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الإفتتاحية

َح َّي َعلى العمل ..ومخاض اإلنتاج
ا�ستمر ت�سعة �أ�شهر ت�ش ّكلت احلكومة اللبنانية ،ونالت ثقة الربملان بـ � ١١١صوت ،مقابل  ٦نواب �صوتوا �ضد،
بعد خما�ض
ّ
واعتمدت رئا�سة احلكومة مبد�أ َح َّي َعلى العمل ملواجهة االنهيار االقت�صادي.
واحلكومة مر�آة النظام االقت�صادي اللبناين ،بل يجب �أن تكون مر�آة للعمل والإنتاج من �أجل النهو�ض من ال�ضائقة االقت�صادية
علته ،ويعد
متر بها البالد ،ولكن البيان الوزاري جاء خميب للآمال ،وهو يعيد ت ّثبيت النموذج االقت�صادي القائم ،بكل اّ
التي ّ
حمدودي الدخل «ب�إجراءات م�ؤملة» تزيد الأعباء عليهم ،يف حني يعفي الطبقة املالية املهيمنة من �أي كلفة للخروج من
الأزمة االقت�صادية ،ولو كانت هذه الكلفة على �شكل �إ�صالح النظام ال�رضيبي.
�صحيح �أن هموم النا�س �أو مواجهة البطالة ت�ش ّكل �أولوية .ف�إن على �أولوية احلكومة خالل اال�شهر املقبلة الرتكيز على �إجراء
تكري�س �سيا�سة اال�ستدانة،
الإ�صالحات اجلذرية والبنيوية املنتظرة منذ مدة يف املجاالت املالية والإدارية والإقت�صادية ،ال ّ
مع غرق البالد ب�أكرث من  11بنداً تت�ضمن املوافقة على م�شاريع قرو�ض ال عالقة لها بقرو�ض م�ؤمتر �سيدر!
يتحول �إىل كارثة ي�صعب
�سيئ للغاية وقد
يف مقاربة امل�شهد االقت�صادي اللبناين يجب االقرار ب� ّأن الواقع االقت�صادي ّ
ّ
اخلروج منها � ْإن مل ُتتخذ �إجراءات جذرية يف ال�سيا�سة االقت�صادية ولي�س بتطبيق بع�ض امل�شاريع �أو الإنفاق هنا وهناك
لإ�سكات النا�س.
بد من «�إج��راءات» لـ «وقف
�أو
التلويح بالويل والثبور وعظائم الأمور من �أن لبنان بات على �شفري الهاوية وبالتايل ال ّ
ّ
التدهور» .واملق�صود بالإجراءات الت�رشيعات ال�رضورية لتنفيذ قرارات م�ؤمتر «�سيدر» التي هي ن�سخة من ّقحة عن قرارات
«باري�س  1و 2و� 3إلخ… والتي �ساهمت يف ما و�صل �إليه االقت�صاد اللبناين اليوم.
املهولون يف تهويلهم على تقارير دولية �أو من قبل م�ؤ�س�سات دولية �أو �إعالم دويل للت�أكيد على �رضورة الإ�رساع
وي�ستند
ّ
يف ت�شكيل تلك احلكومة العتيدة وها هي قد ت�ش ّكلت وك�أنها �ست�أتي باحللول ال�سحرية لواقع اقت�صادي نتج عن حقبة ما قبل
احلرب الأهلية وتفاقم خالل فرتة بد�أت بعد م�ؤمتر الطائف وما زالت قائمة حتى الآن ،وك�أنها قدر على لبنان واللبنانيني.
�إن حماوالت التهويل بالكارثة االقت�صادية هو لل�ضغط على دور لبنان يف املنطقة .والأزمة االقت�صادية ال حت ّلها قرارات
م�ؤمتر «�سيدر» بل �إجراءات من نوع �آخر تعيد النظر يف ال�سيا�سات االقت�صادية التي ال ميكن �أن تتم �إ ّال بتغيري يف البنية
ظل الدولة الريعية وثقافة الف�ساد الداعمة لذلك.
ال�سيا�سية والنظام ال�سيا�سي االقت�صادي القائم .فال تنمية يف ّ
وما زاد الطني ب ّلة هو متاهي الدولة مع �إمالءات قوى دولية وعربية تابعة للواليات املتحدة جت ّلت مع مقاطعة ملوك و�أمراء
للقمة التنموية االقت�صادية بناء على «�إيحاءات» �أمريكية واالمتناع عن دعوة �سوريا للقمة وك� ّأن هناك
ور�ؤ�ساء عرب ّ
�إمكانية لتنمية يف لبنان بعيداً عن �سوريا والعراق والأردن.
�إن احلديث عن الإ�صالح االقت�صادي يف لبنان بات �رضورة .وال�رضورة حتتاج �إىل قراءة الواقع االقت�صادي يف العمق و�أن ال
يكتفي ببع�ض االر�شادات والو�صفات العامة �أو اخلا�صة التي ير�سم �أفقها البنك الدويل �أو �صندوق النقد الويل �أو امل�ؤ�س�سات
التابعة للدول املانحة ،ولذلك ف�أن برنامج الإ�صالح املن�شود يف م�ؤمتر «�سيدر» ال ميكنه معاجلة الأزمة االقت�صادية اخلانقة
يف لبنان يف العمق الإ�صالحي املطلوب بل �سي� ّؤدي �إىل تكري�س تابعية القرار االقت�صادي يف لبنان للخارج الدويل �أو
الإقليمي.
ما يحتاجه لبنان تكري�س مفهوم اقت�صاد االنتاج الذي كان قد طرحه ،الرئي�س مي�شال عون ،يف ت�رشين الأول من العام
 ،2017وذلك يف �سياق قراءته املتقدمة لل�سيا�سة االقت�صادية التي يجب على لبنان اتباعها يف املجاالت الإمنائية لإنت�شاله
من فكرة االقت�صاد “امللتب�س” كما قال عنه اخلبري االقت�صادي البلجيكي  .pAul vAnzEEl.AnDولكن يدرك الرئي�س عون �أن
اقت�صاد الإنتاج ال ميكن و�ضعه يف م�ساره ال�صحيح من دون مواجهة عقبات االقت�صاد الريعي الذي يتبعه لبنان ما و�ضعه
يف م�صاف الدول التي يثقل كاهلها الدين الذي و�صل �إىل مئة مليار دوالر!
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الحدث
عزف ترامب «القطري» ال يمنع أنغام بوتين المتصاعدة

هل يفك الغاز الروسي عقدة أوروبا؟

بقلم فارس سعد

ت�صاعدت وترية اخلالفات بني عمالق الغاز الرو�سي «غازبروم» و�رشكة «نفطوغاز» الأوكرانية ،ما �أثار
تخوف امل�ستهلكني يف بلدان االحتاد الأوروبي من �أن تلقي الأزمة بني ال�رشكتني بظاللها على �إمدادات الغاز
الرو�سي �إىل �أوروبا ،وتكرار �أزمة انقطاع الوقود الأزرق على غرار تلك التي حدثت عام .2009
وي�سعى االحتاد الأوروبي منذ ن�شوب الأزمة الأوكرانية وحتت «الع�صا الأمريكية» للإقدام على خطوات
من �ش�أنها التقليل من االعتماد على الغاز الرو�سي ،غري �أ ّن �صادرات �رشكة «غاز بروم» الرو�سية من الغاز
الطبيعي يف تزايد م�ستمر �إىل دول القارة التي تتلقى �أكرث من  156بليون مرت مكعب �سنوي ًا من الغاز
الرو�سي وت�سعى �إىل زيادة احل�صة لت�صل �إىل  194مليار مرت مكعب �سنوي ًا ،ولكن الرتهيب الأمريكي لأوروبا
بقي م�سلط ًا ،وبقيت الواليات املتحدة تكرر معار�ضتها مل�رشوع مد �أنبوب جديد لنقل الغاز الرو�سي �إىل
�أملانيا مبا�رشة عرب قاع بحر البلطيق «ال�سيل ال�شمايل  ،»-2بذريعة �أنه يقو�ض �أمن الطاقة يف �أوروبا ،وقد
�أ�شار �إىل ذلك وزير خارجية الواليات املتحدة ال�سابق ،ريك�س تيلر�سون قائ ًال�« :إن رو�سيا ميكن �أن ت�ستخدم
الطاقة (امل�رشوع) ك�أداة �سيا�سية» ،ولكن ال�ضغط الأمريكي ي�أتي يف وقت تطمح فيه وا�شنطن �إىل دخول
�سوق الغاز الأوروبية!.
م���ع ت�����ص��اع��د وت��ي�رة اخل�ل�اف���ات بني
ع��م�لاق ال��غ��از ال��رو���س��ي «غ���ازب���روم»
و�رشكة «نفطوغاز» الأوكرانية ،يتخوف
امل�ستهلكون يف بلدان االحتاد الأوروبي
م��ن �أن تلقي الأزم����ة ب�ين ال�رشكتني
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بظاللها على �إم���دادات الغاز الرو�سي
�إىل �أوروبا ،وتكرار �أزمة انقطاع الوقود
الأزرق على غرار تلك التي حدثت عام
.2009
وي�شكل الغاز فعلي ًا مادة الطاقة الرئي�سة
4

يف القرن الواحد والع�رشين �سواء من حيث
البديل الطاقي لرتاجع احتياطي النفط
عاملي ًا من حيث الطاقة النظيفة .ولهذا..
ف���إن ال�سيطرة على مناطق االحتياطي
(الغازي) يف العامل تعترب بالن�سبة �إىل

القوى القدمية واحلديثة �أ�سا�س ال�رصاع
ال��دويل يف جتلياته الإقليمية ،وهو ما
يحدث لل�سيطرة على حو�ض الغاز يف
البحر املتو�سط مقابل ال�شواطئ ال�سورية
واللبنانية والفل�سطينية .كما يحدث
يف �أمريكا الالتينية عرب ال�ضغط على
فنزويال لل�سيطرة على م�صادر الطاقة
فيها.

عودة إلى اتفاق «كيوتو»!

بعد �إق��رار اتفاق «كيوتو» �سنة ،1992
وتطبيق الدول الأوروبية �إجراءات حازمة
اجلو  ،ت�ضاعف ا�ستهالك
تلوث ّ
للحد من ّ
�أوروبا للغاز .ومن املتو ّقع �أن يزداد هذا
م��رات يف
اال�ستهالك لأك�ثر من خم�س ّ
ال�سنوات القليلة املقبلة ،يف ظل قرارات
ب�إغالق العديد من املفاعالت النووية
�شهية الكثري
املو ّلدة للطاقة .وهذا ما فتح ّ
من ال��دول امل�صدرة للغاز نحو �أوروب��ا،
ب�شكل مبا�رش �أو غ�ير م��ب��ا��شر ،وذل��ك
مل�صالح اقت�صادية ولأه���داف مرتبطة
بالنفوذ ال�سيا�سي ال����دويل .ويف هذا
ال�سياق ،تو ّزع رو�سيا االحتادية (التي هي
كميات
ّ
امل�صدر ال ّأول للغاز يف العامل) ّ ،
�ضخمة من الغاز ال�سائل تبلغ  420مليار
طن �سنوي ًا ،عرب �شبكة �ضخمة ومعقدة من
خطوط الأنابيب متتد من رو�سيا مرورا
ب�أوكرانيا وبيالرو�سيا �إىل جممل �أوروبا
ال�رشقية �سابق ًا ،و���ص��و ًال �إىل �أملانيا
وبلجيكا بوا�سطة �رشكة «غ��از ب��روم»
الرو�سية التي ت� ّأ�س�ست يف العام .1996
ومن الوا�ضح �أن رو�سيا قد قر�أت اخلارطة
وتعلمت الدر�س جيداً ..ف�سقوط االحتاد
ال�سوفيتي كان ب�سبب غياب موارد الطاقة
العاملية عن �سيطرته ..لت�ضخ �إىل البنى

ال�صناعية امل��ال وال��ط��اق��ة ..وبالتايل
البقاء .ولذلك تعلمت �أن لغة الطاقة الآتية
�إىل القرن احلادي والع�رشين على الأقل
هي لغة الغاز.
بد�أ الأمر يف عام  ،2009حني �سعت دولة
قطر �إىل �إقناع الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد ،با�ست�ضافة خط �أنابيب ميتد من
حقل غاز ال�شمال النفطي يف قطر ،عرب
حمافظة حلب ال�����س��وري��ة ،و���ص��وال �إىل
تركيا ومنها �إىل االحتاد الأوروبي ،لكن
امل�رشوع مل يكتب له النجاح ب�سبب عالقة
الأ�سد الوثيقة مع اثنني من كبار منتجي
الغاز العامليني «رو�سيا و�إي��ران» ،ويف
املقابل ،ف�إن مو�سكو رعت يف عام 2011
م�رشوعا مناف�سا لت�شييد خط �أنابيب
بطول  1500كم يهدف �إىل جلب الغاز
الإيراين �إىل �أوروبا عرب الأرا�ضي العراقية
وال�سورية ،ورغ��م �أن كال امل�رشوعني،
القطري والرو�سي ،مل يربا النور ب�سبب
العدوان الكوين على �سورية ،ف�إنهما قد
و�ضعا قطر يف مناف�سة مع كل من رو�سيا
و�إيران يف حروب �سوق الغاز الطبيعي.

قطر تتجه إلى إيران

لكن ومع تقدم احلرب يف �سورية ،وتوتر
عالقات قطر مع جوارها اخلليجي ،كانت
�سيا�سة الدوحة ت�أخذ نهجا �آخ��ر ،حيث
دفعت �سيا�سات دول احل�صار القيادة
القطرية �إىل التفاو�ض مع �إي��ران حول
اال�ستغالل امل�شرتك حلقل غاز ال�شمال،
ومد خط �أنابيب قطري �إيراين م�شرتك عرب
البحر املتو�سط �أو عرب تركيا حلمل الغاز
القطري والإيراين �إىل �أوروبا ،وهو تطور
جيو�سيا�سي كان كفيال بتغيري خريطة
الطاقة العاملية ،وبدا هذا التطور �أكرث
5

احتماال للحدوث مع تداعيات احل�صار
الذي فر�ضته ال�سعودية والإم��ارات �ضد
قطر منت�صف عام  2017ودعمته الإدارة
الأمريكية يف بدايته ،والذي دفع الدوحة
ب�شكل �أقرب �إىل طهران وحثها على تنويع
حمفظتها من التحالفات اجليو�سيا�سية
املفيدة.
تخطط قطر التي تهيمن على  % 30من
�سوق الغاز الطبيعي امل�سال عامليا،
لزيادة ح�صتها بن�سبة ت�صل �إىل % 40
خالل الأعوام املقبلة
كان التزام قطر بالتوجه نحو �آ�سيا ،مع
�إمكانية ت�شكيل حتالف ملنتجي الغاز
الطبيعي ي�ضم رو�سيا و�إي��ران وقطر مع
حزمة من الزبائن الكبار مثل ال�صني
و�أوروب����ا ،ك��ان ذل��ك كله ميثل كارثة
للواليات املتحدة التي كانت تدفع كبار
منتجي الغاز العامليني �إىل حتالف غري
تقليدي وغري م�سبوق نتيجة حلزمة من
احل�سابات ال�سيا�سة املتهورة على �أف�ضل
الظنون ،لكن وا�شنطن �أدركت �رسيعا �أنه
يف الوقت الذي ت�شن فيه حربا اقت�صادية
�ضد رو�سيا و�إي���ران ،ف�إنها حتتاج �إىل
التن�سيق مع قطر ل�ضبط �أ���س��واق الغاز
الطبيعي ع��امل��ي��ا ،كما �أن ال�رشكات
الأم�يرك��ي��ة حت��ت��اج �إىل اال�ستثمارات
القطرية من �أج��ل رفع ق��درات الت�سييل
الأمريكية.
لكن الطريق امل�ستقبلي �أم���ام تطور
حتالف امل�صالح ه��ذا �إىل حم��ور �صلب
للغاز الطبيعي ،ي�ضم وا�شنطن والدوحة،
يف مواجهة التحالف االفرتا�ضي بني
رو�سيا و�إي��ران ،ال يبدو طريقا مفرو�شا
ب��ال��ورود ،وال تقودنا التحليالت �إىل
احتمالية ت�شكله.
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الحدث

عزف ترامبي

ففي ي��ول��ي��و/مت��وز املا�ضي ل��ـ ،2018
وعلى هام�ش لقاء مع الأمني العام حللف
�صعد ترامب
ال�شمال الأطل�سي «الناتو»ّ ،
من نربة هجومه على �أملانيا ب�شكل غري
م�سبوق ،حني و�صف العا�صمة الفعلية
للقارة العجوز ب�أنها «�أ�سرية لرو�سيا»،
مدعيا �أنها حت�صل على ن�سبة % 70-60
من احتياجاتها من الطاقة من رو�سيا،
وم َن ِّو ًها �أنه «من غري املنا�سب �أن تدفع
ُ
ال��والي��ات املتحدة مقابل ال��دف��اع عن
�أوروبا يف مواجهة رو�سيا ،يف حني �أن
�أملانيا� ،أكرب اقت�صادات �أوروبا ،تنخرط
يف �صفقات الغاز مع مو�سكو».
ووا���ص��ل م�س�ؤولون ب���ارزون يف �إدارة
«ترامب» العزف على الوتر نف�سه ،ففي
�أغ�سط�س�/آب املن�رصم انتقد م�ست�شار
الأمن القومي الأمريكي «جون بولتون»
خالل زي��ارة له �إىل �أوكرانيا يف �رشق
�أوروب����ا ،انتقد م����شروع «ن���ورد �سرتمي
 »2لنقل الغاز بني رو�سيا و�أملانيا عرب
بحر البلطيق من دون املرور ب�أوكرانيا،
البعد «الإ�سرتاتيجي» الرتهان
مركزا على ُ
وم َن ِّو ًها �إىل
�أوروبا للغاز الرو�سي ذاتهُ ،
وجود م�صادر بديلة للغاز ،مثل حقول
غ��از املتو�سط يف «�إ��سرائ��ي��ل» ،والفتا
النظر �إىل قدرة الواليات املتحدة نف�سها
على �سد الفجوة عرب ت�صدير الغاز امل�سال
�إىل �أوروبا يف حال رغبت بذلك.
ثم جاءت ت�رصيحات نائب وزير الطاقة
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الأمريكي «دان بورليت» هذا الأ�سبوع
لتكمل مالمح اللعبة الأمريكية ذاتها،
حيث قال امل�س�ؤول الأمريكي �أن الواليات
املتحدة تتباحث مع الدوحة ب�ش�أن تزويد
�أوروب��ا بالغاز الطبيعي امل�سال ،و�أنها
تريد من �أملانيا ودول �أخ��رى ا�سترياد
الغاز الأمريكي والقطري بدال من الغاز
الرو�سي!
ال يعد الأم��ر �إذا جم��رد ع��زف منفرد لـ
«ت��رام��ب» ،ال���ذي اع��ت��اد على مال�سنة
خ�صومه و�أع��دائ��ه �صباح م�ساء ،بقدر
ما يبدو �أ�شبه بنوتة مو�سيقية دقيقة
كتب �سطورها عازف الإيقاع ال�سيا�سي
الأمريكي الذي قرر �أن ُيلقي بثقله كامال
يف حروب الطاقة الدائرة حول العامل،
وه��ي ح���روب ال تتعلق ال��ي��وم بالنفط
وحده �أو حتى بالطاقة النووية ،ولكنها
متتد وتتو�سع باحلجم نف�سه �إىل الغاز
الطبيعي ،وقود امل�ستقبل القريب ،والذي
يبدو �أن �أ�سواقه �ست�صبح �ساحة حلروب
جيو�سيا�سية ك�برى لطاملا ك��ان الغاز
غائبا عنها على مدار العقود املا�ضية.

أرباح «روس نفط» تتصاعد

ا�ستغلت رو�سيا فقر الطاقة لدى القارة
الأوروبية وحاجتها �إىل الغاز الرو�سي
وا�ستخدمته ك�سالح ناعم لإدارة النفوذ
ال�سيا�سي يف حميطها اجلغرايف
وكانت املعادلة التي فر�ضتها مو�سكو
بب�ساطة مفادها �أن���ه �إذا ك��ان��ت هذه
6

ال��دول غري راغبة يف دفع الثمن املايل
�أو ال�سيا�سي الذي يطلبه الكرملني مقابل
الطاقة ،ف���إن «غ��ازب��روم»� ،رشكة الغاز
احلكومية العمالقة التي يديرها «�أليك�سي
ميلر» ال�صديق املقرب للرئي�س الرو�سي
«ف�لادمي�ير ب��وت�ين» ،وي�شغل ع�ضوية
جمل�س �إدارت��ه��ا وزي��ر الطاقة الرو�سي
�ألك�سندر ن��وف��اك ،ف�إنها ���س��وف تغلق
�صنابري الغاز بكل �سهولة لتقطع احلياة
رو�سيا،
عن املناطق املغ�ضوب عليها
ًّ
وعلى الفور.
ويف هذا ال�صدد مل يكن مفاجئ ًا �إعالن
�رشكة «رو�س نفط» �أكرب منتج للنفط يف
رو�سيا� ،أن �صايف �أرباحها قفز خالل
 2018بواقع  2.5مرتني وبلغ  549مليار
روبل ،مدعومة بارتفاع �أ�سعار اخلام يف
الأ�سواق العاملية.
وذك��رت «رو���س نفط» �أن �أرباحها قبل
ح�سم الفوائد وال�رضائب والإهالك �صعدت
بن�سبة � % 48.6إىل  2.08تريليون روبل.
و�أف����ادت ب���أن مبيعاتها خ�لال 2018
ارتفعت على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة % 37
�إىل  8.238تريليون روبل ،فيما �سجلت
ن�سبة ال�صعود عند تقييم املبيعات
ب��ال��دوالر زي��ادة قدرها  % 25.7وبلغ
�إجمايل املبيعات  133.7مليار دوالر.
وع��زت «رو���س نفط» منو الإي���رادات �إىل
ارتفاع �أ�سعار النفط يف الأ�سواق العاملية،
ف�ضال عن زيادة الإي��رادات من م�شاريع
ال�رشكة الدولية (.)% 44

مقابلة
خطة ماكنزي لحظت دور لـ«ايدال» على صعد مختلفة
ال سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات

عيتاني :لبنان حافظ على قابليته لإلستثمار

اقتصاد لبنان
قادر على النهوض
بسهولة ومواجهة
هي اوقات ع�صيبة مرت على لبنان ،بعد التحديات ال سيما انه
ان فر�ض عليه قدره التنقّل بني حالة فراغ
يملك طاقات مهمة

واخرى انهكت اقت�صاده وفرملت تقدمه.
فكان عليه حتمل التداعيات ال�سلبية لأزمات
ال�سيا�سة الداخلية ا�ضافة اىل تبعات اال�ضطرابات يف املنطقة والعامل.
اال ان لبنان بلداً جباراً ،يعانى الكثري ولكنه ال ي�سقط .بل على العك�س
متكّن من ت�سجيل اجنازات ت�شهد على مناعته يف وجه االزمات ،اذ يك�شف
رئي�س جمل�س �إدارة مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمارات
يف لبنان «ايدال» نبيل عيتاين انه على رغم كل الظروف ال�سيئة،
حافظ لبنان ب�شكل جزئي على قابليته للإ�ستثمار ،فتمكن من احلد من
ن�سبة تراجع ا�ستثماراته مقارنة بالرتاجع العاملي».
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اع��ل��ن ع��ي��ت��اين يف ح��دي��ث م��ع «ال�صناعة
واالقت�صاد» ان «اال�ستثمارات االجنبية
الوافدة اىل منطقة ال�رشق االو�سط و�شمال
افريقيا تراجعت من  61مليار دوالر عام
 2010اىل  25مليار دوالر عام  ، 2017اي بن�سبة
قاربت الـ % 65جراء جمموعة من االحداث
واملتغريات».
و�شدد على ان «لبنان جزء من هذه املنطقة
وال��ع��امل ويت�أثر مب��ا يحيط ب��ه م��ن م�سائل
�سيا�سية وامنية واقت�صادية ،وبالتايل هو
ي��رزح ال��ي��وم حت��ت ت���أث�ير جمموعة عوامل
خمتلفة ،ف�إ�ضافة اىل التداعيات االمنية
يف املنطقة هناك التداعيات االقت�صادية
ك�إنخفا�ض ا�سعار البرتول الذي اثر ب�شكل
�سلبي على بع�ض ال�صناديق اال�ستثمارية،
وت��داع��ي��ات االزم���ة املالية العاملية التي
ح�صلت بني عامي  2008و ،2010وال تزال
تداعياتها م�ستمرة على بع�ض الدول ب�شكل او
ب�آخر .كما هناك تداعيات االزمات ال�سيا�سية
العاملية والتي كان لها ت�أثريات �سلبية يف
عمليات اال�ستثمار والتبادل اال�ستثماري
يف مناطق خمتلفة يف العامل ومنها منطقة
ال�رشق االو�سط».

امكانيات كبيرة للنهوض

واكد عيتاين ان «لبنان بقي حمافظ ًا ب�شكل
جزئي على قابليته لال�ستثمار ،لهذا تراجع
اال�ستثمار فيه من  4.9مليار دوالر �سنة 2010
اىل  2.7مليار دوالر �سنة  .2017اي ما يقارب
الـ ،% 40االمر الذي يعد اجنازاً مقارنة بن�سبة
الرتاجع العاملية (.»)% 65
واعترب ان «تراجع اال�ستثمارات يف لبنان
ي�أتي نتيجة تداعيات االزمات التي كان لها
ت�أثري �سلبي مبا�رش على االقت�صاد اللبناين
وعمليات اال���س��ت�يراد والت�صدير والتبادل
التجاري .فلبنان كان ي�ستورد يف عام 2010
ما يقارب الـ 17مليار دوالر ،وي�ص ّدر بحدود
 4.5مليار دوالر .وكان عجز امليزان التجاري
يقارب الـ 13مليار دوالر .لكن يف عام ،2017
تراجع الت�صدير اىل  2.8مليار دوالر وارتفع

اال�سترياد اىل  20مليار دوالر ،فارتفع العجز
اىل الـ 17مليار دوالر .وهذا العجز يف امليزان
التجاري اثر على النمو ،ا�ضافة اىل تراجع
اال�ستثمارات وال�صادرات».
واعترب ان «انخفا�ض النمو اىل  % 1يف لبنان
خلق م�ؤ�رشين خطريين ،وهما ارتفاع معدالت
البطالة التي و�صلت اىل  ،% 25ا�ضافة اىل
تزايد الفقر ال �سيما يف املناطق النائية».
واذ ذكّر ان «لبنان ح ّقق يف  2008ن�سبة منو
 % 8.5ابان االزمة املالية العاملية» ،اكد ان
«لبنان ميلك امكانيات للنهو�ض خ�صو�صا
ع��ل��ى م�ستوى ال��ق��وى ال��ب����شري��ة وال��ق��ط��اع
امل�رصيف وال�سيا�سات امل�رصفية وتوا�صله
مع العامل خ�صو�صا عرب االنت�شار واالغرتاب
اللبناين ا�ضافة اىل موقعه اجلغرايف يف و�سط
العامل».

هروب االستثمارات

ويف رد على �س�ؤال حول هروب اال�ستثمارات
نتيجة االزم���ات ال�سيا�سية التي ي�شهدها
لبنان ،اعترب عيتاين ان «اي م�ستثمر يعترب �أن
لبنان هو البلد الوحيد الذي يعي�ش يف ازمة
يكون على خط�أ ،فامل�شكلة اليوم ان العامل كله
مبميزات
يعي�ش يف ازمة ،ولرمبا لبنان يتمتع ّ
عدة وحتديداً على ال�صعيد االمني حيث يعد
من اكرث الدول امان ًا يف املنطقة ككل ،كما
يتميز ب�سيا�سات االنفتاح والتبادل التجاري.
وامل�ستثمر اللبناين او االجنبي يتعر�ض يف اي
ويقيمها،
بلد كان ملجموعة من ال�ضغوطاتّ ،
وبناء عليه يتخذ قراره بالإ�ستثمار .لكن ما
ن�ؤكده اليوم ان لبنان ال يزال من الدول التي
حتقق اجنازات وو�ضعه اف�ضل من غريه».
ويف اط��ار حديثه عن عمل اي��دال ،اكد انها
واجهت حتديات عديدة يف ال�سنوات االخرية،
اذ ان اجل��و العام مل يكن م�ساعداً للرتويج
للإ�ستثمار يف لبنان ،فاالزمات املوجودة
يف املنطقة ت�ؤثر على ما ي�سمى ال�صورة
االجمالية للمنطقة بعني امل�ستثمر االجنبي
ال��ذي كان ينظر اليها يف ال�سابق كمنطقة
م�ستقطبة لال�ستثمارات».
واو���ض��ح ان ع��وام��ل ع��دي��دة ر�سمت �صورة
ايجابية يف ذهن امل�ستثمرين عن املنطقة
كتنمية اال�ستهالك واملواد االولية والرثوات
املالية وامل��وق��ع اجل��غ��رايف .وق���ال« :ه��ذه
االم��ك��ان��ي��ات ك��ان��ت ت�ستقطب ال��ك��ث�ير من
امل�ستثمرين االجانب الذين كانوا يعتربون
املنطقة منطقة واعدة لال�ستثمار .ولبنان يف

اي مستثمر يعتبر أن لبنان
هو البلد الوحيد الذي يعيش في
ازمة يكون على خطأ ،فالعالم
كله يعيش في ازمة في حين
يتمتع لبنان بمميّزات عدة
وتحديد ًا على الصعيد االمني
هذه املنطقة كان يلعب دور مهم ال �سيما يف
قطاع اخلدمات حيث كان يوزع اخلدمات على
كل ال�رشكات االجنبية وال�رشكات املتعددة
اجلن�سيات التي كانت بدورها تعترب لبنان
مركز ا�سا�سي للعب هذا ال��دور .لكن للأ�سف
اليوم هذه القابلية غري موجودة ،اي ان اجلو
العام ال ي�ساعد على بناء ال�صورة االيجابية
عن واقع اال�ستثمار واملقومات اال�سا�سية،
ولذلك الحظنا تراجع للإ�ستثمارات».
وا�ضاف« :هناك عوامل جعلت من ال�صعب
تر�سيخ �صورة ايجابية يف ذهن امل�ستثمر
االجنبي او امل�ستثمر الداخلي ،االم��ر الذي
و�ضع حتديات كبرية ام��ام عملية ت�شجيع
اال�ستثمارات .طبعاً ،ه��ذا ال يعني ان هذه
العملية ا�ضحت م�ستحيلة ،امنا هناك �صعوبة
الرتهل على �صعيد مواكبة الت�سارع
بفعل
ّ
االق��ت�����ص��ادي يف ال��ع��امل .فهناك اول��وي��ات
بنيت عليها ال�سيا�سات اللبنانية كمواجهة
التحديات االمنية وال�سيا�سية والنقدية .وهذا
اذا ما اخذنا الواقع اللبناين جند انه مربر،
لكن اي�ض ًا ال ميكننا التغا�ضي عن التحديات
االقت�صادية التي مل يواجهها احد بال�شكل
املطلوب».

معالجة الثغرات الداخلية

واذ اعترب عيتاين ان «العام املا�ضي �شهد
و�ضع خطة للإقت�صاد (خطة ماكنزي) عك�ست
نوايا الدولة اللبنانية يف مقاربة ال�سيا�سات
االقت�صادية» ،قال« :منذ عام  2011حتى عام
 2017مل يقارب اح��د امللفات االقت�صادية،
لذلك هناك ثغرات يجب العمل عليها لتتم
معاجلتها .ه��ن��اك ق�ضايا مهمة ال �سيما
�سيا�سات متويل القطاعات االنتاجية .وهذه
ي�سهل
امل�س�ألة يجب درا�ستها وهيكلتها ب�شكل ّ
نطور
ّ
وي�شيع ريادة االعمال ،فلن ن�ستطيع ان ّ
اعمال القطاعات االقت�صادية اذا بقي الو�صول
اىل التمويل والبحث والتطوير امر �صعب».
9

ولفت اىل ان��ه «يف لبنان جامعات مهمة،
ومن املهم ان ندر�س كيفية بناء �شخ�صيات
تبني اعمال يف �سوق العمل ،وبالتايل من
ال�رضوري فتح ملف ريادة االعمال وتكري�س
ثقافته ،فحتى هذه اللحظة ال تلحظ املناهج
التعليمية كيفية تكوين هذه ال�شخ�صيات ،كما
ال تلحظ اي ربط بني �سيا�سات التعليم و�سوق
العمل .هذه فجوة مهمة يجب العمل هليها،
ت�ضاف اىل فجوات اخرى كحماية ا�صحاب
املهن وتنظيم عملهم».
واكد على �رضورة النظر اىل الواقع اللبناين
ومعاجلة هذه الفجوات يف االقت�صاد ان كان
على م�ستوى التمويل او البحث او التطوير او
حماية املهن .ف�صحيح هناك ازمات خارجية
ت�ؤثر علينا ،لكن هناك م�سائل عديدة على
لبنان ايالئها االهتمام ال�ل�ازم للنهو�ض
ب�إقت�صاده ،انطالقا من مفهوم ان امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة وريادة االعمال هم هي
م�ستقبل لبنان.
و�شدد على ان «اقت�صاد لبنان ق��ادر على
النهو�ض ب�سهولة ومواجهة التحديات ال �سيما
انه ميلك طاقات مهمة .كما ان اخل�صام بني
الفرقاء اللبنانيني ال يتمحور حول مفهوم
االقت�صاد احلر او ممار�سة �سيا�سات االنفتاح،
ما ي�سلط ال�ضوء على �رضورة ت�شكيل لوبي
يذهب االمور باالجتاه ال�صحيح لنتمكن من
حتقيقها».

