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الإفتتاحية

في البرلمان..
 10صناعيين كبار
حمل قانون االنتخاب الن�سبي الذي جرت على �أ�سا�سه االنتخابات النيابية يف �أيار املا�ضي ،مفارقة كبرية للقطاع ال�صناعي متثلت
ب�أنتخاب  10نواب من ال�صناعيني الكبار ،املالكني ل�رشكات وم�ؤ�س�سات �صناعية نا�شطة يف ال�سوقني اللبنانية واخلارجية على حد �سواء.
ال بد ملتابعي �ش�ؤون القطاع عن كثب من الوقوف عند و�صول �صناعييه �إىل الندوه الربملانية ،ليدر�سوا عن قرب الفرق الذي قد يحدثه
وجودهم حتت قبة الربملان.
تتزاحم �أ�سئلة كثرية ال�ستطالع دورهم امل�ستقبلي ،فهل �س ُتع َّزز مكانة القطاع ال�صناعي يف الإقت�صاد اللبناين؟ وهل �ستجد الدولة نف�سها
جمربة على �إحداث نقلة نوعية يف القطاع بعد �سنوات طويلة من الإهمال والتق�صري ،وال �سيما �أن �صناعيي الربملان لطاملا ناق�شوا
تبدد التحديات وال�صعوبات التي يواجهها� .أم �سيتحقق ال�سيناريو الأ�سو�أ ،ويتوه �أولئك ال�صناعيون
هواج�س القطاع ودعوا �إىل حلول جدية ّ
املوجودون اليوم يف ال�سلطة الت�رشيعية يف متاهة اخلالفات والتجاذبات ال�سيا�سية ،فيم�شون على خطى الطبقة احلاكمة وميار�سون
�سيا�ساتها التي غيبت �أهمية القطاع ال�صناعي وهم�شت دوره؟
انطالق ًا من مقولة «تفاءلوا باخلري جتدوه» ،ال بد من غ�ض النظر عن روايات الت�شا�ؤم ،والتحدث عن م�ستقبل واعد للقطاع ال�صناعي
الذي قد ي�ضعه نوابه الع�رشة عند منعطف ينقله �إىل مكان �أف�ضل ،خا�صة �أن ملفات حماية عدد من املنتجات ال�صناعية جاهزة ومنجزة
وموجودة على طاولة جمل�س الوزراء منذ ا�شهر واتخاذ قرارات ب�ش�أنها ال يك ّلف خزينة الدولة قر�ش ًا واحداً ،يف حني يخرج �آالف امل�صانع
من دائرة خطر الإقفال.
كما تلوح يف الأفق بوادر �إيجابية ،كان �أول غي�ضها اتخاذ احلكومة قراراً يهدف اىل حماية االنتاج الوطني  ،وت�أكيد وزير الإقت�صاد
والتجارة رائد خوري وجود توجه جدي التخاذ �إج��راءات حتمي ال�صناعة .وت�ؤازر كل تلك العوامل الإيجابية ،دعوة فخامة رئي�س
اجلمهورية مي�شال عون �إىل حتويل اقت�صاد لبنان �إىل «اقت�صاد منتج» ،وكالم رئي�س احلكومة املك ّلف �سعد الدين احلريري ،والذي �أ�صبح
«ع�ضواً فخري ًا» يف جمعية ال�صناعيني ،عن جهوزية التخاذ �أي �إجراء يحمي ال�صناعة.
ومن دون �شك ،ت�شري امل�ؤ�رشات �إىل جو داعم للقطاع لتخطي اال�ستحقاقات الكثرية التي يقف �أمامها من ت�أمني احلماية ،دعم كلفة الطاقة،
تخفي�ض كلفة الإنتاج� ،إغراق الأ�سواق باملنتجات امل�ستوردة� ،إعادة فتح الأ�سواق اخلارجية خا�صة يف الدول املجاورة التي كانت
ت�ستقطب  60%من ال�صادرات ال�صناعية التي عانت من تراجع دراماتيكي خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية ،حيث انخف�ضت قيمتها من
 4.5مليارات دوالر �إىل  2ملياري دوالر بعد �أن �أدى �إغالق املعابر الربية �إىل ت�ضاعف كلفة النقل التي بلغت يف بع�ض الأحيان � 6آالف
دوالر للم�ستوعب الواحد.
وحده امل�ستقبل �سيخربنا عن وجهة القطاع احلقيقية ،هل �سيبقى �صوت «ال�صناعة» خافت ًا بالكاد ي�سمع ،ام �سريفعه «النواب ال�صناعيون»
قا�س يكاد يق�ضي عليه؟ هل �سيبقى
عالي ًا جداً؟ هل �سيوا�صل القطاع �سريه نحو الرتاجع� ،أم �ستنت�شله الإيجابيات امل�ستجدة من انحدار ٍ
قطاع ًا مهم�ش ًا بحجة �أن لبنان لي�س بلداً �صناعي ًا ،ام �ستعيد له دعوة رئي�س اجلمهورية العتماد اقت�صاد الإنتاج مكانته ،فرتتفع ح�صته
من جممل الدخل القومي وي�ؤدي دوراً ا�سا�سي ًا على ال�صعيدين الإقت�صادي والإجتماعي ال �سيما على �صعيدي تخفي�ض عجز امليزان
التجاري وتخفيف وترية الإ�ستدانة؟
�إن غداً لناظره قريب.
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الحدث

خسائر لشركات أوروبية بالجملة ..والصين الرابح األكبر
إيران تتجه نحو أوراسيا ..وأميركا تنعزل!
بقلم فارس سعد

هل ي�رض ان�سحاب �أمريكا من اتفاق �إيران النووي مب�صالح الواليات املتحدة؟ ما الذي ميكن �أن يفعله االحتاد
الأوروبي حلماية م�صاحله االقت�صادية؟
و�أ�سئلة عديدة طرحت بعد �إعالن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ان�سحابه من االتفاق النووي مع �إيران..
ففي الـ  15من متوز /يوليو � ،2015أبرمت جمموعة « »1+5و�إيران يف فيينا ،االتفاق الذي احتاج � 22شه ًرا من
املفاو�ضات حتى و�صل �إىل �صورته النهائية ،وكان اتفا ًقا تاريخ ًيا حول الربنامج النووي الإيراين ،فاالتفاق
ن�ص على �إلغاء جميع �إجراءات احلظر االقت�صادية واملالية املفرو�ضة على �إيران دفعة واحدة ،ومن بينها،
�إلغاء العقوبات االقت�صادية املفرو�ضة على � 800رشكة وم�ؤ�س�سة جتارية واقت�صادية ويف مقدمتها امل�رصف
املركزي الإيراين وامل�صارف الإيرانية الأخرى ،و�رشكة النفط الوطنية و�رشكة ال�سفن واملالحة البحرية.
وم��ع ان�سحاب ال��والي��ات املتحدة من
االتفاق النووي الإيراين ،وقعت �أوروبا،
مثل بقية دول العامل ،يف مرمى نريان
تداعيات العقوبات املحتملة ،يف حني
�صعد جن��م االحت���اد الأورا����س���ي ليحل
مكان امل�صالح الأوروب��ي��ة �إذا قررت
االن�����س��ح��اب م��ن االت���ف���اق ،ور�ضخت
للعقوبات الأم�يرك��ي��ة� .إذ �أ�صبحت
امل�صالح الأوروب���ي���ة يف �إي���ران على
املحك .و�إىل جانب كونها من م�صادر
الطاقة الرئي�سية بالن�سبة �إىل �أوروبا يف
امل�ستقبل ،ف�إن �إيران تعترب من الأهمية
الكبرية بالن�سبة �إىل القارة العجوز التي
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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جتهد لتجديد �شبابها بعيداً من الواليات
املتحدة ،مع �سعيها �إىل حتقيق التوازن
يف مواجهة النفوذ الأروا�سي املت�صاعد.
تعدد اجلهات اخلا�رسة
وعلى الرغم من ّ
من ان�سحاب الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ،من االتفاق النووي مع �إيران،
�إال �أن امل�ستفيدين من قرار االن�سحاب
قليلون.

حجم التجارة بين أوروبا وإيران؟

منذ �رسيان االتفاق عام � ،2016سارعت
�رشكات �أوروبية كربى �إىل عقد �صفقات
جتارية باملليارات مع �إيران ،لكن �آالف
4

الوظائف باتت الآن مهددة بالإلغاء.
ويخ�شى ع��دد كبري من تلك ال�رشكات
ت�رضر �أن�شطتها التجارية مع الواليات
املتحدة �إذا ما ا�ستمرت يف �صفقاتها مع
�إيران بعد انق�ضاء مهلة �أخرية لها يف
نوفمرب/ت�رشين الثاين.
قبل فر�ض العقوبات على �إي��ران عام
 2012ك��ان االحت���اد الأوروب�����ي �أك�بر
��شرك��اء �إي���ران ال��ت��ج��اري�ين .ويف عام
 2011كان لإيران فائ�ض جتاري كبري
مع االحتاد الأوروبي .و�شهد عام 2012
تراجعا كبريا يف التجارة بني البلدين،
لكنها �شهدت ازده��ارا كبريا من جديد

منذ عام .2016
ويف ع��ام  ،2017بلغت قيمة �إجمايل
ال�����ص��ادرات الأوروب��ي��ة �إىل �إي���ران من
الب�ضائع واخلدمات  10.8مليارات يورو
( 12.9مليار دوالر) ،بينما بلغت الواردات
من �إيرادات �إىل الكتلة الأوروبية 10.1
مليارات ي��ورو .وبلغت قيمة ال��واردات
�ضعف �أرقام عام  2016تقريبا.
وكانت غالبية واردات االحتاد الأوروبي
من �إيران منتجات مرتبطة بالطاقة� ،إذ
جتاوز املنتجات البرتولية وغريها من
�أنواع الوقود  75يف املئة من الواردات.
وكانت ال�صادرات الأوروبية �إىل �إيران
يف الأ�سا�س من �آالت وماكينات ومعدات
النقل ،تليها املنتجات الكيمائية.
ووف��ق��ا للمفو�ضة الأوروب���ي���ة ،ت�شكل
التجارة مع �إي��ران  0.6يف املئة فقط
من �إجمايل التجارة العاملية لالحتاد
الأوروب������ي ،بينما ك��ان��ت الإم����ارات
العربية وال�صني ال�رشيكان التجاريان
الرئي�سيان لإي���ران� ،إذ ي�شكالن 23.6
يف املئة و 22.3يف املئة من �إجمايل
التجارة الإيرانية.
وعلى العك�س من ذلك ،ت�شكل التجارة
الأوروبية نحو  6يف املئة من �إجمايل
التجارة الإيرانية.
ومنذ رف��ع العقوبات �أبرمت �صفقات
جتارية ك�برى بني االحت��اد الأوروب��ي
و�إيران ،من بينها:
� 1رشكة توتال (فرن�سية) �أبرمت عقدابقيمة  5مليارات دوالر مل�ساعدة �إيران

على الرغم من تعدّد الجهات
الخاسرة من انسحاب الرئيس
األميركي دونالد ترامب ،من
االتفاق النووي مع إيران،
إال أن المستفيدين من قرار
االنسحاب قليلون
يف تطوير �أكرب حقل غاز يف العامل ،حقل
جنوب بار�س.
� 2ساغا للطاقة (نرويجية) عقدت�صفقة بقيمة  3مليارات دوالر لبناء
حمطات لتوليد طاقة �شم�سية.
� 3رشكة �إيربا�ص تو�صلت �إىل �صفقةتبيع مبوجبها  100طائرة رك��اب �إىل
�رشكة �إيران �إير.
� 4رشكة التوربينات الأوروبية «�إيه تي�آر» (وهي �رشاكة بني �رشكتي ليوناردو
الإيطالية و�إيربا�ص الأوربية) وافقت
على بيع  20طائرة لإيران.
� 5سيمنز الأمل��ان��ي��ة وق��ع��ت عقودالتحديث �شبكة ال�سكك احلديدية الإيرانية
و�إعادة تزويدها بـ  50قاطرة.
� 6رشكة �إف �إ�س الإيطالية اململوكةللدولة عقدت �صفقة بقيمة  1.4مليار
دوالر لبناء خط �سكك حديدية فائق
ال�رسعة بني مدينة قم و�أراك.
 7رينو الفرن�سية عقدت �صفقة لتنفيذم�رشوع م�شرتك ،مبا يف ذلك �إن�شاء مركز
5

هند�سي وم�صنع �إنتاج لتعزيز القدرة
على �إنتاج �سيارات رينو يف �إيران �إىل
� 350ألف حافلة �سنويا.

تقارير..
تحذيرمن الغرق األميركي!

ولكن يبقى ال�س�ؤال ،هل يريد ترامب �أو
ي�ستطيع فعال �إ�ضعاف النظام الإيراين،
وملاذا؟
يقول تقرير اقت�صادي �أوروبي مت تداوله
خالل اللقاءات االيرانية الأوروبية� ،أن
�أم�يرك��ا مل حت�صد يف تاريخها وعلى
نحو علني ووقح ،هذا احلجم من الأموال
العربية ب�أقل من �سنة وك��ان �أبرزها
طبعا من ال�سعودية وقطر والإم��ارات
العربية مبا�رشة �أو عرب �صفقات جتارية
وع�سكرية .هل من م�صلحة �أمريكا فعال
�إبعاد ال�شبح الإيراين ،فتفقد بذلك مربر
بيعها لل�سالح وح�صولها على املال
العربي؟ طبعا ال.
� 1شهدت ديون الأ�رس الأمريكية منواًو�صل �إىل  63مليار دوالر يف خالل
ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��امل احل��ايل فقط،
و�أم��ا حجم الديون الأمريكية ال�شاملة
فو�صل �إىل  19تريليون دوالر ،منها 6
تريليونات داخلية ،و 1٫3لل�صني و 1٫1
لليابان .هل تتحمل �أمريكا الغرق يف
حرب خارجية ال تعرف نتيجتها وهو
ما يهدد بانهيارات اقت�صادية �أمريكية؟
طبعا ال.
 2يحاول ترامب التو�صل �إىل اتفاق معالعدد  168حزيران 2018
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عدوته كوريا ال�شمالية .ولكن هذا االتفاق
�سيف�شل� ،إال �إذا جاء ب�رشوط منا�سبة جدا
لل�صني .وميكن للمراقب مالحظة �شيئ
مهما ح�صل يف خالل الفرتة هذه ،فما
�أن و ّقعت بكني ووا�شنطن على �سل�سلة من
االتفاقيات التجارية ،ووع��دت ال�صني
بتخفي�ض العجز الأم�يرك��ي التجاري
معها بنحو  200مليار دوالر (مل�ساعدة
ترامب يف النهو�ض من كبوته) ،حتى
تدهورت العالقات الع�سكرية يف منطقة
بحر ال�صني.
 3معروف �أن ال�صني هي �أكرب م�ستوردللنفط الإيراين يف العامل (نحو � 655ألف
برميل يوميا) ،و�أن العالقات بني البلدين
ت�شهد منوا كبريا .يقول ال�سفري الإيراين
يف بكني �إن حجم التبادل التجاري
بني البلدين بلغ  37مليار دوالر خالل
العام  .2017هل من م�صلحة ال�صني �إذاً،
ال�سماح لأمريكا ب�إ�ضعاف �إيران؟ طبعا
ال حتى ولو �أن عالقاتها مع ال�سعودية
تفوق  70مليار دوالر ،فال�صني تريد
التوازن وتعرف �أن الريا�ض �أقرب �إىل
�أمريكا منها �إىل بكني.
 4العالقات الإيرانية الرو�سية تنموه��ي الأخ����رى على نحو ا�سرتاتيجي
كبري .ت�سيطر رو�سيا و�إي��ران على نحو
 36باملئة من احتياطي الغاز العاملي.
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الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،نجح حتى اآلن في
أمر واحد مهم هو جعل
بالده معزولة أكثر من أي
وقت مضى
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ارت��ف��ع يف العام
املا�ضي بن�سبة  98باملئة عما كان
عليه �سابقا وهو مر�شح ليتخطى عتبة
 10مليارات دوالر قريبا.
يعمل البلدان كذلك على تكثيف احلوار
م��ن �أج���ل �إق��ام��ة منطقة ت��ب��ادل حر
ب�ين �إي���ران واملجموعة االقت�صادية
الأورا����س���ي���ة وال���ت���ي ت�����ض��م رو���س��ي��ا
وبيالرو�سيا وكازخ�ستان و�أرمينيا
وقرغيزيا .وهما ي�ستعدان اي�ضا حلفر
قناة مالحية تربط بني بحر قزوين
واخلليج ( الفار�سي)… هل من م�صلحة
رو�سيا يف �رصاعها الدويل مع �أمريكا،
�إ�ضعاف �إيران؟ �أكيد ال.
 5ال��ع�لاق��ات التجارية ب�ين �إي���راينوتركيا �ستقارب  30مليار دوالر والبلدان
يتبادالن التجارة بالعملتني املحليتني
وتعمالن على بطاقات م�رصفية موحدة.
 6ارتفعت ���ص��ادرات �إي��ران النفطية6

�إىل الهند لت�صل يف ني�سان املا�ضي �إىل
اكرث من � 640ألف برميل يوميا ،وي�ؤكد
القائم ب�أعمال ال�سفارة الإيرانية يف
الهند م�سعود ر�ضوانيان رهقي �أن عملية
ت�صدير النفط الإيراين �إىل الهند لن تتغري
ب�إن�سحاب الواليات املتحدة من االتفاق
النووي م�شرياً �إىل ��ضرورة عدم ت�أثر
م�رشوع التعاون امل�شرتك بني البلدين
يف ميناء جابهار بالقرار الأمريكي.
م��ا ميكن ت��أك��ي��ده ،ه��و �أن الهم الأول
لرتامب ،هو جلب املال ثم املال ثم املال
�إىل ب�لاده ،وه��و وم��ن منطلق تاريخه
كرجل �أعمال ناجح ،لن يرتدد يف �أي
�صفقة ،جتلب املال من دون حرب ..هو
يعرف متاما �أن احلرب مع �إيران لي�ست
نزهة ،وال يهمه مطلقا م�صلحة اخلليج
(الفار�سي) �أو �أي دولة عربية �أخرى.
ل��و �أح�صينا م��واق��ف ال�صني ورو�سيا
والهند و�أم�يرك��ا الالتينية واالحت��اد
الأوروبي فقط ،لوجدنا �أن �أكرث من ثلثي
الكرة الأر�ضية �ضد ان�سحاب �أمريكا من
االتفاق النووي مع �إيران و�ضد العقوبات
الأمريكية على طهران.
من هذه الزاوية يمُ كن القول �إن الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ،جنح حتى الآن
يف �أمر واحد مهم هو جعل بالده معزولة
�أكرث من �أي وقت م�ضى.

قمتان عالميتان:
«السبع» تترنح ..و«شنغهاي» ُتهرول
هل تر ّنح �إميان الأوروبيني ب�أ�س�س النظام
ال��ل��ي�برايل ال����دويل ،وبالقيم امل�شرتكة
للم�صالح التي جمعت �أوروبا �إىل الواليات
املتحدة خ�لال احل��رب ال��ب��اردة؟ �أ�سئلة
ع��دي��دة ت��ط��رح الآن يف �أروق����ة اخل�براء
اال�سرتاتيجيني ،بعد قمة ال��دول ال�سبع
ال�صناعية التي عقدت يف «�شارلفوا»
الكندية ،والتي �ضمت الواليات املتحدة
�أمل��ان��ي��ا وفرن�سا وبريطانيا و�إيطاليا
واليابان وكندا ،بعد اال�ستغناء عن ال�رشيك
الثامن الرو�سي ،وهي الدول التي ت�ستحوذ
على نحو ن�صف �إنتاج الأر���ض وحدها،
ومت�سك بثمانني يف املئة من التجارة
العاملية .ريت�شارد ها�س ،قد يكون �أتى
بالقراءة التي هي الأق���رب �إىل فهم ما
جرى يف ذهن ترامبّ �« :إن �إ�ضعاف النظام
الليربايل ال��دويل يعود �إىل تغيرّ موقف
الواليات املتحدة.
ففي عهد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
ق��ررت ال��والي��ات املتحدة �أال تن�ضم �إىل
ّ
ال�رشاكة العابرة للأطل�سي ،و�أن تن�سحب
من اتفاقية باري�س ح��ول املناخ ،وهي
تهدد باالن�سحاب من اتفاقية التجارة
ّ
احل��رة مع املك�سيك وكندا (نافتا) .ولعل
الق�شة التي ق�صمت ظهر «الكاوبوي» بروز
�أقطاب مناف�سة للواليات املتحدة على امل�ستوى االقت�صادي
والتجاري ،خطفت جزءاً كبرياً من �أ�سواق �أمريكا ،الداخلية
والعاملية ،مل�صلحة ال�صني و�أوروبا واليابان ،و�أدت �إىل تفاقم
كبري يف ميزان املدفوعات ،و�أدى �إىل تراكم العجز التجاري
اخلارجي الذي بلغ العام � 2017أكرث من  566مليار دوالر
مل�صلحة االحتاد الأوروبي وال�صني.
الأ�سئلة هنا حتاول ال�سري بني الألغام التي و�ضعها ترامب،
قبل وبعد القمة ،وهي ال تتهرب من الأجوبة بقدر ما تتجه
نحو مقاربة واقعية ومو�ضعية متزامنة مع قمة «�شنغهاي»
التي عقدت يف مدينة «كينغاداو» يف ال�صني بح�ضور �إيران
«ال�صاخب» ،كع�ضو مراقب فيها .وذل��ك ع�شية ان�سحاب
وا�شنطن من االتفاق النووي مع طهران .كما بح�ضور الهند
وباك�ستان لأول مرة ،وقد �أ�شاد الرئي�س ال�صيني �شي جني
بينغ ،ونظريه الرو�سي فالدميري بوتني ،بتو�سيع التكتل الأمني
الإقليمي (منظمة �شنغهاي للتعاون) ،وذلك خالل قمة ات�سمت
با�ستعرا�ض للوحدة يتناق�ض مع ما جرى من قمة جمموعة
7

ال�سبع من خالفات ،وا�ستقبل الرئي�س ال�صيني قادة باك�ستان
والهند «ا�ستقبا ًال خا�ص ًا» يف �أول مرة يح�رضان فيها قمة
«منظمة �شنغهاي للتعاون» ،بعدما ان�ضم البلدان �إىل املنظمة
العام املا�ضي.
عد اللقاءات الثنائية بني بكني وطهران يف «�شنغهاي»،
و ُت ّ
واالتفاقات املوقعة عامل دفع كبري لتعميق التعاون ال�صيني
الإي���راين ،وال �سيما يف املجال التجاري .وو�صف الرئي�س
الإي��راين ح�سن روح��اين العالقات بني البلدين بـ«التعاون
عاداً
اال�سرتاتيجي» الذي �أكد �أنه «�سي�ستمر يف كل املجاالت»ّ ،
ال�صني «ال�رشيك التجاري الأول لإيران يف ال�سنوات الأخرية».
وبح�سب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية ،ف�إن الرئي�س ال�صيني
تطرق خالل اللقاء مع روحاين �إىل «دور التعاون امل�رصيف
وا�ستخدام العملة املحلية يف تطوير التعاون الثنائي» ،م�ؤكداً
اعتزام بالده «تنفيذ العقود املربمة بينهما ب�شكل كامل».
ووقع اجلانبان �أربع وثائق للتعاون� ،أبرزها مذكرة تفاهم
للتعاون التقني يف املجال املايل وامل�رصيف ،ومذكرة تفاهم
للتعاون يف �إطار «م�رشوع احلزام والطريق» ال�صيني العمالق.
العدد  168حزيران 2018
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هل تنتصر الحكومة على األزمات
المتراكمة؟
ال �شك يف �أن البون �شا�سع بني ال�سعي
لت�شكيل احلكومة العتيدة �أي ًا كان �شكلها
و�أع�ضا�ؤها� ،أو طال �أمد والدتها �أم ق�رص،
وبني النظرة �إىل االقت�صاد اللبناين امل�أزوم
بكل قطاعاته الإنتاجة واخلدماتية .ولكي
ت�صبح النظرة تفا�ؤلية يجب تغيري نهج
وت��ع��اط��ي امل�����س��ؤول�ين يف التعامل مع
الأزم���ات التي تتنا�سل م��ن بع�ضها يف
خمتلف امليادين احلياتية ،حتى باتت
غري قابلة للحل ،ب�سبب الإهمال الر�سمي
من قبل احلكومات املتعاقبة ،واملناكفات
ال�سيا�سية واهتزازات اال�ستقرار الأمني،
وتغليب امل�صالح ال�شخ�صية على امل�صلحة
العامة.
م��ا ه��و املطلوب م��ن احلكومة العتيدة
لتعزيزعنا�رص الأمل بتغيري الواقع امل�أزوم
الراهن عرب البدء بابتداع حلول ناجعة
للأزمات االقت�صادية� ،إذ �إن املنطق يقول:
«م��ن يريد اخل���روج م��ن احل��ف��رة عليه �أن
يوقف احلفر».
وعلى �أمل �أال يطول الوقت لت�شكيل هذه
احلكومة ،ميكن الت�أكيد ،ا�ستنادا �إىل ما
طرحته وتطرحه الهيئات االقت�صادية من
تو�صيف لو�ضع للقطاعات االقت�صادية،
و�أ�سباب تراجعها ،واجلمود ال��ذي يطبع
معظم ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات م��ن �صناعية
وجتارية وخدماتية ،ميكن التذكري ببع�ض
احللول �شبه املعروفة لت�ضمينها «�أجندة»
احلكومة العتيدة التي �سيدخل «جنتها»
كثري من �أ�صحاب الأعمال واملال يتوجب
عليهم فر�ض امللفات االقت�صادية واملالية
بقوة على ج��دول �أع��م��ال جمل�س
نف�سها ّ
الوزراء ،وخو�ض «املعارك».

أزمات ومشكالت مل ّحة

امل�سح الهادىء لو�ضع لبنان االقت�صادي
ي�ؤ�رش �إىل عدد من الأزم��ات وامل�شكالت
التي �أ�صبحت معاجلتها �أكرث من ملحة،
ويف مقدمها غياب الإ�ستثمارات التي
من دونها ال يمُ كن للبنان ت�سجيل �أي منو
�إقت�صادي .ويف هذا الإط��ار ي�أتي تفعيل
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ق��ان��ون ال����شراك��ة ب�ين القطاعني العام
واخلا�ص لتعزيز هذه اال�ستثمارات.
وهناك �أي�ضا عجزامليزان التجاري والذي
ال يمُ كن اال�ستمرار فيه لتداعياته ال�سلبية
على م��ي��زان امل��دف��وع��ات وع��ل��ى اللرية
اللبنانية .هذا �إ�ضافة �إىل �أن دعم قطاعي
ال�صناعة والتكنولوجيا هو �رشط �أ�سا�سي
خلف�ض عجز امليزان التجاري.
�إىل ذلك ،نذكر بتعزيز مناخ الأعمال من
�أج��ل رفع الإ�ستثمارات وزي��ادة الن�شاط
عدة �إجراءات على ر�أ�سها
االقت�صادي عرب ّ
�سيا�سات �رضيبية حتفيزية ،وت�سهيل
املعمالت الإدارية و�إعادة الثقة بالق�ضاء
اللبناين.
وت�أتي حماربة الف�ساد �أوىل الأولويات،
لأن ه��ذا الف�ساد يحرم املالية العامة
مليارات من الدوالرات �سنويا ،كما يقول
وزير االقت�صاد ال�سابق �أالن حكيم ،وهذا
الأمر يحتاج �إىل �إجراءات بزيادة ال�شفافية
أي�ضا خلق
يف التعاطي بال�ش�أن العام ولكن � ً
احلكومة الإلكرتونية وخلق هيئة وطنية
ملحاربة الف�ساد.
ومع ذلك �أي�ضا ،ال ميكن ن�سيان الفقر الذي
يفتك باملجتمع اللبناين الذي زادت فيه
ن�سبة الفقر من  28%يف العام � 2008إىل
�أك�ثر من  31%يف العام  ،2017ناهيك
عن اخل ّلل يف التوزيع ال��ع��ادل للرثوات
ك ٌل بح�سب ُم�ساهمته يف االقت�صاد� .إذ �إن
 0.3%من اللبنانيني ميتلكون �أكرث من
 50%من ثروات لبنان.
وقد �أ�صبح حاجة ما�سة �إقرار جمموعة من
القوانني ومنها قانون املناف�سة للق�ضاء
على الإح��ت��ك��ار يف الأ���س��واق م��ا ي�ضمن
ا�ستقرارا يف الأ�سعار ومزيدا من اال�ستهالك
مع رفع الناجت املح ّلي الإجمايل.
وق����د ا���س��ت��ب����شر ال��ك��ث�ير م���ن اخل��ب�راء
االقت�صاديني و�أ�صحاب الأعمال خريا من
مت
م�ؤمتر �سيدر  ،1جلهة �آفاق واعدة �إذا ما ّ
تطبيق االلتزامات التي قدمتها احلكومة
الدويل .هذه الآفاق تتم ّثل
�أمام املُجتمع ّ
�سيتم
بالكم الكبري من اال�ستثمارات التي
ّ
ّ
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تنفيذها وما يواكبه من دخول عملة �صعبة
�إىل لبنان.

أزمة قاسية

ويف هذا ال�سياق يرى رئي�س جتمع رجال
الأعمال اللبنانيني الدكتور ف�ؤاد زمكحل �أن
مير يف واحدة من �أ�صعب الفرتات من
لبنان ّ
تاريخه االقت�صادي واالجتماعي (حمليا
و�إقليمي ًا) ،حيث ال يزال ُيحجم امل�ستثمرون
املحليون ،الإقليميون وال��دول��ي��ون ،عن
اال�ستثمارات يف لبنان ما ينعك�س �سلب ًا
ويوجب علينا
على االقت�صاد اللبناينُ ،
�أن نتخذ ال��ت��داب�ير الت�صحيحية حيال
�ضعف الأداء وت�صحيح نقاط ال�ضعف
يف اقت�صاداتنا ،بغية ت�أ�سي�س البناء على
النجاحات ونقاط القوة.
�أم���ا رئي�س جمعية جت��ار لبنان نقوال
�شما�س فريى� :رضورة �إر�ساء دولة القانون
وامل�ؤ�س�سات يف لبنان ،وحماية احلريات،
وت ��أم�ين احل��ق��وق امل�رشوعة للمواطنني
جت�سيدا خلطاب الق�سم.
ـ حت�سني م�ستوى الأ��س�ر املعي�شي عرب
التوفيق بني الفاعلية االقت�صادية والعدالة
االجتماعية ،و�صوغ عقد اجتماعي جديد،
متطور ومن�صف ،يتيح �إم��ك��ان العي�ش
ال��ك��رمي لكل م��واط��ن لبناين� - .إنعا�ش
القطاعات الإقت�صادية كافة ،و�إط�لاق
جم��االت التكنولوجيا الرفيعة والواعدة
بزخم ا�ستحداثا لفر�ص العمل الوافرة
واملجدية ،وجلما لهجرة ال�شباب.

أصبح إقرار مجموعة من
القوانين ومنها قانون
المنافسة للقضاء على
اإلحتكار في األسواق حاجة
ماسة ،إذ إنه يضمن استقرارا
في األسعار ومزيدا من
االستهالك مع رفع الناتج
المح ّلي اإلجمالي.

بينما رئي�س جمعية ال�صناعيني ي�رشح يف
كل منا�سبة معاناة القطاع على ال�شكل
الآت����ي»:ال يخفى على �أح���د �أن القطاع
ال�صناعي مر خ�لال ال�سنوات املا�ضية
ب�أزمة تلو الأخ��رى ،فعانى تراجع ن�سبة
ال�صادرات التي تخطت املليار دوالر يف
� 3سنوات ،واملناف�سة غري ال�رشعية يف
الداخل والإغ��راق .وهذه العوامل جميعها
�أدت �إىل �إقفال  388م�صنعا.
�أم���ا بالن�سبة �إىل ه��م��وم ال�صناعيني
فتتلخ�ص مبطالب عديدة نذكر منها:
ـ مكافحة الإغ��راق والتقليد واتباع مبد�أ
املعاملة باملثل مع الدول التي تربطنا بها
معاهدات تبادل جتاري.
ـ م��ع��اجل��ة وم��ك��اف��ح��ة امل��ؤ���س�����س��ات غري
ال�رشعية املنت�رشة على الأرا�ضي اللبناين
كافة والتي تهدد ا�ستمرارية م�صانعنا.
ـ الرتكيز على ال�سوق الداخلية جلهة
احلفاظ على و�ضعنا فيها والتو�سع �أكرث.
ـ فر�ض ر�سوم وقائية على ال�سلع املناف�سة
ملنتجاتنا اللبنانية.
ـ حتفيز ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية عرب
�إقرار برنامج دعم الت�صدير.
ـ الطلب م��ن احلكومة العراقية �إع��ط��اء
الأف�ضلية لال�سترياد من لبنان على غرار
ما �أقرته للأردن.
ـ معاجلة �أكالف الطاقة املكثفة عرب �إن�شاء
�صندوق لدعم ال�صناعات التي ت�ستخدم
الطاقة املكثفة.
 -التفاو�ض م��ع ال����شرك��اء التجاريني

قطع دابر الف�ساد
الأ�سا�سيني لإع��ط��اء منتجاتنا الوطنية
الأف�ضلية لزيادة �صادراتنا �إىل �أ�سواقهم.
 مطالبة املنظمات الدولية وكل اجلهاتالتي توفر الإم��دادات للنازحني ال�سوريني
ب����أن تعطي الأول���وي���ة يف م�شرتياتها
للمنتجات اللبنانية ،ب��دال من ا�سترياد
معظم هذه ال�سلع من اخلارج.
ك���ل ه����ذه امل��ت��ط��ل��ب��ات وال�����ص��ع��وب��ات
االقت�صادية ت�ضع احلكومة املقبلة �أمام
كم هائل من التحديات املتفاقمة والناجتة
ٍ
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من �سيا�سات اتبعت على م��دى �سنوات
طويلة ،حتى �أ�ضحت �أ�شبه مبر�ض ع�ضال
يعاين منه االقت�صاد اللبناين .ما يعني �أن
املطلوب من احلكومة املقبلة جهوداً جبارة
تعيد الإقت�صاد اىل �س ّكة النهو�ض وحتييده
قدر الإمكان عن �أي تداعيات للعوا�صف
القائمة يف املنطقة .علم ًا �أن النهو�ض
بالإقت�صاد لن يكون خياراً �أمام احلكومة،
بل �أمراً �رضوري ًا وم�صريي ًا يقي لبنان من
�سقوط حم ّتم �إقت�صادي ًا واجتماعي ًا.
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تحقيق

اقتصاد لبنان الواهن يواجه تحديات النهوض!

جنح عام  2018يف ف�صله االول يف �إر�ساء
ب��وادر امل يف نهو�ض �أقت�صادي حمتمل
املخ�ص�ص
مدفوع ًا بنجاح م�ؤمتر «�سيدر»
ّ
لدعم لبنان والذي ا�ستح�صل على مايناهز
 11,5مليار دوالرم��ن التعهدات الدولية
لتمويل �إع��ادة ت�أهيل البنى التحتية يف
البالد ،و�إن الي��زال ذلك خا�ضعا» للقدرة
التنفيذية للإ�صالحات التي �ألتزمت بها
احلكومة اللبنانية .
ال �شك �أن م��ن ���ش��أن امل ��ؤمت��رات الدولية
الداعمة والتي يبدو �أنها كانت ناجحة
ن�سبي ًا �أن تر�سل ا�شارات �إيجابية �إىل جمتمع
اال�ستثمار واال�سواق و�أن ت�ساهم يف تعزيز
مقومات �صمود لبنان امل��ايل يف املدى
ّ
املنظور�.إال �أن هذا يبقى غري كاف لالنتقال
من مرحلة النمو الأقت�صادي الواهن الذي
ي�شهده لبنان منذ �سبع �سنوات ونيف
�إىل مرحلة النمو الأقت�صادي ال��ذي طال
انتظاره� .إذ يتطلب ذلك �إ�صالحات هيكلية
وبنيوية ومالية طال ت�أجيلها والتي من
�ش�أنها متتني ا�ستقرار لبنان الأقت�صادي
خالل مرحلة ما بعد امل�ؤمترات الدولية.
ف�صحيح �أن احلكومة التزمت ب�أجندة
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التحدي
ا�صالحية طموحة يف باري�س لكن
ّ
يكمن يف تنفيذ هذه الأجندة التي ميكن �أن
تواجهها عراقيل �سيا�سية داخلية.
وميكن �إعتبار �إن التحدي الأقت�صادي الأبرز
يف يومنا هذا يكمن يف احلد من حلقة النمو
البطيء ال�سيما يف �أعقاب منو �سنوي يف
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي مبتو�سط
قدره  1,8خالل ال�سنوات ال�سبع الأخرية.
ما يطرح �س�ؤال حول كيفية رفع منو الناجت
املحلي الإج��م��ايل احلقيقي من م�ستواه
احلايل �إىل متو�سط �سنوي يقارب  % 5يف
ال�سنوات اخلم�س املقبلة للإنتقال �إىل دورة
�إقت�صادية �أكرث فعالية وانتاجية؟
يف ه��ذا الإط���ار ،عر�ض التقرير الف�صلي
لبنك عودة منوذج ماكرو_اقت�صادي يدمج
متطلبات القطاع احلقيقي مع متطلبات
القطاع اخلارجي ومتطلبات القطاع العام
ومتطلبات القطاع النقدي ومتطلبات
القطاع امل�رصيف لل�سنوات اخلم�س املقبلة.

تحفيز اإلستثمارات

ور�أى التقرير »�إن ال��ت��ح��دي امل��ح��وري
يف �سبيل حتفيز النمو يكمن يف حتفيز
12

الإ�ستثمارات اخلا�صة ،مع الإ���ش��ارة �إىل
�أن الإ�ستثمار له الت�أثري الأكرب على النمو
الأق��ت�����ص��ادي ال��ك��ل��ي م��ن خ�ل�ال مفعول
م�ضاعف اال�ستثمار ب�شكل عام  .فلبنان
بحاجة �إىل رفع ن�سبة اال�ستثماراخلا�ص
�إىل الناجت الأجمايل املحلي الإجمايل من
 % 20يف ع��ام � 2017إىل ما ال يقل عن
 % 33يف الأفق .بعدما كان قد بلغ % 31
قبيل الأ�ضطرابات الأقليمية ليولد بذلك
متو�سط ًا �سنوي ًا قدره  20مليار دوالرمن
الإ�ستثمار اخلا�ص يف غ�ضون ال�سنوات
اخلم�س املقبلة .يتبع ذلك احلاجة �إىل منو
�سنوي يف الإ�ستهالك اخلا�ص بن�سبة 7
%مدفوع ًا بنمط ا�ستهالكي �أف�ضل من قبل
اللبنانيني املقيمني ومن توافد عدد �أكرب
من اللبنانيني غري املقيمني ومن التح�سن
الن�سبي للن�شاط ال�سياحي.

نمو الصادرات

واع���ت�ب�ر ال��ت��ق��ري��ر ان���ه «ع��ل��ى ال�صعيد
اخلارجي ،املطلوب هو ت�أمني منو �سنوي
يف ال�صادرات بن�سبة  % 15بعد تراجع
�صايف يف ال�صادرات على مدى ال�سنوات

ال�سبع املا�ضية .فعقب ازدي���اد ملحوظ
يف العجز التجاري خالل ال�سبع �سنوات
املا�ضية تعود مع�ضلة احل�ساب اخلارجي
�إىل الواجهة ،والتي فاقمتها العجوزات
املتتالية يف ميزان املدفوعات مبقدار 9,6
مليار دوالر خالل ال�سنوات ال�ست املا�ضية.
من ال�رضوري �أتخاذ تدابري لتعزيز الإنتاج
امل��ح��ل��ي وحت��ف��ي��ز ال�سلع امل��وج��ه��ة نحو
الت�صدير وال�سلع البديلة للإ�سترياد للحد
من العجز التجاري الذي يبلغ اليوم ن�سبة
تناهز % 31من الناجت املحلي االجمايل.
يف هذا ال�سياق ،من املهم حت�سني وتو�سيع
نطاق ال�برام��ج القائمة لدعم ال�صادرت
وا�ستحداث برامج حتفيزية جديدة وحمالت
ترويجية تتوجه نحو القطاعات ذات
القيمة امل�ضافة العالية والتي تتمتع بن�سب
متدنية من الإ�ستثمار �إىل القيمة امل�ضافة
الناجمة عنه.

تحسين البنى التحتية

وا���ش��ار التقرير اىل ان «متطلبات النمو
االقت�صادي املرتفع تق�ضي ت�أمني حت�سن
تدريجي للبنى التحتية الأ�سا�سية وذلك
ملالقات متطلبات هكذا من��و� .إذ يحتاج
لبنان �إىل معاجلة ال��وه��ن النا�شىء يف
البنى التحتية الأ�سا�سية ،مع احتياجات
لإ�ستثمارات مهمة يف قطاعات عدة مثل
الطاقة و النقل والإت�صاالت واملوا�صالت
وامل��ي��اه .فاملطلوب �أن تت�ضاعف ن�سبة
الإنفاق الأ�ستثماري �إىل الناجت الأجمايل
ما يقل عن  % 2لي�صل �إىل �أكرث من  % 4يف
الأفق ،وهي تبقى �أقل من متو�سط الأ�سواق
النا�شئة والبالغ � .% 6إن التحدي الأ�سا�سي
ال��ذي تواجهه احلكومة قي ه��ذا املجال
يكمن يف ت�أمني حاجات البنى التحتية
الأ�سا�سية دون �أن ت�أثر �سلب ًا على و�ضعية
املالية العامة يف البالد ،ومن هنا ي�شكل
جناح ال  CIPمفتاح ًا �أ�سا�سي ًا على هذا
ال�صعيد.

المالية العامة

ووجد التقرير ان »�أو�ضاع املالية العامة ال
تزال ت�شكل عائق ًا �أمام النمو الأقت�صادي
طويل الأج���ل ،فعلى الرغم من ان ن�سب
املالية العامة التزال �أقل من امل�ستويات
القيا�سية التاريخية� ،إال انها تعترب مرتفعة
باملقارنة مع املعايري العاملية ،بحيث �أن

قرو�ض االنقاذ
ن�سبة املديونية ت�صل �إىل  % 150اليوم
وهي ثالث �أعلى ن�سبة يف العامل مع ن�سبة
يف العجز املايل العام تناهز% 8من الناجت
املحلي الأجمايل وهي بني الع�رش الأول
يف العامل  .فاملطلوب هنا �أن يقر جمل�س
النواب املوازنات العامة التي من �ش�أنها
�أن تخف�ض النفقات اجلارية يف �شبه غياب
ت�ضخم للأ�سعار بينما ترفع تدريجي ًا ن�سبة
الإيرادات �إىل الناجت املحلي الإجمايل من
� % 19إىل ح��وايل  % 23يف �أف��ق ،2020
علم ًا �أن امل�ستوى ال�سائد قبيل ال�ضطرابات
الإقليمية كان يقارب .% 22

نمو اإلقراض المصرفي

ولفت التقرير اىل انه «على م�ستوى التمويل
امل�رصيف �إن حتقيق املتطلبات املذكورة
�سابق ًا يتطلب ح��د �أدن���ى م��ن النمو يف
االقرا�ض امل�رصيف للقطاع العام بقيمة
 2مليار دوالر �سنوي ًا �إ���ض��اف��ة �إىل منو
الإقرا�ض امل�رصيف للقطاع اخلا�ص بقيمة
 5,5ملياردوالر �سنوي ًا (خا�صة الإقرا�ض
ب��ال�يرة اللبنانية حتى ت�ستعيد العملة
املحلية دوره��ا ك����آدات �إق��را���ض بعد �أن
�أ�ستعادت دورها كو�سيلة للتبادل ووحدة
ح�ساب وعملة ادخار)� .إن حتقيق مثل هذه
الأرق���ام على �صعيد التمويل امل�رصيف
يتطلب منو يف الودائع امل�رصفية بن�سبة
تناهز � % 6سنوياً.من هنا ف ��إن حتليل
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املجامع املقابلة للكتلة النقدية ي�شري �إىل
حت�سني ميزان املدفوعات عقب ما يقارب
ن�صف قرن من العجوزات ال�صافية وذلك
لدعم ن�سب النمو املطلوبة على �صعيد
الودائع امل�رصفية مع ما يتطلب ذلك من
زيادة �سنوية يف تدفقات الأموال الوافدة
بن�سبة ال تقل عن �% 14سنويا«.

المطلوب إجماع سياسي

وخل�ص التقرير اىل ان »حتليل دقيق
ملتطلبات القطاع احلقيقي والقطاع
املايل ي�شري �إىل �أن حتقيق منو قي الناجت
املحلي احلقيقي بن�سبة �% 5سنوي ًا ممكن
من الناحية التقنية يف ال�سنوات القادمة،
غري �أنه يتطلب �إجماع ًا �سيا�سي ًا داخلي ًا
و�إط�ل�اق عجلة الإ���ص�لاح��ات الهيكلية
امل��رج��وة لتحفيز ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال�سلع
واخلدمات وتعزيز التناف�سية للإقت�صاد
اللبناين �إىل جانب حت�سني عامل الثقة
ب�شكل ع��ام .واعترب التقرير »�إن حتقيق
مثل هذا ال�سيناريو �إىل جانب اال�صالحات
املرجوة من �ش�أنه �أن يحد من االختالالت
القائمة وعنا�رص اله�شا�شة يف الإقت�صاد
ال��ل��ب��ن��اين ،وي��ع��زز الإ���س��ت��ق��رار امل��ايل
والإقت�صادي يف البالد وي�ؤمن الإنتقال
ال�سل�س من حقبة الوهن الإقت�صادي �إىل
التح�سن التدريجي يف م�ستوى
حقبة
ّ
املعي�شة ب�شكل عام.
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ن�شاطات �صناعية

«الصناعة» تقترح انشاء هيئة حوار بين القطاعين العام والخاص
والحاج حسن يدعو للضغط على أصحاب القرار وبناء اقتصاد منتج

ال زال القطاع ال�صناعي يقوم بخطوات
جدية نحو تذليل ال�صعوبات ومواجهة
ال��ت��ح��دي��ات ،ع�بر ط���روح���ات تهدف
لتح�سني بيئة الأع��م��ال للم�ؤ�س�سات
ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة وزيادة
انتاجيتها و�صادراتها.
ويف ه���ذا الإط������ار� ،أح���ال���ت وزارة
ال�صناعة �إىل الأمانة العامة لرئا�سة
جمل�س ال��وزراء اقرتاحها «ان�شاء هيئة
ا�ست�شارية للحوار الوطني بني القطاعني
ال���ع���ام واخل���ا����ص مهمتها حت�سني
بيئة الأعمال للم�ؤ�س�سات ال�صناعية
ال�صغرية واملتو�سطة وزيادة انتاجيتها
و�صادراتها ورفع م�ستوى منتجاتها
وت�سويقها من خالل مفهوم التخ�ص�صية
والت�صنيع التكاملي داخل لبنان ويف
متو�سطية» ،على
املنطقة االورو –
ّ
�أن ي�صدر رئي�س جمل�س ال��وزراء قرار
ت�شكيل الهيئة «بهدف تنمية القطاع
ال�صناعي يف لبنان ومواجهة التحديات
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��داخ��ل��ي��ة واالقليمية
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الحاج حسن متحدثًا في المنتدى الدولي الثالث في جامعة القديس يوسف

والدولية ،وانطالق ًا من الر�ؤية التكاملية
التي و�ضعتها وزارة ال�صناعة «لبنان
ال�صناعة  »2025الهادفة �إىل تفعيل
ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص
ملا فيه امل�صلحة العامة.
وتت�ش ّكل جلنة توجيهية �ضمن الهيئة،
تتولىّ :
ر�سم �سيا�سات احلوار وتوجهاته بني
القطاعني العام واخلا�ص.
متابعة متطلبات احل��وار وا�صدار
التو�صيات الالزمة لتحقيق النتائج
املرجوة.
التوا�صل مع املنظمات والهيئات
املمولة بهدف ت�أمني التغطية الالزمة
ملتابعة ه���ذا احل����وار ب��ه��دف تنمية
ال�صناعة ودعم ال�صادرات.
فتح ق��ن��وات التعاون م��ع اجلهات
املعنية العربية واالورو متو�سطية
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع وزارة اخل��ارج��ي��ة
واملغرتبني وبعثاتها الديبلوما�سية
بهدف تعزيز التبادل التجاري على
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�أ�س�س تكاملية.
االطالع على �أعمال اللجان القطاعية
واق�تراح��ات��ه��ا الت��خ��اذ ال��ت��و���ص��ي��ات
املنا�سبة ب�صددها.
اقرتاح م�شاريع قوانني ون�صو�ص
لتفعيل �أهداف الهيئة.
بناء ع�لاق��ات ت��ب��ادل معلومات
وعالقات جتارية مع الهيئات ال�صناعية
يف البلدان الأجنبية لتطوير الأ�سواق
وعالقات االنتاج امل�شرتك.
توجيه ال�صناعيني لتطبيق املعايري
يف االنتاج املطلوبة من �أجل الت�صدير.

برنامج الليرة

تطرق وزي��ر ال�صناعة
ويف �سياق �آخ��رّ ،
ح�سني احلاج ح�سن اىل �أهمية و�ضع ر�ؤية
اقت�صادية �شاملة ،م�شرياً اىل وج��وب
ال�ضغط على �أ�صحاب القرار االقت�صادي
امل��خ��ط��ئ�ين يف م��ق��ارب��ت��ه��م للملفات
االقت�صادية ،ليعيدوا النظر يف هذه
املقاربة ونعمل على بناء اقت�صاد منتج.

واعترب احلاج ح�سن خالل رعايته ،حفل
توزيع جوائز الدعم لل�شباب اجلامعي
ع��ن امل�شاريع البحثية ال�صناعية
لعام  ،2018ان م�ستوى الأب��ح��اث يف
اجلامعات امل�شاركة قد تطور .كما الحظ
ومتقدمة ،ا�ضافة
وجود �أفكار طموحة
ّ
اىل ارتفاع ن�سبة م�شاركة ال�صناعيني.
يتحول الربنامج
وك�شف انه «طرح �أن
ّ
اىل م��ؤ���س�����س��ة وط��ن��ي��ة يجتمع فيها
القطاعان العام واخلا�ص واجلامعات
وال�رشكاء احلاليون لتحقيق قفزة نوعية
م�ؤ�س�سية».

التم ّيز مفتاح التطور

حتدث احلاج ح�سن خالل املنتدى
كما ّ
التميز :االبتكار
نحو
«
الثالث
ال��دويل
ّ
نظمته
وامل�س�ؤولية االجتماعية» الذي ّ
كلية العلوم يف جامعة القدي�س يو�سف،
ّ
«التميز ه��و املفتاح
ان
على
�دد
�
�ش
و��
ّ
والتطور واملناف�سة خ�صو�ص ًا
للبقاء
ّ
يف ع��امل �أ�صبحت فيه املناف�سة على
احلدة .وقال« :عندما
هذا امل�ستوى من ّ
التميز ،فهو على م�ستويات
نتحدث عن
ّ
ّ
واوجه
ؤ�س�ساتية.
�
وم
وجماعية
فردية
ّ
الدعوة دائم ًا �إىل امل�ؤ�س�سات ال�صناعية
للتميز .فهو حاجة حقيقية ولي�س مطلب ًا
ّ
معنوي ًا خ�صو�ص ًا يف ظ ّل ارتفاع كلفة
االنتاج وعدم قيام الدولة ب�أي حماية �أو
التميز له �أبوابه
دعم لعمليات االنتاج.
ّ
من �ضمنها االبتكار .واالبتكار هو �أحد
التميز� ،أي �أن تنتج �سلع ًا
م�صاديق
ّ
لتقدمها
�سلعة
جديدة
ال
أ�شكا
�
أو
جديدة �
ً
ّ
للم�ستهلك وامل�ستورد .االبتكار لديه
م�شاكل عديدة منها �أن الدولة يف لبنان
لي�ست مبتكرة بل م�ستهلكة لنف�سها يف
ادائها ال�سيا�سي واالجتماعي والعلمي.
ولكن هذا ال يدفعنا اىل الي�أ�س بل اىل
والتميز يف القطاعني العام
االبتكار
ّ
واخلا�ص».
و�أ���ض��اف« :بالن�سبة اىل امل�س�ؤولية
املجتمعية ،ف�إن هذا املفهوم ن�ش�أ منذ 20
اىل � 30سنة لأن الر�أ�سمالية وال�شيوعية
مل حت�ّل�اّ امل�����ش��ك�لات االق��ت�����ص��ادي��ة
واالجتماعية ،بل ن�ش�أ عنهما جملة من
الق�ضايا الكربى مثل الفقر واجل��وع.
ولذلك يقرع اجلر�س �سنوي ًا يف منظمة
ال��ف��او العاملية �ضد اجل��وع وبح�سب

يهدف اقتراح وزارة
الصناعة بإنشاء هيئة
استشارية للحوار الوطني بين
اللقطاعين العام والخاص
الى تحسين بيئة األعمال
للمؤسسات الصناعية
الصغيرة والمتوسطة وزيادة
انتاجيتها وصادراتها
اح�صاءات املنظمة الدولية هناك ما
يزيد عن مليار جائع يف العامل .هناك
تناق�ض كبري ب�ين �أ���ص��ح��اب ث��روات
�ضخمة وف��ق��راء .كما ن�ش�أت م�شكلة
التطور ال�صناعي وهي
�أخ��رى نتيجة
ّ
التلوث البيئي والتدهور يف م�صادر
املياه و�سالمة الرتبة وتلوثها و�سالمة
الغذاء .ا�ضافة اىل م�شكلة البطالة ،هناك
م�شكلة تراجع عدد املتعلمني وم�ستوى
التعليم يف الدول العربية ويف لبنان،
�إىل امل�شكالت الأمنية وما ينجم عنها
تف�شي املخدرات وجرائم �أخرى».
من ّ
و���س ��أل« :هنا يطرح ال�س�ؤال عن دور
ال�رشكات يف امل�س�ؤولية املجتمعية؟
لإ�ستطاعتها امل�ساهمة يف احل ّل ،لكن
واجب الدولة و�ضع ا�سرتاتيجية متكاملة
حول احللول االجتماعية واالقت�صادية
والأمنية .الدولة هي امل�س�ؤولة� ،أما
ال�رشكات فهي التي تلتزم .على الدولة

وجّه وزير الصناعة حسين
الحاج حسن دعوة إلى
المؤسسات الصناعية للتميّز،
اذ انه حاجة حقيقية وليس
مطلب ًا معنوي ًا خصوص ًا في ّ
ظل
ارتفاع كلفة االنتاج وعدم
قيام الدولة بأي حماية أو
دعم
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�أن ت�ضع الأطر الت�رشيعية والقانونية
ح��ول االل��ت��زام املجتمعي واالع��ف��اء
ال�رضيبي لل�رشكات التي تتبنى مفهوم
االلتزام االجتماعي».
و�أع�����رب احل����اج ح�����س��ن ع��ن ت��ق��دي��ره
لل�رشكات التي �أظهرت التزام ًا وم�س�ؤولية
جمتمعية ،داعي ًا �إىل تعميم هذا املفهوم
مل�ساعدة النا�س اجتامعي ًا واقت�صادي ًا
وت�أمني فر�ص العمل والتعليم لهم.
التميز
و���ش� ّ�دد على �أن املطلوب م��ن
ّ
واالبتكار وامل�س�ؤولية املجتمعية هو
تامني اال�ستدامة يف النمو والتنمية
وموارد الطبيعة والبيئة».
وك���ان لرئي�س اجل��ام��ع��ة الأب �سليم
ال��دك��ا���ش ك��ل��م��ة ،ق���ال ف��ي��ه��ا« :ت��و ّف��ر
القدي�س يو�سف �أن�شطة الإلتزام
جامعة ّ
خا�صة منذ
ال
إجتماعي وخدمة املجتمع ّ
ّ
العام  ،2006عام اندالع حرب �إ�رسائيل
على لبنان .يف هذا العام� ،أ�صبح الإلتزام
قائما على امل� ّؤ�س�سات ،حيث
ال
إجتماعي ً
ّ
إجتماعي
من�صة للإلتزام ال
مت �إن�شاء
ّ
ّ
ّ
مل�ساعدة الالجئني والنازحني من جميع
الفئات .ويف ٍ
وقت من الأوق��ات ،خالل
مت �إعداد ما ال يق ّل عن
�شهر ّ
متوز ّ ،2006
 10000وجبة يف مطابخ اجلامعة يف
املن�صورية يف حرم العلوم والهند�سة.
ّ
العملية نف�سها وال تزال،
هذه
إ�ستمرت
ّ
� ّ
منذ ذلك احلني ،بالت�صميم نف�سه .هذا
لعدة �أن�شطة مثل
العامّ ،
مت و�ضع برامج ّ
متت يف �شهر �آذار وقام
التي
التن�شئة
ّ
إداري وطالب
بها  250مع ّلم
ّ
وموظف � ّ
بذلوا وقتهم وطاقتهم وعلمهم لتوفري
املدر�سي،
التن�شئة يف جماالت التعليم
ّ
ين مع ال�شباب،
والعمل
التنظيمي والإن�سا ّ
ّ
لية».
وال�صحة
الوقائية وال ّأو ّ
ّ
ّ
إجتماعي
ل
ا
للعمل
كان
إذا
�
«
أ�ضاف:
و�
ّ
مكانته ،ف� ّإن التنمية امل�ستدامة والدفاع
عن الطبيعة واحليوان والنبات حتت ّل
مكانة مم� ّ�ي��زة يف معجمنا� .أعمالنا
مع الأبنية اجلديدة ت ّتجه نحو تطوير
إعتبارا
اجلامعة اخل����ضراء؛ وه��ك��ذا� ،
ً
�سيتم حترير
من �شهر �أي��ل��ول املقبل،
ّ
الطبي
امل�ساحات اخل�رضاء يف احلرم
ّ
ال�سيارات حيث ميكن ملوقف جامع
من ّ
ال�سيارات
كبري �أن ي�ستوعب جميع
ّ
وي�ت�رك امل�ساحات اخل����ضراء لطالب
اجلامعي».
احلرم
ّ
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ن�شاطات �صناعية
الحكومة ت ّتخذ قرار ًا بدعم المنتجات الوطنية « ..الصناعة» تنتصر

خوري :التح ّول نحو اإلقتصاد المنتج انطلق

اخرياً ،وبعد �سنوات من املطالبة ،اتخذت
احلكومة قراراً �شجاع ًا هدف اىل حماية
الإنتاج الوطني ،وت�ضمن القرار �إجراءات
تتعلق بـ� 7سلع.
ون�ص قرار جمل�س الوزراء على الطلب من
اجلهات املعنية يف اجلمارك الت�شدد يف
مراقبة الأ�صناف امل�ستوردة من البلدان
كافة عرب حتويلها �إلزاميا �إىل امل�سار
الأحمر ،وه��ي :كرتون �صواين البي�ض،
ورق التخديد والت�ست الي�نر وااللب�سة
اجلاهزة على انواعها كافة ،كما منع
ا�سترياد الألب�سة امل�ستعملة لأ�سباب
بيئية.

خوري

واك��د وزي��ر االقت�صاد والتجارة رائد
خ��وري ان «ال خلفية �سيا�سية للقرار
ال��ذي اتخذ امن��ا العالقات التجارية
اللبنانية الرتكية �شهدت اختالال كبريا
يف امليزان التجاري :فمن جهة ي�ستورد
لبنان من تركيا بحوايل املليار دوالر
ي�صدر �إليها �سوى بـ  200مليون د�.أ.
وال َ
ومن جهة اخرى ،ال يوجد �أي اتفاقيات
جتارية بني البلدين بحيث ان لبنان
مل ي�صادق بعد على اتفاقية التجارة
احلرة بني البلدين».
وق���ال يف م ��ؤمت��ر ���ص��ح��ايف ع��ق��د يف
جمعية ال�صناعيني« :بد�أنا من هذه
احل��ك��وم��ة و�سن�ستمر يف احلكومة
املقبلة بالتغيري يف هيكلية اقت�صادنا
ليتحول من اقت�صاد ريعي اىل اقت�صاد
منتج وذل��ك من خ�لال اج���راءات عدة
ميكن ان تتخذها الدولة اللبنانية من
اجل ت�شجيع القطاع اخلا�ص لي�ضخ
ا���س��ت��ث��م��ارات يف قطاعي ال�صناعة
واخل��دم��ات يف لبنان اب��رزه��ا ت�أمني
احلماية لبع�ض ال�سلع من قبل الدولة
اللبنانية ع�بر اعطائها ح��واف��ر مثل
اعفاءات �رضيبية .....كما يجب �ضبط
التهريب عرب املعابر ال�رشعية وغري
ال�رشعية».
واع��ت�بر ان «ال��ع�لاج ي��ك��ون ع�بر عدة
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المشاركون في المؤتمر الصحافي في جمعية الصناعيين

اجراءات :يف جمل�س الوزراء بد�أنا بقرار
حماية االنتاج ون�أمل ان يكون م�سارا
للم�ستقبل ،وقد �أعددنا بالتعاون مع
وزارة ال�صناعة ملفات لـ � 25سلعة ميكن
ان نتخذ بحقها اجراءات حلمايتها .وقد
اتخذنا بداية ق��رارات مبنع اال�سترياد
لأن احلكومة ال متلك بعد حق الت�رشيع
اجلمركي لتفر�ض ر�سوما جمركية».
و�أع��ل��ن خ��وري ان «ال��دول��ة تعد خطة
اقت�صادية لتحدد من خاللها القطاعات
املنتجة والتي لديها قيمة تف�ضيلية
للبنان �ستمكنه من املناف�سة ،وبعد
حتديد ه��ذه القطاعات �سيتم و�ضع
�سيا�سة لكل قطاع».
و�أم��ل من احلكومة املقبلة ان تكمل
ب��ه��ذا امل�سار لأن م��ن ���ش��أن ذل��ك ان
يخلق تغيريا جذريا يف اقت�صادنا كما
متنى ان يتم اال�ستثمار يف قطاعي
ال�صناعة واخلدمات ون�أمل ان نطلعكم
خالل �شهرين على اخلطة االقت�صادية
والقطاعات التي يعتقد ان لبنان عنده
قيمة تف�ضيلية فيها ،الفتا اىل ان
هذه اخلطة �سرتفع اىل جمل�س الوزراء
و�ست�صدق يف جمل�س النواب ،م�ؤكدا ان
هذه اخلطة �ستو�ضع قيد التنفيذ.
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الجميل

ثم كانت كلمة لرئي�س جمعية ال�صناعيني
ف��ادي اجلميل هن�أ فيها بداية القطاع
ال�صناعي واالقت�صاد اللبناين بقرار جمل�س
ال��وزراء الأخري بحماية الإنتاج الوطني،
«ال��ذي نعتربه اول الغيث وي�شكل نقلة
نوعية يف التعاطي مع امللفات الوطنية،
ون�ؤكد �أم��ام ال��ر�أي العام اللبناين ان ما
حتقق هو انت�صار لالقت�صاد الوطني قبل
ان يكون انت�صاراً لل�صناعة اللبنانية».
وقال« :هذه هي املرة االوىل التي ُتق ِدم
فيها احلكومة على ق��رار �شجاع كهذا
يهدف اىل منع الإغ���راق وكلنا ثقة ان
ه��ذه امل��ع��اجل��ة ل��ن تبقى ناق�صة ،بل
�ست�ستكمل اىل حني توفري املعاجلات
لبقية املنتجات وعددها � 25سبق وقدمنا
ملفاتها اىل احلكومة ،ولدينا ملء الثقة
ب�أن من �أخذ املبادرة ال�شجاعة واجلريئة
وامل�شكورة لن يت�أخر عن ا�ستكمال املهمة
لإن�صاف كل القطاعات ال�صناعية».
ثم كانت مداخلة للنائب نزيه جنم �أكد
فيها ان القطاع ال�صناعي لن يرتك وحيدا
بعد اليوم بوجود � 14صناعيا يف املجل�س
النيابي ،ولن يبقى االقت�صاد الريعي هو
امل�سيطر يف لبنان.

«جبل لبنان» في المرتبة األولى تليها «البقاع» ثم «لبنان الشمالي»

 652ترخيص صناعي في عام 2017
و % 25م��ن��ه��ا ان�����ش��اء
ب���ل���غ ع�����دد ال����ق����رارات
وا�ستثمار ،اما بالن�سبة
املتعلقة بالرتاخي�ص
للفئة فت�صدرتها الفئة
ال�����ص��ن��اع��ي��ة للم�صانع
الرابعة بـ  104قرارات،
على انواعها خالل العام
وقد �صدر العدد االكرب
 652 ،2017ق���راراً وقد
�سجل خالل ت�رشين االول
يف �شهر ت�رشين الأول،
�صدور العدد االكرب منها
تليها حمافظة البقاع
( 92ق�����راراً) ام���ا ال��ع��دد
بـن�سبة  % 27.6من
ال��ق��رارات ،العدد االكرب
االدن��ى فقد �سجل خالل
منها يف ق�ضاء زحلة
�شهر ايلول ( 8قرارات).
( 81ق����راراً) ،و% 37.8
مع اال�شارة اىل ان عدد
منها ان�شاء ،فمحافظة
ق���رارات االن�����ش��اء خالل
2017
–
2016
–
2015
االعوام
خالل
الصناعية
الترخيص
قرارات
عدد
مقارنة
لبنان ال�شمايل بن�سبة
اخلم�سة اع��وام املا�ضية
.% 14.4ومن املناطق
بلغ الف و  82قراراً وبلغ
ال�صناعية التي �سجلت
ع���دد ق�����رارات االن�����ش��اء
ع������دداً م��ل��ح��وظ�� ًا من
واال�ستثمار خ�لال هذه
ال���ق���رارات ف��ق��د ب��رزت
الفرتة  580قراراً كما بلغ
ع��دد ق���رارات اال�ستثمار
ال�شويفات ( 19ق���راراً،
خالل الفرتة عينها 541
 6م��ن��ه��ا ا���س��ت��ث��م��ار،
وق��رارات��ه��ا م��ن الفئات
قراراً،
ال���ث���ان���ي���ة وال��ث��ال��ث��ة
ام���ا بالن�سبة لتجديد
والرابعة) وزحلة حو�ش
رخ�صة ان�شاء فقد بلغ
االم�����راء ارا����ض���ي (15
عددها خالل هذه الفرتة
قراراً 6 ،منها ان�شاء و6
 87قراراً ومت ا�صدار خالل
ال���ف�ت�رة ع��ي��ن��ه��ا ق���راري
منها ا�ستثمار ال��ع��دد
جتديد رخ�صة ا�ستثمار.
االك�بر منها م��ن الفئة
2017
–
2016
عامي
خالل
الترخيص
نوع
بحسب
الصناعية
الترخيص
قرارات
توزيع
االم���ر ال���ذي م��ف��اده ان
الرابعة).
م���ع اال����ش���ارة اىل ان��ه
املعدل ال�سنوي لإن�شاء
مت خالل العام  2017 ،ا�صدار  6قرارات طلب ت�سوية ل163
وان�شاء وا�ستثمار وا�ستثمار امل�صانع بلغ  440م�صنع ًا بعد
م�صنع ًا يعملون دون ترخي�ص نظامي ،و  3قرارات تنبيه ل
حذف قرارات جتديد رخ�صة االن�شاء واال�ستثمار.
وي�لاح��ظ ان  % 39.3م��ن ال��ق��رارات ُ�سجلت يف حمافظة
 275م�صنع ًا خمالف ًا و  7قرارات اقفال م�ؤقت ل 59م�صنع ًا
خمالف ًا ،مل ترد تفا�صيلها يف هذا التقرير.
جبل لبنان ،العدد االكرب منها يف ق�ضاء املنت ( 95قراراً)،

املجموع

انشاء

انشاء واستثمار

استثمار

تجديد رخصة
انشاء

تجديد رخصة
استثمار

المجموع

1,082

580

541

87

2

2,292

المصدر :وزارة الصناعة مصلحة المعلومات الصناعية
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من �شهر �إلى �شهر
الدولة اللبنانية أمام تح ٍّد إلثبات قدرتها على الوفاء بااللتزامات

زيادة اإلستثمارات وضبط العجز
شرطان لزيادة النمو
يتوجب على لبنان تر�شيد
الإنفاق اال�ستهالكي ،وحت�سني
الإمكانات الت�صديرية و�ضبط
منو اال�سترياد الوطني،
وتر�شيق حجم القطاع العام،
وزيادة اال�ستثمارات اخلا�صة
والعامة ،كما يتوجب على
تركز
ال�سلطات اللبنانية �أن ّ
على تكبري قاعدة االقت�صاد
الوطني ،من خالل تن�شيط
حركة القطاعات االقت�صادية
الأ�سا�سية وحتديداً ال�سياحة،
والبناء،
والعقارات،
وال�صناعة ،والقطاع امل�رصيف فاالقت�صاد
الوطني بحاجة �إىل معدالت منو عالية
تالم�س � % 8 - 7سنوي ًا يف ال�سنوات املقبلة.
توج مركز الدرا�سات
بهذه الن�صائح ّ
لفرن�سبنك درا�سة حديثة
االقت�صادية التابع
َ
له حتمل عنوان «لبنان بني �إ�صالحات
«�سيدر» واختالالت االقت�صاد» ،والتي
تت�ضمن قراءة يف نتائج م�ؤمتر «�سيدر»،
ّ
والإ�صالحات املالية واالقت�صادية
املطلوبة ،واالختالالت القائمة يف االقت�صاد
اللبناين ،وتو�صيات لل�سيا�سة العامة.

