو�سط �سنوي
بلغ  % 11.6لت�صل �إىل  6.91مليار دوالر.
كما من��ت �أرب���اح البنك مبتو�سط ق��ارب
الـ % 5.5لت�صل يف الف�صل الأول من
عام � 2015إىل  91.2مليون دوالر ،انبثق
عنها �أعلى معدالت الربحية بني البنوك
اللبنانية املُدرجة حيث بلغ املردود على
متو�سط ر�أ���س امل��ال  % 14.4وامل��ردود
على متو�سط املوجودات � .% 1.3إ�ضافة
حقق البنك م�ؤ�رشات مالية قوية متثلت
بن�سبة كفاية ر�أ���س امل��ال (بازل )3بلغت
 % 17.5وبن�سبة �سيولة �أولية فاقت الـ
 % 65وبتغطية للقرو�ض املتعرثة من
ويقدم
�ضمانات وم�ؤونات بلغت ّ .% 161

البنك خدمات ومنتجات متنوعة ومميزة
يف خمتلف ن�شاطات ال�صريفة ال�شاملة
ويحت ّل ال�صدارة بني البنوك اللبنانية يف
جماالت �صريفة التجزئة و�إدارة الأ�صول
والرثوات وال�صريفة اال�ستثمارية خ�صو�ص ًا
فيما يتعلق ب�إدارة الإ�صدارات واالكتتابات
وتطور
جت��دد
املالية .ويبقى البنك يف
ّ
ّ
م�ستمر ،فبالرغم من �سيا�ساته املحافظة
فهو دائ��م�� ًا يعمل على تقدمي ابتكارات
م�رصفية ومالية حديثة وذات م�ستويات
عاملية .كما يتطلع البنك �إىل تقدمي املزيد
من ه��ذه املنتجات يف ع��ام  2015و�إىل
التو�سع اخلارجي عندما
اقتنا�ص فر�ص
ّ
تتوفر ال�رشوط املنا�سبة والأ�سواق الواعدة.
كيف تنظرون �إىل ال��ت��ط��ورات الأخ�يرة
التي تع�صف باملنطقة وهل �سيكون لها
انعكا�سات �سلبية على االقت�صاد اللبناين
ب�شكل عام وعلى القطاع امل�رصيف ب�شكل
خا�ص ،وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها
لكي يبقى القطاع امل�رصيف مبن�أى عنها
يف ظ ّل ا�ستمرار هذه التطورات العا�صفة؟
مما ال �شك فيه �أن التطورات الأخ�يرة يف
املنطقة ولبنان تركت �إنعكا�سات �سلبية
على الإقت�صاد والقطاع امل�رصيف ،فقد
انخف�ضت معدالت النمو الإقت�صادي من
م�ستويات تفوق الـ � % 8إىل حوايل الـ % 2
 ،كما انخف�ضت معدالت منو املوجودات يف
القطاع امل�رصيف من ن�سب تقارب الـ % 15
�إىل �أقل من ن�صف ذلك .ولكن يف الوقت نف�سه،
متكن القطاع من خالل خرباته وكفاءته
�أن يتعامل مع هذه الظروف الت�شغيلية
ال�صعبة بالرتوي واحليطة وامل�س�ؤولية.
فقد حافظ القطاع عن طريق �سيا�ساته
الإئتمانية والإ�ستثمارية الإحرتازية على
جودة موجوداته وعلى كفاية ر�أ�س مال
و�سيولة مرتفعة ،بالإ�ضافة �إىل �إقتطاعه
م�ؤونات خا�صة و�إجمالية مالئمة حت�سب ًا
لأية تطورات �سلبية قد حتدث لتوظيفاته
والتي جاءت على ح�ساب �أرباحه ومنوها.

بنك لبنان والمهجر من
أول البنوك اللبنانية التي
توسعت في المهجر لخدمة
ّ
الجاليات اللبنانية والعربية
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التحفيزية
كما �شارك القطاع بكل الرزمات
ّ
التي �أطلقها م�رصف لبنان لت�شجيع عجلة
الن�شاطات الإقت�صادية يف القطاعات
املقدر لها �أن تبلغ
الإنتاجية والتي من
ّ
 1مليار دوالر ه��ذا ال��ع��ام .ويبقى يف
احلقيقة على امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني يف
البلد �أن يجدوا ح ًال للأزمة احلالية حتى
ي�ستعيد الإقت�صاد �أنفا�سه وتعود الثقة
وتتفرغ احلكومة
لدى امل�ستهلك وامل�ستثمر
ّ
ل�ل�إ���ص�لاح��ات الإق��ت�����ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة
ال�رضورية.
�أثبت القطاع امل�رصيف �صالبة تخطي
الأزم���ات الداخلية واخل��ارج��ي��ة ب�سبب
اال�سرتاتيجية واحلكمة وال�ضوابط الذي
اعتمدتها ال�سلطات املالية خا�صة البنك
املركزي والتي ع��زّزت الثقة ب�أدائه ،ما
هو مدى قدرة امل�صارف اللبنانية على
التوفيق بني العقوبات الغربية على دول
املنطقة ك�سوريا و�إيران وبني واقع احلركة
املالية والإقت�صادية للدول التي تتعرّ�ض
لهذه العقوبات خا�صة و�إن الدول املعاقبة
لها فعل �إقت�صادي حيوي مع لبنان؟
كما �سبق وذكرت ،يلتزم القطاع امل�رصيف
بكل امل��ع��اي�ير ال��دول��ي��ة واملحلية التي
ت�����ص��ون �سمعته وحت��اف��ظ ع��ل��ى �سالمة
وجودة خدماته ،وهذا يت�ضمن العقوبات
ال��دول��ي��ة التي تفر�ض على ك��ل البلدان
ومنها بالطبع �سوريا و�إي��ران .وينبع هذا
التقيد
الإل��ت��زام من حر�ص القطاع على
ّ
بهذه املعايري ل��دواع��ي عملية� ،إذ كما
تعلمون ف���إن القطاع امل����صريف قطاع
مدولر ولي�س ب�إمكانه القيام بن�شاطاته
وخدماته ب��دون التوا�صل مع الأ���س��واق
العاملية والبنوك املرا�سلة الدولية .ويف
احلقيقة ،مل يت�أثر القطاع امل�رصيف نتيجة
هذا الإلتزام بعالقاته امل�رصفية مع �إيران
ب�سبب الرتابط الإقت�صادي املحدود بني
لبنان و�إيران .ولكن ت�أثر بالطبع بعالقاته
مع �سوريا ب�سبب الإرت��ب��اط احليوي بني
الإق��ت�����ص��ادي��ن ،وذل���ك ع��ن ط��ري��ق بنوكه
العاملة هناك وبنوكه العاملة يف لبنان
والتي لديها ن�شاطات حثيثة مع عمالء
�سوريني .وبالرغم من هذا الت�أثر ،ف�إن
القطاع امل�رصيف مقتنع ب�رضورة و�صواب
هذا الإلتزام حلماية م�صاحله وم�صالح ك ّل
عمالئه.
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مقابلة
بنك بيبلوس ..أداء صلب وخدمات رائدة

شالال :نواكب التطور التكنولوجي الدائم
واعلنت �شالال ان «بنك بيبلو�س يقوم مبواكبة التطور
التكنولوجي ال��دائ��م ،حيث �أطلق م���ؤخ��راً من�صة جديدة
للخدمات امل�رصفية اخلا�صة بال�رشكات عرب الإنرتنت،
وال��ت��ي ت�سمح لل�رشكات ب���إج��راء العمليات امل�رصفية
ور�صدها ،و�إدارة مواردها املالية �إلكرتوني ًا وب�شكلٍ فوري،
وت�صفح �صور عن ال�شيكات املودعة.
كالم �شالال اتى يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» عن
�أداء ومنتجات امل�رصف ،هنا ن�صه:

عندما نتحدث عن الريادة يف الأعمال ،نتكلم
وبكل ثقة عن �إجنازات بنك بيبلو�س الذي ت� ّأ�س�س
عام  1963وال يزال م�ستمراً يف تقدمي �أف�ضل
املنتجات واخلدمات امل�رصفية لل�رشكات والأفراد
من خالل �شبكة فروع م�ؤلفة من  79فرع ًا موزع ًا
على كافة املناطق اللبنانية ،وعرب من�صات
و�أدوات �إلكرتونية ذكية.
وا�شارت نائبة املدير العام ومديرة �إدارة املنتجات
امل�رصفية للأفراد وقنوات التوزيع يف بنك بيبلو�س
جومانا با�سيل �شالال اىل ان اخلدمات امل�رصفية
الذكية ت�شكل �أبرز املنتجات املبتكرة التي يقدمها
بنك بيبلو�س لزبائنه بهدف ت�سهيل جتربتهم
امل�رصفية ومتكينهم من �إجراء جمموعة من
العمليات امل�رصفية يف �أي �ساعة من اليوم ويف �أي
مكان تواجدوا فيه.
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كيف تقيمون �أداء م�رصفكم عام  2014ويف الف�صل الأول
من 2015؟
حافظ بنك بيبلو�س على �أدائه املايل املتني يف الف�صل الأول
املجمعة والغري مدققة
من العام  ،2015فبلغ �صايف الأرباح
ّ
ال منواً بن�سبة  % 6,7مقارن ًة مع الفرتة
 33مليون دوالر م�سج ً
نف�سها من العام املا�ضي .وقد حقق امل�رصف هذه النتائج
الإيجابية يف وقت ي�ستمر فيه يف اعتماد �إ�سرتاتيجية حذرة
تهدف �إىل احلفاظ على جودة الأ�صول واحلد من املخاطر.
�سجل بنك بيبلو�س ن�سبة كفاية ر�أ�س مال
�إ�ضافة �إىل ذلكّ ،
وم�ستوى �سيولة يعدان من الأعلى يف القطاع امل�رصيف
اللبناين ،بحيث �أن ن�سبة كفاية ر�أ�س املال املحققة بلغت
احلد الأدنى املطلوب لالمتثال الكامل
 % 16,7يف حني �أن ّ
ملتطلبات ال�سلطات الرقابية ال يتعدى ن�سبة  % 12فقط
بحلول كانون الأول  .2015كما بلغت �سيولة امل�رصف
الأولية املودعة لدى امل�صارف وامل�صارف املركزية (مبا
فيها �شهادات الإيداع لدى م�رصف لبنان)  9,5مليار دوالر
�أمريكي� ،أي ما يعادل  % 50من �إجمايل الأ�صول يف نهاية
الف�صل الأول من العام .2015
ويف م�ؤ�رش على جودة �أ�صوله ،حافظ بنك بيبلو�س على
معدل منخف�ض من �صايف الديون امل�شكوك بتح�صيلها �إىل
�صايف القرو�ض بقي دون م�ستوى الـ  % 1كما يف � 31آذار
 ،2015مع ن�سبة تغطية لهذه الديون ،مبا فيها امل�ؤونات
املكونة على �أ�سا�س �إجمايل ،بلغت  % 117كما يف الفرتة
نف�سها .هذا وظلت املعدالت املجمعة والغري مدققة لأ�صول
امل�رصف وودائ��ع الزبائن و�صايف الت�سليفات م�ستقرة
خالل الف�صل الأول من العام  ،2015فبلغت  19مليار دوالر
�أمريكي و 15,7مليار دوالر �أمريكي و 4,7مليار دوالر
�أمريكي على التوايل ،كما يف � 31آذار .2015
�أما بالن�سبة للعام  2014فقد حقق بنك بيبلو�س معدالت
جيدة وزيادات ملحوظة يف الأ�صول والودائع والت�سليفات
والأرباح ،بالرغم من الظروف املحلية والإقليمية ال�صعبة،
حيث منت الأ�صول الإجمالية للم�رصف بن�سبة +0,6( % 3
مليار دوالر �أمريكي) وبلغت  19مليار دوالر �أمريكي كما
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يف  31كانون الأول  ،2014بينما ارتفعت ودائع الزبائن
وفر�صة حتويل الأموال والفوز بنقاط�/أميال �إ�ضافية من
بن�سبة  +1( % 6,6مليار دوالر �أمريكي) فعادلت  15,7مليار
خالل لعبة «حك واربح».
�أما  ،Asra3Appالذي ح�صل على لقب «ابتكار ال�شهر» ل�شهر
دوالر �أمريكي ،والت�سليفات بن�سبة  +0,2( % 4,8مليار
�أي��ار  2015من قبل اجلمعية الأوروب��ي��ة ل�ل�إدارة املالية
دوالر �أمريكي) لتبلغ  4,7مليار دوالر �أمريكي� .أما الأرباح
ال�صافية
 ،EFMAوهي منظمة ت�سلط ال�ضوء على االبتكارات يف
ف�سجلت زي��ادة بن�سبة  +19,5( % 12,5مليون
ّ
جمال اخلدمات املالية للأفراد يف جميع �أنحاء العامل،
دوالر �أمريكي) لت�صل �إىل  175,7مليون دوالر �أمريكي.
فيخول وك�لاء ال�سيارات و�أ�صحاب املعار�ض حماكاة
وبالرغم من اجلودة العالية ملحفظة ت�سليفات امل�رصف
طلبات القرو�ض ب�سهولة و�رسعة ،وتقدميها �إىل وحدة
والن�سبة املنخف�ضة للقرو�ض امل�شكوك بتح�صيلها ،ف�إن
بنك بيبلو�س يخ�ص�ص م�ؤونات احرتازية تتجاوز % 100
القرو�ض اال�ستهالكية للأفراد يف بنك بيبلو�س وتلقي
من الديون املتعرثة ،وذلك للحفاظ على ا�ستقراره وجودة
�إجابة يف غ�ضون �ساعات معدودة.
�أ�صوله ،وبالتايل احلفاظ على ثقة امل�ساهمني واملودعني
ويقدم بنك بيبلو�س جمموعة من املنتجات التي لها
واملقرت�ضني وكل من يتعامل معه.
دور اجتماعي ووطني كالقرو�ض ال�سكنية املقدمة من
امل�رصف بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان ،وهي
ما هي �أهم اخلدمات واملنتجات التي يقدمها م�رصفكم؟
م�صممة خ�صي�ص ًا لت�ؤمن دعم ًا لل�شباب والعائالت اللبنانية
ت�شكل اخلدمات امل�رصفية الذكية �أبرز
ذات الإمكانيات امل��ادي��ة املتو�سطة،
املنتجات املبتكرة التي يقدمها بنك
وت��وف��ر لهم �إمكانية العي�ش والعمل
بيبلوس
بنك
أطلق
بيبلو�س لزبائنه بهدف ت�سهيل جتربتهم
يف لبنان وع��دم ال��ه��ج��رة .والقرو�ض
امل�رصفية ومتكينهم من �إجراء جمموعة
ال�سكنية الأخرى املقدمة من امل�رصف،
مؤخر ً
جديدة
منصة
ا
من العمليات امل�رصفية يف �أي �ساعة
كما قرو�ض «ك��ف��االت» املدعومة من
من اليوم ويف �أي مكان تواجدوا فيه .للخدمات المصرفية الخاصة م�رصف لبنان وق��رو���ض امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة احل��ج��م ،ت�أتي
ويف هذا ال�سياق �أطلق امل�رصف من�صة
أدوات بالشركات عبر اإلنترنت،
�ضمن �إ�سرتاتيجية امل�رصف الهادفة
 Azka Bankingال��ت��ي ت�ضم �
�إىل دعم القطاعات احليوية واملنتجة
مبتكرة و�آم��ن��ة مثل تطبيق اخلدمات والتي تسمح للشركات
امل�رصفية عرب الهاتف اخلليوي ،و�شبكة
يف االقت�صاد ،وبالتايل توفري احلوافز
المصرفية
العمليات
بإجراء
�أجهزة ال�رصاف الآيل الذكية ،ومن�صة
لل�رشكات الواعدة واملدعومة بخطط عمل
جيدة .وهذه القرو�ض املتوفرة بفوائد
اخل��دم��ات امل����صرف��ي��ة ع�بر الإن�ترن��ت ورصدها ،وإدارة مواردها
واملراكز الإلكرتونية امل�ؤلفة ح�رصاً من
مميزة من بنك بيبلو�س تلعب دوراً وطني ًا
ً
وبشكل
ا
إلكتروني
المالية
�أجهزة ال�رصاف الآيل الذكي ،ا�ضاف ًة اىل
بحيث ت�سمح للمقيم بالتملك واملغرتب
ٍ
 ،Asra3Appوهو منتج
اللبناين العامل يف اخلارج بالعودة �إىل
خم�ص�ص لوكالء فوري ،وتصفح صور عن
ال�سيارات و�أ�صحاب املعار�ض.
لبنان للتملك يف �أر�ض الوطن.
فا�ستعمال زب��ائ��ن امل����صرف لتطبيق
الشيكات المودعة
اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف اخللوي،
ما هي اخلدمات اجلديدة التي �ستطلقونها
ال ،يوفر عليهم عناء التنقل وا�ستهالك
خالل عام 2015؟
مث ً
�إن التكنولوجيا يف تطور دائم ،لذلك يقوم بنك بيبلو�س
ال��وق��ت ،ومي ّكنهم بالتايل من �إمت��ام جمموعة عمليات
كتحويل الأموال بني احل�سابات اخلا�صة/امل�شرتكة يف بنك
مبواكبة هذا التطور على خمتلف الأ�صعدة .فقد �أطلقنا م�ؤخراً
من�صة جديدة للخدمات امل�رصفية اخلا�صة بال�رشكات
بيبلو�س ،ت�سديد دفعات القرو�ض و�/أو البطاقات ،حتديد
عرب الإنرتنت ،والتي ت�سمح لل�رشكات ب�إجراء العمليات
مواقع الفروع و�آالت ال�رصاف الآيل الذكية ،وطلب دفاتر
امل�رصفية ور�صدها ،و�إدارة مواردها املالية �إلكرتوني ًا
ال�شيكات وت�ص ّفح املعلومات اخلا�صة مبنتجات متعددة،
وب�شكلٍ فوري ،وت�صفح �صور عن ال�شيكات املودعة .كما
وتقدمي طلب للح�صول على �أي من منتجات امل�رصف
و�أننا نح�رض لإطالق ن�سخة مطورة عن من�صة اخلدمات
كاحل�سابات والبطاقات والقرو�ض املختلفة ومنتجات
امل�رصفية عرب الإنرتنت املوجهة للأفراد مع �إ�ضافة مزايا
الت�أمني امل�رصيف.
جديدة عليها.
ويف ما يتعلق بـ  ،AkramAppوهو تطبيق �آخ��ر يقدمه
بنك بيبلو�س ،فيم ّكن زب��ائ��ن امل����صرف م��ن م�ضاعفة
و�إن كل خدماتنا وتطبيقاتنا تخ�ضع لتحديثات دورية،
ت�سوقهم عند �أحد �رشكاء امل�رصف
و�سنعلن قريب ًا عن جمموعة من اخلدمات واملزايا �ستتم
نقاطهم�/أميالهم لدى ّ
الإ�سرتاتيجيني ،ويوفر حلاملي بطاقات االئتمان منهم
�إ�ضافتها على ك��ل واح��د منها .ف�أ�سلوب عملنا على
الولوج �إىل  ،CMOمن�صة الدفع عرب الهاتف املحمول،
التطبيقات حيوي وديناميكي وذلك بهدف حت�سني وت�سهيل
لإمتام عمليات �رشاء من عدد معني من التجار يف لبنان
حياة الزبون.
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مقابلة
ج ّمال ترست بنك ..أفضل مصرف لقروض المؤسسات المتنامية الصغر

ّ
جمال :خطة توسعية لتغطية كافة المناطق

على مر ال�سنوات ،عاي�ش
ج ّمال تر�ست بنك تطوراً
وتو�سع ًا كبريين مقدم ًا
مروحة وا�سعة من اخلدمات
امل�رصفية تن�سجم مع
اهدافه التي تركز على
متويل كافة القطاعات
وخا�صة
االقت�صادية
ال�صغرية
امل�ؤ�س�سات
واملتو�سطة احلجم ،والتي
تعززت بنيله جائزة
اف�ضل م�رصف يف متويل
فئتي امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
احلجم
واملتو�سطة
وامل�ؤ�س�سات املتنامية ال�صغر من .International Financial Magazine
وك�شف رئي�س جمل�س ادارة ج ّمال تر�ست بنك انور ج ّمال ان ج ّمال
تر�ست بنك م�ستمر يف تقدمي اف�ضل اخلدمات امل�رصفية لزبائنه
عرب تطوير اعمال فروع امل�رصف احلالية عن طريق تقدمي خدمات
م�رصفية جديدة ومنح املزيد من الت�سهيالت مع مراعاة املخاطر
الناجتة عن الو�ضع العام .كما اعلن عن عزم ج ّمال تر�ست بنك على
ت�أمني خدمات م�رصفية لزبائنه املتواجدين يف بع�ض دول افريقيا،
كالم جمال اتى يف حديث مع «ال�صناعة واالقت�صاد» ،هذا ن�صه:
كيف تقيمون اداء م�رصفكم خالل
االعوام ال�سابقة حتى عام  2014؟ وما
هي اخلدمات واملنتجات التي يقدمها
م�رصفكم وماذا اعددمت للعام  2015وهل
من م�شاريع تو�سعية للخارج ؟
تظهر البيانات املالية للم�رصف يف
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية حتقيق ن�سب
من��و ف��اق��ت تلك املحققة يف القطاع
امل����صريف ال��ل��ب��ن��اين ويف امل�����ص��ارف
امل�شابهة ( ) Peer Group
فعلى �صعيد الودائع فانها منت بن�سب
تراوحت بني  % 12و  % 15وهي زيادة
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فعلية ت��رك��زت يف زي���ادة حجم ودائ��ع
االفراد التي �شكلت على الدوام اكرث من
 % 95من امل�صادر املالية للم�رصف .
ام��ا على �صعيد الت�سليفات فلقد منت
بوترية ت�صاعدية خالل الفرتة املذكورة
وت��راوح��ت ب�ين  % 15و  % 45وه��ذا
الإرت���ف���اع يف�رس ت��وج��ه امل����صرف اىل
التو�سع يف مت��وي��ل ك��اف��ة القطاعات
االق��ت�����ص��ادي��ة وحت���دي���دا» امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم (. ) SME’s
كما يف�رس من جهة اخرى توجه امل�رصف
�إىل تخفيف حمفظته يف املخاطر ال�سيادية
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والتي تدنت من  % 55اىل . % 45
�أم��ا على �صعيد االم���وال اخلا�صة فقد
حققت ن�سب من��و مقبولة وذل���ك من
خ�لال ر�سملة االرب���اح املحققة وه��ذا
مما امن ن�سب م�لاءة تخطت يف بع�ض
االحيان الن�سب املفرو�ضة من م�رصف
لبنان ،كما امن من ناحية اخرى اموال
خا�صة حرة لتغطية كلفة خطة التو�سع
امل��ر���س��وم��ة واملتمثلة بان�شاء ف��روع
جديدة او امل�ساهمة يف القطاع امل�رصيف
غري املقيم وهنا ال بد من التاكيد بان
امل�رصف ي�سعى لزيادة امواله اخلا�صة
م��ن م�صادر خارجية (ا���ص��دار ادوات
را�سمالية وفق تعاميم م�رصف لبنان -
توزيع قاعدة امل�ساهمني)
�أما على �صعيد الربحية ف�أي�ضا» حقق
امل�رصف �أرباحا» مقبولة من خالل ن�سبة
امل��ردود اىل الأمـوال اخلا�صة ()R.O.E
وذلك بالرغـم من قيام امل�صـرف بتكوين
اجماليـة
م�ؤونات ّ
( )Collective Provisionsلتغطية
�أي����ة خم��اط��ر حم��ت��م��ل��ة ع��ل��ى حمفظة
الت�سليفات والتوظيفات ب�شكل اجمايل.
واي�ض ًا بالرغم م��ن متطلبات تعميم
م�رصف لبنان ا�سا�سي رقم  81تاريخ
 2001/2/21جلهة تكوين م���ؤون��ات
اف��رادي��ة على حمفظة قرو�ض التجزئة
وفق ا�ستحقاقاتها
ب��امل��ق��اب��ل ف����إن اداء امل����صرف على
امل�ستوى االداري والتنظيمي �شهد تطورا»
ملحوظا» متثل يف الوقائع التالية :
ت�شكيل جمل�س ادارة فاعل ي�ضم خربات
م�رصفية وقانونية ومالية واقت�صادية.
(تعزيز مبادئ االدارة الر�شيدة)
ت�شكيل جل��ان متخ�ص�صة منبثقة من
جمل�س االدارة( .تعزيز مبادئ االدارة
الر�شيدة)
تعزيز االدارة العليا التنفيذية بعنا�رص
متلك خ�برات م�رصفية وا�سعة وتوزيع
ال�صالحيات واملهام فيما بني �أع�ضائها
( .تعزيز مبادئ االدارة الر�شيدة)
تعزيز اجلهاز الب�رشي وت�أهيله وتدريبه

على جميع امل�ستويات االدارية.
اعتماد برامج معلوماتية متطورة.
تكري�س �شعار امل�رصف منحكي لغتك
()WE SPEAK YOUR LANGUAGE
مع الزبائن ومع املتعاملني معه وذلك
باعتماد لغة وا�ضحة و�شفافة( .تعميم
م�رصف لبنان ا�سا�سي رقم  134تاريخ
) 2015/2/12
ام��ا اخل��دم��ات امل�رصفية التي يقدمها
م�رصفنا فهي ا�سا�سا» من�سجمة مع
�أه��داف��ه التي تركز على متويل كافــة
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة وب��االخ�����ص
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم
( )SME’sوالتي بقناعتنا لعبت وتلعب
دورا» تنمويا» يف املناطق البعيدة عن
العا�صمة واملدن الكربى وبالتايل ت�شجع
املواطن البقاء يف قريته او بلدته وهذا
ي�ؤمن مبد�أ الإمن��اء املتوازن ويحد من
الهجرة غري املنظمة من االري��اف اىل
العا�صمة.
كما ان م�رصفنا و�إن�سجاما» مع اميانه
بالدور االجتماعي املناط بامل�صارف
ي�ساهم يف متويل القرو�ض ال�سكنية
واحلرفية والبيئية وال�رشكات النا�شئة
(� )Start Upسواء املمولة مبا�رشة منه
او ب�شكل غري مبا�رش من خالل م�رصف
لبنان (تخفي�ضات االحتياطي االلزامي)
باال�ضافة اىل القرو�ض املمنوحة من
م�رصف لبنان اىل امل�صارف الع��ادة
ت�سليفها من قبل االخرية على القطاعات
الإنتاجية والتي حددها م�رصف لبنان
وذل��ك بهدف املحافظة على ن�سب منو
مقبولة يف االقت�صاد الوطني.
اما املنتجات امل�رصفية التي يقدمها
م�رصفنا لعمالئه فهي اي�ضا» تن�سجم
مع �شعاره املعتمد منحكي لغتك (WE
 ) SPEAK YOUR LANGUAGEوهي
م�ضمونة وموجهه ب�شكل رئي�سي اىل
ا�صحاب املدخرات ال�صغرية واملتو�سطة
ولقد با�رشها عام  2010بـ Depositor
 Plusومت تعزيز هذا الربنامج مطلع العام
 2013حتت ا�سم Depositor Premium
وهو مينح املدخرين خدمات م�رصفية
مي�رسة وقد القا هذان املنتجان رواجا»
جيدا» مع اال�شارة اىل متتعهما بال�شفافية
الكاملة.
وفـي مطلـع عام  2014اطلق امل�رصف

جمموعة من البطاقات املميزة منها
بطاقـة  My Giftوه��ي متوفرة لكل
االع��م��ار وجلميع املنا�سبات وميكن
ا�ستالمها فورا» يف كافة فروع امل�رصف.
اي�ضا» مت ا�صدار بطاقة MasterCard
 Worldالتي ت�ؤمن للزبائن راحة البال
مل��ا تتمتع ب��ه م��ن حماية وطم�أنينه
اثناء ال�سفر والت�سوق كما تخول حاملها
الدخول اىل �صاالت كبار ال�شخ�صيات
يف امل��ط��ارات ح��ول ال��ع��امل باال�ضافة
اىل اال�ستفادة من احل�سومات واملنافع
االخرى.
اي�ضا» مت اط�لاق منتج جديد �صديق
للبيئة ( ) Green Loanوهو مدعوم من
م�رصف لبنان.
«وا�ستكماال» ل�سيا�سة امل�رصف تقدمي
خ��دم��ات م�رصفية اىل ال��زب��ائ��ن تلبي
احتياجاتهم وتتمتع بال�شفافية التامة
مت خ�لال �شهر حزيران من ع��ام 2015
ا���ص��دار منتج ج��دي��د يتميز باملرونة
ويراعي الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي
وهو موجه اىل خمتلف �رشائح املجتمع.
()Depositor Secure
بناء على املعطيات اعاله نال م�رصفنا
جائزة(Best New Banking Product
 )Lebanon 2013من م�ؤ�س�سة Global
Banking & Finance ReviewLondon

كما نال جائزة اف�ضل م�رصف يف متويل
فئتي:
(امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم)
Best SME Bank Lebanon 2014

وامل�ؤ�س�سات املتنامية ال�صغر Best
Microfinance Bank Lebanon 2014
من International Finance Magazine

اما خطة عمل امل�رصف امل�ستقبلية فان
جمل�س االدارة هو ال��ذي ي�ضعها بناء
على درا�سات معمقة ت�أخذ يف االعتبار

