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الإفتتاحية

السلسلة وتداعياتها
�س عام 2000، 

ّ
بني تداعيات �سل�سلة الرتب والرواتب،  ومتويلها وحماولة اإعادة تفعيل املجل�س االقت�سادي االجتماعي، الذي تاأ�س

ة �سنتني من دون متكينه من اأي اإجنازات تذكر، تتعقد احللول االقت�سادية اأمام املواطن اللبناين. وي�ستتبع ذلك ما يدور 
ّ
وعمل ملد

االآن من �سجال حاد حول اإقرار موازنة الدولة. وقد زاد من حدة هذا ال�سجال اإقرار جمل�س النواب �سل�سلة الرتب والرواتب، التي وقع 

على قانونها وفقا للأ�سول الد�ستورية، رئي�س اجلمهورية مي�سال عون، وهي متثل نفقة عامة، يف مقابل فر�س �رضائب جديدة 

اأو زيادة �رضائب قائمة لتغطية هذه النفقة، اإذ راأى البع�س �رضورة اإيجاد موارد متويل لتغطية اأي نفقة جديدة اأو زيادة يف نفقة 

قائمة، بينما راأى البع�س االآخر اأن ال �رضورة لفر�س �رضائب جديدة. 


هذا  وحول  مبا�رضة،  غري  اأو  مبا�رضة  ب�سورة  املواطنني  طاولت  والتي  ال�سل�سلة،  اإقرار  رافقت  التي  ال�رضيبية  االإج��راءات  �سملت 

املو�سوع، يلفت اخلبري االإقت�سادي  غازي وزين  اإىل اأن االإجراءات ال�رضائبية �ستكون لها تاأثريات �سلبية على االإقت�ساد، وال �سيما 

اإرتفاع اأ�سعار  املواد الغذائية . ولكنه من جهة اأخرى يرى اأن من  اإىل  و�سيوؤدي  للمواطنني،  اليومية  اأن 55 % منها يطاول احلياة 

التداعيات االإيجابية الإقرار ال�سل�سلة �سخ قيمتها، التي هي حق للموظفني يف  القطاع العام ، يف ال�سوق املحلية، االأمر الذي يوؤّثر 

قال .
ُ
اإيجابًا يف  النمو االإقت�سادي  ولن يوؤثر يف  الت�سخم  النقدي كما ي

ة املرافقة لها، بداأ املواطنون اللبنانيون ي�سعرون باإرتفاع 
ّ
منذ ما قبل ن�رض قانون  �سل�سلة الرتب والرواتب  واالإجراءات ال�رضيبي

االأ�سعار يف  االأ�سواق  املحلية، يف حني اأن التوقعات اأ�سارت اإىل اأن الزيادة يف االأ�سعار �ستطاول خمتلف املجاالت، وال �سيما يف ظل 

�سعف ال�سلطات الرقابية امل�سوؤولة عن متابعة هذا امللف.

والو�سع  االإقت�سادي احلايل  الو�سع  بالتاأكيد ال تتلءم مع  وا�سعة وغري مدرو�سة، وهي  ة 
ّ
ال�رضيبي االإجراءات  اأن مروحة  �سك  ال 

االإجتماعي للمواطنني العاديني، باال�سافة اإىل اأن التداعيات �ستطاول  املدار�س اخلا�سة ، حيث اإن  وزارة الرتبية والتعليم العايل  

اإىل 27 %. اأنها �ست�سل  اإىل  تتحدث عن زيادة يف االأق�ساط بحدود %18، بينما املدار�س اخلا�سة ت�سري 

اأيام قليلة متبقية على بداية  العام الدرا�سي  يف ظل ت�ساعد نربة التهديد والوعيد من قبل اإدارات  املدار�س اخلا�سة  واالأ�ساتذة يف 

التعليمني الر�سمي واخلا�س، اإذ كان الإقرار  �سل�سلة الرتب والرواتب    �سدى وا�سعا لدى اأطراف القطاع التعليمي يف  لبنان .

ع رئي�س اجلمهورية قانوينيَ  �سل�سلة الرتب والرواتب  وال�رضائب  لتمويلها، فاإنَّ �ساعقًا اأ�سا�سيًا متَّ �سحبه من التداول  وهكذا، فبعدما وقَّ

 الرتكيز عليها بعد التوقيع، باعتبار اأنَّ ما بعد ال�سل�سلة وال�رضائب اجلديدة لي�س على االإطلق كما 
ُّ
واإنَّ ملفات اأخرى متفجرة يتم

قبلها.


ة تفعيل املجل�س االقت�سادي االجتماعي امُل�ستجدة قد ال تب�رّض مبا قد يوؤدي اإىل اأداء املجل�س لدوره، فهي واإن اأتت حتت ذريعة 

ّ
اإن ني

ة 
ّ
ة يف حزيران املا�سي، اإاّل اأن املحا�س�سة ال�سيا�سي

ّ
ة التي اأعلن عنها يف لقاء بعبدا، الذي دعا اإليه رئي�س اجلمهوري

ّ
الور�سة االقت�سادي

ة، 
ّ
ة واالقت�سادي

ّ
د باإفقاده دوره جتاه الق�سايا االجتماعي

ّ
ة، تهد

ّ
ة التي تتحّكم بت�سكيل هيئته العام

ّ
ة وامل�سالح القطاعي

ّ
والطائفي

وتفريغه من اخلربات والكفاءات، وت�سويه وظيفته لي�سبح اأكرث ميًل اإىل خدمة م�سالح الفئات امل�سيطرة.


 وجزر يف املرحلة املقبلة، ولي�س من 

ّ
اإزاء هذه املعطيات، فاإن امللف املايل، وحتديداً املوازنة وال�رضائب، �سيكون جمااًل لعملية مد

ال�رضورة بعد �سهر، خ�سو�سًا واأن ان�سغال لبنان باحلدث االأمني يف جرود عر�سال وراأ�س بعلبك والقاع �سيدفع اإىل �سحب ال�سجال 

ًا الأن ي�سبح حًل دائمًا، وذلك تفاديًا النفجار خلفات عنيفة 
ّ
حول هذا امللف من التداول االآن، ولكن هذا املخرج قد يكون مر�سح

نات ال�سيا�سية للحكومة.
ّ
بني املكو
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الحدث

العالقات الروسية ـ الصينية:
مرارة الماضي وآفاق المستقبل

بقلم فارس سعد

الرو�شي فالدميري بوتني، ونظريه ال�شيني �شي جني بينغ، على هام�ش  الرئي�ش  اللقاء الذي جمع  مل يكن 

اجتماع روؤ�شاء دول جمموعة »بريك�ش« )الربازيل ورو�شيا والهند وال�شني وجنوب اأفريقيا( يف مدينة اأوفا 

الرو�شية، يف حزيران/ يونيو املا�شي، لقاًء عادًيا، بل و�شع اللم�شات النهائية نحو تد�شني حتالف دويل 

الأقطاب« �شد  الأوحد، وهما تعمالن على تطبيق فكرة »العامل ثنائي  القطب  جديد يف مواجهة �شيا�شة 

ال�شيادة الأمريكية، كما اأنهما تدعم كل منهما الأخرى ب�شمت يف حماولت حماية مناطق النفوذ. فهل ينجح 

الزعيمان يف تد�شني حتالف دويل قادر على مناه�شة اأمريكا؟

التي  التحالفات  الأوروبي وحول  الفعل  رد  الدولية حول  ال�شاحة  نف�شها على  الأ�شئلة فر�شت  العديد من 

تبنيها رو�شيا وال�شني يف املنطقة، ول�شيما »منظمة �شنغهاي للتعاون«، والتي متثل قلًقا كبرًيا لدى القادة 

للتفوق  تهديًدا  قد متثل  والتي  املنظمة  هذه  اإىل  املن�شمة  الدول  الكبري يف  التو�شع  جراء  من  الأوروبيني 

الأوروبي والأمريكي م�شتقباًل.
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يف �سابقة هي االأوىل من نوعها يف تاريخ العلقات بني مو�سكو 

وبكني، قام الرئي�س الرو�سي فلدميري بوتني بزيارة ال�سني اأربع 

بني  العلقات  حجم  ليعك�س  �سنوات،  ثلث  من  اأقل  يف  م��رات، 

البلدين، وما ميكن اأن تعطيه من دالالت حول م�ستقبل التقارب 

بني البلدين.

تكامل اقتصادي
كربى  اأهمية  مو�سكو  توليها  التي  الرئي�سية  الق�سايا  من 

تكامل  خلق  الر�سميني  واالإعلمي  ال�سيا�سي  اخلطابني  يف 

احلرير  لطريق  االقت�سادي  احل��زام  م�رضوع  بني  اقت�سادي 

»ال�سيني« الذي اقرتحه الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ عام 

االحتاد  ا�سم  حتت  رو�سيا  اقرتحته  الذي  وامل�رضوع   ،2013
العنوان  حتت  اتفاقية  عنه  وانبثقت  االأورا�سي،  االقت�سادي 

ذاته بني رو�سيا وكازاخ�ستان ورو�سيا البي�ساء يف مايو/اأيار 

.2014
خم��اوف  وج��ود  تخفي  ال  مو�سكو  اأن  بيد 

االأقرب  حلفائها  ولدى  لديها  جيو�سيا�سية 

الو�سطى،  اآ�سيا  يف  ال�سينية  التحركات  من 

اإىل  مو�سكو  ن��ظ��رة  يف  التغري  ك��ان  واإذا 

والعلقات  ال�سني،  مع  الثنائية  العلقات 

االأطراف  متعددة  امل�سرتكة  االأطر  يف  معها 

العلقات  بها  مت��ر  التي  االأزم���ة  فر�سته 

بتناف�س  مقيدا  يبقى  فاإنه  الغربية  الرو�سية 

رو�سي �سيني وا�سح.

الرتيث مطوال قبل  بالذات ميلي  االأمر  وهذا 

املع�سلت  كل  جتاوز  اإمكانية  عن  احلديث 

�سيني،  رو�سي  حتالف  اإن�ساء  تعوق  التي 

يف  االأع�ساء  ال��دول  بني  العلقة  تطوير  اأو 

معادال  لت�سبح  للتعاون  �سنغهاي  منظمة 

اأورا�سيا »للدول ال�سبع الكبار« يف  ومناف�سا 

التحالف الغربي.

والتوجه الرو�سي نحو املنظمة يج�سد عمليا 

من  بعيدا  ال�����رضق  نحو  ال��رو���س��ي  التوجه 

كان  التي  واالأمريكية  االأوروب��ي��ة  احل�سن 

الو�سول اإليها حمور ال�سيا�سيات اخلارجية الرو�سية يف العقدين 

املا�سيني.

يرى بع�س املحللني ال�سينيني اأنه : »من اجلدير و�سف العلقات 

الثنائية بال�سداقة احليادية اأو ال�رضاكة املرنة، ولكنها ال ت�سل 

وزير  نائب   - يينج«  »فو  اأك��ده  ما  وهو  التحالف،  درج��ة  اإىل 

اخلارجية ال�سيني- الذي راأى يف التدقيق يف و�سف العلقات 

ال�سينية الرو�سية بال� »�رضاكة االإ�سرتاتيجية« ولي�ست »التحالف« 

وهوي�سري هنا اىل ف�سل التحالفات ال�سينية ال�سوفيتية منذ 1896 

وعدم �سمودها، وتقول »درو�س التاريخ طعمها مر!«.

ولكن وعلى الرغم من ف�سل التحالفات يف املا�سي فلي�س هناك 

ا يف االأذهان 
ً
من �سبب لف�سلها االآن.. و�سورة مو�سكو حت�سنت كثري

التي  الدولة  ها  اأنَّ على  ال�سابة  االأجيال  لدى  وبخا�سًة  ال�سينية 

حتارب هيمنة الغرب على العامل«.

حجم التجارة
اأكرث  االأوروبية  الرو�سية  التجارة  اأنَّ حجم  ترى  ال�سني   الزالت 

التبادل  حجم  ورغ��م  ال�سني،  مع  احل��ال  عليه  هو  مما  بكثري 

 90 التجاري الكبري بينهما الذي بلغ حجمه بني البلدين، قرابة 

مليار دوالر، يف 2015، مع االإعلن عن الرغبة يف اأن ي�سل اإىل 

200 مليار دوالر بحلول 2020.
عامة،  العاملية  التجارة  حجم  تاأثر  اإىل  تعود  الن�سبة  وه��ذه 

اأخرى  قطاعات  يف  بينهما  ما  يف  اخلدمية  التجارة  وازدي��اد 

مثل ال�سياحة، فعدد ال�سائحني ال�سينني اإىل رو�سيا يف ازدياد«، 

اأنَّ العلقات ال�سينية الرو�سية تعاونية ولي�ست تناف�سية  و«مبا 

معاهدة  اإبرام  اجلانبان  بحث  االأمريكية،  ال�سينية  كالعلقات 

ًا رغم عدم موافقة املحللني ال�سينيني على 
ّ
ت�سم تعاونًا اقت�سادي

القوية  اال�سرتاتيجية  العلقات  بحدود  واالكتفاء  معاهدة  اإبرام 

يف ما بينهم«.

الدرا�سات  مركز  عن  �سادرة  درا�سة  ويف 

االأمنية يف زيوريخ / �سوي�رضا، تر�سد »حمور 

التوافق« بني رو�سيا وال�سني، تلفت الدرا�سة 

الع�رضين  الذكرى  كانت   2016 عام  ه  اأنَّ اإىل 

ال�سني  ب��ني  م��ا  اال�سرتاتيجية  لل�رضاكة 

على  �سهدت  التي  ال�رضاكة  وهي  ورو�سيا، 

بينهما  تر�سيم احلدود يف ما  �سنواتها  مدار 

ًا بينهما �سد 
ّ
عام 2004، وتوافقًا ا�سرتاتيجي

الثورات امللونة، وا�سرتاتيجية دفاع م�سرتك 

�سنغهاي  منظمة  واإن�ساء  ال�سواريخ،  �سد 

املحافل  يف  وث��ي��ق��ًا  وت��ع��اون��ًا  ل��ل��ت��ع��اون، 

ع��لوًة  الطاقة،  جم��ال  يف  واآخ��ر  الدولية، 

متقدمة،  دفاع  الأ�سلحة  ال�سني  �رضاء  على 

ًا كبرياً، مبا اأنَّ ال�سني هي 
ّ
وتعاونًا اقت�سادي

اال�ستثمارات  الرابع عامليًاّ يف مراكز حجم 

اخلارجية.

الغاز والنفط.. والخليج
بناء  نحو  وال�سني  رو�سيا  خطى  تت�سارع 

اأكتوبر  االأول/  ت�رضين  ففي  طاقة.  حتالف 

ملو�سكو،  اململوكة  »رو�سِنفط«  �رضكة  وقعت   ،2013 العام  من 

و�رضكة البرتول الوطنية ال�سينية، �سفقًة تاريخية تعطي ال�سني 

اأيار/ مايو من  �سيبرييا. ويف  ح�سة من حقل برتول يف �رضق 

وال�رضكة  الرو�سية   غازبروم  �رضكة  من  كل  بداأت   ،2014 العام 

ا وقيمته 400 مليار دوالر، 
ً
ال�سينية نف�سها ، اتفاًقا مدته 30 عام

يف ما اعُترِب قفزة تاريخية اأخرى.

الطاقة  مبيعات  على  االأ�سا�س  يف  اقت�سادها  مو�سكو  �ستبني 

ا 
ً
ا وت�سجيع

ً
لل�سني، الأ�سباب جيو�سيا�سية، و�ستجد يف بكني دعم

ف الكرملني على 
ّ
رمبا لن تلقاه يف عوا�سم اأخرى ي�سريها ت�رض

ال�ساحة الدولية. بيد اأنه على املدى البعيد، �ستكون قدرة رو�سيا 

ا على 
ً
على االحتفاظ بحيويتها االقت�سادية عرب اعتمادها اأ�سا�س

ح. 
ّ

ا غري مرج
ً
ال�سني، اأمر

وكان الطرفان قد وقعا يف اإطار زيارة الرئي�س ال�سيني �سي جني 

في سابقة هي األولى من 
نوعها في تاريخ العالقات 
بين موسكو وبكين، قام 

الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين بزيارة الصين أربع 
مرات، في أقل من ثالث 
سنوات، ليعكس حجم 
العالقات بين البلدين، 

وما يمكن أن تعطيه من 
دالالت حول مستقبل 

التقارب بين البلدين.
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الحدث

االتفاقيات  من  ع��ددا  رو�سيا  اإىل  بينغ 

الطاقة.  جمال  يف  التعاون  تطوير  حول 

»رو���س  الرو�سية  النفط  �رضكة  ووقعت 

نفط« واملوؤ�س�سة ال�سينية »CNPC« عقدا 

اخلام  النفط  لت�سدير  اأ�سا�سية  ب�رضوط 

اإىل  اإ�سافة  امل�سبق،  الدفع  اأ�سا�س  على 

»رو�س  بني  ا�ستيدان  عقد  توقيع  مت  ذلك 

ال�سني.  لتطوير  احلكومي  والبنك  نفط« 

 «  CNPC« و  نفط«  »رو���س  ووقعت  كما 

كذلك اتفاقية حول التعاون اال�سرتاتيجي 

يف جمال الدرا�سات اجليولوجية والبحث 

ووقعت  املحروقات.  وتكرير  وا�ستخراج 

و�رضكة  الرو�سية  »غ���ازب���روم«  ���رضك��ة 

الغاز  ت�سدير  م�رضوع  مذكرة   »CNPC«

عرب االأنابيب اإىل ال�سني بو�ساطة الطريق 

ال�رضقية. وحتدد املذكرة ال�رضوط الرئي�سة 

االتفاق  اأمام  الطريق  تفتح  والتي  للعقد 

على االأ�سعار. 

وذكرت و�سائل اإعلم �سينية ورو�سية اأن 

بح�سور  جرى  الغاز  عقود  على  التوقيع 

بوتني«  »ف��لدمي��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�س 

بينج«،  جني  »�سي  ال�سيني  والرئي�س 

ال�سفقة  هذه  الرو�سي  الرئي�س  وو�سف 

تاريخ  يف  ال��غ��از  جم��ال  يف  باالأ�سخم 

اأن  اإىل  ال�سوفيتي ورو�سيا، الفًتا  االحتاد 

احلجم االإجمايل لل�ستثمارات الرو�سية يف 

تطوير حقول الغاز وبناء خط اأنابيب اإىل ال�سني �سيبلغ 55 مليار 

دوالر، اأما اال�ستثمارات ال�سينية فلن تقل عن م�ستوى 20 مليار 

التحتية  البنى  االأنابيب وجتهيز  مد  اأن عمليات  دوالر، م�سيًفا 

ا يف ال�سنوات االأربع املقبلة.
ً
�ستكون االأكرب عاملي

يتم  لن  اإنه  قال  غازبروم،  �رضكة  رئي�س  ميلر«  »األيك�سي  وقال 

ا 
ً
�رض و�سيبقى  عليه  االتفاق  مت  ال��ذي  الغاز  �سعر  عن  الك�سف 

 400 بلغ  لل�سفقة  االإجمايل  ال�سعر  اأن  عن  فقط  كا�سًفا  ا، 
ً
جتاري

ا.
ً
مليار دوالر ملدة 30 عام

وكانت رو�سيا احتلت مكان اململكة العربية ال�سعودية يف ت�سدير 

النفط والغاز لل�سني، اإذ تعد االآن اأكرب م�سدر للنفط وللغاز، حيث 

�ساعفت الت�سدير لها منذ 2010، مع توقعات اأن يزداد التعاون 

اأكرب  ال�سني  باتت  املقابل  ويف  فاأكرث،  اأكرث  الطاقة  جمال  يف 

م�ستورد للنفط من رو�سيا بداًل من اأملانيا.

تضارب مصالح!
على  باآخر  اأو  ب�سكل  �ستنعك�س  االقت�سادية  القوة  اأن  معروف 

�سناعة القرار واملوقف ال�سيا�سي داخل »�سنغهاي للتعاون« كما 

هي احلال يف بقية التحالفات والتكتلت االقت�سادية االأخرى، 

�سك  ال  القوى  ميزان  فاإن  اآخ��ر،  جانب  من  اأما  جانب،  من  هذا 

الرو�سي يف  القرار  ال�سني، وهو ما ي�سع  واأنه �سيميل مل�سلحة 

االأخرية  اأن  �سيما  وال  ال�سيني  القرار  مع  تعار�س  ما  اإذا  خطر 

التي جتعلها حري�سة كل احلر�س على  لها ح�ساباتها اخلا�سة 

واالحتاد  املتحدة  الواليات  مع  بعلقاتها  ال�رضر  اإحلاق  عدم 

ا مماثًل 
ً

ا التي تبدي حر�س االأوروبي، وينطبق ذلك على الهند اأي�سً

على علقاتها مع الغرب، يف الوقت الذي ت�سعى فيه مو�سكو اإىل 

تعار�س  لو  فماذا  �سواء،  حد  على  واأمريكا  الغرب  مع  الت�سعيد 

القرار الرو�سي مع نظريه ال�سيني؟

النظام  يف  مركزية  قوة  نف�سها  من  لتجعل  بداأب  ال�سني  تعمل 

كقوة  مل�ساحلها  ملئمة  اأكرث  الدويل  النظام  ولتجعل  ال��دويل، 

اقت�سادية، وهو ما جعل الدبلوما�سية اجلديدة للرئي�س ال�سيني 

القائمة  بال�رضاكات  االهتمام  حول  متمركزة  بينغ«  جني  »�سي 

بريك�س  ع 
ّ
جتم مثل  العاملية،  ال�سني  قيادة  من  تعزز  قد  التي 

ومنظمة  اأفريقيا(،  وجنوب  وال�سني  والهند  ورو�سيا  )الربازيل 

�سانغهاي، والدفع نحو مبادرات جديدة مثل بنك البنية التحتية 

االآ�سيوي ومبادرة طريق احلرير اجلديدة .

ويف خطابه ال�سنوي يف كانون االأول/ دي�سمرب من العام 2015، 

مر بوتني على منطقة اأ�سيا والهادي مرور الكرام، وحتدث ب�سكل 

د يف احلقيقة، 
يَ
ع

ُ
اأكرب عن االحتاد االقت�سادي االأورا�سي، والذي ي

لي�س فقط حماولة الإعادة ر�سم جمال النفوذ ال�سوفيتي يف وجه 

لر�سم خط  ا حماولة  اأي�سً والناتو، ولكن  االأوربي  تو�سع االحتاد 

اأحمر للنفوذ ال�سيني املت�ساعد يف اأ�سيا الو�سطى، والذي ي�سهد 

ا العديد من املبادرات املعروفة بطريق احلرير، وامُلغرية 
ً
موؤخر

لدول هذه املنطقة �سديدة الفقر.
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تحقيق

الصناعة تتعرض لضغوط هائلة وإجراءات الدعم »قيد اإلنتظار«
الحاج حسن: آن األوان لتحسم الحكومة خياراتها

الت�شعينات  منذ  لبنان  �شار 

الإقت�شادي  الإنفتاح  طريق  على 

القطاعات  معه  اآخذاً  املطلق، 

بعد  اأ�شود  م�شري  نحو  الإنتاجية 

أن �شارع اإىل عقد اتفاقات التبادل 

عربية  دول  مع  احلر  التجاري 

اعتماد  خطاأ  ووقع يف  واأجنبية، 

بحد  هدفًا  التجارية  التفاقات 

و�شيلة  تكون  اأن  من  بدل  ذاته 

يف  املنتجني  م�شالح  تخدم 

امل�شدرة  الدول  اأفاد  ما  لبنان، 

اإىل لبنان ومل يفد �شادرات لبنان 

اإليها ب�شيء.

هذا  الإنفتاح  واقع  من  ونتج 

املنتجات  من  كبري  لعدد  اإغراق 

القطاع  يف  �شيما  ول  اللبنانية 

ال�شناعي، حيث متار�ش املناف�شة 

على  �شغطها  امل�رشوعة  غري 

ي�شلّط  ما  اللبنانية،  ال�شناعة 

احلكومات  ف�شل  على  ال�شوء 

قطاعاتها  حماية  يف  املتعاقبة 

الداخلية  الأ�شواق  يف  الإنتاجية 

واخلارجية على حد �شواء، حيث 

على الأرجح فتحت اأبواب ال�شوق 

يف  م�رشاعيها  على  اللبنانية 

ال�شتعدادات  جتهل  كانت  حني 

عمليات  لت�شهيل  منها  املطلوبة 

خمتربات  وجود  ومنها  الت�شدير 

اعتماد  موؤ�ش�شات  من  معتمدة  

تعرتف  كي  دوليًا  بها  معرتف 

الدول  وخا�شة  امل�شتوردة  الدول 

املتحدة  والوليات  الأوروبية 

وكندا بال�شهادات ال�شادرة عنها.  
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اإلنفتاح .. تداعيات كارثية
تداعيات  حملت  هذه  االإنفتاح  اإج��راءات 

فمع  االإنتاجية.  القطاعات  على  كارثية 

م�رضاعيها  على  االأ���س��واق  اب��واب  فتح 

يف  تتمتع  منتجات  با�سترياد  وال�سماح 

دول من�سئها بدعم كاٍف، يف ظل تع�ّس�س 

البريوقراطية االإدارية يف خمتلف الدوائر 

امل�سانع  م��ن  العديد  اأق��ف��ل  اللبنانية، 

ال�سغرية واملتو�سطة وجرى ت�رضيح اآالف 

العمال.

�سناعات  ان��دث��ار  يف  اخل��ط��ورة  وتكمن 

وامللبو�سات  الن�سيج  ك�سناعة  عديدة 

ا�ستبدال  اىل  اإ�سافة  واالأدوية،  واالأحذية 

والعد�س  ال�سكري  كال�سمندر  زراع���ات 

ب��زراع��ات  وال��ت��ف��اح  وال��ف��ول  واحلم�س 

اىل  اإ�سافة  الزراعة  تراجع  وادى  اأخرى. 

تكري�س  اىل  الغذائية  ال�سناعات  تراجع 

لتوفري  اأخ��رى  دول  على  لبنان  اعتماد 

الغذاء بعد اأن اأ�سبح ي�ستورد ما يزيد عن 

االآمال  كل  �س 
ّ
قو ما  غذائه  من   %  80

باإمكان انتقال لبنان اىل دولة �سناعية 

يف ظل دولة ريعية بحت.

احل��اج  ح�سني  ال�سناعة  وزي��ر  ويعترب 

يف  ال�سناعية  القطاعات  كل  »اأن  ح�سن 

اإن  اإذ  ودع��م،  حماية  اىل  بحاجة  لبنان 

وكلفة  �سادراتها  تدعم  ال��دول  معظم 

وتتخذ  �ساحاتها  وحت��م��ي  اإن��ت��اج��ه��ا 

مبا  اإليها  ال���واردات  لتقلي�س  اإج���راءات 

فيها �سادرات لبنان، فيما ال تزال الدولة 

امل�سائل،  هذه  عن  كليًا  غائبة  اللبنانية 

الوقت نف�سه  فل حتمي �سناعييها، ويف 

ال ت�سع قيوداً للحد من تدفق الواردات«.

توّجه حكومي جديد
على  غ��اب��ت  ال��ت��ي  احل��م��اي��ة  �سيا�سات 

االإقت�سادية  ال�سيا�سات  عن  عقود  مر 

اللبنانية قد تب�رض النور يف وقت قريب. 

مي�سال  اجلمهورية  رئي�س  انتخاب  فمع 

�سعد  برئا�سة  احلكومة  وت�سكيل  ع��ون 

جديد  اقت�سادي  توجه  ب��رز  احل��ري��ري، 

االإقت�سادية  امللفات  مع  فعال  وتعاط 

�رضح  اإذ  قبل،  من  اللبنانيون  يعهده  مل 

اأكرث  يف  املعنيون  وال���وزراء  احل��ري��ري 

حماية  احلكومة  نية  عن  منا�سبة  من 

للحريري  ووفقًا  االإنتاجية،  القطاعات 

اىل  رفعه  �سيتم  اق��رتاح  اأو  م�رضوع  »كل 

ال�سناعة  حماية  بهدف  ال��وزراء  جمل�س 

ف��وراً.  عليه  املوافقة  �ستتم  اللبنانية 

اأمامها  و�سعت  احلكومة  اأن  اأعلن  كما 

واحلد  الوطنية،  ال�سناعة  حماية  اأولوية 

باحلدود  املتكافئة  غري  املناف�سة  من 

الدولية  االل��ت��زام��ات  بها  ت�سمح  التي 

واالتفاقيات التي وقعتها الدولة.

ووفقًا للحاج ح�سن، »اآن االأوان للحكومة 

بالقطاع  يتعلق  مبا  خياراتها  حت�سم  اأن 

تبقى  اأن  املمكن  غري  فمن  ال�سناعي، 

االإغ��راق وتوا�سل  ازدي��اد  غائبة يف ظل 

تراجع ال�سادرات وارتفاع الواردات«.

ويف رد على �سوؤال حول تفاوؤله باإمكانية 

وقت  يف  ال��ق��رارات  لهذه  النور  اإب�سار 

تقا�س  اأن  ميكن  ال  »االأم��ور  قال:  قريب، 

اأن ال�سناعة  اإال بالوقائع التي ت�سري اىل 

الرتاجع  بفعل  هائلة  ل�سغوط  تتعر�س 

ا�ستداد  ظل  يف  ال�سادرات  ت�سهده  الذي 

ويف  االإغ��راق«.  وتزايد  املناف�سات  حدة 

ال��ي��وم من  اأن »امل��ط��ل��وب  اع��ت��رب  ح��ني 

ملواجهة  ق���رارات  ات��خ��اذ  ه��و  احلكومة 

اأمام احلكومة  هذا الواقع«، لفت اىل »اأن 

اأو  الدعم  اأو  باحلماية،  تتمثل  خيارات 

خلق مزيج من احلماية والدعم، اأو زيادة 

ال�سادرات«.

الذي  اخليار  اىل  ح�سن  احل��اج  ي�رض  ومل 

لي�س  اجل��واب  »اإن  حيث  اإق��راره،  يتم  قد 

عنده بل عند احلكومة التي وحتى االآن مل 

تتو�سل اىل قرار يف هذا ال�ساأن«.

ملفات مكتملة
قد  ال�سناعيني  جمعية  وك��ان��ت  ه���ذا 

من  الئحة  احل��ري��ري،  من  بطلب  اأع��دت، 

ال����وزارات  اىل  بها  تقدمت  �سلعة   17

أمام الحكومة خيارات 
للنهوض بالقطاع 
الصناعي تتمّثل 

بالحماية، أو الدعم 
أو خلق مزيج 

من الحماية والدعم،
 أو زيادة الصادرات
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اأج��ل  م��ن  املعنية  واجل��ه��ات  املخت�سة 

تقدمي احلماية لها يف ظل املناف�سة غري 

له.  تتعر�س  ال��ذي  واالإغ��راق  امل�رضوعة 

ملفاتها  اكتملت  التي  القطاعات  وت�سم 

للحماية، قطاع الربيد، الربغل، ال�سكاكر، 

الدقيق،  واأل��ب��ان،  اأج��ب��ان  املعكرونة، 

الرخام والغرانيت، رقائق الذرة، الكورن 

البط،  كبد  االأملنيوم،  بروفيلت  فليك�س، 

اأدوات  التنظيف،  مواد  ال�سيد،  خرطو�س 

�سحية، الدجاج والورق املت�سمن الورق 

التخديد،  ورق  البي�س،  كرتون  ال�سحي، 

ورق الت�ست اليرن.

حلماية  ملفات  اإعداد  على  العمل  و�سيتم 

االألب�سة  ك�سناعة  اأخ����رى،  ق��ط��اع��ات 

واالأحذية، املفرو�سات، وزجاج احلماية.

وتظهر االأرقام اأن فائ�س اإنتاج م�سانع 

فيما  �سنويًا  طن  األ��ف   40 يبلغ  احلليب 

األف   75 يبلغ  احلليب وم�ستقاته  ا�سترياد 

تبلغ  احل��دي��د،  اأنابيب  قطاع  ويف  ط��ن. 

الطاقة االإنتاجية 240 األف طن �سنويًا يف 

 144 املحلية  ال�سوق  حاجات  تبلغ  حني 

األف طن، ما ي�سري اىل اأن االإنتاج املحلي 

ي�سد حاجات ال�سوق من دون احلاجة اإىل 

اال�سترياد وينطبق االأمر نف�سه على قطاع 

ز امل�سانع بطاقة اإنتاج 
ّ
الورق حيث تتمي

335 األف طن يف حني تبلغ حاجة ال�سوق 
املحلية 240 األف طن.

حتديد  جرى  اأن��ه  ح�سن  احل��اج  واأو�سح 

قدمت  ل�سكاوى  وفقًا  القطاعات  ه��ذه 

وبناء عليها مت حتديد  ال�سناعيني،   من 

حمايتهما.  اأو  دعمها  الواجب  القطاعات 

من  �ست�سفيد  امل�سانع  »اآالف  اأن  وك�سف 

هذه االإجراءات«.

خطر محدق
املنال  بعيد  احلماية  حلم  يعترب  وال 

نية،  وج���ود  ع��ل��ى  حتقيقه  يعتمد  ب��ل 

فاالإتفاقيات التجارية مع غالبية الدول 

التي ترتبط مع لبنان بعلقات جتارية، 

جتيز للدولة اللبنانية فر�س حماية على 

يرتبط  ال  التي  البلدان  اأم��ا  منتجاتها. 

اتفاقية جتارية كرتكيا،  باأي  لبنان  بها 

فهي  االأق�سى،  ال�رضق  بلدان  اأو  ال�سني 

ي�سلط  م��ا  ل�سناعتها،  احلماية  ت��وؤم��ن 

يف  اللبنانية  ال��دول��ة  دور  على  ال�سوء 

التي  املناف�سات  ظل  يف  االإنتاج  حماية 

ي�سهدها من منتجات تلك الدول.

اخل��ط��وات  اأن  اىل  ح�سن  احل���اج  ول��ف��ت 

اللجنة  اج��ت��م��اع  تت�سمن  امل��ط��ل��وب��ة 

االقت�سادية الوزارية التي من املفرت�س 

اأن تتبنى �سيا�سة ما وتطبقها فوراً«. وقال: 

»اخليارات وا�سحة فاإذا اخرتنا الدعم من 

والكهرباء  الطاقة  اأ�سعار  دعم  املفرت�س 

فعلينا  احلماية  اخرتنا  واإذا  وامل��ازوت، 

من  نقل�س  اأو  نوعيًا  ر�سمًا  نفر�س  اأن 

ال�سادرات فتفر�س  اأما زيادة  الواردات، 

ال��دول  م��ع  التجاري  التفاو�س  علينا 

االأخرى. وهذه امل�سائل للأ�سف مطروحة 

منذ �سنوات ومل يتحقق �سيء منها اإذ اإن 

تبّنيها وال�سري بها مرتبط بوزارات اأخرى 

وبرئا�سة احلكومة«.

اأن تنخف�س  املعقول  واأ�ساف: »من غري 

 2.8 4.5 مليار دوالر اىل  ال�سادرات من 

الواردات   يبلغ  حجم   واأن  دوالر،  مليار 

19 مليار دوالر فيما نقف متفرجني«.

المنافسة ستبقى موجودة
القطاعات  واق��ع  اإىل  قريبة  نظرة  ويف 

انعدام  �سبح  اأن  جند  باحلماية،  املطالبة 

املناف�سة وارتفاع االأ�سعار قد يبقى بعيداً. 

فالقطاعات املطالبة باحلماية ت�سم ما ال 

يقل عن 10 م�سانع وبالتايل املناف�سات 

�ستكون اأقوى واأ�سد ومن دون �سك �سينتج 

واأ�سعار  منها منتجات ذات جودة عالية 

معقولة. كما اأنه وبطبيعة احلال، االأ�سعار 

الذي  فامل�سنع  احلماية،  مع  �سترتاجع 

االإنتاجية،  ق��درات��ه  بن�سف  يعمل  ك��ان 

من  �سيخف�س  ما  اإنتاجيته  �ستت�ساعف 

كلفة االإنتاج وبالتايل االأ�سعار.

»االإج����راءات  اأن  ح�سن  احل���اج  واع��ت��رب 

ال�سناعي  القطاع  حلماية  �ستتخذ  التي 

يف  لكن  للإقت�ساد  كبري  حد  اىل  مهمة 

وزارة  ك��ون  وق��ت  اىل  حتتاج  النهاية 

ال�سناعة وعلى الرغم من اإميانها العميق 

باأهمية هذه االجراءات ال متلك الو�سائل 

الإقرارها،  وجل ما ت�ستطيع فعله �سمن 

ال�����س��لح��ي��ات امل��ن��وط��ة ب��ه��ا ه��و رف��ع 

تطلق  قد  التي  فال�سلحيات  ال�سوت، 

يف  موجودة  النور  اىل  االإج���راءات  هذه 

ووزارة  املالية  ووزارة  احلكومة  رئا�سة 

االقت�ساد ب�سكل رئي�سي«.

ال�سلحيات  هذه  »انتقال  اأن  اىل  واأ�سار 

اىل وزارة ال�سناعة يحتاج اىل تعديلت 

العامل  دول  كل  ففي  النظام،  بنية  يف 

يف  اخلارجية  والتجارة  ال�سناعة  تكون 

املعني  الوزير  يتمكن  لكي  واحدة  وزارة 

د على اأن  
ّ
من تكوين روؤية وا�سحة«. و�سد

بني  التعاون  هو  عليه  التعويل  يتم  »ما 

وهم  املعنيني  وال��وزراء  احلكومة  رئي�س 

واخلارجية  واملالية  االقت�ساد  وزراء 

وال�سناعة والزراعة«.

من غير المعقول 
أن تنخفض الصادرات 

 من 4.5 مليار دوالر 
 الى 2.8 مليار دوالر، 

وأن يبلغ  حجم  الواردات
 19 مليار دوالر فيما 

نقف متفرجين

تحقيق
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ناقو�س اخلطر دق، لكن هل ي�سمع من �سم اأذنيه طيلة ع�رضات 

ال�سنوات؟ قد يكون من ال�سعب اأن ن�سدق اأن اجلواب اإيجابي، 

واأن ال�سناعة تقف اأمام عتبة مرحلة جديدة عنوانها »الدعم«، 

لكن وفقًا الأمني عام جمعية ال�سناعيني اللبنانيني د. خليل 

�رضي اإيجابيات كثرية وموؤ�رضات واعدة ت�سيطر على االأجواء 

ال�سناعية اإذ من املتوقع اأن تقر اللجنة الوزارية االإقت�سادية 

اآليات لدعم القطاع ال�سناعي ومتكينة من مواجهة االإغراق.

بها  قامت  جهود  ثمرة  هو  التوجه  »هذا  اأن  اىل  �رضي  واأ�سار 

وت�سكيل  اجلمهورية  رئي�س  انتخاب  ال�سناعيني عقب  جمعية 

حكومة جديدة وعودة عجلة العمل املوؤ�س�ساتي اإىل الدوران بعد 

د على اأن »الواقع االقت�سادي 
ّ
�سلل دام عامني ون�سف«. و�سد

دفعا  خا�س  ب�سكل  ال�سناعي  والواقع  عام  ب�سكل  ال�سعب 

زارت  حيث  والتحرك  ال�سوت  رفع  اىل  ال�سناعيني  جمعية 

اجلهود  بذل  ���رضورة  على  اأجمعوا  الذين  الثلثة  الروؤ�ساء 

و�سعف  ي�سهده  ال��ذي  االنكما�س  نتيجة  االقت�ساد  لتحريك 

القطاعات االإنتاجية التي توؤمن فر�س عمل �سّتى ومن بينها 

ال�سناعة«.

وك�سف »اأن هذه اجلهود ترافقت بطبيعة احلال مع جهود لوزير 

ال��وزراء  اأك��رث  من  يعترب  ال��ذي  ح�سن  احل��اج  ح�سني  ال�سناعة 

املوؤمنني بالقطاع ال�سناعي، اإذ مل يوفر اأي جهد اإال وبذله على 

�سعيد جمل�س الوزراء ويف الوزارات املعنية من اأجل اإقرار الدعم 

للقطاع ال�سناعي«.

ال نطلب إال تطبيق القوانين
د �رضي على اأن »ال�سناعيني ال ي�سعون اإىل احلماية على الرغم 

ّ
و�سد

من اأنهم مقتنعون وموؤمنون بها، بل يطالبون بتطبيق القوانني 

املوجودة اأ�سًل منذ ع�رضات ال�سنوات والتي متكن القطاعات من 

مواجهة االإغراق. وقال: » هناك فرق كبري بني احلماية والدعم 

دة ناأى 
ّ
من اأجل مواجهة االإغراق. فاحلماية تتطلب اإجراءات حمد

لبنان بنف�سه عنها، اإذ األغى يف الت�سعينات الر�سوم اجلمركية التي 

كانت حتمي بع�س ال�سناعات. لكن ما نطالب به هو دعم قدرات 

االإغراق  مواجهة  من  ميكنه  نوعي  ر�سم  عرب  التناف�سية  القطاع 

بغية احلفاظ على منوه وا�ستمراريته«.

واأكد اأن »هذه املطالب لي�ست ترفًا لل�سناعيني بل اإنها تاأتي 

وزادت  �سنوات  منذ  القطاع  يعاي�سها  متوا�سلة  اأزمة  ظل  يف 

ال�سادرات  اإقفال املعابر احلدودية وتراجع حجم  تها مع 
ّ
حد

من  جزء  اإىل  ال�سناعي  القطاع  حاجة  على  ال�سوء  �سّلط  ما 

ال�سناعي  للقطاع  الدعم  »تاأمني  اأن  واعترب  املحلية«.  ال�سوق 

قدرته  اأثبت  واعد،  قطاع  اإنه  اإذ  جداً  مهمة  اقت�سادية  م�ساألة 

على ال�سمود يف مواجهة االأزمات واكت�سب مناعة متكنه من 

ف مع اأ�سعبها، كما يوؤمن فر�س عمل ب�سكل مبا�رض الأكرث 
ّ
التكي

من ثلث ال�سعب اللبناين«.

الدعم لمواجهة اإلغراق قد يبصر النور .. وال خوف من احتكارات
شري: لسنا من أصحاب المصالح الضيقة

ال�شناعي  القطاع  يعي�شه  ع�شيب  وقت  اإنه 

من  وال�شعوبات  بالتحديات  املحا�رش  اللبناين 

كل حدب  و�شوب. فاإ�شافة اىل �شعوبات عاي�شها 

املنطقة  اأزمات  جاءت  طويلة،  �شنوات  مر  على 

واإقفال املعابر احلدودية لت�شب الزيت على النار.

بني  التحديات  تتنّوع  الداخلية،  الأ�شواق  يف 

وارتفاع  متزايد  واإغراق  متكافئة  غري  مناف�شات 

كبري يف تكلفة الإنتاج مقارنة مع دول املنطقة. 

لل�شادرات  كبري  تراجع  اخلارجية،  الأ�شواق  ويف 

جمعية  الأمر.  تدارك  يتم  مل  اإذا  باملحظور  ينذر 

عاليًا،  ال�شوت  رفعت  اللبنانيني  ال�شناعيني 

مطالبة بتحرك �رشيع يدعم القطاع يف الأ�شواق 

الداخلية بغية نيل ح�شة اأكرب منه يف ظل ت�شاوؤل 

وجودها يف الأ�شواق اخلارجية.

مقابلة
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إقرار 3 ملفات قريبًا
قامت  ال�سناعيني  »جمعية  اأن  �رضي  واأعلن 

تتعر�س  التي  للقطاعات  علمية  بدرا�سات 

االقت�ساد  وزارت��ي  مع  بالتعاون  للإغراق 

للجمارك«.  االأع��ل��ى  واملجل�س  وال�سناعة 

الدرا�سات  هذه  اإع��داد  »لدى  اأنه  على  د 
ّ
و�سد

االقت�سادي  الواقع  االعتبار  بعني  االأخذ  مت 

�سيما  وال  ك��اف��ة  االأط������راف  وم�����س��ال��ح 

امل�ستهلكون والتجار، اإذ يبقى الهم االأ�سا�سي 

ب�سعر  ال�سلعة  على  امل�ستهلكني  ح�سول 

وجودة منا�سبني«.

ا�ستكملت  �سلعة  لع�رضين  اأن »درا�سة  وك�سف 

يتم  كما  االإغ��راق،  من  حلمايتها  االآن  حتى 

اأكرث من ملف  اأخرى ومت رفع  در�س ملفات 

الوزراء، ومن دون  ب�ساأنها على م�ستوى جمل�س  الإتخاذ قرارات 

�سك �سرتفع امللفات االأخرى تباعًا«.

االأجواء  لكن  امللفات  من  اأي  اإق��رار  بعد  يتم  »مل  اأنه  اىل  واأ�سار 

اإيجابية واجلمعية تلقت وعوداً باإمكانية اإقرار 3 ملفات يف وقت 

قريب جداً وتتعلق بالطحني والربغل والبا�ستا«.

ويف رد على �سوؤال حول الطلب يف االأ�سواق وقدرة امل�سانع 

اأعدت  امللفات  هذه  اأن  على  د 
ّ
�سد تلبيته،  على  االإنتاجية 

قبل  من  ة 
ّ
معد متكاملة  ملفات  وهي  دقيقة،  لدرا�سات  وفقًا 

اأخذوا بعني االعتبار حجم االإنتاج وقدرات امل�سانع  خرباء 

اىل  املنتج  و���س��ول  وكيفية  االإن��ت��اج  وتكلفة  االإنتاجية 

ملفات  درا�سة  امل�ستقبل  يف  »�سيتم  اأنه  واأعلن  امل�ستهلك«. 

للقطاعات  االأولوية  اأعطيت  احلايل  الوقت  يف  ولكن  اأخرى، 

د ب�رضف عمال واندثار م�سانع 
ّ
التي تواجه اإغراقًا فعليًا يهد

عمرها ع�رضات ال�سنوات«.

ال خيار أمامنا إال الخطط الجديدة
واأكد �رضي اأنه »الأول مرة يكون من�سوب التفاوؤل مرتفعًا اىل 

من  الكثري  مل�سوا  اأن  بعد  وذل��ك  ال�سناعيني،  لدى  كبري  حد 

اأقرب  ان يرتجم يف  ياأملون  والذي  امل�سوؤولني  التجاوب من 

وقت ممكن«. وقال: »بطبيعة احلال يبقى التفاوؤل هو ال�سلح 

تفاوؤلهم  فلوال  االأزم��ات،  به  ال�سناعيون  يواجة  الذي  االأبرز 

القطاع  يف  امل�سانع  من  كبري  عدد  لكان 

باأر�سه  مرتبط  ال�سناعي  لكن  مقفًل، 

وبالرغم من كل الظروف ال�سعبة ال يفكر 

بنقل ا�ستثماره اىل اأي بلد اآخر، ولذلك جند 

ا�ستثمارات  �سخ  جرى  ال�سنوات  عرب  اأنه 

مبليارات الدوالرات يف القطاع على الرغم 

من كل الظروف ال�سعبة«.

واعترب اأن اإهمال ال�سناعة على مر ال�سنوات 

امل��وج��ودة  ال�سيا�سية  الطبقة  قبل  م��ن 

اآمال  د 
ّ
يبد ال  احلكم،  �سدة  يف  االآن  حتى 

على  اإليه  يطمحون  ما  بنيل  ال�سناعيني 

الظروف  اإن  اإذ  االإغ��راق  مواجهة  �سعيد 

يف  االقت�سادية  لبنان  ووظيفة  املحيطة 

كبلد  والثمانينات  وال�سبعينات  ال�ستينات 

خدمات و�سيط بني ال�رضق والغرب ومنفذ 

انتهت. وقال: »يف ظل  العربية  الدول  اىل 

املنطقة  تعي�سها  التي  ال�سعبة  الظروف 

يعد  مل  تراجع  من  االقت�ساد  ي�سهده  وما 

اخلدمات  قطاع  على  الرهان  باالإمكان 

اإال  لدينا  يعد  ومل  والرتانزيت.  والتجارة 

جديدة.  اقت�سادية  بخطط  التفكري  خيار 

وه��ذا  اأنف�سهم،  امل�����س��وؤول��ون  وب��ال��ت��ايل 

اإىل  نظرتهم  ت 
ّ

تغري ما مل�سناه،  بالتحديد 

اأن  اإىل  يحتاجون  اأنهم  �سيما  وال  االأم��ور 

على  تركيزهم  وي�سعوا  واقعيني،  يكونوا 

القطاعات االإنتاجية الأنها اخليار الوحيد 

املتاح لتاأمني فر�س عمل وحتقيق منو اقت�سادي يف لبنان«.

ف من ذهاب جهود جمعية ال�سناعيني 
ّ
ومل يبِد �رضي اأي تخو

حكومة  ت�سكيل  ومت  االنتخابات  جرت  ما  اإذا  الرياح  اأدراج 

اإذ وفقًا له االنتخابات لن حتمل تغيريات كبرية يف  جديدة، 

الوجوه ال�سيا�سية و�ستبقى ال�ساحة ال�سيا�سية وا�سحة املعامل، 

نف�سها  ال�سيا�سية  القوى  من  احلكومة  �ستتاألف  وبالتايل 

املوجودة االآن.

مخاوف غير مبررة
فر�س  مع  االأ�سواق  ت�سهد  الأن  اإمكانية  اأي  عن  احلديث  ورف�س 

اأ�سكال  من  �سكل  واأي  املناف�سات  يف  �سعفًا  النوعي  الر�سم 

االحتكار، وعّلل ذلك باأن »كل ال�سناعات يف القطاع ت�سم عدة 

م�سانع، والتي من دون �سك �ستبقى تتناف�س بني بع�سها البع�س 

على م�ستوى االأ�سعار واجلودة. كما اأن القطاع �سيبقى ي�سري على 

يف  متواجدة  �ستبقى  اللبنانية  ال�سناعات  كون  التطور  خطى 

االأ�سواق اخلارجية وحمافظة على قدراتها التناف�سية«.

واأ�سار اىل اأن »جمعية ال�سناعيني ال تطلب منع التجارة، بل جل 

االإغراق  من  الوطنية  ال�سناعات  يحمي  نوعيًا  ر�سمًا  تطلبه  ما 

وبالتايل فهي تطلب العدل وتر�سي اأ�س�سًا ملناف�سات م�رضوعة«.

واأكد اأن »الر�سم النوعي قد در�س بدقة، ووزارة االإقت�ساد اأخذت 

اإعداد  لدى  االأ�سعار  وارتفاع  االحتكار  م�ساألة  االعتبار  بعني 

امللفات«.

من  لي�سوا  »ال�سناعيني  اأن  على  د 
ّ
و�سد

ميلكون  بل  ال�سيقة،  امل�سالح  اأ�سحاب 

اأهمية  ويدركون  للقت�ساد  وطنية  روؤية 

يطرحون  وعندما  ال�سناعي.  القطاع  دور 

مطالب ما تبقى امل�سلحة العامة بالن�سبة 

فاإن  عليه  وبناء  اعتبار،  كل  فوق  اإليهم 

كل  من  بامل�سائل  اأح��اط  امللفات  در���س 

جوانبها. ولذلك فاإن اأي خوف من التجار 

يطاوله  طرف  اأي  اأو  امل�ستهلكني  من  اأو 

فر�س الر�سم النوعي ب�سكل مبا�رض اأو غري 

مبا�رض هو غري مربر«.

جمعية الصناعيين ال تطلب 

منع التجارة، بل جل ما 

تطلبه رسمًا نوعيًا يحمي 

الصناعات الوطنية من 

اإلغراق وبالتالي فهي 

تطلب العدل وترسي 

أسسًا لمنافسات 

مشروعة

مطالب الصناعيين ليست 

ترفًا، بل تأتي في ظل 

أزمة متواصلة يعيشها 

القطاع منذ سنوات وزادت 

حدتها مع اقفال المعابر 

الحدودية وتراجع حجم 

الصادرات
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عباس عبد الحسين

بح�سور مميز من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية 

املال  ورجال  والدبلوما�سية  واالأمنية 

من  والفاعليات  وال�سناعة  واالأعمال 

خمتلف املناطق اللبنانية، وبرعاية وزير 

ح�سن،  احلاج  ح�سني  الدكتور  ال�سناعة 

نظمت غرفة التجارة وال�سناعة والزراعة 

حتت  الثاين  معر�سها  والبقاع  زحلة  يف 

2« الذي ا�ستمر  عنوان »�سنع يف البقاع 

طعمة  جوزيف  بارك  يف  اأيام  لثلثة 

�سكاف  يف زحلة.

و�سهد افتتاح املعر�س عدة كلمات، حيث 

م�سوؤولة  اهلل  رزق  ماريا  ال�سيدة  رحبت 

العلقات العامة وامل�رضفة على املعر�س 

زحلة  غرفة  ن�ساطات  معددة  باحل�سور 

والبقاع. 

يف  ال�سناعية  اللجنة  رئي�س  األقى  كما 

اأكد  كلمة  �سليبا  اأنطوان  ال�سيد  الغرفة 

ت�سعى  والبقاع  زحلة  غرفة  »اأن  فيها 

االإغراق  من  ال�سناعة  حلماية  جاهدة 

غرفة زحلة والبقاع تنظم »صنع في البقاع 2« 
الحاج حسن يعلن انتهاء الدراسات

 الخاصة بالمناطق الصناعية

ميشال ضاهر ماريا رزق اهلل اسعد زغيب انطوان صليبا الوزير حسين الحاج حسن

ن�صاطات �صناعية
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اقفل  )وقد  الإقفالها  ال�ساعي  املربمج 

بع�سها( ووقف التهريب، وخف�س اأكلف 

ال�سناعي  الت�سدير  تدعم  واأن  الطاقة، 

للمحافظة  املجاورة  الدول  ببقية  اأ�سوة 

من  واحلد  �سناعة  من  تبقى  ما  على 

التناف�سية والنمو  القدرة  الهجرة، ونحفز 

تدين  اىل  ت�سري  االإح�ساءات  اأن  باإعتبار 

مؤسسة سلوم للصناعات الورقية

Trendy Communication Designers تتسلم شهادة تقديرية

كونسروة شتورة تتسلم شهادة تقديرية

ساندرا مجاعص، فارس سعد، جورج مجاعص

ضاهر الدولية لألغذية تتسلم شهادة تقديرية

تقديرية شهادة  تتسلم   Meptico

مجلة الصناعة واإلقتصاد تتسلم شهادة تقديرية

الحاج حسن يستلم درعًا تكريميًا من انطوان صليبا ومنير التينيمن اليمين: فارس سعد، الوزير الحاج حسن، انطوان صليبا، عصام قاسم

البان المنارة تتسلم شهادة تقديرية

بن االهرام تتسلم شهادة تقديرية

ال�سادرات ال�سناعية ما بني �سنة 2013 

و 2016 بن�سبة 19.8 %، واإنخفا�س النمو 

هذه  تخطت  ما  بعد  اقل  او   %  1.8 اىل 

الن�سبة 10 % يف العام 2009«.

تطور الصناعات البقاعية
اأرجاء  يف  »�ستجولون  �سليبا:  وقال 

املعر�س، و�ست�ساهدون مدى تطور وحجم 

البقاعية  الذي حلق ب�سناعتنا  اال�ستثمار 

الغرفة  هدفت  ما  وهذا  بها،  نفتخر  التي 

يف  زيادة  �سهد  حيث  الثانية  لل�سنة  اإليه 

عدد العار�سني بن�سبة 150 % نظراً للجهود 

على  القائمة  اللجنة  بذلتها  التي  الكبرية 

ممثُل  امل�رضف  العمل  وفريق  التنظيم 
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البان المنارة

Avalon Beauty

األجداد تتسلم درعًا تكريمية

Orkin

فوما

Aroma

Agri Fresh

جمال الدين للمدافئ

 من اليمين: عبد اهلل ضاهر، الوزير غابي لّيون، أسعد زغيب، 
ميشال أبوعبود وفارس سعد

باندا بالست

Judi Lebanon

Floe

برئي�سة دائرة العلقات العامة يف الغرفة 

ماريا دياب املعلوف رزق اهلل«.

تدرك  والبقاع  زحلة  غرفة  »اأن  وختم: 

حجم التحديات وال�سعوبات االإقت�سادية 

ب�سكل  ال�سناعة  وتواجه  تواجهنا،  التي 

الإيجاد  اإمكاناتها  وفق  تعمل  خا�س، 

اأن  تعرف  اأنها  اإال  املنا�سبة،  احللول 

نه�ستنا وعلى امل�ستويات كافة ال تقوم 

طاقاتنا  وو�سع  وتكاتفنا  بت�سامننا  اإال 

هذا  خلدمة  وتوظيفها  املحلية  الداخلية 

الوطن الذي ال غنى عنه«.

زغيب
زحلة-  بلدية  رئي�س  د 

ّ
�سد جهته،  من 

اأ�سعد زغيب  معلقة وتعنايل املهند�س 

حيث  االإمناء  يف  البلدية  دور  على 

مكب  من  هذه  االأر�س  قطعة  حولت 

يوؤمن  وبارك  مركز  اإىل  للنفايات 

والثقافية  الريا�سية  املدينة  حاجات 

البلدية  نية  عن  واأعلن  واالقت�سادية 

متعلقة  م�ستقبلية  م�ساريع  تنفيذ 

للمعار�س  ومركز  العام  بالنقل 

وغريها.... 

ضاهر
الدولية  واأمل مدير �رضكة �ساهر للأغذية 

التي  اخلطوات  توؤدي  اأن  �ساهر  مي�سال 

يقوم بها وزير ال�سناعة اإىل نتائج اإيجابية 

ملمو�سة تنعك�س اإيجابًا على القطاع.

الحاج حسن
بدوره، اأعلن وزير ال�سناعة الدكتور ح�سني 

احلاج ح�سن عن انتهاء الدرا�سات اخلا�سة 

وبعلبك  تربل  يف  ال�سناعية  باملناطق 

وجون والبدء بتلزمي اأ�سغال البنية التحتية 

ن�صاطات �صناعية
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معهد البحوث الصناعيةسامو بالست تتسلم درعًا تكريمية Prestige Bekaaمنحل علي هادي لقيس

مشعالني Saraya Stone

LAUSkaf Farm صنع في راشيا

Green EssenceChateau Heritage جنى األيادي

تخ�سي�س  على  و�سجع  املناطق  لهذه 

ال�سكن   من  بعيدة  �سناعية  مناطق  

واملناطق الزراعية. ودعا اإىل و�سع روؤية 

اقت�سادية موحدة وعدد االقرتاحات التي 

لتطوير  الوزراء  جمل�س  بت�رضف  و�سعها 

ال�سناعة، منوهًا بال�سناعات البقاعية.

دروع تكريمية
الغرفة  رئي�س  نائب  قام  الكلمات  وبعد 

االأ�ستاذ منري التيني بتقدمي درٍع تكرميية 

تكرمي  مت  وكذلك  ح�سن   احلاج  للوزير 

ممثلآ  كيدانيان  اأوادي�س  ال�سياحة  وزير 

بال�سيد جورج بو�سيكيان.

التيني  مع  بالتعاون  ح�سن  احلاج  قام  كما 

ورئي�س جلنة ال�سناعة اأنطوان �سليبا ورئي�س 

بت�سليم  حبيقة  كميل  املهند�س  الزراعة  جلنة 

للمعر�س  الراعية  لل�رضكات  تكرميية  دروٍع 

وكذلك لل�رضكات ال�سناعية الرائدة يف البقاع 

يف  �ساهر  اهلل  عبد  ال�سيد  �رضكة  حلت  حيث 

املرتبة االأوىل وذلك لل�سنة الثالثة على التوايل.

جانب من المعرض
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»مؤسسة أبناء عفيف حماد التجارية«
حمزة حماد: نحو صناعة لبنانية بقاعية متطورة

ن�صاطات �صناعية

اأ�سار مدير »موؤ�س�سة اأبناء عفيف حماد التجارية« حمزة 

من  العديد  ت�سم  التي  البقاع  منطقة  »اأن  اإىل  حماد 

املعامل وامل�سانع ت�سح ت�سميتها اليوم خزان ال�سناعة 

التي  اخل�سائ�س  من  العديد  بف�سل  اللبنانية،  الوطنية 

تتميز بها كاليد العاملة ووفرة املواد االأولية الزراعية 

و�سّدد  املمكنة«.  اجلغرافية  امل�ساحة  اإىل  باالإ�سافة 

حقيقية  معاناة  يعي�س  ال�سناعي  »القطاع  اأن  على 

مباالة  والل  اللبنانية  للدولة  الوا�سح  الغياب  ب�سبب 

مل�سري وم�ستقبل هذه الفئة من ال�سناعيني الذين ي�سح 

ت�سميتهم باملغامرين املعر�سني ل�ستى اأنواع املناف�سات 

وال�سعاب، فل تكفيهم م�ساكل الكهرباء وغلء الوقود لتربز حاليا 

املناف�سة االأجنبية لهم يف لقمة عي�سهم«. 

وتقوية  لتطوير  كمدخل  التالية  النقاط  اتباع  من  بد  ال  اأنه  وراأى 

احلركة ال�سناعية البقاعية:

اأنواع  كل  من  اإعفائها  عرب  امل�ستوردة  االأولية  املواد  دعم  •اأول: 
 TVA ال�رضائب اجلمركية مبا فيها �رضيبة

من  اململوكة  امل�سالح  و�رضيع ملو�سوع  نهائي  •ثانيا: و�سع حد 

غري اللبنانيني واإقفالها فورا .

•ثالثا: دعم التعليم املهني والتقني وت�سجيع ال�سباب 
عاملة  يداً  لدينا  يخلق  ما  املهن  تعلم  على  اللبناين 

لبنانية مدربة ويخف�س من ن�سبة البطالة 

ال�سناعيني  لدعم  �سناعي  �سندوق  اإن�ساء  •رابعا: 
والدولية  املحلية  اجلمعيات  عرب  امل�ساعدات  وتاأمني 

اللزمة  التقنية  املعدات  اأحدث  توفري  على  للعمل 

لتطوير ال�سناعة.

املنتجة  املواد  ا�سترياد  من  الكامل  احلد  •خام�شا: 
حمليًا.

االأ�سواق  اللبنانيني اىل  ال�سناعيني  •�شاد�شا: امل�ساعدة يف و�سول 
العاملية عرب امل�ساعدة يف فتح االأ�سواق العربية والعاملية  لت�ساعد 

يف زيادة ال�سادرات اللبنانية التي تعاين انخفا�سا كبريا.

مزدهر  �سناعي  مب�ستقبل  تعد  اأعله  النقاط  تطبيق  اأن  واعترب 

اأمني جيد مقارنة بالدول  اأن لبنان حاليا يت�سم با�ستقرار  خا�سة 

املجاورة. ودعا اىل تطوير ال�سناعة  بالطرق كافة والدفع بالعجلة 

االقت�سادية للم�ساعدة يف تطوير االقت�ساد اللبناين.

ياسين: أصداء المعرض جيدة
على  تعليقه  اإطار  يف  يا�سني  خالد  د.   TPO مدير  اأ�سار 

يف  يقام  معر�س  اأي  اأن  اىل   »2 البقاع  يف  »�سنع  معر�س 

للم�ستهلكني ولكل  يتيح  اإذ  له فوائد عظيمة ومفيدة  لبنان 

طالبي التعاون والعمل مع ال�رضكات لقائها يف مكان واحد 

ف اإىل خدماتها املختلفة«. واعترب اأن معر�س »�سنع 
ّ
والتعر

دة نظراً اإىل م�ستويات التنظيم 
ّ
ز باأ�سداء جي

ّ
يف البقاع 2 متي

املعر�س  زوار  تعريف  يف  وجناحه  بها  ز 
ّ
متي التي  العالية 

على ال�سناعات البقاعية«.

االأزمة  اإبان  اتى  ال�سناعة  عامل  اىل  »دخوله  اأن  وك�سف 

ال�سورية التي جعلت امل�سانع ال�سورية غري قادرة على مواكبة الطلب يف االأ�سواق، 

فاأ�س�سنا م�سنعنا للكرتون امل�سلع والطباعة«.

ولفت اىل اأن جمموعة حتديات تواجه عمل TPO وياأتي يف طليعتها غياب العمالة 

املتخ�س�سة والفنية يف خمتلف االخت�سا�سات«.

Franji Foods
فرنجي: لدعم الصناعة

يف   Franji Foods م�ساركة  اأن  اىل   Franji Foods مدير  اأ�سار 

املتوا�سل  �سعيها  اإطار  يف  تاأتي   »2 البقاع  يف  �سنع  معر�س 

لتو�سيع �سبكة زبائنها. واثنى على حجم ال�رضكات امل�ساركة يف 

املعر�س والتي حولته اىل مهرجان ت�سويقي بامتياز. واأمل من 

اجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات الر�سمية دعم القطاع ال�سناعي عرب اإجراءات متكنه 

من مواجهة االإغراق وتك�سبه قدرات تناف�سية متكنه من ال�سمود يف وجه املناف�سات.

حلويات المنذر
منذر: لوقف اإلستيراد

�سكر مدير حلويات 

املنذر  و�سناك 

غرفة  منذر  حفيظ 

والبقاع على  زحلة 

اجلهود التي بذلتها 

معر�س  الإجناح 

البقاع  يف  �سنع 

اأن  يف  جنح  الذي 

املوؤ�س�سات  بني  و�سل  �سلة  يكون 

االأعمال  ورجال  والتجارية  ال�سناعية 

من املناطق اللبنانية كافة .