ايدال وخطة ماكنزي

ويف رد على �س�ؤال حول دور «ايدال» يف اعداد
تقرير ماكنزي ،اكد عيتاين ان ايدال �شكلت
احد امل�صادر املهمة للخرباء يف عملية جمع
املعلومات االقت�صادية ،كما انها متلك ر�ؤية
ا�سا�سية جاء التقرير على ذكرها ،اال وهي
عملية التجمعات االقت�صادية التي تختلف
عن عملية املناطق االقت�صادية او املدن
ال�صناعية ،حيث تت�ضمن و�سائل لتحفيز
املناطق النائية اىل عملية ريادة االعمال.
وك�شف ان تقرير ماكنزي حلظ لدور ايدال يف
عدة عمليات ال �سيما يف قطاع تكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ه��ي اح���دى القطاعات
اال�سا�سية التي او�صت بها ماكنزي لتكون
قطاعات ا�سا�سية وحتويل لبنان اىل مركز
ا�سا�سي لها يف منطقة ال�رشق االو�سط .كما
اكد التقرير ان ايدال م�ؤهلة للقيام بعمليات
اال�ستثمارات املتعلقة بالتكنولوجيا ،ا�ضافة
اىل مو�ضوع اال�ستثمار العام.
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النهوض باإلقتصاد يستلزم التع ّمق بمشاكله وليس اإلستدانة

تمسك الحكومة بـ«سيدر» ..خيار ام ضرورة؟
ّ
بعد مراوحة دامت قرابة الت�سعة ا�شهر ،اب�رصت حكومة الرئي�س �سعد احلريري النور ،معلنة انتهاء حقبة قا�سية من
الفراغ احلكومي حملت تداعيات �سلبية كبرية على االقت�صاد.
«اىل العمل» ا�سميت احلكومة اجلديدة وعلقت عليها �آمال كبرية للنهو�ض باالقت�صاد اللبناين ،على رغم ما حملة
بيانها الوزاري من ثغرات مهمة على ال�صعيد االقت�صادي ،اذ غاب عن البيان االلتفات اىل تخفي�ض م�ستوى البطالة،
واملحافظة على اخلريجني اجلامعيني ،ومعاجلة العجز ال�سنوي يف امليزان التجاري ،وعدم ت�شجيع اال�ستثمار يف
القطاعات االنتاجية من �صناعة وزراعة.
يف الواقع ،تقف حكومة «اىل العمل» يف موقف ال حت�سد عليه ،ف�أجندتها تعج بامل�س�ؤوليات وامللفات امللحة
التي حتتاج اىل معاجلات �رسيعة ،فقطاع الكهرباء يعاين ،وا�ستفحال الف�ساد يتطلب ال�رضب بيد من حديد ،وعجز
املوازنة املزري ي�ستدعي اجراءات �رسيعة تخف�ض االنفاق وم�شي يف حقل الغام جراء احلاجة اىل ت�أمني مداخيل
ا�ضافية دون فر�ض �رضائب جديدة قد ت�شعل ال�شارع وو�ضع موازنة لعام  2019تت�سم بالواقعية وحتوي خطوات
جدية تخف�ض العجز.
امام هذه امل�س�ؤوليات ال�ضخمة ،تبقى احلكومة متفائلة اىل حد كبري ،معلقة كل �آمالها على م�ؤمتر «�سيدر» والهبات
والقرو�ض التي �سيجنيها لبنان والتي من املنتظر ان حترك عجلة اال�ستثمار ب�شكل كبري وتخلق �آالف فر�ص العمل.
يحر�ص بع�ض امل�س�ؤولني ب�إ�ستمرار اىل
ايهام اللبنانيني ان امل�ؤمترات الدولية
لي�ست خ��ي��اراً ام��ام لبنان ب��ل ��ضرورة
لتعزيز اقت�صاده ومنعه م��ن ال�سقوط.
ويروجون ان هناك اجماع واتفاق على ان
ا�ستمرار الواقع اللبناين على ما هو عليه
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�سيحمل نتائج كبرية �سيئة على الإقت�صاد،
م�ؤكدين ان برنامج م�ؤمتر «�سيدر» مل ي� ِأت
من فراع ،امنا ح�صل بالتعاون مع �صندوق
النقد الدويل در�س خيارات عدة وتو�صل
اىل قناعة تبنتها الدولة اللبنانية ،وهي
ان تنفيذ الربنامج اال�ستثماري بالتزامن
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مع ت�صحيح مايل بن�سبة  % 1على مدى
� 5سنوات� ،سيو�صل لبنان اىل بر االمان.
اال ان ه��ذه ال�صورة امل�ضيئة مل تخلق
اجماع ح��ول م�ؤمتر «�سيدر» على رغم
الب�شائر ال�سارة التي حملها للبنانيني
لناحية متويل م�شاريع البنى التحتية

يدل األداء اللبناني الضعيف على كل
الجبهات االقتصادية عملي ًا منذ انتهاء الحرب،
وعلى الرغم من الظروف العديدة المؤاتية،
ع��ل��ى وج���ود م��ش��ك�لات ف��ي بنية االق��ت��ص��اد
اللبناني
يوجد خ���ط���ط ب����ح����وزة ال���ع���دي���د م��ن
االقتصاديين تنهض باإلقتصاد وتتمحور حول
هدفين اساسيين :وضع االقتصاد على طريق
النمو المرتفع وتوزيع أفضل للدخل والثروة
وتنوعت
وخلق ع�رشات �آالف فر�ص العملّ .
الإع�ترا���ض��ات ب�ين ات��ه��ام��ات ب���إغ��راق
الإقت�صاد باملزيد من الديون ،والتلهي
الت�سول من اخلارج،
ب�إجنازات وهمية عرب
ّ
ما يطرح �س�ؤال جوهري حول وجود بدائل
عن م�ؤمتر «�سيدر» تو�صل اقت�صاد لبنان
اىل بر الأمان الذي قد تكون الطريق اليه
طويلة يف ظل تزايد امل�ؤ�رشات التي توحي
ب�سلوك البلد منحى خطري على ال�صعيدين
امل��ايل واالقت�صادي ،ما يهدد ب�إنفجار
عدد من الأزمات الإجتماعية.
قد تكون الإعرتا�ضات الكثرية املطروحة
والتي دغدغت عقول مواطنني كرث يبحثون
عن ف�سحة امل تخرق جدار االزمة ،حم ّقة.
لكن يعرتيها عيب يتج ّلى بقدرتها على
ت�رشيع االبواب امام جدلٍ قد يكون عقيما
اذ يطال م�سلمات اقت�صادية لبنانية .ففي
حني ي�شدد املعنيون بال�ش�أن الإقت�صادي
على �صوابية ال�سيا�سات املالية التي
كر�ست الثقة باللرية ملا يحمله هذا االمر من
ّ
ايجابيات كبرية للإقت�صاد ،ي�ؤكد اخلبري
الإقت�صادي د .ايلي ي�شوعي ان البدائل
التي تغني لبنان ع��ن م���ؤمت��رات الدعم
الأولية ،ميكن تلخي�صها بتغيري ال�سيا�سات
املالية التي دم��رت االقت�صاد على مر
�سنوات ،اذ يرى ان وظيفة املدخرات يف
اي بلد هي متويل الإ�ستثمارات والتجارة
اخلارجية ،ما ي�شري اىل ان و�ضعها يف
ال�صناديق املركزية وحجبها عن جميع
القوى الفاعلة اقت�صادي ًا خط�أ كبري ادى
اىل دمار الإقت�صاد» .وي�ستغرب ي�شوعي
«تعليل ه��ذه ال�سيا�سات بحجة تثبيت

الحريري متحدثًا خالل مؤتمر سيدر

�سعر �رصف اللرية يف حني ان  % 67من
الودائع هي بالدوالر».

مشلكة بنيوية

لعل �صعوبة الو�ضع االقت�صادي وخطورته
دفعت ال�سلطة اىل �سلوك طريق «�سيدر»
بناء على ت�أكيدات من مراجع دولية عليا
بفاعليته يف انقاذ لبنان ،لكن يف الواقع،
وبعيداً ع��ن «�سيدر» ي�ستلزم النهو�ض
التعمق مب�شاكله ،حيث ت�شري
بالإقت�صاد
ّ
الدرا�سات اىل ان الأداء اللبناين ال�ضعيف
على كل اجلبهات االقت�صادية عملي ًا منذ
انتهاء احلرب ،وعلى الرغم من الظروف
العديدة امل�ؤاتية ،يدل على وجود م�شكالت
يف بنية االقت�صاد اللبناين.
وت�شدد الدرا�سات على �رضورة ادراك �أن
امل�شكالت البنيوية يف لبنان هي م�ستوطنة
ودائ��م��ة لأن��ه��ا م��وج��ودة منذ اال�ستقالل
ولي�ست من خملفات احل��رب وح�سب� .إذ
�إن ثمة نظرة منت�رشة على نطاق وا�سع،
خ�صو�ص ًا بني الر�سميني ،ب�أن اعادة �إر�ساء
الظروف التي كانت �سائدة يف لبنان قبل
عام � 1975ستعيد للبنان ازدهاره الذهبي،
وللنمو قوته ال�سالفة .وت�ؤكد هذه الدرا�سات
ان هذا االعتقاد ال�سائد عن ازدهار لبنان
قبل  1975هو وه��م �أك�ثر منه واق��ع ،وقد
تع ّزز بفعل الأداء املايل القوي الذي ح ّققه
لبنان وا�ستقرار االقت�صاد الكلي ،واللذين
خلوه من دي��ن القطاع العام،
جتليا يف ّ
والفائ�ض امل�ستمر يف ميزان املدفوعات،
والعملة القوية .يف حني تكمن م�شكلة
االقت�صاد اللبناين البنيوية الأ�سا�سية تكمن
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يف �ضعف �إنتاجيته .فاليوم بعد خم�سة
وع�رشين عام ًا على انتهاء احلرب يف العام
 ،1990و�صل حجم الإنتاج للفرد (ب�أ�سعار
فائتة) �إىل �أعلى بقليل ما كان عليه قبل
عقود� ،أي يف العام .1974
ويحمل املعار�ضني للخيارات االقت�صادية
ال�سابقة ب�شدة على الطبقة احلاكمة اذ
يعتربونها امل�س�ؤولة او ًال واخ�ي�راً عن
امل�صائب التي ح ّلت بالإقت�صاد ،ويقول
ي�شوعي يف هذا الإطار «من املفرت�ض ان
تكون الدورة االقت�صادية �ضعف ما هي
عليه اليوم ،كما ان حجم الناجت املحلي
يجب ان بقارب باحلد الأدنى حجم الدين.
لكن ال�سيا�سات التي اتبعت يف ال�سنوات
ال�سابقة خنقت االقت�صاد والبلد ،وادت اىل
�شح ال�سيولة ب�شكل هائل يوم بعد يوم».
ويلفت ي�شوعي اىل ان «واق��ع لبنان ال
يحتمل اي دوالر دي��ن ا���ض��ايف ،كما ان
هناك مبلغ  3م��ل��ي��ارات دوالر ال ي��زال
غري م�ستخدم من قرو�ض �سابقة ،يدفع
لبنان مقابله فوائد ما ي�شري اىل حجم
ا�ستهتار امل�س�ؤولني مب�صالح املواطنني
وامل�ستثمرين واالقت�صاد ككل» .وي�شري
اىل ان «اداء ال�سنوات ال�سابقة ادى اىل
م�ضاعفة ث���روات املتمولني ومكاف�أة
ا�صحاب املال الريعي ،وجلد امل�ستثمرين
املنتجني عرب خلق تعقيدات يومية حتد
من تقدمهم وم�ساهمتهم يف خلق فر�ص
عمل وحتقيق منو اقت�صادي».

كيف ننهض؟

يعلن ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��ن��ي�ين ب��ال�����ش���أن
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الحكومة خالل جلسات نيل الثقة

الإقت�صادي عن وج��ود خطط بحوزتهم
تنه�ض بالإقت�صاد ،وه��ذه اخلطط على
اختالفها ال بد ان تتمحور حول هدفني
ا�سا�سيني :و�ضع االقت�صاد اللبناين على
طريق النمو املرتفع وتوزيع �أف�ضل للدخل
والرثوة.
وي�سلط هذان الهدفان ال�ضوء على وجوب
تركيز اي خطة نه�ضوية على الإج��راءات
التي تزيد من �إنتاجية االقت�صاد اللبناين
ب�شكل م�ستدام ب��الإ���ض��اف��ة �إىل اخلطة
الإ�صالحية ال�رضورية للقطاع العام،
الأمر الذي يتطلب ثالثة �إجراءات �أ�سا�سية
تت�ضمن توفري التعليم الر�سمي ذي النوعية
اجليدة والكلفة املنخف�ضة� ،إن�شاء �شبكة
نقل وات�صاالت حديثة� ،إ�صالح القطاع
العام .ومن ال�رضوري الرتكيز على معاجلة
مكامن ال�ضعف يف االقت�صاد اللبناين،
تت�سبب
والتي �إذا تركت من دون حلول ،قد ّ
ب�شل املعافاة االقت�صادية �أو �إ�ضعافها
باحلد االدن���ى .وتتم ه��ذه املعاجلة عرب
�إع��ادة متويل دين القطاع العام ب�أ�سعار
فائدة �أدنى ولفرتات �أطول ،و�إعادة جدولة
ديون القطاع اخلا�ص للم�صارف امل�شكوك
يف حت�صيلها.
���ول ي�����ش��وع��ي ع��ل��ى «اي خطط
وال ي���ع ّ
اقت�صادية بوجود الطبقة نف�سها التي
او�صلت االقت�صاد اىل احل�ضي�ض» ،واعترب
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تحسن في االقتصاد
اي ّ
سيحمل ايجابيات للقطاعات
اإلنتاجية ،لكن النهوض بها
يتطلب خطط دقيقة وخاصة
قد ال تكون على صلة مباشرة
بمؤتمرات الدعم الدولية
ان «االفق م�سدود امام االقت�صاد اللبناين
ط��امل��ا ال ت�ضخ االم����وال م��ن امل�رصف
املركزي الذي يعترب منبع وم�صدر املال».
ووفق ًا لي�شوعي ،يكمن احلل للإقت�صاد
ب�إ�ستخدام جزء �ضئيل من ودائع املركزي،
الغري خم�ص�صة للإحتياطي الإلزامي او
للإكتتابات ،وتطبيق قانون ال�رشاكة
بني القطاعني العام واخلا�ص االمر الذي
�سيف�سح املجال بخلق فر�ص عمل وحتقيق
منو اقت�صادي وتخفي�ض عجز املوازنة عرب
تلزمي م�شاريع الكهرباء والنفايات والنقل
امل�شرتك ،وبالتايل االم��ور �ست�سري على
خري ما يرام على ال�صعيد الإقت�صادي».

قطاعات متر ّنحة

ال يالم كل من ي�شكك ب�إنعكا�س امل�ؤمترات
الدولية الداعمة للإقت�صاد اللبناين ال �سيما
12

يف ه��ذه االي��ام التي يكرث فيها احلديث
عن افال�س البلد و�شبه انهيار للقطاعات
االن��ت��اج��ي��ة .واذ ك���ان اجل��م��ي��ع يعمل
ب�إ�ستمرار على تقاذف كرة امل�س�ؤولية فيما
خ�ص القطاع املايل ،ال بد من ال�س�ؤال عن
االيجابيات التي حتملها هذه امل�ؤمترات
على القطاعات الإنتاجية.
�����س��ن يف
حت
اي
مم��ا ال ل��ب�����س ف��ي��ه ان
ّ
االقت�صاد �سيحمل ايجابيات للقطاعات
الإنتاجية ،لكن من ال�رضوري الت�شديد ان
النهو�ض بالقطاعات الإنتاجية يتطلب
خطط دقيقة وخا�صة قد ال تكون على
�صلة مبا�رشة مب�ؤمترات الدعم الدولية.
ويف الواقع� ،سي�ساعد م�ؤمتر �سيدر الدولة
على تن�شيط االقت�صاد عرب ت�أهيل البنى
التحتية وخ��ل��ق ف��ر���ص عمل وحت�سني
معدالت النمو ،لأنه برنامج ا�ستثماري
اعماري ولي�س خطة متكاملة على �صعيد
القطاعات االنتاجية.
وجت��در اال���ش��ارة يف ه��ذا الإط���ار اىل ان
«احلكومة اللبنانية ال�سابقة كانت قد
اوكلت اىل �رشكة «ماكنزي» اعداد درا�سة
حول االقرتاحات والتو�صيات عن كيفية
التعاطي مع هذه القطاعات املنتجة ،واي
قطاعات جديدة يف االقت�صاد اجلديد التي
يركز عليها بهدف حتقيق
ميكن للبنان ان ّ
معدالت منو م�ستدامة.

ن�شاطات �صناعية
رئيس الجمهورية يؤكد دعمه للصناعة ..والحماية ومكافحة اإلغراق موضعا بحث

ابوفاعور :الصناعيون جبابرة ومؤمنون بقضيتهم

ابوفاعور مجتمعًا الى عون

ت�شري املعطيات العديدة املتوفرة اىل ان القطاع ال�صناعي �سي�شهد تطور كبري يف عهد حكومة «اىل العمل»،
اذ اعلن وزير ال�صناعة وائل ابوفاعور فور ت�سلمه الوزارة عن هدفه رفع م�ستوى ال�صناعة يف الناجت املحلي
والت�أكيد على جدية القطاعات االنتاجية ،م�شدداً على ان «االقت�صاد ال ميكن ان يقوم اذا مل يكن اقت�صاداً
متكام ًال» ،الفت ًا اىل «�رضورة وجود ارادة �سيا�سية ت�شعر ال�صناعي يف لبنان بان له دولة ترعاه وحتميه
وت�شجعه وحتفّزه».
وو�صف ابو فاعور خالل ا�ستقباله وفداً من جمعية ال�صناعيني اللبنانيني ،جتربة ال�صناعيني يف لبنان
بالناجحة .ور�أى ان «ال�صناعيني الذين �صمدوا كل هذه الفرتة هم جبابرة وهم م�ؤمنون بهذه الق�ضية» .واعترب
تتخذ االجراءات لأجل حماية ورعاية ودعم ال�صناعة».
ان «املطلوب اليوم من الدولة ان ّ
كما التقى ابوفاعور رئي�س اجلمهورية مي�شال عون واجرى معه جولة افق تناولت برنامج عمل وزارة ال�صناعة
للمرحلة املقبلة ،واقرتح على الرئي�س عون جمموعة اجراءات يجب ان تتخذ ،منها حماية ال�صناعات
اللبنانية او بع�ضها من االغراق.
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ابو فاعور مجتمعًا الى وفد جمعية الصناعيين

اكد رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون
دعمه للقطاعات االنتاجية يف البالد
ويف مقدمها قطاع ال�صناعة ،ا�ضافة اىل
اعطاء االف�ضلية للمنتجات املحلية يف
كل املناق�صات التي جتري يف لبنان.
واتى موقف الرئي�س عون عقب ا�ستقباله
وزير ال�صناعة وائل بوفاعور حيث اجرى
معه جولة اف��ق تناولت برنامج عمل
وزارة ال�صناعة للمرحلة املقبلة بعد نيل
احلكومة الثقة.
و�رشح ابو فاعور «انه وفق االح�صاءات
املوجودة لدى وزارة ال�صناعة يف العام
 ،2018مت ت�صدير  2,3مليار دوالر من
ال�صادرات اللبنانية مقابل ا�سترياد �سلع
بقيمة تتخطى الـ 18مليار دوالر مبا
يعني م��ن عجز كبري وغ�ير مقبول يف
امليزان التجاري».
واذ اعترب انه «ال ميكن ان يكون هناك
اقت�صاد متني اذا ما ا�ستمرت هذه االرقام
على هذه احلالة» ،لفت اىل «ان هناك ما
ي�شبه اال�ستباحة لل�صناعة اللبنانية
وعدم اعطائها املكانة التي ت�ستحق يف
جدول اعمال الدولة اللبنانية».
وق����ال« :اق�ترح��ت ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س ع��ون
جمموعة اج��راءات يجب ان تتخذ ،منها
حماية ال�صناعات اللبنانية او بع�ضها
من االغ��راق .وهناك الكثري من ق�ضايا
االغراق التي مت نقا�شها وقد ار�سلنا كتبا
فيها اىل االمانة العامة ملجل�س الوزراء.
كما ناق�شت مع فخامة الرئي�س اقرتاح
اعطاء االف�ضلية للمنتجات املحلية يف
كل املناق�صات العمومية التي جتري يف

ابو فاعور :هناك ما يشبه
االستباحة للصناعة اللبنانية
وعدم اعطائها المكانة التي
تستحق في جدول اعمال
الدولة اللبنانية

الحاج حسن :وزارة الصناعة
قدّمت  25ملف ًا لدعم
االنتاج الوطني ،لكن لألسف
الحكومة الماضية تجاهلت
هذه الملفات

لبنان ا�ضافة اىل اقرتاحات اخرى بد�أنا
بار�سالها اىل االمانة العامة ملجل�س
ال��وزراء .وما ا�ستطيع ت�أكيده اين مل�ست
من فخامة الرئي�س كل دعم وتنب لهذا
االجتاه».

«او�ضح لرئي�س واع�ضاء اجلمعية ان لهم
من ال��وزارة ك ّل الدعم ،يف حني للوزارة
مطالب ومنها ال�ضمانات واحلماية
االجتماعية للعمال يف امل�صانع ،مراعاة
البيئة وااللتزام مبعايري �سالمة الغذاء يف
قطاع ال�صناعات الغذائية».
واذ و�صف ابوفاعور «جتربة ال�صناعيني
يف لبنان بالناجحة» ،قال« :ال�صناعيون
الذين �صمدوا كل هذه الفرتة هم جبابرة
وهم م�ؤمنون بهذه الق�ضية .املطلوب
تتخذ االجراءات لأجل
اليوم من الدولة ان ّ
حماية ورعاية ودعم ال�صناعة .وامتنى
ان ال ي�ستفظع احد تعبري دعم ال�صناعة،
لأن ه��ذا ام��ر جائز والعمل به ج��ار يف
الكثري من الدول».
ب��دوره ،قال رئي�س جمعية ال�صناعيني
فادي اجلميل« :نحن ك�صناعيني نتط ّلع
اىل دورن��ا يف تكبري حجم االقت�صاد.
هناك حكومة جديدة اليوم وعلينا ان
نظهر طاقاتنا .ال نن�سى ان �صادراتنا
انخف�ضت بقيمة م��ل��ي��اري دوالر يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية ب�سبب االحداث
يف املنطقة .القطاع ال�صناعي هو قطاع
ق��درات .يف العام  ،2009عندما ا�صبح

وفد جمعية الصناعيين

كما اعترب اب��و فاعور خ�لال ا�ستقباله
وف��د جمعية ال�صناعيني اللبنانيني
انه «يجب ان تكون لل�صناعة الرعاية
واحلماية والدعم الكايف من قبل الدولة».
و�شدد على عدم وجوب اعتبار املطالبة
ب��دع��م ال��ق��ط��اع ال�صناعي ام��ر خطري.
وقال« :دول كثرية تدعم ال�صناعة لأنها
عن�رص ا�سا�سي من عنا�رص االقت�صاد
وت�ؤمن فر�ص العمل وت�ساهم يف االمان
االجتماعي والتنمية االجتماعية ويف
االمن الوطني ،وكذلك االمر بالن�سبة اىل
جيد ،واتوقع من
الزراعة .النقا�ش اليوم ّ
جمعية ال�صناعيني اق�تراح��ات عملية.
نحن متفقون على االفكار ونحن بحاجة
اىل اجراءات عملية ترعى وحتمي وتدعم
ال�صناعة اللبنانية وحتميها من االغراق
ومن املناف�سة اخلارجية» .وك�شف انه
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ن�شاطات �صناعية
هناك ا�ستقرار ن�سبي ،حقق لبنان ن�سبة
منو بلغت  10.9%يف حني كانت غالبية
متر بانهيارات اقت�صادية».
دول العامل ّ
وا�ضاف« :نطالب ببع�ض املطالب لكي
ن�ستعيد �صادراتنا اىل ما و�صلت اليه يف
العام  2011اي ما قيمته اربعة مليارات
ون�صف املليار دوالر .وه���ذا ال��ف��ارق
يح ّقق االالف من فر�ص العمل .درا�سة
ماكينزي ا�شارت اىل اهمية القطاعات
االنتاجية واىل مدى معاناة لبنان من
عدم االكرتاث بهذه القطاعات االنتاجية.
نحن حققنا جناحات يف لبنان والعامل.
نتم ّنى ان تزال العقبات واالغ��راق �أمام
ال�صناعة كي ي�ستفيد االقت�صاد الوطني
كك ّل من القطاع ال�صناعي».
وتابع« :ال�صناعة ا�صبحت ق�ضية وطنية
يقدرون دوره��ا خ�صو�ص ًا اننا
واجلميع ّ
ن�سعى اىل زي��ادة النقد النادر يف لبنان،
وتكمن اهم طريقة لتحقيق ذلك يف زيادة
�صادراتنا .يهم ّنا ان مننع االغراق والتهريب
واملناف�سة غري امل�رشوعة .وال�صناعيون
ق��ادرون على امل�ساهمة بفاعلية بحركة
مميزة لالبقاء على �شبابنا يف
اقت�صادية ّ
لبنان ون�ستفيد من طاقاتهم».

عيتاني

كما التقى ابوفاعور رئي�س امل�ؤ�س�سة
العامة لت�شجيع اال�ستثمارات يف لبنان
( ايدال ) املهند�س نبيل عيتاين بح�ضور
مفو�ض احلكومة ل��دى جمل�س االمن��اء
ّ
واالعمار الدكتور وليد �صايف.
واعلن عيتاين ان «ايدال ت�ضع امكاناتها
بالت�رصف ان��ط�لاق�� ًا م��ن دور ومهام
ّ
امل���ح���ددة بت�شجيع
م���ؤ���س�����س��ة اي����دال
ّ
اال�ستثمارات يف القطاعات ال��واع��دة،
ويف عملية ترويج وت�سويق املنتجات
تعد
اللبنانية .واذ ك�شف ان امل�ؤ�س�سة ّ
بع�ض الربامج ملواكبة عمل احلكومة
وحتقيق النمو ،اعترب ان االجتماع كان
متقدمة
مثمراً حيث جرى طرح مبادرات ّ
على م�ستوى اال�ستثمار ودعم امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة وكيفية الرتويج
لالنتاج ال�صناعي اللبناين يف اال�سواق
العاملية وفتح ا�سواق جديدة» .ولفت اىل
«وجود عوائق كثرية امام الت�صدير رغم
وجود قدرات �صناعية واعدة وال �سيما
يف املجاالت التقنية والتكنولوجية».
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الحاج حسن خالل حفل التسلم والتسليم في وزارة الصناعة

الجميل :الصناعيون قادرون
على المساهمة بفاعلية
بحركة اقتصادية مميّزة
لالبقاء على شبابنا في لبنان
واالستفادة من طاقاتهم
وقال« :يهمنا ت�شجيع دخول التكنولوجيا
اىل قطاع ال�صناعة ،و�سنوا�صل البحث مع
الوزارة لو�ضع هذه الربامج قيد التنفيذ».

التسلم والتسليم

وكان قد جرى يف وزارة ال�صناعة عقب
ت�شكيل احلكومة حفل ت�سلم وت�سليم بني
وزي��ر ال�صناعة ال�سابق ح�سني احلاج
ح�سن وابو فاعور.
وا�شار احلاج ح�سن يف كلمة له اىل ان
«اك�بر التحديات التي تواجه احلكومة
اليوم هو الو�ضع االقت�صادي .ومعروف
ما هي حيثياته القائمة حالي ًا .الدين
العام جتاوز عتبة الثمانني مليار دوالر،
العجز يف املوازنة بني اخلم�سة وال�ستة
مليارات دوالر �سنوي ًا ،العجز يف امليزان
التجاري يبلغ  17مليار دوالر� .صادراتنا
تراجعت اىل ال��ـ  2.5مليار دوالر ،اما
وارداتنا فت�صل اىل نحو  20مليار دوالر.
وينعك�س ذل��ك على ميزان املدفوعات
وارتفاع ن�سبة البطالة».
وذك��ر احلاج ح�سن ان «وزارة ال�صناعة
ّ
قدمت  25ملف ًا لدعم االنتاج الوطني ،لكن
ّ
للأ�سف احلكومة املا�ضية جتاهلت هذه
امللفات بعدما مت اجنازها بالتعاون مع
16

وزارة االقت�صاد والتجارة .فكانت النتائج
كارثية على عدة عوامل» .واذ ك�شف انه
ج��رى العمل على ان�شاء م��دن �صناعية
جديدة وتطوير االبحاث ال�صناعية» ،قال:
لدينا فر�ص �صناعية كبرية .ولكن لي�ست
للبنان �سيا�سات اقت�صادية حتى الآن.
واحد اهم اال�صالحات اىل جانب مكافحة
الف�ساد والهدر هو وجوب و�ضع �سيا�سات
اقت�صادية للدولة اللبنانية تلزم اجلميع».
من جهته ،اعترب ابو فاعور ان «احلاج
ح�سن ترك ب�صمات وا�ضحة يف وزارة
ال�صناعة كما يف وزارة الزراعة .وهو من
امل�ؤ�س�سني للفكر االنتاجي يف لبنان».
وقال »:ل�سنا من ا�صحاب الردات الذين
ي�ؤمنون بان التاريخ يبد�أ معهم .التاريخ
ي�ستمر ونحن �سنبني على االجنازات التي
حتققت معكم ومع فريق العمل .ال�صناعة
كما الزراعة وكل القطاعات االنتاجية
منكوبة بامرين :او ًال بغياب الرعاية
وقبل ذل��ك بغياب التفكري اجل��دي يف
كيفية دعم هذه القطاعات».
واكد ان «هدفنا هو رفع م�ستوى ال�صناعة
يف الناجت املحلي والت�أكيد على جدية
القطاعات االنتاجية .ال ميكن ان يقوم
االقت�صاد اذا مل يكن اقت�صاداً متكام ًال.
ال��ك��ث�ير م��ن ال����دول اجن���زت معجزتها
ال�صناعية .ول��ب��ن��ان ق���ادر على ذل��ك.
طبع ًا ان هذا االم��ر يحتاج اىل �سنوات
وتخطيط وقاعدة علمية مواكبة واعادة
نظر بالتعليم املهني والتقني .وقبل ذلك
يحتاج اىل ارادة �سيا�سية واىل ان ي�شعر
ال�صناعي يف لبنان بان له دولة ترعاه
وحتميه وت�شجعه وحت ّفزه».

من �شهر �إلى �شهر

البنك االوروبي يتطلع الى جذب إستثمارات أوروبية
الى طرابلس بالتعاون مع غرفتها
زار وفد البنك االوروبي لإعادة الإعمار
والتنمية رئي�س غرفة طرابل�س وال�شمال
توفيق دبو�سي بهدف �إ�ستطالع الفر�ص
الإ�ستثمارية املتاحة يف طرابل�س،
والتعاون لبناء بناء عالقات ثنائية مع
غرفة ال�شمال.
ر�أى دبو�سي خالل كلمة ترحابه بوفد
البنك الأوروبي «�أن �أهداف البنك
�أ�سا�سية على امل�ستويني الإقت�صادي
والإجتماعي ،و�أن التعاون مع غرفة
طرابل�س  ي�شكل فارق ًا نوعي ًا ،لأن لبنان
قادر على القيام بدور حيوي من خالل
طرابل�س الكربى».
ولفت اىل ان «الغرفة ب�صدد �إعداد درا�سات
جدوى علمية متخ�ص�صة بالتعاون
مع جهات لبنانية ودولية من ا�صحاب
الإخت�صا�ص واخلربة والكفاءة ،وتهدف
من خاللها اىل �إطالق �أو�سع ال�رشاكات
مع كل اجلهات الراغبة يف الإ�ستثمار
يف م�رشوع �إقت�صادي �إجتماعي �إقليمي
دويل يف لبنان من طرابل�س الكربى
ونتطلع عربه اىل �إقامة �أو�سع ور�شة
تو�سعة للمرافق االقت�صادية العامة
عنيت بها مرف�أ طرابل�س ومطار القليعات
واملنطقة الإقت�صادية اخلا�صة على طول
واجهة بحرية متتد من ميناء طرابل�س
و�صوال اىل منطقة القليعات ،ولها قابلية
جلذب من يرغب يف اال�ستثمار وهو

توفيق دبوسي متوسطًا وفد البنك األوروبي

م�رشوع كبري بات ي�شكل مثار �إهتمام
وموافقات م�سبقة حظي عليها من جهات
دولية وي�شكل بيئة حا�ضنة للإ�ستثمار
يوفرها القطاع اخلا�ص مب�شاريع �صغرية
ومتو�سطة ونحن يف غرفة طرابل�س لدينا
حا�ضنة �أعمال «بيات» تتوىل الت�شجيع
على ت�أ�سي�س و�إن�شاء م�شاريع متناهية
ال�صغر و�صغرية ومتو�سطة»..

