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الإفتتاحية

العالم والتنمية البيئّية
ملاذا يزداد العامل اإدراكا باأّن منوذج التنمية احلايل )منوذج احلداثة( مل يعد م�ستدامًا، بعد اأن ارتبط منط احلياة اال�ستهالكي املنبثق 

ة خطرية؟
ّ
عنه باأزمات بيئي

�ستدام يعمل على حتقيق االن�سجام بني حتقيق 
ُ
د عند منتقدي هذا النموذج التنموي اإىل الدعوة اإىل منوذج تنموي بديل م

ّ
�سوؤال يرتد

االأهداف التنموية من جهة، وحماية البيئة وا�ستدامتها من جهٍة اأخرى.

�سري كّل من �سوزان وبيرت كالفرت، اإىل اأّن الب�رضية تواجه يف الوقت احلا�رض م�سكلتني خطريتني:
ُ
ي

�سة للنفاد يف امل�ستقبل القريب.
ّ
 االأوىل تتمّثل يف اأّن كثرياً من املوارد، التي نعترب وجودها االآن من امل�سّلمات، معر

ة 
ّ
 الكبري من الف�سالت ال�سار

ّ
ث املتزايد الذي تعاين منه بيئتنا يف الوقت احلا�رض، والناجت عن الكم

ّ
ا الثانية، فتتعّلق بالتلو

ّ
 اأم

التي ننتجها.

ال �سّك اأّن �سيوع فكرة التنمية امل�ستدامة يف اأدبيات التنمية ال�سيا�سية منذ منت�سف ثمانينات القرن الع�رضين، مّثل يف جزء منه 

على  يعمل  والبحث عن منوذج جديد  احلداثة،  تبّنت منوذج  التي  التنمية،  ال�سلوكية يف جمال  ة 
ّ
النظري اإخفاق  لتجاوز  حماولة 

التوفيق بني متطّلبات التنمية واحلفاظ على بيئة �سليمة وم�ستدامة. 

وتتمتع  احلا�رض،  احتياجات  تلبية  على  قادرة  تكون  وزراعية جديدة  اقت�سادية  و�سائل  تطوير  اليوم  اال�ستدامة  حتاول حركة 

على  القائمة  البيئة  حماية  برامج  يف  ًا 
ّ
حالي امل�ستخدمة  الو�سائل  اأّن  اّت�سح  بعدما  ة 

ّ
خا�س الطويل،  االأمد  على  ة 

ّ
ذاتي با�ستدامة 

ا�ستثمار قدر كبري من املال واجلهد مل تعد جمدية، نظراً الأّن املجتمع االإن�ساين ذاته ينفق مبالغًا وجهوداً اأكرب يف �رضكات وم�ساريع 

ب يف اإحداث مثل تلك االأ�رضار.
ّ
تت�سب

رة للبيئة 
ّ
وهذا التناق�ض القائم يف املجتمع احلديث بني الرغبة يف حماية البيئة وا�ستدامتها ومتويل ال�رضكات والربامج املدم

ة لتطوير ن�سق جديد م�ستدام يتطّلب اإحداث تغيريات ثقافية وا�سعة، ف�ساًل عن 
ّ
 �سبب احلاجة املا�س

ّ
يف الوقت نف�سه، هو الذي يف�رض

ة.
ّ
اإ�سالحات زراعية واقت�سادي

يات غري منظورة للعلوم االجتماعية ولالهتمامات اليومية للمواطنني واحلكومات 
ّ
تها حتد

ّ
ة وتفاقم حد

ّ
ويطرح بروز امل�ساكل البيئي

رها تقرير نادي روما ال�سادر عام 1972 
ّ
وامل�سالح اخلا�سة، حيث مل يعد ما يواجهه العامل اليوم حم�سوراً يف احلالة التي �سو

ة التي ميكن مواجهتها، واإن كان بطريقة حمدودة وغري كفوءة 
ّ
بعنوان »حدود النمو«،  واملتمّثلة يف ا�ستنزاف املوارد الطبيعي

من خالل اإحالل راأ�ض املال الطبيعي براأ�ض مال مادي، �سواء من خالل ابتكار منتجات جديدة ت�ستبدل املوارد التي تو�سك على 

ع نطاق املخزونات احلالية، بل اإّن ما يواجهه العامل اليوم ميّثل ظروفًا خمتلفة ب�سكٍل جذري.
ّ
ات جديدة تو�س

ّ
النفاذ اأو بوا�سطة تقني

وب�سبب تعاظم خطر تلك امل�ساكل من جهة، وتقّل�ض ن�سبة املوارد على االأر�ض واإ�سعاف قدرتها على جتديد ذاتها من جهٍة اأخرى، 

ة لرت�سيد التعامل االإن�ساين، وذلك الأّن منوذج احلداثة القائم الذي يعمل على االإيفاء باالحتياجات املادية 
ّ
فاإّن هناك حاجة ملح

 للبيئة وللم�ستقبل مل يعد مالئمًا وال كفوؤاً على املدى الطويل. 
ّ
احلالية مع جتاهل تام

ومن الوا�سح اأّنه ال ميكن اإيجاد جمتمع عادل بيئيًا واجتماعيًا عندما تكون احلياة االجتماعية فيه واقعة حتت هيمنة وتاأثري 

ي اإىل ا�ستغالل  ّ
دة توؤد

ّ
قوى ال�سوق، والربح، والنمو االقت�سادي ومعايري الرفاهية املتنامية. كما اأّن النزعة اال�ستهالكية غري املقي

 عليه، فاإّن معاجلة تلك الق�سايا يتطّلب تفكرياً جديداً يعرتف بالعالقة املتداخلة بني االإن�سان والبيئة يف ظّل 
ً
د. وبناء

ّ
غري مقي

مي، واملحافظة على البيئة، وحتقيق العدالة االجتماعية، وتعزيز �سعادة 
ّ
 االإبداعي والتقد

ّ
التنمية امل�ستدامة التي توازن بني التغري

ة فيها احلفاظ على نوع من الت�سامن االجتماعي الذي ميكن من خالله 
ّ
االأفراد، واملجتمع، وت�ستطيع املعايري واملوؤ�س�سات العام

امل�ساهمة يف �سعادة وخري اجلميع.

 على ثالثة اأنواع، وهي:
ّ
ة يتم

ّ
اإّن التوازن يف معاجلة امل�سكلة البيئي

- التوازن بني املناطق، وخ�سو�سًا بني ال�سمال واجلنوب.

- التوازن بني الكائنات احلية.

- التوازن بني االأجيال.
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العــالــم فــي �شهــر

ترامب،  دونالد  املنتخب،  االأمريكي  الرئي�ض  و�سف  يكن  مل 

والذي ت�سلم احلكم يف 20 من كانون الثاين/يناير من �سلفه 

باراك اأوباما.. مل يكن و�سفه اإزاء ال�سادرات ال�سينية لل�سوق 

االأمريكية من اأن »بالده تغت�سب من قبل ال�سني«. اإال مفتاحا 

ملا تنتظره العالقات بني بكني ووا�سنطن يف ال�سنوات املقبلة.

هي  ووا�سنطن  بكني  بني  العالقة  اأن  على  املحللون  ويتفق 

القرن  يف  وت�سابكًا  وتعقيداً  اأهمية  االأكرث  الدولية  العالقة 

احلادي والع�رضين. الواليات املتحدة االأمريكية، وهي الدولة 

منفردة  العامل  يف  العظمى  القوة  عر�ض  على  ترتبع  التي 

القرن  ت�سعينات  يف  ال�سابق  ال�سوفياتي  االحتاد  انهيار  منذ 

التي  الدولة  وهي  ال�سعبية،  ال�سني  وجمهورية  الع�رضين، 

ت�سعد حثيثا نحو القمة، بينهما كثري من االختالف، وكثري 

فرتات  يف  احلال  هو  وكما  اأي�سا.  امل�سرتكة  امل�سالح  من 

�سعود وا�سمحالل القوى الكربى عرب التاريخ، فاإن حماوالت 

و�سعي  رو�سيا(،  �سعود  )كما  ال�سني  �سعود  عرقلة  وا�سنطن 

العراقيل �رضاع طبيعي حت�سمه قدرة كل  بكني لتجاوز تلك 

قد  هاوية  اإىل  االنزالق  دون  من  بحكمة  اإدارته  على  منهما 

تكلفهما معًا، بل والعامل كله، ثمنًا باهظًا.

من حق ال�سني اأن تقلق اإزاء م�ستقبل العالقات مع الواليات 

املتحدة، وهو ما عرب عنه الرئي�ض ال�سيني، �سي جني بينغ، 

اإعالن  الرئي�ض ترامب عقب  اإىل  اأر�سلها  التي  التهنئة  بربقية 

اجلديدة  االأمريكية  االإدارة  مع  للعمل  بكني  بتطلع  النتائج 

على  التعاون  لتو�سيع  مواجهة  دون  ومن  �رضاع  دون  من 

امل�ستوى الثنائي واالإقليمي والعاملي.

من  بدورها  تقلق  اأن  املتحدة  الواليات  حق  من  وكان 

خ�سو�سًا  بكني،  تتبعها  التي  الناعمة«  »القوة  دبلوما�سية 

بعد تاأ�سي�سها »البنك االآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية التحتية« 

مم 
ُ

�س والذي  بكني.   ال�سينية  العا�سمة  يف  مبقره   )AIIB(

احتياجات  تلبي  التي  امل�ساريع  لي�ساعد يف متويل  ا 
ً
ظاهري

الدول االآ�سيوية من البنية التحتية، وهو ما دفع 57 دولة اإىل 

التقدم لي�سبحوا اأع�ساء موؤ�س�سني يف الكيان ال�سيني اجلديد، 

كربيطانيا  لوا�سنطن  حليفة  اأوروبية  دول  الدول  هذه  ومن 

قد  املتحدة  الواليات   وكانت  و�سوي�رضا.  وايطاليا  وفرن�سا 

تبدو  االآن  ولكنها  اآ�سيوي،  نقد  �سندوق  اإقامة  �سابقًا  منعت 

البنك،  هذا  تاأ�سي�ض  عجالت  يف  الع�سي  و�سع  عن  عاجزة 

الذي طرح فكرته الرئي�ض ال�سيني �سي جينبينغ يف 2 ت�رضين 

االأول/ اأكتوبر 2013  لتحفيز اال�ستثمار يف قطاعات الطاقة 

والنقل واالت�ساالت وغريها من جماالت البنية االأ�سا�سية يف 

اآ�سيا.

 )AIIB( اجلديد  البنك  اإن�ساء  ترك  التطور  هذا  �سوء  ويف   

يف  فالبع�ض  الرد.  كيفية  حول  ومتخبطة  حائرة  وا�سنطن 

الواليات املتحدة ي�سيد بال�سني على حتملها م�سوؤولية دولية 

منو  على  امل�ساعدة  يف  الناعمة«  »القوة  وا�ستخدامها  اأكرب 

اآ�سيا. والبع�ض االآخر يعار�ض هذه اخلطوة بحجة اأنها ُتقو�ض 

وت�ستخدم  االقت�سادي،  للنظام  املتحدة  الواليات  قيادة 

ال�سينية  اال�سرتاتيجية  اخلطة  لدعم  كو�سيلة  امل�ساعدات 

الكربى، وخ�سو�سًا اأن الواليات املتحدة تعاين من مديونية 

مفرطة، منذ والية الرئي�ض جورج بو�ض االأبن، حيث زاد حجم 

الدين من 6 تريليونات دوالر عام 2000 اإىل 9 تريليونات عام 

2007، ويف عهد باراك اأوباما بني عامي 2008 و2016، قفز 
اإىل اأكرث من 20 تريليون دوالر.

للعامل  يومًا ما لرنى خارطة جديدة  �سن�سحو  وال�سوؤال: هل 

غري التي الزمت اأعيننا منذ نعومة اأظفارنا وعند ذاك �سنكون 

»قوته  تكون  جديدة،  وحتديات  جديد  عاملي  نظام  اأمام 

الناعمة« �سيدة العامل؟

ي�سع فيليب لبي�سكي �رضحًا مف�ساًل لهذا االأمر يف مقال مبجلة 

AIIB؟«.  من  يخاف  »من  عنوان  حتت   Foreign Affairs
ويقول يف املقال اإن قلق امل�سوؤولني بالواليات املتحدة من 

الدولية  االإقرا�ض  جهات  دور  من  اجلديد  البنك  يقو�ض  اأن 

حمله.  غري  يف  قلق  هو  امُلتبعة،  القيا�سية  وموا�سفاتهم 

ا دولة من�سجمة مع النظام العاملي 
ً
وي�سيف اأن »ال�سني حالي

وا�سنطن  اأن  مقالته:  نهاية  يف  لبي�سكي  وي�ستنتج  ب�سدة«.. 

يجب اأن ت�ساعد بنك AIIB، بل وتن�سم اإليه لت�ستطيع ت�سكيل 

�سيا�ساته وطريقة عمله من الداخل.

على االإدارة االأمريكية اجلديدة اأن تدرك اأن النمو االقت�سادي 

من  بداًل  ال�سيني  للنظام  اأ�سا�سي  كمحرك  حل  ال�رضيع 

هل تصطدم إدارة ترامب بالتقدم الصيني؟

بكين.. ودبلوماسية »القوة الناعمة«
بقلــم وسـام سعــد
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االأيديولوجيا منذ فرتة طويلة.. وقد حدث هذا عندما احتاجت 

يف  الت�سدع  لتقليل  م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث  للنمو  ال�سني 

نظامها والناجت من عوامل عديدة اأهمها، التحديات ال�سكانية 

الهائلة. وتراجع منو الناجت املحلي االإجمايل.

من الواقعية االإ�سارة وبنظرة ب�سيطة اإىل اأن امليزان التجاري 

التنني  مل�سلحة  ي�سب  اأنه  �سنجد  االأمريكي،  ال�سيني 

ال�سيني؛ حيث �سجل حجم التبادل التجاري بني اأكرب قوتني 

اقت�ساديتني 659.4 مليار دوالر يف 2015، ا�ستحوذت ال�سني 

دوالر،  مليار   497.8 قدرها  ب�سادرات  االأكرب  اجلانب  على 

مليار   161.6 حاجز  تتخط  مل  االأمريكية  ال�سادرات  بينما 

االأمريكي.  التجاري  التمثيل  مكتب  بيانات  بح�سب  دوالر 

للمديونية  اأجنبي  حائز  اأكرب  تعد  ال�سني  اأن  اإىل  ي�ساف 

حتتل  بذلك  وهي  دوالر  تريليون   1.148 بنحو  االأمريكية 

20 يف املئة من جمموع  االأوىل  بحيث متتلك نحو  املرتبة 

الديون اخلارجية للواليات املتحدة. وال�سوؤال هو، هل يجب 

اأن تقابل الواليات املتحدة اأي تقدم �سيني بالعداء، وتعترب 

اأنه ياأتي على ح�سابها؟ 

الوقت  يف  حمراء  خطوط  و�سع  اأن  ترامب  �سيدرك  وهل 

عدائي  تعامل  اأي  الأن  املتحدة،  للواليات  ا 
ً
جد حرج  احلايل 

احللفاء  من  جمموعة  تكوين  �سعوبة  �سيواجه  ال�سني  جتاه 

الغربيني يف هذا االأمر. فنمو القوة ال�سينية وزيادة تاأثريها 

اأكرث �سعوبة.  ال�سني  اأكرث حزمًا مع  الو�سول لنهج  �سيجعل 

زادت  و�سوحًا،  املو�سوعة  العامة  القواعد  زادت  وكلما 

املتحدة.  الواليات  �رضكاء  من  القواعد  تلك  وقبول  ال�رضعية 

وقل اال�ستفزاز الواقع على ال�سني؟ 

كيف  معرفة  على  تعتمد  ال�سوؤال  هذا  االإجابة عن  اأن  �سك  ال 

اإىل  ترامب  اإدارة  ظل  يف  وا�سنطن  م�ستقباًل  تنظر  اأن  يجب 

ال�سني  اأهداف  وعلى  بكني..  وبني  بينها  العالقات  م�ستقبل 

منها وعالقتها بخطتها اال�سرتاتيجية الكربى!



العدد 159 �شباط 2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L6

الحدث

اأك��رث عمقًا وحت��دي��داً،  ال��ث��اين ه��و  االجت���اه 

التي  العقبات  جميع  اإزالة  يعني  فالتكامل 

التجاري  التبادل  اأمام  كعائق  تقف  كانت 

التكتل  يف  امل�سرتكة  ال��دول  جمموعة  بني 

اإزالة القيود اجلمركية وغري اجلمركية  وتتم 

عنا�رض  طريق  يف  تقف  التي  والعقبات 

االإنتاج وروؤو�ض االأموال وي�سكل هذا التكتل 

منظومة اقت�سادية متكاملة ويتم عادة بني 

الدول املتقاربة يف امل�سالح االقت�سادية اأو 

يف املوقع اجلغرايف وهو يهدف اإىل حتقيق 

تعود  حمددة  و�سيا�سية  اقت�سادية  اأه��داف 

بالنفع على الدولة والتكتل االقت�سادي معًا.  

تكونت  التي  االقت�سادية  التكتالت  اأه��م 

خارج االحتاد االأوروبي، هي:  

2- منظمة شنغهاي  
اأعقاب  يف  �سنغهاي  منظمة  فكرة  ول��دت 

عن  الناجمة  اجليو�سيا�سية  اال�سطرابات 

اختفاء االحتاد ال�سوفيتي واإقامة جمهوريات 

فريق  فاجتمع  الو�سطى،  اآ�سيا  يف  م�ستقلة 

أهداف متعددة لـ »آسيان ـ شنغهاي ـ بريكس ـ أوراسيا« 
أي دور للتكتالت االقتصادية في صياغة النظام العالمي؟

بقلم فارس سعد

لطاملا طرح املراقبون على امل�ستوى الدويل ت�ساوؤالتهم امل�رشوعة حول ما ميكن اأن يتطلبه جناح التكتالت 

�سيا�ساتها  كتن�سيق  وا�ستمراريتها  لنجاحها  منا�سبة  و�رشوط  مقومات  من  والدولية  االإقليمية  االقت�سادية 

االقت�سادية امل�ستقلة واال�ستفادة من تكاملها للحد من �سيطرة ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات؟

تاأتي اأهمية التكتالت االقت�سادية كونها ت�سكل بكل �سورها واأ�سكالها حواىل 75 % من دول العامل و 80  % 

التكتالت  التي حتملها  االآثار  % من جتارته، وبالتايل تعك�س مدى    85 اأكرث من  من �سكانه وت�سيطر على 

االقت�سادية على االقت�ساد العاملي. 

اإنها تعترب، يف جانب مهم من م�رشوعية التكتالت االقت�سادية،  مقدمة الحتاد �سيا�سي بني الدول امل�سرتكة 

فيها اأو تقدمي الدعم ال�سيا�سي للدول امل�سرتكة. واإذا كان التكتل بني الدول كبرية واأخرى �سغرية يكون الهدف 

هو ال�سيطرة �سيا�سيًا من قبل الدول الكبرية على الدول ال�سغرية.  

التمييز  ميكن  رئي�سيان  اجت��اه��ان  يوجد 

بينهما يف تعريف التكتل االقت�سادي

اأنه  على  التكامل  يعرف  عام  اجتاه  االأول: 

اأي �سكل من اأ�سكال التعاون اأو التن�سيق بني 

اأي  ب�سيادة  امل�سا�ض  دون  املختلفة  ال��دول 

منهما.  

لتطوير  عملية  باأنه  التكامل  يعرف  الثاين: 

اأ�سكال  اإىل  و�سواًل  معينة  بني  العالقات 

جديدة م�سرتكة بني املوؤ�س�سات والتفاعالت 

التي توؤثر على �سيادة الدولة.  
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تاأثري  م��ن  ال�سني  قلق  نتيجة  �سنغهاي 

مثل  الدول  بع�ض  يف  االأمنية  اال�سطرابات 

كل  قامت  حيث  وقرغيز�ستان،  كازاخ�ستان 

قريغيز�ستان،  ال�سني،  )كازاخ�ستان،  من 

رو�سيا، طاجك�ستان( يف ال�ساد�ض والع�رضين 

من �سهر ني�سان/اأبريل عام 1996 بتاأ�سي�ض 

منتدى حتت ا�سم »خما�سي �سنغهاي« لبناء 

جت�سد  االأع�ساء،  ال��دول  بني  الثقة  وتعميق 

بتوقيع تلك الدول خالل لقائها يف مو�سكو 

ني�سان/ �سهر  م��ن  والع�رضين  ال��راب��ع  يف 

القوات  من  للحد  معاهدة   1997 عام  اأبريل 

الع�سكرية يف املناطق احلدودية.

ا�سمها  غ��ريت  اأع�ساء  ان�سمام  بعد  ولكن 

توقيع  ومت  احل��ايل  ا�سمها  اإىل   2001 ع��ام 

�سنغهاى  منظمة  اإن�����س��اء  ب�����س��اأن  ات��ف��اق 

ل��ل��ت��ع��اون يف ي��ون��ي��و/ح��زي��ران م��ن ع��ام 

2001، بني �ست دول هي »االحتاد الرو�سي، 
وقريغيز�ستان،  وكازاخ�ستان،  وال�سني، 

ت�سم  كما  واأوزبك�ستان«،  وطاجيك�ستان، 

املنظمة �ست دول ب�سفة مراقب هي »منغوليا، 

واأفغان�ستان،  وباك�ستان،  اإي��ران،  والهند، 

وبيالرو�ض«. و�ستة �رضكاء حوار«�رضيالنكا، 

وكمبوديا  واأذربيجان  واأرمينيا،  وتركيا، 

 2016 ونيبال«. ويف نوفمرب/ت�رضين الثاين 

اأردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ض  طرح 

�سنغهاي  منظمة  اإىل  االن��ت��م��اء  ���رضاح��ة 

اأنقرة  الن�سمام  حمتماًل  ب��دي��اًل  للتعاون 

يعد خيارها  الذي مل  االأوروبي  االحتاد  اإىل 

بروك�سل  مماطلة  ظل  يف  �سيما  وال  الوحيد، 

 53 مدى  على  امل�ستمرة  املفاو�سات  وبطء 

عاما.

وقال الرئي�ض الرو�سي فالدميري بوتني اأثناء 

قمة منظمة �سنغهاي للتعاون يف العا�سمة 

بن�ساط  ت�سارك  »اإي��ران  ط�سقند:  االأوزبيكية 

عام  منذ  مراقبة  كدولة  املنظمة  عمل  يف 

2005. اأعتقد اأنه بعد ت�سوية امل�سكلة النووية 
لن  املتحدة  االأمم  عقوبات  ورفع  االإيرانية 

تبقى هناك عوائق اأمام النظر االإيجابي يف 

طلب طهران )حول االن�سمام اإىل املنظمة(«. 

العا�سمة  يف  املنعقدة  املنظمة  قمة  ويف 

اأكد  يونيو/حزيران،   24 ط�سقند،  االأوزبكية 

اأم��ام  عوائق  اأي  هناك  تبق  مل  اأن��ه  بوتني 

ان�سمام اإيران اإىل منظمة �سنغهاي للتعاون 

بعد رفع العقوبات عنها. كما اأعرب الرئي�ض 

الهند  ان�سمام كل من  اأمله يف  الرو�سي عن 

وقت  اأ����رضع  يف  املنظمة  اإىل  وباك�ستان 

قطع  �رضكائنا  م��ن  »نتوقع  ق��ائ��ال:  ممكن 

املقبل  للقائنا  الق�سوى،  بال�رضعة  الطريق 

يف كازاخ�ستان عام 2017«.

املتبادلة  الثقة  تقوية  اإىل  املنظمة  وتهدف 

عالقات  وخلق  فيها  االأع�ساء  ال��دول  بني 

امل�ساركة  ال��دول  بني  جيدة  و�سداقة  جوار 

امل�ساركة  ال���دول  ب��ني  ال��ف��اع��ل  وت�سجيع 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل��ج��االت  يف 

والتجارية والزراعية وغريها وبذل اجلهود 

امل�سرتكة الإحالل ال�سالم واالأمن واال�ستقرار 

يف املنطقة.  

االأع�ساء  للدول  اجلغرافية  امل�ساحة  تبلغ 

اأوروبا  60 باملائة من م�ساحة  يف املنظمة 

واآ�سيا، وت�سم 25 باملائة من نفو�ض العامل، 

حاكيموف،  باختري  اأعلن  ال�سياق،  هذا  ويف 

املمثل اخلا�ض للرئي�ض الرو�سي يف املنظمة: 

ل�ستة  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  حجم  »اأن 

ال�سني،  )رو�سيا،  �سنغهاي  منظمة  بلدان 

كازاخ�ستان  اأوزبك�ستان،  طاجيك�ستان، 

دوالر،  تريليون   12 بلغ  وقريغيز�ستان( 

الرقم  فاإن  وباك�ستان،  الهند  ان�سمام  ومع 

�سريتفع اإىل 20 تريليون دوالر«.

3- البريكس  
االنتباه  لفتت  التي  الدولية  التكتالت  من 

اأطلقت على نف�سها جمموعة  التي  اإليها تلك 

بريك�ض.. فما هي وما اأهدافها؟ 

»بريك�ض« جتمع فريد اأُن�سئ عام 2011 وي�سم 

بع�سويته خم�ض دول من ذوات االقت�سادات 

والهند  ورو���س��ي��ا  ال��ربازي��ل  ه��ي  النا�سئة 

وال�سني وجنوب اأفريقيا. وكانت ُت�سمى من 

جنوب  ان�سمام  قبل  »بريك«  جمموعة  قبل 

ا�سمها  لي�سبح   2010 ع��ام  اإليها  اأفريقيا 

»بريك�ض«.

�سكان  ن�سف  اخلم�ض  ال���دول  يف  ويعي�ض 

املحلي  االإج��م��ايل  الناجت  وي��وازي  العامل، 

املتحدة  ال��والي��ات  ن��اجت  جمتمعة  ل��ل��دول 

جمموع  ويبلغ  دوالر(  تريليون   13.6(

احتياطي النقد االأجنبي لدول املنظمة اأربعة 

تريليونات دوالر.

اقت�سادات  اأك��رب  بريك�ض  جمموعة  ومتثل 

خ����ارج م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي 

اإىل  بالن�سبة  االأغنياء  نادي  والتنمية، وهي 

االقت�سادات النا�سئة.

يوليو/متوز  يف  الربيك�ض  دول  قادة  ووقع 

2014، اتفاقية تاأ�سي�ض بنك بريك�ض للتنمية. 
نحو  خطوة  البنك  هذا  تاأ�سي�ض  خرباء  وراأى 

خلق بديل للنظام املايل العاملي »الدوالري« 

ااملقبل.

جمموعة  لت�سكيل  التفاو�ض  ب��داأ  قد  وك��ان 

»بريك« عام 2006 وعقد اأول موؤمتر قمة لها 

عام 2009.

ورمبا كانت اأهم االإ�سارات اإىل اأهمية بريك�ض 

لالقت�ساد العاملي ن�سيبها من احتياطيات 

تعترب  االأربع  الدول  وهذه  االأجنبية.  العملة 

من بني اأكرب ع�رض دول حتتفظ باحتياطيات 

احتياطيات  جمموع  من   %  40 نحو  تبلغ 

العامل.

دوالر  تريليوين   2.4 وحدها  ال�سني  ومتلك 

نا�سداك  موؤ�رض  �رضكات  ثلثي  ل�رضاء  تكفي 

بعد  دائ��ن  اأك��رب  ث��اين  تعترب  كما  جمتمعة، 

اليابان.

 - رو�سيا  اإىل  بالن�سبة  اأهمية  االأك��رث  لكن 

وكما هي احلال بالن�سبة اإىل االآخرين - اأنهم 

يرون اأن املجموعة و�سيلة الإخبار الواليات 

املتحدة اأن اأكرب الدول النامية لها خياراتها، 

واأنه لي�ست كل الطرق تقود اإىل وا�سنطن.

الكونغر�ض  اأع�ساء  من  هناك  ال�سبب  ولهذا 

ذعر  نظرة  »بريك�ض«  اإىل  نظر  من  االأمريكي 
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يتمثل  هواج�سهم  واأكرب  اأهم  ولعل  وخوف، 

يف العملة ال�سينية.

4- أوراسيا
يف العام 1994 اأعلن الرئي�ض الكازاخ�ستاين 

نزار باييف بدء م�رضوع احتاد دول اأورا�سيا، 

وفق مبادئ  اأربعة: 

- املنفعة االقت�سادية.

- التكامل املتعدد اجلوانب.

- توحيد املنظمات ال�سابقة الإقامة االحتاد.

- توحيد البلدان تبعًا جلهوزية كٍل منها.

االأورا�سية  حتولت  الوقت  ذل��ك  منذ  ولعله 

تطبيق  اإىل  اإ�سرتاتيجية  نظرية  جمرد  من 

�سيا�سي له فكر واإيديولوجيا. واأظهر اأن الفكر 

للمجتمع  املرجتاة  النجاة  �سفينة  االأورا�سي 

فيه  وا�سعة  اأو�ساط  �سحت  ال��ذي  الرو�سي 

دغدغت  كما  لرو�سيا،  االأطل�سة  خماطر  على 

الو�سطى،  اآ�سيا  يف  دول  اأح��الم  االأورا�سية 

الهجمة  اأم��ام  لال�ستقواء  جديد  من  للتكتل 

االأمريكية ال�ساحقة يف العامل. 

اأو  ال�سيا�سي  لي�ض باملعنى  واال�ستقواء هنا، 

الع�سكري، واإن كان جزءاً منه، بل اال�ستقواء 

حيازة  اإىل  تتجه  فامل�ساألة  االقت�سادي، 

املوارد، واأي احتاد اأورا�سي ميكن اأن يت�سكل 

الطبيعية  ب��امل��وارد  غنيًا  احت���اداً  �سيكون 

وال�سناعية  والتكنولوجية  وال��ب�����رضي��ة 

والزراعية.

 يف ك��ت��اب��ه »رق��ع��ة ال�����س��ط��رجن ال��ك��ربى- 

عليها  ي��رتت��ب  وم��ا  االأم��ريك��ي��ة  ال�سيطرة 

بريجن�سكي  زبيغنيو  يرى  جيوا�سرتاتيجيًا«، 

اأي��ام  االأم��ريك��ي  القومي  لالأمن  امل�ست�سار 

الرئي�ض جيمي كارتر بني عام1977 و1981، 

ت�سكل  اآ�سيا(  اأوروب���ا-   ( اأورا�سيا  اأن  يرى 

واالقت�سادي  ال�سيا�سي  التحدي  مكمن 

قوة  واأن  العامل،  على  االأمريكية  لل�سيادة 

اأورا�سيا تفوق ب�سكل كا�سح قوة اأمريكا.

ح��دود  م��ن  متتد  اأورا���س��ي��ا  ف��اإن  جغرافيًا، 

االأطل�سي حتى  املحيط  الغربية على  اأوروبا 

�سفاف ال�سني ورو�سيا على املحيط الهادئ 

اأرب��اع  ثالثة  اأورا�سيا  وت�سم  ال�����رضق.  يف 

م�سادر الطاقة يف العامل، وهي اأكرب قارات 

العامل، وفيها معظم ثرواته وفيها �ست دول 

�سخمة من الناحية االقت�سادية والع�سكرية، 

والدولتان االأكرث �سكانًا هما ال�سني والهند، 

 17.1 رو�سيا  وهي  م�ساحة  االأك��رب  والدولة 

مليون كلم2. 

املمتدة  رو�سيا  اأن  االأورا�سي  الفكر  ويعترب 

يف اآ�سيا واأوروبا هي حمور التاريخ، وتدور 

مكت�سبة  رو�سيا(  حول  )اأي  حوله  احل�سارة 

من  موقفًا  االأورا�سية  وتتخذ  خاّلقة.  طاقة 

�سوف  وكما  بالذات،  واالأمريكيني  الغرب، 

نرى، يبادلها االأمريكيون موقف اخل�سومة، 

فاإن لهم روؤيتهم االأورا�سية اخلا�سة، ويعلن 

ال�سطرجن  رق��ع��ة  ك��ت��اب��ه  يف  بريجن�سكي 

الكربى )وهي هنا تعني اأورا�سيا( اأن اأف�سل 

رو�سيا بالن�سبة لالأمريكيني هي رو�سيا غري 

ي�ستغلها  التي  املحطمة  رو�سيا  املوجودة، 

جريانها.

بوتين.. األوراسي
واتخذ امل�رضوع االأورا�سي زخمًا جديداً مع 

يف  الرئا�سة  اإىل  بوتني  فالدميري  و�سول 

حديقتها  املنطقة  رو�سيا  تعترب  اإذ  رو�سيا. 

حيث  احل�رضي،  نفوذها  ومنطقة  اخللفية، 

منذ  الرو�سية  لل�سيطرة  املنطقة  خ�سعت 

»اإن  ب��وت��ني:  يقول  ع�����رض.   التا�سع  ال��ق��رن 

االأورا�سية  االأف��ك��ار  حتملها  التي  الطاقة 

نبني  ح��ني  ال��ي��وم  فائقة  اأهمية  تكت�سب 

الرابطة«  بلدان  عالقات مت�ساوية حقًا بني 

الأي  يكون  لن  اأن��ه  م��راراً  بوتني  ك��رر  وق��د 

ال�سوفياتي  االحتاد  و�سعية  اأورا�سي  احتاد 

بني  امل�ساواة  بل  اال�ستتباعي،  باملعنى 

م�رضوع  اإن��ه  دول��ة.  لكل  وال�سيادة  ال��دول، 

للتكامل اجلديد ولتطوير عالقات رو�سيا مع 

اإيران وتركيا، خا�سة واأن م�سالح م�سرتكة 

جتمع بني هذه الدول. 

وقد اأعلن بوتني يف االأول من ت�رضين االأول 

اأورا�سية«  دولة  هي  رو�سيا  »اأن   2000 عام 

برناجمًا  يحمل  اإيجازه  على  التعبري  وهذا 

واجتماعيًا  وثقافيًا  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا 

وقد  رو���س��ي��ا،  ومل�ستقبل  بوتني  ل�سيا�سة 

بادرت رو�سيا عام 2011 اإىل توقيع االحتاد 

وكازاخ�ستان،  بيالرو�سيا  مع  اجلمركي 

االأم��ن  اتفاقية  على  التوقيع  مت  قد  وك��ان 

وبيالرو�سيا  واأرمينيا  رو�سيا  بني  اجلماعي 

وطاجاك�ستان  وقرغيزيا  وكازاخ�ستان 

يولد  ال��ذي  امل�ستقبل  »اإن��ه  واأوزبك�ستان. 

بوتني،  الرئي�ض  تعبري  ح��د  على  ال��ي��وم« 

كانون  من  الثاين  يف  له  كالم  يف  وي�رضح 

الثاين 2012 »اأن الف�ساء االأورا�سي امل�سرتك 

بني بيالرو�سيا وكازاخ�ستان ورو�سيا �سيبداأ 

البلدان  التاأ�سريات بني هذه  فعليًا، و�ستلغى 

و�سيتم  اجلمركية  االإج��راءات  األغيت  اأن  بعد 

طريقة  على  موحدة  عملة  اعتماد  الحقًا 

االحتاد االأوروبي«. 

تكاماًل  االحت��اد  ه��ذا  يف  اأن  بوتني  وي��رى 

و�سيا�سي  قيمي  اأ���س��ا���ض  ع��ل��ى  ل�سيقًا 

وقوية  عابرة  وح��دة  ويقرتح  واقت�سادي، 

اأقطاب  اأحد  اأن ت�سبح  للقوميات من �ساأنها 

اأن  الق�سيد،  بيت  وهنا  املعا�رض.  العامل 

املعا�رض،  العامل  يف  م��وؤث��راً  قطبًا  ي�سبح 

واالحتاد االأورا�سي لي�ض اأي قطب، اإنه قطب 

كا�سح للهيمنة االأمريكية يف العامل.
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دت ال�سفات التي اأطلقها 
ّ
ويف حني تعد

املتابعون على الزيارة بني التاريخية 

على  جماعي  اتفاق  برز  واملف�سلية، 

التي  االإيجابيات  من  الهائل  الكم 

حتملها، اإذ تن�ّسط احلركتني اال�ستثمارية 

عالقات  وتعيد  اقت�ساديًا  وال�سياحية 

اللبنانيني  البلدين، وتطمئن  الثقة بني 

اجتماعيًا  اململكة  يف  املقيمني 

تعّزز  ترحيلهم. وهي  قلق  وتخّفف من 

�سيا�سيًا العالقات بني البلدين اإذ تفتح 

وت�سلح  العالقات،  يف  جديدة  �سفحة 

الت�سّنج  من  حقبة  وتطوي  اخلالفات، 

والتوتر، وحترك ماليًا ملف هبة الثالثة 

مليارات دوالر لدعم اجلي�ض.

توتر العالقات.. مرحلة حرجة
العالقات  توتر  اأ�ساب  الواقع،  ويف 

اللبنانية اخلليجية مقتاًل يف االإقت�ساد 

اللبناين، مع تعّكر �سفو عالقات مع دوٍل 

عربية �سّكلت على مدى العقود املا�سية 

دوراً  ت 
ّ
واأد للبنان،  االقت�سادي  العمق 

كبرياً يف نهو�ض اقت�ساد لبنان وتعزيز 

وحتى  لبنان،  كان  اإذ  اأبنائه.  مداخيل 

يف اأ�سعب الظروف، واحة لال�ستثمارات 

وموئاًل  لل�سياحة،  ومق�سداً  اخلليجية، 

للطبابة واال�ست�سفاء والتعليم.

التجاري  ال�رضيك  ال�سعودية  متثل  كما 

االأول للبنان، وهي بوابة لبنان اىل دول 

�سادرات  من  املئة  50 يف  ف�اإن  اخلليج. 

دول  اىل  ر 
ّ
ت�سد اللبنانية  ال�سناعات 

اىل  الن�سبة  هذه  ترتفع  حني  يف  اخلليج، 

عن  احلديث  عند  املئة  يف   80 وال�   70
املنتجات الزراعية . اإ�سافة اىل اأن 85 يف 

عون يزور السعودية.. عودة األمل

تحقيقر�شالة �شوريا

اململكة  اىل  بزيارته  اللبنانيني  وا�سعة من  نفو�س �رشيحة  اىل  االأمل  رئي�س اجلمهورية مي�سال عون  اأعاد 

ت باإجنالء الغيوم ال�سوداء التي �سيطرت على �سماء  العالقات اللبنانية  العربية ال�سعودية وقطر والتي ب�رشرّ

– اخلليجية يف االأعوام االأخرية.
مهرّدت الزيارة لبداية مرحلة جديدة من العالقات �ستت�سم من دون �سك باإيجابيات كثرية وال �سيما على 

ال�سعيد االقت�سادي الذي كان قد ح�سد نتائج �سلبية كبرية، حتررّك على اأثرها املعنيون بال�ساأن االقت�سادي 

فرفعوا ال�سوت داعني اىل ت�سحيح اأي خلل ي�سوب هذه العالقات وال �سيما اأن تداعياتها مل تطاول فريقًا دون 

اآخر، اإمنا اجلميع.
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املئة من اال�ستثمارات االأجنبية يف لبنان 

تعود اىل م�ستثمرين خليجيني. ويف حني 

ي�ستحوذ اللبنانيون العاملون يف اخلليج 

اإجمايل  من  ومهمة  اأ�سا�سية  ح�سة  على 

فاإن  اللبنانية،  امل�سارف  يف  املودعني 

لبنان  اأكرب م�سارف يف   10 اأ�سل  7 من 
عن  عدا  خليجيون،  م�ستثمرون  فيها 

لبنان  يف  ال�سياحية  امل�ساريع  اأكرب  اأن 

�سيزن«  و«الفور  »كيمبن�سكي«  مثل 

و«املوفنبيك« هي ا�ستثمارات خليجية.

تدهور العالقات باألرقام
تراجع  اىل  العالقات  تدهور  واأدى 

اىل  القادمني  ال�سعوديني  ال�سياح  عدد 

 2010 عامي  بني   %  75 بن�سبة  لبنان 

ال�سياح  عدد  بلغ  حني  ففي  و2015. 

 191 نحو   2010 العام  يف  ال�سعوديني 

اإجمايل  من   %  8.8 بن�سبة  �سائح  الف 

االأعوام  يف  العدد  هذا  تراجع  ال�سياح، 

اىل  لي�سل   %  75 بن�سبة  االأخرية 

 2015 العام  يف  �سائح  الف   47.881
م�سكاًل 3 % من اإجمايل ال�سياح. ويعود 

من  رعاياها  اململكة  حظر  اىل  ال�سبب 

اال�سطرابات  واىل  لبنان،  اىل  املجيء 

الداخلية. واالأمنية   ال�سيا�سية 

ف�سجلت  ال�سعودية  اال�ستثمارات  اأما 

يف   %  40 من  الأكرث  وتراجعًا  جموداً 

قد  كانت  حني  يف  االأخرية،  االأعوام 

بلغت يف فرتة 2004 – 2012 نحو 5.3 

مليارات دوالر م�سّكلة 40 % من اإجمايل 

 13.250 البالغة  العربية  اال�ستثمارات 

مليار دوالر. 

لبنان  بني  التجاري  التبادل  و�سهد 

فرتة  يف  ملمو�سًا  تراجعًا  وال�سعودية 

حيث   %  18 نحو  بلغ   2016  –  2012
يف  دوالر  مليون   782.8 من  تراجع 

دوالر  مليون   644 اىل   2012 العام 

تراجع  حني  ففي   .2016 العام  يف 

اال�سترياد نحو 12.2 % يف فرتة 2012 

423.7 مليون دوالر عام  2016 من   –
 2012 اىل 372 مليون دوالر عام 2016.
من   %  25 نحو  ال�سادرات  تراجعت 

 2012 عام  دوالر  مليون   358.9
 2016 عام  دوالر  مليون   272 اىل 

ال�سادرات. اإجمايل  من   %  10  م�سّكلة 

الهبة  جتميد  ال�سعودية  رت 
ّ
قر كما 

جهة  من  اجلي�ض  لدعم  ال�سعودية 

بني  ال�سيا�سية  العالقات  توتر  ب�سبب 

يف  اهلل  حزب  )دور  ولبنان  ال�سعودية 

اأخرى  جهة  ومن  العراق...(  �سورية، 

تعانيها  التي  املالية  امل�سكالت  ب�سبب 

النفط  اأ�سعار  تراجع  نتيجة  اململكة 

 %  50 من  اأكرث  وخ�سارتها  عامليًا، 

الع�سكري  واإنفاقها  مداخيلها،  من 

ال�سخم يف اليمن و�سورية ما ا�سطرها 

م�ساريعها  من  كبري  عدد  اإيقاف  اىل 

على  الدعم  واإلغاء  اال�ستثمارية، 

النفطية،  وامل�ستقات  واملياه  الكهرباء 

واىل جلوئها لالأ�سواق املالية العاملية 

والداخلية لال�ستدانة.

