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الإفتتاحية

مرحلة حرجة 
هل يبقى االإقت�ساد اللبناين يف مربع ال�سعف واالنكما�ش، وذلك بتاأثري مبا�رش من �سلبيات ال��سع ال�سيا�سي املحلي؟ �س�ؤال 

يطرح يف هذه املرحلة احلرجة التي تعي�سها املنطقة.

ما ال �سك فيه اأن االأرقام الر�سمية امُلت�افرة تبقى �سعيفة ل��سف املاكينة االإقت�سادية اللبنانية بدّقة. لكن �سبكها بع�سها 

دون  القطاعات من  كل  تراجع يف  اإىل  ُت�سري  االأرقام  وهذه  واجتاهه.  االإقت�ساد  واقع  وا�سحة عن  عطي �س�رة 
ُ
ي ببع�ش، 

ا�ستثناء وعلى �سعيد االإ�ستهالك واالإ�ستثمار.

خرباء االإقت�ساد يعتربون اأن العام 2015 كان االأ�س�اأ لالإقت�ساد اللبناين على �سعيد تاآكل املاكينة االإنتاجية وه� جتاوز 

عترب االأ�س�اأ منذ احلرب االأهلية 
ُ
ب�س�ئه العام 2013. لكن العام املن�رشم اأظهر الكاب��ش الذي �سهده االإقت�ساد اللبناين والذي ي

مع ال�سلل ال�سيا�سي الذي اأ�ساب جهاز الدولة االإداري من �سغ�ر الرئا�سة االأوىل وتعطيل الرئا�ستني الثانية والثالثة و�رشب 

االإقت�ساد يف �سميمه مع غياب ال�سلطة الت�سغيلية والتي ُتعنى باالأم�ر احلياتية للم�اطن اللبناين على االأ�سعدة كافة . 

نعم اإنه �سلل هائل دّك هياكل االإقت�ساد اللبناين و�رشب املاكينة االإنتاجية على جميع االأ�سعدة. حتى اأن االإ�ستهالك الذي 

 ولعق�د اأنه �سامد، تراجع ليزيد من معانات القطاع ال�سناعي والزراعي واخلدماتي. 
َ
اعُتِقد

كما اأن االإ�ستثمارات يف القطاعات كافة والتي كانت قد تراجعت بن�سبة كبرية يف العام 2013، �سهدت حركة ت�سحيحية يف 

العام 2014 لكن االإجتاه كان اأكرث نح� الرتاجع يف العام 2015 واخل�ف من الـعام 2016.

�سّكل االإ�ستثناء على القاعد من ناحية اإ�ستمراره يف ا�ستقطاب ال�دائع. وبغ�ش النظر عن االأقاويل، 
ُ
ويكاد القطاع امل�رشيف  ي

يجب االإعرتاف اأن هذا اال�ستقطاب ه� �سهادة لهذا القطاع وحل�سن اإدارته. ولكن ال�سلل احلك�مي وتعطيل جمل�ش الن�اب اأّثرا 

لي االإجمايل. 
ّ
على م�ج�دات م�رشف لبنان من العمالت االأجنبية التي ت�ازي الناجت املح

 على راأ�ش هذه القطاعات القطاع العقاري الذي يعي�ش منذ اأذار 2011 حااًل من الرك�د الهائل وذلك ب�سبب تراجع الطلب مع 

 اإىل حني انح�سار الغيمة ال�س�داء عن �سماء االإقت�ساد اللبناين. اأما ال�سياحة 
ّ
تراجع ال��سع االإقت�سادي. وهذا االأمر �سي�ستمر

ي بال�س�اح وحافظ�ا على ن�سب عالية. اإال اأن االإنفاق لكل 
ّ
م

ُ
فحدّث وال حرج، حيث �سكل املغرتب�ن اللبناني�ن االأ�سا�ش ملا �س

�سائح تراجع ب�سكل كبري مع تراجع ال�س�اح االأجانب وخ�س��سًا عرب اخلليج منهم ملا له�ؤالء من ن�سبة عالية من االإنفاق 

الربية ب�سكل كبري كما ومن مناف�سة  اإقفال احلدود  تاأثرا من  ال�سناعي والزراعي، فقد  القطاعني  ال�سياحي. وعلى �سعيد 

ارات لنقل الب�سائع بحراً ما زاد من الكلفة وبالتايل قّلل من تناف�سية الب�سائع 
ّ
الب�سائع االأجنبية. وهذا االأمر فر�ش و�سع عب

اللبنانية. اأما داخليًا، فقد اأدى تراجع القدرة ال�رشائية للم�اطن اللبناين اإىل �سعف االإ�ستهالك الداخلي بن�سبة 16 % على 

االأ�سهر الت�سعة االأوىل من ال�سنة.

ال��سع  ا�ستمرار  ومع  منها  العديد  اأقفل  التي  والفنادق  املطاعم  خ�س��سًا  تاأثراً  االأكرث  كان  اخلدمات،  قطاع  اأن  ويبقى 

ال�سيا�سي احلايل من امُلت�قع اأن ن�سهد املزيد من االإقفال خالل العام 2016. كل هذه الع�امل لن جتعل النم� يتخطى الـ 0.3 

ل ن�سب من� �سلبية.
ّ
�سج

ُ
اأح�سن االأح�ال، واإذا ما ا�ستمر ال��سع على حاله، فاإن العام 2016 �سي % هذا العام يف 

يف النهاية ال ي�سعنا الق�ل اإال اأن ا�ستمرار ال�سلل ال�سيا�سي يف لبنان يزيد من تده�ر ال��سع االإقت�سادي خ�س��سًا االإ�ستثمارات 

التي هي اأكرث ما يحتاجه االإقت�ساد اللبناين الي�م. وهذه االإ�ستثمارات لن تع�د اإىل لبنان اإال بعد �سبط ال��سع االأمني وثبات 

ال��سع ال�سيا�سي واإقرار امل�ساريع االإ�سالحية كم�رشوع قان�ن ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ش. ويبقى الف�ساد العامل 

الذي ي�رش ب�سكل حاد باالإقت�ساد اللبناين خ�س��سًا يف قطاع الكهرباء، ع�سب االإقت�ساد ويف قطاع النفايات وغريها من 

القطاعات االأ�سا�سية التي ُت�سّكل البنية التحتية لالإقت�ساد اللبناين.
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العــالــم فــي �شهــر

دي�نها  دفع  عن  الي�نان  عجز  اإمكانية  برزت   2010 منذ 

 .)UEM( واخلروج من االحتاد االإقت�سادي والنقدي االأوروبى

يف  هي  الي�نان  م�سكلة  اأن  ه�  املرير  ال�اقع  لهذا  اأ�س�ش  وما 

اقت�ساده ال�سعيف الذي يت�سم بثغرات م�ؤ�س�سية كبرية، وقد زاد 

يف اأزمته اأنه ان�سم اإىل احتاد نقدي خمتّل هيكليًا، واعتمد عملة 

)الي�رو( لي�ست ق�ية فح�سب، واإمنا حتمل يف ذاتها اإ�سكاال. 

اإن و�سعا كهذا مل يتح اأمام اأثينا اإال اأحد حلني اثنني: فاإما اأن 

ي�سلح االحتاد االإقت�سادي والنقدي االأوروبي نف�سه اإ�سالحا 

الدفع  عن  العجز  خيار  الي�نان  اأمام  يطرح  اأن  واأما  عميقا، 

واخلروج من منطقة الي�رو... فهل تخرج الي�نان من منطقة 

الي�رو؟ وما هي تداعيات هذا اخلروج امل�ؤمل؟ وهل كان خطاأ 

اإن�سمام الي�نان اإىل منطقة الي�رو؟

ر قبل كل �سيء بال�سيا�سة 
َ
ف�سـ

ُ
اإن ما ي�سك�ه »الي�رو« من خلل يـ

ن 
ّ
مكـ ما  وه�  االأج�ر،  على  ال�سغط  على  القائمة  االأملانية 

برلني من زيادة قدرتها التناف�سية، ومن اأن ت�سبح واحدة من 

اأهم الدول املقر�سة يف اأوروبا. ولئن ترّتب عن هذه ال�سيا�سة 

جلذب  ذلك  فعلت  اأملانيا  فاإن  الداخلي،  الطلب  يف  تقلي�ش 

املزيد من الرثوات من اخلارج، وهي �سيا�سة دفع ال�سعب ثمنها 

رين وامل�ؤ�س�سات امل�رشفية.
ّ
ولكنها راقت لكبار امل�سد

ت�سيربا�ش،  األيك�سي�ش  برئا�سة  »�سرييزا«  حزب  حك�مة  اإن 

تدرك منذ زمن ط�يل اآثار ال�سيا�سات االأوروبية. و�سعت، اأثناء 

و�سع  على  العمل  اإىل  ال�سلطة،  مها 
ّ
ت�سلـ اأعقبت  التي  االأ�سهر 

ن، وو�سع برنامج 
ْ
 الإجراءات التق�سف، والتخفيف من الديـ

ّ
حـد

اأن  الع�سري  من  اأنه  غري  االإقت�ساد.  بتحريك  كفيل  ا�ستثمار 

 ق�س�ة من ج�اب الدائنني يف حزيران، وه� 
ّ
نت�س�ر ج�ابا اأ�سـد

 )2( اأوليا  فائ�سا  اأن حتقق  الي�نان - يف نظرهم -  اأن على 

2015، وبن�سبة  % من الناجت املحلي االإجماىل �سنة   1 بن�سبة 

2 % �سنة 2016، وبن�سبة 3 % عام 2017، ثم بن�سبة 3.75 % 
اإىل تخفيف  اإ�سارة  اأدنى  التالية، ولكن من دون  ال�سن�ات  يف 

ي، فاالأمر يتعلق اإذن، ويف 
ّ
الدي�ن وال اإىل برنامج ا�ستثمار جـد

 �رشوب التق�سف، وملدة ط�يلة.
ّ
اإيجاز، باأ�سد

وكانت هناك ثالث نقاط اأ�سا�سية تاأرجحت عندها املفاو�سات 

ومعدل  التقاعد  نظام  اإ�سالح  وهي  ومقر�سيها  اأثينا  بني 

ال�رشيبة على القيمة امل�سافة والتزام الي�نان، اأو عدم االلتزام 

بخف�ش الدين العام.

تبلغ  فقد  قامتا.  الي�نان  م�ستقبل  �سيك�ن  ال�سياق،  هذا  ويف 

ن�سبة النم� يف ال�سن�ات اخلم�ش املقبلة 2 %، مع تقلبات مهمة. 

دون  من  ا، 
ّ
جد مرتفعة  البطالة  ن�سبة  تظل  اأن  املحتمل  ومن 

قدرة على ت�س�ر حت�سن الدخ�ل، التي جتاوز تده�رها ن�سبة 

اإنه جمتمع متهرم،  30 %، لدى �رشائح عري�سة من املجتمع. 
ت�سحقه وطاأة الدي�ن. 

فاإن  �سيا�ساته،  فر�ش  على  االأوروبي  االحتاد   
ّ
األح ما  واإذا 

وخروجها  دي�نها  دفع  عن  الت�قف  على  يت�ّقف  البالد  بقاء 

االأوليان  اخلط�تان  وهما  والنقدي،  االإقت�سادي  االحتاد  من 

نح� اإعادة تن�سيط اجلهاز االإنتاجي الي�ناين، واإعادة احلركية 

لال�ستثمارات، واحلياة لدولة الرفاه. عندها تتحرر الي�نان من 

بالنم�  يت�سم  اإجتماعي،  تغيري  م�سار  وتنطلق يف  الي�رو،  فّخ 

االإقت�سادي واإعادة ت�زيع الرثوات. 

لن  االأوروبى  والنقدي  االإقت�سادي  االحتاد  من  االن�سحاب 

 الناظرين، غري اأن التاريخ والنظرية النقدية 
ّ
يك�ن حفال ي�رش

ميكن  ال�سرتاتيجية  العري�سة  اخلط�ط  ر�سم  من  ان 
ّ
ميكنـ

تلخي�سها كالتايل:

االحتاد  يف  م�ساركتها  اأوىل،  مرحلة  يف  اأثينا،  تعلق   -1  

االإقت�سادي والنقدي، دون الرج�ع عن انخراطها يف االحتاد 

االأوروبي. 

2- متتنع الي�نان عن ت�سديد دينها العام للخارج، وهذا يعني 
اأ�سا�سا �سندوق النقد الدويل، والبنك املركزي االأوروبي. وقد 

يك�ن يف و�سع البلد اأن يختار م�ا�سلة االإيفاء بالتزاماته جتاه 

القطاع اخلا�ش، ب�سكل ميكنه من تي�سري ع�دته  الدائنني من 

الالحقة اإىل االأ�س�اق. 

 هل تتحرر اليونان 
من فخاخ اليورو في 2016؟

بقلــم وسـام سعــد
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الذي  املركزي،  م�رشفها  على  رقابتها  الي�نان  ت�ستعيد   -3
املنظ�مة  مغادرة  دون  من  االأوروبية«  »املنظ�مة  يغادر 

االأوروبية للم�سارف املركزية. ويتم تاأميم املنظ�مة البنكية، 

ويبداأ بعد ذلك اإن�ساء م�ؤ�س�سات جديدة �سليمة. 

يك�ن  وقد  اجلديدة«،  »الدراخمة  قيمة  تخفي�ش  �سيتم   -4
اأ�سهر ح�ل ن�سبة  اأن ي�ستقر بعد ب�سعة  التخفي�ش كبريا، قبل 

باأن  العلم  )مع  لية 
ّ
االأو قيمته  من   %  20 اإىل  بـ10  تخفي�ش 

احل�ساب اجلاري قد بلغ ت�ازنه، واأن الدولة قد فر�ست رقابة 

على ال�رشف(. 

الي�نان عن دفع دي�نها وخروجها من  اأن عجز  اأحد  ال ينكر 

اإجتماعية باهظة، وخا�سة  الي�رو �ستك�ن لهما كلفة  منطقة 

يف الفرتة االأوىل التي تعقب القرار. غري اأن االأمر يتعلق مبحنة 

البقاء  التق�سف مبا يقت�سيه  بلد بكامله  وقتية، ال تربر قب�ل 

�سمن االحتاد االإقت�سادي والنقدي االأوروبى.

القدرة   من 
ّ
احلد اإىل  ي 

ّ
�ست�ؤد املرحلة  اأن هذه  �سك يف  ما من 

ال�اردات،  غالء  خالل  من  وذلك  ال�سعب،  الأفراد  ال�رشائية 

ولكنها �ست�سـّذب  باملقدار نف�سه من القيمة احلقيقية للقرو�ش 

العقارية و�سائر القرو�ش. و�ستك�ن ع�دة الن�ساط االإقت�سادي، 

بعد ال�سدمة االأوىل، مل�سلحة العمال، وذلك من خالل حماية 

فر�ش العمل وتي�سري الزيادة التدريجية يف االأج�ر. و�ستمكن 

ال�طني  الدخل  اإعادة ت�زيع  �سيا�سة احلك�مة، ف�ق ذلك، من 

تن�سيط  اأن  كما  فقرا،   
ّ
االأ�سد النا�ش  و�سع  من  ن 

ّ
يح�سـ ب�سكل 

االإقت�سادية  املن�ساآت  م�سلحة  يف  �سيك�ن  الداخلية  ال�س�ق 

ال�سغرى واملت��سطة.

منهار،  اقت�سادها  اإن  اإذ  طرق.  مفرتق  عند  الي�م  الي�نان 

وو�سعيتها  العرج،  ت�سك�  وم�ؤ�س�ساتها  م، 
ّ
يتاألـ وجمتمعها 

اجلي��سيا�سية مل تبلغ - منذ عق�د - ما بلغته الي�م من �س�ء 

ز البالد بات�ساع 
ّ
 باأزمة، تتميـ

ّ
احلال. ويف قلب اأوروبا التي متر

مدى االإع�سار لدى نخبها. وحتتل الق�ى االإجتماعية، القادرة 

باإخراجها من  االأمام،  اإىل  البالد  اإطالق عجلة  على  م�ستقبال 

اإنها تدعم »�سرييزا«، ومن  فت�رها، قاعدة الهرم االإجتماعي. 

االأ�سا�سي اإذن، اأن ي�ستثمر احلزب هذه الفر�سة التاريخية.

والنقدي  االإقت�سادي  االحتاد  اإىل  االن�سمام  اأن  تبني  لقد 

االأوروبى كان خطاأ ج�سيما بالن�سبة اإىل الي�نان. لكن البلد يف 

و�سعه دوما اأن يتخذ طريقا خمتلفة. وه� بذلك، ي�ساعد اأوروبا 

، غري قادر على العي�ش 
ّ
�ش من نظام نقدي �سام

ّ
على اأن تتخلـ

اإال بف�سل الدعم الذي تقدمه القطاعات ال�سيا�سية واالإقت�سادية 

املهيمنة. القارة االأوروبية تختنق والبد لها من اأن تث�ب اإىل 

يتجاوز  تاريخي  بدور  الي�نان  ا�سطلعت  ما  وكثريا  ر�سدها. 

حجمها، ويبدو اأنها الي�م اأمام فر�سة جديدة لذلك.
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الحدث

يف  متداخلة  الرو�سية  الرتكية  االإقت�سادية  العالقات  تعترب 

االأزمة  وقبل  وال�سياحة،  اخلدمات  والزراعة  التجارة  جماالت 

يف  كربى  م�ساريع  الإقامة  واعــدة  خطط  هناك  كانت  احلالية 

جمال الطاقة، مثل بناء مفاعالت ن�وية رو�سية الإنتاج الطاقة 

الغاز  لنقل  الرتكي«  »ال�سيل  وم�رشوع  تركيا،  يف  الكهربائية 

الرو�سي اإىل اأوروبا عرب االأرا�سي الرتكية. 

البلدين  اقت�ساد  على  االأزمة  هذه  تبعات  اأن  اإىل  م�سادر  ت�سري 

قد تك�ن مكلفة، تع�سف بالتبادل التجاري، وتقدر قيمة العق�د 

التجارية امل�قعة بني البلدين حتى نهاية العام املا�سي 2014، 

�رشيك جتاري  اأكرب  ثاين  رو�سيا  وتعد  دوالر.  مليار   44 بح�اىل 

لرتكيا بعد بلدان االحتاد االأوروبي، حيث يزيد التبادل التجاري 

للب�سائع عن الـ 33 مليار دوالر �سن�يًا، ي�ساف اإليها ا�ستثمارات 

متبادلة مرتاكمة باأكرث من )2( ملياري دوالر.

ولكن لن يك�ن يف م�سلحة الطرفني العبث بال�رقة االإقت�سادية، 

اإقت�سادية نتيجة تراجع قيمة  اأ�سال من م�ساكل  فرو�سيا تعاين 

العملة الرو�سية )الروبل(، وانخفا�ش اأ�سعار النفط، اأ�سف اىل ذلك 

االأوروبــي،  اجل�ار  دول  مع  املتزنة  غري  االإقت�سادية  العالقات 

م�ساألة  حت�سب  ال  لذلك  وغريها،  املتحدة  ال�اليات  عن  ناهيك 

دالالت المواجهة الروسية التركية وتداعياتها:
 موسكو تحمل سيف اإلقتصاد 
وأنقرة تحارب طواحين الهواء

بقلم فارس سعد

و�أنقرة  مو�سكو  بني  �لعالقات  يف  �لتوتر  يبعث 

ذلك على جماالت  �نعكا�سات  ب�ساأن  �لت�ساوؤل  على 

�لتعاون، وعلى �خلطط �الإقت�سادية �لتي كان يطمح 

�إ�سقاط  �أزمة  حدوث  قبل  تنفيذها  �إىل  �جلانبان 

�لطائرة �لرو�سية �سوخوي 24 يف �الأجو�ء �ل�سورية.

لي�ست �ملرة �الأوىل �لتي ت�ستخدم فيها مو�سكو �لورقة 

تكون  قد  �ملرة  هذه  لكنها  �أنقرة،  �سد  �الإقت�سادية 

ولذلك  �ملوقف.  ح�سا�سية  ب�سبب  ما  نوعا  خمتلفة 

�لتوجهات  خمتلف  من  �إقت�ساديني  خرب�ء  ي�ستبعد 

بفر�ض  تهديد�تهم  تنفيذ  يف  بعيد�ً  �لرو�ض  ذهاب 

�أتر�ك  جتار  �عتربها  حني  يف  تركيا،  �سد  عقوبات 

�أنها ناقو�ض خطر. ياأتي هذ� بعد �أن �أعلنت مو�سكو 

�لبدء باإجر�ء�ت عقابية �إقت�سادية.
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اجلــانــب  عــلــى  الت�سعيد 

دقيقة  خط�ة  االإقت�سادي 

يف هذه الظروف.

ـــة  ويـــــرى وزيـــــر االأغـــذي

ـــــــرثوة  ــــــة وال ــــــزراع وال

فاروق  الرتكي  احلي�انية 

ت�سيليك اإنه من غري الالئق 

اإ�سقاط  م��س�ع  اإقــحــام 

الطائرة يف جماالت اأخرى 

جمال  يف  التبادالت  حجم  بــاأن  واأ�ساف  به.  عالقة  لها  لي�ش 

الزراعة بني البلدين كبري جدا، حيث اإن تركيا ت�سدر اإىل رو�سيا 

مليار   2.85 قيمته  ما  وت�ست�رد  دوالر،  مليار   1.27 قيمته  ما 

دوالر من املنتجات الزراعية �سن�يًا.

قطاع السياحة في الميزان
تخريب  اأو  وقــف  ال�سهل  من  لي�ش  اأنــه  رو�سيا  تــدرك  وواقعيًا 

العالقات االإقت�سادية مع اأنقرة اإال ب�سكل تدريجي، الأنها بحاجة 

اإىل  ت�سدرها  التي  للم�اد  ثمنًا  اأم�ال  من  جتنيه  ما  اإىل  ما�سة 

تركيا، وخ�س��سا يف قطاع الطاقة، حيث ت�ست�رد اأنقرة ح�اىل 

16 مليار مكعب من الغاز �سن�يا من م��سك�، يف وقت �ست�سارك 
االأخرية ببناء مفاعل ن�وي تركي من املت�قع اأن يبداأ العمل به 

عام 2019.

العالقات  يف  رو�سية  حاجة  متثل  التي  للقطاعات  وخالفا 

اأنقرة  معاقبة  اإىل  م��سك�  تلجاأ  فقد  تركيا،  مع  االإقت�سادية 

اإقت�ساديا من خالل قطاع ال�سياحة. ومن املمكن اأن ي�ؤدي قرار 

ب ب�رشر كبري لرتكيا، باعتبارها 
ّ
رو�سي بهذا االإجتاه اإىل الت�سب

ال�جهة االأوىل عامليا لل�سياحة الرو�سية ب�اقع 5 ماليني �سائح 

�سن�يا.

رو�سيا  �رشكاء  بني  اخلام�ش  املركز  حتتل  تركيا  اأن  واملعروف 

الغربية  العق�بات  يف  امل�ساركة  رف�ست  واأنها  االإقت�ساديني، 

املفرو�سة على رو�سيا، واأن الب�سائع الرتكية كانت تقدم بديال 

منا�سبا للم�اد الغذائية املحظ�رة التي تنتجها اأوروبا، وفقدانها 

من املمكن اأن ي�ؤدي اإىل ارتفاع كبري يف اأ�سعار امل�اد الغذائية.

يف  الرو�سية،  لل�سلع  كم�ست�ردة  ال�سابعة  املرتبة  تركيا  وحتتل 

االأتراك  للمقاولني  �س�ق  اأكرب  ثاين  الرو�سية  ال�س�ق  تعترب  حني 

الذين نفذوا فيها خالل العام املا�سي م�ساريع بقيمة تزيد على 

ثالثة مليارات دوالر.

اأجنبية ا�سرتت  كما احتل الرو�ش املرتبة الثالثة كاأكرث جن�سية 

عقارات يف تركيا خالل االأ�سهر الع�رشة االأوىل من العام اجلاري، 

وي�جد اأكرث من �سبعمئة حمل جتاري تابعة 

تركية يف  الأكرث من ثالثني عالمة جتارية 

رو�سيا.

لرو�سيا  الرتكية  ال�سادرات  اأهــم  وتتج�سد 

واملن�س�جات  والطماطم  احلم�سيات  يف 

واملنت�جات  باحلم�سيات  ا�ستبدلت  وقــد 

الزراعية االأخرى من �س�رية، يف حني ت�سكل 

الغاز  تركيا  اإىل  الرو�سية  ال�سادرات  اأهــم 

تعترب  حيث   - الطبيعي 

االأول للغاز  د 
ّ
رو�سيا امل�ر

اإىل تركيا - والنفط اخلام 

والقمح  املحركات  وزيت 

وخردة  اخلام  واالأملني�م 

احلديد وال�سلب.

الرو�ش  ا�ستمر  حــال  ويف 

تــهــديــداتــهــم  تــنــفــيــذ  يف 

االأتــراك  ار 
ّ
التج ف�سيتكبد 

خط�رة  يلم�س�ن  بدوؤوا  التجار  من  العديد  واأن  باهظة،  ف�اتري 

االأزمة بني البلدين ب�سبب عدم متكنهم من اإر�سال ب�سائعهم اإىل 

رو�سيا لرف�ش امل�انئ هناك ا�ستقبال ال�سفن الرتكية.

احت�اء  اإىل  م�ساحلها  حلماية  اأنقرة  �ست�سعى  ذلــك  اإطــار  يف 

بحجم  يتعلق  بع�سها  اأ�سباب  بعدة  مدف�عة  م��سك�  مع  االأزمة 

وطبيعة العالقات االإقت�سادية التي �ستتاأثر بال�رشورة باالأزمة، 

وبع�سها االآخر يتعلق مبطالبة النات� الأنقرة بتهدئة امل�قف مع 

رو�سيا و�سبط النف�ش وعدم اللج�ء اإىل الت�سعيد من منطلق اأنه 

الدولة  تنظيم  على  الرو�ش برتكيز هجماتهم  اإقناع  املمكن  من 

ومن ثم االإ�سرتاك يف احلرب الدولية على االإرهاب.

أرقام وحقائق
ون�سري اإىل بع�ش االأرقام واحلقائق ح�ل العالقات االإقت�سادية 

وامل�سالح امل�سرتكة بني البلدين على النح� التايل :

خط�ط  اأربعة  ملد  م�رشوع  ه�  الرتكي  ال�سيل  م�رشوع  اإن   
مبحاذات بع�سها، بط�ل 910 كم،250 كم منها داخل االأرا�سي 

الرتكية، وبقدرة 63 مليار مرت مكعب من الغاز عرب البحر االأ�س�د، 

والذي كان قد بداأ العمل فيه يف �سهر اأيار املا�سي وت�قف حاليًا.

وجاء امل�رشوع بعد ت�قف »ال�سيل اجلن�بي« عن نقل الغاز عرب 

البحر االأ�س�د اإىل اأوروبا مروراً ببلغاريا.

االأول  الربع  يف  لرتكيا  الرو�سية  ال�سياحية  العائدات  بلغت   
االأرقام  وذلك ح�سب  مليارات دوالر،   4.9 نح�   2015 العام  من 

تعد  تركيا  بــاأن  علما  الرتكية،  االإح�ساء  هيئة  عن  ال�سادرة 

مق�سداً �سياحيًا مهمًا لل�سياح الرو�ش.

اإمكانية  اإىل  الرو�سية  الزراعة  لفتت  فقد  مراقبني،  بح�سب   
مثل  اأخرى  بدول  الرتكية  اخل�رشاوات  من  ال�سادرات  ا�ستبدال 

�س�رية واإيران.

 حتتل تركيا املرتبة اخلام�سة ك�رشيك جتاري لرو�سيا بح�سة 
اإجمايل التجارة اخلارجية الرو�سية. تبلغ %4.6 من 

بني  التجاري  التبادل  ــادة  زي واأنــقــرة  م��سك�  هــدف  كــان   
البلدين اإىل 100 مليار دوالر  �سن�يًا بحل�ل 

عام 2023 .

وت�سري التحليالت اإىل اأن رو�سيا قد ن�هت اإىل 

التعرفات  وزيــادة  م�ساريع  تعليق  اإمكانية 

اجلمركية وتقييد حتركات الطائرات الرتكية 

الرتكية  وال�سفن  الرو�سي  اجل�ي  املجال  يف 

يتاأثر  قد  كما  الرو�سية.  االإقليمية  املياه  يف 

ت�سغيل اليد العاملة الرتكية يف رو�سيا.

»تستورد أنقرة حوالى 16 
مليار مكعب من الغاز وما 

قيمته 2.85 مليار دوالر 
من المنتجات الزراعية 

سنويًا من موسكو”
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ملف العدد

تداعيات الفراغ الرئاسي وأحداث المنطقة 
زادت من حدة األزمة

 ..2015
إقتصاد لبنان يئن

�أن عام  �أطلقوها مع نهاية عام 2014 و�أثبتت �الأرقام و�لوقائع  �سدقت توقعات �خلرب�ء �الإقت�ساديني �لتي 

2015 هو �الأ�سعب �إقت�ساديًا على لبنان منذ �الإ�ستقالل، �إذ �نعك�ست �الأزمة �ل�سيا�سية �لد�خلية و�الإنق�سامات 

�حلادة بني �الأطر�ف �ل�سيا�سية وما �أنتجته من تعطيل و�سلل، و�الإ�سطر�بات �الإقليمية �سلبًا على �ملوؤ�رش�ت 

�الإقت�سادية و�ملالية.
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اجلمه�ري  الق�رش  د 
ّ
�سي ــفــراغ  ال ــان  ك

ط�ال العام، و�سيطر ال�سلل على احلك�مة 

وجمل�ش الن�اب ما عّطل اإقرار الكثري من 

الق�انني املطل�بة. 

حال ال�سلل والتعطيل هذه اإمتدت لت�سمل 

تده�ر  اإىل  اأدى  ما  الدولة  مفا�سل  كل 

ما  واالإجتماعي،  االإقت�سادي  ال��سعني 

خط�رة  من  التحذير  اإىل  البع�ش  دفــع 

باجتاه  املنحدر  االإقت�سادي  ال��سع 

اإجتماعي  بانفجار  د 
ّ
هد والذي  الهاوية 

مع اإ�ستفحال االأزمات املتعددة.

الفراغ الرئاسي
اإ�ستمرار  الفراغ  2015، كانت وطاأة  عام 

كبرية  االإقليمية  االأزمات  و�سط  الرئا�سي 

حرمه  الــذي  اللبناين  االإقت�ساد  على 

تراجع  اإىل  اأدى  مــا  كثرية  فر�سا  مــن 

انخف�ست  قد  كانت  التي  االإ�ستثمارات 

 2،5 اإىل   2013 عام  مليارات   4،85 من 

الفراغ  اأدى  كما   .2014 اأواخــر  مليارين 

الرئا�سي اإىل تاأزمي االأو�ساع االإجتماعية 

النم�،  عملية  تقهقر  واإىل  واالإقت�سادية 

فقد بلغت ن�سبة البطالة 34  % يف �سف�ف 

�سف�ف  يف   %  18 اإىل  وو�سلت  ال�سباب 

الن�ساء و 14 % يف �سف�ف حملة ال�سهادات 

اجلامعية. فلبنان يحتاج �سن�يًا اإىل خلق 

منها  تاأمني  يتم  عمل  فر�سة  األــف   35
اإىل   12 ح�اىل  الظروف  اأح�سن  يف  الي�م 

14 األف فر�سة تبعًا الإح�ساءات الداخلية 
اإىل ال�سمان االجتماعي )فرع تع�ي�سات 

نهاية اخلدمة(.

 وكان وزير االإقت�ساد اآالن حكيم قد اأكد 

والتجارية  االإقت�سادية  »امل�ؤ�رشات  اأن 

ملح�ظا  تراجعا   2011 العام  منذ  ت�سهد 

نتيجة التدفق الهائل لالجئني ال�س�ريني 

حيث باتت االأزمة امل�ستمرة ت�سكل تهديدا 

اإجتماعيا واأمنيا حقيقيا يف لبنان«.

اأن االإقت�ساد اللبناين  وت�سري االأرقام اإىل 

يف  العام  ن�ساطه  يف  الرتاجع  يف  ا�ستمر 

 2015 العام  من  االأوىل  الت�سعة  االأ�سهر 

العام  من  ذاتها  الفرتة  مع  باملقارنة 

االأداء  ذلك من خالل  املا�سي. وقد ظهر 

القطاع  مــ�ؤ�ــرشات  معظم  يف  ال�سعيف 

البناء  م�ساحات  تراجعت  اإذ  احلقيقي. 

ماليني   9.21 لتبلغ   ،%  12.7 املرخ�سة 

 ،2015 من  الثالث  الف�سل  يف  مربع  مرت 

مقارنة مع 10.55 ماليني مرت مربع يف 

وزير �الإقت�ساد و�لتجارة �آالن حكيم

عجلة  لتفعيل  مهمان  عن�رشان  واالإ�ستثمار  االإ�ستهالك 

االأهمية،  من  درجة  على  نقاط  ثالث  ويتطلبان  االإقت�ساد، 

وهي ثقة، ا�ستقرار، وا�ستمرارية. والي�م ال وج�د ال�ستمرارية 

حكم، وال لالإ�ستقرار يف املبداأ، اإذ حتى االإ�ستقرار االأمني الذي 

بل  لبنان،  اإىل  االإ�ستثمارات  جلذب  وحده  يكفي  ال  به  ننعم 

يجب متكني االإ�ستقرار االأمني واالإجتماعي اأي�سًا، وخلق الثقة 

باالأ�س�اق اللبنانية واالإقت�ساد لت�سجيع امل�ستثمر على ت�ظيف 

النا�ش؟  لبنان. ويف غياب ذلك، مباذا ميكننا وعد  اأم�اله يف 

كان  املمكن..  قدر  ال�طني  اقت�سادنا  العمل على حماية  ه�  فعله،  ن�ستطيع  ما  كل 

من املت�قع اأن ي�سل  النم� االإقت�سادي اإىل ن�سبة 2.5 يف املئة، لكن ب�سبب التعطيل 

احلك�مي خ�رشنا ن�سف يف املئة، ونتيجة احِلراك ال�سعبي بهذه الطريقة الف��س�ية، 

االآن  املئة من  1.5 يف  اأو   1 ت�سجيل من�  يرجح  ما  اأخــرى،  املئة  ن�سف يف  اأ�سعنا 

ولغاية اآخر العام.

)من حديث خا�ش لـ»املركزية«(

رئي�ض �لهيئات �القت�سادية �لوزير �ل�سابق عدنان �لق�سار

واملعي�سي  واالجتماعي  االقت�سادي  امللف  يك�ن  اأن  املطل�ب 

امل�ؤ�رشات  وتراجع  الرك�د  ا�ستمرار  ظل  يف  خ�س��سا  اأول�ية، 

يتهدد  بات  مما  التجارية،  القطاعات  ومعاناة  االقت�سادية، 

وال�سياحية،  وال�سناعية  التجارية  امل�ؤ�س�سات  مئات  م�سري 

ومعهم اآالف العمال وامل�ظفني، يف حال ا�ستمرت االأم�ر على ما 

هي عليه الي�م من دون اإيجاد احلل�ل الناجعة التي من �ساأنها 

عدم جر البالد اإىل االنفجار االجتماعي، حيث كنا قد �سهدنا على 

مدى الفرتة املا�سية تظاهرات وحتركات �سعبية راف�سة لل�اقع 

الذي تعي�سه البالد.

»ال يج�ز جتاهل حتت اأي ظرف من الظروف، حجم اخل�سارة التي يتكبدها االقت�ساد 

اللبناين، وال �سيما امل�ؤ�س�سات االإنتاجية«. املطل�ب »حماية بلدنا من ه�ل الع�ا�سف 

التي قد تلفحنا، اإذا ما ظل االأطراف املم�سك�ن بالبالد راف�س�ن لكل احلل�ل التي من 

�ساأنها اأن ت��سلنا اإىل االنتقال بالبالد من دائرة اخلطر اإىل بر االأمان.

)يف ت�رشيٍح تناول جل�سات طاولة احل�ار(

رئي�ض �إحتاد غرف �لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة يف لبنان رئي�ض غرفة 

بريوت وجبل لبنان حممد �سقري

واآالق  تــ�ــرشخ،  والــقــطــاعــات  ــح،  يــرتّن ال�طني  االإقــتــ�ــســاد 

البقاء.  اأجل  من  ت�سارع  اأخرى  اآالف  فيما  تقفل،  امل�ؤ�س�سات 

 71 بلغ  عام  دين  مع  بخطر،  الدولة  مالية  الأَنّ  ذلك،  ونق�ل 

مليار دوالر  واإنعدام النم� وتفاقم عجز امل�ازنة. وف�ق هذا 

وتفاقم  بّلة  الطني  لتزيد  ال�س�ري  النزوح  اأزمة  تاأتي  وذاك، 

اأزمة ولدت كبرية وال  اإنها  البلد بكل مفا�سلها، نعم  اأو�ساع 

تزال تكرب ي�ميًا. ماذا بعد؟ اأال يكفي كل ذلك؟

حالة البلد طارئة، م�ؤ�س�ساتيًا واأمنيًا واإقت�ساديًا واإجتماعيًا وخدماتيًا وبيئيًا، وهي 

تتطلب اإدخاله ف�راً اإىل العناية الفائقة الإنقاذه من م�ت حمت�م.

)يف كلمة األقاها يف البيال الذي حمل عن�ان »نداء 25 حزيران... لقرار �سد االإنتحار(

قالوا في اقتصاد 2015
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حاكم م�رشف لبنان ريا�ض �سالمة

والنم�   ،2014 �سنة  يف  امل�سجل  النم�  ت�سهد  لن   2015 �سنة 

م�رشف  اتخذ  ال�سدد،  هذا  ويف  العام.  هذا  ال�سفر  �سيناهز 

لبنان مبادرات عديدة كما ي�سعى اإىل اتخاذ مبادرات اأخرى 

من خالل هيئة االأ�س�اق املالية«، م��سحا »اأن هذه املبادرات 

وجديدة  حديثة  للت�سليف  حتفيزات  رزمة  اإطالق  على  ترتكز 

لعام 2016 بحدود املليار دوالر وقابلة لل��س�ل اإىل املليار 

ون�سف املليار دوالر، بحيث يقدم امل�رشف املركزي ت�سليفات 

اإىل  االأم�ال  هذه  باإقرا�ش  بدورها  امل�سارف  تق�م  ثم   1% بفائدة  امل�سارف  اإىل 

قطاعات ال�سكن وامل�ساريع ال�سغرية وامل�ساريع اجلديدة وم�ساريع متعلقة بالطاقة 

البديلة والبيئة والتح�سيل اجلامعي«.

»لبنان مر بظروف �سعبة لكن اللبنانيني مل يياأ�س�ا. واأنا اأطمئنكم باأننا لن نياأ�ش.

)من كلمة األقاها خالل افتتاحه »ملتقى العراق امل�رشيف(

يف  �لتنفيذية  �لهيئة  رئي�ض  �لعرب  للم�رشفيني  �لدويل  �الحتاد  رئي�ض 

�حتاد �مل�سارف �لعربية �لدكتور جوزف طربيه

ت على اندالع ما �سمي بـ»الربيع العربي« 
ّ
اأربع �سن�ات مر

الت يف البلدان العربية التي 
ّ
ل اىل حت�

ّ
الذي �رشعان ما تبد

اأو�سط م�رشذم ومقّطع  ت�سهد احلروب، خمّلفة وراءها �رشق 

ظل  يف  والرتاثية.  واالجتماعية  االقت�سادية  االأو�ــســال 

حميطه،  باأزمات  احلال  بطبيعة  لبنان،  تاأثر  ال��سع،  هذا 

فرتاجعت معدالت النم� االقت�سادي خالل ال�سن�ات االأربع 

ال�سابقة اىل اأقل من %2 �سن�يًا. 

النم�  اىل  اللبناين  االقت�ساد  ع�دة  ه�  االأكرب  ي 
ّ
التحد اإن 

مبعاجلة  كفيلة  املدى  ط�يلة  �سيا�سات  و�سع  ي�ستدعي  مما  مرتفعة،  مبعدالت 

يخدم  معافى  اقت�ساد  انتاج  على  العمل  وكذلك  اخلارجية،  االأزمة  انعكا�سات 

والرتكيز  التخطيط  يت�زع  اأن  يجب  بالتايل  ورفاهيته.  مه 
ّ
وتقد املجتمع 

واال�ستقرار،  التحتية،  والبنى  الب�رشي،  املال  راأ�ش  واأبرزها  االأ�سا�سيات،  على 

واالأبعاد  واالأمن،  الق�سائية،  واملرجعية  واال�ستدامة،  وال�سفافية،  والتناف�سية، 

االجتماعية ال�ساملة لتعزيز امل�ست�ى املعي�سي والتعليم وال�سحة وتكاف�ؤ الفر�ش 

و�س�اها. باملح�سلة، ال يك�ن النم� هدفًا م�ستقاًل بذاته، بل الركيزة االأهم رمبا 

يف عملية التنمية االأ�سمل

)من كلمة األقاها يف »امللتقى االقت�سادي امل�رشيف اللبناين 2015«(

قالوا في اقتصاد 2015

ملف العدد

الفرتة ذاتها من 2014.  كما تراجعت عدد 

عملية،  بـ6،682  العقارية  البيع  عمليات 

الثالث  الربع  يف  عملية   45،293 لتبلغ 

من 2015، مقارنة مع 51،975 عملية يف 

قيمة  وتراجعت   .2014 من  ذاتها  الفرتة 

 51.8 لتبلغ   %  7.8 املتقا�سة  ال�سيكات 

مليار دوالر يف الف�سل الثالث من 2015، 

56.2 مليار دوالر يف الفرتة  مقارنة مع 

ذاتها من 2014. 

اإجمايل  يف  اخلا�ش  اال�ستثمار  و�سجل 

فبعد  تراجعًا،  الثابت  املال  راأ�ش  تك�ين 

اأن انخف�ش من ن�سبة  22.5% من الناجت 

املحلي االإجمايل عام 2012 اإىل  %21.5 

الدويل  النقد  ت�قع �سندوق   ،  2014 عام 

اأن ي�سجل مزيداً من الرتاجع اإىل  %19.6 

عام 2015«.

النزوح السوري
ويف عام 2015، ا�ستمرت تاأثريات االأزمة 

االإقت�ساد  على  النزوح  وحركة  ال�س�رية 

ق�ساوة  اأكـــرث  اأ�سبحت  بــل  ال  اللبناين 

بعدما امتد اأثرها ال�سلبي ليطاول القطاع 

اخلا�ش اللبناين عرب مناف�سة امل�ؤ�س�سات 

غري  بطريقة  الــنــازحــ�ن  ين�سئها  التي 

م�رشوعة للم�ؤ�س�سات اللبنانية يف الكثري 

اليد  مناف�سة  اإىل  اإ�سافة  القطاعات،  من 

ازدياد  اإىل  اأدت  التي  اللبنانية،  العاملة 

القدرة  وتراجع  والفقر  البطالة  معدالت 

اللبنانيني.  من  كبرية  لن�سبة  ال�رشائية 

عمدت  االإقت�سادية  ـــة  االأزم ظــل  ففي 

خمتلف  يف  الــلــبــنــانــيــة  ــات  ــس ــ� املــ�ؤ�ــس

العاملة  اليد  ا�ستخدام  اإىل  القطاعات 

ال�س�رية، العتبارات عدة، اأولها اأن اأج�ر 

العمالة ال�س�رية اأرخ�ش من اليد العاملة 

العمل  اأ�سحاب  اأن  مبعنى  اللبنانية، 

عمال  ا�ستخدام  يف�سل�ن  وامل�ؤ�س�سات 

من  اأقــل  بكلفة  وغــريهــا  امل�سانع  يف 

عامل لبناين واحد. فاالأزمة االإقت�سادية 

دفعت اأ�سحاب العمل اإىل تخفي�ش الكلفة 

والتقدميات  ال�سمان  ا�سرتاكات  وت�فري 

التي ال ي�ستفيد منها العامل ال�س�ري.

إقفال معبر نصيب
وعانت القطاعات االإقت�سادية عام 2015 

مع  خ�س��سا  م�ؤ�رشاتها،  تــراجــع  مــن 

االأردن و�س�رية  الربي بني  اإقفال املعرب 

يف   85 ح�اىل  ان�سياب  ي�ؤمن  كان  الذي 

املئة من ال�سادرات اللبنانية اإىل خمتلف 

الدول العربية، خ�س��سا اخلليجية منها.

وال�سناعي  الــزراعــي  القطاعان  وكــان 

احلك�مة  ا�ستعا�ست  وقد  ت�رشرا،  االأكرث 

الت�سدير  اآلية  بدعم  ذلك  عن  اللبنانية 

من  القطاعني  يحِم  مل  هذا  اأن  اإال  بحرا، 

ال�سعبة  لالأو�ساع  ال�سلبية  التاأثريات 

تراجع  اىل  اأدى  ما  بالبالد،  املحيطة 

 %   15 الـــ  ــاوزت  جت بن�سبة  ال�سادرات 

للقطاع الزراعي، واأكرث من 10  % للقطاع 

ال�سناعي.

القطاع السياحي
اللبنانية  االأزمــة  جتّلت   ،2015 عام  يف 

ملف  تفاقم  خالل  من  مظاهرها  باأ�س�اأ 

احلل�ل  اإيجاد  دون  من  النفايات  اأزمــة 
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واقــع  على  �سلبًا  ـــر  اأّث مــا  لــه  ــة 
ّ
ــذري اجل

م�سهد  تــرك  حيث  لبنان  يف  ال�سياحة 

تراكم النفايات على الطرقات وال�س�ارع، 

لهذا  حل  اإيجاد  عن  الدولة  عجز  ظل  يف 

اآثاراً �سلبية على قطاع ال�سياحة،  امللف، 

حجم  مــن  للتخفيف  عليه  ل 
ّ
يــعــ� ــذي  ال

اخل�سائر التي خ�رشها االإقت�ساد اللبناين 

على مدى ال�سن�ات املا�سية.

ن�سبة  ال�سيف  ف�سل  يف  وتـــراوحـــت 

اأّنه  حني  يف   ،% و60    40 بني  االإ�سغال 

كان من املفرت�ش اأن ترتاوح هذه الن�سبة 

بني 90 و95  % كما يف ال�سن�ات العادية. 

النفايات  ملف  د 
ّ
هــد »م�ديز«  وبح�سب 

وخ�س��سًا  لبنان،  يف  ال�سياحي  القطاع 

والك�يت  البحرين  من  كل  حتذيرات  بعد 

لرعاياها  ال�سع�دية  العربية  واململكة 

ب�ساأن زيارة لبنان.

فرع�ن  مي�سال  ال�سياحة  ــر  وزي ــان  وك

قطاع  على  النفايات  تاأثري  اأن   راأى  قد 

ــة  االأزم من  بكثري  ــرب  اأك كــان  ال�سياحة 

»كطعن  اإياها  وا�سفًا  وال�سلل،  ال�سيا�سية 

ظــهــره«،  يف  ب�سكني  ال�سياحة  قــطــاع 

اأنه منذ بداية االأزمة وحتديداً  اإىل  م�سرياً 

ب�سكل  االأرقام  تده�رت  مت�ز  اأواخر  منذ 

بلغت  ذلــك  قبل  اأنــه  اإىل  م�سرياً  ملح�ظ 

ها القيا�سي منذ العام 2010، 
ّ
االأرقام حد

لبنان  ي�سهد  اأن  املت�ّقع  من  كان  حيث 

�سيفًا واعداً.

قطاع المصارف
امل�رشيف  القطاع  وا�سل  جهته،  من 

االأ�سهر  يف  اأبــطــاأ  بــ�تــرية  واإن  ه 
ّ
منــ�

 ،2015 ــام  ــع ال ــن  م االأوىل  الت�سعة 

الفرتة  يف  النم�  معدل  مع  باملقارنة 

منت  اإذ  املا�سي.  العام  من  املماثلة 

م�ج�دات امل�سارف بـ10 مليار دوالر، 

نهاية  يف  دوالر  مليار   181.3 لتبلغ 

الربع الثالث 2015، مقارنة مع 171.3 

مليار دوالر يف نهاية الفرتة ذاتها من 

2014، بينما �سجلت 170.5 مليار دوالر 
يف نهاية الن�سف االأول من 2015. كما 

بـ7.1  اخلا�ش  القطاع  ودائــع  ازدادت 

مليار   149.1 لتبلغ  دوالر،  مليارات 

دوالر يف نهاية الربع الثالث من 2015، 

مقارنة مع 142 مليار دوالر يف نهاية 

�سجلت  بينما   ،2014 من  ذاتها  الفرتة 

الن�سف  نهاية  مليار دوالر يف   140.3

القرو�ش  زادت  وقد   .2015 من  االأول 

بـ2.65  اخلــا�ــش  للقطاع  االإجمالية 

دوالر  مليار   52.6 لتبلغ  دوالر،  مليار 

 ،2015 مــن  الثالث  الــربــع  نهاية  يف 

يف  دوالر  مليار   49.95 مع  مقارنة 

بينما   ،2014 من  ذاتها  الفرتة  نهاية 

نهاية  يف  دوالر  مليار   50.1 �سجلت 

الن�سف االأول من 2015.

القطاع العقاري
ركــ�دا  �سهد  فقد  العقاري  القطاع  اأمــا 

العقاريني  املط�رين  دفع  ما  وتباط�ؤا، 

لت�سجيع  اإعــالنــيــة  حمالت  تنظيم  اإىل 

على  واملنت�رشين  املقيمني  اللبنانيني 

رغم  لبنان،  يف  وال�سقق  العقارات  �رشاء 

اأن اأ�سعارها مل ت�سهد تراجعا، وبقيت �سبه 

احل�س�مات  بع�ش  با�ستثناء  م�ستقرة، 

اإىل  ي�سع�ن  جدد،  مل�سرتين  منحت  التي 

املعامالت  عدد  وتراجع  عق�دهم.  اإمتام 

اإىل  ًا 
ّ
�سن�ي  %  11.92 بن�سبة  ة 

ّ
العقاري

االأ�سهر  فــرتة  خــالل  معاملة   51096
مقارنًة   ،2015 العام  من  االأوىل  الع�رشة 

مع 58009 معاملة يف الفرتة نف�سها من 

العام املن�رشم.

ــة 
ّ
الــرتاكــمــي الــقــيــمــة  انخف�ست  كــذلــك 

ة بن�سبة 12.76 
ّ
ملعامالت املبيع العقاري

خالل  دوالر  مليار   6.46 اإىل  ًا 
ّ
�سن�ي  %

 ،2015 العام  من  االأوىل  الع�رشة  االأ�سهر 

7.41 مليار دوالر يف الفرتة  مقارنًة مع 

نف�سها من العام ال�سابق.

رئي�ض غرفة �لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة يف �ل�سمال توفيق دبو�سي

اإنه مرتبط اإىل حد  اإذ  اأن » اإقت�ساد لبنان ق�ي اإىل حد كبري، 

كبري باالإقت�ساد العاملي عرب ال�سعب اللبناين املنت�رش يف كل 

فمهما  وطنه،  اإىل  دائمًا  حنينًا  يحمل  والذي  الك�ن  اأ�سقاع 

بلده  مع  ت�ا�سل  على  يبقى  العامل  يف  ودوره  جناحه  بلغ 

وي�ؤدي دوراً فيه«. »اللبناين املقيم يف بلده معن�ياته عالية 

جداً، فرغم ما يعانيه االإقت�ساد منذ �سن�ات، ال يزال القطاع 

اخلا�ش م�ؤمنًا بذاته وباإنتاجيته وب�طنه، ويحقق جناحات 

وال�سياحي  والتجاري  الزراعي وال�سناعي  القطاع  كثرية يف 

والتكن�ل�جي«. 

)من حديث ملجلة ال�سناعة واالإقت�ساد(

رئي�ض جمعية �مل�سارف فرن�سو� با�سيل

على الرغم من االأو�ساع الدقيقة بل اخلطرية، داخليًا واإقليميًا، 

اإن  بل  ة، 
ّ
اللبناين م�ستمر لالإقت�ساد  امل�سارف  ت�سليفات  فاإن 

 7،5% ت�سليفاتها للقطاع اخلا�ش حّققت من�اً قاربت ن�سبُته 

وال  كانت  امل�سارَف  اأن  التاأكيد  نا 
ّ
ويهم �سن�ي.  اأ�سا�ش  على 

امُلتاحة  التم�يل  واآلياِت  و�سي�لِتها  مالءِتها  بف�سل  تــزال، 

وتعاوِنها الدائِم مع ال�سلطاِت النقدية والرقابية، قادرًة على 

هذا  اأداِء  تفعيِل  وعلى  ال�طني،  االإقت�ساِد  احتياجاِت  تلبيِة 

قـادرة،  لبنان دولٌة   يف 
َ
اأن تقـ�م ه ب�تيـرة م�ستدامة �رشيطَة 

ِّ
االإقت�ساد وزيادِة من�

دية 
ُ

الة، ح�سينٌة �سد الف�ساد، و�رشاكٌة مثمرٌة وجم
ّ
 م�ستقّل، واإدارٌة ع�رشيٌة وفع

ٌ
وق�ساء

نا االأول تنميُة اقت�ساِدنا املحّلي على الرغم من 
ُّ
بني القطاعني العام واخلا�ش. هم

وطُننا،  فلبنان  اأخرى.  بلدان  اقت�ساداِت  تنميِة  يف  للم�ساهمِة  اخلارج  اىل  هنا 
ّ

ت�ج

م على �سائِر االأول�يات.
ّ
نا به يتقد

ُ
والتزام

)من كلمة األقاها خالل اإفتتاح اأعمال »املنتدى االإقت�سادي امل�رشيف اللبناين«(

قالوا في اقتصاد 2015
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مو�شوع ال�شناعة

غريها  كما   2015 عام  ال�سناعة  عانت 

اأ�س�اأ  ففي  االإقت�سادية،  القطاعات  من 

كان  �سك  دون  من  اإقت�ساديًا  ال�سن�ات 

كثرية  حتــديــات  تها. 
ّ

ح�س لل�سناعة 

ليثبت  ب�سع�بة  واإن  القطاع  تخطاها 

قدرة كبرية على ال�سم�د يف ظل ظروف 

ب�سكل  تفاعلت  واأحــداث  كثرية  �ساغطة 

ت يف املنطقة طاولتها 
ّ
كبري وع�ا�سف هب

تاأثرياتها ب�سكل كبري.

�سّكل عدم االإ�ستقرار حتديًا كبرياً واجهته 

عدم  �ساأن  فمن   ،2015 عــام  ال�سناعة 

القطاع  تقدم  دون  احلـــ�ؤول  االإ�ستقرار 

من  املــزيــد  دون  يح�ل  اإذ  ــــاره،  وازده

و�سع  ظل  ويف  والت��سع،  اال�ستثمارات 

انعكا�ساته  له  كان  م�ستقر،  غري  اإقليمي 

القطاع، خ�س��سا يف ما  املبا�رشة على 

االإ�سافية  والتكاليف  بال�سحن  يتعلق 

�سبل  لتاأمني  ال�سناعي  يتكبدها  التي 

اأكرث �سمانًا واأمانًا الإي�سال منتجاته اإىل 

االأ�س�اق الت�سديرية، اإ�سافة اإىل امل�ساكل 

القطاع  منها  يــعــاين  الــتــي  الع�س�ية 

ال�سناعي ب�سكل عام من ارتفاع االأكالف 

الت�سغيلية اإىل م�ست�يات قيا�سية«.

إقفال معبر نصيب
لعل اإقفال معرب ن�سيب احلدودي كان من 

ال�سناعة  واجهتها  التي  التحديات  اأبرز 

املعرب  ي�سكله  ملا  فنتيجة   ،2015 عــام 

باجتاه  للبنان  وحيدة  برية  ب�ابة  من 

د 
ّ
العربية. هد الدول  اخلليج وبع�ش  دول 

للقطاعني  قا�سية  ب�رشية  املعرب  اإقفال 

اأن  �سيما  وال  ـــزراعـــي  وال الــ�ــســنــاعــي 

ال�سادرات ال�سناعية يف لبنان كانت قد 

العام  يف   6.9% بلغ  اإنخفا�سًا  �سهدت  

2014 مقارنة مع العام 2013.
رئي�ش  دفــع  قد  االنخفا�ش  هــذا  وكــان 

اإىل  اجلميل  فــادي  ال�سناعيني  جمعية 

احلك�مة  ومطالبة  عاليًا  ال�س�ت  رفع 

بالتدخل ال�رشيع، اإذ اإن ال�سناعيني الذين 

وجناحاتهم  الفردية  مببادراتهم  متيزوا 

اأو�سل  الــذي  للتحدي  وع�سقهم  املميزة 

املنتج اللبناين اإىل دول العامل مل يتمكن�ا 

والتي  املنطقة  االأحــداث يف  من جماراة 

تفاعلت ب�سكٍل �رشيع.

اأ�س�اق  خ�سارة  من  اآنـــذاك  خــ�ف  وبــرز 

لطاملا كانت غالية على قلب ال�سناعيني، 

فمع ا�ستمرار اإقفال املعرب ال بد لالأ�س�اق 

امل�ست�ردة اأن تبحث عن بديل.

حتركت  هذه،  ال�سناعيني  خماوف  و�سط 

اآلية  اإقــرارهــا  مــع  لتبددها  احلــكــ�مــة 

جعلت  والتي  اللبنانية  لل�سادرات  دعم 

الت�سدير  من  بدياًل  البحري  الت�سدير 

اإقرار االآلية كان دواء  اأن  الربي. وال �سك 

ناجعًا اإذ �سجلت ال�سادرات وفقًا مل�سادر 

طفيفًا،  اإنخفا�سًا   2015 عــام  مطلعة 

�سمح  البحري  الت�سدير  اأن  يــ�ؤكــد  مــا 

لل�سادرات بال��س�ل اإىل اأ�س�اقها. 

غياب الدعم
ويف عام 2015، بقي غياب الدعم الكايف 

ه� املع�سلة االأ�سا�سية للقطاع ال�سناعي 

وال  م�ست�ى  من  اأكرث  على  اأهميته  رغم 

�سعيد  على  حققها  التي  ــام  االأرق �سيما 

ن�سبته من الدخل ال�طني وقيمة �سادراته 

وت�سغيل اليد العاملة اللبنانية، باالإ�سافة 

اإىل قدراته التناف�سية الكبرية التي ت�ؤهله 

الداخلية  االأ�س�اق  للت��سع واملناف�سة يف 

ي�سكل عامال  والعاملية، ف�سال عن ك�نه 

اأ�سا�سيا يف خف�ش عجز امليزان التجاري.

اإذ يعمل يف القطاع راهنًا 134 األف عامل، 

األف  لـ650  وال�سناعة ت�ؤمن م�سدر رزق 

من  اأكرث  خلق  على  قادرة  وهي  م�اطن، 

كما  �سن�يا.  جديدة  عمل  فر�سة   1500
ي�ساهم القطاع ال�سناعي مبا بني 10 يف 

املئة اإىل 12 يف املئة من الناجت ال�طني، 

وت�ؤمن ال�سادرات ال�سناعية النقد النادر 

مبا قيمته 3 مليارات دوالر، كما ي�ساهم 

امليزان  يف  العجز  خف�ش  يف  القطاع 

 17 املا�سي  العام  بلغ  الــذي  التجاري 

االأخرى  القطاعات  ل 
ّ
ويفع دوالر،  مليار 

من نقل وم�سارف وتاأمني وزراعة.

حتت  حاليا  ال�سناعي  القطاع  ويــرزح 

له، 
ّ
تكب كبرية  مالية  واأعــبــاء  تكاليف 

وانتقال  واملناف�سة  االإغــراق  عن  ف�سال 

تعمل  وهي  لبنان  اإىل  �س�رية  م�سانع 

وتناف�ش  ترخي�ش  دون  ــن  م ــ�م  ــي ال

امل�سانع واليد العاملة اللبنانية. ناهيك 

اأبرزها  وكان  املت�ا�سلة  االأزمــات  عن 

عام 2015 اأزمة املرفاأ مع ت�قف العمل 

باخلط االأخ�رش.

