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الإفتتاحية

لبنان وسورية ..هذه «الواو الكافرة»
منذ ما بعد االنتداب الفرن�سي يف �أربعينيات القرن املا�ضي بدت «الواو الكافرة» التي تتخذ موقع ًا لها بني ا�سمي «�سورية» ـ «لبنان»،
تعد يف الطريق �إىل نهايتها ..خ�صو�ص ًا بعد ما مت ا�ستيالد م�صطلح «النظام» ال�سوري و«النظام» اللبناين.
وك�أنها م�ستقرة ومل ُ
�شاء الأديب الكبري �سعيد تقي الدين ابن بعقلني ـ ال�شوف ،مقاربة الإ�شكالية القائمة يف العالقة ال�سورية اللبنانية ،فلم يجد تعبرياً
أ�شد عمق ًا واختزا ًال من ت�سمية تلك «الواو» بـ «الواو الكافرة».
� ّ
كان ُيعترب الإقت�صاد ال�سوري من الإقت�صاديات الأقوى يف العامل العربي وال�رشق الأو�سط .حيث ُتثبت الإح�صاءات �أن االقت�صاد
مر مبرحلة م�ستقرة من النمو و�صلت �إىل  % 5.5بني العامني  2006و  .2010وهو ما �ش َّكل �أعلى ن�سب النمو امل�سجلة يف
ال�سوري َّ
ال�رشق الأو�سط وفق ًا لإح�صاءات البنك الدويل .وهنا ف�إن اللرية ال�سورية بقيت حتى بداية الأزمة م�ستقرة وحمافظة على قيمتها،
حيث كان الدوالر ي�ساوي  47لرية �سورية .يف حني �ش َّكلت بداية الأزمة ،مرحلة تراجع يف قيمة اللرية ال�سورية �إىل م�ستوياتها الأدنى.
يبدو �أن الو�ضع يف �سورية يتجه نحو حلول �إقت�صادية .فالعامل الإقت�صادي ُيعترب النتيجة احلتمية للم�شكالت ال�سيا�سية ،والتي
يدفع املواطن ال�سوري �رضيبتها نتيجة العدوان الدويل �ضد الدولة ال�سورية وال�شعب ال�سوري.
يف هذه املرحلة الأخرية من نهاية ما يحاك �ضد �سورية ،عادت «الواو الكافرة» �إىل الواجهة من جديد مع بدء احلديث عن فتح معرب
«ن�صيب» بني �سورية واالردن وما قد ي�شكله من مردود على الدولة اللبنانية خ�صو�ص ًا من خالل ت�صدير املنتجات الزراعية �إىل
دول اخلليج ،خ�صو�صا و�أن لبنان يرزح حتت دين عام جتاوز املئة مليار دوالر ،واقت�صاد منهار ،والدولة غائبة يف ت�أمني �أب�سط
ما يحتاجه املواطن حتى من كهرباء وماء.
�أكدت التجارب التاريخية �أن لبنان كان دائم ًا �صاحب م�صلحة يف �إقامة عالقات اقت�صادية مميزة بينه وبني �سورية .ويف الوقت
احلا�رض ،ال يزال لبنان الأكرث �إفادة من دفع عملية التعاون االقت�صادي مع �سورية نحو الأمام.
لقد م ّثلت م�س�ألة «معاهدة الأخوة والتعاون والتن�سيق» املوقعة بتاريخ 1991/5/22على ال�صعيد االقت�صادي بني البلدين� ،أحد
املحاور الرئي�سية .فقد ن�صت املادة الثانية منها على �أن «تعمل الدولتان على حتقيق التعاون والتن�سيق بني البلدين يف املجاالت
االقت�صادية والزراعية وال�صناعية والتجارية والنقل واملوا�صالت واجلمارك و�إقامة امل�شاريع امل�شرتكة وتن�سيق خطط التنمية».
فهل �سن�شهد حتقيق مقررات هذه املادة بني الدولتني مع عودة �سورية �إىل حالها الطبيعية وعودة مرافقها احلدودية �إىل االنفتاح
على الدول العربية االقليمية املحيطة بها؟
اليوم ولبنان على م�شارف فتح العالقة احلتمية مع دم�شق ،ال يزال االنق�سام �سيد ال�ساحة اللبنانية حيال �سورية ،ذلك �أن امل�صالح
كانت و�ستبقى �سيدة املوقف يف لبنان ،ثم �إن ال التاريخ وال اجلغرافيا ي�سمحان بعداوة دائمة بني البلدين ،وها هي العديد من
ال�رشكات اللبنانية ت�شارك بكثافة يف فعاليات معر�ض دم�شق الدويل يف دورته ال�ستني ،من خالل جناح خا�ص افتتحه وزير
ال�صناعة يف حكومة ت�رصيف الأعمال د .ح�سني احلاج ح�سن .وملا ي�شكله املعر�ض من �أكرب تظاهرة اقت�صادية واجتماعية وثقافية
وفنية يف �سورية.
أخوة اللبنانية ال�سورية �أحمد املو�سوي دخول العديد من ال�رشكات اللبنانية �إىل �سورية للت�أ�سي�س لال�ستثمار
وي�ؤكد رئي�س جمعية ال ّ
يف املرحلة املقبلة .وهو ما �أ�شار �إليه الوزير احلاج ح�سن بالقول �إن كل �رشكة لبنانية متاح لها امل�شاركة يف اال�ستثمار و�إعادة
الإعمار يف �سورية .ويبقى الهدف الأ�سا�س ،وفق احلاج ح�سن ،هو تنمية العالقات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية بني لبنان
و�سورية .وقد جاء ات�صال وزير االقت�صاد يف حكومة ت�رصيف الأعمالرائد خوري بنظريه ال�سوري �سامر خليل ،لبحث �إعادة فتح
معرب ن�صيب بني �سورية والأردن �إ�شارة �إىل ما ينتظره لبنان من فوائد فتح هذا املعرب خ�صو�ص ًا �أن �إغالقه ت�سبب بانخفا�ض
ال�صادرات اللبنانية مبقدار مليار ون�صف املليار دوالر بح�سب خوري ،مع �أنه من الطبيعي �أن تزيد ال�صادرات لأن االقت�صاد يكرب.
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الحدث
االقتصادات الناشئة ..من الحصار المؤلم إلى المواجهة المح ّنكة

روسيا والصين« ..حروب العمالت» تتقدم

بقلم فارس سعد

ك�شف منتدى ال�رشق االقت�صادي يف فالديفو�ستوك
(�أق�صى �رشقي رو�سيا)� ،أن اجلانب الرو�سي كما
اجلانب ال�صيني �أكدا اهتمامهما با�ستخدام
عملتيهما الوطنيتني ب�شكل �أكرب يف املبادالت
امل�شرتكة ،وهو ما �أكده الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني ،من �أن رو�سيا وال�صني تنويان زيادة
ا�ستخدام عملتيهما الوطنيتني ولي�س الدوالر،
يف مبادالتهما التجارية املتنامية لتبلغ
م�ستوى قيا�سيا .يف حني ر�أى الرئي�س ال�صيني،
�شي جني بينغ �أن «هذا �سيعزز اال�ستقرار يف
معاجلة امل�صارف لعمليات اال�سترياد والت�صدير
يف �أجواء من خماطر م�ستمرة يف الأ�سواق
العاملية» ،ويف �ضوء ما تتعر�ض له كل من
رو�سيا وال�صني من حروب جتارية وعقوبات
اقت�صادية ،وقد ردت كل منهما باملثل على
الواليات املتحدة الأمريكية.
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مل تكن مزحة الهدية التي قدمها الرئي�س الرو�سي ،فالدميري
بوتني� ،إىل نظريه ال�صيني� ،شي جني بينغ ،خالل زيارتهما
ملعر�ض «�شوارع ال�رشق الأق�صى» يف فالديفو�ستوك ،وهي
عبارة عن �آنية من الع�سل وقال ممازحا �ستدفع قيمة الهدية
بالعملة ال�صينية.
و�أو�ضح ال�صحافيون الذين رافقوا الرئي�سني خالل لقائهما اليوم
الثالثاء يف �إطار �أعمال منتدى ال�رشق االقت�صادي� ،أن بوتني
ا�شرتى يف معر�ض «�شوارع ال�رشق الأق�صى» �آنيتني من م�رشوب
الع�سل التقليدي الرو�سي بقيمة  200روبل وقدم �إحداهما �إىل �شي
جني بينغ .وخالل ا�ستالمه هذه الهدية ،قال الرئي�س ال�صيني
لنظريه الرو�سي « :لي�س لدي روبالت الآن للدفع» .فيما رد بوتني
على جني بينغ ممازحا�« :ستدفع ثمنها الحقا باليوان».
وت��ع�� ّززت العالقات االقت�صادية والدبلوما�سية بني رو�سيا
وال�صني يف ال�سنوات الأخرية .وذكر بوتني �أن حجم املبادالت
بني بالده وال�صني قد زادت بن�سبة الثلث يف الن�صف الأول من
العام ،وذلك بالقيا�س ال�سنوي ،لتبلغ  50مليار دوالر .وتابع
بوتني «لدينا الأ�سباب كافة لالعتقاد ب�أننا �سنبلغ م�ستوى
قيا�سيا بـ 100مليار دوالر بحلول نهاية العام».
ت�شري مزحة «هدية» بوتني لنظريه ال�صيني �إىل طبيعة احلرب
�أو حروب العمالت التي تنب�أ بها اخلبري االقت�صادي الأمريكي
جامي�س ريكاردز يف كتابه «حروب العمالت /افتعال الأزمة
ال�سبب
ّ
العاملية اجلديدة» ال�صادر يف العام  ،2014حمذراً من ّ
4

الذي يجعل من حرب العمالت الراهنة ،ال�رصاع الأكرث مغ ًزى يف
حدد نتائج ك ّل ال�رصاعات الأخرى.
�سي ِّ
عامل اليوم ،وهو �رصاع ُ
نوع �آخر ،بعد احلرب الباردة وحروب التجارة،
وهي حروب  ،من ٌ
حقيقي بني الدول العظمى� ،رصاع بال
تتحول �إىل �رصاع
وهي
ّ
ّ
دوي مدافع وق�صف طائرات ،يحدث خل�س ًة وخفية ،وعرب مكائد،
ّ
اقت�صادية ،ويف�ضي �إىل كوارث مالية تع ّزر واقع ًا �سيا�سي ًا جديداً،
و ُن ُظم ًا غري التي كانت قائمة ..فقط يتغيرّ القادة ،من ع�سكريني
أ���ش��د فتك ًا
أ���ش��داء �إىل اقت�صاديني حم ّنكني ،وه��ي احل��رب ،ال ّ
� ّ
باملجتعات من الداخل.

أوروبا ته ّدد الدوالر

مل مير يوم على االتفاق الرو�سي – ال�صيني با�ستخدام عملتيهما
الوطنيتني ولي�س الدوالر ،يف مبادالتهما التجارية� ،إال وانتقل
الأمر �إىل �أوروبا ،حيث �أكد جان كلود يونكر رئي�س املفو�ضية
الأوروبية �أن العملة الأوروبية املوحدة «اليورو» يجب �أن ت�ؤدي
دورا �أكرب يف املعامالت املالية الدولية.
وبح�سب «الأملانية» ،ف�إن يونكر قال «من غري املنطقي �أن يدفع
االحتاد الأوروبي فواتري الطاقة بالدوالر» .و�أ�شار يف خطاب عن
حال االحتاد ال�سنوي �أمام الربملان الأوروبي يف �سرتا�سبورج
�إىل �أن اليورو يجب �أن ي�صبح «�أداة فعالة» لل�سيادة االقت�صادية
لالحتاد الأوروبي.
وذكر �أن املفو�ضية الأوروبية �ستعر�ض مقرتحات يف هذا ال�ش�أن
5

خالل الأ�شهر املقبلة.
و�أفاد رئي�س املفو�ضية الأوروبية ب�أن على االحتاد الأوروبي �أن
يظهر قدراته الكامنة كقوة عاملية ،وذلك يف وقت تن�سحب فيه
الواليات املتحدة من ارتباطات دولية.
وقال يونكر �إن االحتاد الأوروبي عندما كان متحدا كان قوة ال
ي�ستهان بها .وتابع «عندما تتحدث �أوروبا ب�صوت واحد ميكننا
فر�ض و�ضعنا على الآخرين».

ميزة تنافسية

يرى خرباء ومتعاملون يف �سوق ال�رصف العاملية �أن الأطراف
املتنازعة تخو�ض حرب عمالت �أي�ضا ،وفقا ملا نقلته �شبكة
بلومربغ الإخبارية.
واتهم الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ال�صني واالحتاد الأوروبي
بـ «التالعب بعملتيهما و�أ�سعار الفائدة خلف�ضها».
وجاء ت�رصيحه بعدما هبط اليوان ال�صيني �إىل �أدنى م�ستوياته
يف عام كامل ،من دون م�ؤ�رشات تذكر على تدخل البنك املركزي
ال�صيني لإيقاف هذا الهبوط .وقد تراجع اليورو �أي�ضا هذا العام.
وحني تنخف�ض عملة الدولة تكت�سب �صادراتها ميزة تناف�سية
يف الأ���س��واق� ،إذ ت�صبح ال�سلعة �أق��ل تكلفة على امل�ستوردين.
ولطاملا كانت االتهامات بالتدخل يف �أ�سواق ال�رصف رائجة
بني االقت�صادات الكربى التي تتناف�س على زيادة �صادراتها.
ومل يقل ترامب �إنه يرتفع عن خو�ض مثل هذه احل��رب ،لكنه
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الحدث

ي�صطدم مبجل�س االحتياطي الفدرايل (البنك املركزي الأمريكي)
الذي ينتهج يف الوقت احلا�رض �سيا�سة رفع �أ�سعار الفائدة التي
تزيد من قوة الدوالر الأمريكي.
وانتقد الرئي�س �سيا�سة االحتياطي الفدرايل ب�شكل �رصيح ،قائال
�إنها حترم الواليات املتحدة من «ميزة تناف�سية كبرية» .و�أ�شار
�إىل �أن اليوان ال�صيني «يهوي كال�صخرة».
وتراجع ال��دوالر قليال مع انتقادات ترامب املتكررة ،لكنه ما
زال حمتفظا بقوته حيث زادت قيمته ب�أكرث من  5%يف الأ�شهر
الثالثة املا�ضية.

حروب «المنتقمون»!

و�صف الرئي�س الإندوني�سي جوكو وي��دودو احلروب التجارية
العاملية الراهنة ب�أنها «حرب النهائية» من حروب «املنتقمون»
يف �إ�شارة �إىل �سل�سلة الأفالم الأمريكية ال�شهرية.
وقال «جوكو» يف كلمة له �أمام املنتدى االقت�صادي العاملي
للدول الأع�ضاء فى رابطة جنوب �رشق �آ�سيا «�آ�سيان» الذي عقد
يف بـ «� 11أيلول� /سبتمرب  »2018يف العا�صمة الفيتنامية هانوي
الأخرية ،قال «ما يحدث يف االقت�صاد اليوم هو �أننا نتجه نحو
حرب النهائية .فمنذ الك�ساد الكبري يف ثالثينيات القرن الـ 20مل
احلدة التي ن�شهدها اليوم».
ت�شتعل حروب جتارية بهذه ّ
يذكر �أن الواليات املتحدة وهي �صاحبة �أكرب اقت�صاد يف العامل
يهدد الرئي�س
تخو�ض نزاعا جتاريا كبريا مع ال�صني ،حيث ّ
الأمريكي دونالد ترمب بفر�ض ر�سوم �إ�ضافية على �سلع �صينية
بقيمة مئات املليارات من الدوالرات.
وكان ترمب قد �أ�شار �إىل احلروب التجارية يف وقت �سابق ب�أنها
«جيدة .وميكن االنت�صار فيها ب�سهولة»!.
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يف املقابل قال الرئي�س الإندوني�سي �إن احلروب التجارية ميكن
�أن تدمر التقدم االقت�صادي العاملي وتخف�ض م�ستويات املعي�شة
ملليارات الب�رش.
وقال جوكو �أمام املنتدى «لكن لتطمئنوا وتت�أكدوا� .أنا ومن معي
من املنتقمني م�ستعدون ملنع الثانو�س (�أقوى و�أذكى �شخ�صية
خيالية �رشيرة ظهرت يف الق�ص�ص امل�صورة الأمريكية) من
الق�ضاء على ن�صف �سكان العامل» ،م�ستخدما تعبريات فيلم
«املنتقمون احلرب الالنهائية».
ويف حني كان «جوكو» يتحدث �أمام جتمع لقادة دول رابطة
جنوب �رشق �آ�سيا ومنهم يل ه�سني لوجن زعيم �سنغافورة و�أوجن
�سان �سوت�شي زعيمة ميامنار ،ف�إنه �أكد �أنه ال يعتزم الإ�شارة يف
حديثه �إىل �أي �شخ�ص حمدد.
و�أ�ضاف «الثانو�س ميثل االعتقاد اخلاطئ وهو �أنه لكي ينجح
ف�إنه يجب �أن ي�ست�سلم الآخ��رون .وهو يت�صور خط�أ �أن �صعود
بع�ضهم يعني الرتاجع بالن�سبة �إىل الآخرين».
وطغت يف نقا�شات املنتدى االقت�صادي (�آ�سيان) الذي �شارك فيه
ر�ؤ�ساء كربيات ال�رشكات الآ�سيوية ،تهديدات الرئي�س الأمريكي
دونالد ترمب بفر�ض ر�سوم جمركية جديدة على ال�صادرات
ال�صينية �إىل بالده.
وبح�سب فريد بروك اخلبري يف مكتب بيكر ماكنزي للمحاماة يف
فيتنام ف�إن دوال عدة يف جنوب �رشق �آ�سيا ،وال �سيما فيتنام
وكمبوديا ،تتابع من كثب احلرب امل�ستعرة بني وا�شنطن وبكني
على �صعيد الر�سوم اجلمركية ،لأن هذه الدول ميكن �أن ت�ستفيد
من ا�شتداد هذه احلرب.
وقال �إن هذه الدول «ترى يف هذا الأمر فر�صة �سانحة لأنه يعني �أنه
�سيتوجب نقل الإنتاج ال�صناعي من ال�صني �إىل جنوب �رشق �آ�سيا».
ّ
6
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«وعـز الشـرق أولـه دمشـق»
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«وعز ال�رشق �أوله دم�شق»

كم حاكى �شعار معر�ض دم�شق الدويل يف دورته الـ 60الواقع ،ف�أبلغ الر�سائل التي وجهها املعر�ض ،و�أجمع عليها
املتابعون هي ر�سالة وا�ضحة ال تقبل ال�شك:
�سورية ت�سلك طريق التعايف االقت�صادي وتتهي�أ لإحت�ضان كل الفاعليات االقت�صادية واالجتماعية.
ماليني الزوار قدموا �إىل املعر�ض ،ليطلعوا على ما تعر�ضه الـ 48دولة امل�شاركة فيه ،تلك الدول التي مل تقت�رص
هويتها على لون واحد بل تنوعت بني عربية و�أمريكية و�أوروبية و�آ�سيوية.
بدا الفت ًا الإجماع بني امل�شاركني على �أهمية م�شاركتهم يف الوقوف �إىل جانب �سورية ،وحجز مكان لهم يف مرحلة
متخ�ص�صة يف جماالت البناء ومواد
معان كثرية� ،إذ �ضم اجلناح � 56رشكة
�إعادة الإعمار .وحمل احل�ضور اللبناين ٍ
ّ
الإعمار واملقاوالت والتعبئة والتغليف والغذاء والطباعة والأدوات الكهربائية وغريها.
و�أبدت ال�رشكات اللبنانية امل�شاركة اهتمام ًا كبرياً ب�إ�ستقطاب زوار املعر�ض .فبالن�سبة �إليهم �إن ال�سوق ال�سورية
�سوق �أ�سا�سية ل�صادراتهم ،فال�سوقان اللبنانية وال�سورية متكاملتان وت�شكالن رئة يتن ّف�س من خاللها االقت�صادان
اللبناين وال�سوري رغم الظروف القا�سية وال�صعبة.
وي�ضاعف ثقة امل�شاركني اللبنانيني بحظوظهم املرتفعة لدخول ال�سوق ال�سورية ون�سج عالقات عمل مع اجلهات
املخت�صة هناك ،ما ميلكوه من قدرات تخ ّولهم التواجد يف الأ�سواق ال�سورية ،على الرغم مما تعج به من طاحمني
للعمل فيها.
كما �أن امليزان التجاري الرابح بني �سورية ولبنان ل�صالح لبنان ،ي�ؤكد ما مت ّثله ال�سوق ال�سورية للبنان ،ما يح ّفز
املنتجني للحر�ص امل�ستمر على �أف�ضل العالقات مع جارة وطنهم وبوابته الربية �إىل العامل العربي ،تلك البوابة
التي �سبب �إغالقها تراجع ًا مريع ًا لل�صادرات اللبنانيةخالل ال�سنوات الأخرية.
�إال �أن التوجه احلكومي يف لبنان والأ�صوات التي تعلو من هنا وهناك ،متنا�سية �أهمية هذه العالقات ،جتعل ل�سان
حال كل م�ستثمر ورجل �أعمال ومواطن لبناين ي�س�أل اليوم:
ملاذا نعادي �سورية؟ هل نحن �أعداء م�صاحلنا؟
نن �أحد �أن حماوالت قطع العالقات مع دولة �شقيقة مل تنقطع معها العالقة يف عز الأزمة
وي�س�ألون :هل حق ًا يظ ّ
(ال�سورية) ،وبقيت متمثلة ب�أرفع متثيل دبلوما�سي عرب ال�سفارتني اللبنانية وال�سورية ،قد تنجح؟
نتم�سك مبعاهدة التعاون والتن�سيق التي وقعت يف  ،1991والتي �أكدت اللجنة الوزارية التي ناق�شتها عام
ملاذا ال ّ
� 2010أنها جيدة بالن�سبة �إىل لبنان �أكرث منها �إىل �سورية؟
ملاذا ندعم املعار�ض ال�صناعية يف �أوروبا وغريها بكلفة عالية جداً� ،إذا كانت تلك الأ�سواق مو�صدة �أمامنا عن
ق�صد ،فيما �أ�سواق �سورية م�رشّعة �أمام �إنتاجنا ،والأرقام ت�شهد بذلك؟
وملاذا نتنا�سى وجود املجل�س الأعلى اللبناين ال�سوري ،وهو يف املوقع املنا�سب وم�رشع قانوين؟
وماذا عن م�س�ألة ا�ستجرار الكهرباء؟ وماذا عن �إعادة �إعمار �سورية بعد احلرب وم�صلحة ال�رشكات اللبنانية يف
هذا الإطار ،وال �سيما �أنه ال يخفي على القا�صي والداين حجم التعثرّ الذي تعانيه؟
كما هل يعتقد البع�ض �أن جمرد اعتبارات خاطئة �ستدفع كبار �أ�صحاب امل�صالح ورجال الأعمال �إىل �إهمال القدرات
اللبنانية على م�ستوى القطاع امل�رصيف والتجاري وامل�ستثمرين واملتعهدين واملقاولني ،واالبتعاد عن دخول
�سورية على رغم �أن بع�ضهم بد�أ ب�إن�شاء �رشكات هناك؟
كل هذه الأ�سئلة تبقى بر�سم من ينادي بقطع العالقات اللبنانية مع �سورية ،التي ال حتكمها اجلغرافيا فقط بل
التداخل الأ�رسي والتاريخي �أي�ض ًا؟
�سورية عز ال�رشق
هناك نع ّو�ض خ�سائرنا
هناك ن�س ّوق منتجاتنا
هناك ن�ستطيع �أن نداوي �آالم اقت�صادنا
9
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ملف خا�ص

1700

48

شركة
دولة عربية وأجنبية و
شاركت في معرض دمشق الدولي بدورته الـ60

سورية تستعيد امجادها:

مركز ثقل اقتصادي وبوابة عبور آمنة للدول العربية

جنح معر�ض دم�شق الدويل مرة جديدة يف الت�أكيد على �سري �سورية على طريق النهو�ض ،فلم تكن م�شاركة
ع�رشات الدول العربية والأجنبية ودعوة عدد كبري من رجال االعمال ا�ضافة اىل مئات ال�رشكات امل�شاركة اال
ايذان ًا بدوران العجلة الإقت�صادية والبدء ب�إعادة الإعمار.
و�أكد املعر�ض بدورته ال�ستني ،والتي بلغت خاللها م�ساحة الأجنحة املحجوزة � 93ألف مرت مربع للأجنحة
املبنية واملك�شوفة وهي امل�ساحة الأكرب التي حققها منذ �أوىل دوراته يف اخلم�سينيات ،ان �سوريا ال تزال
مركز الثقل االقت�صادي يف املنطقة وانها بوابة العبور الآمن لكل الدول العربية.
وك��ان رئي�س جمل�س ال��وزراء ال�سوري
ع��م��اد خمي�س ق��د اف��ت��ت��ح امل��ع��ر���ض
حتت �شعار «وعز ال�رشق� أوله دم�شق»
بح�ضور ر�سمي حملي وعربي ودويل
يتقدمه را�ؤول خادجيمبا رئي�س
جمهورية �أب��خ��ازي��ا ومب�����ش��ارك��ة 48
دول���ة ع��رب��ي��ة و�أج��ن��ب��ي��ة وع���دد كبري
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من ال�رشكات والفعاليات التجارية
وال�صناعية.
واع��ت�بر خمي�س �أن «معر�ض دم�شق
ال��دويل ميثل �إح��دى �أه��م النوافذ التي
حت��اول من خاللها احلكومة ال�سورية
التوا�صل مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة
بحكوماتها و�رشكاتها وم�ؤ�س�ساتها
10

ورجال �أعمال بهدف التعريف بفر�ص
اال�ستثمار الكبرية املتاحة اليوم يف
���س��وري��ة وف��ت��ح ق��ن��اة ت��وا���ص��ل مبا�رش
بني الفعاليات االقت�صادية ال�سورية
ونظرياتها يف الدول امل�شاركة والرتويج
للمنتجات وال�سلع الوطنية اخلا�صة بكل
دول��ة م�شاركة ب�صفة ر�سمية �أو عرب

�رشكات خا�صة».
وا�شار خمي�س اىل �أن «هناك جبهات
عمل كثرية ت�صدت لها احلكومة بتوجيه
مبا�رش من الرئي�س ب�شار الأ�سد والتي
ي�أتي يف مقدمتها اتخاذ كل ما من
�ش�أنه �ضمان ا�ستعادة البالد �رسيعا
لعجلة �إنتاجها ال�صناعي والزراعي
ومعاجلة ك��ل امل�شكالت التي حتول
دون انطالقة جديدة وقوية للن�شاط
اال�ستثماري املحلي واخلارجي ف�ض ًال
عن اتفاقيات التعاون امل�شرتك التي
توقع مع الدول ال�صديقة واحلليفة يف
املجاالت االقت�صادية واال�ستثمارية
والهادفة اىل تن�شيط حركة ال�صادرات
ال�سورية وت�أمني احتياجات البالد من
التقنيات احلديثة وامل�ساهمة يف عملية
�إعادة الإعمار».

يمثل معرض دمشق الدولي
إحدى أهم النوافذ التي
تحاول من خاللها الحكومة
السورية التواصل مع الدول
الشقيقة والصديقة بهدف
التعريف بفرص االستثمار
الكبيرة المتاحة اليوم في
سورية وفتح قناة تواصل
مباشر بين الفعاليات
االقتصادية السورية
ونظيراتها في الدول
المشاركة

ب���دوره� ،أك���د م��دي��ر امل�ؤ�س�سة العامة
للمعار�ض والأ���س��واق الدولية فار�س
كرتلي �أهمية معر�ض دم�شق ال��دويل
لكونه يعد من �أقدم املعار�ض يف ال�رشق
الأو�سط واملنطقة العربية و�سوقا لتبادل
املعرفة والتجارة بني ال�رشق والغرب
الفتا �إىل �أن الدورة احلالية ترتافق مع
ب�شائر الن�رص الذي حققه اجلي�ش العربي
ال�سوري.
و�أ�شار كرتلي �إىل انه مت التح�ضري لهذه
الدورة من معر�ض دم�شق الدويل ب�شكل
جيد جلهة زي��ادة ع��دد و�سائط النقل
التي و�صلت �إىل  150بدال من  70حافلة
يف ال��دورة ال�سابقة �إ�ضافة �إىل ت�سيري
قطار ال�ضواحي من مدينة دم�شق �إىل
املعر�ض وزيادة عدد معابر الزوار من
� 3إىل  11بوابة.

عقود ال�صفقات التجارية ول��ق��اءات
متعددة بني رجال االعمال من الدول
العربية واالجنبية لفتح ا�سواق جديدة
للمنتجات .
ويف حني بلغ عدد ال�رشكات امل�شاركة
� 1700رشكة اقت�صادية �سورية وعربية
و�أج��ن��ب��ي��ة� ،ضمت ���س��اح��ات العر�ض
م�شاركات لـ  48دولة عربية و�أجنبية
عرب م�شاركات ر�سمية �أو عرب وكالء
وم�شاركات جت��اري��ة م��وزع��ة ب�ين 23
دول����ة م�����ش��ارك��ة ب�شكل ر���س��م��ي عرب
�سفاراتها وهي لبنان مب�ساحة 1000
م ،2دول���ة فل�سطني مب�ساحة 60م،2
وال�سودان مب�ساحة 54م ،2واجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية مب�ساحة  453م،2
و�أبخازيا مب�ساحة 100م ،2وبيالرو�سيا
مب�ساحة 63م ،2وباك�ستان مب�ساحة
18م ،2واليمن مب�ساحة 18م ،2و�أرمينيا
مب�ساحة 18م ،2وجمهورية رو�سيا
االحتادية مب�ساحة  453م ،2واندوني�سيا
مب�ساحة 36م ،2والعراق مب�ساحة 100
م ،2وجنوب �أفريقيا  12م ،2والهند 267
م ،2وال�صني ال�شعبية 30م ،2وبلغاريا
مب�ساحة  18م ،2والت�شيك مب�ساحة
 60م ،2وال�برازي��ل 18م ،2ومقدونيا
12م ،2وفنزويال 28م ،2وكوبا 18م،2
وكوريا الدميقراطية ال�شعبية 18م،2
و�أفغان�ستان 18م ،2و�أو�سيتيا 18م.2

كرتلي

تظاهرات اقتصادية وإجتماعية

يعد من �أكرب
هذا ويت�ضمن املعر�ض الذي ّ
التظاهرات االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية يف املنطقة والعامل فعاليات
فنية وحما�رضات اقت�صادية ومعار�ض
تخ�ص�صية �إىل جانب عدد من الأن�شطة
الت�سويقية والعرو�ض الرتويجية من قبل
امل�شاركني يف خمتلف القطاعات مع
وجود مراكز للبيع املبا�رش للمواطنني.
و�شهد امل��ع��ر���ض توقيع ال��ع��دي��د من
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كما �شاركت  25دول��ة م�شاركة عرب
وك��ل�اء و��ش�رك���ات اق��ت�����ص��ادي��ة هي
�إيطاليا ،والإمارات ،وم�رص ،واملغرب،
وماليزيا ،وتون�س ،و�أملانيا ،وفرن�سا،
واليابان ،وكوريا اجلنوبية ،وتايوان،
وبريطانيا ،وفيتنام ،وتايلند ،وهونغ
كونغ ،و�سلوفاكيا ،والأردن ،واجلزائر،
وه��ول��ن��دا ،والأرج���ن���ت�ي�ن ،والنم�سا،
وبلجيكا ،و�إ�سبانيا ،و�سنغافورة.

إنجازات وإبداعات

يحفل �سجل م��ع��ر���ض دم�����ش��ق ال���دويل
بالإجنازات والإبداعات على امل�ستوى
ال�سوري والإقليمي �إذ �شكل منذ انطالقه
يف عام  1954ذاكرة زمانية ومكانية يف
منطقة ال�رشق الأو�سط وذاكرة اجتماعية
و�شعبية على امل�ستوى ال�سوري وحدث ًا
فني ًا وثقافي ًا و�أدب��ي�� ًا ينتظره الكتاب
واملثقفون ال�سوريون وال��ع��رب يف كل
عام.
و�شكل افتتاح معر�ض دم�شق الدويل يف
اخلم�سينيات حدثا دوليا اقت�صاديا كبرياً
حقق جناحا فاق التوقعات على امل�ستوى
االق��ت�����ص��ادي وال��ت��ج��اري وال�سياحي
و�أقيمت الدورة الأوىل من املعر�ض يف
الأول من �أيلول عام  1954وا�ستمرت
مل��دة �شهر كامل حيث احتل املعر�ض
م�ساحة ق��دره��ا � 250أل���ف م�تر مربع
وفاق عدد زواره �آنذاك «مليون زائر» من
خمتلف الدول و�شاركت يف الدورة الأوىل
 26دولة عربية و�أجنبية �إ�ضافة اىل عدد
من امل�ؤ�س�سات وال�رشكات ال�صناعية
والتجارية ال�سورية.
و�شكلت ع��ودة معر�ض دم�شق ال��دويل
يف دورته الـ ،59بعد انقطاع دام خم�س
�سنوات دالل��ة وا�ضحة على بدء عودة
الن�شاط التجاري يف �سورية اىل �سابق
ع��ه��ده قبل �سنوات الأزم���ة م��ا يب�شرّ
بوقوف �سورية على عتبة مرحلة جديدة
من �إعادة الإعمار واال�ستثمار والإنتاج.
وتعك�س امل�شاركة الدولية الوا�سعة يف
املعر�ض مدى االهتمام الدويل بعودة
�سورية اىل خريطة الدول الإقت�صادية،
ح��ي��ث ت�����ض��م ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���ض
االقت�صادية وفود �رشكات من ع�رشات
ال��دول يف �أوروب���ا و�أم�يرك��ا و�أفريقيا
و�آ�سيا.
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 56شركة لبنانية شاركت في معرض دمشق الدولي في دورته الـ60

آفاق مستقبلية واسعة وفرص استثمارية جدية
لتعويض الخسائر الناجمة عن سنوات التراجع

�شكّلت م�شاركة ال�رشكات وامل�صانع اللبنانية يف معر�ض دم�شق الدويل يف دورته ال�ستني نقلة نوعية يف
تطلعات التبادل التجاري امل�ستقبلية بني البلدين� ،إذ عك�ست م�شاركة � 56رشكة لبنانية (� 41رشكة عرب
م�ساحات و� 15رشكة عرب ن�شاطات اعالمية واعالنية) وح�ضور  400رجل �أعمال لبناين اهتمام ًا ا�ستثنائي ًا
بالعمل يف ال�سوق ال�سورية يف خمتلف القطاعات.
وبدا امل�شهد يف اجلناح اللبناين خمتلف ًا عن بقية الأجنحة للدول العربية والأجنبية امل�شاركة يف املعر�ض،
�إذ �شهد حركة غري م�سبوقة جلهة التن�سيق و�إبرام العقود مع رجال الأعمال ال�سوريني ،والبحث عن فر�ص
ا�ستثمارية جدية وحقيقية ،وال �سيما �أن ال�رشكات اللبنانية امل�شاركة بنت قرار م�شاركتها على درا�سات
لواقع ال�سوق االقت�صادية ال�سورية مبختلف متطلباتها الزراعية وال�صناعية والتجارية� ،إىل جانب ربط
هذه الدرا�سات باملنتجات التي ميكن عر�ضها وتقبلها يف ال�سوق ال�سورية ،كما �أن لعامل اجلغرافيا وقربها
من �سورية وعوامل �أخرى تتعلق باجلودة وال�سعر ،دوراَ كبرياً يف تن�شيط وت�سويق منتجات هذه ال�رشكات
املتعددة واملتمثلة يف املعدات الزراعية وال�صناعية مبختلف �أ�شكالها ،والغذائية والكيميائية والن�سيجية.
�شغل اجلناح اللبناين م�ساحة
مرت مربع ،وامتد على �شكل دائرة كبرية
ت��و ّزع��ت عليها ��شرك��ات متخ�ص�صة
بالإعمار والبناء والأغذية واملنظفات،
ودائرة �صغرية يف املركز تنت�رش فيها
�رشكات تغليف وا�ستثمار و�إعالن.
1000
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ومل يكن م�ستغرب ًا ارتفاع عدد ال�رشكات
امل�شاركة وال �سيما مع الت�سهيالت التي
قدمتها �إدارة املعر�ض واملوافقة على
تخ�صي�ص م�ساحات �إ�ضافية لإ�ستيعاب
الراغبني بتوجيهات مدير امل�ؤ�س�سة
العامة للمعار�ض والأ���س��واق الدولية
12

فار�س كرتلي ،يف حني ت�شهد ال�صادرات
اللبنانية �إىل �سورية ارتفاع ًا مطرداً منذ
عم .2012
ويعول ال�صناعيون اللبنانيون
ه��ذا،
ّ
ل��ل��دخ��ول اىل ال�����س��وق ال�����س��وري��ة على
امل�ستوى ال��ع��ايل اجل���ودة للمنتجات

ا
جلن

ـاين

ح الل
ـــــا بنــ ــ

شركة سام للصناعة

ترمس لتجهيز المالعب

HM PAINTS

OPEN DOOR

الشركة المتحدة للكابالت واألنابيب

رام لإلستيراد والتصدير

روتوفلكسو برس – شركة الطباعة والتغليف

ميروبالستيك

واخلدمات التي يقدمونها والتي �سمحت
ل��ه��م ب��ال��ت��ق��دم يف خمتلف الأ���س��واق
العاملية.
كما يعترب رج��ال الأع��م��ال العمل يف
ال�سوق ال�سورية خ�لال مرحلة اع��ادة
االعمار فر�صة لتعوي�ض اخل�سائر التي
تكبدوها من ج��راء الأزم���ة ال�سورية،
ّ
وال��ت��ي ام��ت��دت ل�سنوات وك��ان��ت لها
ت�أثريات �سلبية كبرية على عملهم.

الشركات المشاركة

و����ض���م���ت ال�����ش�رك���ات امل�������ش���ارك���ة:
Bash Snacks، Open Door،
� ،Steritechأرت ميتال ،ال�رشكة الدولية
للنقل ،ال����شرك��ة امل��ت��ح��دة للكابالت
والأن��اب��ي��ب ،امل��رك��ز التجاري لل�رشق
الأو���س��ط� ،أوتوموبيل تران�سبورتي�شن
�سريف�زس ،ب��اور لينك،PRECISION ،
ت���رم�������س ل��ت��ج��ه��ي��ز امل��ل�اع����ب3H ،
13

 ،TRADINGدالل للإن�شاءات املعدنية،
دليل ال�صادرات وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية
اللبنانية ،دهانات  HMاملمتازة ،رام
لال�سترياد والت�صدير ،روتوفلك�سو بر�س،
� ،SACOTELرشكة املتحد� ،رشكة
�ألي�سا لل�صناعة والتجارة� ،رشكة ايكو
للتجارة وال�صناعة واملقاوالت� ،رشكة
حداد التجارية� ،رشكة �سام لل�صناعة،
��شرك��ة ليفكو الفنية ال��ت��ج��اري��ة ،كي
العدد � 170أيلول  -ت�شرين �أول 2018

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

ملف خا�ص

شركة حداد التجارية

AYASH DESIGN

مؤسسة الرفاه إلنتاج الصابون

الشركة الدولية للنقل

POWER LINK

BACH SNACKS

SACOTEL

مصنع الشامي الحديث

ايكو للتجارة والصناعة

PRECISION

ART METAL

مصنع البرجي للخزنات

بي اي انرتنا�شيونال ،لوميكا ،مالتي
ب���ران���دز ك��وم��ب��اين ،جم��ل��ة ال�صناعة
والإقت�صاد ،جمموعة م�رشق لل�صناعة
والتعهدات ،م�صنع الربجي للخزنات،
م�صنع ال�شامي احلديث ،م�ؤ�س�سة الرفاه
لإنتاج ال�صابون وم�شتقاته والتجارة
العامة ،م�ؤ�س�سة ب�سام حممد �صربي
ك ّنو للتجارة وال�صناعة ،م�ؤ�س�سة عيا�ش
ديزاين ،مريوبال�ستيك.
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سعد

و�أ�شار مدير �رشكة «الدليل ال�صناعي»،
املنظمة للجناح اللبناين ،فار�س �سعد
�إىل �أن �إقبال ال�رشكات وامل�صانع على
املعر�ض كان كبرياً ،متوقع ًا مزيداً من
االرتفاع يف عدد ال�رشكات امل�شاركة يف
املعر�ض خالل امل�ستقبل.
تنوع
ال�رشكات
ولفت �إىل �أن «جمال عمل
ّ
بني الإعمار والتعبئة والتغليف و�صناعة
14

الآالت والأبواب وال�شبابيك ومواد البناء
و���ش��دد على �أن��ه «رغ��م �أن
والإن�����ارة».
ّ
�إدارة املعر�ض منحت م�ساحة �إ�ضافية
لل�رشكات امل�شاركة� ،إال �أنها مل تتمكن
من ا�ستيعاب هذا العدد الكبري ،ما جعل
ح�ضور البع�ض يقت�رص على ن�شاطات
�إعالمية و�إعالنية».
واعترب �أن «امل�شاركة يف املعر�ض جيدة
وال بد �أن حتمل لل�رشكات �آفاق ًا م�ستقبلية

ا
جلن

ـاين

ح الل
ـــــا بنــ ــ

مجموعة مشرق للصناعة والتعهدات

لوميكا

شركة المتحد

وليد جلخ ،عامر كالوي ،وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي ،وإيلي مجاعص

شركة ليفكو الفنية التجارية

اليسا للصناعة والتجارة

وا�سعة للعمل يف ال�سوق ال�سورية �إذ
�ست�سنح لهم الفر�ص لن�سج عالقات عمل
وت��ع��اون م��ع جهات فاعلة يف ال�سوق
ال�سورية».

الوزراء اللبنانيون زاروا
المعرض دون المرور
بالجناح اللبناني

مق ّدم

وج���دت ع���دة ت�سهيالت م��ن ال��دول��ة
ال�سورية ،اعترب �أن الدولة اللبنانية
كانت غائبة عن هذا املو�ضوع وال �سيما
�أن ال��وزراء اللبنانيني زاروا املعر�ض
من دون املرور باجلناح اللبناين وتفقد
�أو�ضاع ال�رشكات امل�شاركة.

مقدم
ور�أى مدير �رشكة لوميكا كرمي ّ
«�أن املعر�ض جيدجداً ويحمل آ�م��ا ًال
كبرية لل�رشكات كافة لدخول ال�سوق
ال�سورية ،وال �سيما �أنه وعلى ال�صعيد
ال�صناعي ك�لا ال�����س��وق�ين ال�سورية
وال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ح��اج��ة �إىل بع�ضهما
البع�ض».
ومتنى �أن تتمكن «لوميكا» من حتقيق
انطالقة �رسيعة وك��ب�يرة يف ال�سوق
ال�سورية» .واعترب �أن تنظيم اجلناح
اللبناين جيد ،ومتنى �أن يحافظ يف
العام املقبل على هذا امل�ستوى.
ويف حني ك�شف ان ال�رشكات امل�شاركة

فرحات

ولفت املدير الفني لـ  Sacotelعدنان
ف��رح��ات �إىل �أن « Sacotelك�رشكة
لبنانية ذات ط��م��وح ��شرق �أو�سطي
ومتتلك خ�برة  40ع��ام�� ًا م��ن العمل
يف ال�سوق اللبنانية ،متلك القدرات
والإمكانيات لتقدمي خدمات جيدة يف
15

ال�سوق ال�سورية».
و�أو����ض���ح �أن «ع��ن��وان امل�����ش��ارك��ة هو
الرتويج ملنتجات ال�رشكة واملتمثلة يف
نظم االت�صاالت و�أنظمة التحكم الذاتي
واملفاتيح الكهربائية».