واإذ اأمل ا�ستمرار تنظيم هذه الن�ساطات 

من قبل اجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات 

القطاعات  دعم  اىل  دعا  الر�سمية، 

االإنتاجية وحمايتها عرب وقف ا�سترياد 

وال  اللبناين  للمنتج  املناف�سة  ال�سلع 

تتمتع  اللبنانية  املنتجات  اأن  �سيما 

وتراعي  عالية  جودة  مب�ستويات 

معايري ال�سلمة الغذائية.

واأمل بعودة دوران العجلة االإقت�سادية 

وخروج االأ�سواق من حال الركود التي 

�سيطرت عليها موؤخراً.
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حفل ال�سهر املا�سي بالكثري من الن�ساطات ال�سناعية وكان اأبرزها 

زيارة وزير ال�سناعة ح�سني احلاج ح�سن  ووزير الزراعة غازي زعيرت 

اللبنانيني �سم االأمني العام  على راأ�س وفد من جمعية ال�سناعيني 

ال�سناعيني  من  وع��دداً  حجازي،  طلل  العام  واملدير  �رضي  خليل 

حمادثات  الإجراء  �سورية  اللبنانيني،  االأعمال  ورجال  وامل�سّدرين 

مع امل�سوؤولني ال�سوريني وللم�ساركة يف حفل افتتاح معر�س دم�سق 

اخلارجية  والتجارة  االقت�ساد  وزير  من  لدعوة  تلبية  وذلك  الدويل 

للقاء  فر�سة  »الزيارة  اأن  اعترب   الذي  اخلليل  �سامر  حممد  ال�سورية 

والتبادل  االقت�سادي  ال�سعيد  على  امل�سرتك  والعمل  والتباحث 

بني  القائمة  والتاريخية  االأخوية  الروابط  اىل  اإ�سافة  التجاري 

بلدينا«.

ال�سوري  الوزراء  رئي�س جمل�س  الزيارة،  احلاج ح�سن، خلل  والتقى 

نقلة  �سورية  ت�سجيل  عن  عر�سًا  قّدم  الذي  خمي�س  عماد  املهند�س 

�سها، 
ّ
اقت�سادية نوعية يف ال�سنتني املا�سيتني بداأ ال�سعب ال�سوري تلم

موؤّكداً اأنها تتما�سى مع تطلعاته وروؤاه امل�ستقبلية. و�سّدد خمي�س على 

ات ال�سيا�سية تعطي موؤ�رّضات للتكامل االقت�سادي، ومن 
ّ

»اأن املتغري

التحّديات  على  نتغّلب  واحلوار  والتعاون  االإيجابي  النقا�س  خلل 

االقت�سادية الكبرية.«

اأن معر�س دم�سق الدويل »دليل على  من جهته، اعترب احلاج ح�سن 

اأهمية  واأكد  واأمنيًا«،  وع�سكريًا  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  �سورية  تعايف 

امل�ساركة اللبنانية يف املعر�س كونها جتّدد تاأكيد املوقف اللبناين 

الطبيعي امل�ساند ل�سورية.

القطاع  عن  ممثلني  مع  �سورية  يف  هنا  اليوم  وجودنا  »اإن  وق��ال: 

اخلا�س، اإ�سافة اىل امل�ساركة يف معر�س دم�سق الدويل، هو من اأجل 

اإجراء حمادثات مع الوزراء وامل�سوؤولني ال�سوريني ملعاجلة امل�سائل 

وما  املتكافئة.  التجارة  تاأمني  اأجل  ومن  بلدينا  بني  االقت�سادية 

نحاول القيام به هو تخفيف اأزمات لبنان االقت�سادية مع كل الدول 

مبا فيها مع �سورية التي هي م�سكلة جزئية اإذا ما قارّناها باخللل 

التجاري القائم بني لبنان واأوروبا وتركيا وم�رض وال�سني وغريها 

من البلدان«.

�سورية،  يف  االقت�سادية  اأزمته  حّل  اىل  ي�سعى  ال  لبنان  باأن  وجزم 

تذليل  اأن نعمل على  بلد ميكن  م لظروف كّل 
ّ
والتفه بالتفاهم  ولكن 

بع�س العراقيل االقت�سادية القائمة بني لبنان و�سورية.

االقت�سادية  الروابط  تعزيز  اأج��ل  من  هنا  اىل  اأتينا  »نحن  وق��ال: 

ومعاهدات  اتفاقات  حتكمها  والتي  بلدينا  بني  القدمي  منذ  القائمة 

يرعى تنفيذها املجل�س االأعلى ال�سوري – اللبناين. وناأمل اأن تفتح 

املعابر احلدودية قريبًا بني �سورية وكّل من العراق واالأردن، متهيداً 

لتعزيز �سادراتنا اىل �سورية ومنها اىل الدول العربية االأخرى«.

فترة االنقطاع غير طبيعية
كما جرى خلل الزيارة، عقد حمادثات ثنائية يف وزارة ال�سناعة 

مب�ساركة  احلمو  واأحمد  ح�سن  احلاج  ح�سني  الوزيرين  بني  ال�سورية 

الوفد اللبناين وم�سوؤولني من وزارة ال�سناعة ال�سورية.

تعزيز  حول  االآراء  لتبادل  فر�سة  �سكلت  الزيارة  اأن  احلمو  وراأى 

منها  �سيما  وال  القائمة  االتفاقات  وتفعيل  االقت�سادية  العلقات 

اتفاق االعرتاف املتبادل ب�سهادات املطابقة.

طرح مشترك يقضي بتحضير مذكرة رسمية تبّين السلع اللبنانية الممكن تصديرها 
الحاج حسن يزور سورية ويبحث تأمين التجارة المتكافئة
والصناعيون يطالبون بمعاملة خاصة في مرحلة إعادة اإلعمار

ن�صاطات �صناعية

الحاج حسن خالل لقائه رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس
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ال��دول  على  ل 
ّ
نعو اليوم  »نحن  وق��ال: 

يف  للم�ساهمة  لبنان  فيها  مبا  ال�سديقة 

امل�ساريع  واإقامة  �سورية  اإعمار  اإع��ادة 

تهيئة  على  ونعمل  امل�سرتكة.  ال�سناعية 

هذه  واق��ام��ة  التبادل  لتعزيز  ال��ظ��روف 

امل�ساريع.«

منها  يعاين  التي  امل�سكلة  اأن  واأو���س��ح 

�سورية  اىل  الت�سدير  يف  اللبنانيون 

ا�سترياد،  اأذون��ات  منحهم  بعدم  تتمّثل 

مقرتحًا  امل�ساألة،  ه��ذه  معاجلة  طالبًا 

اإن�ساء مناطق �سناعية حرة على احلدود 

لل�ستثمارات  ة 
ّ

من�س ت�سّكل  البلدين  بني 

املتبادلة وامل�سرتكة.

وحتّدث االأمني العام جلمعية ال�سناعيني 

مبعاملة  ال�سورية  احلكومة  مطالبًا  �رضي  خليل  الدكتور  اللبنانيني 

اإعادة  مرحلة  يف  اللبنانيني  االأعمال  ورجال  لل�سناعيني  خا�سة 

االإعمار التي ت�سهدها و�سوف ت�سهدها �سورية.

الطبيعية،  وغري  باال�ستثنائية  البلدين  بني  االنقطاع  فرتة  وو�سف 

العلقات  تعزيز  �سعيد  على  طبيعتها  اىل  االأمور  اإعادة  اىل  داعيًا 

االقت�سادية مل�سلحة البلدين والقطاع اخلا�س يف كّل منهما.

تطوير العالقات بين لبنان وسورية
اخلارجية  والتجارة  االقت�ساد  وزي��ر  مع  ح�سن  احل��اج  بحث  كما 

الدكتور حممد �سامر اخلليل يف العلقات االقت�سادية والتبادلية بني 

لبنان و�سورية، و�سبل تطويرها واإزالة العوائق التي حتّد من ان�سياب 

ال�سلع بينهما، ودرا�سة احلاجات ال�سلعية واالنتاجية وكيفية تاأمينها 

من دون تعري�س اقت�ساد اأي بلد للإغراق اأو املناف�سة غري امل�رضوعة.

وطرح احلاج ح�سن الهواج�س والوقائع التي ي�سكو منها ال�سناعيون 

التدابري  عن  ال�سوري  ال��وزي��ر  ���رضوح  اىل  ا�ستمع  كما  لبنان،  يف 

ال�سوري  االقت�ساد  حلماية  حكومته  تتخذها  التي  واالإج���راءات 

واملحافظة على اال�ستقرار النقدي وحماية االإنتاج املحلي.

اللبناين  اجلانب  بتح�سري  يق�سي  م�سرتك  طرح  اىل  التو�سل  ومّت 

�سورية  اىل  ت�سديرها  املمكن  اللبنانية  ال�سلع  تبنّي  ر�سمية  مذكرة 

اإحل��اق  اىل  ت��وؤدي  اأن  دون  من  ال�سوري  لل�ستهلك  حاجة  وه��ي 

املناف�سة باالإنتاج املحلي ال�سوري.

لقاء مع السناتور الفرنسي بوكيل
من  العديد  ال�سناعية  ال�ساحة  �سهدت  �سورية،  زي��ارة  من  وبعيداً 

الن�ساطات املهمة على �سعيد وزارة ال�سناعة. وكان احلاج ح�سن قد 

اأجرى مع ال�سناتور الفرن�سي جان – ماري بوكيل جولة اأفق �سيا�سية 

واقت�سادية عامة.

اىل  اللبناين  والت�سدير  ال�سناعة  دعم  اأهمية  على  بوكيل  و�سّدد 

اخلارج. واإذ اأ�سار اىل اأنه »يف لبنان جامعات مهمة وباحثون واآفاق 

م�ستقبلية مهمة يف قطاعات اإنتاجية عدة«، �سّدد على »�رضورة دعم 

احلوار بني لبنان واأوروبا وفرن�سا من اأجل تفعيل التبادل التجاري 

وت�سهيل الت�سدير اللبناين اىل اأوروبا.«

االأو�ساع  �سعوبة  مدى  لبوكيل  ح�سن  احلاج  �رضح  اللقاء،  وخلل 

االقت�سادية والتحديات القائمة، وطلب منه نقل ر�سالة اىل ال�سلطات 

االأوروبية والفرن�سية عن اأهمية دعم ت�سدير املنتجات اللبنانية اىل 

اأوروبا وفرن�سا. 

اإلعتراف األوروبي بالدواء اللبناني
كما بلور احلاج ح�سن و�سفرية االحتاد االوروبي يف لبنان كري�ستينا 

م�سنعني  االأوروبية  املفو�سية  من  وبعثة  زيارتهما  خلل  ال�سن 

خارطة  مكايل،  زوق  يف  والغوريتم  ال�سبية  يف  بنتا  هما  للدواء 

د الطريق اأمام م�سانع الدواء يف لبنان للإعرتاف بالدواء 
ّ
طريق مته

اللبناين وت�سجيله واإدخاله اىل االأ�سواق االأوروبية، بدءاً باإعداد طلب 

ت�سجيل امل�سنع واأ�سناف الدواء التي ينتجها وعر�س الطلب اأمام 

�ستدر�س  والتي  املقبل  اأيلول  خلل  لبنان  �ستزور  اأوروبية  بعثة 

لت�سجيل  املطلوبة  لل�رضوط  ا�ستكمالها  مدى  م 
ّ
وتقي الطلبات  هذه 

ا�ستكمالها.  واآلية  النواق�س  و���رضح  االأوروب��ي��ة  ال��دول  يف  امللف 

وتو�سع �سفارة االحتاد االأوروبي يف لبنان ووزارتا ال�سحة العامة 

العملية ودفعها باالجّتاه  االأمور ملواكبة  وال�سناعة ب�سورة تقّدم 

يف  العاملة  ال�11  امل�سانع  كافة  االآليات  هذه  وت�سمل  ال�سحيح. 

جمال ت�سنيع الدواء. 

امل�سنعني.  على  للم�رضفني  ا�ستي�ساحية  اأ�سئلة  ح�سن  احلاج  وطرح 

االأولية  املواّد  كّل  اأن  االأوروب��ي  الوفد  �سمعها  التي  االأجوبة  نت 
ّ
وبي

التي ت�ستخدم يف تركيب الدواء ت�ستورد من دول اأوروبية واأمريكية، 

امل�سانع  هذه  يف  واملختربات  واالآالت  التجهيزات  غالبية  اأن  كما 

م�سدرها اأوروبا.

افتتاح أعمال لجنة إعداد المواصفات الدولية
كما افتتح احلاج ح�سن ووزير الرتبية والتعليم العايل مروان حمادة 

اأعمال اللجنة الدولية التابعة للمنظمة الدولية للتقيي�س )ISO( والتي 

تعنى باإعداد املوا�سفات الدولية املتعلقة باأنظمة اإدارة اجلودة يف 

ة يف لبنان بدعوة من 
ّ
التعليمية، والتني تنعقد الأول مر املوؤ�س�سات 

موؤ�س�سة املقايي�س واملوا�سفات اللبنانية )ليبنور(، مب�ساركة ممثلني 

عن 25 دولة ورئي�سة اللجنة الدولية املتخ�س�سة يف ال� ISO �سونيونغ 

اللبنانية  اجلامعات  روؤ�ساء  عن  وممثلني  املنّظمة،  وخ��رباء  يون 

واملوؤ�س�سات التعليمية وعمداء ومدراء وخرباء واأع�ساء ليبنور. 

الحاج حسن يجول في معرض دمشق الدولي
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األقاها  كلمة  يف  حمادة  واأك��د 

املوؤ�س�سات  اإدارة  تطوير  »اأن 

يف  احل��دي��ث��ة  للمعايري  وف��ق��ًا 

ع�����رضن��ا ال��رق��م��ي امل��ت�����س��ارع، 

ح�سن  اأج��ل  من  ���رضورة  اأ�سبح 

ورفع  املوؤ�س�سات  ه��ذه  ت�سيري 

واإذا  وخدماتها.  اأدائها  م�ستوى 

اعتربنا اأن املوؤ�س�سات التعليمية 

املوؤ�س�سات  اأم  هي  واجلامعية 

اإع����داد  ي��ت��م  خ��لل��ه��ا  م��ن  الأن 

�ستتوىل  التي  الب�رضية  امل��وارد 

يف  واالإدارة  والقيادة  الريادة 

اأن  ن��وؤك��د  فاإننا  العمل،  �سوق 

واجلامعية  الرتبوية  املوؤ�س�سات 

تنحو يف اجتاه احلداثة ولو كان ذلك بخطى بطيئة يف اأحيان كثرية 

لكنها ثابتة. 

واعترب »اأن تخ�سي�س هذا االجتماع الدويل يف بريوت من اأجل و�سع 

اأمر يف  التعليمية هو  اأ�س�س ومعايري وموا�سفات الإدارة املوؤ�س�سات 

غاية االأهمية بالن�سبة اإلينا ، وخ�سو�سًا اأننا نعول الكثري على هذا 

القطاع الذي يعنى باإعداد ثروتنا الب�رضية التي نكاد ال منتلك غريها 

وهي الرثوة االأثمن التي تبني البلد وترفع ا�سم لبنان اأينما حلت«. 

اأهمية كبرية كون لبنان  بدوره، قال احلاج ح�سن: »اإن لهذا احلدث 

ي�ست�سيف الأول مرة اجتماعات جلنة دولية متخ�س�سة منبثقة من 

الدولية  املوا�سفات  اإعداد  بهدف   )  ISO  ( الدولية  التقيي�س  منظمة 

املتخ�س�سة باأنظمة االإدارة يف املوؤ�س�سات التعليمية. واأن م�ساركة 

�سلطة  كونها  من  انطلقًا  تاأتي  املوؤمتر  هذا  يف  ال�سناعة  وزارة 

باإعداد  املعنية  واملوا�سفات  املقايي�س  موؤ�س�سة  على  الو�ساية 

القطاعات.  كل  تغّطي  والتي  االإلزامية  وغري  االإلزامية  املوا�سفات 

اأ�سبحت  وقد  املجال  هذا  يف  ال 
ّ
الفع دورها  على  ليبنور  ونهّنىء 

�سة 
ّ

ع�سواً فاعًل يف جلان دولية عديدة يف اإطار جلان االأيزو املتخ�س

وي�سارك خرباوؤنا يف اإعداد و�سياغة املوا�سفات الدولية.«

ق اإىل اأهمية و�سع موا�سفات جديدة وجعلها اإلزامية وتطبيقها 
ّ
وتطر

اإطار  و�سع  بهدف  وذل��ك  اختيارية،  لتكون  و�سعها  فقط  ولي�س 

للجودة واالإدارة وحت�سني النوعية ورفع م�ستوى االإنتاجية وتاأمني 

عة تبداأ بالقطاع 
ّ
�سلمة املنتج وال�سلمة العامة يف قطاعات متنو

االإدارة  اليوم اىل نظم  والغذاء و�سواًل  والبناء  والهند�سي  ال�سناعي 

يف املوؤ�س�سات التعليمية.

الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف  الرفيع  التعليمي  امل�ستوى  على  واأثنى 

الراقية  التعليمية  برباجمها  لها  ي�سهد  والتي  لبنان  يف  واجلامعية 

واملتقّدمة.

وقال:«لقد ح�سلت جامعات عديدة يف لبنان على �سهادات االأيزو لكننا 

نطمح دائمًا نحو االأف�سل. وهذا االأمر دفعنا اىل و�سع ا�سرتاتيجية يف 

ال�سناعي  القطاع  م�ساعدة  على  خللها  من  ونعمل  ال�سناعة  وزارة 

على التحديث والتقّدم ملواجهة التحديات، وهذا االأمر يجب اأن ينطبق 

وغريها  والهند�سة  واالإعمار  والتعليم  االإنتاج  قطاعات  �سائر  على 

للمواطن حفاظًا على  اأف�سل معايري اجلودة  تاأمني  اىل  بحيث ي�سار 

تعليمه وتربيته وتدريبه و�سحته و�سلمته العامة.«

المنتدى األول للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

اجلل�سة  ح�سن  احل���اج  وافتتح 

امل��ن��ت��دى  اأع���م���ال  م��ن  االأوىل 

للموؤ�س�سات  االأول  امل��ن��ت��دى 

بكلمة  واملتو�سطة  ال�سغرية 

��ي��ة 
ّ
اأه��م اإىل  خ��لل��ه��ا  ق 

ّ
ت���ط���ر

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

والتي  اللبناين  االقت�ساد  يف 

من   %  90 اىل   %  80 من  ت�سّكل 

لبنان،  يف  املوؤ�س�سات  ن�سبة 

موؤ�س�سات  ب��اأك��رثي��ت��ه��ا  وه���ي 

وجتارية  و�سناعية  معلوماتية 

ك 
ّ
وزراعية. وتعترب دينامو وحمر

فر�س  وتاأمني  للتوظيف  االأرحب  املجال  الأنها  الوطني،  االقت�ساد 

املناف�سة  كيفية  حول  تدور  كبرية  حتّديات  تواجه  ولكّنها  العمل. 

وكيفية اإيجاد االأ�سواق للت�رضيف.

 جّداً العمل على تاأمني اأف�سل اخلدمات والبنى 
ّ
واأو�سح اأنه من املهم

البيئة  وتاأمني  املوؤ�س�سات  هذه  ن�ساط  لت�سهيل  رة 
ّ
املتطو التحتية 

احلا�سنة لها، ولكن يبقى التحّدي االأكرب واملتمّثل بحّل م�سكلة كلفة 

االإنتاج املرتفعة واإيجاد اأ�سواق ت�رضيف وحت�سني القدرة التناف�سية.

وطالب الوزير احلاج ح�سن ب�:

للموؤ�س�سات  خمّف�سة  كهربائية  تعرفة  و�سع  على  العمل  اأواًل- 

ال�سناعي  االإن��ت��اج  كلفة  تخفي�س  بهدف  والزراعية،  ال�سناعية 

والزراعي.

االإنتاج  ويف  الكهرباء  اإنتاج  يف  الغاز  ا�ستخدام  اإدخ��ال  ثانيًا- 

ال�سناعي. 

ثالثًا- تطوير خدمات االت�ساالت وتخفي�س اأ�سعارها.

وّقعها  التي  التجارية  باالتفاقات  النظر  اإعادة  على  العمل  رابعًا- 

لبنان مع اخلارج.

وعّدد �سكاوى ال�سناعيني التي ترد اإليه ب�سكل دوري والتي تتلّخ�س 

ب�سبب  اللبنانية  ال�سوق  يف  منتجاتهم  ت�رضيف  على  قدرتهم  بعدم 

االأ�سواق  اإقفال  ب�سبب  اخلارج  ويف  النوعي،  وغري  ي 
ّ
الكم االإغ��راق 

اخلارجية حيث تلجاأ الدول اإىل احلماية والدعم.

العربية يعني  التي�سري  اتفاقية  العراق اخلروج من  اإعلن  اأن  و�رضح 

ي�سّدر  �سوف  ما  كّل  على   %  40 اىل  ت�سل  جمركية  ر�سوم  فر�س 

اإليه. وهو جلاأ اىل هذا التدبري حلماية �سناعته من االإغراق. كما اأن 

يعرف  ما  وهو  العامل  يف  اقت�ساديًا  دولة   20 اأكرب  زعماء  اجتماع 

لوا اىل 
ّ

ن تنظيم التجارة يف ما بينها، ولقد تو�س
ّ
ة الع�رضين ت�سم

ّ
بقم

التجارة يف ذلك؟  »اأين حرية  ال�سلب واحلديد. و�ساأل:  تنظيم قطاع 

وما هو موقف منظمة التجارة العاملية؟«.

تراجع  لتفادي  ب�رضعة  االأمر  تدارك  اإىل �رضورة  احلاج ح�سن  ه 
ّ
ونب

االأو�ساع  اأن  من  وح��ّذر  لبنان.  يف  اأك��رث  ال�سناعي  القطاع  حجم 

 املعاجلة الفورية واحلازمة.
ّ
االقت�سادية لي�ست على ما يرام اإذا مل تتم

وجّدد مواقفه الداعية اىل اإيجاد احللول الإنقاذ االقت�ساد، بعيداً من 

اأحد من ال�رضكاء التجاريني مع  ه الإعلن نزاع جتاري مع 
ّ

اأي توج

لبنان.

ن�صاطات �صناعية

الحاج حسن والسفيرة السن في مصنع للدواء
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كلم اجلميل جاء خلل موؤمتر �سحايف 

حتت  ال�سناعيني  جمعية  مقر  يف  عقده 

عنوان »ال�سناعة الوطنية تنتظر �سناعة 

القرار«، يف ح�سور نائبي رئي�س اجلمعية 

االمني  بكدا�س،  وزياد  ن�رضاوي  جورج 

العام للجمعية خليل �رضي، املدير العام 

اع�ساء  بع�س  حجازي  طلل  للجمعية 

ال�سناعيني  من  وح�سد  االدارة  جمل�س 

واالعلميني.

وقت ضائع وهدر للطاقات
�سربنا  »لقد  كلمته:  يف  اجلميل  وق��ال 

طويل و�سغطنا على جراحنا لكن وجعنا 

على  طاقة  لنا  يعد  ومل  ويقوى  م�ستمر 

حتمله. لقد اجنز قانون االنتخاب واقرت 

اهلل  باإذن  واملوازنة  وال�رضائب،  ال�سل�سلة 

اللبنانية  االرا�سي  حررت  الطريق.  على 

لدولتنا  تاريخي  اجناز  يف  االرهاب  من 

للتفرغ  االوان  اآن  اأم��ا  البطل.  وجي�سنا 

وخ�سو�سًا  الوطني  االقت�ساد  النقاذ 

ال�سناعة الوطنية وهو �ساأن ال يقل اهمية 

عن كل ما �سبق ذكره«.

الوقت  ال�ستمرار  ناأ�سف  »نحن  وا�ساف: 

ال�سائع وهدر الطاقات وتخبط اهل القرار 

جتنح،  ال�سفينة  بينما  جانبية  امور  يف 

اقفل  وق��د  ترتاجع  �سادراتنا  ت��زال  فل 

املبكي  واملوؤ�سف  امل�سانع،   من  املزيد 

نتميز  التي  وبالطاقات  ق���ادرون  اننا 

االقت�سادية  ال�سعوبات  بها على تخطي 

ال�سيا�سية  ال��ق��رارات  ات��خ��ذت  ل��و  فيما 

وان  خ�سو�سا  القطاع،  النقاذ  املنا�سبة 

لنا  علقة  ال  جنابهها  التي  العراقيل 

الربية،  الت�سدير  ط��رق  اقفال  مثل  بها 

ال�رضعية.  غري  واملناف�سة  االإغراق  تدفق 

ونوؤكد انه لوال قدرات ال�سناعي اللبناين 

وجمابهة  وال�سمود  باال�ستمرار  وقراره 

انهارت،  �سادراتنا  لكانت  التحديات 

ال  م��ا  اىل  امل��ث��اب��رة  ن�ستطيع  ال  لكننا 

نهاية«.

»الصناعة الوطنية تنتظر صناعة القرار«
 الجميل: البلد على مفترق طرق 
إما التدهور او النهوض والنمو

ذّكر رئي�ش جمعية ال�شناعيني اللبنانيني الدكتور فادي اجلميل امل�شوؤولني ب�رشورة تنفيذ �شل�شلة املطالب 

التي �شبق ووعدوا بها ال�شناعيني لوقف النحدار احلا�شل يف القطاع، خ�شو�شًا واأن �شيئًا من هذه الوعود 

مل يتحقق حتى ال�شاعة. واعترب ان اليوم البلد والقت�شاد وال�شناعة اليوم امام مفرتق طرق، اإما ال�شري يف 

منحى �شعب يفاقم العجز ويزيد من انكما�ش القت�شاد يف ظل تراكم الدين العام ويف وقت ل ي�شهد فيه 

القت�شاد اي منو وهنا ُلّب امل�شكلة، اإما ال�شري �شمن برنامج زمني يوؤمن زيادة النمو بوترية ت�شمح مبعاجلة 

ن�شب الدين العام املرتفعة ولكنها توؤمن خف�ش ن�شبة الدين العام من الناجت الوطني وهذا هو املطلوب.

ن�صاطات �صناعية
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المطلوب اجراءات فعلية وعملية
لعملية  االوان  اآن  »اإنه  اعترب اجلميل  واذ 

يف  التدهور  هذا  توقف  �رضيعة  قي�رضية 

ال�سادرات«،  يف  الرتاجع  وهذا  القطاع 

خرياً  تاأملوا  »ال�سناعيني  ان  اىل  لفت 

منذ بداية العهد مبواقف فخامة الرئي�س 

مبوقف  وكذلك  الوطني  للنتاج  الداعمة 

اىل  الوزراء، وباال�ستجابة  رئي�س جمل�س 

يتحول  مل  االآن  حتى  لكن  مطالبنا،  كل 

ذلك بعد اىل اجراءات عملية وفعلية«.

اال�سا�سي  ال�سناعيني  »مطلب  ان  واك��د 

حتويل هذا االهتمام املتنامي وامل�سكور 

فعلية  اج��راءات  اىل  عاليًا  نقدره  والذي 

وعملية يف ا�رضع وقت ممكن وقبل فوات 

االوان«.

وقال: »نعم قبل فوات االوان الأن فخامة 

وكل  يعلم  الرئي�س  ودول��ة  يعلم  الرئي�س 

امل�سوؤولني يف الدولة يعلمون ان ال�سغط 

القطاعات  الوطني وعلى  االقت�ساد  على 

وال�رضائب،  ال�سل�سلة  اقرار  بعد  ت�ساعفت 

العملية  يف  امل��ب��ا���رضة  م��ن  ب��د  ال  لذلك 

االقت�سادية  للمخاطر  درءا  االنقاذية 

والقوى  والقطاعات  العامة  واملالية 

العاملة«.

اأ�ساف: »انطلقا من ذلك، ن�ساأل اجلميع 

اين ا�سبحت الوعود، وملا ال ترتجم افعاال 

نريده  ما  كل  فنحن  الواقع،  ار���س  على 

تنفيذ الوعود وحتقيقها �رضيعًا. لذا نطالب 

ب�سلة قرارات �سمن برنامج زمني وا�سح 

وتخفي�س  االقت�ساد  حتفيز  اوال  يوؤمن 

ال��ه��در ووق����ف االن���ف���اق غ��ري امل��ج��دي 

للجميع  االجتماعية  االو�ساع  وحت�سني 

املهمة  ال�رضيبية  اال�سلحات  واج��راء 

الو�سطى  الطبقة  تكوين  اع��ادة  وتاأمني 

النمو �سمن  لبنان. اىل جانب اطلق  يف 

القطاعات  جلميع  اقت�سادية  منظومة 

و�سع  االعتبار  بعني  تاأخذ  االقت�سادية 

املوؤ�س�سات املتو�سطة وال�سغرية احلجم«.

ان  ال�سناعي  للقطاع  �سبق  »لقد  تابع: 

ح�سل ويف منا�سبات عدة على وعود من 

االنتاج  ودعم  القطاع  بدعم  امل�سوؤولني 

وع��ودا  بقيت  ال��وع��ود  ان  اال  ال��وط��ن��ي، 

اليوم مبوؤمترنا  ال�ساعة، لذلك نعيد  حتى 

ال�سحايف هذا املطالبة ب�:

امللفات  ومعاجلة  االغ��راق  مكافحة   -

كل  اىل  ق��دم��ن��اه��ا  ال��ت��ي   22 وع��دده��ا 

رئي�س  دول��ة  ننا�سد  وهنا  امل�سوؤولني.  

القانون  اق��رار  بت�رضيع  النواب  جمل�س 

االعلى  للمجل�س  ال�سلحية  يعطي  الذي 

احلمائية  ال��ر���س��وم  ب��اق��رار  للجمارك 

والوقائية.

املنافذ  ع��رب  اك���ان  ال��ت��ه��ري��ب  م��ن��ع   -

اال�سادة  مع  احل���دود،  عرب  او  ال�رضعية 

اللبنانية  اجلمارك  تبذلها  التي  باجلهود 

يف الفرتة االخرية يف هذا ال�سياق. 

غري  املوؤ�س�سات  ومكافحة  -معاجلة 

ال�رضعية املنت�رضة على االرا�سي اللبناين 

كافة والتي تهدد ا�ستمرارية م�سانعنا.

اللبنانية  ال�سناعية  - حتفيز ال�سادرات 

الت�سدير،  ل��دع��م  احل��ك��وم��ة  اق���رار  ع��رب 

عرب  برا  الت�سدير  توقف  وان  خ�سو�سًا 

�سوريا اتى ال�سباب قاهرة وارتدى �سلبا 

على �سادراتنا.  

اعطاء  العراقية  احلكومة  من  -الطلب 

االف�سلية لل�سترياد من لبنان على غرار 

ما اقرته للردن.

عرب  املكثفة  الطاقة  اأك��لف  معاجلة   -

التي  ال�سناعات  لدعم  �سندوق  ان�ساء 

ت�ستخدم الطاقة املكثفة.

ال�سغرية  للموؤ�س�سات  ومتويل  دع��م   -

واملتو�سطة احلجم، وهنا ال بد من التنويه 

بالدور الذي يلعبه م�رضف لبنان يف هذا 

االطار خ�سو�سًا يف اقراره دعم الرا�سمال 

الت�سغيلي لل�سادرات.

وعلى امل�ستوى العام ننا�سد امل�سوؤولني:

الكفيلة  القانونية  االج���راءات  -اتخاذ 

جلنة  رئي�س  قدره  والذي  الهدر  مبعاجلة 

كنعان   ابراهيم  النائب  واملوازنة  املال 

وذلك  ل��رية،  مليار  ال�1000  يفوق  بانه 

�سمن برنامج زمني ملزم ال يتعدى بدء 

تنفيذه ال� 6 ا�سهر.

تو�سيع  TVAعرب  ال  مدخول  -زي��ادة 

االدنى  احلد  وتخفي�س  املكلفني  قاعدة 

لرية  مليون   150 االن  الذي هو  للتكليف 

على  اجلديدة  ال�رضيبة  ا�ستيفاء  وتاأجيل 

القيمة امل�سافة ملدة �سنة.

-اعادة النظر بتوقف املوؤ�س�سات العامة 

النعكا�س  نظرا  ال�سبت  ي��وم  العمل  عن 

اخلا�س  القطاع  عمل  على  ال�سلبي  ذلك 

والعاملني فيه. 

صرخة واقعية ومسؤولة
ال�سناعيني  »جمعية  ان  على  و���س��دد 

واقعية  �رضخة  هذه  مطالبها  مع  تطلق 

مفرتق  على  انها  تعترب  اذ  وم�سوؤولة 

طريق، اإما ال�سري يف منحى �سعب يفاقم 

يف  االقت�ساد  انكما�س  من  ويزيد  العجز 

ظل تراكم الدين العام ويف وقت ال ي�سهد 

 امل�سكلة. 
ّ
فيه االقت�ساد اي منو وهنا ُلب

يوؤمن  زمني  برنامج  �سمن  ال�سري  اإم��ا 

زيادة النمو بوترية ت�سمح مبعاجلة ن�سب 

الدين العام املرتفعة ولكنها توؤمن خف�س 

ن�سبة الدين العام من الناجت الوطني وهذا 

هو املطلوب«.

�سا�سع  ف���رق  »ه��ن��اك  ان���ه  اىل  ول��ف��ت 

دين  لديها  و���رضك��ات  اقت�سادات  ب��ني 

قدرات  تاأمني  اىل  ت�سعى  ولكنها  مرتفع 

اقت�سادية فاعلة وقوية، وتلك التي لديها 

عينه  الوقت  ويف  ومتزايد  مرتفع  دي��ن 

غري  وترف  جمدية  غري  م�ساريف  لديها 

حمق وهدر للمال العام غري مقبول«.

ونا�سد اجلميل اهل القرار �سناعة القرار 

الفر�س  و�سياع  الهدر  بوقف  احل��ازم 

العمل  ف��ر���س  ل��ت��وف��ري  ال��ن��م��و  واط����لق 

لل�سباب، مع التاأكيد على ان كل تخفي�س 

دوالر  مبليار  التجاري  امل��ي��زان  لعجز 

كفيل بخلق 64 الف فر�سة عمل جديدة.

وقال: »االن وقد اقرت ال�سل�سلة، ويعرتف 

الهدر  وقف  ب�رضورة  امل�سوؤولني  معظم 

ادراج  اىل  االطراف  بع�س  ت�سعى  وفيما 

بع�س البنود اال�سلحية فيها، نحن ندعو 

اىل اقرار اجراءات ا�سلحية،  وحتفيزية 

متكاملة �سمن �سلة واحدة لثقتنا ان هذه 

تطلق  ايجابية  �سدمة  �ست�سكل  اخلطوة 

�رضاح االقت�ساد«.   

اجلمعية  ادرة  جمل�س  مبطلب  وذّك����ر 

ب��ان�����س��اء ه��ي��ئ��ة ط�����وارئ اق��ت�����س��ادي��ة 

اجتماعية يراأ�سها رئي�س احلكومة جتمع 

االقت�سادية  ب��ال��ق��رارات  املعنيني  ك��ل 

�سلة  اق���رار  يف  ل��ل���رضاع  االجتماعية 

االجراءات املطلوبة«.

اسف الجمّيل إلستمرار 

الوقت الضائع وتخبط اهل 

القرار في امور جانبية، وسأل: 

أما آن االوان للتفرغ النقاذ 

االقتصاد الوطني وخصوصًا 

الصناعة الوطنية؟
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من �صهر اإلى �صهر

عنوان  حتت  تقريراً  الدويل  البنك  اأ�سدر 

��ة – 
ّ
��ة ال��ع��امل��ي

ّ
»االآف�����اق االإق��ت�����س��ادي

اله�ّس«  االإن��ت��ع��ا���س   –  2017 ح��زي��ران 

يف  االإنتعا�س  بع�س  خلله  من  يرتقب 

من املتوقع  العاملي  االإقت�سادي   
ّ
 النمو

يف   %  2.7 اإىل   2016 العام  يف   %  2.4
العام 2017 و2.9 % يف كلٍّ من العامني 

2018 و2019.

لبنان سابعًا
، احتّل لبنان املرتبة 

ّ
وعلى �سعيٍد حملي

االأو���س��ط  ال�����رضق  منطقة  يف  ال�سابعة 

 
ّ
النمو توقعات  اأفريقيا من حيث  و�سمال 

بلغ  بحيث   ،2017 للعام  االإقت�سادي 

 ال��ن��اجت امل��ح��ّل��ي االإج��م��ايل 
ّ
ل من��و

ّ
م��ع��د

قًا 
ّ
متفو  ،%  2.5 امل��ت��وق��ع  احلقيقي 

وتون�س   )%  2.3( االأردن  من  ك��لٍّ   على 

املّتحدة  ة 
ّ
العربي واالإم���ارات   )%  2.3( 

)2.0 %(، للذكر ال احل�رض.

وترية  تت�سارع  اأن  الدويل  البنك  وتوّقع 

احلقيقي  االإجمايل  املحّلي  الناجت   
ّ
منو

يف لبنان اإىل 2.6 % يف كلٍّ من العامني 

2018 و 2019.
بعودة  التقرير  ب 

ّ
رح مّت�سل،  �سياٍق  يف 

اال�ستقرار ال�سيا�سي اإىل لبنان، والذي من 

 
ّ
النمو الإنعا�س  التدريجي  التعزيز  �ساأنه 

االإقت�سادي للبلد. كما وذكر البنك الدويل 

اأّن اإقرار قانون املوازنة بتاريخ 27 اآذار 

12عامًا قد �سّكل درعًا  للمرة االأوىل منذ 

االإ�ستقرار  وتر�سيخ  حتقيق  يف  ة 
ّ
اأ�سا�سي

ال��ب��لد،  يف  واالإق��ت�����س��ادي  ال�سيا�سي 

التي  االإ�ستنكار  موجة  من  بالرغم  وذلك 

الذين  وال�رضكات  املواطنني  بني  �سادت 

 عار�سوا الزيادة املقرتحة يف ال�رضائب.

اجلارية  احل��رب  اأّن  اإىل  التقرير  واأ�سار 

اأمام  ًا 
ّ
رئي�سي عائقًا  ت�سّكل  �سورية  يف 

اال�ستقرار االإقليمي وحتبط مناخ االأعمال 

 من اال�ستهلك 
ّ
وثقة امل�ستهلك، كما وحتد

 وتخّف�س من تدّفقات اال�ستثمار 
ّ

اخلا�س

ال��دول  اإىل  ال��واف��دة  وروؤو�����س االأم����وال 

املجاورة من �سمنها لبنان واالأردن.

تسارع النشاط اإلقتصادي
الن�ساط  يت�سارع  اأن  التقرير  وت��وّق��ع 

مة بحيث 
ّ
االإقت�سادي يف البلدان املتقد

 
ّ
النمو ن�سبة  ترتفع  اأن  املتوقع  م��ن 

 ،2017 ال��ع��ام  يف   %  1.9 اإىل  لت�سل 

ال��ذي  االإق��ت�����س��ادي  ن 
ّ
التح�س ظ��ّل  يف 

ة 
ّ
االأمريكي املّتحدة  ال��والي��ات  ت�سهده 

وزي������ادة ال��ط��ل��ب امل��ح��ّل��ي وح��رك��ة 

اليورو. ومنطقة  اليابان  يف   الت�سدير 

الدويل  البنك  يتوّقع  نف�سه،  الوقت  ويف 

البلدان  االإقت�سادي يف   
ّ
النمو اأن يرتفع 

النا�سئة من 3.5 % يف العام 2016 اإىل 

4.1 % يف العام 2017 و4.5 % يف العام 
2018 و4.7 % يف العام 2019.

ن 
ّ
تتح�س اأن  ال���دويل  البنك  ت��وّق��ع  كما 

�سبعة  اأكرب  االإقت�سادي يف   
ّ
النمو عجلة 

ق 
ّ
يتفو واأن  العامل  يف  نا�سئة  اأ���س��واق 

ل على املدى 
ّ
ط امل�سج

ّ
 املتو�س

ّ
هذا النمو

الطويل مع حلول العام 2018. واأ�ساف 

يف  االإقت�سادي  االإنتعا�س  اأّن  التقرير 

اأ�سواق نا�سئة يف العامل من  اأكرب �سبعة 

 
ّ
ة جلهة النمو

ّ
�ساأنه اأن ينتج اآثاراً اإيجابي

االإقت�سادات  باقي  ل��دى  االإقت�سادي 

ال�سعيد  وعلى  كما  والنامية  النا�سئة 

العاملي.

اأّن و�سع  اإىل  التقرير  اأ�سار  يف املقابل، 

ة جديدة قد يزعزع االإنتعا�س 
ّ
قيود جتاري

واأّن  كما  ة، 
ّ
العاملي التجارة  حركة  يف 

�ساأنها  من  ال�سائدة  اليقني  عدم  حال 

اإ�سعاف م�ستويات الثقة واالإ�ستثمار.

إقرار الموازنة درًع أساسّية في تحقيق االستقرار 

النمو في لبنان يرتفع الى 2.6 %

توّقع البنك الدولي أن 

تتسارع وتيرة نمّو الناتج 

المحّلي اإلجمالي الحقيقي 

في لبنان إلى 2.6 % في كلٍّ 

من العامين 2018 و 2019
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طرابل�س  غرفة  رئي�س  اأبدى   
خلل  دبو�سي  توفيق  ال�سمايل  ولبنان 

لقائه امل�ست�سار التجاري لدى ال�سفارة 

ووفد  رعيدي  اإيليا  لبنان  يف  الرتكية 

جتاري و�سناعي تركي »حر�سه ال�سديد 

ولبنان عمومًا وخ�سو�سا  تركيا  العلقات بني  تطوير  على 

مع طرابل�س ولبنان ال�سمايل كونها علقات تاريخية ال �سيما 

ال�سمايل قد متت والدتها مبوجب  اأن غرفة طرابل�س ولبنان 

اأعرب  كما   1870 العام  اىل  �سدوره  يعود  عثماين  فرمان 

عن امل�سي قدمًا يف اإجتاه تنمية وتطوير وحتديث وتو�سيع 

االإجنازات  مقدرين  االأتراك  اأ�سدقائنا  مع  العلقات  دائرة 

االإقت�سادية التي يحققونها يف بلدهم ال�سديق« . 

 اأعلن وزير اال�سغال العامة والنقل 
�سحايف  موؤمتر  يف  فنيانو�س  يو�سف 

والنقل  احلديد  �سكك  م�سلحة  يف  عقده 

امل�سرتك حمطة مار خمايل حتت عنوان 

اإن  م�سرتكة،  م�سوؤولية  امل�سرتك  النقل 

من  عنها  يرتتب  وما  النقل  �سكلة 
ُ
م حل 

اآثار بيئية والتخفيف من االأعباء االإقت�سادية على املواطنني 

اأن  واعترب  نظم. 
ُ
وم ال 

ّ
فع �سرتك 

ُ
م بنقل  اإالَّ  يكون  اأن  كن 

ُ
مي ال 

اإال  يكون  اأن  ميكن  ال  امُلهم  احليوي  امليَرفق  هذا  يف  التنظيم 

�سمح باإتخاذ االإجراءات اللزمة يف هذا ال�ساأن وو�سعها 
يَ
بقراٍر ي

�سار اىل اإعادة اإحياء هذا القطاع. 
ُ
مو�سع التنفيذ كي ي

جمال  االإت�ساالت  وزير  اأ�سدر   
جراح قرارا حدد فيه اال�سعار املخف�سة 

للأرقام الهاتفية اخللوية وذلك بهدف 

لتنظيم  وموثقة  وا�سحة  اآلية  اعتماد 

اخللوية  اخلطوط  ا�سعار  حتديد  عملية 

العادية واملميزة ملنع احتكارها او التلعب باأ�سعارها.

على  ال�رضيبة  ت�سمل  جميعها  »االأ�سعار  ان  اىل  وا�سار 

يكفي  مبا  متوّفرة  اخلطوط  واأن  امل�سافة.  القيمة 

 alfa و   touchمراكز يف  اأعله  املحددة  باالأ�سعار  ال�سوق 

ولفت  املعتمدين«.  واملوزعني 

اي  وجود  حال  »يف  انه  اىل 

مرتبطة  املواطنني  من  �سكوى 

مع  التوا�سل  ميكنهم  باال�سعار 

لوزارة  التابع  ال�سكاوى  مكتب 

ال�ساخن  اخلط  عرب  االت�ساالت 

.»1775

موجز اقتصادي

 محمد الحوت 
عضواً في مجلس محافظي األياتا

اإالدارة - املدير  انتخب رئي�س جمل�س 

االأو�سط  ط��ريان ال�رضق  ل�رضكة  العام 

جمل�س  يف  ع�����س��وا  احل�����وت،  حم��م��د 

للنقل اجلوي  الدويل  االإحتاد  حمافظي 

»االأياتا« ممثل ال�رضق االأو�سط و�سمال 

اأفريقيا.

ويتكون جمل�س حمافظي »االأياتا« من 

31 ع�سوا من اأ�سل 275 �رضكة طريان 
منت�سبة اإىل هذه املنظمة العاملية يف ما 

يزيد عن 117 بلدا ميثلون 85 % من حركة الطريان العاملية.

يف  اإداري���ة  هيئة  اعلى  هو  »االأي��ات��ا«  حمافظي  جمل�س  اإن 

»االأياتا« ويوفر التوجيه اال�سرتاتيجي ل�سناعة الطريان ككل 

اإ�سافة اإىل اال�رضاف العام على ان�سطة »االأياتا«.

اقامت املوؤ�س�سة العامة لت�سجيع اال�ستثمارات يف لبنان ور�سة 

عمل حول اعداد وتنمية رواد االأعمال ودعم املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة بالتعاون مع موؤ�س�سة اليونيدو، يف ح�سور رئي�س 

نبيل عيتاين،  املهند�س  للموؤ�س�سة  العام  املدير  االإدارة  جمل�س 

رواد  وتنمية  لتدريب  االقليمي  العربي  الدويل  املركز  رئي�س 

االأعمال واال�ستثمار الدكتور ها�سم ح�سني، ممثلني عن الغرف 

والوزارات واالإدارات املعنية وخرباء ا�ستثمار يف اليونيدو.

واكد عيتاين على �رضورة دعم املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

احلجم واملوؤ�س�سات النا�سئة وكيفية مقاربتها لناحية حت�سني 

للت�سويق  حيوية  وو�سيلة  دعامة  ي�سكل  ما  االأعمال،  مناخ 

جلدوى اال�ستثمار يف لبنان. 

التنمية  عملية  يف  رئي�سي  �رضيك  »ايدال«  اإن  على  و�سدد 

االقت�سادية كغريها من املوؤ�س�سات واالإدارات العامة، م�سددا 

من  وحتويلها  املناطق  يف  املجتمعات  تنمية  �رضورة  على 

جمتمعات م�ستهلكة اإىل منتجة.

واو�سح ان الهدف من الور�سة اعداد الكفاءات اللزمة لتحديد 

واختيار وتدريب وتوفري امل�سورة ودعم رواد االأعمال.

 عيتاني: لدعم المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

جانب من ورشة العمل
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من �صهر اإلى �صهر

يف  الدويل  احلريري  رفيق  مطار  ل 
ّ
�سج

اأعداد  يف  االرتفاع  من  مزيداً  بريوت، 

راكب  مليني  اخلم�سة  ليقارب  الركاب 

العام  من  االأوىل  ال�سبعة  االأ�سهر  خلل 

راكب  مليون  ن�سف  يقارب  وما   ،2017
خلل الن�سف االأول من اآب اجلاري.

متوز  �سهر  يف  الركاب  اأعداد  قاربت   

يف  �سجله  ما  متخطيًا  راكب،  املليون 

ال�سهر نف�سه من العام املا�سي بنمو فاق 

خلل  الركاب  جمموع  لريتفع   ،% ال�9   

 2017 العام  من  االوىل  ال�سبعة  االأ�سهر 

اىل اأربعة مليني و470 األفًا و714 راكبًا، 

األفًا و99  اأربعة مليني و164  يف مقابل 

من  االأوىل  ال�سبعة  االأ�سهر  خلل  راكبًا 

العام 2016.

املقبلة،  اال�سهر  يف  ترتفع  اأن  توقع 
ُ
وي

مليني  ال�9  العام  نهاية  يف  لتقارب 

راكب، ما يحّتم بكل جدية �رضورة العمل 

الثانية  مرحلته  يف  املطار  تو�سعة  على 

الركاب بعد تخطي  املزيد من  لي�ستوعب 

 6 هي  التي  احلالية  اال�ستيعابية  قدرته 

مليني راكب �سنويًا.

 شهر تموز
و بلغ عدد الوافدين اإىل لبنان خلل متوز 

بزيادة  راكبًا  و211  األفًا   522 الفائت 

2016، كذلك  % عن متوز     5،32 ن�سبتها 

بن�سبة  املغادرة  يف  الركاب  عدد  ارتفع 

14،33   % و�سجل 452 األفًا و361 راكبًا، 
كذلك ارتفع عدد ركاب الرتانزيت بن�سبة 

بذلك  ليكون  راكبًا   431 و�سجل   %    5،9
متوز  خلل  املطار  يف  الركاب  جمموع 

مقابل  يف  ركاب،  و3  األفًا   875 املا�سي 

891 األفًا و932 راكبًا يف متوز 2016 اأي 
بارتفاع 9،31   %.

 وارتفع جمموع رحلت �رضكات الطريان 

من  بريوت  مطار  يف  العاملة  التجارية 

متوز  خلل  واأجنبية  وعربية  وطنية 

املا�سي بن�سبة 2،27  % وبلغ 6984 رحلة. 

من  اخلا�سة  الطائرات  جمموع  وبلغ 

املا�سي  متوز  �سهر  خلل  واإليه  لبنان 

متوز  عن   %    8،31 برتاجع  رحلة،   531
.2016

5 ماليين راكب في مطار بيروت

اخلا�س  القطاع  اقت�ساد  ظل 

يف  ال�سعف  مرحلة  يف  اللبناين 

العام  من  الثالث  الربع  بداية 

موؤ�رض  اأظهره  ملا  وفقًا   ،2017
بلوم  الرئي�سي  مدراء امل�سرتيات 

بن�سبة  زاد  والذي  لبنان  يف 

�سهر  يف  نقطة   46.1 من  طفيفة 

حزيران اإىل 46.3 نقطة يف �سهر 

اأبطاأ  ثاين  بذلك  ًل 
ّ
م�سج متوز، 

م�ستوى له خلل االأ�سهر الت�سعة 

زيادة  اإىل  ا 
ً
وم�سري املا�سية 

التجارية  الظروف  يف  التدهور 

ب�سكل عام.

ا 
ً
وجاءت قراءة موؤ�رض PMI االأدنى من 50 نقطة لتعك�س تراجع

ا يف تدفقات الطلبيات اجلديدة التي تلقتها �رضكات القطاع 
ً
قوي

اخلا�س، االأمر الذي اأثر بدوره على م�ستوى االإنتاج يف اقت�ساد 

القطاع اخلا�س. وهبطت معدالت الرتاجع ب�سكل طفيف منذ �سهر 

حزيران لكنها ظلت قوية يف جمملها.

ال�سوق  �سعوبة  جانب   واإىل 

االأدلة  اأ�سارت  التي  املحلية، 

املنقولة فيها اإىل ا�ستمرار انعدام 

وامل�سكلت  ال�سيا�سي  اال�ستقرار 

البيانات  اأظهرت  االأمنية، 

ومت�سارعا  قويا  تراجعا  االأخرية 

الواردة  اجلديدة  الطلبيات  يف 

معدل  باأعلى  وذلك  اخلارج،  من 

 .2016 االأول  ت�رضين  �سهر  منذ 

اأعداد  تقليل  ال�رضكات  ووا�سلت 

موظفيها خلل �سهر متوز يف ظل 

العمل.  مكان  يف  الن�ساط  نق�س 

ا فقط، واأبطاأ قليًل مما 
ً
ولكن معدل فقدان الوظائف كان هام�سي

�سهده ال�سهر ال�سابق.

الن�ساط  يف  اأبطاأ،  ولكن  جديًدا،  ا 
ً
تراجع متوز  �سهر  �سهد  كذلك 

ال�رضائي لل�رضكات. يف نف�س الوقت، �سهدت م�ستويات املخزون 

زيادة لل�سهر احلادي والع�رضين على التوايل، اإال اأن معدل تراكم 

املخزون كان هام�سيًا فقط وكان االأبطاأ منذ اأكرث من عام.

القطاع الخاص عالق في دائرة الضعف
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والتجارة  االقت�ساد  وزير  التقى   
رائد خوري نقيب معّلمي �سناعة الذهب 

على  كرديان  بوغو�س  واملجوهرات 

كرديان  واأ�سار  النقابة.  من  وفد  راأ�س 

ة التي نعاين 
ّ
اىل اأن »اللقاء عر�س الهموم وامل�سكلت املهني

واأهمها �سيق  الذهب واملجوهرات،  منها يف جمال �سناعة 

 باالإنتاج 
ّ
�رض

ُ
ة، منها التهريب الذي ي

ّ
�سوق العمل الأ�سباب عد

 اإ�سافة اإىل ارتفاع كلفة االإنتاج«. وطالب باحل�سول 
ّ
الوطني

ة، 
ّ
ة من امل�سارف من دون �رضوط تعجيزي

ّ
على قرو�س مي�رض

 دائم لل�سناعة 
ّ

واأعلن عن »العمل على تنظيم معر�س �سنوي

واحِلرفيني يف لبنان«.

 اأعلن االأمني العام لنقابة اأ�سحاب 
»اأن  كنعان  وديع  لبنان  يف  الفنادق 

 2017 �سيف  اأن  لتوؤكد  جاءت  االأرقام 

مقارنة  ال�سياحية  املوا�سم  اأف�سل  هو 

�سجل  اإذ  االأخرية،  ال�5  بال�سنوات 

  10% بن�سبة  زيادة  الفنادق  اإ�سغال 

من  هي  ال�سياحية  الوفود  غالبية  فيما  الفائت،  العام  عن 

الربازيل واأمريكا ال�سمالية. واأ�سار اىل »ان ال�سياح اخلليجيني 

جاوؤوا اىل لبنان باأعداد اأكرب من العام املا�سي، وقد ف�سلت 

غالبيتهم املنازل التي متلكها يف بحمدون وبرمانا، وفاريا، 

فيما اختارت �رضيحة الفنادق اللبنانية«.

 عاهد رئي�س االحتاد العمايل العام 
�سيكون  االحتاد  باأن  االأ�سمر،  ب�سارة 

االإ�سلحية  اخلطوات  كل  يف  ال�سباق 

النقل  مو�سوع  واأهمها  واخلدماتية 

وغريها  ال�سري  اأزمة  حلل  امل�سرتك 

نتوافق  التي  العمالية  االأهداف  من 

احلكومة  اال�سمر  وطالب  اأجلها.  من  ال�سعي  على  واإياكم 

»بتحديد روؤية اقت�سادية للدولة تت�سمن ا�ست�رضافا وارتقابا 

يف  ارجتالية  قرارات  اتخاذ  من  بدال  املعي�سية  للأو�ساع 

ال�سوؤون االقت�سادية على اأن تت�سمن هذه الروؤية دعما ل�ستى 

والتجارية  ال�سناعية  القطاعات 

م�ساركة  عرب  وذلك  والزراعية، 

واالقت�سادية  العمالية  القطاعات 

حتديد  يف  واملهنية  واالجتماعية 

�سبلها وم�سارها.

موجز اقتصادي

حوارية  ندوة  ال�سوق  لدرا�سات  اللبناين  املعهد  نظم 

يف  الدولية  الربامج  رئي�س  نائب  باملر  طوم  للدكتور 

معهد »اطل�س« اأحد اأبرز �سانعي ال�سيا�سات يف الواليات 

املتحدة االأمريكية حتت عنوان »ل�سيا�سات االقت�سادية 

املمكنة واحللول املربحة للجميع«.

احل�سن  ريا  ال�سابقة  املال  وزيرة  الندوة  يف  �سارك 

دوري  النائب   االأحرار  الوطنيني  حزب  ورئي�س 

�سمعون والنائب جوزيف املعلوف ممثل حزب القوات 

اللبنانية، واالأ�ستاذ �رضبل قرداحي ممثل التيار الوطني 

وخرباء  العزم  تيار  ممثل  مقبل  حممد  واالأ�ستاذ  احلر، 

وم�ست�سارون اقت�ساديون واأكادمييون واإعلميون.

يف  كبري  انقطاعًا  ي�سهد  »لبنان  اأن  اىل  باملر  واأ�سار 

يف  مقبول  غري  وهذا   2017 العام  يف  ونحن  الكهرباء 

والتعقيدات  ال�سعوبات  عن  ناهيك  احلديث  االقت�ساد 

�سبكة  اأداء  بطء  اىل  اإ�سافة  والبريوقراطية،  االإدارية 

االأنرتنت وتردي اخلدمات وهذا غي�س من في�س.« 

وقال: »هناك الكثري من التخلف والق�سور وامل�سكلت 

حول  اأخرى  دول  منها  تعاين  لبنان  منها  يعاين  التي 

اإ�ساعة  لوقف  لها  حلول  الإيجاد  ت�سعى  وهي  العامل 

ب�سبب  كبرية  خ�سائر  هناك  االأرباح.  واإ�ساعة  الفر�س 

تاأخذ  عندما  اأنك  تعترب  خاطئة  مقولة  وهناك  الف�ساد 

مكا�سب الف�ساد وتوزعها على النا�س ي�سبحون اأغنياء 

وهذا غري �سحيح.« 

العقلية  منتقدا  �سمعون  دوري  النائب  حتدث   بدوره 

اأن  معتربا  لبنان  يف  االإ�سلحات  اإجراء  تعيق  التي 

التغيري االأول الذي يجب اإجراوؤه هو العودة اىل منظومة 

القانون.  

ندوة بدعوة من المعهد اللبناني 
لدراسات السوق 

بالمر: خسائر الفساد كبيرة
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من �صهر اإلى �صهر

عاك�ست النتائج التي اأظهرها موؤ�رض 

الطلب على العقارات االنطباع العام 

الفت  ن 
ّ
حت�س وجود  وتبني  ال�سائد، 

من  الثاين  الف�سل  يف  احلركة  يف 

ها اخلرباء باأنها ناجتة 
ّ

2017، ف�رض
على  الفوائد  معدالت  خف�س  من 

مناخ  وعودة  ال�سكنية،  القرو�س 

الثقة بعد التجديد لريا�س �سلمة.

نتائج  اأعلن  قد  بيبلو�س  بنك  وكان 

موؤ�رض بنك بيبلو�س للطلب العقاري 

العام  من  الثاين  للف�سل  لبنان  يف 

املوؤ�رض  اأن  النتائج  واأظهرت   .2017
العام  من  الثاين  الف�سل  يف  نقطة   52،3 بلغ  �سهريًا  معداًل  �سجل 

2017، ما �سكل ارتفاعًا بن�سبة  20،2% عن ال�43،5 نقطة امل�سجلة 
34،3% عن  بن�سبة   وارتفاعًا   ،2017 العام  من  االأول  الف�سل  يف 

ال�38،9 نقطة امل�سجلة يف الف�سل الثاين من العام 2016. وت�سكل 

نتائج املوؤ�رض للف�سل الثاين من العام 2017 القراءة الف�سلية ال�17 

االأعلى له خلل 40 ف�سًل.

طلب مدعوم
ويف قراءة لنتائج املوؤ�رض، قال كبري االقت�ساديني ورئي�س مديرية 

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

ال�سكنية يف  القرو�س  املخّف�سة على  الفائدة  �سيا�سة  »اإن  غربيل 

لوالية  �سلمة  ريا�س  لبنان  م�رضف  حلاكم  والتجديد  لبنان، 

اللبنانية،  اللرية  ا�ستقرار  يف  الثقة  عزز  تطور  وهو  اإ�سافية 

�ساهمت يف  الن�سبي، هي عوامل  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  اإىل  اإ�سافًة 

ال�سقق ال�سكنية يف  دعم الطلب على 

الف�سل الثاين من العام احلايل«.

عوامل هّشة
الطلب  »اأن  على  غربيل  و�سّدد 

لبنان  يف  واملنازل  ال�سقق  على 

باال�ستقرار  اأ�سا�سي  ب�سكل  يرتبط 

والن�ساط  امل�ستهلك  وثقة  ال�سيا�سي 

العوامل  وهذه  االقت�سادي، 

ن�سبيًا«. ه�سة  تزال  ال   الثلثة 

وانخف�ست تدريجيًا ن�سبة املواطنني 

وحدة  بناء  اأو  �رضاء  ينوون  الذين 

 %3،4 اإىل    2016 االأول  كانون  يف   %7،5 من   لبنان  يف  �سكنية 

االأوىل  ال�ستة  االأ�سهر  يف  االأدنى  الن�سبة  وهي   ،2017 اآذار  يف 

.2017 حزيران  يف   %7 اإىل   وتتح�سن  لتعود  احلايل،  العام   من 

على  جديدة  �رضائب  اأو  ر�سوم  اأي  اأن  من  غربيل  وحذر 

العقاري  الن�ساط  انتعا�س  من  حتد  اأن  �ساأنها  من  القطاع 

ال�سكنية. الوحدات  على  الطلب  يف  تراجع  اإىل  توؤدي   واأن 

ال�سكنية  ال�سقق  ت�سجيل  كلفة  تخفي�س  على  غربيل  و�سجع  كما 

اأو  املحتملني  للم�سرتين  حافز  لتوفري  عامني  ملدة   %50 بن�سبة  

كون  املال،  من  جيد  مبلغ  توفري  من  متكينهم  بهدف  املرتددين 

 كلفة الت�سجيل احلالية باهظة وتبلغ 6 % من �سعر الوحدة ال�سكنية.

واأظهرت نتائج املوؤ�رض اأن معدل الطلب على الوحدات ال�سكنية كان 

من   %  7،5 اأ�سار  حيث  لبنان،  جبل  يف  املقيمني  قبل  من  االأعلى 

اأو �رضاء  اأنهم يخططون لبناء  اإىل  املقيمني يف املنطقة املذكورة 

منزل يف االأ�سهر ال�ستة املقبلة، مقارنًة ب�5،8 % يف الف�سل ال�سابق.

الطلب على العقارات يرتفع 20 % 
في الفصل الثاني من 2017

االإعلنات  ة 
ّ

لبنان، من�س اأوليك�س  اأ�سدرت 

ال�سوق  هات 
ّ

لتوج �سامًل  ا 
ً
تقرير العقارية، 

امل�ستخدمني  وحركة  اللبنانية  العقارية 

خلل الن�سف االأول من العام 2017 حيث 

زيارة  مليون  من  اأكرث  املن�سة  لت 
ّ
�سج

ا.
ً
�سهري

اأوليك�س  تقرير  يف  الواردة  االأرقام  تقّدم   

امللكية  اجتاهات  عن  عامة  ملحة  لبنان 

الن�سف  خلل  لبنان  يف  لوحظت  التي 

التقرير  ي�سلط  كما    .2017 عام  من  االأول 

ال�سوء على العر�س والطلب على العقارات 

يف خمتلف املناطق اللبنانية. على �سعيد 

وال�سياح  املنت  مناطق  لت 
ّ
�سج الطلب، 

وراأ�س  وعرمون  وجبيل  وبعبدا  وك�رضوان 

عن  البحث  عمليات  من  عدد  اأكرب  بريوت 

العقارات اإيجاراً وبيعًا.

أسعار اإليجار
ويف مقارنة الأ�سعار االإيجار، اأظهرت منطقة 

اأ�سعار  يف   %  7 بن�سبة  انخفا�سا  بريوت 

االإيجارات، يف حني اأظهرت منطقة الكورة 

منطقة  واأظهرت   ،%  12 بن�سبة  انخفا�سا 

وطرابل�س   ،%  10 بن�سبة  زيادة  ال�سوف 

 ،%  2 بن�سبة  والنبطية   ،%  7 بن�سبة  ارتفاع 

يف حني انخف�ست اأ�سعار االإيجار يف �سيدا 

بن�سبة 8 %، ويف بعبدا بن�سبة 2 %.

أسعار البيع
اأظهرت  فقد  البيع،  ا�سعار  �سعيد  على  اأما 

اأ�سعار  يف   %  40 بن�سبة  زيادة  الكورة 

ال�سوف  منطقة  اأظهرت  حني  يف  البيع، 

طرابل�س  لت 
ّ
و�سج  ،%  21 بن�سبة  زيادة 

بن�سبة والنبطية   ،%  8 بن�سبة  ا 
ً
 ارتفاع

البيع  اأ�سعار  اأن  اإنخفا�سًا، يف حني   %  21
انخف�ست يف �سيدا بن�سبة 14 %، ويف بعبدا 

بن�سبة 14 %.

اسعار اإليجارات تنخفض 7 % 
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التوقيع  الزراعة،  وزارة  يف   مت 
االتفاقنينْ  على  االوىل  باالأحرف 

»حت�سني  حول  للمبادرتنينْ  التنفيذينينْ 

لبنان  يف  الزيتون  زيت  �سل�سلة  جودة 

لتنمية  الرئي�سية  و»اخلطة  وتعزيزها«، 

م�ستدامة للمجتمعات ال�ساحلية اللبنانية«، يف ح�سور وزير 

ال�سيقة حمزة،  ال�سابقة وفاء  الوزيرة  الزراعة غازي زعيرت، 

طرابل�س  غرفة  ورئي�س  ماروتي،  ما�سيمو  اإيطاليا  �سفري 

املعنية  املوؤ�س�سات  عن  وممثلني  دبو�سي،  توفيق  وال�سمال 

من  امل�رضوعنينْ  من  كل  متويل  ويتم  امل�سلحة.  واأ�سحاب 

قبل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل االإيطالية - املديرية 

االإيطالية  والوكالة   ،)DGCS( االإمنائي  للتعاون  العامة 

للتعاون االإمنائي.