إغراق األسواق
العام اجلديد  اإطاللة  ال�رشوري مع  ومن 

اإغــراق  م�سكلة  على  ب��س�ح  االإ�ــســاءة 

اإتفاقيات  وعناوين  ا�سم  حتت  االأ�س�اق 

ــجــاري احلـــر االأوروبـــيـــة  ــت ــادل ال ــب ــت ال

اتفاقية  خالل  من  والعربية  واالأمريكية 

العربية. وي�سك� ال�سناعي�ن من  التي�سري 

�سناعية  ب�سلع  الداخلية  اأ�س�اقهم  اإغراق 

بكلفتها  اللبنانية  ال�سلع  عــن  تتميز 

اأو  العربية  املن�ساأ  بلدان  يف  املنخف�سة 

االأوروبية، ما ينتج مناف�سة غري م�رشوعة 

املناف�سة  يف  ا�ستحالة  مع  الداخل  يف 

اخلارجية، ب�سبب الفارق الكبري يف اأ�سعار 

مل�سلحة  بالتاأكيد  تك�ن  ال  التي  الكلفة 

يفتقد  الذي  اللبناين  ال�سناعي  االإنتاج 

الر�سمي، مقابل ت�فرها  والدعم  احلماية 

ب�سكل مغدق يف بلدان اأخرى.

الصناعة عام 2015 .. صمود هش
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وزير الصناعة حسين الحاج حسن
تتحمل  التي  هــي  املتعاقبة  احلــكــ�مــات 

القطاعات  حال  اإليه  اآلت  عما  امل�س�ؤولية 

دائما  نتذرع  فنحن  لبنان.  يف  االإنتاجية 

بتبني  لنا  ت�سمح  ال  الدولية  الق�انني  باأن 

�سيا�سة الدعم التي تلجاأ اإليها غالبية الدول 

وغري  لهم  م�سم�ح  الدعم  فلم  ال�سناعية. 

م�سم�ح لنا؟ اإنني مقتنع ب�سيا�سة الدعم واحلماية.

رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل
ال�سادرات اللبنانية ال تزال ت�سل اإىل البلدان االأكرث تطلبًا يف 

العامل، فللقطاع ال�سناعي قدرات ت�سديرية 

ك ب�رشعة ميكن االإفادة منها 
ّ
واإمكاية للتحر

لتنمية  هادفة  برامج  و�سع  مت  حــال  يف 

الدول،  معظم  مثل  ال�سناعية  ال�سادرات 

خ�س��سًا اأن القطاع لديه القدرة على رفع 

اإنتاجه ا�ستجابة الأي طلب جديد.

 مدير عام معهد البحوث الصناعية 

الدكتور بسام الفرن
نثابر على عملنا املت�ا�سل من اأجل م�اكبة 

القطاع ال�سناعي عرب م�ساعدته يف االأبحاث 

والدرا�سات وتاأمني التم�يل على التحديث، 

وزيادة قدراته االنتاجية والتناف�سية �رشط 

اأن يلتزم امل�سدرون ويتقيدوا بامل�ا�سفات 

االإلزامية

 عميد الصناعات الغذائية 
جورج نصراوي

متفائلني  ك�سناعيني  كنا  خلت  ل�سن�ات   

ال�سيا�سة  تداخل  وبعد  الي�م  ــا  اإمن جــداً، 

على  انعكا�سات  من  له  ومــا  باالإقت�ساد 

لدينا  اأ�سبح  البلد  يف  االأم�ر  اإدارة  طريقة 

عالمة ا�ستفهام 

أمين سر نقابة الصناعات الغذائية منير البساط
لبناين  �سناعي  الأي  االأوىل  الفعل  ردة 

اأن  بد  ال  ي�اجهها  التي  امل�ساعب  جتاه 

من  املزيد  مع  االأمــام،  اإىل  خط�ة  تك�ن 

املكا�سب  تعزيز  على  واالإ�ــرشار  املثابرة 

االأ�س�اق وارتفاع  ات�ساع  التي حتققت من 

حجم االأعمال. 

 عضو مجلس االدارة في جمعية الصناعيين 
عدنان عطايا

اأي  اإىل  بالن�سبة  االأ�سا�سي  التحدي  اأن 

�سناعي الي�م ه� اأال مت�ت روح التحدي يف 

م�اجهة  من  متكنه  الروح  هذه  اإن  اإذ  قلبه، 

ال�سعاب وتثبيت قدميه يف االأ�س�اق وتعطيه 

تناف�سية  معركة  اأي  خلــ��ــش  ال�سجاعة 

وربحها

عضو مجلس االدارة في جمعية 
الصناعيين جويس جمال

ال�سناعي  اأن  الق�ل  من  بد  ال  ال�اقع،  يف 

يتحدى  فه�  جنــاح،  م�رشوع  ه�  اللبناين 

اأجــل  مــن  دائـــم  ب�سكل  ويــثــابــر  ال�سعاب 

اال�ستمرار، ويتمتع مبهارات عالية يف جمال 

الت�سميم واالإبتكار وال�سناعات الرائدة. 

رئيس مركز اإلنتاج األنظف في لبنان 
الدكتور علي يعقوب 

اآليات  تنفيذ  عملية  اأن  التجارب  اأثبتت 

االإنـــتـــاج االأنـــظـــف داخـــل املــ�ؤ�ــســ�ــســات 

البيئية  امل�ساكل  من  يخفف  ال�سناعية 

اأن  يعني  ما  االإنتاج.  كلفة  من  ويخّف�ش 

تطبيق  خــالل  مــن  وا�سحًا  وفـــراً  هناك 

معايري االإنتاج االأنظف ، فانخفا�ش الكلفة يق�ي اإمكانات 

الت�سدير اإىل اخلارج، وهذا ه� الهدف االأ�سا�سي.

قالوا في الصناعة عام 2015

تشويه »الصناعات الغذائية«
�سالمة  حملة  �سّكلت   ،2015 عــام  ويف 

هــت �ــســ�رة االإنــتــاج 
ّ
ــذاء الــتــي �ــســ� ــغ ال

بطريقة  االإعــالم  تعامل  نتيجة  اللبناين 

قا�سية معها حتديًا الأ�سحاب ال�سناعات 

الغذائية.

قد  القطاع  ل�س�ؤون  املتابعني  وكــان 

احلملة  مــع  االإعـــالم  تعاطي  و�سف�ا 

الف�ساد  اأن  اأظهرت  حيث  بـ«ال�ح�سي«، 

واأن  زوايــاه،  زاوية من  يع�ّس�ش يف كل 

اللبناين  ال�سعب  ي�ستهلكها  التي  امل�اد 

لال�ستخدام  �ساحلة  وغري  تالفة  جّلها 

جداً.  كبري  ب�سكٍل  القطاع  اإىل  اأ�ساء  ما 

ح�سني  ال�سناعة  وزير  و�سف   واآنــذاك 

احلاج ح�سن املعل�مات التي مت تداولها 

بغري ال�سحيحة وغري املنطقية، م�ؤكداً 

غدائية  منتجات  ر 
ّ
ي�سد القطاع  اأن 

ال  دوالر،  ملي�ن   400 بقيمة  م�سّنعة 

 % الـ1  ن�سبة املرجتعات منها  تتعدى 

ل�رشوط  اإمنا  باجل�دة  يتعلق  ال  ل�سبب 

تتعلق بالعالمة التجارية. و�ساأل احلاج 

منتجات  ت�سدير  للبنان  »كيف  ح�سن: 

وي�سرتيها  للم�ا�سفات  مطابقة  غري 

امل�ستهلك�ن يف اخلارج«.
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 »الكالم عن اإلهتمام بالسياحة وإهمال 
باقي القطاعات يعكس خداعًا وقلّة مسؤولية«

الحاج حسن يسأل:
أين تتعارض الصناعة مع السياحة
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واالإقت�ساد«،  »ال�سناعة  مع  حديثه  يف 

تناول احلاج ح�سن واقع القطاع، فاأ�ساء 

وم�ساعيه  للقطاع  الدعم«  »غياب  على 

عن    
ّ

وعـــرب املــجــال.  هــذا  يف  امل�ستمرة 

مع  التعاطي  اآلية  من  ال�سديد  ا�ستيائه 

ال�سابقة.  ال�سن�ات  يف  ال�سناعي  امللف 

اغتيال  مع  اإنــه  البع�ش  »يق�ل  ــال:  وق

 
ّ

تغري احلــريــري  رفيق  ال�سهيد  الرئي�ش 

هذا  اأن  اأوؤكـــد  وبـــدوري  القطاع،  ــع  واق

القطاع  واقع  اإن  اإذ  �سحيح،  غري  الكالم 

فهناك   .2005 قبل  ما  منذ  جيداً  يكن  مل 

اأقفلت.  وم�سانع  اختفت  �سناعات 

لبنان  يف  ال�سناعي  القطاع  ي�سم  كان 

وال�سرياميك،  والن�سيج  االأحذية  �سناعة 

الي�م، وال  ال�سناعات غري م�ج�دة  هذه 

بد من ال�س�ؤال عن ال�سبب و �سيما اأن و�سع 

ال�سناعات االأخرى لي�ش اأف�سل«.

ما بين السياحة والصناعة
د احلاج ح�سن »على اأن من تعاط�ا 

ّ
واإذ �سد

ال�سن�ات  يف  االإقــتــ�ــســادي  املــلــف  يف 

ال�سابقة اأرادوا لبنان بلداً �سياحيًا«، �ساأل: 

ال�سناعة؟«.  مع  ال�سياحة  تتعار�ش  اأين 

اأرقام مقارنًا حجم ت�سدير  وعر�ش عدة 

بع�ش الدول ال�سناعية مع لبنان. وقال: 

واقع  لنا  تبنّي  ب�سيطة  اأمثال  »جمم�عة 

فلبنان  لبنان.  يف  ال�سناعي  القطاع 

 4 �سكانه  وعدد  كلم2  اآالف   10 م�ساحته 

فم�ساحتها  كتال�نيا  اأما   ، ن�سمة  ماليني 

ماليني   8 �سكانها  وعــدد  كلم2  الف   30
ر بـ75 مليار دوالر 

ّ
ن�سمة. كتال�نيا ت�سد

كما  دوالر.  مليارات  بـ4  ر 
ّ
ي�سد ولبنان 

 8 �سكانها  عــدد  يبلغ  التي  النم�سا  اأن 

ر بـ160 مليار دوالر، 
ّ
ماليني ن�سمة ت�سد

 4 التي يبلغ عدد �سكانها  �سنغاف�رة  اأما 

ر بـ200 مليار دوالر«.
ّ
ملي�ن ن�سمة فت�سد

اأن  تعني  ــــام  االأرق ــذه  ه ــل  »ه ــاأل:  ــس و�

النم�سا و�سنغاف�رة وكتال�نيا بلدان غري 

�سياحيًا،  بلداً  نريد  يق�ل�ن  �سياحية؟ 

ميكن  اأال  ال�سناعة؟  نهمل  ملــاذا  ولكن 

اإيالء االإهتمام الالزم للقطاعات كافة ؟«.

ال�سياحة،  �سد  »لي�ش  ــه  اأن اإىل  واأ�ــســار 

النم�سا  اأهل  كان  اإن  ال�س�ؤال  من  بد  وال 

ال�سياحة«،  �سد  وكتال�نيا  و�سنغاف�رة 

عن  املــ�ــســ�ؤولــني  »كـــالم  اأن  اإىل  ولــفــت 

باقي  ــال  ــم واإه بال�سياحة  االإهــتــمــام 

م�س�ؤولية  وقلة  خداعًا  يعك�ش  القطاعات 

يف التعاطي مع امللف االإقت�سادي«.

دعم الصناعة
واأو�سح احلاج ح�سن اأن غياب القطاعني 

اهتمامات  عــن   ــي  ــزراع وال ال�سناعي 

وتف�سيل  االإقت�سادي  بال�ساأن  املعنيني 

التجارة على القطاعات االإنتاجية اأو�سل 

مليار   17 اإىل  التجاري  املــيــزان  عجز 

كيف  فح�اه:  كبرياً  �س�ؤااًل  وطرح  دوالر، 

نقدم فر�ش عمل؟.

ذريعة  من  البع�ش  يعطيه  »ما  اأن  وراأى 

ال�سناعي  االإنتاج  بارتفاع كلفة  متمثلة 

ال�سناعي  القطاع  اإيالء  لعدم  لبنان  يف 

والدليل  �سحيح،  غري  الــالزم  االإهتمام 

النم�سا ال ينعم  ال�سناعي يف  القطاع  اأن 

بكلفة اإنتاج منخف�سة؟.

اأن  البع�ش مبق�لة  اعتقاد  اأن  اعترب  كما 

والــزراعــة  ال�سناعة  لقطاعي  دعــم  »ال 

فعلى  دقيقة،  غري  الــدويل  االقت�ساد  يف 

الربيطاين  االقت�ساد  يقدم  املثال  �سبيل 

دواًل  اأن  االإنتاجية، كما  لقطاعاته  دعمًا 

خمتلفة يف العامل تلجاأ اإىل و�سع عقبات 

امل�ست�رد  االإنــتــاج  تدفق  اأمــام  جتارية 

ال�سني  نقا�ش  ي�سكل  وال  اأ�س�اقها،  اإىل 

يف  اإقت�ساديتني  ق�تني  اأكــرب  واأمريكا، 

العامل، اإال دلياًل وا�سحًا على عدم وج�د 

جتارة حرة يف العامل«.

ال�سناعي  القطاع  دعــم  يف  دوره  وعــن 

ك�زير �سناعة، قال احلاج ح�سن: » عندما 

دعمًا وحماية  اأر�سيت  للزراعة  وزيراً  كنت 

وكما  ال�سناعة،  وزارة  يف  لكن  للقطاع. 

فبعد  عاك�ستنا.  الظروف  اجلميع،  يعرف 

وقع  احلك�مة  ت�سكيل  مــن  اأ�سهر  ثالثة 

على  بتبعاته  واألــقــى  الرئا�سي  الــفــراغ 

اإىل  اإ�سافة  النيابي  واملجل�ش  احلك�مة 

اأنا  واالإقت�سادية.  االأمنية  االأو�ساع  �س�ء 

مل اأقف يف مكان، واأعمل ما ب��سعي �سمن 

ال�طنية،  ال�سناعة  لت�سجيع  �سالحياتي 

وخلق فر�ش عمل وتخفي�ش عجز امليزان 

قرارات  وقعت  االإطــار  هذا  ويف  التجاري، 

اآخرها  وكان  القطاع  حماية  بهدف  عدة 

وز�رة  ��ستالم حقيبة  تعاقبو� على  �لذين  �لوزر�ء  ي�سبه غريه من  ال 

�ل�سناعة، فو�سعه �الإ�سبع على �جلرح يف كل منا�سبة من دون كلل �أو 

ملل يجعله �أمل كل �ل�سناعيني.

يتكلم ب�رش�حة د�ئمًا، عاك�سًا �سفافية كبرية يف حديثه من �ساأنها و�سع 

�لنقاط على �حلروف. �إنه وزير �ل�سناعة ح�سني �حلاج ح�سن �لذي ال يوّفر 

�أي فر�سة �إال وي�سيء فيها على �الإهمال �ملتعّمد للقطاع �ل�سناعي �لذي 

�لتي يوؤكد »�أنه لي�ض �سدها«،  �لبع�ض لل�سياحة  وقع �سحية �نحياز 

م�سدد�ً على �أنه ال يجد �أي ت�سارب بينها وبني �لقطاع �ل�سناعي.

الصادرات الصناعية شهدت 

تراجعًا طفيفًا بلغت نسبته 3 %، 

ما يؤكد أن دعم التصدير البحري 

كانت له نتائج إيجابية جدًا

معالجة اإلغراق تحتاج إلى 

سياسات طويلة المدى 

ومستقرة، والمشكلة هي 

أننا في بلد سياساته غير 

طويلة المدى وغير مستقرة
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هناك  لكن  االأملني�م.  جتارة  لتنظيم  قراراً 

بع�ش امل�سائل التي حتتاج اإىل عدة وزارات 

جعبتي  يف  ــا  واأن حك�مية.  قــرارات  واإىل 

العديد من القرارات املح�رّشة والتي حتتاج 

والتي حتمي  ال�زراء  اإىل بحث يف جمل�ش 

القطاع ال�سناعي ب�سكٍل كبري وتدعمه«.

التعاون بين الوزارات
هذه  م�سري  حــ�ل  �ــســ�ؤال  على  رٍد  ويف 

احلك�مة  هذه  عهد  انتهى  اإذا  الــقــرارات 

اإىل  ح�سن  احلــاج  لفت  بحثها،  دون  من 

ا�ستمرارية بني وزير ووزير  »عدم وج�د 

يف  الــــ�زارات  مــن  وزارة  اأي  يف  الحــق 

لبنان«. واأ�سف لعدم وج�د اإميان ب�زارة 

اأن »اآخر وزارة ت�سّنف  ال�سناعة، كا�سفًا 

وزارة  هــي  لــبــنــان  ـــــ�زارات يف  ال بــني 

ال�سناعة التي حتتل اأي�سًا املركز االأخري 

يف امل�ازنة وعدد امل�ظفني ويف الرتتيب 

بني ال�زارات«. وراأى اأن احلل لعدم اإيالء 

القطاع ال�سناعي االإهتمام الالزم يكمن 

التعاطي  من  م�ساٍر  لت�سحيح  العمل  يف 

عمره 20 اأو 30 �سنة.

ال�زارات  تعاون بني  كان هناك  اإذا  وعما 

�سّدد  الــراهــن،  احلك�مي  ال��سع  ظل  يف 

احلاج ح�سن على »اأن هناك ت�ا�سل اإيجابي 

دائم بني ال�زارات رغم ال�سلل احلك�مي«.

ويف رد على �س�ؤال ح�ل ما اإذا كان را�سيًا 

مدى  على  ال�سناعة  وزارة  يف  عمله  عن 

�سنة و9 اأ�سهر، قال: »انا ل�ست را�سيًا عما 

مق�رشاً  ل�ست  لكنني  م�س�ؤول  اأنا  قدمته، 

بل قا�رشاً. والقا�رش ه� ال�سخ�ش الذي ال 

ي�ستطيع العمل نتيجة الظروف، ويختلف 

 الذي ال يق�م بعمله. الظروف 
ّ

عن املق�رش

�سعبة لكن ال��سع جيد، واأنا ال اأراه كله 

ا�س�د يف ظل الظروف املحيطة بنا«.

المدن الصناعية
ال�سناعية  املدن  اأن  ح�سن  احلاج  واعترب 

ركيزة اأ�سا�سية يف ال�سيا�سات ال�سناعية، 

وتـــنـــاول يف حــديــثــه �ــســيــا�ــســة املـــدن 

حاليًا،  عليها  العمل  يتم  التي  ال�سناعية 

قر�ش  االإيطالية  احلك�مة  قدمت  حيث 

البنى التحتية، وجرى ت�قيع اتفاقية مع 

الإجناز  دوالر  األف   500 بقيمة  الي�نيدو 

وك�سف  املــدن.  بهذه  اخلا�سة  الدرا�سات 

لثالث  الدرا�سات  اإطالق  قريبًا  �سيتم  اأنه 

انتهاء  بعد  يتم  اأن  على  �سناعية،  مدن 

الدرا�سات تلزمي بناها التحتية. واأعلن اأن 

الدويل  البنك  مع  جاريًا  تفاو�سًا  هناك 

واالإحتاد االأوروبي لتم�يل مدن �سناعية 

اأي�سًا.

زيارات خارجية
اإىل  زيـــاراتـــه  ــن  ع اإطــــار حــديــثــه  ويف 

اخلارج، اأ�سار احلاج ح�سن اإىل اأن زيارته 

م��س�ع  فيها  بحث  والتي  العراق  اإىل 

ال�سادرات اللبنانية واالإ�ستثمار اللبناين 

كانت جد ناجحة حيث تتم حاليًا متابعة 

نتائجها مع ال�سفري العراقي، كما �سيزور 

�سهر  يف  لبنان  العراقي  ال�سحة  وزيــر 

�سباط املقبل، ومن املت�قع اأن تنتج عن 

هذه الزيارة نتائج مهمة.

واأ�سار اإىل اأن زيارته االأخرية اإىل ال�سني 

يف  ال�سيني  االإ�ستثمار  بحث  اإىل  هدفت 

لبنان وحتديداً يف البنى التحتية.

نزار  د.  ال�س�ري  ال�سحة  وزير  اأن  وك�سف 

ل ت�سدير االأدوية 
ّ
يازجي اتخذ قرارات ت�سه

اأن  واأعلن  ال�س�رية،  ال�س�ق  اإىل  اللبنانية 

بحثًا يجري يف هذا امل��س�ع مع م�رش.

إقفال المعابر
واعترب احلاج ح�سن اأن جل�ء الدولة اإىل دعم 

دوالر  ملي�ن   20 مببلغ  البحري  الت�سدير 

كان عماًل جيداً، اإذ اإن ال�سادرات ال�سناعية 

ن�سبته  بلغت  جداً  طفيفًا  انخفا�سًا  �سهدت 

البحري  الت�سدير  دعم  اأن  ي�ؤكد  ما   ،%  3
كانت له نتائج اإيجابية جداً.

فتح  اإمكانية  ح�ل  �س�ؤال  على  رد  ويف 

الدول غري مقتنعة  املعابر، قال: »بع�ش 

باحلل�ل ال�سلمية حتى االآن«.

إغراق األسواق
ق احلاج ح�سن اإىل م��س�غ اإغراق 

ّ
وتطر

امل�ست�ردة،  بال�سلع  اللبنانية  االأ�س�اق 

امل�ستهلك  حماية  ق�انني  لك�ن  واأ�سف 

ومكافحة  ال�طني  االإنــتــاج  وحماية 

اآلــيــة  اإىل  ــاج  ــني حتــت ــ�ان ق االإغـــــراق 

دينامية  اإىل  وحتتاج  معّقدة،  تطبيق 

الــدولــة  ــ�دة يف  ــ�ج امل تلك  اأكـــرب مــن 

اخللل  اللبنانية. وقال: »حددنا مكامن 

لكن  اإغراقًا،  ت�اجه  التي  وال�سناعات 

�سيا�سات  اإىل  يحتاج  امل��س�ع  هــذا 

هي  وامل�سكلة  وم�ستقرة،  املدى  ط�يلة 

اأننا يف بلد �سيا�ساته غري ط�يلة املدى 

ة اأو م�ستمرة لي�ش فقط يف 
ّ
وغري م�ستقر

ال�سناعة بل يف االأم�ر كافة«.

ويف رد على �س�ؤال ح�ل ما اإذا كان عام 

2016 عام حماية ال�سناعة، اأ�سار احلاج 
ح�سن اإىل »اأن العمل قائم حاليًا من اأجل 

احلماية والدعم، ومع تراكم االأعمال ال بد 

من جردة لها ولنتائجها ملعرفة ثمارها 

وما اأنتجته على �سعيد احلماية«.

غياب القطاعين الصناعي 

والزراعي عن إهتمامات 

المعنيين بالشأن 

اإلقتصادي وتفضيل التجارة 

على القطاعات اإلنتاجية 

أوصل عجز الميزان التجاري 

إلى 17 مليار دوالر، وطرح 

سؤااًل كبيرًا فحواه: كيف 

نقّدم فرص عمل؟
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اللبناين  الداخل  يف  كثرية  اأ�س�ات  علت 

تطالب ب�ج�ب و�سع اخلالفات ال�سيا�سية 

جانبًا ملنع التده�ر االإقت�سادي امل�ستمر 

اإىل ع�اقب كارثية كان  والذي قد ي�ؤدي 

الهيئات  اأطلقتها  التي  ال�رشخة  اأبرزها 

االإقت�سادية يف البيال حتت عن�ان »نداء 

االإنتحار«.  �سد  لقرار   ... حــزيــران   25
اأن  الهيئات االإقت�سادية  اآنذاك  نعم، راأت 

كبري  ب�سكل  العائد  االإقت�سادي  التهاوي 

يف  االأمـــ�ر  تدبري  و�ــســ�ء  الف��سى  اإىل 

اإيجاد  عن  ال�سيا�سية  الطبقة  تخاذل  ظل 

بفعل  »اإنتحار  العالقة  لالأزمات  احلل�ل 

ة حيث 
ّ
اإرادي«. لعّل ال�رشخة كانت مدوي

للقيمني  كبرياً  جتمعًا  اآنذاك  البيال  �سهد 

الهيئات  تــداعــت   اإذ  االإقــتــ�ــســاد،  على 

ال�سيا�سة  ــل  اأه ملنا�سدة  االإقت�سادية 

جمه�رية.  رئي�ش  انتخاب  يف  االإ�ــرشاع 

واأ�سحاب  عمااًل  االإنتاج  ق�ى  والتقت 

وهيئات  ة 
ّ
ـــر ح مــهــن  ــابــات  ــق ون عــمــل 

ل الفراغ 
ّ
املجتمع املدين للتحذير من حت�

كل  على  يق�سي  دائم  ماأزق  اإىل  امل�ؤقت 

اأمل بالنه��ش االإقت�سادي واالإجتماعي 

ال�اقع  لالأمر  الر�س�خ  راف�سة  وال�طني، 

واالإ�ست�سالم للتال�سي وامل�ت البطيء.

عند  تقف  االإقت�سادية مل  الهيئات  جه�د 

اأي حد اإذ مل ت�فر اأية جهد اإال وبذلته من 

والنه��ش  االإقت�ساد  على  احلفاظ  اأجل 

الهيئات   رئي�ش 
ّ

االإطار، عرب به. ويف هذا 

قلقه  عن  الق�سار  عدنان  االإقت�سادية 

لبناء  االإقت�سادية  ــروؤيــة  ال غياب  مــن 

اإذ  عالية،  م�سافة  قيمة  ذي  اقت�ساد 

االإقت�ساد  الإدارة  جــدا  �ــرشوريــة  اإنــهــا 

امل�سطربة  الــرباكــني  و�سط  به  والعب�ر 

يف املنطقة وتداعياتها. وراأى يف حديث 

اأن »املطل�ب  مع »ال�سناعة واالإقت�ساد« 

جانبا،  خالفاتهم  ال�سيا�سي�ن  ي�سع  اأن 

االإقت�سادية  ــ�ؤون  ــس ــ� ال على  وينكب�ا 

ا�سرتاتيجية  وتنفيذ  باإقرار  واحلياتية، 

الف�ساد،  من  واحلــد  واالإ�ــســالح  للتنمية 

اللبناين  املجتمع  لتطلعات  ت�ستجيب 

عي�ش  لقمة  وحتــمــي  كــافــة،  مبك�ناته 

الهيئات اإلقتصادية تقف بالمرصاد لتفعيل دور الدولة في حماية اإلقتصاد
عدنان القصار: أيام صعبة تلوح في األفق

دخل �الإقت�ساد �للبناين عام 2015 مرحلة مف�سلية بعدما ��ستفحلت 

ما  كبري  بت�سدع  حمركاته  و�أ�سابت  �لبالد  يف  �ل�سيا�سية  �الأزمة 

و�سعه يف مربع من �الإنكما�ض و�جلمود لي�سجل �أد�ء �سعيفًا و�سف 

باالأ�سو�أ منذ �لعام 2010.
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امل�اطن وت�سمن حقه باحلياة الطبيعية«. 

واعترب اأن »االإقت�ساد اللبناين ميلك جميع 

مق�مات النم�، ولديه طاقات مل ت�ستثمر 

بعد ب�سكل كامل، ولكنه يحتاج اإىل اإدارة 

االإ�سالحات  تنفيذ  على  ــادرة  ق فاعلة 

وتعزيز  والتط�ير  للنه��ش  املطل�بة 

ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ش«. 

ـــ�ج مــا نك�ن  ـــال: »نــحــن الــيــ�م اأح وق

التزاما  جميعا  ال�سيا�سيني  من  لنلم�ش 

بعيدا  للكلمة من معنى،  ما  بكل  حقيقيا 

والتحليالت،  والنظريات  ال�سعارات  من 

الطرف  ملعب  يف  الكرة  يرمي  كل  حيث 

م�س�ؤولياتهم  اجلميع  وليتحمل  ــر.  االآخ

يك�ن  اأن  به  يليق  ال  الــذي  ال�طن  جتاه 

لن  فالتاريخ  ال�سيا�سية.  للمكائد  ملعبا 

يغفر ملن يتهاون اأو ي�ستخف اأو يفرط يف 

خدمة بالده«.

صعوبات جّمة
على  خافيا  »لي�ش  ــه  اأن الق�سار  وراأى 

وت�اجه  واجهت  التي  ال�سع�بات  اأحــد 

االإقت�ساد اللبناين يف العام 2015، والذي 

الأ�سباب  لي�ش  طاقته،  يف�ق  ما  يتحمل 

االأزمة  انعكا�سات  ب�سبب  بل  اإقت�سادية، 

الداخلية واالنق�سامات احلادة  ال�سيا�سية 

اأرخــت  التي  ال�سيا�سيني  االأطـــراف  بني 

احلك�مي  واالأداء  العمل  على  بثقلها 

»ا�ستمرار  اأن  اإىل  واأ�سار  والت�رشيعي«. 

 2014 اأيار  ة الرئا�سة منذ 
ّ
ال�سغ�ر يف �سد

ناهيك  باالإقت�ساد،  الثقة  يف  �سلبا  اأثــر 

اأزمات  ون�س�ء  الكهرباء  اأزمة  تفاقم  عن 

النفايات،  ــة  اأزم مثل  جديدة  �ساغطة 

الــعــام،  الــديــن  ت�ساعد  مــع  بــالــتــزامــن 

وال�سغ�ط على مالية الدولة، وغريها من 

امل�سكالت الهيكلية«. ولفت اإىل »اأن لبنان 

يتاأثر باالأو�ساع امل�سطربة التي متر بها 

االأزمــة  تداعيات  ا�ستمرار  مع  املنطقة، 

ال�س�رية على ال��سع الداخلي«. 

املعطيات  تلك  »كل  اأن  على  د 
ّ
�سد واإذ 

امل�ؤ�رشات  انعك�ست تراجعا يف عدد من 

املالية  ال�سع�بات  مع  االإقت�سادية، 

وال  التجارية،  ال�رشكات  ت�اجه  التي 

والــعــقــار  ال�سياحة  قــطــاعــات  �سيما 

واال�ستثمارات«، ت�قع اأن ي�سل الرتاجع 

 21 ن�سبة  اإىل  اجلاري  احل�ساب  يف عجز 

بنهاية  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   %
عام 2015«. 

تالفي الركود
اللبناين  االإقت�ساد  »اأن  الق�سار  واو�سح 

النم�  ليبقى  الرك�د  يتالفى  اأن  ا�ستطاع 

يت�قع  معدل  عند  االإيجابي  املنحى  يف 

 .%  2 ن�سبة   2015 العام  بنهاية  يبلغ  اأن 

ذلك اأن املق�مات االإقت�سادية االأ�سا�سية 

متينة و�سامدة بف�سل اال�ستقرار الن�سبي 

والثقة  املـــجـــاورة،  بــالــدول  مــقــارنــة 

القطاع  و�سحة  اللبناين،  باالإقت�ساد 

امل�رشيف و�سعة ال�سي�لة واملالءة العالية، 

ل�سعادة  والريادية  احلكيمة  وال�سيا�سات 

حاكم امل�رشف املركزي االأ�ستاذ ريا�ش 

املالية  املتانة  يكر�ش  ــذي  ال �سالمة، 

النم�  خلدمة  حتقيقها  ا�ستطاع  التي 

االجتماعي«.  واال�ستقرار  االإقت�سادي 

ي�سطلع  املركزي  »امل�رشف  اأن  وراأى 

االآن بدور ريادي يف اإطالق الرزم املالية 

القطاعات  ت�ستهدف  التي  التحفيزية 

وتركز  للم�ستقبل،  احلي�ية  االإقت�سادية 

وال�رشكات  لل�سباب،  الفر�ش  ت�فري  على 

واملــ�ــرشوعــات  واملت��سطة،  ال�سغرية 

املعرفة،  باقت�ساد  واملتعلقة  النا�سئة، 

وبالبيئة، والطاقة املتجددة«. 

أوضاع أفضل
ويف حني اأمل الق�سار اأن تك�ن االأو�ساع 

اأف�سل للعام 2016 حيث ت�سري الت�قعات 

 %  2.5 النم� بنح�  اإىل زيادة يف معدل 

»اأيام �سعبة  االأدنــى، حّذر من  يف احلد 

اخلالفات  ا�ستمرت  ل�  االأفــق  يف  تل�ح 

االإقت�ساد  الأن  حالها  على  ال�سيا�سية 

ال�سيا�سي  بال��سع  كبري  ب�سكل  يتاأثر 

الداخلي، خ�س��سا يف ظل غياب خطة 

لبنان  باقت�ساد  للنه��ش  اإقت�سادية 

وحتقيق النم� املطل�ب، الأن النم� وحده 

قادر على قلب امل�ازين«.

ويف رد ح�ل اأبرز التحديات التي �ست�اجه 

االإقت�ساد اللبناين يف 2016، قال: »تتقدم 

الق�سايا االإقت�سادية واحلياتية من حيث 

ت�اجه  التي  للتحديات  بالن�سبة  االأهمية 

ال��سع  ويت�سدرها  اللبناين،  االإقت�ساد 

والبطالة.  الكهرباء،  واأزمة  االإقت�سادي، 

حتل  اأن  يجب  النفايات  اأزمــة  اأن  كما 

من  متر  اأال  وينبغي  ممكن.  وقت  باأ�رشع 

دون التعلم من التجارب. ثم اإن االأزمات 

تنعك�ش  حميطنا  يعي�سها  التي  احلــادة 

�سيما يف م��س�ع  لبنان، وال  �سلبا على 

ت�ؤثر  التي  واملخاطر  وكلفتهم  النازحني 

على النم� يف ظل عدم م�اكبة التداعيات 

باإجراءات جتعل اال�ستقرار اأف�سل«.

دور الهيئات
الهيئات  دور  عــن  حديثه  اإطـــار  ويف 

االإقت�سادية يف م�اجهة هذه التحديات، 

اعترب الق�سار اأن »الهيئات االإقت�سادية 

وفر�سه  اللبناين  باالإقت�ساد  م�ؤمنة 

واعد  مب�ستقبل  كبرية  وثقتها  ال�اعدة، 

لبلدها، وملتزمة اال�ستثمار فيه واإمنائه 

»الهيئات  اأن  على  د 
ّ
و�سد طاقتها.  بكل 

لتفعيل  باملر�ساد  �ستبقى  االإقت�سادية 

دور الدولة يف حماية االإقت�ساد ولتجاوز 

تف�يت  يف  الــتــمــادي  ووقـــف  االأزمــــة 

الذي  اللبناين  االإقت�ساد  على  الفر�ش 

يتحمل اأكرث من طاقته ب�سبب عدم ت�افق 

باال�ستحقاقات  ال�فاء  على  ال�سيا�سيني 

التجاذبات  يف  واالإمعان  الد�ست�رية، 

على  حكما  تنعك�ش  التي  ال�سيا�سية 

االأو�ساع االإقت�سادية على  امل�ست�يات 

كافة، كما تنعك�ش على امل�اطن العادي 

يف حياته الي�مية ويف رزقه ومعي�سته، 

كفاءة  يف  امل�ستمر  الرتاجع  عن  ناهيك 

»ما  اأنــه  اعترب  واإذ  العامة«.  اخلدمات 

اأجل  من  ة 
ّ
تاريخي فر�سة  هناك  يــزال 

حماية بلدنا واإنقاذه لل��س�ل به اإىل بر 

»املطل�ب ه�  اأن  الق�سار  راأى  االأمان«، 

تغليب امل�سلحة ال�طنية على امل�سالح 

ال�سيقة، والتي تقت�سي ت�فري اال�ستقرار 

الطبيعية،  ال�سيا�سية  واحلياة  ال�سيا�سي 

املجل�ش  اإىل  بالنزول  اأوال  يبداأ  وذلــك 

النيابي، وانتخاب رئي�ش للجمه�رية يف 

اأقرب فر�سة ممكنة، ملا لذلك من اأهمية 

حي�ية لالإقت�ساد ال�طني«.

ليتحمل الجميع 
مسؤولياتهم تجاه الوطن 

الذي ال يليق به أن يكون 

ملعبا للمكائد السياسية، 

فالتاريخ لن يغفر لمن 

يتهاون أو يستخف أو يفرط 

في خدمة بالده
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مقابلة

ياأمل �سقري يف االإ�ستقرار ويدع� اإىل فتح 

�سفحة اإقت�سادية جديدة واطالق قدرات 

االقت�ساد ال�طني مع اإطاللة العام اجلديد 

وا�سعة  انفراجات  يحمل  اأن  ياأمل  الذي 

ترتجم  اللبنانية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على 

االإقت�ساد  يف  الـــروح  يبعث  ا�ــســتــقــراراً 

وينه�سه من كب�ته. ف�فقًا ل�سقري »لبنان 

تبقى  �سعفت  مهما  جميلة،  ماركة  مثل 

قادرة على االإنطالق ب�رشعة ق�س�ى مع 

اأول تغيري اإيجابي يطراأ عليها«.

قدرة جّبارة
القطاع  على  كبري  حٍد  اإىل  �سقري  ل 

ّ
ويع�

عام  خالل  اأظهر  الذي  اللبناين  اخلا�ش 

رغم  االإ�ستمرار  على  جبارة  قدرة   2015
كان  حني  ففي  ال�سعبة.  الــظــروف  كل 

عميقة،  اأزمـــة  يف  اللبناين  االإقت�ساد 

ليحارب  �سامداً،  اخلا�ش  القطاع  بقي 

ويــ�ّظــف  وي�سعى  ــادر  ــب وي الــ�ــســعــاب، 

ا�ستثماراته.

اأن  ميكن  ال  اإقت�ساديًا  لبنان  اأن  ويعترب 

يحيا من دون دول اخلليج، �سئنا اأم اأبينا. 

ال�سناعي   القطاع  �سادرات  من  فـ 53% 

ه اإىل الدول اخلليجية، واالأمر نف�سه 
ّ

تت�ج

بالن�سبة اإىل ال�سادرات الزراعية، من دون 

ان نن�سى الدور اال�سا�سي لل�سائح اخلليجي 

ولالإ�ستثمارات اخلليجية يف لبنان«.

دعا النتخاب رئيس واطالق قدرات االقتصاد الوطني مع إطاللة عام 2016
شقير: الخالف السياسي »مصيبة لبنان الكبرى«

لبنان  �إقت�ساد  على  حر�سه 

و�الأخري  �الأول  وهمه  كبري 

ال  كيف  �الإقت�سادي،  ملفه 

وهو �لذي يعرف د�ءه ودو�ءه. 

�لقطاع  بقدرة  �ملوؤمن  �إنه 

�خلا�ض �جلّبارة على �لنجاح، 

وال  �الإ�ستقر�ر،  �إىل  و�لطامح 

لنهو�ض  �الإ�ستقر�ر  �إال  �سيء 

�الإقت�ساد �للبناين. �إنه رئي�ض 

�للبنانية  �لغرف  �حتاد 

وجبل  بريوت  غرفة  ورئي�ض 

لبنان حممد �سقري.

عام  �سقري  ي�ستذكر  باأ�سى، 

من  �أنه  يرى  �لذي   2015
�إقت�ساديًا يف  �ل�سنني  �أ�سعب 

حيث  �حلديث،  لبنان  تاريخ 

�سهدت �لقطاعات �الإقت�سادية 

وعا�ست  تر�جعًا،  كافة 

معاناة �سديدة �أرهقت كاهلها 

نتيجة  تقدمها  وفرملت 

�لد�خلي  �ل�سيا�سي  �خلالف 

�لذي ي�سفه �سقري بـ»م�سيبة 

لبنان �لكربى«.



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 151 كانون الثاني 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 25

يكن  مل  لــ�  الــيــ�م  »اللبناين  وي�سيف: 

م�ج�داً وم�ستثمراً يف اخلارج وي�ستطيع 

كان  كيف  اللبناين،  ال�سعب  يدعم  اأن 

اأبقى  ما  اقت�ساديًا واجتماعيًا؟  �سي�سمد 

الـ550  حت�يالت  ه�  �سامداً  االإقت�ساد 

اخلليج.  يف  يعي�س�ن  الذين  لبناين  األــف 

فـ%85 من هذه التح�يالت من مغرتبني 

يف اخلليج، فمن اأ�سل 7.5 مليارات دوالر 

من  تاأتي  مليارات   6 من  ــرث  اأك هناك  

وما  ال�سع�دية  من  مليارات   4 اخلليج، 

جمل�ش  دول  باقي  من  املليارين  يقارب 

و400  مليار  يــاأتــي  حــني  يف  الــتــعــاون 

ملي�ن دوالر من باقي دول العامل«.

ال�سلبية  الــتــاأثــريات  اأهمية  مــن  ويقلل 

االإقت�ساد  على  �س�ريا  يف  لالإ�سطرابات 

معاناة  تاأكيده  من  الرغم  على  اللبناين 

اأن  على  وي�سدد  جرائها،  من  االإقت�ساد 

االإ�ستقرار  بعد  مهمًا  دوراً  �سي�ؤدي  لبنان 

يف �س�ريا اإذ اإن اإعادة اإعمار �س�ريا ال بد 

اأن متر عربه.

جهود الهيئات
بذلتها  كبرية  جه�د  اإىل  �سقري  ويلفت 

الهيئات االإقت�سادية عام 2015  ويعترب 

ال  فح�سب،  جداً  كبرياً  دوراً  تــ�ؤِد  مل  اأنها 

ال�ساأن  يف  احلك�مة  مكان  اأخـــذت  بــل 

االإقت�ساد  راية  حملت  حيث  االإقت�سادي 

ق لبنان يف اخلارج، فجالت 
ّ
وبقيت ت�س�

اخلليج  دول  اإىل  وذهــبــت  الــعــامل  دول 

واإ�سبانيا  وباري�ش  واإيطاليا  وبر�سل�نة 

وم�رش لتق�ل لها لبنان م�ج�د، لبنان ال 

مي�ت، لبنان يهتز لكن ال يقع.

�سيك�ن  االإ�ستقرار  حل�ل  مع  اأنه  وي�ؤكد 

اإن  فهي  كثرية،  مهمات  الهيئات  ــام  اأم

ــارج  اخل اإىل   2015 يف  كــثــرياً  �ــســافــرت 

مهمة  اخــرى  ــارات  زي اي�سًا  لها  �سيك�ن 

االإ�ستقرار  حّل  اإذا  انه  كما  الـ2016  يف 

االأمني وال�سيا�سي وانتهى الفراغ الرئا�سي 

اإىل  النا�ش  جذب  على  تركيزها  �سيك�ن 

مكان  يف  كنا  »نحن  لهم:  لتق�ل  لبنان 

لدينا  يكن  مل  اآخــر.  مكان  يف  واأ�سبحنا 

غاب  ا�ستقرار،  لدينا  واأ�سبح  ا�ستقرار 

رئي�ش اجلمه�رية نح� عامني ولكن الي�م 

لهم:  �ستق�ل  للجمه�رية«.  رئي�ش  هناك 

»تعال�ا اإىل لبنان، اإ�ستفيدوا. فلبنان مقبل 

على م�ساريع كربى منها: ا�ستخراج الغاز 

والبرتول، وتط�ير البنى التحتية يف لبنان 

القطاعني  ال�رشاكة بني  اقرار م�رشوع  مع 

العام واخلا�ش، واإعادة اإعمار �س�ريا بعد 

�سيلعب  حيث  ال�سقيق،  البلد  هذا  ا�ستقرار 

لبنان دورا ا�سا�سيا يف هذا االطار«.

جذب  على  �ستعمل  »الهيئات  وي�سيف: 

لبنان.  لزيارة  م�ستاق  فالعامل  العامل، 

ومهما عظمت امل�سكالت ال�سيا�سية يف هذا 

البلد هناك نظرة اإيجابية جداً اإىل القطاع 

اخلا�ش اللبناين يف العامل الذي يراه بعنٍي 

كبرية، فه� القطاع اخلا�ش الناجح الذي 

يتمتع مب�سداقية كبرية اأينما ذهب«.

خوٌف على الصناعة
حملت  اإن   2016 »اأن  اإىل  �سقري  ويلفت 

ــقــطــاعــات  ــاول ال ــط ــت ــس اإيـــجـــابـــيـــات �

االإقت�ساد  اإن  اإذ  كــافــة،  االإقت�سادية 

البع�ش،  بع�سها  مــع  مرتبطة  حلقة 

فعندما تزدهر ال�سياحة، ال بد اأن تنتع�ش 

القطاعات االإنتاجية من زراعة و�سناعة، 

لكن �سيك�ن القطاع العقاري ه� امل�ستفيد 

االأول حيث �سيعاود الطلب االإرتفاع«.

ي�سهده  قــد  تــراجــع  مــن  تخ�فًا  ويــبــدي 

اإطار  يف   2016 عام  ال�سناعي  القطاع 

الذي  الي�رو،  انخفا�ش  ب�سبب  الت�سدير 

التي  اللبنانية  ال�سناعة  منتجات  يجعل 

ت�سدر اإىل االأ�س�اق اخلليجية والتي تعترب 

اأ�س�اقها التقليدية، باهظة الثمن مقارنة 

مبنتجات اأخرى.

اأدته  الذي  الدور  �س�ؤال ح�ل  ويف رد على 

غرفة بريوت وجبل لبنان يف عام 2015، 

يق�ل �سقري: »كنت اأف�سل اأن يجيب القطاع 

اخلا�ش عن هذا ال�س�ؤال، فذلك يك�ن اأف�سل 

من  بد  ال  لكن  �سخ�سيًا،  اأنا  اأجيب  اأن  من 

التاأكيد اأن غرفة بريوت وجبل لبنان اأدت 

دوراً ا�سا�سيًا جداً خالل هذه الفرتة ال�سعبة 

عام  اإىل   2011 عــام  مــن  امــتــدت  والــتــي 

الدور،  هذا  ن�ؤدي  اأال  اأمتنى  وكنت   .2015
امللف  غياب  مع  العبء  هذا  حملنا  لكننا 

االإقت�سادي عن احلك�مة ب�سبب اخلالفات 

ال�سيا�سية. فالغرفة يجب اأن تك�ن �رشيكة 

مع احلك�مة وال ان تعمل مبفردها«. 

مراسيم النفط
اأي حك�مة جديدة  على  �سقري   يتمنى  واإذ 

النفط والغاز �رشيعًا، الأن ال  اإقرار مرا�سيم 

�سيء ينت�سل لبنان من م�ساكله املالية اإال 

�ستاأتي  اأي حك�مة  اأن  هذا امل�رشوع، يرى 

العامل،  اإمنا يف  لبنان  لي�ش فقط يف  الي�م 

وبني  بينها  �رشاكة  هناك  يك�ن  اأن  يجب 

على  تقع  حــني  ففي  ــش.  ــا� اخل الــقــطــاع 

فدور  االإرهــاب،  حماربة  مهمة  احلك�مات 

الفقر.  حماربة  اال�سا�سي  اخلا�ش  القطاع 

العامل  يف  اأ�سا�سية  م�سكلة  الي�م  هناك 

ب�سكل كبري باجل�ع  االإرهاب املرتبط  هي 

والفقر، فال ميكن يف اأي حال من االأح�ال 

العمل  فر�ش  خلق  خالل  من  اال  حماربته 

مرتبط  وهــذا  املعي�سي  ال��سع  وحت�سني 

ب�سكل ا�سا�سي ب�ج�د اإقت�ساد ق�ي ومزدهر 

وبالتاأكيد ب�ج�د ا�ستقرار �سيا�سي وامني«. 

ميكن  »ال  اأنــه  املنطلق،  هذا  من  وي�ؤكد 

الأحد اأن يفّكر اأن لبنان ممكن اأن ينتع�ش 

اذا مل يكن هناك رئي�ش للجمه�رية. ومن 

دون  من  ي�سري  اأن  ميكن  لبنان  اأن  يظن 

لل�طن  ــداء  اأع يك�ن�ا  بذلك  فهم  رئي�ش 

اأنف�سهم  اأعداء  وه�ؤالء  لالإقت�ساد  واعداء 

قبل البلد اأ�ساًل«.

عام 2016 إن حمل 
إيجابيات ستطاول القطاعات 

اإلقتصادية كافة، إذ إن 

اإلقتصاد حلقة مرتبطة مع 

بعضها البعض

على أي حكومة جديدة 
إقرار مراسيم النفط والغاز 

ألن ال شيء ينتشل لبنان 

من مشاكله المالية إال هذا 

المشروع

في حين كان اإلقتصاد 
اللبناني في أزمة عميقة، بقي 

القطاع الخاص صامدًا، ليحارب 

الصعاب، ويبادر ويوّظف 

ويستثمر
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مقابلة

»بالتفاؤل والثقة بالوطن نتخطى كل الصعاب شرط التكاتف والتضامن«
 دبوسي: تفعيل دور المؤسسات 

خيار أساسي للنهوض بالوطن
»ال�سناعة  ــع  م حــديــث  يف  ــرب  ــت واع

واالإقت�ساد« اأن اأبرز التدابري التي يجب 

ال�سلبية   التاأثريات  من  للحد  اتخاذها 

الذي  ال�سيا�سي  االإ�ستقرار  عدم  حلال 

يعي�سه لبنان واملنطقة تكمن يف وقف 

املك�نات  خمتلف  بــني  الــتــجــاذبــات 

على  والعمل  واملناطقية  ال�سيا�سية 

التي  احلي�ية  لبنان  �ــســ�رة  اإظــهــار 

مراحل  خمتلف  يف  بها  امتاز  طاملا 

ال�سيا�سي  االإ�ستقرار  اأن  اإذ  تاريخه، 

وتفعيل وتط�ير دور م�ؤ�س�ساته العامة 

االأ�سا�سي  اخليار   �سي�سكل  واخلا�سة 

اإىل  ــق  االأل واإعـــادة  ب�طننا  للنه��ش 

منا  ي�ستدعي  وهــذا  ودوره  مكانته 

ــة الــ�ــســاحلــة  ــي وبـــــروح مـــن املــ�اطــن

وزاراتها  بكل  الدولة  ح�ل  االإلتفاف 

وم�ساريعها  واإداراتــهــا  وم�ؤ�س�ساتها 

اآخر لنا يف هذا  االإمنائية الأن ال خيار 

املجال.

الدائم  مت�سكه  عن  دب��سي  اأعلن  واإذ 

وباملجل�ش  وم�ؤ�س�ساتها  بــالــدولــة 

عن  غنى  ال  الأن  واحلك�مة  النيابي 

الق�انني وامل�ؤ�س�سات، اعترب اأن مرحلة 

�سعبة  متر على امل�ؤ�س�سات ال�طنية.

إقتصاد 2015
اأداء  »مقاربة  اأن  اإىل  دب��سي  واأ�سار 

االإقت�ساد اللبناين ت�ستند ب�سكل حم�ري 

امل�ؤ�س�سات  كــربيــات  ت�سجله  مــا  اإىل 

النقد  ت�ّقع �سندوق  اإذ  الدولية  املالية 

يف   2.5 بن�سبة  اإقت�ساديًا  من�اً  الدويل 

حجم  لريتفع   2015 الــعــام  يف  املئة 

 االإقت�ساد اللبناين اإىل 54.7 مليار دوالر .

ولفت اإىل اأن االإقت�ساد اللبناين ال يعمل 

بكامل طاقاته االإنتاجية والب�رشية، اإذ 

يعي�ش هذا االإقت�ساد ب�سكل رئي�سي على 

قطاعني مهمني: امل�سارف والعقارات. 

وبالرغم من الظروف التي ع�سفت يف 

البالد، اإال اأن هذين القطاعني ال يزاالن 

�لتكاتف  �رشط  �ل�سعاب  كل  نتخطى  بالوطن  و�لثقة  »بالتفاوؤل 

�ل�سمايل  ولبنان  طر�بل�ض  غرفة  رئي�ض  ��ستهل  هكذ�  و�لت�سامن«، 

�إقت�ساد لبنان مع �إطاللة �لعام �جلديد.  توفيق دبو�سي حديثه عن 

فدبو�سي متفائل دومًا رغم �إدر�كه م�سبقًا، كما قال، لل�سعوبات �لتي 

متر بها �لدولة بكل موؤ�س�ساتها وما نعانيه من غياب �لت�رشيع على 

نطاق �ملجل�ض �لنيابي و�ل�سلل �لذي يعيق ن�ساط �حلكومة �لقائمة 

وعدم �لتو�سل �إىل �إنتخاب رئي�ض جمهورية جديد للبالد.
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أبرز التدابير التي يجب 
اتخاذها للحد من التأثيرات 

السلبية  لحال عدم اإلستقرار 

السياسي الذي يعيشه 

لبنان والمنطقة تكمن 

في وقف التجاذبات بين 

مختلف المكونات السياسية 

والمناطقية

العم�د الفقري لالإقت�ساد اللبناين. 

واإذ اعترب دب��سي اأن القطاع امل�رشيف 

اأ�سار  االإقت�ساد،  قاطرة  ه�  لبنان،  يف 

اللبنانية  امل�سارف  اأرباح  اإرتفاع  اإىل 

و�سلت  التي  املا�سية  ال�سن�ات  خالل 

دوالر  مليار   164 اإىل   2013 العام  يف 

يف حني بلغ اإجمايل ال�دائع 139 مليار 

دوالر يف العام 2013.

لبنان،  يف  الذهب  احتياطي  وتناول 

الثاين  املركز  احتل  لبنان  اأن   مذكراً 

عربيًا يف احتياطي الذهب بعد اململكة 

وبلغ  طنا(،   323( ال�سع�دية  العربية 

احتياطيه 287 طنا، كما حّل يف املرتبة 

االأوىل على امل�ست�ى العربي من حيث 

 هذا االحتياطي. 
ّ
من�

تراجع التحويالت
التحديات  اأبـــرز  اأن   دب��سي  وراأى 

عام  اللبناين  االإقت�ساد  واجهها  التي 

2015 هي ما اأ�سار اإليه تقرير لـ»البنك 
الدويل« الذي حمل عن�ان »تده�ر حاد 

يف ن�سبة من� حت�يالت املغرتبني ح�ل 

2015«، حيث بلغت  العامل خالل العام 

حت�يالت املغرتبني 8.9 مليارات دوالر 

خالل العام 2014، م�سّنفًا بذلك لبنان 

يف املرتبة العا�رشة عامليًا جلهة حجم 

حت�يالت املغرتبني اإليه. .

ي�سجله  ــذي  ال االإنخفا�ش  اإىل  ولفت 

والذي  وال�سفر  ال�سياحة  قطاعي  من� 

كان  حني  يف   ،2013 عــام   %  7 بلغ 

يف  االأوىل  املرتبة  احــتــل  قــد  لبنان 

هذين القطاعني عام 2011 حيث �سجل 

القطاعني  لهذين  االإقت�سادي  الن�ساط 

مدع�مًا   ،%  11.3 من�اً حقيقيًا بن�سبة 

واالأمني  ال�سيا�سي  ال��سعني  با�ستقرار 

املغرتبني  مــن  املتنامية  وبالثقة 

اللبنانيني وم�اطني دول اخلليج.

وتطرق اإىل ال�سلل الذي اأ�ساب االإقت�ساد 

واخل�سائر  القطاعات،  كل  يف  اللبناين 

املــرتتــبــة على االإقــتــ�ــســاد مــن جــراء 

اإىل  الالجئني  وتدفق  ال�س�رية  االأزمــة 

لبنان، والتي قدرت بنح� 7.5 مليارات 

دوالر يف ال�سن�ات 2011- 2014. 

منطقة الشمال 
ــ�ؤال  ــس � عــلــى  رد  دبــ��ــســي يف  ــــد  واأك

منطقة  يف  االإقت�سادية  احلياة  ح�ل 

احلياة  »حركة  اأن   ،2015 عام  ال�سمال 

ولبنان  طرابل�ش  يف  االإقــتــ�ــســاديــة 

حركة  عــن  مبــعــزل  لي�ست  الــ�ــســمــايل 

مك�ناته  بكافة  اللبناين  االإقت�ساد 

وعلى خمتلف م�ست�ياته. وقال: »ل�سنا 

يف  املت�سائمة  النظريات  ا�سحاب  من 

مقاربتنا لل�اقع االإقت�سادي الطرابل�سي 

اأ�سا�سية  نظرة  لدينا  الأننا  وال�سمايل 

نعترب من خاللها مدينة طرابل�ش رافعة 

االإقت�ساد ال�طني وهي مدينة تاريخية 

م�قعها  يــتــبــدل  ومل  واإ�ــســرتاتــيــجــيــة 

وهي  واالأزمنة  املراحل  عرب  اجلغرايف 

ت�سكل  وم�ؤ�س�سات  ملــرافــق  حا�سنة 

وتنميتها  لنم�ها  اأ�سا�سية  مرتكزات 

ال�طني  االإقت�سادي  وتعزز من دورها 

يف الرتكيبة اللبنانية«.

واأ�ساف: »ال نرى يف طرابل�ش ومناطق 

اإ�سرتاتيجيًا  اإقت�ساديًا  دوراً  اإال  اجل�ار 

اللبناين  ال�طني  امل�ست�ى  على  لي�ش 

الدور  بعني  اليه  ننظر  واإمنــا  وح�سب، 

ومناطق  طرابل�ش  �ستلعبه  اإلذي  ال�اعد 

اجل�ار على �سعيد امل�ساهمة الفعلية يف 

اإعادة اإعمار �س�ريا والعراق يف ال�قت 

الذي تنتهي معه اأو�ساعهما التي تت�سم 

بعدم االإ�ستقرار والقلق واالإ�رشاب الذي 

ناأمل اأن ينتهي، الأن لي�ش من احلروب 

النا�ش  واأن  والنكبات،  الــ�يــالت  اإال 

االأثمان  �سيدفع�ن  الذين  واالأبرياء هم 

الباهظة يف نهاية املطاف«.

إنجازات غرفة طرابلس
ويف رد على �س�ؤال ح�ل اإجنازات غرفة 

2015، اعترب دب��سي  طرابل�ش يف عام 

ال�سمايل يف  ولبنان  اأن غرفة طرابل�ش 

اإقت�سادنا  لتنمية  دائمة  عمل  ور�سة 

وتط�ير م�ؤ�س�ساتنات العامة واخلا�سة.

املرحلة  يف  القلق  يثري  »ما  اأن  واأعلن 

الراهنة املع�قات التي واجهت وت�اجه 

ول�جها  يف  اللبنانية  ــادرات  ــس ــ� ال

تكمن  اإذ  والدولية،  العربية  االأ�ــســ�اق 

هذه املع�قات يف اإغالق ب�ابات العب�ر 

الربية اأمام اإن�سياب تلك ال�سادرات وال 

�سيما الزراعية منها وكذلك ال�سناعات 

الغذائية ب�سكل اأ�سا�سي«.

ــــال: »كــغــرفــة طــرابــلــ�ــش ولــبــنــان  وق

اأمام  االأيدي  ال�سمايل مل نقف مكت�يف 

باإعتبارنا  �سع�بته،  على  ال�اقع  هذا 

للقطاع  العليا  امل�سالح  على  م�ؤمتنني 

عن  نتاأخر  ومل  مك�ناته،  بكل  اخلا�ش 

قيامنا بكل املبادرات التي لعبت دوراً 

حي�يًا يف فتح االأ�س�اق وا�سعة اأمام تلك 

ال�سادرات، �س�اء اأكان ذلك بت��سل طرق 

النقل البحري واإ�ستخدام العبارات عرب 

مرفا طرابل�ش كبدائل عملية عن حركة 

بروت�ك�الت  ت�قيع  اأو  الربية  التجارة 

تعاون مع اجلانب الرو�سي وعلى اأعلى 

ــارة  »زي خــالل  القيادية  امل�ست�يات 

طرابل�ش  غرفة  نظمتها  التي  العمل« 

امل�سدرين  من  لعدد  ال�سمايل  ولبنان 

وكانت   ، اأعــمــال  ورجـــال  اللبنانيني 

ما  بكل  اإ�ستثنائية  منا�سبة  الــزيــارة 

حيث  معنى  مــن  الكلمة  ــذه  ه تعني 

االإيجابية  املحادثات  خاللها  اأجرينا 

كبار  مع  تفاهم«  »مــذكــرات  واأبرمنا 

امل�س�ؤولني يف رو�سيا االإحتادية وكان 

بطر�سربخ  حاكمية  م�ست�ى  على  ذلك 

اإتخذت  التي  للجمارك  العليا  واالإدارة 

اجلمركية  الر�س�م  بتخفي�ش  ـــراراً  ق

الرو�سية  الــ�ــســادرات  على  املت�جبة 

عدد  نطاق  وعل   10% اىل   18% من 

وا�سع من الغرف التجارية وال�سناعية 

رو�ست�ف  مثل  الرو�سية  والــزراعــيــة 

وتتار�ستان وم��سك�« .