انتعاش السياحة في شباط
ب القطاع ال�سياحي 

ّ
ومن دون �سك، يتاأه

لتلّقف النتائج االإيجابية لعودة الوئام 

اىل هذه العالقات وال �سيما بعد اإعالن 

جميء  عن  احلظر  رفع  ال�سعودية 

حتذو  اأن  وترقب  لبنان  اىل  رعاياها 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي حذوها. 

�سهر  القطاع  عن  امل�سوؤولون  وي�رضب 

 لتحقيق اأمانيهم، معللني 
ً
�سباط كموعد

الدول  يف  املدار�ض  اإجازات  باأن  ذلك 

�سهر.  هذا  خالل  عادة  تكون  العربية 

الرتاجع  العوامل،  هذه  اىل  وي�ساف 

العرب  ال�سياح  حجوزات  يف  الالفت 

تركيا  اىل  الذهاب  عن  واإحجامهم 

االأول  املق�سد  اأ�سبح  �سياحي  كمق�سد 

لهم بعد توقفهم عن زيارة لبنان، وذلك 

الذي ح�سل يف  االرهابي  الهجوم  بعد 

ا�سطنبول ليلة راأ�ض ال�سنة.

 االستثمار .. 
بين العودة والال عودة

هذه  انعكا�ض  حول  االآراء  وتتباين  

اال�ستثمارات، ففي  الزيارة على حركة 

حممد  بريوت  غرفة  رئي�ض  راأى  حني 

يف  تدخل  ال  العاطفة  لغة  »اأن  �سقري 

ال�سعودية  اال�ستثمارات  مو�سوع عودة 

التي  هي  االرقام  لغة  اإمنا  لبنان،  اىل 

عودة  عن  احلديث  ميكن  وال  تتكلم. 

اال�ستثمارات اخلليجية اأو ال�سعودية اىل 

لبنان واحلكومة تفكر دوريًا يف فر�ض 

�رضائب جديدة«.

ا�ستقرار  اليوم  »املطلوب  اأن  واعترب 

اال�ستثمارات  جلذب  البلد  يف  �رضائبي 

اال�ستثمارات  كانت  لو  حتى  اجلديدة، 

اأتينا  كلما  يجوز  ال  اإذ  بحتة.  لبنانية 

اإدراج  يتم  اأن  املوازنة  �سرية  على 

وقبل  فامل�ستثمر  جديدة،  �رضيبة   25
يعد  جديد  ا�ستثمار  اأي  على  االإقدام 

عليه،  املتوجبة  ال�رضائب  عن  درا�سة 

اىل  لفت  كما  املوظفني«….  وحقوق 

اإال  يعود  ال  اخلليجي  امل�ستثمر  اأن 

املطلوب  لذا  اللبناين،  امل�ستثمر  برفقة 

اال�ستقرار  توفري  املوازنة،  اإقرار  اليوم 

نتكفل  كلبنانيني  ونحن  ال�رضائبي، 

بعودة امل�ستثمرين«.

حبيقة  لوي�ض  االإقت�سادي  اخلبري  راأى 

اخلليجية  اال�ستثمارات  »عودة  اأن 

�ستكون  لبنان،  اإىل  ال�سعودية  ومنها 

االأفراد  كون  ال�سياح،  عودة  من  اأ�رضع 

قد ينتابهم اخلوف بينما اال�ستثمارات 

امل�ستثمر  يكّلف  حيث  بكثري  اأ�سهل 

اأن  واأو�سح  م�ساريعه«،  الإدارة  لبنانيا 

»ال وجود الأي خماطر اأمنية يف لبنان 

قد تدفع اأ�سحاب راأ�ض املال اخلليجيني 

اإىل العدول عن اال�ستثمار فيه«، مذّكراً 

ولي�ست  �سيا�سية  كانت  املقاطعة  باأن 

ذلك«. غري  اأو  اقت�سادية  اأو   اأمنية 

عودة  على  الكثري  حبيقة  ل 
ّ
ويعو

بلد  »لبنان  له  فوفقًا  اال�ستثمارات، 

خليجية  ا�ستثمارات  ح�سد  اإذا  �سغري، 

البلد.  ك 
ّ
يتحر فقط،  دوالر  مليار  بقيمة 

االأعمال  رجال   
ّ

يكرب اأن  ال�سهل  من  اإذ 

امل�سارف  يف  ح�س�سهم  ال�سعوديون 

اللبنانية والقطاع ال�سناعي«. 

استقرار ضريبي؟!
اىل  اخلليجية  اللبنانية  العالقات  عودة 

لة 
ّ
�سابق عهدها، حتتاج اىل جهود مكم

هذه  وتقع  اجلمهورية،  رئي�ض  لزيارة 

الهيئات  عاتق  على  حتديداً  امل�سوؤولية 

غرفة  رئي�ض  اأن  �سيما  وال  االإقت�سادية 

بريوت وجبل لبنان حممد �سقري ك�سف اأن 

الهيئات تعد لتحرك ما يلي زيارة عون 

زيارة   
ّ
تتم قد  حيث  وقطر،  اململكة  اىل 

الرئي�ض،  بداأه  ما  ال�ستكمال  ال�سعودية 

االقت�سادية  للهيئات  يكون  اأن  على 

الدور االأ�سا�سي يف متابعة اال�ستثمارات 

على  احل�سول  بعد  اإمنا  امل�سرتكة 

عاماًل  يعد  الذي  ال�رضيبي  اال�ستقرار 

اأ�سا�سيًا يف اإعادة جذب اال�ستثمارات.
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تحقيقر�شالة �شوريا

خليل  ابي  �سيزار  االت�ساالت  وزير  اأكد 

الت�رضيعية والقانونية  »اكتمال املنظومة 

خالل  من  لبنان  يف  البرتول  لقطاع 

اللذين  للمر�سومني  الوزراء  جمل�ض  توقيع 

الرتاخي�ض  دورة  با�ستكمال  ي�سمحان 

اال�ستك�ساف  اىل  و�سواًل  االأوىل  اللبنانية 

واإنتاج النفط يف املياه اللبنانية للدخول 

العاملي«.  النفطي  والع�رض  القطاع  اىل 

اإجناز  �سدد  يف  البرتول  »هيئة  اأن  واأكد 

�سيحمي  الذي  ال�سيادي  ال�سندوق  قانون 

الرثوة الوطنية، م�سرياً اىل وجود تعديالت 

مع  لتتنا�سب  ال�رضيبية  االإجراءات  على 

كل  اأن  اىل  م�سرياً  البرتولية،  االأن�سطة 

اإجراءات  لدينا  لتكون  متخذة  االإجراءات 

بدرجة عالية من ال�سفافية مع كل املعايري 

التي حت�سل يف اأف�سل دول العامل«.

خطوة أساسية
وعلى الرغم من اأن اإقرار املر�سومني خطوة 

اأ�سا�سية يف انطالقة القطاع النفطي فعليًا 

يف لبنان، اإال اأن اأمام لبنان طريقًا طويلة 

عمليًا  ي�ستفيد  اأن  قبل  اجتيازها  عليه 

ب�سكل فعلي ومبا�رض من عمليات االإنتاج 

والبيع واإدخال االأموال اىل خزينة الدولة، 

ال  قد  االأمر  هذا  اأن  املتابعون  يقدر  حيث 

يتحقق قبل 10 �سنوات كحد اأدنى. 

ر�سمية،  غري  لبنانية  لتقديرات  وفًقا 

تريليون   12 على  لبنان  مياه  حتتوي 

لالإ�ستخراج  القابل  الغاز  من  مكعب  قدم 

احتياطي  برميل من  و440-675 مليون 

قدم  تريليون   8-5 مع  مقارنًة  النفط، 

حقل  يف  الغاز  احتياطي  من  مكعب 

اأن  املتوقع  من  الذي  قرب�ض  اأفروديت 

يبداأ اإنتاجه عام 2019.

وت�سري درا�سة عن النفط   ن�رضت يف العام 

نتائج  من   %  10 اأن »حتليل  اإىل   2013
م�سح 70 % من مياه لبنان، اأظهر وجود 

حواىل 30 تريليون قدم مكعب من الغاز 

و660 مليون برميل من النفط ال�سائل.

إيجابيات اقتصادية
لدى  حما�سة  على  تدل  املوؤ�رضات  جميع 

االأفرقاء الإي�سال هذا امللف احليوي  كل 

 
ٌ
اىل خواتيمه املرجوة، فهو حمرٌك اأ�سا�سي

ا�ستثمارات  اإّن  اإذ  اللبناين  لالقت�ساد 

لبنان .. الى النفط  ُدر
النفطي  االإنتاج  ع�رش  لبنان  دخل 

ملر�سومي  الوزراء  جمل�س  اإقرار  مع 

على  لبنان  و�سعا  اللذين  النفط، 

طريق االإنتاج التجاري للنفط والغاز 

املتو�سط  البحر  مياه  يف  املكت�سف 

وبني  بينه،  ملكيته  تتوزرّع  والذي 

قرب�س، اليونان وفل�سطني املحتلة.

وكان مر�سوما النفط قد دخال، منذ نحو 

3 �سنوات، االأدراج وغابا عن طاولة 
ملف  اإدخال  بفعل  الوزراء،  جمل�س 

ال�سيا�سة.  زواريب  يف  والغاز  النفط 

املياه  بتق�سيم  املر�سومان  ويتعلرّق 

البحرية اخلا�سعة للوالية الق�سائية 

على  مناطق  اأي  اللبنانية،  للدولة 

ال�رشوط  ودفرت  )بلوكات(،  رقع  �سكل 

اخلا�س بدورات الرتاخي�س يف املياه 

البحرية، ومنوذج اتفاق اال�ستك�ساف 

واالإنتاج، والنظام املايل لهيئة اإدارة 

م�رشوع  اإىل  اإ�سافة  النفط،  قطاع 

املتعلقة  ال�رشيبية  االأحكام  قانون 

وم�رشوع  البرتولية  بالن�ساطات 

قانون املوارد البرتولية يف الرب.



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 159 �شباط 2017
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 13

واال�ستك�ساف  التنقيب  يف  ال�رضكات 

اإىل  �ست�سل  واالإنتاج  احلقول  وتطوير 

الدوالرات. حيث �سيتعزز لبنان  مليارات 

واآمنة لالأعمال  كبيئة جاذبة لال�ستثمار 

اأوىل  ا�ستخراج  حني  اىل  لها  وحا�سنة  

�سينعك�ض  ما  والغاز،  النفط  من  الكميات 

اىل  يوؤدي  قد  اإذ  اقت�ساده  على  اإيجابا 

 55 يبلغ  الذي  الوطني  االإنتاج  م�ساعفة 

مليار دوالر وبالتايل �سرتتد االإيجابيات 

وماليا  �رضيبيا  ال�سعد  خمتلف  على 

واجتماعيا وا�ستثماريا.

يف  والغاز  النفط  اإنتاج  ي�ساعد  و�سوف 

ارتفاع  من  يعاين  الذي  االقت�ساد  منو 

كلفة الطاقة التي ت�ستند يف معظمها على 

مولدات كهربائية تعمل على الديزل.

التوقعات  ت�سري  ذلك،  اىل  باالإ�سافة 

ك�سب  يف  �سي�ساهم  النفط  اإنتاج  اأن  اىل 

امل�سارف  قدرة  جلهة  امل�ستثمرين،  ثقة 

اللبنانية على ا�ستيعاب ديون الدولة. كما 

من  لبنان  يف  املايل  القطاع  �سي�ستفيد 

اإيرادات اإ�سافية. على الرغم من اأن عائدات 

الغاز والنفط تاأتي يف مرحلة االإنتاج.

اإنتاج الغاز والنفط  اأن  وت�سري االأرقام اىل 

�سي�ساهم يف جلم االإنفاق يف كهرباء لبنان 

حجم  من  املئة  يف   7 ن�سبة  يوازي  الذي 

االإنفاق العام بعد عام 2022.

م�ساألة  معاجلة  يف  �سي�ساهم  كما 

يف   20 ن�سبة  ت�سكل  التي  املحروقات 

 6.8 اأو  ال�سلع،  ا�سترياد  املئة من جمموع 

يف املئة من الناجت املحلي، الذي ي�ساهم 

19.1 يف املئة من الناجت  يف عجز قدره 

املحلي االإجمايل.

قلق وخوف
ف من ان 

ّ
وكما يف كل عادة، يبقى التخو

ال�سائعة.  الفر�ض  ملوك  اللبنانيون  يبقى 

االأبي�ض  البحر  �رضقي  حو�ض  فبلدان 

ط تعي�ض يف االآونة االأخرية تطورات 
ّ
املتو�س

قبل.  من  �سهدتها  ّقلما  الّنفط  قطاع  يف 

اكت�ساف  عن  ون�سمع  اإاّل   
ٌ
�سهر مي�سي  فال 

اأو اإعالن عن دورة تراخي�ض  نفطي جديد 

الدول  بني  ا�سرتاتيجية  حتالفات  اأو 

�ساهمت  وقد  املكت�سف.  الغاز  لت�سويق 

ة 
ّ
ديناميكي حتريك  يف  التطورات  هذه 

العظمى  بالدول  دفعت  ة 
ّ
جيو�سرتاتيجي

حّتى  كثب  عن  ومواكبتها  مراقبتها  اإىل 

اأمكن. حيث  العقبات  لتذليل  تدخلت   اأّنها 

 هذا اجلو، يحتاج لبنان اإىل اأن 
ّ
ويف خ�سم

يلحق مبا يدور حوله من حراك برتويل يف 

احلو�ض امل�رضقي للبحر املتو�سط واإطالق 

على  والعمل  واال�ستك�ساف  التنقيب  قطاع 

اجتذاب �رضكات النفط العاملية التي متلك 

اخلربات التقنية واملالءة املالية لال�ستثمار 

باالّطالع على  والبدء  البحرية  يف مياهه 

غازه.  لبيع  املتبقية  االإقليمية  االأ�سواق 

التاأخري  اء 
ّ
ا من جر

ً
فقد خ�رض لبنان موؤخر

ال�سوق  له وهي  احلا�سل �سوقا مهمة جدا 

عقد  يف  »ا�رضائيل«  جنحت  فقد  االأردنية. 

االأردن بقيمة ع�رضة  اتفاقية بيع غاز مع 

قدم  مليون   300 لتوريد  دوالر  مليارات 

 مكعب يف اليوم وملدة خم�ض ع�رضة �سنة.

املرا�سيم  اإقرار  اأن  مراقبون  يرى  كما 

تدين  اإىل  نظرا  جدا  متاأخرا  اأتى  النفطية 

حده  اىل  عامليا  اخلام  الربميل  �سعر 

يف  دوالرا   115 ال�  تخطى  اأن  بعد  االأدنى 

العام 2015، اأي اأن عملية ا�ستخراج النفط 

لن  الراهن  الوقت  اللبنانية يف  املياه  من 

تاأتي باملردود املطلوب للخزينة، ال بل قد 

الدرا�سات  الأن  فادحة  خ�سارة  يف  تت�سبب 

الواحد  الربميل  ا�ستخراج  كلفة  اأن  توؤكد 

يف لبنان ترتاوح بني 60 و70 دوالرا فيما 

ي�سرتي لبنان الربميل من االأ�سواق العربية 

والعاملية ب� 50 دوالرا.

مشكلتان
م�سكلتني  اأمام  يقف  لبنان  اأن  كما 

وفقًا لتحليل للربوف�سري جا�سم عجاقة 

التي  الت�رضيف  ب�سوق  يتعلق  اأولهما 

من الطبيعي اأن تكون ال�سوق االأوروبية 

اجلغرايف  وقربها  ل�سخامتها  نظراً 

يف  الطلب  باإرتفاع  للتوقعات  ونظراً 

املقبلة.  االأعوام  خالل  ال�سوق  هذه 

االحتماالت هي  اأن  اىل  وي�سري عجاقة 

اىل  البحر  من  الغاز  نقل  يتم  اأن  اإما 

ت�سييل  يفر�ض  ما  بواخر  عرب  اأوروبا 

اأن  اأو  الكلفة،  ارتفاع  وبالتايل  الغاز 

لنقل  بحري  غازي  انبوب  اإن�ساء  يتم 

اأوروبا، وهذا اخليار  الغاز اللبناين اىل 

لي�ض مبقدور الدولة اللبنانية القيام به 

وحدها نظراً لكلفته العالية.

تتعلق  الثانية  امل�سكلة  اأن  اىل  ولفت 

بال�سندوق ال�سيادي الذي من املفرو�ض 

اأنه مل ين�ساأ  اإال  النفط،  اأن يتلقى مداخيل 

عالقًا  يبقى  اأن  من  اخلوف  ويبقى  بعد 

ال�سيا�سي.  اخلالف  ب�سبب  االإدراج  يف 

يف  ال�سندوق  خلق  اأهمية  على  د 
ّ
و�سد

ال�سيا�سي احلايل الأنه  التوافق  اأجواء  ظل 

ي�سكل فر�سة تاريخية للدفع بهذا امللف 

مثال  على  االأخرى  الدول  م�ستوى  اىل 

ل ميزانيتها من عائدات 
ّ
التي �ستمو قطر 

ال�سندوق ال�سيادي يف حلول 2020.

أظهر تحليل 10 % من نتائج 

مسح 70 % من مياه لبنان 

وجود حوالي 30 تريليون قدم 

مكعب من الغاز و660 مليون 

برميل من النفط السائل
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ن�شاطات �شناعية

بدء  عن  ح�سن  احل��اج  ح�سني  الدكتور  ال�سناعة  وزي��ر  اأعلن 

االقت�سادية  بال�سوؤون  تتعّلق  عديدة  اإيجابية  موؤ�رضات  ظهور 

واالجتماعية العالقة منذ �سنوات، جتّلت بو�سع رئي�ض اجلمهورية 

العماد مي�سال عون ورئي�ض احلكومة �سعد احلريري هذه امللفات 

التي  الق�سايا  لهذه  مقاربتهما  وبح�سن  االهتمامات،  �سّلم  يف 

ت�سّكل حتديات كربى ت�ستدعي حتديد االأولويات املطلوب العمل 

وفقها الّتخاذ القرارات املنا�سبة للمعاجلة. 

وزارية  جلنة  تاأليف  اأولهما  ني 
ّ
مهم اإيجابيني  موؤ�رّضين  د 

ّ
وحد

و�ستتوىّل  احلريري،  الرئي�ض  برئا�سة  قريبًا  �ستجتمع  اقت�سادية 

ع 
ّ
تتو�س اأن  اأقرتح  »�سوف  وقال:  �ساملة،  اقت�سادية  خطة  و�سع 

 خرباء واقت�ساديني وممثلني عن القطاعني اخلا�ض 
ّ
اللجنة لت�سم

واالكادميي فتكون مبثابة خلية مركزية تتابع وتقرتح وتر�سم 

احللول لالأزمات االقت�سادية واالجتماعية.«

وراأى احلاج ح�سن اأن االإيجابية الثانية متّثلت باإ�سدار املرا�سيم 

املتعلقة بالنفط والغاز، اآماًل اأن تكون كاملة ال�سفافية واأن ي�سّكل 

للتلزمي  البلوكات  عر�ض  عمليات  لبدء  حقيقية  بداية  االأمر  هذا 

وهو م�سار واإن كان طوياًل لكّنه اأ�سا�سي و�رضوري خلف�ض الدين 

العام واطفائه. 

متابعة الخطة
»نحن  قال:  ال�سناعة،  وزارة  يف  املقبل  للن�ساط  ره 

ّ
ت�سو وعن 

تقريبًا  �سنتني  قبل  و�سعناها  التي  اخلطة  بتنفيذ  ون 
ّ
م�ستمر

بالتعاون مع فريق عمل الوزارة وموؤ�س�سة املوا�سفات واملقايي�ض 

اللبنانيني  ال�سناعيني  وجمعية  ال�سناعية  البحوث  ومعهد 

ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم  منّظمة  مع  اأي�سًا  وبالتن�سيق 

ها:
ّ
ّة اأهم

)يونيدو(. ونعمل على نقاط وحماور عد

 املتابعة مع وزارة املالية الإجراء بع�ض التعديالت القانونية 
املتعلقة بقانون ال�رضيبة على القيمة امل�سافة وال �سيما املادة 

من  االولية  واملواد  ال�سناعية  ات 
ّ
املعد ا�ستفادة  جلهة  منه   17

االعفاءات ال�رضيبية

 تعزيز تفعيل الدعم للنقل البحري، وهو مو�سع متابعة مع 
موؤ�س�سة ايدال

 دعم م�ساركة ال�سناعيني يف املعار�ض اخلارجية
 ت�سحيح اخللل القائم يف ميزاننا التجاري مع اأبرز �رضكاء 
وال�سني  االأوروب���ي  االحت��اد  طليعتهم  ويف  التجاريني  لبنان 

وتركيا والدول العربية

ب 
ّ
 متابعة �سيا�سة فر�ض ر�سوم نوعية على �سلع اأجنبية ت�سب

االإغراق يف االأ�سواق اللبنانية.

ورشة تدريبية عن »بصمة المياه«
حول  الوطنية  العمل  ور�سة  ح�سن  احلاج  افتتح  اآخر،  اإطار  ويف 

موؤ�س�سة  تنظمها  التي   »)Water footprint( املياه   »ب�سمة 

املقايي�ض واملوا�سفات اللبنانية )ليبنور( بالتعاون مع املنظمة 

 ISO MENA STAR م�رضوع  �سمن   ،)ISO( للتقيي�ض  الدولية 

غزيري  حبيب  املهند�ض  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  بح�سور 

واملديرة العامة للموؤ�س�سة املهند�سة النا درغام ورئي�ض جمعية 

عامني  وم��دراء  اجلميل  فادي  الدكتور  اللبنانيني  ال�سناعيني 

العامة  واملوؤ�س�سات  ال���وزارات  من  عدد  عن  وممثلني  وخ��رباء 

واخلا�سة والنقابات واجلامعات واملجتمع املدين. 

الوطنية  امل�ستويات  على  املياه  «اإدارة  اأن  درغ��ام  واأك���دت 

يرتبط  وحيويًا  مركزيا  مو�سوعًا  اأ�سبحت  والدولية  واالإقليمية 

ب�سكل اأ�سا�سي بالتنمية امل�ستدامة. فالطلب يتزايد واملوارد تقل 

ونوعيتها تتدهور«. 

دت على التزام موؤ�س�سة املقايي�ض واملوا�سفات اللبنانية من 
ّ
و�سد

خالل الربامج التي تطلقها يف بناء القدرات حول املعايري الدولية 

واطالق مبادرات على م�ستوى املوؤ�س�سات الزراعية وال�سناعية 

واخلدماتية للحفاظ على املوارد الطبيعية وامل�ساهمة يف حتقيق 

الحاج حسن يعلن عن مؤشرات إيجابية 
والجميل يرحب باالتفاق اللبناني - السعودي

جدعون يتوسط المشاركين في حدث تذوق منتجات غذائية في مركز » لبنان المبدع«

الجميلالحاج حسن
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اأهداف التنمية امل�ستدامة. 

«م�رضوع  اأن  اىل  غزيري  لفت  جهته،  من 

الوكالة  من  املمول    ISO MENA STAR
SIDA، والذي مت  الدولية  للتنمية  ال�سويدية 

االأدنى  ال�رضق  منطقة  م�ستوى  على  اإطالقه 

املنظمة  م��ع  بالتعاون  اأفريقيا  و�سمال 

تعزيز  اإىل  يهدف   ،ISO للتقيي�ض  الدولية 

املرتبطة  املعايري  لتطوير  املوؤ�س�سات  دور 

االأعمال  قطاع  وقدرة  امل�ستدامة  بالتنمية 

مع  املعايري،  هذه  تطبيق  على  وال�سناعة 

البيئة  ه��ي:  ث��الث  عنا�رض  على  الرتكيز 

والطاقة واملياه«. 

ل عن الرثوة املائية وو�سعها 
ّ
وحتدث اجلمي

واأهميتها  الدول  م�ستوى  على  اال�سرتاتيجي 

املبادرات  م�ستعر�سًا  ال�سناعي،  للقطاع 

من  لعدد  البيئي  االأث��ر  لتقييم  اإطالقها  مت  التي  وامل�ساريع 

املوؤ�س�سات ال�سناعية وااللتزام باملعايري واملوا�سفات الدولية 

على  موؤكداً  املياه،  ا�ستهالك  برت�سيد  املتعلقة  تلك  �سيما  وال 

االأه��داف  حتقيق  يف  واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  ال�رضاكة 

املرجوة.

اإدارة  و�سوء  اخلطط  غياب  «اأن  اإىل  ح�سن  احلاج  اأ�سار  ب��دوره، 

املوارد املائية يزيد من خطورة امل�سكلة،  حيث اإنه يف ظل التغري 

املناخي و�سوء اال�ستخدام والهدر وانعدام م�سادر املياه ال�سطحية 

 املياه اجلوفية، اأ�سبح من ال�رضوري اإدخال مفهوم ب�سمة 
ّ
و�سح

املياه اإىل موؤ�س�ساتنا ال�سناعية وممار�ساتنا 

يف  الدولية  املوا�سفات  واعتماد  الزراعية، 

هذا االإطار للتخفيف من هدر املياه وتر�سيد 

ا�ستهالكها يف ال�سناعة«.

أولويات ليبنور
وا�ستعر�ض احلاج ح�سن مع وفد من جمل�ض 

واملقايي�ض  املوا�سفات  موؤ�س�سة  اإدارة 

واخلطط  واالأول���وي���ات  امل��راح��ل  )ليبنور( 

لها  حت�����رّض  ال��ت��ي  امل�ستقبلية  التنفيذية 

املوا�سفات  اإع��داد  �سعيد  على  املوؤ�س�سة 

و�رضائها  و�سعها  بخدمة  والبدء  اجلديدة، 

ودفع ثمنها اأونالين، وتفعيل مركز التدريب. 

ومّت الرتكيزعلى اأهمية تعميم اإلزامية تطبيق 

ب�سحة  تعنى  قطاعات  يف  امل��وا���س��ف��ات 

املواطن وحماية �سالمته واأمنه وغذائه. 

حدث تذّوق 
االمم  منظمة  و  ال�سناعة  وزارة  نظمت  كما 

حدث  )يونيدو(  ال�سناعية  للتنمية  املتحدة 

»لبنان  مركز  يف  غذائية  منتجات  ت��ذوق 

عام  مدير  مب�ساركة  اجلميزة،  يف  املبدع« 

ومن�سقة  ج��دع��ون  داين  ال�سناعة  وزارة 

املبدع«  »لبنان  اأن  علمًا  بركات.  ندى  يونيدو  يف  امل�رضوع 

اأ�سحاب  املنتجني  مل�ساعدة   2016 متوز  يف  اأن�سئ  مركز  هو 

ال�سغرية واملتو�سطة يف عر�ض منتجاتهم املبتكرة  املوؤ�س�سات 

واجلديدة وتاأمني روابط  اأوثق مع االأ�سواق املحلية. 

الجميل
ه رئي�ض جمعية ال�سناعيني اللبنانيني الدكتور 

ّ
ويف جانب اآخر، نو

مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�ض  زيارة  بنتائج  اجلميل  فادي 

جلهة  �سيما  وال  وقطر،  ال�سعودية  اىل  عون 

اإعادة العالقات اىل طبيعتها، ما يوؤ�س�ض اىل 

عودة احلرارة اىل العالقات االقت�سادية مع 

دول اخلليج. 

وتوقف اجلميل باهتمام عند اللقاءات التي 

يف  كانوا  الذين  اللبنانيني  ال��وزراء  جمعت 

يف  نظرائهم  مع  ع��ون  الرئي�ض  وف��د  ع��داد 

الإر�ساء  ح�سلت  التي  والتفاهمات  اململكة 

قاعدة تعاون قوية. وخ�ض بالذكر اجتماع 

رائ��د  اللبناين  وال��ت��ج��ارة  االقت�ساد  وزي��ر 

عبد  بن  ماجد  ال�سعودي  نظريه  مع  خوري 

التبادل  زيادة  على  واالتفاق  الق�سبي  اهلل 

التجاري بني البلدين والعمل امل�سرتك على 

عدم اخ�ساع ال�سادرات ال�سناعية اللبنانية 

وتاأليف  اجلمركية  للتعرفة  ال�سعودية  اىل 

هذا  ملتابعة  الوزارتني  بني  م�سرتكة  جلنة 

امللف وغريه وكل ما قد يطراأ يف امل�ستقبل. 

ذات  واعتربها  اخلطوة  هذه  اجلميل  وثمن 

اأهمية كربى بالن�سبة اىل ال�سناعة الوطنية 

ال�سعودية  ال�سوق  يف  ح�ستها  زيادة  جلهة 

�سوق  هي  ال�سعودية  ال�سوق  واأن  خ�سو�سًا 

اللبنانية  ال�سناعات  اىل  بالن�سبة  تقليدية 

ومرغوبة جداً لدى ال�سعوديني. 

سيقترح الحاج حسن 

توسيع اللجنة الوزارية 

اإلقتصادية لتكون بمثابة 

خلية مركزية تتابع وتقترح 

وترسم الحلول لألزمات 

االقتصادية واالجتماعية

اعتبر الجمّيل  ان االتفاق 

على زيادة التبادل التجاري 

بين لبنان والسعودية 

ذي أهمية كبرى بالنسبة 

الى الصناعة الوطنية لجهة 

زيادة حصتها في السوق 

السعودية

المشاركون في الورشة التدريبية عن » بصمة المياه«
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م�رضف  حاكم  د 
ّ
�سد

�سالمة  ريا�ض  لبنان 

»النظام  اأن  على 

امل�رضيف اللبناين يرتكز 

مالية  ت�رضيعات  على 

للمتطلبات  مطابقة 

وممار�سات  الدولية 

اللبنانية  امل�سارف 

واالأنظمة  تتالءم 

باالإدارة  املتعّلقة 

ما  واالمتثال،  الر�سيدة 

انخراطها  على  يحافظ 

املالية  العوملة  يف 

عالقاتها  وي�سون 

امل�سارف  مع  اجليدة 

واأ�سار،  املرا�سلة«. 

خالل  األقاها  كلمة  يف 

اأن »جمموعة  اىل  الثالث«  العراق امل�رضيف  »ملتقى  افتتاح 

لبنان  اأن  اأكدت  غايف 

ا�ستوفى جميع ال�رضوط 

حيال  منه  املطلوبة 

واملمار�سة.  القانون 

وا�ستناداً  اأنه،  كما 

 ،OECD منظمة  اىل 

الدول  بني  ا�ستوفى من 

منها  مطلوب  هو  ما 

التهرب  مكافحة  جلهة 

اإىل  ولفت  ال�رضيبي«. 

امل�سارف  »اأ�سول  اأن 

اللبنانية العاملة خارج 

مليار  ب�38  تقدر  لبنان 

روؤو�ض  منها  دوالر 

اأموال تقدر ب�4 مليارات 

دوالر«.

العالق
اأن  اإىل  العالق  علي  العراقي  املركزي  حمافظ  لفت  بدوره، 

العام  2016 كان مليئًا بالتحديات لعلها االأ�سعب التي متر 

على العراق خالل االأعوام املا�سية، اإذ واجهت البالد حتديات 

االإرهاب  قوى  مواجهتها  اإىل  اإ�سافة  واقت�سادية  مالية 

واالنخراط يف حماربة »داع�ض«. وحتدث عن املركزي العراقي 

الو�سع املايل واالقت�سادي يف  اأداه يف ترميم  الذي  والدور 

 اخللل احلا�سل يف امليزانية والعجز املرتتب عنها 
ّ
البالد و�سد

نتيجة تراجع اأ�سعار النفط.

طربية
د على 

ّ
اأما رئي�ض جمعية م�سارف لبنان جوزف طربيه، ف�سد

»التعاون املايل العربي الذي هو يف االأ�سل رافد حيوي من 

»القطاع  اأن  امل�سرتك«، معترباً  العربي  العمل  روافد منظومة 

امل�رضيف اللبناين كان دومًا موؤمنًا باأولوية ال�رضاكات العربية 

على امل�ستويني الثنائي واجلماعي«. واأ�سار اىل اأن »امل�سارف 

تتوىل  وكوادر  وكادارات  مهنية  كجمعية  متلك  اللبنانية 

م�سوؤولية وحدات نا�سطة داخل لبنان وخارجه، ر�سيداً م�سهوداً 

واالأن�سطة امل�رضفية  االأعمال  اإدارة  والتاألق يف  بالنجاح  له 

النهو�ض والنمو«. ال�سدة والتاأزم كما يف مراحل   يف مراحل 

يذكر اأن »ملتقى العراق امل�رضيف الثالث« ا�ستقطب ما يقارب 

العراقية واللبنانية،  300 م�سارك من م�سوؤويل امل�سارف  ال� 

»االقت�ساد  وجمموعة  العراقي  املركزي  البنك  نظمه  وقد 

امل�سارف  ورابطة  لبنان  م�رضف  مع  بالتعاون  واالأعمال«، 

اخلا�سة العراقية وجمعية م�سارف لبنان.

 سالمة: لبنان استوفى الشروط 
 المطلوبة منه قانونًا وممارسة

المشاركون في المؤتمر
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ال�سيارات  م�ستوردي  نقابة  اأجرت   
تكميلية  انتخابات  لبنان  يف  امل�ستعملة 

بنتيجتها  فازت  التنفيذي  ملجل�سها 

ايلي  النقابة  رئي�ض  يراأ�سها  التي  الالئحة 

قزي بالتزكية.  و�سدد قزي على »�رضورة 

التعا�سد والتكاتف بني اأع�ساء النقابة من اأجل حتقيق كل املطالب 

احليوي  القطاع  هذا  حت�سني  �ساأنها  من  التي  اخلطوات  وكل 

وحمايته وت�سهيل اأعمال م�ستوردي ال�سيارات الذين ي�سكلون ركنا 

اأ�سا�سيا يف القطاع التجاري ويف االقت�ساد الوطني«.

 اأعلن وزير ال�سياحة اأوادي�ض كيدانيان 
ميكن  والثقافة  ال�سياحة  »وزارتي  اأن 

اعتبارهما من الوزارات ال�سيادية الأننا يف 

وق�سم  اخلدمات  على  مبني  اقت�ساده  بلد 

االقت�ساد مبني على قطاع  كبري من هذا 

ال�سياحة ملا ي�سكل من حركة دائمة جتذب ال�سياح واالأموال التي 

لتعمل«.  القطاعات  اأمام  املجال  وتف�سح  لبنان  خارج  من  تاأتي 

واأعترب »اأن القطاع على درجة عالية من االأهمية ونحن قادرون 

على اأن نعطي وجها جميال عن لبنان ».

العمل حممد  وزير  مكتب  �سدر عن   
كبارة بيان جاء فيه: »انطالقا من حر�سنا 

واملوؤ�س�سات  اللبنانية  العاملة  اليد  على 

وامل�ستثمرين  االأموال  روؤو�ض  واأ�سحاب 

جلهات  الالزمة  التوجيهات  اأعطينا 

وا�سعة،  تفتي�ض  بحملة  للقيام  التفتي�ض 

على اأ�سحاب املحال واملوؤ�س�سات التي يديرها ويعمل فيها غري 

فيها،  العاملني  مع  التزامها  من  ميدانيا  للتثبت  وذلك  لبنانيني، 

ب�رضوط مر�سوم تنظيم االأجانب، جلهة اإجازات العمل والرتاخي�ض. 

واأوعزنا بتنظيم حما�رض �سبط وباالإغالق الفوري لكل املوؤ�س�سات 

واملحال االأجنبية املخالفة«.

 �سدر عن م�رضف االإ�سكان، بيان اأ�سار فيه اإىل اأنه »بهدف 
تاأمني ال�سكن الالئق الأ�سحاب الدخل املحدود واملتو�سط للبنانيني 

العاملني يف لبنان واخلارج، وبغر�ض 

املغرتبني  بني  الروابط  تر�سيخ 

والوطن االم، خف�ض م�رضف اال�سكان 

 %  3 5 اىل  معدل فائدة االإقرا�ض من 

اعتبارا  للعقود املوقعة  �سنويا. وذلك 

من 2017/1/1«.

موجز اقتصادي
رجال  جتمع  رئي�ض  اأ�سار 

زمكحل  فوؤاد  د.  االأعمال 

رئي�ض  »زيارة  اأن  اىل 

اجلمهورية مي�سال عون اىل 

جداً   مهمة  وقطر  ال�سعودية 

لبنان  يف  »اأننا  �سيما  وال 

نعي�ض  �سنوات  ثالث   ومنذ 

يف �سلل كبري يف موؤ�س�سات 

على  و�سّدد  كافة«.  الدولة 

اىل  لبنان  اأعدنا  »اأننا 

وذّكرنا  االإقليمية  اخلارطة 

يحرتم  بلد  باأننا  اجلميع 

على  ومنفتح  د�ستوره 

العامل«.

الزيارة  »اأهمية  اأن  واعترب   

اإذ  �سعد،  عدة  على  تربز 

لبنان  باإعادة  ت�سمح  اإنها 

الدبلوما�سية  اخلريطة  اىل 

واالإقليمية، كما اأنها تعّزز االنفتاح اللبناين من جديد نحو اجلميع 

لبنان  ارتباط  �ض 
ّ
وتكر تهدِّم،  ما  اإعمار  الإعادة  ع 

ّ
التفر يتم  بحيث 

والعامل،  كافة  العربية  والبلدان  وقطر  ال�سعودية  مع  االإقت�سادي 

ز باأهمية كبرية وال �سيما اأن لبنان بلد اقت�ساده �سغري 
ّ
والذي يتمي

وناجته املحلي ال يكفي لالإنتاج واالإ�ستثمار وا�ستقطاب الر�ساميل.«

  أبرز التحديات
اأو�سح  االإقت�سادية،   2017 العام  حتديات  عن  حديثه  اإطار  ويف 

حتقيق  »اإعادة  يف  يكمن  االأول  االإقت�سادي  التحدي  »اأن  زمكحل 

النمو ، اإذ اإن لبنان �سهد ركوداً اقت�ساديًا كبرياً يف ال�سنوات االأخرية 

حيث �رضبت االأزمة حياة املواطنني اليومية«.

ا�ستقطاب االإ�ستثمارات  الثاين » يتمثل باإعادة  اأن التحدي  وك�سف 

اللبنانية اأواًل والتي كانت قد تراجعت ب�سبب املردود على االإ�ستثمار 

% واالإ�ستثمارات اخلارجية التي تراجعت   5 اأو   0 الذي و�سل اىل 

اأي�سًا ب�سبب املخاطر على لبنان«.  وراأى اأن »التحدي الثالث يتمّثل 

باإعادة االأمور اىل ما كانت عليه قبل �سيطرة اأجواء عدم االإ�ستقرار 

االأمني وال�سيا�سي على لبنان«.

 غياب الموزانة
 ويف حديثه عن املوازنة، اأ�سار زمكحل اىل اأنه »منذ 11 عامًا لبنان 

لبنان  بحق  اقت�سادية  جرمية  يعترب  ما  للموازنة  اإقراراً  ي�سهد  مل 

يتم  اأين  يعلموا  اأن  دون  من  ال�رضائب  يدفعون  الذين  واللبنانيني 

اإنفاقها، يف الوقت الذي ي�ستمر الدين العام يف االرتفاع«. واعترب 

امل�سوؤولني باالإجماع على غياب  اتفاق  املوازنة يعني  اأن »غياب 

ال�سفافية«.

زمكحل: إعادة تحقيق النمو

أبرز تحديات عام 2017

غياب الموازنة يعني 

اتفاق المسؤولين 

باإلجماع على غياب 

الشفافية
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َتها 
َ
قائم »فورب�ض«  لة 

َ َ
جم ت 

َ
اأ�سَدر

االأعمال  لقطاع  الدول  ل�«اأف�سل  ة 
ّ
ال�سنوي

ِخالله  من  تقوم  والذي   »2017 ِلعام 

مدى  بح�سب  الدول  وترتيب  بت�سنيف 

روؤو�ض  ال�ستثمارات  وا�ستقطابها  جذبها 

االأموال.

من  �رَض 
َ
ع احلادي  وهو  االإ�سدار،  هذا 

ترتيبها  َد 
ِّ
د

ُ
ح دولة   139 َل 

َ
�َسم نوعه، 

ها 
ُ

در�س مت  عاماًل   11 ط 
ِّ
متو�س على  بناءاً 

حقوق  كالتايل:  وهي  الدول  من  كلٍّ  يف 

ال�رضيبية،  ال�سيا�سة  االإبتكار،  امللكية، 

ة، 
ّ
ة )ال�سخ�سي

ّ
التكنولوجيا، الف�ساد، احلري

البريوقراطية،  والنقدية(،  ة، 
ّ
التجاري

حماية امل�ستثمرين، واأداء �سوق االأ�سهم.

حلَّ  ث 
ْ
ِبحي �سعيفًا،  اأداءاً  لبنان  واأظهر 

وال�  املنطقة  دول  بنْي   11 املرتبة  يف 

ومتحورت  العاملي.  عيد 
ّ

ال�س على   92
منو  ل 

ْ
و

َ
ح »فورب�ض«  ّلة 

َ َ
جم عات  قُّ َ

َتو

للعام   %  1.0 ته 
َ
ِن�سب لُلبنان  اإقت�سادي 

للفرد  اإجمايل  ّلي 
َ َ
حم ناجت  اأي   2016

كما  للفرد،  دوالر   8100 ل�  مواٍز  الواِحد 

ز 
ْ
ج

َ
ع »فورب�ض« اأن َت�سل ن�سبة الع وَتَتوقَّ

من   %  22.6 اإىل  التجاري  امليزان  يف 

الناجت املحّلي االإجمايل.

عالميًا وإقليميًا
العاملي،  الرتتيب  اإىل  بالن�سبة  اأما 

االأوىل  ة 
ّ
للمر القائمة  د 

ْ
ال�سوي رت 

ّ
فت�سد

فيها  املتَّبعة  ال�سيا�سات  نتيجة  وذلك 

ترتكز  والتي  ني 
َ
املن�رضم ن 

ْ
العْقَدي خالل 

وتعديل  القيود  بع�ض  رفع  مبداأي  على 

البع�ض منها من جهة وخْف�ض م�ساريف 

الدولة من جهة اأُخرى.

املّتحدة  ة 
ّ
العربي االإمارات  حلَّت  ًا، 

ّ
اإقليمي

االأوىل مع ترتيب عاملي هو  يف املرتبة 

ال� 33.

