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الإفتتاحية

مياه وكهرباء والجئون
حاول 

ُ
اإىل اأين ي�سري الو�سع االإقت�سادي اللبناين اليوم؟ �سوؤال ال ينفّك املواطن يطرحه على حكومته، من دون اأن ي�سمع جوابًا، وي

جيب عليه بنف�سه وهو الذي يعي�ش منذ �ستة وع�رشين عامًا على انتهاء اأزمته الداخلية...
ُ
اأن ي

ال �سك اأن االأثر االإقت�سادي واالإجتماعي ي�سّكالن �سغطًا كبرياً على اللبنانيني، ولعل هذا ال�سغط �سيدفعه اإىل االنفجار، اآجاًل اأم 

عاجاًل، اإذا مل يتم اإيجاد حلول، واأهم هذه ال�سغوط هي:

 خطرية مع تزايد 
ّ
ر واجهة االإهتمامات املعي�سية واالإقت�سادية، يف �سوء التحذيرات من اأزمة �سح

ّ
اأواًل، اأزمة املياه التي تت�سد

الطلب على املياه، وهو امل�سّنف كثالث بلد عربي يف غزارة هذه الرثوة.. وما زاد من ترددات هذه االأزمة وتداعياتها، تدفق 

الالجئني ال�سوريني اإىل هذا البلد.

، ت�سادفك با�ستمرار �سهاريج مياه، متنّقلًة بني منزٍل 
َ

، ويف اأي �سارع تواجدت
َ
هت

ّ
فمن املعيب اأنك واإىل اأي منطقٍة لبنانية توج

واآخر، حتى تخال نف�سك تدور يف مكانك، وحتى باتت املياه عملًة نادرة يف بالد املياه. 

فهل تكون هذه االأزمة الراهنة اإنذاراً اأخرياً يدفع باحلكومة اىل اتخاذ قرارات �رشيعة توؤدي اىل حلول اأقل كلفة واأكرث جناعة؟

املايل  العجز  اإليها،  باالإقت�سادي،  ي�ساف  ال�سيا�سي  لتداخل  لبنان، وذلك  امل�ستع�سية يف  االأزمات  الكهرباء من  اأزمة  ثانيًا، 

والدين العام، وتاأثريات الو�سع ال�سوري يف لبنان، كلها عوامل ا�ستمرار الأزمة الكهرباء والتقنني الكهربائي القا�سي، ما انعك�ش 

للدولة  االأوىل  فاتورتني:  دفع  املواطنني  على  فر�ش  وما  والتجارية،  االإقت�سادية  واحلركة  اليومية  املواطن  حياة  على  �سلبًا 

والثانية ملولدات الكهرباء .

وتوفري  تطبيقها،  لنجاح  مدرو�سة  خطط  وو�سع  احلكومي  االإن�سجام  من  االأدنى  احلد  تاأمني  امل�ساألة  هذه  ملعاجلة  واملطلوب 

االأموال الالزمة لتقوية الطاقة الكهربائية املنتجة وزيادتها، ومنع التعديات وال�رشقات.

فهل �ستبقى الكهرباء اأزمة االأزمات وحكاية »اإبريق الزيت« التي لن جتد طريقها نحو احلل؟

ثالثًا، اأزمة الالجئني ال�سوريني التي ميكن القول اإنها تخت�رش كل اأزمات لبنان ال�سابقة والالحقة اإن مل يتم حل اأو اإيجاد حل 

لهذه املع�سلة املعقدة، وتعقيدها متاإٍت من عدم قدرة احلكومة اللبنانية على توفري املال ب�سبب تلكوؤ دول يف دفع م�ستحقاتها 

ومنها دول خليجية، من جهة. ولعدم قدرة احلكومة اللبنانية على التوا�سل مع الدولة ال�سورية، ب�سبب املنع املفرو�ش عليها 

من قبل دول اإقليمية وغربية، رغم اأن ال�سلطات ال�سورية عر�ست قدرتها على ا�ستيعاب اأعداد من هوؤالء الالجئني يف املناطق 

التي ا�ستعادتها الدولة وب�سطت فيها �سلطتها.   

 ال �سك اأن املرتتب عن االأزمة ال�سورية، والتي تدخل االآن عامها ال�ساد�ش اأحد اأهم امل�سائل التي تواجهها الدولة اللبنانية، اإذ 

ي�سل عدد الذين جلاأوا اإىل لبنان منذ بداية ال�رشاع يف اآذار 2011 اىل 1.5 مليون �سوري، اأي حواىل ربع �سكان لبنان. وقد اأدى 

هذا اإىل اإجهاد القدرات املالية العامة وتقدمي اخلدمات البيئية يف لبنان. ومن املتوقع اأي�سا اأن توؤدي االأزمة اإىل تفاقم انت�سار 

الفقر بني اللبنانيني، وكذلك تو�سيع ثغرة عدم امل�ساواة يف الدخل.

اأزمة النفايات الأن النق�ش يف مياه ال�رشب،  لكن تبقى الكارثة االأكرب من تفاعل االأزمات الثالث مع بع�سها البع�ش. فمثاًل، هي 

اإنت�سار االأمرا�ش،  اإىل  اإىل ال�رشب من مياه غري �ساحلة والتي قد توؤدي  �سيدفع بع�ش النازحني )االأكرث �سعفًا بني �سكان لبنان( 

كاالأمرا�ش التنف�سية، واالأمرا�ش امُلعدية وال�رشطانية وغريها.. وبالطبع، هذا �سيوؤدي اأي�سًا اإىل ن�رش �سمعة �سيئة للبنان على ال�سعيد 

العاملي ما �سيوؤثر �سلبًا على ال�سياحة.. وكل هذا يتم يف ظل غياب اأي حلول للنفايات التي عادت من جديد اىل مربعها االأول.

اإلزاميًا بخطة اإقت�سادية   
ّ
ال تنفك االأزمة االإقت�سادية التي يتخبط فيها لبنان م�ستمرة، اإال اأن حماولة اإيجاد حّل يجب اأن متر

حمورها االإ�ستثمارات، وكل حّل ال يت�سمن رفع االإ�ستثمارات �سيبقى حرباً على ورق.

اللبنانية و�سع االأ�سبع على اجلرح رغم معرفتها به، بل وحده حاكم م�رشف لبنان ريا�ش �سالمة فهم  مل ت�ستطع احلكومة 

اأن هذه الربامج �ستبقى  اإال  التكنولوجيا واإقت�ساد املعرفة..  اللعبة االإقت�سادية واأخذ بو�سع برامج دعم لقطاعات واعدة مثل 

بحاجة اإىل اإطار ت�رشيعي واإداري من قبل ال�سلطتني، التنفيذية وال�سلطة الت�رشيعية، الوحيدتني القادرتني، على القيام بذلك بحكم 

ال�سالحيات املعطاة لها من قبل القانون. 
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العــالــم فــي �شهــر

�سورية،  يف  االإعمار  اإعادة  بعقود  للفوز  العامل  �سهية  ت�سيل 

امل�ساركة  الدول  تت�سابق  اأن  ، ولي�ش م�ستغربا  يوما غن يوم 

من  ولكن  الـ«جائزة«!  هذه  لتقا�سم  �سورية  على  احلرب  يف 

هو ال�سم�سار الذي يتحرك يف كل االجتاهات مثل »الزنربك« 

البنك  يد  ت�سع  اأن  لها  يراد   التي  املاري�سال  خلطة  للرتويج 

الدويل على هذه اجلائزة ال�سورية؟ وكيف �ستتعامل دم�سق مع 

هذه اخلطة وهي التي اأو�سدت االأبواب يف وجهها منذ عر�ش 

رف�سه  ومت  االأ�سد  ب�سار  الرئي�ش  على  امل�رشوع  الدويل  البنك 

جملة وتف�سياًل؟

تت�سابق  االآن،  اأ�سبحت،  ُتظِهر،  ما  الغربية، وبخالف  فالدول 

م له، من حتت الطاولة، عرو�سًا مغرية ت�سعى من خاللها 
ّ
لتقِد

االإعمار  اإعادة  مقاوالت  يف  �رشكاتها  ح�س�ش  �سمان  اإىل 

هائلة  احتياطات   
ْ
اكُت�ِسَفت اللذين  والغاز  النفط  وا�ستخراج 

 .
ّ

منهما يف ال�ساحل ال�سوري

واأعلنت ثالث جهات عن حلمها بالتقدم للفوز باجلائزة عرب 

التدمري  التي مار�ست  اأن هذه اجلهات هي  »�سم�سارها« رغم 

املنهجي ل�سورية، وهي:

1 ـ الواليات املتحدة االأمريكية.
2 ـ االإحتاد االأوروبي.

3 ـ اأنظمة  اخلليج
ومبا اأن هناك تناغمًا وتكاماًل »ال تناف�سًا« بني هذه املنظومات 

ال�سيا�سية الغربية واخلليجية فهي �ستعمل بالتكافل والتناغم 

يف ما بينها كي تفوز باجلزء االأكرب من »الكعكة ال�سورية«!، 

 ال�سوري اأقفل باب املزايدات اأمام هذه اجلهات.
ّ
ولكن ال�سد

بـ  ي�سمى  ما  لتمكني  تخطط  كانت  املنظومات  هذه  اأن  ومبا 

»لربلت«  من  بدورها  لتتمكن  �سوريا  حلكم  »املعار�سة« 

اإىل  تنتقل  �سقوط م�رشوعها جعلها  فاإن  ال�سوري..  االإقت�ساد 

من  �سورية  تدمري  الإنهاء  �رشوطها  فر�ش  وهي  »ب«  اخلطة 

الغربية  ل�رشكاتها  االإعمار  اإعادة  بتلزمي  دم�سق  قبول  خالل 

واخلليجية !

واخلليجية  الغربية  املنظومات  هذه  تقدمت  هل  ال�سوؤال: 

بعرو�ش فعلية اإىل احلكومة ال�سورية؟

نعم.. لقد فعلتها وبفظاظة منقطعة النظري!!

الواليات  من  �سفاقة  واالأكرث  »االأوقح«  االأول  العر�ش  اأتى 

م�رشوع  با�سم  الدويل«  »البنك  عرب  االأمريكية  املتحدة 

»مار�سال �سورية«!

طبعا مل تر�سل االإدارة االأمريكية مبعوثا مبا�رشا للبنك الدويل 

ملفاو�سة احلكومة ال�سورية على م�رشوع »مار�سال �سورية«.. 

فاملبعوث »جاهز« بل كان من »اأهل البيت« وهل يوجد اأف�سل 

و»اأ�سلح« من »اأبن البيت« ملهمة كهذه؟

العر�ش الثاين اأتى من االإحتاد االأوروبي حتت عناوين: تنمية 

اإعادة  النازحني،  م�ساعدة  املدين،  املجتمع  تن�سيط  حملية، 

يف  املقاتلني  دمج  اإعادة  على  والعمل  امل�سلحني،  تاأهيل 

جمتمعاتهم ال�سابقة، اأو اجلديدة امل�ستحدثة.

خمتلف  قبل  من  امل�رشوع  متويل  �سيتم  العر�ش  وح�سب 

االأوروبي  االحتاد  قبل  ومن  املعنية  الدولية  املوؤ�س�سات 

مبا�رشة!

عرب  املانيا  االأوروبي  االإحتاد  ملمثلي  املبا�رش  والوكيل 

م�رشفها »قرو�ش التنمية«الذي اأن�سئ �سنة 1948 بعد احلرب 

اإعمار  الإعادة  مار�سال  خطة  من  كجزء  الثانية،  العاملية 

اأوروبا !

لهذا  وميهد  اخلليج  دول  اأنظمة  من  فهو  الثالث  العر�ش  اأما 

العر�ش منذ فرتة اأمري قطر اجلديد، وهو طرق الباب االإيراين 

�سفكها  ثمن  لدفع  م�ستعدة  باأنها  �سورية  اإىل  ر�سائل  لتوجيه 

مادمرته  اإعمار  اإعادة  يف  بامل�ساهمة  ال�سورية  للدماء 

جمموعاتها التكفريية! 

كما دخلت االإمارات العربية املتحدة بقوة للفوز من »كعكة« 

اإعادة االإعمار تارة من خالل عقد املوؤمترات اخلا�سة بتمويل 

الذي  الدردري  مل�رشوع  بالت�سويق  وتارة  االإعمار،  م�ساريع 

يطلقون عليه »مبعوث الغرب واخلليج اإىل �سورية«!

»ماراتون« إعمار سورية!؟
بقلــم وسـام سعــد
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وال�سم�سار االأمريكي، هو مدير التنمية االإقت�سادية والعوملة 

)اال�سكوا(  اآ�سيا  لغرب  واالجتماعية  االإقت�سادية  اللجنة  يف 

رئي�ش  نائب  من�سب  ي�سغل  كان  والذي  الدردري،  عبداهلل 

الوزراء لل�سوؤون االإقت�سادية يف حكومة حممد ناجي عطري، 

اإعمار �سورية الذي يعمل عليه، يحلل  اإعادة  اإن م�رشوع  قال 

من  ويقدم  احلالية  التحديات  ويحدد  املا�سية  املرحلة 

الفنية اخليارات املتاحة واالأولويات واالحتياجات  الناحية 

بعد  املوارد  لتعبئة  جهدها  يف  ال�سورية  احلكومة  مل�ساعدة 

االإقت�سادية  املتحدة  االأمم  جلنة  تعمل  حيث  االأزمة،  انتهاء 

و�سع  على  الدردري  قيادة  حتت  اأ�سيا،  لغرب  واالجتماعية 

انتقل  بعدما  وذلك  احلرب..  بعد  �سورية  اعمار  الإعادة  خطة 

اخلطة  اإىل  احلرب  ك�سب  ف�سل  اأي  »اأ«  خطة  من  االأمريكيون 

»ب« اأي االإ�ستحواذ على �سورية باالإقت�ساد عرب بوابة اإعادة 

االإعمار!

�سورية بقبول  اإغراء  2012 مبهمة  الدردري املكلف منذ عام 

املتحدة  الواليات  وترعاه  تديره  �سوري«  »مار�سال  م�رشوع 

االأمريكية، كان قد ر�سم معامل املخطط االأمريكي لالإنق�سا�ش 

باالإقت�ساد  لياأخذ  االإعمار  اإعادة  بوابة  من  �سورية  على 

ماعجزت وا�سنطن عن اأخذه باحلرب!

ومثلما اأر�سلت اإدارة بو�ش االأبن وزير خارجيتها كولن باول 

اإىل الرئي�ش ب�سار االأ�سد لت�سليمه عدداً من االإمالءات االأمريكية  

بعد احتالل العراق .. فقد اأر�سلت الدردري الذي ميكن و�سفه 

هنا بكولن باول ال�سوري كممثل للبنك الدويل.. وكما نعرف 

ك من دون م�سيئة الواليات املتَّحدة 
َّ
فاإن البنك الدويل ال يتحر

ًا«: قر�ش 
ّ
م الدردري با�سم البنك عر�سًا »�سخي

َّ
واإذنها، وقد قد

قد  الدردري  !وكان  ة 
َّ

مي�رش ب�رشوط  دوالر،  مليار   21 بقيمة 

رغبة ملحة  اأمريكا«  »اأي  الدويل  البنك  لدى  اأن  لالأ�سد  ك�سف 

يف متويل م�ساريع اإعادة االإعمار يف �سورية، اإال اأن االأ�سد رد 

بحزم على الدردري مثلما فعل مع باول: نرف�ش هذا العر�ش 

جملة وتف�سيال.

لقد اأراد الدردري من خالل خربته وعالقاته املت�سعبة وغالبا 

رجال  من  كبري  عدد  مع  كما  الغرب  مع  وامل�سبوهة  الوثيقة 

االأعمال ال�سوريني.. اأراد اأن ي�سكل حتالفات جتارية واإقت�سادية 

ينفذ من خاللها اإىل م�ساريع اإعمار �سورية �سواء بعلم دم�سق 

تاأ�سي�ش �رشكات جديدة  يتم  اأن  ن�ستغرب  لن  لذا  اأو باخلفية، 

با�سماء وهمية تدار من قبل دول �سنت العدوان على �سورية 

منذ اأكرث من خم�ش �سنوات!

ت�سورا  لديه  اأن  يعلمون  االأ�سد  الرئي�ش  التقى  الكثريون ممن 

كامال ل�سورية الغد، �سورية امل�ستقبل، �سورية اخلالية من اأي 

نفوذ اأمريكي يف مواقع �سناعة القرار ال�سوري .

االأمريكي جون بريكنز ـ بعدما تقاعد و�سحا �سمريه ـ ا�سدر 

�رشكة  يف  اإقت�سادي  كم�ست�سار  عمله  اأن  فيه  يك�سف  كتابا 

»مني« االأمريكية مل يكن �سوى واجهة لعمله الفعلي وهو »قاتل 

اإقت�سادي« وانه جرى تدريبه يف مراكز �رشية لنيل هذا اللقب، 

النامية بديون غري قادرة  الدول  اإغراق  وكانت مهمته دائما 

على �سدادها كي تتحول اإىل اأداة بيد االأمريكيني، وك�سف اأن 

اما   روؤ�ساوؤها  يتعر�ش  االإ�ستدانة  ترف�ش  كانت  التي  الدول 

لالإغتياالت اأو للحروب املدمرة!
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يف ال�سمال.

فــوائــد  هــنــاك  ــيء،  ــس � ــل  ك وقــبــل  اأوال 

اإقت�سادية وا�سحة يف ذلك. ثانيا، �سوف 

اأذربيجان  مع  العالقات  تطوير  يــوؤدي 

املطالب  متابعة  ــن  ع بــاكــو  لــتــوقــف 

اإيران،  من  ال�سمايل  اجلزء  يف  االإقليمية 

وميكن اأن يوؤثر على دعمها لـ »اإ�رشائيل«. 

عمليات  يف  امل�ساركة  اأن  الوا�سح  ومن 

االجتاهات  اأحد  هو  االأورا�سي  التكامل 

يف ال�سيا�سة اخلارجية املتنوعة لطهران. 

قدمت مشروع ربط شمال أوروبا بالهند والخليج العربي 

هل تنجح قمة »باكو« في إنعاش أوراسيا؟
بقلم فارس سعد

الر�ؤ�س���اء  األتق���ى  م���رة  لأ�ل 

الثالث���ة.. الر��س���ي فالدمي���ر 

بوتني �الإيراين ح�سن ر�حاين 

�الأذربيج���اين اإله���ام علييف، 

يف قمة احت�سنته���ا العا�سمة 

فبني  »باكو«.  الأذربيجاني���ة 

الث���الث الكثر من  الد�ل  هذه 

املت�سابه���ات، �كل بل���د م���ن 

البل���دان - اأذربيج���ان �اإيران 

�ر��سي���ا - لدي���ه م�ساحل���ه 

اجليو�سيا�سي���ة �الإقت�سادي���ة 

اخلا�سة به.

تبحث ه���ذه الق���راءة العالقة 

�اأذربيجان،  �ر��سيا  اإيران  بني 

�تناق�س مقومات �اأ�س�س بنائها 

ز  ل���دى الأطراف الثالث���ة، �تركِّ

الرئي�سة،  على نقاط ال�سع���ف 

ا�ستناًدا  م�ستقبلها،  �ت�ست�رشف 

اإىل عدد من الدرا�سات �الأبحاث.

دور  يعزز  اأن  اأي�سا  �ساأنه  من  الرو�سية، 

رو�سيا كالعب عاملي. 

أهداف إيران
اأدى الرفع اجلزئي للعقوبات الدولية �سد 

اإيران اإىل زيادة كبرية يف م�ساركة اإيران 

من  والعاملية.  االإقليمية  ال�سوؤون  يف 

الثالثي  االجتماع  يف  امل�ساركة  خالل 

يف   باكو، اأ�سارت طهران اإىل اأنها ترغب 

يف متابعة توثيق العالقات مع جريانها 

أهداف روسيا
يف  مكانتها  تعزيز  حتـــاول  رو�ــســيــا، 

تعزيز  تريد  هي  اأوال،  اجتــاهــات.  عــدة 

عن  اإما  االأورا�سي،  االإقت�سادي  االحتاد 

طريق  عن  اأو  االأع�ساء  تو�سيع  طريق 

وتركيا  ــران  اإي مع  اأعمق  تعاون  اإقامة 

 ،2011 االأول  ت�رشين  يف  واأذربــيــجــان. 

االأورا�سي  للتكامل  م�رشوعا  بوتني  قدم 

اجلديد كاإحدى االأولويات الرئي�سة له.

وطنية  فوق  منظمة  اإن�ساء  فكرة  كانت 

ميكن  التي  املهمة  االأفــكــار  من  قوية، 

العاملي  النظام  اأعــمــدة  اأحــد  تكون  اأن 

ج�رشا  تكون  اأن  واأي�سا  النا�سئ  اجلديد 

واملحيط  اآ�سيا  ومنطقة  اأوروبــــا  بــني 

الهادئ. اإن�ساء هذا االحتاد، حتت القيادة 
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أهداف أذربيجان 
فاملكا�سب  اأذربيجان،  اإىل  بالن�سبة  اأما 

علييف:  ويــقــول  عــديــدة،  االإقت�سادية 

منافع  عــلــى  اأذربــيــجــان  »�ستح�سل 

كبلد  التعاون  هذا  من  كبرية  اإقت�سادية 

الزمة  حتتية  بنى  كل  ميلك  للرتانزيت 

لها..

ولكن على علييف حل م�سكلة مهمة يف 

املتنازع  الو�سع  اخلارجية:  ال�سيا�سة 

عليه يف بحر قزوين. فمنذ تفكك االحتاد 

تقرر  كي  اأذربيجان  ت�سعى  ال�سوفياتي، 

فيما اإذا كان قزوين هو بحر اأم بحرية. اإذا 

املت�ساطئة  للدول  فيمكن  بحر،  اأنه  اأعلن 

حتت  والنفط  الغاز  اأنابيب  خطوط  بناء 

اأن  ميكن  بحر  قزوين  اأن  اإعالن  مياهه. 

يعطي احلياة مل�رشوع نابوكو.

ل اأذربيجان  بف�سل املوقع اجلغرايف، ت�سكِّ

لكل  بالن�سبة  كبرية  ا�سرتاتيجية  اأهمية 

من رو�سيا واإيران، فهي طريق ات�سالهما 

ببع�ش �سمااًل.

مسائل عالقة
قال  القمة  يف  األقاها  التي  كلمته  يف 

اإن  ـــاين،  روح حممد  االإيــــراين  الرئي�ش 

ــات  ــالق ــع ــاحــات املــ�ــســرتكــة وال ــس املــ�

ــدول  ال عليه  جتتمع  الــتــي  التاريخية 

ــات  ــي ــس االأر� جــانــبــهــا  واإىل  الـــثـــالث، 

اكت�سافها،  يجب  املتوفرة،  والــظــروف 

االإقت�سادية  الطاقات  اأهمية  مــوؤكــداً  

الكامنة والفعلية باالإ�سافة اإىل الرثوات 

الكبرية  الــطــاقــة  ومــ�ــســادر  الطبيعية 

واأي�سًا املوقع اال�سرتاتيجي الذي حتظى 

املجاالت  اأن  ومبينًا  الثالث؛  الــدول  به 

فر�ش  مــن  اآخــر  ق�سمًا   
ّ
تعد املــذكــورة 

هذه  بــني  الــعــالقــات  وتعزيز  الــتــعــاون 

الدول.

من جانبه قال الرئي�ش الرو�سي فالدميري 

جــديــدة  �سفحة  نــفــتــح  نــحــن  ــني:  ــوت ب

التعاون.  من  النوع  هــذا  اإىل  ونحتاج 

ال�ساأن  يف  والباحث  االأكادميي  وبح�سب 

نتائج  فاإن  �ساكر،  د. عبدالعزيز  االإيراين 

يف  بــقــوة  ــرة  مــوؤث �ستكون  بــاكــو،  قمة 

العالقات بني الدول الثالث، ومن املمكن 

املجاورة،  الدول  بـ«اخلري« على  تعم  اأن 

وتوؤدي اإىل حتقيق اأكرب قدر من االأمن يف 

املنطقة، وهو اأمر مطلوب ب�سدة االآن.

ورغم العقبات التي تواجه الدول الثالث اإال 

اأن االأمن امل�سرتك، والتعاون االإقت�سادي 

ا 
ً

مان فر�س
ِّ
خا�سة يف جمال الطاقة يقد

من  ويــعــزِّز  الــعــالقــات.  لتقوية  كــبــرية 

التفاوؤل على هذا ال�سعيد، اإجناز االإتفاق 

5+1، وهو  اإيران وجمموعة  النووي بني 

د الإزالة العقوبات املفرو�سة على 
ِّ
ما مه

اإيران والتي كانت عائًقا اأمام م�ساركتها 

من  وحرمتها  الطاقة،  نقل  م�ساريع  يف 

مزايا اإقت�سادية كبرية.

وال بد للفائدة هنا من اإلقاء ال�سوء على 

الدول  العالقة حمل خالف بني  امل�سائل 

»قره  الق�سايا،  ق�سية  اأوالهــا  الثالث، 

الق�سايا، هي  هذه  وثاين  اجلبلية«.  باخ 

الذي  واجلنوب«،  ال�سمال  »ممر  م�سكلة 

باإيران  ليمر  الهند  من  الب�سائع  �سينقل 

واأذربيجان ورو�سيا اإىل اأوروبا.

الو�سع  اإقـــرار  فهي  م�ساألة،  ثالث  اأمــا 

يف  اإيران  ورغبة  قزوين،  لبحر  القانوين 

والتي  البحر  جرف  من  ح�ستها  زيــادة 

تبلغ 13 %.

بح�سب  تختلف  لن  الثالث  ــدول  ال لكن 

خط السكك الحديدية 

المسمى »الشمال 

والجنوب«، تم االتفاق 

على تشييده عام 2000 

بين روسيا والهند 

وإيران، ثم انضمت دول 

بيالروسيا وكازاخستان 

وطاجيكستان وقرغيزيا 

وأرمينيا وأذربيجان إلى 

المشروع في مراحله 

الالحقة.
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ودكــتــور  ال�سيا�سي  واملــحــلــل  املــــوؤرخ 

كوزينت�سوف  اأوليغ  التاريخ  يف  الفل�سفة 

والغاز،  النفط  اإنتاج  حجم  م�ساألة  على 

قرار  مع  متفقة  جميعا  واأنــهــا  خا�سة 

النفط  اإنتاج  خف�ش  ب�رشورة  »اأوبــك« 

حتى ي�ستعيد ال�سعر املنا�سب له.

ويظل ال�سوؤال، هو مدى قدرة هذا التحالف 

اجلديد على البقاء قويا يف وجه تكتالت 

تــاأثــريه، وهل  ومــدى  العامل،  كــربى يف 

�ستن�سم تركيا اإىل هذا التحالف؟

الممر المائي الدولي
وما يوؤكد اأن الدول الثالث التي اجتمعت 

عازمة على تعزيز العالقات يف ما بينها 

لتتخذ �سكاًل جديداً غري معهود، هو جمال 

وجمهورية  اإيــران  بني  ال�سككي  الربط 

�سيوؤدي  والـــذي  ورو�ــســيــا،  اآذربــيــجــان 

ال�رشقية  ـــا  اأوروب دول  بــني  الــربــط  اإىل 

وال�سمالية، وبني اخلليج واملحيط الهندي 

هذا  روحــاين  اأعترب  وقد  اجلنوب.  ودول 

الربط »نعمة عظيمة للبالد«.

القمة  يف  الثالثة  الــقــادة  ناق�ش  فقد 

الــدويل  املــائــي  املمر  ق�سية  الثالثية 

للقمة، هو  الرئي�ش  الهدف  اأن  مو�سحني 

درا�سة امل�رشوع. 

 7200 اإىل  املمر  طول  ي�سل  اأن  ويتوقع 

بالهند،  اأوروبــا  �سمال  لريبط  كيلومرت، 

ورو�سيا  ـــران،  اإي عرب  العربي  واخلليج 

لقناة  مناف�سا  ويــكــون  ــان،  ــج ــي واأذرب

ــر  وزي وبح�سب  املــ�ــرشيــة،  ال�سوي�ش 

ظريف،  جواد  حممد  االإيــراين  اخلارجية 

م�سالح  �سيخدم  املــ�ــرشوع  ــذا  ه فـــاإن 

ورو�سيا،  واأذربــيــجــان  اإيـــران  �سعوب 

وم�سالح املنطقة باأ�رشها.

ي�سار اإىل اأن خارطة هذا املمر كانت قد 

و�سعت عام 2000 من قبل اإيران والهند 

ورو�سيا، اإال اأن احلظر املفرو�ش على كل 

من طهران ومو�سكو حال دون اإمتام بناء 

املمر.

اجلــديــد،  املــالحــي  املــمــر  هــذا  تد�سني 

الب�سائع  لتو�سيل  امل�سافة   
ّ

�سيق�رش

النقل  اإن عملية  واأوربا، حيث  الهند  بني 

نقل  ويتم  يوما   60-45 ا 
ً
حالي ت�ستغرق 

قناة  عرب  الهند  من  انطالقا  الب�سائع 

امل�سافة  لكن  اأوربا.  بلدان  اإىل  ال�سوي�ش 

مرات   3-2 املمر  ت�سغيل  بعد  �ستقت�رش 

لتكون 14-20 يوما.

بحر  ساحل  على  الواقعة  المدن  أكبر  أذربيجان  عاصمة  باكو  تعد 

قزوين، وفي كامل إقليم القوقاز.

آبــشــوران،  جزيرة  لشبه  الجنوبي  الشاطئ  على  المدينة  وتقع 

وهي تتألَّف من قسمين رئيسين: وسط البلد والمدينة القديمة 

المركز  المدينة  وتعد  هكتارًا،   21.5 مساحتها  البالغة  رة،  المسوَّ

من  الكثير  اتخذت  وقد  ألذربيجان،  والصناعي  والثقافي  العلمي 

شركة  مثل  لها،  مركزًا  منها  والمؤسسات  والمصانع  الشركات 

»سوكار«، التي تعد ضمن أقوى 100 شركة في العالم.

مركزًا  أهميَّتها  وازدادت  الِقدم،  منذ  المكانة  هذه  باكو  واحتلَّت 

ل مرة في  إقتصاديًا إقليميًا، بعد أن تمَّ استخراج النفط فيها ألوَّ

سنة 1847 بالطرق الصناعية، وفي نهاية القرن الـ19 وبداية القرن 

الـ20، أصبحت أذربیجان من أكثر الدول إنتاجًا للنفط في العالم، 

إذ كان %50 من اإلنتاج النفطي العالمي ُيستخرج في باكو.
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ن�شاطات �شناعية

ال�سهر املا�سي بن�ساطاٍت �سناعية  حفل 

ــــادرة وزيــر  مــتــعــددة كـــان اأبـــرزهـــا زي

ح�سن  احلــاج  ح�سني  الدكتور  ال�سناعة 

االإ�سالمية  اجلمهورية  اىل  الر�سمية 

باجتماع  ا�ستهلها  والــتــي  االإيــرانــيــة، 

واملناجم  ال�سناعة  ووزير  ه 
ّ
�سم ع 

ّ
مو�س

زاده،  نعمت  املهند�ش  االإيراين  والتجارة 

ويف ح�سور القائم باأعمال ال�سفارة علي 

ال�سناعة  لــوزارة  العام  املدير  فرحات، 

ملوؤ�س�سة  العامة  املديرة  جدعون،  داين 

لينا  املهند�سة  واملقايي�ش  املوا�سفات 

املــدين  للتنظيم  الــعــام  املــديــر  درغـــام، 

اليا�ش الطويل، مدير العالقات  املهند�ش 

خالد  لــبــنــان  مــ�ــرشف  يف  اخلــارجــيــة 

البحوث  ملعهد  املــايل  املدير  بح�سلي، 

وزير  م�ست�سار  كفوري،  �سليم  ال�سناعية 

اخلــوري،  جرجي  والتجارة  االإقت�ساد 

جورج  ال�سناعيني  جمعية  رئي�ش  نائب 

ورجال  ال�سناعيني  من  وعدداً  ن�رشاوي 

كبار  االجتماع  يف  �سارك  كما  االأعمال. 

امل�سوؤولني يف الوزارة االإيرانية.

ال�سناعية  االأن�سطة  اىل»اأن  زادة  واأ�سار 

التقدم واالزدهار  اإيران هي يف طور  يف 

بف�سل ال�سيا�سات املتبعة يف اجلمهورية 

االإ�سالمية، ولقد حققنا جناحات هائلة يف 

املجال ال�سناعي والتكنولوجي والعلمي. 

لو�سع  تام  ا�ستعداد  على  »نحن  وقــال: 

لبنان.  يف  اأخوتنا  ف 
ّ
بت�رش اإمكاناتنا 

امل�سرتكة  اال�ستثمارات  تقوم  اأن  ونتمنى 

يف البلدين مبا يعود بالفائدة لهما. كما 

ميكن للبنانيني املغرتبني وعددهم كبري 

جداً وهم منت�رشون يف اأنحاء املعمورة اأن 

ي�ساركوا يف هذه امل�ساريع.«

خــربات  اللبنانيون  »ميــلــك  واأ�ـــســـاف: 

القطاع  يف  ومــهــمــة  عــديــدة  وجتــــارب 

نتطلع  امل�رشفية،  واخلدمات  التجاري 

يف  نحن  ومنلك  منها.  اال�ستفادة  اىل 

حديثة  وتقنيات  عالية  خربات  املقابل 

يف ال�سناعة ميكن اأن نفيدكم منها.«

اأن  على  ح�سن  احلــاج   
ّ
�سدد جهته،  من 

عالقات  واإيــران  لبنان  بني  »العالقات 

وال�سداقة  االأخــوة  على  قائمة  تاريخية 

واملودة. واإذ �سجل احلاج ح�سن »اإعجاب 

اإيران على التطور رغم  اللبنانيني بقدرة 

بها،  ومتر  مرت  التي  ال�سعبة  الظروف 

عليها،  �سّنت  التي  احلــروب  وخ�سو�سًا 

اأن  اأمل  الظامل«،  االإقت�سادي  واحل�سار 

العالقات  تطوير  ــل  اأج مــن  العمل  يتم 

�سيما على  ال�سعد، وال  الثنائية على كل 

�سعيد:

-1 تعزيز التبادل التجاري 

لها  مــركــزاً  لبنان  اإيــــران  اعــتــمــاد   2-

والدول  اأفريقيا  اىل  منتجاتها  لت�سدير 

كمركز  ــران  اإي لبنان  واعتماد  العربية، 

دول  واىل  ــران  اإي اىل  منتجاته  لت�سويق 

اآ�سيا الو�سطى واملحيط. 

املتبادلة.  اال�ــســتــثــمــارات  تعزيز   3-

كبرية  اآفــاقــًا  نفتح  اأن  ميكن  وبالتايل 

والرغبة  االإرادة  القائم على  التعاون  يف 

وامل�سالح االإقت�سادية.

لتوقيع  قدمًا  ندفع  اأن  »يهمنا  وقــال: 

البلدين  بــني  احلـــرة  الــتــجــارة  اتفاقية 

اللبنانية  لل�سلع  التفا�سلية  تعطي  التي 

وبالعك�ش،  اإيران  اىل  ر 
ّ
ت�سد �سوف  التي 

اأن  وامل�سدرين  للتجار  يتيح  الذي  االأمر 

ال�رشيبية.  التخفي�سات  من  ي�ستفيدوا 

الحاج حسن يبحث تطوير العالقات الثنائية في إيران
وجمعية الصناعيين تعمل على تعزيز الصادرات الى االتحاد األوروبي

الحاج حسن خالل رعايته ورشة من تنظيم ليبنور
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للعمل  م�سرتكة  جلنة  تكليف  اىل  واأدعــو 

على هذه الالئحة التفا�سلية.«

التعامالت  اىل  ح�سن  احلـــاج  وتــطــرق 

حاكم  داعــيــًا  املــ�ــســارف،  عــرب  املالية 

زيــارة  اىل  االإيـــراين  املركزي  امل�رشف 

املركزي  امل�رشف  حاكم  للقاء  بــريوت 

التعامالت  اآلية  على  واالتفاق  اللبناين 

ال�ساحلة يف هذا املجال.

وزير الطرق
الطرق  ــر  وزي مع  ح�سن  احلــاج  وناق�ش 

اأخوندي  عبا�ش  املهند�ش  املــدن  وبناء 

االإقت�سادية  اللجنة  يف  امل�سوؤول  وهو 

ــان مـــن اجلــانــب  ــن ــب ــرتكــة مـــع ل ــس املــ�

التجارية  العالقات  دفع  �سبل  ــراين،  االإي

لنتائج  ا�ستعرا�ش  وجرى  البلدين.  بني 

اللبناين  الوفد  اأجــراهــا  التي  اللقاءات 

احلاج  ورّكز  االإيرانيني.  امل�سوؤولني  مع 

ال�سلع  لوائح  ــاز  اإجن اأهمية  على  ح�سن 

لتوقيع  متهيداً  البلدين  بني  التفا�سلية 

املجال  يف  اإف�ساحًا  التجارية،  االإتفاقية 

اأمام زيادة ال�سادرات اللبنانية اىل اإيران 

العالية  الر�سوم اجلمركية  حيث تعرت�ش 

ان�سياب ال�سلع. 

وجود  من  تتاأتى  موانع  اأي  اإزالة  وطلب 

ال�سلع  ى بالئحة 
ّ
ي�سم ما  اأو  �سلبية  لوائح 

العام  مطلع  يحمل  اأن  واأمــل  ا�سة. 
ّ
احل�س

املقبل ب�سائر توقيع االإتفاقية التجارية.

تاأ�سي�ش  اأخـــونـــدي  طـــرح  جــهــتــه،  ــن  م

اال�ستثمار  جمــال  يف  م�سرتك  �سندوق 

النقل  حقول  يف  كبرية  م�ساريع  لتمويل 

واملالحة اجلوية والبحرية و�سكك احلديد 

واالأوتو�سرتادات وتخطيط املدن وبنائها، 

القطاع  عرب  تنفيذها  اإمكانية  معترباً 

اخلا�ش بوا�سطة هذا ال�سندوق الذي ميكن 

وبريوت  طهران  بور�ستي  يف  ت�سجيله 

وتداول اأ�سهمه اأي�سًا يف بور�سات اأخرى.

العريق يف  اللبنانيني  تاريخ  د على 
ّ
و�سد

لديهم  ة 
ّ
قــو نقطة  تعترب  التي  التجارة 

مدفوعة بقدرات االنت�سار اللبناين الوا�سع 

يف اأرجاء العامل.

كما دعا اىل زيادة الرحالت اجلوية بني 

البلدين، وفتح خطوط جديدة بني كّل من 

م�سهد و�سرياز وبريوت.

على  االإيراين  الوزير  ح�سن  احلاج  واأطلع 

اأن عدداً من رجال االأعمال اللبنانيني يف 

عداد الوفد املرافق اكت�سف وجود اإنتاجه 

الغذائية  ال�سناعات  قطاع  �سيما يف  وال 

يف ال�سوق االإيرانية حيث يدخل من طريق 

دولة ثالثة ومن دون اأن يكون ال�سناعي 

املبا�رش،  ر 
ّ
امل�سد هو  اللبناين  التاجر  اأو 

اللبنانية  لل�سلع  قبول  وجــود  يعني  ما 

 
ّ
تعد التي  الكبرية   االإيرانية  ال�سوق  يف 

ن�سمة، متطلعني  اأكرث من ثمانني مليون 

 400 من  �سوق  ا�ستهداف  اىل  خالله  من 

مركزاً  اإيران  كون  ن�سمة  مليون   500 اىل 

اىل  بالن�سبة  مهمًا  وجتاريًا  اإقت�ساديًا 

الدول املجاورة لها.

وزير النفط
النفط  وزيــر  اأي�سًا  ح�سن  احلــاج  والتقى 

عر�ش  حــيــث  زنــغــنــه  بيجن  ـــــراين  االإي

اكت�ساف  لبنان بعد  النفطية يف  ال�سورة 

يف  والغاز  النفط  من  كبرية  احتياطات 

للبنان  اخلا�سة  االإقت�سادية  املنطقة 

لبنان على  التي يقوم بها  والتح�سريات 

�سعيد اال�ستثمار النفطي، �سارحًا االإطار 

اعتماد  مبداأ  على  يقوم  الــذي  القانوين 

عنه  يعرف  ما  اأو  م�سّغلة  �رشكات  اإمــا 

بال�رشكات الأ�سحاب احلقوق

العالقات  تعزيز  �سبل  اىل  ق 
ّ
الــطــر ومّت 

التي  اخلربات  على  بناء  املجال،  هذا  يف 

قطاع  �سعيد  على  لبنانيون  ميتلكها 

والغاز  النفط  وجتــارة  البرتوكيماويات 

االأنابيب  ومتديدات  التحتية  البنى  وبناء 

وغريها من االأن�سطة املتعلقة بهذا القطاع.

وزير اإلقتصاد والمالية
الــ�ــســوؤون  وزيـــر  احلـــاج ح�سن  والــتــقــى 

االإقت�سادية واملالية علي طيب نيا الذي 

خا�سة  مبكانة  يحظى  لبنان  اأن  ــد  اأك

ــًا اىل االرتــقــاء  ــدى االإيــرانــيــني، داعــي ل

اىل  والتجارية  االإقت�سادية  بالعالقات 

وال�سيا�سية  التاريخية  العالقات  م�ستوى 

تطوير  حتقيق  عــرب  وذلـــك  والثقافية، 

ــاري، واال�ــســتــثــمــارات  ــج ــت ــادل ال ــب ــت ال

املنتجات  جودة  بني  واجلمع  املتبادلة 

يف  العالية  اللبنانية  واملعرفة  االإيرانية 

واالإنهاء  والتو�سيب  والتغليف  التعبئة 

م�سافة  قيمة  يعطي  مبا    Finishing
عالية ميكن البناء عليها.

التخفي�سات  م�ساألة  اىل  ق 
ّ
التطر ومّت 

اجلمركية لت�سهيل التبادل من لبنان اىل 

اإيران.

وزير الصحة 
وزير  مع  اأي�سًا  ح�سن  احلــاج  واجتمع 

يف  البحث  ومّت  ها�سمي،  ح�سن  ال�سحة 

جمال  يف  للتعاون  العديدة  االإمكانات 

رّكز الحاج حسن خالل لقائه 

وزير الطرق اإليراني على 

أهمية إنجاز لوائح السلع 

التفاضلية بين البلدين 

تمهيدًا لتوقيع اإلتفاقية 

التجارية بين البلدين

وزير الصحة العراقي يسلم الحاج حسن درعًا تكريمية
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ن�شاطات �شناعية

الــتــاأمــني  وقــطــاع  الـــدوائـــي  الت�سنيع 

�رشكات  وت�سجيل  الطبية  واالأجــهــزة 

وتبادل  البلدين  كال  الدواء يف  وم�سانع 

واإقــامــة املعار�ش  اخلــربات واملــعــارف 

املتخ�س�سة.

ومّت التوافق على تنظيم زيارات ميدانية 

مل�سانع الدواء والعمل امل�سرتك لت�سويق 

بلد اىل  بكل  الدوائية اخلا�سة  املنتجات 

دول اأخرى.

مؤسسة المقاييس
كما عقدت لقاءات يف موؤ�س�سة املقايي�ش 

رئي�ش  ــة  ــاون ــع م مـــع  واملــوا�ــســفــات 

املوا�سفات  منظمة  رئي�سة  اجلمهورية 

واملقايي�ش االإيرانية بريوز بخت بح�سور 

املقايي�ش  ملوؤ�س�سة  الــعــامــة  ــرة  املــدي

درغــام  لينا  املهند�سة  واملــوا�ــســفــات 

البحوث  معهد  يف  االإداري  ــر  ــدي وامل

الــعــالقــات  تــعــزيــز  بــهــدف  ال�سناعية 

وتنميتها بني املوؤ�س�ستني.

 وعقدت لقاءات اأي�سًا يف غرفة التجارة 

واإدارة  ــران  اإي يف  والــزراعــة  وال�سناعة 

املناطق احلرة ومنظمة التنمية التجارية.

رجال  بني  ة 
ّ
عد ثنائية  لقاءات  ونّظمت 

االإيرانيني  ونظرائهم  اللبنانيني  االأعمال 

الوفد  اأن  اىل  اإ�سارة  الفر�ش.  ال�ستك�ساف 

وزارات  مــن  م�سوؤولني  �سم  اللبناين 

العامة  واالأ�ــســغــال  واملالية  ال�سناعة 

وم�رشف  والتجارة  واالإقت�ساد  والنقل 

يف  اأعــمــال  ورجــال  و�سناعيني  لبنان 

قطاعات اإنتاجية خمتلفة ويف املقاوالت 

الكهربائية  والــطــاقــة  والــغــاز  والنفط 

وخرباء قانونيني ويف اجلودة.

اإلدارة البيئية
ه الوزير احلاج ح�سن 

ّ
ويف �سياٍق اآخر،  نو

الوطنية  العمل  ور�سة  افتتاحه   خــالل 

عن  »نظم االإدارة البيئية وب�سمة املياه 

موؤ�س�سة  نظمتها  التي  الكربون«  وب�سمة 

املقايي�ش واملوا�سفات اللبنانية )ليبنور( 

للتقيي�ش  الدولية  املنظمة  مع  بالتعاون 

موؤ�س�سة  بها  تقوم  التي  باجلهود  )ايزو(، 

واأهمية  الوطني  امل�ستوى  على  ليبنور 

ال�سناعة  م�ستوى  رفع  يف  املوا�سفات 

الوطنية وتاأمني �سحة و�سالمة املواطن 

موؤكداً  االإقت�ساد  وتفعيل  البيئة  وحماية 

وجوب التزام جميع املوؤ�س�سات وال �سيما 

ال�سناعية منها باملوا�سفات البيئية . 

اأ�ساف: »من غري املقبول اأن تبقى لدينا 

باملوارد  وت�رش  البيئة  ث 
ّ
تلو �سناعات 

و�سي�سار  النا�ش  وب�سحة  الطبيعية 

بحق  املنا�سبة  االإجــــراءات  اتــخــاذ  اإىل 

اأن  ميكن  وال  امللتزمة.  غري  املوؤ�س�سات 

املياه  التعدي على  با�ستمرار هذا  ن�سمح 

الذي  ال�رشر  اإىل  فباالإ�سافة  والــهــواء، 

املواطن  �سحة  على  ــر  االأم هــذا  ي�سببه 

كبرياً  اإقت�ساديًا  عبئًا  ي�سكل  اأي�سًا  فهو 

لبع�ش  ن�سمح  ان  ميكن  ال  البلد.  على 

ال�سامة  نفاياتها  ترمي  باأن  املوؤ�س�سات 

االأنهر واملجاري من  وغري املعاجلة يف 

دون ح�سيب او رقيب.«

كما تطرق احلاج ح�سن اإىل الهدر احلا�سل 

�سيما  الطبيعية وال  املوادر  ا�ستعمال  يف 

املياه، يف ظل �سبه انعدام م�سادر املياه 

حيث  اجلوفية،  املياه   
ّ
و�سح ال�سطحية 

مفهوم  اإدخـــال  الــ�ــرشوري  مــن  اأ�سبح 

ال�سناعية،  موؤ�س�ساتنا  اإىل  املياه  ب�سمة 

هذا  يف  الدولية  املوا�سفات  واعتماد 

االإطار للتخفيف من هدر املياه وتر�سيد 

ا�ستهالكها يف ال�سناعة.«

توقيع بروتوكول
الوكالة  ومدير  ح�سن  احلــاج  وّقــع  كما 

اجلامعية للفرانكوفونية ) AUF ( هرفيه 

اللبنانية  اجلمعية  ورئي�ش  �سابورين 

م العلوم الدكتور نعيم عويني اتفاق 
ّ
لتقد

واجلمعية  والوكالة  الــوزارة  بني  تعاون 

يق�سي بتفعيل اجلهود امل�سرتكة من اأجل 

تعزيز الروابط والعالقات بني اجلامعات 

ما 
ّ
�سي وال  واملوؤ�س�سات  االأبحاث  ومراكز 

االإنتاجية وال�سناعية منها.

عاتقها  على  ال�سناعة  وزارة  وتــاأخــذ 

فرق  بــني  والــلــقــاءات  التوا�سل  تــاأمــني 

اللبنانية  اجلامعات  يف  العلمي  البحث 

الوكالة  وتلتزم  ال�سناعية.  واملوؤ�س�سات 

بت�سهيل  للفرانكوفونية  اجلــامــعــيــة 

من  واجلمعية  الــــوازرة  بــني  التوا�سل 

اإليها  املنت�سبني  االأع�ساء  وبــني  جهة 

اللبنانية  اجلمعية  وتقوم  العامل.  حول 

م العلوم بتحديد فرق العمل وتاأمني 
ّ
لتقد

التوا�سل بينها وبني املختربات البحثية 

وبني  اللبنانية  اجلامعات  يف  اخلا�سة 

املوؤ�س�سات ال�سناعية. 

تعزيز الصادرات 
ن�ساطات  عدة  ال�سناعيني  جلمعية  وكان 

ال�سناعة  بقوة  ـــان  االإمي خاللها  اأكـــدت 

على  وقدرتهم  اللبنانيني  وال�سناعيني 

رئي�ش  وكان  الظروف.  اأحلك  يف  ال�سمود 

عر�ش  قد  اجلميل  فادي  الدكتور  اجلمعية 

املنت  �سناعيي  جتمع  نظمه  لقاء  خــالل 

ــارل مــولــر الأبـــرز  ــس الــ�ــســمــايل بــرئــا�ــســة �

التحديات التي واجهتها اجلمعية يف الفرتة 

االأخرية وكيفية مواكبتها لهذه امللفات.

ب�رشورة  ال�سناعيني  اجلميل  ونا�سد 

اال�ستفادة  اىل  ودعاهم  البيئي،  االلتزام 

ي�ساندهم  الــذي   lepap مــ�ــرشوع  مــن 

�سديقة  تكون  كــي  م�سانعهم  لتكون 

للبيئة ومتجان�سة مع املتطلبات البيئية.

ثم ك�سف اجلميل عن بع�ش امل�ساريع التي 

تعدها اجلمعية و�سيتم اإطالقها تباعًا يف 

املرحلة املقبلة، واأطلع ال�سناعيني على 

بع�ش الربامج التي تعدها اجلمعية والتي  

الجميل يتسلم درعًا تكريمية خالل رعايته عشاًء قرويًا تراثيًا
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من �ساأنها ان تدعم املوؤ�س�سات ال�سناعية 

تعمل  كما  وتنميها.  وال�سغرى  الو�سطى 

برامج  ــداد  اإع على  ال�سناعيني  جمعية 

من �ساأنها تفعيل التعاون ال�سناعي بني 

القطاعات، اىل جانب التعاون والتوا�سل 

رفع  اأجل  من  ال�سناعة  وزارة  مع  الدائم 

تعد  وللغاية  ال�سناعية.  الــ�ــســادرات 

اىل  بها  �ستقوم  لزيارة  ال�سناعة  وزارة 

املقبل  الثاين  ت�رشين  �سهر  اأوروبا خالل 

ال�سادرات  لتعزيز  �سبل  اإيجاد  اأجل  من 

اللبنانية اىل دول االحتاد االأوروبي. ويف 

ال�سياق نف�سه، لفت اجلميل اىل اأن جمعية 

ال�سفري  مع  وطرحت  �سبق  ال�سناعيني 

اللبنانية  ال�سادرات  قيمة  رفع  الفرن�سي 

ي�سدر  املثال  �سبيل  فعلى  فرن�سا.  اىل 

مليون   60 قيمته  بـما  فرن�سا  اىل  لبنان 

قيمته  مبا  منها  وي�ستورد  �سنويًا  دوالر 

رفعت  فــاإذا  دوالر،  مليون   200 و  مليار 

فرن�سا من ن�سبة ا�ستريادها من املنتجات 

 300 اىل  دوالر  مليون   60 من  اللبنانية 

مليون دوالر لن ت�سعر بالفرق فيما ت�سكل 

هذه الن�سبة كل الفرق للبنان. 