الغرفة  اإ�ـــرشار  عــن  دب��سي  واأعـــرب 

الــ�ــســديــد يف تــدعــيــم ركــائــز اإجنـــاح 

املتمثل  الكبري  االإ�ستثماري  امل�رشوع 

يف  اخلا�سة  االإقت�سادية  باملنطقة 

من  تنطلق  ملقر  وتــ�فــريه  طرابل�ش، 

املنطقة  هيئة  واأن�سطة  اأعمال  خالله 

بت�رشف  خا�سًا  عــقــاراً  و�سعه  عــرب 

ودون  جمانًا  واملنطقة  طرابل�ش  غرفة 
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متتاليتني،  �سنتني  وملــدة  مقابل  اأي 

القطاعني  بني  ال�رشاكة  تعزيز  بهدف 

االإمناء  برامج  واإطالق  العام واخلا�ش 

االإقت�سادي  والنه��ش  واالإ�ستثمار 

على  الت�قيع  »مت  اإنه  واأعلن  اللبناين. 

تعاون  وبروت�ك�الت  اإتفاقيات  �سلة 

العامة  والهيئة  طرابل�ش  غرفة  بني 

اخلا�سة،  االإقت�سادية  املنطقة  الإدارة 

اإ�ستثماريًا  م�رشوعًا  لي�ش  باإعتبارها 

واعداً ي�ساهم فعليًا يف تط�ير وحتديث 

ومناطق  طرابل�ش  مدينة  اإقــتــ�ــســاد 

اجل�ار وح�سب، واإمنا االإقت�ساد اللبناين 

مبختلف قطاعاته«.

بت�رشف  و�ــســع  »مت  اإنـــه  ك�سف  كما 

واملــنــطــقــة  ــة  ــرف ــغ ال اإدارة  جمــلــ�ــش 

مب�ساحة  مكتبًا  اخلا�سة  االإقت�سادية 

بتغطية  تعهدنا  كما  مربعًا  مرتاً   500
العمل  اإنطالقة  عملية  تتطلبها  نفقات 

يف  خبري  وتعيني  املنطقة،  هــذه  يف 

اخلا�سة  االإقت�سادية  املناطق  �س�ؤون 

املنطقة«.  بت�رشف م�رشوع  مت و�سعه 

فاأنا  ب�اجبنا  نق�م  بذلك  »نحن  وقال: 

ندعم  االإدارة،  جمل�ش  يف  ــزمــالء  وال

املنطقة وكل املرافق التي ت�سكل قيمة 

غرفنا  اإحتاد  وباإ�سم  م�سافة،فباإ�سمي 

ن�ؤكد  االإحتاد  رئي�ش  وباإ�سم  اللبنانية 

�سي�قع  وقريبًا  املنطقة  دعــم  اأي�سًا 

رئي�ش االإحتاد على اإتفاقية م�سابهة«.

الغرفة »تطلق بالتعاون  ان  وا�سار اىل 

اإدارة معر�ش ر�سيد كرامي   مع جمل�ش 

وحتديث  املعر�ش  بنية  تط�ير  ور�سة 

هذا  وت�سع  واأن�سطته  واأعماله  انظمته 

اخليار على جدول االأول�ية االإ�ستثنائية 

ــني الــغــرفــة  واالإهـــتـــمـــام املــ�ــســرتك ب

وال�سلطات  املراجع  وكافة  واملعر�ش 

العامة  وامل�ؤ�س�سات  واملرافق  املعنية 

واخلا�سة ونقابات املهن احلرة، وهي 

الأهــم  الــدعــم  تقدمي  جلهة  تكامل  يف 

ت�سكل  التي  االإقت�سادية  �رشوحها 

تختزنها  التي  الق�ة  م�اطن  اأهم  اأحد 

طــرابــلــ�ــش، املــديــنــة االإ�ــســرتاتــيــجــيــة 

مرافقها  وبكل  بــدورهــا  ت�سكل  التي 

وم�ؤ�س�ساتها رافعة االإقت�ساد ال�طني«.

جملة منطلقات
واكد دب��سي على جملة منطلقات : 

1- العمل امل�سرتك على حتديث الق�انني 

تط�رات  مع  يتالءم  مبا  والت�رشيعات 

االإقت�سادي  املجتمع  وتطلعات  الع�رش 

يف تط�ير وحتديث اأن�سطة املعر�ش.  

2- حت�يل املعر�ش اىل بيئة اإ�ستثمارية 
هذا  حتقيق  �سبيل  يف  اجلــاد  والعمل 

الهدف من خالل تاأ�سي�ش �رشكة لبنانية 

واخلا�ش،  العام  القطاعني  من  مغفلة 

تعتمد خيار اخل�سخ�سة لتحريك عجلة 

م�ساريعه. 

ــة عــمــل كـــربى من  ــس اإطــــالق ور�  -3
بنية  لتجديد  والرتميم  التاأهيل  اأجــل 

املعر�ش. 

اإدارة  جمل�ش  جانب  اىل  الــ�قــ�ف   -4
املعر�ش ورفد طاقات وقدرات املجتمع 

احلي�ي  املرفق  هذا  لتنمية  االإقت�سادي 

االإقت�سادي  امل�ست�ى  دوره على  وتعزيز 

ال�طني.

الغرفة  بني  م�سرتكة  جلنة  ت�سكيل   -5
واملعر�ش وت�سم متعاونني من نقابة 

من  ي�د  ومن  واملهند�سني  املحامني 

االإن�سمام  االجتماع  يف  امل�ساركني 

اليها لل�سهر على حتقيق البن�د االأربعة 

املذك�رة اأعاله. 

وعلى �سعيد املبادرة بالقيام مب�ساريع 

االإنارة العامة اأو دعم كل م�رشوع منتج 

اأكد  اجلــ�ار،  ومناطق  لطرابل�ش  ومفيد 

االإمكانيات  متتلك  الغرفة  ان  دب��سي 

والقدرات واالإرادة اخلرية، التي نتقا�سمها 

جمتمعنا  يف  الفاعلة  الــقــ�ى  كــل  مــع 

والفاعليات  املراجع  وخمتلف  اللبناين 

وهيئات  الــفــيــحــاء  بــلــديــات  واإحتــــاد 

لالإنتقال  ـــدين  وامل ــي  ــل االأه املجتمع 

البناءة من الفكرة  بامل�ساريع االإمنائية 

اىل التنفيذ العملي ال �سيما تلك املتعلقة 

باالإنارة املتجددة امل�ستمدة من الطاقة 

»على  الغرفة  اأن  اإىل  واأ�سار  ال�سم�سية. 

بينة من التقنيات املتط�رة املعتمدة يف 

كل من اإ�سبانيا وال�سني وتتمتع باأبعاد 

دولية جلهة االإنت�سار وقد نظمنا بعثات 

من �سيدات الكادر االإداري لل�ق�ف على 

يف  الناجحة  النم�ذجية  التجارب  هذه 

هذا امل�سمار«.

ال�سعيد  »على  اإنــه  دب��سي  وك�سف 

ـــي والـــرتبـــ�ي اأبـــرمـــت مع  ـــادمي االأك

مذكرة  بريوت  يف  االأمريكية  اجلامعة 

لبدء  بالتفاهم  جتلت  م�سب�قة  غــري 

التي  الــربامــج  خمتلف  على  التدريب 

يت�سمنها برنامج التعليم امل�ستمر لدى 

كما  الكبري،  االأكــادميــي  ال�رشح  هــذا 

اجلامعة  مع  مماثلة  اإتفاقية  اأبرمنا 

اأجل  من  للتعاون  الفرن�سية  اللبنانية  

العمل يف ج� من ال�رشاكة على تطبيق 

برامج التنمية امل�ستدامة«.

مل  »الــغــرفــة  اأن  على  دب��سي  و�ــســدد 

االإلتفات اىل تعزيز دور كل من  يفتها 

الغرفة  يف  اجل�دة«  مراقبة  »خمتربات 

)البيات(   االأعمال«  »حا�سنة  وكذلك 

التقدم  ت�سهد  التي  امل�ساريع  من  وهي 

ب�سدد  »الغرفة  ان  واعلن  امل�سطرد«. 

لـ«مركز  املمنهجة  االإطــالقــة  اإعـــداد 

املنتجات  لت�سجيع  ال�سناعية  التنمية 

امل�ؤ�س�سات  اأعمال  وتط�ير  التقليدية 

وامل�ساريع املتناهية ال�سغر وال�سغرية 

واملت��سطة«.

لم يفت غرفة طرابلس 
 ولبنان الشمالي اإللتفات 

الى تعزيز دور كل من 

»مختبرات مراقبة الجودة« 

في الغرفة وكذلك »حاضنة 

األعمال« )البيات( عام 2015

حركة الحياة اإلقتصادية 
في طرابلس ولبنان الشمالي 

ليست بمعزل عن حركة 

اإلقتصاد اللبناني بكافة 

مكوناته وعلى مختلف 

مستوياته

ما يثير القلق في المرحلة 
الراهنة المعوقات التي 

واجهت وتواجه الصادرات 

اللبنانية في ولوجها األسواق 

العربية والدولية
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املهمة كانت �سعبة، لكن غري م�ستحيلة. 

امل�ؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ش  لرئي�ش  ف�فقًا 

العامة لت�سجيع االإ�ستثمارات يف لبنان 

نبيل عيتاين »ال يزال االإقت�ساد اللبناين 

�سمحت  التي  املميزات  ببع�ش  يتمتع 

�سعبة  �سنة  يف  اإيجابيات  بت�سجيل 

اإقت�ساديًا اإىل حٍد كبري مغ غياب عامل 

اأ�سا�سي لالإ�ستثمار، اأال وه� االإ�ستقرار«. 

ر�سمها  التي  تلك  هي  قامتة«  »�س�رة 

عام  يف  االإ�ستثماري  للمناخ  عيتاين 

كثرية  ملــتــغــرياٍت  »خ�سع  اإذ   ،2015
ت�ّزعت على م�ست�يات ثالثة:

اأولها عدم االإ�ستقرار ال�سيا�سي يف لبنان 

طيلة  الرئا�سي  الفراغ  منه  نتج  الــذي 

عام 2015.

امل�سطرب  االإقليمي  ال��سع  وثانيها 

والذي متثل باأزمات متعاقبة يف املنطقة 

وتداعياتها  ال�س�رية  االأزمــة  واأبرزها 

ال�سلبية على االإقت�ساد اللبناين  لناحية 

والتبادل  والــ�ــســادرات  االإ�ستثمارات 

القطاع  وديناميكية  وحرية  التجاري 

اخلا�ش والقطاعات املنتجة يف لبنان. 

على  طـــراأت  التي  الــتــاأثــريات  وثالثها 

للمتغريات  نظراً  عام  ب�سكل  االإقت�ساد 

الــدولــيــة الــتــي لــهــا اإنــعــكــا�ــســات على 

التجاري  التبادل  وعملية  االإ�ستثمار 

كانخفا�ش اأ�سعار النفط الذي خف�ش من 

قدرة ال�سناديق ال�سيادية على االإ�ستثمار 

على  التط�رات  اإىل  اإ�سافة  اخلارج.  يف 

امل�ست�ى الدويل والعائدة اإىل التداعيات 

منذ  العاملية  املالية  لالأزمة  امل�ستمرة 

يف  وحتديداً  متجددة  الأزمــات  اأو   2008
ما  واأثرت يف  االأوروبي  االإحتاد  منطقة 

اأّثرت على حركة التبادل يف املنطقة«.

القامتة  ال�س�رة  هذه  ظل  »يف  وقــال: 

يثري  اإيجابي  عامل  اأي  مــن  اخلالية 

يف  ــرشكــات  ــ� وال امل�ستثمرين  رغــبــة 

العامة  »امل�ؤ�س�سة  عملت  االإ�ستثمار، 

فهي   .2015 عام  االإ�ستثمار«  لت�سجيع 

كم�ؤ�س�سة مرتبطة اأ�سا�سًا بالقطاع العام 

وتتمتع بحرية حركة يف اجتاه معنّي، 

كان عليها التعامل مع هذه املعطيات 

التاأثري  على  قــدرة  اأي  متلك  ال  ك�نها 

دوراً  ت�ؤدي  اأن  ت�ستطيع  ال  ك�نها  فيها 

املحلي  ال�سيا�سي  االإ�ستقرار  فر�ش  يف 

اأو التاأثري يف االأزمة ال�س�رية اأو التحرك 

على �سعيد اأ�سعار النفط«.

التي  الباهرة  النتائج  واأكد عيتاين »ان 

وال  ال�سن�ات  مر  على  حتقيقها  جــرى 

2009 و2010  و   2008 اأع�ام  �سيما يف 

والنم�،  اللبناين  االإقت�ساد  �سعيد  على 

ويعتمد  متني  لبنان  اإقت�ساد  اأن  اأثبتت 

ع 
ّ
ت�سج املــعــامل  وا�سحة  اأ�س�ش  على 

ز ببيئة اإ�ستثمارية 
ّ
امل�ستثمرين، اإذ يتمي

احلر  االإقت�سادي  نظامه  نتيجة  دة 
ّ
جي

وحرية حركة االأم�ال وحركة الب�سائع 

»ال  ــه  اأن اإىل  ــار  واأ�ــس االأ�ــســخــا�ــش«.  او 

االإ�ستقرار  من  بج�  يتمتع  لبنان  يزال 

الن�سبي وال �سيما على ال�سعيد النقدي، 

فب�ج�د هذه االإ�سطرابات ال يزال النقد 

يف  احتياطي  وهناك  وم�ستقراً  ثابتًا 

م�رشيف  قطاع  وهناك  لبنان  م�رشف 

ز مب�ج�دات ت�سكل اأكرث من ثالثة 
ّ
يتمي

اأ�سعاف الناجت الق�مي«.

ت�سمح  املــمــيــزات  هـــذه  »اأن  ــرب  واعــت

االإيجابية  النتائج  بع�ش  بت�سجيل 

أمل أن يشهد عام 2016 إستقرارًا ليتمكن لبنان من تأدية دور يليق به
عيتاني: النتائج إيجابية

من   ،2015 عام  حمل 

حتديات  �ــســك،  دون 

يف  لالإ�ستثمار  كثرية 

لبنان على م�ستوياٍت 

عدة، عملت �ملوؤ�س�سة 

لت�سجيع  ــعــامــة  �ل

ــار�ت يف  ــم ــث ــت ــس �الإ�

»�إيــد�ل« على  لبنان 

لتعزيز  مو�جهتها 

ــذب  ج يف  دورهــــــا 

و�حلــفــاظ  وت�سهيل 

على �الإ�ستثمار�ت يف 

لبنان.
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وعلى  االإ�ستثمار  على  تنعك�ش  التي 

فر�ش العمل واالإمناء املناطقي والنم� 

االإقت�سادي«.

التي يحققها  النتائج  »اأن  واأكد عيتاين 

اإيجابية،  االإ�ستثمار  �سعيد  على  لبنان 

اأف�سل  لتاأتي  كانت  النتائج  هذه  لكن 

املحيطة«.   ال�سعبة  ــروف  ــظ ال لـــ�ال 

تــاأثــراً  االأقـــل  هــ�  »لبنان  اأن  واعــتــرب 

غري  بالع�امل  العربية  املنطقة  يف 

امل�سجعة لالإ�ستثمار. فاملنطقة العربية 

من  الـ5%  يقارب  ما  ت�ستقطب  كانت 

الع�امل  ونتيجة  االإ�ستثمارات،  حجم 

اإىل  الن�سبة  هــذه  تراجعت  املــ�جــ�دة 

اأن لبنان يف مرحلة  د على 
ّ
%3«. و�سد

متقدمة لناحية ح�سته من االإ�ستثمارات 

بني الدول العربية اإذا ما نظرنا اإىل �سغر 

االإ�ستثمارات  هذه  حجم  واإىل  م�ساحته 

مقارنة بالناجت املحلي.

المستثمرون الخليجيون
وك�سف عيتاين اأن »لبنان يف عام 2015 

اخلليجيني  امل�ستثمرين  ل�ج�د  اإفتقد 

حمتملني،  �سببني  نتيجة  عــام  ب�سكل 

املنطقة،  يف  احلا�سل  االإ�سطراب  هما 

و�سعف قدرتهم على مت�يل ال�سناديق 

اأ�سعار  انخفا�ش  نتيجة  االإ�ستثمارية 

يــزال  اأنــه »ال  د على 
ّ
و�ــســد ــرتول«.  ــب ال

ميار�س�ن  خليجي�ن  م�ستثمرون  هناك 

ت�جد  ال  ولــكــن  لبنان،  يف  اأعمالهم 

لتكبري حجم  ا�ستثمارات جديدة وروؤية 

�سلة االإ�ستثمارات«.

اأي�سًا غيابًا  �سهد   2015 »اأن عام  واأعلن 

اجلن�سيات  املتعددة  االأجنبية  لل�رشكات 

يف  مكاتب  دائــمــًا  تفتتح  كانت  التي 

لبنان وت�ستثمر بهدف ت�زيع منتجاتها 

االأو�سط  ال�رشق  منطقة  اإىل  خدماتها  اأو 

الب�رشية  االإمــكــانــيــات  على  معتمدة 

ــاح املـــ�جـــ�دة يف  ــت و�ــســيــا�ــســات االإنــف

لبنان«.

المغتربون اللبنانيون  
تلك  غياب  »مــع  اأنــه  عيتاين  واأو�ــســح 

بقيت  امل�ستثمرين  مــن  ال�رشيحتني 

لت�سجيع  الــعــامــة  املــ�ؤ�ــســ�ــســة  ــــام  اأم

للعمل  اأخريان  �رشيحتان  االإ�ستثمار 

عليهما: وهما اللبناين املقيم واللبناين 

م�ستثمرون  »هناك  وقــال:  املغرتب«. 

اأزمات  من  يعان�ن  مقيم�ن  لبناني�ن 

لبنان  خارج  ا�ستثماراتهم  مناطق  يف 

كالعراق واالأردن و�س�رية ودول �سمال 

يف  اأيـــدال  ا�ستهدفت  لــذلــك  اأفــريــقــيــا، 

امل�ستثمرين  هــ�ؤالء   2015 عام  عملها 

اإ�ستثماراتهم  ت��سيع  اإىل  عمدوا  الذين 

يف  اإ�ستثمارية  ر�ساميل  و�سخ  املحلية 

يف  �سيما  وال  االإقت�سادية  القطاعات 

املتجددة  والقطاعات  ال�سناعة  قطاع 

واملعل�مات والتكن�ل�جيا. واإ�سافة اإىل 

 2015 عام  �سهد  االإ�ستثمارات،  ت��سيع 

م�ستثمرين  من  جديدة  م�ساريع  قيام 

لبنانيني مقيمني«.

واأ�ساف: »الفئة الثانية التي ا�ستهدفتها 

»اإيدال« وعملت على ربطها ب�سكل عام 

باالإقت�ساد اللبناين هي فئة املغرتبني 

ــارج  اخل يف  املــ�جــ�ديــن  اللبنانيني 

االإقت�ساد  يف  امل�ساهمة  نية  ولديهم 

الطاقة  النم�. هذه  ن�سب  اللبناين ورفع 

اإن كان على م�ست�ى الفكر  زة 
ّ
جد متمي

اأو الطاقة اأو القدرة املالية. فاملغرتب�ن 

اإقت�ساديًا مع  اأن يرتابط  جمتمع ميكن 

اأو  مبا�رشة  اإ�ستثمارات  عرب  اإما  لبنان 

عرب  اأو  التجاري  التبادل  ــادة  زي عرب 

بني  ما  يف  ال�رشاكات  ت�سجيع  عملية 

قطاعات االإنتاج امل�ج�دة يف اخلارج 

بــهــدف خلق  لــبــنــان  واملـــ�جـــ�دة يف 

�رشاكات اإنتاجية«.

وتابع: »نحاول ت�سجيع هذه ال�رشاكات 

ــات اأجــنــبــيــة ممــلــ�كــة من  ــرشك ــني � ب

لبنانيني اأو مدراوؤها لبناني�ن مغرتب�ن 

لبنان  يف  م�ج�دة  اإنتاج  �رشكات  مع 

التكن�ل�جيا  قــطــاع  يف  �سيما  وال 

وعملية  الربامج  و�سناعة  واملعل�مات 

ز بها لبنان«. 
ّ
دة التي يتمي

ّ
الطاقة املتجد

برامج 2015
العامة  امل�ؤ�س�سة  »اأن  عيتاين  واأعلن 

لت�سجيع االإ�ستثمار و�سعت برامج عمل 

اإذ  جيدة  نتائج  اأعطت   ،2015 عام  يف 

االإ�ستثمارات  م�ست�ى  على  حافظت 

اأن  2014«. واعترب  نف�سه الذي كان يف 

هذه »النتيجة تطلبت جهداً مكثفًا منها، 

القطاعات  اأداء  على  املحافظة  اإن  اإذ 

الكربى  املعطيات  �سمن  االإقت�سادية 

 مهم«.
ّ
التي ذكرت اأمر جد

اإ�ستقراراً   2016 عام  »ي�سهد  اأن  واأمــل 

به.  يليق  تاأدية دور  لبنان من  ليتمكن 

على  ويعتمد  متني   لبنان  فاإقت�ساد 

بقطاع  ز 
ّ
ويتمي االإقت�سادي  ع 

ّ
التن�

التحرك  ي�ستطيع  ديناميكي  خا�ش 

مبا�رشًة يف حال ت�فر بع�ش االإ�ستقرار 

وهذا ما خربناه على مر ال�سن�ات«.

 2016 عام  لبنان  �سهد  »اذا  اأنه  وت�ّقع 

نتائج  يحقق  فقد  االإ�ستقرار،  من  ن�عًا 

فر�سة  اأمامه  اإن  اإذ  جيدة.  اإقت�سادية 

�س�رية،  اإعــمــار  اإعـــادة  يف  للم�ساركة 

وهناك اآمال كبرية على اإقرار  مر�س�مي 

اأن  املت�قع  من  اللذين  والغاز  النفط 

اأن  كما  اآخــر.  مكاٍن  اإىل  لبنان  ياأخذا 

ع�دة االإ�ستقرار من �ساأنه زيادة فاعلية 

القطاعات االإنتاجية.

خطط جديدة
واأكد عيتاين »وج�د خطط كثرية للعمل 

العامة  امل�ؤ�س�سة  لدى   2016 عام  يف 

خطط  اأهــمــهــا  االإ�ــســتــثــمــار،  لت�سجيع 

املغرتبني  مــع  للت�ا�سل  م��س�عة 

الــلــبــنــانــيــني بــهــدف حتــفــيــزهــم على 

يف  االإقت�سادية  العملية  يف  امل�ساركة 

والتبادل  االإ�ستثمار  وعملية  لبنان 

الربط  على  العمل  يتم  حيث  التجاري 

االإقــتــ�ــســادي يف مــا بــني الــ�ــرشكــات 

على  ــارج  اخل ويف  لبنان  يف  العاملة 

�سعيد القطاعات املنتجة«.

م�ست�ى  على  خطط  وجــ�د  اإىل  ولفت 

ت�اجه  الــتــي  االإنــتــاجــيــة  الــقــطــاعــات 

اإقفال  ظل  يف  الت�سدير  يف  مع�قات 

معرب ن�سيب احلدودي«. وقال: يف عام 

و�سع  جرى  املعرب  اإقفال  ومع   ،2015
حتت  البحري  الت�سدير  لدعم  برنامج 

ن هذا 
ّ
اإ�سم »اآلية اجل�رش البحري« وقد اأم

اإىل  اللبناين  املنتج  ان�سيابية  الربنامج 

�سنعمل   2016 االأ�س�اق اخلارجية. ويف 

اأجــل  مــن  الــربنــامــج  هــذا  تط�ير  على 

اإذا  االإنتاجية  القطاعات  على  احلفاظ 

ما بقي املعرب مقفاًل«.

 المحافظة على أداء جيد 
للقطاعات اإلقتصادية ضمن 

المعطيات الكبرى الموجودة 

أمر جّد مهم
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»م�ستمرون رغم التحديات« هذه هي حال 

اأ�سبحت  الذين  اللبنانيني  ال�سناعيني 

حتــيــط بــهــم الــ�ــســعــ�بــات مــن كــل حــدٍب 

�سهدها  التي  االإ�سطرابات  بعد  و�س�ب 

بلبنان  االإميــان  ليبقى  واملنطقة،  لبنان 

�سالحهم ال�حيد للبقاء واالإ�ستمرار، ويبقى 

فادي  ال�سناعيني  جمعية  رئي�ش  اعتقاد 

فعل  هي  اللبنانية  »ال�سناعة  اأن  اجلميل 

اإميان بلبنان« ه� االأ�سح.

»ال�سناعي  اأن  فخر  بكل  اجلميل  ي�ؤكد 

تعزيز  يف  ال�سناعة  بدور  ي�ؤمن  اللبناين 

وخلق  النم�  وحتقيق  ال�طني  االإقت�ساد 

بقناعة  يعمل  بذلك  وهــ�  عمل،  فر�ش 

الفردية  مــبــادرتــه  على  متكاًل  ـــان  واإمي

و�سربه وت�سحياته  واإبداعه، رغم الع�ائق 

ت�اجهه،  التي  وامل�سكالت  وال�سع�بات 

ا�ستمرار  على  للحفاظ  وحتدى  قاوم  فه� 

ومن� �سناعته«. 

ــاعــة  ــن ــ�ــس »ال وقـــــال يف حـــديـــث مـــع 

واقع  اأر�سم  ال�س�رة  »بهذه  واالإقت�ساد«: 

اأن  من  بد  ال  اأنني  اإال  ال�سناعي،  القطاع 

القطاع  هذا  اإيــالء  �ــرشورة  اإليها  اأ�سيف 

كي  املعنيني  قبل  من  ــالزم  ال االهتمام 

الظروف  هذه  يف  خا�سة  وينم�،  ي�ستمر 

ال�سعبة وغري امل�ؤاتية« .

واإذ اعترب »اأن نه�سة القطاع ال�سناعي هي 

اأ�سف  جزء من نه�سة االإقت�ساد ال�طني«، 

من  وا�سحة  اإقت�سادية  خطة  و�سع  لعدم 

القطاعات كافة  اأوقع  ما  احلك�مات،  قبل 

واقعها  معاجلة  اإىل  ودفعها  اإرباكات  يف 

بحل�ل اآنية«. 

تحديات بالجملة
عام  »خـــالل  اأنـــه  اإىل  جميل  واأ�ــســار 

و�سع�بات  م�سكالت  عدة  برزت   2015
امل�سانع  با�ستمرارية  هددت  متتالية 

اأن  على  د 
ّ
و�سد خمتلفة«،  قطاعات  يف 

عن  ال�سناعيني  ت�سغل  مل  »التحديات 

النه��ش  لتحقيق  واملــثــابــرة  التطلع 

 »لوال الظروف المحلية واإلقليمية التي نمر بها
لحّقق القطاع الصناعي قفزات نوعية«

الجمّيل: نملك مقومات الصمود

دول  �قت�ساد�ت  كل  يف  جد�ً  خا�سة  مكانة  �ل�سناعي  �لقطاع  ميلك 

دوره  �إىل  فاإ�سافة  كبرية  باأهمية  يتمّيز  لبنان  يف  �أنه  �إال  �لعامل، 

�الإقت�سادي �لفّعال يحمل �لقطاع يف طياته ق�س�سًا ورو�ياٍت كثرية عن 

ذكاء �ل�سناعي �للبناين وحنكته ومهارته و�سجاعته وحبه للمبادرة. 

تناف�سية  حروب  خلو�ض  وم�سطر  بالدعم،  يحظى  ال  �لذي  فالقطاع 

�سعو�ء حتى يف عقر د�ره، ي�سم �رشكات غزت �أ�سو�ق �لعامل و�أو�سلت 

�سعار »�سنع يف لبنان« �إىل خمتلف دوله بجهوٍد وم�ساٍع �سبه فردية.

مقابلة
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والتط�ر والنم� للقطاع ال�سناعي«. 

واعترب اأن »اأوىل التحديات كانت م��س�ع 

»اجلمعية  اأن  اإىل  ولفت  الــغــذاء«،  �سالمة 

اأن  العام  ولــلــراأي  للم�س�ؤولني  اأو�سحت 

اأوىل  من  هي  امل�سانع  يف  الغذاء  �سالمة 

باالأرقام  ال�سناعيني، وبرهنت  اهتمامات 

ارتفعت  الغذائية  ال�سناعات  �سادرات  اأن 

اأوروبــا  تطلبًا يف  االأكــرث  الــدول  اإىل  حتى 

 /50/ ح�اىل  ح�س�ل  وما  واالأمريكيتني 

م�سنعًا من ال�سناعات الغذائية على �سهادة 

الـ ISO 22000 اإال تاأكيد ملراعاتهم �رشوط 

ال�سالمة الغذائية واجل�دة املطل�بة«. 

واأ�سار اإىل اأنه »يف عام 2015 عانى القطاع 

التي  املرفئية  التدابري  اآثار  من  ال�سناعي 

امل�ست�عبات  معظم  على  وفر�ست  طبقت 

ال�اردة للمرور عرب اخلط االأحمر، ما خلق 

تاأخرياً يف ا�ستالم امل�اد االأولية امل�ست�ردة 

وانعك�ست على اإنتاجية امل�سانع، وبع�سها 

اأوقف اإنتاجه ما دفع اجلمعية اإىل مراجعة 

املعنيني الإيجاد احلل�ل«.

معالجة النفايات
الــ�اردات  زيادة  »م��س�ع  ل: 

ّ
اجلمي وقال 

واإغراق االأ�س�اق لبع�ش ال�سلع واملنتجات، 

التي  والتحديات  الع�ائق  من  كانت  اأي�سا 

واجهها القطاع ال�سناعي واأثرت �سلبا يف 

اللبنانية.  ال�سلع واملنتجات  ت�س�يق بع�ش 

احلــدود  على  ن�سيب  معرب  اإقــفــال  ــاء  وج

االأردنية ال�س�رية، وه� اآخر املعابر الربية 

لل�سادرات ال�سناعية اإىل االأ�س�اق التقليدية 

اخلليج،  ودول  العربية  ــدول  ال بع�ش  يف 

ليزيد من كلفة ال�سحن، عرب اعتماد ال�سحن 

البحري، ما دفعنا اإىل عقد اجتماعات مع 

وجداول  باإح�ساءات  مدعمني  امل�س�ؤولني 

احلك�مة،  عمدت  وقد   . اجلديدة  التكاليف 

وتخ�سي�ش  ال�سحن  دعــم  اإىل   ، م�سك�رة 

االعتمادات الالزمة ول� يف حدها االأدنى«. 

فقد  البيئي،  امل��س�ع  يف  »اأما  واأ�ساف: 

عقد لقاء مع معايل وزير البيئة يف مطلع 

�سناعي   200 حــ�اىل  ح�رشه   2015 عام 

للم�سانع  البيئي  االلتزام  خالله  عر�سنا 

هذه  ومــ�ــســاعــدة  م�ساندة  تتم  اأن  على 

امل�سانع ومتدد مهل التدقيق البيئي«. 

م��س�ع  التحديات  اآخــر  »وكــان  وتابع: 

اإىل  باال�سافة  الــذي  النفايات،  معاجلة 

النفايات  تراكم  الناجت عن  البيئي  ال�رشر 

يف ال�س�ارع واملكبات الع�س�ائية يف املدن 

على  اأكــرب  و�ــرشر  تهديد  هناك  والــقــرى، 

القطاع ال�سناعي وخا�سة قطاع التدوير، 

اإن مل يعالج امل��س�ع بطرق علمية وبيئية 

وا�سحة املعامل، اإذ اإن هذا القطاع ه� من 

اأن�سئت  التي  الرائدة  ال�سناعية  القطاعات 

يف لبنان منذ العام 1929 ك�سناعة تدوير 

�سناعات  اإىل  اإ�سافة  والكرت�ن،  الــ�رق 

واملــعــادن،  والــزجــاج  البال�ستيك  تدوير 

للبيئة  �سديقة  خ�رشاء  �سناعات  وهي 

ت�ؤمن فر�ش عمل لل�سباب اللبناين«. 

القطاع  كان  التي  الع�ائق  »اأن  اإىل  ولفت 

ال�سناعي يعاين منها يف االأع�ام ال�سابقة 

بــدءاً   2015 عــام  يف  حالها  على  بقيت 

الطاقة،  وكلفة  االإنتاج  كلفة  ارتفاع  من 

واملناف�سة غري املتكافئة وبع�ش الق�انني 

والت�رشيعات ال�اجب تعديلها«.

عملت  ال�سناعيني  »جمعية  اأن  وك�سف 

حثيثة  بات�ساالت  وقــامــت  كبري  بجهد 

ومكثفة مع امل�س�ؤولني املعنيني وال�زارات 

املخت�سة، حيث مت اإيجاد احلل�ل املنا�سبة 

ن�سبيا لهذه التحديات«.

فعل التزام
القطاع  قــدرة  حــ�ل  �س�ؤال  على  رٍد  ويف 

التحديات  اأمــام  ال�سم�د  على  ال�سناعي 

على  اجلميل  �سّدد  ت�اجهه،  التي  الكثرية 

القطاعات  كباقي  ال�سناعي  »القطاع  اأن 

يف لبنان، لي�ش يف اأف�سل حاالته ، اإال اأنه 

اإدراك  ميلك مق�مات ال�سم�د انطالقًا من 

التزام،  فعل  هي  ال�سناعة  اأن  ال�سناعي 

مب�س�ؤولياته  والتزام  املجتمع  بقيم  التزام 

جتاه عماله وعائالتهم والتزام باملثابرة 

وه�  الت�سحيات،  بلغت  مهما  العمل  يف 

التي  العاليه  ــالف  االأك رغم  التزامه  اأكــد 

وفقدان  الطاقة،  كلفة  من  بــدءاً  ت�اجهه.  

البنى التحتية االأ�سا�سية واالإغراق ، و�س�ال 

اإزاء  اإىل زيادة كلف الت�سدير، فراح يعمل 

ذلك على حتديث خط�ط االإنتاج وجلاأ اإىل 

حثيثة  حمــاوالت  مع  واالإبـــداع  االبتكار 

لدخ�ل اأ�س�اق جديدة«. 

كانت  واإن  التدابري  »بع�ش  اأن  اإىل  واأ�سار 

فقد  الر�سمية  اجلهات  قبل  من  مت�ا�سعة 

كتدابري  لال�ستمرار،  �سغرية  جرعة  اأعطته 

�سئيلة،  بن�سبة  كــان  واإن  ال�سحن  دعــم 

م�رشف  عن  ال�سادر   12116 رقم  والقرار 

اإىل  اإ�سافة  الدي�ن،  هيكلة  باإعادة  لبنان 

الــ�زراء  بع�ش  بها  يق�م  التي  الــزيــارات 

بع�ش  اإىل  وال�سناعيني  االإقت�ساديني  مع 

اململكة  رو�سيا،  ــران،  اإي كالعراق،  الــدول 

ت�سهيل  بغية  اخلليج،  ودول  العربية  

التجاري وحتفيز  التبادل  وت�سجيع حركة 

الت�سدير اإىل تلك الدول«. 

القطاعني  بني  م�ستمر  بتعاون  وطالب 

جمعية  اأن  وذّكــــر  ـــش،  ـــا� واخل الــعــام 

نقاط  اإحدى  يف  ذلك  طرحت  ال�سناعيني 

و�سّددت  اأعدتها  التي  االإنقاذية  الروؤية 

خاللها على ال�رشاكة بني القطاعني العام 

واخلا�ش.

قفزات نوعية .. ولكن
املحلية  الظروف  لــ�ال  اأنــه  اجلميل  واأكــد 

القطاع  حلّقق  بها،  منر  التي  واالإقليمية 

ال�سناعي قفزات ن�عية مثلما فعل اعتباراً 

حيث   2011 عام  ولغاية   2004 العام  من 

ت�ساعفت ال�سادرات ال�سناعية«. 

و�سّدد على اأن »حجم ال�سادرات ال�سناعية 

ال�طن  االأليمة يف  االأحداث  تاأثر مع بداية 

ــ�ريــة«. وقــال:  الــعــربــي وخــا�ــســة يف �ــس

تنهر،  مل  اللبنانية  ال�سادرات  اأن  »�سحيح 

وتكيفه  ال�سناعي  �سم�د  اإىل  يع�د  وذلك 

مع املتغريات، ودخ�له اأ�س�اقًا جديدة. اأما 

ن�سبة االنخفا�ش، ول� كانت �سئيلة، حيث 

تراجعت %6،2 يف الن�سف االأول من العام 

2015 مقارنة مع الن�سف االأول من العام 
كبرياً  انخفا�سًا  نعتربه  اننا  اإال   ،  2014
مقارنة مع ازدياد ال�سادرات يف ال�سن�ات 

ال�سابقة«.

عدم وجود خطة إقتصادية 
واضحة من قبل الحكومات، 

أوقع القطاعات كافة في 

إرباكات ودفعها إلى معالجة 

واقعها بحلول آنية

بعض التدابير وإن كانت 
متواضعة من قبل الجهات 

الرسمية أعطت القطاع 

الصناعي جرعة صغيرة 

لإلستمرار
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مقابلة

مي�سي  التي  االأوىل  املــرة  هي  لي�ست 

مــ�ؤ�ــرشاتــه  حت�سني  يف  الــقــطــاع  فيها 

اإذ  واأمــنــيــة،  �سيا�سية  ع�ا�سف  و�سط 

اللبناين  ــرشيف  ــ� امل الــقــطــاع  يتميز 

بــاالإ�ــســتــقــرار واملــتــانــة املــالــيــة، كما 

من  مّكنتها  التي  البن�ك  بخربة  يتميز 

ت�سكل  اإقت�سادي ريادي حيث  اأداء دور 

اللبنانية  الدولة  لبقاء  اأ�سا�سية  دعامة 

واالإقت�سادية،  االإنتاجية  بقطاعاتها 

مع  التاأقلم  على  قدرتها  اإىل  ي�سري  ما 

ال�سيا�سات  وجنــاح  ال�سعبة  الــظــروف 

التي تتبعها.

متانة  الدولية   املالية  التقارير  وت�ؤكد 

جبه  على  وقــدرتــه  املــ�ــرشيف  القطاع 

ال�سن�ات  يف  ل 
ّ
�سج حيث  الــتــحــديــات، 

على  االأخرية معدالت من� جيدة وحافظ 

ا�ستقرار معدالت الف�ائد، وا�ستطاع تغطية 

احتياجات القطاعني العام واخلا�ش.

ار 
ّ

ووفقًا ملدير عام فرن�سبنك ندمي الق�س

ب�سالبته  املــ�ــرشيف  »القطاع  ز 
ّ
يتمي

ــــة  ــه املــالــيــة واخلــــربات االإداري وقــ�ت

يراكمها  اأن  ا�ستطاع  التي  وامل�رشفية 

ــا على  ــربه ــي خ ــت بــفــعــل الـــظـــروف ال

اختالف مفا�سلها وعلى امتداد تاريخه 

وقت  مــن  دقتها  تــفــاوت  مــع  احلــديــث 

مع  حديث  يف  الق�سار  ولفت  اآخــر.  اإىل 

»يعزز  اأنه  اإىل  واالإقت�ساد«  »ال�سناعة 

دينامي  وتنظيمي  ت�رشيعي  اإطــار  ذلك 

مكتمل اجل�انب وفقا ملقايي�ش ومعايري 

ال�سناعة امل�رشفية العاملية، وم�رشف 

�سعادة  بقيادة  باإجنازاته  رائد  مركزي 

ذي  احلكيمة  �سالمة  ريــا�ــش  احلــاكــم 

مكن  ما  الثاقبة،  امل�ستقبلية  الــروؤيــا 

بنجاح  التعامل  من  امل�رشيف  قطاعنا 

مع جممل الظروف التي خربها لبنان.« 

ثقة راسخة
االأزمات  اأنه »يف حقبة  الق�سار  واعترب 

ال�سيا�سية واالأمنية واالإقت�سادية، حافظ 

»القطاع المصرفي اللبناني من أعرق القطاعات تجّذرًا في المنطقة«
نديم القصار: خططنا المستقبلية

ترتكز على سياسة توسعية

لالأزمة  �نفر�جات  �نتظار  د�ئرة  يف  �للبناين  �الإقت�ساد  يقبع  بينما 

�لق�ساوة  من  حمل  عاٍم  يف  موؤ�رش�ته  تر�جع  توقف  �ل�سيا�سية 

�إيجابيًا  �إ�ستثناًء  �مل�رشيف  �لقطاع  �سكل  حمل،  ما  �الإقت�سادية 

منو  ت�سجيل  من  متكن  حيث  �الإقت�سادية  �لقطاعات  بني  وحيد�ً 

و�سفه �ملتابعون باملقبول لتثبت مقولة »كل �سيء يف لبنان يهتز 

با�ستثناء �لقطاع �مل�رشيف«.
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زبائنه  ثقة  على  املــ�ــرشيف  القطاع 

امل�ؤ�س�سات  تقدير  واكت�سب  الرا�سخة، 

مكنه  ما  العاملية،  وامل�رشفية  املالية 

من  بــالــرغــم  ممــيــز  اأداء  ت�سجيل  مــن 

بالظروف  ما  حد  واإىل  اأحيانا  تاأثره 

ــة على  ــدالل االإقــتــ�ــســاديــة«. وقـــال: »ال

والذي  االآن  ال�دائع  بحجم  تتمثل  هذا 

اأي  دوالر  مليار   150 ح�اىل  اإىل  ي�سل 

الق�مي،  الدخل  مــرات   3.5 يقارب  ما 

ح�اىل  بلغت  ودائــع  حجم  من  اإنطالقا 

6 مليارات دوالر �سنة 1991، وح�اىل 9 
مليارات دوالر �سنة 1993. واإذا و�سعنا 

الق�سايا يف اإطارها، لنجد من�ا ملح�ظا 

القطاع  ودائــع  ازدادت  اإذ  ال�دائع.  يف 

لتبلغ  دوالر،  مليارات  بـ7.1  اخلا�ش 

الربع  نهاية  يف  دوالر  مليار   149.1
الثالث من 2015، مقارنة مع 142 مليار 

دوالر يف نهاية الفرتة ذاتها من 2014، 

يف  دوالر  مليار   140.3 �سجلت  بينما 

وهذه   .2015 من  االأول  الن�سف  نهاية 

الكامنة  الــقــدرات  على  وا�سحة  داللــة 

على النم� والتط�ر، وهي ما يتميز بها 

القطاع امل�رشيف، وعلى دوره االأ�سا�سي 

يف من� وتنمية اإقت�سادنا ال�طني«. 

واأ�ساف: »كما ويعترب قطاعنا امل�رشيف 

يف  جتذراً  القطاعات  اأعرق  من  اللبناين 

العربية  فقط يف منطقتنا  لي�ش  املنطقة، 

على  الي�م  ونحن  اأجمع.  العامل  يف  بل 

الثقة  بفعل  امل�رشيف  قطاعنا  اأن  يقني 

وخرباته  املالية  وق�ته  بها  يتمتع  التي 

بكل  املتميز  واأدائــه  االأزمــات،  اإدارة  يف 

املــعــايــري واملــقــايــيــ�ــش، وبــالــرغــم من 

وبع�ش  البلد  يف  امل�ؤاتية  غري  الظروف 

والعراق،   �س�رية  وحتديدا  املنطقة،  دول 

والت��سع  الداخل  يف  النم�  من  �سيتمكن 

�سيق�م  احلــال،  هي  وكما  اخلـــارج.  يف 

الالزم  التم�يل  ت�فري  يف  كامال  بــدوره 

للقطاعني العام واخلا�ش، وعلى املديني 

الق�سري واملت��سط وحتى الط�يل«.

خطط مستقبلية
فرن�سبنك  »خطط  اأن  الق�سار  وك�سف 

ا�سرتاتيجية  على  ترتكز  امل�ستقبلية 

واخلارجي،  الداخلي  ببعديها  ت��سعية 

مبرونتها  تتميز  ا�سرتاتيجية  ــي  وه

حتقيق  على  وقــدرتــهــا  وديناميتها 

بفاعلية  مــنــهــا  املـــرجـــ�ة  االأهـــــداف 

ال�سعيد  »على  اأنــه  واأعــلــن  وفعالية«. 

ت��سيع  من  املجم�عة  متكنت  الداخلي، 

م�ساحة  امــتــداد  على  فروعها  �سبكة 

لبنان، والتي ت�سل حاليا اإىل 124 فرعا، 

على  اال�ستح�اذ  عملية  اإمتام  بعد  وذلك 

البنك االأهلي الدويل �ش م ل ودجمه يف 

عملية متت بطريقة مربجمة و�سل�سة«. 

الدويل  ال�سعيدين  »على  اأنه  اإىل  ولفت 

يف  بنك 
َ
فرن�س يــتــ�اجــد  ــمــي،  ــي واالإقــل

رو�سيا  �س�رية،  اجلزائر،  فرن�سا،  لبنان، 

االإمــارات  ال�س�دان،  قرب�ش،  البي�ساء، 

اأنه  وك�سف  العراق«.  املتحدة،  العربية 

بنك خطط يف 
َ
»على جدول اأعمال  فرن�س

االأ�س�اق  يف  للت�اجد  القريب  امل�ستقبل 

من�  اإمكانيات  تختزن  التي  االأفريقية 

متعددة  ا�ستثمار  فر�ش  وتقدم  هامة 

ــقــطــاعــات  ال ــلــف  ـــة يف خمــت ـــزي وجم

االإقت�سادية املنتجة«.

مكتب الصين
وقال الق�سار: »من جهة ثانية ويف اإطار 

حاجات  بتلبية  اال�سرتاتيجي  اهتمامنا 

يتعامل�ن مع جمه�رية  الذين  عمالئنا 

م�ؤخرا  قمنا  قد  كنا  ال�سعبية،  ال�سني 

حزام  م�ؤمتر»بناء  تنظيم  يف  بدورنا 

انعقد  الذي  احلرير«  لطريق  اإقت�سادي 

�ستني  مبرور  اإحتفاال  الفائت،  اأيــار  يف 

عاما على ت�قيع اأول اتفاق جتاري بني 

طريق  م�رشوع  ودعــم  وال�سني،  لبنان 

منذ  كانت  التي  الطريق  هذه  احلرير- 

القدم تبداأ يف ال�سني وتنتهي يف بريوت. 

ويفتح  االآمال  يعزز  اأن  ذلك  �ساأن  ومن 

جديدة  الآفاق  م�رشاعيها  على  االأب�اب 

اال�سرتاتيجي  االإقت�سادي  التعاون  من 

لالأفرقاء  امل�سرتكة  الفائدة  فيه  ملــا 

واإقت�سادات  خا�سة،  االإقت�ساديني 

امتداد  وعلى  لبنان  يف  عامة،  بالدهم 

عاملنا العربي«.

واأ�ساف: »من هذا املنطلق اأي�سا، قررنا 

 China Desk ال�سني  مكتب  تاأ�سي�ش 

االأول  وه�  بنك، 
َ
فرن�س جمم�عة  �سمن 

العمالء  خلدمة  املنطقة،  يف  ن�عه  من 

ويعمل�ن  ال�سني  اإىل  ي�سافرون  الذين 

ال�سينية  ال�رشكات  لدعم  وكذلك  فيها، 

العاملة يف االأ�س�اق التي يت�اجد فيها 

كما  دولــة.    11 من  اأكرث  بنك يف 
َ
فرن�س

 ،Platinum UnionPay واأطلقنا بطاقة

لبنان،.  يف  ن�عها  من  االأوىل  البطاقة 

يف  االآن  بنك 
َ
فرن�س اأ�ــســبــح  ــك،  ــذل وب

اإ�سدار  االأول، يف  بل  الريادة، ال  م�قع 

جدول  وعلى  لبنان.   يف  البطاقة  هذه 

اأعمالنا الكثري من اخلطط اال�سرتاتيجية 

االأ�س�اق  من  ك�س�ق  بال�سني،  املتعلقة 

التي نعمل فيها«.

تطوير األسواق المالية
»ا�سرتاتيجية  اأن  على  الق�سار  د 

ّ
و�سد

على  ــار  االإط هذا  يف  ترتكز  املجم�عة 

املالية   االأ�س�اق  تط�ير  يف  امل�ساهمة 

مفه�مها  وتر�سيخ  فيها  تت�اجد  التي 

لل�سريفة ال�ساملة يف ظل معايري تقنية 

�ساأنها  من  متقدمة  وم�ؤ�س�سية  وب�رشية 

املحلية  مبكانته  املــ�ــرشف  ــاء  ــق ارت

وتعزيز  ــ�اء،  ــس � حــد  عــلــى  والــعــاملــيــة 

لبنانية،  مالية  كمجم�عة  اإمكاناته 

قيادة  على  تعتمد  ــة،  ــي ودول عربية، 

ال�سمانة  ي�سكالن  فعالة  واإدارة  فاعلة 

اأهدافها  املجم�عة  لبل�غ  االأ�سا�سية 

اال�سرتاتيجية«.

مع إطالق بطاقة 
Platinum UnionPay ، أصبح 

فرنَسبنك في موقع الريادة، 

ال بل األول، في إصدار هذه 

البطاقة في لبنان

على جدول أعمال  
فرنَسبنك خطط في 

المستقبل القريب للتواجد 

في األسواق األفريقية 

التي تختزن إمكانيات نمو 

هامة وتقدم فرص استثمار 

متعددة ومجزية في مختلف 

القطاعات اإلقتصادية 

المنتجة
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ع�امل كثرية �ساهمت يف جناح �سبلني 

اأبرزها اجل�دة العالية وخدمة الزبائن. 

�سبلني  اأكد مدير عام  االإطار،  ويف هذا 

طلعت اللحام يف حديث مع »ال�سناعة 

يتمتع  �سبلني  اإنتاج  اأن  واالإقت�ساد« 

مبعايري ج�دة عالية تف�ق امل�ا�سفات 

واإعترب  اللبنانية،  ال�س�ق  يف  املحددة 

ت�ليها  الــتــي  الــزبــائــن«  »خــدمــة  اإن 

ااًل يف 
ّ
�سبلني اأهمية كبرية اأدت دوراً فع

زتها يف القطاع ووطدت 
ّ
جناحها اإذ مي

اإرتفاع  اأن  عالقتها مع زبائنها. وراأى 

الطلب على االإ�سمنت يف ال�س�ق املحلية 

�سهدها  التي  االإعــمــار  حركة  نتيجة 

وامل�سانع  لل�رشكات  جيداً  كان  لبنان 

�ساهمت  اإنها  اإذ  القطاع،  يف  العاملة 

يف من� هذه ال�رشكات وت��سعها لتلبية 

الطلب املرتفع«.

واأكد اللحام اأن »�سبلني تعمل باإ�ستمرار 

م�سنعها  يف  اجلــ�دة  معايري  ل�سبط 

لدورات  الب�رشي  كادرها  اإخ�ساع  عرب 

تدريبية م�ستمرة يف كل اأق�سام امل�سنع 

شركة سبلين.. 29 عامًا من نجاح قوامه الجودة العالية
اللحّام: 2016 ≈ »ال غبار«

�سبلني«،  »�رشكة  �سارت   

قرن،  ربع  من  �أكرث  مر  على 

و�لتو�ّسع،  �لتطور  على طريق 

كثرية  جناحات  حمققة 

��ستمر�ريتها  يف  �ساهمت 

�سناعة  بني  عملها  وتنّوع 

�جلاهز  و�لباطون  �الإ�سمنت 

وجتارة   �خلفيف  و�حلجر 

�ملو�د �لال�سقة.

�الإنطالقة  1987، كانت  عام 

مع بدء خط �الإنتاج �الأول يف 

ما  الإنتاج  بالعمل  �مل�سنع 

يقارب 800 طن من �الإ�سمنت، 

بني  تو�سعًا  �مل�سنع  لي�سهد 

1999 عرب  و   1998 عامي 

تركيب خط �إنتاج ثاٍن بقدرة 

�الأول  �خلط  تفوق  �إنتاج 

ما  ينتج  �إذ  �أ�سعاف  بثالثة 

يقارب 2400 طن يف �ليوم. 

مل  �سبلني  تو�ّسع  م�سرية 

تتوقف هنا، بل �سهدت حمطة 

�أخرى عام 2012 حيث جرى 

لت�سل  �الأول  �خلط  تو�سيع 

 1000 �إىل  �الإنتاجية  قدرته 

طن يوميًا.
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وال�سيانة.  االإنتاج  ق�سمي  يف  خا�سة 

اآلية  يف  اأ�سا�سي  امر  »التدريب  وقــال: 

يتم  حيث  �سبلني،  تتبعها  التي  العمل 

تفرز  معينة  م�ازنة  تخ�سي�ش  �سن�يًا 

للتدريب الذي يتم بطريقتني، اإما داخل 

اإخت�سا�سي�ن  يــزور  حيث  امل�سنع 

دورات  بــاإعــطــاء  ويــقــ�مــ�ن  امل�سنع 

املــ�جــ�د،  الب�رشي  للكادر  تدريبية 

اإر�سال  يتم  حيث  امل�سنع  خــارج  اأو 

م�ظفني من الق�سم الفني وق�سم االإنتاج 

للخ�س�ع لدورات تدريبية خارج لبنان 

يف مراكز تدريب خا�سة«.

املختربات  دور  على  اللحام  و�ــســدد 

امل�ج�دة يف امل�سنع يف عملية �سبط 

االإنــتــاج  مــراحــل  يف  اجلـــ�دة  معايري 

كافة، واأكد اأن خمترب �سبلني من اأحدث 

م�سانع  يف  املـــ�جـــ�دة  املــخــتــربات 

م�ستمر  ب�سكل  يخ�سع  اإنه  اإذ  االإ�سمنت، 

للتحديث والتط�ير. 

تنّوع في اإلنتاج
تعديل  م�ؤخراً  جرى  اأنه  اللحام  واأعلن 

تعد  فلم  لل�رشكة،  التجارية  العالمة 

ما  �سبلني«  »�رشكة  بل  �سبلني  ترابة 

و�ساعدها  لل�رشكة  كبرياً  جناحًا  حمل 

على الت�اجد اكرث يف ال�س�ق. 

اأن �سبلني عملت على تن�يع  ولفت اإىل 

يف  عملها  اإىل  فاإ�سافة  اإنــتــاجــهــا، 

منذ  �سبلني  تعمل  االإ�سمنت،  �سناعة 

الباط�ن اجلاهز  10 �سن�ات يف جمال 
الدورة.  يف  الإنتاجه  م�سنعًا  واأ�س�ست 

واأعلن اأن »�سبلني طرحت م�ؤخراً منتج 

حيث  ال�س�ق  يف  اخلفيف«  »احلــجــر 

يتمتع  الإنتاجه  جديداً  م�سنعًا  اأ�س�ست 

وك�سف  احلــداثــة«.  من  عــاٍل  مب�ست�ى 

امل�اد  اإدخــال  على  تعمل  »�سبلني  اأن 

منتجاتها،  جمم�عة  اإىل  الال�سقة 

من  املنتج  هذا  باإ�سترياد  تق�م  حيث 

�رشيكها الربتغايل، وطرحه يف ال�س�ق 

املحلية«.

اأن »الت��سع يف امل�سنع ياأتي  واأو�سح 

نتيجة درا�سات لل�س�ق يق�م بها فريق 

ال�رشكة  يف  اجلــديــدة  االإ�ــســتــثــمــارات 

بالتعاون مع �رشكات درا�سات حملية«.

الحفاظ على البيئة
الكبري  االإهتمام  اإىل  اللحام  ق 

ّ
وتطر

لل�س�ؤون  �سبلني  م�سنع  يعريه  ــذي  ال

فلرت   65 ــ�د  وج عن  وك�سف  البيئية، 

االإنتاج،  خطي  على  تت�زع  �سبلني  يف 

ب�سكل  تخ�سع  الفالتر  هذه  اأن  واأعلن 

وحتــديــث.  تط�ير  لعمليات  م�ستمر 

اخلط  فلرت  تركيب  انتهاء  اأن  واعترب 

 2016 من  �سيجعل  امل�سنع  يف  الثاين 

عام الـ»ال غبار«.

اأنظف  من  �سبلني  »م�سنع  اأن  واعترب 

لبنان  يف  فقط  لي�ش  االإ�سمنت  م�سانع 

اإمنا يف املنطقة، ما يعني اإن اإنبعاثات 

الغبار منه خفيفة«.

خطة  و�سعت  »�سبلني  اأن  اإىل  واأ�سار 

املعمل واملقالع اخلا�سة  للت�سجري يف 

به، ما من �ساأنه تنقية اله�اء والتخفيف 

من التل�ث البيئي«.

المنافسة في القطاع
مناف�سة  »وج�د  اإىل  اللحام  اأ�سار  واإذ 

من  كبري  عدد  ل�ج�د  نظراً  ال�س�ق  يف 

راأى  القطاع«،  يف  العاملة  ال�رشكات 

انخفا�ش  اإىل  اأدت  »املناف�سة  هذه  اأن 

املحلية«.  ال�س�ق  يف  االإ�سمنت  اأ�سعار 

واأعلن اأن »�سبلني واجهت هذه املناف�سة 

العالية  اجلــ�دة  مبعايري  مت�سكها  عرب 

مع  ال�طيدة  عالقاتها  على  واحلفاظ 

زبائنها اإ�سافة اإىل ت�اجدها الدائم يف 

املناطق والذي ي�ساعدها يف اإ�ستقطاب 

زبائن جدد ب�سكل م�ستمر«.

ويف رد على �س�ؤال ح�ل تراجع الطلب 

على االإ�سمنت مع الرتاجع االإقت�سادي 

الذي �سهده لبنان خالل الفرتة االأخرية، 

معينة  فــرتات  »يف  اأنــه  اللحام  ك�سف 

وقــال:  نتمنى«.  كما  الطلب  يكن  مل 

 2009 عام  منذ  اإنه  اأق�ل  اأن  »ميكنني 

داً 
ّ
جي طلبًا  ال�س�ق  �سهدت   ،2015 حتى 

االأحيان  بع�ش  فاق يف  االإ�سمنت  على 

اأي فرتات �سابقة على رغم االإنخفا�ش 

االأخــريتــني  ال�سنتني  يف  �سهده  ــذي  ال

)2014 و 2015(.

2009 �سجل االإ�ستهالك  واأ�ساف: » يف 

 2010 ويف  طــن،  ماليني   4.9 املحلي 

�سجل 5.2 ماليني طن، ويف 2011 5.6 

ماليني   5.4  2012 ويف  طــن،  ماليني 

طن  مــاليــني   5.8  2013 ويف  طـــن، 

ويف   5% بن�سبة   2014 يف  ليرتاجع 

2015 تابع تراجعه. لكننا ال نزال نعترب 
ال�س�ق مقب�لة نظراً ملا يح�سل يف  اأن 

املنطقة ك�ن لبنان من دون �سك يتاأثر 

�سيا�سيًا واإقت�ساديًا بهذه االأحداث«.

اإرتفاع  واكبت  �سبلني  »�رشكة  وتابع: 

بتحديث  فقامت  ال�س�ق،  يف  الطلب 

من  لتتمكن  امل�سنع  يف  العمل  اآليات 

اإنتاج الكميات املطل�بة واحلفاظ على 

انخفا�ش  ومــع  ال�س�ق.  يف  وج�دها 

تدابري حتد من  اإتخاذ  بد من  الطلب ال 

ب�سكل  لي�ش  لكن  ال�سلبية  التداعيات 

يخت�رش من فر�ش العمل املطروحة اأو 

يحد من عمل امل�سنع«.

التحدي األبرز
ت�اجه  كــثــرية  »حتــديــات  اأن  واعــتــرب 

عدم  حال  اأبرزها  يبقى  ال�رشكة  عمل 

والتي  واملنطقة  لبنان  يف  االإ�ستقرار 

ت�ؤدي اإىل انخفا�ش الطلب«. 