كالسي

ولفت مدير مريوبال�ستيك مروان كال�سي
�إىل �أن «ال�رشكة فوجئت بحجم ال�سوق
ال�سورية الكبرية والإق��ب��ال الكثيف
على املعر�ض» .واعترب �أن «امل�شاركة
يف املعر�ض حتمل �إيجابيات كثرية
على �صعيد �ضخ اال�ستثمارات وبناء
عالقات عمل على �أمل �أن تكون ال�سوق
ال�سورية فر�صة لفتح �سوق م�ستقبلية
كبرية �أم���ام «مريوبال�ستيك» حيث
جرت مقابلة رجال �أعمال من �أ�صحاب
ال�رشكات و�آخرين يعملون على ت�أ�سي�س
م�صانع و�رشكات جديدة».
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ماض غني ومستقبل ثمين
العالقات اللبنانية السوريةٍ ..
من يحمي مصالح لبنان االقتصادية؟

قال يوم ًا �أحد اخلرباء االقت�صاديني اللبنانيني« :يحد لبنان من الغرب البحر املتو�سط ومن اجلنوب فل�سطني املحتلة
(ا�رسائيل) ،ومن ال�شمال وال�رشق �سورية .ماذا يريد معار�ضو العالقات اللبنانية مع �سورية؟ �أن ي�صادق بلدهم البحر؟».
هكذا ،مبنتهى الب�ساطة يجب �أن يدرك اللبنانيون �أن ال غنى للبنان عن �سورية ،فال �سبيل �إىل تعداد الروابط والعالقات
التي تربطه بها ،لكن تكفي فقط الإ�شارة �إىل احلدود الربية التي تكت�سب �أهمية خا�صة كون �إقفالها قد يخنق لبنان،
ف�إقفال مدخل لبنان الوحيد �إىل الدول العربية �سيك ّد�س �إنتاجه وي�ؤدي �إىل خ�سائر هائلة لدى املنتجني .يف الواقع ،يف
ال�سبعينات �أقفلت هذه احلدود �أمام ال�شاحنات اللبنانية ،ف�إرتفعت �رصخة �أ�صحابها وما كان من الرئي�س الراحل �سليمان
فرجنية يومها �إال �أن ات�صل بالرئي�س الراحل حافظ الأ�سد طالب ًا منه �إعادة فتح هذه احلدود .كما مت �إغالق هذه احلدود
مرة ثانية عام  ،2005فكان لبنان غري قادر على ت�رصيف �إنتاجه ب�سهولة ،وهكذا ح�صل �أي�ض ًا يف عام  2015مع �إغالق
معرب ن�صيب احلدودي حيث عانت ال�صادرات اللبنانية تراجع ًا دراماتيكي ًا فاق على �صعيد ال�صادرات ال�صناعية الـ1.5
مليار دوالر وت�سبب بكوارث للمزارعني الذين هددوا بتحركات مل ي�شهد لها لبنان مثي ًال من قبل.
ولي�ست املعابر احلدودية وحدها هي التي تعك�س �رضورة و�أهمية احلفاظ على عالقات جيدة مع �سورية ،ف�إ�ضافة �إىل
العالقات الإجتماعية وعالقات القربى �إذ قلما جتد عائلة يف لبنان �إال وجزء منها يف �سوريا والعك�س بالعك�س ،هناك
اعتبارات �أخرى تتعلق بالتبادل التجاري بني البلدين حيث ت�شكل �سورية �سوق ًا رئي�سية لل�صادرات اللبنانية ،وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن �سورية من الدول القليلة يف العامل التي ي�سجل امليزان التجاري بني لبنان وبينها فائ�ض ًا ل�صالح لبنان،
حيث احتلت عام  2013املرتبة الأوىل على الئحة الأ�سواق امل�ستوردة لل�سلع اللبنانية بعد �أن ا�ست�أثرت �آنذاك بـ % 13من
جممل قيمة ال�صادرات اللبنانية بح�سب �إح�صاءات وزارة ال�صناعة يف لبنان.
وامل�ستجد حديث ًا على �صعيد هذه العالقات هو مرحلة �إعادة الإعمار التي �ست�شهدها �سورية والتي تب�شرّ بفر�ص مهمة
لل�رشكات اللبنانية لتعوي�ض اخل�سائر التي تك ّبدتها من جراء الإ�ضطرابات التي عا�شتها �سورية والتي نال لبنان من
تداعياتها ال�سلبية ح�صة الأ�سد.
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جدول يظهر قيمة ونسبة الصادرات اللبنانية إلى سوريا خالل الست سنوات األخيرة

جدول يظهر تطور الصادرات الغذائية إلى سوريا خالل األربع سنوات األخيرة

جدول يظهر تطور الصادرات اللبنانية من منتجات الحجر واإلسمنت إلى سوريا خالل األربع سنوات األخيرة

«نصيب» طريق حيوية للصادرات
اللبنانية نحو الخارج

تن ّف�س املنتجون اللبنانيون ال�صعداء مع
الإعالن عن �إعادة فتح معرب ن�صيب� ،إذ �شكل
هذا الإع�لان نهاية ل�سل�سة تداعيات قا�سية
عا�شتها القطاعات الإنتاجية م��ع �إقفال
املعرب .كما دح�ض هذا الإعالن كل ال�شائعات
التي طاولت وج��ود ح�سابات ل��دى �سورية
تتعلق بفتور عالقتها مع احلكومة اللبنانية،
قد جتعل �سلوك ال�صادرات للطريق الربية �أمراً
معقداً.
وكانت ال�صادرات اللبنانية قد عا�شت كارثة
حقيقية مع �إغ�لاق معرب ن�صيب احل��دودي
بني �سورية والأردن يف عام � ،2015إذ كان
ي�شكل بالن�سبة �إليها طريق ًا حيوية للو�صول
�إىل الأ���س��واق اخلارجية ،فما كان منها �إال

دعم إيدال لم يوقف تراجع
الصادرات خالل إقفال معبر
نصيب الحدودي
�أن ق�صدت البحر ال��ذي و�إن �أبقى تواجدها
يف الأ�سواق العاملية ممكناً� ،إال �أنه �أفقدها
قدراتها التناف�سية وكلّف خزينة الدولة
نفقات تراوحت بني الـ 30والـ 40مليار لرية.
فاحلكومة اللبنانية �آنذاك دعمت عرب امل�ؤ�س�سة
العامة لت�شجيع اال�ستثمارات «�إيدال» �شحن
ال�����ص��ادرات مببالغ مالية كبرية نظراً �إىل
ارتفاع تكلفة النقل عرب البحر� ،إال �أن هذا
الدعم مل يكن كفي ًال بوقف تراجع ال�صادرات
على مدى ثالثة �أعوام.
وتقل�ص ع��دد ال�شاحنات التي كانت تنقل
17

الب�ضائع �إىل دول اخلليج العربي يف عام
� 2015إثر �إغالق املعرب ،من � 250شاحنة يومي ًا
املحملة
�إىل الن�صف ،وتنقل تلك ال�شاحنات
ّ
بالب�ضائع عرب البحر من لبنان �إىل الأردن
كطريق م�ؤقتة لت�صدير املنتجات الزراعية
وال�صناعية اللبنانية ،ما زاد من كلفتها.
وكانت متر عرب اخلط الربي من لبنان �إىل دول
اخلليج عرب �سورية والأردن 70 ،يف املائة من
ال�صادرات الزراعية اللبنانية ،و 32يف املائة
من ال�صناعات الغذائية اللبنانية ،و 22يف
املائة من �صادرات ال�صناعة ب�شكل عام.
للبنان
وت�شري الأرقام �إىل �أن جمموع ما ميكن
َ
�أن ي�صدره عرب معرب ن�صيب احلدودي ي�صل
�إىل نحو  800مليون دوالر� ،أي ما ي��وازي
 % 30من جممل ال�صادرات اللبنانية ،حيث
ممراً لأكرث
تنبع �أهمية املعرب من كونه ي�شكّل ّ
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ملف خا�ص
من � 550أل��ف طن من املنتجات الزراعية
اللبنانية ت�صل قيمتها �إىل  300مليون دوالر،
وملنتجات �صناعية تقدر قيمتها ب�أكرث من
 500مليون دوالر.
من دون �شك �إن �إع��ادة فتح معرب ن�صيب
�ستحمل �إي��ج��اب��ي��ات ك��ث�يرة ل��ل�����ص��ادرات
اللبنانية ،خ�صو�ص ًا �أن ه��ذه ال�صادرات
متكنت من احلفاظ على موقعها يف �أ�سواقها
التقليدية على الرغم من الرتاجع الكبري الذي
�شهدته .لذلك ال ميكن التغا�ضي عن �أهمية
هذه امل�س�ألة �إذا ما �أردنا احلفاظ على عالقات
جيدة بني لبنان و�سورية من منطلق احلفاظ
على م�صالح لبنان الإقت�صادية.

الميزان التجاري اللبناني
يسجل فائض ًا مع سورية
والعراق وعجز
مع دول الخليج
 523.6مليون دوالر ،و�شكل ما ن�سبته % 13
من جممل حجم ال�صادرات .ويف العام ،2014

بلغ حجم ال�صادرات اللبنانية �إىل �سورية
 242مليون دوالر ( % 7م��ن جممل حجم
ال�صادرات .ويف عام  ،2015بلغت  210مليون
دوالر ( % 7من جممل حجم ال�صادرات) ،ويف
عام  2016بلغت قيمة ال�صادرات  199مليون
دوالر ( % 7من جممل حجم ال�صادرات) ،ويف
سورية شريك تجاري أساسي للبنان
عام � 2017سجلت  246مليون دوالر ( % 9من
وع��ل��ى �صعيد ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ،تعترب
جممل حجم ال�صادرات).
�سورية �رشيك ًا �أ�سا�سي ًا للبنان� ،إذ بلغ حجم
وعلى �صعيد امليزان التجاري بني لبنان
ال�صادرات اللبنانية �إليها خالل ال�سنوات
و�سورية ،فقد ح ّقق فائ�ض ًا للبنان على مر
اخلم�س الأخرية 1420.6 ،مليون دوالر مبعدل
ال�سنوات الأرب���ع الأخ�ي�رة بلغ  396مليون
دوالر توزع كما يلي 117 ،مليون دوالر يف
 % 8.6من جممل حجم ال�صادرات اللبنانية
�إىل خمتلف الأ�سواق العاملية.
عام  ،2014و 72مليون دوالر يف عام ،2015
و 69مليون دوالر يف ع��ام  ،2016و 108
ويف التفا�صيل ،احتلت �سورية العام 2013
 ،2017و29
االستيرادمليون دوالر يف
لبنانمليون دوالر
لل�صادرات
امل�ستقبلة
جدولالدول
املرتبة الأوىل بني
وسورية
والتصديرعامبين
حركة
يبرز
يف ( 2018حتى نهاية �شهر حزيران).
اللبنانية حيث ا�ستوردت منتجات بقيمة

اإلمارات ،العراق ،سوريا ،قطر الكويت)

ومن امل�ؤكد �أن هذا التبادل التجاري مر�شح
ملزيد من االرتفاع مع حاجة ال�سوق ال�سورية
�إىل منتجات متع ّددة يف مرحلة �إعادة الإعمار.
ويف نظرة �إىل �صادرات املنتجات من احلجر
والأ�سمنت ،جند �أن هذا ال�شق من ال�صادرات
تطور ب�شكل كبري خالل االع��وام االخ�يرة ما
ي�شري اىل خلق حاجة يف ال�سوق ال�سورية �إىل
منتجات جديدة من ال�صادرات اللبنانية مل
تكن موجودة يف ال�سابق .ففي حني كانت
تبلغ قيمة �صادراته مليون دوالر وت�شكل ما
ن�سبته  % 0.4من جممل ال�صادرات اللبنانية
�إىل �سورية ،تطورت ه��ذه ال�صادرات لتبلغ
عام  9 ،2015ماليني دوالر وت�شكل  % 7من
جممل حجم ال�صادرات اللبنانية �إىل الأ�سواق
ال�سورية لتوا�صل ارتفاعها عام  2016وت�سجل
 15مليون دوالر ( )% 11وت�سجل  11مليون
دوالر عام � 2017أي ما ن�سبته  % 8من جممل
حجم ال�صادرات اىل �سورية.
ويف الواقع ال ي�سجل لبنان �أي فائ�ض جتاري
مع ال��دول العربية التي ي�صدر �إليها ب�شكل
كبري ،فمع اململكة العربية ال�سعودية يعاين
لبنان من عجز مزمن يف امليزان التجاري،
ال�سنوات الأربع
الدولإىل �أنه خالل
وبعضالأرقام �
�إذ ت�شري
(السعودية،
الخليجية
الأخ�ي�رة مل يتمكن من حتقيق �أي فائ�ض،

(القيمة :مليون دوالر)

جدول يظهر تطور الميزان التجاري بين لبنان وسوريا خالل الخمس سنوات األخيرة

السعودية
االمارات
العراق
سوريا
قطر
الكويت
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2017
2016
2015
2014
استيراد تصدير استيراد تصدير استيراد تصدير استيراد تصدير
243 383 267 371 357 380 377 415
266 360 239 337 313 388 320 373
172
4
162
4
225
4
256
4
246 138 199 130 210 138 242 125
99
15
76
18
79
23
93
25
92
336
76
547
67
329
74
251
جدول يظهر حجم اإلستيراد والتصدير بين لبنان وعدة دول عربية خالل األربع سنوات األخيرة

العدد � 170أيلول  -ت�شرين �أول 2018

18

�صعيد �سورية ،هو التح�ضري لدخول مرحلة
والأمر نف�سه ينطبق على الإمارات والكويت.
يف �سورية وحاجة امل�ستثمرين وال�رشكات
�إعادة الإعمار .وحتاول
وبلغ عجز امليزان التجاري خالل ال�سنوات
املا�سة �إىل التمركز يف مكان م�ستقر يوفر
يف هذه الأثناء دول و�رشكات وم�ستثمرون
الأرب��ع الأخ�يرة مع ال�سعودية  305ماليني
كل� أنواع املرافق واخلدمات اللوج�ستية
دوالر ،ومع الإمارات  320مليون دوالر.
حجز مكان يف هذا املعرتك املليء بالفر�ص
وامل�رصفية� ،سيربز لبنان كبديل ليمثل
وي�صدر لبنان �إىل �سورية منتجات ال�صناعات
اال�ستثمارية وامل�شاريع الكربى مع توقع
من�صة لوج�ستية الن��ط�لاق ا�ستثمارات
الغذائية ،منتجات اململكة النباتية� ،آالت
ع��وائ��د مرتفعة وف�ترة عمل طويلة .ومن
وعمليات بناء يف �سورية بحكم موقعها
و�أج��ه��زة ،منتجات ال�صناعات الكيماوية،
امل�ؤكد �أن لبنان �سيكون معني ًا بهذه العملية
القريب ،وبف�ضل منافذ لبنان البحرية على
منتجات من لدائن ومطاط.
ب�شكل كبري ،م�ستفيداً من القرب اجلغرايف
املتو�سط وامل��ط��ارات وامل��وان��ئ وال�سكك
وبلغ حجم �صادرات ال�صناعات الغذائية من
واللغة امل�شرتكة ف�ضال عن الرابط العائلي
احلديدية �إ�ضافة �إىل البنوك وال�صناعة
لبنان �إىل �سورية خالل الأعوام الأربعة الأخرية
والإن�ساين و�أخ�يراً املنفعة املتبادلة بني
املالية املتوافرة يف لبنان ،وهو ما �سيعود
 304ماليني دوالر ،و�شكلت ما ن�سبته .% 34
البلدين م��ن ان��ط�لاق ه��ذه العملية على
على البنية اخلدماتية اللبنانية بالفائدة يف
ويف مقارنة م��ع �أب���رز ال�رشكاء التجاريني
اقت�صاديهما.
جميع املناحي.
للبنان وال��ذي��ن يقعون يف امل��رات��ب اخلم�سة
كما تعد الطاقة الب�رشية من �أبرز اخل�سائر
يف الواقع ،يعد لبنان من �أكرث الدول ت�رضراً
الأوىل يف ال��دول امل�صدرة �إىل لبنان .فعلى
ال��ت��ي تعر�ضت لها ���س��وري��ة ،م��ا �سيجعل
من الأزم��ة ال�سورية والتي انعك�ست �آث��اراً
�سبيل املثال ،بلغت ال�صادرات اللبنانية من
بالغة ال�سوء على م�ؤ�رشاته االقت�صادية
من ال�صعب على ال�سوق ال�سورية توفري
منتجات ال�صناعات الغذائية خالل ال�سنوات
ك��ال��ت��ج��ارة اخل���ارج���ي���ة ،وال�����س��ي��اح��ة،
املوارد الب�رشية الالزمة للعمل يف املرحلة
الأرب��ع االخ�يرة �إىل فرن�سا 38
االستيراد مليون دوالر،
والصناعاتخ�سارة
والبطالة� .إذ ُق��درت
واال�ستثمار،
ذوي الكفاءات ،وهو
دوللأخ�ص
املقبلة 3وبا
أوروبية
الغذائية الى
الحيوانية
والتصدير للمنتجات
و�إىل �أملانيا  45مليون دوالر ،و�إىل �إيطاليا 3.5
االقت�صاد اللبناين بـ 18مليار دوالر خالل
ما قد يرفع الطلب على العمالة اللبنانية
والتصدير – 7
اللبنانيون
خاللؤولون
الحيوانية امل�س�
�سنوات– – يرجعها
امل�ستوردات اللبنانية
ماليني دوالر .فيما بلغت
أوروبيةت�سهم يف تخفي�ض
دول عمل لها
األخيرةفر�ص
الغذائية وي�
الىؤمن3
والصناعات
للمنتجات
االستيراد
سنوات
األربع
ايطاليا)
المانيا
(فرنسا
�إىل ا�ست�ضافة نحو مليون ون�صف املليون
خالل عام  2017من ال�صناعات الغذائية من
معدالت البطالة .وعلى امل�ستوى امل�ؤ�س�سي
أوروبية
الغذائية الى 3
والصناعات
الحيوانية
االستيراد
فرن�سا  408مليون دوالر ،ومن �أملانيا 421
األربعالدويل
أرقام البنك
وبح�سب �
�سوري-
والتصدير – الجئ
�ستكون حا�رضة يف
دولاللبنانية
فال�رشكات
األخيرة
سنوات
خالل
ايطاليا)
للمنتجات–
المانيا
(فرنسا
فقد ارتفعت ن�سبة البطالة من � % 11إىل 35
مليون دوالر ،ومن �إيطاليا  239مليون دوالر.
جم��االت الإع��م��ار والبناء بحكم خربتها
األخيرة
سنوات
األربع
خالل
ايطاليا)
–
المانيا
–
(فرنسا
 %عام .2017
يف هذا املجال بف�ضل جتربتها بعد نهاية
«إعادة اإلعمار»
و�سيعطي انتهاء القتال والإي����ذان ببدء
احلرب الأهلية يف الثمانينيات ،و�ست�شكل
قوية
تعطي دفعة
فرنسا�سورية دفعة قوية
عملية �إعادة الإعمار يف
�أ�سعار العقارات والأ�صول املنخف�ضة يف
لتحريك عجلة االقتصاد اللبناني
لتحريك عجلة االقت�صاد اللبناين ،فب�سبب
�سورية فر�صة جيدة للم�ستثمرين اللبنانني
2017
2016
2015
2014
وامل�ستجد خ�لال ال�سنوات الأخ�ي�رة على
حلق بالبنى التحتية
حجم ال�رضر ال��ذي
لال�ستثمار يف �سورية با�ستثمارات مبا�رشة.
فرنسا

منتجات حيوانية
صناعات غذائية
منتجات حيوانية
غذائية
صناعاتحيوانية
منتجات
صناعات غذائية
منتجات حيوانية
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منتجات
صناعات غذائية
منتجات حيوانية
صناعات غذائية
منتجات حيوانية
غذائية
صناعاتحيوانية
منتجات
صناعات غذائية

استيراد تصدير استيراد تصدير استيراد تصدير استيراد تصدير
2017
2016
2015
2014
0
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0
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0
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2017تصدير
2016تصدير استيراد
2015تصدير استيراد
2014تصدير استيراد
استيراد
8
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2
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 24المانيا 2
3
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2017تصدير
2016تصدير استيراد
2015تصدير استيراد
2014تصدير استيراد
استيراد
13
80
14
79
9
75
9
107
2
19
2
25
2
24
3
37
تصدير
استيراد
تصدير
استيراد
تصدير
استيراد
تصدير
استيراد
13
80
14
79
9
75
9
107
2
19
2
25
2
24
3
37
13
80
14
79
 75ايطاليا 9
9
107
2017
2016
2015
2014
ايطاليا
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0
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0
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تصدير
استيراد
تصدير
استيراد
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استيراد
مع أبرز الدول األوروبية
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استيرادوالغذائية خالل
تصديرالمنتجات الحيوانية
يظهر واردات وصادرات
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5
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تحقيق

إنهيار اقتصاد لبنان..
بين التهويل والحقيقة!
ت�سود الأجواء اللبنانية موجات من الذعر و�سط احلديث
امل�ستمر عن انهيار اقت�صادي و�شيك يه ّدد بكارثة ،ويح ّتم و�ضع
خطة اقت�صادية مالية �إنقاذية حقيقية و�إ�صالحات جدية ،تكون
مبثابة عالج �رسيع يقي مكونات االقت�صاد من اخلطر املحدق
بها.
وعزّز م�شاعر اخلطر هذه عند عدد من الأفرقاء ما ك�شفته وكالة
«بلومربغ» الأمريك ّية عن �صندوق النقد الدويل والتي ك�شفت
�إ ّن االقت�صاد اللبناين يتجه يف م�سار ال مُيكن حت ّمله ،ما يتطلّب
حترك ًا طارئ ًا ال�ستعادة ثقة امل�ستثمرين ،والت�ش ّدد يف املالية
العا ّمة .و�أ�شار ال�صندوق �إىل حجم القرارات املكلفة �سيا�سي ًا،
التي يجب على لبنان اتخاذها من �أجل �إنعا�ش االقت�صاد.
من دون �شك ،مير لبنان منذ �سنوات عديدة مب�صاعب اقت�صادية
ج ّمة ،لكن يبقى ال�س�ؤال هل يقع هذا التهديد �ضمن حملة على
الأفرقاء ال�سيا�سيني لك�رس اجلمود احلا�صل يف عملية ت�شكيل
احلكومة اجلديدة� ،أم �أنه حقيقة هناك عا�صفة تقرتب رويداً
رويداً من االقت�صاد اللبناين.
يف ال��واق��ع ،دف��ع اجلمود ال�سلبي يف
ت�أليف احلكومة ،الهيئات االقت�صادية
والعمالية �إىل �إطالق �رصخة يف وجه
الطاقم ال�سيا�سي ،لـ«مغادرة حربهم
على املغامن وت�شكيل حكومة �إنقاذية
للو�ضع الذي تتهده كارثة �إذا ما ا�ستمر
على ما هو عليه».
وع�ّب�رّ ت الهيئات ع��ن خ�شية كبرية
وقلق بالغ م��ن ان��ح��دار الو�ضع �إىل
مراحل يف منتهى ال�سوء وال�سلبية.
وحملت امل�س�ؤولية لل�سيا�سيني ودعتهم
ّ
�إىل اخلروج من خالفاتهم ال�سيا�سية،
واتهمتهم �رصاحة بـ«�أنهم يختلفون
على امل��غ��امن ،وال��ب��ل��د ي��ك��اد ي�صبح
حطام ًا ،بل �صار على حا ّفة هاوية
وكارثة �إن مل يتم تدارك الو�ضع قبل
فوات الأوان».
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تدهور  7مؤشرات

ويف الإط���ار نف�سه� ،أ���ش��ار رئي�س ق�سم
الأب���ح���اث يف ب��ن��ك «ع�����وده» ،م���روان
بركات� ،إىل �أن��ه «من �ش�أن الت� ّأخر يف
ت�شكيل احلكومة �أن ينعك�س (�سلب ًا) على
اال�ستثمارات ،ويف النتيجة على النمو
االقت�صادي» .وحتدث بركات عن «تدهور
 7م�ؤ�رشات اقت�صادية ،من �أ�صل  ،11يف
الأ�شهر ال�سبعة الأوىل من العام احلايل،
بينها اجلمود يف القطاع العقاري ،حيث
تراجعت تراخي�ص البناء بن�سبة .% 20.1
وتراجعت كذلك قيمة ال�شيكات املتداولة،
ال��ت��ي ت���دل ع��ل��ى م�ستوى اال�ستهالك
واال�ستثمار % 13 ،بني كانون الثاين
ومت�����وز ،وف����ق امل�����ص�رف امل���رك���زي.
و�إىل جانب ذلك كله ،تزداد اخل�شية من
ت��ده��ور �سعر ��صرف ال��ل�يرة اللبنانية
20

مقابل ال��دوالر ،ما دفع امل�صارف �إىل
زيادة الفوائد على اللرية ،وو�صل الأمر
ببع�ضها �إىل حتديدها بن�سبة .% 15
وح�� ّذر البنك ال��دويل ،ال��ذي ق ّ��دم للبنان
�أك�ثر من  4مليارات دوالر يف م�ؤمتر
«���س��ي��در» ،يف وق��ت �سابق م��ن «دق��ة»
و�ضع االقت�صاد اللبناين ،خ�صو�ص ًا
يف ظ��ل وج���ود ق��رو���ض «ع��ال��ق��ة» يف
�أدراج جمل�س ال����وزراء �أو ال�برمل��ان،
بانتظار حتويلها ا�ستثمارات فعلية.
وبح�سب جملة «الإيكونومي�ست» ،ف�إن
ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري ه��و «الأك��ث�ر �إث���ارة
للقلق» ،نتيجة تراجع عدد رخ�ص البناء
يف الن�صف الأول من عام  2018بن�سبة
 ،% 9وانخفا�ض بيع العقارات بن�سبة
 ،% 17خ�لال ال��رب��ع الأول م��ن العام،
وذل��ك باملقارنة مع م��ع ّ��دالت الفرتات

نف�سها من العام املا�ضي ،وهو ما يدفع
املطورين �إىل «اخل�شية من انهيار �أكرب
ّ
مقبل ،خ�صو�ص ًا بعدما �أوقف امل�رصف
املركزي القرو�ض ال�سكنية املدعومة
فج�أة».

بصيص أمل

و�سط هذا الظالم ،يبقى هناك ب�صي�ص
�أم��ل لدى بع�ض اخل�براء� ،إذ �أك��د اخلبري
االقت�صادي لوي�س حبيقة �أن «ال انهيار
يف لبنان...فاالنهيار كلمة كبرية جداّ
كو�ضع فنزويال �أو  الأرجنتني ولبنان
جدا عن ذلك الواقع» .وقال« :الو�ضع
بعيد ًّ
متعثرّ اليوم ،لكنه م�ستقر� .إال �أن هذا ال
يعني �أن نكتفي باجللو�س واالنتظار»...
و�أ�ضاف« :يجب �أن ن�ستفيد من احلر�ص
اخلارجي النادر على الو�ضع يف لبنان...

ال انهيار في لبنان...فاالنهيار
كلمة كبيرة جداّ ...ولبنان
بعيد جدًّا عن ذلك الواقع.
الوضع متع ّثر اليوم ،لكنه
مستقر
فمع ا�ستقامة الأو����ض���اع ال�سيا�سية
�سينتع�ش الو�ضع الإقت�صادي ب�رسعة لأن
امل�شكلة يف الأ�سا�س لي�ست اقت�صادية بل
�سيا�سية».

خطا دفاع أماميين

ويف الواقع ،يتمتع االقت�صاد اللبناين
بخطي دفاع �أماميني من �ش�أنهما منع
انهياره ،وال �سيما يف ظل وجود �آفاق �أو
21

نوافذ اقت�صادية م�ستقبلية واعدة �ست� ّؤمن
مداخيل مالية �إنقاذية للبنان.
َ
ويتمثل اخل��ط الأول بقدرة امل�صارف
على متويل دين احلكومة بف�ضل تلقيها
�سنوي ًا حتويالت بالعملة ال�صعبة بقيمة
 8مليارات من الدوالرات ،علم ًا �أنه خالل
الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من ال�سنة اجلارية
بل َغت قيمة التحويالت اخلارجية بالعملة
ال�صعبة �إىل لبنان  3,7مليارات دوالر.
�أم��ا اخل��ط الثاين فيتمثل بوجود قدرة
احتياطية لدى م�رصف لبنان املركزي
تبلغ  12مليار دوالر من الذهب ،وما
قيمته  54م��ل��ي��ار دوالر م��ن العملة
اللبنانية املطروحة يف ال�سوق اللبنانية.
وما دام��ت عمليات التحويل من اللرية
�إىل الدوالر ال ت�صل خالل دفعة واحدة �أو
يف وقتٍ متقارب �إىل ن�سبة  80يف املئة
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تحقيق
من جمموع الكتلة النقدية االحتياطية
بالعملة اللبنانية يف البنك املركزي،
ف��� ّإن الأخ�ير يبقى م�سيطراً على �سعر
ِ
�رصف اللرية وجمال العملية النقدية يف
املهمة يف هذا املجال
البلد .والإ�شارة
ّ
هي �أن��ه خ�لال �أعتى الأزم���ات الأمنية
م��رت على لبنان مل
وال�سيا�سية التي ّ
َيحدث «هلع نقدي» ،مبعنى بروز طفرة
حتويل من اللرية �إىل الدوالر� ،أو خروج
ر�ؤو����س الأم���وال بالعملة ال�صعبة من
و�صلت �إىل
لبنان وم�صارفه �إىل اخلارج َ
حد اخلط الأحمر� ،أي ن�سبة  80يف املئة.
ّ

االقت�صاد
والأالعيب
ال�سيا�سية

إصالحات قد تمنع االنهيار

و�أ�شار تقرير ملعهد التمويل الدويل �إىل
�أن امل�شاحنات ال�سيا�سية املحلية ت� ّؤخر
انطالق عملية الإ�صالحات الهيكلية
ال����ضروري��ة ال��ت��ي م��ن ���ش���أن��ه��ا رف��ع
م�ستويات النمو واحلد من البطالة ،و�أن
الت�أخري يف ت�شكيل احلكومة يقف عائق ًا
�أمام ا�ستفادة لبنان من  11مليار دوالر
�أمريكي من القرو�ض واملنح املقدمة
تعهد بها املجتمع
ب�رشوط مي�رسة ،والتي ّ
ال��دويل يف ني�سان من العام احل��ايل.
واع���ت�ب�ر غ��رب��ي�����س �إي����رادي����ان ،كبري
االقت�صاديني ملنطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا يف معهد التمويل
الدويل� ،أنه «من املتوقع �أن ينمو الناجت
املحلي الإجمايل احلقيقي يف لبنان
بن�سبة  1,3%يف العام  ،2018مقارنة
مبعدل منو ق ّ��دره املعهود بـ 1,8%يف
العام  ».2017و�أ�شار �إىل �أن «التو�صل
�إىل توافق حول ت�أليف حكومة فعالة،
بالإ�ضافة �إىل تطبيق الإ�صالحات
الهيكلية ،مبا فيها الإ���ص�لاح��ات يف
امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة وم��ع��اجل��ة امل�شاكل
املزمنة يف قطاع الكهرباء ،من �ش�أنه
�أن يحفز النمو ويرفع من م�ستوياته
يف الأعوام املقبلة ،وي�ساعد �أي�ض ًا يف
تخفي�ض ن�سبة الدين العام �إىل الناجت
املح ّلي �إىل م�ستويات �أكرث ا�ستدامة».
و�شدد ن�سيب غربيل ،كبري االقت�صاديني
ّ
ورئي�س مديرية البحوث والتحاليل
االقت�صادية يف جمموعة بنك بيبلو�س،
�أنه «بالرغم من التباط�ؤ الوا�ضح يف
احلركة االقت�صادية ،تدل امل�ؤ�رشات
الأ�سا�سية على ا�ستمرار اال�ستقرار يف
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يتمتع االقتصاد اللبناني
بخطي دفاع أماميين من
شأنهما منع انهياره ،وال
سيما في ظل وجود آفاق أو
نوافذ اقتصادية مستقبلية
َ
مداخيل مالية
واعدة ستؤمّن
إنقاذية للبنان
بالرغم من التباطؤ الواضح
في الحركة االقتصادية،
تدل المؤشرات األساسية
على استمرار االستقرار في
المالية العامة وسعر صرف
الليرة اللبنانية والقطاع
المصرفي ،وهي عوامل
توفر فرصة لألطراف المعنية
لتطبيق اإلصالحات الهيكلية
ومساعدة االقتصاد على
االستفادة من الدعم المالي
الدولي
22

املالية العامة و�سعر ��صرف اللرية
اللبنانية والقطاع امل����صريف ،وهي
عوامل توفر فر�صة للأطراف املعنية
لتطبيق الإ�صالحات الهيكلية وم�ساعدة
االقت�صاد على اال�ستفادة من الدعم
املايل الدويل» .كما اعترب �أن «االقت�صاد
اللبناين يتطلب جهوداً من قبل اجلهات
ال�سيا�سية ،وج���ه���وداً ع��ل��ى م�ستوى
ال�سيا�سات العامة ،م��ن �أج��ل �إع��ادة
انتعا�ش ثقة امل�ستهلك وامل�ستثمر .فهذه
�إن ح�صلت ،بالإ�ضافة �إىل الإ�صالحات
الهيكلية املطلوبة� ،ست�ؤدي �إىل رفع
ن�سبة النمو االقت�صادي �إىل م�ستويات
و���ش��دد على
�أع��ل��ى و�أك�ث�ر ا���س��ت��دام��ة».
ّ
�أن��ه «على امل�س�ؤولني ع��دم الرتاخي
وجت ّنب املماطلة ،بل البدء يف معاجلة
التحديات امل�ستقبلية للحد من اخللل يف
املالية العامة واحلفاظ على اال�ستقرار
املايل والنقدي».

اشاعات سياسية

يف الواقع ،ازدي��اد الإن��ذارات يف �ش�أن
�إنهيار �إقت�صادي متو ّقع ترافق مع
تفاقم اخل�لاف ال�سيا�سي على ت�شكيل
احلكومة ،ما دف��ع البع�ض اىل اجلزم
ب�أن هذه جمرد �شائعات تخدم �أهداف
�سيا�سية لبع�ض االف��رق��اء ،ال �أ�سا�س
ال�صحة بحكم �أن امل�ؤ�رشات
لها من
ّ
إقت�صاديا
من��وا �
الإقت�صادية ُتظهر
ً
ً
تن�صب �أكرث
إهتمامات
وا�ضحا� .إال �أن ال
ً
ّ
على عجز املوازنة ال��ذي قد يزيد من
ن�سبة الدين العام.
وي�ؤكد الربوف�سور جا�سم عجاقة �أن
احلديث عن الإنهيار لي�س ب�صحيح بل
تراجعا ناجتا عن خليط من
�أن هناك
ً
العوامل ال�سيا�سية ،الإداري���ة ...ويرى
ان «هذا الرتاجع ال يمُ كن عك�سه �إال �أذا
ُطبقت دقائق م�ؤمتر �سيدر 1-ب�شقيه
الإ�ستثماري والإ���ص�لاح��ي .وبالتايل
يمُ كن اجل��زم �أن ك��ل ال�شائعات التي
تطال لبنان اليوم هي �شائعات هدفها
إقليميا) �إقت�صادي».
(داخليا) �سيا�سي و(�
ً
ً
وي�شدد ان «هذه ال�شائعات لن ت�ستطيع
زعزعة النظام اللبناين بحكم �أن زعزعة
هذا الأخري تتط ّلب �رضب اللرية وهذا �أمر
ملعتمدة
ُم�ستحيل يف ظل الإج��راءات ا ُ
من قبل م�رصف لبنان».

تحقيق
تعزيز الثقة باإلنتاج المحلي خطوة ج ّدية نحو تخفيض االستيرد

من أين يستورد لبنان؟

يكت�سب تعزيز الثقة بال�صناعة الوطنية �أهمية خا�صة يف لبنان ،ملا
له من ت�أثري يف خف�ض عجز امليزان التجاري الذي يعاين من تفاقم
يتوا�صل عام ًا بعد عام.
وي�ؤدي هذا التفاقم بطبيعة احلال �إىل خروج العمالت الأجنبية
وانخفا�ض الإنتاج وزيادة ن�سبة البطالة وعدم اال�ستثمار يف
القطاعات الإنتاجية وال �سيما القطاع ال�صناعي ودخول االقت�صاد
الوطني يف حال انكما�ش.
وال تعترب مهمة تعزيز ثقافة ا�ستهالك املنتج املحلي الذي يتمتع
مب�ستويات جودة مرتفعة عملية �صعبة ،فالفر�صة متاحة لإقناع
املواطنني ب�أهمية ا�ستهالك املنتج املحلي كو�سيلة لدعم وت�شجيع
ال�صناعة الوطنية و�إبراز �أن التوجه ال�ستهالك املنتج الأجنبي يف ظل
توافر البديل الوطني املتم ّيز يعني الإ�رضار بال�صناعة الوطنية ،وهو
�سلوك ال ي�ستقيم مع مفهوم املواطنة ال�صحيحة ويرف�ضه املنطق
والعقل وال �سيما �أن ال�صناعة اللبنانية تتواجد يف الأ�سواق العاملية
منذ ع�رشات ال�سنني.
ويعود �سبب تف�ضيل امل�ستهلك اللبناين
لل�سلع امل�����س��ت��وردة �إىل غ��ي��اب الثقة
ب��ه ب�شكل �أ���س��ا���س��ي ،ن��ظ��راً �إىل اجت��اه
و�سائل الإع�لام نحو الرتويج للب�ضائع
امل�ستوردة �أكرث من املنتجات املحلية.
كما ت�ؤدي هيمنة االقت�صاد العاملي على
االقت�صادات املحلية وال �سيما ال�ضعيفة
دوراً �أي�ض ًا� ،إذ جعلت من ال�صعب مقاومة
ما يتم ت�صنيعه يف دول ذات موازنات
خم�ص�صة للقطاع ال�صناعي،
ك�برى
ّ
جتعلها حتتل ال��دول ال�صغرى �صناعي ًا
ب�شكل الفت.
وي�ستورد لبنان �أكرث من  % 80من �سلعه
ما يغرق ال�سوق املحلية بال�سلع وي�ضع
املواطن �أمام خيارات وا�سعة .ففي عام
 ،2017ا�ستورد لبنان من  39بلداً يف
العامل منتجات بقيمة  19,582مليون
وتربعت ال�صني على عر�ش الدول
دوالرّ .
امل�صدرة �إىل لبنان �إذ بلغت م�ستوردات
ّ
لبنان من ال�صني  1,879مليون دوالر
عام  ،2017و�ش ّكلت ما ن�سبته  % 10من
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جممل ال�صادرات �إىل لبنان.

ثقة لبنانية بالمنتجات الصينية

وتظهر قراءة لل�سلع امل�ستوردة من ال�صني
مت ّتع املنتجات ال�صينية بثقة كبرية من
امل�ستهلك اللبناين� ،إذ ال يقت�رص ا�ستهالكه
وتتنوع هذه
على �سلع معينة بل تختلف
ّ
ال�سلع ب�إختالف حاجاته ،ما ي�ؤكد �أن
انخفا�ض �أ�سعار املنتوجات ال�صينية
عبد �أمامها
مقارنة باملنتجات الأخرى ّ
طريق الدخول �إىل الأ�سواق اللبنانية.
ويتنوع ا�ستهالك اللبنانيني للمنتجات
ّ
ال�صينية بني �آالت كهربائية ومنتجات
املعادن العادية واملالب�س �إ�ضافة �إىل
�سلع ومنتجات خمتلفة .وبلغت قيمة
واردات الآالت والأجهزة الكهربائية 595
مليون دوالر ،و�ش ّكلت ما ن�سبته  % 32من
جممل حجم الواردات ال�صينية �إىل لبنان.
�أم��ا منتجات املعادن العادية فبلغت
قيمتها  233مليون دوالر و�ش ّكلت ما
ن�سبته  % 19من جممل حجم الواردات.
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ويبدو �أن املالب�س ال�صينية ا�ستهوت
الذوق اللبناين ،حيث بلغت قيمة واردات
الألب�سة والأقم�شة واملواد الن�سيجية 232
مليون دوالر لت�شكل ما ن�سبته  % 12من
جممل الواردات ال�صينية .ويف دليل قاطع
تنوع ا�ستهالك اللبنانيني للمنتجات
على ّ
ال�صينية ،بلغت قيمة الواردات حتت بند
�سلع ومنتجات خمتلفة والذي ي�ضم �أثاث ًا،
�أجهزة �إن��ارة ،لوحات �إعالنية م�ضيئة،
�إ�شارات م�ضيئة ،دمى للأطفال و�ألعاب
جمتمعات و�أ�صناف للت�سلية �أو للريا�ضة،
 186مليون دوالر و�ش ّكلت ما ن�سبته % 10
من جممل الواردات ال�صينية.

إيطاليا ثانية

وال يعد م�ستغرب ًا لإيطاليا ك�إحدى دول
العامل ال�صناعية الكربى ،وكدولة رائدة
يف التجارة العاملية وال�صادرات ،نيل
ح�صة جيدة من ال��واردات �إىل لبنان،
�إذ ح ّلت يف املرتبة الثانية للدول
الأكرث ت�صديراً �إىل لبنان ،حيث �ش ّكلت
الواردات من كل منها ما ن�سبته ،% 9
وبلغت قيمتها ما يقارب  1,770مليون
دوالر.
وي�ستورد لبنان من �إيطاليا منتجات
معدنية �ش ّكلت ن�سبتها  % 45من جممل
امل�ستوردات الإيطالية وبلغت كلفتها
 794مليون دوالر ،و�آالت و�أجهزة بلغت
ن�سبتها  % 11وقيمتها  189مليون دوالر،
ومنتجات ال�صناعات الكيماوية بن�سبة
 % 8وقيمة  140مليون دوالر ،ول�ؤل�ؤ
طبيعي بن�سبة  % 5وقيمة  82مليون
دوالر ومعادن عادية بن�سبة .% 5

معدات النقل األلمانية
في الصدارة

وح ّلت �أملانيا يف املرتبة الثالثة بحجم
م�ستوردات بلغ  1,229مليون دوالر �ش ّكل
ما ن�سبته  % 6من جممل حجم امل�ستوردات
اللبنانية .وبدا بارزاً ا�سترياد لبنان ملعدات
النقل التي �ش ّكلت  % 39من جممل الواردات
الأملانية �إىل لبنان وبلغت قيمتها 474

مليون دوالر .وتعد هذه الأرقام منطقية
تعد من �أهم
جداً وال �سيما �أن ال�سيارات ّ
الب�ضائع ال��ت��ي حتمل ختم «�صنع يف
�أملانيا» .كما ا�ستورد لبنان من �أملانيا
منتجات �صناعات كيماوية بلغت ن�سبتها
من جممل امل�ستوردات الأملانية % 24
وقيمتها  300مليون دوالر .وبلغت قيمة
م�ستوردات الآالت والأج��ه��زة واملعدات
الكهربائية الأملانية  146مليون دوالر،
و�ش ّكلت ما ن�سبته  % 12من جممل حجم
الواردات الأملانية.

مساواة بين اليونان
والواليات المتحدة

وم�� ّث��ل��ت ك��ل م��ن ال��ي��ون��ان وال��والي��ات
املتحدة ال�رشيك التجاري الرابع الأكرب
للبنان م��ن حيث ال����واردات يف العام
 ،2017حيث بلغت قيمة الواردات منهما
 2,815مليون دوالر ،و�ش ّكلت كل منهما
على حدة ما ن�سبته  % 6من جممل حجم
الواردات .وعلى �صعيد الواليات املتحدة
احتلت املنتجات املعدنية املرتبة الأوىل
بني امل�ستوردات من الواليات املتحدة
وبلغت قيمتها  452مليون دوالر و�ش ّكلت
ما ن�سبته  .% 31و�أتت معدات النقل ثانية
يف الئحة امل�����س��ت��وردات م��ن ال��والي��ات
املتحدة و�ش ّكلت ما ن�سبته  % 25من
جممل هذه الواردات وبلغت قيمتها 362
مليون دوالر .واحتلت منتجات ال�صناعة

الكيماوية املرتبة الرابعة وبلغت ن�سبتها
م��ن جممل ال����واردات الأم�يرك��ي��ة % 14
و�سجلت قيمتها  199نليون دوالر.
ّ
وع��ل��ى ���ص��ع��ي��د ال���ي���ون���ان ،ب��ل��غ حجم
امل�ستوردات  1,373مليون دوالر و�ش ّكلت
ما ن�سبته  % 7من جممل حجم الواردات
�إىل لبنان .وا�ستورد لبنان من اليونان
منتجات معدنية �ش ّكلت ما ن�سبته % 92
من جممل حجم الواردات وبلغت قيمتها
 1,269مليون دوالر.

