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«سيدر»!؟
حد كبري مع الهجمة الدولية على لبنان وت�سابق امل�س�ؤولني الغربيني
تتقاطع التطورات التي ت�شهدها ال�ساحة الداخلية اىل ّ
مبلف
لزيارة بريوت ،لتوظيف ال�ضغوط ك�رشط م�سبق ،قبل �رصف �أموال م�ؤمتر «�سيدر» وتقدمي امل�ساعدة املوعودة للبنان
ّ
النازحني ال�سوريني.
ويبدو �أن ممار�سة ال�ضغوط املالية واالقت�صادية على لبنان ،الهادفة اىل �إخ�ضاعه لل�رشوط الدولية ،ت�أخذ �أ�شكا ًال خمتلفة ،و�أن
من�سوب الت�شا�ؤم بد�أ يرتفع لدى الدول وامل�ؤ�س�سات امل�ساهمة يف متويل م�شاريع «�سيدر» ،من قيام لبنان بتنفيذ الإ�صالحات
املطلوبة.
ويبدو �أن فر�صة الأ�شهر الثالثة املمنوحة للحكومة اللبنانية لاللتزام بتطبيق الإ�صالحات بد�أت تت�آكل ،وبالتايل ال ميكن
�رصف الأموال على قاعدة �إغداق الوعود فقط ،يف مقابل الإخفاقات ورعاية حمميات الف�ساد الإداري واملايل يف بنية الدولة.
وي�ؤكد رئي�س اجلمهورية مي�شيل عونّ � ،إن «اال�صالحات بد�أت يف جماالت عدة ،ال �سيما االقت�صاد واالدارة» ،م�ؤكدا � ّأن «عملية
مكافحة الف�ساد م�ستمرة وبقوة ولن يوقفها �شيء».
ويتعاطى رئي�س احلكومة �سعد احلريري مع «�سيدر» على �أنه بداية لعملية حتديث االقت�صاد اللبناين ،و�إعادة ت�أهيل البنية
التحتية� ،إ�ضافة �إىل �إطالق �إمكانات القطاع اخلا�ص ،و�صو ًال �إىل حتقيق النمو امل�ستدام .ما ي�شري �إىل �أن احلكومة ملتزمة
باالن�رصاف �إىل تعبيد الطريق �أمام ع�رشات امل�رشوعات التي يفرت�ض �أن تب�رص النور خالل ال�سنوات القليلة املقبلة النت�شال
االقت�صاد اللبناين من الأزمة الكبرية التي يرزح حتتها.
وتك ّفل البنك الدويل بت�أمني ثلث املبلغ ،الذي وعد به املانحون خالل امل�ؤمتر الذي ا�ست�ضافته العا�صمة الفرن�سية باري�س لدعم
لبنان ،ووعد مبنح وقرو�ض قيمتها  11.5مليار دوالر ،بينما تكفلت دول االحتاد الأوروبي بثلث �آخر� .أما الثلث الباقي فتعهدت
بت�أمينه الدول العربية و�صناديقها التنموية .وال تخرج نتائج «�سيدر» ب�أي هبات ،بل هي قرو�ض مي�رسة بفائدة ال تتعدى
الواحد والن�صف يف املائة ،مع فرتات �سماح ترتاوح بني  7و� 10سنوات ،و�آجال تتعدى � 25سنة.
ووفق الدكتور ندمي املنال ،م�ست�شار رئي�س احلكومة لل�ش�ؤون االقت�صادية ،ف�إن الرتكيز الأ�سا�سي يف املرحلة الراهنة هو على
املواءمة بني امل�شاريع والتمويل� ،أي الت�أكد من �أنه لن حتظى بع�ض القطاعات بتمويل كبري ،يف حني تبقى قطاعات �أخرى
من دون متويل� ،إ�ضافة �إىل �ضمان عملية الإ�رساع يف �إقرار وتنفيذ امل�شاريع ،بحيث ال تتجاوز الفرتة ما بني حتديد امل�رشوع
والبدء بال�رصف عليه ما بني � 12إىل � 15شهراً.
حددها املنال «منطقية جداً ،فكل م�رشوع
التي
املهلة
أن
�
وزنة
غازي
الدكتور
واالقت�صادي
ومن جهته ،يعترب اخلبري املايل
ّ
قبل انطالق تنفيذه يحتاج �إىل درا�سة لتحديد اجلدوى االقت�صادية واملالية منه ،على �أن ننتقل بعدها لعملية املوافقة عليه
من قبل احلكومة ،قبل �إحالته �إىل املجل�س النيابي ،و�صو ًال لعر�ضه على املجتمع الدويل لل�سري به واختيار ال�رشكات املنا�سبة
لتنفيذه ،وهذا م�سار طويل يحتاج للوقت».
وقدم لبنان خالل م�ؤمتر «�سيدر» ر�ؤية �شاملة من �أجل اال�ستقرار والنمو وفر�ص العمل .وتقوم هذه الر�ؤية على  4ركائز
ّ
متكاملة...
�أو ًال  -برنامج �إنفاق ا�ستثماري بالبنى التحتية،
مق�سم على  12عام ًا ،وين ّفذ على
ّ
يت�ضمن  250م�رشوع ًا ،بكلفة  23مليار دوالرّ ،
 3مراحل.
ثاني ًا � -إ�صالح مايل ،مبعدل واحد يف املائة �سنوي ًا.
ثالث ًا � -إ�صالحات هيكلية لتحديث الإدارة ومكافحة الف�ساد وحتديث الت�رشيعات لعمل القطاع اخلا�ص ،و�إ�صالحات قطاعية
لتحقيق الفائدة الق�صوى من اال�ستثمارات بالقطاعات.
ورابع ًا  -ا�سرتاتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة حجم ال�صادرات.
ويبقى ال�س�ؤال هل يعترب م�ؤمتر «�سيدر» «خ�شبة اخلال�ص» للبنان؟
أقره امل�ؤمتر «ي�شكل الفر�صة �شبه
ّ
يف�ضل الدكتور �سامي نادر مدير «معهد ال�رشق الأو�سط لل�ش�ؤون اال�سرتاتيجية» القول �إن ما � ّ
الأخرية للبلد النعدام البدائل ،خا�صة �أنه �ضخ �سيولة يف االقت�صاد اللبناين ،الذي يعاين من �ضغط يف ال�سيولة� ،إن مل نقل من
�شح ،وخا�صة يف العمالت الأجنبية».
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كفى العالم رقص ًا على مزمار ترامب وحروبه التجارية

االقتصاد العالمي ..االنهيار عام !2020
بقلم فارس سعد

عرف العامل الأزمات املالية واالقت�صادية منذ ع�رشات ال�سنني وقد تكررت بعدة �صور ويف كل مرة يخرج
منها العامل بعدة درو�س ي�ستفاد منها للم�ستقبل رغم الت�شا�ؤم الذي ي�سيطر على اجلميع عند حدوثها والذي
ي�صل �إىل حد اخلوف بانتهاء العامل رغم تهديدها لال�ستقرار االقت�صادي وال�سيا�سي يف كثري من الدول و�رسعة
انتقالها �إىل الدول الأخرى.
ويقول بول كروغمان احلائز على جائزة نوبل يف االقت�صاد لعام « 2008ي�شهد امل�ؤرخون �أن الأزمة العاملية
الأخرية هي رواية تتكرر وال تختلف عن ع�رشات الأزمات التي �سبقتها عرب القرون» .وما ي�ؤكد هذا القول
هو توقع البنك الدويل ب�أن تظلل الإقت�صاد �سماء مظلمة يف العام اجلاري عام  2019واملخاوف من دخول
الإقت�صاد الأمريكي يف موجة ركود بعد �أن بلغ ذروة الإزدهار وخماوف من احلرب التجارية بني ال�صني
و�أمريكا والدول الأوربية التي تنعك�س حاليا يف الإقت�صاد الرتكي واالقت�صاد ال�صيني واجلدير بالذكر �أن حدة
الأزمة الإقت�صادية املرتقبة �ستكون �أكرب من حدتها يف عام  2008وح�سب دورة الإقت�صاد �أن مثل هذه الأزمة
حتدث كل دورة � 10أعوام وقد بد�أت بوادرها يف .2018
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ال ���ش��اغ��ل ال��ي��وم ل��ل��ع��امل �إال احل��دي��ث
ع��ن الأزم�����ة امل��ال��ي��ة ال��ت��ي تع�صف
باقت�صاديات دول العامل  ،فتداعيات
�أزم����ة ال��ره��ن ال��ع��ق��اري ال��ت��ي حاقت
باالقت�صاد الأم�يرك��ي م��ه� ّ�ددة ب�شبح
ك�ساد و�شيك انتقلت �إىل البور�صات
العاملية كافة لتفتك باقت�صاديات
�أوروبا و�آ�سيا ومنطقة اخلليج العربي يف
�صورة �أ�شبه بالزالزل التي ال ُيعرف متى
تنتهي توابعها� ،أو العوا�صف النارية
التي ال ميكن التنب�ؤ ب�أ�رضارها .وقد
بد�أت بوادر حرب جتارية بني وا�شنطن
وبروك�سيل يف الظهور ،بعد قرار الرئي�س
الأمريكي و�ضع ر�سوم جمركية جديدة
على واردات احلديد وال�صلب املقبلة من
�أوروبا واملك�سيك وكندا ،وحتى ال�صني
ال�شعبية .ولعل دع��وة رئي�س النم�سا،
�ألك�سندر فان دير بيلني ،الأوروبيني
�إىل «عدم الرق�ص على مزمار ترامب»،
و�رضورة اتباع �سيا�سة �أكرث ا�ستقاللية،
دل��ي��ل وا���ض��ح ع��ل��ى ���ص��ورة املعركة
االقت�صدية ـ التجارية الدائرة الآن والتي
�ستنعك�س على العامل �أجمع.

الهزة االقتصادية المقبلة 2020

يف � 15سبتمرب املا�ضي ..مرت الذكرى
العا�رشة لأ�صعب �أزم��ة تعر�ضت لها
دول العامل وهي ما تعرف با�سم الأزمة
االقت�صادية العاملية ..ولكن هناك من
ي�ؤكد �أن �آث��اره��ا مازالت ممتدة حتى
الآن ..و�سط توقعات ب ��أن تتكرر تلك
الأزمة مرة �أخرى وخ�صو�صا مع احلرب
التجارية امل�شتعلة بني �أمريكا والعديد
من ال��دول وعلى ر�أ�سها ال�صني ..فهل
تتكرر الأزمة االقت�صادية مرة �أخرى؟
و�أك���دت كر�ستني الغ���ارد ،مدير عام
�صندوق النقد ال��دويل ،يف مقال لها،
�أن الأزمة املالية العاملية ال تزال من
الأحداث الفارقة يف تاريخنا املعا�رص،
كما �أنها �ستظل عالمة فارقة للجيل
ال��ذي خا�ضها ،م�ؤكدة �أن��ه ال يبدو �أن
ظالل الأزمة �ستغادرنا يف وقت قريب،
لكن مرور ع�رش �سنوات على انهيار بنك
«ليمان براذرز» عام  ،2008وهو رابع
اك�بر بنك يف ال��والي��ات املتحدة ،بعد
�إعالن �إفال�سه نتيجة خ�سائر يف �سوق
الرهن الأمريكية ،يعطينا فر�صة لتقييم
5

الإجراءات املتخذة ملواجهة الأزمة على
مدار العقد املا�ضي.
وذك������رت ���ص��ح��ي��ف��ة «دي���ل���ي م��ي��ل»
الربيطانية �أن رئي�س الوزراء الربيطاين
ال�سابق غ���وردون ب��راون ح � ّذر من �أن
االقت�صاد العاملي ي�سري بثبات نحو
هاوية �أزمة اقت�صادية جديدة .يف حني
�أك��دت اخلبرية املالية الربيطانية� ،آن
بيتيفور� ،أن العامل مل يتعلم الدرو�س من
الأزمة ال�سابقة على الرغم مما قام به
من ترقيع على الهام�ش على اعتبار �أن
البنوك ما زالت تعمل على غرار ما كانت
تفعل يف ال�سابق.
وق��ال��ت �صحيفة «دي��ل��ي م��ي��ل»� ،إن
حتذيرات غ��وردون تتفق مع خماوف
�أبداها عدد من االقت�صاديني ب�ش�أن �أزمة
جديدة تلوح يف الأفق.
وكان �أكرث املت�شائمني م�رصف «جي بي
مورغان ت�شي�س» وهو م�رصف �أمريكي
متعدد اجلن�سيات ،حيث تو ّقع ب�ش�أن
ّ
التاريخ املحتمل الندالع الأزمة املالية
املقبلة ،حيث رجح �أن ت�رضب العامل
�سنة � ،2020أي �أن «الهزة االقت�صادية»
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�ستع�صف باالقت�صاديات العاملية يف
غ�ضون عامني فقط.

روسيا تقاوم تحذيرات دولية

ولكن �أين رو�سيا من هذه الأزمات؟ فقد
رف�ض الكرملني التعليق على تقرير �أعده
خرباء «بنك �أوف �أمريكا» يتو ّقعون فيه
تكرار �أزمة عام  1998املالية العاملية،
وبينما مل ي�ستبعد اجل��زء الأك�ب�ر من
اخل�براء االقت�صاديني الرو�س تعر�ض
االقت�صاد العاملي لأزمة مالية جديدة
فقد �ش ّككوا يف دقة التوقعات الأمريكية.
وكانت وكالة «بلومبريغ» قد قالت �إن
اخلرباء يف «بنك �أوف �أمريكا» توقعوا
�إمكانية تعر�ض العامل لأزم��ة جديدة،
�شبيهة بالأزمة املالية �سنوات – 1997
 ،1998وبنى اخلرباء توقعاتهم بناء على
حتليل م�ؤ�رشات رئي�سية يف االقت�صاد
العاملي ،وي�شريون ب�صورة خا�صة �إىل
ظروف �شهدتها فرتة ما قبل �أزمة ،98
والتي تتكرر حاليا ،مثل منو االقت�صاد
الأمريكي ،وارتفاع قيمة الدوالر ،مقابل
هبوط �أ�سواق املال يف الدول النا�شئة،
والتي بلغت وفق التقرير �أدنى م�ستويات
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لها منذ الأزمة ال�سابقة.
ومن الطبيعي �أن تثري جمرد توقعات
بتكرار تلك الأزمة خماوف يف رو�سيا،
ذلك �أن كثريين ما زالوا يتذكرون ب�أمل
تاريخ � 17أغ�سط�س (�آب) عام ،1998
ال��ي��وم ال��ذي �رضبت فيه تلك الأزم��ة
االق��ت�����ص��اد ال��رو���س��ي ،حينها �أعلنت
احلكومة الرو�سية عجزها عن �سداد
دين عام بقيمة قارب  73مليار دوالر،
وانهار الروبل ،وتراجعت قيمته �أربع
مرات .وح�سب تقديرات احتاد م�صارف
مو�سكو ،بلغت خ�سائر رو�سيا نتيجة
الأزم���ة يومها نحو  96مليار دوالر،
وتراجع حجم الناجت املحلي الإجمايل
ثالث مرات ،وزاد الدين اخلارجي للدولة
عن  200مليار دوالر.
ويف ال��وق��ت ال���ذي �أث�����ارت ف��ي��ه تلك
التوقعات قلقا يف بع�ض الأو���س��اط
الرو�سية ،تعامل الكرملني بحذر مع
الأم��ر ،وكان حري�ص ًا على �إظهار ثقة
بقدرات االقت�صاد الوطني.
وي���رى �أول��ي��غ ف��ي��وغ�ين ،ال�بروف�����س��ور
م��ن امل��در���س��ة العليا لالقت�صاد� ،أن
رو�سيا �ستتمكن من الت�صدي للأزمة
6

ومواجهتها ،من خالل تنمية «و�سادة
الآمان» ،و�أو�ضح �أن االحتياطي الدويل
لرو�سيا زاد على  450مليار دوالر ،الفتا
�إىل �إمكانية اال�ستفادة من تلك الأموال
لدعم االقت�صاد الوطني يف حال تكررت
الأزمة.