صدمة معنوية

يعتمد االقتصاد اللبناني
على اإلنفاق اإلستهالكي
للقطاع الخاص الذي ّ
يشكل
نحو  % 70من الناتج
المحلي اإلجمالي
يحتاج اإلقتصاد الوطني
إلى معدالت نمو عالية
تالمس  7او  % 8سنوي ًا
في السنوات المقبلة من
أجل تقليل معدل البطالة
المرتفع

ترى الدرا�سة �أن انعقاد م�ؤمتر
ونتائجه وال�سيما لناحية �إقرار م�ساعدات
مالية كبرية بقيمة  11.6مليار دوالر� ،ش ّكل
�صدمة معنوية كبرية للبنان� ،إذ عك�ست ثقة
املجتمع الدويل بالبلد وبقدرته على جتاوز
والتحديات املاثلة وامل�ستقبلية
ال�صعاب
ّ
التي يواجهها و�سيواجهها خالل املرحلة
املقبلة.
حتد حقيقي
و�أو�ضحت �أن «الدولة اللبنانية هي اليوم �أمام ٍّ
لإثبات قدرتها على الوفاء بالتزامات م�ؤمتر «�سيدر» ،وحتديداً
تطبيق الإ�صالحات املالية والهيكلية والقطاعية املطلوبة من
قبل الدولة واملنظمات الإقليمية والعاملية املانحة التي �شاركت
يف امل�ؤمتر».
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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«�سيدر»

تكبير االقتصاد

و�أكدت الدرا�سة �أن ال�سلطات
تركز
اللبنانية يجب �أن
ّ
على تكبري قاعدة االقت�صاد
الوطني ،وذلك من خالل
تن�شيط حركة القطاعات
الأ�سا�سية
االقت�صادية
وحتديداً ال�سياحة ،والعقارات،
والبناء ،وال�صناعة ،والقطاع
امل�رصيف .فاالقت�صاد
الوطني بحاجة �إىل معدالت
منو عالية تالم�س % 8 - 7
�سنوي ًا يف ال�سنوات املقبلة
كما ح�صل يف بع�ض ال�سنوات ال�سابقة ،ولي�س
معدالت منو �ضعيفة يف حدود  % 2 1-وهي
املعدالت ال�سائدة يف ال�سنوات الأخرية .و�إن
معدالت النمو االقت�صادي العالية املطلوب
حتقيقها هي �رضورية من �أجل تقليل معدل
البطالة املرتفع حالي ًا يف حدود  % 20ب�شكل
عام بح�سب تقديرات البنك الدويل ويف
حدود  % 30بني ال�شباب وفق اليوني�سف.
وزيادة فر�ص العمل يف االقت�صاد الوطني
ب�شكل متوا�صل خالل ال�سنوات املقبلة ي�ش ّكل
�صمام الأمان لال�ستقرار االجتماعي يف
ّ
لبنان.

ترشيد اإلنفاق

و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن لبنان بحاجة �إىل
تر�شيد الإنفاق اال�ستهالكي ،و�إىل حت�سني
الإمكانات الت�صديرية و�ضبط منو اال�سترياد
الوطني ،ويف الوقت ذاته تر�شيق حجم
القطاع العام ،وزيادة اال�ستثمارات اخلا�صة
والعامة �إذ �إن االقت�صاد اللبناين هو اقت�صاد
ا�ستهالكي ،ويعتمد ب�شكل كبري على الإنفاق اال�ستهالكي للقطاع
اخلا�ص الذي ي�ش ّكل نحو  % 70من الناجت املحلي الإجمايل ،فيما
حجم القطاع العام يكرب �إذ �إن م�ساهمته االقت�صادية باتت تقارب
 % 26من الناجت املحلي الإجمايل .هذا يف الوقت الذي ي�ساهم
الإنفاق اال�ستثماري اخلا�ص بنحو  ،% 42فيما �صايف الت�صدير �أو
العجز التجاري ي�ساهم �سلب ًا بنحو  % 38من الناجت ذاته.
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السيطرة على العجز

وحتدثت الدرا�سة عن �رضورة تركيز ال�سلطات اللبنانية على
ّ
ال�سيطرة على عجزين �أ�سا�سيني يواجهان لبنان ،الأول هو
العجز اخلارجي املتمثل يف كرب حجم العجز التجاري نظراً
تفوق قيمة اال�سترياد الوطني ( 23مليار دوالر لعام )2017
�إىل ّ
على قيمة الت�صدير الوطني ( 3مليارات دوالر فقط للعام ذاته).
�أما العجز الثاين فهو العجز الداخلي املتمثل يف عجز املالية
العامة للدولة الذي بلغ  3.8مليارات دوالر لعام  2017ب�سبب
تفوق قيمة النفقات العامة ( 15.4مليار دوالر) على قيمة
ّ
الإيرادات العامة ( 11.6مليار دوالر) .علم ًا �أن اجلزء الأعظم
من هذه النفقات وحتديداً نحو  % 92هي نفقات جارية غري
منتجة لأنها تتو ّزع بني رواتب و�أجور القطاع العام ،وحتويالت
مالية �إىل م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان ،وفوائد على الدين العام وهذه
العجوزات املالية تغذي منو الدين العام الذي قارب  80مليار
دوالر يف نهاية العام  2017والذي ينمو �سنوي ًا ب�أكرث من 6 - 5
 .%وتعترب ن�سبة هذا الدين �إىل الناجت املحلي الإجمايل مرتفعة
وهي تقارب  ،% 150كما �أن ن�سبة العجز املايل �إىل هذا الناجت
تعترب هي الأخرى مرتفعة وهي يف حدود  % 8كما يف نهاية
العام .2017
و�شددت الدرا�سة على �أهمية زيادة اال�ستثمارات العامة واخلا�صة
ّ
يف قطاعات البنية التحتية مثل الكهرباء واالت�صاالت والطرقات
واملياه وغريها ،من �أجل حتديثها وتطويرها كي ت�ؤدي دوراً
م�ساعداً يف حتريك معدالت النمو االقت�صادي �صعوداً.

مكافحة الفساد

�شددت على �رضورة قيام ال�سلطات اللبنانية ب�إجراءات
كما ّ
وفعالة من �أجل �ضبط وتقليل الف�ساد،
وتدابري حازمة ّ
وجدية ّ
والتهرب ال�رضيبي
(املقدر بنحو  4مليارات دوالر �أو �أكرث من
ّ
ّ
%7
والتهرب اجلمركي ،و�أي�ض ًا
إجمايل)،
ل
ا
املحلي
الناجت
من
ّ
معدل اجلباية املتدين للأموال العامة وخ�صو�ص ًا يف قطاعات
املياه والكهرباء
(املقدر بنحو  % 40فقط للكهرباء) .ومما ال �شك
ّ
تفوت على االقت�صاد اللبناين موارد مالية
امل�صادر
فيه �أن هذه
ّ
ميكن �أن تدعم املالية العامة للدولة والناجت املحلي الإجمايل
ومنوه.
ّ
تنبه ال�سلطات اللبنانية �إىل مفاعيل
أهمية
�
عن
أعربت
و�
ّ
�ضخ
عند
املقبلة،
ال�سنوات
يف
الت�ضخم
معدالت
زيادة
إمكانية
�
ّ
�أموال «�سيدر» (يف حال تطبيق الإ�صالحات املطلوبة) يف
االقت�صاد الوطني ،ويف حال مت رفع معدالت بع�ض ال�رضائب
احلالية مثل ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة وال�رضيبة على
قطاعي الكهرباء
املحروقات وتطبيق تعرفات جديدة يف
ّ
املقدرة
واملياه� .أ�ضف �إىل ذلك تكاليف �سل�سلة الرتب الرواتب،
ّ
بنحو  1.8مليار دوالر بد ًال من  800مليون دوالر كما كان
متوقع ًا يف البداية .وكذلك ملفاعيل �إمكانية زيادة معدالت
الدين العام �إىل الناجت املحلي الإجمايل ،حيث �إن نحو 93
 %من م�ساعدات «�سيدر» هي على �شكل قرو�ض و % 7فقط
على �شكل هبات فمعدالت الت�ضخم العالية ت�صيب مفاعيلها
القطاعات االقت�صادية والنمو االقت�صادي وم�ستوى املعي�شة.
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موجز اقتصادي
 زار وفد �إداري لبناين رفيع ال�صني
بدعوة من وزارة التجارة اخلارجية
يف جمهورية ال�صني ال�شعبية ،وذلك
للم�شاركة يف ندوة حول «تطوير
االقت�صاد اللبناين ال�صيني على امل�ستوى الوزاري للعام
 .»2018وقد �شملت الزيارة التي ا�ستمرت ع�رشة �أيام ندوات
علمية متثلت مبجموعة من املحا�رضات يف العا�صمة بكني
كما يف مدينة ت�شينغداو ويف كلية �شانغدونغ للتجارة
اخلارجية ،ومتحورت حول «مبادرة الطريق واحلزام»
و «طريق احلرير» وتطور االقت�صاد ال�صيني والتبادالت
التجارية الدولية مع ال�صني خالل العقدين الأخريين.
 وفقا لتقرير «املردود العايل
يف الأ�سواق النا�شئة «ال�صادر عن
�رشكة مرييل لين�ش ،ح ّقق دين لبنان
اخلارجي عائدا �سلبيا  % 2,89خالل
�شهر ني�سان  ،2018مقابل عائد 2,20
 %يف �شهر �آذار ،لي�صل بذللك العائد
الرتاكمي �إىل  % -0,69مع نهاية ال�شهر الرابع من العام
 .2018بذلك ،احتل لبنان املركز الثاين بني  13دولة يف
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �شملها التقرير،
م�سبوقا من العراق مبردود ن�سبته  % -0،24حتى �شهر
ني�سان.
 تر�أ�س لبنان الدورة  34مل�ؤمتر
منظمة الأغذية والزراعة لإقليم
ال�رشق الأدنى و�شمال �أفريقيا يف
مقر املنظمة يف روما يف �إيطاليا،
ّ
حيث �شارك الوفد اللبناين برئا�سة
وزير الزراعة غازي زعيرت ،وع�ضوية ك ّل من مدير عام
الزراعة املهند�س لوي�س حلود ،الوزيرة ال�سابقة املهند�سة
وفاء ال�ضيقة ،مدير التنمية الريفية والرثوات الطبيعية
الدكتور �شادي مهنا ،مدير الرثوة احليوانية الدكتور اليا�س
ابراهيم ،رئي�سة م�صلحة ال�صناعات الزراعية املهند�سة مرمي
عيد ورئي�سة م�صلحة الإح�صاء
والدرا�سات االقت�صادية املهند�سة
�أمل �صليبي.
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من �شهر �إلى �شهر
العجز التجاري يتراجع وميزان المدفوعات يحقّق فائض ًا في الفصل األول

 % 2النمو المتوقع لعام 2018
�شهد الن�شاط االقت�صادي يف الف�صل الأول من
حت�سن ًا باملقارنة مع الف�صل الأول
العام ّ 2018
لتح�سن �أداء عدة قطاعات
ا
تبع
من العام ،2017
ً
ّ
حقيقية ،وتوا�صل حال اال�ستقرار النقدي ،ومنو
القطاع امل�رصيف ،وانتعا�ش حركة �سوق ر�أ�س
املال ،وتوا�صل التدفقات املالية اخلارجية،
وتراجع العجز التجاري ،وحتقيق ميزان
املدفوعات فائ�ض ًا �أكرب.
فرن�سبنك» عن االقت�صاد اللبناين
و�أ�شار تقرير لـ « َ
للف�صل الأول من العام � ،2018إىل زيادة ن�شاط قطاع الت�صدير
وتو�سع حركة
مبعدل  % 16.4بني �شباط  2017و�شباط ،2018
ّ
مطار بريوت حيث ارتفع عدد امل�سافرين عربه بن�سبة ،% 13.7
تو�سع حركة مرف�أ بريوت حيث زادت قيمة عائداته بن�سبة
و�أي�ض ًا ّ
 ،% 7.4وزيادة عدد ال�سياح مبعدل  ،% 5وذلك يف الف�صل الأول من
 2018باملقارنة مع الفرتة نف�سها من .2017
و�سجل الن�شاط العقاري تراجع ًا ،حيث تق ّل�صت قيمة عمليات
البيع العقارية بن�سبة � ،% 14إىل جانب انكما�ش م�ساحات البناء
املرخ�صة مبعدل  ،% 15.1وتراجع معدل الأ�شغال الفندقي من
ّ
� % 62.4إىل  ،% 57.9وانخفا�ض قيمة ال�شيكات املتقا�صة بن�سبة
 ،% 1.6وتراجع قيمة قرو�ض كفاالت مبعدل  ،% 18.6وذلك يف
الف�صل الأول من  2018باملقارنة مع ذات الفرتة من .2017

مبعدل  % 3.8على �أ�سا�س �سنوي لت�صل �إىل نحو  122.8مليار دوالر
يف نهاية �آذار  .2018كما زادت موجودات امل�صارف التجارية بن�سبة
� % 9.1إىل  224.6مليار دوالر خالل الفرتة ذاتها .وانتع�شت �سوق
ر�أ�س املال ب�شكل كبري ،حيث ارتفعت قيمة الأ�سهم املتداولة مبعدل
 3.1مرات �إىل  338.1مليون دوالر للفرتة ذاتها.
تو�سع بن�سبة  % 5.4يف الف�صل الأول
لكن امل�ستوى العام للأ�سعار ّ
تو�سع  % 4.8للف�صل الأول من  ،2017الأمر الذي
من  ،2018مقابل ّ
يعك�س �إرتفاع معدل الت�ضخم.

الميزان التجاري

�سجل عجزاً �أقل يف
وذكر التقرير �أن امليزان التجاري اللبناين ّ
ال�شهرين الأولني من العام احلايل (نحو  2.6مليار دوالر) ،فيما
كان العجز �أكرب يف الفرتة نف�سها من العام املا�ضي ( 2.8مليار
العجز المالي
دوالر) ،وذلك ب�سبب زيادة الت�صدير الوطني مبعدل  % 16.4وتراجع
ويف ما يتعلق باملالية العامة للدولة� ،أو�ضح التقرير �أن معدل
اال�سترياد الوطني مبعدل  % 3.4خالل الفرتة ذاتها.
العجز املايل �إىل الناجت املحلي الإجمايل هو يف حدود % 8
التح�سن امليزان التجاري� ،إىل جانب التدفقات املالية
و�ساهم
ون�سبة
ّ
الدين العام �إىل هذا الناجت هي يف حدود 150
امل�ستمرة �إىل االقت�صاد اللبناين (التي بلغت
 %كما يف نهاية العام  ،2017الأمر الذي
قيمتها نحو  2.7مليار دوالر لل�شهرين الأولني
 % 7.1ارتفع الدين العام
يعني كرب حجم العجز الداخلي يف لبنان.
من  ،)2018يف حتقيق فائ�ض �أكرب يف ميزان
و�أ�شار �إىل �أن العجز املايل املتوقع لعام اإلجمالي للبنان عن نهاية املدفوعات حيث بلغ  153مليون دوالر
لل�شهرين الأولني من  2018مقابل فائ�ض �أقل
 2018هو يف حدود  4.85مليارات دوالر،
ب�سبب تفوق النفقات العامة الإجمالية شباط  2017ليصل إلى نحو قدره  131مليون ًا للفرتة نف�سها من .2017
�سجل عجزاً قدره
(البالغة  17.2مليار دوالر) على الإيرادات  81.5مليار دوالر في نهاية لكن ميزان املدفوعات ّ
العامة الإجمالية (البالغة  12.3ملياراً).
 207.5مليون دوالر يف الف�صل الأول من
2018
شباط
العام احلايل ،مقارنة مع فائ�ض قدره 554.8
وبذلك �سرتتفع ن�سبة العجز املايل املتوقع
مليون ًا يف الفرتة املماثلة من العام .2017
لعام � 2018إىل نحو  % 9من الناجت املحلي
ميزان
بلغ
دوالر
مليون
153
وعر�ض التقرير لتقديرات النمو يف الناجت
الإجمايل.
املحلي الإجمايل للبنان للفرتة 2020-2018
وارتفع الدين العام الإجمايل للبنان بن�سبة
المدفوعات للشهرين
ح�سب بع�ض املنظمات الدولية ،م�شرياً �إىل
 % 7.1عن نهاية �شباط  2017لي�صل �إىل
نحو ،األولين من  2018مقابل
 81.5مليار دوالر يف نهاية �شباط 2018
�أن النمو االقت�صادي احلقيقي يرتاوح بني
بحيث �ش ّكل الدين الداخلي منه نحو  50.9فائض أقل قدره  131مليون ًا �( % 1.5صندوق النقد الدويل) و( % 3.1معهد
التمويل الدويل) ،مرجح ًا �أن يكون يف حدود
ملياراً والدين اخلارجي  30.6ملياراً.
2017
من
نفسها
للفترة
 % 2لعام .2018
كماارتفعتموجوداتم�رصفلبنانالإجمالية
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قيمة المعامالت العقارية
تتراجع % 19،74

موجز اقتصادي
 عقد جمل�س �إدارة �رشكة �أك�سا
ال�رشق الأو�سط اجتماعه يف بريوت،
برئا�سة رئي�س جمل�س الإدارة
– املدير العام روجيه ن�سنا�س
يف ح�ضور ،نائب رئي�س جمل�س
االدارة فريدريك جرمني الرئي�س املايل ملجموعة �أك�سا
العاملية .ونوه فريديريك جرمني باجلهود التي قامت
بها �رشكة �أك�سا ال�رشق الأو�سط ونتائج �أعمالها املثمرة.
من جهته� ،شكر ن�سنا�س ،جمموعة اك�سا لثقتها بلبنان
وم�ستقبله االقت�صادي ،وعلى دعمها امل�ستمر الذي �ساهم
يف ت�رسيع عملية تطوير �رشكة �أك�سا ال�رشق الأو�سط.

بقي القطاع العقاري يف لبنان يتخبط يف دوامة التباط�ؤ،
فانخف�ض عدد معامالت املبيع العقارية بن�سبة  20،45يف
املئة ،خالل �شهر ني�سان � 2018إىل  3470معاملة من 4362
معاملة يف ال�شهر الذي �سبقه .كذلك تراجعت قيمة املعامالت
العقارية بن�سبة  35،54على �أ�سا�س �شهري� ،إىل  0،45مليار
دوالر ،من  0،70دوالر يف �شهر �آذار ،لينكم�ش بذلك متو�سط قيمة
املعاملة العقارية الواحدة بن�سبة  18،97يف املئة خالل �شهر
ني�سان ،من � 159ألفا و 554دوالرا� ،إىل � 129ألفا و 280دوالرا.
�أما على �صعيد تراكمي ،فقد انخف�ض عدد املعامالت العقارية
بن�سبة  23،14يف املئة �سنويا� ،إىل � 17ألفا و 651معاملة خالل
الأ�شهر الأربعة الأوىل من العام  ،2018من � 22ألفا و 966معاملة
يف الفرتة ذاتها من العام  .2017كما تراجعت قيمة معامالت
املبيع العقارية بن�سبة � 19،74إىل  2،46ملياري دوالر.
من جهة �أخرى ،ارتفع متو�سط قيمة املعاملة العقارية الواحدة
بن�سبة  4،43يف املئة �سنويا �إىل � 139ألفا و 375دوالرا ،حتى �شهر
ني�سان من العام  ،2018مقابل  133،463دوالرا يف الفرتة املوازية
من العام .2017

تفاوت جغرافي

جغرافيا ،ارتفع متو�سط قيمة املعاملة العقارية الواحدة يف مدينة
بريوت بن�سبة  7،45يف املئة �إىل  554،944دوالر �أمريكي يف فرتة
الأ�شهر الأربعة الأوىل من العام  ، 2018من  516،485دوالرا يف
نهاية  .2017بالتوازي زاد متو�سط قيمة املعاملة العقارية الواحدة
يف منطقة ك�رسوان بن�سبة ملحوظة بلغت  61،59يف املئة� ،إىل
 221،319دوالرا ،من  136،965دوالرا مع نهاية العام املن�رصم.
يف املقابل انكم�ش متو�سط قيمة املعاملة العقارية الواحدة يف كل
من منطقتي املنت وبعبدا بن�سبة  3،60يف املئة و  0،27يف املئة،
�إىل  208،545دوالرا و  ،136،721مقابل  216،337دوالرا137،093 ،
دوالرا يف نهاية .2017
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 تراجعت حركة ال�شحن عرب
مرف�أ بريوت �إىل حواىل � 626,2ألف
طن خالل �شهر ني�سان  ،2018مقابل
� 699,8ألف طن يف ال�شهر الذي �سبقه.
كذلك على �صعيد تراكمي ،فقد انكم�شت
حركة ال�شحن العام بن�سبة � % 6,04سنويا» �إىل � 2,687ألف
طن لغاية �شهر ني�سان  ،2018من � 2,859ألف طن يف الفرتة
نف�سها من العام املن�رصم  .يف املقابل  ،ارتفع عدد البواخر
بن�سبة � % 0,91إىل نحو � 417ألف حاوية.
 و ّقع وزير االت�صاالت جمال
اجلراح مذكرة تفاهم لإن�شاء كابل
بحري جديد م�شرتك بني �رشكة
( )Cytaالقرب�صية ووزارة االت�صاالت
اللبنانية ،وذلك بدال من الكابل احلايل
(قدمو�س) الذي �شارف على الإنتهاء
خالل الزيارة الر�سمية التي قام بها وزير االت�صاالت جمال
اجلراح والوفد املرافق �إىل مقر ال�رشكة يف قرب�ص .كما
اتفق الفريقان على النقاط الأ�سا�سية التي ترعى تنفيذ هذا
الكابل من حيث اختيار �أف�ضل ال�رشكات العاملية املخت�صة
لال�شرتاك مبناق�صة متديد وتفعيل الكابل البحري اجلديد
( )Europaو�آلية �إدارته واال�ستفادة منه.
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«فيتش» :لبنان يواجه
تحديات مالية وسياسية
اعتربت وكالة الت�صنيف الدولية «فيت�ش» �أن لبنان يواجه
حتديات �سيا�سية ومالية بعد االنتخابات النيابية التي مل تغيرّ
الو�ضع ال�سيا�سي ب�شكل جذري.
وقالت �إن نتيجة االنتخابات الأخرية ت�ؤكد �أن �صناعة
ال�سيا�سات �ستظل مقيدة بالنظام ال�سيا�سي الطائفي يف لبنان،
كما وت�سلط ال�ضوء على �أن لبنان ميكن �أن ينجر �إىل مزيد من
التوترات املرتبطة ب�إيران.

االنتخابات  ..ال تغيير

كما ر�أت «فيت�ش» �أن نتيجة االنتخابات مل تغيرّ ب�شكل جذري
الو�ضع ال�سيا�سي الراهن ،على الرغم من اعتماد قانون انتخابي
جديد.
ولفتت �إىل �أن التحدي املبا�رش هو ت�شكيل حكومة ائتالفية جديدة
�ضمن �إطار زمني معقول ،م�ستبعدة العودة �إىل ال�شلل ال�سيا�سي
الذي ح�صل يف الفرتة .2016 - 2014
و�شددت على �أن تكرار املفاو�ضات التي �أعقبت انتخابات 2009
ّ
والتي
الفعالة يف
ا�ستمرت � 5أ�شهر� ،سيحول دون و�ضع ال�سيا�سات ّ
ّ
العام  .2018الفتة �إىل �أنه كلما كانت العملية �أ�رسع ،كلما كانت
�أكرث دعم ًا للتدفقات املالية اىل لبنان.

بالنظر �إىل خطط الإنفاق على البنية التحتية ،وقالت« :وافق
جمل�س النواب املنتهية واليته على موازنة العام  2018يف
�أواخر �آذار ،م�ستهدف ًا عجزاً بن�سبة  8.5يف املئة من الناجت املحلي
الإجمايل املتوقع� .سيكون هذا �أقل من عجز املوازنة لعام ،2017
ولكن �أكرب من العجز الفعلي لعام  ،2017ولن يعك�س االرتفاع
عد من بني �أعلى الن�سب ،مبا يقارب
يف الدين احلكومي ،والذي ُي ّ
 150يف املئة».
ور�أت �أنه «من دون الإ�صالح ال�رضيبي الذي من �ش�أنه �أن
يخف�ض احتياجات االقرتا�ض احلكومي� ،سيوا�صل م�رصف
لبنان عملياته املالية غري التقليدية للحفاظ على احتياطاته من
العمالت الأجنبية ،والثقة ب�سيا�سة تثبيت �سعر ال�رصف».

تحسين االستدامة المالية

كما لفتت «فيت�ش» �إىل حتدي حت�سني اال�ستدامة املالية ،وال�سيما

BURJ ON BAY & Le Cordon Bleu

ينضم الى القطاع السياحي
يف ظل الرتاجع الذي ي�شهده القطاع ال�سياحي ،ال يزال
بع�ض رجال االعمال واملتمولني ي�ستثمرون يف هذا القطاع
جراء االمل بنهو�ض لبنان ومنو قطاعاته االقت�صادية
يف ظل امان وا�ستقرار .واخر عملية ا�ستثمار كانت �إفتتاح
فندق  burj on bayومعهد  le cordon bleuيف
طربجا  -كفريا�سني ك�رسوان ،برعاية �سفري فرن�سا برونو
فو�شيه ممثال بال�سيدة مارين معماري ،يف ح�ضور �إلي�سار
نداف جعجع ممثلة وزير الإعالم يف حكومة ت�رصيف
الأعمال ملحم الريا�شي� ،صاحب الفندق �أندريه كواترو
وح�شد من الفعاليات احلزبية والإجتماعية والإعالمية.
ولفت كواترو يف كلمة �إىل �أن «بناء الفنادق ي�أتي يف �إطار
الرهان على الإمناء يف لبنان وم�ستقبله وامل�شاركة يف عملية
النهو�ض ودليل ثقة بالإ�ستقرار يف لبنان».
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لبنان السابع عربيا
لجهة النمو االقتصادي

موجز اقتصادي

جاء لبنان يف املرتبة ال�سابعة بني البلدان العربية من حيث
متو�سط منو الناجت املحلي الإجمايل املح ّقق خالل احلقبة
املمتدة بني العام  2009و ،2016والبالغ  % 3،6مع تقديرات
ت�صل ن�سبة النمو هذه اىل  2،5يف كل من العامني  2018و.2019
وذلك وفق ما جاء يف تقرير �صدر عن م�ؤمتر الأمم املتحدة
للتجارة والتنمية «الأونكتاد» عن «الو�ضع االقت�صادي العاملي
والتوقعات للعام « 2018يقوِم من خالله تطورات النمو العاملي
و�أفاق الإقت�صاد العاملي.
وقد علق التقرير �أنه «وبالرغم من التوترات اجليو�سيا�سية ،وال
�سيما الو�ضع الإقت�صادي ال�صعب يف كل من �سورية واليمن
ّ
وت�أثريه على الإقت�صادات املجاورة ،من بينها لبنان والأردن
وتركيا ،فقد جنحت هذه الدول الأخرية ب�إظهار عدة عالمات
مناعة».

سلسلة أزمات

وبح�سب التقرير� ،شهد العقد املا�ضي �سل�سلة وا�سعة من الأزمات
الإقت�صادية وال�صدمات ال�سلبية ،بدءا من الأزمة املالية العاملية
ال�سيادية الأوربية
يف الفرتة � 2009 – 2008إىل �أزمة الديون
ّ
ثم �إلت�صحيح يف �أ�سعار ال�سلع
خالل فرتة  ،-2012 2010ومن ّ
متيز االقت�صاد
حتديدا،
أكرث
�
خالل فرتة  .2016-2014وب�شكل
ّ
اله�ش ،وعدم اليقني ال�شديد للم�ستثمرين ،
العاملي بالنمو
ّ
والزيادات احلادة واملتكررة يف تقلبات الأ�سواق املالية العاملية.
و�أ�شار التقرير �إىل �أنه مع انتهاء هذه الأزمات ،ا�ستعاد االقت�صاد
منو قوي بلغت ن�سبته 3,0
العاملي انتعا�شه ومت ّكن من ت�سجيل ّ
 %خالل العام  ،2017وهو املعدل الأعلى له منذ  ،2011ويعترب
تقدما كبريا مقارنة
بالنمو البالغ  2,4%فقط خالل العام .2016
ّ
وتوقع التقرير � ّأن يحافظ االقت�صاد العاملي على هذا النمط من
النمو ،والذي من املرتقب �أن يبقى ثابتا عند  % 3,0خالل
ّ
2019
و
2018
العامني
من
كل
وحدد �أن توزيع املكا�سب
كما
،
ّ
االقت�صادية ال يزال غري مت�ساو بني البلدان واملناطق ،ما يثري
جوا من القلق حيال الأمل بتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
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 جرى توقيع اتفاقيتي قر�ض
وهبة بني لبنان ،ممثال مبجل�س
الإمناء والإعمار ،والوكالة الفرن�سية
للتنمية  ،AFDبقيمة  34مليون
يورو (للقر�ض)  15مليون يورو (للهبة) .ويهدف القر�ض
�إىل متويل م�رشوع ال�رصف ال�صحي الرائد يف وادي قادي�شا
ومتدد فرتة �سداده على � 13سنة �إ�ضافة �إىل � 8سنوات فرتة
�سماح� .أما الهبة البالغة قيمتها  15مليون يورو ،فتهدف
�إىل متويل م�رشوع حت�سني الظروف املعي�شية لل�سكان
الأكرث �ضعفا يف املناطق املت�أثرة بتبعات الأزمة ال�سورية.
� أ�شار رئي�س احلكومة �سعد
احلريري خالل حفل توقيع عقود
ا�ست�شارية بني املجل�س الأعلى
للخ�صخ�صة وثالثة ا�ست�شاريني
دوليني مل�ساعدة لبنان متهيدا
لتلزمي ثالثة م�شاريع �إمنائية �أدرجت يف �صلب الربنامج
اال�ستثماري للبنى التحتية الذي قدمه لبنان �إىل املجتمع
الدويل يف م�ؤمتر «�سيدر» � ،إىل وجود «�أمل كبري يف جناح
ر�ؤيتنا االقت�صادية واالجتماعية ،وخلق فر�ص العمل
هو الأ�سا�س الذي ذهبنا �إىل «�سيدر» من �أجله» ،م�ضي ًفا:
«اليوم هناك  3م�شاريع كربى مع القطاع اخلا�ص ،الأمر
الذي ي�شجعنا لأنه من واجبنا �أن ن�شجع القطاع اخلا�ص».
 متنى رئي�س نقابة مقاويل
الأ�شغال العامة والبناء املهند�س
مارون احللو ان «يعي امل�س�ؤولون
حجم املخاطر التي حتيط بالبلد
وعمق االزمات التي يواجهها والتي
حتتاج اىل �أداء خمتلف ومقاربات جديدة اليجاد حلول
جذرية لبع�ض االزمات املزمنة التي تهدد البلد واهله».
واكد على �أهمية �إعادة الثقة اىل املواطن باقت�صاد بلده،
مبا يفتح الأبواب �أمام الإ�ستثمار يف كل القطاعات
التجارية وال�صناعية و�سواها ،ال �سيما يف ظل اجلمود
الراهن الذي يجب �أن يتو ّقف
عنده كل م�س�ؤول.
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رأس وفد أصحاب العمل الى مؤتمر «العمل الدولية»

شري :لمقاربة جديدة لبرنامج المنظمة يطرح حلوال
تر�أ�س االمني العام جلمعية ال�صناعيني
اللبنانيني الدكتور خليل �رشي وفد ا�صحاب
العمل اىل م�ؤمتر منظمة العمل الدولية الذي
عقد دورته الـ 107يف جنيف.
والقى �رشي كلمة ا�صحاب العمل اللبنانيني
يف اجلل�سة العامة للم�ؤمتر ،ف�شدد على «ان
احلوار االجتماعي هو �رضورة ال�رضورات فهو
البديل الطبيعي عن النزاعات واالنق�سامات
العامودية واالفقية يف اي بلد».
واعترب ان املتغريات املت�سارعة يف ا�سواق
العمل والتفاوت الكبري التي احدثته
التطورات التكنولوجية على هذا ال�صعيد
عمق الهوة
بني الدول املتقدمة والنامية ّ
بينهما على �صعيد الرثوة واالنتاج وحجم
اال�ستثمارات والت�شغيل الكلي (اي بحد
ادنى من البطالة) ،بينما ترزح االخرى
بني م�ؤ�رشات بطالة مرتفعة تطال اكرث من
ن�صف الداخلني اىل �سوق العمل �سنويا ال
�سيما من ال�شباب ،ا�ضافة اىل ازدياد الفقر
والتهمي�ش لفئات اجتماعية وا�سعة».
وراى �رشي ان «مقاربة برامج ور�ؤية
منظمة العمل الدولية تبقى قا�رصة اذا مل
ت�أخذ بعني االعتبار �آليات عمل وبرامج
خا�صة حلوار وعدالة اجتماعيني يف هذه

الوفد اللبناني في المؤتمر

املجتمعات �ضمن اطار ر�ؤية تنموية �شاملة.
ولفت اىل ان «لبنان ي�ستقبل اكرث من ن�صف
عدد �سكانه ( حوايل مليوين من االخوة
العرب من فل�سطينيني و�سوريني) مما انعك�س
على االقت�صاد الكلي وعلى العمالة ون�سب
البطالة ودفع ال�شباب اللبناين امل�ؤهل اما
اىل اليا�س او الهجرة ،واوقع االقت�صاد يف
ازمة ركود وجمود خانقتني مع ن�سبة منو
الم�ست ال�صفر منذ �سنوات».
وقال« :نحن نعترب ان العمل الالئق
واحلماية واحلوار االجتماعيني والت�صدي

للعنف والتحر�ش واالجور العادلة ....هي
اهداف من�شودة يف كافة املجتمعات الدولية
وعند االطراف الثالثة لالنتاج ،اال ان هذه
االهداف تعترب قا�رصة ما مل توفر فر�ص
عمل ،وفر�ص العمل يوفرها القطاع اخلا�ص،
وامل�ستثمرون ال ين�شدون اال اال�ستقرار
االجتماعي والت�رشيعي واالقت�صادي».
و�شدد على ان «املطلوب من منظمة العمل
الدولية ان تقدم مقاربة خمتلفة لرباجمها
لكي ت�ساهم ولو جزئيا يف امل�ساعدة على
احللول كي ال يذهب عملها هباءا».

تداعي الطلب وقوة التنافس خفضا االسعار السلع والخدمات
ك�شف م�ؤ�رش  PMIبلوم لبنان يف �شهر �أيار،
ان ال�صورة العامة لإقت�صاد القطاع اخلا�ص
بقيت قامتة يف ظل تراجع الطلب املحلي.
ورغم �أن انعقاد �أول انتخابات برملانية
منذ � 9سنوات ُيعد خطوة �إيجابية نحو تنفيذ
�أجندة �إ�صالح طال انتظارها� ،إال �أن البالد
ال تزال يف حالة ترقب قبل ت�شكيل احلكومة.
و�أ�شارت درا�سة �شهر �أيار �إىل ا�ستمرار
تراجع م�ستوى ن�شاط �رشكات القطاع
اخلا�ص .ولفتت ال�رشكات اىل ت�أثري ا�ستمرار
امل�شكالت الأمنية وم�شكالت تدفق النقد
والبيئة ال�سيا�سية على الطلب ،و�أ�شارت
البيانات الأخرية �إىل تراجع �آخر حاد يف
�إجمايل الطلبيات اجلديدة.
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وا�ستمرت بيئة الأعمال ال�صعبة يف الت�أثري
على �سوق العمل ،وقللت ال�رشكات من معدل
التوظيف لديها لل�شهر الثالث على التوايل يف
�شهر �أيار .كما جاء الرتاجع الإ�ضايف احلاد،
املت�سارع قليلاً  ،يف الأعمال غري املنجزة
لي�ؤكد عدم وجود �ضغوط على قدرات العمل.

انخفاض النشاط الشرائي

أي�ضا بتقلي�ص حجم
وقامت ال�رشكات � ً
م�شرتياتها يف �شهر �أيار� ،إال �أن نق�ص
املبيعات �أدى �إىل ا�ستمرار ارتفاع م�ستويات
متا�شيا مع انخفا�ض الن�شاط
املخزون.
ً
ال�رشائي يف ال�رشكات ،حت�سنت مواعيد ت�سليم
املوردين ب�شكل طفيف عن ال�شهر ال�سابق.
24

ومع ا�ستمرار تداعي الطلب وقوة ال�ضغوط
التناف�سية� ،شهد �شهر �أيار قيام ال�رشكات
يف لبنان بتخفي�ض �أ�سعار ال�سلع واخلدمات
التي تقدمها .وكان هذا االنخفا�ض هو
الثالث يف ثالثة �أ�شهر متتالية ،رغم �أن
معدل الرتاجع انخف�ض ب�شكل طفيف منذ
�شهر ني�سان.
يف الوقت ذاته تراجعت �ضغوط التكلفة
على ال�رشكات ،وارتفعت �أ�سعار م�ستلزمات
الإنتاج ب�شكل طفيف يف ظل زيادة طفيفة
يف متو�سط �أ�سعار امل�شرتيات.
كما وجدت الدرا�سة �أن ال�رشكات ظلت
مت�شائمة ب�ش�أن م�ستقبل الإنتاج يف العام
املقبل.

زيادة الحوافز المالية
للصادرات الزراعية

موجز اقتصادي
 ك�شف الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
تات�ش �إمري غوركان ان �شبكة «تات�ش»
للجيل الرابع العالية ال�رسعة باتت
تغطي �أكرث من  % 98من �سكان
لبنان ،وان عدد امل�شرتكني و�صل �إىل
 1.8مليون م�شرتك يف ني�سان  .2018و�أكد ان «تات�ش على
جهوزية تامة للتميز يف املناف�سة ،ولديها خطط بالتعاون
مع وزارة الإت�صاالت لتحقيق املزيد من التو�سع من خالل
حت�سني التغطية وجودة اخلدمات بالإجمال بالتزامن مع
مو�سم ال�صيف املتوقع �أن يكون مزدهراً.

عيتاني متحدثًا

�أعلن رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات
يف لبنان املهند�س نبيل عيتاين عن �سل�سلة اجراءات اتخذتها
امل�ؤ�س�سة بهدف مواجهة التحديات التي تتعر�ض لها القطاعات
االنتاجية وخ�صو�صا القطاع الزراعي ،وهي تتمثل بزيادة قيمة
احلوافز املالية للمنتجات الزراعية امل�صدرة عرب برنامج Agri
 Plusبن�سبة  ،% 15ومنح املنتجات الزراعية امل�صدرة �إىل الأردن
الدعم نف�سه املمنوح لل�صادرات �إىل املنطقة «ب» اي منطقة اخلليج
ب�صورة م�ؤقتة وحتى فتح احلدود ال�سورية-الأردنية ،وجتديد
العمل بربنامج اجل�رس البحري لل�صادرات اللبنانية .M.Leb
وقال عيتاين خالل م�ؤمتر �صحايف عقده« :نتيجة لرتاجع
حجم املنتجات اللبنانية امل�صدرة ،ويف ظل ارتفاع وترية
املناف�سة يف الأ�سواق الإقليمية ،وبهدف متكني امل�صدر
واملنتج واملزارع اللبناين من زيادة قدرته التناف�سية ومواجهة
ارتفاع كلفة االنتاج ،كان ال بد لنا من اتخاذ التدابري الالزمة
وا�ستنباط احللول التي متكن من �ضمان ان�سياب االنتاج
اللبناين �إىل الأ�سواق».
واعلن عن قرار زيادة قيمة احلوافز املالية جلميع املنتجات
الزراعية ومنتجات زيت الزيتون والع�سل املعدة للت�صدير
وامل�شمولة �ضمن برنامج تنمية ال�صادرات الزراعية اللبنانية
بن�سبة  15يف املئة ابتداء من .2018/01/01
كذلك ك�شف عن متديد العمل بربنامج اجل�رس البحري لل�صادرات
اللبنانية  M.Lebلغاية  2018/12/31يف ظل توافر االعتمادات
الالزمة التي تغطي فرتة التمديد.
و�أو�ضح ان هذا الربنامج �ساهم يف احلفاظ على موقع املنتج
اللبناين يف هذه الأ�سواق وتثبيت ثقة امل�ستهلك فيها وت�أكيد
�صدقية املنتجني اللبنانيني جتاه �رشكائهم التجاريني يف
هذه البلدان واحلفاظ على التوازن بني العر�ض والطلب داخل
ال�سوق اللبناين.
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 ا�ستثمر �صندوق «برييتك» يف
�أ�سهم �رشكة «كابيتال للحلول امل�رصفية
 .»CBSوا�شار رئي�س جمل�س �إدارة
«برييتك»مارون �شما�س اىل ان الأ�سباب
التي دفعت «برييتك» للإ�ستثمار يف
« »CBSهي �إمتالك هذه ال�رشكة لفريق عمل مميز وعاملي،
�إ�ضافة اىل �أن ال�سوق الذي تتواجد فيه عاملي �أي�ضا ،وحتى
اخلدمة التي يقدمونها عاملية ،كما الأ�سواق امل�ستهدفة لهذه
ال�رشكة عاملية» .ولفت اىل ان « CBSيف مرحلة النمو والتطور
وهي م�ستقرة ،مما يجعل الإ�ستثمار فيها قليل اخلطور».
 عقد لقاء اويل بني رئي�س املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي �شارل
عربيد وممثلني عن االحزاب ،لبحث
الق�ضايا االقت�صادية واالجتماعية،
وذلك ا�ستكماال للخطوة االوىل التي
دعى اليها عربيد ،حيث متنى فيها
على «االحزاب والتيارات ال�سيا�سية ،اطالع املجل�س على
ر�ؤيتهم االقت�صادية واالجتماعية ،املدرجة �ضمن برناجمهم
االنتخابي ،وبعد ان اودع معظم االحزاب والتيارات ر�ؤيتهم».
وبعد ان عر�ض املجتمعون ر�ؤيتهم للأو�ضاع االقت�صادية
واالجتماعية يف البالد و�سبل مقاربتها� ،أجمعوا على «دقة
الو�ضع و�رضورة مواجهته».
ويف نهاية اللقاء االول ،اتفق
املجتمعون على �آلية عمل ،وعقد
اجتماعات دورية مع بحث حماور
معينة تو�صال اىل و�ضع ت�صور
م�شرتك حولها من اجلميع ،على �أن
«تكون املالية العامة للبالد هي
حمور البحث يف اللقاء الثاين».
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® Boeckerتستعرض األساليب الحديثة
إلجراءات السالمة ّ
والصحة البيئية
لل�صحة
عقدت �رشكة بويكر® (®)Boecker
ّ
العامة م�ؤمتراً بح�ضور ٍ
البلديات
عدد من ر�ؤ�ساء
ّ
ّ
ال�صحة والبيئة بعنوان «تطوير خدمات
وجلان
ّ
البلديات» عرب املتط ّلبات
العامة يف
ال�صحة
ّ
ّ
ّ
ٍ
وللرقابة على
آفات
ل
ا
من
خالية
ة
لبلدي
لية
ّ
ال ّأو ّ
ّ
�سالمة الغذاء .وقد �شارك يف امل�ؤمتر ر�ؤ�ساء
بلديات ق�ضاء ك�رسوان – جبيل وحمافظة
من ّ
املنت ال�شمايل وحمافظة البقاع وق�ضاء بعلبك
– الهرمل ومنطقة جبل لبنان.
ال�ضوء
وهدف امل�ؤمتر ٍ
بنوع خا�ص �إىل ت�سليط ّ
الدور الذي ت�ؤديه �رشكة بويكر® يف
على ّ
ال�ش�ؤون
تنظيم حمالت توعية وم�ؤمترات حول ّ
البلديات وتدريب
البيئية يف �سائر
ال�صحية
ّ
ّ
ّ
عامليا
عليها
م�صادق
�شهادات
ومنحهم
ني
حي
ال�ص
املراقبني
ًّ
ّ ّ
عمليات ال ّتدقيق على �سالمة الغذاء من
والإ�رشاف على بع�ض
ّ
امليدانية وتزويد املراقبني ب�أدوات
خالل املراجعة وامل�ساعدة
ّ
الطعام
لتح�ضري
ة
ال�صحي
ريقة
الط
تطبيق
�سالمة الغذاء ل�ضمان
ّ
ّ
ّ
العاملية.
بح�سب املعاير
ّ

بانا قبرصلي

قدمته املدير العام
وقد تخ ّلل امل�ؤمتر ب�شكلٍ خا�ص عر�ض ّ
ال�س ّيدة بانا قرب�صلي يتمحور حول الأ�ساليب
ل�رشكة بويكر® ّ
البلديات وحول
يف
البيئية
حة
وال�ص
ال�سالمة
احلديثة لإجراءات
ّ
ّ
أهمية �أخذ املبادرة وال ّتعاون بني القطاع اخلا�ص والقطاع
� ّ
ٍ
�صحية نظيفة من خالل
بيئة
أمني
�
لت
ات
البلدي
ة
بخا�ص
العام
ّ
ّ
ّ
تقدمها
التي
ة
التدريبي
ورات
والد
والقوار�ض
احل�رشات
مكافحة
ّ
ّ
ّ
ٍ
أهمية ال ّنظافة
�
حول
وعية
ت
ال
بهدف
للمواطنني
ة
جماني
بطريقة
ّ
ّ
ّ
أي�ضا العمل الذي تقوم
وال�سالمة
البيئية .وقد تناول العر�ض � ً
ّ
ّ

مدير عام بويكر بانا قبرصلي تتحدث خالل المؤتمر

تطلع به بال ّن�سبة �إىل العمل
والدور
املهم الذي ّ
به �رشكة بويكر® ّ
ّ
ال�صحة
عترب
ت
بحيث
ات،
البلدي
قها
ق
حت
التي
البلدي والإجنازات
ّ
ُ
ّ
ّ
بلدية ت�أمينه واحلفاظ
البيئية عن�رصاً �
ًّ
أ�سا�سيا ينبغي على �أي ّ
ّ
البيئية واحللول التي
ة
ال�صحي
يات
حد
ت
ال
أهم
�
عر�ضت
عليه .وقد
ّ ّ ّ
ّ
ّ
حلول
تقدمها �رشكة بويكر® ملواجهتها والق�ضاء عليها وهي
ٌ
ّ
متقدم من
البلديات على االرتقاء �إىل م�ستوى
متكاملة ت�ساعد
ّ
ّ
وال�صحة ل�سكان منطقتها.
ال ّنظافة ّ

حطيط

قدمته ال�سيدة
وتخ ّلل امل�ؤمتر عر�ض ثان حول �سالمة الغذاءّ ،
ر�شا حطيط وهي مديرة ق�سم �سالمة الغذاء يف �رشكة بويكر®.
كيفية ال ّتعاون مع
مف�ص ًال حول
وقدمت ال�سيدة حطيط
ّ
ً
ّ
�رشحا ّ
ال�سليم ُيعترب ح ًّقا
فالغذاء
ني,
حي
ال�ص
املراقبني
لتدريب
ات
البلدي
ّ ّ
ّ
ّ
وكيفية
�سمم
من حقوق الإن�سان ال
ّ
ّ
أ�سا�سية كما عر�ضت �أ�سباب ال ّت ّ
البلدية.
البلديات على ت�أمني احلماية لأبناء
عمل
ّ
ّ

د .بسام فرشوخ رئيس ًا إلتحاد الصناعات الجلدية في جامعة الدول العربية
نوه جمل�س ادارة الهيئة الوطنية للتنمية
ّ
اجتماع له بفوز دكتور
االقت�صادية خالل
ٍ
ب�سام فر�شوخ برئا�سة االحتاد العربي
لل�صناعات اجللدية يف جامعة الدول
العربية.
واثنى املجتمعون على اجلهود التي يبذلها
الدكتور فر�شوخ يف �سبيل تخطي الأزمة
االقت�صادية و�سعيه الدائم اىل حتقيق تنمية
اقت�صادية م�ستدامة .من جهته ،عبرّ د .فر�شوخ عن فخره
برئا�سة الإحتاد ال �سيما انه اول رئي�س لبناين له .واذ اعترب �أن
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فوزه هو لكل لبنان ،و�ضع كل امكانياته املادية واملعنوية
يف خدمة قطاع �صناعة اجللديات.
وتخ ّلل الإجتماع تقدمي درع ًا تقديرية للدكتور فر�شوخ.
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من �شهر �إلى �شهر
ّ
شكل منصة لخبراء الصناعة السياحية للتواصل وتبادل المعرفة

هوريكا يكافئ اإلبداع في عيده الـ25
ع��ق��دت الن�سخة ال��ـ 25
م����ن م���ع���ر����ض ول���ق���اء
ه��وري��ك��ا ال���ذي تنظمه
«هو�سبيتاليتي
��سرف��ي����سز» يف جممع
( Seaside Arenaبيال
�سابق ًا) .وحمل املعر�ض
ه��ذه ال�سنة �شعار «من
لبنان �إىل العامل» ،حيث
ُ�سلط من خالله ال�ضوء
على النكهات اللبنانية
التي القت �شعبية عاملية
ال��ن��ط��اق ،وع��ل��ى �أب���رز
الإجن������ازات اللبنانية
يف ق���ط���اع ال�����ض��ي��اف��ة
واخلدمات الغذائية ،طوال �أربعة �أيام.

ولتفعيل موقعه الريادي
يف الأ�����س����واق وحتفيز
جم�����ال االب���ت���ك���ار يف
منطقة ال�رشق الأو�سط».

عرض المهارات

قص شريط المعرض

تكريم داموس

وكان االفتتاح قد �شهد تكرمي نهاد
دام��و���س لعطائه امل�ستمر لقطاع
ال�ضيافة من النقابة الدولية للفنادق
واملطاعم ،ممثلة برئي�سها غ�سان
ع��ائ��ي��دي ال����ذي ح����ضر خ�صي�ص ًا
لإفتتاح املعر�ض .وك��رم��ت نقابة
�أ����ص���ح���اب امل���ط���اع���م وامل��ق��اه��ي
واملالهي والباتي�رسي ،بال�رشاكة
مع «هو�سبيتاليتي �رسفي�زس» عدداً من
ا�صحاب احل��ل��وي��ات العربية لدورهم
املحوري يف ت�أ�سي�س احللو العربي .ومت
تكرمي «�سفراء الأرز» بناء على جودة
وعراقة حلوياتهم اللبنانية ،وخدماتهم
املتميزة ،ف�ض ًال عن م�ساهمتهم الفعالة
يف تطوير ال�سياحة اللبنانية التي جعلت
مدينة ب�يروت تت�صدر قائمة «�أف�ضل
املدن العاملية للم�أكوالت».
وق���ال���ت امل����دي����رة ال���ع���ام���ة ل����شرك��ة
«هو�سبيتالتي �رسف�سيز» التي تنظم
املعر�ض جمانة دمو�س �سالمة يف كلمة
القتها خ�لال االفتتاح« :ي�ستمر جناح
لقاء هوريكا ع��ام�اً بعد ع��ام ،ونفخر
بتقدمي من�صة خلرباء ال�صناعة ال�سياحية
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وزير السياحة يجول في المعرض

للتوا�صل وتبادل املعرفة ،وا�ستك�شاف
�أحدث املنتجات ،وتوطيد العالقات التي
من �ش�أنها �أن تعزز �أعمالهم .نحر�ص
دائم ًا على تقدمي �أفكار جديدة ،وهذه
املرة نقدمها من خالل احتفال بالنكهات
امل��ح��ل��ي��ة ،وف��ن��ون ال��ط��ه��و وال�ضيافة
اللبنانية ،ف�ض ًال عن برامج �أكرث تنوع ًا
ت�ضم املزيد من املنتديات واجلل�سات
احلية
احلوارية وور�ش العمل واملعار�ض ّ
والعديد م��ن امل�سابقات» .و�أ�ضافت:
«ت��رت��ك��ز مهمتنا ع��ل��ى ع��ر���ض �أح���دث
االبتكارات ،و�أف�ضل املواهب ،وت�سليط
ال�ضوء على �أبرز الفاعلني الرئي�سيني يف
هذه ال�صناعة .ويرعى هوريكا احلوار
الإيجابي ،وي�سهم يف تعزيز فر�ص عمل
جديدة لدعم قطاع ال�ضيافة يف لبنان،
28

وي�س ّلط هوريكا ال�ضوء
ع��ل��ى ل��ب��ن��ان ال�سياحة
ومم�����ي�����زات خ��دم��ات��ه
ال�ضيافة ،فنون الطهو،
املطاعم ،الطهاة ،اخلرباء
ورواد القطاع ،واجلهات
الفاعلة الرئي�سية .وا�شتهر
املعر�ض مبكاف�أة الإبداع
والتميز� ،إذ انه
واملوهبة
ّ
فعالة للمواهب ال�شابة
من�صة ّ
يو ّفر ّ
واملهنيني ،لعر�ض مهاراتهم عرب
جمموعة وا�سعة م��ن امل�سابقات،
ومن خالل تنظيم �أكرث من  60مباراة
وور�شة عمل للطهو احلي �أمام الآالف.
وي�ضم معر�ض هذه ال�سنة �أك�ثر من
تقدم �أكرث من  2500عالمة
� 350رشكة ّ
جت��اري��ة ومنتج ج��دي��د ،ف�ض ًال عن
م�شاركة  25من �أبرز اخلرباء الدوليني
يف جم���ال ال�����ض��ي��اف��ة واخل���دم���ات
الغذائية .ويتو َّقع �أن ي�ستقطب احلدث
الذي ميتد لأربعة �أيام �أكرث من � 15ألف
زائر من ذوي االخت�صا�ص واملهنيني.
ويت�ضمن املعر�ض الذي يحمل عنوان
الطعام هو فن  Food is an artجمموعة
من  25لوحة فنية لعوده ي�س ّلط فيها
ال�ضوء على فن تقدمي الطعام .وميكن
�أي�ض ًا للزائرين �أن ي�شاهدوا �أعمال
امل�صممة رنا �سالم يف الردهة اخلا�صة
 .Horeca Gold Club Loungeو�أكرث
ب��ع��د ،يف ���ص��ال��ة خ��ا���ص��ة للت�صميم
بعنوان � room for designأجنزتها
 Bleu design consultantsالرائدة يف
الت�صميم الداخلي وهند�سة الديكور،
تعر�ض �أعمال  11م�صمم ًا لبناني ًا يقدم
فيها كل منهم غرفة ا�ستقبال ع�رصية».

IQS
لبابيدي :دخلنا السوق السورية
استعداد ًا لمرحلة إعادة اإلعمار

�أ�شار مدير �رشكة  IQSيف لبنان والعامل العربي حممود لبابيدي �إىل �أن «وجود IQS
يف معر�ض هوريكا ي�أتي انطالق ًا من عملها كجهة مانحة ل�شهادات الـ ISOللم�ؤ�س�سات

يف لبنان والعامل العربي».
ولفت �إىل �أن «ل�شهادة الـ� ISOأهمية كبرية �إذ �إن العامل ككل متجه نحو توحيد املوا�صفات
وم�ستويات اجلودة ،لذلك جند �أن كل ال�رشكات يف العامل مطلوب منها التقيد باحلد الأدنى
من م�ستويات اجلودة».
واعترب �أن «غياب القوانني الداعمة لل�صناعيني يف لبنان يجعلهم يعتربون �أن �شهادة الـ
 ISOعبء عليهم ما ي�ضعها خارج �سلم �أولوياتهم على الرغم من �أنها ت�ؤدي دوراً �أ�سا�سي ًا
يف تطور املن�ش�أة �أو امل�ؤ�س�سة ،مبعزل عن الإيجابيات التي حتملها جلهة الإنفتاح على
الأ�سواق الت�صديرية �أو دخول املناق�صات».
وتوقع �أن تزداد وترية العمل يف امل�صانع يف الفرتة املقبلة مع �إجراء الإنتخابات ودخول
�سورية يف مرحلة �إعادة الإعمار ،فال�صناعي اللبناين يحب �صناعته ويعمل لتقدمها.
و�أو�ضح �أن « IQSتتوجه �إىل زبائنها عرب املعار�ض ،الإعالم ،و�سائل التوا�صل االجتماعي� ،إ�ضافة �إىل الزيارات امليدانية التي حتر�ص
خاللها على الت�شديد على �أهمية تطوير �آليات العمل واملنتجات من �أجل الت�صدير �أو حجز مركز �أف�ضل يف ال�سوق».
و�شدد على �أن �شهادة الـ ISOلي�ست حكراً على قطاع معني� ،إذ ت�ضم  675معياراً يتم الت�شديد على  80معياراً منها متعلق بالإدارة
ّ
وال�صناعة والكهرباء و�سالمة الغذاء وغريها  ...لهذا نرى �أنها �شاملة للقطاعات كافة حيث �أ�صبحت �إلزامية يف عدد من الدول
الأوروبية وجمل�س التعاون اخلليجي على �صعيد الذكر ال احل�رص».
و�أعلن �أن « IQSتعمل يف لبنان والعامل العربي ،وقد �أخذت �إذن مزاولة مهنة م�ؤخراً يف �سورية حيث ت�شهد عملية منهجة لكل الأمور
قبل مرحلة �إعادة الإعمار».

Château Ksara
صليبا :لبنان موجود على خارطة النبيذ العالمية
�أ�شار مدير املبيعات وال ّت�سويق يف  Château Ksaraرامز �صليبا يف �إطار تقييمه
ملعر�ض هوريكا �إىل «�أنه ال ميكن مقارنة حجم املعار�ض يف لبنان باملعار�ض يف
العامل� ،إال �أن اجلهود التي تبذل وم�ستوى ال�رشكات العار�ضة يف معر�ض هوريكا جيد
جداً ،والنتائج التي ينالها العار�ضون �إيجابية».
ولفت �إىل �أن «�سوق الت�صدير بالن�سبة �إىل �صناعة النبيذ جيدة على الرغم من وجود
متعددة وذلك بف�ضل جهود وزارة ال�سياحة واجلمعية اللبنانية للكرمة
معوقات
ّ
والنبيذ».
و�إذ اعترب �أن «الرتاجع الذي يطاول القطاع ال�صناعي مي�س كل القطاعات ،وال �سيما
تلك التي تقدم منتجات كمالية كالنبيذ»� ،أكد على «عدم وجود �أي معلومات عن �إقفال
م�صانع للنبيذ حتى الآن».
�شدد �صليبا على �أن  Château Ksaraال
ويف رد على �س�ؤال عن املناف�سة يف ال�سوقّ ،
ت�ستطيع �إال �أن تت�رصف كالأخ الأكرب �إذ تعترب �أن �أمامها مهمة هي تنمية القطاع
واملعرفة والثقافة حول �صناعة النبيذ.
�شدد على �أن «نبيذ لبنان دخل منذ �سنوات خارطة النبيذ يف العامل» ،لفت �إىل �أن «لبنان ال ي�ستطيع �أن يدعي املناف�سة
ويف حني ّ
عاملي ًا يف هذا املجال� ،إذ �إن جممل �إنتاجه هو  8او  9ماليني زجاجة وهذه ن�سبة �ضئيلة جداً من الإنتاج العاملي» .واعترب �أنه
«ميكن القول ب�أن نبيذ لبنان يناف�س البلدان القريبة من حجمه عرب اجلودة املمتازة التي يقدمها».
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من �شهر �إلى �شهر
Tony’s Food

شرفان :جاهزون لمواكبة
ارتفاع الطلب المتواصل
�أ�شار مدير �رشكة « »Tony’s Foodطوين �رشفان �إىل �أن «معر�ض
هوريكا يتيح لـ  Tony’s Foodلقاءاً مبا�رشاً مع زبائنها ،حيث
تعمد �إىل حت�ضري وطهي منتجاتها �أمامهم مبا�رشة ،حر�ص ًا
منها على تعزيز ثقتهم بها وا�ستقطاب ًا لزبائن جدداً».
وك�شف �أن لدى «� »Tony’s Foodشبكة زبائن ت�ضم جمموعة من ال�سوبرماركت واملطاعم
والفنادق.
ويف رد على �س�ؤال� ،أكد �رشفان «�أن دخول �رشكات جديدة �إىل ال�سوق ،يخلق جتدداً
واندفاع ًا لدى ال�رشكات للحفاظ على النجاحات املح ّققة وا�ستقطاب �أكرب ن�سبة مع
امل�ستهلكني مع انت�شار مفهوم الأكل اجلاهز ب�شكلٍ �أو�سع».
وك�شف �أن «منتجات «� »Tony’s Foodست�شهد طلب ًا �أكرب مع تقدم ال�سنوات ،فانخراط
املر�أة بقوة يف �سوق العمل يخلق حاجة �أكرب �إىل منتجاتها» ،و�أكد �أن «Tony’s Food
يتميز بحداثة عالية ت�ؤمن معدالت
جاهزة ملواكبة هذا االرتفاع عرب م�صنعها الذي ّ
�إنتاجية مرتفعة وم�ستويات جودة ممتازة».
واعترب �أن «عدم وجود عدد كبري من ال�رشكات العاملة يف املجال يعود �إىل طبيعة العمل
احل�سا�سة ،وكلفة اال�ستثمار العالية� ،إ�ضافة �إىل �ضيق الطلب يف ال�سوق وال �سيما �أن
ال�سوبرماركت مل تخ�ص�ص م�ساحة كبرية لهذا النوع من املنتجات حتى الآن».
ولفت �إىل �أن «م�شاركة  Tony’s Foodيف املعار�ض تهدف �إىل التو�سع يف الأ�سواق
اخلارجية وال �سيما �أن مفهوم الأكل اللبناين �أ�صبح معروف ًا ،ما م ّكن «»Tony’s Food
من التواجد يف الأ�سواق اخلارجية وال �سيما العربية والأوروبية».

3M Plast

ماركو قبالن :جودتنا سالحنا في األسواق التصديرية
�أكد مدير  3M Plastماركو قبالن �أن «معر�ض هوريكا ي�سمح
لـ 3M Plastك�رشكة انطلقت م�ؤخراً يف الأ�سواق (منذ � 3سنوات)
مبزيد من االنفتاح والتو�سع عرب تعريف زوار املعر�ض �إىل
مقرها يف الغازية
منتجاتها وال �سيما �أولئك الذين مل يزوروا ّ
(جنوب لبنان) حتى الآن».
واعترب �أن «حتديات كبرية تواجه العمل ال�صناعي وي�أتي
يف طليعتها انت�شار املنتجات ال�سورية التي تدخل من طريق
التهريب �إىل الأ�سواق اللبنانية وتلحق �رضراً بالغ ًا بال�رشكات
العاملة يف القطاع ،والتي حتاول بدورها ال�صمود يف وجه
هذه املمار�سات عرب طرح منتجات جديدة غري منت�رشة �أو
موجودة يف الأ�سواق� ،إ�ضافة �إىل حماولة دخول �سوق الت�صدير مت�س ّلح ًة مب�ستويات
جودة عالية مت ّكنها من املناف�سة رغم �أ�سعارها املرتفعة ن�سبي ًا مقارن ًة مبنتجات
�أخرى».
و�شدد على �أن «ارتفاع �أكالف الت�صدير �ساهم يف انح�سار الأ�سواق اخلارجية وال �سيما
�أن معظم املنتجات البال�ستيكية كبرية احلجم وبالتايل تكلفة ت�صديرها عالية».
ولفت �إىل �أن « 3M Plastتقدم حالي ًا منتجات بنق�شة اخل�شب ،يوحي �شكلها اخلارجي
ب�أنها خ�شبية ال�صنع بينما هي م�صنوعة من البال�ستيك الذي يقي النا�س من امل�شاكل
التي يواجهونها مع املنتجات اخل�شبية ب�سبب عوامل الطق�س �أو �أي عوامل �أخرى».
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MBC

القيسي :نعمل على دخول
السوق التركية
اعترب مدير  MBCو�سيم القي�سي �أن
�در ع��الٍ من
�صناعة امل��وازي��ن على ق� ٍ
الأهمية يف القطاع ال�صناعي ،كونها
تدخل يف �صلب �آلية الإنتاج من تركيب
خلطات و�إجناز عمليات التعبئة.
مييز  MBCهو اجلودة
ولفت �إىل �أن «ما ّ
العالية التي تتمتع بها املنتجات التي
تقدمها� ،إ�ضافة �إىل خدمات ال�صيانة
واخل�برة التي اكت�سبها فريق العمل
والتي تتيح له معاجلة �أي عطل ب�رسعة
قيا�سية».
و���ش� ّ�دد على �أن «م�شاركة  MBCيف
م��ع��ر���ض ه��وري��ك��ا تتيح ل��ه��ا ت�أكيد
ا�ستمرارية وجودها يف ال�سوق وتو�سيع
�شبكة زبائنها عرب لقاء زبائن جدد».
و�إذ �أو�ضح �أن «الرتاجع االقت�صادي
والأزمة التي يعانيها االقت�صاد ب�شكل
عام �ساهمت يف انح�سار حجم العمل»،
�أعلن �أن « MBCتعمل على مواجهته
عرب املزيد من التو�سع يف الأ���س��واق
اخلارجية وحتديداً الرتكية».
وك�شف �أن « MBCت�شارك يف املعار�ض
ب�شكل م�ستمر لتعمد يف ما بعد �إىل
و�ضع امل�صانع كافة يف �ضوء �آخر ما
تو�صلت �إليه يف �صناعة املوازين».
و�شدد على �أن «ال�صناعي اللبناين يرغب
ّ
ب�شكل م�ستمر يف متابعة التطورات
العاملية املتعلقة ب�صناعته وال �سيما
�أن بع�ضها ي�ساهم يف تخفي�ض كلفة
الإنتاج».