نعمل على تطوير أعمال
فروع المصرف الحالية عن
طريق تقديم خدمات مصرفية
جديدة ومنح المزيد من
التسهيالت المصرفية
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الظروف االمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية
يف لبنان كما ت�أخذ يف االعتبار االحداث
اجلارية يف الدول املجاورة وانعكا�ساتها
على ل��ب��ن��ان ،ه��ذه اخل��ط��ط ي�سهر على
تنفيذها االدارة العليا التنفيذية حيث
تقوم باطالع جمل�س االدارة على مراحل
التنفيذ وعلى ال�صعوبات امل�ستجدة التي
تعيق التنفيذ.
انطالقا» من هذه املبادئ ميكنني ايجاز
خطة عمل امل�رصف لعام  2015على
النحو التايل.
تو�سيع �شبكة فروعنا احلالية ( 24فرع)
وذل��ك م��ن خ�لال فتح فرعني جديدين
االول يف منطقة اال�رشفية والثاين �سيكون
اما يف املنت ال�شمايل او يف مدينة زحلة
وذلك �ضمن خطة م�ستقبلية لنا لتغطية
كافة املناطق اللبنانية .
نقل مراكز بع�ض الفروع اىل مناطق اكرث
جدوى ( احلمرا – تبنني )
تطوير �أعمال فروع امل�رصف احلالية عن
طريق تقدمي خدمات م�رصفية جديدة
ومنح املزيد من الت�سهيالت امل�رصفية
للم�ؤ�س�سات االقت�صادية املتواجدة يف
اماكن تلك الفروع مع مراعاة املخاطر
الناجتة عن الو�ضع العام.
ت���أم�ين اخل��دم��ات امل�رصفية لزبائننا
امل��ت��واج��دي��ن يف بع�ض دول افريقيا
والذين ي�شكلون دعامة ا�سا�سية لالقت�صاد
الوطني �سواء من خالل التحاويل الواردة
اىل لبنان او من خالل امل�شاريع املزمع
�إقامتها.
ت���أم�ين ت��واج��د خ��ارج��ي مل�رصفنا يف
احدى دول غرب �أفريقيا (غانا) من خالل
امل�ساهمة يف اح��د امل�صارف القائمة
او امل�ساهمة بت�أ�سي�س م�رصف جديد
وهو امر يتيح لنا التوا�صل املبا�رش مع
زبائننا املنت�رشين يف القارة االفريقية.
ت���أم�ين ت��واج��د لنا يف ال��ع��راق (خلدمة
زبائننا الذين لديهم �أعمال وا�سعة هناك).
ت�أمني تواجد لنا يف �إحدى دول �أوروبا
(ليكون نافذة مل�رصفنا على الأ�سواق
العاملية).
كيف تنظرون اىل التطورات االخ�يرة
التي تع�صف باملنطقة وهل �سيكون لها
انعكا�سات �سلبية على االقت�صاد اللبناين
ب�شكل عام وعلى القطاع امل�رصيف ب�شكل
خا�ص وما هي االجراءات الواجب اتخاذها
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مقابلة
لكي يبقى القطاع امل�رصيف مبن�أى منها
يف ظل ا�ستمرار هذه التطورات العا�صفة؟
متر املنطقة منذ اكرث من خم�س �سنوات
يف ظروف غري م�ستقرة �سيا�سيا» و�أمنيا»
و�إقت�صاديا» وهذا الو�ضع �أثر �سلبا» على
كافة القطاعات الإقت�صادية يف لبنان
بالنظر للعالقات التي تربطه مع دول
املنطقة.
ومبا �أن القطاع امل�رصيف يعترب العامود
الفقري للإقت�صاد اللبناين فان ذيول هذه
الأح��داث �ست�ؤثر على تطور هذا القطاع
ومنوه ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش.
بالرغم من ذل��ك جنح ه��ذا القطاع يف
التقليل من اخل�سائر املحتملة بف�ضل
امل��ن��اع��ة ال��ت��ي يتمتع بها واملتمثلة
بال�سيا�سات املحافظة التي تنتهجها
�إدارات امل�صارف وبال�سيا�سات احلكيمة
مل����صرف لبنان وجل��ن��ة ال��رق��اب��ة على
امل�صارف.
باعتقادي ان االج���راءات املتخذة من
امل�����ص��ارف وبتوجيهات م��ن م�رصف
لبنان ح�صنت القطاع امل�رصيف وخف�ضت
م��ن االث���ار ال�سلبية ل�لاح��داث اجلارية
يف املنطقة ول��ق��د اثبتت ال�سيا�سات
النقدية التي يطبقها م�رصف لبنان منذ
�سنوات فعاليتها يف ت�أمني اال�ستقرار
النقدي واملايل مع جتنب الت�ضخم غري
االعتيادي.
واعترب ان امل�صارف اللبنانية �سواء
التي لديها تواجد مبا�رش يف الدول التي
ت�شهد ا�ضطرابات او تلك التي ال يوجد
تواجد مبا�رش فيها متكنت من امت�صا�ص
ال�����ص��دم��ات الرئي�سية وب��ال��ت��ايل فان
االنعكا�سات الالحقة �ستكون اقل تكلفة»
وت�أثريا» على �سالمة اجلهاز امل�رصيف.
اثبت القطاع امل�رصيف �صالبة تخطي
االزم��ات الداخلية واخلارجية ب�سبب
اال�سرتاتيجية واحلكمة وال�ضوابط التي
اعتمدتها ال�سلطات املالية خا�صة البنك
املركزي والتي عززت الثقة بادائه  ،وما
هو مدى قدرة امل�صارف اللبنانية على
التوفيق بني العقوبات الغربية على
دول املنطقة ك�سوريا وايران وبني واقع
احلركة املالية واالقت�صادية للدول التي
تتعر�ض لهذه العقوبات خا�صة وان
الدول املعاقبة لها فعل اقت�صادي حيوي
مع لبنان؟
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مبا ان القطاع امل�رصيف اللبناين لديه
تواجد اقليمي ودويل فانه ا�صبح جزءا»
من املنظومة امل�رصفية العاملية وهذا
يحتم عليه ما يلي:
االلتزام باملعايري الدولية ال�صادرة عن
م�ؤ�س�سات مثل �صندوق النقد ال��دويل
والبنك ال���دويل وجلنة ب��ازل للرقابة
امل�رصفية .
التقيد بالعقوبات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي قد
تفر�ض على بع�ض الدول وامل�ؤ�س�سات
واالفراد .
ه��ذا االل��ت��زام ن��اب��ع م��ن ادراك كافة
ال�سلطات ال�سيا�سية واملالية والنقدية
يف لبنان من املخاطر الكبرية التي
ق��د تنجم م��ن ج��راء ع��دم اح�ت�رام تلك
العقوبات مع مراعاة القوانني اللبنانية
وامل�صلحة الوطنية العامة .
�إنطالقا» من ذل��ك ف��ان م�رصفنا كما
امل�����ص��ارف اللبنانية االخ���رى تلتزم
�إلتزام ًا كامال» بكل القرارات الدولية
ذات ال�صلة بالتدابري واالجراءات املقرر
تطبيقها يف التعامل مع بع�ض الدول
وامل�ؤ�س�سات والأفراد.
هذا االمر ي�ؤكد على ما يلي :
���ص�لاب��ة وم��ت��ان��ة اجل��ه��از امل����صريف
اللبناين وقدرته على مواجهة االزمات
الطارئة كما تظهره الوقائع التالية:
ا�ستيعاب ت��داع��ي��ات االزم���ة املالية
العاملية عام 2008
ا�ستيعاب تداعيات االزمة التي ح�صلت
يف قرب�ص
ا�ستيعاب تداعيات ازمة البنك اللبناين
الكندي وعدم حتويلها اىل ازمة قطاع
م�رصيف ()Systemic Risk
ا�ستيعاب تداعيات االحداث التي ح�صلت
يف �سوريا وم�رص وال�����س��ودان وتركيا

القطاع المصرفي تجنب
العقوبات الدولية المفروضة
على بعض دول المنطقة
من خالل احترامه للقرارات
الدولية وهو خيار امن
السالمة واالستقرار مقابل
التضحية بارباح فائتة
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وق��درة امل�صارف اللبنانية املتواجدة
هناك على امت�صا�ص اخل�سائر املحتملة
على حمفظة القرو�ض والتوظيفات
ا�ستمرار الثقة ال��دول��ي��ة بامل�صارف
اللبنانية نتيجة متكنها من معاجلة
جميع امل�شاكل الطارئة واالحتفاظ
بالن�سب وامل�ؤ�رشات امل�رصفية املطبقة
عامليا» .
�صوابية ال�سيا�سات النقدية والرقابية
املتخذة من قبل م�رصف لبنان وجلنة
ال��رق��اب��ة ع��ل��ى امل�����ص��ارف م��ن خ�لال
الوقائع التالية.
فعالية التعاميم ال�صادرة عنهما والتي
جنبت ال��ق��ط��اع امل����صريف االزم���ات
امل�����س��ت��ج��دة وه���ذا ب�����ش��ه��ادة امل��راج��ع
الدولية التي ا�شادت بتلك ال�سيا�سات يف
منا�سبات عديدة.
�سيا�سة التعاون والتن�سيق مع املراجع
الدولية وباالخ�ص امل�صارف املركزية
يف العامل.
توقيع م��ذك��رات تفاهم مع ال�سلطات
الرقابية يف اخلارج لتبادل املعلومات
واخلربات �ضمن املحافظة على ال�رسية
امل�رصفية يف لبنان.
مواكبة م�رصف لبنان وجلنة الرقابة
على امل�صارف لل�سيا�سات املت�شددة
التي با�رش بتطبيقها البنك االحتياطي
الفدرايل االمريكي فيما خ�ص :
مكافحة تبيي�ض االم����وال ومت��وي��ل
االره���اب ( هناك ث�لاث م�شاريع قيد
الدر�س ل��دى اللجان اللبنانية يتوقع
اقرارها قريب ًا وتتعلق ب:
حركة االم��وال بني احل��دود والت�رصيح
عنها
التهرب ال�رضيبي واعتباره تقع �ضمن
دائرة تبيي�ض االموال
التبادل ال�رضيبي بني لبنان وال��دول
االخرى
اتفاقية بازل 3
�إختبارات ال�ضغط ( )Stress Testingعلى
امل�صارف االمريكية وغري االمريكية.
انطالقا» من ذلك فان القطاع امل�رصيف
ال��ل��ب��ن��اين جت��ن��ب ال��ع��ق��وب��ات ال��دول��ي��ة
املفرو�ضة على بع�ض دول املنطقة من
خالل احرتامه للقرارات الدولية وهو
خيار امن ال�سالمة واال�ستقرار مقابل
الت�ضحية بارباح فائتة.

وديعتك بالخزنة بأمان
وجمال ترست بنك هوي العنوان
ّ

يخولكم
جمال ترست بنك ش.م.ل ”Depositor secure“ .الجديد واألكثر أماناً والذي ّ
نقدم لكم منتج ّ
ِّ
االستفادة من نسب فوائد مرتفعة على الودائع المجمدة ألجل سواء بالليرة اللبنانية أو بالعمالت األجنبية
إضافة إلى بطاقة ائتمان مجانية وجوائز عديدة أخرى.

VOTED BEST
SME FINANCING
BANK BY

مؤمنة من الجدران إلى السقوف،
شركتك
ّ
ولكن ماذا عن أساساتها؟
أمن على حياة كل موظف له دور أساسي في شركتك
ّ
مع مجموعتنا الجديدة من برامج التأمين على الحياة.

�اأن تخ�رش �رشكتك موظف ًا اأ�سا�سي ًا فيها َل�سارة كبرية .لذا ،اأطلق البنك اللبناين الفرن�سي
بالتعاون مع �رشكة التاأمني بنكا�سوران�ش �ش.م.ل،)Bancassurance S.A.L.( .
برنامج تاأمني على احلياة  ،Key Man Insuranceلتغطية ال�سائر املالية الناجتة
عن فقدان�اأ�سخا�ش اأ�سا�سيني يف ال�رشكة وللمحافظة على �سري�اأعمالها.

KEY MAN INSURANCE
www.eblf.com

info@eblf.com

Call Center: 1272

Short N o : 1332

01 / 03 79 13 32

مقابلة
بنك اإلعتماد اللبناني  ..أداء مم ّيز

شويري :ماضون في مضاعفة نشاطنا

جنح بنك الإعتماد اللبناين على مدى �أكرث من ن�صف
وح�صةٍ مه ّمة من
قرن يف املحافظة على �أداءٍ مم ّي ٍز
ّ
ال�سوق يف القطاع امل�رصيف اللبناين ،حمقّق ًا ن�سب
من ٍّو ج ّيدة يف حمفظة القرو�ض وودائع الزبائن
لديه.
ويق ّدم بنك الإعتماد اللبناين باق ًة وا�سعة من
املنتجات واخلدمات امل�رصف ّية الدائمة التج ّدد،
والتي تتنا�سب مع خمتلف حاجات و�أذواق العمالء.
وك�شف رئي�س دائرة الإ�ست�شارات املال ّية والإقت�صاد ّية
يف بنك الإعتماد اللبناين للإ�ستثمار ف�ضلو �شويري
�أن «االعتماد اللبناين» ينوي م�ضاعفة ن�شاطه
حمل ّي ًا من خالل تو�سيع �شبكة فروعه على �أ�سا�س
فرع �إ�ضا ّ
يف ك ّل �ستّة �أ�شهر،كما ينوي متابعة عمل ّية
تو�سعه يف دول غرب �أفريقيا� ،إ�ضاف ًة �إىل ر�صد فر�ص
ّ
بلدان ذات مع ّدالت مت�رصف
ا�ستثمار واعدة يف
ٍ
م�شجعة حيث تتواجد
متدنّية ون�سب من ّو �إقت�صاد ّية ّ
جالية لبنان ّية وعرب ّية كبرية.
كالم �شويري �أتى يف حديث لـ«ال�صناعة
والإقت�صاد» ،هذا ن�صه:
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تقيمون �أداء م�رصفكم خالل الأعوام ال�سابقة ح ّتى عام
كيف ّ
يقدمها م�رصفكم
2014؟ وما هي اخلدمات واملنتجات التي ّ
عية للخارج؟
تو�س
وماذا �أعددمت للعام  2015وهل من م�شاريع ّ ّ
جنح بنك الإعتماد اللبناين عرب تاريخه يف املحافظة على
� ٍ
مهمة يف القطاع امل�رصيف اللبناين،
وح�ص ٍة
ممي ٍز
ّ
أداء ّ
ّ
�سوقي ٍة ّ
جيدة يف حمفظة القرو�ض وودائع الزبائن
منو ّ
حم ّقق ًا ن�سب ٍّ
ميزانية
منت
التفا�صيل،
يف
املن�رصمة.
��وام
لديه خالل الأع
ّ
جمموعة بنك الإعتماد اللبناين بن�سبة  % 9.60يف العام ،2014
ميزانية القطاع امل�رصيف.
منو بن�سبة  % 6.60يف
ّ
مقارن ًة مع ٍّ
تطور �صايف
كما زادت ودائ��ع الزبائن لدى امل�رصف وقد ّ
حمفظة القرو�ض والت�سليفات املمنوحة من قبل جمموعة بنك
الإعتماد اللبناين بن�سبة  % 9.87يف العام ( 2014مقارن ًة مع
منوه يف
 % 7.42للقطاع) .وقد جنح امل�رصف مبتابعة وترية ّ
الن�صف ال ّأول من العام  ،2015حم ّقق ًا زيادة بن�سبة % 4.26
ميزانيته
يف
املجمعة �إىل حواىل  9.55مليار د�.أ .كما يف نهاية
ّ
ّ
ٍ
�شهر حزيران (مقارن ًة مع
زيادة بن�سبة  % 1.89يف القطاع
خالل الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من هذا العام) ،و�إرتفاع ًا بن�سبة
 % 4.55يف ودائع الزبائن �إىل حواىل  8.09مليار د�.أ( .مقارن ًة
ومنو
إرتفاع بن�سبة  % 2.28يف القطاع لغاية �شهر � ّأيار)
مع �
ٍ
ّ
بن�سبة  % 1.99يف حمفظة القرو�ض �إىل ما فوق ال 2.91مليار
منو بن�سبة  % 0.92يف القطاع ح ّتى �شهر � ّأيار).
د�.أ( .مقارن ًة مع ٍّ
وقد ح ّققت جمموعة بنك الإعتماد اللبناين زياد ًة يف �أرباحها
ال�صافية التي ارتفعت �إىل  35.39مليون د�.أ .خالل الن�صف
ال ّأول من العام .2015
يقدم بنك الإعتماد اللبناين باق ًة وا�سعة من
من منظارٍ �آخرّ ،
التجدد ،والتي تتنا�سب
امل�رصفية الدائمة
املنتجات واخلدمات
ّ
ّ
مع خمتلف حاجات و�أذواق العمالء ،حتت مظ ّلة ال�صريفة
بالتجزئة (مثل بطاقات الدفع الفوري وقرو�ض التجزئة
امل�رصفية على �أنواعها) و�صريفة ال�رشكات
واحل�سابات
ّ
ٍ
م�ستندي ٍة م��روراً باحل�سابات
اعتمادات
(م��ن متويلٍ وفتح
ّ
إ�ست�شارية وبرامج كفاالت وغريها)
ل
ا
واخلدمات
املك�شوفة
ّ
إلكرتونية
إ�ستثمارية و�إدارة املحافظ وال�صريفة ال
وال�صريفة ال
ّ
ّ
( )E-Banking and E-Commerceوخ��دم��ات الت�أمني
إ�سالمية للذكر ال احل�رص.
( )Bancassuranceوال�صريفة ال
ّ
� ّأما يف ما
يخت�ص بتط ّلعات بنك الإعتماد اللبناين للعام ،2015
ّ
إ�سرتاتيجيته التي �أثمرت جناح ًا
فينوي م�رصفنا �أن يكمل �
ّ
باهراً خالل الأعوام القليلة املن�رصمة ،الأمر الذي ُب ِ
ره َن من
ال�سوقية املتزايدة على الرغم
وح�صته
خالل �أدائه املايل ال�صلب
ّ
ّ
متر بها البالد واملنطقة .كما �سيعمل
التي
من الظروف ال�صعبة
ّ
بنك الإعتماد اللبناين للمحافظة على موقعه الراهن ك�أحد
�أبرز امل�صارف العاملة يف لبنان وكرائ ٍد يف جمال ال�صريفة
القوية و�سمعته
بالتجزئة ،معتمداً بذلك على قاعدة م�ساهميه
ّ
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ٍ
اجليدة و�إدارته الكفوءة بالإ�ضافة �إىل �شبكة فروعه الوا�سعة.
ر�سملة �سليمة
ال % 77.92مع نهاية �شهر � ّأيار  ،2015وعلى
ّ
ٍ
مالءة
ون�سب
م�شجعة متا�شي ًا مع معايري جلنة بازل  ،3الأمر
حملي ًا من
ويف التفا�صيل ،ينوي م�رصفنا �أن ي�ضاعف ن�شاطه
ّ
ّ
الذي من �ش�أنه �أن يحمي امل�صارف من خمتلف ال�صدمات.
يف ك ّل �س ّتة
خالل تو�سيع �شبكة فروعه على �أ�سا�س فرع �إ�ضا ّ
يف هذا ال�سياق ،ف�إ ّنه من ال�رضوري �أن يعمل القطاع امل�رصيف
�أ�شهر ،مع العزم على ابتكار باقة جديدة وخ ّالقة من منتجات
املحليني والأجانب
اللبناين للمحافظة على ثقة امل�ستثمرين
وخدمات ال�صريفة بالتجزئة وتعزيز خدمات متويل ال�رشكات
ّ
بهدف ت�أمني ا�ستمرار تد ّفق ال��ودائ��ع �إىل لبنان .ل��ذا يبقى
والتمويل التجاري وخدمات �أ�سواق املال وم�ساهمته يف متويل
ٍ
نقدية حذرة
أ�سا�سي ًا جلهة تب ّني
دور م�رصف لبنان �
اخلارجي،
بالتو�سع
يخت�ص
وتطوير �إقت�صاد املعرفةّ � .أما يف ما
�سيا�سة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نوعية حمفظة
حماية
إىل
�
تهدف
تدابري
و�سل�سلة
وحكيمة
ال�رشق
منطقة
يف
ا
حالي
اللبناين
تتواجد جمموعة بنك الإعتماد
ً
ّ
ّ
القرو�ض والت�سليفات التي متنحها امل�صارف� ،إ�ضاف ًة �إىل
ت�ضم فرع ًا �شام ًال يف املنامة عا�صمة
الأو�سط و�أفريقيا ،بحيث ّ
اللبنانية بالإلتزام الكامل مبختلف املعايري
امل�صارف
حر�ص
ا
وفرع
وبغداد)،
إربيل
�
(
العراق
يف
مملكة البحرين ،وفرعني
ً
ّ
الدولية لناحية �إدارة املخاطر والإدارة الر�شيدة ومكافحة
جمهورية ال�سنغال،
يف قرب�ص ،وم�رصف ًا تابع ًا يف دكار يف
ّ
ّ
تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب وكفاية ر�أ�س املال وغريها.
عملية
متابعة
م�رصفنا
متثيلي ًا يف كندا .كما ينوي
ومكتب ًا
ّ
ّ
اللبنانية �أن ت�ستفيد من وفرة
من منظارٍ �آخر ،ميكن للم�صارف
تو�سعه يف دول غرب �أفريقيا� ،إ�ضاف ًة �إىل ر�صد فر�ص �إ�ستثمار
ّ
ّ
ال�سيولة لديها ،وذلك من خالل تعزيز ت�سليفاتها �إىل القطاع
منو
واع��دة يف بلدانٍ ذات ّ
معدالت مت�رصف متد ّنية ون�سب ّ
ٍ
ت�سهيالت ذات فوائد ج�� ّذاب��ة للعمالء ،مع
��ا���ص وتقدمي
وعربية كبرية،
لبنانية
م�شجعة حيث تتواجد جالية
�
ّ
ّ
ّ
اخل ّ
إقت�صادية ّ
واملتو�سطة احلجم والقطاعات
ال�صغرية
ال�رشكات
على
الرتكيز
لبنان
بني
ة
إقت�صادي
ل
ا
العالقات
وتوطيد
تعزيز
بهدف
وذلك
ّ
ّ
حث ذلك م�رصف لبنان على
ل
ا
املعنية.
والبلدان
إنتاجية على �سبيل املثال .وقد ّ
ّ
ّ
ٍ
إئتمانية ذات فوائد منخف�ضة لتمويل
�
وخطوط
قرو�ض
إبتكار
�
باملنطقة
تع�صف
التي
أخرية
ل
ا
رات
التطو
إىل
�
تنظرون
كيف
ٍ
ّ
ّ
امل�شاريع ال�صديقة للبيئة ،والأب��ح��اث
�سلبية على
وهل �سيكون لها �إنعكا�سات
ّ
والتطوير يف القطاع الزراعي وال�صناعي
القطاع
وعلى
عام
يقدّم بنك اإلعتماد
الإقت�صاد اللبناين ب�شكل ّ
وال�سياحي ،وقطاع تكنولوجيا املعلومات،
خا�ص ،وما هي الإجراءات
امل�رصيف ب�شكل
ّ
اللبناني ً
باقة واسعة
والقطاع ال�سكني للذكر ال للح�رص ،الأمر
ال��واج��ب �إ ّت��خ��اذه��ا لكي يبقى القطاع
الذي من �ش�أنه �أن يزيد من حركة الت�سليف
امل�رصيف مبن�أى منها يف ظ ّل �إ�ستمرار هذه من المنتجات والخدمات
النمو.
ويدعم
إ�ستثمار
ل
ا
على
ع
وي�شج
التطورات العا�صفة؟
ّ
ّ
ّ
ّد،
د
التج
الدائمة
ّة
ي
المصرف
�أثبت القطاع امل�رصيف �صالبة يف تخ ّطي
حالي ًا
القائمة
��ة
م
أز
ل
ا
أن
�
فيه
�شك
ال
مما
ّ
ّ
ّ
ّ
الداخلية واخل��ارج ّ��ي��ة ب�سبب
أزم���ات
ل
ا
�سل�سلة
إن���دالع
�
منذ
واملنطقة
لبنان
يف
ّ
ثورات الربيع العربي يف مطلع العام  2011والتي تتناسب مع مختلف
إ�سرتاتيجية واحلكمة وال�ضوابط التي
ال
ّ
خا�صة البنك
املالية
�إعتمدتها ال�سلطات
قد عرقلت ن�شاط العديد من القطاعات حاجات وأذواق العمالء
ّ
ّ
إقت�صادية يف البالد و�أ ّث��رت �سلب ًا على
ال
املركزي والتي عزّزت الثقة ب�أدائه ،وما هو
ّ
ة
امل�ستمر
إ�ضطرابات
ل
فا
.
النمو
الت
معد
اللبنانية على التوفيق
امل�صارف
قدرة
مدى
ّ
ّ
ّ
ّ
الرئي�سي
املعرب
ل
ك
ت�ش
والتي
ة،
ال�سوري
ة
اللبناني
احلدود
على
الغربية على دول املنطقة ك�سورية و�إيران وبني
العقوبات
بني
ّ
ّ
ّ
ّ
اللبنانية ،ال تزال تعرقل حركة التجارة بني لبنان
لل�صادرات
إقت�صادية للدول التي تتعرّ�ض لهذه
املالية وال
واقع احلركة
ّ
ّ
ّ
والعامل العربي ،كما و� ّأن �إقفال احلدود بني �سورية ودول جماورة
خا�صة و�أ ّن الدول املعاقبة لها فعل �إقت�صادي حيوي
العقوبات
ّ
الزراعية
وخا�ص ًة
اللبنانية،
�أخرى تعيق ت�رصيف املنتجات
مع لبنان؟
ّ
ّ
ّ
اللبنانيني.
للم�صدرين
منها ،ما جعل من البحر املنفذ الوحيد
�شك فيه �أ ّن��ه كان للعقوبات املفرو�ضة على �سوريا
مما ال ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ق
ف
التد
إىل
�
ة
إ�ضاف
�
البالد،
ال�سيا�سية يف
كذلك ف� ّإن الأو�ضاع
�سلبية مبا�رشة وغري مبا�رشة على الإقت�صاد اللبناين
تداعيات
ً
ّ
ّ
ّ
اللبنانية ،قد �ألقت
ال�سوريني �إىل الأرا�ضي
الكثيف لالجئني
عام بحكم التقارب اجلغرايف والإقت�صادي بني البلدين
ّ
ّ
ب�شكلٍ ّ
يف
إقت�صادي
ل
ا
للنمو
الداعمة
القطاعات
أهم
�
ن�شاط
بظاللها على
اللبنانية هناك.
امل�صارف
من
به
أ�س
�
ب
ال
عدد
عمل
بحكم
ا
أي�ض
�
و
ً
ّ
ّ
ّ
البالد ،ومنها القطاع ال�سياحي والعقاري وقطاع البناء للذكر
�سلبية على
ومن الطبيعي �أن يكون لهذه الإجراءات �إنعكا�سات ّ
إىل
النمو هذه �
هام�شي ًا
يبقى
ال�رضر
هذا
أن
�
ال
�
ة
اللبناني
امل�صارف
ن�شاط
حجم
إ
ّ ّ ّ
ّ
ال للح�رص .وقد �إنعك�س ذلك من خالل تراجع ن�سبة ّ
ما بني ال % 2و ال % 3خالل الأعوام القليلة املن�رصمة ،مقارن ًة
�أمام اخل�سائر التي كان ميكن � ّأن تتكبدها هذه امل�صارف يف
منو فاقت عتبة ال % 8ما قبل العام  .2011يف هذا
حال عدم التزامها بهذه العقوبات.
مع ن�سب ٍّ
مير
الإطار ،ويف ظ ّل
� ّأم��ا بالن�سبة لإي��ران ،فيبدو � ّأن مو�ضوع العقوبات �سريفع
ّ
التحديات املتزايدة واملرحلة الدقيقة التي ّ
اللبناين
امل�رصيف
القطاع
�شهد
اللبناين،
إقت�صاد
حالي ًا ال
بها
تدريجي ًا ما ي�ساعد على عودة الإقت�صاد الإي��راين للإندماج
ّ
ّ
منو الت�سليفات والودائع خالل الفرتة
بالإقت�صاد العاملي ،مع الإ�شارة �إىل ا ّنه ميكن للقطاع امل�رصيف
ن�سبي ًا يف ّ
تباط�ؤاً ّ
معدالت ّ
الأخرية مقارن ًة مع ال�سنوات ال�سابقة .غري � ّأن القطاع امل�رصيف
اللبناين �أن يكون من امل�ستفيدين من ذلك مع الإ�شارة �إىل � ّأن
ٍ
�سيولة مرتفعة بحدود
ق��د جن��ح يف املحافظة على ن�سب
جداً.
التبادل التجاري احلايل مع �إيران �ضعيف ّ
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مقابلة
بنك بيروت والبالد العربية  ...اكثر من نصف قرن من «االهتمام بالفعل»

عساف :مستمرون في توسيع نشاطنا
والمضي في اإلنتشار الجغرافي في لبنان والخارج
ِفي ُة ال �سيما
ان امل�رصف يتطلع �إىل تو�سيع التقدميات امل�رص َّ
باب و�أ�صحاب املبادرات التجارية النا�شئة
اخلا�صة بفئة َّ
ال�ش ْ
ور ّواد الأعمال مبوجب تعميم م�رصف لبنان رقم  ،331ونعمل
ُ
على اط�لاق برنامج املكاف�آت اجلديد للبطاقات امل�رصفية
قريب ًا ،الذي �سيقدم من خالله امل�رصف جمموعة من املزايا
جلميع �أنواع البطاقات .كالم ع�ساف اتي يف حديث مع «ال�صناعة
واالقت�صاد» هنا ن�صه:

«االهتمام بالفعل» حتت هذا ال�شعار عمل بنك
بريوت والبالد العربية على مدى اكرث من ن�صف
قرن ،حيث واظب على تقدمي �أحدث اخلدمات
و�أكرثها تن ّوع ًا ،لي�ضع امام زبائنه جمموعة
مم ّيزة ومتكاملة من املنتجات واخلدمات
امل�رصف ّية امل�ص ّممة لتلبي حاجات زبائنه على
اختالف �أعمارهم وفئاتهم وتواكب التط ّورات
االقت�صاد ّية واالجتماع ّية.
يف هذا االطار ،ك�شف مدير بنك بريوت والبالد العربية ال�شيخ
غ�سان ع�ساف ،ان بنك بريوت والبالد العربية ومن �ضمن ر�ؤيته
ملواكبة القطاع ومواجهة املناف�سة يواظب على تطوير خدماته
امل�رصفية الإلكرتونية املتوافرة عربالأنرتنت لكل االف��راد
وال�رشكات مبوا�صافات عاملية ،و�أي�ض ًا عرب �أجهزة ال�رصاف
الآيل والتي يبلغ عددها حالي ًا  64جهازاً .كما يعمل على �إطالقِ
اجليل الثاين من اخلدمات
امل�رصفية مثل  Mobile Bankingو
َّ
 ،Mobile Paymentوتطوير �إمكانيات Unit Private Banking
خلدم ِة الزبائن املهتمني يف الأ�سواقِ املالية العاملية .واعلن
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كيف تنظرون �إىل التطورات الأخ�يرة التي تع�صف باملنطقة
وانعكا�ساتها على الإقت�صاد البناين ب�شكل عام وعلى القطاع
امل�رصيف اللبناين ب�شكل خا�ص وما هي الإج��راءات الواجب
�إتخاذها؟
من �أهم تداعيات التدهور ال�سيا�سي والأمني تدين حجم الإ�ستثمار
وحجم التدفقات املالية �إىل لبنان �إذ �إنها �أثرت �سلب ًا على عامل
الثقة وبالتايل على النمو الإقت�صادي؛ �إن جمموع عجوزات
ميزان املدفوعات منذ عام  2011تخطى  6.5مليار دوالر،
و�سجلت ن�سبة النمو ال�سنوية للناجت املحلي  % 2عام  2014و2.5
 %عام  2013مقابل معدل فاق  % 7لل�سنوات � ، 2010-2007أي
قبل اندالع احلرب يف �سوريا.
بالرغم من هذه الظروف� ،إ�ستطاعت امل�صارف العاملة يف لبنان
منوها ،ولو بوتريةٍ �أ�ضعف؛ ففي نهاية � ،2014سجل
�أن ت�ستمر يف ّ
جمموع ودائع امل�صارف العاملة يف لبنان منواً �سنوي ًا بلغ ،% 6
وجمموع الت�سليف للقطاع اخلا�ص  ،% 7.5مع �إ�ستقرار ملجموع
�ستقر هذه
الأرب��اح بقيمة  1.6مليار دوالر؛ ومن املتوقع �أن َت ّ
الن�سب يف عام . 2015
يف ظل هذه الظروف ال�صعبة ،التحدي الأكرب للقطاع امل�رصيف
اللبناين يكمن يف الإ�ستمرارية ،خا�ص ًة يف ظل الأنظمة العاملية
املت�شددة املتعلقة بالعمل امل����صريف ومبكافحة الإره���اب
وتبيي�ض الأموال والتهرب من ال�رضائب� ،إ�ضاف ًة �إىل املناف�سة
ال�شديدة وتطور اخلدمات والعمل امل�رصيف ككل الناجت عن
تطبيق التقنيات اجلديدة ومتطلبات الع�رص.
تبحث امل�صارف اللبنانية يف الداخل ويف اخلارج عن فر�ص
وم�شاريع منتجة جتمع بني املخاطر املدرو�سة والربحية
املرجوة ،مرتكز ًة على املبادرات اخلالقة من حيث اخلدمات،
واملنتجات ،والعمالء والأ���س��واق� ،إذ َيكمن �رس الإ�ستمرارية
التجدد والتجديد.
والنجاح يف
ّ
�أخرياً ولي�س �آخراً ،وفيما يتعلق مبواجهة التحديات ،يعمل القطاع
وفعالية على متتني وتطوير عالقاته اخلارجية وبنوع
بكل جدية ّ
خا�ص مع امل�ؤ�س�سات املالية العاملية العامة واخلا�صة .
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ما هي خماوفكم الأ�سا�سية املتعلقة بتدهور الأو�ضاع الإقليمية؟
�إذا ما ا�ستمر هذا التدهور يف الأو�ضاع الإقليمية ،ف�إن املخاوف
كثرية وميكن �أن تكون خطرية جدا على جميع امل�ستويات؛ فمن
الدويل والإقليمي كان وما يزال ُم�ؤيداً لتحييد
الوا�ضح �أن القرار ُ
لبنان عن احلرب الدائرة يف املنطقة وال�سيما يف �سوريا؛ ون�أمل
�أن يدرك اللبنانيون خطورة هذه االو�ضاع و�أن يعملوا ب�رسعة
وحكمة على احلد من ت�أثريها ال�سلبي على البالد.