غرتشن بيري

من جهتها� ،شددت مديرة مكتب لبنان يف
البنك االوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
غرت�شن بريي ان «امل�رصف �أوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية مل مي�ضي على
وجوده يف لبنان �سوى ال�سنة ون�صف

ال�سنة ،وجممل �أن�شطته تقوم بها يف
بريوت ،ولكنه يتطلع اىل �إقامة عالقات
�أو�سع ب�إجتاه خمتلف املناطق اللبنانية
ال �سيما طرابل�س وال�شمال ،ويريد ان نقف
على حاجات تلك املناطق وبالتايل فهم
حاجات املن�ش�آت الإقت�صادية يف تلك
املناطق».
وتوجهت اىل دبو�سي قائلة« :نريد
العمل معا يف هذه املنطقة ال�شمالية من
لبنان لت�شجيع الإ�ستثمارات والتعاون
الوثيق مع غرفتها والتوا�صل مع
خمتلف املن�ش�آت من �رشكات وم�ؤ�س�سات
من خاللها ،وبالتايل الإطالع على
م�شاريعها وحاجاتها ،ون�سمع ونتعرف
على متطلبات الدعم ودوافعه».

جباية مخالفات األمالك البحرية سيدخل الى الموازنة  1400مليار ليرة
�أ�شار وزير  الأ�شغال العامة والنقل  يو�سف فنيانو�س ،اىل �أن
«القانون رقم  64الذي �صدر يف عام  2017كنا نبحث عن م�صادر
�أخرى للقانون ا�سمه تعديل ،ومت وا�ستحداث بع�ض  ال�رضائب
والر�سوم ،وبع�ض املواد تتعلق باالمالك البحرية ،وكانت حتت�سب
الر�سوم على ا�سا�س املر�سوم ال�صادر عام  ،1992ور�أينا �أن تطبيق
القانون هذا ال ي�ؤدي اىل الغاية ،وف�ضلنا تعديل الر�سوم».
ويف مداخلة له خالل جل�سة اعطاء الثقة يف  جمل�س النواب ،
�أو�ضح فنيانو�س �أنه «ت�أكيدا لهذا اذا انتبهنا �صدر قانون ب -28
 ،»2018 1م�شرياً اىل �أنه «اقرجمل�س الوزراء االعلى الأدنى منASSINAA WAL' IKTISSAD
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هذه اللجنة نتيجة لالعرتا�ض الذي ورد من الكثري من النا�س».
وقال�« :إننا كنا قد قدرنا انه �سيدخل اىلاملوازنة  1400مليار
لرية للبنانيني وعدد املخالفات  1068تقدم البع�ض بت�سوية
و�ضعهم ،بالتايل حجم االمول التي ا�ستوفيت حتى ال�ساعة
 130مليار».
و�أ�شار اىل ان «املخالفات التي وقعت بعد  1994-1-1عددها 107
خمالفات فقط» ،م�شرياً اىل «انني �أقول �أن الدولة مل تعدل املر�سوم»،
م�شرياً اىل «اننا ال نن�سى ان هذه الدفعة ال تعطي اي �صاحب حق
باملخالفة �أنه ا�صبح �رشعيا وكل �سنة يدفع نف�س الر�سوم».
18

المبيعات الخالية
من الضريبة ترتفع % 6.5

�سنوي ًا بن�سبة  % 6.5يف قيمة
�أظهر تقرير غلوبل بلو ارتفاع ًا
ّ
املبيعات اخلالية من ال�رضيبة يف لبنان خالل العام .2018
ال�سياح
يف التفا�صيل ،زاد الإنفاق اخلايل من ال�رضيبة من ِقبل ّ
القادمني من �سورية ،قطر ،م�رص ،الكويت ،والواليات امل ّتحدة
�سنوية بلغت  ،% 13.9 ،% 25.9 ،% 60.5 ،% 64.7و % 7.1
بن�سب
ّ
على التوايل خالل العام .2018
�سجلت انكما�ش ًا يف الإنفاق اخلايل من
�إلاّ � ّأن بع�ض البلدان َّ
�سياحها يف لبنان ،نذكر منها كندا (،)% -20.6
ال�رضيبة من ِقبل ّ
العربية
اململكة
ال�سعودية ( ،)% -15.1والأردن (.)% -5.5
ّ
ّ
عمليات
عدد
يف
منو
ن�سبة
أكرب
�
أن
�
ب
ت
آخر،
�
من
منظارٍ
ينَّ ّ
ّ
ٍّ
اال�سرتدادات
ال�سياح
ال�رضيبية خالل العام  2018تعود �إىل
ّ
ّ
اح
ال�سي
يتبعهم
)،
%
46
.
7
ال�سوريني (
امل�رصيون (،)% 27.1
ّ
ّ
ّ
ل
وا
)،
%
22
.
1
(
ون
القطري
أمريكيون ( ،)% 4.2للذكر ال احل�رص.
ّ
ّ
تراجع ًا
ة
ال�رضيبي
اال�سرتدادات
ات
عملي
عدد
�شهد
ِل،
ب
املقا
يف
ُ
ّ
ّ
الكنديني (-4.5
ال�سعوديني (،)% -10.0
ال�سياح
من قبل ٍ ّ
ّ
ّ
كل من ّ
 ،)%وال
إماراتيني (.)% -3.4
ّ
عمليات اال�سرتداد ال�رضيبي بن�سبة 5.5
يف هذا الإطار ،زاد عدد ّ
 %على �صعي ٍد
�سنوي خالل العام .2018
ّ
� ّأما بالن�سبة �إىل توزيع املبيعات اخلالية من الر�سوم بح�سب
ال�سعوديني
ال�سياح
ّ
ال�سياح ،فقد حظي الإنفاق من ِقبل ّ
جن�سية ّ
ّ
ح�صة الأ�سد ( )% 12من �إجمايل الإنفاق اخلايل من ال�رضيبة،
على ّ
ل
ا
ة
اجلن�سي
من
اح
ال�سي
قبل
من
إنفاق
تبعه ال
إماراتية ()% 11
ّ
ّ
ّ
والكويتية ()% 7
وال�سورية (،)% 10
والقطرية ( .)%6
ّ
ّ
ّ
تركز الإنفاق ال�سياحي خالل العام 2018
رئي�سي يف
ب�شكلٍ
وقد ّ
ّ
فئة املالب�س واملو�ضة ( ،)% 67تلتها فئة ال�ساعات واملجوهرات
وكل من الإنفاق على �أدوات املنزل واحلديقة ()% 4
( ّ ٍ ،)%18
واملتاجر (.)% 4
على
بريوت
العا�صمة
وقد حافظت
احل�صة الأكرب (  )%81من
ّ
التجارية
ركز املراكز
قيمة الإنفاق اخلايل من ال�رضيبة بف�ضل تمَ ُ
ّ
أجنبية فيها ،تلتها منطقتا املنت ( )%13
الكبرية واملاركات ال ّ
وبعبدا ( ( .)%3الن�رشة الأ�سبوعية لبنك االعتماد اللبناين).
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موجز اقتصادي
 لفت رئي�س جمل�س الوزراء
�سعد احلريري اىل انه «من الظلم
�إعطاء انطباع ب�أن ادارات الدولة
مليئة بالف�ساد والفا�سدين» ،م�شرياً
اىل ان «هذه اخلطوة الإ�صالحية
متنع ظهور االحتكارات ،وهي خطوة ت�أخر تطبيقها».
و�أ�ضاف احلريري يف كلمة �ألقاها خالل حفل توقيع
مذكرة تفاهم بني الدولة اللبنانية واحتاد املهند�سني يف
ال�رساي احلكومي ان «خطوة اليوم ت�ؤمن ال�شفافية والرقابة
الإلكرتونية وامل�ساواة بني كل املتعهدين ومكاتب الدرا�سات
ومتنع �أي تدخل بعملية الت�صنيف وتوحد الت�صنيف الر�سمي
بكل لبنان وت�ضمن معايري اجلودة بكل امل�شاريع».
� أو�ضح املدير العام
للطريان املدين يف مطار
رفيق احلريري الدويل
املهند�س حممد �شهاب
الدين ،ان «بع�ض وكاالت
ال�سفر تقوم ببيع تذاكر
اىل بع�ض املناطق ال�سياحية مثل �رشم ال�شيخ وتركيا قبل
اخذ املوافقة امل�سبقة من املديرية العامة للطريان املدين يف
مطار رفيق احلريري الدويل ،التي تدعو املواطنني اىل التنبه
من ذلك ،النه ال ميكن لأي �رشكة طريان �أن تقوم ب�أي رحلة
قبل �أخذ هذه املوافقة».

رحب الأمني العام لالحتاد
ّ
العمايل العام �سعد الدين حميدي
�صقر باالنفتاح الذي �أبداه وزير
الهيئات
ورئي�س
االت�صاالت
االقت�صادية حممد �شقري من خالل
العالقة مع االحتاد العمايل العام ،متمني ًا �أن يبقى
على ر�أ�س الهيئات االقت�صادية ورئا�سة غرفة التجارة
ملم بكل
وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان «لأنه ّ
امللفات امل�شرتكة مع االحتاد العمايل وبكيفية تطويرها».
ولفت حميدي �صقر �إىل �أن «اللغة
يتحدث بها �شقري تلقى ترحيب ًا
التي ّ
من االحتاد العمايل خ�صو�ص ًا بعد
اللقاءات التي عقدها واالت�صاالت
التي �أجراها».
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من �شهر �إلى �شهر

نتائج كارثية للمبيعات العقاريّة في عام 2018
�سجل م�ؤ�رش القطاع العقاري مزيداً من الرتاجع على م�ستوى
ّ
الكمية والقيمة الإجمالية .وبدت نتائج العام  2018كارثية
قيا�س ًا بالرتاجع يف ال�سنوات ال�سابقة.
تراجع الن�شاط العقاري يف لبنان خالل �شهر كانون الثاين 2019
بحيث �إنخف�ض عدد معامالت املبيعات العقارية بن�سبة 39.16
� %إىل  3.667معاملة من  6.027معاملة يف ال�شهر الذي �سبقه.
كذلك �إنكم�شت قيمة املعامالت العقارية بن�سبة  % 38.58على
أ�سا�س
�شهري �إىل  0.50مليار د�.أ ،.من  0.82مليار د�.أ .يف �شهر
� ٍ
ٍ
ِ
كانون الأول 2018
متو�سط قيمة املعاملة
ليتح�سن بذلك
،
ّ
العقارية الواحدة بن�سبة � % 0.94إىل 137،642دوالراً.
من ناحية �أخرى ،وعلى �صعي ٍد �سنوي� ،إنخف�ض عدد املعامالت
العقارية بن�سبة  % 31.41من  5،346يف �شهر كانون الثاين ،2018
كما وتراجعت قيمة معامالت املبيع العقارية بن�سبة % 26.25
من  0.68مليار د�.أ.
يف هذا �إلإطار� ،إرتفع متو�سط قيمة املعاملة العقارية الواحدة
بن�سبة  % 7.52على �صعي ٍد �سنوي من  128،018دوالراً يف ال�شهر
الأول من العام  ،2018علم ًا � ّأن ح�صة الأجانب من عمليات املبيع

العقارية قد تراجعت �إىل  % 1.88يف �شهر كانون الثاين  ،2019من
 % 2.00يف نهاية العام .2018
جغرافي ًا� ،إرتفع متو�سط قيمة املعاملة العقارية الواحدة يف
مدينة بريوت بن�سبة � % 42.95إىل  728،579دوالراً يف �شهر
كانون الثاين  2019من  509،659دوالراً يف نهاية العام ،2018
وحت�سن متو�سط قيمة املعاملة العقارية الواحدة يف منطقة
كما
ّ
املنت بن�سبة � % 10.99إىل  225،694دوالراً.

لبنان يتراجع عن قرار وقف إستيراد منتجات تركية
بعد مرور ب�ضعة ا�سابيع على قرا ٍر لبناين بوقف ا�سترياد الب�سكويت
قرر وزير
من تركيا ،من قبل وزير االقت�صاد ال�سابق رائد خوريّ ،
نق�ض هذا القرار والعمل على �إ�صدار
االقت�صاد احلايل من�صور بطي�شَ ،
قرار جديد ي�سمح باال�سترياد ،مقابل موافقة �أنقرة على اعادة ا�سترياد
حديد اخلردة من لبنان.
مو�سع بني وزارتي االقت�صاد
وزاري
اجتماع
ُعقد يف �إ�سطنبول
َّ
والتجارة ووزارة الدولة ل�ش�ؤون التجارة اخلارجية اللبنانيتني ووزارة
و�ضم الوفد اللبناين وزير االقت�صاد والتجارة من�صور
التجارة الرتكيةّ ،
بطي�ش ،وزير الدولة ل�ش�ؤون التجارة اخلارجية ح�سن مراد وم�ست�شار
رئي�س احلكومة فادي فواز ،املدير العام للهيئة اللبنانية للطاقة الذرية
بالل ن�صويل ،مدير مرف�أ طرابل�س احمد تامر ،وعدداً من جتار احلديد
واخلردة.

مطالب الجانب التركي

خالل اللقاء تناولت الوزيرة الرتكية موا�ضيع �أ�سا�سية يف �إطار تنظيم
العالقات االقت�صادية والتجارية بني البلدين ال �سيما يف املجاالت
التالية:
• �إعادة تفعيل عمل اللجنة امل�ش َرتكة اللبنانية الرتكية والتي مل
جتتمع منذ العام 2009
• رفع منع لبنان ا�سترياد بع�ض املنتجات الرتكية ال �سيما وايفر
ال�شوكوال و�أدوات التنظيف.
• �إقرار اتفاقية التجارة احلرة بني البلدين.
• التن�سيق بني البلدين يف جميع املحافل االقت�صادية الدولية ال �سيما
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يف منظمة التجارة الدولية.
• توقيع اتفاقية النقل البحري بني البلدين.
• ظروف ا ّتخاذ تركيا قرار منع ا�سترياد ب�ضائع لبنانية لأ�سباب تقنية.

بطيش

حجم التبادل التجاري وال�سياحي بني
من جهته ،عر�ض بطي�ش
َ
م�شدداً على عزم احلكومة اللبنانية
البلدين والذي هو ل�صالح تركياّ ،
على تنمية وتعزيز ذلك التبادل مبا يعود بامل�صلحة على البلدين.
ويف ما يتعلق بقرار تركيا منع ت�صدير حديد اخلردة من لبنان بحجة
ت�رض بال�صحة
تخوف اجلانب الرتكي من احتوائه على مواد ممنوعة ّ
ّ
التزام لبنان من خالل اجهزته الإدارية واجلمركية
بطي�ش
أكد
�
العامة،
َ
الذرية بكافة املتطلبات
والفنية ال �سيما الهيئة اللبنانية للطاقة ّ
الدولية للفح�ص الإ�شعاعي ،م�شرياً اىل � ّأن جميع املعابر الربية
والبحرية واجلوية يف لبنان مراقبة بوا�سطة احدث املعدات واخلرباء
ملنع ت�صدير ا َِّي مواد ممنوعة.
وقدم بطي�ش للوزيرة الرتكية دعوة ر�سمية لقيام فريق تركي
متخ�ص�ص لزيارة لبنان للإطالع على الإجراءات املتبعة يف
تقني
ّ
يطبقها
والتي
تركيا،
اىل
اخلردة
ت�صدير
قبل
تتم
التي
الفحو�صات
ّ
لبنان وفق ًا للمعايري العلمية امل ّتبعة دولياً ،وطالب اجلانب الرتكي
برفع احلظر عن ا�سترياد اخلردة ملدة  3ا�شهر ،ب�إنتظار زيارة اخلرباء
الأتراك و�صدور تقريرهم يف هذا املجال ،كما وعد الوزير ب�صدور
قرار يف جمل�س الوزراء لإعادة ا�سترياد لبنان للب�ضائع الرتكية التي
�سبق منعها.
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العجز التجاري يرتفع إلى
 17مليار دوالر في 2018

�إرتفع العجز يف امليزان التجاري اللبناين  289.01مليون دوالر
خالل العام  2018ليجاوِ ر عتبة الـ  17.03مليار دوالر ،من
حواىل  16.74مليار دوالر يف العام الذي �سبقه ،وذلك بح�سب
�إح�صاءات املج ِل�س الأعلى للجمارك.
ويعود هذا الإرتفاع يف العجز �إىل زيادة فاتورة امل�ستوردات بـ
أ�سا�س �سنوي �إىل  19.98مليار دوالر
 397.30مليون دوالر على � ٍ
حت�سن قيمة ال�صادرات بـ  08.29مليون دوالر �إىل
ما طغى على ُّ
ما فوق الـ  2.95مليار دوالر.
وقد ت�صدرت الإمارات الئحة الدول امل�ستورِدة من لبنان ،مع
ٍ
فاتورة �
إ�سترياد و �صلت �إىل  457مليون د�.أ� .أي  % 15.49من
جمموع ال�صادرات اللبنانية ،يف حني ح ّلت ال�صني يف املرتبة
الأوىل على الئحة الدول امل�ص ِدرة �إىل لبنان حيث و�صلت
فاتورة �صادراتها �إىل  2،048مليون د�.أ� .أي  % 10.25من فاتورة
الإ�سترياد.
كذلك �إحتلت �صادرات «الل�ؤل�ؤ ،الأحجار الكرمية ،املعادن
امل�صدرة
الثمينة وامل�صوغات» املرتبة الأوىل على الئحة ال�سلع
ِّ
من لبنان ،م�ش ّكلة ح�صة  648( % 21.95مليون دوالر) من
جمموع ال�صادرات اللبنانية يف العام  ،2018تلتها «منتجات
�صناعة الأغذية ،امل�رشوبات ،والتبغ» ( 383مليون دوالر �أي ما
يوازي  12،96يف املئة ومن ثم «املعادن العادية وم�صنوعاتها»
( 380مليون دوالر �أي ما يوازي  ،% 12.88ومنتجات ال�صناعات
الكيميائية  362مليون دوالر �أي ما يوازي  12،27يف املئة).
يف املقابل� ،إحتلت «املنتجات املعدنية» املرتبة الأوىل 4،169
ماليني د�.أ .مبا يوازي  % 20.86على الئحة ال�سلع التي �إ�ستوردها
لبنان ،تبعتها «الآالت والأجهزة الكهربائية»  2،321مليون
دوالر �أي حواىل  ،% 11.62و«منتجات ال�صناعات الكيميائية»
 2،213مليون دوالر �أي حواىل  11،08يف املئة ،و«معدات النقل»
 1،659مليون دوالر �أي حواىل .% 8،30
21

موجز اقتصادي
 ن�رشت وزارة ال�صحة العامة على
موقعها م�ؤ�رش الدواء اجلديد الذي
�أظهر خف�ض �أكرث من  330دواء بن�سب
و�صلت �إىل  % 76ومبعدل  % 21بناء
على املذكرات والقرارات ال�صادرة
عام  ،2018واملتعلقة ب�ألية ت�سعري الدواء ،و�سيتبعها
خف�ض �أكرث من  70دواء جينرييك (جني�سية) خالل فرتة
�شهر من الآن ،بعدما مت خف�ض  299دواء جرنيك يف كانون
االول املا�ضي.
ويف هذا امل�ؤ�رش �أدوية م�ستخدمة بن�سب عالية من املر�ضى
هبط �سعرها ب�شكل ملحوظ .وبح�سب املذكرات ال�صادرة
عام  ،2018تتوقع وزارة ال�صحة العامة �إعادة در�س ا�سعار
 3400دواء خالل العام »2019
 لفت وزير االقت�صاد والتجارة
من�صور بطي�ش �إىل �أن «الو�ضع
الإقت�صادي �صعب ودقيق ب�سبب
تفاقم امل�شاكل عرب ال�سنني و�أمامنا
حتديات كثرية» .وقال« :نعي�ش
زمن �أفعال وعلينا ا�ستعادة الثقة.
والحظنا كيف ا�ستقرت الأ�سواق املالية على �أثر ت�شكيل
احلكومة».
�أ�ضاف« :همنا �أن جنمع قوى الإنتاج ،عماال ورواد �أعمال،
حول م�رشوع �إقت�صادي يعيد تن�شيط العجلة االقت�صادية
وي�ؤمن التنمية امل�ستدامة والعادلة التي ترعى البيئة،
الذي �أ�شار �إليه م�ؤمتر «دافو�س».
 كان � ّأول غيث الت�أليف احلكومي
�إنعكا�سه �إيجاب ًا على �سندات لبنان
الدوالرية التي ارتفعت بعد اعالن
والدة احلكومة بعد � 9أ�شهر من
امل�ساومات على احلقائب الوزارية.
و�سجلت بيانات «تريدويب» � ّأن
�سندات ا�ستحقاق  2037قفزت � 4,3سنتات �إىل �أعلى م�ستوى
منذ �أوائل �آب  ،2018يف حني
ارتفعت �سندات ا�ستحقاق 2025
�أكرث من � 3سنتات �إىل �أعلى
م�ستوى منذ متوز .2018
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لبنان يترقب فورة سياحية مع قرار السعودية
رفع تحذير السفر لمواطنيها
يرتقب اللبنانيون فورة
يف القطاع ال�سياحي ،الذي
ي�شكل ركيزة االقت�صاد
املحلي ،مع قرار اململكة
العربية ال�سعودية م�ؤخراً رفع
التحذيرات ملواطنيها من
ال�سفر �إىل لبنان ،التي كانت
قد عممتها يف عام 2010
لأ�سباب �أمنية .وقد ترافق
الإعالن ال�سعودي مع ت�أكيد
وزارة ال�سياحة اللبنانية
«القيام بكل الرتتيبات
واخلطوات من �أجل ت�شجيع
ال�سائح ال�سعودي على العودة
�إىل لبنان».
وقال وزير ال�سياحة �أفيدي�س كيدانيان �إن «لبنان لي�س بحاجة
للرتويج لدى ال�سائح ال�سعودي ،واخلليجي عموم ًا ،فهو �أكرث
من يعرف املناطق اللبنانية .لذلك ف�إن العمل يرتكز اليوم على
و�ضع حد لكل ما كان يزعج ال�سياح اخلليجيني ،خ�صو�ص ًا جلهة
قيام بع�ض امل�ؤ�س�سات ال�سياحية با�ستغاللهم من خالل رفع
فواتريهم» .و�شدد كيدانيان يف ت�رصيح لـ»ال�رشق الأو�سط» على
�أنه «مت اتخاذ الإجراءات والتدابري كافة لوقف هذا اال�ستغالل،
وقد قمنا منذ عام  2017بتخ�صي�ص خط �ساخن لل�سياح للإبالغ
عن �أي خلل».
ويعد عام  2010الأف�ضل على الإطالق منذ ع�رشات ال�سنوات
ُ
لل�سياحة اللبنانية� ،إذ ُ�سجل بحينها زيارة مليونني و� 168ألف
�سائح �إىل لبنان .وانخف�ضت الأعداد طوال ال�سنوات املا�ضية،

خ�صو�ص ًا مع اندالع الأزمة
يف �سوريا يف عام  ،2011وما
رافقها من تداعيات �أمنية
�سلبية .وقد مت العام املا�ضي
ت�سجيل دخول مليون و965
�ألف �سائح ،مما �شكل ارتفاع ًا
كبرياً ،مقارنة بال�سنوات ما
بني  2011و .2017و�أعلنت
نقابة �أ�صحاب املقاهي
واملالهي �أن � 7آالف و750
�سعودي ًا زاروا لبنان خالل
فرتة الأعياد نهاية عام .2018
ورجح الوزير كيدانيان �أن
يكون للقرار ال�سعودي الأخري
«وقع �إيجابي جداً على القطاع ال�سياحي ،وعلى االقت�صاد اللبناين
ككل ،خ�صو�ص ًا �أن ال�سائح اخلليجي ب�شكل عام ،وال�سعودي ب�شكل
خا�ص ،ي�شكل العمود الفقري لل�سياحة اللبنانية» ،وحتدث عن
«فورة كبرية» مرتقبة ،خ�صو�ص ًا �أن بوادر القرار ال�سعودي كانت
قد بد�أت مع منو الفت ب�أعداد ال�سياح ال�سعوديني مت ت�سجيله
خالل فرتة الأعياد نهاية العام املا�ضي ،و�أ�ضاف« :االنعكا�سات
الإيجابية لعودة ال�سياحة يف لبنان �إىل �سابق عهدها ال تنح�رص
بقطاعي الفنادق �أو املطاعم� ،إمنا تطال كل القطاعات ،مما
�سيعطي دفعة للدورة االقت�صادية ،علم ًا ب�أن دخل الدولة من
ال�سياحة يف عام  2010بلغ نحو  8مليارات دوالر �أمريكي،
ونتوقع �أن نحقق �أف�ضل من هذا الرقم يف ال�سنوات املقبلة مع
امل�ستجدات الأخرية ،خ�صو�ص ًا ت�شكيل احلكومة ،وقرار اململكة
رفع احلظر عن �سفر مواطنيها �إىل لبنان».

النمو في لبنان  % 1.7في 2019
منا الإقت�صاد اللبناين بحواىل  % 0.9يف
�سجل منواً بن�سبة
العام  ،2018بعد �أن كان ّ
 % 0.6يف العام  ،2017وذلك وفق تقرير
للأمم املتحدة.
واعاد التقرير الذي �صدر حتت عنوان «�آفاق
احلالة االقت�صادية يف العامل للعام »2019
هذه الأرقام اخلجولة �إىل عوامل عدة ،منها
وت�سارع
�إ�ستمرار التو ُّترات اجليو�سيا�سية،
ُ
وتراجع حركة
منو الدين العام،
ُ
وترية ّ
وتباط�ؤ تد ُّفق التحويالت املالية
التجارة،
ُ
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للمغرتبني اللبنانيني والإ�ستثمار الأجنبي
وتراجع
�إىل لبنان ،و�شلل القطاع العقاري،
ُ
م�ستوى الثقة.
يف املقابل� ،إرتقب التقرير �أن يرتفع
النمو االقت�صادي يف لبنان �إىل  % 1.7يف
ُّ
العام  2019و % 2.4يف العام  2020حيث
من املتوقع �أن ي�ستفيد لبنان من �إنطالق
ور�شة �إعادة الإعمار يف �سوريا.
كما و�أ�شار التقرير �إىل �أنه من املتوقع �أن
ت�ستمر جهود �ضبط �أو�ضاع املالية العامة
ّ
22

يف لبنان خالل الفرتة املقبلة.
ت�ضخم الأ�سعار ،فقد ذكر
وعلى �صعيد
ُّ
التقرير � ّأن الأ�سعار يف لبنان قد �إرتفعت
الت�ضخم
خالل عامي ( 2017بلغت ن�سبة
ُّ
الت�ضخم 4.3
 )% 4.4و( 2018بلغت ن�سبة
ُّ
ملتخذة
 )%نتيجة التعديالت ال�رضيبية ا ُ
و�إرتفاع �أ�سعار النفط.
معدالت
ولكن ،من ا ُ
ملتوقع �أن تنكم�ش ّ
الت�ضخم �إىل  % 1.4يف العام  2019و% 0.8
ّ
يف العام  2020مع �إ�ستقرار �أ�سعار النفط.

خطة عمل إلنقاذ
الزراعة من التدهور

موجز اقتصادي

طالب جتمع املزارعني والفالحني يف البقاع وزير الزراعة ح�سن
اللقي�س بو�ضع خطة طارئة لإنقاذ القطاع الزراعي من التدهور
الذي يعانيه وو�صل به اىل حد احل�ضي�ض ،وهي:
– توقيف �إيجازات الإ�سترياد املوقعة �سابقا و�إعادة تنظيمها
بح�سب متطلبات ال�سوق املحلية.
– �إلغاء الإيجازات عن ت�صدير املوز اىل �سوريا والأردن.
– �إلغاء الإيجازات عن ت�صدير املوا�شي اىل الدول العربية.
– �إلغاء �إيجازات �إ�سترياد الأدوية الزراعية.
– �إعادة النظر يف �إيجازات الإ�سترياد من الفواكه على �أنواعها
واخل�رض ،و�إعطا�ؤها فقط عند ال�رضورة الفائقة �أي عند حاجة
ال�سوق �إليها.
– �إلغاء �إ�سترياد البطاطا املجلدة من اخلارج نهائيا.
– �إلغاء �إ�سترياد الأجبان والألبان واحلليب الطازجة.
– �إلغاء �إ�سترياد التفاح والإجا�ص طيلة �أيام ال�سنة.
– تنظيم االتفاقات مع �سوريا والأردن وم�رص حلماية
املزارع اللبناين وتعديلها لتكون يف م�صلحة الزراعة يف لبنان.
– التوا�صل مع اجلانب ال�سوري من �أجل خف�ض ال�رضيبة
املفرو�ضة على ال�شاحنات التي تعرب الأرا�ضي ال�سورية عرب
معرب ن�صيب و�إعادتها �إىل ما كانت عليه قبل �إقفال املعرب يف
.»2015/4/1
ونا�شد التجمع الوزير اللقي�س «العمل على ت�سهيل الت�صدير اىل
جميع الدول العربية ورفع ال�رضائب امل�ستجدة على الطريق
الربية ،و�إلغاء ال  TVAالتي ت�صيب املنتجات اللبنانية الوادرة
اىل هذه الأ�سواق».
ومتنى على وزير الزراعة «الإجتماع الدوري مع النقابات
والهيئات الزراعية يف لبنان للإ�ستماع اىل مطالبها� ،أقله مرة
يف ال�شهر� ،أو عندما تدعو احلاجة ،للأخذ ب�آرائهم وم�ساعدتهم
على حل امل�شاكل التي تعرت�ضهم».
وطالب وزير الزراعة بـ»امل�ساعدة مع وزير الإقت�صاد
والإ�رساع يف �رصف ثمن حم�صول القمح عن عام ،2018
وم�ساعدة امل�صدرين مع وزير املال ل�رصف الرديات عن
عامي  2017و.2018
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�أعلن املدير العام

للطريان املدين يف مطار
رفيق احلريري املهند�س
حممد �شهاب الدين� ،أنه تبلغ
من وكيل �رشكة اخلطوط
اجلوية جرمانيا� -أملانيا وليد مت�ساح يف لبنان� ،أن «ال�رشكة
قد �أوقفت رحالتها نهائيا �إىل لبنان ب�سبب �أو�ضاعها
االقت�صادية واحتمال تعر�ضها لالفال�س».
ودعا “املواطنني امل�سافرين عرب هذه اخلطوط ،اىل اخذ
العلم ،مع الإ�شارة اىل �رضورة مراجعة وكاالت �أو مكاتب
ال�سفر التي مت حجز تذاكر ال�سفر من خاللها».
ادعى املدير العام لل�صندوق
الوطني لل�ضمان الإجتماعي حممد
كركي على امل�ضمون �أ .ف وكل من
يظهره التحقيق فاعال �أو �رشيكا �أو
متدخال من �أطباء و�صيادلة وغريهم
�أمام النيابة العامة املالية يف بريوت ،و�سجلت الدعوى برقم
 2019 /1061تاريخ � 8شباط  ،2019وذلك بجرم �إختال�س
�أموال ال�صندوق و�إ�ستعمال املزور والإحتيال والإفادات
الكاذبة والغ�ش .وحذر كركي «كل من ت�سول له نف�سه من
م�ضمونني و�أطباء و�صيادلة وم�ست�شفيات بق�صد �إفادة
امل�ضمونني من دون وجه حق ،ب�أنه �سيتم اتخاذ كافة
الإجراءات الرادعة يف حقهم».
متنى رئي�س جمل�س االعمال
اللبناين العماين املهند�س �شادي م�سعد
على «احلكومة التعاطي ب�شفافية
مع ملف االنقاذ املايل واالقت�صادي
من خالل م�صارحة النا�س باخلطة
احلكومية للبدء يف خف�ض العجز يف املالية العامة».
وقال يف بيان»:ان الكالم على �رضورة خف�ض العجز يرتافق
مع كالم وا�شاعات وخماوف �شعبية مربرة من ان تكون
اخلطة احلكومية حم�صورة يف زيادة ال�رضائب ،بدال من
العمل على خف�ض االنفاق من
خالل التق�شف ومنع الهدر ،وزيادة
الواردات بوا�سطة حت�سني النمو».
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الهيئات االقتصادية تكرم رئيسها بمناسبة تعيينه وزير ًا لالتصاالت

شقير :هدفي خلق جو مشجع لألعمال واإلستثمار

محمد شقير

�أقامت الهيئات االقت�صادية اللبنانية يف
 Seaside Pavilionحفل غداء جامع تكرمي ًا
لرئي�سها حممد �شقري ملنا�سبة تعيينه وزيراً
لالت�صاالت ،بح�ضور ح�شد كبري من الوزراء
وال��ن��واب واع�ضاء ال�سلك الديبلوما�سي
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ر���س��م��ي��ة وال�سيا�سية
واالق��ت�����ص��ادي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة واالم��ن��ي��ة
والنقابية واالجتماعية واعالميني.

