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الإفتتاحية

تراجع سياحي
من الوا�سح اأن تراجع القطاع ال�سياحي يف لبنان بداأ يثري املخاوف من نتائج تداعياته الإقت�سادية ال�سلبية على جميع 

القطاع اخلدمية يف البلد.

ويف النظر اإىل خريطة هذه التداعيات ال�سلبية ميكننا اأن نرى هذا الرتاجع يف حركة الوافدين العرب والأجانب الذي كان قد 

بداأ منذ العام 2011، وذلك بالتزامن مع اأنفجار الأزمة ال�سورية وتعطيل املمر الربي لل�سياح العرب الذين كانوا يق�سدون 

لبنان و�سورية يف اآن معًا. 

ول يخفي هنا رئي�س نقابة اأ�سحاب الفنادق اللبنانية بيار الأ�سقر حجم اخل�سائر املرتاكمة والأعباء املالية على اأ�سحاب 

املوؤ�س�سات ال�سياحية، بعدما تراجعت ن�سبة م�ساهمة القطاع ال�سياحي يف الناجت املحلي الإجمايل من 7 مليارات دولر 

يف 2010 اإىل 3،5 مليارات يف 2015، لت�سل اإىل حد الإقفال اجلزئي لبع�س منها و�رصف املوظفني يف حماولة خلف�س 

التكاليف وال�سمود قدر امل�ستطاع.

وبغياب ال�سائح اخلليجي، يرى الأ�سقر اأن ال�سوق الأردنية وامل�رصية والعراقية هي الأ�سواق التي ميكن العمل على جذبها 

كونها مل تتاأثر بامل�ساكل ال�سيا�سية، وذلك عرب القيام بحملة ت�سويقية م�سادة “ملا �سوهته الطبقة ال�سيا�سية«.

ويعد ال�سياح اخلليجيون ع�سب القطاع ال�سياحي يف لبنان، والذي ي�سكل الدعامة الأقوى لقت�ساده، الذي يعاين بدوره من 

جراء التداعيات املتلحقة للأزمات املنطقة على بريوت.

وكان عدد اخلليجيني القادمني اإىل لبنان قد تراجع بن�سبة 40.2 % يف 2011، العام الأول للأزمة ال�سورية، مقارنة بالعام 

2010. ويف العام 2012، هبط عددهم بن�سبة 57.8 % يف حني �سجل تراجعًا بن�سبة 40.6 % يف العام 2013.

لكن موجة الهبوط  توقفت موؤقتًا خلل العامني 2014 و2015، لت�سجل منواً بن�سبة 12.8 % و6.8 % على التوايل، وتراجع  

عدد اخلليجيني من 385.984 يف العام 2010 اإىل 104.551 زائر يف العام 2015 اأي بانخفا�س حاد بلغت ن�سبته نحو 73 %.

وقال م�سدر يف وزارة ال�سياحة اللبنانية، ف�سل عدم ذكر ا�سمه لـ»الأنا�سول«: اإن خ�سارة القطاع ال�سياحي، من جراء حتذير 

دول اخلليج العربي ملواطنيها من زيارة لبنان، �ستكون كبرية.. تراجع اأعداد ال�سياح اخلليجيني يف لبنان، لي�س وليد الأزمة 

الأخرية مع اململكة العربية ال�سعودية.

ولفت امل�سدر اإىل اأنه على �سبيل املثال، اأعداد ال�سياح ال�سعوديني يف لبنان انخف�ست من حواىل 200 األف �سائح يف العام 

الأزمة  2016 ب�سبب  العام  اأكرث خلل  �سيزداد  اأن هذا النخفا�س  العام املا�سي، معترباً  �سائح فقط  األف   48 اإىل   ،2010

اجلديدة.

وت�سري اإح�سائيات وزارة ال�سياحة اللبنانية اإىل اأن ال�سياح ال�سعوديني احتلوا املرتبة الأوىل يف ترتيب الإنفاق ال�سياحي، 

خلل العام املا�سي، بن�سبة 15 %، يف حني جاء الإماراتيون يف املرتبة الثانية بن�سبة 14 %، ومن ثم الكويتيون بن�سبة 

6 %، والقطريون بن�سبة 4 %.

 ي�سار اإىل اأنه يف لبنان، يوجد ما يقارب 460 فندقًا، ت�سم حواىل 23 األف غرفة، ولكن منذ العام 2011 تراجعت اأ�سعار 

الغرف لت�سل ن�سبة هذا الرتاجع اليوم اىل حواىل 40 %، يف �سوء ن�سبة اإ�سغال ترتاوح ما بني 25 و45 %.
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العــالــم فــي �شهــر

الأيام ترددات حرجة يف تاريخها. فهي  تعي�س فرن�سا هذه 

اأوروبا  بطولة  احت�سانها  ب�سبب  الأ�سواء  اإليها  ا�ستقطبت 

اأي�سا الهتمام ب�سبب املخاوف  ال�سهرية وهي ركزت  للأمم 

الأمنية التي متخ�ست عن التهديدات التي اأطلقتها جمموعات 

تكفريية �سدها على خلفية موجه الإرهاب التي �رصبتها يف 

كانون الثاين وت�رصين الثاين املا�سيني.

اأيار  انتفا�سة  باأحداث  فرن�سا  يف  العمال  احتجاجات  تذّكر 

ال�سباب  �سوت  فيها  عل  عابرة  تاريخية  مرحلة  يف   1968
حمطة  كانت  بل  فحطمها،  تكبله  التي  القيود  �سد  الثائر 

اآثارها  تزال  ول  متاما  البلد  وجه  غريت  وانتفا�سة  مهمة 

الرئي�س  به  �رصح  ما  والدليل  اليوم،  اإىل  ممتدة  وتداعياتها 

عندما  عهده  بداية  يف  �ساركوزي  نيكول  ال�سابق  الفرن�سي 

 ،1968 اأيار  حركة  مرياث  على  الق�ساء  اأهدافه  من  اإن  قال 

اأن تلك احلركة  – يعترب  اليمني يف فرن�سا  لأنه - وكما كل 

�سكلت تهديدا لل�سلطة �سوه املعايري ال�سلوكية لدى املواطنني 

يراه  الذي  الوقت  يف  العمل  بقيمة  ال�ستخفاف  اإىل  ودفعهم 

فيه خ�سومهم النقطة التي �سمحت بالتاأ�سي�س لفرن�سا جديدة 

عنوانها احلرية والعدالة الإجتماعية.

ومن نتائج تلك الإنتفا�سة الطلبية جاءت احتجاجات العمال 

ليتحول  فرن�سا،  يف  العمل  قانون  اإ�سلح  �سد  الفرن�سيني 

النزاع اإىل مواجهة بني النقابات العمالية على راأ�سها الحتاد 

ال�سرتاكية.  فال�س  مانويل  وحكومة   )CGT  ( للعمل  العام 

وهذا الإ�سلح قد يكون الأخري بالن�سبة للإ�سرتاكيني برئا�سة 

اأيار  يف  املقررة  الرئا�سية  النتخابات  قبل  هولند  فران�سوا 

2017 والتي ترجح ا�ستطلعات الراأي فيها خ�سارة الي�سار يف 
حال تر�سيح الرئي�س املنتهية وليته.

 
ّ
اإ�سافة اإىل ذلك، تت�سّكل يف فرن�سا حاليًا حركٌة جديدة �سد

اإلغاء ال�سوابط التنظيمية على �سوق العمل. اجتاحت املوجة 

اأرجاء البلد منذ �سباط املا�سي حني اأعلنت حكومة احلزب 

قانون  اإ�سلح  مقرتح  وفال�س  هولند  برئا�سة  ال�سرتاكي 

العمل الفرن�سي، ويف التا�سع من اآذار املا�سي، �ساهم خم�س 

 لحقًا مليون 
ّ
مئة األف �سخ�ٍس يف يوم تظاهٍر وطني؛ وان�سم

يف  احلرفية  النقابات  احتجاجات  اإىل  �سخ�ٍس  األف  ومائتا 

خرج  ني�سان،  من  التا�سع  ويف  اآذار؛  من  والثلثني  الواحد 

املدن  من  وغريها  باري�س  يف  م�سرياٍت  يف  الآلف  ع�رصات 

 القانون اجلديد.
ّ
الفرن�سية �سد

اأحد اأكرث النواحي اإبهاراً يف احلركة اجلديدة هو العدد ال�سخم 

 250 من  اأكرث  التظاهرات:  فيها  مت  ُنظِّ التي  والقرى  للمدن 

حيث  فح�سب،  اآذار  من  والثلثني  الواحد  يف  وقرية  مدينة 

من  بالرغم  باري�س  يف  اجلمهورية  �ساحة  يف  الآلف  جتمع 

 Nuit( »الأحوال اجلوية، يف اأول احتللت حركة »نوي ديبو

Debout(، اأو »امل�ستيقظون طوال الليل«.
ال�سيا�سي  فرن�سا  م�سهد  اهتز  الحتجاجات  هذه  وقع  على 

متيل  نقابية  حركات  �سغط  حتت  وقعت  التي  والجتماعي 

ف يف مواقفها واأ�ساليب تعبريها 
ّ
يومًا بع�س يوم اإىل التطر

وذلك لتحقيق هدف واحد وهو اإرغام احلكومة على التخلي 

على  ا�ستولت  احتجاجات  وهي  اجلديد.  العمل  قانون  عن 

حركته  ت�سل  اأن  حاولت  طويلة...  اأ�سابيع  الفرن�سي  ال�سارع 

الفرن�سي  للمواطن  كبري  انزعاج  يف  وت�سببت  الإقت�سادية 

النقل ويف عملية جمع  التعقيدات يف قطاع  كما تظهر ذلك 

النفايات.

الرئي�س  يبدو  الرئا�سية،  النتخابات  من  اأ�سهر  ع�رصة  وقبل 

هولند يف ماأزق حقيقي اأمام هذا الت�سعيد غري امل�سبوق على 

امل�ستوى النقابي واحلزبي وال�سعبي، فهذه الأزمة تعد واحدة 

من اأكرب الأزمات الجتماعية التي �سهدتها البلد والتي تبدو 

معها كل املخارج مغلقة بني حكومة تتم�سك برف�سها �سحب 

قانون العمل اجلديد اأو تعديله جذريا ونقابات م�سممة على 

رف�س القانون وتهدد ب�سل البلد.

واملوؤكد يف كل ذلك اأن هذه الأزمة �ستوؤثر بقوة على فر�س 

املقبلة،  الرئا�سية  النتخابات  يف  هولند  الرئي�س  تر�سح 

م�سداقيته  واهتزاز  موقفه  �سعف  يف  �ساهمت  اإنها  حيث 

اأمام ناخبيه يف ظل تزايد معدلت البطالة وتراجع موؤ�رصات 

الإقت�ساد وهو ما �سيجعل فر�س تر�سحه �سئيلة يف انتخابات 

عام 2017.

لها  تداعت  فرن�سا  ت�سهدها  التى  العنف  اأحداث  اإن  والواقع 

واأحزاب،  حكومة  من  انتماءاتها  بكل  ال�سيا�سية  ال�ساحة 

اإلنتفاضة العمالية الفرنسية..
الخروج عن صمت األموات

بقلــم وسـام سعــد
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وجعلتهم يخرجون عن �سمت الأموات الذي ا�سابهم لعقود 

حرية  ل�ستخدام  ال�سلبية  التداعيات  فيها  جتاهلوا  طويلة 

التعبري والتظاهر امل�ستمر الذي لميثل �سغطا على احلكومة 

لتعطيل م�ساحلهم  اأي�سا على املواطنني نظراً  فح�سب واإمنا 

والعتداء ب�سورة غري مبا�رصة على حريتهم.

واجلدير بالذكر اأن جمموعة من املحتجني على تعديل قانون 

مقرا  »الروبيبليك«  اجلمهورية  ميدان  من  اتخذت  قد  العمل 

لتجمعاتها رافعة لفتات مناه�سة للدولة او كلمة »ل« كناية 

عن الرف�س للقانون. وذلك منذ �سهر تقريبا كمبادرة اعت�سام 

م�ستمر.

من  بالكثري  اأطاحت  ان  متعددة  لتظاهرات  �سبق  وقد 

بزعم  متريرها  الدولة  اأرادت  التى  القوانني  على  التعديلت 

للأو�ساع  حتليلية  نظرة  ويف  الع�رص.  ومواكبة  الإ�سلح 

التزان  فقدان  من  حاًل  تعاين  الفرن�سية  احلكومة  اأن  نلمح 

ثمار  حت�سد  اليوم  وهي  واحلقوق  الواجب  بني  �سديد  وخلط 

�ستيفان  ويوؤكد  حقوقها،  �سياع  من  الأجيال  امتعا�س 

اأن  جنيف  يف  الإداري  للتطوير  الدويل  املعهد  من  غاريلي 

الفرن�سيني »�ساقوا ذرعا بالو�سع الإقت�سادي حيث ل�سيء 

ي�سري على ما يرام«، وقد حذر وزير الإقت�ساد اأرنو مونتبور 

لدى مغادرته احلكومة من عواقب اإجراءات »التق�سف«.

 )..( واملتو�سطة  ال�سعبية  الطبقات  اأفراد  مت�س  »اإنها  وقال 

الأوروبي  والبناء  ال�سيا�سيني  قادتهم  رف�س  اإىل  وتدفعهم 

املدمرة  املتطرفة  الأحزاب  اأح�سان  اإىل  بهم  وترمي 

اأكدت احلكومة رف�سها تقدمي تنازلت  جلمهوريتنا«، ولذلك 

حول اإ�سلح قانون العمل. وقال رئي�سها، مانويل فال�س، اإن 

»الرتاجع �سيكون خطاأ �سيا�سيا«، ونقلت عنه م�سادر مقربة 

لل�سغوط  ر�سخنا  اأو  امل�رصوع  عن  تخلينا  »اإذا  قوله:  منه 

�سنبعث ر�سالة مفادها اأن التعطيل ياأتي بنتائج يف النهاية«.

»لن  اأنه  اأكد،  قد  هولند،  فرن�سوا  الفرن�سي،  الرئي�س  وكان 

و�سفه  ما  انتقد  �ساركوزي،  اأن  غري  امل�رصوع«،  �سحب  يتم 

وفقدان  وجنب  و«�سعف  فرن�سا،  يف  ال�سائدة  بـ«الفو�سى« 

»فالور  لأ�سبوعية  مقابلة  يف  ل�سلطتها«  التام  احلكومة 

اأكتوييل«، وقال: »اأظهرت احلكومة موقفا �سعيفا اليوم اأمام 

ال�سارع. ما ن�سهده اليوم مهزلة«.

احتجاجات اجتماعية �ساخبة وتهديدات اإرهابية بالتزامن 

جديد  من  فرن�سا  جعلت  الأوروبية  الأمم  كاأ�س  انعقاد  مع 

اإىل العامل �سورة بلد حتت �سغط  مركز اهتمام دويل ت�سدر 

تقرتحها  التي  الإ�سلح  عملية  يرف�س  واأمني،  اجتماعي 

ل�سد  ال�ستعدادات  من  بالتزامن  الإ�سرتاكية  القيادة  عليه 

خمتلف الأخطار الأمنية التي تهدد ا�ستقراره وتلحمه ولعل 

النتيجة التي �ستف�سي اإليها هذه احلقبة الفرن�سية �ستكون لها 

تداعيات حتمية على امل�سهد ال�سيا�سي والنتخابي الفرن�سي 

على بعد اأ�سهر معدودة من النتخابات الرئا�سية التي ينوي 

اليمني  من خللها العودة اإىل �سدة احلكم.
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كامريون اإ�ستقالته التي �ست�سبج نافذة 

واإذا كان هذا   .2016 الأول  يف ت�رصين 

الأمر طبيعيا يف الدميقراطيات، اإل اأنه 

حزب  يف  انق�سام  هناك  كان  تاريخيًا 

اجلنيه  فقد  ة 
ّ
ــر م كــل  يف  املحافظني 

يف  ح�سل  كما  قيمته  من  الإ�سرتليني 

حيث   ،1967 العام  ويف   1931 العام 

خف�س  اإىل  املاليتان  الأزمــتــان  ت 
ّ
اأد

وبالتايل  الإ�سرتليني  اجلنيه  قيمة 

الإ�ستقالة مع  اإىل  ت احلكومتان 
ّ
ا�سطر

فو�سى كبرية يف الطبقة ال�سيا�سية.

الأوروبــي  املجل�س  رئي�س  راأى  ولذلك 

دونالد تو�سك با�سم الدول الأع�ساء يف 

الحتاد الأوروبي اأنها »حلظة تاريخية 

لكن من املوؤكد اأنها لي�ست لردود الفعل 

نحن  »الــيــوم  واأ�ــســاف  اله�ستريية«. 

وحدتنا  على  احلفاظ  يف  مون 
ّ
م�سم

يح�سل  لن  اأنــه  موؤكدا  ع�سوا«،  كـ27 

»فراغ قانوين« قبل اأن تغادر بريطانيا 

ر�سميا واأن القانون الأوروبي �سي�ستمر 

مطبقا على لندن حتى ذلك احلني »مع 

كل ما يت�سمنه من حقوق وواجبات«.

هل صحيح أن »مصائب دول عند دول فوائد«!؟

بريطانيا »تتحرر« من االتحاد األوروبي
بقلم فارس سعد

الأوروبي،  الإحتاد  اإىل  بريطانيا  ان�ضمت  عامًا  واأربعني  ثالثة  منذ 

لطاملا  و�ضيا�ضيًا.  اإقت�ضاديًا  دولة  وع�رشين  ثمانية  يجمع  الذي 

كانت بريطانيا اإحدى الدول الأهم يف الإحتاد رغم اأنها كانت تتمتع 

تاريخي  قرار  يف  �ضوتت  اأن  اىل  واإقت�ضادية،  مالية  با�ضتقاللية 

اأظهر  الذي  الزلزال،  ال�ضتفتاء  يف  الإحتاد  عن  انف�ضالها  مل�ضلحة 

للخروج   %  51.9( �ضئيلة  بن�ضبة  ولو  الربيطانيني  غالبية   اأن 

و48.1 % للبقاء( كانوا داعمني خلروجها من الحتاد.

هي تداعيات ثلثية الأبعاد تطال ال�سق 

ال�سيا�سي، الإقت�سادي والإجتماعي.

من  ــروج  اخل بريطانيا  قــرار  اإن  اأوًل،   

الحتاد غري ملزم قانونيًا اإل بعد موافقة 

جمل�س العموم عليه، وهو ما اأ�سارت اإليه 

اأن التاأثري  اإل  وزارة اخلارجية الرو�سية 

امل�ستقبلي لل�ستفتاء �سريتبط اإىل درجة 

الربملان  �سيتخذه  الذي  بالقرار  كبرية 

الربيطاين وحكومة البلد.

اإىل  اأدت  الإ�ــســتــفــتــاء  نتيجة  ولــكــن 

ديفيد  الربيطاين  الوزراء  رئي�س  تقدمي 

ــاد  الحت عــن  انف�سلت  واإن  بريطانيا 

الناحية  اأنها مل تخرج من  اإل  الأوروبــي 

ال�سرتاتيجية واجليو�سيا�سية، فهي تعترب 

و�سطًا بني �سفتي الأطل�سي اأي الوليات 

الرئي�س  كان  ولطاملا  واأوروبا،  املتحدة 

ال�سماح  عــدم  اىل  يدعو  ديــغــول  �ــســارل 

بدخول بريطانيا.

تداعيات ثالثية األبعاد
تداعيات القرار الربيطاين باخلروج من 

وخارجيًا،  داخليًا  الأوروبــي،  الإحتاد 
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مقيدة  �ستظل  بريطانيا  اإن  ثــانــيــًا، 

بالقواعد الأوروبية حتى توقيع اتفاق 

الن�سحاب،  يقر  الحتــاد  وبــني  بينها 

اأو  عامني  ملدة  ي�ستمر  قد  الــذي  الأمــر 

�سيبقى  كــان  اأنــه  غــري  اأعــــوام.  ثلثة 

لل�ستفتاء تاأثري على اليمني الأوروبي 

الذي بداأ بامُلطالبة با�ستفتاءات �سعبية 

يف بع�س الدول مثل فرن�سا وغريها.

الربيطاين  الرف�س  اأ�سباب  اأبــرز  ومن 

العام  الراأي  حتميل  الأوروبي  للحتاد 

تفر�سها  الــتــي  الــقــوانــني  الــربيــطــاين 

م�سوؤولية  الإحتــاد  دول  على  بروك�سل 

الرتاجع الإقت�سادي يف بريطانيا.

العام  الــراأي  وبح�سب  القوانني،  هــذه 

الربيطاين، منعت ال�رصكات الربيطانية 

زادت  وبالتايل  يجب  كما  النمو  من 

البطالة  البطالة يف املجتمع. هذه  من 

القوانني  مع  اأي�سًا  بن�سبة كبرية  زادت 

دول  ال 
ّ
لعم �سمحت  التي  الأوروبــيــة 

الإحتاد بالعمل يف بريطانيا وبالتايل 

وما  الربيطانية  العاملة  اليد  مناف�سة 

هائلة  اإجتماعية  تداعيات  من  لذلك 

�سوتت  التي  املناطقة  يف  خ�سو�سًا 

مل�سلحة خروج بريطانيا من الإحتاد. 

وتفاقم الو�سع اأكرث مع اأزمة اللجئني 

كل  حلم  مــع  ــا  ــاأوروب ب ع�سفت  التي 

مهاجر بالو�سول اإىل بريطانيا.

الإقــتــ�ــســادي،  ال�سعيد  على  ثــالــثــًا، 

عا�ست الأ�سواق املالية الربيطانية ليلة 

الإ�ستفتاء )23-24 حزيران 2016( حاًل 

م�ساربة  رافقت  التي  اله�سترييا  من 

الإ�ستثمارية  ال�سناديق  من  العديد 

اإىل  اجلنيه  و�سل  وبذلك  وامل�سارف، 

اأدنى م�ستوياته منذ العام 1985

الإقت�ساد  ي�سهد  اأن  امُلــتــوقــع  ــن  وم

الإ�ستثمارات  يف  تراجعًا  الربيطاين 

من  امُل�ستثمرين  د 
ّ
وتــرد خوف  نتيجة 

تــداعــيــات اخلـــروج مــن الإحتــــاد. هذا 

العديد  اإن�سحاب  نتيجة  ياأتي  الأمــر 

اأ�سًل  ا�ستثمروا  الذي  امُل�ستثمرين  من 

ال�سوق  من  لقربها  نظراً  بريطانيا  يف 

�ستهلك( ونظراً 
ُ
الأوروبية )480 مليون م

مع  الربيطانية  الــقــوانــني  لتجاّن�س 

القوانني الأوروبية.

مع  التجاري  التبادل  �سعيد  على  اأما 

– فمن  الأول  – ال�رصيك  الإحتاد  دول 

اإعادة  مع  حكمًا  ينخف�س  اأن  امُلتوقع 

الــبــحــث يف الــقــواعــد الــتــجــاريــة بني 

لن  ال�رصوط  اأن  الإقت�سادين خ�سو�سًا 

تكون �سهلة كما هي احلال مع الرنوج. 

ينخف�س  اأن  امُلتوقع  مــن  وبالتايل 

لربيطانيا  الإجــمــايل  املحّلي  الناجت 

بن�سبة 8 % يف حلول العام 2030 على 

اأن تدخل بريطانيا يف ركود اإقت�سادي 

اإبتداءاً من العام امُلقبل.

تاأثري اخلروج على الإقت�ساد العاملي

املاليني  املحللني  مــن  العديد  توقع 

املالية  ال�سناديق  اإدارة  و�ــرصكــات 

خروج  يوؤثر  اأن  املتحدة  الوليات  يف 

بريطانيا يف النمو الإقت�سادي العاملي 

هذا  ويف  املقبلة.  الـ12  الأ�سهر  خلل 

ال�سدد قالت منظمة التعاون الإقت�سادي 

والتنمية، اإنه قد يحدث تراجع اإقت�سادي 

اأكرب اإذا قو�س خروج بريطانيا الثقة يف 

م�ستقبل الحتاد الأوروبي وهو �سيناريو 

ل ت�سمله توقعاتها.

موؤ�س�سة  يف  اخلبري  مادنلي  جو  ولفت 

اإن  اإىل  املالية،  اأمــريكــا«  اأوف  »بنك 

الأ�ــســواق  له  �ستتعر�س  ــذي  ال الــزلــزال 

اإن  اإذ  م�ساعفا،  اأثرا  �سيرتك  الأمريكية 

�سوق املال يف البلد ت�سودها اأ�سل حال 

من عدم اليقني، التي عادة ما ت�ساحب 

مو�سم النتخابات الرئا�سية المريكية.

جتارة  م�ستقبل  فاإن  مانديل  وبح�سب 

عرب  اأوروبـــا  يف  الأمريكية  ال�رصكات 

يوؤدي  قد  كما  مهددا،  اأ�سبح  بريطانيا 

تراجع العائدات اإىل اإجبار تلك ال�رصكات 

الأوروبية  التجارة  حتويل  درا�سة  على 

اأن خروج  اإىل  اأخرى، م�سريا  اأماكن  اإىل 

اإعــادة  يعني  الحتـــاد  مــن  بريطانيا 

التفاو�س ب�ساأن اتفاقات التجارة احلرة 
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كافة مع كل دول اأوروبا على حدة.

ولكن خرباء الإقت�ساد املوؤيدين خلروج 

التحذيرات،  تلك  رف�سوا  بريطانيا 

وو�ــســفــوهــا بــالــرتويــج لــلإ�ــســاعــات 

املقلقة، ويقولون اإن بريطانيا قد تربم 

اتفاقيات جتارة مع الحتاد الأوروبي 

ودول اأخرى خارجه، وقد تخف�س اأي�سا 

ر�سوم الواردات من تلقاء نف�سها اإذا مل 

يكن هناك اتفاق و�سيك.   

النقد  �ــســنــدوق  اأن  ـــره  ذك واجلــديــر 

تاأثريا  فيه  توقع  تقريرا  اأ�سدر  الدوىل 

الحتــاد  عن  بريطانيا  لرحيل  قامتا 

الأوروبى، مرجحا اأن يوؤدى اإىل تراجع 

% خلل   5.6 بن�سبة  الإقت�سادى  النمو 

ال�سنوات املقبلة. 

بوتين يرد على كاميرون
ــــوزراء  ال رئــيــ�ــس  تــ�ــرصيــحــات  ت�سري 

الربيطاين دافيد كامريون حول م�سلحة 

رو�سيا يف خروج بريطانيا من الحتاد 

ي�ستخدم  ما  ا 
ً
دائم اأنــه  اإىل  الأوروبـــي 

التوجه الأوروبي والأطل�سي والأمريكي 

رو�سيا كفزاعة من اأجل مترير اأو تربير 

اأوروبية  دوًل  هناك  اأن  رغم  قراراتهم، 

قد ت�رصرت من العقوبات املقررة �سد 

الربيطانية،  ال�سغوط  ب�سبب  رو�سيا، 

اأنف�سهم  الأوروبيني  م�سلحة  من  لذلك 

الأوروبية  ال�سيا�سات  يف  النظر  اإعادة 

جتاه رو�سيا بعد �سدمة ال�ستفتاء.

الرو�سي  الرئي�س  اأكد  مبا�رص،  رد  ويف 

ــس  ــا� ــس اأ� اأنـــــه ل  فـــلدميـــري بـــوتـــني 

الربيطاين  الــوزراء  رئي�س  لت�رصيحات 

الربيطانية  احلكومة  ممثلي  وبع�س 

يف  رو�سيا  م�سلحة  ــول  ح ــن  ــري الآخ

خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي.

واعترب بوتني يف ت�رصيحات اأدىل بها 

لل�سحفيني يف ط�سقند حيث �سارك يف 

 24 يف  للتعاون  �سنغهاي  منظمة  قمة 

حزيران، اأن ت�رصيحات كامريون حول 

املوقف املزعوم لرو�سيا، ل اأ�سا�س لها 

»اإنني  قائل:  وا�ستطرد  الإطــلق.  على 

اإل حماولة غري لئقة  لي�س  اأنها  اأعتقد 

للتاأثري على الراأي العام يف بلده«.

اإن هــذه املــحــاولت مل تاأت  واأ�ــســاف 

يحق  ل  اأنه  وتابع  املرجوة.  بالنتائج 

لأحد طرح اأي مزاعم حول موقف رو�سيا 

من هذه امل�ساألة بعد ال�ستفتاء. و�سدد 

قائل: »لي�س ذلك اإل مظهر من مظاهر 

امل�ستوى املتدين للثقافة ال�سيا�سية«.

وقال بوتني اإنه �ستكون هناك تداعيات، 

لكن  �سواء،  حد  على  و�سلبية  اإيجابية 

احلياة وحدها ميكن اأن تك�سف عن ن�سبة 

تداعيات  بني  وال�سلبيات  الإيجابيات 

ال�ستفتاء. ولكنه ا�ستبعد اأن ياأتي قرار 

�سيا�سة  على  تاأثري  بــاأي  الربيطانيني 

العقوبات الأوروبية �سد رو�سيا.

وذكر باأن الأ�سواق املالية قد ردت على 

قرار الربيطانيني بالرتاجع، لكنه توقع 

اإىل طبيعتها  ال�سوقية  املوؤ�رصات  عودة 

وا�ستبعد  املتو�سط،  الزمني  املدى  على 

الأ�سواق  يف  عاملية  كارثة  اأي  وقــوع 

املالية ب�سبب قرار اخلروج الربيطاين.

الو�سع عن  واأ�ساف: »بل �سك �سرناقب 

كثب، و�سنعدل �سيا�ستنا الإقت�سادية يف 

حال اقت�ست ال�رصورة ذلك، كما �سنعدل 

علقاتنا مع ال�رصكاء يف اأوروبا«.
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ن�شاطات �شناعية

بيومها  اللبنانية  ال�سناعة  احتفلت 

نظمت  حيث  املا�سي،  ال�سهر  الوطني 

رئي�س  برعاية  احتفاًل  ال�سناعة  وزارة 

 
ّ

عرب ــذي  ال �سلم  متــام  ـــوزراء  ال جمل�س 

ال�سناعة  ل 
ّ
»لتتحو طموحه  مقدار  عن 

حلاجاتنا  اأ�سا�سية  ركــيــزة  لبنان  يف 

على  بدورها  تنعك�س  التي  الإقت�سادية 

ومناعة  قوة  وعلى  و�سدقيته  البلد  منو 

اأجواء  اىل  بحاجة  نحن  ما  بقدر  لبنان، 

ال�سناعة.  لنمو  ملئمة  حميطة  وظروف 

اأن  للبنان  ميكن  كيف  يت�ساءل  واجلميع 

الأجــواء؟ نعم ي�سمد  ي�سمد يف ظل هذه 

جامعة  اللبنانية  الإرادة  تكون  عندما 

وا�سحة  اللبنانية  الروؤية  تكون  وعندما 

الوطن«،  لهذا  مزدهر  م�ستقبل  �سبيل  يف 

»اإىل  ال�سخ�سية  تطلعاته  عن  عرب  كما 

عيد وطني لل�سناعة. وهذا العيد بالن�سبة 

رئي�س  انتخاب  نتمّكن من  يل هو عندما 

جديد للجمهورية �سناعة لبنانية«.

الحاج حسن
ح�سني  ال�سناعة  وزيــر  راأى  جهته،  من 

يف  احلكومات  مهام  اأن  ح�سن  ــاج  احل

على  املحافظة  هي  لبنان  ومنها  الدول 

ال�ستقلل وال�سيادة واحلدود، وبالتوازي 

تاأمني رفاهية اأبنائها وم�ستوى معي�سي 

لئق لهم وفر�س عمل ومداخيل حمرتمة 

تدعيم  عــرب  ذلــك  ويــتــاأمــن  للمواطنني. 

طليعتها  ويف  الإقت�سادية  القطاعات 

الــ�ــســنــاعــة«. طــلــب احلــــاج حــ�ــســن من 

واقع  »نقل  والأجانب  العرب  ال�سيوف 

لبنان ال�سعب على �سعد عديدة واأبرزها 

مبديًا  دولهم«،  اإىل  الإقت�سادي  ال�سعيد 

التدابري  تطبيق  »امل�ساعدة يف  الأمل يف 

الإقت�سادي  الو�سع  ملعاجلة  الــلزمــة 

ال�سناعة  حماية  ومنها  النمو،  وحتفيز 

الوطنية وزيادة ال�سادرات اللبنانية اىل 

لبنان«،  اىل  الــواردات  وخف�س  اخلــارج 

اإغلق حدودنا  داً على »اأننا ل نريد 
ّ
م�سد

ول  التجاريني،  �رصكائنا  مــن  اأي  مــع 

نريد القطيعة مع اأحد. ولكننا يف مرحلة 

الإقت�سادية  �سيا�ساتنا  �سياغة  اإعــادة 

ال�رصيكة مبا يوؤمن  الدول  والتجارية مع 

م�ساحلنا، وي�سمن عدم حتميل ال�سناعة 

والزراعة يف لبنان املزيد من اخل�سائر«.

اأهمية  عن  ثت 
ّ
فتحد ل�سن  ال�سفرية  اأمــا 

جمال  يف  ولبنان  الحتاد  بني  التعاون 

ال�سناعي  »القطاع  ان  موؤكدة  ال�سناعة، 

بالن�سبة  اأ�سا�سية  نقطة  ي�سكل  لبنان  يف 

يف  كافة  ال�رصكات  اأن  بخا�سة  للحتاد 

ب�سبب  متدهور  و�سع  من  تعاين  لبنان 

اأن  اىل  لفــتــة  املــنــطــقــة«،  يف  الــو�ــســع 

»ال�ستقرار �رصوري للنمو الإقت�سادي«.

جمعية  رئي�س  م 
ّ
ــد ق احلفل  نهاية  ويف 

للرئي�س  درعًا  اجلميل  فادي  ال�سناعيني 

�سلم تقديراً للجهود التي يبذلها لت�سهيل 

ال�سناعة  لتقدم  الإمكانات  كل  وتوفري 

اللبنانية وازدهارها.

مسابقة ستارباك السنوية
وكانت فاعليات اليوم الوطني لل�سناعة 

اللبنانية قد اختتمت بحفل توزيع جوائز 

الحاج حسن يسلّط الضوء على تقصير الدولة
الصناعة  تحتفل بيومها الوطني برعاية سالم:

لتحويل القطاع إلى ركيزة أساسية لحاجاتنا اإلقتصادية

سالم متحدثًا في اليوم الوطني للصناعات

جانب من احتفال توزيع الشهادات في معهد البحوث الصناعية
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م�سابقة �ستارباك املنظمة من قبل ليبان 

رئي�س  واألقى  احلاج ح�سن.  برعاية  باك، 

ورئي�س  اللبنانيني  ال�سناعيني  جمعية 

الذي  اجلميل  فادي  الدكتور  باك   ليبان 

ال�سناعية  ال�سادارت  انخفا�س  اأن  اأكد 

علقة  له  لي�س  لفــت،  ب�سكل  اللبنانية 

الوطنية  �سناعتنا  ومزايا  مبوا�سفات 

يف  تطلبا  الـــدول  ــرث  اأك اىل  ت�سل  التي 

العامل. 

وامل�سوؤولني  املعنيني  كل  اجلميل  ودعا 

اىل توفري كل المكانيات اللزمة لتقوية 

لأن   دوره،  وتفعيل  باك«  »ليبان  املركز 

ت�سنع   التي  هــي  واأمــثــالــه  املــركــز  هــذا 

التميز  والتفوق   وتعك�س حقيقة »لبنان« 

والقيمة  اإقليميا وعامليا،  كعلمة فارقة 

امل�سافة على كل امل�ستويات.  

�ــرصورة  ح�سن   احلــاج  اأكــد  جهته،  من 

املنتجات  تغليف  والبتكاريف  الإبــداع 

يف  غريها  عــن  تتمايز  لكي  اللبنانية 

و  الإبـــداع  فعامل   « العاملية.  الأ�ــســواق 

التناف�سية  الــقــدرات  يعززمن  البتكار 

يف  ومهم  واملنتجات،  ال�سلع  من  للعديد 

زيادة  يف  وبالتايل  ورواجها،  ت�سويقها 

فر�س الت�سدير، كما اأن اأثره اإيجابي يف 

جذب امل�ستهلك...«

الصناعات الصحية
املنتدى  افتتاح  ح�سن  احلاج  رعى  كما 

ال�سحية  لل�سناعات  ال�ساد�س  العربي 

العامة  ال�سحة  وزار  عام  مدير  بح�سور 

العامة  ال�سحة  وزيــر  ممثًل  عمار  وليد 

فخره  عن  عمار   
ّ

وعــرب ابوفاعور.  وائــل 

بامل�ستوى الذي حققته ال�سناعة الوطنية 

تخ�سع  كونها  مــن  بــالــرغــم  لــلأدويــة 

ملناف�سة �سديدة من ال�سناعات الأجنبية 

والعربية كون لبنان هو من اكرث البلدان 

العربي.  الـــدواء  على  انفتاحًا  العربية 

وقال: »يا حبذا لو تعامل الدول العربية 

ال�سناعة الدوائية اللبنانية باملثل. ولقد 

ابو فاعور دعمه  وائل  الوزير  اكد معايل 

لل�سناعة الدوائية التي تخ�سع للمعايري 

و�سمان  للت�سجيل  نف�سها  ال�سارمة 

عمار  ووجه  الأجنبي«.  كالدواء  اجلودة 

حتية للوزير احلاج ح�سن لدعمه لل�سناعة 

الوطنية ب�سكل عام و�سناعة الدواء ب�سكل 

خا�س«.

دعم التقارب
عن  ح�سن  احلــاج   

ّ
عــرب اآخـــر،  خــٍط  على 

ال�سناعي  القطاع  بني  للتقارب  دعمه 

موا�سيع  اختيار  بهدف  واجلــامــعــات، 

وتطبيقها �سناعيا.  الأكادميية  الأبحاث 

ن�سهده  لي�س ما  للأ�سف هذا  وقال: »لكن 

حاليا. هذا الو�سع لي�س ناجما عن خطاأ 

من قبل هذين القطاعني، بل عن تق�سري 

الدولة اللبنانية. ملاذا؟ اأخريا ن�رص البنك 

اقت�سادنا،  فيه  يحلل  تقريرا  الـــدويل 

واقــع  بخلق  املعنية  ال�سلطات  ويتهم 

ظنت  والتي  والزراعة،  لل�سناعة  �سلبي 

اإبرام اتفاقيات  اأن  يف وقت من الأوقات 

الت�سدير،  �سي�سجع  اخلــارج  مع  جتارية 

لكن ما ح�سل هو العك�س«.

وتابع: »املوارد الب�رصية يف حقل البحث 

العلمي كبرية جدا يف لبنان اإذ لدينا 120 

األف طالب جامعي. ويف حال طلبنا من 

�ستجد  باأبحاث،  القيام  اجلامعات  كل 

نتائج  ا�ستثمار  على  قادرة  غري  اأنف�سها 

هذه الأبحاث يف القطاع ال�سناعي، لأن 

الإمكانيات غري موجودة. من اأجل القيام 

اأن  ال�سناعي  القطاع  على  يجب  بذلك 

املحلي  الناجت  اإجمايل  من   20% ي�سكل 

الكتلة  فحجم  حاليا،  متوفر  غري  وهــذا 

النقدية اأكرب من حجم القت�ساد«.

معهد البحوث
وكلية  ال�سناعية  البحوث  معهد  و�سهد 

احتفاًل  اللبنانية  اجلامعة  يف  الهند�سة 

بتوزيع �سهادات لطلب من الكلية تابعوا 

الثالثة على  لل�سنة  دورة تدريبية نّظمها 

التابع  للتلحيم  اللبناين  املركز  التوايل 

والفحو�س  التلحيم  جمــال  يف  للمعهد 

اللاإتلفية.

ه احلاج ح�سن بالدورات املتخ�س�سة 
ّ
ونو

اإنتاج �سناعة  الهادفة اىل التدريب على 

الفائزون  في مسابقة ستارباك السنوية
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واجلــودة  بالنوعية  تتمّتع  متما�سكة 

اذاً  متعلق  املو�سوع  ال�رصر.  ت�سبب  ول 

والإقت�ساد  والنوعية  واجلودة  باملهارة 

املوظف  او  العامل  كان  فاذا  واملــردود. 

�سيكون  راتــبــه  فــان  ــربة،  ــاخل ب يتمتع 

الخت�سا�سات  تنويع  اىل  وادعو  اعلى. 

حاجات  تلبية  مع  يتلءم  مبا  والتدريب 

�سوق العمل.«

اىل  الداعي  موقفه  ح�سن  احلــاج  وجــدد 

اإتاحة الفر�سة لنمو ال�سناعة التي تعترب 

اتخاذ  واىل  للتوظيف،  الأكــرب  املجال 

القطاعات  لتطوير  موؤيد  �سيا�سي  موقف 

القت�سادية  ال�سيا�سات  بدل  النتاجية 

القطاع  بقدرات  املوؤمنة  غري  اخلاطئة 

ال�سناعي يف لبنان.

عنا�رص  على  قائمة  ال�سناعة  اأن  و�رصح 

ثلثة: كمية الإنتاج وكلفة الإنتاج وجودة 

الإنتاج. وامل�سكلة الكربى لدينا هي الكلفة 

الكمية املحدودة للنتاج  تليها  املرتفعة 

والعائدة لعدم القدرة على الت�سدير ب�سبب 

اجلودة.  ب�سبب  ولي�س  واملعوقات  املوانع 

ر اىل خمتلف 
ّ
اللبناين ي�سد الإنتاج  اإن  اإذ 

م�سكلة  ل  اأن  على  يدّل  وهذا  العامل  دول 

جودة يف الإنتاج.«

مشروع الطاقة الشمسية
الطاقة  ــر  ووزي ح�سن  احلــاج  د�ّسن  كما 

العام  واملدير  نظاريان  ارتــور  واملياه 

ب�سام  الدكتور  ال�سناعية  البحوث  ملعهد 

الفرن م�رصوع الطاقة ال�سم�سية املندجمة 

اأجنـــز �سمن  ـــذي  بــنــاء املــعــهــد، وال يف 

م�رصوع الحتاد الأوروبي فو�سرت ان ميد 

.Foster in Med
واأ�سار الفرّن اىل اأن »هذا امل�رصوع يرمي 

ال�سم�سية  التكنولوجيات  اإىل تعزيز تبنِّي 

الكهرو�سوئية يف منطقة البحر املتو�سط. 

ا متعدد املراحل، 
ً
ا ا�سرتاتيجي

ً
ويتخذ نهج

وي�سمُن  اخلا�س،  القطاع  مع  بال�رصاكة 

حتقيق اأثٍر م�ساعٍف على م�ستوى حو�س 

النتائج  تعداد  املتو�سط، من حيث  البحر 

لنطاق  ونقلها  فوائدها  ون�رصها وتعميم 

يتعدى ال�رصاكة. نهدف اذاً اىل نقل اخلربة 

الطاقة  جمــال  يف  والثقافة  واملعرفة 

ال�سم�سية املبتكرة، لتنفيذ وتعزيز منهجية 

تكنولوجيات  وتعزيز  م�سرتك  ت�سميم 

املجتمع  م�ستوى  على  ال�سم�سية  الطاقة 

من  املعهد  مبنى  اختيار  مّت  وقد  املدين. 

املتو�سطية  الدول  �سمن  مباٍن  ة 
ّ
عد بني 

ا�سرتاتيجية  فوائد  يجمع  لأّنه  امل�ساركة 

ها جهوزية مبنى معهد البحوث 
ّ
ّة اأهم

عد

مماثل  م�رصوع  ل�ستيعاب  ال�سناعية 

يخّفف من احلرارة الداخلية ويخفف من 

كما  للتربيد  الــلزم  الكهرباء  م�رصوف 

هند�سة  مع  يتكامل  جتميليًا  دوراً  يوؤدي 

املبنى.«

الطاقة  نظام  يوّلد  اأن  نتظر 
ُ
ي واأ�ساف:« 

ت يف الفناء اخلارجي 
ّ
ية الذي يثب

ّ
ال�سم�س

بهدف اإن�ساء مركز للتدريب، طاقة بن�سبة 

5 كيلوواط، و�سيتم جتهيز من�سة تدريب 
الكهرو�سوئية  اخلــليــا  تقنيات  على 

مع  بالتن�سيق  فرن�سي  جزئي  بتمويل 

املركز اللبناين حلفظ الطاقة، لت�سري قدرة 

ال�سم�سية  الطاقة  من  الإجمالية  الإنتاج 

نحو    KWc 90، ونتوقع اأن ترتفع ن�سبة 

يف   15 اإىل  ال�سم�سية  الطاقة  من  الإنتاج 

املعهد، متجاوزين  احتياجات  املئة من 

امل�ستوى الذي حددته احلكومة اللبنانية 

بـ 12 يف املئة. كما نطمح اإىل رفع الن�سبة 

اإىل اأكرث من 20 يف املئة.«

عقد وزراء ال�سناعة الدكتور ح�سني احلاج ح�سن والأ�سغال العامة والنقل غازي زعيرت 

منطقة  الرتابة يف  ملف م�سانع  متابعة  اأجل  من  اجتماعًا  امل�سنوق  والبيئة حممد 

�سكا العقارية. وبحث الإجتماع مو�سوع املنطقة ال�سناعية يف بلدة �سكا ومعامل 

الرتابة واملقالع والك�سارات املوجودة فيها. وتطرق اىل كيفية تطوير هذه املنطقة 

املتعلقة  البيئية  امللفات  وبع�س  امل�سانع  عن  الناجمة  البيئية  الق�سايا  ومعاجلة 

امل�سانع من جهة ومبعاجلة  بتطوير  ي�سمح  ال�ستثمار مبا  ون�سب  املدين  بالتنيظم 

بع�س  الناجم عن  ال�رصر  وبرفع  البيئية  املعايري  د مبو�سوع 
ّ
والت�سد البيئية  الآثار 

عمليات تخزين املواد الولية. وقال احلاج ح�سن: »حتر�س امل�سانع على اللتزام 

ال�ستثمار املوجودة يف املنطقة.  بذلك ولكن حتتاج اىل تعديل يف مرا�سيم ون�سب 

اأوًل  اأبناء املنطقة  وا�ستطعنا اليوم التو�سل اىل خل�سات اإيجابية ت�سمن م�سلحة 

كما م�سلحة البيئة وال�سناعة.«

ال�سماح ببناء م�ستودعات لتخزين املواد  واأ�ساف: »من بني الإجراءات املطروحة، 

اىل  الك�سارة  اىل  املقلع  من  ال�ساحنات  ا�ستخدام  بدل  ناقل  �رصيط  وبناء  الأولية، 

امل�سنع، وتطوير امل�سنع القائم عرب ادخال افران جديدة ومطحنة جديدة بدل القائمة. 

والرتخي�س  جديد،  ترخي�س  اىل  اخلطوات  هذه  لتنفيذ  امل�سانع  ا�سحاب  ويحتاج 

يحتاج اىل تعديل ن�سب ال�ستثمار. كل هذا املو�سوع م�سرتك بني الوزارات الثلث، 

واتفقنا اليوم على اخلطوات العملية واملراحل املطلوبة ملعاجلة هذه المور.«

اجتماع وزاري

ن�شاطات �شناعية

مشروع الطاقة الشمسية المندمج في بناء معهد البحوث الصناعية
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من �شهر اإلى �شهر

اأن  امل�سنوق  حممد  البيئة  وزير  ك�سف 

املناخ  تغري  يحدثها  التي  الأ�رصار  »كلفة 

وزارة  اأجرتها  درا�سة  وفق  الإقت�ساد  يف 

البيئة يف لبنان بالتعاون مع برنامج الأمم 

قد  الكلفة  هذه  اأّن  تبنّي  الإمنائي،  املتحدة 

17 مليار  لبنان فقط، اىل حواىل  ت�سل، يف 

د.اأ. يف العام 2040 يف حال مل يتخذ العامل 

انبعاثات  خلف�س  وجّدية  �رصيعة  تدابري 

اإىل  ولفت  الفور«.  على  الدفيئة  الغازات 

اللبنانية  والأ�رص  اللبنانية  احلكومة  اأن 

عرب  الإقت�سادية  الأعباء  هذه  �ستتحملن 

تراجع الإنتاجية وال�ستدامة يف القطاعات 

املختلفة«.

 ولفت خلل م�ساركته يف القمة امل�رصفية 

ُعقدت يف  التي   2016 لعام  الدولية  العربية 

للري  املياه  توفر  انخفا�س  »اأن  اإىل  روما، 

�سيكلف  وال�سناعي  املنزيل  وال�ستخدام 

يف  د.اأ.  مليون   320 اللبناين  الإقت�ساد 

العام 2040 »، داعيًا اإىل »ت�سجيع القرو�س 

على  املياه  �سخانات  لعتماد  التحفيزية 

الطاقة ال�سم�سية ولتوليد الطاقة الكهربائية 

 Photovoltaic ال�سوئية  اخلليا  خلل  من 

cells، والقرو�س اخل�رصاء لبناء يرتكز على 
لعتماد  ة 

ّ
املي�رص والقرو�س  الطاقة،  كفاءة 

تكنولوجيات وجتهيزات �سناعية تخفف من 

انبعاثات الغازات الدفيئة«.

القطاع المصرفي
امل�رصيف  القطاع  اأن  على  امل�سنوق  و�سّدد 

بجميع  املرتبطة  عمله  طبيعة  بحكم 

ل 
ّ
املمو كونه  الإقت�سادية  القطاعات 

وال�ستثمارات  امل�ساريع  جلميع  الأ�سا�سي 

يف هذه القطاعات، هو من اأبرز امل�ستفيدين 

متّهد  التي  اجلديدة  الإقت�سادية  العجلة  من 

»القطاع  اأن  واعترب  باري�س.  اتفاقية  لها 

توفري  يف  ل 
ّ
الأو املعني  هو  امل�رصيف 

حقبة  اإىل  النتقال  ع 
ّ
ت�رص قرو�س  برامج 

جداً  �سئيلة  بانبعاثات  تتمتع  اإقت�سادية 

اأكرب  ومبرونة  احلراري،  الحتبا�س  لغازات 

ملواجهة الآثار ال�سلبية لتغري املناخ«. وراأى 

اأن »الطريق الأ�رصع نحو هذا الهدف هي من 

جميع  يف  البيئية  املفاهيم  اإدماج  خلل 

امل�سارف،  لدى  املتوّفرة  الت�سليف  برامج 

لأّّنه يف نهاية املطاف ما من ن�ساط ب�رصي 

اأكان  املناخ،   
ّ

تغري بظاهرة  و�سيتاأّثر  اإّل 

اإدارة  اأو  النقل،  اأو  اأو املياه والغذاء،  ال�سكن، 

النفايات، اأو الإنتاج ال�سناعي، اأو ال�سياحة 

اأو غريها.«

المسؤولية اإلجتماعية
اإىل  التو�سل  �سبقت  التي  الفرتة  يف  وقال: 

طغت  املناخ،  تغري  حول  باري�س  اتفاقية 

اأمر  املناخ  تغري  اأن  فكرة  امل�ستثمرين  على 

الأحفوري  الوقود  عن  بالتخلي  فقط  يتعلق 

امل�سالح  من  اأ�سا�سيًا  جزءاً  ي�سكل  الذي 

لنا 
ّ

الإقت�سادية الدولية. اأما اليوم وقد تو�س

ومّت  عليه  هي  ما  اإىل  باري�س  اتفاقية  يف 

التوقيع عليها يف 2016/4/22، فهذا يثبت 

اأن العامل تو�سل اإىل قفزة نوعية يف حتليل 

وحتديد  املناخ  بتغري  املتعلقة  املخاطر 

التحويلية  والقدرة  ال�ستثمارية  الفر�س 

اأكرب. ازدهار  نحو  الفر�س  لهذه  الكبرية 

الذي  الدويل  والتفاق  املناخ  تغري  واأ�سبح 

فر�سة  التنفيذ  حيز  دخوله  فور  �سريعاه 

ال�ستفادة  للجميع  ميكن  ذهبية  اإقت�سادية 

متويل  تاأمني  خلل  من  فقط  لي�س  منها، 

اأي�سًا  بل  والزمن،  النطاق  حمددة  مل�ساريع 

تدرج  �ساملة  اإقت�سادية  مقاربة  خلل  من 

القطاعات،  جميع  يف  املناخ  تغري  مفاهيم 

كّل  دعم  يف  بارز  دور  للم�سارف  و�سيكون 

�سيا�ساتها  تطبيق  ح�سن  يف  احلكومات  من 

ات 
ّ
واجلمعي ة 

ّ
اخلا�س �سات 

ّ
واملوؤ�س البيئية، 

ال�سيا�سات،  لهذه  المتثال  يف  ة 
ّ
الأهلي

اأهداف  تنفيذ  يف  علقة  له  ما  يف  وحتديداً 

 INDC وطنيًا  املحددة  امل�ساهمات 

 Intended Nationally Determined
»..Contribution

تناف�سًا  العامل  عرب  ن�سهد  ما  »غالبًا  وتابع: 

تخفي�س  على  امل�رصفية  املوؤ�س�سات  بني 

اعتماد  خلل  من  الكربونية  ب�سمتها 

وتخطيط  املتجددة،  والطاقة  الطاقة  كفاءة 

املوظفني  تنّقل  لطريقة  اأف�سل  ا�سرتاتيجي 

وهذه  املبادرات.  من  وغريها  و�سفرهم، 

من  اأ�سا�سيًا  جزءاً  ت�سكل  كلها  اخلطوات 

 Corporateامل�سوؤولية الجتماعية لل�رصكات

ت�سمح  اأنها  كما   ،Social Responsibility
بتحقيق وفورات مادية ل باأ�س بها«. 