تباطؤ نمو أكبر اقتصادين

�أم��ا بالن�سبة �إىل �أك�بر اقت�صاديات
العامل ،فقد �أظهرت البيانات الأخرية
حت��ول النمو االقت�صادي �إىل النطاق
ال�سالب يف اثنني من �أكرب االقت�صاديات
يف العامل وهما اليابان و�أملانيا ،بينما
يتباط�أ ب�رسعة يف �أك�بر اقت�صادين
(الواليات املتحدة وال�صني).
وعلى الرغم من �أن ال�صني يحتمل �أن
تعلن منواً اقت�صادي ًا عند م�ستوى ،6.8%
لكن عندما يتم جتريد اقت�صادها من
كل الهدر والتبديد ف�إن النمو الفعلي من
املحتمل �أن يكون  ،4.5%وهو معدل
غ�ير ك� ٍ
��اف لتحمل ال��دي��ون ال�صينية
ال�ضخمة.
فديون ال�صني تنمو بوترية �أ�رسع من
منو االقت�صاد ،كما �أن معدل الدين �إىل

الناجت الإجمايل املحلي �أ�سو�أ من نظريه
يف الواليات املتحدة ،حيث �إن ديون
بكني زادت م��ن م�ستوى  2تريليون
دوالر يف عام � 2000إىل  40تريليون
دوالر الآن ،م�سجلة زيادة مهولة بنحو
 2000%يف �أقل من  20عام ًا.
كما �أن النمو االقت�صادي يتباط�أ يف
الواليات املتحدة ،حيث �إن التعايف
م��ن  2009وحتى  2018ه��و بالفعل
الأ�ضعف يف تاريخ الواليات املتحدة
بالرغم من ت�سجيل �أداء جيد يف بع�ض
الف�صول ،كما �أن التوقعات قليلة ب�أن
يت�سارع منو االقت�صاد من تلك النقطة.
والأم��ر ال يقت�رص فقط على ال�صني،
فوفق ًا لتقرير �صادر عن معهد التمويل
الدويل ف�إن �إجمايل الديون التي بحوزة
االق��ت�����ص��ادي��ات ال��ت��ي تتبعها �سجل
م�ستوى قيا�سي ًا يف الربع الأول من
العام اجلاري عند  247تريليون دوالر،
بارتفاع  11%ع��ن م�ستوياتها يف
الفرتة نف�سها من عام .2017
ولكن معهد التمويل ال��دويل ي�شري �إىل
�أن الأمر يتطلب  8تريليونات دوالر من
الديون امل�ستحدثة لإ�ضافة  1.3تريليون

دوالر فقط من الناجت املحلي الإجمايل
العاملي.
والأم��ر وا�ضح ،هذه الديون ال�ضخمة
التي ت�ستهدف حتقيق النمو ترتاكم
يومي ًا ولكن النمو يتباط�أ ،ويف الوقت
نف�سه ف�إن الكثري من الديون التي مت
ت�سدد حتى الآن.
اقرتا�ضها منذ  2009مل ّ
وتعترب هذه «�أزم��ة منتظرة احل��دوث»،
فمزيج االنكما�ش االقت�صادي �أو تباط�ؤ
النمو وكذلك الديون التي ال مثيل لها
هو الو�صفة حلدوث �أزمة ديون جديدة،
من املحتمل �أن تنحدر ب�سهولة �إىل �أزمة
مالية عاملية جديدة.

أزمة أخالقية

ما ي�شهده النظام االقت�صادي العاملي،
بال �شك ،هو �أزمة �أخالقية قبل �أن تكون
اقت�صادية ،وملعاجلة هذه الأزمة ال بد
من و�ضع ا�سرتاتيجية يف ثالثة حماور:
 ت��رك��ي��ز امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ال��ع��دال��ة
مب�ستوياتها كافة العدالة االجتماعية
يف الدولة الواحدة  ،العدالة بني الدول،
العدالة بني الأجيال احلا�رضة و�أجيال
امل�ستقبل (التنمية امل�ستدامة).
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 جعل العدالة نربا�س ًا و�سنداً قوي ًا
للإن�سان يف �سعيه �إىل عي�ش كرمي.
 حماية الطبقة العاملة واملنتجني،
والدفاع عن حقوقهم با�ستمرار.
هذه املحاور الثالثة ال تزال متثل ركائز
ا�سرتاتيجية رئي�سة.
توجه الإ���ش��ارة ب�أ�صابع االتهام �إىل
الالم�ساواة على امل�ستوى العاملي،
تلك التي تخلق ت��وت��رات و�رصاعات
وح���روب��� ًا وم���وج���ات ه��ج��رة ك��ب�يرة،
�إ�ضافة �إىل النظام االقت�صادي العاملي
الذي تهيمن عليه مفاهيم اال�ستغالل
واملادية( ،نظام ال�سوق احلرة اخلالية
من القواعد ومن الرقابة)� ،أ�ضف �إىل
ذل��ك (الآيديولوجيات ال�ضارة) ويف
مقدمتها (الفردية الأنانية) ما ي�ؤكد
ك��ون الأزم���ة االقت�صادية واملالية
العاملية نتاج �أزمة �أخالقية( ،الأزمة
االق��ت�����ص��ادي��ة يف ال��غ��رب تتجذر يف
الأزمة الثقافية والأخالقية والروحية،
و�أن علينا �أن ن�ساعد غربنا على �إيجاد
الإل���ه���ام ال���ذي ي�����س��اع��ده يف تخطي
املادية واالنفتاح على نظرة �أ�شمل �إىل
الإن�سان).
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الدولة تتصارع والفساد..
َمن يغلب َمن؟
انطلقت معركة حماربة الف�ساد  ،بوترية مل يتوقعها �أحد  ،فور نيل
حكومة الرئي�س �سعد الدين احلريري الثقة .ملفات عديدة تطرح ترافقها
بلبلة كبرية على خمتلف ال�صعد �إذ على ما يبدو تذهب هذه املعركة
ب�إجتاه «الت�سيي�س» حيث يرى كل فريق يف حماولة طرح ملف ما
ا�ستهداف ًا له ولدوره على ال�ساحة اللبنانية.
فامل�ؤمتر ال�صحايف ال��ذي عقده ع�ضو
كتلة الوفاء للمقاومة النائب ح�سن ف�ضل
اهلل وك�شف خالله عن معلومات مقلقة
حول احل�سابات املالية وهدر يف املال
العام يقدر مبليارات الدوالرات ،ا�ستدعى
ا�ستنفاراً يف �صفوف تيار امل�ستقبل
الذي وجد يف كالم ف�ضل اهلل ا�ستهداف ًا
لنهج الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري.
تعمق جلنة املال واملوازنة يف ملف
�أما ّ
التوظيفات وال��ذي ي�صطدم مبفاج�آت
غري �سارة بح�سب النائب �إيلي عون،
والذي ُو ّجه االتهام يف �إطاره �إىل وزير
الرتبية ال�سابق مروان حمادة بالتوظيف
الع�شوائي وغري القانوين ،ا�ستدعى ردوداً
م�ضادة ،حيث اعترب حمادة �أن التيار
الوطني احلر الذي ينتمي �إليه رئي�س جلنة
املال واملوازنة �إبراهيم كنعان يحاول
ذر الرماد يف العيون حلرف الأنظار عن
ف�ضائحه الكهربائية .كما عقد «اللقاء
الدميقراطي» جل�سة خا�صة ملناق�شة
�أزم���ة الكهرباء �أع��ل��ن عقبها احلر�ص
ال�شديد على ال�سري قدما يف م�سرية الإنقاذ
والإ�صالح اجلدي والفعلي انطالق ًا من
ليوجه ر�سالة مبطنه �إىل
ملف الكهرباءّ ،
من يعنيهم الأم��ر ،مفادها «�أن��ا هنا».
ويف ح�ين ك��ان ي��ح��اول وزي���ر املالية
علي ح�سن خليل �ضبط موازنات هيئة
�أوج�ي�رو ،ت�صدى ل��ه وزي��ر االت�صاالت
حممد �شقري الذي �أ�صدر بيان ًا ف ّند فيه
ما اعتربه «مغالطات» من ح�سن خليل،
الذي بدوره دعا �شقري �إىل عدم ا�ستعجال
ال��رد ،معن ًا عدم رغبته يف الدخول يف
�سجال يخ�ص م�س�ألة �أ�صولها وا�ضحة.
ه���ذا ع���دا ع��ن �سيل م��ن الت�رصيحات
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والتغريدات لنواب حول موقفهم من م�س�ألة
حماربة الف�ساد و�أدائهم يف هذا الإطار.
�إن��ه��ا �إذاً� ،أم امل��ع��ارك ،ت�ستدعي من
الأطراف ال�سيا�سية ال�سري يف حقل �ألغام.
فرد االعتبار الغائب لدور جمل�س النواب
منذ �سنوات طويلة لن يكون مهمة �سهلة
على الإط�ل�اق ،كما �أن حما�سبة وزراء
وم�س�ؤولني حمميني من طوائفهم �ستكون
ا�شبه باللعب بالنار ،ما ير�سل ا�شارات
حتذيرية مفادها ان الدولة �ستخرج
م��ه��زوم��ة م��ن معركتها ه���ذه ،و�أن ال
م�ستقبل للبنان بني ال��دول اخلالية من
الف�ساد �أو الأقل ف�ساداً يف العامل.

معالجة صعبة وإصالح متع ّذر

وفق ًا ،مل�ؤ�س�سة جو�ستي�سيا «لبنان ال
يعاين من ف�ساد تقليدي على م�ستوى
تلقي ال��ر���ش��وات �إمن���ا ع��ل��ى امل�ستوى
الإداري فح�سب� ،إمن��ا يعاين �أي�ض ًا من
ف�ساد على امل�ستوى ال�سيا�سي وي�سمى
�رصف نفوذ وا�ستغال ًال لل�سلطة واختال�س ًا
للأموال العامة» .ولفتت امل�ؤ�س�سة �إىل �أن
«هذا الواقع يجعل املعاجلة �صعبة جداً
والإ���ص�لاح متعذراً �إذ يقت�ضي اعتماد
�آليات ا�ستثنائية تتجاوز قانون الإثراء
غري امل�رشوع الذي مل يعد يجاري م�ستوى
وحجم الف�ساد ال�سيا�سي يف لبنان ،وال
�سيما �أن��ه �صدر يف خم�سينات القرن
املا�ضي و�أعيد تعديله عام  1999كي
يحمل املواطن ال�شاكي كفالة م�رصفية
ّ
على �سبيل ال�ضمانة قيمتها  25مليون
ويغرمه مبلغ ًا
لرية �ضمان ًا حل�سن نيته،
ّ
يقارب الـ 200مليون لرية لبنانية يف حال
يكبل املواطن
ُك ّفت التعقبات .الأمر الذي ّ
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لناحية مكافحة ال��ف�����س��اد» .و�أ���ش��ارت
جو�ستي�سيا �إىل وج��ود نقطة م�ضيئة
تتمثل باخلطوة الإيجابية التي قام بها
جمل�س النواب اللبناين عرب �إ�صدار قانون
«حماية كا�شفي الف�ساد» الذين �أ�صبحوا
كال�شهود لديهم برنامج خا�ص باحلماية
يف حال ف�ضحوا الف�ساد واملف�سدين».
ودعت امل�ؤ�س�سة املواطنني �إىل االطالع
على هذا القانون عن كثب ،كما طالبت
املعنيني بالبدء بتفعيله وتطبيقه تزامن ًا
مع �رضورة �إ�صدار ال�سلطة التنفيذية� ،أي
احلكومة ،املرا�سيم التطبيقية حيث ما
يلزم لهذا القانون ول�سواه من القوانني
الإيجابية التي �س ّنها املجل�س النيابي
مثال قانون الو�صول �إىل املعلومات
وقانون املعلومات الإلكرتونية .ف�ض ًال

ع��ن ��ض�رورة تعيني احل��ك��وم��ة و�سيط
اجلمهورية� ،أي ال�شخ�ص املكلف بت�سهيل
معامالت املواطنني �أمام الدولة كما يف
البلدان الدميقراطية».