واأعرب اجلميل عن قناعته باأن ال�سناعي 

ذلك  اأثبت  وقــد  جنــاح  م�رشوع  اللبناين 

التي  املعوقات  كل  وجــه  يف  ب�سموده 

كل  بــاأن  ثقته  من  وانطالقًا  اعرت�سه، 

لقطاعه  حمركًا  يكون  اأن  ميكن  �سناعي 

على م�ستوى املنطقة، ي�سعى مع جمعية 

ال�سناعيني اىل تاأمني كل فر�سة متاحة 

مناخات  توفري  عرب  الغاية  لهذه  خدمة 

تعاون مع بع�ش الدول االأجنبية عمومًا 

ومع االغرتاب اللبناين خ�سو�سًا.  واأ�سار 

بزيارات  قامت  اجلمعية  اأن  اىل  اجلميل 

وم�رش،  وال�سعودية  والعراق  اإيــران  اىل 

ووجدت اأن هناك فر�سًا متاحة للتعاون 

اإما  الأهداف عدة،  العاملية  ال�رشكات  مع 

للت�سنيع لهذه ال�رشكات اأو للتعاون معها 

من اأجل تاأمني منتجات �سناعية لبنانية 

لتنفيذ  �رشاكة  يف  للدخول  اأو  للمنطقة 

اأنه  وك�سف  واأفريقيا.  للمنطقة  م�ساريع 

يف  اجلمعية  �ست�سارك  املنطلق  هذا  »من 

املوؤمتر الذي تعده غرفة باري�ش والغرفة 

واملقرر  فرن�سا  يف  الفرن�سية  اللبنانية 

كما  املقبل،  االأول  ت�رشين   20 يف  عقده 

مع  اللبنانية  ال�سناعة  ملــوؤمتــر  تعد 

الفر�ش  لتفعيل  الفرن�سيني  ال�سناعيني 

والتعاون بني الطرفني.  

 قوة الصناعة
قرويًا  ع�ساء  رعايته  خالل  ل 

ّ
اجلمي واأكد 

الرفاعي  كمال  ال�سيد  منزل  يف  تراثيًا 

»اأن قوة  ال�سيعة  – بحمدون  يف بطلون 

الظروف  هــذه  يف  لبنان،  يف  ال�سناعة 

ال�سعبة، تكمن يف ر�سم ال�سورة االإيجابية 

الباب  وفتح  القطاع  هذا  عن  احلقيقية 

لتنميتها وتو�سعها عرب توفري االت�ساالت 

ت�سهيل  جانب  اىل  لت�سويقها،  اخلارجية 

معظم  اىل  اللبنانية  ال�سادرات  دخــول 

البلدان. وقال: نحن ن�سعى مع ال�سفراء اىل 

اأننا  وال�سيما  اللبنانية  ال�سادرات  رفع 

بقدرات  واأ�ساد  ر. 
ّ
ن�سد مما  اأكرث  ن�ستورد 

خبري  انه  اأثبت  الذي  اللبناين  ال�سناعي 

يف اإدارة االأزمات ويتمتع بخربات �سلبة 

مكنته من ال�سمود رغم كل االأزمات التي 

اىل مزيد  ذلك دعا  انطالقًا من  بها،  مير 

من التعاون معه كونه مرتكزاً اأ�سا�سيًا يف 

املنطقة. 

ملف النفايات
جمعية  ــت  ــب ــال ط ــــــرى،  اأخ ــة  ــه ج مـــن 

حل  باعتماد  اللبنانيني  ال�سناعيني 

ملف  يف  واجتماعي  واإقت�سادي  بيئي 

اأن  على  ــة،  االأزم لتجدد  منعًا  النفايات 

الطمر  تخفيف  على  احلل  م�رشوع  يرتكز 

املقابل  يف  ويــركــز  م�ستوى  اأدنـــى  اىل 

والت�سبيغ  والتدوير  الفرز  �ــرشورة  على 

والتفكك احلراري مبا من �ساأنه اأن يحقق 

التنمية امل�ستدامة.

ــق  وف اأنـــــه  اىل  بـــيـــان  يف  ــــارت  ــــس واأ�

املئة من  35 يف  ن�سبة  فاإن  االإح�ساءات 

املخلفات ميكن اإعادة تدويرها، لذا دعت 

اىل  امللف  بهذا  املعنيني  امل�سوؤولني  كل 

مرتقب  اأي حل  الن�سبة يف  بهذه  االلتزام 

اأن  ــًا. واعــتــربت  اأو جــذري مــوؤقــتــًا كــان 

حرمان  �ساأنه  من  الفرز  عن  التغا�سي 

االأ�سواق وبع�ش القطاعات ال�سناعية من 

يف  تدخل  التي  االأ�سا�سية  االأولية  املواد 

�سلب عملها كالورق والكرتون والزجاج 

والبال�ستيك واحلديد...

ونــا�ــســدت اجلــمــعــيــة املــعــنــيــني عــدم 

القطاعات  هــذه  بحاجات  اال�ستخفاف 

مردوداً  توفر  والتي  لبنان  يف  املزدهرة 

واملقدرة  اللبنانيني  من  وا�سعة  لفئات 

بع�رشات االآالف. 

كما اأبدت اجلمعية ا�ستعدادها للم�ساهمة 

املطلوب  ــا  دوره واأداء  االأزمـــة  حل  يف 

واالأ�سا�سي يف هذا املو�سوع و�رشورة اأن 

امل�ستوى  على  هيئة  اأي  يف  ممثلة  تكون 

ملعاجلة  واملحلي  واملناطقي  الوطني 

هذه االأزمة وامل�ساهمة الفاعلة يف اإيجاد 

الوطني  دورها  من  انطالقًا  لها  احللول 

واالإقت�سادي واالإجتماعي. 

رأى الجميل أن قوة الصناعة 

في لبنان، في هذه الظروف 

الصعبة، تكمن في رسم 

الصورة اإليجابية الحقيقية 

عنها وفتح الباب لتنميتها 

وتوسعها عبر توفير 

االتصاالت الخارجية لتسويقها

الجميل ومولر خالل لقاء نظمه تجمع صناعيي المتن الشمالي
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ن�شاطات �شناعية

بلغ عدد القرارات املتعلقة بالرتاخي�ش 

الن�سف  خــالل  للم�سانع  ال�سناعية 

االول من العام 2016، 304 قراراً مقابل 

و258   2015 العام  خــالل  قـــراراً   357
جل 

ُ
�س وقــد   .2014 العام  خــالل  قـــراراً 

االكرب  العدد  �سدور  �سباط  �سهر  خالل 

فقد  االدنى  العدد  اما  قراراً(   85( منها 

جل خالل �سهر ني�سان )28 قراراً(. 
ُ

�س

برتاخي�ش  املتعلقة  الــقــرارات  احتلت 

 ،)%  34.5( االأعــلــى  الن�سبة  االنــ�ــســاء 

العدد االكرب منها هو من الفئة الثالثة 

القرارات  ن�سبة  بلغت  بينما  قراراً(   52(

املتعلقة برتاخي�ش اال�ستثمار 22.4 %، 

العدد االكرب منها هو من الفئة الثالثة 

)35 قراراً(، اما ن�سبة القرارات املتعلقة 

فبلغت  واال�ستثمار  االن�ساء  برتاخي�ش 

 .% 20.4
القرارات  لتوزيع  بالن�سبة  اما 

 %  38.2 فـــ  الفئات،  بح�سب 

امل�سانع  �سملت  القرارات  من 

الثالثة،  الفئة  اىل  املنتمية 

اىل  املنتمية  امل�سانع  تليها 

 35.9 بن�سبة  الرابعة  الفئة 

من   %  46.4 ان  ويالحظ   .%
حمافظة  يف  جلت 

ُ
�س القرارات 

ــدد االكــرب  ــع جــبــل لــبــنــان، ال

 46( ــنت  امل ق�ساء  يف  منها 

ان�ساء،  % منها  قراراً(، و30.5 

اما بالن�سبة للفئة فت�سدرتها 

الفئة الرابعة بـ 56 قراراً، وقد 

�سهر  يف  االكــرب  العدد  �سدر 

البقاع  �سباط، تليها حمافظة 

القرارات،  % من   26.6 بـن�سبة 

ق�ساء  يف  منها  االكرب  العدد 

منها   % و38.3  قـــــراراً(،   43( زحــلــة 

 ان�ساء، فمحافظة لبنان ال�سمايل بن�سبة

 .% 11.8
�سجلت  التي  ال�سناعية  املناطق  ومن 

برزت  فقد  القرارات  من  ملحوظًا  عدداً 

ال�سويفات )9 قرارات، 3 منها ان�ساء و3 

الفئات  من  وقراراتها  ا�ستثمار،  منها 

واخلام�سة(  والرابعة  والثالثة  الثانية 

ان�ساء  منها   3 ـــرارات،  ق  6( وتعنايل 

وقراراتها من الفئات الثالثة والرابعة( 

وزحلة حو�ش االمراء ارا�سي )6 قرارات، 

الفئات  من  وقراراتها  ان�ساء  منها   3
االوىل والثانية والثالثة والرابعة(.

اما بالن�سبة اىل توزيع القرارات بح�سب 

ن�سيب  كــان  فقد  ال�سناعي  الن�ساط 

 86 بـ  االكــرب  هو  الغذائية  ال�سناعات 

هي  منها   %  65.1  ،)%  28.3( قـــراراً 

30 قراراً  الرابعة، ومن بينها  الفئة  من 

ان�ساء وا�ستثمار، تليها مبا�رشة �سناعة 

ومعظم   %  15.1 بن�سبة  البناء  ــواد  م

قرارتها تنتمي اىل الفئة الثالثة ومن ثم 

ال�سناعات الكيماوية بن�سبة 11.2 %. 

304 ترخيصًا صناعيًا خالل النصف االول من 2016:
الصناعات الغذائية في المرتبة األولى تليها مواد البناء



 خلدة - املدورة  

تلفون 626428 3 - 444120 3 961

جميع اأنواع احلفريات - نقليات جميع مواد البناء

جتارة عامة

موؤ�س�سة الوالء للبناء

باإدارة املوىل للمقاوالت

مت اطــــالق نــبــيــذ لــبــنــاين فــاخــر، يف 

املــريــ�ــســة،  بــعــني   paillotte مــطــعــم 

االأربعة: باأنواعها   Karma اإ�سم   حتت 

Karma Red Oak 

Karma Red
Karma Pink

Karma White
وقد ح�رش احلفل �سخ�سيات من املجتمع 

اأثنوا على  اللبناين وع�ساق النبيذ الذين 

ز. وتخّلل 
ّ
النبيذ املمي لهذا  الرائع  الطعم 

رميا  لل�سيدة  وكلمة  فاخر  ع�ساء  احلفل 

هذا  والدة  عن  فيها  حتدثت  رافــع  ابــو 

التي  البقاع   – برقا  منطقة  يف  النبيذ 

عنب  لــزراعــة  املــثــايل  املــوقــع  ت�سكل 

الرتبة.  ونوعية  املناخ  النبيذ من حيث 

اأتــت عندما  »الـــوالدة  ان  اىل  وا�ــســارت 

�ساحب  عند  والت�سميم  لل�سغف  قــدر 

النبيذ ال�سيد عماد اأبو رافع الذي ام�سى 

انتاج  يف  حلمه  بلورة  يف  �سنة  ثالثني 

نبيذ ا�ستثنائي، ان يلتقي باإخت�سا�سي 

هند�سة زراعية وغذائية ه�سام جعجع«. 

نبيذ  اأثمر  اللقاء  »هــذا  ان  اىل  ولفتت 

الفريدين  والعراقة  الطعم  ذات   karma
منقطع  جناحًا  اقة 

ّ
الذو له  توّقع  والذي 

�سمي  »النبيذ  ان  وك�سفت  الــنــظــري«. 

العربية  باللغتني  العبارة  لتالزم معنى 

واالأجنبية مع روحيته«.

Karma.. نبيذ لبناني فاخر

جانب من الحفلابو رافع تلقي كلمتها
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توؤمن وزارتا ال�سناعة والبيئة  ب�رشورة 

جمعية  وت�ساندهما  البيئي،  االإلتزام 

ال�سناعيني بخطواٍت فعّالة على االأر�ش 

لل�سناعيني  باأّن  العميقة  لقناعتها 

م�سلحة اأكيدة يف تغيري ال�سورة النمطية 

يختلف  ال  اإذ  القطاعات.  بهذه  املرتبطة 

اثنان اأنه ويف ظل تفاقم االأزمات البيئية 

اىل  ت 
ّ
اأد والتي  لبنان  منها  يعاين  التي 

واقت�سادهم،  اللبنانيني  �سحة  تدهور 

بات على اأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سناعية 

والنفايات  ثات 
ّ
امللو مبعاجلة  يبداأوا  اأن 

مع  ال�سناعية  اأن�سطتهم  من  الناجتة 

االإ�ستهالك  مبادئ  اعتماد  �رشورة 

ا�ستهالك  وتر�سيد  امل�ستدام  واالإنتاج 

املوارد الطبيعية مبا يتنا�سب مع اأحكام 

وال  للمن�ساآت،  البيئي  االإلتزام  مر�سوم 

لبنان و�سلت  ث يف 
ّ
التلو ن�سبة  اأن  �سيما 

اىل 50 % يعود �سببها اىل امل�سانع التي 

يف غالبيتها ال تعمل �سمن املوا�سفات 

البيئية املطلوبة.

يف  والطاقة  البيئة  دائرة  لرئي�سة  وفقًا 

جمعية ال�سناعيني رنا تب�رشاين �سليبا، 

باملعايري  ال�سناعة  التزام  مو�سوع 

اىل  يعود  قدمي  مو�سوع  البيئية 

اأموراً  اأن  اإال  املا�سي،  القرن  ت�سعينات 

كثرية حالت دون تطبيق هذه املعايري 

اأ�سا�سية  مقومات  توّفر  عدم  اأبرزها 

ال�سري يف  للم�سانع  ل 
ّ
ت�سه وبنى حتتية 

البيئي  »االإلتزام  وقالت:  االجتاه.  هذا 

ال  قد  امل�سانع  على  عالية  كلفة  يرّتب 

لها، فاملدن ال�سناعية 
ّ
ت�ستطيع اأن تتحم

لوج�ستية  باأمور  جمهزة  غري  لبنان  يف 

وامل�سانع  هذه،  االإلتزام  عملية  ل 
ّ
ت�سه

نفاياتها  جتمع  اأن  اإىل  مثاّل  م�سطرة 

اآالت على نفقتها اخلا�سة  واأن ت�ستقدم 

اأن  بالدولة  يفرت�ش  حني  يف  لرفعها 

تقوم بهذه االأمور واأن تقدم دعمًا ميّكن 

اإمتام املطلوب منها على  امل�سانع من 

ال�سعيد البيئي«.

البيئية  املبادرات  »كل  اأن  على  دت 
ّ
و�سد

التي يقوم بها ال�سناعيون تاأتي كنتيجة 

ملباردات فردية �سببها الرئي�سي احلاجة  

ا�ستيفاء  اأجل  من  بيئية  ب�رشوط  د 
ّ
للتقي

�رشوط معينة بهدف الت�سدير اىل اخلارج 

مثاًل«.

صناعة خضراء .. حلٌم قد يتحّقق

معرت�سني  �اآخر،  حني  كل  بني  البيئة،  اأ�سدقاء  �سوت  يعلو 

على حجم التلّوث الكبر الذي ي�سيب لبنان، مّتهمني ال�سناعة 

اللبنانية ب�رشب عر�س احلائط باملعاير البيئية �ا�سعًة �سحة 

املواطن رهينة ال�سموم املتنقلة يف الهواء.

لكن  موجود،  لبنان  يف  البيئي  التلّوث  اأن  اجلميع  يدرك  نعم، 

الكثر من  فهناك  الوحيدة عنه،  امل�سوؤ�لة  امل�سانع هي  لي�ست 

الأن�سطة الناجمة عن الن�ساط الإن�ساين التي توؤدي د�راً كبراً يف 

هذا املجال �ل �سيما البناء �الإعمار �ال�رشف ال�سحي �النفايات 

�غرها.
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وعي الصناعيون
 ومن دون �سك، يتمّثل وعي ال�سناعيني 

حثيثة  بجهود  البيئي  االإلتزام  الأهمية 

اللبنانيني  ال�سناعيني  جمعية  بذلتها 

»جلنة  اأن�ساأت  حني   ،1995 عام  منذ 

والطاقة«  والبيئة  امل�ستدامة  التنمية 

ملتابعة موا�سيع البيئة كافة، ويف عام 

مع  تعاون  بروتوكول  توقيع  عرب   2002
حينما   2009 عام  ويف  البيئة،  وزراة 

اأن�ساأت »دائرة البيئة والطاقة«، ويف عام 

االإنتاج  م�ساندة  اإن�ساء مكتب  عند   2012
االأخ�رش بالتعاون مع االإ�سكوا.

تلك  اجلمعية  جهود  »اأن  �سليبا  وك�سفت 

رافقها الكثري من القرارات والقوانني التي 

بيئية،  مبعايري  امل�سانع  التزام  تناولت 

يبقى اأبرزها ما با�رشت وزارة البيئة به 

عام 2014 والذي تناول »االإلتزام البيئي 

للمن�ساآت ال�سناعية«.

بتنفيذ  قامت  قد  البيئة  وزارة  وكانت 

م�رشوع مكافحة التلوث البيئي يف لبنان 

 ،2014 الثاين  كانون  �سهر  منذ   LEPAP
مر�سوم  تطبيق  دعم  اىل  يهدف  الذي 

االلتزام البيئي عرب متويل م�ساريع بيئية 

خالل  من  ال�سناعي  التلوث  من  للحد 

املوؤ�س�سات  اىل  تقدم  مي�رشة  قرو�ش 

ال�سناعية بفائدة ن�سبتها حواىل 0 %. 

دعم  بتقدمي   LEPAP م�رشوع  ويقوم 

مبا  ال�سناعية  للموؤ�س�سات  جماين  تقني 

البيئي.  التدقيق  درا�سات  اإعداد  ذلك  يف 

LEPAP يف دعم  وبذلك ي�ساهم م�رشوع 

قدمًا  للم�سي  ال�سناعية  املوؤ�س�سات 

املن�سو�ش  البيئي  االلتزام  حتقيق  نحو 

عرب   2012/8471 رقم  املر�سوم  يف  عنه 

والتقنية  املالية  احلوافز  من  اال�ستفادة 

مة.
ّ
املقد

جمعية  »دور  اأن  �سليبا  واأكدت 

يتمّثل   LEPAP م�رشوع  يف  ال�سناعيني 

يف حماية م�سالح املوؤ�س�سات ال�سناعية  

عرب توجيهها لالإ�ستفادة من امل�ساعدات 

تخدم  والتي  البيئة  وزارة  من  املقدمة 

م�سلحة ال�سناعة والبيئة معًا«.

مت 
ّ
عم ال�سناعيني  »جمعية  اأن  وك�سفت 

البيئي  االإلتزام  مهل  امل�سانع  على 

واملتتمثلة باأعوام 2018 و2019 و2020، 

كما اأنها تقدم لها امل�ساعدة واالإر�سادات 

 لها 
ّ

ة تف�رش
ّ
الالزمة وتقوم بدورات تدريبي

ما هو االإلتزام البيئي وكيف ميكنها نيل 

م�ساعدات من امل�رشف املركزي«. 

دت على اأن »م�رشوع LEPAP اآلية 
ّ
واإذ �سد

فعالة كفيلة بتقدم القطاع ال�سناعي يف 

»�رشورة  راأت  البيئي«،  االإلتزام  طريق 

لعدد  الدعم  لتقدمي  له  اأكرب  مبالغ  ر�سد 

اأكرب من امل�سانع اإذ وحتى اليوم ا�ستفاد 

من هذا امل�رشوع 35 م�سنعًا فقط يف حني 

ي�سم القطاع ال�سناعي اآالف امل�سانع«.

وك�سفت اأن » ال�سعف املادي قد ال يكون 

امل�سانع  عدد  قّلة  يف  الوحيد  ال�سبب 

اإن  اإذ   ،LEPAP م�رشوع  من  امل�ستفيدة 

عدم  تف�سل  التي  امل�سانع  بع�ش  هناك 

كما  م�سانعها  اىل  معينة  جهات  دخول 

معينة«.  التزامات  من  ف 
ّ
تتخو اأنها 

يف  ما  كل  تبذل  »اجلمعية  اأن  واأكدت 

املو�سوع،  للم�سي قدمًا يف هذا  و�سعها 

دورها  يبقى  احلال  وبطبيعة  لكن  

بني  و�سل  �سلة  كونها  على  مقت�رشاً 

امل�سانع واجلهات االأخرى، وعلى كونها 

الرغم  على  بة 
ّ
ومدر هة 

ّ
وموج م�ساعدة 

تخدم  ة 
ّ
عد م�سائل  يف  املوؤّثر  عملها  من 

م�سالح ال�سناعيني«.

صناعة خضراء
لبنان  اأن  اإىل  مطلعة  اأو�ساط  وت�سري 

موؤ�س�ساته  تكون  اأن  من  بعيداً  لي�ش 

معظم  كون  »خ�رشاء«  ال�سناعية 

املوؤ�س�سات ال�سناعية متو�سطة و�سغرية 

الثقيلة  بال�سناعات  لي�ست  وهي  احلجم، 

لبنان  اأمام  اأنه  على  د 
ّ
وت�سد ثة«. 

ّ
وامللو

هي:  اأهداف   3 القطاع  هذا  لت�سجيع 

التقليدية،  الطاقة  على  االإعتماد  خف�ش 

اإدارة املخّلفات والنفايات ال�سناعية ما 

ث، وا�ستخدام 
ّ
يوؤدي اىل خف�ش ن�سب التلو

الطاقات واملوارد املتجددة عرب ا�ستبدال 

التقليدية بطاقات  ة 
ّ
البرتولي املحروقات 

الهواء  م�سدرها  للبيئة  �سديقة  بديلة 

واملياه وال�سم�ش«.

»اأن  االإطار  هذا  يف  �سليبا  واأكدت 

ويدركون  يرغبون  امل�سانع  اأ�سحاب 

ن من منتجاتهم 
ّ
البيئي يح�س االإلتزام  اأن 

ومن طريقة عملها لكن يبقى العائق يف 

كلفته املرتفعة التي حتول دون قيامهم 

وجود  ظل  يف  �سيما  وال  كهذه  بخطوة 

البالد وعدة  حال من عدم اال�ستقرار يف 

ظروف اأخرى غري م�سجعة«.

البيئي  الوعي  م�ستوى  لرفع  اأّنه  وراأت 

ال  البيئية  باملعايري  االإلتزام  ودرجة 

تتمّثل  لذلك  حا�سنة  بيئة  توفري  من  بد 

باحلد االأدنى بتجهيز املناطق ال�سناعية 

االإيفاء  ال�سناعي من  ببنى حتتية متّكن 

»الوعي  وقالت:  البيئية«.  باإلتزاماته 

امل�سانع  اأن  �سيما  وال  يرتفع،  البيئي 

والتي مبعظمها موؤ�س�سات عائلية، تنتقل 

البيئة  ال�سوؤون  حتتل  جديد  جيٍل  اىل 

القطاع  لكن  اهتماماته.  من  كبرياً  حيزاً 

قد  كثرية  حتديات  يواجه  ال�سناعي 

حتول دون اإيالءه ال�ساأن البيئي االهتمام 

الالزم وال �سيما اأن كلفته مرتفعة جداً ما 

هذه  معاجلة  �رشورة  على  ال�سوء  ي�سّلط 

للقطاع  الالزم  الدعم  وتقدمي  التحديات 

يف �ستى املجاالت«. 
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اضاءة على انجازات شركات مقدمي الخدمات
NEUC: تجارب ناجحة للعدادات الذكية ... ولكن

مو�سوع الكهرباء بات كارثة �طنية 

ت�سميته  ميكن  �ا�سالحها  متفاقمة، 

حله  عن  عجز  اللغاز  من  بلغز 

الوزراء املتعاقبون على �زارة الطاقة 

)باعتبارها �سلطة الو�ساية( ، يف ظل 

ا�  اأكان يف ال�سيف  التغذية،  تراجع 

التقنني  فرتات  �ارتفاع  ال�ستاء،  يف 

يف خمتلف املناطق اللبنانية، ب�سبب 

الفو�سى �التنفيعات �التعديات على 

�عدم  الزمن،  مع  املتقادمة  ال�سبكة 

لزيادة  الالزمة  التجهيزات  تاأمني 

املعامل  يف  امل�ستدامة  النتاجية 

»احلديثة« �القدمية. جدا. 

هذا الو�سع دفع املعنيني يف الوزارة 

انتاجية  �موؤ�س�سة كهرباء لبنان اىل العتماد على 

البواخر الرتكية التي من د�نها كان عجز الكهرباء 

كون  اليوم  عليه  هو  مما  بكثر  اأكرب  التغذية  يف 

البواخر توؤمن حوايل ن�سف الطاقة املتوافرة. 

)كلفة  الأعباء  من  باملزيد  ينذر  الو�سع  هذا  كذلك 

على  اخلا�سة(  املولدات  �سوق  �ازدهار  ال�سرتاكات 

مو�سم  ا�ستحقاقات  مع  املحد�دة  املداخيل  ذ�ي 

)مو�سم  ال�ستاء  ف�سل  �اقرتاب  �اجلامعات  املدار�س 

الربد ال�سديد( كما هو احلال مع ف�سل ال�سيف )مو�سم 

احلر ال�سديد( حيث تزداد احلاجة اإىل الكهرباء.

على  اعتمادا  الكهرباء،  ا�سالح  نوايا  ترجمت  �قد 

ت�ستطع  مل  بد�رها  التي  اخلدمات،  مقدمي  �رشكات 

كثرة،  بعوائق  فا�سطدمت  كامال،  بدرها  تقوم  ان 

لي�س ا�لها عرقلة قوى المر الواقع  لعمالها، بحيث 

�بالتايل  مناطق،  يف  كاملة  اجلباية  عن  عجزت 

ا�ستمرار التعدي على ال�سبكة �ا�ستجرار التيار ب�سكل 

موؤ�س�سة  امليا�مني يف  م�سكلة  �اخرا  �رشعي،  غر 

ما  الثالث،  ال�رشكات  ا�ستخدمتهم  الذين  الكهرباء، 

ادى حتركهم، الذي متثل يف ا�رشابات �اعت�سامات، 

فعًو�ست  تقريبا،  ا�سهر  اربعة  اعمالهم  توقف  اىل 

بديلة،  لفرتة  العقد  متديد  باتفاق  املوؤ�س�سة  عليهم 

�جتري مفا��سات لتمديد العقد ملرحلة ثانية متتد 

لأربع �سنوات.

ما  على  ال�سوء  ت�سلط  �القت�ساد  ال�سناعة  جملة 

 KVA� BUS اأجنزته �رشكات مقدمي خدمات التوزيع

 NEUC مع  �نبداأ  الربع،  ال�سنوات   خالل   NEUC�

)ال�رشكة الوطنية للخدمات الكهربائية(.

الكهربائية، من  الوطنية  للخدمات  تقوم »ال�رشكة 

لبنان،  كهرباء  موؤ�س�سة  مع  املوقع  عقدها  خالل 

الثالثة  املنطقة  يف  اخلدمات  مقدمي  باأ�سغال 

املمتدة من دائرة ال�سياح، مر�را بجوائر جبل لبنان 

ما  �فق  لبنان  جنوب  د�ائر  اىل  ��سوًل  اجلنوبي، 

تقول املدير العام كارل عون، �ي�سمل خدمات العقد 

ت�سغيل �سبكة التوزيع يف النطاق اجلغرايف للدا�ئر 

الزبائن  خدمة  من  عدة  اق�ساما  �ي�سم  املذكورة، 

الن�ساءات،  ال�سيانة،  الدرا�سات،  يف  تتلخ�س  التي 

قراءة العدادات �اجلباية، تركيب العدادات �م�رش�ع 

.»AMI« العدادات الذكية
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المعوقات
املعوقات  حول  �سوؤال  على  ردها  يف 

ذلك  عون  تو�سح  ال�رشكة،  واجهتها  التي 

بالقول:« واجه امل�رشوع منذ يومه االول 

�سلبًا على  اثرت  التي  العراقيل  الكثري من 

ح�سن �سري وتقدم امل�رشوع ب�سكل طبيعي«. 

وتتحدث عن هذه املعوقات كما ياأتي:

ــ اأتى امل�رشوع ليطرح فكرة ال�رشاكة بني 

جديدة  مبفاهيم  واخلا�ش  العام  القطاع 

اخلا�ش  القطاع  قدرات  من  لال�ستفادة 

العام،  للقطاع  ملكية  على  املحافظة  مع 

من  حثيثة  ملتابعة  بحاجة  كان  والذي 

جميع املعنيني، وغياب هذه املتابه ادى 

اىل م�سكالت عرقلت ح�سن �سري امل�رشوع.

ــ مو�سوع املياومني ال�سابقني التي بقيت 

تراكم  اىل  ادى  ما  احللول،  على  ع�سية 

امل�سكالت منذ انطالقة امل�رشوع ما �ساهم 

يف �سعوبة العمل على تنفيذ بنود العقد.

الذكية  العدادات  م�رشوع  تنفيذ  تاأخر  ــ 

والذي  امل�رشوع،  و�سلب  قلب  تعد  والتي 

من دونه لن تتمكن موؤ�س�سة كهرباء لبنان 

لهذا  املالية،  كما  التقنية،  اال�ستفادة  من 

مواقع  حتديد  حيث  من  وذلك  امل�رشوع، 

معاجلتها  ليتم  ال�سبطة  على  التعديات 

بعد  عن  ال�رشكة  ادارة  اىل  باال�سافة 

بطريقة علمية حديثة.

إنجازات الشركة:
من  العديد  حتقيق  من  ال�رشكة  متكنت 

االجنازات، ومن اهمها:

�سابقا  مياوما   950 من  اكرث  توظيف  ــ 

 ،2012 عام  يف  امل�رشوع   بداية  منذ 

احلقوق   كل  على  تلقائيا  ح�سلوا  وقد 

العمل، بعد  املن�سو�ش عليها يف قانون 

دون  من  كمياومني،  العمل  من  �سنوات 

االجتماعية  ال�سمانات  او  احلقوق  ادنى 

واملهنية.

كهرباء  موؤ�س�سة  مكاتب  كل  تاأهيل  ــ 

لبنان يف املنطقة الثالثة من اجل حت�سني 

ملوظفي  العمل  وظروف  اماكن  وتطوير 

املوؤ�س�سة وال�رشكة.

 CALL« ات�سال  مركز  وت�سغيل  ان�ساء  ــ 

ال�ساعة  مدار  على  يعمل   ،»CENTER
ويتلقى جميع االعطال وال�سكاوى.

اكمال م�سح ميداين �سامل يف املنطقة  ــ 

واجهت  التي  ال�سعوبات  برغم  الثالثة 

ال�سبكة  م�سح  املكلفة  الفنية  الفرق 

�سمن  ادخالها  مت  وقد  الكهربائية، 

.»GIS« منظومة معلوماتية جغرافية

وامل�ساريع  االن�ساءات  يف  *االجنازات 

من  اكرث  وتخطيط  در�ش  اال�ستثمارية: 

�سبكة  لتو�سيع  ا�ستثماري  م�رشوع   300
قيمة  الثالثة،  املنطقة  يف  التوزيع 

وقد  دوالر.  مليون   102 امل�ساريع  هذه 

بقيمة  م�رشوعا   134 واجناز  تنفيذ  مت 

36 مليون دوالر، وت�سمل: جتهيز  تفوق 

وتقوية  جديد،  متو�سط  توتر  خمرج   36
تركيب  مت  حيث  خمرجا   61 وتاأهيل 

1500 كلم من اخلطوط الهوائية  حوايل 

املطمورة،  الكابالت  من  كلم  و80 

 460 من  اكرث  وت�سغيل  ربط  تركيب 

وتقوية  وخا�سة،  عامة  حتويل  حمطة 

وتقوية  تاأهيل  حمطة،   190 من  اكرث 

�سبكة  على  جديدة  خمارج  واجناز 

التوتر املنخف�ش، حيث مت تركيب اكرث 

تنفيذ  جمدولة،  كابالت  كلم   1800 من 

واملرتاكمة  اجلديدة  الزبائن  معامالت 

بدء  قبل  من  اي  ال�سنني،  ع�رشات  منذ 

 44 يفوق  ما  تنفيذ  مت  وقد  امل�رشوع، 

فرق  تكوين  عداد،  تركيب  معاملة  الف 

�سيانة ومناورات يف كل الدوائر للقيام 

اجل  من  الالزمة  الت�سليحات  بكل 

تامني ا�ستمرار التغذية، حيث مت ت�سليح 

االعطال الطارئة مبعدل 3500 عطل يف 

ال�سهر.

بتنفيذ  تقوم  ال�رشكة  ان  عون:  وتوؤكد 

القانونية  ال�رشوط  ح�سب  االعمال 

مبا�رش  باإ�رشاف  العقد،  يف  املو�سوعة 

يتم  ال  حيث  لبنان،  كهرباء  موؤ�س�سة  من 

التوقيع على اي جدول باال�سغال املنفذة 

ال  ب�سكل  التاأكد  بعد  اال  ال�رشكة  قبل  من 

يقبل ال�سك باأنها قد نفذت وفق املطلوب 

موافق  ومبواد  املعتمدة،  واملوا�سفات 

عليها م�سبقا.

إنجازات موثقة
الوطنية  ال�رشكة  اجنازات  عون  وتعترب 

للخدمات الكهربائية وامل�ساريع املنفذة 

من قبلها، واملوثقة باالرقام وامل�ستندات، 

انها ذات قيمة كبرية ملوؤ�س�سة الكهرباء، 
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والتي عادت عليها بارباح ملحوظة منها 

على �سبيل املثال:

الطاقة  من  ميغاواط   55 حوايل  توفري  ـ 

خمارج  وتاأهيل  ان�ساء  بف�سل  املهدورة 

التوتر املتو�سط.

املنفذة  اال�ستثمارية  امل�سرتيع  ـ مردود 

مليون   40 تفوق   ،  2016 ايلول  حتى 

كهرباء  موؤ�س�سة  ان  �سنويا. حتى  دوالر 

م�ساريع  بع�ش  كلفة  ا�سرتجعت  لبنان 

دفعها  قبل  املتو�سط  التوتر  خمارج 

الطاقة  يف  التقلي�ش  بف�سل  لل�رشكة 

املهدورة.

لدى  الكهربائي  اجلهد  جودة  حت�سني  ـ 

املثال، مت حت�سني  �سبيل  وعلى  الزبائن، 

 130 من  حا�سبيا  دائرة  يف  الكهرباء 

فولت اىل 210 فولت على ابعد نقطة من 

املحطة.

ـ بف�سل امل�ساريع املنجزة يف دائرة �سور 

متكنت ال�رشكة من تغذية كامل املنطقة 

جيلو  وادي  حمطة  احرتاق  اثر  على 

بالكامل يف �سيف 2014 .

ـ مت تنفيذ م�ساريع خمارج توتر متو�سط 

املطار  ومنطقة  اجلنوبية،  ال�ساحية  يف 

ادى  مما  ال�سياح  دائرة  يف  واجلناح 

عدد  وتقلي�ش  ال�سبكة  اداء  حت�سني  اىل 

االنقطاعات.

خمارج  م�رشوع  من  االنتهاء  مت  ـ 

كابالت  عن  عبارة  وهو  عرمون 

مطمورة حتت االر�ش، مت تنفيذها قبل 

بدء م�رشوع مقدمي اخلدمات ب�سنوات، 

قادرة  لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة  تكن  ومل 

على  وحر�سا  منه.  اال�ستفادة  على 

ح�سن اال�ستثمار واملحافظة على املال 

كبرية  مبجهودات  ال�رشكة  قامت  العام 

من اجل حتديد وت�سغيل هذه الكابالت، 

توتر  9 خمارج  ت�سغيل  وقد جنحت يف 

من  اكرث  تاأمني  بذلك  ومت  متو�سط، 

ا�سافية  تكلفة  دون  من  ميغاواط   9
للموؤ�س�سة، ما �ساهم يف تخفيف ال�سغط 

يف  الرئي�سية  التحويل  حمطات  على 

املطار وال�سويفات.

توؤكد  كذلك  اجلباية:  يف  *االجنازات 

العام  اعت�سام  وحتى  انها  ال�رشكة 

لفرتة  الكهرباء  موؤ�س�سة  واقفال   2014
تو�سلت  كانت  ا�سهر،  اربعة  عن  تزيد 

ا�سهر  ت�سعة  يف  ال�سهرية  اجلباية  اىل 

من ا�سل 15 دائرة، اىل ان تكون الدوائر 

ال�سهرية  اجلباية  اىل  و�سلت  قد  كافة 

قبل نهاية 2014.

مضاعفة المداخيل
الثالثة  املنطقة  يف  اجلباية  حت�سنت  ـ 

وت�سكري  جباية  مدة  تقل�ست  بحيث 

اال�سدارات، وهذا �سمح، اوال، مب�ساعفة 

عن  لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة  مداخيل 

بت�سفية  �سمح  وكذلك  ذاتها،  الفرتة 

املتاأخرات القدمية.

التاأخري يف العدادات الذكية:  *ا�سباب 

العدادات  م�رشوع  تنفيذ  �سياق  يف 

 2013 عام  يف  ال�رشكة  قدمت  الذكية 

موا�سفات لعدادين يعتربان من اح�سن 

العدادات الذكية التي يتم تركيبها.

التجريبي  امل�رشوع  تنفيذ  مت  ـ 

للعدادات الذكية، والبالغ عددها 1630 

الثالثة،  املنطقة  يف  بنجاح  عدادا، 

ان  اىل  اال�سارة  وجتدر  ال�رشكة.  على 

نال  قد   »ZIV« الذكي من نوع العداد 

يف  امل�ساركة  االطراف  جميع  موافقة 

تقييم واختبارات امل�رشوع. وقد جنح 

الفنية  االختبارات  جميع  يف  بامتياز 

التي مت اجراوؤها.

إنتظار الموافقة النهائية
موؤ�س�سة  من  املبدئية  املوافقة  متت  ـ 

مازالت  ولكن   2014 يف  لبنان  كهرباء 

ال�رشكة يف انتظار املوافقة النهائية من 

للعدادات  ال�سامل  الرتكيب  البدء يف  اجل 

يف املنطقة الثالثة.

كامل  وت�سغيل  برتكيب  ال�رشكة  قامت  ـ 

عددها  البالغ  الذكية  العدادات  كامل 

املتو�سط  التوتر  خمارج  على  عدادا   268
التحويل  حمطات  جميع  يف   »M3« ال 

الرئي�سية.

واخريا توؤكد عون ان ال�رشكة قامت بكل 

واالجراءات  ال�سامل  وامل�سح  الدرا�سات 

الذكية  العدادات  الالزمة، �سمن م�رشوع 

على املحطات الـ » M4«، وقد تكللت كلها 

ال�رشكة  تزال  ال  ذلك  وبرغم  بالنجاح، 

كهرباء  من  النهائية  املوافقة  تنتظر 

لبنان حتى تتمكن ال�رشكة من املبا�رشة 

يف تركيب هذه العدادات.

معاناة  م�سرية  تبداأ  ان  االمل  كل  االمل 

اللبنانيني من ازمة الكهرباء باالنح�سار، 

مع  بالتعاون  املوؤ�س�سة  تبداأ  ان  على 

�رشكات مقدمي اخلدمات، عملية ا�سالح 

جدية. 
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تحقيق

مشروع مقدمي خدمات توزيع الكهرباء يحقق األهداف المنشودة
أبو جودة: »BUS أنجزت ثورة فـي قطاع توزيع الكهرباء«

القطاعات  ملختلف  هاج�سًا  الكهرباء  ت�سكل 

�التجارة  ال�سناعة  يف  خ�سو�سًا  الإقت�سادية، 

�اأي�سًا  احلياتية،  �اخلدمات  �الزراعة  �ال�سياحة 

القطاعات،  هذه  يف  العاملني  اللبنانيني  هاج�س 

القطاعات،  هذه  ت�سغيل  يف  احليوي  لد�رها  نظراً 

التيار  غياب  ي�سببها  التي  ال�سلبية  �للتاأثرات 

الكهربائي على �سعيد الإقت�ساد الوطني.

خالل  الد�لة  تكبدتها  التي  العالية  الكلفة  �برغم 

نتيجًة  املواطن  ير  مل  الكهرباء،  لإ�سالح  عقود 

�زارة  قرار  كان  ان  اىل  التيار  حت�سن  يف  ملمو�سًة 

الطاقة �موؤ�س�سة كهرباء لبنان عام 2011  باإ�رشاك 

تاأهيل ��سيانة �سبكات توزيع  القطاع اخلا�س يف 

�رشكات  فاأدخلتا  الكهربائي،  التيار 

مقدمي اخلدمات يف �سلب برنامج 

الإ�سالح.

اخلا�س  القطاع  اإ�رشاك  م�ساألة  لكن 

رد�د فعل  اأثار  الكهرباء،  قطاع  يف 

عدة، منها ما هو �سلبي عرقل �سر 

الأعمال، �منها ما هو اإيجابي متثل 

يف النتيجة الإيجابية لأداء �رشكات 

من  هنا  بد  �ل  اخلدمات.  مقدمي 

التي  العوامل  بع�س  اإىل  الإ�سارة 

العقود،  مندرجات  تنفيذ  عرقلت 

الذي جمد تنفيذ  العمايل  كالتحرك 

اأ�سهر،  اأربعة  من  لأكرث  الأعمال 

ا�ستعي�س عنها بتمديد عقد مقدمي 

فرتة  توازي  لفرتة  التوزيع  خدمات 

التوقف. �جتري حاليًا حمادثات بني 

موؤ�س�سة كهرباء لبنان �بني �رشكات 

مهلة  لتمديد  اخلدمات،  مقدمي 

�سنوات،  ثالث  لفرتة  العقد  تنفيذ 

اأن امل�رش�ع مل يحقق كامل  بحيث 

تاأخر جتهيز  جراء  من  بعد  اأهدافه 

العدادات الذكية ال�رش�رية لإ�سالح مالية موؤ�س�سة 

�ال�سبب يف ذلك معر�ف، له جانب  لبنان  كهرباء 

اإمتام  قبل  العّدادات  تركيب  اإمكان  بعدم  مرتبط 

تاأهيل ال�سبكة �اإ�سالح اأ��ساعها املرتّدية، �قد اأجنز 

اآخر مرتبط بج�سع  �له جانب  بالفعل؛  العمل  هذا 

بالعّدادات  �التالعب  ال�سبكة  على  التعّدي  مافيات 

�دفع اأطراف معنّية لعرقلة اإجناز امل�رش�ع. 

يف  �اكبت  التي  �الإقت�ساد«،  »ال�سناعة  جملة 

اخلدمات،  مقدمي  �رشكات  عمل  املا�سية  ال�سنوات 

��سلطت ال�سوء على جهودها يف اإثبات جناحها يف 

عملها، تعد اليوم ملفًا �ساماًل يت�سمن اإجنازات هذه 

ال�رشكات بالتف�سيل.
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يف هذا ال�سياق، اإلتقت املجلة املدير العام 

مقدمي  �رشكات  )اإحدى   »BUS« ل�رشكة 

لبنان(  كهرباء  مع  املتعاقدة  اخلدمات 

اأو�سح  الذي  جودة،  ابو  فادي  املهند�ش 

املنطقة  يف  حققت   BUS �رشكة  »اأن 

وحمافظة  ال�سمايل  لبنان  )جبل  االأوىل 

ال�سمال( ثورة يف قطاع توزيع الكهرباء، 

وهي متتلك املزيد من االإرادة الإ�ستكمال 

كل االأ�سغال املطلوبة يف م�رشوع مقدمي 

العدادات  م�رشوع  وخ�سو�سًا  اخلدمات 

الذكية«.

العمل  »متديد  ان  جودة  اأبو  ويرى 

لتعوي�ش  هو  اأ�سهر  الأربعة  لل�رشكات 

التاأخري الذي تعر�ش له امل�رشوع، كما مت 

االإتفاق مبدئيًا على متديد العقد 36 �سهراً 

الإ�ستكمال   2017 العام  مطلع  من   
ً
ابتداء

كل االأ�سغال التي ين�ش عليها العقد، وهذا 

التمديد حق عقدي وقانوين«.

»ا�ستطالعات  اأن  اىل  جودة  اأبو  وي�سري 

لعملنا،  املواطنني  ارتياح  تبني  الراأي 

لبنان،  كهرباء  موؤ�س�سة  تقارير  وكذلك 

وخ�سو�سا مديرية التوزيع التي تتحدث 

التي  االإجنازات  ويعدد  حققناه«،  عما 

حتققت يف املنطقة التي تتوالها ال�رشكة 

)جبل لبنان ال�سمايل وحمافظة ال�سمال(. 

حتقق  عما  و�ساملة  كاملة  جردة  ويف 

العدادات  م�سار  باإ�ستثناء  اإجنازات،  من 

قطاع  يف  اإ�سافية  ثورة  و«هذه  الذكية، 

بع�ش  فاإن  اإجنازها.  يجب  التوزيع 

امل�ساريع االإ�ستثمارية مل تنفذ اإما ب�سبب 

واجهت  التي  امل�سكالت  او  الوقت  �سيق 

ال�ساحقة  االأكرثية  ولكن  ككل.  امل�رشوع 

تعني  التي  االإ�ستثمارية  امل�ساريع  من 

املتو�سط وتاأهيلها،  التوتر  �سبكة  تو�سعة 

مت تنفيذها واأثبتت جدواها«.

يكرر اأبو جودة التاأكيد خالل االإجتماعات 

م�ستعدون  »اأننا  لبنان  كهرباء  اإدارة  مع 

يف  الذكية  العدادات  م�رشوع  الإجناز 

اىل  حمود  برج  من  املمتدة  منطقتنا 

عكار«  حمافظة  يف  ال�سورية  احلدود 

 BUS �رشكة  »اأن  اىل  االإنتباه  ويلفت 

ال�سابقني  املياومني  م�سكلة  بحل  قامت 

كهرباء  موؤ�س�سة  ل�سالح  عملوا  الذين 

لبنان، وهم اليوم موظفون مت�ساوون يف 

املوظفني  �سائر  مع  والواجبات  احلقوق 

يف �رشكتنا، ومل ي�سارك احد منهم يف اأي 

اعتداء  او  عام  مرفق  تعطيل  او  اإ�رشاب 

على موظفي موؤ�س�سة الكهرباء«.

»BUS« إنجازات
اإجنازات �رشكة   يف ما يلي ملخ�ش عن 

لبنان  )جبل  االأوىل  املنطقة  يف   BUS
وهي  ال�سمال(،  وحمافظة  ال�سمايل 

مف�سلة  كما ياأتي:

من  اأكرث  اأو�ساع  ت�سوية  التعبئة:  ـ   1
300 مياوم �سابق مل يتمتعوا �سابقا« باأي 
حقوق وظيفية، حيث با�رشت ال�رشكة يف 

�سنة 2012 بتوظيفهم ب�سكل قانوين وفقًا 

تاأهيل  اللبناين.  العمل  قانون  الأحكام 

مبا  لبنان  كهرباء  ملوؤ�س�سة  مركزاً   15
االأعمال  من  مربع  مرت   5000 ي�ساوي 

هذا  والكهربائية  امليكانيكية  املدنية، 

باالأ�سافة للمفرو�سات واللوازم املكتبية 

 140 وجتهيز  الطبع  واآالت  واحلوا�سيب 

�سيارة واأكرث من 2700 وحدة من املعدات 

واللوازم الفنية. اإن�ساء مركز ات�سال يعمل 

ممكنن،  االأ�سبوع،  يف  اأيام   7 �ساعة   24
لتلقي كافة �سكاوى وطلبات ومراجعات 

ت�ساوؤالتهم  عن  واالإجابة  امل�سرتكني 

يّخ�ش  مبا  االإي�ساحات  واإعطائهم 

اإن�ساء  والفواتري.  واملعامالت  االأعطال 

ب�سبكات  ز 
ّ
جمه وتعليم  تدريب  مركز 

الأي  ي�سمح  ال  حيث  منوذجية  واأنظمة 

اإال  مهامه  البدء مبمار�سة  اإداري  اأو  فني 

ونيل  التطبيقية  الدورات  ح�سور  بعد 

هذا  اأن�سىء  وقد  املطلوبة.  ال�سهادات 

فرن�سا  كهرباء  موؤ�س�سة  مب�ساعدة  املركز 

بت املدربني.
ّ
التي و�سعت الت�ساميم ودر

�سامل  م�سح  اإجراء  الشبكة:  مسح  ـ   2
على كافة االأ�سول من �سبكات وحمطات 

وكابالت  واأعمدة  وقواطع  وحموالت 

معلوماتية  منظومة  �سمن  واإدخالها 

الفرق  قبل  من  ت�ستعمل   )GIS( جغرافية 

الفنية لت�رشيع وحت�سني خدمات الزبائن 

ت�سليح  اإىل  جديدة  اإ�سرتاكات  طلب  من 

البيانات  اأعطال. وقد و�سعت كافة هذه 

اال�سول  لهذه  املرفقة  واخل�سائ�ش 

بت�رشف موؤ�س�سة كهرباء لبنان.

3 ـ دراسات وتخطيط: در�ش وتخطيط 
ل�سبكة  وتطوير  تو�سيع  م�رشوع   27
مروراً  ال�سمايل  لبنان  جبل  يف  التوزيع 

حمافظة  اىل  و�سواًل  ال�سمال  مبحافظة 

مليون   64 امل�ساريع  هذه  قيمة  عكار. 

دوالر مع مردود ل�سالح موؤ�س�سة كهرباء 

�سنويًا  دوالر  مليون   25 مبعدل  لبنان 
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فرن�سا.  كهرباء  موؤ�س�س�سة  درا�سة  بح�سب 

درا�سات جلميع معامالت الزبائن بفرتة 

اأيام للمعاملة  قيا�سية ال تتعدى اخلم�سة 

الواحدة مهما كان نوعها.

م�رشوعًا   20 تنفيذ  مت  اإلنشاءات:  ـ   4
كلم   475 حوايل  تركيب  مع  االآن  حتى 

من الكابالت املطمورة وجتهيز حمطات 

توتر  خمرج   82 بـ  الرئي�سية  التحويل 

وت�سغيل  �رشك  تركيب،  جديد.   متو�سط 

هوائية  حتويل  حمطة   388 من  اأكرث 

اأر�سية  حتويل  حمطة   417 و  جديدة 

حمافظة  يف  جديدة  حمطة   251 جديدة: 

حمافظة  يف  جديدة  حمطة   112 عكار، 

293 حمطة جديدة يف حمافظة  ال�سمال، 

يف  جديدة  حمطة   149 و  لبنان  جبل 

معظم  تنفيذ  ال�سمالية.  بريوت  �ساحية 

ع�رشات  منذ  املرتاكمة  الزبائن  طلبات 

اأما  11000ـ  عددها  قارب  وقد  ال�سنني، 

بالن�سبة للمعامالت اجلديدة فقد مت تنفيذ 

اأي  دون  من  معاملة   14500 يفوق  ما 

األف   46 اأكرث من  تراكم. تركيب وت�سغيل 

الزبائن  من  جديدة  بطلبات  مقدم  عداد 

 18 الـ  تتعدى  ال  تنفيذ  فرتة  معدل  مع 

يومًا من تاريخ تقدمي الطلب. 

جمموع  اأن  اىل  اال�سارة  جتدر 

قد  فقط  االإن�ساءات  يف  االإ�ستثمارات 

ح�سب  موزعة  دوالر  مليون   112 تعدى 

مليون   28 االآتي:  ال�سكل  على  املناطق 

مليونًا يف  دوالر يف حمافظة عكار.17 

جبل  يف  مليونًا  ال�سمال.38   حمافظة 

يف  دوالر  مليون  و29  ال�سمايل.  لبنان 

�ساحية بريوت ال�سمالية.

ت�سليح  والتشغيل:  الصيانة  ـ   5
2000 عطل يف  الطارئة مبعدل  االأعطال 

ال�سهر مع ن�سبة 98 % من االأعطال ت�سلح 

اإح�ساءات  بح�سب  وذلك  نف�سه  اليوم  يف 

و�سع  االإت�ساالت.  مركز  مكننة  برنامج 

لل�سبكات  وم�سبقة  دورية  �سيانة  برامج 

على  لالأعطال  تدريجي  تدين  اىل  اأدت 

ال�سبكة.