ًا فكانت مل�سلحة 
ّ
ا املرتبة الثانية اإقليمي

ّ
اأم

املغرب )ترتيب عاملي: 51( يف حني جاءت 

ُعمان ثالثة )ترتيب عاملي: 52(، قطر رابعة 

خام�سة  ن 
ْ
والبحري  ،)54 عاملي:  )ترتيب 

َدها بالتتايل.
ْ
)ترتيب عاملي: 60( بع

لبنان في المرتبة الـ11 إقليميًا
بين أفضل الدول لقطاع األعمال

طرابل�ض  غرفة  رئي�ض  عقد 

ولبنان ال�سمايل توفيق دبو�سي، 

فيه  ذّكر  �سحافيًا،  موؤمتراً 

التي  العامة  املرافق  مبجموعة 

طرابل�ض  مدينة  حتت�سنها 

لكل  وطنية  حاجة  واأ�سبحت 

غنى  م�سادر  وهي  لبنان 

للمالية العامة وعنا�رض جاذبة 

مل�سلحة  �سواء  لال�ستثمارات، 

القطاعني العام واخلا�ض 

اللبنانيني اأو مل�سلحة امل�ساريع 

والدولية،  العربية  االإ�ستثمارية 

احلياة  دورة  وتن�سيط  عمل  فر�ض  توفري  يف  امل�ساعدة  وكذلك 

ة 
ّ
جم فوائد  »هناك  اأن  اىل  واأ�سار  واالإجتماعية«.  االإقت�سادية 

طرابل�ض  م�سفاة  بتفعيل  �سواء 

النا�سطة ملرفاأ  اأو بدعم احلركة 

طرابل�ض اأو بتفعيل دور معر�ض 

و�سكة  الدويل  كرامي  ر�سيد 

املرافق«.  من  وغريها  القطار 

وعن مدى اجلهوزية اللوج�ستية 

دبو�سي  اأكد  القليعات،  ملطار 

على  الوقوف  من  بد  »ال  اأنه 

هذا  يف  والتقنيني  اخلرباء  راأي 

الفنية  االأمور  وكل  املجال 

واالإدارية  والتقنية  واللوج�ستية 

�سدور  حال  يف  �رضيعًا  ى 
ّ
ت�سو

ال  مدة  ويف  القليعات  مطار  دور  اىل  احليوية  باإعادة  القرار 

تتجاوز ال�48 �ساعة«.

تفعيل المرافق العامة شماالً واستثمارها

دبوسي متحدثًا خالل مؤتمره الصحافي
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�سناعة  معلمي  نقيب  متنى   
بوغو�ض  لبنان  واملجوهرات يف  الذهب 

»االهتمام  احلكومة  على  كورديان، 

مبهنة �سناعة الذهب واملجوهرات الأنها 

اأ�سبحت مهددة ب�سبب خ�سارتها ملعلمني 

كباراً من املهنة اأو ب�سبب الهجرة اىل اخلارج«، م�سريا اىل »اأن 

وطالب  املهنة«،  هذه  م�سار  يف  اأّثرت  اخلارجية  العاملة  اليد 

»بدعم احلرفيني وال�سناعيني يف هذه املجال من خالل خلق 

يف   2 او   1 الفائدة  معدل  يكون  اأن  على  البنوك  من  ت�سهيالت 

املئة«.

 اأكد وزير العمل حممد كبارة »اهتمام 
وباالأمور  املواطنني   بق�سايا  احلكومة 

باملوظفني،  وخا�سة  كافة  احلياتية 

مياه  موؤ�س�سة  وعمال  م�ستخدمو  ومنهم 

النواب  »جمل�ض  وقال:  ال�سمايل«.  لبنان 

اإيجابا  وينعك�ض  الثقة  ذلك  يعيد  اأن  وناأمل  دوره،  ياأخذ  بداأ 

على كل نواحي احلياة. واالآن احلكومة ب�سدد درا�سة املوازنة 

والرواتب،  الرتب  �سل�سلة  وهو  لكم  اأ�سا�سيا  هما  تت�سمن  التي 

والرواتب«. الرتب  �سل�سلة  دون  من  موازنة  ال  اأن  على   م�سدداً 

االت�ساالت قرارا  وزارة  ا�سدرت   
وثالثني  ت�سعة  مبلغ  بتحويل  ق�سى 

مليارا وثمامنئة وت�سعة وثمانني مليونا 

لرية  األف  و�ستني  واربعة  وت�سعمئة 

امل�ستقل  البلدي  ال�سندوق  اىل  لبنانية 

لدى وزارة املال، وهي عبارة عن مبالغ ال�رضيبة على القيمة 

الهاتف  عائدات  من  البلديات  مل�سلحة  املح�سلة  امل�سافة 

اخلليوي عن الفرتة املمتدة من 1-9-2016 اىل 2016-11-30.

يف  الطريان  �سالمة  حول  اللغط  بعد   
اللجنة  رئي�ض  طلب  الدويل،  بريوت  مطار 

االقت�سادية يف اجلامعة اللبنانية الثقافية 

ال�سلطات  من  من�سى  انطوان  العامل  يف 

املعنية يف تاأمني �سالمة حركة االإقالع 

املطار، تاأهيل  اأر�ض  على  والهبوط 

الطائرات  اأمام  القليعات وفتحه  مطار 

املغرتبني  اللبنانيني  �سفر  لت�سهيل 

ذهابا واإيابا اىل الوطن االأم، وال �سيما 

اأن مطار القليعات هو مرفق اقت�سادي 

حيوي ملناطق �سمال لبنان كافة.

موجز اقتصادي

االقت�ساد  وزي��ر  اأع��ل��ن 

خوري  رائ��د  والتجارة 

مع  بالتعاون  ب��داأ  ان��ه 

�سني 
ّ

فريق من املتخ�س

عمل  خ��ّط��ة  بتح�سري 

ترتكز  االأم��د،  طة 
ّ
متو�س

على  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل 

ماكرو  ر 
ّ
ت�سو �سياغة 

تت�سمن  اق��ت�����س��ادي، 

خطوات لتطوير القدرات 

�سات 
ّ
للموؤ�س االإنتاجية 

طة، 
ّ
واملتو�س ال�سغرية 

ة قطاعات يف 
ّ
وربط عد

�سل�سلة  �سمن  بينها  ما 

واحدة.

اللبنانية  ال��غ��رف  احت��اد  اأق��ام��ه  ح���واري  لقاء  خ��الل  واأ���س��ار، 

اخلطة  »اأن  اإىل  ب��ريوت،  جت��ار  وجمعية  �سقري  حممد  برئا�سة 

�سات 
ّ
للموؤ�س االإنتاجية  ال��ق��درات  لتطوير  خ��ط��وات  تت�سمن 

طريق  من  التناف�سية،  قدراتها  رفع  بغية  طة 
ّ
واملتو�س ال�سغرية 

طريق  من  كذلك  العاملية،  واملقايي�ض  اجلودة  معايري  مواءمة 

امل�رضيف«.  القطاع  مع  بالتعاون  مبتكرة  متويل  اآليات   خلق 

الإنقاذ  االأولويات  من  مبجموعة  التزمت  »احلكومة  اأن  ذّكر  واإذ 

اجلديدة  مرحلتها  يف  تدرك  »الدولة  اأن  على  د 
ّ
�سد االقت�ساد«، 

ة وعلى املجتمع، والعبء الذي 
ّ
خماطر الف�ساد على احلياة العام

ي�سكله على قطاع االأعمال. لذلك فقد اأ�سبحت مكافحة الف�ساد، 

الدولة يف مرحلة  اأولويات  ل 
ّ
اأو والداين، من  للقا�سي  يبدو  كما 

اال�ستقرار اجلديدة«.

شقير
فعلية  بحاجة  الوطني  االقت�ساد  »اأن  �سقري  اكد  جهته،  من 

ة عرب �سلة اإجراءات �ساملة تت�سمن �سيا�سة 
ّ
اإىل عملية اإنقاذي

حتفيزية للقطاعات واالبتعاد عن فر�ض اأعباء �رضيبية جديدة، 

وتفعيل االإدارة.« وطرح �سقري جمموعة من اخلطوط العري�سة 

القوانني  م�ساريع  اإقرار  اأبرزها  املرحلة،  هذه  يف  االأ�سا�سية 

املرتاكمة يف جمل�ض النواب واملتعلقة بال�ساأن االقت�سادي وال 

�سيما قانون ال�رضاكة بني القطاعني العام واخلا�ض والتوقيع 

االلكرتوين وغريهما، والبدء بعملية املكننة ال�ساملة الإدارات 

اىل  ا�ستنادا  االإدارية  التعيينات  واإجناز  وموؤ�س�ساتها،  الدولة 

معايري الكفاءة، و العمل على اإقفال املوؤ�س�سات غري ال�رضعية 

التي »تخنق« املوؤ�س�سات اللبنانية.

اتحـاد الغرف يكّرم وزيـر االقتصاد والتجارة
خوري: نحّضر خّطة عمل 

بتصّور ماكرو إقتصادي
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من �شهر اإلى �شهر

حّلت بريوت يف املرتبة الرابعة من بني العوا�سم العربية كاأغلى 

نيويورك.  مدينة  اأ�سعار  مبوؤ�رّض  مقارنتها  عند  ة 
ّ
عربي عا�سمة 

ورغم االأزمة االقت�سادية يف البلد، يبدو ان بريوت ال تزال مو�سع 

جذب، بدليل ارتفاع اال�سعار الن�سبي فيها.

تقي�ض االح�ساءات موؤ�رّض كلفة املعي�سة العاملي، والذي ت�سّنف 

من خالله املدن حول العامل ا�ستناداً اإىل موؤ�رّض اأ�سعار اال�ستهالك 

لدى كلٍّ منها عند مقارنته مبوؤ�رّض اأ�سعار مدينة نيويورك، اإ�سافًة 

اإىل ن�رضه الإح�ساءاٍت عن اأربعة موؤ�رّضاٍت اأخرى اأال وهي مو�رّض 

املطاعم  اأ�سعار  وموؤ�رّض  ال�سلع  اأ�سعار  وموؤ�رّض  االإيجار  اأ�سعار 

ة يف املدن التي �سملها االإح�ساء.
ّ
ة املحلي

ّ
وموؤ�رّض القدرة ال�رضائي

بلغ موؤ�رض ا�سعار اال�ستهالك يف اأغلى مدينة يف العامل 141٫84 

 %  41٫84 اأغلى بن�سبة  االأ�سعار يف مدينة هاملتون هي  اأّن  )اأي 

ة 
ّ
من االأ�سعار يف مدينة نيويورك(، تليها مدينة جنيف ال�سوي�رضي

)نتيجة  ة 
ّ
ال�سوي�رضي ب��ازل  ومدينة  املوؤ�رّض:132٫79(  )نتيجة 

املوؤ�رّض: 130٫57(.

ة 
ّ
، برزت مدينة الكويت كاأغلى عا�سمة عربي

ٍّ
على �سعيٍد اإقليمي

عند مقارنتها باأ�سعار مدينة نيويورك، بحيث بلغ موؤ�رّض اأ�سعار 

الدوحة،  تتبعها   ،)24 العاملي:  )املركز   91٫38 لديها  االإ�ستهالك 

ًا(، 
ّ
223 عاملي 69٫02 واملرتبة  اإ�ستهالك بلغ  اأ�سعار  قطر )موؤ�رّض 

 65٫96 بلغ  اإ�ستهالك  اأ�سعار  )موؤ�رّض  االإم��ارات  ظبي،  اأبو  تليها 

لت نتيجة 64٫27 يف 
ّ
ًا( ثم بريوت التي �سج

ّ
واملرتبة 253 عاملي

ا يعني 
ّ
263(، مم العاملي:  )املركز  ة 

ّ
االإ�ستهالكي اأ�سعارها  موؤ�رّض 

اأّن االأ�سعار يف مدينة بريوت هي 35٫73 % اأقّل كلفة من اأ�سعار 

مدينة نيويورك.

تطور األسعار
اأ�سعار  موؤ�رّض  يف   36٫72 نتيجة  ب��ريوت  مدينة  لت 

ّ
�سج كذلك 

موؤ�رّض  يف   51٫84 و  ال�سلع  اأ�سعار  موؤ�رّض  يف   47٫99 و  االإيجار 

لت ثالث 
ّ
ة. والالفت ان مدينة بريوت كانت قد �سج

ّ
القدرة ال�رضائي

ة.
ّ
اأعلى موؤ�رّض الأ�سعار املطاعم )60٫93( بني العوا�سم العربي

اأّن  فيتبنّي  لبنان،  يف  االإ�ستهالك  اأ�سعار  ر 
ّ
تطو اىل  بالن�سبة  ا 

ّ
اأم

خالل  تراجع  ب��ريوت  مدينة  يف  ة 
ّ
االإ�ستهالكي االأ�سعار  موؤ�رّض 

املعي�سة  كلفة  موؤ�رض  يف   73٫62 من  املن�رضمة  القليلة  االأعوام 

للعام 2014 اإىل 69٫86 يف موؤ�رض العام 2015 و 66٫37 يف موؤ�رض 

العام 2016 و 64،27 يف موؤ�رض العام 2017.

باالإ�سافة اإىل ذلك، يتبنّي من خالل موؤ�رّض اأ�سعار ال�سلع وموؤ�رّض 

 يف االأ�سعار خالل الفرتة 
ٌ
اأ�سعار املطاعم يف مدينة بريوت تراجع

انخفا�ض  مع  متا�سيًا   2015 والعام   2013 العام  بني  ة 
ّ
املمتد

ة با�ستثناء 
ّ
ة املحلي

ّ
موؤ�رّض اأ�سعار االإيجار وموؤ�رّض القدرة ال�رضائي

الزيادة امللحوظة يف اأرقام العام 2015.

بيروت رابع أغلى عاصمة عربية

االإقت�سادية  التنمية  »�سندوق  اأعلن 

»عدد  اأن  بيان،  يف  واالإجتماعية« 

من  املمولة  اخلا�سة  امل�ساريع 

من  الرابع  الف�سل  خالل  ال�سندوق، 

فر�ض  »خلق  مكون  2016، عرب  العام 

خا�سا  م�رضوعا   112 بلغ  العمل«، 

بقيمة اإجمالية بلغت 3،4 مليارات لرية 

 لبنانية، خالقا 166 فر�سة عمل جديدة.

وبذلك ي�سبح عدد امل�ساريع ال�سغرية 

ال�سندوق،  من  املمولة  واملتو�سطة 

االأول  كانون  ولغاية  العمل  بدء  منذ 

اإجمالية  بقيمة  قر�سا   9،392  ،2016
لبنانية،  لرية  مليار   168،7 قدرها 

جديدة«. عمل  فر�سة   7،457  موفرا 

التنمية  »�سندوق  اأن  اىل  وي�سار 

 Economic االإقت�سادية واالإجتماعية» 

 and Social Fund for Development
االأوروبية- ال�رضاكة  اإطار  اأن�سئ �سمن 

التمويل  اإتفاق  املتو�سطية، من خالل 

بني   2000 الثاين  ت�رضين  يف  املوقع 

مبجل�ض  ممثلة  اللبنانية  احلكومة 

واملفو�سية  واالإعمار  االإمناء 

االأوروبية. ويهدف عمل ال�سندوق اإىل 

امل�ساعدة يف حماربة الفقر والتخفيف 

من وطاأته على املجتمعات املحتاجة 

من خالل مكوين »توفري فر�ض العمل« 

و«التنمية املحلية«. 

»صندوق التنمية« يمّول 112 مشروعًا ويقدم 166 فرصة عمل جديدة

موّشر كلفةالمعيشة في مدينة بيروت

2014201520162017موّشر كلفةالمعيشة

73.6269.8666.3764.27مؤشر اسعار االستهالك
36.0833.8942.8436.72مؤشر اسعار االيجار
57.4053.9449.1047٫99مؤشر اسعار السلع

75.1573.5468.6660.93مؤشر اسعار المطاعم

40.4546.7765.4251.84مؤشر القدرة الشرائية 



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 159 �شباط 2017
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 23

زعيرت  غازي  الزراعة  وزير  راأى   
ق 

ّ
الت�سو مهرجان  اإطالق  حفل  خالل 

وال�سياحة يف �سور، اإن العودة اإىل تنمية 

املدن  وتنمية  وجبال  �ساحال  املناطق 

الرئي�سية �سور والنبطية و�سيدا والبلدات 

واملوؤ�س�سات  البلديات  بني  �رضوريا  تعاونا  تقت�سي  والقرى، 

التنمية  مل�ساريع  طريق  خريطة  لو�سع  احلرة  للمهن  املمثلة 

املغرتب  لبنان  ة 
ّ
هم ت�ستدعي  التنمية  »اأن  واعترب  واأولوياتها. 

وجهوده كما املقيم، لفتح اال�ستثمارات مبا يخدم ت�سغيل االأيدي 

العاملة وفتح فر�ض للعمل.« 

 اأ�سار وزير االقت�ساد والتجارة رائد 
 

ّ
االقت�سادي النهو�ض   « اأن  اإىل  خوري 

ة لوزارة االقت�ساد والتجارة، 
ّ
ي�سّكل اأولوي

اإجناز  على  االإطار  هذا  يف  تعمل  حيث 

لبنان  لكّل  �ساملة  ة 
ّ
اقت�سادي خّطة 

اأنه   طة وطويلة االأمد تطاول قطاعات عديدة«. ولفت اىل 
ّ
متو�س

ة، تقوم وزارة االقت�ساد والتجارة 
ّ
»اىل جانب اخلّطة االقت�سادي

وتتلّقى  امل�ستهلكني  حماية  بتاأمني  قطاعاتها  خمتلف  يف 

�سكاوى املواطنني وتتابعها ب�سكل ي�سمن حقوق كّل فرد«. 

قمري  نايلة  الربوف�سورة  انتخبت   
عبيد مطلع العام رئي�سة ملعهد املحّكمني 

لتكون  �سنة،  ملدة  الدوليني  القانونيني 

و�رضق  وعربية  لبنانية  امراأة  اأول  بذلك 

والثالثة يف  املن�سب  هذا  تتبواأ  اأو�سطية 

العامل منذ تاأ�سي�ض املعهد قبل مئة وعامني يف لندن، وتن�سوي 

فيه راهنا 133 دولة، ومتتد فروعه اإىل 37 بلدا، فيما ي�سم 14 

باتت عبيد  القطاعات. وبناء عليه،  األف ع�سو ميثلون خمتلف 

تعترب يف من�سبها اجلديد �سفرية فوق العادة. 

 حققت حركة الركاب يف مطار رفيق احلريري الدويل يف 
كانت  ا 

ّ
عم باملئة  ال�5  فاق  امُلن�رضم  العام  بريوت منواً خالل 

هذا  يف  الركاب  جمموع  ل 
ّ
�سج بحيث   ،  2015 العام  يف  عليه 

�سبعة ماليني  الهام  احليوي  املرفق 

و609 االف و415 راكبا مقابل �سبعة 

يف  راكبا  و651  الفا  و241  ماليني 

االح�ساءات  اظهرت   .2015 العام 

الوافدين  حركة  يف  ارتفاعا 

واملغادرين وزيادًة يف عدد رحالت 

�رضكات الطريان من واىل لبنان.

موجز اقتصادي

اأن  االإئتماين،  للت�سنيف  العاملية  »موديز«  موؤ�س�سة  توقعت 

من  تزال  ال  اجليو�سيا�سية  املخاطر  و/اأو  املحلية  املخاطر 

االإقليمي  االإئتماين  الت�سنيف  يف  الرئي�سية  املخاطر  �سمن 

وال�سيما يف حال م�رض وتون�ض ولبنان.

امل�ستقبلية  النظرة  »اإن  لها،  تقرير  يف  »موديز«  وقالت 

2017 يف دول  للعام  ال�سيادية  االئتمانية  للجدارة  امل�ستقرة 

واالأردن  تون�ض  وحتديداً  اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�رضق 

انخفا�ض  با�ستمرار  توقعها  تعك�ض  وم�رض  واملغرب  ولبنان 

اأ�سعار النفط وكذلك زخم االإ�سالحات يف املنطقة على الرغم 

من ا�ستمرار التوترات االأمنية وال�سيا�سية«.

واأ�سار التقرير اإىل اأن »خماطر تنفيذ االإ�سالح تبقى مرتفعة 

فى املنطقة، وال�سيما يف البالد التي لديها �سجل �سعيف يف 

تناف�سية احلكومة، خا�سة يف م�رض ولبنان«.

وتوقعت »موديز« منو اقت�ساد املغرب التي منحتها ت�سنيف 

»Ba1، مع نظرة م�ستقرة، بن�سبة 3.5 % و4 % فى 2017 و2018 

بن�سبة االأردن  يف  النمو  ارتفاع  رجحت  فيما  التوايل،   على 

 3.2 % و3.7 % يف الفرتة نف�سها.

وعلى جانب التمويل، ت�ستفيد جميع البلدان –ما عدا تون�ض- 

االقرتا�ض  على  االإعتماد  لتقليل  املحلية  التمويل  قواعد  من 

واإجماىل  املرتفعة  الديون  م�ستويات  يف  حتى  اخلارجي، 

من   %  55.6 بني  ترتاوح  والتى   2017 يف  التمويل  فجوات 

اإجمايل الناجت املحلي يف م�رض، و30.8 % يف لبنان و21 % 

يف االأردن و12.2 % يف املغرب و9.4 % يف تون�ض.

وراأت »موديز« اأن »ا�ستمرار تاأخري االإ�سالح يف لبنان يعزز 

العجز  اقرتاب  خماطر  من  ويزيد  ال�سلبية  امل�ستقبلية  النظرة 

ت�سنيفاتها  مع  مت�سقة  تكون  ال  قد  م�ستويات  اإىل  والدين 

احلالية«.

موديز: تأخير اإلصالح 
يعزز النظرة السلبية
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جا�سم  الربوف�سور  االإقت�سادي  اخلبري  اأ�سار 

2017 ال  اأن »م�رضوع موازنة العام  عجاقة اىل 

ياأخذ بعني االإعتبار الهيكلية االإنفاقية للمالية 

رّكز على زيادة املداخيل من خالل 
ُ
ة بل ي

ّ
العام

ال�رضائب ما يعني ا�ستمرار العجز يف املوازنة«.

موازنة  م�رضوع  اإقرار  »بني  اأنه  اعترب  واإذ 

العام 2017 كما هو مطروح اأو البقاء من دون 

موازنة، يبقى اخليار االأ�سا�سي باإقرار امل�رضوع 

د على 
ّ
على الرغم من الثغرات التي ت�سوبه«، �سد

ة 
ّ
�رض

ُ
م هيكلية  هي  املالية  الدولة  »هيكلية  اأن 

ة وُتعترب ال�سبب االأول يف العجز 
ّ
باخلزينة العام

منذ   موازناته  يف  لبنان  يحمله  الذي  امُلزمن 

عقود«.

إدارة سيئة
الأنه  فرط 

ُ
م اإنفاق  هو  اللبناين  العام  »االإنفاق  اأن  على  د  

ّ
و�سد  

املتوفرة  »االأرقام  وقال:  الوقت«.  مع  ويزداد  االإيرادات  يفوق 

 ُتظهر مدى فظاعة االإنفاق الذي هو مبعظمه اإنفاق جاٍر )اأكرث من

 »االأجور والتعوي�سات 
ّ

95 % من جممل االإنفاق(. اإذ نلحظ اأن بندي
والتقاعد«، و»خدمة الدين العام« ي�ستهلكان اأكرث من 70 % من 

2015(. وهذا  % من االإيرادات )اأرقام العام  جممل االإنفاق و98 

راعي 
ُ
ي ال  العام  القطاع  يف  ع�سوائيًا  توظيفًا  هناك  اأن  يعني 

ل الكلفة، واإدارة 
ّ
احلاجات الفعلية للقطاع وقدرة الدولة على حتم

مالية �سيئة للمال العام«. 

خفض النفقات
العام  موازنة  م�رضوع  يف  العام  ه 

ّ
»التوج اأن  عجاقة  واأعلن 

ال�رضائب كما وردت  الدولة عرب رفع  لرفع مداخيل  2017 هو 
يف م�رضوع �سل�سلة الرتب والرواتب وعلى راأ�سها ال�رضيبة على 

 .»%  11 اإىل   رفعها 
ّ
اأن يتم القيمة امُل�سافة التي كان االإقرتاح 

واإذ اعترب اأن »هذا التوجه غري �سليم الأنه ال يقرتن بخف�ض يف 

اأنه  اىل  اأ�سار  البنود«،  بع�ض  يف  التق�ّسف  عرب  العام  االإنفاق 

كن العمل على خف�ض »النفقات الت�سغيلية«، »نفقات اخلزينة 
ُ

»مي

والنفقات االأخرى« التي تبلغ 3664 مليار لرية لبنانية. فتق�ّسف 

ا«.
ً
بن�سبة  30 % كفيل بتوفري 730 مليون دوالر اأمريكي �سنوي

كهرباء  موؤ�س�سة  �سكلة 
ُ
م على حّل  العمل  ب 

ّ
»يتوج اأنه  راأى  كما   

لبنان عرب العمل على تخ�سي�ض اإدارتها وذلك من خالل ال�رضاكة 

الدولة وقف  »على  اأنه  اىل  ولفت  والعام«.  اخلا�ض  القطاع  بني 

كتلة  �سبط  حني  اإىل  ل�سنتني  اأقّله  العام  القطاع  يف  التوظيف 

لة«.
ّ
االأجور التي ت�ستهلك ن�سف اإيرادات الدو

إعادة هيكلة المالية العامة
 مدخل إلقرار موازنة 2017

واملوازنة  املال  جلنة  رئي�ض  اكد 

»اأّن جلنة املال  اإبراهيم كنعان  النائب 

خمرج  اإيجاد  يف  ية 
ّ
جد واملوازنة 

اإ�سدار  العالقة ويف  املالية  للح�سابات 

املوازنة، امنا يف الوقت نف�سه حري�سة 

على  ت�سوية   
ّ

باأي القيام  عدم  على 

احل�سابات«.

الإ�سدار  م�ساٍع  »هناك  انه  على  و�سدد 

املوازنة قبل ت�سوية احل�سابات، لكنني 

ت�سوية   
ّ

باأي الدخول  اأرف�ض  �سخ�سيًا 

 
ّ

اأي دون  احللول من  اإيجاد  على   
ّ
واأ�رض

ت�سوية«.

الوقت  يف  التحدث  ميكن  »ال  اأنه  واعترب 

ونهائية،  ر�سمية  اأرقام   
ّ

اأي عن  الراهن 

بعد  ُتناق�ض  مل  املوازنة  اأّن  طاملا 

اأنها  �سك  ال  حيث  الوزراء  جمل�ض  يف 

م�سرياً  وتبديالت«،  لتغيرياٍت  �ض 
ّ
�ستتعر

مناق�ستها  وبعد  املوازنة،  »هذه  اأّن  اىل 

اىل جمل�ض  ل 
ّ
�ستتحو الوزراء،  يف جمل�ض 

وتخ�سع  داً 
ّ
جمد �سُتناق�ض  حيث  النواب، 

ق عليها«.
َّ
لتعديالت قبل اأن ي�سد

وذلك  بلبنان  ثقًة  »هناك  اأنّ  واكد 

باال�ستناد اىل االت�ساالت التي اأقوم بها 

املوؤ�س�سات  من  وعدد  الدويل  البنك  مع 

الدولية«.

اليوم  موؤاتية  حلظة  »هناك  ان  وراأى 

لتح�سني  منا�سب  توقيت  اأو  لبنان  يف 

االمر  هذا  اأّن  اإال  املايل،  و�سعنا 

خالل  من  اأكرب  �سفافية  اىل  يحتاج 

بنوداً  خ�سو�سًا  ن 
ّ
تت�سم موازنة 

لالإنفاق،  �سوابط  ت�سع  اإ�سالحية 

من  االإيرادات  كّل  كذلك  وتت�سمن 

الرقابة«. اإطار   قرو�ض وهبات و�سمن 

ال تسويات على الحسابات المالية العالقة
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رمزي  القا�سي  ال�سمال  حمافظ   اإتخذ 
من  العديد  باإقفال  ق�سى  قرارا   نهرا 

بال�سمع  �سوريون  يديرها  التي  املوؤ�س�سات 

ملكافحة  للحملة  اإ�ستكماال  وذلك  االحمر، 

والق�ساء  القانونية  غري  االأجنبية  العمالة 

على املناف�سة غري ال�رضعية لليد العاملة اللبنانية، و�سندا للتفتي�ض 

الذي قامت به وزارة العمل و�سندا لكتاب وزير العمل حممد كباره. 

االجتماعية  ال�سوؤون  وزير  �سدد   
اليد  »ادخال  اأن  ال�سابق ر�سيد دربا�ض على 

اللبناين  العمل  �سوق  اىل  ال�سورية  العاملة 

يف ظل دورته االقت�سادية ال�سعيفة، يفاقم 

امل�سكلة عند اللبنانيني من دون ايجاد حل 

مل�سكلة النازحني«، م�سريا اىل اأن »احلل يكون بتمويل املجتمع الدويل 

والقانون  اللبنانية،  االقت�سادية  الدورة  تن�ّسط  �سخمة  مل�ساريع 

اأما  ال�سخم،  امل�ساريع  هذه  يف  االجنبية  بالعمالة  ي�سمح  اللبناين 

القول بعر�سهم على �سوق العمل من دون اأن تكون هناك ا�ستثمارات 

كبرية، فكالم يف غري حمله«.

 بداأت اخلطوات التنفيذية والتح�سريية 
املقررة  العام  العمايل  االحتاد  النتخابات 

مكتب  هيئة  طلبت  اإذ  املقبل،  اآذار   15 يف 

االحتادات  من  لالإحتاد  التنفيذي  املجل�ض 

مندوبيها  وت�سمية  اأو�ساعها  ت�سوية  كافة، 

االإنتخاب.  امل�ساركة يف عملية  لهم  اآذار، وهم يحق  االأول من  قبل 

بح�سب  لالإنتخابات  املقرر  باملوعد  العمل  وزارة  تبليغ  مت  كذلك 

املقبلة  االأيام  ت�سهد  اأن  ُيتوقع  ال�سياق،  ة. ويف هذا 
ّ
املرعي االأ�سول 

ولهيئة  العمايل  االإحتاد  لرئا�سة  حمتملني  مر�سحني  اأ�سماء  بلورة 

املكتب.

ا�سار رئي�ض نقابة مالكي العقارات واالأبنية املوؤجرة باتريك رزق 
القانون اجلديد لاليجارات  اقرت على  التي  »التعديالت  ان  اهلل اىل 

بدل  تخفي�ض  جلهة  اإن  امل�ستاأجرين  م�سلحة  يف  بالكامل  ت�سب 

املثل من 5 % اإىل حدود 4 %، اأو تو�سيع مروحة امل�ستفيدين من 

من  املحدود  الدخل  ذوي  دعم  ح�ساب 

امل�ستاأجرين اإىل حدود خم�سة اأ�سعاف 

احلد االأدنى لالأجور اأي اإىل حدود ثالثة 

ماليني وثالثمئة وخم�سة و�سبعني األف 

لرية لبنانية، اأو جلهة رفع التعوي�ض يف 

حاالت الهدم اإىل حدود �سبعة اأ�سعاف 

بدل املثل وغريها من التعديالت«.

موجز اقتصادي

يف  االأمريكية  واجلامعة  بيبلو�ض  بنك  موؤ�رض  نتائج  اأظهرت 

 3،5 بن�سبة  املوؤ�رض  »ارتفاع  لبنان،  يف  امل�ستهلك  لثقة  بريوت 

الثاين،  ت�رضين  يف  املئة  يف  و2،2  االأول  ت�رضين  يف  املئة  يف 

وا�سارت   .»2016 العام  من  االأول  كانون  يف  املئة  يف  و79 

يف  نقطة   50،4 بلغ  ال�سهري  املوؤ�رض  »معدل  ان  اىل  النتائج 

يف   38،6 ن�سبته  باإرتفاع  اأي   ،2016 العام  من  الرابع  الف�سل 

 املئة عن معدل ال�36،4 نقطة يف الف�سل الثالث من العام نف�سه. 

االأعلى  امل�ستوى   2016 العام  من  الرابع  الف�سل  نتائج  و�سجلت 

يف  املوؤ�رض  احت�ساب  بدء  منذ  االأعلى  وال�17  ف�ساًل   21 بني  لها 

متوز 2007، يف حني جاءت ن�سبة النمو الف�سلية االأعلى لها منذ 

الف�سل الثاين من العام 2008«. 

غبريل
ويف حتليل لنتائج املوؤ�رض، قال كبري االقت�ساديني رئي�ض مديرية 

البحوث والتحاليل االقت�سادية يف جمموعة بنك بيبلو�ض ن�سيب 

للجمهورية يف  رئي�سًا  العماد مي�سال عون  انتخاب  »ان  غربيل، 

بتويل  احلريري  �سعد  للرئي�ض  ال�رضيع  والتكليف  االأول،  ت�رضين 

رئا�سة جمل�ض الوزراء يف ت�رضين الثاين، وت�سكيل حكومة وحدة 

وطنية يف كانون االأول، هي العوامل التي اأدت اإىل تعزيز م�ستوى 

العام  من  الرابع  الف�سل  يف  كبري  ب�سكٍل  اللبناين  امل�ستهلك  ثقة 

».2016
بدء  منذ  اللبناين  امل�ستهلك  ثقة  »اأثبتت  غربيل:  ،اأ�ساف 

بالتطورات  اأ�سا�سي  ب�سكٍل  تتاأثر  اأنها  املوؤ�رض  احت�ساب 

اأو  اإيجابية  التطورات  هذه  اأكانت  �سواء  واالأمنية،  ال�سيا�سية 

التي  االإيجابية  ال�سيا�سية  ال�سدمة  فاإن  عليه،   
ً
وبناء �سلبية. 

انتظام  واأعادت  �سهراً   30 دام  الذي  الرئا�سي  الفراغ  اأنهت 

النيابي،  واملجل�ض  احلكومة  اأي  الد�ستورية،  املوؤ�س�سات  عمل 

االأُ�رض«. ثقة  يف  امللحوظ  لالرتفاع  الرئي�سي  العامل   �سّكلت 

االنفراج السياسي يرفع ثقة 

المستهلك  في الفصل الرابع 
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القصار يسلم عون والكعكي درعين تكريميين

من اليمين: ذو الفقار قبيسي، عدنان القصار، الياس عون، نديم القصار

شيال ماروني، جاكلين كرم، ريما سعد، سينتيا كرم ودانيا القصار

القصار متحدثًا

نديم القصار متوسطًا سنتيا كرم ودانيا قصار

من اليمين: فضلو هدايا، عدنان غالييني، علي زين الدين، صباح رمضان، اميل زخور، هشام كركي، 
عادل إزرافيل

االإعالميني  الق�سار  عدنان  فرن�سبنك  جمموعة  رئي�ض  م 
ّ
كر

اللبنانيني خالل حفل غداء اأقيم يف فندق فيني�سيا، بح�سور نقيب 

حافة 
ّ

ِري ال�س
ّ
وين الَكعكي، ونقيب حمر

َ
يد ع

ّ
حافة اللبنانية ال�س

ّ
ال�س

رجاالت  اأبرز  من  ح�سد  اإىل  اإ�سافة  عون،  اليا�ض  يد 
ّ
ال�س اللبنانية 

ال�سحافة واالإعالم يف لبنان وممثلني عن فرن�سبنك.

ودوره  اللبناين  باالإعالم  فرن�سبنك  اعتزاز  عن  الق�سار   
ّ

وعرب

الدميقراطي  املجتمع  يف  االإعالم  ولو�سائل  لالإعالميني  »حيث 

جلهة  خ�سو�سا  والتوعية  التثقيف  وهي  اأ�سا�سية  مهمة  املدين 

لبنان عند  يواجهها  التي  واالأزمات  النا�ض  التعامل مع ق�سايا 

ة«.
ّ
كل مرحلة مف�سلي

االإعالمية  الو�سائل  تعي�سه  الذي  الواقع  على  الق�سار  ف 
ّ
وتاأ�س

اللبنانية املكتوبة وامل�سموعة واملرئية، »�سيما واأن واحدة من 

ة اأقفلت اأبوابها مع مطلع هذا العام«، 
ّ
اأعرق املوؤ�س�سات االإعالمي

واأ�ساف اأنه وبالرغم من كافة الظروف ال�سعبة، »�سيظل االإعالم 

اللبنانية  ال�ساحتني  يف  اأ�سا�سيًا  والعبًا  رائدا  اإعالمًا  اللبناين 

ية هي جوهر هذه املهنة الر�سالة، التي 
ّ
والعربية ، �سيما واأن احلر

ومن  ة، 
ّ
ب�سفافي التغيري  اإىل  ي�سعون  اأحرار  ون 

ّ
�سحافي يقودها 

خالل �سالح الكلمة.«

كل  �ساكرا  باإعالمه،  هو  لبنان  جوهر  اأن  على  الق�سار  و�سدد 

ال�سحافيني على ما قدموه وال زالوا يقدمونه، ليبقى لل�سحافة 

اللبنانية وهجها ولالإعالم اللبناين األقه.

ويف اخلتام، قدم الق�سار درعني تكرمييني عربون تقديٍر وامِتنان 

وين الَكعكي، ونقيب 
َ
يد ع

ّ
حافة اللبنانية ال�س

ّ
اإىل كل من نقيب ال�س

يد اليا�ض عون.
ّ
حافة اللبنانية ال�س

ّ
ِري ال�س

ّ
حمر

القصار يكّرم اإلعالميين اللبنانيين
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تو�سح نقابة املهند�سني يف لبنان مهمة احلكام على ال�سكل 

اأع�ساء جلنة التحكيم الرئي�سية  االآتي: »يقرتح كل ع�سو من 

ال�ستة 12 م�رضوعا، على اأن تر�سح بعد التداول والتدار�ض يف 

ما بينها 18 م�رضوعا للم�ساركة يف نهائيات املهرجان«.

دور  اإبراز  هو  املهرجان  من  »الهدف  اأن  اىل  النقابة  ت�سري 

ونتاج املعماريني اللبنانيني، واإن�ساء م�ساحة تفاعل يف ما 

بينهم لت�سليط ال�سوء على اأعمالهم. كما 

اأنه يربز فر�سة للحا�رضين من اجل�سم 

لتحديث  واأ�ساتذة  طالبا  االكادميي 

معارفهم املهنية والعلمية«.

التحكيم  التي تعقدها جلنة  يف اخللوة 

تقوم  املهرجان  نهاية  يف  النهائية 

للم�سابقة  النهائية  النتائج  باإ�سدار 

االتية:  الفئات  عن  الفائزين  وحتديد 

مبان  �سكنية،  مبان  خا�ض،  �سكن 

تربوية  مبان  اال�ستعمال،  متعددة 

ومنتجعات  فنادق  وفنية،  ثقافية 

18/17/16 من  ت�سهد مدينة بريوت، يف  

�سهر �سباط اجلاري، حدثا مهما هو انطالق 

اللبناين«،  املعمار  جوائز  »مهرجان 

التي نفذت يف لبنان  للم�ساريع املختارة 

يتم  لبنانيا  معمارا   36 قبل  من  والعامل 

اختيارهم من قبل جلنة حتكيمية. يتزامن 

وهادف،  متميز  معر�ض  مع  املهرجان 

تعمل  موؤ�س�سة  مئة  حواىل  فيه  ي�سارك 

والتطوير  البناء  العمارة ومواد  يف قطاع 

العقاري. 

معمارية  جوائز  املهرجان  خالل  توزع 

على طالب كليات هند�سية من اجلامعات 

على  ت�رضف  م�ساريع،  تقدمي  يف  ي�ساركون  ممن  اللبنانية، 

اأع�ساء، �سته منهم  تقييمها جلنة حتكيمية موؤلفة من ت�سعة 

الدين،  اللبنانيون: حممود �رضف  اأ�سا�سيون وهم املهند�سون 

مكرزل،  الك�ض  عواد،  غازي  تابت،  جاد  دم�سقية،  ا�سامة 

الدويل  »االحتاد  من  منتدبون  اأع�ساء  وثالثة  عقل  وزياد 

معماريي  و»احتاد  العرب«  املهند�سني  »احتاد  للمعماريني«، 

البحر االأبي�ض املتو�سط«. 

امل�ساريع  الأف�سل  اجلوائز  توزع 

  ،2000 العام  بعد  املنجزة  املعمارية 

م�سابقة  خالل  من  اختيارها  ويتم 

اللبنانيون  املعماريون  فيها  يعر�ض 

املر�سحون، وعلى مدى االيام الثالثة، 

والعامل  لبنان   يف  املنفذة  م�ساريعهم 

اأعاله،  املذكورة  التحكيم  جلنة  اأمام 

ح�سب  االأف�سل  امل�ساريع  اختيار  ليتم 

تفاعل حتت�سن  فئة، �سمن من�سة  كل 

يف  العاملة  القطاعات  من  جمموعة 

جمال الهند�سة املعمارية والبناء.

مهرجان جوائز المعمار اللبناني
شهاب: المهندس اللبناني ترك بصمة مميزة

بيار سعد، هال صغبيني وفارس سعد سليم متحدثًا نقيب المهندسين خالد شهاب متحدثًا

أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان

من �شهر اإلى �شهر
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عامة،  وحدائق  �ساحات  الرتاثية،  املباين  تاأهيل  �سياحية، 

العمارة امل�ستدامة، ومبان منفذة اأو قيد التنفيذ. 

رئي�ض احتاد املهند�سني اللنانيني املهند�ض خالد �سهاب، اأكد 

»ال�سعي اإىل و�سع ب�سمة جديدة م�سرتكة، متيز فيها املهند�ض 

املعماري اللبناين، ونحب هذا العام اأن نربز اإجنازا جديدا من 

اأ�سقاع  اللبناين الذي جاب  خالل ميزة يتمتع بها املهند�ض 

العامل، وكانت له ب�سماته املميزة واملبدعة...«.

مف�سال  �رضحا  فقدم  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  رئي�ض  اأما 

اأمام  فر�سة  املهرجان  »ي�سكل  ويقول:  املهرجان،  عن 

اأ�سحاب  للتفاعل مع املعماريني  االأكادميي  طالبنا واجل�سم 

خالل  من  امل�ساركة،  والوفود  التحكيم  وجلنة  امل�ساريع، 

لنقا�ض امل�ساريع مع  الفر�سة  واإتاحة  لقاءات خا�سة  تنظيم 

بوا�سطة  للجائزة  املر�سحني  املعماريني  ومرافقة  اأ�سحابها، 

يتم  الذين  لبنان  جامعات  يف  العمارة  طالب  من  م�ساعدين 

اختيارهم من قبل جلنة خا�سة تقوم بتدريبهم على املهام 

املطلوبة منهم«. 

حفل عشاء
�رضف  على  ع�ساء  حفل  اأقامت  قد  املهند�سني  نقابة  وكانت 

االإعالميني ملنا�سبة اإطالق مهرجان جائزة املعمار اللبناين، 

خالد  النقيب  اللبنانيني  املهند�سني  احتاد  رئي�ض  بح�سور 

�سهاب واأع�ساء اللجنة املنظمة وجلنة التحكيم للمهرجان.