 17 مليار دوالر عام 2040 كلفة
»عدم خفض اإلنبعاثات« في لبنان
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ز 
ّ
للتمي »تتويج  اأكادميية  منحت   

للإدارة  العربي  »الن�رص  جائزة  العربي«،  

احلكومي«  للقطاع  احل�رصية  العامة 

الوطني لل�سمان  العام لل�سندوق  للمدير 

كركي  و�سكر  كركي.  حممد  الإجتماعي 

ملوؤ�س�سة  »تكرميًا  واعتربه  التكرمي  على  »تتويج«  اأكادميية 

مليون  من  اأكرث  تغطي  والتي  لبنان  يف  الإجتماعي  ال�سمان 

وقال  ا، 
ً
تقريب اللبناين  ال�سعب  ثلث  نحو  اأي  مواطن  األف  و350 

:«هذا التكرمي �سيدفعني اإىل بذل املزيد من اجلهد لتح�سني نوعية 

واعترب  املوؤ�س�سة«.  توفرها  التي  والتقدميات  اخلدمات  وجودة 

اأن »ق�سمًا كبرياً من امل�سكلت التي متر بها البلدان العربية، ما 

عد الإجتماعي الإهتمام الذي ي�ستحق«.
ُ
كانت لتحدث لو اأُعطي الب

البحر  غرف  »احتاد  رئي�س  افتتح   
رئي�س  )اأ�سكامي(  املتو�سط«  الأبي�س 

�سقري  حممد  اللبنانية«  الغرف  »احتاد 

الدورة  »اأ�سكامي«  لـ  رئي�سًا  ب�سفته 

والنقل  اللوج�ستية  اخلدمات  لقمة  الـ14 

�سقري يف  ولفت  بر�سلونة.  املتو�سطية يف 

هذا ال�سياق، اإىل اأن لبنان الذي يقع يف ال�سفة املقابلة لرب�سلونة، 

عملية  يف  مميزاً  دوراً  يوؤدي  للمتو�سط،  ال�رصقي  الطرف  يف  اأي 

النقل داخل املتو�سط على امل�ستويات كافة، لفتًا اإىل جناح مرفاأ 

بريوت يف اأداء دور كبري يف عمليات الرتانزيت البحري، خدمة 

للدول املتو�سطية املحيطة. 

للملحة  الدولية  الغرفة  رئي�س   اأكد 
لرئي�س  الول  والنائب  بريوت  يف 

البحرية  امللحة  لغرف  العربي  الحتاد 

يزال  ما  بريوت  مرفاأ  »اأن  زخور  ايلي 

من  الرغم  على  التيار،  عك�س  ي�سري 

والإقت�سادية  ال�سيا�سية  الأو�ساع  تفاقم 

وتوؤكد  املنطقة«.  يف  امل�ستعرة  احلروب  وا�ستمرار  البلد  يف 

الإح�ساءات اأن مرفاأ بريوت �سجل اأرقاما كبرية يف عدد البواخر 

ته، وحركة الب�سائع واحلاويات وال�سيارات التي تداولها 
ّ
التي اأم

خلل الأ�سهر الأربعة الأوىل من العام 

ذاتها  الفرتة  مع  مقارنة  احلايل، 

زخور  واعترب  املا�سي.  العام  من 

للمطالبة  تدفعنا  النتائج  هذه  »اأن 

جمددا ب�رصورة اإعداد م�رصوع جديد 

م�رصوع  اإلغاء  بعد  املرفاأ  لتو�سيع 

التو�سيع بردم احلو�س الرابع«. 

موجز اقتصادي

 Special( اخلا�سة  التحقيق  لهيئة  ال�سنوي  التقرير  اأعلن 

investigation commission( اأن عدد حالت تبيي�س الأموال 
العام  432 حالة خلل  اإىل  قد و�سل  لبنان  بها يف  امل�ستبه 

2015، 76.62 % منها �سادرة من جهات حملية و 23.38 % 
من جهات اأجنبية. يف هذا ال�سياق قامت الهيئة بالتحقيق يف 

335 حالة، فيما اأبقت 97 حالة اأخرى قيد الدرا�سة. تبعًا لذلك، 
اأمرت ال�سلطات الق�سائية يف لبنان برفع ال�رصية امل�رصفية 

عن 28 حالة، 27 منها هي ذات م�سدر حملي وحالة فقط منها 

ذات م�سدر اأجنبي. من اجلدير ذكره اأنه قد مت �سطب لبنان من 

لئحة الدول غري املتعاونة يف حماربة تبيي�س الأموال منذ 

العام 2002، وذلك بف�سل الإجراءات املتخذة من قبل احلكومة 

وم�رصف لبنان ملراقبة حركة الأموال الوافدة اىل امل�سارف 

اللبنانية.

خا�سة«  اأموال  »اإختل�س  حالت  �سّكلت  ثانية،  جهٍة  ومن   

حالت  اجمايل  من  حالة(   105  ،%  28.46( الأكرب  احل�سة 

التزوير  حالت  تبعتها   ،2015 العام  خلل  الأموال  تبيي�س 

)24 حالة، اأي ح�سة 9.21 %( واحلالت املتعلقة بـ«الإرهاب 

ومتويل الإرهاب« )27 حالة، اأي ما ي�سكل 7.32 %(.

اإبلغ(   183 اأي   ،%  63.32( ال�ساحقة  العالبية  متركزت  وقد   

من الإبلغات التابعة حلالت تبيي�س الأموال يف العا�سمة 

بريوت، تلتها منطقة جبل لبنان )16.61 %( واجلنوب )9 %( 

والبقاع )8.65. %(.

432 حالة تبييض أموال

 في لبنان خالل العام 2015
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من �شهر اإلى �شهر

امللمو�س  ن 
ّ
التح�س ال�سوء على  الدويل  البنك  تقرير �سادر عن  �سّلط 

ة منذ مطلع العام 2015، والذي قابله 
ّ
ة اللبناني

ّ
يف الأو�ساع الأمني

التوّترات  واإ�ستمرار  ة 
ّ
املحلي ة 

ّ
ال�سيا�سي التجاذبات  حّدة  يف   

ٌ
تفاقم

 الإقت�سادي يف البلد.
ّ
ة، الأمر الذي عرقل النمو

ّ
الإقليمي

 الإقت�سادي احلقيقي يف لبنان 
ّ
وخّف�س البنك الدويل تقديراته للنمو

للعام 2015 اإىل 1.5 %، من 2.0 % يف تقريره ال�سابق.

اأ�سعار  تراجع  من  لبنان  ا�ستفاد  التقرير،  وبح�سب  اآخر،  منظاٍر  من 

ًا بحيث انخف�ست حتويلت احلكومة اإىل �رصكة كهرباء 
ّ
النفط عاملي

ة 
ّ
ة العام

ّ
ن املالي

ّ
لبنان خلل العام 2015، اإّل اأّنه مل ي�ستِطع اأن يح�س

ة مقارنًة بالعام 2014، والذي 
ّ
لديه يف ظّل تدهور الإيرادات احلكومي

ة من جمع متاأّخرات عائدة لقطاع الإّت�سالت.
ّ
�سهد اإيرادات اإ�ستثنائي

المالية العامة
ة يف 

ّ
ة العام

ّ
اأّن عجز املالي اأ�سار البنك الدويل اإىل  ويف هذا الإطار، 

ة يف العام 2015 اإىل 7.3 % من 
ّ
لبنان قد اإرتفع بـ 0.7 نقطة مئوي

الناجت املحّلي الإجمايل، مقابل 6.6 % من الناجت املحّلي الإجمايل 

ة 
ّ
يل بـ 1.2 نقطة مئوي

ّ
يف العام 2014، مع انخفا�ٍس يف الفائ�س الأو

من 2.6 % من الناجت املحّلي الإجمايل يف العام 2014 اإىل 1.4 % 

يف العام 2015.

ا على �سعيد احل�ساب اجلاري، فقد جنح لبنان يف تقلي�س عجز 
ّ
اأم

اإىل  ة 
ّ
نقاط مئوي  3.5 بـ  احل�ساب اجلاري لديه 

23.2 % من الناجت املحّلي الإجمايل يف العام 
2015، من 26.7 % من الناجت املحّلي الإجمايل 
تراجع  ظّل  يف  وذلك  �سبقه،  الذي  العام  يف 

اأ�سعار النفط ويف �سعر �رصف اليورو.

اإىل انكما�س موؤ�رّص ت�سّخم الأ�سعار  اأي�سًا  اأّدى هذان العاملن  وقد 

يف البلد بن�سبة 3.7 %. بالتوازي، ك�سف البنك الدويل عن انخفا�س 

ة لدى م�رصف لبنان بن�سبة 5.4 % يف 
ّ
الإحتياطات بالعملة الأجنبي

العام 2015 اإثر تباطوؤ تدّفق الر�ساميل الوافدة اإىل البلد.

آفاق النمو
 الإقت�سادي للبنان �سعيفًة بح�سب البنك 

ّ
ًا، تبقى اآفاق النمو

ّ
م�ستقبلي

ًا والأزمة 
ّ
ة املت�سّنجة حملي

ّ
الدويل، وذلك يف ظّل الأو�ساع ال�سيا�سي

ة 
ّ
املالي التحويلت  تنخف�س  اأن  من  وخماوف  الراهنة  ة 

ّ
ال�سوري

اأن  املرتقب  من  والتي  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  من  الوافدة 

النفقات لديها  ة واإنكما�سًا يف 
ّ
اإحتياطاتها املالي ت�سهد تراجعًا يف 

ب�سبب تراجع اأ�سعار النفط.

 الإقت�سادي 
ّ
يف هذا ال�سياق، توّقع البنك الدويل اأن ترتفع ن�سبة النمو

 2016 العام  يف   %  1.8 اإىل  طفيٍف  ب�سكٍل  لبنان  يف   احلقيقي 

 اإىل 2.5 % يف العام 2018، مدعومة 
ّ
و 2.3 % يف العام 2017، ومن ثم

بالإنتعا�س التدريجي يف قطاع ال�سياحة.

 
ّ
كما ارتقب التقرير يف املقابل، وتوّقع التقرير اأن يزيد الدين العام

يف لبنان يف الأعوام املقبلة لي�سل اإىل 154.1 % من الناجت املحّلي 

 %  159.7 و   2017 % يف العام   157.3 و   2016 الإجمايل يف العام 

يف العام 2018.

اإىل املعي�سة  غلء  معّدل  يرتفع  اأن   وتوقع 

 1.5 % هذا العام و2.5 يف العام املقل و 3.0 

% يف العام 2018.

157.3 %  الدين العام من الناتج المحلّي اإلجمالي عام 2018
آفاق النمّو ضعيفًة

1.8  % نسبة النمّو 

المتوقعة في 2016
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»موديز  وكالة  رجحت   
»اأن  الإئتمانية«،  للت�سنيفات 

يظل الإقت�ساد اللبناين متينا يف 

عامي 2016 و2017، لكن ا�ستمرار 

اجلمود ال�سيا�سي يزيد من التحديات«، وذلك يف تقرير ن�رصته، 

اإل  قوية«،  ب�سيولة  يتمتع  البلد  »اأن  اإىل  النتباه  فيه  ولفتت 

اأنها اأ�سارت اأىل اأن »هناك خماطر تتعلق بتاأخر الإ�سلحات 

الإقت�سادية واملالية.« وتوقعت الوكالة ا�ستمرار تفاقم عجز 

وارتفاع  ال�سيا�سي،  اجلمود  ظل  يف  الديون  وعبء  امليزانية 

املحلي  الناجت  من  باملئة   8.1 اإىل  املايل  العجز  متو�سط 

»الإ�سلحات  اأن  اإىل  م�سرية  و2017   2016 يف  الإجمايل 

املالية ما زالت بعيدة املنال«.

لبنان  �سيادلة  نقيب  راأى   
»التحدي  اأن  �سيلي  جورج  الدكتور 

جوهر  حماية  هو  اأمامنا  الأ�سا�س 

مهما  �سائبة  كل  من  ال�سيدلة  مهنة 

دواء  على  باحل�سول  املقد�س  املري�س  حق  وعن  �سغرت 

واأف�سل خدمة طبية ممكنة من دون مّنة اأو متييز، وهذا الهدف 

ل ولن يتحقق اإل من خلل �سون دور ال�سيديل حتى ي�ستطيع 

يجب«.   كما  ونزاهة  بكفاءة  املري�س  جتاه  بواجبه  يقوم  اأن 

واإذ اأ�سار اإىل اأن »متتني اأداء ال�سيديل واإعلء كفاءاته العلمية 

اإيلء  اأن النقابة »عملت على  اأهم التحديات«، ك�سف  هي من 

 العناية الفائقة«.
ّ
برنامج التعليم امل�ستمر

الغرف  »احتاد  رئي�س  اأطلق   
وجبل  بريوت  غرفة  رئي�س  اللبنانية« 

العمال  جمل�س  �سقري  حممد  لبنان 

اأن  �سقري  واأو�سح  الإ�سباين.  ـ  اللبناين 

مييل  البلدين  بني  التجاري  »امليزان 

ل  الأمر  وهذا  اإ�سبانيا،  مل�سلحة  كثرياً 

بت�سهيل  بل  اإ�سبانيا  من  ال�سترياد  على  بالت�سييق  عالج 
ُ
ي

دخول املنتجات واخلدمات اللبنانية اإىل الأ�سواق الأ�سبانية«، 

خ�سو�سا  البلدين،  بني  ال�سياحي  التعاون  اأهمية  اإىل  م�سريا 

هذا  يف  متاحة  فر�سا  هناك  اأن 

على  تقع  اإ�سبانيا  كون  الإطار 

الطرف الغربي من املتو�سط، وهي 

امل�رصوع  يف  اأ�سا�سيا  ركنا  متثل 

وزير  اأطلقه  الذي  الرائد  ال�سياحي 

من  فرعون  مي�سال  ال�سياحة 

بر�سلونة وهو طريق الفينيقيني«. 

موجز اقتصادي

 Byblos سجل موؤ�رص »بنك بيبلو�س للطلب العقاري« يف لبنان�

العام  من  الأول  للف�سل   Bank Real Estate Demand Index
2016، معدًل �سهريًا بلغ 42.5 نقطة يف الف�سل الأول من العام 
2016، ما �سّكل تراجعًا بن�سبة 12.5  % عن 48.5 نقطة يف الف�سل 
الرابع من العام 2015. و�سكلت نتائج املوؤ�رص للف�سل الأول من 

 له والقراءة الف�سلية التا�سعة الأدنى 
ّ
العام الرتاجع التا�سع الأ�سد

له بني 35 ف�سًل. وانخف�س املعدل ال�سهري للموؤ�رص يف الف�سل 

الف�سلية  النتيجة  عن   %   67.6 بن�سبة   2016 العام  من  الأول 

الأعلى للموؤ�رص التي بلغت 131 نقطة يف الف�سل الثاين من العام 

اأقل   2016 العام  من  الأول  الف�سل  نتيجة  جاءت  كما   .2010
بن�سبة 33.8  % من معدل املوؤ�رص ال�سهري البالغ 64.2 نقطة منذ 

بدء احت�ساب املوؤ�رص يف متوز 2007.

الف�سل  يف  ال�سكنية  الوحدات  على  الطلب  يف  التدهور  وظهر 

الأول من العام 2016 من خلل اإجابات اللبنانيني عن اأ�سئلة 

امل�سح التي ترتكز عليها نتائج املوؤ�رص، حيث اأ�سار 4.8 % من 

املواطنني املقيمني الذين �سملهم امل�سح، اإىل اأنهم ينوون �رصاء 

اأو بناء منزل يف الأ�سهر ال�ستة املقبلة، ما ي�سكل الن�سبة الف�سلية 

توّقع  املقابل،  يف  املوؤ�رص.  احت�ساب  بدء  منذ  الأدنى  التا�سعة 

7.2  % من املقيمني اللبنانيني �رصاء اأو بناء وحدة �سكنية يف 
لبنان خلل الفرتة املمتدة بني متوز 2007 واآذار 2016، فيما 

من  الثاين  الف�سل  % يف   14.8 والبالغة  الأعلى  الن�سبة  جلت 
ُ

�س

العام 2010.

ورئي�س  القت�ساديني  كبري  قال  املوؤ�رص،  لنتائج  قراءة  ويف 

بنك  جمموعة  يف  القت�سادية  والتحاليل  البحوث  مديرية 

بيبلو�س ن�سيب غربيل: اإن نتائج املوؤ�رص للف�سل الأول من العام 

2016 تدل اإىل اأن الطلب على ال�سقق ال�سكنية يف لبنان ل يزال 
يتاأثر كثريا بعدم ال�ستقرار ال�سيا�سي، وتباطوؤ النمو القت�سادي 

وامل�ستوى املتدين لثقة امل�ستهلك. والأ�سعار املرتفعة للوحدات 

ال�سكنية، خ�سو�سًا عند مقارنتها مبتو�سط دخل الفرد يف لبنان، 

يف  �ساهمت  العمل،  فر�س  وتراجع  الوظيفي  ال�ستقرار  وعدم 

اإبقاء ن�سبة الطلب على ال�سقق ال�سكنية عند م�ستويات منخف�سة.

الطلب على السكن 
يتراجع 12.5 %
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من �شهر اإلى �شهر

القت�سادية  ن�رصته  يف  بنك 
َ
فرن�س اأ�سار 

اإىل   ،2016 العام  الأول من  الف�سل  عن 

�سجل حت�سنًا يف  اللبناين  القت�ساد  اأن 

حيث  القت�سادية،  املوؤ�رصات  بع�س 

البيع  عمليات  عدد  يف  زيادة  �سجلت 

البناء  وم�ساحات   ،)%  15.7( العقارية 

ال�سواح  وعدد   ،)%  24.9( املرخ�سة 

 10.8( امل�سافرين  وعدد   ،)%  14.37(

 6( امل�رصيف  القطاع  وموجودات   ،)%
%( وودائع  القطاع امل�رصيف )4.8 %(.

ولفت التقرير اىل ان  القت�ساد اللبناين  

موؤ�رصاته  بع�س  يف  تراجعًا  �سهد 

الأول  الف�سل  يف  الأخرى  القت�سادية 

الفرتة  مع  باملقارنة   2016 العام  من 

ذاتها من العام املا�سي. وقد ظهر ذلك من خلل الرتاجع امللحوظ 

يف معظم موؤ�رصات القطاع احلقيقي، كن�سبة ا�سغال الفنادق )1 

%-(، وحجم ال�سيكات املتقا�سة )0.4 %-(، وموجودات م�رصف 
التبادل  عمليات  وعدد   ،)-%  4.9( الأجنبية  العملة  من  لبنان 

 ،)-%  5.1( ال�سوق  ر�سملة  وحجم   ،)%  2.8( بريوت  بور�سة  يف 

واملطالبات ب�رصيبة القيمة امل�سافة )12 %-(.

واأو�سح التقرير اأن املالية العامة �سهدت تدهوراً يف اأو�ساعها 

ال�سابق، حيث زادت ن�سبة  العام  2015 باملقارنة مع  العام  يف 

العامة  الإيرادات  حجم  تراجع  نتيجة  الإجمايل  املايل  العجز 

اإجمايل  بلغ  اإذ  العامة.  النفقات  حجم  تراجع  من  اأعلى  بن�سبة 

ن�سبته  �سنوي  بانخفا�س  دولر،  مليار   13.53 نحو  الإنفاق 

تراجعت  الذي  الوقت  يف  هذا  النظر.  قيد  الفرتة  خلل   %  3.03
مليارات   9.57 اإىل  لت�سل   %  11.98 بن�سبة  الدولة  اإيرادات  فيه 

دولر خلل ذات الفرتة،  فرتتب على ذلك ارتفاع العجز املايل 

اإىل 3.95 مليارات دولر اإي بن�سبة 28.6 %. 

الدين العام
واأ�سار التقرير اإىل اأن الدين العام الإجمايل بلغ 71 مليار دولر 

 2.3 ن�سبتها  �سنوية  بزيادة   ،2016 )مار�س(  اآذار  نهاية  حتى 

% عن ذات الفرتة من العام 2015. وقد بلغ حجم الدين العام 
2016، بزيادة  الول من  الربع  43.8 مليار دولر يف  املحلي 

ن�سبتها 4.4 % عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق، بينما تراجع 

 0.8 بن�سبة  الأجنبية  بالعملة  العام  الدين 

% ليبلغ 27.2 مليار دولر يف الربع الأول 
القطاع  ودائع  ا�ستبعاد  وبعد   .2016 من 

وامل�سارف  املركزي  امل�رصف  يف  العام 

يكون  العام،  الدين  اإجمايل  من  التجارية 

�سايف الدين العام قد حقق زيادة ن�سبتها 

62.6 مليار دولر.  اإىل  2015 لي�سل  الأول من  الربع  % عن   7
واأكد التقرير على اأن الو�سع النقدي حافظ على ا�ستقراره العام، 

يف ظل توا�سل �سيا�سة التثبيت النقدي مل�رصف لبنان، وزيادة 

الطلب على اللرية اللبنانية. وتبعًا للبيانات ال�سادرة عن اإدارة 

الإح�ساء املركزي للأ�سهر الثلثة الأوىل من العام 2016، فقد 

بلغ معدل الت�سخم 3.2 %- باملقارنة مع ذات الفرتة من العام 

املا�سي. 

القطاع المصرفي
ه يف الأ�سهر 

ّ
واأو�سح التقرير اأن القطاع امل�رصيف حافظ على منو

الثلثة الأوىل من العام  2016ولكن بوترية ابطاأ مقارنة مع الفرتة 

امل�سارف  موجودات  منت  اإذ  ال�سابقني.  العامني  من  املماثلة 

بن�سبة 6 % عن الربع الأول من 2015 بحيث و�سلت اإىل 187.7 

 7.1 2016، ومقارنة مع منو بن�سبة  اآذار  مليار دولر يف نهاية 

% يف الربع الأول من 2014. كما ازدادت ودائع القطاع اخلا�س 
بن�سبة 4.8 % عن الربع الأول من 2015، لت�سل اإىل 152.4 مليار 

% يف   6.6 2016، ومقارنة مع منو بن�سبة  اآذار  دولر يف نهاية 

للقطاع  الإجمالية  القرو�س  زادت  وقد   .2014 من  الأول  الربع 

اخلا�س بن�سبة 7.6 % عن الربع الأول من 2015، لت�سل اإىل 55.1 

مليار دولر يف نهاية اآذار 2016، ومقارنة مع منو بن�سبة 7.7 % 

يف الربع الأول من. هذا وقد انخف�س معدل دولرة الودائع بن�سبة 

0.4 % ليبلغ 64.8 % خلل الفرتة قيد الدر�س.
واأ�سار التقرير اإىل اأن القت�ساد اللبناين من 

املقدر اأن يحقق منو اأ�سعف يف العام 2016 

مقارنة مع العام 2015، مع ن�سبة منو حقيقي 

بحدود 1.8 %، ح�سب توقعات �سندوق النقد 

يف   %  2.9 منو  معدل  مع  مقارنة  الدويل، 

منطقة ال�رصق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

أوضاع المالية العامة تتدهور والمؤشرات تتراجع
الدين العام يرتفع 2.3 %

6 % نمت موجودات 

المصارف في الربع األول 

من 2016
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ثَّل رئي�س غرفة التجارة وال�سناعة  َ
 م

والزراعة يف �سيدا واجلنوب حممد �سالح 

احتاد غرف التجارة وال�سناعة والزراعة 

اللبنانية يف اجتماع جمل�س اإدارة الغرفة 

تطوير  تناول  الذي  الأملانية  ـ  العربية 

كافة.  املجالت  يف  الأملانية  العربية  الإقت�سادية  العلقات 

اأملانيا  مل�سلحة  مييل  التجاري  امليزان  اأن  اإىل  �سالح  واأ�سار 

حيث بلغت قيمة ال�سادرات الأملانية اإىل الدول العربية 42 مليار 

دولر اأمريكي عام 2015 يف حني مل تتعدَّ قيمة �سادرات الدول 

العربية اإىل اأملانيا 10 مليارات دولر اأمريكي. 

لبنان،  وفد من جمعية م�سارف  زار 
برئا�سة الدكتور جوزف طربيه وع�سوية 

�سمعان  روفايل،  وليد  اأزهري،  �سامر 

�سغبيني،  جورج  الق�سار،  ندمي  با�سيل، 

الدكتور  العام  والأمني  جبيلي،  �سهدان 

ني 
ّ
مكرم �سادر باري�س، حيث التقى الوفد كبار امل�سوؤولني املعني

اخلارجية  وزارة  يف  لبنان  مع  واملالية  امل�رصفية  بامللفات 

التنمية  ومنظمة  املركزي  فرن�سا  وم�رصف  املالية  ووزارة 

والتعاون القت�سادي OECD. وتناولت املحادثات اأهمية موقع 

باري�س بالن�سبة اإىل العمل امل�رصيف اللبناين اإىل جانب نيويورك 

ولندن وفرانكفورت، مع الرتكيز على �رصورة تعزيز التعاون بني 

تبيي�س  مكافحة   
ّ

يخ�س ما  والفرن�سية يف  اللبنانية  امل�سارف 

العمل  معايري  اأف�سل  اللبنانية  امل�سارف  التزام  وعلى  الأموال 

امل�رصيف الدويل مبا فيه املوا�سيع املتعّلقة بالف�ساد وباآليات 

تبادل املعلومات ال�رصيبية.

والجتماعي  القت�سادي  املجل�س  رئي�س  �سارك   
اللبناين روجيه ن�سنا�س يف املوؤمتر الدويل جلمعية املجال�س 

املماثلة  والهيئات  الدولية  والجتماعية  القت�سادية 

روؤ�ساء  بح�سور  بوخار�ست،  يف  عقد  الذي   ،AICESIS(

العامل،  يف  والأع�ساء  والجتماعية  القت�سادية  املجال�س 

املغرب  فل�سطني،  الردن،  بلبنان،  العربي  العامل  ومتثل 

واجلزائر.  وركز ن�سنا�س على »�رصورة التمييز بني النازحني 

لبنان  و�سع  وعلى  واملهاجرين 

خلل  من  واملنطقة  والردن 

اأكرث  ان  ال�سوريني، علما  النازحني 

غادروا  لجئ   7.500.000 من 

 1.500.000 من  واأكرث  �سوريا 

و�سلوا اىل لبنان و1.200.000 اىل 

الردن«. 

موجز اقتصادي

ك�سف الأمني العام لحتاد امل�سارف العربية و�سام ح�سن فتوح 

اأن »حتويلت املغرتبني اإىل الدول العربية بلغت، بوجود عمالة 

49 مليار دولر  24 مليون ن�سمة، حوايل  مهاجرة تقدر بحوايل 

العام 2015، واحتلت م�رص املرتبة الأوىل عربيا وال�سابعة عامليا 

يف التحويلت النقدية التي بلغت 19.7 مليار دولر العام 2015، 

اإىل  املئة من جممل حتويلت املغرتبني  40.4 يف  اأي ما ميثل 

املنطقة العربية. ويحتل لبنان املرتبة الثانية عربيا بتحويلت 

واأدت ظاهرة جتنب املخاطر  7.2 مليارات دولر.  بلغت حواىل 

العربية  الدول  يف  القت�سادي  والتباطوؤ  النفط  اأ�سعار  وتراجع 

اإىل  املغرتبني  بتحويلت  ب�سيط  انخفا�س  اإىل  للنفط  املنتجة 

لبنان بن�سبة 3.3 يف املئة العام 2015، وهي اأف�سل مقارنة مع 

العام 2014 حيث كانت ن�سبة النخفا�س 8.4 يف املئة«.

واأو�سح اأن “دول جمل�س التعاون اخلليجي )با�ستثناء البحرين( 

عام  العامل  يف  للتحويلت  مر�سلة  دولة   20 اأكرب  لئحة  دخلت 

املتحدة  الوليات  بعد  عامليا  ثانية  ال�سعودية  واأتت   ،2014
من  اخلليج  دول  من  املر�سلة  التحويلت  بلغت  حيث  الأمريكية 

حوايل 29 مليون عامل اأجنبي نحو 98 مليار دولر، العام 2014. 

ذهب جزء كبري منها اإىل الدول العربية واجلزء الآخر اىل دول عدة 

املوجودة  العمالة  وبح�سب  باك�ستان...الخ  فيليبني،  الهند،  مثل 

يف دول اخلليج«.

حتويلت  عن  درا�سة  العربية  امل�سارف  احتاد  واأ�سدر  هذا 

اإحدى  تغطي  واليها  العربية  الدول  من  اخلارج  يف  العاملني 

وجيبوتي،  اجلزائر،  هي  للعمالة  م�سدرة  عربية  دولة  ع�رصة 

م�رص، الأردن، لبنان، املغرب، ال�سودان، �سوريا، تون�س، فل�سطني، 

واليمن، يف عام 2015، حيث بلغ جمموع التحويلت التي تلقتها 

 6 47.6 مليار دولر، وهو ما ميثل  �سوريا(  )ما عدا  الدول  هذه 

يف املئة من ناجتها القومي املجمع، وميثل 94.6 يف املئة من 

املئة من  MENA، و97.4 يف  الـ  اإىل منطقة  التحويلت  جممل 

جممل التحويلت اإىل املنطقة العربية.

لبنان الثاني عربيًا 
بتحويالت المغتربين
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اأيام  ثلثة  مدى  على  بريوت  �سهدت 

حا�سدة،  واقت�سادية  تاأمينية  تظاهرة 

احلادي  العام  املوؤمتر  باإنعقاد  متثلت 

والثلثني للإحتاد العام العربي للتاأمني 

الذي �سم ما يقارب الـ1500 م�سارك من 

اأفريقية  و�سمال  اأو�سطية  �رصق  دولة   25
واأوربية واأمريكية.

عنوان  حتت  انعقد  الذي  املوؤمتر  ز 
ّ
ومتي

التاأمني  »التحديات امل�ستقبلية ل�رصكات 

بجل�سات  العربية«،  التاأمني  واإعادة 

حما�رصون  فيها  حا�رص  متعددة  عمل 

�رصكات  ومن  الإخت�سا�س  اأ�سحاب  من 

تاأمني واإعادة تاأمني عاملية.

و�سط  افتتحت  قد  املوؤمتر  اعمال  وكانت 

الإقت�ساد  وزير  تقدمه  كبري  ح�سور 

الطاقة  وزير  حكيم،  األن  والتجارة 

واملياه اأرتور نظريان، وزير البيئة حممد 

الإقت�سادية  الهيئات  رئي�س  امل�سنوق، 

زياد  ال�سابق  الوزير  الق�سار،  عدنان 

بارود، املديرة العامة لإدارة ال�سري هدى 

�سلوم، رئي�س جلنة مراقبة هيئات ال�سمان 

العقيد  ع�سلي،  حبال  نادين  بالإنابة 

لقوى  العام  املدير  ممثل  �ساتيل  يحيى 

ب�سبو�س،  ابراهيم  اللواء  الداخلي  الأمن 

العام  املدير  ممثل  الربجي  �سليم  العقيد 

اأنور  ابراهيم،  عبا�س  اللواء  العام  للأمن 

�سهيب،  اأكرم  الزراعة  وزير  ممثل  �سو 

وال�سناعة  التجارة  غرفة  رئي�س  نائب 

نبيل  لبنان  وجبل  بريوت  يف  والزراعة 

فهد، رئي�س اجلمعية اللبنانية لرتاخي�س 

الرابطة  رئي�س  عربيد،  �سارل  المتيازات 

املارونية اأنطوان قليمو�س، نقيب و�سطاء 

التاأمني ايلي حنا، وح�سد من ال�سفراء.

خليل
الأمني  بكلمة  الإفتتاح  كلمات  ا�ستهلت 

للتاأمني  العربي  العام  للحتاد  العام 

تناول  الذي  خليل  روؤوف  اخلالق  عبد 

ت�سهدها  التي  والتغريات  ال�سعوبات 

العاملية  البيئة  بف�سل  التاأمني  �سناعة 

املرتابطة واملتغرية والتقدم التكنوجلي. 

واإعادة  التاأمني  �رصكات  »قدرة  واأكد 

واحلفاظ  اأعمالها  حماية  على  التاأمني 

لأعمالها«،  الإيجابية  النمو  وترية  على 

تواجه  التي  »املخاطر  اأن  اإىل  م�سريا 

البرتول  التاأمني متعلقة بقطاع  �رصكات 

الوطنية  الرقابة  جهات  وعلى  والغاز، 

ال�ستفادة من التجارب الدولية يف جمال 

التاأمني الرقمي بكل تطبيقاته«.

ميرزا
اللبنانية  ال�سوق  ممثل  اأ�سار  جهته،  من 

اأ�سعد  للتاأمني  العربي  العام  الحتاد  يف 

لبنان  يف  التاأمني  »قطاع  اأن  اإىل  مريزا 

ي�ساهم ب 3.5 يف املئة من الناجت املحلي 

من  اأكرث  اأق�ساطه  حجم  ويبلغ  الإجمايل 

1.5 مليار دولر اأمريكي، مقابل دفعات 
مليون   800 نحو  اإىل  ت�سل  للحوادث 

اأموال خا�سة تتجاوز  دولر اأمريكي مع 

اأن عدد العاملني فيه  املليار دولر. كما 

القطاع من  3200 موظف، ويتكون  يبلغ 

كبرية  حملية  و�رصكات  عاملية  �رصكات 

�رصكة   51 اإىل  عددها  ي�سل  و�سغرية 

ل�رصكات  متثيل  مكاتب  وخم�سة  تاأمني 

تظاهرة تأمينية واقتصادية حاشدة ضمت 1500 مشارك
GAIF.. لبنان يحضن العالم

من �شهر اإلى �شهر

حكيم فتحي ميرزا خليل
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اإعادة تاأمني عاملية، اإ�سافة اإىل �رصكات 

و�ساطة تاأمني واإعادة تاأمني فاعلة توؤدي 

من  التاأمينية،  العملية  يف  كبريا  دورا 

دون اأن نن�سى �رصكات ال TPA وم�سوي 

اخل�سائر وال�رصكات الإ�ست�سارية«.

واعترب »اأن قطاع التاأمني اللبناين مدعو 

اليوم لإحداث نقلة نوعية توؤهله ملواكبة 

التقنية  م�ستوياته  خمتلف  على  التطور 

واملهنية والتكنولوجيا، كما عليه اتخاذ 

التقدم  له مبواكبة  ت�سمح  فاعلة  خطوات 

اإن  اإذ  والغاز،  النفط  لقطاعي  املرتقب 

القطاعني  بهذين  املرتبطة  التاأمينات 

وهند�سية  تاأمينية  فنية  مهارات  تتطلب 

عالية ومتخ�س�سة«.

د على »افتقاد امل�ساركة اخلليجية 
ّ
واإذ �سد

الكثيفة التي طاملا كانت اإحدى مزايا هذه 

اإىل حكوماتنا  املوؤمترات«، توجه بدعوة 

واإىل  الأخرية،  التوتر  م�سببات  لحتواء 

للعمل  الإقت�سادية  الإقليمية  موؤ�س�ساتنا 

الدائم من اأجل التوا�سل والتلقي«. 

فتحي
العربي  العام  احتاد  رئي�س  اقرتح  بدوره، 

»�رصعة  كلمته  يف  فتحي  ر�سا  للتاأمني 

وف�س  التعاون  جلنة  ت�سكيل  من  النتهاء 

العربية  التاأمني  �رصكات  بني  املنازعات 

لت�سوية  امل�سورة  بتقدمي  تخت�س  والتي 

بني  تن�ساأ  قد  التي  كافة  املنازعات 

العربية،  التاأمني  التاأمني واإعادة  �رصكات 

بالإ�سافة اإىل درا�سة اإمكان اإن�ساء هيئة اأو 

�رصكة ت�سنيف عربية معرتف بها من كل 

�رصكات التاأمني الأع�ساء يف الحتاد العام 

الت�سنيفات  حمل  لتحل  للتاأمني  العربي 

مع  الأجنبية  الوكالت  من  ال�سادرة 

العام  للتحاد  العام  الأمني  ال�سيد  تكليف 

العربي للتاأمني بالعمل على اإجناحها بكل 

ما ميلكه من علقات جيدة مع كل ال�سوق 

العربية و�رصكاتها العربية«.

الحكيم
حتديات  جمموعة  اإىل  حكيم  ولفت 

تواجه قطاع التاأمني، تاأتي يف طليعتها 

الظروف التي غريت اأو قد تغري الهيكليات 

�سواء  العربية  الدول  يف  الإقت�سادية 

اإيجابا اأو �سلبا، ثانيا: قطاع النفط والغاز 

و�سورية،  كلبنان  الدول  يف  وخا�سة 

خماطر الإرهاب وما ميكن اأن ينتج منها 

على  مبا�رصة  وغري  مبا�رصة  اآثار  من 

اإعمار  اإعادة  الوطنية،  الإقت�سادات  �سري 

من  املرحلة  هذه  �سيواكب  وما  �سورية 

عرو�س للتاأمني.

وك�سف اأن »الدولة اللبنانية ترى �رصورة 

�رصكات  مال  راأ�س  و�سع  حت�سني  يف 

راأ�س  زيادة  اأو  الدمج  طرق  من  التاأمني 

اأن  التاأمني  قطاع  ي�ستطيع  لكي  املال 

يوؤدي دوره البارز واحليوي يف خلق بيئة 

تناف�سية ما ي�ساهم يف خلق فر�س العمل 

و تعزيز النمو امل�ستدام«.

توصيات
�سل�سلة  ختامه  يف  املوؤمتر  واأ�سدر 

منتدى  ا�ستجابة  ثمنت  تو�سيات 

الهيئات العربية للإ�رصاف والرقابة على 

جلنة  ت�سكيل  �ساأن  يف  التاأمني  اأعمال 

فنية م�سرتكة مع رابطة معيدي التاأمني 

العرب لو�سع اآلية لإعتماد قبول �رصكات 

اإعادة التاأمني العربية، واأو�ست هيئات 

الرقابة على التاأمني - يف الدول التي ل 

تفر�س ذلك –  العمل على اإلزامية تاأمني 

التاأمني  �رصكات  لدى  والغاز  البرتول 

العربية  اخلربات  من  بالإفادة  الوطنية 

تقدمها  التي  والت�سهيلت  والإقليمية 

�رصكات اإعادة التاأمني العاملية يف هذا 

املجال.

ذات  احلكومية  اجلهات  املوؤمتر  ونا�سد 

قوانني  تطوير  يف  الإ�ستمرار  العلقة، 

التاأمني،  على  والرقابة  الإ�رصاف 

ليكون هذا القطاع قادراً على معا�رصة 

التقدم  مواكبة  من  ومتكنه  التطورات 

التاأمني  �رصكات  نا�سدت  كما  املرتقب، 

املتوفرة  القدرات  من  الإفادة  العربية 

وتنويع  وتو�سيع  العربية  املنطقة  يف 

تقدمها  التي  واخلدمات  املنتجات 

من  نظرائها  م�ستوى  اإىل  بها  والإرتقاء 

ال�رصكات العاملية. واأكد املوؤمتر �رصورة 

على  واخلربات  املخاطر  تبادل  زيادة 

مبا  العربية  الأ�سواق  بني  اأو�سع  �سكل 

يخدم �سناعة التاأمني العربية.

من اليمين، ميرزا، فتحي، حكيم وخليل
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العربي  العام  الحتاد  عام  اأمني  راأى 

يف  خليل  روؤوف  اخلالق  عبد  للتاأمني 

رد على �سوؤال حول اأهمية انعقاد موؤمتر 

التاأمني العربي يف بريوت،  اأن انعقاد 

حتديًا  يعترب  النجاح  بهذا  موؤمترات 

على  ودللة  العربي،  التاأمني  لقطاع 

اأن القطاع ل يتاأثر بال�سطرابات على 

الرغم مما حتمله له من تداعيات �سلبية 

جلهة الت�سويق وحجم الأق�ساط.

العربي  الحتاد  اأن  على  د 
ّ
و�سد

ظل  يف  التاأمني،  وقطاع  للتاأمني 

ي 
ّ
حتد يحاولن  ال�سطرابات،  هذه 

مل  العمل  �سنوات  مر  فعلى  الظروف، 

الحتاد  اأعمال  يف  ال�سيا�سة  تقحم 

ق« 
ّ
ع ول تفر

ّ
العربي، وبقي �سعار »جم

هو املعمول به يف ظل اإ�رصار الحتاد 

على البقاء على موقف املحايد.

يكون  اأن  يف  جنح  التاأمني  اأن  واعترب 

بعيداً من ال�سيا�سة التي اأثبتت �سعفها 

اأقوى  اأنه  اأثبت  التاأمني  اأمامه، فقطاع 

يف  املوجودة  ال�سيا�سية  التيارات  من 

الوطن العربي وبالتايل ا�ستطاع تخطي 

ال�سعاب التي تواجهه.

إهتمام أجنبي
الهتمام  حول  �سوؤال  على  رد  ويف 

الأجنبي بقطاع التاأمني العربي والذي 

قال  املوؤمتر،  يف  لفت  بح�سور  جتلى 

خليل: »عام 1999، كان عدد ال�رصكات 

الـ188،  يتعدى  ل  العربي  الحتاد  يف 

كما  �رصكة.   380 الحتاد  ي�سم  واليوم 

كان يف ال�سابق احل�سور يف املوؤمترات 

اليوم  اإمنا  �سخ�س،   600 اإىل   500 من 

الواقع،  ويف  م�سارك.  الـ2000  يتخطى 

اإن هذا احل�سور دفع ال�رصكات العاملية 

يف  تواجدهم  ب�رصورة  ال�سعور  اإىل 

املنطقة  اأهمية  ب�سبب  املوؤمترات  هذه 

مهمة  تعترب  كونها  لهم  العربية 

للأجانب وخا�سة املعيدين، ويعتربون 

اأن هذه فر�سة للقاء مدراء ال�رصكات يف 

مكان واحد لبحث اأمور العمل«.

واأ�سار اإىل اأن »قطاع التاأمني والحتاد 

يتمكنا  مل  الآن  حتى  للتاأمني،  العربي 

النا�س،  بني  التاأميني  الوعي  ن�رص  من 

فيهما  هو  اخللل  هذا  اأن  على  د 
ّ
و�سد

يحتاج  فاملواطن  املواطن.  يف  ولي�س 

وي�رصح  يعلمه  ومن  يوجهه،  من  اإىل 

»من  اأنه  واعترب  التاأمني«.  فوائد  له 

التاأمني  �رصكات  على  املفرو�س 

بيت  اإىل كل  ي�سل  اأن  التاأمني  واحتاد 

التاأمني  ثقافة  ن�رص  �سبيل  يف  واأ�رصة 

اأنواع  واإيجاد  التاأميني  الوعي  ون�رص 

تاأمني جديدة ومبتكرات جديدة تن�سجم 

مع حاجة املواطن وحاجة النا�س«.

أبرز التحديات
تكمن  التحديات  اأبرز  ان  خليل  واعترب 

وال�سيا�سي  الإقت�سادي  الو�سعني  يف 

التي  الإقت�سادية  والأزمة  ين، 
ّ

املتغري

قطاع  على  مبا�رص  ب�سكل  تنعك�س  قد 

التاأمني، كونه من القطاعات احل�سا�سة 

ال�سيا�سية  بالأحداث  ويتاأثر  جداً، 

�رصعان  ولكن  الإقت�سادية،  والأحداث 

ما ي�ستعيد عافيته ون�ساطه.

من  اأقوى  نكون  اأن  »يجب  وقال: 

روؤو�س  بزيادة  ونواجهها  التحديات 

الأموال واندماجنا مع بع�سنا البع�س، 

فاإذا كانت كياناتنا �سغرية قد ت�سبح 

كيانات كبرية قادرة على املناف�سة مع 

�رصكات تاأمني اأجنبية«.

ال�سطرابات  انت�سار  اأن  على  د 
ّ
و�سد

يوؤثر  مل  العربية  الدول  من  عدد  يف 

اإذ �رصعان ما  ب�سكل كبري،  القطاع  يف 

اأن  القطاع عافيته والدليل هو  ا�ستعاد 

عام  ففي  ارتفاع،  يف  التامني  اأق�ساط 

2013 بلغ جمموع اأق�ساط �سوق التاأمني 
واليوم  دولر،  مليارات   30 العربية 

مليار  الـ36.5  يقارب  ما  اإىل  و�سلنا 

من  الرغم  على  اأنه  يعني  ما  دولر. 

التاأمني يف  اأق�ساط  فاإن   ال�سطرابات 

تدخل  جديدة  �رصكات  وهناك  زيادة، 

اإىل عامل التاأمني«.

املوؤمتر  تو�سيات  كانت  اإذا  وعما 

�ست�سع القطاع على ال�سكة ال�سحيحة، 

تكون  اأن  بال�رصورة  »لي�س  قال: 

ال�سحيحة،  ال�سكة  هي  التو�سيات 

التو�سية توؤخذ ونحن كاإحتاد نبّلغها  

�سوق متلك  وكل  التاأمني  اإىل �رصكات 

فمعظم  عدمه.  اأو  تنفيذها  يف  احلرية 

بت�رصيعات  تتمتع  العربية  الأ�سواق 

واأنظمة تختلف من بلد اإىل اآخر. وميكن 

اأن تكون هناك بع�س التو�سيات التي 

ل تن�سجم مع قوانني بلد ما، نحن نعمم 

التو�سيات ونتابع تنفيذها ويف حال 

مل تنّفذ نبّلغ اأ�سباب عدم التنفيذ«.

دعا إلى مواجهة التحديات بزيادة رؤوس األموال
خليل: مقّصرون في نشر الوعي

من �شهر اإلى �شهر

من المفروض على شركات 

التأمين واتحاد التأمين أن 

يصال إلى كل بيت وأسرة 

في سبيل نشر ثقافة 

التأمين ونشر الوعي 

التأميني وإيجاد أنواع 

تأمين جديدة ومبتكرات 

جديدة تنسجم مع حاجة 

المواطن وحاجة الناس«.
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ال�سمان يف لبنان جميل  اأمني عام جمعية �رصكات  اأعرب 

املوؤمتر  بنجاح  ال�سمان  �رصكات  جمعية  فخر  عن  حرب 

العام الـ31 للإحتاد العام العربي للتاأمني الذي يعترب اإجنازاً 

كبرياً لها يف ظل ال�سعوبات الكثرية التي واجهتها.

واأ�سار اإىل اأن جمموعة من الظروف ال�سعبة والتحديات التي 

د على اأن جمعية �رصكات ال�سمان 
ّ
رافقت تنظيم املوؤمتر، و�سد

متكنت من تخطي هذه التحديات وعقد املوؤمتر من دون اأي 

خلل يف التوقيت اأو تغيري للمكان كما كان يتم التداول.

جديداً  مفهومًا  خلقت  ال�سمان  �رصكات  »جمعية  اأن  واأعلن 

اأكرث من منطقة جغرافية  املوؤمتر بني  بتوزيع  حيث قامت 

ما انعك�س اإيجابًا على راحة امل�ساركني يف املوؤمتر«. ولفت 

العمل  جرى  املوؤمتر  يف  املحا�رصات  »موا�سيع  اأن  اإىل 

الذين  عليها ب�سكل كبري وعلى املتحدثني يف املحا�رصات 

يتمتعون مب�ستويات عالية من اخلربة واملعرفة«.

الغياب الخليجي
ة« يف املوؤمتر تتمّثل بالغياب 

ّ
د حرب على وجود »غ�س

ّ
و�سد

اخلليجي، ففي العادة كل الدول ت�سارك ومن دون م�ساركتها 

يبقى املوؤمتر ناق�سًا. ولفت اإىل اأنه »مل تكن هناك اإمكانية 

اجلمعية  تكن  مل  لعتبارات  نظراً  تاأجيله  اأو  املوؤمتر  لنقل 

املعنيني  الأ�سخا�س  زارت  اأنها  �سيما  ول  بها،  مقتنعة 

الو�سع  على  واأطلعتهم  ال�سفراء  وزارت  الأمنية  بامل�سائل 

حماية  اأي  بتاأمني  ووعدت  ال�رصكات  وجود  ومتنت  القائم 

مطلوبة من جهة الأمن، لكن هذا للأ�سف 

مل يوؤِد اإىل معاجلة امل�سكلة«.

الدول  غياب  اأثر  اأن  اإىل  لفت  حني  ويف 

قال:  بارزاً،  كان  املوؤمتر  عن  اخلليجية 

موؤمتر  عن  دول  �ست  اأو  خم�س  »غياب 

الغياب  هذا  اأثر  اإذ  ناق�سًا،  جعله  عربي 

حيث  الأجنبية  وامل�ساركة  احل�سور  يف 

احل�سور  اإىل  تتطّلع  ال�رصكات  هذه  اإن 

اللبنانية  ال�سوق  اأن  �سحيح  العربي، 

ت�سم  الذي  اخلليجية  ال�سوق  لكن  مهمة 

التي  الأ�سواق  اأهم  من  هي  وال�سعودية  الإماراتية  ال�سوق 

الأجانب،  التاأمني  معيدي  يجذب  كبري  عمل  بحجم  تتميز 

وبالتايل فاإن غيابهم جعل الكثريين يرتددون يف احل�سور 

اإىل املوؤمتر«.

حضور ممّيز
واعترب حرب »اأن احل�سور مميز جداً يف ظل و�سع ا�ستثنائي، 

فهناك حواىل 1200 م�سارك فعلي )مل يتم تدوين عدد كبري 

امل�ساركني  حجم  يتعد  مل  حني  يف  املنظمني(،  اأ�سماء  من 

اأن  يعني  ما  م�سارك،  الـ500  اللبنانيني 

700 م�سارك بغياب عدد كبري من  هناك 

وا�سحة  دللة  ي�سكل  ما  العربية،  الدول 

على جناح املوؤمتر«.

نتكلم  ل  لبنان  يف  »نحن  واأ�ساف: 

بالأرقام، بل نتحدث عن ح�سور ل�رصكات 

ز املعر�س املرافق للموؤمتر 
ّ
كبرية. كما يتمي

يف »الـزيتونة باي« بح�سور اأجنبي كبري«. 

د على اأن »احل�سور الأجنبي الكبري يف 
ّ
و�سد

واإيران  واآ�سيا  اأوروبا واأمريكا وافريقيا  املعر�س والآتي من 

الأجنبية  للدول  الكثري  يعني  اأ�سبح   GAIFالـ اأن  موؤ�رص على 

اأكرث من الدول العربية، اإذ جتد فيه فر�سة لعقد اجتماعات مع 

�رصكات متعددة وبناء علقات عمل جديدة«.

هي  التاأمني  قطاع  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  اأن  واأعلن 

م�ستقبل �سناعة النفط والغاز يف لبنان، واإعادة اإعمار الدول 

املوؤمتر  اأن  وك�سف  التكنولوجي.  التطور  ومواكبة  العربية، 

زت بح�سور 
ّ
قة جداً متي

ّ
طرح هذه التحديات يف حما�رصات �سي

كبري فيها ول �سيما الأجنبي.

الـGAIF يعني الكثير للدول األجنبية
حرب: إنجاز كبير في ظل الصعوبات

هناك »غّصة« في المؤتمر 

تتمّثل بالغياب الخليجي، 

ففي العادة كل الدول 

تشارك ومن دون مشاركتها 

يبقى المؤتمر ناقصًا



العدد 155 تموز 2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L24

Capital Insurance & Reinsurance

ميرزا: لبنان حاضن لكل العالم

العام  الإحتاد  يف  اللبنانية  ال�سوق  ممثل  اأ�سار  

 Capital Insurance & عام   ومدير  للتاأمني  العربي 

بذلت  كثرية  اأن جهوداً  اإىل  اأ�سعد مريزا   Reinsurance
على  للتاأمني  العربي  للحتاد  الـ31  املوؤمتر  ليكون 

امل�ستوى املطلوب يف املجالت كافة«. واإذ اعترب »اأن 

مر  على  ومهمة  متعددة  موؤمترات  احت�سنت  بريوت 

د على »اأن انعقاد املوؤمتر فيها اليوم يدل 
ّ
ال�سنوات«، �سد

اأنه مهما ح�سل يبقى لبنان حا�سنًا لكل العامل،  على 

ز 
ّ
اأّكدت متي التي  الكلمات  اإليه  اأ�سارت  ما  بالفعل  وهذا 

لبنان يف هذا ال�ساأن«.