 3دول تتشارك المرتبة الخامسة

و�أتت كل من تركيا وفرن�سا ورو�سيا يف
امل�صدرة �إىل
املرتبة اخلام�سة للدول
ّ
لبنان ،وبلغ حجم ال�صادرات من تركيا
 777مليون دوالر ،وم��ن فرن�سا 767
مليون دوالر ،ومن رو�سيا  746مليون
دوالر ،و�ش ّكلت كل منها ن�سبة  % 4من
جممل حجم الواردات اللبنانية.
وت��ن��ذر الأرق����ام بخطر ت��رك��ي مقبل �إىل
ت�صدر تركيا �إىل لبنان
الأ�سواق اللبنانية� ،إذ ّ
منتجات تناف�س �إىل حد كبري املنتجات
اللبنانية ما ي�ؤكد املخاوف التي يطرحها
ال�صناعيون والقائمة على مناف�سة تركية
يف عقر داره���م .فعلى الرغم من جودة
ت�صدر تركيا
املنتجات الغذائية اللبنانيةّ ،
منتجات غذائية �إىل لبنان بقيمة 120
مليون دوالر ،ت�ش ّكل ما ن�سبته  % 15من
ت�صدر �إىل
جممل ال�صادرات الرتكية .كما ّ
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لبنان منتجات ن�سيجية من مالب�س و�أقم�شة
بقيمة  123مليون دوالر ،ومعادن عادية
وم�صنوعاتها بقيمة  165مليون دوالر.
وتتميز واردات فرن�سا من لبنان بالتنوع،
ّ
�إذ ي�ستورد لبنان حيوانات ومنتجات
ح��ي��وان��ي��ة بقيمة  62م��ل��ي��ون دوالر،
ومنتجات غذائية وم�رشوبات بقيمة 106
ماليني دوالر ،ومنتجات معدنية بقيمة
 21مليون دوالر ،ومنتجات ال�صناعات
الكيماوية بقيمة  261مليون دوالر،
ومعادن عادية بقيمة  54مليون دوالر،
و�آالت و�أجهزة بقيمة  97مليون دوالر،
ومعدات نقل بقيمة  41مليون دوالر.
وي��ب��دو �أن �آف���اق التبادل التجاري بني
�ضيقة .فعلى الرغم من �أن
لبنان ورو�سيا ّ
رو�سيا حتتل املرتبة اخلام�سة بني الدول
امل�صدرة �إىل لبنان ،ف�إن اال�سترياد منها
ّ
يقت�رص ب�شكل كبري على املنتجات املعدنية
واملعادن العادية التي �ش ّكلت ما ن�سبته
 % 75من جممل ال�صادرات الرو�سية �إىل
لبنان بعد �أن بلغت قيمتها  557مليون
دوالر .وت�ضم املنتجات املعدنية يف
ف�صولها ملح ،كربيت� ،أت��رب��ة و�أح��ج��ار،
ج�ص ،كل�س و�إ�سمنت ،خامات معادن ،وقود
معدين ،زيوت معدنية ومنتجات تقطريها،
مواد قارية� ،شموع معدنية .وا�ستورد لبنان
من رو�سيا �أي�ض ًا منتجات اململكة النباتية
وت�ضم �أ�شجاراً ونباتات وفواكه وثماراً،
معادن عادية ،ومنتجات خ�شبية.
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مقابلة
إعادة إعمار سورية رافعة اقتصادية للبنان

د.جواد :النفط يقضي على البطالة ..ولكن
يواجه لبنان الذي يقف على م�شارف االن�ضمام �إىل نادي الدول املنتجة
للنفط حتديات خمتلفة ،ي�أتي يف مقدمها حت�ضري العن�رص الب�رشي
الوطني ل�صناعة النفط� ،إذ �إنه من ال�رضوري حتديث �آليات العمل
لتدريب وتطوير مهارات الأفراد يف لبنان يف القطاعني العام واخلا�ص،
وال �سيما �أن ت�أهيل املوارد الب�رشية و�إعدادها لتكون على �أمت اجلهوزية
عند بدء الإنتاج والت�سويق �أمر �أ�سا�سي لل�سيطرة على معدالت البطالة
التي �شهدت ارتفاع ًا م�ضطرداً مع ا�شتداد وترية الأزمة االقت�صادية.

من دون �شك� ،أمام لبنان فر�صة ذهبية
ملعاجلة علله االقت�صادية املختلفة ،لكن
قطف ه��ذه الفر�صة يحتاج �إىل بع�ض
ال�صرب ،فوفق ًا للخبري االقت�صادي يف
النفط والغاز وتنمية امل��وارد الب�رشية
وم�ؤ�س�س �صناعة ال��ت��دري��ب يف العامل
العربي د .ف��ادي ج��واد «تعويل اجلميع
على االكت�شافات النفطية املقبلة للبدء
مبعاجلة الرقم ال��ذي و�صل �إليه الدين
العام والعمل على تخفي�ضه واخلروج من
ال�ضائقة االقت�صادية والعمل على توظيف
ال�شباب اللبناين قد ال يتحقق يف امل�ستقبل
القريب حيث �إن �صناعة ال��ب�ترول يف
حو�ض �رشق املتو�سط متر ب�أزمات تعاين
منها قرب�ص و�إ�رسائيل .فهما و�إن �سبقتا
لبنان يف مرحلة احلفر والإنتاج ،مل ت�صال
بعد �إىل م�ستوى �إنتاجي يعتمد عليه يف
الناجت املحلي لأ�سباب �إنتاجية اقت�صادية
وت�سويقية ،الأمر الذي ي�س ّلط ال�ضوء على
وج��وب الإ��س�راع يف ا�ستقدام العرو�ض
لفتح بقية البلوكات ،حيث �إن عامل الوقت
مهم للبنان من جميع النواحي».

تأهيل العنصر البشري

ويف حني �أكد جواد «�أن��ه �إذا كانت لدى
لبنان كميات واعدة يف احلقول النفطية
على امل��دى الطويل �سوف يق�ضي على
البطالة ب�شكل كبري خا�صة �أنه بلد �صغري
�سكاني ًا ما ي�ؤ�رش �أىل �أن قطاع النفط
�سيكون ق���ادراً على ا�ستيعاب جميع
ال�شباب اللبناين من خمتلف م�ستوياتهم
���ش��دد على ��ض�رورة ت�أهيل
العلمية»،
ّ
املوارد الب�رشية لتكون جاهزة للعمل عند
بدء الإنتاج والت�سويق.
و�أ�سف لكون «ثقافة و�صناعة التدريب يف
لبنان مل تعرف التطور ،فحتى الآن ال توجد
�رشكات تدريب حقيقية وفعلية بل مكاتب
�شخ�صية ملدربني �أكفاء يحاولون تغطية
احتياجات ال�سوق ال��ذي ميلك ميزانية
�ضعيفة لهذه امل�س�ألة ويعاين من الرتدد
يف اال�ستثمار يف العن�رص الب�رشي».
وق��ال« :لكي نكون قادرين على تطوير
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مهارات الأفراد يجب �أن نوجد �آليات عمل،
وهذا الأمر يحتاج �إىل مزيد من الإنفاق
على التدريب وتنمية العن�رص الب�رشي».
وعلى الدولة واملجتمع الإميان بالعن�رص
الب�رشي ،وبر�أيي �أنه لتحقيق هذه الغاية
يجب فر�ض �رضيبة على كل امل�ؤ�س�سات
وال�رشكات الكربى بهدف خلق �صندوق
حتت ا�سم «�صندوق اال�ستثمار الب�رشي» �أو
«�صندوق العقل اللبناين» ،بحيث ُت�ستغل
�إيرادته ب�إقامة دورات تدريبية جلميع
ال�شباب ف��ور تخرجهم وخ�لال عملهم،
�إ�ضافة �إىل ت�أهيل قدامى املوظفني �أي�ض ًا
لرفع كفاءاتهم و�إنتاجيتهم».
ويف �إط��ار رده على �س�ؤال ح��ول كيفية
االع��ت��م��اد على التقنيات احل��دي��ث��ة يف
تطوير املناهج لإقامة ور�ش عمل فعلية
وحقيقية و�صوال �إىل عامل من التفاعل
والتطور وتبادل اخل�برات� ،أ�شار �إىل �أنه
«يف يوروتك توجد لدينا �إدارة خا�صة
حتت م�سمى «الإبداع واالبتكار» وترتكز
مهامها على تطوير تقنيات وحلول
ال��ت��دري��ب ،وق��د ج��رى ه��ذا ال��ع��ام �إط�لاق
 Virtual Reality Trainingالتدريب
من خالل العامل االفرتا�ضي وهي تقنية
مميزاتها عند
متطورة جدا �سيتم �رشح ّ
�إطالقها يف بريوت قريبا» .

قانون توطين للوظائف

ور�أى ج��واد «�أن���ه ل�ل�إرت��ق��اء يف الأداء
الوظيفي لل�شباب اللبناين ولتحقيق
التنمية املرجوة ولتحفيز اال�ستثمار يف
املوارد الب�رشية ،يجب �أو ًال و�ضع قانون
لتوطني الوظائف يف جميع قطاعات
العمل ولبننتها ومن ثم انتزاع ال�شباب
من م�ستنقع الإحباط الذي يعي�شون فيه
ب�سبب قلة فر�ص العمل وت���أزم الو�ضع
االقت�صادي وتوتر اجلو ال�سيا�سي .ليتم
بعدها ن�رش التوعية حول ماهية و�أهمية
التدرج يف �سلم احلياة الوظيفية
و�رضورة ّ
لأن �إقالع ال�شباب اللبناين عن العمل يف
بع�ض الوظائف رغ��م معدالت البطالة
العالية ي�ؤثر �سلب ًا يف رغبة �أ�صحاب العمل
�أو امل�ستثمرين لتعيني امل��ورد الب�رشي
اللبناين ويف اال�ستثمار فيه وبالتايل
�إن هذا الأمر يعيق عملية التنمية ،التي
ق��د ال ي�شهدها لبنان يف ح��ال مل يج ِر
تطوير �أ�ساليب عمل كل من وزارتي العمل

أمام الحكومة المقبلة
مهمات شاقة ،إذ عليها
مباشرة عملها في ظل أزمة
اقتصادية صعبة تترافق مع
تالحق األحداث اإلقليمية
والتنمية الإداري��ة عرب خطط ا�سرتاجتية
فعلية».
و�شدد على �أن «يوروتك تعمل ب�شكل دائم
ّ
على تقدمي دع��م ا�ستثماري لل�رشكات
النا�شئة  start-up companyالتي
تطلق على يد ال�شباب اللبناين املتميز،
و�ستخ�ص�ص ج��ائ��زة �سنوية ل�ل�إب��داع
واالب��ت��ك��ار يف ال��ع��م��ل ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة من
ال�شباب ،علم ًا �أن��ه��ا قدمت م�ساعدات
�إىل ال�شباب العامل يف القطاع اخلا�ص
واحلكومي عرب  342منحة تدريبية يف
ال�سنوات املا�ضية».
و�أعلن �أن �صندوق «جود وجوليا للأعمال
اخلريية» يوا�صل عمله منذ �سنوات عديدة
يف لبنان و�أفريقيا و�رشق �آ�سيا وفل�سطني،
ليمد يده �إىل املحتاجني انطالق ًا من فكرة
�آمن بها «�أعطني عمال حتى �أ�ستمر يف
الإنتاج» ،حيث تن�صب اجلهود على ت�أمني
مورد رزق ثابت للأ�رس املعوزة عرب ت�أمني
معدات �إنتاجية معينة تكون نواة مل�رشوع
جتاري لها� ،إ�ضافة �إىل ا�ستمرار العمل
اخل�يري مع جميع امل�ؤ�س�سات اخلريية
ودور الأيتام».

 20عام ًا من الخبرة

وك�شف ج��واد عن حم��ادث��ات جت��رى مع
�أط���راف خمتلفة لنقل خ�برات يوروتك
�إىل لبنان ،حيث متلك ال�رشكة  20عاما
م��ن اخل�برة يف تنمية وتطوير امل��وارد
الب�رشية العربية يف قطاع النفط والغاز،
و�سيتم ت�سخريها للبدء بت�أهيل الكوادر
الب�رشية اللبنانية التي �ست�شكل العمود
الفقري ل�صناعة ال��غ��از يف لبنان عرب
م�رشوع �أعلن عنه «معهد بريوت للتدريب
البرتويل» ومبني على �أحدث ما تو�صلت
�إليه �صناعة النفط يف العامل.
ولفت �إىل �أن «�أم���ام احلكومة املقبلة
مهمات �شاقة� ،إذ عليها مبا�رشة عملها
يف ظل �أزمة اقت�صادية �صعبة ترتافق مع
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تالحق الأحداث الإقليمية».
واعترب �أنه يجب م�ؤازرة الرئي�س املك ّلف
ت�شكيل احلكومة لكي يتمكن من قيادة
ال�سفينة و�إي�صالها �إىل بر الأم��ان حتى
تت�ضح الر�ؤيا الإقليمية وي�ستقر الو�ضع
االق��ت�����ص��ادي بحد �أدن���ى م��ن اخل�سائر،
وبالتايل يجب �أال تثقل احلكومة بطلبات
تبطئ من انطالقتها بل يجب االجتماع
على هدف واحد هو املحافظة على متا�سك
اقت�صادنا.
ور�أى �أن املنطقة ب�أكملها متر بـ«ع�رس
ه�ضم اقت�صادي» حتى �أهم الدول النفطية،
ما يفر�ض علينا يف الفرتة املقبلة البدء
ب�سيا�سة تق�شف �إذ �إن امل�ؤ�رشات تدعو �إىل
احلذر ،علم ًا �أن لبنان حافظ على متا�سكه
خالل �أق�سى الظروف.

سيولة مالية ضخمة

ولفت جواد �إىل �أن «م�رشوع �إعادة �إعمار
�سورية �سيكون الرافعة االقت�صادية للبنان
�سيدر �سيولة مالية �ضخمة �ست�شكل
�إذ
ّ
عام ًال يف حت�سني الو�ضع االقت�صادي».
وق��ال« :كلنا نذكر عندما جاء االنفتاح
على �سورية كيف كان لبنان من �أوائل
امل�ستفيدين وال �سيما امل�صارف اللبنانية
التي غزت الأ�سواق ال�سورية والتعامالت
التجارية التي زادت بني البلدين ودفعت
�إىل اال�ستعانة باخلربات اللبنانية لت�أهيل
يبق
امل��وارد الب�رشية ال�سورية حيث مل َ
اخت�صا�صيون �إال وزاروا �سورية للم�شاركة
يف هذه الفورة ،فكيف ما كان امل�رشوع
الأكرب هو �إعادة الإعمار».
وك�شف �أن��ه «خ�لال �شهر ت�رشين الثاين
املقبل (� )15 – 12سوف يقام م�ؤمتر
وم��ع��ر���ض �أ���س��ب��وع الإع���م���ار ال�����س��وري
«�سريكون» يف دم�شق ،يف مدينة املعار�ض،
و�سي�ضم ثمانية معار�ض �أ�سا�سية منها
مواد البناء  -تقنيات الأبنية اخل�رضاء
 تقنيات الرتميم و�إعادة البناء للأبنيةالتاريخية  -الطاقة  -املعامل والآالت
 التدفئة والتكييف والتربيد  -البنيةالتحتية – النقل ،و�سوف يجمع جميع
�أ�صحاب امل�صلحة �ضمن بيئة الإعمار
امل��ت��ع ّ��ددة اجل��وان��ب ،م��ن خ�لال امل�ؤمتر
املرافق للمعر�ض ،وبالتايل ف�إن الفر�صة
موجودة �أمام ال�رشكات اللبنانية للدخول
وامل�شاركة يف مرحلة �إعادة الإعمار».
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مقال

االقتصاد اللبناني خامل و مأزوم
يقول عبد الرحمن الكواكبي يف كتابه
«طبائع اال�ستبداد و م�صارع اال�ستعباد»
املن�شور يف طبعته الأوىل عام  1900ما
يلي:
«ان اعمال الب�رش يف حت�صيل املال ترجع
اىل ثالثة �أ�صول:
 -1ا�ستح�ضار املواد اال�صلية
 -2تهيئة املواد لالنتفاع بها
 -3توزيعها على النا�س.
وه��ي الأ���ص��ول ال��ت��ي ت�سمى بالزراعة
وال�صناعة والتجارة وكل و�سيلة خارجة
عن هذه الأ�صول وفروعها الأولية فهي
و�سائل ظاملة ال خري فيها».
ويف الفكر االق��ت�����ص��ادي احل��دي��ث ف���إن
االقت�صاد ي��ق��وم على ث�ل�اث :ال��زراع��ة
وال�صناعة وال��ت��ج��ارة وا�ضيف اليهم
حديثا التكنولوجيا او ما ي�سمى «اقت�صاد
املعرفة» وبالتايل ف�إن االقت�صاد املتقدم
وامل��ت��ط��ور ي��ق��وم على دعائمه الأرب���ع
املذكورة يف اطار من التناف�س والتنا�سب
والتال�ؤم والتعاون بينها .يكون الإنتاج
وال �سيما ان��ت��اج احل���اج���ات ال��ع��ام��ة
واخلا�صة �أي انتاج ال�سلع واخلدمات التي
يحتاج اليها االن�سان والتي ت�ساعد على
الرتيف والرفاه يف حياة االن�سان ،وذلك
كله يف اطار منظومة قانونية و�أخالقية

االقت�صاد
الريعي
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تنظم عالقات االفراد والدولة من ناحية
ّ
والعالقات بني قوى الإنتاج من ناحية
�أخ���رى ،وت�ضمن توزيع ًا ع��اد ًال للدخل
وال�ثروة وت�ؤمن �شبكة عادلة وحماية
اجتماعية لكل ان�سان يف الوطن.

إختالل بنيوي

ام��ا االقت�صاد اللبناين فهو اقت�صاد
م�أزوم.
منذ الأ���س��ا���س فهو ي��ع��اين م��ن اختالل
بنيوي ل�صالح قطاع اخلدمات وال �سيما
التجارة واخلدمات املالية (امل�رصفية)
على ح�ساب ق��ط��اع الإن��ت��اج احلقيقي
يف ال��زراع��ة وال�صناعة وق��د تفاقم هذا
اخللل بعد احلرب االهلية واعتماد اتفاق
الطائف كد�ستور للبالد وب���دء ور�شة
�إع���ادة اع��م��ار ال��ب�لاد ،لكن ذل��ك ترافق
مع عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف البالد،
وانت�شار ظاهرة الف�ساد املايل والإداري
وال�سيا�سي وازدي��اد النفقات احلكومية،
وق�صور ال����واردات ال�رضيبية وزي��ادة
يف عجز امل��وازن��ة العامة وجل���ؤ الدولة
اىل اال�ستدانة من امل�صارف اخلا�صة.
وارتفاع الفوائد على الدين العام ارتفاعا
غري مربر اقت�صاديا وماليا مما دفع ر�أ�س
املال اللبناين والأجنبي اىل العزوف عن
اال�ستثمار يف االقت�صاد املنتج ،واالندفاع
اىل اال�ستثمار يف الدين العام وبفوائد
فتحول االقت�صاد اللبناين اىل
مرتفعة.
ّ
اقت�صاد ريعي بامتياز وا�صبح قطاع
اخلدمات يت�صدر الن�شاط االقت�صادي يف
لبنان حوايل  % 41يليه قطاع التجارة
ح��واي  % 23فقطاع ال�صناعة % 14
والزراعة ...% 7
لقد �أدى ذلك اىل تراكم ال�ثروة والدخل
املت�أتيان من الريع (الفوائد) يف ايدي
قلة من االف��راد ال ت�شكل اك�ثر من % 1
من املواطنني ي�ستحوذ على حوايل 50
 %من ثروة البالد ودخلها .وهذه الطبقة
ال م�صلحة لها يف حتقيق تقدم �صناعي
او زراعي او ا�ستخدام التكنولوجيا وهي
العنا�رص ال�لازم��ة ل��زي��ادة الإنتاجية
والفائ�ض االقت�صادي وال�سبب يعود
اىل ان هذه الطبقة الريعية امل�ستحوذة
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على الدخل والرثوة تك�سب بدون مقابل
م��ادي وب��دون عمل كما ق��ال الكواكبي
«لأن املرابي (الدائن بالفائدة) يك�سب
وهو نائم ففيه االلفة على البطالة ومن
دون تعر�ض خل�سائر طبيعية كالتجارة
وال�صناعة وال���زراع���ة ...وم��ن القواعد
االقت�صادية املتفق عليها ان لي�س من
ك�سب ال ع��ار وال احتكار فيه ارب��ح من
الربا (الفائدة) مهما ك��ان معتدال وان
بالربا تربو الرثوات فيختل الت�ساوي او
التقارب بني النال�س».

اقتصاد ريعي

ان االقت�صاد الريعي يف لبنان مل يقت�رص
��ضرره على خمول االقت�صاد وتراجع
الإن��ت��اج ب��ل ام��ت��د اىل زي���ادة ال��ف��وارق
االج��ت��م��اع��ي��ة ب�ين امل��ن��اط��ق و��شرائ��ح
املجتمع وزيادة معدالت هجرة الكفاءات
ال�شابة واملتعلمة واملهنية وارت��ف��اع
معدالت البطالة وتراجع م�ستوى املعي�شة
وانت�شار الفقر واحل��رم��ان .ففي درا�سة
حديثة عن الأح��وال املعي�شية للأ�رس يف

لبنان عن عام  ،2015تبني ان % 36,03
من اال�رس املقيمة يف لبنان عام 2015

تعي�ش حاالت حرمان حتت عتبة اال�شباع
الأ�سا�سية لدليل الأح����وال املعي�شية
الإجمايل .ويف املقابل هناك % 13,2
من اال�رس تعي�ش يف م�ستوى ا�شباع عايل
حلاجاتهم يف حني ان الن�سبة الأكرب من
اال�رس  % 50,3م�صنفة يف م�ستوى ا�شباع
متو�سط ،وبالطبع تختلف ن�سبة اال�رس
املتدنية اال�شباع من حمافظة اىل �أخرى،
ففي البقاع نرى الن�سبة الأعلى وتليها
النبطية وال�شمال واجلنوب وجبل لبنان
وب�يروت على التوايل % 50,9 % 53,8
 % 31,8 % 33,1 % 46,6و .% 27,4

عدالة مطلقة

«ان العدالة املطلقة تقت�ضي ان ي�ؤخذ
ق�سم من مال الأغنياء ويرد على الفقراء
بحيث يح�صل التعديل وال ميوت الن�شاط»
للعمل ح�سب الكواكبي ونحن نتفق معه
ون��رى ان ال طريق اىل حتقيق ذل��ك اال
يف ا�صالح النظام ال�رضيبي ،وه��و ما

تعتمده حاليا معظم ال���دول املتقدمة
حاليا .فمعظم الدول املتقدمة اقت�صاديا
وال �سيما دول منطقة اليورو (�أوروب��ا)
وذلك ب�إعتماد ال�رضيبة العامة (املوحدة
على الدخل) ومبعدالت ت�صاعدية على
�شطور الربح وزيادة احل�صيلة ال�رضيبية
من ال�رضائب املبا�رشة (ال�رضائب على
الدخل وال�رضائب على الرثوة) وتخفي�ض
ال�رضائب غري املبا�رشة (ال�رضائب على
اال�ستهالك واالن��ف��اق) وبهذه الطريقة
ن�ستطيع حتويل امل���وارد م��ن االغنياء
و�إع����ادة توزيعها بطريقة ع��ادل��ة بني
عنا�رص الإنتاج من ر�أ���س مال وعمال
و �رضائب (ح�صة احلكومة) التي عليها
ا�ستخدامها يف تطوير ق��وى الإن��ت��اج
م��ن خ�لال �سيا�سة زراع��ي��ة و�صناعية
وتكنولوجية للدولة وبذلك ي�صبح يف
الإمكان نزع او على الأقل تخفيف �سيطرة
القلة على الدخل والرثوة و�إقامة اقت�صاد
متقدم ومنتج ومبعدالت �إنتاجية مرتفعة
ق��ادر على جذب اال�ستثمارات الوطنية
والأجنبية وكذلك ال�شباب املتعلم واملهني
29

املحرتف والعمال واملوظفني املتدربني
واملهرة والر�أ�سمالني املتنورين وخا�صة
ال�صناعيني �أ�صحاب امل�صلحة يف اقت�صاد
منتج والذين يعانون حاليا من �سيطرة
القلة الريعية اخلاملة على االقت�صاد.
ان م��ا ت��ق��دم يتطلب وق��ف��ة جريئة من
املواطنني �أ�صحاب امل�صلحة احلقيقية
ومن قوى املجتمع احلية :عمال موظفني،
طالب� ،أ�صحاب امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
واملهنية واحلرفية ال�صغرية واملتو�سطة
احلجم واملهن احلرة واملثقفني والكتاب
واالدب��اء وال�شعراء وكل من يريد وطنا
م�ستقال و�شعبا �سعيدا.
أمين صالح
مدير المؤسسة اللبنانية
للخدمة الضريبية
النقيب السابق لخبراء
المحاسبة المجازين في لبنان
بيروت في 2018/10/3
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ن�شاطات �صناعية
شارك في معرض دمشق الدولي وجال على مصانع زحلة

الحاج حسن :لبنان وسورية سيبقيان
على عالقة اقتصادية متينة وقوية

ل ّبى وزير ال�صناعة ح�سني احلاج ح�سن دعوة وزير االقت�صاد والتجارة اخلارجية ال�سوري للم�شاركة يف افتتاح
معر�ض دم�شق الدويل الذي �سجل هذه ال�سنة م�شاركة لبنانية وا�سعة �شملت قطاعات �صناعية و�إنتاجية
متخ�ص�صة عك�ست الرغبة والإرادة اللبنانية للم�شاركة يف عملية �إعادة الإعمار يف �سورية.
و�إعمارية
ّ
وا�ستهل احلاج ح�سن زيارته الر�سمية �إىل �سورية ب�إجتماع مع
وزير االقت�صاد والتجارة اخلارجية حممد �سامر اخلليل الذي
�أ�شار �إىل �أن «الظرف الذي تعر�ضت له �سورية �أثر يف الو�ضع
االقت�صادي ،وكان من ال�رضورة انتهاج �سيا�سة خا�صة برت�شيد
اال�سترياد حلماية الإنتاج املحلي وللمحافظة على النقد الأجنبي
وهي �إجراءات تقوم بها كل الدول يف حال الأزمات» .ولفت �إىل
�أن «وجود ت�شابه يف الكثري من املنتجات ال�صناعية والزراعية
يف لبنان و�سورية ادى �إىل غياب القدرات الت�سويقية والت�صديرية
و�أدى �إىل بع�ض ال�شكاوى من املنتجني وطرحنا ما ميكن �أن
نفعله مبا ال يلحق بال�رضر على امل�ستوى االقت�صادي».

آفاق االستثمار

ودعا احلاج ح�سن بعد حمادثات �أجراها يف وزارة ال�صناعة
ال�سورية مع وزير ال�صناعة ال�سورية حممد مازن �إىل حتقيق
التكامل بني لبنان و�سورية نتيجة عوامل كثرية ،لأنه �أ�سا�س ًا
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قامت اتفاقية التي�سري العربية على مبد�أ التكامل بني الدول
العربية.
وقال« :ح�صلت حرب على �سورية �أدت �إىل الكثري من اخل�سائر.
وبحثنا اليوم يف �آفاق اال�ستثمار يف القطاعات ال�صناعية يف
�سورية .والوا�ضح �أن هناك رغبة �أكيدة بال�رشاكة مع القطاع
اخلا�ص .وي�س�أل امل�ستثمرون اللبنانيون عن طبيعة اال�ستثمار
يف �سورية يف املرحلة املقبلة».
و�أ�ضاف« :نحن يف العالقة مع �سورية خالل احلرب كان تقديرنا
�أن �سورية متر يف �أزمة .ويجب �أن نقف معها .واليوم مع تخطي
الأزم��ة ،نطرح مع امل�س�ؤولني ال�سوريني �إع��ادة تنظيم وتفعيل
التجارة بني البلدين و�إن كانت قائمة اليوم بحدها الأدنى .وعلينا
تقويتها جمدداً .نحن متفهمون مل�س�ألة النقد و�سيا�سة تر�شيد
اال�سترياد يف �سورية ولكن ندعو �أن يتفهموا �أهمية اال�سترياد
املتبادل وتبادل ال�سلع بني الدولتني وعلى هذا الأ�سا�س �سيكون
هذا املو�ضوع مطروح ًا للمتابعة والتفعيل».
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جولة في زحلة

تسهيل التصدير

كما قام احلاج ح�سن بجولة ا�ستطالعية على امل�صانع يف منطقه
كما بحث احلاج ح�سن ووزير الزراعة غازي زعيرت مع وزير التجارة
زحلة �ضمن حملة الك�شف على التلوث ال�صناعي احلا�صل حاليا على
الداخلية وحماية امل�ستهلك عبداهلل الغربي يف العالقات االقت�صادية
جمرى نهر الليطاين.
وت�سهيل ت�صدير املنتجات اللبنانية ال�صناعية والزراعية �إىل �سورية
وكان احلاج ح�سن قد ا�ستهل جولته بزيارة امل�صلحة الإقليمية لوزارة
وال �سيما املوز اللبناين الذي عمدت �سورية منذ بداية احلرب �إىل تبني
ال�صناعة يف مقرها يف غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف زحلة،
تدبري ا�ستثنائي يجيز ا�سترياد املوز اللبناين .وبلغ حجم اال�سترياد
حيث عقد م�ؤمترا �صحافيا ك�شف خالله �أن «وزارة ال�صناعة قامت
العام املا�ضي مبا قيمته ع�رشون مليون دوالر �أمريكي.
بتوجيه تنبيهات �إىل  261م�صنعا مرخ�صا منذ بداية عام .2018
واعترب احلاج ح�سن «�أن حجم امل�شاركة العربية والدولية واللبنانية
ومت توجيه  117طلب ت�سوية �إىل امل�صانع غري املرخ�صة ،واتخذ
يف املعر�ض ه��ذا العام ي��دل على ب��دء ا�ستعادة �سورية عافيتها
قرار ب�إقفال  27م�صنع ًا من بداية عام  ،2018ومع ت�صاعد م�شاكل
االقت�صادية ون�أمل �أن تت�سارع الوترية ملا فيه م�صلحة �سورية ولبنان
نهر الليطاين و�إميانا منا مب�س�ؤوليتنا عن هذا الأمر جتاه امل�صانع
م�شجعة يف ال�سنوات املا�ضية يف ت�سهيل عدد من
�أي�ضاً .ولدينا جتارب ّ
وبالتفاهم مع وزارت��ي البيئة وال�صحة وامل�صلحة الوطنية لنهر
الأمور من قبل ال�سوريني ومن بينها ت�صدير املوز �إىل �سورية».
الليطاين ومب�ؤازرة من ال�رشطة الق�ضائية ،قامت جلنة ت�ضم ممثلني
و�أ�ضاف« :ال بد من الإ�شارة �إىل �أن حجم احلركة االقت�صادية بلغ ذروته
بني لبنان و�سورية يف العام  2010حني بلغ الت�صدير �إىل لبنان 400
عن وزارت��ي ال�صناعة والبيئة وامل�صلحة الوطنية لنهر الليطاين
مليون دوالر ومنها مئة مليون دوالر من الت�صدير الزراعي .يف حني
وال�رشطة الق�ضائية وك�شفت خالل ال�شهر املن�رصم على  115م�صنع ًا
من �أ�صل  216م�صنع ًا كانت قد وجهت �إليها تنبيهات �سابقة».
بلغ يف العام � 2010أي�ض ًا حجم الرتانزيت من لبنان عرب �سورية �إىل
ونطلع
كل من الأردن والعراق نحو مليار و�سبعة مئة مليون دوالر �أمريكي،
وتابع�«:سنقوم اليوم بزيارات مفاجئة لعدد من امل�صانع ّ
على �أو�ضاعها .ودورنا كوزارة لل�صناعة لي�س فقط حماية ال�صناعة
�أي �أن حجم احلركة االقت�صادية بني لبنان و�سورية وعربها جتاوز
بل حماية البيئة �أي�ضا من �أي تلويث �صناعي متعمد �أو غري متعمد
امللياري دوالر .ون�أمل �أن تعود هذه الأي��ام التي كان فيها لبنان
و�إلزام ال�صناعيني مبعاجلة نفاياتهم ال�سائلة وال�صلبة وفق املعايري
و�سورية و�سيبقيان على عالقة اقت�صادية متينة وقوية».
البيئية وحماية البيئة ،وبالأخ�ص نهر الليطاين وه��ذا هو هدف
متر بها على
بدوره� ،أ�شار زعيرت �إىل �أنه «على الرغم من الظروف التي ّ
امل�ؤمتر ال�صحايف وجولتنا على امل�صانع هي لالطالع مبا�رشة على
ال�صعد االقت�صادية املختلفة ،بقيت �سورية واقفة �إىل جانب امل�ص ّنع
ما يح�صل».
واملزارع اللبناين .وجتربتنا ال�سابقة منذ العام � 2010إىل اليوم يف ما
يتعلق بت�صدير املوز وغريها من الأمور كانت �أكرث من جيدة بل �إنها
بعدها انتقل احلاج ح�سن والوفد املرافق �إىل معامل ميموزا لل�صناعات
�شعور الأخ مع �أخيه».
الورقية يف قاع الرمي ،حيث عاين عن كثب كيفية معاجلة املياه
املبتذلة م�ؤكدا �أن هذا املعمل يتبع ال�رشوط املطلوبة يف املحافظة
هيئة طوارىء عليا لنهر الليطاني
على البيئة.
ويف �سياق �آخر ،عقد احلاج ح�سن اجتماع ًا للجنة املك ّلفة متابعة
و�أو�ضح رئي�س جمل�س �إدارة املعمل و�سام تنوري �أن مياه ال�رصف
التلوث يف نهر الليطاين يف ح�ضور مم ّثل رئي�س احلكومة
تعالج وفق املعايري الدولية املتبعة يف الدول الأوروبية والأمريكية.
معاجلة ّ
املهند�س ف��ادي ف���واز ،وج��رى البحث يف الإج����راءات ال��رادع��ة
و�أكد �أن معاجلة هذه املخلفات املائية ت�صب يف م�صلحة تخفي�ض
التلوث العديدة ومنها ال�رصف ال�صحي ،النفايات
كلفة الإنتاج من خالل �إعادة ا�ستعمالها يف عملية الت�صنيع  .
لوقف م�صادر ّ
ال�صناعية ،املبيدات والأ�سمدة الزراعية ،النفايات ال�صلبة ،نفايات
�أم��ا الزيارة الثانية فكانت ملعامل Gardenia grain dor
امل�ست�شفيات ،الردميات ،النفايات الناجمة عن خميمات النازحني...
حيث قام احلاج ح�سن بجولة داخل املعمل ،واطلع على �أعمال غرفة
أهمية تفعيل اللجنة الوزارية التي ير�أ�سها رئي�س
الرت�سيب.
وركّز االجتماع على � ّ
ملف
و�رصح احلاج ح�سن ب�أن بركة الرت�سيب هي �أمر
احلكومة �سعد احلريري واملكلّفة معاجلة ّ
ت�ضم �ست وزارات هي ال�صناعة الحاج حسن :دورنا كوزارة �رضوري خا�صة ملعامل املواد الغذائية والتي
الليطاين والتي ّ
العامة والطاقة
والداخلية والبلديات وال�صحة
تعترب �أقل تلوثا بالن�سبة �إىل امل�صانع ،لكن تبقى
ّ
واملياه والبيئة والزراعة.
للصناعة ليس فقط حماية م�شكلة غ�سل اخل�ضار وهي نقطة يجب االتفاق
عليها بني وزارتي ال�صناعة والبيئة حول املواد
و�أجرى احلاج ح�سن ا ّت�صا ًال هاتفي ًا بالرئي�س الصناعة بل حماية البيئة
احلريري ،واقرتح عليه رفع م�ستوى املعاجلة
املرت�سبة التي �ستتحول �إىل مواد �صلبة يجب
صناعي
تلويث
أي
من
أيضا
من اللجنة الوزارية �إىل �رضورة ت�أليف هيئة
معاجلتها.
طوارىء عليا لنهر الليطاين برئا�سة الرئي�س
ودعا �إىل �رضورة االلتزام باحلفاظ على املعايري
احل��ري��ري .ف���أع��رب الرئي�س احل��ري��ري عن متعمد أو غير متعمد وإلزام
البيئية لأن العملية البيئية هي عملية م�ستدامة
ي�رسع احللول املطلوبة ،الصناعيين بمعالجة نفاياتهم ويجب املخافظة عليها.
ت�أييده لأي اقرتاح ّ
معرب ًا عن قناعته ب�أن امل�س�ألة مبثابة
بعدها انتقل احلاج ح�سن �إىل معامل �سيكومو
ق�ضية السائلة والصلبة وفق
وطنية حتتاج �إىل ت�ضافر اجل��ه��ود كافة
بال�ست يف قب اليا�س حيث جال يف �أق�سامه
للمعاجلة.
المعايير البيئية وحماية البيئة مطلعا على �آليات العمل وطرق معاحلة النفايات.
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من �شهر �إلى �شهر

مؤشر « :»PMIاالقتصاد في «كساد تضخمي»
والشركات متشائمة
ا�ستمرت الأو�ضاع التجارية ال�صعبة
على م�ستوى القطاع اخلا�ص اللبناين يف
�شهر �أيلول ،وبقي م�ؤ�رش  PMIيف نطاق
االنكما�ش ،حيث �سجل  45.8نقطة.
ويف �إطار تعليقه على نتائج م�ؤ�رش
 PMIبلوم لبنان ل�شهر �أيلول  ،2018قال
مروان خمايل ،رئي�س ق�سم البحوث يف
بنك بلوم �إنف�ست“ :كما توقعنا ،ت�أكد
تباط�ؤ الن�شاط االقت�صادي برتاجع م�ؤ�رش
 PMIللربع الثالث على التوايل بنهاية
�شهر �أيلول  ،1820و�شهد هذا الربع رابع
�أدنى م�ستوى منذ بدء الدرا�سة .وقد دخل
االقت�صاد مرحلة ك�ساد ت�ضخمي بلغ
فيها متو�سط الت�ضخم للأ�شهر الثمانية
الأوىل من العام  %6.29وبلغ منو الناجت
املحلي الإجمايل  %1خالل الفرتة
نف�سها .واحلل الوحيد ال�ستعادة ثقة
امل�ستثمرين هو – على الأقل – ت�شكيل
حكومة جديدة وتنفيذ الإ�صالحات التي
ت�شمل الكهرباء وبيئة الأعمال والقطاع
العام و�إدارة النفايات واملوا�صالت».

صعوبة بيئة العمل

و�أ�شارت ال�رشكات �إىل ا�ستمرار �صعوبة
بيئة العمل ،حيث لفت الكثريون �إىل

حالة عدم اليقني ال�سيا�سي وم�شكالت
التدفق النقدي باعتبارهما من الأ�سباب
التي �أدت �إىل انكما�ش معدل الطلبيات
اجلديدة خالل �شهر �أيلول .وعلى الرغم
من �أن معدل تراجع الأعمال اجلديدة
حادا يف املجمل ،فقد �سجل �أبط�أ
ظل ً
معدالته منذ �شهر حزيران .كما ا�ستمر
هبوط مبيعات الت�صدير ب�سبب عدم
ا�ستقرار جممل املنطقة � ،إال �أن معدل
متوا�ضعا فقط وكان
االنكما�ش كان
ً
الأبط�أ منذ �شهر �أيار.
وانعك�س تراجع الطلب على ال�سلع
واخلدمات يف �شكل تراجع �آخر يف حجم

�إنتاج القطاع اخلا�ص .وكما كان احلال
مع الطلبيات اجلديدة ،كان معدل تراجع
الن�شاط التجاري يف �شهر �أيلول هو
حادا
الأ�ضعف يف ثالثة �أ�شهر لكنه ظل ً
يف جممله.
كما �أدى نق�ص الطلبيات اجلديدة الواردة
�إىل تراجع �آخر يف حجم الأعمال غري
املنجزة و�أدى بال�رشكات �إىل تقلي�ص
كلٍ من معدالت التوظيف وال�رشاء لديها.
ويف ظل التوقعات با�ستمرار العديد من
حاليا ،ظلت
امل�شكالت التي تواجه البالد ً
ال�رشكات ب�شكل عام مت�شائمة ب�ش�أن
م�ستقبل الإنتاج يف العام املقبل.

مبيعات السيارات الجديدة تنخفض % 5
و�صلت لعنة الرتاجع يف القطاعات االقت�صادية �إىل قطاع
ال�سيارات ،وتراجعت املبيعات يف اال�شهر ال�سبعة الأوىل من
 ،2018خ�صو�صا يف �أعقاب رفع �أ�سعار الفوائد وفر�ض �رشوط
�إ�ضافية من قبل امل�صارف على الراغبني يف �رشاء �سيارة جديدة.
و�سجلت ت�سجيالت ال�سيارات اجلديدة انخفا�ضا بن�سبة  % 5خالل
ّ
الأ�شهر ال�سبعة الأوىل من العام  2018مقارنة مع الفرتة نف�سها
من العام .2017
وعزا رئي�س جمعية م�ستوردي ال�سيارات يف لبنان �سمري حم�صي
هذا االنخفا�ض �إىل الو�ضع االقت�صادي وال�سيا�سي الدراماتيكي
يف غياب احلكومة ،و�إىل قرارات امل�صارف بفر�ض دفعة �أوىل
بقيمة  % 25ورفع قيمة الفائدة من � % 3,9إىل  % 6,25على
قرو�ض ال�سيارات ،و�أي�ض ًا يعود الرتاجع �إىل زيادة الفوائد على
يعطل منوها.
ال�رشكات ما ّ
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«نيسان» في الصدارة

ووفق تقرير �صادر عن اجلمعية ،بلغ عدد ال�سيارات اجلديدة
املباعة خالل �شهر متوز � 3665 ،2018سيارة برتاجع عن
مبيعات �شهر حزيران التي �سجلت مبيع � 4162سيارة ليبلغ
بذلك عدد ال�سيارات اجلديدة املباعة منذ مطلع العام 20873
�سيارة.
ت�صدرت �سيارات من طراز «ني�سان» املرتبة الأوىل بني
مبيعات ال�سيارات اجلديدة بت�سجيلها مبيع � 545سيارة خالل
متوز متقدمة على حجم املبيعات امل�سجلة خالل حزيران
والذي بلغ � 488سيارة .ح ّلت �سيارات طراز «كيا» يف املرتبة
الثانية مببيع � 491سيارة جدية خالل متوز ،م�سجلة تراجعا
يف حجم املبيعات امل�سجل يف ال�شهر الذي �سبق والذي بلغ
� 618سيارة.
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الدين العام يرتفع إلى  82.94مليار دوالر
العام الإجمايل ارتفاع ًا بحواىل  441,79مليون دوالر
ّ
�سجل الدين ّ
خالل حزيران من العام � 2018إىل  82.94مليار دوالر ،من  82.50مليار
العام
دوالر يف ال�شهر الذي �سبقه .كذلك على �صعي ٍد
ٍّ
�سنوي ،زاد الدين ّ
الإجمايل بـ  6.84مليارات دوالر مقارن ًة بامل�ستوى الذي كان عليه يف
�شهر حزيران  ،2017والبالغ حينها  76.46مليار دوالر.
ح�صة القطاع
انخف�ضت
جمعية امل�صارف يف لبنان،
وبح�سب �إح�صاءات ّ
ّ
العام �إىل  % 40.03يف حزيران من العام احلايل،
امل�رصيف من الدين ّ
من  % 41.07يف �شهر � ّأيار.
يف التفا�صيل ،زاد الدين باللرية
اللبنانية بن�سبة  % 2.19على
ّ
أ�سا�س
�
على
�شهري  ،وبن�سبة % 2.22
أ�سا�س
�سنوي �إىل 47.84مليار
ٍ
� ٍ
ٍّ
ّ
أجنبية بن�سبة
دوالر ،يف املقابل ،تراجع الدين بالعملة ال ّ
 % 1.64على �صعي ٍد
�شهري ،يف حني �إرتفع بن�سبة  % 18.35على
ّ
ح�صة
�صعي ٍد
ٍّ
�سنوي لي�صل �إىل 35.10مليار دوالر ،وقد �إرتفعت ّ
%
57
.
68
إىل
�
ة
اللبناني
باللرية
الدين
العام
الدين
جمموع
من
ّ
ّ
ح�صة الدين بالعملة
(من  % 56.74يف �شهر � ّأيار) ،فيما انكم�شت ّ
العام،
الدين
�صايف
أجنبية �إىل ( % 42.32من  % 43.26يف � ّأيار) .وزاد
ال ّ
ّ
�سنوي ًا �إىل 72.24
العام ،بن�سبة ّ % 8.35
والذي يقتطع ودائع القطاع ّ
مليار دوالر من  66.68مليار دوالر يف ال�شهر ال�ساد�س من العام .2017

عاصي يحصد المركز االول في
المباراة العالمية للحساب الفوري

موجز اقتصادي
 لفت مدير مرف�أ طرابل�س د.
�أحمد تامر �إىل � ّأن «مرف�أ طرابل�س
�أ�صبح م�ؤهلاً ب�شكل كبري خلدمة
النقل البحري �إىل طرابل�س
ثم �إىل ك ّل لبنان ،وهو
ومن ّ
الوحيد يف املنطقة القادر على ا�ستقبال �سفن
حبوب وب�ضائع عامة ي�صل غاط�سها �إىل  15مرت».
و� ّأكد تامر � ّأن «املرف�أ ا�ستطاع مناف�سة املرافئ الإقليمية
مهما يف �إعمار �سورية،
حمورا
والعاملية ،و�سي�صبح
ًّ
ً
عامليا
الثالثة
ال�رشكة
مع
اتفاقية
خ�صو�صا بعد توقيع
ًّ
ً
« »cma cgmواعتمادها مرف�أ طرابل�س كمحطة كربى
لتوزيع احلاويات يف احلو�ض ال�رشقي للبحر املتو�سط».
 و ّقعت هيئة الأ�سواق املالية
مذكرة تفاهم مع هيئة
اللبنانية
ّ
الأوراق املالية والبور�صات
القرب�صية بهدف و�ضع �أطر م�شرتكة
للتعاون التقني وتبادل املعلومات
حماي ًة للم�ستثمرين يف كال الدولتني.
وتهدف املذكرة املو ّقعة �إىل ر�سم �إطار للتعاون بني
ال�سلطات املعنية لتعزيز مبادئ االمتثال والتزام القوانني
واحرتام القواعد العملية ،ما ي�ساهم يف تعزيز ال�شفافية
يف الأ�سواق وزيادة الرقابة على العمليات املتبادلة عرب
واحلد من املمار�سات االحتيالية والال�رشعية
احلدود،
ّ
يف كل من جمهورية قرب�ص واجلمهورية اللبنانية.
 اعترب رئي�س جلنة االقت�صاد
والتجارة النيابية نعمة افرام �أن
«م�ستقبل لبنان م�ستقر ماليا ،وقد
حافظ على ت�صنيفه بح�سب التقارير
العاملية ،من دون �أن يعني ذلك �إغفال
احلاجة �إىل ا�ستمرار الإ�صالحات
املالية واالقت�صادية التي بد�أت مع املوازنات وم�ؤمتر
�سيدر ،والتي يجب و�ضعها مو�ضع التنفيذ حاال».
وقال «اليوم هو وقت التغيري
�إذا ما اتخذنا القرارات اجلريئة،
على �أن يرتافق ت�شكيل احلكومة
مع االنطالق يف عجلة النمو
من خالل القوانني املطلوبة
وامل�شاريع البناءة وا�ستقطاب
ر�ؤو�س الأموال».