حبيب صادق، وسيم ناغيجمال حيدر، جهاد مطرهنريات فارس، نعيم رزق

جاهدة عيتاني، جاد تابت، خالد شهاب، ايلي خوري

غازي عوض، وسام الطويل، ميشال متى

سلوى بعلبكي، دانيال ضاهر، كوثر حنبوري ، نادين شلهوب

ميشال متى، خالد شهاب، غازي عوض

فؤاد حسين، انطوان شربل، غانم سليم
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عن  مميزاً  منوذجًا  فاريا  بلدية  مت 
ّ
قد

ممار�ساتها  خالل  من  البلدي  العمل 

رئي�ض  توّقع  فكما  وامل�سوؤولة.  ال�سفافة 

ترافق  اأدى  �سالمة،  مي�سال  البلدية 

االإيجابية  النية  مع  القوية  االإرادة 

نتائج  اىل  والقلوب  االأيادي  وت�سامن 

ففي  واحل�سابات.  التوقعات  من  اأكرب 

بلدي  �رضح  ت�سييد  مت  قيا�سي  وقت 

فاريا  الأهل  كامل  ومتويل  مب�ساهمة 

من دون احلاجة اىل امل�سا�ض ب�سندوق 

مهمًا  اإجنازاً  �سالمة  اعتربه  ما  البلدية 

الذين مل يتوانوا يومًا عن  الأبناء فاريا 

العمل الإعالء �ساأن قريتهم.

افتتح  قد  اجلديد  البلدي  املركز  وكان 

واملغرتبني  اخلارجية  وزير  برعاية 

من  عدد  وم�ساركة  با�سيل  جربان 

واالإقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 

واالإجتماعية واالأمنية واهل البلدة. وتال 

قدمته  ز 
ّ
ممي ديني  ري�سيتال  االفتتاح 

هدايا  توزيع  وحفل  فرحي  ي�سوع  جوقة 

العيد على االأطفال تقدمة بلدية فاريا.

إنجازات متعددة
االإجناز  البلدي  املركز  بناء  يكن  ومل 

ومنذ  اإنه  اإذ  البلدية،  ملجل�ض  الوحيد 

ا�ستالمه لعمله بداأ على ال�سعيد الداخلي 

مع  التعاقد  جرى  حيث  كبرية  بور�سة 

ال�رضكة  مع  املجل�ض  عمل  انطالقة 

املخت�سة   Moore Stephens العاملية 

البلدي  العمل  لتواكب  التدقيق  باأعمال 

 �سالمة 
ّ
خالل ال�سنوات ال�ست املقبلة. ورد

البلدي  املجل�ض  رغبة  اىل  التعاقد  هذا 

ال�سفافية على عمله،  باإ�سفاء املزيد من 

فمع هذا التعاقد �سيكون قادراً على تقدمي 

يظهر  املواطنني  اإىل  اأ�سهر   6 كل  تقرير 

هذا  اأن  واعترب  البلدية.  ونفقات  اإيرادات 

اأمام  اأن يف�سح املجال  �ساأنه  التدبري من 

القرارات  احتاذ  للم�ساركة يف  املواطنني 

ب�سكل مبا�رض وغري مبا�رض.

يغفل  مل  البلدي  »املجل�ض  اأن  اىل  واأ�سار 

على  يعمل  اإذ  تطلعاته  من  املكننة 

بدورها  منه  اإميانًا  اإدارته  اىل  اإدخالها 

املواطنني«.  وخدمة  العمل  ت�سهيل  يف 

وك�سف اأن »العمل جاٍر على اإطالق تطبيق 

اإلكرتوين يتم حتميله على الهواتف الذكية 

وي�ساهم يف ت�سهيل عملية التوا�سل بني 

البلدية واملواطنني«. كما اأعلن عن العمل 

ال�سفه  مياه  �سبكة  لتغيري  م�رضوٍع  على 

اىل  فاريا  ل 
ّ
لتتحو الري  قنوات  وجتهيز 

قرية منوذجية يف هذا االإطار.

باسيل رعى تدشين مبنى البلدية

 فاريا تقدم نموذجًا عن العمل البلدي

باسيل يقص شريط افتتاح المبنى

جانب من الريسيتال الديني

رئيس البلدية ميشال سالمة

من �شهر اإلى �شهر
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من اليمين: سماح فقيه، عايدة أرناؤوط وسوزان سعد وهدباالكاتبة مية هدبا

..ومع والديها  هدبا تتوسط تالمذتها

وقعت الكاتبة مية هدبا روايتها بعنوان Beirut Home-Less يف كافيه يون�ض يف 

احلمرا بح�سور ح�سد من املهتمني واالأ�سدقاء.

وحتمل الرواية يف طياتها عواطف كثرية اإذ ت�ستح�رض م�ساعر اأخالقية رقيقة، عرب طرح 

واآخرون يعانون من  الكاتبة الأ�سخا�ض ال ماأوى لهم،  ع�رضة ق�س�ض حقيقية قابلتهم 

ا�سطرابات نف�سية وعقلية، واأ�سخا�ض ال ميلكون منازل ولكن ي�سعرون باالأمان بف�سل 

هم لعائالتهم التي يعي�سون يف كنفها.
ّ
حب

كما تربز الرواية قيمًا اإن�سانية تتجلى من خالل جتارب يعي�سها اأبطال الرواية باأحداث 

الإبراز  تهدف  روايتها  خالل  »ومن  اأنها  هدبا  واأكدت  �سيّق.  �سياق  يف  �سياغتها  متت 

جتارب كثرية ميكن اأن يختربها االإن�سان يف حياته، وتاأكيد اأهمية املحبة بني االأفراد 

الذين يعي�سون حتت �سقف واحد، حيث 

اإن املنازل يف احلقيقة اأكرب بكثري من 

جمموعة جدران و�سقف«.

Beirut Home-Less مية هدبا توّقع
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غيرّب املوت موؤ�س�س �رشكة كاما بال�ست ال�سناعية احلاج حممد ح�سني قبالن، 

ق�سوى  الذين بذلوا جهوداً  ال�سناعيني  اأحد  ال�سناعي  القطاع  وبرحيله خ�رش 

للنهو�س بالقطاع ال�سناعي وتطويره.

�سبابه حيث  ريعان  االأعمال وهو يف  بداأ م�سريته يف عامل  قد  الراحل  وكان 

مار�س اأعمااًل جتارية خمتلفة، وما لبث بعدها اأن اأتقن جتارة االأدوات املنزلية. 

وانطلق يف جناحه من جتارة التوزيع اإىل االإ�سترياد والت�سدير ليدخل فيما بعد 

عامل ال�سناعة عرب تاأ�سي�س �رشكة كاما بال�ست يف الزهراين، التي انبثق عنها، 

املمثلة  ال�سناعية   3MPLAST �رشكة  منها  �رشكات  عدة  ال�سنوات،  مرور  مع 

برئي�س جمل�س اإدارتها ال�سيد كامل قبالن ومديرها العام ال�سيد ماركو قبالن. 

الرائدة يف لبنان يف  اأبرز ال�رشكات ال�سناعية  اإحدى   3MPLAST وتعد اليوم

بالتنورّع   3MPLAST منتجات  تتميرّز  البال�ستيكية.  املنتجات  �سناعة  عامل 

والتميرّز من خالل متتعها مب�ستويات عالية اجلودة مرتافقة مع اأف�سل معايري 

ال�سوق عرب  مواكبة حاجات  م�ستمر على  ب�سكل   3MPLAST وتعمل  ال�سالمة. 

الوقوف عند متطلبات الزبائن والعمل با�ستمرار لتطوير اأداء فريق العمل كي 

يتمكن من بناء اأف�سل العالقات معهم.

رحيل الحاج محمد حسين قبالن

اإنه ككتاب األف ليلة وليلة: �سهل املفردات والقراءة لكنه مل يكتب له مثيل بني ماليني الكتب.

حممد ح�سني قبالن هو ذلك الرجل الواحد الكرمي ال�سل�ض يف حديثه والب�سيط يف لغته ويف كل عناوين حياته. لكنه نادر الوجود 

حتى ال نقول قد ال يتكرر.

باالأم�ض توفاه اهلل عن عمر ناهز الت�سعني عامًا. فعاد احلاج حممد ح�سني اإبراهيم قبالن اإىل »حلمه« اىل ح�سينية االإمام الر�سا 

لي�سجى هناك. وكما ا�ستقبل يف �سبابه يف »دار بيت قبالن« كل مهاجر اإىل بريوت �سي�ستقبل بعد اليوم كل »عائد« اىل دار البقاء 

يف ح�سينيته »ح�سينية االإمام الر�سا« يف مي�ض اجلبل.

ذلك قدره اأن يكون م�سيافًا وكرميًا يف داري الفناء والبقاء.
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

�شـنـاعــات لـبنــانـيـة
تتابع »الصناعة واالقتصاد« تسليط الضوء على صناعات لبنانية متيزت بجودة انتاجها، ومتكنت من منافسة السلع العاملية 

في مختلف االسواق واكدت امكانيات الصناعات اللبنانية على مواجهة التحديات.ستتناول في هذا العدد،
مؤسسة صالح الدين احللبي التجارية، شركة حلباوي إخوان و )Advanced Plastic Industries )API، انترناشيونال ديكور 

للصناعة والتجارة العامة، شركة معرض االحتاد.

الدين  موؤ�س�سة �سالح  �ساهمت م�سداقية 

احللبي التجارية يف حجز مكان مرموٍق 

لها بني ال�رضكات العاملة يف ال�سوق يف 

من  مكنها  ما  املطابخ،  جتهيز  جمال 

االنفتاح على عدد من االأ�سواق اخلارجية 

حيث �سجلت جناحات كثرية متّثلت ببناء 

بني  تتوّزع  جداً  وا�سعة  زبائن  �سبكة 

ال�سارقة، ابوظبي، دبي، عمان، البحرين، 

حلب وبريوت.

الدين  �سالح  موؤ�س�سة  ملوؤ�س�ض  وفقًا 

الدين  �سالح  احلاج  التجارية  احللبي 

التي  الزبائن  ثقة  »ت�سكل  احللبي، 

عملها  �سنوات  طيلة  املوؤ�س�سة  اكت�سبتها 

بها  تتمتع  التي  العالية  اجلودة  نتيجة 

اأف�سل  بناء  على  وحر�سها  منتجاتها 

املوؤ�س�سة  �سالح  زبائنها،  مع  العالقات 

االأبرز يف مواجهة املناف�سات التي ت�ستد 

وتريتها مع انخفا�ض الطلب يف ال�سوق«. 

وقال: »�سكل عدم االإ�ستقرار االأمني حتديًا 

الطلب يف  انخفا�ض  فمع  لل�رضكة،  جديًا 

اأن  اإال  املناف�سات،  حدة  زادت  ال�سوق 

التجارية  احللبي  الدين  �سالح  موؤ�س�سة 

ونتيجة تاريخها العريق يف جمال عملها 

الرائدة  ال�رضكات  اإحدى  يجعلها  والذي 

من  متكنت  العربي،  والعامل  لبنان  يف 

احلفاظ على اأف�سل العالقات مع زبائنها 

عرب اأداء كادرها الب�رضي املحرتف الذي 

يحر�ض على اإر�ساء الزبائن والوقوف اىل 

جانبهم ملعاجلة اأي م�سكلة تواجههم«.

املوؤ�س�سة  تويل  الواقع،  »يف  واأ�ساف: 

�سيما  وال  العمل  لفريق  كبرياً  اهتمامًا 

مهمة  اإليه  توكل  الذي  ال�سيانة  فريق 

معاجلة اأي م�سكلة تعرت�ض عمل الزبائن، 

يعتمد  زبائننا  جناح  اأن  نوؤمن  اإننا  اإذ 

عملنا  يف  جناحنا  على  كبري  ب�سكل 

وقدرتنا على تقدمي اأف�سل اخلدمات له«.

توّسع مستمر
كانت  »املوؤ�س�سة  اأن  احللبي  ك�سف  واإذ 

 ISO�اقة يف احل�سول على �سهادة ال
ّ
ال�سب

»املوؤ�س�سة  اأن  اأعلن  منذ �سنوات طويلة«،  

مل تاألو يومًا جهداً من اأجل �سمان تقدمي 

�سناعتها  يف  اجلودة  م�ستويات  اأعلى 

يف  حا�سل  تطور  كل  متابعة  عرب  وذلك 

العامل على �سعيد عملها وا�ستقدامه«.

ر 
ّ
وتطو ع 

ّ
تو�س م�سرية  »اأن  على  د 

ّ
و�سد

ولن  مل  احللبي  الدين  �سالح  موؤ�س�سة 

على  املوؤ�س�سة  تعتمد  اإذ  يومًا  تتوّقف 

ا�سرتاتيجية وا�سحة متكنها من االنفتاح 

على املزيد من االأ�سواق عرب عدة �سبل تاأتي 

يف طليعتها امل�ساركة يف املعار�ض«.

حركة  االأ�سواق  »ت�سهد  اأن  احللبي  واأمل 

جيدة مع االإنفراجات ال�سيا�سية املتتالية 

ثقل  من  لتتخل�ض  لبنان،  ي�سهدها  التي 

الركود الذي عاي�سته لفرتة طويلة«.

مؤسسة صالح الدين الحلبي التجارية .. نجاح قوامه الجودة والمصداقية
الحلبي: ثقة زبائننا كّرست نجاحنا
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يف  الرائدة  ال�رضكات  احدى  هي 

والبهارات.  احلبوب  �سناعة  عامل 

على   1982 عام  النور  اأب�رضت 

اأيدي االأخوة علي وحممد وح�سني 

يت 
ّ
�سم اإليهم  ون�سبة  حلباوي، 

�رضكة حلباوي اأخوان. 

جعلها  عملها  جمال  يف  جناحها 

العاملة  ال�رضكات  اأ�سهر  اإحدى 

والبهارات  احلبوب  اإنتاج  يف 

لي�ض  والك�سك  والزعرت  والزهورات 

اإمنا  فح�سب  اللبنانية  ال�سوق  يف 

حد  على  اخلارجية  االأ�سواق  يف 

�سواء.

عملت  هكذا  وتفان«  »ب�سرب 

 35 مر  على  اأخوان  »حلباوي 

ي�ساهي  اإنتاجًا  مقدمة  عامًا، 

العاملية.  املعايري  مبوا�سفاته 

العام  ملديرها  ووفقًا   فهي، 

حتر�ض  احللباوي  حممد  احلاج 

باأعلى  ز 
ّ
تتمي على تقدمي منتجات 

وال�سالمة  اجلودة  م�ستويات 

الغذائية. ويف هذا االإطار، ك�سف اأن 

والبهارات  احلبوب  تعبئة  »عملية 

متعددة.  مبراحل  متر  وتغليفها 

فعلى �سعيد احلبوب،  يتم اإدخالها 

اىل غرف التعقيم حيث تبقى عدة 

الغربلة  مرحلة  اىل  لتنتقل  اأيام، 

بعد  فيما  لتتم  االأوتوماتيكية، 

العاملني  قبل  من  يدويا  تنقيتها 

من  مزيداً  الإيالئها  املعمل  يف 

ت�سبح  وبذلك  والعناية،  االإهتمام 

و�ساحلة  ال�سوائب  كل  من  خالية 

لال�ستهالك الفوري من دون عناء 

من امل�ستهلك«.

البهارات  »ت�سنيع  اأن  اىل  واأ�سار 

يختلف بع�ض ال�سيء عن احلبوب، 

ناعمة  لت�سبح  تطحن  والغربلة  التعقيم  مرحلتي  بعد  اإنها  اإذ 

اأوتوماتيكيا  تغليفها  وليتم  الق�سور  الإزالة  جديد  من  تغربل  ثم 

مبوا�سفات عالية اجلودة«.

الجودة هّمنا
د احللباوي على اأن »حلباوي اأخوان حتر�ض على ا�ستخدام 

ّ
و�سد

والبهارات  باإ�سترياد احلبوب  االأولية، فتقوم  املواد  اأنواع  اأجود 

�سبيل  على  به،  يتميز  الذي  النوع  ح�سب  بلد  كل  اخلارج،  من 

من  واحلم�ض  كندا،  من  والعد�ض  الهند،  من  القرفة  املثال؛ 

املك�سيك واأمريكا والفا�سوليا من 

االأرجنتني...«.

عدم  حول  �سوؤال  على  رد  ويف 

يف  مزروعة  اأولية  مواد  ا�ستخدام 

نحن  العك�ض  »على  قال:  لبنان، 

كان  اأيا  اجليد  املنتج  ن�ستخدم 

بقمحه  م�سهور  ولبنان  م�سدره، 

اأ�سناف  اأف�سل  منه  ننتج  حيث 

من  الكثري  هناك  ولكن  الربغل.. 

غري  اإما  الزراعية  املنتجات 

كالبهارات  لبنان  يف  موجودة 

يتمتع  اخلارجي  املنتج  اأن  واإما 

ولذلك  اأعلى،  جودة  مب�ستويات 

نقوم با�سترياده«.

»التزوير« أبرز التحديات
كثرية  حتديات  وجود  اىل  ولفت 

يف  وياأتي  ال�رضكة  عمل  تواجه 

يتعر�ض  الذي  التزوير  طليعتها 

البع�ض  يعمد  حيث  ا�سمها،  له 

والعالمات  املاركات  تقليد  اىل 

فيقوم  بها،  تتميز  التي  التجارية 

حتت  وبهارات  حبوب  بتعبئة 

»حلباوي  ا�سم  من  قريبة  اأ�سماء 

لغ�ّض  منه  حماولة  يف  اأخوان« 

امل�ستهلكني«.

املمار�سات  لهذه  »اأن  على  د 
ّ
و�سد

تداعيات كثرية على عمل ال�رضكة، 

اإذ اإن املنتجات التي حتمل اأ�سماء 

كبري  انخفا�ض  من  تعاين  مزورة 

ما  وهذا  اجلودة،  م�ستويات  يف 

اأخوان«  »حلباوي  �رضكة  ي�سع 

لبنائه  �سنني  جهدت  الذي  واال�سم 

»اأن  واأعلن  اخلطر«.  دائرة  يف 

االأيدي  مكتوفة  تقف  مل  ال�رضكة 

اأمام هذه املمار�سات، فهي اإ�سافة 

اىل اأنها ت�سعى ملالحقة اأولئك املزورين قانونيًا،  تقوم بحمالت 

الوقوع يف  لتحذيرهم من  االإعالم  لزبائنها عرب و�سائل  توعية 

فخ الغ�ض هذا، ويف حماولة منها ملنع امل�ض باإ�سمها الذي اقرتن 

طيلة �سنوات باجلودة العالية«.

بنا  ثقته  الذي و�سع  امل�ستهلك  »من حق  قائاًل:  وختم حلباوي 

اأن نحميه، واأن يح�سل على منتجنا ب�سهولة، فاإ�سمنا املو�سوم 

بالثقة هو من حقنا ومن حقه، وثقته مبنتجنا تلزمنا بحمايته، 

بتقدمي  ونعده  ثقته،  زلنا عند ح�سن ظنه وحمل  كنا وال  ولذلك 

االأف�سل دائما«.

شركة حلباوي إخوان .. الريادة في صناعة الحبوب والبهارات
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مر  على   )Advanced Plastic Industries API( �سارت  

ال�رضكة  جنحت  Yذ  ع، 
ّ
والتو�س التطور  طريق  على  عامًا   23

واالأدوات  البال�ستيك  ق�ساطل  �سناعة  جمال  يف  العاملة 

ال�سحية يف حجز مكاٍن مرموٍق لها يف 

ال�سوق اللبنانية واالنفتاح على االأ�سواق 

اأ�سواق  يف  وكاالت  منح  عرب  اخلارجية 

االإمارات، ال�سعودية، قطر واالأردن.

واحلر�ض على  التطور  »مواكبة  و�سكلت 

اأهم  اجلودة  م�ستويات  اأعلى  تقدمي 

 ،API دت طريق جناح 
ّ
التي عب العوامل 

الت�سويق  ق�سم  عن  امل�سوؤول  اأ�سار  حيث 

يف API رواد جماع�ض اىل اأن »ال�رضكة 

زيارة  على  م�ستمر  ب�سكل  حتر�ض 

فيها  وامل�ساركة  املخت�سة  املعار�ض 

للوقوف عند اأي تطور جديد يح�سل يف 

واثقة  بخطى  ال�سري  من  لتتمكن  العامل 

ر والنمو«.
ّ
على طريق التطو

التطور  مواكبة  »عملية  اأن  على  د 
ّ
و�سد

هذه ال تقف فقط عند حدود املنتجات، 

اها لت�سمل فريق عمل ال�رضكة 
ّ
ال بل تتعد

الذي يخ�سع ب�سكل دوري لدورات تدريبية متكنه من تاأدية 

عمله ب�سكل حمرتف«.

جودة عالية
باإ�ستخدامها  ز 

ّ
تتمي  API« اأن  وك�سف 

الأجود اأنواع القطع التي تت�سم بجودتها 

االأوروبية  للمعايري  ومراعاتها  العالية 

اأملانية  معظمها  يف  اأنها  �سيما  وال 

ال�سنع، ما ميكن API من منح زبائنها 

كفاالت متتد اىل حدود اخلم�سني عامًا«.

وراأى اأن اأبرز التحديات التي تواجه عمل 

الدعم الكايف  API تكمن يف عدم توّفر 
يجدون  اإذ  اللبنانيني،  لل�سناعيني 

مناف�سات  مواجهة  يف  وحيدين  نف�سهم 

�رض�سة من منتجات اأجنبية تتمّتع بدعٍم 

من  ميّكنها  ما  من�ساأها،  دول  يف  كاٍف 

بالتايل يف  وي�ساهم  اأف�سل  �سعر  تقدمي 

تقوية قدراتها التناف�سية«.

مسيرة مستمرة
وكما   API  « اأن  اىل  جماع�ض  واأ�سار 

عهدها زبائنها �ستبقى ت�سري على خطى 

امل�ستقبل  يف  خطة  �ستعتمد  اإذ  التو�سع 

القريب متكنها من الولوج اىل مزيد من 

تعزيز  اىل  اإ�سافة  اخلارجية،  االأ�سواق 

وقال:  احلالية«.  االأ�سواق  يف  ح�سورها 

يف  متتالية  جناحات   API »حققت 

يف  �ستحاول  ولذلك  اللبنانية،  ال�سوق 

اأ�سواق  على  اهتمامها  تركيز  امل�ستقبل 

وجودها  وتكري�ض  اأكرث  زبائنها  �سبكة  تو�سيع  بغية  اأخرى 

يف ال�سوق ب�سكل اأكرب«.

وك�سف اأن »تو�سع API لن يقت�رض على االأ�سواق بل �سيطاول 

يف  جديد  منتج  اإطالق  اىل   API �ستعمد  حيث  املنتجات، 

عام 2017، �سيتم االإعالن عن كل التفا�سيل املتعلقة به يف 

الوقت املنا�سب«.

واإذ اأعلن اأن »API عانت من تداعيات الرتاجع االإقت�سادي 

بل  اللبنانية  ال�سوق  يف  فقط  لي�ض  االأخرية،  الفرتة  خالل 

 عن تفاوؤله مب�ستقبل عمل 
ّ

يف اأ�سواق الدول املجاورة«، عرب

اىل  يدفعها  بطموح  يها 
ّ
اإداري متتع  اىل  فاإ�سافة  ال�رضكة 

ال�سعي امل�ستمر نحو التطور والتقدم، فاإن االأ�سواق موعودة 

يف  الرئا�سي  ال�سغور  الإنهاء  كرتجمة  وا�سعة  بانفراجات 

االإقت�ساد  عجلة  وعودة  جديدة  حكومة  وت�سكيل  لبنان 

للدوران من جديد«.

)Advanced Plastic Industries (API .. مسيرة متواصلة من التطور والتوسع
مجاعص: منتج جديد عام 2017

ستعمد API في المستقبل 

إلى تركيز اهتمامها على 

األسواق الخارجية بغية 

توسيع شبكة زبائنها 

وتكريس وجودها في السوق 

بشكل أكبر
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مع  التعامل  يف  امل�سداقية 

ربع  من  اأكرث  مر  على  الزبائن 

قرن واإبداء اأعلى معايري االلتزام، 

جعل �رضكة انرتنا�سيونال ديكور 

العامة حمط  والتجارة  لل�سناعة 

زها 
ّ
ثقة يف االأ�سواق، اإذ �ساهم متي

على مر �سنوات عملها يف جمال 

واالأملنيوم،  امل�ستعارة  االأ�سقف 

التي  ا�ستمراريتها  �سمان  يف 

عززها ال�سغف بالعمل ال�سناعي 

نحو  امل�ستمر  وال�سعي  والطموح 

التطور لتحقيق غد اأف�سل.

انرتنا�سيونال  وفقًا ملدير �رضكة 

ديكور لل�سناعة والتجارة العامة 

عماد �سبقلو »عملت انرتنا�سيونال 

ديكور لل�سناعة والتجارة العامة 

مواكبة  على  انطالقتها  منذ 

م�ستمر،  ب�سكل  زبائنها  حاجات 

ذات جودة  منتجات  لهم  فقدمت 

عالية وارفقتها باأف�سل اخلدمات 

وثقتهم  والءهم  اك�سبها  ما 

متوا�سلة  �سكة  على  وو�سعها 

من النمو والتطور«. واأ�سار اىل اأن 

اأمامها يف التعامل  اأف�سحت املجال  »هذه العوامل جمتمعة 

مع اأهم القطاعات يف لبنان ويف طليعتها القطاع امل�رضيف، 

اإ�سافة اىل تعاملها مع االأمم املتحدة«.

خطط توسعية
تلحظ  تو�سعية  خططًا  ال�رضكة  »اأمام  اأن  اىل  �سبقلو  واأ�سار 

االنفتاح نحو االأ�سواق اخلارجية، اإال اأن تنفيذها يبقى رهن 

ال�سيا�سية  ال�ساحة  ت�سهدها  التي  االنفراجات  انعكا�سات 

ال�سنتني  يف  تراجعه  انعك�ض  الذي  االقت�ساد  على  اللبنانية 

ب�سكل  ال�رضكة  عمل  على  االأخريتني 

عمل  »تراجع  اأن  ك�سف  واإذ  كبري«. 

الم�ض  االأخرية  ال�سنوات  يف  ال�رضكة 

»ال�رضكة  اأن  اىل  لفت   ،»%  60 ن�سبة 

تخطت هذه املرحلة ال�سعبة عرب اتباع 

اآلية �سمنت ا�ستمراريتها وحافظت على 

حققتها«.  قد  كانت  التي  االإجنازات 

اعتدنا  لبنانيني  »ك�سناعيني  وقال: 

خيار  ال  اإنه  اإذ  الت�سحيات  تقدمي  على 

وطننا  يف  البقاء  خيار  اإال  اأمامنا 

ومواجهة التحديات ب�سرٍب واأناة. عمدنا 

خالل الفرتة ال�سابقة اىل ت�سييق 

هام�ض االأرباح بهدف املحافظة 

على ح�ستنا من العمل يف ال�سوق 

على  لال�ستمرار  منا  حماولة  يف 

املرحلة  هذه  نتخطى  اأن  اأمل 

باأقل خ�سائر ممكنة«.

غياب الدعم
»اأبرز  اأن  اىل  �سبقلو  ولفت 

منها  يعاين  التي  التحديات 

بغياب  تتمثل  ال�سناعي  القطاع 

الدعم، يف حني تعاين ال�سوق من 

»اأنه  د على 
ّ
فو�سى عارمة«. و�سد

يف حني يعاين ال�سناعي اللبناين 

من ارتفاع تكاليف االإنتاج االأمر 

التناف�سية،  قدراته  ي�سعف  الذي 

يتمثل  �سعب  بواقع  ي�سطدم 

يف  تعمل  �رضعية  غري  مب�سانع 

ما  و�سورية،  لبنانية  القطاع، 

يخلق جواً من امل�ساربات«.

املرتفعة  االإنتاج  »كلفة  وقال: 

مناف�سة  عن  عاجزين  جتعلنا 

تدخل  التي  االأجنبية  الب�سائع 

رفع  �رضورة  على  ال�سوء  ي�سّلط  ما  اللبنانية،  ال�سوق  اىل 

الر�سوم اجلمركية على تلك املنتجات وال �سيما اأنها تتمّتع 

بدعٍم كاٍف يف بلد من�ساأها«.

املنتجات  جودة  من  اأف�سل  منتجاتنا  »جودة  واأ�ساف: 

امل�ستوردة، اإال اأن الرتاجع االإقت�سادي يفر�ض على �رضيحة 

وا�سعة من الزبائن التوجه نحو املنتجات االأدنى �سعراً، وهذا 

ما يفر�ض علينا ت�سييق هام�ض االأرباح اأكرث واأكرث«.

وتابع: »اإ�سافة اىل مع�سلة املنتجات امل�ستوردة، نعاين من 

ظاهرة انت�سار امل�سانع غري ال�رضعية والتي تعمل بعيداً من 

اأي �سوابط قانونية، ومل يعد خافيًا على 

اأحد اأن اأ�سحاب هذه امل�سانع يف معظم 

ال�سوريني،  النازحني  من  هم  االأحيان 

الذين مب�سانعهم يلحقون اأ�رضاراً كبرية 

بالقطاع ال�سناعي ككل«.

مب�ستقبل  ت�ساوؤمه  عن  �سبقلو   
ّ

وعرب

القطاع ال�سناعي اإذا مل تتم معاجلة هذه 

االأمور، واأ�سار اىل اأن »القطاع ال�سناعي 

يتجه نحو الهاوية، ما ي�سّلط ال�سوء على 

�رضورة و�سع �سوابط تنّظم القطاع يف 

اأ�رضع وقٍت ممكن«.

انترناشيونال ديكور للصناعة.. أكثر من ربع قرن من النجاح
شبقلو: لتنظيم القطاع

أمام شركة انترناشيونال 

ديكور للصناعة والتجارة 

العامة خططًا توسعية 

تلحظ االنفتاح نحو األسواق 

الخارجية، إال أن تنفيذها يبقى 

رهن اإلنفراجات اإلقتصادية



العدد 159 �شباط 2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L40

�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

معر�ض  ل��رضكة  ومميزة  حرفية  اأعمال 

امل�سانع  اوائل  من  تعد  لبنان،  يف  االحتاد 

يف ال�رضق االأو�سط امل�ساهمة يف منو �سناعة 

يف  وا�سعًا  انت�ساراً  حققت  التي  املفرو�سات 

تاأ�سي�سها  منذ  وال�رضقية.  االأجنبية  االأ�سواق 

باأعمالها  ال�رضكة  انطلقت   ،1948 العام  يف 

حمانا  منطقة  يف  �سغري  حريف  معمل  من 

فريق  و�سكلت  العائلة  جهود  توحدت  حيث 

عمل من اأ�ستاذ مدر�سة اإىل م�سمم ومعلم يف 

قطاع االعمال احلرفية واملفرو�سات.

م�سنع  فاأن�ساأ  بريوت  اىل  انتقلت  ذلك  وبعد 

مبنى  كان  ثم  ومن  وحداثة  تطوراً  اأكرث 

الذي  البو�رضية  يف  املفرو�سات  معر�ض 

ليتيح عر�ض  رف ب�رضكة معر�ض االحتاد 
ُ
ع

وكانت  االأثاث،  من  مربع  مرت  اآالف   6 نحو 

فكرة مبتكرة لل�سناعيني واحلرفيني لت�سويق 

ارتاأى  النجاح  وبعد  واخلارج.  لبنان  يف  واأعمالهم  �سناعاتهم 

النقابات احلرفية برئا�سة عبدو  امل�سوؤولون عن ال�رضكة تاأليف 

والعائلية  الفردية  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  خمتلف  لدعم  �سعد 

واال�ستفادة من امليزات التي تقدمها لهم حلمايتهم وم�ساعدتهم 

يف تطوير اإنتاجهم وت�رضيفه يف االأ�سواق.

وجناحات  ال�رضكة  �سهدتها  كثرية  مراحل 

رافقت تطورها، اإال اأن التميز والرقي هو ما 

جتده يف معر�ض االحتاد الذي يقدم للزائرين 

الكال�سيكي  االأثاث  اأفخم  مل�ساهدة  فر�سة 

امل�ستويات  جميع  يالئم  الذي  والع�رضي 

يف  اخلربات  اأف�سل  باإ�رضاف  االجتماعية 

بحيث  الت�ساميم،  واهم  الداخلية  الهند�سة 

املنازل  حتتاجه  ما  كل  ال�رضكة  توؤمن 

واملوؤ�س�سات واملكاتب باأ�سعار مدرو�سة. 

ال�سلوك  على  االحتاد  معر�ض  يعتمد  مل 

اإدارة   جمل�ض  رئي�ض  ح�سب  ال�سائد  التجاري 

»كانت  بل  �سعد  زياد  املهند�ض  ال�رضكة 

املفرو�سات  ل�سناعة  الت�سويق  يف  ال�سباقة 

اللبنانية يف العامل، واأرادت تعزيزها لت�سكل 

رافداً اقت�ساديًا اأ�سا�سيًا للبلد. هذا كان هدف 

موؤ�س�ض ال�رضكة ورئي�ض النقابات احلرفية عبدو �سعد الذي �ساهم 

بفاعلية يف اإجناح احلركة النقابية التي حافظت على ا�ستمرارية 

االإنتاج، لكن لالأ�سف بعد رحيله توقف ن�ساطها  املهنة وجودة 

واأ�سيب العمل النقابي ب�سلل«.

القطاع  تعزيز  يف  دورها  النقابات  لهذه  يعيد  اأن  زياد  ياأمل   

ال�سناعي احلريف فيقول: »علينا متابعة امل�سرية ذاتها فهذه من 

اأولوياتنا، وما نطمح اإليه هو تاأمني اإنتاج جيد يلبي متطلبات 

الو�سائل  كل  م�ستخدمني  االأ�سواق 

من  ترفع  التي  احلديثة  ال�سناعية 

جتربته  وعن  �سناعاتنا«.  قيمة 

يف  �سهاًل  االأمر  يكن  »مل  ي�سيف: 

النجاح  بعد  امل�سوؤولية  هذه  حتمل 

ال�رضكة الأزمات  واأن تتعر�ض  الكبري 

لكنني رغم ذلك �سممت على اإحيائها 

ونتمنى  ذلك،  حتقيق  من  ومتكنا 

 رئيس مجلس إدارة شركة معرض االتحاد زياد سعد : 
نشجع الشباب اللبناني على احتراف المهن الصناعية

أفخم األثاث 

الكالسيكي 

والعصري في 

 شركة 

معرض االتحاد

المهندس زياد سعد
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العربية  الدول  اىل  العودة 

حيث كان ل�سادراتنا انت�سار 

كبري«. 

املوؤ�س�سات  باأن  يجد  كما 

يغلب  لبنان  يف  ال�سناعية 

اأو  الفردي  الطابع  عليها 

االإجمال  يف  وهي  العائلي 

حتتاج  ال  احلجم  �سغرية 

و�سع  وعن  كرث.  عمال  اإىل 

يعد  مل  »باأنه  يرى  القطاع 

قيمة  احلرفية  ال�سناعة  لهذه 

ال�سنوات  يف  كما  كبرية 

انفتاح  مع  خا�سة  املا�سية 

خارجية  اأ�سواق  على  لبنان 

من  اال�سترياد  حجم  وارتفاع 

ال�سناعية  الدول  من  العديد 

تهيمن  ب�سائعها  باتت  التي 

على ال�سوق املحلية«. 

فقدت  »لالأ�سف  وي�سيف: 

الت�سدير  ميزة  �سناعتنا 

العربية  االأ�سواق  اىل 

التي  املناف�سة  ظل  يف 

الكثري  فاأمامنا  نواجهها، 

حماية  وال  التحديات،  من 

ت�سهد  ولهذا  الوطني  لالإنتاج 

اىل  تراجعًا،  ال�سناعة  تلك 

العاملة  اليد  يوؤثر فقدان  ذلك 

على  اللبنانية  ال�سناعية 

ونحن  واجلودة،  النوعية 

ال�سباب  ن�سجع  ال�رضكة  يف 

هذه  احرتاف  على  اللبناين 

النمو  يف  ت�ساهم  التي  املهن 

كان  لو  فحتى  االقت�سادي، 

لبنان بلداً �سياحيًا فيه الكثري 

لكن  الرتفيهية  اخلدمات  من 

يكون �سناعيًا  اأن  املفيد  من 

ليكون بلداً متوازنًا وم�ستقراً«.

متفائلون يف امل�ستقبل يقول 

زياد: »رغم كل امل�ساكل التي 

�سمدنا  لكننا  بلدنا  بها  مر 

وي�ستطيع  الفرتة  هذه  طوال 

ب�سناعاته  يتميز  اأن  لبنان 

وطبيعة  اجلغرايف  مبوقعه  فهو  مب�ساحته  �سغرياً  كان  لو  حتى 

اقت�ساده احلر وميزة �سعبه وما ميلك من طاقات علمية توؤهله 

لتكون لديه �سناعات تناف�ض اخلارج اإذا حمت الوزارات املعنية 

ال�سناعة الوطنية واهتمت بقطاعاتها املنتجة كافة«.

عديدة هي العراقيل التي حتد من تطور ال�سناعة اللبنانية منها 

ارتفاع كلفة االإنتاج ولذلك يطالب 

رئي�ض جمل�ض اإدارة معر�ض االحتاد: 

ال�سناعي  لت�ساعد  »بتخفي�سها 

من  وبراأيه  اأعماله«  زيادة  يف 

ال�رضوري »ح�سم الر�سوم اجلمركية 

من  لتتمكن  االأولية  املواد  على 

وكذلك  االأجنبية  امل�سانع  مناف�سة 

امل�ستوردة  الب�سائع  �سبط  يجب 

نحافظ  مل  فاإذا  جودتها  ومراقبة 

على نوعية االإنتاج فلن تكون لدينا 

�سناعة لبنانية«. 

تن�سيط  يف  الدولة  دور  وعن 

دعم  »اأهمية  اىل  ي�سري  ال�سناعة 

خطة  وفق  ومتويله  القطاع  هذا 

ال�سيا�سية  الظروف  هادفة يف هذه 

امل�سانع  وم�ساعدة  واالقت�سادية 

قليلة  وفوائد  بت�سليفات  املتعرثة 

اأما  اخل�سائر.  عن  وتعوي�سها 

امل�ساهمة  فعليها  امل�سارف 

اللبنانية،  ال�سناعة  تنمية  يف 

متويل  وكفاالت،  ت�سهيالت  تقدمي 

االأعمال  كما  ال�سناعية  امل�ساريع 

التجارية«. 

ركائز  اأهم  من  ال�سناعة  اأن  ومبا 

زياد:  يعترب  اللبناين  االقت�ساد 

واالعتماد  تطويرها  يجب  »اأنه 

واإن�ساء  احلديثة  التكنولوجيا  على 

يف  ت�ساهم  �سناعية  مناطق 

وعلى  وال�سادرات،  االإنتاج  رفع 

اإيجاد  على  العمل  امل�سوؤولني 

واالأجنبية  العربية  االأ�سواق 

ا�ستنها�ض  اأما  لت�رضيفها. 

بو�سع  ويتم  اأولوية  فهو  االقت�ساد 

لتح�سني  متخ�س�سة  درا�سات 

نوعية االإنتاج وتاأمني فر�ض عمل 

للبناين يف الوطن واملهجر وتطوير 

املدار�ض واجلامعات املهنية جلذب 

اليد العاملة الفنية«. 

يف  ت�ساهم  التي  ال�سبل  وحول 

على  اللبنانية  ال�سناعات  ت�سويق 

على  املواطنني  وحث  اأنواعها 

»من  يقول:  الوطني  املنتج  �رضاء 

ال�رضوري اإقامة املعار�ض يف لبنان للتعريف عن انتاجنا ورفع 

واخلربة  الكفاءة  متلك  التي  الوطنية  بال�سناعة  املواطن  ثقة 

اأن  ناأمل  كما  االأجنبية.  ال�سناعات  على  التفوق  يف  واالإرادة 

ي�ستدمي اال�ستقرار يف البلد حتى نتمكن من اال�ستمرار يف العمل 

لنقدم اأف�سل �سورة عن لبنان ليكون غنيًا ب�سناعته«. 

الشركة تتميز بأفضل الخبرات في الهندسة 

الداخلية واهم التصاميم

معرض االتحاد فرصة للصناعيين والحرفيين 

لتسويق إنتاجهم
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مقابلةمن �شهر اإلى �شهر

عن كثب، بغية ا�ستقدامه اىل ال�سوق اللبنانية الإدراكها العميق 

لدور التكنولوجيا يف ت�سهيل تنظيم عمل ال�رضكات واإدارتها«، 

اأ�سار اىل اأن »هذه العوامل جعلت من EBE اأحد اأبرز ال�رضكات 

الرائدة يف ال�سوق اللبنانبية يف جمال تقدمي احللول املتطورة 

للطباعة وحفظ البيانات وتلفها«. ولفت اىل اأن »EBE تقدم 

اأحدث املنتجات واأكرثها جودة، وت�سم اآالت ت�سوير يابانية 

من ماركة كيو�سريا )Kyocera( وطابعات ليزر واأجهزة فاك�ض 

من ماركة برازر )Brother( وتالفات ورق اأملانية ال�سنع من 

ماركة انتم�ض )Intimus(، اإ�سافة اىل برامج حلول للم�ستندات 

وتخزينها«.

السبيل الى النجاح
د العكاوي على اأن »EBE تويل اهتمامًا خا�سًا لكادرها 

ّ
و�سد

املحرتف  واأداءه  وخربته  كفاءته  باأن  منها  اإميانًا  الب�رضي 

EBE.. الرائدة في حلول الطباعة
العكاوي: الكفاءة واالحتراف أساس نجاحنا

 ال تزال ال�رشكات اللبنانية، على الرغم من 

ة التي تعرتي االأ�سواق مع  ال�سعوبات اجلمرّ

ارتفاع حدة التحديات االإقت�سادية،  ت�سجل 

النجاح تلو االآخر، لت�سري على طريق التقدم 

والنمو متكئًة على مواكبتها الدائمة للتطورّر 

وقدرات كوادرها الب�رشية التي تعد العامل 

االأهم يف تعزيز م�سريتها هذه.

وت�سكل �رشكة معدات التجارة االإلكرتونية 

اللبنانية التي  اأبرز ال�رشكات  اإحدى   EBE

عملت على مر عقود يف ال�سوق اللبنانية، 

خمتلفة  حتديات  وجه  يف  و�سمدت 

االأمني  اال�ستقرار  انعدام  فر�سها يف حنٍي 

اخلارجية  االأ�سواق  وانفتاح  وال�سيا�سي، 

اإذ  اآخر.   حني  يف  البع�س  بع�سها  على 

على مر 35 عامًا، بقي النجاح رفيقًا دائمًا 

حاجات  مواكبة  على  حر�ست  حيث  لها 

زبائنها وتقدمي اأف�سل املنتجات واخلدمات 

�سمن  ما  ووالءهم  ثقتهم  فاكت�سبت  لهم، 

ا�ستمراريتها على مر اأكرث من ثالثة عقود 

ونيرّف.