شماس

وبعد عر�ض فيلم عن م�سرية الوزير �شقري،
ال��ق��ى �أم�ي�ن ع��ام الهيئات االقت�صادية
نقوال �شما�س كلمة حت��دث خاللها عن
م�سرية ال��وزي��ر �شقري ال�شيقة واملعمة
ب��االجن��ازات وال��ع��ط��اءات وال��ت��ي حتولت
من م�سرية ااقت�صادية تقليدية اىل م�سار
�صاروخي يف اقل من ع�رش �سنوات حيث
و���ص��ل م��ن رئا�سة غ��رف��ة ب�ي�روت وجبل
ل��ب��ن��ان اىل اىل رئ��ا���س��ة احت���اد ال��غ��رف
اللبنانية ورئا�سة الهيئات االقت�صادية
واىل وزارة االت�صاالت التي تعني باللغة
االقت�صادية «�سالح م�ساندة ومواجهة»
والتي نعول عليها كثريا خللق فر�ص عمل
بوجود �سفرينا فوق العادة حممد �شقري».
ودعا �شما�س الوزير �شقري «اىل املحافظة
على القطاع اخلا�ص.

شقير

والقى �شقري كلمة ،ق��ال فيها�« :س�أكون
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ايلي خوري ،فارس سعد ،جورج عسيلي ،وليد زريق ،عزيز اسطفان ،خليل بواري

نقوال شماس

دائ���م��� ًا حم��م��د ���ش��ق�ير ال����ذي ت��ع��رف��ون��ه..
املدافع الأول عن االقت�صاد الوطني وعن
القطاع اخلا�ص اللبناين والعامل على
ال��دوام على رفعة �ش�أنه واعطائه دوره
كامال يف احلياة االقت�صادية اللبنانية».
و�أك�����د ���ش��ق�ير «���ص��ح��ي��ح �أن���ن���ي وزي����راً
لالت�صاالت ،لكن يف ال��وق��ت نف�سه ،انا
وزي ٌ��ر للقطاع اخلا�ص اللبناين» ،واعلن
ان���ه «ه��دف��ه ال���دائ���م ،خ��ل��ق ج��و م�شجع
ل�ل�أع��م��ال واال���س��ت��ث��م��ار وزي����ادة ال��ق��درة
التناف�سية القت�صادنا الوطني ،وهذا هو
مفتاح احلل احلقيقي ملختلف م�شكالتنا
االقت�صادية وامل��ال��ي��ة واالجتماعية».
وتطرق �شقري يف كلمته ملداخالت بع�ض
النواب يف جل�سات الثقة ،فقال «عتبي كبري
على بع�ض النواب الذين تناولوا م�ؤمتر
�سيدر ب�شكل �سلبي خالل جل�سات الثقة.
ف�إذا مل يكن لديهم املعلومات احلقيقية عن
امل�ؤمتر فتلك م�صيبة ،و�إذا كانوا يعلمون
فامل�صيبة �أكرب»� .أ�ضاف «يف كل االحوال،
�سنكون ايجابيني ولن ن�سيء الظن ..لذلك
نبدي ا�ستعدادنا لتنظيم لقاء لهم مع �أحد
املعنيني الأ�سا�سيني مب�ؤمتر �سيدر ل�رشح
تفا�صيله وتزويدهم باملعلومات الوافية».
�أ�ضاف« :كذلك نعلن رف�ضنا املطلق للهجوم
ال��ذي �ساقه ع��دد من ال��ن��واب �ضد حاكم
م�رصف لبنان وامل�صارف اللبنانية حيال
ال�سيا�سات النقدية والهند�سات املالية التي
مت تنفيذها ملجابهة التحديات الداهمة
24

على امل�ستويني النقدي واملايل».
وت��وج��ه �شقري ب��ال�����س���ؤال ال��ذي��ن وجهوا
ه��ذه االن��ت��ق��ادات «يف �أي بلد تعي�شون،
يف �سوي�رسا �أم يف لبنان؟ ..لذلك �أق��ول
ان ما مت القيام به لي�س ملجرد الرتف،
امن��ا ملواجهة م�شكالت خطرة �سببتها
املناكفات ال�سيا�سية وتعطيل ت�شكيل
احل��ك��وم��ة لأك�ث�ر م��ن ث��م��ان��ي��ة �أ���ش��ه��ر».
وتابع�« :أما ملن طالب من النواب بزيادة
ال�رضائب ،وبكل ت�أكيد انه يعلم تبعات
ذل���ك ،وه��ن��ا امل�صيبة ك��ب�يرة ج���داً ،لأن
التجارب يف العامل وجتربتنا يف لبنان،
تظهر ان زي���ادة ال�رضائب يف �أو���ض��اع
مماثلة لأو�ضاعنا االقت�صادية لن تنتج
�سوى اخل�سائر :خ�سارة فر�ص العمل،
اقفال م�ؤ�س�سات ،انخفا�ض يف معدالت
النمو ،ت��راج��ع اال�ستثمارات الداخلية
واخل��ارج��ي��ة ،و���ص��وال ل��ه��روب �رشكات
م��ن ال��داخ��ل اىل اخل����ارج وغ�ي�ر ذل���ك».
ويف ال�سياق نف�سه� ،س�أل �شقري�« :إذا كانت
احلكومة �أدرجت يف بيانها الوزاري بنداً
مينع التوظيف يف القطاع ال��ع��ام فمن
هي اجلهة التي �ست�ستوعب اليد العاملة
اللبنانية»؟ .وق��ال «بكل ت�أكيد ،املهمة
�ستقع عليكم انتم ابناء القطاع اخلا�ص.
لذلك ال بد من توفري كل االجراءات املحفزة
وامل�شجعة للأعمال واال�ستثمار لتمكني
القطاع اخلا�ص من القيام باحدى وظائفه
اال�سا�سية واملتمثلة بخلق فر�ص عمل».

مكرم صادر ،جوزيف طربية ،سعيد ميرزا ،سعد ازهري

نعمان طيار ،فريج صابونجيان ،جوزيف حبيس،
القائم باالعمال االميركي ادوارد وايرد

منير البساط ،صخر عازار ،خليل شري ،فارس سعد،
عاطف ادريس ،شارل ميللر

خليل شري ،شارل ميللر ،جويس جمال ،شوقي دكاش،
منير البساط ،صخر عازار

جيسيكا وايلي صوما ،ايلي رزق ،مارون حلو ،بشارة االسمر

وديع كنعان ،جان بيروتي ،هاني بحصلي ،د .حسن غدار،
د .جورج البراكس

النائب رلى الطبش ،بيار االشقر ،ماكس زكار

آمنة شقير ،نزار شقير ،شارل عربيد

مي شدياق ،محمد شقير ،عدنان القصار

جاك صراف ،سيمون ابي رميا ،االن عون

توفيق دبوسي ،بشارة االسمر ،فادي الجميل ،جمال عيتاني

السفير الكويتي عبد العال القناعي ،جوزيف طربية،
النائب فؤاد مخزومي

وحتدث �شقري عن �أبرز اخلطوط العري�ضة
لر�ؤيته يف وزارة االت�����ص��االت ،وج��اءت
ك�ألآتي:
 تنفيذ ال��ق��ان��ون  431الن�����ش��اء الهيئةالناظمة لالت�صاالت و�رشكة ليبان تليكوم.
 اال�رساع يف مد �شبكة االلياف ال�ضوئيةواي�صالها لآخر بيت يف لبنان.
 حت�سني االت�����ص��االت وتعميم خدمةالـ 4Gوال���ب���دء ��سري��ع�� ًا ب��خ��دم��ة الـ5G
 زي���ادة �سعة خطوط الهاتف الثابتوحتديث ال�سنرتاالت اىل اجليل الثاين.
 -تطوير وان�شاء كابالت بحرية جديدة

ايلي قزي ،النائب رلى الطبش ،هشام المكمل

بني اوروب��ا ولبنان بهدف اعتماد بلدنا
كمركز لتوزيع االنرتنت يف املنطقة.
 العمل على التو�سع باخلدمات ودرا�سةامكانية تخفي�ض التكلفة على املواطن من
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وجيه البزري ،مارون حلو ،يوسف كنعان

دون ان تت�أثر املالية العامة.
و�أكد �شقري ان هدفه ا�ستعادة موقع لبنان
على م�ستوى هذا القطاع احليوي ليكون يف
الطليعة بني دول املنطقة.
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اطالق معرض سمارتكس بنسخته الثالثة

�أط���ل���ق وزي����ر االت�������ص���االت حممد
والأمتتة والتكنولوجيا و�صناعات
�شقري الن�سخة الثالثة من معر�ض
االت�صاالت» ،م�شريا اىل ان «قطاع
«�سمارتك�س» املتخ�ص�ص يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
املعرفة وتكنولوجيا املعلومات
يف ل��ب��ن��ان ي�����ش��ك��ل جم���اال واع���دا
واالت�صاالت ،مب�شاركة املدير العام
لال�ستثمار ،ويتمتع باجلهوزية
للم�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع اال�ستثمار
نظرا �إىل عوامل عدة �أهمها توافر
«اي��دال» نبيل عيتاين ،املدير العام
الكفاءات الب�رشية املتخ�ص�صة يف
لهيئة «اوجريو» عماد كريديه ،رئي�س
هذا املجال ،مما يفتح �آفاقا جديدة
جمعية املعار�ض وامل�ؤمترات ايلي
ومتعددة للعمل ال�سيما يف قطاع
رزق ،وح�شد من امل�س�ؤولني ور�ؤ�ساء
�إنتاج الربجميات واملعدات وحلول
واع�����ض��اء ال��ن��ق��اب��ات وال����شرك��ات
االن�ترن��ت وغ�يره��ا م��ن اخل��دم��ات
من اليمين :كريدية ،شقير ،عيتاني ،رزق
املعنية باملعر�ض.
والتطبيقات التكنولوجية التي باتت
واعلن �شقري انه يريد ملعر�ض �سمارتك�س �أن ي�صبح من�صة اقليمية
من الأ�سا�سيات يف تطوير جميع القطاعات االنتاجية واخلدمات».
ودولية  ،وان يتطور ويتو�سع ال�ستقطاب خمتلف ال�رشكات املحلية
رزق
والعاملية الرائدة و�أحدث التقنيات املبتكرة يف هذا املجال ،لكي
بدوره ،ا�شار رزق �إىل �أن «قطاع املعار�ض وامل�ؤمترات يتطلع اليوم
يكون مق�صدا من الدول القريبة والبعيدة� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن معر�ض
�إىل النهو�ض من كبوته ،عرب اال�ستفادة من التوافق ال�سيا�سي ال�سائد،
جايتك�س يف دبي وم�ؤمتر  Mobile World Congressيف بر�شلونة.
وعلى البيان الوزاري ور�ؤية احلكومة ،وخارطة الطريق التي ر�سمها
عيتاني
الرئي�س �سعد احلريري للنهو�ض باالقت�صاد والإ�سهام يف تفعيل
من جهته ،ا�شار عيتاين اىل ان «�سمارتك�س ي�شكل من�صة لالبتكار
�سياحة الأعمال ودور لبنان يف املنطقة كمركز جتاري ونقطة
ويتناول �أح���دث ال��ت��ط��ورات يف جم��ال الأم���ن ونظم املعلومات
التقاء بني ال�رشق والغرب».

�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،
قسطنطني للتجارة واملقاوالت ،بردوني بالست ،مجموعة املهندسني املتّحدين ،مجوهرات عازار ،أفران األمراء.

«قسطنطين للتجارة والمقاوالت»  ..مسيرة نجاح وتطور
قسطنطين :لتنظيم القطاع ووقف المضاربات
عام  ،2015اب�رصت �رشكة «ق�سطنطني
للتجارة واملقاوالت» النور� ،سالكة
عبده ح�سن االدارة وتقا�سم
طريق جناح ّ
امل�س�ؤوليات ،االمر الذي �سمح لل�رشكة
بالإهتمام ب�أدق تفا�صيل العمل
ومعاجلتها ،ما م ّكنها من اكت�ساب ثقة
زبائنها ووالئهم.
ويعترب النجاح الذي حققته �رشكة
«ق�سطنطني للتجارة واملقاوالت» غالي ًا
اىل حد كبري ،اذ اتى و�سط حتديات كبرية
فر�ضتها حال عدم اال�ستقرار يف املنطقة والرتاجع امل�ستمر
الذي �شهده االقت�صاد اللبناين ،وو�ضع الكثري من ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات اللبنانية يف دائرة اخلطر.
وال ينفي مدير �رشكة «ق�سطنطني للتجارة واملقاوالت» �شادي
ق�سطنطني ق�ساوة الت�أثريات االقت�صادية ال�سلبية على عمل
ال�رشكة ،اال انه ي�شدد على �رضورة احلفاظ على النجاحات
تعر�ض
يف ظل الأزمات وعدم اتخاذ اي خطوات غري مدرو�سة ّ
ال�رشكة او فر�ص العمل التي تطرحها للإندثار.

مواكبة التطور

ويف اطار حديثه عن مواكبة ال�رشكة للتطور ،اكد ق�سطنطني ان
«ال�رشكة ال توفر اي جهد اال وتبذله يف �سبيل تلبية حاجات
ال�سوق وتقدمي اعلى م�ستويات اجلودة» .واذ ر�أى ان «مواكبة
التطور حتمل اعباء مالية ا�ضافية على ال�رشكات» ،وجد
ان «املردودية التي يحققها على املدى الطويل جيدة على
م�ستويات خمتلفة ،ف�إ�ضافة اىل زيادة الإنتاجية والأرباح ،تع ّزز
عملية مواكبة التطور القدرات التناف�سية لل�رشكات اللبنانية».
ويف رد على �س�ؤال حول املناف�سات التي ت�شهدها اال�سواق،
ا�سف ق�سطنطني حلال الفو�ضى التي تعم اال�سواق ،اذ ان هناك
الكثري من امل�ؤ�س�سات الغري �رشعية والتي تقود م�ضاربات
تتهرب من ت�سديد ال�رضائب واعباء
م�ؤذية ،اذ ان تلك امل�ؤ�س�سات ّ
مالية متعددة اخرى ،وبالتايل قادرة على منح زبائنها ا�سعار
منخف�ضة اىل حد كبري ،ونيل ح�صة ال ب�أ�س بها من ال�سوق.
ودعا املعنيني اىل العمل بجدية على تنظيم القطاع ووقف
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املمار�سات ال�سيئة التي ي�شهدها.
وابدى ق�سطنطني تفا�ؤله مب�ستقبل عمل «ق�سطنطني للتجارة
واملقاوالت» ،اذ توقع ان حتمل التطورات ال�سيا�سية االيجابية
يف لبنان ت�أثريات ايجابية على االقت�صاد وال�رشكات العاملة
يف كنفه.
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«بردوني بالست» 19 ..عام ًا من نجاح قوامه الجودة العالية

صليبا :لدعم االنتاج الوطني
تعمل «بردوين بال�ست» منذ عام
على مواكبة التطور يف قطاع ال�صناعات
الكيماوية مما �ساعدها على نيل العديد
من اجلوائز التي �شكلت دلي ًال وا�ضح ًا
على احرتامها لأعلى معايري اجلودة.
فعلى مر  19عام ًا �سارت «بردوين
بال�ست» على طريق النجاح متم�سكة
ب�سيا�سة عمل وا�ضحة عمادها مواكبة
احلداثة والتط ّور مبا ي�ضمن ال�رسعة
واجلودة وي�ؤمن حاجات الزبائن مهما
اختلفت وتنوعت.
1990

�ساهمت ه��ذه امل��ع��ادل��ة يف تكري�س
تطور عمل «ب��ردوين بال�ست» ،فتطور
عملها لت�صبح واحدة من اهم ال�رشكات
امل��وج��ودة يف ل��ب��ن��ان ،حيث �شهدت
خطوات تو�سعية �ضاعفت فر�ص العمل
التي تطرحها لت�ضم اليوم �أك�ثر من
 100موظف وتقدم حجم �إنتاج �سنوي
يقارب الـ  6000طن.
ه��ذه املعلومات املثرية دفعتنا للقاء
�صاحب هذه امل�ؤ�س�سة التي تردد �صداها
يف جميع انحاء لبنان وهو اال�ستاذ
جرج�س �صليبا ال��ذي ي�رشح وي�سهب
بامل�شاكل واملعوقات التي تقف بوجه
�إنتاج البال�ستيك والأنواع التي ينتجها
�لا« :ب��ال��رغ��م م��ن جميع
امل��ع��م��ل ،ق��ائ ً
املعوقات واحلالة االقت�صادية املرتدية
اال ان��ن��ا ن��ق��وم ب���إن��ت��اج ال��زج��اج��ات،
ال��غ��ال��ون��ات ،ال��ع��ب��وات ال��ت��ي ت�ستعمل
ل�ل�أل��ب��ان ،الأج��ب��ان ،الع�صائر ،الزيت
واملياه وكل ما يتع ّلق بالطعام من كافة
الأحجام ،ونعتمد يف هذه ال�صناعات
على �أكرث من  100ماكينة حديثة».
ويف رد على ���س���ؤال ح��ول املعايري
املتبعة يف عملية االنتاج� ،شدد �صليبا
على ان القيمني على املعمل يلتزمون
باملعايري والتقنيات الت�صنيعية

صليبا :إن تداعيات االزمات
في المنطقة تؤثر على
لبنان ال سيما على صعيد
حركة النقل البري والشحن
والتصدير
العاملية يف �إنتاج املواد البال�ستيكية
وخا�صة �أن��ه��ا على ات�صال مبا�رش
بالطعام».
وق��ال« :تعمل «ب��ردوين بال�ست» على
ات��ب��اع كل ما هو جديد وحديث يف
عامل التكنولوجيا املرتبطة بت�صنيع
البال�ستيك ،ولذلك كل املاكينات التي
منلكها م�ستوردة من اخل��ارج ونعمل
على مواكبة التقنيات اجلديدة ب�شكل
تطور عملنا و�إنتاجنا
دائم ،مبا ي�ضمن ّ
ٍ
وكلفة �أقل ،وبهذا ن�ضمن
ب�رسعة �أكرب
وجودنا وا�ستمراريتنا يف ال�سوق».

أعلى معايير السالمة

و�شدد �صليبا على ان «بردوين بال�ست»
تتم�سك ب�أعلى معايري ال�سالمة الغذائية،
حيث ان كل منتجاتها امل�ستوردة حا�صلة
على �شهادة �رشكات كبرية ب�أ ّنها �صاحلة
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للإ�ستخدام وغري �ضارة بال�صحة.
ويف اطار حديثه عن الواقع االقت�صادي
الذي ي�شهده لبنان ،لفت �صليبا اىل ان
«تداعيات االزم��ات يف املنطقة ت�ؤثر
على لبنان ال �سيما على �صعيد حركة
النقل الربي وال�شحن والت�صدير ،م�شرياً
اىل ان «بردوين بال�ست» عانت كغريها
من املعامل الأخرى يف البلد» .وقال:
«ك ّنا ن�ستورد امل��واد الأول��ي��ة (حبوب
البال�ستيك) م��ن ال�سعودية وب��ل��دان
ال�رشق الأو���س��ط ،وكانت تدخل لبنان
عرب الطريق ال�بري من �سوريا ،حيث
�أن الكلفة �أقل بكثري من كلفة ال�شحن
البحري وم�صاريف املرف�أ� .إ�ضاف ًة �إىل
هذا العبء ،هناك م�شاكل �أخرى نعاين
منها هي الف�ساد من ناحية عدم حت�صيل
�أموالنا امل�ستح ّقة ،ووجود املعامل غري
املرخ�صة التي تناف�سنا ب�شكل غري
ّ
��شرع��ي ،وك��ذل��ك ال�صناعات الرتكية
�أ ّث��رت ب�شكل كبري نتيجة ع��دم وجود
جمارك بني البلدين ،ل��ذا فاملناف�سة
�شديدة ما يجعل �أرباحنا قليلة».
ويف اخل��ت��ام� ،أم���ل �صليبا ان تدعم
الدولة اللبنانية االنتاج الوطني من
اجل النهو�ض بالقطاعات االقت�صادية
للو�صول اىل م�ستويات اعلى.
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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.
l
ta
en
om ly
vir nd
En Frie

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

�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر

مجموعة المهندسين ّ
المتحدين..
التم ّيز في تقديم خدمات المصارف

�إنها ال�رشكة التي تا�س�ست يف مطلع �سنة  1994وكان من �أهم �أهدافها تقدمي خدمات مميزة �إىل
امل�صارف يف لبنان وخارجه ..وهي جمموعة املهند�سني املتحدين.
من �أجل حتقيق اهدافها عملت امل�ؤ�س�سة
ع��ل��ى االت��ف��اق م��ع ��شرك��ات عاملية
م�شهورة يف جمال عملها �أهمها �رشكة
�سويفت التي ت�ستخدمها معظم م�صارف
ال��ع��امل لإج���راء العمليات امل�رصفية
يف م��ا بينها وال�سيما التحويالت
امل�رصفية عالوة عن االتفاقات التي
عقدتها امل�ؤ�س�سة م��ع ع��دد مهم من
ال�رشكات العاملية للت�سويق والرتكيب
وال�صيانة وال��ت��دري��ب على براجمها
البنكية� .أهم هذه ال�رشكات هي �رشكة
 IBMالعاملية املميزة بربامج الربط
بني املنظومات املختلفة  B2Bو�رشكة
 Fircosoftالرائدة يف برامج مكافحة
الإره���اب وتبيي�ض الأم���وال والقوائم
ال�سوداء و�رشكة  Bottomlineيف جمال
مطابقة احل�سابات و�رشكة  Stratusيف
جمال �أنظمة الأجهزة التي ال تتوقف.
وحول �إمكانية �إ�ضافة بع�ض التعديالت
على ال�برام��ج العاملية التي متثلها
ال�رشكة حتى تتنا�سب مع طبيعة العمل،
ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة ا�ستقدامها ق�سما لتطوير
الربامج وهذا الق�سم اكت�سب خربة كبرية
م��ن ناحية املقايي�س واملوا�صفات
وال��ق��واع��د ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت�����ص��در،
بالإ�ضافة �إىل تطوير برامج خا�صة
بال�رشكة تلبي حاجات امل�صارف جرى
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من أجل تحقيق أهدافها
عملت مجموعة المهندسين
المتحدين على عقد اتفاقات
مع شركات عالمية مشهورة
كشركة سويفتIBM ،،
 ،Fircosoftو Bottomline
بيعها �إىل عدد كبري من امل�صارف يف
لبنان وخارجه.

إغالق المنافذ الختراق
المقرصنين

ويف ظل ازدياد عملية القر�صنة خا�صة
ع�بر الأن�ترن��ت ط��ورت ال�رشكة حلوال
متقدمة جتعل م��ن �شبه امل�ستحيل
�أو على الأق���ل م��ن ال�صعب ج��دا على
املقر�صن ال��ول��وج �إىل ن��ظ��ام �سوفت
يف امل�رصف و�إ�صدار عمليات حتويل
لأموال حل�سابات م�شبوهة وذلك ب�إغالق
املنافذ املحتملة الخ�تراق املقر�صن
بيئة العمل ومراقبة الأنظمة والإنذار يف
حال وجود �أي عمليات م�شبوهة.
�أما عن عن �أب��رز العوامل التي �ضمت
جناح هذه امل�ؤ�س�سة فال �شك �أن نوعية
32

الأن��ظ��م��ة واحل��ل��ول املقدمة م��ن قبل
ال�رشكة �إىل امل�صارف وم�ستوى الدعم
الفني الذي يقدم هو من اهم العوامل
ال��ت��ي �ساهمت يف ا�ستمرار النجاح
وت��ط��وره��ا .فال�رشكة ال تكتفي فقط
بخدمات تركيب الأنظمة والتدريب
عليها وربطها باالنظمة الأخ��رى بل
ت�ؤمن خدمة مميزة ل�صيانة الأنظمة
وانتظام عملها وت�أمني الدعم للعاملني
عليها والإج��اب��ة على ا�ستف�ساراتهم
ومتابعة وحل م�شاكلهم.
ولكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه يف ظل
الرتاجع امل�ستمر الذي ي�شهده االقت�صاد
اللبناين وما يجري تداوله عن �إقفال
العديد من امل�ؤ�س�سات ،ن�س�أل :كيف يتم
و�صف واقع العمل يف امل�ؤ�س�سة؟ في�أتي
الت�أكيد �أن الرتاجع االقت�صاد اللبناين
والأزمات التي تع�صف باملنطقة جتعل
عمل وتطور امل�ؤ�س�سات �صعب ًا .ففي ظل
ه��ذه الأزم���ات ي�شح الإن��ف��اق وي�ضعف
ك��م��ا ي��ن��ع��دم اال���س��ت��ث��م��ار يف التطوير
والتجديد اوتنفيذ م�شاريع جديدة بل
تكتفي امل�ؤ�س�سات مبا فيها امل�صارف
با�ستخدام الأنظمة التي متتلكها فال
ت�سعى �إىل ا�ستبدالها ب�أنظمة �أكرث تطورا
�أو الإنفاق على �أنظمة ومنتوجات لي�ست
�أ�سا�سية يف عملها.

�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر

مجوهرات عازار  ..عنوان الفخامة واألناقة

امل�ؤ�س�سات العاملية ل�صناعة املجوهرات واالحجار الكرمية
وعلى الرغم من املعوقات التي تقف بوجه هذا القطاع ومن
م�ضاربات اال ان جموهرات عازار مل تت�أثر نهائي ًا وتابعت
م�سريتها الناجحة مكللة جناحها بافتتاح عدة فروع لها من
بينها فرعي  abcاال�رشفية وفردان.

عندما نتكلم عن الفخامة واالناقة يف عامل
املجوهرات واالحجام الكرمية ف�إنا بالت�أكيد
نتكلم عن جموهرات عازار.
تكف ملعرفة ا�رسار هذا القطاع
فخامة اال�سم ِ
الذي ي�شكل حوايل  % 30من �إجمايل ال�صادرات
ال�صناعية اللبنانية.
هو قطاع الذي يرتكز على �إبداع امل�صممني
اللبنانيني وت�صاميمهم املميزة فكيف اذا كانت
امل�ؤ�س�سة هي م�ؤ�س�سة عازار للمجوهرات.

نجاح رغم التحديات

منذ تا�سي�سها من  30عام ًا تعمل ال�رشكة على انتاج افخم
انواع املجوهرات واالحجار الكرمية لنيل ر�ضى الزائر فعازار
الذي دخل هذا العامل االنيق منذ ما يقارب ن�صف قرن ،وتعلم
«امل�صلحة» يف احلادية ع�رشة من عمره ،من عمه ا�ستطاع
ان يكون يف طليعة امل�صممني لي�س فقط اللبنانيني وامنا
العربيني والعامليني ،فالأخري ا�ستطاع �أن يدخل �صناعته
للعديد من املنازل االوروبية لي�س فقط العربية مما �ساهم
بزيادة ثقة الزائر باملنتوج الذي بني يديه.
التميز الكبري �ساعد بت�صنيف هذه امل�ؤ�س�سة من �ضمن اهم
هذا
ّ
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وبح�سب امل�ؤ�س�سة ف�إن االع��وام ال�سابقة مل حتقق النتائج
املرجوة وذلك لعدة ا�سباب كان اخرها اال�ضطرابات االمنية
واالقت�صادية املحيطة يف لبنان وعدد من الدول اخلليجية
التي ت�شكل اجل��زء االه��م من ت�رصيف االنتاج ا�ضافة اىل
عدم وجود حوافز من قبل الدولة للم�ساهمة يف دعم االنتاج
وت�سهيل ان�سيابه اىل اال�سواق اخلارجية وال �سيما اال�سواق
العربية ،ومع بروز كل هذه التحديات واملخاطر على هذا
القطاع بقيت امل�ؤ�س�سة تعمل على تقدمي اف�ضل ان��واع
املجوهرات للزبائن وبقيت مواكبة للحداثة والتطور.
ويف اخلتام تت�أمل امل�ؤ�س�سة من الدولة اللبنانية م�ساعدة
هذا القطاع والنهو�ض به وذلك عرب اتخاذ اج��راءات جدية
و�صارمة ت�ساهم يف حماية �صناعة املجوهرات اللبنانية
ومراقبة دخ��ول املجوهرات امل�صنعة من تركيا وال�رشق
االق�صى التي تخلق م�ضاربات حقيقية يف ال�سوق ت�ؤثر �سلب ًا
على القطاع.
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر
نالت «جائزة أوروبا الذهبية للجودة» تقدير ًا لتألقها

أفران األمراء 49 ..عام ًا من التطور

�إنها خ�برة طويلة متيزت بها �أف��ران
الأم��راء جعلتها من �أه��م امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية التي تعنى ب�صناعة الكعك
واخلبز واحللويات يف لبنان .كيف ال،
وهي التي و�ضعت �أمامها هدف ًا واحداً
�أال وهو �إر�ضاء الزبائن وتقدمي �أف�ضل
�أنواع املنتجات واخلدمات.
كانت اخلطوة الأوىل نحو النجاح،
يف عام  ،1970مع ال�سيد كاظم �إبراهيم
الذي بذل جهوداً جبارة لتقدمي �أف�ضل
�أن���واع املنتوجات م��ن حيث امل��واد
الأولية امل�ستخدمة� ،إ�ضافة �إىل احلر�ص
على اتباع �أعلى معايري النظافة الأمر
الذي �شكل �سبب ًا رئي�سي ًا يف تعزيز ثقة
الزبائن باملنتجات املقدمة.
وعمدت «�أف��ران االم��راء» بغية خدمة
زبائنها وت���أم�ين احتياجاتهم اىل
تو�سيع نطاق عملها عرب �شبكة فروع
تتوزع بني اجلمهور ،احلدث ،و�صفري.
ومتيزت «�أف���ران الأم���راء» على مدى
ّ
���س��ن��وات عملها ط��وي��ل��ة باملتابعة
الدقيقة لعمليات االن��ت��اج ب���دءاً من
حت�ضري امل��واد الأول��ي��ة حتى و�صول
املنتج �إىل امل�ستهلك ،وذلك من �أجل
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يحفل سجل إنجازات
«أفران االمراء» بمحطات
مميزة يبقى أبرزها انتقالها
من اإلطار العائلي المحض
كي تكون ضمن المؤسسات
الصناعية المتميزة التي تقدم
إنتاج ًا بكلفة معقولة
ونوعية ممتازة
�ضبط معايري اجل���ودة وم�ستويات
النظافة لتقدمي منتج يتميز مب�ستويات
عالية من ال�سالمة الغذائية.
وتعمل «اف��ران االم��راء» على مواكبة
ال��ت��ط��ور ع�بر التقنيات اجل��دي��دة يف
الإنتاج وابتكار �أ�صناف جديدة تر�ضي
امل�ستهلكني وتدفعهم �إىل �رشائها.
وت���ق���دم «اف������ران االم������راء» �أف�����ض��ل
امل�����ص��ن��وع��ات م��ن اخل��ب��ز اللبناين
التقليدي �إىل اخلبز الأوروب��ي و�أنواع
الكعك و�صو ًال �إىل احللويات العربية
34

التقليدية (البقالوة واملربومة )...كذلك
الأمر احللويات الغربية على �أنواعها
(الكاتو والآي�س كرمي).
ويحفل �سجل �إجنازات «�إفران الأمراء»
مبحطات مميزة يبقى �أبرزها انتقالها
من الإطار العائلي املح�ض كي تكون
�ضمن امل�ؤ�س�سات ال�صناعية املتميزة
ال��ت��ي ت��ق��دم �إن��ت��اج�� ًا بكلفة معقولة
ونوعية مم��ت��ازة .كما يزخر �سجلها
بجوائز عديدة نالتها وال �سيما جائزة
�أوروبا الذهبية للجودة تقديراً لعملها
ال
امل��م��ت��از ،وال��ت��ي ت�شكل ال��ي��وم دلي ً
وا�ضح ًا على �سعيها الدائم نحو الأف�ضل
وعلى جهدها لإي�صال �صناعتها �إىل
�أعلى م�ستويات التطور واحلرفية.
كما تتمتع «�أف��ران الأم��راء» مب�ستقبل
م�رشق فمنذ الت�أ�سي�س الأول مع ال�سيد
كاظم �إبراهيم خطت خطواتها الأوىل
نحو النجاح والت�ألق والتي كانت ثمرة
ل�سيا�سة مهمة �ضمنت ا�ستمراريتها
و�ست�ضمن يف امل�ستقبل موا�صلة تقدمي
�أف�ضل املنتجات �إىل زبائننا و�أجودها
على الرغم من بيئة العمل ال�صعبة التي
ت�شوب القطاع ال�صناعي ككل.