6ـ قراءة العدادات والجباية: تقلي�ش 
ة جباية وت�سكري االإ�سدارات من معدل 

ّ
مد

مدخول  �ساعف  مما  يومًا   40 اىل   80
املرحلة  يف  لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة 

الفارق  تعوي�ش  اىل  واأدى  االإنتقالية، 

الفاتورة  حت�سيل  تاريخ  بني  الكبري 

اأن  حتى  ت�سملها،  التي  االإ�ستهالك  ومدة 

دوائر  كل  يف  �سهرية  اأ�سبحت  اجلباية 

تفوق  مبالغ  حتويل  اجلغرافية.  منطقتنا 

موؤ�س�سة  اإىل ح�سابات  744 مليون دوالر 
حتى  امل�رشوع  بداية  منذ  لبنان  كهرباء 

 600000 قيمة  يعادل  ما  اأي  تاريخه، 

 %  97 ن�سبة جباية  يوميًا. حتقيق  دوالر 

موؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  الفواتري  قيمة  من 

يف  م�ستمر  اإرتفاع  مع  لبنان  كهرباء 

املبالغ املجباة منذ �سنة 2012.

�ساملة  مكننة  الزبائن:  خدمة  ـ   7
دوائر  يف  الزبائن  )طلبات(  ملعامالت 

منظومة  عرب  لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة 

م�ستوى  ن 
ّ
يح�س ا 

ّ
مم متطورة  معلوماتية 

كل  يف  املعاملة  بتعقب  وي�سمح  اخلدمة 

تلبية  بذلك.   واالإ�رشاع  تنفيذها  مراحل 

تتعدى  ال  قيا�سية  الزبائن مبهلة  طلبات 

حتى  الطلب  تقدمي  تاريخ  من  يومًا   18
تاريخ �رشك الكهرباء للم�سرتك. 

فريق  اإن�ساء  التعديات:  نزع  8ـ 
مع  التعديات  نزع  يف  متخ�س�ش 

اأجنبية �سليعة بهذا  االإ�ستعانة ب�رشكات 

من  اأكرث  عن  الك�سف  مت  وقد  امل�سمار. 

20400 حالة تعد حتى االآن.
ـ العدادات الذكية: تنفيذ امل�رشوع   9
املناطق  يف  الذكية  للعدادات  التجريبي 

نهر  بكفيا،  ب�ساليم،  )دكوانة،  االآتية 

والبالغ  والقبيات(  �سلعاتا  املوت، 

اأثبتت  وقد   )  M5عداد(  1000 عددها 

العاملية  واملختربات  ال�رشكات  تقارير 

املتخ�س�سة جناح هذه التجربة، باإنتظار 

للعدادات  ال�سامل  بالرتكيب  البدء  اإ�سارة 

500 الف يف منطقتنا.  وعددها يفوق الـ 

الذكية  العدادات  كامل  وت�سغيل  ـرتكيب 

جميع  يف  املتو�سط  التوتر  خمارج  على 

والبالغ  الرئي�سية  التحويل  حمطات 

.)M3 عددها 239 )عداد

»اأننا  اىل  االإنتباه  جودة  اأبو  ويلفت 

ونوؤ�س�ش  للم�ستقبل  تاأ�سي�سي  بعمل  قمنا 

واأول  التوزيع،  قطاع  ملرحلة جديدة يف 

اأولويات مطلع العام 2017، عندما تتخذ 

االإ�ستعداد  القرار،  لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة 

لرتكيب  التامة  واجلهوزية  الكامل 

العدادات الذكية كاملة من 520 اىل 550 

الفرتة املحددة يف منطقة   األف عداد يف 

موجودة،  واالإمكانيات  فاالإرادة   ،BUS
و�سيكون املواطنون امل�ستفيدين منه«.
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تحقيق

االإمناء«  دولة  نحو  لبنان  »نهو�ش 

اأراَده  طموح  »�سعار  »ميثاقي«،  كتاب 

رئي�ش املجل�ش االإقت�سادي واالإجتماعي 

م، 
ّ
قي مل�رشوٍع  عنوانًا  ن�سنا�ش،  روجيه 

ونافع  وجمٍد  مبارك  بذاته  »عمل  بل 

ه 
ّ
اأعد كتاب  اإّنه  الوطنية«..  للم�سلحة 

اأُطلق  واالإجتماعي  االإقت�سادي  املجل�ش 

رئي�ش  من  بدعوة  الكبري  ال�رشاي  من 

ا�ستغّلها  ن�سنا�ش، والتي  املجل�ش روجيه 

رئي�ش احلكومة متام �سالم، راعي احلفل، 

 بواحدٍة من اأ�سعب 
ُّ
ليعلن اأن »لبنان مير

ها 
َ
املراحل يف تاريخه، اإْن مل يكن اأ�سعب

تتطّلب  باتت  االأزمة  واأّن  االإطالق،  على 

ة تفاديًا لالأ�سواأ«، معترباً 
ّ
معاجلاٍت فوري

الوطني  التح�سني  اإىل  »املدخل  اأّن 

امُلرجتى هو اأن نذهب اليوم قبل الغد، اىل 

 رئي�ِش الدولة ورمِز وحدة الوطن، 
ُ

انتخاب

والقائِد االأعلى للقوات امل�سلحة«.

مي�سال  الرئي�سان  االإطالق  حفل  ح�رش 

بطريرك  احل�سيني،  وح�سني  �سليمان، 

غريغوري�ش  الكاثوليك  امللكيني  الروم 

البابوي  وال�سفري  حلام،  الثالث 

وممثلون  كات�سيا،  املون�سنيورغربيال 

مار  الكاردينال  املاروين  البطريرك  عن: 

ب�سارة بطر�ش الراعي، ومفتي اجلمهورية 

واملفتي  دريان،  اللطيف  عبد  ال�سيخ 

ونائب  قبالن،  اأحمد  املمتاز  اجلعفري 

رئي�ش املجل�ش االإ�سالمي ال�سيعي االأعلى 

دين 
ّ

عبد االأمري قبالن، و�سيخ عقل املوح

من  وعدد  ح�سن،  نعيم  ال�سيخ  الدروز 

�سيا�سية  و�سخ�سيات  والنواب  الوزراء 

واجتماعية ودينية واقت�سادية وثقافية 

واإعالمية وديبلوما�سية.

سالم
واألقى الرئي�ش �سالم كلمة ا�سار فيها اىل 

ان »نهو�ُش لبنان - نحو دولة االإمناء« 

 طموح اأراَده العزيز روجيه ن�سنا�ش.. 
ٌ
�سعار

ي�ستكني..  اأن  يرف�ش  الذي  املبادر 

ُنخبٍة   
َ
اأفكار يجمع  م 

ّ
قي مل�رشوٍع  عنوانًا 

 
ّ
حقلي يف  العاملني  اللبنانيني  من 

خارطة  لتكون  وال�سيا�سة،  االقت�ساد 

نريده  ما  نحو  امل�سارات،  د 
ّ
متعد طريق 

 وازدهار ورخاء«.
ّ
 جميعًا لبلدنا من منو

للتقليل  ال   ..
ْ
طموح عنواٌن  »اأقوُل  وقال: 

ة 
ّ
االأهمي البالغَة  املبادرِة  هذه  �ساأن  من 

َة 
ّ
التي ت�ستحقُّ كلَّ تقدير، بل الأّن الواقعي

 القول، من موقع امل�سوؤولية 
ّ
تفِر�ُش علي

اليوم،  الهدَف املرجتى  اإنَّ  اأنا فيه،  الذي 

ة، 
ّ
داخلي اأزمات  من  فيه  نحن  ما  و�سط 

ويف �سوء التطورات الهائلة التي جتري 

ثم  ال�سموُد..  ثم  ال�سموُد..  هو  حولنا، 

بديل  وال  ذلك..  يف  جنحنا  اإذا   .
ْ
ال�سمود

�ش ال�سبَل 
ّ
كُننا معًا اأن نتلم

ُ
اأمامنا منه.. مي

واملاأمول..«. املمكن  »النهو�ش«   اىل 

 
ّ

وا�ساف: »اإّن ُلبنان.. يحظى بنظام نقدي

)...( وميِلك قطاعًا خا�سًا ن�سطًا،  م�ستقر، 

ال�سعاب،  انواع  كلِّ  اأمام  يزال  �سمد وال 

خمزونًا  جوفه،  يف  يحمل  ُلبنان..  اإّن 

�ساء  اإن  �سيعود  والغاز،  النفط  من  كبرياً 

اأننا  ولو  نا�سه،  وعلى  عليه  باخلري  اهلل 

تاأّخرنا يف ذلك.. اإّن لبنان، فوق كّل هذا، 

ٌة 
ّ
له يف اأر�سه ويف كّل اأر�ش، ثروٌة ب�رشي

 ماِله االأول«.
ُ

رائعة من اأمثالكم، هي راأ�ش

قّزي
�سجعان  العمل  وزير  �سّدد  جهته،  من 

بكتاب  »لي�ش  ن�سنا�ش  كتاب  اأّن  قّزي 

نسناس يطلق »نهوض لبنان نحو دولة اإلنماء«
سالم: لبنان يمرُّ بواحدٍة من أصعب المراحل في تاريخه

القصارنسناسخليلسالم

شقير قزي غصن
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رئيس تحرير مجلة الصناعة واإلقتصاد فارس سعد مصافحًا الرئيس سالم

ايلي وروجيه نسناس

روجيه نسناس، نبيل الجسر، نقوال نحاس، جان أوغاسبيان

محمد شقير وروجيه نسناس

الوزير السابق مروان شربل وروجيه نسناس

 توفيق دبوسي، علي حسن خليل، روجيه نسناس، 
وسعد الدين حميدي صقر

جورج نصراوي وروجيه نسناس

روجيه نسناس، حسين الحسيني، وسعد الدين حميدي صقر

نزار يونس وروجيه نسناس

ان  االوىل  االمثولة  اأمثولة،  انه  فقط، 

الفردي،  العمل  العمل اجلماعي اف�سل من 

االنتحار«. اىل  اإال  يوؤدي  ال  التفرد   واأن 

متعددة  االزمة  هذه  عّز  »يف  اإّنه  واعترب 

رئي�ش  لبنان  من  رجاًل  جند  اال�سباب، 

ينكب  االجتماعي  االقت�سادي  املجل�ش 

م�رشوع  مبثابة  هو  كتاب  تاأليف  على 

ميثاقي،  كتاب  هذا  اجلديد،  لبنان  حلكم 

املوا�سيع  الأن  ميثاقي؟  كتاب  هو  ملاذا 

التي تناولها متنوعة، وميثاقي الأن الذين 

متعددو  موا�سيعه  كتابة  يف  ا�سرتكوا 

االنتماءات الفكرية والطائفية واملذهبية.«

خليل
ح�سن  علي  املال  وزير  ث 

ّ
حتد بدوره، 

خليل ومما قال: ب�رشاحة اننا يف الطبقة 

الطاقم املوجود هنا  ال�سيا�سية ويف هذا 

االقت�سادي ملدة  املجل�ش  هذا  قد عطلنا 

ع�رشين عامًا، واالآن ناأتي لنحتفل ب�سدور 

كتاب وخطة عمل عن هذا املجل�ش، نحن 

بادرنا  لبنان عندما  اأجرمنا بحق  الذين 

اإن�ساء  باإقرار  الت�سعينات  منت�سف  يف 

املجل�ش االقت�سادي واالجتماعي كواحد 

اتفاق  يف  اال�سالحية  اخلطوات  اأهم  من 

اليوم  حتى  فاإننا  ولالأ�سف  الطائف، 

�سكل من  باأي  ونعاقبه ومننع  نحا�رشه 

بواجباته  القيام  نحو  اطالقه  االأ�سكال 

ن�سنا�ش  روجيه  ارادة  ولوال  يجب،  كما 

مل  كنا  رمبا  وتكلفه  وحتمله  و�سربه 

 – اقت�سادي  جمل�ش  بوجود  ن�سمع  نعد 

اجتماعي يف لبنان.

القّصار
اما  رئي�ش الهيئات االإقت�سادية الوزير 

ال�سابق عدنان الق�سار، فراأى اأن لبنان 

وا�ستثنائية،  دقيقة  مبرحلة  اليوم   
ّ
مير

بها   
ّ
متر مرحلة  اأ�سعب  مع  تتزامن 

لبنان  اأّن  �سّك  وال  ة، 
ّ
العربي املنطقة 

 
ّ
التي متر اء االأزمة 

ّ
تاأّثر ب�سكل كبري جر

اأر�سه  على  ي�ستقبل  حيث  �سوريا،  بها 

ما  وهو  �سوري  نازح  ون�سف  مليوين 

من  العامة  اخلدمات  تراجع  اإىل  اأدى 

نفايات،  واإدارة  وتعليم  ونقل  �سحة 

التي  البطالة  م�سكلة  عن  ف�ساًل  هذا 

تفاقمت يف �سفوف اللبنانيني، فباتت 

اللبناين  لل�سعب  الوحيد  املالذ  الهجرة 

مع انحدار اأكرث من ثلث االأ�رش املقيمة 

اإىل ما دون خط الفقر، ومديونية عامة 

قيا�سية فاقت الـ مليار دوالر.

نسناس
االإقت�سادي  املجل�ش  رئي�ش  اأما 

االإجتماعي روجيه ن�سنا�ش فاألقى كلمة 

�سالم  الرئي�ش  اىل  بال�سكر  فيها  ه 
ّ

توج
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الوزراء ميشال فرعون، أرتيور نظريان، وغازي زعيتر

الوزير ارتيور نظريان، روجيه نسناس، الوزير محمد المشنوق، 
وسعد الدين حميدي صقر

روجيه نسناس، عدنان القصار، غسان غصن، وسعد الدين حميدي صقر

الوزير آالن حكيم ورزجيه نسناس

الوزيرة السابقة ليلى الصلح وصالح سالم

ايلي نسناس وأسعد ميرزا

من اليمين: شقير، نسناس، قزي، سالم، خليل، القصار وغصن

تحقيق

اللقاء  »هذا  اأن  وراأى  املوؤمتر  لرعايته 

تنبع  ر�سالة  هو  ما  مبقدار  لنا  حافز 

العبور من مواجهة  اإرادة  التزامكم  من 

االأزمات اىل ال�رشوع بالبناء، فاأنتم رجل 

للظروف  ون 
ّ
تت�سد عبة، 

ّ
ال�س ات 

ّ
املهم

و�سرب،  بحكمة  واحلرجة،  القا�سية 

موؤ�س�سات«. وتبقى  دولة،  تبقى   كي 

اأمام  وقال: ندق ناقو�ش اخلطر، فنحن 

االأزمات  ترتاكم  اخل، 
ّ
الد يف  مفرتق، 

االإختناق  ويحا�رشنا  والّتحديات، 

لنا 
ّ
وتكب واالقت�سادي،  يا�سي 

ّ
ال�س

واملعي�سية،  االجتماعية  ائقة  ال�سّ

وهجرة الكفاءات، وتراجع االإ�ستثمارات 

ة العامة، 
ّ
ة، وتزايد عجز املالي

ّ
اخلارجي

واندحار  والف�ساد،  البطالة  وتفاقم 

حة 
ّ

الطبقة الو�سطى، وت�سخم اأعباء ال�س

والّتعليم وال�ّسيخوخة، وتعاظم االأخطار 

اإىل  اإ�سافة   ، البيئة  �سالمة  د 
ّ
تهد التي 

تفوق  التي  وري 
ّ
ال�س النزوح  م�ساألة 

ويف  اأعبائه  ل 
ّ
حتم على  لبنان  قدرة 

باجتاه  تتالحق  ات 
ّ

التغري املنطقة، 

املعهود. االقت�سادي  لبنان  دور  د 
ّ
 يهد

اإقت�سادي  دور  اأي  ن�سنا�ش:  و�ساأل 

والع�رشين؟  احلادي  القرن  يف  للبنان 

مع  ة 
ّ
االإقت�سادي عالقاتنا  ننّظم  كيف 

ة؟ 
ّ
ة يف املنطقة العربي

ّ
الوقائع امل�ستجد

مع  االإقت�سادي  دورنا  ر 
ّ
نطو وكيف 

العامل؟

شقير
اللبنانية  الغرف  احتاد  رئي�ش  األقى  ثم 

حممد  لبنان  وجبل  بريوت  غرفة  رئي�ش 

اأدخل  منذ  اأنه  اىل  فيها  لفت  كلمة  �سقري 

ال�سيا�سية  ال�رشاعات  اأتون  يف  البلد 

واالأزمات املختلفة وتاليًا دوامة التعطيل 

ال�ساملة، بتنا نعي�ش على وقع ردة الفعل، 

وعلى امل�سكنات التي مل تعد جتدي نفعًا 

بعدما ا�سابت االوجاع كل ج�سد الوطن، 

البعيدة  والروؤى  والتخطيط  الفعل  فيما 

اىل  البلد  واإعادة  والبناء  للتطوير  املدى 

حلبة املناف�سة بني الالعبني يف املنطقة 

والعامل، بات يف خرب كان.

غصن
الدويل  لالإحتاد  العام  االأمني  ث 

ّ
حتد ثم 

االإحتاد  رئي�ش  العرب  العمال  لنقابات 

العمايل العام يف لبنان غ�سان، معلنًا عن 

دعمه ملبادرة رئي�ش املجل�ش االقت�سادي 

واحلوار  ن�سنا�ش  روجيه  واالجتماعي 

االجتماعي الذي يدعو اإليه من اأجل اإمناء 

بحوار  اإاّل  يتحّقق  لن  الذي  لبنان  م 
ّ
وتقد

عملية  طريق  بخارطة  واخلروج  جاد 

تدعم االإنتاج والعمل من خالل ال�رشاكة 

االجتماعية بني كافة مكونات املجتمع 

موؤمنني مبيثاق العدالة االجتماعية ومن 

قبلها اال�ستقرار ال�سيا�سي.
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من �شهر اإلى �شهر

�سجل االإقت�ساد اللبناين حت�سنًا ن�سبيَا يف 

بع�ش املوؤ�رشات االإقت�سادية، حيث �سجلت 

املرخ�سة  البناء  م�ساحات  يف   زيادة 

العقارية  البيع  عمليات  وعدد   ،)%  7.5(

وعدد   ،)%  7.7( ال�سواح  وعدد   ،)%  4.4(

الب�سائع  وحركة   ،)%  7.1( امل�سافرين 

 )%  2  %  12.93( امل�سحونة وغري املفرغة 

وعدد ال�سفن )23.47 %( عرب مرفاأ بريوت، 

امل�رشيف  القطاع  وودائع   وموجودات 

والتدفقات  التوايل(،  على   % و4   %  5.7(

االأجنبية )5.59 %(. 

كما �سهد االإقت�ساد اللبناين، وفقَا لتقرير 

الن�سف  عن  بنك 
َ
فرن�س اأ�سدره  اإقت�سادي 

2016، تراجعًا يف بع�ش  العام  االأول من 

موؤ�رشاته االإقت�سادية االأخرى يف الن�سف 

مع  باملقارنة   2016 العام  من  االأول 

الفرتة ذاتها من العام املا�سي. وقد ظهر 

ذلك من خالل تراجع يف بع�ش موؤ�رشات 

يف  االإ�سغال  كمعدالت  احلقيقي  القطاع 

موجودات  يف  وكذالك    ،)%  -3( الفنادق 

م�رشف لبنان من العملة االأجنبية )2.2- 

 ،)%  -  4.5( ال�سوق  ر�سملة  وقيمة   ،)%
زاد  كما   .)%  -11.1( ال�سادرات  وقيمة 

% يف   10.8 بن�سبة  التجاري  العجز  حجم 

الن�سف االأول من العام احلايل.

واأو�سح التقرير اأن املالية العامة �سهدت 

االأربعة  االأ�سهر  يف  اأو�ساعها  يف  تراجعًا 

مع  باملقارنة   2016 العام  من  االأوىل 

نف�ش الفرتة من العام ال�سابق، حيث زادت 

ن�سبة العجز املايل االإجمايل نتيجة زيادة 

حجم االإيرادات العامة مقابل زيادة اأكرب 

اإجمايل  اإذ بلغ  العامة.  النفقات  يف حجم 

دوالر،  مليارات   4.96 نحو  االإنفاق 

الفرتة  خالل   %  7 ن�سبتها  �سنوية  بزيادة 

قيد النظر. هذا يف الوقت الذي زادت فيه 

اإىل  لت�سل   %  5.3 بن�سبة  الدولة  اإيرادات 

ذاتها  الفرتة  خالل  دوالر  مليارات   3.32
املايل  العجز  زيادة  ذلك  على  فرتتب    ،

بن�سبة 9.3 % لي�سل اإىل 1.64 مليار دوالر. 

واأ�سار التقرير اإىل اأن الدين العام االإجمايل 

نهاية  حتى  دوالر  مليار   72.88 بلغ 

�سنوية  بزيادة   ،2016 )يونيو(  حزيران 

من  ذاتها  الفرتة  عن   %  5.63 ن�سبتها 

العام 2015. وبعد ا�ستبعاد ودائع القطاع 

وامل�سارف  املركزي  امل�رشف  يف  العام 

العام،  الدين  اإجمايل  من  التجارية 

العام قد حقق زيادة  الدين  يكون �سايف 

مليار   63.13 اإىل  لي�سل   %  6.23 ن�سبتها 

دوالر. وبلغ الدين العام بالعملة الوطنية 

 38.06 مليار دوالر اأو 57،359 مليار لرية 
)60.3 % من اإجمايل �سايف الدين العام( 

 25.07 االأجنبية  بالعملة  العام  والدين 

الدين  اإجمايل  من   %  39.7( دوالر  مليار 

العام(.  

امل�رشيف  القطاع  اأن  التقرير  واأو�سح 

مقارنة  اأبطاأ  بوترية  ولكن  ه 
ّ
وا�سل منو

العامني  من  املماثلة  الفرتة  مع 

اإذ منت موجودات امل�سارف  ال�سابقني. 

 190.4 اإىل  % بحيث و�سلت   5.7 بن�سبة 

 ،2016 حزيران  نهاية  يف  دوالر  مليار 

اخلا�ش  القطاع  ودائع  ازدادت  كما 

مليار   154.7 اإىل  لت�سل   %  4 بن�سبة 

وقد   .2016 حزيران  نهاية  يف  دوالر 

للقطاع  االإجمالية  القرو�ش  زادت 

اخلا�ش بن�سبة 6.8 % لت�سل اإىل 53.51 

مليار دوالر يف نهاية حزيران 2016.

اأظهر  اخلارجي،  القطاع  يخ�ش  ما  ويف 

املجل�ش  بيانات  اإىل  اإ�ستناداً  اأنه  التقرير 

االأعلى للجمارك، بلغت قيمة امل�ستوردات 

نحو 9.4 مليارات دوالر يف الن�سف االأول 

ن�سبتها �سنوية  بزيادة   ،2016 العام   من 

% عن الفرتة ذاتها من العام املا�سي.   7
ال�سادرات  قيمة  بلغت  املقابل  ويف 

بن�سبة تراجعت  والتي  دوالر  مليار   1.4 
11.1 % خالل الفرتة قيد البحث. ونتيجة 
التجاري بن�سبة  العجز  ارتفع حجم  لذلك، 

الفرتة  يف  دوالر  مليارات   8 اإىل   %  10.8
قيد الدر�ش. 

التدفقات  قيمة  اأن  اإىل  التقرير  اأ�سار  كما 

متثل  والتي  لبنان  اإىل  ال�سافية  املالية 

بلغت  لبنان  اإىل  الوافدة  املالية  العوائد 

6.23 مليارات دوالر يف الن�سف االأول من 
% عن   5.59 2016، بزيادة ن�سبتها  العام 

وعليه حقق   .2015 العام  الفرتة من  ذات 

ميزان املدفوعات عجزاً بقيمة 1.77 مليار 

 ،2016 عام  من  االأول  الن�سف  يف  دوالر 

دوالر  مليار   1.32 بلغ  عجز  مع  مقارنة 

خالل الفرتة ذاتها من العام املا�سي. 

اللبناين  االقت�ساد  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 

ن�سبيًا  اأف�سل  منواً  يحقق  اأن  املقدر  من 

 ،2015 العام  2016 مقارنة مع  العام  يف 

ح�سب   %  1 بحدود  حقيقي  منو  ن�سبة  مع 

توقعات �سندوق النقد الدويل.

تحسن نسبي في بعض المؤشرات اإلقتصادية في النصف األول من العام 2016

التجاذبات واألحداث اإلقليمية تؤثر سلبًا على النمو 

1 % نسبة النمو عام 2016  

 وفقًا لتوقعات صندوق 

النقد الدولي
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طرابل�ش  غرفة  رئي�ش  بحث   
كبري  مع  دبو�سي  توفيق  وال�سمال 

بيالرو�سيا  �سفارة  يف  امل�ست�سارين 

اخلطوات  يف  كرمييانكو،  فالدميري 

جمموعة  ي�سم  وفد  لتنظيم  امل�سرتكة 

واأع�ساء  اللبنانية  املناطق  خمتلف  من  اأعمال  رجال  من 

الرئي�ش  برئا�سة  والزراعية  وال�سناعية  التجارية  الغرف  يف 

من  الثاين  ت�رشين  و12   8 بني  ما  الفرتة  يف  وذلك  دبو�سي 

واأبدى دبو�سي »حر�ش غرفة طرابل�ش   .2016 العام اجلاري 

وال�سمال باعتبارها املمثل االأ�سا�سي للم�سالح العليا للقطاع 

مع  وتوثيقها  االإقت�سادية  العالقات  تطوير  على  اخلا�ش، 

جمهورية بيالرو�سيا«.

التجارة  غرفة  رئي�ش  ا�ستقبل   
وال�سناعة والزراعة يف �سيدا واجلنوب 

حممد �سالح يف مقر الغرفة يف �سيدا، 

ال�سادرات  ترويج  جمل�ش  با�سم  وفدا 

من قبل وزارة التجارة الهندية برئا�سة 

امللحق  يرافقه  �سنغوبتا  �ساميال 

الق�سم  ومن  الهريي  بيبها�ش  الهندية  ال�سفارة  يف  التجاري 

منا�سبة  اللقاء  وكان  زيتوين،  رنا  ال�سفارة  يف  التجاري 

لبحث �سبل التعاون والتبادل التجاري بني البلدين، وتوثيق 

اللبنانيني  االأعمال  رجال  بني  ما  االإقت�سادية  العالقات 

والهنود، وكذلك خلق فر�ش عمل جديدة يف لبنان من خالل 

اال�ستثمارات .

القد�ش-  الروح  جامعة  نظمت   
اأربعة  مدى  على  ن�ساطا  الك�سليك 

بعنوان  اللبناين  التفاح  لدعم  اأيام 

مزارعي  وادعموا  لبنان  »اأحبوا 

رئي�ش  نائب  الن�ساط  افتتح  التفاح«. 

الها�سم  طالل  الدكتور  االأب  االإدارية  لل�سوؤون  اجلامعة 

اجلامعة  تنخرط  اأن  الطبيعي  »من  اأنه  فيها  اعترب  بكلمة، 

وتدعمه«.  معه  وتت�سامن  اإليه  تنتمي  الذي  املجتمع   يف 

الب�سيطة ما  واكد ان »هذه اخلطوة 

اإ�سارة دعم ووقفة ت�سامن  اإال  هي 

مع مزارعي التفاح يف لبنان. ومن 

واجبنا، كجامعة، اأن ندعم الزراعة 

والبيئة  وال�سياحة  وال�سناعة 

والتطور واالأبحاث«.

موجز اقتصادي
ة 

ّ
جمعي اإح�ساءات  اإىل  اإ�ستناداً 

و�سلت  ارات، 
ّ
ال�سي م�ستوردي 

يف  اجلديدة  ارات 
ّ
ال�سي مبيعات 

خالل  ارة 
ّ
�سي  3017 اإىل  لبنان 

 ،2016 العام  من  اأيلول  �سهر 

يف  ارة 
ّ
�سي  3418 مع  مقارنًة 

�سهر اآب و 3279 �سيارة يف �سهر اأيلول 2015.

ارات اجلديدة 
ّ
، فقد اأتت اأرقام مبيعات ال�سي

ٍّ
ا على �سعيٍد تراكمي

ّ
اأم

ارة 
ّ
28579 �سي اإىل   لت�سل 

ٍّ
% على �سعيٍد �سنوي  2.03 اأدنى بن�سبة 

خالل فرتة االأ�سهر الت�سعة االأوىل من العام 2016 مقارنًة بـ 29170 

ارة يف الفرتة نف�سها من العام ال�سابق.
ّ
�سي

ة 
ّ
اليابابي ارات 

ّ
ال�سي مبيعات  تراجع  اإىل   

ّ
باالأخ�ش ذلك  يعود 

ارات 
ّ
ارة واإنكما�ش مبيعات ال�سي

ّ
بن�سبة 4.93 % اإىل 10713 �سي

ارة واإنخفا�ش مبيعات 
ّ
ة بن�سبة 3.85 % اإىل 5763 �سي

ّ
االأوروبي

االأمر  ارة، 
ّ
�سي  9983 اإىل   %  0.44 بن�سبة  ة 

ّ
الكوري ارات 

ّ
ال�سي

بن�سبة ة 
ّ
االأمريكي ارات 

ّ
ال�سي مبيعات  اإرتفاع  على  طغى   الذي 

ة 
ّ
ارات ال�سيني

ّ
ارة وزيادة مبيعات ال�سي

ّ
1396 % اإىل 1910 �سي

ارة.
ّ
بن�سبة 2.44 % اإىل 210 �سي

ت�سّدرت  قد  ال�سنع  ة 
ّ
الياباني ارات 

ّ
ال�سي اأّن  االإح�ساءات  وتبنّي 

من  تها 
ّ

ح�س بلغت  بحيث  لبنان  يف  اجلديدة  ارات 
ّ
ال�سي مبيعات 

ة )34.93 
ّ
ارات الكوري

ّ
ال�سوق 37.49 % لغاية �سهر اأيلول، تلتها ال�سي

ارات 
ّ
ال�سي  

ّ
ثم ومن   ،)%  20.17( ال�سنع  ة 

ّ
االأوروبي ارات 

ّ
وال�سي  )%

ة )0.7 %(.
ّ
ة ) 6.68 %( وال�سيني

ّ
االأمريكي

 مبيعات السّيارات الجديدة

 تتراجع 2.03% 

اإدارة  ـــقـــت  اأطـــل

حــــ�ــــرش الـــتـــبـــغ 

اللبنانية  والتنباك 

»الـــريـــجـــي«، يف 

يف  اأقــيــم  احتفال 

رئي�سها  حــ�ــســور 

بلدة  واجهات  تاأهيل  م�رشوع  �سقالوي،  نا�سيف  العام  ومديرها 

�سربيحا وجتميل بيوتها وزراعة جوانب طرقها، بالتن�سيق مع بلدية 

�سور.

وح�رش االإحتفال الذي اأقيم بدعوة من خمتار البلدة ر�سا عون ويف 

دارته، اإ�سافة اإىل �سقالوي، رئي�ش بلدية �سور ح�سن دبوق ونائبه 

من  اجتماعية  وفاعليات  االأع�ساء،  من  وعدد  �سرباوي،  �سالح 

البلدة. واأكد �سقالوي يف كلمة له يف االحتفال »تكامل هذا امل�رشوع 

باأبعاده االجتماعية والثقافية، مبا يهدف اإىل حتقيق الرفاهية لكل 

التوافق  التنمية امل�ستدامة هي  اأن »بوابة  املواطنني«، م�سددا على 

والتكامل بني البيئة والتنمية«، م�سرياً اإىل اأنها »من اأهم النقاط التي 

تعمل »الريجي« على تنفيذها«.

»الريجي« تؤهل واجهات شبريحا
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من �شهر اإلى �شهر

اأطلق بنك بيبلو�ش نتائج »موؤ�رش 

بنك بيبلو�ش واجلامعة االأمريكية 

يف  امل�ستهلك  لثقة  بريوت  يف 

العام  الثالث من  للف�سل  لبنان« 

اجلامعة  مع  بالتعاون   ،2016
خالل  من  بريوت  يف  االأمريكية 

الإدارة  العليان  �سليمان  »كلية 

االأعمال«.

واأظهرت النتائج اأن معدل املوؤ�رش 

يف  نقطة   36،4 بلغ  ال�سهري 

العام2016،  من  الثالث  الف�سل 

عن  ملمو�ش  تغيري  دون  من  اأي 

الف�سل  يف  نقطة   36،1 معدل 

اإىل  باالإ�سافة  العام.  من  الثاين 

الفرعي  املوؤ�رش  معدل  بلغ  ذلك، 

يف  نقطة   36،3 احلايل  للو�سع 

 ،2016 العامل  من  الثالث  الف�سل 

 %6،2 بن�سبة   حت�سنًا  م�سجاًل 

معدل  بلغ  حني  يف  ال�سابق،  الف�سل  عن 

امل�ستقبلية  للتوقعات  الفرعي  املوؤ�رش 

 %2،8 ن�سبته   برتاجع  اأي  نقطة،   36،4
املعدل  وانخف�ش  ال�سابق.  الف�سل  عن 

من  الثالث  الف�سل  يف  للموؤ�رش  ال�سهري 

النتيجة  65،7% من  بن�سبة    2016 العام 

 105،8 بلغت  التي  له  االأعلى  الف�سلية 

نقطة يف الف�سل الرابع من العام 2008. 

للف�سل  الف�سلية  النتيجة  جاءت  كما 

الثالث من العام 2016 اأكرث تدنيًا بن�سبة 

32،2 % عن معدل املوؤ�رش ال�سهري البالغ 
53،6 نقطة منذ بدء احت�ساب املوؤ�رش يف 

متوز 2007.

واأ�ساف بيان »بيبلو�ش«: ظهر الركود يف 

ثقة امل�ستهلك اللبناين يف الف�سل الثالث 

من العام من خالل اإجابات امل�ستهلكني 

اللبنانيني على اأ�سئلة امل�سح الذي يرتكز 

% منهم   77،6 اعترب  املوؤ�رش، حيث  عليه 

اأن و�سعهم املايل احلايل هو »اأ�سواأ« مما 

راأى   اأ�سهر، يف حني  كان عليه قبل �ستة 

17،2% اأن و�سعهم املايل بقي على حاله 
اأن و�سعهم املايل  اعتربوا  5،3% فقط  و 

االأ�سهر  يف  عليه  كان  مما  »اأف�سل«  هو 

ال�ستة ال�سابقة.

غبريل
كبري  اأ�سار  املوؤ�رش،  لنتائج  حتليل  ويف 

البحوث  مديرية  ورئي�ش  االإقت�ساديني 

والتحاليل االقت�سادية يف »جمموعة بنك 

»اجلمود  اأن  اإىل  غربيل  ن�سيب  بيبلو�ش« 

ال�سيا�سي واالقت�سادي ال�سائد يف البالد 

اأبقى ثقة امل�ستهلك اللبناين عند م�ستويات 

العام  من  الثالث  الف�سل  يف  منخف�سة 

النيابي  املجل�ش  ف�سل  اإن  وقال:   ،»2016
للجمهورية،  رئي�ش  انتخاب  يف  املتكرر 

وال�سكوك ال�سائدة حول اإجراء االنتخابات 

عملية  يف  وال�سلل  موعدها،  يف  النيابية 

�سنع القرار داخل املوؤ�س�سات العامة، هي 

عوامل اأدت اإىل التاأثري ب�سكل �سلبي على 

ثقة امل�ستهلكني.

قابلت  اللبنانية   
َ

»االأ�رش اأن  اإىل  ولفت 

اأواخر  يف  بداأت  التي  املحاوالت  بتحفظ 

اأزمة  يف  خرق  حتقيق  اأجل  من  اأيلول 

اإىل  يعود  وال�سبب  الرئا�سي،  الفراغ 

املواطنني  لدى  ال�سك  من�سوب  ارتفاع 

 
ّ
مر على  ال�سيا�سية  املبادرات  حول 

ال�سنني وال �سيما منذ بدء الفراغ الرئا�سي 

يف اأيار 2014«، واأ�ساف: ما زالت نتائج 

احلاجة  تظهر  للموؤ�رش  الثالث  الف�سل 

خطوات  اإىل  اللبنانيني  امل�ستهلكني  عند 

ما  معي�ستهم  م�ستوى  ن 
ّ
حت�س ملمو�سة 

امل�ستقبلية،  توقعاتهم  رفع  اىل  ي 
ّ
�سيوؤد

من  الكثري  مراراً  �سهدوا  اأنهم  خ�سو�سًا 

ال�سخ�سية  اأجنداتهم  يغلبون  ال�سيا�سيني 

واحلزبية على امل�سلحة الوطنية.

للجمهورية  رئي�ش  »انتخاب  اأن  واعترب 

الركود  منحى   
ّ

�سيغري القريب  املدى  يف 

احلايل ال�سائد يف ثقة امل�ستهلك«، وتابع: 

هذه  ح�سول  اأمد  اإطالة  حال  يف  لكن 

ونظراً  االإيجابية،  ال�سيا�سية  ال�سدمة 

امل�ستهلك  ثقة  يف  العميق  الركود  اإىل 

 ،2012 العام  من  االأول  الف�سل  منذ 

تدابري  ال�سلطات  اتخاذ  غربيل  اقرتح 

دعم  على  للم�ساعدة  وملمو�سة  عملية 

معي�سته  م�ستوى  امل�ستهلك وحت�سني  ثقة 

ورفع جودتها، وقال: اإن التطبيق ال�سليم 

لقانون منع التدخني يف االأماكن العامة 

 ،2011 العام  يف  �سدر  الذي  املغلقة 

الذي �سدر  ال�سري اجلديد  وتطبيق قانون 

اإمكانات  تعزيز  اإىل  اإ�سافًة   ،2012 يف 

تدابري  ت�سّكل  امل�ستهلك،  حماية  مديرية 

ميكن  ما  املواطنون،  �سيلم�سها  ملمو�سة 

.
َ

اأن يوؤدي اإىل رفع الثقة عند االأ�رش

الجمود السياسي واإلقتصادي أبقاها عند مستويات منخفضة

ركود لثقة المستهلك في الفصل الثالث من العام 2016
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خليل،  ح�سن  علي  املال  وزير   وقع 
واملياه  الطاقة  وزيري  ح�سور  يف 

امل�سنوق  والبيئة حممد  نظريان  اأرتيور 

الدويل  والبنك  املال  وزارة  بني  اتفاقا 

من  للحد  واالإعمار  االإمناء  وجمل�ش 

تلوث بحرية القرعون. وحتدث خليل عن االتفاق و»الفائدة منه 

التلوث وانعكا�ش ذلك على �سكان املنطقة املحيطة  للحد من 

بعمل  يت�سل  »امل�رشوع  اأن  اىل  واأ�سار  منها«،  وامل�ستفيدين 

من  واحدة  خدمة  يف  جميعها  ت�سب  الوزارات  من  جمموعة 

التحديات الكربى التي تواجه لبنان وهي تلوث نهر الليطاين«.

 طلب وزير العمل �سجعان قزي من 
املدير العام لل�سندوق الوطني لل�سمان 

»بوا�سطة  كركي  حممد  االإجتماعي 

اتخاذ  ال�سمان،  �ش احلكومة لدى 
ّ
مفو

كل االإجراءات االإدارية واملهنية االآيلة 

واأ�سحاب  املعوقني  لالأ�سخا�ش  االأف�سلية  حق  اإعطاء  اإىل 

املركزية  ال�سندوق  وحدات  لدى  اخلا�سة  االحتياجات 

واالإقليمية وت�سهيل امورهم وتب�سيط معامالتهم، وذلك وفقًا 

للمواد 78 و79 و80 و81 من القانون 220 ال�سادر يف 29 اأيار 

العام 2000 املتعلق بحقوق االأ�سخا�ش املعوقني.

 اأعلن �سندوق التنمية االإقت�سادية 
واالإجتماعية اأن »عدد امل�ساريع اخلا�سة 

الثالث  الف�سل  خالل  بلغ  منه  املمولة 

2016، عرب مكون خلق فر�ش  العام  من 

العمل، 152 م�رشوعا خا�سا بقيمة اإجمالية بلغت 4.7 مليار لرية 

لبنانية، خالقا 219 فر�سة عمل جديدة«، م�سرياً اإىل اأنه »اأن�سىء 

اإتفاقية  اإطار ال�رشاكة االأوروبية-املتو�سطية، من خالل  �سمن 

التمويل املوقعة يف ت�رشين الثاين 2000 بني احلكومة اللبنانية 

ممثلة مبجل�ش االإمناء واالإعمار واملفو�سية االأوروبية«.

اأ�سار رئي�ش جمل�ش االأعمال اللبناين القرب�سي، رئي�ش   
اإىل  �سهوان،  جورج   »Plus Properties« �رشكة  ادارة  جمل�ش 

منحت  التي  اال�ستثنائية  »الفر�ش 

امل�ستثمرين  اإىل  قرب�ش  دولة  من 

يف العامل العربي خ�سو�سا«، موؤكدا 

الفر�ش  جزيرة  هي  »قرب�ش  اأن 

الذي يربط  اعتبارها اجل�رش  ب�سبب 

العربي«. والعامل  اأوروبا   بني 

موجز اقتصادي
الذي  ال�سخ�ش  فقد 

ُ
ي

حادث  يف  يق�سي 

االإقت�ساد  �سري، 

اأجره  قيمة  اللبناين 

ملا  اإ�سافة  ال�سنوي، 

�سنني  من  له  تبقى 

بحادث  يق�ش  مل  لو 

وتكاليف  �سري، 

ّم اإليه. وباإعتبار اأن عدد القتلى يف حوادث 
االإ�سعافات التي ُتقد

ل �سهري منذ ني�سان 2015(، نرى اأن 
ّ
عد

ُ
ال�سري هو 41 �سخ�ش )م

دوالر  مليون   739 اإىل  ترتفع  االإقت�ساد  على  االإجمالية  الكلفة 

ا!
ً
�سنوي

 اأما يف ما يخ�ش عدد اجلرحى وباإعتبار اأن هناك 375 جريحًا 

للطبابة  ال�سنوية  الكلفة  فاإن  باإعاقات،   %  3 منهم  ا 
ً
�سهري

ا. واإذا ما كانت االإعاقات 
ً
واالإ�ست�سفاء تبلغ 68 مليون دوالر �سنوي

324 مليون دوالر اأمريكي  دائمة، فاإن هذا املبلغ �سيزيد بقيمة 

الذي هو خ�سارة لالإقت�ساد من عمل هوؤالء االأ�سخا�ش.

 ما ي�سلط ال�سوء على �رشورة تطبيق قانون ال�سري ب�سكل �سارم. 

عامل  هناك  واإعاقاتهم،  االأ�سخا�ش  خ�سارة  اإىل  فباالإ�سافة 

خ�سارة  اأمريكي  دوالر  مليار  من  باأكرث  يتمثل  كبري  اإقت�سادي 

مبا�رشة على االإقت�ساد اللبناين. 

أكثر من مليار دوالر كلفة عدم 

تطبيق قانون السير

0.8 مليار دوالر كلفة تغير المناخ على 
قطاع الزراعة عام 2020 

حذر وزير الزراعة يف لبنان اأكرم �سهيب من اأن »تاأثري تغري املناخ 

اأكرث ما مل تتبع �سيا�سات علمية  ال�سلبي على انتاج االأغذية مهدد 

توؤمن ا�ستدامة االنتاج وا�ستدامة رفع القدرة االنتاجية«.

وك�سف ان »كلفة تغري املناخ على قطاع الزراعة يف لبنان ميكن ان 

ت�سل اىل 0.8 مليار دوالر عام 2020 و2.6 مليار دوالر عام 2040«.

ووزارة  »الفاو«  املتحدة  لالأمم  والزراعة  االأغذية  منظمة  وكانت 

الزراعة يف لبنان قد احتفلتا بالتعاون مع برنامج االأغذية العاملي 

لعام  العاملي  االأغذية  بيوم  االيطايل  التعاون  ومكتب  لبنان  يف 

، االأغذية والزراعة اأي�سا«.
ّ

2016 حتت عنوان »املناخ يتغري
واأعلنت »الفاو« اأنها �ستعّزز جهودها مل�ساعدة املزارعني يف لبنان، 

ق اإىل تاأثري تغري املناخ على الزراعة و�سبل م�ساعدة 
ّ
وجرى التطر

الفالحني اللبنانيني على التاأقلم.

وا�سار ممثل منظمة »الفاو« يف لبنان موري�ش �سعادة، اإىل اأن »تغري 

املناخ قد بداأ يوؤدي اإىل تقلب اأمناط الطق�ش وزيادة تف�سي االآفات 

واالأمرا�ش التي تقو�ش االأمن الغذائي العاملي« م�سّددا على اأهمية 

»يف  اأن  اإىل  م�سريا  املناخ  تغري  الآثار  بالت�سدي  الزراعي  القطاع 

لبنان، ي�سكل برنامج الـ40 مليون �سجرة عن�رشا اأ�سا�سيا يف تعزيز 

ف البلد مع تغري املناخ«.
ّ
تكي
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اأجرته  الذي  اال�ستطالع  اأ�سار 

الراأي  ال�ستطالعات  العاملية  ال�رشكة 

الر�سى  عن   Gallup واال�ست�سارات 

من   %  30 اأن  اإىل  بلداً   131 الوظيفي يف 

امُل�ستطلعني يف لبنان يعتقدون اأن لديهم 

مقارنة  جداً«،  »جيدة  اأو  »جيدة«  وظيفة 

ا 
ً
عاملي امُل�ستطلعني  من   %  26  بن�سبة 

و21 % من امل�ساركني يف اال�ستطالع يف 

اأفريقيا.  و�سمال  االأو�سط  ال�رشق  منطقة 

يعتربون  الذين  اللبنانيني  ن�سبة  وكانت 

»جيدة  اأو  »جيدة«  وظيفة  لديهم  اأن 

لتلك  مماثلة  عامليًا،  االأعلى  الـ58  ا« 
ً
جد

وكو�ستاريكا،  ورومانيا،  اإ�سبانيا،  يف 

وكانت  اجلنوبية.  وكوريا  والربازيل 

 ،)%  29( مقدونيا  من  اأعلى  الن�سبة  هذه 

منهما(،  لكل   %  28( وال�سني  وفنزويال 

واالأوروغواي،  مونتينيغرو،  من  واأقّل 

لكل   %  31( ومنغوليا  والباراغواي 

منهما(. 

باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن ن�سبة اللبنانيني 

الذين يعتربون اأن لديهم وظيفة »جيدة« 

االأعلى  ال�سابعة  هي  جداً«  »جيدة  اأو 

االأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف  دولة   16 بني 

العربية  االإمارات  خلف  اأفريقيا،  و�سمال 

املتحدة )63 %(، وقطر )62 %(، والبحرين 

واإ�رشائيل   ،)%  49( والكويت   ،)%  53( 

ال�سعودية  العربية  واململكة   )%  46( 

)38 %(. وقد اأجري اال�ستطالع يف لبنان 

 1000 مع  اأجريت  مقابالت  خالل  من 

اأكرث،  اأو  �سنة   18 يبلغون  لبناين  مقيم 

االأ�سبوعية  الن�رشة  يف  نتائجه  ووردت 

ملجموعة بنك بيبلو�ش.

واأ�سار امل�سح اإىل اأن 25 % من امُل�ستطلعني 

وظيفة  لديهم  اأن  يعتربون  لبنان  يف 

املعدلني  من  اأف�سل  هو  مما  »جيدة«، 

 %  23 البالغني  واالإقليمي   العاملي 

اللبنانيني  ن�سبة  وكانت  تواليًا.   ،% و19 

الذين يعتربون اأن لديهم وظيفة »جيدة« 

العاملي،  ال�سعيد  على  االأعلى  الـ55  هي 

ن�سبة  اأن  اإيطاليا. كما  لتلك يف  ومماثلة 

لديهم  اأن  يعتربون  الذين  اللبنانيني 

االأعلى يف  ال�سابعة  »جيدة« هي  وظيفة 

اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�رشق  منطقة 

العربية  واالإمارات   ،)%  55( قطر  خلف 

 ،)%  44( والبحرين   ،)%  53( املتحدة 

 )%  40( واإ�رشائيل   ،)%  41( والكويت 

وال�سعودية )34 %(. يف موازاة ذلك، اأ�سار 

يف  امُل�ستطلعني  من   %  5 اأن  اإىل  امل�سح 

اأن لديهم وظيفة »جيدة  لبنان يعتربون 

املعدلني  من  اأف�سل  يعترب  ما  جداً«، 

 ،% % و3   4 البالغني  العاملي واالإقليمي 

اللبنانيني  ن�سبة  وكانت  التوايل.  على 

لديهم وظيفة »جيدة  اأن  الذين يعتربون 

ال�سعيد  على  االأعلى  الـ46  هي  جداً« 

�سوي�رشا،  التي يف  لتلك  العاملي، مماثلة 

الدول.  من  وغريها  واملك�سيك  وهولندا، 

الذين  اللبنانيني  ن�سبة  فاإن  ذلك،  اإىل 

جداً«  »جيدة  وظيفة  لديهم  اأن  يعتربون 

ال�رشق  منطقة  يف  االأعلى  ال�ساد�سة  هي 

لتلك  ومماثلة  اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط 

يف ال�سعودية واأقل من تلك يف االإمارات 

لكل   %  9( والبحرين  املتحدة  العربية 

 )%  7( وقطر   ،)%  8( والكويت  منهما(، 

اأن  اإىل  امل�سح  واأ�سار   .)%  6( واإ�رشائيل 

وظائف  ي�سغلون  الذين  البالغني  ن�سبة 

»جيدة جداً« نادراً ما تتجاوز 10 %.

  30%   من اللبنانيين لديهم وظيفة 
»جيدة« أو »جيدة جداً«
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للمرة  لبنان  م�رشف   نظم 
على  دوليًا  علنيًا  مزاداً  االأوىل، 

دولة   23 من  نادرة  نقدية  اأوراق 

اأزمنة  اإىل  تواريخها  يعود  خمتلفة 

فندق  يف  اأم�ش  وجرى  عة، 
ّ
متنو

»بريوت  معر�ش  انطالق  ع�سية  �سبيه   - »لوريال« 

املزاد  يف  و�سارك  الفندق.  قاعات  اإحدى  يف  للعمالت« 

وتعود  النادرة.  العملة  جمع  وهواة  حمرتيف  من  ح�سد 

اإىل  املزاد،  يف  بيعت  التي  النقدية  االأوراق  هذه  ملكية 

لبنان واخلارج.  نادرة من   هواة وحمرتيف جمع عمالت 

التي  ال�رشف  عمليات  �سّكلت   
من  اللبنانيون  العمال  لها  �ش 

ّ
يتعر

عدد من القطاعات، و�سبل معاجلتها، 

حمور لقاء وزير العمل �سجعان قزي 

مع كل من رئي�ش جمعية جتار بريوت 

نقوال �سما�ش، نائب رئي�ش احتاد الغرف 

اللبنانية حممد ملع، نقيب اأ�سحاب امل�ست�سفيات �سليمان 

هارون، ممثل رئي�ش اجلمعية اللبنانية لرتاخي�ش االمتياز 

اللبنانيني فوؤاد  ع رجال االأعمال 
ّ
الهرب، ورئي�ش جتم رجا 

الهيئات  جانب  اإىل  العمل  »وزارة  اأن  قزي  واأكد  زمكحل. 

ال�ساهرة  العني  �ستكون  العمالية  االقت�سادية واالإحتادات 

على هذا الو�سع و�ستحاول اأن تقوم بالواجب حتى تبقى 

املوؤ�س�سات االقت�سادية �سامدة«.

الدويل  »االإحتاد  رئي�ش  �سدد   
»اللجنة  رئي�ش  العرب«  للم�رشفيني 

التنفيذية الحتاد امل�سارف العربية« 

على  اأن  طربيه  جوزف  الدكتور 

اأن  العرب  وامل�رشفيني  امل�سارف 

بكل  واملالية  امل�رشفية  قطاعاتنا  جعل  »يف  ي�ساهموا 

ون�رشها  اخلدمات  تعميم  على  قادرة  الب�رشية،  مواردها 

االأفراد  لتمكني  املجتمع  وال�رشائح يف  الفئات  كافة  على 

اكت�ساب �سالبة يف  النمو، ومن  اإقت�ساديًا من  �سني 
ّ
املهم

مواجهة ال�سدمات، وبهذا ن�سارك 

والفقر  البطالة  مكافحة  يف 

املدقع اللذين هما م�سدر اجلرمية 

املنت�رشة يف جمتمعاتنا«.