وفقًا ملدير املبيعات يف �رضكة EBE علي مفيد العكاوي »�سعت 

جمال  يف  التطورات  اآخر  متابعة  اإىل  انطالقتها  منذ   EBE
اللبنانية  ال�سوق  اىل  املنتجات  اأحدث  ا�ستقدام  بهدف  عملها 

وتعريف زبائنها اإليها بغية ت�سهيل عملهم وتطويره«.

تطورات  يفر�ض  ال�رضيع  التكنولوجي  »التطور  اأن  اىل  واأ�سار 

التي  الت�سوير  اآالت  و�سناعة  الطباعة  عامل  يف  دائمة 

تعتمد  كانت  اأن  فبعد  كبرياً،  تطوراً  ال�سنوات  خالل  �سهدت 

على تكنولوجيا ب�سيطة حيث كانت تقوم مبهمة واحدة هي  

ت�سوير امل�ستندات، اأ�سبحت و�سيلة فاعلة لن�سخ �سور مطابقة 

عن هذه امل�ستندات حلفظها، ثم تطورت اىل مرحلة اأكرث تعقيداً 

ما  الكومبيوتر  باأجهزة  ب�سكٍل مبا�رض  اأ�سبحت مت�سلة  حيث 

يتيح لالأ�سخا�ض اإدارة م�ستنداتهم وملفاتهم ب�سهولة وفاعلية 

اأكرب«.

واإذ لفت اىل اإن »EBE تبذل جهوداً كبرية ملتابعة هذا التطور 
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يف العمل �سبيل اأ�سا�سي لالإرتقاء يف �سلم 

»EBE حتر�ض على  اأن  النجاح«. وك�سف 

ال�رضكة  داخل  تدريبيه  لدورات  اإخ�ساعه 

وخارجها بهدف �سقل خرباته«. وقال: » 

اهتمامنا مبوظفينا يندرج �سمن االآليات 

الزبون  ثقة  على  للحفاظ  نتبعها  التي 

املوظفني  حب  اأن  منا  اإميانًا  ووالئه، 

ت�سمن  التي  العوامل  اأهم  اأحد  هو  لل�رضكة  ووالءهم  لعملهم 

ر�سا  نيل  اىل   EBE ت�سعى  هذا،  اىل  اإ�سافة  زبائننا.  والء 

باأق�سى  تلبية حاجاتهم  زبائنها ب�سكل م�ستمر، فتعمل على 

�رضعة ممكنة، وحتر�ض على اأن ت�سع يف ت�رضفهم اأحدث ما 

والربامج  االآالت  �سعيد  على  حلول  من  التكنولوجيا  اأنتجته 

باالإ�سافة اىل برامج الهدايا واحل�سومات اخلا�سة«.

وقال: »نوؤمن اأن جناح EBE يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على جناح 

م�ستويات  اأعلى  تقدمي  على  حر�سنا  اىل  واإ�سافة  زبائنها، 

اجلودة يف االآالت التي نقدمها، نعمل ب�سكل اأ�سا�سي على تقدمي 

الن�سح اإليهم كخرباء يف عامل الطباعة، فن�ساعدهم يف اختيار 

االأن�سب لتنظيم اأعمالهم وفقًا حلجم �رضكاتهم واالأعمال التي 

يديرونها«.

تحديات متعددة
EBE مل تكن  اأن »طريق النجاح التي �سلكتها  واأكد العكاوي 

�سابتها حتديات كثرية متكنت  بل  ال�سعوبات، ال  خاليًة من 

اأن  القيمني عليها«. وراأى  من تخطيها بف�سل �سوابية روؤية 

االقت�سادي من  الو�سع  التحديات يتمثل برتاجع  »اأبرز هذه 

جراء حال الاّل اإ�ستقرار االأمني وال�سيا�سي التي يعي�سها لبنان 

ب�سكل �سبة م�ستمر«. 

اأمام  �سبابية  �سورة  يخلق  اال�ستقرار  »عدم  اأن  اإىل  ولفت 

اىل  ويدفعها  اليقني  عدم  من  اأجواء  يف  وي�سعها  ال�رضكات 

ة اأو �سخ اأي ا�ستثمارات 
ّ
ي يف اتخاذ اأي خطوات تو�سعي

ّ
الرتو

جديدة، اإذ ين�سب اهتمامها يف هذه احلاالت على املحافظة 

على  للحفاظ  بجد  والعمل  حققتها  التي  االإجنازات  على 

وقدرتها على  ا�ستمراريتها  بغية �سمان  ال�سوق  تها من 
ّ

ح�س

االإيفاء بالتزاماتها«.

واعترب »اأن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي �سهده لبنان خالل 

ال�سنتني ون�سف ال�سنة االأخريتني حيث عانى من التداعيات 

اىل  اأدى  احلكومي،  العمل  و�سلل  الرئا�سي  للفراغ  ال�سلبية 

تراجع االإقت�ساد ب�سكٍل كبري وال �سيما اأن هذا الرتاجع الناجت 

تداعيات  مع  اقرتن  اللبناين  الداخل  يف  ال�سلبية  االأجواء  من 

احلا�سلة  االأزمات  فر�ستها  اأخرى  �سلبية 

يف املنطقة«.

د على اأن »هذا الرتاجع رفع من حدة 
ّ
 و�سد

املناف�سة يف االأ�سواق وجعلها اأكرث �رضا�سة 

ودفع البع�ض اإىل �سلوك طرق غري �رضعيه 

املزورة  القطع  وبيع  الب�سائع  كتهريب 

يف  الطلب  من  جزء  على  احل�سول  بهدف 

بفعل  رويداً  والذي يت�ساءل رويداً  ال�سوق 

االأزمة االإقت�سادية«.

وك�سف اأن » EBEعاي�ست هذه االأزمة بكل 

ما  نوعًا  حممية  كانت  اأنها  اإال  اأ�سكالها، 

ال�سيت  اإىل  نظراً   الكثرية  تداعياتها  من 

يف  متلكها  التي  الطيبة  وال�سمعة  احل�سن 

وجه  يف  لها  �سالحًا  �سكلت  والتي  ال�سوق 

د 
ّ
و�سد ن�ساأت«.  التي  الكثرية  املناف�سات 

على اأن » القيمني على EBE يدركون اأن البقاء يف ال�سوق هو 

للجودة االأف�سل، لذلك مل يدخلوا يف اأي م�ساربات بل مت�سكوا 

اتبعوها طيلة �سنوات عملهم والتي  التي  الذهبية  مبعادلتهم 

تعتمد على اأركان ثالثة اأ�سا�سية: جودة عالية، خدمة ممتازة، 

و�سعر منا�سب«.

خطوة توسعية
د العكاوي على »اأن EBE مل توفر اأي جهٍد يف �سعيها 

ّ
واإذ �سد

اأن  اأعلن  االأ�سواق«،  يف  عملها  �سنوات  طيلة  التطور  نحو 

حلول  اإيجاد  اإطار  يف  تو�سعية  خطوة  موؤخراً  اتخذت   EBE«

»ل�  اأن  واأو�سح  املوؤ�س�سات«.  �سمن  الطباعة  اأعمال  الإدارة 

EBE ا�سرتاتيجية عمل وا�سحة خالل عام 2017، تهدف اىل 
املزيد من التو�سع وتاأخذ بعني االإعتبار تو�سيع �سبكة الزبائن 

اأكرث  معهم  العالقات  متتني  تتيح  التي  كافة  ال�سبل  ودرا�سة 

اأ�ساليب التوا�سل وقدرات كادر ال�رضكة  اآلية تعّزز  عرب اتباع 

الب�رضي على بناء هذه العالقات وتوطيدها«.

د على اأن »هذه اخلطوات �ستدفع EBE  نحو املزيد من 
ّ
واإذ �سد

 عن تفاوؤله مب�ستقبل عمل ال�رضكة، وال �سيما يف 
ّ

التقدم«، عرب

ظل اأجواء الطماأنينة التي اأر�ساها انتخاب رئي�ض للجمهورية 

اإيجابًا على  وت�سكيل حكومة والتي ومن دون �سك �ستنعك�ض 

الو�سع االقت�سادي وعلى عمل ال�رضكة اإذ اإن قطاعات كثرية 

ويف مقدمها القطاع العام بحاجة اىل جتديد معداته وتطوير 

�سائرة على طريق  �ستبقى   EBE« اأن  د على 
ّ
و�سد �سبل عمله. 

الدوام  على  زبائنها  عهدها  كما  والتو�سع  والتطور  النجاح 

واجتياز  االأو�ساع  مع  التكيف  من  متكنت  اأنها  �سيما  وال 

امل�ساعب«.

مؤشرات إيجابية
وقال العكاوي: »كل االأمور تب�رّض باأننا متجهون نحو االأف�سل 

رئي�ض  زيارة  فمع  االقت�سادي،  ال�سعيد  على  �سيما  وال 

تعود  اأن  بد  ال  وقطر  ال�سعودية  اىل  عون  مي�سال  اجلمهورية 

العالقات اللبنانية – اخلليجية اىل �سابق عهدها، كما اأن اإقرار 

مر�سومي النفط والغاز �سيحمل اإيجابيات 

كثرية للبنان على ال�سعيد االقت�سادي«.

واأ�ساف: »طبعًا العهد اجلديد ال ميلك ع�سا 

�سحرية ملعاجلة امل�ساكل، لكن باإعتبارنا 

ن يف االقت�ساد �سرييح االأ�سواق 
ّ
اأن اأي حت�س

�سهدتها  التي  الركود  حال  من  وينت�سلها 

االأمل  ويبقى  اإيجابية  املوؤ�رضات  موؤخراً. 

بغٍد اأف�سل قائمًا«.

اتخذت EBE مؤخرًا خطوة 
توسعية في إطار إيجاد حلول 

إلدارة أعمال الطباعة ضمن 

المؤسسات

التراجع اإلقتصادي رفع 
من حدة المنافسات في 

األسواق ودفع البعض إلى 

سلوك طرق غير شرعيه 
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على �سفوح اأرز عني زحلتا - نبع ال�سفا

الموقع:
يقع امل�رشوع يف منطقة عني زحلتا فوق اأعلى مرتفعات 

جبل لبنان امل�سهورة مبناخها ومناظرها ومياهها وغابات 

�سنوبرها اجلميلة بالقرب من اأهم اأكرب غابات االأرز التاريخية.
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التجاور مع حممية اأرز 

ال�سوف والتي ت�سم غابتي 

اأرز عني زحلتا واأرز الباروك.

القرب من �سالالت ومطاعم 

نبع ال�سفا والباروك

القرب من منطقة بيت الدين 

ودير القمر

القرب من امل�ساريع ال�سياحية 

على �ساطئ الدامور

 بجوار نادي الفرو�سية 
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م�شارف

يات 
ّ
الّتحد جميع  من  غم 

ُ
بالر اللبناين   امل�رضيف  القطاع  حًل   

  ،2016 عام  خالل  اللبناين  االإقت�ساد  هها 
َ

واج التي  واملخاطر 

منو  هة  جِلِ اخلام�سة  املرتبة  داً  حا�سِ االأوىل  �ض 
ْ
اخلم امَلراِتب  يف 

اأيلول  ه والبالغ 5.30  % ِلغاية 
ْ
َلَدي دات الِقطاع امل�رضيف 

ْ
جو

ْ
مو

 .2016
مت من 

َّ
ة َقي

ّ
متها جمّلة اإحّتاد امل�سارف العربي

ّ
ووفقًا لدرا�سة قد

ة واأداء الِقطاع 
ّ
ة العربي

ّ
خاللها اأداء خُمَتَلف القطاعات امَل�رضفي

الفل�سطيني  امل�رضيف  القطاع  يعترب  َكُكل،  بي 
َ
ر

َ
الع امل�رضيف 

الليبي  امل�رضيف  القطاع  ُه 
ُ
ع

َ
ْتب

َ
ي  %   11.60 بن�سبة  اً 

ّ
منو ع 

َ
االأ�رض

)7.70  %( والَقَطري )6.50  %(  وال�سوداين )6.00  %(.

تراجع النمو
بي 

َ
ر

َ
ب منو القطاع امل�رضيف الع

َ
عًا يف ِن�س

ُ
ت الدرا�سة تراج

َ
واأظهر

ي 2013 و 
َ
ي 2015 و 2016 مقارنًة مع عام

َ
ِب�َسكل عام ِخالل عام

عة من 8.7  % و 7.4  % 
َّ
م

َ
ب منو االأُ�سول امُلج

َ
ت ِن�س 2014 )اإنَخَف�سَ

ي 2013 و 2014 بالتتايل اإىل 4.4  % يف العام 2015 و 
َ
يف عام

ر الت�سعة االأوىل من العام 2016(.
ُ
2.8  % حّتى نهاية االأ�سه

اأ�سعار  يف  ة 
ّ
احلاد االإنخفا�سات  اإىل  اأ�سا�سي  ِب�سكل  ذلك  عود 

َ
وي

ة، وال 
ّ
العربي َلُه ذلك من تداعيات على امل�سارف 

َ
م

َ
النفط وما ح

واالأمني  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  انعدام  واإىل  ة، 
ّ
ِمنها اخلليجي ما 

ّ
�سي

ة.
ّ
يف العديد من الدول العربي

ترتيب المصارف
ر 

ّ
ة، َفَقد ت�سد

ّ
ة العربي

ّ
ا بالن�سبة اإىل َترتيب القطاعات امل�رضفي

ّ
اأم

االأُ�سول  جمموع  َلَغ 
َ
ب اإذ  القائمة  االإماراتي  امل�رضيف  القطاع 

ن�سبة وازي 
ُ
ي ما  اأي  اأيلول  �سهر  حّتى  دوالر  مليار   694.9 ه 

ْ
 َلَدي

ة. 
ّ
ة العربي

ّ
عة للِقطاعات امل�رضفي

َّ
م

َ
ة امُلج

ّ
21.24  % من امليزاني

دوالر  مليار   599.8 مع  الرتتيب  يف  ثانية  ال�سعودية  وحّلت 

العربي،  العامل  العام يف  % من املجموع    18.33 عاِدل 
ُ
ي اأي ما 

َلَغ 
َ
ب موجودات  جمموع  مع  الثالثة  املرتبة  م�رض  احتّلت  فيما 

َتَلْتها َقَطر 325.7 مليار دوالر   329.4 مليار دوالر )10.07  %(، 
ت )201.1 مليار دوالر(.

ْ
)9.95  %(، والكوي

جودات لدى ِقطاِعِه 
ْ
َلت قيمة املو

َ
�س

َ
ا بالن�سبة اإىل لبنان، َفَقد و

ّ
اأم

امَل�رضيف اإىل 195.8 مليار دوالر حّتى �سهر اأيلول 2016 وهو ما 

بي وما 
َ
ر

َ
�سّكل ن�سبة 5.98  % من موجودات الِقطاع امَل�رضيف الع

ُ
ي

ُه يف املرتبة ال�ساد�سة يف اإجمايل الرتتيب.
ُ
ع �سَ َ

ي

 الِقطاع المصرفي الخامس عربيًا 
من حْيث نمو الموجودات

تقدمي  واملهجر  لبنان  بنك  اإدارة  قررت 

ح�سل  الذي  دوالر  اآالف  ع�رضة  مبلغ 

بجائزة  فوزه  على  كمكافاأة  البنك  عليه 

 The Best Innovative Bank of the
Year 2016 اإىل املركز اللبناين لالأعمال 
الدوؤوب  ن�ساطه  لدعم  باالألغام  املتعلقة 

يف م�سح االألغام ونزعها.

بف�سل  اجلائزة  امل�رضف  ح�سد  وقد 

م�سابقة  �سمن  وذلك   NEXT برنامج 

احتاد  نتائجها  على  واأ�رضف  ها 
ّ
اأعد

املوؤمتر  �سمن  من  العربية  امل�سارف 

 2016 لعام  ال�سنوي  العربي  امل�رضيف 

الذي عقده االحتاد يف فندق فيني�سيا يف 

اأتاحت امل�سابقة للم�سارف  بريوت. وقد 

املميزة،  وخدماتها  ابتكاراتها  عر�ض 

اإىل  اجلائزة  و�سّلمت 

نال  الذي  امل�رضف 

بني  ت�سويت  ن�سبة  اأعلى 

واحل�سور،  امل�ساركني 

طالب  اىل  باالإ�سافة 

اجلامعات. خمتلف   من 

يف هذا االإطار، �سّلم االأمني 

العام ل�»احتاد امل�سارف 

فتوح،  و�سام  العربية« 

لرئي�ض  املالية  اجلائزة 

واملدير  االإدارة  جمل�ض 

اأزهري،  العام لبنك لبنان واملهجر �سعد 

مها بدوره اإىل العميد الركن اإيلي 
ّ
الذي قد

نا�سيف، رئي�ض املركز اللبناين لالأعمال 

املتعلقة باالألغام يف لقاء عقد يف املركز 

الرئي�سي لبنك لبنان واملهجر يف بريوت.

جائزة  واملهجر،  لبنان  بنك  حاز  كما 

�رضكة  من   »2016 ل�سنة  العام  »م�رضف 

فيزا العاملية. 

»لبنان والمهجر« يدعم إزالة األلغام

األزهري يسلم العميد الركن إيلي ناصيف الجائزة
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بنك سوسيته جنرال يمّول للميدل ايست

Airbus A330 عملية شراء طائرة 

 و�سعت وكالة الت�سنيف الدولية »فيت�ض  

ال�سنوي  تقييمها  يف   »)fitch rating(

يف  م�رضفيًا  نظامًا   114 يف  للمخاطر 

القطاع  ونا�سئة،    متقدمة  اقت�سادات 

»م�ستوى  فئة  يف  اللبناين  امل�رضيف 

لل�سغوط«  �ض 
ّ
التعر لقابلية  منخف�ض 

على  اآخر  م�رضفيًا  نظامًا  جانب77  اإىل 

 .Macro-Prudential Indicator موؤ�رض 

ويحدد املوؤ�رض تراكم ال�سغوط املحتملة 

يف االأنظمة امل�رضفية نتيجة ملجموعة 

معينة من الظروف. 

الوكالة  اأبقت  التقرير،  نتائج  ووفق 

منذ   »1« املوؤ�رض  على  لبنان  نتيجة 

ت�رضين  ويف   .2013 االأول  ت�رضين 

الوكالة  نت 
ّ
ح�س  ،2013 العام  من  االأول 

ما   »1« اإىل  املوؤ�رض  على  لبنان  نتيجة 

�سبق  التي   »2« نتيجة  من  تقدمًا  �سّكل 

واعطتها للبنان. بذلك، ح�سل لبنان، اىل 

والكامريون،  والبحرين،  اأنغوال،  جانب 

و»اإ�رضائيل«،  وم�رض،  فريدي،  والكاب 

وناميبيا،  واملغرب،  والكويت،  وكينيا، 

العربية  واململكة  وعمان،  ونيجرييا، 

وجنوب  ال�سي�سيل،  وجزر  ال�سعودية، 

العربية  واالإمارات  وتون�ض،  اأفريقيا، 

عن   »1« نتيجة  على  واأوغندا  املتحدة 

 Macro-Prudential Indicator موؤ�رض 

واأفريقيا.  االأو�سط  ال�رضق  منطقة  يف 

مثل  اأخرى  بلدانًا  الفئة  هذه  و�سملت 

واأملانيا،  وفرن�سا،  والدامنارك،  كندا، 

 واليابان والواليات املتحدة االأمريكية.

اأن  اإىل  الوكالة  اأ�سارت  ذلك،  موازاة  يف 

 15 اللبناين جاء بني  امل�رضيف  القطاع 

 »b« فئة  يف  �سّنفتهم  م�رضيف  نظام 

 Banking( على موؤ�رض النظام امل�رضيف

هو  واملوؤ�رض   .)System Indicator
اأو  امل�رضيف  النظام  جلودة  مقيا�ض 

وكالة  ت�سنيفات  من  وم�ستمداً  قوته، 

فيت�ض الطويلة االأمد الفردية للم�سارف. 

»فيتش«: مستوى تعّرض المصارف اللبنانية للضغوط

اأعلن بنك �سو�سيته جرنال يف لبنان عن توقيع اتفاقية مع �رضكة 

طائرة  �رضاء  متويل  اأجل  من   )MEA( االأو�سط  ال�رضق  طريان 

م�ساهمة  �سمن  وذلك   ،Airbus A330- 243 نوع  من  جديدة 

ة وتن�سيط 
ّ
الوطني ال�رضكات  ر 

ّ
ع وتطو

ّ
امل�رضف يف عمليات تو�س

االقت�ساد اللبناين.

وللمنا�سبة قال رئي�ض جمل�ض االإدارة – املدير العام لبنك �سو�سيته 

اأنطون �سحناوي: »لقد لفتنا منو وديناميكية  جرنال يف لبنان 

اأجل  عها من 
ّ
تو�س توا�سل  التي  االأو�سط،  ال�رضق  جمموعة طريان 

توفري خدمات عالية اجلودة وتعزيز �سورة لبنان حول العامل، 

 )…( الرائدة،  اللبنانية  ة 
ّ
الوطني الطريان  �رضكة  اأّنها  ما 

ّ
وال�سي

ة ا�ستحواذ طائرة MEA ، تاأكيداً لدعمنا 
ّ
وقد قمنا بتمويل عملي

الوطني  االقت�ساد  يف  الفاعلة  القطاعات  ملختلف   
ّ
امل�ستمر

واإميانًا منا بنمو البالد.«

ل�رضكة  العام  املدير   – االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �سكر  جهته،  من 

على  جرنال  �سو�سيته  بنك  احلوت،  حممد  االأو�سط  ال�رضق  طريان 

ثقته يف ال�رضكة وامل�ساهمة يف تطوير اأ�سطولها.

اإي�ست  امليدل  طائرة  عن  منوذجًا  �سحناوي  اإىل  احلوت  م 
ّ
وقد

التي  التذكارية  امليداليات  وجمموعة   SGBL من  لة 
ّ
املمو

اأ�سدرها م�رضف لبنان تكرميًا لها.

الحوت يقّدم إلى الصحناوي مجّسم طائرة الميدل إيست
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م�شارف

ال�سنني  مر  على  اللبنانية  امل�سارف  �سعت 

من  بت�سجيع  احلدود  خارج  ع 
ّ
التو�س اىل 

وقوانني  معايري  و�سمن  النقدية  ال�سلطات 

انتهاج  مع  اخلارجي  انت�سارها  ترعى 

تزايد  �سيما يف ظل  وال  التحّفظ  املزيد من 

متطلبات االإمتثال واحلوكمة.

وفقًا لتقرير جمعية امل�سارف، بات القطاع 

من  اأكرث  مع  يتعامل  اللبناين  امل�رضيف 

ويتواجد  بلداً.   64 يف  مرا�ساًل  م�رضفًا   190
يف  بلداً   32 يف  لبنانيًا  م�رضفًا   18 حاليًا 

التواجد  هذا  ويتخذ  العامل.  انحاء  خمتلف 

 19 كاالآتي:  موّزعة  عّدة  ة 
ّ
قانوني اأ�سكااًل 

مكتب متثيل، 64 فرعًا مبا�رضاً، 40 م�رضفًا 

تابعًا لها ما يزيد عن 310 فروع يف بلدان 

متركزها.

الحاجة إلى التوّسع
  واأ�سار التقرير اإىل اأن امل�سارف اللبنانية 

االأ�سواق  و�سول  ظّل  يف  �سعت،  قد  كانت 

املجال  يف  واالإ�سباع  الن�سج  اإىل  املحلية 

التناف�سية  قدرتها  بروز  ومع  امل�رضيف 

عمالء  ا�ستقطاب  اإىل  معنّي،  ن�ساط  يف 

هت 
ّ

وتوج ال�سيادية  املخاطر  وتوزيع  جدد 

اخلليج  واأ�سواق  املجاورة  االأ�سواق  اإىل 

اإمكانية  اء 
ّ
جر اأفريقيا،  اأ�سواق  وبع�ض 

واال�ستثمارات  االأعمال  فر�ض  تنامي 

والنمو  الدول  هذه  اأ�سواق  يف  الواعدة 

املنطقة،  يف  البينية  للتجارة  ال�رضيع 

منا�سبة  كانت  الظروف  اأن  خ�سو�سًا 

واملايل  االقت�سادي  االنفتاح  لناحية 

 ووجود فر�ض غري م�ستغّلة يف هذه البلدان.

امل�رضيف  ع 
ّ
التو�س الوقت،  مع  واكت�سب 

امل�سارف  عملت  اإذ  ًا، 
ّ
ا�سرتاتيجي عداً 

ُ
ب

ا ت�سهد 
ّ
اللبنانية على االمتداد اإىل بلدان اإم

واعد،   
ّ
منو على  تنطوي  اأو  اقت�ساديًا  منواً 

ال�سوق  اللبنانية  امل�سارف  كاإخرتاق 

ًا 
ّ
ومهم حيويًا  مركزاً  ُتعترب  التي  الرتكية، 

ماتها االقت�سادية.
ّ
نظراً اإىل مقو

لتعزيز  اللبنانية  امل�سارف  �سعت  كذلك 

امل�سيفة  الدول  اأ�سواق  يف  انت�سارها 

املغرتبة  اأو  العاملة  اللبنانية  للجاليات 

باأحدث  وتزويدها  اجلاليات  هذه  ملواكبة 

الأحد  بات  اأنه  حتى  املالية،  اخلدمات 

يف  تابع  م�رضف  اللبنانية  امل�سارف 

اأ�سرتاليا.

للم�سارف  ممكنًا  يزال  ال  للتقرير،  ووفقًا 

اأخرى  جديدة  اأ�سواقًا  »تغزو  اأن  اللبنانية 

كال�سني مثاًل، ملا لهذا البلد من مكانة نظراً 

واأن  العربية  املنطقة  يف   
ّ
املهم دوره  اإىل 

فعت 
ُ
تدخل ال�سوق امل�رضفية يف اإيران متى ر

عن هذه اجلمهورية العقوبات نهائيًا«.

تجاوز األزمات
امل�سارف  ا�ستطاعت  التقرير،  وبح�سب 

دول  يف  متتالية  اأزمات  جتاوز  اللبنانية 

ا�سرتاتيجية  ر�سم  خالل  من  االنت�سار 

اأو�ساع  من  عانت  التي  تواجدها  الأ�سواق 

النفط،  اأ�سعار  انخفا�ض  باأن  علمًا  �سيئة. 

بالرتافق مع بع�ض االإ�سالحات يف منطقة 

يف  �ساعد  اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�رضق 

االقت�سادي  املناخ  وطاأة  من  التخفيف 

امل�ستوردة  البلدان  تعي�سه  الذي  ال�ساغط 

تداعيات  من  ذلك  عن  جنم  وما  للنفط 

عمالتها  �رضف  اأ�سعار  على  ة 
ّ
م�ستمر

تراجع  اإىل  تدهورها  اأّدى  والتي  املحلية، 

الن�ساط اخلارجي للم�سارف اللبنانية كما 

هي احلال يف تركيا. 

انخفاض الموجودات في سورية
انخف�ست  �سورية  يف  اأنه  التقرير  وك�سف 

اإندالع  قبل  اللبنانية  امل�سارف  موجودات 

مليارات   5،4 من   2011 عام  يف  االأحداث 

عام  نهاية  يف  مليارين   2،7 اإىل  دوالر 

دوالر  مليار   1،5 دون  ما  اإىل  ثم   2015
امل�سارف  اأن  اإاّل   ،2016 اأيلول  نهاية  يف 

واملوؤونات  ال�رضورية  االحتياطات  نت 
ّ
كو

العمالء،  اإقرا�ض  خماطر  لتخفيف  املطلوبة 

ال�سيولة،  وحافظت على م�ستوى مرتفع من 

الت�سغيلية.  م�ساريفها  لناحية  ت�سّددت  كما 

مليون   172 يقارب  مبا  اأرباحًا  وحّققت 

دوالر يف عام 2015. والثابت امل�سرتك بني 

�سورية  يف  املتواجدة  اللبنانية  امل�سارف 

هو عدم اخلروج من هذه ال�سوق مع تقلي�ض 

اأعمالها فيها اإىل احلّد االأدنى الذي يتيح لها 

للمخاطر  �ض 
ّ
التعر تقليل  بهدف  اال�ستمرار 

اإلنتشار المصرفي اللبناني في الخارج:
18 مصرفًا في 32 بلداً في العالم
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يف  التمركز  امل�سارف   
ّ
ويهم واخل�سائر. 

�سورية للم�ساركة يف عملية اإعادة اإعمارها 

تكاليفها  ُتقّدر  والتي  احلرب،  توّقف  بعد 

باأكرث من 100 مليار دوالر.

نمو سليم في مصر
اللبنانية  امل�سارف  ت 

ّ
ا�ستمر م�رض،  يف 

االأرباح  وحتقيق  �سليم   
ّ
منو ت�سجيل  يف 

االقت�ساد  يف  املناعة  مالمح  ارت�سام  مع 

البيئة  ن 
ّ
حت�س من  مدعومة  امل�رضي، 

�سعر  تدهور  رغم  املحيطة،  االقت�سادية 

االأمريكي  الدوالر  اإزاء  املحلية  العملة 

املجاورة.  البلدان  يف  ال�سعبة  واالأو�ساع 

ا�ستمرار  يف  اللبنانية  امل�سارف  وترى 

اإىل  نظراً  �رضورة  البلد  هذا  يف  تواجدها 

االتفاقات  عن  ف�ساًل  اال�سرتاتيجي  موقعه 

االإقليمية  والتكّتالت  م�رض  بني  املعقودة 

الالتينية  واأمريكا  اأفريقيا  يف  االأخرى 

وامل�رضفان  ة. 
ّ
احلر التجارة  واتفاقات 

تابع  م�رضف  لديهما  اللذان  ان 
ّ
اللبناني

التي  بالقوانني  ان مبا�رضًة 
ّ
يف م�رض معني

اأو  امل�رضي  املركزي  امل�رضف  �سدرها 
ُ
ي

القطاع  لتنظيم  يجريها  التي  التعديالت 

امل�رضيف، االأمر الذي يتطّلب منهما حتليل 

امل�ستحدثة  االأمور  ومن  عليهما.  تاأثرياتها 

امل�رضي  املركزي  امل�رضف  اّتخذها  التي 

 mini( �سغرية  فروع  بفتح  ال�سماح 

branch( لتقدمي خدمات لالأفراد والعائالت 
�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم.

ّ
واملوؤ�س

خسائر في تركيا
حّققت  تركيا،  يف  اأنه  التقرير  واأعلن 

دة 
ّ
امل�سارف اللبنانية يف 2015 نتائج جي

عند تقوميها باللرية الرتكية. اإال اأنها ت�سبح 

خمتلفة عند تقوميها بالدوالر ب�سبب تدهور 

الدوالر  اإزاء  الرتكية  اللرية  �رضف  �سعر 

االأمريكي. ما يعني اأن امل�سارف عانت من 

االأجنبي،  القطع  اأ�سعار  ناجمة عن  خ�سارة 

حمفظة  على  ي�سغط  اأن  ذلك  �ساأن  ومن 

الت�سليف لديها.

عقبة مهمة في العراق
يف العراق )10 م�سارف متواجدة من خالل 

م�ساكل  امل�سارف  هذه  تواجه  فرعًا(،   21

عّدة مع ال�سلطات النقدية العراقية، وتتمّثل 

عن  العراقي  املركزي  البنك  باإنف�سال 

ه يف اأربيل وال�سليمانية ماليًا واإداريًا 
ْ
فرَعي

وتنظيميًا، ما يطرح م�سكلة حول االعرتاف 

امل�سارف  ل 
َ
ِقب من  املودعة  باملبالغ 

بالدينار  الفرَعنْي  ن 
ْ
هَذي يف  اللبنانية 

املركزي  امل�رضف  وقرار  بالدوالر،  اأو 

العراقي اإلزام امل�سارف االأجنبية، مبا فيها 

اللبنانية، زيادة راأ�ض مالها اإىل 50 مليون 

دوالر )بداًل من 70 مليونًا(. 

املبلغ  هذا  تق�سيط  على  االتفاق  مّت  اأنه  اإاّل 

مليون   25( االأوىل  ت�ستحّق  دفعَتنْي  على 

اإىل  �سار 
ُ
اأن ي 2016 على  دوالر( يف نهاية 

�سابقًا،  املدفوعة  الر�ساميل  قيمة  ح�سم 

وت�ستحّق الدفعة الثانية )25 مليون دوالر( 

مع نهاية 2017.

امل�رضف  اّتخاذ  عدم  املعوقات  ومن 

املركزي العراقي اأي قرارات اإجرائية تتعّلق 

بتعزيز ال�سريفة ال�ساملة، ما يحّد من قدرة 

اخلدمات  تقدمي  على  اللبنانية  امل�سارف 

ن�ساطها  ويقت�رض  امل�رضفية  واملنتجات 

على فتح االعتمادات امل�ستندية للعمالء.

القطاع  منها  يعاين  مهمة  عقبة  وثمة 

غياب  يف  تتمّثل  العراق  يف  امل�رضيف 

ورابطة  املركزي  البنك  بني  التن�سيق 

التعاميم  اإ�سدار  ب�ساأن  العراقية  امل�سارف 

والقرارات، ما ينعك�ض �سلبًا على امل�سارف 

املوجودة يف العراق.

ال يزال ممكنًا للمصارف 

 اللبنانية غزو أسواق 

جديدة كالصين مثاًل

التواجد المصرفي اللبناني الخارجي حسب المناطق الجغرافية 

)آذار 2016)
 فروع مبا�رشة م�رشف تابعفرعمكتب متثيل

للم�رشف التابع

880-7الدول االأفريقية

9755دول اخلليج

48769-الدول العربية

191546الدول االأوروبية

289--تركيا

25--رو�سيا وبالرو�سيا

116--اأو�سرتاليا

---1كندا

---1كوبا

196440310املجموع
امل�سدر: االأمانة العامة يف جمعية م�سارف لبنان
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جتارة عامة

موؤ�س�سة الوالء للبناء

باإدارة املوىل للمقاوالت
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Made In Lebanon

ً نا
ـا

ــ
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ع 
وز

ــ
25يـ

هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ســـاهمة يف 

خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف 

خا�ســـة،  هويـــة  ومنحـــه  اللبنـــاين  املنتـــج   عـــن 

ومـــن ثم الرتويـــج له ملا يحمله من قيمـــة م�سافة تظهر 

عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة 

والريادة والإبداع. 

www.sinaaiktisad.com

�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

عبداهلل حداد 

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

�شناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�شناعات الغذائية

ال�شناعات الكيميائية والبال�شتيكية

�شناعة اجللود وامل�شنوعات اجللدية واالأحذية

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 االشهر 
العشرة االولى من العام 2016

ن�سري هنا اىل ان جمموع قيمة ال�سادرات ال�سناعية  اللبنانية خالل اال�سهر الع�رشة االوىل من العام 2016 

بلغ 2 مليار و 117 مليون دوالر امريكي )د.اأ.( مقابل 2 مليار و 505 مليون د.اأ. خالل الفرتة عينها من 

العام 2015 و 2 مليار و 657 مليون د.اأ خالل الفرتة عينها من العام2014،اأي بانخفا�س ون�سبته 15،5 

% مقارنة مع العام 2015 وانخفا�س ون�سبته %20.3 مقارنة مع العام 2014 .
 كما جتدر اال�سارة اىل ان املعدل  

ال�سناعية  لل�سادرات  ال�سهري 

الع�رشة  اال�سهر  خالل  اللبنانية 

بلغ   2016 العام  من  االوىل 

211.7 مليون د.اأ مقابل 250.5 
مليون د.اأ. خالل العام 2015، و 

العام  خالل  د.اأ.  مليون   265.7
.2014

شركة تحويل الورق الصحي-برال
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بلغ جمموع ال�سادرات ال�سناعية 

من  االول  ت�رشين  �سهر  خالل 

 220 قيمته  ما   2016 العام 

مليون د.اأ. مقابل  255.3 مليون 

االول من  �سهر ت�رشين  د.اأ. خالل 

مليون   269.1 و   2015 العام 

االول من  �سهر ت�رشين  د.اأ. خالل 

بانخفا�س  اي   2014 العام 

وقيمته 35.2 مليون د.اأ. ون�سبته 

العام  مع  مقارنة   %  13.8
وقيمته  وانخفا�س    ،2015
49.1 مليون د.اأ. ون�سبته 18.2 

% مقارنة مع العام 2014.

املرتبة االوىل: اآالت واجهزة  ومعدات 

46.9 مليون  كهربائية، اذا بلغت قيمتها 

د.اأ. خالل �سهر ت�رضين االول 2016.

ال�سناعات  منتجات  الثانية:  املرتبة 

مليون   40.8 قيمتها  بلغت  اذ  الكيماوية 

د.اأ. خالل  �سهر ت�رضين االول 2016.

�سناعة  منتجات  الثالثة:  املرتبة 

االغذية اذ بلغت قيمتها 40.4 مليون د.اأ 

العادية  املعادن  الرابعة:  املرتبة 

 20.5 قيمتها  بلغت   اذ  وم�سنوعاتها 

مليون د.اأ. 

املرتبة اخلام�سة: لدائن وم�سنوعاتها، 

مليون   14.1 بقيمة  وم�سنوعاته  مطاط 

د.اأ.

أوال : أهم المنتجات المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية خالل شهر 
تشرين االول من العام 2016/واآلالت واالجهزة  والمعدات الكهربائية في 

المرتبة االولى 

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر تشرين  االول من العام 2016
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ال�سعودية  ت�سدرت  االأوىل:  املرتبة 
بلغت  حيث  الالئحة  هذه  ذكرنا  كما 

قيمة ال�سادرات اليها خالل هذا ال�سهر 

 9.8 يوازي  ما  اي  د.اأ.  مليون   21.5
لل�سادرات  االجمالية  القيمة  من   %

ال�سناعية.

هذه  �سوريا  احتلت  الثانية:  املرتبة 
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�سادرات اليها 

19.3 مليون د.اأ اأي ما يوازي 8.8 %.

االمارات  احتلت  الثالثة:  املرتبة 
العربية املتحدة هذه املرتبة حيث بلغت 

قيمة ال�سادرات اليها 19.1 مليون د.اأ. اأي 

ما يوازي 8.7 %.

هذه  العراق  احتل  الرابعة:  املرتبة 
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�سادرات اليه 

16.7 مليون د.اأ اأي ما يوازي  7.6 %.

املرتبة اخلام�سة: احتلت تركيا هذه 
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�سادرات اليها 

14.4 مليون د.اأ. اي ما يوازي 6.5 %.

ثانيا : اسواق الصادرات الصناعية حسب الدول/والسعودية في المرتبة االولى

ا�سارات اح�ساءات ال�سادرات ال�سناعية خالل �سهر ت�رشين االول 2016 اىل ان اململكة العربية ال�سعودية 

ت�سدرت الئحة هذه الدول.
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املرتبة االوىل: �سكلت الدول العربية 
الرئي�سية  ال�سوق  ال�سهر  هذا  خالل 

لل�سادرات ال�سناعية اللبنانية ن�سبة اىل 

الدول االجنبية وقد بلغت قيمة ال�سادرات 

 54 118.8 مليون د.اأ اي ما ن�سبته  اليها 

% من جمموع ال�سادرات ال�سناعية.

الدول  احتلت  الثانية:  املرتبة 
ما  ا�ستوردت  اذ  املرتبة  هذه  االوروبية 

ال�سادرات  جمموع  من   %  15 ن�سبته 

ال�سناعية.

الدول  احتلت  الثالثة:  املرتبة  
اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  االفريقية 

ا�ستوردت ما ن�سبته 12.3 %.

الدول  احتلت  الرابعة:  املرتبة 
اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  اال�سيوية 

ا�ستوردت ما ن�سبة 11.3 %.

 اما ابرز المنتجات المصدرة  
الى الدول العربية فهي:

اآالت واجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 
31.1 مليون د.اأ. 

الكيماوية بقيمة  ال�سناعات  منتجات 
17٫7 مليون د.اأ. 

منتجات �سناعة االغذية بقيمة 23.1 
مليون د.اأ.

مطاط  وم�سنوعاتها،  لدائن 
وم�سنوعاته بقيمة 9.6 مليون د.اأ.

 ثالثا : اسواق الصادرات  الصناعية حسب تكتالت الدول خالل شهر تشرين االول 2016/ الدول العربية 
في المرتبة االولى.

الشركة اللبنانية للمتفجراتشركة جرجي صابونجيان
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رابعا : توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج 
وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر تشرين االول 2016

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل االشهر 
العشرة االولى من العام 2016.

واملعدات  االآالت  من  الواردات  قيمة  جمموع  بلغ 

من  االوىل  الع�رشة  اال�سهر  خالل  ال�سناعية 

مقابل  د.اأ.  مليون   197.7 نحو   2016 العام 

من  عينها  الفرتة  خالل  د.اأ.  مليون   205.9
الفرتة  خالل  د.اأ.  مليون  و230.1   2015 العام 

ون�سبته بانخفا�س  اي   2014 العام  من   عينها 

!4 % مقارنة مع العام 2015 وانخفا�س ون�سبته
14. 1 % مقارنة مع العام 2014.

اهمها  كان  والتي  ال�سناعية  ال�سادرات  ان  اىل  هنا   ن�سري   -1
خالل هذا ال�سهر  االآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية اذ بلغت 

قيمتها 46.9 مليون د.اأ. 

- وقد ت�سدرت ال�سعودية الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج  
اذ ا�ستوردت ما قيمته 6.6 مليون د.اأ.

- ويليها العراق بقيمة 5.2 مليون د.اأ.
- ومن ثم الكويت بقيمة4.6 مليون د.اأ.

2- تليها منتجات ال�سناعات الكيماوية بقيمة 40.8 مليون د.اأ. 

بقيمة املنتج  لهذا  امل�ستوردة  الدول  �سدارة  تركيا  احتلت   - 
 5 مليون د.اأ.

- ومن ثم ايطاليا بقيمة 4.7 مليون د.اأ
-  ومن ثم االمارات العربية املتحدة بقيمة 4.5 مليون د.اأ

3-  تليها منتجات �سناعة االغذية بقيمة 40.4 مليون د.اأ.
اذ  املنتج  لهذا  امل�ستوردة  البلدان  الئحة  �سوريا  ت�سدرت   -

ا�ستوردت ما قيمته 8.5 مليون د.اأ.