م على فريق العمل 
ّ
واأّكد اأن »الرتقب يخي

فال��سع  الت�ساوؤم.  ولي�ش  �سبلني،  يف 

ــذا طبعًا  تــراجــع وه االإقــتــ�ــســادي يف 

اأن  اللحام  واأمل  القلق«:  بع�ش  يحمل 

»ت�ستقر االأو�ساع يف املنطقة يف وقت 

قريب اإذ قد ي�ساهم هذا االأمر يف اإعادة 

ال�رشكات  اأمـــام   الت�سدير  بــاب  فتح 

على  اإيجابيًا  �سينعك�ش  كما  اللبنانية، 

رفع  يف  ي�ساهم  مــا  لبنان  اإقت�ساد 

الطلب على املنتجات«.

يحوي مصنع »شركة 
سبلين » على 65 فلتر تتوّزع 

على خطي اإلنتاج وتخضع 

بشكل مستمر لعمليات 

تطوير وتحديث

تعمل »شركة سبلين« 
باستمرار لضبط معايير 

الجودة في مصنعها عبر 

إخضاع كادرها البشري 

لدورات تدريبية مستمرة في 

كل األقسام





E-mail : m-p-c-f@live.com  - Website : www.mpcf.me

لبنان ال�شمايل - طرابل�ص - طريق املرفاأ - بناية طارق فخر الدين
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�شناعة الورق ال�شحية وتوابعها

Health & Related Accessories Paper Industry
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ملك و�شركاه للتجارة والصشناعة
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الع�امل  اأبــرز  التط�ر«  »م�اكبة  �سّكلت 

التي �ساهمت يف تاألق Unigaz يف عامل 

متابعتها  فنتيجة  الغاز،  خدمات  تقدمي 

للتط�ر تعمل الي�م على ت��سيل الغاز اإىل 

املجعات ال�سكنية واملرافق احلي�ية عرب 

مد �سبكات حتت االأر�ش تتم تغذيتها عرب 

خزانات ونظام غاز مركزي.

واملدير  االإدارة  جمل�ش  ع�س�  ــار  واأ�ــس

مروان  ال�سيداين  جمم�عة  يف  التنفيذي 

تقدمها  التي  »اخلدمات  اأن  اإىل  �سيداين 

عــاٍل  م�ست�ى  على  اأ�سبحت   Unigaz
ت�سميم  ت�سمل  اإذ  والتط�ر،  ع 

ّ
التن� من 

الغاز  �سبكات  وتنظيم  وتنفيذ  وهند�سة 

ت��سيل  عمليات   Unigaz تت�ىّل  بحيث 

باأدق  فتهتم  يائها،  اإىل  األفها  من  الغاز 

عمل  فريق  عــرب  وتتابعها  التفا�سيل 

يتمتع بخربة ومعرفة كبريتني متكنه من 

من  عاٍل  مب�ست�ى  تت�سم  خدمات  تقدمي 

اإهتمامًا  ت�يل   Unigaz« وقال:  املهنية. 

جهد  اأي  ت�فر  وال  عملها  لفريق  خا�سًا 

ويف  وقــدراتــه.  خرباته  �سقل  �سبيل  يف 

الــذي  العمل  فريق  يعمل  االإطـــار،  هــذا 

ال�سبكات  متديد  خرائط  وي�سمم  ينّفذ 

�سناعة  عامل  يف  تط�ر  كل  متابعة  على 

الغاز عرب زيارة املعار�ش، كما ت�ستقبل 

اأجنبية  �ــرشكــات  مــن  وفـــ�داً   Unigaz
جديد  كل  على  اإطالعها  بهدف  تزورها 

لتاريخها  التعامل معها نظراً  يطراأ بغية 

واإ�سمها الذائع يف بلدان ال�رشق االأو�سط«.

فيخ�سع  الرتكيب  فريق  »اأمــا  واأ�ــســاف: 

لدورات تدريبية متعددة، تهدف اإىل زيادة 

معرفته وحت�سني اأدائه لتقدمي منتج عايل 

فريق  اأما  زبائننا.  ر�سا  ي�سمن  اجلــ�دة 

خا�ش  لتدريب  اأي�سًا  فيخ�سع  املبيعات 

ة ت�سقل قدراته يف 
ّ

من قبل �رشكات خمت�س

كيفية التعامل مع الزبائن ومتابعتهم«.

ميزات تنافسية
ويف  الغاز  قطاع  اأن  اإىل  �سيداين  ولفت 

يف  �إ�سرت�تيجيًا  دور�ً  توؤدي  �لتي  �للبنانية  �ل�رشكات  �إحدى  هي 

�أكرث  �أ�سو�قًا جديدة على مدى  �ملنطقة. تو�ّسعت، وتطورت، ودخلت 

من ن�سف قرن، �إنها Unigaz، وهي �ل�رشكة �الأوىل يف �ل�رشق �الأو�سط 

�لتي تعنى بتقدمي جمموعة �ساملة من خدمات �لغاز.

»�سيد�ين  �سمن  تعمل  ك�رشكة  �لنور   Unigaz �أب�رشت   1957 عام 

غروب«، ف�سلكت طريق �لنجاح �لتي مّكنتها من �الإنفتاح �إىل �الأ�سو�ق 

�خلارجية يف �أو�خر �لت�سعينات مكرّ�سة وجودها يف 6 دول �إ�سافة 

�إىل لبنان، هي: �الإمار�ت، قطر، �الأردن، �لعر�ق، عمان، و�ل�سعودية.

Unigaz .. األولى إقليميًا في الشرق األوسط في خدمات الغاز
 صيداني: ماضون نحو المزيد 

من اإلنفتاح الخارجي عام 2016
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لبنان واالأ�س�اق اخلارجية ي�سهد مناف�سة 

م�اجهتها  على   Unigaz تعمل  كبرية 

عرب تقدمي خدمات على م�ست�ى عاٍل من 

اجل�دة، اإذ اإن �سعر الغاز عاملي وال يج�ز 

التالعب به وبالتايل فاملناف�سة تنح�رش 

ال�رشكات  تقدمها  التي  اخلدمات  بج�دة 

جمالها  يف  رائدة   Unigaz تعترب  والتي 

نظراً لتاريخها وخربتها الكبريين وفريق 

التعاون  وعالقات  ت�سمه  الــذي  العمل 

�رشكات  مــع  ن�سجتها  الــتــي  الــ�طــيــدة 

اإ�سبانية وفرن�سية عديدة.

الطاقة البديلة
ويف رد على �س�ؤال ح�ل اإ�سمحالل الطلب 

على الغاز مع ت�افر الطاقة البديلة ب�سكل 

يزال  ال  االآن  »حتى  قال �سيداين:  وا�سع، 

الغاز مطل�بًا بكرثة ومف�ساًل لدى معظم 

النا�ش ال بل يعترب من �رشوريات احلياة 

لكن يف هذا  االأكرب منهم.  ال�رشيحة  لدى 

التي  ــروب«  غ تتطلع«�سيداين  االإطـــار، 

هذا  اإىل  رايتها،  حتت   Unigaz تعمل  

ت��سيع  عرب  وت�اكبه  احلا�سل  التط�ر 

عملها لي�سمل هذا ال�سق من ال�سناعة«.

وراأى اأن الرتاجع االإقت�سادي الذي �سهده 

لبنان اأثر يف الطلب على الغاز، فالرتاجع 

يف ن�سبة اإ�سغال الفنادق وتراجع ال�سياحة 

كبري.  ب�سكٍل  الغاز  على  الطلب  يخّف�ش 

ولفت اإىل اأن »وج�د النازحني ال�س�ريني 

يف لبنان اأبقى الطلب على الغاز مرتفعًا 

الغاز  اإىل  حتتاج  وطبعًا  تقف،  اأن  ميكن 

ك�نه من احلاجات ال�رشورية لالإن�سان. 

 Unigaz ومتا�سيًا مع هذا االإجتاه، تتابع

عملها يف لبنان واالأ�س�اق اخلارجية«.

وك�سف اأن »عام 2016  �سيحمل املزيد من 

الت�جه لـ Unigazنح� االأ�س�اق اخلارجية 

الغاز  يــزال  ال  حيث  اأفريقيا  �سيما  وال 

جمه�اًل لدى بع�ش ال�سع�ب التي ال تزال 

تلك  دخ�ل   .. والكاز  احلطب  على  تعتمد 

Unigaz االأ�س�اق �سيك�ن هدفًا اأ�سا�سيًا لـ

يف العام اجلديد«.

الخدمات التي تقدمها 
Unigaz أصبحت على مستوى 

عاٍل من التنّوع والتطور، إذ 

تشمل تصميم وهندسة 

وتنفيذ وتنظيم شبكات الغاز

وجود النازحين السوريين 
في لبنان أبقى الطلب على 

الغاز مرتفعًا ما جعل شركات 

الغاز تحافظ على معدالت 

نموها السنوية

وهذا ما جعل �رشكات الغاز حتافظ على 

معدالت من�ها ال�سن�ية«.

نجاح متواصل
واأ�سار �سيداين اإىل اأنَّ عام 2015 ورغم كل 

امل�ستقرة،  غري  واالأو�ساع  االإ�سطرابات 

التي  النجاح  مل�سرية  ا�ستكمااًل  كــان 

ت�سلكها Unigaz منذ اأكرث من ن�سف قرن، 

اإذ ا�ستكملت العمل على م�ساريع كثرية يف 

كبرية.  باأهمية  تت�سم  والعراق  ال�سع�دية 

ال  جداً  كبرية  ا�ستثمارات  »هناك  وقال: 

 ألول مرة في الشرق األوسط عّبارة لتوصيل البترول المسال





 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية  

هاتف وفاك�س : ٤٥٥٠٠١ )١(٩٦١+ - خلوي : ٢٨٨٣٤٤)٣(٩٦١+

ADDRESS: Ouzai - Naser Industrial Area   
Telefax: +961 (1) 455001 - cell : +961 (3) 288344 
E-mail: elissaco@live.com - www:elissaco.com

�رشكة الي�صا لل�صناعة والتجارة

�شناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices
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كريم غندور )مدير تطوير األعمال(:
METS ENERGY رائدة في مجال تصنيع المولدات الكهربائية 

وصيانتها  وهدفها تلبية الزبون حتى في أصعب وأدق الظروف 

»في البداية تأسست شركة
 METS (Mechanical and Electrical  

 (Engineers, Technicians and Suppliers
بتصليح  ت��خ��ت��ص  وك���ان���ت   ،1987 ع����ام  
 7 بعد  الكهربائية.  ال��م��ول��دات  وص��ي��ان��ة 
مجال  ف��ي  لديها  العمل  ت��ط��ور  س��ن��وات 
ازداد  ال���ذي  ال��م��ول��دات  وص��ن��اع��ة  تجميع 
فتأسست  كبير،  بشكل  عليها  الطلب 

ضمت  ال��ت��ي   METS ENERGY عندها 
تحت مظلتها خدمات الصيانة والتصنيع، 
بعدها  خ��ل��دة،  ف��ي  لنا  معمل  أول  وأن��ش��أ 
واآلن  بشامون،  ثم  الناعمة  ال��ى  انتقلنا 
الجديدة  مصانعنا  في  لإلستقرار  نستعد 

والحديثة في بشامون أيضًا«.
»ورغ����م ت��وس��ع��ن��ا ف��ي م��ج��ال ال��ت��ص��ن��ي��ع«، 
يقول غندور، »بقي تركيزنا على الصيانة 

التي نفخر بها، ونحرص دائمًا على تقديم 
لزبائننا وتلبيتهم في أي  الخدمة األفضل 
على  والرضا  البسمة  فرؤية  وظرف،  وقت 
وحافزاً  كبرى  سعادة  يعطينا  وجوههم 

لإلستمرار في تقديم األفضل. 
األول  ن��ج��اح��ن��ا  س���رّ  أن  ف��ي��ه  ش��ك  ال  وم��م��ا 
نقدرهم  ال��ذي��ن  موظفينا  اإلع��ت��م��اد  ه��و 
التطور  على  دائ��م��ًا  ونحثهم  تقدير  أكبر 

نجاح  في  أساسيًا  عاماًل  والشفافة  المميزة  الخدمة  تشكل  الكبرى،  اإلقتصادية  والتحديات  بالمنافسة  عاصف  زمن  في 
المولدات  وصيانة  بتصنيع  المختصة   METS ENERGY تبنتها  اإلستراتيجية  هذه  والعالم.  لبنان  في  الشركات  واستمرار 
التي  المميزة  منتجاتها  وتطوير   ،24/24 خدماتها  تقديم  في  السباقة  فكانت    ،1987 عام  تأسيسها  منذ  الكهربائية، 
في  األعمال  تطوير  مدير  غندور  كريم  المحيطة.  الدول  من  والعديد  لبنان  في  نفسها  وأثبتت  ومتانتها  بجودتها  أشتهرت 

التالي: الوجه  على  الشركة  ونمو  تأسيس  تاريخ  لمجلتنا  روى   METS ENERGY

بزنس جورنال / لبنان /صناعة بزنس جورنال / لبنان / صناعة

كريم غندور: نحرص دائمًا على تقديم الخدمة األفضل لزبائننا وتلبيتهم في أي وقت وظرف

جاهزين   ليكونوا  العمل  ف��ي  واإلن��دف��اع 
أول  أننا  علمًا  التحديات.  كافة  لمواجهة 
حصلت  لبنانية  م��ول��دات  تجميع  شركة 
9001 للجودة«،  عام 1999 على »شهادة أيزو 
ش��ه��ادات  على  للحصول  اآلن  ونسعى 
أخرى لضمان المزيد من الحرفية والنمو.«
في  الشركة  توسع  »بعد  غندور:  ويضيف 
لبنان بات هناك حاجة للمزيد من اإلنتشار 
ف��ي ال��خ��ارج، وب��دأن��ا نصدر ال��ى ح��وال��ي 40 
وآسيا  األوس��ط  والشرق  أفريقيا  في  دول��ة 
كبيراً  طلبًا  منتجاتنا  لقيت  حيث  وأوروب��ا 
قررنا   2008 وفي  ومتانتها.  لجودتها  نظراً 
اشتهرنا  التي  الصيانة  مفهوم  نصدر  أن 
ال��ت��ي   POWER MET ف��أس��س��ن��ا  ب���ه���ا 
 METS ل����  ال��م��س��اع��دة  ال������ذراع  أص��ب��ح��ت 
فرعًا   13 إفتتحنا  اآلن  وحتى   .ENERGY
ال��ع��راق،  ل��ب��ن��ان،  ف��ي   POWER MET ل��� 
قطر،  ال��س��ع��ودي��ة،  ليبيا،  ال��ي��م��ن،  إرب��ي��ل، 
أف��غ��ان��س��ت��ان، ب��اك��س��ت��ان، أوزب��ك��س��ت��ان، 
ال���ج���زائ���ر، ج���ن���وب ال�����س�����ودان، وأوغ����ن����دا. 
هائلة  ق���درة  ال��وق��ت  م��ع  أثبتنا  وبالفعل 
بالمبدأ  األف��ض��ل،  ال��خ��دم��ة  ت��ق��دي��م  ع��ل��ى 
المطلوبة،.  وال��ج��ودة  الصحيح،  والفكر 

ال���ش���رك���ات في  أك��ب��ر وأض���خ���م  أن  ح��ت��ى 
معنا،  ال��ت��ع��ام��ل  تفضل  وال��ع��ال��م  ل��ب��ن��ان 
ألن��ه��ا ت��ض��م��ن ب��ذل��ك اإلط��م��ئ��ن��ان وراح���ة 
نفذناها  التي  المشاريع  أهم  ومن  البال. 
كهرباء  محطتي  وصيانة  تسليم  أخ��ي��راً، 
مركز  لتغذية  أمبير،  ميغافولت   10 بقوة 
الجوي  الشحن  ومباني  الطيران  تدريب 
مطار  ف��ي  للتموين  اللبنانية  وال��ش��رك��ة 
من  العديد  مع  نعمل  كما  الحريري.  رفيق 
وب��ي��روت،  ال��ش��وف  بلدية  مثل  ال��ب��ل��دي��ات، 
خدماتنا  بنوعية  كاملة  ثقة  لديهم  وهم 
التعامل  في  وشفافيتنا   ،7/24 الممتّدة 
ح��ت��ى ف���ي أص���ع���ب ال����ظ����روف. وه�����ذا ما 
يميزنا عن سوانا، حيث نؤمن باستمرارية 
العمل مع الزبون الذي يصبح هّمه هّمنا 

مصلحتنا«.  ومصلحته 
الى  تحتاج  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات  أه��م  وع��ن 
خ��دم��ات ال��م��ول��دات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ي��ق��ول 
التي  ال��ق��ط��اع��ات  بعض  »ه��ن��اك  غ��ن��دور: 
م��ث��ل   24/24 ال���ك���ه���رب���اء  ال�����ى  ت���ح���ت���اج 
ال��م��ط��اع��م، ال���ف���ن���ادق، ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات، 
شركات اإلتصاالت واألبراج الضخمة وهي 
مضطرة ألن يكون لديها مولد للطوارئ، 

يكلفها  ل��ل��ت��ي��ار  ب��س��ي��ط  إن��ق��ط��اع  أي  ألن 
أضراراً ضخمة«. 

مع  كبيراً  ال��ي��وم  ب��ات  »ال��ت��ح��دي  ويضيف: 
المتجددة  الطاقة  توليد  تقنيات  اختراق 
ال���ت���ي ي��م��ك��ن ت��ول��ي��ده��ا ع��ب��ر ال��ش��م��س 
العناصر  م��ن  وس��واه��ا  والمطر  وال��ه��واء 
حتى  تكلفتها  أن  اال  األخ���رى،  الطبيعية 
توليد  مع  مقارنة  مرتفعة  زال��ت  ما  اليوم 
ال��دراس��ات  لكن  ال��م��ول��دات.  عبر  الطاقة 
تقنية  ستصبح  ع��ام��ًا   20 خ��ال  أن��ه  تظهر 
بيت  ك��ل  ف��ي  المتجددة،  الطاقة  توليد 

ومؤسسة«. 

كريم  يقول  المستقبلية  الخطط  وعن   
للتوسع  المستمرّة  الخطط  »عدا  غندور: 
ال���خ���ارج���ي، ت��س��ع��ى ال��ش��رك��ة ال���ى ط��رح 
صناعات جديدة في المعدات الكهربائية 
 Backup وال�   ،Medium Voltage ال�  مثل 
وس��واه��ا،   Co generation ال����    ،Power
ال���   ف��ي  ال��س��اب��ق��ة  منتجاتها  ال���ى  إض��اف��ة 
التي  الصوت  وكواتم    Control Panels
نشتهر بها والتي نأمل أن تزيد لبنان فخراً 

الوطنية«. بصناعته 

          13 فرع لـ POWER MET في لبنان، العراق، إربيل، 
اليمن، ليبيا، السعودية، قطر، أفغانستان، باكستان، 

أوزبكستان، الجزائر، جنوب السودان، وأوغندا

االأعــمــال  تنمية  ق�سم  مــديــر  يخفي  ال 

كرمي   METS Energy يف  اخلارجية 

غـــنـــدور يف حــديــثــه مـــع »الــ�ــســنــاعــة 

  METS Energy عمل  عن  واالإقت�ساد« 

اأ�س�اأ  من  اعتربه  الذي   2015 عام  خالل 

لبنان  على  لي�ش  االإقت�سادية  ــ�ام  االأع

ككل،  املنطقة  بلدان  على  اإمنــا  فح�سب 

ال�رشكات  وجــهــ�د  املــرحــلــة  �سع�بة 

يف  وج�دها  على  للمحافظة  امل�ساعفة 

االأ�س�اق وال �سيما اخلارجية منها. واأ�سار 

الت�سدير  �سع�بة  اإىل  اإ�سافة  اأنــه  اإىل 

تعمل  احلدودية،  املعابر  اإغــالق  نتيجة 

مناف�سات  حتكمها  �س�ٍق  يف  ال�رشكات 

تقل�ش  عن  نتجت  �رشيفة  وغري  �رش�سة 

االإقت�سادي  الــرتاجــع  ظــل  يف  الطلب 

الفراغ  ا�ستمرار  مع  لبنان  �سهده  الــذي 

�سلبية  تداعيات  من  األقاه  وما  الرئا�سي 

اإ�سافة  الــدولــة،  مفا�سل  خمتلف  على 

املنطقة  ت�سهدها  التي  االإ�سطرابات  اإىل 

العربية والتي كان لها اأي�سًا انعكا�سات 

�سلبية على االإقت�ساد«.

واأ�سار اإىل اأن »هذه املناف�سات قد تك�ن 

واجهها  الــتــي  التحديات  اأ�سعب  مــن 

اأخطاراً  حتمل  اإذ   ،2015 عــام  القطاع 

حيث  فيه  العاملة  ال�رشكات  على  كبرية 

تهدد يف كثري من االأحيان ا�ستمراريتها 

وا�ستدامة م�سار تط�رها وبالتايل ت�سع 

من  ال�س�ق  يف  املطروحة  العمل  فر�ش 

قبلها يف دائرة اخلطر الكبري«.

منافسات غير شريفة
الع�س�ائية  »احلالة  اأن  اإىل  غندور  ولفت 

�سناعة  قــطــاع  منــ�  يــ�ــســهــدهــا  ــي  ــت ال

هنا  من  �رشكات  تنبت  حيث  امل�لدات، 

بـ»الدكاكني«  ا�سبه  تك�ن  تكاد  وهناك 

االإنتاج  فتكاليف  �س�ءاً.  ــ�ر  االأم زادت 

االأحــيــان  غالب  يف  ال�رشكات  تلك  يف 

الكامل  التزامها  لعدم  منخف�سة  تك�ن 

بالق�انني من جهة، وعدم حر�سها على 

جهة  مــن  معينة  ــ�دة  ج معايري  تقدمي 

االنتاج  كلفة  تخفي�ش  بهدف  ــرى  اخ

لها  ت�سمح  منخف�سة  ا�ــســعــاٍر  لتقدمي 

بدخ�ل ال�س�ق، ما يخلق مناف�سة حقيقية 

بينها وبني باقي ال�رشكات«.

يف  تكمن  اال�سا�ش  امل�سكلة  »اأن  واعترب 

ال�سيء  التناف�سي  الــ�اقــع  هــذا  ت�سدير 

ــ�اق اخلــارجــيــة، االأمـــر الــذي  ــس اإىل االأ�

يف  اللبنانية  بال�سناعة  الثقة  زعــزع 

لبنان  �س�رة  اإىل  واأ�ساء  االأ�ــســ�اق  تلك 

يف  ـــدات  املـــ�ل ل�سناعة  كـــــ»خــــّزان« 

املنطقة«.

د على ان »METS Energy واجهت 
ّ
و�سد

ج�دة  على  باملحافظة  املناف�سة  هذه 

العالية  اجلــ�دة  معايري  كــ�ن  اإنتاجها 

ال  �سيا�ستها  يف  حمراء  خط�طًا  ت�سكل 

يج�ز امل�ش بها، اإذ اأن البقاء اأواًل واأخرياً 

للج�دة  �سيك�ن  �سك  دون  ال�س�ق  يف 

العالية وهذا ما خربناه خالل عملنا على 

مر �سن�ات ط�يلة«.

لكافة  الدقيقة  املتابعة  »اأن  وك�سف 

الت�سنيع  عمليات  يف  العمل،  تفا�سيل 

والبيع وال�سيانة عامل مهم يف م�اجهة 

تبقي  املتابعة  كــ�ن  املناف�سات،  هــذه 

القيمني على ال�رشكة على متا�ش مع كل 

METS Energy .. قصة نجاح تخطت حدود الوطن
غندور: مصنع جديد بقدرة إنتاجية عالية عام 2016

�لعامل وتكون  �لوطن، لتنطلق نحو  �إنها ق�سة جناح تخطت حدود 

تاأّلق لبنان يف �سناعة �ملولد�ت  �لتي عززت  �ل�رشكات  �برز  �إحدى 

حول �لعامل. �إّنها METS Energy �لتي تدخل عامها �لـ29 مع �إطاللة 

عام 2016، لت�سّطر عامًا �آخر�ً من �لتو�ّسع و�لتطور يف لبنان و�خلارج، 

وتوّدع عامًا مليئًا بتحديات كثرية عملت على مو�جهتها وتخطتها 

لتكرّ�ض دورها كاإحدى �ل�رشكات �لر�ئدة يف �سناعة �ملولد�ت.
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�سبط  يف  ت�ساهم  وبالتايل  التفا�سيل 

عمليات  يف  خلل  اي  ومعاجلة  ــ�ر  االم

الزبائن  مع  العالقات  واإدارة  الت�سنيع 

ب�سكل اف�سل«.

تطور وتوسع
يف  الطلب  »تراجع  اأن  اإىل  غندور  ولفت 

يطل  مل   2015 عام  اخلارجية  االأ�س�اق 

التي متكنت يف   ،  METS Energy عمل 

ظل هذه الظروف من زيادة ح�س�سها يف 

اإنتاجها الذي  ع 
ّ
تلك االأ�س�اق بف�سل تن�

وج�دته  الزبائن  حاجات  خمتلف  يلبي 

ال�طيدة  اإىل عالقاتها  اإ�سافة  املرتفعة، 

اإىل  ا�سافة  �ستها 
ّ
كر والتي  زبائنها  مع 

التي  البيع  بعد  مــا  خــدمــات  اجلـــ�دة، 

ال�سيانة  �رشكة  عرب  ال�رشكة  تقدمها 

.»Powermet
تابعت   2015 ـــام  ع يف  اأنــــه  واعــلــن 

الت��سع  يف  م�سريتها   METS Energy
على  فاإنفتحت  اخلارجية،  االأ�س�اق  يف 

اخرى  اأ�ــســ�اق  وثــالث  اليمنية،  ال�س�ق 

عام  يف  اأنــه  »اإىل  واأ�ــســار  اأفريقيا.  يف 

عــدداً   METS Energy اجنــزت   ،2015
ابرزها  واملميزة  املهمة  امل�ساريع  من 

 Raouche Heights و   Damac Tower
كهربائيتني   ت�سليم حمطتني  اإىل  اإ�سافة 

مركز  لتغذية  اأمبري  ميغاف�لت   10 بق�ة 

تدريب الطريان MEATC ومباين ال�سحن 

 – للتم�ين  اللبنانية  وال�رشكة  اجلــ�ي 

هذا  واأرفـــق  احلــريــري.  رفيق  مطار  يف 

امل�رشوع عقد ل�سيانة وت�سغيل املحطات 

الثقة  العقد  هذا  7\24، وجدد  مدار  على 

تق�م  الــتــي   METS Energy ب�رشكة 

االأوىل  الت�ليد  حمطة  وت�سغيل  ب�سيانة 

من  اأكــرث  منذ   MEAالـ �سيانة  ملباين 

ع�رش �سن�ات«.

وك�سف ان  METS Energy عمدت خالل 

اإىل طرح منتجات جديدة كـ  2015 عام 

Drawing Board وMeduim Voltage و 
.Co Generation

مسيرة مستمرة
من   2016 عــام  اأن  اإىل  غــنــدور  وا�ــســار 

 ،2015 لعام  ا�ستكمااًل  اأن يك�ن  املت�قع 

جلهة  نف�سها  التحديات  �ستك�ن  حيث 

احلدودية  املعابر  واقفال  الطلب  تراجع 

التي تعيق الت�سدير اإىل اخلارج.

اأن  ميكن  ال  التحديات  هذه  اأن  وك�سف 

 METS وتــ��ــســع  تــطــ�ر  م�سرية  تعيق 

Energy التي �ست�ستكمل عام 2016 بناء 
 30 م�سنعها اجلديد املمتد على م�ساحة 

اإنتاج  خط�ط  وي�سم  مربع،  مرت  الــف 

حديثة �سرتفع االإنتاج من 6 اآالف وحدة 

اإنتاجية. وهذا طبعًا  10 اآالف وحدة  اإىل 

الريادي   METS Energy دور  �سيعزز 

من  و�سيمكنها  �سناعتها  ــال  جم يف 

االإنفتاح على اأ�س�اٍق اأكرث وتعزيز ح�س�ر 

ال�سناعة اللبنانية يف االأ�س�اق اخلارجية 

عرب تكري�ش �سعار »�سنع يف لبنان« يف 

الدول املنت�رشة فيها«.

اأن  املت�قع  من   2016 عام  »ان  واعلن 

 METS يحمل اأي�سًا مزيداً من الت��سع لـ

حيث  اخلارجية،  االأ�س�اق  يف    Energy
�ستعمد اإىل تكري�ش وج�دها يف االأ�س�اق 

�سيما  وال  عليها  اإنفتحت  التي  اجلديدة 

خطط  ت�جد  حيث  االأفريقية  االأ�ــســ�اق 

ال�سيانة  بخدمات  االأ�س�اق  هذه  الإرفاق 

تلك  لـPowermet يف  اإفتتاح فروع  عرب 

 METS Energy« االأ�س�اق. واأ�سار اإىل اأن

االأ�س�اق  يف  وج�دها  تعزيز  اإىل  �ستعمد 

احلالية ال �سيما اخلليجية منها«.

تطور القطاع
اأن  اإىل  اأ�سار غندور  �س�ؤال،  ويف رد على 

على  كثرياً  تط�رت  املــ�لــدات  �سناعة 

العامل  اذ عرف  اأكرث من ربع قرن،  مدى 

بالتكن�ل�جيا  متعلقة  جديدة  مفاهيم 

اخل�رشاء ومفاهيم حديثة متعددة. و�سدد 

هذا  واكبت   METS Energy« اأن  على 

ز 
ّ
التط�ر عرب طرح منتجات جديدة تتمي

وحــرق  املـــازوت  ا�ستعمال  بتخفي�ش 

الزي�ت واحلد من انبعاثات ثاين اأوك�سيد 

الكرب�ن«.

واأ�سار اإىل اأن »م�اكبة هذا التط�ر ا�ستلزم 

الذي  ال�رشكة  يف  الب�رشي  الكادر  تنمية 

كبرياً  اإهتمامًا   METS Energy ت�ليه 

حيث يخ�سع هذا الكادر لدورات تدريبية 

كافة  عــلــى  ــــارج  اخل ويف  لــبــنــان  يف 

امل�ست�يات االإدارية والفنية والتقنية«.

القطاع  يف  العمل  »طبيعة  اأن  اإىل  ولفت 

املناف�سات  ظــل  يف  ــًا  ــس ــ� اأي ت 
ّ

تــغــري

ال�رشكات  من  تتطلب  والتي  امل�ج�دة 

على  واحلفاظ  مل�اكبتها  عدة  اإجــراءات 

مركزها يف االأ�س�اق«.

  METS Energy  تابعت

في عام 2015 مسيرتها 

في التوسع في األسواق 

الخارجية، فإنفتحت على 

السوق اليمنية، وثالث 

أسواق اخرى في أفريقيا

تراجع الطلب في األسواق 

 METS الخارجية لم يطل عمل

Energy عام 2015، إذ تمكنت 

من زيادة حصصها فيها
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�شركة مصشانع الكيماويات الصشناعية �ش.م.م.

Chemical Industrial Factories Co. S.A.R.L

١ - ت�شنيع املواد االولية ل�شناعة الدهانات 

املائية والزيتية

 Primary Material For Paint, Water
And Oil Based

٢ - ت�شنيع براميل بال�شتيك �شمن املعايري 

 واملوا�شفات املعتمدة عامليًا, 

للمواد الكيماوية والغذائية

جبل لبنان - املنت - رومية  - �شارع املنطقة ال�شناعية  - بناية فلوطي

هاتف :  ٨٧٧١٦٠/١/٢/٣ )١( ٩٦١ - فاك�ص: ٨٨٤٩٧٦ )١( ٩٦١ - �ص. بريد: ٥٤٦٨-١٦ بريوت

Mount Lebanon - Metn - Roumieh - Industrial Zone Str. Flouty Bldg.
Tel: 961 (1) 877160-1-2-3 - Fax: + 961 (1) 884976 - P.O. Box: 16-5468 Beirut

E-mail:  ftc@flouty.com     -     www.solvochem.com
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مقابلة

مع اإطاللة عام 2016، يتفاءل عبيد كل 

اللبناين  االإقت�ساد  واقــع  يف  التفاوؤل 

مفت�حة  الت�قعات  اأن  من  الرغم  على 

ا�ستمرار  ظل  يف  االإحتماالت،  كل  على 

الفراغ الرئا�سي وعدم االإ�ستقرار االأمني 

ال�س�رية  االأزمة  واإمتدادات  وال�سيا�سي 

يف  عبيد  وي�ستند  اللبناين.  الداخل  اإىل 

ت�س�ية  ح�س�ل  اإحتماالت  اإىل  تفاوؤله 

عامة يف املنطقة ميكن ترجمتها على 

االأر�ش واخلروج من النفق املظلم.

االإقت�سادي يف  ال��سع  اأن  وراأى عبيد 

يعي�ش  منه،  ال�سياحي  �سيما  وال  لبنان 

الــدولــة  غــيــاب  ظــل  يف  ــام  ت �سلل  يف 

اإعطاء  بعدم  الــدول  بع�ش  واإجـــراءات 

عائقًا  يك�ن  ما  �سمات دخ�ل  اللبناين 

اأنه  واعترب  االإقت�سادي.  التط�ر  اأمام 

�رشيعًا  التحرك  ال�رشوري  من  »اأ�سبح 

وحماية  اللبناين  االإقت�ساد  حلماية 

املحا�س�سة  ــن  ع ـــاده  ـــع واإب الــنــفــط 

والرثوة  الزراعة  دور  وتعزيز  الطائفية 

املائية.

اللبناين  االإقت�سادي  النظام  »اإن  وقال: 

مبني على القطاع ال�سياحي الذي يعي�ش 

�سلاًل تامًا منذ اأكرث من 3 �سن�ات حيث 

نتيجة  اإقت�سادي  رك�د  فرتة  يف  كان 

اإ�سافة  هذا  العاملية،  املالية  ــة  االأزم

ال�سليمة  االإقت�سادية  البنية  انعدام  اإىل 

الذي  املتكامل،  ال�رشائبي  والنظام 

االإقت�سادي  ال��سع  على  جليًا  ينعك�ش 

على  املبنية  املالية  املــ�ارد  بانعدام 

هذا القطاع، اإ�سافة اإىل ت��سيات بع�ش 

لبنان  اإىل  ال�سفر  لرعاياها بعدم  الدول 

مبا�رشة.  غــري  حمــا�ــرشة  ملحا�رشته 

يتاأثر  لبنان  اإن  تقدم  ما  اإىل  واإ�سافة 

الربية  حــدوده  باإغالق  مبا�رشاً  تاأثراً 

ال�س�رية اأمام حركة النقل الربية نتيجة 

املنطقة من حروب  الراهن يف  ال��سع 

اأن  فناأمل  اخلري  بــ�ادر  اأمــا  وهجرات. 

تك�ن قاب ق��سني اأو اأدنى«.

الدولة الشريكة
د عبيد على »اأن القطاع ال�سياحي 

ّ
و�سد

التبعات  حتمل  ي�سعه  ال  منفرداً  وحيداً 

الدولة  وعلى  وال�سيا�سية،  االإقت�سادية 

واجباتها  �رشيكته يف حتمل  تك�ن  اأن 

»الحرب مع المجهول اإلقتصادي والمالي أكثر صعوبة في العام الجديد«
عبيد: للتحرك سريعًا لحماية اإلقتصاد

»�الأ�رشفية  �رشكة  ت�سكل 

�ملو�د  لتجارة  �لدولية 

�أف�سل  �إحدى  �لغذ�ئية« 

�خلا�ض  �لقطاع  عمل  ق�س�ض 

�أن  �إال  ياأبى  �لذي  �لدوؤوب 

�أنف  رغم  جناحات  ي�سّجل 

�ل�سعوبات و�لتحديات. فعلى 

بدقة  �لقناعة  من  �لرغم  

و�سعوبة  �إقت�ساديًا  �ملرحلة 

�الأو�ساع، يبقى �لتفاوؤل غالبًا 

مكاتب  يف  �الأجو�ء  على 

لتجارة  �لدولية  »�الأ�رشفية 

يتابع  �إذ  �لغذ�ئية«،  �ملو�د 

لل�رشكة  �الإقليمي  �ملدير 

تفا�سيل  كل  عبيد  قي�رش 

عمل  طبيعة  في�رشح  �لعمل، 

�ل�رشكة و��سفًا �إياه بامل�سني 

يف ظل مناف�سات وم�ساربات 

ت�سهدها �ل�سوق.
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قرارتها  خــالل  مــن  �ــســمــ�ده  ودعـــم 

وت�جيهاتها وذلك من خالل:

دعم  اإىل  املــركــزي  امل�رشف  مــبــادرة 

ال�سياحية  امل�ؤ�س�سات  لدعم  امل�سارف 

ــة مـــن املــ�ــرشف  ــ�م ــدع ــش م ــرو� ــق ب

وج�دهم  على  احلفاظ  بغية  املركزي 

وعلى م�ظفيهم.

القطاع وتفعيله من خالل  مراقبة هذا 

ومراقبة  ال�سفر  تذاكر  قيمة  تخفي�ش 

واالأماكن  واملطاعم  الفنادق  اأ�سعار 

ال�سياحية.

على ال�سمان االإجتماعي : اإعادة درا�سة 

لتعزيز  وتخفي�سها  االإ�سرتاكات  جدول 

م��س�ع  درا�سة  كذلك  امل�ظف،  راتب 

بعني  واأخذ حيثياته  ال�سياحي  القطاع 

االعتبار«.

واأ�سار اإىل وج�د مناف�سة ق�ية يف ال�س�ق، 

اأن »انعدام املناف�سة ال�رشيفة  اإىل  ولفت 

بع�ش  وهــــروب  املحلية  الــ�ــســ�ق  يف 

العجز  لتغطية  ــام  االأم اإىل  امل�ؤ�س�سات 

االنهيار  خطر  ــام  اأم ي�سعها  املرتاكم 

عجز  اإىل  اإ�سافة  البطالة.  اأزمة  وتفاقم 

ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الق�سائية يف 

لتح�سيل  التجارية  الق�سايا  خ�ش  ما 

احلق�ق واالأم�ال اخلا�سة«.

المجهول اإلقتصادي
 ،2016 عــام  عــن  حديثه  اإطـــار  ويف 

املجه�ل  مــع  ــرب  احل اأن  عبيد  اعترب 

اأكــرث  �ستك�ن  ـــايل  وامل االإقــتــ�ــســادي 

عام  مــن  اجلــديــد  الــعــام  يف  �سع�بة 

الغياب  ا�ــســتــمــرار  حـــال  يف   ،2015
املنطقة  االأزمة يف  وا�ستمرار  الرئا�سي 

االإقت�سادية  ــرشات  ــ�ؤ� امل تــراجــع  مــع 

النفط  اأ�سعار  وانخفا�ش  واالإجتماعية، 

ال�سادرات  تراجع  اإىل  اإ�سافة  والذهب 

عنا�رش  وتهاوي  الربية  احلــدود  عرب 

النم� االإقت�سادي يف لبنان، من �سياحة 

جديدة،  خارجية  واإ�ستثمارات  وزراعة 

لعدم  البطالة  يف  الت�سخم  عن  ناهيك 

وج�د ق�انني راعية وانعدام التقدميات 

النغما�سها  االإجتماعية  واخلــدمــات 

باأزمة النازحني«.

اأنه على »امل�رشع املحافظة  واإذ اعترب 

من  اللبناين  االإقت�ساد  يف  امليزة  على 

»التجرد  اأن  اأو�سح  م�رشفية«،  �رشية 

عن امل�سالح ال�سخ�سية بهدف تكري�ش 

لقيام  واملــ�اطــنــيــة  املــ�اطــن  فــكــرة 

االإداري  االإ�ــســالح  يف  يكمن  الــدولــة، 

االإداري  والت�جيه  النفقات  برت�سيد 

والــتــحــ�ل  الــتــقــدم  يف  ي�ساعد  ـــذي  ال

واالإقت�سادي  االإجتماعي  البناء  يف 

خالل  من  وذلــك  وامل�ؤ�س�سات  للدولة 

مبراقبة  وامل�ستمر،  البّناء  الذاتي  النقد 

ــادة  واإع »حتليلها  ال�سابقة  الــقــرارات 

والع�ملة  التط�ير  مل�اكبة  تقييمها« 

وفتح االأ�س�اق، يف ظل نظام اإقت�سادي 

واجتماعي متط�ر«.

نجاحات كثيرة
الدولية  »االأ�رشفية  اأن  اإىل  واأ�سار عبيد 

ــة«  حققت  ــغــذائــي ال لــتــجــارة املــــ�اد 

ثقة  بك�سب  كر�ستها  كثرية  جناحات 

تقدمي  عــلــى  حر�سها  عــرب  زبــائــنــهــا 

وتتمتع  اجلــ�دة  عالية  غذائية  مــ�اد 

ال�سالمة  ملعايري  مطابقة  مب�ا�سفات 

»االأ�رشفية  اأن  على  د 
ّ
و�سد الغذائية«. 

منذ  الغذائية«   امل�اد  لتجارة  الدولية 

كبرياً  اهتمامًا  عملها  ت�يل  تاأ�سي�سها 

تفا�سيل  اأدق  تتابع  اآلية  اتباع  عرب 

ن�ساطها  ت��سيع  يف  �ساهم  ما  العمل 

واحتاللها مركزاً مرم�قًا بني ال�رشكات 

عبيد:  وقـــال  جمــالــهــا«.  يف  العاملة 

»اأعمال االأ�رشفية الدولية لتجارة امل�اد 

جعلتها  واملميزة  الن�عية  الغذائية«   

رائدة يف جمالها، اإذ تهتم ب�ستى اأن�اع 

جتارة امل�اد الغذائية يف املنطقة، وفق 

ال�رشوط الدولية املميزة«.

الط�يل  ال�رشكة  »تــاريــخ  اأن  واعــتــرب 

ت�اجه  جعلتها  الت��سعية  وم�سريتها 

اإليها  حملتها  التي  الكثرية  التحديات 

ال�رشكة  �سهدت  اإذ  اللبنانية،  ال�س�ق 

بف�سل  وذلك  لبنان،  يف  ن�عيًا  حت�اًل 

جرى  التي  املدرو�سة  العملية  اخلطة 

م�قع  يف  ال�رشكة  وو�سعت  و�سعها 

على  املثيلة  ال�رشكات  الأهــم  مناف�ش 

ال�ساحة اللبنانية، واحتلت مرتبة عالية 

يف مهامها، و�سّنفت من الدرجة االأوىل 

حيث  وال�سناعة،  التجارة  غرفة  يف 

واأ�سا�سيًا  مهمًا  مرجعًا  ال�رشكة  �سّكلت 

للم�ؤ�س�سات اخلا�سة والعامة«.

إتفاقات تعاون
وك�سف عبيد »اأن جناح ال�رشكة مّكنها 

من افتتاح فروع عدة يف دول خمتلفة 

واأب� ظبي  الك�يت وقطر ودبي  اأبرزها 

واأمــريكــا  والبحرين  عمان  و�سلطنة 

يف  مكتب  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  ولــبــنــان، 

�س�رية، فباتت من اأهم �رشكات تاأمني 

الطعام اجلاهز يف لبنان واخلليج«.

الدولية  »االأ�رشفية  جنــاح   اأن  واأعلن 

من  مّكنها  الغذائية«   املــ�اد  لتجارة 

احلي�ية  املرافق  اأهــم  مع  عق�د  اإبــرام 

من  مّكنها  كما  لبنان،  يف  والفنادق 

�رشكاٍت  مع  تعاون  اتفاقات  ت�قيع 

ة.
ّ
عد

اجل�دة  اأن  على  عبيد  د 
ّ
�سد حني  ويف 

العمل  اأول�يات  اأوىل  من  هي  العالية 

امل�اد  لتجارة  الدولية  »االأ�رشفية  يف  

الغذائية«، ك�سف اأن امل�اد الغذائية التي 

البحر  ال�رشكة ت�سمل ثمار  تتعامل بها 

التي يتم ا�ستريادها من الهند وال�سني 

وجميع  وكندا،  واأندوني�سيا  وفيتنام 

العالية  ــ�دة  اجل ذات  االأجــبــان  اأنــ�اع 

واإيطاليا  فرن�سا  مــن  ت�ست�رد  التي 

وهــ�لــنــدا وامــريكــا، بــاالإ�ــســافــة اإىل 

بلجيكا  من  وت�ست�رد  املثلجة  اخل�سار 

)االأي�ش  املثلجات  ت�سمل  كما  واأملانيا. 

كرمي( التي ت�ست�رد من �س�ي�رشا، وزيت 

تركيا  من  ــذرة  ال وزيــت  ال�سم�ش  دوار 

واأوكرانيا. 

ال يسع القطاع السياحي 
وحيدًا منفردًا تحمل التبعات 

اإلقتصادية والسياسية، 

فعلى الدولة أن تكون 

شريكته في تحمل واجباتها 

ودعم صموده

إنعدام المنافسة 
الشريفة في السوق المحلية 

وهروب بعض المؤسسات 

إلى األمام يضعها أمام خطر 

اإلنهيار ويفاقم أزمة البطالة
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ت�ساوؤالت كثرية تطرح ح�ل عدم اتخاذ 

القطاع  حماية  �ساأنها  من  اإجـــراءات 

ال�س�ؤال  ليبقى  ال�ساعة،  ــذه  ه حتى 

اأمــني  يطرحه  الـــذي  واالأهــــم  ـــرب  االأك

وليم  للدواجن  اللبنانية  النقابة  �رش 

ملاذا  م�ج�د،  الدواجن  قطاع  بطر�ش: 

تدمريه؟ ويك�سف بطر�ش يف هذا االإطار 

 2000 عن  يزيد  ما  ي�سم  »القطاع  اأن 

اآالف   10 من  اأكرث  فيها  يعمل  مزرعة 

التفاته  ي�ستحق  اأنه  يعني  ما  �سخ�ش، 

من الدولة تعمل من خاللها على وقف 

ال�س�ق  وتراجع  االإ�سترياد  �س�ق  تكبري 

املحلية«.

د على اأن »املناف�سة من املنتجات 
ّ
و�سد

امل�ست�ردة هي املع�سلة التي ي�اجهها 

املنتجات  تعاين  حني  ففي  القطاع، 

تنت�رش  ال�س�ق  يف  ك�ساد  من  اللبنانية 

الــربازيــل   مــن  امل�ست�ردة  املنتجات 

املنتجات  »اأن  اإىل  واأ�سار  واأوكرانيا«. 

تناف�سية  مبيزات  تتمتع  امل�ست�ردة 

مزاحمة  مــن  متكنها  ال�سعر  لناحية 

بعد  �ــســيــمــا  وال  املــحــلــي  االإنـــتـــاج 

�سهدتها  التي  االإقت�سادية  االإنهيارات 

عمالتها،  انهيار  اإىل  واأدت  الدول  تلك 

االإ�سترياد  حجم  من  رفع  الــذي  االأمــر 

ب�سكل كبري جداً«. 

مظاهر الفوضى
االأمــ�ر  يزيد  ما  »اأن  بطر�ش  وك�سف 

املنت�رشة  الف��سى  مظاهر  هي  �س�ءاً 

االإنــتــاج  بيع  يتم  حيث  الــ�ــســ�ق،  يف 

ـــه طــــازج، مــا ي�قع  املــجــّلــد عــلــى اأن

امل�ستهلك يف عملية غ�ش كبرية وي�ؤدي 

اإىل ك�ساد اإنتاج املزارع اللبنانية«. واإذ 

اأو�سح اأنه »يف الدول االأوروبية هناك 

ق�انني ترعى هذه امل�ساألة ومتنع هذا 

يف  فح�ش  وجــ�د  عن  اأعلن  الغ�ش«، 

غرفة طرابل�ش وال�سمال يك�سف الدجاج 

ب، ودعا الدولة اللبنانية 
ّ
املجّلد واملذو

»انخفا�ش  اأن  معترباً  اعتماده،  اإىل 

الفرتة  ب�سكل كبري يف  االإ�سترياد  حجم 

الغذائية  ال�سالمة  حملة  رافقت  التي 

»هناك قطاع موجود .. لماذا ندّمره؟«
بطرس: »المنافسة« معضلة حقيقية

مقابلة

كما هي حال معظم �لقطاعات �الإقت�سادية، يتخبط قطاع �لدو�جن 

�للبناين يف دو�مة من �لتحديات و�سط تقاع�ض �لدولة �مل�ستمر عن 

تنفيذ �آليات تدعمه وت�سمن منوه رغم جهود �لعاملني يف �لقطاع 

�حلثيثة الإي�سال �أ�سو�تهم �ملطالبة باحلماية. فالنقابة  �للبنانية 

�إال وتبذله الإبعاد �لقطاع عن �الإكتو�ء بنار  للدو�جن ال تاألو جهد�ً 

�ملناف�سة من �ملنتجات �مل�ستوردة �لتي تنت�رش يف �ل�سوق �للبنانية 

ب�سكل كثيف يف ظل غياب �أي توعية للم�ستهلك متكنه من ك�سف 

�لغ�ض �لذي ميار�سه بع�ض �لتجار.
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اأب�  وائل  ال�سحة  وزير  بها  قام  التي 

فاع�ر دليل وا�سح على �رشورة ت�عية 

ب 
ّ
واملذو املجّلد  لالإنتاج  امل�ستهلكني 

امل�ج�د يف ال�س�ق«.

التي  اجلــ�دة  »معايري  اأن  على  د 
ّ
و�سد

اإنتاجها  اللبنانية يف  املزارع  تقدمها 

عالية جداً، فاملزارع وامل�سالخ العاملة 

يف القطاع على قدر عاٍل من احلداثة، 

كما اأن هناك �رشوطًا كثرية مفرو�سة 

بــاالأعــالف  وتتعلق  الــدولــة  قبل  مــن 

ت�ساهم  للدواجن  تعطى  التي  واالأدوية 

غذائية  معايري  ذي  اإنتاج  تقدمي  يف 

عالية جداً«.

مغالطات كثيرة
الي�م  تعمل  »املــزارع  اأن  بطر�ش  واأكد 

وراأى  الكاملة.  االإنتاجية  دون قدرتها 

قد  امل�ست�ردة  الكميات  »�سبط  اأن 

القطاع  اإمنــاء  يف  كبري  ب�سكل  ي�ساهم 

االإنتاج، فمع  املزيد من  عرب ت�رشيف 

ترك ال�س�ق مفت�حة �سيت�رشر املزارع 

مناف�سة  عن  لعجزه  نظراً  كبري  ب�سكل 

ودول  اأوكرانيا  من  امل�ست�رد  االإنتاج 

الــربازيــل«.  اأمــريكــا وحتــديــداً  جن�ب 

الدولة  ه�  لبنان  فقط  »لي�ش  ــال:  وق

يف  الــدول  تلك  مناف�سة  عن  العاجزة 

اإنتاج الدجاج، اإذ اإن هذه الدول تعترب 

التي  ال�س�يا  وحب�ب  للذرة  منتجة 

من  ولكن  للدواجن.  كعلف  ت�ستخدم 

امل�ؤ�سف اأن الكثري من الدول االأوروبية 

اتخذت  والعربية،  االأمريكية  وحتى 

ا�سترياد  اإجازات  اإجراءات عدة كفر�ش 

م�سبق  ت�سديق  اأو  لــالأعــالف  دعــم  اأو 

على امل�سانع التي يتم االإ�سترياد منها 

عمدت  حيث  اإنتاجها  حماية  بهدف 

هذا  يف  االأمريكية،  املتحدة  ال�اليات 

املنتجات  اإ�سترياد  منع  اإىل  االإطـــار، 

الربازيلية املجّلدة، فيما لبنان مل يتخذ 

االأمــ�ر  جمرى  ب 
ّ
ي�س� اإجــراء  اأي  بعد 

ويدعم القطاع«.

الزراعة  وزارة  ب�سهادة   « واأ�ــســاف: 

التي اأجرت درا�سة عام 2003 للقطاع، 

لبنان  يف  املـــزارع  من   72% هناك 

يعمل  منها   82% ذات ملكية خا�سة، 

اأن  يعني  مــا  مبــفــرده.  فيها  املـــزارع 

تداعيات عدم حماية القطاع �ستطاول 

تاأثرياتها  و�ستك�ن  اأواًل  املــزارعــني 

اأن  املمكن  من  اإذ  جداً  كبرية  ال�سلبية 

اقفالها  اأو  عملها  تراجع  اإىل  ــ�ؤدي  ت

العمل  فر�ش  تقلي�ش  يف  �سي�ساهم  ما 

القطاع  قبل  ال�س�ق من  املطروحة يف 

من  كبري  عدد  معي�سة  م�ست�ى  وتــدين 

املزارعني«.

مواجهة المنافسة
د بطر�ش على اأن »املزارعني ال 

ّ
واإذ �سد

دول  اأزمات  تبعات  ل 
ّ
حتم ي�ستطيع�ن 

واأوكرانيا«،  الربازيل  بحجم  منهارة 

اأ�سار اإىل اأنهم »يعمل�ن ما يف و�سعهم 

اإذ جنح�ا يف  املناف�سة،  مل�اجهة هذه 

 »Ross 400 Club« اإىل  الــدخــ�ل 

باأقل  الدجاج  اإنتاج  من  ميّكنهم  ما 

تكاليف  هــنــاك  لكن  ممكنة،  تكلفة 

لبنان  يف  ــراءات  االإج تفر�سها  كثرية 

االأولية،  املــ�اد  با�سترياد  واملتعلقة 

اأخــرى  ــ�ر  واأم ــالف  االأع على  اجلمرك 

ترفع من كلفة االإنتاج لدى املزارع. 

اإجـــــراءات ملنع  ــاذ  ــخ »اإت ان  واعــتــرب 

اأن  ميكن  ال  منه  احلــد  اأو  االإ�ــســتــرياد 

يف  االأ�سعار  يف  تالعب  اأي  اإىل  يــ�ؤدي 

 6900 على  الــفــروج  �سعر  تثبيت  ظل 

لرية والذي ي�سكل �سمانة لعدم اإرتفاع 

واأكد  اللبنانية ».  االأ�س�اق  االأ�سعار يف 

وا�ستمرارية  القطاع  من�  »ل�سمان  اأنه 

دعمه،  من  بد  ال  فيه  العاملة  املــزارع 

زيادة  بهدف  الالزم  االإهتمام  واإيالئه 

القدرات التناف�سية الإنتاج املزارع«.

تدابير حمائية
املت�قع عام  اأنه »من  واأو�سح بطر�ش 

املــزارع  يف  االإنــتــاج  يبلغ  اأن   2015
 100 مقابل  طري  ملي�ن   80 اللبنانية 

يبلغ  2014«، يف حني  ملي�ن طري يف 

 13 ح�اىل  اخلارجي  االإ�سترياد  حجم 

اإىل  والتي حتتاج  ال�سدر  الف طن من 

اأي  30 ملي�ن طري الإنتاجها،  اأكرث من 

ما يقارب ن�سف االإنتاج ال�طني«.

اأن »النقابة اللبنانية للدواجن  وك�سف 

هذا  اأمـــام  االأيـــدي  مكت�فة  تقف  مل 

ــارات عدة  ــزي ــع، ال بــل قــامــت ب ــ�اق ال

واقع  على  واأطلعتهم  ال�زراء  من  لعدد 

االإنق�سامات  ا�ستمرار  القطاع، لكن مع 

وال�سلل  والتعطيل  البالد  ال�سيا�سية يف 

امل�ست�ى  اتخاذ قرارات على  قد يك�ن 

احلك�مي غري ممكن«.

اأكــرم  الــزراعــة  ــر  وزي بطر�ش  ونا�سد 

م�سبقة  ا�سترياد  اإجازات  فر�ش  ب 
ّ
�سهي

حتد من ان�سياب املنتجات امل�ست�ردة 

نح� ال�س�ق اللبنانية اإىل حني اجتماع 

الر�س�م  م�ساألة  وبت  الــ�زراء  جمل�ش 

اجلمركية«.

يعمل المزارعون ما في 
وسعهم لمواجهة المنافسة 

الموجودة في السوق، وفي 

هذا اإلطار نجحوا في الدخول 

إلى »Ross 400 Club«  ما 

يمّكنهم من اإلنتاج بأقل 

تكلفة ممكنة

تداعيات عدم حماية 
القطاع ستطاول المزارعين 

أواًل وستكون تأثيراتها 

السلبية كبيرة جدًا عليهم 

بعكس الشركات التي تتمتع 

بكلفة إنتاجها األدنى من 

المزارع كما تتمتع بمالءة 

مالية أكبر

نناشد وزير الزراعة أكرم 
شهّيب فرض إجازات استيراد 

مسبقة تحد من انسياب 

المنتجات المستوردة نحو 

السوق اللبنانية إلى حين 

اجتماع مجلس الوزراء وبت 

مسألة الرسوم الجمركية
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مقابلة

نهاية  يف  تقراأ  واالإقت�ساد«  »ال�سناعة 

وحتــاول   2015 عــام  اإقــتــ�ــســاد  ــعــام  ال

اخلبري  مــع   2016 اإقت�ساد  ا�ست�رشاف 

االإقت�سادي د. غازي وزين الذي اأ�سار اإىل 

 2015 لعام  االإقت�سادية  امل�ؤ�رشات  »اأن 

وعدم  اليقني  عدم  فاأج�اء  �سلبية،  اأتــت 

عام  لبنان  اإقت�ساد  جعلت  االإ�ستقرار 

اأكرث  منذ  االإقت�سادات  اأ�س�اأ  من    2015
من عقد من الزمن، اإذ كان �سحية االأزمة 

و�سحية  لبنان  عا�سها  التي  الد�ست�رية 

التفجريات وال��سع االأمني.

وك�سف اأن النم� االإقت�سادي ت�رشر ب�سكل 

كبري ومل يتجاوز الـ1 % عام 2015 ب�سبب 

تراجع االإ�ستهالك الداخلي يف ظل اأج�اء 

اخل�ف والقلق. واإذ اأ�سار اإىل االإ�سثمارات 

التي انخف�ست ب�سبب اأج�اء عدم اليقني، 

اإىل اخلارج تراجعت  ال�سادرات  اأن  اأعلن 

اإىل اأكرث من 7 % لعام 2015. 

تراجع وجمود
واجه  ال�سياحي  القطاع  اأن  وزين  واعترب 

كما   ،2015 عام  يف  جداً  كبرية  م�ساكل 

و�سط  يف  �سيما  وال  التجاري  القطاع 

بــــريوت حــيــث جـــرى اإقـــفـــال عــ�ــرشات 

امل�ؤ�س�سات التجارية. 

ح�سل   2015 »عــام  يف  اأنــه   اإىل  واأ�سار 

يف  وتراجع  العقاري  القطاع  يف  جم�د 

تراجعت  كما   ،%  7 و   6 بني  املبيعات 

%«.  ولفت   14 اأكرث من  البناء  م�ساحات 

اإىل  يحتاج  العقاري  »القطاع  اأن  اإىل 

مت��سط  ا�ستثماراً  ك�نه  الثقة  من  اأج�اء 

اأج�اء  ت�ّفر  عدم  ظل  ويف  املدى  وبعيد 

اليقني من ال�سعب جداً اأن يتم ا�ستقطاب 

امل�ستثمرين«.

المصارف إستثناء
امل�رشيف  »القطاع  اأن  اإىل  وزين  ولفت 

كان اال�ستثناء يف عام 2015 حيث �سجل 

 % والـ6   % الـ5  بني  تــراوح  مقب�اًل  من�اً 

امل�ج�دة  والثقة  وق�ته  متانة  ب�سبب 

فيه و�سي�لته املرتفعة. واأ�سار اإىل وج�د 

2015، ه�  اإيجابي ثاٍن يف عام  ا�ستثناء 

ا�ستقرار �سعر �رشف اللرية التي تنعم بثقة 

كبرية بعد اأن واجهت حتديات كثرية منذ 

اأكرث من 20 �سنة، وبقيت �سامدة اإ�سافة 

لدى  امل�ج�دة  الكبرية  االإحتياطات  اإىل 

م�رشف لبنان من عمالت اأجنبية والتي 

تبلغ حاليًا 32 مليار دوالر. 