امل�رصف املجمعة للقطاع اخلا�ص املقيم وغري املقيم 1.54
مليار دوالر عام  2014و  1.64مليار دوالر نهاية حزيران 2015
وبالتايل ن�سبة منو �سنوية بحوايل  % 12لعام 2015؛ �أما الأرباح
ال�صافية ،فلقد �سجلت حوايل  43مليون دوالر عام  2014موازي ًة
لأرباح  ،2013وحوايل  27مليون للن�صف الأول من .2015
خالل عام � ، 2014شكل ن�شاط  BBACيف اخل��ارج  % 5من
جمموع ودائعه و % 6.7من الت�سليفات و % 13.3من الأرباح

بالرغم من تراجع الأو�ضاع يف العراق و تداعيات الأزمة يف
قرب�ص و ا�ستمرار احلرب يف �سوريا التي كانت م�صدراً مهم ًا
للأعمال يف ال�سنوات ال�سابقة.

هل تخ�شون من عقوبات جديدة �ضد القطاع امل�رصيف اللبناين؟
�إن لبنان ومنذ �أكرث من  15عاما اعتمد القوانني والأنظمة الهادفة
ملكافحة تبيي�ض الأم��وال ،يف الوقت الذي
وعلى
ي�سعى القطاع امل�رصيف ب�شكل دائم،
يواظب بنك بيروت
للتكيف مع الظروف
ر�أ�سه م�رصف لبنان،
ّ
والقيود اجلديدة التي يتطلبها �صندوق النقد
والبالد العربية ضمن
ال��دويل (،)IMF
وجمموعة غايف ( ،)GAFIرؤيته لمواكبة القطاع
وجمموعة الع�رشين .G20
ويف هذا الإطار ف�إن ثالثة م�شاريع قوانني ومواجهة المنافسة على
تنتظر الإق���رار يف جمل�س ال��ن��واب كي يتم
تر�سيخ م�صداقية لبنان يف هذا املجال� ،إذ تطوير خدماتنا المصرفية
ُت�شكل التعديالت املقرتحة حالي ًا على هذا اإللكترونية المتوافرة
القانون والهادفة لتو�سيع نطاق تطبيقه
وزي��ادة عقوباته ،بالإ�ضافة �إىل م�شاريع عبراألنترنت لكل االفراد
القوانني املتع ّلقة بالت�رصيح عن
املبالغ والشركات بمواصافات
املحمولة نقداً عند احلدود وتبادل املعلومات
ال�رضيبية� ،إط����اراً ق��ان��ون��ي�� ًا يحمي عمل
عالمية
وممار�سة امل�صارف على �صعيد مواجهة
تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب.
وال�سلطات
اللبناين
�إن هدف القطاع امل�رصيف
يتطلع بنك بيروت والبالد
النقدية والرقابية على حد �سواء ،الإلتزام مبا
العربية إلى توسيع
تلتزم به امل�صارف الدولية ،ومنها بوجه
المصرف َّي ُة ال
خا�ص امل�صارف الأمريكية والأوروب��ي��ة التقديمات
ِ
املرا�سلة مل�صارفنا اللبنانية �إذ ي�شكل
هذا سيما الخاصة بفئة َّ
باب
الش ْ
الإلتزام �رشط ًا �أ�سا�سي ًا لإ�ستمرارية وجناح
القطاع.
وأصحاب المبادرات التجارية

ما هي او�ضاع م�رصفكم على �صعيد التو�سع
واخلدمات؟
�سن�ستمر خ�لال ال��ع��ام  2015يف تو�سيع
ن�شاطنا وامل�ضي يف الإنت�شار اجلغرايف يف
لبنان واخلارج .ففي قرب�ص وبعد �أكرث من
� 25سنة على تواجدنا يف اجلزيرة ،ح�ضرّ نا
لإنطالقة جديدة ،و�أن�ش�أنا مبنى حديث يف
ليما�سول ،ويف العراق ا�ستح�صلنا على ُرخ�صة
جديدين يف مدينتى الب�رصة
إفتتاح ِفرعينَ ِ
ل ِ
َ
وال�سليمانية ب�إال�ضافة اىل فرعينا يف اربيل
وبغداد ،ويف الإم��ارات العربية قمنا م�ؤخراً
بخطوات مهمة لتدعيم مكتبنا التمثيلي
هناك ،وتغطية دول التعاون اخلليجي ب�شكل
فعال ومنتجّ � ،أما يف �أفريقيا ح�صلنا على
ّ
رخ�صة لفتح مكتب متثيل يف الغو�س –
نيجرييا الذي بد�أ عمله م�ؤخرا .وعلى ال�صعيد
املحلي فقد �إفتتحنا فرع جديد حمل الرقم 39
يف احلازمية ومن املتوقع �أن يكون رائدا يف
منطقة تزدهر ب�شكل م�ستمر.
ومن �ضمن ر�ؤيتنا ملواكبة القطاع ومواجهة
املناف�سة نحن نواظب على تطوير خدماتنا
امل�رصفية الإلكرتونية املتوافرة عربالأنرتنت
لكل االفراد وال�رشكات مبوا�صافات عاملية،
و�أي�ض ًا عرب �أجهزة ال�رصاف الآيل والتي يبلغ
عددها حالي ًا  64ج��ه��ازاً .كما نعمل على
كيف تقيمون النتائج املالية للم�رصف خالل الناشئة و ُروّاد األعمال
امل�رصفية
�إطالقِ اجليل الثاين من اخلدمات
الأعوام ال�سابقة لعام  2014وحتى ا
َّ
وال�سيا�سيلآن؟اله�ش ،بموجب تعميم مصرف
بالرغم من الو�ضع الأمني
مثل  Mobile Bankingو،Mobile Payment
َ
ني الأكثرَ تحَ ديث ًا يف
تابع  BBACتطوير ن�شاطه ومنوه يف لبنان
ونتو ّقع � َّأن يكون من ب ِ
لبنان رقم 331
ويف اخلارج على ح ٍد �سواء ولو بوترية �أبط�أ؛
ال�سوقِ اللبنانية .ا�ضافة �إىل تطوير �إمكانيات
�إ�ستناداً �إىل الأو���ض��اع املالية املجمعة ﻟ
 Unit Private Bankingخلدم ِة الزبائن
املهتمني يف الأ�سواقِ املالية العاملية .كما نتطلع �إىل تو�سيع
 ،BBACولفرتة � ،2010-2007سجل املعدل ال�سنوي لن�سب منو
الودائع حوايل  % 12.5و % 18للت�سليف مقابل  % 7و% 12
باب و�أ�صحاب
ِفي ُة ال �سيما اخلا�صة بفئة َّ
التقدميات امل�رص َّ
ال�ش ْ
�سجل
على التوايل بعد عام  .2011نهاية كانون الأول ،2014
ور ّواد الأعمال مبوجب تعميم
النا�شئة
التجارية
املبادرات
ُ
جمموع الودائع  4.7مليار دوالر �أي ن�سبة منو �سنوية ناهزت
م�رصف لبنان رقم  ،331ونعمل على اطالق برنامج املكاف�آت
اجلديد للبطاقات امل�رصفية قريب ًا ،ال��ذي �سيقدم من خالله
 ، % 6وح��وايل  4.94مليار دوالر نهاية حزيران � ،2015أي
ن�سبة منو �سنوية بحوايل  % 10للعام احلايل؛ و�سجلت ت�سليفات
امل�رصف جمموعة من املزايا جلميع �أنواع البطاقات.
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بنك بيروت ..تم ُّيز في الصيرفة االلكترونية والخدمة المصرفية

عوّادّ :نتجه نحو مجتمع ال نقدي

ا�ستطاع بنك بريوت بخربته وابتكاره ومواكبته لع�رص ال�صريفة
االلكرتونية �أن يثبت مكانته كم�ؤ�س�سة مالية رائدة ،ع�رصية ،جديرة
بالثقة وباجلوائز �أي�ض ًا ،م�ستحق ًا فوزه بجوائز �إقليمية مرموقة عن
منتجات وخدمات ا�ستحقت التنويه يف منطقة ال�رشق الأو�سط .هذه
النجاحات امل�ستحقة مل ت� ِأت من َع َدم� ،إمنا نتيجة جهود حثيثة
وا�سرتاتيجية مدرو�سة مكّنت بنك بريوت من تثبيت موقعه كم�ؤ�س�سة
ع�رصية ،تواكب احلداثة والتطور مع كل منتج تطلقه وتقدم �أجود
اخلدمات امل�رصفية« .ال�صناعة واالقت�صاد» حتدثت �إىل ال�سيد جورج
عواد ،مدير مديرية التجزئة والفروع يف بنك بريوت.
 Bank of Beirut E-Wayبوابة
الدفع االلكتروني
من بنك بيروت

نتجه نحو جمتمع ال
ي� ّؤكد عواد �أننا ّ
نقدي  .cashlessومع التقدم املت�سارع
يف عامل التكنولوجيا وبلوغ الأجهزة
الرقمية �أعداداً تفوق عدد �سكان العامل،
ال بد للم�صارف من ع�رصنة خدماتها
وطرح منتجات تجُ اري متطلبات هذه
الثورة الإلكرتونية املت�سارعة ،فكان
ال����رواد يف جمال
بنك ب�ي�روت �أح���د
ّ
ال�صريفة االلكرتونية ،وها هو اليوم
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يطلق بوابة الدفع االلكرتوين Bank of
 Beirut E-Wayالتي يطرحها لعمالئه

م��ن ال��ت��ج��ار وامل���ؤ���س�����س��ات الكبرية
واملتو�سطة وال�صغرية ،متيح ًا �أمامهم
�إمكانية ت�سويق ب�ضائعهم وخدماتهم
من خالل مواقعهم االلكرتونية ،فهذه
ال��ب��واب��ة ت��� ّؤم��ن خ��دم��ات ال��دف��ع عرب
الإنرتنت ب�صورة �آمنة و�آنية عن طريق
بطاقات الإئ��ت��م��ان وبطاقات الدفع
الفوري.
�أم��ا املنافع التي تعود على التجار
امل�شرتكني يف بوابة الدفع االلكرتوين
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من بنك بريوت فوافرة جداً .ف�إىل جانب
ال�سهولة واملوثوقية العالية لهذه
اخلدمة ،من �ش�أن هذه اخلطوة اجلديدة �أن
تخفف الأعباء على التجار امل�شاركني
وت�سهل
فيها وتزيد من حجم مبيعاتهم
ّ
عليهم �سهولة حت�صيل �أموالهم ،كما
تقدم لهم �إمكانية اخل��روج من
�أنها ّ
نطاقهم اجلغرايف املحلي نحو �آفاق
ي�سوقون فيها ب�ضائعهم
و�أ�سواق �أخرى ّ
وخدماتهم ومنتجاتهم بطريقة �أ�رسع
و�أكرث فعالية.
ويلفت عواد �إىل �أن �إطالق بوابة Bank
 of Beirut E-Wayللدفع االلكرتوين
نابع �أي�ض ًا من م�س�ؤولية بنك بريوت
االجتماعية جتاه لبنان وامل�ؤ�س�سات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة واالق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي.
ف��ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أن ه���ذه اخل��ط��وة
ت�ساهم يف و�ضع لبنان على خريطة
ال�صناعة امل�رصفية االلكرتونية وعلى
التوجه العاملي نحو ال�صريفة
طريق
ّ
االلكرتونية ،ف�إنها �أي�ض ًا تعزز �رشاكة
وت�شجع �أ�صحاب
التجار
ّ
امل�رصف مع ّ
امل�شاريع ال�صغرية نظراً لمِ��ا تتيحه
لهم م��ن ف��ر���ص لت�سويق خدماتهم
ومنتجاتهم وتعزيز ح�ضور م�ؤ�س�ساتهم
على ال�شبكة االلكرتونية وزيادة حجم
مبيعاتهم .من جهة �أخ��رى ،ف�إن هذه
اخل��دم��ة اجل��دي��دة التي يطرحها بنك
ب�يروت تعزز ال��رواب��ط بني املغرتبني
ولبنان وم�ؤ�س�ساته التجارية ومنتجاته
وبالتايل تدعم االقت�صاد الوطني.
وي��ع��ت�بر ع�����واد ان «ق������درة ل��ب��ن��ان
اال�ستيعابية ملثل ه��ذه امل�شاريع
الرقمية كبرية ج��داً ،وال ي��زال �أمامنا
الكثري لنقوم به يف هذا املجال فنحذو
حذو البلدان االقليمية املجاورة التي
ب��د�أت تعتمد القنوات االلكرتونية يف
قطاعيها اخلا�ص والعام ،واحلكومات
االلكرتونية خ�ير �شاهد على ذل��ك».
واع��ت�بر �أن ب��واب��ة Bank of Beirut
 E-Wayللدفع االلكرتوين هي دعوة
للم�ؤ�س�سات اخلا�صة والر�سمية لعر�ض

خدماتها عرب ال�شبكة االلكرتونية ملا
ت� ّؤمنه هذه القناة االلكرتونية من قيمة
م�ضافة و�سهولة وخف�ض يف الكلفة.

«بنك بيروت» يقيم مأدبة إفطار ألهل اإلعالم

صفير :ال وطن من دون إقتصاد

 :Premium Clubأفضل خدمة
مصرفية للزبائن الرفيعي
المستوى في الشرق األوسط

جهود بنك ب�يروت �أث��م��رت �أي�ض ًا يف
جم���ال �آخ���ر ه��و اخل��دم��ة امل�رصفية
املميزة .ففي �إطار ا�سرتاتيجيته القائمة
على جت��زئ��ة ال�����س��وق و�سعيه ال��دائ��م
�إىل تطوير خدماته وتقدمي منتجات
راق��ي��ة لزبائنه تلبي ًة ملتطلباتهم
�صمم بنك ب�يروت
ومن��ط حياتهم،
ّ
ا�ستحق
برنامج  Premium Clubالذي
ّ
امل�رصف بف�ضله جائزة «�أف�ضل خدمة
م�رصفية للزبائن الرفيعي امل�ستوى
يف ال�رشق الأو�سط» من املجلة املالية
املرموقة بانكر ميدل �إي�ست .وهنا يعبرّ
ع��واد عن فخر امل�رصف با�ستحقاق
ه��ذه اجل��ائ��زة��� ،ش��ارح�� ًا �أن ان�ضمام
زب��ائ��ن ه��ذه ال�رشيحة �إىل برنامج
يخولهم دخول عامل
ّ Premium Club
من االمتيازات اخلا�صة واال�ستمتاع
مبجموعة وا�سعة من العرو�ض املميزة
ال عن
وفر�ص اال�ستثمار املربحة ف�ض ً
تدليل نف�سهم مبعاملة م�رصفية راقية.
ومت��ا���ش��ي�� ًا م���ع �إط��ل��اق Premium
 ،Clubتعاون بنك ب�يروت مع �رشكة
فيزا العاملية لإط�ل�اق بطاقة Visa
 Signature Debit Cardلل�سحب
املبا�رش فكان بنك ب�يروت بذلك �أول
م�رصف يف منطقة امل�رشق العربي
يقدم ه��ذه البطاقة املميزة لزبائنه
ّ
املن�ضمني �إىل برنامج Premium
 ،Clubهذا �إىل جانب بطاقة Premium
 Infinite Credit Cardاالئتمانية التي
تخولهم اال�ستفادة من جمموعة من
ّ
االمتيازات اخلا�صة وباقة وا�سعة من
العرو�ض املميزة.
ودعا عواد كل من يرغب من الزبائن
�إىل زي���ارة  Premium Loungeيف
ف���رع ب��ن��ك ب�ي�روت يف الأ��شرف��ي��ة –
ال�سيدة وه��ي رده��ة ا�ستقبال مميزة
ُج��ه�� ّزت خ�صي�ص ًا ال�ستقبال زبائن
هذه ال�رشيحة ومنحهم ترحيب ًا فريد ًا
وت�سهيالت ح�رصية وخدمة راقية.

ح�ض رئي�س جمل�س �إدارة مدير عام بنك بريوت� ،سليم �صفري ،ال�صحافيني على
ّ
�صيانة عامل الثقة لأنه الأهم يف القطاع امل�رصيف الذي يعترب عماد الوطن ،لأن ال
وطن من دون �إقت�صاد ،م�شدداً على وجوب ت�ضافر اجلهود دفاع ًا عن لبنان ،وذلك يف
حفل الإفطار ال�سنوي الذي يقيمه بنك بريوت لأهل ال�صحافة ،بح�ضور وزير االعالم
املحررين اليا�س عون ومديرة
رمزي جريج ونقيب ال�صحافة عوين الكعكي ونقيب
ّ
الوكالة للإعالم لور �سليمان وح�شد من الإعالميني.
قال �صفري�« :إن دورك��م ك�صحافيني خ�صو�ص ًا االقت�صاديني بينكم ،خمتلف يف
امل�ضمون عن ال�صحافيني ال�سيا�سيني ،لأنكم تتابعون م�ساراً اقت�صادي ًا يظل �أكرث
ثبات ًا من امل�سارات ال�سيا�سية التي تتجاذب البالد وتتجاذب معها العباد».
ولفت �إىل �أن «ال ِقطاع امل�رصيف يت�أثر �إىل حد بعيد بالقرارات ،لي�س الداخلية فح�سب،
و�إمنا الدولية املالية �أي�ض ًا ،وهو م�ضطر لاللتزام ،بالتدابري ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سات
النقدية والرقابي ِة العاملية .يف ميدان عمل ي�شهد هذا الكم الهائل من ال�ضغوط
املتزايدة ،التي عليه التعامل معها والتعاي�ش مع نتائجها ،مثل �ضغوط ال�سيا�سة،
والأ�سواق ،والأحوال الأمنية والإجتماعية و�سواها».
وتفهم
م�رصفية
ؤ�س�سات
�
كم
أو�ضاعنا
لتفهم �
�أ�ضاف« :من هنا تعويلنا عليكم،
ّ
ّ
�أو�ضاع م�رصف لبنان ك�سلطة ناظمة» ،م�شرياً �إىل «�أمر غاية يف احل�سا�سية هو الثقة.
فالر�أ�سمال الأهم عند القطاع امل�رصيف هو مقدار ثقة النا�س واملجتمع به .هوذا ما
علينا كلنا �أن نحافظ عليه و�أن نحفظه ،وهنا دوركم بل م�س�ؤوليتكم .لتكن هذه الثقة
الهدف الأ�سمى يف كل مقاالتكم وحتليالتكم و�أخباركم».
بدوره� ،شدد وزير الإعالم على �أن «احلرية الإعالمية وحرية التعبري املكر�سة يف
الد�ستور يجب �أن متار�س حتت �سقف القانون الذي يحفظ للنا�س حقوقهم وكرامتهم
وبنوع خا�ص يف املجال الإقت�صادي� .إن اخلرب غري ال�صحيح ال ي�رض فقط بامل�ؤ�س�سة
التي يتناولها بل ي�رض بكل القطاع الإقت�صادي الذي هو ،خا�صة يف القطاع اخلا�ص،
الع�صب الأخري يف لبنان».
�أما الكعكي فلفت �إىل «�أن القطاع امل�رصيف �أهم القطاعات الإقت�صادية� ،إىل جانب
قطاع الإت�صاالت ،فهما ي� ّؤمنان دخ ًال جيداً للدولة ،خ�صو�ص ًا �أن قطاع ال�سياحة الذي
هو بالأ�سا�س من �أهم القطاعات الإقت�صادية يعاين منذ زمن بعيد ظروف ًا �صعبة جداً
ب�سبب عدم اال�ستقرار الأمني».
من جهته� ،أ�شار عون �إىل �أن « امل�صارف اللبنانية كانت وال تزال خري داعم القت�صاد
البلد ..لقد مرت قطاعات الإنتاج عندنا ب�أزمات متالحقة ،والقطاع امل�رصيف بقي
مبن�أى عن هذه الأزمات ،بف�ضل وعي وحكمة القيمني عليه».
قدم �صفري دروع ًا تقديرية للوزير جريج والنقيبني الكعكي وعون.
ويف اخلتامّ ،
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مقابلة
بنك البركة  ..المصرف األقوى في لبنان من حيث الخدمات المصرفية اإلسالمية

محمصاني :فرعان جديدان للمصرف قريب ًا

نال «بنك الربكة» جائزة امل�رصف الأقوى يف لبنان،
من حيث اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية لعام .2015
دون �شك� ،شكلت هذه اجلائزة حافزاً للقيمني على
امل�رصف لل�سعي �أكرث نحو مزيد من التقدم والتطور،
�إذ �أعلن مدير عام بنك الربكة معت�صم حمم�صاين �أن
امل�رصف و�ضع على ر�أ�س �أولوياته اال�ستمرار يف تطوير
عملياته واملحافظة على ن�سب النمو يف ال�سنوات
املقبلة لي�صل �إىل حتقيق منو ثابت ومتزايد يف
الربحية ومعدالت العائد على الإ�ستثمار مع ال�سعي
لال�ستحواذ على ن�سبة �أكرب من ال�سوق املحلية.
وك�شف مدير عام وع�ضو جمل�س االدارة يف بنك الربكة
–لبنان ال�سيد معت�صم حمم�صاين �أن لدى بنك الربكة
خطة تو�سعية يقوم من خاللها قريب ًا بافتتاح فرعني
كيف تقيمون �أداء م�رصفكم خالل الأعوام
ال�سابقة حتى ع��ام 2014؟ وم��ا هي
اخلدمات التي يقدمها م�رصفكم وم��اذا
�أع��ددمت للعام  2015وهل من م�شاريع
تو�سعية نحو اخلارج؟
ال زال لبنان ي��رزخ حتت ظ��روف �صعبة
ناجتة من الأح��داث الأليمة التي متر بها
البلدان املحيطة به ،والتي ما زالت م�ستمرة
منذ �أكرث من �أربع �سنوات ،الأمر الذي �أدى
�إىل ظروف �إقت�صادية دقيقة و�إىل �إ�ستمرار
حال عدم الإ�ستقرار الذي ي�شهده البلد على
خمتلف الأ�صعدة الإقت�صادية والإجتماعية
وال�سيا�سية.
لكن الظروف ال�صعبة مل متنعنا من بذل
مزيد من الوقت واجلهد للمحافظة على
املكت�سبات التي حققها امل�رصف وللم�ضي
قدما مبزيد من التو�سع والنمو .لقد و�ضعت
�إدارة امل�رصف ن�صب عينيها املحافظة
على التح�سن يف بنود امليزانية وتقدمي
منتجات وخ��دم��ات ج��دي��دة للم�ستهلك
اللبناين الأمر الذي �أكد ح�ضورها املحلي،
فنال امل�رصف للعام الثاين على التوايل
«جائزة �أف�ضل م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية
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للم�رصف واحد يف اجلنوب و�أخر يف ال�شمال ،كالم
حمم�صاين �أتى يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد»
هذا ن�صه:

يف لبنان» للعام  2014مقدمة من جملة
 Global Financeاالمريكية املعروفة.
�إن هذه اجلوائز تعني لنا الكثري فهي ت�ؤكد
�أننا ن�سري على الطريق ال�صحيح و�أنه من
الواجب علينا �أن نحافظ على ما و�صلنا
�إليه و�أن من�ضي قدم ًا لتحقيق املزيد.
وتاكيداً لهذا التوجه وتلبية حلاجات ال�سوق
ومتطلبات الزبائن قدم البنك جمموعة من
املنتجات واخلدمات التي القت �إ�ستح�سان
اجلمهور.
ف��ك��ان «ال�برك��ة  »Retailوال���ذي هدفنا
من خالله �إىل متكني الزبائن من متويل
��شراء حاجياتهم املتنوعة من الأدوات
الكهربائية واخل��ل��ي��وي��ة وامل��ف��رو���ش��ات،
«وال�برك��ة �سياحة» ال��ذي مينح الزبائن
ف��ر���ص��ة مت��وي��ل ن��ف��ق��ات ال�����س��ف��ر وذل��ك
ب�سهولة وي�رس ،كما مت �إط�لاق «الربكة
زفاف» الذي مينح الزبون �إمكانية متويل
تكاليف ال��زف��اف وق��دم امل�رصف �أي�ض ًا
بطاقة « الربكة  « EXTRAوالتي تهدف
�إىل متكني الزبائن من �رشاء حاجياتهم
املتنوعة وتق�سيط قيمة هذه امل�شرتيات،
و «الربكة �شباب « وهو ح�ساب جار موجه
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لفئة ال�شباب والطالب اجلامعيني و�أخرياً
«الربكة  « CASHBACKحيث ي�ستفيد
حملة هذه البطاقات من �إعادة ن�سبة من
قيمة امل�شرتيات على البطاقة �إىل ح�ساب
بطاقاتهم وذلك عرب ح�صولهم على نقاط
عند كل عملية �رشاء.
�إنتقلت يف العام املا�ضي �إدارة امل�رصف
�إىل مقرها اجلديد يف منطقة ال�صنائع
ليكون منطلق ًا لأعمالها وق��د روع��ي يف
الت�صميم �إبراز الهوية التجارية للم�رصف،
ومت تزويده ب�أحدث التقنيات �إ�ضافة �إىل
التق�سيم املميز للمكاتب والإدارات� ،إن كل
ذلك �سي�ساههم يف خدمة الزبائن بفاعلية
وكفاءة �أكرب.
لقد و�ضع امل�رصف على ر�أ���س �أولوياته
اال�ستمرار يف تطوير عملياته واملحافظة
على ن�سب النمو يف ال�سنوات املقبلة لي�صل
�إىل حتقيق منو ثابت ومتزايد يف الربحية
ومعدالت العائد على الإ�ستثمار مع ال�سعي
للإ�ستحواذ على ن�سبة �أك�بر من ال�سوق
املحلية.
ال يزال ر�أ���س املال الب�رشي ميثل حموراً
هام ًا و�أ�سا�سي ًا للم�رصف وعملية تطوير