- ومن ثم ال�سعودية بقيمة 4.2 مليون د.اأ.
- ويليها العراق بقيمة 3.4 مليون د.اأ

إعداد التقرير: وزارة الصناعة - مصلحة المعلومات الصناعية

مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية

مندلون

يوني كرتون

المطبعة العربية

ترابة سبلين

ساموبلت
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ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�شامات - �شارع احلارة - تقاطع كني�شة مار تقال

هاتف: 505752 70 961

األبان واأجبان �سامات
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2

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية ج�شر البا�شا

 هاتف : 955777 )5( 961 - فاك�س : 450575 )5( 961  - �س.ب : 868 - 90

Hot Line 1552
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ال�شناعات الغذائية - األبان واأجبان

�سنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
�شنــاعـــة البـــان واجبـــان

 زحلة - البقاع - لبنان 

 هاتف : 545500 )8( 961 - 81511 )8( 961

فاك�س : 815333 )8( 961 - �س.ب: 354 - زحلة

info@centerjdita.com
www.centerjdita.com

غدير تعنايل - لالألبان 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:   506951 8 961  

فاك�س: 505427 8 961

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

All Kinds of Dairies  /  شناعة الألبان والأجبان�

�سركة ال�سمال لالألبان واالأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Products األبان واأجبان وكافة م�شتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام -  هاتف: 286422 3 961+ -982420 3 961+ 

5

اأفران قميحة احلديثة

النبطية، عد�شيت، ال�شارع العام - هاتف: 541483 7 - 672483 3 961

e-mail: komeiha@hotmail.com
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info@manaradairy.com

جبيل - حبوب  

961  9  946431  -  961  81 هاتف: 314001 

6
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حراجل - ك�شروان - تلفون: 322095 9 961

من حليب البقر الطبيعي الطازج املب�شرت، 

كامل الد�شم

�شنع يف 

 

لبنـــان



العدد 25 /  2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L66

ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

فرع رئي�سي: عكار احلي�سة - تلفون: 810060 6 961 خليوي: 589285 3 961
فرع ثاين: جبل البداوي - جانب موؤ�س�سة فالح - تلفون: 394199 6 961

فرع ثالث: اأول 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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 الكورة - كفرعقا  - لبنان ال�شمالي 

 هاتف:  952838 )6( 961 - فاك�س:  952828 )6(  961

خليوي : 303862 )3( 961  - �س.ب : 12 - اميون - لبنان

Helbawi Bros. s.a.r.l. Lebanon Beirut
+961-1556058 +961-1556059Tel: Fax: +١٥٥٦٠٥٩-٩٦١ +١٥٥٦٠٥٨-٩٦١Helbawi bros

Helbawibros.com.lb

أجود أنواع 
 الحبوب و البهارات

9

زيت زيتون، زيتون وجميع انواع املخلالت

 �ضهر العني - الكورة

هاتف: 340668 3 - 416716 6 961 - فاك�س: 415759 6 961

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com

�سركة �سليم دكا�ش واأوالده �ش.م.م

Salim Daccach & Fils s.a.r.l

العقيبة - بقاق احلي - الفتوح ك�شروان

هاتف: 444138 71 - 444138 9 961
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مطاحن الدورة �ش.م.ل

Dora Flour Mills SAL
دقيق و�شميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�شب واأعالف

الدورة - برج حمود -هاتف: 252577 )1(  961 - فاك�س : 252580 )1( 961

�س.ب : 0630-11  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

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

ذ م ل�سناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL
دقيق و�شميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�شب واأعالف

ذوق م�شبح - ك�شروان -هاتف: 252580 )1(  961 - فاك�س : 252580 )1( 961

�س.ب : 0630-11  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

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

الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : 600006 5 961 -215888 3 961 

فاك�س : 600346 5 961 - �س.ب : 14/5445 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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بئر العبد - �شارع ق�شي�س - بريوت لبنان  

تلفون: 278248-01/542542 961 - فاك�س: 01/543030 961  

www.sadaka-lb.com   -   Email: info@sadaka-lb.com

 �شناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها 

)ا�شترياد وت�شدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

11

22005

Jabal El Shikh Honey
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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

12

 انتاج زيت الزيتون 

 و�شناعة ال�شابون 

واملنظفات على اأنواعها

امل�شنع: كفر عقا - الكورة  -لبنان ال�شمايل  

 هاتف: 178550 3 961   

 تلفاك�س: 951290 6 961  

greijn@olivera-leb.com
www.olivera-leb.com

�س.ب: 31 اأميون - الكورة
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حي ال�شلم - املوقف اجلديد - هاتف: 485547 5 961

خليوي: 317956 70 961 -  944647 70  -  317956 3 961

info@alkalaasweets.com  
www.@alkalaasweets.com



العدد 25 /  2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L72

ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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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الكورة - كفر�شارون - الطريق

03/651767 - 03/547531 - 06/950767

15
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Lune De Miel  
(Chocolatier)

Hadath-Baabda  - Rue St.Georges
Tel: 05/45 25 00 - 05/45 21 21 - Fax: 05/45 25 00
E-mail|:nassifriz@gmail.com

Beirut - Lebanon
Tel: 961 1 496876 - Mobile: 961 3 526876
www.sinaya.me - itawm@yahoo.com

Manufacturing Chocolate Machines
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حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�س �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�ضيدا - حي الو�ضطاين: تلفاك�س: 725906 )7( 961

الرميلة: 990998 7 961

بريوت- بئر ح�ضن م�ضتديرة ريا�س ال�ضلح  تلفاك�س:  858556 )1( 961 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

17

 املعمل: درعون حري�ضا - �ضارع عني اللبنة: 301547 70 961  

 حراجل - �ضيفًا: 184587 70 961 - ع�ضقوت - �ضيفًا: 301547 3 961  

غزير اوتو�ضرتاد جونيه �ضيفًا �ضتاًء: 831318 78 961

موؤ�س�سة �سربل عّواد

بوظة عربية طبيعية
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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 : 680680 )1( 961  - �س.ب : 66  -     فاك�س: 685090 )1( 961

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�ضية - بعبدا قرب وزارة الدفاع

هاتف: 950933/4 5 961

امل�ضنع: املدينة ال�ضناعية - �ضد البو�ضرية

تلفاك�س: 873708 1 961

E-mail: jne-5@hotmail.com  
Website : www.jnecrown.com

Detergents - Antiseptic  /  مطهرات، منظفات

 �سركة جي اأن اأي 

للتجارة وال�سناعة �ش.م.م

JNE For Commerce  
& Trading sarl

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

Barraj Cosmetics Company International  سركة براج للتجميل الدولية�

لبنان اجلنوبي - �ضيدا - عربا - �ضارع الرابية بناية ادري�س ورم�ضان

هاتف: 226631 3 - 723932 7 - 590056 71 00961 -فاك�س: 723932 7 961

shadi@barrajcosmetics.com  - www.barrajcosmetics.com  -  shafic@barrajcosmetics.com

املعجونة اخلا�سة 

باجلب�سن بورد ومنع 

تف�سيخ الدهانات

املادة االأف�سل ملنع 

الن�ش بكفالة اأكيدة

 وادي الزينة - 

تلفون 891116 70 961  

961 7 971669

 موؤ�س�سة تونري للتجارة العامة

و�سناعة الدهانات
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�سناعة تلزيق ال�سخر )اأغما( والدهانات

M.A.P.A
النبطية - زبدين

 هاتف: 769656 7 961  

خليوي 613140 3 - 102606 3 961

961 3 278728 

®,

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

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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ال�شويفات - م�شاريع الرمي - جانب �شركة كومارو - بناية �شعالن

هاتف: 827204 78 - 850921 3 961

chaalan.plast@gmail.com

شعالن بالست

22

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

 لبنان ال�ضمايل - البرتون - �ضكا  

�ضارع حي ال�ضهل - مبلكه

 هاتف: 545886/7 6 - 585315 3 961  

فاك�س: 545886 6 961

�قولبة الكاوتشوك، امليكانيك الصناعي، 
صيانة قشط الكاوتشوك

Conveyor Belt Maintenace & Service, 
Rubber Coating Rollers, Mechanical 

Works & Molding Rubber

�سركة رام رابر �ش.م.ل

Ram Rubber Co. S.A.L
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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.

23
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�سركة م�سانع الكيماويات ال�سناعية �ش.م.م.

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

1 - ت�ضنيع املواد الولية ل�ضناعة الدهانات املائية والزيتية

2 - ت�ضنيع براميل بال�ضتيك �ضمن املعايري واملوا�ضفات املعتمدة عامليًا، 

للمواد الكيماوية والغذائية - 50 ليتر و 125 ليتر و160 حد اقصى

جبل لبنان - املنت - رومية - �ضارع املنطقة ال�ضناعية - بناية فلوطي

E-mail: ftc@flouty.com - www.solvochem.com - هاتف :  /877160/3/2/1 )1( 961 - فاك�س: 884976 )1( 961  �س. بريد: 5468-16 بريوت

Mount Lebanon-Kserwan-Zouk Mosbeh-Industrial City
Tel: 961 (9) 219806 - 210193 - (71) 636626 

Fax: 961 (9) 219807 - P.o. Box: 70536 Antelias
Email - haykalplast@haykalplast.com

24
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نيو كانون تك�ستيل

New Cannon Textille
كومفورت-تك�ش

Comfort-Tex

البقاع - زحلة -  قاع الرمي ال�شارع العام  

 بناية جماع�س  

 هاتف: 812260 )8( 961 

فاك�س: 812260 )8( 961 

comfort@terra.net.lb 

�شناعة وجتارة البيا�شات املنزلية، 

الالجنري واملطرزات على اأنواعها

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

 الطريق االأ�رسع 

للت�شويق ال�شناعي

�شنــــــــع يف لبنان
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مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�ضن - نادي الغولف - �ضنرت بون مار�ضيه

تلفاك�س: 858194 1 961 - خليوي:  415669 3 961 - خليوي:  151584 3 961

امل�ضنع:  224995 7 961

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 80،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�ضاءات املعدنية

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : 461416 )6( 961

  961 )6( 461415   

 فاك�س :

961 )6( 461417 

 خلوي :

961 )3( -666733 

961 )3( - 367673 -709745 

E-mail:contact@sabsabi-industry.com - abed_sabsaby@hotmail.com     
Website : www.sabsabi-industry.com

27



العدد 25 /  2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L86

�شناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

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

موؤ�س�سة �سالح 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

�سركة MSK للتجارة وال�سناعة - ب�سام حممد �سربي كّنو

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�ضناعية  

 هاتف:

961 3 080961 

961 71 293502

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

30

Bureau Moderne  
Des Ascenceurs

Maintenance
Installation
Repair

صيانة
تركيب

تصليح

ذوق مكايل - بناية �شارل حداد

هاتف: 241697 3 - 566001 3 961

Tel: 961 3 566001 - 3 241697
�س.ب: 90819 جديدة املنت - لبنان

hotissen@hotmail.com
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معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�ضن  

 نادي الغولف  

�ضنرت بون مار�ضيه

 تلفاك�س:

 961 1 858194  

 خليوي:

961 3 415669 

�سركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�سناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: 788118 )1( - 788079 )1( 961

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية

Velox سركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-Heatersت�شنيع قازانات و�شخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب

 هاتف : 472042 )1( 961 - 375123 )3( 961 فاك�س : 472060 )1( 961  

veloxco@hotmail.com

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�س : 455001 )1(961+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +961)3(288344 : خلوي

�سركة الي�سا 

لل�سناعة والتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

31
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 البقاع - زحلة  

 تعنايل - ال�شارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: 980267 - 645094 )3( 961

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة الت تعبئة وتغليف

 Address: Hadath – Kafa'at road
Tel: 00961 5 470416 - M: 00961 3 096997

Email: Hamdan@spglb.com - Web: www.spglb.com
Smart Power Generators co.
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املركز الرئي�شي: �شيدا ــ �شارع الريا�س ال�شلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  

تلفاك�س: 730253)7(00961 -  722253)7(00961 - �س ب: 371 �شيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�سركة اآماكو غروب الم�ساهمة �ش.م.ل.     

AMACO GROUP S.A.L.
 �صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

Manufacturing All Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

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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�شناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

Alfa Center, 
Ghazieh Zahrani Str. 
Ghazieh - Lebanon
Tel: 961 7 224330  
Fax: 961 7 224331
info@breaker-lb.com
www.breaker-lb.com

LICORNE KISSONERGIS S.A.R.L

Beirut – Achrafieh   
El-Ghaby Str.   

Kissonergis Bldg.
Tel: 961 1 326760   

961 1 324880  
Fax: 961 (1) 200413  

P.O. Box: 166244

E-mail:  kionergi@inco.com.lb

Solid Fuel Steam Boiler، Wood، coal، Paper، & 
Dried Olives & Burners Oil، Gas، Fuel، Disel With 

Electrical Board For Burners

 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. 
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�شناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية - الطريق الدويل - مفرق م�ضت�ضفى قلب ي�ضوع - بناية بندر

هاتف: 7/ 950866 5 961 - 278050 3 961 - 231498 9 961 - فاك�س: 952866 5 961 - �س.ب: 166 احلازمية

E-mail: mecanix@mecanixsal.com       -        website: www.mecanixsal.com 

Cold rooms Chillers and cooling units Steel structure Processing plant

A.D.S For Trade & General Industryاأي.دي.اأ�ش - �سركة للتجارة وال�سناعة العامة

فرع اأول: لبنان- الزهراين- طريق عام �ضيدا- �ضور

هاتف:268330 3 - 222227/29 7 961 - فاك�س: 220046 7 961

فرع ثاين: الكويت- الراأي – خلف اإلكرتونيات الغامن - مقابل الفينوز

هاتف: 009654710698 - 0096599135939 - فاك�س: 009654710657

فرع ثالث: الإمارات العربية املتحدة – ال�ضارقة - املدينة ال�ضناعية  الثالثة 

خلف دوار كاتربلر- موؤ�ض�ضة علي ال�ضو�س لتجارة املعدات

هاتف: 009765422085 - 00971509691950 - فاك�س: 0097165433828

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com
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�شناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

�سركة فريغو اال�سكا التجارية وال�سناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade
Refrigerated Industry  /  ضناعة برادات�

املنت  - الدورة - �ضارع الخطل ال�ضغري - بناية غرابيت  اوهانيان

هاتف :292 - 303282 )3( 961 - 261609 )1( 961 - فاك�س : 267614 )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



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 25 /  2017
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 95

�شناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

� لبنان
ا�و� مبيعاً ��

بدعم من وزارة الطاقة 
قسط ع� اجهزة

 طاقة شمسية لتوليد الكهرباء 
� المياه و الطاقة شمسية لتسخ��

 

 تقسيط
5 سنوات
بدون فائدة

    

تقسيط
 10 سنوات
بدون فائدة

Beirut Dora: 01/ 255 755
 03/ 888 588

www.kyprossolar.com
email: info@kyprossolar.com
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البقاع - زحلة - املدينة ال�ضناعية - مبنى ال�ضركة

هاتف: 901499 78 - 672769 71 961

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

موؤ�س�سةاإبراهيم خليل القا�سوف - املعتمد احليالين 

خطوط إنتاج غذائية

لبنان اجلنوبي - �ضيدا - ج�ضر �ضينق - خلف م�ضت�ضفى الراعي - مبنى ال�ضركة

هاتف:721681 7 961 - فاك�س: 721681 7 961

mohamad-_-aziz@hotmail.com - www.powersolution-lb.com

باور �سوليو�سن

مجموعة توليد كهربائية، أبراج إنارة، 
كوامت صوت، لوحات حتكم

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 : 858152 )71( - 512711 3 961
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ال�شناعات المعدنية
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ال�شناعات المعدنية
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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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فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

�شناعة المفرو�شات

40

�ساهني ب�سارة بطي�ش

للمفرو�ضات واملنجورات 

اخل�ضبية واأعمال احلفر 

والتنجيد والدهان والديكور

 فاريا حي بني النهور  

هاتف: 692896 3 961

Oueiss
Furniture & Decore

Safra
Mobile: 70/077670 - 03/828240
Tel: 09/856440
E-mail: oueissdecor@gmail.com

مكبس قشرة
- تفصيل وتقشيط الميكا

MDF خشب مسيف
CNC راوتر -

-تنفيذ جميع أنواع الديكور 
واملفروشات واملطابخ
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�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

Italian Kitchens
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�شناعة الورق والكرتون والطباعة

Accaoui street   Achkar building
Tel +961.1.561510/2/3   +961.1.565999

Mob. +961.3.274005   Fax +961.1.561510   
P.O.Box 11-2560  Beirut  Lebanon

www.anispress.com
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Alaf
Aline Adaime Fenianos

Sarba: 961 9 930920  
Mobile:961 3 358492

رسومات فنية 
كتابة وبيع أيقونات
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�شناعة الورق والكرتون والطباعة

Pro Commerce s.a.r.l     برو كومر�ش �ش.م.م

rajaajalloul@hotmail.com - mohamedjalloul@hotmail.com

 الب�شطة الفوقا، 

 �شارع �شالح بن يحيى، 

بناية املالك، ط1

 تلفاك�س:

961 1 644097 

  961 1 644216  

خليوي:

961 3 880916 

961 3 938734

Spot U.V  ،تلبي�س املطبوعات بال�شلوفان
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�شناعة الورق والكرتون والطباعة

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 : 401777 )4( 961 - 401077 )4( 961 

 فاك�س: 532399 )4( 961  - خليوي :286252 )3( - 808077 )3( 961 �س.ب.: 0162 - من�شورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�شناعية - هاتف: 825245 )4( 961

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive Tape

�سويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م
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  Fresh up with
minted toothpick

هوريبا باكينغ اأند ترايدينغ

Horepa Packing & Trading

ك�ضروان - ذوق م�ضبح - �ضارع امل�ضارف

هاتف: 382961 3 - 214050 9 961 فاك�س: 219414 9 961 - �س.ب: 2848 جونيه

E-mail: horepa@horepa.com - website: www.horepa.com

تعبئة وتغليف 
وبالستيك

طباعة مستلزمات 
للفنادق واملطاعم
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ال�شناعات المنجمية غير المعدنية
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ال�شرفند اأوتو�شرتاد �شيدا �شور

هاتف: 780731 3 - 860300 3 961

 احلايـــــك 

للتجارة العامة

روتيكا للدهانات �ش.م.م

Rootica For Paints S.A.R.L

  جبل لبنان - املنت - مزرعة ي�شوع بناية داغر

هاتف: 915878/9)4( 961  - فاك�س: 915872 )4( 961

E-mail: info@rooticapaints.com   
rooticapaints@gmail.com   

Website: www.rooticapaints.com

لت�ضنيع و تعبئة الدهانات و الطر�س املختلف

Processing all Kinds Of Paints

موؤ�س�سة بطي�ش التجارية

فاريا - تلفون 154005 70 961
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47
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. 1.

�شالة العر�س وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�س : 433578 )5( 961  

خليوي: 753578 )3( 961

�س.ب.: 7354/ 11 انطليا�س

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com

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

�ضور - العبا�ضية -  تلفاك�س: 380269 )07( - 381372 )7( 961

خليوي: 516058 )3( - 762633 )3( 961

E-mail: edcocompany@hotmail.com

E-mail: Deziree2005@hotmail.com - 961 3 570931 :حارة حريك - ال�شفري - �شارع مكرزل - هاتف

�سركة نتكو لالأدوات ال�سحية �ش.م.م

خالطات - �شرياميك اأطقم حمامات
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ال�شناعات المتنوعة
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بوليفليك�ش   

Poliflex

بريوت - الب�ضطا التحتا - �ضارع م�ضت�ضفى حممد خالد - بناية الأنوار

هاتف: 930192 3 961 - 655037 1 961 - فاك�س: 254770 1 961

E-mail: assem.eido72@hotmail.com

صناعة أكياس 
نايلون وطباعتها
Manufacturing 
& Printing on 

Nylon Bags

Atwi Wedding Cards بطاقات عطوي لالأفراح 

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
بريوت - لبنان 

معو�س: 045004 3 961 - حارة حريك: 550487 1 961 - حمرا: 340953 1 961

 الطريق االأ�رسع 

للت�شويق ال�شناعي

�شنــــــــع يف لبنان
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ر�شالة الإمارات

توقع م�سوؤولون اأن »جتني اإمارة دبي يف 

عام 2017 ثمار املبادرات التي اأطلقت يف 

اأن ».اأهم التوقعات  اإىل  2016«، م�سريين 
هي منو عدد الرخ�ض التجارية يف دبي، 

اال�ستثمارات  حجم  زيادة  يعني  ما  وهو 

االأجنبية املبا�رضة اإىل االإمارة«.

التي  االقت�سادية  املبادرات  »اإن  وقالوا: 

املا�سية،  ال�سنوات  خالل  دبي  اأطلقتها 

باالقت�ساد  وم����روراً  باالبتكار،  ب���دءاً 

وم�رضعات  الذكية،  واملدينة  االإ�سالمي، 

يف  �ست�سهم  وغ��ريه��ا،  للم�ستقبل،  دب��ي 

ا�ستدامة النمو يف االإمارة«، الفتني اإىل اأن 

»اعتماد نفقات قدرها 47.3 مليار درهم، 

بزيادة 3 % مقارنة بعام 2016 يف دبي، 

اأف�سل  تواكب  فاعلة  مالية  �سيا�سة  يعد 

املمار�سات العاملية«.

واأ�ساروا اإىل اأن »الزيادة يف االإنفاق على 

وا�ستهداف   ،%  27 بن�سبة  التحتية  البنية 

فائ�ض ت�سغيلي قدره 2.9 ملياري درهم، 

عمل،  وظيفة   3500 م��ن  اأك��رث  واإت��اح��ة 

للظروف  تاأتي يف الوقت املنا�سب، نظراً 

باالقت�سادين  حتيط  التي  املواتية  غري 

»دولة  اأن  موؤكدين  واالإقليمي«،  العاملي 

ميزتها  خا�سة  ب�سمات  تتمتع  االإمارات 

على  قدرتها  منها  املنطقة،  دول  ع��ن 

»�سيا�سة  اأن  واأك��دوا  اقت�سادها«.  تنويع 

ع االقت�سادي، التي تعتمدها اإمارة 
ّ
التنو

دبي، اأ�سهمت ب�سكل كبري يف التخفيف من 

تداعيات التاأثريات املت�سارعة لالقت�ساد 

العاملي«.

توقعات محّددة
العام  االأم���ني  ق��ال  ال�����س��دد،  ه��ذا  ويف 

ملجل�ض دبي االقت�سادي، هاين الهاملي، 

ل�سانعي  مبكان  ال�سعوبة  »رغ��م  اإن��ه 

بلد  القرار واخلرباء على حد �سواء، والأي 

يف الوقت احلا�رض و�سع توقعات حمددة 

االقت�سادية،  املوؤ�رضات  حول  ووا�سحة 

�سواء اأكانت الكلية اأو القطاعية، وال�سيما 

احلا�سلة  امل�ستمرة  التغريات  ظ��ل  يف 

حال  وا�ستمرار  العاملي،  االقت�ساد  يف 

ال�سبابية يف كثري من مراكزه املتقدمة، 

هذا  وغريهما،  واليابان  اأوروب���ا  مثل 

يف  اجليو�سيا�سية  التغريات  جانب  اىل 

عن  احلديث  ف��اإن  العامل،  دول  من  ع��دد 

قدر من  ينطوي على  دبي  اقت�ساد  اآفاق 

ملا  نظراً  التفاوؤل،  على  ويبعث  الو�سوح 

يف  تتوافر  قلما  مقومات  من  به  يتمتع 

بقية دول املنطقة، اأهمها تنويع م�سادر 

االقت�سادي،  التنويع  ظ��ل  يف  ال��دخ��ل، 

وتنامي القطاعات غري النفطية«.

امل��ب��ادرات  »�ست�سهم  الهاملي:  وت��اب��ع 

دبي  حكومة  اأطلقتها  التي  االقت�سادية 

بدءاً  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  خالل 

باالبتكار، ومروراً باالقت�ساد االإ�سالمي، 

الذكية،  واحل��ك��وم��ة  ال��ذك��ي��ة،  وامل��دي��ن��ة 

وم�رضعات دبي للم�ستقبل«. 

نمو الرخص التجارية
من جهته، قال املدير التنفيذي يف قطاع 

الرتخي�ض والت�سجيل التجاري يف دائرة 

التنمية االقت�سادية بدبي، عمر بو�سهاب، 

عدد  يف  الفتًا  منواً  �سهد   2016 »عام  اإن 

بلغ عدد  اإذ  التجارية امل�سدرة،  الرخ�ض 

من  اأكرث  اأ�سدرت  التي  اجلديدة  الرخ�ض 

التحديات  رغم  وذل��ك  رخ�سة،  األ��ف   20
التي مير بها االقت�ساد العاملي«، م�سرياً 

ب�سمات  تتمتع  االإم��ارات  »دول��ة  اأن  اإىل 

منها  املنطقة،  دول  عن  ميزتها  خا�سة 

قدرتها على تنويع اقت�سادها«.

العامة  امل��وازن��ة  »ق��ان��ون  اأن  واأ���س��اف 

رقم  دب��ي  اإم���ارة  يف  احلكومي  للقطاع 

ال�سيخ  اعتمده  ال��ذي   ،2016 ل�سنة   )17(

رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 

ب�سفته  ال���وزراء،  جمل�ض  رئي�ض  الدولة 

زيادة اإلنفاق تعّزز الطلب على االستثمار
هل تجني دبي ثمار المشاريع في 2017
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تو�سع  على  ينطوي  دبي،  الإمارة  حاكمًا 

 
ّ
تعد جديدة،  وهيكلية  العام  االإنفاق  يف 

االقت�سادي  النمو  ال�ستدامة  فاعلة  اأداة 

من  املحلية  اجل��ه��ات  و�ستمكن  ل��دب��ي، 

امل��ب��ادرات  وال�سيما  خططها،  تنفيذ 

وامل�رضوعات اال�سرتاتيجية التي اأعلنتها 

احلكومة يف االآونة االأخرية، والتي تندرج 

�سمن خطة دبي 2021، ومعر�ض )اك�سبو 

2020 دبي(«.
ومن املعروف اقت�ساديًا اأن زيادة االإنفاق 

االقت�سادي،  النمو  زي���ادة  يف  ت�سهم 

وبالتايل فاإن اعتماد نفقات قدرها 47.3 

بعام  مقارنة   %  3 بزيادة  درهم  مليار 

2016، يعد �سيا�سة مالية فاعلة، وتواكب 
اأف�سل املمار�سات العاملية.

التحتية  البنية  على  االإن��ف��اق  اأن  كما 

الطلب  لتن�سيط  فاعلة  �سيا�سة  ي�سكل 

العمل،  فر�ض  توفري  وبالتايل  الكلي، 

معي�سة  م�ستوى  رفع  من  ي�ساحبها  وما 

معدالت  يف  ذلك  كل  وانعكا�ض  االأف��راد، 

النمو االقت�سادي.

عالم مترابط
جتارة  غرفة  عام  مدير  قال  جانبه،  من 

بوعميم،  حمد  املهند�ض  دبي،  و�سناعة 

اأي  من  اأكرث  مرتابطًا  اأ�سبح  »العامل  اإن 

التغريات  ف��اإن  وبالتايل  م�سى،  وق��ت 

البد  العاملي،  االقت�ساد  يف  حتدث  التي 

اقت�سادات  على  تاأثريات  لها  تكون  اأن 

يف  فاعاًل  العبًا   
ّ
تعد التي  املنطقة،  دول 

اإىل  م�سرياً  العاملي«،  االقت�ساد  منظومة 

التي  االقت�سادي  ع 
ّ
التنو »�سيا�سة  اأن 

تعتمدها اإمارة دبي، اأ�سهمت ب�سكل كبري 

التاأثريات  تداعيات  من  التخفيف  يف 

املت�سارعة لالقت�ساد العاملي«.

 2017 لعام  »روؤي��ت��ن��ا  بوعميم،  وت��اب��ع 

اال�ستقرار  ع��دم  ح��ال  رغ��م  اإي��ج��اب��ي��ة، 

قطاعات  ا�ستمرار  ونتوقع  ال��ع��امل��ي، 

مدفوعة  القوي  اأدائها  يف  الرئي�سة  دبي 

البنية  تطوير  م�����رضوع��ات  با�ستمرار 

حمفزاً  مازال  ال�سياحة  فقطاع  التحتية، 

»افتتاح  اأن  معترباً  باالقت�ساد«،  رئي�سًا 

اأخ��رياً،  ري��زورت�����ض(،  اآن��د  )دب��ي بارك�ض 

ر�سالة وا�سحة باأن دبي مت�سي قدمًا يف 

تعزيز مكانتها كوجهة اأ�سا�سية لل�سياحة 

مليون   20 جذب  وا�ستهدافها  العاملية، 

�سائح بحلول عام 2020«.

انتعا�سًا يف  االإمارات  دولة  امل�ساريع يف  االأن�سطة يف جمال  ت�سهد  اأن  املتوقع  من 

العام 2017 بعد اأن �سهدت عامًا �سعبًا يف 2016.

واأ�سار تقرير التوقعات اخلا�سة باالإمارات لعام 2016 الذي اأعدته »ميد« املتخ�س�سة 

يف معلومات االأعمال يف منطقة ال�رضق االأو�سط، اإىل اأن انتعا�ض اأ�سعار النفط اإ�سافة 

ملعر�ض  اال�ستعدادات  بف�سل  املعززة  والعام  اخلا�ض  القطاعني  اأن�سطة  تزايد  اإىل 

اإك�سبو 2020 يف دبي �سيوؤديان اإىل زيادة منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي ما 

بني 4 - 5 يف املئة �سنويًا من 2017 اإىل 2020، مقارنة مع منو بنحو 3.1 يف املئة 

يف عام 2016. 

امل�ساريع  على  متزايد  اإنفاق  اإىل  االنتعا�ض  يوؤدي  اأن  تقريرها  يف  »ميد«  وتوقعت 

الكربى يف االإمارات بعد عام من النمو الثابت يف العام 2016، اإثر خف�ض االإنفاق 

احلكومي ومراجعة م�ساريع النفط والغاز والبنية التحتية يف اأبوظبي.

التحديات غير مسبوقة
التنفيذ يف منت�سف  التي كانت قيد  التقرير، بلغت قيمة امل�ساريع الكربى  وبح�سب 

اأن هناك م�ساريع كربى مرتقبة  155 مليار دوالر، وهذا يعني  االإمارات  2016 يف 
تبلغ قيمتها 629 مليار دوالر مت التخطيط لها يف الدولة ولكنها مل تعد قيد التنفيذ 

اعتباراً من منت�سف عام 2016.

االإمارات يف  دوالر يف  مليار   22.6 قيمتها حواىل  تبلغ  عقود مل�ساريع  اإ�سناد  ومت 

العقارية،  امل�ساريع  اإىل  كبري   
ّ
حد اإىل  ذلك  ويعود   ،2016 عام  من  االأول  الن�سف 

16 مليار دوالر من  وم�ساريع النقل والكهرباء يف دبي، والتي تبلغ قيمتها حواىل 

جمموع قيمة امل�ساريع التي مّت منحها.

اأمريكي تقريبًا يف دولة  37 مليار دوالر   تنفيذ م�ساريع بقيمة 
ّ
اأن يتم وتتوقع ميد 

االإمارات يف عام 2016، وهو م�ستوى مماثل ملا مّت تنفيذه يف عام 2015.

2006 و2015، منحت دولة االإمارات م�ساريع تقدر  اإنه يف الفرتة من  وقالت »ميد« 

قيمتها االإجمالية بحواىل 507 مليارات دوالر، اأي ما ميثل حواىل 35 يف املئة من 

الفرتة،  تلك  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  يف  املمنوحة  العقود  قيمة  اإجمايل 

واأن اأكرب قطاعات امل�ساريع امل�ستقبلية هي البناء، والنقل. واإ�سافة اإىل خطط املرتو 

وال�سكك احلديدية اخلفيفة يف اأبوظبي، هناك تنفيذ م�رضوع تو�سيع مطار اآل مكتوم 

الدويل، واملراحل االأخرى من م�رضوع ال�سكك احلديدية ل�رضكة االحتاد للقطارات.

النفط،  اأ�سعار  يف  املتوقع  االنتعا�ض  تعرقل  قد  التي  ال�سكوك  ببع�ض  التقرير  ونوه 

مو�سحًا اأن االنتعا�ض يف اأ�سعار النفط اإ�سافة اإىل الزيادة املتوا�سعة يف اإنتاج النفط 

االأن�سطة غري  االنتعا�ض يف جمال  الدعم من  �سيلقيان   2017 االإم��ارات يف عام  يف 

النفطية املرتبطة بتكثيف اال�ستثمار قبل اإك�سبو 2020.

الدولة  تواجه  التي  امل�سبوقة  غري  املالية  التحديات  على  ال�سوء  التقرير  وي�سلط 

واأ�سار   ،2014 عام  �سيف  منذ  النفط  اأ�سعار  يف  وامل�ستمر  احلاد  االنخفا�ض  نتيجة 

يف هذا ال�سدد اإىل اأّن اقت�ساد االإمارات �سي�سهد تباطوؤاً ملحوظًا يف عام 2016 نظراً 

للو�سع احلايل الأ�سعار النفط. واأنه نتيجة انخفا�ض اإيرادات �سادرات النفط، �ست�سجل 

امليزانية االحتادية عجزاً، مبا �سي�ستنزف فائ�ض احل�ساب اجلاري الكبري واملعروف 

تاريخيًا.

واالإمارات  االحتاد  وفعالية حكومات  زيادة كفاءة  ت�ستتبع  التحديات  »هذه  وقال: 

الفردية، والعمل على اإنهاء اأو تخفي�ض دعم الطاقة واالإعانات االأخرى، واال�ستعداد 

زيادة  بهدف  االأوىل  للمرة  ال�رضائب  من  وغريها  امل�سافة  القيمة  �رضيبة  لفر�ض 

اإيرادات القطاع العام«.

»إكسبو« 2020 سيؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي

اإلمارات انتعاش للمشاريع في 2017
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

نعم اإنها اللرية ال�سورية، العملة الر�سمية 

بعد  ولدت  ال�سورية،  العربية  للجمهورية 

الفرن�سي  االنتداب  عن  �سورية  ا�ستقالل 

ولبنان  �سورية  م�رضف  انف�سال  وبعد 

م�رضف  حينذاك  واأ�سدرها   1948 عام 

هذا  نفهم  ولكي  املركزي،  �سورية 

اأن نعطي فكرة  النقدي يقت�سي  التاريخ 

يف  للتطور  العام  االجتاه  عن  �رضيعة 

�سورية،لندرك بعد ذلك مدى تاأثريه على 

االأخري  تاأثري هذا  النقدي، ومدى  التطور 

يف التطور العام.

كانت �سورية حتى احلرب العاملية االأوىل 

جزءاً من االإمرباطورية العثمانية، وكان 

العثماين،  النقد  هو  فيها  املتداول  النقد 

�سورية  اإىل  احللفاء  قوات  دخول  واإثر 

عام 1918 بطل التعامل بالنقود الرتكية 

املطبوع  امل�رضي  اجلنيه  حملها  وحل 

يف بريطانيا والذي كان قد اأعطي �سفة 

بتداول  ال�سماح  مع  االإجباري  التعامل 

النقود الذهبية، ويف هذه املرحلة اأ�سبح 

كلمة  العملة  على  يطلقون  ال�سوريون 

وهي  »م�ساري«  وجمعها  »م�رضية«، 

ت�ستخدم  تزال  ما  التي  العامية  الكلمة 

حتى اليوم.

حتت  ولبنان  �سورية  و�سع  اأثر  وعلى 

�ض ال�سامي 
ّ
االنتداب الفرن�سي األغى املفو

التعامل باجلنيه امل�رضي واأمر بالتعامل 

بالورق النقدي ال�سوري اللبناين، وارتاأت 

اأن توؤ�س�ض م�رض ف�سورية ولبنان  فرن�سا 

لياأخذ على عاتقه اإ�سدار العملة املوحدة 

يف االأرا�سي التابعة ل�سلطتها االنتدابية، 

طريق  من  ال�سورية  اللرية  و�سدرت 

 ،1919 عام  مرة  الأول  �سورية  م�رضف 

وكانت قيمتها تعادل 20 فرنكًا فرن�سيًا 

وكانت ت�ستعمل يف �سورية ولبنان.

ويف عام 1919 وكذلك عام 1920 اأ�سدر 

»البنك ال�سوري« العملة الورقية ال�سورية 

اللبنانية من فئات خمتلفة وبقي التداول 

1924 يف كل من �سورية  بها حتى عام 

ولبنان، ويف عام 1924 تغري ا�سم »البنك 

ولبنان  �سورية  »بنك  لي�سبح  ال�سوري« 

الورقية  العملة  اإ�سدار  ومّت  الكبري«، 

متداولة  بقيت  التي  اللبنانية  ال�سورية 

تغري   1939 عام  ويف   ،1939 عام  حتى 

ا�سم »بنك �سورية ولبنان الكبري« لي�سبح 

»بنك �سورية ولبنان«، ومت اإ�سدار العملة 

�سورية  يف  متداولة  بقيت  التي  الورقية 

�سورية  ح�سلت  حيث   1949 عام  حتى 

على ا�ستقاللها النقدي عن فرن�سا.

باجلنيه  ال�سورية  اللرية  ارتبطت 

اجلنيه  وكان   1941 عام  االإ�سرتليني 

الواحد يعادل 8.83 لريات وذلك ا�ستناداً  

االإ�سرتليني  بني  التحويل  معدل  اإىل 

وانهيار   1946 عام  وبعد  لكن  والفرنك. 

معدل  ارتفع  الفرن�سي،  الفرنك  قيمة 

 1 اإىل  التحويل بني العملتني لي�سل مرة 

لرية = 54.35 فرنكًا.

ويف 1947 اعُتمد الدوالر االأمريكي مقابل 

دوالر   1 التحويل  وكان  ال�سورية  اللرية 

املعدل حتى  هذا  وبقي  لريتان   2.19  =

ذلك  بعد  �سورية  تاأثرت  ثم   ،1961 عام 

باحلرب االأهلية التي وقعت يف لبنان ما 

اأمام  ال�سورية  اللرية  انخفا�ض  اإىل  اأدى 

الدوالر لت�سل اإىل 46.98.

احلكومة  اأ�سدرت   1953 عام  ويف 

ال�سورية املر�سوم الت�رضيعي الذي ين�ض 

واأ�سبح  املركزي  م�رضفها  اإن�ساء  على 

املركزي«،  �سورية  »م�رضف  ا�سمه 

االأ�سا�سي  النقد  املر�سوم نظام  ويت�سمن 

ف�سل  على  العمل  وبعد  �سورية،  يف 

عن  واللبناين  ال�سوري  االقت�ساد 

بع�سهما افتتح م�رضف �سورية املركزي 

ليكون بذلك موؤ�س�سة   ،1956 ر�سميًا عام 

الدولة  رقابة  حتت  تعمل  م�ستقلة  عامة 

ال�سادرة  للتوجيهات  وفقًا  وب�سمانتها 

ال�سوري، ويقوم  الوزراء  اإليه من جمل�ض 

امل�رضف باإ�سدار االأوراق النقدية واإدارة 

ال�سندوق النقدي ومكتب القطع االأجنبي، 

وهو عميل احلكومة ال�سورية املايل.

تن�سيق  على  اأي�سًا  امل�رضف  يعمل 

والت�سليف  النقد  موؤ�س�سات  فعاليات 

والنقدية  املالية  ال�سيا�سات  وتنفيذ 

وميار�ض  ال�سورية،  للدولة  وامل�رضفية 

ويتابع  امل�رضيف  اجلهاز  على  الرقابة 

ح�سن تنفيذ اأحكام نظام النقد االأ�سا�سي 

و  وتعليمات  اأنظمة  من  عنه  ومايتفرع 

مركزه  ويقع  وم�رضفية،  نقدية  �سوابط 

 11 وله  دم�سق  العا�سمة  يف  الرئي�سي 

فرعًا يف خمتلف املحافظات ال�سورية.

�سيا�سة  املركزي  �سورية  م�رضف  اعتمد 

ت�سعري  مت  حيث  الثابت  ال�رضف  �سعر 

الدوالر 3.65 لريات �سورية عام 1976، ومت 

تعديل ال�سعر حتى و�سل اإىل 11.25 عام 

الت�سعينات  منت�سف  يف  وو�سل   ،1989
الطفيفة  الفروقات  بع�ض  مع   48.5 اإىل 

امل�رضف  واأ�سدر  واالآخر،  احلني  بني 

املركزي اأول لرياته ال�سورية عام 1957 

ووزير  امل�رضف  حاكم  توقيع  وعليها 

ال�سورية  املتاحف  تزال  وما  املالية، 

ال�سورية.  اللرية  من  ن�سخة  باأول  حتتفظ 

ورقية  عمالت  باإ�سدار  امل�رضف  وقام 

 25 10 لريات،  5 لريات،  1 لرية،  من فئة 

لرية، 50 لرية، 100 لرية، 500 لرية، ويف 

بداية عام 2000 ا�سدر امل�رضف عمالت 

معدنية للرية الواحدة و5 و10 و25 لرية 

�سورية، كما مت ا�ستحداث فئتني ورقيتني 

هما 200 و1000 لرية �سورية.

الليرة السورية.. بطلة قصة الحرب الكونية



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 159 �شباط 2017
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 113

جتارية  لغرفة  بروتوكول  تاأ�سي�ض  على  والعراق  �سورية  وقعت 

االأ�سا�سي  النظام  وتوقيع  اإقرار  مع  م�سرتكة  عراقية  �سورية 

للغرفة بهدف دفع العالقات بني البلدين وتن�سيط م�ستوى حركة 

تاأ�سي�ض هذه  اجلانبني يف  رغبة  على  وبناء  التجاري،  التبادل 

الغرفة.

ال�سوري رئي�ض  التي وقعها عن اجلانب  وقد ت�سمنت االتفاقية 

احتاد غرف التجارة ال�سورية غ�سان القالع وعن اجلانب العراقي 

احلمداين  ر�سول  جعفر  العراقية  التجارة  غرف  احتاد  رئي�ض 

تاأ�سرية  البلدين  كال  يف  االأعمال  رجال  منح  ت�سهيل  اإمكانية  

التعاون  الأغرا�ض جتارية و�سناعية وتفعيل  البلد  اىل  الدخول 

واللوائح  والقوانني  اخلربات  وتبادل  اال�ستثمار  جمال  يف 

لتح�سني مناخ اال�ستثمار.

وت�سمنت االتفاقية  17 مادة تهدف من خاللها  اىل دعم وتعزيز 

العالقات االقت�سادية والتن�سيق لزيادة حجم التبادل التجاري 

االأعمال  و�سيدات  االأعمال  رجال  وتعريف  واال�ستثماري 

وامل�ستثمرين اإىل االمكانيات االقت�سادية واال�ستثمارية املتاحة 

اجلانبني  كال  من  الغرفة  اإدارة  جمل�ض  ويلتزم  البلدين  كال  يف 

وتخ�س�سات  وعناوين  بقوائم  امل�سرتك  االإدارة  جمل�ض  يتزويد 

االأع�ساء وتبادل التو�سيات واملقرتحات بني الطرفني وتوحيد 

مع  اليتعار�ض  مبا  والدولية  العربية  التجمعات  يف  املواقف 

قوانني وم�سالح بلدانهم واإن�ساء موقع اإلكرتوين.