المالية العامة
العامة،  املالية  وتناول وزين يف حديثه 

واأ�سار اإىل اأنه يف عام 2015 بقي االإنفاق 

»إقتصاد 2015  من أسوأ اإلقتصادات منذ أكثر من عقد من الزمن«
وزني: إقتصاد عام 2016 رهن التطورات

فيما مللم عام 2015 �أيامه �الأخرية ورحل، ��ستقبل لبنان عام 2016 

على �أمل �أن يكون �أف�سل من خلفه �لذي عانى فيه �الإقت�ساد �إىل حٍد 

كبري جد�ً من �سيطرة �أجو�ء عدم �الإ�ستقر�ر يف لبنان و�ملنطقة و�لتي 

وو�سعت  كافة  �الإقت�سادية  �لقطاعات  �ل�سلبية  بتد�عياتها  طاولت 

�الإقت�ساد �أمام خماطر متعددة.
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دون  من  ع�رشية  االإثــنــي  القاعدة  على 

م�ازنة للعام احلادي ع�رش.

ارتفع   ،2015 العام  يف  اأنــه  اإىل  ولفت 

 %5 اأو    4 اأكرب من  بن�سبة  العام  االإنفاق 

اإ�سافة  العام  الدين  خدمة  زيادة  ب�سبب 

اإىل تكلفة النازحني ال�س�ريني يف لبنان، 

للدولة  العامة  ــرادات  االإي تراجع  مقابل 

خا�سة من ال�رشيبة على الدخل.

واإذ اأ�سار اإىل اأن املالية العامة ا�ستفادت 

النفط  اأ�سعار  تراجع  من  اأ�سا�سي  ب�سكل 

م�ؤ�س�سة  مــن  العجز  قّل�ش  مــا  عامليًا 

ملي�ن  الـ800  يقارب  مبا  لبنان  كهرباء 

بقي  الــعــام  الــديــن  اأن  اإىل  لفت  دوالر، 

منحاه ت�ساعديًا يف عام 2015، ليقارب 

71 مليار دوالر يف عام 2015.

المؤشر اإليجابي
نه��ش  اإمكان  �س�ؤال ح�ل  على  رٍد  ويف 

اإنتهاء  مع  �رشيعًا  اللبناين  االإقت�ساد 

»اإقت�ساد  وزين:  قال  الرئا�سي،  الفراغ 

اإىل  يحتاج  خدماتي  اإقت�ساد  لبنان 

وانتخاب  واالأمني.  ال�سيا�سي  االإ�ستقرار 

اإيجابي  م�ؤ�رش  ه�  اجلمه�رية  رئي�ش 

االإ�ستقرار  اإىل  متجه  البلد  اأن  اإىل  ي�سري 

مزيد  واإىل  احلك�مة  ن�ساط  تفعيل  واإىل 

الت�رشيعية.  ال�سلطة  يف  االإنتاجية  من 

فك�ن لبنان بلداً خدماتيًا ي�سكل انتخاب 

رئي�ش اجلمه�رية عامل ثقة ي�ستطيع اأن 

يجذب ال�سياح وامل�ستثمرين اإذ اإنه ي�حي 

�ست�ستمر و�سيك�ن هناك  امل�ؤ�س�سات  باأن 

تفاهم بني الق�ى ال�سيا�سية«.

واأ�ساف: »اأول خط�ة اإيجابية على �سعيد 

لبنان  يف  ال�سيا�سية  الق�ى  بني  التفاهم 

هي مبثابة عامل اإيجابي يجعل املراقبني 

يظن�ن اأن البلد �سيك�ن يف حت�سن والدليل 

على ذلك اأنه عندما طرح م��س�ع اإمكانية 

للجمه�رية يف  رئي�ش  بانتخاب  الت�س�ية 

ظهرت  االإيجابية  تداعياته  اأوىل  لبنان. 

�سهم  ارتــفــع  حيث  بــريوت  ب�ر�سة  يف 

12 دوالر.  اإىل  9.5 دوالرات  �س�ليدير من 

�سهدته  الــذي  االإرتــيــاح  اإىل  اإ�سافة  هذا 

�س�ق القطع يف لبنان«.

سيناريو سيء
رهــن   2016 »عـــام  اأن  وزين  ــرب  ــت واع

ال�سيا�سي  والت�افق  الد�ست�رية  التط�رات 

وراأى  لبنان.  يف  ال�سيا�سية  والتفاهمات 

اإنه »اإذا كانت هذه االأم�ر مت�فرة يك�ن 

النم�  �سعيد  على  اإيجابيًا    2016 عام 

القطاعات  �سعيد  وعلى  االإقت�سادي 

االإقت�سادية وعلى �سعيد املالية العامة«.

اإذا كانت التفاهمات غري  اأنه  د على 
ّ
و�سد

م�ستمرة  الد�ست�رية  واالأزمـــة  مت�فرة 

اأي   ،2015 غرار  2016 على  عام  �سيك�ن 

يف  ت�ؤدي  وقامتة  �سيئة  اإقت�سادية  �سنة 

نهاية االأمر اإىل خماطر كبرية جداً. 

ولفت اإىل اأنه »اإذا حتقق ال�سيناري� ال�سيء 

ال�سيا�سية  الق�ى  بني  التفاهم  وف�سل 

د�ست�ريًا  املتاأزمة  ــاع  االأو�ــس وبقيت 

�سنك�ن  �سك  دون  من  و�سيا�سيًا،  واأمنيًا 

على م�عد مع انكما�ش اإقت�سادي.

االإقت�سادية  امل�ؤ�س�سات  »اأن  اإىل  واأ�سار 

التي  وال�سياحي  التجاري  القطاع  يف 

عانت من م�ساكل يف عام 2015، �ستزداد 

ت�اجهها،  التي  وال�سع�بات  م�ساكلها 

كما اأن معاجلة االأزمة املعي�سية املتعلقة 

�ستك�ن  للم�اطنني  احلياتية  باملطالب 

اأ�سعب«.

على  �سي�ستمر  »االإنــفــاق  اأن  ــح  ــس واأو�

اأن  يعني  ما  ع�رشية،  االإثــنــي  القاعدة 

االإنفاق  �سعيد  على  �ست�ستمر  الف��سى 

وعدم االنتظام املايل وغياب الرقابة ما 

�سريفع العجز يف املالية العامة ويفاقمه 

% من الناجت املحلي يف  الـ9.5  ليتجاوز 

عام 2016«.

�سن�اجه  نف�سه  ال�قت  »يف  اأنــه  واأعــلــن 

اأي�سًا  �سيك�ن  الذي  العام  الدين  م�سكلة 

نهاية  مع  و�سيتجاوز  ت�ساعديًا  منحاه 

ون�سبته  دوالر  مليار  الـ75   2016 العام 

املحلي،  الناجت  من   % الـ150  �ستتجاوز 

ب�سكل  �ستت�رشر  العامة  املالية  اأن  اأي 

االإقت�سادية  والــقــطــاعــات  جـــداً،  كبري 

�ستزداد م�ساكلها«.

مرسومان مهمان
مر�س�مان  هناك  »حاليًا  وزين:  وقــال 

مهمان، هما النفط والغاز واللذان تراهن 

اللبناين.  االإقت�ساد  كما  عليهما  الدولة 

ــاب تــ�قــف هــذيــن املــر�ــســ�مــني  ــب ــس واأ�

اأ�سباب  هي  اإقرارهما  وعدم  وجتميدهما 

اإقـــرار  عــلــى  الـــرهـــان  وهـــذا  �سيا�سية 

املر�س�مني عام 2016 قائم اأي�سًا. تاأجيل 

تداعيات  له  تك�ن  قد  املر�س�مني  هذين 

كبرية جداً وخماطر على م�سداقية لبنان، 

املحتملة  ــ�اق  ــس االأ� لبنان  يخ�رش  وقــد 

و�سيتجاوزه  والغاز،  النفط  من  الإنتاجه 

االإ�رشائيلي  الــعــدو  املــ��ــســ�ع  هــذا  يف 

وقرب�ش وم�رش ودول اأخرى«.

واأ�ساف: »اإ�سافة اإىل ذلك، هناك م�ساكل 

ال�س�ريني يف  الالجئني  تتعّلق مب��س�ع 

لبنان. ومن املمكن اأن تتاأزم معاجلة ملف 

وال�سع�بات  اأكــرث  ال�س�ريني  النازحني 

التي ي�اجهها امللف �ستزداد.

السياحة هي األكثر تضررًا
حتّقق  ــال  ح »يف  اأنـــه  اإىل  وزين  ولــفــت 

من  �ستك�ن  ال�سياحة  القامت،  ال�سيناري� 

اأكرث القطاعات التي �ستت�رشرب�سكل كبري 

 4 منذ  ال�سياح  عــدد  اأن  �سيما  وال  جــداً، 

�سن�ات حتى االآن تراجع اأكرث من 40 %، 

ال�سياحي  القطاع  مداخيل  تراجعت  كما 

اأكرث من 50 %«.

د على اأن »حجم اال�ستثمارات �سي�سهد 
ّ
و�سد

�سي�اجه  الــرتاجــع يف حــني   من  مــزيــداً 

اإال  وم�ساكل،  �سع�بات  العقاري  القطاع 

�سيبقى  بل  انهياره  اإىل  تــ�ؤدي  لن  اأنها 

التي  اجلم�د  حال  ــاد  ازدي رغم  �سامداً 

يعاين منها«.

إذا كانت التفاهمات غير 
متوفرة واألزمة الدستورية 

مستمرة سيكون عام 2016 

على غرار 2015، أي سنة 

إقتصادية سيئة وقاتمة تؤدي 

في نهاية األمر إلى مخاطر 

كبيرة جدًا

عام 2015 إستفادت 
المالية العامة بشكل أساسي 

من تراجع أسعار النفط عالميًا 

ما قّلص العجز من مؤسسة 

كهرباء لبنان بما يقارب 

الـ800 مليون دوالر
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ن�شاطات �شناعية

ح�سني  ال�سناعة  ــر  وزي وقــع 

احلك�مة  ممثاًل  ح�سن  احلــاج 

الــلــبــنــانــيــة، واملـــديـــر الــعــام 

ملنظمة االأمم املتحدة للتنمية 

ال�سناعية ) ي�نيدو ( يل ي�نغ 

الذي  ال�طني  الربنامج  على 

وزارة  بــني  الــعــالقــة  يــنــّظــم 

ــدو خــالل  ــي ــ�ن الــ�ــســنــاعــة وي

كما  املقبلة،  اخلم�ش  ال�سن�ات 

اإقامة  درا�ــســة  م�رشوع  وقعا 

املناطق ال�سناعية يف لبنان.

اإىل  ال�طني  الربنامج  ويهدف 

اللبنانية  للحك�مة  الي�نيدو  دعم  تعزيز 

خارطة  لتنفيذ  ال�سناعة  ب�زارة  املتمثلة 

حتقيق  ــل  اأج مــن  و�سعت  التي  الطريق 

التنمية االإقت�سادية املتكاملة وامل�ستدامة 

من خالل ت�حيد اجله�د بني ا�سرتاتيجيات 

والتي  للتنمية  ال�طنية  واخلطط  الي�نيدو 

ت�سمل االأطراف املعنية كافة يف القطاعني 

اإىل  باال�ستناد  وذلـــك  واخلــا�ــش  الــعــام 

امل�ساريع والربامج املنجزة �سابقًا.

تعاون وثيق
وكان احلاج ح�سن قد زار فيينا على راأ�ش 

 
ّ
وفد �سارك يف امل�ؤمتر العام ملنظمة و�سم

املدير العام لل�زارة داين جدع�ن والقائم 

باالأعمال يف ال�سفارة اللبنانية يف النم�سا 

املهند�ش  ال�زير  وم�ست�سار  ورة 
ّ
بــد �سليم 

حممد اخلن�سا.

العام  املــديــر  مــع  ح�سن  احلـــاج  وبــحــث 

ال�سناعية  للتنمية  االأمم املتحدة  ملنظمة 

يف  معاونيه،  وكبار  ي�نغ  يل  )ي�نيدو( 

خالل  من  املنظمة  بني  ال�ثيق  التعاون 

مكتبها يف لبنان ووزارة ال�سناعة. وجرى 

ا�ستعرا�ش العالقات والربامج وامل�ساريع 

القائمة. وكانت تطابق يف وجهات النظر 

امل�سار  ملجمل  االإيجابي  التقييم  حــ�ل 

ل�رشورة  امل�سرتك  التاأكيد  مع  القائم، 

القطاع  مل�ساعدة  والتم�يل  الدعم  زيادة 

ال�سناعي يف لبنان.

يونغ
ح�سن   بــاحلــاج  ي�نغ  ــب 

ّ
رح جهته،  مــن 

العام،  امل�ؤمتر  يف  ال�سخ�سية   مل�ساركته 

ب باأع�ساء ال�فد اللبناين. 
ّ

كما رح

واأ�سار اإىل اأن ت�قيع ال�ثيقتني الي�م يعترب 

على  العادة  درجت  اإذ  ي�نيدو  يف  �سابقة 

املنظمة  بني  واحد  تعاون  اتفاق  ت�قيع 

منا�سبة،  كل  يف  االأع�ساء  الدول  واإحدى 

اهتمام  مدى  يظهر  اال�ستثناء  هذا  ولكن 

معًا   العمل  على  م�سدداً  بلبنان،  ي�نيدو 

لتطبيق م�سم�نهما تطبيقًا كاماًل و�سل�سًا 

مبا يخدم التنمية ال�سناعية يف لبنان.

الحاج حسن
�سكر على  ال�زير احلاج ح�سن بكلمة   

ّ
ورد

النجاح  متمنيا  لبنان،  يف  الي�نيدو  دعم 

عنها  تنتج  واأن  العادية،  الدورة  الأعمال 

التعاون  على  واأثنى  االإيجابية.  النتائج 

ال�ثبق بني وزارة ال�سناعة ومكتب ي�نيدو 

يف لبنان. كما اأكد اأن ان�سمام لبنان اإىل 

املنظمة  داخل  ال�سناعية  التنمية  جمل�ش 

�سيخدم املنظمة على خمتلف امل�ست�يات 

اللبناين.  ال�سناعي  القطاع  يط�ر  ومبا 

ومتنى ال�زير احلاج ح�سن تفعيل التعاون 

من اأجل اإقامة املناطق ال�سناعية اجلديدة 

يف لبنان وتنظيم املناطق القائمة، االأمر 

الذي يحفز اال�ستثمار ال�سناعي.

التي  ال�سع�بات  ح�سن  احلــاج  وعر�ش  

مير بها لبنان ب�سبب االإرهاب 

ــني وتــفــاقــم  ــازح ــن واأزمـــــة ال

اإقفال  ب�سبب  الت�سدير  م�سكلة 

املعابر الربية، لكنه �سدد على 

�سنقاوم  بل  ن�ست�سلم  لن  اأننا 

هذه  مترير  ــل  اأج مــن  ونعمل 

الـــظـــروف الــعــ�ــســيــبــة بــاأقــل 

اخل�سائر املمكنة.

الــدويل  املجتمع  تلك�ؤ  وذكــر 

جتاه  بتعهداته  ــاء  ــف االإي عــن 

اأزمات  من  يعاين  الذي  لبنان 

اإقت�سادية واجتماعية وبطالة، 

مع العلم اأن القطاع اخلا�ش اللبناين اأثبت 

مقدرته ومت�سكه بدمي�مة عمل م�ؤ�س�ساته 

يحاول�ن  وهــم  ال�سعبة.  الظروف  رغــم 

لت�رشيف  جديدة  اأ�س�اق  اإيجاد  جاهدين 

تتمتع مب�ا�سفات عالية  التي  منتجاتهم 

اجل�دة.

ثم قدم احلاج ح�سن الروؤية اال�سرتاتيجية 

للقطاع  ال�سناعة  وزارة  و�سعتها  التي 

ال�سناعي حتى العام 2025.

خارطة طريق
ت�سع  التي  ــدول  ال اأن  مــ�ؤكــداً  ي�نغ   

ّ
ورد

لديها  التي  ــدول  ال هي  اال�سرتاتيجيات 

اإنني  وقال:  للم�ستقبل.  والتخطيط  االأمل 

و�س�ف  الكبري،  االإجناز  هذا  على  اأهنئكم 

اال�سرتاتيجية  على  باال�سطالع  اأقـــ�م 

طريق  خارطة  لتك�ن  عليها  واالعتماد 

نعتمدها يف تعاوننا امل�ستقبلي.

ال�سناعية  املناطق  اإقامة  �س�ابية  واأكد 

مبــــا يــــتــــالءم مــــع حــــاجــــات لــبــنــان 

اأهمية تط�ير  وخ�س��سياته، م�سدداً على 

لتنم�  واملت��سطة  ال�سغرية  امل�ؤ�س�سات 

ويكرب حجمها.

لبنان من  به  ت�سامنه مع ما مير  واأعلن 

على  ملقى  ه�  ما  اأن  م�ؤكداً  �سع�بات، 

 
ّ
بد اإمنا ه� م�س�ؤولية دولية ال  اللبنانيني 

املجتمع  م�ساعدة  اللبناني�ن  ين�سد  اأن 

الدويل لدعمه وتخطيه اأزماته.

تابع محادثاته في فيينا والتقى ممثلي الدول المانحة
 الحاج حسن يوقع ومدير عام يونيدو 

مشروع إقامة المناطق الصناعية

مصافحة بين الحاج حسن ويونغ بعد التوقيع
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من اليمين: علي برو، محمد شقير، كريستينا السن، الوزير آالن حكيم، الوزير نبيل دو فريج وفادي الجمّيل

حكيم  اآالن  والتجارة  االقت�ساد  وزير  اأكد 

االأرقام االإيجابية الكبرية للدعم الذي قدمه 

وما زال يقدمه االحتاد االأوروبي من خالل 

حتى  جنح  الــذي  ــ�دة،  اجل برنامج  مت�يل 

غذائيًا  م�سنعًا   50 من  اأكرث  دعم  يف  االآن 

الغذاء  �سالمة  معايري  تطبيق  يف  جنح�ا 

�سهادات  على  وح�سل�ا  الدولية  والتتبع 

االيزو الدولية«.

الذي  االحتفال  خــالل  جــاء  حكيم  كــالم 

نظمته وزارة االقت�ساد وبرنامج اجل�دة 

بـ»الي�م  ــي  االوروب االحتــاد  من  املم�ل 

ال�طني للج�دة، واختتام برنامج اجل�دة 

يف  حكيم  برعاية  الثالثة«،  املرحلة   -

وزير  ح�س�ر  يف  »الربي�ست�ل«،  فندق 

فريج،  دي  نبيل  االإداريــة  للتنمية  الدولة 

كري�ستينا  ــــي  االوروب ـــاد  االحت �سفرية 

اللبنانية  الــغــرف  ــاد  احت رئي�ش  ال�ــســن، 

االقت�سادي  املجل�ش  رئي�ش  �سقري،  حممد 

رئي�ش  ن�سنا�ش،  روجــيــه  واالجتماعي 

جمعية ال�سناعيني فادي اجلميل، وح�سد 

وروؤ�ساء  والفاعليات  ال�سخ�سيات  من 

النقابات االقت�سادية.

الجميل
ــل تــطــ�ر قطاع 

ّ
ــاول اجلــمــي ــن بــــدوره، ت

معدالت  وحتقيقه  الغذائية  ال�سناعات 

يعد  »مل  وقــال:   ،2014 عام  مرتفعة  من� 

لدى  رفاهية  او  خياراً  اجلــ�دة  م��س�ع 

ال�سناعات  قطاع  يف  العامل  ال�سناعي 

بل  ال  حمتمًا،  واجبًا  ا�سبح  اذ  الغذائية، 

فل�سفة حياة، من هنا تاأتي �سهادة االيزو 

22000 و22005 لتعزز ثقافة اجل�دة لدى 
ال�سناعات  قطاع  يف  العاملني  جميع 

انتاجهم، م�سرياً  بلغ حجم  الغذائية مهما 

ح�سلت   10 اأ�سل  من  م�سانع   9« اأن  اىل 

22005، بعد ان نفذت  على �سهادة االيزو 

�سالمة  عملية  يف  التتبع  نظام  بنجاح 

االوىل  للمرة  متنح  �سهادة  وهي  الغذاء، 

يف لبنان، باال�سافة اىل 20 م�سنعًا نال�ا 

�سهادة االيزو 22000 يف املرحلة الثانية 

امل�سانع  جمم�ع  لي�سبح  الربنامج،  من 

الغذائية 50 م�سنعًا«.

شقير
غني  لبنان  »ان  اأنَّ  �سقري  راأى  جهته،  من 

ومتيزت  اأبدعت  وهي  الب�رشية،  بطاقاته 

ــداخــل  وحــقــقــت جنــاحــات كــبــرية يف ال

واخلارج«. وقال: »ما يهمنا ايجاد الظروف 

وهذا  والتط�ر،  واالنتاج  للعمل  املالئمة 

لذلك  لبنان،  يف  االآن  مت�فر  غري  لالأ�سف، 

يف  املبذولة  اجله�د  كل  ــردود  م �سيبقى 

هذا االإطار مت�ا�سعًا. ال بل، ان ما منر به 

لبنان  ق�ة  �رشب  اىل  اأدى  م�ساعب،  من 

االقت�سادية ومناعته، والي�م نحن نعي�ش 

انهيار  ح�س�ل  من  اخلــ�ف  هاج�ش  حتت 

اقت�سادي وانفجار اجتماعي، اإذا بقي البلد 

وم�ؤ�س�ساته  للجمه�رية  رئي�ش  دون  من 

الد�ست�رية م�سل�لة كليًا. ولالأ�سف، كل ذلك 

الذين  ال�سيا�سيني  بع�ش  من  اإرادي  بفعل 

�ــرشوط  اأدنـــى  احلــائــط  بعر�ش  ي�رشب�ن 

ومق�مات اجل�دة يف اأدائهم ال�طني«.

توزيع الدروع
وجرى ت�زيع الدروع على االدارات العامة 

الغذائية املدع�مة من برنامج  وال�رشكات 

االيــزو  �سهادة  على  واحلا�سلة  اجلـــ�دة 

9001-22000-22005 وهي كاالآتي:
املعهد   :9001:2008 ايزو  العامة  االدارات 

لق�ى  العامة  املديرية  لـــالإدارة،  ال�طني 

لالأمن  العامة  املديرية  الداخلي،  االمــن 

ال�سندوق  اللبنانية،  اجلــامــعــة  ــعــام،  ال

ال�طني لل�سمان االجتماعي.

شهادة االيزو 22000
�رشكة مطاحن الدورة، �رشكة ال�سا لل�س�ك�ال، 

�رشكة  الفاخرة،  ال�رشق  حل�يات  �رشكة 

ع�ن ف�د، �رشكة اأوليف ترايد، م�ؤ�س�سة دلتا 

غروب للتجارة وال�سناعة، م�سانع معت�ق، 

)ميــامــة(،  ال�سناعية  الفل�ك�ش  معامل 

�رشكة  االأمــرية(،  )حمم�سة  ديابك�  �رشكة 

ها�سم اند�سرتي اند تريدينغ غروب، �رشكة 

جبال  �رشكة  والتجارة،  لل�سناعة  ج�نيت 

�رشكة  بات�سي،  ال�سيخ(،  جبل  )ع�سل  لبنان 

لل�س�ك�ال  ــروب  غ غــراوي  �رشكة  تــااليــا، 

�رشكة  للبهارات،  عبيدو  �رشكة  وال�سكاكر، 

طيبة ف�دز، �رشكة �س�ناك� الربيع.

شهادة االيزو 22005
�رشكة حمام�ش الرفاعي، �رشكة منت�جات 

دور،  غــرانــد  غاردينيا  �رشكة  ال�سيعة، 

قرطا�ش  �ــرشكــة  الب�ساط،  منري  معامل 

�رشكة  حل�يات،  �رشكة  والتربيد،  للتعليب 

ها�سم اند�سرتي اند تريدينغ غروب، �رشكة 

االأمرية(، �رشكة  ديابك� �ش.م.م. )حمم�سة 

اطياب - زيت ب�ل�ش.

حكّيم يرعى »اليوم الوطني للجودة«
50 مصنعًا غذائيًا طّبقت معايير السالمة والتتّبع الدولية
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ن�شاطات �شناعية

ام 
ّ
م املدير العام ملعهد البح�ث ال�سناعية الدكت�ر ب�س

ّ
كر

عدنان  االإعالميني  االإقت�ساديني  جمعية  رئي�ش  الفرّن 

ح�سني  ال�سناعة  وزير  برعاية  اجلمعية  واأع�ساء  احلاج 

احلاج ح�سن. 

�سكر احلاج يف بداية اللقاء ال�زير احلاج ح�سن والدكت�ر 

املعهد  ــدور  ب م�سيداً  التكرميية،  املــبــادرة  على  الــفــرّن 

ك�احة  العربي  والعامل  لبنان  يف  ومبرجعيته  التاريخي 

والتنمية  ال�سناعة  خلدمة  وخمتربات  وبحثية  علمية 

االخت�سا�سية  واخلــدمــات  الفنية  املــ�ــســ�رات  وتــاأمــني 

الدولة  داعيًا  االإقت�سادي،  للنم�  والدرا�سات  والهند�سية 

اللبنانية اإىل املبادرة ودعم املعهد الذي بات دوره يتخطى 

لبنان ليغطي دول املنطقة والعامل العربي وافريقيا.

الفرنّ
ن الفرن التعاون الدائم والعالقة الرا�سخة وال�طيدة 

ّ
من جهته، ثم

تط�ر  وعر�ش  االقت�سادية.  االعالمية  واالأ�ـــرشة  املعهد  بني 

املعهد خالل الـ 18 عامًا املا�سية على خمتلف االأ�سعدة م�ؤكداً 

مليارات  ع�رشة   2014 العام  يف  بلغت  الت�سغيلية  االإيــرادات  اأن 

لبنانية، واأن االأ�س�ل الثابتة تخطت 20 مليار لرية فيما م�ساهمة 

الدولة �سبه معدومة.

التم�يل  على  قدرته  ه�  املعهد  اجنازات  اإبرز  اأحد  »اإن  وقال:   

وامل�ساريف  املداخيل  بني  املــايل  الــتــ�ازن  وتــاأمــني  الــذاتــي 

وزارة  مع  الع�س�ية  والعالقة  واالأكادميية  العلمية  والكفاءة 

والعائلة  اللبنانية  وامل�ا�سفات  املقايي�ش  وم�ؤ�س�سة  ال�سناعة 

الي�م  ينجز  املعهد  بات  اإذ.  االأعمال.  بيئة  وجمتمع  ال�سناعية 

على  امللفات  متابعة  خدمة  تاأمني  مع  جمركي  ملف  األف   45
التي  واال�ست�سارات  واخلدمات  الدرا�سات  عن  ف�ساًل  االإنرتنت، 

الي�م ع�س�اً يف  املعهد  اأ�سبح  ال�سناعي. كما  للتط�ير  يجريها 

يف  والعريقة  والعاملية  االأوروبية  البحثية  امل�ؤ�س�سات  ع�رشات 

جمال البحث العلمي، وه� امل�ؤ�س�سة ال�حيدة غري االأوروبية التي 

تتمتع بحق الت�س�يت يف احتاد املختربات االأوروبية امل�سرتكة.«

الحاج حسن
 الدولة تكبري 

ّ
بدوره، اإعترب احلاج ح�سن اإنه من املفرت�ش اأن يك�ن هم

�سادمة  اأرقام  اأربعة  وطرح  االإقت�سادي.  حجمها  لتكبري  ال�سناعة 

لالإقت�ساد حتتاج اإىل املراجعة والتخطيط وو�سع الروؤى والدرا�سات 

واال�سرتاتيجيات للخروج من االزمات التي تتاأتى منها وهي:

اأواًل: بلغ عجز امليزان التجاري يف العام املا�سي 17 مليار دوالر 

اأي ثلث حجم الناجت املحلي تقريبًا والبالغ 50 مليار دوالر. 

ثانيًا: ننتج 40 % من حاجاتنا للطاقة الكهربائية بكلفة عالية 

جداً.

ثالثًا: تبلغ م�ازنة وزارة ال�سناعة 6 مليار لرية تقريبًا.

رابعًا: حجم البطالة بني 30 و 35 %.

اأ�ساف: »اأن هذه االأرقام ت�ؤثر �سلبًا على النم� االإقت�سادي وذلك 

امل�س�ؤولني  بع�ش  ولرف�ش  التنم�ية  ال�سيا�سات  لغياب  يع�د 

االإنتاجية وب�سبب  القطاعات  القرارات دعم  اإتخاذ  امل�ؤثرين يف 

االإتفاقات الثنائية التجارية املجحفة بحق لبنان �س�اء اإتفاقية 

ال�رشاكة مع االإحتاد االأوروبي اأو اإتفاقية التي�سري العربية«.

 معهد البحوث الصناعية يكرم رئيس 
وأعضاء جمعية اإلقتصاديين اإلعالميين

الحاج يتسّلم درعًا تقديرية من الفرن

حطيط نقيباً ألصحاب الصناعات الغذائية
اإنتخبت نقابة ال�سناعات الغذائية يف لبنان جمل�سًا جديداً جاء على ال�سكل االآتي:

اأحمد حطيط رئي�سًا، رامز اأبي نادر نائبًا للرئي�ش، منري الب�ساط اأمينًا لل�رش العام، رجا قرطا�ش اأمينًا 

للمال، واالأع�ساء: حممد �سن�، عدنان عطايا، هاغ�ب باب�جيان، ي��سف فار�ش، اليا�ش دانييال، 

عبد الهادي �سحادة وح�سني ق�سماين م�ست�سارين.

وبعد اإنتخابه رئي�سًا �سكر حطيط االأع�ساء على الثقة، م�سدداً على العمل للمحافظة على قطاع ال�سناعات 

التعاون  على  واأكد  بامل�ستهلك،  املبا�رشة  لعالقته  ال�سناعية  القطاعات  اأهم  من  يعترب  الذي  الغذائية 

ال�ثيق مع كافة امل�س�ؤولني املعنيني للعمل معًا على االإنطالق بهذا القطاع وتط�يره مبا يت�افق مع 

معايري ال�سالمة الغذائية التي نحر�ش دائمًا على اإعتمادها الأنها املدخل الرئي�سي لنم� �سناعتنا.
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اأعلن وزير ال�سناعة الدكت�ر ح�سني احلاج ح�سن اأن الزيارة التي 

قام بها اإىل ال�سني تلبية لدع�ة ر�سمية كانت ناجحة، وحتتاج 

ل اإليها مع امل�س�ؤولني، م�ؤكداً 
ّ

اإىل متابعة النتائج التي مّت الت��س

اأن زيادة فر�ش التعاون والتبادل بني لبنان وال�سني ممكنة جداً 

باعتبار ال�سني ثاين اإقت�ساد عاملي.

 ال�فد الذي رافق ال�زير احلاج ح�سن النائب الدكت�ر علي 
ّ
و�سم

املهند�ش  واالعمار  االمناء  جمل�ش  يف  الربامج  ومدير  املقداد، 

ابراهيم �سحرور، ورئي�ش جمل�ش ادارة مدير عام م�سلحة النقل 

امل�سرتك و�سكك احلديد ال�سيد زياد ن�رش.

الــ�زراء  من  عدد  مع  اجتماعات  �سل�سلة  اللبناين  ال�فد  وعقد 

وروؤ�ساء امل�ؤ�س�سات ال�سناعية وال�رشكات وامل�سارف احلك�مية 

االآليات  على  واالطــالع  التعاون  اآفــاق  ال�ستك�ساف  الرئي�سية 

د لعمليات مت�يل وتنفيذ م�ساريع البنى 
ّ
ودفاتر ال�رشوط التي مته

ا�ستخراج  وحمطات  الكهرباء  اإنتاج  ومعامل  وال�سدود  التحتية 

وتكرير النفط والطاقة و�سكك احلديد.

التي يت�ل�ن تنفيذها  للم�ساريع  ال�سيني�ن  وعر�ش امل�س�ؤول�ن 

العامل،  اأكرث من دولة ح�ل  يف هذه املجاالت يف بالدهم ويف 

اال�ستعدادات  ومبدين  البلدين،  بني  العالقات  عمق  م�ؤكدين 

التحتية  البنى  م�ساريع  لتنفيذ  والعمالنية  والل�ج�ستية  املالية 

يف لبنان.

م�س�ؤويل  مع  عقدت  التي  اللقاءات  يف  اللبناين  ال�فد  وا�ستف�رش 

اال�ستح�سال  وطــرق  التم�يل،  اآليات  عن  ال�سينية  امل�سارف 

االأجل وبف�ائد متدنية مع فرتات �سماح  الط�يلة  القرو�ش  على 

وملحافظتي  عم�مًا،  للبنان  احلي�ية  امل�ساريع  هــذه  لتنفيذ 

هذه  اإقامة  اأن  وخ�س��ساأً  التحديد،  وجه  على  والهرمل  بعلبك 

فر�ش  اآالف  ت�ؤمن  �س�ف  ال�سمايل  البقاع  منطقة  يف  امل�ساريع 

العمل الأبنائها وتنع�سها اإقت�ساديًا وتنم�يًا واجتماعيًا وترب�يًا 

و�سناعيًا وزراعيًا.

وطرح اجلانبان يف االجتماعات املتالحقة  اإمكانات وجماالت 

اال�ستثمار الكبرية يف لبنان، ودع�ة ال�رشكات ال�سينية الإقامة 

امل�ساريع  لتنفيذ  متهيداً  اللبنانية  امل�ؤ�س�سات  مع  ال�رشاكات 

وال�سناعيني  االأعــمــال  رجــال  متّتع  ظــّل  يف  م�سرتكة  ب�س�رة 

اكت�سب�ها  كبرية  بخربات  اللبنانيني  واملتعهدين  واملقاولني 

العربية  الدول  يف  الفت  بنجاح  نفذوها  �سخمة  التزامات  من 

واالأفريقية واالأوروبية.

الحاج حسن يعرض في الصين مشاريع تمويل
وتنفيذ إقامة مشاريع البنى التحتية في بعلبك والهرمل

Cappello يفوز بـ »الجائزة الذهبية للجودة و المكانه التجارية«

بـ«اجلائزة    Cappello �س�ك�ال  فــاز 

التجارية«  واملكانه  للج�دة  الذهبية 

 The Golden Award(  2015 لعام 

 for Quality and Business Prestige
.)Geneva 2015

�س�ك�ال  حمــالت  م�ؤ�س�سة  واعــتــربت 

 Cappello �س�ك�ال  نيل  اإن   Cappello
جائزتني يف عاٍم واحد ه� دليل على 

تقدمي  على  الدائمة   Cappello مثابرة 

والتغليف.  ــ�دة  اجل لناحية  االأف�سل 

�سيك�ن   Cappello اأن  على  و�سددت 

ز الذي عهده 
ّ
ما�ٍش باإ�ستمرار نح� التمي

فيه متذوقيه.
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بلغ عدد القرارات املتعلقة بالرتاخي�ش 

الن�سف  خــالل  للم�سانع  ال�سناعية 

االول من عام 2015، 357 قراراً مقابل 

و210   2014 العام  خــالل  قــراراً   258
جل 

ُ
�س وقد   .2013 العام  خالل  قرارات 

خالل �سهر ني�سان �سدور العدد االكرب 

فقد  االدنى  العدد  اما  قراراً(   97( منها 

جل خالل �سهر اآذار )23 قراراً(. 
ُ

�س

برتاخي�ش  املتعلقة  القرارات  احتلت 

 ،)%  37.8( االأعــلــى  الن�سبة  االن�ساء 

العدد االكرب منها ه� من الفئة الثالثة 

القرارات  ن�سبة  بلغت  بينما  قراراً(   83(

املتعلقة برتاخي�ش اال�ستثمار 21.8 %، 

العدد االكرب منها ه� من الفئة الثالثة 

)43 قراراً(، اما ن�سبة القرارات املتعلقة 

فبلغت  واال�ستثمار  االن�ساء  برتاخي�ش 

 .% 15.4
بح�سب  القرارات  لت�زيع  بالن�سبة  اما 

الفئات، فـ 44.8 % من القرارات �سملت 

الثالثة،  الفئة  اىل  املنتمية  امل�سانع 

الفئة  اىل  املنتمية  امل�سانع  تليها 

الرابعة بن�سبة 34.5 %. 

جلت 
ُ

ويالحظ ان 55.5 % من القرارات �س

يف حمافظة جبل 

ــعــدد  ــان، ال ــن ــب ل

يف  منها  ــرب  االك

 59( ق�ساء املنت 

 % و31.3  قراراً(، 

اما  ان�ساء،  منها 

للفئة  بالن�سبة 

الفئة  فت�سدرتها 

الــثــالــثــة بــــ 90 

قــراراً، وقد �سدر 

يف  االكــرب  العدد 

�ــســهــر نــيــ�ــســان، 

حمافظة  تليها 

بـن�سبة  الــبــقــاع 

مــن   %  17.1
العدد  الــقــرارات، 

يف  منها  ــرب  االك

 31( ق�ساء زحلة 

 % و54.1  قراراً(، 

ال�سمايل  لبنان  فمحافظة  ان�ساء،  منها 

بن�سبة 9 %. 

عـــدداً  �سجلت  الــتــي  املــنــاطــق  ومـــن 

ملح�ظًا من القرارات فقد برزت ال�سياح 

وا�ستثمار  ان�ساء  منها   4 قــرارات،   9(

والثالثة  الثانية  الفئات  من  وقراراتها 

 4 قـــرارات،   7( وال�س�يفات  والرابعة( 

الفئات  مــن  وقــراراتــهــا  ان�ساء  منها 

 6( واملتني  والرابعة(  والثالثة  الثانية 

من  وقراراتها  ان�ساء  منها   3 قــرارات، 

الفئات الثانية والثالثة والرابعة(. 

اما بالن�سبة اىل ت�زيع القرارات بح�سب 

ن�سيب  كــان  فقد  ال�سناعي  الن�ساط 

 104 بـ  االكرب  ه�  الغذائية  ال�سناعات 

الفئة  من  هي  منها   %  52.9 ــرارات،  ق

ان�ساء،  ــرار  ق  34 بينها  مــن  الــرابــعــة، 

البناء  مــ�اد  �سناعة  مبا�رشة  تليها 

% ومعظم قرارتها تنتمي   17.4 بن�سبة 

ال�سناعات  ثم  ومن  الثالثة  الفئة  اىل 

الكيماوية بن�سبة 10.6 %.

357 قرارّا بالتراخيص الصناعية في النصف األول من 2015:
الصناعات الغذائية في الصدارة تليها مواد البناء 

ن�شاطات �شناعية





�شناعة ماكينات Plasma - Water-Jet لق�ص المعادن وماكينات مختلفة لن�شر وجلي الرخام والغرانيت

ك(
شني

�شركة نحاسش للصشناعة والتجارة )س



ال�شنف

ITEMS
البند اجلمركي

H.S Code

Diamond Products for Stone  and Construction Industry 71.02.29.00
Diamond Linear Blades 82.02.39.00

Diamond Circular Blades 82.02.39.00
Diamond Segments 82.02.39.00

Location: N: 33° 52‘ 12.8” - E: 035° 35’ 03.9” :املــوقع 

Authorized Signature : Kamal Nahas
C.R.: 2002852 Baabda

املفو�ص بالتوقيع: كمال نحا�ص

رقم ال�شجل التجاري:  ٢٠٠٢٨٥٢ بعبدا

م.ج انرتنا�شيونال داميند تولز �ش.م.ل

MG INTERNATIONAL DIAMOND TOOLS S.A.L

�شناعة الدي�شكات املا�شية وا�شنان الدي�شكات املا�شية والكاربيد امل�شتعملة لل�شناعة

Diamond products for stone & construction Industry

E-mail :  mgidt@idm.net.lb     -     www.mgidt.com

Chamber of Commerce Industry & Agriculture of 
Beirut - Lebanon
Association of Lebanese  Industrialists

غرفة التجارة وال�شناعة

جمعية ال�شناعيني اللبنانني

ADDRESS العنوان

ACTIVITY الن�شاط

MEMBERS ع�شو

املنت - عني �شعادة - املنطقة ال�شناعية - بناية ميكر - ط٢

هاتف : ٨٨١٠١٠ )١( ٩٦١ - فاك�ص : ٨٨٢٠١٠ )١( ٩٦١

�ص.ب : ٩٠/٣٢٧  جديدة املنت- املنت ١٢٠٢٢٠٩٠ لبنان

El Metn - Ain Saadé - Industrial Zone - Meker Bldg. - 2nd-floor
Tel : 961 (1) 881010 -  Fax : 961 (1) 882010
P.O.Box : 90/327 Jdeidet El Metn - Metn 12022090 Lebanon

PRODUCTION INFORMATION معلومـــــات عـــــن الإنتـــــاج
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من �شهر اإلى �شهر

الطاقة  باإدارة  تعنى  التي  الكرتك  �سنايدر  �رشكة  نظمت 

معماري  ماري  ال�سيدة  ح�س�ر  يف  اإعالميا  لقاء  واالأمتتة 

ممثلة امل�ست�سار التجاري يف ال�سفارة الفرن�سية ال�سيد هرني 

املهند�ش جان  لل�رشكة  االإقليمي  العام  واملدير  كا�ست�ري�ش، 

للتعارف  اللقاء  هذا  اأن  م��سحًا  ن�رش  وحتدث  ن�رش.  كل�د 

ومهامها،  العاملية  ال�رشكة  هذه  دور  على  احل�س�ر  واإطالع 

من  الرغم  على  االإقليمي   مقرها  لبنان  اختارت  التي  وهي 

اللبناين  التعاون  الأهمية  تاأكيد  �س�ى  هذا  وما  الظروف، 

الفرن�سي.

�سعار  حتت  ال�رشكة  عمل  ا�سرتاتيجية  ن�رش  املهند�ش  وعر�ش 

وعمل  احلياة  اأ�سا�ش  هي  الطاقة  اأن  واعترب  اأون«،  اإيز  »اليف 

»�سنايدر اإلكرتك« ه� اإدارة  وت�زيع الطاقة الكهربائية بطريقة 

اآمنة، م�ث�قة، فعالة، مرتابطة وم�ستدامة، وذلك من خالل فريق 

عمل حمرتف و�سغ�ف، ويتمتع باالأخالق املهنية. 

عدة  ب�سبب  �ستتزايد  الطاقة  ا�ستهالك  اإىل  احلاجة  اأن  واعترب 

ع�امل اأبرزها الت��سع املدين احلا�سل، التح�ل  ال�سناعي وع�رش 

الرقمنة  اإذ �سينتقل نح�  2.5 مليارات �سخ�ش للعي�ش يف املدن 

بحل�ل العام 2050، وكذلك ارتفاع عدد االأجهزة املت�سلة ما ف�ق 

خم�سني مليار. 

ا�ستهالك  لتح�سني  فر�سًا  متثل  الثالثة  الع�امل  هذه  اأن  وراأى 

الطاقة وهذا ما تق�م به »�سنايدر اإلكرتك« من طريق منتجاتها 

واخلدمات التي تقدمها. 

نظرة مستقبلية
ال�اقع  هذا  اإىل  امل�ستقبلية  ال�رشكة  نظرة  عن  ن�رش  وحتدث 

ا�ستهالك  �سيت�ساعف  حيث  املقبلة  عاما  االأربعني  مدى  على 

يتطلب  هذا  اأن  واعترب  التل�ث،  خف�ش  يف  ودورها  الكهرباء، 

حت�سني ا�ستهالك الطاقة نح� 4 اأ�سعاف. 

ويف اإطار حديثه عن عمل ال�رشكة، قال: »اإنه يعتمد الدمج بني 

من  بعد  عن  والتحكم  التحكم  )اأنظمة  واالأمتتة  الطاقة  اإدارة 

اأربعة  اأ�س�اق  خلدمة  والربامج  للربجمة(  قابلة  اأجهزة  خالل 

الطاقة عامليا وهي: املباين  ا�ستهالك  70 يف املئة من  متثل 

مراكز  و  التحتية،  البنيى  ال�سناعة،  وال�سكنية،  التجارية 

املعل�ماتية«.

واأعلن اأن »�سنايدر اإلكرتك« �رشكة عاملية تخ�س�ش 5 يف املئة 

من عائداتها للبحث والتط�ير، وم�ج�دة يف اأكرث من 100 دولة 

 170 نح�  ويعمل معها  ت�سنيع،  200 معمل  اأكرث من  من خالل 

األف م�ظف، ودخلها ال�سن�ي نح� 25 مليار ي�رو، وهي منت 3 

ومقرها  االأخرية،  الع�رش  ال�سن�ات  يف  عليه  كانت  عما  اأ�سعاف 

الرئي�سي لفرع �رشق البحر االأبي�ش املت��سط ه� بريوت ويغطي 

لبنان والعراق واالأردن وقرب�ش.

حلول متكاملة
املباين  يف  متكاملة  حل�ال  تقدم  ال�رشكة  اأن  ن�رش  واأو�سح 

الق�اطع  مثل  احلماية  اأنظمة  منها  وال�سكنية  التجارية 

انقطاع  دون  من  م�ستمرة  طاقة  وتاأمني  وغريها،  الكهربائية، 

من خالل اأجهزة »ي� بي اأ�ش« والطاقة الفعالة من طريق نظام 

التحكم يف املباين واملنازل. 

د على اأن »�سنايدر اإلكرتك« ال تعمل يف جمال اإنتاج الطاقة 
ّ
و�سد

خمتلفة  م�سادر  طريق  من  الطاقة  ت�فري  يف  ت�ساهم  لكنها 

منتجات  خالل  من  وذلك  اخلا�سة  وامل�لدات  لبنان  ككهرباء 

من�عة. كما ت�ؤمن ال�رشكة فر�ش عمل وهي حري�سة على رفاهية 

ال��سع  امل�ظفني وت�ؤمن بامل�ساواة بني اجلن�سني والتالوؤم مع 

العائلي للمراأة.

 »شنايدر إلكترك« 
إلدارة طاقة كهربائية آمنة  ومستدامة:

توفير  في االستهالك وأتمتة وخفض التلوث

نصر متحدثًاصورة تذكارية للمشاركين في اللقاء
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لبنان  م�رشف  ميزانية  اأظهرت 
يف  دوالر  ملي�ن   751،10 بقيمة  زيادة 

االجنبية يف خالل  بالعملة  امل�ج�دات 

 ،2015 الثاين  االول من ت�رشين  الن�سف 

اإىل 38،49 مليار دوالر، يف مقابل 37،74 

ملياراً يف نهاية ت�رشين االأول 2015.

نت ميزانية م�رشف لبنان انكما�سًا يف قيمة 
ّ
من جهة اأخرى، بي

596،22 ملي�ن دوالر يف خالل  احتياطات لبنان من الذهب بـ 

الن�سف االأول من ت�رشين الثاين اىل 10 مليارات يف ظل ا�ستمرار 

�ستة  منذ  له  االأدنى  امل�ست�ى  قارب  والذي  الذهب،  �سعر  تده�ر 

اأع�ام، وذلك اإثر ترقب امل�ستثمرين اأن يرفع االإحتياطي الفيديرايل 

االمريكي اأ�سعار الفائدة يف خالل كان�ن االول اجلاري.

�سجلت بريوت تراجعًا �سن�يًا بن�سبة 
اإىل  الفنادق  اإ�سغال  معدل  يف   %  9،2
51،5 % يف خالل ت�رشين االأول 2015 ، 
ت�ازيًا مع انخفا�ش �سن�ي يف االإيرادات 

املحققة عن كل غرفة مت�افرة يف فنادق 

وانكما�ش  دوالراً   75،54 اإىل   %  15،5 ن�سبته  بلغت  العا�سمة 

دوالراً،   146،68 اإىل  الي�مية  التعرفة  معدل  يف   %  6،9 بن�سبة 

وذلك بح�سب تقرير »�ش.ت.ر غل�بال« االأخري.

وعلى �سعيد اآخر، تراجع معدل اإ�سغال الفنادق يف منطقة ال�رشق 

االأو�سط بن�سبة 4،6 % على �سعيد �سن�ي اإىل 67،4 % يف ت�رشين 

2015، كما انخف�ش م�ست�ى االإيرادات الي�مية املحققة  االول 

عن كل غرفة مت�افرة بن�سبة 16،3 % اىل 135،24 دوالراً.

يعاين  يزال  ال  لبنان  اأن  ك�سف تقرير 
لديه  الرئي�سية  ال�سلطات  يف  �سلل  من 

)من  العامة  اخلدمة  اأو�ساع  وترّدي 

االأخرية  النفايات  واأزمة  ومياه  كهرباء 

وا�ستمرار  �سعبي(  حراك  اىل  اأّدت  التي 

تدفق الالجئني ال�س�ريني اأىل اأرا�سيه. غري 

اأن على الرغم من تلك التحديات، ا�ستطاع لبنان ان يحقق حت�سنًا 

انعك�ش  الذي  االأمر   ،2015 العام  خالل  يف  االمنية  او�ساعه  يف 

من خالل انتعا�ش طفيف يف احلركة 

م�رشف  لعب  كذلك  االقت�سادية. 

لبنان دوراً اأ�سا�سيًا يف حتريك العجلة 

االقت�سادية عرب �سّخ مليار دوالر يف 

�سل�سلة  مظلة  حتت  امل�رشيف  القطاع 

رزم حتفيزية تهدف اىل ت�سجيع حركة 

الت�سليف اىل القطاع اخلا�ش.

موجز اقتصادي

»إيدال« في المنتدى االقتصادي 
العربي- البرتغالي

عيتانـي: السياحـة فرصـة 

واعدة لإلستثمـار

العامة  امل�ؤ�س�سة  �ساركت 

يف  االإ�ستثمار  لت�سجيع 

ممثلة  »اإيدال«  لبنان 

اإدارتها  جمل�ش  برئي�ش 

عيتاين،  نبيل  املهند�ش 

االقت�سادي  املنتدى  يف 

الربتغايل   – العربي 

الثالث الذي نظمته الغرفة 

ال�سناعية  التجارية 

العربية – الربتغالية.

مداخلة  لعيتاين  وكانت 

يف خالل جل�سة »التعاون 

 – الربتغايل  العربي 

ال�سياحة  يف  اال�ستثمار 

عر�ش  – الربتغالية«،  العربية  اال�ستثمارية  التدفقات  والعقار: 

فيها املناخ االإ�ستثماري الذي يتمتع به لبنان والفر�ش ال�اعدة 

ال�سحية،  ال�سياحة  ومنها،  القطاعات  من  العديد  يف  املتاحة 

التكن�ل�جيا  واالت�ساالت،  املعل�مات  تكن�ل�جيا  االإعالم، 

املتط�رة، الزراعة و�سناعة االأدوية.

واأ�سار اإىل اأن »ال�سياحة ت�سكل فر�سة واعدة لالإ�ستثمار ال �سيما 

يف جمال تقدمي اخلدمات ال�سياحية ذات اجل�دة العالية«، م�سرياً 

اإىل اأن »البلدان العربية، ولبنان على وجه التحديد، تعترب اأ�س�اقًا 

»التبادل  اأن  اإىل  ولفت  اال�ستثمار«،  من  الن�ع  لهذا  م�ستقبلية 

التجاري بني لبنان والربتغال �سهد من�اً يف خالل ال�سن�ات ال�ست 

يعك�ش  ما  اال�سترياد،  اأو  الت�سدير  �سعيد  على  �س�اء  املا�سية، 

منهما  لكل  الكبرية  واالإنعكا�سات  للبلدين  امل�سرتك  االإهتمام 

الأ�س�اق  مدخال  اعتباره  ميكن  البلدين  من  كاًل  اأن  وخ�س��سًا 

اأن  »�رشورة  على  م�سدداً  االأو�سط«،  وال�رشق  اوروبا  يف  قريبة 

ين�سحب هذا االإهتمام على تنمية االإ�ستثمارات املتبادلة وعلى 

تبادل البعثات الديبل�ما�سية بني البلدين«.

لقاءات
وكان عيتاين عقد على هام�ش املنتدى عدداً من اللقاءات ال �سيما 

مع رئي�ش الغرفة امل�سرتكة العربية – الربتغالية وهيئة ت�سجيع 

اال�ستثمار يف الربتغال حيث مت البحث يف ت�قيع مذكرة تفاهم 

مع هذه الهيئة.  

عر�ش  جرى  حيث  برتغالية  �رشكة   17 عن  ممثلني  التقى  كما 

جماالت التعاون.
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العربية  للبالد  والزراعة  وال�سناعة  التجارة  غرف  احتاد  نظم 

»املنتدى  العربي«   لالقت�ساد  الق�سار  »عدنان  مبنى  يف 

العربي لالقت�ساد االأخ�رش«، بالتعاون مع احتاد غرف التجارة 

لالقت�ساد  العربي  واملجل�ش  لبنان  يف  والزراعة  وال�سناعة 

االأخ�رش وم�رشف لبنان، يف ح�س�ر وزير البيئة حممد امل�سن�ق، 

لالحتاد  الفخري  الرئي�ش  �سالمة،  ريا�ش  لبنان  م�رشف  حاكم 

العام لغرف التجارة وال�سناعة والزراعة للبالد العربية عدنان 

�سهاب،  عماد  العربية  الغرف  الحتاد  العام  االأمني  الق�سار، 

االأمني العام امل�ساعد الحتاد الغرف العربية �ساهني علي �ساهني 

و�سخ�سيات اقت�سادية.

القصار
ل 

ّ
واألقى الق�سار كلمة يف افتتاح املنتدى، اأ�سار فيها اإىل اأن »التح�

اإىل االقت�ساد االأخ�رش مهم للعامل العربي، ومل يعد جمرد خيار 

وبيئية  اقت�سادية  �رشورة  اأ�سبح  بل  املطروحة،  اخليارات  من 

بعد  امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق  اإمكانات  تراجع  ل�قف  ملزمة 

تده�ر الظروف البيئية التي ي�اجهها االقت�ساد العربي«.

راشد
بدوره، األقى املدير التنفيذي للمجل�ش العربي لالقت�ساد االأخ�رش 

لالقت�ساد  العربي  املجل�ش  رئي�ش  كلمة  را�سد  معت�سم  الدكت�ر 

اإىل  يهدف  »االحتاد  اأن  فاأو�سح  خمي�ش،  فريد  حممد  االأخ�رش 

مراجعة الت�رشيعات العربية املعنية باالقت�ساد االأخ�رش والتنمية 

االتفاقات  متطلبات  وبني  بينها  الت�افق  يحقق  مبا  امل�ستدامة، 

الدولية لالقت�ساد االأخ�رش والتنمية امل�ستدامة والبيئة«.

سالمة
تعامله  يف  ي�ستند  لبنان  »م�رشف  مداخلته:  يف  �سالمة  وقال 

عام  اأ�سدره  الذي  االأ�سا�سي  التعميم  اإىل  امل�رشيف  القطاع  مع 

والطاقات  الطاقة  لتفعيل  ال�طنية  املبادرة  واأطلق مب�جبه   2010
املتجددة NEEREA، فاأتاح منح القرو�ش بفائدة تراوح بني �سفر 

و1 % والآجال ط�يلة ت�سل اإىل 14 �سنة. وقد قدم االإحتاد االأوروبي 

دعمًا بقيمة 12 ملي�ن اأورو، ا�ستعمل كقرو�ش اأو كدعم للف�ائد على 

القرو�ش التي متنحها امل�سارف للقطاعات االقت�سادية«.

واأو�سح اأن »الهدف من هذه املبادرة ال�طنية NEEREA لي�ش 

ب�سكل  اأثرت  وقد  والت�عية،  التدريب  كذلك  بل  فح�سب،  التم�يل 

اإيجابي على االقت�ساد والبيئة. وقد مّت ت�فري اأكرث من 10 اآالف 

فر�سة عمل وزاد عدد ال�رشكات التي تهتم باالأم�ر البيئية من 34 

اإىل 270 �رشكة حاليًا«.

المشنوق
خيارا،  االخ�رش  االقت�ساد  يك�ن  »قد  امل�سن�ق:  قال  جهته،  من 

بعدما  البع�ش  يعتقد  كما  املنال  �سهلة  لي�ست  �رشوطه  ولكن 

انغم�سنا با�ستهالكاتنا ال�ح�سية. فهذا النظام الذي نريده ال يدوم 

اإال اإذا كان متكاماًل، وهذا يعني و�سع اخلطط للتنمية امل�ستدامة 

واعتماد ثقافتها لكي يتح�ل املجتمع نا�سطا واعيا وقادرا على 

ار يف 
ّ

م الق�س
ّ
حماية اقت�ساده االخ�رش واالمناء الذي يريد«. وقد

ة اإىل كل �سالمة وخمي�ش.
ّ
ة درعا تقديري

ّ
ختام اجلل�سة االفتتاحي

اتحـاد الغرف العربية افتتـح »منتدى اإلقتصاد األخضر«
القصـار: التحّول لم يعد خياراً بل ضرورة اقتصادية

من �شهر اإلى �شهر

المشاركون في اإلفتتاح
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تراجعت حركة ال�سحن العام عرب مرفاأ 

خالل  يف  طنًا   153،689 اىل  طرابل�ش 

 258،869 مقابل  يف   ،2015 اأيل�ل 

تراكمي،  �سعيد  على  اأما  اآب.  يف  طنًا 

فحققت حركة ال�سحن العام عرب مرفاأ 

طرابل�ش من�اً �سن�يًا م�سطرداً بلغت ن�سبته 48،11 % لت�سل 

من  االوىل  الت�سعة  االأ�سهر  خالل  يف  طن  الف   1،314 اىل 

العام 2015، يف مقابل 887 األف طن يف الفرتة نف�سها من 

العام ال�سابق، كما ورد يف التقرير االأ�سب�عي لبنك االإعتماد 

اىل  �سن�يًا   %  52،14 بن�سبة  الب�اخر  عدد  وارتفع  اللبناين. 

باخرة يف خالل   420 اأيل�ل، يف مقابل  لغاية  باخرة   639
الفرتة ذاتها من العام 2014.

ت�سارع االإنكما�ش االإقت�سادي للقطاع 

ت�رشين  خالل  يف  اللبناين  اخلا�ش 

خالل  من  ظهر  كما   ،2015 الثاين 

�سهريًا  ال�سادر   BLOM PMI م�ؤ�رش 

ل 
ّ
�سج والذي   Blominvest Bank عن 

 .2014 اآب  �سهر  منذ  له  قراءة  اأدنى 

ال�سهري  امل�سح  يف  امل�ساركة  اللبنانية  ال�رشكات  واأ�سارت 

دي الطلب على ال�سلع 
ّ
مل�ؤ�رش االأعمال BLOM PMI اىل تر

واخلدمات اإ�سافة اإىل تراجع الطلبيات اجلديدة ال�اردة من 

يف  الت�ظيف  م�ست�ى  �سجل  العر�ش،  ناحية  من  اخلارج. 

ال�رشكات اللبنانية تراجعًا اآخر يف ت�رشين الثاين وكان هذا 

الرتاجع م�سح�بًا بتقلي�ش الن�ساط ال�رشائي لل�رشكات.

املهند�سني  نقابة  اإح�ساءات  اأظهرت 

والتي ن�رشها التقرير االأ�سب�عي ال�سادر 

عن بنك االإعتماد اللبناين، انخفا�سًا يف 

لبنان  يف  املرخ�سة  البناء  م�ساحات 

العر�ش  م�ست�ى  ت�قعات  تعك�ش  والتي 

مرتاً   766،850 اإىل  العقاري،  القطاع  يف 

مربعًا يف خالل ت�رشين االأول 2015 مقارنة بـ 930،915 مرتاً 

مربعًا يف اأيل�ل.  اأما على �سعيد تراكمي، فرتاجعت م�ساحات 

 %  11،87 بن�سبة  املرخ�سة  البناء 

مربعًا  8،559،041 مرتاً  اىل  �سن�يًا 

يف خالل االأ�سهر الع�رشة االأوىل من 

العام 2015 ، يف مقابل 9،712،153 

من  نف�سها  الفرتة  يف  مربعًا  مرتاً 

العام ال�سابق.