 توافقت مديرية الطريان املدين يف 
مطار رفيق احلريري مع الطريان املدين 

مل�رضوع  م�سرتكة  �سيغة  على  القطري 

ليحل  جديدة  جوية  خدمات  اتفاقية 

كانت  والتي  القدمية،  االتفاقية  مكان 

قد وقعت بني اجلانبني اللبناين والقطري 

العام 1972، وذلك بعد ا�ستكمال االإجراءات الد�ستورية. وذلك، 

الدين  �سهاب  املدين حممد  للطريان  العام  املدير  يف ح�سور 

وحممد فالح الهاجري عن اجلانب القطري ورئي�س م�سلحة 

طريان  �رضكة  يف  الت�سويق  ومدير  رزق  كارل  اجلوي  النقل 

االتفاقيات  دائرة  ورئي�سة  اللمع  اأبي  وليد  االأو�سط  ال�رضق 

الدولية يف الطريان املدين فاتن نعمة.

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب   اكد 
حا�سباين  غ�سان  العامة  ال�سحة  وزير 

املواطن  �سلمة  على  الوزارة  حر�س 

لتنظيم  ا�سافية  اجراءات  عن  معلنا 

و�سدد  اال�ست�سفائية.  املراكز  عمل 

طال  مهما  والعقاب  املحا�سبة  من  يفلت  لن  احدا  ان  على 

»اأننا  واعلن يف موؤمتر �سحفي عقده،  املخالفة.  الزمن على 

لكل  املهني  ال�سمري  على  نعتمد 

ال  اإمنا  القطاع،  هذا  يف  يعمل  من 

يكفي ذلك فنحن نعتمد كذلك على 

تطبيق القوانني واتخاذ االإجراءات 

ح�سول  من  تاأكدنا  بعد  ال�رضيعة 

احلالة  اإحالة  تتم  حيث  خمالفة، 

املخالفة على الق�ساء«.

موجز اقتصادي

بحث ال�سفري ال�سيني وانغ كيجيان مع وفد من بلدة تكريت 

ال�سيني  اللبناين  االأعمال  و�سيدات  رجال  جتمع  رئي�س   
ّ
�سم

دكتور  تكريت  بلدية  ورئي�س  اهلل  العبد  حممود  علي   LCBA
واعرب كيجيان عن  امل�سرتكة.  العلقات  تنمية  العلي  حامت 

مدى اهتمام ال�سني بتنمية العلقات التي جتمعها مع لبنان 

عكار  متتلكها  التي  بالطاقات  ه 
ّ
ونو امل�ستويات.  كافة  على 

يف جمال املوارد الب�رضية والطبيعية، واعترب اأن متتع عكار 

باملناطق اجلبلية وال�ساحلية يتيح لها حتقيق تنمية م�ستدامة 

ز. 
ّ
على املدى البعيد وحتويلها اإىل مركز اقت�سادي ممي

ولفت علي حممود العبداهلل اىل ان »العلقات اللبنانية ال�سينية 

تتمتع بتاريخ طويل يعود اإىل بدايات القرن املا�سي، وخلل 

كل هذه الفرتة ات�سمت العلقات الثنائية بالتعاون على كافة 

عد ال�سيا�سية، االقت�سادية، االجتماعية والثقافية«. وا�سار 
ُ

ال�س

وانغ  ال�سفري  راأ�سها  وعلى  ال�سفارة  اأن  الوا�سح  »من  انه  اىل 

كيجيان، ما�سية يف ن�سج علقات عميقة على كل امل�ستويات 

ر كل اجلهود ونتطّلع اإىل متتني العلقات 
ّ
يف لبنان، ونحن نقد

امل�سرتكة ملا فيه خريلبنان وال�سني«. 

ال�سفري  ف�سكر  العلي  حامت  د.  تكريت  بلدية  رئي�س  وحتدث 

 العهود 
ّ
كيجيان على دعم مناطق عكار التي حرمت على مر

اأن »هذه املناطق قدمت وال  من االإمناء املتوازن. ولفت اىل 

تزال خرية اأبنائها قربانا لدعم ا�ستقلل و�سيادة ووحدة هذا 

الندوة  يف  تكريت  بلدة  م�ساركة  اأهمية  على  واأكد  الوطن«. 

والدورة التاأهيلية ل� »تخطيط وبناء مدن الدول العربية للعام 

 .»2017

السفير الصيني يبحث 

 مع العبداهلل والعلي 

تنمية العالقات

السفير الصيني وانغ كيجيان وإلى يساره علي العبداهلل وخالد الشامي، وإلى يمينه حاتم 
العلي، زهانغ فنغلنغ حسان العلي
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من �صهر اإلى �صهر

برعاية وزير الطاقة واملياه �سيزار اأبي 

احلاج  ح�سني  ال�سناعة  ووزير  خليل 

املقيم  املمثل  م�ساعد  وبح�سور  ح�سن 

يف  االإمنائي  املتحدة  االأمم  لربنامج 

جمعية  ورئي�س  �سهاب  ادغارد  لبنان 

ب�  ممثًل  ل 
ّ
جمي فادي  ال�سناعيني 

ورئي�س  عام  ومدير  ن�رضاوي  جورج 

جمل�س اإدارة �رضكة كابلت لبنان با�سم 

لنظام  كبرية  حمّطة  �ّسنت 
ُ
د الهربي، 

كابلت  من�ساأة  تخدم  ال�سم�سية  الطاقة 

لبنان يف نهر ابرهيم. 

اإدارة  جمل�س  ورئي�س  عام  مدير  واعترب 

�رضكة كابلت لبنان با�سم الهربي »اأن 

خطوة  كان  ال�سم�سية  الطاقة  م�رضوع 

طبيعية يف تطوير وتقدم ال�رضكة  حيث 

ال�سم�سية  الطاقة  باإ�ستغلل  ي�سمح 

واملجانية  النظيفة  الكهرباء  لتوليد 

ميكن  حيث  املازوت  ا�ستهلك  وتوفري 

املولدات  من  الكهرباء  اإنتاج  تخفي�س 

يف  مولد  اإيقاف  وحتى  املوجودة 

ي�ساهم  ذلك  اىل  الذروة،اإ�سافة  �ساعات 

امل�رضوع يف احلد من تلوث  الهواء من 

اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  تخفي�س  خلل 

الكربون من املولدات.«

أبي خليل
خليل  اأبي  األقى  التد�سني  حفل  وخلل 

اللبناين  املركز  رئي�س  بنائب  ممثًل 

اأعلن  كلمة  الزين  زياد  الطاقة  حلفظ 

الذي  امل�رضوع  هذا  »اإجناز  عن  فيها 

بلدنا  يف  متجددة  طاقات  عن   
ّ

يعرب

ة جديدة يف اال�ستثمار والتطوير 
ّ
وعن ني

ينتظر  الذي  اخلا�س  القطاع  لدى 

اللبنانية  الدولة  من  مة 
ّ
متقد مبادرات 

بكل اأجهزتها وموؤ�س�ساتها ت�سّكل البيئة 

االإ�سارة  مع  واالإبداع  ز 
ّ
للتمي احلا�سنة 

اإىل اأن اللجان النيابية املخت�سة ب�سدد 

بني  ال�رضاكة  قانون  مناق�سة  اإجناز 

القطاعني العام واخلا�س«.

واأ�سار اإىل اأن »كابلت لبنان هي املثال 

ال�سناعيني  جلميع  به  يحتذى  الذي 

يوؤّكد   اليوم  اللقاء  هذا  واأن  اللبنانيني 

بني  اال�سرتاتيجية  التبادلية  العلقة 

وال�سناعة  واملياه  الطاقة  وزارتي 

تخفي�س  يف  ال�سناعة  لدعم  جهة  من 

تكاليف االإنتاج ولتحقيق تناف�سية اأكرب 

ومن جهة مقابلة فاإن ا�ستثمار امل�سانع 

بالطاقة املتجددة �سيوؤدي اإىل تخفي�س 

الطلب على الطاقة واإىل تر�سيد املوازنة 

العامة«.

شهاب
املقيم  املمثل  م�ساعد  األقى  بدوره 

يف  االإمنائي  املتحدة  االأمم  لربنامج 

ا�ستعاد  كلمة  �سهاب  ادغارد  لبنان 

املتحدة  االأمم  برنامج  اأعمال  فيها 

اليوم  وحتى  اإن�سائه  منذ  االإمنائي 

قلّصت 751 طنًا من إنبعاثات الغاز الدفيئة سنويًا

 كابالت لبنان تعتمد نظام
 الطاقة الشمسية لمنشأتها الصناعية
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برنامج  اأعمال  اإطلق  »منذ  قائًل: 

على  للحفاظ  االإمنائي  املتحدة  االأمم 

ي�سّكل   ،2000 عام  بداية  يف  الطاقة 

اأولوية.  املتجددة  للطاقة  الت�سويق 

وعندما اأ�سبحت املعرفة التقنية وفوائد 

االأعمال ملمو�سة، بداأ العمل على تطوير 

قانون لرت�سيد الطاقة مع وزارة الطاقة 

واملياه«. واأ�سار اإىل اأن »حمطات الطاقة 

ت�سبة  التي  تلك  وحتديداً  ال�سم�سية 

اليوم واملدعومة  التي د�ّسناها  املحطة 

االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  من 

ال�سوئية،  بالتكنولوجيا  الثقة  �ستزيد 

يف  تبحث  لبنان  كابلت  اأن  والدليل 

تو�سيع حمّطتها لت�سل اإىل 1 ميغاواط«.

الحاج حسن
واأعرب احلاج ح�سن عن �رضوره باإنتاج 

اأن  اآمًل  ال�سم�سية،  بالطاقة  الكهرباء 

ال�سم�سية  الطاقة  اإنتاج  ن�سبة  ترتفع 

باإطراد خلل ال�سنوات املقبلة الفتا اىل 

اعتماده  مع  للم�رضوع  البيئية  االأهمية 

اأهميته  اأن  كما  متجددة،  م�سادر  على 

تتمثل يف خف�س عجز موازنة الكهرباء. 

كما اأنه مهم اأي�سا لل�سناعة. ولفت اىل 

اأن الوزارة تعمل على م�رضوع تخفي�س 

ال�سناعي  االإ�ستثمار  يف  االأر�س  كلفة 

يف  �سناعية  مناطق  اإقامة  خلل  من 

م�ساعات البلديات.

وتل احلفل جولة يف حرم �رضكة كابلت 

 من�ساأة 
ّ
لبنان وزيارة �سطح املبنى لتفقد

تزويد  اإىل  باالإ�سافة  ة 
ّ
ال�سم�سي الطاقة 

حول  موجزة  ة 
ّ
تقني بلمحة  احل�سور 

النظام واأدائه حتى تاريخه.

أهمية المشروع
هو  لبنان  كابلت  �رضكة  م�رضوع  اإن 

الذي  االأول  اخل�رضاء  للطاقة  االأكرب 

دة 
ّ
املتجد الطاقة  م�رضوع  �سمن  نجز 

ُ
ي

اللمركزي )دريغ( يف لبنان. 

التي  ال�سم�سية  الطاقة  حمّطة  ل 
ّ
ومو

كيلوواط،   601 الق�سوى  تها 
ّ
قو تبلغ 

كابلت  و�رضكة  العاملي  البيئة  مرفق 

لبنان من خلل برنامج م�رضف لبنان 

بالطاقة  تعنى  التي  املي�رضة  للقرو�س 

برنامج  من  وامُلنّفذ  »نرييا«  املتجددة 

مع  بالتعاون  االإمنائي  املتحدة  االأمم 

وزارة الطاقة واملياه.

لوحات   1908 امل�رضوع  ن 
ّ
ويت�سم

يف  كيلوواط   938000 ُتنتج  �سم�سية 

تقلي�س  يف  م�ساهمًة  �سنويًا،  ال�ساعة 

كلفة كابلت لبنان، اإ�سافًة اإىل تقلي�س 

انبعاثات الغازات الدفيئة ب 751 طن يف 

اخل�رضاء  الطاقة  هذه  و�ستغّطي  ال�سنة. 

اأكرث من 8  % من الكهرباء امل�ستهلكة من 

املعمل الإنتاج كمية كبرية من كابلت 

املباين، ال�سناعة والبنى التحتية.

تتضمن محطة الطاقة 

1908 لوحات شمسية تنتج 

938000 كيلوواط في 

الساعة سنويًا

جولة في حرم شركة كابالت لبنان قص شريط تدشين المحطة

منشأة الطاقة الشمسية
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عين زحلتا تحيي اعيادها بنشاطات مميزة اجتماعية وثقافية وسياحية
سعد: ندعم كل عمل يحمل لنا ايجابيات 

صوما: نعمل لتوعية الجيل الجديد لحقيقة عين زحلتا
صالح كرامة: نتطّلع إلعادة مجد عين زحلتا

سامر كرامة: نخطط لبناء مركز اجتماعي وثقافي

�سهدت بلدة عني زحلتا ب�سكل غري اعتيادي 

ز ن�ساطًا اجتماعيًا و�سياحيًا مكثفًا �سم 
ّ
وممي

معظم فاعليات البلدة واملنطقة. وتاأتي هذه 

الن�ساطات يف اإطار اإعادة اإحياء تاريخ عني 

ال�سنوات  مر  على  به  ا�ستهرت  ال��ذي  زحلتا 

زها بالعي�س امل�سرتك بني خمتلف 
ّ
نتيجة متي

هذه  ���س��ت��وؤدي  ���س��ك،  دون  وم��ن  طوائفها. 

الن�ساطات دوراً مميزاً على �سعيد توطيد هذه 

من  جديدة  طريق  على  وو�سعها  العلقات 

املحبة القوية واالألفة.

وكانت بلدة عني زحلتا قد احتفلت بدعوة من 

جلنة الوقف املاروين بعيد ال�سيدة العذراء يف 

احتفال حا�سد يف دار كني�سة ال�سيدة يف البلدة. 

ال��دار  يف  االأ�سحى  عيد  ملنا�سبة  عقد  كما 

حا�سد.  معايدة  لقاء  مرة،  الأول  االإجتماعية، 

واأقيم حفل بدعوة من �سبيبة عني زحلتا جرى 

»رحنا  بعنوان  م�رضحي  عمل  تقدمي  خلله 

وجينا«، من تاأليف حليم اأبو �سعب.

نعيم سعد
�سعد  نعيم  زحلتا  عني  بلدية  رئي�س  واأ�سار 

اىل اأن »الن�ساطات التي نظمتها البلدية هذا 

الذي  الرونق  اإع��ادة  اإط��ار  يف  تندرج  العام 

ا�ستهرت به عني زحلتا �سابقًا وقبل احلرب، 

االأوىل  اال�سطياف  مناطق  من  كانت  اإذ  

جمموعة  حتت�سن  كانت  حيث  املنطقة  يف 

االجتماعية  واالحتفاالت  املهرجانات  من 

هي   الن�ساطات  »هذه  اأن  واأكد  وال�سيا�سية«. 

و�ست�سهد  البلدية  ت�سعها  خطة  م��ن  ج��زء 

من  كبرية  جمموعة  زحلتا  عني  مبوجبها 

اأن  زة«. و�سّدد على 
ّ
الن�ساطات املهمة واملمي

اأهايل  بف�سل  اتى  الن�ساطات  هذه  »جن��اح 

عني زحلتا الذين ي�سريون جنبًا اىل جنب مع 

خ 
ّ
البلدية الإعادة رفع ا�سم عني زحلتا، ما ير�س

هو  اجتماعي  ن�ساط  اأي  باأن جناح  قناعتنا 

جناح لكل عني زحلتا، فالبلدية احلالية لكل 

عني زحلتا ولي�ست الأ�سخا�س معينني«.

الن�ساطات  هذه  اإحياء  اإعادة  »اأن  �سّدد  كما 

االجتماعية بعد غياب دام اأكرث من ع�رضين 

�سعيد  على  اأهميتها  ب�سبب  ياأتي  ع��ام��ًا، 

البلدة  يف  ال��واح��د  العي�س  على  املحافظة 

لتكون عني زحلتا عائلة واحدة بكل طوائفها 

ومكنوناتها«.

كل  يدعم  بلدية  »كرئي�س  اأن��ه  �سعد  واأعلن 

اإيجابيات  يحمل  وثقايف  اجتماعي  ن�ساط 

لعني زحلتا  ويعيد اإليها اأجمادها، فالبلدية 

م�ستعدة لدعم اأي �سخ�س يقوم بعمل مل�سلحة 

املقبل  ال��ع��ام  يزخر  اأن  اأم��ل  على  البلدة، 

االجتماعية  الن�ساطات  مبجموعة كبرية من 

والثقافية والفنية«.

طوني صوما
طوين  زحلتا  عني  خمتار  اعترب  جهته،  من 

ز بالرابط 
ّ
اأن »بلدة عني زحلتا« تتمي �سوما 

بجناحيها  امل�����س��رتك  وال��ع��ي�����س  وال�����س��ل��ة 

العوامل  اأبرز  يعد  الذي  وال��درزي،  امل�سيحي 

التي  لنجاح جميع االحتفاالت واملنا�سبات 

البلدة  »مرجعيات  اأن  على  و�سّدد  ت�سهدها«. 

التن�سيق  ال�سنوات على هذا  حافظت على مر 

بني الطائفتني اإذ اإنه ي�سب ب�سكل اإيجابي يف 

م�سلحة البلدة«.

واأ�سار اىل اأن »الطائفتني الدرزية وامل�سيحية 

تعزيز  طريق  على  ت�سريان  زحلتا  عني  يف 

العلقة  �سهدت  حيث  بينهما،  التوا�سل 

جديداً  منحى  االأخ���رية  الفرتة  يف  بينهما 

جتّلى بتبادل املعايدات وح�سور املنا�سبات 

رواب��ط  تقوية  �ساأنه  من  ما  لديها  املهمة 

املحبة واالألفة بينهما«.

�سعد  نعيم  البلدية  رئي�س  دور  على  واأثنى 

وامل��خ��ات��ري،  ال��ب��ل��دي  املجل�س  واأع�����س��اء 

زخمًا  يعطي  والذي  بينهم  القائم  والتن�سيق 

زحلتا«.  عني  ت�سهده  اجتماعي  عمل  الأي 

و�سّدد على اأنه »ويف ظل هذا الواقع، اأ�سحت 

الن�ساطات  لكل  مفتوحة  �ساحة  زحلتا  عني 

بي�ساء  ك�سفحة  وهي  والريا�سية،  الثقافية 

لديه  من  كل  واحت�سان  ال�ستقبال  جاهزة 

اأي ن�����س��اط يف  ال��رغ��ب��ة وال���ق���درة الإق��ام��ة 

وتقدمها  تطورها  يف  ي�ساهم  زحلتا  عني 

وازدهارها«.

جانب من قداس إحياء عيد السيدة

من �صهر اإلى �صهر
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وك�سف اأن »تركيز املجل�س البلدي واملخاتري 

اليوم ين�سب على توعية اجليل اجلديد حلقيقة 

عني زحلتا، التي ال متثل جمرد قرية �سوفية، 

القريب  اجلغرايف  موقعها  وب�سبب  اإنها،  بل 

للعديد  و�سمها  ال��ب��اروك  اأرز  حممية  م��ن 

والطبيعية،  والدينية  ال�سياحية  املعامل  من 

اأ�سحت مق�سداً �سياحيًا ومركزاً لل�سطياف«.

اىل  منفتحون  زحلتا  عني  »اأه���ايل  وق��ال: 

والتعارف  االختلط  ويحبذون  كبري،  حد 

جديدة  اأفكاراً  ويطرحون  التجدد  وين�سدون 

ويوؤدون دوراً يف �سخ دم جديد يف البلدة«.

تطور  لتعزيز  كبري  بجد  »نعمل  واأ���س��اف: 

ليتاأكد  وازده��اره��ا،  وتقدمها  زحلتا  عني 

اأن عني زحلتا قادرة على ا�ستقطاب  اجلميع 

اال�ستثمارات و�سم جميع اأبنائها، فهي بلدة 

اآمنة، جميلة، يعمها ال�سلم واملحبة واالألفة«.

تعي�سه  ال��ذي  اجلميل  الواقع  »ه��ذا  اأن  واأك��د 

للبلديات  الدوؤوب  للعمل  نتيجة  زحلتا  عني 

ال�سابقة، كما اأنه ثمرة لطابع احلما�س وروح 

البلدي  املجل�س  بها  ز 
ّ
يتمي التي  ال�سباب 

زحلتا،  ع��ني  ح��ول��ه  تلتف  وال���ذي  احل���ايل 

النقد  اىل  في�ستمع  رحب  ب�سدر  وي�ستقبلها 

كمنطلق  اجل��د  حممل  على  وي��اأخ��ذه  البناء 

للت�سحيح«.

صالح كرامة
�سلح  زحلتا  عني  خمتار  ا�سار  جهته،  من 

رم��زاً  ك��ان��ت  زحلتا  »ع��ني  ان  اىل  ك��رام��ة 

للحرية والوفاء ومثااًل للوطنية واالإن�سانية، 

ومت�سكت على الدوام بجوارها وتطلعت نحو 

وفر�ست  اترابها  بني  �سيتها  فذاع  العلء. 

وتكاتفوا  اب��ن��اوؤه��ا  فتعا�سد  اح��رتام��ه��ا 

واإحتدوا وكانوا �رضفاء وقد ر�سخت املبادئ 

اخلرية يف �سمائرهم وتوارثها االخلف عن 

اال�سلف، وا�ستطاعوا ان يتخطوا كل املحن 

ب�سرب و�سجاعة وحكمة«.

اجلمال  اىل  ا�سافة  العوامل،  »ه��ذه  وق��ال: 

وما  زحلتا،  عني  به  تتمتع  ال��ذي  احلقيقي 

متثله كرمزاً للعي�س امل�سرتك باأبنائها الذين 

امل�سوؤولية  وحتمل  وال���ود  احل��ب  يغمرهم 

االإقت�سادية  واالأزم��ات  ال�سعاب  ملواجهة 

واالإجتماعية والثقافية واالإمنائية يف �سبيل 

التطور والرقي واحل�سارة، تلعب دوراً فاعًل 

يف جناح الن�ساطات واملنا�سبات االإجتماعية 

التي تقام فيها«.

عني  واب��ن  كمختار  »دوره  ان  على  و�سدد 

زحلتا  دعم كل ما هو يف خري وتطور عني 

زحلتا وخدمة وجمع كل ابنائها حتت �سعار 

عني زحلتا للجميع ولتحيا عني زحلتا«.

الثوابت،  هذه  من  »انطلقًا  انه  اىل  ولفت 

اىل  زحلتا   عني  الإعادة  تطلع  امامنا  ن�سع 

جمدها باإعتبارها كانت عا�سمة امل�سايف 

حيث  العلم  وعا�سمة  ال�سنوات  ع�رضات  منذ 

احت�سنت املدر�سة االجنيلية منذ 160 عام«. 

عني  �سهدتها  التي  الن�ساطات  »ان  واك��د 

نوعية  نقلة  عن  عبارة  كانت  والتي  زحلتا 

تطلع  �سمن  تاأتي  االإجتماعي  العمل  يف 

بالتعاون  متكاملة  خطة  لو�سع  م�ستقبلي 

والهيئات  وامل��واط��ن��ني  االه���ايل  كافة  م��ع 

جمد  الإعادة  وال�سيا�سية،  واالدارية  الر�سمية 

عني زحلتا ال �سيما انها متلك كل املوؤهلت 

الإ�ستعادته ب�رضعة«.

سامر كرامة
اخلريية  الرابطة  جمعية  رئي�س  راأى  بدوره، 

»التن�سيق  اأن  كرامة  �سامر  زحلتا  عني  يف 

التام بني اجلمعية وبلدية عني زحلتا اأعطى 

زخمًا خا�سًا ملجموع الن�ساطات االجتماعية 

التي �سهدتها عني زحلتا الأول مرة بعد غياب 

�سنوات طويلة«.

دوراً  اأدت  اخلريية  »اجلمعية  اأن  اىل  واأ�سار   

بارزاً بالتعاون مع جمموعة  من �سباب عني 

فريقًا  ي�سكلون  املا�سي  يف  كانوا  زحلتا، 

بعنوان  م�رضحي  عمل  بتقدمي  فيها،  فنيًا 

ونال  كبرياً  جناحًا  فحقق  وجينا«  »رحنا 

قارب  جمهوراً  وا�ستقطب  مميزة،  اأ���س��داء 

االألف �سخ�س«.

العام  ه��ذا  قامت  »اجلمعية  اأن  اىل  ولفت 

بتنظيم جمموعة من الن�ساطات، حيث نظمت 

متوز  يف  القمر  �سوء  على  ليلي  �سري  رحلة 

�سخ�س،    300 حواىل  فيها  �سارك  املا�سي 

اأح�سان غابة  وكانت عبارة عن م�سرية يف 

اأرز عني زحلتا ليًل تلتها جل�سة �سمر«.

خلل  اأي�����س��ًا  نظمت  »اجلمعية  اأن  واأع��ل��ن 

نظمت  كما  لل�سباحة،  م��ب��اري��ات  ال�سيف 

وكانت  للأطفال.  هادفة  ترفيهية  ن�ساطات 

عيد  ملنا�سبة  معايدة  لقاء  اأقامت  قد  اأي�سًا 

االأم«.

واأو�سح اأن »جمعية الرابطة اخلريية تاأ�س�ست 

عام 1969  يف عني زحلتا، واأهدافها خريية، 

�سحية، واجتماعية، وتقوم بن�ساطات بيئية، 

ريا�سية وثقافية ومهرجانات«.

عني  م�ستو�سف  ا�س�ست  »اجلمعية  اأن  واأعلن 

الطبية  املعاينة  وي��وؤم��ن  واجل���وار  زحلتا 

وادوية االأمرا�س املزمنة واللقاحات، وقد مّت 

اأ�سنان  تطويره قبل عامني باإ�ستقدام عيادة 

.)Echo( وجهاز ت�سوير

وك�سف اأن »اجلمعية تخطط لن�ساط م�ستقبلي 

وثقايف  اجتماعي  مركز  اإقامة  وه��و  ب��ارز 

�ساحات  على  ويحتوي  امل�ستو�سف  ي�سم 

االجتماعية  وللأن�سطة  الريا�سية  للملعب 

والفنية والثقافية«.

 نعيم سعد 
رئيس بلدية عين زحلتا

طوني صوما
مختار عين زحلتا

صالح كرامة
مختار عين زحلتا

سامر كرامة 
رئيس جمعية الرابطة الخيرية
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امل��اروين،  الوقف  جلنة  من  بدعوة  زحلتا،  عني  بلدة  اأق��ام��ت 

مبنا�سبة عيد ال�سيدة العذراء احتفال حا�سد يف دار كني�سة ال�سيدة 

واأع�ساء  �سعد  نعيم  زحلتا  عني  بلدية  رئي�س  ح�رضه  البلدة  يف 

�سوما  وط��وين  كرامة  �سلح  البلدة  وخمتارا  البلدي  املجل�س 

وح�سد من خمتلف اأطياف البلدة.

وتراأ�س القدا�س االحتفايل راعي اأبر�سية �سيدا املارونية املطران 

اليا�س  االأب  زحلتا  عني  رعية  كاهن  مب�ساركة  العمار  مارون 

يف  الكاثوليك  للروم  كريللو�س  القدي�س  اأبر�سية  وراعي  كيوان 

البلدة االأب جان القاعي ولفيف من الكهنة. واألقى العمار كلمة 

د فيها على اأهمية اإعادة الثقة بتاريخ وح�سارة اجلبل خا�سة 
ّ
�سد

�س العي�س 
ّ
يف عني زحلتا. ودعا اىل تكاتف اأبناء اجلبل مبا يكر

الواحد واإمناء املنطقة بهدف املحافظة على القيم التي ات�سم بها 

اأبناء جبل لبنان وال�سوف ب�سكل خا�س من ال�سهامة واملروءة.

ويف امل�ساء، اأقامت جلنة الوقف املاروين ع�ساء تكرمييًا للمطران 

والكهنة يف مطعم ديارنا حيث األقى ع�سو جلنة الوقف املاروين 

اإيلي م�سنتف كلمة ترحيب بالبطرك وملحة عن معنى هذا العيد 

الذي اأ�سبح نقطة التقاء جلميع اأبناء عني زحلتا واملنطقة.

إحتفال حاشد بعيد السيدة العذراء

من �صهر اإلى �صهر

المطران مارون العّمار خالل استقبال المطران في ساحة البلدة

خالل القداس

مشاركون في العشاء
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االإجتماعية، الأول مرة،  الدار  االأ�سحى يف  وجرى ملنا�سبة عيد 

لقاء معايدة حا�سد ح�رضه اأهايل البلدة ورئي�س واأع�ساء املجل�س 

البلدي وخمتارا البلدة �سلح كرامة وطوين �سوما. واألقى خلل 

اأبر�سية املوارنة  البلدية نعيم �سعد وراعي  اللقاء كل من رئي�س 

وتوطيد  املنا�سبة  اأهمية  على  دتا 
ّ
�سد كلمتني  كيوان   اليا�س 

االجتماعية  العلقات  تر�سيخ  يف  لت�ساهم  وتعزيزها  العلقات 

نات البلدة.
ّ
واالقت�سادية واحلياة الواحدة بني مكو

وطالب �سعد باإعتماد هذا اللقاء منا�سبة �سنوية تتلقى خللها 

واملعايدات  االإجتماعية  الواجبات  لتبادل  زحلتا  عني  مكونات 

وغريها.

لقاء معايدة لمناسبة عيد األضحى
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كما اأقيم حفل بدعوة من �سبيبة عني زحلتا، جرى خلله عر�س 

وجينا«.  »رحنا  بعنوان  �سعب  اأب��و  حليم  تاأليف  من  م�رضحية 

وتناولت الواقع االجتماعي وعاجلت جمموعة ق�سايا اجتماعية 

واقت�سادية وح�رضها رئي�س البلدية نعيم �سعد وعدد من ممثلي 

االألف  فاق  احل�سور  من  وح�سد  املنطقة  يف  والبلديات  االأح��زاب 

رئي�س  �سلم  كما  وفنية،  ريا�سية  عرو�س  احلفل  وتخلل  �سخ�س. 

البلدية نعيم �سعد �سهادات تقدير للناجحني يف ال�سهادات الر�سمية، 

كما قدمت جائزة تكرميية اإىل موؤلف امل�رضحية حليم ابو �سعب.

نشاط مميز بدعوة من شبيبة عين زحلتا

من �صهر اإلى �صهر

الممثلون على المسرح

لوحة استعراضية

عرض رياضي في الحفل

أبوصعب يتسلم درعًا تقديرية
سعد يسلم الشهادات للناجحين ويبدو في الصورة نائب رئيس 

البلدية كمال عزام وعضو المجلس البلدي ياسر كرامة

جانب من الحضور
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يف  ابو�سعب  يحمله  ال��ذي  االإرث  �سكل 

�سنوات  منذ  امل�رضحية  االع��م��ال  كتابة 

الثقة  زرع��ت  التي  العوامل  اوىل  طويلة، 

يف  ع��م��ل  م��ن  ك��ل  نف�س  يف  ب��ال��ن��ج��اح 

حت�سري العمل، كما كان اوىل االمور التي 

الكبري  اجلمهور  ا�ستقطاب  يف  �ساهمت 

الذي ح�سنته باحة »املدينة الك�سفية« يف 

اعايل عني زحلتا.

جتربتهم  رووا  وجينا«  »رحنا  �سانعو 

باإ�سهاب،  واالإق��ت�����س��اد«  ل�«ال�سناعة 

ال��ذي  بالنجاح  اإع��ت��زازه��م  ع��ن  معربني 

اثنت  التي  التنويهات  ومبجموع  حققوه 

على غنى العمل واهميته.

باسل بالني
عن  التام  ر�ساه  عن  بلين  با�سل  اع��رب 

حجم النجاح الذي حققه »رحنا وجينا«، 

اذ نال ا�سداء ايجابية �ستكون دافعًا دون 

�سك لفريق العمل لتقدمي عمل متميز جديد 

يف العام القادم«.

وك�سف ان »التح�سري للعمل القادم �سيبداأ 

تقدم  ان  املنتظر  وم��ن  قريب،  وق��ت  يف 

تاأخذ حقها يف  اطاره ق�سة مرتابطة  يف 

التمثيل واالداء«، وتوقع ان » يتو�سع فريق 

ان  �سيما  ال  جديدة  عنا�رض  لي�سم  العمل 

فولكلوري  رق�س  ي�سمل  قد  اجلديد  العمل 

ودبكات«.

واعترب ان ابرز العوامل التي كر�ست جناح 

التي  مة 
ّ
القي املعاين  هي  وجينا«  »رحنا 

حب  حول  تتمحور  والتي  العمل  يربزها 

واهلها  لقريته  واخل�سه  لوطنه  االن�سان 

ولرتاثه«.

�سخ�سيتني  م 
ّ
»ق����د ان���ه  ب���لين  وك�����س��ف 

وابو  جنم  ابو  وهما  العمل  يف  ا�سا�سيتني 

كل  ان  اال  ت��واأم  �سقيقان  وهما  يو�سف 

ويتكلم  خا�سة  ب�سفات  يتمتع  منهما 

بلهجة خمتلفة«.

واكد على انه »را�ٍس عن ادائه ب�سكل كامل 

على رغم �سيق الوقت الذي رافق التح�سري 

للعمل«، ولفت اىل ان »كل الدورين الذين 

احلقيقية،  �سخ�سيته  ي�سبهان  ال  اداهما 

لكنه ا�ستطاع ك�سب تفاعل اجلمهور معهما 

مه«.
ّ
نتيجة االداء املقنع الذي قد

»عمل مسرحي اجتماعي ونقدي حاكى المجتمع بكل شرائحه«
صانعو »رحنا وجينا« يروون تجربتهم

العمل  اىل  بقوة  اأبو�شعب  حليم  عاد  �شنوات،  دام  غياب  بعد 

امل�رشحي ترافقة املخرجة نورا كّبول عرب عمٍل جنح يف مل�ش 

هموم املواطنني والوقوف عندها يف قالب فكاهي زرع الب�شمة 

على �شفاه كل من ح�رشه. 

»رحنا وجينا« حتت هذا العنوان قدم ابو�شعب وكّبول عملهما، 

يرافقهما جمموعة من ال�شبان وال�شابات الهاوين، الذين اأبدعوا 

على خ�شبة امل�رشح. فوفقًا لكّبول تخطى م�شتوى اداء املمثلني 

والهفوات  ال�شوائب  من  خاٍل  احرتافيًا  اداء  كان  اإذ  الهواة، 

وال�شقطات.

من �صهر اإلى �صهر
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فريد عزام
ا�سار فريد عزام اىل ان دوره كان عبارة 

عن �سخ�س متم�سك باآرائه ويبدي رف�سه 

ا�سا�سي  ب�سكل  ويتعار�س  االمور  ملعظم 

يف  اختلف  ب�سبب  اخ��رى  �سخ�سية  مع 

عن  »را���سٍ  انه  اىل  ولفت  معها.  االآراء 

ادائه لدوره، على رغم ان هذه ال�سخ�سية 

انها  اال  احلقيقية  �سخ�سيته  ت�سبه  ال 

املجتمع  يف  م��وج��ودة  احل��ال  بطبيعة 

ب�سكل كبري«.

واكد عزام ان »�سخ�سية العجوز امل�ساك�س 

تكون  ان  من  ومتكنت  حمببة  �سخ�سية 

انه  واعلن  احل�سور«.  قلوب  اىل  قريبة 

على  ادوار  عدة  لعب  ال�سنوات  مر  »على 

خ�سبة امل�رضح تنوعت بني �سائق تاك�سي 

لكن  فقري،  وان�سان  و�سبية  واقطاعي 

هي  ال�سلب  االن�����س��ان  �سخ�سية  تبقى 

االكرث قربًا لقلبه«.

ياسر كرامة
بدوره، ا�سار يا�رض كرامة اىل انه قدم دور 

اىل حد كبري  كوميديًا  �سعراً  ينظم  �ساعر 

وهو من تاأليف الكاتب حليم ابو �سعب. 

يف  دوره  ان  الرغم  »على  انه  اىل  ولفت 

التمثيلية  جتربته  كان  وجينا«  »رحنا 

نتيجة  كبري  بنجاح  اداه  انه  اال  االوىل، 

ول وعمله 
ّ
ده مبلحظات املخرجة كب

ّ
تقي

من  مّكنه  ما  ادائه  مراقبة  على  امل�ستمر 

زرع الب�سمة على وجه احل�سور«.

نتيجة  التجربة  هذه  خا�س  انه  واعلن 

عمل  اىل  زحلتا  عني  بحاجة  اقتناعه 

ويجمع  الفرح  ين�رض  كوميدي  م�رضحي 

كل عني زحلتا يف اطار واحد.

واكد انه »اخلوف من الف�سل مل يجد طريقًا 

قدمها  التي  فاالأعمال  البّتة،  نف�سه  اىل 

الكاتب ابو�سعب وجمموعة من املمثلني 

ال�سباب كانت ممتازة ورائعة، وهذا �سكل 

ه باإندفاع 
ّ
حافزاً مهمًا له للم�ساركه وميد

كبري للم�ساركة يف اعماٍل اخرى«.

نورا بالني
من جهتها ا�سارت نورا بلين اىل اهمية 

يف  لعبتهما  الذين  املختلفني  الدورين 

»رحنا وجينا«، والذين ا�ساءا على واقع 

وقت  اي  يف  ي�سادفونا  ق��د  ا�سخا�س 

عن  حتدثا  ال��دوري��ن  ان  واعلنت  ك��ان«. 

بب�ساطة  تتفاجاأ  التي  ال�سحفيات  احدى 

زيارتها  ل��دى  تفكريهم  وط��رق  النا�س 

القويات  الن�ساء  احدى  وعن  ما،  جمتمع 

التي حتاول االإفرتاء على زوجها متهمة 

اياه بتعنيفها«.

وك�سفت ان »عملها يف املجال ال�سحايف 

لكن  ج��داً،  �سهًل  االول  ال��دور  اداء  جعل 

الدور الثاين احتاج اىل عمل مكثف«.

املهمة  التجربة  لهذه  ها 
ّ
حب عن  واعربت 

ت امل�سافات بينها وبني اهل 
ّ

والتي ق�رض

بلدتها »عني زحلتا« ال �سيما الفئة ال�سابة 

منهم.

ز 
ّ
ممي عمل  وجينا«  »رحنا  ان  واعتربت 

ومهم جداً كونه متّكن من مترير جمموعة 

فريد  ن�س  االإجتماعية عرب  الر�سائل  من 

متّكن من خماطبة عقول وقلوب احل�سور 

بطريقة كوميدية«.

باسل بالنيرشاد سعدرامي كرامة

من اليمين: نورا بالني، هالة وباسل أبوصعب ياسر كرامة
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رامي كرامة
وجينا«  »رحنا  ان  كرامة  رامي  وك�سف 

الذين  �سباب عني زحلتا  باإندفاع  انطلق 

حليم  اعمال  جناح  على  �ساهدين  كانوا 

طالبني  ف���زاروه  امل�رضحية،  ابو�سعب 

هم بعمل ي�سبع حنني املتعط�سني 
ّ
منه مد

لكتاباته امل�رضحية«.

و�سدد على ان »ن�س »رحنا وجينا« فاق 

التوقعات، ومتّكن من ت�سجيل جناح باهر 

م 
ّ
وقد �رضائحه  بكل  املجتمع  حاكى  اذ 

عمل  يف  الهواة  املمثلني  من  جمموعة 

متكامل«. 

العمل  يف  دوره  »م�ساحة  ان  اىل  ولفت 

لكنها  ن�سبيًا،  ق�سرية  كانت  امل�رضحي 

نا�س  وجود  على  ت�سيئه  ما  جلهة  مهمة 

التي  املجتمعات  يف  و�سّفافني  �سادقني 

عني«.
ّ
ا�سبحت اليوم تعج باملتزّلفني واملد

عمل  لتح�سري  جاٍر  »العمل  ان  اعلن  واذ 

انه  على  �سدد  القادم«،  العام  يف  جديد 

�سخ�سيًا يف�سل لعب االدوار الدرامية.

باسل أبو صعب
يف   م�ساركته  اأن  �سعب  اأبو  با�سل  اعلن 

»رحنا وجينا« خلقت يف نف�سه اهتمامًا 

كبرياً باالأعمال امل�رضحية. وقال: »دوري 

املتزّلفني  اح��د  �سخ�سية  بتاأدية  متثل 

يحاول  وال��ذي  املجتمع  يف  وامل��دع��ني 

وذلك  د مظاهرات 
ّ
تعه االموال عرب  جني 

وادارتها،  احلفلت  د 
ّ
تعه يف  ف�سله  بعد 

ما ي�سع مطالب ال�سعب املحّقة يف مهب 

الريح«.

التمثيل  يف  االوىل  جتربته  وو���س��ف 

ب�»اجليدة«، واعلن عن حما�سه لتكرارها 

�سي�سب  حيث  اآخر  م�رضحي  عمل  �سمن 

ق��درات��ه  �سقل  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ًا  اه��ت��م��ام��ه 

التمثيلية.

العام  م�ساركته  تعّذرت  اذا  انه  وك�سف 

القادم يف العمل، �سيكون دون �سك �سمن 

العمل  ان  اذ  والتح�سري،  التنظيم  فريق 

االجتماعي يف بلدته »عني زحلتا« يعني 

له الكثري«.

هالة أبو صعب
وو�سفت هالة اأبو�سعب دورها يف »رحنا 

اإح��دى  دور  ادت  اذ  باجلميل،  وجينا« 

يتمتعن  اللواتي  اجلامعيات  الفتيات 

انها تعاين  اال  ال�سباب  بعنفوان واندفاع 

ابنة احد  من عقدة اال�ستزالم حيث تتبع 

النافذين وتنّفذ رغباتها.

اجلمهور  بتفاعل  �رضورها  عن  واعربت 

الدور  فعالية  على  يوؤكد  ما  معها  الكبري 

واالطر ال�سحيحة التي طرح �سمنها«.

العمل  يف  »وج���وده���ا  ان  واع���ت���ربت 

�رضور  مدعاة  �سيكون  القادم  امل�رضحي 

م�ساركتها  ان  �سيما  ال  لها  كبرٍي  وف��رح 

بالنجاح  اكيدة  ثقة  من  نابعة  �ستكون 

وقدرات على بذل اجلهود لتقدمي االف�سل 

لعني زحلتا واهلها«.

رشاد سعد
يف  م�ساركته  ان  �سعد  ر���س��اد  ووج���د 

له،  مهمة  جتربة  كانت  وجينا«  »رحنا 

امل�رضح  على  الوقوف  عربها  اخترب  اذ 

وتفاعل اجلمهور مع املمثلني، كما عا�س 

االأجواء التي تواكب العمل امل�رضحي من 

حت�سريات واخراج وغريها«.

واعترب ان دوره »كم�سور مرافق الإحدى 

لدى  حمببًا  اث��راً  له  ك��ان  ال�سحافيات 

مندفعًا  ���س��اب��ًا  اخ��ت��رب  ال���ذي  اجل��م��ه��ور 

نوعني  عمله  اثناء  يعاي�س  احلياة  نحو 

خمتلفني من الب�رض يف اآٍن واحد«.

اخرى  ادوار  عرب  التجربة  بتكرار  وام��ل 

غنية حتمل معاين قيمة للجمهور.

واثنى على اهمية التعاون بني اهل بلدة 

عني زحلتا من خلل هذا العمل، متمنيًا 

من  يحمله  ملا  النمط  هذا  يف  اال�ستمرار 

ايجابيات لعني زحلتا.

من �صهر اإلى �صهر

فريد عزام والشاويش خالل أحد المشاهد

باسل بالني ومجموعة من الممثلين في أحد المشاهد



ASSINAA WAL' IKTISSAD�لعدد 163 �أيلول 2017
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 43

هذا  تر�سيخ  اإىل  »ال�سعي  اأن  اىل  ولفت 

اجلو لي�س جديداً على عني زحلتا اإال اأنه 

اكت�سب زخمًا قويًا مع انتخاب املجل�س 

البلدي االأخري الذي ي�سم طاقات �سابة 

ومروحة وا�سعة من التمثيل لكل القوى 

املوجودة يف البلدة«. 

استثمار الندفاع الشباب
العمل كان  »اإمتام  اأن  اأبو �سعب  وراأى 

نحو  ال�سباب  الإندفاع  ا�ستثمار  مبثابة 

متنّف�سًا  كان  كما  االجتماعي،  العمل 

وجت�سيد  اف��ك��اره��م  ع��ن  للتعبري  لهم 

الدفينة  مواهبهم  واإظهار  طموحاتهم  

التي مل يت�سنيَّ لهم اأن يكت�سفوها بعد«.

اأفكار  ترجمة  على  العمل  يف  ووج��د 

وهواج�س النا�س فيه عمل م�رضحي اأمراً  

مهمًا جداً، فاإي�سال هواج�سنا عرب الفن 

التعبري يف  اأن��واع  اأرق��ى  يعد من  الذي 

عقول  خماطبة  �ساأنه  من  جمتمعاتنا 

النا�س ب�سكل �سل�س وب�سيط وحمبب يف 

اآن واحد.

وراأى اأن »العمل حقق هدفه من خلل 

االندفاع اال�ستثنائي يف كل من ح�رّض 

وعمل يف العمل امل�رضحي، اإ�سافة اىل 

عن  ال�سادرة  التنويهات  من  جمموعة 

اأن  البلدة وال �سيما  عدة مرجعيات يف 

من  كبرية  جمموعة  ا�ستقطب  العمل 

�سكان البلدات املجاورة«.

اأن »العمل حاكى كل النا�س  ولفت اىل 

اجلميلة  بالفكاهة  ز 
ّ
ومتي والعقليات 

والكلمة«.  واالأداء  باحلركة  جتّلت  التي 

مقدمي  اأفرح  ما  »اأكرث  اأن  على  د 
ّ
و�سد

املجتمع  ���رضائ��ج  جت��اوب  ه��و  العمل 

كافة معنا من اأطفال و�سباب ومثقفني 

واأدباء«. 

مسؤولية كبيرة
ال��ع��م��ل   « اأن  ���س��ع��ب  اأب����و  وك�����س��ف 

التي  التزعزع  حال  تناول  امل�رضحي 

ظواهر  ع��دة  بفعل  املجتمع  يعي�سها 

اإط��ار  يف  النا�س  يواجهها  وم�ساكل 

ف�سل  العمل  وت��ن��اول  ف��ك��اه��ي،  عمل 

طموحاتهم،  اإىل  الو�سول  يف  ال�سباب 

التوا�سل  وو�سائل  التكنولوجيا  وتاأثري 

االجتماعي على حياة النا�س، كما �سّلط 

ومدعية  متزلفة  �رضيحة  على  ال�سوء 

للإقطاع  النا�س  وا�ستزالم  النا�س،  من 

على  احل�سول  يف  املواطنني  وف�سل 

العمل يف  اأ�ساء  مطالبهم املحّقة. كما 

نهايته على دور الدولة يف انت�سار هذه 

الن�سائح  من  الظواهر وطرح جمموعة 

لتفادي هذه االنزالقات«.

ترك  العمل  هذا  »جناح  اأن  على  د 
ّ
و�سد

لنا حافزاً واألقى على اأكتافنا م�سوؤولية 

باب  ع 
ّ
ونو�س ال�سبابية  الطاقات  لننمي 

ففي  البع�س،  بع�سها  بني  امل�ساركة 

احلقيقة اإن هذا العمل جعل من ال�سبان 

يف  اهتمامنا  و�سيكون  واح��دة  عائلة 

تكبري هذه  على  من�سبًا  املقبلة  الفرتة 

ى الأي ظواهر اأو �سوائب 
ّ
العائلة لنت�سد

ال تتنا�سب وقيمنا وقد مت�س جمتمعنا«.

واأمل اأن »يت�سمن العمل املقبل وجوهًا 

مرحلة  فتح  بغية  ومتطوعني  جديدة 

عني  يف  االجتماعي  العمل  من  جديدة 

رفع  اإىل  القلم  اأ�سحاب  ودعا  زحلتا«. 

ت�سهده  م��ا  ظ��ل  يف  ن�ساطهم  وت���رية 

املجتمعات من غزو تكنولوجي. 

»رحنا وجينا« خطوة إيجابية على طريق ترسيخ روح التعاون واأللفة
أبو صعب: نؤسس لمرحلة جديدة من العمل االجتماعي

اعترب كاتب م�رشحية »رحنا وجينا« حليم اأبو 

قّدم يف عني  الذي  العمل امل�رشحي  �شعب »اأن 

اإيجابية على طريق تر�شيخ  زحلتا �شكل خطوة 

عني  عليها  اعتادت  التي  والألفة  التعاون  روح 

من  جواً  العمل  اإذ خلق  طويل،  زمٍن  منذ  زحلتا 

حب  على  ال�شوء  و�شلط  الإيجابي  التناف�ش 

العطاء واندفاع �شباب عني زحلتا نحو بلدتهم.

نجاح العمل ترك لنا 

حافزًا وألقى على أكتافنا 

مسؤولية لتنمية الطاقات 

الشبابية وتوسيع أفق 

التعاون بين بعضها 

البعض

أبوصعب يحيي الجمهور عقب انتهاء المسرحية
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جهوداً  ي�ستلزم  مل  الهواة  من  فريق  مع  »العمل  اأن  اىل  واأ�سارت 

اأظهروها  قد  كانوا  وا�سحة  مبوهبة  املمثلون  ز 
ّ
متي اإذ  كبرية، 

اأن »املمثلني  اأ�سداء كبرية«. ولفتت اىل  اأعمال �سابقة نالت  يف 

الهواة الذين قدموا العمل امل�رضحي اتقنوا الوقوف على امل�رضح 

ومل يتطلبوا جهداً اإخراجيًا كبرياً على �سعيد حركات اجل�سد على 

بالهواية  يدركونها  اأنهم  وا�سحًا  كان  اأخ��رى  واأم��وراً  امل�رضح 

والفطرة«.

ثقة بالنجاح
ف اأبداً من الف�سل اإذ كانت لديها ثقة 

ّ
وك�سفت كبول اأنها »مل تتخو

م والذي 
ّ
كبرية بالنجاح نتيجة اإميان عميق باأهمية العمل املقد

الإي�سال  االإمكانيات  اأنه ميلك  بداية حت�سريه  منذ  وا�سحًا  بان 

الوقت عينه الرتفيه  النا�س كما ي�ستطيع يف  ر�سائل هادفة اىل 

نلم�س  للعمل  التح�سري  عنهم، حيث كنا يف كل مرة نعمل على 

ح�س الفكاهة فيه اأكرث واأكرث«.

دت على »حاجة عني زحلتا وخمتلف البلدات يف لبنان اىل 
ّ
و�سد

اإىل  النا�س  االأعمال، حيث حتتاج  هذه  مثل 

املهرجانات  القرى  تعم  حني  يف  الب�سمة، 

واالحتفاالت فيما هي يف اأم�س احلاجة اىل 

عمل م�رضحي ثقايف اجتماعي نقدي«.

استكشاف مواهب
دوراً  االأعمال  هذه  »ملثل  اأن  ول 

ّ
كب وراأت 

املوجودة  امل��واه��ب  ا�ستك�ساف  يف  مهمًا 

املوهبة  ميلكون  كرث  رمبا  اإذ  ال�سباب،  بني 

�سيتم  ما  وهذا  ذلك.  يدركون  وال  بالفطرة 

العمل عليه حتديداً خلل العام املقبل«.

االإمكانيات  توافر  �سوؤال حول  رد على  ويف 

اأعلنت  العمل،  على  وتاأثريها  االإنتاجية 

كان  طويلة  ل�سنوات  انقطاع  بعد  اأنه  ول 
ّ
كب

للعمل  الكايف  التمويل  اإيجاد  ال�سعب  من 

يف ظل متطلبات كثرية من ديكور للم�رضح 

واإ�ساءة و�سوت وت�سوير ومكياج، لكن هذا مل يوؤثر على جودة 

اأكرب  اإىل العمل ب�سكل  م على الرغم من بروز حاجة 
ّ
العمل املقد

على ديكور امل�رضح وتاأمني بع�س امل�ستلزمات التي لو وجدت 

لكانت االأمور اأف�سل«.

ندعم عين زحلتا
العمل  يقدمها  التي  امل�سافة  القيمة  عن  حديثها  اإط��ار  ويف 

ول: »اأعترب ان جتربتي االإخراجية 
ّ
لر�سيدها االإخراجي، قالت كب

يف هذا العمل، واإن كان على �سعيد بلدة، مهمة جداً اإذ اأ�سعر اأن 

اإ�سحاك اجلمهور اأعطاين جواز �سفر اىل كل البلد احلزينة. كما 

اأقدم لها واأدعمها  اأن عني زحلتا هي حياتي ووجودي واإذا مل 

اأي معنى  واأعطها من قلبي قد ال يكون لعي�سي وتواجدي فيها 

اأهلها،  ومع  بيئتها  يف  واأعي�س  هوائها  من  اأتنف�س  فاأنا  فعلي، 

واأ�سعر بفرح ور�سا عميقني عند تقدمي اأي �سيء لها، واأمتنى اأن 

النوع  هذا  من  ون�ساطات  اجتماعية  مببادرات  امل�ستقبل  يحفل 

على  الدائم  تاأكيدي  مع  فيه،  دوراً  اأوؤدي  اأن��ا  اأك��ن  مل  لو  حتى 

وجودي لدعم بلدتي يف الدرجة االأوىل«.

ومتّنت اأن »تت�سم االأعمال املقبلة بطابع قدمي ي�سّلط ال�سوء 

على معاين املحبة واالألفة التي عا�سها اأجدادنا واأهلنا لنقلها 

اىل اجليل اجلديد الذي يغيب عن هذه االأجواء بع�س ال�سيء«.

املقبل  العمل  يكون  اأن  ال�رضوري  من  »لي�س  اأن��ه  وراأت 

فكاهيًا بحتًا، بل قد يكون عمًل م�رضحيًا فكاهيًا، دراميًا، 

اجتماعيًا وغنائيًا«. ولفتت اىل اأن »التح�سري للعمل املقبل 

يتطلب بدء العمل منذ هذه اللحظة اإذ اإن هناك م�سائل كثرية 

يجب االهتمام بها من حبك الن�س وتاأمني التمويل واإجراء 

اختبارات الختيار املمثلني«.

»عملنا في عين زحلتا أعطانا جواز سفر لزرع البسمة في كل البالد الحزينة«
كّبول: نجحنا في مهتنا الصعبة

و�شفت خمرجة م�رشحية 

ن��ورا  وجينا«  »رح��ن��ا 

امل�رشحي  العمل  كبول 

عني  يف  ق����دم  ال�����ذي 

اإذ  ب��امل��م��ّي��ز،  زح��ل��ت��ا 

مهمة  ت��اأدي��ة  ا�شتطاع 

���ش��ع��ب��ة ت��ت��ج��لّ��ى يف 

اإ�شحاك النا�ش عرب ن�ش 

اجتماعي فكاهي، حاكى 

ويومياتهم  واق��ع��ه��م 

وجتاربهم«.

من �صهر اإلى �صهر

كبول تحيي الجمهور عقب انتهاء المسرحية
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�صناعات لبنانيةمن �صهر اإلى �صهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة
السلع  منافسة  من  ومتّكنت  انتاجها،  بجودة  متّيزت  لبنانية  صناعات  على  الضوء  تسليط  واالقتصاد«  »الصناعة  تتابع 
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد،

.Mirvay ،حسني البيروتي لألخشاب، محمصة احللباوي، اجلزيرة تك،  مياه شفا، حجار فودز ،Cave Kouroum

 Cave Kouroum �سلكت 

،على  والتطور  النمو  طريق 

الع�رضين  يقارب  ما  مر 

منتجات  تقدمي  عرب  عاما، 

ارفقتها  اجلودة،  عالية 

مّكنها  ما  تناف�سية  باأ�سعار 

من حجز مكان مرموق لها 

ال�رضكات  بني  ال�سوق  يف 

�سناعة  جمال  يف  العاملة 

النبيذ.

 Cave ملديرة  وفقًا 

ال، فقد 
ّ

Kouroum ر�سا رح
 Cave Kouroum لت 

ّ
�سج

جناحات   1998 العام  منذ 

متتالية مّكنتها من ن�سج �سبكة زبائن وا�سعة 

واخلارجية  الداخلية  االأ�سواق  بني  تتوّزع 

على حد �سواء. واإذ لفتت اىل اأنه »وعلى �سعيد 

 Cave زبائن  �سبكة  ت�سم  الداخلية،  ال�سوق 

ماركات  ال�سوبر  من  جمموعة   Kouroum
 Cave« والفنادق واملطاعم«، اأ�سارت اىل اأن

ر اإنتاجها اىل دول خمتلفة  ّ
Kouroum ت�سد

منها كندا، الواليات املتحدة، وتعمل حاليًا 

على دخول االأ�سواق االآ�سيوية«.

تحديات شّتى
 Cave جناح  »طريق  اأن  رحال  واعتربت 

Kouroum مل تكن �سالكة بالكامل، بل تخللتها �سعوبات �سّتى 
اىل  واأ�سارت  حتديات«.  من  النبيذ  �سناعة  تواجهه  ما  ظل  يف 

بتعبئة  املتعلقة  االأولية  املواد  بع�س  ا�سترياد  كلفة  »ارتفاع 

التي  املعوقات  اىل  اإ�سافة  واأغطيتها،  كالزجاجات  النبيذ 

تفر�سها اإجراءات ال�سجن«.

كل  كما  النبيذ  �سناعة  تلحق  الكهرباء  م�ساكل  »اأن  وراأت 

يحّتم  الكهرباء  التيار  �سعف  اإن  اإذ  القطاع،  يف  ال�سناعات 

اللجوء اىل املولدات لت�سغيل اآالت تعبئة النبيذ، ما يرفع من كلفة 

ويحد  كبري  ب�سكل  االإنتاج 

املنتج  قدرات  من  بالتايل 

التناف�سية«.

ثقة ضعيفة
واأ�سفت رحال ل�سعف الثقة 

وت�ساءلت  اللبناين،  باملنتج 

ه امل�ستهلكني  
ّ

عن �سبب  توج

النبيذ  منتجات  �رضاء  اإىل 

نيل  ظل  يف  امل�ستوردة 

جوائز  اللبناين  النبيذ 

ة توؤكد م�ستويات 
ّ
عاملية عد

جودته العالية«.

يف  »املناف�سة  اأن  وراأت 

مناف�سة  بوجهني،  تتمّتع  اللبنانية  ال�سوق 

مع املنتجات املحلية واأخرى مع املنتجات 

بني  املناف�سة  اأن  اىل  ولفتت  امل�ستوردة«. 

املنتجات املحلية »�سحية«، اإال اأن مناف�سة 

املنتجات املحلية مع املنتجات امل�ستوردة 

تدخل  عدم  ظل  يف  حقيقيًا  حتديًا  متثل 

حتمي  واإجراءات  �سيا�سات  لو�سع  الدولة 

االإنتاج الوطني.

2016 .. عام جيد
كان  املا�سي  »العام  اأن  رحال  واعتربت 

اإذا   Cave Kouroum عمل  �سعيد  على  جيداً 

الذي يعي�سه لبنان  الواقع االقت�سادي  اأخذنا بعني االعتبار  ما 

وطبيعة املنتجات التي تقدمها Cave Kouroum والتي تندرج 

�سمن احلاجات الكمالية والتي من دون �سك ي�سهد الطلب عليها 

تراجعًا يف وقت االأزمات«.

وك�سفت عن عدم وجود اأي خطط تو�سعية رئي�سية للعام 2017، 

على  دت 
ّ
و�سد لبنان«،  يف  امل�سيطرة  اليقني  عدم  اأجواء  ظل  يف 

»وجود الكثري من االأفكار وال�سيا�سات اجلاهزة للتنفيذ بانتظار 

الوقت املنا�سب«.

Cave Kouroum..         عامًا من التألق في صناعة النبيذ
رّحال: المنافسة األجنبية تحٍد حقيقي

20
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عملها  اإطار  يف  للأخ�ساب«،  البريوتي  »ح�سني  موؤ�س�سة  �سلكت 

الدائم على مواكبة حاجات زبائنها، طريق �سناعة 

املنازل اخل�سبية التي �سهدت يف ال�سنوات املا�سية 

يف  ارتفاعًا  ترجم  اللبنانيني  لدى  متزايداً  اإقبااًل 

هذا  يف  العاملة  واملوؤ�س�سات  ال�رضكات  مبيعات 

املجال.

حتقيق  من  للأخ�ساب«  البريوتي  »ح�سني  ومتكنت 

زة يف هذا املجال، بف�سل عدة عوامل 
ّ
جناحات ممي

اجلاهزة.  املنازل  من  مميزة  منتجات  تقدم  حيث 

ز 
ّ
»تتمي البريوتي  ح�سني  املوؤ�س�سة  ملدير  ووفقًا 

بت�سميمها  للأخ�ساب«  البريوتي  منتجات »ح�سني 

للنقل  وفقًا لنظام كندي، وهي عازلة للحرارة وال�سوت، وقابلة 

ب�سهولة وال حتتاج اىل اي رخ�سة اإن�ساء يف حال كانت متحركة«. 

ولفت بريوتي اىل اأن »املوؤ�س�سة متلك اإمكانيات �سّتى متكنها من 

منزل  اأي  ت�سليم  ميكنها  حيث  ق�سري  وقت  يف  التزاماتها  تنفيذ 

خلل مهلة �سهر من طلبه مهما بلغت م�ساحته«.

اأن  اىل  واأ�سار  باجليد،   2016 عام  املوؤ�س�سة  عمل  وو�سف 

»طبيعة االأ�سواق الداخلية تختلف ففي حني اأن بع�س املناطق 

مل تعتد بعد على فكرة املنازل اخل�سبية اجلاهزة، هناك مناطق 

اأخرى اأ�سبحت فيها البيوت اخل�سبية مناف�سة حقيقية للمنازل 

ز بتكلفة اإنتاج قليلة 
ّ
املبنية من االأ�سمنت وال �سيما اأنها تتمي

ونفقات متدنية للتدفئة والتربيد«.

ارتفاع تكاليف اإلنتاج
املوؤ�س�سة  عمل  تواجه  التي  التحديات  »اأبرز  اأن  بريوتي  واعترب 

تتمثل يف انقطاع الكهرباء التي حتتم االإ�ستعانة باملولدات ما 

التناف�سية  قدراتنا  على  يوؤثر  وبالتايل  االإنتاج  كلفة  من  يرفع 

يف  املوجودة  للبريوقراطية  واأ�سف  مبا�رض«.  ب�سكل  وعملنا 

الدوائر الر�سمية والتي تطرح �سعوبات �سّتى حول اال�ستح�سال 

على رخ�سة معينة اأو اأي اأوراق ر�سمية اأخرى.

تو�سعية  خطوات  حتمل  خلطة  وفقًا  تعمل  املوؤ�س�سة  اأن  وك�سف 

�سك  دون  ومن  التي  ال�سورية  ال�سوق  على  مبوجبها  و�ستنفتح 

يف  النق�س  ظل  يف  اجلاهزة  البيوت  على  كبرياً  طلبًا  �ستبدي 

املنازل نتيجة االأزمة التي �سهدتها �سورية.

عام  النور،  احللباوي  حمم�سة  اأب�رضت   

جديدة  جناح  ق�سة  معها  لتبداأ   ،1970
االأ�سواق  يف  اللبنانية  ال�سناعة  �سطّرتها 

الداخلية واخلارجية على حد �سواء.

»حمم�سة  �سلكت  عامًا،   48 مر  على 

ع، فمن حارة 
ّ
احللباوي« طريق النمو والتو�س

ال�سناعة  عامل  يف  االإنطلقة  كانت  حريك 

التجارة  يتعاطى  وحمل  �سغرية  كمحم�سة 

باملفرق.

اأعمال  عت 
ّ
تو�س ال�سنوات،  مرور  ومع 

التي  ال�سوكوال  �سناعة  لت�سمل  احللباوي 

ز 
ّ
والتمي ال�سوق  حاجات  مواكبة  يف  جنحت 

منتجات  ابتكار  على  الدائم  العمل  ظل  يف 

جديدة.

طريق  عّززت  عديدة  عوامل  هناك  وكانت 

يف  وياأتي  احللباوي«  »حمم�سة  جناح 

طليعتها احلر�س على تقدمي اأعلى م�ستويات 

�سبيل  يف  خربتها  كل  و�سع  عرب  اجلودة 

امل�ستهلكني  ا�ستح�سان  يلقي  منتج  تقدمي 

وينال ر�ساهم. 

االأف�سل،  تقدمي  على  احلر�س  هذا  ع، 
ّ
و�رض

حمم�سة  اأمام  اخلارجية  االأ�سواق  اأبواب  

مكان  حجز  من  متّكنت  التي  احللباوي، 

مرموق يف تلك االأ�سواق عرب طرح منتجات 

عة من ال�سوكوال، املك�رضات، البهارات، 
ّ
متنو

والفواكة املجففة.