ح�صد الطالب علي الهادي عا�صي من ثانوية ال�رشوق املركز
االول عاملي ًا يف املباراة العاملية للح�ساب الفوري يف جنوب
افريقيا (جوهان�سربغ).
و�شارك يف امل�سابقة ،التي �ضمت م�شرتكني من خمتلف الدول
العربية والأجنبية 56 ،طالب ًا من خمتلف املناطق اللبنانية.
عر�ض يف
وا�ضافة اىل ح�صول لبنان على جائزة اف�ضل
ٍ
العامل من خالل حل ع�رش م�سائل معقدة خالل مدة ال تتجاوز
 40ثانية ،ح�صد الفريق اللبناين املراتب االوىل حيث فاز
اربعة ع�رش طالب ًا بلقب بطل ابطال العامل و�ستة ع�رش طالب ًا
بلقب بطل العامل .وح�صد املرتبة االوىل اربعة ع�رش طالب ًا اما
املركز الثاين فحازه �ستة طالب.
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من �شهر �إلى �شهر

ّ
التحول الرقمي
االقتصاد العقاري اللبناني في زمن
�ضمن جل�سات �أعمال اللقاء الإغرتابي
 2018الرابع ،الذي عقده املجل�س الإغرتابي
اللبناين للأعمال ،عقدت جل�سة متحورت
حول الإقت�صاد العقاري ،وتوقعات
الإ�ستثمارات العقارية يف لبنان� ،أدارها
اخلبري الإقت�صادي الدكتور كامل وزنة،
و�شارك فيها كبري الإقت�صاديني يف جمموعة
بنك بيبلو�س الدكتور ن�سيب غربيل ،ومدير
عام املديرية العامة لل�ش�ؤون العقارية
جورج معراوي ،و مدير عام �رشكة �أولك�س
يف لبنان و�سلطنة عمان ،جون نوجا.

غبريل

واكد غربيل ،يف كلمته� ،أن «تباط�ؤ الطلب
يف القطاع العقاري بد�أ يف نهاية عام
� ،2010أي قبل اندالع الثورات العربية،
وذلك ب�سبب ارتفاع اال�سعار خالل فرتة
الطفرة العقارية بني  2006و� ،2010إىل
م�ستويات �أ�صبح معظم املقيمني والغري
مقيمني يجدونها مرتفعة جداً ،خ�صو�ص ًا
�أن معظم العر�ض كان ل�شقق �سكنية كبرية
احلجم وفخمة يف بريوت و�ضواحيها.
وهذا ما �أظهره م�ؤ�رش بنك بيبلو�س للطلب
العقاري يف لبنان� ،إذ �أن امل�ؤ�رش و�صل
اىل �أعلى م�ستوى له يف  2010ليرتاجع
تدريجي ًا منذ الـ  2011لي�صل هذا الرتاجع
اىل  % 60بني  2010و.»2017
و�أو�ضح �أن «ال�سيا�سة النقدية لعبت دوراً
حموري ًا و�أ�سا�سي ًا يف حتفيز الطلب على
ال�شقق ال�سكنية منذ الـ  ،2009وخ�صو�ص ًا
منذ بدء الطلب �إىل الرتاجع وتفاقم التباط�ؤ
الإقت�صادي� ،إذ �أن قرارات م�رصف لبنان
التحفيزية يف منت�صف الـ  2009وابتداء
من الـ � 2013أدت �إىل ا�ستمرار الطلب وتعزيز
حركة القطاع من خالل �إجراءات �أدت �إىل
انخفا�ض الفوائد على القرو�ض ال�سكنية،
وهذا ما �أدى �إىل متلك حوايل 132,000
عائلة ملنزل يف لبنان منذ الـ  ،2009وهذا
ما عزز الإ�ستقرار الإجتماعي ،وو�صلت
جمموع القرو�ض ال�سكنية املمنوحة �إىل
 13مليار دوالر لغاية �آذار .»2018

معراوي

بدوره ،حتدث معراوي عن ا�سرتاتيجية
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 13م��ل��ي��ار دوالر بلغ
مجموع القروض السكنية
الممنوحة منذ عام 2009
لغاية آذار 2018
 132,000عائلة تملكت
م���ن���زل ف���ي ل��ب��ن��ان بفضل
ان���خ���ف���اض ال���ف���وائ���د على
القروض السكنية
املديرية العامة لل�ش�ؤون العقارية
التحول
ور�ؤيتها امل�ستقبلية ،وتطرق �إىل
ّ
الرقمي ،الذي ال ميكن �أن يتم من دون
تنظم �أعمال الوحدات
�أنظمة ممكننة ّ
الإدارية ،لتقدمي �أكرب عدد ممكن من
اخلدمات الرقمية ،ما يخ ّفف العبء عن
كاهل املواطن وردم الهوة بينه وبني
القطاع العام ،ما ي�ضع ال�ش�ؤون العقارية
يف م�صاف الدول املتقدمة.

نوجا

من جهته ،ر�أى نوجا ان «التطور
التكنولوجي وانت�شار املن�صات الإلكرتونية
�سهال عمليات البحث عن اال�ستثمارات
ّ
العقارية .و�أ�صبحت �رشكة �أولك�س ،املرجع
للمن�صات الإلكرتونية ،وخا�ص ًة من�صات
البيع وال�رشاء على االنرتنت ،يف لبنان
ويف �أكرث من  45بلداً حول العامل �إذ حتقق
34

�أكرث من  7ماليني زيارة �شهرية ،مليون
منها يف فئة العقارات حتديداً».
وا�شار يف اطار حديثه عن م�ساعدة
املن�صات الإلكرتونية مثل «�أولك�س» يف
عمليات البحث عن اال�ستثمارات العقارية
يف لبنان ،اىل ان «املن�صات الإلكرتونية
حتطم احلواجز اجلغرافية� ،إذ توفر
للأ�شخا�ص املوجودين خارج البالد
نف�س املعلومات املتوفرة للأ�شخا�ص
يف داخله» .ولفت اىل «ت�أمينها كثافة
معلوماتية و�سهولة توفرها �إذ ميكن
للم�ستخدمني ت�صفح �أكرث من 65,000
عقار معرو�ض للبيع �أو للإيجار على
�أولك�س ،من �شقق� ،إىل فيالت� ،أرا�ضي،
�شاليهات ،مكاتب وغريها».
ت�سهل
إلكرتونية
واو�ضح ان »املن�صات ال
ّ
عملية التوا�صل بني امل�ستثمر والبائع،
خا�ص ًة عرب ميزة الـ«�شات» �أو املحادثة،
التي ميكن من خاللها لل�شخ�ص املوجود
خارج لبنان التوا�صل مع �صاحب
العقار دون اال�ضطرار �إىل �إجراء مكاملة
هاتفية».
واعترب ان «هذه االمور جمتمعة ت�ضيف
�شفافية جديدة اىل �سوق العقارات
اللبناين ،بحيث �أن كل املعلومات التي
كانت �سابق ًا خمفية �أو غري موجودة
�أ�صبحت علن ًا متوفرة جلميع امل�ستخدمني
عرب دخولهم من�صة «�أولك�س» وت�صفحهم
الإعالنات العقارية».

المبيعات العقار ّية
تتراجع % 20.57

موجز اقتصادي
�أكد رئي�س احتاد غرف

التجارة والزراعة وال�صناعة
حممد �شقري �أن «اجلميع يعلم
�أن لبنان ال ميكنه �أن ي�ستمر مع
هذا الكم من الف�ساد» ،م�شرياً �إىل
�أنه «يف م�ؤمتر �سيدر كان ال�رشط الأ�سا�سي للدول
املانحة مكافحة الف�ساد وتعديل بع�ض القوانني».
و�أو�ضح �شقري �أنه «بف�ضل قانون ال�رشاكة بني القطاعني
العام واخلا�ص متك ّنا من جلب  11مليار دوالر» ،الفت ًا �إىل
�أن «هناك ثقة بالقطاع اخلا�ص اللبناين وكل القطاعات
�ستمول بعد ت�شكيل احلكومة».
ّ

�شهد القطاع العقاري يف لبنان تراجع ًا ملحوظ ًا خالل
ال�شهر الثامن من العام احلايل ،بحيث �إنكم�ش عدد معامالت
العقارية بن�سبة  % 14.39خالل �شهر �آب 2018
املبيعات
ّ
�إىل  4,903معاملة ،من  5,727معاملة يف ال�شهر الذي
العقارية بن�سبة
�سبقه .كذلك �إنخف�ضت قيمة املعامالت
ّ
أ�سا�س
�شهري �إىل  0.59مليار دوالر ،من
 % 13,87على � ٍ
ٍّ
متو�سط
متوز ،يف حني �إرتفع
 0.68مليار دوالر يف �شهر ّ
ِّ
العقارية الواحدة بن�سبة  % 0.61من
قيمة املعاملة
ّ
 119.499دوالرا �إىل  120.227دوالرا يف ال�شهر املعني.
تراكمي� ،إنخف�ض عدد املعامالت
اما على �صعي ٍد
ٍّ
العقارية بن�سبة % 20.16
�سنوي ًا �إىل  38.102حتى �شهر
ّ
ّ
�آب من العام اجلاري ،من  47.723يف الفرتة ذاتها من
العام الفائت .كما وتراجعت قيمة معامالت املبيع
العقارية بن�سبة � % 20.57إىل  5,15مليارات دوالر.
ّ
العقارية الواحدة
املعاملة
قيمة
ط
متو�س
إنخف�ض
�
ال�سياق،
يف
ّ
ّ
135
.
073
إىل
�
ا
�سنوي
%
0
.
52
بن�سبة
حتى �شهر �آب
دوالرا
ًّ
ّ
 ،2018يف مقابل  135,779دوالرا يف الفرتة املقابلة من
العام .2017
العقارية الواحدة يف
متو�سط قيمة املعاملة
جغرافي ًا� ،إرتفع
ّ
ّ
ّ
مدينة بريوت بن�سبة � % 0.69إىل  520.052دوالرا يف نهاية
�شهر �آب من العام  ،2018من  516.485دوالرا يف نهاية العام
العقارية الواحدة
متو�سط قيمة املعاملة
 .2017بالتوازي ،زاد
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ملحوظة بلغت � % 21.43إىل
بن�سبة
يف منطقة ك�رسوان
 166.299دوالرا ،من  136.965دوالرا مع نهاية العام املن�رصم.
العقارية الواحدة
متو�سط قيمة املعاملة
يف املقابل� ،إنكم�ش
ّ
ّ
يف منطق َتي املنت وبعبدا بن�سبة  % 4.40و� % 3.19إىل
 206.811دوالر و  132.723دوالرا على التوايل كما يف نهاية
�شهر �آب  2018يف مقابل  216.337دوالرا و  137.093دوالرا
يف نهاية العام .2017
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قام �صندوق التنمية

الإقت�صادية والإجتماعية ب�إفتتاح
الري يف بلدة عني النعنع
م�رشوع ّ
الذي نف ّذه ال�صندوق بتمويل من
االحتاد الأوروبي .ويت�ضمن هذا
امل�رشوع ،الذي بلغت قيمته � 140ألف
يورو ،ت�أهيل بئر ارتوازية ومد خط
انابيب بطول  750مرتا جلر مياه نبع الزرزوقة اىل بحرية
تعاونية عني النعنع الزراعية امل�س�ؤولة عن ادارة امل�رشوع،
بالإ�ضافة اىل توريد وتركيب الإمدادات الكهربائية الالزمة
وحمول كهربائي لت�شغيل م�ضخة البئر
من اعمدة و�شبكة
ّ
الأرتوازية حتت ا�رشاف م�ؤ�س�سة الكهرباء.
التقدم
� إحت ّل  لبنان يف م�ؤ�شرّ
ّ
الإجتماعي للعام  ،2018املرتبة
 73يف العامل واملرتبة الرابعة يف
م�سجال نتيجة  .66.99وقد
املنطقة،
ِّ
تراجع لبنان مركزين من املرتبة 71
حت�سن ًا يف
التي �إحت ّلها يف العام  2017بالرغم من ت�سجيله ّ
نتيجته والبالغة  66.84يف العام املذكور .وجتدر اال�شارة
متو�سط لثالث م�ؤ�شرّ ٍ
ات
التقدم الإجتماعي هو
اىل ان م�ؤ�شرّ
ّ
ّ
أ�سا�سية وم�ؤ�شرّ �أ�س�س
ل
ا
ة
إن�ساني
ل
ا
إحتياجات
ل
ا
�أي م�ؤ�شرّ
ّ
ّ
العي�ش الكرمي وم�ؤ�شرّ الفر�ص .وقد
ت�صدّرت الرنويج الئحة دول العامل
للم�ؤ�شرّ .
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من �شهر �إلى �شهر
أقساط التأمين ترتفع  % 2في النصف األول من العام 2018
�أ�صدرت جمعية �رشكات
ال�ضمان يف لبنان ()ACAL
تقريرها الف�صلي حول اداء
قطاع الت�أمني تظهر من
خالله ارتفاع ًا �سنوي ًا بن�سبة
 % 2.40يف اق�ساط الت�أمني
اىل ما فوق الـ 868مليون
د�.أ .خالل الن�صف الأول من
العام  ،2018مقارنة بنحو
 848مليون د�.أ .يف الفرتة
ذاتها من العام ال�سابق.
وين�سب هذا االرتفاع ب�شكل
رئي�سي اىل زيادة اق�ساط
الت�أمني على ال�سيارات
وو�سائل النقل بن�سبة
وحت�سن �أق�ساط الت�أمني
،% 6
ّ
على الب�ضائع بن�سبة  ،% 4والت�أمني على احلياة بن�سبة ،% 3
والت�أمني ال�صحي بن�سبة .% 1
وقد بقيت اق�ساط الت�أمني �ضد احلريق م�ستقرة خالل الفرتة
املذكورة ،يف حني تراجعت اق�ساط الت�أمني على العمال بن�سبة
 % 2على ا�سا�س �سنوي .بالإ�ضافة اىل ذلك ،ا�شار التقرير اىل ان
ح�صة الت�أمني على غري احلياة قد انخف�ضت ب�شكل خجول اىل
 % 71.8مع نهاية �شهر حزيران  ،2018مقابل  % 72.1يف الفرتة
نف�سها من العام املن�رصم .من جهة اخرى ،ارتفعت ح�صة اق�ساط
الت�أمني على احلياة اىل  % 28.2يف الن�صف االول من العام
احلايل ،من  % 27.9يف نهاية �شهر حزيران .2017
وبينّ التقرير اي�ض ًا ان الت�أمني ال�صحي قد حظي بح�صة

اال�سد ( )% 33.8من اجمايل اق�ساط الت�أمني املدفوعة خالل
الن�صف االول من العام  ،2018تبعته فئة الت�أمني على احلياة
( ،)% 28.2والت�أمني على ال�سيارات وو�سائل النقل (،)% 21.9
والت�أمني �ضد احلريق ( ،)% 6.8والت�أمني على العمال (،)% 3.3
والت�أمني على الب�ضائع ( .)% 2بالتوازي ،ك�شف التقرير ان
املدفوعات املتعلقة بتعغطية حوادث الت�أمني حلاملي البوال�ص قد
انكم�شت بن�سبة  % 6.42على �صعيد �سنوي اىل حوايل  447مليون
دوالر يف نهاية �شهر حزيران  .2018وقد بلغت ن�سبة التعوي�ضات
املدفوعة لتغطية حاملي بوال�ص الت�أمني ال�صحي ،% 39.4
تبعتها تغطيات بوال�ص الت�أمني على احلياة ( ،)% 26.9والت�أمني
على ال�سيارات وو�سائل النقل ( ،)% 22.5والت�أمني �ضد احلريق
( ،)% 4.2والت�أمني على العمال ( ،)% 3.3للذكر ال احل�رص.

«الرواتب» تمتص  % 35من االنفاق في 2017
�أظهرت االرقام ال�صادرة عن وزارة
املالية ان املخ�ص�صات والرواتب
وملحقاتها للقطاع العام ارتفعت بن�سبة
 % 12يف العام  ،2017اىل  5.45مليارات
دوالر من  4.9مليارات دوالر يف .2016
و�شكلت الرواتب واالجور ن�سبة
 % 66من املجموع لتكلفة املخ�ص�صات
والرواتب وملحقاتها يف العام ،2017
ثم معا�شات التقاعد بن�سبة ،% 24.4
فالتحويالت اىل امل�ؤ�س�سات العامة
لتغطية الرواتب ( ،)% 5.4فتعوي�ض
نهاية اخلدمة (.)% 4.1
والرواتب
املخ�ص�صات
ومثلت
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وملحقاتها للقطاع العام املكون االكرب
لالنفاق االويل احلايل .اذ �شكلت ما
ن�سبته  % 66.2من النفقات يف العام
املا�ضي مقارنة بـ % 65.8يف .2016
وامت�صت ما ن�سبته  % 35.4من االنفاق
املايل يف  2017مقارنة بـ % 32.7يف
العام الذي �سبق .و�شكلت املخ�ص�صات
والرواتب وملحقاتها للقطاع العام ما
ن�سبته  % 9.9من الناجت املحلي مقابل
 % 9يف .2016

رواتب القطاع العام

ويف املقابل ،ف�إن الرواتب واالجور
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وملحقاتها التي دفعت ملوظفي القطاع
العام بلغت  3.6مليارات دوالر يف
 ،2017بزيادة ن�سبتها  % 14.1عن 3.2
مليارات دوالر دفعت يف العام ،2016
وذلك ب�سبب اقرار وتنفيذ �سل�سلة الرتب
والرواتب.
وتعك�س الزيادة االجمالية للرواتب
واالجور وملحقاتها التي دفعت اىل
موظفي القطاع العام يف العام املا�ضي
منوا �سنويا قيمته  33.1مليون دوالر يف
الرواتب واالجور اال�سا�سية ،و 81مليون
دوالر للتعوي�ضات و 25.2مليون دوالر
للتقدميات واملنافع االخرى.

تأهيل معامل انتاج الكهرباء
يحتاج إلى أكثر من  3سنوات

موجز اقتصادي
 ك�شف وزير ال�صحة غ�سان
حا�صباين �أن بند موازنة الدواء
يعاين من عجز �سنوي مزمن
وخ�صو�صا مع ادخال �أنواع جديدة
من �أدوية ال�رسطان والأمرا�ض
امل�ستع�صية ،قائال« :طالبنا مرارا برفعه �إال �أن ذلك مل
يح�صل بال�شكل الكايف .وال ميكننا �إيقاف الدواء عن النا�س
لذلك �أنا�شد الرئي�س �سعد احلريري ووزير املالية للم�ساعدة
ملح».
يف ت�أمني االعتمادات الالزمة للدواء لأن الأمر ّ

ذكر النائب ال�سابق حممد قباين يف بيان �أنه «قبل  14عام ًا
بالتمام والكمال وبتاريخ اليوم �أي يف � 27أيلول  2004قدمت
ب�صفتي رئي�س ًا للجنة الأ�شغال العامة والنقل والطاقة وامليا ه
ال �أمام الر�أي العام اللبناين عنوانه  الكهرباء
عر�ض ًا مف�ص ً
 :ال�صورة احلقيقية للكارثة الوطنية» ،مو�ضحا �أن «قراءة
العر�ض بكاملة تظهر �أن معظم التفا�صيل ما زالت كما هي».
و�شدد قباين على «�أننا �أمام �صورة قامتة الآن ويف امل�ستقبل
القريب ،معاملها� :إنفاق فعلي قارب  11مليار دوالر ،وهدر
�سنوي يقدر بـ 940مليون دوالر ،ومع ذلك تقنني قا�س ي�ؤمل
كل النا�س ،ومعامل انتاج كلفت مئات املاليني من الدوالرات
يف و�ضع �سيىء يحتاج ت�أهيلها �إىل �أكرث من ثالث �سنوات،
و�شبكة نقل غري مكتملة ،و�رشوط غري م�ستوفاة للتبادل
مع دول الربط ال�سباعي ،وحاجة م�ستقبلية متزايدة توجب
معامل انتاج جديدة حتتاج �إىل � 4أو � 5سنوات ،وارتفاع
يف �أ�سعار النفط ال يواجه بخطوات عملية للحد من �أكالفه،
وجباية حوايل ن�صف �إجمايل الطاقة املنتجة وامل�شرتاة فقط،
ومناق�صات للت�شغيل وال�صيانة تف�شل بالتتابع ،وو�ضع �إداري
مهرتىء من معامله غياب املحا�سبة املالية واملحا�سبة
الإدارية» ،مت�سائال« :ما الذي تغري خالل  14عام ًا متام ًا �سوى
�أن الكارثة الوطنية م�ستمرة بل وزادت الأرقام عما �سبق يف
.»2004-9-27
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� أكد الوزير ال�سابق واخلبري
امل�رصيف مروان خري الدين خري الدين
ان امل�صارف تلعب دورها كامال
جتاه الأزمة االقت�صادية التي مير
بها لبنان ،وهي ال تزال حتى اليوم
ت� ّؤمن كل احلاجات التمويلية للدولة وللقطاع اخلا�ص وهي
تتهرب من م�س�ؤولياتها اطالقا .وقال« :ان مكمن اخللل
مل ّ
اال�سا�سي اليوم يتمثل بال�سيا�سة املالية العامة للدولة التي ال
حت�صل اكرث مما ت�رصف وم�رصوفها الكبري ت�أثر بعدم وجود
ّ
واردات كافية للخزينة لتغطية العجز ال�سنوي ،و�سوء التقدير
لتح�صيل ال�رضائب».
� أكد وزير املال يف حكومة ت�رصيف
االعمال علي ح�سن خليل ان «ال �رضائب
جديدة يف م�رشوع موازنة 2019
واحلديث عن زيادة على البنزين غري
مطروح �إطالق ًا» ،وتابع« :التزمنا بن�ص
القانون حول تقدمي تقرير ف�صلي عن املالية العامة للدولة
�إىل جمل�س النواب» .ولفت اىل ان «هذا الإجراء يعك�س �رضورة
خ�ضوع اجلميع �إىل قواعد املحا�سبة واملراقبة».
 اعترب وزير ال�سياحة �أوادي�س كيدانيان اننا «نتحدث
ب�إيجابية عن الواقع ال�سياحي ،بينما االرقام ال ت�صل اىل
 50باملئة مما و�صلنا يف العام  .2010ويف مقارنة لال�شهر
الـ 8االوىل للعام  2010مع الفرتة
عينها من العام  ،2018لناحية عدد
الوافدين ،فالفارق هو  10%فقط.
ففي العام  2010دخل مليون و492
الف حتى �آب  ،2010بينما دخل حتى
�آب  2018مليون و 339الف �شخ�ص،
ولكن نوعية ال�رصف هي اقل».
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من �شهر �إلى �شهر
 45مشروع ًا استثماري ًا اجنبي ًا جرى االعالن عنها عام 2017

لبنان يجذب 2.63
بليون دوالر
استثمارات
أجنبية مباشرة

ق���درت امل�ؤ�س�سة العامة للإ�ستثمار
ّ
يف ل��ب��ن��ان (اي������دال) ،يف ت��ق��ري��ر لها
بعنوان «ع�رص الإ���ص�لاح��ات» ،تد ّفق
الإ�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة اىل
لبنان بـ 2.63مليار د�.أ .خالل العام
 ،2017مقارنة بحوايل  2.61د�.أ .يف
العام  2016و  2.34مليار د�.أ .يف العام
.2015
وذكر التقرير «ان ايدال ال زالت ت�ساهم يف
توطيد عالقات العمل بني امل�ستثمرين
اللبنانيني والأجانب ،واقرتاح �سيا�سات
منا�سبة والعمل من اجل حت�سني املناخ
اال�ستثماري يف ال��ب�لاد ،كما وتقدمي
لبنان كوجهة ا�ستثمارية م�شجعة من
خالل حمالتها ،وم�شاركتها يف العديد
من امل���ؤمت��رات واملعار�ض التجارية.
وبالتحديد خالل العام  ،2017قدمت
ايدال الدعم ملا جمموعه  80م�رشوع ًا
بقيمة اجمالية بلغت  3.6مليار د�.أ،.
من �ش�أنها خلق  12,052فر�صة عمل
مبا�رشة .وقد اظهر التقرير ان قطاع
ال�سياحة ( )% 28وحمافظة بريوت
( )% 38كانا االكرث ا�ستفادة من الدعم
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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تصدّر لبنان الئحة دول
المنطقة من حيث معدّل
تد ّفق اإلستثمارات االجنبية
المباشرة للناتج المحلي
اإلجمالي ،والذي إستقر عند
 % 4.9خالل العام 2017
استحوذ لبنان على ثالث اكبر
حصة من مجموع تدفقات
االستثمارات االجنبية
المباشرة الى منطقة غرب
آسيا خالل العام ،2017
وبلغت % 8.5
38

املقدم من ايدال خالل العام املذكور».
ّ
على �صعيد املنطقة ،وبالرغم من ان
تدفق اال�ستثمارات االجنبية املبا�رشة
اىل منطقة غرب �آ�سيا التي ينتمي اليها
لبنان قد �سجلت تراجع ًا لعام �آخر على
التوايل خالل العام املن�رصم منذ االزمة
املالية العاملية يف العام � ،2008شهد
لبنان ارتفاع ًا يف هذه التدفقات بلغت
ن�سبته  % 1اىل  2.63مليار د�.أ .ويف
مت الإعالن
التفا�صيل ،ذكر التقرير انه ّ
عن جمموع  45م�رشوع ًا ا�ستثماري ًا
اجنبي ًا و�رشاكة اجنبية يف لبنان خالل
العام  ،2017م�ضيئ ًا على ابرز التطورات
ع��ل��ى �صعيد ال�����س��ي��ا���س��ات املتعلقة
بالإ�ستثمارات االجنبية املبا�رشة التي
�ساهمت ب�شكل ايجابي يف ت�سجيل الرقم
املذكور.

لبنان يتص ّدر

على �صعيد املنطقة ،ا�ستحوذ لبنان على
ثالث اكرب ح�صة من جمموع تدفقات
اال�ستثمارات االجنبية املبا�رشة اىل
منطقة غرب �آ�سيا خالل العام ،2017
والتي بلغت  ،% 8.5م�سبوق ًا من تركيا
( )% 35.3واالم��ارات العربية املتحدة
( ،)% 33.6ومتبوع ًا من �سلطنة عمان
( )% 6.1واالردن ( .)% 5.4بالإ�ضافة،
ت�صدر لبنان الئحة دول املنطقة من
ّ
معدل تد ّفق الإ�ستثمارات االجنبية
حيث ّ
املبا�رشة للناجت املحلي الإج��م��ايل،
وال��ذي �إ�ستقر عند  % 4.9خالل العام
املذكور ،متبوع ًا من االردن (،)% 3.9
والإم��ارات العربية املتحدة (،)% 2.5
و�سلطنة عمان (.)% 2.3

 500طن يوميا تدخل لبنان

دعوات لمكافحة تدفق
االنتاج الزراعي المهرّب

موجز اقتصادي
 ر�أى رئي�س املجل�س االقت�صادي
االجتماعي �شارل عربيد� ،أنه «علينا
اال�ستثمار يف بناء القدرات خ�صو�ص ًا
تلك املرتبطة بال�صناعات الزراعية
والغذائية التي نحن متقدمون بها».
واذ اعترب ان «ال�شق االجتماعي كالطبابة والرتبية والتقاعد
واحلماية االجتماعية ال يقل �أهمية عن الهم االقت�صادي»،
تطرق �إىل �أزمة الإ�سكان التي ر�أى �أنها «لي�ست معقدة
وبحاجة �إىل �سيا�سة �إ�سكان جديدة ،واقتطاع ن�سبة من
املوازنة ور�ؤية وحتديث قوانني».

نا�شد رئي�س جتمع مزارعي وفالحي البقاع ابراهيم الرت�شي�شي
التدخل ال�رسيع ملكافحة ظاهرة تهريب الب�ضائع وال�سلع الزراعية
التي تغزو اال�سواق الزراعية من احلم�ضيات والعنب والبطاطا
والبندورة .وقال« :انوه بدور اجلمارك يف منطقة البقاع وبريوت
التي التزال تقوم بدوريات ومداهمة بع�ض امل�ستودعات و�ضبط
االنتاجات املهربة واخرها  5حمال يف بريوت ،اال اننا اليوم
نطالب مبزيد من الت�شدد واملالحقة التي يجب ان تطال كل
اال�سواق الزراعية يف لبنان ولي�س فقط منطقة البقاع االو�سط».
و�أ�ضاف الرت�شي�شي« :اذا كان ت�رصيف الب�ضائع واالنتاجات
الزراعية املهربة دونه عراقيل وعقبات يف اال�سواق الزراعية
يف البقاع اال ان هذه االنتاجات املهربة تغزو ا�سواق بريوت
وال�شمال واجلنوب وخ�صو�صا انها انتاجات زراعية غري مطابقة
للموا�صفات وغري معروف م�صدر ونوعية االدوية واملبيدات
ونوعية ىامل��ي��اه التي روت بها التي ا�ستعملت النتاجها
وخ�صو�صا العنب حيث امل���زارع اللبناين حري�ص ج��دا على
االلتزام باالدوية التي ن�صت عليها وزارة الزراعة وهي ادوية
غري حمرمة وعليه نطالب بتحرك �رسيع ملكافحة قوافل التهريب
اململ�ؤة باالنتاجات الزراعية املهربة».

مكافحة التهريب

ولفت الرت�شي�شي اىل ان «اال�سواق اللبنانية ت�ستقبل يوميا اكرث
من  500طن من االنتاجات الزراعية املهربة مبعدل  200طن
من العنب 100 ،طن من احلم�ضيات و 100طن من البطاطا 50
طن من البندورة و�سواها من االنتاجات الزراعية االخرى وما
يوازي اكرث من � 50شاحنة كبرية فكيف  يتم ادخال هذه الكميات
دون مراقبة فالفلتان و�صل اىل م�ستوى غري م�سبوق وطبيعي».
وتخوف الرت�شي�شي من ان يت�سبب انهيار ا�سعار اللرية الرتكية
مبزيد من تدفق ال�سلع الزراعية الرتكية اىل �سوريا ومنها اىل
لبنان ولذلك نطالب بالت�شدد الفوري ومكافحة التهريب الذي
يعر�ض االف املزارعني اىل االفال�س احلتمي.
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 اكد وزير االت�صاالت يف حكومة
ت�رصيف الأعمال جمال اجلراح انه
«يوما بعد يوم ،نت�أكد ان م�ستقبل
البلد ال يقوم اال على �شبابه والنخبة
القادرة على تطوير البلد ،ان كان يف
التكنولوجيا او املعلوماتية او االت�صاالت ويف املجاالت
االقت�صادية كافة».
وقال خالل اطالق منتدى  MITلريادة االعمال يف العامل
العربي« :لدينا قدرات ب�رشية كبرية قادرة على توجيه
لبنان نحو االف�ضل خ�صو�صا يف جمال التكنولوجيا
واالت�صاالت ،ون�ؤكد التزام الوزارة حاليا بامل�ساعدة
وكذلك الوزارة املقبلة».
 يف �إطار مواكبة التطورات
العلمية ،وبغية تقدمي العالجات
الدوائية املنا�سبة الالزمة للحالة
املر�ضية للمر�ضى امل�ضمونني
امل�صابني ب�أمرا�ض �رسطانية،
ا�صدر مدير عام ال�صندوق الوطني لل�ضمان الإجتماعي
د .حممد كركي مذكرة ا�ضاف مبوجبها فح�ص الـ
� FOUNDATIONإىل جدول الأعمال الن�سيجية املعمول
به يف ال�صندوق ،وتحُ ّدد كلفته بـ  ( /3500$/ثالثة �آالف
وخم�سماية دوالر �أمريكي) �أي ما يعادل /5 ،250 ،000/
ل.ل .فقط خم�سة ماليني ومايتان
وخم�سون �ألف لرية لبنانية الغري.
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مجلس األعمال اللبناني – السعودي ّ
يكرم البخاري

د .فوزي كبارة

رؤوف ابو زكي

وليد البخاري

كرم جمل�س الأعمال اللبناين  -ال�سعودي
ّ
القائم ب�أعمال �سفارة اململكة العربية
ال�سعودية يف لبنان وليد البخاري
خالل حفل غداء �أقامه يف مطعم
كازينو نبع ال�صفا الكبري بح�ضور �سفري
لبنان يف اململكة العربية ال�سعودية
د .فوزي كبارة ونواب وقادة الهيئات
االقت�صادية وبع�ض رجال الأعمال
ال�سعوديني املتواجدين يف لبنان.
وا�ستقبلت البخاري فرقة فنية تراثية
بالعلمني اللبناين وال�سعودي.

أبوزكي

مجلس األعمال يقدم درعًا تكريميًا للبخاري

جورج نصراوي ،فارس سعد ،حسين قضماني ،ورأفت ابو زكي

خالد البعير ،محمد شاهين ،نزار يونس ،وليد البخاري ،طالل وفاروق غزاوي
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عبد المحسن حكيم ،بيار االشقر ،صالح كرامي ،نعيم سعد

رؤوف أبوذكي يتوسط نجله جود وأصدقاء

40

و�أمل رئي�س جمل�س الأعمال ر�ؤوف
�أبوزكي�« ،إطالق �صفارة ت�شجيع عودة
�سعودية قوية �إىل لبنان .فعملية ت�شكيل
احلكومة مهما طال �أمدها ال تغيرّ
يف الأمر كثرياً .فلبنان بلد حمكوم
بالتوافق الوطني .ولبنان بلد العروبة
مهما تقاربت �أو تباعدت عالقاته مع
الأقربني والأبعدين».
و�أ�ضاف« :حان الوقت لإ�ستعادة
العالقات الطبيعية الكاملة واملتكاملة،
�إذ �إن كل الأزمات ال بد لها �أن جتد
احللول مهما طال الزمن خا�صة بني
الأ�صدقاء والأ�شقاء .فعودة احلركة
االقت�صادية �إىل �سابق عهدها فيها
خري وبركة للجميع .فاململكة ت�شهد
متغريات كثرية وفق ر�ؤية  2030ويف
برناجمها م�شاريع عمالقة ومرحلة
جديدة من التنمية من �ش�أنها توفري
الفر�ص للجميع .ولبنان ينتظر برنامج
م�ؤمتر «�سيدر» وفيه الكثري من م�شاريع
البنى التحتية واملطروحة للم�شاركة مع
القطاع اخلا�ص .ولدى اململكة الكثري
من ال�رشكات امل�ؤهلة يف حال توافر
املناخ املنا�سب».
و�أ�شار �أبو زكي �إىل �أن «مهمة جمل�س
الأعمال اللبناين – ال�سعودي ت�سهيل
حركة التبادل الإن�ساين واالقت�صادي
بني البلدين وخلق فر�ص عمل وا�ستثمار
م�شرتكة جديدة .وقال�« :إن ما قامت
به اململكة جتاه لبنان والعرب عرب
تاريخها الطويل ال ي�ستحق �إال ال�شكر

البخاري يتسلم هدية تذكارية

فرقة فنية تراثية تستقبل البخاري بالعلمين اللبناني والسعودي

سمير الخطيب ،وائل ابو فاعور ،نزار يونس

هشام المكمل ،بهيج ابو غانم

وائل ابو فاعور ،فيصل الصايغ ،اكرم شهيب ،هشام المكمل

انطوان حداد ،علي العبداهلل ،ومحمد العبداهلل

سمير الخطيب ،مروان الصالح ،غسان عساف

كمال ابو ظهر ،عوني الكعكي،غسان بلبل ،جمال منصور

والثناء وكل ما عدا ذلك ظلم وافرتاء
و�إ�رضار مب�صالح اللبنانيني ،كل
اللبنانيني».

البخاري

من جانبه� ،أكد البخاري «�إن اململكة
تقف على عتبة نه�ضة جديدة ارتكازاً
�إىل ر�ؤية  2030وما ت�ضمنتها من
برامج ومبادرات وم�شاريع تنموية
ت�شمل القطاعني اخلا�ص والعام وتهدف
�إىل تنويع االقت�صاد وتعزيز ال�رشاكات
االقت�صادية».
وقال« :ن�أمل وبعد ت�شكيل احلكومة
ح�صول قفزة نوعية يف العالقات .وقد
مت حت�ضري �أكرث من  20م�رشوع اتفاقية
بني البلدين وجميعها تنتظر التوقيع.
ونقول هنا �إن قيادة اململكة راغبة يف

إيلي رزق وبيار األشقر

تطوير العالقات مع لبنان يف �شتى
املجاالت وهي ال تكن للبنان بكل فئاته
ومناطقه �إال اخلري واملحبة واالزدهار».

كبارة

بدوره� ،أ�شاد �سفري لبنان يف اململكة د.
فوزي كبارة بالعالقات املميزة
41

صبحي جريش وعادل ازرافيل

وبدور جمل�س الأعمال وجمل�س العمل
واال�ستثمار اللبناين يف ال�سعودية.
وتوقع ح�صول حت�سن كبري يف
املبادالت بني البلدين.
بعد ذلك قدم جمل�س الأعمال درع ًا
تكرميي ًا للبخاري ،وهو عبارة عن �شعار
املجل�س.
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«سان توماس» تحتفل بعيدها العشرين

سعيد توما مستقبالً ممثل رئيس الجمهورية النائب سليم عون

احتفا ًال بعيدها الع�رشين ،ا�ست�ضافت
�رشكة «�شاتو �سان توما�س» ح�شداً
من الأ�صدقاء وممثلني عن الهيئات
الإقت�صادية وال�سيا�سية والإعالمية.
رحب ال�سيد
بعد �إنطالق الن�شيد الوطنيّ ،
وثمن ح�ضور
�سعيد توما باحل�ضورّ ،
ممثل رئي�س اجلمهورية النائب �سليم
عون ،كذلك النائب جورج عقي�ص ممثال
الدكتور �سمري جعجع والنائب �سرتيدا
جعجع ،وممثل وزير اخلارجية جربان
با�سيل ال�سيدة جيهان جبور حداد،
وممثل الرئي�س متام بك �سالم ال�سيد
عمرو �سالم .كذلك ح�ضور رئي�س حزب
الوطنيني الأحرار ال�سيد دوري �شمعون.
وبعدها حتدث ال�سيد جو �أ�سعد توما عن
ال�صعوبات والتحديات ال�سابقة والراهنة،
كما �أ�شاد بالإجنازات �إن لناحية اجلوائز
العاملية التي ح�صلت عليها ال�رشكة
والتي فاق عددها الـ  80جائزة� ،أو
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نتالي توما ،انطوان صليبا ،سعيد توما ،ادال صليبا

نتالي وسعيد توما ،جاكلين وفارس سعد

سعيد توما يتسلم ايقونة مار توما من عائلة ماروني

حل�صول ال�رشكة على �شهادة االيزو 9001
عام  2015و  14001العام احلايل .وبعد
وحمبة وتقدير لوالده امل�ؤ�س�س،
لفتة �شكر
ّ
اعطى الكلمة لرئي�س بلدية قب اليا�س
ال�سيد جهاد املع ّلم الذي عبرّ بدوره عن
عرفان اجلميل وتقديراً منه ومن �أهل
البلدة لعطاءات ال�سيد �سعيد توما مانح ًا
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اياه درع ٌا تكرميي ًا.
وب�أجواء احتفالية ،تذوق اجلميع كافة
منتجات ال�رشكة ،احلا�رضة منها وما
�سبق �إنتاجه منذ ع�رشون عام ًا عند
الت�أ�سي�س ،و�رشب اجلميع ك�أ�س دميومة
ال�رشكة وعائلة توما مع متنياتهم
الدائمة لهم بالنجاح والتوفيق.

كلودين توما ،سليم ياسمين ،سعيد وميشلين توما

محمد البسط ،رشيد اشقر ،برج هتجيان ،وليد توما

آغوب سوالهيان ،سعيد توما ،لينا كركيان ،نتالي توما

محمود ابو شقرا ،سعيد توما ،فاديا ابو شقرا ،اسعد ونتالي توما

من اليمين كلودين وناديا وسعيد توما ،االعالمي انطوان زرزور،
نتالي وميشلين توما

االب ايميل يعقوب وعقيلته االعالمية مي ضاهر يتوسطان عائلة توما

تتوسط سعيد توما وجو اسعد توما
سعاد الحاج موسى ّ

ايلي ابو رجيلي وقائد القوات البحرية طوني حداد وعقيلته مع عائلة توما

سعيد توما وعقيلته يتوسطان وفد السفارة الصينية

روي نجار ،جورج طربية ،مايا نجار ،لينا عز الدين

ميشال ايوب ،باسيل كيسونرجس ،انطوان صليبا ،ملحم ابو انطون،
فارس سعد

شربل والياس مشعالني ،اسعد والياس وسعيد وجان توما،
محمد البسط

برج هتجيان ،سعيد توما ،واسماء قرداحي
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ممثل السفارة االسبانية ،كلودين توما ،سفيرة تشيكيا

ملحم ابو انطون ،ميشلين وسعيد توما ،بازيل كيسونرجس ،نتالي توما
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مهرجان التسوق والسياحة العشرين في بعلبك
افتتحت نقابة �أ�صحاب املحال وامل�ؤ�س�سات التجارية يف
البقاع مهرجان الت�سوق وال�سياحة الع�رشين يف بعلبك ،برعاية
وزير ال�صناعة يف حكومة ت�رصيف االعمال ح�سني احلاج
ح�سن ،ويف ح�ضور ممثل وزير الزراعة يف حكومة ت�رصيف
االعمال غازي زعيرت م�صطفى الفوعاين ،النائب علي املقداد،
ممثل قائد اجلي�ش العماد جوزيف عون ،العقيد الركن زاهر
�صوما ،حمافظ بعلبك الهرمل ب�شري خ�رض ،ور�ؤ�ساء بلديات
وخماتري وفاعليات �سيا�سية ونقابية واجتماعية.