المطلوب إرادة سياسية عارمة

و�أك���دت جو�ستي�سيا �أن «ثمة قوانني
جيدة �صادرة حديث ًا و�أخرى بحاجة �إىل
تعديل ،فهناك �رضورة لقيام م�ؤ�س�سات
ملكافحة الف�ساد كاملجل�س الأع��ل��ى
ملحا�سبة الر�ؤ�ساء والوزراء املن�صو�ص
عليه يف املادتني  70و 80من الد�ستور،
وه��و عاجز عن القيام مبهامه �إذ �إنه
مكون من نواب وق�ضاة مع ًا ،وهذا �أمر
ّ
هجني ،حيث �إن االتهام يجب �أن ي�صدر
عن ثلثي عدد �أع�ضاء جمل�س النواب على

الأق��ل ،وه��ذا �أم��ر متعذر .ولي�س هناك
حت��رك الق�ضاء اجلزائي
م��ا مينع م��ن
ّ
�رشط كف ال�ضغوط ال�سيا�سية عليه».
و�أ�شارت جو�ستي�سيا �إىل �أن «اخللل الذي
�شهده ملف التوظيف من جراء عمليات
قام بها وزراء �سابقون ب��الآالف رغم
وج���ود ن�ص ق��ان��وين م��ان��ع ،يقت�ضي
ال��رج��وع �إىل التجربة الفرن�سية التي
ك��ان قد �أخ��ذ بها امل�شرتع الد�ستوري
اللبناين عام  1959والتي كانت تتمثل
ب��ق��رار ت�رشيعي فرن�سي �آن����ذاك� ،إمن��ا
تطور كثرياً مع قانون ال�شفافية يف
احلياة ال�سيا�سية يف فرن�سا لعام 1988
وتعديالته و�صو ًال �إىل القانون الفرن�سي
الذي �صدر منذ نحو �سنتني حول تعزيز
الثقة ب��احل��ي��اة ال��ع��ام��ة يف فرن�سا».
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ور�أت �أن «املطلوب �إذاً �آليات ا�ستثنائية
جلبه م�ستوى وحجم الف�ساد ال�سيا�سي
والإداري مع ًا ،الأم��ر الذي يحتاج �إىل
�أدوات غري تقليدية ،و�إىل �إرادة �سيا�سية
عارمة غري موجودة لتاريخه .و�أي�ض ًا
ي�ستدعي ا�ستقال ًال فعلي ًا للق�ضاء الذي
ي��ح��ت��اج �إىل ق��ان��ون ج��دي��د ل��ن يقوم
ال�سيا�سيون ب�سنه ل�ل�أ���س��ف ال�شديد
على النحو ال�لازم ،بب�ساطة لأن لي�س
لهم م�صلحة يف قيام ق�ضاء م�ستقل
وف��اع��ل يحا�سبهم .فكيف ننتظر من
الفا�سدين حما�سبة �أنف�سهم ب�أنف�سهم؟».
و�شددت م�ؤ�س�سة جو�ستي�سيا على �أن
ّ
«املطلوب هو ثورة ق�ضائية على غرار
الثورة الق�ضائية الإيطالية امل�سماة
«حملة الأيادي النظيفة».
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أزمة النزوح تنهش االقتصاد اللبناني..
«العودة» ليست خياراً
مل تفلح �أزمة النزوح ال�سوري يف الإفالت من م�صيدة اخلالفات ال�سيا�سية على الرغم من تداعياتها القا�سية
والوا�ضحة على االقت�صاد اللبناين� ،إذ انق�سم اللبنانيون بني راف�ضني لعودتهم الفورية انطالق ًا من موقف املجتمع
الدويل الذي ير ُبط عودتهم باحلل ال�سيا�سي و�إعادة الإعمار والعودة الطوعية والآمنة ،و�آخرين م�رصين على تغليب
امل�صلحة اللبنانية القائمة على التن�سيق التقني مع اجلانب ال�سوري لت�أمني عودة �أمنة لهم يف �أ�رسع وقت ممكن.
قد يبدو م�ستغرب ًا اعتبار بع�ض الأطراف
اللبنانية �أن لبنان ميلك حرية االختيار
يف هذا امللف ،وب�إمكانه االنتظار �إىل حني
الو�صول حلل �سيا�سي للأزمة ال�سورية.
فتداعيات �أزم���ة النازحني التي كانت
كارثية على االقت�صاد اللبناين ت�ؤكد �أن
كل يوم ت�أخري يف عودتهم �إىل ديارهم
قد يحمل نتائج دراماتيكية لالقت�صاد،
وال �سيما بعد �أن �أ�صبحت معظم املناطق
ال�سورية �آمنة وبعد �أن �أك��د وزي��ر الدولة
ل�ش�ؤون النازحني �صالح الغريب خالل
مقابلة متلفزة عدم وج��ود �أي تهديدات
�أمنية �أو ما �شابه حلياة العائدين.
ووفق ًا للخبري اال�سرتاتيجي واالقت�صادي
بروف�سور جا�سم عجاقة« ،حمل وجود
النازحني يف لبنان ت�أثريات �سلبية كبرية
على االقت�صاد وال �سيما �أن عملية النزوح
متت من دون مراعاة ال�رشوط املتعارف
عليها يف احلياة االقت�صادية لهجرة �أو
نزوح �شعب ما �إىل بلد جديد .ف�إمكانية
�أي دولة ال�ستقبال نازحني تتطلب توافر 3
�رشوط �أ�سا�سية� ،أو ًال �أن تكون الدولة تعاين
من نق�ص دمي��وغ��رايف ،ثاني ًا �أن يكون
اقت�صادها قوي ًا بحيث يتمكن من ا�ستيعاب
اليد العاملة القادمة ،وثالث ًا �أن ال يتخطى
عدد الوافدين �إليها �سنوي ًا الـ  1%من عدد
�سكانها».
و�شدد على �أن «ا�ستقبال لبنان للنزوح
ّ
ال�سوري بال�شكل الذي ح�صل� ،أي من دون
ان يحرتم القواعد االقت�صادية املذكورة
�أع�لاه� ،أحلق �أ��ضراراً كبرية باالقت�صاد».
وق����ال« :ل��ب��ن��ان ال ي�ستطيع �أن ي��ؤم��ن
للنازحني فر�ص عمل ،كما �أنه يعاين من
اقت�صاد �ضعيف وال ميكن �أن ي�ؤمن لهم
حياة كرمية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستهالكهم للبنى
التحتية اخلدماتية فيه ،ومن هذا املنطلق،
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و�إن ك��ان��ت ه��ن��اك م��ب�ررات اجتماعية
و�إن�سانية ال�ستقبال لبنان للنازحني
ال�سوريني ،لكن اقت�صادي ًا ال ميكننا �إال
الت�سليم ب��أن �أزم��ة النزوح �شكلت �رضبة
كبرية لالقت�صاد اللبناين على عدة �صعد
وال �سيما على �صعيد اال�ستثمارات حيث
الحظنا �أن اال�ستثمارات اخلليجية اختفت
نتيجة بع�ض اخل��ي��ارات ال�سيا�سية التي
اتخذت يف لبنان خالل الأزمة يف �سورية».
ولفت عجاقة �إىل �أن «م�ستوى اخلدمات
العامة مع وجود النازحني تراجع �إىل حد
كبري وال �سيما يف ظل غياب اال�ستثمارات
يف القطاعات اخلدماتية ،وعلى ر�أ�سها
الكهرباء والطرقات والنفايات� ،إ�ضافة
تلوث على
�إىل ما خلقته �أزمة النزوح من ّ
ال�صعيد البيئي ،فالنزوح كتلة ب�رشية
هائلة وبطبيعة احل���ال �إن وج���ود �أي
�إن�سان يف مكان ما يولد نفايات ،ووجود
النازحني خلق كمية نفايات كبرية يف
حني ال ميلك لبنان طريقه �سليمة ملعاجلة
هذا امللف حتى الآن».
و�إذ �أ�شار عجاقة �إىل » خ�سائر �إ�ضافية
يتكبدها االقت�صاد نتيجة التهريب عرب
احل���دود ال�بري��ة»��� ،ش� ّ�دد على «�أن لأزم��ة
النازحني ُبعداً اجتماعي ًا �إن�ساني ًا ال ميكن
التغا�ضي عنه ويتمثل يف ق�ضاء عدد منهم
نحبه نتيجة ال�صقيع والربد .

الخسائر المالية الهائلة

وفيما ق� ّ�درت درا���س��ات �سابقة اخل�سائر
االقت�صادية لأزمة النزوح بني 7.5مليارات
دوالر للفرتة املمتدة بني عامي 2012
و ،2014وتوقعت ارتفاع �أعداد الفقراء يف
لبنان من ج� ّ�راء ه��ذه الأزم��ة بـ170000
(ممن يعي�شون اليوم ب�أق ّل
�شخ�ص �إ�ضايف َّ
من  4دوالر يف اليوم) ،كما توقعت و�صول
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معدل البطالة �إىل  20يف املئة مع ازدياد
عدد العاطلني من العمل بـ� 324000شخ�ص
معظمهم من الفئات ال�شبابية غري املتعلمة.
ك�شف عجاقة �أن اخل�سائر املالية للأزمة
ال�سورية تخطت الـ 20مليار دوالر منذ
بدء الأزم��ة يف عام  ،2011ولفت �إىل �أن
تعطل الت�صدير
«هذه اخل�سائر نتجت من ّ
�إىل الأ���س��واق اخلارجية وتكبد اخلزينة
خ�سائر مالية نتيجة ا�ضطرارها �إىل تقدمي
الدعم للمزارعني وال�صناعيني والتجار
امل�صدرين» .و�أعلن �أنه «يتم دفع �سنوي ًا
مبالغ مالية م��ب��ا��شرة ت��ق��ارب املليار
و 724مليون دوالر موزعة على ال�شكل
التايل :ال�صحة ( 188مليون دوالر) ،الغذاء
( 550مليون دوالر) ،التعليم ( 183مليون
دوالر) ،حاجات �أ�سا�سية ( 149مليون
دوالر) ،املياه وال�رصف ال�صحي (202
مليون دوالر) ،امل�أوى ( 168مليون دوالر).
و�أو�ضح �أنه «ي�ضاف �إىل هذه الأرقام 165
مليون دوالر كمتطلبات للحكومة لت�ستطيع
�إدارة جهازها الإداري كي تالحق امل�سائل
التي تعنى بها ،و ي�ضاف خ�سائر على
الكهرباء والنفايات والبنى التحتية،
يتخطى جمموعها كما ذكرنا الـ 20مليار
دوالر».

المجتمع الدولي..
يف بالتزاماته للبنان
لم ِ

ويعمل املجتمع ال��دويل ب�شكل دائم على
ع��ودة ودع��م ال��ن��ازح�ين ال�سوريني على
طريقته� ،إذ تعقد با�ستمرار م�ؤمترات دولية
لدعمهم ،حيث جتمع مليارات ال��دوالرات
مل�ساعدتهم وتلبية احتياجاتهم العاجلة،
وت�ضع جملة من الأه��داف ت�شمل ت�أمني
امل�ساعدات العاجلة والتعليم وفر�ص العمل
والطبابة ،بالإ�ضافة �إىل دعم ا�ستيعاب

الدول املجاورة لالجئني .ويف حني يعمد
البع�ض �إىل احل��دي��ث ع��ن اجت���اه بع�ض
الأطراف اللبنانية �إىل دعم بقاء النازحني
بغية اال�ستفادة م��ن فتات امل�ساعدات
الدولية ،وقد �أ�شار عجاقة �إىل �أنه «بعك�س
ما يظن البع�ض ،املجتمع الدويل ال مينح
لبنان �أموا ًال هائلة يف �إطار دعم النازحني،
ويف الواقع مل يلتزم املجتمع الدويل ككل
م��ع لبنان يف ه��ذا الإط����ار .االل��ت��زام��ات
الوحيدة التي مت االيفاء بها كانت على
ال�صعيد الرتبوي ،لكن يف ما يخ�ص الأمور
الأخ��رى كانت ا�ستفادة الدولة اللبنانية
�ضئيلة كي ت�ستطيع تغطية الكلفة التي
تدفعها» .و���ش� ّ�دد على �أن «ال�شق الأك�ثر
�أهمية ،يتمثل يف عدم الإيفاء بالوعود التي
�أعطيت للبنان ومفادها �إعطاء الأف�ضلية
لل�رشكات اللبنانية عند ��شراء حاجات
النازحني ،فقد تبينّ  ،على �سبيل املثال،
�أن��ه يف حني كان لبنان يعاين من �أزمة
ت�رصيف مو�سم التفاح قامت املفو�ضية
العليا لالجئني با�سترياد ال��ت��ف��اح من
�إيطاليا» .وقال عجاقة« :بكل �صدق مل ِ
يف
املجتمع الدويل بالتزاماته للبنان يف ما
�سبب له
خ�ص ملف النازحني ،وهذا الأمر ّ
تردي ًا كبرياً جداً يف و�ضعه املايل».
ّ

أزمة النزوح «تبلبل» الحكومة

و�إ�ضافة �إىل ما يعانيه االقت�صاد اللبناين
م��ن ع��بء ال��ن��زوح اخل��ط�ير ،ان�سحب ثقل
هذا امللف �إىل احلياة ال�سيا�سية والأجواء
احلكومية ،فبعد �أن خلقت زي��ارة وزير
الدولة ل�ش�ؤون النازحني �صالح الغريب �إىل
�سورية توتراً حكومي ًا ،عاد هذا امللف �إىل
الواجهة مع �إق�صاء الغريب عن امل�شاركة
يف ال��وف��د اللبناين �إىل م��ؤمت��ر بروك�سل
اخلا�ص بالنازحني
ولفت عجاقة �إىل �أن «املجتمع اللبناين انق�سم
ب�شكل عامودي منذ اللحظة الأوىل الندالع
الأزمة ال�سورية ،الأمر الذي ال ميكن للبنان
التخل�ص منه ب�سهولة ن��ظ��راً لإرتباطات
خارجية متلي ما يجب فعله» .و�أو�ضح �أنه
«بغ�ض النظر عن انتماءات �أي فريق ،هناك
قيود يف ملف النازحني .ولكن ما هو م�ؤكد
ان لبنان ال ميكنه الإ�ستمرار بهذا ال�شكل يف
ملف النزوح ال�سوري .وال�سبب بكل ب�ساطة
و�شدد
هو �أنه ينه�ش يف هيكل االقت�صاد»ّ .
على «��ضرورة ع��ودة النازحني يف ظروف
مل�ؤها الأمان والإن�سانية ،بحيث يتم ت�أمني
كل ما يلزم لهم من م�أكل وم�رشب وظروف
ت�ؤمن �سالمة حياتهم» .و�إذ ر�أى �أن��ه «يف
ظل غياب �أفق ملعاجلة م�س�ألة النزوح و�سط
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االنق�سام اللبناين ،ال بد من التوافق �إذ �إن
ذلك قد يوفر ح ًال للأزمة وي�صب يف م�صلحة
لبنان».