وكانت هناك �سعوبات كثرية واجهت جناح 

طليعتها  يف  وياأتي  احللباوي«  »حمم�سة 

الت�سدير  عمليات  تواجه  التي  املعوقات 

دقيقة  �رضوط  فر�س  اىل  الدول  تعمد  حيث 

جداً بغية ا�ستقبال هذه ال�سادرات. لكن هذه 

ال�سعوبات، مل تثِن »حمم�سة احللباوي« عن 

ع، حيث تعمل 
ّ
بذل اجلهود للمزيد من التو�س

اأو�سع  انت�ساراً  وفقًا خلطة �ستوؤمن مبوجبها 

ملنتجاتها عرب دخول اأ�سواق عاملية عّدة.

 محمصة الحلباوي .. نجاح قوامة االبتكار

“حسين البيروتي لألخشاب”.. التمّيز في صناعة المنازل الخشبية
بيروتي: خطوة توسعية جديدة قريبًا
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�صناعات لبنانيةمن �صهر اإلى �صهر

العمل  جمال  يف  الكبرية  واخلربة  االإنتاج  جودة 

التطور  طريق  على  ت�سري  تك«  »اجلزيرة  جعلتا 

التي  عملها  ا�سرتاتيجيات  �ساهمت  اإذ  والتو�سع، 

اأف�سل  ون�سج  للزبائن  اللزم  الدعم  تقدمي  تويل 

�ست 
ّ
ا�ستمراريتها وكر العلقات معهم يف �سمان 

يف  اخلارجية  االأ�سواق  خمتلف  على  انفتاحها 

هولندا،  ال�سويد،  تركيا،  ت�سيلي،  كو�ستاريكا، 

النم�سا، اأملانيا، العراق، االأردن وغريها من الدول.

وفقًا ملدير �رضكة اجلزيرة تك زاهد بدر الدين »ت�ستثمر اجلزيرة 

اإليهم  اإذ تقدم درا�سات متعددة  تك خرباتها يف جناح زبائنها، 

كما  االإنتاج،  ل�سمان جودة  ا�ستخدامه  يجب  الذي  الطحني  عن 

الزبون مكامن اخلطر يف  اأمام  تقوم بدرا�سات للم�رضوع تطرح 

ا�ستثماره واالأرباح املتوقعة«.

املاكينات  من  كبرية  جمموعة  تقدم  تك  »اجلزيرة  اأن  وك�سف 

بقدرات  العربي  واخلبز  التنور  خبز  خمابز  تت�سمن  والتي 

الكعك  واآالت  لل�ساورما  واأفران خبز املرقوق  اإنتاجية خمتلفة 

و�سبابات القطايف«.

اإىل زبائنها  د على »اأن اجلزيرة تك تقدم خدمات ال�سيانة 
ّ
و�سد

تت�سمن  ال�سيانة  »خدمات  اأن  واأعلن  العامل«،  اأنحاء  جميع  يف 

املنجزة متّكنهم  امل�ساريع  للإخت�سا�سيني يف  ة 
ّ
تدريبي دورات 

من تخّطي اأي م�سكلة تواجههم وال �سيما اأن املاكينات بطبيعة 

ز بب�ساطتها وم�ستويات عالية من القدرة على التحكم 
ّ
احلال تتمي

جتعل معاجلة اأي طارئ اأمراً يف غاية ال�سهولة«.

مواكبة حاجات السوق
ويف حني اأ�سار بدر الدين اىل اأن »اجلزيرة تك تعمل على تطوير 

»زيارة  اأن  اأو�سح  ال�سوق«،  حاجات  مواكبة  عرب  ماكيناتها 

املعار�س تتيح لل�رضكة فتح اآفاق جديدة يف االأ�سواق اخلارجية، 

اإال اأن عماد التطور يبقى مواكبة حاجات ال�سوق«.

ع يف امل�ستقبل 
ّ
وك�سف اأن »اجلزيرة تك �ست�سري على طريق التو�س

مرت  اآالف   5 مب�ساحة  م�سنع  اإن�ساء  على  العمل  يتم  اإذ  القريب 

واعترب  اخلبز«.  الإنتاج  خمابز  اجلديد  امل�رضوع  و�سي�سم  مربع 

اأن »اأهمية امل�رضوع تكمن بتوفريه اأكرث من 30 فر�سة عمل يف 

ة ميكن اأن يطلع 
ّ
منطقة اجلنوب اإ�سافة اىل اأنه �سي�سّكل جتربة حي

معاينة  عرب  تك  اجلزيرة  مع  التعامل  يف  يرغب  من  كل  عليها 

طريقة عمل املاكينات وجودة االإنتاج الذي تقدمه«.

 »الجزيرة تك« تسلك طريق التوسع
بدر الدين: نستثمر خبراتنا في نجاح زبائننا
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ِّتيَت 
من��ذ تاأ�سي�سه��ا، ُثب

قوان��ني  �سف��ا  مي��اه 

ر�سم��ت  ��ة 
ّ
جوهري

دت 
ّ
وح��د ته��ا 

ّ
هوي

واأبرزه��ا  ته��ا، 
ّ
مهم

مبعاي��ري  االألت��زام 

��ة 
ّ
والنوعي اجل��ودة 

لتاأم��ني  ��ة 
ّ
العاملي

منتوج��ات مطابقة للمو�سفات حر�سًا على 

�سلمة امل�ستهلك وحفاظًا على �سحته.

االأب��رز بطاقته��ا  لي�س��ت  لع��ّل مي��اه �سف��ا 

��ة اأو ب�سخام��ة حج��م عمله��ا يف 
ّ
االإنتاجي

��ة، لكنه��ا تتمت��ع مبيزات 
ّ
االأ�س��واق الّلبناني

تناف�سي��ة كب��رية نظ��راً ملراعاته��ا الأعل��ى 

معاي��ري اجل��ودة وال�سلم��ة الغذائي��ة، وهو 

م��ا حر�ست علي��ه منذ تاأ�سي�سه��ا اإذ ا�ستعانت 

ة حائزة على ترخي���س، حيث اأن�ساأت 
ّ
مب�ست�س��ارة ج��ودة ونوعي

.Haccp ة
ّ
ة بها ِتبعًا للموا�سفات العاملي

ّ
خطوط اإنتاج خا�س

ز معمل مياه 
ّ
وك�س��ف مدير مي��اه �سفا حممد �سم�س اأن »م��ا ميي

ة وجود 
ّ
�سف��ا ع��ن معظم املعام��ل القدمي��ة يف االأ�س��واق املحلي

متديدات واأنابيب عالية اجلودة الإ�ستخراج املياه ُتعرف بت�سمية  

.Seamless Pipeline
ة تو�سيلت 

ّ
واأك��د �سم�س »اأن هذه الّتمديدات ال يوجد داخلها اأي

ي اإىل و�سول املياه من املنبع اإىل العبوة ب�سكل 
ّ
اأالووظ ما يوؤد

ل  مبا�رض، حيث ال ترتاكم املياه يف نقاط الو�سل ونتفادى ت�سكُّ

م�ستعمرات جرثومية«.

ز بعملها وفقًا ملعايري مميزة، 
ّ
واأك��د �سم���س اأن » مياه �سفا تتمي

حي��ث ال تخ�سع للتكري��ر بل تخرج مبا�رضة 

م��ن امل�سدر اىل العبوة لت�سل اىل امل�ستهلك 

مبا�رضة، ما يجعلها غنية باملعادن اىل حد 

كبري وذات مزايا �سحية عالية جداً«.

واأعل��ن اأن��ه »باالإ�ساف��ة اإىل الرتكي��ز عل��ى 

ج��ودة املياه، ق��ام فريق البح��ث والّتطوير 

اخلا�س بال�رّضكة باحلر�س على جعل �سكل 

��زاً وفريداً من نوعه وذا 
ّ
عب��وة مياه �سفا ممي

ة«.
ّ

ة خا�س
ّ
اإن�سيابي

ة االإنتاج مواد 
ّ
مل يف عملي

يَ
واأو�سح اأنه »ُت�ستع

��زة على �سبيل املث��ال ال احل�رض، 
ّ
��ة ممي

ّ
لي

ّ
اأو

�سدادة القّنينة، غلف القّنينة وم�ستح�رضات 

الّتنظيف والّتعقيم احلائزة على الرّتاخي�س 

ة«.
ّ
العاملية املطابقة للموا�سفات الغذائي

ولف��ت اىل اأن م�سن��ع مياه �سف��ا حائز على 

 ISO(�دليًل جلودة ونوعية االإنتاج، وال )ISO 22000( ترخي�س

 HACCP )Hazard Analysis�9001( كتقييم حل�سن االإدارة، وال
 Eco و  GMPو GHP اإ�ساف��ة اىل تراخي���س ، )Critical Points

Ven كون عملية اإنتاجنا �سديقة للبيئة.
واأعل��ن �سم���س اأن »مي��اه �سف��ا تتواج��د يف خمتل��ف االأ�س��واق 

اللبناني��ة، حيث تتمتع بح�سة اأ�سا�سية من �سوق البقاع، اإ�سافة 

اىل �سوق بريوت، ال�سمال، اجلنوب، املنت وك�رضوان«.

واإذ لف��ت اىل اأن »ال�س��وق الرئي�سي��ة ملياه �سفا تتمث��ل بال�سوق 

اخلليجي��ة اإ�ساف��ة اىل ال�س��وق االأوروبي��ة«، اأعل��ن �سم���س عن 

2017، حي��ث �سيت��م �س��خ  »خط��ط تو�سعي��ة جدي��دة يف ع��ام 

ا�ستثم��ارات جدي��دة يف ال�رضك��ة بغية تو�سي��ع امل�سنع وتكبري 

اأ�سطول التوزيع«.

مياه شفا: الجودة والنوعّية أساس هيكلة منتوجاتنا
محمد شمص: للصناعات الغذائّية معايير ال يجوز الخروج عنها
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�صناعات لبنانيةمن �صهر اإلى �صهر

 تاأ�س�ست �رضكة »حجار فودز« ، عام 2015، كم�سنع 

اليا�س-  قب  منطقة  يف  واالألبان  االأجبان  ل�سناعة 

ز حيث 
ّ
البقاع. وما لبثت اأن �سارت على طريق التمي

الت�سنيع  يف  واخلربة  العلم  قاعدة  على  ارتكزت 

وال�سحي  الع�سوي  الطبيعي  االإنتاج  نحو  واجتهت 

ة لل�سحة. 
ّ
اخلايل من املواد الكيماوية امل�رض

املواد  مهند�س  فودز«  »حجار  ومدير  ملوؤ�س�س  وفقًا 

من  فودز«  »حجار  »كانت  حجار  �سامي  الغذائية 

امل�ستهلك  عت 
ّ
�سج التي  لبنان  اقة يف 

ّ
ال�سب ال�رضكات 

الطبيعي  ال�سحي  الع�سوي  االأكل  اىل  العودة  على 

فقدمت   ،»go baladi« اإ�سم  منتجات حتت  عرب طرح 

جمموعة وا�سعة من املنتجات اأبرزها لبنة املاعز بزيت الزيتون 

IMC )من  الع�سوي احلائز على �سهادة   امل�سنوعة من احلليب 

جبال �سنني( واخلايل من اأي مواد م�رضة لل�سحة وطبيعي 100 

.»%
اأهم  مراعاة  امل�سنع  اإن�ساء  خلل  متت  »قد  اأنه  حجار  واأعلن 

امل�ستويات من حيث الرتتيب والنظافة واملعدات احلديثة فحافظ 

على النوعية واجلودة العاملية يف االإنتاج املراعي الأعلى معايري 

 .»ISO 22000 ال�سلمة الغذائية وحاز على �سهادة

منتجات متنوعة
واللبنة  اللنب  مثل  املنتجات  من  العديد  »ن�سّنع  حجار:  وقال 

على نكهات خمتلفة واحللوم وال�سنكلي�س والك�سك وورق العنب 

باللبنة واجلنب البلدي والتي عرفت بجودتها ونظافتها وطعمها 

النوعية  على  وحافظت  امل�ستهلك  ثقة  على  وحازت  التقليدي 

واجلودة العالية«. 

النا�س  لدى  �سديداً  اهتمامًا  مل�سنا  »لقد  واأ�ساف: 

يف  والنظيف  ال�سحي  الع�سوي  االأكل  اىل  بالعودة 

ظل وجود املاأكوالت امللوثة والفا�سدة وقد و�سلنا 

لنوعية  املهتمني  الزبائن  من  به  باأ�س  ال  عدد  اىل 

االأكل الذي يتناولونه«.

ت�سهده  الذي  امل�ستمر  التطور  �سوء  »يف  اأنه  واأعلن 

اإدخال  على  فودز«  »حجار  تعمل  االألبان  �سناعة 

منتجات ع�سوية جديدة اىل االأ�سواق والو�سول اىل 

اأكرب عدد ممكن  من امل�ستهلكني الذواقة واملهتمني 

للأكل ال�سحي الع�سوي«.

إرتفاع كلفة اإلنتاج
من  جمموعة  يواجه  فودز  حجار  »عمل  اأن  اىل  حجار  ولفت 

اىل  يوؤدي  العالية  اجلودة  مبعايري  التم�سك  اإن  اإذ  ال�سعوبات 

الع�سوي وتكلفة  االإنتاج بدءاً من �سعر احلليب  ارتفاع تكاليف 

واأ�سار  للكهرباء«.  امل�ستمر  االإنقطاع  ظل  يف  املحروقات  �سعر 

وتاأثريها  لبنان  ي�سهدها  التي  االقت�سادية  »االأزمة  اأن   اىل 

امل�سانع  انت�سار  ظل  يف  ال�رضائية،  الزبائن  قدرات  يف  ال�سلبي 

املطلوبة  ال�سحية  لل�رضوط  امل�ستوفية  وغري  املرّخ�سة  غري 

والتي تطرح يف االأ�سواق منتجات باأ�سعار زهيدة وغري مطابقة 

التي  التحديات  الغذائية تزيد من تعقيدات  ال�سلمة  ملوا�سفات 

تواجه عمل حجار فودز«.

ا�ستهلك  اىل  للعودة  امل�ستهلكني  توعية  �رضورة  على  د 
ّ
و�سد

.Go Baladi االإنتاج البلدي  ال�سحي من خلل منتجات

»Go Baladi« حجار فودز .. العودة الى الغذاء الصحي عبر
حجار: نراعي أعلى مستويات السالمة الغذائية

مؤسس حجار فودز 
المهندس سامي حجار
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العالية  اجل���ودة  �ساهمت 

باتي�رضي  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 

منذ  ل��زب��ائ��ن��ه   Mirvay
مكان  ب��ح��ج��ز  ت��اأ���س��ي�����س��ه 

ال�����س��وق  ل���ه يف  م���رم���وق 

العاملة  امل�����س��ان��ع  ب��ني 

احل��ل��وي��ات،  �سناعة  يف 

اجل��ودة  ه��ذه  �ساهمت  اإذ 

اأقرنها بخدمة زبائن  التي 

على  و�سعه  يف  حمرتفة 

ز والتطور.
ّ
طريق التمي

 Mirvay باتي�رضي  ويقدم 

جم��م��وع��ة وا����س���ع���ة من 

املنتجات اىل زبائنه ت�سم قوالب احللوى وال�سوكوال 

واالآي�س كرمي والبيتي فور والكاب كايك ...«.

مو�سى  بهجت   Mirvay باتي�رضي  ملدير  وف��ق��ًا 

لعمليات  خا�سة  اأهمية   Mirvay باتي�رضي  »يويل 

الت�سنيع يف م�سنعه، حيث يحر�س على مراقبتها 

منتجات  وتقدمي  اجلودة  معايري  بغية �سبط  بدقة 

مميزة اإىل زبائنه«.

باتي�رضي  على   القيمني  »اأن  على   مو�سى  د 
ّ
وي�سد

العمل  باأهمية  كبري  حد  اىل  موؤمنون   Mirvay
الذي يقدمونه، وبناء عليه ال يدخلون اأي مناف�سات البتة، اإذ 

اجلودة  االأ�سا�سية  اأركانها  لعملهم  وا�سحة  �سيا�سة  ي�سعون 

العالية وار�ساء الزبون«.

اذ  خا�سًا،  اهتمامًا  عمله  فريق  يويل   Mirvay« ان  وك�سف 

عمل  اآلية  ي�سع  كما  دائم،  ب�سكل  تدريبية  ل��دورات  يخ�سعه 

م�ستويات  اعلى  مراعاة  ي�سمن  ز 
ّ
متمي اداء  تقدمي  من  متكنه 

ال���ن���ظ���اف���ة وال�������س���لم���ة 

الغذائية«.

بهذه  »التم�سك  اأن  واعترب 

اال�سا�سيات يف العمل حمت 

من   Mirvay ب��ات��ي�����رضي 

املناف�سات  بنار  االإكتواء 

وامل�����س��ارب��ات،  ال�رض�سة 

كما �سمن ا�ستمراريتها يف 

 بها 
ّ
اأحلك الظروف التي مر

االقت�ساد اللبناين«.

»باتي�رضي  اأن  اىل  ولفت 

تطور  كل  يتابع   Mirvay
على  ال��ع��امل  يف  ح��ا���س��ل 

عامل  يف  جديد  كل  على  فيّطلع  �سناعته،  �سعيد 

كل  يواكب  كما  ب�سناعته  اخلا�سة  االأولية  املواد 

قدراته  رف��ع  بهدف  امل��ع��دات  �سعيد  على  تطور 

التناف�سية يف االأ�سواق«.

وا�ستغرب مو�سى »غياب دعم القطاع ال�سناعي من 

قبل الدولة على الرغم مما يتمتع به من اإمكانيات 

وطرح  عالية  منو  معدالت  حتقيق  تخوله  كبريه 

الكثري من فر�س العمل«. 

ال�سناعي  القطاع  مب�ستقبل  تفاوؤله  عن  واع��رب 

الغذائي، الذي متكن عرب ال�سنوات من غزو االأ�سواق العاملية 

لتقدمي  املتوا�سل  وعملهم  الدائم  ال�سناعيني  ا�رضار  بف�سل 

ما  والتغليف،  والتعبئة  اجل��ودة  لناحية  زة 
ّ
ممي منتجات 

اي  اال�سواق يف ظل غياب  تلك  بقوة يف  التواجد  مّكنهم من 

ال�سلبة وتوقهم  اإرادتهم  ال�سوء على  ي�سّلط  للقطاع، ما  دعم 

للنجاح«.

Mirvay .. عنوان الجودة في صناعة الحلويات
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مقابلةمن �صهر اإلى �صهر

واأ�ساف: »ما يزيد هذه املعاناة تعقيداً هو غياب الدولة املتوا�سل 

عدة  اتخاذ  با�ستطاعتها  اإذ  املزارعني،  حلال  مواكبتها  وعدم 

اإجراءات من �ساأنها حماية املزارع ومتكينه من مواجهة االإغراق 

وت�رضيف االإنتاج«.

د على �رضورة �سبط دخول املنتجات الزراعية امل�ستوردة 
ّ
و�سد

وت�سع  املحلي  االإنتاج  تزاحم  اإنها  اإذ  اللبنانية،  ال�سوق  اىل 

املزراع يف ماأزق.

املنتج  ا�ستهلك  الأهمية  امل�ستهلكني  توعية  »وجوب  اىل  ولفت 

ت�ساهي  عالية  جودة  مب�ستويات  يتمتع  اأنه  �سيما  وال  اللبناين 

جودة املنتجات امل�ستوردة«.

خسارة األسواق
واأو�سح تر�سي�سي اأن »اال�سطرابات التي ت�سهدها املنطقة حتمل 

جرائها  من  يخ�رض  حيث  القطاع،  على  كبرية  �سلبية  تداعيات 

اأ�سواقًا مهمة جداً«.

واأعلن اأن القطاع الزراعي كان وال يزال يف حال بحث دائم عن 

اأ�سواق جديدة لت�رضيف اإنتاجه، لكن يف ظل انت�سار اال�سطرابات 

املناف�سات  ة 
ّ
حد ت 

ّ
ا�ستد عام  ب�سكل  العامل  ا�سواق  وتراجع 

كانت  »لطاملا  وقال:  اخلارجية«.  االأ�سواق  يف  وامل�ساربات 

اللبناين حيث  اأ�سا�سية للقطاع الزراعي  اأ�سواقًا  االأ�سواق العربية 

اأنه اليوم ي�سهد مناف�سة اأجنبية فيها وال  اإليها، اإال  اق 
ّ
كان ال�سب

�سيما االأوروبية على الرغم من اأن الت�سدير اىل تلك االأ�سواق مل 

ون اليوم اآليات 
ّ

يكن يومًا يعني املزارعني االأوروبيني الذين يغري

عملهم ويخف�سون اأ�سعارهم بغية دخول هذه االأ�سواق«.

ضربة قاضية
واعترب تر�سي�سي اأن »دعم القطاع الزراعي اليوم اأمر ملح، فعلى 

الرغم من اأن معاناة القطاع تعود اإىل �سنوات طويلة خلت اإال اأن 

له و�ساعف من حجم  قا�سية  �سّكل �رضبة  ن�سيب  اإقفال معرب 

انخف�ست  ن�سيب،  معرب  اإقفال  »بعد  اأنه  اىل  واأ�سار  معاناته«. 

قبل  طن  األف   550 من  دراماتيكي  ب�سكل  الزراعية  ال�سادرات 

اإقفال املعرب اىل 200 األف طن«. واأو�سح اأن »دعم النقل البحري 

وتبعاته  االنحدار  القطاع من هذا  عدة مبذولة مل حتِم  وجهوداً 

املتمثلة بك�ساد االإنتاج وتكبيد املزارعني املزيد من اخل�سائر«.

تنسيق لبناني سوري
د تر�سي�سي على �رضورة التن�سيق مع اجلانب ال�سوري ل�سبط 

ّ
و�سد

تدّفق املنتجات الزراعية ال�سورية اىل االأ�سواق اللبنانية، ودر�س 

حاجات ال�سوق ال�سورية للمنتجات الزراعية اللبنانية. وك�سف اأن 

هذة امل�ساألة جرى بحثها اإبان الزيارة االأخرية لوزيري الزراعة 

يف  ت�سب  نتائج  اىل  الو�سول  ومتنى  �سورية،  اىل  وال�سناعة 

م�سلحة اأ�سواق البلدين.

اإىل  بزيارة  القيام  اىل  احلاجة  يبحثون  »املزارعني  اأن  وك�سف 

اململكة االأردنية  التي ت�ستورد ما يقارب ال�50 طنًا من املنتجات 

التاأ�سي�س  من  الزيارة  لهذه  بد  »ال  اأنه  واعترب  �سنويًا«،  الزراعية 

لعمل م�سرتك وو�سع رزنامة زراعية«. 

الصادرات الزراعية تتراجع من 550 ألف طن الى 200 ألف طن
ترشيشي: دعم الزراعة أمر ملح

عانى القطاع الزراعي على مر ال�شنوات من حتديات 

كثرية و�شعت يف مرات عديدة املزارعني يف مهب 

اإىل  وا�شطروا  كثرية  خ�شائر  تكبّدوا  حيث  الريح، 

بيع حما�شيلهم باأبخ�ش الأثمان يف ظل غياب دائم 

للدولة واإهمال متماد للقطاع.

واأطلق رئي�ش جتّمع مزارعي البقاع ابراهيم تر�شي�شي 

اإذ  والإقت�شاد«،  »ال�شناعة  مع  حديث  يف  �رشخة 

اأعلن اأن »قطاع الزراعة يعي�ش معاناة حادة تخطت 

اخلطوط احلمراء وتنذر باإنتفا�شة«. واأعلن اأن »املزارع 

اللبناين قد ا�شتنزف ومل يعد قادراً على حتّمل املزيد 

من اخل�شائر والنكبات«. وقال: »نحن ل نتحدث عن 

ت�شمل  املعاناة  اإن  بل  معّينًا  منتجًا  يزرع  مزارع 

املزارعني كافة ويف خمتلف املناطق اللبنانية، ما 

يوؤ�رش اىل وجود خلل يف مكاٍن ما«.



�لعدد 163 �أيلول 2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L54

مقابلة

وفقًا ملدير عام ال� L’Heritage د. غازي 

ب�سمات   L’Heritage ز 
ّ
»يتمي ال�سعار  

منطقة  �سعيد  على  االأول  جتعله  كثرية 

جبل لبنان من دون اأي منازع. فاإ�سافة 

ا�ستقطاب  من  ميكنه  ال��ذي  موقعه  اىل 

اللبنانية،  املناطق  خمتلف  من  زبائن 

الطيبة«  »اللقمة  تقدمي  على  يحر�س 

العالية عرب فريق عمل ميار�س  واخلدمة 

باأهمية  قناعته  من  انطلقًا  زاً 
ّ
متمي  

ً
اأداء

 L’Heritage م��زاي��ا  تكري�س  يف  دوره 

ك��اأرق��ى  ح�سوره  وتعزيز  التناف�سية 

املقا�سد ال�سياحية يف لبنان«.

م�ستوى  على  احلفاظ  »وبهدف  اأنه  واأكد 

 L’Heritage يهدف  االأداء  يف  حمرتف 

عرب  الب�رضي  ك��ادره  ق��درات  �سقل  اإىل 

اتباع اآلية عمل ت�سمن تقدمي اأف�سل اأداء 

اأعلى  على  احل�سول  من  الزبائن  ميّكن 

وذلك  اخل��دم��ات،  يف  اجل��ودة  م�ستويات 

عرب اإخ�ساع فريق العمل لدورات تدريبية 

وعقد اجتماعات مكثفة تعالج اأي خلل اأو 

ثغرة يف االأداء«.

المكان األفضل لمختلف 
المناسبات

واأعلن ال�سعار اأن »ال� L’Heritage يح�سن 

خمتلف املنا�سبات من اأفراح، اأعياد ميلد 

د على »اأنه يعمل �سمن 
ّ
وموؤمترات«. و�سد

خطة عمل ديناميكية متّكنه من التعامل 

مع املنا�سبات املختلفة بحرفية عالية«. 

من  هي  زبائننا  راحة  تاأمني  »اإن  وقال: 

اأوىل اأوليات عملنا، لذلك ال نوفر اي جهد 

فنعطي  اإر�سائهم،  �سبيل  يف  ونبذله  اإال 

اإطارها  يف  ون�سعها  حّقها  منا�سبة  كل 

املنا�سب بالتعاون مع القيمني عليها«.

هذه،  مهامنا  يف  »ي�ساعدنا  واأ���س��اف: 

الداخلي  والديكور  الهند�سي  الت�سميم 

ز به ال� L’Heritage، حيث ي�سم 
ّ
الذي يتمي

 600 ل�  تت�سع  رائع  بديكور  داخلية  قاعة 

�سخ�س، اإ�سافة اىل م�ساحات �سا�سعة اىل 

جانب امل�سبح ت�سمح باإقامة �سّتى اأنواع 

 L’Heritage ال�  ويت�سمن  املنا�سبات. 

اللبناين  االأك��ل  يقدمان  مطعمني،  اأي�سًا 

زان بخدماتهما املمتازة 
ّ
والبحري، ويتمي

وطعامها ال�سحي املراعي الأعلى معايري 

ال�سلمة الغذائية«.

L’Heritage جمموعة  ال�  وتابع: »ويقدم 

وتن�سيق  واالإ�ساءة  ال�سوت  خدمات  من 

االهتمام  على  قادرا  يجعله  ما  االأزه��ار 

كما  يائها.  اىل  األفها  من  باملنا�سبات 

ي��ت��ع��ام��ل م��ع ع���دد ك��ب��ري م��ن منظمي 

املنا�سبات واحلفلت ما ي�ساعده يف نيل 

ح�سة اأكرب من املنا�سبات املوجودة«.

ال للمنافسات
الت�سويقية،  اإطار حديثه عن اخلطط  ويف 

التي  الزبائن  »ثقة  اأن  ال�سعار  اعترب 

م��دى  ع��ل��ى   L’Heritage ال����  ن��ال��ه��ا 

االأك��رث  ال�سبيل  هي  ال�سابقة  ال�سنوات 

�سبكة  وتو�سيع  ح�سور  لتكري�س  فاعلية 

املتعاونني معه«.

بني  املناف�سات  »وج��ود  اأن  اأعلن  واإذ 

مل  اإذا  �سحي  عامل  ال�سياحية  املرافق 

على  د 
ّ
�سد املعقولة«،  اأطرها  عن  تخرج 

يدخل  اأن  ميكن  ال   L’Heritage »ال���  اأن 

على  احلفاظ  اإن  اإذ  البّتة،  مناف�سات  يف 

واخل��دم��ات  االأداء  م��ن   
ّ

م��ع��ني م�ستوى 

ب�سيا�سة  ك 
ّ
التم�س يحتم  للزبائن  املقدمة 

خلف  باالإجنرار  ت�سمح  ال  وا�سحة  عمل 

بع�س  بها  تقوم  التي  املمار�سات  بع�س 

اجلهات«.

يعمل   L’Heritage »ال����  اأن  وك�����س��ف 

لنيل  ال��لزم��ة  ال�����رضوط  ا�ستيفاء  على 

�سيحمل  ما   ،22000 ايزو  اجلودة  �سهادة 

انعكا�سات اإيجابية كبرية على عمله«.

L’Heritage .. المنتجع األمثل في جبل لبنان
الشّعار: راحة زبائننا أولى أولوياتنا

على  نف�شه،   L’Heritage منتجع  كرّ�ش 

مر ال�شنوات، مقراً يهب الراحة والهدوء 

املناطق  خمتلف  من  قا�شديه  لكل 

اللبنانية، بف�شل عوامل كثرية جعلته 

والتاألق،  النجاح  طريق  على  ي�شري 

وابرزته كاأحد اأهم امل�شاريع ال�شياحية 

الواعدة يف منطقة جبل لبنان، حيث 

مبطاعمه  الرمانة  عني  يف  ير�شو 

دائمًا  اجلاهزة  وم�شابحه  و�شاليهاته 

ل�شتقبال رّواده. 

يعمل L’Heritage على 

استيفاء الشروط الالزمة 

لنيل شهادة الجودة ايزو 

22000، ما سيحمل 

انعكاسات إيجابية كبيرة 

على عمله
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توقيعه  بيبلو�س  بنك  اأعلن 

 SANAD �سند«  »�سندوق  مع 

مبوجبها  �سيتم  قر�س  اتفاق 

ال�سغرية  ال�رضكات  منح 

ي�سل  ما  لبنان  يف  واملتو�سطة 

اأمريكي  دوالر  مليون   20 اإىل 

التمويلية  حاجاتها  دعم  بهدف 

املزيد  خلق  يف  وامل�ساهمة 

من   
ّ
واحلد العمل  فر�س  من 

والتنمية. النمو  وحتفيز   الفقر 

ال�سغر  املتناهية  امل�ساريع  متويل  اإىل  �سند«  »�سندوق  ويهدف 

 ذات الدخل املنخف�س يف منطقة 
يَ

وال�سغرية واملتو�سطة كما واالأ�رض

 ال�رضق االأو�سط و�سمال اأفريقيا من خلل مقر�سني حمليني موؤهلني.

واأو�سح بيان �سادر عن »بيبلو�س«، اأن هذا القر�س هو االأول من 

ل امل�رضف دعم ال�رضكات ال�سغرية 
ّ
نوعه مع بنك بيبلو�س، �سيخو

يف  والعاملة  اللبنانية  املناطق  كل  يف  املوجودة  واملتو�سطة 

وال�سناعة،  التجارة،  فيها  مبا  كافة،  االقت�سادية  القطاعات 

اأو  اليدوية  ف 
يَ
واحِلر عام،  ب�سكل  واخلدمات  املهنية  اخلدمات 

التي  ال�سغرية  املهن  من  اأي 

وميكن  الكايف.  الدعم  تلقى  ال 

لتقدمي  القر�س  هذا  ا�ستخدام 

االأجل  طويل  اإىل  متو�سط  متويل 

لل�سماح  تناف�سية  فائدة  باأ�سعار 

نفقاتها  بتغطية  لل�رضكات 

اآن. يف  والت�سغيلية   الراأ�سمالية 

جمل�س  رئي�س  واأ�سار 

لبنك  العام  املدير  االإدارة 

اىل  با�سيل   �سمعان  بيبلو�س 

االإقرا�س  ممار�سات  يف  العريق  بيبلو�س  بنك  »�سجل  اأن 

الوا�سعة  فروعه  و�سبكة  املتينة،  املوؤ�س�سية  وثقافته  ال�سليمة، 

تعزيز  اإىل  توؤدي  عوامل  كلها  كافة،  املناطق  يف  االنت�سار 

لبنان«. يف  احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�رضكات   اإمكانات 

من جهتها، اعتربت رئي�سة جمل�س اإدارة »�سندوق �سند« الدكتورة 

دانييل بيكمان »اأن هذا االتفاق لي�س �سوى خطوة اأوىل نتخذها 

مع �رضيكنا اجلديد بنك بيبلو�س، ونحن نتوقع تطور علقتنا معه 

ب�سكل كبري يف امل�ستقبل«.

اتفاق قرض بين »بيبلوس« و»سند«
 لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

BBAC يدعم مهرجان »أحلى فوضى« في عاليه

والبلد  بريوت  بنك  م�ساركة  اإطار  يف 

الن�ساطات  يف  الدائمة   BBAC العربية 

يف  ت�ساهم  التي  والثقافية  االجتماعية 

متكني املجتمع املحلي، �سارك امل�رضف 

بدعم املهرجان ال�سنوي جلمعية »اأحلى 

فو�سى«.

العام  هذا  املهرجان  ن�ساطات  واأقيمت 

 Aley بعنوان  عاليه  »�سمبوزيوم«  يف 

الثقافة   
ّ

وزيري Z let›s Go -برعاية 
عاليه،  بلدية  مع  وبالتعاون  وال�سياحة 

يف ح�سور �سخ�سيات بارزة وفاعليات 

يف  م�سوؤولني  اىل  اإ�سافة  املنطقة، 

امل�رضف.

االدارة  جمل�س  رئي�س  قال  وللمنا�سبة، 

املدير العام ل�BBAC غ�سان ع�ساف: 

العربية  والبلد  بريوت  بنك  يف  نحن 

نفتخر باأن نكون جزءاً من هذا املهرجان 

مدينة  العام يف  هذا  يقام  الذي  املبدع 

فيها  تواجدنا  تاريخ  يعود  التي  عاليه 

كم�رضف اإىل 60 عامًا. وال يقت�رض دورنا 

امل�رضفية  اخلدمات  تقدمي  على  فيها 

اجلمعيات  دعم  اإىل  ميتد  بل  فح�سب، 

واالأهايل يف جميع الن�ساطات الهادفة، 

امل�رضف  اأهداف  �سمن  يقع  وهذا 

للم�سوؤولية االجتماعية.

جانب من المهرجان
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طربيه: االقتصاد بحاجة الى سلة تحفيزات
 وليس إلى ضرائب جديدة

اأكد رئي�س جمعية امل�سارف جوزيف طربيه 

االإقت�ساديني  االعلميني  جمعية  وفد  اأمام 

يتحمل  اأن  ميكن  ال  اللبناين  االإقت�ساد  “اأن 
التي  اجلديدة  ال�رضيبية  االإجراءات  ثقل 

اأقرها جمل�س النواب بهدف متويل ال�سل�سلة«.

اأطلعت  االإقت�سادية  الهيئات  »اأن  واأ�سار اىل 

عما  مف�سلة  درا�سة  خلل  من  امل�سوؤولني 

ت�سديد  مت  اإذا  االأمور  اإليه  توؤول  اأن  ميكن 

االإجراءات ال�رضيبية يف هذا الظرف«. 

والرواتب  الرتب  �سل�سلة  مو�سوع  ويف 

امل�سارف  طاول  وما  ال�رضيبي  واالزدواج 

طربيه:  قال  اجلديدة،  ال�رضيبية  ال�سلة  يف 

امل�رضيف،  للقطاع  م�رض  هو  ح�سل  »ما 

ونحن رفعنا ورقة اإىل رئي�س اجلمهورية واإىل اأع�ساء احلكومة 

ورئي�سها واملو�سوع دقيق وح�سا�س الأنه مرتبط بال�سل�سلة التي 

هي مطلب �سعبي و�سعبوي وانتخابي«. وك�سف اأنها »اأ�سارت من 

خلل ورقة قدمتها لرئي�س اجلمهورية اىل االأ�رضار االقت�سادية 

التي �ستح�سل يف البلد وال�سيما اأننا اأمام اقت�ساد ماأزوم بحاجة 

اىل �سلة حتفيزات ولي�س اإىل �رضائب جديدة«. 

تشديد العقوبات
العقوبات على »حزب اهلل«  ت�سديد   وتطرق احلوار اىل مو�سوع 

نتيجة  اإليه  التو�سل  مت  ما  واآخر  االأمريكي  الكونغر�س  قبل  من 

املفاو�سات االأخرية حيث اأكد طربيه »اأن لي�س هناك بعد ورقة 

نهائية الأنها خا�سعة للتعديل عند الت�سويت النهائي«، الفتا اىل 

اأنه »قد طراأ تعديل كبري على الطرح ال�سابق«.

املتحدة  للواليات  اخلارجية  ال�سيا�سة  اإدارة  »اأن  اأو�سح   واإذ 

تعتمد العقوبات املالية كاأداة �سيا�سية«،

اأ�سار اىل اأنه »يف ما يخ�س لبنان فهناك اجتاه لت�سديد العقوبات 

على »حزب اهلل« اإذ اإن قانون العقوبات على احلزب موجود يف 

االأ�سا�س وهو لي�س باالأمر اجلديد. وال �سك اأن 

دولة مثل لبنان ال ميكنها اأن تعالج هذا االأمر 

اإال باحلوار، خا�سة اأن هناك مت�رضرين من 

هذه العقوبات وال �سيما القطاع املايل الذي 

القطاع  نفذ  ولو  بها.  التقيد  على  جمرب  هو 

املايل العقوبات كما كانت مطروحة، فكان 

لبنان �سي�سبح نقطة خطرة بنظر امل�سارف 

العاملي،  املايل  النظام  وبنظر  املرا�سلة 

و�سي�سبح  معه  التعامل  اجلميع  و�سيتجنب 

للخطر  اأبنائه  حياة  يعر�س  ما  معزوال 

وال�سيما مع وقف التحويلت ووقف متويل 

الدولة والقطاعات االأخرى«.

ملف  تابعنا  م�رضيف  »كقطاع  وقال: 

العقوبات اجلديدة، وو�سعنا الئحة مف�سلة بال�رضر واالأذى الذي 

قد ت�سببه للقطاع امل�رضيف، وطالبنا يف اللقاءات التي قمنا بها 

اللبناين عن هذا  يف الواليات املتحدة حتييد القطاع امل�رضيف 

دعم  يف  وفعال  اأ�سا�سي  عن�رض  امل�سارف  اأن  وال�سيما  االأذى 

القطاعات وموؤ�س�سات الدولة يف لبنان«.

االأمنية  القوى  بتحييد  قناعة  املتحدة  الواليات  يف  »اأن  اإىل   ولفت 

واجلي�س اللبناين والقطاع امل�رضيف عن العقوبات، وهذا يعني اأن دعم 

والتحويلت اىل امل�سارف  يزال قائما،  اللبناين ال  وت�سليح اجلي�س 

من  بواجبه  يقوم  اأن  امل�رضيف  القطاع  وعلى  �ست�ستمر،  اللبنانية 

خلل التدقيق مع عملء امل�سارف �سمن االإطار املطلوب«.

 اأ�ساف: »طبعا نحن اعرت�سنا على �سمولية العقوبات وال �سيما 

غمو�سها حيث تظهر تهديدا لكل العملء، حتى االأ�سخا�س غري 

املدرجني على الئحة العقوبات، ومطلبنا االأ�سا�سي كان اأال تكون 

ال�سبهة )جهة مقربة، جهة عائلية، تفاهم  هنالك عقوبات على 

احلياة  وطبيعة  لهم ح�سا�سية  و�رضحنا  هنالك(  ما  اىل  �سيا�سي 

ال�سيا�سية يف لبنان. �سعينا اىل حتييد القطاع امل�رضيف عن اأي 

نزاع �سيا�سي«.

10 مصارف لبنانية على الئحة  أكبر 1000 مصرف في العالم!

اأعلن االأمني العام الإحتاد امل�سارف 

ووفق  اأنه،  فتوح  و�سام  العربية 

االأمانة  عن  �سادرة  حتليلية  درا�سة 

العامة الإحتاد امل�سارف العربية، قد 

اإحتل لبنان املرتبة الثالثة بالن�سبة 

الئحة  دخلت  التي  امل�سارف  لعدد 

العامل،  يف  م�رضف   1000 اأكرب 

لبنانية  م�سارف   10 بدخول  وذلك 

�سمن اللئحة، وهي وبح�سب الرتتيب: 

واملهجر«،  لبنان  »بنك  عودة«،  »بنك 

»بنك  بيبلو�س«،  »بنك  »فرن�سبنك«، 

»بنك  لبنان«،  يف  جرنال  �سو�سيتيه 

البحراملتو�سط«،  »بنك  بريوت«، 

»االإعتماد  الفرن�سي«،  اللبناين  »البنك 

والبلد  بريوت  و«بنك  اللبناين«، 

ال�رضيحة  جمموع  وبلغ  العربية«. 

املال  راأ�س  )اأو  املال  لراأ�س  االأوىل 

االأ�سا�سي( يف هذه امل�سارف الع�رضة 

15.6 مليار دوالر، كما تدير  حواىل 

موجودات تقدر بحواىل 197.6 مليار 

دوالر.
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بور�سة  يف  املدرجة  ال�سّتة  ة 
ّ
اللبناني امل�سارف  لت 

ّ
�سج

لبنان واملهجر، بنك بيبلو�س،  بريوت، وهي بنك عوده، بنك 

ة 
ّ
بنك بريوت، بنك بيمو والبنك اللبناين للتجارة، زيادة �سنوي

 642.16 اإىل  عة 
ّ
املجم اأرباحها  يف  املئة  يف   3.69 بن�سبة 

مقارنًة   ،2017 العام  من  ل 
ّ
االأو الن�سف  خلل  دوالر  مليون 

مع 619.31 مليون دوالر يف الفرتة نف�سها من العام 2016.

 اإرتفع �سايف االإيرادات من الفوائد لدى امل�سارف ال�ستة بن�سبة

 اإىل حوايل 216،301 مليون دوالر، 
ٍّ

6.06 % على �سعيٍد �سنوي
فيما اإنخف�س �سايف االإيرادات من العموالت بن�سبة 2.07 % 

تراُفقًا  دوالر  مليون   287.86 اإىل  دوالر  مليون   293.95 من 

واالإيرادات  ة 
ّ
املالي االأدوات  حمفظة  اأرباح  �سايف  تديّن  مع 

ة االأخرى بن�سبة 49.42 % اإىل 179.90 مليون دوالر.
ّ
الت�سغيلي

% على   0.47 بن�سبة  ة 
ّ
الت�سغيلي االإيرادات  تراجع �سايف  كما 

واإنخف�ست  دوالر  مليون  حواىل641.081  اإىل   
ٍّ

�سنوي �سعيٍد 

ة بن�سبة 4.85 % اإىل 849.05 مليون دوالر.
ّ
االأعباء الت�سغيلي

من   )%  36.37( االأ�سد  ة 
ّ

بح�س واملهجر  لبنان  بنك  وحظي 

تبعه  املذكورة،  ال�سّتة  للم�سارف  عة 
ّ
املجم ال�سافية  االأرباح 

بنك عودة )33.13 %( وبنك بريوت )15.08 %( وبنك بيبلو�س 

بيمو  وبنك   )%  3.87( للتجارة  اللبناين  والبنك   )%  10.32(

.)% 1.23(

اأ�سول  جمموع  زاد  عة، 
ّ
املجم ة 

ّ
امليزاني �سعيد  وعلى 

خلل   %  2.41 بن�سبة  اأ�سهمها  املدرجة  ال�سّتة  امل�سارف 

دوالر،  مليار   122.19 اإىل   2017 العام  من  ل 
ّ
االأو الن�سف 

 ،2016 العام  نهاية  يف  دوالر  مليار   119.31 مقابل 

لبنان  وبنك  منها   %  35.91 عوده  بنك  ة 
ّ

ح�س ت�سّكل 

بريوت وبنك   %  17.83 بيبلو�س  وبنك   %  25.64  واملهجر 

14.43 % والبنك اللبناين للتجارة 4.79 % وبنك بيمو  %1.40.
عة 

ّ
املجم ال�سافية  الت�سليفات  حمفظة  اإرتفعت  وبالتوازي، 

ل من العام 
ّ
لتلك امل�سارف بن�سبة 4.07 % خلل الن�سف االأو

2017 اإىل حوايل 38.37 مليار دوالر.
جتدر االإ�سارة اىل اأّن بنك بيمو حّقق االإرتفاع االأكرب يف حمفظته 

ة )9.09 %(، تبعه بنك بريوت )7.55 %(، وبنك لبنان 
ّ
الت�سليفي

بيبلو�س وبنك   ،)%  2.44( عودة  وبنك   ،)%  7.41(  واملهجر 

)2.01  %(، والبنك اللبناين للتجارة )1.32 %(.

لدى  الودائع  حمفظة  اإرتفعت  فقد  ة، 
ّ
املالي املوارد  جلهة  ا 

ّ
اأم

العام  بداية  منذ   %  3.52 بن�سبة  املدرجة  ال�سّتة  امل�سارف 

احلايل اإىل 100،02 مليار دوالر.

يف ال�سياق نف�سه، اإرتفعت ن�سبة الت�سليفات ال�سافية من ودائع 

 %  38.37 اإىل  اأعله  املذكورة  ال�سّتة  امل�سارف  لدى  الزبائن 

ل من العام 2017 مقابل 38،16 % يف 
ّ
مع نهاية الن�سف االأو

نهاية العام 2016.

ل الت�سليفات 
ّ
ر بنك بيمو الئحة امل�سارف ال�سّتة جلهة معد

ّ
ت�سد

مقابل   ،%  53،75 االأخري  هذا  بلغ  بحيث  الزبائن  ودائع  من 

ل االأكرث حتّفظًا بني 
ّ
25.85 % لبنك لبنان واملهجر، وهو املعد

امل�سارف املذكورة.

ة 
ّ

اخلا�س االأموال  انخف�ست  فقد  امل�سارف،  ر�سملة  جلهة  ا 
ّ
اأم

بور�سة  يف  اأ�سهمها  املدرجة  ال�سّتة  للم�سارف  عة 
ّ
املجم

 2017 العام  ل من 
ّ
االأو الن�سف  % خلل   0.58 بن�سبة  بريوت 

اإىل حوايل 11،42 مليار دوالر. 

أرباح المصارف الُمدرجة ترتفع
 3.69  % في النصف األّول

سالمه أفضل حاكم مصرف 

مركزي في العالم 
اأن »جملة غلوبال فاينان�س  بيان،  لبنان يف  اأعلن م�رضف 

اأ�سماء  فيه  تعلن  �سنويا  تقريرا   1994 عام  منذ  تن�رض  التي 

اأف�سل حكام م�سارف مركزية يف 83 بلدا رئي�سيا واالحتاد 

االأوروبي، اأنه مت اختيار حاكم م�رضف لبنان ريا�س �سلمه، 

بنوك  9 حكام  اأف�سل  التوايل، من بني  الثانية على  ولل�سنة 

املركزية  امل�سارف  حكام  جانب  اإىل  العامل،  يف  مركزية 

لكل من اأ�سرتاليا وهندورا�س واملغرب والباراغواي ورو�سيا 

 »A« وتايوان والواليات املتحدة، الذين متيزوا بنيلهم درجة

املرموقة«.

واأو�سح البيان اأن »هذه الدرجة متنح على اأ�سا�س النجاح يف 

احتواء الت�سخم، وحتقيق اأهداف النمو االقت�سادي، واحلفاظ 

على ا�ستقرار العملة الوطنية واإدارة معدالت الفائدة«، موؤكدا 

اأن »تعيني �سلمه من بني اأف�سل حكام العامل يكر�س الثقة 

العاملية بالنظام امل�رضيف اللبناين الذي التزم على الدوام 

لبنان  م�رضف  �سيا�سات  بف�سل  الدولية  املعايري  بتطبيق 

اإيجابية  نقطة  ي�سكل  اأنه  كما  ال�سارمة.  والنقدية  املالية 

م�سيئة للبنان، تبني الدور البناء والبارز الذي يوؤديه البنك 

املركزي اللبناين«.
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�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

ً نا
ـا

ــ
جم

ع 
وز

ــ
29يـ

هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ســـاهمة يف 

خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف 

خا�ســـة،  هويـــة  ومنحـــه  اللبنـــاين  املنتـــج   عـــن 

ومـــن ثم الرتويـــج له ملا يحمله من قيمـــة م�سافة تظهر 

عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة 

والريادة والإبداع. 

www.sinaaiktisad.com

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة �ل�صناعــة و�القت�صــاد

Made In Lebanon

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com

عبداهلل حداد  / جبل لبنان

كو�ستي عاقلة  / ال�سمال

ح�سن دقيق      / بيروت  - وال�ساحية الجنوبية

عبا�س عبد الح�سين        / البقاع

زينب وهبي / اإعالنات ملحق �سنع في لبنان

دالل النجار / اإعالنات ملحق �سنع في لبنان

جومانة نادر / االإ�ستراكات

منال طالب   / داتا المعلومات

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

ملحــق �صنع يف لبنان

�صناعة �ملو�د �ملنجمية غري �ملعدنية

�ل�صناعات �لغذ�ئية

�ل�صناعات �لكيميائية و�لبال�صتيكية

�صناعة �جللود و�مل�صنوعات �جللدية و�الأحذية

�مل�صنوعات �خل�صبية

�صناعات �لورق و�لكرتون و�لطباعة

�صناعة �لغزل و�لن�صيج و�اللب�صة

�صناعة �ملجوهر�ت

�صناعة و�صائل �لنقل

�مل�صنوعات �ملعدنية ماعد� و�صائل �لنقل

�صناعة �ملفرو�صات

�صناعة �الآالت و�الأجهزة �لكهربائية

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان �آخر
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ال�صادرات ال�صناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية
خالل الخمسة اشهر االولى من العام 2017

ن�شري هنا اىل ان جمموع قيمة ال�شادرات ال�شناعية اللبنانية خالل اخلم�شة اأ�شهر الوىل من العام 2017، 

بلغ مليار و13 مليون دولر امريكي)د.اأ( مقابل مليار و76 مليون د.اأ خالل الفرتة عينها من العام 2016 

ومليار و248 مليون د.اأ خالل الفرتة عينها من العام 2015، اي بانخفا�ش ون�شبته 5،8 % مقارنة مع 

ون�شبته  وبانخفا�ش   2016 العام 

18،8 % مقارنة مع العام 2015.
املعدل  ان  اىل  الإ�شارة  جتدر  كما 

ال�شناعية  لل�شادرات  ال�شهري 

اللبنانية خالل اخلم�شة ا�شهر الوىل 

 202،6 بلغ   2017 العام  من 

مليون   215،1 مقابل  د.اأ  مليون 

العام  من  عينها  الفرتة  خالل  د.اأ 

خالل  د.اأ  مليون  و249،6   2016
الفرتة عينها من العام 2015.

ماسترباك

3MPlast
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�سناعة  منتجات  الوىل:  املرتبة   

 49،4 قيمتها  بلغت  اذ  والتبغ  االغذية 

مليون د.اأ خلل �سهر اأيار 2017.

واالجهزة  االآالت  الثانية:  املرتبة   

قيمتها  بلغت  اذ  الكهربائية  واملعدات 

40،1 مليون د.اأ خلل �سهر اأيار 2017.
العادية  املعادن  الثالثة:  املرتبة   

 28،6 قيمتها  بلغت  اذ  وم�سنوعاتها 

مليون د.اأ.

 املرتبة الرابعة: منتجات ال�سناعات 

مليون   21،7 قيمتها  بلغت  اذ  الكيماوية 

د.اأ.

احجار  لوؤلوؤ،  اخلام�شة:  املرتبة   

ثمينة  معادن  كرمية،  �سبه  او  كرمية 

وم�سنوعاتها بقيمة 12،9 مليون د.اأ.

اواًل: اهم المنتجات المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية خالل شهر ايار 2017/ ومنتجات صناعية االغذية 
والتبغ في المرتبة االولى

الصادرت الصناعية خالل شهر ايار من العام 2017
بلغ جمموع ال�شادرات ال�شناعية خالل �شهر ايار 2017 ما قيمته 205،9 مليون د.اأ مقابل 210،6 مليون د.اأ خالل �شهر 

اأيار من العام 2016 و280،6 مليون د.اأ خالل �شهر اأيار من العام 2015 اي بانخفا�ش وقيمته 4،8 مليون د.اأ ون�شبته 

2،3 % مقارنة مع العام 2016 وانخفا�ش وقيمته 74،7 مليون د.اأ ون�شبته 26،6 % مقارنة مع العام 2015.

ساموبلت
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ال�صادرات ال�صناعية

ثانيًا: اسواق الصادرات الصناعية حسب الدول خالل شهر أيار 2017/ والعراق في المرتبة االولى

كما  العراق  ت�سدر  الوىل:  املرتبة   

قيمة  بلغت  حيث  اللئحة  هذه  ذكرنا 

 25،8 ال�سهر  هذا  خلل  اليه  ال�سادرات 

من    %  12.5 يوازي  ما  اي  د.اأ  مليون 

القيمة االجمالية لل�سادرات ال�سناعية.

 املرتبة الثانية: احتلت ال�سعودية هذه 

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�سادرات اليها 

23.7 مليون د.اأ اي ما يوازي 11.5 %.

االمارات  احتلت  الثالثة:  املرتبة   

العربية املتحدة هذه املرتبة حيث بلغت 

قيمة ال�سادرات اليها 19 مليون د.اأ اي ما 

يوازي 9.2 %.

هذه  �سوريا  احتلت  الرابعة:  املرتبة   

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�سادرات اليها 

12.2 مليون د.اأ اي ما يوازي 6 %.

هذه  تركيا  احتلت  اخلام�شة:  املرتبة   

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�سادرات اليها 

9.5 مليون د.اأ اي ما يوازي 4.6 %. 

ال�شادرات  اح�شاءات  ا�شارت 

ال�شناعية خالل �شهر ايار 2017 

العراق ت�شدر لئحة هذه  ان  اىل 

الدول.

توزع ال�شادرات ال�شناعية اللبنانية ح�شب البلدان/ ايار 2017

القيمة )األف $( البلد

25.757 العراق

23.663 ال�شعودية

19.030 المارات العربية

12.211 �شوريا

9.493 تركيا

8.884 الردن

7.459 اليونان

6.901 الكويت

5.787 الوليات املتحدة المريكية

5.181 قطر

81.525 غريها

205.891 املجموع

القبس بوليفليكس
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 ثالثًا: اسواق الصادرات الصناعية اللبنانية حسب تكتالت الدول خالل شهر ايار 2017/ والدول العربية 
في المرتبة االولى

   اما ابرز املنتجات امل�شدرة 

اىل الدول العربية فهي:

 املرتبة الوىل: �سكلت الدول العربية 

الرئي�سية  ال�سوق  ال�سهر  هذا  خلل 

ن�سبة  اللبنانية  ال�سناعية  لل�سادرات 

قيمة  بلغت  وقد  االجنبية  الدول  اىل 

ال�سادرات اليها 116.7 مليون د.اأ اي ما 

% من جمموع ال�سادرات   56.7 ن�سبته 

ال�سناعية.

الدول  احتلت  الثانية:  املرتبة   

االوروبية هذه املرتبة اذ ا�ستوردت ما 

% من جمموع ال�سادرات   17.8 ن�سبته 

ال�سناعية.

الدول  احتلت  الثالثة:  املرتبة   

اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  االفريقية 

ا�ستوردت ما ن�سبته 10.5 %.

الدول  احتلت  الرابعة:  املرتبة   

اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  االآ�سيوية 

ا�ستوردت ما ن�سبته 9.6 %.

الغذية  �شناعة  منتجات   •
والتبغ بقيمة 28،4 مليون د.اأ.

واملعدات  والجهزة  الآلت   •
مليون   26،9 بقيمة  الكهربائية 

د.اأ.

• منتجات ال�شناعات الكيماوية 
بقيمة 16،7 مليون د.اأ.

مطاط  وم�شنوعانهما،  لدائن   •
وم�شنوعاته بقيمة 8.5 مليون.
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ال�صادرات ال�صناعية

رابعًا : توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر ايار 2017

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل االشهر الخمسة االولى من العام 2017

المصدر: وزارة الصناعة - مصلحة المعلومات الصناعية

مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية

1- ن�شري هنا اىل ان ال�شادرات ال�شناعية والتي كان 
الأغذية  �شناعة  منتجات  ال�شهر  هذا  خالل  اهمها 

والتبغ اذ بلغت قيمتها 49،4 مليون د.اأ.

 وقد ت�شدرت ال�شعودية لئحة البلدان امل�شتوردة 

لهذا املنتج اذ  ا�شتوردت  ما قيمته 8.1 مليون د.اأ.

 ويليها العراق بقيمة 5.3 مليون د.اأ.       

 ومن ثم اليونان بقيمة 5.1 مليون د.اأ .

الكهربائية  واملعدات  والجهزة  الآلت  تليها   -2
بقيمة 40.1 مليون د.اأ.

 وقد احتل العراق �شدارة الدول امل�شتوردة لهذا 

املنتج بقيمة 12.5   مليون د.اأ.   

 ومن ثم ال�شعودية بقيمة 2.9 مليون د.اأ.

 ثم المارات العربية بقيمة 2.5 مليون د.اأ.

بقيمة  وم�شنوعاتها  العادية  املعادن  تليها   -3
28.6 مليون د.اأ.

لهذا  امل�شتوردة  البلدان  لئحة  تركيا  وت�شدرت   

املنتج اذ ا�شتوردت ما قيمته 7 مليون د.اأ.

 ومن ثم اليونان بقيمة 2.1 مليون د.اأ.

 ثم ال�شعودية بقيمة 0.8 مليون د.اأ.