موجز اقتصادي

عدنان  فرن�سبنك  جمموعة  ورئي�ش  ال�سابق  الوزير  معايل  ت�سلم 

فئة  عن  للفائز   2016 للعام  الطاقة  »�سفري  جائزة  الق�سار 

ال�رشكات اللبنانية الرائدة يف عامل الطاقة والبيئة« وذلك خالل 

حفل افتتاح منتدى بريوت الدويل للطاقة 2016 الذي عقد حتت 

ارتيور  االأ�ستاذ  واملياه  الطاقة  وزير  معايل  وبح�سور  رعاية 

نظريان، وبح�سور م�سوؤولني لبنانيني وعرب وكبار ال�سخ�سيات 

واملهنيني واخلرباء.

واأكد الق�سار »اأن هذه اجلائزة هي تتويج ال�سرتاتيجية جمموعة 

فرن�سبنك الرامية اإىل اأن تكون ال�سباقة والرائدة  يف جمال متويل 

الطاقة امل�ستدامة«. 

التي كانت  واألقى ال�سوء على مبادرة متويل الطاقة امل�ستدامة 

اأق�سى  اليوم  2012، قائال:  »نبذل  اأطلقتها املجموعة  يف عام 

البيئية  واالهتمامات  املناخ  تغري  اإدماج  اإىل  الرامية  جهودنا 

يف منتجاتنا وخدماتنا، �ساعني اإىل اإجراء عملياتنا امل�رشفية 

بطريقة تقلل من االآثار البيئية ال�سلبية.« 

ولفت الق�سار اإىل اأن جمموعة فرن�سبنك كانت قد قامت بتمثيل 

COP21 يف  القطاع امل�رشيف اللبناين حني �ساركت يف موؤمتر 

االتفاق  قادة  قمة  يف  وكذلك   2015 االأول  كانون  يف  باري�ش 

 UN Global Compact Leaders’ املتحدة  لالأمم  العاملي 

Summit يف عامي 2013 و 2016، م�سريا اإىل اأن خدمة املجتمع 
وحماية البيئة واحلفاظ عليها، هو ما حثه يف عام 1999 الإطالق  

 UN/ICC Global Compact املتحدة  لالأمم  العاملي  امليثاق 

حني كنت اآنذاك رئي�ش غرفة التجارة الدولية وكان ال�سيد كويف 

عنان االأمني العام لالأمم املتحدة.

LAU ت�سع  وكان �سبق ذلك توقيع فرن�سبنك مذكرة تفاهم مع 

اأ�س�ش �رشاكة متينة وترمي اإىل التعاون  ملكافحة تغري املناخ، 

يف   LAU لل  فرن�سبنك  ومتويل  العام،  البيئي  الوعي  وخلق 

م�ساريع الطاقة امل�ستدامة.

القصار يتسلم جائزة

»سفير الطاقة للعام 2016«

القّصار يتسلم الجائزة
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رجال  ع 
ّ
جتم رئي�ش  ه 

ّ
وج

االأعمال اللبنانيني فوؤاد زمكحل 

ال�سيا�سيني  القادة  اإىل  ر�سالة 

يف  »ت�ستمرون  فيها  قال 

نا نحو املجهول... 
ّ
�سحبنا وجر

الكفاح  يف  �سن�ستمر  ونحن 

مهما  كلل  دون  من  و�سنعمل 

واملخاطر  ال�سعوبات  كانت 

لنحر�ش  و�سنثابر  والنتائج، 

دائمًا على اأن يظل راأ�سنا عاليًا 

واأال ندع بلدنا يغرق«.

غداء  خالل  زمكحل  واعلن 

اآ�سيا  جنوب  رابطة  دول  �سفراء  مع  حوار 

اأفتاب خوخر،  للتعاون االإقليمي باك�ستان 

�رشيلنكا  �ساركر،  املّطلب  عبد  بنغالد�ش 

اأّن  نايار،  اأنيتا  والهند  مندي�ش  ويجراتني 

التجمع »قام يف ال�سنوات االأخرية بالعديد 

العامل«. على  االنفتاح  مبادرات   من 

الرئي�سية  العوامل  كانت  »لطاملا  وقال: 

االإبداع  على  قدرتنا  لدينا  �سهرة  االأكرث 

التاأقلم  �رشعة  وعلى  االأفكار  واإيجاد 

اأنحاء العامل  ف ووجودنا يف جميع 
ّ
والتكي

وميزة التنقل لدينا ومتكننا من تكّلم ثالث 

من  الفر�ش  اإيجاد  على  وقدرتنا  لغات، 

اأما  املخاطر.  اإدارة  وعلى  االأزمات،  خالل 

فقد  االآ�سيوية،  القارة  اأنتم يف دول جنوب 

جنحتم يف بناء �سناعات مثرية لالإعجاب 

باأ�سعار  ممتازة  نوعية  توّفر  والتي 

تناف�سية. لديكم يد عاملة متعّلمة، وموؤهلة 

ومنطقية.  معقولة  وبكلفة  جيداً  تاأهياًل 

لديكم وجود جغرايف مالئم وو�سائل توزيع 

جداً.  ومنظمة  متطورة  وجواً  وبحراً  براً 

وت�سّكلون  ال�سكان  من  �سخم  عدد  لديكم 

لديكم  االقت�سادي  النمو  اأما  هائلة.  �سوقًا 

التعاون  باإمكان  لذا  لالإعجاب،  مثري  فهو 

يف  وبّناء  جداً  متنوعًا  يكون  اأن  بيننا 

واالت�ساالت  كال�سناعة  املجاالت:  جميع 

حتى  وميكننا  والتكنولوجيا،  واخلدمات 

االأوجه«. مثلّثة  لعمليات  قنوات  نخلق   اأن 

من  »العديد  باأّن  ثقته  عن  زمكحل  واعرب 

املتعّددة  وال�رشكات  العاملية  ال�رشكات 

اجلن�سيات قد �سبقتنا اإىل منطقتكم ولكن مل 

يُفت االأوان بعد و�سيكون هناك دائمًا جمال 

الأولئك الذين يريدون ويعرفون كيفية �سّق 

طريقهم. واإيجاد الفر�ش«.

خوخر 
بالده  اأّن  اإىل  الباك�ستاين  ال�سفري  ولفت 

»من بني االقت�سادات الرائدة والنا�سئة يف 

اجلغرايف  موقعها  »اأّن  اإىل  الفتًا  العامل«، 

للتجارة  فريدة  فر�سًا  يوفر  اال�سرتاتيجي 

حكومة  و�سعت  »لقد  وقال:  واال�ستثمار«. 

وخلقت  ليربايل،  ا�ستثمار  نظام  باك�ستان 

القطاعات  جميع  اإّن  ودية.  جتارية  بيئة 

اأمام اال�ستثمار االأجنبي يف حني  مفتوحة 

املحليني  امل�ستثمرين  بني  متييز  يوجد  ال 

اإذ من امل�سموح لهوؤالء االآخرين  واالأجانب 

مع  االأ�سهم  من  املئة  يف   100 بتملك 

املال  راأ�ش  كامل  ت�سديدات  من  اال�ستفادة 

ت�سمن  ال  االأ�سهم.  اأرباح  وح�سة  واالأرباح 

حماية  الليربالية  اال�ستثمار  �سيا�سة  فقط 

حوافز  اأي�سًا  تقدم  ولكن  اال�ستثمارات 

واملعدات  االآالت  ال�سترياد  جمزية  مالية 

بلد  اأنه  على  باك�ستان  ويعترب  الراأ�سمالية. 

الفر�ش ووجود اأكرث من 600 تعاون متعدد 

االأطراف هو اأكرب دليل على ذلك«.

ساركر
اإىل  جهته،  من  بنغالد�ش،  �سفري  ولفت 

اال�سرتاتيجي  اجلغرايف  بالده  موقع  اأّن 

»جعل من هذا البلد وجهة جذابة لالأعمال 

بالعامل  مو�سول  اأنه  كما  واال�ستثمار 

وبراً«.  وبحراً  جواً  باأكمله 

ج�رشاً  بنغالد�ش  »ي�سكل  وقال: 

اآ�سيا  بني جنوب وجنوب �رشق 

عمالقة  من  اثنني  بني  ويقع 

وال�سني.  الهند  االقت�سادي: 

اإىل  بدخول  بنغالد�ش  يتمتع 

مبا  العاملية  االأ�سواق  معظم 

مع  االأوروبي  االحتاد  ذلك  يف 

والكوتا  اجلمارك  من  اإعفاء 

كما اأنه اأي�سًا ع�سو يف العديد 

احلرة  التجارة  اتفاقيات  من 

 SAFTA، االإقليمية مبا يف ذلك

.BIMSTECو APTA، TPC

نايار
عن  بدورها،  الهند،  �سفرية  وحتدثت 

التجارية  االأعمال  ممار�سة  اإمكانية 

على  ال�سوء  ت�سليط  مع  الهند،  ومع  يف 

يكون  اأن  ميكن  حيث  املحتملة  القطاعات 

»العوامل  اإىل  واأ�سارت  جمزيًا«.  التعاون 

التي  �سواء،  حّد  على  وال�سلبية  االإيجابية 

يف  االأعمال  رجال  ياأخذها  اأن  يجب 

اأنظارهم نحو الهند«.  االعتبار عند توجيه 

كما �سّددت، من جهة اأخرى، »على خمتلف 

املبادرات التي قامت بها احلكومة الهندية 

وت�سهيل  االقت�سادي  النمو  تعزيز  بهدف 

الق�سايا  ومعاجلة  واال�ستثمار  التجارة 

القائمة«.

منديس
»اأّن  اإىل  ال�رشيالنكية  ال�سفرية  واأ�سارت 

ال�سوق  بامكان �رشيالنكا اال�ستفادة من 

العاملية حيث اأنها على م�سافة مت�ساوية 

اأهم  عرب  االأق�سى  وال�رشق  اأوروبا  من 

خطوط ال�سحن ال�رشقية الغربية«. وقالت: 

ال�رشق  اأ�سواق  اىل  �سهل  دخول  »لدينا 

االأفريقية  واالأ�سواق  املربحة  االأو�سط 

النامية، من دون اأن نن�سى اأن الهند وهي 

اآلة منو مهمة تقع على بعد 20 مايلز من 

دولة �رشيالنكا كما و�ستلعب الهند دوراً 

ال�رشيالنكي- االتفاق  تو�سيع  مع  هامًا 

الهندي للتجارة احلرة«.

ع رجال األعمال مع سفراء دول رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي  لقاء حواري لتجمُّ

زمكحل: نتطلَّع إلى تعاون بّناء في المجاالت كافة

من �شهر اإلى �شهر

زمكحل يتوسط السفراء
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بطر�ش  االت�ساالت  وزير  اعلن   
ت�ستمر  االت�ساالت  وزارة  ان  حرب 

قطاع  حتديث  يف  اخلطة  تنفيذ  يف 

ان  اىل  وا�سار  لبنان،  االت�ساالت يف 

و»تات�ش«  »األفا«  اخللوي  »�رشكَتا 

انتهتا من تركيب 800 حمطة 4G من 

اأ�سل حوايل 2400 حمطة ي�ستمر العمل على تركيبها قبل 

نهاية العام 2016. واأكد ان »الوزارة �ستعمد اإىل تخفي�ش 

ًا بقرار من وزير االإت�ساالت حيث 
ّ
ا�سعار االنرتنت تدريجي

ت�سمح القوانني«.

 اأعلنت �رشكة »زين« لالإت�ساالت 
اإدارتها  ب�سخ�ش نائب رئي�ش جمل�ش 

بدر  »تات�ش«،  اإدارة  جمل�ش  ورئي�ش 

�ساملة  جمموعة  طرح  عن  اخلرايف، 

من حزمات االنرتنت املخف�سة التي 

ا�ستكمااًل  وذلك  اللبنانيني،  امل�ستهلكني  حاجات  ي 
ّ
تلب

اأيلول   14 يف  حرب  بطر�ش  االت�ساالت  وزير  لطلب 

وزارة  خلطة  ودعمًا  االنترنت،  خدمة  اأ�سعار  بتخفي�ش 

ان خطط  لها  بيان  »زين« يف  2020. وذكرت  االت�ساالت 

الت�سعري اجلديدة التي ت�سمل تخفي�سات ت�سل حلد ال 40 % 

تتطلب موافقة وزارة االت�ساالت امل�سبقة املتوقع احل�سول 

عليها قريبًا.

عرب  امل�سافرين  عدد  اإرتفع   
على   %  5.94 بن�سبة  بريوت  مطار 

خالل   5082230 اإىل   
ٍّ

�سنوي �سعيٍد 

من  االأوىل  الثمانية  االأ�سهر  فرتة 

 4797133 مع  مقارنًة   ،2016 العام 

م�سافر يف الفرتة نف�سها من العام ال�سابق. يف التفا�سيل، 

اإرتفع عدد الوافدين اإىل لبنان بن�سبة 7.74 % على اأ�سا�ٍش 

املغادرين  عدد  اإرتفاع  مع  ترافقًا   2562716 اإىل   
ٍّ

�سنوي

ل 
ّ
�سج املقابل،  م�سافر. يف   2512502 اإىل   %  4.49 بن�سبة 

عدد العابرين )ترانزيت( عرب مطار بريوت الدويل تراجعًا 

 %  49.90 ن�سبته  بلغت  ملمو�سًا 

لغاية  م�سافر   7012 اإىل  ًا 
ّ
�سنوي

عدد  اإرتفع  حني  يف  اآب،  �سهر 

 %  5.40 بن�سبة  ة 
ّ
اجلوي الرحالت 

اإىل 47382 رحلة.

موجز اقتصادي

احتفلت جمموعة بطل ديزاين هولدينغ ب�ستني عامًا من اخلربة 

واحلديثة،  الكال�سيكية  والت�ساميم  الديكورات  فـي  والعمل 

واالجتماعية،  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من  جمع  بح�سور 

املهند�سني وامل�سممني واأهل ال�سحافة واالإعالم.

والقى رئي�ش جمل�ش اإدارة بطل ديزاين هولدينغ، ح�سني البطل 

اآلت  ما  اإىل  و�سوال  املجموعة  ر 
ّ
تطو م�سرية  فيها  �رشد  كلمة 

 60 الـ  بالعيد  احتفالنا  يكون  اأن  »اأردنا  وقال:  اليوم.  عليه 

اإنتاج مفرو�سات عرب كل احلقبات من  ا، فاأعدنا 
ً
مميًزا ومبتكر

ال�ستينات، وال�سبعينات، والثمانينات، والت�سعينات حتى اليوم، 

بهدف اأن نعود معكم بالتاريخ لن�سهد �سويا على عمق التطور 

ت به املجموعة من العام 1956.«  
ّ
والنمو الذي مر

 بطل عن فخره برحلة النجاح التي حتتفل بها بطل ديزاين 
ّ

وعرب

هولدينغ بدءا من بداية م�سوار املجموعة كمحل للرثيات و�سوال 

اإىل جمموعة ال�رشكات التي متلكها اليوم؛ B Design التي تعتمد 

مني 
ّ
امل�سم من  امل�ستوحاة  واحلديثة  الكال�سيكية  الت�ساميم 

جمموعة  لهم  م 
ّ
وتقد بال�سباب  ُتعنى  التي   Daze العامليني، 

التي   Intercasa  - جداً،  مدرو�سة  وباأ�سعار  وحديثة  ع�رشية 

م كافة م�ستلزمات املنازل و الفنادق والق�سور امل�سنوعة 
ّ
تقد

ي كافة االحتياجات،  B office الذي 
ّ
ا وح�سب الطلب وتلب

ً
حملي

ز 
ّ
م �سّلة كاملة متكاملة من االأثاث املكتبي ذي الطابع املمي

ّ
يقد

وبجودة عالية. اإ�سافة اإىل �سمها لوكاالت مفرو�سات عاملية 

ومعامل  عر�ش،  »MHC/Montbel/Eichholtz«،و�ساالت 

ث عن 
ّ
تتوّزع ما بني لبنان واململكة العربية ال�سعودية، وحتد

ع يف االإمارات العربية املتحدة وقطر وغريها.
ّ
خطط التو�س

وجرى خالل احلفل تكرمي مدير عام املجموعة با�سل البطل.

 بطل ديزاين هولدينغ  

تحتفل بعيدها الـ 60 

بطل يلقي كلمته
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يف  التاأمني  و�سطاء  نقابة  اأقامت 

عنوان حتت  لقاء   »LIBS«  لبنان 

 »Insurance Sunset Gathering«  يف 

فاريا  كفرذبيان   –  Montagnou الـ 

 NEXTCARE �رشكة  برعاية 

.Lebanon
رئي�ش  اىل  باالإ�سافة  اللقاء  ح�رش 

واأع�ساء جمل�ش نقابة و�سطاء التاأمني 

لبنان /LIBS، وفريق عمل �رشكة  يف 

االداريني  من  وبع�سًا   NEXTCARE

مراقبة  جلنة  رئي�ش  فيها،  العاملني 

هيئات ال�سمان باالنابة ال�سيدة نادين 

من  عدد  احلرة،  املهن  نقباء  احلبال، 

عامني  ومدراء  ادارة  جمال�ش  روؤ�ساء 

التاأمني  واعادة  تاأمني  �رشكات  لعدة 

و�سطاء  من  كبري  وعدد  لبنان،  يف 

التاأمني املنت�سبني اىل النقابة، وجرى 

 
ّ
جو يف  حلوى  قالب  قطع  باملنا�سبة 

اأ�سفت  ترفيهية  فرق  عدة  تخّلله  ز 
ّ
ممي

البهجة والفرح على احلا�رشين.

واألقى النقيب ايلي حنا كلمة اأكد فيها 

كافة  بني  ال�رشاكة  ودور  اأهمية  على 

تاأمني،  �رشكات  من  القطاع  نات 
ّ
مكو

ب 
ّ

و�سطاء تاأمني وجلنة الرقابة، ثم رح

 NEXtCARE باجلميع �ساكرا »�رشكة 

والذي  اللقاء،  لهذا  ح�سورهم  على 

قطاعات  وجلميع  للنقابة  دعمهم  اأّكد 

وحر�سهم  التاأمني  واعادة  التاأمني 

ومناداتهم  القطاع  هذا  على  ال�سديد 

لتقدمي اخلدمات املميزة دوما«.

Insurance Sunset Gathering نقابة وسطاء التأمين تنّظم
حنا يؤكد على أهمية الشراكة بين مكّونات القطاع

جميل حرب، جهاد فليحان، جو فضول، زياد نجم، الياس حنا

الياس حنا، جان حليس، جهاد فليحان، وايلي شمعة

جهاد فليحان وسيلفيا الحاج

روجيه زكار، نادين حّبال، فاتح بكداش، كريستيان غريغوروفيتش

حنا متحدثًا

الياس حنا وفاتح بكداش

من �شهر اإلى �شهر
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 اأعلنت »اأو�سيب لبنان« يف بيان، 
فريد  الدكتور  واملخرتع  »الباحث  ان 

جديدة  ماأثرة  اأ�ساف  مرتي  جورج 

االأبحاث  عامل  يف  املتعددة  ماآثره  اإىل 

يعاونه  فريد،  عمد  فقد  واالخرتاعات. 

اإثنان من املهند�سني اإىل تطوير تكنولوجيا جديدة لتح�سني 

االإنتاج.  خطوط  عند  االأنابيب  عرب  النفط  متدفق  خ�سائ�ش 

متوز  من  اخلام�ش  يف  االخرتاع  براءة  اأمريكا  منحته  وقد 

اجلديدة  التكنولوجيا  هذه  »اأهمية  اأن  اىل  الفتًا  املا�سي«، 

تكمن يف قدرتها على تغطية كامل املقطع العر�سي الأنبوب 

النفط«.

امليزان  يف  العجز  اإرتفع   
مليار   1.02 بـ  اللبناين  التجاري 

حوايل  اإىل  �سنوي  �سعيٍد  على  دوالر 

10.82 مليار دوالر مع نهاية االأ�سهر 
2016، من  الثمانية االأوىل من العام 

9.80 مليار دوالر يف الفرتة ذاتها من العام ال�سابق، وذلك 
بح�سب اإح�ساءات املجل�ش االأعلى للجمارك.

بحوايل  امل�ستوردات  فاتورة  يف  الزيادة  اإىل  ذلك  ويعود 

مليار   12.79 اإىل  �سنوي  اأ�سا�ٍش  على  دوالر  مليار   1.01
 1.97 اإىل  دوالر  مليون   16 بـ  ال�سادرات  وتراجع  دوالر 

على  االأوىل  املرتبة  يف  ال�سني  حّلت  وقد  دوالر.  مليار 

رة اإىل لبنان.
ّ
الئحة الدول امل�سد

اأن  الدويل  النقد  توّقع �سندوق   
ًا 

ّ
حقيقي ًا 

ّ
اإقت�سادي اً 

ّ
منو لبنان  يحّقق 

 2016 العام  يف   %  1.0  بن�سبة 

و 2.0 % يف العام 2017 و 3.0 % يف 

توّقعاته  بذلك  مبقيًا   ،2021 العام 

ال�سابقة التي كان قد ن�رشها يف �سهر 

ذلك،  اإىل  باالإ�سافة   .2016 ني�سان 

الرتاجع يف عجز احل�ساب   
ّ
ي�ستمر اأن  النقد  توقع �سندوق 

الناجت  % من   20.4 اإىل  2016 لي�سل  العام  اجلاري خالل 

املحلي االإجمايل يف نهاية العام 

 %  21.0 بن�سبة  مقارنًة  احلايل، 

يرتفع  اأن  قبل   ،2015 العام  يف 

اإىل 20.6 % يف العام 2017 ليعود 

العام  % يف   17.9 اإىل  وينخف�ش 

.2021

موجز اقتصادي

قطع قالب حلوى بالمناسبة

مروان مورغن، سالم حنا، ناجي شيبان، عيسى عصفور، جوني غزال

الياس حنا، روالن تامر، ربيع سعد، وسليم بورجيلي
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من �شهر اإلى �شهر

وحمله  للبنان  ال�سناعي  الوجه  الإبراز  الدائم  �سعيها  اإطار  يف 

نحو العاملية، �ساركت �رشكة اأماكو يف معر�ش ا�سطنبول الدويل 

للمنتجات الورقية يف تركيا. 

ومتيزت �رشكة اأماكو بكونها ال�رشكة العربية الوحيدة املخت�سة 

بت�سنيع وانتاج اآالت حتويل املنتجات الورقية يف املعر�ش مما 

يعزز مركزها الريادي يف هذا املجال على امل�ستوى العربي.

العاملي  املعر�ش  افتتح   ،2014 عام  الباهر  النجاح  فبعد 

للورق ال�سحي دورته اجلديدة يف 27 ايلول يف مركز ا�سطنبول 

.)ICC( للموؤمترات

من  العديد  ار�سه  على  جمع  ان  بعد  بالنجاح  املعر�ش  تكلل 

ال�سحي  الورق  ت�سنيع  جمال  يف  الرائدة  العاملية  ال�رشكات 

خمتلف  من  القطاع  هذا  يف  الرئي�سيني  واملوردين  واملنتجني 

اأنحاء املنطقة مبا يف ذلك اأوروبا ال�رشقية ورو�سيا ورابطة الدول 

امل�ستقلة وال�رشق االأو�سط واآ�سيا الو�سطى و�سمال اأفريقيا. 

ا�ست�ساف املعر�ش موؤمتراً ا�ستمر من 28 اىل 29 �سبتمرب واختتم 

املعر�ش بحفل ع�ساء تكرميي عقد يوم 28 �سبتمرب.

وقد زار جناح اأماكو روؤ�ساء و مدراء العديد من ال�رشكات العربية 

ال�سحي، على �سبيل  الورق  الرائدة يف قطاع �سناعة  والعاملية 

�رشكة   ،)PERLA( بريال   ،)Indevco(اندفكو جمموعة  املثال 

�ساهر، ال�رشكة الدولية للتغليف )SIC( من لبنان، �رشكة ال�سعد 

النا�سطة يف معظم الدول  للمنتجات الورقية وفاين نقل غروب 

العربية القادمتني من االردن، ال�رشكة ال�سعودية ل�سناعة الورق 

�سم�سان  وجمموعة  الورقية  لل�سناعات  اخلليج  وم�سنع   SPM
وم�سنع مناديل اطياف من ال�سعودية، من الكويت اخلليج ل�سناعة 

الورق و اجلوهرة الإنتاج حمارم الورق، �رشكة الوداد و�سوفاثي 

)Sofathy( من اجلزائر، �رشكة تون�ش وات و�سيب  )Sipp(و�رشكة 

و�رشكة  بر�سيا  برك  زرين  �رشكة  تون�ش،  )SIPEL(من  �سيبيل 

وفرانك  اآدم  ،�رشكة  القي�سي  جمموعة  العراق،  من  اربيل  زين 

 )Hayat Kimya( كيميا  وحياة   Ipek Kagit العاج،  �ساحل  من 

و  وكار�سي   ،)Fansa( )SCHAEFFLER(وفان�سا  و�سايفلري 

Golden Eye من تركيا، �رشكة بينا �سوفت و زارين للمنتجات 
 )IPP( الورقية  ال�رشكة املتكاملة للمنتجات  ايران،   الورقية يف 

 QTF»و »كوينك�ش )Ultra-Care( »من قطر و �رشكة »الرتا كري

�سم�ش  �رشكة  االمارات،  الورقية من  لل�سناعات  »وميرتوبوليك 

�رشكة  كينيا،  )FIL(من  فورتونا  و�رشكة  املغرب،  من  للتغليف 

جورجيا  )Palitra(من  باليرتا  �رشكة  اليونان،  من  كرينو�ش 

العربية  ال�رشكات  من  والعديد  املانيا  من   TissueNet و�رشكة 

والعاملية االأخرى.

»أماكو« تعّزز مركزها الريادي 
على المستوى العربي

 محمد بو فارس، حاتم المفرج،  حكيم عمرزاي،  حسين غدار، السيد علي محمود العبداهلل،  
معز كولي، ايمن فانسا،  غالب حضرمي

يوسف جبر،  عماد بو فخر الدين، نادر الناتوت،  عبد الكريم رشق، اوكاس كارسي،  السيد علي 
محمود العبداهلل، حسين غدار، مدحت صالح،  غالب حضرمي،   محمد عبد مطلق، عاطف ونيس

 يوسف جبر، بالل غدار، السيد علي محمود العبداهلل،  حسين غدار،  غالب حضرمي،  
محمد عبد مطلق

 يوسف جبر،  عبد الرحمن العتيبي، حسين غدار،  احمد خالد العزوني، 
السيد علي العبداهلل،  محمد عبد مطلق

السيد علي العبداهلل،  عماد الخوري، ايلي كرم السيد علي محمود العبداهلل
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عيتاني

المشاركون في المؤتمر

رزق

يف اإطار امل�ساندة التي توفرها للقطاعات االإنتاجية، نظمت 

»اإيدال«  لبنان  يف  االإ�ستثمارات  لت�سجيع  العامة  املوؤ�س�سة 

ها من اأجل االإعالن عن اإطالق معمل 
ّ
موؤمتراً �سحافيًا يف مقر

جزين  منطقة  يف   )Apple Chips( التفاح  رقائق  ل�سناعة 

ب�سكل  اللبناين  والتفاح  التفاح اجلزيني  ي�ساهم يف ت�رشيف 

عام.

نبيل  االإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ال�سحايف  املوؤمتر  يف  و�سارك 

فاونداي�سن«،  رزق  »اإيلي  موؤ�س�سة  رئي�ش  رزق  اإيلي  عيتاين، 

البلدية �سامر  اأنطوان رزق، ع�سو  رئي�ش جمعية جتار جزين 

عون، ورئي�ش تعاونية مزارعي التفاح يف جزين جهاد االأ�سمر.

عيتاني
واأعلن عيتاين اأن »جزين منطقة واعدة، تتوافر فيها املقومات 

االإ�ستثمارية  املجاالت  من  الكثري  يف  لال�ستثمار  ال�رشورية 

الواعدة يف القطاعات التي تتمتع باجلهوزية للنمو، ما يدفعنا 

اإىل العمل بجدية من اأجل الت�سجيع على ريادة االأعمال ودعم 

من  وذلك  منتجة،  م�ساريع  اإىل  حتويلها  وت�سهيل  املبادرات 

خالل تاأمني البنى التحتية االإ�ستثمارية الالزمة لها لتعزيز 

�ساأن املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

عترب خطوة 
ُ
ي الذي  التفاح،  اإطالق م�رشوع رقائق  »اإن  وقال: 

على  اأهمية  ذات  هو  الغذائية،  ال�سناعات  قطاع  يف  مميزة 

اأكرث من �سعيد، خ�سو�سًا بعد تفاقم االأزمات املتالحقة على 

طريق ت�رشيف االإنتاج الزراعي. ونحن، يف »املوؤ�س�سة العامة 

اأنه جمرد توظيف  اإليه على  لت�سجيع اال�ستثمارات«، ال ننظر 

ال�ساأن  من  انطالقًا  االإيجابي  اأثره  اإىل  نتطلع  بل  لالأموال، 

باأثره على منو  االقت�سادي واالجتماعي يف املنطقة، مروراً 

القطاعني الزراعي وال�سناعات الغذائية وتوفري فر�ش العمل، 

وو�سواًل اإىل اأثره على م�ستوى حتريك العجلة االإقت�سادية يف 

املناطق اللبنانية وحتقيق االإمناء املتوازن بينها«.

ال�سيغة  يف  تتمثل  امل�سنع  هذا  »اأهمية  اأن  اإىل  واأ�سار 

املطروحة يف اإقامته التي ترتكز على اإن�ساء �رشكة م�ساهمة 

تبادر اإىل اإ�رشاك اأبناء جزين، مقيمني ومغرتبني، يف ملكيته 

ويوؤكد  اجلميع،   
ّ
تعم الفائدة  يجعل  ما  االإكتتاب،  خالل  من 

واأكد  تنميتها«.  يف  املنطقة  الأبناء  االإجتماعية  امل�سوؤولية 

»التزام »اإيدال« تطوير القطاعات االإنتاجية وتعزيز مكانتها 

وقدرتها التناف�سية يف االأ�سواق الداخلية واخلارجية«.

رزق
يف  التنمية  بتحقيق  »اإيدال«  اهتمام  رزق  �سكر  بدوره، 

بالطاقات  تتمتع  »جزين  اأن  موؤكداً  املنتجة،  القطاعات 

لها اأن تكون مق�سداً مهمًا لالإ�ستثمارات«. 
ّ
مات التي تخو

ّ
واملقو

وقال: »من هنا كانت روؤية جزين 2020 التي التفت حولها كل 

على  الروؤية  هذه  وترتكز  االإمناء.  اإىل  ت�سعى  كونها  االأطراف 

الالمركزية يف حتقيق التنمية للم�ساهمة يف خلق فر�ش عمل 

يتمتع  امل�سنع  هذا  اإطالق  اإن  واأ�ساف:  النزوح«.  من   
ّ
واحلد

ت�سكل  التفاح  رقائق  اأن  خ�سو�سًا  و�سحية،  تنموية  باأبعاد 

البطاطا.  لرقائق  ال�سحي  البديل  هي  �سحية  خفيفة  وجبة 

وهذا امل�رشوع مهم يف ت�رشيف التفاح وت�سويق االنتاج يف 

االأ�سواق اخلارجية.

واألقى كل من اأنطوان رزق واالأ�سمر وعون كلمات ركزت على 

مات التي تتمتع بها منطقة جزين، معتربين اأن »اإقامة 
ّ
املقو

اأر�سه  اإىل  املزارع  اإعادة  على  ي�ساعد  النوع  هذا  من  م�سنع 

االإنتاج  ي�ساهم يف حتفيز  االأرا�سي، كذلك  بيع  ويحول دون 

الزراعي يف املنطقة«.

 »إيدال« تطلق معماًل لصناعة رقائق التفاح في جزين
 عيتاني: أهميته في إشراك أبناء المنطقة 

في ملكيته من خالل اإلكتتاب
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كافة  عن  زه 
ّ
متي خا�سة  روح  يحوي  احلريف  »العمل  ان  اىل  خليل  عبود  ندى  ا�سارت 

ة بالرتاث 
ّ
اإهتمام �رشيحة من النا�ش املهتم ال�سناعات االخرى، وهذا ما يجعله حمط 

والتقاليد«. ولفتت اىل ان »هذه ال�سناعات تعر�ش يف معار�ش على قدٍر عاٍل من االأهمية 

ّر اإىل اال�سواق اخلارجية وتلعب دوراً كبرياً يف دغدغة حنني املغرتبني اىل وطنهم 
وت�سد

حيث تذكرهم برتاثه وتاريخه«.

وا�سارت اإىل اأّن »الرتاجع االإقت�سادي اثر ب�سكل كبري على الطلب على هذه ال�سناعات ال 

�سيما اإنها تندرج يف اإطار الكماليات«، واذ اعتربت ان »الت�سويق يبقى العماد االأ�سا�سي 

الأي عمل اذ انه قادر على حتريك عجلة العمل«، راأت ان »اأبرز ما يحتاجه العمل احلريف 

هو حمالت ت�سويقية ت�سيء على اأهميته وت�سخ احلياة يف مفا�سله التي ا�سابها ال�سلل 

خالل ال�سنوات االأخرية«.

من �شهر اإلى �شهر

المعرض الحرفي في سوق الذوق:
مثال حي على تاريخ لبنان وتراثه

اللبنانيون  يثبت  يوم،  بعد  يومًا 

اإذ  الأزمات،  مواجهة  يف  �سالبتهم 

ال�سعوبات.  اأمام  الإ�ست�سالم  ياأبوا 

ففي حني ي�سهد لبنان اأزمة �سيا�سية 

تاريخه،  يف  الأق�سى  تكون  تكاد 

جتاهد بلدية ذ�ق مكايل د�ن كلل 

يف  احلياة  �سخ  لإعادة  ملل،  اأ� 

�رشايني ال�سوق العتيق الذي ي�سكل 

على  حي  �مثال  �ا�سحة  دللة 

تاريخ لبنان �تراثه.

د�رها  ان  مكايل  ذ�ق  بلدية  توؤمن 

بل  فقط،  اجلباية  على  يقت�رش  ل 

الإقت�سادية. �تويل من اجل ذلك اهتمامًا خا�سًا لكافة املرافق املوجودة يف  العجلة  اإىل حتريك  يتعداها 

الرتاثية  �الأعمال  الثقافة  للباحثني عن  الذ�ق مرجع  تكون  اأن  اذ تطمح  العتيق  ال�سوق  �سيما  �ل  الذ�ق 

�احلرفية على مدى 365 يومًا.

يف زيارة ملعر�س الرتاث الفني يف ال�سوق العتيق، تلم�س جهود البلدية تلك �فاعليتها يف احلفاظ على 

�سورة لبنان اجلميلة امام ال�سياح �املغرتبني. ففي ذاك ال�سوق، حيث يغلب الت�سا�ؤم على عدد كبر من 

احلرفيني، تطرب ب�سماع الفر�زيات التي تن�سى معها معاناة قطاع ت�سر الكثر من مهنه نحو الإندثار.

م�ساعفة  تبذل جهوداً  الذ�ق  بلدية  كانت  فاإذا  ال�سوق،  املوجودين يف  اآراء  تتنّوع  �الت�سا�ؤم  التفا�ؤل  بني 

للحفاظ على تراث لبنان �تاريخه، يبقى التق�سر الر�سمي بحق هوؤلء احلرفيني كبر جداً بغياب اي دعم لهم 

لأب�سط حقوقهم من �جود �سمان �سحي �م�ساهمة يف ت�رشيف الإنتاج عرب ��سع خطط تاأخذ بعني الإعتبار 

يف الدرجة الأ�ىل توعية امل�ستهلكني املحليني لأهمية ال�سناعات احلرفية �قيمتها كاإرث ثقايف.

خليل: لحمالت تسويقية مضيئة
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اأ�سار نائب رئي�ش بلدية ذوق مكايل بيار االأ�سقر 

اإىل اأّن »بلدية ذوق مكايل تويل اهمية خا�سة 

للمرافق العامة فيها كال�سوق العتيق واملدرج 

حول  وال�ساحات  والعامة  واحلديقة  الروماين 

الثقايف«.  واملركز  الطفولة  وبيت  البلدية 

اإعادة  توؤمن ب�رشورة  البلدية  »ان   و�سدد على 

فيها  جديد  نف�ش  و�سخ  العتيق  ال�سوق  احياء 

�رشورة  اإغفال  دون  اقت�سادي،  ع�سب  لتعود 

هم  الأنهم  والفنيني  احلرفيني  على  احلفاظ 

والرتاثي  والثقايف  التاريخي  والوجه  االأ�سا�ش 

كل  تنّظم  »البلدية  ان  واعلن  املنطقة«.  لهذه 

)15 يومًا( حدثًا يف املرافق تلك  فرتة ق�سرية 

ت�ستقطب كل االأعمار التي ميكنها زيارة ال�سوق 

العتيق ليتعرفوا عليه وي�سبح مبثابة مرجع لكل �سخ�ش يريد 

�سيء حريف. واعلن »ان بلدية الذوق تطمح ليتكون الذوق مرجع 

مدى  على  واحلرفية  الرتاثية  واالأعمال  الثقافة  عن  للباحثني 

365 يومًا«.
الواقع  الن�ساطات يف ظل  ويف رد على �سوؤال حول فعالية هذه 

االإقت�سادي ال�سعب وال�سلل الذي يعانيه البلد، �سدد االأ�سقر على 

�رشورة متّتع االإن�سان باالإيجابية والطموح. وقال: »يعرف عن 

اللبنانيني كيفية تعاملهم مع ال�سعوبات ومواجهتهم للتحديات. 

من املفرو�ش ان ال نياأ�ش ونقف يف مكاٍن واحد، فدورنا كبلدية 

لي�ش فقط اجلباية اإمنا حتريك العجلة االإقت�سادية باملوجود ال 

�سيما ان هذا االمر يحتاج اىل جهود كبرية ووقٍت طويل«. واكد 

على »�رشورة عمل  البلديات على حتريك االأمور 

التفاوؤل  روح  ببث  كفيل  هذا  ان  اذ  نطاقها  يف 

والتاأكيد، خا�سة اأمام املغرتبني، ان لبنان ال يزال 

م�ستمر وال يزال اللبنانيون يعي�سون حياة جميلة 

ويحافظون على تراثهم وتقاليدهم، حيث ان هذه 

ال�سيا�سية  الهموم  عن  النا�ش  تبعد  الن�ساطات 

هم اىل تاريخهم«.
ّ
واالإقت�سادية وتعاود �سد

الذوق  »ان بلدية  االأ�سقر  اّكد  �سوؤال،   على 
ّ
ويف رد

يف  املوجودين  احلرفيني  كل  دعم  على  تعمل 

طريقة  حريف  لكل  ان  اذ  طرق  عدة  عرب  ال�سوق 

معينة للحفاظ على وجوده«. وك�سف ان »البلدية 

املو�سوع،  هذا  خدمة  يف  اإمكاناتها  كل  ت�سع 

ليتم  م�ساريع  وتوؤمن  عمل  فر�ش  تخلق  حيث 

تعيينهم  عرب  البع�ش  خربات  من  ت�ستفيد  كما  عليها  العمل 

كاملر�سبان  الذوق  يف  حرف  فهناك  املهن،  لتعليم  كاأ�ساتذة 

والنول واحلياكة تعيد تعليمها اىل اجليل اجلديد حتى ال تنتهي 

يف يوم من االيام«.  

ولفت اىل ان »البلدية تتعاون يف ن�ساطها هذا مع املجتمع املدين 

واجلمعيات التي ال تزال توؤمن بلبنان وتعمل على خلق جو من 

االألفة واملحبة بني اأبناءه«. واذ �سدد على ان »البلدية تدعم كل 

القطاعات وتقوم بن�ساطات متعددة وت�ستطيع اأن تاخذ الرعاية 

اأكد على »انها موجودة  من كل الوزارات ليكونوا اإىل جانبها«، 

اإمكاناتها يف  كل  ت�سع  فعال حيث  بدوٍر  وتتمّتع  االأر�ش  على 

خدمة املنطقة«. 

األشقر: نعمل على دعم  الحرفيين بكل إمكاناتنا

اأثنت كورين زكا ح�سيمي على جهود البلدية التي بعملها متكنت من اإنعا�ش ال�سوق التي 

الذوق من  العتيق يف  »ال�سوق  ان  ال�سنة املا�سية. واعتربت  عانت من جموٍد كبري خالل 

الرقي  م�ستوى معنّي من  تزال حتافظ على  ال  الأنها  لبنان  املوجودة يف  املناطق  اجمل 

والرتاث«.

لبنان،  يف  ال�سائدة  االو�ساع  رغم  على  ال�سوق  يف  العمل  مب�ستقبل  كبرياً  تفاوؤاًل  واأبدت 

معتربًة »ان ال�سوق مل يفتح ابوابه الأي ن�ساط ميكن ان يقلل من قيمته، وهذا يحافظ على 

ف على الرتاث اللبناين«.
ّ
وجهه احلقيقي ويبقيه مق�سداً لل�سياح وكل الراغبني بالتعر

النا�ش  االأخرية عودة  االآونة  اذ مل�سنا يف  الفرج،  اأن يحمل معه  لالإنتظار  بد  »ال  وقالت: 

ه اىل الرتاث الذي ال يفقد قيمته ب�سهولة«.
ّ

للتوج

ال�سناعات  قطاع  �رشايني  يف  احلياة  �سخ  على  الدولة  قدرة  حول  �سوؤال  على  رد  ويف 

احلرفية، اكدت ح�سيمي »ان من يّتكل على غري نف�سه لن ي�سل يومًا اإىل املكان املوجود«، 

واعتربت انه »على اجلميع التمّتع بثقة عالية بعملهم واإنطالقًا من اإميانهم بوطنهم ال بد 

ان ينجحوا«.

ورف�ست ح�سيمي احلديث عن اإنقرا�ش لبع�ش املهن احلرفية، وراأت ان فقدان هذه املهن يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على الفرد نف�سه الذي 

يحر�ش على تعليم املهن ملن بعده. واأكدت ان »قطاع ال�سناعات احلرفيه حاله كحال لبنان يعاين من جمود كبري لكن مع اي حت�سن 

ب�سيط �سيعاود النهو�ش«.

و�سددت على اأن قطاع ال�سناعات احلرفية قادر على تاأمني املزيد من فر�ش العمل ال �سيما لالأ�سخا�ش الذين ال ميلكون روؤو�ش اموال 

كبرية لالإ�ستثمار، ما ي�سّلط ال�سوء على �رشورة اإيالءه االإهتمام الالزم من الدولة«. 

حشيمي: متفائلون بالمستقبل
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من �شهر اإلى �شهر

نّوار: ال تعارض بين التكنولوجيا والعمل الحرفي

راأى حرب نوار ان »املعر�ش احلريف يف ال�سوق القدمي هو مبثابة خطوة اإىل 

االمام لت�سجيع االأعمال الفنية واحلرفية ال �سيما يف ظل الو�سع االإقت�سادي 

املرتاجع الذي ي�سهده لبنان والذي انعك�ش ركوداً و�سلاًل يف االأ�سواق«.

والتقني  التكنولوجي  والتقدم  التطور  »ان  حرب  اعترب  �سوؤال،  على  رد  ويف 

احلرفية  لل�سناعات  �سلبية  تداعيات  اي  يحمل  ال  اال�سواق  بني  واالإنفتاح 

ال�سناعات وما  باقي  تامًا عن  اختالفًا  انها تختلف  اذ  يتعار�ش معها،  وال 

تطلبه فقط هو وجود ثقافة عند املواطنني جتعلهم يدركون اأهميتها ويتوقون 

للتعرف عليها«.

ز باأ�سعاره املرتفعة مقارنٍة بغريه من ال�سلع 
ّ
ولفت اىل ان »العمل احلريف يتمي

نتيجه ما ي�ستهلكه من وقٍت وجهٍد كبريين من ال�سناعني، وهذا لال�سف، ويف 

الفئات  على  يقت�رشون  زبائنه  يجعل  ال�سعبة،  االإقت�سادية  االو�ساع  ظل 

ال�سناعات  بهذه  باإهتمامهم  رهنًا  املهن  هذه  ا�ستمرار  ويجعل  املي�سورة 

ة.
ّ
ني باالعمال الرتاثي

ّ
واإهتمام ال�سياح العرب واالجانب املهتم

أسمر: لدعم العمل الحرفي

اأ�سارت روز اأ�سمر اإىل اأّن« العمل احلريف عامل خا�ش ي�ستهوي 

دين يهتمون بالعمل اليدوي احلريف«.
ّ
اأ�سخا�ش حمد

و�سددت على ان »ما يجب اأن يتمتع به ال�سناعي احلريف هو 

القدرة على التطور وابتكار اأ�سياء حرفية جديدة تلبي اأذواق 

انعا�ش  يف  ال�سياح  وجود  اأهمية  من  اأ�سمر  وقللت  الزبائن«. 

احلريف  العمل  ت�سجيع  اللبنانيني  على  اإنه  راأت  اإذ  القطاع، 

ت ارتفاع �سعر املنتجات احلرفية اىل تكلفة 
ّ
باأنف�سهم. واذ رد

منتجات  احلرفية  املنتجات  ان  على  �سددت  العاملة،  اليد 

ز بالعمل املتقن واجلمالية اخلا�سة.
ّ
تتمي

ولفتت اإىل اأنها تقدم اأعمال حرفية كثرية من تطعيم مالعق 

يائه،  اإىل  الفه  من  الزجاج  على  والعمل  الكرمية  باالأحجار 

ا�سافة اىل اعمال االأرتيزانا.

عودة: لمبادرات تنعش القطاع

مل يخِف اأنطوان عودة 

م�ستقبل  من  ت�ساوؤمه 

اإذ  النول،  على  العمل 

ال  »االأمور  يرى  انه 

تب�رّش باخلري«. واأ�سار 

يزال  »ال  انه  اإىل 

املهنة  هذه  ميار�ش 

التي ورثها عن والده  

االإهمال  رغم  على 

للقطاع  التمادي 

اجلهات  قبل  من 

املعنية«.

اأن  اإىل  لفت  واذ 

اىل  تراجع  »الطلب 

ال�سنوات  يف  كبري  حدٍّ 

االأخرية«، ك�سف »ان ت�رشيف االإنتاج مقت�رش على االأ�سواق 

املغرتبون  واللبنانيني  العرب  ال�سياح  فقد  اأن  بعد  اللبنانية 

االإهتمام بهذه املهنة واإنتاجها«.

ويف رد على �سوؤال عن اإمكانية اإنعا�ش القطاع، قال: »قبل اأن 

ندر�ش اإمكانية اإنعا�ش القطاع، يجب اأن نحافظ عليه فاليوم 

ال دخول ليد عاملة جديدة اىل القطاع وبالتايل املهنة مهددة 

هذه  يف  للعاملني  يوجد  ال  »اليوم  وا�ساف:  باالإنقرا�ش«. 

املهنة �سمان اإجتماعي اأو �سحي، كما ال يوجد دعم للمواد 

االولية يف ظل �سعوبات يف ت�رشيف االإنتاج«.

بل  �سحرية  بع�سا  تعي�ش  ان  »املهنة ال ميكن  ان  و�سدد على 

كما  رويداً  رويداً  تنع�سها  مبادردات  هناك  يكون  اأن  يجب 

ماتت رويداً رويداً«.
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مقابلة

�سّكلت  قرن،  الن�سف  يقارب  ما  مر  على 

الأحمد  دائمًا  رفيقًا  العالية«  »اجلودة 

رجب اجلبيلي، التي جعلتها اأحد االأركان 

االأ�سا�سية يف �سيا�سة عملها. فوفقًا ملدير 

و�رشكاه«  اجلبيلي  رجب  »اأحمد  عام 

على  ال�رشكة  »حافظت  اجلبيلي  نادر 

عاٍل  م�ستوى  على  ال�سنوات  ع�رشات  مر 

منها  اميانًا  انتاجها،  يف  اجلودة  من 

تكري�ش  يف  الفعال  ودورها  باأهميتها 

ح�سور ال�رشكة يف ال�سوق التي ا�سبحت 

مماثل«.  ن�ساط  ذات  ب�رشكات  متخمة 

الوثيق  ال�رشكة  »ارتباط  ان  اىل  وا�سار 

هذا  تعزيز  يف  �ساهم   FG WILSONبـ

امل�سار، اذ تعمل امل�سانع يف ظل متابعة 

جودة  مراقبة  تتم  حيث  منها  دقيقة 

ايفائه  من  والتاأكد  باإ�ستمرار  االنتاج 

املعايري املطلوبة«.

للمحافظة  تبذل  كثرية  »جهود  ان  واكد 

وال  املطلوبة،  اجلودة  م�ستويات  على 

ياأتي تطوير امل�سانع امل�ستمر ومواكبته 

الأحدث التقنيات اال يف هذ االطار«. و�سدد 

»أحمد رجب الجبيلي وشركاه«  تسلك طريق التوّسع 
الجبيلي: فرعان في أفريقيا قريبًا

هي م�سرة مليئة بالنجاحات 

تلك التي �سّطرتها �رشكة »اأحمد 

رجب اجلبيلي ��رشكاه« على 

مر ع�رشات ال�سنوات، اذ عملت 

منذ اب�سارها النور عام 1979 

الأف�سل  تقدمي  على  جاهدًة 

اعلى  اإل��ت��زام  عرب  لزبائنها 

�امل�سداقية  اجل��ودة  معاير 

يف �سناعة املوّلدات، فاأ�سحت 

ثقة  حمط  كما  ثقتهم  حمط 

ال�رشكات الأجنبية.

اأ�سحت   ،1986 ع���ام  ف��ف��ي 

اجلبيلي«  رج���ب  »اأح���م���د 

ل�  الر�سمي  �املمثل  الوكيل 

ال�سوق  يف   FG WILSON
مرّت  عقود  ثالثة  اللبنانية، 

النوعية  اخلطوة  تلك  على 

ك��رّ���س��ت خ��الل��ه��ا ال�����رشك��ة 

ال����س���واق  يف  ت���واج���ده���ا 

اللبنانية �اخلارجية على حد 

التحديات  كل  مواجهًة  �سواء، 

ال�سعبة التي اعرت�ست طريقها 

الأمني  الإ�ستقرار  عدم  نتيجة 

لبنان  �سهده  الذي  �ال�سيا�سي 

يف مراحل عّدة.
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على ان »م�سنع اأحمد رجب اجلبيلي �سهد 

احلفاظ  بهدف  م�ستمرة  تطور  مراحل 

عهدها  كما  املحرتف  ال�رشكة  اداء  على 

اال�سواق«.  يف  الطلب  ومواكبة  زبائنها 

تاأهيل  رافقه  التطور  »هذا  ان  واعلن 

م�ستمر للكادر الب�رشي يف ال�رشكة بغية 

الرتكيب  خدمات  تقدمي  من  التمكن 

احلرفية  من  م�ستوى  باأعلى  وال�سيانة 

واملهنية«.

انفتاح على الخارج
 FG مع  »ال�رشكة  عمل  اجلبيلي  وو�سف 

العام  منذ  اذ جرى  ز، 
ّ
باملمي  WILSON

30،000  جمموعة  1990 �سحن اكرث من 
 3 اىل  و�سل  للطاقة  انتاج  مع  توليد 

جيغاوات«.

وك�سف ان » جناح »اأحمد رجب اجلبيلي« 

اال�سواق  على  االنفتاح  من  مكنها 

اخلارجية، فاإ�سافة اىل ان�سائها مل�سنع 

افتتحت   ،1998 عام  نيجرييا  يف  جديد 

اىل  ولفت  الب�رشة«.  يف  فرعًا  موؤخراً 

خارجية  ا�سواق  يف  تتواجد  »ال�رشكة 

بغداد،  يف  وكالء  تعيني  عرب  اخرى 

�سوريا، االردن، الكويت، قطر، االمارات، 

ليبرييا،  انغوال،  افغان�ستان،  ال�سودان، 

و�سرياليون«.

واعلن ان »ال�رشكة �سوف تفتتح فروع يف 

اثنني  منها  �سيب�رش  عدة،  افريقية  دول 

النور قريبًا، ا�سافة اىل افتتاح فرع يف 

احدى دول اخلليج العربي«.