موجز اقتصادي
غرف  »احتاد  رئي�ش  تراأ�ش 

للبحر  وال�سناعة  التجارة 

رئي�ش  )ا�سكامي(  املت��سط« 

حممد  اللبنانية  الغرف  احتاد 

اجلمعية  اجتماع  �سقري، 

يف  »اأ�سكامي«  للـ  العم�مية 

بر�سل�نة، كما افتتح اال�سب�ع املت��سطي للقادة االقت�ساديني الذي 

انعقد يف بر�سل�نة، مب�ساركة وا�سعة من قيادة القطاع اخلا�ش يف 

رجال  احتاد  رئي�ش  مقدمتهم  ويف  لبنان  من  �سيما  وال  املت��سط، 

االعمال للبحر املت��سط جاك �رشاف، رجل االعمال ف�ؤاد خمزومي، 

رئي�ش جمعية املعار�ش وامل�ؤمترات ايلي رزق.

جاك  املت��سط  اعمال  رجال  احتاد  رئي�ش  تراأ�ش  بر�سل�نة،  ويف 

ق�سايا  ناق�ش  الذي  لالحتاد  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  ال�رشاف 

تنظيمية وبراجمه امل�ستقبلية.

بني  النقا�ش  تركز  »اأ�سكامي«  لـ  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  ويف 

روؤ�ساء غرف دول املت��سط ح�ل �سبل تط�ير العالقات بني القطاع 

اخلا�ش يف هذه الدول لزيادة النم� االقت�سادي وخلق فر�ش عمل.

املت��سط  اأجل  من  االحتاد  مع  التعاون  م�ساريع  البحث يف  كما مت 

جن�ب  دول  اىل  امل�جهة  تلك  �سيما  ال  االوروبية،  واملف��سية 

املت��سط ومنها لبنان التي من �ساأنها امل�ساهمة يف تق�ية االنتاجية 

التط�رات احلا�سلة  الدول وم�اكبة  اقت�سادات هذه  والتناف�سية يف 

يف دول �سمال املت��سط.

للقادة  املت��سطي  اال�سب�ع  �سقري  افتتح  الثاين،  الي�م  ويف 

كبري  ح�سد  مب�ساركة  بر�سل�نة،  يف  �سن�يا  يقام  الذي  االقت�ساديني 

من القادة االقت�ساديني من دول املت��سط، ووفد اقت�سادي لبناين.

البطالة وحاالت  »ارتفاع معدالت  �سقري كلمة لفت فيها اىل  واألقى 

االقت�سادية  االزمات  ب�سبب  املت��سط،  دول  يف  العمل  من  ال�رشف 

تعزيز  �رشورة  على  �سدد  كما  االمنية«،  واالحداث  النم�  و�سعف 

التعاون بني كل القيادات االقت�سادية املت��سطية يف القطاعني العام 

واخلا�ش، وكذلك مع القيادات االقت�سادية االوروبية، ل��سع خريطة 

املت��سط،  جن�ب  يف  م�ستدام  من�  لتحقيق  املعامل  وا�سحة  طريق 

وحماربة الفقر والبطالة«، معتربا ان »هذا االمر ه� ال�سبيل ال�حيد 

لتحقيق الرفاهية ل�سع�بنا وبالتايل مكافحة اجلرمية واالرهاب«.

االحتاد  قبل  من  املعتمدة  املت��سط  البحر  جائزة  ال�رشاف  و�سلم 

ت�طيد  اأجل  من  جه�ده  على  تقديرا  �سقري  اىل  الزرقاء(  )اجلائزة 

العالقات االقت�سادية بني دول املت��سط.

نظمتها  التي  العمل  جل�سات  اإحدى  يف  حتدث  قد  �رشاف  وكان 

»اأ�سكامي« من �سمن اال�سب�ع املت��سطي للقادة االقت�ساديني، عن 

مرور 20 عاما على »اتفاق بر�سل�نة«، فاأكد انه مل يتم اإحراز اي تقدم 

يذكر يف امل��س�ع اال�سا�سي لالتفاق ال �سيما حتقيق ال�سالم، وذلك 

لهذا  جديدة  روؤية  و�سع  اىل  ودعا  به.  ال�سري  ا�رشائيل  رف�ش  ب�سبب 

االتفاق مبا ميكن من حتقيق اال�ستقرار وال�سالم والتقدم واالزدهار 

يف املت��سط، وكذلك اعطاء روؤية جديدة لالحتاد من اجل املت��سط.

شقير يترأس اجتماع 
»اسكامي« في برشلونة
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ا�ستبعد حاكم م�رشف لبنان ريا�ش �سالمة اأي خف�ش جديد يف 

ت نظرتها، 
ّ

ال�سيادي«الأن وكاالت الت�سنيف غري ت�سنيف لبنان 

وهذا ال يعني اأنها �ستخّف�ش الت�سنيف«. واإذ اأكد اأن »القرار يع�د 

اىل تلك ال�كاالت«، لفت اىل اأن »املعطيات القائمة ال تتطلب فعاًل 

اأي خف�ش لت�سنيف لبنان، الأنه لي�ش يف اأزمة، فلديه �سع�بات، 

لكن لديه اي�سًا م�اقع ق�ة تنظر اإليها م�ؤ�س�سات الت�سنيف«.

 Socialر يف احلفل اخلام�ش لـ
ّ
كالم �سالمة جاء يف تقرير م�س�

»فري�ست  �رشكة  اأقامته  الذي   Economic Award 2015 SEA
وفاعليات  وزراء  ح�س�ر  يف  لبنان  كازين�  يف  بروت�ك�ل« 

واإعالميني.

رزمة جديدة
مع  املتعاملني  حلماية  تعاميم  »اإ�سدار  اإىل  �سالمة  واأ�سار 

اأن  من  وتتاأكد  تراقب  وحدة  هناك  وبات  امل�رشيف،  القطاع 

امل�سارف تق�م بعملها ب�سفافية وت�ساوي بني جميع زبائنها 

من دون اأن نفر�ش على امل�سارف اأ�سعاراً اأو ف�ائد الأنه يحق 

لنا بذلك«.

التي يطلقها م�رشف  التحفيز اجلديدة  اأن »رزمة  واأعلن �سالمة 

التي قام  للمبادرات  ا�ستكمال  2016، هي  العام  من  بدءاً  لبنان 

بها قبل اأع�ام«، م�سرياً اىل اأن القرو�ش خم�س�سة لقطاع ال�سكن 

البيئة  ومل�ساريع  واملت��سطة  ال�سغرية  امل�ؤ�س�سات  ولت�سليف 

والطاقة البديلة والتح�سيل اجلامعي.

البلعة
البلعة  مارون  بروت�ك�ل«  »فري�ست  �رشكة  ملدير  كلمة  وكانت 

»فيرسـت بروتوكول« توّزع جوائز SEA للعام الخامس
سالمة: لبنان ليس في أزمة وال مبرر لخفض تصنيفه

ناجي تويني يتسلم الجائزة من الوزير صحناوي

نجيب سمعان يتسلم الجائزة من الوزير كرامة

سام لحود ونقوال خباز يتسلمان الجائزة من الوزير بوصعب

جورجينا سليمان متحدثة بعد تسلمها الجائزة من الوزير رحال مارون وفيوليت بلعة

من �شهر اإلى �شهر
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اأكدا  البلعة  غزال  في�ليت  ال�رشكة  يف  العامة  العالقات  ومديرة 

�سلب  يف  بات   ،CSR االجتماعية  امل�س�ؤولية  مفه�م  ان  فيها 

الراقي  االهتمامات، حيث يكرث تداول م�سطلحات هذا املفه�م 

ف�سحة  واأمال يف  االزمات.  زادت  تنتع�ش وتزيد كلما  ان�سطة  يف 

اأمل خال�سا للبنان من النفق املظلم، مطالبني بانتخاب »رئي�ش 

عند  ال  ع 
ّ
م�رش ن�اب  وجمل�ش  للدولة،  راأ�سا  يك�ن  للجمه�رية 

ال�رشورة فقط«. 

تكريم
مت »فري�ست بروت�ك�ل« اربع �سخ�سيات 

ّ
ويف بداية احلفل كر

لدورها يف املجتمع اللبناين. فحاز رئي�ش اجلامعة اللبنانية-

 .Man of the Year الدكت�ر ج�زف جربا لقب LAU االمريكية

م�ؤ�س�سة  رئي�ش  ونائبة  ب�ل�ش،  اال�سبق ج�اد  النائب  م 
ّ
كر كما 

جمل�ش  ورئي�ش  ال�سفدي،  خرياهلل  في�ليت  الثقافية  ال�سفدي 

 SR لقب  حاز  الذي  املقد�سي  طالل  لبنان  تلفزي�ن  ادارة 

.Responsibility
وت�ّزعت ج�ائز تكرمي SEA 2015 كاالآتي:

وت�سّلم  القبيات.  ملهرجانات   Rural & Social Impact -فئة 

والنائب  ال�زير  من  حبي�ش  �سينتيا  امل�ؤ�س�سة  رئي�سة  اجلائزة 

اال�سبق فريد هيكل اخلازن.

منتج  عن  ع�ده  لبنك   ،Innovation & Technology -فئة 

التجارية  العالقات  مديرة  اجلائزة  وت�سلمت   .Tap2Pay
ناجي  اال�سبق  ال�زير  من  كركي  رنا  البنك  يف  واالدارية 

الب�ستاين.

 ،EDZ ل�رشكة كهرباء زحلة Sustainable Development فئة-

وت�سّلم اجلائزة عن رئي�ش ال�رشكة ا�سعد نكد املهند�ش الكهربائي 

نق�ال �سابا من ال�زير نبيل دوفريج. 

م�رشوع  عن  بنك«  نا�س�نال  لـ»فري�ست   Social Impact -فئة 

للبنك جنيب �سمعان من  العام  »طف�لة«، وت�سلم اجلائزة املدير 

ال�زير اال�سبق في�سل كرامي.

-فئة Preservation of Identity لـRedal وReal. وت�سلم اجلائزة 

رئي�سا النقابة واجلمعية منري قرطا�ش وم�سعد فار�ش من ال�زير 

�سجعان قزي.

-فئة Youth Empowerment  جلامعة �سيدة الل�يزة NDU عن 

ال�سينما. وت�سلم اجلائزة م�ؤ�س�سا املهرجان �سام حل�د  مهرجان 

ونق�ال خباز من ال�زير اليا�ش ب��سعب. 

-فئة  Public Awareness لتطبيق Khoolood. وت�سلم اجلائزة 

مدير التطبيق ناجي ت�يني من ال�زير اال�سبق نق�ال �سحناوي.

ج�رجينا  االزياء  Woman Empowermentمل�سممة  -فئة  

�سليمان، وت�سلمت اجلائزة من ال�زير اال�سبق حممد رحال. 

تكريم رئيس الجامعة اللبنانية – األميركية جوزيف جبرا

نقوال سابا يتسلم الجائزة من الوزير دو فريج

سينتيا حبيش تتسلم الجائزة من النائب الخازن

فيوليت خيراهلل الصفدي تتسّلم الجائزة من محمد شقير

تكريم رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان طالل المقدسي

نمير قرطاس ومسعد فارس يتسلمان الجائزة من الوزير قزي





 �رشكة ال�صمال لاللبان واالجبان

Al Chimal For Dairy & Cheese Co

البان واجبان وكافة م�شتقات الحليب

 Milk-Chees & Dairy Products

العنــوان : مرياطة - زغرتا - الطريق العام - هاتف : 286433 )3(961  - 206433 )6(961 

 ADDRESS : Miryata - Zghorta - Main Str. Tml : 961 (6) 206433 - 961 (3) 286433
St-alchimal@hotmail.com
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االإ�سالمية  اجلمه�رية  من  ع�دته  بعد 

وفد  راأ�ش  على  زارها  التي  االإيرانية 

من  �سخ�سًا   30 من  اأكرث   
ّ
�سم اقت�سادي 

ع رجال 
ّ
جميع القطاعات، عقد رئي�ش جتم

اللبنانيني الدكت�ر ف�ؤاد زمكحل  االأعمال 

ال�سحافة  نادي  يف  �سحافيًا  م�ؤمتراً 

ث 
ّ
حتد ال�فد  اأع�ساء  من  عدد  بح�س�ر 

ووقعها  الزيارة  هذه  نتائج  عن  خالله 

االقت�سادي.

االأوىل  االأيام  �سنا 
ّ
كر »لقد  وقال زمكحل: 

 6 دامت  التي  اال�ستك�سافية  زيارتنا  من 

اأيام لزيارة املنظمات احلك�مية والعامة 

الق�انني والهياكل وال�رشوط للعمل  لفهم 

وبالتايل،  اإيران.  مع  جتاريًا  والتعاون 

والتجارة  االقت�ساد  وزارات  اجتمعنا مع 

جلنة  مع  وكذلك  وال�سناعة  وال�سحة 

اال�ستثمار واخل�سخ�سة واملناطق احلرة. 

اجتماعات  عقدنا  التالية  االأيام  ويف 

نف�سه  ال�قت  يف  اخلا�ش…  القطاع  مع 

لقاءات  ال�فد  اأع�ساء  من  ع�س�  كّل  نّظم 

خا�سة وثنائية مع عدة اأ�سخا�ش معنيني 

مبجاله وقطاعه«.

اإعجابنا  لكم  اأوؤكد  اأن  واأ�ساف: »ميكنني 

امل�ؤلفة  ال�سخمة  ال�س�ق  بهذه  باالإجماع 

80 ملي�ن ن�سمة، وباإمكانات التط�ر  من 

 التي تتمتع بها يف جميع املجاالت. 
ّ
والنم�

اأّن  اإلينا  بالن�سبة  متاما  وا�سحًا  كان 

ال�سلطات والقطاع العام واخلا�ش االإيراين 

�س�ن جداً ال�ستقبال وت�سجيع رجال 
ّ
متحم

اأنحاء  االأعمال وامل�ستثمرين من خمتلف 

العامل، وخ�س��سًا اللبنانيني، على العمل 

يف ومع اإيران، اإذ ال تتمح�ر اأهدافهم فقط 

ح�ل الرتكيز على امل�ارد الطبيعية النفط 

�سيء  كّل  قبل  ولكن  واملعادن،  والغاز 

يرّكزون اأي�سًا على االنفتاح على القطاع 

اقت�ساد  وبناء  واخل�سخ�سة  اخلا�ش 

القطاع  م�ؤ�س�سات  تط�ير  مع  خمتلط 

والدويل.  املحلي  امل�ست�ى  على  اخلا�ش 

 االإيراني�ن ب�سكل 
ّ
من ناحية اأخرى، يهتم

اإيران  م�قع  على  ال�س�ء  بت�سليط  كبري 

والتبادل  للتجارة  واأهميتها  اجلغرايف 

ة 
ّ

التجاري االإقليمي، بغية لعب دور من�س

هنا  ومن  كبرية،  اإقليمية  اقت�سادية 

مناطق  خللق  املعطاة  الكبرية  االأهمية 

دة على �سبيل املثال كري�ش… 
ّ
حرة متعد

العديد من امليزات ال�رشائبية  التي ت�فر 

وغريها للم�ستثمرين االأجانب«.

االأعمال  رجال  »اإّن  زمكحل:  وتابع 

ال�رشكات  اإىل  حاجة  يف  اللبنانيني 

�رشكات  وتاأ�سي�ش  للتط�ر  االإيرانية 

الكبرية  ال�س�ق  هذه  يف  واال�ستثمار 

رجال  يحتاج  املقابل،  ويف  املتنامية. 

نظرائهم  اإىل  االإيراني�ن  االأعمال 

اللبنانيني للتط�ر والنم� دوليًا مب�ساعدة 

النف�ذ  ذات  الكبرية  اللبنانية  اجلالية 

العامل،  اأنحاء  الق�ي وامل�زعة يف جميع 

وا�ستخدام  التط�ير،  اإىل  حاجة  يف  فهم 

وكفاءات  العظيمة  االإدارية  خربتنا 

والتنمية  والت�سدير  واالإبداع  الت�س�يق 

والهيكلة والتنظيم امل�ج�دة لدينا«.

ب��س�ح،  التحديد،  »مّت  اأنه  اإىل  اأ�سار  واإذ 

التناف�سية  ولي�ش  التكاملية  العالقة 

التعاون  اإىل  باالإ�سافة  اجلانبني،  بني 

كّل  تطبيق  يكمن  »ال  اأنه  اأكد  والتاآزر«، 

املختلفة  وامل�ساريع  االإيجابية  هذه 

العق�بات  رفع  قبل  املتعدِّدة  والفر�ش 

ب�سكل نهائي«. 

وروح  االقت�ساد  اأن�سار  »اأننا  واأكد 

االقت�سادية  والتنمية  واالإبداع  املبادرة 

�سيا�سي  التزام  اأي  عن  بعيداً  والعمل 

وديني، و�سعرنا ب��س�ح وج�د االأول�يات 

وقد  االإيرانيني.  حماورينا  لدى  نف�سها 

مع  امل�سرتكة  النقاط  من  العديد  دنا 
ّ
حد

رجال االأعمال االإيرانيني«.

لتحقيق  نف�سها  الطم�حات  »لدينا  وقال: 

والبقاء  للمثابرة  نف�سها  واملزايا  النم�، 

مع  ال�رشيع  ف 
ّ
والتكي احلياة،  قيد  على 

اأجل  من  معًا  التعاون  علينا  ات. 
ّ

املتغري

مرتابط،  اأو  م�ستقل  ب�سكل  والتط�ر  النم� 

اقت�ساد  وبناء  اأف�سل  م�ستقبل  اأجل  من 

مزدهر لبلدينا«.

تحدث عن مراحل ونتائج زيارته األولى إليران 
زمكحل: لدينا الطموحات نفسها لتحقيق النمو 

من �شهر اإلى �شهر

 المشاركون في المؤتمر الصحافي







 ت�سميم �أروع �الإك�س�سو�ر�ت �لن�سائية 

)�سنع يدوي(

PINK & BLUE 
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من �شهر اإلى �شهر

ف�ؤاد  الدكت�ر  برئا�سة  اللبنانيني«  االأعمال  رجال  ع 
ّ
»جتم نّظم 

زمكحل غذاء ح�ار مع �سفرية االحتاد االأوروبي اجلديدة يف لبنان 

كري�ستينا ال�سن، ح�رشه عدد من ال�سفراء االأوروبيني ووزراء ون�اب 

م�رشفي�ن  مقدمهم  ويف  واقت�سادي�ن  اأعمال  ورجال  لبناني�ن 

ورجال اأعمال.

وي�ستمر  ح�لنا  من  تغري  »العامل  ان  اىل  االنتباه  زمكحل  ولفت 

بالتغري ب�رشعة فائقة نح� اجتاهات عدة، غالبًا ال ميكن التنب�ؤ بها 

 االقت�ساد العاملي واالأوروبي واأي�سًا 
ّ

وغري مفه�مة«. وقال: »يتغري

االقت�سادات االإقليمية والعربية يف ظل ور�سة اإعادة هيكلة كبرية 

اإعادة تنظيم كربى. تق�م ال�رشكات اخلا�سة ـ مهما كان  ومرحلة 

ـ التجارية، ال�سناعية، والتكن�ل�جية واملالية، و�رشكات  ن�ساطها 

التغريات  هذه  امل�ستطاع  قدر  مل�اكبة  هيكلة  باإعادة  اخلدمات... 

املتعددة التي ت�سعب اإدارتها، �س�اء على ال�سعيد املايل والب�رشي«.

السن
 حتّدثت رئي�سة بعثة االحتاد االأوروبي 

ّ
من ثم

»اأن  اإىل  االنتباه  الفتة  ال�سن  كري�ستينا 

يف  االأوروبي  االحتاد  لها 
ّ
م� التي  امل�ساريع 

وقطاع  بلدية،   500 من  اأكرث  �سملت  لبنان 

وحماية  النفايات  واإدارة  املهني،  التعليم 

البيئة ورفع م�ست�ى اإدارة ال�سج�ن، والت�سغيل 

ودعم  بريوت،  يف  العدل  ملحكمة  االآيل 

ال�سناعات االإبداعية، وبناء قدرات حا�سنات 

االأعمال، واالإدارة املتكاملة للحدود، وحتديث 

اجلمارك«.

واأ�سارت من جهة اأخرى اإىل اأن »لبنان يتمتع 

باإمكانات كبرية، واأنا اأوؤمن فعاًل بقدرة رجال 

والتعايف  ف 
ّ
التكي على  اللبنانيني  االأعمال 

وحي�يتهم«.

حوار لـ»تجّمع رجال األعمال اللبنانيين« مع السن

السن متحدثة

فارس سعد، انعام الخروبي ورمزي عبد الخالق

لويس لحود، علي العبداهلل وحياة أرسالن د. جورج حايك، جورج نصراوي ووليد عساف

زمكحل متحدثًا
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة
السلع  منافسة  من  ومتّكنت  انتاجها،  بجودة  متّيزت  لبنانية  صناعات  على  الضوء  تسليط  واالقتصاد«  »الصناعة  تتابع 
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد،

أفران اخملتار، 3MPLAST، و»نصر للزنكوغراف والطباعة«.

لـ«اأفران  20 عامًا رفيقًا دائمًا  العالية على مدى  �سكلت اجل�دة 

وتط�رها  اإ�ستمراريتها  نت 
ّ
واأم جناحها  يف  ف�ساهمت  املختار«، 

واالإفرجني  العربي  اخلبز  �سناعة  ومع  بريوت  فمن  عها. 
ّ
وت��س

ع »اأفران املختار« 
ّ
كانت االإنطالقة التي جتّلى جناحها مع ت��س

عرب انتقالها اإىل منطقة عالية، نقطة ال��سل بني اجلبل وبريوت 

ما �ساعد يف ا�ستقطاب �رشيحة اأو�سع من الزبائن التي حافظت 

على والئها الأفران املختار طيلة �سن�ات عديدة.

ولفت مدير اأفران املختار جنيب م�سلم يف حديث مع »ال�سناعة 

�سناعة  عامل  يف  املختار«  »اأفران  م�سرية  اأن  اإىل  واالإقت�ساد« 

الرغيف عن�انها النجاح والتط�ر الدائم، اإذ �ساهم احلر�ش على 

تقدمي اجل�دة العالية يف االإنتاج واحلفاظ على اأعلى م�ست�يات 

بكل  لالإنتاج  الدقيقة  املتابعة  عرب  الغذائية  وال�سالمة  النظافة 

يف  �ساهم  ما  ووالئهم  الزبائن  ثقة  على  احلفاظ  اإىل  مراحله 

و�س�ل اإنتاج املختار اإىل خمتلف املناطق اللبنانية.

د على اأن »اإميان اللبناين ب�طنه وبال�سناعة كبري، وهذا ما 
ّ
و�سد

يجعله �ساحب مبادرة دائمة للتقدم اإىل االأمام، وال يتمثل ذلك 

�س�ى ب�سعيه الدائم اإىل الت��سع والتط�ر وم�اكبة احلداثة«. وقال: 

»على مر ال�سنني، واكبنا احلداثة يف عملنا. ويتمتع الي�م فرننا 

االأفران  من  ما جعله  رة، 
ّ
ومتط� اإنتاج جديدة وحديثة  بخط�ط 

والكعك  اخلبز  من  اإنتاجه  وجعل  لبنان  يف  املميزة  احلديثة 

واحلل�يات مطل�بًا نظراً جل�دته العالية«.

ال�سناعي  القطاع  اإىل وج�د حتديات كثرية ت�اجه  ولفت م�سلم 

الطاقة املرتفعة  لكلفة ت�ليد  االإنتاج نظراً  ارتفاع كلفة  اأبرزها 

االإ�ستقرار  عدم  اأن  واعترب  للكهرباء.  امل�ستمر  االإنقطاع  ظل  يف 

ي�ؤثر �سلبًا ب�سكل كبري على من� القطاع اإذ يطيح فر�ش االإ�ستثمار 

واإمكانية طرح فر�ش عمل جديدة«.

أفران المختار .. 20 عامًا من النجاح في صناعة الرغيف
مسلم: أفراننا تواكب الحداثة
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اأب�رشت عام 3MPLAST  2013  الن�ر، لتنطلق يف عملها يف 

�سناعة وا�سترياد وت�سدير البال�ستيكيات، متخذًة من اجل�دة 

يف  اجل�دة  باأهمية  قناعتها  من  اإنطالقًا  لها  رفيقة  العالية 

بني  ال�س�ق  يف    3MPLAST اإ�سم   وتكري�ش  الزبائن  ك�سب 

ال�رشكات العاملة يف القطاع.

  3MPLAST اأن  قبالن  مارك�    3MPLAST مدير  واأكد 

تعمل با�ستمرار على تلبية حاجات الزبائن عرب تقدمي اإنتاج 

»اأن  يتميز مب�ست�ى عاٍل من اجل�دة. و�سدد على  ع جداً 
ّ
متن�

اجل�دة  دائمًا من�سبة على �سبط معايري  العمل  فريق  جه�د 

يف  مراحل االإنتاج كافة انطالقًا من االإميان باأهمية اجل�دة 

يف �سمان اإ�ستمرارية عمل ال�رشكة عرب تق�ية قدرات االإنتاج 

التناف�سية«.

ولفت اإىل اأن» 3MPLAST  ت�سري على طريق التط�ر اإذ تعمل 

على اإدخال املزيد من احلداثة اإىل م�سنعها عرب تط�ير االآالت 

وتن�يع االإنتاج ليلبي حاجات الزبائن كافة يف االأ�س�اق«.

اأبرزها  ال�رشكة  ت�اجه عمل  اأن جمم�عة حتديات  اإىل  واأ�سار 

للكهرباء  امل�ستمر  االإنقطاع  ب�سبب  الطاقة  تكلفة  اإرتفاع 

واللج�ء اإىل م�سادر اأخرى لت�ليد الطاقة للم�سنع.

ظل  يف  وم�ساربات  مناف�سات  من  تعاين  »ال�س�ق  اأن  وراأى 

غياب دعم الدولة«. واعترب قبالن اأن »املع�قات التي ت�اجه 

ال�رشكات  �سلبية كبرية على عمل  اآثار  لها  الت�سدير  عمليات 

يف لبنان«.

3MPLAST .. جودة عالية وتطور مستمر

شركة »نصر للزنكوغراف والطباعة«:
66 عامًا مضت وال تزال المسيرة مستمرة

للزنك�غراف  »ن�رش  �رشكة   1960 عام  تاأ�س�ست 

املناطق  يف  طباعية  خدمات  تقدم  التي  والطباعة« 

اللبنانية والدول املجاورة كافة.

وعلى مدى اأكرث من ن�سف قرن، �سارت �رشكة ن�رش 

االآالت  تخ�سع  حيث  والتط�ر  احلداثة  طريق  على 

م�ستمر  حتديث  اإىل  االإنتاج  عملية  يف  امل�ستخدمة 

ما �سمح لها بك�سب ثقة الزبائن ووالئهم عرب تقدمي 

الزبائن  حاجات  وتلبية  عالية  ج�دة  ذي  اإنتاج 

ب�رشعة كبرية.

وبهدف متابعة اأبرز التط�رات يف عامل الطباعة، تعمل 

اأهم املعار�ش الطباعية يف  �رشكة ن�رش على متابعة 

ج�دة  مبعايري  اإنتاجية  تقدمي  من  ميكنها  ما  العامل، 

عالية جداً عرب اجلمع بني خربة �سن�ات ط�يلة واحلداثة.

وي�سطدم �سعي �رشكة ن�رش لتقدمي االأف�سل مبجم�عة 

من التحديات حتتاج اإىل  عدة خط�ات تعاجله كتاأمني 

ال�سلع  على  الر�س�م  رفع  اجلمركية من خالل  احلماية 

ر�س�م  تخفي�ش  الطباعة،  �رشكات  حتتاجها  التي 

االأجنبية  ال�سلع  من  ال�طني  االإنتاج  وحماية  الطاقة، 

املناف�سة.
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م�شارف

  BBAC مبنا�سبة مرور 30 عاما على ت�اجده يف قرب�ش، احتفل

لفرعه  اجلديد  املقر  بتد�سني  العربية(  والبالد  بريوت  )بنك 

نيك��ش  ال�سيد  قرب�ش  جمه�رية  رئي�ش  بح�س�ر  ليما�س�ل  يف 

اإدارة ومدير عام BBAC ال�سيخ  اأنا�ستا�سياد�ش ورئي�ش جمل�ش 

خري�ستاال  القرب�سي  املركزي  البنك  حمافظة  ع�ساف،  غ�سان 

�سالمة  ريا�ش  ال�سيد  املركزي  لبنان  ي�ريادي، حاكم م�رشف 

ممثال بنائبه الدكت�ر �سعد عنداري، وجمم�عة من ال�سخ�سيات 

البارزة،  واالجتماعية  والدبل�ما�سية  وال�سيا�سية  االقت�سادية 

اإ�سافة اإىل الزباثن وم�ظفي امل�رشف.

بت�سميم  بامل�رشف،  خا�ش  جديد  مبنى  اىل  الفرع  نقل  وقد 

ت��سيع  بهدف  ا 
ً
ات�ساع اأكرث  م�ساحة  يغطي  وفريد  ع�رشي 

من  ج�  يف  العمالء  من  اأكرب  عدد  خلدمة  واملنتجات  اخلدمات 

ال�سخ�سية.  اأرقى م�ست�يات اخلدمة  الراحة واخل�س��سية ووفق 

خلطة  انعكا�سًا  وذلك  احلديثة  التجهيزات  بكافة  تزويده  ومت 

اال�ستمرار  اإىل  تهدف  والتي  امل�رشف  ينفذها  التي  التط�ير 

باالرتقاء بالفروع ملنح العمالء جتربة م�رشفية اأكرث متيزاً.

عساف
ال�سيخ   BBAC عام  ومدير  اإدارة  جمل�ش  لرئي�ش  كلمة  وكانت 

قرب�ش   
ّ
�سعبي قام  عق�د  مدى  »على  فيها:  قال  ع�ساف  غ�سان 

اإىل  اأدى  الذي  االأمر  با�ستمرار،  التعاون  ج�س�ر  ببناء  ولبنان 

 ،BBAC يف  اأق�ى.  واجتماعية  وثقافية  �سيا�سية  روابط  خلق 

نحن فخ�رون باأن نك�ن بناة ل�احد من تلك اجل�س�ر التي وقفت 

ب�سالبة ملدة30  عاما، ومع افتتاح مقرنا اجلديد الي�م،  نحن 

مع  وتعاوننا  �رشاكتنا  ا�ستمرار  على  عازم�ن 

ال�سعب القرب�سي يف العق�د القادمة.«

الي�م  به  نحتفل  الذي  اجلديد  املقر   « واأ�ساف: 

املعماريني  املهند�سني  بني  تعاون  نتيجة  ه� 

القبار�سة واللبنانيني، وهذا الت�سميم جاء ليعك�ش 

عمق الروابط بني اأبناء ال�سعبني، خا�سة اأن كالهما 

اأثبتا القدرة على م�اجهة االأوقات ال�سعبة والتغلب 

على التحديات بنجاح وا�ستمرار للم�سي قدما.«

BBAC ويف اخلتام، �سكر ال�سيخ ع�ساف م�ظفي  

�سن�ات  ط�ال  امل�رشف  خدمة  يف  تفان�ا  الذين 

وعملهم  والئهم  على  ليما�س�ل  يف  ال30  وج�ده 

قرب�ش،  جمه�رية  لرئي�ش  �سكره  جدد  كما  اجلاد، 

ال�سيد نيك��ش انا�ستا�سياد�ش على ح�س�ره ودعمه 

خلط�ة BBAC اجلديدة، التي تعد عالمة فارقة يف 

الئحة اجنازات امل�رشف، كما �سكر احل�س�ر على 

باأن  ال�عد  جمددا  امل�رشف  يف  وثقتهم  ت�اجدهم 

يبقى BBAC م�رشف »االإهتمام بالفعل«.

فرعان جديدان
 BBAC يح�رّش  قرب�ش،  يف  اجلديدة  االنطالقة  اإىل  باال�سافة 

وال�سليمانية،  الب�رشة  مدينتى  يف  العراق  يف  فرعني  الإفتتاح 

لدى  اأن  ذكره  واجلدير  وبغداد.  اربيل  يف  فرعيه  اىل  باالإ�سافة 

)اب�ظبي(  املتحدة  العربية  االمارت  يف  متثيل  مكتب  امل�رشف 

كما يح�رّش الفتتاح مكتب متثيل اآخر يف غرب افريقيا )الغ��ش- 

نيجرييا(.

كما ميتلك امل�رشف �سبكة وا�سعة من الفروع امل�رشفية املحلية 

ي�سل عددها اإىل 39 فرعًا يف خمتلف اأنحاء لبنان كان اآخرها 

فرع يف منطقة احلازمية، وه� يف �سدد افتتاح فروع اأخرى يف 

امل�ستقبل القريب.

BBAC يحتفل بمرور 30 عامًا 
على وجوده في قبرص

من اليمين:  نائب حاكم مصرف لبنان المركزي الدكتور سعد عنداري٬ أعضاء مجلس ادارة BBAC السادة فاروق محفوظ 
 BBAC ووليد عساف٬ فخامة رئيس جمهورية قبرص السيد نيكوس أناستاسيادس٬ رئيس مجلس إدارة ومدير عام

الشيخ غسان عساف٬ محافظة البنك المركزي القبرصي خريستاال يوريادي٬ نائب رئيس مجلس ادارة  BBACالقاضي 
عباس الحلبي وسعادة سفير لبنان في قبرص السيد يوسف صدقة

رئيس مجلس إدارة ومدير عام BBAC الشيخ غسان عساف وفخامة رئيس جمهورية قبرص 
السيد نيكوس أناستاسيادس يقطعان قالب حلوى االحتفال
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التي  املحا�رشات  �سل�سلة  اإطار  ويف 

الثالثة  ولل�سنة  العام  مدار  على  تعقد 

حما�رشات  مركز  يف  الت�ايل  على 

جمعية جّتار بريوت برعاية بنك لبنان 

كاغ،  �سيغريد  ال�سيدة   األقت  واملهجر، 

ق اخلا�ش لالأمم املتحدة يف لبنان، 
ّ
املن�س

ال�سيا�سي  امل�سهد   « ح�ل  ح�اريًا   
ً
لقاء

القطاع  ودور  لبنان  يف  االجتماعي   -

اإدارة  اأع�ساء جمل�ش  اخلا�ش«  بح�س�ر 

اجلمعية وبنك لبنان واملهجر وفعاليات 

اجلمعيات  وروؤ�ساء  بارزة  اقت�سادية 

القطاعات  ونقابات  االأ�س�اق  وجلان 

االأعمال  رجال  من  ولفيف  التجارية 

اللبنانيني.

مرحبًا  ـا�ش 
ّ
�سـم ال�سيد  حتدث  بدايًة 

اأّن  اإىل  وم�سرياً  كاغ  �سيغريد  بال�سيدة 

التعاون بني لبنان واالأمم املتحدة قائم 

ميثل  اللقاء  هذا  واأّن  �سنة  �سبعني  منذ 

خط�ة اإ�سافية على طريق التعاون بني 

امل�سار  التجاري يف  املنظمة واملجتمع 

االجتماعي واالقت�سادي يف لبنان. وقد 

اأزهري رئي�ش  تال ذلك كلمًة لل�سيد �سعد 

لبنان  بنك  عام  ومدير  االإدارة  جمل�ش 

واأّكد  بال�سيدة كاغ  فيها  ب 
ّ

واملهجر رح

جاهداً  يعمل  واملهجر  لبنان  بنك  اأّن 

للم�ساهمة يف ت�طيد ال�سالم االجتماعي 

 األقت ال�سيدة �سيغريد كاغ 
ّ
يف لبنان. ثم

القطاع  دور  على  م�سددًة  حما�رشتها 

املدى  على  التنمية  تعزيز  يف  اخلا�ش 

ا�سم  عليه  يطلق  ما  وخ�س��سًا  الط�يل، 

ذلك  اأعقب  وقد  ال�ساملة«.   »التنمية 

م��س�ع  يف  مق 
ّ
ومع م�ستفي�ش  نقا�ش 

اإىل  اجلميع  ينتقل  اأن  قبل  املحا�رشة 

ك�كتيل يف املنا�سبة.

لقاء في مركز جمعية تّجار بيروت 
 بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر

من اليمين: سعد أزهري، سيغريد كاغ، نقوال شماس

اإدارة االأعمال والعل�م التجارية  اإفتتحت كلية 

برعاية  الك�سليك،  القد�ش-  الروح  جامعة  يف 

وزير  ح�س�ر  يف  التداول  غرفة  بريوت،  بنك 

الرتبية والتعليم العايل اليا�ش ب� �سعب، ال�سفري 

النائب  كات�سيا،  غربيال  لبنان  يف  الباب�ي 

جان اأوغا�سبيان، رئي�ش اجلامعة االأب الدكت�ر 

هادي حمف�ظ، رئي�ش جمل�ش اإدارة ومدير عام 

كلية  عميد  �سفري،  �سليم  الدكت�ر  بريوت  بنك 

الربوف�س�ر  التجارية  والعل�م  االأعمال  اإدارة 

نعمة عازوري، وح�سد من امل�س�ؤولني يف بنك 

وفاعليات  اجلامعة  جمل�ش  واأع�ساء  بريوت 

واأكادميية  واجتماعية  وم�رشفية  اقت�سادية 

وطالب.

الدولية  العالقات  م�س�ؤولة  باملنا�سبة  حتدث 

الدكت�رة ليا يح�س��سي وعميد كلية اإدارة االأعمال والعل�م 

لرئي�ش  كلمة   كانت  بعدها،  عازوري.  نعمة  التجارية 

اجلامعة االأب الدكت�ر هادي حمف�ظ.

اإدارة ومدير عام بنك بريوت  لرئي�ش جمل�ش  وكانت كلمة 

من  الطالب  �سيتمكن  الغرفة،  هذه  خالل  »من  فيها:  قال 

عامل  ي�سبح  وبهذا  العاملي،  املايل  املجتمع  اإىل  ال�ل�ج 

املال يف متناول اأيديهم«. ولفت ب��سعب اىل  اأهمية هذه 

املبادرة جتاه جامعة كجامعة الروح القد�ش.

بنك بيروت يفتتح غرفة تداول في جامعة الروح القدس

بوصعب وصفير وكاتشيا وأوغاسبيان ومحفوظ وعازوري يقصون الشريط
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�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

ً نا
ـا

ــ
جم

ع 
وز

ــ
16يـ

هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ســـاهمة يف 

خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف 

خا�ســـة،  هويـــة  ومنحـــه  اللبنـــاين  املنتـــج   عـــن 

ومـــن ثم الرتويـــج له ملا يحمله من قيمـــة م�سافة تظهر 

عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة 

والريادة والإبداع. 

www.sinaaiktisad.com

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com

جبل لبنان
البقاع

ال�سمال
 بيروت  

وال�ساحية الجنوبية

اإعالنات ملحق �سنع في لبنان
االإ�ستراكات

عبداهلل حداد 

عبا�س عبد الح�سين

كو�ستي عاقلة

ح�سن دقيق

زينب وهبي

جومانة نادر، دالل النجار

منال طالب

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

داتا المعلومات

ملحــق �صنع يف لبنان

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الغذائية

ال�صناعات الكيميائية والبال�صتيكية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية واالأحذية

امل�صنوعات اخل�صبية

�صناعات الورق والكرتون والطباعة

�صناعة الغزل والن�صيج وااللب�صة

�صناعة املجوهرات

�صناعة و�صائل النقل

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�صائل النقل

�صناعة املفرو�صات

�صناعة االآالت واالأجهزة الكهربائية

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان اآخر
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�شادرات �شناعية

الصادارات الصناعية اللبنانية خالل النصف األول 
من العام 2015

ن�سري هنا �ىل �ن  قيمة  �ل�ساد�ر�ت 

�الأول  �لن�سف  خالل  �ل�سناعية 

مليار  بلغت   2015 �لعام  من 

 ( �مريكي  دوالر  مليون  و540 

مليون   581 مليار  مقابل  د.�أ( 

د.�أ خالل �لفرتة عينها من �لعام 

مليون   807 و  ومليار   2014
�لعام  من  �لفرتة  نف�ض  خالل  د.�أ 

ون�سبته  باإنخفا�ض  �أي   2013
!2.6 % مقارنة مع �لعام 2014 

و14.8 % مع �لعام 2013.

كما جتدر �الإ�سارة �ىل �أن �ملعدل 

�ل�سهري لل�ساد�ر�ت خالل �لن�سف 

بلغ   2015 �لعام  من  �الأول 

256.7 مليون د.�أ مقابل 263.5 
مليون د.�أ خالل �لفرتة عينها من 

مليون  و301.2   ،2014 �لعام 

د.�أ خالل �لفرتة عينها من �لعام 

.2013

ماستر شيبس
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�ملرتبة �الأوىل: اآالت واجهزة ومعدات 

381.4 ملي�ن  كهربائية،اإذ بلغت قيمتها 

العام  من  االأوىل  اأ�سهر  ال�ستة  خالل  د.اأ. 

.2015
�ملرتبة �لثانية: منتجات ال�سناعات 

الكيماوية، اذ بلغت قيمتها 269.7 ملي�ن 

د.اأ.

�سناعات  منتجات  �لثالثة:  �ملرتبة 

االأغذية، بقيمة 260.5 ملي�ن د.اأ.

عادية  معادن  �لر�بعة:  �ملرتبة 

وم�سن�عاتها، بقيمة 170.0 ملي�ن د.اأ.

اأحجار  ل�ؤل�ؤ،  �خلام�سة:  �ملرتبة 

كرمية، و�سبه كرمية، معادن ثمينة )دون 

بقيمة  الذهب(  و�سبائك  اخلام  املا�ش 

87.8 ملي�ن د.اأ.

 أوال: أهم المنتجات المصدرة حسب أقسام التعرفة الجمركية/ واآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية 
في المرتبة األولى

ساروفيم

طونيز فود

بسكويت كريم
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�شادرات �شناعية

خالل  ال�سادرات  اإح�ساءات  اأ�سارات 

ان  اىل   2014 العام  من  االأول  الن�سف 

ال�سع�دية ت�سدرت الئحة هذه الدول وقد 

جاء ترتيب الدول كما يلي:

ال�سع�دية  ت�سدرت  �الأوىل:  �ملرتبة 

كما ذكرنا هذه االئحة، حيث بلغت قيمة 

ال�سادارات اليها خالل هذه الفرتة 226.9 

من   %  14.7 ي�ازي  ما  اأي  د.اأ.  ملي�ن 

القيمة االإجمالية لل�سادرات ال�سناعية.

االإمارات  اإحتلت  �لثانية:  �ملرتبة 

العربية املتحدة هذه املرتبة،حيث بلغت 

قيمة ال�سادارات اليها 165.5 ملي�ن د.اأ. 

اأي ما ي�ازي 10.7 %.

هذه  العراق  احتلت  �لثالثة:   �ملرتبة 

ال�سادرات  قيمة  بلغت  حيث  املرتبة، 

ي�ازي ما  اأي  د.اأ.  ملي�ن   134.8  اليها 

.% 8.8
بلغت  حيث  �س�ريا،  �لر�بعة:  �ملرتبة 

الفرتة  اليها خالل هذه  ال�سادرات  قيمة 

88.4 ملي�ن د.اأ. اأي ما ي�ازي 5.7 %.
بلغت  تركيا،حيث  �خلام�سة:  �ملرتبة 

الفرتة  هذه  خالل  اليها  ال�سدرات  قيمة 

52.5 ملي�ن د.اأ. اأي ماي�ازي 3.4.

ثانيًا: أسواق الصادارات الصناعية حسب الدول/ والسعودية في المرتبة االولى
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العربية  الدول  �سكلت  �الوىل:  �ملرتبة 

الرئي�سية  ال�س�ق  الفرتة  هذه  خالل 

ن�سبة  اللبنانية  ال�سناعية  لل�سادرات 

قيمة  بلغت  فقد  االأجنبية  الدول  اىل 

ال�سادرات اليها 870.3 ملي�ن د.اأ. اأي ما 

ن�سبته 56.5 %.

الدول  اإحتلت  �لثانية:   �ملرتبة 

االأوربية املرتبة الثانية اإذ ا�ست�ردت مما 

ن�سبته 15.3 %.

الدول  اإحتلت  �لثالثة:  �ملرتبة 

اإذ  الثالثة  االإفريقية الغري عربية املرتبة 

ا�ست�ردت ما ن�سبته 12.8 %.

الدول  اإحتلت  �لر�بعة:  �ملرتبة 

اإذ  الرابعة  الغري عربية املرتبة  االأ�سي�ية 

ا�ست�ردت ما ن�سبته 9.6 %.

�أما �أبرز �ملنتجات �مل�سدرة �ىل �لدول 

�لعربية فهي:

كهرابائية  ومعدات  واجهزة  اآالت   -1

بقيمة 223.4 ملي�ن د.اأ.

بقيمة  االأغذية  �سناعة  منتجات   -2

173.2 ملي�ن د.اأ.
3- منتجات ال�سناعات الكيماوية بقيمة 

124.0 ملي�ن د.اأ.
كرمية،  و�سبه  كرمية  اأحجار  ل�ؤل�ؤ،   -4

معادن ثمينة)دون املا�ش اخلام و�سبائك 

الذهب...( بقيمة 63.0 ملي�ن د.اأ.

 ثالثــًا: اسواق الصادرات الصناعية حسب تكتالت الدول خالل النصف األول من العام2015/ والدول العربية 
في المرتبة االولى

/

الوادي االخضر Iskco-شركة ايسكو للصناعة و التجارة



العدد 151 كانون الثاني 2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L114

رابعًا: توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان 
المصدر اليها خالل النصف األول من العام 2015

�شادرات �شناعية

ال�سادرات  اأن  اىل  هنا  ن�سري   -1
خالل  اأهمها  كان  والتي  ال�سناعية 

االآالت   2015 العام  من  االول  الن�سف 

واالأجهزة واملعدات الكهربائية اإذ بلغت 

قيمتها 381.4 ملي�ن د.اأ.

وقد ت�سدرت ال�سع�دية الئحة البلدان 

امل�ست�ردة لهذا املنتج اإذ ا�ست�ردت ما 

قيمته 66.0 ملي�ن د.اأ.

ملي�ن   51.6 بقيمة  العراق  ثم  ومن 

د.اأ.

املتحدة  العربية  االمارات  وتليها 

بقيمة 32.5 ملي�ن د.اأ.

2- تليها منتجات ال�سناعات الكيماوية 
بقيمة 269.7 ملي�ن د.اأ.

البلدان  الئحة  بنغالد�ش  اإحتلت 

امل�ست�ردة لهذا املنتج اإذ ا�ست�ردت ما 

قيمته 27.8 ملي�ن د.اأ.

ومن ثم العراق بقيمة 26.3 ملي�ن د.اأ

املتحدة  العربية  االإمارات  ثم  ومن 

بقيمة 25.6 ملي�ن د.اأ.

االأغذية  تليها منتجات �سناعة  ثم   -3
بقيمة 260.5 ملي�ن د.اأ.

البلدان  الئحة  ال�سع�دية  اإحتلت 

امل�ست�ردة لهذا املنتج اإذ ا�ست�ردت ما 

قيمته 45.8 ملي�ن د.اأ.

ومن ثم العراق اإذ ا�ست�ردت ما قيمته 

34.8 ملي�ن د.اأ.
وتليها �س�ريا بقيمة 25.7 ملي�ن د.ا.

العادية  املعادن  �سادرات  وتليها   -4
 170.0 قيمتها  بلغت  اإذ  وم�سن�عاتها 

ملي�ن د.اأ.

وقد ت�سدرت جمه�رية ك�ريا الئحة 

اذ  املنتج  لهذا  امل�ست�ردة  البلدان 

ا�ست�ردت ما قيمته 33.6 ملي�ن د.اأ.

ومن ثم تركيا اذ ا�ست�ردت ما قيمته 

28.2 ملي�ن د.اأ.
املتحدة  العربية  االإمارات  وتليها 

بقيمة 13.9 ملي�ن د.اأ.

الواردات من اآلالت 
والمعدات الصناعية

من  ال�اردات  قيمة  جمم�ع  بلغ 

اآالالت واملعدات ال�سناعية خالل 

 2015 العام  من  االول  الن�سف 

مقابل  د.اأ.  ملي�ن   134.1 نح� 

الفرتة  خالل  د.اأ.  ملي�ن   140
و166   2014 العام  من  عينها 

عينها  الفرتة  خالل  د.اأ.  ملي�ن 

باإنخفا�ش  اأي   2013 العام  من 

مع  مقارنة   %  4.3 ون�سبته 

بن�سبة وانخفا�ش   2014  العام 

19.3 % مقارنة مع العام 2013.
�يطاليا  ت�سدرت  وقد 

لالآالت  امل�سدرة  البلدان  الئحة 

لبنان،  اىل  ال�سناعية  واملعدات 

هذا  خالل  قيمتها  بلغت  حيث 

د.اأ.  ملي�ن   31.5 ح�ايل  الن�سف 

 26.6 بح�ايل  �ملانيا  تليها 

�ل�سني  ثم  ومن  د.اأ.  ملي�ن 

بح�ايل 24.6ملي�ن د.اأ.

يــخ ٢٠١٤/١٢/٣١ بـتا ر  الـميـزانية العمومية الـموقوفة 

الـمـوجـودات

لـمطلـوبـات ا

مـجـمـوع الـمـوجـودات

مـجـمـوع الـمـطلـوبـات

ر أس الــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
اإلحـــــــــــــــتـــــيـــــــاطــــــــــــــــــــــــــــــي  الــــقــــــانـــــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــــي 
الـــــنــــــتــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج الـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورة

إحتياطـــــــــي �عو�ـــض نـــــــهـــــايـــــة ا��ـــــدمــــــة 
الــمــــتــــــــــــــــــداولــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــمــــطــــلـــــوبـــــــــــــــــــــــــــــــات

سنة ٢٠١٤/ ل.ل.

مــــفـــــــــــــوض الــــــــــــــمـــــــــــــراقـــــــــــــبـــــــــــــة   : 

سنة ٢٠١٤/ ل.ل.

٤،٨٣٢،٧٣٠،٥١٨

الـــموجودات الثـابــتــة (�عد اإلستــهـــالك)
حــــــــســابـــــــــات الشــــــــــــركـــــاء الــــــــــــمــــــــديــــــــنـــــة
الــــمــــوجــــــــــــــودات الـــــــــمـــــــــتـــــــــــــــداولــــــــــــــــــــة
الــنــقـــــد فــي الصنــدوق ولــدى الــبـنـوك

٨ ٣ ، ٧ ٦ ١ ، ١ ٤ ٠
٢ ، ٧ ٠ ٢ ، ٥ ٩ ٩ ، ٥ ٦ ٣
١ ، ٩ ٤ ٢ ، ٨ ٣ ٤ ، ٨ ٧ ٨

١ ٠ ٣ ، ٥ ٣ ٤ ، ٩ ٣ ٧

١٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

(٩،٢٢٤،١١٠،٣٢٣
٢٣،٩٤٧،٤٥٩
٣٢،٨٩٣،٣٨٢

٤،٨٣٢،٧٣٠،٥١٨

)

: معا�� األستاذ �عمــه يـــــــوســـــــف طـــــــعـــــــمـــــــه املدير الــمفوض 
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

مطاحن الدورة �ش.م.ل

Dora Flour Mills SAL
دقيق و�شميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�شب واأعالف

الدورة - برج حمود -هاتف: ٢٥٢٥٧٧ )١(  ٩٦١ - فاك�س : ٢٥٢٥٨٠ )١( ٩٦١

�س.ب : ٠٦٣٠-١١  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

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

ذ م لصشناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL
دقيق و�شميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�شب واأعالف

ذوق م�شبح - ك�شروان -هاتف: ٢٥٢٥٨٠ )١(  ٩٦١ - فاك�س : ٢٥٢٥٨٠ )١( ٩٦١

�س.ب : ٠٦٣٠-١١  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

La Roche Chocolate معمل �شوكوال الرو�ش

جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - ال�شارع العام  - مبلكه

هاتف: ٢٣٠٦٦٧ ٣ - ٥٤٠٦٦٧ ١ ٩٦١ - فاك�س: ٥٤١٦٦٧ ١ ٩٦١

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
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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

Lune De Miel  
(Chocolatier)

Hadath-Baabda  - Rue St.Georges
Tel: 05/45 25 00 - 05/45 21 21 - Fax: 05/45 25 00
E-mail|:nassifriz@gmail.com

Beirut - Lebanon
Tel: 961 1 496876 - Mobile: 961 3 526876
www.sinaya.me - itawm@yahoo.com

Manufacturing Chocolate Machines
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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.

تنبع عالية على 1850م فوق �سطح البحر، وهي مياه نبع مكررة 

لبنان.  يف  تر�سي�ش  جبل  طبقات  يف  مرورها  خالل  من  طبيعياً 

مليون مرت  اأربعة  من  اأكرث  م�ساحتها  حتفظها حممية طبيعية 

مربع، فت�سمن �سفاء املياه املالئمة لنمط حياة �سحي.

drinkaliya.com drinkaliya.com

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

 من�شورية املنت - املكل�س - بريوت - لبنان   

هاتف : ٦٨٠٦٨٠ )١( ٩٦١  - �س.ب : ٦٦  -     فاك�س: ٦٨٥٠٩٠ )١( ٩٦١

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

Helbawi Bros. s.a.r.l. Lebanon Beirut
+961-1556058 +961-1556059Tel: Fax: +١٥٥٦٠٥٩-٩٦١ +١٥٥٦٠٥٨-٩٦١Helbawi bros

Helbawibros.com.lb

أجود أنواع 
 الحبوب و البهارات

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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 �شركة �شدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
�شناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�شترياد وت�شدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - �شارع اق�شي�س - بريوت لبنان - تلفون: ٢٧٨٢٤٨-٠١/٥٤٢٥٤٢ ٩٦١  

فاك�س: ٠١/٥٤٣٠٣٠ ٩٦١  

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

ال�شويفات - م�شاريع الرمي - جانب �شركة كومارو - بناية �شعالن

هاتف: ٨٢٧٢٠٤ ٧٨ - ٨٥٠٩٢١ ٣ ٩٦١

chaalan.plast@gmail.com

شعالن بالست

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

اأنظمة تعبئة وتغليف للم�شانع،مياه، ع�شائر، حبوب يف عبوات، اأكواب، اأكيا�س، )ت�شميم، توريد، تركيب( 

 ماكينة 

تعبئة الع�شري

ماكينة تعبئة خطوط مياه لغاية ٨٠،٠٠٠ عبوة يف ال�شاعة
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املركز الرئي�شي - �شور - ال�شارع العام - �شارع ال�شنغال - بناية الأطباء: ٧٤٠٦٦٢ ٧ ٩٦١

فرع اأول: الب�س - مفرق معركة: ٧٤٠٦٠٦ ٧ ٩٦١

هاتف حممول: علي ح�شني احلاج علي: ٠٥٩٩٩٩ ٧٠ ٩٦١

هاتف حممول: اأحمد ح�شني احلاج علي: ٥٠٩٠٨٠ ٣ ٩٦١

اأطيب البهارات اللبنانية خمتارة دائماً من اأجود الأنواع

 طريق الجديدة الملعب البلدي - بيروت - لبنان  

هاتف: ٧٧١٥١٩ ٠٣ ٧٠٥٢٧٧ ١ ٩٦١

E-mail: daaboulspices@live.com  Website: www.daaboulspices.com

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

حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�س �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�شيدا - حي الو�شطاين: تلفاك�ص: ٧٢٥٩٠٦ )٧( ٩٦١

عرمون مقابل التمثال: تلفون: ٨١٢٠٨٦ )٥( ٩٦١

بريوت- بئر ح�شن م�شتديرة ريا�ص ال�شلح  تلفاك�ص:  ٨٥٨٥٥٦ )١( ٩٦١ 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

مطاحن الفتوح-غبرية غروب �ش.م.م

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

جبل لبنان - ك�شروان  

جديدة غزير - ال�شارع العام 

هاتف : ٩٢٥٩٦٥ )٩( ٩٦١  

 ٦٤٣٥٠٢ )٣( ٩٦١

فاك�س: ٩٢٥٣٦١ )٩( ٩٦١

joseph@ftouhmills.com-
www.ftouhmills.com



124

الغازية - اتو�شرتاد �شيدا /�شور  - �س.ب  بريوت : ١١١٨٩٨ - هاتف : ٢٢٢٦٩٦ )٧( ٩٦١  - تلفاك�س: ٢٢٠٤٢٥ )٧( ٩٦١

بريوت - هاتف : ٦٥٤٣٢٩ )١( ٩٦١  -  تلفاك�س : ٦٥٤٣٣٠ )١( ٩٦١

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

 معــامل كــامل بـدوي الب�شــاط

KAMEL BADAWI BSAT FACTORIES

خالية من املواد الكيماوية

 �صنع يف 

لبنـــان

Made In  
Lebanon

سشنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
�شنــاعـــة البـــان واجبـــان

 زحلة - البقاع - لبنان 

 هاتف : ٥٤٥٥٠٠ )٨( ٩٦١ - ٨١٥١١ )٨( ٩٦١

فاك�س : ٨١٥٣٣٣ )٨( ٩٦١ - �س.ب: ٣٥٤ - زحلة

info@centerjdita.com
www.centerjdita.com

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

باإدارة ال�شيد حمزة

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

 الطريق االأ�رشع 

للت�صويق ال�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -٢١٥٨٨٨ ٣ ٩٦١ 

فاك�س : ٦٠٠٣٤٦ ٥ ٩٦١ - �س.ب : ١٤/٥٤٤٥ بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل الفلوك�ش

   الصشناعية

احمد عطايا

 الكورة - كفرعقا  - لبنان ال�شمالي 

 هاتف:  ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ - فاك�س:  ٩٥٢٨٢٨ )٦(  ٩٦١

خليوي : ٣٠٣٨٦٢ )٣( ٩٦١  - �س.ب : ١٢ - اميون - لبنان

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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 �شناعة احلالوة والطحينة

Tahini & Halawa Industry

 لبنان - 

 �شيدا - الغازية  

 هاتف :

  ٢٢٤٥٢٠ )٧( ٩٦١ 

 خليوي:

  ٧١١١١٨ )٣( ٩٦١  

 فاك�ص :

٢٢٠٥٠٦ )٧( ٩٦١ 

E-mail :  greenhill.lebanon@gmail.com

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

الوفاء بيكريي

Tayouneh, Old Saida Road  Tel: 961 1 383675 - 961 3 152015

Oussayma Ghrawi s.a.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
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املركز التجاري لل�شرق االأوسشط

Middle East Commercial Center-MECC

info@conservetaanayel.com-www.conservetaanayel.com

اليقاع - زحلة - �شتورا ال�شارع العام  - هاتف : ٥١٤٥٠٢ )٨( ٩٦١  

٤١٠٤١٢ )٣( ٩٦١ - فاك�ص : ٥١٤٥٠٤ )٨( ٩٦١ -�ص.ب : ٧٢ زحلة

موؤسش�شة انطوان اللقي�ش 

لصشناعة الزيتون والزيت

لبنان ال�شمايل - زغرتا الزاوية - منطقة كفرزينا - ال�شارع العام

 961  6 961 - تلفاك�س: 555777   3 خليوي: 686644 

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغرامار للرخام والغرانيت �ص.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�شناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�شخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �شارع جرج�س نعوم  

بناية جوزف الق�س - ط. ١.