«البقاء»  ..الخيار األخطر

ووفق ًا لأرق��ام املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون
الالجئني الأممية ،بلغ عدد ال�سوريني يف
لبنان � 997ألف الجئ حتى نهاية ت�رشين
الثاين � ،2017إ�ضافة �إىل الجئني �سوريني
غري م�سجلني لدى املفو�ضية .ويحمل هذا
العدد الكبري �إ�شارات خطرية حول �أزمات
قد يخلقها بقاء النازحني يف لبنان .واعترب
عجاقة «�أن عدم �إمكانية عودة النازحني
�ست�ضاعف من الأ�رضار على اقت�صاد لبنان،
و�ستخلق املزيد من امل�شاكل االجتماعية
التي قد تتحول يف ما بعد �إىل م�شاكل
�سيا�سية على ال�صعيد اللبناين».
ور�أى �أن «م�شاريع م��ؤمت��ر «�سيدر» قد
تخ ّفف من االحتقان االجتماعي مللف
النازحني ،على الرغم من تخوف البع�ض
م��ن «�سيدر» �إذ ي��رون��ه ن��وع� ًا م��ن �أن��واع
الت�سهيالت لتوطني النازحني ،الذين يف
اعتباري ال�شخ�صي �سيقودهم حنينهم يف
يوم الإيام �إىل منازلهم ووطنهم يف حال
توفّر �رشوط الأمان».
العدد  173ني�سان 2019
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تحقيق

نفط لبنان في خطر ..وعائداته أيض ًا
يواجه ملف النفط والغاز اللبناين حتديات متع ّددة� ،إذ تكاد امل�شاكل حتيطه من كل حدب و�صوب .فلبنان
�أثبت حتى الآن �أنه لي�س را�شد نف�سه ،وغري قادر على حماية م�صاحله لي�س فقط يف ملف النفط �إمنا يف
ملفات ح�سا�سة عدة.
وفيما تتقدم بلدان املنطقة بخطوات جبارة كرّ�ستها قرب�ص باكت�شاف حقل غاز �ضخم م�ؤخراً ،تعلو
الأ�صوات املح ّذرة من �أن ن�شاط للعدو الإ�رسائيلي قد يقوده �إىل االعتداء على ثروة لبنان النفطية نظراً
�إىل خزانات النفط امل�شرتكة والأج�سام املمتدة من اجلنوب اللبناين واحلدود البحرية اللبنانية �إىل �شمال
فل�سطني املحتلة.
ومن الوا�ضح �أن لبنان الذي خطا عام
� ،2017أوىل خطواته على طريق الألف
ميل لدخول النادي النفطي عرب تلزمي
بلوكني من النفط� ،أ�صابه الك�سل يف
مكان ما� ،إذ مل تدب النجاحات التي
حققها جريانه الن�شاط يف مفا�صله ،بل
على العك�س بقي �أدا�ؤه على امل�ستوى
نف�سه من البطء ال�شديد الذي رافقه طيلة
ال�سنوات املا�ضية.
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لقد ب��ات م��ن وا���ض��ح� ًا �أن الأزم���ات
الداخلية �شبه املتوا�صلة ت�ستنزف
�إمكانيات لبنان على خمتلف ال�صعد،
�إذ �أ�شار اخلبري االقت�صادي يف النفط
وال��غ��از الدكتور ف��ادي ج��واد يف رد
عن �س�ؤال عما �إذا كان ت�أخري ت�شكيل
احلكومة يف الفرتة ال�سابقة قد �أبط�أ
العمل يف ملف النفط وال��غ��از� ،أن
الأزم��ة احلكومية جمدت كل احلركة
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االقت�صادية يف لبنان.
و�إذ اعترب �أن��ه «لي�س مبقدور لبنان
�أن ي��ن��أى بهذا امللف ع��ن اخلالفات
ال�سيا�سية �إذ �إن كل �شيء يف لبنان
م�سي�س وخ�صو�صا يف وجود م�صالح
ّ
نفطية بهذا احلجم»� ،أمل «�إعطاء هذا
امللف ال��زخ��م املطلوب لأن��ه �أ�صبح
من اخلطر الت�أخر يف ال�سري به قدما
وب�رسعة �أكرب».

عمليات الحفر ..متى تنطلق؟

ويف ال��واق��ع� ،إن ال��ب��طء ال���ذي ي�سري
فيه لبنان ال يدل �إال على غياب ح�س
امل�س�ؤولية يف مقاربة ال�ش�ؤون املهمة
للبلد ،فمنذ عامني �أك��دت املعلومات
�أن عملية التنقيب �ست�ستغرق �سنتني �أو
ثالث �سنوات ،ويف حال جرى حفر �آبار
جتريبية وظهرت م�ؤ�رشات عن وجود
كميات من النفط والغاز ذات جدوى
اقت�صادية� ،ستبد�أ عملية التطوير التي
ت�ستغرق � 3أو � 4سنوات قبل الو�صول
�إىل الإنتاج التجاري يف عامي 2026
او  ،2027وعندئذ ي�صبح لبنان ع�ضواً
مرحب ًا به يف النادي النفطي �أو نادي
الغاز يف العامل� .إال �أن يبدو هذا الواقع
غائب يف لبنان الذي يتنامى فيه دينه
ب�شكل مريع� ،إذ ال يبدو �أن هناك من
يعلم �أن لبنان ال ميلك ت��رف التلهي
والرتيث واالنتظار.
ولفت جواد �إىل �أن «عمليات احلفر �سوف
تبد�أ يف الربع الأخري من  ،2019وهناك

التزامات متبادلة بني الدولة اللبنانية
وكن�سورتيوم دول التحالف ،بالإ�ضافة
�إىل غرامات الت�أخري التي قد تتكبدها
�رشكات التحالف ولي�س من م�صلحة
الطرفني �أي ت�أخري وخ�صو�صا مع ارتفاع
الطلب العاملي على الغاز ».
و�أ����ش���ار ج���واد يف غ��ط��ار ح��دي��ث��ه عن
«املخزون املوجود من الرثوة النفطية
اللبنانية �إىل �أن هناك ارقام ًا متعددة،
ولكن الرقم الأقرب �إىل الواقعية ال يتعدى
 32تريليون قدم مكعب وهي ثروة تتعدى
 200مليار دوالر» ،و�أعلن �أن «املعطيات
ميكن �أن تتغري �إذا ما مت اكت�شاف مكمن
نفطي يتجاوز حجم التوقعات مثلما
ح�صل يف حقلي زهر و�رشوق يف م�رص».
وعلى الرغم من �أن االنطالقة احلكومية
بدت متعرثة بع�ض ال�شيء� ،إال �أن وجود
حكومة يتوقع لها العمر املديد قد يب�شرّ
مبتابعة جدية مللف النفط والغاز .وتوقع
ج��واد �أن��ه «خ�لال هذه ال�سنوات الأرب��ع
املقبلة �سي�شهد امللف تطورات مهمة،
تتمثل ببوادر الكميات امل�ستك�شفة يف
الرقعتني  4و ،9تر�سية للمرحلة الثانية
ل��رق��ع �أخ���رى م��ع حت��ال��ف خمتلف من
ال�رشكات العاملية ،وب��دء العمل على
معامل الكهرباء التي تعمل بالغاز والتي
يف نهايتها �سن�شهد انطالق مرحلة �أخرى
للتلزمي وب��روز �أرق��ام فعلية من باطن
الأر�ض» .

مشاكل جوهرية تعترض لبنان

وال يعني ب��دء جني �إي����رادات النفط
معاجلة م�شاكل لبنان املالية املت�أزمة،
ففي ظل احلديث املتوا�صل عن خلل يف
�أداء م�ؤ�س�سات الدولة وف�ساد و�صلت
وتبخر مليارات
براثنه �إىل كل مكان
ّ
ال����دوالرت ،ق��د يتكون خ��وف حقيقي
ع��ل��ى ع��ائ��دات ال��ن��ف��ط ،وال �سيما �أن
اخل�لاف حتى يطاول كيفية ا�ستثمار
ه��ذه ال��ع��ائ��دات ب�ين �سد ال��دي��ن �أو يف
اال�ستثمارات وحت�سني حياة اللبنانيني
عرب اتباع خطط تنموية ي�شكك البع�ض
يف �إمكانية تنفيذها وفاعليتها وال
�سيما �أن التوجه التنموي العام يف
لبنان و�سلوك احلكومات ال�سابقة يف
هذا امل�ضمار ال يب�شرّ باخلري .واعترب
ج��واد �أن��ه من ال����ضروري العمل على
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ا�ستثمار الأم���وال املتدفقة من النفط
والعمل على جدولة الدين و�سده عرب
الفوائد ومن امل�شاريع امل�شرتكة بني
القطاعني اخلا�ص والعام يف م�شاريع
�صناعات البرتوكيماويات».
وت�ضاف م�شاكل جوهرية �إىل �سجل
لبنان كبلد ينتظر التحول غلى بلد نفطي
لناحية عدم ربط الدرا�سات اجلامعية
ب�سوق العمل وعدم وجود قوانني كافية
ق��ادرة على رعاية ه��ذا امللف .وقال
جواد يف هذا الإطار« :يعمل امل�رشعون
على �إعداد عدد من القوانني الني ت�سيرّ
عمل القطاع وحتمي ال�ثروة الوطنية.
�أما بالن�سبة �إىل اليد العاملة فال يوجد
�شخ�ص واح���د م��ه��يء للعمل يف هذا
القطاع مع �إه��م��ال متعمد من جانب
ال��دول��ة لو�ضع خطة وطنية لت�أهيل
الكوادر الوطنية ،ففي احلد الأدنى يجب
�أن يتم العمل على ت�أمني يد عاملة من
حملة ال�شهادات املهنية ي�سمح ل�رشكات
التحالف بتوظيفها!

النفط ..نعمة اقتصادية عظيمة

رغم كل الأخطار املحدقة ،يبقى وجود
ث��روة نفطية يف لبنان �أم���راً مهم ًا� ،إذ
�ستحمل �آث����اراً �إيجابية وك��ب�يرة على
االق��ت�����ص��اد ،حيث �سرتتفع العمليات
اال�ستثمارية ،و�ستت�ضاعف فر�ص العمل
و�سيكون هذا االكت�شاف نعمة على كل
اللبنانيني ،و�ستطاول �آث��اره القطاعات
كافة.
و�أو�ضح ج��واد �أن «اكت�شاف النفط يف
لبنان �سيف�سح يف املجال �أم��ام ظهور
���ص��ن��اع��ات ج��دي��دة مل ت��ك��ن م��وج��ودة
�سابقا ،وتواجد عمالة �أجنيبة مقيمة
ب�شكل دائم» .و�أ�شار �إىل �أن ذلك «�سوف
ي�ؤثر على الناجت املحلي وعلى معدالت
النمو وال��دخ��ل ال��ف��ردي و���س��وف يعزز
فر�ص الريادة يف الأعمال وفتح الطريق
�إىل �إن�شاء م�ؤ�س�سات و�رشكات خلدمة
ه��ذا القطاع ال��ذي �سوف ي�شكل حركة
اقت�صادية مل �شهدها لبنان �سابق ًا».
ويف رد على �س�ؤال� ،أكد جواد �أن «الطلب
على الغاز �سيت�ضاعف عاملي ًا و�سريتفع
من  250تريليون �إىل  500تريليون قدم
مكعب يف ال�سنوات املقبلة كما �سريتفع
�سعره ب�شكل تدريجي».
العدد  173ني�سان 2019

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

ن�شاطات �صناعية
إعطاء األفضلية للصناعة اللبنانية في المناقصات بارقة أمل جديدة للقطاع

أبوفاعور يبحث تخفيض الرسوم على المواد األولية

الحريري مترئسًا اإلجتماع الذي بحث شؤونًا صناعية

�شهد القطاع ال�صناعي خالل الفرتة الأخرية حدثني �إيجابيني مهمني قد
ي�شريان �إىل دخول منعطف خمتلف يف التعاطي مع ال�ش�أن ال�صناعي،
ف�إ�ضافة �إىل متديد دوام عمل املرافئ اللبنانية و�إدارة اجلمارك اللبنانية
يومني �إ�ضافيني والذي جاء ثمرة تعاون بني جمعية ال�صناعيني
ووزراء ال�صناعة واملالية� ،أ�صدر رئي�س جمل�س الوزراء تعميم ًا �أعطى
رحبت به
فيه الأف�ضلية لل�صناعة اللبنانية يف املناق�صات ،االمر الذي ّ
جمعية ال�صناعيني معتربة �أنه ي�شكل بارقة �أمل جديدة للقطاع ب�أنه لن
يكون مرتوك ًا بعد اليوم  ،وال �سيما �أنه واحد من جمموعة مطالب تعمل
اجلمعية على حتقيقها ومن �ش�أنها �إعادة االعتبار �إىل القطاع ال�صناعي.
وكان رئي�س جمل�س الوزراء �سعد احلريري
قد تر�أ�س يف ال�رساي احلكومي اجتماعا
خ�ص�ص لبحث �أو�ضاع ال�صناعة الوطنية
بح�ضور وزير ال�صناعة وائل �أبو فاعور
وممثلني عن قيادة اجلي�ش  ،قوى الأمن
الداخلي ،الأمن العام� ،أمن الدولة ،وزارة
االق��ت�����ص��اد ،دي����وان امل��ح��ا���س��ب��ة� ،إدارة
املناق�صات ،الهيئة العليا ل�ل�إغ��اث��ة،
م�صالح املياه يف املحافظات ،جمل�س
الإمناء والإعمار وجمل�س اجلنوب.
و�أ���ش��ار وزي��ر ال�صناعة وائ��ل �أب��و فاعور
بعد االجتماع �إىل �أنه «يف اطار �سيا�سة
احلكومة اللبنانية بدعم ال�صناعة اللبنانية
وت�أكيدا و�سعيا من الرئي�س احلريري لأجل
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هذا الأمر ،عقد هذا االجتماع يف ح�ضور
الإدارات اللبنانية التي جتري مناق�صات
عمومية �أو م�شرتيات عمومية».
�أ�ضاف« :هناك تعاميم ومرا�سيم �سابقة
�صادرة تلزم الإدارات العامة يف لبنان
ب�إعطاء الأف�ضلية لل�صناعة املحلية مع
هام�ش ف��ارق �أ�سعار ب��ح��دود � % 10إىل
 ،% 15لكن وللأ�سف بقي هذا الأم��ر يف
ال�سنوات ال�سابقة ح�برا على ورق ،ومل
يتم تطبيقه ،و�سبب ذلك يعود جزء منه
�إىل املناخ العام الذي كان �سائدا والذي
ال يعطي ال�صناعة اللبنانية الأحقية �أو
املكانة التي ت�ستحقها يف عقل �صانع القرار
اللبناين .فبعد نقا�ش جرى ت�أكيد من قبل
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الرئي�س احلريري ل�رضورة دعم ال�صناعة
اللبنانية ع�بر ه��ذه الإج����راءات لإعطاء
الأف�ضلية �إىل ال�صناعات اللبنانية ،وهذا
الأم��ر يعطي دعما غري مبا�رش لل�صناعة
اللبنانية ،ويخلق فر�ص عمل ت�ساهم يف
التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
وق��ال« :يف ختام االجتماع مت االتفاق
على الت�أكيد� ،أوال من قبل الرئي�س احلريري
على دعم ال�صناعة اللبنانية ،والقيام بكل
الإج��راءات املمكنة يف الإدارة اللبنانية
لتنفيذ وتطبيق ه��ذه امل��را���س��ي��م وه��ذه
التعاميم جمددا ،وذلك ب�إعطاء الأف�ضلية
لل�صناعة اللبنانية يف كل املناق�صات
وال�صفقات وامل�شرتيات العمومية التي
جت��ري .كما مت االت��ف��اق على �إي���راد حق
و�رشط الأف�ضلية لل�صناعة اللبنانية يف
دفاتر ال�رشوط ،حيث �أبدت كل امل�ؤ�س�سات
التي كانت حا�رضة والتي هي م�ؤ�س�سات
بع�ضها يخ�ضع لإدارة املناق�صات وبع�ضها
الآخر ال يخ�ضع لهذه الإدارة ،ومت االلتزام
و�إعالن ذلك ب�أنها �سوف تلتزم بهذا الأمر
ويف دفاتر ال�رشوط ،وبالتايل ي�صبح هذا
الأمر ي�صبح يف كل امل�شرتيات».
وتابع« :كذلك جرى االتفاق والإيعاز من
قبل الرئي�س احلريري �إىل �إدارة املناق�صات
لاللتزام بهذا الأمر والتدقيق يف كل دفاتر