نجاح القطاع
ان  اجلبيلي  راأى  �سوؤال،  على  رد  ويف 

�ساهمت يف جناح قطاع  التي  »العوامل 

اخلارجية  لالأ�سواق  وغزوه  املولدات 

حر�ش  طليعتها  يف  وياأتي  كثرية، 

ال�سناعيني على مر ال�سنوات على تقدمي 

املهنية  اىل  ا�سافة  اجلودة  عايل  انتاج 

الكبرية التي ابدوها يف عملهم، اذ اقرنوا 

ما  املولدات  ب�رشاء  ال�سيانة  خدمات 

ثقة  اك�سبتهم  تناف�سية  ميزات  اعطاهم 

الزبائن ووالئهم«.

على  ال�سناعيني  »حر�ش  وا�ساف: 

التو�سع  طريق  ي�سلكون  جعلهم  عملهم 

اللبنانيني  ميزة  تبقى  وهذه  والتطور، 

ال�سعاب  حتدي  على  اعتادوا  الذين 

وت�سجيل جناحات يف احلك الظروف«.

ب�سعيهم  ال�سناعيون  »يتميز  وتابع: 

ما  وهذا  االف�سل  تقدمي  نحو  الدائم 

يف  التطورات  كافة  يتابعون  جعلهم 

�سناعة املولدات على �سعيد العامل، كما 

بنوا عالقات تعاون مع �رشكات عاملية 

القطاع على  �سهرية ما �ساهم يف و�سع 

امل�سانع  جلهة  امل�ستمرة  احلداثة  �سكة 

واالنتاج«.

منافسات قوية
ي�سهد  ال�سوق  »ان  اىل  اجلبيلي  وا�سار 

ازدات  التي  املناف�سات  من  هائاًل  كمًا 

مع الرتاجع يف اال�سواق، فمع انخفا�ش 

الطلب تتكّثف اجلهود للحفاظ على ن�سب 

من  الكثري  وتعمد  املبيعات،  من  معينة 

ارباحها  هام�ش  تقلي�ش  اىل  ال�رشكات 

على  احلفاظ  بغية  اال�سعار  وتخفي�ش 

ح�ستها من ال�سوق«.

و�سدد على ان »هذه املناف�سات �ستحمل 

ف�سعي  القطاع،  على  �سلبية  تداعيات 

تكاليف  لتخفي�ش  ال�رشكات  بع�ش 

يف  انخفا�ش  يواكبه  قد  االنتاج 

م�ستويات اجلودة، ما �سي�سيء اىل �سمعة 

القطاع ال �سيما يف اال�سواق اخلارجية«.

واذ او�سح ان املناف�سات حتمل اخطاراً 

على ال�رشكات وتهدد ا�ستمراريتها، لفت 

ال�سوق يكمن  اىل ان »التحدي االبرز يف 

يف حدة هذه املناف�سات وما يواكبها من 

عمل غري �رشعي مل�سانع غري م�ستوفية 

االنتاج  فتكاليف  القانونية.  ال�رشوط 

االحيان  ال�رشكات يف كثري من  تلك  يف 

الكامل  التزامها  لعدم  منخف�سة  تكون 

التزامها  وعدم  جهة،  من  بالقوانني 

اخرى  جهة  من  اجلودة  معايري  بتقدمي 

ت�سمح  منخف�سة  ا�سعار  تقدمي  بهدف 

من  نوع  يخلق  ما  ال�سوق،  بدخول  لها 

امل�ساربات يف ال�سوق«. 

الثقة بالصناعة
ولفت اجلبيلي اىل ان ال�رشكات اللبنانية 

تتمّثل  التحديات  من  جملة  تواجه 

اال�ستقرار  لعدم  ال�سلبية  بالتداعيات 

واملنطقة  لبنان  يف  واالمني  ال�سيا�سي 

انخفا�ش  حمله  ما  اىل  ا�سافة  ككل، 

القت  انعكا�سات �سلبية  النفط من  ا�سعار 

ت 
ّ
واد االأ�سواق  يف  الطلب  على  بظاللها 

ب�سكٍل  ال�رشكات  مبيعات  انخفا�ش  اىل 

عام.

مب�ستقبل  تفاوؤله  عن  اجلبيلي  واأعرب 

الذي  لبنان  يف  ال�سناعي  القطاع 

ال�سعوبات  من  الكثري  تخطي  يف  جنح 

اللبنانية  بال�سناعة  الثقة  �ش عامل 
ّ
وكر

اأكيدة  �سمانة  ي�سّكل  ما  اال�سواق  يف 

د على ان »اأحمد رجب 
ّ
الإ�ستمراريتها. و�سد

اجل

عقود،  مدى  على  املتوا�سل  والتو�سع 

انها  �سيما  ال  امل�سرية،  هذه  �ستوا�سل 

ملواكبة  باإ�ستمرار  الالزمة  اخلطط  ت�سع 

االأ�سواق للطاقة املتزايدة يومًا  حاجات 

بعد يوم عرب تطوير منتجاتها وخدماتها 

يف اآٍن واحد«. 



فلل جاهزة 

 �عقارات مفرزة للبيع 

على �سفوح اأرز عني زحلتا

للمراجعة: هاتف: 828358 3 961



املطلوباتل.ل.ل.ل.املوجودات

راأ�ش املال41698363000000االأ�سول الثابتة

االحتياطيات685.293.4151500000الب�سائع

نتائج �سابقة مدورة420.594.218995.411.924ذمم مدينة

النتيجة ال�سافية للدورة املالية-258.647.338111.003.744ذمم االإ�ستثمار املدنية االأخرى

املوؤونات ملواجهة اأعباء8067329-ح�سابات الت�سوية

ذمم دائنة239.167.121705.014.697م�سارف وموؤ�س�سات مالية

�رشائب متوجبة على االإ�ستثمار993.410

ح�سابات الت�سوية4.888.312

املجاميع16078719281607871928املجموع العام

�رشكة ميتز اكويبمانت ولو جي�شتك�ض ) اأوف �شور ( �ض.م.ل 

امليزانية العمومية املوقوفة بتاريخ 2015/12/31 

جمل�ش االإدارة

بولني ميتز

كارل ميتز

ميتز هولدنغ

رئي�ش جمل�ش االإدارة

ع�سو

ع�سو

املراقب االأ�سا�سي 

حبيب حامت
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

�شـنـاعــات 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،

Chateau nakad ،Ayoub  Sweets Backery، فرشات ليبرازيل، مؤسسة جمال الدين أبو ابراهيم للتجارة والصناعة، أفران 
األمراء، سنتر جديتا لأللبان، الشركة اللبنانية لصناعة البراميل، شوكوال 3MPLAST ،Delice & Tina، برنس للمفروشات.

1991 بداأ حلم طوين  العام  بنهاية 

ايوب يكرب، فاأ�س�ش خمبزه اخلا�ش 

واجلهد  العمل  من  �سنوات  بعد 

للخبز  موزع  من  املجال  هذا  يف 

اأفران  �ساحب  اىل  واملعجنات 

»Ayoub  sweets backery« فحقق 

تعرفه  بعد  خرباته  وراكم  طموحه 

اىل حاجة االأ�سواق، فجهز م�سنعه 

طلبيات  لتنا�سب  االآالت  باأحدث 

يقول  اخلارجية،  الداخلية  االأ�سواق 

اأهم  بني  �سنفت  »منتجاتنا  ايوب:  طوين 

بعملي  فخور  وانا  الغذائية  ال�سناعات 

رغم  فيه  وم�ستمر  ال�سفر  من  بداأته  الذي 

التحديات«.  

لي�ست  االأ�سواق  »اإن  ايوب:  ي�سيف 

بفعل  القطاع  تراجع  فقد  نف�سها،  بالقوة 

امل�ساربات الكبرية التي توؤثر على ت�سويق 

من  اأ�سبح  ال�سوريني  فبوجود  منتجاتنا 

دون  يعملون  الأنهم  اال�ستمرارية  ال�سعب 

منتجات  ويقدمون  رقيب،  او  ح�سيب 

املنتجات  و�سالمة  اجلودة  عن  النظر  بغ�ش  تناف�سية  باأ�سعار 

الغذائية. حتى ان حجم التوزيع انخف�ش هذا العام بن�سبة 35 % 

ومقارنة بالعام املا�سي تقل�ست اىل الن�سف، كما فقدنا الكثري 

من الزبائن الكبار الأنه ال ميكننا اعطاءهم املنتجات باال�سعار 

التي يطلبونها«. 

وعن االإجراءات التي اتخذها ملواجهة الظروف ال�سعبة قال ايوب: 

حتى  املبيعات  تراجع  نتيجة  اال�سبوع  يف  يومني  نقفل  »بتنا 

االإقت�سادية  الظروف  لنتاأقلم مع  النقل  اآليات  خف�سنا عددا من 

ة وكنا قد خّففنا عدد العمال من 45 اىل 19 عامل لبناين 
ّ
املرتدي

لكّنا  وال�سمود  اال�ستمرارية  على  العائلة  ا�رشار  ولوال  و�سوري 

اأقفلنا«.  

وحول اأبرز امل�ساكل التي تعانيها ال�سناعات الغذائية في�سري ايوب 

اأ�سعار كل املواد االأولية امل�ستوردة من اخلارج كما  اىل ارتفاع 

املتوفرة يف ال�سوق املحلية من الطحني واحلليب وال�سكر والبي�ش 

»حتى  وي�سيف  النايلون...  وحتى 

ال�سوريون  مبو�سوع الت�سدير بات 

عن  عدا  كونترياتنا  يزاحمون 

ال�سحن  كلفة  ارتفاع  م�ساكل 

البحري وعمومًا ن�سدر اىل كل من 

امريكا وكندا ولندن وكولومبيا«.  

يف  املعنيني  من  يطلبه  وعما 

مطالبة  ي�سعنا  »ال  يقول:  القطاع 

ولو  دولة،  يف  ما  الن  امل�سوؤولني 

لت�ساعدنا  موؤ�س�ساتها  كانت  هناك، 

يف �سناعتنا ودعمها كما يف م�رش حيث 

توؤمن للم�سانع املحروقات بكلفة زهيدة 

وكذلك تقدم لهم حوافز لال�ستمرارية، فيما 

بها  املبالغ  بال�رشائب  كاهلنا  يثقلون 

بينما ال نح�سل على اخلدمات املنا�سبة«.

الغذائية  ال�سالمة  حملة  دور  وعن 

ال�سوقية  القيمة  برفع  م�ساهمتها  يف 

»لقد  ايوب:  قال  اللبنانية  لل�سناعات 

ا�ستفدنا من احلملة التي تقوم بها وزارة 

ال�سحة، و�سناعاتنا م�سنفة »باب اول« 

فنحر�ش  مميزة  ومنتجاتنا  ال�سوق  يف  معروفة  عملنا  وطريق 

بات  الطحني  ب�سالمة  يتعلق  وفيما  زبائننا،  حاجة  تلبية  على 

لدينا خربة يف متييز اجليد من املغ�سو�ش، وهذا ما يدفعنا اىل 

الأن  انواعه،  على  اجليد  الكعك  لن�سنع  انواع  اربعة  ا�ستخدام 

هناك م�سكلة يف اال�سا�ش يف ا�سترياد نوعيات من القمح م�سكك 

ب�سحتها فبع�سها ال ي�سلح اىل اال�ستهالك فن�سطر اىل رميه او 

دائمًا  يكون  ال  الطحني  نوعيات  اأف�سل  وحتى  التاجر  اىل  رده 

مبوا�سفات جيدة«. 

�سهادة  »لدينا  ايوب:  يقول  البيئية  باملعايري  االلتزام  وحول 

بالتزامنا  نعتز  ونحن  املعمل  زارت  ال�سحة  ووزارة  �سناعية 

�رشوط �سالمة الغذاء  ونتابع دائمًا مع غرف التجارة دورات عن 

االيزو لكن ب�رشاحة ال ميكننا حتقيقها ب�سكل كامل الأنها ت�سرتط 

حتى  الت�سنيف  هذا  على  حا�سلة  كلها  االأولية  املواد  تكون  اأن 

 .»ISO يح�سل املنتج على الـ

Ayoub  Sweets Backery... باب اول
طوني ايوب :  األسواق ليست بالقوة نفسها
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فرشات ليبرازيل... صناعات بيئية  
محمد عبد الحفيظ عبدوني: اعادة التصنيع لالستفادة من المواد االولية

عريق  تاريخ  نكد«  »�ساتو 

اأنواع  اأهم  �سناعة  يف 

النبيذ والعرق يج�سد �سرية 

اأجيال متعاقبة منذ  ثالثة 

العام 1923. اختارت عائلة 

جوزف نكد واأوالده موقعًا 

و�سط  امل�سنع  لبناء  مميزاً 

اللبنانية  العنب  اأهم كروم 

يف  بجودتها  امل�سهورة 

البقاعية.  جديتا  منطقة 

حتر�ش على ا�ستخدام  كل 

التقنيات املطلوبة لزراعة الكرمة يف اأرا�ش خ�سبة تتيح انتاج 

عدداً من انواع العنب املختلفة النكهات وبذلك ت�سيف قيمة اىل 

م�رشوبات »�ساتو نكد«، تقطف عناقيد العنب يف اوج ن�سوجها 

ليحظى امل�رشوب بنكهة قوية وكثيفة. وعند الت�سنيع متر بعدة 

مراحل وتختلف مدة تخمري العنب ح�سب النوع واملذاق املطلوب 

اأما عملية التخمري والتخزين فتتم يف جرار م�سنوعة من خ�سب 

والنبيذ.  العرق  حلفظ  خ�سي�سًا  امل�سنعة   الفرن�سي  ال�سنديان 

بحيث  العامل  يف  وا�سع  انت�ساراً  نكد«  »�ساتو  منتجات  القت 

تناف�ش اأكرب االأ�سواق العاملية  وت�سدر دائمًا اىل كل من فرن�سا، 

املحلية.  االأ�سواق  اىل  باالإ�سافة  وفانكوفر  كيبك  اورالينز،  نيو 

ينتج »�ساتو نكد« 150 الف 

زجاجة عرق ونبيذ �سنويًا 

نكد  الرا  امل�سوؤولة  بح�سب 

جناح  »�رش  اأن:  توؤكد  التي 

انت�سارها  يف  منتجاتنا 

ملختلف  وتف�سيلها 

اىل  يعود  املنا�سبات 

اختيار اأف�سل اأنواع العنب 

�رشيحة  النتاج  بعناية 

وا�سعة من العرق والنبيذ«، 

وباال�سافة اىل متيزها يف 

ت�سنيع العرق اللبناين اال�سيل، فلدى »�ساتو نكد« خيارات مهمة 

من النبيذ الذي يحوي اأطيب النكهات امل�ستخرجة من الفواكه كـ 

الكرز، الفريز، الربتقال... ممزوجة باأنواع خمتلفة من الزهور التي 

ت�سفي اليها مذاقًا طيبًا منع�سا يتنا�سب مع كل املوائد اللبنانية 

واالأجنبية. واأما جديد »�ساتو نكد« فهو Arak As-Samir، العرق 

على  يقطر  واليان�سون،  العنب  اأنواع  اأجود  من  امل�سنع  الفاخر 

 MISK اأما منتج  �سنتني يف اجلرار،  ثالثة مراحل ويخمر ملدة 

بطعم    ROSÉ نبيذ  يتميز  وكذلك  امل�رشوبات،  اأطيب  من  فهو 

»�ساتو نكد« حازت على  باأن منتجات  نن�سى  اللذيذ. وال  الفريز 

9 ميداليات عاملية للجودة وعلى اخللطات املبتكرة مل�سنعيها

Chateau nakad... صناعة نبيذ فاخرة   
الرا نكد: ننتج 150 الف زجاجة سنويًا 

توؤمن  ال�سناعة،  هذه  يف  المع  ا�سم  ليربازيل«  »فر�سات 

حاجات ال�سوق املحلية من خمتلف اأحجام واأنواع الفر�سات 

يتميز  كبرية  خربة  الطلب.  ح�سب  ت�سنع  التي  والرفا�سات 

بها امل�سنع بف�سل اليد العاملة اللبنانية املتميزة بحرفيتها 

عبد  حممد  امل�سنع  ا�س�ش  لبنانيون.  العمال  اغلبية  حيث 

احلفيظ عبدوين يف منطقة ال�سلطان يعقوب التحتا يف البقاع 

الغربي. ويقول عبدوين: »ن�سنع عددا مهما كل عام اال ان هذه 

ال�سنة �سهدنا تراجعا يف املبيعات فانخف�ش االنتاج ب�سبب 

م�سنع  »ان  اي�سًا:  ويعترب  املاأزومة.  ال�سيا�سية  االو�ساع 

»فر�سات ليربازيل« �سباقًا يف اعادة ت�سنيع الف�سالت ب�سكل 

مدرو�ش يراعى فيها كل ال�رشوط البيئة وي�ستفيد من املواد 

االولية املنا�سبة لعملية الت�سنيع«.  
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 مصنع جديد للمدافىء 
في المنطقة الصناعية

الدين  جمال  مؤسسة  تقوم 

مصنٍع  ببناء  والصناعة«  للتجارة 

عالمّية  بمواصفات  للمدافىء  جديٍد 

الجودة  معايير  مع  تتفق  وتقنيات 

عام  بعد  افتتاحه  سيتم  األوروبّية، 

بأهم  تجهيزه  من  االنتهاء  لدى 

أشبه  ليكون  األوروبية  المعدات 

المصنع  ويمتد  الصناعي.  بالمجمع 

م2   5000 مساحة  على  الجديد 

لراشيا  الصناعية  المنطقة  في  يقع 

تتجمع  حيث  األحمر  ضهر   – الوادي 

والحجر  البالستيك  مصانع  أهم 

من  الجديد  المصنع  وسيرفع  فيها، 

األسواق  لتغطي  المدافىء  إنتاج 

العربية كما األجنبية. 

�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

ابراهيم   اأبو  الدين ح�سن  »موؤ�س�سة جمال 

موؤ�س�سة  هي  وال�سناعة«  للتجارة 

�سناعية رائدة يف لبنان، راكمت �سبعني 

ر 
ّ
عامًا من اخلربات وا�ستفادت من التطو

املنتجات  اأف�سل  لتقدمي  ال�سناعي 

اأن ت�سنف  فا�ستحقت بجدارة  ال�سناعية 

لبنان  يف  املدافئ  �سناعة  يف  االأوىل 

تعتمد  التي  الدولية  املنظمات  ب�سهادة 

�سها 
ّ
اأ�س علمية.  معايري  على  تقييمها  يف 

 ،1946 عام  اإبراهيم  اأبو  ح�سن  ال�سيخ 

فكانت البداية يف  م�سنِع متوا�سع اأ�سبه 

با�سم  االأثري  را�سيا  �سوق  يف  مبحرتِف 

ًة 
ّ
عد ا 

ً
م�ستخدم ال�سيخ«،  جبل  »مدافئ 

ومعتمًدا  بدائية  �سبه  واأدوات  متوا�سعًة 

�سفائح   
ّ

َق�ش يف   
ّ

اليدوي العمل  على 

حتى  وزخرفتها  وجمعها،  ها 
ّ
طي احلديد، 

�ساق حتفة  يوم عمل  بعد  املدفاأة  تخرج 

فنية نادرة. 

دخول  مع  ال�سناعة  تلك  تطوير  بداأ 

الكهرباء، فاأدخلت اآلة التلحيم واملخرطة، 

كـ»ال�سوبيات«  منتجات  واأ�سيفت 

فبداأت  والغاز،  املازوت  على  العاملة 

قادر  جديد  جيل  بت�سّلم  جديدة  مرحلة 

على مواكبة التطور. ويقول ال�سيد ريدان 

حممود : »بالثبات، والت�سميم، والطموح، 

اإبراهيم  اأبو  الدين  ال�سيخ جمال  ا�ستطاع 

ة اإىل 
ّ
ل هذا االإرث من حرفة حملي

ّ
اأن يحو

�سوق  يف  ت�سمد  اأن  على  قادرة  �سة 
ّ
موؤ�س

لتدفئ منازل   وتكرب 
َ
واأن تنمو ة، 

ّ
تناف�سي

ني على امتداد م�ساحة الوطن«. 
ّ
اللبناني

وي�سيف »متّثلت مكامن القوى يف هذه 

على  مرتكزة  انطلقت  باأّنها  �سة 
ّ
املوؤ�س

�سعيد  على  اأبرزها  كان  ثابتة  قواعد 

على  العمل  االإنتاج،  وتطوير  زيادة 

املتخ�س�سة  العاملة  اليد  ا�ستقطاب 

واملحرتفة ومن ثم تطوير مهاراتها عرب 

التدريب امل�ستمر على ت�سغيل املاكينات 

احلديثة للح�سول على اأف�سل منتج باأقل 

تكلفة من خالل تخفي�ش الهدر يف املواد 

االأولية وتوفري الوقت والطاقة الالزمني 

�ساعد  ما  اأبرز  ولعل  االإنتاج.  عملية  يف 

يف حتقيق هذا الهدف ا�ستقدام اآلة ق�ش 

 CNC Laser Cutting»الليزر على 

Machine« التي اأحدثت نقلة نوعية يف 

االإنتاج ال�سناعي«.

 300 يوميًا  الدين  جمال  موؤ�س�سة  تنتج 

خمتلف  من  و�سطي  كمعدل  مدفاأة 

مؤسسة جمال الدين أبو ابراهيم للتجارة والصناعة... أكبر مصانع التدفئة 
ريدان محمود: »مدافىء جبل الشيخ« من حرفة محلّية إلى مؤّسسة 

منافسة محليًا، إقليميًا ودوليًا
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 40 بني  �سنويًا  الن�سبة  وت�سل  االأحجام 

»نتطلع  حممود:  وي�سري  مدفاأة  األف  و45 

اخلطط  و�سعنا  وقد  االإنتاجية  رفع  اإىل 

نبقي  لكننا  لذلك،  كافة  التنظيمية 

االإقت�سادية  االأو�ساع  على  اأعيننا 

واالأمنية العامة يف لبنان واملنطقة 

على  مبا�رش  تاأثري  من  لذلك  ملا 

:»متّكنا  وي�سيف  املنتج«.  ت�رشيف 

كـ�سوريا  ة 
ّ
العربي االأ�سواق  اخرتاق  من 

ة، 
ّ
االأجنبي االأ�سواق  وبع�ش  وااْلردن، 

فال�سناعات  اأكرث  التو�سع  اىل  ونطمح 

الرتكية املنت�رشة يف اأوروبا لي�ست اأف�سل 

املوؤ�س�سة  ت�سارك  وحاليًا  اللبنانية.  من 

نتمنى  اإمنا  العاملية  املعار�ش  كل  يف 

العار�سني  كاأبرز  احل�سور  امل�ستقبل  يف 

يف هذه ال�سناعة«. 

م�ساعدة  يف  ال�سناعة  وزارة  دور  وعن 

من  لنا   
ّ
بد »ال  حممود:  قال  امل�سانع 

وزارة  من  تلّقيناه  الذي  بالدعم  التنويه 

االأمم  منّظمة  م�رشوع  عرب  ال�سناعة 

)اليونيدو(  ال�سناعية  للتنمية  املتحدة 

طة، 
ّ
واملتو�س ال�سغرية  ال�سناعات  لدعم 

ناجحة  ة 
ّ
اللبناني ال�سناعة  باأّن  واأثبتنا 

ال�سناعات  م�ساف  يف  لتكون  لة 
ّ
وموؤه

االأجنبية، بحيث اأجنزنا اأكرث من م�رشوع 

ال�سوريني  للنازحني  مدافىء  لتاأمني 

تقنية  ومبوا�سفات  ة 
ّ
قيا�سي �رشعة  يف 

للمفو�سية  اأبرزها  كان  ا 
ًّ
جد عالية 

ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني 

توقف  بعد  اآخر،  خط  وعلى   .)UNHCR(

الدول  اىل  �سورية  عرب  الربي  النقل  خط 

مهمًا  عن�رشاً  »ايدال«  كانت  العربية 

البحري  النقل  كلفة  ودعم  تاأمني  يف 

للعبارات املحملة بال�سناعات اللبنانية 

من مرفاأ طرابل�ش اىل بلدان اجلوار«. 

ما  »رغم  قال:  امل�ساكل  اأبرز  وعن 

اآثرنا  اأّننا  اإاّل  ال�سناعة  هذه  تواجهه 

ال�سمود ونطالب بحمايتها من املزاحمة 

ال�سورية يف اأ�سواقنا، اأما م�سكلة الكهرباء 

فال تزال توؤثر على االإنتاجية باالإ�سافة 

من  وناأمل  املرتفعة،  ال�رشائب  اىل 

الت�سدد  واالإقت�ساد  ال�سناعة  وزارتي 

ورفع  امل�ستوردة  الب�سائع  مراقبة  يف 

ت�سبب  ال  حتى  عليها  اجلمركية  التعرفة 

يجب  كما  اللبنانية  لل�سناعة  ك�ساداً 

التجارية  االتفاقيات  يف  النظر  تعيد  اأن 

الدولية املعمول بها حاليا ملواكبة تطور 

التجارة الدولية«.  

يف  كبري  تاريخ  االآلية  االأمراء  اأفران  وخمابز  حلويات 

1975 ال تزال  العام  تاأ�سي�سها يف  الغذائية، منذ  ال�سناعات  

واالأوروبي  العربي  اخلبز  من  املنتجات  اأهم  لزبائنها  تقدم 

اإ�سافة اىل خمتلف اأ�سناف احللويات. متكنت »اأفران االأمراء« 

بح�سب املدير العام اأحمد كاظم ابراهيم من »االنت�سار بف�سل 

خرباتها، وواكبت تطور هذه ال�سناعة من العمل مبعدات يدوية 

و�سوال اىل مكننة جميع االأق�سام فا�ستحدثت خمابزها وباتت 

ت اإنتاجها 
ّ
ت�سم اأف�سل االآالت ل�سناعة منتج �سحي، كما كرب

وو�سعت انت�سارها وبات لديها ثالثة فروع. »اأفران االأمراء« 

جميع  على  احللويات  وكذلك  كافة  اخلبز  اأ�سناف  ت�سنع 

اأحمد:  وي�سيف  اأنواعها، 

ال�سناعيني  جميع  »كمثل 

املعي�سي  الغالء  من  نعاين 

وارتفاع اأ�سعار املواد االأولية 

كما الكهرباء واملطلوب من الدولة حتمل م�سوؤولياتها ملعاجلة 

االأو�ساع االإقت�سادية. وعمومًا ي�سهد هذا القطاع تراجعًا يف 

املبيعات بن�سبة 15 %«. وحول م�ساكل جودة الطحني  يقول 

 180 اأحمد: »نحاول قدر االإمكان معاجلته، ون�ستهلك حواىل 

لكننا  متوفرة،  فهي  االأولية  املواد  جميع  اأما  �سهريا،  طنًا 

نفتقد اىل اليد العاملة اللبنانية«.

أفران األمراء...استمرارية وتوسع   
أحمد إبراهيم  : مخابزنا تضم أفضل اآلالت لصناعة منتج صحي
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

»�سنرت جديتا  لاللبان« من بني اأهم امل�سانع 

التطور  واكب   1978 عام   تاأ�س�ش  البقاعية، 

يف  خربته  بف�سل  جناحا  حمققا  ال�سناعي 

الزبائن.  حاجة  وتاأمني  الغذائية  ال�سناعات 

يتميز »�سنرت جديتا« باأق�سامه حيث جند اأحدث 

اي�سال  يف  ت�ساهم  التي  واالآالت  التجهيزات 

منتج غذائي �سحي اىل االأ�سواق املحلية. تتنوع 

اأ�سناف االألبان واالأجبان ويتم ت�سنيع 20 طن 

امل�سنع  �ساحب  لنا  يوؤكد  يوميًا.  احلليب  من 

ا�سكندر �سديد: »اأن القطاع ي�سهد مناف�سة كبرية 

باتت  لبنان  يف  العاملة  ال�رشكات  اأغلب  واأن 

�رشكات ا�ستثمار اجنبية بينما امل�سانع التي 

ال تزال تعمل بادارة لبنانية فهي قليلة جداً«. 

وي�سيف: »لقد تراجع االنتاج بن�سبة 10 % عن العام املا�سي«، 

�سديد:  فيقول  امل�ستوردة  ال�سلع  مع  املناف�سة  امكانية  وعن 

اإمنا ال  االأجبان  االأجنبية من  االأ�سناف  »ن�ستطيع ت�سنيع حتى 

ميكننا املناف�سة يف االأ�سعار«. وي�سيف »ن�ستورد املواد االولية 

اقفال  بعد  توقف  فلقد  الت�سدير  عن  واما  اللبنانية،  ال�سوق  من 

كما  �سناعاتنا«.  يالئم  ال  البحر  عرب  املنتجات  و�سحن  املعابر 

»ارتفاع  منها  ال�سناعة  تطور  تعرقل  التي  امل�ساكل  �سديد  يعدد 

ارتفاع  الكفووؤة،  ال�سناعية  اليد  غياب  االولية،  املواد  ا�سعار 

باالإ�سافة  هذا  قوية،  داخلية  مناف�سة  والنقل،  االنتاج  اكالف 

اىل م�سكلة التهريب من �سوريا، اما االتفاقات التجارية الثنائية 

ال�سناعات  العربية واالوروبية فهي ال حتمي  التي�سري  كمعاهدة 

ا�سواقنا  فتغرق  املنتجات  لكافة  االأبواب  ت�رشع  بل  اللبنانية 

دعم  الوزراء يف  م�سوؤولية  املناف�سة«. وحول  ال�سلع  من  بفائ�ش 

يف  م�ساعدتنا  امل�سوؤولون  ي�ستطيع  ال  »لال�سف  قال:  ال�سناعة 

تنمية القطاع رغم مواكبتنا للقرارات الر�سمية وم�ساركتنا بعدد 

من االجتماعات معهم اليجاد احللول املنا�سبة اال انها مل ت�سفر 

عن  معاجلات من �ساأنها ت�سهيل عملنا ك�سناعيني«. وعن اخلطط 

التو�سعية ل�سنرت »جديتا لاللبان« قال: »ننتظر من وزارة البيئة 

حري�سون  ونحن  اجلديد،  ملعملنا  البيئي  لالثر  درا�ستها  نتائج 

على االلتزام باملعايري البيئية«. 

سنتر جديتا لأللبان... المنتج  الغذائي الصحي
اسكندر شديد: أغلب الشركات في لبنان باتت اجنبية

»الشركة اللبنانية لصناعة البراميل« تؤكد على اإلستمرارية
ل�سناعة  اللبنانية  »ال�رشكة  تعد 

ال�رشكات  اأبرز  بني  من  الرباميل« 

 1974 عام  تاأ�س�ست  القطاع.  هذا  يف 

وعبد  �سبحي  ل�ساحبيها  عنجر   يف 

وعلب  براميل  ت�سنع  دروي�ش.  اللطيف 

االحجام  خمتلفة  وبال�ستيكية  معدنية 

ليرت  و27   25 بني  ترتاوح  و�سعتها 

ح�سب  نوعها  حتديد  ي�سار  وعادة 

الطلب. جهز امل�سنع بـ 30 اآلة ل�سناعة 

البال�ستيك واحلديد يعمل فيها عدد من 

ال�رشكة  اأعمال  اأما  اللبنانيني.  العمال 

ت�ستورد  املا�سي.  العام  مل ترتاجع عن 

الرباميل«  ل�سناعة  اللبنانية  ال�رشكة 

املرتبة  يف  ال�سني  من  االولية  املواد 

االوىل ومن ثم ايطاليا وبع�ش االأحيان 

توزع  كما  املحلية.  ال�سوق  من  ت�سرتي 

�سناعاتها يف لبنان والزبائن بدورهم 

يقومون بالت�سدير اىل اأ�سواق خارجية 

ال�سناعات  من  وكغريها  خمتلفة. 

ويطالب  الداخلية،  املناف�سة  من  نعاين 

القيمون على ال�رشكة دعم هذه ال�سناعة 

على  للم�ساعدة  ال�رشائب  وتخفيف 

اال�ستمرارية وال�سمود بوجه التحديات. 
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delice & tina   منتجات بركة ألهم الشوكوال والسكاكر
محمد نعيم:  المستورد ينافس منتجاتنا

»بركة  �رشكة  تعاند 

وال�سكاكر«  لل�سوكوال 

التحديات  كافة 

قطاع  بها  مير   التي 

الغذائية  ال�سناعات 

وتوا�سل  اللبنانية، 

 عملها رغم تراجع االنتاج عن العام املا�سي بن�سبة 25 %. وتعد

 Chocolat delice & chocolat tina    من املنتجات الفاخرة 

مقارنة مبثيالتها  بنوعيتها وجودتها  تتميز  بحيث  لل�رشكة 

يف اال�سواق وهي تناف�ش ال�سوكوال امل�ستورد. ويقول �ساحب 

ح�سب  ونعمل  املحلية  لال�سواق  »نوزع  نعيم  حممد  ال�رشكة 

الطلب وقد ت�سل منتجاتنا اىل اخلارج بطريقة غري مبا�رشة 

يلزم  ما  بكل  جمهز  فهو  م�سنعنا  واما  التجار.  خالل  من 

النتاج جيد ونلتزم ب�رشوط كل من وزارة ال�سحة وال�سناعة 

كما ن�ستقبل دائما مراقبني يك�سفون على امل�سنع وال يوجد 

 2 ان �رشكته تنتج �سنويًا حوايل  اية م�ساكل. وي�سيف نعيم 

طن ون�سف معتربا اياها باأنها كميات �سغرية ب�سبب تراجع 

لبنان.  يعي�سها  �سعبة  اقت�سادية  ظروف  بظل  اال�ستهالك 

وعن  ابرز امل�ساكل التي تعاين منها �سناعة ال�سوكوال يجد 

املحلية  ال�سوق  من  االآتية  االولية  املواد  ا�سعار  »ارتفاع  ان 

اي تربير  ان يكون هناك  وهي غالبًا ما تكون متقلبة دون 

منطقي لهذا الغالء هذا باال�سافة اىل وجود ا�سناف كثرية 

من ال�سوكوال ذات نوعية خفيفة ورخي�سة تناف�ش منتجاتنا 

ويقبل بها امل�ستهلك الذي مل يعد يكرتث اىل اجلودة  بل يفت�ش 

عن ال�سلعة االوفر على جيبه«. وا�سار اىل انه »من املفرت�ش 

م�ستوى  وعلى  بجدية  ال�سناعية  امل�ساكل  معاجلة  يتم  ان 

ال�سلع  با�سعار  يتحكمون  الذين  االولية  للمواد  امل�ستوردين 

بتخفي�ش  نطالب  كما  ي�ساوؤون،  كما  االكالف  ويفر�سون 

ب�سكل  اال�سواق  يف  اال�سعار  و�سبط  وال�رشائب  الر�سومات 

يتنا�سب مع قيمة تلك ال�سلع الفعلية«. 

3MPLAST .. مسيرة متواصلة من التطور والنجاح
دائمًا  رفيقًا  اجلودة  �سكلت   ،2013 عام  انطالقتها  منذ 

لـ3MPLAST التي ما لبثت ان حجزت مكانًا مرموقًا لها بني 

ال�رشكات العاملة يف قطاع ال�سناعات البال�ستيكية.

 3MPLAST الزبائن،  حاجات  مواكبة  على  احلر�ش  اأك�سب 

ثقة الزبائن ووالئهم، اذ تعمل ب�سكٍل دائم على تلبية حاجات 

ع جداً يتميز مب�ستوى عاٍل من 
ّ
الزبائن عرب تقدمي اإنتاج متنو

اجلودة.

وبهدف خدمة الزبائن ب�سكٍل اأف�سل، تعمل 3MPLAST على 

اإخ�ساع فريق عملها اإىل دورات تدريبية م�ستمرة متّكنه من 

�سبط معايري اجلودة يف م�سنعها وبناء اأف�سل العالقات مع 

زبائنها.

مواجهة  على  قادرة  جعلتها  هذه،   3MPLAST �سيا�سة 

الكثرية  التحديات  ال�سوق، وتخّطي  املناف�سات املوجودة يف 

تها 
ّ
التي تواجع القطاع ال�سناعي ب�سكٍل عام والتي تزداد حد

عدم  نتيجة  االإقت�سادي  الو�سع  تراجع  مع  و�سعوبتها 

طريق  على  ت�سري  جعلها  ما  وال�سيا�سي.  االأمني  االإ�ستقرار 

اإدخال املزيد من احلداثة اإىل م�سنعها  اإذ تعمل على  التطور 

الزبائن  حاجات  ليلبي  االإنتاج  وتنويع  االآالت  تطوير  عرب 

كافة يف االأ�سواق.
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دقة وذوق رفيع يف �سناعة 

ا�سم  املفرو�سات يخت�رشها 

�رشكة »برن�ش للمفرو�سات« 

كافة  عر�ش  يف  املميزة 

لتالئم  الع�رشية  الت�ساميم 

ثماين  املنازل.  كافة 

منذ  اخلربة  من  �سنوات 

العام  يف  تاأ�سي�سها  تاريخ 

املرج  منطقة  يف   2008
�ساهمت  الغربي،  بالبقاع 

وا�سعة  خيارات  تقدمي  يف 

املنزلية  املفرو�سات  من 

توزيعها  على  حتر�ش  التي 

واملعار�ش،  االأ�سواق  يف 

اآالت   5 بـ  جمهزة  وال�رشكة 

لت�سنيع  خمت�سة  حديثة 

مناذج  وابتكار  املفرو�سات 

كافة  تر�سي  جديدة 

العاملة  اليد  االأذواق بف�سل 

�ساحب  ويقول  اللبنانية 

اأن:   جمذوب  علي  امل�سنع 

اجانب  لعمال  وجود  »ال 

�سغرية  مبدئيا  وال�رشكة 

كبريا«.  عدداً  حتتاج  ال 

»ن�ستورد  وي�سيف جمذوب: 

اال�سواق  االولية من  موادنا 

ن�سدر  فيما  ال�سينية، 

انتاجنا  من  قليلة  ن�سبة 

اما  واملانيا  كندا  اىل 

اىل  فيذهب  االكرب  الن�سبة 

ويجد  اللبنانية«.  اال�سواق 

االقت�ساد  ب�سبب  تراجع  املفرو�سات  قطاع  ان  اي�سا 

اأطقم   10 اىل  انتاجيتنا  ت�سل  »ال   : قائاًل  املرتدي 

اىل القطاع  اخفاق  ن�سبة  وت�سل  الواحد،  ال�سهر   يف 

70 %  النخفا�ش الطلب كما تراجع القدرة ال�رشائية للبنانيني، 
ال�سلل  هذا  الأن  ال�سناعية  االزمة  يف  الرئا�سي  الفراغ  وي�سهم 

القطاعات  كافة  على  يوؤثر 

البالد،  يف  االقت�سادية 

للجمهورية  رئي�ش  ووجود 

يوؤمن اال�ستقرار االقت�سادي 

عجلة  بتحريك  وي�ساعد 

ال�سيا�سة،  كما  االقت�ساد 

وبراأيي مهما بذلت الوزارات 

ار�ساء  ميكنها  ال  جهود  من 

الذي  ال�سيا�سي  اال�ستقرار 

يجلب الرخاء االقت�سادي«.  

وي�سيف كثرية هي امل�ساكل 

ال�سناعة  توؤخر  التي 

واأ�سدها كلفة الكهرباء التي 

وحول  م�ساريفنا«.  تزيد 

تقييمه لهذه ال�سناعة يقول: 

برن�ش  مفرو�سات  »ت�ستطيع 

الب�سائع  اجود  مناف�سة 

االيطالية حتى، فال ينق�سنا 

اخلربة او الكفاءة او احلرفية 

امنا نحتاج فقط اىل ا�ستقرار 

الذي  الوحيد  العامل  وهو 

ويعيد  اال�سواق  حركة  يفعل 

للم�سنع انتاجيته الكبرية«. 

مواجهة  كيفية  وحول 

ن�سبة  ورفع  التحديات 

نقدم  »حاليا  يقول:  ال�رشاء 

على  عرو�سات  لزبائننا 

املفرو�سات  اأنواع  جميع 

نعيد  لكي    %  50 بن�سبة 

ون�سجع  حركته  لل�سوق 

وهذه  ال�رشاء،  على  الزبائن 

خطوة اردناها لنثبت وجودنا حتى ال ن�سطر اىل االفقال الأننا 

م�رشون على ال�سمود رغم ال�سعوبات«.

بال�رشوط  تلتزم  للمفرو�سات«  »برن�ش  باأن  جمذوب  ويذكر 

البيئية فاملخلفات يتم تخزينها بطرق منا�سبة ال ت�سبب �رشراً 

على املحيط.

»برنس للمفروشات«... تصاميم عصرية 
 علي مجذوب : %50 تنزيالت على مفروشاتنا

�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر
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م�شارف

واالأعمال«  »االإقت�ساد  جملة  �سّنفت 

 26 بينها  من  عربيًا  م�رشفًا   150 اول 

وحقوق  املوجودات  حيث  من  لبنانيًا، 

والت�سليفات  والقرو�ش  امل�ساهمني 

والعائد  االأرباح،  و�سايف  والودائع 

حقوق  وعلى  املوجودات  متو�سط  على 

امل�ساهمني ا�ستناداً اىل بياناتها املالية 

اأن  املقال  2015، وك�سف  للعام  املدققة 

م�رشفًا   150 الأول  عة 
ّ
املجم االرباح 

العام  % يف   6،83 عربيًا ارتفعت بن�سبة 

د.اأ  مليار  الـ40،40  عتبة  لتجاور   2015
ال�سيا�سية  االإ�سطرابات  من  الرغم  على 

واالمنية ال�سائدة على ال�ساحة االقليمية 

كذلك  عامليًا،  النفط  ا�سعار  وتراجع 

اخلا�سة  االموال  جمموع  من  كل  زاد 

واملوجودات املجمعة الأول 150 م�رشفًا 

% �سنويًا اىل  9،21 و6،00  عربيًا بن�سبة 

نحو 320،62 مليار د.اأ و2،56 ترليون د.اأ 

بالتتايل.

وتراأ�ش بنك قطر الوطني قائمة اول 150 

امليزانية  حجم  جلهة  عربيًا  م�رشفًا 

مع  التوايل  على  اخر  لعام  املجمعة 

د.اأ  مليار  الـ147،89  قاربت  موجودات 

)5،78 % من اجمايل موجودات اول 150 

تخطت  خا�سة  واموال  عربيًا(  م�رشفًا 

اجمايل  من   %  5،23( د.اأ  مليار  الـ16،77 

م�رشفًا   150 الأكرب  اخلا�سة  االموال 

وت�سليفات  قرو�ش  وحمفظة  عربيًا( 

من   %  7،57( د.اأ  مليار   106،62 بلغت 

م�رشفًا   150 الأكرب  الت�سليفية  املحفظة 

عربيًا( وودائع و�سلت اىل 108،51 مليار 

لدى  الودائع  اجمايل  من   %  6،21( د.اأ 

بنك  حّل  كما  عربيًا(.  م�رشفًا   150 اكرب 

الربحية  جلهة  ال�سدارة  يف  الوطني  قطر 

 3،11 بقيمة  �سافية  ارباحًا  حمققًا 

االرباح  اجمايل  من   %  7،70( د.اأ  مليار 

عربيًا(.  م�رشفًا   150 الول  املجمعة 

واحتل البنك االهلي التجاري يف اململكة 

بقيمة  )موجودات  ال�سعودية  العربية 

119،70 مليار د.اأ اي 4،68 % من اجمايل 
موجودات اكرب امل�سارف العربية( املركز 

املن�سورة  امليزانية  بنود  �ستى  الثاين يف 

المصارف المحلية
ر بنك عوده قائمة امل�سارف 

ّ
حمليًا، ت�سد

من  اقليميًا   18 املرتبة  حمتاًل  اللبنانية 

مليار   42،23( املوجودات  حجم  حيث 

)قيمة  واملهجر  لبنان  بنك  تبعه  د.اأ( 

املرتبة  د.اأ،  مليار   29،07 املوجودات 

28( وفرن�سبنك )قيمة املوجودات 19،98 
بنك  احتل  كذلك   )41 املرتبة  د.اأ،  مليار 

عوده املركز االول بني نظرائه املحليني 

د.اأ،  مليار   3،29( اخلا�سة  االموال  جلهة 

واملهجر  لبنان  بنك  تاله   )30 املرتبة 

د.اأ  مليار   2،72 اخلا�سة  االموال  )قيمة 

36( وبنك بريوت )قيمة االموال  املرتبة 

اخلا�سة 2،00 مليار د.اأ املرتبة 43(.

بالتوازي، حقق بنك لبنان واملهجر اأعلى 

امل�رشيف  القطاع  يف  ربحية  م�ستوى 

اللبناين، وامل�ستوى الـ29 االف�سل �سمن 

م�سجاًل  عربيًا  م�رشفًا   150 اول  قائمة 

مليون   404،23 بلغت  �سافية  ارباحًا 

د.اأ خالل العام 2015. واحتل بنك عوده 

والثالث  الثاين  املركزين  بريوت  وبنك 

بالتتايل على ال�سعيد املحلي، واملرتبة 

االرباح  معيار  يف  املنطقة  يف  و48   30
ال�سافية.

26 مصرفًا لبنانيًا ضمن أول 150 عربيًا في العام 2015
تقّدمها »عودة« و«بلوم« و«فرنسبنــــك« و»بنك بيـروت«

تصّدر بنك عوده قائمة 

المصارف اللبنانية محتاًل 

المرتبة 18 اقليميًا من حيث 

حجم الموجودات والبالغ 

42,23 مليار د.أ

حقق بنك لبنان والمهجر أعلى 

مستوى ربحية في القطاع 

المصرفي اللبناني، والمستوى 

الـ29 االفضل ضمن قائمة اول 

150 مصرفًا عربيًا

الوطني  ظبي  ابو  بنك  تبعه  املقال  يف 

مليار   110،69( املوجودات  حيث  من 

اكرب  موجودات  اجمايل  من   4،33 اي  د.اأ 

امل�سارف العربية( وبنك دبي الوطني من 

د.اأ  مليار   14،80( اخلا�سة  االموال  حيث 

% من اجمايل االموال اخلا�سة   4،61 اي 

لدى اكرب امل�سارف العربية(.
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»املركزي«  اأن  �سالمة  ريا�ش  لبنان  م�رشف  حاكم  اأعلن 

ابتدع هند�سة مالية »تهدف اىل تعزيز املوجودات بالعمالت 

لتدعيم  الالزمة  ال�سيولة  توفر  واىل  لبنان،  يف  االأجنبية 

االإقت�ساد  لتمويل  ال�رشورية  وال�سيولة  امل�سارف  ميزانيات 

اخلطة  »هذه  اأن  كا�سفًا  والعام«،  اخلا�ش  بقطاعيه  اللبناين 

جنحت من دون اأي تكلفة، اإذ مل يرفع م�رشف لبنان الفوائد 

ل اأي جهة اأي اأعباء من جراء هذه الهند�سة«. 
ّ
ومل يحم

التمويلي  »الو�سع  اأن   اىل  اأ�سدره  بيان  يف  �سالمة  واأ�سار 

يف املنطقة �سهد تراجعًا يف االإمكانات التمويلية بالعمالت 

االأجنبية، وظهر ذلك جليًا يف تراجع العمالت بقيمتها جتاه 

الدوالر يف كل الدول املجاورة«.

ا�ستباقيًا على   
َ

اأن »م�رشف لبنان حِر�ش البيان على  و�سدد 

املنطقة  يف  وامل�ستحدث  اجلديد  الو�سع  هذا  مع  التعاطي 

اللبنانيون  فيها  يعمل  التي  االأخرى  الدول  ويف  العربية 

االأو�ساع  تراجع  لبنان. وب�سبب  اىل  االأموال  لون منها 
َ
ويحو

بالعمالت  ال�سيولة   
ّ
و�سح البلدان  هذه  يف  االإقت�سادية 

لبنان، ومنو  التحويالت نحو  اأدى ذلك اىل تراجع  االأجنبية، 

متوا�سع يف الودائع«.

واأعلن اأنه »يف ظل الو�سع ال�سيا�سي الداخلي ال�سعب، ابتدع 

املوجودات  تعزيز  اىل  تهدف  مالية  هند�سة  لبنان  م�رشف 

الالزمة  ال�سيولة  توفر  واىل  لبنان،  يف  االأجنبية  بالعمالت 

لتمويل  ال�رشورية  وال�سيولة  امل�سارف  ميزانيات  لتدعيم 

االإقت�ساد اللبناين بقطاعيه اخلا�ش والعام«.

وك�سف البيان اأن »هذه اخلطة جنحت من دون اأي تكلفة، اإذ مل 

ل اأي جهة اأي اأعباء من 
ّ
يرفع م�رشف لبنان الفوائد ومل يحم

جراء هذه الهند�سة.«

هندسة مالية لتعزيز 
الموجودات بالعمالت األجنبية

.. و يلتـقي سـفراء اإلتحـاد األوروبـي

بعثة   
ّ
مقر اليوم  �سالمة  ريا�ش  لبنان  م�رشف  حاكم  زار 

الدول  �سفراء  التقى  حيث  لبنان  يف  االأوروبي  االإحتاد 

االأع�ساء يف االإحتاد، ومت البحث يف االأو�ساع االإقت�سادية 

واملالية يف البالد.

ويف بيان �سادر عن مكتب البعثة، �سدد �سالمة خالل اللقاء، 

االأ�سواق  �سمن  لبنان  اندماج  على  االإبقاء  »اأهمية  على 

التي  »اخلطوات  على  ال�سوء  م�سّلطًا  العاملية«،  املالية 

يتخذها م�رشف لبنان للمحافظة على الثقة بالنظام املايل 

اللبناين وعلى تدفق التحويالت اإىل لبنان، ودعم االإقت�ساد 

الرقمي القائم على املعرفة«.

املعايري  اأعلى  مراعاة  لبنان  »التزام  اإىل  احلاكم  ولفت 

ب 
ّ
التهر ومكافحة  ال�رشيبية  ال�سفافية  جمال  يف  العاملية 

ال�رشيبي«.

سالمة الثاني عالميًا

ال�سادر  عددها  يف  غرايدز«  فيانان�ش  »غلوبال  جملة  �سّنفت 

ل�سنة  العامل  يف  املركزية  البنوك  مدراء  االأول،  ت�رشين  ل�سهر 

تقرير  بح�سب  البلدان  من  عدد  م�سارف  حكام  و�سّنف   .2016
املجلة �سمن الئحة الفئة »اأ« ومنها »لبنان، الباراغواي، البريو، 

الفيليبني، رو�سيا، وغريها �سمن االأف�سل يف العامل خالل العام 

بينما  اداء.  اأف�سل  وحتقيقهم  الإجنازاتهم  ا 
ً
تقدير وذلك  املن�رشم 

االأردن، واملك�سيك، واملغرب،  حّل حكام امل�سارف املركزية يف 

والواليات املتحدة يف فئة »اأ«. وكان قد بداأ هذا التقرير بال�سدور 

يف العام 1994

رئي�سية  دولة   75 يف  املركزية  البنوك  حكام  املجلة  وو�سفت 

ذوو  باأنهم   »A« ت�سنيف  على  ح�سلوا  الذي  االأوروبي  واالإحتاد 

وحتقيق  الت�سخم،  على  ال�سيطرة  عرب  النجاح  وحققوا  امتياز 

واإدارة  العملة،  �رشف  �سعر  وا�ستقرار  االإقت�سادي،  النمو  اأهداف 

الذين ح�سلوا على امتيازات »A-« فاإنهم  الفائدة، بينما  اأ�سعار 

ميتازون بالف�سل الذريع يف هذا املجال. وقد اأكد نا�رش الـ»غلوبال 

من  تعاين  املركزية  امل�سارف  اأّن  غرافوتو  جوزف  فاينان�ش« 

م�ساكل مركزية مثل الت�سخم، ارتفاع االأ�سعار، انخفا�ش الفوائد. 