الواردات  قيمة  جمموع  بلغ 

ال�شناعية  واملعدات  الآلت  من 

الوىل  اخلم�شة  ال�شهر  خالل 

 92.9 نحو   2017 العام  من 

مليون   111 مقابل  د.اأ  مليون 

د.اأ خالل الفرتة عينها من العام 

د.اأ  مليون  و110.4   2016
العام  من  عينها  الفرتة  خالل 

ون�شبته بانخفا�ش  اي   2015!
العام  مع  مقارنة   %  16،3
ون�شبته  وبانخفا�ش   2016
العام  مع  مقارنة   %  15،8

 .2015
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1
�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

�شامات - �شارع احلارة - تقاطع كني�شة مار تقال

هاتف: 505752 70 961

�ألبان و�أجبان �شامات
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حائزون على �شهادة نظام ال�شالمة الغذائية

Food Safety Management System
ISO 2200

Customer Service
06 255 053 - 03 807 719

�لطريق 

 �الأ�رسع 

للت�صويق 

�ل�صناعي

�صنع يف لبنان

ميــــاه �لعزيــــز
النبطية - سيناي الطريق العام

تلفون:  235906 3 - 500906 7 961
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�ل�صناعات �لغذ�ئية - �ألبان و�أجبان

غدير تعنايل - للألبان و�لأجبان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج - طبيعي ومب�شرت

تعنايل - �لبقاع �لغربي - هاتف 833326 3 961

�صنع يف لبنـــان

4
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�ل�صناعات �لغذ�ئية - �ألبان و�أجبان

�شركة �شكاف د�يري فارم �ش.م.م

Skaff Dairy Farm s.a.r.l
البقاع - زحلة  

حو�ش المراء ارا�شي 

 الطريق الداخلي الذي 

يربط زحلة برب اليا�ش 

هاتف:   506951 8 961  

فاك�ش: 505427 8 961

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

All Kinds of Dairies  /  شناعة الألبان والأجبان�

�شركة �ل�شمال للألبان و�لأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Products األبان واأجبان وكافة م�شتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام

هاتف: 206433 - 255951 )06( - خليوي: 286433 - 838772 )71( 961

5

info@manaradairy.com
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حراجل - ك�شروان - تلفون: 322095 9 961

من حليب البقر الطبيعي الطازج املب�شرت، 

كامل الد�شم

�صنع يف 

 

لبنـــان

فرع اأول: بعلبك - �شارع ال�شرايا / هاتف: 373824 8 961

 فرع ثاين: مدخل بعلبك اجلنوبي   

دوار دور�ش / هاتف: 498501 76 - 581712 3 961

فرع ثالث: زحلة الأوتو�شرتاد / هاتف: 304466 81 961

حلويات �جلّبة

�لطريق 

 �الأ�رسع 

للت�صويق 

�ل�صناعي

�صنع يف لبنان
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Bekaa

�أفر�ن قميحة �حلديثة

النبطية، عد�شيت، ال�شارع العام - هاتف: 541483 7 - 672483 3 961

e-mail: komeiha@hotmail.com
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فرع رئي�شي: عكار احلي�شة - تلفون: 810060 6 961 خليوي: 589285 3 961
فرع ثاين: جبل البداوي - جانب موؤ�ش�شة فالح - تلفون: 394199 6 961

فرع ثالث: اأول جبل حم�شن - تلفون: 382154 6 961

فرع رابع: جبل حم�شن - �شنرت حمزة - تلفون: 382009 6 961
فرع خام�ش: خميم البارد - املدخل ال�شمايل - تلفون: 116755 71 961

E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook: حمم�شة �شايل

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�ش:  952828 )6(  961

خليوي : 303862 )3( 961  - �ش.ب : 12 - اميون - لبنان

9

زيت زيتون، زيتون وجميع انواع املخلالت

 �شهر العني - الكورة

هاتف: 340٦٦8 3 - 4١٦7١٦ ٦ ٩٦١ - فاك�س: 4١575٩ ٦ ٩٦١

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com

�شركة �شليم دكا�ش و�أولده �ش.م.م

Salim Daccach & Fils s.a.r.l

العقيبة - بقاق الدين - الفتوح ك�شروان

هاتف: 444138 71 - 444138 9 961
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الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : 600006 5 961 -215888 3 961 

فاك�ش : 600346 5 961 - �ش.ب : 14/5445 بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل لفلوك�ش

   �ل�شناعية

�حمد 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

Saida - Eastern Blvd - Ghazawi Bldg - Beside KFC
TelFax: 07 752100  Mobile: 03 722500  Factory: 07 737020

krokichocolate@gmail.com  www.krokichocolate.com
 krokichocolate     kroki_saida



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 29 /  2017
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 77

�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

11

22005

Jabal El Shikh Honey

بئر العبد - �شارع ق�شي�ش - بريوت لبنان  

تلفون: 278248-01/542542 961 - فاك�ش: 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
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

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�ش: 951290 6 961  

greijn@olivera-leb.com
www.olivera-leb.com

�ش.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

Cortas Canning & Refrigerating Co.S.A.L.    Tripoli Road - Dora - Beirut - Lebanon   Tel: 00961 1 257171    P.O.BOx: 11-0209      www.cortasfood.com 
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

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

14

 �لطريق �الأ�رسع 

للت�صويق �ل�صناعي

ن
نا

لب
�صنـــع يف 
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الكورة - كفر�شارون - الطريق

03/651767 - 03/547531 - 06/950767

15

DAABOUL SPICE BROTHERS
Tarik Al Jedidah - Beirut, Lebanon
Mob: 00961 3/ 771 519
Tel: 00961 1/ 705 277/8

إخوان دعبول  ـــارات  به شركة 
طريق الجـديدة - بيروت، لبنان
ــــّوال: 519 771 / 3 00961 جــ
هاتـف: 8 / 277 705 / 00961

ن
نا

لب
�صنـــع يف 
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اأوتو�شرتاد  زحلة بعلبك - التعا�شد - مفرق علي النهري - هاتف: 900612 8 961

�أفر�ن حلويات و�شناك �ملنذر

حلويات عربية وافرجنية، كاتو، بيتي فور، بوظة و�شوكول، 

وجميع اأنواع املعجنات، 

�شاندوي�شات على اأنواعها عربية و�شرقية، م�شاوي على اأنواعها



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 29 /  2017
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 83
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حلويات �جلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�ش �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�شيدا - حي الو�شطاين: تلفاك�س: 725٩0٦ )7( ٩٦١

الرميلة: ٩٩0٩٩8 7 ٩٦١

بريوت- بئر ح�شن م�شتديرة ريا�س ال�شلح  تلفاك�س:  85855٦ )١( ٩٦١ 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

17
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Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

 من�شورية املنت - املكل�ش - بريوت - لبنان   

هاتف : 680680 )1( 961  - �ش.ب : 66  -     فاك�ش: 685090 )1( 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

18

جبل لبنان - بعبدا - املريجة ال�شارع العام بناية خليل �شعادة

هاتف: 268558- 478582 )03( - 483305 )05( 961

م�شنع هو�نا لغزل �لبنات

Hawana Cotton Candy Factory
Cotton Candy Industry  /  شناعة غزل البنات�  

Cotton Candy Filler of Chocolate  /  غزل البنات - ح�شوة �شوكول  

cotton-candy-factory@outlook.sa

حب �سناعتوبتحب لبنان

info@challouf.com
www.challouf.com

طرابل�ش - املنية - الزاهرية - علما - بخعون - العبدة

تلفاك�ش: 461626 6 - 144202 3 961

 املعمل: درعون حري�شا - �شارع عني اللبنة: 30١547 70 ٩٦١  

 حراجل - �شيفًا: ١84587 70 ٩٦١ - ع�شقوت - �شيفًا: 30١547 3 ٩٦١  

غزير اوتو�شرتاد جونيه �شيفًا �شتاًء: 83١3١8 78 ٩٦١

موؤ�ش�شة �شربل عّو�د

بوظة عربية طبيعية
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الإدارة: الفيا�شية - بعبدا قرب وزارة الدفاع

هاتف: ٩50٩33/4 5 ٩٦١

E-mail: jne-5@hotmail.com  
Website : www.jnecrown.com

Juice  /  صناعة وجتارة شرابات

موؤ�ش�شة �لتحاد �لعربي

Ets. Etihad El Arabi

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�ش

فر�شات مطاطية ملزارع الأبقار واخليول






امل�شنع

Barraj Cosmetics Company International  شركة بر�ج للتجميل �لدولية�

لبنان اجلنوبي - �شيدا - عربا - �شارع الرابية بناية ادري�س ورم�شان

هاتف: 22٦٦3١ 3 - 723٩32 7 - 5٩005٦ 7١ 00٩٦١ -فاك�س: 723٩32 7 ٩٦١

shadi@barrajcosmetics.com  - www.barrajcosmetics.com  -  shafic@barrajcosmetics.com

�ملعجونة �خلا�شة 

باجلب�شن بورد ومنع 

تف�شيخ �لدهانات

�ملادة �لأف�شل ملنع 

�لن�ش بكفالة �أكيدة

 وادي الزينة - 

تلفون 891116 70 961  

961 7 971669

 موؤ�ش�شة تونري للتجارة �لعامة

و�شناعة �لدهانات
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ن
نا

لب
�صنـــع يف 
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�شناعة تلزيق �ل�شخر )�أغما( و�لدهانات

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�ش

- نظام تركيب الألوان

- Interior & Exterior Paints
- Decorative paints
- Water Proof Coatings
- Color Formulating System

املنت، ال�شارع العام، هاتف: 296901/2/3 4 961 - فاك�ش: 296904 4 961

email: tony@ldi-lb.com
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E-mail : info@ramrubber.com  Website : www.ramrubber.com

 لبنان ال�شمايل - البرتون - �شكا  

�شارع حي ال�شهل - مبلكه

 هاتف: 7/54588٦ ٦ - 5853١5 3 ٩٦١  

فاك�س: 54588٦ ٦ ٩٦١

�قولبة الكاوتشوك، امليكانيك الصناعي، 
صيانة قشط الكاوتشوك

Conveyor Belt Maintenace & Service, 
Rubber Coating Rollers, Mechanical 

Works & Molding Rubber

�شركة ر�م ر�بر �ش.م.ل

Ram Rubber Co. S.A.L

TRUSTED AMERICAN QUALITY
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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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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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�ل�صناعات �الألب�صة و�لن�صيج

نيو كانون تك�شتيل

New Cannon Textille
كومفورت-تك�ش

Comfort-Tex

البقاع - زحلة -  قاع الرمي ال�شارع العام  

 بناية جماع�ش  

 هاتف: 812260 )8( 961 

فاك�ش: 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 �أورينـــت 

�شناعة �لألب�شة �لع�شكرية و�لك�شفية
معتــــــوق

 �لطريق �الأ�رسع 

للت�صويق �ل�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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�صناعة �الآالت و�الجهزة �لكهربائية

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

�شركة �شب�شبي لل�شناعة و�لتجارة

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

طرابل�ش-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : 461416 )6( 961

  961 )6( 461415   

 فاك�ش :

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

26

مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�شن - نادي الغولف - �شنرت بون مار�شيه

تلفاك�س: 858١٩4 ١ ٩٦١ - خليوي:  4١5٦٦٩ 3 ٩٦١ - خليوي:  ١5١584 3 ٩٦١

امل�شنع:  224٩٩5 7 ٩٦١

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment
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Reparation of Hydraulic & Pneumatic Machine Parts & Pistons  
Manufacturing of All Kinds of Heat Exchangers

Supplying of Industrial Electric Motors, Reduction Gears, 
Hydraulic & Pneumatic Machinery Parts

Dawra - Chromo Street - Bourj Hammoud
Tel: 961 1 254144/5 - 03 666840

E-mail: halco@cyberia.net
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Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�ش�شة �شلح �لدين �حللبي �لتجارية

جتهيز�ت 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 �شركة مغني �إخو�ن �ش.م.م

�شركة MSK للتجارة و�ل�شناعة - ب�شام حممد �شربي كّنو

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�شناعية  

 هاتف:

٩٦١ 3 080٩٦١ 

٩٦١ 7١ 2٩3502

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
�ش.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�شن  

 نادي الغولف  

�شنرت بون مار�شيه

 تلفاك�س:

 ١ ٩٦١ 858١٩4  

 خليوي:

٩٦١ 3 4١5٦٦٩ 

�شركة معامل عيتاين

مركز �لتجمع �ل�شناعي �للبناين �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 شركة معامل فيلوك�ش للقاز�نات�

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�ش : 472060 )1( 961  

veloxco@hotmail.com

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�ش : 455001 )1(961+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +961)3(288344 : خلوي

�شركة �لي�شا 

لل�شناعة و�لتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�ش 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

32
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املركز الرئي�شي: �شيدا ــ �شارع الريا�ش ال�شلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  

تلفاك�ش: 730253)7(00961 -  722253)7(00961 - �ش ب: 371 �شيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�شركة �آماكو غروب �لم�شاهمة �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:

Fortess فورتا�ش
�شيانة وتركيب م�شاعد

ا�شترياد وت�شدير

الدكوانة - �شارع حنا زيادة - هاتف: 489519 1 961 - 302017 3 961
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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

34

Phone & Fax: 961 9 854720 - Website: www.chlala.net
Tabarja Highway Near casino du Liban

Facing Aqua Vista Hotel - P.O.box: 1795 Jounieh-Lebanon

جتهيز فنادق ومطاعم - ا�شترياد وبيع اأدوات فندقية

Hotel, Catering & Restaurant Equipment - Products Suppliers

 �لطريق �الأ�رسع 

للت�صويق �ل�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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A.D.S For Trade & General Industry�أي.دي.�أ�ش - �شركة للتجارة و�ل�شناعة �لعامة

فرع اأول: لبنان- الزهراين- طريق عام �شيدا- �شور

هاتف:2٦8330 3 - 222227/2٩ 7 ٩٦١ - فاك�س: 22004٦ 7 ٩٦١

فرع ثاين: الكويت- الراأي – خلف اإلكرتونيات الغامن - مقابل الفينوز

هاتف: 00٩٦547١0٦٩8 - 00٩٦5٩٩١35٩3٩ - فاك�س: 00٩٦547١0٦57

فرع ثالث: الإمارات العربية املتحدة – ال�شارقة - املدينة ال�شناعية  الثالثة 

خلف دوار كاتربلر- موؤ�ش�شة علي ال�شو�س لتجارة املعدات

هاتف: 00٩7٦5422085 - 00٩7١50٩٦٩١٩50 - فاك�س: 00٩7١٦5433828

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com

35

ال�شويفات  - كفر�شيما

هاتف:  872٦٩4 3 - 872٦٩4 70 ٩٦١  

وات�س اأب: 0٩0١58 7٦ ٩٦١ - فاك�س: 437٦٩4 5 ٩٦١

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

ماكينات الكعك وصبابة القطايف وخط انتاج اخلبز والتنور، 
فول أوتوماتيك وغيرهم

�شركة �جلزيرة تك

Al-Jazeera Tech

 �لطريق �الأ�رسع 

للت�صويق �ل�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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�شركة فريغو �ل�شكا �لتجارية و�ل�شناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade
Refrigerated Industry  /  شناعة برادات�

املنت  - الدورة - �شارع الخطل ال�شغري - بناية غرابيت  اوهانيان

هاتف :2٩2 - 303282 )3( ٩٦١ - 2٦١٦0٩ )١( ٩٦١ - فاك�س : 2٦7٦١4 )١( ٩٦١

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
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�لطريق 

 �الأ�رسع 

للت�صويق 

�ل�صناعي

�صنع يف لبنان

البقاع - زحلة - املدينة ال�شناعية - مبنى ال�شركة

هاتف: ٩0١4٩٩ 78 - ٦727٦٩ 7١ ٩٦١

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

موؤ�ش�شة�إبر�هيم خليل �لقا�شوف - �ملعتمد �حليلين 

خطوط إنتاج غذائية

موؤ�ش�شة �لإ�شكندر - �أبناء حممد مظلوم

مكاب�ش بالط، وجاليات بالط، مكاب�ش اأحجار باطون، ك�شارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية، جواري�ش بح�ش وبرغل، مطاحن ك�شك وحبوب

طريق عام رياق - ج�شر الليطاين - قرب اللبول - هاتف : 858152 )71( - 512711 3 961

Ras-elmatin - Lebanon
Tel/Fax: 00 961 5 380 598 - Mobile: 00 961 3 287 596
Website: www.mtsengco.com
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facebook: 
beiruty wooden houses

Barelias, Bekaa, Lebanon
E-mail: houssein776@hotmail.com

Mobile: 03-290091 - Telefax: 08-511432
تلفون:  03/224409 - 03/608604
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فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

�صناعة �لمفرو�صات

40

حممد طالب �لتجارية

Mohammed Taleb Commercial

لبنان ال�شمايل - طرابل�ش - �شارع احللوة - بناية كيالين

هاتف: 833383 3 - 436007 6 961

talebest@dm.net.lb - www.talebest.com
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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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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

42

Alaf
Aline Adaime Fenianos

Sarba: 961 9 930920  
Mobile:961 3 358492

رسومات فنية 
كتابة وبيع أيقونات
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CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
�شناعة تلزيق �لورق و�ل�شفاف و�شريط تربيط ��شتير�د �لآت ومو�د �لتغليف و�لتو�شيب و�لتعبئة

  املكتب: املن�شورية - �شارع �شامي ال�شلح -  هاتف : 401777 )4( 961 - 401077 )4( 961 

 فاك�ش: 532399 )4( 961  - خليوي :286252 )3( - 808077 )3( 961 �ش.ب.: 0162 - من�شورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�شناعية - هاتف: 825245 )4( 961

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive Tape

�شويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

45

info@inpresslb.com -  www.inpresslb.com

Bekaa - Zahle  
Hawch Al Omaraa  - Al Sahl Street
Tel: 961 8 931999  
961 3 836825 - 70 931999

�لطريق 

 �الأ�رسع 

للت�صويق 

�ل�صناعي

�صنع يف لبنان
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تلفون:  03/224409 - 03/608604

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�ش: 915872 )4( 961

E-mail: info@rooticapaints.com   
rooticapaints@gmail.com   

Website: www.rooticapaints.com

لت�شنيع و تعبئة الدهانات و الطر�س املختلف

Processing all Kinds Of Paints

موؤ�ش�شة بطي�ش �لتجارية

فاريا - تلفون 154005 70 961

�لنعيم لل�شخور و�لبناء

لبنان اجلنوبي - �شيدا - املروانية - ال�شارع العام - مبلكه

هاتف: 747250 3 - 4٦75٦0 3 ٩٦١ - تلفاك�س: 2٦0380 7 ٩٦١  

info@alnaeem-lb.com -  www.alnaeem-lb.com

حجر تلبيس ورخام وغرانيت
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ماغر�مار للرخام و�لغر�نيت �ص.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�شناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�شخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �شارع جرج�ش نعوم  

بناية جوزف الق�ش - ط. 1.

�شالة العر�ش وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�ش : 433578 )5( 961  

خليوي: 753578 )3( 961

�ش.ب.: 7354/ 11 انطليا�ش

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com

�شاهني ب�شارة بطي�ش

للمفرو�شات واملنجورات 

اخل�شبية واأعمال احلفر 

والتنجيد والدهان والديكور

 فاريا حي بني النهور  

هاتف: ٦٩28٩٦ 3 ٩٦١

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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بريوت - لبنان 

معو�ش: 045004 3 961 - حارة حريك: 550487 1 961 - حمرا: 340953 1 961

Cottage
l ,art de la protection solaire

Mkalles - Main Road - Near Super Brazil
Tel: 03 72 15 15 - 01 682 565 - 01 698 560

cottagek@inco.com.lb



باور �ند �ند�شرتيال ما�شيرني كومباين - بيمكو

Power & Industrial Machinery Company 
 PIMCO

بريوت - بئر ح�شن - طريق املطار  - بناية الغولف »2« طابق اأر�شي

هاتف: 82553١ ١ ٩٦١ - فاك�س: 825532 )١( ٩٦١ 

E-mail: pimco@pimcolb.com     www.pimcolb.com





Taste the difference

Fresh - Grain Fed - No Hormones

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

Halal 
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ر�صالة الإمارات

ال�سيافة  قطاع  ح��ول   )EY( وي��وجن  اإرن�ست  تقرير  اأظهر 

منطقة  يف  ال�سيافة  اأ�سواق  اأن  االأو�سط  ال�رضق  منطقة  يف 

يف  اأ�سعف   
ً
اأداء �سهدت  قد  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رضق 

العام  من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   2017 من  االأول  الن�سف 

معدل  يف  انخفا�س  من  االأ���س��واق  معظم  وعانت  ال�سابق. 

االقت�ساد  تباطوؤ  ب�سبب  املتاحة  الواحدة  الغرفة  اإي��رادات 

العاملي، وزيادة العر�س يف بع�س االأ�سواق، مثل ال�سعودية 

واالإمارات، ما جعل االأ�سهر ال�ستة االأوىل من هذا العام فرتة 

مليئًة بالتحديات بالن�سبة اإىل قطاع ال�سيافة. 

و�سهدت اأ�سواق ال�سيافة يف القاهرة ومكة املكرمة وبريوت 

يف  املتاحة  الواحدة  الغرفة  الإي��رادات  النمو  معدالت  اأعلى 

املنطقة خلل الن�سف االأول من العام اجلاري، مقارنة مع 

الن�سف االأول من عام 2016.

EY حول قطاع ال�سيافة يف منطقة ال�رضق  اأن تقرير  يذكر 

الأهم  وال�سنوي  ال�سهري  االأداء  حول  نظرة  يوفر  االأو�سط، 

الفنادق يف منطقة ال�رضق االأو�سط. وت�سمل جمموعة الفنادق 

التي يت�سمنها التقرير فنادق العلمات التجارية العاملية، 

جنوم  اخلم�سة  قطاعات  عرب  امل��دارة  العقارية  والوحدات 

خدمات  ق�سم  رئي�س  وهبة،  يو�سف  وقال  جنوم.  واالأربعة 

اال�ست�سارات العقارية ملنطقة ال�رضق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 

اأ�سعار  بانخفا�س  ال�سيافة متاأثرة  �سوق  تزال  EY: »ال  يف 

النفط والظروف االقت�سادية ال�سعبة، ما اأدى اإىل مزيد من 

تقييد االإنفاق يف القطاعني احلكومي واخلا�س، وكذلك على 

�سعيد ال�سياح االإقليميني. كما �ساهمت زيادة املعرو�س يف 

واالإم��ارات  ال�سعودية  العربية  اململكة  مثل  االأ�سواق  بع�س 

ت�سهد  اأن  املتوقع  ومن  االأداء.  تراجع  يف  املتحدة،  العربية 

اأ�سهر ال�سيف، التي عادة ما تكون اأقل املوا�سم ن�ساطًا ملعظم 

اإفريقيا،  اأ�سواق ال�سيافة يف منطقة ال�رضق االأو�سط و�سمال 

بالن�سف  اأقل مقارنة  اأجور غرف  اإ�سغال ومتو�سط  معدالت 

فاإننا  �سبتمرب/  اأيلول،  �سهر  من  واعتباراً  العام.  من  االأول 

نتوقع اأن نرى حت�سنًا يف اأداء �سوق ال�سيافة يف بع�س مدن 

اأفريقيا ب�سبب مو�سم احلج، وانعقاد  ال�رضق االأو�سط و�سمال 

يف  ا�ست�سافتها  �ستتم  اإقليمية  وفعاليات  عاملية،  منتديات 

جميع اأنحاء املنطقة، باالإ�سافة اإىل الرحلت االإقليمية التي 

حت�سل يف العادة يف نهاية االأ�سبوع لق�ساء العطلت املقبلة 

يف هذه الفرتة«. 

الواحدة  الغرفة  الإي���رادات  معدل  اأعلى  دبي  �سوق  �سجلت 

املتاحة يف منطقة ال�رضق االأو�سط و�سمال اأفريقيا عند 209 

ال�سياحة  تعزيز  على  الرتكيز  االإم��ارة  ووا�سلت  دوالرات، 

ومعار�س  وموؤمترات  وحوافز  اجتماعات  اإقامة  خلل  من 

ومراجعة  متنوعة،  �سيافة  وعرو�س  ترفيهية  وفعاليات 

�سيا�سات التاأ�سريات، مما انعك�س ب�سكل اإيجابي على اأدائها 

احلايل.

خلل  اأبوظبي  يف  الواحدة  الغرفة  اأ�سعار  متو�سط  و�سجل 

الن�سف االأول 92 دوالر، ويف اإمارة راأ�س اخليمة 119 دوالر. 

وت�سدرت دبي اأكرث املدن ا�سغااًل يف املنطقة خلل الن�سف 

اإمارة  % ثم    76 اأبوظبي ب  اإمارة  %، تلتها    79.3 االأول ب 

راأ�س اخليمة 74.6 %. 

معدالت  يف  من��واً  القاهرة  يف  ال�سيافة  �سوق  �سهدت  كما 

الغرفة  �سعر  متو�سط  يف  ومنواً  نقطة،   %  4.7 بلغ  االإ�سغال 

بن�سبة 86.7 %، مما اأدى اإىل حت�سن متو�سط اإيرادات الغرفة 

الواحدة املتاحة بن�سبة 101.7 % يف الن�سف االأول من عام 

2017 مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 2016. و�ساهم ا�ستقرار 

 فنـادق اإلمـارات األعلـى 
إشـغاالً في المنطقـة!؟

شهدت سوق بيروت نموًا على جميع مؤشرات األداء
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الو�سع ال�سيا�سي يف البلد، وزيادة الرحلت الدولية االآتية 

اإىل م�رض يف حت�سني اأداء ال�سوق. 

يف  زيادة  اأي�سًا  الكويت  مدينة  يف  ال�سيافة  �سوق  و�سهدت 

معدالت االإ�سغال بن�سبة 5.2 % نقطة، لت�سل اإىل 51.5 % يف 

الن�سف االأول من عام 2017 مقارنة بالفرتة نف�سها من العام 

ال�سابق. ويف حني انخف�س متو�سط اأ�سعار الغرف بن�سبة 4.7 

%، اإال اأن املتو�سط العام الإيرادات الغرفة الواحدة املتاحة قد 
ارتفع بن�سبة 6 % يف الن�سف االأول من عام 2017 باملقارنة 

مع الن�سف االأول من عام 2016.

و�سهدت �سوق ال�سيافة يف بريوت منواً على جميع موؤ�رضات 

االإ�سغال  ون�سب  الغرف  اأ�سعار  متو�سط  ارتفاع  واأدى  االأداء. 

 19.3 بن�سبة  زيادة  اإىل  التوايل  % على  % و6.6   6.6 بن�سبة 

الواحدة املتاحة يف الن�سف  اإيرادات الغرفة  % يف متو�سط 
االأول من عام 2017 مقارنة مع الن�سف االأول من عام 2016. 

فعاليات  �سبتمرب/اأيلول  يف  ال�سارقة  اإم��ارة  ت�ست�سيف 

االأجنبي  لل�ستثمار  ال�سارقة  »منتدى  من  الثالثة  الدورة 

الذي  امل�ستوى  رفيع  اال�ستثماري  احلدث  وهو  املبا�رض«، 

واخلرباء  وامل�سوؤولني  القرار  نخبة من �سناع  فيه  ت�سارك 

العام  القطاعني  �رضكات  من  عدد  يف  التنفيذيني  وكبار 

واخلا�س.

و�سيعقد املنتدى، يف مركز اجلواهر للمنا�سبات واملوؤمترات، 

و�سيت�سمن  ال��راب��ع��ة«،  ال�سناعية  »ال��ث��ورة  �سعار  حتت 

برنامج املنتدى جمموعة من الكلمات الرئي�سية واجلل�سات 

واخل��رباء  امل�سوؤولني  كبار  من  لعدد  املبا�رضة  النقا�سية 

االقت�سادية  االأو�ساع  وا�ستقراء  واخلربات،  االآراء  لتبادل 

الراهنة وامل�ستقبلية والفر�س الكامنة فيها.

ال�سارقة  هيئة  من  كل  تنظمه  ال��ذي  املنتدى،  ويهدف 

لل�ستثمار  ال�سارقة  ومكتب  )�رضوق(  والتطوير  لل�ستثمار 

للهيئة،  التابع  ال�سارقة(،  يف  )ا�ستثمر  املبا�رض  االأجنبي 

اإىل  عربية«،   CNBC« قناة  م��ع  ا�سرتاتيجية  ب�رضاكة 

ا�ستعرا�س الروؤى امل�سرتكة حول عدد من اأبرز املو�سوعات 

التي تتناول م�ستقبل االقت�ساد العاملي، وواقع اال�ستثمار 

التقنيات  اأح��دث  تبني  على  املرتتب  واالأث���ر  االأجنبي، 

الرابعة  ال�سناعية  الثورة  مثل:  االقت�سادية،  والتوجهات 

وتقنية »بلوك ت�سني«، يف خمتلف القطاعات، واأي�سًا اأثرها 

يف العامل الب�رضي.

لهيئة  التنفيذي  املدير  ال�رضكال،  جا�سم  بن  مروان  وقال 

منتدى  »ميثل  )����رضوق(:  والتطوير  لل�ستثمار  ال�سارقة 

ال�سارقة لل�ستثمار االأجنبي املبا�رض، حدثًا حموريًا يدعم 

م�سرية التنمية االقت�سادية امل�ستدامة التي اأطلقها �ساحب 

ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 

التنويع  على  والقائمة  ال�سارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س 

ورفد االقت�ساد املحلي مبوارد جديدة، تعزز حالتي االتزان 

والنمو فيه«.

 منتدى االستثمار األجنبي 

في الشارقة يبحث تحديات 

»الثورة الصناعية الرابعة«
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ر�صالة �صوريار�صالة �صوريا

االأو�سط  ال�رضق  معار�س  درة  الدويل  دم�سق  معر�س  يعترب 

ونافذة االقت�ساد ال�سوري على العامل.. فمن ذاكرة الوطن واأغاين 

فريوز يعود اإىل حا�رضنا معلنًا �سموداً اقت�ساديًا اأ�سبه ب�سمود 

الق�رضية  االقت�سادية  االإجراءات  حتديات  ومتجاوزاً  ال�سوريني 

تخريب  تداعيات  وكل  ال�سوري  ال�سعب  �سد  اجلانب  اأحادية 

واأجنبية  عربية  �رضكات  اإىل  لي�سل  االقت�سادية  البنى  وتدمري 

جاذبًا اإياها للم�ساركة فيه بالرغم من كل ما تتعر�س له �سورية 

من عدوان اإرهابي اإجرامي، فهو يختزل ق�سة ال�سوريني واأجواء 

فرحهم يف املا�سي واحلا�رض وامل�ستقبل.

طيات  يف  فعالياته  انطلقت  الذي  الدويل  دم�سق  معر�س  يحمل 

امل�ستوى  واالإبداع على  باالإجناز  »تاريخا عريقا« حافل  ا�سمه 

املحلي واالإقليمي ف�سكل منذ انطلقه يف عام 1954 وحتى اآخر 

دورات انعقاده يف عام 2011 ذاكرة زمانية ومكانية يف منطقة 

ال�رضق االأو�سط وذاكرة اجتماعية و�سعبية على امل�ستوى املحلي 

وحدثًا فنيًا وثقافيًا واأدبيًا ينتظره الكتاب واملثقفون ال�سوريون 

والعرب يف كل عام.

وقد كان املر�سوم رقم 14 لعام 1953 ن�س على اإقامة دورة واحدة 

ملعر�س دم�سق الدويل والتي اأقيمت فعليا على اأر�س الواقع عام 

1954 ونظرا ملا حققه من جناحات وفوائد تقرر اإقامته ب�سورة 

دائمة مبوجب القانون رقم 40 لعام 1955 والذي ت�سمن ا�ستحداث 

مديرية ملعر�س دم�سق الدويل ويان�سيب خا�س به.

موقع معرض القديم
عام  وحتى  تاأ�سي�سه  منذ  »القدمي«  الدويل  دم�سق  معر�س  احتل 

ج�رض  من  ممتداً  دم�سق  مدينة  و�سط  يف  مهمًا  موقعًا   2002
فيكتوريا ومتحف دم�سق الوطني حتى �ساحة االأمويني مبحاذاة 

الوطنية  االأجنحة  من  جمموعة  من  يتكون  حيث  بردى  نهر 

والدولية التي حتت�سن م�ساركات العديد من دول ال�رضق والغرب 

حماطة ب�ساحات خ�رضاء وجم�سمات ونوافري جميلة.

التي حتمل  العالية  االأعمدة  اآنذاك وجود  املميزة  ومن علماته 

مدخله  اإىل  املمتد  ال�سارع  طول  على  امل�ساركة  الدول  اأعلم 

الرئي�سي اإ�سافة اإىل وجود قو�س مميز اأمام املدخل ي�سبه قو�س 

قزح ويعود بناوؤءه اإىل عام 1935.

وتتعدد املظاهر املميزة ملعر�س دم�سق الدويل القدمي ففي مطلع 

�ستينيات القرن الع�رضين �سنع الفنانون ال�سوريون ن�سبًا تذكاريا 

لل�سيف الدم�سقي يف �ساحة االأمويني و�سط العا�سمة دم�سق كرمز 

وا�سعتان  واجهتان  الن�سب  لهذا  فكانت  ومنعتها  املدينة  لقوة 

الغربية  الواجهة  تطل  حيث  امللون  البل�ستيك  من  متقابلتان 

إطالق الدورة الـ 59 من معرض دمشق الدولي..
سورية تواجه العدوان بأمل أبنائها
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االأمويني  �ساحة  على 

نف�سها بينما تطل الواجهة 

باب  على  منه  ال�رضقية 

معر�س دم�سق الدويل.

افتتاح الدورة األولى 
وازدياد الدول 

المشاركة 
معر�س  افتتاح  �سكل 

يف  الدويل  دم�سق 

دوليا  حدثا  اخلم�سينيات 

حقق  كبرياً  اقت�ساديا 

التوقعات  فاق  جناحا 

على امل�ستوى االقت�سادي 

وال�سياحي  والتجاري 

واأقيمت الدورة االأوىل من 

املعر�س يف االأول من اأيلول عام 1954 وا�ستمرت ملدة �سهر كامل 

وفاق  األف مرت مربع   250 قدرها  م�ساحة  املعر�س  احتل  حيث 

و�ساركت  الدول  زائر« من خمتلف  »مليون  ال  اآنذاك  زواره  عدد 

اإ�سافة اىل عدد من  26 دولة عربية واأجنبية  االأوىل  الدورة  يف 

املوؤ�س�سات وال�رضكات ال�سناعية والتجارية ال�سورية.

اإ�سدار طوابع خا�سة  ورافق فعاليات املعر�س على مر دوراته 

الأهم  فنية  وعرو�س  مو�سيقية  حفلت  اإىل  اإ�سافة  دورة  بكل 

الفرق الفنية العربية والعاملية وعمالقة الفن العربي وذلك �سمن 

م�رضح املعر�س للفنون.

احتاد  يف  ع�سواً  الدويل  دم�سق  معر�س  اأ�سبح   1958 عام  ويف 

1970 حقق قفزة نوعية يف زيادة  الدولية ويف عام  املعار�س 

عدد الدول وال�رضكات التي غطت القارات اخلم�س وا�سبح ملتقى 

لرجال االأعمال واملنتجني.

تزايداً  الدويل  دم�سق  معر�س  اأر�سيف  يورد  املجال  هذا  ويف 

اأو الزوار خلل  اأو العار�سني  متتاليًا  يف عدد الدول امل�ساركة 

�سنوات انعقاد املعر�س حيث و�سل عدد الدول امل�ساركة يف عام 

1956 اإىل 30 دولة ويف ال�ستينيات بلغ 43 دولة م�ساركة ليزداد 
فبلغ  الثمانينيات  يف  واأما   1977 عام  يف  دولة   51 اإىل  العدد 

ذروته يف عام 1986 ب� 63 دولة م�ساركة ويف عام 2004 و�سل 

العدد اإىل 55 دولة ورغم تعر�س �سورية حلرب اإرهابية منذ بدء 

الدولية  العامة للمعار�س واالأ�سواق  اأن املوؤ�س�سة  اإال   2011 عام 

ا�ستمرت يف اإقامة الدورة ال� 58 ملعر�س دم�سق الدويل يف ذلك 

حماوالت  رغم  دولة   22 فيه  امل�ساركة  الدول  عدد  وكان  العام 

اأعداء �سورية لقطع علقاتها االقت�سادية مع دول العامل.

وبالن�سبة اإىل عدد الزوار فقد بلغ يف الذورة االأوىل من املعر�س 

مليون زائر لي�سل اإىل مليوين زائر يف عام 1973 و3 مليني زائر 

يف العام الذي يليه اأي عام 1974 م�ستمراً يف التزايد حتى اآخر 

دورات انعقاد املعر�س عام 2011.

مدينة المعارض الجديدة 
مع مرور ال�سنوات وعدم ا�ستيعاب املقر القدمي للأعداد املتزايدة 

امل�ساركة  ال�رضكات  من 

وزوار املعر�س كان ال بد 

من مكان جديد للمعر�س 

التي  امل�ساحات  يوفر 

فتم  التزايد  هذا  تنا�سب 

املعار�س  »مدينة  بناء 

اجلديدة« على طريق مطار 

اأف�سل  الدويل وفق  دم�سق 

وعلى  الدولية  املعايري 

وجهزت  كبرية  م�ساحة 

التكنولوجيا  نظم  باأحدث 

املعار�س  وجتهيزات 

العاملية.

ب�سار  الرئي�س  وافتتح 

اجلديدة  املدينة  االأ�سد 

من  الثالث  يف  للمعار�س 

بالعيد  االحتفال  االفتتاح متزامنًا مع  2003 وكان  لعام  اأيلول 

اأر�س  على  فعالياته  واإقامة  الدويل  دم�سق  ملعر�س  الذهبي 

يف  املعار�س  مدن  واأكرب  اأهم  من  تعترب  التي  اجلديدة  املدينة 

ال�رضق االأو�سط واملنطقة وتقع يف اجلهة اجلنوبية ال�رضقية من 

مدينة دم�سق على طريق مطار دم�سق الدويل بالقرب من ق�رض 

املوؤمترات وتبلغ م�ساحتها 1200000 م2 وقد مت ت�سميمها وفق 

اأف�سل املوا�سفات العاملية.

اأو  زوار  من  االأعمال  الحتياجات  اخلدمات  كل  املدينة  وتقدم 

خم�س�سة  من�ساآت  من  وتتكون  اأعمال  منظمي  اأو  عار�سني 

للعر�س وللخدمات بكل اأنواعها وتت�سمن باالإ�سافة اإىل �ساالت 

االإدارة  والندوات مباين خلدمات  العر�س وقاعات االجتماعات 

االأعمال  لرجال  ومركزين  واجلمارك  والور�سات  وامل�ستودعات 

مب�ساحة  �سيارات  ومواقف  وكافترييات  ومطاعم  وال�سحافيني 

11000 م2 تت�سع ل� 1800 �سيارة.
بوابات  خم�س  خلل  من  املعار�س  مدينة  اإىل  الدخول  ويتم 

خم�س�سة  داخلية  بوابات  وع�رض  لل�سيارات  خم�س�سة  خارجية 

وم�ساحات  م2   83000 املبني  العر�س  م�ساحات  وتبلغ  للزوار 

فتبلغ  اخل�رضاء  امل�ساحات  اأما  م2   150000 املك�سوف  العر�س 

60000 م2.
وت�ستطيع املدينة التي �سيتم افتتاحها جمدداً يف �سهر اآب املقبل 

بعد انقطاع دام 5 �سنوات اأن حتت�سن عدة معار�س يف اآن واحد.

أهمية معرض.. اقتصاديًا واجتماعيًا
�سكل معر�س دم�سق الدويل منذ تاأ�سي�سه منفذاً حيويا وقاعدة 

واملنتجات  العلوم  وتبادل  اإليه  والتعرف  باالآخر  لللتقاء 

واالبتكارات التقنية بني الدول، باال�سافة اىل دوره االأ�سا�سي 

يف التعريف باملنتجات ال�سورية وت�سويقها وت�سديرها ومن 

بالتاجر  التعريف  يف  ال�سنوات  مر  على  �ساهم  اأخرى  جهة 

فكان  واخلارجي  الداخلي  ال�سعيد  على  ال�سوري  وال�سناعي 

�سورية  بني  االقت�سادية  الروابط  تقوية  يف  مهمًا  عامًل 

والعامل.
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يف  الدويل  دم�سق  معر�س  عودة  �سكلت 

دورته ال�59، بعد انقطاع دام خم�س �سنوات 

الن�ساط  عودة  بدء  على  وا�سحة  داللة 

قبل  عهده  �سابق  اىل  �سورية  يف  التجاري 

�سورية  بوقوف  يب�رّض  ما  االأزمة  �سنوات 

على عتبة مرحلة جديدة من اإعادة االإعمار 

واال�ستثمار واالإنتاج.

وكالة  بح�سب  املعر�س،  يف  و�ساركت 

دولة   23 منها  دولة،   43 ال�سورية،  »�سانا« 

 20 و  �سفارتها  عرب  ر�سمي  ب�سكل  �ساركت 

دولة �سجلت م�ساركات جتارية لها.

يف  الوا�سعة  الدولية  امل�ساركة  وتعك�س 

بعودة  الدويل  االهتمام  مدى  املعر�س 

االإقت�سادية،  الدول  خريطة  اىل  �سورية 

حيث �سمت فعاليات املعر�س االقت�سادية 

وفود �رضكات من ع�رضات الدول يف اأوروبا 

واأمريكا واأفريقيا واآ�سيا على راأ�سها رو�سيا 

واأفريقيا  واليابان  والهند  واإيران  وال�سني 

م�ساركة  جانب  اإىل  وكوريا،  اجلنوبية 

بينها م�رض،  ومن  العربية،  الدول  من  عدد 

البحرين،  االأردن،  العربية،  االإمارات 

وال�سودان.

مع  يتزامن  كونه  املعر�س  اأهمية  وتاأتي 

اإعمار  اإعادة  ور�سة  انطلق  عن  احلديث 

�سورية، ما يعني اّن دول العامل غري ملتزمة 

الذي  واحل�سار  االأمريكية  بالعقوبات 

حتاول بع�س الدول فر�سه على �سورية.

مشاركة لبنانية الفتة
وزراء  افتتحه  لبناين  املعر�س جناح  و�سم 

ال�سناعة ح�سني احلاج ح�سن واال�سغال العامة 

غازي  والزراعة  فنيانو�س  يو�سف  والنقل 

زعيرت، بح�سور ح�سد كبري من اع�ساء الوفد 

لبنانية. �رضكة   15 نحو  وم�ساركة   اللبناين 

دم�سق  معر�س  »ان  ح�سن  احلاج  واكد 

�سوريا  تعايف  على  دليل  هو  الدويل 

الع�سكري واالمني  التعايف  االقت�سادي بعد 

�سوريا  حققتها  التي  االنت�سارات  وبعد 

االمريكي  امل�رضوع  على  وحلفاوؤها 

الحاج حسن وفنيانوس وبعض اعضاء الوفد المرافق في جناح سوناكو- الربيع الحاج حسن وفنيانوس وبعض اعضاء الوفد المرافق في جناح فيفكو

عودة قوية لـ»سورية« الى خريطة الدول اإلقتصادية
»معرض دمشق الدولي« يبّشر بإنطالق مرحلة إعادة اإلعمار:

تظاهرة ضخمة ضمت أكثر من 1500 شركة ومليوني زائر
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�سوريا«. يف  واالرهابي   واال�رضائيلي 

يف  اللبنانية  امل�ساركة  »ان  واعترب 

هذه  يف  هي  الدويل  دم�سق  معر�س 

يف  و�رضورية  طبيعية  م�ساركة  الظروف 

عملية  يف  معا  ولنكون  والفرح  االنت�سار 

وال�سوري  اللبناين  االقت�سادي  النهو�س 

�سوريا«. يف  االعمار  اعادة   وعملية 

افتتاح  »ان  فنيانو�س  اعترب  جهته  من 

هو  التوقيت  هذا  يف  الدويل  دم�سق  معر�س 

تعر�ست  التي  احلرب  على  �سوري  انت�سار 

لها«. 

اللبنانيني  الوزراء  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 

م�سوؤولني  مع  اجتماعات  �سل�سلة  عقدوا 

معاجلة  خللها  بحثوا  �سوريني  ووزراء 

امل�سائل االقت�سادية بني البلدين.

منفذ حيوي
فنية  فعاليات  املعر�س  وت�سمن 

ومعار�س  اقت�سادية  وحما�رضات 

االأن�سطة  من  عدد  جانب  اإىل  تخ�س�سية 

قبل  من  الرتويجية  والعرو�س  الت�سويقية 

امل�ساركني يف خمتلف القطاعات مع وجود 

مراكز للبيع املبا�رض للمواطنني.

تاأ�سي�سه  منذ  الدويل  دم�سق  و�سكل معر�س 

باالآخر  لللتقاء  وقاعدة  حيويا  منفذاً 

واملنتجات  العلوم  وتبادل  اإليه  والتعرف 

واالبتكارات التقنية بني الدول، باال�سافة 

اىل دوره االأ�سا�سي يف التعريف باملنتجات 

جهة  ومن  وت�سديرها  وت�سويقها  ال�سورية 

بالتعريف  ال�سنوات  مر  على  �ساهم  اأخرى 

ال�سعيد  على  ال�سوري  وال�سناعي  بالتاجر 

فكان عامًل مهمًا يف  واخلارجي  الداخلي 

�سورية  بني  االقت�سادية  الروابط  تقوية 

والعامل.

أهمية استرتيجية
اال�سرتاتيجية  املعر�س  اأهمية  وتكمن 

جرى  التي  الت�سدير  عقود  خلل  من 

اإبرامها وفتح مراكز تكون مبثابة وكاالت 

الحاج حسن وفنيانوس وبعض اعضاء الوفد المرافق في جناح 
شركة البحر المتوسط للكابالت

مطبعة اليمن

ASD

دهانات ايكو

فارس سعد والوزيران الحاج حسن وفنيانوس في جناح شركة المتحد

فتوش انفستمنت

فوماكو

مدخل الجناح اللبناني في المعرض

FPI
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�ساأنه  من  والذي  �سورية  منتجات  الأ�سماء 

تطوير  نحو  انتباه ال�سناعيني  يحول  اأن 

يف�رض  ما  وهو  اآالت،  و�رضاء  م�سانعهم 

انتقال ال�سناعيني يف م�ستوى طلباتهم من 

امل�سوؤولني احلكوميني الذين زاروا املعر�س 

اإىل ال�سماح لهم برتميم م�سانعهم والتو�سع 

بها وال�سماح لهم با�سترياد املكنات واالآالت 

بحوافز وميزات وت�سهيلت ما ميكنهم من 

على  يدل  وهو ما  اإنتاجهم  وزيادة  تطوير 

التي  الت�سدير  واتفاقيات  الطلبات  حجم 

وما  املعر�س  خلل  عليها  التوقيع  مت 

�سيتم الحقا كنتيجة للتوا�سل الذي مت بني 

املئات من امل�سدرين وامل�ستوردين.

ويتوقع املتابعون اأن ت�سهد اأرقام الت�سدير 

الكبرية  االقت�سادية  التظاهرة  هذه  بف�سل 

تعاود  اأن  على  مهمًا،  اإيجابيًا  حتواًل 

يف االأ�سواق  متركزها  ال�سورية  ال�سادرات 

يف  االأزمة  جراء  من  عنها  ابتعدت  التي 

واخلليج  العراق  اأ�سواق  وخا�سة  �سورية 

اتفاقيات  اىل  اإ�سافة  واالأردن،  واجلزائر 

املعر�س  على هام�س  متت  التي  الت�سدير 

من  العديد  اإىل  غذائية  �سناعات  لت�سدير 

وفرن�سا  ال�سويد  مثل  االأوروبية  الدول 

واإيطاليا.

الخليل
اخلارجية  والتجارة  االقت�ساد  وزير  واأكد 

ال�سورية حممد �سامر اخلليل اأن هذه الدورة 

كل  من  متيزا  االأكرث  �ستكون  املعر�س  من 

دالالت  من  حتمله  »ملا  ال�سابقة  الدورات 

قد  االقت�سادي  التعايف  باأن  اأجمع  للعامل 

وعاودت  باحلياة  تنب�س  �سورية  واأن  بداأ 

ن�ساطها االقت�سادي والثقايف واالجتماعي، 

�سدها  الظاملة  احلرب  �رضا�سة  كل  ورغم 

النهو�س  ال�سوري من  االقت�ساد  فقد متكن 

االإنتاج  اأمر ينعك�س من خلل  جمددا وهو 

القائم حاليا«.

واعترب اأن حجم امل�ساركة الكبري للقطاعني 

العام واخلا�س ال�سوري يف املعر�س دليل 

على بدء تعايف املوؤ�س�سات االقت�سادية.

الكرتلي
العامة  »املوؤ�س�سة  ل�  العام  للمدير  ووفقًا 

فار�س  الدولية«،  واالأ�سواق  للمعار�س 

»معر�س  يف  العمل  ا�ستئناف  اإن  الكرتلي، 

ال�رضق  يف  معر�س  اأقدم  الدويل«،  دم�سق 

»لل�ستقرار  نظرا  العام  هذا  تقرر  االأو�سط، 

والهدوء يف املنطقة اإجماال مع انت�سارات 

اجلي�س ودحر االإرهاب يف غالبية املناطق، 

خ�سو�سا يف مناطق الغوطة ال�رضقية«.

وقال الكرتلي: »نريد لهذا املعر�س اأن يكون 

منطلقا وبداية الإعادة االإعمار«، م�سريا اإىل 

»عن موطئ  تبحث  امل�ساركة  ال�رضكات  اأن 

اأن  خا�سة  اإعمار �سورية،  اإعادة  يف  قدم 

يف  هائل  دمارا  اأحلقت  �سورية  يف  احلرب 

البنى التحتية والقطاعات اخلدمية.

املحجوزة  امل�ساحات  اأن  كرتلي  وك�سف 

و�سلت اإىل 70 األف مرت مربع، الفتا اإىل اأنها 

امل�ساحات  فيها  ت�سل  التي  االأوىل  املرة 

على  دليل  وذلك  الرقم  لهذا  املحجوزة 

لة 
ّ
املعو واالأهمية  الكبري  امل�ساركة  حجم 

اقت�ساديا  الدويل«  دم�سق  »معر�س  على 

واجتماعيا وثقافيا وفنيا.

كانت  املعر�س  من  الدورة  هذه  اأن  يذكر 

مدينة  �سهدت  حيث  تاريخه  يف  مميزة 

و247  مليونني  نحو  زيارة  املعار�س 

املعر�س الع�رضة،  اأيام  خلل  �سخ�س  األف 

ومب�ساحة اإ�سغال تقارب 70 األف مرت مربع 

موزعة على 1562 �رضكة.

ال�سوري  امل�ستوى  على  واالإبداعات  باالإجنازات  الدويل  دم�سق  �سجل معر�س  يحفل 

منطقة  يف  ومكانية  زمانية  ذاكرة   1954 عام  يف  انطلقه  منذ  �سكل  اإذ  واالإقليمي 

ال�رضق االأو�سط وذاكرة اجتماعية و�سعبية على امل�ستوى ال�سوري وحدثًا فنيًا وثقافيًا 

واأدبيًا ينتظره الكتاب واملثقفون ال�سوريون والعرب يف كل عام.

وقد كان املر�سوم رقم 14 لعام 1953 ن�س على اإقامة دورة واحدة ملعر�س دم�سق 

الدويل والتي اأقيمت فعليا على اأر�س الواقع عام 1954 ونظرا ملا حققه من جناحات 

والذي   1955 لعام   40 رقم  القانون  مبوجب  دائمة  ب�سورة  اإقامته  تقررت  وفوائد 

ت�سمن ا�ستحداث مديرية ملعر�س دم�سق الدويل ويان�سيب خا�س به.

اقت�ساديا كبرياً  الدويل يف اخلم�سينيات حدثا دوليا  افتتاح معر�س دم�سق  و�سكل 

حقق جناحا فاق التوقعات على امل�ستوى االقت�سادي والتجاري وال�سياحي واأقيمت 

الدورة االأوىل من املعر�س يف االأول من اأيلول عام 1954 وا�ستمرت ملدة �سهر كامل 

اآنذاك  زواره  عدد  وفاق  مربع  مرت  األف   250 قدرها  م�ساحة  املعر�س  احتل  حيث 

»مليون زائر« من خمتلف الدول و�ساركت يف الدورة االأوىل 26 دولة عربية واأجنبية 

اإ�سافة اىل عدد من املوؤ�س�سات وال�رضكات ال�سناعية والتجارية ال�سورية.

ورافق فعاليات املعر�س على مر دوراته اإ�سدار طوابع خا�سة بكل دورة اإ�سافة اإىل 

حفلت مو�سيقية وعرو�س فنية الأهم الفرق الفنية العربية والعاملية وعمالقة الفن 

العربي وذلك �سمن م�رضح املعر�س للفنون.

ويف عام 1958 اأ�سبح معر�س دم�سق الدويل ع�سواً يف احتاد املعار�س الدولية ويف 

القارات  غطت  التي  وال�رضكات  الدول  عدد  زيادة  يف  نوعية  قفزة  حقق   1970 عام 

اخلم�س وا�سبح ملتقى لرجال االأعمال واملنتجني.

ويورد اأر�سيف معر�س دم�سق الدويل تزايداً متتاليًا بعدد الدول امل�ساركة اأو العار�سني 

عام  امل�ساركة يف  الدول  عدد  و�سل  املعر�س حيث  انعقاد  �سنوات  الزوار خلل  اأو 

1956 اإىل 30 دولة ويف ال�ستينيات بلغ 43 دولة م�ساركة ليزداد العدد اإىل 51 دولة يف 
عام 1977 واأما يف الثمانينيات فبلغ ذروته يف عام 1986 ب 63 دولة م�ساركة ويف 

عام 2004 و�سل العدد اإىل 55 دولة ورغم تعر�س �سورية حلرب ارهابية منذ بدء عام 

2011 اإال اأن املوؤ�س�سة العامة للمعار�س واالأ�سواق الدولية ا�ستمرت باإقامة الدورة ال 
58 ملعر�س دم�سق الدويل يف ذلك العام وكان عدد الدول امل�ساركة فيه 22 دولة رغم 

حماوالت اأعداء �سورية لقطع علقاتها االقت�سادية مع دول العامل.

وبالن�سبة اإىل عدد الزوار فقد بلغ يف الدورة االأوىل من املعر�س مليون زائر لي�سل اإىل 

مليوين زائر يف عام 1973 و3 مليني زائر يف العام الذي يليه اأي عام 1974 م�ستمراً 

يف التزايد حتى اآخر دورات انعقاد املعر�س عام 2011.

معرض دمشق الدولي:
سجل حافل باإلنجازات
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ر�صالة العراق

هائل  اكت�ساف  عن  النفط،  وزارة  اأعلنت 

من النفط اخلام يف الرقعة اال�ستك�سافية 

العا�رضة، مبينة اأن الرقعة كانت من بني 

احلقول التي �ساهمت يف اإ�سافة كمية 10 

مليارات برميل اىل االحتياطي النفطي.

النفطية  اال�ستك�سافات  �رضكة  عام  مدير 

»االختبارات  اإن  قال:  حطاب،  كرمي 

اأويل  لوك  ائتلف �رضكتي  بها  قام  التي 

عن  اأ�سفرت  اليابانية،  وانبك�س  الرو�سية 

يف  النفط  من  هائل  خمزون  اكت�ساف 

معدل  على  واحل�سول  م�رضف،  مكمن 

مكعب  مرت   1000 عن  يزيد  للنفط  تدفق 

يف اليوم ما يوؤكد الدرا�سات اجليولوجية 

ال�سابقة«.

وتابع اأن »االحتياط النفطي للرقعة ميثل 

النفطية  للحتياطيات  جديدة  اإ�سافة 

كانت  الرقعة  »هذه  اأن  مبينًا  العراقية«، 

من بني احلقول التي �ساهمت يف اإ�سافة 

كمية 10 مليارات برميل اىل االحتياطي 

»خطة  اأن  اىل  اأ�سار  حطاب  النفطي«.  

تطوير هذه الرقعة لهذا العام ت�سمل حفر 

واختبار البئر اال�ستك�سافية اأريدو 2«.

اويل  »لوك  �رضكتي  ائتلف  وكان 

فاز  قد  اليابانية«  وانبك�س  الرو�سية 

»العا�رضة«  اال�ستك�سافية  الرقعة  بتطوير 

حمافظ  .وقال  الب�رضة  حمافظة  يف 

»حمافظة  اإن  النا�رضي  يحيى  قار  ذي 

بعدد  العراق  يف  حمافظة  رابع  قار  ذي 

ال�سكان، يقابلها عدم توفري فر�س العمل 

فاإن  ثم  ومن  جداً،  �سعيفة  تعد  والتي 

 ال�سباب العاطلني 
ِّ
هناك ا�سرتاتيجية لزج

االأجنبية  ال�رضكات  �سمن  العمل  من 

نعتمد  ونحن  العراق،  يف  امل�ستثمرة 

ك�رضكة  العاملة  النفطية  ال�رضكات  على 

و�رضكات  املاليزية  وال�رضكة  برتونا�س 

اأخرى«.

خا�س  ت�رضيح  يف  اأ�ساف  النا�رضي 

ل�)املدى(، اأن »�رضكة لوك اويل بداأت منذ 

عام تقريبًا، بعمليات احلفر اال�ستك�سافية 

وب�سمن  العا�رضة  الرقعة  يف  النفطية 

عمل ا�رضايف، وقد تكونت امامنا خطوط 

انتاجية جيدة ت�ساف اىل اخلط االإنتاجي 

املحافظة  جهود  وب�سمن  للعراق  العام 

ووزارة النفط«.

 وتابع حمافظ ذي قار »�ستبداأ املبا�رضة 

النفط  �رضكة  بني  العقد  بنود  بتنفيذ 

الرقعة  و�سمن  النفط  ووزارة  اويل  لوك 

قار  ذي  حمافظتي  بني  ما  العا�رضة 

ت�سغل  التي  العقود  اأن  مبينًا  واملثنى، 

االأيدي العاملة الوطنية هي عقود وزارية 

ميكن  ال  ومعايري  لتحديدات  تخ�سع 

امل�سا�س بها اإال من خلل تعديلت معينة 

بها،  املخت�سة  واللجان  الربملان  �سمن 

اخلريجني  من  قدر  اكرب  زج  مع  ونحن 

املحافظة  اأبناء  العمل من  العاطلني عن 

مع  العمل  �سمن  املحافظات  وبقية 

فر�س  وايجاد  اال�ستثمارية  ال�رضكات 

عمل حقيقية لهم .

اأن »اإنتاج النفط من حقول     واأ�سار اىل 

النا�رضية والغراف يف حدود ال� 150 الف 

املتوافرة،  القدرات  ح�سب  يوميًا  برميل 

�رضكة  �سمن  العا�رضة  الرقعة  يف  اأما 

التقديرات  اأو�سحت  فقد  اويل،  برتو 

 8 ال�  يتجاوز  خمزونًا  هناك  اأن  االأولية 

اإذا  اأنه  مليارات برميل يف احلقل، مبينًا 

لزيادة  الوزراة  خطة  �سمن  الت�سدير  مت 

مالية  مردودات  هناك  �ستكون  االإنتاج 

النا�رضي  للميزانية«.   منع�سة  �سخمة 

ة 
ّ
اأكد اأن »الد�ستور العراقي كفل ن�سبة الأي

ر 
ّ
�سد

ُ
ي نفطية  اأباراً  حتت�سن  حمافظة 

والرقعة  نفطي،  برميل   
ّ

اأي فيها  كرر 
ُ
ي اأو 

االأوىل  املراحل  يف  مازالت  العا�رضة 

املرحلة  وبانتظار  االآبار  لتلك  للحفر 

الوزارة،  مع  االتفاق  وح�سب  الثانية 

�ستكون هناك �رضعة ودقة يف امل�رضوع 

اال�ستك�سايف وخلل العام املقبل �ستكون 

بداية انطلق االنتاج من الرقعة العا�رضة 

وحقل لوك اويل.

اجلواهري،  حمزة  النفطي  اخلبري  وقال 

ال�رضكات  من  تنفذ  التي  »العقود  اإن 

االأجنبية ت�سم بني طياتها اأكرث من عقد 

ما بني عقد لتنفيذ امل�رضوع وعقد اإداري 

الإدارة امل�رضوع«.  اجلواهري اأ�ساف يف 

ت�رضيح  خا�س ل�)املدى(، اأن  »العمليات 

العقود  هذه  بها  تقوم  التي  التطويرية 

تدعم  لكونها  البلد  م�سلحة  يف  ت�سب 

كالعقود  الوطني  النفطي  االنتاج  عملية 

الفتًا  الربيطانية،  برتوفاك  �رضكة  مع 

القطاع  تطوير  »الميكن  اأنه  اىل  النظر 

مع  التطويرية  العقود  دون  من  النفطي 

اكتشافات نفطية جديدة.. 
زيادة معدالت التصدير وتقليل نسب البطالة
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اأن  »يجب  االجنبية«.وتابع  ال�رضكات 

تكون هناك �رضكات حملية توؤ�س�س عقود 

�رضاكة مع �رضكات عاملية لها باع طويل 

يف جمايل االنتاج والتطوير النفطي، من 

اأجل اكت�ساب املهارات واخلربات«، م�سدداً 

على �رضورة ال�رضاكة مع خربات عاملية 

�رضورة  موؤكداً  والراأ�سمال،  وملكات 

ل�رضكات  االأولوية  احلكومة  تعطي  اأن 

املنا�سبة  البيئة  لها  توفر  واأن  املحلية، 

للعمل مع ال�رضكات النفطية العاملية.

»النظرة  اأن  اىل  اأ�سار  اجلواهري 

هي  العراقي  النفطي  للقطاع  امل�ستقبلية 

زيادة  العراق  لتحقيق  متفائلة  نظرة 

ال�سابقة،  لل�سنوات  والت�سدير  باالإنتاج 

وحاليًا هناك خطط و�سرتاتيجبات جيدة 

اال�ستك�سافية  الرقع  وتطوير  واكت�ساف 

الطبيعي«.واأعلنت  للغاز  وا�ستغلل 

 9 لتطوير  م�رضوع  اطلق  النفط،  وزارة 

احلدودية  احلقول  يف  ا�ستك�سافية  رقع 

واملياه  واإيران  الكويت  مع  والبحرية 

وزارة     . العربي  اخلليج  مع  االإقليمية 

اأنه  لها  �سحايف  بيان  يف  قالت  النفط 

اإىل  »تنفيذاً خلطط وزارة النفط امل�ستندة 

الرثوة  ا�ستغلل  يف  ونهجها  �سيا�ستها 

مل�سلحة  وا�ستثمارها  الهيدروكاربونية 

عن  تعلن  الوزارة  فاإن  و�سعبه،  العراق 

وتطوير  ا�ستك�ساف  مل�رضوع  اطلقها 

اال�ستك�سافية  الرقع  من  عدد  وانتاج 

ة 
ّ
الربي احلدودية  النفطية  واحلقول 

ة يف جنوب وو�سط العراق«.
ّ
والبحري

على  اال�ستك�سافية  »الرقع  اأن  واأ�سافت 

رقعة  هي  الكويتية   � العراقية  احلدود 

خ�رض املاء ورقعة جبل �سنام ورقعة اأم 

اال�ستك�سافية  »الرقع  اأن  مبنية  ق�رض«، 

االإيرانية   � العراقية  احلدود  على  الواقعة 

وال�سهابي  واحلويزة  ال�سندباد  هي 

وزرباطية ونفط خانة«.

ولفتت وزارة النفط  اإىل اأن »رقعة اخلليج 

االقليمية  املياه  �سمن  تقع  العربي 

مو�سحة  العربي«،  اخلليج  يف  العراقية 

ا�ستك�ساف  عقود  عمل  نطاق  »ي�سمل  اأنه 

اال�ستك�سافية  الرقع  هذه  انتاج  وتطوير 

عمليات  على  النفطية  واحلقول 

اال�ستك�ساف كافة املت�سمنة  امل�سوحات  

اال�ستك�سافية  االآبار  وحفر  الزلزالية 

والتقييمية وبرنامج م�سح وازالة االألغام 

النفط  وانتاج  املنفلقة  غري  واالأج�سام 

اأو  احلر  للغاز  االأمثل  واال�ستغلل  اخلام 

الغاز امل�ساحب«.

واأ�سارت اإىل اأن »ال�رضكات االجنبية تلتزم 

والتكنولوجيا  واخلربات  التمويل  بتوفري 

والعمالة  واخلدمات  واملكائن  واملعدات 

املوؤهلة لتنفيذ عقودها ب�رضط اال�ستعانة 

م�سيفة  املوؤهلة«،  العراقية  بالعمالة 

هذه  عقود  مبنح  �ستقوم  »الوزارة  اأن 

النفطية  واحلقول  اال�ستك�سافية  الرقع 

املوؤهلة  االجنبية  النفطية  ال�رضكات  اإىل 

ائتلف  اأم  منفردة  كانت  �سواء  م�سبقًا 

�رضكات من خلل التناف�س«.

النزاهة تعلن استعادة ومنع هدر 
112 مليار دينار

مباحثات مع بريطانيا لتنفيذ مترو بغداد

ة يف مكاتب املفت�س 
َّ
ن امللكات التحقيقية والتدقيقي اأعلنت هيئة النزاهة، عن متكُّ

العام لوزارات ال�سحة والعدل والدفاع، من ا�ستعادة ومنع  هدر اأكرث من 112 مليار 

املبالغ  حجم  اأنَّ  رحيم،  اأحمد  ة 
َّ
ال�سح لوزارة   

ُّ
العام امُلفتِّ�س  عراقي.وذكر  دينار 

ة من 
َّ
للمد  

ِّ
التحقيقي الدولة، نتيجة عمل املكتب  ها مكتبه فعًل خلزينة 

َّ
ا�سرتد التي 

)7،358،000،000( مليار ديناٍر، فيما بلغ حجم  – 2017/4/1( بلغت   2016/1/1(

ة )2،092،454،889( مليار 
َّ
ة من متابعة ا�ستح�سال الديون احلكومي

َّ
املبالغ امُل�سرتد

�ن رحيم، يف كتاٍب اأر�سله اإىل هيئة النزاهة، قيام مكتبه مبنع واإيقاف هدر 
َّ
ديناٍر.وبي

ة 
َّ
املد خلل   

ٍّ
اأمريكي دوالٍر  مليون  و)45،036،000(  ديناٍر  مليار   )6،931،491،773(

اأخرى  ًة 
َّ
و)60( ق�سي النزاهة،  اإىل هياأة  )8( ق�سايا  اإحالة  ت  �ه متَّ اأنَّ واأ�ساف،  ذاتها. 

�ا عدد الق�سايا التي اأثبتتها التحقيقات فبلغ 
َّ
ة، اأم

َّ
لت للق�ساء واملحاكم امُلخت�س

نْ
اأُِح�ي

املن�سب  وا�ستغلل  والتزوير  وال�رضقة  والر�سى  االختل�س  بني  عت 
َّ
تنو ة 

َّ
ق�سي  )69(

اأنَّ  ح�ساين،  حمود  ح�سن  العدل  لوزارة   
ُّ
العام امُلفتِّ��س  ك�سف  ال�سفة.فيما  وانتحال 

مكتبه متكن خلل عام 2016 من ا�سرتداد مبلغ )1،195،002،883( مليار ديناٍر اإىل 

خزينة الدولة عن خمالفات �رضكات االإطعام لتجهيز ال�سجناء.

ت التو�سية با�سرتدادها بلغت )9،950،000،000( مليار ديناٍر  �د اأنَّ املبالغ التي متَّ واأكَّ

عن تزوير جن�س و�سنف العقارات لرفع قيمة الرهن.

 ا�ستطاع 
ِّ
ح�ساين اأ�ساف، يف كتاٍب اأر�سله اإىل هيئة النزاهة، اأنَّ مكتب امُلفتِّ��س العام

خلل الف�سل االأول من عام 2017 من وقف هدر مبلغ )1،140،000،000( مليار دينار 

ة الأغرا�س الرهن.من جانبه ك�سف امُلفتِّ��س 
َّ
لوجود مبالغٍة يف قيمة العقارات التقديري

 /1/1( ة من 
َّ
املد ن خلل  اأنَّ مكتبه متكَّ رائد جوحي  القا�سي  الدفاع  لوزارة   

ُّ
العام

2017 ولغاية 2017/5/30( من ا�سرتجاع مبلغ )611،022،170( �ستمائٍة واأحد ع�رض 
مليونًا واثنني وع�رضين األفًا ومائة و�سبعني ديناراً، اإ�سافًة اإىل التو�سية با�سرتجاع 

)1،249،733،610( ملياٍر ومائتني وت�سعًة واأربعني مليونًا و�سبعمائٍة وثلثًة وثلثني 

األفًا و�ستمائٍة وع�رضة دنانري.

بحثت اأمانة بغداد مع ال�سفارة الربيطانية يف العراق اآليات تنفيذ م�رضوع مرتو بغداد 

عن طريق اال�ستثمار. وذكر بيان للأمانة، اأن »اأمينة بغداد ذكرى علو�س، األتقت ال�سفري 

الوطنية وع�سو  اال�ستثمار  رئي�س هيئة  بيكر، بح�سور  فرانك  العراق  لدى  الربيطاين 

هيئة امل�ست�سارين ووكيل اأمانة بغداد لل�سوؤون الفنية ومدير عام العلقات واالإعلم 

لبحث �سبل التعاون الثنائي بني اجلانبني وتبادل اخلربات يف قطاع البنى التحتية«. 

واأ�سار البيان اىل اأن »اللقاء ت�سمن اأي�سًا بحث قيام ال�سفارة بدعوة عدد من ال�رضكات 

من  امل�سكلة  اللجنة  مع  مبا�رض  لقاء  وحتقيق  ا�ست�ساري  فريق  لتكوين  املتخ�س�سة 

اجلانب العراقي التي ت�سم اأمانة بغداد وهيئة اال�ستثمار الوطنية وعدداً من اجلهات 

املتخ�س�سة لبحث اآلية متويل م�رضوع املرتو واإمكانية تنفيذه باأ�سلوب اال�ستثمار«.
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اقت�صاد عربي

املركزي  اجلهاز  بيانات  اأظهرت 

اأن  اأم�س  واالإح�ساء  العامة  للتعبئة 

ال�سنوي يف مدن م�رض  الت�سخم  معدل 

يوليو   املئة يف متوز/  33    يف  اإىل  قفز 

حزيران/  يف    املئة  يف   29.8 من 

االإ�سلحات  وترية  ت�سارع  مع  يونيو 

اأعلى  هو  وهذا  املوؤملة.  االقت�سادية 

يونيو  منذ  املدن  للت�سخم يف  م�ستوى 

كما  املئة،  يف   35.1 بلغ  عندما   1986
اأنه ثاين اأعلى م�ستوى على االإطلق منذ 

بدء ت�سجيل بيانات ت�سخم املدن عام 

.1958
قفزت وترية ت�سخم اأ�سعار امل�ستهلكني 

 3.2 اإىل  �سهري  اأ�سا�س  على  املدن  يف 

يف املئة يف يوليو من 0.8 يف املئة يف 

حزيران/ يونيو. وقالت ريهام الد�سوقي 

هذا  الزيادة  اإن  كابيتال«  »اأرقام  من 

على  التكاليف  زيادة  ب�سبب  ال�سهر 

املواد  اأ�سعار  ارتفاع  بعد  ال�رضكات 

اخلام وزيادة اأ�سعار الوقود. 

الت�سخم  م�ستويات  يف  الزيادة  وتاأتي 

احلكومة  رفعت  بعدما  م�رض  مبدن 

نهاية  يف  البرتولية  املواد  اأ�سعار 

 50 اإىل  ت�سل  بن�سب  يونيو  حزيران/ 

يف املئة يف ثاين زيادة خلل ثمانية 

اأ�سهر. وزادت اأ�سعار الكهرباء يف متوز/ 

يوليو بنحو 40 يف املئة.