�شالة العر�س وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�س : ٤٣٣٥٧٨ )٥( ٩٦١  

خليوي: ٧٥٣٥٧٨ )٣( ٩٦١

�س.ب.: ٧٣٥٤/ ١١ انطليا�س

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com

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

�شور - العبا�شية -  تلفاك�ص: ٣٨٠٢٦٩ )٠٧( - ٣٨١٣٧٢ )٧( ٩٦١

خليوي: ٥١٦٠٥٨ )٣( - ٧٦٢٦٣٣ )٣( ٩٦١

E-mail: edcocompany@hotmail.com

E-mail: Deziree2005@hotmail.com - حارة حريك - ال�شفري - �شارع مكرزل - هاتف: ٥٧٠٩٣١ ٣ ٩٦١

�شركة نتكو للأدوات الصشحية �ش.م.م

خالطات - �شرياميك اأطقم حمامات

ال�صناعات المنجمية 
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

موؤسش�شة اأحمد عقل اإبراهيم واأوالده �ش.م.م

Societe Ahmad Akl Ibrahim Et Fils A.D.N.P.C

info@ad-npc.com 
www.ad-npc.com

 لبنان ال�شمايل  

 الكورة - بر�شا  

حي اللوز - مبلكه

 هاتف: ٤١٧٤٤٠ ٦ ٩٦١  

فاك�ص: ٤١٧٤٤٢ ٦ ٩٦١

صناعات بالستيكية وجتارة عامة، استيراد وتصدير 
وصناعة أكياس نايلون

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

لبنان ال�شمايل - البرتون - �شكا - �شارع حي ال�شهل - مبلكه

هاتف: ٥٤٥٨٨٦/٧ ٦ - ٥٨٥٣١٥ ٣ ٩٦١ - فاك�ص: ٥٤٥٨٨٦ ٦ ٩٦١

�قولبة الكاوتشوك، امليكانيك الصناعي، 
صيانة قشط الكاوتشوك

Conveyor Belt Maintenace & Service, Rubber 
Coating Rollers, Mechanical Works & 

Molding Rubber

�شركة رام رابر �ش.م.ل

Ram Rubber Co. S.A.L
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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

ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية
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املعمل: كفر�شيما 

املنطقة ال�شناعية 

هاتف :

٤٣٦١١٥/١١٤ )٥( ٩٦١ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاك�س:

 ٥٥٧٥٢٣)١( ٩٦١ 

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

 �شركة ايكو للتجارة والصشناعة 

والمقاوالت �ش.م.م

     E-Mail: echo_painting@hotmail.com     echo.paint@gmail.com 
www.echopaint.com

�سناعة وتجارة 

مواد التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �شارع الق�شي�س 

هاتف : ٩٢٦٨٣٠)٣( ٩٦١ - ٢٧٩٣١٤ )١( ٩٦١ - فاك�س : ٢٧٩٣١٤ )١( ٩٦١  

الفتى كو
 ل�شناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية
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Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.

Polypropylene (P.P) strap Polyester (PET) strap

Email: info@lefico.com . www.lefico.com

Factory: Sereen, Bekaa, Lebanon.
Tel: 08-921222.

ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية
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 داريا - ك�شروان - لبنان  -  بناية يدكو  -  هاتف :  ٢٣١٥٤٢ )٩( ٩٦١  - فاك�ص: ٢٣٣٧٦١ )٩( ٩٦١  

E-mail:  info@technotexlebanon.com - technotex@asia.com - Website: www.technotexlebanon.com

�صناعة االألب�صة والن�صيج

بريوت - لبنان 

معو�س: ٠٤٥٠٠٤ ٣ ٩٦١ - حارة حريك: ٥٥٠٤٨٧ ١ ٩٦١ - حمرا: ٣٤٠٩٥٣ ١ ٩٦١

نيو كانون تك�شتيل كومفورت-تك�ش

New Cannon Textille Comfort-Tex

 البقاع - زحلة -  قاع الرمي ال�شارع العام - بناية جماع�س  

هاتف: ٨١٢٢٦٠ )٨( ٩٦١  - فاك�س: ٨١٢٢٦٠ )٨( ٩٦١

comfort@terra.net.lb

بيا�شات منزلية - اأجهزة عرائ�س - مطرزات على اأنواعها

Linen - Brides Equipment - All Kinds of Embroidery



135

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

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

املركز الرئيسي: صيدا ــ شارع الرياض الصلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  
تلفاكس: 730253)7(00961 -  722253)7(00961 - ص ب: 371 صيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�شركة اآماكو غروب الم�شاهمة �ش.م.ل.     

�شناعة اآالت لتحويل الورق ال�شحي 

على مختلف اأنواعه

 AMACO GROUP S.A.L.

Manufacturing All 
Kinds of Tissue Paper 

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

موؤسش�شة �شلح 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

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية
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�شركة سشتيم للصشناعة والتجارة �ش.م.ل

Steam Company  
Industry & Commerce sal

خليوي: 266322 3 00961

 امل�شنع: اجلنوب، النبطية، كفور، 

املدينة ال�شناعية

�شيانة ومابعد البيع: بريوت - الكفاءات 

 تلفون: 009611472582 

فاك�س:009611468475

alighaddar_steamco@hotmail.com
 www.steamindustry.com

�شناعة مراجل البخار والزيت احلراري  

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters 

صالة العرض: ضبية - األوتوستراد  - يميناً بإتجاه بيروت
هاتف:  223376 3 961 - 407417 4 961

المصنع: الدكوانة - نيو روضة  - هاتف:   613956 3 - 683184/5 1 961 
E-mail: moughanni@moughannilighting.com 

Website: www.moughannilighting.com

M F �شركة مغني اإخوان �ش.م.م

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

Website: www.hzhoussami.com

HZHoussami
Industrial Machinery Manufacturing

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

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية



139

�شركة سشب�شبي للصشناعة والتجارة

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

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : ٤٦١٤١٦ )٦( ٩٦١

  ٤٦١٤١٥ )٦( ٩٦١   

 فاك�س :

٤٦١٤١٧ )٦( ٩٦١ 

 خلوي :

٦٦٦٧٣٣- )٣( ٩٦١ 

٧٠٩٧٤٥- ٣٦٧٦٧٣ - )٣( ٩٦١ 

E-mail:contact@sabsabi-industry.com - abed_sabsaby@hotmail.com     
Website : www.sabsabi-industry.com

مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�شن - نادي الغولف - �شنرت بون مار�شيه

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

 تلفاك�ص:

 ٨٥٨١٩٤ ١ ٩٦١  

 خليوي:

٤١٥٦٦٩ ٣ ٩٦١ 

 خليوي:

١٥١٥٨٤ ٣ ٩٦١ 

 امل�شنع:

٢٢٤٩٩٥ ٧ ٩٦١ 

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية
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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

MUHIEDDINE FOR TRADE & INDUSTRY CO. S.A.R.L

 البقاع - زحلة  

 تعنايل - ال�شارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: ٩٨٠٢٦٧ - ٦٤٥٠٩٤ )٣( ٩٦١

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة الت تعبئة وتغليف

Beauty Home امل�شرفية - خلف بن معتوق قرب كالريي

E-mail: nouman-66@hotmail.com  01/278107 - 03/881191

نعمان نا�شر الدين

ETS.Nouman Naser El-Dine
معدات �شناعية - ماكنات جنارة م�شتعملة جميع اأنواع اخلر�شوات - �شيانة عامة

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية
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Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

Ghaddar

 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 

موؤسش�شة حممد طرابل�شي

MOHAMAD TRABOULSI EST. 

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�شن  

 نادي الغولف  

�شنرت بون مار�شيه

 تلفاك�ص:

 ٨٥٨١٩٤ ١ ٩٦١  

 خليوي:

٤١٥٦٦٩ ٣ ٩٦١ 

�شركة معامل عيتاين

مركز التجمع الصشناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: ٧٨٨١١٨ )١( - ٧٨٨٠٧٩ )١( ٩٦١

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية

Velox شركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-Heatersت�شنيع قازانات و�شخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب

 هاتف : ٤٧٢٠٤٢ )١( ٩٦١ - ٣٧٥١٢٣ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٤٧٢٠٦٠ )١( ٩٦١  

veloxco@hotmail.com

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية
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Water Treatment, Water Pumps
Beirut - Tel: 961 5 411100

info@rafco.com

موؤسش�شة االإسشكندر - اأبناء حممد مظلوم

مكاب�س بالط، وجاليات بالط، مكاب�س اأحجار باطون، ك�شارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية، جواري�س بح�س وبرغل، مطاحن ك�شك وحبوب

 طريق عام رياق - ج�شر الليطاين - قرب اللبول

هاتف : ٨٥٨١٥٢ )٧١( ٩٦١

� لبنان
ا�و� مبيعاً ��

بدعم من وزارة الطاقة 
قسط ع� اجهزة

 طاقة شمسية لتوليد الكهرباء 
� المياه و الطاقة شمسية لتسخ��

 

 تقسيط
5 سنوات
بدون فائدة

    

تقسيط
 10 سنوات
بدون فائدة

Beirut Dora: 01/ 255 755
 03/ 888 588

www.kyprossolar.com
email: info@kyprossolar.com

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

�شركة فريغو االسشكا التجارية والصشناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade
Refrigerated Industry  /  شناعة برادات�

املنت  - الدورة - �شارع االخطل ال�شغري - بناية غرابيت  اوهانيان

هاتف :٢٩٢ - ٣٠٣٢٨٢ )٣( ٩٦١ - ٢٦١٦٠٩ )١( ٩٦١ - فاك�ص : ٢٦٧٦١٤ )١( ٩٦١

E-mail:  frigoalaska@hotmail.com
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 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�س : ٤٥٥٠٠١ )١(٩٦١+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +خلوي : ٢٨٨٣٤٤)٣(٩٦١

�شركة الي�شا 

للصشناعة والتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية - الطريق الدويل - مفرق م�شت�شفى قلب ي�شوع - بناية بندر

هاتف: ٧/ ٩٥٠٨٦٦ ٥ ٩٦١ - ٢٧٨٠٥٠ ٣ ٩٦١ - ٢٣١٤٩٨ ٩ ٩٦١ - فاك�ص: ٩٥٢٨٦٦ ٥ ٩٦١ - �ص.ب: ١٦٦ احلازمية

E-mail: mecanix@mecanixsal.com       -        website: www.mecanixsal.com 

Cold rooms Chillers and cooling units Steel structure Processing plant

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

اأي.دي.اأسش - �شركة للتجارة والصشناعة العامة

A.D.S For Trade & General Industry

�شيدا - الغازية - ال�شارع العام - مبلكه

هاتف: ٥١٤٧٠٠ ٣ - ٢٢٢٢٢٧/٢٩ ٧ ٩٦١ - فاك�س: ٢٢٠٠٤٦ ٧ ٩٦١

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com

بريوت  -  لبنان - �شد البو�شرية- املدينة ال�شناعية - ملك اليا�س حبو�س

هاتف: ٤٩٧٢٠٧ ١ ٩٦١ -  تلفاك�س: ٤٨٨٦١١ ١ ٩٦١

خليوي: ٦٦٦٦٦٤  ٣ ٩٦١ - ٤٧٥٢٢٢  ٧٠ ٩٦١

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic

ماركة م�شجلة
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Zouk Mosbeh - Industrial State
Tel/Fax: 09 218 404 Mobile: 03 224 818

www.atcoalu.com     -     email: z.attallah@atcoalu.com

Aluminium - Glass

& Stainless Steel

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

New Aluminum
جميع اأعمال الأملنيوم، �شتائر زجاجية للبلكون، �شيكوريت

الأوزاعي - الطريق العام - ١٠٠ مرت بعد املرفاأ

هاتف: ٥٣٢١٧٧ ٣ ٩٦١

ال�صناعات المعدنية
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اأدوني�س - املنطقة ال�شناعية - تلفون: ٢٢٣٠٤٠ ٩ ٩٦١ 

جديدة غزير - تلفون: ٩٢٥٣٩١ ٩ ٩٦١

اأربيل - عنكاوه - تلفون: ٤٦٠٠٨٦ ٧٧٠٠ ٠٠٩٦٤

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

 تجهيز وتركيب الهنغارات والمخازن 

ت�شنيع وتركيب البوابات 

الأوتوماتيكية وكافة الأ�شغال 

الحديد ال�شناعي والقرميد

ال�صناعات المعدنية
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فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

 لبنان ال�شمايل - طرابل�س  

�شارع بور �شعيد - بناية ال�شركة

 هاتف: ٦١٣٠٧٩ ٦ - ٢٢٨٤٦٤ ٣ ٩٦١  

فاك�س: ٦١٤١٨٩ ٦ ٩٦١  �س.ب: ٢٥٣٧ طرابل�س

E-mail: ahmadhaydar.8m.com   -   wwwgallery-haydar.com

�صناعة المفرو�صات
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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Shreif Bros Factoryمعمل �شريف اخوان
ورق �شحي - حمارم

بعلبك الهرمل - الكيال - ال�شارع العام - مبلكه

هاتف: ٣٧٩٤٦٥ ٨ ٩٦١ - ٩٦٩٥٥٨ ٣ ٩٦١

Toilet Paper - Tissues

�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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موؤسش�شة خزعل للتجارة

مكعبات ثلج بجميع الأحجام

بعلبك - �شاحة نا�شر - هاتف:٥٦٤٩٤٨ ٧٦ ٩٦١

�شتورة - مقابل اجلمارك - هاتف:٤٦٧٤٥٥ ٧٦ ٩٦١

ال�شياح - مقابل معمل غندور - هاتف: ٣٥٥٥٦٣ ٣ ٩٦١

ال�صناعات المختلفة



�صركة م�صانع ع�ّصاف الحديثة للرخام

Assaf Modern Marble Factory co.

ال�سويفات - الأمراء - ملك ال�سركة

هاتف: 433051 5 961 - 882332 3 961

فاك�س: 433049 5 961

sam_assaf@hotmail.com
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ر�شالة الإمارات

عن  الــدويل«،  النقد  »�سندوق  تقرير  ك�سف 

يف  املحلي  الناجت  اإجمايل  بنم�  ت�قعاته 

االإمارات 3 % نهاية العام اجلاري و3.1 % 

العام اجلديد، كما رجح اأن ينم� القطاع غري 

و2016   2015 خالل   % و3.6   3.4 النفطي 

على الت�ايل.

اقت�ساد  تن�ع  اإىل  ال�سندوق،  تقرير  واأ�سار 

الدولة و�رشعة ا�ستجابتها للتط�رات، الفتًا 

اإىل اأن بع�ش دول املنطقة، ومنها االإمارات، 

ا�ستحدثت اإ�سالحات جديرة بالرتحيب يف 

جمال ت�سعري الطاقة.

عملية  تك�ن  اأن  ينبغي  اأنه  التقرير  وذكر 

املقبلة،  املرحلة  يف  املــايل  الت�سحيح 

االإنفاق  م�ست�يات  خف�ش  نح�  مياًل  اأكرث 

اجلارية، مع احلفاظ على م�ست�يات االإنفاق 

الراأ�سمايل العام الذي يدر عائداً مرتفعًا.

الت�سخم  م�ست�ى  اأن  التقرير،  ــح  واأو�ــس

2015 و2016  % خالل  3.7 و3  �سي�سل اإىل 

على الت�ايل، كما ت�قع تقرير ال�سندوق اأن 

ال�س�ق املحلية،  النفطي يف  القطاع  ي�سجل 

من�اً 2 و2.1 % يف العامني 2015 و2016.

ورجح ال�سندوق، اأن يتباطاأ النم� يف دول 

املدى  على  اخلليجي«  التعاون  »جمل�ش 

الق�سري مع بدء دول املجل�ش ب�سبط اأو�ساع 

يتجاوز  اأال  املت�قع  فمن  العامة،  ماليتها 

 2015 خالل  النفطية  غري  القطاعات  من� 

و2016 ن�سبة 4 %، وه� ما ميثل انخفا�سًا 

قدره 1.75 % مقارنة مع 2014.

الت�سحيح  اآثــار  ظه�ر  مع  اأنــه  اإىل  واأ�سار 

ــه، وال�ــســيــمــا يف  ــدوث اأو تــ�قــع ح املـــايل 

اإىل  الت�قعات  ت�سري  وال�سع�دية،  االإمــارات 

 1.25 النفطية  االأولية غري  االأر�سدة  حت�سن 

النفطي  االإنــتــاج  ــادة  زي اأن  اإىل  الفتًا   ،%
تع��ش جانبًا من تباط�ؤ النم� غري النفطي، 

وخ�س��سًا يف ال�سع�دية.

واأفاد التقرير اأنه على القطاع اخلا�ش اأن 

رئي�ش  كم�سدر  العام  القطاع  حمل  يحل 

لت�فري فر�ش العمل، غري اأن ت��سيع نطاق 

النم�  م�سادر  وتن�يع  اخلا�ش  القطاع 

�رشوريان  اأمــران  هما  النفط،  من  بعيداً 

ال�ستيعاب الق�ة العاملة املتنامية، لكنه 

اليزال بعيد املنال.

واآ�سيا  االأو�ــســط  ال�رشق  اإدارة  مدير  وقــال 

ال��سطى يف »�سندوق النقد الدويل«، م�سع�د 

الت�سدي  على  قــادرة  االإمــارات  »اأن  اأحمد: 

اأكــرب  بــ�ــرشعــة  والــ�ــســعــ�بــات  للم�سكالت 

ل�سببني، االأول ه� تن�ع اقت�سادها مقارنة 

باالأ�س�اق االأخرى يف دول جمل�ش التعاون، 

للتط�رات«،  ا�ستجابتها  �رشعة  والــثــاين 

م�سرياً اإىل اأن حترير االأ�سعار خط�ة اإيجابية 

ومثال للدول االأخرى يف املنطقة.

م�ازنات  يف  عجز  وج�د  اإىل  اأحمد  واأ�سار 

مت�قعًا  التعاون«،  »جمل�ش  دول  اأ�ــســ�اق 

التعايف  يف  االأ�ــرشع  االإمـــارات  تك�ن  اأن 

مرحلة  اإىل  لت�سل  ــر  االأم هــذا  بخ�س��ش 

.2017
الدول  يف  البنكي  القطاع  اأن  اأحمد  واأكــد 

التعاون  »جمل�ش  ودول  للنفط  امل�سدرة 

ولديه  قــ�ي  م�قع  ويف  مــرن،  اخلليجي« 

القدرة اال�ستيعابية الإدارة خف�ش االإنفاق.

والعائدات  ــرادات  االإي زيــادة  اأن  اإىل  ولفت 

عــدة،  و�سائل  خــالل  مــن  تك�ن  اأن  ميكن 

ال�رشائب  زيــادة  اأو  االإنفاق  خف�ش  منها 

درا�سات  اإجــراء  مت  اأنــه  م��سحًا  وغريها، 

وهي  امل�سافة،  القيمة  �رشيبة  بخ�س��ش 

االأخرى،  باخليارات  مقارنة  االأف�سل  تبدو 

خ�س��سًا اأن تطبيقها اأ�سبح اأ�سهل.

العاملية  االأبـــحـــاث  م�ؤ�س�سة  وتــ�قــعــت 

ي�نت«،  انتيليجان�ش  »االإيك�ن�مي�ست 

 3.6 االإمارات بح�اىل  اقت�ساد  م�ؤخراً، من� 

% خالل الفرتة من 2015 وحتى 2019.
ون�رشت  ــرتز  روي اأجــرتــه  ا�ستطالع  وكــان 

نتائجه اأظهر اأن املحللني رفع�ا ت�قعاتهم 

لنم� اأكرب اقت�سادين يف منطقة اخلليج هذا 

لنم�هما  تقديراتهم  خف�س�ا  لكنهم  العام 

النفط.  اإنتاج  اآفاق  ب�سبب  اجلديد  العام  يف 

ويت�قع اال�ستطالع اأن يبلغ معدل النم� يف 

اإرتفاعا  العام  هذا  املئة  يف   3.8 االإمارات 

ال�سابق  اال�ستطالع  يف  املئة  يف   3.4 من 

العام  يف  املئة  يف   3.5 اإىل  ي�سل  اأن  على 

يف  املئة  يف   3.7 مــن  اإنخفا�سا  اجلــديــد 

اال�ستطالع ال�سابق.

ــق رئــيــ�ــســة الــبــحــ�ث  ــت خــديــجــة ح ــال وق

االإقليمية يف بنك »االإمارات دبي ال�طني« 

ال�ست  ــدول  ال اإن  دبــي  يف  امل�سارف  اأحــد 

املنتجة للنفط االأع�ساء يف جمل�ش التعاون 

اخلليجي ع��ست جزءا من تداعيات هب�ط 

اأ�سعار النفط بزيادة اأحجام االإنتاج ب�ترية 

اأ�رشع من املت�قع يف 2015.

النفط  اإنتاج  اأن  اإىل  ي�سري  »ذلك  واأ�سافت 

قد ي�ستقر اأو يرتاجع قلياًل يف العام 2016« 

اأمام املنتجني لزيادة  نظراً ل�سيق املجال 

ي�ؤثر ذلك  القريب وقد  االأمد  ال�سادرات يف 

�سلبًا على النم� يف 2016.

اإقت�ساديًا  وبلغ مت��سط ت�قعات 15 خبرياً 

لنم� الناجت املحلي االإجمايل لل�سع�دية هذا 

اجلديد  اال�ستطالع  املئة يف  3.0 يف  العام 

االإ�ستطالع  يف  املئة  يف   2.6 من  اإرتفاعا 

ال�سابق الذي اأجري يف ني�سان.

ال�سع�دي  النم�  ت�قعات  اأنهم خف�س�ا  غري 

يف العام املقبل اإىل 2.6 يف املئة من 3.0 

يف املئة.

يف  ال�طني  دبــي  االإمــــارات  بنك  وتــ�قــع 

اأن ينم� الناجت املحلي  اأوائل العام احلايل 

املئة  يف   2.5 بن�سبة  ال�سع�دي  االإجمايل 

يف 2015 وبن�سبة 3.0 يف املئة يف 2016. 

اإلقتصاد اإلماراتي في 2016:
معدل النمو 3.5  %... وأول عجز
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وقالت حق اإن هناك احتماالت حاليا برفع 

يتم  قــد  بينما   2015 يف  البنك  ت�قعات 

خف�ش اأرقام 2016.

اأن  املت�قع  من  اأن  اإىل  االإ�ستطالع  وي�سري 

العام  منذ  النفط  اأ�سعار  هب�ط  يتمخ�ش 

جميع  ــات  ــ�ازن م يف  عجز  عــن  املا�سي 

التعاون  جمل�ش  يف  االأع�ساء  ال�ست  الدول 

التي  البالغة الرثاء  اخلليجي حتى يف قطر 

يت�قع املحلل�ن اأن ت�سجل عجزاً ن�سبته 0.7 

يف  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  املئة  يف 

العامني احلايل واملقبل.

جمل�ش  دول  حك�مات  تغطي  االآن  وحتى 

يف  م�ازناتها  عجز  اخلليجي  الــتــعــاون 

االأ�سا�ش با�ستخدام االحتياطات املالية.

اأن  يت�قع�ن  االقت�ساديني  ــرباء  اخل لكن 

وجتري  االإنــفــاق  احلك�مات  تلك  تقل�ش 

تاأهبها  مع  الدعم  ملنظ�مة  اإ�سالحات 

لفرتة من انخفا�ش النفط قد متتد ل�سن�ات. 

ولهذا ال�سبب من املت�قع اأن ينكم�ش العجز 

يف معظم هذه الدول العام املقبل ح�سب ما 

اأن  اإىل  الت�قعات  وت�سري  اال�ستطالع.  اأظهر 

العجز يف امل�ازنة ال�سع�دية �سينخف�ش من 

17.6 يف املئة من الناجت املحلي االإجمايل 
العام  يف  املئة  يف   12.4 اإىل  العام  هــذا 

املقبل و11.7 يف املئة يف 2017.

امل�ستبعد  من  اأن  اإىل  اأ�سارت  حق  اأن  غري 

االإنفاق  الريا�ش  اأن تخف�ش  يبدو  ما  على 

الع�سكري كما اأنها ملتزمة مب�رشوعات بنية 

اأن  اإىل  ذلك  وي�سري  ــل.  االأج ط�يلة  حتتية 

اململكة �سرتكز على كبح من� اأج�ر القطاع 

االأخرى  احلك�مية  النفقات  وخف�ش  العام 

لت�فري االأم�ال.

وقالت حق اإن االحتياطات املالية الكبرية 

حجم  وانخفا�ش  ال�سع�دية  متلكها  التي 

تتعر�ش  لــن  اململكة  اأن  يعني  دي�نها 

ثم  ومن  كثرياً،  االإنفاق  خلف�ش  ل�سغ�ط 

تدريجيًا  �سيك�ن  للنفقات  خف�ش  اأي  فاإن 

ومدرو�سًا.

من جهته، ت�قع اأويل �سل�ث هان�سن، رئي�ش 

ا�سرتاتيجيات ال�سلع لدى �ساك�س� بنك، البنك 

يف  واال�ستثمار  الــتــداول  يف  املتخ�س�ش 

االإنرتنت  عرب  املتعددة  املالية  املنتجات 

% يف العام    5  - 4 من� اقت�ساد االإمارات 

.2016
عدة  ع�امل  على  يت�قف  النم�  اإن  وقــال، 

االإقت�ساد  تباط�ؤ  �سي�ستمر  كان  اإن  اأهمها 

االإقت�سادات  يف  �سيح�سل  وما  العاملي، 

�سيح�سل  ما  وكذلك  خا�ش  ب�جه  النا�سئة 

يف اأ�سعار النفط يف االأ�س�اق العاملية.

ميزانية  اأقرت  االإمارات  حك�مة  اأن  ويذكر 

احتادية اأ�سغر قليال لعام 2016، وذلك يف 

م�ؤ�رش على كبح االإنفاق ب�سبب تدين اأ�سعار 

عند  املقبل  العام  ميزانية  وحتددت  النفط. 

دوالر(  مليار   13.2( درهــم  مليار   48.56
 49.1 من  اإنخفا�سا  مت�قع،  عجز  ودون 

مليار درهم يف خطة ميزانية العام احلايل.

اأكرث  عادة  االإحتادية  امليزانية  ت�سكل  وال 

من ح�اىل 14 % من اإجمايل االإنفاق املايل 

االإمــارات  من  كل  ت�سهم  بينما  البالد،  يف 

ال�سبع التي تتاألف منها الدولة - وال �سيما 

اأب�ظبي املنتجة للنفط - بالباقي.

بعد  االإحتـــادي  االإنــفــاق  قــرار خف�ش  لكن 

اأن  اإىل  ي�سري  متتالية  �سن�ات  لعدة  زيادته 

من  مزيدا  تت�خى  االإمــاراتــيــة  ال�سلطات 

النفط  اأ�سعار  انخفا�ش  تاأثري  ب�سبب  احلذر 

على اإيرادات الدولة.

 %  60 بنح�  هبطت  النفط  اأ�سعار  اأن  يذكر 

باملقارنة مع م�ست�ى حزيران 2014، بفعل 

تخمة املعرو�ش العاملي.

ت�سجل  اأن  الــدويل  النقد  �سندوق  ويت�قع 

االإمارات هذا العام اأول عجز يف ميزانيتها 

منذ عام 2009.
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

جمل�ش  رئي�ش  قال  عمار  الدكت�ر  ت�قع 

االإماراتي   – ال�س�ري  االأعمال  رجال 

النه��ش  بداية  �سي�سهد   2016 العام  اأن 

�سيك�ن  والذي  �س�رية،  يف  االإقت�سادي 

اأكرب  ومن  ال�رشفاء،  ال�س�ريني  باأيدي 

بالدنا،  يعمرون  الغرباء  ترك  االأخطاء 

لتقدمي  جاهز  االأعمال  رجال  وجمل�ش 

الع�ن وامل�ساعدة الأي �س�ري، كما اأن الدور 

الذي قدمته ال�سفارة ال�س�رية يف االإمارات 

باالأعمال  القائم  عرب  املتحدة  العربية 

ال�سيد ماهر بّدور ي�سار اإليه بالبنان، اأ�سف 

اإىل ذلك اأن هذا الدور يجب اأن يكرب خالل 

املرحلة املقبلة املتمثلة يف اإعادة االإعمار 

ال�طنيني  االأعمال  رجال  ت�سجيع  عرب 

للم�ساهمة يف هذه العملية خا�سة يف ما 

احلقيقية  النية  ب�رشط  باالإجراءات  يتعلق 

للعمل .

االأعمال  رجال  كل  اأن  عن  القال  وك�سف 

ت�قف  ينتظرون  املغرتب  يف  ال�س�ريني 

اإعمار  اإعادة  عملية  يف  لل�رشوع  احلرب 

امل�ستلزمات  كل  ا�ستح�رشوا  وقد  بالدهم 

اإن  ثقة  بكل  ونق�ل  لذلك،  ت�ؤهلهم  التي 

2016 �سيك�ن بداية الربيع ال�س�ري  العام 

دعمت  التي  الدول  خريف  ح�ساب  على 

»الربيع  م�سمى  حتت  �س�رية  يف  االإرهاب 

العربي«.

إنخفاض قيمة الدوالر
االإعمار  اإعادة  بداية  فاإن  احلال  وبطبيعة 

�ست�سهد انخفا�سًا لقيمة الدوالر االأمريكي 

اأمام اللرية ال�س�رية، وكذلك ا�ستقرار اأ�سعار 

اللرية  اأمام  االأجنبية  للعمالت  ال�رشف 

العمل بداًل من  اإىل  الع�دة  ال�س�رية، بفعل 

االإرهاب  فر�سها  التي  واخلراب  احلرب 

والدول الداعمة له.

وكذلك  ال�س�رية  الر�ساميل  ع�دة  وح�ل 

»اأن  قال  يرى  اخلارج  من  االأعمال  رجال 

�س�رية  من  خرج�ا  الذين  االأعمال  رجال 

و�سهاًل  فاأهاًل  اأرواحهم  على  حفاظًا 

اأم�الهم  واأخرج�ا  خرج�ا  الذين  اأما  بهم 

االإعمار  اإعادة  عملية  يف  فم�ساركتهم 

جرمية كربى، وبالطبع فاالإعالم ال�س�ري 

واملقاومني  ال�رشفاء  وميز  ه�ؤالء،  ى 
ّ
عر

منهم ».

اجلي�ش  اإىل  واإكباره  حتياته  القال  ووجه 

والعر�ش،  االأر�ش  ال�س�ري حامي  العربي 

وال�سامد  املقاوم  ال�س�ري  ال�سعب  واإىل 

التي  ال�سم�د  ومعاين  قيم  يتمثل  الذي 

كر�سها وكان مثلها وقيمها االأول الرئي�ش 

ب�سار االأ�سد .

هاج�سًا  �س�رية  اإعمار  اإعادة  وت�سكل 

عنه  احلديث  مت  ولل�سعب،  للحك�مة  ي�ميًا 

اخلا�سة  والربامج  اخلطط  وو�سعت  كثرياً 

واملت��سط  القريب  املدى  على  بالتنفيذ 

مت  ما  اخلطط  هذه  �سمن  ومن  والبعيد، 

الزيارة  يف  احلك�مة  على  م�ؤخراً  عر�سه 

�س�رية  عن  الدفاع  هيئة  ل�فد  االأخرية 

اأولف  الدكت�ر  قدم  حيث  ال�س�يد،  يف 

�ساندمارك من م�ؤ�س�سة اإكزكتف اإنتلجن�ش 

ريفي� االإخبارية يف �ست�كه�مل يف ال�س�يد، 

وثيقة اإعادة اإعمار �س�رية مت�سمنة العديد 

اأهمها طرح فكرة تاأ�سي�ش  البن�د، من  من 

من  واال�ستفادة  االإعمار”  اإعادة  »بنك 

طريق احلرير اجلديدة يف �س�رية.«

ا�ستجابة  جاءت  التي  ال�ثيقة  وبح�سب 

احلك�مة  م�ؤ�س�سات  بع�ش  ال�ستف�سارات 

وفد  بها  قام  دم�سق  اإىل  زيارة  �سياق  يف 

اإكزكتف  �سيللر وم�ؤ�س�سة  م�ؤلف من معهد 

الدفاع  وهيئة  االإخبارية  ريفي�  اإنتلجن�ش 

بنك إلعادة نهوض اإلقتصاد السوري:
 2016 إعادة اإلعمار... وانخفاض قيمة الدوالر



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 151 كانون الثاني 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 161

م�س�ؤولني  ولقائهم  ال�س�يد  �س�رية يف  عن 

 2014 املا�سي  العام  خالل  احلك�مة  من 

ومن ثم مت اإعداد ال�ثيقة يف �سهر ت�رشين 

التط�ير  حتت  م�رشوع  وهي   ،2015 االأول 

و�سيتم حتديثها با�ستمرار.

بنك إعادة اإلعمار
ه�  االإئتمانات  لنظام  االنطالق  نقطة  اإن 

الذي  اإعادة االإعمار والتنمية  اإعالن خطة 

�س�رية  تن�ي  عما  بخط�ة  خط�ة  ي��سح 

امل�ستقبل،  من  حمدد  م�عد  يف  اإجنازه 

يك�ن مبقدور  كركيزة  اخلطة  هذه  ب�ج�د 

احلك�مة اإ�سدار كمية االإئتمانات املطل�بة 

وامل�اد  واالأدوات  العاملة  اليد  لت�سغيل 

الرتاخي�ش  احلك�مة  ومتنح  االأ�سا�سية، 

ال�قت  به ويف  ال�رشوع  ليتم  لكل م�رشوع 

ذاته ت�فر االإئتمانات وميكن تنفيذ واإدارة 

امل�ساريع اإما من �رشكات القطاع اخلا�ش 

احلاجة  ح�سب  الدولة  م�ؤ�س�سات  من  واإما 

والقدرة والكفاءة.

االإئتمانات  هذه  مثل  اإ�سدار  والأجل 

ال�ثيقة  بينت  االإعمار،  الإعادة  امل�جهة 

اأن احلك�مة حتتاج للبنك املركزي واأي�سًا 

االإعمار،  الإعادة  خم�س�ش  جديد  لبنك 

ت�فر  اأن  للحك�مة  ميكن  ال�ثيقة  وح�سب 

اإعادة  لبنك  ال�رشوري  االأويل  املال  راأ�ش 

االإعماربالطريقة ذاتها التي اتبعتها م�رش 

قناة  لتم�يل  �سعبها  حت�سيد  يف  م�ؤخراً 

�سندات  باإ�سدار  وذلك  اجلديدة  ال�س�ي�ش 

ال�س�ري�ن  امل�اطن�ن  ي�سرتيها  خا�سة 

لدى  يك�ن  بحيث  واملهجر،  الداخل  يف 

اإعادة االإعمار بهذه الطريقة راأ�سمال  بنك 

كاف ميكنه من اإ�سدار ائتمانات، وينبغي 

امل�سيطرة  باالأغلبية  االحتفاظ  للحك�مة 

االإعمار، واإىل  اإعادة  ال�سندات يف بنك  من 

جانب خط االئتمانات هذا يجب على البنك 

م�جهة  ائتمانات  اإ�سدار  اأي�سًا  املركزي 

هذه  ب��ساطة  االإعمار  اإعادة  بنك  اإىل 

االئتمانات االإ�سافية )بني البنك املركزي 

مبقدور  �سيك�ن  االإعمار(  اإعادة  وبنك 

االئتمانات  من  يكفي  ما  تدير  اأن  الدولة 

لتحقيق اأ�رشع عملية اإعادة بناء ممكنة.

وحينما متنح الدولة الرتخي�ش مل�رشوع ما 

اإعادة االإعمار باإطالق ما يلزم  يق�م بنك 

من االئتمانات اإىل ح�ساب م�رشيف خا�ش 

بذلك امل�رشوع وتق�م م�ؤ�س�سات الدولة اأو 

التي ح�سلت على عقد  اخلا�سة  ال�رشكات 

احل�ساب  ذلك  با�ستخدام  الدولة  البناء من 

�رشاء  نفقات  من  يلزم  ما  لدفع  امل�رشيف 

واأدوات  م�اد  من  امل�رشوع  م�ستلزمات 

العملية  هذه  وت�ستمر  العمال  اأج�ر  ودفع 

امل�رشوع  ويك�ن  امل�رشوع  اإجناز  حتى 

االئتمانات  جميع  �سمانة  ه�  املنجز 

اجلديدة ال�سادرة من بنك اإعادة االإعمار.

تحفيز البنوك الخاصة
حق  فاإن  االإعمار،  اإعادة  وثيقة  وبح�سب 

اإ�سدار االئتمانات ه� م�رد طبيعي الأي اأمة 

لكي يتم ا�ستخدامه حتت �سيطرة الدولة من 

اأجل اإعادة االإعمار وال يجب اإطالقًا اإعادة 

اأو  امل�ساربات  االئتمانات يف  تلك  تدوير 

يجب  ولذلك  الهرمية،  املالية  االأالعيب 

التجارية  للبن�ك  قان�نا  ال�سماح  عدم 

مثل  اال�ستثمارية  الن�ساطات  مبمار�سة 

املالية  واالأوراق  باالأ�سهم  التداول  مزاولة 

وهذا  املالية  واالأوراق  ال�سندات  اإ�سدار  اأو 

بل  اال�ستثمارية  البن�ك  حترمي  يعني  ال 

اأي ن�ساط  البنك التجاري عن  يعني ف�سل 

ا�ستثماري من ناحية امللكية اأو امل�ظفني 

اأو جمال�ش اإدارة البن�ك واحل�سابات وغريه 

وف�سله ف�سال تاما عن اأي بنك ا�ستثماري.

وميكن اإ�سدار قان�ن �رشيح لف�سل البن�ك 

ف�سال تاما بني البن�ك التجارية والبن�ك 

�س�رية  يف  كهذا  وبت�رشيع  اال�ستثمارية 

للم�ساركة  التجارية  البن�ك  حتفيز  ميكن 

فقط  حينها  االإعمار،  اإعادة  عملية  يف 

االئتمانات من بنك  اإعادة تدوير  �سيمكن 

اإعادة االإعمار لتخلق بذلك م�جات ثان�ية 

احلقيقي  الفيزيائي  االقت�ساد  يف  جديدة 

امل�سارف  مال  راأ�ش  �سي�ساف  حيث 

طريق  من  البناء  عملية  اإىل  التجارية 

العملية  يف  امل�ساركة  ال�رشكات  اإقرا�ش 

بنك  )اأم�ال(  ائتمانات  من  جزء  مترير  اأو 

يف  خا�ش  ح�ساب  عرب  االإعمار  اإعادة 

ال�رشكات  اإىل  اخلا�ش  التجاري  البنك 

البنك  وال  االإعمار  اإعادة  لبنك  ينبغي  وال 

مما  اأكرب  اأم�ال  كميات  اإ�سدار  التجاري 

ه� مطل�ب لل�رشوع يف امل�رشوع املحدد 

اإجنازه عالوة على ذلك، وط�ال املدة التي 

يجب  االإعمار  اإعادة  عملية  فيها  جتري 

اخلا�سة  البن�ك  ائتمانات  على  ال�سيطرة 

خلطة  وفقا  ت�جيهها  يتم  بحيث  بحزم 

القرو�ش  اأ�سناف  اإىل  االإعمار  اإعادة 

املخ�س�سة لت�فري امل�اد ال�رشورية التي 

حتتاجها ال�رشكات ال�سناعية واالإن�سائية 

والزراعية وال�سكان.

واأكدت ال�ثيقة اأنه ب�ج�د نظام ائتمانات 

)املحافظات  املحلية  لالإدارات  ميكن 

االئتمانات  من  ت�ستفيد  اأن  والبلديات( 

وذلك  االإعمار«  اإعادة  »بنك  املبا�رشة من 

املحلي،  ودخلها  م�اردها  اإىل  باالإ�سافة 

امل�ارد  جميع  حتريك  اإىل  ذلك  �سي�ؤدي 

يف  حمليًا  املت�افرة  واملادية  الب�رشية 

اإنتاج  و�سائل  اإىل  باالإ�سافة  البناء  اإعادة 

االأخرى  االأ�سا�سية  واحلاجيات  الغذاء 

كما  اأعاقتها،  اأو  احلرب  دمرتها  التي 

اإىل  حمليًا  االئتمانات  هذه  ت�جيه  ميكن 

تلك  يف  امل�ج�دين  االأعمال  اأ�سحاب 

املنطقة التي يرغب�ن يف تاأ�سي�ش �رشكات 

جديدة لت�سغيلهم واال�ستفادة من خربتهم 

واإمكانياتهم.
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ر�شالة العراق

تنتظر العراق يف العام اجلديد حتديات 

اإقت�سادية  اأزمات وم�سكالت  كبرية بعد 

العام  يف  متفاقمة  واأمنية  و�سيا�سية 

من  الرغم  على   ،)2015( املن�رشم 

اأعلنت  التي  التق�سف  وخطط  االإجراءات 

اإنتاج  وزيادة  العراقية  احلك�مة  عنها 

النفط من اأجل جتنب اأزمة مالية، �ستك�ن 

لها تاأثريات �سلبية كبرية على امل�ازنة 

ب�سكل  يعتمد  الذي  العراقي،  واالإقت�ساد 

اأ�سا�سي على القطاع النفطي حيث ي�سكل 

من  العراق  دخل  اإجمايل  من   %  95
خلاًل  �سيحدث  ما  وه�  ال�سعبة  العملة 

اىل  و�سي�ؤدي  احلك�مة  خطط  يف  كبرياً 

زيادة العجز يف امل�ازنة.

داأبت احلك�مة العراقية منذ �سن�ات على 

اأن يك�ن االإنفاق اال�ستثماري ه� �سحية 

يعني  ما  النفط،  اأ�سعار  يف  هب�ط  اأي 

يت�قع  والبناء،  االإعمار  عجلة  ت�قف 

العراقي  االإقت�ساد  ال�سلل  ي�سيب  اأن 

تق�سفية  خطة  عن  معل�مات  ورود  بعد 

اإذا  امل�ظفني  رواتب  تطاول  اأن  يت�قع 

الهب�ط،  يف  النفط  اأ�سعار  ا�ستمرت  ما 

م�ست�يات  رفع  احلك�مة  نية  ف�سال عن 

ال�رشائب على عدد من ال�سلع واخلدمات 

وانتهاج فكرة االدخار االإجباري، اأو ما 

ال�طني«؛  »باالدخار  احلك�مة  ت�سميه 

انح�سار  م�ساعب  على  التغلب  الأجل 

االإيرادات النفطية. 

االإقت�سادية  االآثار  تت�قف  ولن 

واالإجتماعية عند هذا احلد، بل �ستتمدد 

لذا  االخرى.  القطاعات  لتطاول  اأي�سا 

على احلك�مة احلالية البحث عن احلل�ل 

املالية  للم�ارد  بدائل  باإيجاد  الكفيلة 

وال�سناعة  الزراعة  على  كاالإعتماد 

ال�سياحة  قطاعات  وتن�سيط  ال�طنية 

الرواتب  يف  والرت�سيد  واال�ستثمار، 

امل�س�ؤول�ن  يتقا�ساها  التي  اخليالية 

العراقي�ن.

أزمة ميزانية 2016
ك�سفت االأرقام االأولية عن عجز كبري يف 

)23( ترلي�ن  اإىل  العامة ي�سل  امل�ازنة 

العامة  النفقات  �سغط  رغم  دوالر، 

للدولة ب�سكل كبري، ويف هذا ال�ساأن قال 

زيباري  ه��سيار  العراقي  املالية  وزير 

اإن العجز يف ميزانية العراق من املت�قع 

الناجت  من  باملئة   11.9 اإىل  ي�سل  ان 

املحلي االإجمايل يف 2016 بينما ت�سعى 

البالد جاهدة لتم�يل القتال �سد تنظيم 

داع�ش ويف �س�ء اأ�سعار النفط الهابطة. 

امليزانية  اأن  ال�سحفيني  زيباري  واأبلغ 

تنتظر  والتي  احلك�مة  من  املقرتحة 

قدرها  نفقات  تت�قع  الربملان  م�افقة 

مليار   95( دينار  تريلي�نات   106.9
تريلي�ن   23.5 قدره  عجز  مع  دوالر( 

دينار.

وت�اجه بغداد حاليا عجزا يف امليزانية 

يف  دوالر  مليار   22 ح�اىل  يبلغ 

مليارات   105 ح�اىل  تبلغ  ميزانية 

باملئة   70 من  اأكرث  و�ست�ستخدم  دوالر. 

ومعا�سات  الرواتب  لدفع  النفقات  من 

العام  القطاع  يف  للعاملني  التقاعد 

منظمة  يف  الع�س�  البلد  يف  املت�سخم 

مقر  يف  متحدثا  زيباري  وقال  اأوبك. 

)2016( لن يك�ن  »العام املقبل  وزارته 

وال�سعر  للتقديرات...  وفقا  �سهال.  عاما 

احلايل للنفط نحن نت�قع اأن يك�ن عاما 

�سعبا علينا.«

العراق  ميزانية  يف  العجز  يفاقم  وما 

اي�سا اإرتفاع النفقات الع�سكرية وغريها 

�سد  بالقتال  املرتبطة  النفقات  من 

بداأت  بغداد  اإن  زيباري  وقال  »داع�ش«. 

اأكرب  التفاو�ش مع بنك قطر ال�طني - 

يف  ال�س�قية  القيمة  حيث  من  م�رشف 

قد  قر�ش  على  العربية-  اخلليج  دول 

يف  العجز  �سد  يف  للم�ساعدة  ي�ستخدم 

دولية  �سندات  اأن  واأ�ساف  امليزانية. 

ال�سهر  هذا  اإ�سدارها  احلك�مة  اأرجاأت 

اأي�سا خيارا لتم�يل العجز. وقال  تبقى 

�سندوق النقد الدويل يف وقت �سابق اإنه 

 2016 للعراق يف  قر�سا كبريا  يقدم  قد 

للم�ساعدة يف ا�ستقرار مالية البالد لكن 

االأم�ال  حجم  اإىل  يتطرق  مل  زيباري 

التي رمبا ت�سعى بغداد اإىل اقرتا�سها.

قرض وتحديات
اإىل جانب ذلك اأكد �سندوق النقد الدويل 

يف بيان اأنه اتفق مع ال�سلطات العراقية 

على ان يراقب ال�سندوق �سيا�سات بغداد 

مت�يل  لربنامج  كاأ�سا�ش  االإقت�سادية 

كري�ستيان  وقال   .2016 يف  حمتمل 

ج�ت�ش رئي�ش بعثة ال�سندوق اإىل العراق 

مراقبة  برنامج  على  اتفقا  اجلانبني  اإن 

خلرباء ال�سندوق يهدف اإىل كبح االإنفاق 

وخف�ش العجز يف ميزانية العراق الذي 

من املت�قع اأن يقرتب من 12 باملئة من 

الن�ساط االإقت�سادي خالل العام اجلديد.

واأي قر�ش كبري من �سندوق النقد للعراق 

بغداد  من  خط�ات  مثل  ب�رشوط  �سياأتي 

واإ�سالح  الطاقة  اأ�سعار  دعم  خلف�ش 

امل�ساريع اململ�كة للدولة وهي خط�ات 

قد تك�ن �سعبة على ال�سعيد ال�سيا�سي. 

العبادي  حيدر  ال�زراء  رئي�ش  ويجد 

الدعم  على  احلفاظ  يف  بالفعل  �سع�بة 

الإ�سالحات �سيا�سية اأعلنها يف اآب تهدف 

ج�ت�ش  وقال  والهدر.  الف�ساد  تقليل  ايل 

اإن �سندوق النقد يت�قع اأن ي�سجل الناجت 

بن�سبة  من�ا  للعراق  االإجمايل  املحلي 

زيادات  بفعل  العام  هذا  باملئة   1.5
يف  العجز  يرتفع  واأن  النفط  اإنتاج  يف 

7 باملئة  اإىل  ميزان املعامالت اجلارية 

إنتكاسة القتصاد العراق في 2016:
عجز في الموازنة وهبوط النفط
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اأن  االإجمايل. وت�قع  الناجت املحلي  من 

االأجنبي  النقد  من  العراق  احتياطيات 

- التي بلغت 59 مليار دوالر يف نهاية 

لكنها  �ستنخف�ش  الثاين -  ت�رشين  �سهر 

�ستبقى عند م�ست�ى يكفي لتغطية ت�سعة 

اأ�سهر من ال�اردات.

مع  اجتماعات  عقد  قد  العراق  وكان 

وال�اليات  اأوروبا  يف  امل�ستثمرين 

االإ�سدار  لرتويج  م�سعى  يف  املتحدة 

ح�اىل  جلمع  يطمح  وكان  املزمع. 

م 
ّ
مقي اأويل  اإ�سدار  من  دوالر  ملياري 

�سل�سلة  اإطار  يف  االأمريكية  بالعملة 

اإ�سدارات كانت �ست�سل اإىل �ستة مليارات 

دوالر. وقالت احلك�مة التي ت�قعت هذا 

25 مليار دوالر يف ميزانية  العام عجزاً 

حتتاج  اإنها  دوالر  مليار   100 حجمها 

ومت�يل  االأج�ر  لدفع  ال�سندات  ح�سيلة 

قطاعات  يف  التحتية  البنية  م�رشوعات 

الغاز والنفط والكهرباء والنقل. 

لكن م�سادر مطلعة قالت اإن امل�ستثمرين 

طلب�ا ع�ائد بالغة االإرتفاع وه� ما كان 

�سيحمل العراق اأعباء مالية ثقيلة. وقال 

اأحمد حاجي ر�سيد مقرر اللجنة املالية 

اأبلغ  زيباري  اإن  العراقي  الربملان  يف 

�سداد  قب�ل  جدا  ال�سعب  من  اأن  اللجنة 

عائد ي�سل اإىل 11.5 باملئة على �سندات 

مبلياري دوالر. وكلف العراق ثالثة بن�ك 

كربى برتتيب العملية هي �سيتي جروب 

ودويت�سه بنك وجيه.بي م�رجان ت�سي�ش 

اال�ستثمار  م�ؤ�س�سات  من  العديد  لكن 

م�س�ؤول  وقال  املخاطرة.  عن  عزفت 

»الت�قعات  اأوروبية  ا�ستثمار  �رشكة  يف 

مل  العراقية  ال�سندات  بت�سعري  اخلا�سة 

اإنها دولة م�سدرة للنفط  تكن متطابقة. 

وقد  اأرا�سيها  على  داع�ش  تنظيم  ين�سط 

اأثر هذا �سلبا على �سفقة ال�سندات ف�سال 

عن تراجع اأ�سعار النفط.«

إنتاج النفط 
نفطي  م�سدر  قال  مت�سل  �سعيد  على 

اأكرب منتج  اإن العراق ثاين  عراقي كبري 

اأوبك ياأمل يف زيادة  للنفط يف منظمة 

العام  يف  اأكرب  بدرجة  اخلام  اإنتاج 

املقبل كما يتطلع لبيع كميات قيا�سية 

من النفط للم�سرتين من مرفاأ الت�سدير 

فاق  من�ا  العراق  و�سهد  اجلن�بي. 

العام  مدى  على  االإنتاج  يف  الت�قعات 

املن�رشم ما �ساهم يف تخمة املعرو�ش 

العاملي التي تفاقمت بعد قرار ال�سع�دية 

اأكرب ع�س� يف اأوبك عدم خف�ش االإنتاج 

يف  ال�س�قية  احل�سة  عن  الدفاع  بهدف 

م�اجهة املنتجني مرتفعي التكلفة غري 

االأع�ساء يف املنظمة.

وقال امل�سدر الذي طلب عدم ن�رش ا�سمه 

لي�ش  املقبل.  العام  �سيزيد يف  »االإنتاج 

ولن  �سيزيد.  لكنه  احلايل  العام  بق�ة 

العراق  وخطة  خف�ش«.  هناك  يك�ن 

اأع�ساء  كبار  اأن  على  جديد  م�ؤ�رش 

منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك( 

حلماية  م�ساعيهم  عن  يتزحزح�ا  لن 

احل�سة ال�س�قية بدال من كبح االإمدادات 

من  اإن  امل�سدر  وقال  االأ�سعار.  لدعم 

 2016 �سادرات  تبلغ  اأن  له  املخطط 

من جن�ب العراق ما بني ثالثة ماليني 

و3.2 ملي�ن برميل ي�ميا منها ما بني 

2.2 و2.4 ملي�ن برميل ي�ميا من خام 
برميل  األف  و850  اخلفيف  الب�رشة 

ي�ميا من خام الب�رشة الثقيل.

اإىل  �ستذهب  باملئة   60 »ح�اىل  وقال 

النفط  ت�س�يق  )�رشكة  على  حيث  اآ�سيا 

العراقية( �س�م� اأن تخدم عمالء العق�د 

هدف  �سقف  حتقق  واإذا  املدة.  حمددة 

ال�سادرات اجلن�بية الذي ذكره امل�سدر 

البالغ  القيا�سي  رقمه  العراق  ف�سيحطم 

3.064 ملي�ن برميل ي�ميا الذي �سجله 
يف مت�ز. وت�سدر �س�م� وحك�مة اإقليم 

العراق عرب  �سمال  كرد�ستان اخلام من 

ميناء جيهان الرتكي. وزادت �سادرات 

األف   600 اإىل  لت�سل  العام  هذا  ال�سمال 

وفقا  اأيل�ل  يف  ي�ميا  برميال  و463 

الت�ترات  رغم  وذلك  كرد�ستان  الإقليم 

بني حك�مة االإقليم وبغداد ب�سبب قيام 

�س�م�  خم�س�سات  بتقلي�ش  االأكراد 

لتعزيز املبيعات امل�ستقلة.

املالية  وزير  قال  اخر  جانب  من 

الك�يت  اإن  زيباري  ه��سيار  العراقي 

من  االأخرية  الدفعة  تلقي  اأرجاأت 

احتالله  فرتة  عن  العراق  تع�ي�سات 

اأزمة  يخفف  ما  يف1990/1991  لها 

ال�سي�لة النقدية التي تعاين منها بغداد 

واحلرب.  النفط  اأ�سعار  النخفا�ش  نظرا 

وقال زيباري اإن العراق ه� الذي اقرتح 

الدفعة  لدفع   2017 عام  حتى  التاأجيل 

مليارات   4.6 وتبلغ  واالأخرية  االأكرب 

دوالر.

حتا�رش  التي  لل�سغ�ط  نظرا  لكن 

بغداد  ت�ستطع  ال  العراقي  االإقت�ساد 

حت�يل هذا املبلغ الكبري من ميزانيتها 

كانت  والتي  االأخرية  احل�سة  لدفع 

�سابق.  تاأجيل  بعد  العام  هذا  مقررة 

وقالت وكالة االأنباء الك�يتية اإن وزير 

اإرجاء  عن  اأعلن  الك�يتي  اخلارجية 

للجنة  اجتماع  خالل  االأخرية  الدفعة 

التع�ي�سات التابعة لالأمم املتحدة يف 

جنيف.
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اقت�شاد عربي

العربية  االإقت�سادات  اأن  ا 
ً
وا�سح بات 

ثقياًل  اإرًثا  اأ�سحت   2015 لعام  والعاملية 

ب�سبب  عجاف،  �سن�ات  ال�سع�ب  �سيحمل 

االأو�ساع االأمنية املرتدية واأعمال العنف 

ككرة  بداأت  التي  االأجل  ط�يلة  واحلروب 

وليبيا  مب�رش  ا 
ً
مرور ت�ن�ش  من  الثلج 

واليمن و�س�ال اإىل �س�ريا، باأو�ساع مثقلة 

اأو  امل�ارد  ناحية  من  كان  اإن  وم�سطربة 

ت�زيع مكت�سبات الرثوة.

دولية  تقارير  ظل  يف  اجلديد  العام  ياأتي 

ت�ؤكد اأنه ال ت�جد م�ؤ�رشات لتح�سن وا�سح 

االإرهابية  االأمنية  االإرها�سات  ظل  يف 

التي اأعقبت االأزمات التي وقعت يف العامل 

العربي �س�اء يف امل�رشق اأو �سمال اأفريقيا. 

تقييم الحصاد اإلقتصادي 
ه�  وال�سيا�سي  االأمني  اال�ستقرار  اإن 

للتنمية  الرئي�سة  املق�مات  اأهم  اأحد 

تنمية  ت�جد  ال  االأمن  فبدون  االإقت�سادية 

وبدون التنمية الت�جد الدولة الق�ية ذات 

االأ�س�ش ال�سليمة.

وال�رشاع  االأمني  اال�ستقرار  غياب  ومع 

امل�سلح يف العراق و�س�رية وليبيا واليمن، 

الدول  م�ازنات  معظم  اأن  درا�سة  بينت 

ي�ؤكد  ما  مزمن  عجز  من  تعاين  العربية 

تاأثري االإيرادات النفطية.

العربي  النقد  �سندوق  اأطلق  جهته  من   

»اآفاق  عن�ان  حتت  ال�سن�ي  تقريره 

حتديثًا  مت�سمنًا  العربي«  االإقت�ساد 

والت�سخم  االإقت�سادي  النم�  لت�قعات 

خالل عامي 2015 و2016.

االإقت�سادي  الن�ساط  اأن  اإىل  التقرير  اأ�سار   

خالل  ملح�ظًا  حت�سنًا  ي�سهد  مل  العاملي 

ما  بخالف   2015 عام  من  االأول  الن�سف 

امل�ؤ�س�سات  كان مت�قعًا من قبل عدد من 

من  عدد  اإىل  يعزى  ما  وه�  الدولية، 

من  االأقل  االأداء  اأهمها:  من  لعل  الع�امل 

وا�ستمرار  االأمريكي،  لالإقت�ساد  املت�قع 

االإقت�سادي يف  بالنم�  املحيطة  املخاطر 

يف  الناجت  انكما�ش  كذلك  الي�رو،  منطقة 

ك�من�لث الدول امل�ستقلة نتيجة املخاطر 

وترية  تراجع  اإىل  اإ�سافة  اجلي��سيا�سية، 

النم� يف بع�ش الدول النامية واقت�سادات 

ال�س�ق النا�سئة على راأ�سها ال�سني، وبع�ش 

الرئي�سية  والدول  اجلن�بية  اأمريكا  دول 

امل�سدرة للنفط. 

امل�ؤ�س�سات  خّف�ست  �سبق  ما  �س�ء  على 

االإقت�ساد  لنم�  ت�قعاتها   من  الدولية 

يف   3.3 اإىل  احلايل  العام  عن  العاملي 

من�  املت�قع  من  املقابل  يف  املائة. 

املائة  يف   3.8 بنح�  العاملي  االإقت�ساد 

بتح�سن  الت�قعات  ظل  يف   2016 عام 

معدل من� الدول املتقدمة والدول النامية 

واقت�سادات ال�س�ق النا�سئة على حد �س�اء. 

املت�قع  الدولية، من  التجارة  على �سعيد 

 ،2015 عام  املائة  يف   4.1 بن�سبة  من�ها 

وم�ا�سلتها االإرتفاع بن�سبة 4.6 يف املائة 

بكثري  اأقل  يزال  ال  ما  وه�  املقبل،  العام 

الدولية  التجارة  من�  مبعدالت  مقارنة 

امل�سجلة قبل االأزمة املالية العاملية التي 

صندوق النقد ومراكز دراسات يطلقون توقعاتهم لـ 2016:
إنكماش الناتج المحلي العربي... وتفاؤل خليجي
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اأ�سعاف  ثالثة  متثل  كانت 

معدالت من� التجارة الدولية 

امل�سجلة حاليًا.

الدولية  امل�ؤ�س�سات  وتت�قع 

العاملية  االأ�سعار  تراجع 

املائة  يف   40 بنح�  للنفط 

خالل عام 2015، وتعافيها 

عام  املائة  يف   9 بن�سبة 

م�ست�يات  تعزز  مع   ،2016
االإقت�سادي  الن�ساط 

والت�قعات برتاجع  العاملي 

من  املعرو�ش  م�ست�يات 

خارج دول اأوبك.

إتجاهات النمو
ال�سابق  التط�رات  اأن  اإىل  التقرير  اأ�سار 

م�ست�يات  يف  ت�ؤثر  �س�ف  اإليها  االإ�سارة 

اأداء  يف  ثم  ومن  العاملي،  الطلب 

 2015 عامي  خالل  العربية  االإقت�سادات 

م�ساهمة  �س�ء  على  خا�سة  و2016 

ال�سادرات العربية االإجمالية بنح� 53 يف 

االأهمية  وارتفاع  الكلي  الطلب  من  املائة 

ي�سكل  ما  اإىل  النفطية  لالإيرادات  الن�سبية 

68 يف املائة من اإجمايل االإيرادات العامة 
للدول العربية كمجم�عة.

يف ما يتعلق باجتاهات النم� االإقت�سادي 

 ،2015 عام  خالل  العربية  املنطقة  يف 

املحتملة  لالإنعكا�سات  وكنتيجة 

وعلى  العاملية،  االإقت�سادية  للتط�رات 

�سهدتها  التي  املحلية  التط�رات  �س�ء 

العام  خالل  العربية  االإقت�سادات 

ت�قع  للتقرير،  الرئي�سية  واالإفرتا�سات 

الدول  حتقيق  العربي  النقد  �سندوق 

يرتاوح  من�  معدل  كمجم�عة  العربية 

مبا   ،2015 عام  املائة  يف   2.8 ح�اىل 

يعك�ش حت�سن اآفاق النم� يف بع�ش الدول 

العربية وتراجعها يف دول عربية اأخرى.