تحقيقإلى �شهر
من �شهر �
جهود حقيقية في مجال التمكين االقتصادي ودعم الطالب والمرأة عبر برامج متخصصة

وافا 6 ..مكاتب في العالم لخدمة االنسان وتأمين حاجاته
و�ضع هدف خدمة الإن�سان وت�أمني
حاجاته يف �صلب االهتمامات ،وم ّكن
جمموعة «وافا» من جعل النجاح رفيق ًا
دائم ًا لها.
انبثقت فكرة ت�أ�سي�س جمموعة «وافا»
من خالل تو�صية امل�ؤمتر الإن�ساين
الدويل مل�ساندة �ضحايا االحتالل يف
العا�صمة الأندون�سية جاكرتا عام
 2008وتابعت املجموعة �شبه احلكومية
وغري الربحية منذ ت�أ�سي�سها �إىل �أن
و�صلت �إىل افتتاح جمموعة فروع
عرب �إن�شاء مكاتب بلغ عددها �ستة يف
دول خمتلفة حول العامل يف كل من
�أندوني�سيا ،اململكة املتحدة ،النم�سا،
لبنان ،تركيا و فل�سطني.
ترتكز �أعمال املجموعة يف جمال
التمكني االقت�صادي للفقراء والأ�رس
من خالل متويل امل�شاريع املتناهية
ال�صغر ودعم الطالب (منح و قرو�ض
تعليمية) وامل�ؤ�س�سات التعليمية �إ�ضافة
�إىل متكني املر�أة والأم وذلك من خالل
برامج الت�أهيل والدعم املتخ�ص�صة.
وتعترب املجموعة من �أبرز العوامل
الداخلية واخلارجية التي �ضمن
جناحها ح�سن اختيار فريق العمل
وتعاونه حيث ميثل فريق العمل
الدينامو املحرك لل�رشكة �إ�ضافة
�إىل ك�سب اخلربة الالزمة يف جمال
الإقرا�ض وا�ستقطاب عدد من املمولني.
�إن الرتاجع امل�ستمر الذي ي�شهده
االقت�صاد اللبناين �أثر ب�شكل كبري يف
عمل املجموعة� ،إذ �ساهم يف زيادة
ن�سبة البطالة املتزايدة تزامنا مع
�إفال�س العديد من امل�ؤ�س�سات �أو الطرد
التع�سفي املنت�رش ما ي�ؤدي �إىل زيادة
يف الطلب على القرو�ض وبالتايل
التوجه �إىل اال�ستقاللية يف العمل.

تطلعات مستقبلية

تتطلع جمموعة وافا م�ستقب ًال �إىل
مواكبة التطور يف جمال العمل عرب

امل�شاركة يف العديد من الندوات العاملية
والإقليمية والدورات التدريبية التي من
�ش�أنها �إ�ضافة �أثر �إيجابي على م�سريتها
املهنية� ،إ�ضافة �إىل ال�سعي لفتح عالقات
و�رشاكات مع �أطراف �إقليمية وعاملية
مثل البنك الإ�سالمي للتنمية  Kivaوذلك
ل�ضمان اال�ستمرارية بالإ�ضافة �إىل
تو�سيع جمال العمل ملواكبة احتياجات
ال�سوق املتنوعة والعمل على برامج
جديدة هدفها حت�سني امل�ستوى املعي�شي
وتنمية القدرات الب�رشية اقت�صاديا
واجتماعيا.
ويف تعليق على بيئة العمل احلالية،
تعترب املجموعة �أن املناف�سة وا�سعة
ب�سبب انت�شار امل�ؤ�س�سات املالية
ال
(بنوك� -رشكات �إقرا�ض) �إذ �إن ك ً
منها يهدف �إىل احتالل املركز الأول
وا�ستقطاب العدد الأكرب من العمالء
يف ظل الطلب املتزايد على القرو�ض،
ولتحقيق هذا الهدف تعمل كل م�ؤ�س�سة
على تقدمي �أف�ضل اخلدمات والت�سهيالت
جلذب العميل الذي بدوره يبحث عن
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�أف�ضل نوعية خدمة �ضمن �رشوط
امل�صداقية وال�شفافية.

إجراءات وقائية

وتعاين جمموعة وافا من �سل�سلة
حتديات تواجه عملها وتتمثل
بالأو�ضاع الأمنية واالقت�صادية
ال�سائدة وهجرة ال�شباب والأدمغة �إىل
اخلارج و املناف�سة الأجنبية لل�سلع
واملنتجات الوطنية �إ�ضافة �إىل عدم
معرفة العمالء ما نحتاجه ال�سوق يف
املرحلة الأوىل.
وملعاجلة امل�شكالت �أعاله ،البد من
اتخاذ بع�ض التدابري والإجراءات
الوقائية واملتمثلة يف دعم الدولة
اللبنانية من خالل ت�شجيع ال�صناعة
املحلية ،والدعم لبع�ض ال�صناعات
واملهن وزيادة الوعي ب�أهمية ت�شجيع
ال�صناعة الوطنية ،ناهيك عن العمل
على تقليل ال�صادرات الأجنبية لل�سلع
التي لها مثيل يف ال�سوق املحلية (ذات
ال�صناعة اللبنانية).
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مقابلة
تأليف الحكومة سينعكس ايجاب ًا على قطاع النقل البحري

مقوم :مرفأ بيروت ّ
ّ
حقق نتائج جيدة

بعد فراغ حكومي دام  9ا�شهر،
اب�رصت احلكومة اللبنانية النور
برئا�سة �سعد احلريري لتجعل من
«اىل العمل» �شعاراً لها ،ما ار�سل
الكثري من اال�شارات االيجابية
لأ�صحاب ال�رشكات الذين وجدوا
يف �رسعة �صياغة البيان الوزاري
ونيل احلكومة الثقة ب�أكرثية
� 111صوت ًا ،ايذان ًا بوقف م�سرية
االنحدار التي �شهدها االقت�صاد
اللبناين خالل الفرتة االخرية.
وم���ن امل��ت��وق��ع ،ان ت��ط��ال ال��ت���أث�يرات
االيجابية للتطورات ال�سيا�سية خمتلف
القطاعات االقت�صادية دون ا�ستثناء،
ويف هذا االطار عبرّ نائب رئي�س الغرفة
ال��دول��ي��ة للمالحة يف ب�ي�روت �سمري
مقوم عن تفا�ؤله بالتطورات ال�سيا�سية
االي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي �شهدتها ال�ساحة
ال�سيا�سية اللبنانية ،اذ من �ش�أن ت�أليف
احلكومة ت�رسيع دوران عجلة االقت�صاد
ما �سينعك�س ايجاب ًا على ن�شاط الوكاالت
البحرية وقطاع النقل البحري اللبناين.

تطوير مرفأ بيروت

واك���د م��ق ّ��وم ان «ح��رك��ة م��رف���أ ب�يروت
االجمالية بقيت حتقق نتائج جيدة
ب��ال��رغ��م م���ن االزم������ات ال�سيا�سية
واالق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا ال��ب�لاد
واالحداث االمنية يف املنطقة».
واع��ت�بر �أن «ا�ستمرار غياب م�شاريع
التطوير والتو�سيع ع��ن م��رف���أ ب�يروت
�سينعك�س �سلب ًا على االعمال املرفئية
يف القريب العاجل وخا�صة يف ظل
ال��زي��ادة املرتقبة يف حجم االع��م��ال
مع ع��ودة االم��ن وال�سالم اىل �سورية».
ومتنى على امل�س�ؤولني املعنيني االخذ
بعني االعتبار تطوير هذا املرف�أ احليوي
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد � 172شباط 2019

استمرار غياب مشاريع
التطوير والتوسيع عن مرفأ
بيروت سينعكس سلب ًا على
االعمال المرفئية وخاصة في
ظل الزيادة المرتقبة في حجم
هذه االعمال مع عودة االمن
والسالم الى سورية
وخا�صة ان جميع املرافئ يف املنطقة
يف ط��ور التحديث والتو�سيع و�سوف
ت�سبق املرافئ اللبنانية ب�أ�شواط اذا مل
نتطور او نو�سع مرف�أ بريوت.
ويف رد على �س�ؤال ،اكد ان غرفة املالحة
دائما على ات�صال مع امل�س�ؤولني وادارة
امل��رف���أ واجل��م��ارك لتح�سني وتطوير
عمل املرف�أ .و�شكر جتاوبهم الدائم مع
املطالب املطروحة ملا يلعبه من دور
يف ت�سهيل �سري العمل.

خسائر جراء المضاربات

ويف اط����ار ح��دي��ث��ه ع��ن امل��ن��اف�����س��ات
وامل�ضاربات التي ت�شهدها اال�سواق،
اكد مقوم «ان امل�ضاربات لي�ست حكرا
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على ال�سوق اللبنانية ،فمعظم ال�رشكات
العاملية تخ�رس ام��وا ًال طائلة من جراء
امل�ضاربات ورف��ع ا�سعار ال��ب�ترول».
واو���ض��ح ان ه��ذه امل�ضاربات تت�سبب
بخ�سائر فادحة تدفع ه��ذه ال�رشكات
ن��ح��و ع��م��ل��ي��ات ال��دم��ج وال��ع��م��ل على
ت�سيري رحالت منتظمة بالإتفاق فيما
بينها ،بهدف ابعاد اخل�سارات و�شبح
امل�����ض��ارب��ات عنها .وق���ال« :عمليات
تتكبد ال�رشكة
ال��دم��ج حت�صل عندما
ّ
خ�سائر طائلة فت�ضطر اىل االندماج مع
�رشكة عاملية اخرى .اال انه من امل�ؤ�سف
ب�أن وكيل هذه ال�رشكة ميكن ان يخ�رس
وكالة ال�رشكة املندجمة وتكون نتائجها
�سلبية على الوكيل البحري يف لبنان ،اذ
يخ�رسالوكالة وي�ضطر اىل ت�رسيح جميع
املوظفني ما يحمل انعكا�سات �سلبية
على ن�شاط الوكالة البحرية».
ولفت يف تعليق على عمل  sea lineخالل
عام  ،2018ال�رشكة حافظت على امل�ستوى
نف�سه بالرغم من االزم��ات ال�سيا�سية
واالقت�صادية التي متر بها البالد� ،آم ًال
يف حتقيق نتائج اف�ضل مع انتهاء الفراغ
احلكومي خالل العام احلايل .وك�شف عن
ات�صاالت جتري مع عدة �رشكات عاملية
كي تبد�أ اعمالها يف مرف�أ بريوت.

م�صارف
اخذت وعد ًا من الحريري بعد فرض ضرائب جديدة

جمعية المصارف تبحث االوضاع المالية والمصرفية
عقدت م�ؤخراً جمعية امل�صارف اللبنانية
�سل�سلة لقاءات مع رئي�س اجلمهورية
مي�شال عون ،ورئي�س احلكومة �سعد
احلريري ،ورئي�س جمل�س النواب نبية
بري .وبحثت خالل اللقاءات ال�ش�ؤون
االقت�صادية واملالية يف لبنان.

عون

وطلب رئي�س اجلمهورية من جمعية
امل�صارف خالل اللقاء ،املحافظة على
ا�ستمرارية العمل االقت�صادي ،وا�ستمرار
الت�سليفات التي من �ش�أنها �أن تدعم
الطبقة الو�سطى يف لبنان .من جهته ،اكد
رئي�س جمعية امل�صارف جوزيف طربية
ان «االحداث املرتقبة تفر�ض علينا
ا�ستمرار التحاور� ،سواء كان ذلك يتعلق
باملراجعات التي تقوم بها وزارة اخلزانة
االمريكية على القوانني املتعلقة بق�ضايا
االمتثال� ،أو مبتابعة العقوبات على
بع�ض اجلهات املوجودة يف لبنان او يف
اخلارج� ،إ�ضافة اىل موا�ضيع اقت�صادية
�أخرى تربز من وقت اىل �آخر ،كق�ضية
الغاز والتحر�ش اال�رسائيلي يف مو�ضوع

وفد جمعية المصارف مجتمعًا إلى الحريري

ا�ستك�شاف الغاز اللبناين ،واملعارك
الع�سكرية الدائرة يف �سوريا وما يح�صل
خاللها من ا�ستعمال لالجواء اللبنانية.
وقد طم�أننا فخامته اىل ا�ستمرار
اال�ستقرار املبني على التعاون والوحدة
الوطنية».

الحريري

كما اعلن طربية ،عقب لقاء عقدته اجلمعية
مع الرئي�س احلريري ،ان اجلمعية اخذت
وعدا من رئي�س جمل�س الوزراء بعدم
التعر�ض للمو�ضوع ال�رضيبي ،اي عدم

فر�ض �رضائب جديدة ،ال على امل�ؤ�س�سات
وال على املواطنني .اذ ان املطلوب حاليا
هو اعادة النهو�ض باالقت�صاد وب�صورة
خا�صة من طريق برنامج «�سيدر» ،الذي
يت�ضمن متطلبات عديدة ت�ساعد على هذا
النهو�ض».
وتابع« :على ال�صعيد امل�رصيف ،طم�أنا
الرئي�س احلريري اىل ان الو�ضع مم�سوك
جدا من قبل امل�صارف وم�رصف لبنان،
وان القطاع ا�ستطاع ال�صمود خالل
اال�شهر الت�سعة املا�ضية التي كانت
�صعبة على لبنان وعلى اقت�صاده».

«اللبناني الفرنسي» يو ّزع جوائز تغ ّير المناخ
لل�سنة الثانية على التوايل ،و�إثر جناح
الطلبية ال�سنوية الأوىل حول
املباراة اّ
التغيرّ املناخي� ،أطلق البنك اللبناين
الفرن�سي ومعهد ع�صام فار�س لل�سيا�سات
العامة وال�ش�ؤون الدولية يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت ،بال�رشاكة مع
وزارة اخلارجية الهولندية ومعهد IHE
 Delftللدرا�سات حول املياه وجامعة
 Wageningenللأبحاث يف هولندا ،مباراة
ثانية للعام  2019-2018حتت عنوان
و�شح املياه ،البحث يف
“تغيرّ املناخ
ّ
الرتابط بني موارد الطاقة واملياه والغذاء».
وقد اختري هذا العنوان لتطبيق نظرية
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الرتابط بني موارد الطاقة واملياه والغذاء
للتكيف مع حتديات
عرب �إيجاد طرق عملية ّ
و�شح املياه.
تغيرّ املناخ ّ

متري

واف ُتتح احلفل بكلمات ملدير معهد ع�صام
فار�س ،طارق مرتي ،ومدير عام البنك
ريا روفايل نحا�س،
اللبناين الفرن�سيّ ،
وال�سكرتري الأول يف �سفارة هوالندا يف
لبنان ،فلوري�س فان �سليبي.
أهمية هذه املباراة
وو�صف مرتي يف كلمته � ّ
الطلب على البحث
حتث اّ
الطالبية كونها ّ
ّ
نظرية فح�سب حول العالقة
ال
ة
عملي
بطريقة
ّ
ّ
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بني الطاقة واملياه والغذاء.
و�شدد على �أهمية �رشاكة املعهد مع البنك
ّ
اللبناين الفرن�سي لل�سنة الثانية على التوايل
رحب مب�شاركة
لتحقيق هذه املباراة ،كما ّ
الهولندية يف لبنان ومعهد IHE
ال�سفارة
ّ
 Delftللدرا�سات حول املياه وجامعة
 Wageningenللأبحاث يف هولندا.
ولفت د .مرتي �إىل �أنه ،وخالف ًا للعام
تو�سع نطاق املباراة �إقليمي ًا لعام
الفائتّ ،
طلب الدرا�سات العليا
 2019-2018لي�شمل اّ
يف جامعات دول عربية مثل الأردن،
طلب
وفل�سطني ،والعراق ،بالإ�ضافة �إىل اّ
معهد  IHE Delftللدرا�سات حول املياه

بنك بيروت ّ
يوقع إعالن اإلدارة الحكيمة والنزاهة

صفير وعكاوي عقب توقيع االعالن

و ّقع رئي�س جمل�س �إدارة بنك بريوت الدكتور �سليم �صفري
�إعالن الإدارة احلكيمة والنزاهة مع يا�رس عكاوي ،م�ؤ�س�س
 ،Shareholder-Rightsم�ؤكداً بذلك التزام امل�رصف �أف�ضل
ممار�سات احلوكمة الر�شيدة وامل�س�ؤولية االجتماعية.
مت تطويرها
وت�ضع مبادرة  Shareholder-Rightsالتي ّ
بالتعاون مع وكاالت الأمم املتحدة يف لبنان وم�ؤ�س�سة
التمويل الدولية ،وامل�رصف الأوروبي لإعادة البناء والتنمية،
مبتناول ال�رشكات اللبنانية منهجيات يف جمال البيئة
واالجتماع واحلوكمة الر�شيدة متوافقة متام ًا مع املبادئ
التوجيهية للأمم املتحدة و�أهداف التنمية امل�ستدامة
والتوقعات اال�ستثمارية ل�صناديق التنمية الدولية .واعترب

�صفري يف كلمته �أن «جناح بنك بريوت
يعتمد ب�شكل �أ�سا�س على ثقة ال�رشكات
و�أنه من م�س�ؤوليتنا ت�شجيع ال�رشكات
اللبنانية على اعتماد املبادئ التي نلتزم
بها .فنحن ن�ؤمن بالقيادة باملثال».
من جهته ،اعترب عكاوي �أن «ان�ضمام بنك
بريوت �إىل �إعالن احلوكمة والنزاهة ي�أتي
يف وقت حتتاج �إليه ال�رشكات �أكرث من
�أي وقت م�ضى �إىل الرتكيز على �أهدافها
الأ�سا�سية ،الأمر الذي يتطلب االلتزام
ب�أف�ضل املمار�سات و�أخالقيات العمل
والنزاهة».
ور�أى املمثل االقليمي ملنظمة الأمم
املتحدة للتنمية ال�صناعية (يونيدو)
كري�ستيانو با�سيني �أن «امل�ؤ�س�سات التي
منظمة كالقطاع امل�رصيف �أثبتت ن�سبة
تعمل يف قطاعات ّ
التزام عالية باملمار�سات وبالتايل مرونة وقدرة �أعلى على
مواجهة املخاطر» .بدوره� ،شدد مدير م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
يف �سوريا ولبنان �سعد �صربا ،على �أهمية الإدارة الر�شيدة
مو�ضح ًا انها نقطة تركيز وعمل
وعلى قيمتها امل�ضافة
ّ
�أ�سا�سية مل�ؤ�س�سة التمويل الدولية من وجهتها كم�ستثمر
وم�ؤ�س�سة تنموية ،ثم �أ�شاد بالدور الذي على امل�صارف �أن
ت�ضطلع به لتكون قدوة يف جمال الإدارة الر�شيدة� .أما نائب
حممد بعا�صريي فكرر �إميانه وتفا�ؤله
حاكم م�رصف لبنان ّ
مب�ستقبل االقت�صاد الوطني ال �سيما بعد الظروف ال�صعبة
مر بها لبنان.
التي ّ

وجامعة  Wageningenللأبحاث يف هولندا،
الطلب حول
متم ّني ًا م�شاركة عدد �أكرب من اّ
العامل يف مباراة ال�سنة املقبلة.

نحاس

نحا�س ف�أو�ضحت من جهتها � ّأن
�أما ّ
يركز على �أهمية
مو�ضوع املباراة لهذا العام ّ
�إيجاد حلول لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف
لبنان واملنطقة .كما � ّأن هذه املناف�سة ت�ش ّكل
ؤولية التي ي�أخذها امل�رصف
جزءاً من امل�س� ّ
على عاتقه لال�ستثمار يف تعليم ال�شباب
والأبحاث ،عرب دعم املعرفة واملهارات
�شح املياه
والتكنولوجيا الالزمة ّ
للحد من ّ
يف امل�ستقبل.
وذكرت � ّأن البنك اللبناين الفرن�سي يدرك
أهمية و�رضورة �إدارة الأعمال بطريقة
� ّ

الفائزون في المباراة

م�ستدامة ،واحلفاظ على البيئة ،و�إعطاء
قيمة م�ضافة �إىل املجتمع ،كما ي�ؤمن ب�أ ّنه
قادر على الت�أثري �إيجاب ًا يف م�ساهميه
واملجتمع الذي يعمل امل�رصف �ضمنه من
39

�أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة.
وتخ ّلل احلفل الإعالن عن �أ�سماء الفائزين
أفكارهم
ال�ستة يف املباراة الذين عر�ضوا � َ
البحثية �أمام احل�ضور.
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الصادرات الصناعات اللبنانية خالل االشهر
العشرة االولى من العام 2018
ن�شري هنا اىل ان جمموع قيمة
ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية
خالل اال�شهر الع�رشة االوىل من
العام  2018بلغ  2مليار و
 122.8مليون د�.أ مقابل  2مليار
و  48.9مليون د�.أ خالل الفرتة
عينها من العام  2017و 2
مليار و 116.9مليون د�.أ خالل
الفرتة عينها من العام  2016اي
بارتفاع ون�سبته  % 3.6مقارنة
مع العام  2017وبارتفاع ن�سبته
 % 0.3مقارنة مع العام .2016
كما جتدر اال�شارة اىل ان املعدل
ال�شهري لل�صادرات ال�صناعية
اللبنانية خالل اال�شهر الع�رشة
االوىل من العام  2018بلغ
 212.3مليون د�.أ مقابل 204.9
مليون د�.أ خالل الفرتة عينها من
العام  2017و  211.7مليون
د�.أ خالل الفرتة عينها من العام
.2016

(مباليني الدوالرات)

شركة اماكو
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الصادرات الصناعية خالل شهر تشرين االول من العام 2018
بلغ جمموع ال�صادرات ال�صناعية خالل �شهر ت�رشين االول من العام  2018ما قيمته  240.0مليون د�.أ
مقابل  226.7مليون د�.أ خالل �شهر ت�رشين االول من العام  2017و  220.0مليون د�.أ خالل �شهر ت�رشين
االول من العام  2016اي بارتفاع وقيمته  13.4مليون د�.أ ون�سبته  % 5.9مقارنة مع العام 2017
وبارتفاع وقيمته  20.0مليون د�.أ ون�سبته  % 9.1مقارنة مع العام .2016
(مباليني الدوالرات)

او ًال :اهم المنتجات المصدرة حسب
اقسام التعرفة الجمركية خالل
شهر تشرين االول  2018واآلالت
واالجهزة والمعدات الكربائية في
المرتبة االولى.
املرتبة االوىل :الآالت واالج��ه��زة
وامل��ع��دات الكهربائية احتلت هذه
املرتبة وبلغت قيمتها  54.5مليون د�.أ.
املرتبة الثانية :منتجات ال�صناعات
الكيماوية اذ بلغت قيمتها  45.5مليون
د�.أ خالل �شهر ت�رشين االول .2018
املرتبة الثالثة :املعادن العادية
وم�صنوعاتها اذ بلغت قيمتها 33.3
مليون د�.أ.
املرتبة الرابعة :منتجات �صناعة
االغذية والتبغ اذ بلغت قيمتها
مليون د�.أ.

30.2

املرتبة اخل���ام�������س���ة :ل���دائ���ن
وم�صنوعاتها ،مطاط وم�صنوعاته اذ
بلغت قيمتها  17.9مليون د�.أ.

شركة مغني اخوان
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ثاني ًا :الصادرات الصناعية حسب الدول خالل شهر تشرين االول  /2018واالمارات العربية المتحدة
في المرتبة االولى.

ا�شارت اح�صاءات ال�صادرات ال�صناعية خالل �شهر ت�رشين االول  2018اىل ان االمارات العربية املتحدة
ت�صدرت الئحة هذه الدول.
املرتبة االوىل :ت�صدرت االم��ارات
العربية املتحدة كما ذكرنا هذه الالئحة
حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها خالل
هذا ال�شهر  23.3مليون د�.أ اي ما يوازي
 % 9.7من القيمة االجمالية لل�صادرات
اللبنانية.
املرتبة الثانية :احتلت �سوريا هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات
اليها  22.9مليون د�.أ اي ما يوازي .% 9.5
املرتبة الثالثة :احتلت بنغالد�ش
هذه املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات
اليها  16.4مليون د�.أ اي ما يوازي .% 6.8
املرتبة الرابعة :احتل العراق هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليه
 15.5مليون د�.أ اي ما يوازي .% 6.5
املرتبة اخلام�سة :احتلت اململكة
العربية ال�سعودية ه��ذه املرتبة حيث
بلغت قيمة ال�صادرات اليها  14.7مليون
د�.أ اي ما يوازي .% 6.1

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

العدد � 172شباط 2019

توزع الصادرات حسب الدول /تشرين االول 2018

البلد

القيمة (الف)$

االمارات العربية المتحدة

23.283

سوريا

22.898

بنغالدش

16.388

العراق

15.494

المملكة العربية السعودية

14.667

هونغ كونغ

11.700

قطر

9.582

تركيا

8.696

االردن

6.437

اليونان

5.846

غيرها

105.050

المجموع

240.041
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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 ت�رشين االول  2018ال�سوق
الرئي�سية ل��ل�����ص��ادرات ال�صناعية
اللبنانية ن�سبة اىل ال��دول االجنبية
وقد بلغت قيمة ال�صادرات اليها 112.9
مليون د�.أ اي ما ن�سبته  % 47.0من
جمموع ال�صارات ال�صناعية.
املرتبة ال��ث��ان��ي��ة :اح��ت��ل��ت ال���دول
الآ�سيوية غري العربية هذه املرتبة اذ
ا�ستوردت ما ن�سبته  % 20.9من جمموع
ال�صادرات ال�صناعية.
املرتبة ال��ث��ال��ث��ة :اح��ت��ل��ت ال���دول
االوروبية هذه املرتبة اذ ا�ستوردت ما
ن�سبته .% 13.8
املرتبة ال��راب��ع��ة :اح��ت��ل��ت ال���دول
االفريقية غري العربية هذه املرتبة اذ
ا�ستوردت ما ن�سبته .% 12.9

ابرز المنتجات
المصدرة الى الدول العربية:
 الآالت واالجهزة واملعدات
الكهربائية بقيمة  23.7مليون د�.أ.
 منتجات ال�صناعات الكيماوية
بقيمة  19.8مليون د�.أ.
 منتجات �صناعة االغذية والتبغ
بقيمة  16.8مليون د�.أ.
 لدائن وم�صنوعاتها ،مطاط
وم�صنوعاته بقيمة  13.9مليون د�.أ.

شركة كتانة
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ربع ًا :توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر تشرين االول 2018
 --1ن�شري هنا اىل ان ال�صادرات ال�صناعية والتي كان اهمها
خالل هذا ال�شهر الآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية اذ
بلغت قيمتها  54.5مليون د�.أ.
 ت�صدرت هونغ كونغ الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج
اذ ا�ستوردت ما قيمته  10.0مليون د�.أ.
 وتليها �سوريا بقيمة  8.7مليون د�.أ.
 ومن ثم العراق بقيمة  4.2مليون د�.أ.
 -2تليها منتجات ال�صناعات الكيماوية بقيمة  45.5مليون د�.أ.
 احتلت بنغالد�ش �صدارة الدول امل�ستوردة لهذا املنتج

بقيمة  16.4مليون د�.أ.
 وتليها االمارات العربية املتحدة بقيمة  4.8مليون د�.أ
 ومن ثم العراق بقيمة  4.7مليون د�.أ.
 -3تليها املعادن العادية وم�صنوعاتها بقيمة  33.3مليون د�.أ
 ت�صدرت تركيا الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج اذ
ا�ستوردت ما قيمته  7.3مليون د�.أ.
 وتليها جمهورية كوريا بقيمة  4.8مليون د�.أ.
 ومن ثم اليونان بقيمة  2.7مليون د�.أ.

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل االشهر العشرة
االولى من العام 2018
بلغ جمموع قيمة اال�ستريادات من
الآالت واملعدات ال�صناعية خالل
اال�شهر الع�رشة االوىل من العام
 2018نحو  234.8مليون د�.أ
مقابل  216.6مليون د�.أ خالل
الفرتة عينها من العام  2017و
 197.7مليون د�.أ خالل الفرتة
عينها من العام  2016اي
بارتفاع ون�سبته  % 8.4مقارنة
مع العام  2017وبارتفاع
ون�سبته  % 18.8مقارنة مع
العام .2016

(مباليني الدوالرات)

المصدر :وزارة الصناعة  -مصلحة المعلومات الصناعية
مصدر األرقام :مديرية الجمارك اللبنانية
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ر�سالة الإمارات
اإلمارات في جاذبية االستثمار األجنبي المباشر للعام 2018

األولى عربي ًا ..و 30عالمي ًا

ا�سدلت دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة
ال�ستار على العام  2018وقد �سطرت يف
ك��ت��اب ي��وم��ي��ات��ه �صفحات م����شرق��ة عن
�إجن����ازات ف��ارق��ة يف خمتلف امل��ج��االت
وامليادين ،وعلى جميع الأ�صعدة املحلية
والإقليمية والعاملية .وحقق اقت�صادها
الوطني العديد م��ن اخل��ط��وات التنموية
اجلديدة والبارزة التي �أ�سهمت يف حتفيز
منوه وتعزيز مواطن قوته وتناف�سيته ودفع
م�سرية التنمية االقت�صادية امل�ستدامة التي
ت�شهدها الدولة قدماً.
وقال املهند�س �سلطان بن �سعيد املن�صوري،
وزير االقت�صاد� ،إن دولة الإم��ارات عززت
مكانتها الإقليمية والعاملية املرموقة
على ال�صعيد االقت�صادي بف�ضل ا�ستمرار
الأداء امل��ت��وازن والإي��ج��اب��ي القت�صاد
الدولة ،ونتيجة اجلهود الوطنية الوا�سعة
وامل�ستمرة لتعزيز مرونة االقت�صاد الوطني
ورف���ع ق��درت��ه على م��واج��ه��ة التحديات
واملتغريات الإقليمية والعاملية ،مع العمل
يف الوقت ذاته على تطوير مم ّكنات النمو
وبناء اقت�صاد امل�ستقبل ،ويف مقدمتها
تنويع القاعدة االقت�صادية وحتفيز التوجه
نحو اال�ستدامة ،وموا�صلة �سيا�سة االنفتاح
الإيجابي واالرتباط الفاعل مع الأ�سواق
العاملية وبناء ال�رشاكات الدولية املثمرة،
وتبني املقاربات احلديثة واالجتاهات
امل�ستقبلية يف التنمية االقت�صادية،
وهي م�ضت خالل عام  2018يف تر�سيخ
دعائم التطور االقت�صادي وو�ضع اخلطط
اال�سرتاتيجية الرائدة واملبادرات الفاعلة
لتحقيق م�ستهدفاتها الوطنية يف املجال
االقت�صادي،
وت�ستند ال�سيا�سات واخلطط االقت�صادية
التي تتبناها الدولة �إىل معايري مدرو�سة
ومتوافقة مع �أف�ضل املمار�سات من خالل
عملية ا�ستقراء دقيقة للواقع االقت�صادي
وا�ست�رشاف للآفاق امل�ستقبلية �سواء على
م�ستوى الدولة �أو على ال�صعيدين الإقليمي
والعاملي ،مع و�ضع مبد�أ ا�ستدامة النمو
كركيزة �أ�سا�سية لبناء اقت�صاد امل�ستقبل،
يف �ضوء امل��ح��ددات االقت�صادية لر�ؤية
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الإم�����ارات  2021واملتمثلة يف تطوير
اقت�صاد تناف�سي عاملي متنوع مبني على
املعرفة واالبتكار بقيادة كفاءات وطنية،
الأمر الذي يتجلى بو�ضوح يف التطورات
امل��ت��وا���ص��ل��ة ال��ت��ي حتققها ال���دول���ة يف
جماالت حيوية مثل التجارة ،واال�ستثمار،
واالت�����ص��االت ،وتكنولوجيا املعلومات،
وال�سياحة ،والبنية التحتية ،والتعليم،
والرعاية ال�صحية ،وغريها.

جهات شريكة

وتعمل الإمارات ب�صورة م�ستمرة بالتعاون
مع خمتلف اجلهات ال�رشيكة يف الدولة �سواء
يف القطاع احلكومي �أو يف قطاع الأعمال،
على تعزيز الأ�س�س املم ّكنة للم�ضي قدم ًا
نحو حتقيق م�ستهدفات الدولة من خالل
جمموعة رائدة من امل�سارات ،من �أبرزها
حتفيز بيئة االبتكار والتكنولوجيا والبحث
العلمي وامل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة كمحركات
للتنمية وال��ت��ح��ول نحو اقت�صاد رقمي
مناف�س عاملياً؛ وتطوير الأطر الت�رشيعية
والتنظيمية ال�صديقة للأعمال واجلاذبة
لال�ستثمار الأجنبي؛ وت�شجيع القطاعات
ذات القيمة امل�ضافة؛ وتعزيز دور القطاع
اخل��ا���ص؛ وت�شجيع ري���ادة الأع��م��ال من
خالل دعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
وال�رشكات النا�شئة وال �سيما تلك القائمة
على االبتكار والإبداع؛ وتنمية ر�أ�س املال
الب�رشي املواطن.
ال �شك يف �أن النتائج التي حققتها الدولة
على م���ؤ��شرات االقت�صاد الكلي تكت�سي
�أهمية �أكرب �إذا ما مت النظر �إليها يف �ضوء
م��ا ي�شهده ال��واق��ع االقت�صادي العاملي
والإقليمي من حتديات معقدة؛ فعلى الرغم
من االرتفاع الن�سبي يف �أ�سعار النفط خالل
العام اجل��اري ،ما زالت حال عدم اليقني
ب�ش�أن تقلب ه��ذه الأ���س��ع��ار يف املرحلة
املقبلة ترخي بظاللها على اقت�صادات
الدول امل�صدرة للنفط� ،إ�ضافة �إىل الآثار
الناجمة ع��ن ع��دم اال�ستقرار ال�سيا�سي
والأمني يف بع�ض دول املنطقة ،وكذلك
ب���روز ال��ت��وت��رات ال��ت��ج��اري��ة واح��ت��م��االت
48

الرتاجع يف دعم النظام التجاري املتعدد
الأط��راف وتزايد التوجه نحو ال�سيا�سات
احلمائية يف بع�ض الدول امل�ؤثرة جتاري ًا
على ال�صعيد العاملي».