كنعان

و�أ�شار رئي�س نقابة �أ�صحاب املحال وامل�ؤ�س�سات التجارية
يف البقاع حممد كنعان �إىل �أن «املهرجان لهذا العام يحوي
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العديد من الأن�شطة الفنية والرتفيهية والثقافية والريا�ضية
والك�شفية ،و�سنتوج ن�شاطاتنا ب�إقامة العر�س اجلماعي الذي
ي�ضم هذا العام  220عري�سا وعرو�سا من كافة املناطق
اللبنانية».

اللقيس

بدوره ،ر�أى رئي�س بلدية بعلبك العميد ح�سني اللقي�س �أن
«�إقامة هذا املهرجان ي�أتي يف �صلب عملية النهو�ض
االقت�صادي وتر�سيخ اال�ستقرار االجتماعي ،خ�صو�صا بعد �أن
�أ�صبح لدينا الأمل الكبري يف ا�ستقرار الو�ضع الأمني نتيجة
التدابري والإجراءات التي ينفذها جي�شنا الأبي وباقي الأجهزة
الأمنية ،فلهم منا كل الت�أييد واالمتنان».
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الحاج حسن

من جهته ،قال احلاج ح�سن« :عندما تت�شكل احلكومة �سن�ستمر
يف الن�ضال مع دولة مل حترتم حتى الآن القطاع االنتاجي
�صناعة وزراعة .امل�شكلة يف قطاعي الزراعة وال�صناعة هي
يف عدم قناعة الدولة بهذين القطاعني ،فال�صناعة والزراعة
حتتاجان �إما �إىل دعم �أو �إىل حماية و�إما اىل االثنني معا.
وبال دعم وحماية ال ت�ستطيع ال�صناعة والزراعة مناف�سة
ال�سلع الأجنبية القادمة �إىل لبنان ،وال ت�ستطيع املناف�سة
يف الأ�سواق اخلارجية .واملطلوب �أي�ضا �أن تكون هناك ر�ؤية
�سياحية للبلد تطال �أطرافه يف ال�شمال والبقاع واجلنوب».
ور�أى �أنه «من �أجل حت�سني الو�ضع االقت�صادي ال بد �أن
يكون هناك نهج جديد يف الإ�صالح الإداري وال�سيا�سي
واالقت�صادي ومكافحة الف�ساد ومنع الهدر ،ويجب اال�رساع
يف مو�ضوع النفط والغاز لندخل موارد جديدة �إىل خزينة
الدولة وتوظيفها يف حت�سني الو�ضع االقت�صادي للنا�س».
وا�ضاف�« :سن�ستمر ،كتكتل بالتعاون مع املحافظ
والبلديات واالحتادات البلدية واملخاتري وجميع املعنيني
من �أحزاب وجمعيات ،مبتابعة البنى التحتية يف كل
املجاالت ،و�سنعمل مع املحافظ ال�ستكمال الدوائر املتبقية
يف املحافظة ،وهي الأ�شغال والنفو�س وامليكانيك
والق�ضاء ،يف حني مت ا�ستكمال بقية الدوائر و�آخرها
تعيني رئي�س م�صلحة ال�صناعة يف بعلبك الهرمل».
وختاما ،قدمت فرقة املجد لوحات من الدبكة الرتاثية
الفولكلورية الرتاثية مب�شاركة اخليالة ،تلتها عرو�ض للعر�س
الرتاثي ولفرق ك�شافة الإمام املهدي ،املركز اللبناين للتنمية
الثقافية� ،شبكة بعلبك ال�شبابية ،املركز الثقايف الرو�سي،
النادي اللبناين الريا�ضي ،ونادي كاراتيه بعلبك.
45
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر

�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،
 .Sarkis Coالشركة اللبنانية لفرم وتوضيب الورق ،مجموعة الشرق لإلستيراد والتصدير ،دهانات إيكو.

Sarkis Co.:
الريادة في عالم الصناعات البالستيكية
يف العام  1970كانت انطالقة �رشكة �رسكي�س  .Sarkis Coالرائدة
يف عامل ال�صناعات البال�ستيكية.
تنوعت منتوجات .Sarkis Co
على مدى ن�صف قرن تقريب ًا ّ
لت�شمل كافة اخلراطيم والنباري�ش على انواعها� ،أنابيب جر املياه،
معدات احلدائق ،املكان�س والفرا�شي  ...التي حتاكي كل املتطلبات
ّ
وامل�ستلزمات الواجبة والتي ت�صب كلها يف خانة ار�ضاء الزبائن
وتلبية حاجات اال�سواق يف املجال.
ولع ّل انابيب البويل �إيثيلني العايل الكثافة وامل�ستخدمة يف �شبكات
جر مياه ال�رشب High Density Polyethylene PE 100 Used For
Potable Water Networks

كانت وال تزال كباقي ا�صناف  .Sarkis Coاملنتج الفائق اجلودة
لناحية الت�صنيع وفق ًا للمعايري املعتمدة حملي ًا  EN 12201ودولي ًا
.ISO 4427
هذا ف�ض ًال عن �إخ�ضاع عملية الت�صنيع بكل مراحلها ملراقبة
ذاتية دائمة ومبا�رشة تليها اخرى من معهد البحوث ال�صناعية
 Industrial Research Institute – IRIما ي�ضفي على انابيب
التامة
الـ POLYETHYLENEميزة هامة اال وهي ال�صالحية
ّ
لإ�ستخدامها يف جر مياه ال�شفة ب�شهادة وتوثيق املركز املذكور
نف�سه.
و�إن كانت انابيب البويل ايثيلني  HDPE 100 PIPESالتي حتمل
تتميز عن باقي الأنابيب مثيالتها لناحية
�شعار .Sarkis Co
ّ
اجلودة واملهنية املكت�سبة على مدى خم�سني عام ًا من اخلربة
والت�صنيع  ...فلع ّل جتارب تطبيقها على االر�ض خري دليل على
ذلك ،ال �سيما من خالل ا�ستخدامها يف م�شاريع و�شبكات جر
املياه املتعددة يف كافة املناطق اللبنانية رغم �إختالف الظروف
املناخية املتنوعة ،وذلك بعد حيازتها على ثقة العديد من املكاتب
اال�ست�شارية ،بف�ضل ميزاتها وخ�صائ�صها العديدة ومنها:
�سهولة تركيبها نظراً ملرونتها
مقاومتها للت�آكل
مقاومتها لل�صد�أ والت�صدع والت�شقق
متانتها الطويلة الأمد
خلوها من املواد ال�سامة وامل�رضة بالإ�ضافة اىل مقاومتها
العالية للمواد الكيميائية
�أخرياً ولي�س �آخراً
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لأن الإ�ستمرارية هي عنوان النجاح ...
و�إر�ضاء الزبائن هو الهدف
�سعت  .Sarkis Coعلى مدى اخلم�سني عام ًا و�ست�سعى على الدوام
اىل االلتزام ب�آلية عمل هدفها التح�سني امل�ستمر خدمة ونظام ًا،
ويلبيان
يراعيان معايري نظام �إدارة اجلودة ّ ISO 9001:2008
متطلبات الزبائن لناحية:
ال�رسعة يف الت�سليم
الدقة يف الإنتاج
الإلتزام بتفا�صيل املنتج املطلوب
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«الشركة اللبنانية لفرم وتوضيب الورق»  ..نجاح واستمرارية
الشعابين :لتسهيل المعامالت في الوزارات كافة
تعمل «ال�رشكة اللبنانية لفرم وتو�ضيب الورق»
يف جمال جمع املواد امل�ستهلكة من ورق وكرتون
وبال�ستيك ،حيث تعمل على تو�ضيبها وتعقيمها
وكب�سها ليتم ا�ستخدامها كمواد اولية لبع�ض
ال�صناعات.
وتلعت ال�رشكة دوراً حموري ًا يف القطاع ال�صناعي،
اذ ت�ساهم يف تقلي�ص كلفة الإنتاج عرب توفري هذه
مواد االولية عو�ض عن ا�ستريادها ،كما ت�ساهم
يف تخفيف االعباء عن البلديات حيث تلعب دوراً
التخل�ص من جزء كبري من النفايات عرب جمعها
لكمية كبرية من املواد امل�ستهلكة.
وفق ًا ل�صاحب ومدير ال�رشكة اللبنانية لفرم وتو�ضيب الورق
علي ال�شعابني «يرتبط عمل ال�رشكة ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش
بوزارتي ال�صناعة والبيئة ،اذ ان لعملها دور يف تقلي�ص اكالف
التلوث البيئي التي قد
االنتاج يف القطاع ال�صناعي واحلد من ّ
حتدثه املواد امل�ستهلكة التي مل يتم فرزها ومعاجلتها ب�شكل
�صحيح».

وا�شار اىل ان «ال�رشكة تتيح جمموعة من فر�ص العمل ،اال انها
تعاين من مع�ضلة توافر اليد العاملة املنا�سبة اذ ين�أى اللبنانيون
بطبيعتهم عن هكذا نوع اعمال».
ودعا الدولة اىل ت�سهيل املعامالت التي جتريها ال�رشكات يف
كافة الوزارات وحتديداً وزارتي العمل واملال ،اذ ان هناك
تعديالت كبرية على �رضيبة القيمة امل�ضافة ت�شكل عبئ كبري
على ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف ال�سوق.

المعامل االولى في الشرق االوسط إلنتاج الحالوة والطحينة والكونسروة
مجموعة الشرق لإلستيراد والتصدير  ..تم ّيز قوامه الجودة
بد�أت جمموعة ال�رشق للإ�سترياد
والت�صدير م�سريتها من جتارة جملة
للمواد الغذائية يف طرابل�س – التبانة
عام ،ثم ما لبث ان تو�سع نطاقها من
ريفا التجارية اىل �رشكة ريفا لل�صناعة
والتجارة لأ�صحابها ال�سيد حممد خالد
جواد وال�سيد ح�سن قالو�ش يف منطقة
القبة – طرابل�س .ونتيجة لإزدهار
حركتها يف املنطقة ن�سب ال�شارع اىل
ا�سمها واملعروف اليوم بـ»�شارع ريفا»،
وقد مت اي�ض ًا �إن�شاء معمل لإنتاج احلالوة
والطحينة «عراقة ال�صناعة اللبنانية»،
ف�إنت�رشت منتجاتها يف كافة املتاجر
واال�سواق املحلية .ومن هنا بد�أ ن�شاطها
والتميز .اال ان هذا النجاح الكبري كان
التجاري الذي تك ّلل بالنجاح
ّ
م�صحوب ًا بالطموح وال�شغف واملثابرة يف روح ا�صحابها وذاتها نحو
التطور والتو�سع ،فكانت اخلطوة التالية «اال�سترياد» وهي اخلطوة
االيجابية الثانية التي عززت املكانة التجارية لل�رشكة يف اال�سواق.

مزيد من النجاح

ونتيجة لت�ضخم هذه احلركة وتو�سع رقعتها ،ولدت �رشكة
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لال�سترياد
ال�رشق
جمموعة
والت�صدير ،واجته امل�ؤ�س�سون نحو
ت�شييد مباين يف املنطقة ال�صناعية
يف �أنفة – طرابل�س لتحقيق املزيد
من النجاح والتقدم يف ال�صناعة
والت�صدير ،وتنق�سم هذه املباين
بني مبنى للمكاتب االدارية ،مبنى
للم�ستودعات ،ومبنى ال�صناعة.
وقد مت جتهيز و�إن�شاء معامل متعددة
وجهزت حتت �إ�رشاف
ال�صناعات
ّ
مهند�سني متخ�ص�صني يف هذا
املجال ال�صناعي وذو خربة وجودة
عالية من ا�سبانيا ،وهي تعد املعامل
االوىل يف ال�رشق االو�سط لإنتاج
احلالوة والطحينة والكون�رسوة (معلبات خمتلفة ،مربيات)... ،
و�سوائل (ماء زهر – ماء ورد – خل  )...وت�ص ّنع حتت املاركات
التجارية التي تعود ملكيتها لل�رشكة .ومن هنا �ست ّتجه ال�رشكة
نحو العاملية نتيجة «للت�صدير» .وجتدر اال�شارة اىل ان حركة
اال�سترياد ال�ضخمة دفعت ا�صحاب ال�رشكة للم�شاركة يف
املعار�ض الدولية للمواد الغذائية والإحتكاك ب�أهم ال�رشكات
العاملية.
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر
«إيكو»  ..قصة نجاح متواصل
نؤسس مصنع ًا في سورية
غملوشّ :
�شهدت م�سرية «دهانات �إيكو» العديد
من املحطات املم ّيزة ،فكانت دائم ًا
على موعد مع التقدم املتوا�صل،
و�أبت �إال �أن ت�صنع لها �سج ًال مليئ ًا
بالنجاحات والإجنازات.
تق ّدم اليوم «دهانات �إيكو» �إىل
زبائنها كافة �أنواع الدهانات
وم�شتقاتها �إىل خمتلف القطاعات،
فخطط عملها قد �أخذت بعني االعتبار
منذ اللحظات الأوىل لإنطالقتها
مواكبة كل تط ّور يف عامل الدهانات
وتقدميه �إىل ال�سوق اللبنانية.
�سمحت معايري اجلودة لـ«�إيكو»
باالنفتاح على الأ�سواق اخلارجية،
حيث � ّأ�س�ست م�صنع ًا يف افريقيا
بغية تلبية حاجات ال�سوق هناك،
كما تخطو حالي ًا خطوات تو�سعية
جديدة ب�إجتاه ال�سوق ال�سورية،
حيث ك�شف مديرها ال�سيد حممود
غملو�ش �أ ّن ال�رشكة تعمل على
ت�أمني تواجد ف ّعال لها يف ال�سوق
ال�سورية بغية مواكبة عملية
�إعادة الإعمار ،و�ستقوم يف هذا
الإطار ب�إن�شاء م�صنع يق ّدم خمتلف
�أنواع الدهانات وخا�صة دهانات
الأبوك�سي والعوازل .و�أو�ضح
غملو�ش �أن «�إيكو» تتخذ قراراتها
يف هذا ال�ش�أن بحذر ودقّة وهي لهذه
الغاية قد �أع ّدت فريق عمل يتمتع
ب�إمكانيات كبرية ليكون قادراً على
و�ضع خطط كفيلة بال�سماح لل�رشكة
بنيل ح�صة جيدة من ال�سوق
ال�سورية يف مرحلة �إعادة االعمار.
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وعرب ال�سيد غملو�ش عن تفا�ؤله الكبري
بقدرة �إدارة ال�رشكة على حتقيق
النجاح ،ال �سيما و�أنها كانت من
ال�سباقة التي زارت �سورية
ال�رشكات
ّ
و�شاركت يف عدد من املعار�ض
ون�سجت �شبكة من عالقات العمل مع
فعاليات نا�شطة فيها.
واعترب مدير «�إيكو» � ّأن «ال�صناعة
اللبنانية قادرة على املناف�سة بقوة
بني ال�رشكات املختلفة من دول �أخرى
والتي تطمح �إىل امل�شاركة يف مرحلة
�إعادة االعمار ال �سيما ان منتجات
ال�صناعة اللبنانية تتمتع مب�ستويات
جودة ت�ضاهي املعايري االوروبية».
واعترب ال�سيد غملو�ش �أن «مرحلة
ال
�إعادة �إعمار �سورية حتمل �آما ً
ملعظم ال�رشكات يف املنطقة نظر ًا
للت�أزم االقت�صادي الذي تعي�شه
دولها» .ور�أى «�أن موقع لبنان
يعزز
اجلغرايف يعترب عام ً
ال �إيجابي ًا ّ
فر�ص ال�رشكات اللبنانية لدخول
ال�سوق ال�سورية �إ�ضافة اىل عوامل
�أخرى تتع ّلق بالتقنيات والثقافة
وغريها».
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إيجابيات للبنان

ولفت غملو�ش �إىل � ّأن «مرحلة �إعادة
�إعمار �سورية �ستحمل �إيجابيات كبرية
�إىل االقت�صاد اللبناين بخ�صو�صية
لبنان اجلغرافية ومرافئها على البحر
االبي�ض املتو�سط.
واعترب �أن «ال�رشكات اللبنانية كانت
من �أكرث ال�رشكات التي عانت ب�سبب
االزمة يف �سورية ،وهذا ما مينحها -
بر�أيه  -احلق بامل�شاركة يف مرحلة
�إعادة الإعمار بل هي ال ْأوىل ،ال �سيما
� ّأن م�ستوى �أداء هذه ال�رشكات كانت يف
الطليعة وما زالت.
وتو ّقع ال�سيد غملو�ش �أن ترتاوح املدة
الزمنية ملرحلة �إعادة االعمار يف
�سورية بني اخلم�س وثماين �سنوات،
و�ستتميز مب�شاريع كبرية ومهمة
ّ
�ستجعل املدن ال�سورية من االف�ضل
يف املنطقة لناحية جمالية الإعمار
والبنى التحتية.

جهود تضمن االستمرارية

ويف �إطار حديثه عن عمل «�إيكو» يف
ال�سوق اللبنانية ،تطرق غملو�ش اىل

التحديات التي تواجه عمل ال�رشكات
يف اال�سواق اللبنانية والتي تتطلب
منها بذل جهود م�ضاعفة للمحافظة
على جناحاتها وا�ستمراريتها .ور�أى
وحبهم
مت�سك اللبنانيني باالمل
ّ
�أن ّ
لوطنهم مينحهم القوة لل�صمود يف
وجه االزمات .و�أ�شار �إىل � ّأن «دهانات
�إيكو» تواجه الأزمة احلالية عرب اتخاذ
تو�سع ًا يف
خطوات مدرو�سة ت� ّؤمن
ّ
وتنوع ًا يف منتجاتها
رقعة عملها
ّ
ع
الت
وجه
يف
املناعة
مبا مينحها
ثرّ
والرتاجع الدراماتيكي الذي ت�شهده
ال�رشكات ال�صناعية ب�شكل عام.
وك�شف مدير «�إيكو» يف هذا االطارّ � ،أن
ال�رشكة قد عمدت اىل تو�سيع ن�شاطها
نحو ا�سترياد وحيازة وكالة «الريو�س»
االيطالية ،املتخ�ص�صة بت�صنيع
ماكينات الر�ش الأكرث تطوراً يف نظام
الطالء االحرتايف يف ال�سوق ،وال �سيما
معدات ر�ش الدهان اخلالية من الهواء
« ،»airlessو�أي�ضا خمتلف معدات ر�ش
الدهان ب�إ�ستخدام ال�ضغط الهوائي،
م�ضخات احلقن ،م�ضخات الطالء
االلكرتو�ستاتيك ،وخ�صو�صا �أنظمة

عمدت «إيكو» الى توسيع
نشاطها نحو استيراد
وحيازة وكالة «الريوس»
المتخصصة
االيطالية،
ّ
بتصنيع ماكينات الرش
األكثر تطور ًا في نظام
الطالء االحترافي في
السوق ،وال سيما معدات
رش الدهان الخالية من
الهواء «»airless
و�آالت تعليم الطرق العالية اجلودة،
وتعمد «�رشكة �إيكو» لهذه الغاية
التوا�صل ب�شكل كثيف مع البلديات
ملا لهذه املاكينات من فعالية يف
امل�ساعدة على تنظيم ال�سري وجتميل
الطرقات.
ولفت ال�سيد غملو�ش اىل �أن «هذه
اخلطوة �أتت يف ظل الركود الذي ي�شهده
القطاع العقاري يف لبنان والذي
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التو�سع يف عملها،
فر�ض على ال�رشكة
ّ
ال �سيما �أنها ت�ص ّنع املواد اخلا�صة
بهذه املاكينات ،ما جعلها تعترب ان
اال�ستثمار يف هذا املجال �سيكون جيداً
على �صعيد تو�سيع ن�شاطها وزيادة
حجم �شبكة زبائنها».
واذ �أعلن � ّأن «�إيكو» تالقي جتاوب ًا كبري ًا
من قبل البلديات التي تبدي اهتمام ًا
الفت ًا بهذه املنتجات� ،شدد على � ّأن
تقدم خدمات ال�صيانة وقطع
«�إيكو» ّ
الغيار االيطالية لهذه املاكينات.
وختم ال�سيد غملو�ش حديثه م�ؤكداً �أن
«�إيكو» تتابع كل جديد يف جمال عملها
عربامل�ؤمترات واملعار�ض الدولية يف
�أملانيا وفرن�سا ودبي وغريها ،ولفت
�إىل ان ال�سوق مليئة باملناف�سات،
والتي تواجهها «�إيكو» باحلفاظ
على م�ستويات اجلودة العالية وطرح
منتجات رديفة تنا�سب خمتلف القدرات
ال�رشائية ،متمنيا �أن تكون نهاية هذا
العام هي نهاية للو�ضع املرتدي من
كافة النواحي يف لبنان ،وبداية العام
القادم بداية حت�سن و�آمال تنع�ش و�ضع
الإحباط امل�ستمر من �سنوات ...
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مقابلةإلى �شهر
من �شهر �
 ..Technical groupعودة أمجاد لبنان في صناعة الزجاج
حجازيّ :
نتحضر إلستثمارات خارجية س ّباقة
مل تكن رحلة «ال�صناعة واالقت�صاد» �إىل
 ،Technical Groupحتت امل�سمى القانوين
�سابق ًا «حجازي للأملنيوم والزجاج» ،رحلة
�صحافية عادية ،بل كانت مهمة �ش ّيقة غ�صنا
خاللها يف تاريخ �رشكة �صمدت يف �أق�سى الظروف،
وكرّ�ست نف�سها رائدة يف جمال عملها على مر
ع�رشات ال�سنوات.
يف الغازية ،ا�ستقبلنا مبناها ال�ضخم ذو الواجهة
الزجاجية ،ولفتتنا �أعلى م�ستويات التنظيم يف
هيكلية ال�رشكة التي �أكدت لنا �أننا نقف على م�شارف
الغو�ص يف �إحدى �أبرز ق�ص�ص النجاح يف القطاع
ال�صناعي ،جناح حقّقته  Technical Groupعن
جدارة بف�ضل جهود جبارة بذلها امل�ؤ�س�س الأول
علي �إبراهيم حجازي منذ البدايات وعززها ح�سني
حجازي لي�صقلها املدير احلايل علي حجازي.
�أ�سهب علي حجازي يف �رسد تفا�صيل �أداء ال�رشكة ،لي�ؤكد متابعته
 Groupتت�ضمن عمليات و�إجراءات تتيح ا�ستقدام كل جديد
يف عامل �صناعة الزجاج والأملنيوم ،وت�سمح مبراقبة عمليات
الدقيقة لآليات الإنتاج وتفا�صيل العمل كافة والتي تعك�س ر�ؤيتة
الإنتاج ب�شكل دقيق ون�سج عالقات وطيدة مع الزبائن».
ذات البعد الوطني لعمل  ،Technical Groupفبالن�سبة �إليه �إن
مهمة �إدارة ال�رشكة ال تقت�رص على حتقيق الأرباح بل �إنها مهمة
وقال« :يتمتع م�صنع  Technical Groupمب�ستويات عالية من
احلداثة ،حيث ي�ضم امل�صنع جمموعة متنوعة من خطوط الإنتاج
�شاقة لإعادة �أجماد لبنان يف جمال �صناعة الزجاج� .إذ ت�سعى
القادرة على تلبية حاجات الزبائن املتنوعة بجودة عالية ،ما
ال�سباقة يف �سد الثغرات املوجودة يف
 Technical Groupلتكون ّ
تخولها و�ضع القطاع
فيه
إ�ضافة
�
هذا القطاع ال�صناعي ،ولت�ش ّكل
يع ّزز قدرات  Technical Groupلرت�سيخ �صورتها يف ال�سوق عرب
ّ
�إظهار �أعلى معايري امل�صداقية وااللتزام».
برمته على طريق التطور ،وال �سيما �أن لبنان
وك�شف �أن «الإح�صاءات والدرا�سات اخلا�صة
يتمتع ب�إمكانيات �ش ّتى ليعاود احتالل موقع تعتبر Technical Group
بعمل ال�رشكة ت�شري �إىل �أن �سيا�سات
ريادي يف املنطقة على هذا ال�صعيد ،فمنذ ما
ً
لت�صدير أول شركة عاملة في مجال
 Technical Groupت�صيب �أهدافها بدقة،
يقارب الـ 25عام ًا ،كان لبنان مركزاً
�صناعة الزجاج ،وقد خ�رس هذا املوقع األلمنيوم والزجاج حازت على وال �سيما على �صعيد تو�سيع �شبكة زبائنها
لتح ّل دول �أخرى مكانه نتيجة ظروف عدم شهادة  ISO 9001 - 2015حيث توا�صل ن�سبة عالية جداً من الزبائن
التعاون معها».
اال�ستقرار وخطط خارجية هدفت �إىل تقوي�ض
التي تؤكد وجود أعلى معايير
االقت�صاد اللبناين.

إمكانيات هائلة

واعترب حجازي �أن «جناح
 Groupي�أتي كثمرة لتمتعها ب�إمكانيات
هائلة تخولها احتالل مركز مرموق بني
ال�رشكات العاملة يف جمال عملها».
ولفت �إىل �أن «�سيا�سات عمل Technical
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االحتراف في أداء الجهاز
االداري  ،والتمسك بأعلى
مستويات الجودة ،إضافة
إلى االحتراف في التخطيط
وتنفيذ المشاريع
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إنطالقة قوية

و�أكد حجازي ر�ضاه الكامل عن انطالقة
 Technical Groupحيث راعت خطة
الإنطالق املعايري العاملية ل�صناعة
الزجاج ،لتجعل ال�رشكة يف موقع متقدم يف
لبنان وال�رشق الأو�سط يف �صناعة الأملنيوم
والزجاج.

راعت خطة إنطالق  Technical Groupالمعايير
العالمية لصناعة الزجاج ،لتجعلها في موقع
متقدم في لبنان والشرق األوسط في صناعة
األلمنيوم والزجاج.

تملك  Technical Groupامكانيات تخولها
استالم وتلبية مشاريع من دون تلزيم أي طرف
ثاني في أي قطاع يخص األلمنيوم والزجاج ،ما
يجعلها عنوان ًا لإللتزام والمصداقية.
وقال« :لقد جمعنا جميع القطاعات املتعلقة ب�صناعة الأملنيوم
والزجاج حتت �سقف  ،Technical Groupمن م�صنع �أملنيوم
مقوى ومقو�س ،م�صنع زجاج عازل �إىل
حديث ،م�صنع زجاج ّ
مكتب درا�سات وا�ست�شارات .ب�إخت�صار نحن منلك الآن �رشكة
قادرة على ا�ستالم وتلبية م�شاريع من دون تلزمي �أي طرف
ثاين يف �أي قطاع يخ�ص الأملنيوم والزجاج ،ما جعلها عنوان ًا
لاللتزام وامل�صداقية».
ور�أى �أن « Technical Groupو�صلت �إىل ما هي عليه بف�ضل
اجلهود التي بذلتها الأجيال الثالثة ،وال �سيما اجليلني الأولني
اللذين ا�ستطاعا حماية ال�رشكة خالل �أق�سى الظروف التي
عا�شها لبنان» .وك�شف �أن «اجليل الأول و�ضع احلجر الأ�سا�س
لعمل ال�رشكة ،فيما عمل اجليل الثاين على متابعة كل تطور يف
الأ�سواق ،ف�أورثا اجليل الثالث قاعدة �صلبة ليبني عليها وي�ضمن
املزيد من اال�ستمرارية والنمو والتو�سع لـ .»Technical Group

استثمارات جديدة

و�شدد حجازي على «وجود مناف�سات يف ال�سوق ب�شكل عام،
ّ
تواجهها  Technical Groupعرب التم�سك ب�سيا�سات عملها التي
تقوم على ثالثة �أركان �أ�سا�سية :ر�ضى الزبون ،اجلودة العالية
وااللتزام بالوقت».
و�شدد على �أن « Technical Groupتعمل ب�شكل م�ستمر على �ضخ
ّ
ا�ستثمارات جديدة عرب تركيب خطوط �إنتاج تع ّزز من قدرتها
على تلبية حاجات زبائنها يف الأ�سواق الداخلية كما اخلارجية
حيث تلتزم م�شاريع مهمة وتعمل يف �أفريقيا ب�شكل كثيف».
واعترب �أن «لأزمة القرو�ض ال�سكنية ت�أثرياً مبا�رشاً على عمل
� Technical Groupإذ �إن االقت�صاد يعمل كحلقة متكاملة
ولنتيجة حالة عدم اال�ستقرار املتكررة يف لبنان ،تعمل
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 Technical Groupدائم ًا على و�ضع �سيا�سات بديلة متنحها
مناعة وتقيها التداعيات ال�سلبية لهذه الأزمات .ويف هذا الإطار،
وقررت
كانت قد ّ
قررت العمل يف �أفريقيا ويف �أكرث من  12دولة ّ
�أن تتواجد على الأر�ض هناك ،وهذا ما ي�ضمن ا�ستمراريتها خالل
الأزمات والظروف ال�صعبة».
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Kitchen

An Effective, Non-selective, Germicide & Cleaner

HACCP  �طﺎﺒق ﻨظﺎم.ﻟكﻞ أﻨواع اﻟجراﺜیم
ّ
ّ ﻤﻌﻘم
ّ ﻓﻌﺎل
WHERE TO USE

Essential for hospitals, food and meat processing plants, ﬁsheries,
dairies, pharmaceuticals and wherever bacterial control is required.

. ﻟﻠخضﺎر واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ، اﻟمستشﻔیﺎت، اﻟمطﺎ�ﺦ:ﻤ�ﺎن اﻻﺴتﻌمﺎل
Why to use
It effectively kills all the germs
and bacteria. Removes the soil
residues from the vegetables.
Kills the small insects.

 �مﻼء اﻟوﻋﺎء ﻤن:ﻛیﻔیﺔ اﻻﺴتﻌمﺎل
اﻟمﺎء و�ضﺎف اﻟیﻪ اﻟمنتﺞ و�ترك ﻟمدة
 �ﻐسﻞ ﺠیدا ﻋﻠﻰ ﻟوح،ﺨمس دﻗﺎﺌق
 ﻤﻠﻞ ﻟكﻞ واﺤد30  ﺘذو�ب.اﻟتﻘطیﻊ
.ﻟیتر ﻤن اﻟمﺎء

IS EFFICIENT FOR
MICRO ORGANISM

 ﯿنصﺢ اﺴتﻌمﺎل:ﻤﻼﺤظﺔ
 ﻤﻼﺤم، اﻟدواﺠن،ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻞ اﻻﺴمﺎك
.وﻤﻌﺎﻤﻞ اﻻﺠبﺎن واﻻﻟبﺎن

*Pseudomonas
Aeruginosa
*Escherichia Coli

Property: Powerful bacteria
killer and bugs remover.
Ammonium
quaternary
based formula for food
sanitation leaves no
Chlorine odor.

*Staphylococcus Aureus
*Streptococcus Faecalis

Dilution: Fruit and vegetable

*Mycobacterium
Smegmatis

Sanitation: 30 ml for 1 l of
water

How to use: for vegetables sink vegetables
into a recipient full of water, add to product,
leave it for few minutes (about 5) , let it work
and rinse.

 ﻫذا اﻟمنتﺞ �ﻌﻘم و�ﻘتﻞ اﻟبﺎﻛتر�ﺎ:ﻟمﺎذا �ستﻌمﻞ
و�ز�ﻞ اﻻوﺴﺎخ واﻟحشرات اﻟتﻲ ﺘكون ﻓﻲ اﻟتراب
.ﻋن اﻟخضﺎر واﻟﻔواﻛﻪ وﺘﻌﻘیم ﻋدة اﻟمطبﺦ
،اﻟمن
ّ  �ﻘتﻞ اﻟبﺎﻛتیر�ﺎ و�ز�ﻞ:ﺨصﺎﺌص
.ﻻ ﯿترك راﺌحﺔ �ﻠور

available in 1, 4, 25 and 205 l
 ل205 و25 ،4 ،1ﻤتوﻓر �حجم

Lebanese Investment for Environment Co. Ltd.
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Chemically Associated to Life chemical Ltd. CANADA

Ltd.

hotline: +961 70 959 204 | +961 3 751 992
email: info@life-lb.com
| www.life-lb.com

م�صارف

BLOM INVEST
يناقش «االقتصاد اللبناني بالمؤشرات واالرقام»
خ�ص�صت لبحث
اقام بنك لبنان واملهجر للأعمال م�أدبة فطور ّ
ال�ش�ؤون الإقت�صادية اللبنانية حتت عنوان «االقت�صاد اللبناين
بامل�ؤ�رشات واالرقام».
وتخ ّلل الفطور الذي �شارك فيه رئي�س جمل�س ادارة ومدير عام
بنك لبنان واملهجر �سعد ازهري ،مداخالت القت ال�ضوء على
التطورات الإقت�صادية على ال�ساحة املحلية من خالل درا�سة
االرقام وامل�ؤ�رشات الإقت�صادية ب�شكل علمي ومنهجي.
و�شدد ازهري على انه «يجب �أن يقرتن ت�أليف احلكومة ك�رشط
ٍ
كاف ب�إ�صالحات يف املالية العامة ت�شمل التهرب ال�رضيبي
ونظام معا�شات التقاعد و�إ�صالحات يف املرافق العامة
للدولة �أهمها قطاع الكهرباء و�إ�صالحات يف املناخ التناف�سي
واال�ستثماري».
من جهته ،اكد مدير عام بنك لبنان واملهجر للإعالم الدكتور
فادي ع�سريان ان «غياب �سيا�سة مالية وا�ضحة ل�ضبط العجز
وايجاد خطة خلف�ض الدين العام ون�سبته من الناجت املحلي �ساهم
يف تدهور ثقة امل�ستثمرين بالإقت�صاد اللبناين» .ور�أى ان «بيئة
النمو االقت�صادي املنخف�ض وارتفاع ا�سعار الفائدة �ساهما يف
وتردي عجز املوازنة ،واقت�صاد القطاع
تفاقم كلفة الإ�ستدانةّ ،
اخلا�ص».
ولفت اىل ان «لبنان يحتاج �إىل منظومة متكاملة من اال�صالحات
االقت�صادية واملالية والنقدية لتحفيز النمو وتخفي�ض العجز

أزهري متحدثًا

والدين العام على م�ستوى االقت�صاد الكلي لإ�ستعادة ثقة
امل�ستثمرين».
واعترب ان «اهم الإ�صالحات املطلوبة تت�ضمن ال�رشاكة بني
القطاعني العام واخلا�ص ،ا�صالح قطاع الكهرباء� ،ضبط رواتب
وتعوي�ضات القطاع العام وتوقيف التوظيف نهائي ًا واعادة
النظر بالنظام التقاعدي ،حت�سني بيئة العمل وتعزيز �سهولة
ممار�سة االعمال التجارية يف لبنان ،حت�سني �شبكة الإت�صاالت
والإنرتنت ،اعادة ت�أهيل البنى التحتية خا�صة فيما يتعلق
بقطاع املوا�صالت ،تطوير ا�سواق املال ،ومعاجلة ازمة النفايات
وال�رصف ال�صحي».

بنك بيروت يحصد  5جوائز عالم ّية وصفير ُيمنح «إنجاز العمر»
�أ�ضاف «بنك بريوت» خم�س جوائز
خ�ص�صته
جديدة �إىل ر�صيده امل�رصيفّ ،
بها املجلة العاملية «بانكر ميدل
�إي�ست» التابعة لـ«جمموعة �سي .بي.
�آي .فاينان�شال» ،وذلك عن «امل�رصف
الأ�رسع منواً يف لبنان» ،و«�أف�ضل
م�رصف جتزئة» ،و«�أف�ضل م�رصف
جتاري» ،و«�أف�ضل م�رصف خلدمات
العمليات امل�رصفية».
مت تكرمي رئي�س جمل�س �إدارة
كذلك َّ
وم ِ
نح ِه جائزة
امل�رصف �سليم �صفري َ
«�إجناز العمر» ،يف خالل م�ؤمتر
نقيبي
�صحايف عُقد يف ح�ضور
ّ
واملحررين
ال�صحافة عوين الكعكي
ّ
اليا�س عون ،وممثلني عن املجلة
العاملية ،و�شخ�صيات �سيا�سية
واقت�صادية و�إعالمية.
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صفير

و�أكد �صفري يف كلمة القاها� ،أن «القطاع
امل�رصيف اللبناين ال ي�ش ّذ عن هذه القاعدة،
وبالتايل علينا نحن كم�رصفيني،
�ضاعفة لأنها
م�س�ؤولية كبرية ال بل ُم َ
ت�شمل الزبائن ،والزمالء وامل�ساهمني
وامل�صارف التي نتعامل معها يف الداخل
واخلارج ،وامل�صارف املركزية وقراراتها
الدولية والإجراءات
وتدابريها ،والقرارت
ّ
يحملنا م�س�ؤولية
أمر
النافذة ...وهذا ال
ِّ
ن�ستمد
ح�سا�سة جداً �أمام جمتمعنا الذي
ّ
منه الثقة ،خ�صو�ص ًا �أننا ُم�ؤمتنون على
�إدارة موارده املالية وت�سهيل عملياته».
من جهته ،ه ّن�أ مدير املجلة عمر ح�سني
«بنك بريوت على �إجنازه اخلما�سي
ومتيزه امل�رصيف».
ّ
ي�شار �إىل � ّأن جوائز جملة «بانكر ميدل
54

صفير يلقي كلمته

�إي�ست» تهدف �إىل تكرمي امل�ؤ�س�سات
املتميزة يف املنطقة،
املالية وامل�رصفية
ّ
متيز يف جمال
ؤ�رش
�
وم
و ُت َع ّد عالمة فارقة
ّ
ال�صناعة امل�رصفية واملالية.

طربيه :مصارف لبنان في المرتبة الثانية
بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية
�أكد رئي�س اللجنة التنفيذية الحتاد
امل�صارف العربية الدكتور جوزيف طربيه،
ان «القطاع امل�رصيف اللبناين يحتل املرتبة
اخلام�سة بني القطاعات امل�رصفية العربية
من حيث حجم الأ�صول ،واملرتبة الثانية
بني القطاعات امل�رصفية للدول العربية
غري النفطية ،اذ ي�ستحوذ على نحو  % 7من
�إجمايل موجودات القطاع امل�رصيف العربي،
و % 8من ودائعه».
واحتل لبنان املرتبة الرابعة عربيا بالن�سبة
لعدد امل�صارف التي دخلت الئحة �أكرب
 1000م�رصف يف العامل لعام  ،2017بح�سب
البيانات ال�صادرة عن جملة  The Bankerخالل �شهر متوز
 ،2018وذلك بدخول  9م�صارف لبنانية هي وبح�سب الرتتيب:
«بنك عودة»« ،بنك لبنان واملهجر»« ،بنك �سو�سيتيه جرنال يف
لبنان»« ،بنك بيبلو�س»« ،فرن�سبنك»« ،بنك بريوت»« ،البنك

اللبناين الفرن�سي»« ،الإعتماد اللبناين»،
و«بنك بريوت والبالد العربية» .وبلغ جمموع
ال�رشيحة الأوىل لر�أ�س املال (�أو ر�أ�س املال
الأ�سا�سي) يف هذه امل�صارف الت�سعة حوايل
 15.1مليار دوالر.
ويعترب القطاع امل�رصيف اللبناين واحدا من
�أكرب القطاعات امل�رصفية العربية والدولية
مقارنة بحجم الإقت�صاد الوطني ،حيث تبلغ
الأ�صول املجمعة للقطاع �أربعة �أ�ضعاف
الناجت املحلي الإجمايل الإ�سمي للبنان.
ويف �ضوء التحديات ال�سيا�سية والإقت�صادية
التي يواجهها ،منا الإقت�صاد اللبناين بن�سبة
 % 1.5خالل عام  2017وفقا ل�صندوق النقد الدويل ،مقارنة
بنمو يف �أ�صول القطاع امل�رصيف اللبناين بن�سبة  ،% 7.6ما
يدل على قوة القطاع ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات
الداخلية واخلارجية.

«فرنسبنك» يك ّرم نائب رئيس المؤتمر االستشاري السياسي الصيني
�أقام رئي�سا جمموعة «فرن�سبنك» عدنان
وعادل الق�صار حفل ا�ستقبال لنائب
رئي�س امل�ؤمتر اال�ست�شاري ال�سيا�سي
لل�شعب ال�صيني ت�شن �شياو قوانغ والوفد
ال�صيني� ،ضمن زيارته الر�سمية اىل
لبنان ،يف مقر فرن�سبنك ح�رضه �سفري
ال�صني كوانغ كجيان وممثلون عن
فرن�سبنك واعالميون.

عدنان القصار

واكد عدنان الق�صار ،يف كلمة القاها،
دعمه ال�ستفادة ال�صني من موقع لبنان
اال�سرتاتيجي ،و�أ�شار اىل ان «العالقات
احلديثة بني ال�صني ولبنان ترقى اىل
ما يناهز ال�سبعني عاما» .وا�ضاف:
«ا�ستثمرنا� ،أخي عادل و�أنا ،يف هذه
العالقات التاريخية حني كانت هناك
عوامل عدة يف لبنان مهدت لنا ذلك،
كحرية اال�سترياد والت�صدير ،اقت�صاد
ال�سوق احلر ودور لبنان كمركز اقليمي
للنقل والتجارة وربط العالقات
التجارية بني ال�رشق والغرب ما فتح

عدنان ،عادل ونديم القصار يتوسطون الوفد الصيني

االبواب امام ال�صني اىل العامل العربي
والعاملي ،وبنينا تلك الروابط مع
ال�صينيني والذين لنا ال�رشف ب�أنهم
يعتربوننا ،من اال�صدقاء القدامى
واملخل�صني لل�شعب ال�صيني» .و�أو�ضح
ان «فرن�سبنك بذل اق�صى جهوده اليوم
النفتاح ال�صني على لبنان ،كبلد �صديق
يقدم الت�رشيعات ال�صديقة والتدفق
احلر لالموال ،عدا عن انه البلد االكرث
55

امانا وا�ستقرار يف منطقتنا اليوم».
من جهته� ،أعرب كوانغ عن �رسوره
لزيارة فرن�سنبك ،وقال «بذلتم جهودا
جبارة لتطوير العالقات ال�صينية-
اللبنانية ،وحققتم نتائج مثمرة يف
رفع م�ستوى التعاون يف املجاالت
كافة ،ونهنئكم الن�ضمام فرن�سبنك اىل
رابطة البنوك ال�صينية العربية كع�ضو
م�ؤ�س�س».
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م�صارف

رياض سالمة من األردن:
الليرة مستقرة

المركزي مستمر
بدعم الشركات
الناشئة
�شدد حاكم م�رصف لبنان ريا�ض
�سالمة على �أن «اقت�صاد املعرفة
الرقمية قطاع �أ�سا�سي �إذا �أراد لبنان
�أن يتم ّتع بالقدرة التناف�سية يف
اقت�صاده» ،م�شريا �إىل �أن «القطاع
الرقمي مفيد ومهم لل�سياحة وال�صناعة
والزراعة والقطاع امل�رصيف».
وقال �سالمة« :و�ضعنا يف التعميم 331
كفالة للم�رصف امل�ستثمر بقيمة  75يف
املئة من قيمة ا�ستثماره و 50يف املئة
من الربح يعود اىل م�رصف لبنان».
وك�شف �أن «النمو يف لبنان عام 2018
مبعدل  2يف املئة» ،و�أ�ضاف �أن
�سيكون ّ
م�ستمر بدعم ال�رشكات
لبنان
«م�رصف
ّ
النا�شئة التي ُتعترب من املبادرات التي
تبقي اللبناين يف بلده».
وتابع« :طموحنا �أن يكون النمو يف
لبنان �أكرث من  2يف املئة لكنه لي�س
كذلك لأن هناك عجزاً كما � ّأن �أو�ضاع
املنطقة ال ت�ساهم بذلك».