El Yaman Group
التوسع
اليمن :نواجه التحديات بمزيد من
ّ
�أدرج مدير « »El Yaman Groupحممد اليمن م�شاركة
« »El Yaman Groupيف معر�ض هوريكا يف �إطار ال�سعي
املتوا�صل لتعزيز ح�ضورها يف الأ�سواق� ،إذ �إن «هوريكا
يعد من �أبرز املعار�ض يف لبنان والتي ت�ستقطب املعنيني
واملهتمني يف قطاع ال�صناعات الغذائية».
و�أ�شار �إىل �أن « El Yaman Groupمتلك  14خط �إنتاج
وتقدم �أكرث من  37منتج ًا ،وهي حتر�ص على تعريف زوار
املعر�ض �إىل منتجاتها التي تتعلق مبجال امل�أكوالت
وال�ضيافة من خدمات طباعة ،مواد التغليف مل�صانع الغذاء �أو تلك التي يحتاجها
�أ�صحاب املطاعم والفنادق».
ويف رد على �س�ؤال� ،أكد اليمن �سعي «� »El Yaman Groupإىل امل�شاركة يف معار�ض
و�شدد على �أن « »El Yaman Groupيف طبيعة احلال تتواجد
دولية وال �سيما يف �أوروباّ .
يف كل املعار�ض عرب زبائنها الذين يعر�ضون منتجات مطبوعة عندها.
وك�شف �أن هذه امل�شاركات تهدف �إىل املزيد من الإنفتاح على الأ�سواق اخلارجية ،ففي
ظل الظروف ال�صعبة التي حتيط بلبنان واملنطقة ،يبقى خيار التو�سع اخلارجي هو
اخليار الأمثل لل�صمود يف وجه التحديات وعدم اال�ست�سالم �أمامها.
و�أعلن �أن « El Yaman Groupتواجه مناف�سات قوية يف الأ�سواق اخلارجية وال �سيما
من املنتجات ال�صينية والهندية التي تتمتع بقدرات تناف�سية هائلة ،ليبقى الرهان على
خلق وابتكار منتجات جديدة مل ي�صل مناف�سونا �إليها بعد ،للحفاظ على تواجد ال�رشكة
يف تلك الأ�سواق».
ويف �إطار حديثه عن �إقفال امل�صانع املتكرر� ،شكر فريق �إدارة وموظفي «El Yaman
 »Groupللجهود التي يبذلونها والتي �أبقت « »El Yaman Groupيف من�أى عن هذا اخلطر.

Reva

دكاشPocket Spring Mattress :جديدنا
اعتربت مديرة الإن��ت��اج يف � Revaشانتال دكا�ش �أن
«معر�ض هوريكا ي�شهد ت��ط��وراً عام ًا بعد ع��ام ،حيث
يالحظ حجم زوار �أف�ضل ووجوداً لأجانب مهتمني بقطاع
الفنادق».
ولفتت �إىل �أن «  Revaمتكنت من خالل م�شاركتها يف
معر�ض هوريكا من مقابلة زبائن جدد وفتح قنوات
توا�صل معهم» .وا���ش��ارت �إىل �أن « Revaتعرف زوار
املعر�ض �إىل فرا�ش جديد  Pocket Spring Mattressالذي نال �إعجاب العديد من
الزبائن كونه جامداً وي�ؤمن �شعوراً بالراحة �أثناء النوم».
وك�شفت �أن « Revaتتابع كل جديد يف جمال عملها عرب زيارة املعار�ض الدولية
وح�ضور امل�ؤمترات الأمر الذي يقدم لها فكرة عن كيفية تطوير منتجاتها».
و�إذ �أو�ضحت �أن « Revaت�ضع على برنامج عملها م�شاركات لها يف معار�ض دولية»،
ك�شفت �أن « Revaتن�شط يف الأ�سواق اخلارجية ،كما يزور مقرها يف لبنان زبائن
�أجانب يتعاملون معها عرب �شحن املنتجات �إىل اخلارج».
ويف رد على �س�ؤال حول الأخبار املتداولة عن �إقفال م�صانع ،اعتربت �أن «Reva
ت�سلك طريق التجدد الدائم ومواكبة التطور للحفاظ على ا�ستمراريتها و�إبقاء عملها
بعيداً من خطر الرتاجع».
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Klatchi

الحسنية :اإلنفتاح الخارجي
مشروعنا الحالي
�أعلن مدير مبيعات  Klatchiفي�صل
احل�سنية �أن «حمم�صة Klatchi
انطلقت منذ � 3سنوات ،وجنحت يف

حجز مكان لها يف ال�سوق املحلية
يف وق��ت قيا�سي نتيجة حر�ص
القيمني عليها منذ البداية على تقدمي
منتج مميز ينال ر�ضا الزبائن.
وك�شف �أن « ه��ذا النجاح �سمح لـ
 Klatchiبالتوجه �إىل الأ���س��واق
اخل��ارج��ي��ة يف دب���ي� ،سرياليون،
ال�صني ،ال��دول العربية ،ال�سعودية
والأردن».
�شدد على �أن «تواجد Klatchi
و�إذ ّ
يف ال�سوق الداخلية يعني لها الكثري،
�أك���د �أن��ه��ا تطمح ب�شكل �أك�ب�ر �إىل
التو�سع يف الأ�سواق اخلارجية كون
ذاك التو�سع يقدم لها دفع ًا ودعم ًا
كبريين».
و�أب���دى ر���ض��اه ال��ت��ام ع��ن م�سرية
 Klatchiواطمئنانه �إىل ا�ستمراريتها
على ال��رغ��م م��ن م��ع��ان��اة القطاع
ال�صناعي �إذ �إن��ه ومنذ انطالقها
�سارت وفق ًا لآلية دقيقة وحمبوكة
ب�شكل جيد.
ويف حني �أعلن «�أن م�صنع Klatchi
يتميز باحلداثة العالية»� ،أكد �أنها
ّ
مت ّكنت من ن�سج �شبكة زبائن ت�ضم
ع����دداً ك��ب�يراً م��ن ال�سوبرماركت
والفنادق واملطاعم».
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من �شهر �إلى �شهر
Farhat Bakery

فرحات :التجديد واالبتكار
هما أساس االستمرارية
«تواجد Farhat

�أكد مدير  Farhat Bakeryع�صام فرحات �أن
 Bakeryيف معر�ض هوريكا �سيتيح لها عر�ض ماكينات جديدة
طرحتها م�ؤخراً يف ال�سوق ،واعترب �أن «املناف�سة يف عامل
�صناعة الأف��ران تقت�رص على من يقدم الآلة الأحدث والأكرث
تطوراً ،ولذلك جند �أن املنتجات التي نعر�ضها خمتلفة عن تلك
التي يعر�ضها مناف�سونا».
و�إذ �أ�شار �إىل �أن «�رشكات �صناعة الأف��ران ال تعتمد على ال�سوق املحلية» ،لفت �إىل �أن
�ضم وكالء ل�رشكات �إيطالية» .و�أ�شار �إىل
«املعر�ض �شهد �إقبا ًال لزوار �أردنيني و�سوريني ،كما ّ
�أن « Farhat Bakeryتعرف زوار املعر�ض �إىل �آلة تنتج كعك الأ�صابع التقليدي بقدرة �إنتاجية
عالية من دون احلاجة �إىل يد عاملة ،وبالتايل متكن امل�صنع �أو ال�رشكة من تغطية �أ�سواق
كبرية والتو�سع وال �سيما �أنها ت�صنع �إىل جانب الكعك الطويل ،الكعك الإيطايل واملوالح.
ويف رد على �س�ؤال� ،أكد �أنه «يف ظل املناف�سات ال بد من تخفي�ض كلفة الإنتاج التي ت�ضم
كلفة اليد العاملة ،لكن هذا ال يعني بال�رضورة رفع معدالت البطالة بل �سيمنح ال�رشكة القدرة
على الدخول يف جماالت جديدة وبالتايل طرح املزيد من فر�ص العمل».
و�شدد على �أن «القطاع ال�صناعي ال ي�أخذ حقه على �أكرث من �صعيد� ،إذ �إن هناك الكثري من
ّ
زوار املعر�ض يفاج�أون بوجود �صناعة ك�صناعة  Farhat Bakeryيف لبنان ،ما ي�ؤكد �أن
القطاع ينمو مببادرات فردية».
واعترب �أن «ال�سوق املحلية جلهة قطاع الأفران ال تعطي دفع ًا كبرياُ للتطور كون �رشكات
قليلة جداً ت�سيطر على ال�سوق� ،إمنا مواكبة التطور و�صنعه ت�أتي يف �إطار مواكبة الأ�سواق
الأوروبية حتديداً حيث كلفة اليد العاملة الكبرية».
�شدد على «�أن التجديد واالبتكار يبقيان ال�ضمانة الأهم
ويف حني اعترب �أن التحديات كثريةّ ،
ال�ستمرار �أي �صناعة».

Tannourine
برباري :الثقة واالحتراف هما أساس
عالقاتنا مع زبائننا
اعتربت رين برباري �أن « »Tannourineحتر�ص على
امل�شاركة �سنوي ًا يف معر�ض هوريكا �إذ تعترب �أن تواجدها
فيه مهم كونها �إح��دى ال�رشكات الرائدة املوجودة يف
ال�سوق اللبنانية ،ومن ال�رضوري تواجدها �إىل جانب
مناف�سيها يف املعر�ض».
واعتربت �أن «�رشكات املياه التي ن�ش�أت بكرثة يف ال�سنوات الأخرية ،ال ت�شكل مناف�سة
بالن�سبة �إىل  Tannourineالتي ن�سجت على مر �سنوات عالقات مع زبائنها �أ�سا�سها
تتميز
الثقة واالحرتاف يف تقدمي اخلدمات»ّ .
و�شددت على �أن «مياه ّ Tannourine
ب�أنها مياه نبع طبيعية ،قليلة ال�صوديوم وحتتوي على ن�سب معادن معتدلة ،كما �أنها
منت�رشة يف الأ�سواق اللبنانية بقوة حيث متلك ال�رشكة م�ستودعات يف كل املناطق
وتتعاون مع وكالء يحر�صون على تواجدها القوي يف العديد من الأ�سواق اخلارجية».
و�شددت على �أن «�إطالق  San Benedettoالإيطايل يف الأ�سواق اللبنانية القى ترحيب ًا
ّ
كبرياً وجعل قدرات  Tannourineالتناف�سية �أقوى ،وم ّكنتها من اخرتاق مناف�سيها
كونها �أ�صبحت لديها جمموعة متكاملة من منتجات املياه».
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IRI
جورج متى :القطاع قادر
على مواجهة التحديات

اع��ت�بر م��دي��ر امل��خ��ت�برات يف معهد
البحوث ال�صناعية ج��ورج متى �أن
«م�شاركة معهد البحوث ال�صناعية
�أمر �رضوري وال �سيما �أن �أبرز مهام
املعهد هي دعم ال�صناعة الوطنية التي
ت�شكل ال�صناعة الغذائية ج��زءاً هام ًا
منها ،فاملعهد يقدم خدمات عديدة �إىل
هذه ال�صناعات من حتاليل و�أبحاث
تطبيقية �إ�ضافة �إىل خدمات املراكز
التخ�ص�صية املعنية ب�ش�ؤون التحديث
ال�صناعي والتطوير والتكنولوجيا».
وع�ّب�رّ ع��ن ر���ض��اه ال��ت��ام ع��ن تنظيم
املعر�ض ،ولفت �إىل �أن «ال�رشكات
العار�ضة مت ّثل كل القطاع تقريب ًا ما
�سمح للمعر�ض ب�إ�ستقطاب ن�سبة زوار
عالية زارت جناح املعهد لال�ستف�سار
وط��ل��ب اال���س��ت�����ش��ارة ب�����ش��أن م�شاكل
تواجهها».
و�إذ اعترب �أن «القطاع الغذائي يواجه
حت��دي��ات �ش ّتى وال �سيما يف جمال
ال��ت�����ص��دي��ر»��� ،ش� ّ�دد ع��ل��ى �أن «ق��ط��اع
ال�صناعات الغذائية قادر على تخطي
هذه التحديات نظراً �إىل اجلودة العالية
التي يتمتع بها والتي متنحه قدرات
تناف�سية عالية يف الأ�سواق اخلارجية،
وال يعترب ت�صدير النبيذ وزيت الزيتون
والع�سل �إال خري دليل على ذلك».
ولفت �إىل �أن��ه من املهم ج��داً العمل
على تخفي�ض حجم اال�سترياد لإف�ساح
املجال ب�شكل �أكرب �أمام تواجد ال�صناعة
الوطنية يف الأ�سواق الداخلية.

Kama
قبالن :متمسكون بوطننا
ك�شف مدير  Kamaحممد قبالن �أن « Kamaحتافظ على
وج��وده��ا يف الأ���س��واق عرب ال�سيا�سة التي اتبعتها يف
مواجهة املناف�سات ،التي تقوم على دمج ال�صناعة مع
التجارة ،حيث تدر�س مكامن ال�ضعف وتعاجلها متخطية
كل العقبات التي قد تطر�أ على �صعيد الأ�سعار �أو اجلودة
�أو الت�صميم».
واعترب �أنه على الرغم من توجه الكثري من ال�رشكات نحو
الأ�سواق اخلارجية ،تبقى القناعة عند القيمني على  Kamaب�رضورة التم�سك بالوطن
وامل�ساهمة يف منوه عرب ال�رشكات الكبرية واملميزة كـ ،Kamaولهذا هي يف بحث دائم
عن �آلية تقوية ال�سوق الداخلية لتتمكن من التو�سع وا�ستقطاب �آالت وقوالب �أكرث.
وك�شف �أنه «يف �ضوء املنحى الذي ي�سلكه العامل عرب الإعتماد ب�شكل �أكرب على البال�ستيك،
مفر منه ،لذلك جتتهد
�أ�صبحت مواكبة احلداثة وتقدمي �أفكار وابتكارات جديدة �أمراً ال ّ
 Kamaب�إ�ستمرار ملواجهة مناف�سيها عرب خلق منتجات جديدة متخطية العقبات التي
تواجهها وال �سيما ال�صعوبات املالية والتي يزيد من حدتها غياب �أي دعم من الدولة».
و�أكد �أن « Kamaتويل ملفهوم احلفاظ على البيئة �أهمية كبرية ،فهي من ال�رشكات
الأ�سا�سية العاملة مع البلديات يف ال�سيا�سات الهادفة �إىل تر�سيخ مفهوم الفرز املنزيل
وت�سهيل عمليات التدوير ،كما يعمل م�صنعها على ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية وتقدمي
�أنواع بال�ستيك يذوب وغري م�ؤذٍ للبيئة».
و�أعلن �أن « Kamaت�شارك يف معار�ض دولية وكان �آخرها يف �أملانيا حيث ا�ستقطبت
زبائن من قرب�ص واليونان واملغرب واجلزائر و�أفريقيا» .وك�شف �أنه «�ستكون لـkama
م�شاركات �أخرى �ستف�سح �أمامها يف املجال ملزيد من التو�سع اخلارجي ،فعلى الرغم
من �إميانها املطلق ب�أهمية تواجدها يف ال�سوق اللبنانية  ،ترى �أنه من ال�رضوري خلق
�أ�سواق جديدة نظراً �إىل طاقاتها الإنتاجية الكبرية».

Stilco
بيطار :تميزنا ضمن استمراريتنا
�أ�شار مدير  Stilcoلبيب بيطار �إىل �أن « Stilcoت�شارك
يف معر�ض هوريكا كون �صناعتها جزءاً من ال�صناعات
الغذائية ،حيث تقدم اليوم �إىل زوار املعر�ض منتجاتها
من �ستانل�س �ستيل ك ��آالت ل�شواء اخل��راف ومنتجات
مبتكرة وجديدة» .وك�شف �أن «Stilco
تتميز باالحرتاف
ّ
يف عملها ،حيث تت�سلم م�شاريع كاملة ت�رشف عليها ب�شكل
دقيق ،فتدر�س امل�رشوع وتقدم اخلرائط واالقرتاحات
حول حاجات امل�رشوع».
واعترب �أن «جناح  Stilcoالقائم على امل�صداقية �سمح لها بالتو�سع نحو الأ�سواق
اخلارجية يف ال�سعودية والعراق و�أفريقيا والأردن وبيالرو�سيا».
حدتها بفعل الأزمة ال�سورية
ولفت �إىل «وجود مناف�سات عديدة يف ال�سوق زادت من ّ
و�شدد على �أن
وانت�شار امل�صانع الع�شوائية»،
«متيز منتجات  Stilcoي�ضمن
ّ
ّ
ا�ستمراريتها و�سط هذه املمار�سات».
تعرف  Stilcoزوار املعر�ض �إليه هو  Grease interceptorامل�صنعة
و�أعلن �أن «�أبرز ما ّ
وفق ًا ملعايري دولية ،ويكرث الطلب عليها يف املطاعم كونها تف�صل الزيت عن املاء».
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UNIPAC
ديراني :شهادة  BRCقريب ًا
�أ����ش���ار م��دي��ر ت��ط��وي��ر الأع���م���ال يف
 UNIPACرام���ي دي����راين �إىل �أن
« ،UNIPACك�رشكة تابعة ملجموعة
�أندفكو ،جتد �أن م�شاركتها مهمة �إىل
حد كبري يف معر�ض هوريكا كونها
تعنى ب�ش�ؤون التغليف عرب الكرتون،
وال���ذي ميثل ح��اج��ة �أ�سا�سية لكل
ال�صناعات ولي�س فقط لل�صناعات
ال��غ��ذائ��ي��ة» .واع��ت�بر �أن «ال��ق��ط��اع
ال�صناعي يويل �أهمية كبرية لعمل
 UNIPACكونه ي�ؤدي دوراً فاع ًال يف
و�صول املنتج ب�شكل نظيف ،مرتب
و�آمن �إىل امل�ستهلك».
و�إذ ك�شف �أن « UNIPACت�ستحوذ على
 % 50من حاجات ال�سوق اللبنانية»،
ك�����ش��ف �أن « UNIPACت��ت��واج��د
يف الأ���س��واق العربية والأوروب��ي��ة
والأفريقية».
و�أو�ضح �أن �أزمات الت�صدير انعك�ست
ب�شكل �سلبي على  UNIPACمع
ارتفاع كلفة ال�شحن البحري.
و�شدد على �أن « UNIPACت�سري على
ّ
طريق التطور ب�شكل م�ستمر ،فبعد
نيلها �شهادتي الـ ISOوالـHACCP
تعمل الآن على �شهادة جديدة هي الـ
 BRCوهي �أعلى �شهادة يف العامل
متنح من بريطانيا لعمليات التعبئة
املتعلقة بالغذاء ،وهذا طبع ًا �سي�سمح
ل��ـ  UNIPACمب��زي��د م��ن التو�سع
والتطور يف امل�صنع و�أداء فريق العمل
و�آلية الإنتاج».
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من �شهر �إلى �شهر
معهد البحوث الصناعية
أبي زيد :نضع قدرات خبرائنا في تصرف الصناعة
�أ�شار مدير مركز االبتكار والتكنولوجيا يف
معهد البحوث ال�صناعية ناجي �أبي زيد �إىل
�أن « ELCIMالتي تعنى بالدعم التقني
للم�صانع لناحية حت�سني الإدارة �أو نيل
�شهادات اجلودة �أو و�ضع اخلطط امل�ستقبلية،
ت�ضع ق��درات خربائها كافة يف ت�رصف
ال�صناعة اللبنانية» .واعترب �أن «�أبرز نقاط
القوة التي يتمتع بها  ELCIMهي عالقات
التعاون وامل��ع��اه��دات املوقعة م��ع �أب��رز
اجلامعات يف لبنان ،ما يجعله ميلك خزان ًا
ب�رشي ُا قادراً على ت�أمني �ش ّتى �أنواع الدعم
لل�صناعة».
ولفت �إىل �أن��ه «وعلى الرغم من �أن معهد
البحوث ال�صناعية م�ؤ�س�سة ال تبغى الربح ،يواجه املعهد بع�ض امل�شاكل مع
ال�صناعيني يف ظل ال�صعوبات املالية التي مير بها البلد ،فعلى الرغم من ان
يوكل خرباء ويتقا�ضى �أموا ًال لتغطية الكلفة فقط ،يجد ال�صناعيون
املعهد ّ
هذه الأمور عبئ ًا عليهم».
وك�شف �أن «� ELCIMأطلقت م�رشوع ًا جديداً ELCIM SME SUPPORT
 PROGRAMMEيقدم دعما بن�سبة  % 40لفواتري امل�صانع املتعلقة بال�شق
التقني» .ولفت �إىل �أن «ال�رشكات امل�ستفيدة يجب �أن يكون تاريخ ت�أ�سي�سها
يعود �إىل عامني �أو �أكرث ،م�سجلة ر�سمي ًا ،وي�ضم فريق عملها �أكرث من 5
موظفني».
ولفت �إىل �أن «ال�رشكات الراغبة يف اال�ستفادة من امل�رشوع عليها التقدم
مبوجز عن حاجتها يفرت�ض �أن ينال املوافقة املبدئية ،ليتم بعدها تقدمي
ويحددون بالتعاون مع
ملف كامل .يزور بناء عليه اخلرباء م�صنع امل�ؤ�س�سة
ّ
�صاحب امل�ؤ�س�سة الإجراءات التي حتتاجها م�ؤ�س�سته».
و�إذ �أو�ضح �أن « ال عدد حمدداً لل�رشكات امل�ستفيدة»� ،أعلن �أن «ميزانية
امل�رشوع تبلغ � 100ألف دوالر» .واعترب �أن «الهدف من هذا امل�رشوع هو
التوا�صل مع امل�صانع للوقوف عند م�شاكلها ودعمها �ضمن الإمكانات
و�شدد على �أن «امل�رشوع �سي�ساهم يف تطور امل�صانع وحت�سني
املتوفرة»ّ ،
م�ستويات اجلودة و�ضبط عمليات الإنتاج ب�شكل �أف�ضل».
و�أثنى على اندفاع ال�صناعيني الدائم نحو التطوير وال �سيما اجليل اجلديد
من ال�شباب ،م�شرياً �إىل �أن كلفة الإنتاج العالية واملناف�سة من دول اجلوار
حتد من قدراتهم العالية وتعيق عملية اتخاذهم خلطوات ت�سمح بتقدمهم
وتو�سعهم.
و�أعلن عن «وج��ود م�رشوع �آخ��ر ينفد من مركز االبتكار والتكنولوجيا
 INNOVATION VOUCHERSيقدم مبوجبه � 6آالف دوالر �إىل كل باحث
�أو �صاحب فكرة جديدة ،لكن هذا طبع ًا وفق ًا ل�رشوط تت�ضمن �أن تكون الفكرة
جديدة وقابلة للتطبيق».
وتوقع �أبي زيد جناح هذا امل�رشوع كونه قد «ن ّفذ �سابقا وا�ستفاد منه 22
م�رشوع �إذ كان هناك دعم من االحتاد الأوروب��ي بقيمة � 200ألف دوالر.
واليوم يعيد معهد البحوث �إطالق هذا امل�رشوع مببلغ من ميزانيته اخلا�صة
�إذ يجد �أن هناك العديد من الأفكار اجليدة التي تتما�شى مع حاجات ال�سوق.
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Boecker
قبرصلي :تجاوب الصناعيين مع
معايير السالمة مرتفع
اعتربت مدير عام �رشكة
 Boeckerبانا قرب�صلي
�أن وج���ود «Boecker
يف م��ع��ر���ض ه��وري��ك��ا
�أم��ر يف غاية الأهمية
بالن�سبة �إليها �إذ �إنها
ك�رشكة رائدة تعمل يف
جم��ال ت��ق��دمي خدمات
�صحية عامة من بينها
�سالمة الغذاء وخدمات
مكافحة احل�رشات والآف��ات وخدمات التعقيم،من
دون �شك يهمها التوا�صل مع زوار املعر�ض �إىل حد
كبري .ولفتت �إىل �أن املعر�ض يف�سح اي�ض ًا يف املجال
�أمام  Boeckerللقاء الزبائن القدامى وتعريفهم �إىل
كل ما هو جديد لديها.
ولفتت �إىل ان « Boeckerت�ؤدي دوراً �أ�سا�سي ًا يف
ح�صول ال�رشكات وامل�صانع على �شهادتي الـISO
�أو الـ HACCPكونها تقدم خدمات ا�ست�شارية يف
هذا املجال عرب دورات تدريبية للموظفني تعلمهم
فيها كيفية تطبيق كل املتطلبات الأولية ،ومن ثم
كيفية تطبيق الـ � ISO SYSTEMأو الـ HACCP
 SYSTEMومن ثم التدقيق الداخلي ،ليتم بعدها
طلب �رشكة م�ستقلة تقوم بالك�شف على املعايري
ومنحهم ال�شهادة».
وك�شفت �أن «هناك العديد من املنتجات التي تعرف
 Boeckerزوار املعر�ض �إليها وهي �أدوات تعقيم
ت�ستخدم يف املنازل �أو املطاعم �أو امل�ست�شفيات
والعيادات وامل�ستو�صفات».
ويف رد على �س�ؤال� ،أ�شارت �إىل �أن «� Boeckerإ�ضافة
�إىل ا�سمها الرائد الذي ي�ستقطب الزبائن ،لديها فريق
ت�سويق يزور امل�صانع وامل�ؤ�س�سات ويقدم عينات
من املنتجات لتتم جتربتها» .ولفتت �إىل �أن «جتاوب
ال�صناعيني مع  Boeckerكبري� ،إذ �إنهم ك�أ�صحاب
م�صانع يريدون دائم ًا الأف�ضل كون معدالت اخلطر
يف جمال عملهم مرتفعة ،يف حني �أن امل�ستهلكني �أو
الزبائن ميلكون م�ستويات وعي عالية».
و�أ���ش��ارت �إىل �أن «عمل  Boeckerال يرتكز يف
امل�صانع الغذائية� ،إذ تن�شط �إىل حد كبري يف جمال
مكافحة احل�رشات �أو الآف��ات حيث هناك �أ�سطول
من � 27سيارة تعمل على خدمة الزبائن من منازل،
م�صانع ،م�ست�شفيات ،مطاعم ،م��دار���س ،فنادق،
وم�صارف».

Helbawi Bros
حلباوي :معوقات التصدير لم تؤثر
في أسواقنا الخارجية

Gamayel Freres
شمالي :نعمل باستمرار على تطوير منتجاتنا

اعترب روجيه �شمايل �أن «م�شاركة  Gamayel Freresيف
املعر�ض ت�أتي يف �إط��ار العمل على ك�سب �أ�سواق جديدة
وت�أكيد ح�ضور ال�رشكة يف ال�سوق اللبنانية».
�شدد على �أن «الهدف من تنظيم املعار�ض هو الت�صدير
و�إذ ّ
�إىل اخلارج» ،لفت �إىل �أن «حجم الزوار الأجانب يف املعر�ض
خميب للتوقعات».
و�أ�شار �إىل �أن «الأ���س��واق اخلارجية ت�شهد انح�ساراً ب�سبب
حاالت عدم اال�ستقرار التي ي�شهدها لبنان واال�ضطرابات يف
املنطقة التي تدفع امل�ستوردين الأجانب �إىل تف�ضيل التعاون
مع �صناعيني عاملني يف دول م�ستقرة �أكرث من لبنان».
و�شدد على �أن «ما يتم العمل عليه حالي ًا هو التو�سع يف
ّ
الأ�سواق اخلارجية عرب خلق مكاتب يف جمموعة من الدول
لتقوية ال�سوق».
و�أو�ضح �أن �أكرث ما يخول ال�صناعي اللبناين �إثبات وجوده
يف اال�سواق اخلارجية هو االبتكار وخلق منتجات جديدة
تتيح له الو�صول �إىل م�ستهلكني جدد .ولفت �إىل �أن «فريق
الت�صميم يف «  »Gamayel Freresيعمل ب�شكل م�ستمر على
تطوير املنتجات ومتابعة الأ�سواق العاملية ،ما يعترب عم ًال
يف غاية الأهمية يف ظل املناف�سات القوية وال �سيما من
قبل املنتجات الأجنبية التي تغرق الأ�سواق الداخلية يف
حني يغيب دعم الإنتاج الوطني والرقابة عن الأ�سواق حيث
تن�ش�أ العديد من امل�صانع غري ال�رشعية يف خمتلف القطاعات
ال�صناعية وتعمل دون ح�سيب �أو رقيب وت�ؤثر ب�شكل �سلبي
ووا�ضح على امل�صانع اللبنانية».

�أ�شار امل�س�ؤول يف �رشكة « »Helbawi Brosح�سن حلباوي
جددت م�شاركتها يف معر�ض
�إىل �أن «ّ »Helbawi Bros
هوريكا لل�سنة الثالثة على التوايل لت�سويق منتجاتها ب�شكل
�أف�ضل والبحث عن زبائن جدد لتو�سيع �شبكة زبائنها التي
تتو ّزع حالي ًا بني الأ�سواق اللبنانية واخلارجية».
و�إذ �أ�شار �إىل �أن « »Helbawi Brosت�ستحوذ على ح�صة
 % 70من الأ�سواق اللبنانية ،ك�شف �أن «معوقات الت�صدير
مل ت�ؤثر ب�شكل كبري يف تواجد « »Helbawi Brosيف
الأ�سواق اخلارجية».
و�إذ �أعلن �أن منتجات « »Helbawi Brosت�ضم البهارات،
واحلبوب ،واخللطات اجلاهزة� .أكد �أن «هذه املنتجات
تخ�ضع للتطور با�ستمرار وفق ًا حلاجات ال�سوق».
و�أ�شار �إىل �أن « Helbawi Brosتويل لعملية «التعبئة
والتغليف» �أهمية كبرية ملا لها من دور �أ�سا�سي يف حماية
جودة املنتج وزيادة قدراته الت�سويقية».
وك�شف عن «وجود خطط تو�سعية قيد الدر�س ،حيث �سيتم
العمل على �إن�شاء م�ستودعات يف مناطق خمتلفة يف لبنان
ل�ضمان ح�ضور �أقوى و�أو�سع يف الأ�سواق».
واعرب عن تفا�ؤله مب�ستقبل « »Helbawi Brosالتي �سارت
منذ �سنوات طويلة على طريق التطور والنمو ،ودون �شك
�ستتابع هذه امل�سرية مت�سلحة بجودة منتجاتها وثقة
زبائنها.
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ALIYA
أبي خليل :القطاع في دائرة الخطر
�أعلنت مديرة مياه عالية هيلني �أبي خليل �أن «  ALIYAوجدت �أن م�شاركتها
وفعالة ،لذلك اختارت
خالل العام املا�ضي يف معر�ض هوريكا كانت جيدة ّ
جتديدها هذا العام بغية التوا�صل �أك�ثر مع زوار املعر�ض وتعريفهم على
م�ستويات اجلودة العالية التي تتمتع بها مياه .»ALIYA
و�أو�ضحت �أن « ALIYAتناف�س كربيات �رشكات املياه يف لبنان ،ولذلك جتد
بع�ض ال�صعوبة يف خو�ض هذه املناف�سات حيث ال ت�ستطيع اللعب على هام�ش
الأ�سعار ،لكنها متكنت من اخرتاق ال�سوق ب�شكل وا�ضح نظراً �إىل اجلودة املمتازة
التي تتمتع بها منتجاتها».
وك�شفت �أن «ALIYAتتواجد اليوم يف  % 65من ال�سوق اللبنانية ،وت�سري وفق ًا
خلطة عمل �ستغطي مبوجبها كل لبنان بعد عامني».
و�إذ �أ�شارت �إىل �أن «� ALIYAستطرح منتجات جديدة يف ال�سوق �ستك�شف عنها
يف وقت الحق»� ،أعلنت �أن «� ALIYAستنال بعد فرتة قريبة �شهادة الـISO 9001
املتعلقة بالإدارة ،علم ًا �أنها حازت منذ انطالقتها على �شهادة الـ.»ISO 22000
ويف �إطار حديثها عن معوقات الت�صدير ،لفتت �إىل �أن «كلفة الإنتاج ارتفعت
بن�سبة  % 20ومل ترتافق مع �أي ارتفاع يف �سعر املنتجات ،وهذا طبع ًا يجعل عمليات الت�صدير �أ�صعب نظراً لإرتفاع تكلفتها
بعد �إقفال املعابر الربية».
ولفتت �إىل �أن «قرار وزير املالية علي ح�سن خليل برفع ر�سم الطابع املايل عن رخ�صة ا�ستثمار مياه عمومية لأغرا�ض
تعبئة املياه وبيعها من � 500ألف لرية (ي�ضاف �إليها ر�سوم العداد) �إىل  50مليون لرية ي�ضع م�صري معظم امل�صانع العاملة
يف القطاع يف دائرة اخلطر» .و�س�ألت« :كيف ميكن رفع الر�سم �أ�ضعاف ًا و�أ�ضعاف ًا؟ وهل املطلوب �إحلاق الأ�رضار بامل�صانع
العاملة �ضمن القانون؟».

Horepa
وسيم رزق :على الدولة متابعة الصناعيين ودعمهم
�أ�شار مدير « »Horepaو�سيم رزق �إىل �أن « Horepaحتر�ص على جتديد م�شاركتها
يف معر�ض هوريكا كونه حدث ًا يظهر طموحات اللبنانيني و�آمالهم التي ال زالت
احل�س الوطني يفر�ض �أن يكون اجلميع يداً واحدة يف الظروف
معلقة بوطنهم� ،إذ �إن ّ
ال�صعبة».
ولفت �إىل �أن « Horepaتعرف زوار املعار�ض �إىل منتجاتها ،وال �سيما �أنها تطرح
ومتميزة».
منتجات جديدة
ّ
ويف �إطار حديثه عن التحديات التي تواجه عمل � ،Horepaأ�شار �إىل «مناف�سات
قوية وغري منطقية ت�شهدها الأ�سواق يف ظل �ضعف عام تعانيه وانح�سار الأ�سواق
اخلارجية يف �ضوء الإ�ضطرابات التي ت�شهدها بع�ض الدول».
و�أ�شار �إىل �أن « Horepaلها ح�ضور يف الأ�سواق اخلارجية على الرغم من �أكالف
الت�صدير العالية» ،و�أو�ضح �أنها يف حال دائمة من ال�سعي اىل حتقيق انفتاح خارجي
�أو�سع ،لكن هذا الأمر قد ال يكون متوفراً بقوة� ،إذ �إن هذه املحاوالت تت�سم بالفردية
يف ظل غياب م�ساهمات فاعلة من الإدارات واملراجع املخت�صة.
وقال« :ال�صناعي ال ي�ستطيع �أن يحل مكان الدولة ،بل على الدولة اللبنانية متابعة
ال�صناعي ودعمه �أ�سوة بباقي الدول املجاورة التي تقدم دعم ًا فعا ًال ل�صناعييها عرب دعم الكهرباء والإنتاج والت�سويق» .واعترب �أن
«  Horepaوبف�ضل الثقة التي بنتها مع زبائنها قادرة على تخطي املراحل ال�صعبة واحلفاظ على ا�ستمراريتها».
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م�ؤ�س�سة �أبناء عفيف حماد
لل�صناعة والتجارة
بيا�ضات منزلية ،حرامات و�شرا�شف على �أنواعها

البقاع را�شيا  -هاتف961 70 177712 :

من �شهر �إلى �شهر

Aruba

AKR_4444

3M Pltast

HOREPA Packing & Trading

Farhat Bakery Equipment

Boecker Public Health

Leen

Ksara

Kama

Meptico

Medco

MEA

Obegi

Nestle

Multi-National Business Co.-MBC
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Stilco

Uninox

اليمن غروب

بلبر -زيت سليم

بلقيس

جميل اخوان

حلباوي اخوان

سالتك

شركة التغذية

شركة ليفكو الفنية

شويري مولتي باكينغ

طونيز فود

عادل غامن واوالده

عسل جبل الشيخ

فرشات ريفا
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كامابالست

معهد البحوث الصناعية

ماجيك كاربت

مياه تنورين

معامل الفلوكس الصناعية-ميامة

مياه عاليه

يونيباك

باور اند اند�سرتيال ما�شيرني كومباين  -بيمكو

Power & Industrial Machinery Company
PIMCO

بريوت  -بئر ح�سن  -طريق املطار  -بناية الغولف « »2طابق �أر�ضي
هاتف - 961 1 825531 :فاك�س٩٦١ )١( 825532 :
E-mail: pimco@pimcolb.com www.pimcolb.com

تحقيق
التمسك باألرض والتعريف عن ارث لبنان النباتي
يوم بيئي لترسيخ ّ

معاصر الشوف تحتضن «العافية بالنباتات البرية»
يف �سياق ان�شطتها الرامية اىل تر�سيخ
م��ف��ه��وم التم�سك ب���الأر����ض وتعريف
اللبنانيني على ارث لبنان النباتي،
احت�ضنت «حممية ارز ال�شوف للمدى
احل��ي��وي» بالتعاون مع جمعية جبلنا
وبلدية معا�رص ال�شوف معر�ض «العافية
ب��ال��ن��ب��ات��ات ال�ب�ري���ة» ال����ذي جن���ح يف
ا�ستقطاب �رشيحة وا�سعة من املهتمني
يف اجلبل ولبنان.
عرفوا زوار
و�ضم املعر�ض  50عار�ض ًاّ ،
املعر�ض على ا�ستخدامات النباتات يف
جمال الطبخ ،التجميل ،ت�صنيع ال�صابون،
الطعام ال�صحي واملو�سمي ،زراعة وبيع
ال�شتول وال��ن��ب��ات��ات امل��ف��ي��دة ،الفنون
املتعلقة بالنباتات من ر�سم وت�صوير،
ك��م��ا �شمل ج��ان��ب � ًا علمي ًا ع��ب��ارة عن
حما�رضات مع �أكادمييني حول النباتات.
وا�شارت رئي�سة جمعية جبلنا يوال جنيم
اىل انه «�سبق جلمعية جبلنا ان ا�ضاءت
على اهمية النباتات ال�بري��ة يف عدة
منا�سبات ،واليوم تنظم هذا الن�شاط يف
ظل اهتمام املناطق ككل ولبنان ب�شكل
ع��ام بالتنمية امل�ستدامة وال��ع��ودة اىل
الزراعة وخا�صة زراعة النباتات الربية
تتميز ب�إنتاج جيد وت�ؤمن دخ ًال
التي
ّ
اقت�صادي ًا نظراً لكرثة الطلب عليها».
وو�صفت جنيم املعر�ض باليوم البيئي
ب�إمتياز ال �سيما انه ي�صادف بالتزامن
التنوع البيولوجي العاملي».
مع يوم « ّ
مييز املعر�ض هو
واعتربت ان ابرز ما ّ
تواجد الباحثني واال�ساتذة اجلامعيني
ال��ذي��ن يعقدون ل��ق��اءات تناق�ش فوائد
النباتات ال�بري��ة وكيفية ا�ستخدامها
واحلفاظ عليها ،ا�ضافة اىل ور�ش العمل
وعر�ض متنقل للنباتات ،واال�ضاءة على
كيفية �صنع ال�سماد الطبيعي من ف�ضالت
الأع�شاب والأك���ل و�صنع الأع�ل�اف من
املياه للغنم والبقر والدجاج».
ونفت ان يكون مو�ضوع املعر�ض بعيد
ع��ن اهتمامات النا�س ،ولفتت اىل ان
«املعر�ض حقق جناح ًا كونه االول من
نوعه يف لبنان ،و�سي�شكل يف امل�ستقبل
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دافع ًا لبدء �سل�سلة من امل�شاريع يف هذا
املجال».
واك��دت ان «جمعية جبلنا التي تن�ضم
املعر�ض بالتزامن مع حممية ارز ال�شوف
وبلدية املعا�رص لديها القدرة والرغبة
على تنفيذ م�شاريع مماثلة ال �سيما انها
ت�أتي يف اطار زيادة الوعي البيئي».
ويف اط��ار حديثها عن اجلمعية ،لفتت
اىل ان��ه��ا اب����صرت ال��ن��ور ع���ام ،2001
وكانت باكورة اعمالها حفلة للأطفال
يف ال�شوف ،اتت بالتزامن مع امل�صاحلة
الكربى التي متت �آنذاك .وك�شفت ان هذه
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احلفلة جنحت يف ا�ستقطاب النا�س التي
كانت تن�أى بنف�سها عن زي��ارة بلدتها.
وج��رى اي�ض ًا ا�ستقدام جمعية فرن�سية
ومهند�سني زراعيني يعنون بال�ش�أن العام
وجتميل احلدائق ،لتكر �سبحة الن�شاطات
بعد ذلك ال �سيما على ال�صعيد البيئي.
و���ش��ددت جنيم على ان جمعية جبلنا
ال�سباقة يف طرح املو�ضوع البيئي
كانت ّ
منذ ع��ام  ،2005فنظمت معار�ض عن
املونة يف لبنان ومعر�ض عن النحل يف
لبنان .كما اولت مو�ضوع الطيور اهتمام ًا
خا�ص ًا.

رئيسة جمعية جبلنا يوال نجيم

عربيد

من جهته ،ا�شار رئي�س بلدية معا�رص
ال�شوف ج��ورج عربيد اىل ان «البلدية
ت��رع��ى ه��ذا امل��ع��ر���ض ب��الإ���ش�تراك مع
حممية ارز ال�شوف وجمعية جبلنا التي
متيزت بدور مهم اىل حد كبري يف الفرتة
ّ
املا�ضية».
واعترب ان «معا�رص ال�شوف حمظوظة
بالتعاون القائم ب�ين جمعية جبلنا
كجمعية اهلية ،وحممية ارز ال�شوف
املرتبطة بوزارة البيئة ،وبلدية معا�رص
ال�شوف التي تتمتع ب�صفة ر�سمية ،كون
هذا التعاون قادر على تعزيز االمكانيات
لتنظيم معار�ض او منا�سبات اخ��رى

رئيس بلدية معاصر الشوف جورج عربيد والزميلة سمر عاصي

ت�س ّلط ال�ضوء على �ش�ؤون بيئية مهمة،
وبالتايل ق��ادرة على اي�صال االفكار
وتكري�س املفاهيم املطلوبة للمحافظة
مييز الن�شاطات
على البيئة» .ور�أى ان «ما ّ
�ضمها لعدد م��ن اخل�براء
املنظمة ه��و ّ
والإخت�صا�صيني االمر الذي يتيح تبادل
املعرفة واخل�برات ،كما يف�سح املجال
ام���ام ت��ب��ادل جت���اري ق��د ي�شكل حمفز
تنموي واقت�صادي اذ قد يكون باكورة
لبع�ض امل�شاريع».
ول��ف��ت عربيد ان «م��و���ض��وع النباتات
الربية مو�ضوع قدمي جداً خربه اجدادنا
منذ �سنوات طويلة ،اال ان االم��ر الذي
يجب التوقف عنده يف هذه املرحلة هو
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تكون عند �رشيحة وا�سعة من
الوعي الذي ّ
املجتمع لأهمية هذه النباتات».
التميز ال��ذي يحيط مبعا�رص
ور�أى ان « ّ
ال�شوف ك�إحدى القرى اجلبلية ،ي�شكل
دافع ًا للمعنيني للإهتمام بال�ش�أن البيئي،
حيث انها قرية خالية من التلوث وذات
بيئة جبلية ب�إمتياز» .واعلن ان «بلدية
معا�رص ال�شوف تن�شط يف اجتاهات عدة،
حيث لديها حمطة تكرير �رصف �صحي،
وتعمل بجدية كبرية يف مو�ضوع فرز
النفايات ،كما تويل ال�ش�ؤون احلياتية من
مياه وكهرباء اهتمام ًا م�ضاعف ًا بغية
ت�شجيع اهل معا�رص ال�شوف على التواجد
يف قريتهم».
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�صناعات لبنانية

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة

تتابع «الصناعة واالقتصاد» تسليط الضوء على صناعات لبنانية مت ّيزت بجودة انتاجهاّ ،
ومتكنت من منافسة السلع
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد،
ماركو للباطون ،Pometto ،Med Cables ،مؤسسة رامز احلاج للصناعة والتجارة ،لوليتا ،أرت ميتال ،بالط العتيق ،مياه
شفا.

«ماركو للباطون»  ..أعلى معايير الجودة وااللتزام
مروة :لتبسيط إجراءات الصناعة

ك��ان ال��ن��ج��اح حليف ًا دائ��م � ًا ل�رشكة «م��ارك��و
للباطون» منذ انطالقتها� ،إذ متكنت ،بف�ضل
�سيا�سات العمل التي اتبعتها وقامت على �أعلى
معايري امل�صداقية وااللتزام  ،من نيل ثقة الزبائن
ووالئهم ،ما �سمح لها بحجز مكان مرموق يف
ال�سوق بني ال�رشكات العاملة يف جمال ت�أمني
م�ستلزمات البناء واملقاوالت.
وفق ًا ملدير �رشكة «ماركو للباطون» علي مروة،
«�ساهمت املتابعة الدقيقة لعمليات الإنتاج
واحلر�ص على تقدمي �أعلى م�ستويات اجلودة
يف بناء �شبكة زبائن متينة ،م ّكنت «ماركو
للباطون» من اجتياز حتديات كثرية واجهتها
ي�أتي يف مقدمها عدم اال�ستقرار يف لبنان واملنطقة ،والذي
يلقي بثقله على االقت�صاد ويطاول القطاعات كافة من دون
ا�ستثناء».
ولفت �إىل �أن «ح��ال الرتاجع التي ت�صيب قطاع البناء وال
�سيما بعد توقف امل�صارف عن منح قرو�ض الإ�سكان ،طاولت
عمل ال�رشكة التي تواجه هذه املرحلة عرب �إج��راءات ت�ضمن
ا�ستمراريتها ،حيث تن�أى بنف�سها بعيداً من �أي ممار�سات
قد ت�ضعها يف دائرة اخلطر وال �سيما �أنها على يقني بحجم
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقها جتاه اليد العاملة فيها ،بحيث
من ال�رضوري املحافظة على فر�ص العمل املطروحة ريثما
تنجلي هذه الغيوم ال�سوداء».
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االلتزام بالمواصفات

و�شدد مروة على �أن «ماركو للباطون» �صنفت منذ
ّ
انطالقتها اجلودة خط ًا �أحمر يف �سيا�ستها مينع
كر�س م�صداقيتها و�سمح لها
امل�س به وهذا ما ّ
االلتزام مب�شاريع مع م�ؤ�س�سات ومراجع مهمة.
واعترب �أن «االجن��رار خلف املناف�سات وحرب
تك�سري الأ�سعار التي ت�شهدها ال�سوق من �ش�أنها
�أن تطيح ب�أي �أفق للتطور� ،إذ �إن املعادالت يف
العمل وا�ضحة وهي �أن االلتزام باملوا�صفات
يتطلب ط��رح �سعر معينّ ي�ضمن راح��ة الزبون
وربح لل�رشكة ي�ضمن لها الإيفاء بالتزاماتها.

صعوبة في نيل التراخيص

ويف رد على �س�ؤال� ،أكد مروة «�أن تنفيذ �أي خطط تو�سعية يبقى
رهن ًا بالظروف وبكيفية تعاطي الدولة مع ال�صناعيني الذين
رغم ق�ساوة املرحلة يحققون تقدم ًا ي�ساهم يف منو القطاع».
ودعا «الدولة للوقوف �إىل جانب ال�صناعيني» .ور�أى �أنه «يف
حني يحظى ال�صناعيون يف الدول الأخرى بدعم كامل ،يفتقد
ال�صناعيون يف لبنان �إىل �أب�سط حقوقهم �إذ يواجهون �صعوبات
و�شدد على «�رضورة
�ش ّتى يف �أي خطوة يحاولون اتخاذها»ّ .
ت�سهيل وتب�سيط الإجراءات وال �سيما تلك املتعلقة بالرخ�ص،
حيث تواجه «ماركو للباطون» �صعوبة يف هذا املجال ما يثري
اال�ستغراب �إىل حد كبري».
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« ... »Med Cablesنجاح قوامه التط ّور واإلنفتاح
كوثراني :غياب دور الدولة يفاقم معاناة القطاع

منذ انطالقتها عام ،2009
جنحت «»Med Cables
بتحقيق اجنازات مكّنتها
من حجز مكان لها بني ابرز
ال�رشكات ال�صناعية اللبنانية
العاملة يف جمال �صناعة
الكابالت.
فعلى الرغم من �أن انطالقتها
عام  2009كانت من م�صنع
�صغري� ،ساهم النجاح
املتوا�صل يف تو�سيع امل�صنع
ب�شكل كبري ملواكبة طلب
الأ�سواق يف لبنان واخلارج.
ويف ح�ين يبدي مدير ع��ام ال�رشكة
حممد كوثراين ر�ضاه التام عما حققته
ال�رشكة من �إجنازات يف فرتة قيا�سية،
ي�ؤكد ان « »Med Cablesلي�ست مبن�أى
ع��ن ح���االت ال�تراج��ع ال��ت��ي ت�شهدها
م�صانع القطاع خالل ال�سنوات االخرية
ما ي�س ّلط ال�ضوء على ��ضرورة و�ضع
�سيا�سات تبعد اي اخطار مقبلة».
ووفق ًا لكوثراين تتمتع «»Med Cables
مبقومات عدة ملواجهة هذا الرتاجع
ال��ذي يعاين منه القطاع يف لبنان

واملنطقة �أبرزها القدرة يف احلفاظ
على مركزها املتقدم يف ال�سوق عرب
طرح منتجات جديدة تع ّزز من قدرتها
على تلبية حاجات زبائنها املتنوعة».
ولفت �إىل �أن « »Med Cablesجل�أت
�أي�ض ًا �إىل التنويع يف م�صادر املواد
الأول��ي��ة ال��ت��ي تتمتع ب��ج��ودة عالية
بغية العمل على خف�ض تكلفة الإنتاج
وتعزيز قدراتها التناف�سية يف الأ�سواق
الداخلية واخلارجية على حد �سواء».
و�شدد على �أن «خف�ض تكلفة الإنتاج
ّ
ال ي�ؤثر البتة يف م�ستويات اجل��ودة
العالية التي تتمتع بها املنتجات ،وال
�سيما �أنها �ش ّكلت على مر �سنوات طويلة
ال �أ�سا�سي ًا يف ا�ستمرارية ال�رشكة
عام ً
نتيجة عالقة الثقة التي متكنت من
ن�سجها مع زبائنها».

فقدان القدرات التنافسية

و�شدد كوثراين على �أن �أمرين �أ�سا�سيني
ّ
�ساهما يف جن��اح «،»Med Cables
وه��م��ا :مواكبة التطور على �صعيد
امل�صانع ل�ضمان �إنتاجية وم�ستويات
جودة عالية ،وا�ستح�صال ال�رشكة على
�شهادات جودة من مراجع خمتلفة يف
لبنان واوروبا مما مكنها من االنفتاح
نحو الأ�سواق اخلارجية بهدف التو�سع
يف ظ��ل ع���دم اال���س��ت��ق��رار يف لبنان
واملنطقة اللذين ي�ؤديان �إىل تراجع
املبيعات.
واعترب �أن «املناف�سة بني ال�رشكات
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اللبنانية يف ال�سوق عامل �صحي»،
�إال �أن «املناف�سة الأجنبية للمنتجات
اللبنانية �أم���ر ���س��يء يف ظ��ل فقدان
الإنتاج الوطني لقدرات تناف�سية متكنه
من ال�صمود يف وجه مناف�سات �رش�سة
ت�شهدها الأ�سواق».

خطط توسعية

وك�شف كوثراين عن وجود خطط لتطوير
املعمل وطرح منتجات جديدة �ستب�رص
النور خالل � 3أ�شهر.
و�أعلن �أن « »Med Cablesيف �صدد
العمل على معمل  ،fiber opticحيث تتم
حاليا درا�سة امل�رشوع و�سيكون اختيار
مقر ت�أ�سي�سه رهنا بالظروف.
و�أ����ش���ار يف رد ع��ل��ى ���س���ؤال �إىل �أن
«منتجات  Med Cablesامل�صدرة
اىل اخلارج حتتل حالي ًا حواىل % 50
من جممل انتاج امل�صنع ،وه��ذا رقم
ميكن اعتباره كبرياً �إذ يوجد العديد
من امل�صانع على �صعيد العامل والتي
تدخل يف مناق�صات عاملية ب�أ�سعار
تناف�سية ،ما يجعل انظارنا تتجه اكرث
اىل ال�سوق املحلية».
واعترب �أن «غياب دور الدولة ي�شكل
لا �أ�سا�سي ًا يف زي���ادة معاناة
ع��ام� ً
القطاع ال�صناعي وتراجعه ،ف�إ�ستمرار
دخول املنتجات الأجنبية �إىل ال�سوق
اللبنانية من دون ر�سوم جمركية �أو
مراقبة يحد من ق��درة امل�صانع على
التطور وي�ضعها يف دائرة اخلطر».
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�صناعات لبنانية
 .. Pomettoرقائق التفاح االولى من نوعها في لبنان
حرفوش :هدفنا الحد من الكساد وخلق فرص عمل

يوم��� ًا بع���د ي���وم ،يثب���ت
اللبناني���ون �ص�ل�ابتهم يف
وج���ه الأزمات ،اذ يرف�ض���ون
الإ�ست�س�ل�ام لل�ص���عوبات
ويواجهونها عرب �إبتكار حلول
تنقذهم م���ن تداعيات الأزمات
التي يزيد من ح ّدتها تقاع�س
الدولة عن دعم اطراف الإنتاج
ل�ضمان ا�ستمراريتها.
كثرية هي املبادرات الفردية التي احدثت
فارق ًا يف القطاعات الإقت�صادية ،ويبقى
ابرزها م��ؤخ��راً معاجلة �أزم��ة ت�رصيف
حما�صيل التفاح التي عانت منها ال�سوق
اللبنانية يف ال�سنوات الأخرية ،حيث وجد
ال�شاب الع�رشيني �سمري حرفو�ش �صيغة
حل لهذه الأزمة ادخلته قطاع ال�صناعات
الغذائية من بابه العري�ض عرب ،Pometto
رقائق التفاح املقرم�ش اخلالية من ال�سكر
واملواد احلافظة والدهون.

لت�رصيف املحا�صيل ،خ�صو�ص ًا يف ظل
الت�أثري ال�سلبي لعوامل املناخ وظهور
�أ�صناف تفاح جديدة م�ستوردة ،مرغوبة
�أك�ثر من الأ�صناف اللبنانية .فكانت
فكرة رقائق التفاح ،الأوىل من نوعها يف
لبنان ،بعدما ا�ستبعد احتماالت كثرية
�أخ��رى ،كنبيذ التفاح و�أطعمة الأطفال
املعلبة واملربيات والع�صائر ،نظراً �إىل
غياب الدعم والبيئة ال�صناعية الالزمة
يف لبنان.
تتميز رق��ائ��ق  Pomettoبالإحتفاظ
ّ
بفوائد التفاح وجودته ومذاقها اللذيذ
واحل��ل��و ،ن�سبة �إىل كمية الفريكتوز
املرتفعة يف التفاح ،حتى �أنها القت
رواج� ًا كبرياً يف نوادي اللياقة البدنية
ومراكز الغذاء ال�صحي ،باعتبارها وجبة
�صحية و�رسيعة.
ّ
ان��ط��ل��ق ح��رف��و���ش يف م����شروع��ه بع�رش
كيلوغرامات من التفاح الأحمر .وبعدما
طورها،
الق��ت التجربة النجاح الأول ّ
ف�أ�س�س م�صنع ًا يف جزين ،ينتج نحو طن
من التفاح الطازج �شهري ًا .و�أكرث من ذلك،
يف مو�سم التفاح� ،أي يف �شهر �أيلول.

آلية التصنيع

ي�رشح حرفو�ش اخلطوات التي يعالج بها
ابتداء من
التفاح قبل عر�ضه يف ال�سوق،
ً
غ�سله وتقطيعه �إىل �رشائح ،ثم جتفيفه
وتعليبه ب�أكيا�س مماثلة لأكيا�س رقائق

انطالقة المشروع

بد�أ حرفو�ش ،ال�شاب الع�رشيني ،م�رشوعه
بناء على الأزمة التي
يف �شباط ً ،2016
يعاين منها معظم م��زارع��ي منطقته،
فقرر �أن يبتكر طريق ًة جديدة
جزينّ .
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البطاطا ،وفق معايري حر�ص �أن تكون
�صديقة للبيئة.
وي�ضيف« :مع نهاية عام � ،2019سيكون
 Pomettoموجود بقوة يف ال�سوق
اللبنانية ،لننتقل بعدها �إىل ال�سوق
اخلليجية ،علم ًا �أننا ن�صدر حالي ًا �إىل
الكويت».
وي�ؤكد على وجود هدفني خلف تخ�صي�ص
امل�صنع:
�أو ًال :تخفي�ض كمية التفاح اللبناين التي
تذهب ه��دراً وك�ساداً نظراً �إىل �ضعف
الأ�سواق الت�صديرية.
ثاني ًا :خاق فر�ص عمل جديدة يف لبنان
وحتديداً يف جزين.

اهمية المشروع

ويعترب م�رشوع حرفو�ش على قدرٍ عالٍ
من االهمية كون اطالقه ي�شكل خطوة
مميزة يف قطاع ال�صناعات الغذائية
يف لبنان ،خ�صو�ص ًا بعد تفاقم �أزمات
�شك �أن تطويره
ت�رصيف الإن��ت��اج .وال ّ
يحل جزءاً من م�شكلة الت�سويق املزمنة
للتفاح اللبناين ،حيث تهدر ع�رشات
�آالف الأطنان منه �سنوي ًا ،ب�سبب �سوء
الت�رصيف و�ضعف �سيا�سة الت�صدير .وقد
عدلت «رقائق التفاح» حجم اخل�سارة عند
ّ
مزارعي التفاح يف بع�ض املناطق حيث
ا�ستهلك م�صنع  Pomettoثالثني طن ًا من
التفاح هذه ال�سنة.

مؤسسة رامز الحاج للصناعة والتجارة  ..مسيرة متواصلة من النجاح والتق ّدم
الحاج :نضع خطط عمل استثنائية لمواجة األزمات

ال ي��زاال الرتاجع االقت�صادي
ال������ذي ي���ع���اين م���ن���ه ل��ب��ن��ان
يلقي ب��أث��ق��ال��ه ال��ك��ب�يرة على
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية التي
تبذل جهوداً م�ضاعفة للحفاظ
على النجاحات التي حققتها
و���ض��م��ان ا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا ال
�سيما يف ظل انت�شار االخبار
املتوا�صلة ع��ن غ��رق العديد
من امل�صانع يف دائ��رة خطر
الإقفال.
وال يزال ال�صناعيون على رغم التطورات
ال�سيا�سية االيجابية التي ي�شهدها لبنان
واحلديث املتوا�صل عن تطورات اقت�صادية
ايجابية تلوح يف االفق ،ال يزال ال�صناعيني
قلقني ب�ش�أن م�ستقبل القطاع ،اذ ر�أى
�صاحب «م�ؤ�س�سة رامز احلاج لل�صناعة
والتجارة» رامز احلاج ان «الأزمات التي
يعاين منها القطاع ال�صناعي تراكمت عرب
ال�سنوات ومعاجلتها قد تتطلب وقت ًا ،لذلك
ال ميكن التعويل ب�شكل كبري على التطورات
االيجابية التي ي�شهدها لبنان .فنحن نعلم
طبيعة الواقع اللبناين الذي مل ي�شهد منذ
فرتات ا�ستقراراً طويل املدى ،وبالتايل من
املتوقع ان تعود ال�سجاالت واملناكفات
ال�سيا�سية التي تلهي االطراف امل�س�ؤولة عن ايالء ال�ش�ؤون
االقت�صادية الإهتمام الالزم».
واعترب ان «هذا الواقع م� ٍؤذ اىل حد كبري ،اذ انه يدفع ا�صحاب
االعمال اىل عدم اتخاذ اي ق��رار ب�ش�أن اي خطوات تو�سعية
م�ستقبلية ،كما يدفعهم اىل عدم �ضخ اي ا�ستثمارات لتطوير
م�ؤ�س�ساتهم ما يعيق تطور ومنو القطاع».
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ور�أى ان «ال���ع���ام
وال��ن�����ص��ف االول م���ن ع��ام
 2018ح���م�ل�ا ���ص��ع��وب��ات
كبرية للم�ؤ�س�سات ال�صناعية
املرتبطة بقطاع الإع��م��ار،
ففي ظل الركود امل�سيطر على
ال�سوق العقاري ي�شهد الطلب
على املنتجات ال�صناعية
من حجر و�صخور وا�سمنت
تراجع كبري» .ولفت اىل ان
«ازم����ة ال��ق��رو���ض ال�سكنية
�ستزيد الو�ضع تعقيداً اذ �ستنعك�س ب�شكل
كبري ومبا�رش على القطاعني العقاري
وال�صناعي».

2017

معايير اإللتزام والمصداقية

و�شدد احلاج اىل ان هذا الواقع يفر�ض و�ضع
خطة عمل ا�ستثنائية ملواجة الأزمات عرب
التزام معايري معينة جلذب الزبائن وك�سب
ثقتهم ،عرب تقدمي انتاج نظيف وخايل من
ال�شوائب .واذ ك�شف ان امل�ؤ�س�سة ال تزال
تتم�سك ب�أعلى معايري االلتزام وامل�صداقية
مع الزبائن ،ر�أى ان «هذه االمور جمتمعة
منحت ا�سم امل�ؤ�س�سة قوة يف ال�سوق وامنت
ا�ستمراريتها طيلة هذه ال�سنوت وتو�سعها
ودون �شك �ست�ضمن اي�ض ًا توا�صل م�سرية جناحها وتقدمها يف
امل�ستقبل».
وا�شار اىل ان «عملية اعادة �إعمار �سورية �ستحمل ايجابيات عدة
للبنان واقت�صاده ،لكن حجم االيجابيات التي �ستلحق بالقطاع
ال�صناعي تعتمد على قدرة امل�صانع على الدخول اىل ال�سوق
ال�سورية والعمل فيها».
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�صناعات لبنانية
ميدالية ذهبية لـ«لوليتا»
للسنة الثالثة على التوالي
لل�سنة الثالثة على التوايل ،فاز مدير
ب��ات��ي����سري لوليتا و���س��ام ال����شرت��وين
بامليدالية الذهبي خالل م�شاركته يف
م�سابقة ل�صناعة قوالب احللوى �أقيمت
على هام�ش معر�ض ه��وري��ك��ا ال��ذي
احتفل بعيده الـ.25
وك���ان ق��ال��ب احل��ل��وى ال���ذي خا�ض
باتي�رسي «لوليتا» عربه امل�سابقة ،قد
ج�سد لوحة فنية رائعة تظهر ام ًا تر�ضع
ّ
طفلها بحنان عاك�س ًا ا�سمى معاين احلب
يف احلياة.

طريق التوسع

وجت��در الإ���ش��ارة اىل ان «لوليتا كانت قد �سلكت م�ؤخراً طريق
التو�سع عرب �إفتتاح فرع ًا جديداً يف الكفاءات ،لت�ضمن املزيد من
الت�ألق يف الأ�سواق بني امل�ؤ�س�سات ال�صناعية العاملة يف جمال
�صناعة احللويات ،اذ ي�ستثمر م�ؤ�س�سها ومديرها و�سام �رشتوين
القيمة يف تقدمي �أ�شهى و�أج��ود املنتجات ،االم��ر الذي
خربته ّ
�سمح لـ«لوليتا» بن�سج �شبكة زبائن وا�سعة من �ش�أنها �ضمان

ا�ستمراريتها وتعزيز قدرتها على النمو.
ودون �شك ،من املنتظر ان ت�ضيف «لوليتا» اجنازات اخرى اىل
�سجل جناحاتها ،اذ انها بنت جناحها وا�ستمراريتها على �أ�س�س
متينة ابرزها اقران اجلودة باجلمالية واحلر�ص على متابعة كل
تطور يف جمال عملها يف اال�سواق وو�ضعه يف متناول زبائنها.
كما انها مل تغفل يوم ًا عن ايالء الإهتمام الالزم ملعايري ال�سالمة
الغذائية التي تعترب بالن�سبة لها خط ًا �أحمر ،نظراً لإقرتانها املبا�رش
بالقدرة على تقدمي م�ستويات جودة عالية.

«أرت ميتال»  ..عنوان الجودة
شحادة :نتقدم رغم الصعوبات
جنحت «�آرت ميتال» على مدى �سنوات
عديدة يف حجز مكانٍ مرموق لها بني
ال�رشكات العاملة يف �صناعة املعادن،
اذ مت�سكت منذ انطالقتها ب�أعلى معايري
اجل���ودة وحر�صت على �إ�ضافة مل�سات
فنية على كل منتج تقدمه ،حيث ا�صبحت
مق�صداً لأ�صحاب الذوق الرفيع والباحثني
عن منتجات مبتكرة.
وفق ًا للقيمني على «�آرت ميتال» ،قاد
ال�شغف ال�صناعي العاملني يف ال�رشكة اىل
التميز يف عملهم ،فقدموا منتجات متنوعة
ّ
من جتهيزات واعمال ديكور معتمدين على
�أحدث التقنيات يف عملية الإنتاج ،والتي
اقرنوها مع خدمات مميزة م ّكنتهم من
ن�سج �شبكة زبائن وا�سعة يف الأ�سواق.
وا�شار مدير «�آرت ميتال» حم�سن �شحادة
اىل ان «ال�رشكة ال ت��زال ،منذ ت�أ�سي�سها
وحتى اليوم �أي على مدى � 7أع��وام ،يف
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تطوير المنتجات

متحدية كافة الظروف ال�سيا�سية
املقدمة
ّ
مير بها لبنان واملنطقة،
والأمنية التي ّ
وما حتمله من ت�أثريات �سلبية على حركة
اال�سترياد والت�صدير التي تعرقل عملية
ا�ستقدام املواد الأولية ب�شكل كبري».
و�أ���ض��اف« :ت�سعى �رشكة «�أرت ميتال»
تقدمها،
دائم ًا للمحافظة على �صدارتها و ّ
فتعتمد خطط ًا دقيقة ت�ضمن اتباع �أف�ضل
الطرق و�أحدثها يف عملية االنتاج لتبقى
عنوان ًا للفن».
48

ويف �إط���ار حديثه ع��ن املنتجات التي
تقدمها ال�رشكة ،ا�شار اىل ان «�آرت ميتال
ّ
تعمل على �صناعة املعادن على اختالف
�أنواعها و�أ�شكالها و�أحجامها لتلبي بذلك
ال�سوق يف كافة القطاعات من
حاجات ّ
جتهيزات �أفران و مطاعم و �سوبر ماركت
وم�ست�شفيات وجميع �أن��واع الديكور من
الدرابزين وغريها».
وك�شف ان��ه «انطالق ًا من حر�ص «�آرت
ميتال» على �صحة املواطن من االمرا�ض
واجلراثيم والبكترييا ،مت تطوير �شاريو
للخبز العربي م�ص ّنع من فارغ �ستانل�س
�ستيل حيث مت ا�ستبدال القواعد اخل�شبية
بقواعد بال�ستيك (ف��ك و تركيب بحيث
يتم غ�سلها با�ستمرار) مطابقة من حيث
النوعية واجل��ودة للموا�صفات ال�صحية
ومفرزة للحرارة.