املوظفني تعترب من �ضمن الأول��وي��ات،
وبناء عليه مت تنفيذ عدد من املبادرات
ً
خالل العام لتلبية الإحتياجات التطويرية
املتنوعة على خمتلف امل�ستويات الوظفية.
كما تعترب امل�س�ؤولية الإجتماعية بالن�سبة
�إىل بنك الربكة �ش.م.ل �أمر ٍا �أ�سا�سي ًا ،بل من
�صلب توجهاته ومبادئه امل�رصفية التي
يعمل من خاللها وي�سعى لإر�سائها يف
املجتمع ،وتوافق ًا مع هذه القناعة الرا�سخة
وق��ع امل�رصف ب��روت��وك��والت تعاون مع
جامعات مرموقة قدم من خاللها منح ًا
تعليمية للمتفوقني م�شجع ًا �إياهم على
البحث يف م�ضمار ال�صريفة الإ�سالمية،
ومتيح ًا للتالميذ فر�صة التدرب يف �أق�سام
امل�رصف املختلفة.
ك��م��ا مت �إط��ل�اق جم��م��وع��ة م��ن ال�برام��ج
والرعايات لأن�شطة خمتلفة تتمحور حول
ت�شجيع امل�شاريع البيئية ،ودعم �أ�صحاب
املبادرات وامل�شاريع ال�صغرية ،ورعاية
الأعمال اخلريية املختلفة وم�شاريع متكني
امل��ر�أة واالن�شطة الثقافية ،الإجتماعية
وال�شبابية.
�أما على �صعيد التو�سع ،فلدى بنك الربكة
خطة تو�سعية يقوم م��ن خاللها قريب ًا
بافتتاح فرعيني للم�رصف واح���د يف
اجلنوب و�آخر يف ال�شمال.
ونحن على ثقة �أننا �سنتمكن ،بتوفيق من
اهلل ،من تعزيز ح�ضور امل�رصف ومتتني
تواجده كرقم �أ�سا�سي يف �سوق ال�صريفة
الإ�سالمية يف لبنان.
كيف تنظرون �إىل ال��ت��ط��ورات الأخ�يرة
التي تع�صف باملنطقة وهل �ستكون لها
انعكا�سات �سلبية على الإقت�صاد اللبناين
ب�شكل عام وعلى القطاع امل�رصيف ب�شكل
خا�ص وما هي الإجراءات الواجب �إتخاذها
لكي يبقى القطاع امل�رصيف مبن�أى منها
يف ظل �إ�ستمرار هذه التطورات العا�صفة؟
مما ال �شك فيه �أن اال�ضطربات الإقليمية
لها انعكا�سات �سلبية على الأو���ض��اع
الإقت�صادية يف املنطقة .ففي ظل املناخ
ال�سيا�سي والأمني املتلبد �شهدت حمركات
النمو اخلارجية التي تعتمد عليها املنطقة
ن�سبي ًا �إنكما�ش ًا هذا العام ،وال �سيما حركة
الر�ساميل الوافدة ب�إجتاهها واال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة وال�سياحة.
�أما يف ما يخ�ص ت�أثري الأو�ضاع الإقليمية
على الإقت�صاد اللبناين� ،أعتقد �أن الت�أثري

املبا�رش بقي حمدوداً ن�سبي ًا� ،إذ �إن �رشكاء
لبنان التجاريني الأ�سا�سني يف املنطقة مل
ي�شهدوا تباط�ؤاً يف �إقت�صادياتهم املحلية
ب�شكل ي�ؤدي �إىل تراجع طلبهم على ال�سلع
واخلدمات اللبنانية.
ومم��ا ال �شك فيه �أن الأو���ض��اع الداخلية
اللبنانية يف ال��وق��ت ال��راه��ن ال ت�سمح
با�ستقطاب حركة امل�ستثمرين وال�سياح
الراغبني مبق�صد جديد عقب الأحداث التي
ت�شهدها عدد من بلدان املنطقة فاملرواحة
ال�سيا�سية املحلية امل�ستمرة ،لن تمُ كن لبنان
من �أ�ستقطاب ال�سائحني الإقليميني لزيارة
املناطق امل�ضطربة يف ال��وق��ت احل��ايل
وال ا�ستقطاب ر�ؤو���س الأم��وال اخلارجية
من بع�ض الدول والتي باتت تتجه ب�شكل
�أ�سا�سي نحو الأ�سواق الأوروبية.
�أم��ا يف م��ا يتعلق بت�أثري اال�ضطربات
الإقليمية على القطاع امل�رصيف اللبناين،
ف�لا ب��د م��ن ال��ق��ول �إن القطاع امل�رصيف
اللبناين حم�صن ويتمتع مبكانة مالية
عالية وذلك بف�ضل ُبنية رقابية �صارمة
مكنته من �إحتواء تداعيات الإ�ضطربات
ال�سيا�سية املحلية واخلارجية.
و�أرى �أن خ�ير �سبيل للمحافظة على
هذا اال�ستقرار هو اال�ستمرار بال�سيا�سة
املحافظة التتي ينتجها امل�رصف املركزي
وااللتزام الكامل والدقيق مبا ي�صدر عن
م�رصف لبنان من تعاميم وقرارات.
�أثبت القطاع امل�رصيف �صالبة يف تخطي
الأزم���ات الداخلية واخل��ارج��ي��ة ب�سبب
اال�سرتاجتية واحلكمة وال�ضوابط التي
اعتمدتها ال�سلطات املالية خا�صة البنك
املركزي والتي عززت الثقة ب�أدائه ،وما
هو مدى قدرة امل�صارف اللبنانية على
التوفيق بني العقوبات الغربية على دول
املنطقة ك�سوريا و�إيران وبني واقع احلركة
املالية والإقت�صادية للدول التي تتعر�ض
لهذه العقوبات خا�صة و�أن الدول املعاقبة
لها فعل �إقت�صادي حيوي يف لبنان؟
بالرغم من الأزمة الإقت�صادية املتنامية
ب�سبب الو�ضع الإقليمي العام والو�ضوع
الأمني الذي �أثر ب�شكل مبا�رش يف العديد
من القطاعات الإقت�صادية ال زال القطاع
امل����صريف يف ل��ب��ن��ان ي��ع��ت�بر م��ن �أك�ثر
القطاعات ثبات ًا ويعود الف�ضل يف ذلك �إىل
ال�سيا�سة املتوازنة التي ينتهجها امل�رصف
املركزي والذي �أدى �إىل الثبات يف احلال
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الإقت�صادية على وجه العموم.
�أم��ا بخ�صو�ص التوفيق بني العقوبات
الغربية على دول املنطقة ك�سوريا و�إيران
وبني واقع احلركة املالية والإقت�صادية
ف�أحب �أن �أ�شري �إىل �أن القطاع امل�رصيف
اللبناين يعد ج��زء�أً من القطاع امل�رصيف
العاملي وذل��ك ب�سبب التواجد الإقليمي
وال��دويل للم�صارف اللبنانية التي تلتزم
�إلتزم ًا وثيق ًا باملعايري الدولية ال�صادرة
عن م�ؤ�س�سات مثل �صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل ومقررات بازل ،وامل�صارف
اللبنانية ب�شكل عام تتقيد بكل القرارات
ال�����ص��ادرة ع��ن امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة
بالتدابري والإج��راءات والعقوبات املقرر
تطبيقها يف التعامل م��ع بع�ض ال��دول
وامل�ؤ�س�سات والأفراد.
هذا االلتزام مع املتابعة احلثيثة والتوجيه
الدقيق من قبل م�رصف لبنان ع��زز من
�صالبة ومتانة اجلهاز امل�رصيف اللبناين
وقدرته على مواجهة الأزم��ات الطارئة
وظهر ذلك جلي ًا �أمام الأزمات املالية التي
مر بها العامل من الأزمة املالية العاملية
�إىل �أزمة اليورو .وهنا ال بد �أن �أنوه بالدور
ال��ذي �أداه �سعادة حاكم م�رصف لبنان
الأُ���س��ت��اذ ريـا�ض �سالمة وب��الإج��راءات
ال�����ص��ارم��ة امل��ت��خ��ذة وال����سرع��ة يف حل
مو�ضوع �أزمة البنك اللبناين الكندي كل
ذلك �أدى �إىل عدم ال�سماح ب�أن ت�ؤثر هذه
الأزمة يف واقع القطاع امل�رصيف اللبناين
برمته.
ولقد ا�ستطاعت امل�صارف اللبنانية �إىل حد
ما مواجهة تداعيات �أحداث الربيع العربي
والو�ضع امل�ضطرب يف تلك البلدان ومتكنت
امل�صارف اللبنانية املتواجدة هناك من
امت�صا�ص اخل�سائر املحتملة على حمفظة
القرو�ض والتوظيفات.
و�أح��ب �أن �أ�ضيف �أن اال�ستقرار النقدي
وامل�رصيف الذي ينعم به لبنان مرده ب�شكل
�أ�سا�سي �إىل ال�سيا�سيات النقدية والرقابية
الر�شيدة املتبعة من قبل م�رصف لبنان
وجلنة الرقابة على امل�صارف.
�إن كل ما �سبق �ساعد القطاع امل�رصيف
اللبناين يف اكت�ساب �صالبة ومناعة �أمام
الأحداث و الأزمات ونحن ن�أمل �أن ي�ستمر
هذا الإ�ستقرار يف الواقع النقدي وامل�رصيف
يف امل�ستقبل ما يع ّزز من واقع الإقت�صاد
اللبناين وي�ساهم يف �صموده.
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PINK & BLUE
ت�صميم �أروع الإك�س�سوارات الن�سائية
(�صنع يدوي)

مقابلة
بنك الشرق األوسط وأفريقيا ..ادارة واعية وخدمات مصرفية شاملة

حجيج :هدفنا التواجد ضمن األلفا غروب
يتم ّيز بنك ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا بالتطلع الدائم
�إىل م�ستقبل �أف�ضل مع عمالئه ،حيث يقدم لهم
خدمات م�رصفية �شاملة تلبي كافة احتياجاتهم
ويويل لكل عميل لديه احرتام ًا وخ�صو�صية.
ويتمتع بنك ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا بامل�صداقية
وال�شفافية ،بالقدرة واملناعة لإحرتامه وتقيده
بكافة املعايري والقوانني الدولية واملحلية،
وا�ستعداده الدائم للإ�ستثمار والتطوير يف خمتلف
اجلوانب ال�سيما املعلوماتية واملوارد الب�رشية.
وي�سلك بنك ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا طريق التقدم
والتو�سع ،اذ ك�شف رئي�س جمل�س �إدارة بنك
ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا علي حجيج ان امل�رصف
ا�ضافة اىل افتتاحه فرع كورني�ش املزرعة منذ
فرتة ق�صرية� ،سيقوم ب�إفتتاح فرع جديد يف مينا
كيف تنظرون اىل التطورات الأخ�يرة
التي تع�صف باملنطقة ،وهل �سيكون لها
انعكا�سات �سلبية على االقت�صاد اللبناين
ب�شكل عام وعلى القطاع امل�رصيف ب�شكل
خا�ص؟
ال ���ش��ك �أن االن��ق�����س��ام��ات ال�سيا�سية
املت�شعبة يف لبنان حتد من الإ�صالحات
الطويلة الأمد واال�ستثمار بالإ�ضافة اىل
اال�ضطرابات الإقليمية التي متنع منو
االقت�صاد بال�شكل املطلوب.
�إال �أن القطاع امل�رصيف اللبناين ميتاز
بالثبات وال�صالبة واملتانة التي اكت�سبها
خالل الأحداث التي ع�صفت بلبنان منذ
العام  1975والتي جعلته يواجه كل هذه
التحديات ،ال ب��ل اكت�سب ال��ق��درة على
ا�ستقطاب تدفقات ثابتة من الودائع
ومتويل حاجات الدولة والقطاع اخلا�ص
ب�شكل عام.
�أعتقد �أن املخاطر الأ�سا�سية تتمثل
يف املديونية العامة املرتفعة والعجز
يف احل�ساب اجل��اري اخلارجي وغياب
الت�رشيع والإ�صالحات يف ظل اجلمود
ال�سيا�سي.
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احل�صن -و�سط بريوت يف �أواخر �شهر �أيلول القادم.
واعلن ان �أهم هدف لدى امل�رصف التواجد �ضمن
الألفا غروب ،دون �أن ي�ؤثر ذلك على مت�سك امل�رصف
ب�أعلى معايري التحقق والرقابة .كالم حجيج اتى
يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» ،هذا ن�صه:

اثبت القطاع امل�رصيف �صالبة يف تخطي
الأزم���ات الداخلية واخل��ارج��ي��ة ب�سبب
اال�سرتاتيجية واحلكمة وال�ضوابط التي
اعتمدتها ال�سلطات املالية خا�صة البنك
املركزي والتي عززت الثقة ب�أدائه .ما هو
مدى قدرة امل�صارف اللبنانية على التوفيق
بني العقوبات الغربية على دول املنطقة
ك�سوريا وايران وبني واقع احلركة املالية
والإقت�صادية للدول التي تتعر�ض لهذه
العقوبات خا�صة وان الدول املعاقبة لها
فعل اقت�صادي حيوي يف لبنان؟
�أو ًال ن�ؤكد على ��ضرورة اعتماد م�شاريع
القوانني التي �أر�سلها امل�رصف املركزي
يف ل��ب��ن��ان اىل املجل�س ال��ن��ي��اب��ي حيث
�أن لبنان بقطاعه امل�رصيف وامل�رصف
املركزي يعترب �رشيك ًا فعا ًال ومنخرط ًا
بقوة يف مكافحة تبيي�ض الأموال ومتويل
الإره���اب� .إن �إق��رار ه��ذه الت�رشيعات من
املجل�س النيابي �سي�ؤكد على احرتام لبنان
و�أ�سبقيته يف هذا املجال ،مما يدعم قطاعه
امل�رصيف يف الأ�سواق العاملية واحرتامه
وي��ك��ر���س ال��ت��زام��ه امل�ستمر باملعايري
والقوانني والت�رشيعات الدولية.
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�إن القطاع امل�رصيف اللبناين والتزام ًا منه
باملعايري والقوانني الدولية يطبق القانون
ح�سب الأ�صول وال يتعامل مع �أي �شخ�ص
�أو م�ؤ�س�سة مذكورة على اللوائح ال�سوداء
التي ت�صدرها اخلزينة الأمريكية �أو االحتاد
الأوروبي �أو الأمم املتحدة �أو هيئة التحقيق
اخلا�صة ،ويلتزم بكافة التعاميم ال�صادرة
عن امل�رصف املركزي واجلهات الرقابية.
لقد التزم م�رصفنا كما باقي امل�صارف
اللبنانية تنفيذ قانون االمتثال ال�رضيبي
الأم�ي�رك���ي ب��ك��ل ح���ذاف�ي�ره ح��ي��ث قمنا
بالت�سجيل ل��دى م�صلحة ال�رضائب IRS
�أ�صو ًال وقمنا بالت�رصيح ح�سب مندرجات
هذا القانون ومت جتهيز كافة البنى التحتية
املطلوبة من نظم معلوماتية و�إج��راءات
ملتابعة تنفيذ ه���ذا ال��ق��ان��ون .ك��م��ا مت
اال�ستعانة ب�رشكة تدقيق عاملية ال عالقة
لها بالأ�سواق اللبنانية ل�ل�إ��شراف على
تطبيق هذا القانون.
ما هي الإج���راءات التي يجب اتخاذها
لكي يبقى القطاع امل�رصيف مبن�أى يف ظل
ا�ستمرار هذه التطورات العا�صفة؟ كيف

انعك�ست هذه اال�ضطرابات على نتائج
فروع امل�رصف خارج لبنان؟
�ساهم امل�رصف املركزي اللبناين بالقيادة
احلكيمة حلاكم امل�رصف املركزي الأ�ستاذ
ريا�ض �سالمة يف قوة ومناعة و�صالبة
القطاع امل�رصيف اللبناين جت��اه �أزم��ات
املنطقة والعامل بدءاً من املا�ضي القريب
ع��ام � 2008إث��ر الأزم���ة املالية العاملية
ول��غ��اي��ة ت��اري��خ��ه جت���اه اال���ض��ط��راب��ات
ال�سيا�سية والأمنية يف املنطقة والو�ضع
ال�سيا�سي يف لبنان.
لقد ك��ان ل�سيا�سة التحفيز التي �أطلقها
امل�رصف املركزي للقطاعات الإقت�صادية
والإنتاجية وال�سكنية الأث���ر البالغ يف
املحافظة على ن�سبة منو مقبولة يف ظل
ه��ذه الأو���ض��اع وحتفيز الطلب الداخلي.
كذلك التعميم رقم  331اخلا�ص بت�شجيع
امل�صارف على اال�ستثمار يف ال�رشكات
النا�شئة واقت�صاد املعرفة حيث من املرجو
�أن ت�شكل هذه ال�رشكات م�ستقب ًال �أف�ضل
لالقت�صاد اللبناين .لقد �ساهم م�رصفنا
ب�أحد �صناديق اال�ستثمار لهذه ال�رشكات
مببلغ مليون دوالر لدعم هذه ال�رشكات
وهو يتطلع لرفع م�شاركته يف امل�ستقبل
القريب.
ا�ضافة اىل ذلك ،تتعاطى ب�شكل عام جمعية

م�صارف لبنان ومنذ ن�ش�أتها ولتاريخه
كحا�ضنة للقطاع امل�رصيف تتابع �ش�ؤونه
الداخلية وتقدم �صورة م�رشقة عن القطاع
مع امل�ؤ�س�سات وامل�صارف العاملية وتدافع
عن م�صاحله كما عن م�صالح �أع�ضاءه
وت��ق��وم بالتن�سيق الكامل م��ع حاكمية
امل�رصف املركزي وجلنة الرقابة .وتتابع
تطوير �أداء امل�صارف اللبنانية من خالل
اللجان العديدة التي متثل كافة امل�صارف
اللبنانية وال��ت��ي ي�����ش��ارك م�رصفنا يف
ع�ضوية بع�ضها وذل��ك لتبادل اخل�برات
وتطوير الأداء .تعرب اجلمعية دائم ًا مبواقفها
من خالل رئي�سها عن ر�أي اجلمعية فيما
يتعلق بكافة النواحي وخا�صة النواحي
االقت�صادية والإ�صالحات املطلوبة يف
املالية العامة وخالفه من الق�ضايا التي
تهم هذا القطاع ب�شكل ع��ام .نحن دائم ًا
مع التوافق داخل اجلمعية ملا فيه متا�سك
اجلمعية ال��ذي ب���دوره ي�سهم يف متا�سك
القطاع و�إبراز دوره الوطني يف االقت�صاد
اللبناين.
ما هي اخلدمات اجلديدة التي اطلقتموها
او �ستطلقونها خالل عام 2015؟ وما هي
اه��م اخلدمات واملنتجات التي يقدمها
م�رصفكم؟ وه��ل م��ن م�شاريع تو�سعية

للم�رصف داخل لبنان وخارجه؟
لقد حقق م�رصفنا النتائج اجل��ي��دة يف
الن�صف الأول من هذا العام ح�سب الأهداف
املو�ضوعة ويتوقع �أن ي�سجل م�رصفنا منواً
جيداً بنهاية ال�سنة احلالية.
خطة امل�رصف هي التقدم والتو�سع على
جميع الأرا���ض��ي اللبنانية ،ونحن ب�صدد
فتح فرع جديد يف مينا احل�صن -و�سط
بريوت يف �أواخ��ر �شهر �أيلول القادم ولقد
مت افتتاح فرع كورني�ش املزرعة منذ ثالث
�أ�سابيع ،و�أهم هدف لدينا هو التواجد �ضمن
الألفا غروب ،دون �أن ي�ؤثر ذلك على مت�سك
امل�رصف ب�أعلى معايري التحقق والرقابة.
يلتزم م�رصفنا م��ن خ�لال ت��واج��ده يف
معظم املناطق اللبنانية بتقدمي كافة
�أن��واع اخلدمات واملنتجات امل�رصفية
ال��ت��ي ت�����س��اه��م يف من��و ه���ذه امل��ن��اط��ق
�إقت�صادي ًا و�إجتماعي ًا كما ي�ساهم بدعم
بع�ض الأن�شطة التي ترعى البيئة وتعمل
على تطوير املجتمعات الأه��ل��ي��ة كما
�سيكون له دور مع امل�ؤ�س�سات الدولية
التي ترعى وحت��اف��ظ على البيئة وهو
جزء من القطاع امل�رصيف الذي ي�ساعد
من �ضمن امل�س�ؤولية االجتماعية بتطوير
الأن�شطة واخلدمات التي ترعاها الدولة �أو
امل�ؤ�س�سات الدولية.

بنك الشرق األوسط وأفريقيا ّ
ينظم لقا ًء مع الصحافة
دعا بنك ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا ال�صحافة اللبنانية يف
فندق ومنتجع الكورال بيت�ش ،لتقدمي رئي�س جمل�س ادارته
اجلديد ال�سيد علي حجيج و�أع�ضاء جمل�س الإدارة اجلديد.
ا�ستقبل احلفل ال�سيد نبيه حداد ،مدير عام امل�رصف ،وقد
قدم ع�شاء فاخر للح�ضور فيما كانت اجلوقة املو�سيقية
ّ
تلعب �أحلان �أجنبية خمتلفة.
رئيس مجلس اإلدارة الجديد يتوسط إدارة المصرف

فارس سعد وحجيج
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للكل،
في بيت
ّ
لكل بيت
وفي قرض
ّ
قدم على القرض المناسب إلحتياجاتك:
ّ
 القرض السكني من بنك عوده ,بالدوالر األميركي القرض السكني بالتعاون مع المؤسسة العامةلإلسكان ,بالليرة اللبنانية
 القرض السكني المدعوم من مصرف لبنان,بالليرة اللبنانية
طبق الشروط واألحكام.
تُ ّ

www.bankaudi.com.lb

فر�ص عمل

 فرص عمل 
االرجنتين

�رشكة �أرجنتينية متخ�ص�صة يف
ال�صناعات الغذائية يف جماالت عدة،
من بينها املواد االولية والتو�ضيب
وجتهيزات النقل والتربيد ومعايري
ال�صحة وال�سالمة ،ت�سعى اىل توطيد
عالقاتها مع �رشكات لبنانية مهتمة
بالت�سويق ملنتجاتها يف ال�سوق املحلية.
لالت�صال:
Adepia
Louis Adur
Website:www.adepia.org

استراليا

�رشكة ا�سرتالية متخ�ص�صة يف تقدمي
خدمات تدريب املوظفني ،تبحث عن
�إقامة �رشاكات يف لبنان تفيد ال�رشكة
من خربة طويلة يف حت�سني فعالية االداء
واالنتاجية يف ال�رشكات راكمتها من
خالل ن�شاطها يف ا�سرتاليا ويف العديد
من دول �أوروبا ال�رشقية.
لالت�صال:

Neesham Consulting
Christo for Neesham
Tel:0061458590693
@Email:Christopher.neesham
neeshamconsulting.com.au

Website:www.neeshamconsulting.
com.au

باكستان

�رشكة باك�ستانية متخ�ص�صة يف �إنتاج
وت�صنيع ال�سلع القطنية و�أغطية الأ�رسة
ت�سعى اىل ت�سويق ب�ضاعتها يف ال�سوق
اللبنانية
لالت�صال:

Falcon textiles
35/Tel:00922132442534
Te/ldirect:00922132430027
Fax:00922132442537
Email:info@falcontextiles.com.pk
or
falcontex@cyber.net.pk
website:www.falcontextiles.com.pk

البرتغال

ي�رس الغرفة التجارية ال�صناعية العربية
الربتغالية تزويد ال�رشكات ورجال
االعمال اللبنانني باملعلومات املطلوبة
حول فر�ص اال�ستثمار يف الربتغال يف
قطاعات خمتلفة�،أهمها الطريان والربيد
واالغذية الزراعية واالن�شاءات ،واال�شغال
العامة وال�رصف ال�صحي وجتميع املياه
واال�شارات وخطوط ال�سكك احلديدية

والطاقة والطاقة املتجددة وال�صناعة(
القوالب البال�ستكية وال�سيارات)
والعقارات وال�سياحة وقطاعات �أخرى
لالت�صال:
فر�ص ا�ستثمار يف الربتغال
هاتف00351213138100:
بريد الكرتوين.cciap@cciap.pt:

تركيا

�رشكة تركية متخ�ص�صة يف �إنتاج دهان
االكريليك ب�ألوان متنوعة ت�سعى اىل
توثيق عالقاتها مع م�ستوردين لبنانيني.
لالت�صال:

Venni
Tel:00902328771045
.Website:www.venni.com.tr

جنوب أفريقيا

�رشكة خدمات ا�ست�شارية يف جنوب
�أفريقيا تقدم حلو ًال يف جمال تقنية
املعلومات ،تبحث عن التعامل مع
�رشكات لبنانية.
لالت�صال:
Jera Consulting
Tel: 0027(0)119133320
Fax:0027(0)119133354
Cell:00792458449
)Email:support@jera.co.za (or
.sales@jera.co.za

روسيا

�رشكة رو�سية متخ�ص�صة يف ت�صميم
وت�صنيع �أجهزة االمن واالنذار
واال�ست�شعار اخلارجية ،ت�سعى اىل
توطيد عالقاتها التجارية مع �رشكاء
وم�ستوردين ووكالء وموزعني يف ال�سوق
املحلية.
لالت�صال:
ZAO Okhrannaya Technika
Tel:0078412655316
Email:marina@forteza-eu.com
Website:www.forteza.eu.com

ليون اندستريز
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رومانيا

�رشكة رومانية متخ�ص�صة يف ت�صنيع
م�ضخات يف قطاعات مرتبطة
بالكيماويات والبرتكيماويات واملياه
والطاقة والورق وبناء ال�سفن و�سواها
ت�سعى اىل �إقامة عالقات جتارية يف
ال�سوق اللبنانية.
لالت�صال:
AVERSA Manufacturing s.r.l
Email:aversa@aversa.ro
or
ofertare@aversa.ro
Website:www.aversa.ro

رومانيا /فرص تجارية
واستثمارية

ت�ضع رومانيا �أمام امل�صدرين اللبنانني
فر�صة الت�صدير اليها ،مبا ي�شمل منتجات
يف قطاعات متعددة� ،أبرزها الأ�سمدة
الكيماوية امل�صنعة والرتبة املخ�ص�صة
للحدائق والطالء والنفايات الناجمة
عن جتهيزات االلكرتونية والكهربائية
والبال�ستيك امل�صنع للتو�ضيب واخل�شب
امل�صنع وم�ستح�رضات منع ت�ساقط ال�شعر
واالدوية واالثاث وااللواح االلكرتونية
ال�صناعية ،باال�ضافة اىل خدمات يف
جماالت التجزئة واملرافئ وحلقات
التدريب واخلدمات اال�ست�شارية من �أجل
تطوير املبيعات والت�سويق.
لالت�صال:

FRD center market Entry Services
Roman
Tel:0040214111459
Email:Europa@frdcenter.ro
Website:www.market-entry.ro

مصر

لالت�صال:
Zadako s.r.o

Tel:00421264531086
Fax:00421264531084
Email:zadako@zadako.com
Webpage;www.zadako.com

الصين

�رشكة �صينية متخ�ص�صة يف �صناعة
مولدات الديزيل تبحث عن ت�صدير
�إنتاجها اىل ال�سوق املحلية.
لالت�صال:
David& Partners GENERATOR
.ltd
Ray tehan
Tel:008618918005196

�رشكة �صينية متخ�ص�صة يف ت�صنيع
وانتاج امل�صاعد وال�سالمل واملما�شي
الكهربائية تتبع �رشكة
 )Symax lift ( holding co .ltdوهي
�رشكة كندية عامة مدرجة .ت�صنع
ال�رشكة حتديداً امل�صاعد املخ�ص�صة
لال�شخا�ص واملنازل وامل�ست�شفيات
وال�سالمل الكهربائية واملما�شي
الكهربائية .وت�سوق منتجاتها يف �أكرث
من  50بلداً وهي تبحث عن موطئ قدم
لها يف ال�سوق اللبنانية.
لالت�صال:
Symax lift ( china)co.ltd
Tel:00862168873777
Email:Jasmine@symax lift .com
Website:www.symaxlift.com

�رشكة م�رصية متخ�ص�صة يف �صناعة
الكيماويات مل�صانع الن�سيج ومواد
ل�صناعة الورق ومواد �صباغة مل�صانع
املنظفات واجللود ،تبحث عن ت�صدير
منتجاتها اىل ال�سوق اللبنانية.
لالت�صال:
جمموعة �إبراهيم ح�سن لل�صناعة
والتجارة
هاتف0020224722328:
فاك�س0020224722988:
بريد الكرتوين
IbrahimhassanGroup@@hotmail.
com

موقع الكرتوين:

www.Dribrahimhassangroup.wix.
com

�رشكة هندية متخ�ص�صة يف جماالت
اال�سترياد والت�صدير والتجارة الدولية،
تتمركز ال�رشكة يف مومباي ودبي
وهونغ كونغ وتن�شط يف جتارة ال�سلع
الزراعية الغذائية مثل االرز وال�سكر
والقمح والذرة وال�صويا والزيت
املتنوعة واخل�ضار الطازجة ،وهي
ترغب يف لإقامة عالقات جتارية مع
م�ستوردين وم�صدرين لبنانني.
لالت�صال:
Comexworld Commodities Co.
Website:www.comexworld>in or
www.comexglobal.net

سلوفاكيا

�رشكة �سلوفاكية متخ�ص�صة يف تطوير
وت�صنيع وتوزيع منتجات مرتبطة
بخدمات النطاق العري�ض .وهي مهتمة
بتوزيع �أنظمة جتميع بيانات على
املدى البعيد ملرافق متعددة مثل املياه
والطاقة والغاز وغريها .وميكن جتميع
هذه البيانات من خالل تطبيقات عرب
الويب او الهواتف اخللوية او تطبيقات
من طرف ثالث.
وتبحث ال�رشكة عن �رشكاء لتوزيع
�أنظمتها يف لبنان.
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الهند