�شدد حاكم م�رصف لبنان ريا�ض
ّ
�سالمة على حاجة الدول العربية
�إىل دفع �أكرب يف وترية النمو
االقت�صادي من خالل تبني �إ�صالحات
اقت�صادية وتوجيه �سيا�ساتها نحو
اال�ستثمار يف الر�أ�سمال الب�رشي
ودعم الأبحاث واالبتكار واملعرفة.
و�أكد �سالمة يف اجتماع الدورة
االعتيادية الثانية والأربعني ملجل�س
املركزية
امل�صارف
حمافظي
وم�ؤ�س�سات النقد العربية الذي انعقد
يف عمان يف الأردن �أن اللرية م�ستقرة.
و�شدد على �رضورة قيام امل�ؤ�س�سات
ّ
وال�رشكات املالية العربية ب�إجراء تقييم
�شامل لو�ضعها احلايل وللتغيريات
التي يتعينّ تنفيذها من �أجل �ضمان
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االمتثال وتالفيا لأي خماطر �سمعة
وللعقوبات ال�ضخمة املفرو�ضة يف حال
املخالفة ،وال �سيما يف ظل اختالف
الأطر القانونية حلماية البيانات
واخل�صو�صية بني بلدان ال�رشق الأو�سط
ما يحتم على هذه الدول القيام برتتيبات
قانونية وعملية جديدة ل�ضمان
االمتثال لأحكام القانون اجلديد.
وك�شف �سالمة �أنه مت �إ�صدار تعميم بهذا
اخل�صو�ص ما ي�ضمن التزام امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية اللبنانية خالل
مدة �أق�صاها �آخر ال�سنة بالإجراءات
والتدابري متا�شيا مع �أحكام القانون،
وال �سيما من جهة تعيني م�س�ؤول عن
حماية البيانات ال�شخ�صية وممثل لدى
االحتاد الأوروبي.
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وللمرة الثالثة...
من أفضل حكام
المصارف المركزية
في العالم
حاز حاكم م�رصف لبنان الأ�ستاذ
ريا�ض �سالمة على درجة « »Aمن
بني  85حاكم م�رصف مركزي يف
العامل يف تقرير عام  2018ملجلة
« ،»Global Financeوهي من �أهم
املجالت االقت�صادية يف العامل ،وذلك
للمرة الثالثة بعد �أن كان قد حاز على
هذا الت�صنيف �سنتي  2011و.2017
كما ح�صل على درجة « »Aكل
من حكام امل�صارف املركزية يف
ا�سرتاليا ،ت�شيلي ،االحتاد الأوروبي،
الكويت ،املغرب ،باراغواي ،رو�سيا،
وكوريا اجلنوبية.

ّ % 36.6
حصة المصارف
من الدين بالليرة

اعادة قروض
االسكان بداية 2019
اكد حاكم م�رصف لبنان ريا�ض
�سالمة «اعادة العمل بقرو�ض
اال�سكان املدعومة مع بداية .»2019
واو�ضح �سالمة ان م�رصف لبنان
�سيحدد رزم ًا حتفيزية جديدة للقرو�ض
ُ
ال�سكنية يف الـ 2019على ان ُيحدد
املجل�س املركزي القيمة يف وقت الحق».
ولفت اىل «اننا يف �صدد تطمني النا�س
حول ا�ستقرار الو�ضع النقدي وننقل
الواقع كما هو وم�رصف لبنان حم�صن
يف وجه اي طارئ».

كنعان

العام اللبناين بن�سبة
جمعية امل�صارف يف لبنان �إرتفاع ًا يف الدين
�أظهرت �إح�صاءات
ّ
ّ

 0.54يف املئة ( 441.79مليون دوالر) خالل �شهر حزيران من العام � 2018إىل 125,039
مليار لرية ( 82.94مليار دوالر) ،من  124,373مليار لرية ( 82.50مليار دوالر) يف ال�شهر

الذي �سبقه.
اللبنانية
ح�صة القطاع امل�رصيف اللبناين من �إجمايل الدين املعنون باللرية
ّ
وقد تراجعت ّ
%
37
.
6
�إىل ( % 36.6من
ح�صة القطاع غري امل�رصيف �إىل
إنكم�شت
�
و
كما
ار)،
أي
�
�شهر
يف
ّ
ّ
ح�صة م�رصف لبنان �إىل % 0.48
( % 15.4من  % 16.1يف �شهر � ّأيار) ،يف حني زادت ّ
(مقارنة بـ  % 46.3يف �شهر � ّأيار).
الغالبية
أجنبية ،فقد متركزت
� ّأما جلهة توزيع الدين
ّ
العام املعنون بالعمالت ال ّ
ّ
أجنبية (يوروبوند)
ل
ا
بالعمالت
ة
اللبناني
احلكومة
خزينة
�سندات
ال�ساحقة منه يف خانة
ّ
ّ
فاقيات
املتعددة الأطراف ( )% 3.8والت�سهيالت املمنوحة بوا�سطة
ّ
( ،)% 93.7تلتها الإ ّت ّ
فاقيات
الثنائية (.)% 2.3
ّ
الإ ّت ّ
يف �سياق مت�صل ،انخف�ض متو�سط ا�ستحقاق �سندات دين احلكومة اللبنانية املعنونة
باللرية اللبنانية من � 4.12سنوات يف �شهر �أيار � 2018إىل  4.05عام ًا يف �شهر حزيران،
املعدل الو�سطي للفائدة
ال�سنوية من � % 6.65إىل  % 6.41خالل الفرتة
ترافق ًا مع تدنيّ
ّ
ّ
املعنية.
ّ
متو�سط تاريخ الإ�ستحقاق �إىل
إرتفع
�
فقد
ة،
أجنبي
ل
ا
بالعمالت
نة
عنو
مل
ا
الديون
جلهة
� ّأما
ُ
َ
ّ
ّ
 7.95عام ًا خالل �شهر حزيران من العام اجلاري ،من  % 7.87عام ًا يف � ّأيار ،كما وزاد
ال�سنوية من � % 6.70إىل .% 6.73
متو�سط الفائدة
ّ
ّ
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اقر
ومن جهته كان جمل�س النواب ّ
يف اجلل�سة الت�رشيعية فتح اعتماد
بـ 100مليار لرية لدعم فوائد قرو�ض
اال�سكان على �سنة واحدة م�رشوط ًا
ذلك بو�ضع احلكومة املقبلة �سيا�سة
ا�سكانية يف غ�ضون �ستة �أ�شهر.
واكّد رئي�س جلنة املال واملوازنة النائب
ابراهيم كنعان ّان «املئة مليار التي
اقرها املجل�س النيابي �ستذهب لدعم
املواطنني من ذوي الدخل املحدود
الراغبني ب�رشاء �شقة من خالل دفع اكرث
من ن�صف الفوائد املتوجبة عليهم».
و�رشح كنعان ان»االقرتاح الذي تقدم
به وزير املال هو اجراء ا�ستثنائي
لتمرير حواىل  4000طلب ا�سكاين بينما
احلل امل�ستدام تقوم به احلكومة من
خالل ال�سيا�سة اال�سكانية التي نطالب
حتمل
بها» ،م�ش ّددا على وجوب الدولة ّ
امل�س�ؤولية لو�ضع ال�سيا�سة اال�سكانية.
وقال كنعان« :احل ّل امل�ستدام �ستقوم به
احلكومة فور ت�شكيلها من خالل ال�سيا�سة
اال�سكانية التي نطالب بها ،و�سيكون
التعاطي مبو�ضوع القرو�ض خا�ضع
للم�ؤ�س�سة العامة لال�سكان و�رشوطها
التي تقوم عمليا بح�رص املت�سفدين بذوي
الدخل املحدود وبعدم امتالكهم لأي �شقة
او منزل اثناء تقدمي القر�ض ،باال�ضافة
اىل �رشوط اخرى متعلقة بالدخل وغريه،
مما يجعل من هام�ش املناورة والتحايل
ّ
على القانون �شبه معدومة».
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م�سرحية

«ضيعة برسم البيع» ..
«بو صعب» يعيد إلى التراث ّ
عزه من «مجدلبعنا»
كعادته� ،أبدع حليم بو �صعب يف تقدمي
عمله امل�رسحي اجلديد «�ضيعة بر�سم
البيع» ،فالكاتب الذي يعي�ش يومي ًا
هواج�س النا�س وهمومهم الم�سها عرب
وج�سدها على خ�شبة م�رسح جمعية
ّ
ن�صه ّ
الرابطة الأخوية يف جمدلبعنا ،ليح�صد
جناح ًا كبرياً �شكّل م�صدر فخر لكل من
�ساهم يف جناح هذا العمل ،الذي يعترب
املطلعون على تفا�صيله �أنه �ص ّفارة
لإنطالق معركة توقف تدين م�ستوى
الأعمال امل�رسحية وتطلق �أعما ًال �أخرى هادفة وم�ؤثرة
تعيد �إىل العمل امل�رسحي يف لبنان �أجماده.
كل من �شارك يف العمل ملأت ال�سعادة قلبه ،فلحا�ضن
العمل ال�شيخ نزار زين الدين ر�ؤيته اخلا�صة لأبرز �إجناز
حظي به «�ضيعة بر�سم البيع» ،وهو توقّف رجال الدين
عند حمتواه الثمني و�سعيهم �إىل تعميمه على خمتلف
املناطق.
�أما املخرج نبيل ن�رص ،ففخور مبا اكت�شفه من مواهب مل
تعمق ال�شيخ نزار زين الدين الذي كان من
ّ
�أبرز داعمي العمل امل�رسحي «�ضيعة بر�سم
البيع» يف احلديث عن تاريخ امل�رسح
وقدرته على الت�أثري يف املجتمعات،
فوفق ُا له � ّأدت الرغبة يف االنطالق بعمل
م�رسحي ذي طابع �أدبي ثقايف اجتماعي
�إىل �إب�صار «�ضيعة بر�سم البيع» النور
كعمل نه�ضوي يحمل العديد من الر�سائل
يف طياته لعن�رص ال�شباب اجلديد.
و�إذ عبرّ عن �إميانه الكبري بقدرة امل�رسح
على التغيري يف املجتمع والت�أثري ب�أفراده،
�أكد �أنه «من خالل نظرة �رسيعة على
وتطوره ،ندرك �أن خمتلف
تاريخ امل�رسح
ّ
ال�شعوب يف الع�صور القدمية كالإغريقيني
واليونانيني وامل�رصيني القدامي قد
�آمنت بقدرة امل�رسح على التغيري ،كما �أن
الكنائ�س يف �أوروبا �شجعت هذه الأعمال
حرمتها يف وقت �سابق.
بعد �أن كانت ّ
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تكن جتد من يرعاها وي�صقلها ،فكانت مهمته ال�صعبة
والتي جنح فيها عن جدارة و�أكّدها �أداء املمثلني املحرتف
على امل�رسح.
بدوره ،متكّن رئي�س جمعية الرابطة الأخوية يف جمدلبعنا
وجيه عبد اخلالق من �إ�ضافة �إجناز ب�سطور من ذهب �إىل
�سجل اجلمعية ،حيث من املتوقع �أن ي�شكل «�ضيعة بر�سم
البيع» والذي �ضم العديد من مواهب «جمدلبعنا» باكورة
لإن�شاء فرقة فنية م�رسحية يف البلدة.

�إ�ضافة �إىل ذلك� ،أولت الدول العربية
اهتمام ًا كبرياً للعمل امل�رسحي الأدبي
الأخالقي والذي �شهد يف القرن التا�سع
ع�رش انت�شاراً كبرياً».
ولفت �إىل �أن «العمل امل�رسحي يف
لبنان عرف ازدهاراً كبرياً يف لبنان يف
خم�سينات القرن الع�رشين� ،إال �أنه �شهد
تراجع ًا دراماتيكي ًا وغلبت عليه ال�صفة
املناطقية نتيجة الظروف القا�سية التي
�شهدها لبنان».
ور�أى �أن «العمل امل�رسحي اليوم وحتديداً
الذي يخاطب اجليل ال�صاعد ذو �أهمية
عالية يف ظل ما ي�شهده جمتمعنا من
هجمة للإنرتنت والهواتف اخلليوية
والتكنولوجيا».
و�شدد على �أن «�ضيعة م�ش للبيع» يعك�س
ّ
معاين النخوة والعادات العربية الأ�صيلة،
وهو بالتايل مبثابة عملية �إنعا�ش لنبته
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ذابلة تتطلب م�ساعدة ال�شباب وال�صحافة
والكتاب الذين عليهم �أن يتكاملوا مع
بع�ضهم البع�ض لإعادة �أجماد امل�رسح
الثقايف الأدبي الهادف».
ويف حني �أكد �أن تفاعل احل�ضور مع
«�ضيعة بر�سم البيع» كان ممتازاً ،وال
تواق ًا �إىل م�شاهدة هذه
�سيما �أنه كان ّ
الأعمال الغائبة منذ �سنوات».

أبو صعب

واعترب الكاتب حليم �أبو �صعب �أن «�ضيعة
متيز مب�ضمونه الغني حيث
بر�سم البيع» ّ
�أ�ضاء على عدة ق�ضايا من الرتاث والبيئة
واالغرتاب والهجرة والبطالة وهذا ما
ع ّزز مقومات جناحه .فهو كمادة ن�صية
متيز بعن�رص الت�شويق وقربه من النا�س
ّ
وحماكاته للواقع».
و�أو�ضح �أن «جناح �أعماله يعود �إىل

نزار زين الدين

حليم أبوصعب

نبيل نصر

وجيه عبد الخالق

مروان عبد الخالق

فريد عزام

القاعدة الأ�سا�سية التي ينطلق منها عند
كتابة �أي ن�ص ،وتكمن يف ال�س�ؤال عن
كيفية الو�صول �إىل قلوب النا�س ملحاكاة
عقولهم ،واتباع �أ�سلوب ال�سهل املمتنع
الب�سيط وهذا ما يغني الن�ص والعمل
بالكثري من املواقف التي يتفاعل معها
اجلمهور».
واعترب �أن «ما حظي به العمل من رعاية
مييزه �إىل حد كبري ويجعله مبثابة
امل�شايخ ّ
خطوة يف م�رشوع نه�ضوي ملجتمعنا
الذي يعاين من ق�ضايا اجتماعية متعددة
ترتبط بظواهر االنحالل الأخالقي وتدهور
القيم .حيث ي�ؤ�س�س لعمل م�شرتك تت�ضافر
خالله اجلهود من �أجل عودة جمتمعنا �إىل
�ضوابطه و�أخالقه و�أدبياته».
يعول اليوم على «�ضيعة بر�سم
ور�أى �أنه ّ
البيع» خللق �صدمة وعي يف املجتمع
ال�صاعد ،كونه يحاكي املجتمع ويالم�س
عدداً من الق�ضايا االجتماعية والأخالقية
املهمة وي�ضيء على خمتلف التقاليد يف
جمتمعنا القروي.
وعبرّ عن امتنانه لكل من �ساهم يف جناح
العمل وال �سيما رئي�س رابطة اجلمعية

الأخوية .ومتنى �أن يكون هذا العمل خطوة
متعددة االجتاهات ،و�أ�سا�س ًا يبنى عليه
ّ
لأعمال هادفة �أخرى.

نصر

بدوره� ،أعرب خمرج «�ضيعة بر�سم البيع»
نبيل ن�رص عن �رسوره الكبري بالتجربة
الغنية التي خا�ضها من خالل �إخراج
هذا العمل امل�رسحي ،ف�إ�ضافة �إىل العمل
مع ممثلني موهوبني من ذوي اخلربة
يف العمل امل�رسحي ،حمل «�ضيعة بر�سم
البيع» يف طياته حتدي ًا مت ّثل باكت�شاف
مواهب جديدة والعمل على �صقلها
وتنميتها وتعليمها ،لتظهر على امل�رسح
مب�ستوى �أدائي حمرتف».
واعترب �أن «�ضيعة بر�سم البيع» لي�س
جمرد عمل بل هو خطوة على طريق
الت�أ�سي�س ملرحلة نه�ضوية» .وقال« :بعد
عام  1990ورحيل املمثل نبيه �أبو احل�سن،
افتقد اجلبل �إىل الأعمال امل�رسحية .كما
�أن م�ستوى االنحدار يف بع�ض الأعمال
املقدمة والتجاوز الأخالقي الذي تعي�شه
جمتمعاتنا �شكل لنا حافزاً �أ�سا�سي ًا لتقدمي
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عمل م�رسحي �أدبي وثقايف وعلمي هادف
ذي حمور وق�صة ومرجعية وخلفية».
و�شدد على �أن «الهدف املن�شود اليوم
ّ
هو �إعادة التم�سك باحل�ضارة والرتاث
القدمي والعودة �إىل ذكريات الأهل العابقة
باملحبة وال�صدق».
ور�أى �أن «�ضيعة بر�سم البيع» يف عر�ضه
الأول� ،شكل م�صدر فخر لكل �شخ�ص عمل
فيه على خ�شبة امل�رسح �أو خارجها.
ف�إ�ضافة �إىل احل�ضور الذي فاق التوقعات،
كان تفاعل احلا�رضين مع امل�رسحية
والآفاق التي تطرحها و�أبعادها �أمراً
مفاجئ ًا �س ّلط ال�ضوء على حاجة القرى �إىل
�أعمال م�رسحية كـ»�ضيعة بر�سم البيع».
ويف رد على �س�ؤال عن دوره كمخرج
يف �إجناح العمل� ،أكد �أن «جناح العمل
امل�رسحي ال يقوم على عملية الإخراج
فقط ،بل هو عمل متكامل يعتمد على كاتب
الن�ص والتعاون بني كل الأطراف الذين
يتحملون م�س�ؤولياتهم جميع ًا جتاه العمل
لإبراز جمالية امل�شاهد و�أهداف العمل».

وجيه عبد الخالق

بدوره� ،أعلن رئي�س جمعية الرابطة
الأخوية يف جمدلبعنا وجيه عبد اخلالق
�أن «�إدارة اجلمعية وافقت على احت�ضان
«�ضيعة بر�سم البيع» بعد �أن وجدت فيه
عم ًال ممتازاً يتالقى والأهداف التي تعمل
من �أجلها».
و�شدد على �أن «هذا العمل امل�رسحي
ّ
كر�س دور اجلمعية عرب النجاح الذي
ّ
ح ّققه والذي جذب ح�ضوراً من خمتلف
الأطياف �ضم رجال دين ،الأمر الذي
يحمل ر�سائل بليغة ت�ستحق الوقوف
عندها».
واعترب �أن «هوية العمل الهادفة واملعاين
والقيم التي يعك�سها كانت كفيلة ب�إنتزاع
موافقة كامل �أع�ضاء الإدارة على
احت�ضان هذا العمل ،حيث يحاكي العمل
ال�شباب الذين يتوهون يف تعقيدات
احلياة والتطور والعوملة ويبتعدون
مميز �إىل
عن القيم ،فيدعوهم ب�أ�سلوب ّ
التم�سك بعاداتهم وتقاليدهم وقراهم».
ويف رد على �س�ؤال �أكد عبد اخلالق �أن
«رعاية واحت�ضان اجلمعية لهذا العمل
امل�رسحي رافقها اندفاع كبري � ٍآت من
�إميانٍ كبري بنجاح العمل ،وقدرته على
العدد � 170أيلول  -ت�شرين �أول 2018
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م�سرحية
�إبراز مواهب �شابة من جمدلبعنا والتي
تواقة �إىل العمل
�أكدت وجود مواهب ّ
قد ت�شكل نواة لفرقة فنية قد تن�ش�أ يف
امل�ستقبل».
وك�شف �أن «اجلمعية جاهزة الحت�ضان
�أي عمل يتنا�سب و�أهدافها الثقافية
واالجتماعية».

مروان عبد الخالق

من جهته� ،أ�شار املمثل مروان عبد اخلالق
�إىل �أن دور املختار الذي ج�سده كان دوراً
مميزاً� ،إذ عك�س دور املختار ك�إن�سان نزيه
وعلى قدر من املكانة والرفعة حيث يكن
له �أهل ال�ضيعة االحرتام وي�أخذون بكالمه
املوزون الهادف �إىل اخلري والعمل اجليد.
و�إذ �أعرب عن �سعادته بالعودة �إىل خ�شبة
امل�رسح بعد غياب �سنوات ،اعترب �أن «دور
املختار كان م�ؤثراً يف العمل حيث يقف
باملر�صاد لعمليات بيع الأرا�ضي وين�صح
�أهل ال�ضيعة باملحافظة على �أر�ضهم
حبهم لوطنهم.
والتم�سك بها انطالق ًا من ّ
وهذا ما خلق يف داخله حما�س ًا كبرياً
متم�سك
لتج�سيد الدور� ،إذ ي�شبهه كلبناين
ّ
بوطنه رغم كل الظروف ال�سيئة والأزمات
التي متر عليه».

عزام

ور�أى املمثل فريد عزام �أن �شخ�صية
�أبو مهاود التي � ّأداها تعترب من �أكرث
املحببة �إىل قلبه .فهو
ال�شخ�صيات
ّ
كبري ال�ضيعة� ،شخ�صية اعتبارية وازنة،
�صاحب م�شورة ور�أي ،وبيده احلل
والربط جري ًا على عادات موروثة �أملتها
قواعد االنتظام يف دورة حياة طبيعية
متفاعلة.
ونفى ع ّزام الذي �شارك يف �أكرث من عمل
لـ «�أبو �صعب» ب�أداء �أدوار م�شابهة� ،أن
يكون يح�رص عمله التمثيلي يف هذه
ال�شخ�صية ،فهو بالن�سبة �إليه كممثل
قادر على تقدمي الكثري من ال�شخ�صيات
الأخرى.
واعترب �أنه «على الرغم من �أن ق�سم ًا
من املمثلني كانوا من املواهب ال�شابة
ومل يكت�سبوا اخلربة بعد� ،إال �أن التعاون
وامل�س�ؤولية واحلر�ص على �إجناح العمل
�ساهمت يف رفع معنوياتهم ليفاجئوا
اجلميع ب�أدائهم على امل�رسح».
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روزبا عبد الخالق ،فارس سعد ،علي عبد الخالق ،غسان فياض وجعفر عبد الخالق

الحضور والفعاليات

«�ضيعة بر�سم البيع» عمل اجتماعي ،ثقايف ،هادف .يتحدث عن
�صحية
تغيب ق�رسي لظروف
ّ
عودة �أبو مهاود� ،إىل ال�ضيعة بعد ّ
ا�ست�شفائية ليجد نف�سه �أمام واقع غري مريح وال يبعث على الطم�أنينة.
والتغرب
فالقرية املعهودة مل تعد هي نف�سها ،بفعل تقادم النزوح
ّ
والهجرة والبطالة وتقهقر الزراعة وك�ساد املوا�سم والواقع املعي�شي
ال�صعب ،قناعة �أهلها وممانعتهم باتت ت�ضعف �أمام مغريات بيع
الأرا�ضي ،و�إقامة م�شاريع العمران واال�ستثمار ومن يقف خلفها من الشيخ سامي أبوالمنى
منتهزي الفر�ص و�سعادة الك�سب الفاح�ش وال�رسيع من دون مراعاة
لواقعها البيئي واحل�ضاري والتاريخي.
�أمام عزم الأهايل بغالبيتهم على بيع �أرا�ضيهم لتح�سني �أو�ضاعهم
يجاريهم فيه ابو مهاود يف موقف ظاهره تفهم وباطنه اال�ستيعاب
وك�سب الوقت واحتواء االندفاعة ،فيعلن بقوة وعزم:
ال�ضيعة بر�سم البيع؟؟!!
ح�رضت العمل جمموعة من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والدينية الشيخ دانيل عبد الخالق
تقدمها رئي�س اللجنة الثقافية يف املجل�س املذهبي لطائفة
والإعالميةّ ،
املوحدين الدروز ال�شيخ �سامي �أبي املنى ،م�ست�شار �شيخ عقل طائفة املوحدين
الدروز نعيم ح�سن ال�شيخ دانيل عبد اخلالق ،رئي�س بلدية جمدلبعنا روزبا عبد
اخلالق ،خمتارا جمدلبعنا علي وماهر عبد اخلالق ،رئي�س حترير جملة ال�صناعة
واالقت�صاد فار�س �سعد.
وحيا ال�شيخ �سامي ابي املنى ،يف كلمة القاها ،جمعية الرابطة االخوية على تبنيها
هذا العمل الهادف ،واعترب ان «�ضيعة بر�سم البيع» من اهم االعمال الفنية التي تقدم
يف اجلبل منذ الت�سعينات.
واذ �شدد على ان «كل عمل فني اذا كان ملتزم ًا وهادف ًا يكون مو�ضع تقدير وي�ستحق
الت�شجيع» ،اعترب ان «اهمية امل�رسح تكمن يف كونه ي�سهم يف متثيل الواقع ويعالج
الكثري من امل�شاكل الإجتماعية ويزيد يف ن�سبة الوعي وي�ساعد يف ن�رش االفكار
امللتزمة واملتحررة».
وا�شار اىل ان «�ضيعة بر�سم البيع» ي�س ّلط ال�ضوء على اهمية الت�ضحية والثبات يف
االر�ض مهما كان التحدي ،كونه اخليار اال�سلم .فللتاريخ والأجداد حق علينا».
من جهته ،ر�أى ال�شيخ دانيل عبد اخلالق انه يف االتفاق والألفة واملحبة ويف النظر
مب�س�ؤولية ت�صبح عقول ال�شباب منتجة .ولفت اىل ان «اهمال االرا�ضي يجعلها ه�شيم ًا
وي�ؤدي اىل زهد �صاحبها بها» ،ودعا اىل التم�سك بها كحافظة للوجود والكيان ،فال
يتم عر�ضها للبيع بل النظر اليها ك�أمر ي�ستدعي منا الدفاع عنه بالأرواح والدماء.
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كابالت لبنان ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31

اال�صول

اال�صول الثابتة
اال�صول الثابتة املالية
املخزون وقيد ال�صنع
الذمم املدينة
امل�صارف وال�صندوق
ح�سابات الت�سوية

اخل�صوم

الر�ساميل اخلا�صة
امل�ؤونات
ح�سابات ال�رشكاء
الذمم الدائنة
امل�صارف
امل�ؤونات واال�ستهالكات

ل.ل.

107,410,573,043
55,633,667,367
40,141,500,256
63,016,099,121
55,803,404,557
104,383,862

322,109,628,206

ل.ل.

97,358,390,688
10,341,705,406
_
39,102,467,025
39,418,628,686
135,888,436,401

322,109,628,206

جمل�س االدارة:

الرئي�س املدير العام – اال�ستاذ با�سم الهربي
االع�ضاء :نك�سا�س فران�س – مي�شال جدعون – جريوم لوروا – عمر جالد – غ�سان البلبل
جاك مارك ريتي
مفو�ضو املراقبة� :سمعان غالم و�رشكاه – MAZARS
ا�ضايف :داوود خميرب.

كابالت لبنان للمقاوالت ش.م.ل.
الميزانية العمومية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31

ل.ل.

اال�صول

اال�صول الثابتة

777,030,118

777,030,118

اخل�صوم

الر�ساميل اخلا�صة
الذمم الدائنة

606,711,733
170,318,385

777,030,118

جمل�س االدارة:

الرئي�س املدير العام – اال�ستاذ با�سم الهربي
االع�ضاء :نك�سا�س فران�س – مي�شال جدعون – جريوم لوروا – عمر جالد
غ�سان البلبل – جاك مارك ريتي
مفو�ضو املراقبة� :سمعان غالم و�رشكاه – MAZARS
ا�ضايف :فادي علي حرقو�س.
كابالت لبنان للتوضيب ش.م.ل.
الميزانية العومية الموقوفة بتاريخ 2017/12/31

اال�صول

اال�صول الثابتة
امل�صارف

ل.ل.

3,711,330,905
888,226
3,712,219,179

اخل�صوم

الر�ساميل اخلا�صة
الذمم الدائنة

ل.ل.

78,760,340
3,633,458,839
3,712,219,179

جمل�س االدارة:
االع�ضاء:

الرئي�س املدير العام  -اال�ستاذ با�سم الهربي
نك�سا�س فران�س – مي�شال جدعون
جريوم لوروا – عمر جالد – غ�سان البلبل – جاك مارك ريتي

مفو�ضو املراقبة:

�سمعان ،غالم و�رشكاهم – MAZARS

ا�ضايف :وديع حنا ابي غ�صن

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
Made In Lebanon

ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

زع
ـو
يــ

ملحــق �صنع يف لبنان

Made In Lebanon

ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

اناً
ـــ
جم

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com

�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
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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.

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

�صناعة املجوهرات

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�سائل النقل

�صناعة الآالت والأجهزة الكهربائية

�صناعة و�سائل النقل

Fares Saad

نائب رئي�س التحرير  /المدير التنفيذي
و�سام �سعد
Deputy Editor / Executive Director

Wissam Saad

مدير العالقات العامة
طارق معنّا
Tarek Maana

�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

P.R & Marketing Manager

�صناعة املفرو�شات

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

مدير التحرير
نظام مارديني

Editorial Manager

Nizam Mardini

�سكرتير تحرير
وعد �أبوذياب

Editorial Secretary

Waed Abou Diab

المدير الفني
علــي خــزام
Art Director

Ali khouzam

ال�صادرات ال�صناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل النصف االول
من العام 2018
ن�شري هنا اىل ان جمموع قيمة
ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية
خالل ال�ستة ا�شهر االوىل من
العام  2018بلغ مليار و
 265.6مليون دوالر امريكي
(د�.أ) مقابل مليار و 211.8
مليون د�.أ خالل الفرتة عينها من
العام  2017ومليار و300.9
مليون د�.أ خالل الفرتة عينها
من العام  ،2016اي بارتفاع
ون�سبته  % 4.4مقارنة
مع العام  2017وانخفا�ض
ون�سبته  % 2.7مقارنة مع
العام ،2016
كما جتدر اال�شارة اىل ان املعدل
ال�شهري لل�صادرات ال�صناعية
اللبنانية خالل اال�شهر ال�ستة
االوىل من العام  2018بلغ
 210.9مليون د�.أ مقابل
 202.0مليون د�.أ خالل الفرتة
عينها من العام  ,2017و
 216.8مليون د�.أ خالل الفرتة
عينها من العام .2016
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الصادرات الصناعية
خالل شهر حزيران
2018

بلغ جمموع ال�صادرات ال�صناعية خالل �شهر حزيران من العام  2018ما
قيمته  186.3مليون د�.أ مقابل  199.0مليون د�.أ خالل �شهر حزيران من العام
 2017و  225.3مليون د�.أ خالل �شهر حزيران من العام  2016اي بانخفا�ض
وقيمته  12.8مليون د�.أ ون�سبته  % 6.4مقارنة مع العام  2017وبانخفا�ض
وقيمته  39.1مليون د�.أ ون�سبته  % 17.4مقارنة مع العام .2016

او ًال :اهم المنتجات المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية خالل شهر حزيران  /2018والمعادن العادية
ومصنوعاتها في المرتبة االولى.
(مباليني الدوالرات)

 املرتبة االوىل :املعادن العادية
وم�صنوعاتها احتلت هذه املرتبة اذ
بلغت قيمتها  31.8مليون د�.أ خالل �شهر
حزيران .2018
 املرتبة الثانية :الآالت واالجهزة
واملعدات الكهربائية اذ بلغت قيمتها
 30.8مليون د�.أ خالل �شهر حزيران
.2018
 املرتبة الثالثة :منتجات ال�صناعات
الكيماوية اذ بلغت قيمتها  28.0مليون
د�.أ.
 املرتبة الرابعة :منتجات �صناعة
االغذية والتبغ اذ بلغت قيمتها 27.3
مليون د�.أ.
 املرتبة اخلام�سة :ل�ؤل�ؤ ،احجار
كرمية او �شبه كرمية ،معادن ثمينة
وم�صنوعاتها اذ بلغت قيمتها 18.8
مليون د�.أ
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ال�صادرات ال�صناعية
ثاني ًا :الصادرات الصناعية حسب الدول خالل شهر حزيران  /2018واالمارات العربية المتحدة في المرتبة االولى

ا�شارت اح�صاءات ال�صادرات ال�صناعية خالل �شهر حزيران  2018اىل ان االمارات العربية املتحدة ت�صدرت
الئحة هذه الدول.
 املرتبة االوىل :ت�صدرت االمارات
العربية املتحدة كما ذكرنا هذه الالئحة
حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها خالل
هذا ال�شهر  25.5مليون د�.أ اي ما يوازي
 % 13.7من القيمة االجمالية لل�صادرات
ال�صناعية.
 املرتبة الثانية :احتلت ال�سعودية
هذه املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات
اليها  13.81مليون د�.أ اي ما يوازي
.% 7.4
 املرتبة الثالثة :احتلت �سوريا هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها
 13.80مليون د�.أ اي ما يوازي .% 7.4
 املرتبة الرابعة :احتلت تركيا هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها
 10.0مليون د�.أ اي ما يوازي .% 5.4

توزع الصادرات حسب الدول /حزيران 2018

البلد

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

25.535
13.808
13.803
10.001
9.226
9.029
8.425
6.161
5.362
5.059
79.842

المجموع

186.251

 املرتبة اخلام�سة :احتلت قطر هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها
 9.2مليون د�.أ اي ما يوازي .% 4.9

شركة الكترو مونتانا
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ثالث ًا :اسواق الصادرات الصناعية اللبنانية حسب تكتالت الدول /والدول العربية في المرتبة االولى
(ب�آالف الدوالرات)

 املرتبة االوىل� :شكلت الدول العربية
خالل �شهر حزيران  2018ال�سوق
الرئي�سية لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية
ن�سبة اىل الدول االجنبية ،وقد بلغت قيمة
ال�صادرات اليها  98.0مليون د�.أ اي ما
ن�سبته  % 52.6من جمموع ال�صادرات
ال�صناعية.
 املرتبة الثانية :احتلت الدول
االوروبية هذه املرتبة اذ ا�ستوردت ما
ن�سبته  % 19.9من جمموع ال�صادرات
ال�صناعية.
 املرتبة الثالثة :احتلت الدول
االفريقية غري العربية هذه املرتبة اذ
ا�ستوردت ما ن�سبته .% 13.3
 املرتبة الرابعة :احتلت الدول
الآ�سيوية غري العربية هذه املرتبة اذ
ا�ستوردت ما ن�سبته .% 9.9

ابرز المنتجات المصدرة
الى الدول العربية
 منتجات ال�صناعت الكيماوية بقيمة
 17.2مليون د�.أ.
 منتجات �صناعة االغذية والتبغ
بقيمة  16.7مليون د�.أ.
� آالت واجهزة ومعدات كهربائية
بقيمة  15.9مليون د�.أ.
 ل�ؤل�ؤ ،احجار كرمية او �شبه كرمية،
معادن ثمينة وم�صنوعاتها بقيمة 14.7
مليون د�.أ.

شركة القزي
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ال�صادرات ال�صناعية
رابع ًا :توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر حزيران 2018
 -1ن�شري هنا اىل ان ال�صادرات ال�صناعية والتي كان اهمها خالل
هذا ال�شهر املعادن العادية وم�صنوعاتها اذ بلغت قيمتها 31.8
مليون د�.أ.
 ت�صدرت تركيا الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج اذ
ا�ستوردت ما قيمته  6.2مليون د�.أ.
 تليها جمهورية كوريا بقيمة  4.6مليون د�.أ.
 ومن ثم ا�سبانيا بقيمة  4.2مليون د�.أ.
 -2تليها الآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية بقيمة
مليون د�.أ.

30.0

 احتلت م�رص �صدارة الدول امل�ستوردة لهذا املنتج بقيمة 2.9

مليون د�.أ.
 ويليها العراق بقيمة  2.7مليون د�.أ.
 ومن ثم �سوريا بقيمة  2.3مليون د�.أ.

 -3وتليها منتجات ال�صناعات الكيماوية بقيمة  28.0مليون د�.أ
 ت�صدرت االمارات العربية املتحدة الئحة البلدان امل�ستوردة
لهذا املنتج اذ ا�ستوردت ما قيمته  5.0مليون د�.أ
 وتليها ا�سبانيا بقيمة  3.6مليون د�.أ
 ومن ثم ال�سعودية بقيمة  3.4مليون د�.أ

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل النصف
االول من العام 2018
(مباليني الدوالرات)

بلغ جمموع قيمة اال�ستريادات
من الآالت واملعدات ال�صناعية
خالل اال�شهر ال�ستة االوىل من
العام  2018نحو 150.9
مليون د�.أ مقابل 115.2
مليون د�.أ خالل الفرتة عينها
من العام  2017و131.0
مليون د�.أ خالل الفرتة عينها
من العام  2016اي بارتفاع
ون�سبته  % 31.1مقارنة مع
العام  2017وبارتفاع ون�سبته
 15.2مقارنة نع العام .2016

المصدر :وزارة الصناعة  -مصلحة المعلومات الصناعية
مصدر األرقام :مديرية الجمارك اللبنانية
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Enviro-Link s.a.r.l
Hadath, Al Jamous Street
Behind Al Majless Al Doustoury
Antonine Bldg. Block AB
05 465 222
03 021 028
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

ميــــاه العزيــــز

النبطية  -سيناي الطريق العام
تلفون961 7 500906 - 3 235906 :
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS

حلويات عربية وافرجنية -ترا�س �صيفي مع تعهد جميع انواع طلبات االفراح واملنا�سبات

�صيدا  -حي الو�سطاين:
تلفاك�س٩٦١ )٧( ٧٢٥٩٠٦ :
الرميلة:
تلفون٩٦١ )7( 990998 :
بريوت  -بئر ح�سن
م�ستديرة ريا�ض ال�صلح
تلفاك�س٩٦١ )1( ٨٥٨٥٥٦ :
www.algondolinesweets.com
info@algondolinesweets.com

Manufacturing Chocolate Machines

الدكوانة  -مار روكز  -المنطقة الصناعية
هاتف961 3 526876 - 962 1 685876 :
www.sinaya.me - itawm@yahoo.com

�صنــــــــع يف لبنان
الطريق الأ�رسع
للت�سويق ال�صناعي
73
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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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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
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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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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

Barraj Cosmetics Company International

�شركة براج للتجميل الدولية

 �شارع الرابية بناية ادري�س ورم�ضان-  عربا-  �صيدا- لبنان اجلنوبي
961 7 723932 :فاك�س- 00961 71 590056 - 7 723932 - 3 226631 :هاتف

shadi@barrajcosmetics.com - www.barrajcosmetics.com - shafic@barrajcosmetics.com
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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

املنت ،ال�شارع العام ،هاتف - 961 4 296901/2/3 :فاك�س961 4 296904 :

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

email: tony@ldi-lb.com
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

w w w. l u n a r c o s m e t i c s . c o m / . c o
Doha- Aramoun,Lebanon
i nf o@ l unarcosmet i c s .c om
009613111261/ 0096171111261
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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
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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

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
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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.gemslb.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.

106

2018 / 36 العدد

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

37

�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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ال�صناعات المعدنية

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

2018 / 36 العدد

109

40

�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
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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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

Nadarco sarl



�صنع يف لبنان

م.م.�شركة ن�ضركو �ش

الطريق
الأ�رسع
للت�سويق
ال�صناعي

 ال�شويفات-  عاليه- جبل لبنان
 بناية املهتار- �شارع القبة
961 3 275240 - 3 934323 :هاتف
961 5 813961 - 5 805961
961 5 813961 :فاك�س

E-mail : nadarco@gmail.com

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

2018 / 36 العدد

115

46

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

العدد 2018 / 36

info@alnaeem-lb.com - www.alnaeem-lb.com

116

47

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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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

YO U R
LO G O
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes

ر�سالة الإمارات
ُتع ّد دبي اآلن موط ًنا ألصحاب العالمات التجارية الشهيرة

«إندكس» ..باب أمام ُص ّناع القرار من  100دولة
افتتح مركز دبي التجاري العاملي
فعاليات معر�ض �إندك�س للديكور
والت�صميم الداخلي مب�شاركة وا�سعة
من ال�رشكات املحلية والعاملية،
وا�ستمر احل��دث لغاية � 18أيلول/
�سبتمرب.
و�شمل معر�ض «�إن��دك�����س» �أي�ض ًا
فعاليات م�صاحبة ل��ه كمعر�ض
«ورك �سبي�س» املتخ�ص�ص يف معدات
ومفرو�شات املكاتب بالإ�ضافة �إىل
معر�ض «�سريفي�س دي��زاي��ن ميدل
�إي�ست» املتخ�ص�ص يف الت�صميم
وه��ن��د���س��ة ال��دي��ك��ور للم�ساحات
اخلارجية ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة
ور�ش العمل والندوات املتخ�ص�صة
يف ال��ق��ط��اع ،وينطلق املعر�ضان
اليوم وي�ستمران لغاية � 19سبتمرب.
وكان �سامي القمزي مدير عام اقت�صادية دبي قد افتتح
بح�ضور هالل املري املدير العام ل�سلطة مركز دبي التجاري
العاملي ،ودائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي ،معر�ض
�إندك�س الذي يعترب احلدث الأه��م يف القطاع على م�ستوى
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
ويو ّفر املعر�ض من�صة لل�رشكات من خمتلف �أنحاء العامل
ُ
امل�شرتين
إىل
�
للو�صول
و�ص ّناع القرار من �أكرث من  100دولة،
ُ
فر�صا حيوية ت�ساعد ال�رشكات على �إطالق منتجاتها
ُ
ويتيح ً
يف �سوق ال�رشق الأو�سط ،وزيادة ن�رش العالمة التجارية �أمام
جمهور امل�شرتين والتي مل تكن �ضمن نطاقهم من قبل.

نجاح

وي�أتي النجاح املتوا�صل للحدث يف ظل ال�شهرة التي تتمتع
بها دبي بو�صفها عا�صمة الت�صميم يف ال�رشق الأو�سط ،حيث
ت�ضم ع��دداً من رموز الهند�سة املعمارية الأك�ثر �شهرة يف
العامل.
وق��د جنحت الإم���ارة يف تعزيز مكانتها �إىل جانب مدن
الت�صميم العاملية مثل لندن وباري�س ونيويورك.
وم��ن الناحية اال�سرتاتيجية ف����إن ال��ع��دي��د م��ن م��وردي
الت�صميمات الداخلية والأث��اث ي�أتون �إىل دبي لال�ستحواذ
على فر�ص جديدة للدخل لأعمالهم يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي.
و ُتعد دبي الآن موط ًنا لأ�صحاب العالمات التجارية ال�شهرية
يف الت�صميم الداخلي ،والتي ت�ضم فندي كا�سا ،ورالف لورين
هوم ،ومينوتي ،وليني روزيت ،و�أرترييورز ،و�أو�سكار دي ال
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رنتا هوم ،وديدييه لودو ،و�أ�سولني ،وكرافت ،كما ت�ست�ضيف
دبي �أي�ض ًا جتار التجزئة الكبار مثل بلومنجدايلز ،وبوتري
بارن ،وكرايت �أند باريل ،وهاريف نيكولز ،وغريهم.
ومع ا�ستمرار تو�سع املراكز التجارية وامل�شاريع العقارية
ال�سكنية منها والتجارية ،تزخر دبي بفر�ص ال ح�رص لها
بالن�سبة �إىل موردي وم�شرتي الأثاث والتجهيزات ،وي�أتي منو
القطاع �أي�ض ًا بدعم من اجلهود التي يبذلها حي دبي للت�صميم
وجمل�س دبي الت�صميم والأزياء.