وقال: »الغياب اخلليجي عن املوؤمتر كان اأمراً موؤ�سفًا، لكن ل ميكن اإل القول اإن املوؤمتر 

املعقود اأثبت جناحه من ناحية احل�سور وم�ستويات التنظيم العالية وجل�سات العمل التي 

زت مبوا�سيع مهمة ومتحدثني مميزين قادرين على اإحاطة املوا�سيع املطروحة من 
ّ
متي

اجلهات كافة. فم�ساركة 1500 �سخ�س يف املوؤمتر يف ظل الغياب اخلليجي وال�سغوط 

ز به«. 
ّ
التي متار�س على لبنان، موؤ�رص وا�سح على جناح حقيقي متي

Arope Insurance 

(Lebanon)

 بكداش: 

اإلرهاب أبرز التحديات

اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  اأ�سار 

اآروب للتاأمني  ومدير عام �رصكة 

»موؤمتر  اأن  اإىل  بكدا�س  فاحت 

باأهمية  يت�سم  العربي  التاأمني 

اجتماع  يوؤمن  اإنه  اإذ  كبرية 

مع  العربية  التاأمني  �رصكات 

به  متر  وقت  يف  البع�س  بع�سها 

�سيا�سية  با�سطرابات  املنطقة 

على  املتعددة  بتداعياتها  تلقي 

انه  واعترب  الإقت�سادي«.  الواقع 

»من املهم جداً يف هذه املرحلة 

الإجتماع وتبادل الآراء ول �سيما 

معيدي  من  عدد  وجود  ظل  يف 

التاأمني، فكلنا يف ال�سفينة نف�سها 

ونواجه التحديات ذاتها«.

امل�ساركة  غياب  اأن  راأى  واإذ 

اخلليجية عن املوؤمتر اأمر موؤ�سف، 

اأن حجم احل�سور دللة  اإىل  لفت 

مهمة على جناح املوؤمتر املعقود 

يف لبنان.

حتديات  جمموعة  اأن  واعترب 

اأ�سار  التامني،  قطاع  تواجه 

بانت�سار  يتمّثل  اأبرزها  اأن  اإىل 

الإرهاب واحلروب والإ�سطرابات 

ال�سيا�سية.

ACAIR

حنا: لفصل السياسة عن اإلقتصاد
راأى نقيب و�سطاء التاأمني ايلي حنا اأن »موؤمتر 

بالإيجابية  ويت�سم  جداً  مهم  العربي  التاأمني 

اأمنية  اأو�ساع  ظل  يف  ينعقد  اأنه  �سيما  ول 

ككل«.  املنطقة  يف  م�ستقرة  غري  و�سيا�سية 

ك الإقت�ساد ويعطي 
ّ
واعترب اأن »هذا الأمر يحر

الذين هم مبثابة �سفراء  راحة لكل امل�ساركني 

لبنان  عن  جيدة  �سورة  و�سينقلون  لبلدهم 

بعك�س تلك التي تظهر يف الإعلم«.

الدول  اإحجام  حول  �سوؤال  على  رد  ويف 

اخلليجية عن امل�ساركة، اأ�سف حنا لهذا القرار، 

و�سدد  على اأن »طابع املوؤمتر اإقت�سادي ولي�س 

بقيت  لو  الأف�سل  من  كان  وبالتايل  �سيا�سي، 

ال�سيا�سة بعيدة«.

وقال: » كان من الأف�سل لو مل يح�سل �سغوطات على امل�ساركني، فنحن نتمنى اأف�سل 

العلقات مع كل الأ�سقاء العرب. و�سنحاول قدر امل�ستطاع ت�سحيح هذه العلقات، 

فل بد من ف�سل ال�سيا�سة عن الإقت�ساد«.

واأ�سار اإىل اأن »اأبرز التحديات التي تواجه القطاع هو انت�سار احلروب والنفجارات 

والإرهاب يف خمتلف اأنحاء العامل. فلهذه الأحداث تاأثري كبري على الو�سع الإقت�سادي 

الإقت�سادية يف  القطاعات  اأهم  ب�سكل خا�س كونه من  التاأمني  ب�سكل عام وو�سع 

لبنان والعامل«. 

ولفت اإىل اأن »التحدي الثاين يتعلق مب�ساألة البرتول والغاز الذي يتطلب من ال�رصكات 

اأن تكون على ا�ستعداد لل�ستفادة من جتارب الدول التي �سبقتها يف هذا  اللبنانية 

على  �ستعمل  ال�سمان  �رصكات  وجمعية  تاأمني  و�سطاء  نقابة  اأن  وك�سف  املجال«. 

التعاون مع كل الدول العربية لتتمكن من مواكبة هذا املو�سوع.

من �شهر اإلى �شهر



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 155 تموز 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 25

Victoire Insurance

سلطانم: يصّحح صورة لبنان

على  �سلطامن  ناجي  فيكتوار  �رصكة  عام  مدير  اأثنى 

»كفيلة  اأنها  وراأى  املوؤمتر،  يف  الكثيفة  امل�ساركة 

البع�س  ميلكها  التي  امل�سطربة  ال�سورة  بت�سحيح 

مع  اأف�سل  العلقة  »تكون  اأن  ومتنى  لبنان«.  عن 

ز 
ّ
زت بعمل ممي

ّ
بع�س الدول العربية ول �سيما اأنها متي

ودور كبري يوؤكد اأهمية هذه العلقات و�رصورة عدم 

قطعها«.

ة �رصكات ال�سمان قامت بجهود كبرية ملعاجلة هذه امل�ساألة، اإل 
ّ
ولفت اإىل اأن »جمعي

اأن القرار يعود للم�ساركني ول ي�سعنا اإل احرتام قرارهم«. واعترب اأن »اأبرز التحديات 

الو�سيط  يزال  ل  فاليوم  احلا�سل،  التكنولوجي  التطور  تتمّثل مبواكبة  القطاع  اأمام 

اإىل  ل 
ّ
التحو ال�رصوري  اأنه من  ونعترب  فيما نطمح  تقليدية،  بطريقة  البوال�س  يبيع 

العمل الإلكرتوين، وهو ما يعترب حتديًا حقيقيًا اأمامنا«.

Commercial Insurance

زكار: لهيكلية جديدة لصناعة التأمين
راأى ع�سو جمل�س الإدارة  يف �رصكة كومر�سل ان�سورن�س روجيه زكار »اأن اأهمية انعقاد موؤمتر التاأمني 

العربي يف بريوت تكمن يف اإ�ساءته على قطاع التاأمني وتاأكيده ا�ستمرار دور لبنان الريادي يف 

قطاع التاأمني ول �سيما اأن هناك عدداً كبرياً من اللبنانيني يديرون �رصكات تاأمني يف اخلارج«. 

واأعرب عن »ر�ساه اىل حد كبري عن حجم احل�سور الذي فاق الـ1300 م�سارك من بلدان عربية واأوروبية«.

ب بكل الأخوة العرب ولبنان 
ّ

ويف رد على �سوؤال حول الغياب اخلليجي عن املوؤمتر، قال زكار: »نرح

بلدهم الثاين، وعلى الرغم من اأنهم مل يح�رصوا فنحن جندد لهم دعوتنا اإىل لبنان واأهل و�سهل بهم«.

جديدة  هيكلية  بناء  واإعادة  �سورية،  �سيما  ول  البلدان  اإعمار  اإعادة  هو  التحديات  اأبرز  اأن  واعترب 

ل�سناعة التاأمني لتتمكن من مواكبة التقدم التكنولوجي والإلكرتوين.

Trust Insurance

حداد: لبنان األكثر تطورًا

 Trust Insurance راأت مديرة املبيعات والت�سويق يف �رصكة

يف  العربي  التاأمني  موؤمتر  »انعقاد  اأن  حداد  كري�ستني 

لبنان يعيد الثقة اليه«. واعتربت اأنه »اإ�سافة مهمة للبنان 

اأن قطاع التاأمني انطلق  ولقطاع التاأمني ككل، ول �سيما 

القطاع  العربية تطوراً يف  الدول  اأكرث  من لبنان وهو من 

التي  واملوؤمترات  التاأمينية  املنتجات  لناحية  �سيما  ول 

»حجم  اأن  اإىل  اأ�سارت  واإذ  بقوة«.  لبنان  اإىل  تعود  بداأت 

احل�سور مهم اإذ قارب الـ1500 �سخ�س، لفتت اإىل اأنه كان من املتوقع اأن يكون اأف�سل 

لول الأو�ساع ال�سيا�سية التي دفعت بع�س الدول اإىل الإحجام عن امل�ساركة«.

اإىل  اإ�سافة  القطاع  اأمام  حتديًا  يعترب  ككل  املنطقة  يف  ال�سيا�سي  الو�سع  اأن  واأعلنت 

مواكبة التطور التكنولوجي احلا�سل لي�سبح التاأمني متداوًل بوا�سطة الإنرتنت.

لل�رصكات لت�سقل خرباتها وعملها من خلل تبادل  ووجدت يف املوؤمتر فر�سة جيدة 

اخلربات مع �رصكات عاملة يف اأ�سواق اأخرى والتقاء �رصكات اأجنبية معيدة للتاأمني.

GlobeMed Lebanon

 ACAL دياب: جهود 

تكّللت بالنجاح

�رصكة  يف  الأعمال  تطوير  مدير  اعترب 

غلوب مد روين دياب اأن م�ساركة غلوب 

تف�سح  اإنها  اإذ  ممتازة،  املوؤمتر  يف  مد 

املجال اأمامها للتوا�سل مع اأكرب عدد 

ممكن من ال�رصكات.

واأثنى على جهود ACAL التي اأدت اإىل 

جناح املوؤمتر على الرغم من الظروف 

وكان  باإنعقادة  اأحاطت  التي  ال�سعبة 

من نتائجها غياب امل�ساركة اخلليجية.

تواجه  التي  التحديات  اأبرز  اأن  واعترب 

العربية  الدول  التغيري يف  القطاع هي 

ول �سيما الإقت�سادية والتي ت�ستوجب 

من �رصكات التاأمني مواكبتها.

تقدم  التي  مد  غلوب  اأن  على  و�سدد 

خدمات متعددة لزبائنها حتاول تعزيز 

توا�سلها مع عدد من الدول العربية.
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 Nasco

شاليتا: المشاركة األجنبية 

أفضل من السنوات السابقة

 Nasco يف   التنفيذي  املدير  اأكدت 

�ساليتا  كري�ستينا   Insurance Group
ز 

ّ
متي حيث  جناحًا  حقق  املوؤمتر  اأن 

من  تاأمني  معيدي  �سم  كبري  بح�سور 

البع�س  الرغم مما تداوله  اأوروبا، على 

من عدم وجود اإقبال على املوؤمتر.

يف  الأجنبية  امل�ساركة  اأن  اإىل  ولفتت 

الأعوام  من  اأف�سل  احلايل  املوؤمتر 

يدركون  اأن كثريين  يعني  ال�سابقة، ما 

اأهمية هذا املوؤمتر. 

واعتربت اأن اإحجام ال�رصكات اخلليجية 

عن امل�ساركة كان له تاأثري، فبوجودهم 

اأف�سل  �سيكون  واخلربات  الآراء  تبادل 

�سوق  يف  مهمة  اخلليجية  ال�سوق  كون 

التاأمني العربية اإذ اإنها الأكرب وحتديداً 

ال�سوق ال�سعودية.

تواجه  التي  التحديات  اأبرز  اأن  وراأت 

قطاع التاأمني هي تنظيم ال�سوق حيث 

اأكرث دقة  اأن تكون هناك قوانني  يجب 

ول  الدولية،  املعايري  اإىل  اأقرب  جتعله 

حدثت  الأخرية  الآونة  يف  اأنه  �سيما 

معيدي  نظرة  يف  اأثرت  كثرية  �سكاوى 

ال�سوق.  اإىل  الأوروبيني  التاأمني 

قرارات  اتخاذ  �رصورة  اإىل  واأ�سارت 

اأن هذا  واعتربت  اأف�سل،  ال�سوق  لتكون 

ال�سوق  لتكون  تخطيه  علينا  كبري  حتٍد 

للموا�سفات  العربية مناف�سة ومطابقة 

الأوروبية.

Next Care (Lebanon) 

فليحان: نبني أسسًا لتعاون مستقبلي

اأن  اإىل  فليحان  جهاد   Next Care عام   مدير  اأ�سار 

قطاع  يف  رائدة  اإدارة  ك�رصكة   Next Care وجود 

دعم  بقوة يف  تكون موجودة  اأن  عليها  التاأمني حتم 

وت�ست�سيفه  �سنتني  كل  ينعقد  اأنه  �سيما  ول  املوؤمتر 

بريوت هذه املرة.

لفت  املوؤمتر،  ح�سور  عن  اخلليجيني  اإحجام  اأكد  واإذ 

اإىل وجود م�ساركة اأوروبية واأجنبية فعالة اإ�سافة اإىل 

وجود ال�رصكات اللبنانية، ما �سي�سكل عامًل مهمًا يف 

اإجناح املوؤمتر.

ويف رد على �سوؤال حول التحديات التي تواجه القطاع، لفت اإىل اأن قطاع التاأمني مرتبط 

الراهن.  الوقت  اأف�سل ما يرام يف  اللذين لي�سا على  الإقت�سادي وال�سيا�سي  بالو�سعني 

ويزدهر  ليعود  طبيعتها  اإىل  الإقت�سادية  الدورة  وعودة  املرحلة  هذه  انتهاء  ومتنى 

القطاع.

اإىل  اأن تكون  التاأمني ال�سحية يهمها  اإدارة خلدمات  Next Care ك�رصكة  اأن  اإىل  ولفت 

جانب زبائنها واإىل جانب �رصكات اإعادة التاأمني للتعرف اإليهم وبناء علقات تعاون 

م�ستقبلية معهم. ولفت اإىل اأن اأهمية املوؤمتر تكمن يف اأنه ي�ساهم يف توا�سل مكونات 

القطاع وبالتايل يفتح اأمام ال�رصكات اأبواب فر�س كثرية.

AROPE INSURANCE (EGYPT)

الحلبي: لنشر الوعي التأميني

ب�سار  م�رص   – اآروب  �رصكة  عام  مدير  لفت 

لناحية  جداً  مهم  »املوؤمتر  اأن  اإىل  احللبي 

املوا�سيع، واحل�سور ويظهر الهتمام الكبري 

.»Gaifالذي يحظى به الـ

اإن  اإذ  التنظيم  يف  »ثغرات  هناك  اأن  واعترب 

جغرافيًا  مكان  من  اأكرث  بني  املوؤمتر  توزيع 

كان عمًل غري موفق، وكان الأف�سل لو بقي 

امل�ساركون يف مكان واحد كما جرت العادة«.

اخلليجية  ال�رصكات  كانت  لو  متنى  واإذ 

م�ساركة يف املوؤمتر، لفت اإىل اأن هذا الغياب 

اخلليجي مل يعّطل املوؤمتر.

القطاع هو وقوفه يف مكان واحد منذ  التي تواجه  التحديات  اأبرز  اأن  واعترب 

10 �سنوات، حيث يتم احلديث ب�سكل م�ستمر عن غياب الوعي التاأميني من دون 
م�سرتكة  م�سوؤولية  الوعي  ن�رص  اأن  من  الرغم  على  املع�سلة،  لهذه  حل  اإيجاد 

التاأمني وهيئات  واحتادات  الدولة،  الو�ساطة،  التاأمني و�رصكات  بني �رصكات 

الإ�رصاف. وقال: »فعليًا، ل ن�سعر بتقدم كما هو املطلوب، يف الأ�سواق العربية 

اأ�سبح التاأمني لل�سعر الأرخ�س ويتم البيع من دون النظر اإىل اأي معايري اأخرى. 

التقدم،  القطاع على �سكة  �ساأن ذلك و�سع  الوعي فمن  ال�رصوري تكري�س  من 

لتقدم ال�رصكات خدمة جيدة ب�سعر جيد«.

من �شهر اإلى �شهر
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Best assistance

 حيدر: 

المؤتمر حقق نجاحًا كبيرًا

 Best �رصكة  عام  مدير  م�ساعدة  راأت 

حقق  املوؤمتر  اأن  حيدر  ديانا   assistance
امل�ساركة  بن�سبة  متّثل  كبرياً  جناحًا 

واأ�سارت  له.  املرافقة  الإيجابية  والأجواء 

م�ساركة  بحجم  املوؤمتر  ز 
ّ
»متي اأنه  اإىل 

التي  اجلل�سات  وموا�سيع  وعناوين  جيدة 

زت بقدٍر عاٍل من الأهمية«.
ّ
متي

ولفتت اإىل اأن الغياب اخلليجي عن املوؤمتر 

التاأمينية  ال�سوق  اإن  اإذ  تاأثري  له  كان 

ما  اأن  على  و�سددت  مهمة.  اخلليجية 

ا�ستقرار  وعدم  ا�سطرابات  من  نعانيه 

يبقى  العربية  البلدان  يف  واأمني  �سيا�سي 

قطاع  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  من 

التاأمني العربي.

Al-Wataniya Insurance

العزعزي: خطوة جبارة لمناقشة التحديات

وجد نائب مدير اإعادة التاأمني ر�سيد ردمان العزعزي )اليمن( اأن م�ستويات التنظيم يف املوؤمتر رائعة 

واحل�سور جيدجداً رغم الغياب اخلليجي. واعترب اأن املوؤمتر خطوة جبارة ملناق�سة حتديات التاأمني 

ومعاجلة الق�سايا العالقة. واأ�سار اإىل اأن اأبرز التحديات التي تواجه قطاع التاأمني العربي هي �سوء 

الو�سع املايل يف الدول العربية ول �سيما تلك التي ت�سهد ا�سطرابات كالعراق واليمن و�سورية وم�رص 

وتون�س وليبيا. و�سدد على وجوب اخلروج بتو�سيات تتعلق بهذا ال�ساأن اإذ اإن من ال�رصوري اأن تكون 

ال�رصكات قادرة على �سداد املتوجبات عليها.

ولفت اإىل اأن امل�ساركة يف املوؤمتر تف�سح املجال امام ال�رصكات للبحث عن معيدين وتقوية العلقات 

واإعادتها مع بع�س املعيدين، كما ي�ساهم يف اكت�ساب اخلربة وتبادل الآراء.

 Credit Libanais

 D›assurances et de

Réassurances

طربية: ال حوافز لإلندماج

الإعتماد  �رصكة  عام  مدير  �سدد 

التاأمني  واإعادة  للتاأمني  اللبناين 

ايلي طربية على انه »على الرغم من 

واجهته  التي  والتحديات  الظروف 

انعقاد موؤمتر التاأمني العربي، متكن 

متثل  جناح  حتقيق  من  املوؤمتر 

بوجود متحدثني مهمني يف جل�سات 

كبرية،  قيمة  ذات  جعلتها  العمل 

على  ن�سبيًا  كبري  م�ساركة  وبحجم 

الرغم من اإحجام دول اخلليج عن امل�ساركة«.

كانوا  لو  نتمنى  وكنا  موؤ�سف،  اأمر  املوؤمتر  عن  اخلليجي  »الغياب  اأن  وراأى 

موجودين«. و�سدد على اأن »املوؤمتر ينعقد كل �سنتني وبالتايل ل ميكن تاأجيله 

اأو اإيقافه ول �سيما اأنه ينعقد يف لبنان بعد غياب 12 عاما«.

ولفت اإىل »وجود م�ساركة اأجنبية قوية وعلى م�ستويات عالية اإذ �سمت مدراء 

عامني وروؤ�ساء جمال�س اإدارة ول �سيما من �رصكات اإعادة التاأمني العاملية يف 

دول خمتلفة اأبرزها الهند ورو�سيا ودول اأوروبا ال�رصقية. و�سدد على اأن هذه 

امل�ساركات مل تكن موجودة بهذا احلجم وامل�ستوى يف املوؤمترات ال�سابقة . ورد 

حجم هذه امل�ساركة الأجنبية اإىل جهود قامت بها جمعية �رصكات ال�سمان، 

حيث عمدت منذ وقت اإىل زيارة هذه الدول.

واعترب اأن اأبرز التحديات التي تواجه القطاع »تتمثل ب�رصورة مواكبة التقدم 

التكنولوجي«. ولفت اإىل اأن »عدم مواكبة هذا التطور قد يعيد القطاع اىل الوراء، 

ول �سيما اأن هذه املواكبة من �ساأنها رفع املبيعات وزيادة ح�س�س ال�رصكات«. 

واأو�سح اأن »على �رصكات التاأمني يف لبنان اأن تندمج بني بع�سها ول �سيما اأن 

عدد ال�رصكات كبري بالن�سبة اإىل ال�سوق اللبنانية«. وك�سف اأنه »على الرغم من 

ان ال�ستثمار يف التكنولوجيا قد يف�سح يف املجال اأمام اندماج ال�رصكات لكن 

ل تزال احلوافز لهذا الندماج غري موجودة حاليًا يف لبنان«.
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The United Insurance Co. (Sudan)

عبداهلل محمد: فرصة مهمة لزيادة الخبرات
اعترب نائب مدير عام �رصكة التاأمينات املتحدة يف ال�سودان عبد اخلالق عبداهلل حممد ان م�ساركة ال�رصكة 

اإذ اإن الحتاد ي�سم كل الدول العربية وبالتايل املوؤمتر يف�سح يف املجال لتبادل  يف املوؤمتر مهمة جداً 

اخلربات بني الدول العربية والإقليمية، وبالتايل هو فر�سة مهمة لل�رصكات لتزيد من معرفتها وخرباتها 

ول �سيما اأن حجم احل�سور جيدجداً وكبري.

ال�سودان  على  املفرو�سة  الأمريكية  العقوبات  هي  ال�رصكة  عمل  اإىل  بالن�سبة  التحديات  اأبرز  ان  وراأى 

وتاأثرياتها ال�سديدة على حتويلت معيدي التاأمني وا�ستلم الأق�ساط منهم.

Egyptian Saudi Insurance House

حافظ: فرصة جيدة لتبادل اآلراء

اعترب مدير عام م�ساعد اإعادة التاأمني والبحوث يف بيت 

التاأمني امل�رصي وال�سعودي طارق حافظ اأن اأي موؤمتر 

ويعترب  يفيد  العربي  العامل  يف  ال�رصكات  كل  يجمع 

فر�سة جيدة لكي يتقابلوا ويتبادلوا الآراء واخلربات.

وراأى اأن اأبرز التحديات التي تواجه القطاع هو اجتماع 

ال�سيا�سة جانبًا.  البع�س وو�سع  ال�رصكات مع بع�سها 

وقال: » اإذا اأبعدنا ال�سيا�سة عن العمل كل �سيء �سيكون 

كان  ال�سيا�سة دوراً  اأدت  املوؤمتر  جيداً. ففي ما يخ�س 

التاأمينية  ال�سوق  اأن  الرغم من  اأنه جنح على  اإل  ال�رصكات اخلليجية،  من نتائجه غياب 

اخلليجية مهمة ولها ح�سورها«.

واأ�سار اإىل اأن »اأهمية املوؤمتر تكمن يف اأن ي�سكل تعزيزاً للتوا�سل والتعاون بني ال�رصكات 

ومعيدي التاأمني والو�سطاء.

SAVA Reinsurance 

Company (Slovenia)

 كامب: عدم الوعي 

مشكلة عاليمة
اأ�سار م�ست�سار جمل�س اإدارة  يف �رصكة  

 SAVA Reinsurance Company
اأن »املوؤمتر فر�سة  اإىل  اأندرو كامب 

جديدة  عمل  علقات  لبناء  مهمة 

وتوطيد العلقات املبنية اأ�سا�سًا«.

هي  القطاع  »م�ساكل  اأن  اإىل  واأ�سار 

الوعي  انت�سار  عدم  جلهة  واحدة 

العامل،  اأنحاء  معظم  يف  التاأميني 

املوؤمتر  يف  فالنقا�سات  وبالتايل 

يف  يعمل  �سخ�س  لكل  جداً  مهمة 

املجال«.

م�سكلة  الوعي  »عدم  اأن  على  و�سدد 

تكون  قد   SAVA Re و   عاملية، 

يف  الوعي  م�ستوى  كون  حمظوظة 

�سلوفينيا مرتفع على عك�س مناطق 

اأن  املفرت�س  من  العامل،  يف  كثرية 

يتم العمل عليها ليدرك النا�س اأهمية 

التاأمني وما قد يحمله لهم من فوائد، 

ما ي�ساهم يف منو القطاع وتطوره«.

Mains insurance and reinsurance

األغر: لمعالجة الثغرات

 Mains insurance and �رصكة  يف  التاأمني  ق�سم  مدير  اعترب 

reinsurance ح�سام الأغر اأن اأهمية املوؤمتر تكمن يف اأنه يقرب 
ال�رصكات من بع�سها ول �سيما يف ظل وجود م�سكلة كبرية يف 

ال�سوق تكمن بوجود حال من اجلمود يف ظل مناف�سات قوية 

�رصورة  على  ال�سوء  ي�سّلط  كبرٍي  حتٍد  هذا  اإن  وبالتايل  جداً، 

وجود موؤمتر يجمع كل ال�رصكات لت�سبح هناك معايري موحدة 

يتم العمل بها«.

البع�س  بع�سها  بني  ما  يف  للتعارف  ال�رصكات  اأمام  املجال  يف  يف�سح  »املوؤمتر  اأن  وراأى 

وللتقاء معيدي تاأمني جدد وبالتايل تف�سح يف املجال اأمام اأعمال جديدة وبالتايل تخلق 

فر�سًا اكرث للجميع«.

واأ�سار اإىل اأنه »على الرغم من غياب املوؤمتر عن م�سكلة اأ�سا�سية يف الأ�سواق اإل اأنه مهم جداً 

اإذ يحوي حما�رصات قيمة«. و�سدد على اأن »القطاع يقف يف مكان واحد، اإذ اإن الكلم كثري 

والعمل اأقل وهو ما يوؤ�رص اإىل �رصورة التحرك ب�سكل اأو�سع«. ونا�سد وزارة الإقت�ساد التي تقوم 

بجهود كبرية ملعاجلة الثغرات التي يعاين منها القطاع ول �سيما يف هذا الوقت حيث توجد 

ظروف �سعبة يف املنطقة وعلى ال�رصكات اللبنانية والعربية العمل على اخلروج منها ب�سلم.

من �شهر اإلى �شهر
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وو�سطاء  احتاد وكلء  اإدارة  رئي�س جمل�س  د 
ّ
�سد

التاأمني  و�سطاء  رابطة  رئي�س  ونائب  التاأمني 

العرب املهند�س هيثم احلريري على »اأن م�ساركة 

مهمة  املوؤمتر  يف  ال�سورية  التاأمني  �رصكات 

و�رصورية، للتوقف عند اآخر التطورات احلا�سلة 

والإجتماع مع اإبرز �رصكات اإعادة التاأمني«.

وك�سف اأن »امل�ساركة ال�سورية يف املوؤمتر كانت 

يف  العاملة  ال�رصكات  معظم  �سمت  اإذ  كبرية، 

ل�رصكات  ال�سوري  الحتاد  اإىل  اإ�سافة  القطاع 

التاأمني واحتاد وكلء و�سطاء التاأمني«.

التاأمني  قطاع  تاأثر  حول  �سوؤال  على  رد  ويف 

قال  احلا�سلة،  بال�سطرابات  �سورية  يف 

ب�سكل  القطاع  تاأثر  الأزمة  بداية  احلريري: »مع 

�سيما  ال�سيطرة ول  كبري نتيجة خروج مناطق متعددة عن 

املناطق الريفية التي ت�سم عدداً كبرياً من امل�سانع. حاليًا 

الو�سع  واأ�سبح  املناطق  هذه  غالبية  على  ال�سيطرة  مّتت 

اأف�سل«. واأ�ساف: »�رصكات التاأمني قد قامت باإعادة تاأهيل 

خلرباتها وموظفيها يف هذه الفرتة حت�رصاً لعمليات اإعادة 

الإعمار التي �ستحمل حجمًا كبرياً من العمل يغطي ال�رصكات 

ال�سورية اإ�سافة اإىل �رصكات تاأمني اأخرى عربية«.

وراأى اأنه »على الرغم من اأن احل�سور اخلليجي كان �سي�سكل 

هي  الغائبة  ال�رصكات  اأن  اإل  املوؤمتر،  اإىل  م�سافة  قيمة 

اخلا�رص الأكرب من عدم احل�سور ولي�س العك�س«.

ال�رصكات  تكاتف  يف  تكمن  التحديات  »اأبرز  اأن  واأو�سح 

على  قادرة  كبرية  طاقة  لت�سكل  العربية 

ا�ستيعاب جزء كبري من ال�سوق، الأمر الذي 

من �ساأنه منع �رصكات الإعادة اخلارجية 

من التحكم يف ال�سوق، كما يجري حاليًا«.

بها  �سيخرج  التي  »التو�سيات  اأن  واعترب 

و�سع  يف  كبري  ب�سكل  �ست�ساهم  املوؤمتر 

اإن  اإذ  ال�سحيحة،  ال�سكة  على  القطاع 

يدركون  املوؤمتر  يف  امل�ساركني  اخلرباء 

معاناة ال�سوق، ومن الطبيعي اأن يطرحوها  

وقد  تو�سلوا اإىل نتائج ممتازة«.

يعطي  »لبنان  اأن  على  احلريري  د 
ّ
و�سد

ي�ست�سيفه«،  موؤمتر  اأي  اإىل  م�سافة  قيمة 

ولفت اإىل اأن »حفاوة ال�ستقبال والتكرمي 

والتطور اأمور غري يعيدة اأبداً عن اللبنانيني«. واأ�سار اإىل اأن 

»�سورية �ساركت منذ 12 عامًا يف موؤمتر التاأمني يف بريوت، 

وجند اأن تطورات كثرية قد ح�سلت يف �سوء ح�سور ممتاز 

غطى على �سعف ح�سور ال�رصكات اخلليجية«.

واأعلن اأن» الوفد ال�سوري قابل خلل املوؤمتر �رصكات الإعادة 

الداخل  عن  لديها  املغلوطة  ال�سورة  ت�سحيح  على  وعمل 

مناطق  جعلت  ممتازة  تطورات  وجود  لها  واأكد  ال�سوري«، 

كثرية اآمنة، اإ�سافة اإىل تطور �رصكات التاأمني ال�سورية ومنو 

قدراتها ال�ستيعابية. وك�سف اأن الوفد ال�سوري تلقى وعوداً 

من ال�رصكات ببدء الزيارات اإىل �سورية والعمل على تن�سيط 

ال�سوق.

Syrian Insurance Agents & Brokers Union

الحريري: لتكاتف الشركات العربية

العربية  اللبنانية  املجموعة  �رصكة  عام  مدير  م�ساعد  اإعترب 

للتاأمني ALIG ربيع �سعد اأن »انعقاد موؤمتر على م�ستوى موؤمتر 

التي  الظروف  ظل  يف  كبرية،  دولية  مب�ساركة  العربي  التاأمني 

ال�سعيدين  على  كبرية  باأهمية  يت�سم  ولبنان،  املنطقة  بها  متر 

الإقت�سادي وال�سيا�سي«. ولفت اإىل اأنه »على ال�سعيد الإقت�سادي، 

الن�ساطات  ي�ستقطب  زال  ما  لبنان  اأن  املوؤمتر  هذا  انعقاد  اأثبت 

الإقت�سادية الدولية اإذ اإن موقعه اجلغرايف يوؤكد اأن ل بديل منه 

على  يقع  لبنان  اأن  �سيما  ول  العربية  الأ�سواق  نحو  للإنطلق 

حو�س البحر املتو�سط ويتمتع بنظام اإقت�سادي حر«.

املتخ�س�س  املوؤمتر  هذا  يف  الكثيفة  امل�ساركة  »اأن  وراأى 

والذي ح�رصه اأكرث من 1500 �سخ�س من دول عربية واأوروبية 

واأمريكية، �ساهمت يف جناح هذا املوؤمتر الذي ا�ستمر على مدى 

القطاع  �سعيد  على  هامة  تو�سيات  عنه  و�سدرت  اأيام  ثلثة 

واإذ متنى لو مل حت�سل املقاطعة  العربي«.  الوطن  التاأميني يف 

اأنها  معترباً  للموؤمتر  اخلليجية 

توؤثر  مل  اأنها  اإىل  لفت  �سيا�سية، 

يف �سري اأعماله. 

التاأمني  »قطاع  اأن  اإىل  واأ�سار 

كثرية  حتديات  يواجه  العربي 

يبقى  اإمنا  تعدادها،  يطول  قد 

الوجه  الإطلق  على  اأبرزها 

للمنطقة  ر�سمه  يتم  الذي  اجلديد 

د على اأن 
ّ
العربية«. ويف حني �سد

قطاع التاأمني هو من القطاعات 

يف  والأ�سا�سية  املوؤثرة  املالية 

اأن  اعترب  العربية،  الإقت�سادات 

�سيما  ول  جداً  �رصوري  الأ�سواق  يف  املعتمدة  الآليات  تطوير 

جلهة خلق جمموعات تاأمينية متخ�س�سة يف التاأمينات كافة.

ALIG

سعد: لخلق مجموعات تأمينية متخصصة
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 Nouvelle Compagnie Africaine deاأفريقيا يف �رصكة �سوق جنوب  اأ�سار مدير 

بن�سخته  العربي  التاأمني  اأن موؤمتر  اإىل  وليد نا�رصي    Re’assurance   NCARe
ال�رصكات  ز مب�ستويات تنظيم عالية ومعدلت ح�سور جيدة، رغم غياب 

ّ
الـ31 متي

ال�رصكات اخلليجية عن امل�ساركة كان وا�سحًا،  اإحجام  تاأثري  اأن  اخلليجية. وراأى 

اأبرز  اأن  واعترب  التاأمني.  ومعيدي  التاأمني  �رصكات  مع  املداولت  على  انعك�س  اإذ 

التحديات التي تواجه عمل �رصكة NCARe تتمّثل بالتحديات الأمنية والأو�ساع 

الركود  اإىل  اإ�سافة  موريتانيا،  اإىل  م�رص  من  اأفريقيا،  �سمال  يف  امل�ستقرة  غري 

الإقت�سادي.

د على اأن املوؤمتر يف�سح يف املجال اأمام ال�رصكات لتبادل الآراء مع بع�سها، 
ّ
و�سد

ولفت اإىل اأن م�ساركة NCARe تاأتي يف اإطار اإثبات ح�سور الأفارقة يف املوؤمتر  

 – العربية  العلقات  دعم  اإىل  اإ�سافة  ن�سبيًا،  �سعيفًا  احل�سور  هذا  يزال  ل  حيث 

الأفريقية.

ال�سوري  الحتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأ�سار 

ل�رصكات التاأمني مهند ال�سمان اإىل اأن »�رصكات 

يف  كثيف  ب�سكل  �ساركت  ال�سورية  التاأمني 

اللبنانية  ال�رصكات  مع  التن�سيق  بغية  املوؤمتر، 

ومن اأجل الطلع على تطورات الأ�سواق العربية 

ظل  »يف  اأنه  اإىل  ولفت  معها«.  العمل  وكيفية 

تعمل  حاليًا،  ال�سوري  الداخل  يف  الظروف 

الداخلي  بيتها  ترتيب  على  ال�سورية  ال�رصكات 

الأزمة،  انتهاء  فور  النطلق  من  تتمكن  حتى 

ولهذا يعترب قربها من الأجواء والأ�سواق العربية 

امل�ساركة يف املوؤمتر امراً �رصوريًا«.

واأعلن اأن »قطاع التامني ال�سوري �سارك مبعظمة 

واإدارة  التاأمني  و�سطاء  �رصكات  اإىل  اإ�سافة 

النفقات الطبية«.

اأ�س�سًا  ت�سع  اأن  امل�ساركة  هذه  �ساأن  من  اأنه  اإىل  ولفت 

اأبرز  على  ال�سورية  ال�رصكات  تطلع  حيث  امل�ستقبلي  للعمل 

ت�ستخدم  قد  التي  تلك  �سيما  ول  املنتجات  واأهم  ال�رصكات 

يف عمليات اإعادة الإعمار حيث من املتوقع اأن ت�سهد الفرتة 

املقبلة اإقباًل كبرياً على التاأمني وخا�سة التاأمني الهند�سي 

واحلريق.

التاأمني  قطاع  على  ال�سورية  الأزمة  »تاأثري  اأن  اإىل  واأ�سار 

ال�سوري مل يكن كبرياً، حيث مل ي�سهد القطاع اإفل�سًا اأو خروجًا 

ل�رصكات من ال�سوق، فال�رصكات حاليًا حتافظ على كوادرها 

الب�رصية وقد تابعت عملها خلل ال�سنوات ال�ست املا�سية«. 

متعددة  خربات  اك�سبت  قد  التاأمني  »�رصكات  اأن  وك�سف 

خلل هذه الظروف �ستنقلها اإىل الأ�سواق الأخرى. فالتاأمني 

يف الأزمات �سعب جداً، وال�رصكات حاليًا 

والتاأمني  ال�سحي  التاأمني  اإىل  تتجه 

على  واأثنى  وال�سيارات«.  الرهاب  �سد 

معترباً  املعر�س،  يف  التنظيم  م�ستويات 

يف  واحد  �سعب  واللبنانيني  ال�سوريني  اأن 

بلدين خمتلفني.

الوفد  عقدها  التي  الجتماعات  وو�سف 

ال�سوري على هام�س املوؤمتر بالإيجابية، 

العربية  ال�رصكات  من  عدداً  التقى  اإذ 

والعاملية التي اأكدت وقوفها مع �رصكات 

التاأمني  �سوق  ال�سورية مع عودة  التاأمني 

ال�سورية.

تواجه  التي  التحديات  اأبرز  اأن  واعترب 

والعقوبات  التاأمني  اإعادة  �سعوبة  يف  تكمن  القطاع 

ال�سورية  ال�رصكات  اأن  راأى  واإذ  �سورية.  على  املفرو�سة 

�ستحاول تخطي هذا التحدي بالتعاون مع الأ�سقاء العرب، 

اإن�ساء �رصكة اعادة  اإىل  العربي للتاأمني  العام  دعا الحتاد 

للتحكم بال�سوق  اأي حماولت  اأجل منع  تاأمني عربية، من 

وال�سعار. وك�سف اأن احتاد التاأمني ال�سوري قدم اإىل الأمانة 

العامة لإحتاد التاأمني هذا الإقرتاح.

عن  ال�سادرة  بالتو�سيات  تفاوؤله  عن  اأعرب  حني  ويف 

املوؤمتر، قال: »نحاول يف كل املوؤمترات اأن تكون التو�سيات 

ز باملتابعة، واأنا اأ�سكر اأمني عام الحتاد العربي 
ّ
فعالة وتتمي

للتاأمني عبد اخلالق روؤوف خليل على متابعته احلثيثة لهذه 

الأمور، اإذ نتمنى اأن يكون قطاع التاأمني العربي �سليمًا ول 

�سيما اأنه ي�سم ما يزيد عن 350 �رصكة تاأمني.

Syrian Insurance Federation

السمان: نتخطى التحديات بالتعاون

NCARe (Ivory Coast)

ناصري: يدعم العالقات العربية – األفريقية

من �شهر اإلى �شهر
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والن�رص  العلم  �سوؤون  امينة  اعتربت 

التاأمني  و�سطاء  نقابة  يف  والتوثيق 

 BROKERAGE INSURANCE ومديرة  

SERVICES �سيلفيا خوري احلاج »ان انعقاد 
موؤمتر الحتاد العام العربي للتاأمني يف بريوت 

يعترب حتديًا للأو�ساع ال�سيا�سية املحيطة بنا 

وتاأكيد على ارادة اللبنانيني وا�رصارهم على 

اي  فوق  والإقت�سادي  التاأميني  ال�ساأن  اعلء 

و�سع �سيا�سي ا�ستثنائي«.

اخلليجيني  الإخوة  م�ساركة  »لعدم  اأ�سفت  واذ 

»املوؤمتر  ان  اىل  لفتت  املوؤمتر«،  اعمال  يف 

�سخ�س  الـ1200  ناهز  كثيف  ح�سور  �سجل 

بالرغم من املقاطعة«.

تاأتي  التحديات،  من  امام جمموعة  يقف  »القطاع  ان  وراأت 

يف مقدمها امل�ساربات غري امل�رصوعة وعدم 

التاأمينية  الأ�سواق  حلاجات  القوانني  جماراة 

والعاملية  اخلليجية  الأ�سواق  مع  مقارنة 

وغياب الرقابة ال�سارمة على تطبيق القوانني 

على  م�رصوعة،  الغري  امل�ساربة  ومكافحة 

موؤخراً  بها  تقوم  التي  املحاولت  من  الرغم 

قطاع  ل�سبط  م�سكورة،  الإقت�ساد،  وزارة 

التاأمني والو�ساطة«.

الإقت�سادي  الو�سع  نن�سى  »ل  وا�سافت: 

والأمني امل�سيطر على منطقة ال�رصق الأو�سط، 

بني  والوحدة  بالتكاتف  الدائم  املنا  مع 

خمتلف قطاعات التاأمني للمحافظة على هذا 

القطاع و�سمان ا�ستمراريته«. و�سددت على ان 

»اللبناين معروف ب�سلبته وا�رصاره دائمًا لبلوغ هدفه«.

BROKERAGE INSURANCE SERVICES

الحاج: لضمان استمرارية القطاع

اأقيم على هام�س املوؤمتر حفل ا�ستقبال وحفل غداء ح�رصهما جمموعة من ال�سخ�سيات تقدمها  امني عام الحتاد العام العربي 

�رصكات  جمعية  رئي�س  مريزا،  ا�سعد  للتاأمني  العربي  العام  الحتاد  يف  اللبنانية  ال�سوق  ممثل  خليل،  روؤوف  اخلالق  عبد  للتاأمني 

ال�سمان ماك�س زكار، مدير عام �رصكة اآروب للتاأمني فاحت بكدا�س، مدير عام �رصكة ادير للتاأمني رينيه خلط، مدير عام �رصكة ليا 

للتاأمني �سلم حنا، ، نقيب و�سطاء التاأمني  ايلي حنا، مدير عام �رصكة فكتوار ناجي �سلطامن، مدير �رصكة امانة ان�سورن�س رجا �سامل، 

مدير عام NEXT CARE جهاد فليحان، مدير �رصكة كرمي ن�رصاهلل، مدير عام �رصكة الإعتماد اللبناين للتاأمني واعادة التاأمني ايلي 

طربية، مدير عام �رصكة امل�رصق للتاأمني واعادة التاأمني الك�سندر ماتو�سيان، مدير عام �سيكوريتي ان�سورن�س جوزيف خوام، مدير 

عام �رصكة مياركو – ال�رصق الأو�سط للتاأمني واعادة التاأمني جوزيف عي�سى، رئي�س جمل�س ادارة الحتاد ال�سوري ل�رصكات التاأمني 

مهند ال�سمان، رئي�س جمل�س ادارة احتاد وكلء وو�سطاء التاأمني يف �سورية هيثم احلريري، و�سخ�سيات اخرى.

روني رميلي، بيار مغامس

سمير نحاس، سركيس الزين، د. رامي خوري

شريف الغمراوي، طارق عواد، بريتا سكور

بهاء مرعي، ناصر ابو غزالة، كريم نصراهلل

 ايلي شمعة، جوزيف خوام، انطوني خوام، ايلي حنا، جهاد فليحان، 
وروالن تامر

حازم تقي الدين، عيسى عصفور، د. نبيل الجنيدي
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لوكاس مولد، غابي بجاني، ستيفان وودز

رجا سالم وايلي حنا

مازن ابوشقرا، فاتح بكداش، فؤاد خوري، مارسلينو نجيم

سمير نحاس، هيثم الحريري، سامر بكداش، ونبيل الحنيدي

ميريام زكار، دنيس كاسلر وماكس زكار

فادي شماس، عماد وعصام عبد الخالق

ناجي سلطانم، جوزيف عيسى، جميل حرب

جميل حرب، عبد خوري، فرد صيقلي وميشال بو جمرة

ندى قبيسي، جان سعد، كارال عبدو وفاتح بكداش

 عماد عبد الخالق، بيرت كوت، ريتشارد شلهوب، 
فاتح بكداش ورينيه خالط

رامي حداد، باسل عبدو، زارية بسمدجيان، وسالم حنا

روجيه زكار، تينا الحتوني ودانيال شاعر

عبد الخالق رؤوف خليل، اسعد ميرزا

نبيل حجار، احمد المحيحيد، خالد ابو نحل

رينيه خالط، فرد صيقلي

جورج سالم، ايربك الفاج، رجا سالم

جان كارل مازجي وايلي طربيه

من �شهر اإلى �شهر
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مب�ساركة اأكرث من 450 �رصكة عار�سة من 

لبنان  »بروجكت  اأقيم معر�س  20 دولة، 
الـ21. ويعترب املعر�س  2016 يف دورته 
التجارية  املعار�س  واأهم  اأبرز  من 

وتقنيات  ومعدات  ملواد  املخ�س�سة 

البناء يف لبنان وال�رصق الأو�سط. 

ال�رصكة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  ووفقًا 

ال�رصكة  عون،  األبري  للمعار�س  الدولية 

املنظمة للموؤمتر، »حتول بروجكت لبنان 

خمتلف  يغطي  متكامل  معر�س  اإىل 

والإقت�سادية،  التجارية،  النواحي 

والإ�ستثمارية، وبالزخم نف�سه الذي تعود 

عليه الزائرون �سنويا«.

اأرثيور  واملياه  الطاقة  وزير  وكان 

تزامنا  املعر�س،  افتتح  قد  نظريان 

لتوليد  ال�ساد�س  الدويل  املعر�س  مع 

والتهوئة  والكهرباء،  الطاقة،  وتوزيع 

 Energy البديلة،  والطاقة  والتكييف، 

�سفراء  ح�سور  يف   ،Lebanon 2016
امل�سوؤولني  من  وعدد  امل�ساركة  الدول 

العار�سني.  من  وح�سد   والديبلوما�سيني 

ه نظريان »با�ستمرار اإقامة الن�ساطات 
ّ
ونو

تثبت  التي  واملعار�س  الإقت�سادية 

اإ�رصار لبنان على احلياة والإبداع«.

فعاليات المعرض
 450 من  اأكرث  املعر�س  يف  وي�سارك 

�رصكة عار�سة من 20 دولة هي: بلجيكا، 

م�رص،  قرب�س،  ال�سني،  بيلرو�سيا، 

اإيطاليا،  اإيران،  الهند،  اليونان،  فرن�سا، 

رومانيا،  لبنان،  ال�سعودية،  الكويت، 

اإ�سبانيا،  �سلوفاكيا،  �رصبيا،  رو�سيا، 

املتحدة«. العربية  والإمارات   تركيا 

للأدوات  اأق�ساما  املعر�س  ويت�سمن 

ال�سحية وال�سرياميك، واحلجر واخلر�سانة، 

واملعادن،  ومنتجاتها،  والأخ�ساب 

وامل�ساعد، والأمن وال�سلمة، والبل�ستيك 

والدهانات،  والأ�سباغ  والأنابيب، 

الطاقة ف�سم  اأما معر�س  البناء.  واآليات 

والإلكرتوميكانيك،  الإنارة،  اأق�سام 

والتربيد،  والتهوئة  والتدفئة  والغاز، 

وحلول  وتقنيات  والكهرباء،  واملولدات، 

واإدارة وحفظ  البديلة،  الطاقة  ومنتجات 

احللول  من  وغريها  املائية،  املوارد 

البيئية واخل�رصاء. 

بو ناهض 
ناه�س  بو  جورج  املعر�س  مدير  واأ�سار 

والإقت�ساد«  »ال�سناعة  مع  حديث  يف 

الظروف  الرغم من �سعوبة  اأنه على  اىل 

�سهد  املعر�س،  تنظيم  رافقت  التي 

عدد  ارتفع  حيث  ن�سبيًا  حت�سنًا  املعر�س 

ال�رصكات امل�ساركة فيه مقارنة مع العام 

املا�سي، حيث �ساركت 50 �رصكة جديدة 

التي  امل�ساحة  من  رفع  ما  املعر�س  يف 

يغطيها بن�سبة 10 % عن العام املا�سي«. 

يف  زيادة  رافقته  الرتفاع  هذا  اإن  واأكد 

�سخ�س   3000 بلغت  املعر�س  زوار  عدد 

اإ�سايف عن ال�سنوات ال�سابقة. 

من  اأعلى  الزيادة  هذه  اأن  على  و�سدد 

ال�سنوات  خلل  �سجلت  التي  املعدلت 

بو�سعني  متيزت  التي  الأخرية  الثلث 

اأمني و�سيا�سي غري م�ستقرين.

التي  الن�سبة  حول  �سوؤال  على  رد  ويف 

زائري  بني  من  العرب  الزائرون  �سكلها 

ال�سعب  »من  بوناه�س:  قال  املعر�س، 

فلبنان  املنطقة،  كل  من  بزوار  ناأتي  اأن 

عملنا  ولذلك  اجلهات،  كل  من  مقفل 

نقابة  من  �سوريني  زوار  ا�ستقطاب  على 

املهند�سني واملقاولني. وبلغ عدد هوؤلء 

2000 �سخ�س. وبناء عليه ووفقًا للأرقام 
�سكلوا  اللبنانيون  الزوار  املتوافرة، 

زائري املعر�س، فيما  الأكرب من  الن�سبة 

�سكل الزائرون ال�سوريني ما ن�سبته 10 % 

من جممل حجم الزوار«.

 جناح املعر�س اىل اخلربة الطويلة 
ّ
ورد

الدولية للمعار�س  التي متلكها ال�رصكة 

اأن  اىل  واأ�سار  لعملها.  واحرتافها   IFP
»IFP تعمل على تنظيم املعار�س ب�سكل 

م�ستمر، فاإ�سافة اىل اأن بروجكت لبنان 

ال�رصكة  فاإن  الـ21،  الن�سخة  هو   2016
وتنظم  البناء،  معار�س  يف  متخ�س�سة 

املنطقة  يف  معر�سًا  الـ30  يقارب  ما 

 IFP« اأن  اىل  ولفت  �سنويًا«.  العربية 

اىل  الو�سول  على  عملها  يف  حتر�س 

ت�سمن  التي  الأداء  م�ستويات  اأعلى 

باأن  تفخر  هي  ولذلك  املعر�س،  جناح 

من  هي  قبلها  من  املنظمة  املعار�س 

بالدول  مقارنة  لي�س  املعار�س  اأف�سل 

الدول  مع  مقارنة  بل  فح�سب،  العربية 

التنظيم  لناحية  �سيما  ول  الأوروبية 

وامل�ساركة والرواد«.

وك�سف اأن »ردود فعل ال�رصكات امل�ساركة 

اإيجابية اىل حد كبري،  يف املوؤمتر كانت 

450 شركة عارضة من 20 دولة
Project Lebanon  .. إصرار لبنان على الحياة

من �شهر اإلى �شهر

قص شريط المعرض
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يعملون  ل  نعرف  وكما  فاللبنانيون 

ا�ستثماراتهم  لديهم  بل  لبنان  يف  فقط 

العامل،  دول  خمتلف  يف  وم�ساريعهم 

العمل  اآفاق  ع 
ّ
يو�س املعر�س  وبالتايل 

اأمام ال�رصكات امل�ساركة وزوار املعر�س 

يف اآن واحد«.

تفاوؤله  عن  ناه�س  بو   
ّ

عرب واإذ 

ال�رصكة  اإن  اإذ   ،2017 لبنان  بربوجكت 

للم�ساركة  الآن  منذ  طلبات  ا�ستقبلت 

ي�سهد  اأن  توّقع  املقبل،  املعر�س  يف 

يف  اإ�سافيًا  ارتفاعًا  املقبل  املعر�س 

 IFP« عدد ال�رصكات امل�ساركة. واأكد اأن

يف ظل الأو�ساع الراهنة تقوم بجهود 

تنظيم  من  لتتمكن  كبرية  اإ�سافية 

معر�س بهذا احلجم والنوع وامل�ستوى«، 

امل�ستثمرين  »طبيعة  اأن  على  د 
ّ
و�سد

ل 
ّ
ت�سه اللبنانيني  ال�رصكات  واأ�سحاب 

هذه املهمة، اإذ يعرف عنهم �سجاعتهم 

وحبهم للمبادرة يف اأحلك الظروف«.

الوزير نظريان في جناح شركة سبلين

  STAUNCH MACHINERY
حجازي: نثق بلبنان

 STAUNCH رئي�س  و�سف 

و�سام  التنفيذي    MACHINERY
 STAUNCH م�ساركة  حجازي 

باملهمة،  باملعر�س    MACHINERY
يف  ال�رصكة  ح�سور  تعّزز  انها  اذ 

من  املزيد  مع  توا�سلها  عرب  الأ�سواق 

 STAUNCH ان  اىل  وا�سار  الزبائن. 

MACHINERY  تعرف زوار املعر�س 
جمموعة  ت�سم  التي  �سناعتها  على 

تلبية  على  قادرة  املعدات  من  كبرية 

حاجات الزبائن اىل حد كبري.