حول نشر ثقافة التأمين
ي�شري ملف الت�أمني يف هذا العدد من جملة «ال�صناعة والإقت�صاد» �إىل �أن اللبنانيني يحتاجون فع ًال
�إىل ثقافة ت�أمينية قادرة على مواكبة الأفكار واملبادئ التي طرحها م�س�ؤولو �رشكات الت�أمني حول
واقع ال�سوق الت�أمينية ،وكيف ميكن التعامل مع امللفات الت�أمينية؟ ومنها ملفات ت�أمينية �شائكة يف ظل
الظروف الراهنة ،وما ال�صعوبات التي تعرت�ض العمل الراهن؟ وهل لدى الإدارة خطة طموحة لن�رش ثقافة
الت�أمني؟.
بهذا التوجه حاول م�س�ؤولو ال�رشكات �إي�ضاح تلك الت�سا�ؤالت و�إعطاء نظرة تفا�ؤلية لل�سوق الت�أمينية
يف لبنان للمرحلة املقبلة رغم �ضيق ال�سوق اللبنانية وغياب اال�ستثمارات يف �ضوء الو�ضع الراهن يف
املنطقة.
وي�شهد قطاع الت�أمني تطوراً ملحوظ ًا يف املجتمعات املتقدمة ،و�أ�صبح االرتقاء بعمل هذا القطاع -
يف ظل الظروف ال�صعبة وتداعيات �أزمة �إقت�صادية فر�ضت �رشوطها على اجلميع من �أفراد وم�ؤ�س�سات
 عملية يف غاية ال�صعوبة وحتتاج �إىل مرونة كبرية يجب �أن يتميز به القطاع ال�ستيعاب ال�صدماتوحتويلها �إىل منافع ومكا�سب.
و�إذا كان من الطبيعي لأي قطاع من قطاعات الن�شاط الإقت�صادي وخا�صة يف ظل االنفتاح الإقت�صادي
الذي �سبق الأزمة احلالية �أن يتطور ويزدهر ،ف�إن قطاع الت�أمني من خالل مرونته وقدرته على التحول
والت�أقلم مع الظروف ال�صعبة ي�ستطيع �أ�سقاط معادلة الأزمة الإقت�صادية وفر�ض واقع جديد م�ضمونه �أن
ين�صب على جميع �رشكات
التطور ميكن �أن ي�ستمر حتى يف �أ�صعب الظروف ،ومن امل�ؤكد �أن هذا الواقع ال
ّ
الت�أمني يف لبنان بل يتعلق بقدرة ال�رشكة على الت�أقلم ومدى مرونتها وطبيعة عملها وقدرتها على
التال�ؤم مع الواقع الإقت�صادي.
وهنا ي�أتي �س�ؤال عن �أ�سباب تو�صيات البنك الدويل الداعية �إىل تقلي�ص عدد �رشكات الت�أمني يف لبنان،
وتعديل القوانني املرتبطة بهذا القطاع وتطويرها ،و�رضورة توجيه القطاع نحو تبني ا�سرتاتيجيات
ومبادئ ترتكز على احت�ساب املخاطر ،كما �أو�صى البنك الدويل بانتقال �رشكات الت�أمني �إىل تطوير
خدمات ومنتوجات جديدة ،والدخول �إىل �أ�سواق جديدة.
ال �شك �أن �أهم املنتجات الت�أمينية التي يجب �أن تعمل على �إنتاجها تتمثل من خالل منتج ت�أمني
املمتلكات �ضد �أخطار العنف ال�سيا�سي والأعمال الإرهابية ومنتج حماية الأ�رسة ،وحماية طالب املدار�س
�ضد �أخطار العنف ال�سيا�سي والأعمال الإرهابية ،وغريها من املنتجات.
وهنا تقرتح «ال�صناعة والإقت�صاد» على ال�رشكات �أن تعمل على تطوير منتجات جديدة لكي تطرح تباع ًا
يف عام  ،2016على �أن يتم اقرتاح هذه املنتجات بعد درا�سة ال�سوق وحاجة امل�ؤمن لها.
من امل�ؤكد �أن الثقافة الت�أمينية يف لبنان ال تزال �ضعيفة نوع ًا ما رغم �أن هذا القطاع الت�أميني هو الأقوى
يف املنطقة ،وال بد هنا من �إحداث جلنة توا�صل مع اجلمهور من �ضمن مهامها تنظيم حما�رضات علمية
وعملية للتوا�صل مع اجلمهور والتوعية الت�أمينية ،والعمل على امل�شاركة يف املعار�ض والفعاليات
الأخرى لن�رش هذه الثقافة ،والإ�رشاف على برنامج تلفزيوين م�ستمر ل�رشح �أهميه الت�أمني و�إطار
عمل الت�أمني و�آلياته ،وت�أكيد �أهميه الإعالم كذراع �أ�سا�سي من �أذرع ن�رش الوعي الت�أميني.
�إن املزيد من العمل على ن�رش ثقافة الت�أمني باعتماد ذلك ر�سمي ًا �سي�ضمن حياة كرمية للأفراد،
ويح ّقق م�صلحة وطنية من خالل املبالغ املالية الكبرية ،التي تتجمع لدى الت�أمني ،والتي
ميكن ا�ستثمارها مل�صلحة الكثري من فر�ص العمل ،ما ي�ستوجب تكاتف وت�شاركية جميع
اجلهات الر�سمية واخلا�صة واملواطنني لتحقيق ذلك ،وما هو قائم يف لبنان من
�إدارات ر�سمية ومنظمات ونقابات ي� ّؤمن معطيات ت� ّؤهل لتحقيق ذلك ،باملقابل،
ف�إن الت�أمني على احلياة ،الذي يعترب املنتوج املايل الوحيد الذي ي�ستفيد
من االمتيازات ،مل يلق ،بعد ،الإقبال املطلوب من قبل اللبنانيني من
�أجل توظيف مدخراتهم .وميكن القول ،على العموم� ،إن ثقافة الت�أمني
وتغطية املخاطر من احلوادث التي ميكن �أن نواجهها خالل حياتنا،
ما تزال غري مرت�سخة بال�شكل املطلوب يف املجتمع اللبناين.

العدد�شهر
�شهر �إلى
من ملف

قطاع التأمين في لبنان..
األقوى في منطقة الشرق األوسط
يكت�سب الت�أمني �أهمية
كبرية يف املجتمعات
حولته �إىل
الب�رشية
ّ
�إجتماعية
�رضورة
وحاجة �إقت�صادية يف
الوقت نف�سه ،وذلك
باعتباره مظ ّلة �أمان
لتغطية اخل�سائر الناجتة
من املخاطر واحلوادث
التي قد تقع على
الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات
داخل املجتمع ،و�أي�ضا
باعتباره �إحدى و�سائل
االدخار واال�ستثمار التي
�شهدت منواً كبرياً يف الفرتة الأخرية.
فعا ًال يف �إنعا�ش حركة التنمية يف
كما ي�ؤدي الت�أمني دوراً ّ
الإقت�صاديات الوطنية ،عرب �إعطائه الراحة والثقة للم�ؤ�س�سات
وامل�شاريع مبختلف �أنواعها و�أحجامها يف ممار�سة ن�شاطاتها
تردد �أو حت ّفظ ،حيث يقوم الت�أمني بتوفري غطاء حماية
دومنا ّ
يعمل على حتويل ت�أثري خمتلف �أنواع املخاطر التي قد تتعر�ض
حتمل �آثار مثل هذه
لها �إىل م�ؤ�س�سات مهنية مهيئة وقادرة على ّ
املخاطر وت�سمى ب�رشكات الت�أمني.

تاريخ القطاع

وا�ستحوذت ال�رشكات
الع�رش الأوىل على 67
 %من املجموع العام
الت�أمينات
لأق�ساط
العامة NON LIFE
واحلياة  LIFEالبالغ
 1.48مليار دوالر
وا�ستحوذت ال�رشكات
الـ 20الأوىل على % 86
من املجموع العام.
ويبلغ عدد �رشكات
الت�أمني يف لبنان
تقدم
حالي ًا � 52رشكةّ ،
� 5رشكات منها ت�أمينات
تقدم � 16رشكة خدمات ال تت�ضمن
على احلياة فقط يف حني ّ
وتقدم الـ� 31رشكة املتبقية خدمات خمتلطة.
الت�أمني على احلياة ّ
وتبلغ ح�صة الت�أمني على احلياة  29يف املئة ،يف حني تبلغ
ح�صة الت�أمينات الأخرى  71يف املئة ،منها  29يف املئة
للت�أمني على ال�صحة و 23,9يف املئة للت�أمني على ال�سيارات.
ويف املقابل تتو ّزع ن�سبة التعوي�ضات على  22يف املئة للت�أمني
على احلياة ،و 40يف املئة على الت�أمني الطبي و 25,7يف املئة
�سجل منو متزايد للت�أمني على
على الت�أمني على ال�سياراتُ ،
وي َّ
ال�صحة وال�سيارات.

واقع القطاع

ويعود تاريخ قطاع الت�أمني يف لبنان �إىل العام  ،1940وقد
يعترب قطاع الت�أمني يف لبنان هو الأقوى يف املنطقة ،رغم
ا�ستعاد انطالقته مع عودة بناء الإقت�صاد اللبناين يف العام
تخلفه �إىل ح ٍد كب ٍري عن بلوغ الأداء املماثل يف الدول املتطورة،
 1990و .1998ويتميز قطاع الت�أمني يف لبنان باملناف�سة القوية
واحتكار  20يف املئة من ال�رشكات لنحو  80يف املئة من ال�سوق
فعلى الرغم من ت�سجيله معدالت منو �أعلى من الدول املجاورة
ت�صدرت �رشكة ميدغلف MEDGULF
يف ال�سنوات ال�سابقة ،يعاين من نق�ص يف عدد اخلدمات املقدمة،
املحلية ففي عام ّ ،2014
قائمة �رشكات الت�أمني يف لبنان يف فروع
حيث ال تلبي كل حاجات املواطن اللبناين.
ويعاين قطاع الت�أمني من جملة حتديات
الت�أمني كافة ( )LIFE & NON LIFEاستحوذت الشركات العشر
مبجموع �أق�ساط بلغ  124مليون دوالر
و�أبرزها امل�ضاربات ال�ضارية يف الأ�سواق
�أمريكي تلتها بانكرز  BANKERSمبجموع األولى على  % 67من المجموع وغياب قانون ع�رصي وحديث ينظم عمل
 123مليون دوالر امريكي ثم �إليانز �سنا العام ألقساط التأمينات العامة القطاع .و�أظهرت درا�سة قام بها البنك
مبجموع  116مليون دوالر ثم �أك�سا ال�رشق
الدويل عن قطاع الت�أمني يف لبنان خماطر
البالغ
LIFE
والحياة
NON
LIFE
الأو�سط  AXA MEمبجموع  109.2ماليني
ترتبط مبا�رشة بكرثة عدد ال�رشكات .ويف
دوالر ف�رشكة مت اليف  1.48 MET LIFE 108.6مليار دوالر واستحوذت طليعة هذه املخاطر �إحتدام املناف�سة التي
ماليني دوالر ثم �آروب  AROPE 96.7الشركات الـ 20األولى على  % 86تقود مبا�رشة �إىل حرب �أ�سعار وتدين �أرباح
مليون ًا ثم ليا  ،LIAليبانو �سوي�س وفيدلتي
يهدد ا�ستقرارها
هذه ال�رشكات ،الأمر الذي ّ
العام
المجموع
من
وبنكا�سوران�س.
املايل.
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توصيات البنك الدولي

وعلى �صعيد القوانني ،مل يلتفت �إىل الت�رشيعات القانونية يف
وكان البنك الدويل قد �أو�صى بتقلي�ص عدد �رشكات الت�أمني
قطاع الت�أمني �أي من وزراء الإقت�صاد والتجارة الذين تعاقبوا
يف لبنان ،م�شرياً �إىل احلاجة الكبرية لتعديل القوانني املرتبطة
مر �سنوات طويلة .فعلى الرغم من �أن قوانني
على الوزارة على ّ
بقطاع الت�أمني وتطويرها.
وطورت مرات عديدة
لت
عد
العربية
الدول
الت�أمني النافذة يف
ّ
ّ
وركز البنك الدويل على �رضورة توجيه هذا القطاع نحو تب ّني
خالل العقدين املا�ضيني من ال�سنني .وحده قانون هيئات
ا�سرتاتيجيات ومبادئ ترتكز على احت�ساب املخاطر ،كما يو�صي
ال�ضمان اللبناين عدل للمرة الأخرية يف الت�سعينات من القرن
بانتقال هذه ال�رشكات �إىل تطوير خدمات ومنتوجات جديدة،
املا�ضي .ومن �سلبياته �أنه ين�ص على �أن احلد الأدنى ل�رشكة
والدخول �إىل �أ�سواق �إ�ضافية وتو�سيع عملها خارج العا�صمة بريوت.
الت�أمني يف لبنان هو  2250مليار لرية (�أي  1.5مليون دوالر
ويف حني مت ّكن قطاع الت�أمني من الإفادة كثرياً من التطور الكبري
أدل
�أمريكي) ،وهذا الرقم مل يعد ي�صلح لع�رصنا احلايل ،ولي�س � ّ
والنمو يف عامل الت�أمني امل�رصيف ،ف� ّإن الرتكيز يجب �أن يكون
على ذلك من �أن الدول العربية ومن بينها �سورية قد رفعت احلد
�أي�ض ًا على اعتماد القنوات املتوافرة لبلوغ املناطق الأخرى على
الأدنى لر�أ�سمال �رشكة الت�أمني فيها �إىل ما ال يقل عن ع�رشة
الأرا�ضي اللبنانية ،علم ًا � ّأن الرتكيز حالي ًا هو على العا�صمة
�أ�ضعاف ما هو عليه يف لبنان.
بريوت وحمافظة جبل لبنان ،وت�ساهم خدمات الـLibanPost
كما ال يت�ضمن القانون اللبناين �أحكام ًا تتعلق بالت�أمني عرب
كثرياً يف هذا االجتاه �إ�ضافة �إىل القنوات الأخرى مثل العمالء
امل�صارف وهي �أداة توزيع ملنتجات الت�أمني دخلت املنطقة
والو�سطاء واملبيعات املبا�رشة والت�أمني امل�رصيف.
العربية بقوة خالل ال�سنوات الأخرية.
كما يرى البنك الدويل �رضورة متابعة قوانني الرتخي�ص للعمالء
والو�سطاء يف قطاع الت�أمني ،على الرغم من
�صعوبة الرقابة واملتابعة ل�ضعف املوارد.
أكبر  20شركة تأمين في لبنان
املرخ�ص لهم ارتفع
علم ًا � ّأن عدد الو�سطاء
ّ
في التأمينات العامة والحياة
من  1773و�سيط ًا يف العام � 2012إىل 1861
و�سيط ًا يف العام  ،2013ويتوزع ه�ؤالء على
2014
2013
الشركة
ممثلي ال�رشكات وعددهم  1423مندوب ًا و131
و�سيط ًا م�ستق ًال �شخ�صي ًا و 307م�ؤ�س�سات
123.940.000
127.760.000
ميد غلف
و�ساطة قانونية.
122.980.000
96.835.000
بانكرز
وينتقد البنك الدويل غياب الديناميكية يف
111.110.000
116.080.000
اليانز �سنا
عمل القطاع الت�أميني يف لبنان ،والذي
109.250.000
103.785.000
�أك�سا ال�رشق الأو�شط
يكتفي بتلبية الطلب على الت�أمني على احلياة
وال�صحة وال�سيارات من دون �أن يتجاوز
108.550.000
102.360.000
مت اليف
ذلك �إىل مرحلة ت�سويق منتوجات جديدة
96.700.000
99.780.000
�آروب
لل�رشكات ،غري � ّأن البنك يعزو �إىل ال�سيا�سة
96.140.000
89.210.000
ليا
التقليدية لل�رشكات اللبنانية �إيجابية توفري
78.850.000
78.850.000
ليبانو �سوي�س
اال�ستقرار والنمو للقطاع.
66.010.000
61.660.000
فيدلتي
60.560.000
54.155.000
بنكا�سوران�س
55.220.000
53.680.000
�أدير
يعاني قطاع التأمين من جملة
40.220.000
39.760.000
امل�رشق
تحديات أبرزها المضاربات الضارية
29.400.000
31.525.000
ا�سورك�س
في األسواق وغياب قانون عصري
28.750.000
26.540.000
�سوجكاب
وحديث
28.400.000
22.685.000
كمربالند
24.760.000
25.465.000
�آرابيا
يتميز قطاع التأمين في لبنان
22.620.000
20.555.000
كال
22.600.000
20.970.000
كابيتال
بالمنافسة القوية واحتكار  20في
21.900.000
17.370.000
اليغ
المئة من الشركات لنحو  80في
17.590.000
15.460.000
ترا�ست كومبا�س

المئة من السوق المحلية

المصدر :مجلة البيان االقتصادية
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مقابلة
«قطاع التأمين يحافظ على نموه رغم الظروف اإلقتصادية الصعبة»

زكار  :متفائلون بالمستقبل

مل تتمكن اال�ضطرابات الأمنية
وال�سيا�سية املحلية واحلمى
العالية التي تعي�شها دول
املنطقة من احل�ؤول دون
ت�سجيل قطاع الت�أمني يف
لبنان منواً مطرداً ،حيث بقي
منوه مقبو ًال بخالف معظم
القطاعات الإقت�صادية الأخرى،
ليظهر مناعة وقدرة الفتة
على حتدي وجتاوز الأو�ضاع
البالغة ال�صعوبة التي مير
فيها لبنان واملنطقة.
و�أ�شار رئي�س جمعية �رشكات ال�ضمان
ماك�س زك��ار �إىل «�أن قطاع الت�أمني
يف ل��ب��ن��ان وب��ال��رغ��م م��ن ال��ظ��روف
الإقت�صادية ال�صعبة التي مت ّ��ر بها
البالد منذ عدة �سنوات ما زال يحافظ
على من��وه حيث حقق خ�لال العام
 2014ن�سبة منو يف الأق�ساط بلغت
 % 6لي�صبح جمموع �أق�ساط الت�أمني
يف لبنان حواىل املليار ون�صف املليار
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دوالر �أمريكي .
واعترب زكار يف حديث مع «ال�صناعة
والإق��ت�����ص��اد» �أن ه��ن��اك ال��ع��دي��د من
امل�شاريع التي ميكن �أن ت�ساهم يف
تنمية قطاع الت�أمني ولكن �إقرارها
ي�����س��ت��وج��ب ق�����رارات ع��ل��ى ال�صعيد
احلكومي ومن �أبرزها:
ت���أم�ين �أخ��ط��ار ال��ك��وارث الطبيعية
والهزات الأر�ضية ( )Earthquakeالتي
بحاجة �إىل قرار من وزير الإقت�صاد
والتجارة جلعله �إلزامي ًا .
م�س�ألة الت�أمني الع�رشي (decennial
 )Insuranceال���ذي ه��و على ج��دول
�أعمال وزارة الأ�شغال العامة والنقل.
م����شروع ت��ع��دي��ل م��ر���س��وم الأن�شطة
ال��ب�ترول��ي��ة وامل��ع��ن��ي ب��ه يف وزارة
الطاقة التي ن�أمل �أن يجري تعديل
هذا املر�سوم لي�صبح ت�أمني �أخطار
ه��ذه الأن�شطة �إلزامي ًا يف ال�رشكات
اللبنانية.
م�رشوع ل�ضمان املرافىء ال�سياحية
واملطاعم تقدمت به اجلمعية �إىل وزارة
ال�سياحة من �أج��ل �ضمان رواد هذه
املرافىء و�ضمان م�س�ؤولية �أ�صحابها .
تنظيم �أع��م��ال �صناديق التعا�ضد
التي �أ�صبحت ت�شكل حتدي ًا لقطاع
الإ�ست�شفاء يف ظل غياب رقابة مالية
و�إدارية وتقنية لهذه ال�صناديق.
ور�أى �أنه يف حال ُطبقت هذه امل�شاريع
ف���إن قطاع الت�أمني �سيحتل مكانة
�أف�ضل مما هي عليه حالي ًا �أي % 6
�أو  % 7من الناجت املحلي ب��دال من
الـ ،% 3ح�صته اليوم من الدخل القومي
للإقت�صاد.

التأمين على المصانع

ويف رد على ���س���ؤال ح��ول الزامية
الت�أمني على امل�صانع ،متنى زكار لو
�أن جميع الوزارات املعنية بامل�شاريع
التي ميكن �أن ت�ساهم يف تنمية القطاع
�أن حتذو حذو وزي��ر ال�صناعة فريج
�صابوجنيان الذي �إتخذ قراراً تاريخي ًا
160

هو �أو ًال مل�صلحة ال�صناعيني والذي �أتى
نتيجة عدد من احلوادث الكارثية التي
� ّأدت �إىل �إقفال بع�ض هذه امل�صانع
وبالتايل ت�رسيح املئات من العمال
والت�سبب ب�رضر لعائالتهم.
وق��ال« :ه��ذا القرار �شمل �أو ًال ت�أمني
امل�صنع �ضد احل��ري��ق وب��ال��ت��ايل هو
ي�صب يف م�صلحة �صاحبه كذلك �إلزم
القرار ت�أمني العمال وهو �أي�ض ًا من
م�صلحة العامل ورب العمل بالإ�ضافة
�إىل �إلزامية ت�أمني امل�س�ؤولية املدنية
�أي ال�رضر ال��ذي ي�سببه للغري ،وهو
الأمر الذي قد يكون �أحيان ًا كارثي ًا على
البيئة املحيطة باملعمل  .ومما ال �شك
فيه �أن هذا القرار هو �أي�ض ًا مل�صلحة
قطاع الت�أمني ال��ذي �شهد تزايداً يف
�أق�ساط فروع احلريق وحوادث العمال
وامل�س�ؤولية املدنية».

ثقافة تأمينية

ويف ح�ين ت��ط��رق زك���ار �إىل بع�ض
امل�شاكل التي يعاين منها املواطنون
امل� ّؤمنون مع �رشكات الت�أمني ،قال:
«قطاع ال�ضمان هو قطاع خدماتي
وم��ن امل��ع��روف �أن جميع قطاعات
اخلدمات لديها م�شاكلها مع زبائنها
�إمنا لقطاع الت�أمني خ�صو�صيته جلهة
وج���ود تقنية معينة يفرت�ض على
امل�ؤمن �أن يدركها وهي على �سبيل
التعداد ال احل�رص م�س�ؤوليته بالت�رصيح
عن املوجودات التي يرغب بت�أمينها
بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤوليته بالت�رصيح
عن احل��ادث عند وقوعه وه��ذه �أم��ور
نادراً ما جند امل�ضمون يكرتث لها ما
يعني يف بع�ض الأحيان �سوء تفاهم
يف تف�سري عقد ال�ضمان وتغطياته».
واعترب �أن «اللبناين قطع �شوط ًا كبري ًا
تفهمه لأهمية و�رضورة الت�أمني»،
يف ّ
و�أع��رب عن تفا�ؤله الكبري مب�ستقبل
يعول على هذا
القطاع
ّ
وال�سيما �أن��ه ّ
الإدراك من �أجل �إر�ساء ثقافة ت�أمينية
يف جمتمعنا لدى الأجيال ال�صاعدة».

AÉª°ùdG GPEG

مقابلة
اإلعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين..
 22عام ًا من تقديم افضل الخدمات التأمينية

طربيه :تحديات كثيرة تواجه القطاع
كثرية ك��ون �أي ق��رار يتخذ ب�ش�أن القطاع
بحاجة �إىل قوانني ومرا�سيم لي�صبح �سارياً».
واعترب �أن «تداعيات الإ�ضطرابات وحال
عدم الإ�ستقرار التي ي�شهدها لبنان واملنطقة
طاولت قطاع التامني ب�شكل كبري ،وظهرت
ت�أثرياتها جلية من خالل نتائج ال�رشكات
�إذ �شهدت بوال�ص الت�أمني ب�شكل عام تراجع ًا
وال �سيما الت�أمني البحري الذي �سجل تراجع ًا
قارب الـ ،% 30والت�أمني على املمتلكات.
ور�أى �أن القطاع قادر على ال�صمود وحتمل
ال�ضغوطات على امل��دى املتو�سط� ،إذ �إن
ال�رشكات تتمتع باحتياطات كافية ملواجهة
�أي �أخطار ميكن �أن حتدث.

مت�ضي االعتماد اللبناين
للت�أمني و�إعادة الت�أمني،
بالرغم من كل التداعيات
ال�سلبية للإ�ضطرابات
والأمنية
ال�سيا�سية
يف لبنان واملنطقة،
قدم ًا يف تنفيذ خططها
التو�سعية� ،إذ تعمل
على طرح برامج جديدة
تلبي حاجات زبائنها
املختلفة ،كما ط ّورت
براجمها املعلوماتية
وو�سعت مراكز عملها.
ّ
وحتر�ص الإعتماد اللبناين للت�أمني و�إعادة
الت�أمني على تلبية زبائنها ب�شكل �رسيع
وتدفع كل ما يتوجب عليها جتاه امل�ؤمنني
والدولة بهدف زيادة حمفظتها الت�أمينية،
�إذ �إن قطاع الت�أمني يتميز ببيع خدمات،
واخلدمة لي�س فيها �أي �شيء ملمو�س ،ما
يجعل م��ن �آل��ي��ة عملها الطريقة الأن�سب
للحفاظ على زبائنها.
و�أ�شار نائب رئي�س جمعية �رشكات ال�ضمان
ومدير عام �رشكة الإعتماد اللبناين للت�أمني
و�إعادة الت�أمني ايلي طربيه �إىل �أن «الإعتماد
اللبناين للت�أمني تعمل مع م�رصف الإعتماد
اللبناين ،وبالتايل ف�إن زبائن امل�رصف هم
زبائنها وجتهد ب�شكل م�ستمر على تقدمي
�أف�ضل اخلدمات الت�أمينية لهم لتحافظ على
ثقتهم ووالئهم».
ول��ف��ت طربيه يف ح��دي��ث م��ع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �إىل �أن هناك حتديات كثرية
ت��واج��ه قطاع الت�أمني �أب��رزه��ا حمدودية
املحفظة الت�أمينية التي تتقا�سمها ال�رشكات
العاملة يف القطاع ،ما ي�سلط ال�ضوء على
�رضورة جذب ا�ستثمارات جديدة من خارج
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إلزامية التأمين

لبنان ت�ساهم يف تكبري املحفظة الت�أمينية.
و�إذ ر�أى �أن �صغر هذه املحفظة بالن�سبة �إىل
عدد ال�رشكات املوجودة يف القطاع يرفع
�شدد على ��ضرورة
ح��دة املناف�سة بينهاّ ،
ع��دم ان��ح��راف ه��ذه املناف�سة عن طريقها
ال�صحيحة حيث �إن انحرافها ي�ؤدي �إىل تدين
الأ�سعار ويعر�ض ال�رشكات خلطر عدم القدرة
على الإيفاء بالتزاماتها جتاه امل�ؤمنني.

تنمية القطاع

ويف �إطار حديثه عن تنمية القطاع� ،أ�شار
طربيه �إىل �أن «وزارة الإقت�صاد �أع��دت
ا�سرتاتيجية لتنمية قطاع الت�أمني على املدى
املتو�سط وهي ت�ستطيع �أن تقوم مبهمات

قطاع التأمين قادر على
تحمل الضغوطات على المدى
المتوسط ،إذ إن الشركات تتمتع
باحتياطات كافية لمواجهة أي
أخطار يمكن أن تحدث
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واعترب طربيه �أن قرار �إلزامية الت�أمني على
امل�صانع �أف�ضل �إجن��از قامت به احلكومة
ال�سابقة� ،إذ �إن��ه �ساهم يف رف��ع املحفظة
الت�أمينية ،وحفظ يف �آن واح��د م�صلحة
ال�صناعي و�رشكة الت�أمني .ففي حني يحمي
القرار ال�صناعي من عدة خماطر عرب ت�أمينها
باعتماد �آل��ي��ة دقيقة �إذ تو�ضع بولي�صة
حمددة تت�ضمن احلد الأدنى من التغطيات،
حدد القرار طريقة لدفع ثمن البولي�صة بهدف
ّ
جتنيب ال�رشكات �أي م�شكلة يف قب�ض ق�سط
البولي�صة.
و�أو����ض���ح �أن «الإع��ت��م��اد ال��ل��ب��ن��اين ت��زور
امل�صنع املنوي ت�أمينه قبل �إبرام اي عقد،
لتعاينه وت��رى ما هي الإج���راءات الواجب
اتخاذها للحد من الأخ��ط��ار ليتم �إ�صدار
البولي�صة و�إطالع ال�صناعي على التغطيات
واال���س��ت��ث��ن��اءات ليكون على دراي���ة بكل
التفا�صيل يف حال وقع �أي حادث».
ومتنى �أن حتذو ال��وزارات كافة حذو وزارة
ال�صناعة وتتخذ قرارات تنمي قطاع الت�أمني
وحتمي القطاعات الإقت�صادية.
وتوقع طربيه �أن ي�شهد قطاع الت�أمني يف
املرحلة املقبلة تقدماً ،واعترب �أن ال�سبيل
لإح���راز ه��ذا التقدم يكون من خ�لال طرح
برامج جديدة تتوافق وحاجات الزبائن.