ال�رشوط التي ت�أتي �إىل �إدارة املناق�صات
ل�ضمان التزامها بهذا االمر ،و�أبلغ الرئي�س
احلريري �إدارة املناق�صات ممثلة برئي�سها
علية� ،أن �أي دفر ��شروط ال يعطي
جان ّ
الأف�ضلية لل�صناعة اللبنانية ،لديه هو
ال�صالحية ل��رده ورف�ضه و�إع��ادت��ه �إىل
امل�ؤ�س�سة املعنية .كذلك مت ت�أكيد التزام
كل امل�ؤ�س�سات باملوا�صفات اللبنانية
التي ت�صدر عن م�ؤ�س�سة «لبنور»م�ؤ�س�سة
املوا�صفات واملقايي�س اللبنانية .و�أكدت
امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية التزامها
بهذا الأمر ،وبع�ض هذه امل�ؤ�س�سات �سبق
وب��ا��شر بهذه الإج����راءات على م�ستوى
التغذية وغ�يره��ا يف اجلي�ش مثال ،ومت
طلب �إعطاء الأف�ضلية يف م�سالة الأدوية
واملعدات والألب�سة والأحذية واحلاجات
اخلا�صة للم�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية».
كما ك�شف �أبو فاعور �أنه «مت االتفاق على
�أن يقوم ديوان املحا�سبة بالتدقيق الحقا
يف كل املناق�صات وال�صفقات العمومية
جلهة ت�أكيد التزامها بهذا الأمر ،و�إذا كانت
هناك مناق�صات ال تلتزم بهذا الأمر فلدى
ديوان املحا�سبة ال�صالحية الكاملة بناء
على التعميم الذي �سيتم ت�أكيده و�إر�ساله
من قبل رئا�سة جمل�س ال���وزراء ل��رد هذه
املناق�صات».

حماية القطاعات اإلنتاجية

كما بحث �أب��و فاعور ووزي��ر االقت�صاد
والتجارة من�صور بطي�ش يف مو�ضوع
تتعر�ض
حماية القطاعات ال
ّ
إنتاجية التي ّ
مت
و
املتكافئة.
غري
للإغراق واملناف�سة
ّ
اال ّتفاق على متابعة درا�سة هذه املل ّفات
بني فريقي عمل من ال��وزارت�ين متهيداً
عملية يف هذا
للتو�صل �إىل اق�تراح��ات
ّ
ّ
اخل�صو�ص �سيطرحها �أبو فاعور يف �أول
جل�سة ملجل�س الورزاء.
وك��ان �أب��و فاعور قد زار وزي��ر الأ�شغال
العامة والنقل يو�سف فنيانو�س يرافقه
املدير العام للوزارة داين جدعون ونائب
رئي�س جمعية ال�صناعيني اللبنانيني زياد
بكدا�ش ،يف ح�ضور رئي�س جمل�س �إدارة
مرف�أ ب�يروت ح�سن قريطم .ومت البحث
يف �إعفاءات �أو تخفي�ض ر�سوم لعدد من
املواد الأولية امل�ستوردة التي ت�ستخدم يف
ال�صناعة املحلية.
و�أ�شار �أبو فاعور بعد اللقاء �إىل �أن «البحث

إدعاء ض ّد مف ّتش في الضمان يبتز الصناعيين
وجه وزير ال�صناعة وائل �أبو فاعور كتاب ًا �إىل النائب العام املايل القا�ضي علي
ّ
�ضد املف ّت�ش يف ال�ضمان عماد عوا�ضة
ابراهيم ا ّتخذ فيه �صفة ّ
االدعاء ال�شخ�صي ّ
ب�سبب ورود �شكاوى عليه تتعلّق بابتزاز ال�صناعيني ومطالبته � ّإياهم مببالغ
مالية مقابل �إجناز معامالتهم .ومت ّنى ا ّتخاذ الإجراءات القانونية بح ّق امل�شكو
ّ
منه يف حال ثبوت اال ّتهامات عليه.
وجه كتاب ًا �إىل املدير العام لل�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي الدكتور
كما ّ
املوظف املذكور.
حممد كركي يطلب فيه ا ّتخاذ الإجراءات العقابية الالزمة بح ّق
ّ

أوّل نظام تقييمي لألبنية الخضراء في لبنان
�أعلن املدير العام ملعهد البحوث ال�صناعية الدكتور ب�سام الفر ّن �أن «املعهد
�أعدّ � ّأول نظام تقييمي للأبنية اخل�رضاء يف لبنان با�سم  ،CEDREمينح مبوجبه
املحددة
�شهادة املطابقة للأبنية اخل�رضاء التي تتواءم مع متطلبات املتانة
ّ
واملف�صلة يف املعايري العاملية املعمول بها .وا�سم العالمة اجلديدة CEDRE
ّ
ملك خا�ص ملعهد البحوث ال�صناعية الذي ميكنه وحده �أن يدير النظام اجلديد �أو
�أن ي�أذن با�ستخدامه ،وفقا ل�رشوط اال�ستخدام التي يفر�ضها .وبات نظام CEDRE
املتخ�ص�صة ومن بينها
لتقييم الأبنية اخل�رضاء مب�ستوى �أنظمة التقييم الدولية
ّ
 HQEالذي تتولىّ �إدارته ».CERWAY
تناول تخفي�ض كلفة الر�سوم على بع�ض
امل���واد الأول��ي��ة امل�����س��ت��وردة م��ن اخل��ارج
والتي ت�ستخدم يف ال�صناعة املحلية .الأمر
بحاجة �إىل املزيد من الدر�س» ،مو�ضحا �أن
«الإج���راءات التي اتخذت قد تكون جزئية
�إمن��ا يجب �أن تتكامل مع �إج��راءات �أخرى
لت�ساعد ال�صناعة ب�شكل �أكرب» ،الفتا �إىل �أن
«البحث �سي�ستكمل لو�ضع الئحة م�شرتكة
بني وزارت��ي ال�صناعة والأ�شغال و�إدارة
املرف�أ وجمعية ال�صناعيني حول املواد التي
�سيتم االتفاق على تخفي�ض الر�سوم عليها».

مصنع االسمنت

كما التقى �أبو فاعور وفداً من املعت�صمني
�ضد �إقامة م�صنع للأ�سمنت يف عني دارة.
ّ
و�أك���د �أب��و ف��اع��ور «�أن���ه لي�س بعيداً عن
معاناة ووجع النا�س �إن كان يف البقاع
�أو يف جبل لبنان والتي تتواىل ف�صو ًال
نتيجة القرار ب�إن�شاء هذا امل�صنع .واعترب
�أبو فاعور «�أن القرار ال�صادر عن وزارة
ال�صناعة وال��ق��رارات الالحقة ال�صادرة
ع��ن جمل�س ���ش��ورى ال��دول��ة م��ع و�ضعي
عالمات ا�ستفهام كربى حول القرارات
التي ا�ست�صدرت من جمل�س ال�شورى ،فيها
الكثري من العيوب القانونية .هناك ثغرات
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قانونية كربى ،ومل ي�ؤخذ فيها القانون
مت �إ�صدار الرخ�صة
بعني االعتبار عندما ّ
للم�صنع� ،إ�ضافة �إىل العيوب البيئية
و�شكوى �أبناء املنطقة» .وت��اب��ع »:نحن
يف وزارة ال�صناعة نعيد النظر يف درا�سة
امللف م��ن نواحيه القانونية والبيئية
مت
واالجتماعية كافة .وحتى اللحظةّ ،
اكت�شاف مقدار كبري من الثغرات والأخطاء
القانونية التي ال ت�ستوي مع مبد�أ احرتام
القانون .و�أعد ويف وقت قريب ،ب�أن تتخذ
وزارة ال�صناعة قراراً لي�س بهدف االنتقام
من �أح��د وال م�سايرة �أح��د ،و�إمن��ا بهدف
�إن�صاف النا�س واحرتام القوانني».

استخدام الطاقة المستدامة
في الصناعة

نظمت وم�رصف
وكانت وزارة ال�صناعة قد ّ
«فرن�سبنك» ور�شة عمل يف معهد البحوث
ال�صناعية عن» احللول املقرتحة لتمويل
ا�ستخدام الطاقة امل�ستدامة يف ال�صناعة»
برعاية �أب��و فاعور مم ّث ًال باملدير العام
ل��ل��وزارة داين ج��دع��ون .وح����ضر املدير
العام ملعهد البحوث ال�صناعية الدكتور
الفرن ،املدير العام لفرن�سبنك نبيل
ب�سام
ّ
الق�صار ،رئي�س جلنة البيئة يف جمعية
ّ
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ن�شاطات �صناعية
ال�صناعيني اللبنانيني املهند�س �إبراهيم
لا رئي�س اجلمعية الدكتور
امل�لاح مم� ّث� ً
اجلميل ،رئي�س املركز اللبناين حلفظ
فادي
ّ
الطاقة بيار اخلوري ،و�صناعيون وبيئيون
وموظفون يف وزارة ال�صناعة وفرن�سبنك
ّ
ومعهد البحوث ال�صناعية ومم ّثلون عن
الوزارات والإدارات العامة و�أكادمييون.
الفرن كلمة �أكد فيها �أن معهد
و�ألقى الدكتور ّ
ال�صناعية وال يزال رائداً يف توجيه
البحوث
ّ
ال�صناعيني وم�ساعدتهم عرب الندوات وور�ش
املتخ�ص�صة واجلوالت امليدانية على
العمل
ّ
امل�صانع ،حول �أهمية و�رضورة ا�ستخدام
مبادئ كفاية امل��وارد والإن��ت��اج الأنظف
داخل امل�ؤ�س�سات ال�صناعية بهدف خف�ض
كلفة الإن��ت��اج وتر�شيد ا�ستخدام امل��واد
الأولية والكهرباء والفيول وتقلي�ص الأثر
البيئي ال�سلبي واعتماد وتطبيق تكنولوجيا
الت�صنيع احل��دي��ث م��ا ي�ساهم يف زي��ادة
ت�صدير املنتجات اللبنانية.
من جهته ،لفت امل�لاح �إىل �أن «جمعية
ال�صناعيني �أولت قطاع الطاقة اهتمام ًا
كبرياً لناحية م�صادرها ،ا�ستعمالها،
كلفتها و�أثرها على االقت�صاد والبيئة.
ودع��ت �إىل �إط�ل�اق ا�سرتاتيجية وطنية
�شاملة تقوم على تر�شيد وتخفي�ض كلفة
ا�ستعمال الطاقة وا�ستعمال الطاقة البديلة
ودع��م الطاقة املك ّثفة واال�ستفادة من
الطاقات امل�ستقبلية».
بدوره ،ك�شف الق�صار �أن « متويل فرن�سبنك
بلغ خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية ما
قيمته �أك�ث�ر م��ن مئة وع�رشين مليون
دوالر مل�شاريع كفاءة الطاقة ،والطاقة
املتجددة ،وم�شاريع الأبنية اخل�رضاء.
وو�صل عدد هذه امل�شاريع �إىل �أكرث من
مائة وخم�سة و�سبعني م����شروع��ا .وقد
�سمحت امل�شاريع التي مت متويلها خالل
ال�سنوات الثالث املا�ضية يف انخفا�ض
ملحوظ يف انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون
( �أكرث من �سبعة �آالف طن) وتوفري �أكرث
من �أحد ع�رش مليون كيلوواط من الطاقة
يف ال�سنة .ويف ني�سان  ، 2018كان
فرن�سبنك �أول م�رصف يف امل�رشق العربي
ي�صدر �سندات خ�رضاء بقيمة �ستني مليون
دوالر �أمريكي ،حيث بلغ اكتتاب م�ؤ�س�سة
التمويل الدولية ( )IFCخم�سة و�أربعني
مليون دوالر �أمريكي والبنك االوروب��ي
العادة البناء والتنمية ( )EBRDخم�سة
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من اليمين :الخوري ،المالح ،جدعون والفرن

حصر قبول تقديم الطلبات الى «الصناعة»
بأصحاب العالقة والمفوّضين قانون ًا
إدارية �إىل خمتلف الوحدات العاملة
�أ�صدر وزير ال�صناعة وائل �أبو فاعور مذ ّكرة � ّ
املوظفني الطلبات املتعلّقة ب� ّأي
يف وزارة ال�صناعة ،ح�رص مبوجبها « قبول
ّ
تقدمها وح��دات املديرية العامة ب�صاحب العالقة املبا�رش (املالك)،
خدمة ّ
واملخول مبوجب وكالة لدى كاتب العدل بتثميل
ً،
ا
قانون
بالتوقيع
واملفو�ض
ّ
ّ
�صاحب �أو �أ�صحاب العالقة والقيام بطلب خدماتهم عنهم .ومنع قبول الطلبات
من قبل خملّ�صي املعامالت �أو من قبل �أي �شخ�ص ال يتم ّتع ب�صفة قانونية».
تقدم بطلب �أو �شكوى �أو مراجعة
ون�صت املذ ّكرة �أي�ض ًا على �أنه «يقت�ضي بك ّل من ّ
ّ
من القطاع اخلا�ص لدى الوحدات الإدارية و�/أو الإقليمية املخت�صة يف املديرية
العامة ت�سجيل عناوينه يف الطلب حتت طائلة عدم �إعطاء املعاملة جمراها
القانوين يف حال املخالفة .وبالن�سبة �إىل املعامالت الواردة بالربيد العادي �أو
فت�سجل وفق الأ�صول وحتال على الوحدة املخت�صة».
امل�ضمون،
ّ
ع�رش مليون دوالر �أمريكي .ويتم ا�ستخدام
ح�رصيا يف متويل
ال�سندات اخل����ضراء
ً
امل�شاريع اخل�رضاء والبيئية».