وا�سار اىل ان الرتاجع القت�سادي الذي 

ي�سهده لبنان يحمل الكثري من التداعيات 

مل  هذا  ان  ال  ال�رصكات،  على  ال�سلبية 

الذي  املعر�س  على  كبرياً  اثراً  يحمل 

ز 
ّ
�سهد زيادة يف عدد ال�رصكات امل�ساركة، ما يوؤكد على متي

“كـ  وقال:  لل�سعاب.  يهم 
ّ
وحتد املبادرة  بروح  اللبنانيني 

عن  الرتاجع  هذا  يثننا  مل   ،STAUNCH MACHINERY
امل�ساركة يف املعر�س، نثق اىل حد كبري بلبنان ونرى ان 

من�سبة  و�ستبقى  كانت  جهودنا  لن  �رصورية  م�ساركتنا 

اننا نعترب  ان  اقت�ساده. كما  يف خدمة 

وكل  زبائننا  لنعلم  �رصورية  م�ساركتنا 

من يرغب بالتعامل معنا اننا م�ستمرون 

يف م�سرية النجاح والتو�سع التي بداأناها، 

الت�سنيع والت�سدير  ول نزال نعمل على 

والعمل على مواكبة حاجاتهم«.

جتعل  عوامل  عدة  “وجود  اىل  ولفت 

مبناأى   STAUNCH MACHINERY
اأق�سام  عدة  ت�سم  اذ  الرتاجع،  خطر  عن 

طلبات  جميع  تلبي  خمتلفة  باأنواع 

كما  العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف  الزبائن 

تتمثل  ال�رصكة  قوة  نقاط  عدة  متلك 

واحد،  اآن  يف  قدرات  لعدة  باإمتلكها 

جداً  كبرية  تناف�سية  بقدرات  ومتتعها 

وال�سالة  والت�سهيلت  الأ�سعار  لناحية 

واخلدمة املوجودة لديها«.

واكد انه “انعقاد معر�س project Lebanon مب�ساركة 450 

موؤمنون  ال�سناعيني  ان  يوؤكد  لبنانية،  غالبيتها  �رصكة 

بعملهم ويثقون بلبنان، التحديات كبرية واملطلوب احلفاظ 

ن الظروف«.
ّ
على ما مت حتقيقه من اجنازات اىل حني حت�س
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من �شهر اإلى �شهر

Liban cables

شميطللي: Filvit جديدنا
 Liban والتوزيع يف �رصكة  و�سف مدير املبيعات 

يف  ال�رصكة  م�ساركة  �سميطللي  حممد   Cables
املعر�س باجليدة كونها تتيح لل�رصكة التوا�سل مع 

امل�ساريع،  يف  العاملني  ال�سخا�س  من  كبري  عدد 

اإ�سافة اىل امل�ستهلكني النهائيني ملنتجاتها.

املعر�س  زوار  تعرف   Liban Cables اأن  واأعلن 

 Filvitالـ وهو  ال�سوق،  يف  طرحته  جديد  منتج  اإىل 

من  اخرتاع  براءة  عليها  تكنولوجيا،  ميثل  الذي 

الكابل  هذا  اأن  اىل  واأ�سار  لها.  تتبع  التي  ال�رصكة 

ي�سهل التمديدات ويوّفر وقتًا وجهداً على العاملني 

%، ولذلك ي�ستخدم ب�سكل كبري من قبل   30 بن�سبة 

عمال الكهرباء كونه ي�ساعدهم يف اإجناز عملهم يف وقت اق�رص والنتقال من م�رصوع اىل 

م�رصوع بطريقة اأكرث �رصعة.

ولفت اىل اأن حجم زوار املعر�س جيد. واإذ اأ�سار اىل وجود بع�س اخلليجيني بني الزوار، 

ا�ستبعد وجود اأي زوار اأجانب يف املعر�س.

يطال  كونه  ال�رصكة  عمل  يف  اأّثر  الإقت�سادي  الرتاجع  اأن  اىل  اأ�سار  �سوؤال،  على  رد  ويف 

مفا�سل البلد كافة اإذ تعود اأ�سبابه اىل ظروف اإقت�سادية و�سيا�سية، تعود لوجود لبنان بني 

كما�سة لناحية الو�سع يف �سورية وتداعياته، والو�سع يف العراق. و�سدد على اأن الظروف 

اإنها  اإذ  املعر�س،  امل�ساركة يف  Liban Cables ترتّدد يف  ال�سعبة مل جتعل  الإقت�سادية 

ز باإميان كبري بلبنان وثقة ب�سناعتها.
ّ
�رصكة تعمل منذ اأكرث من 60 عامًا يف لبنان، وتتمي

Phoenix Energy

 باز: نتوّسع بإتجاه 

األسواق العربية

 Phoenix اعتربمدير املبيعات يف �رصكة

 project Lebanon جهاد باز اأن Energy
خا�سة  لل�سناعة،  كبرية  باأهمية  ز 

ّ
يتمي

الهتمام  يرتفع  التي  املتجددة  الطاقة 

الطاقة  �سيما  ل  عام  بعد  عامًا  بها 

اأو  املياه  ت�سخني  لناحية  اإن  ال�سم�سية 

 Phoenix اأن  اىل  واأ�سار  الكهرباء.  توليد 

البيوت  العام  هذا  اأدخلت   Energy
كبرية،  عزل  بقدرة  ز 

ّ
تتمي التي  اخل�سبية 

اأكرث   %  40 بن�سبة  احلرارة  تعزل  حيث 

من البيت العادي. و�سّدد على اأن البيوت 

الذين  اللبنانيني  اإهتمام  نالت  اخل�سبية 

من  الرغم  على  الفكرة  يتقبلون  بداأوا 

تعلقهم التقليدي بالبيوت احلجرية.

ولفت اىل اأنه وفقًا لأجواء املعر�س هناك 

ح�سور كبري واهتمام بالطاقة املتجددة 

 Phoenix من كل النواحي، و�سّدد على اأن

اإىل فكرة  Energy تعرف زورا املعر�س 
الكهرباء  توليد  واإىل  اخل�سبية  البيوت 

مع  التوا�سل  بغية  ال�سم�سية  الطاقة  من 

باإجتاه  والتو�سع  اللبنانيني  الزبائن 

 Phoenix تدخل  حيث  العربية  الأ�سواق 

وم�رص،  الأردن،  ا�سواق  اىل   Energy
والعراق واإيران، ودول اأفريقيا ال�سمالية. 

وقعت   Phoenix Energy اأن  وك�سف 

امل�رصية  احلكومة  مع  اتفاقية  موؤخراً 

على  ميغاوات   62 بقوة  م�سنع  لإن�ساء 

امل�رصوع  اأن  واأعلن  عاما،   25 امتداد 

.Phoenix Energy مملوك %100 من 

Secutech

كرّيم: ميزة اللبنانيون إصرارهم على النجاح

 اىل اأن م�ساركة 
ّ

لفت مدير عام Secutech عبد العزيز كرمي

Secutech يف املعر�س اإيجابية، حيث تلتقي ال�رصكة عدداً 
كبرياً من الزبائن اجلديني الراغبني بالتعامل معها. واعترب 

العمل  يتم  لأن  حتتاج  املعر�س  يف  تفا�سيل  هناك  اأن 

ل الو�سول اىل املعر�س والتنقل داخله.
ّ
عليها، قد ت�سه

 fireالـ اإىل  املعر�س  زوار  تعرف   Secutech اأن  اىل  واأ�سار 

doors التي اأ�سبح الطلب كبرياً عليها يف لبنان اإذ اإنها تندرج �سمن ال�رصوط التي 
تفر�سها معظم البلديات على البناء.

ز بعدد زوار كبري �سم عربًا واأجانب حيث زار جناح ال�رصكة 
ّ
وك�سف اأن املعر�س متي

زبائن فرن�سيون وايطاليون.

العمل والنجاح رغم كل  الدائم على  اإ�رصارهم  اللبنانيني تكمن يف  اأن ميزة  واأعلن 

ال�سعوبات والتي تتجّلى حاليًا ب�سعف ال�سيولة املتداولة يف لبنان ومناطق خمتلفة 

يف العامل. وقال: »لبنان بلد �سغري، ويتاأثر ب�سكل كبري بالأحداث التي ت�سهدها الدول 

�سلبي.  ب�سكل  ينعك�س  واأفريقيا  اخلليج  يف  الأو�ساع  �سوء  اأن  نرى  ولذلك  الأخرى 

ال�ستثمار  على  قدراتهم  ولإنخفا�س  املغرتبون  هم  اللبناين  الإقت�ساد  يحرك  فمن 

وال�ستهلك اآثار �سلبية كبرية عليه«.

غريها  او   Secutech تثني   اأن  ميكن  ل  الإقت�سادي  الو�سع  رداءة  اأن  على  د 
ّ
و�سد

واأ�سحاب  اللبنانيني  امل�ستثمرين  اإن  اإذ  املعر�س،  يف  امل�ساركة  عن  ال�رصكات  من 

ال�رصكات معروفون بكفاحهم ون�سالهم من اأجل الإ�ستمرار.
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INTELLI SOFT

هاشم : إقبال كثيف

 INTELLI اعرب مدير �رصكة

عن  ها�سم  SOFTها�سم 
الذي  باملعر�س  اإعجابه 

م�سرياً  كثيف،  باإقبال  ز 
ّ
يتمي

ال�رصكة  م�ساركة  اأن  اىل 

تطرح  حيث  جيدة  فيه 

متخ�س�سة  اختبار  معدات 

بالكهرباء. واأ�سار اىل اأن هذه 

يف  الأعطال  تك�سف  املعدات 

كابلت الكهرباء.

 INTELLI اأن  اىل  واأ�سار 

SOFT متثل يف املعر�س 3 �رصكات عاملية، هي: �رصكة 
.Miger، SebaKMT، Vivax-Metrotech

بنجاح  عملها  تتابع   INTELLI SOFT اأن  على  د 
ّ
و�سد

على رغم الرتاجع الإقت�سادي الذي ي�سهده لبنان. وقال: 

من  حالت  ال�سنوات  ع�رصات  مر  على  لبنان  «عاي�س 

النمو. مل يكن لبنان  اأخرى من  الرتاجع قابلتها حالت 

الو�سع  هذا  مع  التاأقلم  وعلينا  �سحي،  و�سع  يف  يومًا 

والعمل ب�سكل م�ستمر على التقدم والتطور«.

API

ماروني: فرصة لقاء وتواصل

منطقة  مبيعات  مدير  اعترب 

API طوين  �رصكة  ال�سمال يف 

 Project معر�س  ان  ماروين 

لـ �سنوية  فر�سة   Lebanon
من  زبائنها  للقاء   API
 APIفالـ وجتار،  مهند�سني 

فرتة  منذ  ال�سوق  يف  موجودة 

املعر�س  يف  وجتد  طويلة 

فر�سة لقاء وتوا�سل اأكرث من 

فر�سة لعر�س منتجاتها.

هذا  تطرح   API اأن  واأعلن 

العام منتج جديد وهو الـ   UPDRAIN، والذي يتميز بانه 

يواكب التوجه الأوروبي يف ال�سناعة، اإ�سافة اىل منتجات 

واأ�سناف جديدة تواكب الع�رصنة واحلداثة.

بوجود  ز 
ّ
متي وقد  جيد،  املعر�س  زوار  حجم  اأن  اىل  واأ�سار 

د على اأن API ت�سري با�ستمرار 
ّ
زوار اجانب واوروبيني. و�سد

على طريق النمو على رغم ال�سطرابات يف لبنان واملنطقة، 

اإذ اإن مبيعاتها ت�سهد ارتفاعًا �سنويًا.

Climatec

األسمر: الحضور أفضل في السنوات السابقة

اأ�سارت بولني ا�سمر اىل اأنه على 

 Climatec مدى 8 �سنوات جتدد

اإذ  املعر�س  يف  م�ساركتها 

مة متكنها 
ّ
تعتربها م�ساركة قي

اأ�سخا�س  مع  التوا�سل  من 

اأن  اأعلنت  واإذ  جدد.  وزبائن 

عام  كل  حتر�س   Climatec
لديها  جديد  كل  طرح  على 

اأن  اأمام زوار املعر�س، ك�سفت 

اجلديدة   Climatec منتجات 

املحولت  من  جمموعة  ت�سم 

و�سمامات التحكم عن بعد واأ�سياء اأخرى.

لأ�سحاب  مق�سداً  يبقى   Project Lebanon اأن  واعتربت 

الإخت�سا�سات ورجال الأعمال، ما يك�سبه اهمية خا�سة.

واأ�سارت اىل اأن زوار املعر�س اقت�رصوا على اللبنانيني دون 

وجود عرب واأجانب على عك�س ال�سنوات ال�سابقة التي كان 

فيها احل�سور اأف�سل. 

اللبناين  الإقت�ساد  ي�سهده  الذي  الرتاجع  اأن  على  دت 
ّ
و�سد

يطال اجلميع دون اأي ا�ستثناء. 

Master Group Holding

الراعي: نتواصل وزبائن جدد

 Master Group مدير  و�سف 

Holding فادي الراعي م�ساركة 
يف   Master Group Holding
اإنها  اإذ  املعر�س باجليدة جداً، 

ثمارها  جنني  ومفيدة،  قيمة 

عدد  مع  التوا�سل  خلل  من 

اىل  واأ�سار  الزبائن.  من  اأكرب 

اأن جناح ال�رصكة يف املعر�س 

م2،   100 م�ساحة  على  ميتد 

والنتائج  به  الثقة  عن   
ّ

ويعرب

التي �سيحملها لل�رصكة.

 Master عقدت  حيث  جيد،  املعر�س  زوار  حجم  اأن  واعترب 

فيها  بحثت  جدد  زبائن  مع  اجتماعات   Group Holding
اأن ل ح�سور  واإذ لفت اىل  علقات عمل وتعاون م�ستقبلي. 

اأجنبيًا يف املعر�س، راأى اأن احل�سور العربي جيد.

د على اأن Master Group Holding ترّكز يف املعر�س 
ّ
و�سد

.alucobond على ال�سا�سات والآرمات والطباعة، والـ
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من �شهر اإلى �شهر

PSS

كامل: نتابع كافة التطورات في عالم صناعتنا

 Pneumatic Systems and لفتت مديرة �رصكة

ال�رصكة  اأن  اىل  كامل  Solutions – PSS رىل 
املالكني  الأ�سخا�س  من  جمموعة  التقت 

خلل  بالكومرب�رصات  املهتمني  مل�سانع 

املعر�س، ومتنت اأن يكون املعر�س فعاًل على 

 PSS منتجات  اإىل  اأكرث  النا�س  تعريف  �سعيد 

من كومرب�رصات، م�سخات، وفلتر.

املعر�س  زوار  تعرف   PSS« اأن  اىل  واأ�سارت 

الزيت  من  اخلالية  الهواء  كومرب�رصات  على 

ال�سناعات  جمال  يف  للإ�ستخدام  املخ�س�سة 

الغذائية اأو تلك املكملة لها )التعبئة والتغليف( 

ت�رصب  عدم  على  امل�سنعون  يحر�س  حيث 

على  تعرفهم  كما  الغذائي.  املنتج  اىل  الزيت 

وتعمد  ال�رصعة،  املتغرية  الهواء  كومرب�رصات 

اىل تعديل �رصعتها وفقًا حلجم ا�ستهلك الآلت العاملة يف امل�سانع«.

دت على اأن »PSS تعمد اىل طرح منتجات جديدة وفقًا حلاجات الزبائن وعرب 
ّ
و�سد

متابعة التطورات اجلديدة كافة يف عامل �سناعتها«.

واإذ اعتربت اأن حجم زوار املعر�س جيد، ك�سفت اأن احل�سور اقت�رص على اللبنانيني 

دون وجود زوار عرب واأجانب. ويف رد على �سوؤال، اأ�سارت اىل اأن ال�رصكات تعاين يف 

ظل الرتاجع الإقت�سادي من م�ساكل متعددة اأبرزها �سعف ال�سيولة وتراجع الإنتاج. 

Pastel Paints

حرفوش: منتجاتنا متطورة

اأ�سار �ساحب �رصكة Pastel Paints اإيلي حرفو�س اىل 

اإنها تعطي دفعًا  اإذ  اأن امل�ساركة يف املعر�س جيدة 

تقدمها  التي  املنتجات  على  النا�س  وتعرف  للمعمل 

Pastel Paints، وهي �سناعة لبنانية 100%.
ويف حني اأعلن اأن لل�رصكة م�سنعني يف مزرعة ي�سوع، 

ال�سوق حيث  متقدمًا يف  مركزاً  اإنها حتتل  اىل  اأ�سار 

الدهانات  �سناعة  يف  جداً  متطورة  منتجات  تقدم 

ت�سمل دهان البناء، اخل�سب، واحلديد.

للن�س،  مانعة  جديدة  مادة  على  املعر�س  زوار  تعرف   Pastel Paints ان  وك�سف 

ومواد عزل جلدران الدعم وحتت بلط احلمامات والأ�سقف، اإ�سافة اىل دهان جديد 

لل�سناعات اخل�سبية واآخر للمكنات ال�سناعية.

واأعرب عن مفاجاأته بحجم احل�سور الكبري يف املعر�س، اإذ اإن حركة الزوار ممتازة 

ع على تنظيم معار�س ب�سورة م�ستمرة. واأ�سار اىل اأن هناك عدد من الزوار 
ّ
ما ي�سج

العرب املغاربة وال�سوريني.

ولفت اىل الرتاجع الإقت�سادي الذي ي�سهده لبنان طال  Pastel Paints ب�سكل �سئيل، 

اأكرث  اأ�سناف  اإنتاج  اأنها �سناعة جد متطورة، عمدنا يف امل�سنع اىل  فاإ�سافة اىل 

لنبقى يف ال�سوق وتبقى حركة العمل مقبولة.

Unic

صعب: نسّوق صناعتنا 

الوطنية في أوروبا

�رصكة  يف  امليكانيك  مهند�س  اأ�سار 

 Project معر�س  اأن  اىل  �سعب  فوؤاد 

عامًا  وتطوراً  اأهمية  يزداد   Lebanon
املوا�سبة  اىل  اجلميع  ودعا  عام،  بعد 

اإىل  للتعرف  املعر�س  زيارة  على 

يف  والأجنبية  الوطنية  ال�سناعات 

لبنان.

ولفت اىل اأن Unicتقدم لزوار املعر�س 

�سافرت  التي   Hand Link Unit مكنة 

�سهادة  على  وحازت  اأملانيا  اىل 

ك�سناعة  توؤهلنا  التي   EUROVENT
اللبنانية  املكنة،  هذه  لبيع  وطنية 

ال�سنع، يف اأوروبا.

خدمات  تقدم  ز 
ّ
تتمي   Unic اأن  واعترب 

خمزونًا  متلك  حيث  دائمة،  �سيانة 

كبرياً جداً اإ�سافة اىل قطع غيار. وك�سف 

وكالة  على   Unic ح�سلت  موؤخراً  اأنه 

اأجنبية، وبذلك اأ�سبحت تقدم منتجات 

وطنية واأجنبية.

وراأى اأن حجم زوار املعر�س اأف�سل من 

اأجانب  هناك  حيث  ال�سابقة،  ال�سنوات 

املعار�س  زيارة  اىل  يعمدون  كرث 

اخلارجية  للتعوي�س عن تراجع العمل 

يف بلدهم.

الرتاجع  تاأثريات  اأن  اىل  واأ�سار 

ال�رصكات  خمتلف  تطال  الإقت�سادي 

يف  اأكرث  جمهوداً  تبذل  التي  اللبنانية 

ا�ستمراريتها  ل�سمان  الو�سع  هذا  ظل 

ومنوها.
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TMC

فرحات: مصنع جديد في عمان قريبًا
راأى علي فرحات اأن م�ساركة TMC يف املعر�س تف�سح يف املجال اأمامها يف التوا�سل 

مع اأ�سخا�س جدد ومتابعة علقات العمل. واأ�سار اىل اأن TMC تعمل على طرح منتجات 

جديدة عرب امل�ساركة يف املعار�س والوقوف عند طلبات الزبائن.

اأخف من  الـLight Steel، وهو عبارة عن حديد  وهو  اأنها تطرح منتجًا جديداً  وك�سف 

احلديد العادي وي�ستخدم للهنغارات، وهذه طريقة عمل جديدة تتبع يف فرن�سا واأوروبا، 

وتعمل TMC على ت�سويقها يف لبنان واخلارج.

ككل.  العامل  اإمنا  فح�سب،  بال�سطرابات  متاأثر  اللبناين  الإقت�ساد  لي�س  اأنه  اىل  ولفت 

 TMC اأن  اىل  ولفت   .  TMC وا�سح يف عمل  ب�سكل  اثر  الإقت�سادي  الرتاجع  اأن  واأعلن 

ت�سدر اىل اأبيذجان، كونغو، غانا، كوتونو، وال�سودان، وقد افتتحت م�سنع يف اأبيدجان، 

وتعمل على خمطط لإفتتاح م�سنع يف عمان، لريتفع عدد م�سانعها اىل ثلثة.

Rootica Paints

افرام: خطوات متقدمة في المستقبل

رئي�س  اعترب 

الإنتاج  مدير 

يف  الكيميائي 

 Rootica Paints
اأن  افرام  ادوارد 

م�ساركة  قيمة 

 Rootica Paints
املعر�س  يف 

ومعنوية،  كبرية 

ونتائجها 

ياأتيان  ومردودها 

من  الوقت  مع 

املادية  الناحية 

وال�ستثمارية.

اأن  اىل  واأ�سار 

النا�س  باأن  وتوحي  ون�سطة،  املعر�س جيدة  احلركة يف 

. ولفت اىل 
ّ

ل تزال تت�سبث باحلياة وتب�رّص مب�ستقبل خري

 Rootica تواجهها  ال�سوق  يف  كثرية  مناف�سات  وجود 

الأ�سعار.  باأف�سل  اجلودة  عالية  بتقدمي منتجات   Paints
واإذ اأعلن اأن تواجد Rootica Paints يف ال�سوق اللبنانية 

اأنها تقدم حاليًا املواد التقليدية  6 �سنوات، ك�سف  عمره 

خطوات  ذلك  يتبع  اأن  على  عام  ب�سكل  عليها  املتعارف 

هناك  حيث  الكيماويات  جمال  يف  �سيما  ول  متقدمة 

 Rootica Paints متلك  ومتطورة،  جديدة  منتجات 

الإمكانية لت�سنيعها وت�سويقها يف الأ�سواق العربية.

وراأى اأن »لبنان كطري فينيق، فرغم كل الأزمات والرتاجع 

الإقت�سادي نرى اأن كمية وحجم ال�رصكات امل�ساركة يف 

بروباغندا  وجود  على  و�سدد  ما».  نوعًا  كبري  املعر�س 

اإعلمية ت�سّخم الأزمة الإقت�سادية يف لبنان.

SNIC

 حنا: %80 من إنتاجنا يصّدر 

الى األسواق الخارجية
املهند�س  ا�سار 

امل�سوؤول عن عمليات 

�رصكة  يف  الت�سنيع 

اأن �رصكة  اىل   SNIC
زوار  تعرف   SNIC
مكنة  اإىل  املعر�س 

 CNC Water Jet
تق�س  التي   Cutting
)حجز،  مادة  اأي 

حديد، زجاج، ..( عرب 

�سغط املياه.

�رصكة  اأن  واأو�سح 

املخت�سة   SNIC
مكنات  بت�سنيع 

ت�سدر  احلجر،  لق�س 

 90% اىل   80 ن�سبة 

والأوروبية.  والأمريكية  العربية  الأ�سواق  اىل  اإنتاجها  من 

ولفت اىل اأن SNIC ت�سارك يف كل املعار�س العاملية، وتاأتي 

اإطار تعزيز ح�سورها  project Lebanon يف  م�ساركتها يف 

يف  تواجدها  اأن  �سيما  ول  زبائنها  مع  والتوا�سل  الداخلي 

اإذ هناك عدد كبري جداً من مكناتها  الأ�سواق اللبنانية قوي 

امل�سنعة تعمل يف امل�سانع اللبنانية.

واإذ لفت اىل اأن حجم زوار املعر�س جيد، اأعلن اأن هذا احل�سور 

الإقت�سادية  الأزمة  اأن  واعترب  اللبنانيني.  على  فقط  اقت�رص 

التي ي�سهدها لبنان اأّثرت �سلبًا يف عمل ال�رصكة بن�سبة قاربت 

هذا مل يثنها عن امل�ساركة يف املعر�س حيث  اأن  اإل  ال25%، 

يف  م�ستمرة   SNIC اأن  للنا�س  للقول  �رصورية  اأ�سبحت  اإنها 

العمل وتقدم ماكينات اأكرث وتنفتح نحو املزيد من الأ�سواق.



العدد 155 تموز 2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L40

Mandaloun

خليفة: لبنان سوقه صعبة

 Mandaloun ــام  ع مــديــر  ــار  ــس اأ�

اأن معر�س  اىل  املنعم خليفة  عبد 

يف  يف�سح   project Lebanon
للتعرف  ال�رصكة  اأمـــام  الفر�س 

ال�سوق  وتو�سيع  جدد  زبائن  اإىل 

ولفت  الإمكانية.  وجــود  حال  يف 

زوار  تعرف   Mandaloun اأن  اىل 

املعر�س على جمموعة وا�سعة من 

العازلة  الألواح  اأبرزها  املنتجات 

الأبنية  اأنواع  جميع  تنا�سب  التي 

وال�سكنية  منها  كال�سناعية 

املــ�ــســتــودعــات،  اإىل  بــالإ�ــســافــة 

الداخلية  واجلدران  التربيد،  غرف 

واخلارجية على حد �سواء.

املعر�س  يف  احل�سور  اأن  وك�سف 

مل  حيث  اللبنانيني،  على  اقت�رص 

يزر جناح Mandaloun زوار عرب 

واأجانب.

 Mandaloun اأن  عــلــى  د 
ّ
و�ـــســـد

ــة يف  ــارك ــس ــ� ــى امل ــب عــل ــس ــوا� ت

ــارج،  واخل لبنان  يف  املعار�س، 

الزبائن  مع  توا�سل  على  لتبقى 

جدد.  زبائن  وا�ستقطاب  القدامى 

واعترب اأن الأزمة الإقت�سادية التي 

ول  اجلميع،  تطال  لبنان  ي�سهدها 

يبقى اأمام ال�رصكات اإل بذل املزيد 

�سوقه  لبنان  اإن  اإذ  اجلــهــود،  من 

�سعبة.

Chehimi Cooling

ترشيشي: نسّوق إنتاجنا  في مختلف دول العالم
م�ساركة  اأن  تر�سي�سي  و�سيم   Chehimi Cooling �رصكة  مدير  راأى 

Chehimi Cooling يف املعر�س هذا العام اأف�سل من العام ال�سابق، 
اإذ اإنها تعر�س معدات اأكرث ما �سي�ساهم يف تعريف زوار املعر�س 

اإىل ال�رصكة ب�سكل اأف�سل.

واأ�سار اىل اأن Chehimi Cooling تعرف زوار املعر�س اإىل مكنة تقوم برب�س الثلج 

Chehimi Cooling وت�ستخدم لل�سمك، وهي مكنة حديثة وجديدة يف املنطقة تعمل

على جتميعها و�سناعتها.

ق اإنتاجها يف خمتلف دول العامل، حيث تعمل يف 
ّ
وك�سف اأن Chehimi Cooling ت�سو

دول اأنغول، ال�سعودية، قطر والعراق.

واعترب اأن حجم زوار املعر�س جيد على رغم �سعف احل�سور العربي والأجنبي.

من �شهر اإلى �شهر

SIBLINE

اللحام: باقون بمأمن من أي تراجع
اعلن مدير عام �رصكة �سبلني طلعت اللحام انه »لل�سنة 

 project الثالثة على التوايل،  ت�سارك �سبلني يف معر�س

ما  عادة  اذ  لها  مهمًا  حدثًا  تعتربه  حيث   Lebanon
يكون مردوده جيد وايجابي«.

امل�ساركة  بهذه  �سعيدة  �سبلني  �رصكة  ان  اىل  ا�سار  واذ 

د، لفت اىل وجود ح�سور 
ّ
بفعل حجم زوار املعر�س اجلي

عربي واأجنبي خجول. واعلن »ان معظم زوار املعر�س 

من اللبنانيني، وهناك عدد من ال�سوريني الذين يبحثون 

يف علقات عمل حت�سرياً لعمليات اعادة الإعمار«.

جناح  زاروا  قد  واخلليج  كرد�ستان،   - العراق  من  القادمني  الزوار  من  عدداً  ان  وك�سف   

ال�رصكة، وابدوا اهتمامًا كبرياً بالتقنيات العالية املوجودة يف ال�رصكة، وتطور املنتجات 

واحللول التي تقدمها.

ع نحو اجتاهات عديدة ت�ستخدم 
ّ
و�سدد على ان �رصكة �سبلني املعروفة كمنتج للإ�سمنت تتو�س

ع وتنوع يف النتاج حيث تقدم جمموعة وا�سعة 
ّ
الإ�سمنت كمواد اولية. وحاليًا لديها تو�س

من املنتجات ت�سم املواد الل�سقة )Construction Chemicals(، التي تتمتع بجودة عالية 

وا�سعار تناف�سية، ا�سافة اىل منتجات مواد البناء اخلفيفة الوزن، والباطون اجلاهز.

ويف رد على �سوؤال، ا�سار اىل ان �رصكة �سبلني ا�ست�سعرت الأزمة القت�سادية التي يعي�سها 

لبنان ل �سيما يف اطار عملها على اخلطوط التجارية اجلديدة التي اطلقتها. وقال: »نحن 

ننطلق يف ت�سويق منتجاتنا اجلديدة من ال�سفر، وهذا دون �سك يحمل �سعوبات كثرية يف 

ظل الرتاجع الذي ي�سهده ال�سوق. لكن ما يجعلنا نتقدم، هو حر�س املهند�سني واملقاولني 

وا�سحاب امل�ساريع يف هكذا ظرف، على ا�ستخدام منتجات ذات قيمة عالية، تقّدم م�ستويات 

جودة عالية باأ�سعار جيدة. وهذا اعتقد يبقينا مباأمن من اي تراجع يف ظل هذه الأزمة«.

امل�سنع،  انتاج يف  لدينا خطي  تعلمون  كما   « قال:  للم�سنع،  اجلديد  الفلرت  تركيب  وعن 

الفلرت الول قد مت تغيريه منذ �سنتني، اما الفلرت الثاين فتم تركيبه هذا العام. وكما املعروف 

ا�سا�سيًا كونها مبثابة تغيري يف قلب و�سميم خطوط  ا�ستثماراً  الفلرت تعترب  عملية تغيري 

منتجاتنا  ان  اذ  �سنوات  ا�ستغرقت  درا�سات  اجراء  بعد  جرى  قد  الفلرت  فرتكيب  النتاج. 

ح�سا�سة جداً واملطلوب دائمًا اإ�ستعمال اأحدث التقنيات يف ال�سناعة. وعند زيارة امل�سنع 

�سيلحظ اجلميع ان الفلرت نتيجته جيدة جداً على البيئة والهواء واملحيط. باعتقادي ان هذا 

تقدم ا�سا�سي وكبري قد احرزناه«. 
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KAMA

قبالن: لبنان ينمو بمبادرة شعبه
اأ�سار حممد قبلن اىل اأن امل�ساركة KAMA يف معر�س project Lebanon تفتح اأبوابًا 

املعار�س.  باقي  عن  خمتلفة  جديدة  ووجوهًا  كرثاً  زواراً  هناك  اإن  اإذ  اأمامها  جديدة 

ولفت اىل اأن KAMA تعرف زوار املعر�س اإىل منتجاتها اخلا�سة باأعمال البناء ول 

�سيما معدات ال�سلمة على الطرقات.

اأجانب وعرب يف املعر�س، وك�سف عن توا�سل قوي مع زوار  واأعلن عن وجود زوار 

يف  الإعمار  اإعادة  عمليات  وبدء  ال�سورية  الأ�سواق  ابواب  تفتح  اأن  اأمل  على  �سوريني 

اأقرب وقت ممكن.

عملها  اإن  اإذ  الإقت�سادي  الرتاجع  بتبعات   KAMA ت�سعر  اأن  الطبيعي  من  اأنه  وراأى 

التي دون �سك �سعرت بهذا الرتاجع واإن بدرجات  مرتبط بالقطاعات ال�سناعية كافة 

خمتلفه.

د على اأن »امل�ساركة يف املعار�س اللبنانية مهمة يف هذه الفرتة ال�سعبة حتديداً، 
ّ
و�سد

اإذ اإن لبنان ينمو ب�سعبه ومبادراته«.

OBEID FOR PUMPS

نعمة: آفاق جديدة لبناء عالقات تعاون
اأ�سار مدير �رصكة OBEID FOR PUMPSح�سني نعمة اىل اأن املعر�س يفتح اآفاقًا جديدة 

ت�سويق  يوؤدي دوراً كبرياً يف  اأنه  اإ�سافة اىل  اأخرى،  لبناء علقات تعاون مع �رصكات 

منتجاتنا. واأ�سار اىل اأن �رصكة OBEID FOR PUMPS تعمل يف جمالت متعددة من 

اأعمال ميكانيكية، جتميع لوحات التحكم، وجتميع مولدات.

الأ�سخا�س  من  الكثري  ال�رصكة  جناح  زار  حيث  جيدة،  املعر�س  زوار  حركة  اأن  وراأى 

ليتعرفوا اإليها ويبنوا علقات عمل معها يف امل�ستقبل. وك�سف اأن زوار املعر�س �سموا 

عدداً من الأجانب والعرب الراغبني بالتعامل مع ال�رصكات اللبنانية.

ب�سكل  تعمل   ،1995 عام  تاأ�س�ست  OBEID FOR PUMPS التي  �رصكة  اأن  اىل  واأ�سار 

كبري مع املنظمات غري احلكومية كاليوني�سف وال�سليب الأحمر، ولذلك مل ت�سعر بتبعات 

الرتاجع الإقت�سادي اىل حد كبري.

BIEM INT’L

أبو زينب: مشاركة ناجحة

راأى مدير �رصكة BIEM INT’L �سعيد كوجو اأن م�ساركة BIEM INT’L يف معر�س 

ز املعر�س بحجم زوار كبري من اأ�سحاب الأعمال 
ّ
project Lebanon ناجحة، اإذ يتمي

وامل�ساريع الكبرية.

اأو  لعرب  وجود  ل  حيث  اللبنانيني  على  اقت�رصوا  املعر�س  زوار  اأن  اىل  اأ�سار  واإذ 

اأجانب، ك�سف اأن  BIEM INT’L تعرف زوار املعر�س اإىل منتجاتها من املطابخ 

وتق�سيم ومفرو�سات املكاتب.

متعددة،  م�سائل  يف  اأّثر  اللبناين  الإقت�ساد  ي�سهده  الذي  الرتاجع  اأن  اىل  ولفت 

واأجرب ال�رصكات على بذل املزيد من اجلهود للتمكن من ت�سجيل منو واحلفاظ على 

د يف امل�ساركة يف 
ّ
BIEM INT’L ترتد ا�ستمراريتها. واأكد اأن هذا الواقع مل يجعل 

املعر�س، اإذ اإنها تدرك اىل حد كبري اأهمية املعر�س يف تعزيز التوا�سل وا�ستقطاب 

زبائن جدد.
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Buro leb-Biem Int`l sal

Fathalla Industries sarl

Joueidi Development

Kypros

Nasrallah Engineering sarl

Choucair Group sarl

Intellisoft Lebanon

KAMA

Master Group

Secutech sarl- TMI

Climatec

J-Pump

KILZI

MG- Tech sarl

Span

من �شهر اإلى �شهر
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Teletrade Holding Group-Securatel

API-ادفانسد بالستيك اندستريز

روتيكا للدهانات

عازار فاير سيكورتي

PSS-فيلكا

TMC

اريسون

شركة دويهي بور لو بوا

فرست ناشيونال بنك

كابالت لبنان

Viecoeast

ترابة سبلين

SNIC-شركة نحاس للصناعة والتجارة

فونيكس ماشينري

مجلة الصناعة واالقتصاد وشركة الدليل الصناعي



من �شهر اإلى �شهر

مروة بالست

مندلون

Staunch-مصنع النهضة الصناعي الالت البناء

يونيك

معهد البحوث الصناعية

Interneeds Houseware & Gifts
Tel: 05 814147 - 03 220367 - 05 804197 - 03267645

Email: interneeds@hotmail.com - facebook.com/interneeds

Different From The Rest

01
02
03
04
05
06
07

RATTAN COLLECTION

LACE COLLECTION

STORAGE COLLECTION

KITCHEN COLLECTION

CLEANING COLLECTION

KIDS COLLECTION

HAPPY LIFE  COLLECTION
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ال�سياح  الــيــا�ــس  مي�سال  موؤ�س�سة  �سلكت 

ع عرب افتتاح 
ّ
لل�سناعة والتجارة طريق التو�س

فرٍع جديٍد لها يف منطقة جديدة - نهر املوت. 

وح�رص حفل الفتتاح �سعادة مدير عام وزارة 

ورئي�س  جــدعــون،  داين  الأ�ــســتــاذ  ال�سناعة 

اجلميل،  فادي  الدكتور  ال�سناعيني  جمعية 

وح�سد من ال�سناعيني وال�سخ�سيات.

ال�سياح  اليا�س  مي�سال  موؤ�س�سة  مدير  واكد 

لل�سناعة والتجارة املهند�س مي�سال ال�سياح 

وفقًا  اجلديد  فرعها  تفتتح  »املوؤ�س�سة  ان  اىل 

ح�سور  تعزيز  اىل  تــهــدف  تو�سعية  خلطة 

اللبنانية  ال�سناعة  ا�ــســواق  يف  املوؤ�س�سة 

وتعاملها مع �رصيحة اأو�سع من الزبائن«.

و�سدد على ان »العمل يف الفرع اجلديد �سيكون 

انعكا�سًا لل�سيا�سة التي اتبعتها املوؤ�س�سة على 

مر 29 عامًا، والتي حر�ست على تقدمي اعلى 

والحــرتاف  انتاجها  يف  اجلــودة  م�ستويات 

الكادر  »خربة  ان  على  واأّكــد  خدماتها«.  يف 

وم�ستويات  املوؤ�س�سة  ت�سمه  الــذي  الب�رصي 

احلداثة يف م�سانعها كانتا على مر ال�سنوات 

ثقة  عليها  بنيت  ا�سا�سية  اركانًا  تزالن  ول 

الثقة  هذه  قــّدرت  التي  باملوؤ�س�سة،  الزبائن 

وبادرتها مبزيد من التوطيد لعلقات العمل«.

عهدها  كما  �ستبقى  »املوؤ�س�سة  ان  اىل  ولفت 

الآلت  من  وا�سعة  جمموعة  تقدم  زبائنها، 

ز مب�ستوى عاٍل 
ّ
ال�سناعية والقوالب التي تتمي

خلدمة  واحلــداثــة،  التكنولوجي  التطور  من 

عرب  والتغليف  والتعبئة  البل�ستيك  �سناعة 

البقاع،   – تــربــل  يف  ومــركــزهــا  م�سنعها 

وفرعها اجلديد«.

»ان   على  ال�سياح  اكد  �سوؤال،  على  رد  ويف 

ال�سناعة اللبنانية �سكلت عرب الزمن ول تزال 

خط دفاع عن القت�ساد، ول ياأتي تو�سعنا يف 

هذه الظروف ال�سعبة ال اميانًا منا ب�رصورة 

الذي  ال�سناعي،  بالعمل  واملقاومة  ال�سمود 

من �ساأنه دعم وتقوية الإقت�ساد«.

جدعون
مي�سال  موؤ�س�سة  ــادرة  مبــب جــدعــون  ه 

ّ
ـــو ون

ــادرة جتديدية  مــب انــهــا  واعــتــرب  الــ�ــســيــاح، 

وتطويرية وتو�سعية ل�سناعة ت�ستفيد منها كل 

�سناعات اأخرى ولي�س فقط انتاج �سلع.

الفرع اجلديد يف ظل  »افتتاح  ان  و�سدد على 

الثاقبة  الروؤية  يثبت  م�ستقرة  الغري  الظروف 

ال�سياح  مي�سال  املهند�س  ميلكها  الــتــي 

ال�سناعي  القطاع  يف  اأكرث  بالتجّذر  والرغبة 

الوطني كركيزة اأ�سا�سية للإقت�ساد اللبناين«.

مي�سال  »املهند�س  ان  اىل  جدعون  وا�ــســار 

ميكانيك  كمهند�س  العلم  بني  يجمع  ال�سياح 

العمل  يف  �سنوات  ــوال  ط العملية  واخلـــربة 

الأن�سطة  يف  م�ساركته  خلل  من  ال�سناعي 

البحثية ل �سيما يف م�رصوع لريا الذي تت�سارك 

فيه وزارة ال�سناعة واملجل�س الوطني للبحوث 

العلمية وجمعية ال�سناعيني اللبنانيني«.

للمهند�س  الواثقة  »متنياته  عن  اعــرب  واذ 

دعا  الــدائــم«،  بالنجاح  ال�سياح  مي�سال 

يف  الإ�ستثمار  اىل  املبادرين  ال�سناعيني 

والتكامل  تخ�س�سية  ا�س�س  �سمن  لبنان 

بالإنتاج وتق�سيم العمل يف �سناعات املعرفة 

اجلديدة والتنمية امل�ستدامة«.

الجميل
اخلطوة  ــذه  ه يف  اجلميل  راأى  جهته،  مــن 

تكري�س لـ«ال�سطارة« اللبنانية والبتكار التي 

الإنتاج.  وتعزيز  ال�سناعة  تطوير  اىل  تهدف 

واعترب ان �سناعة الآلت ال�سناعية يف لبنان 

هي تطوير ل�سناعات ا�سافية وجديدة، وهذا 

ما يوؤكد قناعتنا ان كل �سناعي هو »م�رصوع 

جناح«.

»مؤسسة ميشال الياس الصياح« تسلك طريق التوّسع
جدعون: مبادرة تجديدية وتطويرية 

الصياح: نقاوم بالعمل الصناعي

قص شريط اإلفتتاح

رندة الصياح، كارول وماريا واميل مينا

قطاع قالب الحلوى بالمناسبة

اسعد خيراهلل، ربيع وسيلين عاصي

فرع المؤسسة الجديد

ميشال اسطفان، ميشال الصياح، فادي الجميل، جان اسطفان

من �شهر اإلى �شهر
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ايلي الصياح، جوزف الصياح، العقيد شارل نهرا

جورج عطا، جوزف ابو نكد، ميشال الصياح

 جوزف الصياح، جان وائل شبلي، رندة وميشال الصياح، 
سمر والياس وجورج الصياح

فادي فغالي، ميشال الصياح، مارسيل خلف

مارك غرتني، ماريو كركي، جورجيو الصياح، فادي الصغبيني

 روبير نجيم، فادي الجميل، جان اسطفان، داني جدعون، 
ميشال الصياح، فارس سعد، لويس عبد الساتر

داني جدعون، فادي الجميل، فارس سعد

 ميشال الصياح، رينيه صافي، رندة الصياح، 
العميد موريس صافي

رندة الصياح، جوزف ومنى طعمة، سيلفي سابا

ميشال ورندة الصياح، مها وهنري فرج

عائلة الصياح

ايلي وجوزف ابو نكد، رودريك صعب

ريما شامية، اريج وسعيد حمادة، طوني شامية

ناجي غريشي، ميشال الصياح، شبيب ابي خرس

ناصيف وغلوريا مسعد، رندة وميشال الصياح، بشارة يارد، 
جوزيف الصياح

فيكين كاسميان، ميشال الصياح، راني وسدريك كاسميان

 ايلي شحود، موسى ابوبطرس، وليد كرم، ميشال الصياح، 
جورج صيقلي 

محمد صعب، نبيل ورضوان حمد
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من �شهر اإلى �شهر

تاأ�سي�سه،  على  �سنة   30 مرور  ملنا�سبة 

فوؤاد  برئا�سة  الأعمال  رجال  جتمع  نّظم 

زمكحل غداء - حوار مع حاكم م�رصف 

ح�سد  ح�سور  يف  �سلمة  ريا�س  لبنان 

و�سفراء  وال�سابقني  احلاليني  الوزراء  من 

والهيئات  عامني  ومدراء  الدول  من  عدد 

وروؤ�ساء  الإقت�سادية  والفاعليات 

روؤ�ساء  من  وعدد  والروابط،  اجلمعيات 

رجال  ومن  وال�سحافيني  امل�سارف، 

الأعمال.

ا�ستمرار  األقاها،  كلمة  يف  �سلمة  واأكد 

»النقدية  �سيا�سته  يف  املركزي  امل�رصف 

امل�سارف  مع  بالتعاون  اعتمدها  التي 

ال�ستثمار  وت�سجيع  الإقت�ساد  لتحفيز 

البنوك  كل  للأجيال.  عمل  فر�س  وخلق 

غري  مببادرات  تقوم  العاملية  املركزية 

تقليدية، كل موؤ�س�سة تبعًا لو�سعها، وكل 

حتقيق  على  �ساعدت  التحفيزات  هذه 

اىل  ي�سل  قد  اللبناين  الإقت�ساد  يف  منو 

البنك  حتفيزات  من  ناجتة  املئة،  يف   2
املركزي«.

واأو�سح �سلمة: »اأن القرو�س امل�ستعملة 

ا�ستفادت  والتي  املركزي  البنك  من 

الحتياطي  من  اإعفائها  من  امل�سارف 

املواطن  منها  ا�ستفاد  والتي  الإلزامي 

دولر،  مليارات   9 اىل  و�سلت  اللبناين 

دولر  مليون   685 منها  �سيبقى  وهذه 

الأمر  لزم  واإذا  و�ست�ستنفد،  ي�ستهلك  مل 

م�ستعدون لزيادتها. هناك بع�س التدابري 

زادت  امل�سارف  بع�س  مع  بها  قمنا 

كما  دولر،  مليون   750 اىل  املوجودات 

ل�ستبدال  املالية  وزارة  مع  نعمل  اأننا 

�سندات باللرية اللبنانية ب�سندات بالدولر 

اللبنانية  الدولة  ت�سدرها  الأمريكي 

ن للبنك 
ّ
بقيمة ملياري دولر، اأي ما يوؤم

مليون  و700  مليارين  بحدود  املركزي 

3 مليارات  اأمريكي، وقد ت�سل اىل  دولر 

مما يطمئن على القدرة لل�ستمرار وحتفيز 

القت�ساد واحلفاظ على اللرية اللبنانية«.

كما اأكد �سلمة  اهتمام م�رصف لبنان باأن 

»يبقى لبنان منخرطًا يف النظام املايل. 

املطلوبة  ال�رصوط  كل  ي�ستويف  لبنان  اإن 

الأموال  تبيي�س  مبكافحة  يتعّلق  ما  يف 

اأي ممار�سة لها علقة بهذا  ولي�س هناك 

املبداأ وا�سح باحرتام قوانني  املو�سوع. 

القانون  الدول التي نتعامل معها ومنها 

الأخري يف الوليات املتحدة الأمريكية. اإن 

لبنان ملتزم لأن م�سلحته تقت�سي ذلك، 

و�سدر قرار ر�سمي عن املجل�س املركزي 

طلبنا مبوجبه من امل�سارف اللتزام بهذا 

القانون وجلنة الرقابة اأ�سدرت املرا�سيم 

التطبيقية اللزمة«.

زمكحل
»امل�سكلت  اأن  زمكحل  اأكد  جهته،  من 

قبل  الأعمال  رجال  يواجهها  كان  التي 

30 عامًا ل تزال هي نف�سها، اأو بالأحرى 
وال�سيغ  امل�ساريع  تزال  وما  تفاقمت. 

املقرتحة منذ 30 عامًا، والت�رصيحات اأو 

�ساحلة  عامًا   30 قبل  املّتخذة  املواقف 

غداء حوار لمرور 30 سنة على تأسيس تجّمع رجال األعمال
سالمة: ملتزمون القانون األميركي لمصلحة لبنان

حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يلقي كلمته

أعضاء مجلس إدارة تجّمع رجال األعمال اللبنانيين يقطعون قالب الحلوىطوني رامي، جورج نصراوي، فارس سعد، بو بالمير، كلود بصبوص

الدكتور فؤاد زمكحل
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لغاية اليوم، اذ يكفي فقط تغيري التاريخ«.

اللبنانيني  الأعمال  رجال  اىل  وتطرق 

غادر  لقد  فقال:  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

معظمهم وطنهم للأ�سباب نف�سها التي ما 

والأدمغة  املبدعني  ال�سباب  تدفع  تزال 

واملواهب لدينا اىل الهجرة. نحن نذّكرهم 

يغادرون  جعلهم  الذي  ال�سبب  ان  يوميًا 

 
ّ

ديارهم ل يزال قائمًا و�ساحلًا ومل يتغري

حتى الآن، بداأوا جميعًا دون ا�ستثناء من 

ال�سفر، ومتكنوا من بناء المرباطوريات 

�سلطات  ووفق  املجالت،  جميع  يف 

املغرتبون  ي�ساهم  لهم،  امل�سيفة  البلدان 

املحلي  الناجت  من   30٪ يف  اللبنانيون 

الناجت  من  و19٪  اأفريقيا،  يف  الإجمايل 

املحلي الإجمايل يف اأمريكا اللتينية.

د. فادي الجمّيل، د. فؤاد زمكحل، ناجي بولس

الدكتور فؤاد زمكحل محاطًا بالوزير فريج صبونجيان، محمد صالح، الوزير رمزي جري ورفيق شالال

إيلي عون، موريس إسكندر، د. فؤاد زمكحل، ماكس زكار

د. فرنسوا باسيل، د. فؤاد زمكحل، سعد األزهري

جو عيد، نديم ظاهر، جهاد األشقر

نجوى حجار، انطوان صفير

الشيخ نبيل الجميل، د. فؤاد زمكحل، فاتح بكداش، نخلة عضيمي

فؤاد حمد، نبيل بازرجي، روني عبد الحي



املوقع الخباري

جــديــد 
المــــركز اإلخبـــــاري اليــومـــي 

حضرة القراء االعزاء

نفيدك��م علم��ًا أنًّ مجل��ة الصناع��ة واإلقتص��اد أطلقت خدم��ة المركز اإلخب��اري اليومي 

الجدي��د عل��ى موقعه��ا اإللكتروني. ويق��وم المركز بتغطي��ة يومية لكافة النش��اطات 

واألخبار والفعاليات في لبنان والخارج.

فتابعونا على موقعنا

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

www.sinaaiktisad.com 
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من �شهر اإلى �شهر

احتفل Build Mart بافتتاح اأوىل فروعه يف لبنان، حتديداّ يف 

ال�سيا�سيني  من  كبري  جمع  بح�سور  غزير،  كفرحباب-  منطقة 

�سهد  والإعلميني.  اخلربات  واأ�سحاب  وال�رصكات  واملهند�سني 

الفتتاح اإقبال كبرياّ، حيث جذب النا�س الذين مل�سوا على الأر�س 

العديدة  العني اخليارات  الفكرة من وراء امل�رصوع، ف�سهدوا باأم 

الذي جمع بني  الحتفال،  دة خلل 
ّ
املتعد العار�سة  وال�رصكات 

اأ�سفت  اأجواء ودية تخلتلها عرو�س فنية  الإبداع واحلرفية يف 

اأجواءا من البهجة وال�رصور.   

وهنادي  داين  املهند�سني  من  كل  قال  الفتتاح،  على  تعليقًا 

حداد، موؤ�س�سي امل�رصوع: »عندما بداأنا بامل�رصوع، اأخذنا بعني 

العتبار متطلبات املنطقة وطريقة عي�س الأفراد، فخرجت فكرة 

Build Mart  اإىل العلن، لت�سبح اأول معر�س دائم على مدار ال�سنة 
واخلدمات  املنتجات  يف  التنوع  الت�سميم،  حلول  بني  يجمع 

واأوروبية  لبنانية  �رصكات  بني  يجمع  وهو  اجلودة.   عالية 

ت�ستثمر خرباتها مل�ساعدة الأ�سخا�س على تنفيذ امل�ساريع بدءاً 

بالت�سميم حتى الإنهاء، لت�سهيل  تطوير وحت�سني املنازل وجعل 

هذه امل�ساريع اأكرث �سهولة واأكرث متعة«. 

�سنرت  فهو  لبنان،  يف  نوعه  من  الأول  املركز  هذا  مفهوم  عد 
ُ
ي

متخ�س�س يجمع بني كل ما يحتاجه حت�سري املنزل من هند�سة 

املنازل  م�ستلزمات  اإىل  بال�سافة  وتخطيط،  وداخلية  خارجية 

من فر�س ومواد بناء ولوازم املطابخ واحلمامات وغرف النوم 

وغريها.

منطقة  ال�سرتاتيجي يف  Build Mart مبوقعه  �سنرت  ز 
ّ
يتمي كما 

وال�سمال،  وال�ساحل  العا�سمة  من  القريبة  غزير  كفرحباب- 

ومطوريها،  املنازل  اأ�سحاب  للعائلت،  مق�سداً  يجعله  ما 

لبنان، فهو  املناطق يف  املهند�سني من كل  امل�ستثمرين وحتى 

من  الكثري  وتقدمي  املنطقة  يف  العملء  جميع  جمع  اإىل  يهدف 

اخليارات املتنوعة لهم حلياة اأف�سل.