بالط العتيق ..صناعة تحاكي تاريخ األجداد والتراث
فياض :ندرة اليد العاملة ابرز التحديات
ال يعد غ�سان فيا�ض �صاحب
م�صنع «البالط العتيق» �صناعي ًا
تقليدي ًا ممن دخلوا غمار املجال
ال�صناعي طاحمني نحو الأف�ضل،
فهو بت�أ�سي�سه م�صنع البالط
العتيق حاكى ت��اري��خ اج��دادن��ا
عرب هذه ال�صناعة التقليدية التي
ت�شكل واح���دة م��ن اه��م احل��رف
اليدوية وال�صناعات املحلية التي
توارثتها الأجيال.
مت�سلح ًا بحبه لهذه ال�صناعة
الفريدة من نوعها ،ا�س�س فيا�ض
م�صنعه يف معا�رص ال�شوف قبل
ث�لاث �سنوات ،ووف��ق� ًا له «يعود
تاريخ هذا البالط اىل زمن قدمي
ج���داً ،اذ ك��ان م��وج��ود يف زمن
الفراعنة ،وانتقل بعدها اىل اوروبا
تطور نحو الر�سومات
ما
�رسعان
ومن ثم اىل بالد ال�شام حيث
ّ
العربية».
وا�شار اىل ان عمليات الإنتاج متر بعدة مراحل ،تبد�أ بر�سم
النق�ش بالألوان ليتم بعدها ملء القوالب احلديدية اخلا�صة
امللون ومن
بكل ت�صميم مبواد �صلبة من الإ�سمنت واحلجر
ّ
ثم كب�سها بوا�سطة املكب�س الكهربائي لتخرج منه لوحة فنية
فائقة اجلمال».
واعلن فيا�ض ان امل�صنع ينتج قرابة الـ 500مرت مربع من
وتزين عدد من
البالط ،ت�ستخدم يف ترميم املنازل القدمية
ّ
املنازل اجلديدة .وا�شار اىل انه «هناك ما يقارب ال��ـ500
معدة ب�أدوات
منتج ي�شكل كل واحد مها لوحة فنية جميلة ّ
ب�سيطة ويدوية حفاظ ًا على الرتاث القدمي» .واعلن ان العمال
يف امل�صنع يعتمدون على الألوان الطبيعية امل�ستخل�صة من
احلجارة لتلوين البالط وانتاج ا�شكال متعددة حتمل ا�سماء
متعددة كر�سمة الزنبقة والرنج�س وال�سجاد.
وك�شف ان «حجم الطلب على هذا النوع من ال�صناعة جيد جداً،
كونه امل�صنع الوحيد يف املنطقة».
ولفت اىل ان «النجاح الباهر ال��ذي ي�شهده امل�صنع نظراً
��شرع ام��ام��ه اب���واب اال���س��واق
جلمالية وج���ودة منتجاته ّ
اخلارجية ال �سيما العربية واالوروبية».
ولفت اىل ان اب��رز التحديات التي تواجه ه��ذا النوع من
يتميز بحرفيته
ال�صناعات هو ندرة اليد العاملة ،اذ ان العمل ّ
قل تواجدها يف وقتنا احلا�رض.
ودقته ويتطلب مهارات معينة ّ
وعبرّ عن تفا�ؤله مب�ستقبل «البالط العتيق» ،اذ ان منتجاته
متميزة وفريدة من نوعها ،وال تزال تعرف بـ»بالط امللوك
والفقراء» ،فهي حتل �ضيف ًا �أنيق ًا يف الق�صور الفاخرة والبيوت

القدمية ل�تروي تاريخ وت��راث �صناعتها ،وه��ي دون �شك
ال عليها ي�ضمن ا�ستمرارية امل�صنع
�ستبقى ت�شهد طلب ًا متوا�ص ً
وتو�سعه.

�صناعات لبنانية
مياه شفا :الجودة والنوع ّية أساس هيكلة منتوجاتنا
محمد شمص :للصناعات الغذائ ّية معايير ال يجوز الخروج عنها
من��ذ ت�أ�سي�س��هاُ ،ث ِّب َتت
مي��اه �ش��فا قوان�ين
جوهري��ة ر�س��مت
ّ
وح��ددت
ته��ا
هوي
ّ
ّ
مهمته��ا ،و�أبرزه��ا
ّ
الألت��زام مبعاي�ير
والنوعي��ة
اجل��ودة
ّ
العاملي��ة لت�أم�ين
ّ
منتوجات مطابقة للمو�ص��فات حر�ص ًا على
�سالمة امل�ستهلك وحفاظ ًا على �صحته.
لع�� ّل مي��اه �ش��فا لي�س��ت الأب��رز بطاقته��ا
إنتاجي��ة �أو ب�ض��خامة حج��م عمله��ا يف
ال
ّ
بناني��ة ،لكنه��ا تتمت��ع مبيزات
ل
ال
أ�س��واق
ل
ا
ّ ّ
تناف�س��ية كب�يرة نظ��راً ملراعاته��ا لأعل��ى
معاي�ير اجل��ودة وال�س�لامة الغذائي��ة ،وهو
ما حر�ص��ت عليه منذ ت�أ�سي�س��ها �إذ ا�س��تعانت
ونوعية حائزة على ترخي�ص ،حيث �أن�ش���أت
مب�ست�ش��ارة ج��ودة
ّ
العاملية .Haccp
خا�صة بها ِتبع ًا للموا�صفات
ّ
خطوط �إنتاج ّ
«
أن
�
�ش��م�ص
حممد
�ش��فا
مياه
وك�ش��ف مدير
مييز معمل مياه
ما
ّ
املحلية وجود
�ش��فا ع��ن معظم املعام��ل القدمي��ة يف الأ�س��واق
ّ
متديدات و�أنابيب عالية اجلودة لإ�ستخراج املياه ُتعرف بت�سمية
.Seamless Pipeline

و�أكد �ش��م�ص «�أن هذه ال ّتمديدات ال يوجد داخلها � ّأية تو�صيالت
�أالووظ ما ي� ّؤدي �إىل و�صول املياه من املنبع �إىل العبوة ب�شكل
مبا�رش ،حيث ال ترتاكم املياه يف نقاط الو�صل ونتفادى ت�ش ُّكل
م�ستعمرات جرثومية».
تتميز بعملها وفق ًا ملعايري مميزة،
�ش��فا
مياه
و�أكد �ش��م�ص �أن «
ّ
حيث ال تخ�ض��ع للتكري��ر بل تخرج مبا�رشة
من امل�ص��در اىل العبوة لت�صل اىل امل�ستهلك
مبا�رشة ،ما يجعلها غنية باملعادن اىل حد
كبري وذات مزايا �صحية عالية جداً».
و�أعل��ن �أن��ه «بالإ�ض��افة �إىل الرتكي��ز عل��ى
ج��ودة املياه ،ق��ام فريق البح��ث وال ّتطوير
اخلا�ص بال�شرّ كة باحلر�ص على جعل �شكل
ممي��زاً وفريداً من نوعه وذا
عبوة مياه �ش��فا ّ
�
خا�صة».
ّ
إن�سيابية ّ
«
أنه
�
أو�ضح
�
و
عملية الإنتاج مواد
يف
مل
�ستع
ت
ُ َ
ّ
مميزة على �س��بيل املث��ال ال احل�رص،
لي��ة ّ
� ّأو ّ
�سدادة الق ّنينة ،غالف الق ّنينة وم�ستح�رضات
ال ّتنظيف وال ّتعقيم احلائزة على الترّ اخي�ص
العاملية املطابقة للموا�صفات
الغذائية».
ّ
ولف��ت اىل �أن م�ص��نع مياه �ش��فا حائز على
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ال جلودة ونوعية الإنتاج ،والـ(ISO
ترخي�ص ( )ISO 22000دلي ً
 )9001كتقييم حل�سن الإدارة ،والـHACCP (Hazard Analysis
� ، )Critical Pointsإ�ض��افة اىل تراخي�ص  GHPو GMPو Eco
 Venكون عملية �إنتاجنا �صديقة للبيئة.

و�أعل��ن �ش��م�ص �أن «مي��اه �ش��فا تتواج��د يف خمتل��ف الأ�س��واق
اللبنانية ،حيث تتمتع بح�ص��ة �أ�سا�سية من �سوق البقاع� ،إ�ضافة
اىل �سوق بريوت ،ال�شمال ،اجلنوب ،املنت وك�رسوان».
و�إذ لفت اىل �أن «ال�س��وق الرئي�س��ية ملياه �ش��فا تتمثل بال�س��وق
اخلليجي��ة �إ�ض��افة اىل ال�س��وق الأوروبي��ة»� ،أعل��ن �ش��م�ص عن
«خط��ط تو�س��عية جدي��دة يف ع��ام  ،2017حي��ث �س��يتم �ض��خ
ا�س��تثمارات جدي��دة يف ال�رشكة بغية تو�س��يع امل�ص��نع وتكبري
�أ�سطول التوزيع».
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تحقيق
محمية أرز الشوف  ..األكبر واألنجح في محيط المتوسط

هاني :نوازي بين حماية الطبيعة والتنمية اإلقتصادية

تعد حممية �أرز ال�شوف الأكرب يف لبنان ومن
الأك�بر والأجن��ح يف حميط املتو�سط� .أعلنت
حممية طبيعية يف العام  1996مبوجب القانون
 532و�إعلنتها اليون�سكو مع  22قرية املحاذية
كمحمية حميط حيوي يف العام � 2005ضمن
برنامج الإن�سان واملحيط احليوي.
وفق ًا ملدير حممية �أرز ال�شوف ن��زار هاين
«تعد املحمية وحميطها خري مثال و�إمنوذج
للتنمية امل�ستدامة التي هي عبارة عن حممية
حتافظ على �أرز لبنان وتنوعه البيولوجي
ونظمه الإيكولوجية بطريقة تفاعلية ت�رشك
املجتمعات املحلية من خالل عدة برامج ،ال�سياحة البيئية
والزراعة الإيكولوجية والت�صنيع الزراعي و�إدارة الكتلة
احليوية والتوعية البيئية وغريها التي ت�ؤمن فر�ص عمل
�صغرية ومتو�سطة واملبنية على �أ�سا�س علمي �سليم».
وا�شار اىل ان «ر�ؤي��ة املحمية هي كيفية امل��وازات ما بني
حماية الطبيعية والتنمية الإقت�صادية التي تتما�شى مع
الإدارة احلديثة للموارد واحلفاظ على املقدرات الطبيعية
والبيئية والرتاثية �إىل �أهلها وجمتمعاتها املحلية ،وهي
ب�شكل عملي خلق ن�شاطات و�أعمال �صغرية ومتو�سطة ترتكز
على املنتج املحلي ال�صحي والطبيعي ال�صديق لبيئته وي�شبه
الإن�سان الذي عا�ش يف هذه الأر�ض منذ �آالف ال�سنني ويرتبط
برتاثه وثقافته».
51

وق���ال« :ه���ذا ه��و املنهج اجل��دي��د يف تنمية
الأري�����اف لأن الأع���م���ال ال��ك��ب�يرة التابعة
لل�رشكات الإ�ستثمارية �أثبتت عدم �إحرتامها
للبيئة والإن�سان يف معظم الدول واحلاالت،
حتول وت�ؤذي الأر�ض والبيئة وتغري بطبيعة
ّ
املجتمعات وتخرجها من ن�سيجها الثقايف
والبيئي والأهم الأرب��اح تذهب مبعظمها �إىل
تلك ال�رشكات ومالكيها».
وعدد هاين «بع�ض من االعمال التي ت�شهدها
منطقة ال�شوف ومنها بيوت ال�ضيافة ودور
الإ�ستقبال ال�صغرية� ،أماكن التخييم الب�سيطة،
املطاعم املتخ�ص�صة بتقدمي الأك��ل من النباتات الربية،
ا�ست�صالح االرا�ضي الزراعية املهملة».
ولفت اىل ان «�أرقام درا�سة القيمة الإقت�صادية ملحمية �أرز
ال�شوف كانت م�شجعة جداً ،ان القيمة املادية خلدمات النظم
الإيكولوجية التي حالي ًا ن�ستطيع هي �إحت�ساب حوايل % 10
من جممل هذه اخلدمات وكانت ت��وازي  19مليون دوالر
�سنوي ًا يف نهاية العام  .»2015واعلن ان «هذه العائدات
ت��وزع على ال��دول��ة وال�سلطة املحلية ومقدمي اخلدمات
ال�سياحية والإنتاجية بالإ�ضافة �إىل املحمية .بينما الكلفة
العامة للمحمية و�إ�ستثماراتها ال تتجاوز املليون دوالر �أي
كل دوالر ي�ستثمر يف هذا املجال يعطي  19دوالر وهذا يعترب
�أف�ضل الإ�ستثمارات و�أكربها».
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م�صارف
دعا الحكومة المقبلة إلى أخذ إجراءات ّ
تنشط االقتصاد

سالمة % 2.5 :نسبة النمو المتوقعة لعام 2018
�أكد حاكم م�رصف لبنان
 %على مدى خم�س �سنوات.
ريا�ض �سالمة �أنه ال يتفق مع
وقال« :من املهم �أن ت�أخذ
توقعات �صندوق النقد الدويل
احلكومة املقبلة �إجراءات
لآفاق النمو االقت�صادي يف
لتن�شيط االقت�صاد� ،إذ �سيتم
لبنان املحددة مبعدل منو
احلكم عليها من قبل الأ�سواق
 % 1.5هذا العام� .إذ قال:
العاملية من خالل التزامها
«نحن مل ن�صدر �أي توقعات
االقت�صادية
بالتعهدات
يف �ش�أن النمو هذا العام
املعلنة ،لأن لبنان يف هذه
حتى الآن ،لأننا ننتظر عادة
املرحلة حتديداً بحاجة ما�سة
�إىل خطوات مالية واقت�صادية
حتى ف�صل ال�صيف نظراً
�إىل التقلبات ال�سيا�سية يف
�إيجابية».
الودائع
نمو
نسبة
%
6
لبنان» ،و�أ�شار �إىل تقديرات بن�سبة .% 2.5
و�أ�شار �إىل �أن منو الودائع امل�رصفية كان
انعك�ست
ولفت �إىل �أن االنتخابات النيابية
بواقع  % 1.5يف الربع الأول من العام
المصرفية المتوقعة
اجلاري ،متوقع ًا �أن ت�صل �إىل منو �سنوي
�إيجاب ًا على لبنان والأ�سواق املالية،
لعام 2018
بواقع « ،% 6وهو بالن�سبة �إلينا عامل �إيجابي
«وال�سيما �أنها �أتت بعد انعقاد م�ؤمتر �سيدر
ٍ
يف باري�س ال�شهر املا�ضي» ،م�شرياً �إىل �أن
وكاف لتمويل القطاعني العام واخلا�ص».
تطبيق
أجل
�
من
ا
�رسيع
الأ�سواق املالية ترت ّقب ت�شكيل احلكومة
رده على �س�ؤال عن العقوبات الأمريكية وتوقعات
معر�ض
ويف
ً
ّ
الإ�صالحات التي ن�ص عليها بيان م�ؤمتر �سيدر.1
تناميها بعد الفوز الذي ح ّققه حزب اهلل وخماوف وا�شنطن،
�أكد �سالمة �أن «امل�صارف اللبنانية تلتزم وتطبق بدقة وجدية
إصالحات ضرورية
القوانني الأمريكية يف عملياتها اليومية بفعل التعاميم التي
ور�أى �سالمة �أن الإ�صالحات �رضورية جداً ،وم�رصف لبنان
�أ�صدرها م�رصف لبنان ،و�أن امل�صارف املرا�سلة مرتاحة
تعهدت احلكومة يف م�ؤمتر �سيدر
لطريقة عمل امل�صارف اللبنانية» .وقال« :هذا �أف�ضل دليل على
ن�صح احلكومة بتطبيقها� ،إذ ّ
ب�إجراء الإ�صالحات وخف�ض العجز �إىل الناجت املحلي بواقع 5
�أن الأمور جتري بجدية يف لبنان».

جائزة  CISO 100لرئيس وحدة أمن المعلومات في «االعتماد اللبناني»
فاز طوين �شبلي رئي�س وحدة �أمن املعلومات يف
بنك االعتماد اللبناين ،لل�سنة الثالثة على التوايل،
بجائزة  CISO 100من  MESA 2018وهي
جائزة تكرميية لأف�ضل  100رئي�س �أمن معلومات
يف ال�رشق الأو�سط ،وذلك خالل حفل �ضخم �أقيم
يف دبي والذي �ضم العديد من كبار القياديني يف
جمال �أمن املعلومات يف منطقة ال�رشق الأو�سط،
وكان �شبلي الفائز الوحيد من لبنان.
وجت�سد هذه اجلائزة جودة ومتانة ق�سم �أمن
ّ
املعلومات لدى امل�رصف واجلهود التي يبذلها
يف مواكبة �أعلى امل�ستويات من التطبيقات
الأمنية واتباع �أحدث املمار�سات يف هذا املجال
والتي من �ش�أنها حماية معلومات العمالء وتلبية
تطلعاتهم.
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شبلي يتسلم الجائزة
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فرنسبنك يك َّرم  180طالب ًا ضمن مسابقة مواهب من أجل لبنان
احتفل فرن�سبنك ،بتوزيع �شهادات تقدير لـ 180طالبا وجوائز
نقدية بقيمة  27000دوالر �أمريكي على  22طالبا ،يف
م�سابقة تربوية كان امل�رصف قد �أطلقها يف مطلع عام ،2017
بعنوان «مواهب من �أجل لبنان» ،وذلك يف �إطار التزامه
الثابت مب�س�ؤوليته الإجتماعية ،و�إميانه ب�أن تالمذة اليوم
هم «نواة الغد وبناة امل�ستقبل» ،ويف �سياق جتديد التوقيع
على بروتوكول التعاون بينه وبني الأمانة العامة للمدار�س
الكاثوليكية.
�أقيم االحتفال يف مركز الأمانة العامة للمدار�س الكاثوليكية
يف بيت مري  -عني جنم ،يف ح�ضور املدير العام لفرن�سبنك
ندمي الق�صار ،الأمني العام للمدار�س الكاثوليكية الأب بطر�س
عازار ،مدير م�ؤ�س�سة «وزنات» لال�ست�شارات �سمري ق�سطنطني
ومهتمني.
وتوزعت امل�سابقة يف  6جماالت تربوية:الإمالء يف اللغة
العربية ،الإمالء يف اللغة الفرن�سية ،الريا�ضيات ،الفيزياء،
الكيمياء وعلوم الأحياء.
و�ألقى الق�صار كلمة هن�أ خاللها الطالب وعرب عن فخره بهم،
م�شيدا «بالنتائج التي حققها بروتوكول التعاون حتى الآن،
متطلعا �إىل البناء على هذا النجاح لتنمية وتطوير العالقة
اال�سرتاتيجية التي جتمع امل�ؤ�س�ستني».
ولفت «�إىل �أن مبادرة فرن�سبنك هذه ،ت�أتي يف �إطار امل�س�ؤولية
االجتماعية التي يتخذها على عاتقه ،داعما القطاع الرتبوي
ب�شكل عام ،حر�صا منه على امل�ساهمة يف تكري�س روح
املواطنة وح�س االنتماء يف وعي �أجيالنا من جيل �إىل جيل».

يتوسط المشاركين في المؤتمر
القصار
ّ

الفائزون في المسابقة

فوز بنك لبنان والمهجر بجائزة أفضل مصرف في لبنان للعام 2018
الثالث على التوايل ،يكون
ت�س ّلم رئي�س جمل�س �إدارة ومدير
الرابح بنك لبنان واملهجر ،وقد
عام بنك لبنان واملهجر �سعد
�سجل بذلك امل�رصف �أعلى عدد
�أزهري ،جائزة «�أف�ضل م�رصف
يف لبنان لعام  »2018من
من اجلوائز املتتالية يف تاريخ
املجلة العاملية .Euromoney
.»Euromoney
بدوره ،اعترب �أزهري �أن «هذه
واعتربت املجلة� ،أنه «غالبا ما
اجلائزة تربهن مرة �أخرى
كان اختيار امل�رصف الأف�ضل
على جناح ا�سرتاتيجية البنك
يف لبنان املهمة الأ�صعب .ففي
املحافظة و�سيا�سة تو�سعه
حني يت�سم القطاع امل�رصيف
املدرو�سة واعتماده املتزايد
ب�أنه �سوق تناف�سية بامتياز،
على ال�صريفة الرقمية ،والتي
�شهدت �أ�سهم بنك لبنان
خولت امل�رصف يف التعامل
واملهجر يف لبنان ارتفاعا
ازهري يتسلم الجائزة
ال�سليم مع الظروف ال�صعبة
بن�سبة  % 16يف خالل هذه
الفرتة ويعود ذلك �إىل �سبب وجيه وهو �أن املردود على ر�أ�س
التي منر بها يف لبنان واملنطقة وبالتايل يف حتقيقه �أداء
املال �سجل مرة �أخرى الن�سبة الأعلى للعام  .2017وللعام
مميزا يف النمو والربحية».
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باسيل يطالب بإجراءات لتحاشي انفجار حتمي:

المصارف ملتزمة القوانين الدولية بحذافيرها
اعترب رئي�س جمل�س بنك بيبلو�س الدكتور فران�سوا با�سيل �أن «كل
�أع�ضاء جمل�س النواب املنتخبني هم على بينة من الأو�ضاع
اخلطرية التي متر بها البالد والعامل كله ،لذلك هناك �إجراءات
�رضورية يفرت�ض �أتخاذها يف الوقت الراهن لت�صويب الو�ضع
ال�شاذ الذي مير به لبنان وال �سيما الو�ضع الإقت�صادي الذي
يرتاجع ب�شكل الفت من دون �أن ينهار ،لكن بالطبع �إذا مل تتخذ
الإجراءات الالزمة لتح�سني الأو�ضاع املعي�شية واالقت�صادية
فالإنفجار حتمي» .و�أمل با�سيل �أن «يكون اجلميع واعني لدقة
الو�ضع ،ورئي�س اجلمهورية لديه القدرة على اتخاذ القرار احلا�سم
لت�أليف حكومة متجان�سة تتمكن من اتخاذ القرارات الأ�سا�سية
ال�رضورية للبلد ،واحل�سم يف ما يتعلق مب�شاريع البنى التحتية
التي جتذب اال�ستثمارات عندما يهد�أ الو�ضع العام يف املنطقة
وال �سيما يف لبنان �إذا ما توفرت الكهرباء واملياه والطرقات �إىل
جانب قانون �رضائب يطبق بعيداً من اال�ستن�سابية واملزاجية
يف تف�سريه ،وحتديثه على نحو وا�ضح يوفر مزيداً من الواردات
خلزينة الدولة».

حكومة متجانسة

ولفت با�سيل �إىل �أن ذلك «يتطلب حكومة متجان�سة تتخذ القرارات
حتت مراقبة جمل�س النواب ،مبعنى ف�صل الوزارة عن النيابة»،
متمني ًا ت�شكيل حكومة تكنوقراط م�صغرة م�ؤلفة من � 12أو 14
وزيراً بد ًال من حكومة ف�ضفا�ضة ال ي�ستطيع وزرا�ؤها التفاهم

يف ما بينهم م�شرياً �إىل �أن يف لبنان كفاءات كثرية لكن غالبيتها
عاملة يف اخلارج ،وكل منها تتمنى العودة �إىل لبنان خلدمته
وتوفري كل ما ي�صب يف ال�صالح العام.
ورداً على �س�ؤال ما �إذا كان القطاع امل�رصيف والر�سمي املمثلني
ّ
يف احلكومة اللبنانية جاهزين لتحدي قانون العقوبات
الأمريكية على �إيران وبالتايل على «حزب اهلل»� ،أو�ضح با�سيل
�أن هناك قراراً حا�سم ًا وجازم ًا داخل القطاع امل�رصيف بتطبيق
القوانني الدولية بحذافريها ،خ�صو�ص ًا �أن االقت�صاد اللبناين
مدولر وبالتايل نحن ملتزمون بتطبيق تلك القوانني و�إال �سنقع
يف م�شكلة .من هنا نتمنى على الأفرقاء ال�سيا�سيني كافة تفهم
هذا الواقع .

بنك بيبلوس و Eventaيستكمالن دورات  MONEYSMARTالتدريب ّية
�سيما و�ضع امليزانية وك�سب
قدم بنك بيبلو�س و،Eventa
الأموال والإنفاق واالقرتا�ض
يف �إطار برناجمه للتثقيف
و�إدارة املخاطر واال�ستفادة
املايل ،يف عام  2017من خالل
MONEYSMART
دورات
من والكفاءات واال�ستثمار على
تدريب ًا
معمق ًا لـ � 219شاب ًا
نح ٍو يتيح توليد الدخل و�ضمان
ّ
و�شابة من  30جامعة خمتلفة
اال�ستقرار املايل.
بهدف م�ساعدتهم على حت�سني
وكان هذا النجاح حافزاً
لي�ستكمل بنك بيبلو�س وEventa
�إدارتهم لأموالهم وتخطيطهم
MONEYSMART
دورات
مل�ستقبلهم وحت�ضريهم حلياة
التدريبية خالل  ،2018على �أن
مالية �سعيدة .و�شملت هذه
المشاركون في الدورات
ت�ستهدف � 350شاب ًا و�شابة يف
الدورات � 128ساعة تدريب يف
مناطق جديدة لن�رش املعرفة املالية و�إي�صالها �إىل �أكرب عدد من
بريوت و�صيدا وزحلة ،ب�إ�رشاف  5مدربني �أخ�صائيني ومب�شاركة
� 8ضيوف حتدثوا عن خربتهم يف املجال.
امل�ستفيدين .وهكذا جرت الدورة التدريبية الأوىل يف مدينة �صور
ومن خالل ا�ستطالع �أجري قبل وبعد الدورات ،تبينّ بالأرقام
خالل �شهر ني�سان مب�شاركة � 80شاب ًا و�شابة من �سبع جامعات
يف �صور و�ضواحيها ،والثانية يف طرابل�س مب�شاركة � 65شاب ًا
�أن نتيجة  MONEYSMARTكانت �إيجابية جلهة حت�سني
و�شابة من ت�سع جامعات   .
ال�صحية وال
مهارات امل�شاركني يف ما يتعلق بالأموال ودورتها
ّ
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�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
Made In Lebanon

ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

زع
ـو
يــ

�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
Made In Lebanon

ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

اناً
ـــ
جم

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com
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www.sinaaiktisad.com

هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ســـاهمة يف
خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــ ّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف
عـــن املنتـــج اللبنـــاين ومنحـــه هويـــة خا�ســـة،
ومـــن ثم الرتويـــج له ملا يحمله من قيمـــة م�سافة تظهر
عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة
والريادة والإبداع.

ملحــق �صنع يف لبنان
ال�صناعات الغذائية

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الكيميائية والبال�ستيكية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية والأحذية
امل�صنوعات اخل�شبية

�صناعات الورق والكرتون والطباعة
�صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�سائل النقل

�صناعة الآالت والأجهزة الكهربائية

مدير العالقات العامة
طارق معنّا

P.R & Marketing Manager

Tarek Maana

مدير التحرير
نظام مارديني

�صناعة و�سائل النقل

Editorial Manager

�صناعة املفرو�شات

Nizam Mardini

�سكرتير تحرير
وعد �أبوذياب

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان �آخر
المكتب الرئي�سي
االدارة والتحرير  -لبنان  -بيروت كليمن�صو � -شارع االمير عمر  -بناية ت�سبحجي
هاتف - 00961 1 370318 - 370452-370604 :فاك�س00961 1 370602 :
�ص.ب� - 13/8385 - 2070 - 1102 :شوران -بيروت-لبنان
عبداهلل حداد  /جبل لبنان
كو�ستي عاقلة  /ال�شمال
ح�سن دقيق  /بيروت  -وال�ضاحية الجنوبية
عبا�س عبد الح�سين  /البقاع

Chairman Of The Board / G. Manager
Responsible Editor-In-Chief

Fares Saad

�صناعة املجوهرات

المرا�سلون ومندوبو المناطق

رئي�س مجل�س الإدارة  /المدير العام
رئي�س التحرير الم�س�ؤول
فار�س �سعد

الإعالنات والإ�شتراكات

زينب وهبي � /إعالنات ملحق �صنع في لبنان
دالل النجار � /إعالنات ملحق �صنع في لبنان
جومانة نادر  /الإ�شتراكات
منال طالب  /داتا المعلومات
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Editorial Secretary

Waed Abou Diab

المدير الفني
علــي خــزام
Art Director

Ali khouzam
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ال�صادرات ال�صناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل العام 2017
ن�شري هنا اىل ان جمموع قيمة
ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية خالل
العام  2017بلغ  2مليار و474
مليون دوالر امريكي (د�.أ) مقابل 2
مليار و 527مليون د�.أ خالل الفرتة
عينها من العام  2016و  2مليار
و 956مليون د�.أ خالل الفرتة عينها
من العام  ،2015اي بانخفا�ض
ون�سبته  % 2.1مقارنة مع العام
 2016وبانخفا�ض ون�سبته 16.3
 %مقارنة مع العام .2015
كما جتدر اال�شارة اىل ان املعدل
ال�شهري لل�صادرات ال�صناعية
اللبنانية خالل العام  2017بلغ
 206.1مليون د�.أ مقابل 210.6
مليون د�.أ خالل الفرتة عينها من
العام  ،2016و  246.3مليون د�.أ
خالل الفرتة عينها من العام .2015
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الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر كانون االول من العام 2017
بلغ جمموع ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية خالل �شهر كانون االول من العام  2017ما قيمته  219.6مليون د�.أ مقابل  216.3مليون
د�.أ خالل �شهر كانون االول من العام  2016و 231.1مليون د�.أ خالل �شهر كانون االول من العام  ،2015اي بارتفاع وقيمته 3.3
مليون د�.أ ون�سبته  % 1.5مقارنة مع العام  2016وانخفا�ض وقيمته  11.5مليون د�.أ ون�سبته  % 5مقارنة مع العام .2015

او ًال :اهم المنتجات المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية خالل كانون االول  /2017اآلالت واالجهزة
والمعدات الكهربائية في المرتبة االولى
(مباليني الدوالرات)

 املرتبة االوىل :الآالت واالجهزة
واملعدات الكهربائية احتلت هذه املرتبة
اذ بلغت قيمتها  42.5مليون د�.أ خالل
�شهر كانون االول .2017
 املرتبة الثانية :منتجات �صناعة
االغذية والتبغ اذ بلغت قيمتها 41.6
مليون د�.أ خالل �شهر كانون االول .2017
 املرتبة الثالثة :املعادن العادية
وم�صنوعاتها اذ بلغت قيمتها
مليون د�.أ.

35.7

 املرتبة الرابعة :منتجات ال�صناعات
الكيماوية اذ بلغت قيمتها  30.1مليون
د�.أ.
 املرتبة اخلام�سة :لدائن
وم�صنوعاتها ،مطاط وم�صنوعاته اذ
بلغت قيمتها  14.9مليون د�.أ.

(مباليني الدوالرات)

TMC
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ال�صادرات ال�صناعية
ثاني ًا :الصادرات الصناعية حسب الدول خالل شهر كانون االول 2017/والسعودية في المرتبة االولى

ا�شارت اح�صاءات ال�صادرات ال�صناعية خالل �شهر كانون االول  2017اىل ان اململكة العربية ال�سعودية
ت�صدرت الئحة هذه الدول.
 املرتبة االوىل :ت�صدرت ال�سعودية
كما ذكرنا هذه الالئحة حيث بلغت قيمة
ال�صادرات اليها خالل هذا ال�شهر 26.5
مليون د�.أ اي ما يوازي  % 12.1من
القيمة االجمالية لل�صادرات ال�صناعية.
 املرتبة الثانية :احتلت االمارات
العربية املتحدة هذه املرتبة حيث بلغت
قيمة ال�صادرات اليها  24.4مليون د .أ� اي
ما يوازي .% 11.1
 املرتبة الثالثة :احتلت �سوريا هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها
 18مليون د�.أ اي ما يوازي .% 8.2
 املرتبة الرابعة :احتلت تركيا هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها
 17.7مليون د�.أ اي ما يوازي .% 8.1
 املرتبة اخلام�سة :احتل العراق هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليه
مليون د�.أ اي ما يوازي .% 7.2

توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب الدول /كانون االول .2017

البلد

المملكة العربية السعودية
االمارات العربية المتحدة
سوريا
تركيا
العراق
قطر
مصر
ليبيا
الكويت
االردن
غيرها

26.467
24.370
18.006
17.679
15.823
12.128
8.625
6.395
6.368
6.137
77.566

المجموع

226.686

هولسيم لبنان
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ثالث ًا:اسواق الصادرات الصناعية اللبنانية حسب تكتالت الدول /والدول العربية في المرتبة االول
(ب�أالف الدوالرات)

 املرتبة االوىل� :شكلت الدول العربية
خالل �شهر كانون االول  2017ال�سوق
الرئي�سية لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية
ن�سبة اىل الدول االجنبية وقد بلغت قيمة
ال�صادرات اليها  134.4مليون د�.أ اي ما
ن�سبته  % 61.2من جمموع ال�صادرات
ال�صناعية.
 املرتبة الثانية :احتلت الدول
الآ�سيوية غري العربية هذه املرتبة اذ
ا�ستوردت ما ن�سبته  % 12.9من جمموع
ال�صادرات ال�صناعية.
 املرتبة الثالثة :احتلت الدول
االوروبية هذه املرتبة اذ ا�ستوردت ما
ن�سبته % 11
 املرتبة الرابعة :احتلت الدول
االفريقية غري العربية هذه املرتبة اذ
ا�ستوردت ما ن�سبته .% 10.3

اما ابرز المنتجات المصدرة
الى الدول العربية:
 الآالت واالجهزة واملعدات
الكهربائية بقيمة  28.7مليون د�.أ
 منتجات �صناعة االغذية والتبغ
بقيمة  28مليون د�.أ
 منتجات ال�صناعات الكيماوية
بقيمة  22.4مليون د�.أ
 ل�ؤل�ؤ ،احجار كرمية او �شبه كرمية،
معادن عادية وم�صنوعاتها بقيمة 10.6
مليون د�.أ.

موريكس للدهانات

EMS
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ال�صادرات ال�صناعية
رابع ًا :توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر كانون االول 2017
 -1ن�شري هنا اىل ان ال�صادرات ال�صناعية والتي كان اهمها خالل
هذا ال�شهر الآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية اذ بلغت قيمتها
 42.5مليون د .أ�
 ت�صدرت ليبيا الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج اذ
ا�ستوردت ما قيمته  6مليون د�.أ
 وتليه العراق بقيمة  5.4مليون د�.أ
 ومن ثم ال�سعودية بقيمة  3.7مليون د�.أ
 -2تليها منتجات �صناعة االغذية والتبغ بقيمة  41.6مليون د .أ�
 ت�صدرت ال�سعودية الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج اذ

ا�ستوردت ما قيمته  5.6مليون د .أ�
 وتليها �سوريا بقيمة  5.2مليون د�.أ
 ومن ثم م�رص بقيمة  4.4مليون د�.أ
 -3وتليها املعادن العادية وم�صنوعاتها اذ بلغت قيمتها 35.7

مليون د�.أ
 ت�صدرت تركيا الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج اذ
ا�ستوردت ما قيمته  12.1مليون د�.أ
 وتليها ا�سبانيا بقيمة  5مليون د .أ�
 ومن ثم جمهورية كوبا بقيمة  4.9مليون د�.أ

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل العام 2017

بلغ جمموع قيمة اال�ستريادات من الآالت واملعدات ال�صناعية خالل العام  2017نحو  257.4مليون د�.أ
مقابل  235.5مليون د�.أ خالل الفرتة عينها من العام  2016و  243.4مليون د�.أ خالل العام  2015اي
بارتفاع ون�سبته  % 9.3مقارنة مع العام  2016وبارتفاع ون�سبته  % 5.7مقارنة مع العام .2015
(مباليني الدوالرات)

Echo
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد 2018 / 34

المصدر :وزارة الصناعة  -مصلحة المعلومات الصناعية
مصدر األرقام :مديرية الجمارك اللبنانية
62

1

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

we've created a taste you
can't get enough of,

and crispiness you can hear.

HARFOUCHE CO., Jezzine-Lebanon, tel. +961 3 135401

ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

2018 / 34 العدد

63

2

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

ميــــاه العزيــــز

 سيناي الطريق العام- النبطية
961 7 500906 - 3 235906 :تلفون

حائزون على �شهادة نظام ال�سالمة الغذائية

Food Safety Management System
ISO 2200
Customer Service
06 255 053 - 03 807 719

Manufacturing Chocolate Machines

 المنطقة الصناعية-  مار روكز- الدكوانة
961 3 526876 - 962 1 685876 :هاتف
www.sinaya.me - itawm@yahoo.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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ال�صناعات الغذائية � -ألبان و�أجبان

غدير تعنايل  -للألبان والأجبان
�صنع يف لبنـــان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج  -طبيعي ومب�سرت
تعنايل  -البقاع الغربي  -هاتف 961 3 833326
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ال�صناعات الغذائية � -ألبان و�أجبان
�شركة ال�شمال للألبان والأجبان

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
�ألبان و�أجبان وكافة م�شتقات احلليب Milk & Cheese & All Dairy Products

مرياطة  -زغرتا  -الطريق العام
هاتف - )06( 255951 - 206433 :خليوي٩٦١ )71( 838772 - ٢٨٦٤٣٣ :

�شركة �سكاف دايري فارم �ش.م.م
Skaff Dairy Farm s.a.r.l

�صناعة الألبان والأجبان /

البقاع  -زحلة
حو�ش االمراء ارا�ضي
الطريق الداخلي الذي
يربط زحلة برب اليا�س
هاتف961 8 506951 :
فاك�س961 8 505427 :

All Kinds of Dairies

E-mail: info@skaffarm.com
Website : www.skaffarm.com

info@manaradairy.com
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ال�صناعات الغذائية � -ألبان و�أجبان

�أفران قميحة احلديثة

النبطية ،عد�شيت ،ال�شارع العام  -هاتف961 3 672483 - 7 541483 :
e-mail: komeiha@hotmail.com

ع يف
�صن ــان
لبنـ

من حليب البقر الطبيعي الطازج املب�سرت،
كامل الد�سم

حراجل  -ك�سروان  -تلفون961 9 322095 :

حلويات اجل ّبة

فرع �أول :بعلبك � -شارع ال�سرايا  /هاتف961 8 373824 :
فرع ثاين :مدخل بعلبك اجلنوبي
دوار دور�س  /هاتف961 3 581712 - 76 498501 :
فرع ثالث :زحلة الأوتو�سرتاد  /هاتف961 81 304466 :
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Bekaa

م�ؤ�س�سة حلباوي فود
Helbawi Food
صناعة كافة أنواع احلبوب
والبهارات والنب والبزورات
Manufacturing All Kinds of Grains,
Spices, Coffee & Nuts

بعلبك  -النبي �شيت  -احلي الغربي  -مبنى امل�ؤ�س�سة
هاتف961 71 180300 - 961 3 221837 - 8 335108 :
فاك�س961 8 335108 :
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

فرع رابع :جبل حم�سن � -سنرت حمزة  -تلفون961 6 382009 :
فرع خام�س :خميم البارد  -املدخل ال�شمايل  -تلفون961 71 116755 :
حمم�صة �سايل E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook:

فرع رئي�سي :عكار احلي�صة  -تلفون 961 6 810060 :خليوي961 3 589285 :
فرع ثاين :جبل البداوي  -جانب م�ؤ�س�سة فالح  -تلفون961 6 394199 :
فرع ثالث� :أول جبل حم�سن  -تلفون961 6 382154 :

Tony's food s.a.r.l
Beirut - Rawda - St Elie Residence
Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800
www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

زيت زيتون ،زيتون وجميع انواع املخلالت
�ضهر العني  -الكورة
هاتف - 961 6 416716 - 3 340668 :فاك�س961 6 415759 :

الكورة  -كفرعقا  -لبنان ال�شمالي
هاتف - ٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٣٨ :فاك�س٩٦١ )٦( ٩٥٢٨٢٨ :
خليوي � - ٩٦١ )٣( ٣٠٣٨٦٢ :ص.ب  - ١٢ :اميون  -لبنان

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

معامل الفلوك�س
ال�صناعية
احمد عطايا

Head Office
,
Sinno Bldg. Ne mat Yafith Street. Hamra Area
Postal Code: 2034-2722
P.O.Box: 11-9076. Beirut-Lebanon
Tel: +(961-1) 755444 - Fax: +(961-1) 744650
E-mail:mmsinno@mmsinno.com

٩٦١ ٣ ٢١٥٨٨٨- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٠٠٦ :  هاتف-  احلارة ملك احمد عطايا- الناعمة
 بريوت١٤/٥٤٤٥ : ب. �ص- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٣٤٦ : فاك�س
www.yamama-lb.com - info@yamama-lb.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�صناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها
)(ا�سترياد وت�صدير

 بريوت لبنان-  �شارع ق�سي�س- بئر العبد
961 01/543030 : فاك�س- 961 01/542542-278248 :تلفون

www.sadaka-lb.com - Email: info@sadaka-lb.com

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

Jabal El Shikh Honey

22005
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Phone:
Address:
Factory:
E-mail:

+961 1 261439 - Mobile: +961 3 428890
Bourj hammoud near the municipality
Basterma House Company Sad el Bouchrieh
youssef.b.saleh@hotmail.com

انتاج زيت الزيتون
و�صناعة ال�صابون
واملنظفات على �أنواعها
لبنان ال�شمايل-  الكورة-  كفر عقا:امل�صنع

961 3 178550 :هاتف
961 6 951290 :تلفاك�س

greijn@olivera-leb.com
www.olivera-leb.com

 الكورة-  �أميون31 :ب.�ص

م�ؤ�س�سة االتحاد العربي

Ets. Etihad El Arabi
Juice / صناعة وجتارة شرابات

 بعبدا قرب وزارة الدفاع-  الفيا�ضية:الإدارة
961 5 950933/4 :هاتف
E-mail: jne-5@hotmail.com
Website : www.jnecrown.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Cortas Canning & Refrigerating Co.S.A.L. Tripoli Road - Dora - Beirut - Lebanon Tel: 00961 1 257171 P.O.BOx: 11-0209

961 5 485547 : هاتف-  املوقف اجلديد- حي ال�سلم
961 3 317956 - 70 944647 - 961 70 317956 :خليوي
info@alkalaasweets.com
www.@alkalaasweets.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Head ofﬁce +961 5 81 06 62/3
www.DandyChocolate.com

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
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
 -1الفرع الرئي�سي� :صفري  -ال�شارع العام  -جانب حمطة الأيتام
هاتف961 81 300250 1 558053 :
 -2فرع اجل�سر� :صفري  -مقابل ج�سر املعلم
هاتف961 81 300210 - 1 551656 :
 -3فرع احلدث :ال�سان ترييز  -ال�شارع العام
هاتف961 3 078983 :
 -4فرع جديدة البو�شرية� :أوتو�سرتاد مرينا ال�شالوحي
جانب حمالت Sunny House
هاتف961 1 890773 - 81 300290 :
 -5فرع �صيدا� :أوتو�سرتاد اجلنوب  -قرب مدر�سة �أجيال �صيدا
هاتف961 71 239322 :
 -6فرع زحلة� :أوتو�سرتاد مفرق املدينة ال�صناعية
هاتف961 3 159385 :
 -7فرع الهرمل :جانب ال�سراي احلكومي
هاتف961 3 159385 :
 -8فرع بريوت� :سليم �سالم  -طريق الكوال  -جانب مطاحن لبنان
هاتف961 81 300410 :

 -9فرع ي�سوع امللك :الزوق � -سنرت حجيلي
هاتف961 81 300210 :
 -10فرع خلدة :مقابل اجلامعة الإ�سالمية
هاتف961 3 117071 :
crazynuts.lb@outlook.com
www.crazynuts-lb.com

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻬ ــﺎرات دﻋﺒﻮل إﺧﻮان
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠـﺪﻳﺪة  -ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن
ــﻮال00961 3 / 771 519 :
ﺟــ ـ ّ
ﻫﺎﺗـﻒ00961 / 705 277 / 8 :
DAABOUL SPICE BROTHERS
Tarik Al Jedidah - Beirut, Lebanon
Mob: 00961 3/ 771 519
Tel: 00961 1/ 705 277/8

الكورة  -كفر�صارون  -الطريق

03/651767 - 03/547531 - 06/950767
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�أفران حلويات و�سناك املنذر

حلويات عربية وافرجنية ،كاتو ،بيتي فور ،بوظة و�شوكوال،
وجميع �أنواع املعجنات،
�ساندوي�شات على �أنواعها عربية و�شرقية ،م�شاوي على �أنواعها

�أوتو�سرتاد زحلة بعلبك  -التعا�ضد  -مفرق علي النهري  -هاتف961 8 900612 :

CRUMBLE FOR TRADING AND MANUFACTURING S.A.L
WEBSITE: WWW.CRUMBLELB.COM
E-MAIL: INFO@CRUMBLE-LB.COM
P.O.BOX: 195 - AIN AAR
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TEL/FAX: +961 4 930067
+961 4 930068, +961 4 918856
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

حلويات �صف�صوف

Patisserie Saffsof

بريوت  -الطريق اجلديدة  -امللعب البلدي  -بناية ال�سحر
هاتف961 1 704504 :

فرع �أول :حتويطة الغدير جانب حمطة ها�شم  -هاتف961 1 475172 :
فرع ثاين :الكف�آت الطريق العام جانب حمطة ها�شم  -هاتف961 1 475173/5 :

E-mail: patisserie-lolita@hotmail.com
Website: www.patisserielolita.com

PATISSERIELOLITA
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
حب �صناعتو

بتحب لبنان

info@challouf.com
www.challouf.com

Super Brasil Co. S.A.L
 حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه- بن
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

Khaldeh - Mont Lebanon - Main Road
Tel: 961 5 800 658
E-mail: info@chamsine.net - Website: www.chamsine.net

 لبنان-  بريوت-  املكل�س- من�صورية املنت
٩٦١ )١( ٦٨٥٠٩٠ : فاك�س- ٦٦ : ب. �ص- ٩٦١ )١( ٦٨٠٦٨٠ : هاتف
info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

م�صنع هوانا لغزل البنات

Hawana Cotton Candy Factory
Cotton Candy Industry / �صناعة غزل البنات
Cotton Candy Filler of Chocolate /  ح�شوة �شوكوال- غزل البنات

 املريجة ال�شارع العام بناية خليل �سعادة-  بعبدا- جبل لبنان
961 )05( 483305 - )03( 478582 -268558 :هاتف

 العبدة-  بخعون-  علما-  الزاهرية-  املنية- طرابل�س
961 3 144202 - 6 461626 :تلفاك�س

cotton-candy-factory@outlook.sa
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

امل�صنع

م�ؤ�س�سة تونري للتجارة العامة
و�صناعة الدهانات

 ت�صنيع حبيبات املطاط اخلا�صة ملالعب
كرة القدم
 بالط مطاطي للنوادي الريا�ضية
وامل�سابح واملدار�س
 فر�شات مطاطية ملزارع الأبقار واخليول

املعجونة اخلا�صة
باجلب�سن بورد ومنع
تف�سيخ الدهانات
املادة الأف�ضل ملنع
الن�ش بكفالة �أكيدة
وادي الزينة -
تلفون 961 70 891116
961 7 971669

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

�شركة براج للتجميل الدولية

Barraj Cosmetics Company International

لبنان اجلنوبي � -صيدا  -عربا � -شارع الرابية بناية ادري�س ورم�ضان
هاتف- 00961 71 590056 - 7 723932 - 3 226631 :فاك�س961 7 723932 :

shadi@barrajcosmetics.com - www.barrajcosmetics.com - shafic@barrajcosmetics.com
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

,

- Interior & Exterior Paints
- Decorative paints
- Water Proof Coatings
- Color Formulating System

®
 دهانات داخلية وخارجية دهانات ديكورات �أهم �أنظمة معاجلة الن�ش-  مواد عازلة للن�ش نظام تركيب الألوان-

Tyr - El Hosh - Telefax: 961 7 347748 - 03394682
E-mail : morexpaints@hotmail.com
www.morexpaints.com - Facebook: morexpaints

TRUSTED AMERICAN QUALITY
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

معمل احللباوي

ل�صناعة الرنابي�ش الزراعية  -مل�ش زراعي � -أكيا�س نايلون  -حبوب بال�ستيكية

�سرعني التحتا � -شارع العام � -أوتو�سرتاد بعلبك
هاتف961 3 059036 - 71 189290 :

املنت ،ال�شارع العام ،هاتف - 961 4 296901/2/3 :فاك�س961 4 296904 :
email: tony@ldi-lb.com
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

Mount Lebanon-Kserwan-Zouk Mosbeh-Industrial City
Tel: 961 (9) 219806 - 210193 - (71) 636626
Fax: 961 (9) 219807 - P.o. Box: 70536 Antelias
Email - haykalplast@haykalplast.com
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ال�صناعات الألب�سة والن�سيج
نيو كانون تك�ستيل

New Cannon Textille

تك�س-كومفورت
Comfort-Tex

،�صناعة وجتارة البيا�ضات املنزلية
الالجنري واملطرزات على �أنواعها

 قاع الرمي ال�شارع العام-  زحلة- البقاع
بناية جماع�ص
961 )8( 812260 :هاتف
961 )8( 812260 :فاك�س
comfort@terra.net.lb

م�ؤ�س�سة �أبناء عفيف حماد لل�صناعة والتجارة
 حرامات و�رشا�شف على �أنواعها،بيا�ضات منزلية

961 70 177712 : هاتف-  را�شيا- البقاع

Prince Orient Establishment

All Types Of Military Clothing & Equipments

برنـــ�س �أورينـــت

�صناعة الألب�سة الع�سكرية والك�شفية

معتــــــوق

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
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.
Mechanical Equipment

مراجل بخارية

 �سنرت بون مار�شيه-  نادي الغولف-  بئر ح�سن- بريوت
961 3 151584 : خليوي- 961 3 415669 : خليوي- 961 1 858194 :تلفاك�س
961 7 224995 :امل�صنع

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

�شركة �سب�سبي لل�صناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة االن�شاءات املعدنية

 دير عمار لبنان-طرابل�س
ال�شمايل
٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٦ : هاتف
٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٥
: فاك�س
٩٦١ )٦( ٤٦١٤١٧
: خلوي
٩٦١ )3( -٦٦٦٧٣٣
٩٦١ )3( - ٣٦٧٦٧٣ -٧٠٩٧٤٥

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

E-mail:contact@sabsabi-industry.com - abed_sabsaby@hotmail.com
Website : www.sabsabi-industry.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

Reparation of Hydraulic & Pneumatic Machine Parts & Pistons
Manufacturing of All Kinds of Heat Exchangers

Dawra - Chromo Street - Bourj Hammoud
Tel: 961 1 254144/5 - 03 666840
E-mail: halco@cyberia.net

Supplying of Industrial Electric Motors, Reduction Gears,
Hydraulic & Pneumatic Machinery Parts

 نهر الكلب-  �ضبية-  املنت- جبل لبنان
بناية الرهبنة اللبنانية املارونية
961 70 374743 - 3 903837 :هاتف

electro.monta@gmail.com - www.electromonta.com

دراسة وانشاء وصيانة خطوط ومحطات النقل
دراسة وانشاء محطات وخطوط توتر متوسط
جتهيز وتنفيذ شبكات التوتر املنخفض مع تركيب العداد
دراسة مع تصنيع وتركيب وطالء هياكل وأعمدة حديدية
حفر ومد كابالت توتر عالي ومتوسط
electro monta

Med Cables Co. s.a.l

ل.م.�شركة البحر املتو�سط للكابالت �ش
تصنيع كابالت كهربائية
Manufacturing
of Electrical Cables

 �صيدا- لبنان اجلنوبي
 بناية كوثراين-  ال�شارع العام- تفاحتا
961 7 420840/50/30 :هاتف
961 7 420830 :فاك�س
E-mail : medcables@hotmail.com
Website : www.med-cables.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

م�ؤ�س�سة �صالح الدين احللبي التجارية
جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

Hamra - Comodor Street - Near Comodor Landry - Tel: 961 1 354551 - Fax: 961 1 752179
Mobile: 961 3 329990 - P.O.Box: 113-5385 - E-mail: salahhalabi1@hotmail.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

MF

م.م.�شركة مغني �إخوان �ش

 يميناً بإتجاه بيروت-  األوتوستراد-  ضبية:صالة العرض
961 4 407417 - 961 3 223376 :هاتف
961 1 683184/5 - 3 613956 : هاتف-  نيو روضة-  الدكوانة:المصنع
E-mail: moughanni@moughannilighting.com
Website: www.moughannilighting.com

 ب�سام حممد �صربي ك ّنو-  للتجارة وال�صناعةMSK �شركة

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 تصنيع اكسسوار كسارات- صناعة كافة أنواع الكسارات وتوابعها
Manufacture of All Type of Crushers & Related Accessories - Manufacturing Accessories Crushers

البقاع
 تعنايل- زحلة
املنطقة ال�صناعية
:هاتف
961 3 080961
961 71 293502
basamkanou@gmail.com - basheer.89@hotmail.com

Bureau Moderne
Des Ascenceurs

Maintenance
Installation
Repair

صيانة
تركيب
تصليح

 بناية �شارل حداد- ذوق مكايل
961 3 566001 - 3 241697 :هاتف
Tel: 961 3 566001 - 3 241697

 لبنان-  جديدة املنت90819 :ب.�ص
hotissen@hotmail.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
�شركة معامل عيتاين
م.م.مركز التجمع ال�صناعي اللبناين �ش
THE ULTIMATE
BAKERY MACHINES
�صناعة الأدوات ال�صحية
النحا�سية والبال�ستيكية
 ال�سفلي. ط-  بناية عيتاين-  خلف حديقة التلفزيون-  تلة اخلياط- بريوت
٩٦١ )1( 788079 - )1( 788118 :هاتف
New baking technologies offered by “FARHAT
BAKERY EQUIPMENT LEBANON” for baking pocket
pita bread, pita burger bun, pita bagel, pita
donuts, arabic bread, baladi bread, shami bread,
syrian bread, naam bread, gyro greek pita bread,
flat bread and healthy pita bun slim sandwiches.

Velox �شركة معامل فيلوك�س للقازانات

Steam Boilers-Heaters

ت�صنيع قازانات و�سخانات مياه على �أنواعها

 برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب-  بعبدا- جبل لبنان
٩٦١ )1( 472060 :  فاك�س٩٦١ )3( 375123 - ٩٦١ )1( 472042 : هاتف

www.FarhatBakery.com
Choueifat, Amrousiyeh
Facing Ghandour Factory, Lebanon
Tel/Fax: 00961 5 441607
Email: Info@farhatbakery.com

veloxco@hotmail.com

�شركة الي�سا
لل�صناعة والتجارة

GHADDAR

INDUSTRIAL & TRADING Est.
Mechanical Equipment

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

 بئر ح�سن- بريوت
نادي الغولف
�سنرت بون مار�شيه

:تلفاك�س
961 1 858194
:خليوي
961 3 415669

+٩٦١)١( ٤٥٥٠٠١ :  هاتف وفاك�س-  االوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية:العنوان
www.elissaco.com- elissaco@live.com +٩٦١)٣(٢٨٨٣٤٤ : خلوي
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

�صناعة االت تعبئة وتغليف

البقاع  -زحلة
تعنايل  -ال�شارع العام
قرب معمل الزجاج
بناية �أديب معتاد
هاتف961 )3( 645094 - 980267 :

joumaa@hotmail.comـmohd
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
PSS offers
a wide range of:

1- Piston Compressors
2- Screw Compressors
a. Oil Free
b. Oil Flooded
c. Fixed & Variable Speed
3- Air Dryers
4- Ultra Filters

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

.ل.م.�شركة �آماكو غروب الم�ساهمة �ش
AMACO GROUP S.A.L.
�صناعة �آالت لتحويل الورق ال�صحي
على مختلف �أنواعه

Manufacturing All Kinds of Tissue Paper
Converting Machine

 نزيه البزري ـ بناية حمود. �صيدا ـ �شارع الريا�ض ال�صلح ـ مقابل فيال د:املركز الرئي�سي
 �صيدا٣٧١ : �ص ب- 009٦١)٧(722253 - 009٦١)٧(٧30253 :تلفاك�س
www.amacosal.com info@amacosal.com

Khalde
Gulf Mart center
2nd floor
Mob: +961 70 681 861
+961 71 681 861
+961 70 988 959

Email: makram@makrambarakat.com - Website: www.makrambarakat.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

LICORNE KISSONERGIS S.A.R.L

Solid Fuel Steam Boiler, Wood, coal, Paper, &
Dried Olives & Burners Oil, Gas, Fuel, Disel With
Electrical Board For Burners
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

 ا�سترياد وبيع �أدوات فندقية- جتهيز فنادق ومطاعم

Hotel, Catering & Restaurant Equipment - Products Suppliers

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
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

�شركة اجلزيرة تك

Al-Jazeera Tech

ماكينات الكعك وصبابة القطايف وخط انتاج اخلبز والتنور،
فول أوتوماتيك وغيرهم

ال�شويفات  -كفر�شيما
هاتف961 70 872694 - 3 872694 :
وات�س �أب - 961 76 090158 :فاك�س961 5 437694 :
E-mail: info@aljazeeratech.com
Website: www.aljazeeratech.com

A.D.S For Trade & General Industry

�أي.دي�.أ�س � -شركة للتجارة وال�صناعة العامة

فرع ثالث :الإمارات العربية املتحدة – ال�شارقة  -املدينة ال�صناعية الثالثة
خلف دوار كاتربلر -م�ؤ�س�سة علي ال�صو�ص لتجارة املعدات
هاتف - 00971509691950 - 009765422085 :فاك�س0097165433828 :
info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com

فرع �أول :لبنان -الزهراين -طريق عام �صيدا� -صور
هاتف - 961 7 222227/29 - 3 268330:فاك�س961 7 220046 :
فرع ثاين :الكويت -الر�أي – خلف �إلكرتونيات الغامن  -مقابل االفينوز
هاتف - 0096599135939 - 009654710698 :فاك�س009654710657 :

فورتا�س Fortess

�صيانة وتركيب م�صاعد
ا�سترياد وت�صدير

Hassan Kaouk

Electro - Mecanical Engineer

Lebanon - Saida
Ghazieh Main Road
Center Saleh
Tel: +961 3 737529
Fax: +961 7 222051

info@gemslb.com - www.gemsilb.com

الدكوانة � -شارع حنا زيادة  -هاتف961 3 302017 - 961 1 489519 :
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
Refrigerated Industry / �صناعة برادات

�شركة فريغو اال�سكا التجارية وال�صناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade

 بناية غرابيت اوهانيان-  �شارع االخطل ال�صغري-  الدورة- املنت
٩٦١ )1( 267614 :  فاك�س- ٩٦١ )1( 261609 - ٩٦١ )3( 303282 - 292: هاتف
E-mail: frigoalaska@hotmail.com

website: www.satacogroup.com
email: info@satacogroup.com
Telephone: 01 873 510
Mobile : 03 919 992

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.
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

م�ؤ�س�سة الإ�سكندر � -أبناء حممد مظلوم

مكاب�س بالط ،وجاليات بالط ،مكاب�س �أحجار باطون ،ك�سارات خالطات لعلف الدجاج
واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية ،جواري�ش بح�ص وبرغل ،مطاحن ك�شك وحبوب

طريق عام رياق  -ج�سر الليطاين  -قرب اللبول  -هاتف ٩٦١ 3 512711 - )71( 858152 :

م�ؤ�س�سة�إبراهيم خليل القا�صوف  -املعتمد احليالين
خطوط إنتاج غذائية

البقاع  -زحلة  -املدينة ال�صناعية  -مبنى ال�شركة
هاتف961 71 672769 - 78 901499 :
E-mail: info@hilanico.com
Website : www.hilanico.com

Ras-elmatin - Lebanon
Tel/Fax: 00 961 5 380 598 - Mobile: 00 961 3 287 596
Website: www.mtsengco.com
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ال�صناعات المعدنية
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�صناعة المفرو�شات

حممد طالب التجارية

Mohammed Taleb Commercial

 بناية كيالين-  �شارع احللوة-  طرابل�س- لبنان ال�شمايل
961 6 436007 - 3 833383 :هاتف
talebest@dm.net.lb - www.talebest.com
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�صناعة المفرو�شات
Customize your space
Since 1991

Main Road, Dbayeh, Beirut
Tel: 961 4 545456
Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones
BUILDMART
Tel: 70 503305
info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon
www.elementslb.com

Italian Kitchens

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones
BuildMart
Tel: 70 503305
info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon
www.elementslb.com
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة

Accaoui street Achkar building
Tel +961.1.561510/2/3 +961.1.565999
Mob. +961.3.274005 Fax +961.1.561510
P.O.Box 11-2560 Beirut Lebanon
www.anispress.com

هوريبا باكينغ �أند ترايدينغ

Horepa Packing & Trading
تعبئة وتغليف
وبالستيك
طباعة مستلزمات
للفنادق واملطاعم
Fresh up with
minted toothpick

 �شارع امل�صارف-  ذوق م�صبح- ك�سروان
 جونيه2848 :ب. �ص- 961 9 219414 : فاك�س961 9 214050 - 3 382961 :هاتف
E-mail: horepa@horepa.com - website: www.horepa.com
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
info@inpresslb.com - www.inpresslb.com

Bekaa - Zahle
Hawch Al Omaraa - Al Sahl Street
Tel: 961 8 931999
961 3 836825 - 70 931999

Bilal & Jalal Ali Nasr
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ال�صناعات المنجمية غير المعدنية

Blat El Atiq

النبطية  -بنت جبيل  -عني ابل
هاتف961 3 2950202 :

Maaser el chouf
Tel: 03 873357 - www.blatelatiq.com

م�ؤ�س�سة بطي�ش التجارية

فاريا  -تلفون 961 70 154005
م�ؤ�س�سة رامز احلاج لل�صناعة والتجارة
رخام  -غرانيت  -خ�شب

النعيم لل�صخور والبناء
حجر تلبيس ورخام وغرانيت

لبنان اجلنوبي � -صيدا  -املروانية  -ال�شارع العام  -مبلكه
هاتف - 961 3 467560 - 3 747250 :تلفاك�س961 7 260380 :

جبل لبنان  -عاليه  -دير قوبل  -ال�شارع العام  -مبلكه
هاتف 03/608604 - 03/224409 :
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ال�صناعات المتنوعة

فرع معو�ض
فرع حارة حريك
فرع ر�أ�س النبع
فرع بربور
فرع احلمرا� :شارع عبد العزيز،
بناية م�ست�شفى خوري
هاتف961 1 340953 :
961 1 546800
961 1 541206

ماغرامار للرخام والغرانيت �ش.م.م

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�صناعة وجتارة :جميع انواع الرخام والغرانيت وال�صخر الوطني واالجنبي
جل الديب � -شارع جرج�س نعوم
بناية جوزف الق�ش  -ط.١ .
�صالة العر�ض وامل�صنع :ال�شويفات مقابل معمل غندور
تلفاك�س ٩٦١ )٥( ٤٣٣٥٧٨ :
خليوي٩٦١ )٣( ٧٥٣٥٧٨ :
�ص.ب ١١ /٧٣٥٤ :.انطليا�س
E-mail: info@magramar.com
website: www.magramar.com
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ال�صناعات المتنوعة

Cottage
l art de la protection solaire
,

facebook:
beiruty wooden houses

Mkalles - Main Road - Near Super Brazil
Tel: 03 72 15 15 - 01 682 565 - 01 698 560
cottagek@inco.com.lb

Barelias, Bekaa, Lebanon
E-mail: houssein776@hotmail.com
Mobile: 03-290091 - Telefax: 08-511432
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á«FÉHô¡c äÉ£ëe - á«FÉHô¡c ä’ƒëe
á«FÉHô¡c äÉMƒd

: العنــوان

π«ÑL 12 : Ü.¢U - ø«aôZ - â«°ûªY- ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG - ∂«∏«JÉe ∂∏e
961 (9) 620934/5 : ¢ùcÉa 961 (70) 444326 -----9 - 961 (9) 620920 : ∞JÉg
ADDRESS :

Matelec building - Main road Ghorfine Amchit
Tel: 961 (9) 620920 – 961 (70) 4443269....9 - Fax: 961 (9) 620934/5

E-mail: matelec@matelecgroup.com - www.matelecgroup.com

ﺑﻴﺘﻚ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ

 ٦٤٠ﺟﻨﺎﺡ ﻣﺆﺛﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻗﺎﻋﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ
ﻃﺎﺑﻖ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﻔﻼﺕ ﻭﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ
ﻣﺮﻛﺰ ﲡﺎﺭﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ  ٩٥ﻣﺘﺠﺮ
ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﲢﺖ ﺍﻻﺭﺽ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ
ﻣﻠﻌﺒﻲ ﺗﻨﻴﺲ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﺎﻻﺿﺎﺋﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ

ﻋﺮﻭﺽ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻻﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﺠﻤﻟﺎﻧﻲ
ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻐﺮﻑ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﺘﻼﻳﺖ
ﻧﺎﺩﻱ ﺻﺤﻲ ﺧﺎﺹ
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺁﺧﺮ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ
ﻣﺴﺒﺢ ﺧﺎﺭﺟﻲ

ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻣﻄﻌﻢ ﻭﻣﻘﻬﻰ ﺍﻟﻔﺎﻭﻧﺘﲔ
ﺭﻛﻦ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ
ﻣﻘﻬﻰ ﺍﻟﺒﺎﻳﺴﺘﺮﻱ ﺷﻮﺏ
ﺭﻛﻦ ﺍﳌﻄﺎﻋﻢ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻻﻣﺜﻞ ﻟﻚ ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻚ

 ٥٠ﻣﺘﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﳌﺘﺮﻭ ﺍﻟﻨﻬﺪﺓ
ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻨﻬﺪﺓ -ﺍﻟﻄﻮﺍﺭ ,ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﻳﺪ  ,٢٠١٠٧ :ﺩﺑﻲ – ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺗﻞ ,٠٠٩٧١٤٢٦٣٠٠٠٠ :ﻓﺎﻛﺲ ٠٠٩٧١٢٦٣٠٠٠٥ :

ر�سالة الإمارات
قوى نـاعمة تعزز مكانتها على الصعيدين االقليمي والعالمي

اإلمارات ..استثمارات في  60دولة
ت�شكل اال�ستثمارات الإم��ارات��ي��ة التي
تتواجد اليوم يف نحو  60دولة من قارات
العامل ال�ست �إحدى �أدوات القوة الناعمة
لدولة الإمارات يف اخلارج.
كما ت�ساهم ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش
يف دع���م ال�����ص��ورة الإي��ج��اب��ي��ة ل��دول��ة
الإمارات ومواطنيها على م�ستوى العامل
خا�صة بعد �أن حققت جناح ًا ملحوظ ًا
يف تنفيذ م�شاريع عمالقة يف قطاعات
البنية التحتية واالت�����ص��االت وجت��ارة
التجزئة والعقارات والزراعة وال�صناعة
يف البلدان التي يتم ا�ستثمارها فيها.
و�ساهمت ا�ستثمارات الدولة بقوة ب�شكل
كبري يف تخفيف الأزمات احلياتية التي
يعي�شها �سكان ه��ذه ال���دول ،ومل تغفل
اال�ستثمارات الإم��ارات��ي��ة يف اخل��ارج
م�س�ؤوليتها االجتماعية ،حيث �ساهمت
يف بناء م�ست�شفيات ومراكز طبية ودور
عبادة وحمطات كهرباء وغريها ح�سنت
من م�ستويات املعي�شة ملاليني الب�رش يف
دول العامل.
ورح��ب جمل�س الإم���ارات للم�ستثمرين
يف اخلارج ور�ؤ�ساء �رشكات ا�ستثمارية
�إماراتية بت�شكيل جمل�س القوة الناعمة
لدولة الإمارات.
م�ؤكدين �أن املجل�س جاء يف التوقيت
املنا�سب ويدعم ال�رشكات ب�شكل كبري
م�شريين �إىل �رضورة وجود تن�سيق بني
املجل�س ووزارات اخلارجية واالقت�صاد
وامل��ال��ي��ة وال����شرك��ات اال�ستثمارية
الإماراتية يف اخلارج مبا يدعم ال�صورة
الإيجابية لدولة الإم���ارات يف اخلارج
وي�ؤدي �إىل تو�سيع رقعة اال�ستثمارات.