اإيكونوميك�س  كابيتال  موؤ�س�سة  وقالت 

الت�سخم  اإن  لندن  ومقرها  للأبحاث 

بفعل  حاليًا  ذروته  بلغ  م�رض  يف 

التي  املتكررة  غري  العوامل  من  عدد 

اإىل  ال�ستة  خلل  تدريجيًا  �ستتل�سى 

اأنه �سيبداأ  اأ�سهر املقبلة.. نعتقد  الت�سعة 

املتوقع.  من  باأ�رضع  االنخفا�س  يف 

رفعت  املا�سية  القليلة  االأ�سهر  وخلل 

احلكومة اأ�سعار جميع ال�سلع واخلدمات 

التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه 

ودواء وموا�سلت.

ال�رضكات  اإن  الد�سوقي  ريهام  وقالت 

اأ�سعارها ب�سكل  غري قادرة على زيادة 

ال  حتى  املقبلة  الفرتة  خلل  كبري 

اأن  اأتوقع  اأكرث من ذلك.  يت�رضر الطلب 

املقبل  ال�سهر  الت�سخم  معدل  يرتاوح 

بني 32 و33 يف املئة.

واأظهرت نتائج اأعمال بع�س ال�رضكات 

م�رض  بور�سة  يف  املقيدة  الغذائية 

الربع  خلل  ال�رضكات  اأرباح  تدهور 

قفزات  بفعل  العام  هذا  من  الثاين 

وارتفاع  البلد  يف  الت�سخم  معدل 

ال�رضائية  القوة  وتراجع  الفائدة  اأ�سعار 

للم�ستهلكني. 

لكن ال�رضكات رفعت م�رضوفات البيع 

لزيادة  منها  حماولة  يف  والتوزيع 

احلفاظ  اأجل  من  واالإعلن  الرتويج 

على ح�س�سها ال�سوقية وتن�سيط حركة 

املبيعات التي تراجعت بفعل انخفا�س 

للم�ستهلكني  ال�رضائية  والقدرة  ال�سهية 

جراء ارتفاع اأ�سعار املنتجات وال�سلع.

الفائدة  اأ�سعار  املركزي  البنك  ورفع 

اأول  يف  اأ�سا�س  نقطة   200 االأ�سا�سية 

متوز/ يوليو لي�سل اإجمايل رفع اأ�سعار 

اأقل  يف  اأ�سا�س  نقطة   700 اإىل  الفائدة 

اأ�سا�س يف  واألف نقطة  اأ�سهر  من ت�سعة 

نحو عام ون�سف العام. وكان الت�سخم 

قد بداأ موجة �سعود حادة عندما تخلت 

الثاين/  ت�رضين  من  الثالث  يف  م�رض 

قفز إلى 33 % مع تسارع وتيرة اإلصالحات االقتصادية
التضخم في مصر عند أعلى مستوياته في 31 عامًا
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�رضف  �سعر  ربط  عن  املا�سي  نوفمرب 

اأ�سعار  اجلنيه بالدوالر، ورفعت حينها 

الفائدة 300 نقطة اأ�سا�س بجانب زيادة 

اأ�سعار املحروقات. 

.. ومجلس إدارة جديد 
قانون  تفعيل  خطوات  اأوىل  يف 

اال�ستثمار اجلديد، اأ�سدر رئي�س جمل�س 

اإدارة  جمل�س  بت�سكيل  قراراً  الوزراء 

واملناطق  لل�ستثمار  العامة  الهيئة 

�سحر  الدكتورة  برئا�سة  اجلديد،  احلرة 

والتعاون  اال�ستثمار  وزيرة  ن�رض، 

الرئي�س  زوبع،  منى  وع�سوية  الدويل، 

لل�ستثمار  العامة  للهيئة  التنفيذي 

واملناطق احلرة، وامل�ست�سار حممد عبد 

الوهاب، نائب الرئي�س التنفيذى للهيئة، 

بنك  رئي�س  االإتربي،  اإىل حممد  اإ�سافة 

ممثل  توفيق،  طارق  واملهند�س  م�رض، 

احتاد ال�سناعات، وخالد حممد عارف، 

وحممد  عمرو،  �سامح  حممد  والدكتور 

عبدالعزيز، وذلك ملدة 3 �سنوات.

اأن  ن�رض  �سحر  الدكتورة  واأو�سحت 

املجل�س اجلديد وفق ما ن�س عليه قانون 

اال�ستثمار اجلديد، �سيتوىل و�سع خطط 

وبراجمها  لل�ستثمار  العامة  الهيئة 

اال�ستثمارية  ال�سيا�سة  اإطار  يف 

منظومة  تفعيل  اآليات  وو�سع  للدولة، 

ومتابعة  امل�ستثمرين  خدمة  مركز 

اخلدمات  مقابل  وحتديد  تنفيذها، 

اللوائح  واإقرار  الهيئة،  تقدمها  التي 

املتعلقة  التنفيذية  والقرارات  الداخلية 

والفنية  واالإدارية  املالية  بال�سوؤون 

التنظيمي،  هيكلها  وو�سع  للهيئة، 

ال�سنوية  املوازنة  م�رضوع  واإقرار 

وو�سع  اخلتامية،  وح�ساباتها  للهيئة 

ونظم  واخت�سا�سات  ت�سكيل  �سوابط 

احلرة  املناطق  اإدارة  جمال�س  عمل 

واال�ستثمارية.

اإقرار  اأي�سًا  تتوىل  الهيئة  اأن  واأ�سافت 

اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللزمة 

واال�ستثمارية  احلرة  املناطق  الإقامة 

�سوابط  وحتديد  واإدارتها  وتنميتها 

املقامة،  امل�رضوعات  اإلغاء  واآليات 

املختلفة،  اال�ستثمار  الأنظمة  وفقًا 

واعتماد �رضوط منح الرتاخي�س و�سغل 

من  عليها  مبا  وا�سرتدادها،  العقارات 

مبان واإن�ساءات وما بداخلها.

وافق الرئي�س امل�رضي عبد الفتاح ال�سي�سي، على اإن�ساء �رضكة تنمية رئي�سية م�سرتكة بني 

الهيئة العامة االقت�سادية ملنطقة قناة ال�سوي�س، وجمموعة موانئ دبي العاملية، لتقوم 

بتنفيذ م�رضوعات يف منطقة قناة ال�سوي�س، موؤكداً اأن احلكومة امل�رضية �ستقدم جميع 

اأوجه الدعم اللزم من اأجل بدء تنفيذ امل�رضوعات يف اأ�رضع وقت، وذلك خلل اجتماع، 

�سم الفريق مهاب ممي�س رئي�س هيئة قناة ال�سوي�س ورئي�س الهيئة العامة االقت�سادية 

ملنطقة قناة ال�سوي�س، و�سلطان اأحمد بن �سليم رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة موانئ دبي 

العاملية ورئي�سها التنفيذي، حيث اأعرب ال�سي�سي عن تقدير م�رض الكبري لدولة االإمارات 

ال�سقيقة وقياداتها، م�سيداً مبواقفهم الداعمة الإرادة ال�سعب امل�رضي.

و�رضح ال�سفري علء يو�سف، املتحدث الر�سمي با�سم رئا�سة اجلمهورية، باأن �سلطان اأحمد 

بن �سليم ا�ستعر�س خلل االجتماع، ن�ساط املجموعة يف م�رض، التي تدير امليناء، موؤكداً 

حر�س ال�رضكة على تنفيذ خطة ا�ستثمارية متكاملة يف م�رض ت�سم عدداً من امل�رضوعات، 

التي ت�ساهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة، م�سيداً مبا حققته م�رض من اإجناز كبري كان 

وقت  يف  اجلديدة  ال�سوي�س  قناة  م�رضوع  تنفيذ  يف  متثل  العامل  واإعجاب  تقدير  حمل 

قيا�سي، ومن خلل توفري التمويل يف اأ�سبوع واحد باأموال م�رضية خال�سة.

وتنمية  وتطوير  م�رض،  يف  ن�ساطها  لتعزيز  املجموعة  تطلع  عن  �سليم  ابن  واأعرب 

ولوج�ستية  �سناعية  منطقة  اإن�ساء  خلل  من  االقت�سادية،  املنطقة  يف  ا�ستثماراتها 

ما  �سوء  يف  والرتفيهية،  ال�سكنية  واملناطق  اخلدمات  جميع  ت�سمل  متكاملة  وجتارية 

اإيجابية للحكومة امل�رضية، وحر�س قيادتها على تذليل خمتلف  مل�سوه من توجهات 

العقبات، التي تواجه امل�ستثمرين، ف�سًل عما ت�سهده م�رض من تطور كبري على ال�سعيد 

االقت�سادي، وتقديرهم باأن منطقة قناة ال�سوي�س تعد من اأكرث املناطق متيزاً يف العامل 

على ال�سعيد االقت�سادي، ف�سًل عن قربها من خمتلف االأ�سواق العاملية، وا�ستحواذها 

على جزء كبري من حركة التجارة العاملية، وخا�سة اأن قناة ال�سوي�س متثل عموداً فقريًا 

للنقل البحري على ال�سعيد الدويل.

وقيام  العاملية،  دبي  موانئ  مع  التعاون  بتعزيز  رحب  ال�سي�سي  اأن  املتحدث  وذكر 

املجموعة بتو�سيع ن�ساطها يف م�رض، خا�سة يف ظل دورها املهم يف دعم حركة التجارة 

الدولية وتطوير �سناعة املوانئ. 

شراكة بين منطقة قناة السويس 

وموانئ دبي العالمية
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اقت�صاد عربي

الخليج يعفي الحديد الصيني جمركيا

تدر�س دول اخلليج ا�ستبعاد حديد الت�سليح ولفائفه من قوائم 

ال�سلع املعفاة يف اإطار مفاو�ساتها للتجارة احلرة مع ال�سني، 

الوقت  يف  مرجحة  “االقت�سادية”  �سحيفة  ذكرته  ملا  وفقا 

املوحد  اجلمركي  الر�سم  تعديل  مقرتح  على  املوافقة  ذات��ه 

املفرو�س على هذه الواردات ب�سكل جماعي، من 5 يف املائة 

اإىل 15 يف املائة.

اخلليج،  لدول  التعاون  جمل�س  اأمانة  فاإن  ال�سحيفة  وبح�سب 

وافقت على درا�سة املقرتح، املقدم من االإمارات، وذلك بهدف 

اأخذ االعتبارات لهذا التعديل، من خلل موافاة جلنة التعاون 

املوحد  القانون  تطبيق  اإمكانية  مدى  واالقت�سادي،  املايل 

ملكافحة االإغراق والتدابري التعوي�سية والوقائية على وارادات 

الدول االأع�ساء من حديد الت�سليح واللفائف.

ووفقا للمعلومات، فقد خاطبت االأمانة العامة الدول االأع�ساء 

عن  اأع��وام  ثلثة  الآخر  االإح�سائية  البيانات  على  للح�سول 

ولفائفه  احلديد  الوطنية من  للم�سانع  املحلي  االإنتاج  حجم 

اإىل  اإ�سافة  ال�سلعة،  املحلية من هذه  االأ�سواق  مقارنة بحجم 

الواردات.

العامة  االأم��ان��ة  موافاة  اخلليج  دول  من  ذل��ك  بعد  وينتظر 

من  وارداتها  على  اجلمركي  الر�سم  تعديل  حول  مبرئياتها 

اإ�سافة  الدرا�سة،  نتائج  ت�سلم  بعد  جماعي  ب�سكل  احلديد 

املالية  اللجنة  تزويد  التعاون  جمل�س  اأمانة  من  الطلب  اإىل 

لدى  االأع�ساء  دول  به  التزمت  الذي  بال�سقف  واالقت�سادية 

منظمة التجارة العاملية على ال�سلع املطلوب حمايتها.

فر�س  من  االأع�ساء  ال��دول  التجارة  منظمة  اأحكام  ومتنع 

 حتت م�سمى “اإجراءات 
ً
ر�سوم حمائية، لكنها و�سعت ا�ستثناء

وقائية” يف حال تعر�س ال�سناعة املحلية اإىل تهديد خطري 

ب�سبب طفرة يف الواردات من منتج معني.

وحتت هذا اال�ستثناء، جلاأت دول جمل�س التعاون اإىل اإجراءات 

 ،2016 )يونيو(  حزيران  نهاية  من  ابتداء  طبقتها  وقائية 

التجارة عن خططها حلماية  اإبلغ منظمة  يومًا من   21 بعد 

�سناعتها املحلية من ال�سلب.

إيرادات 
حققت قناة ال�سوي�س اإيرادات 

دوالر  مليون   446.3 بلغت 

ارتفاعا  مت��وز  يوليو/  يف 

دوالر  م��ل��ي��ون   427.2 م��ن 

وقالت  حزيران.  يونيو/  يف 

هيئة قناة ال�سوي�س يف بيان 

بلغت  ال��ق��ن��اة  اإي�����رادات  اإن 

دوالر  مليار   2.938 اإجمااًل 

يف االأ�سهر ال�سبعة االأوىل من 

العام.

أرامكو
ق���ال م�����س��در ���س��ع��ودي يف 

�رضكة  اإن  ال��ن��ف��ط:  ق��ط��اع 

»اأرام��ك��و«  احلكومية  النفط 

النفط  خم�س�سات  �ستخف�س 

اخلام اإىل عملئها يف اأنحاء 

العامل يف �سبتمرب/اأيلول مبا 

برميل  األف   520 عن  يقل  ال 

يوميًا للوفاء بالتزامها بكبح 

تخمة االإمدادات العاملية.

صادرات
التمور  ����س���ادرات  �سجلت 

املو�سم  خ���لل  التون�سية 

بن�سبة  ارت��ف��اع��ًا  احل����ايل، 

ب��ي��ان��ات  ب��ح�����س��ب   ،20%
وزارة  ن�رضتها  اإح�سائية 

املائية  وامل���وارد  الفلحة 

التون�سية.  البحري  وال�سيد 

واأرج����ع����ت ال��������وزارة ه��ذا 

االرتفاع اإىل »اقتحام اأ�سواق 

جديدة«. 

قيود
فر�ست م�رض قيوداً ت�ستهدف 

امل�ستفيدين  اأع��داد  تقلي�س 

من بطاقات الدعم التمويني 

م�ستقبًل  الغذائية(  )ال�سلع 

اأق�سى  ح��د  فر�س  اأب��رزه��ا 

للأ�رضة  اأف��راد  اأربعة  بواقع 

الواحدة عند ا�ستخراج بطاقة 

جديدة. 

بيع
النفط  قطاع  يف  م�سدر  اأكد 

البيع  الكويت رفعت �سعر  اأن 

يف  اخل��ام  لنفطها  الر�سمي 

اآ�سيا  اإىل  املتجهة  ال�سحنات 

بواقع  اأي��ل��ول  �سبتمرب/  يف 

عن  للربميل  �سنتات  خم�سة 

ال�سهر الذي �سبقه.

نفط
امل�رضي  البرتول  وزير  قال 

ا�ستثمارات  اإن  املل  ط��ارق 

يف  االأجنبية  النفط  �رضكات 

بلده ارتفعت اإىل 8.1 مليار 

املالية  ال�سنة  يف  دوالر 

مليار   6.6 2016-2017 من 
ال�سابقة،  املالية  ال�سنة  يف 

ا�ستثمارات  ارتفاع  يعني  ما 

يف  االأجنبية  النفط  �رضكات 

م�رض 22.7 يف املئة. 

جهود
ال�سعودي  الطاقة  وزير  قال 

ناق�س  اإن���ه  ال��ف��ال��ح  خ��ال��د 

حتقيق  اإىل  الرامية  اجلهود 

النفط  اأ�سواق  يف  اال�ستقرار 

م��ع وزي���ر ال��ن��ف��ط ال��ع��راق��ي 

جبار اللعيبي خلل اجتماع 

ناق�سا  اإنهما  وقال  بينهما. 

الدول  جهود  توحيد  »اأهمية 

كافة ال�ستقرار االأ�سواق«. 

مليون
الذين  امل�سافرين  ع��دد  بلغ 

الكويت  مطار  منفذ  ع��ربوا 

ال������دويل خ����لل ي��ول��ي��و / 

مليون   1.18 املا�سي  متوز 

دخول  حركة  �سملت  م�سافر. 

م�سافر  األف   533 امل�سافرين 

منهم 200 األف كويتي و318 

األف م�سافر خليجي. 

مركز
االإقليمي  املكتب  مدير  اتفق 

ال��ع��رب��ي ل��لحت��اد ال���دويل 

على  م�رض،  مع  للت�ساالت 

عربي  اإقليمي  مركز  اإن�ساء 

ال��رق��م��ي،  امل���ايل  لل�سمول 

القاهرة،  يف  مقره  ليكون 
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 »رؤية 2030« يدعم السعودية 
بـ35 ألف وظيفة

اإطار  يف  يندرج  �سخمًا،  �سياحيًا  م�رضوعًا  ال�سعودية،  اأطلقت 

اإطار خطتها  االقت�سادية، يف  لتنويع مواردها  اململكة  جهود 

ب�35000  البلد  اقت�ساد  �سيدعم  2030«، حيث  »روؤية  ال�ساملة 

وظيفة و15 مليار ريال، بح�سب مراقبني.

و�سيتوىل �سندوق اال�ستثمارات العامة، متويل امل�رضوع، ليعزز 

مكانتها �سمن قائمة الدول الع�رضين االأعلى اقت�ساداً يف العامل.

ثاين  امل�����رضوع   ه��ذا  يعترب   ، ااالأح��م��ر  »البحر  م�����رضوع  يعد 

عنها  اأعلنت  التي  ال�سخمة  والرتفيهية  ال�سياحية  امل�ساريع 

اإذ اأطلقت يف اأبريل املا�سي م�رضوع  ال�سعودية خلل 4 اأ�سهر، 

اال�ستثمارية  اأن ت�سل قيمته  يتوقع  الذي  بالريا�س،  »القديه« 

ميول  اأن  بعد  تقريبًا،  ري��ال  مليار   30 نحو  اإىل  االإجن��از  بعد 

تطوير  عمليات  يف  مليارات   10 العام  اال�ستثمارات  �سندوق 

البنية التحتية.

�سناعة  برامج  تعزيز  يف  امل�رضوع  ي�سهم  اأن  مراقبون  يتوقع 

ال�سعبة،  العملة  اجتذاب  عرب  اململكة،  يف  والرتفيه  ال�سياحة 

لي�سبح  والدولية،  والعربية  واخلليجية  املحلية  واال�ستثمارات 

حلقة قوية يف تنويع االقت�ساد وتعدد م�سادر الدخل.

اململكة  اقت�ساد  دع��م  امل�رضوع  �ساأن  من  اأن  اإىل  واأ���س��اروا 

15 مليار ريال،  اإىل  ا�ستثمارات ت�سل  ب�35000 وظيفة، و�سخ 

منت�سف  بعد  البناء  اأعمال  فيها  �ستنطلق  التي  الفرتة  بني  ما 

2019، وت�سمل تو�سيع املطار، وبناء الفنادق واملنازل الفخمة، 
حتى ت�سغيل املرحلة االأوىل منه بعد منت�سف 2022.

االأمري  ال�سعودي  العهد  ويل  عنه  اأعلن  الذي  امل�رضوع،  يقوم 

حممد بن �سلمان، على حتويل 50 جزيرة وجمموعة من املواقع 

على �ساحل البحر االأحمر، اإىل منتجعات �سياحية.

وميتد امل�رضوع على طول 180 اإىل 200 كيلومرت، بني مدينتي 

اأملج والوجه على ال�سواحل الغربية للمملكة. و�سي�سكل امل�رضوع 

وجهة �ساحلية رائدة، ترتبع على عدد من اجلزر البكر يف البحر 

التي  �سالح،  مدائن  اآثار  تقع  امل�رضوع،  جانب  واإىل  االأحمر، 

متتاز بجمالها العمراين واأهميتها التاريخية الكبرية.

وذلك بهدف اإعداد الدرا�سات 

لتقييم  ال��دوري��ة  والتقارير 

الو�سع العربي. 

نمو
قال جورج احليدري، الرئي�س 

ال�رضق  ملنطقة  التنفيذي 

اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط، 

ل��دى اإت�����س.اإ���س.ب��ي.���س��ي اإن 

مزيد  الإ�سافة  يخطط  البنك 

يف  لعملياته  املوظفني  من 

الذي  الوقت  يف  ال�سعودية، 

ت�سهد فيه اململكة واحدا من 

االقت�سادية  التحوالت  اأكرب 

على م�ستوى الدول. 

تفاهم
وّق���ع���ت دائ������رة احل��ك��وم��ة 

اإم����ارة  يف  االإل���ك���رتون���ي���ة 

ها الرئي�سي، 
ّ
ال�سارقة يف مقر

الهيئة  م��ع  تفاهم  م��ذّك��رة 

ال���ع���ام���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع 

حتديد  ب��ه��دف  االت�����س��االت 

والعمل  ال��ت��ع��اون،  جم��االت 

يف  اجلانبني  بني  امل�سرتك 

جماالت اأمن املعلومات. 

العلمين
اال�ستثمار  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

وزي�����ري  اأن  امل�������رضي���ة 

بحثا  واالإ�سكان  اال�ستثمار 

اإع���م���ار م�رض  م���ع رئ��ي�����س 

حممد الدهان اإقامة م�رضوع 

ا�ستثماري يف مدينة العلمني 

اجلديدة ب�سمال م�رض. وتبلغ 

اإعمار  ا�ستثمارات  حمفظة 

 53 ال��ب��لد ن��ح��و  م�����رض يف 

ملوقعها  وفقا  جنيه  مليار 

االإلكرتوين.

عقد
اأع��ل��ن��ت ���رضك��ة ب��رتوف��اك 

اأن  النفط  ح��ق��ول  خل��دم��ات 

منا�سفة  م�سرتكًا  م�رضوعًا 

فاز  للهند�سة  �سام�سونغ  مع 

ملياري  قيمته  تبلغ  بعقد 

ال��دق��م  م�سفاة  م��ن  دوالر 

البرتوكيماوية  وال�سناعات 

قاد  مم��ا  عمان  �سلطنة  يف 

 9.5 لل�سعود  ال�رضكة  اأ�سهم 

.%

قرض
�سلطنة عمان  وقعت حكومة 

مليار   3.55 قيمته  قر�سا 

من  جمموعة  تقدمه  دوالر 

ال�سينية  املالية  املوؤ�س�سات 

لتدبري  ال���ب���لد  ���س��ع��ي  م���ع 

ل�سد  اخل���ارج���ي  ال��ت��م��وي��ل 

عن  ال��ن��اجت  امليزانية  عجز 

انخفا�س اأ�سعار النفط.

احتياط
النقد  اح��ت��ي��اط��ي  وا����س���ل 

م�رض  يف  ارتفاعه  االأجنبي 

مليار   36.036 اإىل  لي�سل 

يوليو،  متوز/  بنهاية  دوالر 

منذ  م�ستوى  اأعلى  م�سجًل 

للبنك  بيان  بح�سب  اأع��وام   7
املركزي. و�سجل االحتياطي 

يف  دوالر  م��ل��ي��ار   31.3
حزيران/ يونيو.

بيانات
م�رضفية  ب��ي��ان��ات  ك�سفت 

احتياطي  ���س��ايف  ت��راج��ع 

االأجنبي مل�رضف قطر  النقد 

دوالر  مليار   10.4 املركزي 

يونيو  ح��زي��ران/  �سهر  يف 

مليار   24.4 اإىل  امل��ا���س��ي 

الرتاجع  هذا  وياأتي  دوالر. 

القا�سية  التداعيات  ب�سبب 

للمقاطعة من 4 دول لقطر.

تخطيط
انها  التخطيط  وزارة  اأك��دت 

تنتظر التقارير التي �ستقدمها 

الوزارات واجلهات القطاعية 

اخل��ا���س��ة ب���اإع���ادة اع��م��ار 

واملناطق  نينوى  حمافظة 

االخرى املحررة من �سيطرة 

لغر�س  االإرهابي  »داع�س« 

وتقييم  االأ�������رضار  ح�����رض 

املبالغ املطلوبة للإعمار. 
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تزايد  مع  املتحدة  الواليات  تطمح 

اأن  اإىل  ال�سخري  للغاز  ا�ستغللها 

ال�رضكات  للغاز، ما يدفع  راً 
ّ
ت�سبح م�سد

اأ�سواق  القتحام  ال�سعي  اإىل  االأمريكية 

ال�سوق  على  رو�سيا  ومناف�سة  جديدة 

االأوروبية التي كانت تعتمد ح�رضاً على 

اإمداداتها.

رو�سيا  �سد  اجلديدة  العقوبات  وتهدد 

دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأقرها  التي 

قطاع  با�ستهداف  االأ�سبوع،  هذا  ترامب 

االآن يف مناأى  الطاقة، بعدما بقي حتى 

عن التدابري التجارية املتخذة �سد رو�سيا 

يف اأعقاب االأزمة االأوكرانية.

االإدارة  اأ�سدرتها  التي  التطمينات  ورغم 

االأمريكية الحقًا، فاإن العقوبات االأخرية 

م�ساألة  طرحت  وا�سنطن،  يف  املقررة 

قلب  يف  العجوز  للقارة  الغاز  اإمدادات 

االأزمة مع رو�سيا. 

بقيت  ال�سنة،  من  االأول  الف�سل  ويف 

اإمدادات الغاز الرو�سي الأوروبا قريبة من 

 %  41 قيا�سية، وغطت  حتقيق م�ستويات 

تقرير �سادر  بح�سب  القارة،  واردات  من 

عن املفو�سية االأوروبية.

الطبيعي  الغاز  اإنتاج  فاإن  املقابل،  يف 

ب�رضعة   2005 منذ  يت�ساعف  االأمريكي 

اأن  تفوق تزايد اال�ستهلك، ومن املتوقع 

راً 
ّ
م�سد ر�سميا  املتحدة  الواليات  ت�سبح 

للغاز العام املقبل يف حني اأنها ت�ستورده 

حاليًا، وفق تقرير لوزارة الطاقة.

املتحدة  الواليات  و�سع  يف  يكن  ومل 

اإاّل  الغاز  ت�سدير  املا�سي،  العام  حتى 

بجارتيها  تربطها  اأنابيب  خطوط  عرب 

يتوجه  التي  املك�سيك  وخ�سو�سًا  كندا 

�سادراتها،  من  كبري  ق�سم  اأ�سا�سًا  اإليها 

وذلك با�ستثناء ب�سع ناقلت بني احلني 

واالآخر من اأال�سكا.

ويف العام املا�سي د�سنت �رضكة »�سينيار 

يف  الغاز  لت�سييل  اأوىل  حمطة  اإيرنجي« 

بجنوب  لويزيانا  بوالية  با�س  �سابني 

الواليات املتحدة.

بوا�سطة  الغاز  بت�سدير  املحطة  وت�سمح 

ناقلت ومنذ و�سعها يف اخلدمة توجهت 

13 % من الكميات التي انطلقت منها اإىل 
اأوروبا. 

قيد  اأخرى  م�ساريع  اأربعة  هناك  اأن  كما 

على  وماريلند  تك�سا�س  يف  التنفيذ 

ال�سواحل ال�رضقية، ما يجعل من الواليات 

اأكرب دولة من حيث تطوير هذه  املتحدة 

»اإيرنجي  تقرير ملكتب  املن�ساآت، بح�سب 

فينت�رضز اأنالي�سي�س«.

واأو�سح املحلل مل�سائل الطاقة يف »مركز 

�ستيوارت  املالية«  والتحليلت  االأبحاث 

اأن  اأ�سا�سًا  املقرر  من  »كان  جليكمان 

الطبيعي  الغاز  من  كبري  ق�سم  يتوجه 

اإىل  االأمريكي املنقول على منت ناقلت 

ارتفاعًا منها  اأكرث  االأ�سعار  اآ�سيا«؛ حيث 

الوجهة  حتويل  مت  اأنه  غري  اأوروبا،  يف 

بعدها.

وما �سجع الت�سدير اإىل اأوروبا كلفة النقل 

االأكرث تدنيًا اإىل هذه القارة، والتي تبقى 

االإنتاج  مع  باملقارنة  تناف�سي  مب�ستوى 

عبور  كلفة  احت�ساب  بعد  حتى  املحلي 

املحيط االأطل�سي.

يف  والطاقة  الغاز  ق�سم  م�سوؤول  وقال 

اإيرا  اأند بي غلوبال بلت�س«  »اإ�س  �رضكة 

بن�سبة  تتجه  »ال�سادرات  اإن  جوزيف، 

الق�سم  اإىل  احلا�رض  الوقت  يف  كبرية 

ال�سادرات  لكن  اأوروبا،  من  املتو�سطي 

البلطيق  ومنطقة  ال�سمال  اإىل  املتوجهة 

تغيري  »اإنه  واأ�ساف:  تتزايد”.  بداأت 

هناك  و�سيكون  لل�سوق،  بالن�سبة  كبري 

املزيد من املناف�سة« املبا�رضة مع الغاز 

الرو�سي.

غري اأن كلينت اأوزوالد من معهد »برين�ستني 

ري�سريت�س« وحذر باأن غازبروم لن ت�سمح 

برتاجع حاد يف ح�ستها من ال�سوق.

العملقة  الغاز  جمموعة  باأن  وذكر 

االأمد  بعيدة  عقوداً  وقعت  الرو�سية 

االأدنى  يزال  ال  اإنتاجها  وباأن  ل�سنوات 

ثمنًا. واعترب جوزيف اأن الغاز االأمريكي 

املحلي  االإنتاج  اأويل حمل  ب�سكل  �سيحل 

الذي بداأ  وال �سيما الربيطاين والهولندي 

بالرتاجع، وعلى مدى اأبعد حمل االإنتاج 

الرنويجي اأي�سًا.

»اإيرنجي  مكتب  من  �سال  مايكل  وراأى 

االأمريكي  الغاز  اأن  اأنالي�سي�س«  فينت�رضز 

تام،  ب�سكل  الرو�سي  الغاز  حمل  يحل  لن 

ذي  بديل  »امتلك  هو  املطلوب  اأن  بل 

بال�سيطرة  للأوروبيني  ي�سمح  م�سداقية 

ب�سكل اأف�سل على االأ�سعار«. 

إمدادات الغاز الروسي تغطي 41 % من منطقة اليورو
تنافس دولي على سوق الغاز في أوروبا
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المستثمرون يترقبون نتائج »ديزني« و»نيوز كورب«
شركات تهيمن على أجندة أعمال »وول ستريت«!؟

الت�سخم  وبيانات  واالإعلم  التجزئة  �رضكات  نتائج  اأن  يبدو 

تبقي  �سوف  الفيدرايل  االحتياطي  م�سوؤويل جمل�س  واإف�ساحات 

امل�ستثمرين من�سغلني خلل اآخر اأيام ال�سيف يف »وول �سرتيت«.

وينتظر امل�ستثمرون هذا االأ�سبوع اإعلن النتائج املالية لعملقتي 

اإىل نتائج �رضكات  االإعلم »ديزين« و»نيوز كورب«، باالإ�سافة 

بالتجزئة مثل »ما�سيز« و»نورد�ستورم« و»كولز« و»جيه  البيع 

�سي بيني«، يف حني �ستعلن كل من »�سناب« و»بلو اأيربن« عن 

اأدائهما املايل.

�ست�سدر وزارة التجارة االأمريكية تقريرها عن الت�سخم يف نهاية 

اأ�سعار  موؤ�رض  على  من�سبًا  الرتكيز  �سيكون  لكن  االأ�سبوع،  هذا 

امل�ستهلكني هذه اجلمعة، وذلك بعد اأن اأظهر تقرير الوظائف عن 

�سهر يوليو/  متوز منواً طفيفًا يف معدالت االأجور.

اأ�سعار  موؤ�رض  يرتفع  اأن  االقت�ساديون  املحللون  ويتوقع 

امل�ستهلكني بن�سبة 0.2 %، بعد ارتفاعه بن�سبة 01. % يف يونيو/  

حزيران، اأما على اأ�سا�س �سنوي فتتوقع االأ�سواق ارتفاع الت�سخم 

بن�سبة 1.7 %.

وال تزال االأ�سواق ت�سكك باأن املجل�س االحتياطي الفيدرايل )البنك 

الفائدة يف دي�سمرب/  كانون  اأ�سعار  االأمريكي( �سريفع  املركزي 

اأالأول، ولكن من املتوقع على نطاق وا�سع اأن يبداأ املجل�س بعملية 

خف�س ميزانيته العمومية عندما يجتمع خلل هذا ال�سهر. وينظر 

االحتياطي الفيدرايل اإىل املوؤ�رضات االأ�سا�سية للأ�سعار، كمقيا�س 

ت�ستبعد  الأنها  الطويل،  املدى  على  الت�سخمية  لل�سغوط  اأف�سل 

البنك  الغذائية والطاقة املعروفة بتقلباتها. وكان  فئات املواد 

بالت�سخم  الو�سول  ي�ستهدف  اأنه  عديدة  منا�سبات  يف  اأعلن  قد 

اإىل م�ستوى 2 % اأو اأقل من ذلك بقليل. وي�ساهم ارتفاع الت�سخم 

الفائدة يف  اأ�سعار  الفيدرايل نحو رفع  االحتياطي  بنك  يف دفع 

االأ�سهر املقبلة. 

االقت�سادية  االأجندة  الت�سخم، تت�سمن  بيانات  اإىل  وباالإ�سافة 

هذا االأ�سبوع اأي�سا تقارير جولت�س لفر�س العمل واالإنتاجية غري 

الزراعية وموؤ�رض اأ�سعار املنتجني ومطالبات البطالة االأ�سبوعية.

املجل�س  يف  القرار  اأ�سحاب  من  عدد  يتحدث  اأن  املقرر  من 

االأ�سبوع، ما قد يقدم للأ�سواق  الفيدرايل خلل هذا  االحتياطي 

النقدية،  لل�سيا�سة  امل�ستقبلية  احلركات  على  جديدة  اأدلة 

رئي�س  بوالرد،  جيمز  من  لكل  �سحايف  موؤمتر  مع  �ستبداأ  حيث 

الفيدرايل يف �سانت لوي�س، ونيل كا�سكاري، رئي�س  االحتياطي 

االحتياطي الفيدرايل يف مينيابولي�س.

االحتياطي  بنك  رئي�س  داديل،  وليام  يتحدث  اأن  املتوقع  ومن 

االأجور يف  ت�ساوي  نيويورك يف خطاب حول عدم  الفيدرايل يف 

منطقته، و�سيكون هذا االأمر مهمًا الأن داديل قد يناق�س اأ�سباب عدم 

منو معدالت االأجور، وما اإذا كانت م�سكلة موؤقتة اأم طويلة االأمد. 

بخطاب  الفيدرايل  االحتياطي  بنك  متحدثي  اأجندة  و�ستختتم 

داال�س،  يف  الفيدرايل  االحتياطي  بنك  رئي�س  كايبلن،  روب 

يف  الفيدرايل  االحتياطي  بنك  لرئي�س  الثاين  اخلطاب  وكذلك 

مينيابولي�س، نيل كا�سكاري.

ويذكر اأن مو�سم االأرباح �ساهم يف ارتفاع االأ�سهم اإىل م�ستويات 

 %  85 حواىل  اأعلنت  االآن،  وحتى  ال�سيف.  هذا  جديدة  قيا�سية 

عن   500 بورز  اآند  �ستاندرد  موؤ�رض  على  املدرجة  ال�رضكات  من 

نتائجها املالية، يف حني اأن منو االأرباح و�سل اإىل 12 %.
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اقت�صاد دولي

 بريطانيا: »فجوة كبيرة« 
فى مستويات المعيشة 

اأ�سارت موؤ�س�سة بحثية بريطانية اإىل اأن هناك »فجوات كبرية« 

يف م�ستويات املعي�سة بني االأعراق املختلفة التي تعي�س يف 

بريطانيا.

ويقل دخل االأ�رضة البنغلدي�سية عن دخل االأ�رضة الربيطانية 

دخل  يقل  حني  يف  ا�سرتليني،  جنيه   8900 بنحو  البي�ساء 

االأ�رضة الباك�ستانية ب� 8700 جنيه ا�سرتليني، وفقا ملوؤ�س�سة 

»ريزولو�سن فوندي�سن« الربيطانية.

ال�سوداء يقل عن  االأفريقية  االأ�رضة  اإن دخل  وقالت املوؤ�س�سة 

دخل االأ�رضة البي�ساء ب� 5600 جنيه ا�سرتليني. لكنها اأ�سارت 

اإىل اأن دخول هذه املجموعات العرقية بداأت تنمو االآن.

وقالت اإن دخل االأ�رضة البنغلدي�سية منا بن�سبة 38 يف املئة 

بني 2001-2003 و2014-2016، اأي ما يعادل تقريبا ثلثة 

يف   13 اإىل  و�سل  والذي  البي�ساء  االأ�رض  دخل  منو  اأ�سعاف 

املئة خلل الفرتة نف�سها .

ح�سب  املئة،  يف   28 بن�سبة  الباك�ستانية  االأ���رض  دخل  ومنا 

املوؤ�س�سة.

وزاد متو�سط اأجور العمال الباك�ستانيني والبنغلدي�س بن�سبة 

فقط  املئة  يف  واح��د  مقابل   ،2001 عام  منذ  املئة  فى   28
للرجال يف املجموعات العرقية االأخرى.

واأ�سار التقرير اإىل اأن الفجوة الكبرية فى م�ستويات املعي�سة 

اإىل جمموعات عرقية  التى تنتمى  البي�ساء وتلك  االأ�رض  بني 

فى بريطانيا تعود ب�سكل جزئي اإىل االختلفات فى توظيف 

الن�ساء داخل االأ�رض.

ففي االأ�رض البي�ساء، وجد التقرير اأن 72 يف املئة من الن�ساء 

يعملن، لكن يف االأ�رض الباك�ستانية والبنغلدي�سية كان املعدل 

يقرتب من ن�سف هذه الن�سبة، اإذ و�سل اإىل 37 يف املئة و35 

يف املئة على التوايل.

هذه  يف  االإن��اث  توظيف  معدل  اأن  التقرير  وجد  ذل��ك،  ومع 

املجموعات العرقية قد ارتفع ب�سكل كبري منذ عام 2001.

موؤ�س�سة  يف  ب��ارز  اقت�سادي  حملل  كورليت،  اآدم  وق��ال 

ريزولو�سن فوندي�سن، اإن هذه »املكا�سب املثرية للإعجاب يف 

اأ�رضع  االإجمايل مبعدل  الدخل  التوظيف« �ساعدت يف زيادة 

من معدل االأ�رض البي�ساء.

فاتورة 
بريطانيا  اأن  م�سادر  اأك��دت 

م�ستعدة لدفع ما ي�سل اإىل 40 

مليار يورو )47 مليار دوالر( 

لت�سديد  االأوروب����ي  ل��لحت��اد 

هذا  ع��ن  انف�سالها  ف��ات��ورة 

كثريا  يقل  رقم  وهو  التكتل، 

يف  تداوله  يتم  الذي  ذلك  عن 

 100 نحو  وقيمته  بروك�سل 

مليار يورو.

وظائف
اآند  �ستاندرد  املوؤ�رضان  �سعد 

بعدما  ونا�سداك   500 ب��ورز 

عدد  ارتفاع  بيانات  اأظهرت 

من  اأكرث  االأمريكية  الوظائف 

يوليو  مت���وز/  يف  امل��ت��وق��ع 

اإىل  ي�سري  مبا  االأجور  وزيادة 

حت�سن �سوق العمل.

اختيار
اأعلن م�رضف رويال بنك اوف 

�سكوتلند )اآر.بي.اإ�س( اململوك 

اأ�سهمه  م��ن   %  71 بن�سبة 

م��ن احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

ام�����س��رتدام مقراً  اخ��ت��ار  اأن���ه 

اأوروبيًا له يف مرحلة ما بعد 

االحتاد  من  بريطانيا  خروج 

االأوروبي )بريك�ست(.

تصحيح
باركليز  لبنك  تقرير  اأف���اد 

ت�سهد  قد  النفط  اأ�سعار  ب��اأن 

الربع  يف  نزوليًا  ت�سحيحًا 

احلايل الأن العوامل التي دعمت 

لن  يوليو  متوز/  يف  االأ�سعار 

ظ��روف  بينها  وم��ن  ت�ستمر، 

االق��ت�����س��اد ال��ك��ل��ي امل��وات��ي��ة 

لل�ستهلك  املو�سمي  والنمو 

وانخفا�س املخزونات.

أرباح
ع��دل��ت جم��م��وع��ة »ت��وي��وت��ا 

اأك���رب منتج  م��وت��ور ك���ورب« 

توقعات  اليابان  يف  �سيارات 

العام  خلل  ت�سغيلها  اأرب��اح 

 1.85 اإىل  احل����ايل  امل����ايل 

مليار   16.6( ي��ن  تريليون 

تريليون   1.6 مقابل  دوالر( 

ين وفقًا لتقديرات اأيار/ مايو 

املا�سي.

مبادلة
اأنها  مبادلة  �رضكة  اأعلنت 

 %  3.9 ن�سبتها  ح�سة  باعت 

الدقيقة  االأج��ه��زة  �رضكة  يف 

)اإي���ه. االأم��ريك��ي��ة  املتقدمة 

عملياتها  ث��اين  يف  اإم.دي(، 

اأ�سباه  �رضكة  يف  اأ�سهم  لبيع 

ويف  ال��ع��ام.  ه��ذا  املو�سلت 

اآذار/ مار�س، باعت »مبادلة« 

نحو  مقابل  �سهم  مليون   45
613 مليون دوالر.

انتعاش
للنقل  ال���دويل  االحت���اد  اأك���د 

الطلب  اأن  »اإي���ات���ا«  اجل���وي 

اجلوي  ال�سحن  على  العاملي 

ح��زي��ران/  % يف    11 ارت��ف��ع 

�ساهم يف �سعوده  يونيو مما 

العام  من  االأول  الن�سف  يف 

منذ  م�ستوياته  اأع��ل��ى  اإىل 

.2010

صفقة
اأع���ل���ن���ت »اإن���ف�������س���ت���ك���ورب 

الذراع  بارترنز«،  تكنولوجي 

اال�ستثمارية التابعة ملجموعة 

�سفقة  اإمتام  عن  اإنف�ستكورب 

ا���س��ت��ح��واذه��ا ع��ل��ى ���رضك��ة 

املحدودة  القاب�سة  »اإم��ربو« 

)»اإمربو« اأو »ال�رضكة«( بقيمة 

27.5 مليون جنيه اإ�سرتليني.

غرامة
االأوروبية  املفو�سية  فر�ست 

غرامة  املا�سي  يوليو  متوز/ 

املالكة  ب��ي��ت«  »األ��ف��ا  ع��ل��ى 

مل���ح���رك ال���ب���ح���ث ال�����س��ه��ري 

مليار   2.7 بقيمة  »غ��وغ��ل« 

دوالر ب�سبب انتهاكها قوانني 

غري  ب�سكل  االحتكار  مكافحة 

قانوين بح�سب بيان املتحدثة 

با�سم املفو�سية.
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مازدا تنتج محرك وقود أكثر كفاءة
حمركا  ال�سيارات  ل�سناعة  اليابانية  م��ازدا  �رضكة  ط��ورت 

ي�سهد حتول  الوقود، وذلك يف وقت  ا�ستهلك  اأكرث كفاءة يف 

ال�سناعة اإىل املركبات الكهربائية.

واأو�سحت ال�رضكة اأن املحرك اجلديد اأكرث كفاءة مبا ي�سل اإىل 

30 يف املئة من املحركات املتاحة حاليا.
بداية  اجلديد  باملحرك  �سيارات مزودة  لبيع  ال�رضكة  وتخطط 

من عام 2019.

�رضكة  مع  �ستعمل  اأنها  مازدا  اأعلنت  املا�سي،  االأ�سبوع  ويف 

تويوتا لتطوير تكنولوجيا املركبات الكهربائية وبناء م�سنع 

بقيمة 1.6 مليار دوالر يف الواليات املتحدة.

يف  والتطوير  البحث  ق�سم  رئي�س  فوجيوارا،  كيو�سي  وق��ال 

»املحرك  الإنتاج  ال�سعي  لل�رضكة  ال�رضوري  من  اإن  م��ازدا، 

املثايل للحرتاق الداخلي«.

اأن  الكهرباء �رضوري ولكن... يجب  اإىل  التحول  »اإن  واأ�ساف 

ياأتي حمرك االحرتاق الداخلي اأوال«.

»�سكاي  با�سم  املعروف  اجلديد،  حمركها  اإن  م��ازدا  وقالت 

اكتيف - اإك�س« Skyactiv-X، �سيكون اأول حمرك جتاري 

بالوقود يف العامل ي�ستخدم االإ�سعال بال�سغط.

مكانة  يف  ال�رضكة  و�سع  هذا  التكنولوجي  ال�سبق  �ساأن  ومن 

موتورز  وجرنال  داميلر  ومنها  مبناف�سيها،  مقارنة  متقدمة 

اللتان تعملن منذ ع�رضات ال�سنني على االإ�سعال بال�سغط.

وبح�سب مازدا، ي�ستعل مزيج من الوقود والهواء تلقائيا عند 

�سغطه داخل املكب�س يف املحرك اجلديد.

حمركات  مميزات  يجمع  اجلديد  املحرك  اإن  ال�رضكة  وتقول 

الوقود والديزل بهدف حت�سني الكفاءة.

ال�سيارات  ل�سناعة  اأخرى  �رضكات  اإم��داد  ال�رضكة  تعتزم  وال 

مبحركها اجلديد.

ال�سيارات  �سناعة  جمال  ي�سخ  فيما  م��ازدا  خطوة  وتاأتي 

ا�ستثمارات �سخمة يف تكنولوجيا املركبات الكهربائية، وذلك 

يف مواجهة ت�سديد معايري االنبعاثات يف اأنحاء العامل.

مبيعات  حظر  بريطانيا  ق��ررت  فقد   امل��ث��ال،  �سبيل  وعلى 

�سيارات جديدة مبحركات الوقود والديزل بحلول عام 2040، 

بهدف احلد من التلوث.

يف  التكنولوجيا  هذه  ا�ستخدام  لبدء  بدورها  مازدا  وتخطط 

�سياراتها اعتبارا من عام 2019.

محللون
اأ���س��واق  يف  حمللون  خف�س 

ال��ن��ف��ط ت��وق��ع��ات��ه��م الأ���س��ع��ار 

اخل����ام ل��ل�����س��ه��ر ال�����س��اد���س، 

ب�ساأن  خماوف  اإىل  م�ستندين 

اأوب��ك  باتفاق  االل��ت��زام  م��دى 

العاملية  االإم����دادات  خلف�س 

مبا قد ي�رض مبحاوالت ال�سوق 

ا�ستعادة التوازن. 

ابتكار
الهند،  يف  م�سوؤولون  يدر�س 

تخ�سي�س دخل اأ�سا�سي �سامل 

يف  ال��ب��لد،  م��واط��ن��ي  لكافة 

م�سعى اإىل تخفيف حدة الفقر 

وتقلي�س الفوارق بني ال�سكان. 

“اإندبندنت”  �سحيفة  وذكرت 

فيما  اجتمعوا  م�سوؤولني  اأن 

نيودلهي  بالعا�سمة  بينهم 

لدرا�سة الفكرة.

األغنى
ب��ع��د ����س���اع���ات م���ن ت��رب��ع 

االإلكرتونية  التجارة  عملق 

�سخ�س  يف  »اأم����������ازون«، 

على  بيزو�س  جيف  موؤ�س�سها 

عر�س اأغنى النا�س يف العامل، 

ا�ستعاد موؤ�س�س مايكرو�سوفت، 

راأ�س  على  مكانه  غيت�س،  بيل 

قائمة اأغنياء العامل.

مطارات
امل�ستقبل  مطارات  اأن  يبدو 

لن تكون على حالها فيما هو 

نكون  قد ال  اإذ  الزمن،  اآت من 

طوابري  يف  للوقوف  بحاجة 

طويلة، اإذ �سيتم م�سح عيوننا، 

ووجوهنا، واأ�سابعنا �سوئيًا. 

هويات  حلقائبنا  و�ستكون 

اأن  قبل  م�سحها  تتيح  دائمة 

ن�سد الرحال..

نفي
رئي�س  ف��اي��ل  �ستيفان  نفى 

وزراء والية �سك�سونيا ال�سفلى 

اتهامات  اأملانيا  غرب  �سمال 

فولك�سفاغن  �رضكة  بتاأثري 

ل�سناعة ال�سيارات عليه خلل 

بيانات  ف�سيحة  م��ع��اجل��ة 

التي  الديزل  حمركات  عوادم 

تنتجها ال�رضكة قبل عامني.

تحليالت 
اأك�����دت االأب���ح���اث اجل��دي��دة 

تناف�سية  ميزة  اكت�ساب  اأن 

االأعمال  �سري  عملية  وحت�سني 

العليا  االأه����داف  �سمن  ه��ي 

الرقمي  التحول  ال�سرتاتيجية 

 800 من   40٪ بح�سب  وذل��ك 

منظمة عرب 15 دولة يف خم�س 

عرب  مقابلتها  ج��رت  ق���ارات 

�رضكة »دامين�سن داتا«.

كشف
الهولندية  ال�سلطات  ن�رضت 

للبي�س  كوداً   170 من  قائمة 

امل���ل���وث ب���اأح���د امل��ب��ي��دات 

احل�رضية، وهذا ال يعني اإغلق 

املنتجني  الأن  ���رضك��ة   170
العديد  لديهم  يكون  ما  عادة 

باأكواد  ال��دواج��ن  م��زارع  من 

تعريف خمتلفة.

نظارات
الباحثني  م��ن  ف��ري��ق  ابتكر 

ك���ارل�������رضوه���ه  م��ع��ه��د  يف 

اأمل��ان��ي��ا  يف  للتكنولوجيا 

حتتوي  �سم�سية  ن���ظ���ارات 

مرنة  �سم�سية  خ��لي��ا  ع��ل��ى 

و�سفافة باألوان متعددة ميكن 

الطاقة  لتوليد  ا�ستخدامها 

ت�سغيل  يف  منها  واال�ستفادة 

تطبيقات خمتلفة.

مرور
املعلومات  اأم��ن  خبري  اأطلق 

بحث  اأداة  ه���ان���ت  ت�����وري 

ت�سم  بيانات  قاعدة  لت�سفح 

التي  306 مليني كلمة مرور 
مت اخرتاقها والقر�سنة عليها 

وي�ستهدف  �سابق.  وق��ت  يف 

امل�ستخدمني  م�ساعدة  البحث 

يف معرفة كلمات املرور التي 

ميكن اخرتاقها ب�سهولة
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فر�ص عمل

  فرص عمل 
ايران

املنتجات  ت�سنع  ايرانية  جمموعة 

االو�سط  وال�رضق  ايران  يف  الغذائية 

لبنان.  اىل  منتجاتها  بت�سدير  ترغب 

جماالت  خم�سة  يف  املجموعة  تعمل 

اللحوم  االلبان ومنتجات  رئي�سية هي 

وامل�رضوبات  والبوظة  امل�سنعة 

وال�سل�سلة.

للإت�سال:

Solico Group
ح�سني مري ح�سيني

هاتف : +989128369937

بريد   h.mirhosseini@rasatop.com
الكرتوين: 

www.solico.ir موقع الكرتوين

بلغاريا
بتطوير  متخ�س�سة  بلغارية  �رضكة 

عن     تبحث  ال�سياحية  امل�ساريع 

جممع  لت�سييد  اجانب  م�ستثمرين 

    Belchin Springs
ال�سياحي يف منطقة بل�سن. 

للإت�سال:

Glavbolgar story
بيليانا بيلن�سكا

هاتف: +35929151773

فاك�س: +35929571078

بريد   bbilanska@gbs-bg.com
الكرتوين:

www.gbs-bg.com موقع الكرتوين:

• �رضكة بلغارية متخ�س�سة بالعقارات 
تبحث عن م�ستثمرين 

للم�ساهمني     Luxe Tower Sofia
بتطوير م�رضوع 

للإت�سال

Terrabuild
هاتف: +359885655440

بريد   tzankov@terrabuild.eu
الكرتوين:

• هيئة بلغارية غري حكومية تبحث عن 
م�ستثمرين لتطوير جممع للأعمال يف 

مدينة دوبري�س.

للإت�سال

Business Center Dobrich
دتلينا نيقولوفا

هاتف: +35958601203

فاك�س: +35958600166

dobrich@dobrich.bg: بريد الكرتوين

بتطوير  متخ�س�سة  بلغارية  �رضكة   •
رازغارد،  منطقة  يف  للأعمال  جممع 

تبحث عن م�ستثمرين.

للإت�سال:

Peristar
ايفايلو غانيف

35984588951+: هاتف 
خلوي: +359892236383

فاك�س: +359889830133

 Ganev.bzperistar@gmail.com
بريد الكرتوين: 

البرازيل
- �رضكة متخ�س�سة ب�سنع االأر�سيات 

با�ستخدام تكنولوجيا ال�ستانل�س �ستيل 

تود بيع منتجاتها يف ال�سوق املحلية.

للإت�سال:

Mozaik
هاتف: +553132646075

بريد   :  rogerio@mozaik.com.br
الكرتوين

موقع   :  www.mozaik.com.br
الكرتوين

ب�سنع  متخ�س�سة  برازيلية  �رضكة   •
واآالت  املطابخ  يف  امل�ستخدمة  االآالت 

التجميلية  واالآالت  االدوية  ت�سنيع 

تود  وغريها،  واملفاعلت  واملولدات 

اإقامة علقات مع م�ستوردين.

للإت�سال: 

Biasinox
هاتف: +553532713030

بريد   biasinox@biasinox.com.br
الكرتوين:

 www.biasinoxreactories.com.br
موقع الكرتوين:

رومانيا
ب�سنع  متخ�س�سة  رومانية  �رضكة   -

ال�سرياميك والقرميد واالأر�سيات ومواد 

ب�رضكاء  علقات  اإقامة  تود  البناء 

لبنانيني.

للإت�سال:

 SC Siceram
هاتف: +40265771797

Office@siceram.ro: بريد الكرتوين

شركة ايكو
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www.siceram.rom : موقع الكرتوين

سنغافورة
-�رضكة   Caterpillar توؤجر  العاملية   

�سنغافورية مدعومة من 

على  ميغاواط  ع�رضة  بقوة  مولدات 

االأقل، تبحث عن �رضكاء لبنانيني.

للإت�سال:

APac Energy Rentals Pte
هاتف: +6565152036 

فاك�س: +6562652716

 Linda.ennin@apacenergy.com
بريد الكرتوين:

موقع   www.apacenergy.com
الكرتوين:

سوريا
ب�سنع  متخ�س�سة  �سورية  �رضكة   -

وال�سامبو  بال�سعر  العناية  منتجات 

دخول  يف  ترغب  ال�سعر،  و�سبغات 

ال�سوق اللبنانية.

للإت�سال:

�رضكة خاجني ورماح

هاتف: +9623335190

 Khandji.rammah@gmail.com
بريد الكرتوين:

سويسرا
-�رضكة �سوي�رضية متخ�س�سة بت�سميم 

واحلمامات  ة 
ّ
ال�سحي االأدوات  وتطوير 

علقات  الإقامة  ت�سعى  للمياه  املوّفرة 

مع م�ستثمرين اجانب.

للإت�سال:

Swiss Ecoline
هاتف: +41812543620

فاك�س: +41812543629

بريد   :info@swissecoline.com
الكرتوين

موقع   :www.swissecoline.com
الكرتوين

• �رضكة �سوي�رضية متخ�س�سة بت�سميم 
للبيئة  ال�سديقة  املعامل  وبناء 

ت�سعى  متجددة  م�سادر  با�ستخدام 

لتوطيد علقتها ب�رضكاء اأجانب.

للإت�سال:

Green Cube

Appliance Manufacture
Zhang zhenhua

هاتف: +8675725330118

فاك�س: +8675725330112

Cherie@cookerhood.com.cn : بريد 
الكرتوين

موقع   :  www.cookerhood.com.cn
الكرتوين

اليمن
مبقاوالت  متخ�س�سة  مينية  �رضكة 

واثاث  الكهربائية  واملواد  املباين 

علقتها  لتوطيد  ت�سعى  املنازل، 

ب�رضكات وجتار لبنانيني.

للإت�سال:

 ASBIL For Construction & Gen
 trading

هاتف: +967733702081

 Asbil.construction@hotmail.com
: بريد الكرتوين

                        Asbil.construction@gmail.com

هاتف: +41445863784

بريد   :info@green-cube.org
الكرتوين

موقع   :www.green-cube.org
الكرتوين

الصين
ب�سنع  متخ�س�سة  �سينية  -�رضكة 

تبحث  املتحركة،  وال�سلمل  امل�ساعد 

عن وكلء جتاريني وم�سوقني لبنانيني 

للإت�سال:

Symax Lift
هاتف: 8208-+862168873777

بريد   jasmine@symaxlift.com
الكرتوين:

www.symaxlift.com موقع الكرتوين:

ب�سنع  متخ�س�سة  �سينية  �رضكة   •
علقة  اقامة  تود  املطابخ  معدات 

مب�ستوردين وجتار لبنانيني

للإت�سال:

Guangdong Atlan Electronic

لوريجين

شركة صابون
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معار�ص وموؤتمرات

اسبوع بيروت للتصميم
يقام يف البيال

)cedartys  من تنظيم(

من 2017/9/24-20

معرض بيروت للفن
يقام يف البيال

)BAF events(من تنظيم  

من 2017/9/24-21

مهرجان النبيذ
يقام يف ميدان �سباق اخليل

)Eventions(  من تنظيم 

  4-  

2017/10/8

معرض اعراس بيروت
يقام يف فندق هيلتون احلبتور

)Promo team( من تنظيم

من -6 2017/10/8

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
 معرض ايدكس 

للتعليم والتوجيه
 يقام يف البيال

)Proma Fair( من تنظيم

من -12 2017/10/15

معرض ان شايب
يقام يف البيال

)E square( من تنظيم

من -19 2017/10/23

معرض بيروت ويسكي اليف
يقام يف نادي اليخوت يف الزيتونة

)Hospitality services( من تنظيم

من -19 2017/10/21

معرض الزفاف الملكي
يقام يف الفوروم دي بريوت

)Wedding mall( من تنظيم

من -27 2017/10/31

معرض االعراس
 يقام يف البيال

)Promofair( من تنظيم

من -2 2017/11/6

معرض الكتاب الفرنكوفوني
يقام يف البيال

 من تنظيم املركز الثقايف الفرن�سي يف(

)لبنان وال�سفارة الفرن�سية

من -3 2017/11/12

معرض بيروت للطهي
يقام يف البيال

)Hospitality services( من تنظيم 

من -16 2017/11/18

معرض فن العيش
يقام يف الفوروم دو بريوت

)SPM Fair( من تنظيم

من 11/29 – 2017/12/3

االردن/ عمان
للمفرو�سات واالجهزة  معر�س خم�س�س 

املنزلية.

من تنظيم

)Meorient International Exhibition(

من -12 2017/9/14

اسبانيا/ مدريد
معر�س خم�س�س للألب�سة واالأحذية

)IFEMa- Feria de Madrid( من تنظيم

من 2017/9/10-2

اسبانيا/ مدريد
معر�س خم�س�س للمجوهرات وال�ساعات

)IFEMa- Feria de Madrid( من تنظيم

من -20 2017/9/24

المانيا/ ستوتغارت
معر�س خم�س�س للماأكوالت والنبيذ

)Pro Stuttgart E.V( من تنظيم

من 8/30 – 2017/9/10

المانيا/ برلين
معر�س خم�س�س لللكرتونيات 

)Messe Berlin Gmbh( من تنظيم

من -1 2017/9/6

المانيا/ هانوفر
معر�س خم�س�س للعطور

) Pitti immagine( من تنظيم

من -8 2017/9/10

المانيا/ ميونيخ

معر�س خم�س�س للم�رضوبات

) Messe Munchen Gmbh( من تنظيم

من -11 2017/9/15

االمارات/ دبي
موؤمتر عن قطاع ال�سياحة وال�سيافة

)Clyto Access( من تنظيم

من -11 2017/9/12

االمارات/ دبي
معر�س خم�س�س للعقارات والبناء

) HR middle east( من تنظيم

2017/9/13 11-

االمارات/ دبي
للمفرو�سات  خم�س�س  معر�س 

 معارض ومؤتمرات في العالم 
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وم�ستلزمات الفنادق

 Dmg events Middle East،( من تنظيم

) Asia + Africa
من -18 2017/9/20

االمارات/ دبي
معر�س خم�س�س لتقنيات اعادة التدوير

 Dmg events Middle East،( من تنظيم

) Asia + Africa
من -25 2017/9/27

االمارات/دبي
معر�س خم�س�س للزجاج

 Dmg events Middle East،( من تنظيم

) Asia + Africa
من -25 2017/9/27

ايطاليا/ فلورنسا
العطرة  للروائح  الدويل  املعر�س 

واملاكياج ومواد التجميل

بريد الكرتوين 

 )info@pittimmagine.com(

من -8 2017/9/10

ايطاليا/ بولونيا
الطبيعي  للطعام  الدويل  املعر�س 

وال�سحي/ طبيعة �سحية

بريد الكرتوين

)bolognafiere@pec.bolognafiere.it(
من -8 2017/9/11

ايطاليا/ ميالنو
الن�سائية  للحقائب  خم�س�س  معر�س 

واملنتجات اجللدية

)Fiera Milano( من تنظيم

من -8 2017/9/10

ايطاليا/ ميالنو
معر�س خم�س�س للأحذية

)Fiera Milano( من تنظيم

من -17 2017/9/20

ايطاليا/ فيرونا
معر�س خم�س�س للأحجار وم�ستلزمات 

البناء

)Veronafiere( من تنظيم

من -27 2017/9/30

بريطانيا/ لندن
معر�س خم�س�س للمجوهرات واالحجار 

الكرمية

) Reed exhibition( من تنظيم

من -3 2017/9/5

تركيا/ اسطنبول
للماأكوالت  الدويل  ا�سطنبول  معر�س 

وامل�رضوبات

) ITE group( من تنظيم

من -7 2017/9/10

الصين/ هونغ كونغ
للمجوهرات  خم�س�س  معر�س 

واالك�س�سوارات

) UBM Asia( من تنظيم

من -13 2017/9/16

فرنسا/ باريس
والعقاقري  االأدوية  عن  وموؤمتر  معر�س 

الطبية

) Conference series( من تنظيم

من -4 2017/9/6                                                     

مصر/ القاهرة
واالمكانيات  اال�ستثمار  حول  موؤمتر 

اال�ست�سارية يف م�رض

)من تنظيم جمموعة االقت�ساد واالعمال(

من 2017/9/14-12

 الواليات االميركية
الس فيغاس

معر�س خم�س�س للطاقة ال�سم�سية

)SEIA SEPA( من تنظيم

من -10 2017/9/13

الواليات االميركية/ شيكاغو
معر�س وموؤمتر عن جودة املياه

 Water Environment( تنظيم  من 

 )Federation
2017/10/4 9-/30

افران السالم زغرتا لوريجين





قطاع المصارف.. حصن منيع

طرح ال�شوؤال كثريا عند رجال الأعمال والقت�شاديني عن العوامل التي جعلت القطاع امل�رشيف اللبناين يعي�ش حاًل من املناعة 

القوية جتاه التطورات الأمنية اخلطرية التي يعي�شها الإقليم؟ وهذا ال�شوؤال يبقى م�رشوعًا لدى هوؤلء املهتمني، ولكن يف اأي قراءة 

مو�شوعية لهذا القطاع ميكن لنا روؤية املوؤ�رشات التي جعلته قويًا وح�شينًا يف وجه الأعا�شري، مكت�شبًا بذلك تقدير املوؤ�ش�شات 

املالية وامل�رشفية العاملية، وتتجلى هذه املوؤ�رشات بالتايل: 

الذي حافظ على  الدكتور ريا�ش �شالمة،  واإدارة رئي�شه  باإ�رشاف  التي يقوم بها م�رشف لبنان املركزي  الهند�شة املالية  اإدارة   1-

ال�شتقرار النقدي يف لبنان ونظم عمليات نقل الأموال واحلفاظ على �شالمة القطاع امل�رشيف ومراقبته وحتديد قوانينه، وقد ورد اأ�شم 

�شالمة كاأف�شل حمافظ بنك مركزي يف ال�رشق الأو�شط.

-2 اعتماد القطاع امل�رشيف اللبناين على ثقة امل�شتثمرين، والعمالء، واملودعني، املقيمني وغري املقيمني.

تواجهه،  التي  التحديات  اإزاء  العميقة  خربته  على  املحافظة  �شيا�شة  جراء  من  القطاع  بها  يتمتع  التي  التفا�شلية  امليزات   3-

ال�شيا�شية منها، والأمنية.

-4 و�شول اإجمايل موجودات امل�شارف التجارية العاملة حتى نهاية العام 2016 اإىل ما يعادل 204،3 مليارات دولر، مقابل ما 

يعادل 186،0 مليار دولر.

-5 تفوي�ش احلكومة اللبنانية البنك املركزي للحفاظ على ا�شتقرار اللرية كما الإبقاء على اأ�شعار الفائدة م�شتقرة.

-6 تاأكيد رئي�ش امل�رشف املركزي ريا�ش �شالمة اأن البنك �شيتخذ مبادرات للحفاظ على ال�شتقرار النقدي يف 2017 بعد عام من 

تنفيذ البنك برناجما للهند�شة املالية لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي.

-7 ازدياد حجم ن�شاط القطاع امل�رشيف وعدد فروعه ما �شاعد يف و�شع 622 فر�شة عمل خالل العام 2016 فقط.