توقعات النمو المستقبلي

وي�ؤكد �صندوق النقد ال��دويل �أن اقت�صاد
دول��ة الإم����ارات �أظ��ه��ر ق��درة عالية على
امل��رون��ة وال��ت��ك��ي��ف يف م��واج��ه��ة حت��دي
انخفا�ض وتقلب �أ���س��ع��ار النفط خالل
ال�سنوات املا�ضية ،و�أن ال��دول��ة تبنت
�سيا�سات مالية واقت�صادية فعالة كان
لها �أكرب الأثر يف احلفاظ على قوة البيئة
االقت�صادية للدولة ،حيث يتوقع �أن يتجاوز
فائ�ض احل�ساب اجل��اري للدولة  % 7من
الناجت املحلي الإج��م��ايل ه��ذا العام ،مع
ازدياد الزخم يف الأن�شطة االقت�صادية غري
النفطية ،الأمر الذي يرتفع بتقديرات النمو
يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للدولة
يف عام � 2018إىل نحو  ،% 2.9مع توقعات
بارتفاعه �أكرث خالل العام املقبل مبعدل
ي�صل �إىل .% 3.7
وعلى �صعيد التنويع االقت�صادي ،توقع
�صندوق النقد الدويل �أن ترتفع م�ساهمة

القطاعات غري النفطية يف الناجت املحلي
الإج��م��ايل احلقيقي م��ع نهاية العام
اجل���اري � 2018إىل نحو  ،% 2.9و�أن
توا�صل منوها خالل العام املقبل لت�سجل
معد ًال يقرب من .% 4

تنوع القاعدة االقتصادية

وي�����ش��ار �إىل �أن م��ت��اب��ع��ة م�����س��ار النمو
االقت�صادي خالل فرتة زمنية �أطول تعطي
���ص��ورة �أو���ض��ح ع��ن اجل��ه��ود ال��رائ��دة التي
تتخذها الدولة ل�ضمان ا�ستمرار دوران
عجلة االقت�صاد الوطني بوترية جيدة و�أداء
متوازن ،حيث نرى �أن متو�سط منو الناجت
املحلي الإج��م��ايل احلقيقي للدولة خالل
ال�سل�سلة الزمنية املمتدة من عام � 2010إىل
عام  2017بلغ نحو  ،% 4.2ويف املقابل بلغ
متو�سط منو الناجت املحلي الإجمايل غري
النفطي خالل الفرتة نف�سها �أكرث من .% 4.6

قطاعات حيوية

�إن مظلة القطاعات غري النفطية التي �شهدت
تقدم ًا ملمو�س ًا و�إجن����ازات مهمة خالل
ال�سنوات املا�ضية وا�ستمر دعمها ومنوها
خالل عام  2018باعتبارها من مرتكزات

امل�سرية التنموية لبناء اقت�صاد ما بعد
النفط تعد وا�سعة ومتنوعة ،من �أبرزها
البنية التحتية امل��ادي��ة والإل��ك�ترون��ي��ة،
وقطاع الف�ضاء ،واخل��دم��ات اللوج�ستية
وال��ن��ق��ل ،واخل��دم��ات امل��ال��ي��ة مب��ا ي�شمل
ان��دم��اج البنوك لتكوين كيانات مالية
عمالقة مناف�سة عاملياً ،وقطاع الطاقة
املتجددة والنظيفة والنووية ،والتجارة
اخلارجية وجت��ارة اجلملة والتجزئة مبا
فيها التجارة الإلكرتونية ،وقطاع امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة وال�رشكات النا�شئة
مبا ي�شمل تطوير �أنظمة الدعم والتمويل
والتدريب ،وقطاع تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،وال�صناعات التحويلية مثل
البرتوكيميائيات ومواد البناء وال�صناعات
املعدنية والأغذية وال�صناعات الدوائية،
وال�����س��ي��اح��ة مب��ا ي�شمل ت��ط��وي��ر امل��راف��ق
واملنتجعات وامل����شروع��ات ال�سياحية
اال�سرتاتيجية.

مراتب متقدمة عالمي ًا

ي�ضاف �إىل ذلك �أن النتائج والت�صنيفات
التي حققتها دول��ة الإم����ارات على �أه��م
و�أح��دث م�ؤ�رشات التناف�سية االقت�صادية
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ع��ل��ى ال�صعيدين الإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي
تعطي دلي ًال مهم ًا على ق��وة ال�سيا�سات
االقت�صادية والربامج التنموية التي تنفذها
الدولة يف خمتلف املجاالت .وقد جاءت
دول��ة الإم���ارات يف مرتبة ال�صدارة على
امل�ستوى الإقليمي والعربي ويف مراتب
متقدمة عاملي ًا يف العديد من امل�ؤ�رشات
االقت�صادية ،من �أبرزها:
*املرتبة  11عاملي ًا يف م���ؤ��شر �سهولة
ممار�سة الأعمال  2019ال�صادر عن البنك
الدويل.
*املرتبة  23عاملي ًا يف م���ؤ��شر متكني
ال��ت��ج��ارة  2016ال�����ص��ادر ع��ن املنتدى
االقت�صادي العاملي.
*املرتبة  27عاملي ًا يف م�ؤ�رش التناف�سية
العاملي  2019-2018ال�صادر عن املنتدى
االقت�صادي العاملي.
*املرتبة  7عاملي ًا يف امل���ؤ��شر العاملي
لريادة الأعمال  GESI 2017ال�صادر عن
املر�صد العاملي لريادة الأعمال .GEM
*املرتبة  38عاملي ًا يف م�ؤ�رش االبتكار
العاملي  2018ال�صادر عن معهد �إن�سياد
وج��ام��ع��ة ك��ورن��ي��ل وامل��ن��ظ��م��ة العاملية
للملكية الفكرية.
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ر�سالة الإمارات
االستاذ صادق صادق ..خبير رؤيوي حالم في مجال صناعة السياحة في األمارات..

منتجع مونتي فردي واحة سياحية غناء تلون أرض إمارة
رأس الخيمة بالفرح والحب على ساحل الخليج العربي
حاوره :سمير شرف الدين

جملة ال�صناعة واالقت�صاد تتلم�س من م�ؤ�س�س املنتجع
الت�صميم وعقد العزم على �إيجاد �أ�سطورة �سياحية راقية
اال وهو منتجع (مونتي فردي) وهو ا�سم �سياحي عريق
ي�شق طريقه بقوة من بني امل�ؤ�س�سات ال�سياحية الرائدة
يف �إمارة ر�أ�س اخليمة يف االمارات العربية املتحدة.
ولعل �رس جناح هذا امل�رشوع ال�سياحي والتجاري
الواعد يعود �إىل اخلربة الكبرية التي راكمها م�ؤ�س�سه
اال�ستاذ �صادق �صادق منذ اكرث من ثالثة عقود يف
االمارات ال �سيما امارات دبي حيث ا�سهم على طريقته
يف نه�ضة القطاع ال�سياحي يف تلك الإمارة ال�شهرية.
نعم ،اال�ستاذ �صادق خبري يف حتويل رمال ال�صحراء الالهبة �إىل
واحة �سياحية غناء تزجل باخل�رضة واحلياة واحلركة واحليوية
كي ت�ستطيع اجتذاب ال�سياحة املحلية والوافدة �إليها من خالل
ما توفره خربة اال�ستاذ �صادق من فر�ص حقيقية للإ�ستجمام
واال�سرتخاء والت�سوق وال�سهر يف �أج��واء عائلية هادئة جتمع
متكلني �سحر ال�صحراء و�سكونها وروعة مو�سيقى ال�رشق العربية
والغربية احلاملة ..وي�ضيف بجدية كالمه قوال وفعال ..منتجع
مونتي ف�يردي ر�أ���س اخليمة ي�ضع اال�ستاذ �صادق خال�صة
جتربته يف م�ضمار ال�سياحة وع�صارة خربته الطويلة يف فهم
كنه اخلليج وما لأهله من عادات وتقاليد عربية �أ�صيلة را�سخة
فهو يعرف ذائقتهم من ما يوفره لهم من �أجواء مريحة وجمموعة
غنية من اطيب وا�شهى �أطباق املطبخ اللبناين واخلليجي والرتكي
وملن يحب تذوق املطبخ الفرن�سي او الإيطايل او الآ�سيوي من
خالل �شبكة مطاعم �سيحتويها املونتي فريدي ،حتاكي �رشوط
ومتطلبات �أو�سع ل�رشائح رواده و�ضيوفه وهم كثريون ا�سوة من
االمارات او من دول اخلليج و�رشق �آ�سيا او من الدول الأوربية
الذين يق�صدون �إمارة ر�أ�س اخليمة طلبا للدفئ وال�شم�س النا�صعة
بعيد عن �صقيع �أوروبا ولياليها الباردة.

نادي ليلي وشاليهات مريحة

اما ل��رواد ال�سهر والليل فقد خ�ص�ص م�ؤ�س�س هذا ال�رصح
اجلميل نادي ليلي �ضمن املجمع كما �ستن�ش�أ عددا كبريا من
ال�شاليهات املريحة بجناحيها العائلي والفردي للذين يرغبوا
يف ق�ضاء عطلة نهاية الأ�سبوع .يف رحاب املونتي فردي
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الزاهر واجلميل بواحاته اخلالبة.
يتابع ال�سيد �صادق �صادق ال�رشح الوايف عن امل�رشوع ب�أدق
التفا�صيل وباخت�صار �شديد ملنتجع كامل متكامل يجمع بني
ظهرانية �شبكة من املطاعم واملحالت التجارية وال�شاليهات
كما ذكرنا �سابقا خارجه �إطاللة ملنتجع كبري داخله حدائق
من�سقة مزدانة بالورود و�أ�شجار النخيل وبركة مياه يف م�شهد
بانورامي ينم عن ذوق واح�سا�س مرهف وعقل خبري يف
عامل ال�سياحة �ساحر نراها ب�أم العني تلفتك �إىل عامل بيتك
وانت خارج البيت يقع على م�ساحة وا�سعة قريب من ال�شارع
الرئي�سي وانت تدخل �إمارة ر�أ�س اخليمة ) ا�ضافة اىل بذخ يف
اال�ستثمار املايل فاق الأربعون مليون درهم..وظفها اال�ستاذ
�صادق يف جممعه االنيق يف �إطار ا�سهامه بتطوير القطاع
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ال�سياحي واالقت�صادي لالمارة املذكورة لتكون نقطة جذب
وا�ستقطاب واعدة على خارطة ال�سياحة العاملية.

مئات الوظائف لذوي الخبرات السياحية

مونتي فريدي م�رشوع �سياحي رائد وواعد ي�ستوعب م�ستقبال
مئات الوظائف من الطاقات الب�رشية من ذوي اخلربات يف جمال
ال�سياحة واخلدمات الفندقية لي�سهرو على راحة رواده وزائريه
من رجال املال واالعمال ومن ال�سياح العرب واالجانب يف
اجواء عائلية هادئة ومناظر خالبة ممتعة تتحول ليال اىل لوحة
ابداعية جميلة تتناغم فيها لعبة االلوان وال�ضو�ضاء فتزيدها
�سحرا وروع��ة واب��ه��ارا .والنن�سى ان اال�ستاذ �صادق �صادق
اللبناين املتميز على اقرانه ممن �سبقوه من رجال اعمال كرث
اىل �سوق العمل يف االمارات العربية املتحدة وكان �سباق ملن
�سيتبعوه لال�ستثمار يف امارة را�س اخليمة حيث الت�شجيع الذي
يلقاه امل�ستثمر من هيئة التنمية ال�سياحية يف ر�أ�س اخليمة.
واحلدير بالذكر �أن ال�سيد ابوجاد جاد يف عمله مراقبته الدائمة
وال�سهر واملتابعة لإن�شاء هذا املنتجع خري دليل على وفائه
لالمارة التي احت�ضنت املوهبة والقدرات التي ميتلكها لترتجم
على �أر�ض الواقع يف هذا ال�رصح الذي قل مثيل .وال ين�سى وهو
يطلق م�رشوعه ال�سياحي املميز توجيه ال�شكر والتقدير والعرفان
اجلزيلني �إىل ف�ضل و ر�ؤية �صاحب ال�سمو حاكم را�س اخليمة
وع�ضو املجل�س الأعلى للإحتاد ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي
اطال اهلل يف عمره عني �ساخرة وجفن ال ينام لتبقى �صورة
الإمارة بني رفيقاتها حمط �أنظار ال�شعوب  .ويقول ال�سيد �صادق
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بكل �شفافية :ان حكام وقادة و�شيوخ االمارات امليامني الذين
فتحوا بعقولهم امل�ستنرية �أمام املطورين العرب فر�ص اال�ستثمار
يف �شتى جماالت االقت�صاد ال �سيما يف جمال ال�سياحة حيث
انهم رعوا وال يزالون يرعون بحكمتهم وتوجهاتهم.
الر�صينة كل �أوجه الن�شاط ال�سياحي والثقايف واالبداعي مبا
يقدم االمارات العربية املتحدة حا�رضا وم�ستقبال كقبلة �سياحية
رائدة بالأمن والأمان وقادرة على املناف�سة واجتذاب الباحثني
عن الراحة واال�ستجمام من كل �أنحاء العامل
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ر�سالة �سوريا

 570شركة عربية ودولية وآسيوية للمشاركة

دمشق تطلق صفارة إعمار سورية
بد�أ العدوان منذ ثماين �سنوات على
�سورية ،ثماين �سنوات كانت نتائجها
كارثية على املواطن وعلى االقت�صاد
ال�سوري .اليوم ومع كرثة احلديث
عن �إعادة �إعمار �سوريةُ ،يطرح �س�ؤال
�أ�سا�سي عن ظروف هذه العملية ودور
لبنان بالتحديد يف �إعادة الإعمار.
لقد عاد ملف �إعادة �إعمار �سورية
بقوة و�سط امتداد �سيطرة اجلي�ش على
معظم املناطق يف البالد ،وا�ستمرار
املفاو�ضات والت�سويات من هنا وهناك
يف مناطق �رشق �سورية� ،إذ ت�سعى
احلكومة ال�سورية �إىل الدفع بورقة
الإعمار من �أجل حتقيق املكا�سب
املمكنة التي تتيح لل�شعب ال�سوري
الدخول يف ور�شة االعمار.
جدد حدثان
وخالل الفرتة الأخريةّ ،
حتريك املياه الراكدة يف هذا امللف منذ
و�ضع املجتمع الدويل �رشط حتقيق احلل
ال�سيا�سي ك�أولوية قبل التمويل والبدء
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بفك احل�صار و�إلغاء العقوبات� ،إيذان ًا
ب�إعادة الإعمار.
خ�ص�صت
ال�سورية
احلكومة
الأول هو �أن
ّ
�ضمن موازنة  2019التي �أقرتها50 ،
مليار لرية �سورية (نحو  100مليون
دوالر) للبدء يف عملية �إعادة الإعمار،
وهو ما ر�آه مراقبون �أنه خطوة للحلفاء
وبع�ض الدول العربية التي ا�ستعادت
عالقتها مع �سورية وبد�أت بافتتاح
�سفاراتها يف دم�شق.
�أما احلدث الثاين ،فهو �إعالن ال�سفري
ال�سوري يف طهران ،عدنان حممود� ،أن
«دم�شق متنح الأولوية يف �إعادة �إعمار
�سورية �إىل احللفاء وخا�صة �إيران»،
م�شرياً خالل كلمته يف ملتقى تنمية
التعاون التجاري بني طهران و�سورية
والذي ا�ست�ضافته غرفة جتارة طهران،
�إىل �أن «الذين قدموا الدعم للإرهاب يف
�سورية ودمروا اقت�صاد هذا البلد ،لن
يكون لهم �أي موطئ قدم يف �سورية يف
54

هذه املرحلة».
يف الأثناء ،دعا مندوب رو�سيا الدائم
لدى الأمم املتحدة ،غينادي غاتيلوف،
املجتمع الدويل �إىل م�ساعدة �سورية يف
م�شددا على الدور
عملية �إعادة الإعمارّ ،
الذي ت�ؤديه رو�سيا يف هذا الإطار.
وقال غاتيلوف« :نحن نعترب �أنه ال بد
من تن�شيط اجلهود مل�ساعدة �سورية يف
دخول مرحلة �إعادة الإعمار ما بعد
الأزمة ،ونحاول �إقناع جميع �رشكائنا
بذلك ،وخا�صة الغربيني».
وال تتوقف دم�شق عن حماوالت الإ�شارة
�إىل جهوزية البالد لإعادة الإعمار ،وهي
تعطي �إ�شارات �إىل الدول �أن الو�ضع بات
�آمن ًا وبد�أت بع�ض ال�رشكات ب�إعادة
الإعمار« ..فتعالوا لنتفق» .وقد �سبقت
ذلك اقامة املعار�ض املتخ�ص�صة
لإعادة �إعمار �سورية منذ العام ،2015
يف ح�ضور مئات ال�رشكات ومن ع�رشات
الدول .ولعل �آخر تلك املعار�ض �إقامة

معر�ض �إعادة �إعمار �سورية يف دورته
الرابعة  2018الذي اقيم على �أر�ض مدينة
املعار�ض يف دم�شق ،حتت رعاية رئي�س
الوزراء عماد خمي�س وانطلق يف الثاين
املتخ�ص�ص مبواد
من ت�رشين الأول
ّ
ومعدات البناء يف �سورية بالتعاون مع
�سرييتل ،وقد �شغل اجلناح اللبناين احليز
الأكرب من حيث امل�ساحة يف املعر�ض
بعد اجلناح ال�سوري من خالل � 42رشكة
�أ�سا�سية �أو وكالء ل�رشكات �أجنبية.
تقدمت � 570رشكة عربية
يف الأثناء ّ
ودولية و�آ�سيوية للم�شاركة يف �إعادة
اعمار �سورية وهي من �أكرب �رشكات
العمران والنقل والتكنولوجيا و�شق
الأتو�سرتادات وبناء اجل�سور و�إعمار
املدن والقرى ومعامل كهرباء والبنية
وتقدمت هذه
التحتية للدول يف العامل
ّ
الطلبات �إىل ال�سلطات ال�سورية والعدد
من هذه ال�رشكات قد يزداد.
ويف هذا ال�سياق ،قال اخلبري االقت�صادي

ال�سوري علي ال�شامي� ،إن «التوجه العام
يف �سورية ي�ؤكد �رضورة الإقالع يف
�إعادة الإعمار ،ولو على م�ستويات
حمددة وبتمويل �سوري �أو م�شرتك مع
�إيران ورو�سيا� ،إن ا�صطدمت العملية
ب�إحجام دويل».
ويك�شف اخلبري االقت�صادي من دم�شق،
�أن جلنة �إعادة الإعمار احلكومية وافقت
�أخرياً ،على تخ�صي�ص ورفد حمافظات
حلب والرقة ودرعا واحل�سكة مببلغ
 2مليارين و 655مليون لرية �سورية
(الدوالر =  438لرية) ،من �أجل �أعمال
�إعادة الت�أهيل والرتحيل و�رشاء الآليات
واملواد الالزمة لإعادة الإعمار.
كما �أن جلنة �إعادة الإعمار ،بح�سب
خ�ص�صت ملحافظة حلب مبلغ
ال�شاميّ ،
مليار لرية من �أجل تنفيذ عدد من
امل�شاريع اال�ستثمارية و�إعادة الت�أهيل،
كما �أن حمافظة درعا قد متت املوافقة
على تخ�صي�ص مبلغ مليار و175
مليون لرية لها من �أجل �إعادة ت�أهيل
البنى التحتية املت�رضرة يف املحافظة،
مت�ضمنة �أعمال �صيانة الطرق و�أعمال
وال�رصف ال�صحي ،وغريها.
واعترب ال�شامي �أن تلك الأعمال هي
مبثابة «منح ثقة» ملن يريد اال�ستثمار يف
�سورية ،وحماوالت من يرى من مراقبني
�أن رو�سيا و�إيران على الأقل �ستبد�آن يف
اقت�سام امل�رشوعات ذات الأرباح الكبرية
مع دعوة الدول الغنية ،ومنها اخلليجية،
�إىل امل�ساهمة يف التمويل .ويف هذا
ال�سياق ترتكز ر�ؤية الرئي�س «ترامب»
لإعادة الإعمار يف �سورية� ،إىل حد كبري،
على دفع اململكة العربية ال�سعودية
ثمن العملية الباهظة التكلفة ،وقد قام
بالتغريد ،يف دي�سمرب/كانون الأول من
العام  ،2018ب�أن اململكة وافقت على
�إنفاق الأموال الالزمة للم�ساعدة يف
�إعادة �إعمار البالد.
ويف مقاربته املميزة للعالقات الدولية،
يبدو �أن «ترامب» يخرب القيادة يف
الريا�ض �أنه يف مقابل دفاعه القوي
عن ويل العهد «حممد بن �سلمان»
طوال ق�ضية مقتل «جمال خا�شقجي»،
ف�إن البيت الأبي�ض يرغب يف ا�ستثمار
اململكة بكثافة يف �إعادة �إعمار �سورية.
ومع الأ�سلوب «الرتامبي» النموذجي،
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�أثارت التغريدة العديد من الأ�سئلة.
ويرى مراقبون �أن رو�سيا و�إيران على
الأقل �ستبد�آن يف اقت�سام امل�رشوعات
ذات الأرباح الكبرية مع دعوة الدول
الغنية ،ومنها اخلليجية ،للم�ساهمة يف
التمويل.
ويقول مدير املركز العربي للأبحاث
ودرا�سة ال�سيا�سات يف باري�س� ،سالم
كواكبي� :إن اجلهود الرو�سية تك ّثف،
زج الدول الغنية ،من
�أخرياً ،ال�سعي �إىل ّ
الأطل�سي للخليج� ،إ�ضافة �إىل املنظمات
واحلكومات الأوروبية ،يف م�سار ما
ي�سمى عملية «�إعادة �إعمار �سورية».
وي�ضيف � ،أن الرتويج يف الدول
الأوروبية لهذا امللف �سيتم على عدة
مراحل.
وتختلف التقديرات حول كلفة �إعادة
الإعمار للمناطق التي دمرت منذ بدء
العدوان على �سورية عام  .2011و�سابق ًا
حدد البنك الدويل خ�سائر احلرب يف
�سورية بنحو  226مليار دوالر ،يف حني
�أ�صدر احتاد العمال يف �سورية �أرقام ًا
ت�شري �إىل نحو  275مليار دوالر ،وقالت
منظمات دولية �إن حجم اخل�سائر ي�صل
�إىل نحو  300مليار دوالر ،و�صو ًال �إىل
 450مليار دوالر.
وي�شكك الأ�ستاذ يف كلية االقت�صاد
بجامعة دم�شق ،عابد ف�ضلية ،بالأرقام
التي �صدرت حول كلفة �إعادة الإعمار،
مت�سائ ًال :هل نح�سب كلفة ما مت تدمريه
وكلفة �إعادة ت�شييده كما كان؟ �أم نح�سب
التعمري بر�ؤية جديدة؟ وطالب ف�ضلية
بت�شكيل جلنة لها ر�ؤية متكاملة و�شاملة،
الحت�ساب الكلفة ب�أرقام تقديرية دقيقة.
وحول ما تخ�ص�صه اجلهات احلكومية
من مبالغ ،ي�ضيف الأ�ستاذ يف جامعة
دم�شق خالل ت�رصيحات �صحافية،
�أن تلك حال �إ�سعافيه ا�ضطرارية ،ومن
زاوية �أخرى ،ال ميكن �أن يخ�ص�ص املبلغ
الكامل لإعادة الإعمار ،فالعملية حتتاج
�إىل ب�ضع �سنوات.
و�أ�ضاف :ال �أتفق مع �أي جهة ك�صندوق
النقد الدويل يف تقدير كلفة �إعادة
الإعمار ،و�أعتقد �أن اجلهات ال�سورية
ت�ستطيع �أن تقدر ب�شكل �أف�ضل ،لأن
الأقمار ال�صناعية ال ميكنها تقدير
الكلفة.
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ر�سالة العراق

معامل تدوير النفايات في العراق..

فوائ َد صح َّية واقتصاد َّية وتوليد للطاقة
ال�سكنية
تكد�س النفايات يف املناطق
َّ
العراقية بات ي�شكل خطراً كبرياً على
حياة املواطنني نتيجة الأمرا�ض التي
تتناقل من جراء انت�شارها ،ومنظراً مقززاً
للمارة ،يف الوقت الذي ت�ستغل فيه الدول
املتقدمة النفايات بتحويلها �إىل طاقة
لتوليد الكهرباء و�أ�سمدة وماء �صالح
لري املزروعات واال�ستفادة من املعادن
والنحا�س وقطع الزجاج والورق وغريها
من ال�سبل للتخل�ص منها بفائدة حت�سب
للبلد من دون �أ�رضار.
بد من � ْأن يكون هناك وعي من
هذا وال َّ
قبل املواطنني نتيجة الإر�شاد والتوجيه
من قبل املعنيني لفرز النفايات يف
املنزل قبل و�ضعها يف املكان املنا�سب،
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وعليه فالعمل جارٍ الآن ال�ستحداث
معامل لتدوير النفايات من �ش�أنها
القيام بذلك تدريجي ًا ،بعد � ْأن �شاعت طرق
التخل�ص من النفايات بحرقها و�سط
ال�سكنية ،وا�ستغالل جتار
املدن واملناطق
َّ
النفايات (النبا�شة) �أكدا�س النفايات
وا�ستخراج ما ي�ستفيدون منه لبيعه
املالية بطرق غري �سليمة،
بغية الأرباح
َّ
و�صحية
عملية
فكان لزام ًا �إيجاد �سبل
َّ
َّ
للتخل�ص من النفايات والإفادة منها يف
الوقت نف�سه.

تلكؤ الشركات

املتحدث با�سم �أمانة بغداد حكيم عبد
الزهرة يبني �أن « :هناك نقا�شات ب�ش�أن
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العرو�ض التي تلقتها الأمانة من �رشكات
عدة لال�ستفادة من النفايات وا�ستغاللها
بال�شكل الأمثل».
وي�ضيف عبد الزهرة« :هنالك تلك�ؤ يف
معملي فرز النفايات اللذين كان من
املقرر �إن�شا�ؤهما يف منطقتني من
بغداد� ،إال � َّأن ال�رشكة املجهزة تلك�أت يف
مو�ضوع جتهيز هذين املعملني ،ما حدا
بالأمانة �إىل �إنهاء العقد معها».

إدارة النفايات

الوكيل الفني لوزارة ال�صحة والبيئة
الدكتور جا�سم الفالحي ي�ؤكد � َّأن «تدوير
النفايات هو يف �صلب مهام الوزارة
والذي يحتاج �إىل �إدارة ر�شيدة واحلث

التنفيذية دائم ًا على
امل�ستمر للجهات
َّ
ت�شجيع اال�ستثمار يف هذا القطاع ،هذا
و� َّأن �أمانة بغداد تعاقدت يف ال�سنوات
ال�سابقة مع معامل خا�صة لتدوير
النفايات وواجهتها م�شاكل و�صعوبات
وق�سم كبري منها ما زال حتى هذه اللحظة
ير النور لأ�سباب عديدة».
مل َ
ويتابع � َّإن «تدوير النفايات �أ�صبح واحداً
من �أهم مقومات الدخل القومي يف الدول
املتقدمة ،لذا ف� َّإن العراق بحاجة �إىل �إدارة
متطورة للنفايات ،واحلكومة بعد العام
 2014قامت بخطوات ممتازة يف هذا ال�ش�أن
من طريق �إقرار �آليات و�ضوابط وتعليمات
خا�صة �شكلت مبوجبها اللجنة العليا
للنفايات م�س�ؤوليتها �إعداد قانون جديد
لإدارة النفايات والذي يعتمد على مبد�أ
اال�ستثمار و�أخذ جتارب الدول املجاورة
يف هذا القطاع وتوفري بيئة �آمنة
مرجعية
وجاذبة و� ْأن تكون هنالك جهة
َّ

واحدة لإدارة املو�ضوع بالتن�سيق مع
املحافظات» ،عاداً هذا القانون «واحداً
من الأ�ساليب املتح�رضة للتخل�ص من
الكميات الهائلة من النفايات»� ،إذا ما
علمنا � َّأن معدل النفايات اليومي ي�صل اىل
� 12ألف طن وهذه الكمية وحدها جاذبة
لال�ستثمار ،خا�صة � َّأن  60يف املائة من
النفايات نوعيتها ممتازة وع�ضوية ميكن
ا�ستغاللها بطريقة �صحيحة لتوليد الطاقة
الكهربائية املتجددة وال�صديقة للبيئة.
َّ
الفالحي يو�ضح �أن « :هنالك جلنة
خمت�صة يف �أمانة بغداد وت�ضم كل
الدوائر والوزارات وهيئة امل�ست�شارين
وظيفتها ت�شجيع توليد الطاقة من
النفايات ملا يعانيه العراق من نق�ص
كبري يف الطاقة وهو مو�ضوع قطعت
فيه الدول املتقدمة �أ�شواط ًا كبرية ،وبات
الأ�سلوب التقليدي يف جمع النفايات
معينة ي�شكل
وتو�صيلها �إىل �أماكن
َّ
عبئ ًا كبرياً على �صحة الإن�سان وبيئته،
هذا وقد �صارت كل منطقة فارغة يف
بغداد واملحافظات مكب ًا للنفايات يف
حقيقية� ،إذ ال
غياب مواقع طمر �صحي
َّ
يوجد حتى هذه اللحظة يف العا�صمة
موقع طمر �صحي واحد �ضمن ال�رشوط
البيئية وجميع املواقع
واملوا�صفات
َّ
املوجودة يف الوقت احلايل هي ع�شوائية
وت�ؤثر ب�شكل كبري يف حياة النا�س من
ناحية ال�صحة العامة والرائحة وت�سهم
يف زيادة معدالت الأمرا�ض
التنف�سية».
َّ

التخلص من النفايات

رئي�س جلنة البيئة يف جمل�س حمافظة
بغداد نعيم هاتو يعرب عن �أ�سفه بقوله:
«توجد مواد معملي فرز النفايات اللذين
تعتزم املحافظة بناءهما يف منطقتي
التاجي وبوب ال�شام يف �أحد خمازن
�أمانة بغداد بعد � ْأن ف�شلت ال�رشكة املنفذة
يف �إجنازهما منذ  2014ولغاية الآن».
وي�ضيف هاتو� :إن «هذين املعملني
اللذين و�صال �إىل ن�سب �إجناز بلغت  78يف
املائة �سيخل�صان العا�صمة من النفايات
املطروحة والتي ترتاوح كمياتها بني  8ـ
� 10آالف طن يومي ًا ،رغم � َّأن �سعة املعمل
الواحد تقدر بـ 1000طن ،هذا و� َّإن هنالك
حترك ًا قوي ًا لتخ�صي�ص مبالغ لإكمال
هذين املعملني �أو ت�سليمهما �إىل م�ستثمر
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لت�شغيلهما يف �أ�رسع وقت ممكن مبا
االقت�صادية
يحقق الفائدة واجلدوى
َّ
وت�شغيل الأيادي العاملة».
ويردفَّ � :إن «الت�أخري لي�س يف م�صلحة
احلكومة بعد � ْأن عمل مواطنون على فرز
النفايات وبيعها منذ �سنوات يف منطقة
النهروان وح�صولهم على مبالغ كبرية
من هذه الأعمال ،ما جعلنا نتحرك
من �أجل حتويل تلك املوارد �إىل فائدة
احلكومة وكل �أبناء ال�شعب».