ترحيب بقرار فتح المرفأ

وك��ان��ت جمعية ال�صناعيني ق��د ه��ن��أت
ب�إ�صدار القرار القا�ضي بتمديد دوام عمل
املرافئ اللبنانية و�إدارة اجلمارك اللبنانية
يومني �إ�ضافيني ال�سبت والأحد والذي جاء
ثمرة تعاون بني اجلمعية ووزراء ال�صناعة
وائل �أبو فاعور واملالية علي ح�سن خليل،
الأ�شغال العامة والنقل يو�سف فنيانو�س
ورئي�س املجل�س الأع��ل��ى للجمارك �أ�سعد
الطفيلي وامل��دي��ر ال��ع��ام للجمارك ب��دري
�ضاهر ،ورئي�س جمل�س �إدارة مرف�أ بريوت
ح�سن قريطم.
و���ش��ك��رت اجلمعية ه���ذه اجل��ه��ات على
ه��ذا ال��ق��رار ال��ذي من �ش�أنه تفعيل عمل
القطاعات الإنتاجية وت�سهيل عملها
16

وتخفيف كلفة الأعباء التي كان يتكبدها
ال�صناعي والتاجر على ال�سواء من جراء
ت�أخر ا�ستالم و�إخراج الب�ضائع من املرف�أ
نتيجة �إغالقها يومني يف الأ�سبوع.
و�أك��د اجلميل �أن هذا الإجن��از لطاملا كان
مطلب ًا مزمن ًا لل�صناعيني ،وحتقيقه راهنا
يعك�س نية حكومة «�إىل العمل» باتخاذ �أي
ويفعل
تدبري يخدم القطاعات الإنتاجية
ّ
عملها ،م�شريا �إىل �أن هذه اخلطوة من �ش�أنها
�أن تعيد احليوية �إىل العمل املرفئي ليتمكن
جمددا من مناف�سة مرافئ الدول املجاورة.
واع��ت�بر اجلميل �أن ه��ذه اخل��ط��وة هامة
ولكنها ت�أتي من �ضمن جمموعة خطوات
يطلبها القطاع ب��إحل��اح منها معاجلة
�أكالف الت�صدير بعدما انخف�ضت �صادراتنا
حواىل امللياري دوالر من  4.5مليارات
�إىل  2.6مليار ،وفر�ض ر�سوم نوعية على
ال�سلع امل�ستوردة وال �سيما منها ال�سلع
الإغراقية التي ت�رض باالقت�صاد.

ن�شاطات �صناعية
 Most Energyتقدم منتج ًا يخفض كلفة الطاقة ونسب التل ّوث

صناعيي الشويفات وجوارها ينظم ندوة حول
«حلول توفير المحروقات والحفاظ على البيئة»

الرفاعي

الموسوي

توماس باريش

رئيس تجمع صناعيي الشويفات وجوارها كمال الرفاعي ورئيس مجلس إدارة شركة إديكو فارس سعد

عباس قاسم ،أحمد ومحمد الموسوي

ن��ظ��م جت��م��ع ���ص��ن��اع��ي��ي ال�����ش��وي��ف��ات
بالتعاون مع �رشكة «»Most Energy
ندوة بعنوان «حلول توفري املحروقات
واحلفاظ على البيئة».
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حت��دث خ�لال ال��ن��دوة رئي�س التجمع
الأ�ستاذ كمال الرفاعي ،الذي تناول
مو�ضوع تخفي�ض كلفة املحروقات
وحت�سني نوعيته .و�شدد على اهمية
18

ال��ت��ط��وي��ر ال�����ص��ن��اع��ي ،وت��ط��رق اىل
ن�شاطات التجمع معلن ًا ان التجمع
ب�صدد ا�صدار دليل مل�صانع منطقة
�شويفات وجوارها.
من جهته ،حتدث مدير �رشكة Most
� Energyأحمد املو�سوي عن املنتج
اجلديد ،ولفت اىل ان «ال�سوق اللبنانية
بحاجة اىل هذا املنتج الذي يخف�ض
تكلفة املحروقات وينتج طاقة اكرب
بكلفة اقل ،ويف نف�س الوقت يق�ضي على
التلوث» .وك�شف املو�سوي انه «املنتج
هو عبارة عن تركيبة كيميائية تعالج
تخزين الكربون بداخل اي ن��وع من
املحروقات ،حيث يعمل على تفكيك
اجلزيئيات الكربونية حتى حترتق
بالكامل داخل اي مولد او �آلية حت�صل
داخلها عملية احرتاق للمحروقات على
انواعها (بنزين – م���ازوت – فيول
خ��ام) .واكد ان «من �ش�أن هذا املنتج
تخفي�ض تكلفة امل��ح��روق��ات ،ورف��ع
طاقة املولدات وتخفي�ض التلوث اذ ان
عملية االحرتاق داخل املولد ت�صل اىل
ن�سبة  ،% 100ما يخ ّف�ض ن�سبة التلوث
تدريجي ًا اىل معدالت طبيعية».
واو���ض��ح ان��ه «بعد ال��ت��ج��ارب ،ات�ضح
ان امل��ن��ت��ج ي��وف��ر ع��ل��ى اي �شخ�ص
ي�ستهلك وقود بني الـ % 7والـ.»% 20
واع��ل��ن ان «��شرك��ة Most Energy
ب���د�أت العمل باملنتج م��ع �رشكات
وم�ؤ�س�سات كبرية يعتمد عملها على
امل���ول���دات ك����شرك��ة ك��ه��رب��اء زح��ل��ة،
التلوث بني 17
وكانت ن�سبة خف�ض
ّ
و .»% 20وا�شار اىل ان ال�رشكة �ستعمل
على ت�سويق املنتج لدى كل القطاعات
يف لبنان».
كما حتدث رئي�س �رشكة رن�سلي كورب
الأمريكية ال�سيد توما�س باري�ش عن
تقنيات املنتج.
وت���ل���ى ال����ن����دوة غ�����داء ع��ل��ى ��شرف
ال�صناعيني.

ال�صناعة اللبنانية
حتميها حتمي لبنان
دليـل ال�صـادرات وامل�ؤ�س�سـات
ال�صناعيـة اللبنــانيـة
«مرجعيــة ذات م�صداقيــة»

الت�صنيف ال�صناعي:جغرايف  -قطاعي و�سلعي وفق ًا للنظام الدويل املن�سق
H.S. Code - Hermonize System Code

قطاعات متكاملة مع ال�صناعة :امل�صارف ،الت�أمني ،النقل ،م�ستوردوا الآالت ال�صناعية واملواد الأولية

www.lebanon-industry.com
ي�صدر عن �شركة الدليل ال�صناعي «�إيديكو»

الإدارة العامة :بريوت  -كليمن�صو � -شارع الأمري عمر  -بناية ت�سبحجي  -مبنى تعاونية لبنان
هاتف - 01/370318 :فاك�س� -01/370602 :ص.ب�( 13/5838-1102-2070 :شوران)  -بريوت  -لبنان
E-mail: info@lebanon-industry.com
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من �شهر �إلى �شهر

األسمر :الدولة تتمنع عن دفع  2800مليار لـ «الضمان»
هناك م�ؤ�س�سات تذرعت
ك�شف رئي�س االحتاد
بالأزمة االقت�صادية
العمايل العام الدكتور
�أو التعرث االقت�صادي
الأ�سمر،
ب�شارة
وخف�ضت عدد عمالها،
يف حديث خا�ص
هذا  20000رخ�صة
لـ»ال�صناعة واالقت�صاد
عمال� .إىل جانب
– املركز الإخباري»
حواىل � 400ألف عامل
عما مت البحث فيه
من النازحني لل�سوريني
من موا�ضيع خالل
يعملون يف املجاالت
لقاء وفد االحتاد مع
املختلفة ،لذلك طرح
وزير العمل كميل �أبو
االحتاد تفعل التفتي�ش
�سليمان ،وعما مت
يف وزارة العمل،
التوافق عليه ،خ�صو�صا
املعنية
والوزارات
«تعديل قانون العمل،
وال�صندوق الوطني
على �أن ي�أتي هذا
لل�ضمان االجتماعي»،
مل�صلحة
التعديل
للعمال
التقريبي
العدد
بلغ
داعيا �إىل «�إن�شاء نوع من جلنة م�شرتكة
العمال ،باجتاه حفظ حقوقهم».
مع ال�ضمان تتوىل مراقبة امل�ؤ�س�سات
انعقاد
و�رضورة
وتناول الأ�سمر الأجور
أكثر
ا
ً
تعسفي
المصروفين
وال�سياحة ودور اللهو وقمع املخالفات،
جلنة امل�ؤ�رش ،وقال« :بعدما بات للأجور
من  30ألف عامل من
لكن لي�س عرب حما�رض خمالفات فقط بل
م�ستويني� ،أي حد �أدنى للقطاع العام ي�ساوي
عرب غرامات كبرية ت�صل �إىل �إقفال امل�ؤ�س�سة
� 950ألف لرية و�آخر للقطاع اخلا�ص ويبلغ
غري جراء إقفال مؤسسات لم
 675الف لرية»� .أكد �أن «هذا الو�ضع
التي ت�ستخدم اليد العاملة الأجنبية على
مقبول ،يفرت�ض مبا�رشة احلوار من من �أجل
ح�ساب اليد العاملة اللبنانية».
تستطع مجاراة األزمة
م�ساواة احلد الأدنى للأجور يف القطاعني
ودعا �إىل تفعيل امل�ؤ�س�سة الوطنية
العام واخلا�ص».
لال�ستخدام �ضمن ثالثية التمثيل وجمال�س
و�س�أل الأ�سمر ،ردا على �س�ؤال عن و�ضع ال�صندوق الوطني
العمل التحكيمية يف املناطق ،وقد زار االحتاد وزير العدل
لل�ضمان االجتماعي« :كيف يطلب من ال�صندوق الكثري وال يعطى
�ألبري �رسحان ،ف�أبدى ا�ستعداده من �أجل تفعيل جمال�س العمل
�إال الي�سري؟» .و�أ�ضاف« :لقد �أبلغنا الوزير ان لل�ضمان متوجبات
التحكيمية وتعيني ق�ضاة لها حيث يلزم من �أجل القيام بواجباتها
على الدولة تبلغ  2800مليار لرية ،وهي تتمنع عن الدفع ،وكذلك
كاملة �ضمن املهل املحددة لإن�صاف العمال والأجراء».
لل�صندوق يف ذمة �أ�صحاب العمل مبالغ ت�صل �إىل حدود 1800
كما دعا الأ�سمر �إىل «ملء ال�شواغر يف �صندوق ال�ضمان وهي
مليار لرية ،عدا عن واقع �أن ق�سما كبريا من امل�ؤ�س�سات و�أ�صحاب
التي ت�صل �إىل  53يف املئة من هيكلية ال�ضمان ،وملء ال�شواغر
يف اللجنة الفنية و�إعادة ت�أليف اللجنة املالية التي تعنى ب�إدارة
العمل ي�رصحون عن �أجرائهم باحلد الأدنى للأجور ،وهذه
وا�ستثمار �أموال ال�صندوق» .
ظاهرة كارثية عدا عن امل�ؤ�س�سات املكتومة والعمال املكتومني،
وحول و�ضع ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي والت�أخر
ما ي�ستدعي �رضورة تفعيل التفتي�ش من قبل ال�صندوق لك�شف
يف ت�صفية معامالت امل�ضمونني ما ي�ؤدي �إىل تراكمها ،قال:
املخالفات».
«ال�ضمان يقدم اخلدمات �إىل مليون و� 600ألف م�ضمون،
و�أعلن «�أن البحث تناول �أي�ضا اليد العاملة الأجنبية و�رضورة
ويحتاج �إىل رفده باملوارد الب�رشية و�إىل مكننة �شاملة وربط
مراقبتها يف اجتاه احلد من دخول اليد العاملة الأجنبية �إىل
ال�صيدليات مبا�رشة بال�ضمان ،وبحاجة �إىل �إعادة نظر لتو�سيع
لبنان ،وخ�صو�صا �أن بع�ض ال�رشكات تلج�أ �إىل ا�ستقدام �أعداد
نطاق ال�رشائح امل�ضمونة لت�شمل كل ال�شعب اللبناين ولي�س كما
كبرية من العرب والأ�سيويني حتت عنوان عمال تنظيفات فيما
هو مطروح يف جمل�س النواب ،فقط لأ�صحاب العمل ،وهذا
هم من اليد العاملة املاهرة ما ي�ؤثر على العمالة اللبنانية».
يقت�ضي درا�سة اكتوارية ودرا�سات تقييمية �سنوية كما يجري
الصرف التعسفي
يف الدول املتقدمة ،علما �أن ال�ضمان باملعنى اال�ستثماري
يقول رئي�س االحتاد الأ�سمر حول ما �أدت �إليه الأزمات االقت�صادية
يخ�رس يف كل الدول ،لأن مهمته لي�ست الربح بل تقدمي اخلدمات،
بالن�سبة �إىل ال�رصف التع�سفي« :بلغ العدد التقريبي �أكرث � 30ألف
و�إذا قلنا �إن ال�ضمان يف حال عجز مايل فذلك خط�أ ،لأن له
عامل من جراء �إقفال م�ؤ�س�سات مل ت�ستطع جماراة الأزمة ،وفيما
م�ستحقات كبرية ال تدفع».
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الدين العام يرتفع % 7
في عام 2018

موجز اقتصادي

العام يف لبنان
�أظهرت �إح�صاءات وزارة املال «� ّأن �إجمايل الدين ّ
قد زاد بن�سبة  % 7.0خالل العام  2018لي�صل �إىل  128338مليار
لرية �أي نحو  85.13مليار دوالر ،مقارنة بـ  119898مليار لرية
�أي  79.53مليار دوالر يف نهاية العام .»2017
اللبنانية بن�سبة
ويف التفا�صيل ،ارت َفع ر�صيد الدين باللرية
ّ
 % 5.1يف العام � 2018إىل  77852مليار لرية �أي  51.64مليار
دوالر ،من  74077مليار لرية �أي  49.14مليار دوالر يف نهاية
العام الذي �سبقه.