صدارة إماراتية

وي�����ص��ل ح��ج��م ا���س��ت��ث��م��ارات الإم����ارات
اخلارجية حول العامل �إىل  87.5مليار
دوالر ،الأم��ر ال��ذي ي�ضع الإم���ارات يف
�صدارة الدول العربية من حيث اال�ستثمار
اخل��ارج��ي ،كما ي��زي��د ع��دد ال�رشكات
الإماراتية امل�ستثمرة يف اخل��ارج على
� 200رشكة ترتاوح �أ�صولها بني تريليون
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�إىل  1.5تريليون دوالر ت�ستثمر يف �أكرث
من  60دولة.
وت�ستحوذ �صناديق ال�ثروة ال�سيادية
اململوكة من دولة الإمارات على نحو 75
 %من الأ�صول اخلارجية.
و�أك���دت وزارة االقت�صاد� ،أن �إجمايل
ال��ر���ص��ي��د ال�تراك��م��ي ل�لا���س��ت��ث��م��ارات
الإماراتية يف اخل��ارج بلغ حوايل 217
مليار دوالر ،خ�لال ال�سنوات الع�رش
املا�ضية.
وت�سعى الإم����ارات �إىل تو�سيع رقعة
ا�ستثماراتها يف العديد من املجاالت
يف املنطقة العربية يف ال�سنوات املقبلة،
خ�صو�ص ًا و�أن الدولة متلك ا�ستثمارات
�ضخمة يف دول املنطقة ،ويف مقدمتها
م�رص بنحو  20مليار دوالر ،والأردن
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بنحو  15مليار دوالر ،واملغرب  15مليار
دوالر واجلزائر  10مليارات دوالر.
وال�����س��ودان بنحو  6.5مليارات دوالر،
وت��ون�����س ب��ن��ح��و  4م��ل��ي��ارات دوالر،
بالإ�ضافة �إىل  2مليار دوالر يف ليبيا،
و 1.5مليار دوالر يف ال�صومال ،ومليار
دوالر يف لبنان.
�أم���ا على ال�صعيد ال��ع��امل��ي ،فتتوزع
اال�ستثمارات الإم��ارات��ي��ة على ق��ارات
العامل ال�ست ،ومن بني الأمثلة ا�ستثمارات
بقيمة  26مليار دوالر يف الهند ،و6
مليارات يف جنوب �أفريقيا ،ومليار
دوالر يف ال�صني ،و 5مليارات يف رو�سيا
و 21ملياراً يف الواليات املتحدة ،و5.5
م��ل��ي��ارات يف فرن�سا ،و 1.5مليار يف

 200شركة تصل أصولها إلى
 1.5تريليون دوالر تعمل في
 60دولة

وحجم وتوجهات هذه اال�ستثمارات.
وال يتوقع املجل�س الإع�لان يف الوقت
ال��ق��ري��ب ع��ن �أرق����ام دقيقة ح��ول هذه
اال���س��ت��ث��م��ارات خ��ا���ص��ة و�أن ��شرك��ات
وم�ستثمرين �إم��ارات��ي�ين ك��ث�يري��ن ال
يرغبون يف الإف�صاح عن ا�ستثماراتهم
خارج الدولة.
ووف���ق��� ًا مل�����ؤ���ش�رات �أول����ي����ة ،تنت�رش
�سواء �أكانت
اال�ستثمارات الإماراتية
ً
ا�ستثمارات �صناديق �أو �رشكات �أو �أفراد
يف �أكرث من  60دولة ت�شمل قارات العامل
ال�ست ،وتتوزع غالبية هذه اال�ستثمارات
على �أك�ثر من � 200رشكة ا�ستثماريه
�إم���ارات���ي���ة ت��زي��د �أ���ص��ول��ه��ا ع��ل��ى 5.5
تريليونات درهم ،وترتكز ا�ستثماراتها
يف م�شاريع للبنية التحتية وقطاعات
الطاقة واالت�صاالت والعقار والتجزئة
والأوراق املالية وال�سندات.

نماذج النجاح

 77محطة برية وبحرية محفظة
موانئ دبي العالمية في  40بلد ًا
و800

�أملانيا ،و 817مليون ًا يف �إثيوبيا،
مليون يف �أذرب��ي��ج��ان ،و 250مليون ًا
يف �أفغان�ستان ،كما جتدر الإ�شارة هنا
�إىل �أن دولة الإم��ارات تت�صدر �إقليمي ًا،
ويف املركز الرابع عاملي ًا ك�أكرب م�صدر
مل�شاريع اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف
�أفريقيا.

قاعدة بيانات

من جهة �أخ���رى ،يعكف حالي ًا جمل�س
الإم��ارات للم�ستثمرين يف اخلارج على
�إعداد قاعدة بيانات تف�صيلية حول طبيعة

ت��ت��ع��دد الأم��ث��ل��ة وال��ن��م��اذج الناجحة
لال�ستثمارات الإماراتية يف اخلارج ويعد
من �أبرزها �رشكة موانئ دبي العاملية
التي ت�ضم حمفظة �أعمالها  77حمطة
برية وبحرية عاملة مدعومة ب�أكرث من
 50ن�شاط ًا ذي �صلة يف  40بلداً عرب قارات
العامل ال�ست ،بالإ�ضافة �إىل مبادلة التي
متلك �رشكات وا�ستثمارات يف �أكرث من
 30دول��ة ،وجمريا لل�ضيافة التي متلك
فنادق يف  22بلداً.
وهكذا ،ي�ؤكد خرباء االقت�صاد والأعمال
�أن ا�ستثمارات ال�رشكات الإماراتية �شبه
احلكومية واخلا�صة ترتكز حالي ًا يف
خم�س دول رئي�سية ت�شمل م�رص ب�إجمايل
ا�ستثمارات  20مليار دوالر والهند 26
مليار دوالر وباك�ستان  3مليارات دوالر
واملغرب  15مليار دوالر واجلزائر مليار
دوالر.
وه��ن��اك ا�ستثمارات �ضخمة ل�رشكات
ومواطنني يف دول �أخ��رى كال�سعودية
وكازاخ�ستان وبنغالدي�ش وال�سودان
وغريها من ال��دول .ويلفت اخل�براء �إىل
�أن اال�ستثمارات الإماراتية يف اخلارج
تتجه خالل املرحلة املقبلة بدرجة �أكرب

 87.5مليار دوالرتضع اإلمارات
في الصدارة االستثمارية عربي ًا
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نحو �أ�سواق �آ�سيا ب�شكل خا�ص ال�صني
و�إندوني�سيا.
و�أمريكا الالتينية وت�ستفيد من اجلوالت
املكوكية لقيادات وزارت���ي االقت�صاد
واخل��ارج��ي��ة خ�لال ال�����س��ن��وات اخلم�س
املا�ضية لدعم العالقات مع الربازيل
واملك�سيك وك��وب��ا وه��ن��اك م ��ؤ��شرات
�إيجابية جداً.
كما يتم الرتكيز خالل ال�سنوات املقبلة
نحو ال�سوق ال�سعودية وامل�رصية يف
الوقت ال��ذي ت�ستمر فيه اال�ستثمارات
الإماراتية يف تنويع خماطر اال�ستثمار
ج��غ��راف��ي � ًا وق��ط��اع��ي � ًا .وي���رى اخل�ب�راء
واملتخ�ص�صون �أن �إن�شاء جمل�س القوة
الناعمة ل��دول الإم��ارات يفيد احلكومة
وال����شرك��ات مع ًا و�أن���ه ج��اء يف الوقت
املنا�سب.
و�أن املجل�س �سيالقي النجاح الكبري
خا�صة و�أن دول��ة الإم���ارات لها �سمعة
و�صوت م�سموع يف جميع �أنحاء العامل
�سواء بعالقاتها الدبلوما�سية �أو الثقافية
ً
�أو االقت�صادية �أو ال�سيا�سية كما �أن
الثقل االقت�صادي الكبري لدولة الإمارات
يدفعها للعب دور ك��ب�ير يف احل���راك
االقت�صادي ال���دويل و�صنع ال��ق��رارات
االقت�صادية الدولية.
وقال جمال اجلروان الأمني العام ملجل�س
الإم���ارات للم�ستثمرين يف اخل��ارج� :إن
�إن�شاء املجل�س قرار موفق وممتاز وبال
�شك �سي�ضيف قيمة كبرية لال�ستثمارات
الإم��ارات��ي��ة العاملة يف �أن��ح��اء العامل
و�سيعزز مكانتها الإقليمية.
ون��ؤك��د �أن كل ال�رشكات اال�ستثمارية
الإماراتية العاملة يف اخل��ارج ترحب
ب�إن�شاء املجل�س ونتمنى �أن ينظر املجل�س
�إىل عمل و�إجن���ازات ه��ذه ال�رشكات يف
دعم ال�صورة الإيجابية للإمارات حكومة
و�شعب ًا.
و�أن يعمل املجل�س على دعم ال�رشكات
اال�ستثمارية احلالية ويعمل على تو�سيع
م�شاريعها ،وكذلك �أن ي�شجع ال�رشكات
الإم��ارات��ي��ة التي مل تخ�ض بعد �سباق
اال�ستثمار يف اخل��ارج على �أن تدخل
الأ�سواق الدولية .وي�شدد اجل��روان على
�أن ال�رشكات اال�ستثمارية الإماراتية تعد
�إحدى �أبرز و�سائل القوة الناعمة لدولة
الإمارات.
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ر�سالة �سوريا

ستتطلب  200مليار دوالر كحد أدنى حسب التقديرات

ما هي إمكانيات لبنان إلعادة إعمار سوريا؟
تعر�ضت �سوريا خالل ثماين �سنوات من
احلرب القا�سية والظاملة ،لأ�رضار كبرية
ويف قطاعات خمتلفة� ،أثرت يف الإقت�صاد
و�أحدثت �رضراً كبري يف البنى التحتية،
�أو على م�ستوى البنى الإنتاجية� ،أو
على م�ستوى الأبنية ال�سكنية واملن�ش�آت
مبختلف �أ�شكالها ،وقعت هذه الأ�رضار
يف القطاعات كلها �سواء يف القطاع
اخلا�ص �أو العام ،ولكن �سوريا الآن
�ستتحول �إىل �أكرب ور�شة �إعادة �أعمار �أو
�أكرب ور�شة بناء يف العامل ،وقد كانت
م�شاركتها يف منتدى يالطا االقت�صادي
حدث ًا مهم ًا ،ا�ستك�شف فيه رجال االعمال
االجانب �سبل امل�شاركة يف اعمار �سوريا
بعد و�ضع احلرب الوزارها.
�شكل منتدى يالطا االقت�صادي الدويل
بن�سخته الرابعة ،الذي ُعقد يف � 19أبريل/
ني�سان ،يف القرم ،و�شارك فيه وفد �سوري
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كبري� ،شكل مرحلة مهمة ل�سورية خا�صة
�أن احلرب فيها ت�شارف على الإنتهاء،
وبد�أت مرحلة �إعادة الإعمار ،وكما هو
معروف ف�إن هذه العملية بحاجة �إىل
مواد �أولية ومواد �أ�سا�سية ،وما يخ�ص
البنية التحتية واملطارات ،واملرافق
العامة واملرافق اخلا�صة بال�سفن .كما
�أن الإنطباع الأول مل�شاركة ال�سوريني يف
املنتدى االقت�صادي �إيجابي جدا ،لإنه
�أدى �إىل توا�صلهم مع رجال الأعمال من
جمموعة خمتلفة من اجلن�سيات و�رشائح
خمتلفة من املجتمعات التي ميثلوها.

األسد وتكلفة إعادة اإلعمار

�أكد الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ب�أن
�إعادة �إعمار بالده تتطلب بحد �أدنى
 200مليار دوالر .وقال يف مقابلة مع
�صحيفة «كاثيمرين» اليونانية ،ب�ش�أن
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تكلفة �إعادة الإعمار« :مئتا مليار دوالر
يف احلد الأدنى ،ويف بع�ض التقديرات
�أربعمئة مليار دوالر ،وال�سبب يف عدم
الدقة هو �أن بع�ض املناطق ال تزال حتت
�سيطرة الإرهابيني ،ولذلك ال ن�ستطيع
�إعطاء تقدير دقيق لهذا الرقم ،هذا رقم
تقريبي» .ويذكر �أن تقديرات تكلفة
ا�ستعادة البنية التحتية فقط تتجاوز 200
مليار دوالر ح�سب تقديرات �صندوق النقد
الدويل.
ويقول حمافظ «م�رصف �سوريا املركزي»
حازم قرفول ،ب�أن الإمكانيات املتوفرة
حاليا ال ت�سهم �سوى بـ  10%من �إعادة
�إعمار �سوريا.
و�أ�ضاف قرفول يف كلمة له �أثناء ندوة
عقدها مركز دم�شق للأبحاث والدرا�سات
«مداد»� ،إن املفتاح الأ�سا�سي للتنمية هو
حتديد �شكل االقت�صاد ال�سوري ،م�شريا �إىل

مدى احلاجة امللحة لقطاع خا�ص قوي،
و�أن الطريق �إىل حت�سني م�ستوى املعي�شة
ال يت�أتى بحزمة قوانني و�سيا�سات
اقت�صادية فح�سب ،بل هو ح�صيلة
تراكمية.
واقرتح االقت�صادي ال�سوري مدين يف
ورقته البحثية التي التئم م�شاركو الندوة
ملناق�شتها ،جمموعة بدائل لتح�سني
معي�شة ال�سوريني على املدى الق�صري
والبعيد ،كان �أبرزها زيادة الرواتب
والأجور ،و�رضب الف�ساد ،ومنع االحتكار،
و�ضبط اال�سترياد ،وفتح باب الإقرا�ض،
و�إعادة النظر بالنظام ال�رضيبي برمته.
ويف هذا ال�سياق ،قدرت تقارير �صادرة
عن الأمم املتحدة �أن �سوريا حتتاج
�إىل  250مليار دوالر على الأقل لإعادة
�إعمارها ،فيما ذكر تقرير �صدر عن «البنك
الدويل» العام � ،2017أن خ�سائر �سوريا
االقت�صادية جراء االقتتال الداخلي الدائر
منذ  2011تقارب  226مليار دوالر.

دور لبنان في االعمار

ؤخرا توالت ت�رصيحات امل�س�ؤولني
م� ً
اللبنانيني حول االنخراط يف ملف �إعادة
�إعمار �سوريا .وكان وزير ال�صناعة
اللبناين ،ح�سني احلاج ح�سن� ،أبدى
رغبة لبنان بالتعاون لإعادة الإعمار
يف �سوريا ،نتيجة العالقة التاريخية
والوطيدة على امل�ستوى ال�سيا�سي
والعائلي والإن�ساين.
وقال الوزير ح�سن خالل مقابلة مع وكالة
«�سبوتنيك» الرو�سية �أنه «من الطبيعي
�أن يكون هناك تعاون (اقت�صادي) مع
رو�سيا ،التي �سوف يكون لها دور كبري
يف �إعادة �إعمار �سوريا».
ويتزامن ت�رصيح الوزير ح�سن مع
ت�رصيح رئي�س نقابة مقاويل الأ�شغال
العامة والبناء اللبنانية ،مارون احللو،
ب�أنه «ال �أحد يعلم �أين �ستبد�أ هذه العملية،
يجب انتهاء احلرب لكي تبد�أ عملية �إعادة
الإعمار يف �سوريا ،ولكن املتوقع حلجم
الأعمال هو فوق  250مليار دوالر،
هو حجم �إعادة الإعمار» .و�أ�ضاف �أن
«لبنان يتطلع لل�رشاكة مع ال�رشكات
الرو�سية كونها �رشكات كربى ومتتلك
تقنيا ،خا�صة يف م�شاريع
اخت�صا�صا
ً
ً
البنى التحتية والكهرباء ويف مو�ضوع

شركات عربية وأجنبية كثيرة

تستطلع السوق العقارية في سورية
بد�أت العديد من ال�رشكات العربية والأجنبية تتقدم �إىل الهيئة باال�ستف�سارات
والت�سا�ؤالت عن كيفية اال�ستثمار يف ال�سوق العقارية يف �سورية ،ويت�ساءلون عن
ماهية املناطق املطروحة لال�ستثمار العقاري و�سبل التقدم �إىل هذه امل�رشوعات
والقابلة للتنفيذ ،وقد �أطلقت الهيئة على هذه ال�رشكات خالل االجتماعات م�سمى
«ال�رشكات ال�سائلة»  -من ال�س�ؤال ولي�س ال�سيولة  -وقد تولد لدى هذه ال�رشكات
انطباع ًا جيداً عن فر�ص الدخول بهذه امل�رشوعات يف خمتلف املحافظات ال�سورية
حيث حددت الهيئة ع�رش مناطق تطوير عقاري ك�أولوية للمرحلة القادمة.
وتوقع مدير الهيئة العامة لال�ستثمار والتطوير العقاري �أحمد حم�صي �أن تنطلق �أكرث
من منطقة تطوير عقاري من املناطق الع�رشة املحددة ك�أولويات تطوير عقاري يف
�سورية حتى نهاية العام ،بعد التح�سن امللحوظ يف الأو�ضاع الأمنية يف �سورية
وات�ساع رقعة املناطق الآمنة يوم ًا بعد �آخر.
و�أ�شار �إىل الإقبال الكبري من �رشكات عقارية حموية لال�ستثمار يف املواقع املحددة
يف مدينة حماة كمناطق تطوير عقاري و�أبرزها منطقة وادي اجلوز ،وا�صف ًا �إياها
بامل�رشوع العقاري بامتياز ،لكونها قريبة جداً من مبنى حمافظة حماة وال يف�صلها
عنه �سوى  1كم ومت الإعالن للمرة الثانية هذا العام عن هذا امل�رشوع وتقدمت �رشكات
حموية كبرية �إليه.
ال�سدود ومو�ضوع املياه».
�أما وزير االقت�صاد والتجارة اللبناين،
رائد خوري ،ف�أكد� ،إن «لبنان يتطلع
لإقامة مناطق اقت�صادية حرة ،تكون
من�صة للم�ستثمرين اللبنانيني والأجانب
وخا�صة لرجال الأعمال الرو�س ،من �أجل
الت�سويق من خاللها �إىل خارج لبنان،
ممرا لإعادة �إعمار �سوريا».
لكي تكون ً
و�سعت دول عدة للتباحث مع رو�سيا
خالل الفرتة املا�ضية من �إجل �إ�رشاكها
يف �إعادة الإعمار يف �سوريا.
وقدم الرئي�س ال�سوري ،ب�شار الأ�سد ،يف
لقائه مع وفد رو�سي 12 ،ني�سان العام
وعودا لل�رشكات الرو�سية
املا�ضي،
ً
بامل�شاركة يف �إعادة الإعمار يف �سوريا،
ؤكدا �أن «احل�صة الكربى �ستكون من
م� ً
عددا من
ن�صيبها»� ،إذ وقعت �سوريا ً
االتفاقيات مع اجلانب الرو�سي ،بينها
اتفاقيتان بقيمة  600و 250مليون يورو،
من �أجل �إ�صالح البنى التحتية.
وقال وزير االقت�صاد اللبناين ،رائد
خوري ،يف هذا ال�سياق �إنه «ميكن للبنان
لعب دور كبري يف �إعادة الإعمار ب�سبب
القدرات اجلغرافية واملالية والب�رشية
التي يتمتع بها� ،إ�ضافة �إىل القوانني
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املرنة باحت�ضان ال�رشكات الأجنبية».
يف �سياق مت�صل قال ع�ضو جمل�س �إدارة
غرفة املالحة البحرية ال�سورية ،ح�سني
اجلندي� ،إنه يتم جتهيز مرف�أ طرابل�س
يف لبنان لعملية �إعادة الإعمار ال�سورية،
وذلك عرب �إخ�ضاعه لإعادة ت�أهيل عرب
ثالث مراحل.
ويف ت�رصيح ل�صحيفة «الوطن» ال�سورية،
�أو�ضح اجلندي �أنه مت الت�رسيع يف �إجناز
املراحل لت�شارف املرحلة الثانية على
نهايتها بعد �أن �أمنت احلكومة اللبنانية
قر�ضا من �أحد البنوك اخلا�صة بقيمة 86
ً
مليون دوالر.
و�أ�ضاف �أن القائمني على املرف�أ يعملون
على ا�ستحداث منطقة اقت�صادية خا�صة،
�إ�ضافة �إىل املنطقة احلرة مب�ساحة 550
�ألف مرت مربع ،لال�ستفادة من القيمة
امل�ضافة والأ�سا�سية التي �ستقدمها هذه
املنطقة.
وكانت درا�سة تقديرية �أو�ضحت �أن
احلركة التجارية املرتتبة على عملية
�إعادة الإعمار يف �سوريا �سترتاوح بني 40
�إىل 50مليون طن من الب�ضائع امل�شحونة
يعول عليه القائمون
بحرا
ً
�سنويا ،وهو ما ّ
ً
على املرف�أ ،وف ًقا لل�صحيفة.
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 50دولة ستشارك في معرض دمشق الدولي  ..وعدد الزائرين سيقارب الـ 3ماليين

كرتلي لـ«الصناعة واإلقتصاد» :للبنان مشاركة هامة
في الدورة الـ  60لمعرض دمشق الدولي
جنحت «امل�ؤ�س�سة العامة
للمعار�ض والأ����س���واق
الدولية» العام املا�ضي
يف ك�سب ال��ت��ح��دي ،اذ
متكنت وبعد غياب خم�س
�سنوات نتيجة النزاع
ال��دائ��ر يف ���س��وري��ة ،من
اطالق فاعليات «معر�ض
دم�����ش��ق ال����دويل» على
ار���ض مدينة املعار�ض،
مب�شاركة  43دولة عربية
وعاملية.
دون �شك مل يكن تنظيم
املعر�ض ال��ذي يعد من
�أق��دم و�أع���رق املعار�ض
ال���دول���ي���ة يف ال����شرق
الأو���س��ط ،وي�شكل حدثا
دوليا اقت�صاديا كبريا ذو
ابعاد اقت�صادية وجتارية
و�سياحية ،اال دلي ًال على
قوة �سورية رغم احلرب
وعلى روح التحدي لدى
املواطنني ال�سوريني التي
جت��لّ��ت ع�بر ا�ستقطاب
امل��ع��ر���ض ل��ع��دد كبري
م��ن ال��زائ��ري��ن و�صل اىل
مليونني ومئتا الف زائر.
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املتميز بدورته
و�شكل جناح املعر�ض
ّ
الـ 59دافعا ا�ضافي ًا للم�ؤ�س�سة العامة
للمعار�ض والأ���س��واق الدولية لتنظيم
الدورة ال�ستني التي �ستعقد بني ال�ساد�س
واخلام�س ع�رش من ايلول القادم ،فوفق ًا
مل��دي��ر امل��ؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة للمعار�ض
والأ�سواق الدولية فار�س كرتلي «ت�أتي
ال��دورة ال�ستني ملعر�ض دم�شق الدويل
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هذا العام انطالق ًا من ال��دورة الناجحة
للمعر�ض ال��ع��ام املا�ضي وال��ت��ي اتت
متميزة اىل حد كبري على خمتلف ال�صعد
ّ
كعدد ال���دول امل�شاركة ،وامل�ساحات
امل�ؤجرة وعدد ال�رشكات امل�شاركة من
داخل �سورية او خارجها عربية كانت
او اجنبية ،ا�ضافة اىل عدد الزائرين الذي
فاق كل التوقعات».

واو�ضح كرتلي يف حديث مع «ال�صناعة
والإقت�صاد» ان ع��دد ال��دول امل�شاركة
ال��ع��ام املا�ضي ب�شكل مبا�رش بلغ 22
دولة ،ا�ضافة اىل  21دولة �شاركت ب�شكل
غري مبا�رش ،اي عرب �رشكات او وكاالت
�سواء كانت اوروبية او �رشق او�سطية او
ما �شابه .ما يعني ان عدد الدول و�صل
اىل  43دول����ة ،يف ح�ين ب��ل��غ جمموع
ال�رشكات امل�شاركة � 1562رشكة حملية
وعربية وعاملية.

عدد الزائرين يفوق التوقعات

واذ لفت كرتلي اىل ان املعر�ض ات�سم
بتنظيم ق��ط��اع��ي ،ح��ي��ث ���ض��م قطاع
الن�سيج ،قطاع ال��غ��ذاء ،قطاع امل��واد
الهند�سية وقطاع ال�صناعات الكيمائية
ا�ضافة قطاع ال�صناعات احلرفيةّ ،اكد
ان عدد زوار املعر�ض بلغ مليونني و200
ورد كرتلي على كل امل�ش ّككني
الف زائرّ .
بقدرة املعر�ض على ا�ستقطاب حجم
ال��زوار الهائل ه��ذا ،بالقول ان هناك
�شهود عيان �شاهدوا وادركوا عدم قدرة
طريق املطار على ا�ستيعاب اعداد الزوار
القادمني اىل املعر�ض ،ما دفعنا هذا
العام اىل اتخاذ اجراءات مكثفة وفتح
طرقات جديدة وزج جمموعة كبرية من
�آالت النقل ا�ضافة اىل العمل على حمطة
قطار خا�صة مبدينة املعار�ض بهدف
ت�أمني و�صول كافة النا�س الراغبني
بزيارة املعر�ض.
و���ش��دد اىل ان «ه��ذه االج����راءات تاتي
بالتوازي مع توقعات ب�إرتفاع عدد زوار
املعر�ض يف دورت��ه املقبلة بحيث من
املتوقع ان يرتاوح العدد بني املليونني
ون�صف والثالثة ماليني زائر ال �سيما يف
حترر كل املناطق من دم�شق وريف
ظل ّ
دم�شق وحم�ص وحلب ،ا�ضافة اىل فتح
الطرقات النظامية بني املحافظات».
واع��ت�بر ان «ع���دد ال���زوار الكبري ال��ذي
ا�ستقطبه امل��ع��ر���ض ال��ع��ام املا�ضي
التحدي املوجودة
انعكا�س ًا حقيقي ًا لروح
ّ
ل���دى امل��واط��ن�ين ال�����س��وري�ين ال��ذي��ن مل
ي�أبهوا اىل اال�شكاالت التي كانت ال تزال
موجودة يف بع�ض املناطق».
وتوقع ان ي�صل ع��دد ال��دول امل�شاركة
يف ال���دوررة ال�ستني للمعر�ض اىل 50
دولة ،كا�شف ًا ان كتب ًا ر�سمية ار�سلت اىل

رئيس تحرير مجلة الصناعة واالقتصاد فارس سعد وكرتلي ّ
يطلعان على خريطة المعرض

معرض دمشق الدولي في دورته الـ 60

سوريـــا قويـّــة

المساحات المباعة ترتفع من  74ألف متر إلى  80ألف متر
عدد الزوار المتوقع يقفز من  2،200،000إلى  3،000،000زائر
حجم الدول المشاركة يتصاعد ليبلغ  50دولة
 45دول��ة يف حني يوجد اي�ض ًا �رشكات
وممثلني ل�رشكات عربية و�أجنبية .وا�شار
اىل ان «هناك ام��ور كثرية ال زال��ت يف
دائرة البحث ،اال انه وبناء على جتربة
العام املا�ضي �سي�شهد املعر�ض بدورته
ال�ستني م�شاركات دول��ي��ة ك��ب�يرة من
رو�سيا ،ال�صني ،ايران ،م�رص ،بيالرو�سيا،
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باك�ستان والهند».

مشاركة لبنانية واسعة

ويف حني ا���ش��ار كرتلي اىل ان عنوان
املعر�ض ه��ذا ال��ع��ام �سيكون «�إع���ادة
الإعمار» ،اكد ان الدول ال�صديقة مبا فيها
لبنان �سيكون له دور يف مرحلة اعادة
العدد  168حزيران 2018
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الإعمار .واو�ضح ان «لبنان �سيتميز يف
دورة املعر�ض القادمة بحجم م�شاركة
كبري يفوق م�شاركة ال��ع��ام املا�ضي،
حيث تلقينا جمموعة كبرية من طلبات
ل�رشكات من خمتلف القطاعات ترغب يف
حجز جناح لها يف املعر�ض» .واذ متنى
ان تكون امل�شاركة اللبنانية يف املعر�ض
وا�سعة� ،شدد على ان «ه��ذه امل�شاركة
مهمة اىل حد كبري اذ ان �سورية ولبنان
بلدان يكمالن بع�ضهما البع�ض ،وهذا امر
لي�س بجديد».
وتوقع ان ت�شهد امل�ساحات املباعة يف
دورة املعر�ض القادمة ارتفاع ًا مقارنة
مع العام املا�ضي ،اذ وفق ًا للتقديرات
�ست�صل امل�ساحة املباعة هذا العام اىل
 80الف مرت مربع مقارنة مع  74الف مرت
مربع العام املا�ضي.

تسهيالت وحسومات للمشاركين

ويف رد ع��ل��ى ���س���ؤال ل��ـ «ال�صناعة
والإقت�صاد» ،اكد كرتلي وجود ت�سهيالت
للم�شاركني اللبنانيني يف املعر�ض
لناحية االجراءات والتدابري احلدودية.
واو�ضح انه �سيكون هناك كوتا توزع
على امل�شاركني ،كما �ستمنح ال�رشكات
امل�شاركة يف املعر�ض كتب ًا بحيث
ت�أتي مبا�رشة على امانة اجلمارك يف
معر�ض دم�شق ،اي ان اجلمارك على
احل��دود لن تكون هي امل�س�ؤولة عن
اجراءات تخلي�ص الب�ضائع ،التي �ستتم
عند جمارك املعر�ض بطريقة نظامية».
ويف حديثه ع��ن ق��درة الفنادق على
ا�ستيعاب ت��د ّف��ق ال��ن��زالء امل�شاركني
او ال��زائ��ري��ن للمعر�ض ،ق��ال كرتلي:
«على رغم الظروف ال�صعبة واحلرب
التي عا�شتها �سورية ،بقيت الأزم��ات
م�ستوعبة و���س��ط وج���ود ق���درات على
التعامل معها .فهناك فنادق مل تكن
باخلدمة يف ال�سابق �ستكون جاهزة
لإ�ستقبال النزالء ،كما انه �سيكون هناك
ح�سومات �ستعطى لي�س فقط للم�شاركني
بل لزوار املعر�ض وذلك بالتعاون مع
وزارة ال�سياحة».
وك�����ش��ف ع��ن وج����ود ان�����ش��ط��ة م��وازي��ة
ل��ل��م��ع��ر���ض ،ح��ي��ث �ست�شهد فعاليات
املعر�ض ندوات علمية واقت�صادية حيث
ي��وج��د ق��اع��ات حم��ا��ضرات جم��ه��زة يف
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معرض دمشق الدولي

سيتمتع المشاركون في المعرض بتسهيالت لناحية
التدابير الحدودية حيث ستمنح الشركات المشاركة كتب ًا
يتم بموجبها تخليص البضائع مباشرة في امانة الجمارك في
المعرض ،كما ستتمتع بحسومات على اسعار الفنادق
سيتميز لبنان في دورة المعرض القادمة بحجم مشاركة
كبير ،اذ يوجد مجموعة كبيرة من طلبات لشركات من مختلف
القطاعات تؤكد مشاركتها وترغب في حجز أجنحة لها
الأجنحة الدولية الكربى» .ولفت اىل انه
«�سيكون هناك ملتقى لإع��ادة الإعمار
على هام�ش املعر�ض� ،سيقام بالتن�سيق
م��ع ال������وزارات امل��ع��ن��ي��ة وه���ي وزارة
الإ�سكان ووزارة الإن�شاءات والت�شغيل ال
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�سيما ان العمل جارٍ من قبل الدولة على
تنفيذ م�شاريع ت�ضم ع�رشات الآالف من
الوحدات ال�سكنية» .كما اعلن عن وجود
«مهرجان فني اي�ض ًا ي�ستقدم جنوب
الطرب يف العامل العربي.

ر�سالة �سوريا
 15شركة لبنانية تشارك في تكنوبيلد  5في دمشق

عرنوس :بابنا مفتوح للمخلصين
ومستعدون لتقديم التسهيالت
سعد :فرصة مهمة لحجز مكان في مرحلة اعادة اإلعمار
�شاركت � 15رشكة لبنانية يف
املعر�ض اخلام�س لتكنولوجيا البناء
تكنوبيلد يف دورته اخلام�سة ،والذي
مت افتتاحه يف دم�شق .وتنوع ن�شاط
ال�رشكات امل�شاركة بني الإعمار
وال�صناعات املتعلقة بالبنى التحتية.
ومن بني ال�رشكات امل�شاركة مالك
�سانز ميتال �ش.م.م� ،رشكة ايكو
للتجارة وال�صناعة واملقاوالت
�ش.م.م� ،أي �أف �أي بارت�س اند �رسفي�س
�ش.م.م ،م�ؤ�س�سة جمال الدين ح�سن ابو
ابراهيم للتجارة وال�صناعة� ،رشكة
باندا بال�ست ،ليفكو الفنية التجارية،
فر�شات ليربازيل ،رام للإ�سترياد
والت�صدير ،م�ؤ�س�سة ب�سام حممد
�صربي ك ّنو للتجارة وال�صناعة ،كلري
غال�س� ،رشكة بالك وايت ،و�رشكة
تويني بال�ست ،و�رشكات اخرى.
واكت�سب معر�ض تكنوبيلد  5والذي تنظمه م�ؤ�س�سة طيارة
�ضمن �سل�سلة معار�ض لإعادة اعمار �سورية ،اهمية خا�صة اذ
انه ي�أتي �ضمن �سل�سلة املعار�ض التي �أقيمت خالل الأعوام
الأخرية ويعترب حدثا له �أهميته الكبرية يف التقاء كربى
�رشكات البناء والت�شييد والتطوير العقاري وجميع املهتمني
بهذه ال�صناعة التي �ست�ساهم يف �إعادة بناء �سورية املتجددة.

عرنوس

وكان وزير اال�شغال العامة والإ�سكان ال�سوري ح�سني عرنو�س
قد افتتح معر�ض تكنوبيلد  ،5مب�شاركة اكرث من � 120رشكة
من �سورية ودول خمتلفة.
وزار عرنو�س اجلناح اللبناين واطلع على عمل ال�رشكات
اللبنانية .وبعد ان رحب بال�رشكات اللبنانية امل�شاركة يف
املعر�ض ،اعترب ان «�سورية اعتادت على تواجد ال�رشكات
اللبنانية يف املعار�ض الهادفة اىل اعادة اعمار �سورية».
و�شدد على ان «�سورية بابها مفتوح لكل املخل�صني الذين
�سي�ضعون يدهم يف �إعمارها» .واكد ان «الدولة ال�سورية
م�ستعدة لتقدمي كل الت�سهيالت بالتن�سيق مع اجلهات املعنية
لل�رشكات».
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سعد

من جهته ،او�ضح مدير �رشكة الدليل ال�صناعي املنظمة
للم�شاركة اللبنانية يف املعر�ض فار�س �سعد انه «بالرغم
من الظروف ال�صعبة متكنت � 15رشكة لبنانية من امل�شاركة
يف املعر�ض ونقل ب�ضائعها اىل االرا�ضي ال�سورية» .واعترب
انه «لوال الظروف لكان بلغ عدد امل�شاركني يف املعر�ض
الـ� 25رشكة» ،وتوقع ان «تكون امل�شاركة اللبنانية كثيفة
يف معر�ض دم�شق الدويل الذي �سيقام على ار�ض مدينة
املعار�ض يف دم�شق».
واعترب ان هذا املعر�ض فر�صة مهمة جداً لل�رشكات اللبنانية
لإثبات ح�ضورها وحجز مكان لها يف املرحلة املقبلة يف
ال�سوق ال�سورية.

طيارة

و�أكد املدير العام ل�رشكة طيارة للمعار�ض وامل�ؤمترات الدولية
املنظمة للمعر�ض موفق طيارة «حر�صهم على الإ�ستمرار
يف �إقامة �سل�سلة املعار�ض لت�شجيع ال�رشكات الوطنية من
القطاعني العام واخلا�ص وحتفيزهم على توظيف ر�ؤو�س
�أموالهم يف جمال �إعادة �إعمار �سورية ذلك �أن الأولوية يف
ذلك لل�سوريني ،ال �سيما �أن املعار�ض ال�سابقة �شاركت فيها
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شركة أم أس كي للتجارة والصناعة

Logistics

شركة ليفكو الفنية التجارية

فرشات ليبرازيل

شركة ايكو للتجارة والصناعة والمقاوالت

أي أف أي بارتس أند سرفيس

مالك سانز ميتال

شركة تويني

Panda Plast

Clear Glass

رام لالستيراد والتصدير

مجلة الصناعة واالقتصاد

ال�رشكات الوطنية املتخ�ص�صة يف جمال الإعمار والتي
اطلعت على �أهم احتياجات هذه املرحلة ومتطلباتها للبدء
يف مرحلة �إعادة البناء».

مؤشر نجاج

وجتدر الإ�شارة اىل انه يف كل عام ت�شهد املعار�ض املتعلقة
بتجهيزات البناء والإعمار ازدياداً ملحوظ ًا بعدد ال�رشكات
امل�شاركة �سواء كانت حملية �أم خارجية وهو م�ؤ�رش على
جناح هذه املعار�ض يف جذب املزيد من ال�رشكات الراغبة
123

بامل�ساهمة مبرحلة �إعادة االعمار ال�سيما مع عودة االمان
للكثري من املناطق بعد تطهريها من الإرهاب.
وحقق معر�ض تكنوبيلد الدويل لتكنولوجيا البناء هذا العام
رقم ًا جديداً يف عدد امل�شاركات و�صل �إىل � 90رشكة حملية
وعدد من ال�رشكات اللبنانية وامل�رصية بعد �أن �ضم ما
يقارب � 50رشكة العام الفائت وهو دليل على �رضورة دعم
هذه املعار�ض وال �سيما �أنها ت�ستقطب �أعدادا جيدة من الزوار
من خارج �سورية مما يعطي دفعا للمعر�ض وللم�شاركني وفق
ت�رصيح مدير امل�ؤ�س�سة العامة للمعار�ض فار�س كرتلي.
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ر�سالة العراق

الصناعات الحرفية ..صحة واقتصاد وتراث
م�شهد جميل ال يبارح
الذاكرة  ..ن�سوة عائدات
من ال�سوق وهن يحملن
فوق ر�ؤو�سهن زمبيال
م�صنوعا من خو�ص
النخيل ،وتفوح منه
رائحة حاجيات البيت،
هذا امل�شهد الذي كان
ي�سحرنا يوم كنا �صغارا
نقف عند عتبة الباب
ننتظر عودة امهاتنا وهن
حممالت بـ«امل�سواك« ،قد
تال�شى متاما ،وتال�شت
معه معظم ال�صناعات
اليدوية اخلو�صية التي
كانت متثل م�صدرا
مهما من م�صادر الدخل
للكثري من الأ�رس وال�سيما
الريفية ،حيث يتكاثر
النخيل.
�سبب اختفاء هذه ال�صناعة
اجلميلة يعود �إىل حال اال�سرتخاء ال�شديد �إثر �شيوع ظاهرة
الت�سوق عن بعد وانت�شار خدمة التو�صيل »الدليفري« ،والأخطر
من ذلك هو الغزو البال�ستيكي ،الذي تعر�ضت له خمتلف بلدان
وم�سبب ًا
العامل ومنها العراق ،حامال معه الكثري من الأمرا�ض
ّ
تلوثا بيئيا هائال ا ّثر بنحو الفت يف الإن�سان واحليوان.
وهذا وا�ضح من خالل زيادة ن�سب الإ�صابة ب�أمرا�ض
ال�رسطان والت�شوهات اخللقية وغريها ،لأن الكثري من املواد
البال�ستيكية وخ�صو�صا املعادة منها ت�شكل خطرا كبريا على
ال�صحة ،فلو �أخذنا الأكيا�س البال�ستكية التي ن�ضع فيها
ال�صمون ال�ساخن ،و�أخ�ضعناها للتحليل املخربي لوجدناها
مليئة ب�شتى �أنواع التلوث البكتريي نتيجة تعرق ال�صمون
وحتوله �إىل عجني مرة �أخرى ،ما قد يعر�ض امل�ستهلك �إىل
خطر الإ�صابة مبر�ض ال�رسطان ،لذلك ف�إن الكثري من الدول
تنبهت �إىل هذا اخلطر ومنعت ا�ستعمال الأكيا�س البال�ستيكية
ّ
يف حفظ الأغذية وا�ستعا�ضت عنها بالأكيا�س الورقية ،التي
كانت منت�رشة �سابق ًا يف العراق.
وبالعودة �إىل جوهر املو�ضوع وهو �صناعة اخلو�ص� ،أجد
من ال�رضوري �إعادة تفعيل هذه ال�صناعة ذات املواد الأولية
املتوفرة والرخي�صة جدا ،بل �شبه املجانية� ،إذ مازال العراق
ميثل مركزا مهما يف �أعداد النخيل ،ولكن للأ�سف ،وعلى الرغم
من وجود �أكرث من  16مليون نخلة بعد �أن كانت  30مليون ًا
يف يوم ما� ،إال �أن� ،صناعة النخيل عندنا غري حا�رضة يف
امل�شهد االقت�صادي ابتداء من التمور ،ولدينا منها �أكرث من
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� 600صنف ،فمع وجود هذا الكم الكبري من
الأ�صناف وبع�ضها نادر� ،إال �أننا ن�ستورد التمور امل�ص ّنعة من
�إيران وال�سعودية والإمارات  ،وهذه الأخرية نقلت �أ�صنافا
عراقية وكاثرتها هناك لتتحول بعد ذلك �إىل م�صدرة لأ�صناف
مطورة من التمور ونحن من ي�ستورد هذه الأ�صناف.
ّ
لو ا�ستثمرنا �صناعة النخيل ،بجميع تفا�صيلها ،لأ�صبحت
متثل موردا اقت�صاديا مهما ملا توفره من فر�ص عمل
كثرية و�صناعات خمتلفة  ،ف�ضال عما يتم ت�صديره من متور
م�ص ّنعة ولي�ست خام ًا �إىل كل دول العامل .. ،وهنا �أجد من
ال�رضوري ،ويف ظل التحذيرات من املخاطر التي ت�سببها
الأكيا�س البال�ستيكية ،وبعد قرار جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية
القا�ضي مبنع ا�سترياد املواد البال�ستيكية املدورة وامل�ستعملة
يف حفظ الأغذية وامل�رشوبات� ،أن ي�صار �إىل اتخاذ خطوات
ت�شجيعية باجتاه �صناعة اخلو�ص ترافقها حمالت توعية
حتذر من خطورة البال�ستك على ال�صحة العامة وت�شجيع
املواطنني على ا�ستعمال �سالل اخلو�ص والأكيا�س الورقية
بدال من البال�ستيكية ،ومن اخلطوات الت�شجيعية التي ينبغي
اتخاذها يف هذا الإطار.
ومن خالل جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية ،هي �إمكانية تقدمي منح
�أو قرو�ض مي�رسة �إىل �أ�صحاب هذه ال�صناعات لت�شجيعهم على
العودة �إليها ،و�إقامة املعار�ض الرتويجية ل�صناعة اخلو�ص،
وهكذا نحافظ على �صحتنا وبيئتنا وندعم اقت�صادنا ونحيي
تراثنا اجلميل.
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القطاع الخاص في العراق ..
من يقف وراء تحجيم دوره؟
يحظى القطاع اخلا�ص
ب�أهمية كبرية يف
خمتلف دول العامل ملا
يتميز به من قدرة على
ت�شغيل العديد من الأيدي
العاملة يف البلد وتوفري
فر�ص عمل متزايدة
مع زيادة ن�شاطه
االقت�صادي و�إمكاناته
التكيف مع التطورات
يف
ّ
التكنولوجية وقدرته
على توظيفها والإفادة
منها مع التقلبات
التي
االقت�صادية
ت�شهدها الأ�سواق.
يعاين القطاع اخلا�ص
يف العراق العديد من
حجمت
امل�شاكل التي
ّ
دوره يف الن�شاط
االقت�صادي وجعلته يف مراتب مت�أخرة
مقارنة مبا ي�ؤديه هذا القطاع يف دول
مقاربة للعراق اقت�صادي ًا.
وميكن للجهات املخت�صة �أن تدعم
القطاع اخلا�ص بالعمل على معاجلة
املعوقات ،حيث ميكن العمل على
و�ضع مقيا�س ت�صنيفي ل�رشكات
القطاع اخلا�ص ويتم توزيعها على
درجات حتى ميكن ا�ستبعاد ال�رشكات
املتلكئة �أو الزائفة ،وهي م�شكلة كبرية
تعرت�ض القطاع اخلا�ص بدخول
بع�ض الأ�شخا�ص غري الكفوئني هذا
املجال والذين ال ميتلكون مقومات
االخت�صا�ص و�رشوطه مما �أثر �سلب ًا
يف واقع هذا القطاع ب�شكل كبري .كما
�أنه ميكن تنظيم ال�رشوط والإجراءات
التي متكن هذه ال�رشكات من احل�صول
على املوافقات املطلوبة ،بحيث يتم
ا�ستبعاد ال�رشكات الدخيلة �أو املتلكئة
من اجل �ضمان بقاء ال�رشكات امل�ؤهلة
يف ال�سوق.
ويتوجب تقدمي الدعم بكل �أ�شكاله
�إىل ال�رشكات الناجحة يف القطاع

اخلا�ص من �أجل تطوير �أدائها والتو�سع
يف �أعمالها ،فنجاح �رشكات القطاع
اخلا�ص ميكن �أن ي�سهم يف تطوير
االقت�صاد العراقي من طريق توظيف
العديد من الأيدي العاملة ،ما ي�ؤدي
�إىل تقليل معدالت البطالة وحتريك
ال عن �أن املنتوج الذي
ال�سوق ،ف�ض ً
تقدمه هذه ال�رشكات ي�ؤدي �إىل
التقليل ومن ثم الو�صول �إىل مرحلة
اال�ستغناء عن ا�سترياد املنتج نف�سه
من الدول الأجنبية وما ي�صاحب ذلك
من هدر للرثوة الوطنية ،كما �أن فر�ض
ال�رضائب والر�سوم على �أعمال هذه
ال�رشكات يجلب العديد من املوارد
املهمة خلزينة الدولة وما ي�ؤدي ذلك
من تنويع م�صادر الدخل للموازنة
العامة بد ًال من اعتمادها على ت�صدير
منتج وحيد (النفط اخلام).
الدعم الذي يوجه �إىل ال�رشكات العاملة
يف املجال ال�صناعي ميكن �أن ي�سهم
يف النهو�ض بال�صناعات الوطنية
كالغذائية �أو اال�ستهالكية �أو �صناعة
ال�سيارات �أوغريها من �أنواع ال�صناعات
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املتعددة ،كما �أن دعم ال�صناعات
الإن�شائية �سيقوم بدور مهم يف �إعادة
�إعمار املناطق املت�رضرة كما �أنه ميكن
�أن ت�ساهم هذه ال�رشكات يف نه�ضة
عمرانية لعموم مناطق العراق و�أن
الدعم الذي يقدم �إىل ال�رشكات واالفراد
العاملني يف القطاع الزراعي ميكن
�أن ي�ساهم يف تطوير الزراعة املحلية
ويجنب الدولة ا�سترياد املنتجات
الزراعية مبختلف �أنواعها وما ي�ؤدي
ذلك �إىل هدر يف موارد مالية كبرية
تكبد املوازنة العامة �أموا ًال طائلة،
ال عما ي�سببه اال�سترياد من تعري�ض
ف�ض ً
الأمن الغذائي للبلد ملخاطر كبرية.
الدعم واالهتمام بالقطاع اخلا�ص يف
العراق كفيل بتحفيز االقت�صاد العراقي
يف تن�شيط وحتريك العجلة االقت�صادية
املحلية ويكون له دور رائد مثلما
هي احلال يف الكثري من دول العامل
والتي كان مل�ساهمة القطاع اخلا�ص
فيها دور كبري يف التقدم االقت�صادي
وال�صناعي والتكنولوجي الذي و�صلت
�إليه.
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اقت�صاد عربي
تمارس ضغوطا عبر توجيه إثيوبيا بافتعال أزمات مع مصر

أي دور لـ «إسرائيل» في أزمة سد النهضة؟
ت�ستمر �إثيوبيا ب�شكل �رسيع يف
عمليات بناء �سد النه�ضة و�سط
ت�أكيدات من �أدي�س �أبابا حول
بداية �إنتاج الكهرباء من ال�سد يف
القريب العاجل مع ا�ستمرار تعرث
املفاو�ضات امل�رصية لتقليل
حجم املخاطر التي تتعر�ض لها
القاهرة من جراء عملية البناء
وتخزين املياه.
وبعيدا من املفاو�ضات املبا�رشة
بني م�رص و�إثيوبيا ،يوجد جانب
ميثل خطورة و�أهمية �أكرب يف
موازنات �أزمة �سد النه�ضة،
يتمثل يف �إ�رسائيل ،والتي تتوطد
عالقتها ب�شكل كبري مع عدد
من دول القارة الأفريقية وعلى
ر�أ�سها �إثيوبيا.
تتزايد املخاوف امل�رصية اخلا�صة
مبفاو�ضات �سد النه�ضة الإثيوبي يوم ًا
بعد الآخر ،يف ظل تعرث العديد من جوالت
التفاو�ض بني م�رص من جانب ،وال�سودان
و�إثيوبيا من جانب �آخر ،ومت�سك كل
طرف مبطالبه .و�أعلنت م�رص وال�سودان
ا�ستئناف مفاو�ضات �سد النه�ضة ،بعد
�أ�سبوعني من دعوة وجهتها القاهرة �إىل
كلٍ من اخلرطوم و�أدي�س �أبابا لعقد جولة
ثانية من املفاو�ضات ال ُت�ساعية.
و�شهد �آخر اجتماع يف �شهر �آذار /مار�س
املا�ضي يف اخلرطوم ،عدم التو�صل �إىل
حلول ب�ش�أن �سد النه�ضة ،خا�صة مدة
ملء ال�سد ومدة التخزين بعدما �شارك فيه
وزراء اخلارجية والري ومديرو خمابرات
الدول الثالث .وقال الدكتور عبا�س
ال�رشاقي ،خبري املوارد املائية يف معهد
الدرا�سات الأفريقية يف جامعة القاهرة،
�إن تو�صيات قادة الدول الثالث م�رص
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وال�سودان و�إثيوبيا ،ن�صت على االجتماع
للخروج بتوافق حول نقاط اخلالف
اخلا�صة بامللء والت�شغيل ،الف ًتا �إىل �أن
تلك التو�صيات لي�ست اتفاقية بل هي
�إعالن ح�سن النوايا.و�أ�ضاف ال�رشاقي ،
مل�رصاوي� ،أن هناك �سيناريوهني يف
حال تعرث اجتماع � 15آيار /مايو املقبل
يف �أدي�س �أبابا:
الأول يتمثل يف طرح �شهر �آخر
لال�ستمرار يف اجتماعات ال�سد .والثاين
عر�ض النتائج على القادة ،وكل طرف
م�شريا �إىل
يكتب تقريره من جانب واحد،
ً
�أنه يف حال ف�شل اجلوالت التفاو�ضية
كافة � ،سيجتمع القادة الثالثة يف �شهر
حزيران /يونيو يف االحتاد الأفريقي.
وت�أتي نقاط اخلالف بني الأطراف
الثالثة ،ب�سبب مدة التخزين و�آلية
الت�شغيل و�ضمان حقوق م�رص التاريخية
يف املياه املقدرة بحواىل  55.5مليار
126

مرت مكعب .وت�سعى �إثيوبيا �إىل تخزين
 74مليار مرت مكعب من مياه النيل خلف
ال�سد ،الأمر الذي من �ش�أنه الت�أثري على
ح�صة م�رص املائية ،التي تبلغ 55.5
مليار مرت مكعب ،بينما تروج �إثيوبيا
لل�سد �رضورة لتطويرها.

حجم المخاطر

ت�ستمر �إثيوبيا ب�شكل �رسيع يف عمليات
بناء �سد النه�ضة و�سط ت�أكيدات من �أدي�س
�أبابا حول بداية �إنتاج الكهرباء من ال�سد
يف القريب العاجل مع ا�ستمرار تعرث
املفاو�ضات امل�رصية للتقليل من حجم
املخاطر التي تتعر�ض لها القاهرة من
جراء عملية البناء وتخزين املياه.
وبعيدا من املفاو�ضات املبا�رشة بني
م�رص و�إثيوبيا ،يوجد جانب ميثل
خطورة و�أهمية �أكرب يف موازنات �أزمة
�سد النه�ضة ،يتمثل يف «�إ�رسائيل» ،والتي

تتوطد عالقتها ب�شكل كبري مع عدد
من دول القارة الأفريقية وعلى ر�أ�سها
�إثيوبيا.

الدول الداعمة

وقال «بريخيت �سم�ؤون» ،املتحدث با�سم
احلكومة الإثيوبية� ،إن زيارة نتنياهو �إىل
�إثيوبيا �أتت تزامنا مع احتفاالت اجلبهة
الثورية لل�شعوب الإثيوبية «احلزب
احلاكم» مبنا�سبة الذكرى الـ 22لو�صوله
�إىل �سدة ال�سلطة يف �إثيوبيا.
ووجه �سم�ؤون ،خالل ت�رصيحات نقلتها
ال�صحف الإثيوبية ،ال�شكر العميق �إىل
الدول الداعمة لبناء �سد النه�ضة وعلى
ر�أ�سها «�إ�رسائيل» والواليات املتحدة
والإمارات وال�سعودية.
وتعد اململكة العربية ال�سعودية
والإمارات من �أبرز الدول التي لها
عالقات اقت�صادية م�ستقرة مع �إثيوبيا،
كما تعترب العالقات بني البلدين و�أدي�س
�أبابا م�ؤثرة بدرجة كبرية على االقت�صاد
الإثيوبي ،وم�صدرا من �أهم م�صادر
الدخل الأجنبي.
و�أو�ضح «يفجيني كالوبر» املحا�رض يف
ق�سم العلوم ال�سيا�سية يف جامعة «تل
�أبيب»� ،أن «�إ�رسائيل» ت�ؤدي دور الو�سيط
بني القاهرة و�أدي�س �أبابا ل�ضمان عدم
ت�رضر م�رص مائيا بعد �إقامة �سد النه�ضة
الإثيوبي.
وبح�سب مقال ن�رشه موقع «ميدا»،
حمل عنوان «ال�سد الإثيوبي الذي يعزز
«�إ�رسائيل» على ح�ساب الفل�سطينيني»،
ف�إن حديث م�رص عن دولة فل�سطينية يراه
الغالبية جمرد كالم لن يتحقق ،والأهم
بالن�سبة �إىل القاهرة هو م�صاحلها
مع «�إ�رسائيل» ،وعلى ر�أ�سها م�س�ألة �سد
النه�ضة ،و�إمكانية ت�أثري «�إ�رسائيل» على
�إثيوبيا يف هذا الإطار.

مشروعات «إسرائيل»

لدى �سلطة االحتالل الإ�رسائيلي العديد
من امل�رشوعات االقت�صادية داخل
الأرا�ضي الإثيوبية ،ك�شف عنها ال�سفري
الإثيوبي ال�سابق يف «�إ�رسائيل» ،هيالوي
يو�سف ،حيث �إن جمل�س �إدارة الكهرباء
يف �إثيوبيا وافق على اختيار �رشكة
كهرباء «�إ�رسائيل» لتتوىل �إدارة قطاع

الكهرباء يف �إثيوبيا ،على �أن تت�ضمن
عملية الإدارة �أي�ضا تقدمي اال�ست�شارات
و�إدارة امل�رشوعات لإن�شاء حمطات
طاقة جديدة  ،جميعها �سيقام على النيل
الأزرق مبا�رشة.
و�أكد يو�سف ،يف ت�رصيحات �صحفية،
�أن «�إ�رسائيل» د�شنت جمموعة كبرية من
امل�رشوعات الزراعية امل�شرتكة داخل
الأرا�ضي الإثيوبية ،بالإ�ضافة �إىل وجود
ما يزيد عن  240م�ست�شمرا «�إ�رسائيليا»
يف �إثيوبيا.
ووفقا ملا ذكره موقع وزارة اخلارجية
الإ�رسائيلي ،متتلك تل �أبيب نحو 70
�ألف دومن «الدومن يعادل  1000مرت
مربع» ،مبا يعادل  70مليون مرت مربع،
يتم ا�ستغاللها يف زراعة ق�صب ال�سكر،
ما جعل «�إ�رسائيل» تكون �إحدى الدول
امل�صدرة لل�سكر.
ووقع �ضمن االتفاقيات التي وقعتها
«�إ�رسائيل» مع �إثيوبيا ،م�رشوع ري �ضخم
من خالل املياه الإثيوبية� ،سيبد�أ على
الفور مع االنتهاء من �سد النه�ضة وبداية
توليد الكهرباء منه ،ما �سيدر عائدا
اقت�صاديا كبريا على الدولتني.

ضغوط على مصر

و�أ�ضاف �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية� ،أن
«�إ�رسائيل» �ستمار�س �ضغوطا على م�رص
عرب توجيه �إثيوبيا بافتعال �أزمات مع
م�رص يف �إدارة ال�سد خا�صة �أنها ت�سعى
�إىل �أن تكون الإدارة منفردة مل�صلحتها
من دون �إ�رشاك اجلانب امل�رصي فيها.
و�أو�ضح الدكتور �أحمد دراج� ،أن هدف
«�إ�رسائيل» من دعم عملية بناء ال�سد،
�إعادة �إحياء امل�رشوع القدمي الذي
عر�ضه نتنياهو على مبارك ب�ش�أن تزويد
«�إ�رسائيل» بـمياه النيل ،فمازالت تل �أبيب
يف حاجة �إىل مياه نهر النيل.
وطالب احلكومة امل�رصية بالذهاب �إىل
الأمم املتحدة وحماولة ا�ست�صدار قرار
دويل ب�ش�أن وقف عمليات البناء يف �سد
النه�ضة �إىل �أن تنتهي جلان يتم ت�شكيلها
من دار�سة �أثاره على الدولة امل�رصية ،بعد
�أن يقوم جمل�س النواب امل�رصي برف�ض
اتفاق املبادئ الذي وقعه ال�سي�سي يف
العا�صمة ال�سودانية اخلرطوم.
وا�ستطاعت تل �أبيب التواجد بقوة يف
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العمق الأفريقي بعد ح�صولها على
تفوي�ض من الأمم املتحدة بتطوير
الزراعة والأمن الغذائي يف جميع الدول
الأفريقية ،كما �أنها ت�سعى يف الوقت
احلايل �إىل احل�صول على مقعد مراقب يف
االحتاد الأفريقي.
ولفت خبري مائي� ،إىل �أن زيارة نتنياهو
الأخرية لإثيوبيا �أتت تزامنا مع �أزمة
م�رص و�إثيوبيا يف �سد النه�ضة ،وزار
خاللها رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي  6دول
�أفريقية على ر�أ�سها �إثيوبيا.

اتفاقية عنتيبي

اتفاقية عنتيبي هي اتفاقية �إطارية وقعت
عليها دول املنبع يف حو�ض النيل عام
�( 2010أثيوبيا وكينيا و�أوغندا ورواندا
وتنزانيا) يف مدينة عنتيبي الأوغندية،
لطلب ح�صة �إ�ضافية من مياه النيل.
بينما اعرت�ضت عليها دولتا امل�صب
م�رص وال�سودان ،لأنها تنهي ما ي�سمى
باحل�ص�ص التاريخية لهما يف مياه
النيل» 55,5مليار مرت مكعب مل�رص
و 18,5مليار مرت مكعب لل�سودان».
فيما ترى الكونغو �أن الدول اخلم�س
املوقعة على «عنتيبي» خالفت �أحد
املبادئ الأ�سا�سية املن�صو�ص عنها
يف مبادرة حو�ض النيل ،واملتعلقة
مببد�أ التوافق يف اتخاذ القرارات بني
كل الأطراف ،وهو ما مل يتم عند توقيع
«عنتيبي».
وتدخل اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ يف
حال م�صادقة ثلثي دول حو�ض النيل (6
من �أ�صل  .)10وفعلي ًا مل ت�صدق �سوى 5
دول – مبوجب القانوين الدويل – و�إذا
�صدقت بوروندي �ست�صبح االتفاقية
�سارية.
وبح�سب بنود االتفاقية ف�إن دول مبادرة
حو�ض النيل �ستنتفع انتفاع ًا من�صف ًا
ومعقو ًال من موارد مياه املنظومة املائية
لـنهر النيل ،على وجه اخل�صو�ص املوارد
املائية التي ميكن تطويرها بوا�سطة دول
مبادرة حو�ض النيل وفق ر�ؤية النتفاع
معقول �آخذين يف االعتبار دول املبادرة
مبا فيها املخاوف حول حماية املوارد
املائية وكل دولة من دول املبادرة
لها حق االنتفاع من املوارد املائية
للمنظومة املائية لـنهر النيل.
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اقت�صاد عربي
واردات

ارت��ف��ع �إج��م��ايل واردات
م����صر بنحو 3ر 1مليار
دوالر لي�صل �إىل 05ر16
مليار دوالر خ�لال الربع
ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام امل��ايل
اجل���اري ()2018/2017
م��ق��اب��ل 74ر 14م��ل��ي��ار
دوالر خ�لال الربع الثاين
من العام امل��ايل ال�سابق
له(.)2017/2016

عجز

دعا �صندوق النقد الدويل
تون�س �إىل اتخاذ �إجراءات
ح��ا���س��م��ة ه���ذا ال��ع��ام من
�أج���ل مكافحة الت�ضخم
وتقلي�ص العجز يف املالية
العمومية لتوفري مزيد من
الفر�ص االقت�صادية �أمام
التون�سيني .

عطلة

�أع���ل���ن ال��ب��ن��ك امل���رك���زي
العماين عن عطلة م�رصفية
لثالثة �أيام ،الأحد واالثنني
والثالثاء ،باال�ضافة �إىل
ال�رشكات املالية و�رشكات
ال��ت��أج�ير ومكاتب �رصف
ال��ع��م��ل��ة ن��ظ��را ل�ل��أح���وال
اجلوية ،ملنطقة ظفار بعد
�أن �رضب الإع�صار ميكونو
اجلزء اجلنوبي من ال�سلطنة.

تملك

ذك������رت وك����ال����ة �أن���ب���اء
الإم��ارات (وام) �أن جمل�س
الوزراء وافق على خطوات
ت�سمح بتملك امل�ستثمرين
الأج��ان��ب �رشكات مقرها
الإم���ارات بن�سبة  100يف
املئة بحلول نهاية العام.

بنك

�أف���ادت م�صادر �أن �رشكة
كويت �إنرجي ،وهي �رشكة
نفط وغ��از م�ستقلة ،عينت
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ب��ن��ك اال���س��ت��ث��م��ار «ب�يري�لا
واي��ن�برج ب��ارت�نرز» لتقدمي
امل�شورة لها يف بيع حمتمل
ل��ك��ل �أو ج���زء م��ن منطقة
االمتياز رق��م  9يف جنوب
ال��ع��راق وف�صل �أ���ص��ول يف
م�رص.