الئحة  �سمن  امل�سنفني  احلكام  »اإن  قائاًل:  غرافوتو  اأ�ساف  وقد 

فئة »اأ« هم الذين ا�ستطاعوا جتاوز كل التحديات وحافظوا على 

ريا�ش  لبنان  م�رشف  حاكم  وحل  واملايل«.  النقدي  اال�ستقرار 

البنوك  روؤ�ساء  اأف�سل  بني  عامليًا  الثانية  املرتبة  يف  �سالمة 

املجلة  وتعتمد  فاينان�ش«.  »غلوبال  بح�سب  العامل  يف  املركزية 

على  ال�سيطرة  يف  املركزي  حاكم  قدرة  على  القائمة  و�سع  يف 

الت�سخم، وحتقيق النمو االإقت�سادي، واحلفاظ على ا�ستقرار �سعر 

�رشف العملة الوطنية واإدارة �سعر الفائدة.
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م�شارف

اأطلق بنك بيبلو�ش ونقابة املهند�سني يف بريوت بطاقة م�رشفية 

مة خ�سي�سًا للمهند�سني، وذلك مبوجب اتفاق تعاون 
ّ
جديدة م�سم

احتاد  رئي�ش  حتدث  وللمنا�سبة،  النقابة.   
ّ
مقر يف  قع 

ُ
و بينهما 

اإن  وقال:  االإتفاق،  على  مثنيًا  �سهاب،  خالد  النقيب  املهند�سني 

بطاقة »فيزا بالتينوم االإئتمانية �ستوفر للمهند�سني فر�سة االإفادة 

من مزايا فعلية«. 

امل�رشفية  املنتجات  اإدارة  ومديرة  العام  املدير  نائب  جهتها  من 

لالأفراد وقنوات التوزيع يف »جمموعة بنك بيبلو�ش« جومانا با�سيل 

موؤ�س�سات  مع  بّناءة  �رشاكات  اإقامة  »اأهمية  على  �سددت  �سالال 

رئي�سية كنقابة املهند�سني يف بريوت. وهذه البطاقة املميزة تاأتي 

نة 
ّ
�سمن خطتنا اال�سرتاتيجية الهادفة اإىل تلبية حاجات فئات معي

نحهم الراحة واملالءمة اللتني يتطلعون اإليهما.«
َ
من الزبائن، وم

بطاقة إئتمانية للمهندسين من »بيبلوس« 

اأعلنت �رشكة اأمريكان اإك�سربي�ش ال�رشق 

مع  �رشاكة  اتفاقية  توقيع  عن  االأو�سط 

بنك لبنان واملهجر بهدف تطوير حلول 

نقاط  �سبكة  وتو�سيع  لبنان  يف  الدفع 

الدفع مع بطاقات اأمريكان اإك�سربي�ش.

اجلديدة  ال�رشاكة  هذه  و�سُتمّكن 

تقدمي  من  واملهجر  لبنان  بنك  عمالء 

اأمريكان  بطاقة  على  للح�سول  طلب 

اأمريكان  وبطاقة  الذهبية،  اإك�سربي�ش 

اإىل  باالإ�سافة  البالتينية،  اإك�سربي�ش 

اأمريكان  من  �سنت�سوريون  بطاقة 

عليها  احل�سول  ميكن  التي  اإك�سربي�ش 

فقط.  اخلا�سة  الدعوات  طريق  عن 

و�سيتمكن اأع�ساء البطاقات هذه بقدرة 

حياتهم،  منط  تنا�سب  االإنفاق  على 

من  وا�سعة  جمموعة  على  واحل�سول 

املزايا القيمة. 

الرئي�ش  قال  ال�رشاكة،  هام�ش  وعلى 

اإك�سربي�ش  اأمريكان  ل�رشكة  التنفيذي 

ال�سيد  افريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�رشق 

مازن خوري: » من خالل �رشاكتنا هذه، 

بطاقات  الأع�ساء  الدفع  عملية  �سن�سهل 

و�سنعزز  لبنان  يف  اإك�سربي�ش  اأمريكان 

ونو�سع  اللبناين  ال�سوق  يف  وجودنا 

عملياتنا يف قطاع حلول الدفع«.

اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  اأ�سار  جانبه  ومن 

ال�سيد  واملهجر،  لبنان  بنك  عام  ومدير 

متثل  ال�رشاكة  »هذه  اأّن  اأزهري،  �سعد 

بالن�سبة اإىل بنك لبنان واملهجر معلمًا 

الرائدة  ن�ساطاته  تطوير  يف  مهمًا 

ال�رشكات  اأهم  اأحدى  مع  بالتعاون 

بطاقات   يف  �سة  
ّ

املتخ�س العاملية  

واأ�ساف  الدفع.«   واأنظمة   االإئتمان  

دائمًا  ي�سعى  واملهجر  لبنان  بنك  »اأن 

امل�رشفية  املنتجات  اأف�سل  لتاأمني 

اأعلى معايري  التي تعتمد على  واملالية 

االإلكرتوين.  ر 
ّ
والتطو وال�سالمة   اجلودة 

على  وبامتياز  االأداء  هذا  وين�سحب 

يحتّل  حيث  التجزئة،  �سريفة  منتجات 

البنك املركز االأول بني البنوك اللبنانية 

التجزئة  منتجات  جميع  �سعيد   على 

وقرو�ش  ال�سكن   قرو�ش  ومنها 

ال�سيارات.«

اتفاقية شراكة بين بنك لبنان والمهجر
 وأمريكان إكسبريس الشرق األوسط

شهاب وشالال خالل اطالق البطاقة الجديدة

من اليمين: الياس أوكاتينجي، مازن خوري وسعد أزهري
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االأمريكي  الكونغر�ش  منح 

املدير  االإدارة  جمل�ش  رئي�ش 

الدكتور  بريوت  لبنك  العام 

تقدير،  �سهادة  �سفري  �سليم 

ال�سيوخ  جمل�ش  منحه  كما 

ا�ستحقاق  �سهادة  االأمريكي 

يف حفل ع�ساء يف نيويورك.

وزير  احلفل  يف  �سارك 

جربان  واملغرتبني  اخلارجية 

مار  اأبر�سية  راعي  با�سيل، 

مارون يف بروكلني- نيويورك املطران غريغوري من�سور، 

راعي اأبر�سية �سيدة لبنان يف لو�ش اأجنل�ش - كاليفورنيا 

املطران اليا�ش عبداهلل زيدان، املدير العام للمغرتبني هيثم 

واإقت�سادية  وديبلوما�سية  �سيا�سية  و�سخ�سيات  جمعة، 

وتربوية لبنانية واأمريكية.

 شهادتا تقدير واستحقاق 
لسليم صفير

»BLC Bank«   يحصد 3 جوائز 
  BLC BANK ح�سد 

اإقليمية  جوائز  ثالث 

يف جمال متكني املراأة 

وتطوير بيئة االأعمال. 

وكانت اأوىل هذه اجلوائز من احتاد غرف التجارة االأمريكية 

لـ«اأف�سل بنك لعام 2015 يف ال�رشق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 

لدعم ال�رشكات التي تقودها اأو متلكها ن�ساء«. 

كذلك حاز BLC Bank على جائزتني: اأف�سل م�رشف لتمكني 

م�رشف  واأف�سل   ،)Best Female Empowerment( املراأة 

اًل يف بيئة االأعمال.
ّ
يحّقق حتو

يف اإطار �سعيه الدائم لدعم القطاعات االإنتاجية يف لبنان، عمد 

�رشاء  اإىل  التوايل،   على  اخلام�سة  ولل�سنة   BSL BANK بنك 

كمية من التفاح وتوزيعها على املوظفني وزبائن فروعه  الـ18 

املنت�رشة على كافة االأرا�سي اللبنانية. وقد جرى توزيع التفاح 

وفقًا خلطة و�سعها البنك اإمتدت على مدار اأ�سبوع والقت كما يف 

ال�سنوات ال�سابقة ترحيبًا من فريق العمل وزبائن البنك.

وتكت�سب خطوة  BANK BSL  هذه اأهمية خا�سة يف ظل اأزمة 

ادارة  و�سددت  العام.  هذا  التفاح  مو�سم  �سهدها  التي  الت�رشيف 

BSL BANK اأن امل�رشف مل ياألو يومًا جهداً يف دعم القطاعات 
االإنتاجية، وال تندرج هذه املبادرات الب�سيطة اال �سمن �سيا�سة 

القطاعات  دعم  م�ساألة  تاأتي  امل�رشف  يعتمدها  وا�سحة  عمل 

االإنتاجية �سمن اأولوياتها.

BSL BANK يدعم زراعة التفاح

بورز  اأند  �ستاندرد  الدولية  االأمريكية  الت�سنيف  وكالة  عدلت 

من »�سلبية« اىل »م�ستقرة« توقعاتها امل�ستقبلية لـ3 م�سارف 

لبنان  وبنك  عوده  وبنك  املتو�سط  البحر  بنك  هي  لبنانية، 

واملهجر، وحافظت على الت�سنيف االإئتماين الطويل االأمد لهذه 

امل�سارف عند »باء ناق�ش)B-( «، واأبقت الت�سنيف االإئتماين 

الق�سري االأمد لكل من بنك عوده وبنك البحر املتو�سط م�ستقرا 

.»)C( على »�سي

االإعتماد  »بنك  عن  ال�سادر  االأ�سبوعي  التقرير  وبح�سب 

االأخري  تغيريها  اىل  هذا  تعديلها  الوكالة  عزت  اللبناين«، 

لنظرتها امل�ستقبلية اإىل لبنان من »�سلبية« اىل »م�ستقرة« يف 

ظل قدرة القطاع امل�رشيف اللبناين على جذب الودائع بوتريٍة 

تلبي احلاجات التمويلية للدولة. 

»ستاندرد أند بورز« ترفع توقعاتها 
لـ »المتوسط« و»عوده« و»بلوم«
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خا�ســـة،  هويـــة  ومنحـــه  اللبنـــاين  املنتـــج   عـــن 

ومـــن ثم الرتويـــج له ملا يحمله من قيمـــة م�سافة تظهر 

عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة 

والريادة والإبداع. 

www.sinaaiktisad.com

�شنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�شناعــة واالقت�شــاد

Made In Lebanon

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com

جبل لبنان
ال�سمال

بيروت  - وال�ساحية الجنوبية
المتن - ك�سروان -جبيل

اإعالنات ملحق �سنع في لبنان
اإعالنات ملحق �سنع في لبنان
االإ�ستراكات
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كو�ستي عاقلة

ح�سن دقيق

اأرليت �سالمه

�سهى غنوي

زينب وهبي

جومانة نادر، دالل النجار

منال طالب

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

داتا المعلومات

ملحــق �شنع يف لبنان
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امل�شنوعات اخل�شبية

�شناعات الورق والكرتون والطباعة

�شناعة الغزل والن�شيج وااللب�شة

�شناعة املجوهرات

�شناعة و�شائل النقل

امل�شنوعات املعدنية ماعدا و�شائل النقل

�شناعة املفرو�شات

�شناعة االآالت واالأجهزة الكهربائية

�شناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان اآخر
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الصادرات الصناعية اللبنانية خالل النصف األول 
من العام 2016

ن�سر هنا اىل ان جمموع قيمة ال�سادرات ال�سناعية خالل الن�سف الأ�ل من العام 2016 بلغ حوايل مليار � 

301 مليون د�لر امركي ) د.اأ ( مقابل مليار �540  مليون د.اأ. خالل الفرتة عينها من العام 2015 �مليار 
� 581 مليون د.اأ خالل الن�سف الأ�ل من العام 2014 ، اي بانخفا�س �ن�سبته 15.5 % مقارنة مع العام 

2015 �انخفا�س �ن�سبته 17.7 % مقارنة مع العام 2014 .

كما جتدر الإ�سارة اىل ان املعدل 

ال�سهري لل�سادرات خالل الن�سف 

بلغ   2016 العام  من  الأ�ل 

216.8 مليون د.اأ مقابل 256.7 
مليون د.اأ خالل العام 2015، � 

العام  خالل  د.اأ  مليون   263.5
.2014

معامل شركة الفلوكس الصناعية - اليمامة
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بلغت  اذ  كهربائية  ومعدات  واجهزة  اآالت  الأ�ىل:  املرتبة 

قيمتها 166.2 مليون د.اأ خالل الف�سل الثاين من العام 2016.

قيمتها  بلغت  اإذ  االأغذية  �سناعة  منتجات  الثانية:  املرتبة 

127.7 مليون د.اأ خالل الف�سل الثاين من العام 2016.

بلغت  اذ  الكيماوية  ال�سناعات  منتجات  الثالثة:  املرتبة 

قيمتها 107 مليون د.اأ .

وبلغت  وم�سنوعاتها  العادية  املعادن  الرابعة:  املرتبة 

قيمتها 65.4 مليون د.اأ .

املرتبة اخلام�سة: لدائن وم�سنوعاتها، مطاط وم�سنوعاته 

بقيمة 34.5 مليون د.اأ .

أواًل: اهم المنتجات المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية خالل الفصل الثاني من العام 2016 / اآلالت واألجهزة 
والمعدات الكهربائية في المرتبة األولى.

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل الفصل الثاني من العام 2016 

بلغ جمموع ال�سادرات ال�سناعية خالل الف�سل الثاين من العام 2016 ما قيمته 667 مليون د.

اأ مقابل 812.9 مليون د.اأ خالل الف�سل الثاين من العام 2015 � 842.3 مليون د.اأ خالل الف�سل الثاين 

 2015 العام  % مقارنة مع   17.9 د.اأ �ن�سبته  145.8 مليون  اي بانخفا�س �قيمته   2014 العام  من 

�انخفا�س �قيمته 175.3 مليون د.اأ �ن�سبته 20.8 % مقارنة مع العام 2014.

شركة ابناء ميشال بطرسفوماكو
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ثانيًا : اسواق الصادرات الصناعية حسب الدول والسعودية في المرتبة األولى

ال�سادرات  اح�ساءات  ا�سارت 

الثاين  الف�سل  خالل  ال�سناعية 

من العام 2016 ، اىل ان اململكة 

العربية ال�سعودية ت�سدرت لئحة 

هذه الد�ل .

ال�سعودية  ت�سدرت  الأ�ىل:  املرتبة 

كما ذكرنا هذه الالئحة حيث بلغت قيمة 

الثاين  الف�سل  خالل  اليها  ال�سادرات 

88.1 مليون د.اأ اي ما يوازي 13.2 % من 
القيمة االإجمالية لل�سادرات ال�سناعية .

االأمارات  احتلت  الثانية:  املرتبة 

العربية املتحدة هذه املرتبة حيث بلغت 

قيمة ال�سادرات اليها 69.8 مليون د.اأ اي 

ما يوازي 10.5 %.

هذه  العراق  احتل  الثالثة:  املرتبة 

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�سادرات اليه 

58.3 مليون د.اأ اي ما يوازي 8.7 % .

هذه  �سوريا  احتلت  الرابعة:  املرتبة 

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�سادرات اليها 

42.0 مليون د.اأ اي ما يوازي 6.3 % .

املرتبة اخلام�سة: احتلت االأردن هذه 

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�سادرات اليها 

25.0 مليون د.اأ اي ما يوازي 3.7 % . 

شركة ريفا للصناعة Echo Paints
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ثالثًا: اسواق الصادرات الصناعية حسب تكتالت الدول / والدول العربية في المرتبة األولى: 

العربية  الدول  �سكلت  الأ�ىل:  املرتبة 

 2016 العام  من  الثاين  الف�سل  خالل 

ال�سناعية  لل�سادرات  الرئي�سية  ال�سوق 

وقد  االأجنبية  الدول  اىل  ن�سبة  اللبنانية 

 375.7 اليها  ال�سادرات  قيمة  بلغت 

من   %  56.3 ن�سبته  ما  اي  د.اأ  مليون 

جمموع ال�سادرات ال�سناعية .

الدول  احتلت  الثانية:  املرتبة 

ما  ا�ستوردت  اذ  املرتبة  هذه  االأوروبية 

ن�سبته 16.2 % .

املرتبة الثالثة: احتلت الدول االأفريقية 

الغري عربية هذه املرتبة اذ ا�ستوردت ما 

ن�سبته 12.9 %.

املرتبة الرابعة: احتلت الدول االآ�سيوية 

ما  وا�ستوردت  املرتبة  هذه  عربية  الغري 

ن�سبته 9.3 % .

الد�ل  اىل  امل�سدرة  املنتجات  ابرز  اما 

العربية فهي: 

الكهربائية  واالأجهزة واملعدات  االآالت 

بقيمة 103.2 مليون د.اأ.

 74.3 بقيمة  االأغذية  �سناعة  منتجات 

مليون د.اأ.

بقيمة  الكيماوية  ال�سناعات  منتجات 

63.2 مليون د.اأ.
مطاط  وم�سنوعاتها،  لدائن 

وم�سنوعاته بقيمة 21.4 مليون د.اأ.

باتيسيري لوليتا ولكو بي
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رابعًا : توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج 
وابرز البلدان المصدر اليها خالل الفصل الثاني من العام 

 : 2016

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل 
النصف األول من العام 2016 

خالل  اهمها  كان  والتي  ال�سناعية  ال�سادرات  ان  اىل  ن�سري   -1
واملعدات  واالأجهزة  االآالت   2016 العام  من  الثاين  الف�سل 

الكهربائية اذ بلغت قيمتها 166.2 مليون د.اأ .

- وقد ت�سدرات ال�سعودية الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج 

اذ ا�ستوردت ما قيمته 24.3 مليون د.اأ .

- تليها العراق بقيمة 23.5 مليون د.اأ 

- ومن ثم االإمارات العربية املتحدة بقيمة 14.7 مليون د.اأ .

2- تليها منتجات �سناعة االأغذية بقيمة 127.7 مليون د.اأ .
- احتلت ال�سعودية �سدارة الدول امل�ستوردة لهذا املنتج بقيمة 

19.6 مليون د.اأ .
- ومن ثم �سوريا بقيمة 15.8 مليون د.اأ .

- ومن ثم العراق بقيمة 11.8 مليون د.اأ.

 107 قيمتها  بلغت  اذ  الكيماوية  ال�سناعات  تليها منتجات   -3
مليون د.اأ .

امل�ستوردة  البلدان  املتحدة الئحة  العربية  االإمارات  واحتلت   -

لهذا املنتج اذ ا�ستوردت ما قيمته 14.8 مليون د.اأ .

- ومن ثم بنغالد�ش بقيمة 13.1 مليون د.اأ .

- وتليها العراق بقيمة 12.7 مليون د.اأ .

بلغ مجموع قيمة الواردات من اآلالت واملعدات الصناعية خالل النصف 

د.أ  د.أ مقابل 134.1 مليون  األول من العام 2016 نحو 131 مليون 

الفترة  خالل  د.أ.  مليون  و 140  العام 2015  الفترة عينها من  خالل 

عينها من العام 2014 اي بانخفاض ونسبته 2.2 % مقارنة مع العام 

2015 وانخفاض ونسبته 6.4 % مقارنة مع العام 2014 

شركة ادكو للتجارة

شوكوال كابيلو هولسيم
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1
ال�شناعات 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�س نعوم  

بناية جوزف الق�س - ط. ١.

�شالة العر�س وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�س : ٤٣٣٥٧٨ )٥( ٩٦١  

خليوي: ٧٥٣٥٧٨ )٣( ٩٦١

�س.ب.: ٧٣٥٤/ ١١ انطليا�س

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com

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

�سور - العبا�سية -  تلفاك�س: 380269 )0٧( - 3813٧2 )٧( 961

خليوي: ٥160٥8 )3( - ٧62633 )3( 961

E-mail: edcocompany@hotmail.com

E-mail: Deziree2005@hotmail.com - ٥٧ ٣ ٩٦١0حارة حريك - ال�شفري - �شارع مكرزل - هاتف: ٩٣١

�سركة نتكو للأدوات ال�سحية �ش.م.م

خالطات - �شرياميك اأطقم حمامات
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2

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية ج�شر البا�شا

 هاتف : ٩٥٥٧٧٧ )٥( ٩٦١ - فاك�س : ٤٥0٥٧٥ )٥( ٩٦١  - �س.ب : ٨٦٨ - ٩0

Hot Line 1552
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ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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ال�شناعات الغذائية - األبان واأجبان

�سنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
�شنــاعـــة البـــان واجبـــان

 زحلة - البقاع - لبنان 

 هاتف : ٥٤٥٥00 )٨( ٩٦١ - ٨١٥١١ )٨( ٩٦١

فاك�س : ٨١٥٣٣٣ )٨( ٩٦١ - �س.ب: ٣٥٤ - زحلة

info@centerjdita.com
www.centerjdita.com

غدير تعنايل - للألبان واالأجبان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج - طبيعي ومب�سرت

تعنايل - البقاع الغربي - هاتف 833326 3 961

�شنع يف لبنـــان

4
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ال�شناعات الغذائية - األبان واأجبان

�سركة �سكاف دايري فارم �ش.م.م

Skaff Dairy Farm s.a.r.l
البقاع - زحلة  

حو�س المراء ارا�شي 

 الطريق الداخلي الذي 

يربط زحلة برب اليا�س 

هاتف:   ٥0٦٩٥١ ٨ ٩٦١  

فاك�س: ٥0٥٤2٧ ٨ ٩٦١

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

All Kinds of Dairies  /  شناعة الألبان والأجبان�

�سركة ال�سمال للألبان واالأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Products األبان واأجبان وكافة م�شتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام -  هاتف: 2٨٦٤22 ٣ ٩٦١+ -٩٨2٤20 ٣ ٩٦١+ 

5
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ال�شناعات الغذائية - األبان واأجبان

info@manaradairy.com

جبيل - حبوب  

961  9  946431  -  961  81 هاتف: 314001 

6
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7

حراجل - ك�شروان - تلفون: ٣220٩٥ ٩ ٩٦١

من حليب البقر الطبيعي الطازج املب�شرت، 

كامل الد�شم

�شنع يف 

 

لبنـــان
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ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

فرع رئي�سي: عكار احلي�سة - تلفون: 810060 6 961 خليوي: 589285 3 961
فرع ثاين: جبل البدا�ي - جانب موؤ�س�سة فالح - تلفون: 394199 6 961

فرع ثالث: اأ�ل جبل حم�سن - تلفون: 382154 6 961

فرع رابع: جبل حم�سن - �سنرت حمزة - تلفون: 382009 6 961
فرع خام�س: خميم البارد - املدخل ال�سمايل - تلفون: 116755 71 961

E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook: حمم�سة �سايل

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

8
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ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

 الكورة - كفرعقا  - لبنان ال�شمالي 

 هاتف:  ٩٥2٨٣٨ )٦( ٩٦١ - فاك�س:  ٩٥2٨2٨ )٦(  ٩٦١

خليوي : ٣0٣٨٦2 )٣( ٩٦١  - �س.ب : ١2 - 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

9

اأطيب البهارات اللبنانية خمتارة دائماً من اأجود الأنواع

�سركة بهارات دعبول اإخوان

 طريق الجديدة الملعب البلدي - بيروت - لبنان  

هاتف: ٧٧١٥١٩ 0٣ - ٧0٥2٧٧ ١ ٩٦١

E-mail: daaboulspices@live.com  -  Website: www.daaboulspices.com
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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: 2٥2٥٧٧ )١(  ٩٦١ - فاك�س : 2٥2٥٨0 )١( ٩٦١

�س.ب : 0٦٣0-١١  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: 2٥2٥٨0 )١(  ٩٦١ - فاك�س : 2٥2٥٨0 )١( ٩٦١

�س.ب : 0٦٣0-١١  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

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

الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : ٦0000٦ ٥ ٩٦١ -2١٥٨٨٨ ٣ ٩٦١ 

فاك�س : ٦00٣٤٦ ٥ ٩٦١ - �س.ب : ١٤/٥٤٤٥ بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل الفلوك�ش

   ال�سناعية

احمد عطايا

Head Office
Sinno Bldg. Ne,mat Yafith Street. Hamra Area
Postal Code: 2034-2722
P.O.Box: 11-9076. Beirut-Lebanon
Tel: +(961-1) 755444 - Fax: +(961-1) 744650
E-mail:mmsinno@mmsinno.com

10
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ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

بئر العبد - �شارع ق�شي�س - بريوت لبنان  

تلفون: 2٧٨2٤٨-0١/٥٤2٥٤2 ٩٦١ - فاك�س: 0١/٥٤٣0٣0 ٩٦١  

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

11
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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

زيت زيتون، زيتون وجميع انواع املخلالت

 �سهر العني - الكورة

هاتف: 340668 3 - 416٧16 6 961 - فاك�س: 41٥٧٥9 6 961

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com

12
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حي ال�شلم - املوقف اجلديد - هاتف: ٤٨٥٥٤٧ ٥ ٩٦١

خليوي: ٣١٧٩٥٦ ٧0 ٩٦١ -  ٩٤٤٦٤٧ ٧0  -  ٣١٧٩٥٦ ٣ ٩٦١

info@alkalaasweets.com  www.@alkalaasweets.com

13
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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

14
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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

الكورة - كفر�شارون - الطريق

03/651767 - 03/547531 - 06/950767

15



العدد 23 /  2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L82

ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Matador Road, Ankoun, Saida, Lebanon
Tel: 00961 7 205054 - Fax: 00961 7 205579

Cell: 00961 3 248993 - 03 905271
E-mail: info@matador-chocolate.com

www.matador-chocolate.com

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�س �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�سيدا - حي الو�سطاين: تلفاك�س: ٧2٥906 )٧( 961

الرميلة: 990998 ٧ 961

بريوت- بئر ح�سن م�ستديرة ريا�س ال�سلح  تلفاك�س:  8٥8٥٥6 )1( 961 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com
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La Roche Chocolate معمل �سوكوال الرو�ش

جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - ال�شارع العام  - مبلكه

هاتف: 2٣0٦٦٧ ٣ - ٥٤0٦٦٧ ١ ٩٦١ - فاك�س: ٥٤١٦٦٧ ١ ٩٦١

E-mail:  laroche@larochechocolate.com

17
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Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

 من�شورية املنت - املكل�س - بريوت - لبنان   

هاتف : ٦٨0٦٨0 )١( ٩٦١  - �س.ب : ٦٦  -     فاك�س: ٦٨٥0٩0 )١( ٩٦١

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

18

Patisserie 
Gardenia

Dhour El Sarafand
Tel :07/442396 - 70/665663  

Whatsapp: 70/663434
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الإدارة: الفيا�سية - بعبدا قرب وزارة الدفاع

هاتف: 9٥0933/4 ٥ 961

امل�سنع: املدينة ال�سناعية - �سد البو�سرية

تلفاك�س: 8٧3٧08 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

19

Joun El-Chouf - Tel/Fax: +961 7 975313   
Mobile: +961 3 093396 - 03 977041

Website: www.ola-3r.com - E-mail: info@ola-3r.com   

ت�شنيع حبيبات املطاط اخلا�شة ملالعب 

كرة القدم

بالط مطاطي للنوادي الريا�شية 

وامل�شابح واملدار�س

فر�شات مطاطية ملزارع الأبقار واخليول






امل�شنع

G.P. Clark International Distribution, L.L.C. 
is an American Company which holds and 
administers exclusive rights to manufacture, 
distribute, and sell premium Magnum gypsum 
board joint compound, as well as other related 
leveling and finishing products in the Middle 
East and Northern Africa.  Our products are 
manufactured to meet or exceed American 
standards, and are of the best quality available.
G.P. Clark, S.A.L. operates a manufac-
turing plant in Lebanon, and has expanded 
the operation to include the manufacture 
of acrylic paint and quality water sealants.  
Our joint compounds are triple filtered to 
insure purity.  We rigorously inspect, test, 
and retain a sample of every production 
batch to insure quality and consistency.
Another division of G.P. Clark assists 
with bidding government contracts for var-
ious gypsum board and paint projects.  We 
stand behind our quality products, and will 
be glad to prepare a quote to price entire 
jobs for you.
Currently, G.P. Clark International is plan-
ning on expanding and building more plants 
across the entire Middle East and North Af-
rica.  Opportunities are available to become 
a dealer, distributor or joint venture manufac-
turing partner in these developing markets.  If 
you are interested, please contact us for more 
information or to submit an application.
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Barraj Cosmetics Company International  سركة براج للتجميل الدولية�

لبنان اجلنوبي - �سيدا - عربا - �سارع الرابية بناية ادري�س ورم�سان

هاتف: 226631 3 - ٧23932 ٧ - ٥900٥6 ٧1 00961 -فاك�س: ٧23932 ٧ 961

shadi@barrajcosmetics.com  - www.barrajcosmetics.com  -  shafic@barrajcosmetics.com

20
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�سناعة تلزيق ال�سخر )اأغما( والدهانات

M.A.P.A
النبطية - زبدين

 هاتف: ٧٦٩٦٥٦ ٧ ٩٦١  

خليوي ٦١٣١٤0 ٣ - ١02٦0٦ ٣ ٩٦١

٣ ٩٦١ 2٧٨٧2٨ 

املعجونة اخلا�سة 

باجلب�سن بورد ومنع 

تف�سيخ الدهانات

املادة االأف�سل ملنع 

الن�ش بكفالة اأكيدة

 وادي الزينة  

تلفون ٨٩١١١٦ ٧0 ٩٦١  

٩٧١٦٦٩ ٧ ٩٦١

 موؤ�س�سة تونري للتجارة العامة

و�سناعة الدهانات

®,

Lebanon - Tyr - El Hosh - Telefax: 961 7 347748 - 03394682
E-mail : morexpaints@hotmail.com  

Website : www.morexpaints.com - Facebook: morexpaints

- دهانات داخلية وخارجية

- دهانات ديكورات

- مواد عازلة للن�س

- نظام تركيب الألوان

- Interior & Exterior Paints
- Decorative paints
- Water Proof Coatings
- Color Formulating System
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ال�شويفات - م�شاريع الرمي - جانب �شركة كومارو - بناية �شعالن

هاتف: ٨2٧20٤ ٧٨ - ٨٥0٩2١ ٣ ٩٦١

chaalan.plast@gmail.com

شعالن بالست

22

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

 لبنان ال�سمايل - البرتون - �سكا  

�سارع حي ال�سهل - مبلكه

 هاتف: ٧/٥4٥886 6 - ٥8٥31٥ 3 961  

فاك�س: ٥4٥886 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
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Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.

Polypropylene (P.P) strap Polyester (PET) strap

Email: info@lefico.com . www.lefico.com

Factory: Sereen, Bekaa, Lebanon.
Tel: 08-921222.

�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.

23
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�سركة م�سانع الكيماويات ال�سناعية �ش.م.م.

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

1 - ت�سنيع املواد الولية ل�سناعة الدهانات املائية والزيتية

2 - ت�سنيع براميل بال�ستيك �سمن املعايري واملوا�سفات املعتمدة عامليًا، 

للمواد الكيماوية والغذائية - 50 ليتر و 125 ليتر و160 حد اقصى

جبل لبنان - املنت - رومية - �سارع املنطقة ال�سناعية - بناية فلوطي

E-mail: ftc@flouty.com - www.solvochem.com - هاتف :  /8٧٧160/3/2/1 )1( 961 - فاك�س: 8849٧6 )1( 961  �س. بريد: ٥468-16 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

24
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ال�شناعات االألب�شة والن�شيج

  داريا - ك�سروان - لبنان  -  بناية يدكو    

 هاتف:  231٥42 )9( 961

فاك�س: 233٧61 )9( 961  

E-mail:  info@technotexlebanon.com   
technotex@asia.com -  www.technotexlebanon.com

بريوت - لبنان 

معو�س: 0٤٥00٤ ٣ ٩٦١ - حارة حريك: ٥٥0٤٨٧ ١ ٩٦١ - حمرا: ٣٤0٩٥٣ ١ ٩٦١

نيو كانون تك�ستيل

New Cannon Textille
كومفورت-تك�ش

Comfort-Tex

البقاع - زحلة -  قاع الرمي ال�شارع العام  

 بناية جماع�س  

 هاتف: ٨١22٦0 )٨( ٩٦١ 

فاك�س: ٨١22٦0 )٨( ٩٦١ 

comfort@terra.net.lb 

�شناعة وجتارة البيا�شات املنزلية، 

الالجنري واملطرزات على اأنواعها
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مراجل بخارية

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

تلفاك�س: 8٥8194 1 961 - خليوي:  41٥669 3 961 - خليوي:  1٥1٥84 3 961

امل�سنع:  22499٥ ٧ 961

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

اأنظمة تعبئة 

وتغليف 

للم�شانع،مياه، 

ع�شائر، حبوب 

يف عبوات، اأكواب، 

اأكيا�س، )ت�شميم، 

توريد، تركيب( 

Design & 
Supplier 

Filling & 
Packaging 

Systems For 

Water Juice 

Powder

ماكينة تعبئة خطوط مياه لغاية ٨0،000 عبوة يف ال�شاعة
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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

�سركة �سب�سبي لل�سناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة الن�ساءات املعدنية

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : ٤٦١٤١٦ )٦( ٩٦١

  ٤٦١٤١٥ )٦( ٩٦١   

 فاك�س :

٤٦١٤١٧ )٦( ٩٦١ 

 خلوي :

٦٦٦٧٣٣- )٣( ٩٦١ 

٧- ٣٦٧٦٧٣ - )٣( ٩٦١0٩٧٤٥ 

E-mail:contact@sabsabi-industry.com - abed_sabsaby@hotmail.com     
Website : www.sabsabi-industry.com

27



العدد 23 /  2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L94

�شناعة 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

28
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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

29
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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

الطريق 

 االأ�رشع 

للت�شويق 

ال�شناعي

�شنع يف لبنان

�سركة MSK للتجارة وال�سناعة - ب�سام حممد �سربي كّنو

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�سناعية  

 هاتف:

961 3 080961 

961 ٧1 293٥02

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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معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�سن  

 نادي الغولف  

�سنرت بون مار�سيه

 تلفاك�س:

 961 1 8٥8194  

 خليوي:

961 3 41٥669 

�سركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�سناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: ٧٨٨١١٨ )١( - ٧٨٨0٧٩ )١( ٩٦١

 �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 : ٤٧20٤2 )١( ٩٦١ - ٣٧٥١2٣ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٤٧20٦0 )١( ٩٦١  

veloxco@hotmail.com

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�س : ٤٥٥00١ )١(٩٦١+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +٣(٩٦١(2خلوي : ٨٨٣٤٤

�سركة الي�سا 

لل�سناعة والتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices
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 البقاع - زحلة  

 تعنايل - ال�شارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: ٩٨02٦٧ - ٦٤٥0٩٤ )٣( ٩٦١

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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املركز الرئي�شي: �شيدا ــ �شارع الريا�س ال�شلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  

تلفاك�س: ٧٣02٥٣)٧(00٩٦١ -  ٧222٥٣)٧(00٩٦١ - �س ب: ٣٧١ �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�سويفات  - كفر�سيما

هاتف:  8٧2694 3 - 8٧2694 ٧0 961  

وات�س اأب: 0901٥8 ٧6 961

فاك�س: 43٧694 ٥ 961

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

33

Bourj Hammoud
Seaside Road - Philka Bldg

Beirut – Lebanon
T: +961 1 250022 
F: +961 1 249647 

E: info@philka.com - W: www.pss-philkagroup.com

1- Piston Compressors
2- Screw Compressors
   a. Oil Free
   b. Oil Flooded
    c. Fixed & Variable Speed
3- Air Dryers
4- Ultra Filters

PSS offers  
a wide range of:
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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

 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. 

34



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 23 /  2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 101

�شناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية - الطريق الدويل - مفرق م�ست�سفى قلب ي�سوع - بناية بندر

هاتف: ٧/ 9٥0866 ٥ 961 - 2٧80٥0 3 961 - 231498 9 961 - فاك�س: 9٥2866 ٥ 961 - �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 �سيدا- �سور

هاتف:268330 3 - 22222٧/29 ٧ 961 - فاك�س: 220046 ٧ 961

فرع ثاين: الكويت- الراأي – خلف اإلكرتونيات الغامن - مقابل الفينوز

هاتف: 0096٥4٧10698 - 0096٥9913٥939 - فاك�س: 0096٥4٧106٥٧

فرع ثالث: الإمارات العربية املتحدة – ال�سارقة - املدينة ال�سناعية  الثالثة 

خلف دوار كاتربلر- موؤ�س�سة علي ال�سو�س لتجارة املعدات

هاتف: 009٧6٥42208٥ - 009٧1٥096919٥0 - فاك�س: 009٧16٥433828

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com
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� 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 اال�سكا التجارية وال�سناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade
Refrigerated Industry  /  سناعة برادات�

املنت  - الدورة - �سارع الخطل ال�سغري - بناية غرابيت  اوهانيان

هاتف :292 - 303282 )3( 961 - 261609 )1( 961 - فاك�س : 26٧614 )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

36

لبنان اجلنوبي - �سيدا - ج�سر �سينق - خلف م�ست�سفى الراعي - مبنى ال�سركة

هاتف:٧21681 ٧ 961 - فاك�س: ٧21681 ٧ 961

mohamad-_-aziz@hotmail.com - www.powersolution-lb.com

باور �سوليو�سن

مجموعة توليد كهربائية، أبراج إنارة، 
كوامت صوت، لوحات حتكم
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بريوت  -  لبنان - �شد البو�شرية- املدينة ال�شناعية - ملك اليا�س حبو�س

هاتف: ٤٩٧20٧ ١ ٩٦١ -  تلفاك�س: ٤٨٨٦١١ ١ ٩٦١

خليوي: ٦٦٦٦٦٤  ٣ ٩٦١ - ٤٧٥222  ٧0 ٩٦١

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic

ماركة م�شجلة

Water Treatment, Water Pumps
Beirut - Tel: 961 5 411100

info@rafco.com

البقاع - زحلة - املدينة ال�سناعية - مبنى ال�سركة

هاتف: 901499 ٧8 - 6٧2٧69 ٧1 961

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

موؤ�س�سةاإبراهيم خليل القا�سوف - املعتمد احليلين 

خطوط إنتاج غذائية

موؤ�س�سة االإ�سكندر - اأبناء حممد مظلوم

مكاب�س بالط، وجاليات بالط، مكاب�س اأحجار باطون، ك�شارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية، جواري�س بح�س وبرغل، مطاحن ك�شك وحبوب

طريق عام رياق - ج�شر الليطاين - قرب اللبول - هاتف : ٨٥٨١٥2 )٧١( - ٥١2٧١١ ٣ ٩٦١
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- بيوت جاهزة

- مكاتب جاهزة

- هنغارات

Saida - Alhesby Street - Tel: 70/169515 - 70/288792
firas.madi@hotmail.com  -  FB: B&F Project in Lebanon
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موؤ�س�سة م�سطفى �ساهر التجارية

Est. Mostapha Daher For Trading

لبنان اجلنوبي - �سور - �سارع احلو�س - بناية �ساهر هوم

هاتف: 840٧٧4 1 - 34٥919 ٧ 961 - فاك�س: 380880 ٧ 961

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

�شناعة المفرو�شات
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Main Road, Dbayeh, Beirut 
Tel: 961 4 545456

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones 
BUILDMART
Tel: 70 503305

info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon

www.elementslb.com

Since 1991
Customize your space

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones 
BuildMart

Tel: 70 503305

info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon

www.elementslb.com

Custom Made Kitchens

Starting 1500$
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بوليفليك�ش   

Poliflex

بريوت - الب�سطا التحتا - �سارع م�ست�سفى حممد خالد - بناية الأنوار

هاتف: 930192 3 961 - 6٥٥03٧ 1 961 - فاك�س: 2٥4٧٧0 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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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، ط١

 تلفاك�س:

٦٤٤ ١ ٩٦١0٩٧ 

  ٦٤٤ ١ ٩٦١2١٦  

خليوي:

٨٨ ٣ ٩٦١0٩١٦ 

٩٣٨٧٣٤ ٣ ٩٦١

Spot U.V  ،تلبي�س املطبوعات بال�شلوفان
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CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
�سناعة تلزيق الورق وال�سفاف و�سريط تربيط ا�ستيراد االآت ومواد التغليف والتو�سيب والتعبئة

  املكتب: املن�شورية - �شارع �شامي ال�شلح -  هاتف : ٤0١٧٧٧ )٤( ٩٦١ - ٤0١0٧٧ )٤( ٩٦١ 

 فاك�س: ٥٣2٣٩٩ )٤( ٩٦١  - خليوي :2٨٦2٥2 )٣( - ٨0٨0٧٧ )٣( ٩٦١ �س.ب.: 0١٦2 - من�شورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�شناعية - هاتف: ٨2٥2٤٥ )٤( ٩٦١

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive Tape

�سويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

45

Atwi Wedding Cards بطاقات عطوي للأفراح 

google: Atwi wedding cards 

بنان
يف ل

ع 
�سن

ل فخر 
بك

 ال�شياح - �شارع عبد الكرمي اخلليل

 961  03  /900073   -  78 هاتف: 900073/ 

google: Atwi wedding cards

الطريق 

 االأ�رشع 

للت�شويق 

ال�شناعي

�شنع يف لبنان
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ال�شرفند اأوتو�شرتاد �شيدا �شور

هاتف: ٧٨0٧٣١ ٣ - ٨٦0٣00 ٣ ٩٦١

 احلايـــــك 

للتجارة العامة

روتيكا للدهانات �ش.م.م

Rootica For Paints S.A.R.L

  جبل لبنان - املنت - مزرعة ي�شوع بناية داغر

هاتف: ٩١٥٨٧٨/٩)٤( ٩٦١  - فاك�س: ٩١٥٨٧2 )٤( ٩٦١

E-mail: info@rooticapaints.com   
rooticapaints@gmail.com   

Website: www.rooticapaints.com

لت�سنيع و تعبئة الدهانات و الطر�س املختلف

Processing all Kinds Of Paints

Saky Hadath, Jamous Str., Near Karout Stores Closer   /   Tel: 01 542485 - 01 279480 - 03 756284
2Nd Branch Jamous Tel: 01 547501 - 01/71 755300   /   Saida Old Str. Tel: 01 279470

Badaro, Economics Est. Tel: 01 399440   /   Army Cooperative: Sour - Saida, Zougheib Barrack   /   Tyr Al-Kebah
www.princeorientmaatouk.com     -     E-mail: prince_orient_maatouk@hotmail.com

Prince Orient Establishment
All Types Of Military Clothing & Equipments

برنـــ�ش اأورينـــت 

�سناعة االألب�سة الع�سكرية والك�سفية
معتــــــوق

46



eëƒ’ä c¡ôHÉF«á - eë£Éä c¡ôHÉF«á 

dƒMÉä c¡ôHÉF«á

: ناوــنعلا

ADDRESS :
Matelec building - Main road Ghorfine Amchit
Tel: 961 (9) 620920 – 961 (70) 4443269....9 - Fax: 961 (9) 620934/5

E-mail: matelec@matelecgroup.com - www.matelecgroup.com

e∏∂ eÉJ«∏«∂ -  Gdû°ÉQ´ Gd©ÉΩ -Yªû°«â - Zôa«ø  - U¢.Ü : 21LÑ«π
gÉJ∞ : 029026)9( 169- 9-----  623444)07( 169aÉcù¢ : 5/439026)9( 169



املطلوباتل.ل.ل.ل.املوجودات

راأ�ش املال104.206.119.001.000.000.00االأ�سول الثابتة

االإحتياطيات539.616.786.0040.190.529.00ذمم مدينة

نتائج �سابقة مدورة464.743.178.00371.177.163.00امل�سارف وال�سندوق

النتيجة ال�سافية للدورة املالية167.148.858.00

موؤونات مواجهة اعباء27.157.527.00

ح�سابات ال�رشكاء الدائنة366.822.140.00

ذمم دائنة97.468.267.00

ال�سمان االإجتماعي4.212.439.00

�رشائب متوجبة على االإ�ستتثمار920.112.00

�رشائب متوجبة خارج االإ�ستثمار27.918.467.00

ح�سابات الت�سوية4.550.581.00

1.108.566.083.001.108.566.083.00املجموع العام

�رشكة �شونومار ترا�شت �شيبينغ كومباين �ض.م.ل 

امليزانية العمومية املوقوفة بتاريخ 2015/12/31 

جمل�ش االإدارة

بولني ميتز

 شركة ميتز هولدنغ ش.م.ل
بيتر جان ميتز

رئي�ش جمل�ش االإدارة

ع�سو

ع�سو

املراقب االأ�سا�سي 

فواز اخوان

املراقب االإ�سايف 

جورج عكر



املطلوباتل.ل.ل.ل.املوجودات

راأ�ش املال1.038.858.0030.000.000.00االأ�سول الثابتة املادية

االإحتياطيات188.672.100.0015.000.000.00االأ�سول الثابتة املالية

نتائج �سابقة مدورة-1.420.011.302.00254.318.945.00ذمم مدينة

النتيجة ال�سافية للدورة املالية-1.563.343.465.00109.825.069.00امل�سارف وال�سندوق

املوؤونات ملواجهة اعباء4.139.323.00

ح�سابات ال�رشكاء الدائنة1.563.828.442.00

ال�سمان االإجتماعي2.027.240.00

�رشائب متوجبة على االإ�ستتثمار3.652.000.00

ذمم دائنة خارج االإ�ستثمار1.916.489.921.00

ح�سابات الت�سوية الدائنة2.072.813.00

املجاميع3.173.065.725.003.173.065.725.00املجموع العام

�رشكة ميتز هولدنغ �ض.م.ل 

امليزانية العمومية املوقوفة بتاريخ 2015/12/31 

جمل�ش االإدارة

 جان بول  ميتز
 بولين جان ميتز
 بيتر جان ميتز

 سيلين جان ميتز
 سونا ميتز
بول ميتز

رئي�ش جمل�ش االإدارة

ع�سو

ع�سو

ع�سو

ع�سو

ع�سو

املراقب االأ�سا�سي 

حبيب حاتم
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ر�شالة الإمارات

يعتبر أفضل المواسم على اإلطالق بنمو 4 % عن 2015
3.2 ماليين سائح في دبي خالل صيف 2016

ــت دبـــي  ــطــب ــق ــت ــس ا�

مــاليــني   3.2 نــحــو 

اأ�سهر  خــالل  �سائح 

 – الثالثة  ال�سيف 

واآب  ومتوز  حزيران 

اجلــاري،  العام  من 

عن  زيـــادة  م�سجلة 

اأرقام العام املا�سي 

حيث   ،%  4 بن�سبة 

ــــدد �ــســيــاح  بــلــغ ع

االإمارة خالل الفرتة 

 2015 من  املقابلة 

 3.08 يـــقـــارب  مـــا 

ماليني �سائح.

اإىل  ا�ستناداً  ــك  وذل

بـــيـــانـــات ر�ــســمــيــة 

التجاري يف دبي. ورغم  ال�سياحة والت�سويق  �سادرة عن دائرة 

والذي  الكرمي،  رم�سان  �سهر  �سادف  اجلاري  العام  �سيف  اأن 

ما  اأن  اإال  ال�سياحي،  التدفق  م�ستويات  بانخفا�ش  عادة  يت�سم 

االأف�سل  يعترب   ،2016 �سيف  مو�سم  خالل  دبي  �سياحة  حققته 

على االإطالق بالن�سبة اإىل االإمارة.

اإىل  اجليد،  االأداء  هــذا  ال�سيافة،  قطاع  يف  خــرباء  واأرجـــع 

لتعزيز  ال�سياحة  دائــرة  بها  تقوم  التي  الرتويجية  احلمالت 

الدعم  اإىل  باالإ�سافة  االإمارة،  يف  ال�سيفية  ال�سياحة  مفهوم 

�رشكات  يف  ممثاًل  اخلــا�ــش،  القطاع  يقدمه  ــذي  ال الكبري 

جهود  اإىل  باالإ�سافة  االإمــارة،  يف  العاملة  وال�سفر  ال�سياحة 

الفنادق جلذب اأكرب عدد من ال�سياح خالل ال�سيف، من خالل 

تقدمي تخفي�سات يف االأ�سعار.

معدالت إشغال
فنادق  جمموعة  لرئي�ش  االأول  النائب  يلدرمي  ايركان  وقــال 

االأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف  العاملية«  »ريك�سو�ش  ومنتجعات 

وال�رشق االأق�سى، اإن دبي تفوقت هذا ال�سيف على كل الوجهات 

اإ�سغال غري م�سبوقة يف  ال�سياحية يف ال�رشق االأو�سط، مبعدالت 

�سهري يوليو واأغ�سط�ش.

م�سرياً اإىل اأن فندق ومنتجع ريك�سو�ش نخلة اجلمريا بدبي، حقق 

معدالت اإ�سغال مرتفعة هذا ال�سيف، ت�سل اإىل 95 %، وهي ن�سبة 

غري م�سبوقة يف مثل هذا الوقت بالذات منذ افتتاح الفندق قبل 

�سنوات.

وقال اإن فندق ريك�سو�ش باب البحر يف راأ�ش اخليمة، حقق اأي�سًا 

احلايل،  ال�سيف  مو�سم  خالل   %  92 بن�سبة  مرتفعة  معدالت 

متوقعًا ارتفاع معدل النمو يف اأعداد ال�سياح اإىل مدينة دبي اإىل 

15.3 مليون �سائح بنهاية العام احلايل 2016، بن�سبة منو �سنوية 
تبلغ 7 %. وا�ستقبلت دبي 4.1 ماليني �سائح خالل الربع االأول 

من 2016، حمققة زيادة بن�سبة 5.1 %، مقارنة بالفرتة ذاتها من 

العام املا�سي.

موسم مميز
التنفيذي  الرئي�ش  نائب  حممود  بن  �سهاب  قــال  جانبه،  من 

ال�رشق  يف  وال�سيافة  للفنادق  اإل«  اإل  »جيه  جمموعة  ورئي�ش 

اإن دبي �سهدت مو�سمًا �سياحيًا �سيفيًا مميزاً  االأو�سط واأفريقيا، 

خالل العام اجلاري، مقارنة مع املوا�سم ال�سابقة.

منخف�سًا،  مو�سمًا  يعد  مل  دبي  يف  ال�سيفي  املو�سم  اأن  موؤكداً 

واأ�سبح يناف�ش بقوة مو�سم ال�ستاء، م�سرياً اإىل اأن تعدد االأن�سطة 

اإىل  النظرة  وتغري  دبي،  �سيف  فعاليات  خ�سو�سًا  الرتفيهية، 

مو�سم ال�سيف يف دبي، �ساهما يف ارتفاع معدالت االإ�سغال على 

مدار ال�سيف، اإىل ما يفوق 75 %.

واأ�ساف قائاًل: قد تكون هذه املعدالت اأقل من املعتاد بالن�سبة 

قارناها  اإذا  لكن   ،%  85 تفوق  تعودت على معدالت  التي  لدبي 

اأف�سل  ال�سيف يف دبي،  اأن مو�سم  اأخرى، �سنجد  �سياحية  مبدن 

من حيث االأرقام من معدالت لندن وباري�ش ونيويورك وبر�سلونة 

على مدار العام، م�سرياً اإىل اأن العرو�ش الرتويجية املغرية التي 

توفرها االإمارة.

وانخفا�ش اأ�سعار الفنادق، باالإ�سافة اإىل ازدهار قطاع الت�سوق، 

مع وجود فعاليات مفاجاآت �سيف دبي، كلها عوامل اأحيت اأ�سهر 

املو�سم ال�سيفي،  من دون اأن نغفل تزامنه مع العطالت املدر�سية 

يف الدول اخلليجية، التي تعترب اأهم االأ�سواق امل�سدرة لل�سياح اإىل 

دبي خالل هذه الفرتة.
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تعقد الدورة الثالثة من القمة العاملية 

تقام  والــتــي  االإ�ــســالمــي،  لالإقت�ساد 

را�سد  بــن  حممد  ال�سيخ  رعــايــة  حتــت 

رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل 

اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الــوزراء  جمل�ش 

يومي 11 و12 ت�رشين االأول املقبل يف 

نخبة  الــدورة  هذه  و�ست�ست�سيف  دبي، 

متميزة من �سّناع القرار وال�سخ�سيات 

واملــتــحــدثــني والــبــاحــثــني يف جمــال 

االإقت�ساد االإ�سالمي.

القمة،  مــن  احلــالــيــة  الــــدورة  وتــركــز 

لغد  التغيري  »اإ�ستلهام  عــنــوان  على 

مزدهر«، جوانب خمتلفة من االإقت�ساد 

االإ�سالمي.