الهندسات المال ّية

مت تنفيذها منذ
وعلى �ضوء �سل�سلة الهند�سات
املالية التي ّ
ّ
ح�صة م�رصف لبنان �إىل  %50.3من
العام  ،2016فقد نمَ َ ت ّ
اللبنانية،
جمموع قيمة االكتتابات يف �سندات اخلزينة باللرية
ّ
العامة
ؤ�س�سات
التجارية  % 35.0وامل�
ح�صة امل�صارف
ّ
تلتها ّ
ّ
.%12.8
مدة ا�ستحقاقها الـ7
ى
تتعد
التي
اخلزينة
�سندات
ة
ح�ص
ّ
ّ
وبلغت ّ
�سنوات  % 50.7من �إجمايل قيمة االكتتابات ،تبعتها �سندات
اخلزينة من فئة الـ� 5سنوات ( ،)% 23.2و�سندات اخلزينة من فئة
� 3سنوات ( ،)% 13.5وتلك من فئة ال�سنتني )% 9.1(.
أجنبية بن�سبة  % 10.2يف العام
�إىل ذلك ،زاد الدين بالعملة ال ّ
� 2018إىل  50486مليار لرية ( 33.49مليار دوالر) ،من 45821
مليار لرية ( 30.40مليار دوالر) يف نهاية العام .2017

القروض

الثنائية واملتعددة الأطراف،
� ّأما يف ما يتع ّلق بتق�سيم القرو�ض
ّ
ح�صة
أمريكي
ل
ا
بالدوالر
فقد َ�شك َلت القرو�ض املقومة
ّ
 % 37.27من �إجمايل هذه القرو�ض ،تلتها تلك املعنونة بالدينار
الكويتي( )% 30.90واليورو (.)% 19.74
احل�صة
وبالن�سبة �إىل القطاعات ،فقد ا�ستفاد قطاع املياه من
ّ
الأكرب ( )% 37.61من تلك القرو�ض ،تبعه قطاع النقل
التقنية
احلكومية
( )% 17.15واخلدمات
والعامة (.)% 15.45
ّ
ّ
ّ
(الن�رشة الأ�سبوعية لبنك االعتماد اللبناين).
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 توجه وزير االت�صاالت حممد
�شقري اىل العراق ،على ر�أ�س وفد
اقت�صادي تلبية لدعوة ر�سمية،
لالطالع على الفر�ص اال�ستثمارية
يف هذا البلد ،ال�سيما م�شاريع اعادة
االعمار وكيفية ا�رشاك القطاع اخلا�ص اللبناين يف هذه
العملية .واعلن �شقري انه «ب�صدد ت�شكيل هيئة لتنمية
العالقات االقت�صادية اللبنانية العراقية يف غرفة بريوت
وجبل لبنان ملتابعة امل�شاريع التي �ستنفذها احلكومة
العراقية وا�ستثمار ال�رشكات اللبنانية فيها ،خ�صو�صا مع
وجود رغبة عراقية قوية لإ�رشاك القطاع اخلا�ص اللبناين
يف هذه العملية».
 نظم جتمع رجال و�سيدات
الأعمال اللبنانيني يف العامل برئا�سة
الدكتور ف�ؤاد زمكحل مادبة غداء-
نقا�ش ترحيب ًا بال�سيدة اليزابيت
غيغو رئي�سة م�ؤ�س�سة �أ ّنا ليند والع�ضو
ال�سابق يف الربملان الأوروبي (فرن�سا)
يف مطعم  – Eau de Vieفندق فيني�سا بح�ضور اع�ضاء
جمل�س االدارة واملجل�س اال�ست�شاري للتجمع العاملي
ونخبة من رجال و�سيدات الأعمال البنانيني يف العامل.
ودار النقا�ش حول العالقات التاريخية اللبنانية الفرن�سية،
وكيفية تنفيذ معاهدات م�ؤمتر � CEDREرشط متابعة
اال�صالحات ومتويل امل�شاريع ال غري.
� شارك وزير ال�سياحة اوادي�س
كيدانيان على ر�أ�س وفد من الوزارة
يف معر�ض «ام.اي.تي.تي” يف
العا�صمة الرو�سية مو�سكو ،يف
ح�ضور ممثلني لـ  54دولة وعدد كبري
من املهنيني واملعنيني بالقطاع
ال�سياحي يف العامل .ومت على هام�ش املعر�ض توقيع
اتفاق تعاون بني �رشكة «كونكورد” ممثلة مبديرها
انطويل بريبليت�سا و»افياديال»
الرو�سية ممثلة مبديرها وليد ابو
�شهال لتنظيم رحالت �سياحية
ت�شارتر من رو�سيا اىل لبنان ،يف
ح�ضور الوزير كيدانيان الذي اكد
«�أهمية ال�سوق ال�سياحية الرو�سية
للبنان.
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من �شهر �إلى �شهر

عبود يقيم تمديد فترة العمل في المرافىء:
خطوة في اتجاه تخفيف األعباء عن الصادرات
�أف�ضى االجتماع يف وزارة
املالية والذي �ضم �إىل الوزير
علي ح�سن خليل ،وزير
الأ�شغال يو�سف فنيانو�س
وال�صناعة وائل بو فاعور،
ورئي�س املجل�س الأعلى
للجمارك �أ�سعد الطفيلي ومدير
عام اجلمارك بدري �ضاهر
ورئي�س جمعية ال�صناعيني
فادي جميل ،وجرى البحث
يف مو�ضوع �إدارة مرف�أ
بريوت �إىل قرار بفتح املرافئ
يومي ال�سبت والأحد ،ال�سبت
لإجراء املعامالت اجلمركية
والأحد خلروج الب�ضائع من املرافئ.
�أجرت «ال�صناعة واالقت�صاد – املركز االخباري» مع وزير
ال�سياحة �سابقا ،ورئي�س جمعية ال�صناعيني ال�سابق فادي عبود،
حوار حول قرار متديد فرتات العمل يف مرف�أ بريوت ،فرحب
بالقرار� ،شارحا املعوقات التي تواجه ال�صناعيني والكلفة التي
يتكبدها اال�سترياد والت�صدير.
ولفت عبود �إىل �أن «الر�سوم املرفئية هي من �أغلى الر�سوم
يف املرافىء العاملية ،وهي ترتبط بنوع الب�ضاعة ،وهذا غري
موجود يف العامل ،فعادة «العتالة» �أما �أن تكون بالكيلو �أو
باملرت املكعب» .وقال« :من دون �أدنى �شك هذا ي�شكل حلما
عند ال�صناعيني وعند غريهم ،وقد تبني لنا �أن نهار الأحد ال
يعطي �أي قيمة م�ضافة لأن ال�شاحنات ممنوعة من التحرك
على الطرق ،لذلك متنينا على الوزير �أبو فاعور متديد العمل �إىل
ال�ساد�سة م�ساء خالل الأ�سبوع وال�سبت ظهرا ،وننتظر لرنى كيف
تنفذ لوج�ستيا .لكن ال بد من الإ�شارة �إىل �أنه يف معظم البالد
التي ت�سعى �إىل التناف�سية �أن ت�أخذ دورها يف االقت�صاد العاملي
لتح�سني وتنمية اقت�صادها .وتفتح املرافىء � 24/24ساعة،
ملاذا املطار ال يقفل واملرف�أ يقفل؟».
وتابع�« :إ�ضافة �إىل ذلك نحن لدينا ت�سعة �أيام فقط ل�سحب
الب�ضاعة ،وفرتة الت�أخري تكلف بدال عن كل يوم ،وهذا مو�ضوع
ي�ؤذينا ،ونحن نطالب بزيادة فرتة �سحب الب�ضائع �إىل  15يوما
 ،وقد نتفق على  12لت�سهيل امل�رشوع .يف الواقع �إن غالبية
التجار وال�صناعيني ي�ضطرون �إىل دفع «ار�ضية» ،وهذا مو�ضوع
يحتاج �إىل معاجلة .طبعا نحن نعترب �أن اخلطوة ت�سري يف االجتاه
ال�صحيح ،لأن مو�ضوع تناف�سية لبنان مقد�س».
و�أ�ضاف« :بالن�سبة �إىل الر�سوم املرفئية على ال�صادرات ،يقول
عبود :املو�ضوع الآخر يتعلق بالت�صدير ،ون�أمل �أن تكون
معامالت الت�صدير كلها من دون مقابل ،ونطالب ب�إلغاء ر�سوم
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الت�صدير .خ�صو�صا �أننا
يف �أم�س احلاجة �إىل تنيمة
�صادراتنا .كنا ن�صدر مبا
ي�ساوي �أربعة مليارات دوالر،
تراجعنا اليوم �إىل مليارين
و 300مليون دوالر».
ونظرا �إىل تعدد املراكز
التي توافق على معامالت
الت�صدير ،يرى عبود �أن الأهم
من كل ذلك هو �أن املعامالت
بالت�صدير
املتعلقة
واال�سترياد حتتاج �إىل معهد
بحوث وتعيني وزارة الزراعة،
وخمترب مركزي ،ووزارة
خارجية ،و�شهادة من�ش�أ وغرف التجارة وال�صناعه وغريها».
وردا على �س�ؤال حول اجلهات امل�ستفيدة من تخفيف كلفة
الت�صدير ،يقول�« :أ�سا�س ًا كلمة ي�ستفيد هي خط�أ ،لأننا النفكر يف
و�ضع حواجز للنا�س غري طبيعية ت�ؤذي االقت�صاد ،و�إذا رفعنا
احلواجز ف�إن امل�ستفيد الوحيد هو لبنان ،ون�س�أل ملاذا ال تنمو
اال�ستثمارات؟ نقول :ملاذا ال نرى �أحدا يبني م�صانع �أو �أوتيالت،
فهذا ب�سبب امل�صائب ،و�إذا نظرنا �إىل �أي بلد �آخر نرى قطاع
البناء منهارا مثلما هو و�ضعنا ،هل فكر �أحد بتخفي�ض ال�رضائب
والر�سوم؟ يف بريوت القيمة الت�أجريية يف الواقع تبلغ �أكرث
ثالثة �أ�ضعاف عما هي يف الواقع ،يجب تخفي�ض التخمينات
وال�رضائب .فالأجنبي ،وخ�صو�صا اخلليجي� ،إذا حاول �رشاء
مبنى ي�صطدم بالقيمة التاجريية� ،إ�ضافة �إىل الر�سم املايل
والر�سم البلدي وامل�صاريف الأخرى ،هذا انتحار».
وردا على �س�ؤال �آخر ي�ضيف عبود�« :أ�صبحت الر�سوم التي يدفعها
اللبناين �أو غري اللبناين ،وهي مل متر يف املجل�س النيابي ،يف
الواقع هي �رضائب ولي�ست ر�سوما ،نقدم مثال على ذلك �أن ر�سم
ت�سجل �سيارة ي�صل �إىل 20يف املئة من قيمة ال�سيارة ،وبعدها
ت�ضاف ر�سوم االت�سجيل  ،% 10وقد �أدى ذلك �إىل عدم ت�سجبل
ما يقارب � 500ألف �سيارة .وبالتايل �إذا كان الر�سم معقوال
ال يتهرب النا�س من ت�سجيل ال�سيارة .ع�رشات املوا�ضيع يف
الرتكيبة ال�رضائبيىة حتتاج �إىل �إعادة نظر».
ويف ما خ�ص اال�ستفادة من فرتة متديد العمل ،يو�ضح عبود:
«ي�ستفيد منه كل من ي�صدر �إىل اخلارج �أو ي�ستورد منه �أكان
�صناعيا �أو غري �صناعي .،املطلوب رفع الع�صي عن ظهر
املواطن رجل الأعمال بحيث �إنها التعترب دعما ،واليوم ال
نتحدث يف الدعم بل يف رفع هذه الع�صي� ،إذ �إن تخلي�ص
الكونتيرن يكلف �ألف دوالر عدا الر�سوم .وهذا غري موجود يف
دول العامل».
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كلفة خيالية لسفر
السياسيين والمسؤولين
ّ
تتحملها خزينة الدولة

موجز اقتصادي
 ر�أى وزير البيئة فادي جري�صاتي
خالل جولة له على املحميات اىل �أن
«املحميات �أمر مهم و�ستكون يف
�صلب عملي كوزير بيئة» ،م�شريا اىل
�أن «ال�شعب اللبناين هو من يزيد يف
حممياته والوزراء فقط هم الرافعة» ،داعيا اىل �أن «ن�ضع
اجلهد لت�أمني املحميات بنف�س اجلهد الذي تعاملنا فيه
مع مو�ضوع الك�سارات»متمني ًا �أن «ي�صدر جمل�س النواب
قانون يحمي كل املحيمات و�أن نعمل على زيادة عددها».

تناول تقرير تلفزيوين
تكاليف ال�سفر العالية التي
تتكبدها خزينة الدولة
مع �سفر الوزراء والوفود
الر�سمية �إىل اخلارج.
وذكر التقرير �أنه يف العام
 2017بلغت نفقات م�شاركة
الوفود اللبنانية يف ندوات
وم�ؤمترات يف اخلارج 26.4
مليار لرية� .أما يف العام
 ،2018ف�سجلت  19مليار لرية.
وك�شف التقرير �أنه «يف �أول جل�سة للحكومة يف العام ،2019
مت الت�صديق على  50قرار �سفر ،منها ما هو الحق ومنها �سابق
ح�صل يف العام  2018ومل يتم ت�صديقه من احلكومة ال�سابقة».
و�أورد التقرير �أمثلة على �سفر الر�ؤ�ساء خالل ال�سنوات
املا�ضية ،وك�شف �أن رحلة رئي�س اجلمهورية ال�سابق �إميل
حلود للم�شاركة يف املنتدى االقت�صادي يف �رشم ال�شيخ
بلغت � 250ألف دوالر ،فيما ك ّلف رئي�س اجلمهورية ال�سابق
مي�شال �سليمان وحده الدولة اللبنانية يف �آخر عام من
عهده  14مليار لرية كنفقات �سفر .و�أورد التقرير �أن رئي�س
احلكومة ال�سابق متام �سالم �سجل مع وزرائه يف فرتة
ال�شغور الرئا�سي �أكرث من  140رحلة يف عام واحد .وك�شف
�أن تكاليف �سفر رئي�س احلكومة �سعد الدين احلريري �إىل
الواليات املتحدة عام  2017بلغت مليار و 500مليون لرية
لبنانية ،يف حنب بلغت تكاليف رحلة رئي�س اجلمهورية
مي�شال عون �إىل الواليات املتحدة �أي�ض ًا ملياري لرية
و�س�أل التقرير« :يف بلد يخ�ص�ص  130مليار لرية �سنوي ًا
كميزانية ل�سفاراته يف العامل ،ملاذا ال يتم اال�ستعا�ضة عن
�سفر الوزراء واملدراء العامني ووفودهم مب�شاركة ال�سفراء �أو
الدبلوما�سيني املعتمدين يف الدول لتمثيل لبنان يف الندوات
وامل�ؤمترات اخلارجية».