دبي تلغي الغرامات على الشركات
�أعفت دبي �رشكات من غرامات �إداري��ة  ،يف م�سعى جديد لتحفيز
ن�شاط القطاع الذي تراجع ب�سبب فر�ض �رضائب جديدة وانخفا�ض
�أ�سواق الأ�صول.
وقالت دائرة التنمية االقت�صادية يف دبي �إن مر�سوما �أ�صدره حاكم
دبي ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم �ألغى فيه غرامات فر�ضتها
الدائرة حتى نهاية  .2018وتفر�ض الدائرة ما يزيد على  60غرامة
خمتلفة نتيجة خمالفات جتارية ،تبلغ قيمة بع�ضها �آالف الدوالرات.
وقال عمر بو�شهاب مدير قطاع الت�سجيل والرتخي�ص التجاري يف
دائرة التنمية االقت�صادية «املر�سوم خطوة �إيجابية يف تعزيز النمو
االقت�صادي ودعم مركز دبي ك�أحد املراكز التجارية واالقت�صادية
املهمة عامليا».
و�إجماال ،يبدو �أن دبي تنمو بقوة ،لأ�سباب من بينها �إنفاق احلكومة
على ا�ستعدادات ا�ست�ضافة الإم��ارة ملعر�ض �إك�سبو وورلد ،2020
ويتوقع �صندوق النقد الدويل �أن ينمو الناجت املحلي الإجمايل مبا
يزيد عن ثالثة باملئة هذا العام.
لكن بع�ض ال�رشكات ت�رضرت بفعل تطبيق �رضيبة القيمة امل�ضافة
بن�سبة خم�سة يف املئة يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف بداية
عام  .2018كما تهدد التوترات اجليو�سيا�سية وعدم ا�ستقرار الريال
الإيراين دور دبي كمركز للتجارة الإيرانية.
يف الوقت ذات��ه ،ترتاجع �سوق العقارات ال�سكنية ،وقد انخف�ضت
الأ�سعار  4.2باملئة عن م�ستواها قبل عام يف الربع الأول من العام،
وفقا لتقرير �صادر عن امل�رصف املركزي.
و�أ�رض ذلك ب�سوق الأ�سهم ،التي انخف�ض م�ؤ�رشها  13باملئة منذ
بداية العام ،لت�صبح دبي �إحدى �أ�سو�أ الأ�سواق �أداء يف املنطقة.
ويف مار�س� /آذار ،تعهدت حكومة دبي بعدم زيادة الر�سوم احلكومية
ملدة ثالث �سنوات للحفاظ على القدرة التناف�سية لالقت�صاد عامليا.
ويف الأ�سبوع املا�ضي قال جمل�س الوزراء الإماراتي ،الذي يرت�أ�سه
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم� ،إنه �سي�سمح بامللكية الأجنبية
الكاملة لبع�ض ال�رشكات التي مقرها الإم��ارات ،ارتفاعا من احلد
الأق�صى احلايل البالغ  49باملئة ،ومنح ت�أ�شريات �إقامة طويلة
الأم��د مبا ي�صل �إىل ع�رش �سنوات للم�ستثمرين الأجانب وبع�ض
املتخ�ص�صني .و�أطلق هذا ارتفاعا ق�صري الأمد يف �سوق دبي للأ�سهم،
لكن ال�سوق ب��ددت منذ ذلك احلني معظم مكا�سبها ،نظرا �إىل �أن
تفا�صيل الإ�صالحات مل ُيك�شف عنها بعد.
وقال بنك اال�ستثمار اك�سوتيك�س �إن “القواعد اجلديدة لت�أ�شريات
املغرتبني وقوانني امللكية املعلنة يف  20مايو� /أيار هي �إيجابيات
�صغرية للآفاق االقت�صادية الطويلة الأمد غري النفطية للإمارات».
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بورصة

انخف�ض م�ؤ�رش بور�صة قطر
 1.1يف املائة �إىل 9014
نقطة حتت �ضغط خ�سائر
�أ�سهم القطاع املايل .وهبط
�سهم بنك قطر الوطني 1.2
يف امل��ائ��ة .وت��راج��ع �سهم
«ازدان القاب�ضة» العقارية
 6.9يف املائة بعدما �أعلنت
ال�رشكة عن هبوط حاد يف
�صايف الربح.

ارتفاع

ارت���ف���ع م��ت��و���س��ط �أ���س��ع��ار
ال��ف��ائ��دة ب�ين امل�����ص��ارف
ال�سعودية «ال�سايبور» على
الودائع بالريال ملتو�سط
ثالثة �أ�شهر �إىل % 2.32
بنهاية �شهر ني�سان� /أبريل
املا�ضي ،مقابل % 2.07
خالل �شهر �شباط /فرباير
املا�ضي.

دعم

ن��ق��ل ع���ن م�������س����ؤول يف
�صندوق النقد ال��دويل �أن
البحرين حت��ت��اج ب�رسعة
�إىل دعم �إيراداتها و�إعادة
هيكلة النفقات خلف�ض
ع��ج��ز امل���وازن���ة ،م�ضيف ًا
�أن القطاع امل��ايل م��ازال
م�ستقرا والف�ضل يعود �إىل
ر�أ�س املال الإلزامي الكبري.

دين

ت�شكل ديون قطر اخلارجية
ح�سب تقديرات �صندوق
ال��ن��ق��د ال�����دويل الأخ��ي�رة
م�ستويات ت��ت��ج��اوز 140

يف �إط����ار خ��ط��ة التنمية
الكويتية وحتقيق التكامل
االقت�صادي بني البلدين .

م��ل��ي��ار دوالر ،م���ا دف��ع
ال��دوح��ة �إىل ت�سييل وبيع
ج��زء منها ،تقدر بح�سب
املراقبني بنحو  40مليار
دوالر ل��ت��ع��وي�����ض نق�ص
ال�سيولة يف البالد.

تباطؤ

ق���در م����صرف الإم�����ارات
امل���رك���زي �أن ال��ن�����ش��اط
االقت�صادي غري النفطي يف
الإم��ارات العربية املتحدة
منا  3.1باملئة عنه قبل
ع��ام يف ال��رب��ع الأول من
ال�سنة ،وذل���ك يف تباط�ؤ
طفيف من  3.4باملئة يف
الربع الأخري من .2017

ضريبة

واف��ق��ت دول اخلليج على
تطبيق �رضيبة على حديد
الت�سليح ولفائف احلديد
امل�ستورد بن�سبة  10يف
امل��ائ��ة مل��دة ع��ام ،بهدف
املحافظة على �صادرات
احلديد ما بني دول جمل�س
التعاون اخلليجي.

طاقة

�أ���ش��اد �سهيل امل��زروع��ي
ب��ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة دول����ة
الإم���������ارات ل��ت��وف�ير 44
ج��ي��ج��اواط م���ن ال��ط��اق��ة
امل��ت��ج��ددة ب��ح��ل��ول ع��ام
 ،2050و�إع��ل�ان اململكة
العربية ال�سعودية �إنتاج
 200جيجاوات من الطاقة
املتجددة.

تعزيز

�أك���د رئي�س غ��رف��ة جت��ارة
و���ص��ن��اع��ة ال��ك��وي��ت علي
الغامن حر�ص الغرفة على
تعزيز العالقات التجارية
واال�ستثمارية مع اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة عرب
�إق��ام��ة م�شاريع م�شرتكة

احتياط

ديون مصر قفزت  23%خالل سنة
ك�شف البنك املركزي يف بيانات حديثة ارتفاع �إجمايل الديون
اخلارجية مل�رص �إىل نحو  82.9مليار دوالر يف نهاية دي�سمرب
من العام املا�ضي بن�سبة ارتفاع تقدر بنحو  ، 5%يف الوقت
الذي ي�رص فيه رئي�س البنك املركزي امل�رصي  ،طارق عامر ،
على ان الديون اخلارجية والداخلية للبالد يف احلدود الآمنة .
وقال البنك املركزي امل�رصي �إن �إجمايل الديون اخلارجية مل�رص
بلغ نحو  82.9مليار دوالر بنهاية عام  ،2017بزيادة قدرها 3.9
مليارات دوالر� ،أي ما يعادل  ،4.9%مقارنة بنهاية يونيو .2017
وباملقارنة ب�إجمايل الديون يف عام  2016فقد قفز �إجمايل
الديون اخلارجية مل�رص بن�سبة  23.17%خالل عام 2017
بعدما ارتفعت من م�ستوى  67.3مليار دوالر يف نهاية دي�سمرب
 2016لت�سجل يف دي�سمرب  2017نحو  82.9مليار دوالر بزيادة
بلغت نحو  15.6مليار دوالر خالل عام واحد فقط.
لكن يف بيانه� ،أرج��ع البنك املركزي امل�رصي ارتفاع م�ستوى
الديون اخلارجية� ،إىل زيادة كل من �صايف امل�ستخدم من القرو�ض
والت�سهيالت بنحو  2.9مليار دوالر ،و�أ�سعار �رصف معظم العمالت
املقرت�ض بها �أمام الدوالر الأمريكي بنحو مليار دوالر.
وبالن�سبة �إىل �أعباء خدمة الدين اخلارجي ،فقد بلغت  8.6مليار
دوالر خالل الفرتة من �شهر يوليو وحتى دي�سمرب املا�ضيني،
و�سجلت الأق�ساط امل�سددة نحو  7.5مليارات دوالر والفوائد
املدفوعة نحو  1.1مليار دوالر.
وبلغت ن�سبة ر�صيد الدين اخلارجي اىل الناجت املحلي الإجمايل
نحو  ،36.1%م�شرياً �إىل �أن تلك الن�سبة ال تزال يف احلدود الآمنة
وفقا للمعايري الدولية.
ورمبا يعود جزء من �أ�سباب ارتفاع الديون �إىل القفزة الكبرية
يف احتياطي البالد من النقد الأجنبي والتي ارتفعت �إىل نحو
 44.030مليار دوالر يف نهاية �أبريل املا�ضي ،حيث ظل يقفز
ب�شكل مطرد منذ تو�صلت احلكومة امل�رصية �إىل اتفاق قر�ض
بقيمة  12مليار دوالر مدته ثالث �سنوات مع �صندوق النقد
الدويل يف  2016يف �إطار جهود جلذب امل�ستثمرين الأجانب
و�إنعا�ش االقت�صاد.
كما قامت احلكومة امل�رصية ب�سداد نحو  30مليار دوالر
خالل عام  ،2017ما بني �سندات ودي��ون خارجية مل�صلحة
بنوك دولية منها البنك الأفريقى للت�صدير واال�سترياد ،وودائع
وقرو�ض من دول منها ال�سعودية وليبيا وتركيا ،بالإ�ضافة �إىل
التزامات على جهات حكومية منها هيئة البرتول والتزامات
لنادى باري�س.
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ك�����ش��ف وزي�����ر ال��ت��م��وي��ن
وال��ت��ج��ارة ال��داخ��ل��ي��ة يف
م�رص ،علي امل�صيلحي� ،أن
احتياطي البالد من الزيوت
يكفي قرابة � 4أ�شهر� ،أما
احتياطي ال�سكر فيكفي
مل��دة � 5أ�شهر واحتياطي
القمح يكفي لأك�ثر من 5
�أ�شهر.

تحول

وجه امللك ال�سعودي �سلمان
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز الهيئات
احلكومية ب�إيقاف التعامل
الورقي املتعلق بالإجراءات
املالية و�إمت���ام ا�ستخدام
اخلدمات الإلكرتونية عرب
من�صة اعتماد الرقمية يف
 60يوما.

تعليق

ذك���رت و���س��ائ��ل �إع�لام��ي��ة
حكومية �أن الأردن علق
زي���ادة ك��ان��ت و�شيكة يف
�أ���س��ع��ار ال��ب��ن��زي��ن ،ال��ذي
كان من املقرر �أن يدخل
حيز التنفيذ ،بعد خروج
احتجاجات يف ال�شوارع
�ضد زي��ادة ال�رضائب بناء
على تو�صيات من �صندوق
النقد الدويل.

استثمار

ارتفعت ا�ستثمارات البنوك
الإم���ارات���ي���ة يف الأ���س��ه��م
بن�سبة � % 3.3إىل 12.5
م��ل��ي��ار دره�����م يف �شهر
ني�سان /ابريل من العام
احل���ايل ،م��ق��ارن � ًة م��ع 12
م��ل��ي��ار دره�����م يف �شهر
ني�سان� /أب��ري��ل م��ن عام
.2017
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اقت�صاد دولي
أوساط المال واألعمال تترقب إصالحاته
في واليته الرابعة

بوتين ..الخطة االقتصادية
تحتاج  126مليار دوالر

تنتظر �أو�ساط املال والأعمال الرو�سية �إ�صالحات وا�سعة
النطاق من احلكومة اجلديدة للرئي�س فاليدمير بوتني الذي بد�أ
واليته الرابعة يف الكرملني بتعهدات ب�إنعا�ش اقت�صاد بالده.
ويف وقت ما تزال العالقات بني مو�سكو والغرب متوترة
ب�سبب العقوبات الأمريكية.
ومن بني املهام الأ�سا�سية للحكومة اجلديدة ،العمل على
االرتقاء باالقت�صاد الرو�سي ليدخل حتى العام � 2024ضمن
االقت�صادات اخلم�سة الكربى يف العامل ،وزيادة ال�صادرات غري
املتعلقة باخلامات لت�صل قيمتها �إىل  250مليار دوالر يف
ال�سنة بحلول عام .2024
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L
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كذلك العمل على حت�سني الظروف ال�سكنية
لـ  5ماليني عائلة �سنويا ،وحتقيق زيادة
يف م�ستوى متو�سط العمر املتوقع يف
رو�سيا ليبلغ � 78سنة حتى عام 2024
و� 80سنة حتى عام .2030

كيف سيحقق بوتين أهدافه؟

يف �آخر خطاب �أدىل به قبل فوزه الكا�سح
يف االنتخابات الرئا�سية ،و�ضع بوتني
هدف خف�ض معدل الفقر «غري املقبول»
يف رو�سيا �إىل الن�صف يف غ�ضون �ست
�سنوات عرب اال�ستثمار يف البنى التحتية
وال�سكن واخلدمات ال�صحية  ،وتعهد كذلك
مبعدل منو بن�سبة �أربعة باملئة يف حني
ال تتحدث التوقعات عن �أكرث من واحد
�إىل اثنني باملئة �إذ يوا�صل االقت�صاد
الرو�سي ا�ستعادة ا�ستقراره بعد الركود
الذي ا�ستمر حتى العام .2016
ولكن هذا اال�ستقرار �سيحتاج بح�سب
رئي�س الوزراء الرو�سي دميرتي مدفيديف
يف كلمة له �أمام جمل�س النواب الرو�سي
«الدوما» من �أن تنفيذ خطة الرئي�س
االقت�صادية اجلديدة تتطلب �إيرادات
�إ�ضافية تبلغ  126مليار دوالر.
و�أ�شار مدفيديف خالل جل�سة عقدت
للم�صادقة على تر�شيحه كرئي�س للحكومة
اجلديدة �إىل �أن اخلطة االقت�صادية
ت�ستوجب زيادة الإنفاق يف املجاالت ذات
الأولوية �إىل  25ترليون روبل ،ما �سيتطلب
�إيرادات �إ�ضافية بنحو  8تريليونات روبل
(حواىل  126مليار دوالر).
و�أ�ضاف �أن زيادة ال�صادرات وتنويع
م�صادر الدخل وتقلي�ص دور احلكومة
يف العملية االقت�صادية �ستكون �إحدى
مهام احلكومة اجلديدة ،م�ستبعدا حدوث
�أية تغريات يف الوقت الراهن على �رضيبة
الدخل للأفراد.
من جهتها ،ك�شفت وكالة «بلومربغ»
االقت�صادية يف وقت �سابق عن خطة
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
االقت�صادية للفرتة الرئا�سية اجلديدة،
والتي تتمحور حول �إنفاق نحو 10
تريليونات روبل (حواىل  163مليار
دوالر) يف قطاعات ال�صحة والتعليم
والبنية التحتية لتعزيز عملية النمو
االقت�صادي يف رو�سيا.
لكن الزعيم الرو�سي مل يف�رس كيف

�سيحقق هذه الأهداف وحل امل�شكالت
الهيكلية يف غالبيتها التي تعرقل النمو.
وقال املحلل من م�رصف «ريني�سان�س
كابيتال» اال�ستثماري �أوليغ كوزمني
�إن دوائر املال والأعمال ت�أمل ب�أن يتم
و�ضع �أطر «�إ�صالحات ملمو�سة وخطط
تطوير عرب خطوات حقيقية» عقب
تن�صيب بوتني االثنني.
على مدى ال�سنوات الأخرية ،ركزت
احلكومة جهودها حتديدا على ال�رصامة
املالية والنقدية لتجنب حدوث تغيريات
درامية يف العجز التجاري �أو الدين
يف البلد الذي ال يزال يرزح حتت وط�أة
�أزمة العام  1998املالية  ،لكن الظروف
امل�ؤاتية لإجراء �إ�صالحات جتتمع �أخريا
مع انطالق الوالية الرابعة لبوتني الذي
قاد رو�سيا على مدى  18عاما.
وحتدث كوزمني عن وجود تطلعات بتبني
احلكومة اجلديدة �إجراءات «للتعامل مع
ال�ضعف يف �سوق العمل والديناميكية
ال�سكانية املعاك�سة» �إ�ضافة �إىل نقاط
ال�ضعف يف توفري التعليم وال�صحة،
و�أ�ضاف �أن هناك رغبة بدعم امل�ستثمرين
وتطوير املناطق الرو�سية ماليا.

اإلصالحات تمضي قدما بخطوات
صغيرة

ووفق «ريني�سان�س كابيتال» ،بات
حتقيق هذه الأهداف �أمرا «�أكرث قابلية
للحدوث من املا�ضي» بف�ضل ال�سيطرة
على الت�ضخم ،ال�شبح الذي لطاملا خيم
على االقت�صاد الرو�سي.
وقال م�ؤ�س�س �رشكة «ماكرو ادفايزوري»
اال�ست�شارية كري�س وايفر �إنه من املمكن
طرح م�سائل متويل البنى التحتية
وال�رضائب والإنفاق العام على قطاعي
التعليم وال�صحة للنقا�ش يف بداية عهد
بوتني اجلديد ،لكنه �أكد �أن عقد الآمال
على حدوث �إ�صالحات عميقة «�أمر غري
واقعي».
وقال «ح�صل فالدميري بوتني على
تفوي�ض من ال�شعب الذي كان را�ضيا
نوعا ما عن �أ�سلوبه يف �إدارة البالد»،
و�أ�ضاف �أن «الإ�صالحات يف رو�سيا
مت�ضي قدما و�ست�ستمر يف حتقيق تقدم
بخطوات �صغرية لتجنب �أي عواقب غري
متوقعة �أو خلق حال من عدم اال�ستقرار».
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يتوقع �أن يعود وزير املالية ال�سابق
�أليك�سي كودرين ،وهو ليربايل يحظى
باالحرتام يف �أو�ساط املال والأعمال يف
رو�سيا وامل�ستثمرين الأجانب على حد
�سواء� ،إىل الكرملني �ضمن عملية �إعادة
ت�شكيل احلكومة.
وقال كودرين علما �إنه م�ستعد للم�ساعدة
«�رشط �أال نتوقف (عن الإ�صالح) دون
ورجح وايفر ب�أن
ا�ستكمال الإجراءات»ّ .
يدعو الوزير ال�سابق يف حال توليه
املن�صب �إىل «برنامج �إ�صالحي طموح،
هو اخليار الوحيد الذي يراه لتجنب فرتة
ركود طويلة الأمد».
ودافع كودرين عن فر�ض �سل�سلة من
الإجراءات التي ال حتظى ب�شعبية
حيث يدعو �إىل خف�ض عدد املوظفني
احلكوميني الرو�س بن�سبة  30باملئة
خالل �ستة �أعوام ورفع �سن التقاعد
بالن�سبة للرجال �إىل  63عاما.
ويعد �سن التقاعد يف رو�سيا — 55
بالن�سبة للن�ساء و 60للرجال — من
الأقل يف العامل حيث يعد ذلك من
موروثات االحتاد ال�سوفياتي.
ونظرا �إىل التغري يف الرتكيبة ال�سكانية،
ي�شكل نظام التقاعد عبئا متناميا على
امليزانية الفدرالية رغم �أن الرواتب
التقاعدية تعد متدنية ،ودعا كودرين
كذلك �إىل �إدخال التعليم يف جمال
التكنولوجيا على املناهج من مراحل
مبكرة خللق «مليوين مطور �إ�ضايف
لرقمنة االقت�صاد» ،وهو اقرتاح يعك�س
�آمال الأو�ساط التجارية ،وقال م�ؤ�س�س
ورئي�س جمل�س �إدارة «تينكوف بنك»
�أوليغ تينكوف «�أحدثوا تغيريات يف
نظام التعليم للمراحل الثانوية والعليا .ال
نحتاج �إىل هذا العدد الكبري من املحامني
بل �إىل خرباء يف جمال التكنولوجيا».
لكن حتى ولو حظي بدعم من احلكومة،
�سيواجه كودرين �صعوبات يف تطبيق
�إ�صالحاته من جراء التحفظ التقليدي
يف �أروقة الدولة الرو�سية حيال �أي
�إ�صالحات وا�سعة ،وقال وايفر �إن
«الرئي�س بوتني يف�ضل بو�ضوح النهج
الأكرث حذرا» ،و�أ�ضاف «حتى يف
ال�سنوات التي �شهدت منوا ،عار�ض
�أي م�ستويات عالية من الديون ب�سبب
تداعيات ذلك على الأمن القومي».
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اقت�صاد دولي
تعزيز

مقترح

واف����ق ن����واب يف ال�برمل��ان
الأوروب��ي على مقرتح يدعو
�إىل م��زي��د م��ن التدقيق يف
اال�ستثمارات الأجنبية يف
�إط��ار م�ساع للت�صدي ل�سيل
من اال�ستحواذات ال�صينية
يف االحتاد الأوروبي.

هجوم

ه��اج��م��ت رئ��ي�����س��ة وزراء
ا�سكتلندا نيكوال �ستورجن
من و�صفتهم ب «جمانني
الربيك�ست» بعد حمادثات
يف بروك�سل حيث �أيدت بقوة
بقاء بريطانيا يف االحتاد
اجلمركي الأوروبي وال�سوق
املوحدة بعد الربيك�ست.

األغلى

�أظهر ت�صنيف �سنوي يعده
بنك يو.بي�.إ�س ال�سوي�رسي
وي�شمل  77م��رك��زاً ح�رضي ًا
�أن زي����ورخ امل��رك��ز امل��ايل
ال�سوي�رسي تظل �أغلى مدينة
ك�برى يف العام والعا�صمة
امل�����ص�ري���ة ال���ق���اه���رة هي
الأرخ�ص.

تنمية

�أعلنت «توتال» و�رشكا�ؤها
ب���دء ت��ن��م��ي��ة ح��ق��ل «زي��ن��ي��ا
 »2يف ال��ق��ط��اع رق����م 17
باملياه العميقة على بعد
 150كيلومرتاً من ال�ساحل
الأجن���ويل .و�ست�صل الطاقة
الإنتاجية للحقل اجلديد �إىل
� 40ألف برميل يومي ًا.

مهلة

منحت احلكومة الأملانية
��شرك��ة «دامي����ل����ر» م��ه��ل��ة؛
لكي تك�شف م��دى عمليات
التالعب املحتمل يف نتائج
اختبارات عوادم �سياراتها،
التي تعمل مبحركات ديزل
(�سوالر).
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افتتح الرئي�س الأذربيجاين
�إل��ه��ام علييف خ��ط �أنابيب
ل�ضخ الغاز من �أذربيجان
�إىل �أوروب������ا ع�ب�ر ت��رك��ي��ا،
والذي �سيعزز الو�ضع املايل
العام لأذرب��ي��ج��ان ،و�شارك
يف مرا�سم االفتتاح ممثلون
ل�رشكات طاقة عاملية.

سوروس« :اليورو» يواجه تهديد ًا وجودي ًا
ح ّذر امللياردير ال�شهري جورج �سورو�س ،من �أن االحتاد الأوروبي
يواجه تهديداً وجودي ًا و�شيك ًا ناجت ًا من �سعر الدوالر الآخذ يف
الت�صاعد ،وهجرة ر�أ�س املال من الأ�سواق النا�شئة ،اللذين رمبا
يقودان �إىل �أزمة مالية عاملية كبرية �أخري.
وقال �سورو�س يف خطاب له يف باري�س� ،إن �إنهاء االتفاق النووي
مع �إي��ران ،وتدمري حلف عرب الأطل�سي بني �أوروب��ا والواليات
املتحدة من �ش�أنهما �أن يلقيا ب�آثار �سالبة على االقت�صاد
الأوروب��ي ،ويت�سببا يف ت�صدعات �أخ��رى ،مبا يف ذلك عمالت
الأ�سواق النا�شئة الآخذة يف الهبوط.
ومن جهتها قالت وكالة بلومبريج يف تقرير� ،إن التحذير ال�صارخ
من �سورو�س ي�أتي بعد �أن قفزت �أرباح ال�سندات الإيطالية �إىل �أعلى
م�ستوى لها منذ عدة �سنوات ،فيما تعاين االقت�صادات الرئي�سية
مثل تركيا والأرجنتني من �أجل احتواء تداعيات ال�ضخم اجلامح.
وتابع �سورو�س�“ :أن كل �شيء كان متوقع ًا لل�سري يف االجتاه
اخل��ط��أ� ،سار يف االجت��اه اخل��ط��أ ،م�ست�شهداً ب��أزم��ة الالجئني
وال�سيا�سات التق�شفية التي حملت ال�شعوبيني �إىل ال�سلطة� ،إ�ضافة
�إىل التفكك الإقليمي متمثلة يف خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروب��ي (الربيك�ست) ،وم�ضيفاً ،مل يعد احلديث عن مواجهة
�أوروبا للتهديد الوجودي �رساً� ،إنها احلقيقة املرة”.
واقرتح �سورو�س ملعاجلة بع�ض العلل التي تواجه �أوروبا� ،إن�شاء
م�رشوع �شبيه مبار�شال املخ�ص�ص لأفريقيا ،وهو م�رشوع ممول
من قبل االحتاد الأوروبي ،تبلغ قيمته ال�سنوية حواىل  30مليار
يورو ( 35مليار دوالر) ،والذي من �ش�أنه �أن يخفف من �ضغوط
هجرة ر�ؤو�س الأموال بالن�سبة �إىل �أوروبا.
كما اقرتح �أي�ض ًا حتو ًال جذري ًا لالحتاد الأوروبي ،مبا يف ذلك
االبتعاد عن ق�ضية �إجبار �أع�ضاء االحتاد على االن�ضمام �إىل
العملة املوحدة ،قائال« :اليورو يواجه عدة م�شكالت مل حتل بعد،
ويجب �أال تهمل؛ كي ال تدمر االحتاد الأوروبي».ومن جهته ،حذر
حمافظ البنك املركزي الإيطايل� ،إجنازيو في�سكو من اندالع �أزمة
ثقة يف البالد يف ظل اال�ضطرابات يف ال�سوق ب�سبب الإخفاق يف
ت�شكيل حكومة ائتالفية جديدة.
و�أ�شار في�سكو �إىل �أن �إخفاق احلزبني يف ت�شكيل حكومة �أدى
�إىل ا�ضطراب الأ�سواق املالية ،ما جعل العائدات على ال�سندات
احلكومة الإيطالية ملدة ع�رشة �أعوام ترتفع ب�صورة كبرية اليوم،
لتتجاوز  % 3لأول مرة منذ منت�صف .2014
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تأشيرة

�سيتمكن مواطنو الإم��ارات
قريبا م��ن ال�سفر م��ن دون
ت�أ�شرية �إىل كندا ،وذل��ك يف
�إط��ار الت�سهيالت التي �أعلن
عنها وزير الهجرة والالجئني
وامل��واط��ن��ة ال��ك��ن��دي� ،أحمد
ح�سني .وجاء �إعالن الوزير
الكندي خ�لال اجتماعه مع
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة والتعاون
الدويل الإماراتي عبداهلل بن
زايد �آل نهيان.

خطر

ت���واج���ه �أوك���ران���ي���ا خطر
الإف��ل�ا�����س ،يف ظ���ل النمو
االق��ت�����ص��ادي ال�����ض��ع��ي��ق ،
وي�أتي ذلك يف وقت تقرتب
فيه االنتخابات الربملانية
والرئا�سية يف هذا البلد ،الذي
يعي�ش �أزمة اقت�صادية حادة
منذ عام .2014

تجاوز

ت��ق��دم��ت رو���س��ي��ا يف �شهر
�أي����ار /م��اي��و على ال�صني،
ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل،
باحتياطيات الذهب ،وذلك
بح�سب �أحدث تقرير ملجل�س
ال���ذه���ب ال���ع���امل���ي .بلغت
احتياطات رو�سيا 1890.9
طنا ،وال�صيني  1842.6طنا.

نمو

ت�شهد �شبه ج��زي��رة ال��ق��رم
ال��رو���س��ي��ة من���واً اقت�صادي ًا
مت�سارع ًا خا�صة م��ع قرب

الأيرلندي لطرح �أوراق نقدية
بت�صميم طويل ،وذلك يف املرة
الأوىل من نوعها يف بريطانيا.
وب���د�أ البنك طباعة الأوراق
النقدية الطولية من فئة  5و
 10جنيهات �إ�سرتلينية ،والتي
�سيبد�أ ت��داول��ه��ا يف �أيرلندا
ال�شمالية العام املقبل.

�إنهاء ثالثة م�شاريع كربى
ل��ت��ح�����س�ين ال��ب��ن��ي��ة التحية
وت�سهيل حياة �سكان �شبه
اجل��زي��رة .وت�شمل امل�شاريع
بناء �شبكة من الطرق احلديثة.

رسوم

قال الرئي�س الأمريكي دونالد
ت��رام��ب �إن���ه ���س��ي��ب��د�أ بفر�ض
ر�سوم جمركية على واردات
�صينية بقيمة  50مليار دوالر
مع �إدخ��ال قيود جديدة على
ا�ستثمار ال�صني يف القطاع
الأم�يرك��ي لل�صناعات عالية
التقنية.

تقليص

ذكرت �صحيفة «Financial
� »Timesأن االحت�����اد
الأوروب��ي ينوي �إع��ادة النظر
يف موازنته للأعوام -2021
 ،2027وتقلي�ص التمويل
امل��خ�����ص�����ص ل��ب��ل��دان ��شرق
�أوروبا بقيمة  37مليار يورو.

معدل

�أعلن البنك املركزي الرتكي
يف اجتماع طارئ  ،ويف حتد
لتوجهات الرئي�س الرتكي
رجب طيب �أردوغ��ان بخف�ض
�أ�سعار الفائدة ،عن رفع معدل
فائدة الإقرا�ض لنافذة ال�سيولة
املت�أخرة بثالث نقاط.

تحقيق

�أمر الرئي�س الأمريكي ،دونالد
ت��رام��ب ،ب��ب��دء حتقيق ب�ش�أن
واردات ال�����س��ي��ارات ا�ستنادا
�إىل اع��ت��ب��ارات وط��ن��ي��ة  ،ما
ق��د ي����ؤدي �إىل ف��ر���ض ر�سوم
جمركية جديدة .وقال ترامب
�إن �صناعة ال�سيارات الأمريكية
«�أمر حا�سم بالن�سبة �إىل قوتنا
كدولة».

نقد طولي

ي�ستعد ب��ن��ك �أول�����س�تر �أول

تباطؤ نمو الصين بسبب تشديد
السياسات االقتصادية
قال تقرير �صادر عن جمموعة � : QNBإنه من املرجح �أن يتباط�أ
منو ال�صني م�ستقب ًال على الرغم من االنتعا�ش الأخري ،وذلك نتيجة
لعمل ال�سلطات على تهدئة �سوق العقارات ،وال�سيطرة على الإقرا�ض
يف قطاع الظل امل�رصيف ،وزيادة خف�ض الطاقة الإنتاجية يف
ال�صناعات القدمية .نتوقع �أن يتباط�أ النمو يف ال�صني من % 6.9
يف عام � 2017إىل  % 6.4يف عام  2018و  % 6.1يف عام .2019
وملزيد من التحليل املتعمق يف هذا اخل�صو�ص ،يرجى االطالع
على تقريرنا ال�صني -ر�ؤية اقت�صادية  2018الذي �صدر م�ؤخراً.
ي�سري منو الناجت املحلي الإجمايل املحتمل يف اجتاه تنازيل ب�سبب
عوائق دميوغرافية (بلغ عدد ال�سكان القادرين على العمل ذروته
يف � )2014إ�ضافة �إىل تباط�ؤ الإنتاجية .ورغم ذلك ،ارتفع منو
الناجت املحلي الإجمايل �إىل  % 6.9يف  2017وذلك من  % 6.7يف
 2016م�سج ًال بذلك �أول ت�سارع يف النمو ال�سنوي منذ عام .2010
وكان الدافع وراء هذا الت�سارع هو التحول الذي حدث يف م�ساهمة
�صايف ال�����ص��ادرات يف ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل على خلفية
االنتعا�ش القوي يف االقت�صاد العاملي ويف �أحجام التجارة.
لكن ،ت�شري �آخر بيانات الأن�شطة �إىل تباط�ؤ االقت�صاد يف نهاية
 2017وبداية  .2018فقد تراجع منو الإنتاج ال�صناعي �إىل % 6.2
على �أ�سا�س �سنوي يف دي�سمرب  2017من الذروة التي بلغها يف
يونيو  2017بن�سبة  .% 7.6وتباط�أ منو املبيعات �إىل  % 9.6على
�أ�سا�س �سنوي يف دي�سمرب  2017من الذروة التي بلغها يف �سبتمرب
 2017بن�سبة  .% 10.9كما انخف�ض م�ؤ�رش مديري امل�شرتيات
ال�صناعية الر�سمي �إىل  51.4يف �أبريل  ،2018وذلك من ن�سبة 52.4
التي بلغها يف �سبتمرب  .2017و�أخ�يراً ،تباط�أ منو االئتمان �إىل
 % 10.5يف �أبريل  2018من الذروة التي بلغها يف يوليو 2017
بن�سبة .% 13.2
ومن املرجح �أن تبد�أ �سوق العقار يف االنخفا�ض ب�سبب ت�شديد
اللوائح االحرتازية التي بد�أ تنفيذها يف الربع الثالث من .2016
ومن بني الأمثلة على ذلك ت�شديد متطلبات الدفعة امل�سبقة وفر�ض
قيود على �رشاء املنازل وارتفاع �أ�سعار الفائدة على القرو�ض
العقارية وفر�ض قيود على متويل املطورين العقاريني .و�أدت هذه
الإجراءات بالفعل �إىل تباط�ؤ منو �أ�سعار العقارات واال�ستثمارات
يف القطاع العقاري.
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كحول

�أط��ل��ق��ت ��شرك��ة ك��وك��اك��وال
ل���ل���م�����ش�روب���ات ال���غ���ازي���ة
م�رشوبها الكحويل الأول يف
اليابان ،بنكهة الليمون �سعيا
للو�صول �إىل �أ�سواق جديدة.
وقد بد�أت ببيع ثالثة �أ�صناف
من امل�رشوبات الغازية بطعم
الليمون مع حمتوى كحويل.

تجريم

تعمل احلكومة املجرية على
�صياغة ت�رشيعات قانونية
لتجرمي م�ساعدة املهاجرين
غ�ير ال�رشعيني يف �سعيهم
لطلب اللجوء ،وبذلك يتحدى
رئ��ي�����س ال������وزراء امل��ج��ري
ف��ي��ك��ت��ور �أورب�����ان االحت���اد
الأوروبي.

مشاريع

قالت �رشكة برتونيت الهندية
�إنها ت�سعى �إىل الدخول يف
�رشاكة مع «فيد�ش املحدودة»
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف م�����ش��اري��ع
قطر للغاز الطبيعي امل�سال
ح�سب ما نقلته �صحيفة ذو
اكونوم�سيت تاميز الهندية.

تحالف

�أعلن ال�سيد �إيغور مورغولوف
ن���ائ���ب وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة
الرو�سي� ،أن مو�سكو وبكني
ت�سريان نحو ت�شكيل حتالف
ا�سرتاتيجي للطاقة يهدف
ب�ي�ن ج��م��ل��ة �أم�����ور �أخ����رى
للم�ساهمة يف تعزيز �أم��ن
الطاقة العاملي.
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فر�ص عمل

 فرص عمل 
اسبانيا

 �رشكة ا�سبانية متخ�ص�صة بالزراعةوتطور النبات ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:

Viveros Adam
هاتف34667558734+ :
بريد الكرتوينinfo@viverosadam. :
com
موقع الكرتوينwww.viverosadam. :
com

المانيا

 �رشكة املانية متخ�ص�صة بت�صديراملن�سوجات ،ت�سعى اىل توطيد
عالقتها بتجار وموردين يف لبنان.
لالت�صال:
H.Hechking sohme
هاتف490256393980+ :
بريد الكرتوينInfo@hecking- :
suehme.de
موقع الكرتوينwww.hecking- :
suehne.de
�رشكة املانية متخ�ص�صة بت�صدير
الكاكاو ،تود اقامة �رشاكات مع جتار
وموردين من لبنان.
لالت�صال:

BEAR Technology
هاتف49030306450980+ :
بريد الكرتوينinfo@bear-gmbh. :
de
موقع الكرتوينwww.bear-gmbh. :
de

اميركا

�رشكة امريكية متخ�ص�صة بت�صدير
االخ�شاب ومواد البناء ،ت�سعى اىل
توطيد عالقتها بتجار وموردين يف
لبنان.
لالت�صال:
The Langdale Company
هاتف12293332577+ :
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بريد

الكرتوين:

موقع

الكرتوين:

theLangdalecompany.com
thelangdalecompany.com

@Info
www.

� رشكة امريكية متخ�ص�صة بوحدات
التهوئة والتربيد ،تتطلع اىل توطيد
عالقتها بوكالء وموردين يف لبنان.
لالت�صال:

Marvair

هاتف12292733636+ :
بريد الكرتوينmarvairsales@ :
airxcel.com
موقع الكرتوينwww.marvair.com :

اوكرانيا

�رشكة اوكرانية متخ�ص�صة بت�صدير
احلبوب والبذور ،تود اقامة �رشاكات
مع م�ستثمرين وجتار يف لبنان.
لالت�صال:
Prestige - Dnipro
هاتف380661568268+ :
بريد الكرتوينprestige-dnipro@ :
ukr.net
موقع الكرتوينwww.prestige- :
dneper.com.ua

ايطاليا

 �رشكة ايطالية متخ�ص�صة ب�صنعالو�شاحات واملناديل ،ترغب بدخول
ال�سوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:

Velincart
هاتف390547660302+ :
بريد الكرتوينInfo@velincart.com :
موقع الكرتوينwww.velincart. :
com

بولندا

�رشكة بولندية متخ�ص�صة بت�صديرالبال�ستيك واالملنيوم ،ترغب بدخول
ال�سوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
Amex-Baczek
هاتف48896486903+ :
بريد الكرتوينsekretariat@amex- :
baczek.pl
www.amexموقع الكرتوين:
baczek.pl
�رشكة بولندية متخ�ص�صة ب�صنع
الورق وبالتغليف ،ت�سعى اىل توطيد
عالقتها مع جتار وموردين يف لبنان
لالت�صال:

Agropak
هاتف48486676333+ :
بريد الكرتوينagropak.biuro@ :
wp.pl
موقع الكرتوينwww.agropoksc.eu :

�رشكة بولندية متخ�ص�صة ب�صنع
احلقائب ،ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار
لالت�صال:

Curling Collection
هاتف39037658499+ :
بريد الكرتوينInfo@afmaglieria.it :
www.
الكرتوين:
موقع
curlingcollection.it

Panato
هاتف48717351635+ :
بريد الكرتوينmarketing@panato. :
org
موقع الكرتوينwww.panato.org :

�رشكة ايطالية متخ�ص�صة ب�صنع
الورق ال�صحي واغطية الطاوالت
ترغب بدخول ال�سوق اللبنانية عرب
وكالء وجتار.
لالت�صال:

روسيا:
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�رشكة رو�سية متخ�ص�صة بت�صديرالدواجن واحلبوب ،ترغب بدخول
ال�سوق اللبناين عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:

Resource Group of Companies
هاتف74957417021+ :
بريد الكرتوينpr@gap-rs.ru :
موقع الكرتوينwww.gapresurs.ru :

سويسرا

�رشكة �سوي�رسية متخ�ص�صة ب�صنع
احلديد ،ترغب بدخول ال�سوق اللبنانية
عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
Baur metallbau
هاتف41447670136+ :

بريد

الكرتوين:

موقع

الكرتوين:

@info

baurmetallbau.ck

www.

baurmetallbau.ck

الصين

�رشكة �صينية متخ�ص�صة بت�صديراملن�سوجات ،ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
Sutex Group
هاتف8602584546922+ :
بريد الكرتوينbgs@sutex.net.cn :
موقع الكرتوينwww.sutex.net.cn :

�رشكة �صينية متخ�ص�صة ب�صنع
املطاط ،ت�سعى اىل توطيد عالقتها
بتجار وموردين من لبنان.
لالت�صال:

Aotai Great Wall Rubber
هاتف861087604385+ :

الكرتوين:

بريد

bjchangcheng@163.com

موقع

الكرتوين:

changcheng-xj.com

www.

فرنسا

�رشكة فرن�سية متخ�ص�صة ب�صنعالبال�ستيك ،ترغب باقامة �رشاكة مع
جتار وم�سوقني يف لبنان.
لالت�صال:
Team plastique
هاتف330240811944+ :

موقع

الكرتوين:

teamplastique.com

www.

�-رشكة فرن�سية متخ�ص�صة بت�صدير

املواد الغذائية ،ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
Tipiak

هاتف33240321125+ :
بريد الكرتوينexport@tipiak.fr :
موقع الكرتوينwww.tipiak.com :

�رشكة فرن�سية متخ�ص�صة بت�صدير
الزيوت ،ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:

Huilerie Cauvin
هاتف330466047181+ :

بريد

الكرتوين:

@contact

huilecauvin.com
موقع الكرتوينwww.huilecauvin. :
com

مصر

�رشكة م�رصية متخ�ص�صة بت�صديربذور اخل�رض والفاكهة  ،ت�سعى اىل
توطيد عالقتها بتجار وموردين يف
لبنان.
لالت�صال:
Elsaad Company
هاتف20842152319+ :

موقع

الكرتوين:

elsaadcompany.com

www.

�رشكة م�رصية متخ�ص�صة ب�صنع
املواد الكيميائية ،تود اقامة �رشاكات
مع جتار وموردين من لبنان.
لالت�صال:
Dr. Ibrahim Hassan Group
هاتف20224722328+ :
الكرتوين:
بريد
Ibrahimhassangroup@hotmail.
com

www.
الكرتوين:
موقع
dribrahimhassangroup.wix.com

المجر

�رشكة جمرية متخ�ص�صة بت�صدير
ال�شاي واالع�شاب ،تبحث عن �رشكاء
ووكالء يف لبنان.
لالت�صال:

هاتف362886700+ :
بريد الكرتوينOxana.jenei@ :
herbaria.hu
موقع الكرتوينwww.herbaria.hu :

متخ�ص�صة
جمرية
�رشكة
بتكنولوجيا التربيد ال�صناعي ،ترغب
بدخول ال�سوق اللبنانية عرب وكالء
وجتار.
لالت�صال:

Hutoepito
هاتف3637301070+ :
بريد الكرتوينinfo@hutoepito.hu :
موقع الكرتوينwww.hutoepito. :
hu

الهند

�رشكة هندية متخ�ص�صة بت�صدير
املواد الزراعية ،ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:

LNB ODIEX
هاتف917894665117+ :
بريد الكرتوينlnb.odiex@gmail. :
com

اليونان:

 �رشكة يونانية متخ�ص�صة بت�صديرمواد البناء ،تود اقامة �رشاكات مع
جتار وموردين من لبنان.
لالت�صال:

Stahl Weld
هاتف302105584515+ :
بريد الكرتوينinfo@stahlweld.gr :
موقع الكرتوينwww.stahlweld. :
gr

�رشكة يونانية متخ�ص�صة ب�صنع
املفرو�شات ،ت�سعى اىل توطيد
عالقاتها ب�رشكاء لبنانيني.
لالت�صال:

Almeco
هاتف302310799466+ :
بريد الكرتوينFactory@almeco. :
gr
موقع الكرتوينwww.almeco.gr :

Herbaria Zrt
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معار�ض وم�ؤتمرات

 مؤتمرات ومعارض في لبنان 
Lebanon 2017
الطاقة الهربائية

البيال /بريوت
من تنظيم IFP
من 2018/6/29 26-

Dream 2018
Real Estate

البيال /بريوت

من تنظيم Promofair
من 2018/7/1 6-/28

 االم والطفل

الرميلةLa Salle

(من تنظيم املركز الدويل للمعار�ض
والرتفيه)
متوز 2018

 معرض بيروت للفن

البيال /بريوت
من تنظيم BAF Events
من 2018/9/23 20-

Festival 2nd edition
مطاعم بيروت

حمطة القطار -مار خمايل
من تنظيم Hospitality services
من 2018/9/30 – 9/28

Yachtclub- Beirut
الويسكي والمشروبات

من تنظيم Hospitality services
ت�رشين االول 2018

 النبيذ Vinifest -

Hippodrome – Beirut
من تنظيم Eventions s.a.r.l
ت�رشين االول 2018

Autumn Shopping Fair
المنتجات االستهالكية
-الرميلةLa Salle

(من تنظيم املركز الدويل للمعار�ض
والرتفيه)
ت�رشين االول 2018

معرض الزفاف الملكي

الفوروم دو بريوت
من تنظيم Wedding Mall
من 2018/10/29 25-

Wedding Folies 2018

البيال /بريوت
((promofairمن تنظيم
من 2018/11/4-1

UNIVEX
الجامعات والتعليم

(من تنظيم املركز الدويل للنعار�ض
والرتفيه)
ت�رشين الثاين 2018

Beirut 7th edition
بيروت للطبخ والتذوق

البيال /بريوت
من تنظيم Hospitality services
من 2018/11/18/16

بيروت للشوكوال

البيال /بريوت
من تنظيم Hospitality services
من 2018/11/18 16-

 Art of Living 2018
المفروشات

الفوروم دو بريوت
من تنظيم SPM Fair
ت�رشين الثاين 2018

Techno Build
التقنيات للبناء

 -الرميلةLa Salle

(من تنظيم املركز الدويل للمعار�ض
والرتفيه)
كانون االول 2018

-الرميلة La Salle

 معارض ومؤتمرات في العالم 
 اسبانيا /مدريد

املعر�ض الدويل لالطفال (م�ستلزمات
االطفال )
من تنظيم () Ifema
:Email
Puericulturamadrid@ifema.es
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من 2018/9/8-6

اسبانيا/مدريد

املعر�ض الدويل للأزياء والأحذيو
والإك�س�سوارات
من تنظيم ( )Ifema
136

:Email
metropolis@ifema.es
من 2018/9/9-7

اسبانيا /مدريد

املعر�ض التجاري الدويل لأزياء

املجوهرات واك�س�سواراتها
من تنظيم ()Ifema
:Email
Bisutex@ifema.es
من 2018/9/16-12

اسبانيا /مدريد

املعر�ض الدويل ملن�سوجات املنازل
( من تنظيم ) Caja Majica
:Emal
clfontes@feriavalencia.com
من 2018/9/14-12

اسبانيا /برشلونة

املعر�ض الدويل للطاقة
(من تنظيم ) firabarcelona
:Email
sales@gpexevent.com
من 2018/9/20 17-

اسبانيا /فاليسا

معر�ض االنارة واملفرو�شات
(من تنظيم ) Feria valancia
:Email
feriavalancia@feriavalancia.com
من 2018/9/21-18

ايران /طهران

املعر�ض الدويل للـ 25للزراعة،
امل�أكوالت وال�صناعات البديلة
واملت�صلة
(من تنظيم )palar samaneh co
املوقع االلكرتوين :
Wwwirounagrofoodfair.com
من 2018/7/2-6/29

ايران  /طهران

املعر�ض الدويل ال16للمطابخ،
احلمامات وال�سونا واحوا�ض ال�سباحة
ومعداتها
(من تنظيم & fahran int l trading
)Exhibition corp
املوقع االلكرتوين www.titexgroup. :
com
من 2018/7/13-10

ايران /طهران

ايطاليا/ميالنو

املعر�ض الدويل لل�سرياميك والرخام
واالدوات ال�صحية
من تنظيم Association of ceramica

املعر�ض التجاري الدويل للديكور،
املجوهرات ،االزياء واك�س�سواراتها؟،
احلدائق ،الهدايا ،ادوات ال�سفر و�أدوات
الطاولة
من تنظيم ( )Fiera Milano Spa
:Email
Fieramilano@fieramilano.it
من 2018/9/17-14

املعر�ض الدويل العا�رش للحجارة،
التعدين  ،االالت واملعدات املت�صلة نها
من تنظيم stone Association of Iran
املوقع االلرتوين :
www. Irsestonefaire.com
من 2018/7/22 19-

ايطاليا /ميالنو

tile Manufatureres

املوقع االلكرتوين :

com
من 2018/7/13-10

www.cerafair.

ايران /طهران

ايطاليا/نابولي

احلدث الدويل – جولة حول العامل
للرتفيه و�سماع املو�سيقى واالكل
و�رشب النبيذ والتمتع ملعرفة التقليد
والعادات يف بع�ض دول العامل
من نتظيم () Fiera s.r.l
من 2018/7/9-7

ايطاليا /ميالنو
االيطايل

للمن�سوجات

املعر�ض
االوروبية
من تنظيم ()SITEX S.P.A
:Email
Info@medain.it

ايطاليا/بولونيا

املعر�ض الدويل للمنتجات الطبيعية
من تنظيم( )belegnaFiere spa
:Email
belegnafiere@pec.belegnafiere.it
من 2018/9/10-7

ايطاليا /فيرنزا

املعر�ض الدويل للعطور ،ادوات
التجميل والعناية باجل�سم
من تنظيم ()Pitti Imagine S.R.L
:Email
info@pitti imagine.com
من 2018/9/16-14
137

املعر�ض الدويل للب�ضائع اجللدية
من تنظيم ()Aimpes Servizi SRL
:Email
segretavia@mipel.it
من 2018/9/19-16

ايطاليا/ميالنو

املعر�ض الدويل للأحذية
من تنظيم ()A.N.C.I Servizi SRL
:Email
info@micamaonline.com
من 2018/9/19-16

ايطاليا/ميالنو

املعر�ض الدويل للب�ضائع اجللدية
من تنظيم ( ) Aimpes servizi srl
:Email
Segretaria@mipel.it
من 2018/9/19 16-

ايطاليا/ميالنو

املعر�ض الدويل للمبلو�سات اجلاهزة
من الفراء ،امللبو�سات اجللدية
واك�س�سواراتها
من تنظيم ()Mifur
:Email
administration@mifur.com
من 2018/9/24-21

تركيا /اسطنبول

املعر�ض الدويل لاللكرتونيات املنزلية
(مركز املعار�ض يف ا�سطنبول )
من 2018/6/23 20-
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فلل جاهزة وعقارات مفرزة للبيع
على �سفوح �أرز عني زحلتا  -نبع ال�صفا
الموقع:
يقع امل�رشوع يف منطقة
عني زحلتا فوق �أعلى مرتفعات
جبل لبنان امل�شهورة مبناخها
ومناظرها ومياهها وغابات
�صنوبرها اجلميلة بالقرب
من �أهم �أكرب غابات الأرز
التاريخية.

ـــادرة
نـ

فـــر
صص

اسستثماريــ

ــ ة

للمراجعة:
هاتف961 3 828358 :

مميزات الموقع:
 التجاور مع حممية �أرز ال�شوف والتي ت�ضم غابتي
�أرز عني زحلتا و�أرز الباروك.
 القرب من �شالالت ومطاعم نبع ال�صفا والباروك
 القرب من منطقة بيت الدين ودير القمر
 القرب من امل�شاريع ال�سياحية على �شاطئ الدامور
 بجوار نادي الفرو�سية يف عني زحلتا

كيف سيدوزن المصرف المركزي
التحديات التي تواجه لبنان؟
ال ميكن النظر �إىل طبيعة اال�ستقرار الن�سبي يف لبنان رغم املماحكات الداخلية ،والأزمات الأمنية اخلرجية املحيطة به ،من دون
الأخذ يف االعتبار دور امل�رصف املركزي يف تثبيت هذا اال�ستقرار الن�سبي ،وال�سري متعرج ًا بني خطوط الأزمات هذه.
�شك �أن حاكم م�رصف لبنان ،ريا�ض �سالمة ،جنح يف االختبارات التي واجهها للمحافظة على الثبات النقدي .واليوم يواجه
ال ّ
حتديات تتمث ّل ب�إرتفاع �أ�سعار الفوائد العاملية� ،إرتفاع �أ�سعار النفط والعقوبات على حزب اهلل .فما هي الطرق
هذا امل�رصف ثالثة ّ
لتخطي هذه التحديات؟
التي �سي�ستخدمها
ّ
م�ستقرة ونبحث يف ال�سبل الأف�ضل ملعاجلة ارتفاع �أ�سعار الفوائد العاملية
منذ �أيار املا�ضي� ،أكد �سالمة �أن «اللرية اللبنانية
ّ
كم من املعلومات والتحديات التي يواجهها م�رصف لبنان يف مهمته ،ومنو
و�أ�سعار النفط» .هذا الت�رصيح ا ُ
ملقت�ضب يحوي على ّ
الودائع يف امل�صارف اللبنانية عامة.
ملتبعة من قبل م�رصف لبنان .و�أحد
ويعترب منو الودائع يف امل�صارف اللبنانية م�ؤ�شرّ ا �أ�سا�سيا على جناح ال�سيا�سة النقدية ا ُ
عوامل جناح ا�ستمرار منو الودائع يف امل�صارف اللبنانية بقاء �سيا�سة الفائدة التي يتبعها م�رصف لبنان والتي ُتعترب �أعلى من
نظرياتها الأمريكية والأوربية ولك ّنها �أدنى من نظرياتها يف الدول التي تتم ّتع بالت�صنيف الإئتماين نف�سه للبنان.
عامليا يطرح ُم�شكلة من ناحية �أن �أي رفع للفوائد يف لبنان قد ي� ّؤدي �إىل جلم اال�ستثمارات� .إال �أن
نظريا �إن ارتفاع �أ�سعار الفائدة
ً
ً
احلقيقة على الأر�ض مخُ تلفة على �صعيدين:
�أو ًال :اال�ستثمارات �ضعيفة يف لبنان حتى حني كانت �أ�سعار الفائدة �أق ّل من الأن.
املحرك الأ�سا�سي للفوائد يف العامل نظراً �إىل �أنها املركز املايل
ملتحدة الأمريكية والتي ُتعترب
ثاني ًا� :إن رفع الفائدة يف الواليات ا ُ
ّ
يتخطى الواحد �إىل الواحد ون�صف باملئة يف الأعوام املقبلة بحكم �أن الإقت�صاد الأمريكي مل ُيظهر عافيته الكاملة حتى
الأول ،لن
ّ
�شك عامل جلم لنمو الإقت�صاد الأمريكي ،وبالتايل ف�إن م�رصف لبنان
�سي�ش ّكل من دون �أدنى ّ
ال�ساعة .كما �أن �إرتفاع �أ�سعار النفط ُ
�سيجد نف�سه �أمام عملية «دوزنة» لأ�سعار الفائدة ولن تكون هناك �رضورة �إىل ه ّز االقت�صاد من خالل رفع كبري للفائدة .وتبقى
ال�صعوبة يف �إيجاد امل�ستوى املنا�سب.
حتما �إىل رفع
املعروف يف الإقت�صاد �أن �إرتفاع �أ�سعار النفط ي� ّؤدي �إىل رفع الأ�سعار وهذا الإرتفاع �إذا �أ�صبح ُمزم ًنا ي� ّؤدي ً
الت�ضخم .وهذا الت�ضخم له مفعوالن على الإقت�صاد اللبناين يف �صيغته احلالية:
ّ
�أو ًال :هناك حاجة �إىل بع�ض الت�ضخم من ناحية �أنه ال يمُ كن احل�صول على منو �إقت�صادي من دون م�ستوى ت�ضخم
نظرا �إىل �أن امل�ستوى احلايل
منا�سب .وبالنظر �إىل الت�ضخم اليوم ،نرى �أن م�ستوياته
ّ
تتحمل املزيد من الت�ضخم ً
يبقى يف حدود الـ  .2.5%وهذا يعني �أن ن�سبة ت�ضخم يف حدود الـ  3%هي ن�سبة م�ؤاتية للنمو الإقت�صادي.
ثاني ًا :الت�ضخم �سي� ّؤدي �إىل �ضغوطات على �سعر �رصف اللرية اللبنانية وهذا يعني �أن على م�رصف لبنان
التدخل المت�صا�ص هذه ال�ضغوطات� .إال �أن عملية دوزنة لأ�سعار الفائدة يف لبنان ،طب ًقا ملا ورد
ّ
�أعاله� ،ستكون كافية المت�صا�ص هذه ال�ضغوطات وبالتايل يبقى على م�رصف لبنان �إيجاد
عامليا وت�أثري
امل�ستوى املالئم لأ�سعار الفائدة ب�شكل ي�سمح بامت�صا�ص ت�أثري رفع الفائدة
ً
ارتفاع �أ�سعار النفط.
العقوبات الإقت�صادية على حزب اهلل وما دام م�رصف لبنان ُملتزم ًا تطبيق هذه
مل�شكلة هي يف الئحة
العقوبات ،فلن تكون هناك من تداعيات اقت�صادية ومالية .ا ُ
خ�صو�صا
العقوبات وهذا الأمر �ستكون له تداعيات اقت�صادية ومالية حقيقية
ً
أي�ضا التبادل التجاري بني لبنان
على �صعيد حتاويل ا ُ
ملغرتبني ولكن � ً
والعامل؟
وهنا ُيطرح ال�س�ؤال عن مدى قدرة م�رصف لبنان على مواجهة
تداعيات هذه العقوبات؟

تحقيق

النشاط المصرفي في عام  .. 2017الودائع ترتفع  % 3.9والتسليفات % 5.5

المصارف تتح ّدى عدم االستقرار والضغوطات  ..وتنمو

مل تفلح �سل�سلة التحديات ال�سيا�سية
والأم���ن���ي���ة ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د امل��ح��ل��ي،
وال�ضغوطات الإقليمية املتوا�صلة منذ
ال��ع��ام  2011بفعل ارت����دادات �أزم���ات
امل��ن��ط��ق��ة يف تقلي�ص دور ال��ق��ط��اع
امل�رصيف على ال�صعيد الإقت�صادي� ،إذ
حافظ القطاع امل�رصيف اللبناين خالل
ال��ع��ام  2017على ن�سب من��و معقولة
بالرغم من الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية
غري امل�ستقرة داخلي ًا و�إقليمي ًا� ،إ�ضافة
�إىل ال�ضغوطات اخلارجية عليه.
وا���س��ت��م��ر ارت���ف���اع الأم�����وال اخل��ا���ص��ة
للم�صارف التجارية العاملة لتواكب منو
املوجودات ،نظراً لأهمية هذه الر�ساميل
حلماية القطاع من املخاطر املختلفة
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ال��ت��ي يتعر�ض لها القطاع ووا�صلت
الت�سليفات للقطاع اخلا�ص املقيم وغري
املقيم رغم بطء احلركة االقت�صادية يف
البالد وحال عدم اال�ستقرار يف املنطقة.
وانخف�ضت ن�سبة الت�سليفات بالعمالت
الأج��ن��ب��ي��ة قيا�س ًا �إىل ال��ودائ��ع بهذه
ال��ع��م�لات مقابل ارت��ف��اع الت�سليفات
باللرية اللبنانية .وبقي القطاع امل�رصيف
حموراً رئي�سي ًا للقطاع العام رغم تراجع
ه��ذه الت�سليفات يف العام .2017كما
�أرتفعت ودائع امل�صارف التجارية لدى
امل�صارف املر�سلة بن�سبة  % 5,4من
�إجمايل املوجودات  ،كما ارتفعت ودائع
امل�صارف لدى م�رصف لبنان.
ووفق ًا لتقرير جمعية امل�صارف عن
142

الن�شاط امل����صريف ،يف نهاية العام
 ،2017و���ص��ل �إج���م���ايل م��وج��ودات
امل�����ص��ارف ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��ام��ل��ة يف
لبنان �إىل ما ي��وازي  331433مليار
لرية (ما يعادل  219,9مليار دوالر )
مقابل  307999مليار لرية (ما يعادل
 204,3مليارات دوالر) يف نهاية العام
 .2016وعليه تكون هذه املوجودات قد
ازدادت بن�سبة جيدة قدرها % 7,6يف
العام  2017وبقيمة توازي  15,6مليار
دوالر مقابل زيادة �أعلى ن�سبتها 9,9
%وقيمة تعادل  18,3مليار دوالر يف
العام الذي �سبق.
ج��اء ه��ذا التباط�ؤ يف �ضوء التطورات
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة احل��ا���ص��ل��ة يف ت����شري��ن

تتركز الودائع المصرفية في
مدينة بيروت وضواحيها إذ
استقطبت هذه المنطقة
حوالى  % 68,7من الودائع
اإلجمالية في نهاية أيلول
2017
الودائع

الثاين ،2017وال��ت��ي متثلت با�ستقالة
رئي�س احلكومة لفرتة زمنية وجيزة قبل
العودة عنها و�إخ��ت�لاف طبيعة وحجم
عمليات الهند�سة املالية املنفذة بني
العامني  2016و.2017
وتظهر مقارنة احل�ص�ص بني نهاية
العامني  2016و 2017بنوع خا�ص
�إرت��ف��اع ن�سبة ح�صة ودائ��ع القطاع
اخلا�ص املقيم من  % 62,9يف نهاية
العام � 2016إىل  % 60,7يف نهاية العام
 2017وح�صة القطاع اخل��ا���ص غري
املقيم من � % 16,6إىل  % 16,0مقابل
�إرت��ف��اع ن�سبة املطبوعات الأخ���رى
من � % 6,5إىل  % 9,2تباع ًا ،علم ًا �أن
هذه املطلوبات بد�أت تزداد منذ �آيار
 2016بوجه خا�ص نتيجة العمليات
املالية التي نفذها م�رصف لبنان مع
امل�صارف يف العام املذكور ،وا�ستمر
�أرتفاعها يف العام  ،2017وحتديداً يف
الربع الأخري منه �أي�ض ًا لل�سبب ذاته .

وذكر التقرير �أنه يف نهاية العام
و�صلت ق��اع��دة ال��ودائ��ع ،وال��ت��ي ت�شمل
ودائ���ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص املقيم وغري
املقيم وودائع بع�ض م�ؤ�س�سات القطاع
العام� ،إىل  260745مليار لرية (ما يعادل
 166,4مليار دوالر) يف نهاية العام 2016
وبذلك تكون ه��ذه ال��ودائ��ع قد ازدادت
بن�سبة معتدلة بلغت  % 3,9وبقيمة توازي
 6,6مليارات دوالر يف العام  2017مقابل
زيادة �أعلى بلغت ن�سبتها  % 7,4وعادلت
قيمتها  % 11,4مليار دوالر يف العام
 ،2016ويعزى هذا التباط�ؤ من جهة �إىل
الأزمة ال�سيا�سية التي ن�ش�أت يف ت�رشين
الثاتي  2017والتي نتج منها خروج
ولو حمدود للودائع ومن جهة �أخرى �إىل
اختالف طبيعة العمليات املالية التي
نفذها م�رصف لبنان يف العامني 2016
و 2017كما �أ�رشنا �أعاله.
ويف نهاية كانون الأول  ،2017بلغت
ح�صة ودائع القطاع اخلا�ص املقيم 77,2
 %من �إجمايل الودائع وح�صة القطاع
اخلا�ص غري املقيم  % 20,3وتلك العائدة
للقطاع العام  % 2,5وجتدر الإ�شارة �إىل
�أن الودائع تت�ضمن �شهادات الإيداع التي
ت�صدرها امل�صارف.
تتميز الودائع امل�رصفية بكون غالبيتها
ح�سابات ادخار(�أكرث من  ) % 80ويقارب
معدل �آجال الودائع باللرية حالي ًا �أربعة
�أ�شهر ،ا�ستناداً �إىل ال�سلطات النقدية .
ونتج منو جمموع الودائع يف العام 2017
بوجه خا�ص وبن�سبة 76و% 3من ودائع
املقيمني� ،ش�أنها تقريب ًا يف العام 2016
(.)% 76,6
ويف تفا�صيل توزع منو الودائع بح�سب
العملة ،يت�ضح �أن ال��ودائ��ع امل��ح��ررة
باللرية تراجعت بن�سبة  % 4,1يف العام
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2017

 2017مقابل ارتفاعها بن�سبة % 5,1يف
العام ال��ذي �سبق فيما ازدادت الودائع
بالعمالت الأجنبية بن�سبة  % 8,4مقابل
ارتفاعها بن�سبة  % 8,8يف الفرتتني على
التوايل ،ما ي�شري �إىل ح�صول عمليات
حتويل من اللرية �إىل ال��دوالر يف عام
 2017وق��د ت��رك��زت ب�شكل خ��ا���ص يف
ت�رشين الثاين ،بقدر �أقل يف الأ�شهر الأوىل
من ال�سنة املذكورة  .بناء عليه ارتفعت
ن�سبة الدولرة لودائع القطاع اخلا�ص من
 % 65,8يف نهاية العام � 2016إىل 68,7
 %يف نهاية العام  2017وه��و املعدل
الأعلى منذ ع�رش �سنوات.
من جهة �أخرى ،ترتكز الودائع امل�رصفية
يف مدينة بريوت و�ضواحيها �إذ ا�ستقطبت
هذه املنطقة حواىل  % 68,7من الودائع
الإج��م��ال��ي��ة يف ن��ه��اي��ة �أي���ل���ول 2017
موزعة على  % 47,7من العدد الإجمايل
للمودعني ،يف حني تعود ن�سبة % 31,3
من الودائع �إىل املناطق الأخرى وتتوزع
على  % 52,3من جمموع املودعني ،ما
يدل على اختالف م�ستوى الوديعة بني
بريوت و�ضواحيها واملناطق الأخرى.

األموال الخاصة

وتوا�صل الأم���وال اخلا�صة للم�صارف
التجارية العاملة يف لبنان ارتفاعها
لتواكب منو امل��وج��ودات �إذ و�صلت �إىل
 28831مليار لرية ( ما يعادل  19,1مليار
دوالر) يف نهاية العام  2017مقابل
 27497مليار لرية (ما يقابل  18,2مليار
دوالر) يف نهاية العام  ،2016لت�سجل
بذلك زيادة ن�سبتها  % 4,9مقابل زيادة
�أعلى ن�سبتها  % 9,4يف العام  ،2016ويف
نهاية كانون الأول � 2017ش ّكلت الأموال
اخلا�صة  % 8,7من �إجمايل امليزانية
( % 8,9يف نهاية العام  ) 2016و% 31,7
من �إجمايل الت�سليفات للقطاع اخلا�ص
( % 31,9يف نهاية العام  ،)2016وتعترب
ه���ذه امل��ع��دالت ج��ي��دة ب��امل��ق��ارن��ة مع
مثيالتها يف عدد كبري من الدول الأوربية
املتقدمة.
ف�إ�ضافة �إىل قاعدة الودائع التي ت�ؤمن
االحتياجات التمويلية للقطاعني العام
واخل��ا���ص ،يتمتع ال��ق��ط��اع امل�رصيف
بالقدرة على ا�ستقطاب املزيد من املوارد
املالية نظراً �إىل الثقة التي يحظى بها
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لدى امل�ستثمرين يف لبنان واملنطقة على
الرغم من الأحوال االقت�صادية ال�سائدة
والأو�ضاع الإقليمية ال�صعبة التي تلقي
بثقلها على لبنان.
ويف نهاية �أيلول  2017بلغ معدل املالءة
يف القطاع  % 15,77ح�سب بازل ا�ستناداً
�إىل م�رصف لبنان.
وجتدر الإ�شارة �إىل �إن للر�ساميل �أهمية
يف احلماية من املخاطر املختلفة التي
يتعر�ض لها امل�رصف ويف زيادة الثقة
با�ستمراريته ،كما يف حماية الزبائن
واملوظفني و امل�ساهمني واالقت�صاد
بوجه عام .ومتنح الر�ساميل املزيد من
القوة واملرونة يف تنفيذ التو�سع الداخلي
واخلارجي على �صعيد االنت�شار والأعمال
لذلك عمدت امل�صارف �إىل تو�سيع قاعدة
ر�ساميلها التي تكونت من الر�ساميل
اجلديدة التي جذبتها من امل�ستثمرين يف
لبنان واخلارج.