مشاريع

وتقدر قيمة م�شاريع الت�صميم الداخلي يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي خالل العام اجلاري بـ  33مليار درهم.
وي�ستحوذ القطاع العقاري على احل�صة الأك�بر من هذه
امل�شاريع مبا قيمته  13.2مليار درهم ،وت�أتي الفنادق ثاني ًا
بـ  7.7مليارات درهم ،تليها العقارات املكتبية بـ  4مليارات
درهم ،فيما حل قطاع التجزئة رابع ًا مب�شاريع ت�صل قيمتها
�إىل  3.2مليارات دره��م ،ثم امل�شايف بـ  1.5مليار درهم
والتعليم بـ  1.2مليار درهم ،وفق ًا لتقرير �صادر عن �رشكة
«فينت�رشز».
و�أو�ضح التقرير �أن املباين ت�ستحوذ على احل�صة الأكرب من
قطاع الإن�شاءات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ويوا�صل
القطاع من��وه يف ظل التح�ضريات اجلارية ملجموعة من
الأحداث اال�سرتاتيجية ي�أتي يف مقدمتها �إك�سبو  2020دبي،
ومن املتوقع �أن ينمو حجم م�شاريع البناء املتوقع �إجنازها
يف املنطقة من  247مليار دره��م ( 67.5مليار دوالر) يف
� 2017إىل  264.7مليار درهم ( 72.1مليار دوالر) يف .2018
122

 80ملياراً تجارة أبوظبي
عبر منافذ اإلمارة في  6أشهر
ب��ل��غ��ـ��ت ق��ي��م��ة ال��ت��ج��ارة
اخلارجية م��ن ال�سلع غري
النفطية عرب منافذ �إم��ارة
�أبوظبي  80.1مليار درهم
خ�لال الن�صف الأول من
ال��ع��ام  2018وذل���ك وفقا
لأح��دث الأرق���ام ال�صادرة
م���ؤخ��راً عن مركز �إح�صاء
�أبوظبي والتي �أظهرت منو
جتارة الإمارة بن�سبة % 30
خالل �شهر يونيو املا�ضي.
وك�شفت الإح�صاءات عن العديد من امل�ؤ�رشات الإيجابية التي حتققت على �صعيد حركة
جتارة الإمارة خا�صة على م�ستوى ال�صادرات و�إعادة الت�صدير �سواء خالل الن�صف الأول
من العام �أو �شهر يونيو املا�ضي حتديدا.
ومنت ال�صادرات بن�سبة  % 10.5مرتفعة �إىل  11.08مليار درهم خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل
من العام اجلاري مقارنة مع  10.9مليارات درهم يف الفرتة ذاتها من العام  .2017و�سجلت
جتارة �إعادة الت�صدير زيادة كبرية بن�سبة بلغت  % 10.5بعدما ارتفعت قيمتها من 11.12
مليار درهم يف الن�صف الأول من العام املا�ضي �إىل  12.3مليار درهم تقريبا يف فرتة
املقارنة ذاتها من العام اجلاري.

تراجع الواردات

وعلى �صعيد الواردات ،تراجعت قيمتها �إىل  56.7مليار درهم مع نهاية �شهر يونيو املا�ضي
مقارنة مع  58.4مليار درهم يف ال�شهر ذاته من العام  2017يف خطوة تعك�س تر�شيد
اال�ستهالك ب�شكل عام يف الإمارة.

قفزة في يونيو

وعلى امل�ستوى ال�شهري قفزت جتارة �أبوظبي خالل �شهر يونيو �إىل  12.4مليار درهم بزيادة
ن�سبتها  % 30باملقارنة مع ال�شهر ذاته من العام  2017وهي �أعلى ن�سبة منو ت�سجلها جتارة
الإمارة �شهريا منذ بداية العام اجلاري.
وا�ستحوذت اللوازم ال�صناعية على  % 89.3من �إجمايل جتارة �صادرات الإمارة خالل الن�صف
الأول من العام اجلاري بقيمة  9.9مليارات درهم .يف حني بلغت قيمة �صادرات الأغذية 515
مليون درهم وتوزعت بقية القيمة على �صادرات الإمارة الأخرى .وكان الن�صيب الأكرب يف
جتارة �إعادة الت�صدير ملعدات النقل وملحقاتها والتي و�صلت قيمتها خالل الن�صف الأول
 5.4مليارات درهم تالها ال�سلع اال�ستهالكية بقيمة  3.3مليارات درهم و ال�سلع الإنتاجية
 2.6مليار درهم.
وعلى م�ستوى الواردات جاءت اللوازم ال�صناعية يف املقدمة بقيمة بلغت  21.7مليار درهم
يف حني و�صلت قيمة واردات الإمارة من معدات النقل وملحقاتها نحو  16.7مليار درهم و
 9.6مليارات درهم لل�سلع الإنتاجية و 5مليارات درهم لل�سلع اال�ستهالكية.
والأرقام ال�صادرة عن مركز للإح�صاء تقت�رص على قيمة التجارة ال�سلعية غري النفطية التي
دخلت من املنافذ الربية والبحرية واجلوية لإمارة �أبوظبي �أو خرجت منها الأمر الذي يعني
�أن هذه ال�سلع ال متثل كل جتارة �أبوظبي غري النفطية مع العامل اخلارجي �إذ �إن هناك جانبا
منها يتم عرب منافذ الإمارات الأخرى.
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«فوربس»
تحتفل بالسيدات
األكثر تأثير ًا في المنطقة
ك�شفت فورب�س ال�رشق الأو�سط �أخريا عن
قائمة ال�سيدات الأكرث ت�أثريا يف ال�رشق
الأو�سط لعام  2018يف احتفالية مميزة
احت�ضنتها �إم��ارة دب��ي ،لت�سليط ال�ضوء
على ال�سيدات الالتي �أدين �أدوارا جوهرية
يف خمتلف القطاعات.
وت�صدرت قائمة القطاع احلكومي نورة
بنت حممد الكعبي ،وزيرة الثقافة وتنمية
املعرفة يف دولة الإمارات .وقالت خلود
العميان رئي�س حترير فورب�س ال�رشق
الأو�سط«:يت�سع ت�أثري املر�أة العربية على
مدى جمتمع الأعمال يف املنطقة عام ًا
تلو �آخ���ر ،و���س��ط جناحها امل�ستمر يف
�شغل �أعلى املنا�صب الإدارية والتنفيذية
ل�رشكات وك��ي��ان��ات �إقليمية وعاملية
عمالقة ،بالتزامن مع دخ��ول بع�ضهن
جم��االت حيوية اقت�رصت يف ال�سابق
على فئة الرجال ،كقطاعات النفط والغاز
والتكنولوجيا املالية».
�ضمت القائمة الرئي�سية � 100سيدة �أعمال
ّ
�ضمت القائمة
يف قطاعات متنوعة ،فيما ّ
الفرعية لـ «ال�سيدات الأك�ثر ت���أث�يرا يف
القطاع احلكومي � 10سيدات ،بقيادة نورة
بنت حممد الكعبي ،وزيرة الثقافة وتنمية
املعرفة يف دول��ة الإم����ارات ».يف حني
ت�صدر قطاع البنوك واخلدمات املالية
القائمة بواقع  29من �أ�صل � 100سيدة� ،إذ
�إن �أكرث من � 16سيدة ت�شغل من�صب الرئي�س
التنفيذي �أو املدير العام �أو املدير الإداري
مل�ؤ�س�سات مالية معروفة يف املنطقة.
وللمرة الأوىل ،تت�ضمن قائمة العام احلايل
�سيدات غري عربيات يعملن يف منطقة
ال�رشق الأو�سط ،ممن �أ�سهمن بدور كبري يف
االقت�صاد على م�ستوى الإقليم .وقد بلغ
عددهن � 16سيدة غري عربية يف �صناعات
وق��ط��اع��ات متنوعة .ولإع����داد القائمة
اعتمدنا على �إي����رادات ال����شرك��ات التي
تديرها ال�سيدات ،املن�صب ومدى ات�ساع
نطاق الإدارة ،وق��وة ت�أثري ال��دور الذي
ي�ؤدينه ،بالإ�ضافة �إىل عدد �سنوات اخلربة
ومعدل منو �أعمال �رشكاتهن ،واملبادرات
التي قدنها على مدار الأعوام الـ 3الأخرية.
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ر�سالة �سوريا

ما هي قيمة الودائع بالعمالت األجنبية
لدى المصارف السورية الخاصة؟

مت الت�أكيد �أن الودائع باللريات ال�سورية
لدى امل�صارف اخلا�صة التقليدية
والإ�سالمية ( 14م�رصف ًا) بلغت بنهاية
عام  2017حواىل  529.9مليار لرية
�سورية ،مقارنة مع الودائع بالعمالت
الأجنبية والبالغة (بعد تقوميها باللرية
ال�سورية)  744.06مليار لرية �سورية،
حيث �أظهرت �إف�صاحات امل�صارف
اخلا�صة للعام  2017عن جذبها لودائع
�إجمالية بلغت  1274مليار لرية �سورية،
وتظهر القوائم املالية �أن هذه الودائع
هي عبارة عن ودائع عمالء وودائع
م�صارف يف امل�صارف التقليدية ،على
حني هي عبارة عن �أر�صدة ح�سابات
جارية للعمالء و�إيداعات وح�سابات
ا�ستثمار م�صارف وم�ؤ�س�سات مالية يف
امل�صارف الإ�سالمية.
ويعود �سبب حتليل البيانات لنهاية
العام � 2017إىل �أن البيانات النهائية
ال�سنوية هي التي تظهر لنا توزع الودائع
بني اللرية ال�سورية والعمالت الأجنبية،
وبنتيجة الدرا�سة تبني �أن ن�سبة 58.4
باملئة من �إجمايل ودائع امل�صارف
ال�سورية اخلا�صة هي بالعمالت الأجنبية
يف حني تبلغ الودائع باللريات ال�سورية
ن�سبة  41.6باملئة ،وهنا نود �أن ن�شري
�إىل �أن العمالت الأجنبية هي عبارة عن
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الدوالر الأمريكي ،واليورو ،والني الياباين
واجلنيه الإ�سرتليني وعمالت �أخرى.
ويذكر هنا �أن جمل�س الوزراء كان قد
وافق على نظام �إ�صدار �شهادات الإيداع
التقليدية بالعمالت الأجنبية ،حيث
�أ�صدر جمل�س النقد والت�سليف قراراً
خا�ص ًا بنظام �إ�صدار �شهادات الإيداع،
كما �أ�صدر جمل�س النقد والت�سليف قراره
الذي �أجاز للم�صارف العاملة توظيف
فوائ�ضها من القطع الأجنبي لديه على
�شكل ودائع لأجل مبدد خمتلفة تبد�أ
من �أ�سبوع وحتى �سنة ،ومع احلديث
الدائر حول قرب �إ�صدار نظام ال�صكوك
الإ�سالمية ،فيمكن القول� :إن امل�رصف
املركزي �أ�ضحى يتيح للم�صارف العاملة
يف �سورية نوعني من اال�ستثمارات لديه
فهي �إما تودع ودائع مبدد تتنا�سب مع
التزاماتها جتاه مودعيها من ناحية
والتزاماتها جتاه مقرت�ضيها ومتويلها
لعمليات التجارة اخلارجية من ناحية
�أخرى ،و�إما �أن تقوم ب�رشاء �شهادات
�إيداع �صادرة عن امل�رصف املركزي
بفوائد ومدد زمنية حمددة ب�شكل م�سبق
ومببالغ ت�ستهدف جميع ال�رشائح
الدوالرية (وينطبق هذا الأمر على
امل�صارف الإ�سالمية من خالل ال�صكوك
الإ�سالمية) ،و�إن هذه اخلطوات من �ش�أنها
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توفري ال�سيولة النقدية بالقطع الأجنبي
وا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال ما ينعك�س
�إدار ًة �أف�ضل لل�سيولة خا�صة مع العمل
بنظام الت�سويات الإجمالية ال�سوري ومع
اال�ستقرار الوا�ضح يف �سعر �رصف اللرية
ال�سورية �أمام الدوالر منذ �أكرث من �سنة
ومع االنفراجات الأمنية وعودة �أغلبية
اجلغرافيا ال�سورية �إىل �سيطرة الدولة.
من خالل الأرقام ف�إن جمموع الودائع
بالعمالت الأجنبية تبلغ نحو 744.06
مليار لرية �سورية مبا يعادل تقريب ًا حواىل
 1.7مليار دوالر على �أ�سا�س �سعر �رصف
 ،434وبافرتا�ض متكن امل�رصف املركزي
من منح عوائد مغرية للم�صارف على
�شهادات الإيداع �أو ال�صكوك �أو الودائع
لديه ومتكنه من جذب  50باملئة منها
فقط (وذلك لكوننا ن�أخذ يف احل�سبان �أن
قيام امل�صارف بتمويل �أن�شطة التجارة
اخلارجية تدر �أرباح ًا �أف�ضل من توظيفها
لدى املركزي وهي لن توظف �سوى ما
يفي�ض عن ذلك) ف�إن املبلغ املتوقع
توظيفه هو  857مليون دوالر ،ويف حال
اعتربنا �أن الفائدة على الإ�صدار الأويل
ل�شهادات الإيداع ( 4.25باملئة) هي
مقيا�س التكلفة التي �سيتحملها امل�رصف
املركزي ،ف�إن �إجمايل التكلفة قد ت�صل
�إىل  36.5مليون دوالر �سنوي ًا.

«المناطق الحرة» :فرص استثمارية الستقطاب رجال األعمال
�رصح معاون مدير امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق احلرة �أحمد
ّ
اخلوالدة ب�أن امل�ؤ�س�سة و�ضعت برناجم ًا وا�ضح ًا للعمل �أثناء
معر�ض دم�شق الدويل يف دورته ال�ستني يت�ضمن الرتويج
لال�ستثمارات القائمة يف املناطق احلرة� ،إ�ضاف �إىل �أن
الفر�ص اال�ستثمارية املتوافرة ت�شجع على ا�ستقطاب مزيد من
امل�ستثمرين.
و�أ�شار �إىل �أن امل�ؤ�س�سة تعول على الدور الكبري الذي يحققه
املعر�ض من خالل ت�سليط ال�ضوء على الفعاليات االقت�صادية
ودورها يف دعم االقت�صاد الوطني.
ولفت �إىل �أن اجلناح الذي ت�شارك فيه امل�ؤ�س�سة ي�ضم العديد من
الفعاليات العاملة يف املناطق احلرة مع عر�ض للمزايا واحلوافز
التي متنح لال�ستثمارات يف املناطق احلرة بالتن�سيق مع اللجنة
العليا للم�ستثمرين وم�شاركة امل�ستثمرين املتميزين يف جمال
ال�صناعة والتجارة واخلدمات �سعيا منها �إىل تنمية التوا�صل
والرتابط مع جمتمع الأعمال.

امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق احلرة بح�سب اخلوالدة �سوف ت�ستثمر
م�شاركتها �ضمن فعاليات املعر�ض باعتباره بوابة وقناة
حيوية لإي�صال الر�ؤية امل�ستقبلية لعمل املناطق احلرة مب�شاركة
القطاع اخلا�ص وحتقيق منو وتطور اال�ستثمارات يف املناطق
احلرة ،مبين ًا �أن الهدف �أن تكون املناطق احلرة من �أهم حا�ضنات
اال�ستثمار بحيث ت�ساعد يف عملية التنمية االقت�صادية من خالل
ت�شجيع عمليات التبادل التجاري والرتانزيت و�إقامة �صناعات
ت�صديرية وتوفري فر�ص عمل وتعظيم املوارد من النقد الأجنبي
وذلك بغية اال�ستفادة من املوقع اال�سرتاتيجي املتميز واملهم
الذي تتمتع به �سورية وذلك انطالق ًا من التوجهات والتطلعات
امل�ستقبلية خلطة عمل احلكومة.
ولفت اخلوالدة �إىل �أن اجلناح يعك�س ر�ؤية امل�ؤ�س�سة اال�ستثمارية
ون�شاطها االقت�صادي ويع ّزز مبد�أ الت�شاركية مع القطاع اخلا�ص
لتطوير العمل مبا ين�سجم مع طبيعة املرحلة املقبلة التي
تت�ضمن �أهم عناوينها �إعادة الإعمار.

«التسليف الشعبي» يخ ّفض فوائده
ك�شف مدير عام م�رصف الت�سليف ال�شعبي
حممد حمرة عن تعديل الفوائد التي مينحها
امل�رصف ،وذلك تنفيذاً للقرار  91لعام
 2018ال�صادر عن جمل�س النقد والت�سليف
جلهة تعديل معدالت الفوائد على الودائع
واحل�سابات اجلارية الدائنة وح�سابات
�شهادات اال�ستثمار وودائع التوفري باللرية
ال�سورية� ،صفر بد ًال من  % 1للح�سابات
اجلارية ،كما كان معمو ًال بها ،بينما بقي
معدل الفائدة للودائع لأجل ملدة �شهر % 7
كما كان معمو ًال بها ،بينما �أ�صبح للوديعة
ملدة � 3أ�شهر  % 7.25بد ًال من  ،% 7وللوديعة
ملدة � 6أ�شهر  % 7.5بد ًال من  ،% 8وللوديعة
ملدة � 9أ�شهر �أ�صبح معدل الفائدة % 7.75
بد ًال من  ،% 9للوديعة ملدة �سنة  % 8بد ًال
من  ،% 10للوديعة ملدة � 18شهر % 8.25
بد ًال من  ،% 10.5وللودائع ملدة �سنتني �أ�صبحت  % 8.5بد ًال من
.% 11
ويف ح�سابات التوفري� ،أ�صبح معدل الفائدة حتى  5ماليني لرية
 ،% 7.5بينما تنعدم الفائدة لت�صبح �صفرية لكل ما يزيد عن 5
ماليني لرية ،بينما كان معدل الفائدة يف ح�سابات التوفري % 9
لكل ح�ساب �سقفه مليون لرية.
وحافظت �شهادات اال�ستثمار على معدالت الفوائد نف�سها
املعمول بها لدى امل�رصف واملحددة بـ % 10للحفاظ على هذه
ال�شهادات.
وكان البنك املركزي يف خطوة اعتربها لت�شجيع ال�سوريني
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على �إيداع �أموالهم يف امل�صارف العامة ،قد حدد فوائد الودائع
امل�رصفية باعتماد �سعر فائدة مرجعي يعترب احلد الأدنى
ملعدالت الفائدة التي تدفعها امل�صارف العاملة على الودائع
باللرية ال�سورية وفق الآتي  % 7للودائع لأجل �شهر ،و % 10على
�شهادات اال�ستثمار ،وتمُ نح ودائع التوفري معدل الفائدة املمنوح
من قبل امل�رصف على الودائع لأجل املوظفة ملدة �ستة �أ�شهر،
وودائع توفري الأطفال معدل الفائدة املمنوح من قبل امل�رصف
على الودائع لأجل املوظفة ملدة ت�سعة �أ�شهر ،يف حني مت رفع
�سقف ح�سابات ودائع التوفري امل�ستفيدة من الفائدة لت�صل �إىل
خم�سة ماليني لرية �سورية بد ًال من مليون.
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ر�سالة العراق
النقص ُيه ّدد الزراعة و ُينذر بجفاف مساحات جديدة

بغداد ..هل من خطة لقضية المياه؟

دبت
ذات يوم من �أيام �شهر حزيرانّ ،
احلياة لفرتة وجيزة يف �أو�صال حمطة
للري يف عمق بحرية �سد
�ضخ عمالقة ّ
املو�صل .اعترب عا�صم عبد الرحمن
امل�رشف على الوحدة وفريق املهند�سني
ال�صغري الذي يعمل معه من وزارة
املوارد املائية العراقية ،جناح االختبار
حلظة نادرة ت�ستدعي االحتفال.
كانت حمطة ال�ضخ عاطلة عن العمل
منذ  2014عندما اجتاح مقاتلو تنظيم
داع�ش حمافظة نينوى اخل�رضاء القادرة
على �إنتاج نحو ربع املح�صول العراقي
من القمح.
وعندما طردت القوات العراقية والقوات
املتحالفة معها املتطرفني بعد ثالث
�سنوات ،كانت املحطة ال تعمل وقد
تدهور حال قنوات الري التي كانت
تزودها باملاء .وبرهن االختبار الذي
ّ
�أجري يف يونيو /حزيران� ،أن ثمة �أم ًال
يف ت�شغيل حمطة ال�ضخ على �أقل تقدير.
قال عبد الرحمن وهو ي�شري �إىل �أر�ض
قاحلة «ليتكم ا�ستطعتم �أن ت�شاهدوا
هذه املنطقة من قبل .كانت اخل�رضة
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تفرت�شها على امتداد الب�رص».
ولي�س ت�شغيل حمطة ال�ضخ �سوى البداية.
ففي العام احلايل ،جاءت الأمطار �أقل
من املعتاد كما �أن �سداً تركي ًا جديد ًا
ينذر بتقلي�ص كميات املياه الواردة من
نهر دجلة �إىل بحرية �سد املو�صل.
قال هاين حبيب يوحنا ،املزارع من بلدة
قراقو�ش� ،إنه �أنفق كل مدخراته لزراعة
القمح يف �أر�ضه التي تبلغ م�ساحتها
 125هكتاراً (حواىل  316فدان ًا) هذا
العام غري �أن املح�صول كان م�أ�ساوي ًا.
وقال مت�سائ ًال «الدعم؟ ال يوجد �أي دعم
ري
من احلكومة هنا على الإطالق .وال ّ
وال �شيء بتات ًا».
وترتدد �أ�صداء �شكواه يف خمتلف �أنحاء
ّ
البالد التي تعاين كلفة �إعادة البناء بعد
احلرب مع داع�ش ومن نق�ص املياه الذي
دفع حمتجني للخروج �إىل ال�شوارع هذا
العام.
وال يزال جانب كبري من مدينة املو�صل
التي تبعد  30كيلومرتاً� ،إىل ال�شمال
الغربي من قراقو�ش ،عبارة عن ركام
بعد مرور �أكرث من عام على طرد
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امل�سلحني منها.
تعر�ض طوي ًال
الذي
العراق
ويف جنوب
ّ
للإهمال ،خرجت تظاهرات غا�ضبة
احتجاج ًا على نق�ص املياه .ووعدت
احلكومة بتخ�صي�ص �أموال للم�ساهمة
يف حل امل�شكلة .وتقدر احلكومة �أن
الكلفة الإجمالية لإعادة بناء العراق
بنحو  88مليار دوالر .ويقول مزارعون
يف نينوى �إن الوقت بد�أ ينفد .وقال
ع�رشات من املزارعني وجتار احلبوب،
�إن التقديرات احلكومية لإنتاج القمح
يف  2018مفرطة يف التفا�ؤل.
وقال بع�ض املزارعني� ،إنهم يفكرون يف
هجر الأر�ض .وان�ضم �آخرون �إىل ف�صائل
م�سلحة حملية من �أجل احل�صول على
�أجر منتظم.
وقال فا�ضل الزعبي ممثل منظمة الأغذية
والزراعة التابعة للأمم املتحدة (فاو)
املقيم يف بغداد «�إذا وجد املزارعون
�أنف�سهم مدفوعني �إىل البحث عن منط
حياة خمتلف ،فكل اخليارات �سيئة يف
الأ�سا�س �سواء كانت التهريب �أو التحول
الت�شدد �أو الهجرة».
�إىل التطرف �أو
ّ

ومن املمكن �أن يخ ّفف الري من �آثار
اجلفاف غري �أن منتقدين ،يقولون �إن
القيادات ال�سيا�سية العراقية م�شغولة
ب�رصاعاتها الداخلية وال تبدي اهتمام ًا
باحتياجات املزارعني يف �أماكن مثل
نينوى .وقالت �رشوق العبايجي ع�ضو
جلنة الزراعة يف جمل�س النواب� ،إن
احلكومات املتعاقبة �أخفقت يف و�ضع
خطة �شاملة لق�ضية املياه.
ومع انكما�ش م�ساحات الأرا�ضي
الزراعية �سرتتفع كلفة واردات القمح
العراقية .وميثل ذلك عبئ ًا �إ�ضافي ًا �إىل
الإنفاق يف بلد ال ميكنه حتمل م�صاريف
�إ�ضافية .ويتوقع جمل�س احلبوب العراقي
هذا العام ا�سترياد نحو مليوين طن من
القمح بكلفة نحو  1.5مليار دوالر.
ويقدر احتاد املزارعني العراقي� ،أن
ّ
املجل�س قد يحتاج �إىل ا�سترياد مليون
طن �إ�ضافية ب�سبب �ضعف املح�صول.
يقول مزارعون �إنه لي�س بو�سعهم
االنتظار كل هذا الوقت .وعندما هرب
داع�ش بد�أ املزارعون يف نينوى العودة
�إىل �أرا�ضيهم على �أمل �إعادة بناء بيوتهم
وم�صادر رزقهم .وبد�أ البع�ض ي�ست�سلم
مثل يوحنا املزارع من بلدة قراقو�ش،
الذي عاد �إىل �أر�ضه العام املا�ضي.
وقال يوحنا »لن �أزرع �شيئ ًا بعد الآن.
من �أين �آتي باملال؟».
ومل يتمكن �سوى اثنني من املزارعني
يف قراقو�ش ،من زراعة القمح هذا العام.
وقال �أحدهما ويدعى توفيق عبو�ش
( 70عام ًا) �إن الف�ضل يرجع �إىل �شبكة
الري ال�صغرية التي �أقامها قبل ثماين
�سنوات .وعندما ان�رصف مقاتلو داع�ش
الري
من مزرعة �أ�رسته �رسقوا معدات ّ
دمروها مبا فيها املحركات الالزمة
�أو ّ
لت�شغيل امل�ضخات.
وباع عبو�ش ذهب الأ�رسة واقرت�ض
لإعادة بناء ال�شبكة .واليوم تعمل
ال�شبكة من جديد لرتوي زراعات عبو�ش
ال�شمام واخليار.
من ّ
وقال �إنه ينفق نحو  250دوالراً كل
�شهر على الوقود والكهرباء لت�شغيل
امل�ضخات ،و�إنه مل يعد مبقدوره
�إنفاق هذا املبلغ من دون م�ساعدة من
احلكومة .وخالل زيارتني قام بهما
م�س�ؤول يف وزارة الزراعة يف دي�سمرب /

كانون الأول ومار�س� /آذار قال عبو�ش،
�إنه طلب م�ساعدة مالية لال�ستمرار يف
الزراعة .وقال �إنه مل ي�سمع رداً حتى
الآن.
وقالت وزارة الزراعة� ،إنها تدعم
املزارعني من �أمثال عبو�ش بتقدمي
البذور املدعومة واملخ�صبات وب�رشاء
املحا�صيل منهم ب�أ�سعار جيدة .وانتقل
بع�ض املزارعني �إىل �أماكن �أقرب �إىل
اخلزان املائي �إدراك ًا منهم� ،أن فرتة
انتظار ت�شغيل م�رشوع اجلزيرة ال�شمايل
�ستطول .ودفع �صغار املزارعني الذين
يزرعون اخل�رضوات ال�صيفية �أموا ًال
للحكومة من �أجل ال�سماح لهم بتو�صيل
�أنابيب للخزان كبديل م�ؤقت ل�شبكة
الري.
وقال املزارع نايف حممد خلف ،الذي
يزرع البندورة (الطماطم) والبطيخ يف
�أر�ض م�ست�أجرة «ما الذي ميكن �أن نفعله
غري ذلك؟».
ويقول املزارعون� ،إن الإجراءات
احلكومية املعقدة ت�ؤدي �إىل تفاقم
امل�شاكل� .إذ يجري فح�ص حاالت
املزارعني امل�ؤهلني للح�صول على
مت�أخرات عن احلبوب التي باعوها
لوزارة التجارة منذ  ،2014للت�أكد من
عدم وجود �صالت تربطهم بتنظيم
داع�ش الأمر الذي ي�ؤدي �إىل الت�أخر يف
�رصف الأموال.
ويقول بع�ض املزارعني �إنهم ما زالوا
ينتظرون مدفوعات عن حما�صيل عام
.2014
وقال نعيم املك�صو�صي مدير عام جتارة
احلبوب «الذين مل يت�سلموا امل�ستحقات
املالية لعام  2014من الفالحني هم
ي�شكلون ن�سبة قليلة جداً ت�صل �إىل خم�سة
يف املائة فقط .ك�شوفاتهم املالية
موجودة والت�أخر ب�سبب التدقيق الأمني
وحال اكتمال التدقيق الأمني يت�سلمون
م�ستحقاتهم
وقالت وزارة الزراعة� ،إنها تت�أخر �أحيان ًا
يف توزيع املخ�صبات ب�سبب الو�ضع
الأمني .و�أ�ضافت �أنها تتحقق من جودة
املخ�صبات التي توردها للمزارعني
وترف�ض اتهامها بعدم الكفاءة.
غري �أن دريد حكمت مدير الزراعة يف
نينوى قال� ،إن ما مت جمعه بحلول
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منت�صف يوليو /متوز يف عز مو�سم
احل�صاد بلغ � 103آالف طن فقط .وحتى
عهد قريب كان حت�سني ح�سني يعمل
مديراً ملجمع بازوايا� ،أحد جممعات
ال�صوامع الأربعة والذي ي�سع لـ � 250ألف
طن من القمح .وحدد جمل�س احلبوب
هدف ًا يتمثل يف ت�سلم � 92ألف طن من
قدر �أنه
بازوايا هذا العام ،غري �أن ح�سين ًا ّ
لن يت�سلم �سوى ن�صف هذه الكمية وعزا
ذلك �إىل اجلفاف.
وذات �صباح يف �شهر يونيو  /حزيران
بعد �أ�سبوعني من بدء مو�سم ال�رشاء،
كانت حواىل � 20شاحنة تقف يف طابور
حمملة بالقمح املقرر
خارج بازوايا
ّ
اختباره وبيعه.
وقال مزارعون وجتار و�أحد العاملني يف
ال�صوامع� ،إن عدة مئات من ال�شاحنات
ت�صطف يف العادة �أمام املن�ش�أة يف مثل
هذا الوقت من ال�سنة .وقالوا �إن قدراً
يقل
كبرياً من القمح من مناطق كردية ُّ
فيها امل�شرتون اجلاهزون لل�رشاء .وقال
عبو�ش املزارع من بلدة قراقو�ش «ال
يوجد �أي قمح يذكر يف تلك املنطقة».
وعلى م�سافة �ساعة ون�صف ال�ساعة
بال�سيارة من بازوايا ،تقع �صوامع
الوائلية التي �أن�شئت يف العام 1989
وتبلغ �سعتها � 180ألف طن من القمح.
وهي اليوم مهجورة بعد �أن �أ�صابتها
�أ�رضار بفعل �رضبات جوية خالل
معركة نينوى .وال يوجد فيها �سوى
الزوار.
حار�س وكالب �ضالة ت�ستقبل ّ
وعلى املمرات الواقعة بني ال�صوامع،
ت�شري �أعالم بي�ضاء �إىل املواقع التي مت
نزع �ألغام �أر�ضية منها ،بينما حتذر
�أعالم حمراء من موا�ضع اخلطر .وتدخل
الطيور ال�صوامع وتخرج منها من خالل
فتحات يف اجلدران وال�سقف.
وثمة عقبة �أخرى تقف يف طريق �إحياء
الأر�ض الزراعية يف نينوى .فم�ستوى
املياه يف بحرية �سد املو�صل التي
تغ ّذي �شبكة الري انح�رس من م�ستوى
 330مرتاً فوق م�ستوى �سطح البحر
قبل اجلفاف �إىل نحو � 306أمتار الآن.
ال ال ي�سمح
وهو ما ميثل
م�ستوى �ضح ً
ً
بت�شغيل حمطة ال�ضخ مل�رشوع اجلزيرة
ال�شمايل على مدار العام عندما ي�ست�أنف
العمل بها.
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سد النهضة اإلثيوبي..
تأثيرات األمر الواقع على مصر والسودان
منذ ت�أكيد �إثيوبيا عزمها البدء ب�إن�شاء
�سد النه�ضة بعيد ثورة  25يناير/كانون
الثاين  2011يف م�رص واجلدل ب�ش�أنه مل
يتوقف بني الدول املت�شاطئة ،ويتمحور
هذا اجلدل حول نقاط كثرية من بينها
الت�شكيك يف دوافع �أدي�س �أبابا ومدى
جدوى ال�سد من الناحيتني االقت�صادية
والفنية.
ينتاب ك ًال من م�رص وال�سودان القلق
من الآثار ال�سلبية التي قد تنتج عن �سد
الألفية الذي تقيمه �إثيوبيا على النيل
الأزرق .ويعتقد الكثري من خرباء املياه
�أن الت�أثري يف م�رص �سيكون �أكرب ،لأنها
عك�س ال�سودان ،لي�ست لها م�صادر مياه
بديلة ،فهي تعتمد اعتماداً كلي ًا على
النيل .وعلى الرغم من االحتجاجات
امل�رصية ،مت�ضي �إثيوبيا قدم ًا يف �إن�شاء
«�سد النه�ضة» ،الذي يعترب واحداً من �أكرب
ال�سدود يف العامل ،على نهر النيل الأزرق،
الذي ينبع من اله�ضبة االثيوبية ،ومير
عرب االرا�ضي ال�سودانية ،ليلتقي بالنيل
الأبي�ض يف اخلرطوم ،حيث ي�شكالن نهر
النيل الذي يجري �شما ًال لي�صب يف البحر
الأبي�ض املتو�سط يف م�رص .وبعد اكتماله
�ستغمر البحرية ،التي تتكون وراء ال�سد،
م�ساحة  1680كلم مربع ًا من الغابات
�شمال غرب �إثيوبيا (وهي م�ساحة تقدر
مبا ي�صل �إىل �أربع مرات م�ساحة مدينة
القاهرة) ،و�ستت�سبب البحرية يف تهجري
� 20ألف ًا من ال�سكان املحليني ،ومن
املتوقع �أن تبلغ كمية املياه املحجوزة
داخل هذه البحرية نحو  70مليار مرت
مكعب من املياه  -ما يعادل كامل
التدفق ال�سنوي لنهر النيل الأزرق عند
احلدود ال�سودانية ،ويتوقع �أن ت�صل �سعة
�إنتاج ال�سد من الكهرباء  6000ميغاواط.

إثيوبيا تعلن قرارها الهام

اتخذت احلكومة الإثيوبية ،قرارا هاما
ب�ش�أن �سد النه�ضة ،بالتزامن مع زيارة
وزير اخلارجية امل�رصي� ،سامح �شكري،
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ورئي�س املخابرات العامة امل�رصية،
عبا�س كامل.
قال رئي�س الوزراء الإثيوبي� ،آبي �أحمد،
�إن احلكومة �ألغت العقد مع �رشكة املعادن
والهند�سة «ميتيك» ،التي يديرها اجلي�ش
الإثيوبي ،لإن�شاء �سد النه�ضة.
وجاءت ت�رصيحات رئي�س الوزراء
الإثيوبي ،يف حتديث خلرب ت�رصيحاته
خالل امل�ؤمتر ال�صحفي العاملي على
وكالة الأنباء الإثيوبية الر�سمية ،الذي
عقده يف �أدي�س �أبابا.
وكان �آبي �أحمد ،قد وجه انتقادات حادة
�إىل «ميتيك» ،املكلفة بت�أ�سي�س م�رشوع
�سد النه�ضة بتكلفة  4مليارات دوالر
�أمريكي ،ب�سبب ما و�صفه بت�أخريات يف
ا�ستكمال امل�رشوع.
و�أ�شار رئي�س الوزراء �إىل �أن �رشكة
�ساليني الإيطالية تقوم ب�إمتام اجلزء
اخلا�ص بها من امل�رشوع يف الوقت
املحدد ،وهي الآن تطالب مببالغ �ضخمة
ّ
ب�سبب الت�أخري من جانب هيئة املعادن
والهند�سة.
وتابع رئي�س الوزراء الإثيوبي ،بح�سب
الوكالة« :بناء �سد النه�ضة الإثيوبي
الكبري كان قد مت تخطيطه لالنتهاء يف
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خم�س �سنوات ولكن مل نتمكن من ذلك
ب�سبب �إدارة فا�شلة للم�رشوع وخا�صة
ب�سبب تدخل �رشكة ميتيك (�رشكة تابعة
لوزارة الدفاع االثيوبية ).
و�أ�شار رئي�س الوزراء �إىل �أن ال�رشكة
و�إدراتها مل تكن عندها خربة وال معرفة
للعمل يف مثل هذه امل�رشوعات الكبرية.
وذكر�آبي �أحمد �أن �رشكة �ساليني الإيطالية
طالبت احلكومة بالتعوي�ضات املالية،
ب�سبب ت�أخر �رشكة ميتيك لالنتهاء من
امل�رشوع يف الوقت املحدد له.
يذكر �أن دول ال�سودان وم�رص و�أثيوبيا،
تتفاو�ض حول ق�ضية �سد النه�ضة منذ
العام  ،2014يف �ضوء وجود خالفات
معقدة بني تلك الدول.
وتقيم �أثيوبيا �سد النه�ضة على النيل
الأزرق ،بهدف توليد الكهرباء ،وهو ما
تخ�شى م�رص من ت�أثريه على ح�صتها من
مياه النيل ،التي تبلع حواىل  55.5مليار
مرت مكعب.
وقال رئي�س الوزراء الإثيوبي يف
الت�رصيحات ،التي �أوردتها وكالة الأنباء
الإثيوبية الحقا« :احلكومة �ألغت العقد
مع ميتيك ،التي يديرها اجلي�ش الإثيوبي،
و�ستعطيه �إىل �رشكة �أخرى» ،من دون �أن

يف�صح عن هوية ال�رشكة اجلديدة التي
�ستتوىل م�س�ؤولية �إن�شاء ال�سد.
وتعد �رشكة �ساليني �إمربيجيلو
الإيطالية املقاول الرئي�سي يف م�رشوع
بناء ال�سد ،فيما تعاقدت ميتيك على
القطاعات املعدنية اخلا�صة باملكونات
الكهروميكانيكية والهيدروليكية يف
امل�رشوع.

هل تتحمل القاهرة فش ًال

وكانت �إثيوبيا حملت القاهرة امل�س�ؤولية
عن ف�شل اجتماع اخلرطوم الثالثي يف
ت�رشين الأول ب�ش�أن �سد النه�ضة الإثيوبي.
وخالل امل�ؤمتر ال�صحايف الأ�سبوعي،
قال املتحدث با�سم اخلارجية الإثيوبية،
مل�س �أمل� ،إن «�سبب ف�شل مفاو�ضات
اخلرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون
اجلانب امل�رصي ،وطرحه التفاقية 1959
يف املفاو�ضات».
ومتنح هذه االتفاقية ،املوقعة بني
ال�سودان وم�رص ،القاهرة  55.5مليار مرت
مكعب �سنويا من مياه نهر النيل ،بينما
حت�صل اخلرطوم على  18.5مليار مرت
مكعب.
وقال �أمل�« :إثيوبيا تعترب �أن هذه االتفاقية

ال تعنيها .طرح تلك االتفاقية يعترب خطا
�أحمر ،وال ميكن �أن تتفاو�ض �أدي�س �أبابا
حولها ،فال ميكن �أن نتحدث عن اتفاقيات
مل نكن طرفا فيها».
و�شدد على �أن «عدم جدية وعدم تعاون
ّ
اجلانب امل�رصي ،وطرحة التفاقية 1959
�أدى �إىل عدم التو�صل لتوافق حول قرار
م�شرتك ب�ش�أن �سد النه�ضة بني الدول
الثالث».
لكن املتحدث با�سم اخلارجية امل�رصية،
�أحمد �أبو زيد ،نفى االتهامات التي
وجهت �إىل م�رص ب�ش�أن وقوفها وراء
تعرث املفاو�ضات الأخرية ،م�ؤكدا �أن
«م�رص �شاركت يف اجتماعات اخلرطوم
بكل �إيجابية ورغبة جادة يف التو�صل
�إىل اتفاق يك�رس حال اجلمود احلالية يف
امل�سار الفني اخلا�ص بال�سد».

من قتل رئيس المشروع ،ولماذا؟

تقول ال�رشطة يف �إثيوبيا �إن رئي�س
م�رشوع �سد النه�ضة على النيل الأزرق
قتل رميا بالر�صا�ص يف هجوم يف
و�ضح النهار.
وكان �سيميغنيو بيكيلي ،يدير امل�رشوع
وهو الوجه العام املعروف ل�سد النه�ضة
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ال�ضخم ،طوال فرتة بناء ال�سد القريب من
احلدود الغربية مع ال�سودان ،والذي �سيكون
عند اكتماله �أكرب ال�سدود يف �أفريقيا،
والذي �أثار خماوف البلدان امل�ستفيدة من
مياه النيل ،ومن بينها م�رص.
وتبلغ تكلفة بناء ال�سد  4مليارات دوالر
ومن املتوقع �أن ينتج � 6آالف ميغاوات
من الطاقة الكهربائية� ،أي ما يعادل
�إنتاج �ستة مفاعالت نووية.
وتخ�شى القاهرة من ال�رسعة التي
�سيجري بها ملء خزان ال�سد� ،إذ تعتمد
م�رص ب�صفة �شبه كاملة على النيل يف
توفري مياه ال�رشب والري.
ويلتقي النيالن الأزرق والأبي�ض يف
العا�صمة ال�سودانية اخلرطوم ،لي�شكال
جمرى نهر النيل الذي يجري يف الأرا�ضي
امل�رصية لي�صب يف البحر الأبي�ض
املتو�سط.
وكانت م�رص قد اقرتحت �إ�رشاك البنك
الدويل يف املفاو�ضات كطرف حمايد،
وهو �أمر رف�ضته �أدي�س �أبابا ب�شدة.
وقامت الواليات املتحدة مببادرة
و�ساطة مطلع ال�شهر نف�سه� ،إذ �أر�سلت
وفدا فنيا ودبلوما�سيا �إىل عوا�صم الدول
الثالث من �أجل تقريب وجهات النظر.
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صكوك

�أظهرت وثيقة �أن ال�سعودية
ب���د�أت الت�سويق ل�صكوك
مقومة بالدوالر الأمريكي
يف �إ����ص���دار م��ن املتوقع
�أن يقارب حجمه ملياري
دوالر.
و�سيكون هذا الإ�صدار ثاين
�صفقة بيع �صكوك دولية
للمملكة بعدما باعت ما
قيمته ت�سعة مليارات دوالر
العام املا�ضي.
وت�سوق ال�سندات الإ�سالمية،
التي تتخذ هيكل امل�ضاربة
واملرابحة و�أجلها � 11سنة،
ب�سعر ا�سرت�شادي مبدئي
عند نحو  145نقطة �أ�سا�س
فوق متو�سط �أ�سعار.

رسوم

�أ���ص��در الرئي�س امل�رصي،
عبدالفتاح ال�سي�سي ،قرارا
ب��ت��ع��دي��ل ب��ع�����ض ال��ف��ئ��ات
اجلمركية ،و�إ�ضافة �أ�صناف
ج���دي���دة ،ل�يرف��ع ال��ر���س��وم
اجلمركية على جمموعة
من الواردات للمرة الثانية
منذ يناير  ،2016يف حني
خف�ض الر�سوم على بع�ض
ال�سلع الأخرى.