مفهوم جديد يجمع بين التخطيط والتنفيذ تحت سقف واحد
Build Mart  .. األول من نوعه في لبنان

هنادي حداد، رودي رحمة، جوسلين شهوان، وداني حداد
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من اليسار، داني وهنادي حداد، كارول وجوزيف طويل

جان همام يتوسط داني وهنادي حداد

من اليسار، اليان صهيون، زويا عيسى الخوري، ريتا عويس، هنادي حداد، نورما اشقر، روال ابورجيلي، 
السي بّدور

ماريا فاتشوديني تتوسط داني وهنادي حداد

من اليسار، داني حداد، جويل وميشال فاضل، هنادي حداد

من اليسار، داني وهنادي حداد، جوسلين شهوان وباسم مرهج

من اليسار، داني حداد، ابراهيم حداد، النائب السابق منصور البون، هنادي حداد، جورج همام

دارين عّزي معّوض، روال شاغوري

رامي وهنادي حداد يتوّسطان فريق العمل

من اليسار، جورج همام، القنصل د. ابراهيم حداد، هنادي حداد، النائب السابق منصور البون
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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،

شميساني لألملنيوم والبرادي، غاليري غامن سنتر.

�سمي�ساين  عبا�س  موؤ�س�سة  اأبــ�ــرصت   

جنوب  يف  النور  ــربادي  وال للأملنيوم 

مرت  عــامــًا   34  .1982 عــام  لبنان 

اأن  لبثت  ما  التي  النطلقة،  تلك  على 

ا�سطدمت بالإجتياح ال�رصائيلي اآنذلك 

للبنان وما حمله من حتديات حقيقية، 

كثرية  جناحات  حتقيق  من  متنعها  مل 

�ستها ثقة الزبائن بها.
ّ
كر

�سمي�ساين  عبا�س  موؤ�س�سة  مدير  واأ�سار 

�سمي�ساين  عبا�س  والــربادي  للأملنيوم 

تقدمي  على  املوؤ�س�سة  حر�س  اأن  اىل 

على  وحر�سها  الإنــتــاج  اأنــواع  ــود  اأج

الزبائن  مع  تعاملها  يف  م�سداقيتها 

يف  بقوة  وجودها  بتكري�س  لها  �سمح 

الرائدة  املوؤ�س�سات  من  وجعلها  ال�سوق 

يف جمال عملها.

منتجات  تقدم  »املوؤ�س�سة  اأن  واأعلن 

ـــواب  اأب ــن  م زبــائــنــهــا  اإىل   متنوعة 

ــرادي،  ب مطابخ،  اأملنيوم،  و�سبابيك 

اأ�سقف م�ستعارة، وباركيه«.

على  املوؤ�س�سة  »حر�س  اأن  اىل  ولفت 

وتقدميها  الزبائن  حــاجــات  مواكبة 

ن ا�ستمراريتها، يف 
ّ
لأعمال ال�سيانة اأم

العارمة  الفو�سى  انت�سار حال من  ظل 

»القطاع  اأن  وك�سف  الــقــطــاع«.  يف 

بعد  التنظيم  عدم  من  حال  من  ي�سكو 

اأن كرث املتطفلون على القطاع والذين 

جتارية  اأعمال  تقدمي  على  يحر�سون 

تتمثل باإنتاج منخ�س اجلودة وال�سعر«. 

و�سدد على »هذه احلالت، وما اكرثها 

كبرياً  اليه وحتمل خطراً  ت�سيء  حاليًا، 

العاملة  وال�رصكات  املوؤ�س�سات  على 

وقــال:  ا�ستمراريتها«.  د 
ّ
تــهــد اإذ  فيه 

يف  قانوين  ب�سكل  العاملة  »املوؤ�س�سات 

الأ�سعار  تخفي�س  ت�ستطيع  ل  القطاع 

اىل حد كبري نتيجة ال�رصائب والر�سوم 

قدراتها  يفقدها  ما  عليها،  املتوجبة 

التناف�سية«.

على  املتطفلني  اأن  »كما  ــاف:  ــس واأ�

القطاع، وبتقدميهم منتجات منخف�سة 

ال�سناعة  �سمعة  اىل  ي�سيئون  اجلــودة 

اللبنانية، ويعر�سون الثقة التي بناها 

ال�سنوات  ع�رصات  مر  على  ال�سناعيون 

خلطر النهيار«.

ــا يــزيــد الأمـــور �ــســوءاً هو  وتــابــع: »م

ما  القطاع،  على  املح�سوبيات  �سيطرة 

يــوؤكــد  �ــرصورة حتــرك الــدولــة ل�سبط 

عرب  ن�سابها  اىل  واإعــادتــهــا  ـــور  الأم

حتدد  اإجــراءات  واتخاذ  الرقابة  ت�سديد 

تراعي  لــلإنــتــاج  معينة  موا�سفات 

معايري جودة حمددة«.

تراجعًا  �سهد  لبنان  اأن  اىل  ولــفــت 

اإقت�ساديًا كبرياً خلل ال�سنوات القليلة 

املا�سية، ما اأّثر يف حجم الطلب ب�سكل 

كبري جداً ول �سيما اأن احلركة العمرانية 

اأن  د على 
ّ
و�سد اىل حد كبري.  انخف�ست 

هذا الرتاجع جعل املناف�سات ت�ستد اىل 

حد كبري يف ال�سوق، واأف�سح يف املجال 

اأمام م�ساربات اأدت اىل ك�رص الأ�سعار«.

»عباس شميساني لأللمنيوم والبرادي« .. 34 عامًا من النجاح
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ز«، هكذا 
ّ
»اأكرث من ن�سف قرن من التمي

غامن  غالريي  م�سرية  اخت�سار  ميكن 

املفرو�سات،  �سناعة  عــامل  يف  �سنرت 

على   1960 عام  تاأ�سي�سه  من  حر�س  اإذ 

واأف�سل  اجلودة  م�ستويات  اأعلى  تقدمي 

حر�سه  اإنتاجه.  يف  اجلمالية  املظاهر 

على تقدمي الأف�سل، اأك�سبه ثقة زبائنه 

من  الــرغــم  على  جنــاحــه  يف  و�ساهم 

كثرية  وحتديات  مل�ساعب  مواجهته 

�سهدها لبنان وكان للقطاع ال�سناعي 

ح�سة كبرية منها.

رمزي  �سنرت  غامن  غالريي  ملدير  وفقًا 

على  �سنرت  غامن  غالريي  عاي�س  غامن، 

واأزمــات  كثرية  حتديات  ال�سنوات  مر 

العمل  على  القيمون  حر�س  �سعبة، 

ال�سيا�سة  على  احلفاظ  على  خللها 

جودة  ت�سع  والتي  العمل  يف  املتبعة 

كخط  وت�سّنفها  الأولوية،  يف  الإنتاج 

»نــدرك  وقــال:  بــه.  امل�س  مينع  اأحمر 

هو  اإنتاجنا  بجودة  مت�سكنا  اأن  حميعًا 

يف  �سيما  ول  لل�سمود  الوحيد  ال�سبيل 

يوم  بعد  يومًا  ت�ستد  التي  املناف�سات 

يف ظل الرتاجع الإقت�سادي وانخفا�س 

الطلب«.

جعلتنا  اإنتاجنا  »متانة  ــاف:  ــس واأ�

ا�ستمراريتنا.  نت 
ّ
واأم للجودة  عنوانًا 

اأجــود  ا�ستقدام  على  نحر�س  فنحن 

واأقم�سة،  اأخ�ساب  من  الأولــيــة  املــواد 

ومنلك خربة كبرية جتعلنا قادرين على 

اأن حت�سل يف  اأي ثغرات ميكن  تفادي 

العمل«.

ايــلءنــا  اإن  �ــســك،  دون  ــن  »م وتــابــع: 

اللزم  الهتمام  بزبائننا  لعلقاتنا 

اأ�سا�سيًا يف جناحنا،  اأي�سًا عامًل  كان 

ففهم حاجات الزبائن والوقوف عندها 

والعمل على تلبيتها اأمر يوّطد العلقات 

معهم، ويك�سبنا ولءهم«.

غــالــريي غــامن  اأن »حــر�ــس  ــرب  واعــت

يف  التطورات  كل  مواكبة  على  �سنرت 

زيارة  عرب  املفرو�سات  �سناعة  عامل 

الأف�سل  تقدمية  يف  �ساهم  املعار�س، 

اإىل زبائنه«.

د على »وجود جملة من التحديات 
ّ
و�سد

الفراغ  ا�ستمرار  مع  القطاع،  تواجه 

وال�سطرابات  الــداخــل  يف  الرئا�سي 

يف  حدة  مع  ترتافق  التي  املنطقة  يف 

الب�سائع  مناف�سة  �سيما  ول  املناف�سة 

اأنـــه »على  ــامن  ــة«. واأّكــــد غ اخلــارجــي

ومن  ــاع،  ــس الأو� �سعوبة  مــن  الــرغــم 

�سنرت  غامن  غالريي  �سيبقى  �سك  دون 

على �سكة التطور والتو�سع التي �سلكها 

ما  اىل  فاإ�سافه  ال�سنني،  ع�رصات  منذ 

ال�سوق  يف  مرموق  مركز  من  يحتله 

فريق  مار�سها  التي  امل�سداقية  نتيجة 

العمل، يبقى الإميان بالوطن والقطاع 

القوة  لإعطاء  وكافيًا  كبرياً  ال�سناعي 

لل�سمود يف الظروف ال�سعبة واحلفاظ 

على النجاحات املحققة«.

غاليري غانم سنتر .. عنوان التمّيز
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ال�رصعة، وتعمد اىل تعديل �رصعتها وفقًا حلجم ا�ستهلك الآلت 

للرطوبة  الهواء  جمففات  اىل  ا�سافة  امل�سانع،  يف  العاملة 

املرتفعة. و نقدم زيوت الت�سحيم وفلتر وجمموعات اخذ عينات 

».CGA و NFPA من الهواء التي تراعي معايري

لل�سيانة  اآخــر  ق�سمًا  ي�سم   »PSS« عمل  فريق  اأن  واأو�سحت 

هذا  يف  العمل  فريق  »اأن  على  دت 
ّ
و�سد البيع.  بعد  ما  وخدمات 

على  ــادراً  ق جتعله  جــداً  عالية  ومهنية  بحرفية  ز 
ّ
يتمي الق�سم 

ميكانيك  مهند�سي  الفريق  ي�سم  اإذ  يح�سل،  طارئ  اأي  معاجلة 

وكهرباء واإلكرتونيك«.

دت على اأن »فريق ال�سيانه يخ�سع لدورات تدريبية بهدف 
ّ
و�سد

التوا�سل  على  بقدرة  يتميز  كما  ال�سوق،  يف  جديد  كل  مواكبة 

ول  اخلارجية،  والأ�سواق  لبنان  يف   »PSS« زبائن  مع  امل�ستمر 

التقنيني يف  تدريب  الأحيان يعمل على  اأنه يف كثري من  �سيما 

امل�سانع التي تتعامل معها«.

مصداقية ونجاح
اأنه »منذ انطلقتها ويف ظل التحديات التي  واكدت كامل على 

كانت موجودة نتيجة حالة عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي ال�سبه الدائم 

يف لبنان، كان اأمر واحد ثابتًا هو م�سداقية »PSS« يف عملها 

اإىل  واأ�سارت  ولءهم«.  واك�سبتها  بها  زبائنها  ثقة  �ست 
ّ
كر التي 

قدرة  تعزيز  �ساهم يف  امراً جوهريًا  كانت  امل�سداقية  »هذة  اأن 

�سادفتها،  التي  وال�سعاب  التحديات  مواجهة  على  ال�رصكة 

يف  ال 
ّ
فع دور  اأداء  �ساأنه  من  اأ�سا�سيًا  عامًل  كانت  انها  كما 

 »PSS»لـ اأن  هو  عليه،  الت�سديد  اأود  »ما  وقالت:   .»PSS« جناح 

علقة وطيدة مع زبائنها اإذ حتر�س على جناحهم كل احلر�س 

خدمة  يف  خربتها  كل  وا�سعة  مل�سانعهم  بالأف�سل  فتن�سحهم 

جناحهم، وبراأيي اإن هذا هو �رص ثقتهم الكبرية بها«.

دور ريادي
ال�سوق  رياديًا يف  توؤدي دوراً   »PSS«  « ان  و�سددت كامل على 

حا�سل  تطور  كل  متابعة  على  حتر�س  اإذ  لبنان،  يف  �سيما  ول 

يف العامل وجلبه اإىل مركزها لتعريف زبائنها اإليه كونه ي�سكل 

يف  دور  من  يوؤديه  قد  ملا  عملهم  اإىل  بالن�سبة  خا�سة  اأهمية 

حت�سني اأداء فريق العمل والإنتاج«.

لفتت  1000 م�سنع،  اأكرث من  تتعامل مع   »PSS« ان  واذ ك�سفت 

اىل انها »تعمل وفقًا خلطط وا�سحة ت�ستهدف تو�سيع اآفاق العمل 

وتنفيذ املزيد من امل�ساريع امليكانيكية والكهربائية«. واعلنت ان 

»�سبكة زبائن »PSS« تت�سمن �رصيحة وا�سعة من امل�سانع العاملة 

يف جمال الأغذية، الأدوية، الدباغة، املياه، الزجاج والملنيوم، 

الورق، البل�ستيك، وجتار ال�سيارات وحمال الت�سليح«.

وا�سارت اىل ان الداء التقني املحرتف رفيقًا دائمًا لـ«PSS« حيث 

كومرب�سارات  خمتلف  وتركيب  بت�سليم  املهند�سني  من  فريق  يقوم 

PSS.. نجاح قوامه المصداقية
كامل: مؤمنون بلبنان

 Pneumatic على مر خم�ضة ع�رش �ضنة، تربعت

على   Systems and Solutions – PSS
عر�ش الريادة يف عامل  Pneumatics  -الهواء 

مت�ضلحة  انطلقت  اذ  والكومرب�رشات  امل�ضغوط 

عامًا  الـ80  تعّدت  التي  غروب«  »فيلكا  بخربة 

رغم  والتو�ّضع  التطور  درب  على  خاللها  �ضارت 

ال�ضعاب والتحديات الكثرية التي واجهتها.

 PSS انبثقت  PSS رىل كامل،  وفقًا حلديث مدير 

عن ال�رشكة الأم »فيلكا« قبل ع�رش �ضنوات، ال انها 

ما لبثت ان حجزت لنف�ضها مكانًا مرموقًا يف ال�ضوق 

ال�رشكات  بني  اخلارجية  ال�ضواق  كما  اللبنانية 

املتخ�ض�ضة يف نظم وتطبيقات �ضغط الهواء«.

مقابلة

وا�سارت كامل اىل ان »PSS« عمدت على تو�سيع اعمالها لت�سمل 

تقدمي اف�سل اخلدمات والقطع لكل انواع ال�سناعات املتخ�س�سة. 

تتمتع  التي  الهواء  �سغط  معدات  معايري  اعلى  »نقدم  وقالت: 

الهواء  كومرب�رصات  منتجاتنا  وتت�سمن  عالية.  جودة  مبعايري 

اخلالية من الزيت املخ�س�سة للإ�ستخدام يف جمال ال�سناعات 

يحر�س  حيث  والتغليف(  )التعبئة  لها  املكملة  تلك  او  الغذائية 

امل�سنعون على عدم ت�رصب الزيت اىل املنتج الغذائي«.

املتغرية  الهواء  كومرب�رصات  منتجاتنا  ت�سم  »كما  وا�سافت: 
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انتاجها  جودة  رفع  يف  ي�ساهم  ما  لبنان،  م�سانع  اهم  يف  الهواء 

العامل. واعتربت اأن »جناح »PSS« يتمثل  الذي يغزو خمتلف دول 

يف  ال�رصكات  كربى  مع  اأجنزتها  التي  امل�ساريع  من  كبري  عدد  يف 

لبنان والعامل وياأتي يف طليعتها جمموعة اندفكو، �سيدم، �سوليفر، 

مياه �سحة، طريان ال�رصق الأو�سط، وم�ست�سفى ال�سان جورج، الخ ...«.

تدريب وتطوير
بو�سائل  يتم  اأن  ميكن  الزبائن  مع  التوا�سل  اأن  كامل  وك�سفت 

عديدة، لكن »PSS« حر�ست يف الفرتة الأخرية على تنظيم لقاءات 

ب�سكل  جماعية ت�رصح خللها عن املنتجات اجلديدة وتتوا�سل 

  »PSS« قامت  موؤخراً  انه  واعلنت  زبائنها خللها«.  مبا�رص مع 

Ingersoll Rand بتنظيم ندوة لل�سناعيني على  وبالتعاون مع 

قدموا   Ingersoll Rand مدى يومني حا�رص خللها خرباء من 

وتدريب  لعر�س  العربية  ــدول  ال اىل  بريطانيا  من  خ�سي�سًا 

لهم  �سهادات  ومنح  امل�سانع،  خمتلف  يف  العاملني  املهند�سني 

غطت  الندوة  ان  اىل  وا�سارت  املجال.  هذا  يف  كفاءتهم  تثبت 

ثلث نقاط ا�سا�سية، هي: الهواء امل�سغوط، التكنولوجيا اخلا�سة 

بتقنيات نقل وادارة ال�سوائل و�سغط الهواء، وادوات الهواء. ولفتت 

بالنجاح  زت 
ّ
متي فيها،  امل�سارك  للح�سور  ووفقًا  الندوة  ان  اىل 

الكبري جلهة طرحها مفاهيم التكنولوجيا اجلديدة، ووقوفها عند 

تفاعًل بني  ما خلق  احلا�رصين  ا�سئلة  والإجابة على  التجارب 

املتحدثني وامل�ساركني اف�سح املجال امام نقا�س م�ساكل حمددة 

وطرح حلول لها. 

لزبائنها  وزيــارات  اخرى  ندوات  �ستنظم   »PSS«  « ان  واعلنت 

يخ�س  فيما  ومعرفتها  خربتها  مــن  بال�ستفادة  الراغبني 

�سناعتهم«. و�سددت على ان  »PSS« فخورة يف الدور الذي تلعبه 

جلهة امل�ساهمة يف تطور القطاع ال�سناعي عرب و�سعه على �سكة 

احلداثة والإحرتاف.

ويف رد على �سوؤال حول وجود خطط تو�سعية م�ستقبلية، قالت 

احلافز  بلبنان   »PSS« القيمني على  اإميان  »لطاملا كان  كامل: 

الثالث  اليوم اجليل  الأكرب لهم للتقدم والتو�سع والتطور، ونحن 

الذي يتواىل على الإدارة، ومن دون �سك لن نتوانى اأي حلظة يف 

اتخاذ اأي خطوة جتعلنا ن�سري اإىل الأمام. اإمياننا بوطننا كبري، 

وهذا ما يجعلنا نعمل حاليًا للمحافظة على ما حققناه باإنتظار 

اأيام اأف�سل حتمل املزيد من التقدم والنجاح«. 

التي  الدائمة  الثقة  على   »PSS« زبائن  �ساكرة  كامل  وختمت 

توطيد  اىل  تتطلع   »PSS« ان  اىل  م�سرية  لل�رصكة،  يولونها 

علقاتها معهم اأكرث واأكرث على مر ال�سنوات القادمة.
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مقابلة

 
ّ

كرمي العزيز  عبد   Secutech مدير  واكد 

يف حديث مع «ال�سناعة والإقت�ساد« اىل 

زت 
ّ
ان امل�ساريع التي نّفذتها ال�رصكة متي

التقنيات  وجـــودة  التنفيذ  يف  بالدقة 

اىل   Secutech تعمد  اذ  امل�ستخدمة، 

عرب  واملعدات  التقنيات  احدث  ا�ستقدام 

يف  تاأتي  عاملية  �رصكات  مع  تعاملها 

.Samsung طليعتها �رصكة

اطــار  ويف   Secutech« ان  على  و�ــســدد 

�سعيها نحو الأف�سل، تعمل ب�سكل دائم على 

�سحة  من  للتاأكد  املنّفذة  امل�ساريع  تقييم 

ان  واكــد  العمل«.  فريق  واداء  العمل  اآلية 

»Secutech حتر�س على نيل اعلى م�ستوى 

مــن ر�ــســا الــزبــائــن وبــنــاء عــلقــات ثقة 

حيث  ذلك  يف  جنحت  وقد  معهم،  وتعاون 

تلعب يف كثري من الأحيان دوراً ا�ست�ساريًا 

خدمتهم  يف  امكاناتها  كل  وت�سع  معهم 

ال�ساعة،  مــدار  على 

فت�سارع اىل تكري�س 

بالأمان  �سعورهم 

تعاملها  من خلل 

معهم«.

منافسة قوية
يف  قوية  مناف�سة  وجود  اىل   

ّ
كرمي ولفت 

�سغري  بلد  لبنان  ان  �سيما  ل  ال�ــســواق 

يف  ز 
ّ
التمي ان  اىل  وا�سار  ق، 

ّ
�سي و�سوقه 

الذي  هو  امل�ساريع  تنفيذ  ويف  اخلدمة 

التناف�سية   Secutech قــدرات  من  يرفع 

على  ا�ستمراريتها  وي�سمن  الأ�سواق  يف 

»الأ�سواق  ان  اىل  وا�سار  الطويل«.  املدى 

يف لبنان يف حال تراجع �سبه دائمة، ال 

عملها  يف  متيزها  ونتيجة   Secutech ان 

الذي بنى لنا �سيتًا ح�سنًا وا�سمًا قويًا يف 

ال�سوق �سجلت ارقام جيدة يف عام 2015«.

نحو  تو�سعت   Secutech« ان  واعــلــن 

الأفريقية  �سيما  ل  اخلارجية  الأ�ــســواق 

كما  هــنــاك،  م�ساريع  عــدة  تنفذ  حيث 

الراغبني  املغرتبني  بع�س  مع  تتعامل 

يف تنفيذ م�ساريع يف لبنان«.

وك�سف ان »ل خطط للتو�سع نحو ال�سواق 

غري  ال�سيا�سية  للأو�ساع  نظراً  العربية 

معرفتنا  عــدم  اىل  ا�سافة  امل�ستقرة، 

من  يحد  قد  ما  دقيق  ب�سكل  للأ�سواق 

قدرتنا على العمل والتقدم والتطور«.

واو�سح ان »Secutech تعمل على متابعة 

زيارة  عرب  عملها،  جمال  يف  تطور  كل 

املعار�س اخلارجية ل �سيما يف املانيا 

وتركيا وابوظبي وتايوان وال�سني«.

تحديات
كثرية  حتديات  وجــود  على   

ّ
كــرمي واكــد 

غياب  وابرزها   ،Secutech عمل  تواجه 

والإ�ستقرار  ــان  الأم

المـــر  الـــبـــلـــد،  يف 

العمل  ي�سعف  الذي 

وراأى  كبري.  حد  اىل 

الأكـــرب  الــتــحــدي  ان 

Secutech لـــ  الــيــوم 

هذا  يف  ال�سمود  هــو 

ـــظـــرف الأ�ـــســـعـــب،  ال

ن الو�سع 
ّ
باإنتظار حت�س

وعودة عجلة العمل اىل 

الدوران. 

ان  ـــرمي  ك كــ�ــســف  واإذ 

وكالة  متلك   Secutech
ـــن �ــرصكــة  ــة م ــرصي ــ� ح

ال�سيد جوين كركبي،  التي ميتلكها   TMI
 TMI لـ  جديدة  منتجات  طرح  عن  اأعلن 

 data cabinets تت�سمن  الــ�ــســوق،  يف 

 Fire rated و Cable traysTMI و TMI
 .Shelving system TMIو  doorsTMI
وراأى ان هذا التو�سع يف طرح املنتجات 

او�سع  �رصيحة  باإ�ستقطاب  لها  �سي�سمح 

وتو�سيع  معها،  املتعاملني  الزبائن  من 

عملها يف ال�سوق.

Secutech .. التمّيز في الخدمة
كرّيم: نتطّور رغم التحديات

ح�ضور  تعزيز  يف  �ضاهم  الزبائن  حاجات  تلبية  على  احلر�ش 

Secutech يف الأ�ضواق، اذ ا�ضبحت احد اهم ال�رشكات العاملة مع 
القطاعني العام واخلا�ش يف املجال اللكرتوين والكهربائي.

معتمدة على فريق عمل يتمتع بقدٍر عاٍل من املهنية 

يف  متعددة  م�ضاريع   Secutech نفذت  والإحرتاف، 

لبنان �ضمت م�ضت�ضفيات ومدار�ش و�رشكات وموؤ�ض�ضات 

يف خمتلف املناطق اللبنانية.

تمّيزت المشاريع التي 

نّفذتها Secutech بالدقة 

في التنفيذ وجودة 

التقنيات المستخدمة، اذ 

تعمد الى استقدام احدث 

التقنيات والمعدات عبر 

تعاملها مع شركات عالمية
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مقابلة

ايلي  العربية  املطبعة  ومدير عام  اإدارة  لرئي�س جمل�س  وفقًا 

اإمنا هي  التجديد هذه مل تكن وليدة حلظة،  روفايل، » حملة 

م�سرية عمل متكامل دامت عامًا كامًل قبل اأن تب�رص النور«. 

د على اأن » التجديد اأ�سبح �رصورة بعد م�سي 48 عامًا 
ّ
و�سد

على تاأ�سي�س املطبعة، اإذ اإنه يخلق روحًا جديدة فيها، وي�سخ 

املزيد من الديناميكية يف ن�ساط املطبعة حيث ي�رصح واقعها، 

تطلعاتها وتوجهاتها امل�ستقبلية«. 

والإقت�ساد«،  »ال�سناعة  مع  حديث  يف  روفايل  وا�ستذكر 

�سغرية  مطبعة  عرب  روفايل،  جو  والده  مع  العمل  انطلقة 

�سمت اآنذاك ثلثة عمال. وك�سف اأنه »على مر ال�سنوات، عرفت 

العربية حمطات جناح وتطور كثرية، جرى خللها  املطبعة 

وتركزت  دولر  مليون  الـ15  قاربت  كبرية  ا�ستثمارت  �سخ 

للمطبعة  نت 
ّ
اأم التي  احلديثة  التكنولوجيا  يف  ال�ستثمار  يف 

من  زاً 
ّ
ومتمي الزبون«،  »اإر�ساء  عماده  حمرتفًا،  اأداء  العربية 

حيث ال�رصعة يف التنفيذ والدقة«.

تمّيز واحتراف
للمطبعة  دائمًا  رفيقًا  �سكل  ز 

ّ
»التمي اأن  اىل  روفايل  ولفت 

م�ستوى  على  للحداثة  بتتبعها  تعرف  باتت  اإنها  اإذ  العربية، 

عامل  يف  موجودة  تكنولوجيا  اأحدث  ت�سم  حيث  عاملي، 

على  يحر�سون  العمل  على  القيمون   « اأن  وك�سف  الطباعة. 

زيارة املعار�س با�ستمرار يف خمتلف دول العامل، وكان اآخر 

اأملانيا ينعقد  الزيارات، زيارة اىل معر�س للطباعة يف  هذه 

ز بت�سليطه ال�سوء على اآخر التطورات 
ّ
اأربع �سنوات ويتمي كل 

يف عامل الطباعة «.

يف  العربية  املطبعة  تتبعها  التي  »ال�سيا�سة  اأن  اىل  واأ�سار 

عملها ويعك�سها اأداء كادرها الب�رصي �سكل عامًل اأ�سا�سيًا يف 

جناحها، اإذ اإنها ت�سع » اإر�ساء الزبون« يف اأوىل اأولوياتها، 

ذات  منتجات  وتقدمي  ممتاز  ب�سكل  خدمته  على  فتحر�س 

جودة عالية له«.

واإذ ك�سف اأن جناح املطبعة العربية واأداءها املحرتف مّكناها 

من نيل العديد من ال�سهادات«، قال: »املطبعة العربية حا�سلة 

 ISO 9001 )QUALITY MANAGEMENT �سهادة  على 

الـ �سهادة  على  حت�سل  مطبعة  اأول  كانت  كما   ،)SYSTEM
  )ISO 14001( Environmental Management System
  FSC �سهادة  نالت  كما  البيئة.  حلماية  الدائم  �سعيها  نتيجة 

ع�سو  وهي  بفاعلية.  الورق  لإ�ستخدام  بيئية  �سهادة  وهي 

معايري   10 تتبع  دولية  منظمة   ،UN Global Compact يف 

حمددة تتعلق باملحافظة على البيئة، حقوق العمال، حقوق 

املن�سوية  ال�رصكات  عدد  ويبلغ  الف�ساد،  ومكافحة  الإن�سان 

فيها 8 اآلف �رصكة يف العامل«.

م�رصوع  تنفيذ  يف  اقة 
ّ
�سب كانت  العربية  املطبعة  اأن  واأعلن 

المطبعة العربية .. 48 عامًا من الريادة
روفايل: لبنان ال يزال األفضل

 ،1968 عام  تاأ�ضي�ضها  منذ  العربية،  املطبعة  �ضلكت 

طريق التطور والتو�ّضع، فاأ�ضحت يف طليعة املطابع 

ال�رشق  يف  اإمنا  فح�ضب،  لبنان  يف  لي�ش  العاملة 

قرن، متّيزت  الن�ضف  يقارب  ما  مدى  على  الأو�ضط. 

م�ضرية املطبعة العربية بالبتكار ومتابعة احلداثة 

وخدمة  اجلودة  م�ضتويات  اأعلى  على  واحلر�ش 

ف�ضكلت  البيئة،  على  باحلفاظ  واللتزام  الزبائن  

عنوانًا للتمّيز عززه نيلها العديد من ال�ضهادات.

العربية  املطبعة  عرفت  الـ48،  عامها  دخولها  مع 

هوية  تغيري  اىل  عمدت  حيث  التجديد،  حملة 

باإعادة  قامت  كما  التجارية،  وعالمتها  املطبعة 

هيكلة للموقع الإكرتوين واملعلومات املوجودة فيه 

لت�رشح ب�ضكل واٍف عن ن�ضاط املطبعة الذي ي�ضهد 

تطوراً دائمًا ومّطرداً.
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�سطح  على   Photovoltaic station �سوئية  حمطة  تركيب 

مبناها لتوليد الكهرباء، حيث توّلد ما يقارب 250 ميغاوات 

من الكهرباء �سنويًا. وتكمن اأهمية هذه امل�رصوع بالن�سبة اإىل 

البيئة، بتوفري ما يقارب 150 طنًا من ثاين اأوك�سيد الكربون 

�سنويًا عرب تخفي�س ا�ستهلك املولدات واملازوت.

تطور ونمو
ظل  يف  العربية  املطبعة  تطور  حول  �سوؤال  على  رد  ويف 

التحديات، قال روفايل: »�سخينا ا�ستثمارات كبرية على مر 

التي واجهتنا  الكبرية  التحديات  الرغم من  عدة �سنوات على 

واإ�رصارنا على عدم  ال�سناعي  اإمياننا بالقطاع  انطلقًا من 

الرتاجع خطوات اىل الوراء، ول حتى الوقوف يف مكان واحد، 

نتائجة  اثمرت  الذي  الإ�ستثمار  بد من  ل  ولتحقيق هذا كان 

مزيداً من التطور والنمو للمطبعة العربية يف ظروف �سعبة«.

وتت�سمن  العمل  ا�ستمرار  ترافق  كثرية  خطط  »وجود  واأكد  

اأهدافًا جديدة ونيل �سهادات اإ�سافية«.

األسواق الخارجية
الذي  والحرتاف  العمل  »جودة  اأن  روفايل  اعترب  حني  ويف 

اأبواب  اأمامها  ع 
ّ
�رص العربية  املطبعة  عمل  فريق  ميار�سه 

من  الأ�سواق اخلارجية«، اأ�سار يف هذا الإطار اىل اأن »50 % 

منها  اخلارجية،  الأ�سواق  اىل  يتوجه  العربية  املطبعة  عمل 

العربية والأفريقية والأوروبية«.

ولفت اىل اأن »اإنفتاح املطبعة العربية على الأ�سواق اخلارجية 

اأتى  عام 2003، نتيجة قناعة كانت موجودة باأهمية �سيا�سة 

ال�سناعة  ت�رصيف  على  قادرة  جديدة  اأ�سواق  على  النفتاح 

اللبنانية«.

عرب  الأفريقية  ال�سوق  يف  تعمل  العربية  اأن«املطبعة  وك�سف 

ال�سوق  تلبية  على  وتعمل  العاج  �ساحل  يف  متلكها  مطبعة 

بع�س  تنجز  فيما  لديها،  املتوفرة  بالإمكانيات  الداخلية 

اىل  ر 
ّ
وت�سد بريوت  يف  كبري  بحجم  تتميز  التي  الأعمال 

اخلارج«.

مكتبها  عرب  اأوروبا  يف  تعمل  العربية  املطبعة  اأن  واأعلن 

الأ�سواق  اخرتاق  كيفية  حول  �سوؤال  على  رد  ويف  لندن.  يف 

الأوروبية، اأ�سار اىل اأن »�سوق الطباعة يف اأوروبا تتوجه نوعًا 

ال�سني  يف  اأوروبا  خارج  العمل  اىل  ما 

والهند وماليزيا، وعلى الرغم من ارتفاع 

مقارنة  اللبنانية  ال�سناعة  اإنتاج  تكلفة 

املطبعة  متكنت  الدول،  تلك  اإنتاج  بتكلفة 

عرب  الأ�سواق  تلك  اخرتاق  من  العربية 

لقرب لبنان  الت�سليم نظراً  زها ب�رصعة 
ّ
متي

اىل اأوروبا اأكرث من دول ال�رصق الأق�سى، 

مبعايري  يتمتع  اإنتاجها  اأن  اىل  اإ�سافة 

توازي املعايري الأوروبية لناحية اجلودة 

والنوعية«.

د على اأن لبنان عرف على مر ال�سنوات 
ّ
 و�سد

بتطور »الطباعة« فيه، وقد اعترب »مطبعة 

ال�رصق الأو�سط« وهو ل يزال من الدول املهمة يف هذا القطاع 

على الرغم من احلداثة التي عرفتها دبي وال�سعودية والكويت 

اإمكانات  هناك  اأ�سبحت  حيث  الطباعة  �سناعة  قطاع  يف 

ز باملهارات والذوق والفن اللذين 
ّ
ذاتية، لكن يبقى لبنان يتمي

ل يزالن يعطيانه اأف�سلية على غريه«.

تراجع إقتصادي
واأ�سار روفايل اىل جمموعة من التحديات التي تواجه العمل 

ياأتي يف طليعتها تراجع الإقت�ساد يف لبنان واملنطقة الذي 

مل ن�سهد له مثيًل منذ زمن«. وقال: »على �سعيد لبنان، هناك 

يف  الطلب  انخفا�س  اىل  اأدى  ما  الزبائن  بع�س  عند  تراجع 

ال�سوق الداخلية. اأما على �سعيد املنطقة، فتمر عدد من الدول، 

وتاأتي  باإ�سطرابات  اللبنانية،  لل�سناعة  مهمة  �سوقًا  ت�سكل 

يف طليعتها �سورية، والعراق، واليمن ما حمل تاثريات �سلبية 

كبرية علينا«.

2011، واملناف�سة عامًا  واأ�ساف: »امل�ساكل ترتاكم منذ عام 

هناك  اأن  جند  لذلك  تها، 
ّ
حد وت�ستد  اأ�سعب  ت�سبح  عام،  بعد 

عدداً ل ي�ستهان به من ال�رصكات ي�سل اىل حائط م�سدود«. 

القطاعات  ومعظم  ال�سناعي  القطاع  يبقى  اأن  وتوّقع 

ما  الظروف،  هذه  ظل  يف  �سامدة  لبنان،  يف  الإقت�سادية 

ويدعم  الأمور  بزمام  مي�سك  قوي  م�رصيف  قطاع  هناك  دام 

د على اأن  »ال�سوؤال يبقى ، ماذا 
ّ
ال�رصكات عرب ت�سليفاته. و�سد

لو تخلى القطاع امل�رصيف عن هذا الدور؟« وقال: »هنا تكمن 

ال�سعوبة واخلطورة«.

زوال  غير محّتم
اأ�سار  القطاع،  مب�ستقبل  تفاوؤله  حول  �سوؤال  على  رد  ويف 

تعاين  التي  العامة  التحديات  اىل  »اإ�سافة  اأنه  اىل  روفايل 

منها القطاعات كافة، تقف الطباعة اأمام حتٍد اأ�سا�سي يتمثل 

كانت  التي  الأمور  من  الكثري  فهناك  الرقمية،  بالتكنولوجيا 

�سك هناك  انخف�س حجم عملها. من دون  اأو  وتوقفت  تطبع 

اأ�سياء تزول واأ�سبح الأنرتنت يحل مكان اأمور كثرية. لكن يف 

اأمر مهم للعمل فيه وهو التعبئة  الوقت نف�سه يبقى للمطابع 

مرتفعًا  عليها  الطلب  �سيبقى  �سك  دون  من  التي  والتغليف 

طاملا هناك ا�ستهلك«.

زوال  لكن  عام،  توجه  هذا  »اأنه  على  د 
ّ
و�سد

الكتب والأ�سياء املطبوعة �سيء غري حمّتم، 

ففي كل فرتة ترد اإح�سائيات خمتلفة اأ�سار 

اآخرها اىل اأن مبيعات الكتب الورقية ارتفعت 

اإ�سافة  الإلكرتونية،  الكتب  مبيعات  مقابل 

م�سار  عن  تتحدث  عدة  اإح�سائيات  اىل 

حتملها القراءة الرقمية على ال�سحة«.

ولفت اىل اأنه »يف �سوء هذا الواقع، تعمد 

املطبعة العربية اىل تقدمي منتجات جديدة 

اىل الزبائن، وبالتايل فاإنها تواجه تراجع 

منتجاتها  يف  اأكرب  تنويع  عرب  الطلب 

وتو�سيع اأ�سواقها اخلارجية«.

 السياسة التي تتبعها 
المطبعة العربية في عملها 

ويعكسها أداء كادرها 

البشري شكل عاماًل 

أساسيًا في نجاحها، إذ إنها 

تضع » إرضاء الزبون« في 

أولى أولوياتها
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مقابلة

كانت  الزبائن  اأفعال  ردود  اأن  ك�سف 

العالية  اجلودة  مل�ستويات  نظراً  اإيجابية 

واأعلن   .TOP ONE منتجات  ز 
ّ
متي التي 

تنظيف  منتجات  تقدم   TOP ONE اأن 

جلميع  غ�سيل  م�سحوق  ت�سم  متنوعة 

ز برتكيبة متطورة، 
ّ
الأقم�سة ويتمي اأنواع 

ال�سوداء  للملب�س  �سائل  غ�سيل،  �سائل 

واجللي  للغ�سيل  م�سحوق  والداكنة، 

والتنظيف in 1 3، �سائل غ�سيل لل�سحون، 

منظف  والأر�سيات،  الأ�سطح  منظف 

الزجاج، مزيل ال�سحوم ملختلف الأ�سطح، 

منظف ال�سجاد واملوكيت، و�سامبو.

العلم اللبناني
 TOP اإب�سار  حول  �سوؤال  على  رد  ويف 

الإقت�ساد  ي�سهد  وقت  يف  النور   ONE
منذ  الأ�سعب  تعترب  اأزمة  اللبناين 

ال�ستقلل ويف وقت تعي�س فيه املنطقة 

»نحن  �سليمان:  قال  كثرية،  ا�سطرابات 

حد  اىل  ال�سناعي  بالقطاع  موؤمنون 

التحديات  كل  من  الرغم  وعلى  كبري، 

نثق  املوجودة  وال�سوائب  وال�سعوبات 

اللبناين  بلبنان، ول يعترب و�سعنا للعلم 

على منتجاتنا اإل دليل وا�سحًا على هذه 

الثقة«.

على  اللبناين  العلم  »و�سعنا  واأ�ساف: 

املناف�سة  ملواجهة  ك�سبيل  منتجاتنا 

املنتجات  معظم  اإن  حيث  اخلارجية، 

املناف�سة ملنتجاتنا تاأتي من دول اأخرى 

ول �سيما تركيا و�سورية«.

تلك  املناف�سة  »املنتجات  اأن  وك�سف   

الأ�سعار  لناحية  تناف�سية  ميزات  متلك 

ال�سوق،  يف  للتحرك  هام�سًا  يعطها  ما 

لكن تبقى جودة املنتجات اللبنانية هي 

ال�سلح الأبرز يف مواجهة هذه املناف�سات 

واحلفاظ على بقائنا يف ال�سوق«.

مواد أولية ممتازة
يف  حتر�س   JNE« اأن  �سليمان  واأعلن 

اأعلى  تقدمي  على  احلر�س  كل  �سناعتها 

عمليات  مراقبة  عرب  اجلودة  م�ستويات 

الت�سنيع وحر�س املهند�سني الكيميائيني 

يف امل�سنع على مراعاة معايري ال�سلمة 

 JNE« اأن  على  د 
ّ
و�سد كافة«.  واجلودة 

امللقاة  امل�سوؤوليات  حجم  جيداً  تدرك 

امل�ستهلكني،  �سحة  جتاه  عاتقها  على 

فهي تدرك متامًا اأن عدم مراعاة معايري 

اجلودة وال�سلمة يف اأي منتج قد يلم�س 

يحمل  قد  الأ�سكال،  من  ب�سكل  اجللد 

خطراً كبرياً على ال�سحة اإذ قد يوؤدي اىل 

اأمرا�س  اأو  ال�رصطان  مبر�س  الإ�سابة 

جلدية خمتلفة«.

ثمرة  هو   TOP ONE« اأن  اىل  ولفت 

مهند�سو  ينفذها  وتركيبات  درا�سات 

املواد  اأنواع  اأجود  م�ستخدمني   ال�رصكة 

 »TOP ONE« تطلق JNE
سليمان: لمكافحة التزوير

فيما تكرث التحديات التي يواجهها القطاع ال�ضناعي يف ظل ا�ضطرابات 

مبادرات  تتواىل  لبنان،  ي�ضهده  �ضيا�ضي  ا�ضتقرار  وعدم  املنطقة  يف 

�ضناعييه لتوؤكد ما عرف على مر ال�ضنني من �ضجاعة هوؤلء واإقدامهم 

يف ظل اأحلك الظروف. ق�ضة حتدي ال�ضعاب هذه، �ضّطرتها هذه املرة 

�رشكة JNE for Trading & Industry ب�ضريها بخطوات واثقة نحو ال�ضوق، 

.TOP ONE طارحة منتجاتها اجلديدة من مواد تنظيف حتت ا�ضم

�ضّقت  اأن  لبثت  ما  التي  النور،   TOP ONE اأب�رشت  ون�ضف،  عام  قبل 

طريقها، مت�ضلحة بجودة عالية رافقت �رشكتها املنتجة JNE منذ عام 

1989. وفقًا ملدير عام JNE ايلي �ضليمان متّيزت انطالقة TOP ONE يف 

 JNE الأ�ضواق بزخٍم كبري، فاإ�ضافة اىل الثقة التي يوليها زبائن �رشكة

لها، رافقت هذه النطالقة حملة اإعالنية متثلت بتوزيع ع�رشات الآلف 

من عينات املنتجات على زوار ال�ضوبر ماركات واملحال«.



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 155 تموز 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 63

الأولية التي ت�ستوردها JNE من اأملانيا 

»تكلفة  اأن  اىل  اأ�سار  واإذ  واإ�سبانيا«. 

ك�سف  ما،  حد  اىل  مرتفعة  املواد  هذه 

على  تقوم  عمل  اآلية  تتبع  ال�رصكة  اأن 

ت�سييق هام�س الأرباح لتتمكن من تقدمي 

يف  ال�ستمرارية  ت�سمن  تناف�سية  اأ�سعار 

الأ�سواق«.

اهتمامًا  اأولت  »ال�رصكة  اأن  اىل  واأ�سار 

ما  اإىل  نظراً  والتغليف  للتعبئة  كبرياً 

فقمنا  الرتويج،  يف  مهم  دور  من  توؤديه 

امل�ستهلكني  جتذب  ت�ساميم  بتنفيذ 

املنتج  جودة  حتفظ  عبوات  وا�ستخدام 

قدرات  تعزيز  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  ما 

منتجات TOP ONE التناف�سية«.

حاليًا  يوّزع   TOP ONE« اأن  واأعلن 

وي�سدر  اللبنانية  الأ�سواق  خمتلف  يف 

 JNE« اأن  ك�سف  واإذ  وقطر«،  العراق  اىل 

اعترب  الأردن«،  يف  مناق�سة  ربحت  قد 

مفتوحة  اخلارجية  الأ�سواق  »طريق  اأن 

الأ�سواق  موزعي  اأن  �سيما  ول  اأمامها 

تلقيه  كبرٍي  قبوٍل  عن   يتحدثون 

املنتجات بف�سل تركيبتها املميزة«.

مركز متقدم
ولفت �سليمان اىل اأن قطاع �سناعة مواد 

التنظيف يف لبنان ي�سم عدداً كبرياً من 

من  عاٍل  م�ستوى  على  بع�سها  امل�سانع 

مطابق  غري  الآخر  وبع�سها  احلداثة، 

 TOP م�سنع  اأن  وك�سف  للموا�سفات. 

احلداثة  من  عاٍل  مب�ستوى  ز 
ّ
يتمي  ONE

متطورة  امل�ستخدمة  الآلت  كل  ان  اذ 

وم�سنوعة من ال�ستانل�س �ستيل.

ال�رصكة  خلطط  »وفقًا  اأنه  على  د 
ّ
و�سد

مركزاً   TOP ONE �ستحتل  الت�سويقية، 

متقدمًا يف ال�سوق خلل ال�سنتني املقبلتني، 

التي  الت�سويقية  احلملت  اىل  فاإ�سافة 

تنفذها ال�رصكة، تاأتي �سيا�سة JNE     يف 

 27 مر  على  جناحها  اأثبتت  والتي  عملها 

النجاح  لهذا  اإ�سافيًا  عامًل  لت�سكل  عامًا 

اأ�سا�سي على مفاهيم  ب�سكل  تقوم  اإنها  اإذ 

مرت�سخة فيها  ياأتي يف طليعتها اجلودة 

العالية واإر�ساء الزبائن«.

منافسات وتزوير
من  كبرية  جمموعة  اىل  �سليمان  واأ�سار 

واأبرزها  القطاع،  تواجه  التي  التحديات 

من  �سيما  ول  ال�سوق  يف  املناف�سات 

املنتجات الأجنبية التي تتمتع بدعم يف 

بلدانها ما يتيح لها الو�سول اىل الأ�سواق 

من  ميكنها  منخف�س  ب�سعر  اللبنانية 

من  الرغم  على  املحلي  الإنتاج  مزاحمة 

تدين م�ستويات جودتها.

ودعا �سليمان الدولة اىل مكافحة التزوير، 

و�رصبه بيد من حديد عرب فر�س غرامات 

قا�سية على ممار�سيه، اإذ اإن تزوير املنتج 

حد  اىل  م�سابهًا  اإ�سمًا  يحمل  اآخر  مبنتج 

املطلوبة،  باملوا�سفات  يتمتع  ل  كبري 

د م�سانع عديدة يف القطاع بالإقفال، 
ّ
يهد

يف  اللبنانية  ال�سناعة  �سمعة  ه 
ّ
ي�سو كما 

الأ�سواق.

TOP ONE يوّزع حاليًا 
في مختلف األسواق 

اللبنانية ويصدر الى العراق 

وقطر

TOP ONE ثمرة 
دراسات وتركيبات 

ينفذها مهندسو الشركة 

مستخدمين  أجود أنواع 

المواد األولية التي 

تستوردها JNE من ألمانيا 

وإسبانيا
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ارتفاعًا  لبنان  م�رصف  ميزانية  اأظهرت 

املوجودات  يف  د.اأ  مليار   1،57 بقيمة 

الثاين  الن�سف  خلل  الأجنبية  بالعملة 

من اأيار 2016 لي�سل اإىل 37،31 مليار د.اأ 

يف مقابل 35،74 ملياراً يف منت�سف اأيار. 

 593،83 بقيمة  تراجعًا  نت 
ّ
بي حني  يف 

من  لبنان  احتياطات  يف  د.اأ  مليون 

الذهب  خلل الن�سف الثاين من اأيار اإىل 

11،17 مليار د.اأ يف مقابل 11،76 ملياراً 
يف منت�سف اأيار، وذلك اإثر تراجع اأ�سعار 

تتمحور  توقعات  ظل  يف  عامليًا  الذهب 

قبل  من  الفائدة  اأ�سعار  زيادة  حول 

الإحتياطي الفديرايل المريكي.

قيمة  فرتاجعت  �سنوي،  �سعيد  على  اأما 

لدى  الجنبية  بالعملة  الحتياطات 

مقارنة   %  5،17 بن�سبة  لبنان  م�رصف 

نهاية  يف  عليه  كانت  الذي  بامل�ستوى 

حينها  والبالغ  ال�سابق  العام  من  اأيار 

39،34 مليار د.اأ.
يف املقابل زادت قيمة احتياطات الذهب 

د.اأ  مليار  بـ0،21  لبنان  م�رصف  لدى 

ليكون  �سنوي،  ا�سا�س  على   )%  1،89(

الحتياطات  اإجمايل  بذلك  تقل�س 

د.اأ  مليار  بـ1،82  اأجنبية(  وعملة  )ذهب 

 50،30 مقابل  يف  ملياراً،   48،48 اىل 

هذه  وت�سكل   .2015 اأيار  نهاية  ملياراً 

العام  الدين  من   %  68،24 الحتياطات 

الدين  �سايف  من   % و77،44  الإجمايل، 

اأ�سل  من   %  435،17 تغطي  وهي  العام، 

الذي ي�ستحق  الق�سري الأجل  العام  الدين 

خلل العام 2016 ، ونحو 144 �سهراً من 

خدمة الدين.

موجودات  انخف�ست  نف�سه،  ال�سياق  يف 

خلل  د.اأ  مليار  بـ0،36  لبنان  م�رصف 

الن�سف الثاين من اأيار 2016 اىل 94،71 

 7،00 بن�سبة  النكما�س  اإثر  ملياراً، وذلك 

% يف حمفظة الأوراق املالية اىل 18،85 
يف   %  0،84 بن�سبة  والرتاجع  د.اأ  مليار 

اىل  اللبناين  املايل  للقطاع  الت�سليفات 

5،34 مليار د.اأ ترافقًا مع انخفا�س قيمة 
 0.13 بن�سبة  املادية  الثابتة  املوجودات 

% اىل 0،22 % مليار د.اأ الأمر الذي طغى 
بن�سبة  الحتياطات  اإجمايل  زيادة  على 

بالإ�سافة  د.اأ  مليار   48،48 اىل   %  2،06
الأخرى  املوجودات  قيمة  ارتفاع  اإىل 

بن�سبة 0،62 % اىل 21،83 مليار د.اأ.

يف هذا الإطار، ارتفعت ح�سة الحتياطات 

من   %  51،19 اىل  لبنان  م�رصف  لدى 

جمموع ميزانيته كما يف نهاية اأيار من 

% يف منت�سف   49،97 2016 ، من  العام 

اأيار من العام نف�سه، غري اأنها بقيت اأدنى 

نهاية  يف  عليها  كانت  التي  الن�سبة  من 

حينها  والبالغة  الفائت  العام  من  اأيار 

.% 55،43

48,48 مليار دوالر احتياطات مصرف لبنان 

 BBAC  .. المصرف األفضل في خدمة العمالء
ح�سد بنك بريوت والبلد العربية BBAC جائزة امل�رصف 

 Best Customer Service( العملء  خدمة  يف  الأف�سل 

يف  وذلك  العرب،  للم�رصفيني  الدوىل  الحتاد  من    )Bank
ز والإجناز امل�رصيف 

ّ
خلل حفله ال�سنوي لتوزيع جوائز التمي

 The Banking جملة  تنظمه  والذي   ،2016 للعام  العربي 

العديد من كبار  لبنان، يف ح�سور  Executive يف كازينو 
املوؤ�س�سات  من  الرقابية  الدولية  وال�سخ�سيات  امل�رصفيني 

الدولية والإقليمية.