توظيفات القطاع المصرفي

تابعت ح�صة امل�صارف ل��دى م�رصف
لبنان ارتفاعها لت�صل �إىل  % 47,0من
�إجمايل التوظيفات يف نهاية عام 2017
مقابل  % 43يف نهاية ال��ع��ام ،2016
يف املقابل ا�ستمرت ح�صة الت�سليفات
للقطاع العام يف الرتاجع لت�صل �إىل 14,5
 %يف نهاية العام  2017مقابل 17,0
 %يف نهاية العام  2016وكذلك ح�صة
املوجودات اخلارجية التي بلغت % 10,7
مقابل  % 11,3كما تراجعت قلي ًال ح�صة
الت�سليفات املمنوحة للقطاع اخلا�ص
املقيم �إىل  % 24,6مقابل  % 25,0وذلك
يف التاريخني املذكورين على التوايل.
و�صلت الت�سليفات املمنوحة للقطاع
اخلا�ص املقيم وغري املقيم �إىل ما يوازي
 90930مليار ل�يرة يف نهاية كانون
الأول  2017مقابل ما يقارب 86198
مليار لرية يف نهاية العام 2016
لت�سجل
ّ
بالتايل منواً ن�سبته % 5,5وهو مماثل
ملعدل منوها املحقق يف ع��ام ،2016
علم ًا �أن هذا املعدل هو الأدنى مما كان
عليه يف ال�سنوات التي �سبقت ،عاك�س ًا
م�ستوى النمو الأقت�صادي ال�ضعيف يف
لبنان ،مع ذلك يبقى جيداً ومقبو ًال يف
ظل بطء احلركة الأقت�صادية يف البالد
وحال عدم اال�ستقرار يف املنطقة  .وقد
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تابعت حصة المصارف لدى
مصرف لبنان ارتفاعها لتصل
إلى  % 47,0من إجمالي
التوظيفات في نهاية عام
 2017مقابل  % 43في نهاية
العام 2016
�ش ّكلت الت�سليفات يف القطاع اخلا�ص غري
املقيم والتي تتعلق قي جزء كبري منها
بتمويل م�شاريع لرجال �أعمال لبنانيني
يف اخل���ارج ،وال �سيما ال���دول العربية
والأفريقية % 10,2 ،من �إجمايل ت�سليفات
القطاع اخلا�ص يف نهاية العام 2017
مقابل  % 10,7يف نهاية العام . 2016
وه��ك��ذا ا�ستمرت امل�����ص��ارف يف العام
املن�رصم بتمويل القطاع اخلا�ص املقيم
وغري املقيم� ،أف��راداً وم�ؤ�س�س�سات بكلفة
مقبولة ترتاوح بني  % 8_7يف املتو�سط
باللرية وبالعمالت الأجنبية ولآج��ال
تتالئم م��ع طبيعة الأن�شطة املطلوب
متويلها وقد قاربت الت�سليفات للقطاع
اخلا�ص املقيم ما ي��وازي  % 103من
الناجت الإجمايل يف نهاية العام 2017
وتعترب هذه الن�سبة مرتفعة مقارنة مع
مثيلتها يف العديد من الدول النا�شئة.
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى �أن��خ��ف�����ض��ت ن�سبة
الت�سليفات بالعمالت الأجنبية قيا�س ًا �إىل
الودائع بهذه العمالت لت�صل �إىل 36,9
 %يف نهاية كانون الأول  2017مقابل
 % 38,8يف نهاية كانون الأول ،2016
يف ما ا�ستمرت ن�سبة الت�سليفات باللرية
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يف الأرت��ف��اع لت�صل �إىل ح��واىل 33,2
 %يف نهاية  2017مقابل % 28,2يف
ع��ام  2016وج��اء ذل��ك نتيجة �أرتفاع

ال��ودائ��ع بالعمالت الأجنبية يف حني
تراجعت الودائع باللرية بفعل التحوالت
التي ح�صلت يف ت�رشين الثاين ،2017
وتبقى ن�سبة الت�سليفات �إىل الودائع
منخف�ضة يف ل��ب��ن��ان ،يف �إ���ش��ارة �إىل
معدالت ال�سيولة املرتفعة التي يتمتع
بها القطاع امل����صريف اللبناتي و�إىل
حجم االدخار الوطني(مقيم وغري مقيم )
املرتفع بالن�سبة �إىل القدرة الأ�ستيعابية
للإقت�صاد الوطني.
وتراجعت ت�سليفات امل�صارف املمنوحة
للقطاع العام �إىل ما يوازي  48163مليار
لرية يف نهاية  2017مقابل  52344مليار
لرية يف نهاية  ،2016اي بن�سبة  % 8وهي
�شبيهة بن�سبة تراجعها يف العام .2016
وانخف�ضت حمفظة امل�صارف التجارية
من �سندات اخلزينة باللرية اللبنانية من
 28936مليار لرية يف نهاية العام 2016
اىل  26556ملياراً يف نهاية العام ،2017
م��ا ي�شري �إىل �أن الإكتتابات اجلديدة
كانت دون اال�ستحقاقات .ويف ما يخ�ص
حمفظة امل�صارف التجارية ب�سندات
اليوروبندز ،فقد انخف�ضت بدورها من
 15383مليون دوالر يف نهاية � 2016إىل
 14178مليون ًا يف نهاية العام .2017
ا�ستقرت يف نهاية العام
نتيجة لذلك،
ّ
 2017ح�صة الت�سليفات امل�رصفية
للقطاع العام باللرية على  % 55.6من
�إجمايل الت�سليفات للقطاع العام وح�صة
الت�سليفات بالعمالت الأجنبية على 44.4
� ،%ش�أنهما يف نهاية العام .2016
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strives for constantly. That’s why we’ve partnered with several of the most
well-established companies and brands in the country, in support of economic
activities that lead to national prosperity and continuous progress.
It’s SGBL’s way of getting the economy moving.
sgbl.com

تحقيق
إحتياطات مصرف لبنان تمنع أي ًا كان من الوقوف في وجه الليرة

سالمة يضمن «سالمة» لبنان
يالحق كابو�س انهيار �سعر �رصف اللرية
اللبنانية اللبنانيني  ،بني �أزمة و�أخرى ،
والذين �سبق ان عا�شوا تداعيات هذه
الأزم��ة يف ثمانينيات القرن املا�ضي،
حيث ارتفع �سعر الدوالر من  3.43لريات
لبنانية لكل دوالر عام � 1980إىل 16.41
عام  ،1985لي�صل عام � 1992إىل 2825
لرية لبنانية.
وعلى الرغم من الت�أكيدات امل�ستمرة
بوجود عوامل كثرية متنع �سعر �رصف
اللرية من �سلوك �أي منحى انحداري،
تبقى عند اللبنانيني قابلية كبرية
لت�صديق ه��ذه «الرتهيبات» نظراً �إىل
ٍ
اقت�صاد
�إن��ع��دام الثقة بالدولة يف ظل
متهاو وهزيل يعاين من مديونية كبرية
ٍ
تت�ضخم رويداُ رويداً.
وك��ان �صندوق النقد ال��دويل قد تو ّقع
�أن تبقى الثقة باللرية اللبنانية قوية
و�أن ي�ستمر ثبات �سعر ��صرف اللرية
�أمام الدوالر ،وذلك بف�ضل االحتياطات
املرتفعة م��ن العمالت الأجنبية لدى
م�رصف لبنان ،وقوة النظام امل�رصيف
وااللتزام الوثيق للمودعني .و�أ�شار �إىل �أن
ال�سلطات النقدية مت ّكنت من احلفاظ على
ا�ستقرار �سعر ال�رصف منذ العام ،1999
ا�ستمرت يف النمو خالل
و�أن ال��ودائ��ع
ّ
الأزم��ات ال�سيا�سية وال�صدمات الأمنية
ال�سابقة ،مبا فيها اغتيال رئي�س الوزراء
رفيق احلريري يف العام  ،2005واحلرب
الإ�رسائيلية يف العام  ،2006وال�شلل
ال�سيا�سي الأخ�ير ال��ذي ا�ستمر من �أيار
 2014حتى ت�رشين الأول .2016
ولفت اخلبري االقت�صادي جا�سم عجاقة
�إىل �أن «احل��دي��ث ع��ن ان��ه��ي��ار ال��ل�يرة
هرطقة» ،وهو ي�ؤكد �أن «اللرية حممية
مالي ًا وق��ان��ون��ي� ًا ،وال ميكن حتى �أن
تتعر�ض ل�لاه��ت��زاز .وه��ذا ب��دا وا�ضح ًا
ّ
خالل �أزمة ا�ستقالة رئي�س احلكومة �سعد
احلريري».
واعترب �أن «ال�سبب الأ�سا�سي يعود �إىل
وج��ود احتياطات مرتفعة يف م�رصف
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  168حزيران 2018

لبنان تقدر بـ 44مليار دوالر ،تفقد القدرة
لأي كان مهما بلغت قوته املالية يف
الوقوف بوجه اللرية «.
و���ش� ّ�دد على �أن «خ�برة حاكم م�رصف
خولته
لبنان ريا�ض �سالمة القوية والتي ّ
�أن يكون �أه��م حاكم م�رصف مركزي
يف العامل تتيح له الإم�ساك بالقطاع
امل�رصيف بيد من حديد ،ما مينع �إجراء
�أي حتويالت من اللرية �إىل الدوالر ب�شكل
ع�شوائي».
واع��ت�بر �أن «ال�صناديق اال�ستثمارية
الكبرية يف اخلارج كانت �ستبقى م�صدر
�سولت نف�س البع�ض لهم
خوف �إذا ما ّ
الت�سلية بالعملة اللبنانية ،لوال �أنه جرى
و�ضع قوانني جتعل كل م�رصف مركزي
هو امل�س�ؤول عن �إ�صدار عملته ،ما يعني
�أن��ه حتى ه��ذه ال�صناديق التي تتمتع
ب�سيولة هائلة وتعرف بعدائيتها عليها
امل��رور عرب امل�رصف امل��رك��زي �إذا ما
�أرادت �رشاء اللرية اللبنانية».

الثبات عنوان األمان

ويعترب ث��ب��ات ال��ل�يرة اللبنانية هدف ًا
ا�سا�سي ًا وم�ستمراً يف لبنان يحظى
ب�إجماع جميع الأط���راف .فهذا الثبات
رك��ي��زة للنمو الإقت�صادي مبحافظته
على بنية فوائد مقبولة ،ولال�ستقرار
االج��ت��م��اع��ي مبحافظته على ال��ق��درة
ال�رشائية .فثبات اللرية يف بلد كلبنان
تعتمد رفاهية مواطنيه على اال�ستهالك
الأجنبي يجعل من �سعر ال�رصف مكون ًا
اقت�صادي ًا �أ�سا�سي ًا .فا�سترياد لبنان لأكرث
م��ن  80%م��ن حاجاته اال�ستهالكية
يف غياب الإنتاج املحلي الكايف يحتم
ت�أمني عمالت �أجنبية لدفع ثمن الب�ضائع
واخلدمات امل�ستوردة .ومع تدهور قيمة
اللرية �أم��ام العمالت الأخ��رى وحتديداً
ال����دوالر� ،سيجد اللبنانيون �أنف�سهم
يدفعون قيمة �أغلى للب�ضائع امل�ستوردة.
وفق ًا لعجاقة «�أي اهتزاز يف �سعر �رصف
اللرية مقابل الدوالر �سيلحق باللبنانيني
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�أ�رضاراً كبرية وال �سيما �أن �أكرث من 750
�ألف �شخ�ص يف لبنان يقب�ضون مداخيلهم
باللرية اللبنانية».
ور�أى ان «الأه��م يف ثبات �سعر �رصف
اللرية هو احلفاظ على قيمة املمتلكات،
ف ��أي �شخ�ص يف �أي دول��ة ق��ادر على
امتالك �أ�صول بالعملة الأجنبية لكن
الأ�سا�س يبقى العملة الوطنية� ،إذ �إن
القوانني تن�ص على �أن العمليات ال�رشائية
ال ميكن ان تتم اال بالعملة الوطنية ،ما
يعني ان احلفاظ على اللرية يعني احلفاظ
على املمتلكات وهذا هو الأ�سا�س».
و�شدد على �أن «ا�ستقرار �سعر �رصف اللرية
ّ
عن�رص �أ�سا�سي يف جذب اال�ستثمارات،
فال ميكن لأي م�ستثمر اال�ستثمار يف
بلد ال يوجد فيه ثبات عملة ولهذا نرى
�أن البلدان التي تعاين من ع��دم ثبات

�سعر ��صرف عملتها ال ت�شهد معدالت
ا�ستثمار عالية» .و�أو�ضح �أن «ما يجذب
امل�ستثمرين �إىل لبنان قبل الفوائد
املرتفعة ،ه��و ثبات ال��ل�يرة .فارتفاع
الفوائد ال يعني �شيئ ًا �إذا مل تكن العملة
ثابتة».

رياض سالمة  ..الضمانة

ميكن �أن يتغري �سعر �رصف اللرية �أمام
العمالت الأجنبية ب�شكل �أ�سا�سي �إذا
تغيرّ ت ظروف العر�ض والطلب يف �أ�سواق
القطع .وبالتايل تنخف�ض قيمة العملة
املحلية يف حال �شح العمالت الأجنبية
وازدياد الطلب عليها� ،إال يف حال تدخل
طرف ثالث يف �سوق القطع .وهنا تكمن
�أهمية م�رصف لبنان الذي يتدخل بائع ًا
عمالت �أجنبية بحوزته ،بغية احلفاظ

على �سعر متدنٍ لتلك العمالت �أمام اللرية.
ور�أى عجاقة «�أن وجود حاكم م�رصف
لبنان ريا�ض �سالمة هو �إحدى ال�ضمانات
لثبات �سعر �رصف اللرية ،فعلى ر�صيد
ريا�ض �سالمة �أكرث من � 23سنة من ثبات
العملة خالل عناقيد الغ�ضب واغتيال
احل��ري��ري ومت���وز  2006و�أي����ار 2008
والنزوح ال�سوري والتفجريات املتنقلة
والفراغ الرئا�سي ،وهذا ما ي�ؤكد �أنه خبري
يف و�ضع القيود التي حتول دون تغيرّ
�سعر �رصف اللرية».

االنهيار  ..الخطر األكبر

وينفي املتابعون �أي وجود خلطر يتهدد
اللرية اللبنانية فلبنان �شهد �ضغوط ًا
�سيا�سية و�أمنية كبرية من دون �أن تت�أثر
اللرية فيه ،كما ي�شريون �إىل �أن انهيار
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ال��ل�يرة لي�س �أم���راً �سه ًال ق��د يحدث يف
غم�ضة عني على الرغم من وجود لبنان
يف منطقة م�شتعلة� ،إمنا هو �أمر م�صريي
�إذا ما ح��دث يحتاج �إىل �سنوات طوال
للملمته.
واعترب عجاقة �أن «انهيار اللرية اللبنانية
يعني انهياراً كام ًال لكل �شيء يف لبنان،
فمنازل املواطنني لن يعود لها قيمة،
كما �سينخف�ض اال�ستهالك �إذ �إن ال قيمة
للعملة التي ميلكها املواطنون وبالتايل
ال م��ال بحوزتهم لإنفاقه ،و�سي�رصف
العمال من وظائفهم ،و�سيتوقف البلد
ب��أك��م��ل��ه» .وق���ال« :ان��ه��ي��ار ال��ل�يرة �أم��ر
أتخيل ما قد
خطري جداً ،وال ميكنني �أن � ّ
يح�صل ،قد ال ن�ستطيع ال�سري يف ال�شارع،
و�سيح�صل فلتان �أم��ن��ي وا�ضطرابات
اجتماعية».
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 72ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
 16ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
 3ﻓﺮوع ﻓﻲ أوروﺑﺎ
 5ﻓﺮوع ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
 3ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ

ﻧﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪا ً ﻟﻨﻮﻓّﺮ ﻟﻜﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة
ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺮوت ﻣﻌﻜﻢ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﺣﺪود

ﻟﺒﻨﺎن | أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ | اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة | أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ | ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن | ﻗﺒﺮص | ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة | ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ | ﻏﺎﻧﺎ

CARD

2 in 1 COMBO

ﻣﺎ ﺗﺤــﺘﺎرو...ﺳـــﻮا ﻟﺘﺨــﺘﺎرو
اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ ﺣﺴﺎب اﻟـ  Creditﻭ ﺣﺴﺎب اﻟـ  Debitﺻﺎر أﺳﻬﻞ!
 Combo Cardﻣــﻦ  Mastercardﺑﻄﺎﻗــﻪ ﻣﺼﺮﻓﻴــﻪ ﺑﺘﺠﻤــﻊ Credit
ﻭ  Debitﺑﺒﻄﺎﻗــﻪ وﺣــﺪه .ﺑﺘﻌﻄﻴــﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺪﻓــﻊ ﻣــﻦ ﺣﺴــﺎب
اﻟـ  Creditأﻭ ﺣﺴــﺎب اﻟــ  Debitﺣﺘــﻰ ﺗﺴــﺘﻌﻤﻼ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘــﺎط اﻟﺒﻴﻊ
ﻭاﻟﺼــﺮاف اﻵﻟﻲ  ATMﺑﻜﻞ ﺳــﻬﻮﻟﻪ.
ّ
ﻣﻮﺣﺪ .ﻣﻌﻬﺎ
ي
ﺳﺮ
ﺑﺮﻣﺰ
ده
ﻣﺰو
ﺑﺘ¯ﺘﻤﻴﺰ  Combo Cardﺑﺎﻷﻣﺎن ﻭ
ّ
ّ
ّ
ﺑﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﻴﺰات ﻋﺪﻳﺪه ﻭ ﺣﺼﺮﻳﻪ :ﺑﻄﺎﻗﺔ Priority Pass
ﻣﺠﺎﻧﻴﻪ ﺑﺘﺨﻮﻟﻚ اﻟﺪﺧﻮل ﻷﻛﱰ ﻣﻦ  950ﺻﺎﻟﻪ ﺑﻤﻄﺎرات دوﻟﻴﻪ ﺣﻮل
ﻣﺠﺎﻧﻴﻪ ،ﺧﺪﻣﻪ ﻣﺼﺮﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ  Combo Cardإﺿﺎﻓﻴﻪ
ّ
ﻣﺠﺎﻧﻴﻪ ﻋﱪ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻭاﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻞ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻚ ﺑﺴﻬﻮﻟﻪ
ّ
ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﻪ ﻭ  50ﻧﻘﻄﻪ
ّ
اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻣﻦ .Creditbank

04 727 555
creditbank.com

 Creditﻭ Debit
ﺳﻮا ﻟﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻮ اﻷﻧﺴﺐ

مقابلة
فرنسبنك ..الس ّباق في إصدار «سندات خضراء» في لبنان والعالم العربي

القصار :السلطات أحسنت التعاطي مع ملف العقوبات
ي����������������ق����������������ود
فرن�سبنك ( Fransabank
 )Groupك���واح���د من
�أق����دم امل�����ص��ارف يف
لبنان ،م�سرية تو�سع
ومنو القطاع امل�رصيف
اللبناين� ،إذ ي�ش ّكل �أحد
�أب��رز اجلهات ال�س ّباقة
يف �إط�ل�اق امل��ب��ادرات
ذات االهمية الكبرية
على �صعد �شتى .ولعل
�أب���رز تلك امل��ب��ادرات
�إ�����ص����دار «���س��ن��دات
خ�رضاء» ()Green Bonds
من �أجل حتفيز وتطوير
»االق��ت�����ص��اد الأخ����ضر«
يف لبنان ،والتي تعترب
املبادرة الأوىل من نوعها على �صعيد لبنان واملنطقة العربية.
فرن�سبنك عدنان الق�صار ،على
كما يعمل ،وفق ًا لرئي�س جمموعة
َ
التعاون مع م�ؤ�س�سات و�رشكات حملية يف لبنان واملنطقة من
�أجل دعم قطاع النفط والغاز وامل�شاريع التي �ستطرح له يف
املرحلة املقبلة.
ويف حني لفت الق�صار �إىل �أن «متويل ال�رشكات وامل�شاريع ي�ش ّكل
فرن�سبنك ،و�أحد الأعمدة الرئي�سية
�أحد �أهم مكونات خطة عمل
َ
لن�شاطه العام ،وحمرّك ًا �أ�سا�سي ًا لنموه ومت ّيز �أدائه املايل»،
�ش ّدد على �إميان امل�صارف اللبنانية بدورها يف تنمية االقت�صاد
واحلفاظ على ا�ستقراره العام .و�أكد �أن «الوظيفة االقت�صادية
هي وظيفة رئي�سية للقطاع امل�رصيف ،وهي تتمثل يف متويل
الن�شاط االقت�صادي ودعم عملية النمو العام واللذين يتطلبان
ت�سليفات من امل�صارف مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص كما القطاع
العام».
كالم الق�صار �أتى يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» ،هذا ن�صه:
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تقيمون واق��ع القطاع امل�رصيف
كيف ّ
ال��ي��وم ،هل ت���أ ّث��ر القطاع باملناخات
ال�سلبية اخلارجية والداخلية؟
ال��ق��ط��اع امل����صريف ه��و �أح���د الأع��م��دة
الرئي�سية يف لبنان ،هكذا كان �سابق ًا
وهكذا �سيظل يف امل�ستقبل .فامل�صارف
اللبنانية ت��ؤدي �أدواراً متعددة حيوية
بالن�سبة �إىل االقت�صاد ال��وط��ن��ي ،من
حيث ت�سليف القطاعات االقت�صادية
وال�رشكات وامل�ؤ�س�سات والأفراد ،و�أي�ض ًا
ت�سليف القطاع العام .هذا ناهيك عن
�أدواره����ا الأخ���رى املهمة �أي�����ض� ًا على
�صعيد دعم ثقافة وممار�سات امل�س�ؤولية
االجتماعية ،ودعم املبادرات الثقافية
والتعليمية والإن�سانية واالجتماعية،
وم�����س��ان��دة م��ب��ادرات ري���ادة الأع��م��ال
ومتكني املر�أة اقت�صادي ًا ،وغريها الكثري
من الن�شاطات املماثلة.
ه��ذا ال��دور الوطني واالقت�صادي الذي
تقوم به م�صارف لبنان هو �أحد �أ�رسار
جناحها ،وهو يتكامل مع �أ��سرار جناح
�أخرى تتمثل يف قدرة القطاع امل�رصيف
ال��ك��ب�يرة على ال�صمود وال��ت��أق��ل��م مع
املتغريات ،وه��ذا ما �أثبته يف �أك�ثر من
منا�سبة ،خالل �سنوات احلرب الأهلية،
وخ�لال الأزم���ات املالية التي ع�صفت
بالعامل  ،وخ�لال ح��االت التوتر وعدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي يف
امل��ن��ط��ق��ة ،ح��ت��ى وخ�ل�ال م��راح��ل ع��دم
اال�ستقرار الداخلي يف لبنان.
كما �أن القطاع امل�رصيف اللبناين يتمتع
ببيئة حا�ضنة م�ؤاتية توفر له النمو
وال��ت��ط��ور ،وذل��ك على �صعيد القوانني
الفعالة ،والأط��ر الرقابية
والت�رشيعات ّ
والإ�رشافية القوية ،وال�سيا�سات النقدية
وامل�رصفية املنا�سبة ،واالل��ت��زام التام
باملعايري امل�رصفية واملالية الدولية،
والعالقات امل�رصفية املتينة مع املحيط
والعامل ،ونظام ال�رسية امل�رصفية.
�صمام
ه��ذه العنا�رص جميع ًا ت�ش ّكل
ّ
الأمان للقطاع امل�رصيف اللبناين ،وهي
ت� ّؤمن له النمو واال�ستقرار واالزده��ار

و�أداء �أدوار متعددة يف الداخل واخلارج
جميعها ت�س ّلط ال�ضوء عليه كقطاع رائد
يف االقت�صاد اللبناين و�ضمن القطاع
امل�رصيف العربي والعاملي.

اإللتزام بالتشريعات والمعايير
ما هي الو�سائل التي اتبعتها امل�صارف
اللبنانية للحفاظ على �سمعتها عربي ًا
ودولياً؟ وكيف يواجه القطاع ال�ضغوطات
اخلارجية وخ�صو�ص ًا الأمريكية؟
�إن القطاع امل�رصيف اللبناين كان ،وال
الطيبة يف
ي��زال ،يحافظ على �سمعته
ّ
الأو�ساط امل�رصفية الإقليمية والدولية
م��ن خ�ل�ال ال��ت��زام��ه ال��ث��اب��ت وال��ت��ام
واملتوا�صل مب��ا ي�صدر م��ن موجهات
وق���وان�ي�ن وت����شري��ع��ات وم��ع��اي�ير عن
املرجعيات املالية وامل�رصفية الدولية.
�إن ام��ت��ث��ال لبنان ه��ذا ه��و �أح���د �أب��رز
ثوابت ومبادئ ومرتكزات ال�سيا�سات
النقدية وامل�رصفية والقطاع امل�رصيف
يف لبنان ،وه��و �أح���د حم��رك��ات النمو
الرئي�سية لهذا القطاع رغ��م الظروف
املحلية والإقليمية والدولية املعروفة.
والف�ضل يف ذل��ك ي��ع��ود �إىل حاكمية
م�رصف لبنان احلكيمة وعلى ر�أ�سها
�سعادة احلاكم ريا�ض �سالمة ،و�أي�ض ًا
�إىل جمعية م�صارف لبنان وعلى ر�أ�سها
�سعادة الدكتور ج��وزف طربيه ،و�إىل
قيادات امل�صارف ذاتها التي حتر�ص
با�ستمرار على االلتزام واالمتثال بالأطر
القانونية والرقابية امل�رصفية واملالية
�سيما تلك املتعلقة
املحلية والدولية ،وال ّ
بق�ضايا مكافحة تبيي�ض الأموال ومتويل
الإرهاب و»فاتكا».
لقد �أح�سنت ال�سلطات ال�سيا�سية والنقدية
وامل�رصفية التعاطي مع ملف العقوبات
الأمريكية على امتداد ال�سنوات الأخرية.
فالوفود من املجل�س النيابي وم�رصف
لبنان وجمعية م�صارف لبنان زارت
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة واج��ت��م��ع��ت مع
امل�س�ؤولني ع��ن ه��ذا امللف و�أو�ضحت
للجهات الأم�يرك��ي��ة املخت�صة �أهمية
ودور ال��ق��ط��اع امل����صريف يف لبنان،
والتزام امل�صارف باملوجهات والقوانني
والت�رشيعات امل�رصفية واملالية الدولية.
وهذه التو�ضيحات وجدت �صدى �إيجابي ًا
لدى اجلهات الأمريكية املخت�صة.

فرنسبنك جاهز من أجل
َ
المشاركة في مشاريع
تحديث وعصرنة البنى
التحتية التي سيتم تمويلها
من أموال مؤتمر سيدر
وظيفة المصارف االقتصادية
ت�ساهم امل�صارف اللبنانية يف متويل
الدولة اللبنانية ،هل ما زلتم م�ستعدين
ملوا�صلة هذا التمويل وما هي �رشوط
اال�ستمرار بهذه اخلطوة؟
القطاع امل�رصيف اللبناين ك��ان دائم ًا
ممو ًال �أ�سا�سي ًا للقطاع العام يف لبنان،
�إىل جانب متويله للقطاع اخلا�ص .وهذا
ينطلق من �إمي��ان م�صارفنا اللبنانية
ب��دوره��ا يف تنمية االقت�صاد اللبناين
واحلفاظ على ا�ستقراره العام .فالوظيفة
االقت�صادية هي وظيفة رئي�سية لقطاعنا
امل�رصيف ،وهي تتمثل يف متويل الن�شاط
االقت�صادي ودع��م عملية النمو العام
واللذين يتطلبان ت�سليفات من امل�صارف
مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص كما القطاع
العام.
وت�شري الإح�صاءات �إىل �أن امل�صارف
و ّفرت قرو�ض ًا للقطاع العام بحواىل 31
مليار دوالر يف نهاية �آذار  ،2018مقابل
قرو�ض للقطاع اخلا�ص بقيمة  59ملياراً
للفرتة ذاتها  .كما �أن م�صارفنا حتمل نحو
 34%من حمفظة الدين العام باللرية
اللبنانية .لكن امل�صارف اللبنانية ترى
ب�أن الدولة مدعوة �إىل حتقيق الإ�صالح
املايل من �أجل �ضبط عجز املوازنة ومنو
الدين العام ،وهذا يتطلب تر�شيداً للإنفاق
ال��ع��ام وزي����ادة الإي�����رادات ع�بر زي��ادة
اجلباية ووقف ًا للهدر امل��ايل ومكافحة
التهرب والتهريب وهذه جميع ًا عنا�رص
ّ
تغذي العجز املايل واملديونية احلكومية.
�سرتكز بعد انطالق
�إذ �إن امل�صارف
ّ
ور�شة حتديث وتطوير البنى التحتية،
يف �إطار نتائج م�ؤمتر �سيدر ،على زيادة
متويالتها للقطاع اخلا�ص والرتكيز يف
�إطار م�رشوعات ال�رشاكة بني القطاعني
العام واخلا�ص ( )PPPعلى امل�ساهمة
يف هذه الور�شة التي تتطلب م�ساهمة من
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امل�ؤ�س�سات امل�رصفية واملالية الدولية
والعربية و�أي�ض ًا اللبنانية.
يقدم م�رصفكم قرو�ض ًا طويلة ومتو�سطة
ّ
الأجل م�ساهمة منه يف دعم النمو على
امل�ستوى الوطني ،وخلق فر�ص عمل ،ما
تقدمونها؟
هي �أنواع القرو�ض التي ّ
�إن متويل ال�رشكات وامل�شاريع ي�ش ّكل �أحد
فرن�سبنك،
�أهم مكونات خطة عملنا يف
َ
و�أحد الأعمدة الرئي�سية لن�شاطه العام،
ومتيز �أدائه املايل.
وحمرك ًا �أ�سا�سي ًا لنموه ّ
ّ
�رك��ز على توفري حزمة
�إن م�رصفنا ي� ّ
وا�سعة ومتنوعة من اخلدمات واملنتجات
ذات ال�صلة بقطاع �صريفة ال�رشكات
( )Corporate Bankingوالتي حتظى
اليوم بطلب كبري ومتنام مثل م�شاريع
�سيما يف قطاع
البنى التحتية ،وال ّ
الكهرباء والطاقة والطاقة املتجددة
والنفط والغاز والبيئة والنفايات ال�صلبة
واملياه ،و�أي�ض ًا متويل التجارة.
فرن�سبنك ب��ال��ت��ع��اون مع
ل��ق��د �أط��ل��ق
َ
م�رصفنا التابع Fransa Invest Bank
مبادرة هي الأوىل من نوعها على �صعيد
لبنان واملنطقة العربية ،من حيث �إ�صدار
»�سندات خ�رضاء« ( )Green Bondsمن
�أجل حتفيز وتطوير »االقت�صاد الأخ�رض«
يف لبنان .لقد مت �إ�صدار �أول �رشيحة من
الإ�صدار العام بقيمة  60مليون دوالر
و�سوف يليها �رشائح �أخ��رى من �ضمن
برنامج عام بقيمة �إجمالية تبلغ 150
مليون دوالر.
لقد و ّقع م�رصفنا عدة �إتفاقيات تعاون
مع جهات حملية ودول��ي��ة ،كم�ؤ�س�سة
التمويل الدولية ( )IFCوالبنك الأوروبي
للإن�شاء والتعمري ( )EBRDوغريهما،
م���ن �أج����ل مت��وي��ل ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة
مثل التعليم ،وال��ب��ل��دي��ات ،وال�صحة،
والتكنولوجيا ،والبنية التحتية لقطاع
الكهرباء ،والزراعة ،والعقارات والبناء،
والبيئة امل�ستدامة ،والطاقة امل�ستدامة.
فرن�سبنك على ال��ت��ع��اون مع
ويعمل
َ
م�ؤ�س�سات و��شرك��ات حملية يف لبنان
واملنطقة م��ن �أج��ل دع��م قطاع النفط
والغاز وامل�شاريع التي �ستطرح له يف
فرن�سبنك جاهز
املرحلة املقبلة .كما �أن
َ
من �أجل امل�شاركة يف م�شاريع حتديث
وع�رصنة البنى التحتية التي �سيتم
متويلها من �أموال م�ؤمتر �سيدر.
العدد  168حزيران 2018
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مقابلة
 .. BLOMأفضل مصرف في لبنان للسنة الثالثة على التوالي

ازهري :الوضع المالي يتط ّلب إصالحات جذرية وهيكلية
حافظ بنك لبنان واملهجر
على تواجده القوي يف ال�سوق
امل�رصفية يف لبنان ،اذ للعام
الثالث على التوايل يفوز بجائزة
«�أف�ضل م�رصف يف لبنان لعام
 ،»2018ما يربهن على جناح
ا�سرتاتيجية  BLOMاملحافظة
و�سيا�سة تو�سعه املدرو�سة
واعتماده املتزايد على ال�صريفة
الرقمية ،والتي خ ّولته التعامل
ال�سليم مع الظروف ال�صعبة التي
مير بها يف لبنان واملنطقة.
و ُيعترب  BLOMيف طليعة البنوك
اللبنانية على �أكرث من �صعيد ال
�سيما قرو�ض التجزئة وقرو�ض
ال�رشكات مبختلف �أحجامها،
حيث عزّز  BLOMهذا الدور من
خالل �إ�ستحواذه ودجمه لفروع
 HSBCلبنان يف منت�صف العام
املا�ضي.
ووفق ًا لرئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام بنك لبنان واملهجر �سعد �أزهري بلغت قرو�ض بنك لبنان واملهجر
للقطاع اخلا�ص حتى نهاية عام  2017ما ُيقارب الـ  7.5مليار دوالر .وك�شف الأزهري ان هذه القرو�ض
توزعت على قرو�ض التجزئة التي ت�شمل قرو�ض ال�سكن وبطاقات الإئتمان والقرو�ض ال�شخ�صية ،قرو�ض
لل�رشكات الكربى ،قرو�ض لل�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم ،قرو�ض للم�شاريع الكربى ،وقرو�ض
للعقار واملط ّورين.
ولفت اىل ان القطاع امل�رصيف يف لبنان يتمتّع بو�ضعية مالية �سليمة على �صعيد كفاية ر�أ�س املال
والقرو�ض املتعثرّ ة وتغطيتها بامل�ؤونات الإجمالية واخلا�صة.
أخ�ص يف هذه
و�شدد انه «ال ميكن للقطاع امل�رصيف متويل عجوزات امليزانية �إىل ما ال نهاية وعلى ال ّ
الظروف التي ن�شهد فيها تراجع ًا يف من ّو الودائع» .ور�أى ان «الو�ضع املايل يتطلّب �إ�صالحات جذرية
وهيكلية يف ميزانية الدولة والقطاع العام ملنع الرت ّدي يف العجز املايل والرتاكم يف الدين العام
ول�ضمان جناح م�ؤمترات الدعم الإقت�صادي للبنان.
كالم �أزهري اتى يف حديث لـ«ال�صناعة والإقت�صاد» ،هذا ن�صه:
BLOM
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تقيمون واق��ع
ال�����س���ؤال الأول :كيف ّ
القطاع امل�رصيف ال��ي��وم ،ه��ل ت أ� ّثر
القطاع باملناخات ال�سلبية اخلارجية
والداخلية؟
�إن واقع القطاع امل�رصيف اللبناين اليوم
يف حالة مقبولة �إذا �أخذنا يف احل�سبان
التطورات الداخلية واخلارجية التي
ّ
تع�صف بلبنان واملنطقة .فالقطاع
يتمتع بو�ضعية مالية �سليمة على �صعيد
ّ
كفاية ر�أ�س املال والقرو�ض املتعثرّ ة
وتغطيتها ب��امل ��ؤون��ات الإجمالية
واخلا�صة ،وما زال القطاع ي�شهد زيادة
يف موجوداته التي فاقت الـ  222مليار
دوالر .بالطبع ت�أ ّثر القطاع باملناخات
ال�سلبية ال�سيا�سية والإقت�صادية يف
لبنان وحميطه وب��ال����ضرائ��ب التي
حلقت بالقطاع ب��ال��ذات وخ�صو�ص ًا
يخ�ص الإزدواج ال�رضيبي ،ولكن
فيما
ّ
يثابر القطاع على تعزيز مركزه املايل
ودوره ك�إحدى الركائز الأ�سا�سية يف
الإقت�صاد .كما يتط ّلع القطاع �إىل
الإ�ستفادة من الإنفراجات الإقت�صادية
والنمو نتيجة جناح م�ؤمتر «�سيدر» ،من
ّ
خالل القرو�ض واملنح التي �ستتدفق
�إىل لبنان ،ونتيجة البدء بالتنقيب عن
النفط والغاز يف �أوائل عام .2019
ال�س�ؤال الثاين :ما هي الو�سائل التي
ا ّتبعتها امل�صارف اللبنانية للحفاظ
على �سمعتها عربي ًا ودول��ي��اً؟ وكيف
يواجه القطاع ال�ضغوطات اخلارجية
وخ�صو�ص ًا الأمريكية؟
أهم الو�سائل التي ا ّتبعتها امل�صارف
�إن � ّ
اللبنانية للحفاظ على �سمعتها عربي ًا
التقيد التام بك ّل القوانني
ودولي ًا هي
ّ
والإج��راءات الدولية واملحلية املتعلقة
مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
والتهرب ال�رضيبي والإلتزام مبعايري
ّ
ب���ازل وال��ع��ق��وب��ات ال��دول��ي��ة وغ�يره��ا،
وال��ت��ي � ّأدت �إىل ث��ن��اء ك�� ّل الهيئات
الدولية املعنية باجلهود التي تقوم
ب��ه��ا امل�����ص��ارف يف ه���ذه امل��ج��االت.
� ِأ�ضف �إىل ذلك ال�سمعة التي تنجم عن
احلفاظ على �أداء وموقع مايل �سليم.
وبالن�سبة لكيفية مواجهة ال�ضغوطات
اخلارجية وخ�صو�ص ًا الأمريكية منها،
هناك بالطبع الإلتزام الكامل الذي �سبق
ذكره واجلهود والزيارات التي تقوم بها

ال يمكن للقطاع المصرفي
تمويل عجوزات الميزانية
إلى ما ال نهاية وعلى
األخص في هذه الظروف
ّ
التي نشهد فيها تراجع ًا
في نم ّو الودائع
جمعية امل�صارف وم�رصف لبنان يف
املحافل املالية والنقدية يف �أمريكا
و�أوروبا لإقناع امل�س�ؤولني بالو�ضعية
ال�سليمة وامللتزمة للقطاع امل�رصيف يف
لبنان.

تمويل الدين العام
ال�����س���ؤال ال��ث��ال��ث :ت�ساهم امل�صارف
اللبنانية يف متويل الدولة اللبنانية ،هل
م�ستعدين ملوا�صلة هذا التمويل
ما زلتم
ّ
وما هي �رشوط الإ�ستمرار بهذه اخلطوة؟
ي�ساهم القطاع امل�رصيف حالي ًا بطريقة
مبا�رشة ب�أكرث من  % 40من الدين العام
الذي يبلغ الـ  80مليار دوالر ومت ّثل هذه
امل�ساهمة حوايل  % 15من موجودات
القطاع .كما مي ّثل القطاع امل�رصيف
امل�����ص��در الرئي�سي لتمويل ع��ج��وزات
امليزانية التي بد�أت تتفاقم ب�شكلٍ كبري
ب�سبب الزيادة يف النفقات خ�صو�ص ًا على
الرواتب والأجور .وعليه ،ال ميكن للقطاع
امل����صريف متويل ع��ج��وزات امليزانية
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أخ�ص يف هذه
�إىل ما ال نهاية وعلى ال ّ
الظروف التي ن�شهد فيها تراجع ًا يف
منو الودائع .لذلك يتط ّلب الو�ضع املايل
ّ
�إ�صالحات جذرية وهيكلية يف ميزانية
ال�تردي
ال��دول��ة وال��ق��ط��اع ال��ع��ام ملنع
ّ
يف العجز امل��ايل وال�تراك��م يف الدين
العام ول�ضمان جناح م�ؤمترات الدعم
الإقت�صادي للبنان� ،إ�ضاف ًة �إىل �ضمان
توفري امل�صارف للحاجات التمويلية
للدولة وللقطاع اخلا�ص بنمط ُم�ستدام
وكايف.
يقدم م�رصفكم قرو�ض ًا
ال�س�ؤال الرابعّ :
طويلة ومتو�سطة الأجل م�ساهم ًة منه يف
النمو على امل�ستوى الوطني ،وخلق
دعم
ّ
فر�ص عمل ،ما هي �أنواع القرو�ض التي
تقدمونها؟
ّ
بلغت قرو�ض بنك لبنان واملهجر للقطاع
اخل��ا���ص حتى نهاية ع��ام  2017ما
ُيقارب الـ  7.5مليار دوالر تو ّزعت على
ال�شكل التايل % 42.1 :قرو�ض التجزئة
التي ت�شمل قرو�ض ال�سكن وبطاقات
الإئتمان والقرو�ض ال�شخ�صية% 24.1 ،
قرو�ض لل�رشكات الكربى % 20 ،قرو�ض
لل�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم،
 % 6.6ق��رو���ض للم�شاريع ال��ك�برى ،و
 % 3.9ق��رو���ض للعقار وامل��ط� ّ�وري��ن.
ويعترب البنك يف طليعة البنوك اللبنانية
ُ
يخ�ص قرو�ض التجزئة وقرو�ض
فيما
ّ
ال�رشكات مبختلف �أحجامها ،وقد ع ّزز
هذا الدور من خالل �إ�ستحواذه ودجمه
لفروع  HSBCلبنان يف منت�صف العام
املا�ضي.
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عندما ُيبنى

النمو على األمان
قدما في الحياة ونبني مستقبلنا ،نبحث عن
فيما نمضي
ً
وسائل لحمايته .نسعى لالتحاد بشركاء أقوياء يمكننا االعتماد
عليهم والنمو معهم كي نضمن ألنفسنا األمان المالي.
للسنة الثانية على التوالي ،صنّ فت مجلة غلوبال فايننس بنك عوده
المصرف األكثر أمانً ا في لبنان.
bankaudi.com.lb

مقابلة
 60 ..BBACعام ًا من التفاني

حمادة :نواصل استراتيجيتنا التوسعية
على مر اكرث من  60عام ًا ،اتبع
بنك بريوت والبلد العربية
� BBACسيا�سات مكنته من ايالء
زبائنه اهتمام ًا خا�ص ًا ،فجعل من
«الإهتمام بالفعل» �شعاراً له،
و�سعى اىل تو�سيع ح�ضوره يف
لبنان واملنطقة .كما ي�سعى ،وفقاٌ
م�ساعد املدير العام لالئتمان
وال�صريفة يف  BBACندمي حمادة،
�إىل تو�سيع نطاق تواجده يف دول
�أخرى يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�أفريقيا و�أمريكا الالتين ّية وفق
خطّة مع ّدة بت�أ ٍّن واتّقان مرتبطة
بجدول زمني مدرو�س.
واعترب يف �إطار تقييمه اداء ،BBAC
ان تباط�ؤ منو الن�شاط الإقت�صادي
ب�شكل عام وامل�رصيف ب�شكل
خا�ص من جراء الو�ضع ال�سيا�سي
والأمني يف اجلوار ويف الداخل،
ما ي�شجع امل�صارف على الإنت�شار
اخلارجي للمحافظة على �أرباحها
وبالتايل على �سالمتها ومنوها.
وا�شار اىل ان « BBACيهدف اىل
حتقيق �إنت�شار خارجي يدعم
ن�شاطه وين ّوع قاعدة زبائنه �سعي ًا
خا�ص ًة و�أن حجم القطاع امل�رصيف اللبناين يفوق حجم الإقت�صاد� ،إ�ضاف ًة
منه لتو�سيع نطاق �إ�ستثماراته
ّ
لرغبته يف توزيع املخاطر وتنويع قاعدة الدخل والربح ّية.
واو�ضح حمادة ان «عالمة  BBACالتجارية اجلديدة ،تعك�س تفانيه جتاه مفهوم «الإهتمام» الذي م ّيزه
و�ساعده يف تعزيز عالقات دائمة ووطيدة مع الأطراف املعن ّية وال�س ّيما مع عمالئه» .كما ا�شار اىل ان
«�إطالق الهوية اجلديدة بعد مرور  60عام ًا على ت�أ�سي�س امل�رصف ،يهدف �إىل مواكبة الطبيعة املتغيرّ ة
للقطاع امل�رصيف وتط ّوره وخا�صة يف ع�رص التكنولوجيا الرقمية ذي الوترية ال�رسيعة».
كالم حمادة اتى يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» ،هذا ن�صه:
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كيف ميكن تقييم �أداء م�رصف ،BBAC
وباالرقام ،مع نهاية الربع االول من
العام احلايل؟
�إ���س��ت��ن��اداً لأو���ض��اع  BBACاملالية
جممعة ،للف�صل الأول من العام
الغري
ّ
اجل��اري فقط� ،سجل جمموع الودائع
 9,094مليار ل�يرة لبنانية �أي ن�سبة
منو بحوايل  % 1مقابل  % 1للقطاع،
و�سجلت ت�سليفاته للقطاع اخلا�ص
املقيم وغري املقيم  2,646مليار لرية
لبنانية وبالتايل ن�سبة من��و للفرتة
نف�سها بحوايل  % 0.1مقابل % -1.5
للقطاع� .إن ن�سبة منو الودائع للف�صل
الأول من العام اجلاري� ،أدنى مل�رصفنا
وللقطاع ،مقارنة مع هذه الن�سبة للفرتة
نف�سها من العام املا�ضي.
من الطبيعي �أن يتباط�أ منو الن�شاط
الإق��ت�����ص��ادي ب�شكل ع��ام وامل�رصيف
ب�شكل خا�ص من جراء الو�ضع ال�سيا�سي
والأم���ن���ي يف اجل����وار ويف ال��داخ��ل،
مما ي�شجع امل�صارف على الإنت�شار
اخل��ارج��ي للمحافظة على �أرباحها
وبالتايل على �سالمتها ومنوها.
كيف ي��ع��رّف  BBACال��ي��وم عن
هويته اجلديدة؟
بعد م���رور  60ع��ام � ًا� ،أط��ل��ق BBAC
عالمة جت��اري� ًة جديد ًة ل��ه .وحافظنا
ً
على التفاين جتاه مفهوم «الإهتمام»
ميزنا و�ساعدنا يف تعزيز عالقات
الذي ّ
املعنية
��راف
�
أط
ل
ا
مع
ووطيدة
دائمة
ّ
وال�سيما مع عمالئنا.
ّ
هويتنا اجلديدة رمز ًا
يكمن يف جوهر ّ
ق�صة
يج�سد ثقافة «الإهتمام» ويروي ّ
ّ
عالقاتنا ال�شخ�صية م��ع �رشكائنا.
ي��ه��دف �إط�ل�اق ه��ذه الهوية اجل��دي��دة
�إىل مواكبة الطبيعة املتغيرّ ة للقطاع
وتطوره وخا�صة يف ع�رص
امل�رصيف
ّ
التكنولوجيا الرقمية ذي ال��وت�يرة
ال�رسيعة .كما وي�أتي �إ�ستجابة لطلب
امل�ستهلكني املتزايد ول�رضورة دعوة
ال�شباب الذين ي�ش ّكلون �أكرب ال�رشائح
ال�س ّكانية يف لبنان اىل امل�شاركة يف
ه��ذا التغيري ،وبالتايل ج��ذب �أجيال
جديدة من العمالء .ومن خالل العالمة
التجارية اجلديدة� ،إ�ستطاع م�رصف
� BBACأن يعك�س �صورة امل� ّؤ�س�سات
املالية احلديثة املنفتحة واملهنية

يواظب  BBACبإستمرار على
تطوير خدماته المصرفية
اإللكترونية ،عبر اإلنترنت
والموبايل ،ويعمل بإستمرار
على تحسين هذه الخدمات
آخذ ًا بعين االعتبار تعليقات
وتوقعات زبائنه
احلالية مع احلفاظ على تراثه البالغ
 60عام ًا.

توسع داخلي وخارجي
ما �أبرز نقاط اال�سرتاتيجية العري�ضة
التي يتبعها امل�رصف منذ �سنوات
والتي �سمح له ب�أن يكون يف املركز
املتقدم ال���ذي يحتله حاليا؟ وما
هي �إ�سرتاتيجية امل�رصف التو�سعية
للمرحلة املقبلة؟
من �ضمن نقاط اال�سرتاتيجية العري�ضة
ال��ت��ي يتبعها  BBACم��ن��ذ �سنوات
والتي �سمحت له ب�أن يكون يف املركز
املتقدم ال��ذي يحتله حاليا ،مواكبة
القطاع ومواجهة املناف�سة؛ ففي هذا
ال�سياق نواظب ب�إ�ستمرار على تطوير
خدماتنا امل�رصفية الإلكرتونية ،عرب
الإنرتنت واملوبايل ،ونعمل با�ستمرار
على حت�سني هذه اخلدمات �آخذين بعني
االعتبار تعليقات وتوقعات زبائننا.
كما يجب �أال نن�سى م�ستوى الأم��ان
للتطبيقات اجلديدة ،حيث نحر�ص على
اال�ستثمار يف املوارد الب�رشية واملعدات
وال�ب�رام���ج للتخفيف م��ن امل��خ��اط��ر
الأم��ن��ي��ة .ونعمل �أي�ضا على �إدخ��ال

يواصل  BBACإستراتجيّته
التوسعيّة لتحقيق إنتشار
خارجي يدعم نشاطه وينوّع
قاعدة زبائنه سعي ًا منه
لتوسيع نطاق إستثماراته
وتوزيع المخاطر وتنويع
قاعدة الدخل والربحيّة
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�أجهزة ال�رصاف الآيل الذكية التي من
تقدم مزايا �أكرث بكثري من
�ش�أنها �أن ّ
تلك املوجودة حاليا ،بالإ�ضافة �إىل
و�ضع فرع رقمي بالكامل قيد التجربة
�ضمن خطتنا وعلى تطوير �إمكانيات
وح��دة اخل��دم��ات امل�رصفية اخلا�صة
 Unit Private Bankingم��ن خالل
ط��رح منتجات م�رصفية �أك�ثر تقدما
وتطورا خلدم ِة الزبائن املهتمني يف
الأ�سواقِ املالية العاملية وعلى تو�سيع
ِفي ُة ال �سيما اخلا�صة
التقدميات امل�رص َّ
باب.
بفئة َّ
ال�ش ْ
ع��ل��ى �صعيد ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة BBAC
التو�سعية ،يوا�صل امل�رصف امل�ضي
ّ
ق��دم � ًا يف تو�سيع ن�شاطه وانت�شاره
اجلغرايف حمليا وخارجي ًا .ففي لبنان،
قمنا بافتتاح فرعنا اﻟ  40يف منطقة
ب�شارة اخل��وري ،كما نح�ضرّ لإفتتاح
فرع جديد يف منطقة كو�سباّ � .أم��ا يف
إ�سرتاجتيته
اخل��ارج ،يوا�صل م�رصفنا �
ّ
التو�سعية لتحقيق �إنت�شار خارجي يدعم
ّ
وينوع قاعدة زبائنه �سعي ًا منه
ن�شاطه ّ
خا�ص ًة و�أن
لتو�سيع نطاق �إ�ستثماراته
ّ
حجم القطاع امل�رصيف اللبناين يفوق
حجم الإقت�صاد� ،إ�ضاف ًة لرغبته يف
توزيع املخاطر وتنويع قاعدة الدخل
التو�سع
والربحية .من هنا بد�أ م�رشوع
ّ
ّ
يف قرب�ص ٬حتديداً يف ليما�سول ٬منذ
اكرث من  30عام ًا وقمنا م� ّؤخراً بنقل
ال��ف��رع الرئي�سي �إىل مقر جديد �أك�بر
و�أك�ثر حداثة خا�ص بامل�رصف .كما
يدعم تواجدنا يف اخلارج ثالثة فروع
ثم
يف العراق كان � ّأولها يف �إربيل ومن ّ
ين ،ونحتل
يف بغداد وم� ّؤخراً يف ال�سليما ّ
موقع متقدم بني امل�صارف اللبنانية
العاملة يف العراق حيث متكنا من حتقيق
نتائج ممتازة رغم الظروف التي متر بها
ويع ّزز �إنت�شارنا يف اخلارج مكتب
البالدُ .
متثيلي يف مدينة �أبو ظبي يف الإمارات
غطي �أن�شطتنا يف
العربية امل ّتحدة حيث ُي ّ
ّ
دول جمل�س التعاون اخلليجي ومكتب
متثيلي ج��دي��د افتتحناه م���ؤخ��راً يف
�أفريقيا وحتديداً يف نيجرييا .ن�سعى �إىل
تو�سيع نطاق تواجدنا يف دول �أخرى يف
منطقة ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا و�أمريكا
معدة بت� ٍّأن وا ّتقان
الالتينية وفق ّ
خطة ّ
ّ
مرتبطة بجدول زمني مدرو�س.
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IT’S THE BRIGHT MOMENTS
THAT KEEP US GOING

Our dear country, Lebanon, has seen it all. Yet, it’s the
bright moments we need to remember. The ones that give
us hope and keep us going. We’ve been trying to make
your life more colorful since 1956.
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أزمة العقارات تنتظر
ساعة الصفر النفطية!؟
حمل القطاع العقاري ،مع دخولنا العام  ،2018معه حتديات عديدة بد�أت مع العام العام  2017بانخفا�ضات على م�ستوى م�ساحات
البناء واملواد التي ت�ؤ�س�س له ،وجاء ذلك ليتزامن مع ارتفاع يف الر�سوم العقارية .ويذكر هنا �أن القطاع العقاري كان قد �شهد تباط�ؤاً
العقارية بن�سبة  % 16.33خالل �شهر
خالل ال�شهر الثاين من العام  2018مقارن ًة ب�شهر كانون الثاين� .إذ انخف�ض عدد معامالت املبيع
ّ
�شباط � 2018إىل  4.473معاملة ،من  5.346معاملة يف ال�شهر الذي �سبقه.

ويف االثناء جاءت �أزمة القرو�ض ال�سكنية املدعومة وتداعياتها التي مل ت�رضب ال�شقق ال�صغرية واملتو�سطة فح�سب ،بل و�صلت
�شظاياها اىل ال�شقق الفخمة ويبدو �أن البع�ض عمل لال�ستفادة من هذه القرو�ض ل�رشاء �شقق كبرية ال تدخل يف خانة قرو�ض م�ؤ�س�سة
الإ�سكان ،بل تدخل بالتحفيزات املقدمة �أو القرو�ض املدعومة من البنك املركزي والتي و�ضعها املركزي بت�رصف امل�صارف التجارية.
انطالقا من هذه املعطيات ،القطاع ككل مت�أثر �إمنا ال�شقق ال�صغرية واملتو�سطة احلجم �أكرث ت�أثرا من ال�شقق الفخمة .ففي العام 2017
�أعطي نحو � 7آالف قر�ض من امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان وم�رصف الإ�سكان ،ما يعني �أن هذا العام �ستتدنى املبيعات مبجموع نحو 7

�أالف �شقة يف العام� ،إذا افرت�ضنا �أن وترية ال�رشاء �ستكون نف�سها ،ومما ال �شك فيه �أن هذا الرتاجع �سيكون موجعا للقطاع �إمنا ال ميكن
احلديث من اليوم عن �أن القطاع قريب من االنهيار �أو �سينهار.
رغم �أهمية �أعداد املقرت�ضني والبالغ � 7آالف العام املا�ضي والذين ي�شكل جمموع قرو�ضهم حواىل امللياري دوالر �إذا اعتربنا �أن
�سعر ال�شقة � 300ألف دوالر ،بينما يبلغ خمزون ال�شقق غري املباعة وفق تقديرات �رشكة «رامكو» عن ال�سنوات اخلم�س الأخرية حواىل
املليون مرت مكعب ،مبا يوازي حواىل الـ � 4آالف �شقة تقريبا ،بقيمة حواىل  4مليارات دوالر ،رغم هذا االعتبار ،ف�إن هذه الأرقام �أو
املعطيات ال ت�ؤدي �إىل انهيار يف القطاع العقاري كما ح�صل �إبان الأزمة العقارية يف �أمريكا ،وخ�صو�صا �أن طريقة الإقرا�ض
يف لبنان تختلف عن الطريقة ال�سائدة يف �أمريكا.
يرتدد يف «�أروقة» �أ�صحاب العقارات ،ال�صغرية واملتو�سطة منها ،كما الكبرية :ما هي
ولكن يبقى ال�س�ؤال الذي ّ
الإجراءت التي يجب �أن ي�أخذها جمل�س الوزراء اللبناين للم�ساعدة يف حت�سني هذا القطاع و�إعادته �إىل عافيته؟
لعل الإجابة على هذا الت�سا�ؤل تكمن �أو ًال يف ت�أمني اال�ستقرار مب�ستوياته املتعددة ،كتح�سني النمو
االقت�صادي ،وو�ضع �سيا�سة حتفيزية للمغرتبني ك�إعفائهم من ر�سوم الت�سجيل مث ًال.
ولعل �أهم ما �سيطلق حركة النمو االقت�صادي ،هو البدء يف التنقيب عن النفط والغاز املكت�شف
بكميات كبرية يف ال�ساحل اللبناين ويف املناطق الربية املوازية لل�ساحل ،وكلما اقرتبت
�ساعة ال�صفر لالنطالق بعمليات التنقيب� ،سن�شهد زيادة يف العمليات العقارية على
كامل امل�ساحة اجلغرافية اللبنانية ،وخ�صو�ص ًا يف املناطق ال�ساحلية.

تحقيق

أزمة القروض السكنية حاصرته في دوامة التباطؤ

مستقبل أفضل
القطاع العقاري ..نحو
ٍ
عاد القطاع العقاري عام  2017لل�سري
على �سكة النهو�ض� ،إذ �شهد ارتفاع ًا
يف ع��دد امل��ع��ام�لات العقارية بن�سبة
 % 13.4بني �أيلول  2016و�أيلول 2017
نتيجة الظروف ال�سيا�سة واالنفراجات
التي رافقت �إطاللته من انتخاب رئي�س
اجلمهورية وت�شكيل حكومة والإيجابيات
التي طغت على الأج���واء تقريب ًا طوال
العام املا�ضي.
�إال �أن هذه الإيجابيات مل تكن كافية
لإنعا�ش القطاع� ،إذ كان الأم��ر يتطلب
القيام ب�إجراءات على ال�صعيدين املحلي
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والإقليمي لي�ستطيع االقت�صاد العودة
�إىل حاله الطبيعية ،حيث �إن الواقع
االقت�صادي ال�سيء ان�سحب على القطاع
ال��ع��ق��اري �ش�أنه ���ش ��أن ك��ل القطاعات
االقت�صادية.

على م�ستوى ت�سليمات الأ�سمنت التي
قاربت  5.1ماليني طن ،مبا ن�سبته 2.2
باملئة .فيما ارتفعت الر�سوم العقارية
بن�سبة  18.1باملئة عام  2017مقارنة
بالعام .2016

البناء والعقارات

 .. 2018التراجع يتواصل

�سجل قطاع البناء يف ال��ع��ام 2017
انخفا�ض ًا على م�ستوى م�ساحات البناء
امل�سجلة التي بلغت  11.9مليون مرت
مربع ،بانخفا�ض ن�سبته  2.4باملئة
عن العام  . 2016وحلظ انخفا�ض َا �أي�ض ًا
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ويبدو �أن عام  2018يحمل حتديات كبرية
يتخبط يف
للقطاع العقاري الذي ال يزال
ّ
دوامة التباط�ؤ ،ويرزح حتت الثقل الذي
�ألقته عليه �أزمة القرو�ض ال�سكنية التي
�أثرت عليه ب�شكل مبا�رش.

تطور حركة البناء وت�سليمات اال�سمنت والر�سوم العقارية
قطاع البناء
رخ�ص البناء (م.م).
ت�سليمات اال�سمنت (طن)
الر�سوم العقارية (مليون لرية)

2017
2016
2015
2014
11,934,969 12,233,898 12,339,550 13,548,707
5,148,614 5,265,113 5,042,868 5,516,827
1,019,073
862,890
834,125 920,983

مبني على اح�صاءات م�رصف لبنان

وكانت ت�سليمات الأ�سمنت قد تراجعت
بن�سبة � % 1.30سنويا �إىل 1.054.617
طنا مع نهاية الف�صل الأول من العام
احل��ايل ،مقارنة بـ  1.068.540طنا
يف الفرتة ذاتها من العام املن�رصم.
ويف ال�����س��ي��اق ذات����ه ،ك�شف التقرير
ال�سنوي لنقابة املهند�سني عن تراجع
قابلية امل��ط��وري��ن ال��ع��ق��اري�ين جتاه
اال�ستثمار يف م�شاريع عقارية جديدة
يف نطاق الأبنية ال�سكنية يف لبنان.
ويف التفا�صيل انخف�ضت ح�صة الأبنية
ال�سكنية من جمموع الأبنية اجلديدة
يف لبنان من  82.30يف املئة يف العام
 2016اىل  79.46يف املئة يف العام
 ،2016علما �أنها الفئة الوحيدة التي
�شهدت انكما�شا بني وجهات اال�ستخدام
ك��اف��ة .يف امل��ق��اب��ل ارت��ف��ع��ات ح�صة
الأبنية التجارية من  7.75يف املئة يف

العام � 2016إىل  10يف املئة يف العام
 ،2017كما زادت ح�صة الفنادق و�أبنية
اخلدمات ال�سياحية من  0.78يف املئة
اىل  0.9يف املئة.
كما انخف�ض عدد املعامالت العقارية
بن�سبة � % 23.14سنويا� ،إىل � 17ألفا
و 651معاملة خ�لال الأ�شهر الأربعة
الأوىل من العام  ،2018من � 22ألفا
و 966معاملة يف الفرتة ذاتها من العام
 .2017كما تراجعت قيمة معامالت
املبيع العقارية بن�سبة � 19.74إىل 2.46
مليار دوالر.

أزمة القروض السكنية

وت�ؤدي �أزمة القرو�ض امل�رصفية ال�سكنية
دوراً يف م�ضاعفة �أزمة القطاع العقاري،
وال �سيما قيمة القرو�ض امل�رصفية �إىل
القطاع العقاري ُت�ش ّكل  % 17من قيمة
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القرو�ض امل�رصفية �إىل القطاع اخلا�ص
(�أي ما يوازي  10مليارات دوالر �أمريكي).
ُمعظم هذه القرو�ض قرو�ض �إ�ستهالكية
– �أي ل�رشاء ع��ق��ارات ،كما ت�سليفات
امل�صارف لل�سكن قد ارتفعت من 6800
مليار لرية عام  2012اىل  19402مليار
لرية ايلول  ،2017بن�سبة ارتفاع فاقت
 185باملئة .كما ارتفعت ن�سبة القرو�ض
ال�سكنية من �إجمايل الت�سليفات من 12
�إىل  19باملئة.
وت�أتي �أزم��ة القرو�ض ال�سكنية بعدما
ا�ستنفدت امل�صارف الكوتا املخ�ص�صة
لها من م�رصف لبنان ،والبالغة ن�صف
مليار دوالر ،ا�ستهلكتها امل�صارف خالل
�شهر ،وهو ما ا�ستدعى تدخ ًال من رئي�س
اجلمهورية مي�شال عون ،الذي ا�ستقبل
حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة،
ط��ال��ب� ًا م��ن��ه ت ��أم�ين ��ص�رف ال��ق��رو���ض
العدد  168حزيران 2018
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تحقيق
ت�سليفات امل�صارف لل�سكن

ايلول
القيمة مليار لرية 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2017
32,034 29,662 26,447 24,911 21,324 19,368 16,868 13,723
افراد
م��ن��ه��ا ق��رو���ض 19,402 17,981 15,984 14,893 12,866 10,957 9,018 6,800

�سكنية
جمموع ت�سليفات 96,781 89,937 86,454 79,776 73,507 66,246 58,344
القطاع اخلا�ص

100,886

مبني على اح�صاءات اجلمارك اللبنانية
ال�سكنية التي التزمت امل�صارف دفعها
�إىل �أ�صحاب الطلبات على �أن يتوا�صل
بعد ذلك مع اجلهات املعنية بالقرو�ض
ال�سكنية لو�ضع حلول ت�ضمن ا�ستمراريتها
وفق ًا للقواعد والأ�صول املعتمدة.
وت��ع��ود ه��ذه الأزم���ة �إىل التعميم 485
حدد
ال�صادر عن م�رصف لبنان والذي ّ
�آلية جديدة ملنح القرو�ض الإ�سكانية
والتجارية� .إذ ح�رص دعم م�رصف لبنان
للفائدة فقط ،و�أ�سقط الدعم عن طريق
الإعفاء اجلزئي من االحتياطي الإلزامي
الذي كان مينحه للم�صارف.
علم ًا �أن��ه كان ُي�سمح للم�صارف ،حني
متنح مبالغ بغر�ض الإقرا�ض ال�سكني،
ا�ستعمال االح��ت��ي��اط��ي .وه��ك��ذا كانت
امل�صارف ت�ستهلك نحو  500مليون دوالر
�سنوي ًا من هذا االحتياطي ،بالإ�ضافة �إىل
الكوتا التي كان مينحها �إياها امل�رصف
امل��رك��زي بفائدة � .% 1إال �أن التعميم
امل�شار �إليه منع امل�صارف من امل�س
باالحتياطي الإلزامي.
ووفق ًا مل�صادر معنية ،تفاج�أ امل�رصف
املركزي بعد �إقرار �سل�سلة الرتب والرواتب
بزيادة عدد طلبات اال�ستح�صال على
قرو�ض �سكنية ،ما تطلب منه م�ضاعفة
املبالغ التي ك��ان يخ�ص�صها للدعم.
وبالتايل ر�أى م�رصف لبنان بعد مراجعة
ق��ام بها �أن اال�ستمرار بهذه الطريقة
من �ش�أنه �أن ي�رض ب�سالمة االقت�صاد
اللبناين ،والذي �سيت�سبب ب�أزمة فعلية
وهي زيادة معدل الت�ضخم ،و�أن جزءاً
حولها املطورون �إىل
من تلك الأم��وال ّ
ال��دوالر ،ما فاقم من معدالت الت�ضخم
ب�شكل غري م�سبوق».
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ويخرق �سوداوية الر�ؤية هذه العديد من
الرباقة ،فمع اقرتاب موعد بدء
الآمال ّ
�إعادة �إعمار �سورية و�إعتماد لبنان من
كمن�صة
قبل العديد من الدول الأجنبية
ّ
للم�شاركة
�ست�ستخدمها ه��ذه ال��دول ُ
يف �إع��ادة الإع��م��ار ،تدفع العديد من
مل�ستثمرين �إىل التمو�ضع ُم�سب ًقا يف
ا ُ
ملتوقع �أن ن�شهد
ا
ومن
العقارات.
�سوق
ُ
إرتفاعا يف عدد العمليات العقارية
�
ً
خ�صو�صا على احلدود مع �سورية ب�شكل
ً
مل�ستثمر يف
يعك�س م�ستوى م�ساهمة ا ُ
�إعادة الإعمار كما و�إ�ستفادة ال�سكان
املحليني من �إعادة الإعمار هذه.
عد العامل
كما �أن امللف النفطي اللبناين ُي ّ
الأ�سا�سي يف ارتفاع �أ�سعار العقارات يف
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الأعوام املقبلة .فكلما �إقرتبنا من تاريخ
بدء التنقيب �سن�شهد زيادة يف العمليات
ركزة يف الدرجة الأوىل على
العقارية ُم ّ
ط��ول ال�ساحل اللبناين ويف املناطق
اجلبلية القريبة من ال�ساحل.
كما �أن هناك �إجراءات عديدة من �ش�أنها
حت�سني واقع القطاع العقاري كتحقيق
اال���س��ت��ق��رار وال��ن��م� ّ�و االق��ت�����ص��ادي وهو
�أف�ضل و�سيلة لعودة القطاع العقاري
�إىل عافيته ،و�ضع �سيا�سة حتفيزية �أبرز
ركائزها �إع��ف��اء اللبنانيني املغرتبني
من ر�سوم الت�سجيل� ،إعطاء الأ�شخا�ص
الأج��ان��ب الراغبني ب�رشاء �شقق فخمة
يفوق �سعرها املليون دوالر �إقامة دائمة
يف لبنان.