بتحقيق  التوقعات  ظل  يف  ذلك  ياأتي 

االإ�سالمية،  االإقت�سادات  يف  قوي  منو 

يف  اإحــرازه  مت  الذي  امللمو�ش  والتقدم 

ال�سنوات االأخرية، حيث �ست�سلط ال�سوء 

ة 
ّ
التجاري الفر�ش  اغتنام  اأهمية  على 

واأخــالقــيــات  االجتماعية  والتنمية 

لتحقيق  اال�ستثمارات  يف  االأعــمــال 

�سيف  ويوؤكد ماجد  امل�ستدامة.  التنمية 

اإدارة غرفة دبي  الغرير، رئي�ش جمل�ش 

وع�سو جمل�ش اإدارة مركز دبي لتطوير 

القمة  دورة  اأن  االإ�سالمي،  االإقت�ساد 

من  نخبة  العام،  هذا  »�ست�ستقطب  هذه 

قطاعات  يف  والباحثني  املتحدثني 

دول  خمتلف  من  االإ�سالمي  االإقت�ساد 

الوا�سعة،  املــ�ــســاركــة  وهـــذه  ــامل،  ــع ال

�ست�سهم يف اإثراء النقا�سات، وتعزيز نقل 

املعارف واخلربات، وتبادل االآراء حول 

م�ستدامة  حلول  باإيجاد  الكفيلة  ال�سبل 

االإقــتــ�ــســاد  يف  املـــوؤثـــرة  للق�سايا 

الت�سجيع  خالل  من  وذلــك  االإ�سالمي، 

على االبتكار الإحداث التغيري املن�سود، 

تواجه  التي  التحديات  على  والتغلب 

احلادي  القرن  يف  العاملي  االإقت�ساد 

والع�رشين، وامل�ساهمة يف اإر�ساء اأ�س�ش 

اإن�سافًا  اأكرث  اإقت�سادي  متينة لنموذج 

اأف�سل  م�ستقبل  بناء  جلهود  وحتفيزاً 

عا�سمة  دبي  تكون  القادمة،  لالأجيال 

عاملية له«.

تحديات التنمية
العور،  حممد  اهلل  عبد  قــال  جهته،  من 

لتطوير  دبــي  ملركز  التنفيذي  املــديــر 

قمة  »ت�ستجيب  االإ�سالمي،  االإقت�ساد 

االإقت�ساد االإ�سالمي هذا العام، لتحديات 

التنمية وم�ستقبلها، الذي يجب اأن يكون 

اأكرث �سموليًة واإن�سافًا وا�ستدامة، وي�سهم 

قبل  من  م�سوؤولة  �رشاكة  �سياغة  يف 

مبنابعها  كافة  االقت�سادية  القطاعات 

الفكرية املختلفة، لبحث مقومات النمو 

وحمــفــزاتــه، وذلـــك مــن خــالل اإ�ـــرشاك 

مهتمني  ومــ�ــســوؤولــني  عاملية  جــهــات 

بق�سايا التنمية ب�سكل عام. وهذا يرتجم 

االأبعاد التي ميثلها االإقت�ساد االإ�سالمي، 

كم�سهم  ا�ستحقها  التي  وامل�سداقية 

اأ�سا�سي يف نه�سة االإقت�ساد العاملي«.

قائمة المتحدثين
القمة  يف  املتحدثني  قائمة  وت�سم 

هذا  االإ�ــســالمــي  لالإقت�ساد  العاملية 

واملديرين  امل�سوؤولني  من  نخبة  العام، 

اأبــــرز املــوؤ�ــســ�ــســات  الــتــنــفــيــذيــني يف 

احلكومية واخلا�سة املحلية واالإقليمية 

فيت�ش  موؤ�س�سة  فيها  مبا  والعاملية، 

للت�سنيف االإئتماين، وموؤ�س�سة االأوقاف 

الق�رش يف دبي، وموؤ�س�سة عبد  و�سوؤون 

املال  �سوق  وهيئة  للتعليم،  الغرير  اهلل 

فرن�سا،  يف  اللوفر  ومتحف  كينيا،  يف 

التن�سيق  جلنة  عن  ممثلني  جانب  اإىل 

بوبيان  وبنك  الدولية،  احلالل  االإدارية 

الكويتي، و�سلطة واحة دبي لل�سيليكون، 

باالإ�سافة اإىل موؤ�س�سة االإمارات لتنمية 

ال�سباب، و�رشكة اأرن�ست ويونغ العاملية، 

و�رشكة اأ�سداء بري�سون ما�ستيلر.

هذا  قمة  يف  الرئي�سة  الكلمة  و�سيلقي 

رئي�ش جمل�ش  الغرير  العزيز  العام، عبد 

للتعليم،  الغرير  اهلل  عبد  موؤ�س�سة  اإدارة 

االإمارات،  امل�سارف يف  احتاد  ورئي�ش 

امل�رشق،  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ش 

جمموعة  يف  االإدارة  جمل�ش  ع�سو 

تعترب  التي  الغرير،  اهلل  عبد  �رشكات 

اأكرب ال�رشكات العائلية على  واحدة من 

م�ستوى منطقة ال�رشق االأو�سط.

الـــدورة  فعاليات  يف  �سيتحدث  كما 

لالإقت�ساد  العاملية  القمة  من  احلالية 

االإ�ــســالمــي، كــل مــن كلري ودكــرافــت، 

التنفيذي  الرئي�ش  من�سب  ت�سغل  التي 

ملوؤ�س�سة االإمارات لتنمية ال�سباب، التي 

تعمل على اإلهام فئة ال�سباب يف الدولة 

م�ستقبل  ل�سمان  وتوجيهه  ومتكينه 

م�ستدام للدولة.

ب�سار  املتحدثني،  قائمة  �ستت�سمن  كما 

الرئي�ش  من�سب  ي�سغل  الــذي  الناطور 

االإ�سالمي يف موؤ�س�سة  للتمويل  العاملي 

فيت�ش للت�سنيف االإئتماين، ويعمل على 

الفئة  هذه  يف  املوؤ�س�سة  اأن�سطة  تن�سيق 

ال�سيادية  القطاعات  يف  االأ�سول  من 

والتمويل  ال�رشكات  وقطاعات  واملالية 

التحتية  البنية  جانب  اإىل  ــركــب،  امُل

والتاأمني.

الدورة الثالثة لـ »قمة اإلقتصاد اإلسالمي«:
إستلهام التغيير لغد مزدهر
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

مواجهة  ب�ساأن  احلثيث  العمل  ينب�ش 

العا�سمة دم�سق  البالد،  يف  احلرب على 

فالدولة   واملجاالت؛  القطاعات  كل  ويف 

ال�سورية تقب�ش على ال�سالح بيد ملواجهة 

االإرهاب، وبالثانية تعمل على ر�سم خطط 

الإعادة اإعمار ما مت تخريبه على يد ذلك 

االإرهاب.

اأنهم  ال�سوريني،  لدى  ما  �سمن  ومن 

يواظبون بكل طاقتهم على العمل الإعادة 

االإعمار، ويف هذا ال�سياق فتحت احلكومة 

طرق  ملن  يدها  ومدت  بابها،  ال�سورية 

اأبواب احلكومة لتقدمي خربته، اأو ما لديه 

مما ي�سهم يف هذا املجال.

وعلى �سوء ذلك كله، اأقيم موؤمتر �سحفي 

�سعار  حتت  بدم�سق،  ال�رشق  فندق  يف 

االأ�سغال  وزير  معاون  �سم  رها«، 
ِّ
م

َ
»ع

ال�سوري الدكتور معال اخل�رش، واإىل جانبه 

مدير عام موؤ�س�سة البا�سق للمعار�ش. 

وال�سعار هذا هو العنوان العري�ش ملعر�ش 

اإعادة اإعمار �سورية، كما نوه املوؤمترون، 

معر�ش  اأنه  يتو�سح  البيان،  خالل  ومن 

بالبناء،و�سيجمع  خمت�ش  جتاري  دويل 

والزراعة  وال�سحة  الطاقة  جماالته  يف 

واالت�ساالت وال�سياحة والبيئة وال�سناعة 

والتاأمني.

اإنه  االأ�سد،  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ش  قال 

البالد  اإعمار  اإعادة  اعتماد عملية  يتوقع 

على رو�سيا وال�سني واإيران.

مقابلة  يف  ال�سوري  الرئي�ش  و�رشح 

اأجرتها معه وكالة »�سبوتنيك« الرو�سية، 

�ستعتمد  االإعمار  عملية  يف  �سورية  باأن 

ب�سكل اأ�سا�سي على الدول ال�سديقة، وقال: 

رابحة  عملية  هي  االإعمار  اإعادة  »عملية 

لل�رشكات  بالن�سبة  االأحوال  جميع  يف 

التي �ست�ساهم فيها، خا�سة اإن متكنت من 

تاأمني قرو�ش من الدول التي �ستدعمها.. 

تعتمد  اأن  احلال  هذه  يف  نتوقع  ا 
ً
طبع

العملية على ثالث دول اأ�سا�سية وقفت مع 

رو�سيا  وهي  االأزمة،  هذه  خالل  �سورية 

وال�سني واإيران«.

من  ا 
ً
كثري اأن  اأعتقد  اأنا  »لكن  واأ�ساف: 

واأق�سد  �سورية،  �سد  وقفت  التي  الدول 

�ستحاول  االأوىل،  بالدرجة  الغربية  الدول 

ا من هذه 
ً
اأن تر�سل �رشكاتها لتكون جزء

ال  �سورية  يف  لنا  بالن�سبة  لكن  العملية، 

ه االأ�سا�سي �سيكون باجتاه 
ّ

�سك باأن التوج

ا عن اعتقاده باأن 
ً
الدول ال�سديقة«، معرب

ا جًدا لكل ال�رشكات 
ً
»املجال �سيكون وا�سع

اإعمار  اإعادة  يف  للم�ساهمة  الرو�سية 

�سورية«.

من  االإعمار  اإعادة  عملية  تبقى 

ال�سالم  الإعادة  االأ�سا�سية  ال�رشوريات 

ال�سياق،  هذا  ويف  ال�سورية،  املناطق  اىل 

ذكر تقرير جديد للبنك الدويل اأنه مبقدور 

اإجراءات عاجلة  التنمية اتخاذ  موؤ�س�سات 

اأمراً  ال�سالم  من  لتجعل  �سورية  داخل 

املعارك،  ا�ستمرار  فمع  احلدوث.  ممكن 

يف  الق�سري  املدى  على  النمو  اآفاق  تظل 

اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رشق  منطقة 

حتمل ظالاًل قامتة، حيث يوا�سل الو�سع 

االإن�ساين واالإقت�سادي تدهوره يف البلدان 

ي�سري  ما  وبح�سب  احلروب.  متزقها  التي 

اإليه التقرير، فاإن ال�سالم واإعادة االإعمار 

وجهان لعملة واحدة، ووجود اإ�سرتاتيجية 

البلدان  اأكرث  ل�سورية-  االإعمار  الإعادة 

دماراً ب�سبب احلرب يف املنطقة - �سوف 

ي�ساعد على تعزيز فر�ش ال�سالم الدائم

من  ال�ساد�ش  عامها  �سورية  دخول  ومع 

اأرواح  ح�سدت  والتي  االأهلية  احلرب 

ال�سكان  ن�سف  ودفعت  اإن�سان،  األف   470
على  وق�سي  منازلهم،  من  اللجوء  اإىل 

بني  ما  قيمتها  تراوح  اأموال  روؤو�ش 

إعمار سورية بين اإلقتصاد واالمن..
من سيدفع الثمن؟ 
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منت�سف  بحلول  دوالر  مليار   80-70
للبالد،  الداخلي  ال�سعيد  وعلى   .2014
ماأ�ساوي  نحو  على  االأو�ساع  �ساءت 

يف  وبخا�سة  املا�سي،  العام  خالل 

ملحة  احلاجة  و�سارت  النزاع.  مناطق 

اإىل م�رشوعات تت�سم باملزيد من املرونة 

والقدرة على التخفيف من االآثار. فنق�ش 

اخلدمات االأ�سا�سية، مثل ال�سحة واملياه 

والتعليم  والكهرباء  ال�سحي  وال�رشف 

اأحدث  وي�سري  رة. 
ّ
مدم ة 

ّ
اإن�ساني عواقب  له 

ملنطقة  االإقت�سادي  للمر�سد  تقرير 

اأ�سدرته  اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�رشق 

ظل  يف  اأنه  اإىل  الدويل،  البنك  جمموعة 

على  ة 
ّ
االأهلي احلرب  تاأثري  ا�ستمرار 

املجتمع ال�سوري، ومبا اأن اإعادة االإعمار 

حتقيق  حني  اإىل  تتاأخر  قد  كامل  ب�سكل 

ال�سالم ، فاإن موؤ�س�سات التنمية مبقدورها 

اإ�سرتاتيجية  م�ساعدة  تقدمي  تلتزم  اأن 

�ساملة وطموحة الإعادة االإعمار، ويحتمل 

اأن تكون هي يف ذاتها دافعًا نحو ال�سالم. 

عمل  برنامج  وجود  اأن  التقرير  ويبني 

�ساأنه  من  التنمية  جمال  يف  جراأة  اأكرث 

والتهدئة  العون  توفري  على  امل�ساعدة 

على  واال�ستقرار  الق�سري،  املدى  على 

احلاجة  التقرير  ويوؤكد   . البعيد  املدى 

يف  ن�ساطا  اأكرث  نحو  على  امل�ساركة  اإىل 

عقد  �سورية من خالل  القطاعات يف  كل 

احلكومية  غري  االأطراف  مع  ال�رشاكات 

الفاعلة ، والقوية، واملحايدة. ومن طريق 

الفنية،  وامل�ساعدة  للمنح  التمويل  تاأمني 

اأن  الدولية  املنظمات  مبقدور  �سيكون 

الوقت  ويف  للبالد،  املطلوب  العون  تقدم 

نف�سه تكوين املعارف وم�ساركتها.

اإعمار  اإعادة  املهم  يبقى  النهاية،  ويف 

�ساملة  تبني خطة  احلرب عرب  رته 
ّ
دم ما 

مو�سعة الإعادة االإعمار ما قد ي�ساعد اأي�سا 

للحرب  االأ�سا�سية  االأ�سباب  معاجلة  يف 

بني  امللحوظ  التباين  �سيما  وال  االأهلية، 

املناطق، والتوزيع غري العادل للموارد.

لبنان  يف  االعمال  رجال  جتمع  رئي�ش 

الدكتور فوؤاد زمكحل  كان قد قال »ملوقع 

الن�رشة االإقت�سادية« منذ العام 2014، اإن 

م�ساألة  هي  �سورية  اإعمار  اإعادة  عملية 

اإقت�سادية واأمنية و�سيا�سية.

االأرقام  اإن  االإقت�سادي  ال�سعيد  فعلى 

كلفة  باأن  تفيد  الدويل  البنك  من  الواردة 

دوالر  200مليار  ال  تفوق  االإعمار  اإعادة 

مت  عما  3اأ�سعاف  اأنها  اأي  اليوم  لغاية 

اإنفاقه يف اإعمار لبنان.

اأن هذا املبلغ هو فقط  واجلدير ذكره هو 

الإعادة البناء على ما كان عليه من دون 

البنية  الدخول يف عملية تطوير وتو�سيع 

اأن  املوؤكد  من  حيث  ذلك  وغري  التحتية 

املبلغ �سيكون اأكرث بكثري.

هو  لبنان  اأن  �سك  ال  زمكحل:  واأ�ساف 

اأقرب البلدان اىل �سورية واأكرثها جهوزية 

االإعمار،خ�سو�سًا  اإعادة  يف  للم�ساهمة 

اأن ملرفاأ طرابل�ش دوراً هامًا يف ا�ستقبال 

وطاقة  عمقه  بف�سل  ال�سورية  البواخر 

ا�ستيعابه وال�سيما اأنه يوظف ن�سبة 18 % 

منها يف هذا املجال.

التخطيط  »اأهمية  عنوان  حمل  مقااًل  املا�سي،  اأيار  اأواخر  يف  الدويل،  البنك  ن�رش 

الإعادة اإعمار �سورية بعد انتهاء احلرب«، ودعا اإىل ا�ستخدام �سور االأقمار ال�سناعية 

وحتليالت و�سائل االإعالم االجتماعي ب�سكٍل مبتكر لتقييم االأ�رشار املادية واال�ستعداد 

لي�ش ملرحلة مابعد انتهاء احلرب، بل للمرحلة التي ت�سبق ذلك. 

االآن  االآفاق �سئيلة حتى  اإىل خواتيمها، والتزال  ال�سورية مل ت�سل بعد  االأزمة  طبعًا، 

ة، من 
ّ
التخاذ التدابري املنّظمة واملتكاملة ومنا�سبة التوقيت يف جمال ال�سيا�سات العام

ّ اأن تتجاوز االأحداث 
�ش به البنك الدويل والوكاالت املماثلة. وال بد

ّ
النوع الذي يتخ�س

املخّططات االأولية التي قد ت�سعها هذه الوكاالت، لذا �سيتعنّي عليها اإعادة ت�سميمها. 

 بالغ االأهمية، الأنه يحّث الدولة ال�سوريةعلى حتديد االحتياجات 
ٌ
غري اأن التخطيط اأمر

ة اجل�سيمة.
ّ
ات وتطوير املهارات واملوارد الالزمة للنهو�ش بهذه املهم

ّ
واالأولوي

للغاية،  �رشورية  الدويل  البنك  بها  ينادي  كالتي  اال�ست�رشافية  املقاربات  اأن  ومع 

اإال اأن عليها اخلروج عن النهج التقليدي للممار�سة الدولية يف جمال اإعادة االإعمار. 

الة يف �سورية ممكنة، على الرغم من �ساآلتها، 
ّ
�ش اإعادة االإعمار الفع

َ
ولكي ت�سبح ُفر

ًا بالديناميكيات 
ّ
ينبغي على اجلهات والوكاالت املحلية والدولية املعنية اأن تفّكر ملي

ني 
ّ
املعني يتعنّي على  البالد. كما  ت�ستثمره يف  اأي جهد  �ست�سّكل م�سار ونتائج  التي 

من  اأبعد  هو  ما  اإىل   
َ
النظر والنا�سطني  والقرارات  ال�سيا�سات  و�سانعي  بالتخطيط 

الكّلي  االإقت�ساد  م�ستوى  على  الت�سميم  متطّلبات  من  واأكرث  بنائها  ومواد  االأبنية 

ي من عملية اإعادة 
ّ
اأو م�ستوى القطاعات. اإذ غالبًا مايتم الرتكيز على اجلانب املاد

االإعمار وتوفري املهارات التقنية واالإدارية املرتبطة بها، مع اأن العوامل غري املرئية 

�سية – التي 
ّ
التقّل عن ذلك اأهمية – اأي الديناميكيات االإجتماعية وال�سيا�سية واملوؤ�س

�ست�سّكل عملية اإعادة اإعمار �سورية و�ستتمّخ�ش عنها بعد انتهاء ال�رشاع هناك، وعن 

امل�سار املرتبط بها واملتمّثل يف اإعادة الالجئني والنازحني اإىل ديارهم.

إعادة إعمار سورية: 

للخروج عن النمط السائد!؟
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ح�سن  احلاج  ح�سني  ال�سناعة  وزير  اأكد 

على هام�ش م�ساركته يف افتتاح معر�ش 

م�ساركة  اأن  دم�سق،  يف   »All Energy«

هي  املعر�ش  يف  اللبنانية  ال�رشكات 

�ستوؤديه  الذي  الدور  على  وا�سح  موؤ�رش 

اإعمار  اإعادة  يف  اللبنانية  ال�رشكات 

ال�سورية.

مع  حديث  يف  ح�سن  احلاج  متّنى  واإذ 

»تكون  اأن  واالإقت�ساد«  »ال�سناعة 

املعار�ش  يف  اللبنانية  امل�ساركة 

»هناك  اأن  على  د 
ّ
�سد اأكرب«،  القادمة 

جتاوزت  اللبنانية  ال�رشكات  من  العديد 

املواقف ال�سيا�سية وتتح�رّش للدخول اإىل 

ال�سوق ال�سورية والعمل فيها يف املرحلة 

املقبلة«.

واعترب اأن »املعر�ش هو ا�ستمرار لعالقات 

ومظاهر ال�سمود للدولة ال�سورية وال�سعب 

يف  االأ�سد  ب�سار  الرئي�ش  وثبات  ال�سوري 

من  بالرغم  واحد  موقف  على  �سورية 

على  املفرو�سة  واحلرب  املوؤامرة  حجم 

�سورية«.

خربوطلي
وفداَ  تراأ�ش  قد  ح�سن  احلاج  وكان 

ووزارة  ال�سناعة  وزارة  مّثل  لبنانيًا 

يف  �سارك  لبنان  يف  واملياه  الطاقة 

التخ�س�سي  الدويل  املعر�ش  افتتاح 

 All« والبديلة  املتجددة  للطاقات  الثاين 

Energy« بفندق »الداما روز« الذي افتتح 
برعاية وزير الكهرباء ال�سوري املهند�ش 

على   اأكد  الذي  خربوطلي  زهري  حممد 

»اأهمية املعر�ش الذي يعر�ش الإمكانيات 

ال�رشكات وم�ساهمتها يف قطاع الطاقات 

االإعمار  اإعادة  عملية  ويف  املتجددة 

باأياٍد وخربات وطنية �سورية ومب�ساركة 

اللبنانيني  وخا�سة  واالأ�سقاء  االأ�سدقاء 

يف مرحلة اإعادة االإعمار«.

الكهرباء  وزارة  اأن  اإىل  خربوطلي  ولفت 

التو�سع  لت�سجيع  باإجراءات عديدة  قامت 

با�ستخدام الطاقات املتجددة واال�ستثمار 

ل�رشاء  ت�سجيعية  اأ�سعار  وتقدمي  فيها 

الطاقات  م�ساريع  من  املولدة  الكهرباء 

للم�ساركة  امل�ستثمرين  داعيا  املتجددة 

من  النوع  هذا  تنفيذ  يف  الوزارة  مع 

م�سافة  قيمة  تعترب  التي  امل�ساريع 

للمنظومة الكهربائية القائمة.

طعمة
املركز  مدير  معاون  اأو�سح  جهته  من 

�سنجار  الدكتور  الطاقة  لبحوث  الوطني 

يف  تكمن  املعر�ش  »اأهمية  اإن  طعمة 

املتجددة  الطاقات  باأهمية  الوعي  ن�رش 

النقطاع  احللول  اإيجاد  يف  وتطبيقاتها 

تخفيف  يف  واالإ�سهام  الكهربائي  التيار 

اإىل  اإ�سافة  امل�سكلة  هذه  من  كبري  جزء 

املولدة  الطاقة  الأن  حتققه  الذي  التوفري 

جمانية«.

خوري
االأعلى  للمجل�ش  العام  االأمني  �سدد  كما 

على  خوري  ن�رشي  اللبناين   – ال�سوري 

تاأتي  حيث  اللبنانية  امل�ساركة  اأهمية 

االإقت�سادية  العالقات  تعزيز  �سياق  يف 

خوري  واعترب  ال�سقيقني.  البلدين  بني 

حتقيق  اإىل  توؤدي  اخلطوات  »هذه  اأن 

 خربوطلي يفتتح  All Energy في دمشق بمشاركة لبنانية وعربية وأجنبية
الحاج حسن: مؤشر واضح على دور اللبنانيين في إعادة اإلعمار

ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

الوفد اللبناني مجتمعًا إلى خميس

قص شريط المعرض
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امل�سالح امل�سرتكة لالإقت�سادين اللبناين 

وال�سوري«.

طيارة
»�سيما«  موؤ�س�سة  مدير  اأ�سار  جهته  من 

اأن  اإىل  طيارة  موفق  للمعر�ش  املنظمة 

واالأهم  االأكرب  احلدث  هو  »املعر�ش  

واملتجددة،  البديلة  الطاقة  جمال  يف 

يف  العاملة  لل�رشكات  جامعة  كمظلة 

جمال الطاقة وال�سكن وال�سناعة اإ�سافة 

للزراعة، وجمال تقنيات االأنظمة البيئية، 

مو�سحا الهدف من املعر�ش اأن يتم تقدمي 

يف  خا�سة  الكهربائية،  للمنظومة  الدعم 

ت�سهدها  التي  املمنهجة  احلرب  ظل هذه 

البالد منذ 6 �سنوات وما حدث خاللها من 

ا�ستهداف االإرهابيني اأهم م�سادر الطاقة 

املرافق  من  عدد  حركة  و�سل  ال�سورية 

املتعلقة بهذه القطاعات«.

فعاليات المعرض
�رشكة   44 مب�ساركة  املعر�ش  واأقيم 

وطنية وممثلني عن عدد من ال�رشكات 

�رشكات   8 �سمت  واالأجنبية  العربية 

اخت�سا�سات  وت�سمنت  لبنانية. 

املعر�ش املعدات واالآالت والتجهيزات 

وبالطاقة  املياه  بتكنولوجيا  املتعلقة 

واملتجددة  التقليدية  الكهربائية 

كاأنظمة  واملتجددة  والبديلة 

التحويل  وحمطات  واالإنذار  احلماية 

وجتهيزاتها  الكهربائية  واالأبراج 

واالإنارة  والفح�ش  القيا�ش  ومعدات 

الهند�سة  ومكاتب  وم�ستلزماتها 

الكهربائية واال�ست�ساريني.

وح�رش االفتتاح وزير ال�سناعة املهند�ش 

االأعلى  املجل�ش  ورئي�ش  احلمو  اأحمد 

ال�سوري اللبناين ن�رشي اخلوري ومعاون 

الكهرباء  وزير  ومعاونا  ال�سناعة  وزير 

وعلي غريب ممثال لوزير الطاقة اللبناين 

للموؤ�س�سات  العامني  املديرين  من  وعدد 

من  وح�سد  واخلا�سة  العامة  وال�رشكات 

رجال االأعمال واملهتمني واملخت�سني.

خميس
زيارته  اللبناين  الوفد  اختتم  وقد  هذا، 

احلكومة  رئي�ش  مع  بلقاء  �سورية  اىل 

يف  خمي�ش  عماد  املهند�ش  ال�سورية، 

مقره بدم�سق، وجرى خالل اللقاء بحث 

تطويرها  و�سبل  البلدين  بني  العالقات 

واالرتقاء بها فى املجاالت االإقت�سادية، 

والتجارية« ال�سناعية  �سيما   وال 

احلرب  مراحل  خمي�ش  وعر�ش 

�سورية  لها  تتعر�ش  التي  االإرهابية، 

ا�ستهدف  الذي  املمنهج  والتدمري 

وخ�سو�سا  االقت�سادية،  القطاعات 

املدن ال�سناعية وتدمري املعامل و�رشقة 

احلكومة  »اإن  وقال:  االإنتاج«،  خطوط 

جديدة  ا�سرتاتيجية  وفق  تعمل  ال�سورية 

االإنتاجية  القطاعات  تاأهيل  الإعادة 

وال�سناعية  والتجارية  الزراعية 

املجاالت«.  كل  فى   واال�ستثمار 

»وحدة  ح�سن  احلاج  اأكد  جهته،  ومن 

امل�سري بني �سورية ولبنان يف مقاومة 

خدمة  للمنطقة  تعد  التي  امل�ساريع، 

تفتيت  �سبيل  يف  واأهدافها  الإ�رشائيل 

واإذكاء  وتق�سيمها  العربية  البالد 

اإىل  م�سريا  �سعوبها«،  بني  الفتنة  نار 

العالقات  تطوير  على  العمل  »اأهمية 

وخ�سو�سا  االإقت�سادية،  املجاالت  فى 

ال�سناعية بني البلدين«. 

شركة تكنوباورمدير مؤسسة سيما موفق طيارة

مؤسسة ماهر صالح التجارية

من اليمن: الوزير أحمد حمو، أحمد الموسوي، الوزيران الحاج حسن 
الحاج حسن متحدثًا للصناعة واالقتصادDawtecوخربوطلي، نصري خوري وفارس سعد في جناح شركة أي أس دي

Staunch Machinery
مدير مكتب مجلة الصناعة واالقتصاد في سوريا جورج لولي مع رئيس التحرير 

فارس سعد في جناح المجلة
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ر�شالة العراق

حتلق  االأقدام،  اآالف  ارتفاع  على 

على  املارة  ال�سحب  فوق  الطائرة 

النافذة  جانب  اإىل  العراق.  كرد�ستان 

االأوروبي  االحتاد  مفو�ش  يجل�ش 

االأزمات،  واإدارة  االإن�سانية  لل�سوؤون 

باد  والتعب  �ستايليانيد�ش،  كري�ستو�ش 

املك�سوة  جبهته  وعلى  حمياه  على 

على  �ستايليانيد�ش  يتكئ  بالتجاعيد. 

كومة من تقارير امل�ساريع االإغاثية.

املبعوث  وعد  وجيزة  فرتة  فقبل 

العراق مب�ساعدات  االأوروبي كرد�ستان 

اإ�سافية تبلغ 200 مليون يورو. بيد اأنه 

نواجه حتديا  لن تكفي. »ال  اأنها  يدرك 

يقول  عامليا«،  بل  اأوروبيا،  اأو  اإقليميا 

الطائرة  من  نزوله  بعد  كلمته  الرجل 

م�سفحة  �سيارة  يف  ي�سعد  اأن  وقبل 

يف  املطار  مدرج  عند  بانتظاره  كانت 

اأربيل يف كرد�ستان العراق.

ودرجة  احلارقة  اآب  �سم�ش  اأ�سعة  حتت 

درجة   50 حتى  ت�سل  التي  احلرارة 

اإىل خميم  املوكب طريقه  ي�سق  مئوية، 

العراق.  �سمال  يف  لالجئني  ديباغا 

يب�رش �ستايليانيد�ش باأن هناك تطورات 

»الدولة  تنظيم  دحر  �سيتم  اإيجابية: 

با�سم  املعروف  االإرهابي  االإ�سالمية« 

»يوؤدي  اأن  يخ�سى  اأنه  د 
ّ
بي »داع�ش«. 

املو�سل  على  لل�سيطرة  القتال  اندالع 

قد  كبرية،  جلوء  مبوجة  الت�سبب  اإىل 

ت�سل اإىل مليون الجئ«.

اكتظاظ لدرجة االنفجار
األف   27 يعي�ش اليوم يف خميم ديباغا 

يتم فيه  الجئ. هناك جزء من املخيم 

اجلدد،  القادمني  هويات  من  التاأكد 

لقطع ال�سك باليقني من �سلتهم بتنظيم 

مكتظ  املخيم  من  اجلزء  هذا  »داع�ش«. 

من  كثيف  �سياج  وخلف  اآخره.  عن 

الرجال  ينتظر مئات  ال�سائكة  االأ�سالك 

دورهم للدخول اإىل املخيم. يف املا�سي 

قبل  املناطق  من  يفرون  النا�ش  كان 

�سيطرة »داع�ش« عليها، االآن ياأتون من 

»داع�ش«  عليها  �سيطرت  التي  املناطق 

اإقليم  منذ �سنتني. تدافع ممثلة حكومة 

يون�ش،  ر�سيد  فيان  العراق،  كرد�ستان 

عن اإجراءات التفتي�ش امل�سددة: »ح�سلت 

اإذ قدمت عائلة قبل  �سيئة.  لنا جتارب 

�سهر وفجر اأحد اأفرداها نف�سه، ما اأدى 

ال�سوؤال  �سخ�سًا.  ع�رش  اثني  جرح  اإىل 

منيز  اأن  لنا  كيف  نف�سه:  يطرح  الذي 

الالجئ من االإرهابي؟«.

اخرتقت جموع الالجئني ورجال االأمن 

»كردستان العراق« تدق باب أوروبا:
ساعدونا لمواجهة أعباء الالجئين
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امراأة م�سنة وارمتت يف ح�سن املبعوث 

االأوروبي باكيًة. »يوجد كثري من الب�رش 

على  للح�سول  املنتظرين  طوابري  هنا. 

الطعام طويلة جداً. يف بع�ش االأحيان 

ال اأح�سل على اأي طعام«، تقول ال�سيدة 

خد  على  قبلة  تطبع  وهي  امل�سنة 

وترعرع  الذي كرب  االأوروبي،  املبعوث 

اأعماق  من  املرء  »يتاأثر  قرب�ش.  يف 

ولكني  الب�رش.  معاناة  يرى  وهو  قلبه 

النا�ش  �سيعطي  هنا  وجودنا  اأن  واثق 

يقول  جديد«،  من  والكرامة  االأمل  هنا 

املبعوث االأوروبي.

أرباح ومعاناة 
يتفق عمال االإغاثة اأنه »يتوجب تو�سيع 

املخيم«. بيد اأن امل�سكلة تكمن يف عدم 

توافر اأر�ش للتو�سعة: ال ميكن ا�ستخدام 

اأرا�سي االأمالك العامة )اأرا�سي الدولة( 

اخلا�سة  االأرا�سي  اأ�سحاب  ويطلب 

املبعوث  يعرب  خيالية.  مبالغ  االأكراد 

االأوروبي عن عدم قبوله مببلغ االإيجار 

اأن  كما  �سنويًا،  يورو  مليون  البالغ 

يديها  تهز  الكردية  احلكومة  ممثلة 

بالرف�ش، اأي�سًا.

اإىل  �ستايليانيد�ش  كري�ستو�ش  يتوجه 

اأربيل،  العراق،  كرد�ستان  اإقليم  عا�سمة 

وخمرج  و�سط  حل  اإيجاد  ملحاولة 

رئي�ش  مع  الغر�ش  لهذا  يلتقي  لالأزمة. 

اإقليم كرد�ستان العراق م�سعود الربازين، 

يف  اخلارجية  العالقات  دائرة  ورئي�ش 

وزير،  بدرجة  كرد�ستان  اإقليم  حكومة 

فالح م�سطفى بكر. بعد اأخذ ورد يعطي 

االأوروبي  املبعوث  الكردي  الوزير 

ما  »فعلنا  االإقليم:  حكومة  موقف  لب 

مل�ساعدة  بحاجة  نحن  االآن  بو�سعنا. 

احلكومة  خف�ست  املتحدة.  االأمم  من 

املركزية يف بغداد خم�س�ساتنا املالية، 

وتكلفة  احل�سي�ش.  يف  البرتول  واأ�سعار 

الثمن.  باهظة  االإ�سالميني  �سد  احلرب 

�سوري  الجئ  مليون  يقارب  ما  يكلفنا 

وعراقي حواىل 150 مليون يورو �سهريًا. 

هذا يكفي!«.

سيناريو الرعب
�سا�سة  وكل  بكر  م�سطفى  فالح  يعي 

يقولونه  ما  جيدا  العراق  كرد�ستان 

قاله  ما  الوزير  اأكد  فقد  لذا  وخلفياته. 

وبقوة: »عندما تقوم حكومة كرد�ستان 

لن  هنا،  الالجئني  باإغاثة  العراق 

اللجوء.  طالبني  اأوروبا  اإىل  يتوجهوا 

اإذا مل يتم ذلك �ستتوجه موجات  بينما 

اللجوء اإىل اأوروبا«.

اأنه  �ستايليانيد�ش  كري�ستو�ش  يعتقد 

منح  طريق  من  ذلك  منع  باالإمكان 

الالجئني »االأمل«. »لدينا فر�سة خللق 

�ساحة  يف  داع�ش  �سيهزم  اآخر.  عراق 

املعركة. ولكن من املهم اإبطال مفعول 

�سحر اإيديولوجيا تنظيم داع�ش«، يقول 

�سيكون  االأمر  هذا  االأوروبي.  املبعوث 

االأكرب  التحدي  ذلك.  يعلم  وهو  �سعبًا 

�سهد  ما  بعد  البلد  هذا  بناء  اإعادة  هو 

من تطهري عرقي. اإذ اإنه وبعد ا�ستعادة 

االإرهابي  التنظيم  براثن  من  الفلوجة 

ح�سل انتقام من ال�سنة العرب.

يف  حدوثه  تكرار  منع  يجب  االأمر  هذا 

من  املزيد  بناء  خالل  من  املو�سل 

امل�ساريع التعليمية، على �سبيل املثال. 

قناعة  على  �ستايليانيد�ش  كري�ستو�ش 

اأن التعليم غري الر�سمي يف املخيم مهم 

اأن  وميكن  وامل�سكن.  الطعام  كاأهمية 

ت�ساعد ال�سفوف الدرا�سية املختلطة من 

العراقية  والطوائف  القوميات  خمتلف 

املجتمع  يف  االنق�سام  تخطي  على 

واإقناع االآباء اأنه من املمكن اأن يكون 

الأوالدهم م�ستقبل يف العراق.

اآخرين  فاعلني  على  يتعني  اأنه  بيد 

االنخراط  اخلليج  كدول  املنطقة  يف 

من  اأكرب  »احلاجة  االأمر.  هذا  يف  اأكرث 

حلل  اإمكانياتنا.  ومن  ا�ستعداداتنا 

امل�ساألة العراقية ال بد من جهد دويل«، 

متوجه  وهو  االأوروبي  املبعوث  يقول 

دائرة  رئي�ش  الراأي  يوافقه  املطار.  اإىل 

اإقليم  حكومة  يف  اخلارجية  العالقات 

كرد�ستان بدرجة وزير، فالح م�سطفى 

املطار  اإىل  خ�سي�سا  جاء  الذي  بكر، 

لتوديع املبعوث االأاوروبي.

االأوروبي  االحتاد  اأن  املعلوم  فمن 

لوح  املنطقة.  لدول  املانحني  اأكرب  هو 

االأخرية  للمرة  بيده  الكردي  الوزير 

الطائرة  يدخل  اأن  قبل  �سيفه  لتوديع 

فالح  ياأمل  خلفه.  الباب  غلق 
ُ
وي

حقيبة  يف  يكون  اأن  بكر  م�سطفى 

االأ�سنان،  وجراح  االأوروبي  املبعوث 

زيارته  يف  �ستايليانيد�ش،  كري�ستو�ش 

القادمة حقنة كبرية من املال لت�ساعد 

باأعباء  النهو�ش  على  االإقليم  حكومة 

الالجئني.

»كردستان« ستصدر النفط والغاز 

إلى أوروبا

متابعة امل�رشق: ذكر ممثل اإقليم كرد�ستان يف االحتاد االأوروبي، دالور خالد اآ�سكيي، 

اأم�ش الثالثاء، اأن حكومة االإقليم ت�سعى لت�سدر النفط والغاز اىل اأوربا مطلع العام 

2019، وفيما بني ان ت�سدير غاز االإقليم اإىل اأوروبا �سيجري عرب االأرا�سي الرتكية، 
اأكد اأن اأنقرة ال تعار�ش هذا امل�رشوع و�سيعود بالنفع عليها.

وقال اآ�سكيي يف ت�رشيح �سحفي: اإنه »قد ال يتمكن غاز اإقليم كرد�ستان من تاأمني 

الق�سم  تاأمني  من  االأوروبيني  راأي  وح�سب  ي�ستطيع  لكنه  كاملة،  اأوروبا  احتياجات 

االأكرب من احتياجاتهم م�ستقبال« واأو�سح، اأن »ت�سدير غاز االإقليم اإىل اأوروبا �سيجري 

عرب االأرا�سي الرتكية، واأنقرة لن تعار�ش هذا امل�رشوع، الأن ت�سدير غاز االإقليم عرب 

اأرا�سيها �سيعود باملنافع عليها اأي�سا وهذا امل�رشوع يف الوقت ذاته �سيكون ورقة 

�سيا�سية قوية بيد تركيا اأمام االحتاد االأوروبي، لهذا �سيكون له فائدة كبرية لكل من 

اإقليم كرد�ستان وتركيا واالحتاد االأوروبي«.

اآ�سكيي  ويرى   .2019 عام  مطلع  اأوروبا  اإىل  الغاز  بت�سدير  االإقليم  »يبداأ  اأن  وتوقع 

اأن االحتاد االأوروبي لن يقف �سد تطلعات ال�سعب الكردي يف اإعالن اال�ستقالل عن 

تقرير  يوؤيدان حق  االأوروبي  وال�سارع  »املجتمع  اأن  الكردي  امل�سوؤول  العراق«.واأكد 

امل�سري لل�سعب الكردي، لكن كدول اأوروبية لن تقول لنا ب�سكل �رشيح اإذهبوا واأعلنوا 

عن دولتكم، لكنهم ينتظرون قرار �سعب كرد�ستان ويتعاملون مع االأمر الواقع«.
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اقت�شاد عربي

ومن  �سنوات  منذ  حدوثه  توقع  رغم 

على  تاأثريه  بعدم  اأبابا  اأدي�ش  تاأكيدات 

م�رش، اأثار قرار اإثيوبيا البدء يف حتويل 

جمرى مياه النيل االأزرق يف العام 2013 

االألفية  �سد  اأو  النه�سة  �سد  لبناء  متهيدا 

التي  ال�سعبية  االأو�ساط امل�رشية  غ�سب 

الينبوع  ذلك  النيل،  نهر  جتفيف  تخ�سى 

احليوي، وذلك على غرار املردود ال�سلبي 

العراق  على  تركيا  يف  اأتاتورك  ل�سد 

و�سورية.

اإىل  النيل  جمرى  حتويل  اأزمة  وتعود 

دول  من   6 قررت  عندما   2010 اأيار 

التوقيع يف مدينة عنتيبي  النهر  منابع 

االأوغندية على معاهدة جديدة القت�سام 

واخلرطوم  القاهرة  ومنحت  موارده، 

مهلة عام واحد لالن�سمام اإىل املعاهدة.

اأن  على  عنتيبي«  »اتفاقية  وتن�ش 

حو�ش  مبادرة  دول  بني  التعاون 

املن�سف  اال�ستخدام  على  يعتمد  النيل 

واملعقول للدول.

واتخذت الدول االأع�ساء موؤخرا اإجراءات 

الت�سديق عليها من برملاناتها، ومبجرد 

التاريخية  احل�س�ش  تنتهي  �رشيانها 

 1929 مل�رش وال�سودان وفقا التفاقيات 

م�رش  حت�سل  مبوجبهما  التي  و1959 

مكعب  مرت  مليار   55.5 على  االآن  حتى 

 18.5 على  وال�سودان  �سنويا،  املياه  من 

مليار.

هي  دول   6 االتفاقية  هذه  على  ووقعت 

اإثيوبيا واأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا 

من  كل  رف�ست  بينما  وبوروندي، 

الدميقراطية  والكونغو  وال�سودان  م�رش 

االن�سمام اإليها.  ويف اآذار 2013، اأعلنت 

اإىل  �ستن�سم  اأنها  ال�سودان  جنوب  دولة 

االتفاقية.

اأن  واخلرطوم  القاهرة  واعتربت 

االتفاقيات  لكل  »خمالفة  االتفاقية 

الدول  �ستخاطب  اأنها  واأعلنت  الدولية«، 

قانونية  عدم  على  للتنبيه  املانحة 

�سواء على  اأي م�رشوعات مائية،  متويل 

بعدم  واإقناعها  منابعه  اأو  النيل  جمري 

متويل امل�رشوع الذي �سيتكلف نحو 4.8 

رئي�ش  ح�سب  اأمريكي،  دوالر  مليارات 

الوزراء االإثيوبي الراحل ملي�ش زيناوي.

اتفاقية  دول  وباقي  اإثيوبيا،  لكن 

القاهرة  احتجاجات  تعر  مل  عنتيبي، 

بخطى  وم�ست  اهتماما  واخلرطوم 

 2011 ني�سان  اأول  يف  ود�سنت  حثيثة، 

»�سد  اأو  الكبري«  االألفية  »�سد  م�رشوع 

الكهرومائية  الطاقة  الإنتاج  النه�سة« 

حروب النيل.. 
طموح أثيوبي ومأزق مصري وسوداني

هل تتحول م�ساألة املياه اىل �سالح �سيا�سي يفجر حر�ب امل�ستقبل يف 

دائرة ال�رشق الأ��سط؟

�هل �سحيح اأن ما انطبق على النفط طوال القرن الع�رشين �سينطبق 

على املياه خالل القرن احلادي �الع�رشين؟

�توؤكده  تك�سفه  اآن،  املواربان �«امل�ستعالن« يف  ال�سوؤالن غر  هذان 

حال اجلفاف التي تتفاقم يف يف م�رش �ال�سودان ب�سبب غياب التفاق 

التي  البحرات  منابع  على  »تقب�س«  التي  اأثيوبيا  مع  املياه  حول 

تغذي نهر النيل.
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بوالية بني �سنقول االإثيوبية القريبة من 

احلدود ال�سودانية.

ويحجز ال�سد، الذي انتهى العمل فيه يف 

اأيار 2013، نحو 63 مليار مرت مكعب من 

املياه. ويقدر اخلرباء امل�رشيون خ�سائر 

بفقدانها  النه�سة  �سد  اإقامة  من  م�رش 

مليارات مرت مكعب من  ت�سعة  من  اأكرث 

النيل،  مياه  يف  التاريخية  م�رش  ح�سة 

امل�ساحات  انخفا�ش  اإىل  �سيوؤدي  ما 

الغذائية،  الفجوة  وزيادة  املزروعة 

الكهرباء  كميات  انخفا�ش  اإىل  اإ�سافة 

اأ�سوان،  وخزان  العايل  ال�سد  من  املولدة 

يقولون  امل�رشيني  اأن  ذلك  من  االأخطر 

باحتمال اأن يت�سدع ال�سد ب�سبب الزالزل، 

ويوؤدي اإىل كارثة تغرق ال�سودان واأجزاء 

من االأرا�سي امل�رشية.

اال�ستهداف  يف  يكمن  االأكرب  اخلطر 

توظيفه  اأو  �سبب  الأي  لل�سد  الع�سكري 

وجود  حتى  اأو  ع�سكرية  الأغرا�ش 

احتمالية النهياره ب�سبب اأي اأخطاء يف 

اأقيم  التي  املنطقة  لطبيعة  اأو  الت�سميم 

فيها، كما يقول بع�ش اخلرباء، ما يوؤدي 

اإىل انهيار خزاناته لتتدفق املياه ب�سكل 

مفاجئ وهو االأمر الذي ينذر بفي�سانات 

يف  �سا�سعة  مل�ساحات  وغرق  هائلة 

ال�سودان وم�رش.

قال  م�رش،  على  ال�سد  تاأثري  وحول 

يف  اخلبري  عي�سوي،  عطية  ال�سحفي 

نيوز  لـ«�سكاي  االأفريقية،  ال�سوؤون 

»اإقناع  القاهرة  على  يجب  اإنه  عربية« 

ملء  فرتة  باإطالة  االإثيوبية  احلكومة 

البحرية التي �ستتكون وراء �سد النه�سة«.

مبلء  اإقناعهم  من  متكنا  »اإذا  واأ�ساف 

البحرية على 40 اأو 30 عاما اأو حتى 20 

�سنة، فاإن ذلك �سيقلل من االأ�رشار التي 

�ست�سيب كال من م�رش وال�سودان، اأما اإذا 

اأن متالأ يف غ�سون خم�ش  �سمموا على 

ما  جتفيف  يعني  فهذا  �سنوات  �سبع  اأو 

65 مليار مرت مكعب كانت  اإىل   61 بني 

ت�سل اإىل م�رش وال�سودان من اإجمايل 85 

مليارا«.

عمل  باأي  القيام  من  عي�سوي  وحذر 

ال�سد،  �سد  م�رشي  تخريبي  اأو  ع�سكري 

اإثيوبيا  بني  العالقات  مبتانة  مذكرا 

خا�سة  العظمى،  الدولية  والقوى 

قائال:  وبريطانيا،  املتحدة  الواليات 

على  �سيجر  ذلك  اأن  نعرف  اأن  »يجب 

اأن  ويجب  امل�ساكل  من  الكثري  م�رش 

ت�ساند  العظمى  الدول  اأن  القاهرة  تدرك 

اإثيوبيا وت�ستمع لها وال تن�ست مل�رش«.

االأذهان،  اإىل  اإثيوبيا  تطمينات  وتعيد 

قيامها  عند  تركيا  قدمتها  التي  تلك 

ببناء �سد اأتاتورك على نهر الفرات، الذي 

اإىل   ،2005 يف  منه  االنتهاء  عند  اأدى 

�سورية  خلق ظروف كارثية يف كل من 

والعراق خالفا ملا تعهدت به اأنقرة.

وكانت تركيا قد بداأت بناء �سد اأتاتورك 

لبناء  �سخم  م�رشوع  �سمن   ،1983 يف 

15 �سدا يجري حاليا االإعداد ال�ستكمالها 
دوالر،  مليار   33 مقدارها  كلية  بتكلفة 

ال�سنني  بع�رشات  احلائط  عر�ش  �ساربة 

من االعرتا�سات العراقية وال�سورية.

 40 من  �سورية  حرمان  اإىل  ال�سد  واأدى 

الفرات،  نهر  مياه  من  ح�ستها  من   %
اأكرث  العراق  على  املردود  كان  بينما 

�سوءا حيث مل يعد يح�سل �سوى على ُثمن 

ح�سته عام 1989.

اإال قليال  ومل تفتح تركيا �سنبور املياه 

اأثر مفاو�سات بني  2009 على  يف عام 

�سورية  خاللها  ا�ستكت  الثالث،  الدول 

يخنق  اأتاتورك  »�سد  اأن  من  والعراق 

اأن �سادت حال من  البالد«، خا�سة بعد 

اجلفاف اآنذاك.

واجلغرايف  ال�سيا�سي  الواقع  اأن  �سك  ال 

م�سلحة  وجود  اإىل  ي�سري  والتاريخي 

يف  مل�رش  وم�سريية  خال�سة  وطنية 

ت�ستطيع  ال  النيل،  نهر  حو�ش  منظومة 

تنال  اأن  الدول  من  جمموعة  وال  دولة 

حتت  وامللمو�ش،  احلى  الواقع  هذا  من 

الوقت  ويف  الذرائع،  من  ذربعة  اأي 

الوطنية  الذى حت�سم فيه م�سلحة م�رش 

زاوية  فمن  النيل،  نهر  حو�ش  يف 

امل�سلحة،  لتلك  والتو�سيح  االتناول 

الدول  اإقناع  اأجل  من  الدوؤوب  وال�سعي  

منظومة  فى  امل�سالح  �ساحبة  االأخرى 

النيل، بل ودفعها لالعتقاد  حو�ش نهر 

هذا  فى  العليا  م�رش  مب�سالح  اليقيني 

ينبغي  اآخر  وجه  له  االأمر  فاإن  ال�ساأن، 

وتفهمه  اإدراكه  امل�رشية  الدولة  على 

اأال  ومب�رشوعيته،  ب�سحته  واالعتقاد 

نهر  حو�ش  لدول  العليا  امل�سالح  وهو 

يكون  حتى  اأخرى،  زاوية  من  النيل 

فى  وعدالة  ان�ساف، ومو�سوعية  هناك 

التناول والتعامل مع ق�سايا وم�سكالت 

الناجمة  والتداعيات  النيل  نهر  حو�ش 

عنها حا�رشاً وم�ستقباًل.

النيل  نهر  اإدارة حو�ش  اأزمة  اأن  مبعنى 

التعار�ش  اإدارة  كيفية  على  ترتكز 

امل�رشية  للدولة  العليا  امل�سالح  بني 

نهر  حو�ش  لدول  العليا  وامل�سالح 

حتمية  يتطلب  الذي  االأمر  وهو  النيل، 

اأهداف  بني  والتوزان  التوافق  اإحداث 

احرتام  اأجل  من  الدول  تلك  وم�سالح 

واإعالء �ساأن منظومة امل�سالح على وجه 

االإجمال، وبدرجة عالية من املو�سوعية 

والواقعية االإيجابية.

»يبلغ ارتفاع »سد 

النهضة« 145 مترًا، وطوله 

حوالى 1800 متر، وتقدر 

تكلفة إنشائه بحوالى 5 

مليارات دوالر«
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اقت�شاد عربي

تونس: الجفاف يكبد القطاع الزراعي خسائر 

 2016/2015 املو�سم  خالل  تون�ش  يف  الزراعة  قطاع  �سجل 

خ�سائر مادية بلغت ملياري دينار تون�سي )910 مليون دوالر(، 

ميزانية  من   % و7  الزراعي،  االإنتاج  قيمة  من   %  21 بن�سبة 

الّدولة البالغة 15.03 مليار دوالر.

للفالحة  التون�سي  االحتــاد  رئي�ش  ــّزار«،  ال املجيد  »عبد  وقال 

وال�سيد البحري، اأن »هذه اخل�سائر �سببها اجلفاف نتيجة �سح 

االأمطار، وغياب ا�سرتاتيجية وا�سحة لتنظيم القطاع الزراعي«.

مكعب  مرت  مليون   1212 كان  ال�سدود  »خمزون  الزار  واأ�ساف 

اأواخر يوليو  882 مليون مرت مكعب  اإىل  2016، وتراجع  مطلع 

املا�سي )..( يف حني اأن معدل املخزون العادي يقدر بـ 1500 

يقدر  نق�ش  ت�سجيل  مت  فاإنه  وبالتايل  مكعب،  مرت   مليون 

بـ 41 % خالل نف�ش الفرتة«.