موارد مال َّية

اخلبري االقت�صادي �صالح الهما�شي
يقول« :الدول املتقدمة قطعت �شوط ًا
كبرياً يف قطاع تدوير النفايات والذي
ال�صناعية املهمة،
يعد من القطاعات
ُّ
َّ
هذا و� َّإن �إجناز العراق مل�شاريعه يف هذا
القطاع �سيوفر له موارد مالية كبرية
جداً وميت�ص الأيدي العاملة من طريق
توفري فر�ص عمل مبا�رشة وغري مبا�رشة
للمعامل الـ 12التي ميكن � ْأن تن�ش�أ يف
بغداد و�أخرى يف املحافظات».
مواد
ويردفَّ � :إن «تلك النفايات حتوي َّ
�أولية كاحلديد والزجاح والأملنيوم
والنحا�س والورق والبال�ستك ،ف�ض ًال عن
الع�ضوية ،وهذه كلها ميكن � ْأن
املواد
َّ
أولية تخدم جميع �أنواع
تحُ َّول �إىل مواد � َّ
ال�صناعات ،ناهيك عن الأ�سمدة التي
ميكن اال�ستفادة منها يف الزراعة».
وي�ضيف« :النفايات ال�سائلة ميكن
اال�ستفادة منها ال�ستخراج غاز امليثان
الكهربائية ،كما تفعل
لتوليد الطاقة
َّ
تعد الدولة الأوىل يف
املك�سيك التي ُّ
ذلك من طريق ا�ستخدام الوديان للطمر
ال�صحي وا�ستخراج هذا الغاز».
يعد
النفايات
ويو�ضح الهما�شي« :تدوير
ُّ
القطاع النا�شئ �ضمن التنمية امل�ستدامة
التي حتافظ على البيئة وحفظ املواد
الأولية للأجيال القادمة ،من طريق توفري
مواد �أولية من دون الإ�رضار بالبيئة �أو
ا�ستهالك املواد الأولية املخزونة يف
الرتبة والبحريات �أو املجاري
املائية»،
َّ
داعي ًا احلكومة �إىل �رضورة التحرك
لإجناز م�رشوع معامل تدوير النفايات
للحفاظ على البيئة من ناحية وتوفري
مردود مايل ومادة �أولية وا�ستخدامها
يف توفري الطاقة من ناحية �أخرى.
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اقت�صاد عربي

مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة

بعد �أن حققت االكتفاء الذاتي من الغاز
الطبيعي ،ت�سعى م�رص للتحول �إىل
مركز �إقليمي للطاقة م�ستندة �إىل البنية
الأ�سا�سية املتوافرة لديها.
وبح�سب �أ�سامة كمال وزير النفط
امل�رصي الأ�سبق� ،إن «خطة م�رص
للتحول �إىل مركز �إقليمي للطاقة ال
تقت�رص فقط على قطاع الغاز الطبيعي،
�إمنا تت�ضمن كذلك م�رشوعات كبرية
يف قطاعي النفط والبرتوكيماويات».
وي�شدد كمال ،الذي ال يزال قريبا من
دوائر �صنع القرار ،على �أن «�صناعة
البرتوكيماويات �ست�ؤدي دورا مهما يف
قطاع الطاقة امل�رصي خالل ال�سنوات
املقبلة».
و�أعلن طارق املال وزير النفط امل�رصي
�أخريا �أن م�رص «�أوقفت ا�سترياد الغاز
امل�سال» يف �أيلول (�سبتمرب) بعد �أن
حققت االكتفاء الذاتي» .و�أ�ضاف املال،
�أنه «مت خالل عام واحد و�ضع �أربعة
حقول م�رصية كربى للغاز يف البحر
املتو�سط على خريطة الإنتاج ،وهي
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حقول ظهر و�آتول ونور�س و�شمال
الإ�سكندرية».
و�أ�شار املال� ،إىل �أن «�إجمايل معدالت
الإنتاج بلغ  6.5مليارات قدم مكعبة
من الغاز يوميا» ،وهو ما يعادل
اال�ستهالك املحلي.
لكن احلكومة امل�رصية ال تريد حتقيق
االكتفاء الذاتي فقط �إمنا ترغب يف
اال�ستفادة من حمطتني كبريتني
لت�سييل الغاز موجودتني يف دمياط
و�أدكو على البحر املتو�سط.
وكانت املحطتان تعمالن ب�أقل من
طاقتهما منذ  2015ب�سبب احتياج
ال�سوق املحلية �إىل كل كميات الغاز
املنتجة يف م�رص بعد �أن كان هناك
فائ�ض ي�سمح بت�سييل جزء من الإنتاج
وت�صديره.
ولذلك ،ف�إن احلكومة امل�رصية قررت
فتح الباب �أمام القطاع اخلا�ص
ال�سترياد الغاز عرب خطوط �أنابيب
لت�سييله يف دمياط و�أدكو ثم �إعادة
ت�صديره.
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ويف جمال النفط ،ينتظر �أن ي�ؤدي
تطوير البنية التحتية �إىل توفري
مليارات الدوالرات للحكومة خ�صو�صا
مع بدء ت�شغيل معمل تكرير م�سطرد
اجلديد ،يف منطقة �شربا اخليمة يف
�شمال القاهرة العام املقبل وتطوير
معمل ميدور لزيادة طاقته الإنتاجية.
وقال �أحمد هيكل ،رئي�س �رشكة القلعة
املالكة ملحطة م�سطرد «�إن الإنتاج
التجاري للمحطة التي �ستنتج 4.4
ماليني طن �سنويا من املنتجات
النفطية �سيبد�أ يف نهاية �أيار (مايو)
املقبل على �أق�صى تقدير» ،م�شريا �إىل
�أن هذا االنتاج �سيوفر للدولة واردات
وقود قيمتها مليارا دوالر �سنويا.
و�أكد �أن �رشكته بد�أت در�س هذا امل�رشوع
منذ عام « ،2004لأنه كان لدينا تخوف
كبري من كمية املنتجات النفطية التي
ت�ستوردها م�رص وت�أثريها يف عجز
املوازنة وامليزان التجاري».
و�أعلن وزير النفط �أخريا توقيع اتفاق
لتو�سيع معمل ميدور للتكرير مبا ي�ؤدي

�إىل زيادة طاقته الإنتاجية بن�سبة
يف املائة.
ويرى املال �أن هذا التطوير �سي�ؤدي �إىل
«زيادة الكميات املنتجة يف املعمل من
البوتاجاز والبنزين العايل الأوكتان
ووقود النفاثات وال�سوالر والفحم
والكربيت من  4.6ماليني طن حاليا �إىل
 7.6ماليني طن ..ما يتما�شى مع امل�رشوع
القومى للدولة بتحويل م�رص �إىل مركز
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�إقليمي لتجارة وتداول النفط والغاز».
كما �أن هذا التطوير �سي�سمح بح�سب
الوزير «ب�إنتاج منتجات عالية اجلودة
متما�شية مع املوا�صفات العاملية
مبا ي�سهم يف توفري �سيولة دوالرية
نتيجة ت�صدير بع�ض املنتجات ذات
املوا�صفات القيا�سية العاملية».
وبلغت قيمة واردات م�رص من النفط
واملنتجات النفطية خالل عام 2017

قرابة  5.2مليارات دوالر.
وتريد م�رص كذلك حتقيق طفرة
كبرية يف �صناعة البرتوكيماويات،
وهي �ستنتج �أربعة ماليني طن من
املنتجات البرتوكيماوية تبلغ قيمتها
�ستة مليارات دوالر �سنويا وهو ما
�سيتيح مل�رص �أن تتحول �إىل م�صدر
للبرتوكيماويات ،و�سي�سمح امل�رشوع
كذلك بتوفري ثالثة �آالف فر�صة عمل.

موجودات المصارف العربية  3.4تريليونات دوالر
ارتفع حجم املوجودات املجمعة للقطاع امل�رصيف اخلليجي
�إىل نحو  2.24تريليوين دوالر مع نهاية الربع الثاين من العام
املا�ضي  ،2018ما ميثل نحو  66يف املائة من �إجمايل موجودات
القطاع امل�رصيف العربي البالغة  3.4ترليونات دوالر م�سجال
منوا  1.4يف املائة منذ بداية العام املا�ضي.
ووفقا لتقرير حديث الحتاد امل�صارف العربية ،ف�إن جمموع
احتياطات ور�ؤو�س �أموال امل�صارف العاملة يف اخلليج بلغ نحو
 295مليار دوالر ،بينما بلغ جمموع ودائع القطاع امل�رصيف نحو
 1.36تريليون دوالر مع نهاية الربع الثاين م�سج ًال منوا بن�سبة
 1.6يف املائة مع نهاية الفرتة نف�سها من العام املا�ضي ،وبلغ
جمموع القرو�ض نحو  1.34تريليون دوالر بزيادة  2.7يف املائة
عن نهاية عام .2017
ولفت التقرير �إىل ت�صدر القطاع امل�رصيف الإماراتي املركز الأول
بني القطاعات امل�رصفية اخلليجية من حيث حجم املوجودات� ،إذ
بلغت نحو  748مليار دوالر بزيادة  2يف املائة عن نهاية .2017
واحتل القطاع امل�رصيف ال�سعودي املركز الثاين خليجي ًا ب�إجمايل
موجودات بلغت  617مليار دوالر ،يليه القطاع امل�رصيف الكويتي
يف املرتبة الرابعة خليجي ًا وال�ساد�سة عربي ًا مبوجودات 214
مليار دوالر.
وبح�سب التقرير ،جاء القطاع امل�رصيف البحريني يف املرتبة
اخلام�سة خليجي ًا وال�سابعة عربي ًا مبوجودات  188مليار دوالر،
يليه القطاع امل�رصيف يف �سلطنة ُعمان الذي احتل املرتبة الـ 12
عربي ًا ب�إجمايل موجودات بلغت نحو  86مليار دوالر مع نهاية
الف�صل الثاين  .2018وبح�سب التقرير ف�إن القطاع امل�رصيف
�سجل �أعلى ن�سبة منو يف حجم املوجودات بني القطاعات
ُ
العماين ّ
امل�رصفية اخلليجية خالل الن�صف الأول من عام � ،2018إذ بلغت
نحو  3.7يف املائة.
يف حني �سجل القطاع امل�رصيف الإماراتي �أعلى ن�سبة منو يف
الودائع  3.8يف املائة بني القطاعات امل�رصفية اخلليجية� ،أما
ف�سجل القطاع امل�رصيف البحريني �أعلى
بالن�سبة �إىل القرو�ضّ ،
ن�سبة منو خالل الن�صف الأول من  ،2018بلغت نحو  4.6يف املائة.
ووفقا للتقرير� ،شهد القطاع امل�رصيف اخلليجي يف ال�سنوات
املا�ضية عدداً من عمليات االندماج التي تهدف �إىل ت�أ�سي�س
كيانات م�رصفية �ضخمة ،وتر�شيد الإنفاق عرب خف�ض التكاليف
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وامل�رصوفات ،ما يزيد من هوام�ش الربح ويعزز من كفاءة
ومتانة القطاع امل�رصيف ،وكان �آخرها �إعالن م�رصفني يف
الإمارات عن حمادثات اندماج قد ت�سفر عن ت�أ�سي�س خام�س �أكرب
م�رصف خليجي ب�أ�صول تبلغ نحو  415مليار درهم.
و�أ�شار �إىل �أن هذه الكيانات قادرة على املناف�سة �إقليمي ًا وعاملي ًا،
ومواجهة التحديات االقت�صادية ،واالمتثال للمعايري الدولية،
خ�صو�ص ًا معايري “بازل  ،»3ومعايري مكافحة متويل الإرهاب
وتبيي�ض الأموال ،واملعيار املحا�سبي الدويل .IFRS9
وكان من املتوقع �أن تنمو �أرباح امل�صارف اخلليجية خالل
 2018بف�ضل تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية
 ،IFRS9الذي ي�ؤثر �إيجاب ًا يف �أداء امل�صارف من خالل تعزيز
�إدارة املخاطر وم�ساعدتها على حتديد حجم املخ�ص�صات
ب�صورة �أدق و�أو�ضح.
وقال التقرير “�إن ارتفاع �أ�سعار النفط خالل العام  2018نتيجة
التخوف من �أزمات يف املعرو�ض على املدى الق�صري ،من املتوقع
ّ
�أن يعزز الودائع احلكومية يف ظل حت�سن العائدات النفطية ،ما
يخفف من �ضغوط التمويل على م�صارف دول جمل�س التعاون
اخلليجي».
ومن املرتقب �أي�ضا �أن تتبنى امل�صارف اخلليجية مزيدا من
قدم خدمات مالية مبتكرة
التحول الرقمي خالل عام  ،2019و ُت ّ
ّ
قائمة على ا�ستخدام التطبيقات ،حيث �سببت التكنولوجيا املالية
 ،Fintechثورة يف تقدمي اخلدمات املالية التقليدية و�أعادت
ت�شكيل امل�شهد املايل.
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اقت�صاد عربي
تنويع

�أ�شاد وزير املالية اجلزائري
ع���ب���د ال���رح���م���ن راوي�������ة،
بالعالقات التاريخية بني
رو�سيا واجلزائر ،ودعا اجلانب
الرو�سي �إىل مزيد من التعاون
بهدف تنويع اقت�صاد البلدين
بعيدا ع��ن القطاع النفطي.
وقال �أن «التبادل التجاري
بني رو�سيا واجلزائر جتاوز
م�ستوى الـ 4مليارات دوالر».

رغبة

ق���ال���ت وزارة ال���ب�ت�رول
امل�رصية� ،إن وزي��ر الطاقة
اللبنانية �أب��دت رغبة بالده
يف ا�ستئناف ا�سترياد الغاز
امل����صري يف �إط���ار اتفاقية
تعود �إىل العام  .2009وحققت
م�رص االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي من
الغاز الطبيعي نهاية العام
املا�ضي وب��د�أت يف ت�صدير
الغاز للخارج.

وثيقة
���ص��درة ع��ن الأم��ان��ة العامة
ملجل�س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي
وث��ي��ق��ة ت��ظ��ه��ر الت�سهيالت
ال��ن��ف��ط��ي��ة ،ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا
احلكومة العراقية لنظريتها
الأردن��ي��ة م���ؤخ��را ،من خالل
تزويد اجلانب الأردين بع�رشة
�آالف برميل م��ن نفط خام
ك��رك��وك ومب��ع��ادل��ة �سعرية
مرتبطة ب�سعر خ��ام برنت
مطروحا منها تكاليف النقل
واختالف املوا�صفات».

سياحة

�أطلق نائب رئي�س الإم��ارات،
رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم
دبي ،ال�شيخ حممد بن را�شد،
«ب��رج جمريا» ليكون عالمة
مميزة جديدة للم�شهد العمراين
يف دب���ي ومعلما �سياحيا
جديدا يف قلب منطقة جمريا.
و�أ�شاد حاكم دبي بامل�رشوع
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اجل��دي��د ،ال���ذي ي�ضاف �إىل
م���راف���ق دب����ي ال�����س��ي��اح��ي��ة
وير�سخ مكانتها على خريطة
ال�سياحة الدولية.

صدارة

البحرين 873 :مليون دوالر أرباح البنوك
قالت جمعية م�صارف البحرين �إن البنوك التجارية املحلية
ال�سبع (التجزئة) املدرجة يف بور�صة البحرين حققت �أرباحا
بلغ جمموعها  873مليون دوالر خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل
من العام  2018وذلك بزيادة قوية قدرها  14يف املائة
باملقارنة مع الفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
ونقلت �صحيفة (الأيام) البحرينية على موقعها الإلكرتوين عن
وحيد القا�سم الرئي�س التنفيذي جلمعية م�صارف البحرين قوله
�إن هذه النتائج املالية اجليدة ت�ؤكد �سالمة وتطور �أداء القطاع
امل�رصيف يف البحرين ومتتعه بدور رئي�سي يف دعم وتنمية
االقت�صاد الوطني ،عالوة على زيادة العمليات التمويلية
للبنوك يف ال�سوق املحلية رغم التحديات االقت�صادية.
و�أكد �أن هذه النتائج تعك�س مرة �أخرى �أهمية القطاع
امل�رصيف يف مملكة البحرين كثاين قطاع ي�ساهم يف النتاج
املحلي الإجمايل بعد القطاع النفطي ،بف�ضل الدعم احلكومي
وال�سيا�سات احل�صيفة مل�رصف البحرين املركزي .ولفت �إىل
�أن القطاع املايل �ساهم �إىل جانب القطاعات غري النفطية
الأخرى ويف مقدمتها الإن�شاءات والت�صنيع يف منو الناجت
املحلي الإجمايل للقطاعات غري النفطية يف البحرين بن�سبة
8ر 2يف املائة خالل الربع الثاين من العام اجلاري.
و�أ�شار القا�سم �إىل انتعا�ش العمليات التمويلية للبنوك يف
ال�سوق املحلية ،فقد �أظهرت الن�رشة ال�شهرية ال�صادرة عن
م�رصف البحرين املركزي �إن �إجمايل الت�سهيالت املقدمة
من البنوك �إىل الأن�شطة االقت�صادية والأفراد يف ال�سوق
املحلية منت ب�شكل قوي منذ بداية العام ومبقدار 5ر 1مليار
دوالر �أي بن�سبة  7يف املائة لتبلغ 6ر 24ملياري دوالر مع
نهاية �أيلول�/سبتمرب املا�ضي  .ولفت �إىل �أن موجودات بنوك
التجزئة بلغت 5ر 85مليار دينار مع نهاية �أيلول �/سبتمرب
املا�ضي وذلك بزيادة ن�سبتها  1يف املائة باملقارنة مع
كانون �أول /دي�سمرب .2017
ويذكر ان م�رصف البحرين املركزي قرر رفع �سعر الفائدة
على ودائع �أ�سبوع �إىل  2.75يف املائة من  2.50يف املائة.
كما زاد الفائدة على ودائع الليلة الواحدة �إىل  2.50يف املائة
من  2.25يف املائة و�سعر الفائدة على ت�سهيالت الإقرا�ض من
 4.25يف املائة �إىل  4.50يف املائة.
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ا�ستقبل مطار دبي �أك�ثر من
 89.1مليون م�سافر ،خالل
ع���ام  ،2018وه���و �أق���ل من
امل�ستهدف ،لكنه يبقى �أكرث
املطارات يف العامل ا�ستقباال
للم�سافرين الدوليني .وزادت
حركة ال�سفر ،بن�سبة  1يف
املئة العام املا�ضي ،وهي
�أقل من الرقم امل�ستهدف ،وهو
 90.3مليون م�سافر.

مبادرة

�أع����ل����ن وزي������ر اخل���ارج���ي���ة
ال��ك��وي��ت��ي ال�����ش��ي��خ ���ص��ب��اح
اخل��ال��د ال�صباح خ�لال قمة
اقت�صادية عربية ت�ست�ضيفها
العا�صمة اللبنانية بريوت
عن �إطالق مبادرة تهدف �إىل
�إن�شاء �صندوق بقيمة 200
مليون دوالر لال�ستثمار يف
التكنولوجيا.

تساؤل

�أ�صدر كل من بنك غولدمان
�ساك�س ،ومورغان ا�ستانلي،
ت��ق��ري��ران ،ع��ن �أداء اجلنيه
امل�������ص�ري خ��ل��ال ال���ف�ت�رة
امل��ا���ض��ي��ة ،وم����دى ت���أث�ير
ارت����ف����اع����ه الأخ���ي���ر ع��ل��ى
االقت�صاد ،وهل �سي�ستمر يف
االرتفاع �أم �سيعود للرتاجع
من جديد؟

توقيع

وقعت دولة الإمارات العربية
املتحدة ،على �إتفاقية حترير
ال��ت��ج��ارة يف اخل��دم��ات بني
ال��دول العربية ،مبقر جامعة
ال���دول العربية بالقاهرة.
وتدخل الإتفاقية حيز النفاذ
بعد � 3أ�شهر من تاريخ �إيداع

منو الناجت املحلي للقطاعات
غری النفطیة �إىل نحو
يف ع���ام  ،2020ب��ال��ت��زام��ن
مع ت�سارع تنفیذ امل�شاریع
الر�أ�سمالیة.

وثائق ت�صديق ثالث دول من
املوقعة عليها عم ًال باملادة
« »32منها.

3.5%

تعاون

وق���ع���ت ���س��وري��ا و�إي������ران،
اتفاقية للتعاون امل�رصيف
بني البنكني املركزيني يف
ال��ب��ل��دي��ن ،ب��ه��دف ا���س��ت��ق��رار
القطاع امل�رصيف ،وتطويره
وامل�����س��اه��م��ة يف ت�سهيل
التبادل التجاري ،وت�شجيع
اال�ستثمار  ،يف ظل التحديات
القائمة وال��ظ��روف الراهنة
للبلدين ،وفقا لوكالة الأنباء
ال�سورية الر�سمية (�سانا).

شركة

واف��ق��ت اجل��ه��ات الر�سمية
يف ال�سعودية ،على ت�أ�سي�س
��ش�رك���ة م�����س��اه��م��ة مقفلة
حت��ت ا���س��م «��شرك��ة ن��ي��وم»،
بر�أ�سمال مدفوع بالكامل،
وتعود ملكيتها �إىل �صندوق
اال�ستثمارات العامة ،وتتوىل
مهام تطوير م�رشوع نيوم،
ال���ذي �سيحظى ب��دع��م تبلغ
قيمته �أك�ثر م��ن  500مليار
دوالر.

اندماج

ي�ستعد ال��ق��ط��اع امل����صريف
الإماراتي ال�ستقبال جمموعة
م�رصفية كربى جديدة ،بعد
اتفاق بنك �أبوظبي التجاري
وب���ن���ك االحت������اد ال��وط��ن��ي
ع��ل��ى ان��دم��اج امل�ؤ�س�ستني
امل�����ص�رف���ي���ت�ي�ن ،وم�����ن ث��م
ا���س��ت��ح��واذ ال��ك��ي��ان امل��دم��ج
اجلديد على م�رصف الهالل.

نمو

ق���ال حم��اف��ظ ب��ن��ك الكویت
امل���رك���زي ،ال��دك��ت��ور حممد
الها�شل� ،إن البیان اخلتامي
لبعثة خ�براء �صندوق النقد
ال���دويل �إىل ال��ك��وی��ت ،توقع

عملة

األردن يخفض ضريبة
استخدام الغاز في الصناعات

ك�شف م�صدر �أردين� ،أن احلكومة قررت خف�ض ال�رضيبة
اخلا�صة على الغاز الطبيعي امل�ستخدم يف ال�صناعات
املحلية �إىل  % 0بدال من � % 7رشط ا�ستخدامه ملدة ال تقل
عن � 3سنوات.
وال�رضيبة على هذه الن�سبة �ستعود �إىل ن�سبة  % 7بعد �أن
تنهي كل �صناعة م�ستفيدة مدة ال�سنوات الثالث ،وذلك �ضمن
توجه احلكومة لدعم القطاع ال�صناعي من �إجل التحول �إىل
ا�ستخدام الغاز الطبيعي من خالل م�ساعدته على ا�سرتداد
تكاليف البنية التحتية باعتبارها الكلفة الأعلى يف م�رشوع
التحول �إىل الغاز.
وقال امل�صدر «�إن �أ�سعار الغاز لل�صناعات تراجعت ب�شكل
ملحوظ يف الأ�شهر الأخرية ،خ�صو�صا مع عودة �ضح الغاز
امل�رصي �إىل اململكة يف �أيلول(�سبتمرب)» ،م�ؤكدا توافر هذا الغاز
بكميات تتيح ا�ستخدامه من قبل كل ال�صناعات الراغبة يف ذلك.
ويبلغ �سعر بيع الغاز الطبيعي لل�صناعة لل�شهر احلايل ،بح�سب
�آخر ت�سعرية �صادرة عن وزارة الطاقة والرثوة املعدنية،
 6.465دنانري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وكلف جمل�س الوزراء العام  2016جلنة ت�سعري امل�شتقات
النفطية يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ح�ساب وحتديد
�سعر بيع الغاز الطبيعي املباع �إىل ال�صناعات منذ بداية
العام  ،2017وعلى �أ�سا�س �شهري ووفق ًا للأ�س�س الواردة يف
الربوتوكول التنظيمي املوقع يف  2016بني وزارة الطاقة
والرثوة املعدنية و�رشكة «فجر» الأردنية  -امل�رصية لنقل
وتوريد الغاز الطبيعي.
وبح�سب وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ،ف�إن ا�ستخدام الغاز
يف ال�صناعة يخف�ض من الكلف الت�شغيلية ما بني % 20
و % 50يف حال حل مكان ال�سوالر والغاز البرتويل امل�سال.
كما قالت الوزارة �إن معدل �سعر بيع الغاز الطبيعي �إىل
ال�صناعات خالل العامني  2017و 2018يقل مبا ن�سبته
 % 17اىل  18%عن �سعر زيت الوقود الثقيل وعن الكربيت
 % 3.5و� 50إىل  % 55عن �سعر ال�سوالر والغاز البرتويل امل�سال.
وكانت الوزارة قد خف�ضت يف �آب (�أغ�سط�س) املا�ضي ال�رضيبة
اخلا�صة املفرو�ضة على الغاز الطبيعي لل�صناعات من % 16
�إىل .% 7
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�أعلنت م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي «�ساما» وم�رصف
الإم����ارات العربية املتحدة
املركزي ،يف بيانٍ م�شرتك،
عن �إط�لاق م�رشوع «عابر»
لإ���ص��دار عملة رقمية يتم
ا�ستخدامها بني البلدين .ومن
املقرر �أن يتم ا�ستخدام العملة
م��ن خ�لال تقنيات �سال�سل
الكتل وال�سجالت املوزعة.

ميزانية

�صوت جمل�س النواب العراقي
(ال�برمل��ان) ،باملوافقة على
ق���ان���ون امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة
االحتادية لل�سنة املالية ،2019
والتي بلغت قيمته الإجمالية
 133.1تريليون دينار (نحو
 112ملیار دوالر) ،وبعجز
مايل قدره  19ملیار دوالر.

رصد

ر���ص��د ت��ق��ري��ر �أ����ص���دره بنك
«�أوف �أمريكا مرييل لين�ش»،
امل�صاعب التي قد تواجهها
ال�������س���ع���ودي���ة يف خ��ط��ت��ه��ا
الإ�صالحية وتنفيذ موازنة
العام اجل��دي��د ،يف ظل تقلب
�أ�سعار النفط و�ضعف الإيرادات
غري النفطية من موارد �أخرى
غري ال�رضائب ،بالإ�ضافة �إىل
ميزانيتها للتعليم والدفاع.

دين

8.5

تعتزم م�رص �سداد نحو
م��ل��ي��ار دوالر ل��ث�لاث دول
خ��ل��ي��ج��ي��ة ه���ي ال�����س��ع��ودي��ة
والإم����ارات والكويت خالل
العام احلايل .فما هو ال�سبب
وراءها؟
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ما هي السيناريوهات المتاحة أمام بريطانيا؟

إتفاق البريكست ..الغموض البناء
�شكل ت�صويت جمل�س العموم الربيطاين
على االتفاق التجاري واملايل املربم بني
رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي
وحكومتها مع االحتاد الأوروبي واملعروف
«بالربيك�ست» يف منت�صف يناير /كانون
الثاين� ..صفعة م�ؤملة جدا لها ووثيقة
�سحب ثقة عن �سيا�ساتها امل�ستقبلية.
ومن املرجح �أن تكون هذه اخلطوة �رشارة
البداية حلال من الغمو�ض الهائل تكتنف
خروج بريطانيا من االحتاد .وقد حذرت
ماي من �أن رف�ض االتفاق الذي تو�صلت
�إليه يفتح الباب �أمام احتمال وقف عملية
اخلروج �أو �أن تنف�صل بريطانيا عن االحتاد
الأوروبي يف حال من الفو�ضى من دون
اتفاق .ووعدت ب�أن يكون ردها �رسيعا �إذا
�آلت الأمور �إىل الهزمية ،ووعدت ب�أن يكون
ردها على الهزمية �رسيعا جداً.
مل تنجح عمليات الإرجاء املتكررة التي
جل�أت �إليها رئي�سة الوزراء الربيطانية
املحافظة ترييزا ماي ،وال التطمينات
الأوروبية «القليلة» يف ح�شد الأن�صار
وك�سب مزيد من امل�ؤيدين خلطتها ،فقد
رف�ض الربملان م�سودة اتفاق الربيك�ست
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد � 172شباط 2019

الذي تو�صلت �إليها ماي مع االحتاد
الأوروبي بهام�ش كبري ،ما جعل بريطانيا
�أمام م�صري جمهول ،فما اخليارات
املطروحة؟
ومبا�رشة بعيد �إعالن نتائج الت�صويت،
توجهت ماي يف كلمة ق�صرية �إىل �أع�ضاء
جمل�س العموم ،قائلة« :املجل�س قال كلمته
واحلكومة �ستمتثل» ،وتابعت «من الوا�ضح
�أن املجل�س ال ي�ؤيد هذا االتفاق ،لكن
الت�صويت هذه الليلة ال يك�شف ماذا ي�ؤيد».
م�ضيفة �أن الت�صويت ال يك�شف �أي �شيء
عن الطريقة التي ينوي فيها (املجل�س)
تطبيق قرار ال�شعب الربيطاين باخلروج
من االحتاد الأوروبي� ،أو حتى ما �إذا كان
ينوي فعل ذلك ،وقالت ماي «ا�ستمعوا
لل�شعب الربيطاين الذي يريد ت�سوية هذه
امل�س�ألة».
وكانت رئي�سة الوزراء الربيطانية قد
نا�شدت يف جل�سة �سبقت عملية الت�صويت
النواب للم�صادقة على االتفاق ،معتربة
�صوت
�أن الواجب يفر�ض عليهم تطبيق ما ّ
من �أجله الربيطانيون يف اال�ستفتاء الذي
�أجري العام .2016
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وقالت ماي خماطبة النواب�« :أعتقد
�أن الواجب يفر�ض علينا تطبيق القرار
الدميوقراطي لل�شعب الربيطاين» ،حمذرة
النواب من �أن االحتاد الأوروبي لن يعر�ض
«اتفا ًقا بدي ًال» ،و�أ�ضافت «امل�س�ؤولية
امللقاة على عاتق كل فرد منا يف هذا
جدا ،لأنه قرار تاريخي
التوقيت كبرية ً
�سيحدد م�ستقبل بالدنا لأجيال».
من جهته ،قال وزير اخلارجية ال�سابق
بوري�س جون�سون� ،إن ما حدث هزمية
�أكرث مما توقعه اجلميع ،وهذا يعني �أن
اتفاق رئي�سة الوزراء �أ�صبح الآن «يف
عداد املوتى» ،و�أدت هذه النتيجة �إىل
دعوة جريمي كوربني زعيم حزب العمال
املعار�ض �إىل الت�صويت على �سحب الثقة
من حكومة املحافظني وبالتايل �إجراء
انتخابات عامة.
و�سبق �أن �أجلت امل�س�ؤولة الربيطانية،
الت�صويت على االتفاق يف الربملان مرتني
�سابقتني لقناعتها ب�أن حظوظ متريره
�ضئيلة للغاية ،وتفيد ا�ستطالعات الر�أي
ب�أن  % 56من الربيطانيني يف�ضلون
البقاء يف االحتاد الأوروبي يف حال عدم

التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن االنف�صال عنه،
وينتمي النواب الراف�ضون لالتفاق �إىل
�أحزاب «العمال» و»الدميقراطيني الأحرار»
و«الوطني الأ�سكتلندي» و»الدميقراطي
الوحدوي» ،ف�ض ًال عن نواب من حزب
املحافظني الغا�ضبني من رئي�سة الوزراء.
ال �شك �أن مغادرة بريطانيا امل�ؤكدة
لالحتاد الأوروبي والتي من املمكن �أن
تدخل حيز التنفيذ يف  29مار�س 2019
�ست�ضع جميع �أع�ضاء جمل�س العموم يف
م�أزق حقيقي بحيث �سيكون خروجها مذ ًال
و مهي ًا جدا .فعلي الرغم من جمهودات ماي
لردع ال�صدع الداخلي ق�صد احل�صول علي
�ضوء �أخ�رض من حزب املعار�ضني حلفظ
ماء وجه بريطانيا كدولة عظمي يحقق
لها خروج ًا م�رشف ًا ومكرم ًا� ,إال �أن العوائق
الداخلية من قبل املعار�ضني وبع�ض
الأطراف يف املجتمع املدين تبقي من �أهم
العوامل ال�سلبية لها والتي من املمكن �أن
ت�ؤدي �إىل وفاة هذا الإتفاق.
فهذا الت�صويت بالأغلبية من قبل جمل�س
العموم الربيطاين بـ � 432صوت �ضد هذا
الإتفاق مقابل � 202صوت م�ؤيد لهذا الإتفاق
يعد نذير خطر على م�ستقبل ماي ال�سيا�سي
بحيث دخلت حكومتها مبا�رشة بعد هذا
الت�صويت يف م�ساءلة م�ستمرة حول م�صري
�سيا�سة بريطانيا �ضمن الف�ضاء الأوروبي
املوحد .كما �أن هذا الت�شتت يف املواقف
بني �أع�ضاء جمل�س العموم مع مت�سك زعيم
املعار�ضني يف حزب العمال جرميي كوبن
برفع عري�ضة ل�سحب الثقة عن حكومة

ترييزا ماي مع دعوتها �إىل اال�ستقالة
فتح الآفاق �أمام �أزمة �سيا�سية بريطانية
داخلية من جهة و�أزمة دبلوما�سية �أوروبية
من جهة �أخري.
�إن هذا الإتفاق الذي مت �إبرامه بعد
مفاو�ضات دبلوما�سية مكثفة طالت لأكرث
من �سنتني بني �أع�ضاء الربملان الأوروبي
ور�ؤ�ساء دول الإحتاد الأوروبي مع
احلكومة الربيطانية احلالية يبقي املخرج
الرئي�سي والوحيد من هذه الأزمة .بالتايل
�إن �أي �إنحراف عن هذا امل�سار التوافقي
الأوروبي بالإجماع بني جميع الأطراف
�سيمثل االجنراف نحو املجهول و�سيت�سبب
بخروج بريطانيا بكف حنني فارغا وبدون
مكا�سب �أو امتيازات مثل «الطالق بني
الزوجني بالرتا�ضي».
�إن هذا الرف�ض للإتفاق علي «الربيك�ست»
يكمن بالأ�سا�س يف الرغبة من �أجل
املطالبة بح�صد املزيد من االمتيازات
التفا�ضلية خا�صة منها الإقت�صادية
كالإعفاءات اجلمركية علي املبادالت
التجارية التي كانت تتمتع بها بريطانيا
قبل اخلروج يف ظل االحتاد اجلمركي
امل�شرتك .فهذا الإتفاق هو يف الأ�سا�س
يندرج �ضمن طرح جمموعة من املكا�سب
املالية والتجارية لربيطانيا كمبادرات
اقت�صادية لت�سمح لها باخلروج يف �إطار
�صفقة ت�ضمن لها املبادالت التجارية
واملعامالت املالية مع االحتاد الأوروبي.
يف النتيجة �إن هذا اخلروج �ستكون له
ت�أثريات �سلبية مبا�رشة علي االقت�صاد
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الربيطاين خا�صة يف الأ�سواق املالية
الداخلية واملبادالت التجارية �أو من
جانب جلب ر�ؤو�س الأموال الإ�ستثمارية
الأوروبية.
وكانت ماي قد �أبرمت اتفا ًقا لالنف�صال
عن االحتاد الأوروبي يف الـ 8من دي�سمرب/
كانون الأول املا�ضي ،يق�ضي بخروج
منظم من االحتاد وترتيب فرتة انتقالية
�شهرا للتفاو�ض على �صفقة
متتد �إىل ً 21
جتارة حرة ،و�شمل االتفاق ملف حقوق
املواطنني الأوروبيني يف بريطانيا
والربيطانيني يف دول االحتاد ،وملف كلفة
االنف�صال املتمثلة يف االلتزامات املالية
لربيطانيا يف �إطار موازنة االحتاد وملف
احلدود الأيرلندية.
ومن املرجح �أن تك�سب ماي الثقة ،ويف
هذه احلال ال بد من �أن تعود �إىل الربملان
وتقدم خطة جديدة عن اخلطوات املقبلة
التي �ستتخذها بريطانيا قبل نهاية
يوم  21من يناير/كانون الثاين ،وقالت
بع�ض و�سائل الإعالم املحلية �إن ماي
�ستطلب من الربملان الت�صويت مرة �أخرى
على االتفاق ،ورمبا يحدث ذلك بعد طلب
جمموعة �أخرى من التطمينات من االحتاد
الأوروبي.
ومل يقدم قادة االحتاد الأوروبي �سوى
�سل�سلة من التو�ضيحات� ،إال �أن وزير
اخلارجية الأملاين هايكو ما�س �أملح يف
�سرتا�سبورغ �إىل احتمال �إجراء مزيد من
املحادثات على الرغم من �أنه ا�ستبعد
�إعادة التفاو�ض الكامل على ن�ص االتفاق.
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تعافي

�أك���د ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي،
ن��ي��ك��وال���س م�������ادورو� ،أن
ال�سلطات تتخذ جميع اجلهود
ل��ت��دع��ي��م اق��ت�����ص��اد ال��ب�لاد،
م�شددا على �أن االقت�صادي
الفنزويلي مير حاليا مبرحلة
«التعايف احلرج».
وقال م��ادورو خالل مقابلة
مع وكالة «نوفو�ستي»« ،نحن
الآن يف مرحلة «التعايف
احلرج» ،حيث نقوم بالت�صدي
والتغلب على الهجمات على
منظومتنا املالية� ،أنا مت�أكد
من �أننا �سنتجه تدريجيا نحو
اال�ستقرار».