جبل لبنان  -املنت � -ضبية  -نهر الكلب  -بناية الرهبنة اللبنانية املارونية
هاتف961 70 374743 - 3 903837 :
electro.monta@gmail.com - www.electromonta.com

تحقيق

 105ماليين دوالر صادرات اإلسمنت
خالل  4أعوام:
الدول العربية أولى األسواق تليها
األفريقية ثم األوروبية
ت�ستحوذ �صادرات امل�صنوعات من حجر �أو ج�ص �أو �إ�سمنت �أو حرير
�صخري �أو ميكا �أو من مواد مماثلة (الق�سم  13يف جدول تعرفة اجلمارك
اللبنانية) على ن�سبة �ضئيلة من جممل �صادرات لبنان ال�صناعية �إىل
العامل ،مل تتخط الـ % 2على مرال�سنوات الأربع الأخرية ،ما ي�ؤكد
�صحة مطالب ال�صناعيني بوقف الإغراق اجلاري يف الأ�سواق اللبنانية
حيث حتتل ال�سوق منتجات �أجنبية (�أكرثها م�رصية) وتزاحم املنتجات
اللبنانية ب�شكل قوي يف ظل ن�أي الدولة بنف�سها عن اتخاذ �إجراءات
فاعلة تدعم �إنتاج احلجر والإ�سمنت الوطني لأ�سباب يرجعها البع�ض
�إىل اخلوف من امل�س بعالقات لبنان اخلارجية وال �سيما العالقات
اللبنانية – امل�رصية.

وت�ؤكد �أرقام ال�صادرات التي مل تتجاوز
يف �أح�سن الأح��وال الـ 36مليون دوالر
�سنوي ًا �أن لل�سوق اللبنانية دوراً فاع ًال
يف احلفاظ على ا�ستمرارية امل�صانع
ودورها على �صعيد االقت�صاد الوطني،
وال �سيما يف ظ��ل االنح�سار امل�ستمر
للأ�سواق اخلارجية الذي تظهره الأرقام
ب�شكل فا�ضح� .إذ ت�شري �إىل تراجع �سنوي
م�ستمر منذ عام  .2014ففي ذاك العام
�سجلت �صادرات الإ�سمنت ما قيمته 36
مليون دوالر لتنخف�ض يف العام 2015
�إىل  27مليون دوالر ،ويف عام � 2016إىل
 22مليون دوالر ،ويف عام � 2017إىل 21
مليون دوالر.
كما ت�شري �أرق��ام ال�صادرات �أن ال غنى
للبنان عن ع�لاق� ٍ
�ات وطيدة مع ال��دول
اخلليجية  ،حيث ح ّلت ال�سعودية مراراً يف
طليعة الدول امل�ستوردة لهذه ال�صناعات
لتربز �إىل جانبها دول عربية �أخرى كقطر
والإمارات والكويت والأردن .فيما تبقى
ح�صة الدول الأوروبية خجولة �إىل حد
كبري من جممل قيمة ه��ذه ال�صادرات
وت�شكل الدول الأفريقية �سوق ًا جيدة نوع ًا
ما لهذه ال�صادرات �إذ ت�ستقطب ما يقارب
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الـ % 20منها.
بلغت �صادرات اامل�صنوعات من حجر �أو
ج�ص �أو �إ�سمنت �أو حرير �صخري �أو ميكا
�أو من مواد مماثلة خالل الأعوام الأربعة
الأخرية )2014- 2915-2016- 2017
 (105ماليني دوالر ،و�شكلت ما ن�سبته (2
 )%من جممل حجم ال�صادرات خالل هذه
الأعوام.
وا�ستحوذت ال��دول العربية على ح�صة
الأ����س���د م���ن ه���ذه ال�������ص���ادرات ،حيث
ا�ستوردت ما قيمته ( 63.9مليون دوالر)
خ�لال الأع���وام االرب��ع��ة الأخ�ي�رة� ،أم��ا
الدول الأفريقية فا�ستوردت بقيمة 28.3
مليون دوالر تلتها الدول الأوروبية التي
ا�ستقبلت  6.3ماليني دوالر م��ن هذه
ال�صادرات.
وخالل الأعوام الأربعة  ،احتلت ال�سعودية
املرتبة الأوىل بني ال��دول امل�ستوردة
ل�����ص��ادرات الإ���س��م��ن��ت �إذ بلغت قيمة
ال�صادرات �إليها  19مليون دوالر ،تلتها
قطر التي ا�ستوردت بقيمة  16مليون
دوالر ،ثم الإمارات والكويت بقيمة 7.2
ماليني دوالر ،والكونغو بقيمة 5.69
ماليني دوالر.
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عام 2014

بلغت قيمة �صادرات الإ�سمنت  36مليون
دوالر خ�لال ع��ام  .2014وا�ست�أثرت
ال��دول العربية بحواىل  % 60من هذه
ال�صادرات ،حيث بلغ حجم ال�صادرات
�إليها  21.5مليون دوالر.
وبلغت ح�صة ال��دول الأفريقية % 21
م��ن جممل ���ص��ادرات الإ�سمنت لعام
� ،2014إذ ا���س��ت��وردت م��ا قيمته 7.8
ماليني دوالر من �صادرات الإ�سمنت
لعام  .2014وكانت للدول الأوروبية
ح�صة الب�أ�س بها بلغت ( )% 9وقيمتها
 3.2ماليني دوالر .وعلى �صعيد الدول
الأم�يرك��ي��ة ،فقد ا�ستقطبت ال��والي��ات
املتحدة �صادرات بقيمة مليون دوالر.
وع��ل��ى �صعيد ال���دول العربية ،ح ّلت

تؤكد أرقام صادرات االسمنت
والحجر التي لم تتجاوز في
أحسن األحوال الـ 36مليون
دوالر سنوي ًا أن للسوق
اللبنانية دور ًا فاع ًال في الحفاظ
على استمرارية المصانع
صادرات اإلسمنت والحجر عام 2014
قيمة ال�صادرات (مليون دوالر)
الأ�سواق
21.5
الدول العربية
7.8
الدول الأفريقية
3.2
الدول الأوروبية
1
الدول الأمريكية

الدولة املت�صدرة
ال�سعودية
الكونغو
املانيا
الواليات املتحدة

أبرز الدول المستوردة لصناعات اإلسمنت والحجر عام 2015
الدولة
ال�سعودية
قطر
الإمارات
الكونغو
الأردن

القيمة
5
3
2
1.7
1

الن�سبة من جممل حجم ال�صادرات
9
12
7
6
4
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ال�سعودية يف املرتبة الأوىل بحجم
�صادرات بلغ  10ماليني دوالر (% 29
من جممل حجم �صادرات الإ�سمنت)،
تلتها قطر التي ا�ستقبلت ���ص��ادرات
بقيمة  4ماليني دوالر ( ،)% 11ثم
الكويت بحجم �صادرات بلغ  2مليوين
دوالر ( )% 5ف���الإم���ارات ،البحرين،
والأردن على التوايل.
وعلى �صعيد ال��دول الأفريقية ،ح ّلت
الكونغو يف املرتبة الأوىل �إذ ا�ستقبلت
�صادرات بقيمة  2مليوين دوالر ،تلتها
الغابون بحجم �صادرات بلغ  1.3مليون
دوالر ،ومن ثم نيجرييا بحجم �صادرات
بلغ  1.2مليون دوالر.
وح ّلت �أملانيا يف املرتبة الأوىل على
�صعيد الدول الأوروبية.
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تحقيق
العام
القيمة (م.د)

صادرات الحجر واإلسمنت خالل األعوام الخمسة األخيرة

2014

2015

2016

2017

36

27

22

21

عام 2015

ويف ع��ام  ،2015بلغ حجم ���ص��ادرات
الإ�سمنت  27مليون دوالر .وا�ستقطبت
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة  % 60.3م���ن ه��ذه
ال�صادرات حيث بلغ حجم ال�صادرات
�إليها  16.3مليون دوالر .وبلغت ح�صة
الدول الأفريقية  % 32.9حيث بلغ حجم
ال�����ص��ادرات �إليها  8.9مليون دوالر،
وكانت ح�صة ال��دول الأوروبية �ضئيلة
حيث قاربت املليون دوالر فقط ،فيما
ا�ستوردت الواليات املتحدة �صادرات
بقيمة مليون دوالر.
وح ّلت ال�سعودية �أوىل حيث ا�ستوردت
بقيمة  5ماليني دوالر ( )% 9من جممل
حجم �صادرات الإ�سمنت ،تلتها قطر التي
ا�ستوردت بقيمة  3ماليني دوالر (12
 ،)%ثم الإم��ارات التي ا�ستوردت بقيمة
 2مليوين دوالر ( .)% 7وح ّلت كونغو يف
املرتبة الرابعة بحجم �صادرات بلغ 1.7
مليون دوالر ( ،)% 6و�أت��ت الأردن يف
املرتبة اخلام�سة ب�صادرات بلغت مليون
دوالر ( % 4من جممل حجم �صادرات
اال�سمنت).

عام 2016

وبلغ حجم �صادرات الإ�سمنت يف عام
 22 ،2016مليون دوالر وك�إحدى �أبرز
الأ�سواق امل�ستقبلة لل�صادرات اللبنانية،
ح ّلت �أ���س��واق ال��دول العربية يف طليعة
الدول امل�ستوردة لهذه ال�صناعات حيث
بلغ حجم ال�صادرات �إليها  13مليون
دوالر.
وح ّلت �أ�سواق الدول الأفريقية ثانية بني
الأ���س��واق امل�ستوردة لهذه ال�صادرات،
حيث بلغ حجم �صادرات الإ�سمنت �إليها
 6.3ماليني دوالر.
وا�ستقبلت الأ�سواق الأوروبية �صادرات
بقيمة  1.6مليون دوالر.
وعلى �صعيد ال��دول العربية ،ح ّلت قطر
يف امل��رت��ب��ة الأوىل ح��ي��ث ا���س��ت��وردت
بقيمة  4ماليني دوالر ( % 20من حجم
ال�����ص��ادرات) وال�سعودية يف املرتبة
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 2018نهاية ني�سان جمموع ال�سنوات معدل ال�سنوات الن�سبة
8

23

113

2

%

صادرات اإلسمنت والحجر عام 2016
قيمة ال�صادرات (مليون دوالر)
الأ�سواق
13
الدول العربية
6.3
الدول الأفريقية
1.6
الدول الأوروبية
1
الدول الأمريكية

الدولة املت�صدرة
قطر
نيجرييا
فرن�سا
الواليات املتحدة

أبرز الدول المستوردة لصناعات اإلسمنت والحجر عام 2017
القيمة
5
2
1
1.2
1

الدولة
قطر
الإمارات \ الكويت
ال�سعودية
الواليات املتحدة
نيجرييا

بلغت عام  2017صادرات
االسمنت والحجر  21مليون
دوالر .ونالت الدول العربية
ما يقارب الـ % 50من قيمتها
الثانية حيث ا�ستقبلت �صادرات بقيمة
 3ماليني دوالر ( )% 12وح ّلت الإمارات
وال��ك��وي��ت يف امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة بقيمة
�صادرات بلغت  1.2مليون دوالر (،)% 6
كما ح ّلت �أي�ض ًا فرن�سا والواليات املتحدة
�إىل جانب الإمارات والكويت يف املرتبة
الثالثة.
�أما يف املرتبة الرابعة فح ّلت نيجرييا
ب�صادرات بقيمة  1مليون دوالر (.)% 4

عام 2017

بلغت ال�صادرات عام  21 ،2017مليون
دوالر .ونالت الدول العربية ما يقارب
الـ % 50من قيمة هذه ال�صادرات ،حيث
بلغ حجم ال�صادرات �إليها  13.1مليون
دوالر ،وح ّلت قطر يف املرتبة الأوىل بني
الدول العربية امل�ستقبلة لهذه ال�صادرات،
حيث بلغ حجم ال�����ص��ادرات �إل��ي��ه��ا 5
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الن�سبة من جممل حجم ال�صادرات
22
10
7
6
4

ماليني دوالر ،وح ّلت كل من الإم��ارات
والكويت يف املرتبة الثانية حيث بلغ
حجم كل منها  2مليوين دوالر ()% 10
من جممل حجم ال�صادرات .وبدا الفت ًا
تراجع اململكة ال�سعودية �إىل املرتبة
الثالثة حيث ا�ستوردت �صادرات بقيمة
مليون دوالر فقط ( .)% 7وح ّلت الواليات
املتحدة رابعة بني الدول امل�ستوردة لهذه
ال�صادرات حيث ا�ستوردت �أي�ض ًا بقيمة
مليون دوالر.
وبلغ حجم ال�صادرات �إىل �أ�سواق الدول
الأفريقية  5.3ماليني دوالر ،وح ّلت
نيجرييا يف امل��رت��ب��ة الأوىل بقيمة
�صادرات بلغت  1.3مليون دوالر والكونغو
يف املرتبة الثانية بقيمة ���ص��ادرات
بلغت  1.19مليون دوالر ،و�ساحل العاج
ثالثة حيث ا�ستقبلت بقيمة  1.4مليون
دوالر ،وغينيا يف املرتبة الرابعة بقيمة
�صادرات بلغت  1مليون دوالر.
ه��ذا ،وا�ستقبلت ال��دول الأوروب��ي��ة عام
 2017حجم �صادرات �ضئيل� ،إذ بلغت
قيمة ال�صادرات �إليها  0.5مليون دوالر،
�أم��ا الواليات املتحدة فحافظت لل�سنة
الرابعة على التوايل على قيمة �صادرات
بلغت  1مليون دوالر.

مقابلة
«دنش للمقاوالت والتجارة»  ..مشروعان عقاريان جديدان

دنش :نقدم تسهيالت في الدفع
اجلودة العالية والقدرات
االنتاجية الكبرية ،مكنت
�رشكة «دن�ش للمقاوالت
والتجارة» من احتالل مركز
متقدم بني ال�رشكات العاملة
يف القطاع .فمنذ �إب�صارها
النور عام � ،2008سلكت
ال�رشكة طريق التو�سع
والنمو ،ما م ّكنها من اكت�ساب
�إمكانات كبرية جعلتها
�إحدى اهم �أبرز ال�رشكات
التي تزود قطاع املقاوالت
بالباطون.
كما متكنت «دن�ش للمقاوالت
والتجارة» من ت�صدر ا�سماء ال�رشكات العاملة يف جمال
املقاوالت ،حيث تعمل على �إجناز م�رشوعني �ضخمني يف جنوب
لبنان هما مدينة ال�شم�س ال�صناعية وم�رشوع تالل ال�رصفند.
دون ���ش��ك ،مت��ل��ك «دن�����ش ل��ل��م��ق��اوالت
والتجارة» الكثري من نقاط القوة التي
م ّكنتها من التزام م�رشوعني يحتاج
اجنازهما اىل قدرات ادارية عالية ل�ضبط
فريق عمل �ضخم ومتعدد املهمات .وفق ًا
ملدير عام «دن�ش للمقاوالت والتجارة»
ح�سن دن�����ش «ان جن��اح ال����شرك��ة كان
دائ��م � ًا ث��م��رة احرتافيتها يف فعملها
واع��ل��ى معايري امل�صداقية واالل��ت��زام
اللتان ابدتهما .واعترب ان اجناز هذين
امل�رشوعني �سي�ضاعف �سجل جناحات
«دن�ش للمقاوالت والتجارة» اذ ميلك كال
امل�رشوعني مميزات خا�صة.
وقال« :تعترب مدينة ال�شم�س ال�صناعية
واح���دة م��ن اه��م امل��ن��اط��ق ال�صناعية
النموذجية ال��ت��ي تت�ضمن بع�ضا من
التطور ال�صناعي بحيث تتوفر اخلدمات
امل�شرتكة بني العقارات لت�أمني حاجات
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امل�ؤ�س�سات ال�صناعية ،كما ان التنظيم
امل��درو���س لتوزيع العقارات مع الأخ��ذ
بعني الإع��ت��ب��ار ال�سهولة يف ال��دخ��ول
واخل��روج اليها ،ا�ضافة اىل �شبكة بنى
حتتية م��درو���س��ة ب�شكل علمي حديث
ملواكبة التطور».
وا�ضاف« :تت�ألف مدينة �شم�س ال�صناعية
من  152عقار مب�ساحات خمتلفة تتنا�سب
م��ع جميع االح��ت��ي��اج��ات وامل�شاريع
ال�صناعية ،وت�تراوح م�ساحة العقارات
بني  1178اىل  13403مرت مربع ،ا�ضافة
اىل ح��دائ��ق خا�صة ب��الإف��راز و�شبكة
ط��رق��ات داخ��ل��ي��ة ل��ل��و���ص��ول اىل كافة
العقارات وخدمة للم�شاريع ال�صناعية».
وتو ّقع دن�ش اقبال كثيق على املدينة
على رغ��م ح��ال ال�تراج��ع االقت�صادي
الذي يطال اي�ض ًا قطاع العقارات ،اذ ان
ا�سعار عقارات املدينة مدرو�سة ،وهناك
172

ت�سهيالت مميزة يف الدفع .كما ان هناك
مميزات تهم امل�ستثمرين اىل حد كبري
كقرب املدينة من اوتو�سرتاد �صيدا –
�صور ،وامكانية الو�صول اليها من ثاللث
مدن رئي�سية (�صيدا� ،صور ،والنبطية)
ا�ضافة اىل تواجد يد عاملة كثيفة يف
املنطقة».
وا�شار اىل ان «م�رشوع تالل ال�رصفند
وه���و م����شروع م��ع��د ل��ي��ك��ون واح���د من
اهم املناطق ال�سكنية من حيث الرقي
والرتفيه .واعلن ان امل�رشوع هو عبارة
عن ارا�ضي مفرزة مب�ساحات ترتاوح بني
 1000اىل  2073مرت مربع ،بالإ�ضافة
مربع ،وفلل
اىل عقار مب�ساحة  9499مرت ّ
�سكنية مب�ساحات خمتلفة ومبوا�صفات
عالية م��ع حديقة خا�صة بكل فيال،
وحدائق خا�صة بالإفراز».
يتميز
واعترب ان «م�رشوع تالل ال�رصفند ّ
مبوقع فريد يحاكي البحر ب�إطاللة مميزة
وهو موقع لع�شاق الفخامة» .ولفت اىل
ان��ه «ي�ضم  12فيال مب�ساحات خمتلفة
 ،225 ،200و 250مرت مربع .بالإ�ضافة
وترا�س ،حدائق خا�صة
اىل ثكنة قرميد ّ
ونظام �أمان ،ومنظر خلاّ ب على البحر».
واع��ل��ن ان «امل����شروع يقع على خطي
�صيدا – �صور وطريق عام ال�رصفند –
جممع ف ��ؤاد فيل
العاقبية ،ويحيط به
ّ
ومرف�أ ال�رصفند».

تطورات ايجابية

ومتنى ان يخرج القطاع العقاري من
ح��ال التباط�ؤ ال��ت��ي ي��غ��رق فيها منذ
�سنوات ،ال �سيما مع التطورات ال�سيا�سية
االيجابية ال��ت��ي ي�شهدها لبنان مع
اجن��از اال�ستحقاق االنتخابي والعمل
على ت�شكيل حكومة ج��دي��دة ،ا�ضافة
اىل التطورات االقت�صادية اجليدة التي
�ستنتج عن م�ؤمتر �سيدر.
و���ش��دد على ان «اي انتعا�ش عقاري
�سيرتافق مع انفراجات يف القطاعات
االقت�صادية االخ��رى وال �سيما القطاع
ال�صناعي ،ن��ظ��راً اىل ال��راب��ط املبا�رش

بني القطاعني حيث يحتاج البناء اىل
منتجات �صناعية من الباطون واال�سفلت
والبالط والزجاج واالملنيوم وغريها».
واع���ت�ب�ر ان ع���ام  2017ك���ان ع��ام � ًا
جيداً بالن�سبة ل�رشكة «دن�ش للتجارة
وامل���ق���اوالت» ،حيث وا���ص��ل��ت م�سرية
جناحها على رغم الأزم��ة التي يعي�شها
الإقت�صاد والأخبار املتداولة بكرثة عن
تعثرّ بع�ض ال�رشكات واقفال عدد من
امل�صانع».

عالقات تعاون وطيدة

ويف رد على �س�ؤال ،اكد دن�ش ان «دن�ش
للتجارة واملقاوالت قادرة على مواجهة
التحديات ،فهي تعمل يف القطاع منذ ما
يقارب الت�سع �سنوات ت�ضم فريق عمل
متخ�ص�ص يتمتع ب�سنوات من اخلربة،
وهذا ميكنها من اجتياز �أي �صعوبات
تواجهها يف العمل وي��ري��ح ال��زب��ون.
فتكري�س خ�برة ف��ري��ق العمل لتقدمي
الأف�ضل للزبائن �أك�سب ال�رشكة زخم ًا
كبرياً يف ال�سوق و�ساعدها يف املحافظة
على زبائنها وبناء عالقة ثقة متبادلة «.
و�أ�شار يف �إطار حديثه عن ال�شق الإداري
�إىل �أن « «دن�ش للمقاوالت والتجارة» تدرك
�أهمية بناء عالقات تعاون وطيدة مع
الزبائن يف �ضمان ا�ستمراريتها ومنوها،
ولهذا جرى تنظيم العمل وفق لهيكلية
تتوافق ومعايري الـ،ISO 9001\2008
ب��ح��ي��ث ي�����ض��م �أق�����س��ام�� ًا للمبيعات،
�ضبط اجل���ودة ،املحا�سبة ،والإدارة».
واع���رب دن�����ش ع��ن ت��ف��ا�ؤل��ه مب�ستقبل
الإق��ت�����ص��اد ال��ل��ب��ن��اين ،اذ ت�شري كافة
التوقعات على ان لبنان ب�إنتظاره
م�ستقبل اف�ضل مع العمل اجلاد على امللف
النفطي ،والإيجابيات التي �ستحملها
مرحلة �إعادة الإعمار يف �سورية .و�شدد
ان هذا الواقع اجليد �سينعك�س دون �شك

تتألف مدينة شمس الصناعية م��ن  152عقار بمساحات
مختلفة تتناسب مع جميع االحتياجات والمشاريع الصناعية،
وتتراوح مساحة العقارات بين  1178الى  13403متر مربع ،اضافة
الى حدائق خاصة باإلفراز وشبكة طرقات داخلية للوصول الى
كافة العقارات
مشروع تالل الصرفند معد ليكون واحد من اهم المناطق
السكنية من حيث الرقي والترفيه .ويضم  12فيال بمساحات
مختلفة  ،225 ،200و 250متر مربع .باإلضافة الى ثكنة قرميد
وترّاس ،حدائق خاصة ونظام أمان ،ومنظر خ ّلاب على البحر
على عمل ال�رشكات يف ال�سوق اللبنانية،
و�سيكون لـ»دن�ش للتجارة واملقاوالت»
خطط دقيقة ت�سمح لها ب�إقتنا�ص
الفر�ص وت�سجيل املزيد من النجاحات
173

ولعب دور اكرب على ال�صعيد الإقت�صادي
من خالل طرح املزيد من فر�ص العمل،
واجن���از ع��دد اك�بر م��ن امل�����ش��اري��ع مع
القطاعني العام واخلا�ص».
العدد  168حزيران 2018
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مقابلة

Naboulsi Engineering & Contracting
نجاح واستمرارية
على مر ال�سنوات متكنت & Naboulsi Engineering
 Contractingمن حتقيق جناح مميز يف جمال الهند�سة
واملقاوالت مت�سلحة بخربة مديرها املهند�س علي نابل�سي،
الذي غا�ص يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد» يف �رشح واقع
قطاع الإعمار والبناء� .أ�شار النابل�سي �إىل �أن «هذا القطاع يت�أثر
بثالثة عوامل �أ�سا�سية تتمثل بالإ�ستقرار النقدي ،ال�سيا�سي،
والأمني الذين ال ينف�صلون عن بع�ضهم البع�ض� ،إذ �أن جميعهم
يدفعون الإ�ستثمار �إىل الأمام وي�ؤمنون دخول �أموال �إىل البالد
تقوي القدرات ال�رشائية للمواطنني وترفع الطلب على العقارات
ّ
وال�شقق ال�سكنية ب�شكل عام».
واعترب املهند�س علي نابل�سي �أن «القطاعات االقت�صادية �سل�سلة
متكاملة مرتبطة ببع�ضها البع�ض» ،و�أ�شار �إىل �أن «قطاع الإعمار
والبناء مرتبط ب�شكل مبا�رش بالقطاع ال�صناعي ال �سيما امل�صانع
العاملة يف جمال �صناعة احلديد والأملنيوم والبال�ستيك واخل�شب
وغريها من املنتجات امل�ستخدمة يف عمليات البناء» .ولفت �إىل
�أن «�أي �إزدهار ي�شهده قطاعي العقارات والبناء �سي�ؤدي ب�شكل
�رسيع �إىل رفع الطلب على هذه املنتجات ال�صناعية وي�ضع
امل�صانع �أمام �آفاق وا�سعة للتطور» .و�شدد على �أن «هذا الأمر
ال يعني �أن القطاعات ال�صناعية الأخ��رى لن تنال ح�صة من
االيجابيات ،بل هي �ستنعم بواقع جيد كونها بطبيعة احلال
حلقة من حلقات الإقت�صاد الوطني».

فرصة في السوق السورية

ويف حني اعترب املهند�س علي النابل�سي �أن «الرتاجع الإقت�صادي
ال يقت�رص فقط على لبنان ،بل هو ا�شبه ب�أزمة عاملية نرى عدد
من ظواهرها يف الدول الكربى» ،ك�شف �أنه «�إزاء هذا الواقع تعمل
 Naboulsi Engineering & Contractingعلى
احلفاظ على جناحاتها و�ضمان ا�ستمراريتها عرب �إيجاد فر�ص
جديدة يف �أ�سواق واعدة كال�سوق ال�سورية التي �ست�شهد حركة
تكبدته نتيجة
�إعمار كبرية جداً نظراً حلجم الدمار الهائل الذي ّ
احلرب والذي يقدر ب�أكرث من  200مليار دوالر �أمريكي».
و�أمل من «احلكومة ال�سورية تنظيم �أطر م�ساهمة ال�رشكات يف
عملية �إع��ادة الإعمار على �أ�س�س علمية ومهنية حتى يت�س ّنى
لأ�صحاب الكفاءات واخلربات الدخول يف حلقة الإ�ستثمار».
واذ اعترب ان «احلكومة ال�سورية لديها الرجاحة العلمية والفكرية
الكافيتني لإعادة �إعمار �سوريا والنهو�ض بالقطاع املعماري».

كيفية النهوض باإلقتصاد

ويف رد على �س�ؤال حول جمموع النقاط التي يجب �أن تلحظها
اخلطط التي تعنى بالنهو�ض الإقت�صادي يف لبنان� ،أ�شار املهند�س
علي نابل�سي �إىل» �رضورة ت�شجيع ال�صناعات املحلية من خالل
حماربة ال�صناعات الأجنبية املناف�سة عرب فر�ض ر�سوم �رضيبية
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عليها ،ما من �ش�أنه رفع الطلب على ال�صناعات املحلية وتعزيز
منو القطاع ال�صناعي» .و�شدد على «�رضورة الإلتفات �إىل كلفة اليد
العاملة اللبنانية املرتفعة مقارنة مع كلفة اليد العاملة العربية
والأجنبية» .ودعا �إىل «تقلي�ص الفارق بني هاتني الكلفتني لرفع
الطلب على اليد العاملة اللبنانية الأمر الذي �سي�ؤدي �إىل النهو�ض
بالإقت�صاد والقطاعات ال�صناعية ب�شكل عام ،ال�سيما �أن هناك
كفاءات مهمة على �صعيد اليد العاملة اللبنانية».
ور�أى �أن من �ش�أن تطوير العالقة بني القطاعني العام واخلا�ص
الإنعكا�س �إيجاب ًا على تطوير العمل ال�صناعي ب�شكل حتمي.
وتطرق �إىل املح�سوبيات التي متار�س �إبان املناق�صات ،واعترب
�أن «الإلتفات �إليها �أم��ر ��ضروري ي���ؤدي اىل تو�سيع �شعاع
الإ�ستفادة لغري ال�صناعيني املح�سوبني على جهات حزبية
معينة ،لأن املعيار الذي يجب �أن ت�سلم على �أ�سا�سه املناق�صات
هو اجلودة والكفاءة ولي�س �أي معيار �آخر».
ويف �إطار حديثه عن قطاعي الإعمار والبناء� ،شدد على «�رضورة
العمل الدائم للحفاظ على الأمن والإ�ستقرار لتطوير عمل هذين
القطاعني واجتذاب ال�سياح العرب والأجانب الذين يتمتعون
بقدرات �رشائية عالية من �ش�أنها رفع الطلب على العقارات
وتعزيز القدرات املالية يف الأ�سواق».
ور�أى �أن «حت�سني القوانني التي من �ش�أنها زيادة عامل الإ�ستثمار
وتطوير قطاع البناء �أمر �رضوري وهام» .و�أ�شار �إىل «�رضورة
معاجلة �أزمة قرو�ض الإ�سكان �إذ �أن ال�رشيحة الأكرب من املجتمع
اللبناين تنتمي اىل الطبقة الو�سطى التي تعتمد على هذه القرو�ض
للتملك ،ما يجعل معاجلة هذه الأزمة �أمر �رضوري وملح».
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مقابلة
مجموعة أنصار ..نجاح عماده الحداثة وااللتزام في قطاع المقاوالت

دهنوي :خدماتنا متم ّيزة وأداؤنا محترف

تعترب جمموعة �أن�صار يف
طليعة جمموعات الأعمال
التي ت���ؤدي دوراً هام ًا يف
قطاع املقاوالت ،حيث ت�ضم
عدداً من ال�رشكات الرائدة
يف جم��ال �أع��م��ال ت�أمني
م�ستلزمات �إنتاج ما يلزم
من م��واد �أول��ي��ة مل�شاريع
البناء والطرقات والبنى
التحتية وتنفيذ الطرقات
بالإ�ضافة �إىل الإ�رشاف كام ًال
على نوعية الإنتاج واملواد
الأول��ي��ة للباطون والزفت
املجبول ع�بر املختربات
املوجودة داخل ال�رشكات.
ويف حديث مع «ال�صناعة
والإق���ت�������ص���اد» ،غ��ا���ص
مدير وا�ست�شاري نوعية
الإن����ت����اج يف جم��م��وع��ة
�أن�صار (مدير وا�ست�شاري
نوعية الإن��ت��اج يف �رشكة
الك�سارات الوطنية� ،رشكة
املجابل العاملية و�رشكة
ن��ور للتجارة والتعهدات
املهند�س ر�ضا دهنوي يف
احل��دي��ث ع��ن �أهمية عمل
ال�رشكة يف قطاع املقاوالت
والبناء ،وال �سيما بعد �أن
بنت �شبكة زبائن وا�سعة
ون�سجت عالقات من الثقة
وامل�صداقية وااللتزام مع
زبائنها.
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واعترب �أن «�أب��رز العوامل التي �ضمنت
جن��اح جمموعة �أن�����ص��ار ه��ي حر�صها
التميز وال�سعي �إىل تقدمي
الدائم على
ّ
الأف�ضل ع�بر م�ستويات ج��ودة عالية
تع ّززها املراقبة الدقيقة لعمليات الإنتاج
واحلداثة املوجودة يف امل�صانع».
وق��ال« :حتر�ص الإدارة على مراقبة
الإنتاج با�ستمرار والت�أكد من مطابقته
للموا�صفات املطلوبة قبل جتميعه يف
املخازن اخلا�صة لكل نوع قبل نقله
�إىل �أماكن العمل ،كما حتر�ص وب�شكل
دائ���م على مراقبة تنفيذ امل�شاريع
والتقيد باملوا�صفات املطلوبة للأعمال
ّ
وااللتزام مبهل زمنية يف عملية الت�سليم
وا�ستالم الأعمال يف مواعيدها».

دور فاعل

ولفت دهنوي �إىل �أن �ضم «جمموعة
�أن�صار» ملجموعة من ال�رشكات �أك�سبها
ال يف القطاع ،م ّكنها من
دوراً فاع ً
ا�ستقطاب عدد كبري من الزبائن وتنفيذ
حجم م�شاريع مهم .فمجال املقاوالت
ي�ضم �أع��م��ا ًال �أ�سا�سية ت�ضم الرتبة،
الباطون جاهز ( ،)concreteوالزفت
املجبول ت�ؤمنها جمموعة �أن�صار عرب
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فريق عمل حمرتف».
و�إذ اعترب �أن «�أعمال املختربات هي
�إح��دى �أهم و�أوىل الأعمال يف �إن�شاء
م�شاريع البناء و�شق الطرقات ،لأنها
م��ن الأ���س��ب��اب املهمة وامل���ؤث��رة يف
�سالمة و�صالبة امل����شروع� ،إق�ترح
«القيام باملتابعة الدورية عرب �أعمال
امل��خ��ت�بر ق��ب��ل و�أث���ن���اء وب��ع��د تنفيد
الطرقات ،يف جمبل الباطون ،ويف
و�شدد على �أن «وجود
جمبل الزفت».
ّ
خمترب للأعمال داخل املجبل يحمل
�إيجابيات كثرية جلهة احل�صول على
النوعيات املطلوبة يف �إنتاج الباطون
والزفت املجبول».
و���ش� ّ�دد على ��ض�رورة فح�ص واختبار
نوعية الأر�ض قبل البدء ب�أعمال البناء
بناء لنتائج
�أو الطرقات بحيث يتم،
ً
االخ��ت��ب��ارات� ،إع���داد ال��درا���س��ات للبناء
وال��ط��رق��ات ت�شمل فحو�صات للبناء
حت� ّ�دد( :فوندا�سيون � -سماكة الأعمدة
 فوا�صل الأع��م��دة � -سماكة ق�ضباناحلديد وعددها  -عدد طبقات البناء)
وغريها� ،إ�ضافة �إىل فحو�صات للطرقات
حتدد� :سماكة ونوعية الطبقات (�أ�سا�س –
ّ
ب�سكور�س – زفت).

خدمات متم ّيزة

وو�صف ع��ام  2017بالن�سبة �إىل عمل
جمموعة �أن�صار بالعام اجليد على الرغم
من العديد من التحديات التي حملها.
واع��ت�بر �أن «املناف�سات يف الأ���س��واق
واللعب على هام�ش الأ�سعار ال يعنيان
«جمموعة �أن�صار» �إىل حد كبري ،لأنها
التميز وحم��ط ثقة معظم
تبقى عنوان
ّ
الفاعلني يف القطاع».
وق���ال :تعترب «جمموعة �أن�����ص��ار» من
�أبرز ال�رشكات الرائدة يف جمال ت�أمني
م�ستلزمات م�شاريع البناء والطرقات.
�إذ ميتاز جمبل الباطون بالدقة العالية
يف نوعية الإنتاج ويتم الت�شغيل بوا�سطة
الكومبيوتر والتحكم ب����أوزان امل��واد،
�إ�ضافة �إىل قدرته العالية على تلبية
الكميات املطلوبة من الباطون نظرا
�إىل وجود الآليات الالزمة والكافية من
�سيارات نقل وم�ضخات حديثة» .كما
حتر�ص الإدارة على و�ضع فريق عمل
متخ�ص�ص لت�شغيل املجبل ومراقبة
نوعية الإنتاج والت�أكد من اجلودة وذلك
عرب اختبار تدرج املواد امل�ستعملة من
بح�ص ورم���ل ،اختبار �سالمة لكمية
امل��ي��اه امل�ستعملة يف اخللطة ،و�أخ��ذ

ضم «مجموعة أنصار»
لمجموعة من الشركات
أكسبها دور ًا فاع ًال في
القطاعّ ،
مكنها من استقطاب
عدد كبير من الزبائن وتنفيذ
حجم مشاريع مهم
عينات م��ن ال��ب��اط��ون للت�أكد م��ن قوة
الباطون ومقارنته مع ق��وة الباطون
املطلوبة �أ�صال».
و�أ����ض���اف�« :أم���ا ��شرك��ة ن��ور للتجارة
والتعهدات التي تقوم بتعهدات �شق وتعبيد
وتزفيت الطرقات ،فتمتاز بامتالكها
ملجموعة كبرية من امل��ع��دات احلديثة
وال��ت��ي تلبي ح��اج��ات العمل ب�رسعة
فائقة ،كما حتر�ص على ت�أمني �أف�ضل
املواد امل�ستعملة للتعبيد والتزفيت من
ب�سكور�س وزفت وذلك باختيار املقالع
والك�سارات املنا�سبة التي تعطي �أف�ضل
نوعية واخلا�ضعة دائما لالختبارات».
و�إذ ك�شف �أن جم��ب��ل ال��زف��ت يتميز
ب��ال��دق��ة العالية يف نوعية الإن��ت��اج

حيث يتم الت�شفيل بوا�سطة الكومبيوتر
والتحكم ب�����أوزان امل���واد امل�ستعملة
للزفت املجبول مبا يتنا�سب مع اخللطة
املطلوبة» ،و�أعلن �أن «خمترب فح�ص
يتميز باملعدات احلديثة
الإنتاج والرتبة ّ
الالزمة وفريق عمل متخ�ص�ص للقيام
ب�أعمال االختبارات».

قدرات إنتاجية عالية

و���ش� ّ�دد ده��ن��وي على �أن ح��ال الرتاجع
االق��ت�����ص��ادي ال��ت��ي ط��اول��ت لبنان يف
ال�سنوات الأخرية مل يكن لها ت�أثري كبري
على عمل «جمموعة �أن�صار» �أو ال�رشكات
التي ت�ضمها� ،إذ �إنها تعمل وفق ًا خلطة
ت�ضمن ا�ستمراريتها وت�ؤمن لها مركزاً
تنوع عملها،
ثابت ًا يف ال�سوق ،كما �أن ّ
نظراً �إىل �ضمها جمموعة من ال�رشكات،
يك�سبها مناعة يف وجه الأزم��ات التي
قد تطاول �رشيحة وا�سعة من ال�رشكات
العاملة يف لبنان».
و�أكد �أن �أي انتعا�ش اقت�صادي �سيحمل
�إيجابيات لل�رشكات العاملة يف جمال
و���ش��دد �أن ل��دى
امل���ق���اوالت وال��ب��ن��اء،
ّ
جمموعة �أن�صار قدرات �إنتاجية عالية
ملواكبة �أي تطور للطلب يف الأ�سواق».

جمموعـــة �أن�صـــار

اجلنوب� :أن�صار  -منطقة ب�صفور
هاتف - 961 7 500996 - 961 7 500007 :فاك�س961 7 500008 :
E-mail: info@ansar.cc - Website: ansar.cc

Société Raymond Barakeh SAL member of Barakeh
Holding Group SAL Lebanese Manufacturers of:
-Plastics PVC, PE-LD, PE-HD, PP-RC Hoses, Waterstops,
Tubes, Spacers, Profiles, PVC Granules...
-Paints.
-Waterproofing Systems.
-Insulation Products.
-Foam Concrete chemicals w/appropriate machinery.
-Mixers, Pumps & Foam Generators.

Bauchrieh - Industrial City
Sector 7 - 40, Street 86
P.O.Box : 119737
Beirut - LEBANON

www.barakeh.com
www.foamconcrete.org

info@barakeh.com
Ph.01690594 – 03260989

مقابلة
«شركة اإلسراء للتجارة والمقاوالت»  ..مسيرة نمو وتوسع متواصلين

شعيتلي :إعادة إعمار سورية تحمل إيجابيات كثيرة للبنان
خطت «�رشكة الإ�رساء
واملقاوالت»
للتجارة
�أوىل خطوات النجاح عام
 ،2001متم�سك ًة ب�أهداف
كبرية وطموحات عالية،
لتبد�أ م�سرية من النمو
املتوا�صلني
والتو�سع
اللذين مكناها من حيازة
ت�صنيفات وزارة الأ�شغال
العامة والنقل اللبنانية
(مبان وطرق فئة �أ –
الدرجة الأوىل).
و�سمح هذا الت�صنيف
الإ�رساء»
لـ»�رشكة
ب�صياغة �سجل ذهبي من
جناحات كثرية كرّ�ستها امل�شاريع املنفذة من قبلها ،و�شبكة
الزبائن الوا�سعة التي مت ّكنت من ن�سجها على مر ال�سنوات.
وفق ًا ملدير �رشكة الإ��س�راء التنفيذي
بالل �شعيتلي «�إن �أب��رز ما �ساهم يف
متيز �رشكة الإ��سراء على مر  17عام ًا،
ّ
ه��و ال�سيا�سات التي اتبعتها والتي
و�ضعت خدمة الزبائن وف��ق� ًا لأعلى
م�ستويات اجلودة هدف ًا لها ،فعملت من
�أجله دون هوادة ومل توفر �أي جهد �إال
وبذلته على �صعيد ا�ستقطاب الكفاءات
والتخطيط ال�صحيح ل�ضمان ات��زان
وم�صداقية ال�رشكة� ،إ�ضافة �إىل �ضبط
معايري اجل��ودة وال�سالمة يف خمتلف
عمليات الإنتاج».
و�شدد على �أن كل عنا�رص الإنتاج ذات
ّ
�أهمية كبرية ل�رشكة الإ�رساء وال �سيما
الر�أ�سمال الب�رشي الذي تعترب احلفاظ
عليه و�صقل قدراته ودجمه يف مراحل
الإنتاج كافة و�آلية تطور ال�رشكة من
الأولويات لديها».
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مسار السوق

وك�شف �شعيتلي �أن «القيمني على ال�رشكة
يعملون ب�إ�ستمرار على ق���راءة م�سار
�سوق املقاوالت ،وال �سيما يف ظل وجود
حتديات �شتى بفعل توا�صل عدم اال�ستقرار
على �صعيد املنطقة ،ما يتطلب درا�سات

االستقرار السياسي واألمني
الذي سيشهده لبنان بعد
االنتخابات النيابية وتشكيل
الحكومة سوف يعطي
جرعات أمل وتفاؤل تحد من
المخاطر الجمة التي تمنع
االستثمار في األصول الثابتة
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مت�أنية لأي خطوة م�ستقبلية ممكنة».
واعترب �أن «ع��دم اال�ستقرار ال�سيا�سي
الداخلي والإقليمي على مر ال�سنوات
الأخ�يرة انعك�س �سلب ًا على القطاعات
االقت�صادية كافة ب�شكل عام والقطاع
العقاري ب�شكل خا�ص ،ما خلق حال
متلمل وق��ل��ق ل���دى �أ���ص��ح��اب ر�ؤو����س
الأموال ودفعهم �إىل الإحجام عن القيام
با�ستثمارات جديدة».
و�أو�ضح �أن القطاع العقاري يف لبنان
لي�س يف �أح�سن �أح��وال��ه� ،إذ يعاين من
ت��ب��اط��ؤ ع��ام وان��ح�����س��ار لن�شاطه دفع
الأ�سعار يف منحى انحداري.

تقدم إيجابي

ور�أى �شعيتلي �أن اال�ستقرار ال�سيا�سي
والأمني الذي من املتوقع �أن ي�شهده لبنان
بعد انق�ضاء ا�ستحقاق االنتخابات النيابية
وت�شكيل حكومة جديدة برئا�سة �سعد الدين
احلريري �سوف يعطي جرعات �أمل وتفا�ؤل
حتد من املخاطر اجلمة التي متنع من
ا�ستثمار املواطنني يف الأ�صول الثابتة
كالعقار .و�أ�شار �إىل �أنه «من املتوقع �أن
يدفع هذا اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني
املحلي والإقليمي القطاعات االقت�صادية
نحو التقدم الإيجابي واالنتعا�ش وال �سيما
قطاعي العقار وال�صناعة».
و�شدد على �أن��ه «من املتوقع �أن حتمل
ّ
مرحلة �إع��ادة �إعمار �سورية �إيجابيات
كثرية للبنان� ،إذ وفق ًا للمراقبني �إن دو ًال
كثرية �ستعترب لبنان من�صة لوجي�ستية
للعمل يف ���س��وري��ة ،بف�ضل م��ا يتمتع
به من حرية الأع��م��ال ومتانة القطاع
امل�رصيف� ،إ�ضافة �إىل كونه منفذاً بحري ًا
على املتو�سط .وقال« :بناء عليه �سينعم
اقت�صاد لبنان بفوائد جمة بفعل عودة
التبادل والتجاري والن�شاط على معرب
لبنان�-سورية  ،وعودة اال�ستقرار وقدوم
ال�سياح �إىل لبنان .ويف طبيعة احلال
�ستطاول هذه الإيجابيات كل القطاعات
االقت�صادية يف لبنان مبا فيها القطاع
العقاري».

رشكة الإسرساء للتجارة وامل
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 جانب جمل�س اجلنوب-  مفرق العبا�سية- �صور

961 3 261554 961 3 648444 961 7 411888 961 3 377712 961 7 351445:تلفون

info@alisraa.co - website: www.al-israa.com

E-mail: info@kalildesign.com
Website: www.kalildesign.com

Building No. 32 , Sholy Center - Street No. 8, Sector 1
Jdeidet 1202 1042, Jdeidet El Metn P.O.Box 90-1959 - Lebanon
Phone: +961-1-873314 - Fax:+961-1-873315
email: gulfmed@inco.com.lb

مقابلة
«حنا خوري وإخوانه»  19 ..عام ًا من تقديم افضل الخدمات اإلنشائية

خوري :ننفذ خطة انماء وتطور جديدة
ّ
تمكن المهندسين
والعاملين المتخصصين في
شركة «حنا خوري وإخوانه»
من رفع مستوى الشركة
الى المراتب العليا من حيث
الكفاءة العالية والدقة في
تنفيذ المشاريع طبق ًا لمعايير
الجودة العالمية
مؤسسا الشركة السيدان حنا خوري وخير اهلل خوري

ت�أ�س�ست �رشكة حنا اخلوري و�إخوانه للتجارة واملقاوالت
والتعهدات العامة �سنة  1999يف منطقة القليعة  -مرجعيون
ب�إدارة االخوين ال�سيدين حنا وخرياهلل اخلوري وبقيادة فريق
خا�ص من املهند�سني والعاملني املتخ�ص�صني يف تنفيذ
امل�شاريع العقارية ،والذين �ساهموا يف تطوير ال�رشكة وتقدمها
وحيازتها على ت�صنيف وزارة اال�شغال العامة والنقل درجة
اوىل تنفيذ طرق ومباين .ت�صنيف درجة اوىل من وزارة الطاقة
واملياه لتنفيذ امل�شاريع املائية واخرياً ت�صنيف درجة اوىل
من جمل�س االمناء واالعمار مما ادى اىل رفع م�ستوى ال�رشكة
اىل املراتب العليا من حيث الكفاءة العالية والدقة يف تنفيذ
امل�شاريع طبق ًا ملعايري اجلودة العاملية.
وفق ًا لنائب مدير �رشكة «حنا اخلوري
و�إخوانه» امني اخلوري «�سلكت ال�رشكة
عدة مراحل تطويرية ابتد�أت بان�شاء
جمبل ال��زف��ت م���روراً بان�شاء جمبل
الباطون الذي يقدم اف�ضل املنتوجات
اال�سمنتية» ,ولفت اىل ان «جناح ال�رشكة
�رشع امامها ابواب اال�سواق اخلارجية،
ّ
اذ متكنت من اتخاذ خطوات تو�سعية
جت ّلت ب�إن�شاء فرع ثاين لل�رشكة يف غانا
عام  2010وفرع تنفيذي يف فلوريدا –
الواليات املتحدة االمريكية».
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  168حزيران 2018

واعترب ان «عوامل كثرية �ساهمت يف
جناح ال�رشكة حملي ًا وانت�شارها عاملي ًا
وابرزها امل�صداقية واال�رصار والعمل
ال���د�ؤوب من خ�لال حت�سني خدماتها
االن�شائية اىل جميع عمالئها وخا�صة
قوات الطوارى الدولية يف اجلنوب واىل
جميع ال�صناديق املانحة االجنبية
التي �ساهمت و�ساعدت يف اعادة بناء
واعمار القرى اجلنوبية بعد حرب متوز
.»2006
ولفت اىل ان «طريق جناح ال�رشكة مل
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يكن �سالك ًا بالكامل امام ال�رشكة ،بل
تخللته حتديات عدة اذ خالل الفرتة
م��ر االقت�صاد
التطويرية لل�رشكة
ّ
ً
اللبناين بفرتات ع�صيبة ابتد�أ من حرب
ال��ع��دو اال�رسائيلي م���رورا بالتدهور
والرتاجع االقت�صادي م��روراً بتعطيل
وزرات الدولة مما انعك�س �سلب ًا على
ال�رشكة وخا�صة جلهة الت�أخري يف
دفع م�ستحقاتها املالية من الوزارت
املخت�صة ،م���روراً مب�شاكل توقيف
ت�ضم
لوحات ال�سيارت كون ال�رشكة ّ
�أك�ثر من مئة �آلية تت�ضمن جباالت
وم�ضخات و�شاحنات� ،إ���ض��اف��ة اىل
التمنع عن اعطاء رخ�ص الك�سارات
مما ادى اىل الرتاجع يف االنتاج وعدم
القدرة على تلبية ال�سوق املحلي .ناهيك
عن ا�صدار م�رصف لبنان التعميم رقم
 485ال��ذي ح��دد مبوجبه �آلية جديدة
ملنح القرو�ض اال�سكانية مما ادى اىل
ازم��ة اقت�صادية وتراجع وانخفا�ض
كبري يف حركة العقارات».
وك�شف خوري ان «ال�رشكة تقوم حالي ًا
بتنفيذ خطة امناء وتطور جديدة تبع ًا
مل�ؤ�رش ج��ودة الأعمال وم�ؤ�رش �إدارة
الوقت وم�ؤ�رش االلتزام مبعايري ال�صحة
وال�سالمة ورعاية العاملني وم�ؤ�رش
االل��ت��زام مبعايري اال�ستدامة وم�ؤ�رش
الإدارة املالية للم�رشوع».

النبطية  -مرجعيون
القليعة  -مبلكه
هاتف961 7 843051 - 3 295765 :
961 1 689665
فاك�س961 7 843052 :
e-mail:hksrs@terra.net.lb
info@hkbros.com

�شركة حيدر للمقاوالت

Haidar Contracting Co.

مركبا  -وادي هونني  -مبلكه
هاتف - 961 3 425086 - 3 755258 :فاك�س961 7 725888 :
E-mail : Haidar_c.c@hotmail.com

مقابلة
فواز لأللمنيوم ..تطور وتوسع

فواز« :الصناعة» تعاني غبن ًا كبيراً
على مر  19عاماً ،جنحت �رشكة «فواز للأملنيوم» يف حجز مكان
مرموق لها بني ال�رشكات العاملة يف جمال الأملنيوم ،اذ بنت عالقات
متينة مع زبائنها اك�سبتها مناعة يف وجه التداعيات ال�سلبية لعدم
اال�ستقرار يف لبنان واملنطقة ،ف�ضمنت ا�ستمراريتها لتثبت قدرتها
على ال�سري على طريق التطور والتو�سع ،فبعد ان انطلقت مع �صناعة
الأبواب وال�شبابيك واملطابخ ،تطور عملها ب�شكل كبري حتى �أ�صبح
اليوم ي�ضم �صناعة وتركيب الأ�سقف امل�ستعارة و�صناعة ال�ستائر
الزجاجية وواجهات ال�سيكوريت.
وفق ًا ملدير �رشكة «فواز للأملنيوم» خليل فواز «مل تفلح بيئة العمل
ال�صعبة يف احلد من قدرة ال�رشكة على النمو ،حيث انها اتبعت
�سيا�سات و�آليات عمل دقيقة م ّكنتها من اتخاذ خطوات مدرو�سة
املتنوعة».
مت ّكنت عربها من تلبية حاجات زبائنها
ّ

ال تق ّدم

و�شدد فواز على ان «التطورات ال�سيا�سية االيجابية التي �شهدتها
ّ
ال�ساحة اللبنانية لن تغيرّ واقع القطاع ال�صناعي ،اذ ان لب امل�شكلة
يقع يف تغا�ضي املعنيني عن ايالء ال�ش�ؤون ال�صناعية االهتمام
الالزم ،االمر الذي احلق بالقطاع غبن ًا كبرياً اذ كان عليه الوقوف
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Fawaz Factory
for Industrial Aluminium
ديكور ومنجور أملنيوم ،أبواب ونوافذ وعتاب األبواب
من املنيوم ،مطابخ معدنية

لبنان اجلنوبي � -صور  -تبنني  -طريق عام بنت جبيل
مبنى امل�ؤ�س�سة  -هاتف961 3 654473 - 7 326319 :

وحيداً يف وج��ه ظواهر عدة
ت�شهدها اال���س��واق ال �سيما
امل�صانع غري ال�رشعية التي
تعمل دون اخل�ضوع اىل اي
�رضائب او متطلبات مالية
اخرى ما يك�سبها القدرة على
اللعب على هام�ش اال�سعار
وال�سري يف م�ضاربات تلحق ا�رضاراً كبرية بامل�صانع ال�رشعية».
ولفت اىل ان «ازم��ة القرو�ض ال�سكنية �ستلقي بتداعيات ثقيلة
على قطاع املقاوالت واالعمار ،و�ستطال ت�أثرياتها امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية التي يرتبط عملها به» .وا�شار اىل ان «امل�شاريع ال�سكنية
قيد البناء تعتمد ب�شكل كبري على الراغبني ب�رشاء �شقق لل�سكن،
وه�ؤالء معظمهم يعتمد على قرو�ض الإ�سكان .وبالتايل تو ّقف هذه
القرو�ض ا�سيفرمل عمليات ال�رشاء و�سي�ؤدي اىل �شل قدرة املقاولني
على اجناز م�شاريعهم بالكامل ،كما �سي�ؤدي اىل �ضعف كبري يف
الطلب على منتجات �صناعية معينة كمنتجات «فواز للأملنيوم»».
وك�شف عن وجود نية لدى «فواز للأملنيوم لدخول ال�سوق ال�سورية،
اال انها ال تزال تدر�س اخلطط الالزمة ل�ضمان تواجد قوي لها هناك».

مقابلة
«سالمة سيراميكا» ..الريادة في عالم السيراميك

سالمة :جاهزون لنجاحات جديدة
انتخاب رئي�س اجلمهورية مي�شال عون والتطورات ال�سيا�سية
الأخرى التي �شهدتها ال�ساحة اللبنانية» .ور�أى �أن «املرحلة
املقبلة قد ال حتمل جديداً يف �ضوء ا�ستمرار التجاذبات
واملناو�شات ال�سيا�سية التي لطاملا ح � ّذر املعنيون من
تداعياتها ال�سلبية على االقت�صاد».

أزمات تتفاقم

و�أ�شار �سالمة �إىل «�أنه مع مرور الوقت �شعرت امل�ؤ�س�سات
بحدة الأزمة �أكرث ف�أكرث وال �سيما مع �شح ال�سيولة،
اللبنانية ّ
الأمر الذي و�ضع م�صري امل�ؤ�س�سات يف مهب الريح» .وقال:
«�أم��ام امل�ؤ�س�سات التزامات عديدة ،يبقى �أهمها التزامها
يزودونها بالب�ضائع وفق ًا
مع
ّ
م�صدرين من خارج لبنان ّ
لعقود وتواريخ معينة .والإخ�لال بهذه االلتزامات يفقدها
م�صداقيتها ويطيح بالثقة التي حر�صت على �إر�سائها مع
العاملني معها على مر ع�رشات ال�سنوات».
و�أو�ضح �أن «ما فاقم من ح� ّ�دة الأزم��ة هو �أزم��ة القرو�ض
ال�سكنية التي �ش ّلت القطاع العقاري وفرملت باقي القطاعات
وامل�ؤ�س�سات املرتبطة به» .ودعا �إىل «معاجلة هذه الأزمة
ب�شكل �رسيع� ،إ�ضافة �إىل العمل ب�شكل جدي على �إعادة جذب
ال�سياح وال �سيما اخلليجيني الذي ميلكون ق��درات �رشائية
عالية قادرة على بث احلركة يف القطاعات امل�شلولة».

تعمل «�سالمة �سرياميكا» ،ك�سائر ال�رشكات
اللبنانية ،على مواجهة التحديات الكثرية التي
تعج بها ال�سوق اللبنانية كما الأ�سواق اخلارجية.
من دون �شك ،تتطلّب املرحلة �سيا�سات دقيقة
نجاحات جديدة
وخا�صة تبعد عن امل�ؤ�س�سات اللبنانية الأخطار
و���ش��دد �سالمة على ان «اخل�ب�رات التي راكمتها «�سالمة
�سرياميكا»على مر �سنوات ،م ّكنتها من الت�صدي لكافة
وتخ ّولها املحافظة على جناحاتها التي حققتها
ال�صعوبات و�إجناز خطوات تو�سعية جت ّلت ب�إفتتاح فروع كان
على مر �سنوات طوال ،كما املحافظة على فر�ص
�آخرها يف �سن الفيل».
العمل التي تطرحها ،نظراً �إىل
و�إذ لفت �إىل �أن «�سالمة �سرياميكا متلك
تخولها االنفتاح على �أ�سواق
�إمكانات
الت�أثريات ال�سلبية الكبرية التي ستعيد معالجة األزمات
ّ
�شدد
ج��دي��دة اذا م��ا �سنحت ال��ف��ر���ص»ّ ،
قد يخلقها انح�سار الوظائف على وعودة عجلة االقتصاد إلى
«على �أن��ه رغ��م التح ّفظ على العديد من
االقت�صاد اللبناين.
اخلطوات التو�سعية قد يب�رص فرع «�سالمة
يعي مدير عام �سالمة �سرياميكا حممد
حممود �سالمة حجم ال�صعوبات ،وي�ؤكد
�أن «�سالمة �سرياميكا تلم�س ت�أثرياتها
ال�سلبية منذ مدة غري ق�صرية» .و�إذ لفت �إىل
�أن «حال ال�شلل التي ت�سيطر على الأ�سواق
عدة»،
منذ �أكرث من �سنة كانت لها �سلبيات ّ
�أعلن « �أن العامني  2017و 2018مل يحمال
حت�سن يف الأ�سواق
�أي بوادر �إيجابية �أو ّ
رغم كل التوقعات الإيجابية التي رافقت
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الدوران إفساح المجال أمام
«سالمة سيراميكا» لتسطير
نجاحات جديدة ،إذ إنها كانت
وال تزال من المؤسسات
الرائدة والس ّباقة في
استقدام أحدث المنتجات
إلى األسواق
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ّ
�سرياميكا» النور يف �صيدا قريب ًا».
و�أعلن �أن «معاجلة الأزمات وعودة عجلة
االقت�صاد �إىل ال���دوران �ستعيد �إف�ساح
املجال �أمام «�سالمة �سرياميكا» لت�سطري
جناحات جديدة� ،إذ �إنها كانت وال تزال من
امل�ؤ�س�سات الرائدة يف جتارة ال�سرياميك،
وال�سباقة يف ا�ستقدام �أحدث املنتجات �إىل
ّ
الأ�سواق حيث تقدم �إىل زبائنها منتجات
ال�سرياميك امل�ستوردة من ال�صني� ،إ�سبانيا،
م�رص و�إيطاليا».

مقابلة

ش ّداد غروب 45 ..عام ًا ّ
مرت وال تزال المسيرة
مستمرة في حقل البناء
ه��ي ق�صة جن��اح عمرها
 45عام ًا �س ّطرتها «�ش ّداد
غروب» يف لبنان والعامل
عرب تنفيذ م�شاريع بناء
ا�ضحت خ�ير �شاهد على
م�سرية �رشكة ملكت مقومات
النجاح منذ ع�رشات ال�سنني.
يف اب��وظ��ب��ي ،اجل���زائ���ر،
ال�سعودية ،ا�سبانيا ،بلجيكا،
الغابون وغريها من الدول،
ح��ط��ت «����ش���داد غ���روب»
رحالها ،و�أ�ضحت من ابرز
ال�رشكات التي طافت ب�إ�سم
لبنان يف ال��ع��امل بف�ضل
�سيا�سات دقيقة و�ضعها
القيمون عليها ،قامت على
م��ع��اي�ير ع��دي��دة �ضمنت
ا�ستمراريتها ومنوها.

وفق ًا ملدير «�شداد غروب» املهند�س �سعيد
�شداد «متلك «�شداد غ��روب» العديد من
القوة التي م ّكنتها من ك�سب ثقة
مكامن ّ
الزبائن يف اال�سواق اللبنانية واخلارجية
على حد �سواء ،اذ ت�ضم فريق عمل حمرتف،
كما متلك معدات بناء متعددة وحديثة
تعطيها القدرة على منح ا�سعار تناف�سية
وخدمات مب�ستويات جودة عالية».
ولفت اىل ان «�شداد غروب ن ّفذت العديد
من امل�شاريع املهمة وال�ضخمة يف لبنان
وافريقيا واوروبا والبلدان العربية ،وهذا
االمر مينحها �شيئ ًا من املناعة يف وجه
التداعيات ال�سلبية للرتاجع الإقت�صادي
والذي يعاين من ت�أثرياته ال�شديدة عدد
من ال�رشكات العاملة يف لبنان».

آلية ادارة ناجحة

�شداد ان «�شداد غروب تن ّفذ حالي ًا
وك�شف ّ
يف لبنان  14م�رشوع ًا يف بريوت وك�رسوان
وامل�تن و���ص��ور ،وت�شمل ه��ذه امل�شاريع
مراكز جتارية �ضخمة وابراج عدة ومرافئ
وفنادق» .وقال« :اجنزنا خالل ال�سنوات
ال�سابقة م�شاريع مهمة منها على �سبيل
املثال ف��ردان  ،730وفندق الربي�ستول،
وم����شروع م��رف � ًا ب�ي�روت بالتعاون مع
�رشكة ا�سبانية وبلغت تكلفته  107مليون
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ونعمل اليوم على عدة م�شاريع قيد الإن�شاء
ت�ضم اب��راج كـ Titanيف فرن ال�شباك و
 Mondrianيف اال��شرف��ي��ة ،ا�ضافة اىل
م�رشوع ي�ضم � 180شقة يف املن�صورية».
«�شداد غروب» هو �آلية
مييز ّ
ور�أى ان «ما ّ
الإدارة التي تتبعها وت�ضمن لها اعلى
معايري الإل��ت��زام وامل�صداقية ،اذ ت�ضم
فريق من املهند�سني يناهز الـ 50مهند�س ًا.
كما تعمل وفق ًا ل�شهادة الأيزو  9001التي
تتيح لها مراقبة م�ستوى اجلودة و�إدارة
العمليات يف ال�رشكة والإرتقاء بها».

انفراجات اقتصادية  ..ولكن

واك���د ���ش��داد ان «�آم����ال ك��ث�يرة كانت
مع ّلقة على انفراجات اقت�صادية ترافق
ال��ت��ط��ورات ال�سيا�سية الإيجابية على
ال�ساحة اللبنانية ،اال ان ازم��ة قرو�ض
الإ�سكان فرملت وترية العمل يف قطاع
البناء وخ ّف�ضت الطلب ب�شكل كبري يف
�سوق العقارات على رغ��م الإنخفا�ض
الذي �شهدته الأ�سعار يف �سوق العقارات».
واعترب ان «جمود قطاع البناء �سي�ضعف
معظم القطاعات الإقت�صادية ،كونه
يعمل كقاطرة للإقت�صاد اذ ي�ش ّغل عدد من
القطاعات ال�صناعية وعدد ال ي�ستهان به
من امل�ؤ�س�سات وال�رشكات».
واعترب ان «�شداد غ��روب وج��راء الأزم��ة

التي ت�شهدها ال�سوق اللبنانية ،ا�ضطرت
للرتكيز اك�ثر على اال���س��واق اخلارجية
حيث تن ّفذ م����شروع ف��ن��دق �ضخم يف
اجلزائر ،وتعمل على م�شاريع اخرى يف
العراق ،كما جتري مباحثات لإ�ستالم
م�شاريع عدة يف افريقيا».

خفض معدالت الفوائد

�شداد اىل ان «جميع ال�رشكات التي
ولفت ّ

تتعهد م�شاريع يف لبنان ت��درك اهمية
ّ
ال�سوق ال�سوري يف مرحلة اعادة الإعمار،
وتعمل على خلق موطئ قدم لها هناك.
ويف هذا الإط��ار ،اتخذت «�شداد غروب»
اج����راءات لتكون على امت اجلهوزية
للم�شاركة يف عملية اعادة الإعمار خالل
ال�سنوات القادمة».
ور�أى ان «اه��م النقاط التي يجب ان
ت�أخذ بعني االعتبار متويل بيع ال�شقق

للبنانيني وتخفي�ض معدالت الفوائد
على القرو�ض التي ي�أخذها املقاولني
واملتعهدين» .وق��ال« :من املعروف ان
ارتفاع معدالت الفوائد عادة ما يرتبط
بجمود يف القطاع العقاري ،فتخفي�ض
الفوائد على القرو�ض ي���ؤدي اىل رفع
معدالت اال�ستثمار يف قطاع البناء الذي
ب��دوره �سينعك�س انتعا�ش ًا يف قطاعات
عدة مرتبطة به».
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