مقابلة
التراجع االقتصادي يطاول قطاع
التأمين وأرباح الشركات تتدنى

ميرزا:
لإلسراع في معالجة
مسألة صناديق التعاضد
مل يفلح الرتاجع االقت�صادي الذي طاولت
�شظاياه قطاع الت�أمني اللبناين يف فر�ض
الت�شا�ؤم على رئي�س جمعية �رشكات ال�ضمان
ال�سابق �أ�سعد مريزا� ،إذ �شدد على تفا�ؤله
ب�أداء القطاع يف العام  ،2015ور�أى يف حديث
لـ»ال�صناعة واالقت�صاد» �أن عام � 2015سيكون
�أف�ضل لأن الدول الإقليمية والعاملية ت�سعى
�إىل �أن يكون لبنان يف و�ضع مريح وبالتايل
�سيتح�سن قطاع الت�أمني كما كل القطاعات
االقت�صادية يف لبنان».
كم�ؤ�رش على �إميانه و�إميان اجلمعية مب�ستقبل قطاع الت�أمني
و�أهميته� ،أعلن مريزا �أن «اجلمعية جنحت منذ فرتة ،و�سط
تناف�س قوي بني اجلمعيات وممثلي الدول ورغم الظرف
ال�صعب ،يف انتزاع املوافقة على ا�ست�ضافة لبنان للم�ؤمتر
احلادي والثالثني لالحتاد العام العربي الذي �سيعقد يف
بريوت يف �أيار  .»2016واعترب �أن «ا�ست�ضافة بريوت لهذا
امل�ؤمتر �إجناز مهم للجمعية �إذ �إنه ي�شكل فر�صة لت�أكيد الدور
الطليعي لقطاع الت�أمني اللبناين ،والدور الذي ي�ؤديه على
ال�صعيد االقت�صادي ،فمن �ش�أن امل�ؤمتر الذي �سيح�رضه ما
بني  2500و � 3000شخ�ص من خارج لبنان الت�أثري �إيجاب ًا
يف جميع القطاعات االقت�صادية والإنتاجية وخ�صو�ص ًا
ال�سياحة واخلدمات».

النمو املتدنية هذه مل ي�سجلها القطاع منذ �سنوات ،حيث
كان معدل النمو ال�سنوي يف القطاع خالل الأعوام ال�سابقة
.»% 17
و�أعلن مريزا �أن �أرباح �رشكات الت�أمني الـ  51التي يت�ألف
منها القطاع بلغت حواىل  100مليون دوالر .وهذا رقم
متوا�ضع جداً بالن�سبة لقطاع مايل».
وك�شف �أن «قطاع ال�سيارات �سجل انخفا�ض ًا يف الأق�ساط
املدفوعة بن�سبة  % 1رغم ارتفاع عدد البوال�ص نتيجة
توجه اللبنانيني نحو ال�سيارات املتدنية ال�سعر وحتديداً
الكورية ».و�أعلن �أن « فرع الت�أمني البحري �سجل انخفا�ض ًا
طفيف ًا ،يف حني �سجل فرعا احلياة واال�ست�شفاء ارتفاع ًا
ال».
قلي ً

تراجع القطاع

صناديق التعاضد

و�أ�شار مريزا �إىل �أن «الرتاجع الذي ت�شهده معظم قطاعات
االقت�صاد اللبناين ط��اول قطاع الت�أمني ال��ذي عانى
وما يزال يعاين من تداعيات الأزمة ال�سيا�سية ،الأمنية،
الداخلية والإقليمية» .وك�شف �أن «ن�سبة النمو التي �سجلها
القطاع والتي بلغت  % 7ال ميكن اعتبارها تقدم ًا �إذ �إنها
نتجت من غالء بوال�ص اال�ست�شفاء» .ولفت �إىل �أن «ن�سبة
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و�إذ �شدد مريزاعلى �أن القطاع لي�س متعب ًا حيث �إن ال�رشكات
ال تزال تدفع احلوادث ،ر�أى �أن «و�ضع معيدي الت�أمني اليوم
�أ�صبح �صعب ًا ،ما يحتم على وزارة االقت�صاد الإ�رساع يف
معاجلة م�س�ألة �صناديق التعا�ضد مع وزارة الزراعة ،كون
هذه ال�صناديق ت�ضارب على �رشكات الت�أمني».
وقال« :ال�رشكات زارت الوزير �أكرم �شهيب الذي ا�ستغرب
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ب��دوره تبعية ه��ذه ال�صناديق ل��وزارة
الزراعة ،فهذه ال�صناديق ت�شبه �إىل حد
كبري �رشكات الت�أمني وتبلغ حمفظتها
الت�أمينية  350او  400مليون دوالر،
�إال �أنها تعمل من دون �ضوابط يف حني
�أن �رشكات الت�أمني تعمل حتت �سقف
القانون وتدفع ال�رضائب».
و�أ���ض��اف��« :شرك��ات ال�ضمان ال تريد
�إلغاء �صناديق التعا�ضد ،ولكن تريدها
�أن تكون تابعة لوزارة االقت�صاد لتكون
عليها رقابة .احتاد �صناديق التعا�ضد
ي�ضم حالي ًا � 62صندوق ًا ولكن بح�سب
رئي�سه يبلغ ع��دد ه��ذه ال�صناديق 90
���ص��ن��دوق�� ًا� ،أي �أن ع��دده��ا ي��ف��وق عدد
�رشكات الت�أمني وهذا طبع ًا لأنها حتقق
ارباح ًا كبرية».

التأمين على المصانع

 شركات التأمين
ترشد الصناعي إلى الطريق
الصحيحة عبر إعطائه فكرة
عن التغطيات وتنبيهه
غلى ضرورة االلتزام
بشروط البوليصة
 آن األوان إلقرار
قوانين جديدة في قطاع
التأمين ،فخالل  16عام ًا
تتغير أشياء كثيرة في أي
بلد في العالم وليس فقط
في لبنان

ويف رد على �س�ؤال حول احتالل قطاع
الت�أمني مرتبة متوا�ضعة بالن�سبة �إىل
حجم االقت�صاد املحلي ،ق��ال م�يرزا:
«حجم الأق�ساط يف القطاع مليار و400
مليون دوالر وهذا لي�س برقم متوا�ضع بالن�سبة �إىل الواقع
اللبناين ،فلبنان لي�س كالدول الأوروبية �أو اخلليجية حيث
يوجد ت�أمني �إلزامي على كل �شيء ،اليوم هناك قانون
ت�أمني �إلزامي على ال�سيارات يظنه البع�ض �رضيبة قامت
الدولة بفر�ضها رغم �أهميته كونه يغطي الأ�رضار اجل�سدية.
كما �أن هناك ت�أمني �إلزامي على امل�صانع فر�ضه وزير
ال�صناعة ال�سابق فريج �صابوجنيان عقب احلريق الذي �شب
يف م�صنع ال�سجاد يف ال�صفرا والذي �أدى �إىل خراب كبري،
ومبوجبه �أ�صبح ال�صناعيون جمبورين على الت�أمني قبل
جتديد ال�شهادة ال�صناعية».
و�شكر مريزا الوزير �صابوجنيان على قراره بجعل الت�أمني
على امل�صانع �أح��د ال����شروط الرئي�سية للح�صول على
الرتخي�ص وال�شهادة ال�صناعية كونه يزيد من املحفظة
الت�أمينية يف القطاع ويحمي ال�صناعيني يف �آن واحد.
و�أ�شار �إىل �أن �رشكات التامني تقوم بثالث بوال�ص للم�صنع،
بولي�صة احل��ري��ق ،بولي�صة ح���وادث العمل ،وبولي�صة
امل�س�ؤولية املدنية جتاه الغري .ولفت �إىل �أنه «بالرغم من
�أن الوزير �صابوجنيان كان قد فر�ض �إب��راز البولي�صة
والو�صل لتجديد ال�شهادة ،هناك �صناعيون ال ي� ّؤمنون
على كل امل�صنع حتى ال يدفعوا ق�سط ًا كبرياً .ور�أى مريزا
توجه ال�صناعيني هذا خط�أً كبرياً ،مو�ضح ًا �أن �رشكات
يف ّ
الت�أمني ال ت�ستطيع �إلزام ال�صناعيني ب�شيء ،فهي تر�شدهم
�إىل الطريق ال�صحيحة ،و�إذا كانوا ال يريدون ،فقط تطلب
�إليهم توقيع ًا على العقد الذي يت�ضمن الأ�شياء التي يريدون
ت�أمينها».
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وك�شف مريزا �أنه «يف حال الت�أمني على
امل�صانع الكبرية ،يجب �أن يكون هناك
ا�ست�شاري �إما من قبل �رشكة الت�أمني �أو
الو�سيط .وتقع على عاتق اال�ست�شاري
مهمة تعريف ال�صناعي �إىل مكامن
اخلطر املوجودة يف م�صنعه والتي قد
تعر�ضه للإفال�س �إذا ما ح�صل حادث».
و���ش��دد على �أن��ه «عندما يكون هناك
عقد بني �رشكة الت�أمني وال�صناعي،
ت�صبح ال�رشكة ملزمة بتغطية كل البنود
املوافق عليها يف العقد .وكي تتفادى
ال�رشكات امل�شاكل مع امل��� ّؤم��ن ،تعمد
�إىل �إعطاء ال�صناعي فكرة عن التغطيات
التي يحتاجها امل�صنع ،وتنبهه �إىل �أن
عدم التزامه بال�رشوط قد يعفيها من
تغطية احلادث».

واقع القطاع

واعترب م�يرزا �أن «�رشكات الت�أمني مل
تعد قادرة على حتفيز القطاع عرب �إعطاء
ال« :منذ
حوافز لزبائنها» ،و��شرح قائ ً
� 10سنوات ،كان �سعر بولي�صة ال�سيارة
يرتاوح بني  120و  150دوالر ،واليوم يرتاوح �سعرها بني
تدنت،
 90و  100دوالر ،ما يعني �أن �أرباح ال�رشكات قد ّ
وهذا يعيق تقدمي احلوافز من قبلها».
و�إذ لفت مريزا �إىل �أن وزارة االقت�صاد تقوم بعمل جيد
جلهة حت�سني القطاع� ،أعرب عن «عتبه عليها �إذ يجب �أن
تبحث جدي ًا مع وزارة الزراعة حت�سني القطاع عرب معاجلة
مو�ضوع �صناديق التعا�ضد».
ويف حني اعترب �أن عمل جلنة مراقبة هيئات ال�ضمان يف
لبنان �أ�صبح �أف�ضل ،ر�أى �أن من �ش�أن جمازاة ال�رشكات
التي تتهرب من م�س�ؤولياتها حت�سني �صورة القطاع.
وقال« :الوزارة ت�ؤدي دور احلكم ولي�ست لها �صالحية يف
تدخلها يف املو�ضوع يجرب ال�رشكة
�إلزام ال�رشكات ،لكن ّ
على حتمل م�س�ؤولياتها وه��ذا �شيء مهم فلي�ست كل
ال�رشكات جيدة» .وتابع :جلنة ال�شكاوى تقوم بعملها �إذ
تطلب امللف وتدر�سه و�إن كان هناك حق للم�ؤمن ي�أخذه.
علم ًا �أن امل�ؤمن يف كثري من الأحيان ال يكون على حق،
فهناك ملفات كثرية �رشكات الت�أمني حمقة فيها».
وعن القوانني املنظمة للقطاع ،قال م�يرزا�« :آن الأوان
لإقرار قوانني جديدة� ،إذ �إن القانون ال�ساري اليوم يعود
�إىل عام  ،1999ومن الطبيعي �أن تتغري �أ�شياء كثرية خالل
 16عام ًا يف �أي بلد يف العامل ولي�س فقط يف لبنان».
و�سمي بالقانون
�أ�ضافّ �« :
أعد قانون يف الـ 2004او الـّ 2005
الكندي وقد �أجنز عرب �شخ�ص كندي .ولكن �آنذاك ا�ستقالت
احلكومة ومل يب�رص هذا القانون النور كما �أنه يحتاج �إىل
بع�ض التعديالت».
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مقابلة
ميد غلف  ...الريادة في عالم التأمين

شرقاوي :يميزنا وفاؤنا الدائم والقوي لعمالئنا
تتنا�سب واحتياجات ومتطلبات العمالء.
ويعمل هذا الفريق بتوجيه من القيمني
على ال�رشكة وي�أتي يف طليعتهم الرئي�س
التنفيذي ملجموعة ميدغلف ال�سيد لطفي
ال��زي��ن ال��ذي يعرف عنه عمق تفكريه
ور�ؤيته امل�ستقبلية ومتتعه بخربة كبرية
لي�س لها مثيل انعك�ست على �سيا�سة
ميدغلف التي ت�ضع العميل امل�ضمون
يف �سلم �أولوياتها وحتر�ص على �إ�شعاره
بالأمان عرب وقوفها �إىل جانبه وتلبية
متطلباته يف خمتلف الظروف».
و�أك���د �أن ميدغلف ت��ويل فريق عملها
اهتمام ًا خا�ص ًا ،فتقوم بدورات تدريبية
ب�شكل دوري وتعمل دائم ًا على حت�سني
مواردها الب�رشية بخربات جديدة.

القوة املالية الثابتة واخلربة يف تقدمي منتجات الت�أمني املركبة
يف خمتلف املجاالت ،جعلتا ميدغلف ترتبع على عر�ش ال�صدارة يف
قطاع الت�أمني ل�سنوات طويلة.
ففي عام  ،1981بد�أت ميدغلف ن�شاطها يف لبنان ،ومتكنت خالل
فرتة وجيزة من اجتياز حتدي املناف�سة احلادة واحتالل موقع
ريادي يف �سوق الت�أمني.
ومل يقت�رص جناح ميدغلف على الداخل اللبناين� ،إمنا غزا بلدان ًا
عربية خمتلفة مت�سلح ًا ب�صوابية ر�ؤية الرئي�س التنفيدي مليدغلف
لطفي الزين ودينامية ر�أ�سمال ال�رشكة الب�رشي اللذان ي�شكالن عامالن
�أ�سا�سيان خلف اندفاع ال�رشكة خلدمة زبائنها الذين يبادلونها الثقة
والوالء.
�أ�شار يف هذا الإطار مدير ميدغلف فادي
��شرق��اوي يف ح��دي��ث م��ع «ال�صناعة
والإقت�صاد» �إىل �أن «احتالل ميدغلف
على مر ال�سنوات للمركز الأول يف �سوق
الت�أمني لي�س �سوى دليل على �أمور عدة
�أبرزها عالقة ميدغلف القوية بعمالئها».
و���ش ّ��دد على �أن «ميدغلف ق��ادرة على
الوقوف �إىل جانب زبائنها يف خمتلف
الظروف ،كونها ت�أتي �ضمن جمموعة
�سباق ًا يف �سوق
ك��ب�يرة حتتل م��رك��زاً ّ
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الت�أمني يف منطقة ال�رشق االو�سط نظراً
لقوتها املالية الثابتة وخربتها الطويلة
يف تقدمي منتجات الت�أمني املركبة يف
خمتلف املجاالت كالهند�سة والطريان
واملمتلكات وال��ت���أم�ين الطبي وتك ّفل
احلياة».
و�أ���ض��اف�« :إ�ضافة �إىل نوعية و�رسعة
تتميز ميدغلف ب�ضمها
خدمتها لعمالئهاّ ،
لفريق عمل متخ�ص�ص يعمل با�ستمرار
على ت�صميم وثائق وحلول ت�أمني مبتكرة
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المنافسة

و�أ�شار ال�رشقاوي يف �إطار حديثه عن
املناف�سة بني ال�رشكات العاملة يف
القطاع �إىل �أن «ميدغلف �إ�سم رائد
وقوي يف عامل الت�أمني .فنقاط القوة
التي متلكها ال�رشكة �سمحت لها بالت�ألق
يف حلبة املناف�سة ،حيث كان �سالحها
الأبرز م�صداقيتها الكبرية التي تتمثل
بوفائها الدائم والقوي لعمالئها».
ولفت �إىل �أن ميدغلف تتمتع بح�ضور
�إقليمي و�أوروب�����ي ع�بر ت��واج��ده��ا يف
البحرين ،لبنان ،ال�سعودية ،قطر ولندن،
وت�سعى �إىل التو�سع يف ب��ل��دان مهمة
كم�رص واخلليج.
نوه بن�سبة الوعي الت�أميني املنت�رشة
و�إذ ّ
يف ال�سوق اللبنانية ،ر�أى �أنها ال حتوي
م�شاريع كبرية كما الأ���س��واق العربية
تتميز مبحفظات ت�أمينية كبرية
التي
ّ
وعموالت عالية.
و�أ�شاد �رشقاوي باخلط التوعوي الذي
ت�سلكه �رشكات الت�أمني ،م�شرياً �إىل �أن
«البقاء �إىل جانب الزبون وتوعيته �أمر
�أ�سا�سي يف �سيا�سة ميدغلف ،لكن ال�رشكة
حتر�ص على �أن تكون هذه التوعية فعلية
وال تتخطى حدود عمل ال�رشكة».

انعكاسات سلبية

ور�أى ال�رشقاوي �أن قطاع الت�أمني يف
لبنان جن��ا م��ن االنعكا�سات ال�سلبية
ل�لا���ض��ط��راب��ات يف ل��ب��ن��ان واملنطقة،
واعترب �أنه على املدى الطويل قد تطال
تداعيات الرتاجع الإقت�صادي الناجت من
هذه اال�ضطرابات القطاع� ،إ�ضافة �إىل �أن
عدم اال�ستقرار الأمني قد يدفع �رشكات
الت�أمني ومعيدي الت�أمني �إىل االبتعاد
عن العمل مع �رشكات معينة يف بع�ض
الدول التي ت�شهد �أو�ضاع ًا غري م�ستقرة.
و�أو�ضح ال�رشقاوي �أن �أب��رز التحديات
التي يواجهها القطاع يف لبنان هي عدم
وجود ا�ستقرار ومنو يف البلد ب�شكل عام،
�إذ يوجد عدد قليل من امل�شاريع تتهافت
عليها كل �رشكات القطاع وهذا ما يخلق
مناف�سة حادة جداً .واعترب �أنه يف حال
ح�صول ازدهار �إقت�صادي �سي�صبح هناك
م�شاريع �أكرث وطبع ًا �سيتح�سن الو�ضع.
ويف رد على �س�ؤال حول دعوة تقرير للبنك
الدويل �إىل تقلي�ص عدد �رشكات الت�أمني
يف ال�سوق اللبنانية ،قال« :بر�أيي يجب �أن
يطلق عدد �أكرب من امل�شاريع خللق حال
من االزدهار يف ال�سوق لتعمل ال�رشكات
ب�شكل �أكرب� .إ�ضافة �إىل �أن ال�سوق حتوي
�رشكات �صغرية تعجز يف معظم الأحيان
عن مواكبة حاجات الزبون ،وهذا ي�س ّلط

إضافة إلى نوعية وسرعة خدمتها لعمالئها ،تتميّز ميدغلف
بضمها لفريق عمل متخصص يعمل باستمرار على تصميم وثائق
وحلول تأمين مبتكرة تتناسب مع احتياجات ومتطلبات العمالء
تتمتع ميدغلف بحضور إقليمي وأوروبي عبر تواجدها في
البحرين ،لبنان ،السعودية ،قطر ولندن ،وتسعى إلى التوسع
في بلدان مهمة كمصر والخليج
ميدغلف تولي فريق عملها اهتمام ًا خاص ًا ،فتقوم بدورات
تدريبية بشكل دوري وتعمل دائم ًا على تحسين مواردها
البشرية بخبرات جديدة
ال�ضوء على �رضورة اتخاذ تدابري لتنظيم
ال�سوق �أكرث عرب دمج ال�رشكات �أو اتخاذ
تدابري �أخرى».
ور�أى �رشقاوي �أن تنظيم القطاع يتطلب
�إج��راءات عديدة �أبرزها اختيار و�سطاء
يتميزون مبعرفة وا�سعة
ومندوبي ت�أمني ّ
يف الأمور الت�أمينية ليتمكنوا من تقدمي
بوال�ص مميزة للم�ؤمنني تلبي حاجاتهم.

حماية الصناعي

و�أ�شاد �رشقاوي بقرار الت�أمني على
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امل�صانع ،واع��ت�بر �أن��ه ق��رار يحمي
ال�صناعي وي�ساهم يف جناح القطاع
تكبد
ك��ون��ه يحمي ال�صناعي م��ن ّ
خ�����س��ائ��ر ك��ب�يرة وب��ال��ت��ايل ي�ضمن
ا�ستمرارية امل�صنع وفر�ص العمل
للعمال واملوظفني.
و�أ�شار �إىل �أن ميدغلف ت�أخذ يف عني
االعتبار لدى اكتتاب عقد الت�أمني �أموراً
عديدة تتعلق بحجم املخاطر و�رشوط
الأمان املتوفرة لت�ؤمن بولي�صة تعطي
تغطية �شاملة للم�ضمون.
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مقابلة
«آروب» لل ّتأمين :اإلمتياز في الخبرة وال ّتفاني في الخدمة!

بكداش :لنشر ثقافة ّ
التأمين وتطوير القطاع ّ
الصناعي
ت� ّأ�س�ست «�آروب» لل ّت�أمني يف العام ،1974
وجنحت يف الإرتقاء لت�صبح من �أبرز �رشكات
ال ّت�أمني يف لبنان .فمنذ ن�ش�أتها ،حافظت
«�آروب» على وترية من ّو متزايدة ،ون�شطت يف
خمتلف ميادين ال ّت�أمني ،ملتزم ًة الثّقة والنّزاهة
والإحرتام واملهن ّية والتّفاين.
�أكّد رئي�س امل� ّؤ�س�سة الوطن ّية لل�ضّ مان الإلزامي
ونائب رئي�س جمل�س الإدارة ومدير عام �رشكة
«�ﺁروب» لل ّت�أمني ،فاحت بكدا�ش يف حديث مع
«ال�صناعة والإقت�صاد» �أ ّن اللّبنان ّيني يتمتّعون
بثقافة ت�أمين ّية كبرية مقارن ًة ب�شعوب املنطقة،
و�أ ّن ن�سبة الوعي ال ّت�أميني يف لبنان ارتفعت
ال�سنوات ،م�ش ّدداً على �أ ّن قطاع ال ّت�أمني
على مرّ ّ
يف من ّو م�ستمرّ حيث بات ي�شكّل نحو % 3.5
من النّاجت املحلّي.
و�أ�شار بكدا�ش �إىل � ّأن هذه ال ّن�سبة بد�أت
بالإرتفاع خالل العام  2000عندما
با�رشت امل�صارف بت�سليف قرو�ض
ال�سيارات
وتطورت عام  2003عندما
ّ
ّ
الت�أمني الإلزامي للمركبات �ضد
ُط ّبق ّ
�سيما
الأ��ضرار
اجل�سدية بنجاح ،وال ّ
ّ
غطاء �صحي ًا و�إ�ست�شفائي ًا لعدد
�أ ّنه و ّفر
ً
املت�رضرين من
أ�شخا�ص
ل
ا
من
كبري
ّ
ال�سري.
حوادث ّ

ال ّتأمين اإللزامي
على المعامل والمصانع

ويف رد على �س�ؤال ح��ول دور وزارة
الت�أمني،
الإقت�صاد يف تنمية قطاع ّ
أهمية حماية القطاع
�أ�ضاء بكدا�ش على � ّ
وم�صالح ال�شرّ كات عرب �إقرار القوانني
العالقة يف الأدراج و�إ�صدار قرارات
الت�أمني
حديثة ّ
تنظم عمل �رشكات ّ
إك��ت��واري�ين.
ل
ا
واخل��ب�راء
��اء
وال��و���س��ط
ّ
تطور القطاع يبد�أ بع�رصنة
و�أ�ضاف � ّأن ّ
�لا كبرياً ب��� ّأن
أم
�
لديه
القوانني و� ّأن
ً
أول��وي��ات ال��دول��ة خالل
ّ
الت�أمني من � ّ

على وزارة االقتصاد دعم
قطاع التأمين عبر إقرار
قوانين وإصدار قرارات
تنظم العمل فيه ،إذ
إن تحديث القطاع يبدأ
بعصرنة هذه القوانين

وزارة اإلقتصاد
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�رصح به معايل
العام  ،2015بح�سب ما ّ
وزير االقت�صاد �آالن حكيم ،لكونه من
القطاعات احليوية والأ�سا�سية يف
خ�ص�صت ال���وزارة
ال��ب�لاد .ه��ذا وق��د ّ
ال�شكاوى املرتبطة
ّ
خط ًا �ساخن ًا لتل ّقي ّ
بالت�أمني ،ما يعطيها دور احلكم يف
ّ
ف�ض ال ّنزاعات.
ّ

ال�صناعة
وتعليق ًا على ق��رار وزي��ر ّ
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ال�سابق فريج �صابوجنيان عام ،2011
ّ
الت�أمني على امل�صانع واملعامل
بجعل ّ
الرئي�سية
إل��زام��ي�� ًا و�أح���د ال����ّشطرّ وط
�
ّ
ّ
وال�شهادة
خي�ص
ال
على
للح�صول
ّ
ترّ
ال�صناعية ،لفت بكدا�ش �إىل � ّأن «الوزير
ّ
حتية تقدير و�شكر
�صابوجنيان ي�ستحق ّ
على هذا الإجن��از .و�أ�ضاف« :مل يعترب
ال�صناعيون ق��رار الترّ خي�ص �رضيبة
ّ
جيداً � ّأن
أدرك��وا
�
بل
عليهم،
مفرو�ضة
ّ
الت�شدد يف
الهدف من هذا القرار هو
ّ
العامة واحلفاظ على
ال�سالمة
ّ
�رشوط ّ
العمال يف الوقت نف�سه».
�سالمة ّ
يت�ضمنها عقد
التغطيات التي
وع��ن ّ
ّ
ال��ت���أم�ين للم�صانع ،ق���ال ب��ك��دا���ش:
ّ
الت�أمني ثالث تغطيات
«يت�ضمن عقد ّ
ّ
�ضد احلريق
إلزامية هي :تغطية �شاملة ّ
� ّ
التابعة له ،تغطية
والأخطار ال
إ�ضافية ّ
ّ
�ضد ط��وارئ العمل ،وتغطية
العمال ّ
ّ
املدنية �ضد الغري .كما ي�أخذ
ة
ؤولي
س�
ّ
امل� ّ
أ�سا�سية منها
�
ة
عد
معايري
إعتبار
بعني ال
ّ
ّ
و�صف البناء ،وتاريخ �إن�شائه ،وعدد

الطوابق ووجهة ا�ستعماله وطبيعة
ال ّن�شاط املزاول ،وو�صف ًا جلوار امل�صنع
املتميزة داخله كامل�صاعد
وللمعدات
ّ
ّ
وال��راف��ع��ات .كما يتط ّلب معلومات
ّ
الكهربائية،
ع��ن واق���ع ال ّ��ت��م��دي��دات
ّ
و�أجهزة �إطفاء احلرائق ،و�أجهزة �إنذار
وت�رسب
الدخان واحلريق
وح�سا�سات ّ
ّ
ّ
الغاز وارتفاع احلرارة .وت�شمل البنود
التي يتم ت�أمينها :البناء ،الب�ضائع،
الأثاث والأدوات ومفرو�شات املكتب،
ال��دي��ك��ور ،امل����واد الأول���ي���ة ،الآالت
واملعدات .وهناك �أخطار �إ�ضافية ُتلزم
ّ
ال�صناعة امل�صانع بت�أمينها
وزارة
ّ
ؤولية جتاه اجلريان والغري
س�
امل�
وهي
ّ
وال�شرّ كاء يف امللك يف حال وجودهم».
أو�ضح � ّأن هناك �أخطاراً
من جهة �أخرىَ � ،
إختيارية ميكن طلب ت�أمينها
�إ�ضافية �
ّ
ال�صواعق� ،سقوط
املياه،
أ�رضار
وت�شمل �
ّ
جوية� ،إ�صطدام مركبة ،اله ّزات
مركبة ّ
أر���ض��ي��ة �أو ال���� ّزالزل ،الفي�ضانات
ال
ّ
���دخ���ان
وال��ع��وا���ص��ف وال���� ّزواب����ع ،ال ّ
ال�شغب
العر�ضي ،الإ�رضابات �أو �أعمال ّ
�أو الع�صيان املدين ،وخ�سارة الأرباح،

حققت آروب عام 2014
نتائج جيدة بفضل اتباعها
تقنية إكتتاب حكيمة وصائبة
مع الحفاظ على سياسة
عملها المحافظة والواضحة
و�إزالة احلطام ،وال�سرّ قة.
توجه امل�صانع
و َلفت بكدا�ش �إىل � ّ
أهمية ّ
كيفية
حول
ال
العم
ّ
نحو توعية وتثقيف ّ
الت�رصف يف حال حدوث حريق �أو �أي
ّ
طارئ يف امل�صنع .وذكر � ّأن «�آروب»
الدفاع
قامت بتدريب ّ
موظفيها من قبل ّ
املدين يف هذا الإطار عند نقل املركز
الرئي�سي اجلديد �إىل الزلقا.
ّ

عام 2014

وتقييم ًا لعمل ال�شرّ كة لعام ّ � ،2014أكد
جيدة
بكدا�ش � ّأن «�آروب» ح ّققت نتائج ّ
تقنية �إكتتاب حكيمة
بف�ضل اتباعها
ّ
و�صائبة مع احلفاظ على �سيا�سة عملها
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املحافظة والوا�ضحة .فب�شكل عام،
الرغم
هناك
ّ
حت�سن يف ال ّنتائج على ّ
ال�ضئيل يف الأق�ساط .غري
من ال ّنمو ّ
والت�أمني
البحري
أمني
�
الت
ّ
� ّأن فرعي ّ
بالتجزئة
ال�صريفة
ّ
اخلا�ص بقرو�ض ّ
هما الأكرث تراجع ًا ،خ�صو�ص ًا بعد �إقرار
م�رصف لبنان دفع املقرت�ض  % 25من
قيمة ما ي�شرتية من �سيارة �أو غريه».
ورداً على �س�ؤالنا عن الفروع اخلارجية
ّ
ل�����ـ»�آروب» يف م�رص و���س��وري��ا ،ق��ال:
حت�سن ًا
«يف م�رص ي�شهد الإقت�صاد
ّ
ملحوظ ًا خ�صو�ص ًا م��ع تل ّقي م�رص
الدعم اخلارجي ،وقد مل�سنا انتعا�ش ًا
ّ
كل
يف خمتلف القطاعات ،كما � ّأن ّ
امل�ؤ�شرّات تدل على � ّأن م�ستقبل �رشكتنا
يف م�رص مطمئن ،وحتديداً بعد ح�صول
بنك لبنان واملهجر يف م�رص على
ترخي�ص مب��زاول��ة ت�سويق خدماتنا
الت�أمينية يف فروعه ،ونحن ما�ضون
ّ
قدم ًا يف هذا امل�رشوع .ويف �سوريا،
جيدة و�إيجابية رغم
نتائج ال�شرّ كة ّ
ال�صعبة واخل�سائر
الأو�ضاع
ّ
املحلية ّ
ال
إقت�صادية الكبرية».
ّ
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مقابلة
أدير للتأمين  :ثالثة عقود من العمل في التأمين المصرفي