BBAC غ�سان  لـ  العام  واأ�سار رئي�س جمل�س الإدارة املدير 

  BBAC بالتزام  تنويهًا  تاأتي  اجلائزة  هذه  اأن  اإىل  ع�ساف 

واملنتجات،  اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي  بالعملء  الإهتمام 

والعمل ب�سكل م�ستمر على تطوير احللول امل�رصفية املتكاملة 

لعملئنا لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، �سواء حمليًا اأو يف 

اخلارج، مثبتني يومًا بعد يوم اأننا بالقول وبالعمل م�رصف 

»الإهتمام بالفعل«.
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 »مواهب مـن أجل لبنـان« 

فرنَسبنـك يكّرم 120 طالبًا 
بنك« 

َ
»فرن�س وقعه  الذي  التعاون  بروتوكول  �سياق  يف 

العام  يف  الكاثوليكية  للمدار�س  العامة  الأمانة  مع 

على  التقدير  �سهادات  بتوزيع  فرن�سبنك  احتفل   ،2013
120 طالبًا، وتوزيع جوائز نقدية بقيمة 22 األفًا و500 
دولر اأمريكي على 15 طالبًا منهم، يف م�سابقة تربوية 

كان امل�رصف  قد اأطلقها يف اآذار الفائت وحملت عنوان 

»مواهب من اأجل لبنان«، وذلك »�سمن التزامه الثابت 

اليوم هم  باأن تلمذة  واإميانه  الجتماعية  مب�سوؤوليته 

امل�رصف«. بيان  بح�سب  امل�ستقبل«  وبناة  الغد   نواة 

بنك« بالتعاون 
َ
و�سارك يف امل�سابقة التي نّظمها »فرن�س

من  طالبًا   120 الرتبوية،  ال�ست�سارات  موؤ�س�سة  مع 

اجلغرايف  عها 
ّ
بتنو املناطق  كل  من  مدر�سة  اأربعني 

بنك« 
َ
»فرن�س اإدارة  ت 

َ
�س

ّ
وخ�س لبنان.  م�ساحة  امتداد  على 

العربية،  اللغة  يف  الإملء  الأربع:  املواد  يف  للفائزين  اجلوائز 

الأحياء. وعلوم  الريا�سيات،  الإنكليزية،  اللغة  يف   الإملء 

منهم  كل  ت�سلم  طلب   5 ن�سيب  من  كانت  الأوىل  واجلائزة 

 5 ن�سيب  من  كانت  الثانية  واجلائزة  اأمريكي،  دولر   2000

الثالثة  واجلائزة  اأمريكي،  دولر   1500 منهم  كل  ت�سلم  طلب 

 كانت من ن�سيب 5 طلب ت�سلم كل منهم 1000 دولر اأمريكي.

حققها  التي  بالنتائج  كلمته،  يف  الق�سار  ندمي  اأ�ساد  للمنا�سبة 

بروتوكول التعاون حتى الآن، متطلعًا اإىل البناء على هذا النجاح 

لتنمية وتطوير العلقة ال�سرتاتيجية التي جتمع املوؤ�س�ستني. 

اأطلق بنك بيبلو�س بطاقة »وورلد ما�سرتكارد« 

جديدة  م�رصفية  بطاقة  وهي  الإئتمانية، 

توفر جمموعة كاملة من املزايا الإ�ستثنائية، 

للتحكم  اأكرب  اإمكانية  حامليها  فتمنح 

جتارب  من  الإفادة  لهم 
ّ
وتخو برحلتهم، 

رائعة مع م�ستوى عاٍل من امللءمة والر�سا.

اأن   اإىل  امل�رصف،  عن  �سادر  بيان  واأ�سار 

الإئتمانية  ما�سرتكارد«  »وورلد  بطاقة 

يعادل  وب�سعر  الأمريكي  بالدولر  متوفرة 

بقبوٍل عاملي وميكن  ال�سنة،  دولراً يف   250
اأو  ثابت  دخل  توفر  مبجرد  عليها  احل�سول 

قيمة  من   %  120 ت�ساوي  دة 
ّ
جمم وديعة 

التي  الرئي�سية  امليزات  وت�سمل  الأدنى.   
ّ
احلد

الـ»كون�سيارج«  خدمة  البطاقة  توفرها 

الدخول  وفر�سة  ال�ساعة،  مدار  العاملية على 

بامل�سافرين  اخلا�سة  الإنتظار  قاعات  اإىل 

اإىل  اإ�سافًة  العامل،  اأنحاء  يف  جداً  املهمني 

الوطن  اإىل  والإعادة  الإجلء  مثل  التاأمني  برامج  من  جمموعة 

جمانًا يف احلالت ال�سحية الطارئة، وتاأمني طبي جماين �سد 

احلوادث ال�سخ�سية، وتاأمني طبي جماين يف احلالت الطارئة«. 

م البطاقة اىل حامليها ع�سوية جمانية يف 
ّ
واأ�ساف: كذلك تقد

»وورلد ماستركارد« اإلئتمانية من بيبلوس

لهم 
ّ
برنامج ال�سفر العاملي اخلا�س بـ»ما�سرتكارد«، والذي يخو

الإفادة من عرو�س باأ�سعار خمف�سة يف اأفخر الفنادق واملطاعم 

اأجمل  منت  على  �سياحية  رحلت  حجز  اأو  العامل،  حول  الراقية 

ال�سفن.
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للأعمال«  واملهجر  لبنان  »بنك  نظم 

م�سابقة  التوايل،  على  ال�سابعة  ،لل�سنة 

اجلامعة  يف  الإفرتا�سية  البور�سة 

الأمريكية يف بريوت، مببادرة اأطلقتها 

جمعية الطلب يف كلية �سليمان عليان 

الأمريكية  اجلامعة  يف  الأعمال  لإدارة 

لبنان  بنك  مع  بالتعاون  بريوت،  يف 

واملهجر للأعمال، تندرج �سمن م�سوؤولية 

املوؤ�س�ساتية  الجتماعية  امل�رصف 

اجلامعات  طلب  تعريف  على  القائمة 

املال.  راأ�س  اأ�سواق  يف  التداول   اإىل 

وتهدف هذه امل�سابقة اإىل ت�سليط ال�سوء 

 
ّ

ح�س وتنمية  البور�سة  اأهمية  على 

التداول يف الأ�سواق املالية لدى الطلب 

املجال. هذا  يف  مواهبهم   واكت�ساف 

ال�سياق،  هذا  يف  امل�رصف  واأ�سدر 

اأ�سهر،  ثلثة  مدى  »على  الآتي:  البيان 

تناف�س الطلب من كل كليات اجلامعة 

م�سابقة  يف  بريوت  يف  الأمريكية 

حيث  الإفرتا�سية،  البور�سة  حماكاة 

املالية. الأوراق  من  حمافظ   اأداروا 

اإدارة  من  م�سرتكة  جلنة  واختارت 

ممثّلة  الأعمال  لإدارة  عليان  كلية 

بالدكتور جورج منور، ومن بنك لبنان 

واملهجر للأعمال ممثًل بالدكتور فادي 

وهم:  ل، 
َ
الأو الثلثة  الفائزين  ع�سريان، 

وجورج  بيدويان  وهراغ  جرار  اأحمد 

يف  التحكيم  معايري  و�سملت  دبانة، 

امل�سابقة ال�سرتاتيجية املتبعة، مردود 

 املحفظة ال�ستثمارية وطريقة العر�س.

مة ي�سل 
ّ
ونال الفائزون جوائز نقدية قي

اأمريكي، مّت  5000 دولر  اإىل  جمموعها 

 BLOM بطاقات  �سكل  على  توزيعها 

املدفوعة م�سبقًا كما اأتيحت لهم فر�سة 

لبنان  بنك  يف  تدريبية  دورة  متابعة 

امل�رصف  واعترب  للأعمال«.  واملهجر 

ت�ساهم  اأن  املبادرة  �ساأن هذه  »من  اأن 

الأ�سواق  عامل  اإىل  ال�سباب  اجتذاب  يف 

البور�سة  حقل  واإىل  عمومًا  املالية 

احلياة  اإىل  انطلقهم  قبل  خ�سو�سًا، 

املهنية«.

 »لبنان والمهجر لألعمال« 
ينظم مسابقة البورصة اإلفتراضية

»أفضل مصرف في لبنان للعام 2016« 
يف حفل حا�سد جمع ما يقارب ال 200 �سخ�سية م�رصفية من 

املنطقة يف اأوتيل Raffles يف دبي، ت�سّلم ال�سيد �سعد اأزهري، 

جائزة  واملهجر،  لبنان  بنك  عام  مدير  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

»اأف�سل م�رصف يف لبنان لعام 2016« من املجلة العاملية 

.Euromoney املرموقة

وعّلقت املجلة باأن اإختيار البنوك الفائزة كان الأ�سعب هذا 

اللفت  التطور  تعك�س  والتي  القوية،  املناف�سة  ب�سبب  العام 

الذي  والنجاح  املنطقة  يف  واملالية  امل�رصفية  للأ�سواق 

حتققه م�سارفها يف خمتلف جمالت اأعمالها.

اأخرى  اأزهري باأّن »هذه اجلائزة تربهن مرة  ا�سار  وبدوره، 

تو�سعه  و�سيا�سة  املحافظة  البنك  ا�سرتاتيجية  جناح  على 

مع  ال�سليم  التعامل  يف  الإبتكارية  ومنتجاته  املدرو�سة 

الظروف ال�سعبة التي منر بها يف لبنان واملنطقة وبالتايل 

 مميزاً يف النمو والربحية.«
ً
السيد سعد أزهري يستلم الجائزةيف حتقيق بنك لبنان واملهجر اأداء
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نت البيانات املالية لبنك عودة �س.م.م. يف م�رص منواً �سنويًا 
ّ
بي

 286،78 اإىل  ال�سافية  اأرباحه  يف   %  57.81 بن�سبة  م�سطرداً 

مليون جنيه م�رصي )32،39 مليون د.اأ( خلل الف�سل الأول من 

العام 2016، يف مقابل 181،73 مليون جنيه م�رصي يف الفرتة 

نف�سها من العام 2015. 

الإعتماد  لبنك  الأ�سبوعي  التقرير  ن�رصها  التي  التفا�سيل  ويف 

اللبناين، حقق امل�رصف زيادة �سنوية بن�سبة 36.42 % يف �سايف 

 35،61( 315،37 مليون جنيه م�رصي  اإىل  الفوائد  الإيرادات من 

مليون د.اأ(، وارتفاعًا بن�سبة 21.55 % يف �سايف الإيرادات من 

العمولت اإىل 80،49 مليون جنيه م�رصي )9،09 مليون د.اأ(.

الإئتمان  خ�سائر  )اأعباء  امل�رصف  اأعباء  زادت  املقابل،  يف 

اإىل  �سنوي  اأ�سا�س  على   %  34.09 بن�سبة  الإدارية(  والأعباء 

194،72 مليون جنيه م�رصي )21،99 مليون د.اأ(. اأما على �سعيد 
امليزانية، فارتفعت موجودات بنك عودة – م�رص بن�سبة 0.56 % 

خلل الف�سل الأول من العام 2016 اإىل ما فوق الـ37،46 مليار 

جنيع م�رصي )4،23 مليار د.اأ(.

يف حني تراجعت حمفظة ودائع الزبائن بن�سبة 0.36 % اإىل 31،94 

مليار جنيه م�رصي )3،61 مليار د.اأ( وتطورت حمفظة ت�سليفات 

20،45 مليار جنيه  اإىل نحو   % 10.81 الزبائن ال�سافية بن�سبة 

م�رصي )2،31 مليار د.اأ( مع ارتفاع معدل الت�سليفات من ودائع 

الزبائن اىل 64.06 % ومنت الأموال اخلا�سة للم�رصف لتجاور 

عتبة الـ2،77 مليار جنيه م�رصي )312،32 مليون د.اأ(.

بطولة المصارف لكرة السلةبنك بيـروت “المصرف األسرع نمواً«

حيث  من  منواً  الأ�رصع  »امل�رصف  جائزة  بريوت  بنك  ح�سد 

الأرباح« من الحتاد الدويل للم�رصفيني العرب، خلل حفل 

ز والإجناز امل�رصيف العربي للعام 2016 
ّ
توزيع جوائز التمي

الذي نظمته جملة Banking Executive املالية ال�سادرة عن 

الحتاد.

اأنطوان �سمعون  واأعرب املدير العام لبنك بريوت للإ�ستثمار 

عن »اعتزاز امل�رصف بح�سوله على هذه اجلائزة التي تعزز 

زه على ال�ساحة امل�رصفية«.
ّ
موقع بنك بريوت الريادي ومتي

ز والإجناز 
ّ
وذّكر بيان �سادر عن امل�رصف، اأن »جوائز التمي

دها الإحتاد الذي 
ّ
امل�رصيف مُتنح وفق معايري ومتطلبات يحد

اأكرث من خم�سمئة ع�سو  ع م�رصيف ي�سم 
ّ
هو عبارة عن جتم

يف اأنحاء العامل العربي«.

فاز فرن�سبنك ببطولة امل�سارف لكرة ال�سلة لعام 2016 من تنظيم 

�رصكة �سبورت�س مانيا وبرعاية الحتاد اللبناين

بطل بتغلبه على بنك العتماد اللبناين يف املباراة النهائية التي 

ع�رص  مزهر(   - )ب�ساليم  الريا�سي  هومنتمن  ملعب  يف  اأقيمت 

الأحد الواقع يف 19 حزيران 2016. 

وبنك  فرن�سبنك  فريقا  قدم  حيث  الأداء،  يف  قمة  جاءت  املباراة 

العتماد اللبناين اأداء رائعا متيز باملهارة والروح الريا�سية، يف 

جو من احلما�سة وبح�سور امل�سجعني من كل امل�رصفني. 

الثالث من املباراة، متكن فريق فرن�سبنك من فر�س  الربع  ويف 

النتيجة  اأتت  حتى  الهجومية  مناف�سه  قدرات  و�سل  �سيطرته 

النهائية 60-78.

يف هذا ال�سياق، كرمت �رصكة �سبورت�س مانيا فرن�سبنك لت�سجيعه 

بتوزيع  وقامت  خا�سة،  ال�سلة  كرة  وريا�سة  عامة  الريا�سة 

الدروع التقديرية لكل من ال�سيد نبيل الق�سار مدير عام فرن�سبنك، 

الآن�سة رائدة الداعوق املن�سقة ال�سرتاتيجية لفرن�سبنك، والدكتور 

نيكول خري اهلل مدير ق�سم املوارد الب�رصية يف فرن�سبنك.

كما نال عن فرن�سبنك ال�سيد عفيف نهرا لقب اأف�سل مدير فريق يف 

البطولة، وال�سيد رزق اهلل زلعوم لقب اأف�سل مدرب فريق، وال�سيد 

فريديريك زين لقب اأف�سل لعب وال�سيد مارك قد�سي اأف�سل �سارق 

كرات. يذكر اأنه وبعد خو�س 81 مباراة �سمن مباريات البطولة، 

ا�ستطاع فرن�سبنك اأن يحرز هذا الفوز واأن ي�ستحق املرتبة الأوىل 

بجدارة. كما جتدر الإ�سارة اإىل اأن هذه املباراة تقام �سنويا، وهذه 

هي ال�سنة الثانية على التوايل التي يتاأهل فيها فريق فرن�سبنك 

للمباراة النهائية لبطولة امل�سارف.

57.81 % زيادة أرباح«عودة – مصر« 

شمعون يتسلم الجائزة
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م�شارف

بريوت«  »بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأقام 

فندق  يف  ــار  ــط اإف حفل  �سفري،  �سليم 

تكرميا للعلميني  فيني�سيا يف بريوت، 

جريج،  رمزي  الإعــلم  وزير  ح�سور  يف 

عــوين  واملــحــرريــن  ال�سحافة  نقيبي 

ــس عـــون، وحــ�ــســد من  ــا� ــي الــكــعــكــي وال

ال�سخ�سيات الإعلمية والإقت�سادية.

صفير
وا�ستهل احلفل بكلمة ل�سفري، قال فيها: 

يبداأون  امل�رصيف  القطاع  رجالت  »كل 

اإما  الأخبار  اآخر  على  بالطلع  نهارهم 

املواقع  خلل  من  اأو  اجلريدة  خلل  من 

اللكرتونية، فنهارنا يبداأ معكم وينتهي 

يرتكز  عملنا  من  مهم  جزء  اأي�سا.  معكم 

على تقييمكم وعلى قراءتكم للخرب«.

اإن تاأثري حركة جناحي  واأ�ساف: »يقال 

املناخ  ليطال  ي�سل  اليابان،  يف  فرا�سة 

كذلك  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف 

ــر اأ�ــســغــر واآخــــر خــرب على  ــوؤث متــامــا ي

يف  عملنا  وعلى  والقت�ساد  ال�ستقرار 

معظم  يف  واملــ�ــرصيف.  النقدي  احلقل 

لنا  ولي�س  اخلرب  علينا  يهبط  الأحــيــان، 

اأو  ثــورة  تنطلق  �سيء:  تغيري  يف  اإرادة 

يح�سل انقلب اأو يقع انفجار فننام على 

و�سع معني ون�ستفيق على و�سع مغاير 

راحة  ونفقد  احل�سابات  فتتبدل  متاما، 

املجهول  هذا  املجهول،  يف  ونقع  البال 

الذي وحده يخطط لأيامنااملقبلة«.

وتابع: »هذا من ناحية اخلرب الذي لي�س 

لنا ل حول ول قوة جتاهه. لكن ما اأريدكم 

الأمور  اأن تفعلوه هو الرتكيز على  اليوم 

التي ميكننا معا اأن نوؤثر عليها ونتعاطى 

الأ�سياء  وجنعل  فنغري  مب�سوؤولية  معها 

التحليل  هو  املق�سود  تعبا.  اأقل  املتعبة 

�سب  واأحيانا  واملقاربة  وال�ستنتاج 

امل�ستعرة  النار  هذه  النار،  على  الزيت 

حولنا، ميكننا اأن نتدفاأ عليها اأو ميكنها 

اأن حترقنا كلنا كمجتمع«.

على  ويجب  يدنا  يف  »اخليار  ان  وراأى 

اخلــيــار  عــلــى  يتقاطعا  اأن  قطاعينا 

املزيد  لبنان  بتجنيب  املتمثل  ال�سائب 

من اخل�سات والهزات وبالتايل حت�سينه 

من خطر النزلق اىل واقع املنطقة«.

وقال: »اأتابع ال�سحافة اللبنانية منذ اأوائل 

لهذا  الكبري  الحــرتام  واأكــن  ال�سبعينيات 

بالألغام  واملليء  باملعرفة  الغني  احلقل 

كواقع حال جميع حقول النجاح. اأعرف اأن 

ل اأحد منكم يقبل اأن يحمل �سمريه تغييب 

ال  عليكم  و�ساأمتنى  النا�س،  عن  احلقيقة 

حتملوا �سمريكم اأي�سا اأو ت�ساهموا بانهيار 

و�ــســقــوط الأمــــن الجــتــمــاعــي والــنــقــدي 

للم�سكلت  وعي  جميعكم  لدى  للبنانيني. 

ولكن  منها  نعاين  التي  الكثرية  والأزمات 

عندنا اأي�سا قطاع �سلب وم�رصف مركزي 

ما  باأف�سل  يحافظ  حكيم  وحاكم  متني 

عن  القت�ساد  ف�سل  �سيا�سة  على  ميكن 

ــرف واأقـــدر متاما هــذا الأمــر،  الــدولــة. اأع

من  �سلمة  ريا�س  متكن  كبرية  فبعناية 

اكت�سبناها  التي  اللبنانية  املناعة  تعزيز 

خلل احلرب واملعارك والأزمات«.

باأمر  اأ�سارحكم  اأن  »اإ�سمحوا يل  اأ�ساف: 

وهو اأن امل�سكلة الكبرية التي تواجه لبنان 

لدى  القت�سادية  الثقافة  �سحالة  هي 

بالإ�سافةاىل  عنا،  تقرر  التي  الزعامات 

الرعاة  اأو  اخلارجي  الراعي  اكرتاث  عدم 

للو�سع  كـــرث،  ــهــم  اأن مبــا  اخلــارجــيــني، 

املعي�سي. لكن نحن وانتم اأولد البلد، ول 

ما  على  باحلفاظ  ن�ساهم  اأن  اإل  ميكننا 

منلك ونتم�سك بقوة بكل ذرة من الهدوء، 

لأن الهدوء يجلب ال�ستثمار، وال�ستثمار 

يوؤدي اىل النمو، ووحده النمو يثبتنا«. 

الكعكي
بدوره، اأكد الكعكي ان »ال�سحافة الوطنية 

وال�رصيفة ل ميكن اإل اأن تقف اىل جانب 

التي  الــقــرارات  جانب  اىل  وطبعا  احلــق 

الأ�ستاذ  لبنان  م�رصف  حاكم  يتخذها 

ريا�س �سلمة، ومن الطبيعي انها جاءت 

الإدارات  تتخذها  التي  ــقــرارات  ال بعد 

الذي  ــدولر،  ال عن  امل�سوؤولة  الأمريكية 

هو اأ�سا�س كل تعامل بني البنوك يف كل 

اأنحاء العامل«.

وراأى ان »التفجري والتهديدات للم�سارف 

ل تفيد اأحد، بل هي تزيد الأزمة احتقانا، 

املرة  هذه  كان  توقيتها  فــاإن  وللأ�سف 

اأبواب  على  جاءت  لأنها  ميكن  ما  اأ�سواأ 

مو�سم ال�سيف«.

عون
�سفري،  »�سليم  ان  اىل  فاأ�سار  عون،  اما 

احلا�رص واملبادر الدائم على �سلة وثيقة 

ب�ساحبة اجلللة، والعاملني يف حمرابها 

وم�ساربهم  تــيــاراتــهــم  اخــتــلف  عــلــى 

الع�سامية  رجـــل  وهـــو  وتــوجــهــاتــهــم، 

البارزة  الإ�سهامات  �ساحب  والإجتهاد، 

يف تطور القطاع امل�رصيف«.

وقال: »ما يجمع امل�رصيف املميز و�سفري 

»بنك بيروت« يكّرم اإلعالميين
صفير: لتحصين لبنان من خطر االنزالق

صفير يلقي كلمته عون يلقي كلمته



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 155 تموز 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 69

ويف  مميزة  تكاملية  علقة  بالإعلميني 

بنك  �ساحب  يكرم  املبارك  رم�سان  �سهر 

فاأين  عليه  املتاعب.  مهنة  اأبناء  بــريوت 

باإ�سم الإعلميني اأ�سكر �سفري على مبادرته 

ونتمنى للبنانيني �سياما مقبول«.

جريج
على  تقوم  التي  بـ«املبادرة  ه جريج 

ّ
ونو

تكرمي الإعلميني وهي مبادرة م�سكورة 

بالنظر اىل دور الإعلم عموما �سواء اأكان 

وال�سحافة  وامل�سموع  املرئي  الإعــلم 

ــع الألــكــرتونــيــة التي  ــواق الــورقــيــة وامل

تقوم بدور كبري خدمة للحقيقة من اأجل 

اإي�سال اخلرب ال�سحيح والتعليق الر�سني 

اىل اللبنانيني«.

يف  كبري  دور  »لــلإعــلم  ان  على  و�سدد 

دعم القطاع امل�رصيف عموما، خا�سة يف 

الظروف الدقيقة التي مير بها خ�سو�سا 

بعد �سدور قانون العقوبات الأمريكية اأو 

بعد العدوان على بنك لبنان واملهجر«.

وقال: »القطاع امل�رصيف يجب اأن يطالب 

الإعلم باأن يدعم هذا القطاع لأنه مير يف 

مرحلة دقيقة عن طريق بيان احلقيقة، عن 

تطبيق  يف  لبنان  م�سلحة  اإظهار  طريق 

من  وكذلك  الأمريكي،  العقوبات  قانون 

حاكم  اتخذها  التي  املبادرة  دعم  اأجــل 

م�رصف لبنان يف اإ�سدار تعاميم تطبيقية 

لقانون العقوبات الأمريكية«.

وتــابــع: »الـــدور الــذي يلعبه الإعـــلم ل 

فنحن  الإعــلمــيــة  احلــريــة  مــن  ينتق�س 

وهذه  اإعلمية  بحرية  لبنان  يف  ننعم 

املحيط  هــذا  يف  خا�سة  اهلل،  من  نعمة 

الذي تتعر�س له احلرية الإعلمية، ولكن 

احلرية الإعلمية لها حدود القانون التي 

القانون،  �سقف  حتت  متار�س  اأن  يجب 

العليا  الوطنية  امل�سلحة  تراعي  واأن 

واأحكام القانون واملناقبية املهنية التي 

بتوقيعهم  طوعا  الإعلميون  ارت�ساها 

على ميثاق ال�رصف«.

فارس سعد، سليم صفير والياس عون

جانب من الحضور

جانب من الحضور

صفير متوسطًا اإلعالميين وليد عبود وبيار الضاهرسليم صفير والوزير رمزي جريج
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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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�سناعة   قطاع  �سادرات  بلغت 

الكهربائية  واملولدات  املحركات 

دولر.   116،119،244  ،2015 عام 

الأ�سواق  ابرز  العربية  الأ�سواق  و�سكلت 

اأكرث  ا�ستقبلت  اذ  القطاع  ل�سادرات 

ويف  ال�سادرات.  من   50% من 

طليعة  يف  ال�سعودية  حّلت  التفا�سيل، 

ل�سادرات  امل�ستقبلة  العربية  الدول 

اليها  ال�سادرات  حجم  وبلغ  املولدات، 

ن�سبته  ما  و�سكل  دولر،   26،320،808
ال�سادرات.  حجم  جممل  من   22.48%
وحّلت العراق يف املرتبة الثانية، حيث 

بلغ حجم ال�سادرات اليها 16،253،508 

من   13.88% ن�سبته  ما  و�سكل  دولر 

�سورية  واأتت  ال�سادرات.  حجم  جممل 

ا�ستقبلت  حيث  الثالثة،  املرتبة  يف 

دولر،   8،712،383 بقيمة  �سادرات 

حجم  جممل  من   7.44% ن�سبته  ما 

ال�سادرات. واتت كل من المارات وقطر 

على  واخلام�سة  الرابعة  املرتبتني  يف 

التوايل، حيث بلغ حجم ال�سادرات اىل 

 6،682،371 املتحدة  العربية  الإمارات 

دولر، واىل قطر 4،671،032 دولر.

غري  الأفريقية  الأ�سواق  وا�ستقبلت 

�سادرات  من   20% من  اأكرث  العربية 

�سدارة  يف  غانا  وحّلت  القطاعن 

الدول الأفريقية امل�ستوردة، وبلغ حجم 

دولر،   7،003،288 اليها  ال�سادرات 

ال�سادرات  بلغت  التي  ليبرييا  تلتها 

التي  �سرياليون  ثم   ،2،523،709 اليها 

ا�ستوردت ما قيمته 2،877،134 دولر. 

يف  وكونغو  نيجرييا  من  كل  وحّلت 

املرتبني الرابعة واخلام�سة، وبلغ حجم 

و  2،523،709 دولر  اليهما  ال�سادرات 

2،153،907 دولر على التوايل.

حج��م  أدن��اه   )1( رق��م  الج��دول  ويبّي��ن 
العال��م،  دول  معظ��م  ال��ى  الص��ادرات 

كاآلتي:

صادرات المحركات والمولدات الكهربائية
يت�ضمن التقرير جممل �ضادرات املحركات واملولدات الكهربائية. ويتناول يف جزئه الأول ال�ضادرات 

الواقعة �ضمن بند حمركات ومولدات، كهربائية، با�ضتثناء جمموعات توليد الكهرباء )تعرفة جمركية 

الكهرباء  الواقعة �ضمن بند  جمموعات توليد  ال�ضادرات  الثاين  8501(. كما يتناول يف جزئه  رقم 

ومغريات دوارة للتيار الكهربائي )تعرفة جمركية رقم 8502(. ويتناول يف جزئه الثالث ال�ضادرات 

اأو البند   8501 البند  الداخلة يف  اأو ب�ضورة رئي�ضية لالآلت  اأجزاء معدة ح�رشا  الواقعة �ضمن بند  

8502 تعرفة جمركية رقم 8503( 
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جدول رقم )1( 
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حمــركات،  بنــد  �سمــن  الواقعــة  ال�ســادرات  جممــوع  بلــغ 

الكهربــاء  توليــد  جمموعــات  باإ�ستثنــاء  كهربائيــة،  مولــدات 

دولر.  35،752،948  ،)8501 رقــم  جمركيــة   )تعرفــة 

مــن  الـــ60%  يقــارب  مــا  العربيــة  الأ�ســواق  وا�ستقطبــت 

اىل  ال�ســادرات  وبلغــت  ال�ســادرات.  هــذه  حجــم  جممــل 

دولر،   3،617،535 والعــراق  دولر،   13،239،941 ال�سعوديــة 

دولر.  1،947،353 وقطــر  دولر،   2،968،361  و�سوريــة 

وا�ستقبلــت الأ�ســواق الأفريقية غري العربية اأكــرث من %22.7 من 

هــذه ال�سادرات، وحّلت غانا يف �سدارة الــدول امل�ستوردة حيث 

ا�ستقبلــت 2،453،679 دولر مــن جممــل حجــم هــذه ال�سادرات، 

تلتهــا نيجرييا ا�ستوردت �ســادرات بقيمة 1،182،283 دولر، ثم 

�سرياليــون وانغول اللتــان ا�ستوردتا بقيمــة 1،149،991 دولر و 

1،100،501 دولر على التوايل. 

ويظهر جدول رقم )2( أبرز الدول المس��توردة لصادرات الس��لع الواردة 
ضم��ن بن��د مح��ركات، مول��دات كهربائي��ة، بإس��تثناء مجموع��ات تولي��د 

الكهرباء )تعرفة جمركية رقم 8501(.

1- صادرات واقعة ضمن بند محركات، مولدات 
كهربائية، بإستثناء مجموعات توليد الكهرباء 

)تعرفة جمركية رقم 8501(

جدول رقم )2( 
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توليد  جمموعات  بند  �سمن  الواقعة  ال�سادرات  جمموع  بلغ 

الكهرباء ومغريات دوارة للتيار الكهربائي )تعرفة جمركية رقم 

8502(، 62،186،304 دولر.
جممل  من  الـ60%  يقارب  ما  اأي�سًا  العربية  الأ�سواق  وا�ستقطبت 

حجم هذه ال�سادرات. وبلغت ال�سادرات اىل ال�سعودية 10،880،091 

دولر،   5،416،766 والإمارات  دولر،   9،518،088 والعراق  دولر، 

و�سورية 4،182،494 دولر، وقطر 1،993،900 دولر.

وا�ستقبلت الأ�سواق الأفريقية غري العربية اأكرث من %25.5 من هذه 

ال�سادرات، وحّلت غانا يف �سدارة الدول امل�ستوردة حيث ا�ستقبلت 

التي  ليبرييا  تلتها  ال�سادرات،  هذه  حجم  جممل  من   3،005،652
الكونغو وانغول  1،930،537 دولر، ثم  ا�ستوردت �سادرات بقيمة 

دولر   1،343،987 و   دولر   1،439،557 بقيمة  ا�ستوردتا  اللتان 

على التوايل. ويظهر جدول رقم )3( اأبرز الدول امل�ستقبلة ل�سادرات 

ال�سلع الواردة �سمن بند جمموعات توليد الكهرباء ومغريات دوارة 

للتيار الكهربائي )تعرفة جمركية رقم 8502(.

ج��دول رق��م )3( أبرز الدول المس��توردة لصادرات الس��لع الواردة ضمن 
بند مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات دوارة للتيار الكهربائي )تعرفة 

جمركية رقم 8502(

2- صادرات واقعة ضمن بند مجموعات توليد الكهرباء 
ومغيرات دوارة للتيار الكهربائي )تعرفة جمركية رقم 8502(

جدول رقم )3( 
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3- صادرات واقعة ضمن بند أجزاء معّدة حصراً او 
بصورة رئيسية لآلالت الداخلة في البند 8501 أو 

البند 8502 )تعرفة جمركية رقم 8503(
اأو البند 8502 )تعرفة جمركية رقم 8503(، 19،107،394 دولر.

وا�ستقطبت الأ�سواق العربية اأي�سًا ما يقارب الـ%54.5 من جممل 

حجم هذه ال�سادرات. وبلغت ال�سادرات اىل العراق 3،117،885 

دولر، وال�سعودية 2،200،776 دولر، و�سورية 1،561،528 دولر، 

والمارات  دولر،   729،779 وقطر  دولر،   968،926 واجلزائر 

689،743 دولر.
 34.7% من  اأكرث  العربية  غري  الأفريقية  الأ�سواق  وا�ستقبلت 

امل�ستوردة  الدول  �سدارة  يف  غانا  وحّلت  ال�سادرات،  هذه  من 

ال�سادرات،  هذه  حجم  جممل  من   1،543،957 ا�ستقبلت  حيث 

تلتها زامبيا التي ا�ستوردت �سادرات بقيمة 1،116،556 دولر، 

و   دولر   684،786 بقيمة  ا�ستوردتا  اللتان  وانغول  تنزانيا  ثم 

575،055 دولر على التوايل. 

ويظهر جدول رقم )4( أبرز الدول المس��توردة لصادرات السلع الواردة 
ضم��ن بن��د أجزاء معّدة حصرًا او بصورة رئيس��ية لآلالت الداخلة في البند 

8501 أو البند 8502 )تعرفة جمركية رقم 8503(.

جدول رقم )4( 

المصدر: الجمارك اللبنانية
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Flowing at 1850 m above sea level, Āliya spring 
water is naturally filtered through the geological 
layers of the Tarshish mountains of Lebanon. It 
is protected by over four million m² of private 
natural reserve, ensuring the water is pure and 
suitable for a healthy lifestyle.

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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ال�صناعات الغذائية - األبان واأجبان

�سنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
�شنــاعـــة البـــان واجبـــان

 زحلة - البقاع - لبنان 

 هاتف : 5٤55٠٠ )8( 961 - 81511 )8( 961

فاك�ص : 815333 )8( 961 - �ص.ب: 35٤ - زحلة

info@centerjdita.com
www.centerjdita.com

غدير تعنايل - للألبان والأجبان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج - طبيعي ومب�سرت

تعنايل - البقاع الغربي - هاتف 833326 3 961

�صنع يف لبنـــان
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�سركة �سكاف دايري فارم �ش.م.م

Skaff Dairy Farm s.a.r.l
البقاع - زحلة  

حو�ص المراء ارا�شي 

 الطريق الداخلي الذي 

يربط زحلة برب اليا�ص 

هاتف:   5٠6951 8 961  

فاك�ص: 5٠5٤27 8 961

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

All Kinds of Dairies  /  شناعة الألبان والأجبان�

�سركة ال�سمال للألبان والأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Products األبان واأجبان وكافة م�شتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام -  هاتف: 286٤22 3 961+ -982٤2٠ 3 961+ 
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info@manaradairy.com

جبيل - حبوب  

961  9  946431  -  961  81 هاتف: 314001 
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 كفرحتى: 

 ال�شارع العام، قرب اجلامع 

تلفون: 837٤25 78 961

للعطارةعســـــــــــــاف

جميع اأنواع احلبوب والبهارات
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فرع رئي�ضي: عكار احلي�ضة - تلفون: 810060 6 961 خليوي: 589285 3 961
فرع ثاين: جبل البداوي - جانب موؤ�ض�ضة فالح - تلفون: 394199 6 961

فرع ثالث: اأول جبل حم�ضن - تلفون: 382154 6 961

فرع رابع: جبل حم�ضن - �ضنرت حمزة - تلفون: 382009 6 961
فرع خام�ش: خميم البارد - املدخل ال�ضمايل - تلفون: 116755 71 961

E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook: حمم�ضة �ضايل

Beirut - Rawda - St Elie Residence
  Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800

www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com

Tony's food s.a.r.l
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اأطيب البهارات اللبنانية خمتارة دائماً من اأجود الأنواع

 طريق الجديدة الملعب البلدي - بيروت - لبنان  

هاتف: 771519 ٠3 7٠5277 1 961

E-mail: daaboulspices@live.com  Website: www.daaboulspices.com

 الكورة - كفرعقا  - لبنان ال�شمالي 

 هاتف:  952838 )6( 961 - فاك�ص:  952828 )6(  961

خليوي : 3٠3862 )3( 961  - �ص.ب : 12 - اميون - لبنان

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
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مطاحن الدورة �ش.م.ل

Dora Flour Mills SAL
دقيق و�شميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�شب واأعالف

الدورة - برج حمود -هاتف: 252577 )1(  961 - فاك�ص : 25258٠ )1( 961

�ص.ب : ٠63٠-11  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

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

ذ م ل�سناعة 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: 25258٠ )1(  961 - فاك�ص : 25258٠ )1( 961

�ص.ب : ٠63٠-11  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

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

الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : 6٠٠٠٠6 5 961 -215888 3 961 

فاك�ص : 6٠٠3٤6 5 961 - �ص.ب : 1٤/5٤٤5 بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل لفلوك�ش

   ال�سناعية

احمد عطايا

زيت زيتون، زيتون وجميع انواع املخلالت

 �ضهر العني - الكورة

هاتف: 340668 3 - 416716 6 961 - فاك�س: 415759 6 961

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com

La Roche Chocolate معمل �سوكول لرو�ش

جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - ال�شارع العام  - مبلكه

هاتف: 23٠667 3 - 5٤٠667 1 961 - فاك�ص: 5٤1667 1 961

E-mail:  laroche@larochechocolate.com
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بئر العبد - �شارع ق�شي�ص - بريوت لبنان  

تلفون: 2782٤8-٠1/5٤25٤2 961 - فاك�ص: ٠1/5٤3٠3٠ 961  

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

 �شناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها 

)ا�شترياد وت�شدير(

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

Phone
Address
Factory

E-mail: youssef.b.saleh@hotmail.com

+961 1 261439 - Mobile: +961 3 428890
Bourj hammoud near the municipality
Basterma House Company  Sad el Bouchrieh
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حي ال�شلم - املوقف اجلديد

هاتف: ٤855٤7 5 961 - خليوي: 317956 7٠ 961  

9٤٤6٤7 7٠ 961 - خليوي: 317956 3 961

info@alkalaasweets.com  
www.@alkalaasweets.com

حلويات القلعة

للحلويات العربية
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Mob: +961 3 394105 - Tel: +961 6 540836 / 7   
Fax: +961 6 540839  

info@karimbiscuits.com  /  r_t_rabih@yahoo.com
www.karimbiscuits.com

Biscuit

الوفاء بيكريي

Tayouneh, Old Saida Road  Tel: 961 1 383675 - 961 3 152015
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Verdun - Concorde - Arope Bldg.
Tel: 961 1 750544 - 961 3 080500 - 961 3 640405

nada@cappellochocolate.com - www.cappellochocolate.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
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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

Beirut - Lebanon
Tel: 961 1 496876 - Mobile: 961 3 526876
www.sinaya.me - itawm@yahoo.com

Manufacturing Chocolate Machines

حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�ص �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�ضيدا - حي الو�ضطاين: تلفاك�س: 7٢5906 )7( 961

الرميلة: 990998 7 961

بريوت- بئر ح�ضن م�ضتديرة ريا�س ال�ضلح  تلفاك�س:  858556 )1( 961 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Samer Shehadeh Factories     معامل �سامر �سحادة

حالوة وطحينة الغزال

«Halawa-Tahini 
ALGHAZAL»

جبل لبنان - ال�شوف - وادي الزينة الرميلة

خلوي: 369238 )3( 961 - هاتف: 974420 )7( 961 - فاك�ص: 974420 )7( 961

info@algazellefactories.com

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية ج�شر البا�شا

 هاتف : 955777 )5( 961 - فاك�ص : ٤5٠575 )5( 961  - �ص.ب : 868 - 9٠

Hot Line 1552

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

 من�شورية املنت - املكل�ص - بريوت - لبنان   

هاتف : 68٠68٠ )1( 961  - �ص.ب : 66  -     فاك�ص: 685٠9٠ )1( 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

الإدارة: الفيا�ضية - بعبدا قرب وزارة الدفاع

هاتف: 950933/4 5 961

امل�ضنع: املدينة ال�ضناعية - �ضد البو�ضرية

تلفاك�س: 873708 1 961

E-mail: jne-5@hotmail.com  
Website : www.jnecrown.com

Detergents - Antiseptic  /  مطهرات، منظفات

 �سركة جي اأن اأي 

للتجارة وال�سناعة �ش.م.م

JNE For Commerce  
& Trading sarl

�سناعة وتجارة 

مواد التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �شارع الق�شي�ص 

هاتف : 92683٠)3( 961 - 27931٤ )1( 961 - فاك�ص : 27931٤ )1( 961  

الفتى كو
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
�سناعة تلزيق الورق وال�سفاف و�سريط تربيط ا�ستيراد الآت ومواد التغليف والتو�سيب والتعبئة

  املكتب: املن�شورية - �شارع �شامي ال�شلح -  هاتف : ٤٠1777 )٤( 961 - ٤٠1٠77 )٤( 961 

 فاك�ص: 532399 )٤( 961  - خليوي :286252 )3( - 8٠8٠77 )3( 961 �ص.ب.: ٠162 - من�شورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�شناعية - هاتف: 8252٤5 )٤( 961

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive Tape

�سويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

Barraj Cosmetics Company International  سركة براج للتجميل الدولية�

لبنان اجلنوبي - �ضيدا - عربا - �ضارع الرابية بناية ادري�س ورم�ضان

هاتف: ٢٢6631 3 - 7٢393٢ 7 - 590056 71 00961 -فاك�س: 7٢393٢ 7 961

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

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

 لبنان ال�ضمايل - البرتون - �ضكا  

�ضارع حي ال�ضهل - مبلكه

 هاتف: 545886/7 6 - 585315 3 961  

فاك�س: 545886 6 961

�قولبة الكاوتشوك، امليكانيك الصناعي، 
صيانة قشط الكاوتشوك

Conveyor Belt Maintenace & Service, 
Rubber Coating Rollers, Mechanical 

Works & Molding Rubber

�سركة رام رابر �ش.م.ل

Ram Rubber Co. S.A.L

M.A.P.Aالنبطية - زبدين

 هاتف: 769656 7 961  

خليوي 6131٤٠ 3 - 1٠26٠6 3 - 278728 3 961
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

ال�شويفات - م�شاريع الرمي - جانب �شركة كومارو - بناية �شعالن

هاتف: 8272٠٤ 78 - 85٠921 3 961

chaalan.plast@gmail.com

شعالن بالست

اأنظمة تعبئة 

وتغليف 

للم�شانع،مياه، 

ع�شائر، حبوب 

يف عبوات، اأكواب، 

اأكيا�ص، )ت�شميم، 

توريد، تركيب( 

Design & 
Supplier 

Filling & 
Packaging 

Systems For 

Water Juice 

Powder

ماكينة تعبئة خطوط مياه لغاية 8٠،٠٠٠ عبوة يف ال�شاعة
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

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.

�سناعة وطباعة كافة انواع البل�ستيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

العنــــــوان : بيروت - لبنان - هاتف : ٨٥١٤٠٩ )١( ٩٦١ خلوي : ٨٤٩٧٠٠ )٣( ٩٦١
E-mail : miskiabbas@gmail.com

 موؤ�س�سة عبا�ش م�سكي للبل�ستيك

ABBAS MISKI PLASTIC EST.
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

�سركة م�سانع الكيماويات ال�سناعية �ش.م.م.

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

1 - ت�ضنيع املواد الولية ل�ضناعة الدهانات املائية والزيتية

٢ - ت�ضنيع براميل بال�ضتيك �ضمن املعايري واملوا�ضفات املعتمدة عامليًا، 

للمواد الكيماوية والغذائية - 50 ليتر و 125 ليتر و160 حد اقصى

جبل لبنان - املنت - رومية - �ضارع املنطقة ال�ضناعية - بناية فلوطي

E-mail: ftc@flouty.com - www.solvochem.com - هاتف :  /877160/3/٢/1 )1( 961 - فاك�س: 884976 )1( 961  �س. بريد: 5468-16 بريوت

Mount Lebanon-Kserwan-Zouk Mosbeh-Industrial City
Tel: 961 (9) 219806 - 210193 - (71) 636626 

Fax: 961 (9) 219807 - P.o. Box: 70536 Antelias
Email - haykalplast@haykalplast.com
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ال�صناعات المختلفة

ال�شرفند اأوتو�شرتاد �شيدا �شور

هاتف: 78٠731 3 - 86٠3٠٠ 3 961

 احلايـــــك 

للتجارة العامة

دباغة اجللود جميع الأ�شناف والأنواع والألوان

Moucarri Center - Autostrade Dora - P.O.Box: 80-767 - Bourj Hammoud  
Office Phone: 961 1 264287 / 240707 / 240808 - Fax: 961 1 240909
Factory: Wadi Chahrour - Tel: 961 5 940099 - Fax: 961 5 940692

Email: salem_sit@hotmail.com  -  sit@salemtanney.com
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ال�صناعات المنجمية غير المعدنية

تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغرامار للرخام والغرانيت �ض.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�شناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�شخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �شارع جرج�ص نعوم  

بناية جوزف الق�ص - ط. 1.

�شالة العر�ص وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�ص : ٤33578 )5( 961  

خليوي: 753578 )3( 961

�ص.ب.: 735٤/ 11 انطليا�ص

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com

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

�ضور - العبا�ضية -  تلفاك�س: 380٢69 )07( - 38137٢ )7( 961

خليوي: 516058 )3( - 76٢633 )3( 961

E-mail: edcocompany@hotmail.com

E-mail: Deziree2005@hotmail.com - 961 3 57٠931 :حارة حريك - ال�شفري - �شارع مكرزل - هاتف

�سركة نتكو للأدوات ال�سحية �ش.م.م

خالطات - �شرياميك اأطقم حمامات
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ال�صناعات االألب�صة والن�صيج

  داريا - ك�ضروان - لبنان  -  بناية يدكو    

 هاتف:  ٢3154٢ )9( 961

فاك�س: ٢33761 )9( 961  

E-mail:  info@technotexlebanon.com   
technotex@asia.com -  www.technotexlebanon.com

بريوت - لبنان 

معو�ص: ٠٤5٠٠٤ 3 961 - حارة حريك: 55٠٤87 1 961 - حمرا: 3٤٠953 1 961

نيو كانون تك�ستيل

New Cannon Textille
كومفورت-تك�ش

Comfort-Tex

البقاع - زحلة -  قاع الرمي ال�شارع العام  

 بناية جماع�ص  

 هاتف: 81226٠ )8( 961 

فاك�ص: 81226٠ )8( 961 

comfort@terra.net.lb 

�شناعة وجتارة البيا�شات املنزلية، 

الالجنري واملطرزات على اأنواعها
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

البقاع - زحلة - املدينة ال�ضناعية - مبنى ال�ضركة

هاتف: 901499 78 - 67٢769 71 961

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

موؤ�س�سةاإبراهيم خليل القا�سوف - املعتمد احليلين 

خطوط إنتاج غذائية
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

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

Water Treatment, Water Pumps
Beirut - Tel: 961 5 411100

info@rafco.com
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

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

موؤ�س�سة �سلح الدين احللبي التجارية

جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

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

Mobile: Leb:  00961 3 219575
UAE: 00971 56 397 2194

Tel: 00961 7720 166 - Fax: 00961 7754 866
kamel@kampower.com

Address: South Lebanon, Saida, Sainee Street
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

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 �سركة 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

�سركة MSK للتجارة وال�سناعة - ب�سام حممد �سربي كّنو

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�ضناعية  

 هاتف:

961 3 080961 

961 71 ٢9350٢

basamkanou@gmail.com - basheer.89@hotmail.com

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

Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

Ghaddar

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�ضن  

 نادي الغولف  

�ضنرت بون مار�ضيه

 تلفاك�س:

 961 1 858194  

 خليوي:

961 3 415669 

�سركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�سناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: 788118 )1( - 788٠79 )1( 961

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية

Velox سركة 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 : ٤72٠٤2 )1( 961 - 375123 )3( 961 فاك�ص : ٤72٠6٠ )1( 961  

veloxco@hotmail.com

 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 

موؤ�س�سة حممد طرابل�سي

MOHAMAD TRABOULSI EST. 

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�ص : ٤55٠٠1 )1(961+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +961)3(2883خلوي : ٤٤

�سركة الي�سا 

لل�سناعة والتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

 البقاع - زحلة  

 تعنايل - ال�شارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: 98٠267 - 6٤5٠9٤ )3( 961

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة الت تعبئة وتغليف

 Address: Hadath – Kafa'at road
Tel: 00961 5 470416 - M: 00961 3 096997

Email: Hamdan@spglb.com - Web: www.spglb.com
Smart Power Generators co.
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

املركز الرئي�شي: �شيدا ــ �شارع الريا�ص ال�شلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  

تلفاك�ص: 73٠253)7(٠٠961 -  722253)7(٠٠961 - �ص ب: 371 �شيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�سركة اآماكو غروب الم�ساهمة �ش.م.ل.     

AMACO GROUP S.A.L.
 �صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

Manufacturing All Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

ال�ضويفات  - كفر�ضيما

هاتف:  87٢694 3 - 87٢694 70 961  

وات�س اأب: 090158 76 961

فاك�س: 437694 5 961

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

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

�سركة اجلزيرة تك

Al-Jazeera Tech



112

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

Alfa Center, 
Ghazieh Zahrani Str. 
Ghazieh - Lebanon
Tel: 961 7 224330  
Fax: 961 7 224331
info@breaker-lb.com
www.breaker-lb.com

LICORNE KISSONERGIS S.A.R.L

Beirut – Achrafieh   
El-Ghaby Str.   

Kissonergis Bldg.
Tel: 961 1 326760   

961 1 324880  
Fax: 961 (1) 200413  

P.O. Box: 166244

E-mail:  kionergi@inco.com.lb

Solid Fuel Steam Boiler، Wood، coal، Paper، & 
Dried Olives & Burners Oil، Gas، Fuel، Disel With 

Electrical Board For Burners
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية - الطريق الدويل - مفرق م�ضت�ضفى قلب ي�ضوع - بناية بندر

هاتف: 7/ 950866 5 961 - ٢78050 3 961 - ٢31498 9 961 - فاك�س: 95٢866 5 961 - �س.ب: 166 احلازمية

E-mail: mecanix@mecanixsal.com       -        website: www.mecanixsal.com 

Cold rooms Chillers and cooling units Steel structure Processing plant

A.D.S For Trade & General Industryاأي.دي.اأ�ش - �سركة للتجارة وال�سناعة العامة

فرع اأول: لبنان- الزهراين- طريق عام �ضيدا- �ضور

هاتف:٢68330 3 - ٢٢٢٢٢7/٢9 7 961 - فاك�س: ٢٢0046 7 961

فرع ثاين: الكويت- الراأي – خلف اإلكرتونيات الغامن - مقابل الفينوز

هاتف: 009654710698 - 0096599135939 - فاك�س: 009654710657

فرع ثالث: الإمارات العربية املتحدة – ال�ضارقة - املدينة ال�ضناعية  الثالثة 

خلف دوار كاتربلر- موؤ�ض�ضة علي ال�ضو�س لتجارة املعدات

هاتف: 0097654٢٢085 - 00971509691950 - فاك�س: 00971654338٢8

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

� 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

�سركة فريغو ال�سكا التجارية وال�سناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade
Refrigerated Industry  /  ضناعة برادات�

املنت  - الدورة - �ضارع الخطل ال�ضغري - بناية غرابيت  اوهانيان

هاتف :٢9٢ - 303٢8٢ )3( 961 - ٢61609 )1( 961 - فاك�س : ٢67614 )1( 961

E-mail:  frigoalaska@hotmail.com

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

website: www.satacogroup.com
email: info@satacogroup.com

Telephone: 01 873 510   
Mobile : 03 919 992

بريوت  -  لبنان - �شد البو�شرية- املدينة ال�شناعية - ملك اليا�ص حبو�ص

هاتف: ٤972٠7 1 961 -  تلفاك�ص: ٤88611 1 961

خليوي: 66666٤  3 961 - ٤75222  7٠ 961

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic

ماركة م�شجلة
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

�سركة �سب�سبي لل�سناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة الن�ضاءات املعدنية

طرابل�ص-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : ٤61٤16 )6( 961

  961 )6( ٤61٤15   

 فاك�ص :

961 )6( ٤61٤17 

 خلوي :

961 )3( -666733 

961 )3( - 367673 -7٠97٤5 

E-mail:contact@sabsabi-industry.com - abed_sabsaby@hotmail.com     
Website : www.sabsabi-industry.com

مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�ضن - نادي الغولف - �ضنرت بون مار�ضيه

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

 تلفاك�س:

 961 1 858194  

 خليوي:

961 3 415669 

 خليوي:

961 3 151584 

 امل�ضنع:

961 7 ٢٢4995 
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ال�صناعات المعدنية
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�صناعة المفرو�صات

موؤ�س�سة م�سطفى �ساهر التجارية

Est. Mostapha Daher For Trading

لبنان اجلنوبي - �ضور - �ضارع احلو�س - بناية �ضاهر هوم

هاتف: 840774 1 - 345919 7 961 - فاك�س: 380880 7 961

E-mail :alii_jaffal@hotmail.com 
daher.home@hotmail.com 

Website: www.daherhome.net

Furniture & Wood Decoration  /  صناعة املفروشات واخلشب

فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة

بوليفليك�ش   

Poliflex

بريوت - الب�ضطا التحتا - �ضارع م�ضت�ضفى حممد خالد - بناية الأنوار

هاتف: 93019٢ 3 961 - 655037 1 961 - فاك�س: ٢54770 1 961

E-mail: assem.eido72@hotmail.com

صناعة أكياس 
نايلون وطباعتها
Manufacturing 
& Printing on 

Nylon Bags

Accaoui street   Achkar building
Tel +961.1.561510/2/3   +961.1.565999

Mob. +961.3.274005   Fax +961.1.561510   
P.O.Box 11-2560  Beirut  Lebanon

www.anispress.com
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة

Pro Commerce s.a.r.l     برو كومر�ش �ش.م.م

rajaajalloul@hotmail.com - mohamedjalloul@hotmail.com

 الب�شطة الفوقا، 

 �شارع �شالح بن يحيى، 

بناية املالك، ط1

 تلفاك�ص:

961 1 6٤٤٠97 

  961 1 6٤٤216  

خليوي:

961 3 88٠916 

961 3 93873٤

Spot U.V  ،تلبي�ص املطبوعات بال�شلوفان
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة



Mob: +961 3 394105 - Tel: +961 6 540836 / 7   
Fax: +961 6 540839 
info@karimbiscuits.com  /  r_t_rabih@yahoo.com 

www.karimbiscuits.com

Biscuit
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ر�شالة الإمارات

مل تــــاأت تــوقــعــات حمــافــظ املــ�ــرصف 

املركزي، مبارك را�سد املن�سوري،  باأن 

ي�سجل القطاع امل�رصيف الإماراتي مزيداً 

من النمو خلل 2016 من فراغ، خ�سو�سًا 

ارتفاع  مبوؤ�رصات  النمو  هذا  ارتباط  مع 

ومتانة  جهة،  من  عامليًا،  النفط  اأ�سعار 

م�ستويات  وتــوافــر  الوطني  الإقت�ساد 

جيدة جداً من ال�سيولة يف البنوك العاملة 

يف الدولة. 