نفي

نفت �رشكة �إعمار العقارية
يف دولة الإمارات العربية
امل��ت��ح��دة� ،شائعات تقول
ب����أن���ه���ا ت���خ���ط���ط مل��ن��ح
ت�أ�شريات مدتها � 10سنوات
للم�ستثمرين من ي�شرتون
عقارات يف م�شاريعها.
و�أكدت ال�رشكة يف بيان لها
�أن «�إ�صدار الت�أ�شريات هو
من اخت�صا�ص ال�سلطات
املعنية يف الدولة و�أن ال
عالقة لها ب��ذل��ك ،وعليه،
اقت�ضى التو�ضيح لتجنب �أي
�سوء فهم قد ينجم عن هذه
التقارير غري ال�صحيحة».
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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أزمة

شركة روسية  -سورية لبناء
وحدات سكنية في سورية

قال نائب رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة الرو�سية ،فالدميري
ب��ادال��ك��و� ،إن مو�سكو ودم�شق اتفقتا على �إن�شاء �رشكة
متخ�ص�صة ببناء الوحدات ال�سكنية يف �سورية.
وخالل كلمة �ألقاها امل�س�ؤول الرو�سي على هام�ش معر�ض
مبدئيا لبناء
دم�شق الدويل ،قال فيها �إن امل�رشوع يخطط
ً
� 2000شقة �سكنية على مدى ال�سنوات الثالث املقبلة ،على �أن
تخ�ص�ص لل�سكان املحليني.
ودعا بادالكو رجال الأعمال وامل�ستثمرين الرو�س وال�سوريني
م�شريا �إىل �أن قائمة امل�شاركني
�إىل الإ�سهام يف هذه ال�رشكة،
ً
يف هذا امل�رشوع مل تغلق بعد ،و�أ�ضاف «هذه املبادرة �ستكون
جيدا لعدد كبري من امل�ستثمرين الرو�س كي يتوجهوا
حاف ًزا ً
�إىل قطاع البناء ال�سوري».
ويعقد نائب رئي�س غرفة التجارة الرو�سية ووزير ال�صناعة
ؤمترا على هام�ش معر�ض
ال�سوري� ،سامر اخلليل ،اليوم ،م� ً
دم�شق الدويل يف دورته الـ  ،60التي انطلقت �أم�س.
وناق�ش الطرفان خ�لال امل���ؤمت��ر م�رشوع بناء الوحدات
ال�سكنية ،من دون حتديد موعد البدء بتنفيذه.
تطورا
الرو�سية
و�شهدت العالقات االقت�صادية ال�سورية -
ً
كبريا بعد التدخل الع�سكري الرو�سي يف �سورية  ،2015ما
ً
جعل رو�سيا يف مقدمة الدول امل�ؤهلة لإعادة الإعمار ،رغم
عجزها عن �إدارة امللف مبفردها.
وكانت وزارة الإ�سكان والأ�شغال العامة يف حكومة النظام
ال�سوري قد اتفقت مع �رشكات �إيرانية على تنفيذ وحدات
�سكنية �ضمن م�شاريعها للإ�سكان.
ومبوجب االتفاق �سيتم تنفيذ � 30ألف وحدة �سكينة من م�شاريع
امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان ،يف كل من دم�شق وحلب وحم�ص،
على �أن ي�رشف القطاع الإيراين اخلا�ص على �إن�شائها.
أي�ضا �إىل تقدمي الدعم االقت�صادي �إىل حليفها
و�سعت �إيران � ً
يف �سورية �إىل جانب الدعم الع�سكري ،وخا�صة بعد االنهيار
احلاد الذي عاناه االقت�صاد ال�سوري.
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دفعت �أزمة �شح املياه التي
يعاين منها العر اق ب�سبب
تناق�ص تدفق مياه الأنهار،
احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة �إىل
تقلي�ص امل�ساحة املزروعة
من القمح ،يف �أحدث عالمة
على مدى الكارثة املائية
تهدد ب�لاد الرافدين
التي ّ
وت���ؤث��ر يف غ��ذائ��ه ب�شكل
مبا�رش.
وك��ان حتقيق ا�ستق�صائي
قد ك�شف يف يوليو املا�ضي
كيف حتولت نينوى ،التي
كانت تو�صف يف ال�سابق
ب�أنها �سلة خبز العراق� ،إىل
�أر���ض جدباء بعد اجلفاف
و�سنوات احلرب.

وقود

رفعت احلكومة التون�سية
�أ�سعار الوقود بنحو
يف امل���ئ���ة ،وه����ي امل���رة
ال��راب��ع��ة يف ع���ام واح���د
يف حم��اول��ة خلف�ض عجز
املوازنة وتلبية متطلبات
الإ�صالح االقت�صادي التي
ت�شرتطها اجلهات الدولية
املقر�ضة لتون�س.
وارتفع �سعر لرت الوقود �إىل
 1.985دينار تون�سي مقابل
ال�سعر ال�سابق ال��ذي �سجل
 1.925دينار تون�سي ،وفقا
لبيان ���ص��ادر ع��ن وزارة
ال�صناعة.

4.00

إغالق

بعد يوم من �إغالق املحال
التجارية �أبوابها بالتزامن
م��ع ��سري��ان ق���رار توطني
�أرب��ع��ة �أن�شطة يف منافذ
البيع ،توعدت وزارة العمل
والتنمية االجتماعية بفتح
حتقيق جت��اه ه��ذه املحال
املغلقة.
وقال م�س�ؤول يف ال��وزارة،
�إن الفرق التفتي�شية التي

مت ت�شكيلها م��ن وزارات
العمل والتجارة وال�ش�ؤون
البلدية والداخلية ،ر�صدت
�إغ�لاق العديد من املحال
التجارية ،و�سيتم التح ّقق
يف �أ����س���ب���اب ذل����ك ح��ال
ا�ستمراره لتت�ضح الر�ؤية
خالل الفرتة املقبلة.

ل�سان �أكرب الباكر رئي�سها
التنفيذي� ،أنها تعيد النظر
يف خططها ب�سبب ما �سمته
«قواعد امللكية الأجنبية
املربكة» ،وقد تختار بدال
من ذل��ك العمل مع �رشيك
يف الهند �أو اال�ستحواذ على
ح�صة يف «�إنديجو».

نزاع

تلبية

قالت موانئ دبي العاملية
�إنها �ستوا�صل اتخاذ جميع
الإج����راءات القانونية يف
نزاعها مع حكومة جيبوتي
ال���ت���ي �����ص����ادرت حمطة
حاويات تديرها ال�رشكة
يف وقت �سابق هذا العام.
و�أمم������ت ج��ي��ب��وت��ي ه��ذا
الأ���س��ب��وع ح�����ص��ة ميناء
جيبوتي يف حمطة دوراليه
للحاويات وه��ي م�رشوع
م�شرتك كانت موانئ دبي
العاملية تديره حتى فرباير
���ش��ب��اط ع��ن��دم��ا ���ص��ادرت
احلكومة املحطة.

مناقصة

ت��ع��ت��زم ال��ب��ح��ري��ن ط��رح
م�رشوع �إن�شاء �شبكة مرتو
�أنفاق يف مناق�صة عاملية
يف الربع الأخري من 2019
مقدرا تكلفة امل�رشوع مبا
يرتاوح بني مليار وملياري
دوالر .وق��ال عبد الرحمن
اجلناحي م�ست�شار وزي��ر
املوا�صالت واالت�صاالت
ل�����ش���ؤون ال���ط���رق ال�بري��ة
لل�صحيفة �إن احلكومة رمبا
ت�سعى �إىل احل�صول على
ا�ستثمارات خا�صة لتمويل
هذا امل�رشوع جزئيا.

فشل

ف�شلت اخل��ط��وط اجل��وي��ة
القطرية يف ت�أ�سي�س �رشكة
طريان تابعة لها يف الهند،
لتو�ضح يف م��ا بعد على

إرتفاع تمويالت المصارف السعودية
للقطاع الخاص  3.6مليارات في  3أشهر

ب��ل��غ��ت مت���وي�ل�ات امل�������ص���ارف ال�����س��ع��ودي��ة ل�����ص��ادرات
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص م��ع ن��ه��اي��ة ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام
اجل���اري  30.34مليار ري���ال ،م�سجلة من��وا بنحو 13.7
يف امل��ائ��ة ،مب��ا ي��ع��ادل  3.66م��ل��ي��ارات ري���ال ،مقارنة
بالربع الأول من  ،2018البالغ نحو  26.6مليار ري��ال.
وارتفعت متويالت امل�صارف ل�صادرات القطاع اخلا�ص مع
نهاية الربع الثاين من العام اجلاري  22.5يف املائة ،مقارنة
بالفرتة املماثلة من العام املا�ضي ،وذلك بدعم من �صادرات
املنتجات ال�صناعية وامل��واد البال�ستيكية والكيميائية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير ،ا�ستند �إىل بيانات م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي «�ساما” ،ف�إن حجم التمويل ل�صادرات
القطاع اخلا�ص بنهاية الربع الثاين من العام اجلاري ،بلغ
نحو  30.34مليار ريال «م�سددة ومفتوحة” ،م�سجلة زيادة
بلغت نحو  5.58مليار ري��ال ،مقارنة بالفرتة املماثلة
من العام املا�ضي ،البالغة حينها  24.76مليار ري��ال.
وب��ح�����س��ب ب��ي��ان��ات «�ساما” ،ف�����إن مت��وي��ل امل�����ص��ارف
ل�����ص��ادرات القطاع اخل��ا���ص ب��د�أ ي���أخ��ذ م�سار النمو بعد
ت�سجيله �أدن���ى م�ستوى يف حجم الإق��را���ض م��ع نهاية
ال��رب��ع الثالث م��ن ع��ام  ،2016حيث �سجل خ�لال حجم
التمويل نحو  19.9مليار ري��ال «م�����س��ددة ومفتوحة”.
وج��اء ارتفاع حجم التمويل ل�صادرات القطاع اخلا�ص
مع نهاية الربع الثاين من العام اجلاري بدعم من متويل
املنتجات ال�صناعية ،التي ارتفعت  23يف املائة ،لتبلغ 25.5
مليار ريال مقارنة بـ  20.7مليار ريال بنهاية الربع الثاين من
� ،2017إذ ي�شكل متويل املنتجات ال�صناعية نحو  84يف املائة
من �إجمايل متويالت امل�صارف ل�صادرات القطاع اخلا�ص.
��ج��ل��ت مت��وي�لات امل�����ص��ارف ال�����س��ع��ودي��ة ل�����ص��ادرات
و���س ّ
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ارت��ف��اع��ا م��ع ن��ه��اي��ة ال��ع��ام املا�ضي
 ،2017للمرة الأوىل منذ �أربعة �أع��وام ،حيث ح ّققت زيادة
قدرها  10.55يف املائة ،مقارنة مع نهاية عام .2016
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�أعلن البنك املركزي اليمني
تدخله املبا�رش لت�صحيح
ّ
قيمة الريال اليمني �أمام
ال��ع��م�لات الأج��ن��ب��ي��ة عرب
�ضخه دفعات من العملة
الأجنبية لتلبية حاجات
ال�سوق.
وقال البنك يف بيان بثته
وك��ال��ة الأن���ب���اء اليمنية
ال��ر���س��م��ي��ة �إن�����ه ���س��ي��ق��وم
ب�ضخ دف��ع��ات م��ن العملة
الأجنبية لتلبية حاجات
ال�����س��وق وط��ل��ب��ات القطاع
ال���ت���ج���اري ومب����ا يحقق
وقف امل�ضاربات و�ضمان
ا�ستقرار الأ�سعار.

تنسيق

ك�شف عبدالرحيم نقي؛
�أم�ي�ن ع��ام احت���اد الغرف
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ،ع���ن تن�سيق
م����ع الأم�����ان�����ة ال��ع��ام��ة
ملجل�س التعاون اخلليجي
وامل�ستثمرين اخلليجيني
يف ت����رك����ي����ا ،حل��م��اي��ة
ا�ستثماراتهم م��ن ت�أثري
انخفا�ض اللرية.
وق���ال ن��ق��ي «�إن ت��خ��ارج
اال���س��ت��ث��م��ارات اخلليجية
م���ن ت��رك��ي��ا ي��ح��ت��اج �إىل
وق���ت ط���وي���ل ،و���س��ي��ك��ون
مكلفا للغاية ،خا�صة �أن
بع�ض امل�ستثمرين ب��د�أوا
يفكرون يف ت�سييل �أ�صول
ا�ستثمارية عقارية ،الأمر
ال��ذي قد ي���ؤدي �إىل فقدان
ر�ؤو�س �أموالهم».
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اقت�صاد دولي
أعلنت تعافي اقتصادها واالستغناء
عن المعونات األوروبية

اليونان ..نهاية اإلنجاز الشاق!؟
مل يهد�أ العامل من الأزمة املالية يف
�سبتمرب  2008وا ّلتي بد�أت يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،وامتدت �إىل باقي
الدول حتى الآن� ،إذ �إن دو ًال كثرية
ت�ساقطت الواحدة تلو الأخرى من
جراء ت�أثرها بهذه الأزمة ..وها هي
اليونان تنجو من �أ�سو�أ �أزمة اقت�صادية
طوال تاريخها ما دعا باحلكومة �إىل
�إعالن حال التق�شف ،على الرغم من
املوقف الأوروبي الداعي �إىل م�ساعدتها
و�إخراجها من �أزمتها.
متكن اليونانيون �أخرياً  ،بعد ثماين
�سنوات من اال�ضطراب االقت�صادي  ،من
العودة �إىل مرحلة اال�ستقالل املايل ،وهو
الأمر الذي �أدى �إىل ال�شعور بارتياح لدى
العديد من امل�ؤ�س�سات الأوروبية بنجاح
�أثينا يف حتويل �صفحة الأزمة املالية
�سلبا يف اقت�صاد القارة.
بعد �أن �أثرت ً
فقد �أعلنت احلكومة اليونانية يف
الع�رشين من �شهر �آب ( )2018عن
جناحها يف �إنهاء قرابة عقد من الزمن
اعتمدت فيه على امل�ساعدات اخلارجية
كجزء من �إجراءات الإنقاذ التي �سنتها
�أثينا للخروج من الأزمة االقت�صادية،
التي �رضبتها وكادت تنتهي بالدولة �إىل
�إعالن �إفال�سها.
ووفقا ملا �أعلنته حكومة رئي�س
الوزراء اليوناين �أليك�سي�س ت�سيربا�س،
فقد ا�ستطاع حزب �سرييزا الي�ساري
الراديكايل احلاكم يف �أثينا من �إدارة
الأزمة االقت�صادية حتى نهاية تطبيق
�إجراءات الإنقاذ ،بتنفيذ جميع التدابري
التي طلبها الدائنون ،على الرغم من
ال�شكوك ال�سابقة حول ما �إذا كان الطرف
املتمر�س �سوف ينجح يف �إجناز
غري
ّ
املهمة ال�شاقة.
وع ّلق نائب رئي�س ال ّلجنة الأوروبية،
فالدي�س دومربوفي�سك�س ،يف ت�رصيحات
متلفزة نقلتها قناة �سي �أن بي �سي
الأمريكية على موقعها :نحتفل ب�إنتهاء
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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�أطول و�أ�صعب رحلة وما يحدث الآن هو
حماوالت للبناء على هذا الإجناز ب�إقامة
و�إر�ساء العديد من ال�سيا�سات املالية
والإ�صالحات االقت�صادية.
ور�صد موقع »�سي ان بي �سي»
االقت�صادي الأمريكي الإجراءات
اليونانية الإ�صالحية لإنهاء زمن
الفو�ضى االقت�صادية ،م�شريا �إىل �أنه
اعتبارا من � 20أغ�سط�س� ،ستكون اليونان
دولة ذاتية التمويل ،وبالتايل لن حت�صل
على �رشائح مالية منتظمة من دائنيها
الأوروبيني.
ونتيجة لذلك ،عندما جتد �أثينا �أنها
قادرة� ،ستت�أهب اليونان لال�ستفادة من
الأ�سواق املالية لتمويل �أن�شطتها  -متاما
مثل �أي بلد �آخر يف و�ضع اقت�صادي
�صحي ن�سبيا ،يف الأ�سواق العاملية.

ما هي أسباب األزمة؟

جميع الدول تتعر�ض مل�شاكل و� ٍ
أزمات
ملت�أزمة على
عدة ،وتعمل تلك الدول ا ُ
اخلروج من �أزماتها بطرقٍ كثرية؛ لكن
حني يتعلق الأمر ب�أزمة �إقت�صادية؛
فاجلميع �أمام اخلطر مبا�رشة .اليونان؛
دولة �أوروبية؛ �إحدى دول منطقة اليورو،
لكنك جتدها ُمت�صدرة �أي حديث يتناول
الأزمة االقت�صادية يف ذلك اجلزء من
العامل .ويمُ كن القول؛ �أنها منوذج �أوروبي
لرتدي الأو�ضاع االقت�صادية؛ يف منطقة
ّ
دولٍ لها طابع خا�ص من الرفاهية.
ولكن يبقى ال�س�ؤال ،ما هي �أ�سباب الأزمة
اليونانية؟
% 80 من ميزانية اليونان تدفع
رواتب للعاملني وامل�سنني داخل الدولة.
 ت�رصف دولة اليونان حواىل � 3إىل
 % 4على �صفقات ال�سالح املختلفة.
 ي�صل ُمعدل الت�ضخم يف اليونان �إىل
حواىل  % 40من الناجت املحلي.
 ت�صل ن�سبة البطالة بح�سب حمللني
�إىل معدل �22إىل  ،% 24وتعترب هذه
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 الن�سبة هي الأعلى داخل االحتاد
الأوروبي تليها �إ�سبانيا.
� صعوبة اقرتا�ض احلكومة من
الأ�سواق ب�سبب ارتفاع �أ�سعار الفائدة
التي يجب �أن تدفعها للمقر�ضني.
هذا ،وبد�أت ال�رشارة الأوىل لهذه الأزمة
يف عام  2004عندما مت الإعالن ب�أن
اليونان مل تكن م�ؤهلة منذ البداية
لتكون �ضمن امل�رصف النقدي الأوروبي
املوحد ،وذلك لأن البيانات االقت�صادية
التي �أُعطيت �إىل اجلهات الأوروبية
امل�س�ؤولة �آنذاك مت تزويرها و�أعطيت
عو�ضا عنها معلومات خاطئة عن �صحة
ً
�أداء االقت�صاد اليوناين.
يف �أكتوبر عام  2009اعرتفت احلكومة
اليونانية اجلديدة ب�أن احلكومة ال�سابقة
قد زيفت احل�سابات القومية ،و�أن
احلكومة احلالية تعاين من عجز يف
ثم تخطت الأزمة ذروتها مع
امليزانيةّ ،

و�صول عجز املوازنة يف اليونان �إىل
 % 13من الناجت املحلي وهذا ميثل
خم�سة �أ�ضعاف ما هو م�سموح به يف
منطقة اليورو.
والآن تدين اليونان ل�صندوق النقد
الدويل بحواىل  % 5من ناجتها القومي،
وبحواىل  % 70لل�صندوق الأوروبي،
وبالتايل فاجلزء الأكرب من ديونها
مل�صلحة امل�ؤ�س�سات الر�سمية لالحتاد
الأوروبي.

تراكم الديون

املرة الأوىل التي طالبت فيها �أثينا
االحتاد الأوروبي بدعمها كان يف 2010
يف الوقت الذي و�صل فيه م�ستوى تراكم
الديون العامة على الدولة �إىل معدالت
غري م�سبوقة ،الأمر الذي � ّأدى �إىل هرب
امل�ستثمرين الأجانب من �أثينا ورف�ض
الكثري من ال�رشكاء متويل �أو �إقرا�ض
الدولة.

ومنذ هذا احلني اعتمدت �أثينا على
الدائنني الأوروبيني و�صندوق النقد
الدويل للحفاظ على معدالت النقد حرة،
ولكن ا�ستمرت الأزمة املالية ب�سبب عدد
من الأحداث ال�سيا�سية ،مبا يف ذلك
اخلالف التاريخي بني وزير املالية
ال�سابق ياني�س فاروفاكي�س وغريه من
وزراء مالية منطقة اليورو.
ونتيجة لذلك ،ف�إن اليونان والتي كانت
بلدا يف منطقة اليورو قد �أنهت برنامج
امل�ساعدات املالية على خلفية �أزمة
الديون ال�سيادية ،والتي تعر�ضت لها
دول مثل الربتغال و�إيرلندا و�إ�سبانيا
فيما طلبت مدريد فقط بع�ض امل�ساعدة
من �أجل نظامها امل�رصيف ،وعادت
جميعها من حافة الهاوية عدا اليونان.
ومنا االقت�صاد اليوناين ببطء خالل
ال�سنوات الأخرية بن�سبة � % 25أقل
من وقت بدء االزمة .واعترب مفو�ض
االحتاد الأوروبي لل�ش�ؤون االقت�صادية
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واملالية بيري مو�سكوفيت�شي �أن اليونان
�ستعامل من �أي بلد �آخر يف منطقة
�أوروبا .و�أ�ضاف �أن �إ�صالحاتها و�ضعت
الأ�سا�س لتحقيق انتعا�ش م�ستدام.

كابوس أوروبا

�إنقاذ اليونان ،كان ق�ضية مطروحة
بقوة يف االحتاد الأوروبي منذ بد�أ خطته
الأوىل يف  ،2010بينما مثل هاج�س
�إفال�سها �أو خروجها من منطقة اليورو
كابو�سا لأوروبا وقلقا �شديدا وتوترا يف
مناطق �أخرى من العامل.
و�ستمثل الطريقة التي تعاملت بها �أوروبا
مع �أزمة اليونان منوذجا قائما لدول
�أخرى طرفية �ضعيفة يف منطقة اليورو.
علما ب�أن تعرث �سداد اليونان لديونها
واحتمال خروجها من منطقة اليورو
ميثل �رضبة مل�رشوع الوحدة الأوروبية
الذي يعمل عليه قادة القارة العجوز منذ
نهاية احلرب العاملية الثانية.
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اقت�صاد دولي
تراجع

��ج��ل ال���ري���ال ال�برازي��ل��ي
���س ّ
ت��راج��ع��ا ق��ي��ا���س ً��ي��ا ،و���س��ط
ً
غمو�ض حميط باالنتخابات
الرئا�سية التي جتري خالل
ت�رشين الأول.
و�أثارت احلمالت االنتخابية
للرئا�سة قل ًقا يف الأ�سواق،
مع ت�أرجح التوقعات ب�شكل
دراماتيكي بني املر�شحني
الرئي�سيني.

إرتفاع مؤشر أسعار المستهلك
في أميركا بنسبة % 0.2

الفائدة

رفع البنك املركزي الرتكي
�سعر الفائدة الرئي�سي 625
نقطة �أ���س��ا���س ،يف خطوة
دع��م��ت ال��ل�يرة ال�ترك��ي��ة يف
م��ا تعد معار�ضة �رصيحة
للرئي�س رجب طيب �أردوغان
ال��ذي يرف�ض رف��ع الفائدة.
وه���ذه اخل��ط��وة رمب��ا تهدئ
خم���اوف امل�ستثمرين من
ت�أثري �أردوغان يف ال�سيا�سة
النقدية.

سياحة

بلغ عدد ال�سياح �إىل الواليات
امل���ت���ح���دة خ��ل��ال ال���ع���ام
املا�ضي ،نحو  77مليونا،
بزيادة  0.7يف املائة مقارنة
ب��ع��ام  ،2016بينما و�صل
�إنفاقهم �إىل  251.4مليار
دوالر ،م�سجلة ارتفاعا  2يف
املائة.
وق���ال���ت وزارة ال��ت��ج��ارة
الأم�ي�رك���ي���ة يف ب��ي��ان �إن
القطاع ي�سهم �إىل حد كبري
يف اقت�صاد البالد ،يف ظل
ارت��ف��اع ع���دد ال�����س��ي��اح �إىل
الواليات املتحدة و�إنفاقهم
جمددا يف عام .2017

تحذير

ق��ال �ألك�سندر نوفاك وزير
الطاقة الرو�سي «�إن �أ�سواق
ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي��ة م��ا زال��ت
«ه�������ش���ة» ب�����س��ب��ب ع��وام��ل
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�أظهر تقرير �صادر عن وزارة العمل الأمريكية زيادة طفيفة يف
�أ�سعار امل�ستهلك يف الواليات املتحدة خالل �أغ�سط�س املا�ضي.
وذكرت الوزارة �أن م�ؤ�رش �أ�سعار امل�ستهلك ارتفع خالل ال�شهر
املا�ضي بن�سبة  % 0.2مقارنة بال�شهر ال�سابق ،وهي الزيادة
نف�سها امل�سجلة يف يوليو املا�ضي .وكان املحللون يتوقعون
ارتفاع الأ�سعار بن�سبة  % 0.3خالل ال�شهر املا�ضي.
جاءت الزيادة الطفيفة يف �أ�سعار امل�ستهلك خالل ال�شهر املا�ضي
نتيجة ارتفاع �أ�سعار الطاقة ،والتي زادت بن�سبة  % 1.9خالل
�أغ�سط�س املا�ضي بعد تراجع بن�سبة  % 0.5خالل يوليو املا�ضي.
يف الوقت نف�سه ،ارتفع م�ؤ�رش �أ�سعار امل�ستهلك الأ�سا�سي ،الذي
ال يت�ضمن �أ�سعار الطاقة والغذاء الأ�شد تقلبا  ،بن�سبة % 0.1
خالل �أغ�سط�س املا�ضي ،بعد ارتفاع امل�ؤ�رش يف يوليو املا�ضي
بن�سبة  % 0.2ليوا�صل االرتفاع لل�شهر الثالث على التوايل .كان
املحللون يتوقعون ارتفاع امل�ؤ�رش الأ�سا�سي بن�سبة  % 0.2خالل
ال�شهر املا�ضي.
وجاء ارتفاع امل�ؤ�رش الأ�سا�سي نتيجة ارتفاع �أ�سعار امل�سكن،
�إىل جانب ارتفاع �أ�سعار تذاكر الطريان وال�سيارات امل�ستخدمة
وال�شاحنات.
كما �أ�شار تقرير وزارة العمل �إىل ارتفاع م�ؤ�رش الأ�سعار بن�سبة
� % 2.7سنويا خالل �أغ�سط�س املا�ضي مقابل ارتفاع بن�سبة
 % 2.9خالل يوليو املا�ضي.
وارتفع امل�ؤ�رش الأ�سا�سي بن�سبة � % 2.2سنويا ،بعد ارتفاع
بن�سبة  % 2.4خالل يوليو املا�ضي.
من ناحيته قال «بول �آ�شوورث” كبري خرباء االقت�صاد الأمريكي
يف م�ؤ�س�سة «كابيتال �إيكونوميك�س” للدرا�سات االقت�صادية «ال
يوجد �سبب يدعو لل�شك يف �أن الزيادة ال�ضعيفة لأ�سعار امل�ستهلك
خالل �أغ�سط�س املا�ضي ،ميكن �أن تكون بداية لرتاجع �آخر كما
حدث �أوائل .»2017
و�أ�ضاف �أن «ظروف �سوق العمل قوية ومنو الأجور يت�سارع،
و�أ�سعار م�ستلزمات الإنتاج ترتفع نتيجة نق�ص الطاقة الإنتاجية
والر�سوم التي مت فر�ضها م�ؤخرا ،هناك الكثري من ال�ضغوط التي
تدفع الأ�سعار �إىل االرتفاع».
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ج��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة وت���راج���ع
الإن��ت��اج يف ع��دة مناطق»،
لكنه �أ�ضاف �أن «ب�لاده قد
تزيد من الإنتاج �إذا اقت�ضت
ال�رضورة».
وت���أت��ي ت�رصيحات الوزير
مع اق�تراب �سعر النفط من
 80دوالرا للربميل ،ارتفاعا
من �أكرث بقليل عن  60دوالرا
يف �شباط (ف�براي��ر) ،يف ظل
ح���االت تعطل ل�ل��إم���دادات
وعقوبات �أمريكية مرتقبة
على �إيران.

تضخم

�أظ���ه���رت ب��ي��ان��ات مكتب
الإح�صاء االحتادي الأملاين
ال�����ص��ادرة ا���س��ت��ق��رار معدل
الت�ضخم خ�ل�ال �أغ�سط�س
املا�ضي عند م�ستوى % 2
�سنويا وه��و ما ج��اء متفقا
م���ع ال��ت��ق��دي��رات الأول���ي���ة
ال�صادرة يف وقت �سابق.
يف ال��وق��ت نف�سه ف��ق��د ظل
م�ؤ�رش �أ�سعار امل�ستهلك يف
�أملانيا يف حدود  % 2لل�شهر
الرابع على التوايل.

تهديد

مل مي��ر ي���وم ع��ل��ى االت��ف��اق
ال����رو�����س����ي – ال�����ص��ي��ن��ي
ب��ا���س��ت��خ��دام عملتيهما
الوطنيتني ولي�س ال��دوالر،
يف مبادالتهما التجارية،
�إال وانتقل الأمر �إىل �أوروبا،
حيث �أك��د جان كلود يونكر
رئي�س املفو�ضية الأوروبية
�أن العملة الأوروبية املوحدة
«اليورو» يجب �أن ت�ؤدي دورا
�أك�بر يف املعامالت املالية
الدولية.

هبوط

خ��ف�����ض��ت وك���ال���ة فيت�ش
للت�صنيف االئتماين ت�صنيفها
لأربعة م�صارف تركية على
خلفية تزايد خماطر «هبوط

ف�لادمي�ير ب��وت�ين �إن على
مو�سكو ت��ن��وي��ع العمالت
الأجنبية امل�ستخدمة يف
ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة وع��دم
االق��ت�����ص��ار ع��ل��ى ال����دوالر
الأم�ي�رك���ي يف م��ث��ل تلك
املعامالت.
يف الأث���ن���اء ،ي��زي��د البنك
املركزي الرو�سي من ح�صة
الذهب واليوان ال�صيني يف
خزائنه و�سط خماطر فر�ض
عقوبات �أمريكية جديدة قد
ت�ستهدف قدرة رو�سيا على
التجارة مع اخلارج.

حاد» لالقت�صاد بعد انهيار
اللرية .وقالت الوكالة «�إن
الإج������راء ���ش��م��ل م�����ص��ارف
«�أنا�ضولو بنك» و«فيبا بنك»
و«�شكر بنك» و«�أوديا بنك»،
وفقا لـ «الفرن�سية».

دعوة

ق���ال ك��ب�ير امل�����س��ت�����ش��اري��ن
االقت�صاديني للبيت الأبي�ض
الري كودلو �إن �إدارة الرئي�س
الأم�ي�رك���ي دون��ال��د ت��رام��ب
دعت امل�س�ؤولني ال�صينيني
�إىل ا�ستئناف املحادثات
التجارية يف وقت تت�أهب فيه
وا�شنطن ملزيد من الت�صعيد
يف احلرب التجارية مع بكني
بفر�ض ر�سوم جمركية على
واردات �صينية بقيمة 200
مليون دوالر.

مركز

ك�شفت ن��ت��ائ��ج م�����س��ح� ،أن
نيويورك تخطت لندن لت�صبح
املركز املايل الأكرث جاذبية
يف العامل ،حيث يدفع قرار
بريطانيا م��غ��ادرة االحت��اد
الأوروبي امل�صارف �إىل نقل
الوظائف من املدينة من �أجل
املحافظة على ح�ضورها يف
ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة.

تكلفة

ح��ذر خ�براء من �أن املكننة
�ستت�سبب قريبا يف اال�ستغناء
عن ماليني الأعمال التي ال
تتطلب م��ه��ارة  -م��ن �أم�ين
ال�صندوق �إىل م�شغلي الآالت
وال�سائقني والنادلني  -يف
دول جنوب �رشق �آ�سيا وب�أنه
على املنطقة �أن تعمل �رسيعا
على حت�سني امل��ه��ارات و�إال
واجهت م�شكالت �ضخمة يف
التوظيف.

تنويع
ق����ال ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي

لندن ته ّدد أوروبا  :إتفاق
أو عدم دفع فاتورة «بريكس»!
جمددا ،من �أن
هدد دومينيك راب وزير بريك�ست الربيطاين ّ
ّ
ت�سدد كامل فاتورة اخلروج من االحتاد الأوروبي
لن
بالده
ّ
يف حال عدم التو�صل �إىل اتفاق حول بريك�ست.
وقال راب لإذاعة بي بي �سي�« ،إحدى تبعات مثل هذا االحتمال
�ستكون بو�ضوح �أننا لن ندفع الأموال املتفق عليها يف �إطار
اتفاق اخل��روج» ،يف �إ�شارة �إىل اتفاق متهيدي مت التو�صل
�إليه يف كانون الأول (دي�سمرب) املا�ضي ،بني الأوروبيني
وين�ص على �أن ت�سدد لندن فاتورة بقيمة 39
والربيطانيني
ّ
مليار جنيه �إ�سرتليني ( 44مليار يورو) ،وفقا لـ»الفرن�سية».
و�أ�شار راب �إىل �أن اململكة املتحدة تعلم بالطبع التزاماتها
القانونية ،م�ضيفا «ل�ست �أق��ول �شيئا مل �أقله يف قاعة
املفاو�ضات �أو لن �أقوله مبا�رشة لأ�صدقائنا و�رشكائنا
يف االحت��اد الأوروب��ي و�أعتقد �أن الأم��ر معروف جيدا من
اجلانبني».
واعترب �أن من غري املحتمل عدم التو�صل �إىل اتفاق ،لكن يف
حال ح�صل ذلك ،فلن يكون يف �إمكان االحتاد الأوروبي �أن
ينتقي عنا�رص املحادثات التي تنا�سبه ،خ�صو�صا ت�سديد
الفاتورة.
وتذكر هذه ال�صيغة بتلك التي ا�ستخدمها الأوروبيون الذين
ي�شددون بانتظام على �أن الربيطانيني ال ميكنهم «االنتقاء»
بني قواعد االحتاد الأوروبي لإعداد اتفاق حول اخلروج.
ومن املفرت�ض �أن تتو�صل لندن وبروك�سل �إىل اتفاق بحلول
القمة الأوروبية يومي  18و 19ت�رشين الأول (�أكتوبر) املقبل
لتنظيم بريك�ست لكن املفاو�ضات ت��راوح مكانها ما يثري
خماوف من عدم التو�صل �إىل اتفاق.
وم�س�ألة اخلالف الرئي�سية بني اجلانبني ال تزال احلدود بني
�أيرلندا ال�شمالية و�أيرلندا الع�ضو يف االحتاد الأوروبي.
وقال راب «يف ظل وجود �ستة �أ�شهر حتى ان�سحاب اململكة
املتحدة من االحت��اد الأوروب���ي ،نكثف ا�ستعداداتنا لعدم
التو�صل التفاق حتى ميكن لربيطانيا اال�ستمرار يف االزدهار
بغ�ض النظر عن نتيجة املفاو�ضات».
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تعيين

ذك���رت اجل��ري��دة الر�سمية
�أن الرئي�س ال�ترك��ي رجب
طيب �أردوغ���ان عني نف�سه
رئ��ي�����س��ا مل��ج��ل�����س �إدارة
�صندوق الرثوة ال�سيادي يف
البالد وغ�ّي�رّ جمل�س �إدارت��ه
بالكامل ،كما ع�ّي�نّ وزي��ر
املالية براءت �ألبريق نائبا
لرئي�س ال�صندوق.
و�أ�س�ست احلكومة �صندوق
ال�ث�روة ال�سيادي البالغة
قيمته  50م��ل��ي��ار دوالر
يف ع����ام  2016لتطوير
وتعزيز قيمة �أ�صول تركيا
اال�سرتاتيجية وتوفري موارد
لال�ستثمار.

شراكة

ب��ل��غ ح��ج��م اال���س��ت��ث��م��ار يف
م�����ش��اري��ع ال�����ش�راك���ة بني
القطاعني العام واخلا�ص
يف ال�صني  11.8تريليون
ي�����وان ( 1.72ت��ري��ل��ي��ون
دوالر) بنهاية متوز (يوليو)
املا�ضي ،وفقا ملا �أعلنته
وزارة املالية.
و�أ�ضافت ال��وزارة يف بيان
على موقعها الإل��ك�تروين،
�أنها �ستعزز تدابري ال�سيطرة
على املخاطر يف ذلك النوع
من امل�شاريع.
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فر�ص عمل

 فرص عمل 
اسبانيا

� رشكة ا�سبانية متخ�ص�صة بت�صدير
العطور ،ت�سعى اىل توطيد عالقتها بتجار
وموردين يف لبنان.
لالت�صال:
Perfum Pacaging
هاتف+ 34941238148 :
بريد الكرتوينinfo@perfum.es :
موقع الكرتوينwww.perfum.es :

� رشكة ا�سبانية متخ�ص�صة بت�صدير
االحذية الوقائية ،تبحث عن �رشكاء
وم�ستثمرين من لبنان
لالت�صال:
Francisco Mendi safety Footwear

بريد الكرتوين:
info@grupomendi.com
موقع الكرتوين:
www.en.grupomendi.com

ايران

� رشكة ال�صمامات والتورق هي �رشكة
جتارية متخ�ص�صة ب�صنع ال�صمامات
للمياه ،النفط والغاز.
لالت�صال:

ايطاليا

الصين

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

� رشكة �صينية متخ�ص�صة بت�صدير
االقم�شة ،تود توطيد عالقتها مبوردين
ووكالء من لبنان.
لالت�صال:

بريد الكرتوين:
info@serafinishop.com
موقع الكرتوين:
www.serafinishop.com

بريد الكرتوين:
sales@wovenwire.net
موقع الكرتوين:
www.wovenwire.net

Serafini
هاتف+ 39057596407133 :

بيالروسيا

� رشكة بيالرو�سية متخ�ص�صة ب�صنع
الفرو ،ترغب بدخول ال�سوق اللبنانية عرب
وكالء وجتار.
لالت�صال:
Belkoopvneshtorg belkoopsoyuza
هاتف+ 375172918171 :
بريد الكرتوينinfo@bkvt.by :
موقع الكرتوينwww.bkvt.by :

Anping woven wire factory
هاتف+863187809119 :

� رشكة �صينية متخ�ص�صة ب�صنع
املالب�س الوقائية ،ترغب ب�إقامة �رشاكة
مع جتار وم�سوقني يف لبنان.
لالت�صال:
Crown name group

هاتف+ 8602782761385 :
بريد الكرتوينinfo@crownname.com :
موقع الكرتوين:
www.crownname.com

VALTORQUE

VALVES KFT
Company
هاتف0036212526336 :

بريد الكرتوين:

sales@valtorquevalves.com

موقع الكرتوين:

www.valtorquevalves.com

� رشكة ايرانية متخ�ص�صة ب�صنع
�سرياميك اجلدران وبور�سلني االر�ضيات.
لالت�صال:
Marjan company
هاتف00989139833577 :

بريد الكرتوين:

sales@marjantileco.com

موقع الكرتوين:

www.marjantileco.com
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فرنسا

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

هاتف+ 33640119335 :
بريد الكرتوين:
contact@madnoos.com
موقع الكرتوين:
www.madnoos.com
� رشكة فرن�سية متخ�ص�صة ب�صنع
املطاط ال�صناعي ،ت�سعى اىل توطيد
عالقتها بتجار وموردين يف لبنان.
لالت�صال:
Sumiriko Industry France
هاتف+ 33130974141 :

بريد الكرتوين:
fr.industrie@avs.sumiriko.com
موقع الكرتوين:
www.anvisindustry.com

االخ�شاب والباركيه ت�سعى اىل توطيد
عالقتها ب�رشكاء لبنانيني.
لالت�صال:

اللبنانية عرب وكالء وجتار.
للإت�صال

Hansen Protection

هاتف+ 4769001300 :
بريد الكرتوين:
hypro@hansenprotection.no
موقع الكرتوين:
www.hansenprotection.com

Betag parketta
هاتف+ 3687511019 :

بريد الكرتوين:
szantone@bakonyerdo.hu
موقع الكرتوين:
www.befagparkett.hu

� رشكة نروجية متخ�ص�صة بت�صدير
ال�سمك ،ترغب بتوطيد عالقتها مع
�رشكات لبنانية.
للإت�صالArctic group Maritime :
هاتف+ 4722330040 :
بريد الكرتوين:
agm@arcticgroup.no
موقع الكرتوين:
www.arcticgroup.no

� رشكة هنغارية متخ�ص�صة بت�صدير
االخ�شاب والباركيه تتطلع اىل توطيد
عالقتها بوكالء وموردين يف لبنان.
لالت�صال:
Matraparkett

هاتف+ 36309671315 :
بريد الكرتوين:
szlama.zoltan@egererdo.hu
موقع الكرتوين:
www.matraparkett.hu

هنغاريا

� رشكة هنغارية متخ�ص�صة بت�صدير

مصر

� رشكة م�رصية متخ�ص�صة بت�صدير
الفاكهة واخل�ضار ،ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار
لالت�صال:
Unitrade Groups
هاتف+ 520100340345 :

بريد الكرتوين:
info@unitradegroups.com
موقع الكرتوين:
www.unitradegroups.com

بول دور

النروج

� رشكة نروجية متخ�ص�صة بت�صدير
االلومنيوم ت�سعى اىل توطيد عالقتها
بتجار وموردين يف لبنان.
للإت�صالHydro :
هاتف+ 4722538100 :
موقع الكرتوين:
www.hydro.com
� رشكة نروجية متخ�ص�صة بت�صدير
االلب�سة الوقائية ترغب بدخول ال�سوق

سامو بلت
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معار�ض وم�ؤتمرات

 مؤتمرات ومعارض في لبنان 
Yachtclub- Beirut

الوي�سكي وامل�رشوبات
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

الرميلة La 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

من تنظيم Promofair
من 2018/11/4-1

Univex
الجامعات والتعليم

الرميلةLa salle -

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

Beirut 7th edition

بريوت 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

الرميلة La Salle -

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

 معارض ومؤتمرات في العالم 
اسبانيا /مدريد

املعر�ض الدويل للتو�ضيب وتقنيته
من تنظيم IFEMA
لالت�صال+ 34915413803 :
من  13-12ت�رشين الثاين 2018

اسبانيا /مدريد

املعر�ض الدويل للبناء وطرق ادارته
من تنظيم IFEMA
لالت�صال+ 34917223000 :
من  16-13ت�رشين الثاين 2018

اسبانيا /فالنسيا

املعر�ض الدويل للبيئة واحللول للتلوث
من تنظيم FERIA Valancia
لالت�صال+ 34963861360 :
من  8-6ت�رشين الثاين 2018
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اسبانيا /مدريد

املعر�ض الدويل للعقارات
من تنظيم IFEMA
لالت�صال+ 34915774797 :
من  18-16ت�رشين الثاين 2018

اسبانيا /برشلونة

املعر�ض الدويل لقطاع املياه
من تنظيم Fira Barcelona
لالت�صال+ 34932332000 :
من  15-13ت�رشين الثاين 2018

ايران /طهران

املعر�ض الدويل الرابع ع�رش للمياه
واملياه املبتذلة
من  17-14ت�رشين االول 2018
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ايران /طهران

املعر�ض الدويل التا�سع ع�رش لالت�صاالت
ونقنية املعلومات واحللول
لالت�صال+ 982188205735 :
من  17-14ت�رشين االول 2018

ايران /طهران

املعر�ض الدويل ال�سابع ع�رش لتمديدات
التدفئة ،التربيد والتهوئة
لالت�صال+ 982188203020 :
من  26-23ت�رشين االول

ايران /طهران

املعر�ض الدويل اخلام�س للجزادين
واالحذية وغريها من ال�صناعات اجللدية
من  26-23ت�رشين االول 2018

ايران /طهران

املعر�ض الثالث للقدرات الت�صويرية
للجمهورية اال�سالمية االيرانية.
(مركز �شهر �أفتاب الدويل للمعار�ض)
من  23-20ت�رشين االول 2018

ايران /طهران

الثامن

املعر�ض الدويل
للكهربائيات.
من  5-2ت�رشين الثاين 2018

ع�رش

ايران /طهران

ايطاليا /فيرونا

املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل لل�صناعة
لالت�صالmcm@eiomfiere.it :
من  18-17ت�رشين االول 2018

ايطاليا /فيرونا

املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل لتقنية البناء
لالت�صالeiom@eiomfiere.it :
من  18-17ت�رشين االول 2018

ايطاليا /ميالنو

املعر�ض الدويل الثالث ع�رش لقطع غيار
ال�سيارات.
من  15-12ت�رشين الثاين 2018

املعر�ض الدويل للمعلومات وتقنية
االت�صاالت
لالت�صالinfo@smau.it :
من  25-23ت�رشين االول 2018

ايران /طهران

ايطاليا /ريميني

املعر�ض الدويل الثامن ع�رش لالدوات
املنزلية.
من  25-22ت�رشين الثاين 2018

املعر�ض الدويل للطاقة ،م�صادرها
وتطوراتها اجلديدة
لالت�صالinfo@iegexpo.it :
من  9-6ت�رشين الثاين 2018

ايطاليا /بولونيا

املعر�ض الدويل ملعدات وادوات الزراعة
واحلدائق.
لالت�صالinfo@federunacoma.it :
من  11-7ت�رشين الثاين 2018

ايطاليا /ميالنو

املعر�ض الدويل الك�س�سوارات االزياء
واملجوهرات التقليدية.
لالت�صالfieramilano@fieramilano.it :
من  12-9ت�رشين الثاين 2018

ايطاليا /نابولي

املعر�ض الدويل لل�صناعات ال�صيدالنية
لالت�صالinfo@pharmexpo.it :
من  25-23ت�رشين الثاين 2018

ايطاليا /ميالنو

املعر�ض الدويل لال�شغال اليدوية

لالت�صالrenesto@gestionefiere.it :
من  9-1كانون االول 2018

بول دور

مكاري تشيكن

نيو كانون تكستيل
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عامل الإنتاج اللبناين

دليل ال�صادرات
وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية اللبنانية
الطبعة العا�رشة
2019 - 2018

For More Information Please Visit

WWW.LEBANON-INDUSTRY.COM