التعترب هذه الغرفة بح�سب ن�ض االتفاقية بديال من االحتادات 

والغرف التجارية املعرتف بها يف كال البلدين ومتار�ض ن�ساطها 

حتت اإ�رضاف احتادي  غرف التجارة يف البلدين ويلتزم اجلانبان 

بالتعريف باالأنظمة والقوانني املعمول بها يف البلدين وخا�سة 

املتلعقة بااأان�سطة االقت�سادية واال�ستثمارية والتعريف باملزايا 

املمنوحة للم�ستثمرين وتبادل زيارات الوفود ورجال االأعمال 

وعقد املوؤمترات والندوات العلمية واالقت�سادية وتبادل اخلربات 

وفتح اأ�سواق للمنتجات وال�سادرات ال�سورية والعراقية والعمل 

املعار�ض  امل�سدر من خالل  املنتج  و�سكل  نوعية  تطوير  على 

والدعاية والت�سويق.

واألزمت االتفاقية بو�سع الئحة داخلية تت�سمن �رضوط االنت�ساب 

والع�سوية يف الغرفة وحتديد بدل اال�سرتاك وكيفية اختيار املقر 

وت�سمية الرئي�ض وانتخاب جمل�ض االإدارة ومدة واليته بالت�ساوي 

وكل ما من �ساأنه تنظيم اأمور ون�ساطات الغرفة.

اجلانب  عن  رئي�سا  جهاكري  عبا�ض  �سادق  ت�سمية  ومتت 

العراقي وحممد الع�ض رئي�سا عن اجلانب ال�سوري وتعقد الغرفة 

الفعاليات االقت�سادية  الغرفة جميع  اجتماعني �سنويا وت�سمل 

وغريها  والنقل  وال�سياحية  والزراعية  والن�سناعية  والتجارية 

وت�سكيل عدد من اللجان املخت�سة يف عدد من املجاالت لتحقيق 

اأهداف الغرفة واإعداد الدرا�سات الالزمة ويتكون جمل�ض االإدارة 

امل�سرتك من عدد من اأع�ساء جمل�ض اإدارة كل جانب على اأال يقل 

عن ع�رضة اأع�ساء وال يزيد عن اأربعة ع�رض ع�سوا من كل جانب .

سورية والعراق في غرفة تجارة مشتركة

حركة  اإن  املتحدة  االأمم  قالت 

االحتجاجات التي �سهدتها عدة دول 

يعرف  ما  خالل  االأو�سط  ال�رضق  يف 

املنطقة  كبدت  العربي«  ب�»الربيع 

منذ  دوالر  مليار   614 بلغت  خ�سائر 

عام 2011.

االقت�سادية  اللجنة  وا�ستندت 

)اإي�سكوا(  اآ�سيا  لغربي  واالجتماعية 

- التابعة لالأمم املتحدة - يف تقديراتها 

موجة  قبل  النمو  توقعات  اإىل  هذه 

اأول  وهذا  املنطقة.   يف  االنتفا�سات 

تبعت  التي  االقت�سادية  للخ�سائر  تقدير 

دولية  موؤ�س�سة  تقدمه  العربي«  »الربيع 

كربى.

وقالت اإي�سكوا اإن ذلك يعادل 6 باملئة من 

الناجت املحلي االإجمايل يف املنطقة بني 

عامي 2011 و2015. وكانت االنتفا�سات 

اأطاحت بزعماء  التي بداأت يف تون�ض قد 

ليبيا  يف  حروب  اإىل  واأدت  دول،  اأربع 

و�سورية واليمن. و�سملت التقديرات دوال 

ال�سيا�سية،  التحوالت  حمور  تكن  مل 

خالل  من  التاأثري  لها  امتد  لكن 

و�سول الالجئني وفقدان التحويالت 

املالية وتراجع ال�سياحة.

حول  اأجندتها  يف  اإي�سكوا  وقالت 

فيها  تورطت  التي  �سورية،  م�ستقبل 

خ�سائر  اإن  خمتلفة،  اأجنبية  دول 

الناجت املحلي االإجمايل وراأ�ض املال 

 259 يعادل  ما  اإىل  البلد و�سلت  يف هذا 

واأ�ساف   .2011 عام  منذ  دوالر  مليار 

اأن احلكومات اجلديدة يف الدول  التقرير 

جتر  مل  �سيا�سيا  انتقاال  �سهدت  التي 

»ما  الالزمة  االقت�سادية  االإ�سالحات 

اأدى اإىل ا�سطرابات«.

األمم المتحدة: خسائر »الربيع العربي« تجاوزت 600 مليار دوالر
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ر�شالة العراق

يف العام 1973 قررت احلكومة العراقية 

اأية  اإن�ساء  يتم  اأال   ،  1973 العام  يف   ،

�سمان  بعد  اإال  الكهرباء  لتوليد  حمطة 

ت�سغيلها بالغاز الطبيعي الذي من �سمن 

ثالثة اأنواع وقود حملية، على االأثر قام 

االإقليمي  ال�سعيد  االأكرب على  امل�رضوع 

�سم 
ُ
»م�رضوع غاز جنوب العراق« الذي ر

امل�رضوع  عراقية؛  بايادي  وُنفذ  مقدمًا 

الغاز  اإنتاج  حقول  لربط  جاء  العمالق 

توليد  مبحطات  العراق  يف  الطبيعي 

وي�سهد  ال�سخمة،  واملعامل  الكهرباء 

النفطية  امل�ساريع  �رضكة  نفذته  اأن 

املقاوالت  جتزئة  باأ�سلوب   »SCOP«

مقاولة  ع�رضين  من  اأكرث  بلغت  التي 

وتولت تنفيذ اأجزاء منه بطريقة التنفيذ 

املبا�رض.

 1979 بو�رض بتنفيذ امل�رضوع يف العام 

على وفق قانون خا�ض لتنفيذ امل�ساريع 

ال�سمال،  م�سفاة  وهي  الثالثة  الكربى 

غاز ال�سمال وغاز اجلنوب، وبعد جناح 

االأول  اال�سرتاتيجي  اخلط  تنفيذ  جتربة 

)تنفيذ �رضكة امل�ساريع النفطية التابعة 

تعرقل  العميق،  وامليناء  النفط(  لوزارة 

التنفيذ لوقوع احلرب العراقية االإيرانية.

اأجنز  الظروف،  تلك  من  وبالرغم 

اأواخر  يف  بالكامل  امل�رضوع 

الثمانينات من القرن املا�سي وت�سمن 

املراحل  ومن  كافة  الغازات  جمع 

من  اأكرث  الإنتاج  )امل�ساحبة:  االأربع 

النفط  من  يوميًا  برميل  ماليني  ثالثة 

ت�سييل  اجلنوبية(، حمطات  يف احلقول 

م�سنعني  خالل  )من  واالإنتاج  الغاز 

الرميلة(  و�سمال  الزبري  يف  �سخمني 

�سنويًا  طن  ماليني   4.4 نحو  لت�سنيع 

من الربوبان البيوتان والغاز الطبيعي 

ونقلها وجتميعها يف خزانات عمالقة 

خا�ض  ميناء  مع  الزبري  خور  يف 

اأي�سًا.  الزبري  خور  على  يقع  للت�سدير 

نحو  للم�رضوع  االإجمالية  الكلفة  بلغت 

حتملها  حينها  يف  دوالر  ملياري   2
وت�سمن،  بالكامل،  العراق  و�سددها 

م�سانع  جتهيز  ذلك،  على  عالوة 

واالأ�سمدة  واحلديد  البرتوكيمياويات 

عالوة  وغريها،  واالأ�سمنت  واالأملنيوم 

تعمل  التي  الكهرباء  حمطات  على 

ال�سناعية  العراق  مناطق  يف  بالغاز 

الرئي�سة.

مراحل  على  امل�رضوع  ت�سغيل  ومت 

يوليو  متوز/  اإىل  و�سواًل  وبالكامل 

ناقلة  اأول  بتحميل  بو�رض  1990 عندما 
ال�سحنة مل تفلح  للت�سدير؛ هذه  اأجنبية 

حلت  اإذ  لها  اأريد  حيث  احلطوط  يف 

اآب/  االأوىل  اخلليج  حرب  احلرب.. 

اأغ�سط�ض 1990.

مشروع غاز جنوب العراق  العمالق:
استثمارات صعبة.. واستراتيجيات مّعطلة
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شهر الجوالت
يف كانون اأول/ دي�سمرب من العام 2009 

دخل العراق م�سمار جوالت الرتاخي�ض 

ذل اجلهد 
ُ
التي اأعلن عنها عام 2008، وب

بالراأ�ض«..  الراأ�ض  »اي�سال  يف  الكبري 

ال�رضكات  كربيات  تناف�ست  حيث 

الربيطانية،  الهولندية  »�سل  العاملية: 

بي بي الربيطانية، برتونا�ض املاليزية، 

الفرن�سية،  ال�سينية، توتال  برتوت�ساينا 

الرو�سيتان،  اأويل  ولوك  غازبروم 

الكزرية  كوجاز  اليابانية،  جابك�ض 

اجلنوبية، �سناجنول االأنغولية وغريها«، 

تناف�ست على اال�ستحواذ على عقود ما 

اأطلق عليها »عقود اخلدمة« يف احلقول 

على  راهنا  العراقية؛  والغازية  النفطية 

ان�سحاب كوغاز الكورية اجلنوبية التي 

�سار عقدها ا�ستثمار حقول عكا�ض يف 

حمافظة االنبار لروؤية �سيا�سية م�سبقة، 

اجلانب  مع  تدر�ض  اليوم  كوغاز  وفعاًل 

حقول  على  عقدها«  »توزيع  العراقي 

من  لال�ستثمار  مالئمة  االأكرث  اجلنوب 

ان�سحاب  عن  ف�ساًل  االأمنية،  الناحية 

�سناجنول االأنغولية من حقول املو�سل 

)2014( لل�سبب ذاته.

2013 بلغت �سادرات  يف كانون االأول 

العراق النفطية م�ستوى قيا�سيًا )2.341( 

مليون برميل يوميًا، هذا، عمليًا، يوؤ�رض 

اأن �سنوات جوالت التناف�ض الثالث  اإىل 

م�ستهدفة،  انتاج  معدالت  اأثمرت  قد 

ال�ساحلة  االأر�ض  يجانب  واالأمر 

در�ستها  التي  النفطية  لال�ستثمارات 

خطوتها  ما  فهم  يف  الغائلة  ال�رضكات 

»بدائية«  ومنها  قدمية  اآبار  التالية: 

اىل  حتتاج  اأنابيب  خطوط  وم�سارات 

تاأهيل وتطوير وتو�سيع.

نهوض متأخر
ما تنجزه ال�رضكات االأجنبية يف احلقول 

فيها  االإنتاج  ي�ساحب  التي  النفطية 

مقداراً هائاًل من الغاز، ما هو اإاّل نقطة 

التي  ا�ستغالل هذه املادة  انطالق نحو 

حترق منها ماليني املكعبات القيا�سية 

يف اجلو ما �سبب وي�سبب تلوثًا ملحوظًا 

يف البيئة العراقية وال �سيما يف مناطق 

ال�رضكات  كربيات  تعمل  البالد.  جنوب 

ملت�سوبي�سي  ال�رضيك  �سل  �رضكة  مثل 

وغاز اجلنوب حتت ائتالف »�رضكة غاز 

الب�رضة« على ا�ستثمار الغاز امل�ساحب 

من  لبند  توطني  يف  احلقول،  تلك  يف 

عقد الرتخي�ض يف حمل ا�ستثمار الغاز 

امل�ساحب.

امل�سغلة  النفطية  ال�رضكات  تتحمل 

اجلنوب  يف  العمالقة  النفط  حلقول 

 ،)1 القرنة  وغرب  الزبري  )الرميلة، 

الب�رضة  غاز  �رضكة  موقع  عن  نقاًل 

االإلكرتوين، تتحمل امل�سوؤولية عن ف�سل 

الغاز امل�ساحب للنفط وذلك من خالل 

ت�سييد وت�سغيل املعدات الالزمة حلب�ض 

اإىل  توريده  ثم  الغاز  ذلك  وا�ستح�سال 

�رضكة غاز الب�رضة التي متتد من�ساآتها 

كيلومرت   3.500 عن  تزيد  م�ساحة  على 

مربع، وتتحمل امل�سوؤولية عن نقل الغاز 

اإر�ساله  ثم  ومن  ومعاجلته  الطبيعي 

الكهربائية  الطاقة  توليد  حمطات  اإىل 

التابعة لوزارة الكهرباء من اأجل توفري 

االحتياجات  لتلبية  الالزمة  الطاقة 

ال�سناعية، وت�سويق امل�سال منه لل�سوق 

املحلية.

ت�سغيل  على  تعمل  الب�رضة  غاز  �رضكة 

ت�سع حمطات لعزل وكب�ض و�سخ الغاز، 

امل�ساريع  �رضكة  تنفيذ  من  اأغلبها 

تقع  املحطات  هذه   ،)SCOP( النفطية 

خطوط  �سبكة  من  رئي�سية  نقاط  على 

اأنابيب الغاز الطبيعي.

احتياطيات الغاز العراقي 
 US« ل�  ن�رضة  فيه  ذكرت  وقت  يف 

اأن   »)Energy information )EIA
نحو  تبلغ  العراقي  الغاز  احتياطيات 

112 تريليون قدم مكعب، فاإن املحروق 
منه واملهدور يقدر بنحو 12 مليار قدم 

مكعب �سنويًا.

الكويت  احتياطيات  اأن  بينت  الن�رضة 

مكعب،  قدم  تريليون   63 تبلغ  الغازية 

الكويت  اإيرادات  ن�سبة  اأن  حني  يف 

الهيدروكاربوين  القطاع  من  احلكومية 

احتياطيات  وتبلغ  باملائة،   50 تبلغ 

مكعب  قدم  تريليون   30 عمان  �سلطنة 

 86 ذاته  القطاع  من  اإيراداتها  ون�سبة 

باملائة.

النفط  على  يعتمدون  الذين  النا�ض 

والغاز، هناك، ا�ستعانوا بتجارب خللق 

الوقت  عليهم   
ّ

تق�رض ا�سرتاتيجيات 

واجلهد.

م�سوؤولون يف وزارة النفط عزوا اأ�سباب 

اىل  الكبرية  العراقي  الغاز  كميات  هدر 

العراق  عا�سها  التي  ال�سعبة  »الظروف 

ال�سنوات املا�سية، والتي ا�سمهت  طيلة 

التحيتة  بنيته  تدمري  يف  كبري  ب�سكل 

بالكامل، كما اأن ا�ستثمار الغاز يحتاج 

كبرية  واأموال  حديثة  تكنولوجيا  اىل 

االأمنية  التحديات  على  عالوة   )…(

ال�رضكات  و�سول  دون  حالت  التي 

اال�ستثمارية للعراق«.

اىل  الرثوة  هذه  تبدد  عللوا  خرباء  لكن 

متكاملة  ا�سرتاتيجية  منظومة  غياب 

ال�ستثمار الغاز، بالرغم من اأن العراق، 

يف العام 2013، كان قد اأطلق ما �سميت 

املتكاملة  الوطنية  »اال�سرتاتيجية  ب� 

اىل  متتد  اأن  لها  ُخطط  التي  للطاقة« 

خالل  من  املوؤمل،  من  كان  اإذ   ،2030
دوالر  ترليونات   6 نحو  توفري  اخلطة، 

البالد،  وع�رضة ماليني فر�سة عمل يف 

قطاع  يف  دوالر  مليار   620 وا�ستثمار 

العالقة  النفط والغاز وال�سناعات ذات 

حتى نهاية عام 2030.

العمل على انفراد
النفط تعمل،  اأية حال، فان وزارة  على 

�سمن املتاح، على رفع اإنتاج الغاز من 

البالد بالرغم من ا�سطدامها ب�  جنوب 

على  املميتة«  املالية  وزارة  »�سوابط 

لتنفيذ  الالزمة  االأموال  توفري  م�ستوى 

�سيما  وال  املركزية..  والربامج  اخلطط 

املوازنة  بتخ�سي�سات  يتعلق  ما  يف 

االحتادية. وبالرغم من ذلك فاإن وزارة 

اي�سال  يف  مهمًا  رقمًا  �سجلت  النفط 

 1100 اىل  اجلاف  الغاز  من  اإنتاجها 

مليون قدم مكعب وقيا�سيًا يوميا واإىل 

امل�سال،  الغاز  من  يوميا  طن  اآالف   5
ت�سدير  من  متكنت  اأنها  على  عالوة 

�سحنات من مكثفات الغاز )C5( يتجاوز 

اإجمايل امل�سدر 60.5 األف قدم مكعب.

اخل�سو�ض،  بهذا  قدما  امل�سي  لكن 

ي�سطدم مبعوقات حقيقية تقف حائاًل 

تعتمد  التي  الغاز  م�ساريع  تنفيذ  دون 

ت�ستوطنها  مناطق  يف  من�ساآت  قيام 

العائق  تعد  ن�سبيًا،  فهذه،  الع�سائر، 

االأكرب »امل�سكوت عنه« مركزيًا وحمليًا 

النحو  على  الغاز  من�ساآت  قيام  اأمام 

املخطط له.
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�سعبًا،  عامًا  العربية  املنطقة  طوت 

فيه رقعة احلروب على اخلارطة  امتدت 

اجتماعية  انق�سامات  و�ساحبتها 

اقت�سادي  وو�سع  �سيا�سية  و�رضاعات 

التي  تلك  حتى  الدول،  اأغلب  يف   
ّ
مرتٍد

اأدى  ال�سابق.  يف  جناحات  حتقق  كانت 

املحلية  والعمالت  النفط  اأ�سعار  انهيار 

عديدة  دواًل  ودفع  املوارد،  انح�سار  اإىل 

ال�رضائب  ورفع  الرواتب  خف�ض  اإىل 

امل�ساريع  وجتميد  العمال  وت�رضيح 

الدول  التنموية. يف مقابل ذلك، حاولت 

من  للخروج  حلول  عن  البحث  العربية 

تطبيق  يف  وم�ست  االقت�سادية،  اأزمتها 

بع�سها  يف  اأ�سابت  اقت�سادية  قرارات 

اإىل عواقب وخيمة،  االأخر  واأدى بع�سها 

االأحيان،  غالبية  يف  منها  ت�رضرت 

ال�رضائح الفقرية واملحدودة الدخل.

لنلِق نظرة على اأ�سواأ القرارات االقت�سادية 

خالل  العربية  احلكومات  اتخذتها  التي 

العام 2016.

مصر: تعويم الجنيه
يف نوفمرب املا�سي، اأعلن البنك املركزي 

امل�رضي تعومي اجلنيه امل�رضي وحترير 

الأحد  ا�ستجابًة  العملة،  �رضف  �سعر 

النقد  �سندوق  و�سعها  التي  ال�رضوط 

مليار   12 قيمته  قر�ض  مقابل  الدويل 

فّك  احلكومة  وقررت  اأمريكي.  دوالر 

املركزي  بالبنك  املحلية  العملة  ارتباط 

مرتبطًة  وجعلها  �سعرها  حتديد  يف 

وول  ل�سحيفة  ووفقًا  والطلب.  بالعر�ض 

�سرتيت جورنال، فاإن هذا القرار �سيكون 

على  امل�رضي  لالقت�ساد  »اأمل  م�سدر 

تاأثريات  له  و�ستكون  القريب«  املدى 

�سحيفة  وبح�سب  املواطن.  على  �سلبية 

»قد  اجلنيه  تعومي  فاإن  تاميز،  نيويورك 

يوؤدي اإىل تاأثر اأ�سعار املواد الغذائية التي 

واالأرز  وال�سكر  احلكومة كاخلبز  تدعمها 

على  وبالتايل  �سلبية،  بطريقة  والزيت 

وذلك  املواطنني«،  ومدخرات  مرتبات 

يف  الواردات  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  يعود 

احتياجاته  ن�سف  من  اأكرث  ي�ستورد  بلد 

الغذائية من اخلارج بالعملة ال�سعبة.

لبنان: الهندسة المالية
لبنان  قرر م�رضف  العام،  منذ منت�سف 

اأن  بعد  املالية،  الهند�سة  اآلية  اعتماد 

اأظهر تدقيق قام به �سندوق النقد الدويل، 

االأجنبية  االأ�سول  يف  عجزاً  هناك  اأن 

اأن  يعني  ما  امل�رضف،  لدى  ال�سافية 

اأ�سوله  اإدارة  عن  عجز  لبنان  م�رضف 

خالل ال�سنوات املا�سية، على الرغم من 

وجود تدفقات هائلة للعملة ال�سعبة يف 

املغرتبني  حتويالت  م�سدرها  البالد 

ومن القطاع ال�سياحي.

لتعليمات  وتطبيقًا  العجز،  هذا  ولتاليف 

م�رضف  قام  الدويل  النقد  �سندوق 

الدوالرات  مبليارات  �سندات  ببيع  لبنان 

اإطار  يف  خمف�سة،  با�سعار  للم�سارف 

الفائدة  و�سلت  خا�سة  ايداع  عمليات 

مربوطة  عملة  على   %  30 اإىل  عليها 

بدورها  امل�سارف  االأمريكي.  بالدوالر 

القادرين  لالأثرياء  ال�سندات  هذه  باعت 

لع�رضين  و�سلت  مبالغ  حتويل  على 

اقتطعت  اأن  بعد  للفرد  دوالر  مليون 

تعيد  العملية  جداً.  كبرية  ح�سة  لنف�سها 

ح�ساب  على  الكبرية  امل�سارف  ر�سملة 

ذلك  من  واالأهم  واملتو�سطة  ال�سغرية 

على ح�ساب كل مواطن لبناين.

 السعودية: 
رفع رسوم تأشيرة العمرة!

هل تتجاوز اإلقتصادات العربية تداعيات عام 2016؟
حروب.. وانهيارات في أسعار النفط والعمالت
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ال�سلطات  قررت   ،2016 اأكتوبر  �سهر  يف 

احلج  تاأ�سريات  ر�سوم  رفع  ال�سعودية 

اأ�سعافًا.  ع�رضة  الثانية  للمرة  والعمرة 

القرار جداًل وا�سعًا، خا�سة خارج  واأثار 

برفع  ال�سلطات  قامت  اإذ  ال�سعودية، 

الر�سوم دون االأخذ بعني االعتبار الو�سع 

دول  يف  امل�سلمني  من  للكثري  املعي�سي 

القرار  وياأتي  الدخل.  وحمدودة  فقرية 

ال�سعودية  اأعلنتها  قرارات  حزمة  �سمن 

انخفا�ض  عقب  املالية  اأزمتها  لفك 

اأ�سعار النفط، منها تخفي�ض دعم الوقود 

نفقاتها  وخف�ض  واملياه  والكهرباء 

قرار  يكون  قد  اإذاً  العامة.  االأجور  على 

النفطي  اإنتاجها  خف�ض  عدم  ال�سعودية 

مدخول  تدهور  اأ�سباب  اأحد  اليومي 

الدولة، كما و�سعت هذة ال�سيا�سة �سغطًا 

علينا   
ّ
ارتد واإيران  رو�سيا  على  هائاًل 

�سيا�سيًا وع�سكريًا.

السودان: رفع الدعم عن الدواء
ال�سودانية  »ال�سيحة«  �سحيفة  ك�سفت 

املا�سي،  اأكتوبر  االأول/  ت�رضين  يف 

من  �سودانيني  اأ�سقاء  ثالثة  انتحار  عن 

بعد  اخلرطوم،  والية  يف  واحدة  عائلة 

التي  االأدوية  توفري  عن  اأ�رضتهم  عجز 

االرتفاع  بعد  ذلك  وياأتي  يحتاجونها. 

يف  االأدوية  اأ�سعار  عرفته  الذي  اجلنوين 

ال�سودان عقب قرار احلكومة برفع الدعم 

عن الدواء. كما قامت الدولة برفع الدعم 

الذي  االأمر  والكهرباء،  املحروقات  عن 

 .%  100 البنزين  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  اأدى 

املالية  وزير  حممود،  الدين  بدر  وقال 

ال�سوداين، اإن »االإجراءات تهدف لتحقيق 

اأجور  وحت�سني  االقت�سادي  اال�ستقرار 

املعي�سة للمواطنني«. لكن ذلك يبدو بعيد 

املنال يف ظل تزايد معاناة املر�سى بعد 

توقف الدعم احلكومي.

 الجزائر: 
رفع الضرائب وخفض األجور

احلكومة  النفط  اأ�سعار  انخفا�ض  دفع 

مالية  موارد  عن  البحث  اإىل  اجلزائرية 

جديدة لتغطية العجز يف امليزانية العامة، 

للعام  اجلديدة  املوازنة  يف  فاجتهت 

ومنها  ال�رضائب،  يف  الرفع  نحو   2017
 17 من  امل�سافة  القيمة  على  ال�رضيبة 

% اإىل 19 % ورفع الر�سوم على العقارات 

امل�رضوبات  على  وال�رضائب  والوقود 

الكحولية، وكذلك قررت احلكومة خف�ض 

كتلة رواتب املوظفني، االأمر الذي �سيوؤثر 

على الو�سع املعي�سي للمواطن اجلزائري، 

كما اجتهت نحو خف�ض نفقات الدولة يف 

%، ما �سيجمد  ب�32  االقت�سادي  املجال 

العديد من امل�ساريع التنموية.

على  اجلزائر  اقت�سار  اإىل  ذلك  ويعود 

وعدم  للميزانية  كم�سادر  والغاز  النفط 

االقت�ساد  تنويع  اإىل  �سنوات  ال�سعي منذ 

ا�ستغالل  حت�سن  مل  اأنها  كما  املحلي، 

املا�سية  ال�سنوات  يف  النفطية  الطفرة 

معدالت  ورفع  قوي  اقت�ساد  لبناء 

التنمية الب�رضية.

تونس: المديونية وإمالءات 
المانحين

النقد  �سندوق  قرر  املا�سي،  مايو  يف 

بقيمة  جديداً  قر�سًا  تون�ض  منح  الدويل 

2.8 ملياري دوالر، هو الثاين بعد قر�ض 
العام 2013 بقيمة 1.7 مليار دوالر. اإىل 

من  قرو�ض  على  البلد  ح�سول  جانب 

جهات مانحة اأخرى منها البنك العاملي 

الذي  االأمر  وفرن�سا،  االأوروبي  واالحتاد 

اأغرقها يف م�ستنقع اأزمة الدين ال�سيادي، 

اإذ و�سلت ن�سبة مديونية البالد اإىل 62 %، 

وهذا ما قد يوؤثر على التوازن املايل للدولة 

كما  اليوناين.  امل�سري  اإىل  يقودها  اأو 

النقد  �سندوق  مع  املايل  االتفاق  يطرح 

بال�رضوط  تتعلق  اأخرى  م�ساكل  الدويل 

حول  ترتكز  والتي  لل�سندوق،  املجحفة 

من  لالقت�ساد«  الهيكلي  »االإ�سالح 

االأ�سا�سية  املواد  عن  الدعم  رفع  خالل 

وعدم رفع رواتب موظفي الدولة ووقف 

التوظيف يف االأجهزة احلكومية وحترير 

ال�سمان  العملة املحلية ومراجعة نظام 

االإجراءات  هذه  وكل  االجتماعي، 

املتو�سطة  الطبقة  اأ�سا�سًا  ت�ستهدف 

اإال  ميكن  وال  املحدود  الدخل  واأ�سحاب 

اأن ت�ساعف اأعداد الفقراء خالل ال�سنوات 

املقبلة.

قطر: العمال ضحايا األزمة
كغريها من دول اخلليج، تاأثرت امليزانية 

النفط.  اأ�سعار  بانخفا�ض  كثرياً  القطرية 

قطر  توقعت   2016 العام  بداية  فمنذ 

عجزاً يف ميزانيتها ب��12.8 مليار دوالر، 

ا�ستثنائية  اإجراءات  التخاذ  دفعها  ما 

العمال  طالت  لكنها  العجز،  هذا  لتاليف 

املحدود.  الدخل  اأ�سحاب  من  االأجانب 

وكان العنوان االأبرز لهذه االإجراءات هو 

وخف�ض  الدعم  وخف�ض  العمال  ت�رضيح 

النفقات يف جماالت التنمية.

�رضكة  اأعلنت   2016 العام  بداية  يف 

عاماًل   50 ف�سل  القطرية  احلديد  �سكك 

لديها، كذلك �رضحت �رضكات را�ض غا�ض 

مئات  قطر  ومري�سك  للبرتول  وقطر 

قطر  متاحف  هيئة  واأعلنت  العمال. 

عاماًل، وطاولت حملة   250 ت�رضيح  عن 

الت�رضيح عمال وموظفي �سبكة اجلزيرة 

قطر  موؤ�س�سة  خف�ست  كما  االإخبارية. 

املوجهة  النفقات  للربح،  الهادفة  غري 

ميزانيات  وتقلي�ض  ال�سينما  ل�سناعة 

اجلامعات.
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أداء جيد لألسهم الخليجية في 2016

االأ�سهم  اأ�سواق  ان  الوطني  الكويت  بنك  عن  �سادر  تقرير  اأكد 

اخلليجية �سهدت اأداء جيدا يف الربع االأخري من عام 2016 مبينا 

اأن موؤ�رض مورغان �ستانلي للعائد االإجمايل لدول جمل�ض التعاون 

اخلليجي �سجل ارتفاعا ب� 16 يف املئة خالل الربع املعني.

واأ�ساف البنك يف تقرير اأ�سدره اأم�ض ال�سبت اأن العائد االإجمايل 

العام  تداوالت  انهاء  اخلليجي متّكن من  التعاون  لدول جمل�ض 

لل�سوق  القوي  االأداء  بف�سل  املئة  يف   9.5 ن�سبته  بلغت  بنمو 

ال�سعودية خالل الربع الرابع من 2016.

تداوالته من دون  اأنهى  االأخرى  االأ�سواق  اأن بع�ض  اىل  وا�سار 

جمل�ض  دول  الأ�سواق  ال�سوقية  القيمة  وا�ستقرت  يذكر  تغيري 

منوا  م�سجلة  الربع  نهاية  مع  دوالر  مليار   951 عند  التعاون 

العام  من  الرابع  الربع  يف  دوالر  مليارات   106 قيمته  بلغت 

املا�سي.

وعلى ال�سعيد العاملي لفت التقرير اىل اأن معظم اأ�سواق االأ�سهم 

ال�سوق  بريادة   2016 الرابع من  الربع  اأرباحا جيدة يف  حقق 

االأمريكية، حيث ارتفع موؤ�رض مورغان �ستانلي للعائد االإجمايل 

العاملي الذي يقي�ض اأداء االأ�سهم يف االأ�سواق املتقدمة بواقع 5 

يف املئة يف هذا الربع منهيا تداوالت العام بنمو 10 يف املئة.

وعلى ال�سعيد االإقليمي اأ�سار التقرير اىل اأن تعايف اأ�سواق النفط 

)اأوب��ك(  اتفاقية  �ساعدت  حيث  اخلليجية  االأ�سهم  اأ�سواق  دعم 

اأ�سعار النفط حول  االأخرية  لتقلي�ض االإنتاج النفطي على رفع 

اأدنى �سعر بلغه اخلام يف  50 دوالرا للربميل وهو �سعف  �سعر 

�سهر يناير املا�سي.

منخف�سة  تزال  ال  اأنها  اإال  النفط  اأ�سعار  تعايف  رغم  اأنه  وذكر 

االإقليمي  للقلق لال�ستدامة املالية والنمو  ن�سبيا ومتثل م�سدرا 

امل�ستثمرين  من  العديد  لدى  املخاوف  بوجود  يت�سبب  ما  وهو 

يف دول املنطقة.

 واأكد التقرير اأن االأ�سواق اخلليجية ال تزال تقدر باأقل من قيمتها 

مقارنة باالأ�سواق النا�سئة االأخرى اإذ يبلغ موؤ�رض �سعر ال�سهم اإىل 

مقارنة  �سعفا   19 نحو  النا�سئة  العاملية  االأ�سواق  يف  ربحيته 

باأي من اأ�سواق دول جمل�ض التعاون اخلليجي.

عقود
االق��ت�����س��اد  وزارة  ع��ي��ن��ت 

�رضكة  ال�سعودية  والتخطيط 

حكومية  ع��ق��ود  ل���درا����س���ة 

مليار   69 بقيمة  مل�ساريع 

احللول  اإيجاد  بهدف  دوالر 

االأن�سب خلف�ض التكاليف.

الغاء
األ��غ��ت ال��ك��وي��ت اال���س��رتاط��ات 

على  فر�ستها  اأن  �سبق  التي 

امل�رضية  الفراولة  �سادرات 

اإىل اأ�سواقها، مع التزام القاهرة 

باتخاذ التدابري الالزمة كافة  

ال�سلع  و�سالمة  جودة  ل�سمان 

الزراعية امل�سدرة. 

موازنة
الوطني  الوفاق  حكومة  قالت 

اإنفاق  اعتماد  اإنه مت  ليبيا  يف 

دينار  مليار   37 بقيمة  ع��ام 

ل�سنة  دوالر(  م��ل��ي��ار   25.7(

مع  اج��ت��م��اع��ات  بعد   ،2017
امل�����رضف امل��رك��زي ودي���وان 

الوطنية  واملوؤ�س�سة  املحا�سبة 

للنفط.

تشجيع
الكويتية  االأنباء  وكالة  نقلت 

عن وزير النفط العراقي جبار 

زيارته  خ��الل  قوله  اللعيبي 

م�سجعة  الظروف  اإن  للكويت 

الإمداد الكويت بالغاز الطبيعي 

امل�رضوع  ه��ذا  واإن  العراقي، 

�سريى النور »قريبا جدا«.

عرض
الذي  الق�سائي  احلار�ض  قال 

�سامري  �رضكة  اإدارة  يتوىل 

امل��ال��ك��ة مل�����س��ف��اة ال��ن��ف��ط 

الوحيدة يف املغرب، اإنه تلقى 

مليارات  ثالثة  بقيمة  عر�سا 

اأجنبية  جمموعة  من  دوالر 

ل�رضاء امل�سفاة.

اتفاقيات
وقعت م�رض، ثالث اتفاقيات 

»اأيوك«  �رضكات  مع  برتولية 

االإيطالية و«بريت�ض برتوليم« 

االإجن���ل���ي���زي���ة و«ت����وت����ال« 

الغاز  عن  للبحث  الفرن�سية 

البحر  يف  والبرتول  الطبيعي 

املتو�سط )�سمااًل(.

صادرات
ال�سعودي  الطاقة  وزي��ر  قال 

�سادرات  الفالح،   اإن  خالد 

�رضكة اأرامكو ال�سعودية، اأكرب 

اإىل  ال��ع��امل،  يف  نفط  �رضكة 

م�ستقرة  املتحدة،  الواليات 

فوق مليون برميل يوميًا.

توقيع
تون�ض، �سفقة القتناء  وقعت 

20 قاطرة حديثة من املزود 
موتيف   - »اإلكرتو  االأمريكي 

الفو�سفات  لنقل  دي���زل«   -

 75.43 بقيمة  وم�ستقاته 

مليون دوالر اأمريكي

ربط 
ل�سكك  العامة  ال�رضكة  اأعلنت 

العراقية، عن م�رضوع  احلديد 

باإيران،  احلديد  �سكك  لربط 

من  ع��دد  تقدمي  اإىل  م�سرية 

عرو�سها  العاملية  ال�رضكات 

لال�ستثمار يف امل�رضوع. 

امتالك
اأكملت »نربا�ض للطاقة« التي 

 %  71 قطر  حكومة  متتلك 

اال�ستحواذ  عملية  اأ�سهمها، 

بي  �رضكة  من   %  35.5 على 

التي  للطاقة،  ب��اي��ت��ون  ت��ي 

متتلك حمطة لتوليد الكهرباء 

عن  ت��زي��د  اإن��ت��اج��ي��ة  بطاقة 

2045 ميغا واط. 

احتياطي 
املركزي  البنك  رئي�ض  ق��ال 

امل�����رضي، ط��ارق ع��ام��ر، اإن 

قر�سي  ت�سيف  ل��ن  ب���الده 

واالأفريقي،  ال��دويل  البنكني 

 1.5 االإج��م��ال��ي��ة  وقيمتهما 
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مصر تستثمر 538 مليون دوالر في النفط

 538 للنفط حوايل  ا�ستثمارات �رضكة »جابكو« امل�رضية  اإجمايل  بلغ 

 –  2017 لعام  لها  املخطط  املوازنة  يف  القطاع  بهذا  دوالر  مليون 

.2018
واأكد نبيل �سالح، رئي�ض �رضكة »جابكو«، اأن اال�ستثمارات �سملت حفر 

من  عدد  ومد  املتقادمة،  االأ�سا�سية  البنية  وحتديث  االآب��ار،  من  عدد 

اخلطوط اجلديدة، واإكمال واإ�سالح عدد من االآبار.

اأهمية  املال،  طارق  وزيرها،  اأكد  الوزارة،  عن  �سادر  بيان  وبح�سب   

و�رضعة  والغاز،  النفط  حقول  تنمية  م�رضوعات  تنفيذ  يف  االإ���رضاع 

و�سعها على خريطة االإنتاج، لزيادة معدالت االإنتاج املحلي لتلبية 

احتياجات ال�سوق املحلية وتاأمينها والذي ميثل حتديا كبريا ي�سعى 

قطاع النفط لتحقيقه، وطالب باال�ستمرار يف حتديث البنية االأ�سا�سية 

من خطوط اأنابيب و�سواغط وحمطات االإنتاج الرئي�سية.

وخالل اجتماع اجلمعية العامة ل�رضكتي )جابكو( و)الفرعونية( للنفط، 

االأحد 8 يناير/كانون الثاين، والذي ح�رضه، ه�سام مكاوي، الرئي�ض 

االإقليمي ل�رضكة »بريت�ض  برتوليوم« الربيطانية، وتراأ�سه طارق املال 

 2017- لعام  التخطيطية  املوازنات  العتماد  امل�رضي،  النفط  وزير 

اأن  للنفط،  الفرعونية  ال�رضكة  رئي�ض  عبادي،  ح�سني  اأو�سح،   ،2018
متو�سط االإنتاج احلايل بلغ حواىل 409 ماليني قدم مكعب من الغاز 

يوميا، باالإ�سافة اإىل 139 األف برميل من مكثفات الغاز يوميا.

كما ا�ستعر�ض عبادي مو�سوع تقدم االأعمال يف تنمية حقل »اأتول« 

 1.5 نحو  احتياطياته  تبلغ  والذي  املتو�سط  بالبحر  العميقة  باملياه 

تريليون قدم مكعب من الغاز، وكذلك خمطط بدء اإنتاج املرحلة االأوىل 

يف نهاية عام 2017، مبعدل 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، 

تقدر  با�ستثمارات  يوميا،  الغاز  مكثفات  من  برميل  اآالف   8 ونحو 

بحواىل 1.3 مليار دوالر.

اإنتاج وا�ستهالك الطاقة، وت�سد هذه الفجوة  وتعاين م�رض فجوة بني 

عرب اال�سترياد.

وتفاقمت اأزمة الطاقة يف م�رض، بعد وقف �رضكة »اأرامكو« ال�سعودية 

االأول  ت�رضين  اأكتوبر/  مطلع  منذ،  البرتولية  باملواد  م�رض  اإم��داد 

املا�سي، ما دفع م�رض لطرح مناق�سات عاملية لتلبية احتياجاتها 

من الطاقة.

لالحتياطي  دوالر،  مليار 

به  �ست�سدد  ل��ك��ن  ال��ن��ق��دي، 

بينها  حكومية  ال��ت��زام��ات 

ديون.

رسوم
رئي�ض  ممي�ض  م��ه��اب  ق���ال 

هيئة قناة ال�سوي�ض امل�رضية، 

اإن ناقلة برتول عمالقة مرت 

 4.547 و���س��ددت  القناة،  يف 

اأعلى  وه��ي  دوالر،  ماليني 

ت�سددها  ق��ي��ا���س��ي��ة  ر���س��وم 

ناقلة متر يف تاريخ املجرى 

املالحي العاملي.

إصدار
االإ���س��دار  ال�سعودية  اأعلنت 

التي  عملتها  م��ن  ال�ساد�ض 

من   26 يف  ت��داول��ه��ا  �سيبداأ 

�سيتم  والذي  اجل��اري،  ال�سهر 

مب��وج��ب��ه اإح������الل ال���ري���ال 

ت��دري��ج��ي��ا حمل  امل���ع���دين 

ي�سكل  ال��ذي  الورقي  الريال 

النقدية  االأوراق  عدد  ن�سف 

املتداولة.

مصادقة
�سادق الربملان التون�سي يف 

جل�سة عامة، باأغلبية اأع�سائه 

املالية  قانون  م�رضوع  على 

واملوازنة العامة للدولة ل�سنة 

2017، بعد مداوالت ا�ستمرت 
الثاين/  ت�رضين  مطلع  منذ 

نوفمرب املا�سي.

أصول
االأ���س��ول  ���س��ايف  انخف�ض 

البحرين  مل�رضف  االأجنبية 

االأول/  ت�رضين  يف  املركزي 

 14 بن�سبة  املا�سي  اأكتوبر 

من  نف�سه  بال�سهر  %مقارنة 
العام املا�سي، وفق البيانات 

التي  ال��ر���س��م��ي��ة  ال�����س��ه��ري��ة 

ا�ستاأنف امل�رضف ن�رضها. 

احتياط
اجل��زائ��ر  بنك  حم��اف��ظ  اأع��ل��ن 

)البنك املركزي( حممد لوكال، 

اأن احتياطيات البالد من النقد 

 119 اإىل  تراجعت  االأج��ن��ب��ي 

ت�رضين  نهاية  دوالر  مليار 

ال��ث��اين/ ن��وف��م��رب امل��ا���س��ي، 

وبذلك يكون قد فقد 3 مليارات 

دوالر خالل هذا ال�سهر.

دين
ب��ل��غ اإج��م��ايل ال��دي��ن ال��ع��ام 

دوالر،  مليار   91.3 ال�سعودي 

وفق ما نقله مكتب اإدارة الدين 

املالية. ومن  العام يف وزارة 

االإجمالية،  القيمة  هذه  اأ�سل 

اأدوات  اإ�سداره من  ما مت  بلغ 

دين حملية ودولية عام 2016 

فقط نحو 53 مليار دوالر.

سندات
اأعلنت بغداد، اأن وزارة املالية 

�سندات  �ستبيع  ال��ع��راق��ي��ة 

جلمع  الدولية  االأ���س��واق  يف 

للم�ساهمة يف  ملياري دوالر 

�سد العجز مبوازنة عام 2017. 

ومن املقرر اأن تباع ال�سندات 

كل  قيمة  ���رضي��ح��ت��ني  ع��ل��ى 

منهما مليار دوالر.