هام�س  على  الت�رصيحات  هــذه  جــاءت 

الجتماع ال�سنوي للمكتب الدائم ملجل�س 

حمافظي امل�سارف املركزية وموؤ�س�سات 

النقد العربية، الذي عقد يف مقر �سندوق 

النقد العربي يف اأبوظبي للإعداد لجتماع 

الدورة املقبلة الأربعني للمجل�س.

طويل  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  فاإن  �سك  ول 

العربية  الإمــارات  به  تتمتع  الذي  الأمــد 

ال�رصكات  مــن  املــزيــد  يعني  املــتــحــدة 

وخا�سة تلك الآتية من الدول العربية التي 

 ،2014 اإىل دبي. ففي عام  تنقل مقارها 

الأجنبية  ال�ستثمارات  ن�سبة  ارتفعت 

بذلك  لت�ساهم   ،%  25 لتبلغ  املبا�رصة 

املحلي.  الناجت  اإجمايل  من   %  5 بن�سبة 

كل  دعم  اإىل  النمو  ذلك  اأدى  فقد  وعليه، 

الإئتمانية  الأن�سطة  وتعزيز  القطاعات 

فــاإن  وباخت�سار،  املــ�ــرصيف.  للقطاع 

يف  امل�رصفيني  اأمام  رائعة  تبدو  احلياة 

دولة الإمارات العربية املتحدة.

البيئة التشغيلية
بــالإمــارات  املــ�ــرصيف  الــقــطــاع  متكن 

العربية املتحدة من الزدهار على الرغم 

ت�سهد  ع�سيبة  بفرتة  البلد  مــرور  من 

ا حاًدا يف اأ�سعار النفط. انخفا�سً

ويف حني ل يزال النظام امل�رصيف بدول 

ا 
ً
ربح

ُ
وم ا 

ً
قوي اخلليجي  التعاون  جمل�س 

م�سارف  ـــاإن  ف جــيــد،  مـــال  راأ�ــــس  وذا 

ظهرت  قد  املتحدة  العربية  الإمـــارات 

امل�سارف  اأف�سل  من  واحدة  باعتبارها 

اإجمايل  ارتفع   ،2014 عــام  ففي   .
ً
اأداء

التعاون  جمل�س  بدول  امل�سارف  اأ�سول 

 1.2 لتبلغ   %  10.4 بن�سبة  اخلليجي 

تريليون دولر اأمريكي. وباملقارنة، فقد 

اأقوى  ا 
ً
منو الإماراتية  امل�سارف  �سهدت 

ن�سبة  لتبلغ  ــودات،  ــوج امل اإجــمــايل  يف 

النمو 18 %، ما يعك�س زيادة م�ساهمتها 

التعاون  جمل�س  دول  اأ�سول  اإجمايل  يف 

اخلليجي.

اتخذته  ــذي  ال الــقــرار  اأن  بالذكر  جدير 

ب�ساأن  الإمارات  يف  امل�رصفية  ال�سناعة 

القطاع المصرفي في اإلمارات.. 
عوامل ازدهار القطاع

ُتعد دولة الإمارات العربية املتحدة ثاين اأكرب اإقت�ضادات العامل العربي 

دبي  مركز  جعل  وراء  ذلك  وياأتي  ال�ضعودية.  العربية  اململكة  بعد 

اأكرب 25 م�رشف على م�ضتوى  املايل العاملي موطًنا لـ21 م�رشف من 

العامل، عالوة على اأن لديها 11 �رشكة من اأكرب �رشكات اإدارة الأموال يف 

العامل، واأكرب �ضت �رشكات من اأ�ضل 10 يف جمال التاأمني  يف العامل 

ا على م�ضتوى العامل. فهذا  واأكرب �ضت �رشكات حماماة من اأ�ضل 10 اأي�ضً

املحور املايل هو امل�ضوؤول عن ربط الأ�ضواق النا�ضئة باملنطقة مع تلك 

املوجودة باأوروبا واآ�ضيا والوليات املتحدة الأمريكية.
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الرتكيز على الدخل عدمي الفائدة قد اأدى 

بدوره اإىل دفع الأرباح خلل عام 2014، 

 2015 بعام  امل�رصيف  القطاع  ليزدهر 

ا. ويف الوقت الذي ارتفع فيه الدخل  اأي�سً

التعاون  جمل�س  مب�سارف  الفائدة  عدمي 

اخلليجي بن�سبة 15 % خلل عام 2014، 

�سجلت  فقد  ال�سابق،  بالعام  مقارنة 

م�سارف الإمارات العربية املتحدة ن�سبة 

منو قوية تبلغ 30 % وهو موؤ�رص اآخر على 

قدر م�ساهمة البلد يف املنطقة.

الإمــاراتــيــة  امل�سارف  اأن  املــوؤكــد  مــن 

كانت  مما  اأف�سل  �سحية  حــاًل  �سهدت 

فقد  ما�سية.  �سنوات  خم�س  منذ  عليه 

لتتح�سن  الت�سغيلية  البيئة  ا�ستقرت 

ب�ساأن منو  الغربية  القت�سادات  توقعات 

ي�ستمر  كما  بالبلد.  والتجارة  ال�سياحة 

القرو�س  وجــودة  القرو�س  على  الطلب 

الإمــارات  م�سارف  لت�سهد  التح�سن،  يف 

ال�ستقرار  مــن  ــاُل  ح املتحدة  العربية 

مالها  راأ�ـــس  قــوة  على  ــلوة  ع والنمو، 

مقارنة مب�سارف منطقة ال�رصق الأو�سط 

امل�سارف  اأن  يعني  ما  اأفريقيا،  و�سمال 

لتمويل امل�رصوعات  الكافية  القوة  لديها 

التي حتتاج اإليها البلد للزدهار والنمو.

عومل نمو القطاع
كابيتال  �سعاع  ل�رصكة  تقرير  وبح�سب 

القطاع  حتـــرك  ــل  ــوام ع ثمانية  ـــاإن  ف

ــلل اأعـــوام  ــــارات خ املــ�ــرصيف يف الإم

2013، 2014، 2915. وتتمثل تلك العوامل 
يف منو الإئتمان، كفاية التمويل و�سيولة 

القطاع، ا�ستقرار هام�س الفائدة ال�سايف، 

تعايف ر�سوم الدخل، حت�سن الروؤية جتاه 

الأ�سواأ،  فرتة  انق�ساء  مع  الأ�سول  جودة 

اأربــاح  زيـــادة  اإىل  تقود  قوية  ر�سملة 

على  والعائد  الربحية  حت�سن  الأ�سهم، 

الأخرية  للأنظمة  اأكرب  وو�سوح  ال�سهم، 

للم�رصف املركزي.

امل�رصيف  القطاع  اأن  التقرير  واأ�ساف 

يف الإمارات حقق نتائج جيدة من حيث 

الأداء، وزاد من ربحيته، اإىل جانب حت�سن 

كبري يف قيمة الأ�سول، ما ح�سن من ثقة 

التي  الئتمان،  كلفة  وخف�س  امل�ستثمر، 

جتــاوز  على  البنوك  قـــدرة  مــن  دعــمــت 

خماطر الركود.

من  متكنت  البنوك  فاإن  ذلك  على  علوة 

املدفوعات  بــزيــادة  ر�ساميلها  تدعيم 

 ،2012 يف  الأ�سهم  ــاح  اأرب على  النقدية 

يف اإطار هذه العملية، ما ي�سري اإىل قدرة 

اإدارات البنوك على تخفيف حدة املخاطر، 

اإ�سافة اإىل نظرة م�ستقبلية اأ�سد قوة.

ــد الجـــتـــمـــاع الــ�ــســنــوي  ــق ع

ملجل�س  الــــدائــــم  لــلــمــكــتــب 

املركزية  امل�سارف  حمافظي 

العربية  النقد  ومــوؤ�ــســ�ــســات 

حمافظ  عامر  طارق  برئا�سة 

الــبــنــك املـــركـــزي املــ�ــرصي 

رئي�س الدورة احلالية للمجل�س 

امل�رصف  حمافظ  مب�ساركة 

ــد  ــس ـــارك را� املــــركــــزي، مـــب

وعبداللطيف  املــنــ�ــســوري، 

املغرب  بنك  وايل  اجلواهري 

رئي�س الدورة املقبلة للمجل�س 

والدكتور عبد الرحمن بن عبداهلل احلميدي املدير العام رئي�س 

جمل�س اإدارة �سندوق النقد العربي والدكتور حممد بن اإبراهيم 

التويجري الأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون الإقت�سادية جلامعة 

الدول العربية.

وت�سمن جدول اأعمال اجتماع هذا العام، اإ�سافة اإىل تقرير اأمانة 

الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل احلميدي،  مه 
ّ
الذي قد املجل�س 

الجتماعني  وتو�سيات  حم�رص  ت�سمنت  املوا�سيع  من  عدداً 

ال�ساد�س والع�رصين وال�سابع والع�رصين للجنة العربية للرقابة 

لتعزيز  الإقليمي  العمل  فريق  اأعمال  عن  وتقريراً  امل�رصفية 

ال�سمول املايل يف الدول العربية وفريق عمل ال�ستقرار املايل 

يف الدول العربية، اإ�سافة اإىل تقرير عن الجتماع الأول للجنة 

العربية للمعلومات الئتمانية، كما ا�ستمل جدول الأعمال على 

العربية لنظم  الثاين ع�رص للجنة  حم�رص وتو�سيات الجتماع 

الدفع والت�سوية.

هذه  اإطــار  يف  املكتب  ناق�سها  التي  املو�سوعات  وا�ستملت 

البنود عدداً من الق�سايا، اإ�سافة اإىل مناق�سة م�سودة الق�سايا 

املقرتح اإدراجها �سمن اخلطاب العربي املوحد لعام 2016 يف 

املقرر  الدوليني  والبنك  النقد  ل�سندوق  ال�سنوية  الجتماعات 

عقدها خلل �سهر اأكتوبر املقبل.

الإقليمي  العمل  فريق  تو�سية  على  بناء  املكتب  اقرتح  كما 

عربي  يوم  اإطــلق  العربية،  الــدول  يف  املايل  ال�سمول  لتعزيز 

بغر�س  عام،  كل  من  اأبريل   27 يوم  ي�سادف  املايل  لل�سمول 

تعزيز الوعي بق�سايا الو�سول للتمويل واخلدمات املالية.

الأربعني  ال�سنوي  الجتماع  ومكان  موعد  املكتب  اعتمد  كما 

ملجل�س حمافظي امل�سارف املركزية وموؤ�س�سات النقد العربية، 

2016 يف اململكة  22 �سبتمرب املقبل  حيث اعتمد املكتب يوم 

ت�سمن  الذي  الجتماع  برنامج  املكتب  اعتمد  كما  املغربية. 

»تقوية  حول  مو�سوع  مناق�سة  جانب  اإىل  ال�سابقة،  البنود 

الت�رصيعات والرقابة على املوؤ�س�سات امل�رصفية الإٍ�سلمية يف 

الدول العربية«.

إجتماع مؤسسات النقد العربية
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

جديدة  �سيا�سة  ال�سناعة  وزارة  اعتمدت 

�سكل  حتاكي  �سناعية  �سيا�سة  لر�سم 

ومزاياه  وخ�سائ�سه  ال�سائد  الإقت�ساد 

وتتفاعل معه وتتكيف مع تنوعه خا�سة 

اإقامة  على  والعمل  امل�ستوردات  باإحلل 

اأو  �سلعًا  تنتج  التي  الوطنية  ال�سناعات 

عدم  ظل  يف  الدولة  ت�ستوردها  خدمات 

اإنتاجها يف ال�سوق املحلية.

واأكدت ال�سناعة يف مقرتحها الذي تقدمت 

به اإىل احلكومة وح�سلت على ن�سخة منه 

اأن ت�سكل هذه ال�سيا�سة هي اأوىل خطوات 

ال�سناعي للنتقال  القطاع  اإعادة هيكلة 

تقدمًا يف  واأكرث  تطوراً  اأكرث  اقت�ساد  اإىل 

�سل�سل خلق القيمة

اخلا�سة  ال�سناعة  �سيا�سة  تبني  اأن  كما 

يف  ي�ساهم  �سوف  امل�ستوردات  باإحلل 

الأجنبي ويف  القطع  ال�سغط على  تخفف 

للموطن  الذاتي  الكتفاء  ذاته  الوقت 

باعتبار اأن ذلك �سوف ي�ساهم يف انتظام 

تدفق منتجات الأمن الغذائي والدوائي.

اأنها  �سيا�ستها  يف  ال�سناعة  واأو�سحت 

�ستقوم وب�سكل حثيث على اإعداد وجتهيز 

الإجرائية  والربامج  اجلزئية  اخلطط 

والأهداف املنا�سبة مع املوؤ�رصات الكمية 

اللزمة يف العديد من �رصكاتها ول�سيما 

يف �رصكة تاميكو للدهانات.

ال�سيا�سية  هذه  تطبيق  اأن  التقرير  وذكر 

�سوف يتزامن مع تطبيق �سيا�سة العناقيد 

من  �سبكة  لإقامة  والتوجه  ال�سناعية 

التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 

ين�سجم  مبا  وقطاعيًا  جغرافيًا  تتوزع 

الن�سبية يف كل حمافظة  مع مبداأ املزايا 

و�سمن الروؤية احلكومية ال�ساملة لإعادة 

هند�سة القت�ساد ال�سوري وفقًا للجغرافيا 

و�سع  مت  هنا  ومن  اجلديدة  القت�سادية 

اخلريطة ال�سناعية.

�سوف  ال�سيا�سة  هذه  اأن  التقرير  وذكر 

ت�ساهم يف حتقيق الوفورات واقت�سادات 

احلجم الذي تتناهى فيه النفقات الثابتة 

ال�رصكات  يف  احلال  هو  كما  ال�سفر،  اإىل 

مبنتجاتها  تغزو  التي  للقارات  العابرة 

العناقيد  اإىل  ينظر  كما  اخلم�س.  القارات 

ال�سناعية على اأنها ممر اآمن للعبور نحو 

قطاع �سناعي متطور.

واأ�سار التقرير اإىل اأنه ل �سك اأن احلكومة 

ر�سم  باجتاه  عملية  خطوات  خطت  قد 

ملمح �سيا�سة ما ميكن ت�سميته العناقيد 

اإر�ساء  خلل  من  ال�سورية  ال�سناعية 

واملناطق  املدن  عمل  وتفعيل  وتو�سيع 

وزارة  من  مميزة  بجهود  ال�سناعية 

الإدارة املحلية ول�سيما يف جمال الغزل 

والن�سيج.

تعمل  ال�سناعة  وزارة  اأن  التقرير  وذكر 

ال�سناعية  امل�ساريع  اإقامة  �سيا�سة  على 

فمن  حمليًا  الأولية  مادتها  تتوفر  التي 

الأ�سمدة  �سناعة  يف  التو�سع  املمكن 

م�سافة  قيمة  حتقق  التي  الفو�سفاتية 

كبرية اإذ يبلغ �سعر طن الفو�سفات بحدود 

طن  �سعر  ي�سل  حني  على  دولراً   80
ال�سماد الفو�سفاتي اإىل 350 دولراً.

الزجاجية  ال�سناعات  يف  احلال  وكذا 

الكوارتزية  الرمال  على  تعتمد  التي 

يف   )98%( نقاوتها  ن�سبة  تبلغ  التي 

التي  الآزوتية  والأ�سمدة  القريتني  منطقة 

اأولية  كمادة  الطبيعي  الغاز  على  تعتمد 

اإىل  الغاز  يتم حتليل  للحرق حيث  ولي�س 

مكوناته الأ�سا�سية الهيدروكربونية ويتم 

ثم  الأمونيا  لإنتاج  الكربون  ا�ستخل�س 

اليوريا ونرتات الأمونيوم.

الأزمة  وليدة  ال�سناعة  عنوان  وحتت 

ال�سناعة  قطاع  اأن  جند  التقرير  وح�سب 

وبنيوي  هيكلي  ب�سكل  بالأزمة  تاأثر  قد 

القطاع  هيكلة  اإعادة  ي�ستدعي  ما  وهذا 

ال�سناعي ب�سكل بنيوي اأي�سًا ل يعيده اإىل 

ما كان عليه قبل الأزمة فح�سب بل ينقله 

�رصورة  يلحظ  تطوراً،  اأكرث  م�ستوى  اإىل 

ردم الفجوة التقنية من جهة والكمية بني 

اأخرى  جهة  من  والحتياجات  املوارد 

وبناء عليه �ستتم اإعادة تاأهيل ال�رصكات 

ومتطورة  حديثة  بتكنولوجيا  املدمرة 

ال�سناعات  ببع�س  النظر  اإعادة  و�ستتم 

مثل الكربيت والب�سكويت وغريها.

وتذهب �سيا�سة ال�سناعة وليدة الأزمة يف 

اإعادة  برنامج  اأولهما  اثنني  برناجمني 

التي دمرتها  ال�سناعية  ال�رصكات  تاأهيل 

التي  ال�سناعات  اإقامة  برامج  ثم  احلرب 

اإن�سائها  و�رصورة  اأهمية  احلرب  اأظهرت 

اأبنية  مثل  وجغرافيًا  قطاعيًا  واإقامتها 

الت�سييد ال�رصيع، تطوير �سناعة املنتجات 

الغذائية مثل الكون�رصوة باجتاه الوجبات 

على  والرتكيز  للمهجرين  اجلاهزة 

يف  البلد  اإليها  يحتاج  التي  ال�سناعات 

زيادة  خلل  من  الإعمار  اإعادة  مرحلة 

الإ�سمنت  ل�رصكات  الإنتاجية  الطاقات 

والدهانات وال�سرياميك والزجاج واحلديد.

تتمتع  �سورية  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 

تلبية  ي�ستطيع  متنوع  زراعي  بقطاع 

معظم احتياجات ال�سوق املحلية وحتقيق 

مقومات الأمن الغذائي وت�سطلع الوزارة 

الزراعي  القطاع  مع  الت�سبيك  مب�سوؤولية 

خمرجاته  من  ال�ستفادة  وب�رصورة 

ال�سناعي  القطاع  يف  مدخلت  لت�سبح 

القيمة  تعظيم  يف  كبري  ب�سكل  ي�سهم  ما 

بتحويلها  الزراعية  للمنتجات  امل�سافة 

اأو  نهائية  اإىل منتجات  اخلام  ال�سكل  من 

�سلتي  يف  مبا�رص  ب�سكل  ت�سب  و�سيطة 

ال�ستثمار اأو ال�ستهلك.

»الصناعة« تتعهد بتخفيف الضغط على القطع األجنبي
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الدكتور العمادي مكرمًا..

أحد رجاالت دمشق الكبار

اأحد  دم�سق«  اأ�سدقاء  »جمعية  كرمت 

رجالتها الكبار الأ�ستاذ الدكتور حممد 

ملا  التكرمي  هذا  يكن  ومل  العمادي.. 

يتمتع به من �سفات �سخ�سية كعلمه 

واأخلقه ونزاهته وتوا�سعه ووطنيته 

وتفانيه يف خدمة اجلمهورية العربية 

اأحد ركائز  لكونه  بل  ال�سورية فح�سب 

التخطيط يف �سورية وواحد ممن كان 

هاج�سه..  والتنمية  العلمي  التخطيط 

الع�رصية  الدولة  بناء  اأن  لإميانه 

التخطيط  اإىل  ال�ستناد  يتطلب  الفتية 

العلمي واملنهجي لنمو هذه الدولة.

خلل  املختلفة  املنا�سب  تبواأ  فلقد 

 )2001-1960( عامًا  واأربعني  واحد 

وزيراً  ثم  للتخطيط  وزيراً  كان 

اأم�سى  حيث  والتجارة  للإقت�ساد 

مدة  اأكرب  وهي  عامًا  وع�رصين  ثلثة 

اأم�ساها وزير يف تاريخ هذه الوزارة 

الوطني  القت�ساد  عبء  حمل  حيث 

فرتة  يف  وخا�سة  كتفيه…  على 

اإىل  اإ�سافة  القطر  بها  مر  ع�سيبة 

امل�ساكل والعرثات التي متر بها الدول 

النامية.

وعقل  وقاد  لفكر  التكرمي  هذا  اإن 

ديناميكي يتطور ويتنامى مع التنمية 

لها  اآمن بها وحمل همها وعمل  التي 

واأراد اأن تكون حمراب عمله اأينما كان 

خدمة لبلده.

بلغت ودائع امل�رصف ال�سناعي حتى نهاية الربع الأول من العام اجلاري  نحو 

34 مليار لرية �سورية، قيمة الودائع حتت الطلب بلغت 18.6 مليار لرية �سورية، 
الودائع  قيمة  حني  على  �سورية،  لرية  مليار   2.9 التوفري  ودائع  قيمة  وبلغت 

لدائنني خمتلفني  املبالغ  اإجمايل  بلغ  �سورية، كما  10.2 مليارات لرية  لأجل 

2.3 مليار لرية �سورية، مقارنة مع ودائع امل�رصف حتى نهاية الربع الأول من 
العام 2015 حيث بلغت 29 ملياراً و800 مليون لرية كما و�سلت قيمة الودائع 

اجلارية 14.8 ملياراً وبلغت ودائع التوفري 2 مليار لرية على حني و�سلت قيمة 

ودائع لأجل مبلغ 12 مليار لرية �سورية.

وبح�سب تقرير امل�رصف ال�سناعي بلغ اأجمايل الأموال اجلاهزة لدى امل�رصف 

يف ال�سناديق ولدى م�رصف �سورية املركزي نحو 7.5 مليارات لرية �سوية، كما 

بلغت �سيولة امل�رصف 22 %، على حني و�سل اأجمايل قيمة الكفالت امل�سدرة 

حتى نهاية الربع الأول من العام احلايل نحو 4.5 مليارات لرية �سورية.

للم�رصف  وو�سل عدد امللحقني ق�سائيًا مل�سلحة ق�سايا مدينني متعرثين 

بلغ عدد  العام احلايل على حني  الأول من  الربع  6481 متعامًل حتى نهاية 
 6493 امل�رصفية  املحاكم  عن  �سادرة  قرارات  وفق  ال�سفر  من  املمنوعني 

ي�سمل  ل  ال�سفر  من  املمنوعني  من  العدد  هذا  اأن  اإىل  الإ�سارة  مع  �سخ�سًا، 

املقرت�سني املتعرثين يف حمافظات حم�س ودرعا ودير الزور والرقة واإدلب 

وج�رص ال�ساغور.

القانون  نفاذ  قبل  املتعرثين  امل�رصف  عملء  عدد  و�سل  مت�سل  �سياق  ويف 

العامة  امل�سارف  لدى  املتعرثة  الديون  بت�سوية  اخلا�س   2015 لعام   26 رقم 

ديونهم  لت�سوية  بطلبات  املتقدمني  املتعرثين  العملء  وعدد  متعامل،   7200
وفق اأحكام القانون 26 لعام 2015 بلغ 250 متعامًل.

على حني بلغ عدد العملء املتعرثين الذين مت قبول ت�سوية ديونهم وفق اأحكام 

109 متعاملني �سددوا كامل كتلة الدين  178 متعامًل منهم  القانون املذكور 

ت�سوية  اأجروا  متعامًل  و14  امل�ستحقة  الأق�ساط  كامل  �سددوا  متعامًل  و55 

جلدولة ديونهم ح�سب املدد التي حددها القانون 26 لعام 2015.

وح�سب تقرير ال�سناعي فقد بلغ حجم الديون املتعرثة لدى امل�رصف قبل نفاذ 

القانون 26 لعام 2015 ما يزيد عن 20.9 مليار لرية �سورية، وبلغ حجم الديون 

املتعرثة التي مت قبول ت�سويتها حتى تاريخه نحو 204.5 مليني لرية �سورية، 

كما بلغت املبالغ املح�سلة لنهاية الربع الأول من عام 2016 »192.3« مليون 

لرية �سورية.

6500 صناعي ممنوع من السفر!؟
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ر�شالة العراق

املراقبني  اأروقة  يف  تطرح  عديدة  اأ�سئلة 

يف  ال�سعب  الإقت�سادي  الو�سع  عن 

م�ستوى  ارتفاع  حيث  من  �سواء  العراق، 

التعوي�سات  مو�سوع  اأو  املديونية، 

يف  حاليًا  اجلاري  احلديث  وكذلك 

الإقت�ساد  اآفاق  عن  العراقية  الأو�ساط 

اقت�ساد  بناء  وكيفية  اجلديد،  العراقي 

ي�ستفيد من كل النكبات ال�سابقة؟ 

الإقت�سادي  ال�ساأن  يف  حمللون  ك�سف 

مليار  بـ20  مدين  العراق  باأن  املحلي، 

العجز  ولوجود  النفط،  ل�رصكات  دولر 

الوزارة  فاإن  البلد،  ت�سهده  الذي  املايل 

�سكل  على  الديون  تلك  م�ستحقات  تدفع 

من   48% نحو  لتكون  نفطية،  �سادرات 

لت�سديد  تدفع  و�سادراته  البلد  نفط 

انهيار  من  حمذراً  الطائلة،  املبالغ 

اإقت�سادي.

وقال ع�سام اجللبي، وزير النفط ال�سابق، 

ي�رصح  تف�سيلية،  بارقام  تو�سيحا 

عجز  نتيجة  »تراكم  الدين:  هذا  ان  فيها 

ت�سديد  عن  واحلالية  ال�سابقة  احلكومة 

اأ�ستثمارات  ب�سبب  املرتاكمة  املطالبات 

مع  املتعاقدة  الأجنبية  النفط  �رصكات 

املتعاقدة  تلك  )عدا  فقط  بغداد  حكومة 

الرتاخي�س  جولة  �سمن  الأقليم(  مع 

املرتتبة  والأجور  اأ�سا�سي  ب�سكل  الأوىل 

لها نتيجة عملياتها الت�سغيلية«.

النفط  وزير  املهدي،  عبد  عادل  وكان 

مدين  العراق  اأن  اعلن  قد  العراقي، 

دولر  مليار   20 بنحو  النفط  ل�رصكات 

مبالغ  ت�سكل  م�ستحقات  وهي  اأمريكي، 

كبرية وهائلة يجب دفعها مبا�رصة. ويف 

عقوبات  فهناك  املبالغ  نوفر  »مل  حال 

الذهاب  اأو  للإنتاج  وتخفي�س  �ستح�سل 

اإىل املديونية«.

الكربى  ال�رصكات  بني  من  اأن  املعروف   

املرتبطة بعقود خدمة، »توتال« الفرن�سية 

موبيل«  و»اك�سون  الهولندية  و»�سل« 

الأمريكية و«بي بي« الربيطانية.

وقالت هيفاء زنكنة، اإن: »هذا املبلغ ي�سدد 

اأنه كلما  اأو كنفط خام ووا�سح  نقدا  اإما 

التي  الرباميل  عدد  تزيد  النفط  �سعر  يقل 

تتقا�ساها �رصكات النفط وعلى اأفرتا�س 

العراقي  النفط  لربميل  دولرا   50 �سعر 

فاإن املديونية تعادل 460 مليون برميل 

ف�سيعني  واحدة  �سنة  خلل  �سددت  لو 

ت�سليم 1.25 مليون برميل يوميا« .

واأ�سافت زنكنة: »وباأفرتا�س قدرة العراق 

على ت�سدير معدل 3 مليني برميل يوميا 

)وهو ما مل يتحقق خلل �سهري كانون 

الثاين و�سباط )2915( حيث كان املعدل 

يوميا  برميل  مليون   2.563 هو  الفعلي 

كانون  ل�سهر  الت�سدير  بلغ  حيث  فقط 

الأول 2،535 ول�سهر �سباط 2.597 مليون 

ت�سليم  العراق  على  فاإن  يوميا(  برميل 

للديون  �سدادا  نفطه  من   ٪  41.6 حواىل 

اأ�ستمر  لو   48.7٪ بن�سبة  اأو  لل�رصكات 

املعدل احلايل«.

»حماولة  اأن:  اإىل  بقولها  زنكنة  واأ�سارت 

الديون!  هذه  من  ق�سم  تاأجيل  احلكومة 

با�ستثماراتها  ال�رصكات  ا�ستمرت  ولو 

فهذا  )املعدلة(  الإنتاج  معدلت  لتحقيق 

لن  والتي  الديون  حجم  ت�ساعد  يعني 

تعالج اإل بزيادة حجم ال�سادرات وزيادة 

ا�سعار النفط! علما اأن �سعر النفط العراقي 

بحدود  هو  الثاين  كانون  ل�سهر  املتحقق 

 47،43 �سباط  ول�سهر  للربميل  دولرا   41
وزير  كلم  عن  نقًل  للربميل«.  دولر 

النفط ال�سابق.

مدين بـ20 مليار دوالر لشركات النفط فقط
العراق.. من يرهن البالد قطعة قطعة؟
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عن:  اإقت�ساديون  حمللون  وت�ساءل 

»جدوى رفع ال�سادرات النفطية اإذا بقيت 

ال�سئيل،  الإنتاج  من  امل�ستوى  هذا  على 

ذلك  الأهم من  بل  ؟  منه  �سنخرج  فكيف 

رواتب  دفع  احلكومة  �ست�ستطيع  هل 

اأن  بدون  احلايل  ال�سهر  منذ  موظفيها 

البلد قطعة قطعة ملن هب ودب  ترهن 

»قانونيا« كما رهنت النفط؟«.

مغبة  »من  القت�سادي:  اخلبري  وحذر 

فيها  �ستقع  و�سيكة  اإقت�سادية  كارثة 

عليها  �سترتتب  التي  املركزية  احلكومة 

نتائج وخيمة �سيتحمل عبئها املواطنون 

وتراكم  الف�ساد  انت�سار  و�سط  العراقيون، 

الديون العربية والدولية و�رصكات النفط 

عن  ف�سًل  واملحلية،  الأجنبية  والطاقة 

تراكم رواتب املوظفني املحليني«.

وليد  حاول  وقد 

امل�ست�سار  خدوري، 

»مي�س«  ن�رصة  لدى 

كانون   16( النفطية 

تو�سيح   ،)2012 الأول 

ال�رصقات  �سورة 

ال�سابقة الأخرى، ب�سكل 

الإجابة  عرب  موثق، 

الأ�سئلة،  من  عدد  عن 

ومن بينها: »من ارتكب 

وهل  ال�رصقات؟  هذه 

مئات  قيمته  ما  �رصقة 

املليني من الدولرات 

من  ممكنة  النفط  من 

اجلناة  معرفة  دون 

وعدم رفع دعاوى ولو غيابيًا عليهم؟ اأم 

هل ال�ستهتار باملال العام اأ�سبح �سائعًا 

يف ظل ا�ست�رصاء ثقافة الف�ساد؟«.

امل�رصوقة  املبالغ  اإن  خدوري  يقول 

تبيي�سها  لل�سارقني  تتيح  جداً،  �سخمة 

اأو ا�ستعمالها لأغرا�س �سيا�سية. وهم اإذا 

من  املليني  مئات  �رصقة  اإىل  اطماأنوا 

الدولرات يف املا�سي من دون م�ساءلة 

اأو حما�سبة، ما الذي �سريدعهم عن �رصقة 

منا�سب  تبوئهم  عند  اأخرى  مليني 

يف  واإقت�سادية  �سيا�سية  وم�سوؤوليات 

امل�ستقبل؟

وجود  عدم  باأن  خدوري،  وليد  يعترب 

من  النفط  لتدفق  دقيق  قيا�س  نظام 

 ،2003 منذ  الأنابيب  وخطوط  الآبار 

فتح جمال وا�سعا لل�رصقة. ويعني غياب 

املقايي�س اأن فارقًا ن�سبته واحد يف املئة 

احل�سول  اإمكان  عملقة،  ناقلة  حلمولة 

تعادل  النفط  من  كمية  على  خل�سة 

األف  نحو  منها  كل  حتمل  �ساحنة   500
احلكومية  الرقابة  غياب  ومع  غالون. 

الع�سابات،  وهيمنة  الفو�سى  وانت�سار 

طرق  تنوعت  الأمريكي،  الحتلل  اأثر 

ال�رصقة.

»فمن  العربية:  القد�س  �سحيفة  ونقلت 

يف  النفط  وتخزين  النفط  اأنابيب  خرق 

النفط  �ساحنات  �سلب  اإىل  عامة  مرافق 

ومن  براً.  املنقولة  البرتولية  واملنتجات 

توفري  اىل  املحلية  ال�سلطات  تعاون 

الأجر  مدفوعة  الع�سائرية  احلماية 

ال�سلطة  يف  م�ساركة  احزاب  مل�سلحة 

�سيا�سيا  متنفذة  حكومية  و�سخ�سيات 

النفط  العراق من  وت�سل خ�سائر  واأمنيا. 

امل�رصوق اإىل حواىل 120 مليار دولر، اأي 

كامل،  عام  امليزانية ملدة  على  يزيد  ما 

األف   60 معدل  ال�سنوات  اإحدى  يف  وبلغ 

برميل نفط يوميا«، ح�سب ع�سام اجللبي.

موازنة  يف  النفط  برميل  �سعر  دد 
ُ

وح

العراق للعام 2015 بـ56 دولرا، علما اأن 

احلكومة كانت قد اأدرجت �سعر 60 دولرا 

اىل  اأُر�سل  الذي  القانون  م�رصوع  يف 

اأن هذا الأخري خف�س  اإل  جمل�س النواب، 

الأ�سعار  تراجع  ل�ستمرار  نظرا  ال�سعر 

عامليا.

العراق  ديون  اأنَّ  نفطية  م�سادر  وترى 

ر 
ِّ
تطو التي  النفطية  لل�رصكات  قة 

َ
امل�ستح

اأخرى  العملقة تتزايد، يف دللة  حقوله 

على  النفط  اأ�سعار  هبوط  تاأثري  على 

يف  للخام  منِتج  بلد  اأكرب  ثاين  اإيرادات 

نفطية  �رصكات  وتعمل  »اأوبك«.  منظمة 

�سل«  دات�س  »رويال  بينها  من  غربية، 

العراق  حقول  يف  موبيل«،  و«اإك�سون 

تت�سمن  خدمة  عقود  مبوجب  اجلنوبية 

على  بالدولر  ثابتة  ا 
ً
ر�سوم ا 

ًّ
حالي

الكميات الإ�سافية املنتجة.

 يف �رصكة نفطية كربى لها 
ٌ
ويقول م�سدر

»العراقيون  العراق:  للتنقيب يف  م�ساريع 

التي  الرباميل  عدد  ارتفع  م�سكلة.  لديهم 

عليهم ت�سليمها لل�رصكات كر�سوم خدمة 

اإىل  النفط  اأ�سعار  هبوط  مع  املثلنينْ  اإىل 

لديه  بب�ساطة  العراق  فاإنَّ  ولذا  الن�سف. 

ٌ اأقل من الرباميل لنف�سه«.
عدد

العراق  اإنَّ  امل�سادر  تقول  لهذا  ونتيجة 

الكميات  النفطية  ال�رصكات  يعطي  ل 

امل�ستحقة مقابل ر�سوم 

ذلك  من  وبدًل  اخلدمة، 

بع�س  يف  يخ�س�س 

من  املزيد  الأحيان 

لل�رصكات  ال�سحنات 

التي ت�سرتي خامه نقًدا 

دة 
َّ
حمد عقود  مبوجب 

جداول  يف  الأجل 

مواعيد �سهرية.

املوقف  ويتناق�س 

حاد  ب�سكل  احلايل 

املا�سية  الأعوام  مع 

اإىل  نظر 
ُ
ي كان  حينما 

ها  عقود اخلدمة على اأنَّ

مقابل  �سئيلة  مكافاأة 

عمل �سخم تقوم به ال�رصكات يف العراق، 

مع  تزايدت  العقود  تلك  جاذبية  لكن 

هبوط اأ�سعار النفط.

 يف �رصكة تتعامل يف اخلام 
ٌ
وقال م�سدر

هم يحاولون حتقيق توازن..  »اإنَّ العراقي: 

ا من حائزي 
ً
يف بع�س الأ�سهر نرى كثري

دة الأجل، ويف اأ�سهر اأخرى 
َّ
العقود املحد

تكون الغالبية من املنتجني«.

لها  التي  ال�رصكة  يف  امل�سدر  واأ�ساف 

التي  الكميات،  اأنَّ  تنقيب  م�رصوعات 

ن�سف  فقط  غطت  ال�رصكة،  تلقتها 

عقود  مبوجب  بالدولر  م�ستحقاتها 

اخلدمة، واإذا مل تتغري الأمور فرمبا ت�سطر 

والأهداف  الزمنية  اجلداول  تعديل  اإىل 

التاأخري يف  ب�سبب  للتنقيب  براجمها  يف 

ال�سداد.
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اقت�شاد عربي

الديون  م�سكلة  من  العربية  الدول  ومنها  النامية  الدول  تعاين 

اخلارجية والتي تتفاقم مبرور الزمن حيث تهدد برامج الإ�سلح 

اأجل حتقيق  الإقت�سادي والتي �سعت معظمها اىل تطبيقها من 

على  بالنفع  يعود  ما  ال�ساملة،  الإقت�سادية  التنمية  مفهوم 

م�ستوى  ارتفاع  وبالتايل  الدخل،  م�ستوى  ارتفاع  ال�سعوب عرب 

املعي�سة الذي يوؤدي اىل حدوث رفاهية اإقت�سادية.

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة املديونية اخلارجية للدول العربية 

حيث كانت م�سطرة اإليها من اأجل ا�ستغللها يف حتقيق برامج 

التنمية املختلفة، ال اأنها مل حتقق ما كانت تاأمله من وراء ذلك 

واأ�سبحت يف حرية من اأمرها، فل هي حققت التنمية املطلوبة 

اأو  اخلارجية  املديونية  �سداد  على  ــادرة  ق اأ�سبحت  هي  ول 

 ... اأدى اىل ارتفاع قيمة الديون جمتمعة اىل نحو  الداخلية، ما 

التي بلغت  الدين  ارتفاع قيمة خدمة  اإ�سافة اىل  بليون دولر. 

نحو 450 مليون دولر كتكلفة اإ�سافية. وهنا تثار ت�ساوؤلت عدة 

حول الأ�سباب التي ت�سطر الدول العربية اىل ال�ستدانة.

ما حجم الديون العربية اخلارجية احلقيقية؟ وما مقدار اأعبائها؟ 

وماذا تقول هذه الأرقام عند مقارنتها باملداخيل العامة للدول 

العربية؟ 

اأحيانًا  ن�سى 
ُ
وي اأحيانًا  الأنباء  ر 

ّ
يت�سد البلد  يف  العام  الدين 

يف  م�رص  عا�ستها  التي  تلك  مثل  الع�سيبة  الأوقات  يف  اأخرى. 

العامة  املديونية  تبدو   ،2008 العام  يف  ودبــي   2012 العام 

�سيا�سات  يف  الأولــويــة  وتاأخذ  اليومية  احلياة  على  مهيمنة 

ذو  العام  الدين  واأخــرياً.  اأوًل  املواطن  ح�ساب  على  احلكومات، 

طريق  من  به  التحّكم  ي�سهل  الوطنية،  بالعملة  جزء  جزئني: 

ال�سيا�سات املالية املعتمدة، وجزء بالعملت العاملية وهو دين 

ال�ستحقاق،  عند  مالية  اأزمات  ي�سبب  وقد  به،  التحكم  ي�سعب 

ويهدد النمو الإقت�سادي.

اأي دولة منتجة )لل�سلع اأو للطاقة اأو للعمالة اأو للمهارات( قادرة 

الإئتماين،  العاملية، ح�سب ت�سنيفها  ال�سوق  على ال�ستدانة من 

اخلدمات  حت�سني  يف  امل�ستدانة  الأمــوال  ل�ستعمال  �سيما  ول 

الأعمدة  التحتية،  البنى  اإىل  بالإ�سافة  وال�سحية،  التعليمية 

املحلية  بالعملة  الدين  وديناميكي.  مواكب  لقت�ساد  الثلثة 

روؤو�س  ا�ستقطبت  قد  الدول  تكون  بعدما  ثانية،  كخطوة  ياأتي 

مرتبطة  املعادلة  هذه  واعدة.  املالية  �سيا�ستها  لكون  الأموال، 

الف�ساد  وبدرجة  البنوك،  يف  وبالحتياطي  بال�سفافية،  اأي�سًا 

و/اأو الكفاءة  يف الإدارة املالية. اإذ كانت هذه الأعمدة الثلثة 

الأول  امل�سدر  وتكون  متينة  الوطنية  العملة  ت�سبح  اإيجابية، 

لتمويل الإقت�ساد مع ا�ستقللية وقدرة على التحّكم بامل�ستقبل.

الدين �رصورة للنه�سة الإقت�سادية ويدخل �سمن و�سائل متويل 

ال�رصائب،  فر�س  و�سائل  اإحدى  اأي�سًا  ي�سكل  لكنه  احلكومات. 

واجلباية  ال�رصائبي  النظام  حيث  العربية  البلد  يف  �سيما  ول 

فعندما  ال�سناعية.  بالدول  مقارنًة  التح�سيل  م�سكلة  يواجهان 

حكومتك  ت�ستدين 

تـــفـــر�ـــس �ــرصيــبــة 

ــى  ــــرصة عــل ــــا� ــــب م

معي�ستك  م�ستوى 

ـــى مــ�ــســتــقــبــل  ـــل وع

ذلك،  مع  مواطنيها. 

ــة  ــدول ال ــون  ــك ت اأن 

يعني  ل  ــة،  ــون مــدي

بـــالـــ�ـــرصورة اأنــهــا 

تـــعـــاين من  ـــــة  دول

اأزمات. 

ــن لــكــل فــرد«  ــدي »ال

البلد  م 
ّ
يق�س موؤ�رص 

دول   :3 اإىل  العربية 

قــــادرة على  قــويــة 

ديونها  ت�سديد  اأن 

بــفــ�ــســل مـــواردهـــا 

ــتــثــمــر  ــس ــــــي تــ� وه

وببنيتها  ب�سعبها 

يف  وتــرى  التحتية 

فــائــدة على  ــديــن  ال

كلفته.  ــن  م ــم  ــرغ ال

دول ل متلك اأي دين 

قــادرة  لي�ست  لأنها 

ت�ستدين  اأن  عــلــى 

م�سّنفة  واأنظمتها 

اأنها  العاملي. ودول غري مديونة مع  النظام  قبل  »مارقة« من 

ال�سحي  بنظاميها  مقتنعة  ولكنها  ت�ستدين،  اأن  على  قــادرة 

والتعليمي وببنيتها التحتية.

املركز  ويحتل  املديونة  العربية  الــدول  لئحة  يت�سدر  لبنان 

التا�سع عامليًا. ا�ستندت الدولة اإىل مواردها الب�رصية وحتويلت 

ليعود  بال�ستقرار،  اأملها  اإىل  بالإ�سافة  املغرتبني حل�ساباتها، 

الأمني،  الو�سع  تعرث  مع  ولكن  رائــداً.   خدماتيًا  مركزاً  لبنان 

وجد لبنان نف�سه يغرق يف دوامة كلفة الدين التي باتت ت�سكل 

لل�سياحه  الداعم  الإنفاق  جزءاً كبرياً من املوازنة، على ح�ساب 

وال�سناعة وال�ستثمار يف املواطنني.

العربي،  العامل  يف  مديونة  دولة  اأقل  جهتها،  من  ليبيا،  تعترب 

ال�سيولة  توفر  اأ�سا�سي  ب�سكل  منها  ة 
ّ
عد عوامل  اىل  ذلك  ويعود 

التعامل  على  امل�ستثمرين  اإقبال  عدم  اأي�سًا،  ولكن  املرتاكمة، 

مع ليبيا، وعدم اكرتاث النظام ال�سابق بال�ستثمار يف املوارد 

يف  الو�سع  يكون  بذلك،  التحتية.  والبنية  الوطنية  الب�رصية 

البلدين )لبنان وليبيا( خمتلفًا متامًا عن املثال الرتكي، حيث 

هل تشكل المديونّيـة خطـراً داهمًا
علــــى استقـالل البالد العربية؟
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كانت ال�ستدانة بهدف القيام بنه�سة  اإقت�سادية مدرو�سة.

يف الأردن، حيث بلغ الدين العام حواىل 27 مليار دولر، اأنفق 

�سنة  من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  يف  امليزانية  من  فقط   %  10.6
2013 على ال�ستثمارات الراأ�سمالية، يف حني اأنفق الر�سيد يف 
امليزانية العامة، اأي مبا ل ي�سّكل ا�ستثماراً يف البنية التحتية. 

اإىل  الإمــارات موجهًا  الإنفاق الحتادي يف  يف املقابل، نرى  

ن�سف  على  ت�ستحوذ  التي  والتنموية،  الإجتماعية  اخلدمات 

املوازنة، بالإ�سافة اىل خم�س�سات عالية للإنفاق الع�سكري.

النقدية  ال�سيا�سة  اإىل  بالن�سبة  الكل�سيكي  املثال  تركيا  ت�سكل 

الدين  الدين، فهي نه�ست �سناعيًا بعدما و�سل  املعتمدة على 

توظيف  ح�سن  ولكن  القومي،  الناجت  من  باملئة   80 اإىل  العام 

اإقت�ساديًا  منــواً  اأنتج  واخلدمات  التحتية  البنية  يف  الديون 

اليوم  تركيا  يف  العام  الدين  ال�رصيبية.  العائدات  يف  وزيــادة 

قليل ن�سبيًا، واملثال الرتكي قابل للتطبيق يف ب�سع بلد عربية 

اأو  ال�سناعة  اأو  ال�ستهلك  يف  كان  اإن  احلرجة  بالكتلة  تتمتع 

ال�سياحة اأو يف املجالت الثلثة جمتمعة مثل املغرب.

1- لبنان 63 مليار دولر: يحتل لبنان املرتبة الرابعة عاملية 
من حيث حجم الدين العام من الناجت الوطني الإجمايل.

2- م�رص 202 مليار دولر: ي�سكل حجم هذا الدين من الناجت 
الوطني الإجمايل مل�رص جتاوز �سقف 100 %، وهو مايعني اأن 

م�رص دخلت دائرة اخلطر.

3- ال�سودان 38 مليار دولر: ي�سكل حجم الدين العام ال�سوداين 
)دولة  الإجمايل  الوطني  الناجت  من   %  100.8 من  يقرب  ما 

اجلنوب التي ت�سكلت حديثًا �ستتحمل نحو ن�سف هذا املبلغ(.

العام  الدين  حجم  ي�سكل  دولر:  مليارات   5 موريتانيا   -4
املوريتاين مايقارب 85 % من الناجت الوطني الإجمايل.

الأردين  العام  الدين  17 مليار دولر: ي�سكل حجم  الأردن   -5
من الناجت الوطني الإجمايل ما يناهز 70 %، وهي ن�سبة جد 

خطرية.

6- املغرب 45 مليار دولر: ي�سكل حجم الدين العام املغربي 
مايناهز 62 % من الناجت الوطني الإجمايل.

7- اليمن 15 مليار دولر: ي�سكل حجم الدين العام يف اليمن 
من الناجت الوطني الإجمايل ما يقرب من 61 %.

8- تون�س 27 مليار دولر: ي�سكل حجم الدين العام من الناجت 
الوطني الإجمايل يف حدود 40 % وهذه الن�سبة ارتفعت بعد 

»ثورة اليا�سمني« اإىل نحو 52 %.

من  العام  الدين  حجم  ي�سكل  دولر:  مليار   130 العراق   -9
الناجت الوطني الإجمايل اإىل نحو41 %.

من  العام  الدين  حجم  ي�سكل  دولر:  مليار   34 البحرين   -10
الناجت الوطني الإجمايل والذي ي�سل اإىل 30 %.
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 المصريون يلوذون بالعقار 
من خطر الجنيه

يقبل امل�رصيون املي�سورون يف الفرتة الأخرية اإقبال كبريا 

على �رصاء العقارات حلماية اأموالهم من تدهور قيمة اجلنيه 

الذي  العقاري  القطاع  يف  طفرة  اأحــدث  ما  وهو  امل�رصي، 

يعد اأحد القطاعات القليلة التي ما زالت يف و�سع جيد، كما 

يو�سح تقرير ل�سحيفة فاينن�سال تاميز الربيطانية.

ومن اأو�سح مظاهر هذا الإقبال ما حدث موؤخرا من فو�سى 

فيو«  »ماوننت  �رصكة  مقر  اأمام  العملء  اآلف  بني  وتدافع 

العقارية حلجز وحدات يف املرحلة الأوىل من م�رصوع جممع 

�سكني فاخر �رصقي القاهرة، وهو ما �سغل ال�سحافة املحلية 

والراأي العام.

طلب  من  ر�سدته  ما  فــاإن  فيو«،  »ماوننت  تقدير  وح�سب 

يقل  ل  ما  يعادل  واحد  يوم  يف  امل�رصوع  هذا  على  العملء 

عن خم�سة اأمثال »الألف م�سكن« اجلديد التي يجري اإن�ساوؤها.

ويقول حمللون اإنه مع تقلب البور�سة وتوقع ا�ستمرار تدهور 

اجلنيه، فاإن العقار يعد الوعاء الوحيد الآمن للقيمة. ويذكر 

خرباء اأن اأ�سعار العقارات ترتفع مبعدلت تبلغ 20 % �سنويا 

يف بع�س مناطق القاهرة.

وتراجع اجلنيه 13 % مقابل الدولر منذ اآذار املا�سي حني 

اأزمة  لتخفيف  ر�سميا  العملة  قيمة  خف�س  احلكومة  قررت 

النق�س ال�سديد يف الدولر. ويبلغ ال�سعر الر�سمي للدولر يف 

ال�سوق  يف  �سعره  يبلغ  بينما  جنيهات،   8.88 حاليا  البنوك 

معدل  زاد  ــدولر  ال ارتفاع  ومع  جنيها.   11 نحو  املوازية 

يف اأيار  الت�سخم مب�رص يف الأ�سهر الأخرية ليتجاوز 12 % 

املا�سي، م�سجل اأعلى م�ستوياته منذ �سبع �سنوات.

م�رص«  بانكر  »كولدويل  ل�رصكة  التنفيذي  الرئي�س  ويــرى 

للو�ساطة العقارية خالد بهيج اأن اخلوف من تدهور اجلنيه 

هو ال�سبب وراء ن�سف الزيادة التي بلغت 30 % يف مبيعات 

العقارات مب�رص هذا العام.

عجز
تقوم  التي  الأوىل  املرة  اإنها 

فــيــهــا احلــكــومــة الأردنـــيـــة 

ـــار  ــدات ادخ ــن ــس بــاإ�ــســدار �

للأفراد بعدما كانت مقت�رصة 

ــى قــطــاع الــبــنــوك، يف  عــل

اقت�ساديون  اعتربها  خطوة 

على  ـــرصا  مـــوؤ� ومـــراقـــبـــون 

املوازنة  عجز  �سد  حماولت 

احلالية.

احتجاج
ال�سوريني  عــ�ــرصات  اعت�سم 

جمل�س  اأمام  نادر  حترك  يف 

احتجاجا  دم�سق  يف  ال�سعب 

ــــادة اأ�ــســعــار  عــلــى قـــرار زي

وكالة  وقالت  املحروقات، 

مبجل�س  اأعــ�ــســاء  اإن  �سانا 

يف  الرتيث  اإىل  دعوا  ال�سعب 

زيادة الأ�سعار.

رفض
املوريتانية  احلكومة  اأوقفت 

عن  مغاربة  موظفني  خم�سة 

الت�سالت  �رصكة  يف  العمل 

املوريتانية   - املــغــربــيــة 

ــب قــرار  ــوج »مــوريــتــل« مب

�سادر عن مفت�سية ال�سغل.