انخفا�ش  املت�قع  من  ال�سياق  هذا  يف   

للدول  الثابتة  الناجت باالأ�سعار  معدل من� 

العربية امل�سدرة للنفط اإىل 2.7 يف املائة 

خالل عام 2015 مقارنة بنح� 3 يف املائة 

ا�ستمرار  مع   ،2014 عام   امل�سجل  للنم� 

داخل  املحققة  النم�  وترية  يف  التباين 

املجم�عة. 

ويف ما يتعلق بالدول العربية امل�ست�ردة 

خالل  �سهدت  قد  كانت  التي   - للنفط 

ال�سن�ات ال�سابقة تط�رات غري م�اتية على 

املت�قع  فمن   - االإقت�سادي  النم�  �سعيد 

ا�ستفادتها عام 2015 من اال�ستقرار الن�سبي 

االإيجابي  االأثر  ومن  بع�سها،  يف  امُلحقق 

االإ�سالحات  من  عدد  تنفيذ  عن  الناجت 

بع�سها  ا�ستفادة  اإىل  اإ�سافة  االإقت�سادية 

ن�سبيًا من تراجع االأ�سعار العاملية للنفط. 

عليه، من املت�قع ارتفاع معدل من� دول 

املجم�عة اإىل 3.4 يف املائة لعام 2015، 

مقارنة بنح� 2.5 يف املائة للنم� امل�سجل 

العام املا�سي.

للدول  النم�  بت�قعات  يتعلق  ما  يف  اأما   

املت�قع  من   ،2016 عام   خالل  العربية 

يف  االإقت�سادي  النم�  وترية  ارتفاع 

 3.5 نح�  اإىل  كمجم�عة  العربية  الدول 

التح�سن  ظل  يف   2016 عام  املائة  يف 

املرتقب لالأن�سطة االإقت�سادية يف كل من 

للنفط  امل�سدرة  العربية  الدول  جمم�عتي 

وامل�ست�ردة له على حد �س�اء. 

العربية،  الدول  جمم�عات  م�ست�ى  وعلى 

الدول  جمم�عة  ت�سهد  اأن  املت�قع  من 

ارتفاعًا  الرئي�سية للنفط  العربية امل�سدرة 

املائة  يف   4 نح�  اإىل  الت�سخم  معدل  يف 

تط�ر  اجتاهات  تباين  مع   2015 عام 

االأ�سعار املحلية داخل دول املجم�عة.  اأما 

يف ما يتعلق مبعدل الت�سخم املت�قع يف 

الدول العربية كمجم�عة لعام 2016، فمن 

املت�قع ارتفاعه اإىل 7.8 يف املائة خالل 

االرتفاع  تاأثري  يعك�ش  مبا  املقبل  العام 

للنفط،  العاملية  االأ�سعار  يف  املت�قع 

املحتملة  الت�سخمية  ال�سغ�ط  وبع�ش 

املحلي  الطلب  م�ست�يات  ت�سارع  نتيجة 

الن�ساط  يف  املت�قع  التح�سن  ظل  يف 

العربية  الدول  من  عدد  يف  االإقت�سادي 

وت�سارع وترية تنفيذ عدد من امل�رشوعات 

اال�ستثمارية ال�سخمة يف بع�سها. 

معدالت البطالة
جمم�عات  �سعيد  على 

املت�قع  من  العربية،  الدول 

عام 2016 ارتفاع امل�ست�ى 

الدول  يف  لالأ�سعار  العام 

للنفط  امل�سدرة  العربية 

يف   4.3 نح�  اإىل  لي�سل 

الت�قعات  ظل  يف  املائة، 

الت�سخم يف  دول  بارتفاع 

لدول  التعاون  جمل�ش 

2.8 يف  اإىل  العربية  اخلليج 

املائة، وم�ا�سلته االإرتفاع 

االأخرى  العربية  الدول  يف 

املائة. كذلك  4.6 يف  اإىل  للنفط  امل�سدرة 

الدول  يف  الت�سخم  معدل  ارتفاع  يت�قع 

 11.4 نح�  اإىل  للنفط  امل�ست�ردة  العربية 

يف املائة عام 2016.

معدالت  ارتفعت  االأخر،  اجلانب  وعلى 

يف  العربية  الدول  من  عدد  يف  البطالة 

 23 نح�  اإىل  لت�سل   2015 العام  نهاية 

اأن  املت�قع  ومن  عربي،  عاطل  ملي�ن 

العام  العمل  عن  العاطلني  عدد  ي�سل 

2025 اإىل نح� 80 ملي�ن عاطل، ح�سب ما 
اأو�سح تقرير اإقت�سادي �سادر عن »املركز 

الديبل�ما�سي للدرا�سات اال�سرتاتيجية«. 

جاءت  االأرقام  »هذه  اإن  التقرير،  وذكر 

اإىل  م�سرياً  ودولية«،  ر�سمية  بيانات  وفق 

اأن »غالبية الدول العربية ت�سهد يف ال�قت 

الراهن تراجعًا يف اأداء اإقت�ساداتها«. 

اإىل  ت�ساف  البطالة  »م�سكلة  اأن  واأ�ساف 

الدول  ت�اجه  التي  التنم�ية  التحديات 

هي  فيها  البطالة  معدالت  ك�ن  العربية 

االأعلى يف العامل والأن ق�ة العمل العربية 

اأ�رشع مقارنة باأقاليم العامل  تنم� مبعدل 

�رشيعة  حل�ل  اإيجاد  يتطلب  ما  االأخرى 

الدول  يف  البطالة  مل�سكلة  وناجعة 

العربية«. 

من املت�قع اأن تلقي االأزمات االإقت�سادية 

رغم   2016 اجلديد  العام  على  بظاللها 

اال�ستحقاقات  لت�سبح  التفائل،  بع�ش 

املالية واإقرار امل�ازنات وم�اجهة اأ�سعار 

النفط من اأهم التحديات التي قد ت�اجهها 

املنطقة العربية، يف ظل تده�ر االأو�ساع 

االأو�سط  ال�رشق  يف  وال�سيا�سية  االأمنية 

الدولية �سد  على خلفية حرب التحالفات 

االأرهاب والتي قد تدفع باجتاه ا�ستنزاف 

ا.
ً
ا ودولي

ً
م�ارد الدول عربي
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اقت�شاد عربي

نقاط رئيسية للضرائب المقترحة في الخليج

حاجي  ي�ن�ش  االإمــارات  بدولة  املالية  وزارة  وكيل  قال 

الرئي�سية  النقاط  على  اتفقت  اخلليج  دول  اإن  اخلــ�ري 

تطبيق  تن�ي  واإنها  امل�سافة،  القيمة  �رشيبة  لتطبيق 

ال�رشيبة يف غ�س�ن ثالث �سن�ات.

االتفاق  هذا  اإن  ق�له  اخلــ�ري  عن  رويــرتز  وكالة  ونقلت 

مت اأثناء اجتماع ملمثلي وزارات خليجية قبل اأيام قليلة، 

واأو�سح اأن دول جمل�ش التعاون اخلليجي ال�ست اتفقت على 

ا�ستثناء الرعاية ال�سحية والتعليم واخلدمات االجتماعية 

عند  امل�سافة  القيمة  �رشيبة  مــن  غذائية  �سلعة  و94 

تطبيقها.

واأ�ساف اأنه مل يتم الت��سل اإىل اتفاق ب�ساأن قطاعني حتى 

االآن، اأحدهما قطاع اخلدمات املالية.

ال�رشيبة  تطبيق  ه�  الهدف  اأن  االإماراتي  امل�س�ؤول  واأكد 

خالل ثالث �سن�ات، واأن االأمر �سي�ستغرق ما بني 18 و24 

�سهرا عقب الت��سل اإىل اتفاق نهائي.

لكن  ال�رشيبة،  ن�سبة  ب�ساأن  م�ؤ�رشا  احلك�مات  تعط  ومل 

تبحث  االإمــارات  دولة  اأن  اإىل  اأ�سار  الدويل  النقد  �سندوق 

فر�ش �رشيبة قيمة م�سافة ن�سبتها 5%.

ويق�ل حملل�ن اإنه ينبغي على دول اخلليج فر�ش �رشيبة 

القيمة امل�سافة على م�ست�ى املنطقة ولي�ش يف كل دولة 

على حدة يف اأوقات خمتلفة، كي حتد من التهريب وتتجنب 

ال�رشيبة منذ  ال�ست  الدول  وتناق�ش  بالتناف�سية.  االإ�رشار 

�سن�ات، لكن م�سائل �سيا�سية واقت�سادية اأخرت امل�رشوع.

اخلليج  يف  لالإيرادات  جديدة  م�سادر  يف  التفكري  و�سار 

العام  منت�سف  منذ  النفط  اأ�سعار  انهيار  مع  اإحلاحا  اأكرث 

2014. ومن املت�قع اأن ت�سجل االإمارات هذا العام اأول عجز 
يف ميزانيتها منذ العام 2009.

وكانت مديرة �سندوق النقد الدويل كري�ستني الغارد حثت 

للقيمة  �رشيبة  �سن  على  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  دول 

امل�سافة وعدم الزيادة يف اأج�ر م�ظفي الدولة، وذلك يف 

النفطية  املنطقة  دول  اإيــرادات  برتاجع  تت�سم  ظروف  ظل 

نتيجة االنخفا�ش الكبري يف اأ�سعار اخلام عامليا.

نجاح
كــ�ــســف تــقــريــر اقــتــ�ــســادي 

ال�سع�دية  اأن  متخ�س�ش 

النم�  حتــقــيــق  يف  جنــحــت 

املحلي  »الناجت  االقت�سادي 

الــذي  الثابتة«  بــاالأ�ــســعــار 

التنمية  خطة  يف  ا�ستهدفته 

التا�سعة »2010 - 2014م«.

حكم
قالت الهيئة العامة للبرتول 

اإيجا�ش  و�رشكة  امل�رشية 

حكم  على  �ستطعنان  اإنهما 

 1.7 بتغرميهما  �سدر  دويل 

�رشكة  ل�سالح  دوالر  مليار 

تع�ي�سا  »اإ�رشائيل«  كهرباء 

اإمــــدادات  وقـــف  ــن  ع لهما 

الغاز.

تصنيف
»فيت�ش«  ــة  ــال وك تــ�قــعــت 

الدولية للت�سنيف االئتماين، 

يف  امل�ازنة  عجز  يرتفع  اأن 

االإجــمــايل  املحلي  الــنــاجت 

 %  5.5 من  البحرين  مبملكة 

عام 2014، اإىل 12.5 % عام 

2015، و10.7 % عام 2016.

صادرات
تن�ي م�رش زيادة �سادراتها 

بن�سبة  رو�سيا  اإىل  الزراعية 

املقبل،  العام  خــالل   %  15
رو�ــســيــا  حــظــرت  اأن  بــعــد 

الزراعية  املنتجات  ا�سترياد 

اأزمة  خلفية  على  تركيا  من 

اإ�سقاط املقاتلة الرو�سية.

تراجع
الدويل  النقد  �سندوق  ت�قع 

املزيد من الرتاجع احلاد يف 

الداخلية  املالية  االأو�ساع 

واخلارجية لدولة الك�يت يف 

هب�ط  ب�سبب  و2016   2015
اأ�سعار النفط.

مشاريع
اإن  مطلعة  مــ�ــســادر  قــالــت 

بداأت  ال�سع�دية  النقل  وزارة 

اإجنــاز  مالمح  فعليا  تر�سم 

كافة٬  احلالية  م�رشوعاتها 

وهي امل�رشوعات التي يبلغ 

عددها نح� 650 م�رشوعا.

حصة
الك�يتي  النفط  وزيــر  قــال 

املكلف اأن�ش ال�سالح اإن من 

اإيران  ح�سة  زيادة  املت�قع 

الــعــام  اأوبــــك  يف  النفطية 

العق�بات  رفــع  مع  املقبل 

االقت�سادية املفرو�سة على 

طهران.

إنفاق
قـــالـــت حـــكـــ�مـــة اإقــلــيــم 

اإنها تدر�ش �سبال  كرد�ستان، 

خلف�ش االإنفاق خا�سة على 

حيث  الــطــاقــة،  قطاع  دعــم 

النفط  اأ�سعار  هب�ط  ي�سغط 

وال  الــعــامــة  ماليتها  على 

تزال بع�ش الف�اتري م�ستحقة 

ل�رشكات نفط عاملية.

انخفاض
ال�سياحة  اإيـــرادات  تراجعت 

ع�رشة  مدى  على  ت�ن�ش  يف 

اأ�سهر من 2015 باأكرث من 33 

%، كما انخف�ش عدد ال�سياح 
% مقارنة بالفرتة   34 بنح� 

نف�سها من 2014.

شراكة
العراقية  احلك�متان  األغت 

النقل  �ــرشكــة  ــ�ريــة،  ــس ــ� وال

التي  املــ�ــســرتكــة،  الــبــحــري 

اإبــان   2001 عــام  تاأ�س�ست 

ــام الــرئــيــ�ــش الــعــراقــي  ــظ ن

الراحل، �سدام ح�سني، ب�سبب 

تدين اإيراداتها املالية.

دعم
وافـــق الــربملــان اجلــزائــري 

اأ�ــســعــار  عــلــى زيـــــادات يف 

والــغــاز  والــديــزل  البنزين 

والكهرباء املحلية املدع�مة 
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مصر: زيادة الصادرات إلى روسيا 15%

قال م�س�ؤول يف وزارة التجارة وال�سناعة امل�رشية ل�كالة 

اإىل  الزراعية  �سادراتها  زيــادة  تن�ي  م�رش  اإن  رويــرتز 

حظرت  اأن  بعد  املقبل،  العام  خالل   15% رو�سيا بن�سبة 

رو�سيا ا�سترياد املنتجات الزراعية من تركيا على خلفية 

اأزمة اإ�سقاط املقاتلة الرو�سية.

باأن   - ا�سمه  رويــرتز  تذكر  مل  الذي   - امل�س�ؤول  و�رشح 

بالده ت�ستهدف زيادة �سادراتها الزراعية اإىل رو�سيا »يف 

ظل القي�د التي فر�ستها رو�سيا على ال�اردات« من تركيا.

يف ال�سياق نف�سه، قال وزير التجارة وال�سناعة امل�رشي 

طارق قابيل يف بيان �سحفي الي�م اإن وزارته تن�سق مع 

ال�سادرات  زيادة  لبحث  الت�سديرية  املجال�ش  »خمتلف 

التي  القطاعات  الرو�سية خا�سة من  ال�س�ق  اإىل  امل�رشية 

يحتاجها ال�س�ق الرو�سي يف ظل فر�ش رو�سيا قي�دا على 

بع�ش وارداتها من ال�س�ق الرتكي«.

بعقد  التجاري  التمثيل  رئي�ش جهاز  تكليف  »مت  واأ�ساف 

يف  الرو�سي  التجاري  امل�ست�سار  مع  مكثفة  اجتماعات 

القاهرة لبحث هذا االأمر وت�سهيل نفاذ ال�سادرات امل�رشية 

اإىل ال�س�ق الرو�سي«.

ويبلغ حجم ال�سادرات امل�رشية من احلا�سالت الزراعية 

 310 بقيمة نح�  األف طن   650 و   600 اإىل رو�سيا ما بني 

التجارة  وزارة  الإح�سائيات  وفقا  �سن�يا  دوالر  ماليني 

امل�رشية.

اإىل  الرتكية  الزراعية  ال�سادرات  قيمة  تبلغ  املقابل،  يف 

1.27 مليار دوالر �سن�يا، بح�سب ت�رشيحات  رو�سيا نح� 

ل�زير الزراعة الرتكي فارق ت�سيليك االأ�سب�ع املا�سي.

وت�قع ت�سيليك اأن يخ�سم احلظر الرو�سي من هذه ال�سادرات 

ما قيمته 764 ملي�ن دوالر �سن�يا.

حمملة  �ــســاحــنــة   1250 نــحــ�  منعت  رو�ــســيــا  ــت  ــان وك

بال�سادرات الرتكية من دخ�ل احلدود الرو�سية. ونقل عن 

الرتكية  الدويل  ال�سحن  �رشكات  لرابطة  املنتدب  الع�س� 

فاحت �سرن ق�له اإن ال�ساحنات الرتكية تقف عالقة بانتظار 

اإنهاء اإجراءاتها، م�سيفا »مل متنح رو�سيا االإذن لل�ساحنات 

بالدخ�ل اأو عب�ر اأرا�سيها يف االأيام االأربعة االأخرية«.

وذلك   ،2016 ميزانية  �سمن 

للتاأقلم  حماولة  اأحــدث  يف 

ــــرادات  اإي ــع يف  ــرتاج مــع ال

الطاقة.

محطة
حمطة  اأكــرب  م�رش  افتتحت 

طاقة  من  الكهرباء  الإنتاج 

ال�رشق  منطقة  يف  الــريــاح، 

بقدرة  واأفــريــقــيــا،  ــط  االأو�ــس

وبتكلفة  وات«،  »ميغا   200
 270 نح�  بلغت  اإجمالية 

ملي�ن ي�رو.

خفض
ــطــاقــة  ال وزارة  اأعـــلـــنـــت 

ــة، عــن االأ�ــســعــار  ــي ــارات االإم

اجلازولني  ملادتي  اجلديدة 

لكان�ن  والديزل  )البنزين( 

الثاين، اعتماداً على مت��سط 

االأ�سعار العاملية.

مفاوضات
مــفــاو�ــســات م�رش  انــتــهــت 

والبنك  ـــدويل  ال البنك  مــع 

انتهت  للتنمية  االأفــريــقــي 

االأوىل  باالأحرف  بالت�قيع 

 4.5 بقيمة  قــر�ــســني  عــلــى 

ثالثة  منها  دوالر،  مليارات 

مليارات من البنك الدويل.

حصص
قطاع  يف  مــ�ــســادر  ذكـــرت 

نفطه  باع  العراق  اأن  النفط 

من  باأقل  جــدا  متدن  ب�سعر 

ثالثني دوالرا للربميل وذلك 

يف اإطار حرب احل�س�ش يف 

ال�س�ق النفطية العاملية بني 

منتجي )اأوبك( ومناف�سيهم.

إضراب
الت�ن�سي  العام  االحتاد  نظم 

�سفاق�ش،  بــ�اليــة  لل�سغل، 

جن�بي ت�ن�ش، اإ�رشابًا عامًا 

اخلا�ش،  بالقطاع  جه�يًا 

»اإجحافًا  اعتربه  مبا  تنديداً 

يف حق العمال بهذا القطاع«.

طاقة
امل�رشي  البرتول  وزير  قال 

اإنتاج  زيادة  اإن  املال  طارق 

ال�سن�ات  يف  حمليا  الطاقة 

مل�رش  ت�سمح  ــد  ق املقبلة 

النفط  تــ�ــســديــر  بـــاإعـــادة 

اأو�سع  خطة  �سمن  العراقي، 

مركز  اإىل  مــ�ــرش  لتح�يل 

لت�سدير الطاقة.

سيدات
القــــى مــعــر�ــش مــ�ديــف 

 –  2015 والديك�ر  لالثاث 

برتكيا،   34 الـــ  الـــدورة  فى 

ــل فى  ــث جنـــاحـــا كـــبـــريا مت

مل�ساهدة  احلا�رشين  اأعــداد 

ــات املــتــمــيــزة،  ــس ــرو� ــع امل

عامل  فى  جديد  ه�  ما  بكل 

املفرو�سات والديك�ر.

رقابة
الدويل  النقد  �سندوق  اتفق 

يراقب  اأن  على  الــعــراق  مع 

االقت�سادية  بغداد  �سيا�سات 

مت�يل  لــربنــامــج  كاأ�سا�ش 

يف   2016 العام  يف  حمتمل 

املــ�ازنــة  عجز  تفاقم  ظــل 

نتيجة هب�ط اأ�سعار النفط.

تنمية
هام�ش  على  الك�يت،  اأكــدت 

االإ�سالمي،  التم�يل  م�ؤمتر 

الــــــذي نـــظـــم بــالــكــ�يــت، 

النقد  بالتعاون مع �سندوق 

ت�ؤجل  لن  بالده  اإن  الــدويل، 

ب�سبب  تنم�ي،  م�رشوع  اأي 

انخفا�ش اأ�سعار النفط.

معرض
االأرديــة  العا�سمة  فى  اأقيم 

فى  �سن�يا  معر�سا  عمان 

تتبناها  وطنية  حملة  اطار 

االأردنية حتمل  العمل  وزارة 

تهدف  عــبــادة،  العمل  ا�سم 

البطالة  حماربة  اىل  احلملة 

وم�ساعدة اأ�سحاب امل�ساريع 

ال�سغرية.
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اقت�شاد دولي

وكالة  عن  �سادر  تقرير  يف  جاء 

والت�قعات  النقاط  اأبرز  عن  »بل�مربج« 

االأحداث  بع�ش  عن  ف�ساًل   ،2016 لعام 

امل�ؤثرة يف اقت�سادات الدول الكربى مثل 

جانب  اإىل  املتحدة  وال�اليات  ال�سني 

اأوروبا والدول النا�سئة.

ومن املت�قع اأن يك�ن 2016 عامًا مليئًا 

العاملي  باالإقت�ساد  اخلا�سة  باالأحداث 

االإقت�ساد  تباط�ؤ  ا�ستمرار  يت�قع  حيث 

ال�سيني يف حني �ستظل ال�اليات املتحدة 

يف التف�ق على اأقرانها من الدول الغنية، 

كما يت�قع اأن تبقى اأ�سعار الفائدة والنفط 

الرتكيز  �سيك�ن  حني  يف  منخف�سة. 

االأمريكية  املركزية  البن�ك  روؤ�ساء  على 

يلني«  »جانيت  واليابانية  واالأوروبية 

و»ماري� دراجي« و»هاروهيك� ك�رودا« 

يف ظل حماوالت الفيدرايل االأمريكي رفع 

املركزي  �سيحاول  كما  الفائدة،  اأ�سعار 

و�سائل  عن  البحث  والياباين  االأوروبي 

لتحفيز النم� يف دولهما.

التجارية  االتفاقية  حت�سل  اأن  ويت�قع 

 )TPP( الهادئ  املحيط  عرب  لل�رشاكة 

 %  40 نح�  متثل  دولة   12 م�افقة  على 

من اإجمايل االإنتاج العاملي، كما �سي�سهد 

عام 2016 انتخابات رئا�سية يف كل من 

جانب  اإىل  وتاي�ان،  املتحدة  ال�اليات 

فعاليات االأوملبياد ال�سيفي يف الربازيل 

لل�سني  اجلديدة  اخلما�سية  واخلطة 

– مت�قع  اململكة املتحدة  وا�ستفتاء يف 

يف اأكت�بر/ت�رشين االأول – والذي �سيقرر 

بقاءها يف االحتاد االأوروبي من عدمه.

تبدالت أسعار النفط
ي�سعب التنب�ؤ باأ�سعار النفط بدرجة اأكرب 

لتن�ع  نتيجة  ال�سيني  االإقت�ساد  من 

و�سيا�سات  قرارات  بني  ما  االأ�سباب 

»اأوبك«  للنفط  امُل�سدرة  الدول  منظمة 

االأو�سط  ال�رشق  يف  واال�سطرابات 

وارتفاع املخزون وغريها.

اأكرث  من  النفط  �سعر  انخفا�ش  ويعد   

الع�امل التي جتعل املحللني اأكرث تفاوؤاًل، 

ال�سلبي  التاأثري  من  الرغم  على  اإنه  اإذ 

لرتاجع االأ�سعار على كبار امل�ردين مثل 

رو�سيا و«اأوبك« لكنها تعزز من �سادرات 

الدول النا�سئة خا�سة يف اأمريكا الالتينية 

واأفريقيا واآ�سيا مبا فيها ال�سني.

ويت�قع بع�ش املحللني هب�ط �سعر النفط 

الأقل من 40 دوالراً للربميل العام امُلقبل 

لدرجة  الطلب  عن  العر�ش  زيادة  ب�سبب 

اأن منتجي النفط ال يجدون مكانًا كافيًا 

لتخزين االإنتاج، يف حني يت�قع البع�ش 

ارتفاع االأ�سعار اإىل 100 دوالر للربميل اأو 

130 دوالراً بحل�ل عام 2017.

الصين
 �ستبقى ال�سني اأهم املتغريات خالل العام 

املقبل يف ظل ت�قعات بتباط�ؤ من�ها يف 

2016 باملقارنة مع العام اجلاري.
كبري  ب�سكل  تعتمد  التي  الدول  وت�سم   

على �سادراتها لل�سني: الربازيل وت�سيلي 

وجن�ب  والفلبني  وماليزيا  واإندوني�سيا 

على  ولكن  وفيتنام،  وتايالند  اأفريقيا 

بدرجة  يعتمد  العامل  يعد  مل  اآخر  �سعيد 

مل  كما  ال�سينية،  ال�سادرات  على  كبرية 

اإقت�ساد يف العامل  اأكرب  يعد يحتاج ثاين 

اإىل الكم ال�سخم من البنية التحتية التي 

يعمل على اإن�سائها.

 الواليات المتحدة
املتحدة،   ال�اليات  اإىل  بالن�سبة  اأما   

فكان من املت�قع اأن يك�ن العام اجلاري 

ق�يًا  من�اً  فيه  �ستحقق  الذي  العام  ه� 

لت�ستطيع رفع اأ�سعار الفائدة مرة اأخرى، 

بتاأجيل  االأمريكي  الفيدرايل  قام  ولكن 

حني  يف  العام،  نهاية  اإىل  القرار  هذا 

يت�قع البع�ش اأن ياأتي قرار رفع الفائدة 

يف مار�ش/اآذار يف ظل ت�قعات �سعيفة 

بالتاأجيل حتى نهاية العام املقبل.

العديد  تفاوؤل  عدم  يف  ال�سبب  ويعد 

يف  الدخل  مت��سط  اأن  االأمريكيني  من 

�سبتمرب/اأيل�ل كان اأقل بنح� 1.7 % عما 

الثاين عام  يناير/كان�ن  �سجل يف 
ُ
م ه� 

2000  بعد تعديله وفقًا للت�سخم، ح�سب 
ري�سري�ش«،  »�سنتري  عن  �سادر  تقرير 

االأج�ر  ارتفاع  املت�قع  من  اأنه  �سيفًا 
ُ
م

امُلقبل  العام  خالل   %  3.1 يقرب  مبا 

لت�سجل اأول ارتفاع يزيد عن 3 % امُل�سجلة 

يف عام 2008.

افتتاح  املت�قع  من  اآخر،  �سعيد  على 

مرور  ويتيح  بنما  قناة  يف  جديد  فرع 

البنك الدولي يتوقع لإلقتصاد العالمي في العام 2016:
نمواً وتحذيراٍت... وحروب عمالت عالمية 
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�سفن اأ�سخم بنح� 2.6 مرات عن اأكربها 

ني�ي�رك  من  امل�انئ  وت�ستعد  االآن، 

حتى تك�سا�ش الرتفاع �سغط حركة نقل 

الب�سائع يف اأبريل/ني�سان امُلقبل.

هيئة  اإدارة  جمل�ش  رئي�سة  واأو�سحت 

م�انئ هي��سنت: اأن زيادة التجارة تعني 

زيادة ال�ظائف.

 االتحاد األوروبي
اأما يف اأوروبا، فقد تعاود اأزمة الي�نان 

يح�سل  مل  اإذا   2016 عام  يف  حدتها 

ت�سيربا�ش«  »األيك�سي�ش  وزرائها  رئي�ش 

على امل�افقات الالزمة خلف�ش االإنفاق 

باإ�سالحات  والقيام  ال�رشائب  ورفع 

عمليات  عن  ف�ساًل  العمل،  �س�ق  يف 

اخل�سخ�سة التي طالبت بها البن�ك يف 

مقابل تقدمي القرو�ش.

�سعادة  اإىل  »بل�مربج«  تقرير  واأ�سار 

لعملة  تغيريهم  بعدم  الربيطانيني 

تدخل  اأن  املت�قع  ومن  اال�سرتليني، 

ي�ؤدي  قد  والذي  ا�ستفتاء  يف  بريطانيا 

االأوروبي  االحتاد  من  خروجها  اإىل 

ككل.

اإدارة  �رشكة  يف  املحللني  اأحد  ون�ه 

حالة  يف  اأنه  روك«  »بالك  االأ�س�ل 

هذا  فاإن  االحتاد،  بريطانيا من  خروج 

�سيقلل من ثقة امل�ستثمرين يف اأوروبا.

وعلى نح� اآخر، �ست�ستمر اأزمة الالجئني 

يف ال�سغط على االحتاد، على الرغم من 

ت�قعات بع�ش املحللني اأن هذه االأزمة 

املدى  على  النم�  حتفيز  �ساأنها  من 

الق�سري خا�سة يف اأملانيا.

 وقال رئي�ش ق�سم الت�قعات االإقت�سادية 

لالأبحاث  االأملاين  املعهد  يف  العاملية 

اإنه  ريت«  »مالت   )DIW( االإقت�سادية 

على  الالجئني  اأزمة  ت�ساعد  اأن  يت�قع 

الأن  االإجمايل  املحلي  الناجت  تعزيز 

احلك�مة  �ستعطيها  التي  امل�ساعدات 

ل�رشاء  ا�ستخدامها  �سيتم  لالجئني 

االأمر  املحلية،  واخلدمات  املنتجات 

الذي قد ي�سيف ما بني 0.1 % اإىل 0.2 

% لنم� االإقت�ساد.
ُترى  املراقب�ن،  يطرحه  الذي  وال�س�ؤال 

هل ت�ساعد ال�سني على اإنقاذ الي�رو اأم 

رئي�ش  قال  )اأغ�سط�ش(،  اآب  �سهر  ال؟ يف 

باو  جيا  ون  الدولية  التجارة  جمل�ش 

اأوروبا  مل�ساعدة  م�ستعدة  ال�سني  اإن 

كان�ن  يف  ولكن  ال�سيق.  �ساعة  يف 

النتنج  منتدى  يف  )دي�سمرب(،  االأول 

اأعلنت  بكني،  مدينة  ا�ست�سافته  الذي 

اأن  يينج  ف�  اخلارجية  وزير  نائبة 

بهذه  القيام  على  قادرة  غري  ال�سني 

اإن  القائلة  احلجة  »اإن  فقالت:  املهمة، 

ال�سني البد واأن تنقذ اأوروبا حجة غري 

�ساحلة، فهذه لي�ست الطريقة التي ُتدار 

بها االحتياطات«.

اأوروبا  قادة  كان  عديدة،  والأ�سهر 

متد  اأن  ياأمل�ن  الدويل  النقد  و�سندوق 

ال�سني يد الع�ن الإنقاذ الي�رو. ولكن ون 

جيا باو اقرتح �رشوطًا معينة؛ مبا يف 

ذلك اعرتاف االحتاد االأوروبي بال�سني 

باعتبارها دولة تتبنى اإقت�ساد ال�س�ق. 

ولكن زعماء اأوروبا مل ي�افق�ا على هذا 

ون.  اقرتحها  التي  ال�رشوط  من  اأي  اأو 

ومن هنا كان اإ�رشار ف� على اأن ال�سني 

غري قادرة على امل�ساعدة.

مكانة  ي�سكل  ال�س�ق  اقت�ساد  و�سع  اإن 

رمزية اإىل حد كبري، ولكنه مهم بالن�سبة 

املف��س�ن  ينهمك  وحاليًا  ال�سني.  اإىل 

مناق�سة  يف  واملحام�ن  االأوروبي�ن 

ال�اجب  من  كان  اإذا  ما  ح�ل  حامية 

اأن متنح  العاملية  التجارة  على منظمة 

العام  يف  تلقائيًا  ال��سع  هذا  ال�سني 

2016. واأيًا كانت النتيجة، فاإن الف�ائد 
قد  التي  االأ�سا�سية  فالفائدة  هام�سية؛ 

حت�سل عليها ال�سني من و�سع اقت�ساد 

اإمكانية  ا�ستبعاد  يف  تتلخ�ش  ال�س�ق 

ال�س�ق  اإغراق  اأو  باالإحتكار  اتهامها 

مب�جب ل�ائح منظمة التجارة العاملية.

تحذيرات المحللين
اأبدى رئي�ش جمل�ش اإدارة هيئة اخلدمات 

املالية الربيطانية ال�سابق »اأدير ترنر« 

قد  اإذ  عملة  حروب  ن�س�ب  ب�ساأن  قلقه 

قيمة  خف�ش  واليابان  اأوروبا  حتاول 

وفر�ش  ال�سادرات  لزيادة  عملتهما 

العمل، االأمر الذي من �ساأنه جذب النم� 

من �رشكائهم التجاريني.

 على �سعيد اآخر، حذر كبري االإقت�ساديني 

اأنه  ب�يرت«  »ويليم  »�سيتي جروب«  يف 

لدى  اإقت�سادي  رك�د  وج�د  حال  يف 

انخفا�ش  اأي  فاإن  والربازيل،  رو�سيا 

اإىل  �سي�ؤدي  ال�سني  اإقت�ساد  يف  كبري 

اأن  �سيفًا 
ُ
م النا�سئة،  االأ�س�اق  تراجع 

بالقدر  تعتمد  ال  الغنية  الدول  معظم 

ال�سني  اإىل  �سادراتها  على  الكبري 

لذلك فاإنها لن تعاين من رك�د ولكنها 

�ست�سجل من�اً بطيئًا.

العاملي  االإقت�ساد  اأفاق  تقرير  وكان 

اأن  ت�قع  قد  الدويل  البنك  عن  ال�سادر 

يبلغ معدل من� االإقت�ساد العاملي ن�سبة 

2015، وذلك يف  العام   3.3 باملئة يف 
ت�سهده  الذي  التدريجي  التح�سن  ظل 

من�  وتباط�ؤ  املتقدمة،  االإقت�سادات 

االإقت�سادات النا�سئة. وقال التقرير من 

املت�قع اأن ي�سل من� االإقت�ساد العاملي 

اإىل 3.8 باملئة يف العام 2016.

اقت�سادات  من�  يبقى  اأن  التقرير  ت�قع 

اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رشق  دول 

العام  خالل   2.8 ح�ل  والباك�ستان 

باملئة   3.8 اإىل  يرتفع  بينما   ،2015
العام 2016.



العدد 151 كانون الثاني 2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L178

اقت�شاد دولي

تلكؤ بدعم مكافحة تغير المناخ

يف قمة املناخ التي عقدت يف باري�ش، ازداد اجلدل بني 

الدول النامية واالأخرى الغنية ب�ساأن االأم�ال املخ�س�سة 

لدعم الدول النامية للتعامل مع اآثار تغري املناخ.

اإىل  الغرب باالفتقار  الهند  اقت�سادات نا�سئة مثل  وتتهم 

ال�سفافية، وتق�ل اإن منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 

تغايل يف تقديراتها حلجم امل�ساهمات.

امل�ث�ق  »الرقم  اأن  الهندية  املالية  لــ�زارة  تقرير  وذكر 

قد  فقط  دوالر  مليار   2.2 اأن  ه�  به” للم�ساهمات حاليا 

خ�س�ست لتم�يل م�ساريع لها عالقة باملناخ.

يف  االأ�سا�سية  الق�سايا  من  التم�يل  م��س�ع  ويعترب 

التي ترعاها االأمم املتحدة يف باري�ش حيث  املحادثات 

جديدة  معاهدة  اإىل  الت��سل  تقريبا  دولة  مئتا  حتاول 

ب�ساأن تغري املناخ.

منظمة  ــدرت  ق املا�سي،  االأول  ت�رشين  اأكت�بر/  ويف 

الغنية  الدول  متثل  التي  والتنمية  االقت�سادي  التعاون 

قيمة التعهدات املالية من العامل املتقدم مببلغ 62 مليار 

االأمم  اإىل هدف حددته  لل��س�ل  �سعيا   2014 عام  دوالر 

املتحدة جلمع مئة مليار بحل�ل 2020.

التقرير، قدمت  اإعداد ذلك  اإنه منذ تاريخ  وقال مندوب�ن 

تعهدات جديدة من دول بينها بريطانيا وفرن�سا واأملانيا 

واليابان.

وقال خبري مايل اإن املجم�ع اجلديد يبلغ 94 ملي�ن دوالر 

تقريبا، يف حني قالت منظمة اأوك�سفام غري احلك�مية اإن 

التعهدات تزيد على 82 مليار دوالر.

وتق�ل الدول الغنية اإن العامل تغري منذ و�سع بروت�ك�ل 

تعد  مل  ال�سني  مثل  دوال  واإن   ،1997 عام  للمناخ  كي�ت� 

�سمن االقت�سادات النا�سئة.

واالحتــــاد االأوروبـــــي مــن بــني اجلــهــات الــتــي ترف�ش 

االنتقادات امل�جهة لها بعدم ال�سفافية.

كان  اإنه  االأوروبــي  االحتاد  يق�ل  املالية،  اأزمته  ورغم   

تغري  مكافحة  م�رشوعات  مت�يل  يف  االأكــرب  امل�ساهم 

املناخ، وقدم 14.5 مليار ي�رو )15.78 مليار دوالر( عام 

.2014

خفض
ال�سني  احتياطي  انخف�ش 

من النقد االأجنبي اإىل اأدنى 

ثالث  نح�  منذ  له  م�ست�ى 

ذلك  حملل�ن  وعزا  �سن�ات، 

االأمــ�ال  روؤو�ــش  اإىل خروج 

خلفية  عــلــى  الـــبـــالد  مـــن 

قيمة  بــخــفــ�ــش  ــات  ــع ــ�ق ت

الي�ان.

قرض
الرئا�سة  با�سم  متحدث  قال 

اتفقت  كينيا  اإن  الكينية 

على قر�ش بقيمة 1.5 مليار 

خط  ملد  ال�سني  من  دوالر 

العا�سمة  �سكك حديدية من 

نيفا�سا  مدينة  اإىل  نريوبي 

يف ال�ادي املت�سدع.

عودة
قال وزير النفط العراقي اإن 

التي  املهمة  االأ�سباب  من 

منظمة  نفط  وزراء  منعت 

اأوبك من حتديد �سقف جديد 

الإنـــتـــاج املــنــظــمــة، خــالل 

اجتماعهم االأخري يف فيينا، 

لالأ�س�اق  اإيـــران  ــ�دة  ع ه� 

العاملية.

بدائل
القطاعات  من  العديد  بداأت 

يف تركيا البحث عن اأ�س�اق 

لتع�ي�ش  لرو�سيا  بديلة 

حدوثها  املحتمل  اخل�سائر 

عن  م��سك�  ــالن  اإع نتيجة 

اقت�سادية  عق�بات  جملة 

�ستفر�سها بحق تركيا.

قمة
�سي  ال�سيني  الرئي�ش  اأكــد 

خط�ات  اتخاذ  بينغ  جني 

مهمة خالل منتدى التعاون 

الــذي  االأفــريــقــي  ال�سيني 

مدينة  يف  اأعــمــالــه  اختتم 

جــ�هــانــ�ــســربغ بــجــنــ�ب 

اأفريقيا.

ميزانية
الــيــ�نــاين  ــان  ــربمل ال تبنى 

للحك�مة  مــيــزانــيــة  اأول 

األك�سي�ش  يــقــ�دهــا  ــتــي  ال

وزير  وو�سفها  ت�سيربا�ش، 

املالية بـ«القا�سية«. و�سعى 

اأن  تــاأكــيــد  اإىل  ت�سيربا�ش 

�سيك�ن  االقت�سادي  النم� 

بحل�ل منت�سف عام 2016.

مخاطر
من املرجح اأن ي�سع جمل�ش 

االحتياطي االحتادي )البنك 

والبنك  االأمريكي(  املركزي 

م��سع  االأوروبــي  املركزي 

خمتلفة  �سيا�سات  التنفيذ 

للمرة  الفائدة  اأ�سعار  لرفع 

�سن�ات  عــ�ــرش  يف  االأوىل 

تقريبا.

بورصة
ــة  ـــرش بــ�ر�ــس ـــ�ؤ� ــجــل م ــس �

م��سك� »MICEX« لالأ�سهم 

ــروبــل اأعــلــى  ــال املــقــ�مــة ب

م�ست�ياته منذ �سبع �سن�ات، 

مــدفــ�عــا بــالــتــعــاون بني 

ملحاربة  والــغــرب  رو�سيا 

االإ�سالمية«  »الدولة  تنظيم 

الــ�ــرشق  يف  ـــــي  االإرهـــــاب

االأو�سط.

هروب
اللرية  الرتكية  العملة  ت�سهد 

منذ  لها  �سن�ي  هب�ط  اأكرب 

من  وتــقــرتب   ،2008 عــام 

دنيا  م�ست�يات  ت�سجيل 

ا�ستمرار  مع  تزامنا  جديدة، 

ــمــارات  ــث ــت ــس ـــادرة اال� ـــغ م

االأجنبية تركيا.

صندوق
االأوكــــراين  الرئي�ش  يــعــ�ل 

بــ�رو�ــســيــنــكــ� على  بــيــرتو 

اتخاذ �سندوق النقد الدويل 

قرار ايجابي ب�ساأن م�ا�سلة 

م�ساعدات  تقدمي  ال�سندوق 

من  بالرغم  لــبــالده  مالية 
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توقعات بانخفاض االقتصاد العالمي

االقت�ساد  لنم�  ت�قعاته  ــدويل،  ال النقد  �سندوق  خف�ش 

العاملي لعامي 2015 و2016، حمذرا من املخاطر الناجمة 

عن تباط�ؤ االقت�ساد ال�سيني وعدد من االأ�س�اق النا�سئة.

وت�قع ال�سندوق من� االقت�ساد العاملي مبعدل 3،1 % هذا 

ال�سابقة  التقديرات  خمف�سا  املقبل،  العام   % و3،6  العام 

للعامني بن�سبة 0،2 %.

وقال ال�سندوق اإنه رغم اأن الدول الغنية تظهر م�ؤ�رشات اإىل 

التي  املتحدة  ال�اليات  راأ�سها  وعلى  اقت�سادها،  انتعا�ش 

يت�قع اأن ينم� اقت�سادها بن�سبة 2،6 % يف 2015 و2،8 % 

يف 2016، فاإن االقت�ساد العاملي يتجه اإىل اأ�س�اأ عام له منذ 

الرك�د العاملي يف 2009، بعد اأن كان قد �سجل من�ا بن�سبة 

3،4 % العام املا�سي.
قبل  ن�رش  الذي  ال�سن�ي  ن�سف  ال�سندوق  تقرير  يف  وجاء 

تراجع  »خماطر  اأن  بالبريو  ليما  يف  ال�سن�ي  اجتماعه 

االقت�ساد العاملي تبدو االآن اأكرث و�س�حا منها قبل اأ�سهر 

قليلة ما�سية«.

املدى  على  االقت�سادي  »النم�  اأن  ال�سندوق  واأ�ــســاف 

القريب ال يزال يبدو اأق�ى يف االقت�سادات املتقدمة مقارنة 

النا�سئة  االأ�س�اق  يف  اأ�سعف  اأنه  اإال  القريب،  املا�سي  مع 

واالقت�سادات النامية«.

اأال  يت�قع  الذي  ال�سيني،  االقت�ساد  يف  التباط�ؤ  وينعك�ش 

يتجاوز من�ه العام املقبل ن�سبة 6،3 %، وهي االأقل منذ 25 

عاما، �سلبا على االقت�سادات النا�سئة االأخرى التي تعتمد 

على �سهية العمالق االأ�سي�ي للم�اد اخلام.

مع  ال�سلع  من  وغريها  واملعادن  النفط  اأ�سعار  وانخف�ست 

تباط�ؤ ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل، ما هز االأ�س�اق النا�سئة 

اأزمــة  بعد  العاملي  االقت�ساد  من�  ازدهــارهــا  اأنقذ  التي 

.2009-2008
وت�اجه الربازيل، التي كانت من بني اأق�ى االقت�سادات يف 

العامل، انكما�سا بن�سبة 3 % هذا العام، وه� اأ�س�اأ من ت�قعات 

�سندوق النقد الدويل االأخرية يف مت�ز بنح� ال�سعف.

ال�سحراء  جن�ب  اإفريقيا  دول  ت�سجل  اأن  ال�سندوق  وت�قع 

من�ا بن�سبة 3،8 % اأي اأقل بـ1،2 نقطة من العام املا�سي.

االإيــفــاء  عــدم  كييف  عــزم 

بالتزاماتها ال�سيادية.

تعليق
رئي�ش  ميللر  األيك�سي  اأعلن 

ــة الــرو�ــســيــة  ــاق ــط ــة ال ــرشك �

»غــــــــازبــــــــروم«، تـــ�قـــف 

ح�ل  اأنــقــرة  مع  املباحثات 

الــرتكــي«  »ال�سيل  مــ�ــرشوع 

لنقل الغاز، لعدم تلقي رو�سيا 

ب�ساأن  تركيا  مــن  طلب  اأي 

م�ا�سلة املباحثات.

بطالة
تراجع معدل البطالة مبنطقة 

اإىل ـــــة(  دول  19  ( ـــ�رو  ـــي  ال

االأول  ت�رشين  يف   %  10.7
يف   %  10.8 مقابل   ،2015
ال�سهر ال�سابق عليه، وهذا ه� 

اأدنى معدل للبطالة منذ عام 

.2012

فجوة
قال وزير ال�سيا�سات الزراعية 

األك�سي  االأوكــراين،  والغذائية 

بافلينك�، اإن بالده »م�ستعدة 

يف  حمتملة  فج�ة  ــة  اأي ل�سد 

�س�ق امل�اد الغذائية الرتكية، 

قي�ًدا  م��سك�  فر�ش  جــراء 

جتارية على اأنقرة«.

اليوان 
ــدويل  ال النقد  �سندوق  قــرر 

يف  ال�سيني  الــيــ�ان  اإدخـــال 

وفق  الرئي�سية،  عمالته  �سلة 

ال�سندوق  مديرة  اأعلنته  ما 

اإىل  وذلك  الغــارد،  كري�ستني 

والــيــ�رو  الـــدوالر  مــع  جنب 

ــــني الــيــابــاين واجلــنــيــه  وال

االإ�سرتليني. 

استثمار
ت�سعى  ــا  ــه اإن اإيـــــران  قــالــت 

ا�ستثمارات  على  للح�س�ل 

من  دوالر  مليار   25 بقيمة 

50 �سفقة مع �رشكات دولية 
للنفط والغاز، يف حني طرحت 

تعاقدية  �ــرشوطــا  احلك�مة 

جديدة.

تخصص
الكندي  ال�زراء  رئي�ش  �رشح 

كــنــدا  اأن  تـــــرودو  جــا�ــســنت 

�ستخ�س�ش 2،65 مليار دوالر 

ملياري دوالر  )ح�ايل  كندي 

الــدول  مل�ساعدة  اأمــريكــي( 

التغري  مكافحة  على  النامية 

املناخي.

إلزام
ف�لك�سفاغن  �رشكة  ت�ستدعي 

�سيارة  األــف   125 مــن  اأكــرث 

بناء  اجلــنــ�بــيــة  ــا  كــ�ري يف 

احلك�مة  من  تعليمات  على 

ف�سيحة  ب�سبب  ــة  ــ�ري ــك ال

التالعب يف نتائج اختبارات 

معدل الع�ادم.

توقيع
ــــع الــرئــيــ�ــش االأمـــريكـــي  وقَّ

الدفاع  وزارة  ميزانية  على 

قيمتها  والبالغ  )البنتاغ�ن( 

دوالررغــــم  ــيــارات  مــل  607
تقيد  فقرات  على  احت�ائها 

�سجن  اإغالق  يف  �سالحياته 

غ�انتانام�.

إلغاء
اإيرويز  بريت�ش  �رشكتا  اأعلنت 

واإيــزيــجــت الــربيــطــانــيــتــان 

واإىل  اإلغاء كل رحالتهما من 

اإىل غاية  ال�سيخ  منتجع �رشم 

تزايد  نتيجة  املقبل  الــعــام 

املخاوف االأمنية عقب �سق�ط 

الطائرة الرو�سية يف �سيناء.

رابطة
ــان(  ــي ــس اأنــ�ــســاأت رابــطــة )اآ�

حماولة  يف  ر�سمية  جمم�عة 

التجارة  حركة  حرية  لزيادة 

وراأ�ش املال يف منطقة يقطنها 

ويبلغ  ن�سمة،  ملي�ن   625
االقت�سادي  ناجتها  اإجمايل 

امل�سرتك 2.6 تريلي�ن دوالر. 
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فر�ص عمل

  فرص عمل 
 لبنان

�رشكة لبنانية متخ�س�سة قي املفرو�سات 

عالقات  اىل  ت�سعى  الداخلي  والت�سميم 

جتارية مع �رشكات اجنبية .

لالإت�سال:

Nest  s.a.l
Tel:009611368666
Fax:009611362111

Email:maya.rayes@nest.com.lb
Website:www.nest.co. lb

�رشكة لبنانية ت�سكل من�سة لل�رشكات 
االأع�ساء  مع  للت�ا�سل  واملنظمات 

ر�سائل  ي�ستخدم�ن  الذين  والعمالء 

عن  تبحث  اخلل�ي،وهي  عرب  االإ�سعار 

يف  الت��سع  على  ي�ساعدونها  �رشكاء 

منطقة ال�رشق االأو�سط.

لالإت�سال:

Hadzup
Tel:0096170800686

Email:corporate@hadzup.com
Website:www.hadzup.com

األرجنتين
خدمات  تقدم  اأرجنتنية  �رشكة 
متخ�س�سة اىل م�سانع الت�سنيع الغذائي 

منتجاتها  مطابقة  اىل  ت�سعى  التي 

مراحل  كافة  يف  احلالل  �رشيعة  مع 

اإقامة  يف  ال�رشكة  الت�سنيع،ترغب 

عالقات جتارية مع م�ست�ردين لبنانيني.

لالإت�سال:

  The halal catering argentina
 company

Tel:00541139748437
Fax:45050703005411

Email:amal@halalcertifi cationarg.

.comorg
 Website:www.the
halalcateringargentina.org

اوكرانيا
تفريز  يف  متخ�س�سة  اوكرانية  �رشكة 

الدجاج امل�سمن الكامل،ت�سعى اىل ت�سدير 

منتجاتها اىل ال�س�ق اللبنانية .

لالإت�سال:

.Poultry complex gubynltd
Tel:00380332788209
Fax:00380332788211

Email:topolska@pankurchak.com.

ua or suhetska@pan-kurchak.com.

ua
Website:www.pankurchak.ua

إيطاليا
االأعمال  رائدة يف تط�ير  اإيطالية  �رشكة 

الدولية  االإمنائية  امل�ساريع  واإدارة 

االأو�سط  وال�رشق  واأفريقيا  اوروبا  يف 

والنفط  البناء  قطاعات  يف  خ�س��سًا 

البناء  ومعدات  ال�سلب  و�سناعة  والغاز 

بت��سيع  ترغب  املتجددة،  والطاقة 

ال�رشكات  مع  التجارية  عالقاتها 

بت�طيد  ال�رشكة  ترغب  اللبنانية،كما 

م�ست�ردي  مع  التجارية  عالقتها 

الب�سائع االوروبية.

لالإت�سال:

.Cividino international co
Tel:00393405204890

Email:lionel.cividino@
international.com

Website:www.cividino-

international.com
ملب��سات  وتبيع  تنتج  اإيطالية  �رشكة 
ت�قيع  يف  ترغب  ورجالية  ن�سائية 

م�ست�ردين  مع  دولية  ت�زيع  اتفاقيات 

لبنانيني واأجانب.

لالإت�سال:

Elina Ditalia
Tel:0039030309032233
Fax:0039030999961539

Website:info@elenaditalia.it
Website:www.elenaditalia.it

باكستان
�رشكة باك�ستانية تن�سط يف حقل ت�سنيع 

وزارة  تقدير  على  حائزة  متن�عة  اأدوية 

ال�سحة الباك�ستانية اعرتافًا منها بتقنية 

يف  ت�ستخدمها  التي  امل�ست�ى  عالية 

جتيهزاتها وج�دة منتجاتها ،تبحث عن 

م�ست�ردين لبنانيني.

لالإت�سال:

3 M Plast
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 Clitz pharma
Tel:0092515794371/2

00923222507074
email:export @glitzpharma.net

website:www.glitzpharma.net

املزودين  ابرز  من  باك�ستانية  �رشكة 
واالأرز  احلب�ب  الأن�اع  وامل�سدرين 

اإقامة  اىل  والطحني،ت�سعى  والقمح 

عالقات جتارية يف ال�س�ق اللبنانية .

لالإت�سال:

.Karim karobar co
 Tel:00922132731623
Or  00922132733465

Mobile:00923223694503
Email:abdulkarim@karim arobar.

com
Website:www.karim-karobar.com

تركيا 
جمال  يف  خدمات  تقدم  تركية  �رشكة 

على  للمنتجات  واالإ�سترياد  الت�سدير 

واالأطعمة  املن�س�جات  مثل  اأن�اعها 

والكيماويات  واالآالت  الزراعية  وال�سلع 

�رشكات  مع  عالقتها  ت�طيد  عن  تبحث 

وجتار يف ال�س�ق اللبنانية.

لالإت�سال:

 Berksa DIS TICARET TEXTIL
VE GIDA SAN.VETIC AS

)salengroup(

Tel:00902826525227
Email:s.ene@berksa.com  or.ene@

salengroup.com
Website:www.berksa.tr. & www.

salengroup.com

تشيكيا
ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  ت�سيكية  �رشكة 

حرق  اجل  من  وجتهيزات   معدات 

وبنائها   واك�س�س�ارتها  وغاليات  الطاقة 

م�طئ  عن  ،تبحث  العميل  طلب  بح�سب 

مع  العمل  وعن  لبنان  يف  الأعمالها  قدم 

�رشكاء لبنانيني .

لالإت�سال:

 PBS Power Equipment
Tel:00420568504320

Email:kpelha@pbstre.cz

 لالإت�سال:

Cano Fastners
Tel:009101147661666

Email:sales11@cancofasteners.com
Website:www.cancofasteners.com

م�مباي  يف  قائمة  هندية  �رشكة 
االأدوية  تركيب  يف  متخ�س�سة 

و�س�ائل  حب�ب  �سكل  على  وت�س�يقها 

عن  تبحث  واالأذن،  العني  يف  وقطرات 

م�ست�ردين لبنانيني ملنتجاتها.

لالإت�سال:

 Uni – Med India
Tel:00922228501771
Fax:00922228501723

Email:unimed@vsnl.com
Website:wwwunimed.com

هولندا
اجهزة  ت�سّنع  ه�لندية  �رشكة 

واأجهزة  للرباغي  املخ�س�سة  احلفر 

اىل  و�س�اها،وت�سعى  الك�مربي�س�ر 

ووكالء  م�ست�ردي  مع  �رشاكات  اإقامة 

ال�س�ق  يف  مبنتجاتها  مهتمني  وجتار 

اللبنانية .

لالإت�سال :

Senco Emea
Tel:0031320295500
Fax:0031320295510

 Email:said.badouri@verpa –senco
 .com

Website: www. Senco_ eaima .com

Website:www.pbspe.cz

،تعترب  براغ  مقرها  ت�سيكية  �رشكة 
اله�اتف  الأجهزة  امل�زعني  اأكرب  اأحد 

،وت�سنع  املحلية  �س�قها  يف  اخلل�ية 

منتجاتها حتت م�سمي العالمة التجارية 

جتارية  عالقة  ALIGATOR،وهي 
عامًا.وتبحث  ع�رشين  منذ  م�ج�دة 

جتار  مع  عالقتها  ت�طيد  عن  ال�رشكة 

لبنانيني.

لالإت�سال:

.Adart computer S.r.o
Email:kadl@ adart.ez

رومانيا
الهند�سة  يف  متخ�س�سة  رومانية  �رشكة 

الداخلي  الت�سميم  وفن  املعمارية 

التجزئة  ومتاجر  واملطاعم  للفنادق 

،تبحث عن م�ساريع يف ال�س�ق املحلية .

لالإت�سال:  

Theta
Tel:00400244514167

Email:hyperlink mailto@theta.com.

ro     or
office@theta.com ro  

Website:www.theta.com

الهند
امل�سامري  ت�سّنع  هندية  �رشكة   

واك�س�س�اراتها بقيا�سات واأحجام خمتلفة 

ال�س�ق  اىل  ، تبحث عن ت�ريد منتجاتها 

البنانية .

Pimco
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معار�ص وموؤتمرات

اإلمارات/ دبي
معر�ش العقارات الدويل

)من تنظيم ا�سرتاتيجية الت�س�يق واملعار�ش(

من 11-13 ني�سان 2016.

ايران/طهران 
لبناء  االول  الدويل  املعر�ش 
والتمديدات  اال�سا�ش  امل�ست�سفيات، 

واملعدات 

من 22-25 كان�ن الثاين2016. 

ع�رش  الرابع  الدويل  املعر�ش 
لالإك�س�س�ارات ،االآت للمفرو�سات، معدات 

وم�ستلزمات 

من 31 كان�ن الثاين حتى 3 �سباط 2016.

إيطاليا/ فيرنزا
املعر�ش الدويل مللب��سات الرجال

من 13-14 كان�ن الثاين 2016.

إيطاليا / فيسينزا
املعر�ش الدويل مل�ستلزمات ومعدات ال�سيد

معرض  ومنتدى التقنيات
الدك�انة/ جممع الدك�انة للتعليم التعليم التقني 

) من تنظيم اإدي��ستي (

من -14 15 كان�ن الثاين2016.

 معرض الوظائف في الجامعة األميركية في بيروت
بريوت/ حرم اجلامعة االمريكية

من تنظيم مكتب �س�ؤون الطلبة، خدمات املهن وال�ظائف

من 14-15 ني�سان 2016.

معرض بيروت الدولي للعقارات
بريوت / غراندهيلت�ن بريوت حبت�ر، فندق ومركز امل�ؤمترات

) من تنظيم بروم�تيم (

من 16-18 اأيار 2016.

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 
من 15 -13 / كان�ن الثاين 2016.

إيطاليا / ميالنو
الرجال  مللب��سات  الدويل  املعر�ش 

والن�ساء

من 16-18/ كان�ن الثاين 2016.

إيطاليا/ فيرنزا
املعر�ش الدويل مللب��سات االأطفال 

من 21-23/ كان�ن الثاين 2016.

إيطاليا/ فيسنزا
املعر�ش الدويل لالآالت واملعدات واأدوات 

الذهب واالملا�ش

من 22-27/كان�ن الثاين 2016.

إيطاليا/ بولونيا
املعر�ش الدويل للفن�ن

من 29/كان�ن الثاين -  1  �سباط 2016.

روسيا /موسكو
منتجات  الأحدث  خم�س�ش  معر�ش 

معرض لبنان للمشاريع الصناعية 2016
بريوت/ مركز بيال للمعار�ش 

) من تنظيم اأي اأف بي ليبان�ن(

من 31 اأيار – 3 حزيران 2016.

مؤتمر إيكو اورينت 2016
بريوت/ مركز البيال للمعار�ش

) من تنظيم اأي اأف بي ليبان�ن(

من 31 اأيار - 3 حزيران 2016.

معرض الطاقة في لبنان 
بريوت / مركز بيال للمعار�ش

) من تنظيم اأي اأف بي ليبان�ن (

من 31 ايار -3 حزيران 2016

و�سيحات التجميل 

)من تنظيم ريد اأكزيبي�سنز (

من 16 -14 ني�سان 2016.

السعودية/ الرياض 
لالأملني�م  الثاين  الدويل  املعر�ش 

والزجاج

للمعار�ش  االملانية  العربية  تنظيم  )من 

والن�رش(

من 4 -1 اأيار 2016.

الصين/ شنجن
للذهب  الدويل  ال�سني  معر�ش 

واملج�هرات واالأحجار الكرمية

)من تنظيم ي�بي اأم( 

من 20-22 ني�سان 2016.

مصر / القاهرة
ال�سابع  الدويل  �ستيل  اأند  ميتال  معر�ش 

للت�سنيع واالأ�سغال املعدنية.

)من تنظيم العربية االأملانية(

من 18-20 �سباط 2016.