ووفق رئي�ش احتاد الفالحني، �سجل خالل املو�سم احلايل نق�سًا 

يف مياه االأمطار بن�سبة 28 %.

واأ�ساف اأن »نق�ش املياه اأثر �سلبًا يف الزراعات البعلية )التي 

الفالحية،  االأرا�سي  من   %  92 ومتثل  االأمطار(  ملياه  حتتاج 

وقّلة  ة، 
ّ
املروي الزراعات  على  الري  مياه  انقطاع  عن  ف�ساًل 

موارد االأعالف بن�سبة 30 % ب�سبب اجلفاف«.

ومل يقت�رش اجلفاف بح�سب »الزار« على الزراعة فقط، »اجلفاف 

ثلث  حما�سيل  تلف  ب�سبب  احلبوب  قطاع  على  �سلبًا  انعك�ش 

هكتار  األــف  و200  مليون  جمموع  من  املزروعة  امل�ساحات 

خم�س�سة للحبوب«.

ولفت اأن 5 ماليني طن من ال�سلع واملنتوجات الفالحية تتلف 

�سنويًا من اخل�رشوات والغالل واالأ�سماك يف خمتلف االأ�سواق 

التون�سية، كما يتم اإتالف 42 مليون لرت حليب.

وزارة  دعت  تون�ش  ت�سهدها  التي  اجلفاف  حالة  خلفية  وعلى 

اإقامة  اإىل  عنها  �سادر  بيان  يف  البالد،  يف  الّدينية  ال�سوؤون 

�سالة اال�ست�سقاء.

ومع  )املحلية(  ة 
ّ
اجلهوي )ال�سلطات(  لط 

ّ
ال�س مع  الّتن�سيق  واإىل 

اأقرب  يف  اال�ست�سقاء  �سالة  اإقامة  اإىل  اخلطباء  ة 
ّ
االأئم ادة 

ّ
ال�س

االآجال«. 

خسائر
يف  الـــزراعـــة  قــطــاع  �سجل 

ــم  ــس ــو� تـــونـــ�ـــش خـــــالل امل

مادية  خ�سائر   2016/2015
تون�سي  دينار  ملياري  بلغت 

بن�سبة  دوالر(،  مليون   910(

ــاج  ــت االإن قيمة  ــن  م  %  21
ميزانية  من   % و7  الزراعي، 

ولة 
ّ
الد

اتفاقية
امل�رشية  الــ�ــرشكــة  اأعــلــنــت 

عن  )حكومية(،  لالت�ساالت 

توقيع اتفاقية للح�سول على 

خــدمــات  لــتــقــدمي  ترخي�ش 

واجليل  املــحــمــول  الــهــاتــف 

من  ميكنها   ،)4G( الــرابــع 

ــات اتــ�ــســاالت  ــدم تــقــدمي خ

�سوق  للعمالء داخل  متكاملة 

االت�ساالت 

ارتفاع
ــة  ــاق ــط ال وزارة  اأعـــلـــنـــت 

ــاع  ــف ـــة، عــن ارت ـــي ـــارات االإم

اجلازولني  اأ�سعار  يف  طفيف 

انخفا�ش  مقابل  )البنزين( 

الــديــزل يف الـــدولـــة، خــالل 

ــاء على  ــن ب اأيـــلـــول املــقــبــل 

متو�سط االأ�سعار العاملية

توافق
يف  االأعــ�ــســاء  الـــدول  تلتقي 

مــنــظــمــة الـــــدول املــ�ــســدرة 

�سهر  نهاية  )اأوبــــك(  للنفط 

مب�ساركة  اجلزائر  يف  اأيلول 

ــاء،  االأعــ�ــس الــــدول  غالبية 

واإيراين على  �سعودي  وتاأكيد 

امل�ساركة

قانون
االإمــاراتــيــة  احلكومة  اأقـــرت 

لقانون  النهائية  ال�سيغة 

ــه  ـــذي تــقــول اإن االإفـــال�ـــش ال

يف  حلول  توفري  اإىل  يهدف 

واالإفال�ش،  املديونية  حاالت 

الثقة  تــعــزيــز  مــنــه  ويــوؤمــل 

اال�ستثمارية

دعم
العراقي  النفط  وزيــر  اأعــلــن 

ا�ستعداد  اللعيبي  علي  جبار 

داخل  فاعل  دور  للعب  بالده 

املــ�ــســدرة  الــبــلــدان  منظمة 

اأ�سعار  لدعم  »اأوبك«  للبرتول 

النفط العاملية

عجز
اأظهرت معطيات تقرير ر�سمي، 

املــيــزان  يف  العجز  ــاع  ــف ارت

بني  )الفرق  ال�سلعي  التجاري 

ــواردات(  وال ال�سادرات  قيمة 

يف   %  2.7 بن�سبة  ــة،  ــي االأردن

الــعــام  مــن  االأول  الــنــ�ــســف 

اجلاري، على اأ�سا�ش �سنوي

تضخم
ال�سامية  املــنــدوبــيــة  قــالــت 

للتخطيط يف املغرب اإن معدل 

الأ�سعار  ال�سنوي  الت�سخم 

 1.6 اإىل  تراجع  امل�ستهلكني 

% يف متوز املا�سي، من 2.3 
تباطوؤ  ب�سبب  يونيو،  يف   %

الزيادة يف اأ�سعار الغذاء

وديعة
اأعلنت دولة االإمارات العربية 

املتحدة، تقدمي »وديعة مالية 

املــ�ــرشي  املـــركـــزي  للبنك 

 6 ملــدة  دوالر  مليار  قدرها 

�سنوات«

نقل
الزويتينة  مبيناء  م�سوؤول  قال 

بداأ  امليناء  اإن  ليبيا  �رشق  يف 

حتميل النفط اخلام على �سفينة 

موؤ�س�سة  اأر�سلتها  يونانية 

وافقت  اأن  بعد  الليبية  النفط 

باملنطقة  املتنازعة  االأطراف 

على ال�سماح لها بالر�سو ونقل 

النفط اإىل مكان اآمن

تلميح
اأنها  اإىل  ال�سعودية  اأملحت 

النفط  من  اإنتاجها  ترفع  قد 

قيا�سي  م�ستوى  اإىل  ــام  اخل
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العرب يستحوذون على ديون مصر

االإمارات  دولة  قبل  من  اأخرياً  املقدمة  املالية  الوديعة  اأ�سهمت 

العربية املتحدة، البالغ قيمتها مليار دوالر، يف ارتفاع احتياطي 

م�رش من النقد االأجنبي اإىل 16.5 مليار دوالر بنهاية اآب.

واأكد عدد من خرباء االقت�ساد، اأن الوديعة االإماراتية اأ�سهمت يف 

تعزيز معدل االحتياطي ووقف نزيف النقد االأجنبي، خا�سة مع 

�سداد م�رش اآخر املبالغ امل�ستحقة لدولة قطر يف متوز املا�سي 

البالغ قيمتها مليار دوالر، ف�ساًل عن �سداد التزامات املديونية 

اخلارجية يف نطاق نادي باري�ش بقيمة 720 مليون دوالر.

اأ�سا�سية  اأن م�رش تعتمد على ثالثة حماور  اإىل  واأ�سار اخلرباء 

لدعم االحتياطي النقدي االأجنبي، ممثلة يف الودائع اخلارجية. 

خا�سة   - العربية  الدول  فاإن  املركزي،  للبنك  تقرير  وبح�سب 

ديون  من   %  37.3 متتلك   - ــارات  واالإم والكويت  ال�سعودية 

م�رش اخلارجية.

التمويل متناهي ال�سغر، معتز  اإدارة احتاد  واأكد ع�سو جمل�ش 

االأجنبي يف م�رش  النقد  االحتياطي  اأن �سمود معدل  الطباع، 

يرجع اإىل عدد من االأ�سباب املمثلة يف م�ساعدات وودائع عدد 

من الدول العربية، اأبرزها االإمارات وال�سعودية.

عن  ف�ساًل  ال�سياحة،  ن�ساط  اإيــــرادات  تــراجــع  اأن  واأ�ــســاف 

قطر  دولــة  ل�سالح  ومنها  م�رش  على  اخلارجية  االلتزامات 

معدالت  يف  حادا  نق�سا  مل�رش  �سببت  باري�ش،  نادي  وديون 

لترتاجع مما  االآن؛  الثورة حتى  بداية  منذ  النقدي  االحتياطي 

يقرب من 36 مليار دوالر اإىل 15 مليارا بنهاية متوز املا�سي.

واأ�سار اإىل اأن الوديعة االإماراتية االأخرية اأ�سهمت يف تدعيم روؤية 

االحتياطي،  معدالت  تدعم  م�ستقبلية  خطوات  بدء  نحو  م�رش 

على راأ�سها التفاو�ش مع �سندوق النقد الدويل.

اأن دولة  واأيده نائب رئي�ش �رشكة برامي القاب�سة حممد ماهر 

قويًا مل�رش، ال�سيما على �سعيد  تعد �رشيكًا وحليفًا  االإمارات 

العالقات االقت�سادية خالل ال�سنوات االأخرية، موؤكدا اأن الدعم 

االإماراتي والودائع املقدمة اإىل م�رش منذ ثورة 2011 اأ�سهمت 

يف تعزيز ودعم منظومة االقت�ساد امل�رشي ب�سورة كبرية يف 

ال�سمود اأمام جملة التحديات وامل�ساكل الهيكلية امل�ستمرة.

اأكرب  رو�سيا  يتجاوز  جديد 

منتج للنفط يف العامل، وذلك 

حمادثات  اإىل  توجهها  قبل 

بني املنتجني لبحث اإمكانية 

جتميد م�ستويات االإنتاج

بطالة
للمعهد  الــعــام  املــديــر  قــال 

تون�ش  يف  لالإح�ساء  الوطني 

ال�سعيدي  الهادي  )حكومي( 

اإن ن�سبة البطالة خالل الربع 

الثاين من العام احلايل بلغت 

عما  بذلك  مرتفعة   %   15.6
كانت عليه خالل الربع االأول 

من العام نف�سه

سندات
ــدار  الإ�ــس الــبــحــريــن  ت�ستعد 

الثالثة  للمرة  دولية  �سندات 

يقل  مــا ال  الــعــام جلمع  هــذا 

دوالر.  مليون  خم�سمئة  عن 

وكلفت احلكومة خم�سة بنوك 

وفق  االإ�سدار،  عملية  باإدارة 

ما اأفادت وكالة بلومربغ

تشغيل
العراقية  النفط  وزارة  قالت 

يف بيان اإن العراق بداأ ت�سغيل 

الغاز  ملعاجلة  جديدة  حمطة 

لعمليات  امل�ساحب  الطبيعي 

املنطقة  يف  النفط  ا�ستخراج 

اجلنوبية ال�رشقية من البالد

حاجة
زيادة  خطط  اأن  ليبيا  قالت 

اإنتاج النفط اإىل خم�سة اأمثاله 

بنهاية العام اجلاري لن تكلل 

حكومة  تقدم  حتى  بالنجاح 

ـــــوال الــالزمــة  الـــوفـــاق االأم

التحتية  البنية  الإ�ــســالح 

املبلغ  مــقــدرة  املــتــ�ــرشرة، 

املطلوب بنحو مليار دوالر

ارتفاع
الكويتي  الــوزراء  جمل�ش  قرر 

من  بدءا  البنزين  اأ�سعار  رفع 

 83 اإىل  ت�سل  بن�سب  اأيــلــول 

اجلـــودة،  عــايل  للبنزين   %
اخلــطــوة  هـــذه  اأن  مو�سحا 

اإ�سالحات  �سياق  يف  تاأتي 

اأ�سعار النفط  ملواجهة تراجع 

عامليا

تشجيع
انطالق  عــن  مــ�ــرش،  اأعــلــنــت 

�سنع  فــخــر  »بـــكـــل  حــمــلــة 

ت�سجيع  بهدف  مــ�ــرش«،  يف 

ــة  ــي ــن ــوط الـــ�ـــســـنـــاعـــات ال

عجز  ظــل  يف  وتــ�ــســديــرهــا، 

التجاري،  للميزان  وا�ــســح 

فـــاتـــورة  ذروتــــــه يف  ــغ  ــل ب

تتجاوز مل  التي   ال�سادرات 

25 % من الواردات

سياحة
ـــــرة الــ�ــســيــاحــة  اأّكــــــدت وزي

الرقيق  �سلمى  التون�سية 

اأنـــه مت يف االأيـــام  الــلــومــي، 

متــوز  مــن  االأوىل  الــعــ�ــرشة 

ــي  ــاب ــج تــ�ــســجــيــل تـــطـــور اإي

بــالــنــ�ــســبــة لــعــدد الــ�ــســيــاح 

ر 
ّ
قــد تون�ش  اإىل  الــقــادمــني 

بن�سبة 44 باملائة.

تطوير
اتفاقية  امتــــام  عــن  اأعــلــن 

بقيمة  م�رشفية  ت�سهيالت 

لتمويل  دوالر  مليون   286.1
بني  يجمع  الـــذي  االئــتــالف 

االإماراتية،  اأرابتك  �رشكتي 

اأعمال  لتنفيذ  الرتكية  وتاف 

اخلا�سة  الرئي�سية  التعاقد 

مبـــ�ـــرشوع تــطــويــر مــطــار 

البحرين الدويل 

بيع
حمافظ  ت�رشيحات  اأثـــارت 

الــبــنــك املـــركـــزي املــ�ــرشي 

طارق عامر باجتاه احلكومة 

الدولة  اأ�سول  بع�ش  بيع  اإىل 

املــ�ــرشيــة   الــبــور�ــســة  يف 

ــاد،  ــ�ــس ــت ــاالق ــنــهــو�ــش ب ــل ل

وتباينا  �سيا�سيني  انتقادات 

يف اآراء االقت�ساديني.
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اقت�شاد دولي

جمموعة  لقمة  اخلتامي  البيان  ركز 

الع�رشين التي اختتمت اأعمالها يف مدينة 

التجارة  تن�سيط  على  ال�سينية،  هانغت�سو 

الفقر،  على  والق�ساء  والتنمية،  الدولية 

وحتقيق تنمية عاملية م�ستدامة و�ساملة، 

واالبتكار يف النمو االإقت�سادي، والتعاون 

يف مكافحة االإرهاب، وخلق فر�ش عمل 

جديدة.

اأن  ميكن  الذي  الدور  اإىل  البيان  واأ�سار 

يف  العاملي،  النمو  يف  االبتكار  يوؤديه 

والتجاري  اال�ستثماري  التعاون  زيادة 

العاملي، واإىل �رشورة تقدمي الدعم الالزم 

للدول النامية يف جماالت البنية التحتية، 

والطاقة، واملوارد الب�رشية.

على  املجموعة  دول  اتفاق  على  واأكد 

الدوليني،  واال�ستثمار  التجارة  حرية 

و�رشورة تقدمي الت�سهيالت الالزمة لهما، 

م�سريا اإىل اأن دول املجموعة �ستعد خطة 

بهذا اخل�سو�ش مع نهاية العام اجلاري.

ودعا البيان املنظمات التجارية املعنية، 

كما  نف�سه.  االإطار  يف  اإجراءات  التخاذ 

اخلطوات  ناق�ست  القمة  اأن  اإىل  لفت 

الذي  الهدف  لتحقيق  اتخاذها،  الواجب 

بالق�ساء  املتحدة،  االأمم  منظمة  و�سعته 

على الفقر يف العامل بحلول عام 2030.

االإ�سالحات  اأهمية  على  البيان  و�سدد 

الهيكلية، من اأجل حتقيق تنمية اإقت�سادية 

ت�سع  حمددا  وم�ستدامة،  وقوية،  متوازنة، 

االإ�سالحات  يف  االأولوية  حتمل  نقاط 

التجارة  تن�سيط  راأ�سها  على  الهيكلية، 

يف  واالإ�سالحات  الدوليني،  واال�ستثمار 

جمال التوظيف باال�ستفادة من التدريب، 

البنية  وحت�سني  االبتكار،  وت�سجيع 

التحتية، ودعم املناف�سة.

جمموعة  لقمة  اخلتامي  البيان  اأكد  كما 

االإرهاب  حماربة  �رشورة  على  الع�رشين 

بجميع اأ�سكاله، وجتفيف م�سادر متويله، 

وعلى اأهمية تبادل املعلومات بني جميع 

الدول، واأن تفي الدول بتعهداتها املتعلقة 

لالإرهاب،  املالية  االأ�سول  بتجميد 

هذا  يف  الواجبة  العقوبات  وتطبيق 

اخل�سو�ش.

مع  الع�رشين،  جمموعة  قادة  وي�سعى 

وقف املفاو�سات حول معاهدات جديدة 

وحت�سني توزيع الرثوات اأو تليني التدابري 

الريبة  لتبديد  حلول  اىل  احلمائية، 

املتنامية ملواطنيهم اإزاء العوملة وحرية 

التجارة.

واأكد االإعالن النهائي لقمة هانغت�سو يف 

يف  القادة  مواقف  وحدة  ال�سني  �رشق 

تنمية التجارة الدولية واإنعا�ش النمو. ومل 

تبنت  ان  الع�رشين  جمموعة  لدول  ي�سبق 

لتقلي�ش  اجلديدة  التدابري  من  الكم  هذا 

�سبع  منذ  واخلدمات  ال�سلع  مبادالت 

التجارة  منو  وترية  تراجعت  اذ  �سنوات. 

املئة  يف   3 عتبة  دون  ما  اىل  العاملية 

منذ االأزمة املالية 2008 – 2009 مقارنة 

العقدين  خالل  املئة  يف   7 من  باأكرث 

ال�سابقني.

والواليات  االأوروبي  االحتاد  ويتهم 

املتحدة ال�سني بالت�سبب بخلل يف �سوق 

بفائ�ش  اإغراقها  عرب  العاملية  الفوالذ 

اإنتاجها الهائل.

وقال م�سوؤول م�سارك يف القمة طلب عدم 

الك�سف عن ا�سمه ان »قادة الع�رشين اأقروا 

ثقة  اأزمة  بوجود  هانغت�سو  يف  جميعهم 

العوملة«.  بفوائد  ي�سعروا  النا�ش مل  وباأن 

االحتاد  بريطانيا اخلروج من  قرار  وبعد 

جهداً  يبذلون  القادة  بات  االأوروبي 

لطماأنة مواطنيهم مع اقرتاب ا�ستحقاقات 

فرن�سا  يف  �سيما  وال  مهمة  انتخابية 

واأملانيا يف 2017.

الواليات  يف  ملمو�ش  الرتدد  ولكن 

اجلمهوري  املر�سح  اأعلن  حيث  املتحدة 

وكذلك  ترامب  دونالد  االأبي�ش  البيت  اىل 

كلينتون  هيالري  الدميوقراطية  مناف�سته 

جتارية  اتفاقات  اإبرام  معار�ستهما 

جديدة على غرار اتفاقية »تافتا« اجلاري 

التفاو�ش يف �ساأنها مع االحتاد االأوروبي.

اأوباما  باراك  الرئي�ش  اأن  من  وبالرغم 

ابرام  لت�رشيع  هانغت�سو  اىل  ح�رش 

مع  االأطل�سي  عرب  التجارة  االتفاقية 

االأبي�ش  البيت  من  رحيله  قبل  بروك�سيل 

يف كانون الثاين، فقد دعا نظريه الفرن�سي 

املفاو�سات.  جتميد  اىل  هوالند  فرن�سوا 

هانغت�سو  اىل  و�سوله  بعد  هوالند  وقال 

اأن  �رشط  ولكن  العوملة  توؤيد  »فرن�سا  اإن 

هناك  تكون  واأن  �سوابط،  لها  تو�سع 

اإىل  بالن�سبة  �سيما  وال  واأنظمة  مبادىء 

البيئة وال�سمانات االجتماعية«.

جان  االأوروبية  املفو�سية  رئي�ش  ولكن 

بقوله  هانغت�سو  يف  رد  يونكر  كلود 

اأن  موؤكداً  ال�سم�ش«  حتت  جديد  »ال  ان 

بروك�سيل  واأن  تتوقف  لن  املفاو�سات 

برغم  بها  للم�سي  ب�سالحياتها  حتتفظ 

اعرتا�ش باري�ش وبرلني كذلك.

االأملاين  االإقت�ساد  وزير  ورف�ش 

اال�سرتاكي الدميوقراطي �سيغمار غابرييل 

الأن  عمليًا  ف�سلت  املفاو�سات  اإن  القول 

الر�سوخ للمطالب  االأوروبيني ال يريدون 

االأمريكية. لكن امل�ست�سارة اجنيال مريكل 

توا�سل الدفاع عن م�رشوع االتفاقية.

أكدت على ضرورة تقديم الدعم للدول النامية
قمة العشرين... اإلقتصادي يحتاج لالبتكار
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ك�سفت �سحيفة »كومري�سانت« 

دعت  اليونان  باأن  الرو�سية، 

الرو�سية  »غازبروم«  �رشكة 

للفحم  م�رشوع  يف  لال�ستثمار 

�سمايل البالد.

اأثينا  فاإن  لل�سحيفة،  ووفقا 

»بروميثيو�ش  على  عر�ست 

الغاز  لعمالق  التابعة  غاز« 

ال�ستثمار  »غازبروم«  الرو�سي 

يورو،  مليون   800-700
الفحم،  احتياطات  تطوير  م�رشوع  يف 

»كوبيلوزو�ش«  �رشكة  مع  باال�سرتاك 

اليونانية.

األك�سندر  الرو�سي،  الطاقة  وزير  و�رشح 

نوفاك، لل�سحفيني، باأن �رشكة »غازبروم« 

يف  الفحم  احتياطيات  تطوير  يف  مهتمة 

اليونان من خالل »بروميثيو�ش غاز«.

ويف وقت �سابق، اأعلن نائب رئي�ش الوزراء 

واأثينا  مو�سكو  اأن  دفوركوفيت�ش،  اأركادي 

تعتزمان اإن�ساء م�رشوع م�سرتك يف جمال 

»غازبروم«  جمموعة  بداأت  اإذ  التعدين، 

اليوناين  اجلانب  مع  جدية  مبفاو�سات 

حول امل�رشوع.

ال�سحيفة، فاإن امل�رشوع �سيطور  وبح�سب 

حقال بالقرب من مدينة فيفي يف منطقة 

من  بالقرب  البالد  )�سمال  فلورينا 

�رشكة  تتوىل  حيث  مقدونيا(،  مع  احلدود 

اال�ستثمارات  تاأمني  غاز«،  »بروميثيو�ش 

تطوير  اإىل  اإ�سافة  للم�رشوع، 

يف  الكهرباء  لتوليد  حمطة 

ميغاواط،   330 )ب�سعة  فلورينا 

اإذ  البني(،  الفحم  على  تعمل 

-700 نحو  اال�ستثمارات  تبلغ 

اأنه  كما  يورو.  مليون   800
الكميات  حرق  املتوقع  من 

االإ�سافية من الفحم يف حمطة 

توليد كهرباء »فلورينا«.

الرو�سية  ال�سحيفة  واأ�سارت 

اإىل اأن احتياطيات احلقل تقدر بنحو 140 

مليون طن من الفحم.

الدعوة،  هذه  خالل  من  اليونان  وت�سعى 

اإىل اإر�ساء اجلانب الرو�سي، وحل اخلالف 

ب�سبب  عاما،   30 حواىل  منذ  القائم 

لالحتاد  بالتزاماتها  اأثينا  اإيفاء  عدم 

ال�سوفييتي وفق العقد املوقع بني الطرفني 

الغاز  اإمدادات  حول   1987 العام  يف 

الرو�سي لليونان.

أثينا تدعو »غازبروم« لالستثمار في مشروع للفحم

متوز   15 يف  الفا�سل  االإنقالب  كلف 

االإقت�ساد الرتكي حواىل 90 مليار يورو 

�سياحي،  حجز  مليون  اإلغاء  اىل  واأدى 

وزير  عن  الرتكية  ال�سحف  نقلت  كما 

التجارة.

ل�سحيفة  توفنكجي  بولنت  وقال 

كل  االعتبار  يف  اأخذنا  »اإذا  »حريت«: 

واالأ�سلحة  واملروحيات  املقاتالت 

فاإن  )املت�رشرة(،  واملباين  والقنابل 

الكلفة تقدر بـ300 مليار لرية على االأقل 

اأي�سا  م�سريا  االأولية«،  حل�ساباتنا  وفقا 

اىل اإلغاء طلبات جتارية من اخلارج وزيارات �سياحية.

وليل 15 اىل 16 متوز )يوليو(، حاولت جمموعة من الع�سكريني 

اإطاحة الرئي�ش رجب طيب اردوغان وحكومته. وقد ا�ستولوا على 

منها  عدة  اأهدافا  وق�سفوا  احل�سود  على  النار  واأطلقوا  دبابات 

اأوقعت  العنف  اأعمال  االإنقالب، لكن  واأف�سل  اأنقرة.  الربملان يف 

271 قتيال بينهم 34 اإنقالبيا.
وقال وزير التجارة اإن اخل�سائر التي حلقت باالإقت�ساد الرتكي 

قد تكون اأكرب على االأمد املتو�سط ب�سبب تاأثريها على ال�سياحة 

واملبادالت مع اخلارج.

من  الكثري  يعد  ومل  اخلارج  من  عدة  طلبات  »األغيت  واأ�ساف 

اأعطى  لالأ�سف  تركيا.  يزورون  االأجانب 

وكاأنها  تركيا  عن  �سورة  االإنقالبيون 

بلد من العامل الثالث مع انت�سار دبابات 

يف ال�سوارع«.

يف  حجز  مليون  اإلغاء  مت  اأنه  وذكر 

االأكرب  الق�سم  يربر  ال�سياحي  القطاع 

ثالثة  عطل  اإلغاء  احلكومة  بقرار  منها 

االإنقالب  بعد  حكومي  موظف  ماليني 

للقيام بعملية التطهري اأو تفادي احتمال 

فرار اأ�سخا�ش ي�ستبه يف اأنهم مرتبطون 

بهذه املحاولة، اىل اخلارج.

وكان قطاع ال�سياحة قد تاأثر اأ�سال باالعتداءات التي ن�سبت اىل 

جهاديني اأو املتمردين االأكراد مبا اأن ن�سبة و�سول �سياح اأجانب 

اىل تركيا تراجعت بـ40 % يف حزيران مقارنة مع ال�سهر نف�سه 

من العام املا�سي.

2015، وهو معدل ال يتوقعه  و�سهدت تركيا منوا بن�سبة %4 يف 

�سندوق النقد الدويل لهذا العام.

واالأ�سبوع املا�سي، حذرت موؤ�س�سة »ان�ستيتيوت اوف انرتنا�سونال 

فاينان�ش« ومقرها وا�سنطن وت�سم 500 موؤ�س�سة م�رشفية من اأن 

»اخل�سائر الفورية جلهة تراجع عدد ال�سياح واال�ستثمارات �ست�سهم 

على االأرجح يف تباطوؤ النمو يف 2016 و2017«.

تركيا.. اإلنقالب الفاشل كلف إقتصادها 90 مليار يورو
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اقت�شاد دولي

التضخم البريطاني استقر في آب 

ا�ستقر معدل الت�سخم يف بريطانيا على غري املتوقع يف اآب 

مبا يبقي على احتمال قدوم بنك اجنلرتا املركزي على خف�ش 

اأ�سعار الفائدة جمددا رغم الزيادة الكبرية يف تكاليف املواد 

االأوروبي  الت�سويت ل�سالح اخلروج من االحتاد  اخلام عقب 

يف ا�ستفتاء حزيران.

وقال مكتب االإح�ساءات الوطنية، اإن املعدل ال�سنوي لت�سخم 

اأ�سعار امل�ستهلكني ا�ستقر دون تغيري عند 0.6 باملئة يف اآب 

 0.7 اإىل  بارتفاعه  اقت�ساديني  خرباء  توقعات  مع  مقارنة 

باملئة.

اأثر �سعود  اأ�سعار املالب�ش والفنادق والنبيذ  وبدد انخفا�ش 

اأ�سعار الوقود واالأغذية وتذاكر الطريان.

الوطنية  االإح�ساءات  مبكتب  اخلبري  بري�ستوود  مايك  وقال 

“تكاليف املواد اخلام ارتفعت لل�سهر الثاين على التوايل وهو 
اال�سرتليني  اجلنيه  قيمة  انخفا�ش  منها  الأ�سباب  يرجع  ما 

واإن مل تكن هناك موؤ�رشات تذكر على تاأثر اأ�سعار امل�ستهلكني 

بذلك حتى االآن.«

هبوط  اإن  املا�سي  ال�سهر  قال  املركزي  اجنلرتا  بنك  وكان 

اال�ستفتاء  بعد  واليورو  الدوالر  اأمام  باملئة   10 اال�سرتليني 

على  �سيفر�ش  االأوروبي  االحتاد  بريطانيا يف  على ع�سوية 

االأرجح �سغوطا �سعودية على االأ�سعار على مدى عدة �سنوات 

و�سيدفع الت�سخم اإىل جتاوز امل�ستوى امل�ستهدف البالغ اثنني 

باملئة.

لكن البنك املركزي قال اإن معظم �سناع ال�سيا�سات ما زالوا 

العام،  هذا  الحق  وقت  يف  جمددا  الفائدة  خف�ش  يتوقعون 

جلنة  اجتماع  يف  جديد  اإجراء  اتخاذ  املتوقع  من  لي�ش  لكن 

ال�سيا�سة النقدية هذا االأ�سبوع.

وكان م�سح ملديري امل�سرتيات ن�رشت نتائجه يف وقت �سابق 

هذا ال�سهر اأظهر اأن ال�رشكات العاملة يف قطاع اخلدمات ترفع 

االأ�سعار باأ�رشع وترية منذ اأوائل 2014 بينما ك�سف امل�سنعون 

عن اأكرب زيادة يف تكاليف املدخالت يف خم�ش �سنوات.

االإح�ساءات  معهد  من  املنتجني  اأ�سعار  بيانات  واأظهرت 

باملئة   7.6 زادت  امل�سنعني  مدخالت  تكاليف  الوطنية اأن 

مقارنة مع م�ستواها قبل عام يف اأكرب زيادة لها منذ دي�سمرب 

.2011

فائدة
ــك املـــركـــزي  ــن ــب خــفــ�ــش ال

ــائــدة  ــف الـــرو�ـــســـي، �ــســعــر ال

هذا  الثانية  للمرة  الرئي�سي 

تباطوؤ  اإىل  ذلك  وعزا  العام، 

توقعات  وانخفا�ش  الت�سخم 

ب�ساأن  اليقني  وعدم  الت�سخم 

االنتعا�ش االقت�سادي

توقف
قالت اخلطوط اجلوية امللكية 

اإنها  اأم«  األ  »كاي  الهولندية 

�ستوقف رحالتها اإىل القاهرة 

موؤقتا بدءا من يناير املقبل، 

ال�سعبة  العملة  اأزمــة  ب�سبب 

من  متنعها  التي  م�رش  يف 

حتويل اأرباحها اإىل اخلارج

خفض
الدولية  الطاقة  وكالة  قالت 

العاملية  اال�ستثمارات  اإن 

النفط  واإنتاج  ا�ستك�ساف  يف 

من  باأكرث  انخف�ست  والغاز 

يف  دوالر  مــلــيــار  ثالثمئة 

عامني، وفق تقديراتها، حيث 

هذا   24% بنحو  تــراجــعــت 

العام   25% وبن�سبة  العام 

املا�سي

مانحين
تقرير  يف  الــدويل  البنك  قال 

الدوليني  املانحني  اإن  لــه، 

من   46% بتقدمي  الــتــزمــوا 

املالية  التعهدات  اإجــمــايل 

اأطــلــقــوهــا قــبــل نحو  ــي  ــت ال

قطاع  اإعمار  الإعــادة  عامني 

غزة

تمديد
ــــدويل، عن  ــن الــبــنــك ال اأعــل

احلايل  رئي�سه  فــرتة  متديد 

�سنوات   5 كيم«  يونغ  »جيم 

العام  منت�سف  تبداأ  جديدة، 

منت�سف  ــى  ــت وح املــقــبــل 

فرتة  انق�ساء  بعد   ،2022
لرئا�سة  الرت�سيحات  قيد 

املوؤ�س�سة الدولية

انكماش
ــت درا�ــــســــة حــديــثــة  ــع ــوق ت

االأمريكي  االقت�ساد  انكما�ش 

فــاز  اإن  دوالر  بــرتيــلــيــون 

دونالد  اجلمهوري  املر�سح 

الرئا�سة  بانتخابات  ترامب 

من  ــن  ــام ــث ال يف  ـــررة  ـــق امل

نوفمرب القادم

تضخم
يف  الت�سخم  مــعــدل  ا�ستقر 

املتوقع  غري  على  بريطانيا 

يف اآب مبا يبقي على احتمال 

املركزي  انكلرتا  بنك  قــدوم 

الفائدة  اأ�سعار  خف�ش  على 

الكبرية  الزيادة  رغم  جمددا 

يف تكاليف املواد اخلام 

تسريح
عن  �سينية  بنوك  ا�ستغنت 

منذ  مــوظــف  ـــف  األ  35 نــحــو 

الــعــام  مــن  ــاين  ــث ال الن�سف 

تراجع  ب�سبب  وذلك  اجلاري، 

معدالت  وزيـــادة  االإيــــرادات 

الديون املعدومة

اتفاق
نقلت وكالة االإعالم الرو�سية 

الرو�سي  الطاقة  وزيـــر  عــن 

اإن  قــولــه  نــوفــاك  الك�سندر 

تركيا تعتزم توقيع اتفاق مع 

لتنفيذ  املقبل  ال�سهر  تركيا 

خــط اأنــابــيــب تــرك-�ــســرتمي 

لت�سدير الغاز

هبوط
ال�سناعي  االإنتاج  انخف�ش 

غري  نحو  على  اأملــانــيــا  يف 

ير�سل  مبــا  متــوز  يف  متوقع 

الربع  �سلبية يف بداية  اإ�سارة 

�سجل  العام حيث  من  الثالث 

اأكرب هبوط يف 23 �سهرا

سعي
اأعلن »ماتيا�ش فيكل«، �سكرتري 

املكّلف  الفرن�سية  الـــدولـــة 

اأن  اخلــارجــيــة،  ــتــجــارة  بــال
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تسريح موظفين بسبب خسائر 

بنوك صينية

الن�سف  منذ  موظف  األف   35 نحو  عن  �سينية  بنوك  ا�ستغنت 

الثاين من العام اجلاري، وذلك ب�سبب تراجع االإيرادات وزيادة 

معدالت الديون املعدومة<

يف  مدرجة  ع�رشة  ت�سع  اأ�سل  من  بنوك  �سبعة  اأعلنت  فقد 

 34.7 عن  واال�ستغناء  العمالة  حجم  تخفي�ش  عن  البور�سة 

اإىل تخفي�ش رواتب املوظفني، وذلك  األف وظيفة، باالإ�سافة 

وارتفاع  الفوائد  �سايف  انخفا�ش  ظل  يف  النفقات  لتقلي�ش 

القرو�ش املعدومة وتباطوؤ معدالت النمو.

ورغم اأن الن�سف االأول من العام اجلاري �سهد ا�ستقرارا عاما 

يف االإيرادات، فاإنه مع بداية الن�سف الثاين من العام تعر�ست 

ب�سبب  �سينيني،  حمللني  ح�سب  النتكا�سة،  ال�سينية  البنوك 

تراكم الديون املعدومة الذي تزامن مع ت�سجيل ال�سني الأبطاأ 

معدل منو خالل االأ�سهر الت�سعة املا�سية.

وتفاقمت م�سكلة الديون املعدومة يف ال�سني مع ازدياد عدد 

بالن�سبة  ربحية  اأقل  تعترب  حيث  للدولة،  اململوكة  امل�ساريع 

للبنوك من م�ساريع القطاع اخلا�ش، اإذ اإنها تعتمد بقدر كبري 

على �سندات االئتمان وال�سمانات التي تقدمها احلكومة.

ويجري احلديث يف ال�سني عن خطة الإعادة هيكلة امل�ساريع 

التي تعود ملكيتها للدولة، حيث اأ�سارت م�سادر حكومية قبل 

انطالق قمة جمموعة الع�رشين يف مدينة خاجنو ال�سينية اإىل 

امل�سانع،  عدد  وتقلي�ش  ال�سلب  اإنتاج  حجم  خف�ش  اإمكانية 

االإغراق  ور�سوم  ال�سلب  �سناعات  يف  الكبري  الفائ�ش  ب�سبب 

الكبرية التي فر�ستها الواليات املتحدة.

اأكدوا على �رشورة االعرتاف  وكان اقت�ساديون �سينيون قد 

باخل�سائر الناجمة عن تو�سع ديون املوؤ�س�سات التابعة للدولة، 

مطالبني بتخفي�ش ال�سمانات احلكومية، وذلك لتفادي االأزمة 

املالية الراهنة التي فر�ست على اأكرب خم�سة بنوك من حيث 

اأجور  وتخفي�ش  املوظفني  اآالف  ت�رشيح  ال�سني  يف  االأ�سول 

البنك  عن  �سدر  بيان  اأظهر  اآخر  �سياق  ويف  منهم.  اأبقت  من 

لدى  االأجنبي  النقد  احتياطي  يف  حــاداً  انخفا�سًا  املركزي 

ال�سني بلغ 3.19 تريليونات دوالر يف �سهر اآب املا�سي، وهو 

امل�ستوى االأدنى له منذ كانون االأول 2011.

النهائي  الوقف  �ستطلب  بالده 

اتفاق  بــ�ــســاأن  للمفاو�سات 

ــني االحتـــاد  ــبــادل احلـــر ب ــت ال

االأوروبي والواليات املتحدة

تلزيم
ــــي،  ـــاد االأوروب طــالــب االحت

بدفع  االأمريكية  اأبــل  �رشكة 

مبلغ ي�سل اإىل 13 مليار يورو 

)14.5 مليار دوالر( كانت قد 

على  ال�رشكة  عليها  ح�سلت 

خالل  �رشيبية  مزايا  �سكل 

الفرتة من 2003 حتى 2014

عقد
ــة الــنــقــل  ــوع ــم اأعـــلـــنـــت جم

اأنها  »األــ�ــســتــوم«  الفرن�سية 

بقيمة  تاريخيا  عقدا  اأبرمت 

لبيع  ـــــورو  ي مــلــيــار   1،8
اجليل  مــن  �رشيعة  قــطــارات 

احلديد  �سكك  ل�رشكة  االأخــري، 

االأمريكية »اأمرتاك«

تحذير
ال�سينية  احلــكــومــة  نــ�ــرشت 

لوائح جديدة تق�سي مبعاقبة 

العامة  الــ�ــرشكــات  مــديــري 

ثبتت  اإذا  ت�سجل خ�سائر  التي 

خ�سارة  ــن  ع م�سوؤوليتهم 

اأو بيع  اأ�سول مملوكة للدولة 

ح�س�ش باأ�سعار زهيدة

ثروة
قالت وكالة بلومربغ لالأخبار 

بيل  ثــروة  اإن  االقت�سادية 

العامل  اأغنياء  اأغنى  غيت�ش - 

مايكرو�سوفت  �رشكة  موؤ�س�ش 

- بلغت اأعلى م�ستوى لرثوات 

بقيمة  التاريخ  يف  ـــراد  االأف

ت�سعني مليار دوالر

انتاج
ــا  ــوت ــوي ـــرشكـــة ت ـــنـــت � اأعـــل

ال�سيارات  ل�سناعة  اليابانية 

يف  االإنــتــاج  ا�ستاأنفت  اإنها 

بعد  فنزويال  يف  م�سنعها 

توقف ا�ستمر �ستة اأ�سهر ب�سبب 

نق�ش يف العملة ال�سعبة

تسريح
عن  �سينية  بنوك  ا�ستغنت 

منذ  مــوظــف  ـــف  األ  35 نــحــو 

الــعــام  مــن  ــاين  ــث ال الن�سف 

تراجع  ب�سبب  وذلك  اجلاري، 

معدالت  وزيـــادة  االإيــــرادات 

الديون املعدومة

أجور
الفنزويلي  الــرئــيــ�ــش  ــن  اأعــل

نــيــكــوال�ــش مــــادورو زيـــادة 

يف   50 لالأجور  ــى  االأدن احلد 

اأيلول  اأول  من  ابتداء  املئة 

مرتفع  ت�سخم  معدل  و�سط 

اأ�سعف ب�سدة القوة االنفاقية 

التي  اأوبك  يف فنزويال ع�سو 

تعاين من اأزمات

رصد
وافقت حكومة رئي�ش الوزراء 

على  اآبـــي  �سينزو  الــيــابــاين 

اإجراءات مالية جديدة  اتخاذ 

بقيمة 13.5 تريليون ين )133 

خطة  �سمن  دوالر(  مليار 

اإنعا�ش  اإىل  تــهــدف  وا�سعة 

النمو ال�سعيف يف ثالث اأكرب 

اقت�ساد بالعامل

ارتفاع
اأظــــهــــرت تـــقـــديـــرات اأولـــيـــة 

ــاءات  االإحــ�ــس مكتب  نــ�ــرشهــا 

ــابــع لــالحتــاد االأوروبـــــي  ــت ال

)يورو�ستات(، اأن معدل الت�سخم 

يف  ارتــفــع  الــيــورو  منطقة  يف 

اأ�سعار  ــاع  ــف ارت ب�سبب  متــوز 

االأغذية وامل�رشوبات والتبغ

توقعات
اإىل  �سينية  توقعات  اأ�ــســارت 

الــيــوان  ي�سبح  اأن  احــتــمــال 

العمالت  اأكــرث  ثالث  ال�سيني 

املــدفــوعــات  ا�ــســتــخــدامــا يف 

2018 بعد  الدولية بحلول عام 

ــي، والــيــورو  ــريك ـــدوالر االأم ال

االأوروبي



معار�ض وموؤتمرات

معرض األعراس 2016 
يقام يف البيال 

) من تنظيم بروموفري ( 

من 27-30 ت�رشين االأول 2016 

مؤتمر الطاقة : 
يقام يف ق�رش املوؤمترات يف ال�سبية 

) من تنظيم احجز ( 

يف 31 ت�رشين االأول 2016

مؤتمر الشركات الناشئة 
يقام يف الفوروم دي بريوت 

) من تنظيم م�رشف لبنان ( 

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
من 3-5 ت�رشين الثاين 2016 

معرض الكتاب الفرنسي 
يقام يف البيال

من تنظيم اإن�ستيتيوت فران�سيز

من 4-13 ت�رشين الثاين 2016

معرض بيروت للطهو
) من تنظيم هو�سبيتاليتي �سريف�زس ( 

    من 10-12 ت�رشين الثاين 

معرض الزفاف الملكي 
يقام يف الفوروم دي بريوت 

) من تنظيم ودينغز موك ( 

من 11-15 ت�رشين الثاين 2016 

معرض المفروشات
يقام يف الفوروم دي بريوت

 SPM من تنظيم

من 22-27 ت�رشين الثاين 2016

معرض الكتاب 
يقام يف البيال

) من تنظيم النادي الثقايف العربي ( 

من 1-14 كانون االأول 2016

ايران / طهران 
املعر�ش الدويل لقطع ال�سيارات 

من 18-15 /2016/11

ايران / طهران 
لالأدوات  ع�رش  ال�ساد�ش  الدويل  املعر�ش 

املنزلية 

من 27-24 /2016/11 

ايران / طهران 
للملبو�سات  الثالث  الدويل  املعر�ش 

اجللدية واالأحذية واجلزادين وغريها من 

ال�سناعات املتعلقة بها .

من 27-24 /11 /2016 

ايران / طهران 
املعر�ش الدويل العا�رش ل�سناعة املخابز 

من 2016/12/9-6

ايران /طهران 
وم�ستلزمات  الأدوات  الدويل  املعر�ش 

املنازل 

من 2016/11/27-24 

ايران / طهران 
اجلديدة  للتقنية  الثاين  الدويل  املعر�ش 

للبناء 

من 2016/12/9-6 

ايران / طهران 
ملفرو�سات  ال�ساد�ش  الدويل  املعر�ش 

املكاتب 

من 28-25 /2016/12 

ايران / طهران 
املعر�ش الدويل ال�سابع للهند�سة الداخلية 

والديكور واملنازل احلديثة 

من 2017/1/17-14 

تركيا / اسطنبول 
املنتدى االإقت�سادي العربي الرتكي 

)من تنظيم احتاد غرف التجارة وتبادل 

ال�سلع الرتكي( 

من 23-24 ت�رشين الثاين 2016 

مصر / القاهرة 
واالأدوات  لل�سرياميك  الدويل  املعر�ش 

ال�سحية 

من 2016/11/12-9

مصر / القاهرة 
املعر�ش الدويل للمفرو�سات 

من 2-5 / �سباط 2017 

مصر / القاهرة 
املعر�ش الدويل للمنتوجات امل�رشية 

من 2017/3/28-18

المغرب / الدار البيضاء 
املنتدى االإقت�سادي العربي االأوروبي 

) من تنظيم جامعة الغرف املغربية ( 

من 8-9 ت�رشين الثاين 

الكويت / الكويت 
املعر�ش العربي والدويل 

) من تنظيم معر�ش الكويت الدويل 

16-29 ت�رشين االأول 2016

 معارض ومؤتمرات في العالم 
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فر�ض عمل

  فرص عمل 
ايران

 1955 العام  يف  تاأ�س�ست  ايرانية  �رشكة 

متنوعة،  جماالت  يف  خدمات  تقدم   ،

واخلدمات  التجاري  الت�سويق  بينها  من 

واملرافىء  للم�سانع  املخ�س�سة 

باالإ�سافة اىل تنظيم حما�رشات جتارية 

بلدان  يف  لوجه  وجهًا  لقاءات  وعقد 

خمتلفة . ال�رشكة مهتمة بلبنان.

 Soha Toos Company : لالإت�سال

info@sohatoos.com :بريد الكرتوين

 www.sohatoos.com :موقع الكرتوين

بلغاريا
بتطوير  متخ�س�سة  بلغارية  �رشكة 

امل�ساريع،  خمتلف  وادارة  االأعمال 

الهند�سية  اخلدمات  قطاع  يف  خ�سو�سًا 

عالقات  باقامة  ترغب   ، واالإ�ست�سارية 

جتارية مع ال�رشكات اللبنانية.

لالإت�سال : 

 Risk Engineering
هاتف : 0035928089702

فاك�ش : 0035929507751

gnasr711@gmail.com :بريد الكرتوين

www.riskeng.bglen :موقع الكرتوين

رومانيا
يف  وال�سناعة  التجارة  غرفة  تعلن 

الذي  االإلكرتوين  الرابط  عن  رومانيا 

اىل  خالله  من  الدخول  للمهتمني  ميكن 

دليل  يت�سمن  الذي  املعلومات  بنك 

امل�سدرين وامل�ستوردين الرومانيني .

www.ccir.ro/ الكرتوين:  موقع 

files/2015/cataloglmpexp_en.exe

رومانيا
عن  تزيد  خربة  متتلك  رومانية  �رشكة 

والقرميد  ال�سرياميك  �سناعة  يف  قرن 

واالأر�سيات ومواد البناء االأخرى، تبحث 

عن م�ستورد ملنتجاتها،

 siceram : لالإت�سال

هاتف : 0040265771797

office@siceram.co :بريد الكرتوين

www.siceram.co :موقع الكرتوين

بزراعة  متخ�س�سة  رومانية  �رشكة 
الزراعية  املنتجات  وت�سنيع  ومعاجلة 

والنباتات العطرية تتطلع الإيجاد �رشيك 

ال�سوق  يف  منتجاتها  وي�سوق  يروج 

اللبنانية .

Hypericum Impex : لالإت�سال

هاتف : 0040262271338

office@hypericum-  : الكرتوين  بريد 

plant.ro
www،hypericum-  : الكرتوين  موقع 

 plant.ro

بزراعة  متخ�س�سة  رومانية  �رشكة 
الزراعية  املنتجات  وت�سنيع  ومعاجلة 

�رشيك  عن  تبحث  العطرية،  والنباتات 

الإ�سترياد وترويج وت�سويق منتجاتها يف 

ال�سوق املحلية.

لالإت�سال: 

 Cozac plant
هاتف : 0040213133352 

cozac_plant@yahoo. الكرتوين:  بريد 

com
 www.cozacplant.ro : موقع الكرتوين

ب�سناعة  متخ�س�سة  رومانية  �رشكة 
تكنولوجيات  وتطوير  البناء  مواد 

توطيد  اىل  ت�سعى  العقاري  التطوير 

عالقاتها ب�رشكاء جدد .

لالإت�سال :

 Teraplast
هاتف : 0040263238202

office@teraplast.ro : بريد الكرتوين

 www.teraplast.ro: موقع الكرتوين

عمان / م�سقط 

عمان/ مسقط
�رشكة متخ�س�سة بادارة ناد للغولف 
م�ستثمرين  مع  عالقاتها  توطيد  تريد 

لبنانيني واأجانب .

لالإت�سال :

 Muscat Hills Golf & country club
هاتف : 0096824514080

info@muscatgolf.com :بريد الكرتوين

www.muscatgolf. الكرتوين:  موقع 

com

 the رشكة متخ�س�سة يتطوير م�رشوع�
wave يف م�سقط تبحث عن �رشكاء 

لالإت�سال: 

 The wave muscat
هاتف : 0096824600083

فاك�ش : 0096824600663

info@thewavemuscat. :بريد الكرتوين

الرابية الخضراء
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 com
www.thewavemuscat. :موقع الكرتوين

 com

كوبا
�رشيك  عن  تبحث  كوبية  فنادق  �سل�سلة 

لتطوير فندق وجممع فيالت يف منطقة 

�سياحية .

 Gran Caribe Hotel Group : لالإت�سال

هاتف : 005372040567

rubenf@grandcaribe- :بريد الكرتوين

gca.tur.ca
 www.gran-caribe.cu :موقع الكرتوين

�رشكة �سياحية يف كوبا تنوي تطوير 
جممع للغولف على م�ساحة 517 هكتاراً 

تبحث  ال�سياحية  للمجمعات  منطقة  يف 

عن �رشيك لبناء امل�رشوع وادارته.

لالإت�سال: 

 GUBAGOLF
هاتف : 005372722318

ep.golf@palmares.tur. :بريد الكرتوين

 cu
 Or dir.golf@palmares.tur.cu

www.palmares.tur.  : الكرتوين  موقع 

 cu

ب�سناعة  متخ�س�سة  كوبية  �رشكة 
اأ�سناف خمتلفة من االأدوية تعتزم ان�ساء 

عن  الغر�ش  لهذا  وتبحث  جديد  م�سنع 

�ستزيد  للم�سنع  االإنتاجية  القدرة  �رشيك 

عن 500 مليون كب�سولة دواء �سنويًا .

لالإت�سال : 

 Empresa laboratories Med sol
هاتف : 005372713423 

alarcon@ms.medsol.  : بريد الكرتوين 

 cu

ب�سناعة  متخ�س�سة  كوبية  �رشكة 
 ، البكتريية  وغري  البكتريية  اللقاحات 

جديد  معمل  لت�سييد  �رشكاء  عن  تبحث 

وال�ساملونيال  الكولريا  لقاحات  الإنتاج 

وغريها .

لالإت�سال :

Centro de investigacion-

production de sueros y vacunas
هاتف : 005372080976

هنغارية
�رشكة جمرية تبحث عن وكالء الإ�سترياد 

بال�سناعات  متخ�س�سة  منتجاتها، 

واإدارة  وال�سحية  والغذائية  الزراعية 

املياه وال�سناعات االإلكرتونية .

لالإت�سال :

 Hungarian National Trading House
ال�سيدة جوديت تار 

هاتف : 0036204125315

Tar.judit@tradehouse. :بريد الكرتوين

 hu
www.tradehouse.hu/ :موقع الكرتوين

 eu

ccampa@finaly.edu.  : الكرتوين  بريد 

 cu
 www.finlay.edu.cu :موقع الكرتوين

تقنيات  احدث  ت�ستخدم  �رشكة كوبية 
ت�سنيع االأحذية ، تبحث عن �رشيك لبناء 

47 مليون زوج  انتاج  م�سنع قادر على 

من االأحذية �سنويًا 

لالإت�سال 

 Grapo Empresarial de la industria
 Ligera

هاتف: 005372633605

 trujillo@minil.cu : بريد الكرتوين

البان واجبان المنارة
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