انخفاض
اأن  ر�سمية  بيانات  اأظهرت 

للجزائر  الــتــجــاري  الــعــجــز 

يف  دولر  مليارات   9.8 بلغ 

من  الأوىل  اخلم�سة  الأ�سهر 

 %  35.5 بزيادة   2016 عام 

العام  من  نف�سها  الفرتة  عن 

انخفا�س  ب�سبب  املا�سي، 

تراجع  مع  الطاقة  عــائــدات 

اأ�سعار النفط.

انتاج
اإح�سائي ل�رصكة  اذكر تقرير 

ــي  ــة )ب ــي ــطــان ــربي ــط ال ــف ــن ال

اأكـــرب �رصكات  اإحـــدى  بـــي(، 

اأن  العامل،  يف  والغاز  النفط 

منتجي  ت�سدرت  ال�سعودية 

بينما   ،2015 عام  يف  النفط 

ـــات املــتــحــدة  ـــولي حــلــت ال

قائمة  قمة  يف  الأمــريكــيــة 

امل�ستهلكني.

خفض
العراقي،  املركزي  البنك  قرر 

و�رصكات  امل�سارف  اإلـــزام 

بخف�س  املــــايل  الــتــحــويــل 

للراغبني  ـــدولر  ال مبيعات 

بن�سبة  البلد  خارج  بال�سفر 

لل�سيطرة  خطوة  يف   40%
على تهريب العملة ال�سعبة.

استعداد
حكومة  با�سم  املتحدث  قال 

اإقليم كرد�ستان العراق �سفني 

دزه يي اإن الأكراد م�ستعدون 

احلكومة  مع  اتفاق  لإبـــرام 

ب�ساأن  بغداد  يف  الحتــاديــة 

�سمنت  اإذا  النفط  �سادرات 

بقيمة  �سهرية  اإيـــرادات  لهم 

مليار دولر.

سياحة
با�سم  الر�سمي  الناطق  اأعلن 

خالد  التون�سية  احلــكــومــة 

عائدات  تراجع  عن  �سوكات، 

بن�سبة  التون�سية  ال�سياحة 

اخلم�سة  الأ�سهر  خلل   42%
اجلــاري  الــعــام  مــن  الأوىل 

املناظرة  الفرتة  مع  مقارنة 

من العام املا�سي.

تراجع
القطن  ــادرات  ــس � تــراجــعــت 

األــف   112.7 اإىل  املــ�ــرصي 

الفرتة  خــلل  مــرتي  قنطار 

 2015 الأول  كــانــون  مــن 

مقابل   ،2016 �سباط  وحتى 

246 األف قنطار مرتي لنف�س 
انخفا�س  بن�سبة  ــرتة،  ــف ال

بلغت 54.2%.

تراجع
ارتـــفـــعـــت اأ�ـــســـعـــار الــ�ــســلــع 

ــــدن  امل يف  ـــة  ـــي ـــس ـــا� ـــس الأ�

ب�سكل  اليمنية  واملحافظات 
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 تقدير االنكماش الزراعي 
بالمغرب بـ 9 %

بنك  اأ�سدرها  التي  القت�سادية  التوقعات  اأحــدث  اأظهرت 

الزراعي  القطاع  املتوقع يف  النكما�س  اأن  املركزي  املغرب 

2016، يف مراجعة لتقديرات �سابقة  لعام  بالبلد يبلغ 9 % 

اأكرث �سوءا.

وقال البنك يف بيان اإنه »بخ�سو�س 2016، وبالنظر لتح�سن 

كان  ما  مع  مقارنة  احلبوب  با�ستثناء  الفلحي  الإنــتــاج 

النكما�س  مبراجعة  املغرب  بنك  قام  اآذار،  �سهر  يف  متوقعا 

املتوقع يف القيمة امل�سافة الفلحية اإىل 9 %«.

من  الــذي  الزراعي  غري  القت�سادي  الناجت  منو  وباإ�سافة 

الإجمايل  النمو  اأن  البنك  يرى   ،%  2.8 يكون  اأن  املتوقع 

وكان   .2016 عام  خلل   %  1.2 �سيكون  املغرب  لقت�ساد 

التوقع ال�سابق للبنك ي�سري اإىل منو الناجت الإجمايل بن�سبة 1 

% فقط، كما ذكرت وكالة رويرتز للأنباء.
اأن �رصبت البلد  وتاأتي هذه التوقعات ال�سعيفة ن�سبيا بعد 

الع�رص  ال�سنوات  مدى  على  اجلفاف  موجات  اأ�سواأ  من  واحدة 

حما�سيل  �سيما  ل  الزراعية،  املحا�سيل  فقل�ست  الأخــرية، 

احلبوب. وت�سكل الزراعة نحو 15 % من اقت�ساد املغرب.

بلغ  الر�سمية منوا  الأرقام  �سجلت بح�سب   2015 �سنة  وكانت 

4.5 % بف�سل ارتفاع القيمة امل�سافة الزراعية بن�سبة 12.8 
الناجت  تزايد  اإىل  اإ�سافة  احلبوب،  اإنتاج  وخ�سو�سا   ،%

الداخلي غري الزراعي بن�سبة 3.5 %.

وبالن�سبة لعام 2017، يتوقع البنك ت�سارع وترية النمو لت�سل 

امل�سافة  القيمة  يف  ارتفاع  ح�سول  اأ�سا�س  على   ،%  4 اإىل 

الزراعية بن�سبة 10 % وحتقيق زيادة يف الناجت غري الزراعي 

بن�سبة 3.2 %.

وجاءت هذه التوقعات اجلديدة عقب الجتماع الف�سلي الثاين 

ال�سنة. وقرر املجل�س تثبيت  ملجل�س بنك املغرب خلل هذه 

توقعات  لن�سجام  »بالنظر  اإنه  قائل  احلايل  الفائدة  �سعر 

�سعر  اأن  املجل�س  اعترب  الأ�سعار،  ا�ستقرار  الت�سخم مع هدف 

الفائدة الرئي�سي احلايل املحدد بـ %2.25 يظل ملئما«.

قيمة  تــراجــع  نتيجة  لفــت، 

الدولر  �سعر  وارتفاع  الريال 

يف الــ�ــســوق املــ�ــرصفــيــة، يف 

الوقت الذي يتزايد الطلب على 

املواد ال�ستهلكية والغذائية.

زيادة
عمال  احتــــاد  رئــيــ�ــس  قـــال 

ـــاعـــة  ـــن الـــــــبـــــــرتول و�ـــس

الكويت  يف  البرتوكيماويات 

اللجنة  اإن  القحطاين  �سيف 

الــوزراء  رئي�س  �سكلها  التي 

النفط  عمال  مطالب  لدرا�سة 

على  ـــاء  ـــق الإب اإىل  انــتــهــت 

لــرواتــب  ال�سنوية  ــادة  ــزي ال

العمال �سنتني ماليتني.

موافقة
»البنك  موافقة  العراق،  اأعلن 

ب�سورة  للتنمية«  الإ�سلمي 

ثلثة  مــنــحــه  عــلــى  اأولـــيـــة 

العجز  ل�سد  دولر؛  مليارات 

الــنــاجــم عن  املـــوازنـــة  يف 

اأ�سعار  يف  احلـــاد  ــرتاجــع  ال

تكلفة  وارتــــفــــاع  ــط،  ــف ــن ال

»داع�س«  تنظيم  على  احلرب 

الإرهابي.

الجفاف
اأكدت احلكومة املغربية اأنها 

مع  التفاو�س  ــادة  اإع تنوي 

على  ــدويل  ال النقد  �سندوق 

تنتهي  احرتازي  ائتمان  خط 

واأعلنت   ،2016 اآب  يف  مدته 

للنمو  تــوقــعــاتــهــا  خــفــ�ــس 

اإىل  العام  هــذا  القت�سادي 

اأقل من %2 ب�سبب اجلفاف.

ارتفاع
ر�سمية  اإحــ�ــســاءات  اأظــهــرت 

معدل  اأن  اخلــمــيــ�ــس،  ــوم  ــي ال

الــعــام  اخلــلــيــجــي  الت�سخم 

�سجل  امل�ستهلك(  ــار  ــع ــس )اأ�

يف   2.1% ارتــفــاعــًا وو�ــســل 

مع  مقارنة  املا�سي  ني�سان 

العام  مــن  املــنــاظــرة  الــفــرتة 

املا�سي.

تداول
جنـــح املــجــلــ�ــس الــرئــا�ــســي 

الليبية  ــاق  ــوف ال لـحكومة 

العملة  تــــداول  تــوحــيــد  يف 

اختلف  وتــــدارك  املحلية 

نقلت  ح�سبما  اإ�ــســدارهــا، 

وكالة الأنا�سول للأنباء عن 

م�سوؤول مايل ليبي.

قرض
�سندوق  اإدارة  جمل�س  وافق 

برنامج  على  الـــدويل  النقد 

 2.88 بقيمة  لتون�س  قر�س 

اأربع  مدى  على  دولر  مليار 

�سي�رصف  اإنه  وقال  �سنوات، 

من  الأوىل  ــدفــعــة  ال فــــورا 

319.5 مليون  القر�س بقيمة 

دولر.

مساعدات
املركزي  البنك  حمافظ  قال 

ــعــلق اإن  الــعــراقــي عــلــي ال

على  ــل  حتــ�ــس ـــد  ق ـــــلده  ب

مــ�ــســاعــدات مــالــيــة قــدرهــا 

الأقل  على  دولر  مليار   15
و2017   2016 عــامــي  يف 

مع  اتفاق  اإىل  تو�سلت  اإذا 

�سندوق النقد الدويل.

شحنة
قالت املوؤ�س�سة الوطنية للنفط 

يف طرابل�س اإن ال�سفينة التي 

برملان  حكومة  ا�ستخدمتها 

لت�سدير  ليبيا  ب�رصق  طربق 

اإىل  بحمولتها  عــادت  النفط 

البلد بعد اأن اأدرجها جمل�س 

القائمة  يف  ـــدويل  ال الأمـــن 

ال�سوداء.

إلغاء
البرتول  عمال  احتــاد  اأعلن 

البرتوكيماويات  و�سناعة 

الإ�ــرصاب  اإلغاء  الكويت  يف 

النفط،  عــمــال  ــــداأه  ب الـــذي 

عاملي  جــمــيــع  والــتــحــاق 

النفطي  القطاع  وعــامــلت 

مبقار عملهم.
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اقت�شاد دولي

احلكومة  تعطي  اأن  تف�سيًل  لي�س 

من  الوقود  ب�سحب  الإ�سارة  الفرن�سية 

ال�سرتاتيجي  الحتياطي  املخزون 

ات�ساع  مع  بالبنزين  د 
ّ
التزو م�سكلة  حلل 

قانون  تعديل  على  الحتجاج  حركة 

واملرافئ  امل�سايف  بع�س  لت�سمل  العمل 

املواجهة  �سكل  اأخذ  نزاع  وهو  النفطية، 

العام  بني احلكومة ال�سرتاكية والحتاد 

للعمل )�سي جي تي(، املقرب تاريخيًا من 

الي�سار واأكرب نقابة عمالية يف فرن�سا.

إهتزاز حكومي
البع�س  هه 

ّ
ي�سب الذي  التوتر  مناخ  و�سط 

التي  الطالبية  الحتجاجات  باأجواء 

�سهدتها فرن�سا يف اأيار عام 1968، ن�ساأت 

�سميت  م�سبوقة  غري  احتجاج  حركة 

اآذار   31 ي�سارك فيها منذ  »الليل وقوفًا« 

مواطنون فرن�سيون يف �ساحة اجلمهورية، 

العمل  قانون  تعديل  ب�سحب  للمطالبة 

والبحث عن منوذج اجتماعي بديل.

الو�سع  »لوموند«  �سحيفة  وخل�ست 

بني  انقطعت  »العلقة  اأن  مو�سحة 

الفرن�سيني )...( وتبدو اإعادتها يف غ�سون 

ي�سع  وهو  عبثية«،  مهمة  قليلة  اأ�سهر 

احلكومة الفرن�سية يف ماأزق حقيقي، بل 

لإنعا�س  الإ�سلحية  حماولتها  ويعقد 

بلغت  التى  البطالة  من  واحلد  الإقت�ساد 

الأخرية،  الأ�سهر  فى  قيا�سية  م�ستويات 

على  تعديلت  اإجراء  على  عزمها  بعد 

عنه  بالدفاع  تكفلت  الذي  العمل  قانون 

مغربى  اأ�سل  من  العمل  وزيرة  من  كل 

امل�رصوع  حمل  التى  اخلمرى،  مرمي 

ا�سمها، ووزير القت�ساد اإميانويل ماكرو.

الفرن�سية  النقابات  اإقناع  مهمة  لكن 

ومعها الفرن�سيني، بدت منذ الإعلن عن 

للغاية.  �سعبة  امل�رصوع  هذا  م�سامني 

حوار  فى  ماكرو  الإقت�ساد  وزير  وقال 

دميون�س«،  دى  »لوجورنال  �سحيفة  مع 

اإن الهدف من امل�رصوع متكني املقاولت 

التى  اللزمة،  الأدوات  من  الفرن�سية 

جتعلها قادرة على التعاطى مع الأزمات 

الإقت�سادية املفرت�سة من دون اأن يوؤثر 

على وجودها.

على  دخلت  قد  �سبابية  منظمات  وكانت 

مدعمة  للم�رصوع،  الراف�سني  جبهة  خط 

وعلى  النقابية،  التنظيمات  موقف  بذلك 

فرن�سا  يف  للطلب  منظمة  اأكرب  راأ�سها 

ودخلت منظمات �سبابية على خط جبهة 

بقربها  املعروفة  للم�رصوع،   الراف�سني 

تراكم  واأدى  ال�سرتاكى،  احلزب  من 

اإىل  والإقت�سادية  ال�سيا�سية  الإ�سكالت 

فى  احلاكم  الإ�سرتاكي  احلزب  دخول 

قد تع�سف بوحدته ح�سب  مرحلة دقيقة 

الكثري من املراقبني، لظهور تيار راف�س 

والإقت�ساد،  الهجرة  ملفي  فى  ل�سيا�سته 

غادرا  وزيران  الأمر  بادئ  فى  تزعمه 

احلكومة مع ت�سكيل ن�سختها الثانية هما 

وبونوا  الإقت�ساد(  )وزير  مونبورج  اأرنو 

ظهرت  فيما  الرتبية(،  )وزير  هامون 

اليوم يف ال�سورة زعيمة احلزب ال�سابقة 

ت�رصين  فى  خ�رصت  التى  اأوبري  مارتني 

التمهيدية  النتخابات   2011 الأول 

للحزب اأمام الرئي�س فران�سوا هولند.

نقاط الخالف في المشروع
يف  اجلدل  حمل  الإ�سلحات  تهدف 

الأ�سا�س اإىل ال�سيطرة على معدلت البطالة 

التي تقرتب من ال 10 % منذ ما يزيد عن 

الفئة  يف  ترتفع  والتي  الزمان،  من  عقد 

شبهها البعض باالحتجاجات الطالبية في أيار 1968
رقصة »فالس« فرنسية.. التوازن الصعب 
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العمرية 18: 25 اإىل 24 % وذلك من طريق 

تخفيف القواعد املتعلقة املنِظمة لت�سغيل 

الفرن�سيني، وقد �سمل ذلك ال�سماح بتجاوز 

الـ  الأ�سبوعية حلاجز  العمل  �ساعات  عدد 

القيود  من  احلد  اإىل  اإ�سافة  �ساعة،   35
يف  وال�رصكات  الهيئات  على  املفرو�سة 

بع�س  عن  ال�ستغناء  يف  رغبتها  حال 

عامليها يف اأوقات الأزمات الإقت�سادية، 

الحتادات  �سلطات  من  ي�سعف  اأنه  كما 

العمالية يف الإ�رصاف على بيئة العمل.

وتتلخ�س نقاط اخللف بالتايل:

1- الطرد التعسفى
على  اجلديد  القانون  م�رصوع  ين�س 

ت�رصف  التي  التعوي�سات  �سقف  حتديد 

ما  وهو  ت�رصيحه،  حال  فى  للعامل 

ترف�سه النقابات جملة وتف�سيل، وترى 

اأنه يعار�س عمل الق�ساء املفرو�س فيه 

الأ�رصار  مقابل  التعوي�س  قيمة  حتديد 

التي تلحق بالعامل امل�رصح.

2- الطرد ألسباب إقتصادية
الأزمات  حال  فى  العمال  ت�رصيح 

بانهيار  امل�رصوع  ويربطه  الإقت�سادية، 

راأ�سمال املقاولت اأو تراجع ا�ستثماراتها 

النقابات ت�رصيح  اأ�سهر. وترف�س  لب�سعة 

كانوا  اإن  القبيل  هذا  من  لداٍع  العمال 

ل�رصكات  فرعية  مقاولت  يف  ي�ستغلون 

كربى جتني اأرباحا من بقية فروعها فى 

اإطار نوع من الت�سامن الإقت�سادي بني 

مقاولت ال�رصكة الواحدة.

3- تحديد ساعات العمل فى 
المقاوالت الصغرى

اأمام  املجال  فتح  اإىل  يهدف  امل�رصوع 

يتجاوز  ل  التي  ال�سغرى  املقاولت 

اإمكانية  ملناق�سة  اخلم�سني  عمالها  عدد 

الرفع من �ساعات العمل مع الأجراء على 

انفراد، اإل اأن النقابات ترف�س ذلك وترى 

اأنها و�سيلة لرفع �ساعات العمل من دون 

مقابل.

4- اإلتفاقات التنافسية
اإدارة  بني  حوار  بفتح  يق�سي  امل�رصوع 

اإىل  التو�سل    والنقابات لأجل  املقاولة 

اتفاق لتعديل وقت العمل اأو اإعادة النظر 

يف التعوي�سات يف حال رغبت املقاولة 

طلبات  لتلبية  اإنتاجها  من  الرفع  يف 

ذلك  يرف�سون  الذين  والعمال  الزبائن. 

يكونون معر�سني للطرد، وهو ما اعتربته 

النقابات ابتزازا.

5- تعديل وقت العمل
تنتقل  اأن  ميكن  اأ�سبوعيا  العمل  �ساعات 

اإىل 46 �ساعة ملدة 16 اأ�سبوعا، مقابل 12 

اأ�سبوعا يف الوقت احلايل، لكن هذا ل يتم 

اإل باتفاق بني اإدارة املقاولة والنقابات 

على  العمال  من  باملئة   50 متثل  التي 

اإليه  تدعو  داخلي  با�ستفتاء  اأو  الأقل، 

نقابات متثل 30 باملئة من العمال.

الحكومة ُتعّدل
تعديل  لطلب  احلكومة  ا�ستجابة  ورغم 

ا�ستمرار  اإىل  الدعوة  يف  البنود  بع�س 

»اإىل  دعا  فال�س  اأن  حتى  الحتجاجات، 

انطلقة جديدة لهذا الن�س«، وجاء كلمه 

مل�رصوع  معدلة  ن�سخة  تقدميه  خلل 

قانون العمل اجلديد.

ومن  اجلديدة  الن�سخة  من  اأزيلت  كما 

�سقف  بتحديد  املتعلقة  الفقرة  الن�س 

طلبها  للق�ساء  ميكن  التي  للتعوي�سات 

من رب العمل يف حال الت�رصيح التع�سفي، 

رف�سته.  قد  النقابات  كل  كانت  ما  وهو 

نتخذه  الذي  اخليار  »اإن  فال�س:  وقال 

فى  اإر�سادي  بجدول  التم�سك  هو  اليوم 

القانون �سيكون عونا للق�ساة )...( ولي�س 

قيدا«.

وبح�سب ا�ستطلع للراأي اأجنزته موؤ�س�سة 

�سحيفة  نتائجه  ون�رصت  »�سوفري�س« 

�سبعة  فاإن  دودميان�س«  »لوجورنال 

فرن�سيني من اأ�سل ع�رصة يوؤيدون تراجع 

اأن  يعني  ما  العمل،  قانون  عن  احلكومة 

اجتاه  حزمها  رغم  الفرن�سية  احلكومة 

احلركة الإحتجاجية تبدو وكاأنها فقدت 

معركة الراأي العام الفرن�سي.

الفرن�سية  ال�سحافة  طالبت  الأثناء  ويف 

بـ »اخلروج« من »التعطيل« الذي ت�سهده 

فرن�سا، واعتربت �سحف عدة اأن ال�رصاع 

بني رئي�س الوزراء مانويل فال�س والأمني 

للعمل  العامة  الكونفدرالية  لنقابة  العام 

فيليب مارتينيز ل ي�سهل الأمور. وكتبت 

»على  الإقليمية:  ميدي«  »لو  �سحيفة 

مارتينيز اأن يخرج منت�رصاً وعلى فال�س 

اأن يخرج غري مهزوم. توازن �سعب«.

»ل  �سحيفة  كتبت  نف�سه  ال�سياق  ويف 

و�سط  يف  ت�سدر  التي  ريبوبليك  نوفيل 

تنتظر  »معطلة  فرن�سا  اأن  البلد  غرب 

وتعاين«.

ريا�سية  بطولة  انطلق  من  اأيام  قبل 

الأرا�سي  على  �ستقام  مهمة  دولية 

اإىل  الأوروبيون  الفرن�سية، ينظر اجلريان 

احلكومة  قدرة  عدم  ظل  يف  بقلق  فرن�سا 

قانون  على  تعديلت  اإجراء  قبول  على 

العمل املثري للجدل.

ل  التوتر  واأجواء  اأنطلق  اأوروبا  كاأ�س 

خمرج  دون  من  فرن�سا  يف  ترت�سم  تزال 

يقول  ال�سياق،  هذا  ويف  للأزمة  �رصيع 

ال�سكك  موظفي  اأحد  جارجيولو«  »برنار 

عدم  اأو  اأوروبا  كاأ�س  وجود  احلديدية: 

وجوده… �سن�ستمر يف الإ�رصاب.

اإىل  ت�سعى  الفرن�سية  احلكومة  اأن  �سك  ل 

مع  بالتزامن  الأمنية،  ال�سيطرة  اإحكام 

منذ  اأوروبا  يف  الأمن  ب�ساأن  القلق  تزايد 

هجمات باري�س التي وقعت يف 13 نوفمرب 

املا�سي واأ�سفرت عن مقتل 130 �سخ�سا 

 22 اإىل هجمات بروك�سل يوم  بالإ�سافة 

اآذار واأ�سفرت عن مقتل 32 �سخ�سا.
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اقت�شاد دولي

 أثرياء آسيا 
يتصدرون قائمة »العالم«

اآ�سيا  اأثرياء  اأن  املالية  »كابجيميني«  �رصكة  تقرير  ذكر 

اأكرث من  العامل  الأكرب من الرثوات يف  القدر  ميتلكون حاليا 

اأثرياء اأمريكا ال�سمالية واأوروبا ومناطق اأخرى.

واليابان،  ال�سني  من  مدفوعة  اآ�سيا،  اأثرياء  ثروات  وقفزت 

الرثوة  2015، ح�سبما تو�سل تقرير  10 يف املئة عام  بواقع 

العاملية ال�سادر من ال�رصكة.

60 تريليون دولر يف �ستى  اآ�سيا على نحو  اأثرياء  وا�ستحوذ 

اأربعة مرات مقارنة  اأعلى  العام املا�سي، وهو  العامل  اأرجاء 

بثلثني عاما م�ست.

اإىل  ارتفاعا ي�سل  ت�سجل  قد  الرثوات  اإن  وقالت كابجيميني 

مئة تريليون دولر بحلول عام 2025.

بامتلك  املحدد  اآ�سيا،  يف  الــرثوة  اأ�سحاب  عدد  منو  جاء 

الفرد لأ�سول تقدر مبليون دولر، على الرغم من تباطوؤ النمو 

القت�سادي يف ال�سني، وتراجع القت�ساد الياباين.

تو�سلت �رصكة كابجيميني اإىل اأن النمو يف اآ�سيا جاء مدفوعا 

التكنولوجيا  وقطاعات  املالية  باخلدمات  الأ�سا�س  يف 

والرعاية ال�سحية.

تريليون   17.4 بقيمة  ثروات  على  املنطقة  اأثرياء  وي�ستحوذ 

 16.6 ال�سمالية على  اأمريكا  اأثرياء  با�ستحواذ  دولر مقارنة 

تريليون دولر، بح�سب التقرير.

املا�سية،  النمو  معدلت  ا�ستمرت  “اإذا  كابجيميني:  وقالت 

فمن املحتمل اأن ت�ستمر منطقة اآ�سيا املحيط الهادي يف لعب 

دورها كقوة مهيمنة خلل العقد املقبل، لتمثل ثلثي ثروات 

الأثرياء، اأكرث من اأوروبا واأمريكا اللتينية وال�رصق الأو�سط 

واأفريقيا جممعة«.

وت�سبب الأداء ال�سيئ يف اأ�سواق الأ�سهم الأمريكية اإىل تراجع 

العام املا�سي،  2.3 يف املئة  اإىل  ال�سمالية  اأمريكا  النمو يف 

على الرغم من اأن الوليات املتحدة مازالت ت�سجل اأكرب عدد 

من الأثرياء باإجمايل 4.45 مليون.

املئة من حيث  4.8 يف  قدرها  زيادة  اأوروبــا  اأثرياء  و�سجل 

الرثوات بت�سدر اأ�سبانيا على الرغم من البطالة القيا�سية التي 

ت�سهدها البلد.

قمة
اأحت�سن وادي ال�سيليكون يف 

العاملية  القمة  كاليفورنيا 

الأعــمــال،  لــريــادة  ال�سابعة 

�سبعمئة  القمة  يف  وي�سارك 

من  واملبتكرين  الـــرواد  من 

دولة وممثلون   170 اأكرث من 

عن ع�رصين حكومة.

قرصنة
ــكــي الــبــلــديــن  ــن ــس ب ــر� ــع ت

املـــركـــزيـــني، اإنــدونــيــ�ــســيــا 

تعر�سا  اجلنوبية،  وكــوريــا 

اأن  منذ  اإلكرتونية،  لهجمات 

القر�سنة  جمموعة  توعدت 

اأيار  �سهر  يف  «اأنونيمو�س« 

با�ستهداف البنوك.

أكبر
كاليفورنيا  وليــة  اأ�سبحت 

�ساد�س  �ساحبة  الأمريكية 

الــعــامل،  يف  اقت�ساد  اأكـــرب 

بف�سل  فرن�سا،  على  متفوقة 

قوتها القت�سادية املتنامية 

الأمريكي،  الــدولر  وارتفاع 

 2.46 اإذ حققت ناجتا قيمته 

عــام  يف  دولر  تــريــلــيــون 

.2015

صفقة
عن  اإيــرانــيــة  �سحيفة  نقلت 

املدين  الطريان  هيئة  رئي�س 

زاده،  عبد  علي  اإيــــران  يف 

اتفاقا  وقعت  بلده  اإن  قوله 

ــة بــويــنــغ لــ�ــرصاء  ــرصك مـــع �

اجلانبني  واإن  طــائــرة،  مئة 

الإدارة  مــوافــقــة  يــنــتــظــران 

الأمريكية.

غاز
اإىل  تنظر  مو�سكو  تــزال  مــا 

الغاز والنفط على اأنهما لي�سا 

جمرد �سلح اقت�سادي واإمنا 

رغم  وذلك  بامتياز،  �سيا�سي 

اأن الرئي�س الرو�سي ركز على 

منــاذج  عــن  البحث  �ـــرصورة 

مغايرة للطاقة.

استعداد
ــك املـــركـــزي  ــن ــب ـــن ال ـــل اأع

م�ستعد  اأنــــه  الــربيــطــاين، 

ال�ستقرار  ل�سمان  للتحرك 

للمملكة  ـــايل  والم النقدي 

يراقب  اأنــه  موؤكدا  املتحدة، 

بعد  الو�سع  تطور  كثب  عن 

قرار الربيطانيني اخلروج من 

الحتاد الأوروبي.

اتفاق
رو�سيا  روؤ�ساء  من  كل  اتفق 

على  ومــنــغــولــيــا  ــني  ــ�ــس وال

اقت�سادي  برنامج  اعتماد 

ــادي  لإقـــامـــة ممـــر اقــتــ�ــس

وي�سمل  بلدانهم.  بني  يجمع 

 30 مــن  ــرث  اأك الربنامج  هــذا 

ــاديــا يف  ــا اقــتــ�ــس ــرصوع ــ� م

جمالت عدة.

طاقة
الرو�سي،  الطاقة  وزير  بحث 

ونظريه  ــاك،  ــوف ن األك�سندر 

جان،  جيت  حميد  الإيـــراين، 

هاتفيا، �سري حتقيق امل�ساريع 

الطاقة  جمال  يف  امل�سرتكة 

الكهربائية.

استيراد
الثالث  املركز  تركيا  احتلت 

يف  املا�سي،  العام  ا 
ً
اأوروبي

حجم ا�سترياد الغاز الطبيعي، 

وذلك  واإيطاليا،  اأملانيا  بعد 

اقــتــ�ــســادي  تــقــريــر  بح�سب 

»بريتي�س  �رصكة  عن  �سادر 

برتوليوم« الربيطانية.

قفزة
الآجلة  العقود  اأ�سعار  قفزت 

منذ  م�ستوى  اأعلى  اإىل  للذهب، 

عامني، بعد �ساعات من بيان 

الحتادي  الحتياطي  جمل�س 

الإبقاء  الأمريكي(  )املركزي 

على اأ�سعار الفائدة دون تغيري.

أجور
الــتــخــطــيــط  وزارة  قـــالـــت 



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 155 تموز 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 135

 صندوق النقد يحذر 
من أرتفاع الفقر 

للنمو  توقعاته  م�ستوى  من  ــدويل  ال النقد  �سندوق  خف�س 

القت�سادي يف الوليات املتحدة هذا العام، حا�ساً اياها على 

رفع احلد الأدنى مل�ستوى الأجور مل�ساعدة الفقراء.

واللم�ساواة  الفقر  م�ستويات  ارتفاع  اأن  من  ال�سندوق  وحذر 

يف البلد قد يوؤديان اإىل حتجيم امكانات البلد القت�سادية.

املئة  يف   2.2 ن�سبة  ال�سنوي  تقريره  يف  ال�سندوق  توقع  وقد 

العام، وهي  املتحدة يف هذا  الوليات  القت�سادي يف  للنمو 

اأقل من ن�سبة 2.4 يف املئة يف عام 2015.

ويف ني�سان، توقعت وكالة القرا�س الدولية ن�سبة منو 2.4 يف 

الوليات املتحدة يف عام 2016.

وا�سار ال�سندوق اإىل تباطوؤ النمو يف العامل عموما، والربكات 

النفط،  ا�سعار  انخفا�س  ب�سبب  الطاقة  �سناعة  جمــال  يف 

وتباطوؤ انفاق امل�ستهلكني حمليا.

وعلى الرغم من ذلك قالت مديرة ال�سندوق كري�ستني لغارد اإن 

“القت�ساد الأمريكي يف و�سع جيد”، اف�سل من القت�سادات 
 4.7 بن�سبة  املا�سي  ال�سهر  البطالة يف  انخف�ست  اإذ  الأخرى، 

يف املئة، وهي اأخف�س ن�سبة منذ ثمانية اأعوام، كما اأ�سافت 

ال�رصكات 200 األف وظيفة �سهريا خلل العام املا�سي.

وينمو القت�ساد الأمريكي ب�رصعة اأكرث من اقت�سادات الدول 

اإذ توقع ال�سندوق ن�سبة منو 1.5 يف املئة  املتقدمة الخرى، 

لـ 19 بلدا يف منطقة اليورو ون�سبة 0.5 يف املئة يف اليابان.

م�ساكل  يواجه  الأمريكي  القت�ساد  اإن  اأي�سا  لغارد  وقالت 

اقت�سادية طويلة الأمد، ب�سمنها كرب �سن قوة العمل و�سعف 

منو النتاجية وت�ساعد اللم�ساواة يف الدخل.

واأ�سارت اإىل اأن الوليات املتحدة هي البلد الغني الوحيد يف 

العامل الذي ل يدفع للعاملت اأجورهن خلل اجازة الأمومة 

الرجل،  من  العمل  يف  رغبة  اأقل  تبدو  الأمريكية  املــراأة  واأن 

وامل�ساعدة يف  العائلية  الجازات  اجور  دفع  اأن  على  م�سددة 

البحث  الن�ساء على  الكثري من  ي�سجعان  الطفال  كلف رعاية 

عن عمل.

يف  اأخطاأت  اإنها  الربازيلية 

يف  زيــــادات  تكلفة  ح�ساب 

بالقطاع  الــعــامــلــني  اأجــــور 

�سنوات  ثلث  فرتة  يف  العام 

حتى عام 2018.

تراجع
تراجع  ر�سمي،  تقرير  اأظهر 

ن�سبة منو ال�سادرات ال�سينية 

خلل   1.2% اإىل  للخارج، 

مع  مقارنة  املا�سي،  اأيـــار 

العام  مــن  املناظرة  الــفــرتة 

يف  ارتفاع  رافقه  املا�سي، 

 5.1% ن�سبة الواردات بن�سبة 

على اأ�سا�س �سنوي.

منافسة
طائرتها  ايل  رو�سيا  عر�ست 

للرحلت  الأوىل  التجارية 

التي   »21 �سي  »اأم  املتو�سطة 

تناف�س بها عملقي  اأن  تريد 

�رصكة  الــطــائــرات،  �سناعة 

و�رصكة  الأوروبية  اإيربا�س 

بوينغ الأمريكية.

مضاعفة
توقعت وكالة الطاقة الدولية، 

الــغــاز  عــلــى  الــطــلــب  �سعف 

 ،2021 عــام  حتى  الطبيعي 

برتاجع  مرتبطة  لأ�ــســبــاب 

اليابان  من  ال�رصاء  عمليات 

ــة اأكـــرب  ــي ــوب ـــا اجلــن ـــوري وك

م�ستوردين له وتراجع دخوله 

يف العمليات ال�سناعية.

تأسيس
التجارة  غرفة  رئي�س  اأعلن 

وال�سناعة واملعادن والزراعة 

بور،  جلل  حم�سن  الإيرانية 

اأن غرفة ال�سناعة باإ�سطنبول، 

�ستوؤ�س�س منطقة �سناعية يف 

اإيران، تتكون من 140 وحدة، 

تبلغ كلفة مرحلتها الأوىل 10 

م. د اأمريكي.

استمرار
ــس الــرو�ــســي،  ــ� ــي ــرئ قــــال ال

بلده  اإّن  بوتني،  فلدميري 

خط  م�رصوع  عن  تتخلى  مل 

اأنابيب غاز »ال�سيل الرتكي«، 

بع�س  وجــــود  اإىل  ــرياً  ــس مــ�

احلا�سلة  ال�سيا�سية  امل�ساكل 

والتي  واأنــقــرة،  مو�سكو  بني 

تعيق تنفيذ امل�رصوع.

ضخ
ل�رصكة  التنفيذي  املدير  اأكد 

ــة  ــي ــس ــرو� »غــــــازبــــــروم« ال

�رصكة  اأن  ميللر«،  »األك�سي 

الأوكرانية  الطبيعي  الغاز 

بطلب  تقدمت  »نــفــتــوغــاز« 

موا�سلة  اأجـــل  مــن  ر�ــســمــي 

اإىل  الرو�سي  النفط  ت�سدير 

اأوكرانيا.

تحذير
احلــــــوار  ـــني  ـــك ب يف  ـــــــداأ  ب

والقت�سادي  الإ�سرتاتيجي 

ال�سنوي بني اأمريكا وال�سني، 

حتت اإ�رصاف الرئي�س ال�سيني 

 
ُ
�سي جني بينغ، وحذر اجلانب

الأمريكي من فائ�س القدرات 

امل�سانع  لــدى  الإنــتــاجــيــة 

ال�سينية.

تصويت
يــ�ــســوت الــ�ــســويــ�ــرصيــون يف 

نوعه  من  الأول  هو  ا�ستفتاء 

ملنح  مقرتح  على  العامل  يف 

من  للجميع  اأ�سا�سي  راتــب 

بدون  عاملني  وغري  عاملني 

اأي �رصوط، وهي فكرة مثرية 

لــلــجــدل وفــر�ــس اإقـــرارهـــا 

�سئيلة.

قانون
اليونان  يف  الربملان  �سادق 

ـــاأة الــديــون  الــتــي تــعــاين وط

الأوروبــــيــــة، عــلــى مــ�ــرصوع 

ــم عـــلقـــات  ــظ ــن قــــانــــون ي

وال�سيا�سييني  املــ�ــســوؤولــني 

ــدود  احل عــابــرة  بال�رصكات 

اقت�ساديا  تــعــرف  الــتــي  اأو 

بـ«الأف�سور«.
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معار�ض وموؤتمرات

معرض دريم للعقارات واإلنماء 
واإلعمار 

يقام يف مركز بيال للمعار�س 

) من تنظيم بروموفري (

من 11-14 متوز 2016 

مؤتمر الطاقة المتجددة في 
البلدان النامية 

يقام يف جامعة �سيدة اللويزة 

)من تنظيم جامعة �سيدة اللويزة( 

من 12-14 متوز 2016 

مؤتمر تطور تقنيات الحاسوب 
يف التطبيقات الهند�سية 

ذوق   ، اللويزة  �سيدة  جامعة  يف  يقام 

م�سبح 

)من تنظيم جامعة �سيدة اللويزة ( 

من 13-15 متوز 2016 

معرض التكنولوجيا الذكية 
وال�سناعة  التجارة  غرفة  يف  يقام 

والزراعة يف طرابل�س وال�سمال 

اند  ايفنت�س  برو�سباور  تنظيم  )من 

�رصفي�زس( 

من 13-17 متوز 2016 

معرض الفنون 
بيال  مركز  يف  يقام 

للمعار�س 

بي.اأي.اأف  تنظيم  )من 

للمنا�سبات( 

من 15-18 ايلول 2016 

منتدى بيروت 
الدولي للطاقة

لورويال  فندق  يف  يقام 

– بريوت 
جمموعة  تنظيم  )من 

للإجتماعات  اأم.�سي.اأي 

واملعار�س( 

اأهم حدث يف جماله يف 

لبنان والعامل العربي 

من 21-23 متوز 2016 

معرض ميدي فارما الدولي 
بريوت  هيلتون  غراند  فندق  يف  يقام 

حبتور 

)من تنظيم بروموتيم( 

من 22-24 اأيلول 2016 

معرض النبيذ 
يقام يف ميدان �سباق اخليل 

) من تنظيم ايفين�سنز ( 

من 5-8 ت�رصين الأول 2016 

معرض إن شايب 
يقام يف البيال 

) من تنظيم اإي �سكوير ( 

من 27-30 ت�رصين الأول 2016 

معرض اللياقة 
يقام يف مركز بيال للمعار�س 

) من تنظيم اي �سكوير ( 

من 27-30 ت�رصين الأول 2016

مؤتمر الشركات الناشئة 
يقام يف الفوروم دي بريوت 

) من تنظيم م�رصف لبنان ( 

من 3-5 ت�رصين الثاين 2016 

معرض الشوكوال 
يقام يف مركز بيال للمعار�س 

) من تنظيم هو�سبيتالتي �رصفي�سيز ( 

من 10-12 ت�رصين التاين 2016

معرض األعراس 
يقام يف الفوروم دي بريوت 

) من تنظيم ودينغز مول ( 

من 11-15 ت�رصين الثاين 2016

مؤتمر اقتصاد البيئة العربي 
الق�سار  عدنان  مبنى  يف  يقام 

للإقت�ساد العربي 

لغرف  العام  الإحتاد  تنظيم  من   (

للبلد  والزراعة  وال�سناعة  التجارة 

العربية ( 

من 1-2 كانون الأول 2016

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

بوليترافرشات ريفا



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 155 تموز 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 137

األردن / عمان 
معر�س هوريكا 

)من تنظيم هو�سبيتايل �رصفي�سيز( 

من 8-10 ت�رصين الأول 2016 

اسبانيا / برشلونة 
معر�س دراجات هاريل 

)من تنظيم فريا دي بر�سلونة( 

من 1-3 متوز 2016 

اسبانيا / مدريد 
معر�س بيزوتك�س 

)IFEMA من تنظيم(

من 7-11 ايلول 2016 

المانيا / أوغسبورغ 
معر�س رينيك�سبو 

)من تنظيم ريني�سكو(

10 ت�رصين الأول 2016 

ايران / طهران 
معر�س كونفري ايران 

)من تنظيم اك�سبوتيم( 

من 9-12 اآب 2016 

تايلند / بانكوك 

انتريالس تايالند 
)من تنظيم ريد ترايدر( 

من 7-12 متوز 2016 

تركيا / أنقرة 
معر�س اغروتك للتكنولوجيا الزراعية 

)من تنظيم انفوفري(

من 1-4 اأيلول 2016 

تركيا / انطاكيا 
معر�س اك�سبو 2016 انطاليا 

 )AIPH من تنظيم (

30 ت�رصين الأول 2016 

سنغافورة / سنغافورة 
معر�س �سنغافورة الدويل للمجوهرات 

املوؤمترات  اإدارة  خدمات  تنظيم  )من 

واملعار�س( 

من 21-24 متوز 2016 

السودان / الخرطوم 
الأعمال  لأ�سحاب  ع�رص  الثامن  املوؤمتر 

وامل�ستثمرين العرب 

العمل  اأ�سحاب  عام  اإحتاد  تنظيم  )من 

ال�سوداين( 

من 2-3 ت�رصين الثاين 2016 

الصين / شنغهاي 
التدفئة  لتقنيات  �سنغهاي  معر�س 

والتربيد والتهوئة 

)من تنظيم مي�سي فرانكفورت(

من 31 اآب اىل 2 اأيلول 2016 

الصين / هونغ كونغ 
معر�س الأملا�س والأحجار الكرمية 

)من تنظيم يوبي اأم اآ�سيا( 

من 13-17 ايلول 2016 

عمان / مسقط 
منتدى ا�ستثمر يف عمان 

)من تنظيم غرفة جتارة و�سناعة عمان(

من 27-28 اأيلول 2016 

فرنسا / ليون 
معر�س ملب�س ال�سباحة والأقم�سة الريا�سية 

)من تنظيم يوروفيت( 

من 9-11 متوز 2016 

فرنسا /كولمار 
معر�س الأحذية واجللديات 

)من تنظيم كوملار اإك�سبو(

من 28-31 اآب 2016 

فرنسا / باريس 
معر�س القطنيات والتطريز 

)من تنظيم مي�سي فرنكفورت فرن�سا( 

من 12-15 ايلول 2016

كردستان / اربيل 
معر�س بروجكت عراق 

)من تنظيم اأي.اأف.بي عراق( 

من 3-6 ت�رصين الأول 2016 

الكويت / الكويت 
املعر�س واملوؤمتر الدويل للبناء والت�سييد 

)من تنظيم دي.اأم جي ايفنت�س( 

من 25-27 اأيلول 2016 

كينيا / نيروبي 
ومواد  التحتية  للبنية  كينيا  معر�س 

البناء والآليات 

)من تنظيم توركيل فري اورغانيزاي�سن( 

من 12-15 اآب 2016 

المملكة العربية السعودية / 
الرياض 
معر�س البناء ال�سعودي 

)من تنظيم �رصكة الريا�س للمعار�س(

من 17-20 ت�رصين الأول 2016 

الواليات المتحدة الميركية / 
نيويورك 

معر�س نيويورك للمجوهرات وال�ساعات 

القدمية 

)من تنظيم اميريالد اك�سبوزي�سنز( 

من 22-25 متوز 2016 

الواليات المتحدة الميركية / 
اتالنتا 

معر�س الأخ�ساب الدويل 

)من تنظيم دبليو اأم.اآي.اإي( 

من 24-27 اآب 2016 

الواليات المتحدة / الس فيغاس 
معر�س الطاقة ال�سم�سية الدويل 

)من تنظيم �سمارت الكرتيك الأين�س( 

من 12-15 اأيلول 2016 

اليابان / طوكيو 
الثلثية  الطباعة  مع  امل�ستقبل  معر�س 

الأبعاد 

) من تنظيم جمعية الإدارة اليابانية ( 

من 20-22 متوز 2016 

 معارض ومؤتمرات في العالم 



العدد 155 تموز 2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L138

فر�ض عمل

  فرص عمل 
البرتغال 

�رصكة برتغالية ت�سنع عجلت الدراجات 

عن  تبحث  وال�سكوتر  والنارية  الهوائية 

م�ستوردين لبنانيني لإقامة علقات عمل 

معهم .

للإت�سال : 

 Companhia Natcional de Pneus
S.A.-CNP

هاتف : 00351225104537

فاك�س : 00351225102154

tirescnp@hotmail.com :بريد الكرتوين

تركيا
�رصكة تركية متخ�س�سة يف ت�سنيع زجاج 

ال�سيارات ت�سعى اىل توطيد علقاتها مع 

جتار لبنانيني.

للإت�سال:

MKA
هاتف : 00902242512533

فاك�س : 00902242512536

info@mkaglass. بريد الكرتوين:  

com
www.mkaglass.com : موقع الكرتوين

تشيكيا
�رصكة ت�سيكية مقرها براغ، تعترب اأحد اأكرب 

يف  اخلليوية  الهواتف  لأجهزة  املوزعني 

حتت  منتجاتها  وت�سنع  املحلية،  �سوقها 

  ALIGATOR التجارية  العلمة  م�سمى 

وهي علمة جتارية موجودة منذ ع�رصين 

عامًا. وتبحث ال�رصكة عن توطيد علقاتها 

مع جتار لبنانيني .

للإت�سال : 

Adart computer s.r.o
Kadlec@adart.cz : بريد الكرتوين

رومانيا 
با�سترياد  متخ�س�سة  رومانية  �رصكة 

علقات  اقامة  تود  الب�سائع  وت�سدير 

جتارية مع �رصكات لبنانية .

للإت�سال :

 EXMOBI COMPANY
هاتف : 00400212564545 

office@exmobi.ro : بريد الكرتوين

OR MIHAELA.PETRESCU@
 EXMOBI.RO
موقع الكرتوين : 

www.exmobi.ro/wp-content/
05prezentare-/uploads/2015

internationala.pdf

بتجارة  متخ�س�سة  رومانية  �رصكة 
ملختلف  م�ستوردين  عن  تبحث  الأخ�ساب 

اأ�سناف الأخ�ساب وم�ستقاته .

للإت�سال : 

 Sc Laprom Trading
هاتف : 0040268329043 

office@laprom.ro : بريد الكرتوين

 www.laprom.ro : موقع الكرتوين

بتجارة  متخ�س�سة  رومانية  �رصكة 
مع  علقاتها  توطيد  تريد  املوا�سي 

البقر  اأنواع  ملختلف  لها  م�ستوردين 

واملاعز والغنم .

للإت�سال : 

Agrocmplex Lunca Pascani
هاتف : 0040232719181

agro.complex@yahoo. : بريد الكرتوين

com
www.agrocomplex.ro : موقع الكرتوين

الصين 
�سناعة  يف  متخ�س�سة  �سينية  �رصكة 

علقات  اإقامة  تود  الواقية  الأحذية 

جتارية مع م�ستوردين لبنانيني .

للإت�سال :

 Guang zhou peng RUI Shoes co .ltd
هاتف : 008613824405804

اأو 008613076817592

stephaniesafetyshoes@ : بريد الكرتوين

pr158.com

�سنغهاي  يف  متمركزة  �سينية  �رصكة 
وال�سلب،  الفولذ  انتاج  يف  متخ�س�سة 

ال�سوق  يف  منتجاتها  ت�سويق  عن  تبحث 

جتار  مع  علقاتها  وتوطيد  اللبنانية 

وموزعني لبنانيني .

روتيكا للدهانات

شركة مصانع الكيماويات الصناعية.
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للإت�سال :

.Shanghai veyuen special steel co
هاتف : 008631167266821

admin@veyuensteel.com
 www.veyuensteel.com :موقع الكرتوين

قبرص  
تنظيم  يف  متخ�س�سة  قرب�سية  �رصكة 

املعار�س الدولية ت�سعى اىل دخول ال�سوق 

مع  جتارية  علقات  اإقامة  عرب  املحلية 

�رصكات لبنانية .

للإت�سال : 

 Unifex Fair Organization ltd
هاتف : 00905338619251

ferdi.e@expocypros. الكرتوين:  بريد 

 com
 www.expocyprus.com :موقع الكرتوين

�سناعة  يف  متخ�س�سة  كوبا  �رصكة 
للبرية  امل�ستخدمة  املعدنية  العلب 

تبحث  والع�سائر  الغازية  وامل�رصوبات 

 600 ي�سنع  لتطوير معمل  لها  عن �رصيك 

م�ساحة  على  �سنويًا  معدنية  علبة  مليون 

4500 مرت مربع يف املنطقة الإقت�سادية 
اخلا�سة .

 Company associated with group
 empreserial de la industria sidero

 Mecanica
هاتف : 5372633429 

 cherrera @sime.cu : بريد الكرتوين

انتاج  يف  متخ�س�سة  كوبية  �رصكة 
لتطوير  �رصيك  بايجاد  تهتم  الزجاجات 

وحدة  مئتي  من  اأكرث  لت�سنيع  م�سنع 

والأدوية  للم�رصوبات  �سنويًا  زجاجية 

املحفوظة .

للإت�سال : 

 COMPANY ASSOCIATED WITH

من  منتجاتها  وترويج  لإ�سترياد  لها 

�سديقة  واإ�ساءة  ومنحوتات  مفرو�سات 

للبيئة واك�س�سوارات تقليدية .

للإت�سال : 

 DUQAA
http://duqaa.com : موقع الكرتوين

info@duqaa.com : بريد الكرتوين

الواليات المتحدة األميركية 
ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  امريكية  �رصكة 

ال�رصف  يف  متخ�س�سة  كيمائية   مواد 

والتنظيف  الغذائية  للمواد  ال�سحي 

اىل  بالإ�سافة  املياه  ال�سناعي ومعاجلة 

املراحي�س  رعاية  وبرامج  �سيانة  خدمة 

من  منتجاتها  ترويج  اىل  ال�رصكة  ت�سعى 

خلل اقامة علقات جتارية مع �رصكات 

لبنانية 

للإت�سال :

 Rochester midland corporation
اأو   00447880752842 هاتف: 

0018008361627
nchohra@gmail.com : بريد الكرتوين

www. الكرتوين:  موقع 

rochestermidland.com

اليمن
متنوعة  ب�سلع  تتاجر  مينية  �رصكة 

واجلزادين  واGحذية  امللب�س  مثل 

والألعاب  والإلكرتونيات  واملن�سوجات 

واملجوهرات  اخللوية  والهواتف 

مهتمة  وهي   ، التجميل  وم�ستح�رصات 

لت�سمل  منتجاتها  مروحة  بتو�سيع 

منتجات لبنانية 

للإت�سال : 

 The Commercial Broker House
هاتف : 00967734417006

brokerhouse5@gmail. : بريد الكرتوين

 com

 GRUPO EMPRESERIAL
  DE LA INDUSTRIA QUIMICA

GEIQ
هاتف : 5372076823

 LAGE@GEIQ.CU : بريد الكرتوين

كوبا
�سناعة  يف  متخ�س�سة  كوبية  �رصكة 

الإقت�سادية  املنطقة  يف  الإطارات 

تبحث  اخلا�سة  كوبا  ماريل  يف  اخلا�سة 

عن �رصيك لها لتطوير م�سنع ينتج مليون 

الف   400 من  لأكرث  اطار  الف  ومئتي 

�سيارة �سنويًا .

للإت�سال :

 GRUPO EMPRESERIAL DE LA
 ) INDUSTRIA QUIMICA ) GEIQ

هاتف : 5372076823

 lage@geiq.cu : بريد الكرتوين

 WWW.GEIQ.CU : موقع الكرتوين

لواء  حتت  تن�سوي  كوبية  �رصكة 
هنا  املذكورة  الكربى  املجموعة 

 ، التكييف  معدات  بت�سنيع  متخ�س�سة 

معدات  معمل  لت�سييد  �رصكاء  عن  تبحث 

الغيار  وقطع  املركزية  التكييف  اأجهزة 

او  املنزيل  للإ�ستخدام  والأك�س�سورات 

التجاري .

للإت�سال :

 GRUPO EMPRESERIAL DE LA
 INDUSTRIA SIDERO MECANICA

) ) GESIME
هاتف : 5372633429

 cherrera@sime.cu : بريد الكرتوين

الهند 
وت�سدير  �سناعة  يف  رائدة  هندية  �رصكة 

والزجاجيات  احلرفية  املنتجات 

�رصيك  عن  تبحث  احلدائق  واك�س�سوارات 

شركة صدقة للمعجنات والحلويات شركة التنمية الزراعية



�صركة م�صانع ع�ّصاف الحديثة للرخام

Assaf Modern Marble Factory co.

Showroom Msaitbeh - Unesco Street / Unesco 1602 Building 
Cell: 03916333 - 03078500 / Tel: 01701801 -  assafmarble  -    Assaf Marble

Factory 
CHOUEIFAT – OUMARAA STREET
NEXT TO  COCA COLA FACTORY

Cell: 03882573/03 - 916333/03 - 882332/
Factory: 05433051/ - Fax: 05433049/

info@assafmarble.com / www.assafmarble.com
BEIRUT - LEBANON