طلب

قالت �صحيفة «دي فيلت»
الأمل��ان��ي��ة� ،إن طلب �أوروب��ا
على الغاز الطبيعي يتزايد
ب��ا���س��ت��م��رار ،فيما يتقل�ص
�إنتاجها له ب�رسعة كبرية.
وذكرت� ،أن الدول الأوروبية
�أ�صبحت تعتمد ب�شكل متزايد
على ا�سترياد الغاز الطبيعي،
لأن �إن���ت���اج ح��ق��ول ال��غ��از
الأوروب���ي���ة ال��ك�برى تراجع
كثريا يف ال�سنوات الأخرية.

عملة

ذك����رت وك��ال��ة «م��ه��ر» �أن
�إيران اتخذت خطوات فعلية
لاللتفاف على العقوبات
الأمريكية املفرو�ضة عليها،
ومنها �إط�لاق عملة رقمية،
وذل�����ك يف ظ���ل حم����اوالت
وا�شنطن �إق�صاء طهران عن
النظام املايل العاملي.

انتقاد

ان��ت��ق��د امل���ت���ح���دث ب��ا���س��م
الكرملني دميرتي بي�سكوف
ت��ق��اري��ر �إع�ل�ام���ي���ة زع��م��ت
ق��ي��ام رو���س��ي��ا بنقل الذهب
م��ن ف��ن��زوي�لا ،ال��ت��ي تعي�ش
ا���ض��ط��راب��ا �سيا�سيا ،قائال
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�إن هذه الأنباء ملفقة .و�أكد
ممثل الكرملني« :ال �أعلم �أي
�شيء عن ذلك .يجب التعامل
مع هذه الأنباء امللفقة ،بحذر
وحيطة تامة».

طوابير

«جولدمان ساكس»:
أسعار النفط تتعافى
توقع م�رصف «جولدمان �ساك�س» ال��دويل تعايف �أ�سعار
النفط اخلام على نحو �أكرث يف الأ�شهر املقبلة ،رغم حال
عدم اليقني التي تخ�ص النمو االقت�صادي ،م�شريا �إىل وجود
�أدلة م�شجعة على �أن تخفي�ضات «�أوب��ك» وحلفائها التي
بد�أت مطلع العام اجلاري �ست�ؤتي ثمارها وتعزز ال�سوق
على نحو وا�سع.
ويف ما يخ�ص م�ستويات الطلب ،قال «جولدمان �ساك�س»،
�إنه ال يزال متفائال ب�ش�أن قوة االقت�صاد العاملي هذا العام،
مبينا �أن النمو يف الطلب على النفط اخلام يف عامي 2019
 � 2020سيكون �صحيا ويقرتب من م�ستويات املتو�سط يفخم�س �سنوات والبالغة  1.4مليون برميل يوميا.
وعلى النقي�ض رجح التقرير تخفي�ض متو�سط توقعاته
لأ�سعار النفط اخلام وبالتحديد خام برنت هذا العام بن�سبة
 11يف املائة يف �ضوء ا�ستمرار �ضخ كميات متزايدة من
النفط ال�صخري الأم�يرك��ي �إىل ال�سوق وتراجع تكاليف
الإنتاج ،الفتا �إىل ا�ستمرار حال عدم اليقني يف ال�سوق التي
قد ت�ؤثر �سلبا يف وترية منو الطلب العاملي على النفط.
و�أ�شار تقرير حديث للم�رصف �إىل �أن انخفا�ض الإنتاج
يف دول «�أوبك» وحلفائها يواجه با�ستمرار تدفق الإنتاج
الأم�يرك��ي خا�صة بعد تعزيز خطوط الأنابيب اجلديدة
لإمدادات النفط ال�صخري يف �سوق النفط العاملية هذا العام.
وق��ال التقرير �إن العام اجلديد ب��د�أ و�سط ت�سجيل ارتفاع
ملحوظ يف م�ستوى املخزونات العاملية من النفط اخلام،
م�شريا �إىل �أن توقعات منو الطلب املتقلبة ال تزال ت�شكل
عائقا �أمام �صعود الأ�سعار بقوة مرة �أخرى.
وتوقع التقرير �أن يبلغ متو�سط �أ�سعار خام برنت  62.5دوالر
هذا العام بانخفا�ض عن م�ستوى  70دوالرا للربميل يف
وقت �سابق ،م�شريا �إىل بلوغ متو�سط �سعر خام غرب تك�سا�س
الو�سيط يف الواليات املتحدة  55.5دوالر للربميل بانخفا�ض
عن م�ستوى  64.5دوالر للربميل.
و�أو�ضح التقرير �أن توقعات البنك لأ�سعار النفط اخلام لعام
 2020مل تتغري عن  60دوالرا للربميل و 54.5دوالر للربميل
خلامي برنت والأمريكي.
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ت��ع��ي�����ش �إي������ران �أو���ض��اع��ا
اقت�صادية متفاقمة ،بعد
�إع������ادة وا���ش��ن��ط��ن ف��ر���ض
العقوبات عليها ،انعك�ست
�سلبا على حياة املواطنني
الإيرانيني ودفعتهم للوقوف
يف طوابري طويلة للح�صول
على �سلع ب�أ�سعار مدعومة.

تعاون

�أعرب وزير الطاقة الرو�سي،
�ألك�سندر ن��وف��اك ،عن تطلع
ب�ل�اده �إىل ت��وري��د ط��ائ��رات
رو�سية من ط��راز «�سوخوي
�سوبر ج��ي��ت» �إىل اجل��زائ��ر،
م�شريا �إىل �أن العمل جار يف
هذا املجال .وج��اء ت�رصيح
ال��وزي��ر عقب توقيع رو�سيا
واجل��زائ��ر يف مو�سكو على
التعاون االقت�صادي والتقني
التجاري والعلمي.

تعزيز

�أملح رئي�س �أبل ،تيم كوك� ،إىل
�أن ال�رشكة قد تخف�ض �أ�سعار
�أج���ه���زة �أي���ف���ون يف بع�ض
املناطق يف حماولة لتعزيز
مبيعاتها ،ال��ت��ي تراجعت
م�ؤخرا.
وانخف�ضت مبيعات �أجهزة
�أي��ف��ون ب�شكل م��ل��ح��وظ يف
ال���رب���ع الأخ��ي��ر م���ن ال��ع��ام
املا�ضي ،مما �أثر �سلبا على
الأداء امل��ايل لعمالق قطاع
التكنولوجيا.

أكثر

ا�ستقبل مطار دبي �أكرث من
 89.1مليون م�سافر ،خالل
ع���ام  ،2018وه���و �أق���ل من

امل�ستهدف ،لكنه يبقى �أكرث
املطارات يف العامل ا�ستقباال
للم�سافرين الدوليني .وكانت
قد زادت حركة ال�سفر ،بن�سبة
 1يف املئة العام املا�ضي.

م��ل��ي��ون ع�ضو يف الأ���ش��ه��ر
الثالثة الأخ�ي�رة من العام.
وقالت نتفليك�س�إن النمو جاء
انعكا�سا لنجاح براجمها
الأ�صلية.

احتيال

ثقة

اتهمت وزارة العدل الأمريكية
�رشكة تكنولوجيا االت�صاالت
ال�صينية العمالقة ،هواوي،
باالحتيال و��سرق��ة �أ��س�رار
جتارية والت�آمر.
وت�ضم الئحة االتهام  10تهم
بينها �رسقة �أ��سرار جتارية
من �رشكة ات�صاالت �أمريكية
«تي موبابيل» واالحتيال.

نقل

قررت �رشكة �سوين العاملية
للإلكرتونيات نقل مقرها
يف ب��ري��ط��ان��ي��ا �إىل مدينة
�أوروبية �أخرى هي ام�سرتدام
يف ه��ول��ن��دا لتجنب الآث���ار
ال�سلبية خل���روج بريطانيا
من االحتاد الأوروب��ي .وذلك
لتفادي الر�سوم اجلمركية
التي من املتوقع �أن ترتتب
على انف�صال بريطانيا عن
االحتاد الأوروبي.

غرامة

تكبدت �رشكة غوغل ،عمالق
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الأم�ي�رك���ي،
غ���رام���ة ب��ل��غ��ت  50م��ل��ي��ون
دوالر ب���ق���رار م���ن �إح����دى
اجلهات التنظيمية يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات يف
فرن�سا ،وذلك النتهاك قواعد
حماية البيانات يف االحتاد
الأوروبي.

نمو

�ساعدت عرو�ض من �أمثال
«ب��ي��رد ب���وك�������س»�� ،شرك��ة
نتفليك�س يف اخل���روج من
ع��ام  2018ب���أك�ثر م��ن 139
مليون م�شرتك ،م�ضيفة 8.8

إحتياطي النقد األجنبي الصيني..
 3.07تريليونات دوالر
ارتفعت احتياطيات ال�صني من النقد الأجنبي �أك�ثر قليال من
املتوقع يف كانون الأول (دي�سمرب) عن العام املا�ضي ،بعدما
اتفقت بكني ووا�شنطن على ا�ستئناف حمادثات التجارة ،وهو ما
عزز اليوان �أمام الدوالر.
و�أظهرت بيانات البنك املركزي� ،أن احتياطيات ال�صني زادت
مبقدار  11مليار دوالر يف كانون الأول (دي�سمرب) �إىل 3.073
تريليونات دوالر .وي�أتي ذل��ك باملقارنة مع ارتفاع ق��دره 9
مليارات دوالر يف ت�رشين الثاين (نوفمرب).
وتوقع خرباء اقت�صاد ارتفاع االحتياطيات من  8مليارات دوالر
�إىل  3.07تريليونات دوالر .و�صعد اليوان  1.3يف املائة �أمام
الدوالر يف كانون الأول (دي�سمرب).
وعلى مدى عام  2018ب�أكمله ،انخف�ضت االحتياطيات 67.24
مليار دوالر مع تعر�ض اليوان ل�ضغوط بيعية من جراء �ضعف
النمو االقت�صادي ال�صيني وت�صاعد احلرب التجارية بني الواليات
املتحدة وال�صني.
وارتفعت قيمة احتياطيات ال�صني من الذهب �إىل  76.331مليار
دوالر ،من  72.122مليار دوالر يف نهاية ت�رشين الثاين (نوفمرب).
و�أظهرت بيانات املركزي �أن حجم احتياطيات الذهب ال�صينية
ارتفع �إىل  59.560مليون �أوقية (�أون�صة) يف نهاية كانون
الثاين (دي�سمرب) ،يف �أول زيادة من نوعها منذ ت�رشين الأول
(�أكتوبر) .2016
وا�ستقر حجم احتياطي الذهب ال�صيني عند  59.240مليون �أوقية
من � 2016إىل ت�رشين الثاين (نوفمرب)  ،2018بح�سب بيانات البنك
املركزي .وكان قد قرر بنك ال�شعب ال�صيني خف�ض حجم االحتياطي
النقدي الإلزامي للبنوك يف حماولة لتعزيز منو االقت�صاد ال�صيني
املتباطئ .وبح�سب قرار البنك ف�إنه اعتبارا من  15كانون الثاين
(يناير) احلايل �سيتم خف�ض ن�سبة االحتياطي الإلزامي بالن�سبة
�إىل البنوك مبقدار  0.5نقطة مئوية ثم خف�ضه مبقدار  0.5نقطة
مئوية �أخرى اعتبارا من  25كانون الثاين (يناير) احلايل.
و�ست�ؤدي هذه اخلطوة �إىل خف�ض حجم ال�سيولة النقدية التي تلتزم
البنوك باالحتفاظ بها وهو ما يعني زيادة ال�سيولة التي ميكن
�إقرا�ضها لل�رشكات وهو ما ميكن �أن يح�سن من معدل منو ثاين
�أكرب اقت�صاد يف العامل.
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متا�سك اجلنيه اال�سرتليني
�أم��ام اليورو �إثر فوز رئي�سة
ال����وزراء الربيطانية بثقة
الربملان بعد يوم من رف�ض
اتفاقها للخروج من االحتاد
الأوروبي.

انخفاض

تعر�ضت ال�صادرات ال�صينية
لأك�بر انخفا�ض لها خالل
عامني يف دي�سمرب/كانون
الأول ،بح�سب �أحدث البيانات
ال���ت���ج���اري���ة .وان��خ��ف�����ض��ت
ال�صادرات ال�صينية بن�سبة
 4.4يف املئة ال�شهر املا�ضي،
مقارنة بالعام املا�ضي ،كما
انخف�ضت ال���واردات بن�سبة
 7.6يف املئة.

تحذير

يحذر البنك الدويل من زيادة
املخاطر� ،أو ما يطلق عليه
«�سماء مظلمة» ،لالقت�صاد
العاملي .ويف تقييمه ال�سنوي
لالحتماالت العاملية ،يتوقع
البنك ا�ستمرار النمو ،رغم
التباط�ؤ بع�ض ال�شيء ،هذا
العام والعام املقبل.

استقالة

�أعلن جيم يونغ كيم ،رئي�س
البنك الدويل ،ا�ستقالته من
من�صبه بنهاية �شهر يناير
 /ك��ان��ون ال��ث��اين اجل��اري
بعد �ست �سنوات ق�ضاها يف
من�صبه .وك��ان من املقرر
�أن متتد ف�ترة والي���ة كيم
�إىل ع��ام  2022بعد �إع��ادة
انتخابه ل��ف�ترة ثانية يف
.2017
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فر�ص عمل

 فرص عمل 
اسبانيا

�رشكة ا�سبانية متخ�ص�صة بت�صدير
الفاكهة ،ترغب بدخول ال�سوق اللبنانية
عرب وكالء وجتار
لالت�صال:

Frutas Apemar

هاتف+ 34968379490 :
بريد الكرتوين:
apemar@apemar.com
موقع الكرتوين:
www.apemar.com
� رشكة ا�سبانية متخ�ص�صة بت�صدير
الألبان واالجبان ت�سعى اىل توطيد
عالقتها بتجار وموردين من لبنان.
لالت�صال:
Los Cameros

هاتف+ 34941310940 :
بريد الكرتوين:
info@lacteosmartinez.com
موقع الكرتوينwww.loscameros.es :

ايطاليا:

 �رشكة ايطالية متخ�ص�صة بت�صديرال�سمك معلب ًا ،ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار
لالت�صال:
Callipo Conserve

هاتف+ 39096399621 :
بريد الكرتوين:
infocallipo@callipogroup.com
موقع الكرتوينwww.callipo.com :
� رشكة ايطالية متخ�ص�صة بتنظيم
املعار�ض ،تتطلع اىل اقامة �رشاكة مع
م�ستثمرين ووكالء من لبنان.
لالت�صالGefi :
هاتف390231911911+ :
بريد الكرتوين:
renesto@gestionefiere.com

اميركا
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�أنظمة حتديد املواقع ،ترغب بتقدمي
خدماتها لل�رشكات اللبنانية.
لالت�صال:
Cartrack GPS

هاتف+ 13053283889 :

بريد الكرتوينsates@cartrackgps.com :

موقع الكرتوينwww.cartrackgps.com :

بالروسيا

 �رشكة بالرو�سية متخ�ص�صة بت�صديرم�ستح�رضات التجميل ،تتطلع اىل العمل
مع جتار ووكالء من لبنان.
لالت�صال:
Baranovichi Central Polyclinic

هاتف+ 37508163423894 :

بريد الكرتوينUz-bcq@brest.by :

موقع الكرتوينwww.barcp.by :

� رشكة بالرو�سية متخ�ص�صة ب�صنع
الآالت الزراعية تبحث عن �رشكاء
وم�ستثمرين من لبنان.
لالت�صال:
JSC Amkodor

هاتف+ 3753856802 :
بريد الكرتوين:
Kanz@amkodor.by
موقع الكرتوين:
www.amkodor.by

جنوب افريقيا

 �رشكة جنوب افريقية تقدم اال�ست�شاراتيف قطاع تكنولوجيا املعلومات ،ترغب
بتقدمي خدماتها لل�رشكات اللبنانية.
لالت�صال:

Jera Consulting

هاتف+ 27119133320 :
بريد الكرتوينsales@jera.co.za :
موقع الكرتوينwww.jera.co.za :

الصين

 �رشكة �صينية متخ�ص�صة ب�صنعاملحركات والآالت احلرارية ،ت�سعى اىل
توطيد عالقتها بوكالء وموردين يف
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لبنان.
لالت�صال:
Amecco

هاتف+ 86051986603118 :
بريد الكرتوين:
richard@ammeco.com
موقع الكرتوينwww.ammeco.com :

� رشكة �صينية متخ�ص�صة بتقدمي
حلول التكنولوجيا ،تبحث عن �رشكاء
وم�ستثمرين من لبنان .
لالت�صال:

Shenzen Scope Scientific Development

هاتف+ 8675527413333 :
بريد الكرتوينscope@scope.com :
موقع الكرتوينwww.scope.com.cn :

� رشكة �صينية متخ�ص�صة بت�صدير
الرافعات ال�شوكية ،تود اقامة �رشاكات
مع جتار وموزعني من لبنان.
لالت�صال:

Taizhou Jetstar Machinery Equipment

هاتف+ 8652386298998 :
بريد الكرتوينjustin@jetstarlift.com :
موقع الكرتوينwww.jetstarlift.com :

� رشكة �صينية متخ�ص�صة بت�صدير
الرافعات ال�شوكية والكهربائية ،ترغب
بدخول ال�سوق اللبنانية عرب وكالء
وجتار.
لالت�صال:
Zhejiang Kaidao Hoisting Mochinery

هاتف+ 8657682717888 :

بريد الكرتوينsales@kaidaohoist.com :

موقع الكرتوينwww.kaidaohoist.com :

� رشكة �صينية متخ�ص�صة بالطاقة
املتجددة والكهربائية ،ترغب بدخول
ال�سوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
Xiamen Kehua Hengsheng

هاتف+ 865962673217 :
بريد الكرتوينintertrade@kehua.com :

موقع الكرتوينwww.kehua.com :

� رشكة �صينية متخ�ص�صة ب�صنع
امل�صاعد ومعدات مزج اال�سفلت
واخلر�سانة ،تتطلع اىل توطيد عالقتها
بوكالء وموردين يف لبنان.
لالت�صال:
JW Capital International

هاتف+ 862161917928 :

بريد الكرتوينinfo@capitaljw.com :

موقع الكرتوينwww.capitaljw.com :

فرنسا

 �رشكة فرن�سية متخ�ص�صة بانتاجالع�صائر الطبيعية ،تتطلع اىل اقامة
�رشاكة مع م�ستثمرين ووكالء من لبنان.
لالت�صال:

Chooka

هاتف+ 33695777080 :

بريد الكرتوينcommande@chooka.fr :

موقع الكرتوينwww.chooka.fr :

� رشكة فرن�سية متخ�ص�صة بت�صدير
زيت الزيتون والزيت النباتي ،تود اقامة
�رشاكات مع جتار وموردين من لبنان.
لالت�صال:
Cauvin

هاتف+ 33466047181 :
بريد الكرتوين:
contact@huilecauvin.com
موقع الكرتوينwww.huilecauvin.com :

بريد الكرتوينinfo@donpol.gr :

بريد الكرتوينinfo@tutweer.net :

موقع الكرتوينwww.donpol.gr :

موقع الكرتوينwww.tutweer.net :

النروج

� رشكة يونانية متخ�ص�صة بت�صدير
م�ستح�رضات التجميل ،ترغب بدخول
ال�سوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:

 �رشكة نروجية متخ�ص�صة بت�صديرال�سمك ،تبحث عن �رشكاء وم�ستثمرين
من لبنان.
لالت�صال:

Adeclo

هاتف+ 302104819311 :

Seaborn

بريد الكرتوينinfo@adelco.gr :

هاتف+ 4755334050 :
بريد الكرتوينsales@seaborn.no :
موقع الكرتوينwww.seaborn.no :

موقع الكرتوينwww.adelco.gr :

� رشكة يونانية متخ�ص�صة ب�صنع
العوازل احلرارية ،ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
Marmoline- Nordia
هاتف+ 302103607944 :
بريد الكرتوينinfo@marmoline.gr :
موقع الكرتوينwww.marmoline.gr :

هنغاريا

 �رشكة هنغاراية متخ�ص�صة بت�صديراخل�شب ،تود توطيد عالقتها مبوردين
ووكالء من لبنان.
لالت�صال:

Kunfa

هاتف+ 3659520520 :
بريد الكرتوين:
postmaster@kunfa.t-online.hu
موقع الكرتوينwww.kunfa.hu :

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

اليونان

 �رشكة يونانية متخ�ص�صة بت�صديرمواد التغليف ،ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:

Gift from Greece

هاتف+ 302103221004 :
بريد الكرتوين:
info@giftfromgreece.gr
موقع الكرتوينwww.giftfromgreece.gr :

Donpol

هاتف+ 302102794082 :

مصر

 �رشكة م�رصية متخ�ص�صة بت�صديراملواد القطنية والزراعية ،تبحث عن
�رشكاء وم�ستثمرين من لبنان.
لالت�صال:
Aegyptusxpo

هاتف+ 201027787554 :

بريد الكرتوينinfo@aegyptusxpo.com :

� رشكة م�رصية متخ�ص�صة بت�صدير
املنتجات العلفية ،ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
Tutweer

رافكو

هاتف+ 20238578039 :
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معار�ض وم�ؤتمرات

 مؤتمرات ومعارض في لبنان 
صناعة المأكوالت
Horeca Lebanon 2019

 - Seaside Arenaبريوت
من تنظيم ()Hospitality Services
من 2019/4/5-2

معرض ومؤتمر معالجة النفايات
في لبنان

فندق هيلتون احلبتور -بريوت
من تنظيم ()Lebanon Expo
من 2019/4/11 - 9

معرض اليخوت 2019

 Zaytouna bayبريوت مارينا –
من تنظيم ()IFP
من  4/30ولغاية 2019/5/4

معرض Black Friday market

().…summer edition/ clothes, toys

 - Seaside Arenaبريوت
من تنظيم ()Urban Group
ايار 2019

معرض الحدائق ومهرجان الربيع

 -Hippodromeبريوت
من تنظيم ()Hospitality services
من 2019/6/8-5

معرض البناء

 - Seaside Arenaبريوت
من تنظيم ()IFP
من 2019/6/21-18

معرض الطاقةLebanon 2019 -

 - Seaside Arenaبريوت
من تنظيم ()IFP
من 2019/6/21-18

معرض Interior design

 - Seaside Arenaبريوت
من تنظيم ()IFP
من 2019/6/21 - 18

اللقاء السنوي للتسوق
الجنوب 2019

�صيدا -مركز املعار�ض يف غرفة التجارة
(من تنظيم �سكور غروب)
من  6/28ولغاية 2019/7/4

معرض الجمال واالزياء Jamalouki /

 بريوت Seaside Arenaمن تنظيم ( - )promofairحزيران 2019

معرض النبيذ

مرف�أ جبيل
من تنظيم ()Eventions s.a.r.l
حزيران 2019

 معارض ومؤتمرات في العالم 
اسبانيا /مدريد

معر�ض االحذية واك�س�سواراتها
من تنظيم ()Feria Madrid
لالت�صال+ 34917223000 :
من � 3 – 1آذار 2019

اسبانيا /برشلونة

املعر�ض الدويل وامل�ؤمتر االقت�صادي
والت�سويق واالعالم
من تنظيم ()Feria Barcelona
لالت�صال+ 34933094941 :
من � 13 – 12آذار 2019

اسبانيا /برشلونة

املعر�ض االوروبي للطب وال�صيدلة
والدواء
من تنظيم ()Feria Barcelona
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لالت�صال+ 34932440710 :
من � 21 – 19آذار 2019

اسبانيا /برشلونة

معر�ض التو�ضيب والرتقيم ،املن�سوجات
والطباعة.
من تنظيم ()Feria Barcelona
لالت�صال+ 34932332000 :
من � 29 – 26آذار 2019

اسبانيا /مدريد

معر�ض ال�صيدلة وتقنية املختربات
من تنظيم ()Feria Madrid
لالت�صال+ 34916308591 :
من � 29 – 28آذار 2019
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اسبانيا /مدريد

معر�ض االمتيازات
من تنظيم ()Feria Madrid
لالت�صال+ 34902221515 :
من  6 – 4ني�سان 2019

اسبانيا /برشلونة

معر�ض اجلمال والتجميل
من تنظيم ()Feria Barcelona
لالت�صال+ 34932414690 :
من  8 – 6ني�سان 2019

اسبانيا /مدريد

معر�ض امل�أكوالت وامل�رشوبات
من تنظيم ()Feria Madrid
لالت�صال+ 34915489651 :
من  11 – 8ني�سان 2019

ايطاليا /فيسنزا

املعر�ض الدويل للمفرو�شات املنزلية
والديكور
من تنظيم (Italian Exhibition group
)S.P.A
لالت�صال+ 390541744111 :
من � 10 – 7آذار 2019

ايطليا /ميالنو

حدث دويل مل�شاريع البناء والهند�سة
من تنظيم ()Made Eventi S.R.L
لالت�صال+ 3902806041 :
من � 10 – 7آذار 2019

ايطاليا /بولونيا

املعر�ض الدويل لتو�ضيب الروائح العطرة
ادوات التجميل و�صناعتها
من تنظيم (Bologna Fiera Cosmoprof
)S.P.A
لالت�صال+ 3902796420 :
من � 17 – 14آذار 2019

ايطاليا /بولونيا

املعر�ض الدويل للكولونيا ،مواد التجميل،
ومواد اع�شاب وتو�ضيبها
من تنظيم (Bologna Fiera Cosmoprof
)S.P.A
لالت�صال+ 3902796420 :
من � 18 – 14آذار 2019

ايطاليا /ميالنو

لالت�صال+ 390459298111 :
من � 25 22-آذار 2019

ايطاليا /ميالنو

املعر�ض الدويل ل�صناعة املن�سوجات،
معر�ض جتاري
من تنظيم (UBM exhibition singophone
)pte LMD
لالت�صال+ 6565920888 :
من � 27 22-آذار 2019

ايران /طهران

املعر�ض الدويل للمن�سوجات بجميع
االنواع
لالت�صالtuyap@tuyap.com.tr :
من � 28شباط – � 2آذار 2019

تركيا /ازمير

ايران/طهران

تركيا /اسطنبول

املعر�ض الدويل الثامن ع�رش للبيئة
لالت�صالwww.4faslco.ir :
من � 24 21-شباط 2019

ايران /طهران

املعر�ض الدويل احلادي ع�رش للذهب
والف�ضة واملجوهرات وال�ساعات وغريها
من ال�صناعات املماثلة.
من � 24 – 21شباط 2019

ايران /طهران

ايطاليا /نابولي

ايران /طهران

املعر�ض الدويل لتكنولوجيا بناء
الطرقات وتقنية ال�سالمة عليها.
من تنظيم ()Verona Exhibition center

تركيا /اسطنبول

املعر�ض الدويل الثاين للنفط والبنزين
و�صناعات مماثلة.
من تنظيم Milad evoor co
لالت�صال+ 02188656169 :
من � 24 – 21شباط 2019

املعر�ض الدويل للت�صوير وال�صور
املتحركة والفنون
من تنظيم ()DO.MO.ART. s.r.l
لالت�صال+ 390283241412 :
من � 25 22-آذار 2019

ايطاليا /فيرونا

املعر�ض الدويل ال�ساد�س للعقارات
والبناء
لالت�صالwww.christa fair :
من � 4 – 1آذار 2019

املعر�ض الدويل للزيوت بجميع انواعه
وااللبان واالجبان والنبيذ وتقنيتها
لالت�صالinfo@izmirfair.com.tr :
من � 9 – 6آذار 2019

املعر�ض الدويل الثاين مع م�ؤمتر
ال�صناعة
من تنظيم (Iran International exhibition
).co
لالت�صال02121912960-02121918 :
من � 24 – 21شباط 2019

املعر�ض البحر املتو�سط لل�سياحة
من تنظيم ()Projecta s.r.l
لالت�صال+ 390817640032 :
من � 24 22-آذار 2019

ايران /طهران

املعر�ض الدويل احلادي ع�رش للطاقة
املتجددة ،اال�ضاءة وتوفري الطاقة.
من تنظيم
Management amp. Trade solutions
group

لالت�صال02142917000 02142917001- :
من � 24 – 21شباط 2019
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املعر�ض الدويل للبناء ،ابواب و�شبابيك
وزجاج بجميع انواعها واالك�س�سوارات
وتقنيتها
Eurasia window 2019

لالت�صالinfo@reedtuyap.tr :
من � 9 – 6آذار 2019

تركيا /ازمير

30th Izmir Furniture Fair

املعر�ض الدويل للحمامات ،مفرو�شات
احلدائق واملنازل واملطابخ والديكور
لالت�صالinfo@eforfairs.com :
من � 10 – 6آذار 2019

تركيا /اسطنبول

املعر�ض الدويل لتقنية �صناعة
امل�أكوالت وتو�ضيبها وتقنية االفران
واملخابز للم�أكوالت ال�صحية.
لالت�صالinfo@hkf-fairs.com :
من � 10 – 7آذار 2019

تركيا /اسطنبول

املعر�ض الدويل للم�صاعد والدرج
الكهربائي �صناعة وتوزيع
Eurasia Elevator Fair

لالت�صالKaan.oksuz@cmr.net :
من � 23 – 20آذار 2019
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