موازنة
االأردين،  ال��وزراء  جمل�ض   

ّ
اأق��ر

العامة«  »امل��وازن��ة  م�رضوع 

نفقات  بقيمة   ،2017 ل�سنة 

اإجمالية تبلغ 8.946 مليارات 

دينار )12.600 مليار دوالر(، 

مليون   621 مقداره  بارتفاع 

دينار )874 مليون دوالر( عن 

موازنة 2016.

تضخم
يف  الت�سخم  م��ع��دل  ارت��ف��ع 

اأ�سا�ض  على  ال�سودان  جنوب 

 %  150 م���ن  اأك����رث  ���س��ن��وي 

اأكتوبر  االأول/  ت�رضين  يف 

معدل  يبلغ  وبهذا  املا�سي، 

الت�سخم 835 % يف 12 �سهرا، 

املواد  اأ�سعار  ارتفاع  ب�سبب 

الغذائية.
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اقت�شاد دولي

طوى العامل عامًا حافاًل باأحداث �سيا�سية 

املبا�رضة  اآثارها  تركت  واقت�سادية 

العاملي  االقت�ساد  يف  املبا�رضة  وغري 

العربية.  الدول  اقت�سادات  يف  واأثرت 

يرحل العام 2016، الذي ميكن اأن ُن�سميه 

اأن  بعد  االقت�سادية«  التحوالت  »عام 

�سيا�سية  تغريات  خالله،  العامل  �سهد 

جذرية �سيكون لها وقعها على العالقات 

االقت�سادية العاملية يف ال�سنوات املقبلة، 

االحتاد  �سهدها  التي  االهتزازات  من 

االأوروبي، القوة ال�سيا�سية واالقت�سادية 

التاريخية  القرارات  اإىل  و�سواًل  عامليًا، 

بالتغري  مروراً  الطاقة،  بقطاع  املتعلقة 

اجلذري على م�ستوى الرئا�سة االأمريكية، 

والتي طاولت تاأثرياتها املنطقة العربية 

بدرجات متفاوتة.

بريطانيا تنكفئ
ت 

ّ
23 حزيران/ يونيو املا�سي، �سو يف 

مل�سلحة  الربيطانيني  من   %  52 نحو 

يف  االأوروبي،  االحتاد  عن  االنف�سال 

يف  االنف�سال،  رف�سوا   %  48 مقابل 

الراأي  ا�ستطالعات  كل  خالفت  نتيجة 

بعد  التايل  اليوم  ويف  والتوقعات. 

اال�ستفتاء، هوى اجلنيه االإ�سرتليني نحو 

1.32229 دوالر،  12 % اأمام الدوالر اإىل 
وهو اأدنى م�ستوياته منذ 30 �سنة، ونحو 

8 % اأمام اليورو اإىل نحو 1.2165 يورو، 
فهبطت  االأوروبية،  االأ�سواق  وانهارت 

بور�سة لندن عند االفتتاح اأكرث من 7 %، 

وبور�سة باري�ض نحو 8 %، وفرانكفورت 

االأ�سواق  حذو  لتحذو   ،%  7 من  اأكرث 

االآ�سيوية.

هبوط  على  االأمريكية  االأ�سهم  وفتحت 

حاد، وهبط موؤ�رض »داو جونز« ال�سناعي 

بورز  اآند  »�ستاندرد  وموؤ�رض   ،%  1.35
500« نحو 1.62 %، و«نا�سداك« املجمع 
ل الذهب اأعلى مكا�سب منذ 

ّ
3.93 %. و�سج

مع   ،2008 عام  العاملية  املالية  االأزمة 

اجتاه امل�ستثمرين اإىل االأ�سول التي متثل 

مالذاً اآمنًا. وقفز املعدن االأ�سفر 8 % اإىل 

1319 دوالراً لالأون�سة، بعدما �سعد اإىل 
منذ  م�ستوياته  اأعلى  وهو  دوالراً،   1358
العام 2014. وتراجع �سعر النفط اأكرث من 

6 % اإىل 48 دوالراً للربميل.
»اأورينت  جمموعة  اأ�سدرته  تقرير  واأكد 

»ملاذا  بعنوان  لالأبحاث«  بالنيت 

االحتاد  من  الربيطاين  االن�سحاب 

اخلليج  لدول  بالن�سبة  مهم  االأوروبي 

2016 عام التحوالت االقتصادية العالمية
بريطانيا منكفئة وترامب يخلط األوراق
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اآفاقًا  يفتح  االن�سحاب  اأن  العربي«، 

وا�سعة لرت�سيخ العالقات الثنائية القوية 

املّتحدة،  واململكة  اخلليج  دول  بني 

التجارية  العالقات  »ت�سهد  اأن  متوقعًا 

خالل  ملحوظًا  تطوراً  الطرفني  بني 

الفرتة املقبلة، يف ظل م�ساعي بريطانيا 

يف  اال�ستثماري  ح�سورها  تر�سيخ  اإىل 

خطوة  يف  االأوروبية،  غري  االأ�سواق 

الفعلية  اخل�سائر  عن  للتعوي�ض  طموحة 

يف ال�سوق الداخلية«.

اإجمايل  اأن  اإىل  التقديرات  وت�سري 

ا�ستثمارات االأفراد وال�سناديق ال�سيادية 

 200 بني  يراوح  بريطانيا  يف  اخلليجية 

ن�سبة  متجاوزاً  دوالر،  مليار  و250 

العقارات 23 % منها، ولذلك فاإن تدهور 

ت�سبب  اال�ستفتاء  عقب  االإ�سرتليني 

بني  ما  اال�ستثمارات  هذه  بخ�سارة 

يعاود  اأن  قبل  قيمتها،  من   % و15   10
االرتفاع.

ترامب رئيسًا
والتحليالت  التوقعات  لكل  وخالفًا 

وا�ستطالعات الراأي، جنح دونالد ترامب 

يف الو�سول اإىل �سدة احلكم يف الواليات 

الرتّقب  من  حااًل  فر�ض  ما  املتحدة، 

واأعاد خلط اأوراق االقت�ساد العاملي، يف 

خميفة  اقت�سادية  وتوجهات  وعود  ظل 

د البيت االأبي�ض اجلديد.
ّ
ل�سي

حملته  خالل  ترامب  وعود  واأخطر 

تاأكيده  يف  متثل  وبعدها،  االنتخابية 

بن�سلفانيا يف  انتخابي يف  خالل جتمع 

�سبتمرب املا�سي على »جعل اأمريكا غنية 

مرة اأخرى عرب تعزيز اإنتاج الطاقة حمليًا، 

الطاقة  من  كنز  على  جتل�ض  فاأمريكا 

تريليون   50 قيمته  تبلغ  امل�ستغلة  غري 

دوالر من الطاقة ال�سخرية واحتياطات 

النفط والغاز الطبيعي، اإ�سافة اإىل مئات 

االأطنان من احتياطات طاقة الفحم. واأنا 

الطاقة  على  املفرو�سة  القيود  �ساأرفع 

باأن  الرثوة  لهذه  واأ�سمح  االأمريكية، 

ت�سب يف جمتمعنا«.

ترامب  قال  املا�سي،  مايو  اأيار/  ويف 

انتخابي يف والية داكوتا،  ع 
ّ
خالل جتم

اأحد معاقل الطاقة الواعدة يف الواليات 

�سنحقق  رئا�ستي  فرتة  »خالل  املتحدة: 

االأمريكية  الطاقة  جمال  يف  اال�ستقالل 

 اأعداءنا 
ّ
ب�سكل كامل، فتخيلوا عاملًا ي�سم

وع�سابات النفط العاجزين عن ا�ستخدام 

الطاقة �سالحًا �سدنا«.

 7.5 نحو  املتحدة  الواليات  وت�ستورد 

من  معظمها  يوميًا،  نفط  برميل  ماليني 

ا�سرتاتيجية  اأن  يعني  ما  العربية،  الدول 

النفطي  اأمريكا  اإنتاج  لتعزيز  ترامب 

على ح�ساب احل�سة ال�سوقية امل�ستوردة، 

للبرتول،  املنتجة  للدول  �سدمة  �ست�سكل 

اال�سترياد.  اأمريكا  توقف  قد  الوقت  ومع 

العربية  االقت�سادات  على  يحّتم  وذلك 

اأن  رئي�سي،  ب�سكٍل  النفط  على  املعتمدة 

تعمل على تنويع اقت�ساداتها فوراً، واإال 

ف�ستجد نف�سها اأمام ماأزق حقيقي.

متطرفة  �سيا�سة  بانتهاج  ترامب  ووعد 

املتحدة.  الواليات  اإىل  الب�سائع  لدخول 

الب�سائع  منع  على  خاللها  من  �سيعمل 

وبلغ  بالده.  اإىل  الو�سول  من  الرديئة 

الواليات  بني  التجاري  التبادل  حجم 

 2015 عام  العربية  والدول  املتحدة 

مليار   71.4 دوالر،  مليار   160 نحو 

و88.2  اأمريكية،  �سادرات  منها  دوالر 

مليار دوالر واردات، معظمها من النفط 

توقع تراجع الواردات العربية 
ُ
والغاز. وي

على  يحّتم  ما  النفطية،  غري  ال�سلع  من 

اأ�سواق جديدة  البحث عن  العربية  الدول 

لت�رضيف �سادراتها.

العاملية، فيتمثل يف  التاأثريات  اأبرز  اأما 

اأن �سيا�سة اجلمع بني التحفيزات النقدية 

الهجرة  وقواعد  التجارة  وتعريفات 

املرتفعة،  الفائدة  واأ�سعار  ال�سارمة 

يف  حتمًا  �ست�ساهم  ترامب،  اأعلنها  التي 

العاملي.  االقت�سادي  النمو  تقوي�ض 

جمموعة  اأجرتها  درا�سة  واأ�سارت 

»غولدمان �ساك�ض« امل�رضفية االأمريكية 

اإىل اأن »االقت�سادات املتقدمة قد حت�سل 

على دفعة مبدئية من حزمة التحفيزات 

املتحدة،  الواليات  تقدمها  التي  املالية 

اإال اأن تاأثريها �سيتال�سى �رضيعًا و�ستمتد 

التداعيات ال�سلبية اإىل االأ�سواق النا�سئة«، 

تت�سبب  ترامب قد  »�سيا�سات  اأن  م�سيفًة 

يف تراجع النمو العاملي«.

األوبك وخفض اإلنتاج
اأما احلدث االقت�سادي الثالث، فهو االأول 

يف  ومتثل   ،2008 العام  منذ  نوعه  من 

للنفط«  امل�سدرة  الدول  »منظمة  اتفاق 

بهدف  اإنتاجها  خف�ض  على  )اأوبك( 

ودعم  ال�سوق،  يف  التوازن  ا�ستعادة 

االأ�سعار التي تراجعت اأكرث من 50 % منذ 

منت�سف عام 2014.

اتفق  نوفمرب،  الثاين/  ت�رضين  يف 

االإنتاج  خف�ض  على  املنظمة  اأع�ساء 

اإىل  يوميًا،  برميل  مليون   1.2 مبقدار 

على  يوميًا،  برميل  مليون   32.5 نحو 

بداية  التنفيذ يف  ز 
ّ
االتفاق حي اأن يدخل 

على  ال�سعودية  ووافقت   .2017 العام 

االإنتاج،  خف�ض  من  االأكرب  اجلزء  ل 
ّ
حتم

 10.54 من  اإنتاجها  خف�ض  دت 
ّ
تعه اإذ 

ماليني برميل يوميًا اإىل 10.06 ماليني 

برميل  مليون  ن�سف  بنحو  اأي  برميل، 

يوميًا. ووافقت »اأوبك« على حتديد اإنتاج 

يوميًا،  برميل  ماليني   3.79 ب�  اإيران 

مبقت�سى �سقف االإنتاج اجلديد للمنظمة، 

بزيادة  الإيران  ال�سماح  فعليًا  يعني  ما 

اإنتاجها بنحو مئة األف برميل يوميًا.

ويف 10 كانون االأول/ دي�سمرب اجلاري، 

من  النفط  منتجي  من  دولة   11 وافقت 

من  اإنتاجها  خف�ض  على  »اأوبك«  خارج 

يوميًا،  برميل  األف   558 مبعدل  النفط 

يناير  الثاين/  كانون   1 من  اعتباراً 

دت رو�سيا غري املنت�سبة اإىل 
ّ
2017. وتعه

األف   300 مبعدل  اإنتاجها  خف�ض  »اأوبك 

التي  الكمية  ن�سف  وهو  يوميًا،  برميل 

النفطية  الدول  تخف�سها  اأن  يوؤمل  كان 

اإىل جانب املك�سيك  من خارج املنظمة، 

مان 
ُ
ع و�سلطنة  وماليزيا  وكازاخ�ستان 

واأذربيجان والبحرين وغينيا وال�سودان 

اإعالن  ال�سودان وبروناي. وفور  وجنوب 

من اأكرث  النفط  اأ�سعار  ارتفعت   االتفاق، 

للربميل،  دوالراً   50 من  اأكرث  اإىل   %  8
وهو اأعلى م�ستوياتها منذ �سباط/ فرباير 

املا�سي.
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اقت�شاد دولي

 الصين ترفع استثماراتها 
في الطاقة المتجددة 

الطاقة  م�سادر  يف  عاملي  م�ستثمر  اأك��رب  ال�سني،  زادت 

املتجددة، ا�ستثماراتها يف هذا القطاع يف اخلارج �سنة 2016، 

اأو  30 مليار يورو يف م�ساريع بنى حتتية  اإنفاق حواىل  مع 

ح�س�ض، بح�سب ما جاء يف تقرير �سدر عن معهد اقت�ساديات 

الطاقة والتحليالت املالية )اآي اي اي اف ايه(. 

وي�سكل هذا املبلغ ارتفاعا بن�سبة 60 % باملقارنة مع العام 

التي  امل�ساريع  درا�سته  �سمل يف  الذي  املعهد  2015، بح�سب 
تخطت قيمتها مليار دوالر، مبا يف ذلك ال�سدود الكهرومائية. 

اأن  اإىل  التقرير،  هذا  على  القيمني  اأحد  باكلي،  تيم  واأ�سار 

جمال  يف  الداخلية  ا�ستثماراتها  بزيادة  تكتفي  ال  »ال�سني 

الطاقة املتجددة، فهي تو�سع اأي�سا مبادراتها على ال�سعيد 

الدويل«. وتندرج هذه الزيادة امل�سجلة �سنة 2016 يف �سياق 

 341 ا�ستثمار  على  تن�ض   )2016 -2020( خما�سية  خطة 

مليار يورو يف م�سادر الطاقة املتجددة، وفق االأرقام التي 

ال�سني  ا�ستثمرت   ،2016 العام  اخلمي�ض.ويف  بكني  ن�رضتها 

اأكرب مبلغ بقيمة 12،3 مليار يف الربازيل لت�ساهم بن�سبة 24 

% يف راأ�سمال جمموعة الطاقة »�سي بي اف ال اإنريجيا ا�ض 
ايه«.

الذي  املجموع  من  املتبقية  االأم���وال  ال�سني  وا�ستثمرت 

واإندوني�سيا  وباك�ستان  وت�سيلي  اأ�سرتاليا  يف  املعهد  ح�سبه 

واأملانيا وم�رض وفيتنام. ومتحورت هذه امل�ساريع مثال يف 

ال�سيارات  بطاريات  يف  خ�سو�سا  امل�ستخدم  الليثيوم  اإنتاج 

الكهربائية يف ت�سيلي، و�سناعة البطاريات ال�سم�سية )فيتنام( 

والنماذج ال�سوئية )اأملانيا(، ف�سال عن م�ساريع كهرومائية.

وباتت الواليات املتحدة، وهي ثاين م�ستثمر عاملي يف جمال 

الطاقة املتجددة، »ترتاجع يف ظل هيمنة ال�سني«.

»بلومربغ  ووكالة  للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج  وبح�سب 

حواىل   2015 �سنة  ال�سني  ا�ستثمرت  فاينان�ض«،  اإنرجي  نيو 

ال�سعيد  على  املتجددة  الطاقة  م�سادر  يف  يورو  مليار   97
ون�سف  مبرتني  اأك��رث  اأي  االأب��ح��اث(،  ذلك  يف  )مبا  الوطني 

املرة من املبلغ امل�ستثمر يف الواليات املتحدة. وعلى الرغم 

الطاقة  ملجال  ال�سني  تخ�س�سها  التي  الطائلة  املبالغ  من 

املتجددة، ال تزال البالد تعول على الفحم الإنتاج الطاقة.

تداول
االإيراين  املركزي  البنك  قال 

البنوك  لبع�ض  �سمح  اإن���ه 

االأجنبية  العمالت  ب��ت��داول 

احل��رة.  ال�سوق  ل�سعر  وف��ق��ا 

اإىل  ي�سعى  اأنه  البنك  واأو�سح 

جلعل  ال�رضف  �سعر  توحيد 

االقت�ساد اأكرث كفاءة.

تراجع
الطاقة  وزي���ر  ن��ائ��ب  ت��وق��ع 

مولودت�سوف  كرييل  الرو�سي 

ت��راج��ع اإم����دادات ب��الده من 

بنحو  النفطية  امل��ن��ت��ج��ات 

مع   2017 يف  باملئة   2.53
ت�����س��اع��د وت���رية ال��ع��م��ل يف 

برنامج �سخم لتحديث �سامل 

للم�سايف العاملة. 

مصادقة
على  ال���دويل  البنك  ���س��ادق 

اأنابيب  خط  م�رضوع  اإقرا�ض 

ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي ال��ع��اب��ر 

لنقل  »ت��ان��اب«،  لالأنا�سول 

ال�سوق  اإىل  االأذري  ال��غ��از 

االأوروب���ي���ة ع��رب االأرا���س��ي 

 800 ق��دره  مبلغا  ال��رتك��ي��ة، 

مليون دوالر.

هبوط
االآجلة  العقود  اأ�سعار  هبطت 

م�ستوى  اأدن���ى  اإىل  للذهب، 

ق���رار  ب��ع��د  اأ���س��ه��ر   10 يف 

جمل�ض االحتياطي االحتادي 

رفع  االأم��ريك��ي(،  )الفيدرايل 

�سعر الفائدة للمرة االأوىل يف 

عام.

ارتفاع
ارتفع معدل اأ�سعار امل�ستهلك 

بريطانيا،  يف  »الت�سخم« 

اإىل اأعلى م�ستوى له يف اأكرث 

املا�سي،  ال�سهر  عامني  من 

م��دف��وع��ًا ب���زي���ادة اأ���س��ع��ار 

وتاأثري  وال��وق��ود،  املالب�ض 

ال��ت�����س��وي��ت ع��ل��ى اخل����روج 

م��ن االحت���اد االأوروب�����ي يف 

حزيران/ يونيو املا�سي.

بيع
االإي���راين  النفط  وزي��ر  اأع��ل��ن 

بيجن زنغنه، اأن بالده اتفقت 

 100 بيعها  على  رو�سيا  مع 

النفط يوميًا،  األف برميل من 

وفق ما اأوردته وكالة االأنباء 

االإيرانية الر�سمية »اإرنا«.

تدشين
اأع��ل��ن��ت ب��ك��ني اأن��ه��ا ب���داأت 

ب�سكل  ال��ت��ع��ام��ل  اإج�����راءات 

ال��ل��رية  بالعملتني  م��ب��ا���رض 

ال�سينية  والعملة  الرتكية 

»رمنينبي«. واأفيد اأن اإجراءات 

العمالت  اأ�سواق  يف  التعامل 

يف  بداأ  البنوك  بني  االأجنبية 

كانون االأول/ دي�سمرب.

تسلم
قالت �رضكة ايربا�ض الإنتاج 

وافقت  اي��ران  اإن  الطائرات 

الطائرات  اأوىل  ت�سلم  على 

�رضائها  على  تعاقدت  التي 

الطائرة  واإن  ال�����رضك��ة،  م��ن 

االأ�سبوع  يف  ت�سليمها  �سيتم 

الثاين  االأ�سبوع  اأي   ( احلايل 

من كانون الثاين (.

ال ارتباك
ق���ال���ت رئ��ي�����س��ة ال������وزراء 

اإن  م��اي  ترييزا  الربيطانية 

مع  احلكومة  تعامل  طريقة 

من  بريطانيا  خروج  م�ساألة 

االحتاد االأوروبي »ال ي�سوبها 

اأن  ويتوقع  مطلقا«.  ارتباك 

حمادثاتها  بريطانيا  تبداأ 

االحت���اد  م���ع  ال�����س��ل��ة  ذات 

اأب��ري��ل/ بحلول  االأوروب����ي 

ني�سان.

تقهقر
تيم  ومكافاآت  رات��ب  تراجع 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ك���وك 

املالية  ال�سنة  اآبل يف  ل�رضكة 

املا�سية، ولكن دخله من بيع 
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ترامب يهدد تويوتا بسبب 
تصنيعها في المكسيك

تويوتا  �رضكة  ترامب  دونالد  املنتخب  االأمريكي  الرئي�ض  هدد 

باأنها �ستواجه ر�سوما جمركية كبرية على �سياراتها امل�سنعة يف 

املك�سيك من اأجل بيعها يف ال�سوق االأمريكية.

وقال ترامب يف تغريدة له يف موقع التوا�سل االجتماعي تويرت 

اإذا م�ست قدما  �ستتعر�ض »ل�رضيبة حدودية كبرية«  اإن تويوتا 

يف خططها لت�سنيع ال�سيارات من طراز كوروال يف املك�سيك.

وكانت �رضكات ال�سيارات االأمريكية قد تعر�ست النتقادات حادة 

اأقل خارج الواليات  من قبل ترامب لت�سنيعها ال�سيارات بتكلفة 

املتحدة.

ومن جهته، قال اأكيو تويودا رئي�ض �رضكة تويوتا اإنه لي�ست لدى 

ال�رضكة خططًا فورية للرتاجع عن االإنتاج يف املك�سيك. واأ�ساف 

يف  ننظر  »�سوف  اليابان:  يف  بها  اأدىل  ت�رضيحات  يف  قائال 

خياراتنا يف �سوء ال�سيا�سات التي �سيتبناها الرئي�ض اجلديد«.

اإن  فيه  قال  بيانا  املتحدة  الواليات  يف  ال�رضكة  ذراع  واأ�سدر 

م�ستويات االإنتاج والعمالة لتويوتا يف اأمريكا لن تنخف�ض نتيجة 

10 م�سانع يف الواليات  للم�سنع اجلديد يف املك�سيك. ولل�رضكة 

املتحدة.

ترامب  اإدارة  مع  للتعاون  تتطلع  »تويوتا  اأن  البيان  يف  وجاء 

لتحقيق االأف�سل للم�ستهلكني ول�سناعة ال�سيارات«.

ال�سيارات  �سناعة  �رضكتي  بالفعل  ا�ستهدف  قد  ترامب  وك��ان 

ت�سنيع  على  الإقدامهما  وف���ورد  م��وت��ورز  ج��رنال  االأم��ريك��ي��ة 

لبناء  اإلغاء خططها  اإىل  املك�سيك، ما دفع فورد   �سياراتهما يف 

م�سنع بقيمة 1.6 مليار دوالر يف املك�سيك، وتو�سيع عملياتها يف 

الواليات املتحدة بدال من ذلك.

اليد  تكلفة  وانخفا�ض  احلرة  للتجارة  النافتا  منطقة  اأن  يذكر 

العاملة عامالن يجعالن االأمر جذابا لل�رضكات لت�سنيع �سياراتها 

يف املك�سيك من اأجل بيعها يف الواليات املتحدة.

ولكن ترامب قال اإنه �سينهي ذلك، الأنه يكبد االأمريكيني وظائفهم.

وكانت �رضكة تويوتا قد اأعلنت يف اأبريل/ ني�سان عام 2015 اأنها 

�ستبني م�سنعا لل�سيارات من طراز كوروال بقيمة مليار دوالر يف 

املك�سيك. وبداأ البناء بالفعل يف نوفمرب/ ت�رضين االأول عام 2016.

باجا/املك�سيك،  يف  بالفعل  ت�سنيع  من�ساآت  لتويوتا  اأن  يذكر 

اأقيمت يف عام 2002.

االأ�سهم قفز ب�سكل كبري. ومع 

 136 على  ك��وك  ح�سل  ذل��ك، 

مليون دوالر من بيع االأ�سهم.

فورد
اأعلنت �رضكة فورد االأمريكية 

ال�سيارات  ل�سناعة  العمالقة 

اأنها قررت اإلغاء خطط الإن�ساء 

بتكلفة  املك�سيك  يف  م�سنع 

1.6 مليار دوالر. وقالت اإنها 
بزيادة  �ستقوم  ذلك  من  بدال 

عملياتها االإنتاجية والتو�سع 

والي���ة  يف  م�����س��ان��ع��ه��ا  يف 

مي�سيغان االمريكية.

تصفية
اإن  ق��ال��ت درا����س���ة ح��دي��ث��ة 

والغاز  النفط  �رضكات  ع��دد 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال���ت���ي م��رت 

وتوقف  ت�سفية  بعمليات 

م�ستوى  اإىل  و�سل  ن�ساطها 

عقب  م�سبوق  غ��ري  قيا�سي 

اأ�سعار  �سهدته  الذي  االنهيار 

النفط منذ منت�سف 2014.

فولفو
مبيعا  االأكرث  ال�سيارة  كانت 

 2016 ع��ام  يف  ال�سويد  يف 

لي�ست من �سنع �رضكة فولفو، 

اأكرث  منذ  االأوىل  للمرة  وذلك 

م���ن ن�����س��ف ق����رن. وق��ال��ت 

ال�سيارات  م�سنعي  جمعية 

فولك�سفاغن  اإن  ال�سويدية 

5،9 باملئة من  غولف، مثلت 

ال�سيارات اجلديدة التي بيعت.

طمأنة
ط��م��ان ال��رئ��ي�����ض االي����راين 

اأن  اإىل  �سعبه  روح��اين  ح�سن 

حكومته �ستعمل على حماية 

ا���س��ت��ق��رار االأ����س���واق، وذل��ك 

الذي  احلاد  االنخفا�ض  عقب 

الوطنية  العملة  قيمة  �سهدته 

موؤخراً .

غرامات
لت�سديد  خ��ط��ة  اإط�����ار  يف 

ت�ستهدف  ال��ت��ي  االإج�����راءات 

ال�رضيبي،  التهرب  من  احلد 

ت��ف��ر���ض  اأن  امل���ق���رر  م���ن 

غرامات  بريطانيا  حكومة 

وم�سوؤويل  املحا�سبني،  على 

ال����ب����ن����وك، وامل���ح���ام���ني، 

الذين يدعمون  وامل�ست�سارين 

تلك املمار�سات.

توقف
فرن�سا  يف  العمالة  ح�سلت 

ع��ل��ى احل����ق ال���ق���ان���وين يف 

الربيد  ا�ستخدام  عن  التوقف 

بالعمل  اخلا�ض  االإل��ك��رتوين 

خ������ارج ����س���اع���ات ال��ع��م��ل 

ال��ر���س��م��ي��ة. وُف��ع��ل ال��ق��ان��ون 

قطع  يف  »احل����ق  اجل���دي���د، 

االت�سال«، بدءاً من االأول من 

كانون الثاين/ يناير 2017.

قطار
قطار  اأول  ال�سني  اأر���س��ل��ت 

هذا  مطلع  لندن  اإىل  �سحن 

اإحدى  تعترب  ما  يف  االأ�سبوع 

يف  القطارات  رح��الت  اأط��ول 

اإىل  الرحلة  العامل. و�ستحتاج 

ما  لقطع  ون�سف  اأ�سبوعني 

يقارب الثمانية اآالف ميل.

بساطة
ق����ال ال��رئ��ي�����ض االأم���ريك���ي 

امل��ن��ت��خ��ب دون���ال���د ت��رام��ب 

اإن  فلوريدا  يف  لل�سحفيني 

�رضكاته  م��ع  عالقاته  قطع 

���س��ت��ك��ون ب�����س��ي��ط��ة، وان��ت��ق��د 

لت�سخيم  االإع����الم  و���س��ائ��ل 

ر�سحت  عندما  وق��ال  االأم��ر. 

يعرف  اجلميع  ك��ان  نف�سي، 

اأنني اأملك جتارة كبرية. 

استقرار
للرقابة  الدولة  هيئة  اأعلنت 

جهود  اأن  ال�سينية،  املالية 

لتحقيق  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك 

ال�سبب  هي  اليوان  ا�ستقرار 

احتياطي  لرتاجع  الرئي�سي 

النقد االأجنبي يف البالد.



معار�ض وموؤتمرات

مهرجان المنتوجات والسجاد 
العجمي 

سجاد، مواد غذائية، فضيات 
وأحجار كريمة 

يقام يف فندق ال�سان �سارل – بريوت 

)من تنظيم �رضكة �ستار نا�سيونال( 

من 2017/1/7 اىل 2017/2/20 

معر�ض ايدك�ض 2017 

تعليم وثقافة ومعروضات شرقية 
يقام يف البيال 

)من تنظيم بروموفري( 

من 26-21 /2017/3 

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
بروجكت ليبانون 2016/ بناء 

يقام يف البيال 

)من تنظيم اآي اأف بي( 

من 19-16 /2017/5 

معرض الطاقة 2016 / كهربائيات 
يقام يف البيال 

)من تنظيم اآي اف بي( 

من 2017/5/19-16

 اسبوع الديزاين
اكسسوارات وموضة 

zaitouna bay يقام يف

من تنظيم غاتا ايفنت�ض اأند برومو�سن

من 2017/5/23-17 

 real estate / 2017 دريم
يقام يف البيال 

)من تنظيم بروموفري( 

من 2017/7/2-6/28 

 wedding folies 2017 معرض
ثياب  املنظمون،  االأعرا�ض،  هدايا 

وزينة  م�سورون  اك�س�سوارات،  االأعرا�ض، 

االأعرا�ض .

يقام يف البيال 

)من تنظيم بروموفري( 

من 2017/11/6-2 

اسبانيا/مدريد
للمجوه��رات  ال��دويل  املعر���ض 

واك�س�سواراتها  

من 1-5 �سباط 2017

bisutex@ifema.es : العنوان

اسبانيا / مدريد
املعر�ض الدويل لالأزياء واالك�س�سوارات

  من 3-5 �سباط 2017

metropdise@ifema.com :العنوان

اسبانيا/مدريد 
للماأك��والت  ال��دويل  املعر���ض 

وامل�رضوبات 

من 7-8 �سباط 2017

foodtruck forum@bec.eu : العنوان

Zaragoza / اسبانيا
املعر�ض الدويل ل�سناعة النبيذ وو�سعه 

يف زجاجات

من 14-17 �سباط 2017

feriazaragoza.es:العنوان

اسبانيا/قالنسيا
املعر�ض الدويل لل�سرياميك واحلمامات

 من 20-24 �سباط 2017 

cevisama@feriavalancia.:العنوان

com

اسبانيا/برشلونة
املعر�ض الدويل للتكنولوجيا 

من 27 �سباط – 2 اآذار 2017

info@mobileworldcapital.:العنوان

com

اسبانيا / مدريد 
املعر�ض الدويل للطاقة والبيئة 

من 28 �سباط – 3اآذار 2017

genera@ifema.es : العنوان

ايطاليا / ميالنو  
معر���ض  املن�سوج��ات  االوروبي��ة يف 

ايطاليا 

من 1-3 �سباط 2017

info@milanounica.it:العنوان

ايطاليا/ قيرونا
املعر�ض الدويل  للخ�سب وا�ستعماله يف 

االبنية 

من 9-12 �سباط 2017

info@piemmetispa.com :العنوان

ايطاليا / روما
املعر���ض الدويل  للفن��ون وال�سناعات 

االبداعية 

من 15-12 �سباط 2017

info@upmarketsrl.it : العنوان

ايطاليا / فيسنزا
املعر�ض الدويل ملعدات وادوات ال�سيد 

 معارض ومؤتمرات في العالم 
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من 11-13 �سباط 2017

hit-show@vicenzafiera.it :العنوان

ايطاليا / ميالنو
املعر�ض الدويل لالحذية 

من 12-15 �سباط 2017

segretaria@micamonline.: العن��وان

com

ايطاليا بولونيا 
للن��وادي  ال��دويل  واملومت��ر  املعر���ض 

التجميلية واحوا�ض ال�سباحة والريا�سة

 من 16-18 �سباط 2017

forum@ilcampo.it:العنوان

ايطاليا/ ميالنو 
املعر�ض ال��دويل للجلود واك�س�سواراتها  

االحذي��ة  ومودي��الت  واملن�سوج��ات  

واملن�سوج��ات  اجللدي��ة   والب�سائ��ع 

واملفرو�سات 

 من21-23 �سباط 2017

Milano@lineapelle-fair.it: العنوان

ايطاليا / ميالنو 
املعر���ض ال��دويل ملع��دات وماكينيات 

�سناع��ة االحذي��ة والب�سائ��ع  اجللدي��ة 

ودباعتها 

من 21 23- �سباط 2017 .

info@assomac.it: العنوان

ايطاليا / ميالنو 
احل�سان��ة  ل��دار  ال��دويل   املعر���ض 

واحلدائق من 22-24 �سباط 2017

info@myplantgarden.: العن��وان 

COM

ايطاليا / فيرونا 
املعر���ض الدويل لتقني��ة التنقالت على 

الطرقات، واخلدمات املطلوبة

 من 22-25 �سباط 2017

transpotec@fieramilano.it: العنوان

ايطاليا / قيرونا 
وحل��ول  لتنقي��ات  ال��دويل  املعر���ض 

بن��اء الطرق��ات، االم��ن عل��ى الطرقات 

واملع��دات املطلوب��ة لذلك م��ن 25-22 

�سباط 2017

ايطاليا / ميالنو
املعر���ض ال��دويل الزي��اء الن�س��اء م��ع 

اك�س�سوارتها

 من 24-27 �سباط 2017 

mimilanopretaporter@: العن��وان 

fieramlano.it

ايطاليا / ميالنو 
املعر�ض الدويل للفراء واجللود 

من 24-27  �سباط 2017 

mifur@pec.it :العنوان

ايطاليا /ميالنو 
املعر���ض الدويل للملبو�س��ات الن�سائية 

واك�س�سوارتها

 من 25-27 �سباط 2017 

dir.generale@ العن��وان: 

pittimmagine.com

ايطاليا / ميالنو 
املعر�ض الدويل لطب العيون والنظارات 

الطبية

 من 25-27 �سباط 2017 

mido@mido.it:العنوان

ايطاليا/ميالنو
املعر���ض الدويل للملبو�س��ات الن�سائية 

واك�س�سوارتها مع ق�سم للتجميل

 من 25-27 �سباط 2017

info@whiteshow.it: العنوان

ايران / طهران
املعر�ض الدويل العا�رض لل�سياحة 

من 6-9 �سباط 2017

ايران / طهران 
املعر�ض الدويل الثامن ملعدات وادوات 

م��ن  وغريه��ا  اخل�سبي��ة  ال�سناع��ات 

ال�سناعات 

من 6-9 �سباط

.2017

ايران طهران
املعر�ض الدويل ال�ساد�ض ملراكز الت�سلية 

والقاعات الكبرية ، معداتها وتقنيتها 

من 6-9 �سباط 2017

ايران / طهران 
لتقني��ة  الثال��ث  ال��دويل  املعر���ض 

املعلومات واالعالم 

 من 15-18 �سباط 2017

ايران / طهران 
املعر�ض الدويل التا�سع للذهب ، الف�سة 

وال�سناع��ات  ال�ساع��ات   ، املجوه��رات 

املماثلة 

من 15 – 18 �سباط 2017

ايران / طهران
املعر���ض ال��دويل ال 15 ملع��دات واآالت 

وال�سناع��ات  املفرو�س��ات   �سناع��ة 

املماثلة 

من 15-18 �سباط 2017

ايران / طهران 
املعر�ض الدويل الرابع للعقارات والبناء 

من 22-25 �سباط 2017

ايران / طهران  
 – للطاق��ة  التا�س��ع  ال��دويل  املعر���ض 

املتجددة 

من 25 – 28 �سباط 2017

ايران / طهران 
املعر�ض الدويل ال 16 للبيئة 

من -25 28 �سباط 2017

ايران / طهران
املعر�ض الدويل الثاين ل�سناعة ال�سيارات

 من 27 28- �سباط 2017 

مصر / القاهرة
املعر�ض الدويل للمفرو�سات

)معهد �سادرات املفرو�سات امل�رضي(

من 2-5 �سباط 2017

مصر / القاهرة 
للمنتج��ات  ال��دويل  املعر���ض 

)الهيئ��ة  امل�رضي��ة  وامل�سنوع��ات 

امل�رضية العامة للمعار�ض واملوؤمترات( 

من 18-28 اآذار 2017
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فر�ض عمل

  فرص عمل 
باكستان 

ب�سنع   متخ�س�سة  باك�ستانية  �رضكة 

االدوية املركبة ، تود  اإقامة �رضاكات مع  

م�ستوردين لبنانني .

لالأت�سال :

Golitz pharma
هاتف : +92515794371

export@glitzpharma.  : الكرتوين  بريد 

net

بانتاج  متخ�س�سة  باك�ستانية  �رضكة 
 ، اال�رضة  واأغطية  الفطنية   ال�سلع  و�سنع 

ال�سوق  يف  ب�ساعتها  ت�سويق  اىل  ت�سعى 

اللبنانية.

لالأت�سال :

Falcon Textile
هاتف :   922132442534+\35

فاك�ض : +922132442537

info @falconTextiles.:  بريد الكرتوين

com.pk
www.falconTexTiles. : موقع الكرتوين

com.pk

تركيا
�رضكة تركية متخ�س�سة ب�سناعة  املواد 

الكيماوية  امل�ستخدمة ب�سناعة الزجاج 

وال�سرياميك  واخلزف  و�سناعة اال�سمدة 

تبحث عن �رضكاء ال�سترياد منتجاتها.

لالأت�سال:

Sulfert
902124650666+ هاتف : 

فاك�ض : +902124652101

export3@sulfert.com  : بريد الكرتوين

www sulfert.com  : موقع الكرتوين

ب�سنع  متخ�س�سة  تركية  �رضكة 
،تود  اخللط  واآالت   الك�سارات  وت�سدير 

التو�سع يف لبنان من خالل �رضكاء .

لالأت�سال :

 Boratas Tur
هاتف : +902328538595

فاك�ض : +902328538139

www.boratas.com.tr : موقع الكرتوين

جنوب افريقيا
متخ�س�سة  افريقيا  جنوب  يف  �رضكة 

باال�ست�سارات املتعلقة بحلول تكنولوجيا 

املعلومات ، تود دخول ال�سوق اللبنانية.

لالأت�سال : 

Jera consulting
هاتف : +270119133320

فاك�ض :+270119133354

sales@jera.com.za :بريد الكرتوين

رومانيا 
باخلدمات  متخ�س�سة  رومانية  �رضكة 

الهند�سية والت�سميم الداخلي يف جماالت 

وامل�ست�سفيات  واملطاعم  الفنادق 

واملكاتب وامل�ساكن ، تبحث عن م�سوقني 

لبنانني.

لالأت�سال 

Theta company
هاتف : +400244514467

office@theta.com.ro: بريد الكرتوين

www.theta.com : موقع الكرتوين

ي�سنع   متخ�س�سة  رومانية  �رضكة 
لتطبيقات  املركزي  الطرد   م�سخات 

عدة كالكيمياء والري والطاقة ومعاجلة 

الإقامة �رضاكات  ت�سعى   ، املبتذلة  املياه 

مع م�ستوردين لبنانني.

لالإت�سال 

Aversa Manufacturing
afertaro aversa.ro :بريد الكرتوين

www.aversa.ro : موقع الكرتوين

سوريا 
مواد  بتوزيع  متخ�س�سة  �سورية  �رضكة 

و�سبغات  وال�سامبو  بال�سعر  العناية 

ال�سعر ترغب يف دخول ال�سوق اللبنانية .

لالأت�سال:
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�رضكة خاجني ورماح

khandji- rammah @  : الكرتوين  بريد 

gmail.com

سنغافورة
من  مدعومة  �سنغافورية  �رضكة 

caterpillar  العاملية توؤجر مولدات بقوة 
عن  تبحث   ، االقل  على  ميغاواط  ع�رضة 

�رضكاء لبنانني.

لالأت�سال:

Apac Energy Rentals Pte
هاتف :+6565152036

فاك�ض :+6562652716

linda.ennin@  : الكرتوين  بريد 

apacenergy.com
www.apacenergy.  : الكرتوين  موقع 

com

الفيليبين
ب�سنع  متخ�س�سة  فيليبينية  �رضكة 

وت�سدير احلبال اال�سطناعية ، تود اإقامة 

عالقات مع م�ستوردين وتاأ�سي�ض وكاالت 

حملية .

لالأت�سال

Pacific Cordage Corporation
بريد الكرتوين :

pcckaritan@yahoo.com

الكاميرون 
ب�سنع  متخ�س�سة  كامريونية  �رضكة 

اأنواعها  على  والزيوت  ال�سكر  وت�سدير 

الإقامة  ت�سعى  املك�رضات،  عن  ،ف�سال 

عالقة مع م�ستوردين لبنانني.

لالأت�سال 

Ets zang company
هاتف: +23733216407

فاك�ض :+23733210000

Soyapalm.Ltd@gmail.: بريد الكرتوين

com

مصر 
بال�سناعة  متخ�س�سة  م�رضية  �رضكة 

والدهان  االلياف  مل�سانع  الكيماوية 

والزجاج والورق ت�سعى لتوطيد عالقتها 

مع �رضكاء لبنانني.

لالأت�سال

Dr .Ibrahim Hassan Group

لالأت�سال:

SENCO EMEA
هاتف :+31320295500

فاك�ض: +31320295510

Said.badouri@verpa-: بريد الكرتوين

senco.com
www.senco-emea.: الكرتوين  موقع 

com

اليمن
بالكهربائيات  متخ�س�سة  مينية  �رضكة 

واحلديد  واخل�سب  واملفرو�سات 

وقطع  ال�سحية  واالدوات  والبال�ستيك 

القامة  ت�سعى  وااللكرتونيات  الغيار 

عالقات مع م�سنعني وجتار لبنانيني.

لالأت�سال

ASBIL
 بريد الكرتوين :

asbil.construction@gmail.com

Ibrahimhassangroup@: بريد الكرتوين

hotmail.com
www.: الكرتوين  موقع 

dribrahimhassangroup.wix.com

الهند
االدوية  ب�سنع  متخ�س�سة  هندية  �رضكة 

والكب�سوالت  احلبوب  ،تت�سمن  املركبة 

وال�سوائل وقطرات العني واالذن واملراهم 

�رضكاء  مع  عالقات  القامة  ،ت�سعى 

لبنانني.

لالأت�سال :

Uni-Med
www.unimed.co.in : موقع الكرتوين

هولندا
�رضكة هولندية متخ�س�سة ب�سنع وتوزيع 

والدبا�سات  املكاب�ض   انواع خمتلفة من 

،تبحث عن �رضكاء.
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