رينيه خالط :إلقرار قوانين تشجع التأمين واالدخار
ت�أ�س�ست �رشكة �أدير للت�أمني
عام  1983كع�ضو يف
جمموعة بنك بيبلو�س،
وعملت على مدى ثالثة عقود
على تقدمي �أف�ضل املنتجات
الت�أمينية فتمكنت من التطور
على مدى ال�سنوات لت�صبح
واحدة من ال�رشكات الرائدة
يف حقل الت�أمني.
ووفق ًا لرئي�س جمل�س الإدارة و املدير عام
ل�رشكة ادير للت�أمني ال�سيد رينيه خالط
فقد �شكل التخ�ص�ص بالت�أمني امل�رصيف
�أح���د �أه���م �أ���س��ب��اب جن��اح �أدي���ر فوجود
م�رصف مرموق كبنك بيبلو�س �إىل جانب
ال�رشكة �إ�ضافة �إىل وجود �رشيك فرن�سي
� NATIXIS-ASSURANCESأك�سب
ال�رشكة نقاط ق��وة كثرية �ساهمت يف
�إثبات وجودها بني ال�رشكات العاملة
و�شدد ال�سيد خالط
يف القطاع الت�أمينيّ .
على �أهمية «الت�أمني امل�رصيف» الذي
يتميز بعموالت منخف�ضة ن�سبي ًا ويخلق
ّ
تكامل بني منتجات امل�رصف و�رشكة
الت�أمني� ،إذ �إن �أدير تقدم لزبائن امل�رصف
منتجات ت�أمينية و هذا التعاون ي�صب
يف م�صلحة امل�ستهلك.
القيمني على �أدي��ر م�ؤمنون
َ
وك�ش َف �أن ّ
بنجاح «الت�أمني امل�رصيف» ويطمحون
بالبناء عليه للتو�سع يف كل بلدان العامل
العربي و�أفريقيا ال�شمالية .وق���ال« :
�إنطالق ًا من �إمياننا بالت�أمني امل�رصيف
ونظراً للخربة التي اكت�سبناها على مدار
ال�سنوات يف ه��ذا املجال والتي جتعل
منا متخ�ص�صني فيه وتعطينا �سمات
تف�ضيلية ت�ؤمن جناحنا ،نطمح للتو�سع
يف العامل العربي عرب ت�أ�سي�س جمموعة
ت�ضم م�رصف ًا و�رشكة ت�أمني ،هنا تكمن
�رشاكة �إ�سرتاجتية بني �رشكة الت�أمني
وامل�رصف».
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تشجيع االدخار

و�إعتربال�سيد خ�لاط �أن لبنان يفتقد
لقوانني ت�شجع املواطنني على الت�أمني
واالدخ����ار كما ه��ي احل���ال يف بلدان
العامل املتطورة ،حيث تعمد تلك الدول
�إىل رب��ط �أق�����س��اط ال��ت���أم�ين بتخفي�ض
معدالت ال�رضائب بهدف ت�شجيع االدخار
وبوال�ص الت�أمني على احلياة ملا ت�ؤمنه
من ا�ستقرار على ال�صعيد العائلي وعلى
�صعيد املجتمع ككل.
ول��ف��ت �إىل ��ض�رورة ت�شجيع �رشكات
الت�أمني ملنح تقدميات ملوظفيها على
�صعد اال�ست�شفاء ،احلياة �أو االدخ��ار.
فاليوم �إن هذه ال�رشكات قادرة على منح
هذه التقدميات �إال �أنها ت�صطدم بعائق
�إدراج هذه العطاءات كزيادة على الراتب
وخ�ضوعها ل�رضائب معينة.
و�إذ �أ����ش���ار �إىل �أن ج����زءاً ك��ب�يراً من
حمفظات �رشكات الت�أمني تعود لأق�ساط
�شدد على �أن �أدير مل ت�سلك
الإ�ست�شفاءّ ،
هذه الطريق وال ت�شكل �أق�ساط اال�ست�شفاء

لبنان يفتقد لقوانين تشجع
المواطنين على التأمين
واالدخار كما هي حال بلدان
العالم المتطورة
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�سوى  % 2من حمفظتها انطالق ًا من
قناعتها �أن م�س�ؤولية اال�ست�شفاء تقع
على عاتق التعاونيات كونها ت�سمح
للم�ستهلك بتوفري ما يقارب  % 30من
جممل التكلفة.
ور�أى ال�سيد خالط �أن �أبرز التحديات التي
ي�شهدها القطاع تتمثل بعدم تطبيق كافة
القوانني ،و�إعترب �أن وزارة الإقت�صاد
خطت خطوة كبرية يف طريق الرقابة
وق��ام��ت بعمل ج��ب��ار ل��ك��ن ال��ت��دخ�لات
ال�سيا�سية حالت دون �أخ��ذ الإج���راءات
الالزمة .ولفت �إىل �أن «هناك عدد كبري
م��ن ��شرك��ات ت���أم�ين تتخطى حاجات
ال�سوق اللبناين وال تتقيد باملعايري
والأ�س�س ال�صحيحة للت�أمني».

مستقبل مزدهر

ويف ح�ي�ن �إع���ت�ب�ر ال�����س��ي��د خ�ل�اط �أن
اال�ضطرابات يف املنطقة مل تطاول قطاع
الت�أمني ب�شكل مبا�رش� ،أ�شار �إىل �أن �أدير
م�ستمرة يف عملها يف ال�سوق ال�سورية
رغم ما تعانيه هذه ال�سوق من انكما�ش
نتيجة الأح��داث اجلارية ،فهناك �آمال
كبرية معلقة على ال�سوق ال�سورية و�أدير
�ستبقى على �أمت الإ�ستعداد ملرحلة �إعادة
الإعمار التي ي�أمل �أن تبد�أ يف وقت قريب.
ويف �إطار حديثه عن عمل ال�رشكة يف
ال�سوقني اللبنانية وال�سورية� ،أ�شار ال�سيد
خالط �إىل �أن ال�سوق اللبنانية متطورة
�إىل حد كبري وال �سيما �أن اللبنانيني
يتمتعون بدرجة عالية من الوعي يف
ما يتعلق بقطاع الت�أمني .و�أ�شار �إىل �أن
ال�سوق ال�سورية تتميز بوجود م�شاريع
و�إم��ك��ان��ي��ات ك��ب�يرة مل يت�سن لأدي��ر
الغو�ص فيها.
و�أع��رب ال�سيد خالط عن تفا�ؤله الكبري
مب�ستقبل الإقت�صاد اللبناين ،وق��ال:
«لبنان م�ستقبله مزدهر ،ف�شعبه نا�شط
وم��رك��زه اجل��غ��رايف وامل��ن��اخ��ي يعطيه
ح�سنات وب��اع��ت��ق��ادي �أن ل��ب��ن��ان هو
م�ستقبل ال�رشق الأو�سط».

مقابلة
امانة انشورنس  ..الس ّباقة في حقل التكنولوجيا

سالم :لحصر المنافسة بتطوير الخدمة
«رافقتكم االمانة» حتت هذا ال�شعار
تعمل �رشكة «امانة ان�شورن�س»
يف قطاع الت�أمني مت�سلحة بخربة
تفوق الثالثة عقود يف قطاع
الت�أمني ،ما مكّنها من التم ّيز يف
ال�سوق اللبنانية امل�شبعة بعدد
�رشكات كبري ،اذ �سلكت طريق
االبتكار لتكون ال�سباقة يف حقل
التكنولوجيا بعدما تبنت �أحدث
تقنياته بطرح بيع عقود الت�أمني
عرب موقعها الألكرتوين.
متيز «الأمانة ان�شورن�س» هذا
وي�أتي ّ
يف اطار �سعيها الدائم اىل تقدمي اف�ضل
اخلدمات الت�أمينية لعمالئها معتمدة
على الكفاءة املهنية التي يتمتع بها
فريق عملها ،وال�شفافية التي متار�سها
مع عمالئها بهدف ا�ضافة املزيد من
التميز اىل م�سرية ال�رشكة احلافلة
ّ
بالنجاحات حملي ًا وعربي ُا.
ولفت مدير عام �رشكة امانة ان�شورن�س
رجا �سامل اىل ان «ال�رشكة تتمتع بخربة
ك��ب�يرة يف ���س��وق ال��ت���أم�ين اللبنانية
والعربية حيث عملت ل�سنوات طويلة
يف ال�سوق ال�سعودية اىل جانب ال�سوق
اللبنانية ،وهي ت�ستثمر هذه اخلربة
مراعية التطور ال��ذي ت�شهده ا�سواق
ال��ع��امل ككل ال �سيما على ال�صعيد
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي» .واع��ل��ن ان «ام��ان��ة
ان�شورن�س وا�ضافة اىل انها كانت
ال�سباقة يف ال�سوق اللبنانية بطرح
بيع عقود الت�أمني الكرتوني ًا ،اطلقت
م�ؤخراً عقداً جديداً للت�أمني ال�شامل على
ال�سيارات يتيح للم�ؤمن ا�صالح �سيارته
لدى الكاراج اخلا�ص بوكالء ال�سيارات
يف لبنان ،كما طرحت منتجات ت�أمينية
مميزة ابرزها الت�أمني على املنازل �ضد
احلريق».

تأمين المصانع

وا�شار �سامل اىل ان «ال�رشكة ال تتطلع
حالي ًا نحو العودة اىل ال�سوق العربية
يف ال�سعودية او االنفتاح على ا�سواق
اخ��رى نظراً للقوانني اجلديدة املقررة
والتي رفعت ر�أ�سمال �رشكات التامني
اىل حد كبرية ا�ضافة اىل تقييدها حلرية
امل�ستثمر».
ويف تعليق على ق��رار وزي��ر ال�صناعة
ب�إلزامية الت�أمني على امل�صانع ،ر�أى
�سامل ان ما قامت به وزارة ال�صناعة هو
اجناز كبري مل�صلحة القطاع ال�صناعي
حيث انه يجنب ال�صناعيني دفع مبالغ
ك��ث�يرة وتكبد خ�سائر نتيجة ح��وادث
او ��سرق��ات ق��د تعر�ضهم ل�ل�إف�لا���س.
التعمق يف
ودعا �سامل ال�صناعيني اىل
ّ
معاين الت�أمني وعدم التعامل مع قرار
الوزارة ك�رضيبة مفرو�ضة على القطاع
حماولني التهرب منها ،فالت�أمني ال يبدو
رخي�ص ًا اال عند وقوع احل��ادث .واعترب
انه من ال�رضوري ج��داً على ال�صناعي
الإ�ستعانة ب�إ�ست�شاريي ت�أمني لتقييم
والتم�سك
االخ��ط��ار و��شرح التغطيات
ّ
بال�شفافية عند اعطاء كامل احلقيقة
ح��ول قيمة امل��وج��ودات وع��دد العمال
ورواتبهم ،اذ ان معظم امل�شكالت التي
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تقع بني امل�ضمونني و�رشكات الت�أمني
تعود لعدم قراءة امل�ضمون بدقة لعقود
الت�أمني والتو�سع يف فهمها ال �سيما جلهة
تفا�صيل التغطيات واال�ستثناءات.

تطوير القطاع

و�شدد �سامل على «الدور الفعال للجهات
الرقابية التي من �ش�أنها امل�ساهمة يف
ا�ستقرار �سوق الت�أمني ،ولفت اىل ان
الهيئات الرقابية مطالبة بو�ضع املزيد
من ال�ضوابط للحد من املناف�سات احلادة
التي ي�شهدها القطاع ،فالت�أمني يقوم
على ا�س�س فنية ولي�س على م�ضاربة،
وبالتايل يجب ح�رص املناف�سة بتطوير
اخلدمة».
وا�شار اىل «ان قطاع الت�أمني ال يزال
يحتل مرتبة متوا�ضعة بالن�سبة اىل
حجم االقت�صاد نتيحة تنحي املواطنني
عن منتجات الت�أمني الكثرية واالكتفاء
مبا هو الزامي منها نظراً لل�ضغوطات
املاليه الكثرية التي ت�ضعف قدراتهم
ال����شرائ��ي��ة ال �سيما يف ظ��ل ال�تراج��ع
االقت�صادي الذي يعي�شه لبنان والذي
حدته يف ال�سنوات الأخرية وادى
ارتفعت ّ
اىل انخفا�ض معدل منو قطاع الت�أمني
اىل  % 3.5عام .»2014
العدد � 148آب 2015
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مقابلة
اكسا الشرق االوسط  ..قرن من االحتراف واالبتكار في عالم التأمين

نسناس :السوق تشهد مضاربات ضارية
التزام رهان التقدم والتحديث والتعاون
ميز عمل «جمموعة اك�سا» على مدى
ّ
اك�ثر من ق��رن ،اذ حر�صت على معايري
االنفتاح والتطوير فنجحت يف ت�أمني امن
وطم�أنينة وراحة بال زبائنها.
وا�شار مدير عام «اك�سا ال�رشق االو�سط»
ايلي ن�سنا�س اىل ان ال�رشكة تعمل على
اطالق منتجات فريدة من �ش�أنها مواكبة
تطلعات عمالءها وتلبية حاجاتهم.
وقال« :يف هذا االطار ،اطلقت اك�سا اول
بطاقة ائتمان لقطاع الت�أمني يف امل�رشق
العربي ت�سهل خدمات املتعاملني مع
ال��زب��ائ��ن وت�سهل اخل��دم��ات الت�أمينية
مبا يزيد الثقة واال�ستمرارية ،معتمدين
م��ب��ادئ اك�����س��ا« :االح��ت�راف ،االب��ت��ك��ار،
احرتام الوعود وااللتزام بها وروح فريق
العمل» ،م�ؤكدين نهجنا يف التزام رهان
التقدم والتحديث والتعاون .هذا املنتج
هو ثمرة التعاون بني اك�سا ال�رشق او�سط  AXA MEو�رشكة.
 VISAوت�شكل هذه البطاقة االئتمانية منتج ًا فريداً من
نوعه من حيث املزايا واخل�صائ�ص واخلدمات التي تقدمها
اهمها انها معرتف بها يف جميع انحاء العامل (مبا يف ذلك
ال
ت�أ�شرية ال�شنغن) وكا�ش باك ( % 1 + % 1ت�صبح م�ؤه ً
للح�صول على قيمة  % 1اال�ضافية عند ت�سديد ق�سط الت�أمني)
وكذلك بطاقة بالتينية جمانية مدى احلياة».

كون حرائق امل�صانع تنتج خماطر وا�رضار ب�رشية ومادية
وبيئية و�صحية ج�سيمة .وم��ن �ش�أن الت�أمني م�ساعدة
ال�صناعي على العودة اىل عمله عرب تعوي�ضه عن خ�سائر
احلريق وبالتايل حتميه من االفال�س وحتمي موظفيه من
البقاء بال عمل».

واقع القطاع

ويف رد على �س�ؤال حول واقع قطاع التامني وامل�شاكل التي
التأمين على المصانع
يواجهها يف ظل االو�ضاع ال�سائدة يف لبنان واملنطقة،
ولفت ن�سنا�س اىل ان «�أك�سا تقدم العديد من العرو�ض
قال ن�سنا�س« :قطاع الت�أمني يعاين من تداعيات االزمة
الت�أمينية اخلا�صة لل�صناعيني ،التي جتمعها معهم عالقات
ال�سيا�سية واالمنية الداخلية .ولكن ميكن و�صف الو�ضع
مميزة عدى انها تتفوق على غريها من ال�رشكات الت�أمنية
بالرغم من حال عدم اال�ستقرار الذي ي�سود
احلايل باملقبول ّ
يف احل�صة ال�سوقية».
دول منطقة ال�رشق الأو�سط ،والذي يت�أ ّثر به لبنان بطبيعة
ويف �سياق حديثه عن قرار وزير ال�صناعة فريج �صابوجنيان
احلال».
بالزامية الت�أمني على امل�صانع ،ر�أى
واعترب ان �سوق الت�أمني يف لبنان ت�شهد
ان ه��ذا ال��ق��رار ي���أت��ي يف اط���ار «اخ��ذ
م�ضاربات �ضارية اذ تعمد �رشكات
االحتياطات والتدابري ال�رضورية والتي
كثرية اىل خف�ض اال�سعار الجتذاب املزيد
العديد
أكسا
تقدم
تبدو بديهية الن�شاء م�صنع بوجوب
من الزبائن .وفيما ا�شار اىل ان �رشكات
الزامية الت�أمني على امل�صانع» .واعترب
الت�أمني الوطنية جتهد لتقدمي كل حديث
من العروض التأمينية
«انه م�رشوع كامل متكامل بني جمعية
وجديد للم�ستهلك اللبناين ،اعترب ان
الخاصة للصناعيين
ال�صناعيني ووزارة ال�صناعة».
«�أولويات هذا امل�ستهلك باتت يف مكان
وا���ض��اف« :وزارة ال�صناعة فر�ضت
�آخ��ر ،حيث �أن الأو���ض��اع االقت�صادية
الذين تجمعها معهم
�رشوط خا�صة تلزم ا�صحاب امل�صانع
ال�صعبة ت�ضغط على قدراته و�إمكاناته
مميزة
عالقات
وجوب �إلزامية الت�أمني على امل�صانع،
املالية فتجعلها يف تراجع م�ستمر».
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THE FIRST CREDIT CARD INSURANCE
IN THE LEVANT
Cash back 1% + 1%*
Free worldwide travel insurance (including Schengen)
Lifetime free AXA M.E. Visa Platinum card

*The extra 1% is eligible upon insurance premium settlement.
Call center
04/727 000

مقابلة
ليا للتأمين 40 ..عام ًا من الثقة وااللتزام

حنا :لتعزيز الرقابة
�شدد حنا على �أن قرار التو�سع نحو البلدان العربية لي�س
العربيةّ ،
حكراً على ليا بل هو قرار تتخذه جمموعة �سهام ككل.

تعزيز الرقابة

�شكل الت�صميم والثقة بامل�ستقبل ،على مر
ال�سنوات ،حافزاً امام العاملني يف �رشكة ليا
للت�أمني للم�ضي قدم ًا بال�رشكة التي �أب�رصت
النور عام  ،1975لتحتفل بذكرى ت�أ�سي�سها
الأربعني العام املا�ضي م�ؤرخة  14600يوم ًا من
الأمانة ،الثقة ،الوالء ،االلتزام والدعم لزبائنها.

واعترب حنا �أن تداعيات اال�ضطرابات التي يعي�شها لبنان والعامل
العربي انعك�ست على قطاع الت�أمني وال �سيما بعد �إقفال احلدود
ال�سورية الأردنية والتي �أدت �إىل انخفا�ض �أق�ساط الت�أمني على
النقل ب�شكل كبري.
ور�أى �أن قطاع الت�أمني ميلك قدرة كبرية على ال�صمود ،واعترب
�أن ت�شديد الرقابة على القطاع من �ش�أنها تعزيز هذه القدرة ،مثل
القطاع امل�رصيف الذي يحقق جناحات كبرية نتيجة الرقابة
والإدارة احلكيمة مل�رصف لبنان.
ولفت �إىل �أهمية مكتب ال�شكاوى الذي ا�ستحدثته جلنة املراقبة،
ور�أى �أن وجوده يحمل فائدة كبرية للم�ستهلك ول�رشكة الت�أمني
على حد �سواء .و�إذ اعترب ان هناك بع�ض ال�شكاوى ت�أتي يف غري
موقعها وهناك بع�ض ال�شكاوى املحقة التي تتطلب من �رشكات
الت�أمني تلبية الزبائن و�إعطائهم ح ّقهم� ،أكد �أن ال�شكاوى على ليا
ن�سبتها �ضئيلة جداً.

يع ّزز �سجل ليا احلافل بالنجاحات والإجن��ازات ثقة زبائنها
بها ،فحيازتها على �أكرب ر�أ�سمال م�ستثمر يف قطاع الت�أمني
وا�شار حنا �إىل �أن �أب��رز التحديات التي تواجه القطاع هي
وميزانيتها يعك�سان �صالبتها وقوتها ،واحتاللها ملركز متقدم
املناف�سة ،ففي ظل الركود الذي ت�شهده الأ�سواق انخف�ض عدد
بني ال�رشكات العاملة يف القطاع لي�س �إال دلي ًال على م�صداقيتها،
امل�شاريع ب�شكل كبري ما جعل �رشكات الت�أمني تتهافت عليها
ومعدل �أرباحها منذ �سنوات ت�أكيداً على ا�ستمراريتها.
تقف من دون �شك خلف هذا التقدم امل�ستمر خطط و�سيا�سات
وهو ما رفع حدة املناف�سة بني ال�رشكات العاملة يف القطاع
حكيمة ت�ضمن ت�ألق ال�رشكة� ،إذ اك��د مدير ع��ام �رشكة ليا
�إىل حد كبري.
للت�أمني �سالم حنا يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» �أن
ور�أى �أن �أبرز ال�سبل لتنمية القطاع هي تعزيز الرقابة التي من
«ليا ال تهرع خلف الأق�ساط من �أج��ل الأق�ساط ،بل ت�ضمن
�ش�أنها احلد من املناف�سة ونتائجها اخلطرة.
جناح وا�ستمرارية نتائجها اجليدة رغم احتدام املناف�سة بني
قرار متقدم
ال�رشكات العاملة يف القطاع عرب اتباع �سيا�سة انتقاء الأخطار
ولفت حنا �إىل �أن قرار �إلزامية الت�أمني على امل�صانع قرار متقدم
بال�سعر املنا�سب».
�شبكة
خ�لال
من
تعمل
ليا
و�شدد على �أن
و�شدد على �رضورة توعية �أ�صحاب
وجيد.
ّ
ّ
�سلكت
وقد
لبنان،
يف
املكاتب
من
وطنية
امل�صانع حول �أهمية الت�أمني حيث يلج�أ
ت
ض
من ليا للتأمين نجاحها
طريق االنفتاح على الأ�سواق اخلارجية حيث
البع�ض منهم �إىل �رشاء بوال�ص ت�أمني ال
وا
ست
م
را
قامت بتو�سيع جمال ن�شاطها بالتعاون مع
رية نتائجها الجيدة ت�ؤمن تغطية �شاملة مل�صنعه �إمن��ا تكون
ال�رشكة العربية ال�سورية للت�أمني .و�إذ �أ�شار
�شكلية لإمت��ام �إج���راءات وزارة ال�صناعة،
ر
غ
م
ا
حت
دا
م
ال
م
نا
ف
س
ة
�إىل �أن عدم اال�ستقرار يف �سورية قد انعك�س
وه��ذا ال يحقق الهدف املن�شود من اتخاذ
بي
ن
ال
انخفا�ض ًا يف الأق�ساط� ،أكد �أن و�ضع ليا
القرار ،مما يتطلب من وزارة ال�صناعة الت� ّأكد
شركات العا
مل
ة
ف
ي
م�ستقر �إذ �إنها تابعة ملجموعة
من فعالية بولي�صة الت�أمني وحجم التغطية
�سهام ال
ق
طا
ع
ع
بر
ات
با
ع
س
ا�ستقرارها
تتميز ب�صالبة
املغربية التي
التي ت�ؤمنها للم�صنع.
يا
سة
ّ
ودعا ال�صناعيني �إىل اعتماد ال�شفافية عند
امل��ايل
أفريقيا.عرب �ضمها � 25رشكة ت�أمني يف انتقاء األخطار بالسعر
التوا�صل مع �رشكات الت�أمني �إذ �إنها عامل
�
ال
م
نا
مهم لإ�صدار بوال�ص حتمي م�صاحلهم.
ويف �إطار حديثه عن التو�سع نحو البلدان
سب

المنافسة

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

العدد � 148آب 2015

174

We believe in tomorrow

Tailor made insurance solutions

مقابلة
سلوب ..وسيط مستقل منفتح على األسواق التأمينية كافة

ِّ
المؤمن اولى اولوياتنا
يارد :مصلحة

انطالق ًا من قناعته ب�رضورة خدمة امل�ؤ ّمنني ب�أرقى
م�ستوى ،انطلق �سليم يارد قبل  25عام ًا يف ت�أ�سي�س
�رشكة �سلوب .كان يارد على يقني �أن �رشكته لن
ت�ضل طريقها نحو التو�سع والتطور �إذا ما التزمت
التقنية العالية يف عملها وو�ضعت معاملة امل�ؤ ّمنني
ومالحقة بوال�صهم وم�صاحلهم يف �سلم �أولوياتها.
متكنت «�سلوب» على مر ال�سنوات من حتقيق
النجاح تلو الآخر ،لتكت�سب �صفات و�سيط الت�أمني
امل�ستقل ،بانفتاحها على كل الأ�سواق الت�أمينية
وكل التغطيات التي ميكن �أن تفيد زبائنها لت�صبح
خبرية يف �إعطاء الن�صح لهم.
التحديات التي واجهت يارد كثرية ،وكان �أولها و�ضع �سيا�سة
ال�رشكة ،واختيار طاقم موظفيها الذين �سي�شكلون �أهم �أركانها،
�إذ من حمبتهم لعملهم �ستنطلق �سيا�سة ال�رشكة التي ال جتد �أي
مربر لنف�سها يف عدم الوقوف �إىل جانب زبائنها �إذا ما وقعوا يف
م�شكلة .فبح�سب يارد« ،طاقم موظفي ال�رشكة يرتك كل العمل جانب ًا
وي�ضع الزبون يف �أوىل �أولوياته �إذا ما وقع يف م�شكلة ،فالعالقة
بني ال�رشكة وزبائنها تتطور با�ستمرار لت�صبح �أ�شبه بالأوا�رص
العائلية».
و�أ�شار يارد �إىل �أن «ال�رشكة ال متلك فريق مبيعات بل تعتمد على
حمفظة ت�أمينية يعمل عليها بنف�سه ،فيما يتوزع موظفو ال�رشكة
على �أق�سام متعددة» .و�إذ لفت �إىل املجهود والعمل الد�ؤوب واملتابعة
الدقيقة التي يقوم بها �إىل جانب موظفي ال�رشكة ،حيث تتم مراقبة
الثغرات يف الأداء وعقد اجتماعات متكررة لت�صويب م�سار العمل»،
�شدد يارد على �أن احلافز الوحيد الذي ت�ستطيع «�سلوب» �إعطاءه
للأفراد �أو ال�رشكات �أو ال�صناعيني للتعامل معها هو اخلربة
وال�سمعة اجليدة اللتان اكت�سبتهما على مر �سنوات العمل».
ولفت �إىل �أن «و�سطاء الت�أمني هم �أف�ضل �شيء ممكن وجوده يف
قطاع الت�أمني» .وقال« :رمبا �شهادتي جمروحة ،ولكني �أعترب �أن
حممي كفاية ،فو�سيط
امل� ّؤمن الذي ال يتعامل مع و�سيط ت�أمني غري
ٍ
الت�أمني هو �صلة الو�صل بني �رشكة الت�أمني وامل� ّؤمن» .ور�أى �أن
�أهمية دور و�سيط الت�أمني جتعل من عملية اختياره م�س�ؤولية كبرية
بالن�سبة �إىل �صاحب العمل ،الذي يفرت�ض فيه �أن يت�أنى ليختار
الو�سيط الأكف�أ متام ًا كما يختار املحامي �أو املحا�سب يف �رشكته».

التأمين على المصانع

ويف �إطار رده على �س�ؤال حول قرار وزير ال�صناعة ال�سابق فريج
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يارد ..متفائل بمستقبل القطاع في لبنان

�صابوجنيان ب�إلزامية الت�أمني على امل�صانع ،قال يارد « :القرار
�أدى �إىل زيادة طفيفة يف الإقبال على الت�أمني من قبل امل�صانع� ،إذ
�إن معظم ال�صناعيني كانوا م� ّؤمنني على م�صانعهم قبل القرار ،ف�أي
�صناعي �أو رجل �أعمال عندما ي�ستثمر ر�أ�سما ًال كبرياً يف عمله يعمد
�إىل الت�أمني كون ح�صول �أي حادث قد يوقعه يف خ�سائر كبرية.
كما �أن هناك عددا كبريا من ال�صناعيني يلج�أ �إىل االقرتا�ض من
امل�صارف التي بدورها تطلب ت�أمين ًا على امل�صنع بهدف حماية
الت�سليفات التي تعطيها».
وا�ضاف« :لكن من دون �شك ،القرار لفت نظر ال�صناعيني �إىل حت�سني
البوال�ص التي كانت موجودة �سابق ًا ،كما �أن الأ�شخا�ص الذين مل
يكونوا م� ّؤمنني � ّأمنوا على م�صانعهم التزام ًا بالقرار».
واعترب يارد خالل رده على �س�ؤال عن املعايري التي ت�ؤخذ بعني
االعتبار عند اكتتاب عقد ت�أمني على امل�صنع� « ،أن بولي�صة الت�أمني
على امل�صانع لي�ست بولي�صة واحدة منوذجية غري قابلة للتعديل،
بل هي بولي�صة مرنة ولها امتدادات كبرية وقادرة على التطور
�إىل حدود ت�سمح بتوفري تغطية �شاملة للم�صنع امل� ّؤمن مهما كانت
طبيعة ن�شاطه �أو حجمه».