جميع هذه العوامل جعلت لبنان يحتل املرتبة الثالثة لعدد امل�شارف التي دخلت على الالئحة، وذلك بدخول 10 م�شارف لبنانية 

�شمن لئحة اأكرب 1000 م�رشف يف العامل، كما قال الأمني العام لحتاد امل�شارف العربية الأ�شتاذ و�شام فتوح، ووفق درا�شة حتليلية 

�شادرة عن الأمانة العامة لحتاد امل�شارف العربية.

ل �شك اأن م�رشف لبنان املركزي را�شيًا عن احتياطيات البالد من العملة ال�شعبة التي جرى تدعيمها على مدى اأ�شهر من 

عمليات “الهند�شة املالية” لت�شل اإىل م�شتويات قيا�شية، واأنه ل يعتزم القيام باأي عمليات اأخرى لتعزيز الحتياطيات. 

ويف هذا ال�شدد يقول �شالمة “اليوم بلغنا م�شتوى قيا�شيًا تاريخيًا”.

منت�شف  بحلول  دولر  مليار   41 اإىل  الأجنبية  العمالت  من  لبنان  احتياطيات  ارتفعت  الذهب،  وبا�شتثناء 

اأكتوبر/ ت�رشين الأول من حواىل 35 ملياراً قبل العمليات املالية التي �شاركت فيها وزارة املال والبنك 

املركزي وبنوك حملية يف يونيو /حزيران. وهذا ما �شي�شمح للبالد بتمويل احتياجاتها للقطاعني 

العام واخلا�ش، رغم اأن �شيولة العملة ال�شعبة منخف�شة يف املنطقة باأ�رشها وهذا يت�شح يف 

و�شع دول عربية اأخرى اإذ ا�شطر بع�شها اإىل اللجوء ل�شندوق النقد الدويل لدعم مركز العملة 

ال�شعبة لديه.

ويبقى ال�شوؤال هل حققت الهند�شة املالية الغر�ش منها وانتهت الآن؟ اجلواب، نعم، 

ومن تابع الن�شاط امل�رشيف اللبناين منذ العام 2016، يدرك معنى اأن يبقى هذا 

القطاع حم�شنًا ومنيعًا. 
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ملف العدد

التح�سن ومل  �سيئًا من   2016 العام  الن�ساط امل�رضيف يف  عرف 

التباطوؤ  من  مزيداً  ال�سابقني،  العامني  يف  ح�سل  كما  ل، 
ّ
ي�سج

ليعود بذلك اىل م�ستويات النمو املحققة يف فرتة 2011 – 2013، 

م�رضف  بها  قام  التي  االأخ��رية  املالية  بالهند�سة  اواًل  متاأثراً 

�سيما  وال  الداخلية،  ال�سيا�سية  االأو�ساع  ن 
ّ
بتح�س وثانيًا  لبنان، 

جلهة انتخاب رئي�س للجمهورية اللبنانية بعد فراغ دام حواىل 

عامني ون�سف العام وال�سعي اىل تفعيل العمل املوؤ�س�ساتي من 

وامل�ستثمر  امل�ستهلك  متنح  وطنية  وحدة  حكومة  ت�سكيل  خلل 

مزيداً من الثقة.

وبقيت مناعة القطاع امل�رضيف قوية وجتّلت من خلل موؤ�رضات 

عدة، ما جعله يف و�سعية مريحة لتلبية احتياجات الزبائن مع 

نقاط  ال�سيولة امل�رضفية. وتكمن  احلفاظ على هام�س جيد من 

واملودعني  امل�ستثمرين  ثقة  على  اعتماده  يف  القطاع  هذا  قوة 

جهة،  من  و�سلبته،  القطاع  بجودة  املقيمني  وغري  املقيمني 

�سيا�سته  ج��راء  بها  يتمتع  التي  التفا�سلية  امل��ي��زات  وعلى 

املحافظة واخلربة العميقة ازاء التحديات التي تواجهه، من جهة 

اأخرى. ففي جميع احلقبات، وال �سيما حقبة االأزمات ال�سيا�سية 

واالأمنية واالإقت�سادية، حافظ القطاع امل�رضيف على ثقة العملء 

الرا�سخة مكت�سبًا تقدير املوؤ�س�سات املالية وامل�رضفية العاملية.

امل�سارف  موجودات  اإجمايل  و�سل   ،2016 العام  نهاية  ويف 

مليار لرية   307999 يوازي  ما  اىل  لبنان  العاملة يف  التجارية 

)ما يعادل 204،3 مليارات دوالر( مقابل 280379 مليار لرية )ما 

يعادل 186،0 مليار دوالر( يف نهاية العام 2015. وعليه، تكون 

هذه املوجودات قد ازدادت بن�سبة 9،9 % يف العام 2016 مقابل 

ن 
ّ
زيادة اأدنى ن�سبتها 5،9 % يف العام الذي �سبق. ويعزى التح�س

االأخرية  املقاي�سة  عمليات  اىل  خا�س  بوجه   2016 العام  يف 

مل�رضف لبنان.

الودائع .. مورد أساسي
امل�سارف  لن�ساط  االأ�سا�سي  املورد  االإجمالية  الودائع  وتبقى 

اإجمايل  من   %  81،5 �سّكلت  اإذ  لبنان،  يف  العاملة  التجارية 

العام  نهاية  يف   %  83،3(  2016 العام  نهاية  يف  املطلوبات 

2015( حمافظة على احل�سة الراجحة من جانب املطلوبات. واىل 
باالأموال  املتمثلة  الذاتية  مواردها  امل�سارف  ت�سيف  الودائع، 

ع 
ّ
اخلا�سة وموارد اأخرى من ال�سوق عند احلاجة. اذاً يعتمد تو�س

اإجمايل موجودات امل�سارف التجارية العاملة يف لبنان اىل حد 

كبري على منو ودائع القطاع اخلا�س املقيم وغري املقيم، والذي 

للإقت�ساد  الت�سليف  وحركة  اخل��ارج  من  االأم��وال  تدّفق  يغّذيه 

مواردها  زيادة  امل�سارف  وحتاول  واخلا�س.  العام  بقطاعيه 

ايداع  �سهادات  اإ�سدار  خلل  من  االأج��ل  والطويلة  املتو�سطة 

اإئتمان  وا�سهم تف�سيلية و�سندات دين مروؤو�سة وتاأمني خطوط 

من موؤ�س�سات ومنظمات و�سناديق عربية وعاملية. اال ان جممل 

متوا�سعة  زالت  ما  اخلا�سة  واالأم��وال  الودائع  خارج  امل��وارد 

وحتتاج اىل تطوير ا�سواق راأ�س املال.

ودائع القطاع الخاص
ت�سمل  والتي  الودائع،  قاعدة  و�سلت   ،2016 العام  نهاية  ويف 

بع�س  وودائ���ع  املقيم  وغ��ري  املقيم  اخل��ا���س  القطاع  ودائ���ع 

يعادل  )ما  لرية  مليار   250918 اىل  العام،  القطاع  موؤ�س�سات 

يعادل  )ما  لرية  مليار   233589 مقابل  دوالر(   مليار   166،4
تكون هذه  بذلك،   .2015 العام  نهاية  مليار دوالر( يف   154،95
الودائع قد ازدادت بن�سبة 7،4 يف العام 2016 مقابل زيادة ادنى 

ن بوجه خا�س 
ّ
مقدارها 5 % يف العام 2015. ويعزى هذا التح�س

اجتذاب ودائع  اىل قيام امل�سارف بجهود كبرية وجناحها يف 

مل�رضف  االأخرية  املالية  الهند�سة  اإطار  يف  اخلارج  من  جديدة 

لبنان. ومن املعلوم، ان القطاع امل�رضيف ي�ستقطب ب�سكل فاعل 

الودائع من اخلارج يف ا�سارة اىل اهمية دور االإغرتاب على هذا 

ال�سعيد، بحيث ت�سّكل حركة تدّفق الر�ساميل واالإ�ستثمارات من 

املغرتبني العاملني يف اخلارج دعامة ا�سا�سية للقطاع امل�رضيف 

املادي  للدعم  االإجتماعي  البعد  اىل  اإ�سافة  ككل،  وللإقت�ساد 

للأ�رض اللبنانية.

الهندسة المالية والتطورات السياسية اإليجابية حّسنتا أداء القطاع
مصارف لبنان تكسب تقدير المؤسسات العالمية
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اخلا�س  القطاع  ودائ��ع  ح�سة  بلغت  االأول،  كانون  نهاية  يف 

اخلا�س  القطاع  وح�سة  الودائع  اجمايل  من   %  77،2 املقيم 

%. وجتدر   2،4 العام  للقطاع  العائدة  وتلك   %  20،4 املقيم  غري 

ن �سهادات االإيداع التي ت�سدرها 
ّ
االإ�سارة اىل ان الودائع تت�سم

امل�سارف، وقد بلغت قيمة هذه ال�سهادات 500 مليون دوالر يف 

ز الودائع 
ّ
نهاية العام 2016 �ساأنها يف نهاية العام 2015. وتتمي

 )%  80 من  )اأك��رث  ادخ��ار  ح�سابات  غالبيتها  بكون  امل�رضفية 

وق�سرية االأجل )اأقل من 90 يومًا(.  ومرة اخرى، جنم منو الودائع 

2016 بوجه خا�س عن زيادة ودائع املقيمني والتي  العام  يف 

ا�ستاأثرت بحوايل 76،6 % منه �ساأنها يف العام 2015. على �سعيد 

اللبنانية  باللرية   %  35،7 بني  االإجمالية  الودائع  توّزعت   اآخر، 

و64،3 % بالعملت االأجنبية يف نهاية العام 2016 )36،5 % و 

63،5 % تباعًا يف نهاية العام 2015(. وارتفعت قليًل ن�سبة دولرة 
ودائع القطاع اخلا�س اىل 65،8 % يف نهاية العام 2016 مقابل 

64،9 % يف نهاية العام 2015.
بريوت  مدينة  يف  امل�رضفية  الودائع  ترتّكز  اأخ��رى،  جهة  من 

و�سواحيها، اإذ ا�ستقطبت هذه املنطقة حواىل 68،7 % من الودائع 

االإجمالية يف نهاية حزيران 2016 موّزعة على 48،1 % من العدد 

االإجمايل للمودعني، يف حني تعود ن�سبة 31،3 % من الودائع اىل 

املودعني،  جمموع  من   %  51،9 على  وتتوّزع  االأخرى  املناطق 

و�سواحيها  بريوت  بني  الوديعة  متو�سط  اختلف  على  يدل  ما 

واملناطق االأخرى.

توظيفات القطاع المصرفي
وح�سلت بع�س التغريات يف بنية توظيفات امل�سارف التجارية 

2016 قيا�سًا عل نهاية  العام  عند مقارنة املعطيات يف نهاية 

العام 2014. فقد تابعت ح�سة الودائع لدى م�رضف لبنان منحى 

نهاية  يف  التوظيفات  اإجمايل  من   %  43،7 اىل  لت�سل  االإرتفاع 

العام 2016 مقابل 36،1 % يف نهاية العام 2014. يف املقابل، 

اىل لت�سل  تراجعها  العام  للقطاع  الت�سليفات  ح�سة   تابعت 

العام  % يف نهاية   21،3 2016 مقابل  العام  % يف نهاية   17،0
ت ح�سة املوجودات اخلارجية يف الرتاجع لت�سل 

ّ
2014، وا�ستمر

اىل 11،3 % مقابل 13،8 % وذلك يف نهاية التاريجني املذكورين 

املمنوحة  الت�سليفات  ح�سة  قليًل  تراجعت  كذلك  التوايل.  على 

اىل   2014 العام  نهاية  % يف   25،8 من  املقيم  اخلا�س  للقطاع 

25،0 % يف نهاية العام 2016.

تسليفات القطاع الخاص
وغري  املقيم  اخلا�س  للقطاع  املمنوحة  الت�سليفات  ووا�سلت 

املقيم ارتفاعًا يف العام 2016 لتبلغ 86198 مليار لرية يف نهاية 

كانون االأول 2016 مقابل ما يقارب 81744 مليار لرية يف نهاية 

ل ارتفاعها اآخذ يف التباطوؤ عمومًا منذ 
ّ
العام 2015. غري اأن معد

5 �سنوات، عاك�سًا م�ستوى النمو االإقت�سادي ال�سعيف يف لبنان، 
 ،2015 العام  % يف   6،5 2016 مقابل  العام  % يف   5،4 بلغ  وقد 

لكن معدل منو هذه الت�سليفات يبقى جيداً ومقبواًل يف ظل بطء 

احلركة االإقت�سادية يف البلد وحالة عدم االإ�ستقرار يف املنطقة. 

وقد �سّكلت الت�سليفات للقطاع اخلا�س غري املقيم، والتي تتعّلق 

يف جزء كبري منها بتمويل م�ساريع لرجال اعمال لبنانيني يف 

توزع تسليفات القطاع المصرفي على القطاعات اإلقتصادية

الن�شبة القطاع

% 32،4 قطاع التجارة واخلدمات

% 9،8 قطاع ال�سناعة

% 18،0 قطاع البناء واملقاوالت

% 30،6 االأفراد والقرو�س ال�سخ�سية

% 18،6 القرو�س ال�سكنية

جدول يظهر توظيفات القطاع المصرفي

الن�شبة جمال التوظيف

% 43،7 الودائع

% 11،3 املوجودات اخلارجية

% 17 ت�سليفات ممنوحة للقطاع العام

% 25 ت�سليفات ممنوحة للقطاع اخلا�س
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يف  �سيما  وال  اخل����ارج، 

 الدول العربية واالفريقية،

اإج��م��ايل  م���ن   %  10،7
ال��ت�����س��ل��ي��ف��ات ل��ل��ق��ط��اع 

العام  نهاية  يف  اخلا�س 

2016 مقابل 11،4 % يف 
نهاية العام 2015.

امل�سارف  ت�ستمر  وهكذا 

ال���ق���ط���اع  مت����وي����ل  يف 

اخل��ا���س امل��ق��ي��م وغ��ري 

املقيم، اأفراداً وموؤ�س�سات، 

 بكلفة مقبولة تراوح بني

7 – 8 % يف املتو�سط باللرية والعملت االأجنبية، والآجال تتلءم 
الت�سليفات  قاربت  وقد  متويلها.  املطلوب  االأن�سطة  طبيعة  مع 

املحلي  الناجت  من   %  101 ي��وازي  ما  املقيم  اخلا�س  للقطاع 

مرتفعة  الن�سبة  هذه  وتعترب   .2016 العام  نهاية  يف  االإجمايل 

مقارنة مع مثيلتها يف العديد من الدول النا�سئة. وعلى �سبيل 

املثال، بلغت هذه الن�سبة 69 % يف منطقة ال�رضق االأو�سط و�سمال 

ل يف لبنان فيمكن 
ّ
اأفريقيا. اأما امل�ستوى املرتفع ن�سبيًا لهذا املعد

ل يف جزء كبري 
ّ
تف�سريه، من جهة، ب�سخامة الطلب اخلا�س املمو

من  وذلك  واملوؤ�س�سات،  االأفراد  ل�سالح  امل�سارف  قبل  منه من 

ب�سعف  اأخرى،  جهة  من  اال�ستهلك،  وبخا�سة  اال�ستثمار  اأجل 

التمويل  على  االأخ��رية  هذه  وطاقة  املوؤ�س�سات  قطاع  ر�سملة 

الذاتي وجلوئها الكثيف اىل التمويل امل�رضيف بعيداً من �سوقي 

االأ�سهم و�سندات دين بني ال�رضكات التي يفتقر اليها لبنان.

بالعملت  الت�سليفات  ن�سبة  انخف�ست  اأخ���رى،  ناحية  من 

اىل لت�سل  العملت  بهذه  ال��ودائ��ع  على  قيا�سًا   االأجنبية 

38،8 % يف نهاية كانون االأول 2016 مقابل 41،3 % يف نهاية 
باللرية  الت�سليفات  ن�سبة  ت 

ّ
ا�ستمر فيما   ،2015 االأول  كانون 

 2016 % يف نهاية العام   28،2 يف االإرتفاع لت�سل اىل حواىل 

مقابل 25،6 % يف نهاية العام 2015. وتبقى ن�سبة الت�سليفات 

اىل الودائع منخف�سة يف لبنان، يف ا�سارة اىل معدالت ال�سيولة 

املرتفعة التي يتمتع بها القطاع امل�رضيف اللبناين واىل حجم 

االدخار الوطني )مقيم وغري مقيم( املرتفع بالن�سبة اىل القدرة 

االإ�ستيعابية للإقت�ساد الوطني.

 2016 % يف العام   14،7 ومع ارتفاع الت�سليفات باللرية بن�سبة 

ن�سبة  من  اأ���رضع  بوترية  اي   ،2015 العام  يف   %  9،7 وبن�سبة 

ارتفاع الت�سليفات بالعملت االأجنبية التي بلغت 2،3 % و 5،5 % 

يف العامني املذكورين على التوايل، �سجل تراجع ا�سايف ملعدل 

دولرة الت�سليفات لي�سل اىل 72،6 % يف نهاية العام 2016 مقابل 

74،8 % يف نهاية العام 2015. 

توّزع التسليفات
وعلى �سعيد توزع الت�سليفات على القطاعات االإقت�سادية، فاإنه 

يتوافق ب�سورة عامة مع م�ساهمة القطاعات يف الناجت املحلي 

اىل  يحتاج  الذي  الزراعي  القطاع  ا�ستثنينا  ما  اذا  االإجمايل، 

العامل  دول  معظم  يف  احلال  هي  كما  متخ�س�سة  متويل  اآليات 

املتطورة منها والنا�سئة.

الت�سليفات  تركز  وي�ستمر 

ال���ت���ج���ارة  ق���ط���اع  يف 

الرغم  على  واخل��دم��ات 

امل�ستمر  ال���رتاج���ع  م��ن 

حل�سة هذا القطاع، والتي 

انخف�ست اىل 32،4 % من 

يف  الت�سليفات  اإج��م��ايل 

من   2016 ال��ع��ام  نهاية 

العام  نهاية  يف   34،0
ت��راج��ع��ت  ك��م��ا   ،2014
 ح�����س��ة ال�����س��ن��اع��ة اىل

على  املذكورين  التاريخني  نهاية  يف   %  10،8 من    %  9،8
التوايل. يف املقابل، ارتفعت ح�سة البناء واملقاوالت اىل 18،0 

 ،2014 العام  نهاية  يف   %  16،7 من   2016 العام  نهاية  يف   %
اأو القرو�س ال�سخ�سية ارتفاعها اىل  كما وا�سلت ح�سة االأفراد 

القرو�س  ح�سة  ارتفاع  مع   ،2016 العام  نهاية  يف   %  30،6
ح�سة  �سهدت  فيما   ،%  18،6 اىل  �سمنها  تدخل  التي  ال�سكنية 

القطاعات االأخرى تقلبات طفيفة �سعوداً او نزواًل.

ويظهر توزع هذه الت�سليفات على املناطق وامل�ستفيدين ترّكزها 

الوا�سح يف منطقة بريوت و�سواحيها ومل�سلحة �ساكنيها، مع 

ت�سجيل تراجع بطيء وتدريجي يف الوقت يف ح�سة هذه املنطقة 

لت�سل اىل 7،6 % من اجمايل الت�سليفات و 54،1 % من جمموع 

امل�ستفيدين يف نهاية ايلول 2016. ويعترب هذا الرتكز من�سجمًا 

مع تركز الن�ساط االإقت�سادي وترّكز ال�سكان وم�ستوى املداخيل 

يف العا�سمة وال�سواحي.

األداء المصرفي
للم�سارف  املجمعة  ال�سافية  االأرباح  بلغت   ،2016 العام  ويف 

دوالر(  مليون   1900( ل��رية   مليار   2864 لبنان  يف  العاملة 

 ،2015 2811 مليار لرية )1865 مليون دوالر( يف العام  مقابل 

 %  8،6 ن�سبتها  زيادة  %، مقابل   1،9 ن�سبتها  بزيادة طفيفة  اي 

يف العام 2015. وعليه، تراجع قليًل كل من العائد على متو�سط 

العام  1،01 يف  2016 مقابل  العام  % يف   0،95 املوجودات اىل 

الذي �سبق، والعائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني اىل 10،83 % 

من 11،51 % على التوايل.

وارتفعت ن�سبة الكلفة اىل املردود 53،3 % يف العام 2016 من 

نة جمموع 
ّ
49،5 % يف العام 2015. فقد ارتفعت الكلفة املت�سم

والت�سغيلية  والعمومية  االإدارية  واالأعباء  امل�ستخدمني  اعباء 

االأخرى بن�سبة 29،2 % يف حني ارتفع الناجت املايل ال�سايف 

املقبو�سة  الفوائد  %(، واملت�سمن �سايف   19،9( ادنى  بوترية 

�سايف  تراجع  وقد  االأخ��رى.  واالإي���رادات  العموالت  و�سايف 

 2016 العام  يف  بتح�سيلها  امل�سكوك  الديون  على  املوؤونات 

2015 لعدم ا�سطرار امل�سارف  قيا�سًا على ما بلغه يف العام 

االأو�ساع  االعتبار  يف  تاأخذ  اإ�سافية  موؤونات  تكوين  اىل 

يف  زبائنها  تطاول  التي  واملخاطر  واملحلية  االقت�سادية 

الدول املجاورة.
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كبرية  اأهمية  امل�����رضيف  القطاع  ي��ويل 

الب�رضية،  امل��وارد  تطوير  يف  للإ�ستثمار 

العاملني يف القطاع  حيث ي�سكل تثقيف 

العمل  حت�سني  يف  اأ���س��ا���س��ي��ًا  ع��ن�����رضا 

االإنتاجية ويف مواكبة متغريات  وزيادة 

وتعتمد  العاملية.  امل�رضفية  ال�سناعة 

امل�سارف لهذا الغر�س �سيا�سة ا�ستخدام 

مرّكزة حول خريجي اجلامعات واإخ�ساع 

املوظفني والكوادر لتدريب مكّثف يتناول 

معظم نواحي العمل امل�رضيف.

ال�سنوي  ووفقًا لتقرير جمعية امل�سارف 

موظفي  ع���دد  ب��ل��غ  ف��ق��د   ،2016 ل��ع��ام 

 25260 لبنان  يف  العاملة  امل�سارف 

فئاتها  خمتلف  على  ت��وزع��وا  موظفًا 

امل�سارف  يف  �سخ�سًا   22689 كاالآتي: 

اأي م�����رضف��ًا(   32 )ع��دده��ا   ال��ت��ج��اري��ة 

و1064  العاملني،  جمموع  من   %  89،8
امل�ساهمة  ذات  امل�سارف  يف  �سخ�سًا 

م�سارف(،   7 )عددها  العربية  االكرثية 

امل�سارف  ف���روع  يف  موظفني  و409 

العربية )عددها 7( و 299 موظفًا يف فروع 

امل�سارف غري العربية )عددها 4( و 799 

�سخ�سًا يف م�سارف االأعمال )عددها 16 

وكلها �رضكات مغفلة لبنانية(.

كما ا�ستمر القطاع امل�رضيف اللبناين يف 

فتح باب التوظيف اأمام ال�سباب اللبناين، 

وازداد عدد العاملني مبقدار 622 �سخ�سًا 

يف العام 2016 مقابل زيادة اأعلى بلغت 

788 �سخ�سًا يف العام 2015.
القطاع  يف  االإ�ستخدام  ت��زاي��د  وي��ع��زى 

اللبناين اىل عوامل عدة، منها  امل�رضيف 

وتزايد  امل�سارف  ن�ساط  حجم  ازدي��اد 

الذي  العاملة  امل�رضفية  ال��ف��روع  ع��دد 

 ،2016 العام  نهاية  يف  فرعًا   1078 بلغ 

املقدمة  اخلدمات  تنوع  اىل  باالإ�سافة 

�سية يف املهام 
ّ

من قبل القطاع والتخ�س

امل�رضفية وخلق وحدات تعنى مبوا�سيع 

خ��ا���س��ة ودق��ي��ق��ة ت��واك��ب ال��ت��ط��ورات 

االمتثال  كوحدة  العاملية  واالإج���راءات 

ووحدة حماية العميل. 

الجنس
ن�سبة  ت��اب��ع��ت  اجل��ن�����س،  �سعيد  وع��ل��ى 

ال��ع��ام��لت م��ن جم��م��وع ال��ع��ام��ل��ني يف 

القطاع امل�رضيف اللبناين ارتفاعها لت�سل 

اىل 47،4 % يف نهاية العام 2016 )47،0 

 %  52،6 مقابل   )2015 العام  نهاية  يف 

للعاملني الذكور. وتتجاوز ن�سبة العاملت 

يف القطاع امل�رضيف اللبناين اىل حد كبري 

يف  االإجمالية  االأنثوية  العمالة  ن�سبة 

لبنان، واملقدرة بحوايل 25 %.

انخف�ست  العائلي،  الو�سع  �سعيد  وعلى 

% من جمموع   38،4 اىل  العازبني  ن�سبة 

عام  نهاية  يف  امل�سارف  يف  العاملني 

 %  48،5 و  ع��ازب��ات   %  51،5(  2016
ف�سكلت  املتزوجني  ن�سبة  عازبون(.اأما 

ال��ذك��ور  م��ن   %  55،1(  %  61،6 ح���واىل 

االأوالد  عدد  االإناث(وبلغ  من   % و44،9 

ولداً، مع   20430 الذين هم على عاتقهم 

اأعباء  من  امل�سارف  على  ذلك  يرّتب  ما 

ومنح  ومر�سية  عائلية  كتعوي�سات 

مدر�سية وتقدميات اأخرى.

وعلى �سعيد هرم االأعمار، ارتفعت قليًل 

اىل  االأربعني  �سن  دون  هم  الذين  ح�سة 

العام  يف  العاملني  جمموع  من   %  59،3
قابلها   )2015 العام  يف   %  58،4(  2016
اأعمارهم  تراوح  الذين  ح�سة  انخفا�س 

 %  36،1( %  35،1 60 �سنة اىل  40 و  بني 

يف العام 2015(، فيما بقيت ح�سة الذين 

�سبه  ع��ام��ًا  ال�ستني  اأع��م��اره��م  تتجاوز 

م�ستقرة على حواىل 5،6 %.

المستوى العلمي
وعلى �سعيد امل�ستوى العلمي، ال يزال عدد 

امل�رضيف  القطاع  يف  العاملني  اجلامعيني 

ن�سبة  و�سلت  بحيث  م�ستمر  ت��زاي��د  يف 

العمالة  اإج��م��ايل  من   %  77،6 اىل  ه��وؤالء 

امل�رضفية يف نهاية العام 2016 )76 % يف 

االرتفاع  هذا  ويف�رض   .)2015 العام  نهاية 

املتوا�سل اىل حد كبري بدخول املتخرجني 

القطاع  اىل  اجلامعية  ال�سهادات  حملة  من 

امل�رضيف اللبناين. فقد ازداد عدد العاملني 

العام  يف  جامعية  �سهادات  على  احلائزين 

 523 879 موظفًا توّزعوا بني  2016 مبقدار 
العام  يف  موظفًا   880( ذك��راً  و356  انثى 

363 ذكراً(.  و  انثى   517 2015 توزعوا بني 
الذين  كل  ح�سة  تابعت  ذل��ك،  م��وازاة  يف 

و�سلوا اىل م�ستوى البكالوريا اأو ما يعادلها 

انخفا�سها اىل 13،3 % )14،4 % يف نهاية 

اىل  ي�سلوا  مل  الذين  واأولئك   ،)2015 العام 

اىل العلمي  التح�سيل  من  امل�ستوى   ه��ذا 

9،2 % )9،6 %( يف التاريخني على التوايل.
ويظهر توزع العاملني يف القطاع امل�رضيف 

العلمي  التح�سيل  وم�ستوى  اجلن�س  ح�سب 

حملة  فئة  يف  الذكور  جتاوزن  االإناث  اأن 

ال�سهادة اجلامعية يف نهاية العام 2016، 

على  ح�سلن  اللواتي  ح�سة  اأن  حني  يف 

بلغت  يعادلها  ما  اأو  البكالوريا  �سهادة 

وح�سة  الفئة  ه��ذه  جمموع  من   %  40،6
البكالوريا م�ستوى  دون  ه��ن   ال��ل��وات��ي 

17،3 % مقابل ح�س�س اأكرب للذكور.

الرواتب والتعويضات
الرواتب  جمموع  بلغ   ،2016 العام  يف 

ازدياد حجم النشاط وعدد الفروع رفعا االستخدام
622 فرصة عمل 

طرحتها المصارف عام 2016
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والتعوي�سات التي خ�س�ستها امل�سارف 

مقابل  ل��رية  مليار   1888 ملوظفيها 

 ،2015 ال��ع��ام  يف  ل��رية  مليار   1795،4
2016، كما يف  وتعزى الزيادة يف العام 

ال�سنوية  الزيادة  اىل  العادية،  ال�سنوات 

وارتفاع عدد املوظفني وما ي�ستتبع من 

لتغطية  دة 
ّ
امل�سد االإ�سرتاكات  يف  زيادة 

العائلية  والتعوي�سات  ال�سحي  ال�سمان 

وتعوي�س نهاية اخلدمة وتقدميات اأخرى 

من�سو�س عليها يف العقد اجلماعي.

وعلى �سعيد توّزع الرواتب والتعوي�سات، 

 %  63،2 فقد �سكلت ح�سة الرواتب وحدها 

لتها امل�سارف 
ّ
من جمموع الكلفة التي حتم

اإزاء املوظفني يف العام 2016 )62،5 % يف 

االإجمالية  قيمتها  وبلغت   ،)2015 العام 

1122،3 مليارا  1193،2 مليار لرية مقابل 
ن�سبتها ب��زي��ادة  اأي   ،2015 ال��ع��ام   يف 

ارتفاع  اىل  الزيادة  هذه  وتعزى   .%  6،3
الزيادة  )622 �سخ�سًا( واىل  العاملني  عدد 

ال�سنوية التي متنحها امل�سارف ملوظفيها. 

االأ�سا�سي  ال��رات��ب  متو�سط  يكون  وبذلك 

دفع 16 
ُ
للموظف قد بلغ 2،95 مليون لرية ي

�سهراً كما ين�س عقد العمل اجلماعي مقابل 

2،85 مليوين لرية يف العام 2015.
من   %  2 العائلية  التعوي�سات  ومثلت 

القطاع  يف  امل��وظ��ف��ني  كلفة  جم��م��وع 

2016 �ساأنها تقريبًا  العام  امل�رضيف يف 

يف العام الذي �سبق، وبلغت قيمتها 38،1 

العام  37،3 ملياراً يف  مليار لرية مقابل 

2015، اأي بزيادة ن�سبتها 2،1 %.
واالأمومة،  املر�س  تعوي�سات  و�سّكلت 

 %  4،8 ال�سحي  بال�سمان  يعرف  ما  او 

�ساأنها  االإجمالية  املوظفني  كلفة  من 

هذه  قيمة  وارتفعت   ،2015 ال��ع��ام  يف 

يف  ل��رية  مليار   90،8 اىل  التعوي�سات 

لرية يف  مليار   86،7 مقابل   2016 العام 

العام 2015، اي مبا ن�سبته 4،7 %.

تعويضات نهاية الخدمة
اخلدمة  نهاية  تعوي�سات  ح�سة  و�سكلت 

يف  املوظفني  كلفة  جمموع  من   %  12،1
نهاية العام 2016 )13،0 % يف نهاية العام 

لرية  مليار   227،8 قيمتها  وبلغت   ،)2015
العام  نهاية  يف  لرية  مليار   232،6 مقابل 

2015، اي انها انخف�ست بن�سبة 2،1 %.
ويف تفا�سيل املنح املدر�سية، فقد ارتفعت 

قيمتها االإجمالية من 69،4 مليار لرية يف 

العام 2015 اىل 71،1 ملياراً، اأي مبا ن�سبته 

 %  5،6 قدرها  اأعلى  زي��ادة  مقابل   %  2،4
بلغت   ،2016 العام  ففي   .2015 العام  يف 

قيمة املنح املدر�سية الأوالد املوظفني يف 

املدار�س اخلا�سة، وعددهم 13667 تلميذاً، 

51،3 مليار لرية، اأي مبتو�سط قدره حواىل 
3 مليني و 755 الف لرية للتلميذ الواحد. 
املوظفون  تقا�ساها  التي  املبالغ  وبلغت 

اجلامعات  يف  امل�سجلني  اأوالده����م  ع��ن 

 18،3 طالبًا،   2884 وع��دده��م  اخلا�سة، 

املنحة  قيمة  متو�سط  اأن  اأي  لرية،  مليار 

ناهز 6 مليني و359 الف لرية لبنانية.

عدد موظفي المصارف العاملة في لبنان

22،689 م�سارف جتارية 32

1064 م�سارف ذات امل�ساهمة 7

الأكرثية العربية

409 امل�سارف العربية 7

229 فروع امل�سارف غري العربية 4

799 م�سارف االأعمال 16

25،260 املجموع 66

توّزع العاملين على صعيد المستوى العلمي

اجلن�ش الن�شبة امل�شتوى العلمي

40،6 ذكور و59،4 اإناث % 77،6 م�ستوى جامعي

59،4 ذكور و40،6 % اإناث % 13،3 البكالويا او ما يعادلها

82،7 % ذكور و 17،3% اإناث % 9،2 دون البكالوريا
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مقابلة

عرب  واملهجر  لبنان  بنك  حافظ  وقد 

ز وم�ستدام ان�سحب 
ّ
ال�سنني على اأداء ممي

يف ربحيته وميزانيته اإىل الف�سل االأول 

من عام 2017، على الرغم من الظروف 

التي  ال�سعبة  ال�سيا�سية واالقت�سادية 

متّكنت  وقد  املنطقة.  تواجه  زالت  ما 

واالإدارية  الت�سغيلية  امل�رضف  كفاءة 

من املحافظة على اأدنى ن�سبة للكلفة 

اإىل االإيرادات بني امل�سارف املدرجة 

حتى نهاية اأذار 2017 بلغت 34.23 % 

ما �ساهم بالتايل يف ارتفاع االأرباح 

اإىل م�ستوى بلغ 112.03 مليون دوالر 

االأرباح  باإرتفاع  ومدعومًا  اأمريكي، 

يف وحدات البنك الداخلية واخلارجية. 

وقد اأدى ذلك اأي�سًا اإىل احل�سول على 

متو�سط  اإىل  بالن�سبة  م��ردود  اأعلى 

بلغ املدرجة  البنوك  بني  املال   راأ�س 

ازدادت  ذل��ك  اإىل  اإ�سافة   .%  15.45
دوالر  مليار   30.15 اإىل  املوجودات 

اأمريكي وحقوق امل�ساهمني اإىل 2.87 

بلغت  بينما  اأم��ريك��ي  دوالر  مليار 

الودائع 25.25 مليار دوالر اأمريكي. 

عة 
ّ
ويقدم »لبنان واملهجر« �سّلة متنو

م�ساريع  متويل  بهدف  القرو�س  من 

ون�ساطات تقوم بها ال�رضكات واالأفراد، 

على  النمو  دع��م  يف  منه  م�ساهمة 

عمل.  فر�س  وخلق  الوطني  امل�ستوى 

ووفقًا لرئي�س جمل�س اإدارة ومدير عام 

بنك لبنان واملهجر �سعد اأزهري »بلغت 

قرو�س »لبنان واملهجر« حتى نهاية 

الف�سل االأول من هذا العام 7.1 مليار 

 دوالر، توّزعت كالتايل: قرو�س جتزئة

 41 % ، قرو�س لل�رضكات 24 %، قرو�س 

لل�رضكات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم 

الكربى للم�ساريع  ق��رو���س   ،%  21 
6.5 %، وقرو�س للعقار 6 %«.  واأ�سار 
ازهري اإىل اأن »لبنان واملهجر ي�ساهم 

عرب  املعرفة«  »اإقت�ساد  بدعم  اأي�سًا 

امل�ساركة مببادرة م�رضف لبنان يف 

 ،)331 بتعميم  )املعروفة  ال�ساأن  هذا 

راأ�س  ا�ستثمارات من  وذلك من طريق 

مال البنك قاربت ال� 50 مليون دوالر 

بنك لبنان والمهجر .. حيث تضع المراجع العالمية ثقتها
أزهري:النموذج المصرفي اللبناني األنجح في المنطقة

واملهجر  لبنان  بنك  ميار�شهما  اللتان  والإحرتاف  احلكمة  �شاهمت 

يف جعله حمط ثقة اأهم املراجع العاملية والإقليمية التي تختاره 

بانتظام كاأف�شل م�رشف يف لبنان ما جعله يحتل موقعًا رياديًا بني 

امل�شارف اللبنانية.

كما مّكنت اخلدمات  ال�شاملة »لبنان واملهجر« من ن�شج عالقات 

طويلة الأمد مع عمالئه، وكرّ�شته عنوانًا ل�»راحة البال«.
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�رضكات  يف  ت�ستثمر  �سناديق  يف 

نا�سئة و�ساعدة يف قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واحلا�سب االآيل«.

ك��الم اأزه����ري اأت���ى يف ح��دي��ث مع 

»ال�شناعة والإقت�شاد«، هذا ن�شه: 

واق�����ع  ����م����ون 
ّ
ت����ق����ي كيف 

تاأّثر  هل  اليوم،  القطاع  امل�رشيف 

القطاع باملناخات ال�شلبية اخلارجية 

والداخلية؟

امل�رضيف  القطاع  اأن  فيه  �سّك  ال  ا 
ّ
مم

الداخلية  ال�سلبية  باملناخات  تاأّثر 

معدالت  انخف�ست  فقد  واخلارجية، 

يف  واالأرب�����اح  امل��ي��زان��ي��ة  يف  النمو 

ما  اإىل ن�سف  االأخرية  ال�ست  ال�سنوات 

كانت عليه يف عام 2010. ولكن رغم 

ذلك، ما زال اأداء القطاع مقبواًل نتيجة 

واملحافظة  ال��وق��ائ��ي��ة  ال�سيا�سات 

يف  وخ��ربت��ه  ال��ق��ط��اع  يّتبعها  ال��ت��ي 

التعامل مع االإ�سطرابات االإقت�سادية 

يف  �سيا�ساته  اإىل  اإ�سافًة  وال�سيا�سية 

من  ع��ت 
ّ
ن��و التي  اخل��ارج��ي  ع 

ّ
التو�س

اإيراداته وخماطره. وعليه، بلغت ودائع 

الف�سل االأول من  القطاع حتى نهاية 

164.4 مليار دوالر بزيادة العام   هذا 

عام  م��ن  نف�سها  ال��ف��رتة  ع��ن   %  7.8
2016، كما بلغت القرو�س 57.2 مليار 
%. ويتمتع القطاع   3.9 دوالر بزيادة 

حيث  مقبولة  ربحية  مبعدالت  اأي�سًا 

املال  راأ�س  متو�سط  على  املردود  بلغ 

د 
ّ
اإىل مركز مايل جي اإ�سافًة   ،%  11.7

يّت�سم بن�سبة كفاية لراأ�س املال تفوق 

املتعرّثة  للقرو�س  ون�سبة   %  14 ال� 

تبلغ 3.6 % ون�سبة �سيولة اأولية تعادل 

 .% 57

اّتبعتها  التي  الو�شائل  هي  ما 
على  للحفاظ  اللبنانية  امل�شارف 

وكيف  ودول���ي���ًا؟  ع��رب��ي��ًا  �شمعتها 

اخلارجية  ال�شغوطات  القطاع  يواجه 

وخ�شو�شًا الأمريكية؟

على  اللبنانية  امل�����س��ارف  حت��اف��ظ 

امُل�ستدام  اأدائها  خلل  من  �سمعتها 

وت��واج��ده��ا  الع�رضية  ومنتجاتها 

الناجح يف اخلارج واإّتباعها �سيا�سات 

بالتن�سيق  �سليمة  وتنظيمية  رقابية 

التام مع م�رضف لبنان. ويف احلقيقة، 

عترب 
ُ
ي اللبناين  امل�رضيف  النموذج  اإن 

امل��ن��ط��ق��ة يف ظ��ّل  االأجن����ح يف  م��ن 

 
ّ

يخ�س ما  يف  ��ا 
ّ
اأم ال�سائدة.  الظروف 

اخلارجية،  ال�سغوطات  مع  التعامل 

كّل  تطبيق  اإىل  امل�سارف  عمدت  فقد 

حفاظًا  الدولية  والعقوبات  القوانني 

وم�ساحلها  و�سلمتها  �سمعتها  على 

وحدات  واأن�ساأت  عملئها  وم�سالح 

�سة يف هذا ال�ساأن. وهذا 
ّ

التزام متخ�س

كقانون  االأمريكية  القوانني  ن 
ّ
يت�سم

امل�����س��ارف  ق��ام��ت  ال���ذي   FATCA
بتطبيقه منذ عام 2014 من خلل اإبرام 

اخلزانة  وزارة  مع  فردية  اإتفاقيات 

عرب  امل�سارف  تقوم  كما  االأمريكية. 

لبنان بزيارات  جمعية امل�سارف يف 

مالية  اأ���س��واق  ذات  دول  اإىل  دوري��ة 

واأوروب��ا  املتحدة  كالواليات  مهمة 

تهدف اإىل �رضح موقف امل�سارف من 

واإبلغ  الدولية  واالإج��راءات  القوانني 

تطبيقها  يف  ب��االل��ت��زام  امل�سوؤولني 

د بها. 
ّ
والتقي

يف  اللبنانية  امل�شارف  ت�شاهم 
زلتم  ما  اللبنانية، هل  الدولة  متويل 

التمويل وما  م�شتعدين ملوا�شلة هذا 

هي �رشوط الإ�شتمرار بهذه اخلطوة؟

للدولة  امل�����س��ارف  ت�سليفات  تبلغ 

دوالر  مليار   38 ال�  حواىل  اللبنانية 

الدين  من   %  48 ح��واىل  بذلك  ومتّثل 

��ق��ارب 
ُ
 ال���ع���ام، ول��ك��ن��ه��ا مت��ّث��ل م��ا ي

موجودات  اإج��م��ايل  من   %  18.5 ال��� 

ًا. 
ّ
امل�سارف وهي ح�سة متدّنية ن�سبي

املوا�سلة  امل�سارف  باإمكان  وعليه، 

 حاجاتها وللقيام 
ّ
يف متويل الدولة ل�سد

�سدمات  اأي���ة  ول��ت��ليف  بخدماتها 

عدم  عن  تنجم  قد  للإقت�ساد  داخلية 

موا�سلة التمويل. هذا طبعًا ال يعني اأن 

امل�سارف �ستتمكن من متويل القطاع 

العام اإىل ما ال نهاية العتبارات تتعّلق 

ال�سيادي  والت�سنيف  ال�سيولة  بتوافر 

املتدين للبنان، االأمر الذي يتطّلب من 

القيام باإ�سلحات  الدولة واحلكومة  

العامة  املالية  يف  وهيكلية  اأ�سا�سية 

وم��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع ال��ع��ام، وهي 

ي فقط اإىل انخفا�س 
ّ
اإ�سلحات ال توؤد

الدين  ون�سبة  امليزانية  عجوزات  يف 

اإىل  اأي�سًا  ي 
ّ
توؤد بل  الناجت  اإىل  العام 

وحت�سني  الفوائد  هيكل  يف  انخفا�س 

واال�ستثماري  االإقت�سادي  املناخ  يف 

يف البلد. 

طويلة  قرو�شًا  م�رشفكم  يقّدم 
يف  منه  م�شاهمًة  الأج��ل  ومتو�شطة 

الوطني،  امل�شتوى  على  النمو  دعم 

اأن��واع  ه��ي  م��ا  عمل،  فر�ش  وخلق 

القرو�ش التي تقّدمونها؟

عة 
ّ
م بنك لبنان واملهجر �سّلة متنو

ّ
يقد

م�ساريع  متويل  بهدف  القرو�س  من 

ون�����س��اط��ات ت��ق��وم ب��ه��ا ال�����رضك��ات 

واالأفراد. وقد بلغت قرو�س البنك حتى 

نهاية الف�سل االأول من هذا العام 7.1 

مليار دوالر توّزعت كالتايل: قرو�س 

لل�رضكات  ق��رو���س   ،  %  41 جت��زئ��ة 

ال�سغرية  لل�رضكات  قرو�س   ،%  24
قرو�س   ،  %  21 احلجم  واملتو�سطة 

وقرو�س   ،%  6.5 الكربى  للم�ساريع 

اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر    .%  6 للعقار 

البنك ي�ساهم اأي�سًا يف دعم »اقت�ساد 

مب��ب��ادرة  امل�ساركة  ع��رب  امل��ع��رف��ة« 

م�رضف لبنان بهذا ال�ساأن )املعروفة 

طريق  م��ن  وذل����ك   ،)331 بتعميم 

ا�ستثمارات من راأ�س مال البنك قاربت 

�سناديق  يف  دوالر  مليون   50 ال��� 

و�ساعدة  نا�سئة  �رضكات  يف  ت�ستثمر 

املعلومات  تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف 

واحلا�سب االآيل. 

38 مليار دوالر تبلغ 

تسليفات المصارف للدولة 

اللبنانية وتمّثل بذلك 

حوالى 48 % من الدين 

العام

7.1 مليارات دوالر بلغت 

قروض بنك لبنان والمهجر 

حتى نهاية الفصل األول 

من عام 2017
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كيف تقييمون واقع القطاع امل�رشيف اليوم؟
اإن جميع موؤ�رضات ن�ساط القطاع امل�رضيف اللبناين لعام 2016 

وللأ�سهر االأوىل من عام 2017 جيدة؛

عة 
ّ
امُلجم امليزانية  اإىل  واإ�ستناداً   ،  2016 عام  نهاية   ، بالفعل   

النمو  معدل  �سجل  لبنان،  يف  العاملة  التجارية  للم�سارف 

ال�سنوي 7.2 % ملجموع الودائع الذي بلغ 162.5 مليار دوالر ، 

وما يقارب ال 10 % ملجموع املوجودات الذي بلغ 203.4 مليار 

دوالر.

ارتفاعًا  م�سجلًة  احلايل  العام  بداية  بالّنمو  الودائع  ا�ستمرت 

ي كانون الثاين و �سباط 2017.
يَ
بحواىل ال2 مليار دوالر ل�سهر

التي  الهند�سات املالية  اإىل نتائج  الودائع  ويعود ق�سم من منو 

الثاين  الن�سف  2016، خا�سة يف  اأجراها م�رضف لبنان خلل 

منه؛ اأدت هذه الهند�سات اىل تدفق الر�ساميل من اخلارج اإذ اإنه 

 ، اخلارجية  لبنان  م�رضف  موجودات  تعزيز  اأهدافها  اأهم   من 

وفقًا  وموؤوناتها  امل�سارف  ر�سملة  زيادة  ت�سهيل  اإىل  اإ�سافًة 

اجلديدة  الدولية  املحا�سبة  وملعايري   ،Basel III ملتطلبات 

.IFRS9 املعروفة بال

اإن ا�ستقرار معدالت الفوائد واأ�سعار ال�رضف  اأخرى،  من ناحية 

ت�سكل اأي�سًا موؤ�رضاً اإجابيًا جداً لو�سع القطاع امل�رضيف واملايل 

يف لبنان.

BBAC.. مسيرة متواصلة من النمو
عساف: نواصل استراتيجيتنا التوسعية

مقابلة

والبالد  ب��ريوت  بنك  �شلك 

عقود  م��ر  على  العربية 

والتو�شع،  النمو  ط��ري��ق 

لي�شبح اأحد اأبرز امل�شارف 

يف  ال��ع��ام��ل��ة  اللبنانية 

على  امل�����رشيف  ال��ق��ط��اع 

اإذ  والعامل،  لبنان  �شعيد 

حّل موؤخراً �شمن اأكرب 1000 

م�رشف يف العامل.

عوامل عديدة كرّ�شت جناح 

بنك بريوت والبالد العربية، 

املتوا�شل  ال�شعي  اأبرزها 

ال�شوق  حاجات  ملواكبة 

حيث �شعى دائمًا اىل ابتكار 

متنوعة  م�رشفية  منتجات 

اآخذاً  حت�شينها  على  وعمل 

تعليقات  الإعتبار  بعني 

وتوقعات زبائنه.

وفقًا لرئي�ش جمل�ش اإدارة ومدير عام BBAC غ�شان 

حديثًا  العربية  والبالد  بريوت  بنك  فام  ع�شاف، 

امل�رشفية  اخلدمات  من  الثاين  اجليل  باإطالق 

با�رش  كما  واملوبايل.  الإنرتنت  عرب  الإلكرتونية 

بالدرهم  ائتمانية بالتينية  باإ�شدار بطاقة  موؤخراً 

وغري  امُلقيمني  لأعمال  ت�شهياًل   AED الإماراتي  

امُلقيمني يف دولة الإمارات 

العربّية املتحدة. بالإ�شافة 

الولء  برنامج  اإط��الق  اىل 

مينح  ال���ذي   MyRewards

امل�رشف  بطاقات  حاملي 

تلقائيًا  النقاط  الئتمانية 

بطاقاتهم  ا�شتخدامهم  عند 

كل  لت�شديد  الئتمانية 

نقطة  اأي  يف  م�شرتياتهم 

من نقاط البيع داخل لبنان 

اأو خارجه، وا�شتبدالها عرب 

اخلا�ش  الإلكرتوين  املوقع 

ب��ال��ربن��ام��ج ب��امل��ك��اف��اآت 

اأن  املميزة. وك�شف ع�شاف 

»امل�رشف يعمل اأي�شا على 

اإدخال اأجهزة ال�رشاف الآيل 

اأن  �شاأنها  من  التي  الذكية 

تلك  من  اأك��رث  مزايا  تقّدم 

رقمي  فرع  و�شع  اإىل  بالإ�شافة  حاليا،  املوجودة 

بالكامل قيد التجربة �شمن خطة امل�رشف وعلى 

اخلا�شة  �شيما  ول  ُة  امل�رِشفيَّ التقدميات  تو�شيع 

باْب.  بفئة ال�شَّ

كالم ع�شاف اتى يف حديث لل�شناعة والإقت�شاد، 

هذا ن�شه:
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مواكبة التطور
ما هي الو�شائل التي اتبعتها امل�شارف 
عربيًا  �شمعتها  على  للحفاظ  اللبنانية 

ودوليًا؟ وكيف يواجه القطاع ال�شغوطات 

اخلارجية وخ�شو�شًا الأمريكية؟ 

اأن  اللبناين  امل�رضيف  القطاع  عترب 
يَ
ي

املالية  القوانني  مع  با�ستخفاف  التعامل 

يف  �سلبًا  يوؤثر  اأن  ميكن  دوليًا  املطلوبة 

اإحجام  جراء  من  اللبناين  املايل  النظام 

التعامل  من  العاملية  املالية  املوؤ�س�سات 

تواكب  احل�سنة،  �سمعتها  على  املحافظة  وبهدف  بالتايل،  معه؛ 

امل�سارف اللبنانية التطور امُلّتبع يف امل�سارف العاملية ب�سكل 

مو�سوعي و�سفاف وتعمل على حت�سني �سمعة القطاع و�سورته 

يف  خا�سة  العاملي  املايل  النظام  من  جزءاً  ليبقى  اخلارج  يف 

االإرهاب  االأموال ومتويل  تبيي�س  بتداعيات مكافحة  يتعلق  ما 

هذا  يف  واالأوروبية  االأمريكية  والعقوبات  بالقوانني  واالإلتزام 

املجال.

فمنذ اأكرث من 15 عامًا، �سدر القانون رقم 318 املتعلق مبكافحة 

النيابي  اأقرها املجل�س  التي  القوانني  االأموال، وتعك�س  تبيي�س 

اإىل  اإ�سافة  اللبنانية،  الدولة  اإلتزام   2015 الثاين  ت�رضين  يف 

امل�سارف، بقواعد العمل وباملعايري امل�رضفية واملالية العاملية 

املرعية االإجراء. 

املالية  لل�سفافية  العاملي  »املنتدى  طلب  مع  وجتاوبًا  اأخرياً، 

 ،»OECD والتنمية  االإقت�سادي  التعاون  و»منظمة   ،»FMTF
ق املجل�س النيابي اللبناين نهاية �سهر ت�رضين الثاين 2016 

ّ
�سد

»ب�سكل  ال�رضيبية  املعلومات  بتبادل  تتعلق  قوانني  اأربعة  على 

قانون  تطبيق  جمال  وتو�سيع  حلامله،  االأ�سهم  اإلغاء  تلقائي«، 

العقوبات املتعلق بتمويل االإرهاب.

تعك�س هذه القوانني املالية اإلتزام الدولة اللبنانية بقواعد العمل 

االأمريكية  وبخا�سًة  العاملية،  واملالية  امل�رضفية  وباملعايري 

بالدوالر  اللبناين  امل�رضيف  القطاع  عمليات  معظم  كون  منها 

االأمريكي. وال بد من االإ�سارة يف جمال مكافحة التهرب ال�رضيبي 

اإىل القانون ال�رضيبي االأمريكي املعروف بقانون »فاتكا« والذي 

ان�سمت اإليه جميع امل�سارف العاملة يف لبنان.

الداخلية  االأو�ساع  كل  من  الرغم  وعلى 

يزال  ال  اخلارجية   والظروف  ال�سعبة 

بارزاً  قطاعًا  لبنان  يف  امل�رضيف  القطاع 

�سافية  اأرباحًا  ل 
ّ
وي�سج ينمو  وحيويًا٬ 

تطوير  عملية  ويوا�سل  عام،  بعد  عامًا 

الراأ�سمالية  ال�سعد  على  الداخلي  بنيانه 

كافة،  والتكنولوجية  واالإدارية  والب�رضية 

املايل  للعمل  اجلديدة  املعايري  ومواكبة 

وامل�رضيف الدويل، وتطوير قاعدة اخلدمات 

امل�رضفية، وحت�سني اآليات اإدارة املخاطر. 

امل�سارف  لدى  امللءة  ن�سبة  اأن  كما 

تفوق   3 بازل  اأ�سا�س  على   اللبنانية 

القطاع  اأن  على  ي�سهد  وهذا   ،% ال�12 

على  قادر  وهو  قويا،  يزال  ال  امل�رضيف 

تطوير  لدعم  اللزمة  ال�سيولة  توفري 

االإقت�ساد. 

منتجات جديدة
ما هي اخلدمات اجلديدة التي اطلقها 

BBAC موؤخراً؟
من  الثاين  اجليل  باإطلق  حديثا  قمنا 

عرب  االإلكرتونية،  امل�رضفية  اخلدمات 

با�ستمرار  ونعمل  واملوبايل،  االإنرتنت 

تعليقات  االعتبار  بعني  اآخذين  اخلدمات  هذه  حت�سني  على 

باإ�سدار بطاقة ائتمانية  وتوقعات زبائننا. كما با�رضنا موؤخراً 

امُلقيمني  الأعمال  ت�سهيًل   AED االإماراتي   بالدرهم  بلتينية 

باالإ�سافة  املتحدة.  ة 
ّ
العربي االإمارات  دولة  يف  امُلقيمني  وغري 

حاملي  مينح  الذي   MyRewards الوالء  برنامج  اإطلق  اىل 

ا�ستخدامهم  عند  تلقائيًا  النقاط  االئتمانية  امل�رضف  بطاقات 

من  نقطة  اأي  يف  م�سرتياتهم  كل  لت�سديد  االئتمانية  بطاقاتهم 

املوقع  عرب  وا�ستبدالها  خارجه٬  اأو  لبنان  داخل  البيع  نقاط 

اأي�سا  نعمل  املميزة.  باملكافاآت  بالربنامج  اخلا�س  االإلكرتوين 

م 
ّ
على اإدخال اأجهزة ال�رضاف االآيل الذكية التي من �ساأنها اأن تقد

اإىل و�سع فرع  اأكرث من تلك املوجودة حاليا، باالإ�سافة  مزايا 

تو�سيع  و نعمل على  التجربة �سمن خطتنا  قيد  بالكامل  رقمي 

اأننا  . كما 
نْ

باب ُة وال �سيما اخلا�سة بفئة ال�سَّ
َّ
التقدميات امل�رِضفي

حتاكي  للم�رضف  متكاملة  ع�رضية  �سورة  اإطلق  اإىل   نتطّلع 

امل�ستقبل وتلقي تطلعات االأجيال ال�ساعدة.

وماذا عن تو�شعات BBAC يف اخلارج؟ 
ة لتحقيق انت�سار خارجي 

ّ
ته التو�سعي

ّ
يوا�سل م�رضفنا ا�سرتاتيجي

نطاق  لتو�سيع  منه  �سعيًا  زبائنه  قاعدة  ع 
ّ
وينو ن�ساطه  يدعم 

يفوق  اللبناين  امل�رضيف  القطاع  حجم  واأن  ًة 
ّ

خا�س ا�ستثماراته 

وتنويع  املخاطر  توزيع  يف  لرغبته  اإ�سافًة  االإقت�ساد،  حجم 

ع من خلل 
ّ
التو�س بداأ م�رضوع  ة. من هنا 

ّ
الدخل والربحي قاعدة 

اإن�ساء فرع قرب�س يف ليما�سول حيث قمنا موؤّخراً باإطلقه يف 

حّلة جديدة بعد اإجناز مبنى حديث احتفااًل بتواجدنا يف اجلزيرة 

يف  تواجدنا  يدعم  كما  عامًا.  ثلثني  منذ 

لها 
ّ
اأو اخلارج ثلثة فروع يف العراق كان 

يف  وموؤّخراً  بغداد  يف   
ّ
ثم ومن  اإربيل  يف 

اخلارج  يف  انت�سارنا  عّزز 
ُ
ي و  ة. 

ّ
ال�سليماني

يف  ظبي  اأبو  مدينة  يف  متثيلي  مكتب 

غّطي 
ُ
ي حيث  املّتحدة  ة 

ّ
العربي االإمارات 

اأن�سطتنا يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 

ومكتب متثيلي جديد افتتحناه موؤخراً يف 

اإىل  ن�سعى  نيجرييا.  يف  وحتديداً  اأفريقيا 

اأخرى يف  دول  تواجدنا يف  نطاق  تو�سيع 

واأمريكا  واأفريقيا  االأو�سط  ال�رضق  منطقة 

واّتقان  بتاأنٍّ  ة 
ّ
معد خّطة  وفق  ة 

ّ
اللتيني

مرتبطة بجدول زمني مدرو�س.

يسعى بنك بيروت والبالد 

العربية إلى توسيع نطاق 

تواجده في منطقة الشرق 

األوسط وأفريقيا وأميركا 

الالتينّية وفق خّطة معّدة 

بتأنٍّ واّتقان مرتبطة 

بجدول زمني مدروس

يتطّلع بنك بيروت والبالد 

العربية إلى  إطالق صورة 

عصرية متكاملة للمصرف 

تحاكي المستقبل وتالقي 

تطلعات األجيال الصاعدة
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70 فرعًا في لبنان
16 فرعًا في أستراليا

3 فروع في أوروبا
5 فروع في سلطنة عمان

3 مكاتب تمثيلية 

نذهب بعيداً لنوّفر لكم تجربة مصرفية فريدة 
بنك بيروت معكم إلى أبعد حدود.
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70 فرعًا في لبنان
16 فرعًا في أستراليا

3 فروع في أوروبا
5 فروع في سلطنة عمان

3 مكاتب تمثيلية 

نذهب بعيداً لنوّفر لكم تجربة مصرفية فريدة 
بنك بيروت معكم إلى أبعد حدود.
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االحتاد  مبادرة  ان  اىل  �سا�سني  ولفت 

جتاه  العرب  للم�رضفيني  الدويل 

تاأييد االحتاد  اال�سكان تعربعن  م�رضف 

تقيم  التي  الدولية  االجتماعية  للمعايري 

ملا  بالن�سبة  املجتمع  ورفاهية  عافية 

الدخل  ا�سحاب  خا�سة  الفراده،  يتاأمن 

لل�سكن  جيدة  فر�س  من  املتوا�سع، 

ال�سقف  كونه  عدا  امل�سكن،  الن  اللئق، 

احلافز  هو  االن�سان،  اليه  يحتمي  الذي 

واال�ستقرار وتكوين  الزواج  لل�سباب على 

االن�سان  بني  الرابط  وهو  جديدة،  عائلة 

يف  للندماج  الدافع  وهو  واالر�س، 

املجتمع والوالء للنظام واحرتام القانون 

وتعزيز ال�سلم.«

اىل  اال�سارة  من  بد  ال  ال�سياق  هذا  ويف 

يف  ال�سباق  كان  االإ�سكان  م�رضف  ان 

خف�س الفائدة على قرو�سه ال�سكنية من 

5 % اإىل 3 %. و�سكل ذلك مفاجاأة كبرية 
عّززت قدرته التناف�سية ووّفرت له فر�سة 

لكن  ال�سكنية.  القرو�س  �سوق  يف  م 
ّ
التقد

م�رضف االإ�سكان مل يكن وحده ي�سعى اىل 

مب�ساٍع  يقوم  كان  اإذ  اخلطوة،  هذه  مثل 

للإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة  مع  م�سرتكة 

حتقق  وقد  امل�سارف،  موافقة  النتزاع 

لهما ذلك.

م�رضف  جناح  ان  القول  من  بد  وال 

اال�سكان كان اأ�سهل واأ�رضع من غريه من 

موؤ�س�سات م�رضفية وغريها كونه مملوكًا 

بن�سبة 20 يف املئة من احلكومة اللبنانية 

امل�سارف  من  املئة  يف   80 وبن�سبة 

جمل�س  يف  ممثلن  وكلهما  اللبنانية 

بخف�س  القرار  اتخاذ  اأتاح  ما  االإدارة، 

الفائدة اإىل 3 يف املئة. 

املعايري  »احد  اأّن  �سا�سني  يو�سح 

اال�سا�سية للموافقة على القر�س هو الدخل 

العائلي ال دخل فرد واحد. هذا يعني اأّنه 

 اأخذ راتبي الزوج والزوجة اأو اخلطيب 
ّ
يتم

باالعتبار.  االإخوة  رواتب  اأو  واخلطيبة 

وهذا املو�سوع يجعل احل�سول على اأكرب 

قيمة ممكنة من القر�س ال�سكني اأمراً اأكرث 

من ممكن«.

ة اإيفاء القر�س ت�سل اإىل  ّ
 وي�سيف اأّن »مد

30 �سنة. وتبلغ الدفعة االأوىل من امل�سكن 
20 يف املئة على االأقل بالن�سبة للبنانيني 
العاملني فوق االأرا�سي اللبنانية و30يف 

ا قيمة ثلث 
ّ
املئة للعاملني يف اخلارج. اأم

القر�س  لت�سديد  تخ�س�س  التي  الراتب 

د طاقة االقرتا�س 
ّ
فهي ن�سبة عاملية حتد

ب على اأ�سا�س مدة الت�سديد والتي 
يَ
ت�س وحُتنْ

�سن  حتى  للموظف،  بالن�سبة  عمليًا  هي 

ال�سبعني  �سن  حتى  اأو  وال�ستني  الرابعة 

القر�س ميار�س يف  يف حال كان طالب 

املوؤ�س�سات.  اأ�سحاب  من  اأو  حرة  مهنة 

وت�سل قيمة القر�س الطويل االأجل لغاية 

800 مليون لرية. لكن يف جميع االأحوال، 
 80 القر�س  ن�سبة  تتخطى  اأن  ميكن  ال 

يف املئة من قيمة امل�سكن )70 يف املئة 

للعاملني خارج لبنان(.

اال�سكان  م�رضف  مينح  ان  املتوقع  ومن 

اىل  وا�ستنادا  العام2017  خلل 

اخلم�سة  لل�سهر  العائدة  االح�سائيات  

مببلغ  قرو�سا   2017 �سنة  من  االوىل 

اجمايل يرتاوح بني450 و 500 مليار ل.ل.

مقابلة

قروض »مصرف االسكان« تؤمن السكن الالئق
نال م�رشف ال�شكان يف لبنان 

ج��ائ��زة »ال��ت��م��ي��ز والجن���از 

امل�رشيف العربي« يف القرو�ش 

ال�شكنية للعام 2017، وت�شلمها 

رئي�ش جمل�ش الدارة - املدير 

العام للم�رشف ال�شتاذ جوزيف 

�شا�شني يف حفل اقيم يف مركز 

البيال،   - للمعار�ش  ب��ريوت 

امل�رشفيني  ك��ب��ار  بح�شور 

من  الرقابية  وال�شخ�شيات 

 املوؤ�ش�شات الدولية والقليمية.

وعرب �شا�شني عن �شكره لحتاد 

امل�شارف العربية لدى ت�شلمه 

هذه اجلائزة، يف كلمة، مل يغيب فيها اع�شاء جمل�ش 

ال�شكان،  م�رشف  يف  واملوظفني  وامل��دراء  الدارة 

العرب  للم�رشفيني  الدويل  »الحت��اد  �شكره  مبديا 

يف  العربي  امل�رشيف  والجناز  التميز  جائزة  على 

معتربا  ال�شكنية«،  القرو�ش 

تتويج  ه��ي  »اجل���ائ���زة  ان 

ل���دور م�����رشف ال���ش��ك��ان يف 

حتفيزالطلب ال�شكني يف ال�شوق 

ويف انعا�ش العر�ش وت�رشيفه، 

وحتريك قطاع البناء وبالتايل 

القطاعات  من  العديد  تن�شيط 

ال�شناعية واحلرفية والتجارية 

املرتبطة به، وخلق فر�ش عمل 

جديدة وت�رشيع دوران العجلة 

النمو.« وتعزيز   القت�شادية 

»ه��ذه  ان  �شا�شني  اك��د  كما 

جلهود  تقدير  ه��ي  اجل��ائ��زة 

الالئق  ال�شكن  تاأمني  ال�شكان وجناحه يف  م�رشف 

للبنانيني  واملتو�شط  املحدود  الدخل  ل�شحاب 

العاملني  واللبنانيني  كما  لبنان  يف  العاملني 

خارجه«. 