خطوات التأمين

و�أعلن �أن «�أوىل خطوات الت�أمني على امل�صانع تكون ب�إر�سال خبري
ليقيمه ملعرفة معايري احلماية واخلطر املوجودة فيه
�إىل امل�صنع ّ
لناحية احلريق والكوارث الطبيعية ،وبناء على هذا التقييم ي�ضع
اخلبري تقريره ،الذي يتم اال�ستناد �إليه يف بناء البولي�صة» .و�شدد على
املهمة الدقيقة التي يتوالها ال�صناعي يف هذا الإطار ،وهي �إعطاء
املعلومات ال�صحيحة عن م�صنعه ليتمكن و�سيط الت�أمني ،ا�ستناداً
�إىل التقرير املُعد وخربته ،من �إعطائه البولي�صة التي يحتاج �إليها».
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وتابع « :بعد و�ضع البولي�صة يبحث و�سيط الت�أمني حمتوياتها
والتغطيات التي ت�ؤمنها مع ال�صناعي امل� ّؤمن ومن ثم يعر�ضها
على �رشكات الت�أمني التي يعينها ال�صناعي �أو التي يتعامل معها
الو�سيط ليتم ت�سعريها وفق ًا للقواعد �أو ال�رشوط التي تت�ضمنها
والتي و�ضعت �أ�سا�س ًا لتحمي ال�صناعي .وينتج من هذا العر�ض
جدول بالأ�سعار ،فيجري الو�سيط �أوامل�ؤمن مقارنة بني الأ�سعار
ويختار ال�رشكة التي �سي�ؤمن معها».

دور الحكم

واعترب يارد «�أنه لكي يتمكن ال�صناعي من تفادي �أي �إ�شكاالت
مع �رشكات الت�أمني ،من الأف�ضل له �أن يتعامل مع و�سيط ت�أمني»،
وقال« :هناك فرق كبري بني �أن يتعامل ال�صناعي مع �رشكة ت�أمني
مبا�رشة �أو عرب و�سيط ،ف�رشكة الت�أمني تبيع بولي�صة ويف حال
ح�صل حادث ما �ستدفع �أمواالً ،يف حني عندما يبيع و�سيط الت�أمني
همه الأول والأخري م�صلحة ال�صناعي امل�ؤّمن ،كونه
بولي�صة يكون ّ
موكل من قبله».
ّ
وتابع�« :إ�ضافة �إىل ذلك ،الطرفان اللذان يوقعان على عقد الت�أمني
هما ال�صناعي و�رشكة الت�أمني ،وبالتايل �رشكة الت�أمني طرف وهذا
يخولها �أداء دور احلكم يف �أي ظرف كان ،وهنا تربز �أهمية دور
ال ّ
و�سيط الت�أمني ،الذي يكون �صلة و�صل بني ال�رشكة وال�صناعي
ويقف �إىل جانب ال�صناعي امل� ّؤمن ليتمكن من االنتباه �إىل �رشوط
البولي�صة والت�أكد من تال�ؤمها يف حال ح�صل حادث مع تقارير
اخلرباء».

مشاكل القطاع

ويف معر�ض حديثه عن م�شاكل قطاع و�سطاء الت�أمني ،لفت يارد
�إىل وجود نوع من الفو�ضى يف الأ�سواق الت�أمينية ،و�أ�شار �إىل
«وجود جهات متعددة تبيع بوال�ص ت�أمني وت�سمي نف�سها و�سيط
ت�أمني ،يف حني �أن الو�سيط هو الإن�سان امل�ستقل الذي ميلك جهاز
موظفني وات�صاالت مع �رشكات الت�أمني».
و�أ�ضاف« :هناك متطفلون على الو�ساطة من ناحية الأ�شخا�ص
الذين يبيعون بدون ترخي�ص .وه�ؤالء ي�سببون يف كثري من الأوقات
م�شاكل ،كونهم ال ميلكون الثقافة والتقنية املطلوبة لي�ستطيعوا بيع
بوال�ص ت�أمني».

تنمية القطاع

واعترب يارد �أن «جلنة الرقابة ووزارة االقت�صاد تعمالن جدي ًا على
تطوير القطاع حيث ب��د�أت ال��وزارة بو�ضع قواعد جيدة و�سليمة».
و�إذ لفت �إىل «�أن كل الأ�سواق الت�أمينية املوجودة يف العامل تتميز
مبعطيات و�صفات خا�صة»� ،شدد على «عدم �إمكانية الإتيان بقوانني
من اخلارج وتنفيذها يف الأ�سواق الت�أمينية اللبنانية» .وقال« :يجب �أن
ن�أخذ الوحي من القوانني يف اخلارج وندر�س ال�سوق اللبنانية لنتمكن
من و�ضع قاعدة لعمل و�سيط الت�أمني .ال ميكننا احلد من �صالحيات
الو�سيط وتقييده من �أجل رقابته� ،سوق الت�أمني تنتظم ب�أكملها عندما
ت�صبح تابعة لرقابة واحدة� .أي ال ميكن �أن ن�ضع قوانني جلزء من
�سوق الت�أمني ،بل يجب القيام با�ست�شارات مع الفاعلني يف القطاع
كافة من اجل بناء قانون ل�سوق الت�أمني بكاملها».

 .. ACAIRقصة نجاح تأميني بين لبنان وسلطنة ُعمان

حنا :لعقد حوار بين أركان القطاع
القطاع األهم

 25عام ًا من العمل يف عامل
الت�أمني ،كانت كافية ملدير
�رشكة � ACAIRإيلي حنا
لتكري�س ا�سم �رشكته يف �سوق
الت�أمني يف لبنان ،واالنطالق
نحو ال�سوق العربية حيث
�أ�س�س �رشكة يف �سلطنة عمان
Insurance

Services

ZENITH

عام .2010
ومتكن حنا� ،أول خريج علوم �إكتوارية من
جامعة لبنانية ووطنية ،من و�ضع ACAIR
على �سكة التطور و�إر�ضاء زبائنه وتو�سيع
ع�لاق��ات��ه م��ع ��شرك��ات ال��ت���أم�ين وتخطي
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ه وال��ت��ي تتمثل
بالو�ضعني الإقت�صادي والأم��ن��ي .و�أ�شار
حنا يف هذا الإطار� ،إىل �أنه �إ�ضافة �إىل �سوء
الأو�ضاع الإقت�صادية والأمنية التي ت�ؤثر
ب�شكل كبري يف قدرة اللبنانيني على ت�سديد
الأق�ساط ،وقفت � ACAIRأمام حت ٍد مه ٍم عند
�إقفال �إحدى �رشكات الت�أمني يف ظل عدم
وجود �ضوابط يف حينها من وزارة الإقت�صاد
ل�ضمان حق امل� ّؤمن وو�سيط التامني� ،إال �أنها
تخطته بنجاح.
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و�إذ لفت حنا �إىل �أن تراجع الإقت�صاد قد ال
ينعك�س بال�رضورة تراجع ًا يف القطاع ،اعترب
�أن قطاع الت�أمني هو من �أه��م القطاعات
الإقت�صادية على الإط�لاق �إذ �إنه يف كثري
م��ن الأح��ي��ان ي��ق��وى م��ع ت��ده��ور الو�ضع
الإق��ت�����ص��ادي .وق���ال« :م��ع ارت��ف��اع تعرفة
امل�ست�شفيات ،توجه الكثريون �إىل التامني
ال�صحي خوف ًا من الوقوع يف مطبات كثرية
حتمل كلفة الأعباء
لأنهم غري قادرين على ّ
املالية �أو لي�ست لديهم بطاقة ت�أمينية.
كما �أن اللبنانيني ومع انت�شار التفجريات
يعو�ض
يبادرون �إىل التفتي�ش عما ميكن �أن ّ
عليهم خ�سارتهم ،فيهرعون �إىل �رشاء بوال�ص
ت�أمني تغطي �أ�رضار الأعمال الإرهابية �أو
احل��روب .من �ش�أن هذه الأم��ور رفع �أق�ساط
الت�أمني وبالتايل زيادة ربح الو�سيط».

الوسطاء الدخالء

و�أو���ض��ح حنا �أن امل�شاكل ال��ت��ي يعاين
منها القطاع متعددة ،و�أب��رزه��ا الدخالء
على القطاع� ،أو ما ي�سمى الو�سطاء غري
املرخ�صني ،ور�أى �أن على وزارة الإقت�صاد
�ضبط هذا املو�ضوع ،وعدم ال�سماح لأي كان
مبمار�سة الو�ساطة من دون ترخي�ص .وقال:
املرخ�ص
«م��ن الناحية امل��ادي��ة ،الو�سيط
ّ
ي�ضع كفالة يف البنك ولديه نفقات كثرية
تتعلق باملحا�سبني واملحامني وال�ضمان
الإج��ت��م��اع��ي ،فيما غ�ير املرخ�ص وال��ذي
ن�سميه «حامل ال�شنطه» لي�ست لديه نفقات.
و�أ�ضاف�« :أما من الناحية التقنية ،ف»حامل
ال�شنطة» غري م�ؤهل متام ًا لإعطاء بولي�صة
ال��ت���أم�ين ال�صحيحة ل��ل��زب��ون �أو لتوجيه
ن�صيحة �إىل امل��� ّؤم��ن وق��د ال يعطي امللف

المصارف تأخذ حصة من سوق
التأمين من دون أي وجه
حق ،فالقانون ال يعطي الحق
للمصرف بالتوجه إلى الزبون
بمنتج تجاري بل مالي
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ي�رض
ال�صحيح ل�رشكة الت�أمني ،وبالتايل فهو ّ
بامل� ّؤمن وقد يهز ثقة امل� ّؤمنني ب�رشكات
الت�أمني وبالقطاع ككل».
وتابع« :امل�صارف �أي�ض ًا ت�أخذ ح�صة من
ال�سوق من دون �أي وجه حق� ،إذ ُيل َزم طالب
القر�ض على �أخ��ذ بولي�صة ت�أمني مقابل
ال��ق��ر���ض ال���ذي يطلبه م��ن ��شرك��ة ت�أمني
تتعامل مع امل�رصف مبا�رشة ،وهذا ممنوع
يف كل دول العامل ،فالقانون ال يعطي احلق
للم�رصف بالتوجه �إىل الزبون مبنتج جتاري
بل مايل ،وعلى امل�رصف �أن يطلب بولي�صة
ت�أمني من قبل �رشكة مرخ�صة من وزارة
الإقت�صاد».

تفاؤل بالمستقبل

ويف �إطار رده على �س�ؤال عن ال�سبل الكفيلة
�شدد حنا على «�رضورة
بت�صحيح القطاعّ ،
جدي بني  3جهات تعترب �أركان ًا
بدء حوار ّ
�أ�سا�سية يف القطاع وهي :وزارة الإقت�صاد
اجلهة املنظِّمة لقطاع الت�أمني ،و�رشكات
الت�أمني التي تتحمل اخلطر وو�سطاء الت�أمني
ي�سوقون بوال�ص الت�أمني» .ور�أى �أن
الذين ّ
متطوراً يحميها
ا
قانون
يثمر
قد
بينها
«احلوار
ً
ّ
وي�أخذ م�صلحة امل� ّؤمن بعني الإعتبار».
و�إذ و�صف ق��رار وزي��ر ال�صناعة ال�سابق
فريج �صابوجنيان ب�إلزامية الت�أمني على
�شدد على وجوب
امل�صانع بـ«الإيجابي»ّ ،
و�ضع �آلية ملراقبة كيفية الت�أمني ،حيث
يعمد عدد من ال�صناعيني �إىل طلب ورقة
�شكلية لتقدميها �إىل الوزارة من �أجل جتديد
ال�شهادة ال�صناعية» .و�أكد �أن «ال�سري يف هذا
الإجت��اه غري م�سموح ،فالبولي�صة يجب �أن
تت�ضمن البنود الكفيلة بتغطية امل�صنع حتى
�إذا ما وقع حادث يكون ال�صناعي قادراً على
متكبداً خ�سارات ،فهذا
متابعة عمله ولي�س ّ
هو الهدف من الت�أمني على امل�صانع».
و�أع��رب حنا عن «تفا�ؤله مب�ستقبل القطاع
�إذ �إن درج��ة الوعي الت�أميني ترتفع عند
اللبنانيني� ،إ�ضافة �إىل �أن تطور العالقة بني
وزارة الإقت�صاد وو�سطاء الت�أمني و�رشكات
الت�أمني ،ي�ؤكد �أن م�ستقبل القطاع �إيجابي
ولي�س �سلبياً».

WE SIMPLY CARE...

Now in Muscat

Contractors’ All Risks I Contractors’ Plant and Machinery I Machinery Breakdown I Electronic Equipment I Marine I Workmen’s Compensation
Motor I Personal Accident I Fire and Burglary I Public Liability I Travel Assistance I Money I Bankers Blanket Bond I Professional Liability
Fidelity I Life I Medical and others
ZENITH I Building # 2309 - Villa # 4 - Complex 248 - Street (Way) # 4837 - N. AZAIBA - Muscat - Sultanate of Oman I M +968 95 345597
 �آب148Bldg
 العدد- Main Road - Furn El Chebbak - Lebanon
ACAIR I 6th Floor -2015
Stephan
I T/F +961 1 293093 / 294094 I M +961 3 153535 / 70 153535 / 71 153535
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مقابلة
شركة الزبير لوساطة التأمين 50 ..عام ًا من الشفافية وااللتزام

د .وسيم فؤاد الزبير :للحفاظ على دور وسيط التأمين
Professionally Insured For The Dark Side In Life

حتت هذا ال�شعار عملت «�رشكة الزبري لو�ساطة
الت�أمني» على مدى خم�سة عقود ،فقدمت �أف�ضل
اخلدمات الت�أمينية لزبائنها ،وحر�صت وفق ًا ملديرها
د .و�سيم الزبري على حتمل م�س�ؤولياتها كاملة من
خالل ت�أدية دورها كو�سيط ت�أمني يتدخل لي�ضع
النقاط على احلروف عند ح�صول �أي �إ�شكال بني
�رشكة الت�أمني وامل�ؤمن ،فيطالب ال�رشكة بتحمل
م�س�ؤولياتها �أو يعمل للو�صول �إىل ت�سوية تر�ضي
الطرفني يف �آن واحد».

�أن يتمتع بدرجة من الوعي لي�س�أل عن �أ�سباب تدين �سعر البولي�صة
ويت�أنى يف قراءة العقد وخا�صة ال�رشوط والإ�ستثناءات».
ولفت �إىل �أن «اخلطوة الأ�سا�س لتنمية قطاع الت�أمني ،هي مالحقة
ما ي�سمى بـ«جتار ال�شنتة» وهم ه���ؤالء الذين يحملون حقيبة
ويجولون بها ليبيعوا ت�أمني .ه�ؤالء ي�ؤثرون على عمل و�سطاء
الت�أمني ب�شكل كبري �إذ يقومون بح�سومات كبرية على �أ�سعار
البوال�ص .يف حني �أن الو�سيط املرخ�ص ي�ضع كفالة يف امل�رصف،
ويجدد رخ�صته �سنوي ًا ولديه موظفني و�أجرة مكتب وم�صاريف
�أخرى خمتلفة».

التراجع االقتصادي

و�أك��د الزبري �أن «قطاع الت�أمني مل يت�أثر بالرتاجع الذي يطاول
االقت�صاد اللبناين �إذ �إن درجة الوعي الت�أميني عند اللبنانيني
ارتفعت ب�شكل كبري يف ال�سنوات الأخرية ،فاجليل احلايل �أكرث وعي ًا
لأهمية الت�أمني �إ�ضافة �إىل �أن اجلامعات �أ�صبحت ت�ؤدي دوراً يف
ن�رش الوعي الت�أميني عرب تدري�س �أهمية الت�أمني يف اخت�صا�صاتها
وح��ث الطالب على جعل الت�أمني رفيق ًا لهم يف كل خطواتهم
العملية».
ولفت �إىل «�أن ال�سبب الذي يحافظ على الأرقام املرتفعة يف القطاع،
لي�س املجهود الفردي للو�سطاء �إمنا جلوء النا�س �إىل االقرتا�ض من
امل�صارف الذي يتطلب بوال�ص ت�أمني على احلياة وعلى املمتلكات».
ور�أى الزبري �أن «�رشكات الت�أمني التابعة للم�صارف ت�أخذ ح�صة
الأ�سد من ال�سوق كونها تتمتع مبزايا كثرية تخولها الو�صول �إىل
الزبون وفر�ض بوال�ص ت�أمني عليه».
و�أ�شار �إىل �أن «قطاع الت�أمني ال يزال يحتل مرتبة متوا�ضعة بالن�سبة
�إىل حجم االقت�صاد املحلي ب�سبب «احلرب اللبنانية
والأزمات ال�سيا�سية التي يعاين منها لبنان ب�شكل
الخطوة األساس
�شبه متوا�صل والتي طاولت االقت�صاد ب�شكل
لتنمية قطاع التأمين
عول
كبري و�أدت �إىل ت�آكل الطبقة الو�سطى التي ُي ّ
تتمثل بمالحقة ما يسمى عليها» .وق��ال« :اليوم يف لبنان حجم الطبقة
الفقرية ارتفع ،واملواطنون املنتمون �إىل هذه
بـ«تجار الشنتة»
الطبقة ال ي�ستطيعون �رشاء بوال�ص ت�أمني «�صحة،
�سيارات.»...
الزبير :للشركات التابعة للمصارف حصة األسد من السوق

�شدد الزبري على ��ضرورة احلفاظ على دور و�سيط الت�أمني نظراً
لأهميته .و�إذ لفت �إىل �أن «فاعلية دور و�سيط الت�أمني تتجلى عند
ح�صول �إ�شكال بني �رشكة الت�أمني وامل�ؤمن»� ،أ�شار �إىل �أن «�أي
�إ�شكال يح�صل بني امل�ؤمن و�رشكة الت�أمني �أو و�سيط الت�أمني يف
معظم الأحيان يعود �إىل امل�ضاربة يف الأ�سعار ،فامل�ؤمن يف كثري
من الأحيان ال ينظر �إىل ال�رشوط واال�ستثناءات يف عقد الت�أمني ،بل
يركز على �سعر البولي�صة» .و�أ�ضاف« :الأمور ال ت�سري بهذا ال�شكل،
يف الت�أمني ي�أخذ الزبون ما يدفع من �أجله ،وهذا يفر�ض على امل�ؤمن
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تحفيز القطاع

واو�ضح الزبري �إىل �أن «قرار الت�أمني على امل�صانع مل ي� ِأت من فراغ
بل بعد عدة حوادث �سلطت ال�ضوء على �أهمية هذا الت�أمني الذي يرفع
ال�رضر عن �صاحب العمل واملوظفني وجريانه حتى».
ور�أى الزبري �أن «من �ش�أن قيام ال�رشكات بالإيفاء بالتزاماتها
وتقدمي بوال�ص �شفافة تر�سيخ �إميان النا�س مبفهوم الت�أمني
وبالتايل حت�سني وحتفيز القطاع� ،إذ �إنه �أحيان ًا تخل �رشكات
الت�أمني بالتزاماتها من دون �أن يكون هناك ح�سيب �أو رقيب».
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مقابلة
«سامكو»  ..خطوات واثقة في عالم التأمين

سعد :تنمية القطاع تتطلب عمال مشتركا من الوزارات
مت�سلحة مبعرفتها العميقة
بحل احلوادث وخربتها التي
تعود �إىل عام  ،1969تخطو
«�سامكو» خطواتها الواثقة يف
عامل الت�أمني .فوفق ًا ملديرها
كميل �سعد �إن «�سامكو» ال
ميكن �أن تواجه م�شاكل مع
زبائنها كونها على دراية
بالبنود التي يجب ت�أمينها،
كما انها على علم تام مبا
�سيح�صل بعد احلادث.
واعترب �سعد �أن «امل�شاكل بني �رشكات الت�أمني والزبون امل�ؤمن
تبد�أ مع وجود خلل ما يف عقد الت�أمني .ور�أى �أن «احلل يكمن
يف �رضورة التعامل مع و�سيط ت�أمني مرخ�ص ميلك معلومات
وخربة كافية متكنه من و�ضع بولي�صة تغطي امل�صنع الواجب
ت�أمينه بكل جماالته .فالو�سيط غري املرخ�ص ي�ستغيب نقاطا
عديدة يف العقد لتقدمي �أ�سعار �أف�ضل بحيث ي�صبح امل�ؤمن
ال ملجرد ورقة مل�صنع غري م�ؤمن» .و�شدد على �أن «�إملام
حام ً
ال�صناعي بق�ضايا الت�أمني ميكنه من ا�ستدراك �أمور كهذه».

�أن هناك م�سائل حتتاج �إىل بند
خ�صو�صي للت�أمني ،ف�إذا كان
هناك م��واد قابلة لال�شتعال
يجب ذكرها يف العقد حتى تتم
تغطيتها .كما يجب على العقد
�أن ي�ؤمن تغطية للعمال ولأي
حريق �أو طارئ يح�صل� ،إ�ضافة
�إىل امل�س�ؤولية جت��اه اجل�يران
والغري».

المضاربات

ولفت �سعد �إىل �أن «القطاع
ي��ع��اين م��ن امل�����ض��ارب��ات من
قبل �رشكات الت�أمني التابعة
للم�صارف وال��ت��ي ت���أخ��ذ عن
غ�ير ح��ق ال��زب��ائ��ن وال��ع��م�لاء
ع�بر �إج��ب��اره��م على الت�أمني
معها ك�رشط من �رشوط املوافقة على �إعطاء ال�رشكة قر�ض ًا
ما» .و�أ�شار �سعد �إىل «�أن هذا ال ي�ؤثر فقط على عمل و�سطاء
الت�أمني ،بل ينعك�س على الزبون امل�ؤمن كون ال�رشكات التابعة
تفوت الكثري من
للم�صارف ال متلك اخلربة والأهلية ما يجعلها ّ
التفا�صيل املهمة يف عقد الت�أمني ما يعر�ض زبائنها للم�شاكل
عند ح�صول �أي حادث».

تنمية القطاع

ولفت �سعد �إىل �أن «القطاع ال يزال يحتل مرتبة متوا�ضعة
تأمين المصانع
بالن�سبة �إىل حجم االقت�صاد مقارنة ب��ال��دول الأمريكية
و�أعلن �سعد «�أن ق��رار وزي��ر ال�صناعة بجعل الت�أمني على
والأوروبية كون ال�شعب يف تلك الدول ميلك ثقافة ت�أمينية
امل�صانع �أحد ال�رشوط الرئي�سية للح�صول على الرتخي�ص
�أو�سع ،كما �أن القانون يفر�ض �إلزامية الت�أمني على ال�صناعيني
وال�شهادة ال�صناعية �أدى �إىل زيادة الإقبال على الت�أمني من
وال�سيارات واملكاتب والعمال ما ي�ؤدي �إىل احتالل القطاع
امل�صانع».
مرتبة جيدة بالن�سبة �إىل حجم االقت�صاد».
و�شدد على �أن «الت�أمني على امل�صانع يحتاج �إىل ت�أن كبري،
واعترب «�أن تنمية قطاع الت�أمني تتطلب عمال م�شرتكا من قبل
فهناك العديد من امل�سائل ال تظهر �إال بعد ح�صول احلادث.
الوزارات كافة .فالت�أمني يخفف عن كاهل الدولة الكثري من
وعلى ال�رشكة �أن تكون على علم بكل هذه امل�سائل لت�ستطيع
امل�صاريف ،وال �سيما م�صاريف اال�ست�شفاء .كما �أن �إلزامية
�أن تعطي الزبون البولي�صة التي يحتاجها .فهناك الكثري
الت�أمني لكل ال�سيارات تخفف ال�ضغط عن املواطنني ككل،
من احلوادث التي ا�شتكى بعدها �أ�صحاب
فعند ح�صول حادث ما تتوكل ال�رشكات
امل�صانع من تهرب �رشكات الت�أمني من
يف حل احلادث كما يف البلدان الأوروبية
إلمام الصناعي بقضايا
الدفع ،لكن يف الواقع تكون البولي�صة غري
والأم�يرك��ي��ة م��ن دون �أي م�شاكل على
التأمين يمكنه من
�شاملة لكل الأ�رضار بعد احلادث».
الطرقات .ور�أى �أن «على الوزارة �أن تفر�ض
و�أ�شار �سعد �إىل �أن «�أوىل خطوات الت�أمني استدراك أي خلل في عقد على كل م�رصف يريد �أن يعمل يف قطاع
تبد�أ بالقيام بك�شف �أويل على امل�صنع
الت�أمني �أن يكون لديه و�سيط ملم بق�ضايا
مصنعه
تأمين
ملعرفة ماذا يجب �أن ت�شمل بنود العقد .كما
الت�أمني».
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مقابلة
فرحات لخدمات التأمين  ..نصف قرن من الثقة والعطاء

فرحات :لوقف الفوضى في القطاع
خربته التي تزيد عن  50عام ًا يف
جمال الت�أمني ،جعلته خبرياً يف
�إر�ضاء زبائنه الذين مل يتخلوا
عنه يوم ًا .فتح�سني فرحات مدير
�رشكة فرحات خلدمات الت�أمني
ي�ؤكد �أن الرتاجع االقت�صادي الذي
ي�شهده لبنان مل يطل عمله� ،إذ
�إن كل زبائنه يعمدون �إىل جتديد
بوال�ص ت�أمينهم با�ستمرار ،عازي ًا
ذلك �إىل ثقتهم به التي �أ�صبحت
اليوم عام ًال �أ�سا�سي ًا ال�ستمراريته
يف العمل يف �سوق الت�أمني.
على الرغم من �أن فرحات ي�ؤكد �أن ال
م�شاكل تعرت�ضه م��ع زبائنه فخربته
متكنه من تفادي ومعاجلة �أي م�شكلة
�إن وقعت ،يحمل عتب ًا كبرياً على النقابة
التي ي�صفها بـ«غري الفاعلة» يف ظل
الفو�ضى التي ي�شهدها القطاع.
ولفت فرحات �إىل انت�شار املتطفلني بني
و�سطاء الت�أمني ما يف�رس واق��ع احلال
الذي يتخبط فيه امل� ّؤمن يف لبنان يف
بع�ض الأحيان وتتهم على �أثره �رشكات
الت�أمني �أو الو�سطاء باالحتيال .و�أو�ضح
فرحات �أنه يف حني مينع القانون �أحداً
من التوجه اىل اجلمهور لعر�ض �أي منتج
ت�أمني �إال الو�سيط املرخ�ص له قانون ًا
ملزاولة هذه املهنة ،هناك البع�ض يحمل
حقيبة ويطرق �أب��واب املنازل واملحال
التجارية عار�ض ًا خدماته� ،إ�ضافة �إىل
جمموعة كبرية من ال�سما�رسة املنت�رشين
يف حميط امليكانيك وال��ذي��ن يبيعون
بوال�ص الت�أمني بحواىل رب��ع قيمتها
وبالتايل ال يلتزمون بالتعوي�ض عند
ح�صول �أي ح���ادث .ويتابع فرحات:
«امل�ستهلك ال يعلم عواقب الت�أمني مع
ه���ؤالء ،وال ي�س�أل نف�سه كيف لبولي�صة

ب�أبخ�س الأث��م��ان �أن تغطي الأ��ض�رار
والأخطار واحلوادث؟».
واعترب فرحات �أن على نقابة و�سطاء
الت�أمني ووزارة االقت�صاد اتخاذ التدابري
ال�لازم��ة لهذه الفو�ضى ال��ع��ارم��ة عرب
�إل��زام جميع و�سطاء الت�أمني االن�ضمام
�إىل النقابة ومالحقة ك��ل ال�سما�رسة
والو�سطاء غري املن�ضوين فيها .فحماية
من ق�ضوا �سنوات عمرهم يعملون يف
القطاع وم��ن يعمل بطريقة قانونية
واجبة على النقابة وال��وزارة مع ًا .و�أكد
فرحات �أن «تنمية قطاع الت�أمني ال ميكن
�أن حتدث من دون معاجلة هذه النقطة».
و�شدد على �أهمية توعية املواطنني حول

تنمية قطاع التأمين
تستوجب إلزام جميع
وسطاء التأمين االنضمام
إلى النقابة ومالحقة كل
السماسرة والوسطاء غير
المنضوين فيها
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�رضورة الت�أكد من رخ�صة الو�سيط قبل
توقيع �أي بولي�صة معه».

تأمين المصانع

ويف رد على �س�ؤال عن قرار وزير ال�صناعة
ال�سابق فريج �صابوجنيان بجعل الت�أمني
على امل�صانع �أح��د ال�رشوط الرئي�سية
للرتخي�ص وال�شهادة ال�صناعية� ،أ�شار
فرحات �إىل �أن هذا القرار جيد لبع�ض
امل�صانع التي قد ت�شهد حريق ًا كم�صانع
امل��ف��رو���ش��ات وال��ب�لا���س��ت��ي��ك ول��ك��ن��ه ال
يفيد م�صانع �أخ��رى كم�صانع احلديد
والأملنيوم مث ًال .و�أ���ش��ار �إىل �أن ت�أثري
القرار مل يكن كبرياً على ن�شاط مكتبه،
�إذ �إن امل�صانع لي�ست كلها م�ؤمنه ،كما
�أنها ال تتعامل مع و�سطاء الت�أمني بل
مع �رشكات الت�أمني التابعة للم�صارف
التي تفر�ض عليهم بولي�صة مع القرو�ض
التي ي�أخذونها من امل�رصف .ور�أى �أنه
يجب �إعادة النظر يف و�ضع كل �رشكات
الت�أمني التابعة للم�صارف ،فال يجوز �أن
يكون لكل م�رصف �رشكة ت�أمني تعمل
حل�سابه ،و�إن وجدت يجب �أن يكون عملها
منف�صال عن عمل امل�رصف.
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ع�ساف الحديثة للرخام
�شركة م�صانع ّ
Assaf Modern Marble Factory co.

ال�شويفات  -الأمراء  -ملك ال�شركة
هاتف961 3 882332 - 961 5 433051 :
فاك�س961 5 433049 :

sam_assaf@hotmail.com