منح الحتاد الدويل 

للم�شرفّيني العرب م�شرف 

ال�شكان يف لبنان جائزة 

التمّيز والإجناز امل�شريف 

العربي يف القرو�س 

ال�شكنية لعام 2017. 

ت�شّلم رئي�س جمل�س الإدارة 

املدير العام مل�شرف الإ�شكان 

ال�شتاذ جوزيف �شا�شني 

اجلائزة يف اإحتفال اأقيم يف 

مركز بريوت للمعار�س – 

البيال، �شّم ح�شدًا من كبار 

امل�شرفّيني وال�شخ�شّيات 

الرقابية من املوؤ�ش�شات 

الدولية والقليمية.

واجلدير ذكره انه من 

املنتظر ان مينح م�شرف 

ال�شكان خالل العام 2017 

وا�شتنادا اىل الح�شائيات  

العائدة لال�شهر اخلم�شة 

الوىل من �شنة 2017 

قرو�شا مببلغ اجمايل 

يرتاوح بني 450 و 500 

مليار ل.ل.

جائزة »التمّيز والإجناز« مل�صرف الإ�صكان





التأمين.. قطاع معّقد وواعد في آن واحد

اعترب لبنان منذ �شنوات غري قليلة، رائداً وطليعيًا يف جمال �شناعة التاأمني يف املنطقة. وهو م�شمم على تطوير هذا الدور يف 

ال�شنوات القليلة املقبلة، ليعود �شباقا يف التجديد والتنويع واملعرفة العلمية واحلوكمة الر�شيدة واملتانة املالية.. وخ�شو�شًا اأن 

قطاع التاأمني ل يزال يحتل مرتبة متوا�شعة بالن�شبة اىل حجم القت�شاد املحلي عمومًا وبالنظر اىل قطاع اخلدمات املالية خ�شو�شًا، 

على الرغم من النمو الذي حققته �رشكات التاأمني خالل الأعوام املن�رشمة، واأن الإح�شاءات املتوافرة لوزارة القت�شاد والتجارة ت�شري 

اىل اأن حجم الأق�شاط يف القطاع ل تتعدى 1،3 مليار دولر �شنة 2012 و1،4 مليار دولر عام 2013، حمققة ن�شبة منو بلغت 5،6% 

يف 2012 و%9 يف 2013، يف وقت بلغت فيه اأرباح القطاع حواىل 50 مليون دولر لفروع التاأمينات العامة لكل من 2011 و2012.

اأ�شهر م�شت على ك�شف وزير القت�شاد والتجارة رائد خوري خالل لقاء مع �رشكات التاأمني يف اآذار/ مار�ش املا�شي، عن انتهاء الوزارة 

ال�رشكات و«حت�شني املنتجات«،  التاأمني، وذلك للم�شاهمة يف زيادة ر�شاميل  اإعداد م�رشوع قانون لدعم عملية دمج �رشكات  من 

وتاأكيد اأهمية قطاع التاأمني، وتاأكيد  تطويره.

وجاء هذا الك�شف للوزير خوري متزامنًا مع ك�شفه التو�شل اإىل اتفاق مع هيئة الأ�شواق املالية يهدف اإىل »تنظيم العالقة مع القطاع 

والت�رشيح  »فاتكا«  ومنها  اجلديدة  والأنظمة  املعاهدات  اأن  اإىل  ومطمئنًا  واملنتجات«،  املالية  امل�شائل  م�شتوى  على  وخ�شو�شا 

املبا�رش عن الأموال مع »غاتكا«، »ل تنطوي على خماطر كبرية« بالن�شبة اإىل قطاع التاأمني اللبناين نظرا اإىل »عدم وجود تداول 

على هذا امل�شتوى«.

وحول واقع الدمج وقوانني التاأمني ي�شري اخلبري القت�شادي لوي�ش حبيقة اإىل اأنه يتوجب على القوانني احرتام املواطن وهذا هو 

اإىل تطوير وحتديث، وعلى وزارة القت�شاد والتجارة القيام بهذه  الأ�شا�ش يف املو�شوع. م�شتدركًا بالقول: »هذه القوانني بحاجة 

املهمة وعلى جمعية �رشكات التاأمني اأن ت�شغط اأكرث، اإذ لي�ش لديها القوة والإندفاع الذي تتمتع به جمعية امل�شارف، ويجب عليها 

اأن »تطح�ش« وحتى اليوم هذا غائب على �شعيد اجلمعية«.

ويف ما يتعلق بوعي املواطن ي�رشح حبيقة: » ال�رشكات الكبرية اليوم لي�ش لديها م�شاكل. لكن املواطن جنده ينجذب اإىل ر�شم الدفع 

»الأويل«، غري منتبه اإىل اأن ال�رشكة الأرخ�ش �شتكون معاملتها اأ�شواأ«.

وكي يرتاح املواطن، يجب اأن يتعامل مع ال�رشكات املهمة والقوية، ما يعني عدداً اأقل من ال�رشكات، على اأن تكون هناك رقابة 

جدية اأكرث عليها. لأنه لو بقي عدد ال�رشكات كبرياً �شت�شعف، ويف حال الندماج �شتتوزع املخاطر على عدد اأقل من ال�رشكات، 

وعندها تكون كل �رشكة اأقوى.

اأما حول التاأمني امل�رشيف الذي هو عبارة عن ا�شرتاتيجية للم�رشف تق�شي ببيع منتجات التاأمني عرب �شبكة فروعه. 

وخا�شة اأن امل�شارف اللبنانية دخلت يف هذا املجال منذ نهاية الت�شعينات.

اإن هيكلية قطاع التاأمني �شبيهة بهيكلية القطاع امل�رشيف وعددها اأكرث من61 م�رشفا. ففي قطاع التاأمني 

ت�شتحوذ اأكرب ع�رش �رشكات عاملة يف لبنان على 66.4 يف املئة من �شوق التاأمني من الأق�شاط املكتتبة 

على غري احلياة يف العام 2013، يف حني بلغت ح�ّشة اأكرب ع�رشين �رشكة 85 يف املئة.

ولكن كيف ل�رشكات التاأمني اأن تتطور؟

التي  النفط والغاز،  ال�شمان يف لبنان حول تاأمني  اأن ندوة جمعية �رشكات  ل �شك يف 

اأقيمت يف متوز املا�شي. هذه الندوة قدمت اإحدى الإجابات عن ال�شوؤال ال�شابق حول 

اأهمية تاأمني هذه ال�شناعة لدللتها الوطنية ولذلك اعتربت رئي�شة جلنة الرقابة 

على هيئات ال�شمان يف لبنان بالنابة »نادين احلبال« اىل اأن »هذا القطاع 

معقد وواعد يف الوقت عينه«.
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ملف العدد

»اإلقتصاد« تنجز قانون الدمج وتعد بخطة واعدة للقطاع

نتائج إيجابية لـ»شركات التأمين« 
في الفصل األول من 2017

اإيجابية  نتائج  التاأمني  قطاع  حقق  وقد 

ت�سري  اإذ   ،2017 م��ن  االأول  الف�سل  يف 

�رضكات  جمعية  ع��ن  ال�����س��ادرة  االأرق����ام 

التاأمني  اأق�ساط  اأن  اإىل  لبنان  يف  ال�سمان 

يف  دوالر  مليون   433،5 بلغت  لبنان  يف 

الف�سل االأول من العام 2017، اأي بارتفاع 

مليون   414،8 ع��ن  امل��ئ��ة  يف   4،5 ق���دره 

.2016 العام  من  نف�سه  الف�سل  يف   دوالر 

 medical(الطبي التاأمني  اأق�ساط  وبلغت 

يف  دوالر  مليون   premiums( 167،9
ي�سّكل  م��ا  اأي   ،2017 م��ن  االأول  الف�سل 

38،7 يف املئة من اإجمايل اأق�ساط القطاع. 

القت�شادي  بامل�شهد  التي حتيط  اليقني  عدم  اأجواء  من  الرغم  على 

اىل  فاإ�شافة  واعد.  مب�شتقبل  لبنان  يف  التاأمني  قطاع  يعد  العام، 

اإيجابية يف الف�شل الأول من 2017، جتلّت بت�شجيله  حتقيقه نتائج 

منواً بلغ 4.5 % مقارنة مع الفرتة نف�شها من العام 2016، حتمل وزارة 

الإقت�شاد والتجارة يف جعبتها الكثري للقطاع ففي حني اأعلن الوزير 

رائد خوري عن انتهاء الوزارة من اإعداد م�رشوع قانون لدعم عملية 

بينها  لها  ت�شجيعية  حوافز  توفري  خالل  من  التاأمني  �رشكات  دمج 

قرو�ش مي�رّشة، حت�رّش الوزارة خطة واعدة لقطاع التاأمني حيث يقوم 

فريق عمل جلنة مراقبة هيئات ال�شمان برئا�شة نادين احلبال، بجهود 

ا�شتثنائية لتطوير القطاع نحو الأف�شل.
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 life( احلياة  على  التاأمني  اأق�ساط  وتليها 

دوالر  م��لي��ني  ب�105،1   )premiums
التاأمني  اأق�����س��اط  ث��م  امل��ئ��ة(،  يف   24،3(

 )motor premiums( امل��رك��ب��ات  ع��ل��ى 

واأق�ساط   ،)%  19،6( دوالر  مليون  ب�84،88 

 )fire premiums(احلريق �سد  التاأمني 

امل��ئ��ة(،  يف   8،2( دوالر  مليون  ب�35،7 

 workmen( ال 
ّ
العم تعوي�سات  واأق�ساط 

compensation premiums( ب�13،6 مليون 
دوالر )3،1 يف املئة(، واأق�ساط التاأمني على 

مليني  )cargo premiums(ب�7،5  ال�سحن 

التامني  واأق�ساط  املئة(،  يف   1،7( دوالر 

 public( العامة  امل�سوؤولية  ح��وادث  على 

ب�5،1 مليني دوالر   )liability premiums
على  التاأمني  واأق�����س��اط  امل��ئ��ة(،  يف   1،2(

 engineering( الهند�سة  قطاع  ح��وادث 

يف   0،7( دوالر  مليني  ب�3   )premiums
من  التاأمني  اأق�ساط  بلغت  حني  يف  املئة(، 

ما  اأي  دوالر،  مليني   10،7 اأخ��رى  فئات 

االأق�ساط.  اإجمايل  من  املئة  يف   2،5 ي�سّكل 

العام  من  االأول  الف�سل  نتائج  وردت  وقد 

ملجموعة  االأ�سبوعية  الن�رضة  يف   2017
 .Lebanon This Week بيبلو�س   بنك 

التاأمني  اأق�ساط  اأن  اإىل  االأرق��ام  واأ�سارت 

اللبنانيني  املواطنني  تغطي  التي  الطبي 

نت بن�سبة 4 يف املئة، لت�سل اإىل 164 
ّ
حت�س

العام  من  االأول  الف�سل  يف  دوالر  مليون 

2017، يف حني ارتفعت االأق�ساط التي تغطي 
املغرتبني بن�سبة 18 يف املئة لت�سل اإىل 3،9 

اأق�ساط  اأن  اإىل  اأ�سارت  كما  دوالر.  مليني 

التاأمني غري االإلزامية على املركبات زادت 

مليون   71،7 اإىل  لت�سل  املئة  يف   1 بن�سبة 

دوالر يف الف�سل االأول من العام 2017، يف 

حني مل تتغري اأق�ساط التاأمني االإلزامية على 

ويظهر  دوالر.  مليون   13،2 عند  املركبات 

حوادث  على  التاأمني  اأق�ساط  اأن  التقرير 

قطاع الهند�سة ارتفعت بن�سبة 19 يف املئة 

لة 
ّ
م�سج  ،2017 العام  االأول من  الف�سل  يف 

الفئات،  جميع  ب��ني  ارت��ف��اع  ن�سبة  اأك��رب 

 +12( احلياة  على  التاأمني  اأق�ساط  تليها 

يف املئة(، واأق�ساط التاأمني الطبي )4+ يف 

املحركات،  على  التاأمني  واأق�ساط  املئة(، 

واأق�ساط  احلريق،  �سد  التاأمني  واأق�ساط 

التاأمني على ال�سحن والتامني على حوادث 

امل�سوؤولية العامة )1+ يف املئة لكل منهم(. 

تعوي�سات  اأق�ساط  انخف�ست  املقابل،  يف 

وتراجعت  امل��ئ��ة،  يف   2 بن�سبة  ��ال 
ّ
ال��ع��م

يف   8 بن�سبة  االأخرى  الفئات  من  االأق�ساط 

 .2017 العام  من  االأول  الف�سل  يف   املئة 

التعوي�سات  اإجمايل  بلغ  ويف موازاة ذلك، 

التاأمني242،8  �رضكات  قبل  من  املدفوعة 

العام  من  االأول  الف�سل  يف  دوالر  مليون 

2017، ما ميثل ارتفاًعا قدره 5،2 يف املئة 
نف�سه  الف�سل  يف  دوالر  مليون   230،8 عن 

من العام 2016. وبلغ اإجمايل التعوي�سات 

احلياة  غري  على  التاأمني  لفئة  املدفوعة 

االأول  الف�سل  يف  دوالر  مليون   162،85
2،2 يف املئة  اأي بارتفاع قدره  العام،  من 

االأول  الف�سل  يف  دوالر  مليون   159،3 عن 

اإجمايل  بلغ  ح��ني  يف   ،2016 ال��ع��ام  م��ن 

على  التاأمني  لفئة  املدفوعة  التعوي�سات 

احلياة 79،9 مليون دوالر ومنت بن�سبة11،8 

يف املئة عن 71،5 مليون دوالر يف الف�سل 

نف�سه من العام 2016. و�سّكلت التعوي�سات 

اإجمايل  من  املئة  يف   35،2 ن�سبة  الطبية 

العام  من  االأول  الف�سل  يف  التعوي�سات 

على  ال��ت��اأم��ني  تعوي�سات  يليها   ،2017
على  والتاأمني  املئة(،  يف   32،9( احلياة 

�سد  والتاأمني  املئة(،  يف   21( املركبات 

املئة  )2،9 يف  ال 
ّ
العم احلريق وتعوي�سات 

 0،8( ال�سحن  على  والتاأمني  منهما(،  لكل 

قطاع  ح��وادث  على  والتاأمني  املئة(،  يف 

على  والتاأمني  املئة(  يف   0،4( الهند�سة 

املئة(. يف   0،3( العامة  امل�سوؤولية   حوادث 

لفئة  امل��دف��وع��ة  التعوي�سات  وارت��ف��ع��ت 

التاأمني على احلياة بن�سبة 12 يف املئة يف 

تلك  ومنت   ،2017 العام  من  االأول  الف�سل 

على املركبات بن�سبة 7 يف املئة، وارتفعت 

 5 بن�سبة  ال�سحن  على  التاأمني  تعوي�سات 

يف املئة، ومنت التعوي�سات الطبية بن�سبة 

التعوي�سات  ارتفعت  حني  يف  املئة،  يف   3
يف   140 بن�سبة  اأخ��رى  بفئات  املرتبطة 

االأول  الف�سل  يف  �سنوي  اأ�سا�س  على  املئة 

انخف�ست  املقابل،  يف   .2017 العام  من 

 45 بن�سبة  احلريق  التاأمني �سد  تعوي�سات 

وتراجعت  املغطاة،  الفرتة  يف  املئة  يف 

تعوي�سات التاأمني على حوادث امل�سوؤولية 
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وزير  اإع��لن  بعد  موؤكداً  �رضكاته  بني 

االقت�ساد والتجارة رائد خوري انتهاء 

الوزارة من اإعداد م�رضوع قانون لدعم 

عملية دمج �رضكات التاأمني، من خلل 

بينها  لها،  ت�سجيعية  ح��واف��ز  توفري 

ة.
ّ

قرو�س مي�رض

كما ك�سفت وزارة االإقت�ساد عن وجود 

حيث  التاأمني  لقطاع  واع���دة  خطة 

يقوم فريق عمل جلنة مراقبة هيئات 

احل��ب��ال،  ن��ادي��ن  برئا�سة  ال�سمان 

القطاع  لتطوير  ا�ستثنائية  بجهود 

نحو االأف�سل.

التحتية  البنية  بتوفري  اخلطة  وتق�سي 

املنا�سب  القانوين  واالإط���ار  ال��لزم��ة 

قطاع  لتمكني  ال��ك��اف��ي��ة  واحل���واف���ز 

مليار   4.5 اإىل   1.5 من  النمو  من  التاأمني 

عرب  املقبلة،  ال�سنوات  خلل  اأمريكي  دوالر 

عدة خطوات اأبرزها:

خماطر  لت�سمل  التاأمني  رقعة  تو�سيع   -

قطاع  يف  حاليًا  م�سمونة  غ��ري  ج��دي��دة 

تاأمينات املمتلكات وامل�سوؤوليات والذي ال 

اإجمايل  من   %  16 عن  اليوم  ح�سته  تزيد 

اإنتاج قطاع التاأمني، حيث اإن كمية كبرية 

من االأ�سول حتتاج اإىل تاأمني. 

لي�سمل  الطبية  التاأمينات  نطاق  تو�سيع   -

خم��اط��ر االأم���را����س اخل��ط��رية، ح��ي��ث اإن 

كبرية  خدمة  يقّدم  االأمرا�س  هذه  تاأمني 

االأرباح  تعزيز  يف  ي�ساهم  كما  للمواطنني 

الفنية للم�ساهمني يف القطاع.

- تطوير التاأمينات التقاعدية �سمن االإطار 

التطور  هذا  ي�سكل  اإذ  ال�سحيح،  القانوين 

يوجد  ال  القطاع.  مل�ستقبل  اأ�سا�س  حجر 

اأو  ال�سيخوخة  ل�سمان  نظام  اأي  لبنان  يف 

منافع  اإن  حيث  اخلا�س،  للقطاع  التقاعد 

نظام تعوي�س نهاية اخلدمة غري منا�سبة. 

تقاعد  نظام  اأن  اإىل  التقديرات  وت�سري 

اإلزامي، �سبيه بالنظام االأمريكي املعروف 

اأ�سول  جتميع  اإىل  ي��وؤدي  قد   ،401-k ب� 

د.اأ.  مليارات   10 عن  تزيد  قد  االأمد  طويلة 

يف غ�سون �سنوات قليلة.

مراقبة  للجنة  الرقابة  نطاق  تو�سيع   -

التعا�سد  �سناديق  ت�سمل  ال�سمان  هيئات 

التي تقدم الأع�سائها منتجات تاأمني طبي 

اإىل  املنت�سبني  عدد  يقّدر  حيث  وتقاعدي، 

هذه ال�سناديق ب� 400.000.

- العمل على اإي�سال التاأمينات الطبية اإىل 

اأكرب عدد ممكن من املواطنني .

العام  يف  دوالر   850،000 م��ن   »ATI«
2015 اإىل 990،000 مليون دوالر يف العام 
2016. وقد جاءت نتائج امل�سح يف الن�رضة 
بيبلو�س«  »ب��ن��ك  ملجموعة  االأ�سبوعية 

.Lebanon This Week
التاأمني  ن ترتيب ثلث من �رضكات 

ّ
وحت�س

الع�رضين االأوىل وتراجع ترتيب ثلث منها، 

14 منها على حاله.  ترتيب  بقي  يف حني 

 الئحة وترتيب ال�رضكات الع�رضة 
ّ

ومل تتغري

لت ت�سعة من 
ّ
االأوىل من العام 2015. و�سج

�رضكات التاأمني الع�رضة االأوىل زيادات يف 

اأق�ساط �رضكة  اأق�ساطها، يف حني تراجعت 

من   %  1،3 بن�سبة   »AXA Middle East«
الع�رضة  ال�رضكات  و�سيطرت   .2015 العام 

العام  يف  ال�سوق  من   %  64،5 على  االأوىل 

2016، مقارنة مع ن�سبة 64،8 % يف العام 
بينما   ،2014 العام  يف   % و66،7   2015
االأوىل  الع�رضين  ال�رضكات  ح�سة  بلغت 

العام  يف  االأق�ساط  جمموع  من   %  86،9
2016، مقارنًة مع 85،9 % يف العام 2013 
اإجمايل  وبلغ   .2014 العام  يف   % و85،8 

اأق�ساط التاأمني على غري احلياة لل�رضكات 

يف  دوالر  مليون   704،2 االأوىل  الع�رضة 

العام 2016، مقارنًة ب� 686،7 مليون دوالر 

لل�رضكات  اأمريكي  دوالر  مليون  و689،9 

و2014،   2015 العام  يف  االأوىل  الع�رضة 

على التوايل. 

خطوة واعدة
وبرزت يف االآونة االأخرية عدة موؤ�رضات ت�سري 

اىل �سري قطاع التاأمني على طريق الت�سحيح، 

الدمج  القطاع نحو عمليات  ه 
ّ

اأ�سبح توج اإذ 

العامة بن�سبة 20 يف املئة وانخف�ست 

ح��وادث  على  ال��ت��اأم��ني  تعوي�سات 

املئة،  يف   15 بن�سبة  الهند�سة  قطاع 

بن�سبة  ال 
ّ
العم تعوي�سات  وتراجعت 

املا�سي.  بالعام  مقارنة  املئة  يف   8
علوة على ذلك، �سّكلت خطط احلماية 

 protection with( االدخ����ار  ع��رب 

يف   59 ن�سبة   )savings policies
املئة من اإجمايل اأق�ساط التاأمني على 

احلياة و22،4 يف املئة من عدد عقود 

التاأمني على احلياة يف الف�سل االأول 

من العام 2017، يف حني �سّكلت خطط 

 life protection( احلماية على احلياة

plans( ن�سبة 41 يف املئة من اإجمايل 
اأق�ساط التاأمني على احلياة و77،6 يف 

احلياة خلل  عدد عقود  اإجمايل  من  املئة 

الفرتة املغطاة.

ترتيب الشركات في 2016
لبنان  يف  التاأمني  ���رضك��ات  ع��دد  ويبلغ 

منها  �رضكات   5 تقّدم  �رضكة،   52 حاليًا 

تقّدم  حني  يف  فقط  احلياة  على  تاأمينات 

16 �رضكة خدمات ال تت�سمن التاأمني على 
احلياة وتقّدم ال�31 �رضكة املتبقية خدمات 

خمتلطة.

�رضكات  خم�س  اأك��رب  ترتيب  حيث  وم��ن 

عام  احلياةيف  غري  على  التاأمني  فئة  يف 

 »MEDGULF« �رضكة  حافظت   ،2016
اإج��م��ايل  بلغ  بحيث  االأول  امل��رك��ز  على 

تلتها  وقد  دوالر،  مليون   102،5 اأق�ساطها 

دوالر،  م��ل��ي��ون   99،6 م��ع   »Bankers«

مليون   80،8 مع   »AXA Middle East»و

 73،8 م��ع   »Libano-Suisse«و دوالر، 

مليون دوالر، و»Fidelity« مع 68،2 مليون 

دوالر. وقد جاءت �رضكة »ADIR« التابعة 

لبنك بيبلو�س يف املرتبة 17 اإذ بلغت قيمة 

اق�ساطها 22 مليون دوالر يف العام 2016. 

 وتقدمت مرتبة كل من »Burgan«، و»LCI« و

»ATI« بثلث مراكز اإىل املركز ال�26، وال�36 
ن�سبة  اأكرب  لت 

ّ
و�سج التوايل،  على  وال�41، 

العاملة  ال�45  ال�رّضكات  ترتيب  يف  تقّدم 

اأق�ساط  اإجمايل  ارتفعت  وق��د  لبنان.  يف 

»Burgan« من 7،6 مليون دوالر يف العام 

2015 اإىل 8،5 مليون دوالر اأمريكي يف العام 
2016، ومنت اأق�ساط »LCI« من 2،6 مليون 
دوالر يف العام 2015 اإىل 4،3 مليون دوالر 

 يف العام املا�سي، يف حني ارتفعت اأق�ساط



 فلل جاهزة وعقارات مفرزة للبيع 

على �شفوح اأرز عني زحلتا - نبع ال�شفا

الموقع:
منطقة  يف  امل�رشوع  يقع 

عني زحلتا فوق اأعلى مرتفعات 

جبل لبنان امل�شهورة مبناخها 

وغابات  ومياهها  ومناظرها 

بالقرب  اجلميلة  �شنوبرها 

الأرز  غابات  اأكرب  اأهم  من 

التاريخية.

مميزات الموقع:
التجاور مع حممية اأرز ال�شوف والتي ت�شم غابتي 

اأرز عني زحلتا واأرز الباروك.

القرب من �شاللت ومطاعم نبع ال�شفا والباروك

القرب من منطقة بيت الدين ودير القمر

القرب من امل�شاريع ال�شياحية على �شاطئ الدامور

بجوار نادي الفرو�شية يف عني زحلتا 
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يعّزز التنمية المستدامة ويقلّل نسبة التقاضي بين المصانع

 التأمين الصناعي ليس ضريبة .. 
إّنما خطوة وقائية

يف عام 2012، وبعد �شل�شلة حوادث حريق �شهدتها امل�شانع يف لبنان، اأب�رش قرار فر�ش التاأمني 

الإلزامي على امل�شانع النور،  مع اإ�رشار وزير ال�شناعة ال�شابق فريج �شابوجنيان على اإقراره باأق�شى 

�رشعة ممكنة للحد من اخل�شائر وتاأمني التعوي�ش الالئق بامل�شانع املت�رشرة.

من دون �شك، حملت هذه اخلطوة اإ�شارات كثرية اإىل الإ�رشار على حماية القطاع ال�شناعي واحلفاظ 

على ا�شتمرارية منوه، اإل اأنها �شهدت اعرتا�ش البع�ش من اأ�شحاب امل�شانع ال�شغرية الذين راأوا فيها 

رفعًا يف تكاليف الإنتاج وت�شغيل امل�شانع.

ومن خالل  �شنوات،   5 مرور  بعد  ولكن  �شابوجنيان،  قرار  �شوابية  البحث يف  ل ميكن  الواقع،  يف 

ال�شناعي،  التاأمني  اأهمية  القائم حول  ال�شناعيني وتو�شيحًا لبع�ش اجلدل  بقائها على متا�ش مع 

ت�شلّط »ال�شناعة والإقت�شاد« ال�شوء على الإيجابيات التي يحملها هذا التاأمني يف تعزيز ا�شتمرارية 

التنمية امل�شتدامة وخف�ش ن�شبة التقا�شي بني امل�شانع.

املخاطر وحجم اأ�رضارها عند حدوثها يف 

امل�ستقبل.

ال��دول  وجميع  لبنان  ويف  ال��واق��ع،  يف 

اأ�سحاب  م��ن  الكثري  ي�سعى  امل��ت��ط��ورة، 

امل�سانع اىل اإجراء التاأمني على ممتلكاتهم 

االعتماد  ميكن  مهمًا  جانبًا  يعد  ذاك  الأن 

بتخفيف عبء  االأخطار  عليه يف جمابهة 

التاأمني  حيث  منها  الناجتة  اخل�����س��ارة 

كبرية  خ�سارة  الإ�ستبدال  اأداة  اأو  و�سيلة 

وحمتملة بخ�سارة مالية وموؤكدة.

وبناء عليه، فمن الطبيعي اأن تكون اإلزامية 

وقائية  خطوة  امل�سانع  على  التاأمني 

لمة 
ّ
ال�س ���رضوط  يف  الت�سّدد  اىل  تهدف 

جمابهة  يف  مهمًا  جانبًا  التاأمني  ويعترب 

ال��ك��ث��ري م��ن االأخ���ط���ار وال��ت��خ��ف��ي��ف من 

وحتويل  املمتلكات  على  ال�سلبية  اآثارها 

املعر�سني  من  وخ�سائره  واآث��اره  اخلطر 

االأك��رث  التاأمني  �رضكات  اىل  )امل�سانع( 

قدرة على حتمل هذا اخلطر ونتائجه.

االإهمال  من  احل��د  يف  التاأمني  وي�ساهم 

ال�سلمة  متطلبات  وت��دين  العمل  اأث��ن��اء 

اأ�سباب وقوع احلوادث،  اأهم  تعد من  التي 

حيث تقوم �رضكات التاأمني بدور مهم يف 

م�ستفيدة  التاأميني  العمل  واإدارة  تنظيم 

قوانني  من  املخاطر  اإدارة  يف  عملها  من 

لتلك  املتوقعة  للإحتماالت  االإح�����س��اء 

ملاذا التاأمني الإلزامي على امل�شانع؟
الدعامات  اإحدى  ال�سناعي  الن�ساط  ي�سكل 

االإقت�سادية  التنمية  الإح��داث  االأ�سا�سية 

ال�سناعي  التطور  ي�سهم  كما  الوطنية، 

والتقني يف رقي الب�رضية وتقدمها، اإال اأن 

واملجتمع  االإقت�ساد  على  �سلبية  اآثاراً  له 

املخاطر  من  العديد  يف  متمثلة  والبيئة 

من  ال�سناعية  املناطق  داخ��ل  تقع  التي 

مثل  فيها  االإنتاج  وعمليات  العمل  جراء 

ب 
ّ
وت�رض واالإن��ف��ج��ارات  احل��ري��ق  خماطر 

يعر�س  م��ا  وغ��ريه��ا،  ة 
ّ
ال�سام ال��غ��ازات 

هذه  يف  وغريهم  واملمتلكات  العاملني 

املناطق للخطر.
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يف  ال 
ّ
العم �سلمة  على  واحلفاظ  ة 

ّ
العام

اأنها  كما  �رضيبة،  ولي�ست  نف�سه  الوقت 

خطوة �رضورية لتعزيز التنمية امل�ستدامة 

من�ساآته  يفقد  الذي  امل�سنع  اأن  باإعتبار 

ال�سوق  العودة اىل  يف احلوادث قادر على 

من خلل من�ساآت جديدة بقيمة التعوي�س 

منتهى  يف  فيدعم  عليها  يح�سل  التي 

االأمر االإقت�ساد الوطني.اأما امل�سانع التي 

ل االأخطار 
ّ
تتلكاأ يف التاأمني فت�سطر لتحم

الناجتة يف  والب�رضية  املادية  وخ�سائرها 

حال حدوثها يف امل�سنع عرب اللجوء اىل 

احتياطاتها املالية التي تقوم باإقتطاعها 

الغر�س،  لهذا  واأرباحها  اإي��رادات��ه��ا  من 

على  قدرتها  وعدم  اإفل�سها  عن  تعلن  اأو 

موا�سلة العمل.

كيف ت�شدر ال�رشكات بولي�شة التاأمني 
ال�شناعي؟ وماذا تت�شّمن؟

تبداأ عملية التاأمني على امل�سنع مع قيام 

امل��راد  اخلطر  مبعاينة  ال��ت��اأم��ني  �رضكة 

ال�سلمة.  تاأمينه من ناحية توفر عنا�رض 

ال��ت��اأم��ني ع��دة عنا�رض  وت���ويل ���رضك��ات 

اهتمامًا كبرياً عند تاأمينها على املن�ساآت 

التي  االإنتاج(  )طريقة  اأبرزها  ال�سناعية 

وطريقة  امل�سنع  اإن��ت��اج  و���س��ف  تعني 

يتعلق  ما  يف  خا�سة  بالتف�سيل،  االإنتاج 

النهائي  املنتج  ونوع  احلرارة،  باإ�ستخدام 

وغريها،  والذهب  والزجاج  كالبل�ستيك 

احلماية  ودرج��ة  االأجهزة  خطورة  ومدى 

الواقية  املعدات  للعمال  تتوفر  وهل  لها، 

مثل  اخل��دم��ات  وكذلك  منها،  حلمايتهم 

الوقود، كميات  الكهرباء، كميات  خدمات 

الغاز، فتحات ومراوح طرد الدخان.

تغطيات  ث��لث  الّتاأمني  عقد  ن 
ّ
ويت�سم

احلريق  �سّد  �ساملة  تغطية  هي:  ة 
ّ
اإلزامي

تغطية  له،  الّتابعة  ة 
ّ
االإ�سافي واالأخطار 

وتغطية  ال��ع��م��ل،  ط���وارئ  ���س��ّد  ��ال 
ّ
ال��ع��م

ياأخذ  كما  الغري.  �سد  ة 
ّ
املدني ة 

ّ
امل�سوؤولي

منها  ة 
ّ
اأ�سا�سي عّدة  معايري  االإعتبار  بعني 

وع��دد  اإن�سائه،  وت��اري��خ  البناء،  و�سف 

وطبيعة  اإ�ستعماله  ووج��ه��ة  ال��ط��واب��ق 

امل�سنع  جلوار  وو�سفًا  امل��زاول،  الّن�ساط 

كامل�ساعد  داخله  زة 
ّ
املتمي وللمعّدات 

افعات. كما يتطّلب معلومات عن واقع 
ّ
والر

اإطفاء  واأج��ه��زة  ة، 
ّ
الكهربائي الّتمديدات 

ا�سات الّدخان 
ّ
احلرائق، واأجهزة اإنذار وح�س

احلرارة.  وارتفاع  الغاز  ب 
ّ
وت�رض واحلريق 

البناء،  تاأمينها:  يتم  التي  البنود  وت�سمل 

ومفرو�سات  واالأدوات  االأث��اث  الب�سائع، 

االآالت  االأولية،  امل��واد  الديكور،  املكتب، 

ُتلزم  اإ�سافية  اأخطار  وهناك  واملعّدات. 

وهي  بتاأمينها  امل�سانع  ناعة 
ّ

ال�س وزارة 

ة جتاه اجلريان والغري وال�رّضكاء 
ّ
امل�سوؤولي

يف امللك يف حال وجودهم«.

ة 
ّ
اإختياري اإ�سافية  اأخ��ط��ار  توجد  كما 

ميكن طلب تاأمينها وت�سمل اأ�رضار املياه، 

اإ�سطدام  ة، 
ّ
جوي مركبة  �سقوط  واعق، 

ّ
ال�س

ال���ّزالزل،  اأو  ��ة 
ّ
االأر���س��ي ال��ه��ّزات  مركبة، 

الفي�سانات والعوا�سف والّزوابع، الّدخان 

اأو  ال�ّسغب  اأعمال  اأو  االإ�رضابات  العر�سي، 

الع�سيان املدين، وخ�سارة االأرباح، واإزالة 

قة.
ّ

احلطام، وال�رض

يتطلبها  التي  ال�شالمة  ما هي �رشوط 
التاأمني؟

 تتمثل �رضوط ال�سلمة التي ت�ّسدد �رضكات 

التاأمني على وجودها لدى درا�سة املخاطر 

يف اأي م�سنع باإيجاد ظروف اآمنة و�سحية 

يف املن�ساأة ال�سناعية حلماية العاملني من 

اأخطار االإ�سابات ووقايتهم من االأمرا�س 

جلميع  الوقائية  ال�سيانة  وتوفري  املهنية 

باحتمال  والتنبوؤ  ال�سناعة  ومعدات  اآالت 

وقوع احلوادث والوقاية منها واملحافظة 

تاأثري  من  اإن�سائيا  املن�ساأة  �سلمة  على 

احلريق.

وقوع  منع  اىل  ال�سلمة  ���رضوط  وتهدف 

بقدر  واملحافظة  واالإ�سابات  احل��وادث 

واملمتلكات  االأرواح  �سلمة  على  االإمكان 

عدة  االعتبار  بعني  االأخ��د  عرب  واالأ�سول 

عنا�رض كالتخطيط ال�سليم للمباين، توفري 

يف  احل��ري��ق  مكافحة  واأج��ه��زة  م��ع��دات 

جميع  �سيانة  حتتاجها،  التي  االأم��اك��ن 

تثقيف  املعدات وو�سعها يف حال جيدة، 

وتدريب العاملني على ال�سلمة ومكافحة 

ح��دوث  عند  ال�سليم  واالإج�����راء  احل��ري��ق 

طارئ وتاأمني على جميع معدات امل�سنع 

للتعوي�س على اخل�سائر.

كبري  حد  اىل  ال�سلمة  �رضوط  تعتمد  كما 

حيث  االإن�ساء  وم��واد  البناء  طريقة  على 

االأ�سا�سات،  يف  ال�سلمة  اأ�س�س  توفر  يجب 

اجل����دران، االأع���م���دة، ال�����س��لمل، االأب���واب 

واملخارج.

اأمني  اأنه من ال�رضوري وجود جهاز  كما 

اإىل  للو�سول  وتدريبهم  اأفراده  انتقاء  يتم 

با�ستخدام  وذل��ك  االأم��ن  درج��ات  اأق�سى 

وبتنظيم  احل��دي��ث��ة  االأم��ن��ي��ة  االأج���ه���زة 

ومنع  للمن�ساأة  واخل���روج  ال��دخ��ول  ط��رق 

ومراقبة  لهم  املرخ�س  غري  االأ�سخا�س 

و�سائل النقل والتواجد عند احلادث.

احلريق  مكافحة  ايلء  يف  الت�سدد  ويجب 

االإهتمام الكامل عرب درا�سة م�سادر اخلطر 

واتخاذ  احلريق  م�سببات  على  والتعرف 

وتوفري  وقوعها  ملنع  الكفيلة  االإج��راءات 

املن�ساأة  جتهيز  م��ن  كافة  االإمكانيات 

مبعدات اإطفاء حديثة، وتدريب االأفراد على 

التعامل مع حوادث احلريق التي تعترب اأحد 

اأكرب االأخطار اإىل تهدد املن�ساآت ملا له من 

منها  تنتج  انت�سار  و�رضعة  تدمريية  قدرة 

خ�سائر فادحة يف االأرواح واملمتلكات. 
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كل  »يف  اأن��ه  اىل  واالإقت�ساد«  »ال�سناعة  مع  حديث  يف  ولفت 

دول العامل يكون قطاع التاأمني مبثابة ميزان يدل على الواقع 

التجار،  ر 
ّ
�سد او  ا�ستورد  امل�سارف،  اأقر�ست  فاإذا  االإقت�سادي، 

التاأمني  اأجانب يلحظ قطاع  اأو ا�ستقدم عمال  �سافر املواطنون، 

الواقع  اأن  يوؤكد  ما  جيد،  منو  معدل  �سجل  وقد  معينة،  حركة 

االقت�سادي حتى االآن ال يزال مقبواًل«.

دور ريادي
مل  التاأمني  قطاع  يف  ال��ري��ادي  لبنان  دور  »ان  زك��ار  واعترب 

يف  الكفاءات  واأ�سحاب  ذوي  من  اللبنانيون  يزال  فل  يرتاجع، 

العامل  يف  التاأمني  �رضكات  كربى  يف  ومهمة  ح�سا�سة  مراكز 

تو�سعية  تتخذ خطوات  اللبنانية  ال�رضكات  تزال  العربي، كما ال 

نحو دول خمتلفة يف العامل وال �سيما الدول االأفريقية«.

وراأى اأن »القطاع يتمتع مبميزات عديدة اأبرزها الكفاءات العالية 

�س 
ّ
الب�رضي بف�سل وجود عدة جامعات تدر الكادر  املوجودة يف 

لطرح  امل�ستمر  القطاع  �سعي  اىل  اإ�سافة  التاأمني،  اخت�سا�س 

اقًا على �سعيد املنطقة والعامل العربي«.
ّ
منتجات جديدة جتعله �سب

اللبنانيني  املواطنني  بني  التاأميني  الوعي  ن�سبة  ارتفاع  واأكد 

والذي يرتجم عامًا بعد عام باإرتفاع معدالت النمو التي ي�سجلها 

القطاع، والتي تعد االأعلى بني دول كثرية.

»القطاع يعمل ب�سكل م�ستمر على طرح منتجات  اأن  د على 
ّ
و�سد

تنا�سبها،  منتجات  وابتكار  ال�سوق  حاجات  مواكبة  عرب  عديدة 

اإ�سافة اىل تتبع كل جديد يف اأ�سواق التاأمني يف العامل.«

تعديل القانون
اأمر مطروح  بالقطاع  القانون اخلا�س  »تعديل  اأن  وك�سف زكار 

بقوة«، وو�سف الطريق التي ت�سلكها الوزارة يف م�ساألة القانون 

باحلكيمة، اإذ تعمل على اإدخال تعديلت اىل القانون احلايل وهذا 

ي�ستغرق  قد  قانون جديد  اإقرار  كون  اإلينا  بالن�سبة  االأمر ممتاز 

�سنوات«.

وهي  حاليًا  عليها  والعمل  درا�ستها  تتم  اأمور  »ثلثة  اأن  واأعلن 

احلوكمة التي �سرتفع من قدرة ال�رضكات على النمو، ربط قيمة 

التاأمني، وا�ستقللية هيئة مراقبة �رضكات  باأق�ساط  راأ�س املال 

اأن »امل�رضف املركزي مع  د على 
ّ
ال�سمان كهيئة رقابية«. و�سد

القطاع  ملنح  ا�ستعداد  على  �سيكون  الثلثة  االأمور  هذه  تطبيق 

قرو�سًا مي�رضة لتندمج ال�رضكات مع بع�سها البع�س«.

خطط توسعية
واعترب زكار اأنه »على الرغم من  وجود مناف�سات وم�ساربات بني 

ال�رضكات العاملة يف القطاع، ال تزال نتائج القطاع جيدة وال يزال 

اإذ يرون فيها  اللبنانية  التاأمني يف العامل يدعمون ال�سوق  معيدو 

مفتاحًا اىل االأ�سواق العربية بحيث ت�سكل منطلقًا اإىل تلك االأ�سواق«.

وك�سف اأن لدى �رضكات التاأمني اللبنانية خططًا تو�سعية نحو ال�سوق 

االأفريقية  حيث هناك عدد كبري من ال�رضكات واملوؤ�س�سات اللبنانية 

اللبناين.  التاأمني  لقطاع  طبيعية  �سوقًا  ال�سوق  تلك  من  يجعل  ما 

واأ�سار اىل اأن القطاع يتطّلع اىل ال�سوق االإيرانية التي ترى يف قطاع 

ال�رضكات  ترى  فيما  واأوروب��ا،  اأفريقيا  بني  اللبناين ج�رضاً  التاأمني 

اللبنانية يف ال�سوق االإيرانية ج�رضاً بني اخلليج ودول البلطيق.

»دور لبنان الريادي على صعيد المنطقة لم يتراجع«

زكار: نتطلع الى السوق األفريقية

مقابلة

على الرغم من التباطوؤ الذي �شيطر على القت�شاد 

قطاع  ي�شتمر  �شنوات،  خم�ش  من  لأكرث  اللبناين 

التاأمني متمتعًا بنتائج مر�شية،  تطاول بتاأثرياتها 

�شيطر  التي  ال�شمان  �رشكات  جمعية  الإيجابية 

التفاوؤل الكبري على حديث رئي�شها ماك�ش زكار، اإذ 

يرف�ش التخّوف من الو�شع القت�شادي وانعكا�شه 

ل  »لبنان  اأن  على  م�شّدداً  القطاع،  عمل  على 

بال�شيارات ومطاعمه  ف�شوارعه تعج  يزال بخري، 

بالزبائن ومطاره بامل�شافرين«.
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مقابلة

واإذ ك�سف بكدا�س يف حديث مع »ال�سناعة 

�سيا�سة  تّتبع  »اآروب  اأن  واالإقت�ساد« 

ة متحّفظة ودقيقة ملختلف اأنواع 
ّ
اإكتتابي

 التاأمني 
ّ

ما يف ما يخ�س
ّ
التاأمني، وال �سي

تاأمني  ي�سم  وال��ذي  للم�سانع  االإلزامي 

ة 
ّ
وامل�سوؤولي العمل  وح���وادث  احل��ري��ق، 

توّفر  للتاأمني  »اآروب  اأن  اأعلن  ة، 
ّ
املدني

ة 
ّ

خا�س ة 
ّ
تاأميني ب��رام��ج  ني 

ّ
لل�سناعي

لكّل  امللئمة  احلماية  ت�سمن  الأعمالهم 

منهم وراحة البال«.

شريك قوي
كامل  ب�سكل  اآروب  ق 

ّ
»تطب بكدا�س:  وقال 

ح��ّددت  ال��ت��ي  ناعة 
ّ

ال�س وزي���ر  ق����رارات 

الواجب  وال�رّضوط  وامل�ستندات  االإجراءات 

ناعية 
ّ

ال�س الرّتاخي�س  لطلبات  تاأمينها 

نقوم  الّطلب،  درا���س��ة  فبعد  وجت��دي��ده��ا. 

بالك�سف  للقيام  اآروب  خبري  ب��اإر���س��ال 

عليها  التاأمني  املطلوب  املخاطر  على 

ودرا�ستها مع التاأّكد من اأّن جميع اإجراءات 

لمة واالإحتياطات الّلزمة قد اتخذت. 
ّ
ال�س

من  مة 
ّ
املعم الّنماذج  على  نعتمد  ونحن 

قبل الوزارة منذ اإ�سدارها. ومنذ ذلك احلني 

مل ن�سمع باأي م�سكلة يف هذا اخل�سو�س«. 

لبة 
ّ

ال�س املالية  البنية  »اأّن  واأ���س��اف: 

ة املتوازنة وال�سيا�سة 
ّ
واملحفظة التاأميني

من  جعلتها  الآروب  الذكية  ة 
ّ
االكتتابي

بحية 
ّ
اأعلى ال�رضكات مرتبة من ناحية الر

ون�سبة امللءة. وهذه كّلها عوامل جاذبة 

اأعمالهم  على  احلري�سني  ني 
ّ
لل�سناعي

قوي  �رضيك  مع  التعامل  اإىل  ويتطّلعون 

يف التاأمني على اأرزاقهم«.

تحديات تواجه القطاع
انه  بكدا�س  اعترب  �سوؤال،  على  رد  ويف 

ات العديدة التي 
ّ
غم من التحدي

ّ
»على الر

يف  التاأمني  ي��زال  ال  القطاع،  تواجه 

اً 
ّ
ًا منو

ّ
ًل �سنوي

ّ
لبنان قطاعًا �سلبًا م�سج

االأق�ساط  جمموع  لناحية  اإن  ملحوظًا 

ال�رضكات  اأرب���اح  جلهة  اأو  املكتتبة 

النا�سطة«. ولفت اىل »اأّن القطاع يعاين 

اإط��اره  حت�سني  يف  اجلمود  بع�س  من 

ره وازدهاره 
ّ
 من تطو

ّ
ا يحد

ّ
القانوين مم

القانون احلايل  »اإّن  اأكرث«، و�سدد على 

ال�����رضوط  ي�ستويف  وال  ق��دمي��ًا  ب���ات 

وامل��ت��ط��ّل��ب��ات احل��دي��ث��ة وال��ع�����رضي��ة 

حتديات  »وج��ود  اىل  وا�سار  للقطاع«. 

االإمتثال  قوانني  م�ستوى  على  عاملية 

مثل FATCA و GATCA اأو العقوبات 

�سات 
ّ
املوؤ�س بع�س  على  املفرو�سة 

ا يوؤثر على القطاع واإن ب�سكل 
ّ
املالية مم

غري مبا�رض«. واعترب ان »قطاع التاأمني 

ل�رضكات  الكبري  العدد  مع�سلة  يواجه 

التاأمني يف �سوق �سغرية ن�سبيًا، االأمر 

على  ع 
ّ
ي�سج اأن  املفرت�س  م��ن  ال��ذي 

مج واالإ�ستحواذ، م�سرياً اىل 
ّ
الد عمليات 

قابة على �رضكات ال�سمان 
ّ
ان جلنة الر

�سعيد  م��ن  اأك���رث  على  تعمل   )ICC(

لتطوير التاأمني وحمايته«. 

»آروب للتأمين« توّفر برامج خاصة للصناعيين
بكداش: نطّبق قرارات »الصناعة« بشكل كامل

عملت اآروب للتامني، على مر 43عاما، حتت 

وجودها  فكرّ�شت  كلمة«  »كلمتنا  �شعار 

قطاع  يف  العاملة  ال�رشكات  اأبرز  كاإحدى 

عرب  العربي  والعامل  لبنان  يف  التاأمني 

والتزام  متزايدة  منو  وترية  على  املحافظة 

اأعلى معايري الثقة والنزاهة والإحرتام.

تعمل »اآروب« ب�شكل متوا�شل على حت�شني 

الزبائن  ومتطلبات  يتما�شى  مبا  خدمتها 

ب�شكل عام، اإذ وفقًا ل�رئي�ش جمل�ش اإدارتها 

ومديرها العام فاحت بكدا�ش »توّفر »اآروب« 

اأيام  لزبائنها مركز خدمة يعمل 24/24، و7 

يف الأ�شبوع للتوا�شل مع العمالء وتلبيتهم 

يف اأ�رشع وقت ممكن«. 

إّن البنية المالية الّصلبة 

والمحفظة التأمينّية المتوازنة 

والسياسة اإلكتتابّية الذكية 

لـ»آروب للتأمين« جعلتها من 

أعلى الشركات مرتبة من 

ناحية الّربحية ونسبة المالءة
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مب�ستقبل  الكبري  اأمله  من  الرغم  وعلى 

ن�سنا�س  د 
ّ
�سد لبنان،  يف  التاأمني  قطاع 

يعتمد على دوران  القطاع  »اأن منو  على 

�سعف  ظل  ويف  االإقت�سادية،  العجلة 

النمو االقت�سادي واال�ستثمارات من دون 

�سك �سيعاين القطاع من ركود كبري«.

عمليات الدمج
الراعي  القانون  عن  حديثه  اإط��ار  ويف 

اأن  اىل  ن�سنا�س  اأ�سار  التاأمني،  لقطاع 

اىل  يعود  اإن��ه  اإذ  قدمي  احل��ايل  »القانون 

م�رضوع  »وجود  اىل  ولفت   ،»1999 عام 

 2007 عام  منذ  عليه  العمل  يتم  قانون 

لكنه مل يب�رض النور حتى االآن، لكن وفقًا 

تبذل  جهود  هناك  ال��واردة  للمعلومات 

ال�رضكات  بني  الدمج  عمليات  الإج���راء 

يلحظ  فيما  �رضيبية،  حوافز  تقدمي  عرب 

ال��ق��ان��ون اجل��دي��د اإ���س��اف��ة اىل احل��واف��ز 

ال�رضيبية، وجود متويل بفائدة منخف�سة 

وقال:  الدمج«.  عمليات  ت�سجيع  بهدف 

ويتم  القانون  طرح   ،2007 العام  »منذ 

ل�سوء احلظ كل  لكن  الإقراره.  العمل عليه 

القوانني يف لبنان تاأخذ وقت طويل قبل 

اإقرارها. لكن املهم بطبيعة احلال، تقبل 

عمليات  الإج��راء  القطاع  يف  ال�رضكات 

اىل  حتتاج  العمليات  هذه  اإن  اإذ  الدمج، 

من  املدجمتني  ال�رضكتني  متّكن  عقلية 

العمل ب�سفافية وتعزيز العمل املوؤ�س�ساتي 

امل�سرتك«.

التأمين على المصانع
على  ال��ت��اأم��ني  اإل��زام��ي��ة  ح��ول  رد  ويف 

اإذا كانت  ن�سنا�س عما  ت�ساءل  امل�سانع، 

تلتزم  كافة  ال�سناعي  القطاع  موؤ�س�سات 

بالقرار. ولفت اىل اأن »بع�س املوؤ�س�سات 

تعمل  تكون  ال  قد  وال�سغرية  املتو�سطة 

ب�سكل �رضعي وبالتايل قد ال متلك رخ�سة 

ما  موؤمنة،  غري  �ستكون  اأنها  يعني  ما 

وعلى  فيها  العاملني  على  خطراً  ي�سكل 

املنطقة املحيطة بها والتي ت�سم بنايات 

�سكنية او منازل«.

تطبيق  م�سار  درا�سة  اىل  املعنيني  ودعا 

تداعيات  يحمل  ال  تطبيقه  اإن  اإذ  القرار، 

اإيجابية على قطاع التاأمني فح�سب، اإمنا 

ال�سعيد  وقائية مهمة على  يعترب خطوة 

االإجتماعي.

االأو���س��ط  ال�����رضق  »اك�سا  اأن  اىل  واأ���س��ار 

الوعي  زيادة  اىل  تهدف  مبادرات  تطلق 

مع  بالتعاون  قامت  حيث  التاأميني، 

عمل  ا�سرتاتيجية  بو�سع  ال�سمال  غرفة 

بال�رضكة  خا�س  مكتب  مبوجبها  اأن�سئ 

ال�سناعيني  م��ع  يتوا�سل  الغرفة  يف 

يف  التاأمني  دور  لهم  ويو�سح  والتجار 

�سمان دميومة عملهم وا�ستمراريته«.

اأي  يومًا  تواجه  »اك�سا مل  اأن  د على 
ّ
و�سد

املوؤمنني  ال�سناعيني  من  اأي  مع  اإ�سكال 

وا�سحة  الآلية  وفقًا  تعمل  اإنها  اإذ  لديها 

التفا�سيل  ك��ل  االإع��ت��ب��ار  بعني  ت��اأخ��ذ 

نوع  م��ن  امل��وؤم��ن  بامل�سنع  املتعلقة 

واإج��راءات  ال�سناعة  وطبيعة  املخاطر، 

مر  على  ها 
ّ
جنب م��ا  املتخذة،  الوقاية 

مع  م�ساكل  اأي  يف  ال��وق��وع  ال�سنوات 

زبائنها«.

 Axa middle east.. مبادرات شّتى إلستقطاب زبائن جدد 
نسناس: التأمين الصناعي خطوة وقائية مهمة

طريق  على  الأو�شط«  ال�رشق  »اك�شا  �شارت 

العالقات  اأمنت  فبنت  التاأمني،  عامل  النجاح يف 

يف  العالية  م�شداقيتها  عزّزتها  زبائنها،  مع 

زبائنها عرب  اىل جانب  الدائم  ووقوفها  تعاملها 

فريق عمل ميار�ش اأعلى م�شتويات الإحرتاف يف 

اإدائه و�شيا�شة وا�شحة تعمل على تو�شيع �شبكة 

زبائن ال�رشكة بعيداً من املناف�شات وامل�شاربات 

ملديرها  فوفقًا  القطاع.  ي�شهدها  التي  ال�رش�شة 

العام ايلي ن�شنا�ش، تعمل »اك�شا ال�رشق الأو�شط 

يف ظل الركود التي ت�شهدها الأ�شواق، على خلق 

معينة  مبادرات  اإطالق  خالل  من  جديدة  اأ�شواق 

كان اآخرها مع غرفة طرابل�ش ولبنان ال�شمايل يف 

حماولة لالإت�شال ب�رشائح مل تدخل �شوق التاأمني 

بهدف  اإليها  ب�شيطة  التوّجه مبنتجات  بعد، عرب 

تو�شيع �شبكة الزبائن«.
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الرغم  على  متوا�سلة  تزال  ال  ان�سورن�س«  »امانة  جناح  م�سرية 

من التحديات التي تواجه قطاع التاأمني، اإذ وفقايَ ملدير »اأمانة 

ان�سورن�س« يواجه قطاع التاأمني جمموعة كبرية من التحديات 

لبنان منذ  ي�سهده  الذي  االقت�سادي  الرتاجع  ياأتي يف طليعتها 

�سنوات والذي طاول بتاأثرياته ال�سلبية القطاع.

يف  �سيما  وال  القطاع،  يف  الفو�سى  من  نوع  »وجود  اىل  ولفت 

الذين يبتعدون  التاأمني  ظل بع�س املمار�سات من قبل و�سطاء 

بون بزعزعة العلقات بني ال�رضكات 
ّ
عن اأ�سول مهنتهم  ويت�سب

وبينهم، ما ي�رض باأ�س�س العمل كون دور الو�سيط اإيجابيًا جداً يف 

عمليات التاأمني«.

ال��دول  بع�س  فعلته  ما  غ��رار  على  القطاع  تنظيم  اىل  ودع��ا 

ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  و�سعت  حيث  كال�سعودية، 

فيها  حددت  وامل�سارف،  التاأمني  لقطاعي  �رضوط    )SAMA(

امتلكها  االأ�سخا�س  على  ومعايري  التاأمني  �رضكات  ر�ساميل 

لهم العمل يف قطاع التاأمني. كما دعا 
ّ
اإ�سافة اإىل امتحانات تخو

اإن  اإذ  اىل رفع املبلغ الذي يودعه الو�سيط يف وزارة االقت�ساد، 

املبلغ املفرو�س اليوم )25 مليون لرية( غري كاٍف يف حال اأخل 

الو�سيط باإلتزاماته جتاه �رضكة التاأمني.

لبنان يتراجع
املنطقة  يف  التاأمني  قطاع  يف  لبنان  دور  »اأن  �سامل  واعترب 

اأ�سواطًا  عنه  تخّلفت  قد  كانت  دول  تقدمت  حني  ففي  تراجع، 

واأ�سواط ال يزال هو يراوح مكانه وبذلك خ�رض مركزه الطليعي 

والعربية  االأخ��رى  ال��دول  »اأ�سبحت  وق��ال:  املجال«.  هذا  يف 

بحيث  وموظفيها  التاأمني  �رضكات  على  رقابة  تفر�س  منها 

مهامه،  موظف  لكل  حتدد 

التاأمني  اأق�ساط  حتدد  كما 

والعموالت. يف حني ال يزال 

اخلا�سة  القوانني  تعديل 

يعاين  لبنان  يف  بالقطاع 

من التاأخري«.

مناف�سات  وج��ود  اىل  ولفت 

�رض�سة يف القطاع حيث تقوم 

ب من 
ّ
ال�رضكات بالتهر بع�س 

الدولة  جتاه  التزاماتها  دفع 

بوال�س  بيع   على  تعمل   كما 

تاأمني باأ�سعار متدنية جداً، ما 

ي�سع القطاع يف دائرة اخلطر.

عالقات متينة
وك�سف �سامل اأن »العلقات املتينة التي بنتها »اأمانة ان�سورن�س« 

مع زبائنها والقائمة يف الدرجة االأوىل على امل�سداقية حمتها 

عملها  منو  اىل  ت 
ّ
اأد كما  املناف�سات،  هذه  بنار  االكتواء  من 

7 فروع تتواجد يف مناطق  عها يف خمتلف املناطق عرب 
ّ
وتو�س

اىل  ولفت  نوح..«.  كرك  �سيدا،  عالية،  جبيل،  طرابل�س،  بريوت، 

لها 
ّ
تخو كبرية  و�سطاء  �سبكة  مع  تتعاون  ان�سورن�س  »امانة  اأن 

التواجد يف االأ�سواق ب�سكل اأكرب«.

د على اأن »امانة ان�سورن�س تعمل ب�سكل متوا�سل على ابتكار 
ّ
و�سد

بال�سيادين  اخلا�سة  البولي�سة  اآخرها  كان  جديدة  منتجات 

والتي تغطي حوادث ال�سيد«.

ولفت اىل وجود العديد من املوؤ�رضات التي ت�سري اىل �سري القطاع 

وم�ساعي  االأف�سل  نحو  االقت�سادي  الواقع  ك�سري  االأف�سل  نحو 

وزارة االقت�ساد لتح�سني اأو�ساع القطاع و�سبطه. 

أمانة أنشورنس .. نجاح قوامه المصداقية
سالم: لتنظيم القطاع

التو�شع  طريق  ان�شورن�ش«  »امانة  �شلكت   

والنمو، على مر عقود،  بف�شل �شيا�شة عمل 

متمّيز  اأداء  تقدمي  على  خاللها  من  حر�شت 

زبائنها،  مع  وامل�شداقية  ال�شفافية  عماده 

الأرا�شي  التو�ّشع يف خمتلف  مّكنها من  ما 

اللبنانية عرب عدة فروع وبناء �شبكة كبرية 

من و�شطاء التاأمني ما �شمح لها باإ�شتقطاب عدد 

كبري من الزبائن الذين اأولونها ثقتهم وولءهم.

العالقات المتينة التي 

بنتها »أمانة انشورنس« 

مع زبائنها والقائمة 

في الدرجة االولى على 

المصداقية حمتها من 

اإلكتواء بنار المنافسات 

التي يشهدها القطاع
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اإن�سورن�س  »�سلوب  رك��زت  ليارد  وفقًا 

 1988 العام  منذ  عملها  يف  بروكريدج« 

من  التاأمني  و�ساطات  مفهوم  نقل  على 

ممار�سات  اىل  ة 
ّ
التقليدي املمار�سات 

اإىل  ��ة 
ّ
واالأول��وي ة 

ّ
االأهمي فاأولت  الة، 

ّ
فع

بني  جناحها  �س 
ّ
كر ما  الزبون  م�سلحة 

ال�رضكات العاملة يف القطاع.

واعترب اأن »القطاع يواجه حتديات �ستى 

تاأتي يف طليعتها امل�ساربات الع�سوائية 

»يجب  اأنه  وراأى  القطاع«.  ي�سهدها  التي 

بوال�س  تطوير  التاأمني  �رضكات  على 

التاأمني وتو�سيع التغطية والبيع من غري 

م�ساربة والعمل اأكرث مع وزارة االإقت�ساد 

والتجارة وجمعية �رضكات ال�سمان لرفع 

املواطنني  بني  التاأميني  الوعي  م�ستوى 

بهدف  حت�سني القطاع«.

دور الوسيط
واأ�سار يارد اىل اأن »بع�س االإ�سكاالت التي 

ن مع �رضكات 
ّ
يعاين منها املواطن املوؤم

و�سيط  دور  على  ال�سوء  ت�سلط  التاأمني 

التاأمني الذي ي�ساعد املوؤمن يف معاجلة 

امل�ساكل و تف�سري �رضوط التاأمني«.

املناف�سة  واقع  �سوؤال حول  رد على  ويف 

يف القطاع، قال: »اإّن املناف�سة كبرية يف 

ال�رضكات  كّل  لي�ست  لكن  و  القطاع  هذا 

املناف�سة  ف��اإّن  نف�سها.  بالطريقة  تعمل 

هي  ال��ت��ام��ني  ���رضك��ات  تّتبعها  ال��ت��ي 

مناف�سة على �سعيد االأ�سعار، لتتمّكن من 

بيع بوال�س تاأمني عديدة و هي مناف�سة 

الأّنها  التاأمني،  �رضكات  لدى  �سليمة  غري 

الكافية  ة 
ّ
النقدي يولة 

ّ
ال�س وجود  لعدم  و 

ب�سبب امل�ساربة يف االأ�سعار، ت�سطر اإىل 

املراوغة يف دفع احلوادث«.

مزاحمات غير سليمة
�رضكات  اأرب��اح  نتائج  »اأّن  ي��ارد  وراأى 

التاأمني التي ت�سدر من وزارة االإقت�ساد 

اعترب  واإذ  ة«. 
ّ
عام للقطاع  مر�سية  غري 

اأن اأداء �سلوب يف العام 2016 كان جيداً 

التي  ال�سعبة  الظروف  من  الرغم  على 

واقع  و�سف  عام،  ب�سكل  لبنان  عا�سها 

العمل يف الن�سف االأول من العام 2017 

ب�»االأف�سل«.

قطاع  مب�ستقبل  ت�ساوؤمه  ع��ن  واأع���رب 

ت��وؤذي  اأن  توّقع  اإذ  لبنان،  يف  التاأمني 

وامل�ساربات  ال�سليمة  غري  املزاحمات 

ال�رض�سة القطاع ككل. ولفت اىل وجود عدد 

من ال�رضكات التي تناأى بنف�سها عن هذه 

املمار�سات وتعمل ب�سكل حمرتف ميّكنها 

من االإيفاء بالتزاماتها جتاه زبائنها.

سلوب.. ممارسات فّعالة في عالم وساطة التأمين
يارد: المضاربات أبرز التحديات

ب�رشورة  قناعته  من  انطالقًا 

م�شتوى  باأرقى  املوؤمنني  خدمة 

من  اأكرث  قبل  يارد  �شليم  انطلق 

�رشكة  تاأ�شي�ش  يف  قرن  ربع 

بروكريدج.  اإن�شورن�ش  �شلوب 

اأن �رشكته  يقني  يارد على  كان 

التو�شع  نحو  طريقها  ت�شل  لن 

التقنية  التزمت  ما  اإذا  والتطور 

وو�شعت  عملها  يف  العالية 

ومالحقة  املوؤمنني  معاملة 

�شلم  يف  وم�شاحلهم  بوال�شهم 

اأولوياتها.

حتقيق  من  ال�شنوات  مر  على  »�شلوب«  متكنت 

النجاح تلو الآخر، لتكت�شب �شفات و�شيط التاأمني 

التاأمينية  الأ�شواق  كل  على  بانفتاحها  امل�شتقل، 

وكل التغطيات التي ميكن اأن تفيد زبائنها لت�شبح 

خبرية يف اأداء الن�شح لهم.

ركزت »سلوب إنشورنس 

بروكريدج« في عملها على 

نقل مفهوم وساطات 

التأمين من الممارسات 

التقليدّية الى ممارسات 

فّعالة، فأولت األهمّية 

واألولوّية إلى مصلحة 

الزبون ما كّرس نجاحها بين 

الشركات العاملة في القطاع
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