 19مليار ليرة سجلت
نفقات مشاركة
الوفود اللبنانية في
ندوات ومؤتمرات
في الخارج في
العام 2018
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 بحث املدير العام لل�صندوق
الوطني لل�ضمان الإجتماعي الدكتور
حممد كركي ،مع وفد من منظمة
العمل الدولية العالقات امل�شرتكة
بني املنظمة وال�صندوق .وابدت
املنظمة �إ�ستعدادها مل�ساعدة ال�ضمان
يف جماالت خمتلفة �ضمن �إخت�صا�صاتها ،ومت البحث يف
م�رشوع قانون التقاعد واحلماية الإجتماعية العتيد والذي
�سيحل مكان النظام املعمول به حاليا و�رضورة الإ�رساع
يف �إقراره لأهميته ونظرا ملا ي�ؤمنه من �إ�ستقرار للمواطنني
من خالل ت�أمني معا�ش تقاعدي مدى احلياة.
 اعادت نقابة �أ�صحاب املطاعم
واملقاهي واملالهي والباتي�رسي
انتخاب طوين الرامي رئي�سا للنقابة
بالإجماع وخالد نزها نائبا للرئي�س
ومايا بخعازي نون �أمينة لل�رس
وعارف �سعاده �أمينا لل�صندوق،
وذلك على �أثر االنتخابات التكميلية التي جرت اليوم
ب�إ�رشاف وزارة العمل ،يف مركز النقابة  -عني املري�سة
الختيار � 6أع�ضاء ملجل�س النقابة ،وفاز بالتزكية كل من:
�شريين �صاحلة� ،سهام تويني� ،رشيف �ضومط ،دونالد
البطل ،يو�سف عقيقي ،م�صطفى ال�صمد ،الذين ان�ضموا �إىل
املجل�س التنفيذي للنقابة الذي ي�ضم �أي�ضا الع�ضوين مكرم
ربيز وجاد �أبو جودة.
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عون يرفع الصوت خالل «الحملة الوطنية الستنهاض االقتصاد»:
الشعب المقاوم يشتري من انتاجه ويأكل من ارضه
اكد رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
عون على انه «علينا اليوم �أن نقاوم
لنح�سن اقت�صادنا» ،الفتا اىل ان
ّ
«املقاومة ال تكون دائم ًا بهدف
احل�صول على احلرية وال�سيادة
واال�ستقالل ،وهذه اعتدنا عليها
وقدمنا دم ًا لأجلها» ،معتربا «ان
ال�شعب املقاوم هو الذي ي�شرتي من
انتاجه ،وي�أكل من ار�ضه ،وال يعمل
على تهريب اخل�ضار من اخلارج
اىل اال�سواق اللبنانية بحجة �أن
ا�سعارها �أدنى ،متمنيا من جميع
اللبنانيني ،ان يكونوا قد �سمعوا
نداءه« ،ومن امل�ؤكد �أننا ن�ستطيع،
وب�أ�رسع مما تت�صورون� ،أن نتخطى
االزمة االقت�صادية».
واعترب الرئي�س عون خالل اطالق احلملة الوطنية ال�ستنها�ض
االقت�صاد اللبناين حتت عنوان «فكر بلبنان» التي اطلقتها
جمعية جتار بريوت وتبنتها الهيئات االقت�صادية ودعمها
بنك لبنان واملهجر ،ان الف�ساد هو ال�سبب الأكرب لل�رضر يف
لبنان .طبعا الف�ساد عاد باخلري على الفا�سدين واملف�سدين،
ولكنه ت�سبب بال�شقاء ملن يدفعون ال�رضائب ،وال يتلقون
اخلدمات الالزمة التي ي�ستحقونها من الدولة.
واعاد الت�شديد على ان معركة الف�ساد بد�أت وال ح�صانة فيها
الحد ،الفتا اىل انه النموذج الكرب متهم يف لبنان مل يدافع
عن نف�سه ،بل بر�أه الق�ضاء وعلى كل متهم املثول امامه.

�سفينة واحدة واجلميع يعلم ب�أن االقت�صاد يف خطر».
و�شدد على اننا «يف �ضائقة اقت�صادية ومالية مل مير فيها
بلدنا باي يوم من االيام ،وال ينقذنا اال ت�ضامننا والتفافنا
حول بع�ضنا وحول دولتنا وم�ؤ�س�ساتنا ال�رشعية الر�سمية
واخلا�صة».
وقال« :علينا �أن ن�شجع زراعتنا ،جتارتنا ،وقطاعاتنا
االقن�صادية… وهذه م�س�ؤولية اجلميع دون ا�ستثناء».
و�أ�شار �إىل �أن «ما و�صلنا �إليه من عجز وتراجع يف م�ؤ�رشات
املالية ،ي�ستدعي االلتزام بالبيان الوزاري من خالل وقف
التوظيفات».

شماس

ازهري

من جهته ،اعترب رئي�س جمعية جتار بريوت نقوال �شما�س «�أننا
بت�رسب غري
اليوم �أمام مع�ضلة بالغة الأهمية والتي تتمثل
ّ
م�سبوق للموارد اللبنانية املالية نحو اخلارج».
ودعا �إىل «التكاتف وامل�شاركة يف هذا املجهود الوطني لإنقاذ
�إقت�صاد بلدنا» ،و�إىل «توعية املجتمع اللبناين على خطورة
الو�ضع االقت�صادي و�إقناع املواطن ب�رضورة ا�ستعمال موارده
يف الوجهة ال�صحيحة».
ح�ض املجتمع اللبناين
و�أ�شار �إىل �أن هذه احلملة «تهدف �إىل ّ
على امل�شاركة يف �إنقاذ االقت�صاد من خالل تفعيل ال�شعور
بامل�س�ؤولية الكبرية التي تقع على عاتق املواطن ب�إعطاء
الأف�ضلية يف التوظيف والإنفاق داخل الأ�سواق اللبنانية».

شقير

بدوره� ،إعترب وزير االت�صاالت حممد �شقري �أننا «جميعنا يف
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عون متحدثًا خالل إطالق الحملة

ور�أى رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام لـبنك لبنان واملهجر
ان حملة « فكر بلبنان» لي�ست اال حلقة واحدة من �سل�سلة
مبادرات وا�صالحات �شاملة ومطلوبة بهدف اال�ستفادة من
م�ؤمتر «�سيدر» وحتديث االقت�صاد الوطني» .و�شدد على ان
«اهم هذه اال�صالحات هي اال�صالحات يف املالية العامة،
حيث ارتفع عجز امليزانية كن�سبة اىل الناجت اىل  % 11يف عام
 2018نتيجة �سل�سلة الرتب والرواتب ويجب خف�ضه اىل % 8
او اقل يف عام  2019للتقيد ب�رشوط م�ؤمتر «�سيدر»» .وقال:
«يعترب اال�صالح املايل املدخل الرئي�سي للنمو االقت�صادي
ال�شامل وخللق فر�ص عمل اذ انه يرفع من الت�صنيف االئتماين
ويخف�ض ا�سعار الفائدة ويوفر املزيد من التمويل للقطاع
اخلا�ص ،باال�ضافة اىل حت�سني اداء املرافق العامة .وال ابالغ
بالقول ،بان خال�ص االقت�صاد اللبناين يعتمد بالدرجة االوىل
على خال�ص املالية العامة».
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مبيعات الس ّيارات الجديدة
تنخفض % 21.12

موجز اقتصادي
� أ�صدر وزير االقت�صاد والتجارة
من�صور بطي�ش تعميما حمل الرقم
�/1/2أ.ت يتعلق مبنع دخول ب�ضائع
حتمل عالمات جتارية ا�رسائيلية اىل
لبنان  .و�شددت على وجوب التقيد
التام ب�أحكام قانون مقاطعة ا�رسائيل والت�أكد من امل�صدر
ومن بلد املن�ش�أ للب�ضائع وال�سلع واملنتجات ومن جن�سية
املوزع ،ومن العالمات التجارية للب�ضاعة قبل �إمتام
عمليات ال�رشاء مع اجلهة الأجنبية ،وذلك حتت طائلة
تطبيق القوانني املرعية االجراء بحقهم.

جمعية
�إ�ستناداً �إىل �إح�صاءات
ّ
ال�سيارات ،و�صلت
م�ستوردي
ّ
ال�سيارات اجلديدة يف
مبيعات ّ
1
،
906
لبنان �إىل
�سيارة خالل
ّ
�شهر �شباط  ،2019مقارن ًة مع
�سيارة يف �شهر كانون
ّ 1،837
�سيارة يف
الثاين وّ 2،256
�شهر �شباط ّ � .2018أما على
تراكمي ،فقد �إنخف�ضت
�صعي ٍد
ٍّ
�سنوي ًا �إىل 3،743
%
21
.
12
بن�سبة
اجلديدة
ارات
ال�سي
مبيعات
ّ
ّ
�سيارة خالل فرتة ال�شهرين ال ّأولني من العام احلايل ،من 4،745
ّ
أخ�ص
ّ
�سيارة يف الفرتة ذاتها من العام املن�رصم .يعود ذلك بال ّ
الكورية بن�سبة � % 41.45إىل 829
ال�سيارات
�إىل ُ
ّ
تراجع مبيعات ّ
أوروبية بن�سبة
ل
ا
ال�سيارات
مبيع
إنكما�ش
�
مع
ا
ترافق
�سيارة،
ً
ّ
ّ
810
إىل
�
%
22
.
71
اليابانية
ارات
ال�سي
مبيعات
د
وت
ارة
�سي
نيّ
ّ
ّ
ّ
�سيارة ،الأمر الذي طغى على زيادة
1
،
591
إىل
�
%
13
.
91
بن�سبة
ّ
359
إىل
�
%
20
.
07
بن�سبة
أمريكية
ال�سيارات ال
�سيارة
ّ
مبيعات ّ
ّ
ال�صينية بن�سبة � % 14.93إىل 154
ارات
ال�سي
مبيعات
و�إرتفاع
ّ
ّ
امل�ستوردة
ال�سيارات
�سيارة .يجدر الذكر ،يف هذا ال�سياقّ � ،أن عدد ّ
ّ
َ
%
35
عرب مرف�أ بريوت كان قد تق ّل�ص بنحو .98
�سنوي ًا يف
ّ
اليابانية ال�صنع
ال�سيارات
كانون الثاين .و ُت نِّ
ّ
بي الإح�صاءات � ّأن ّ
ال�سيارات اجلديدة يف لبنان بحيث بلغت
مبيعات
قد َت َ�ص َّد َرت
ّ
ح�صتها من ال�سوق  % 42.51مع نهاية �شهر �شباط  ،2019تلتها
ّ
الكورية ( )% 22.15وال
ال�سيارات
أوروبية ال�صنع (،)% 21.64
ّ
ّ
ّ
أمريكية ()% 9.59
ال�سيارات ال
وال�صينية (.)% 4.11
ّ
ّ
ثم ّ
ومن ّ
لطراز
بالن�سبة
� ّأما
ال�سيارات املباعة ،فقد حافظت ماركة «كيا»
ّ
ال�سيارات اجلديدة،
الكورية على مركزها الريادي جلهة مبيعات ّ
ّ
�سيارة لغاية �شهر �شباط من هذا العام
ِّ
م�سجل ًة مبيع ّ 528
لت�صل
ح�صتها من ال�سوق �إىل  ،% 14.11تلتها ماركة «ني�سان»
ّ
اليابانية
�سيارة ( ))% 13.44وماركة «تويوتا»
اليابانية (ّ 503
ّ
ّ
�سيارة ( ،))% 11.27للذكر ال للح�رص.
(ّ 422

حافظت «كيا»
الكوريّة على مركزها
الريادي في السوق
بعد ان وصلت
حصتها الى % 14.11
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وجهت وزيرة الداخلية

والبلديات ريا احل�سن كتاب ًا اىل
املحافظني يطلب منهم كل �ضمن
نطاقه وب�صورة فورية التعميم على
البلديات والقائمقامني بالن�سبة
للقرى التي لي�س فيها بلديات،
وجوب اجراء م�سح فني �شامل ودقيق على االبنية القدمية
املت�صدعة او االيلة لل�سقوط باال�ستعانة مبن يلزم من
فنيني ومهند�سني ذات االخت�صا�ص ،ال �سيما املكاتب
الفنية العائدة لفروع التنظيم املدين يف الق�ضاء او املكاتب
الفنية العائدة لالحتادات البلدية يف حال وجودها.
 اتفق وزير الزراعة ح�سن اللقي�س،
خالل زيارة اىل الدوحة ،مع وزير
الزراعة القطري على جملة عناوين
�أ�سا�سية منها« ،ت�صدير املنتوجات
اللبنانية الزراعية �إىل دولة قطر ،من
حم�ضيات ،موز ،تفاح ،عنب ،بطاطا،
خ�ضار وفاكهة� ،أغنام وماعز ومنتجات حيوانية .وان
يتم ت�صدير املنتجات الزراعية اللبنانية �إىل دولة قطر
عرب النقل البحري والربي واجلوي .ويتم اعتماد �شهادات
التحاليل املخربية ال�صادرة عن خمتربات مرجعية معتمدة
يف لبنان وميكن للجانب القطري اعتماد املختربات
اللبنانية عند احلاجة».
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من �شهر �إلى �شهر
«ايدال»تطلق تقرير مراجعة سياسات االستثمار الخاص بلبنان
اطلقت امل�ؤ�س�سة العامة لت�شجيع
التو�صيات املنا�سبة التي من
اال�ستثمارات يف لبنان ر�سميا،
�ش�أنها تعزيز مناخ الأعمال.
وبالتعاون مع م�ؤمتر الأمم
واكد ان «تو�صيات التقرير ت�ؤكد
املتحدة للتجارة والتنمية
على �رضورة تفعيل وحتديث
انكتاد ،تقرير مراجعة �سيا�سات
اال�ستثمارية
االتفاقيات
اال�ستثمار اخلا�ص بلبنان
املعقودة مع العديد من
برعاية دولة رئي�س جمل�س
الدول وتوقيع املزيد من هذه
الوزراء �سعد احلريري ممثال
االتفاقيات مع الدول الأخرى،
بوزير الإعالم جمال اجلراح
وت�سهيل الإجراءات املتعلقة
الجراح وعيتاني
خالل ور�شة عمل مت تنظيمها
بت�أ�سي�س وت�صفية امل�شاريع
يف ال�رساي احلكومي يف ح�ضور رئي�س جمل�س ادارة امل�ؤ�س�سة
واعتماد اجراءات الت�سجيل الإلكرتوين واحلد من البريوقراطية
املهند�س نبيل عيتاين ،املدراء العامني لبع�ض الوزارات ،مدير
وموا�صلة اجلهود من اجل ار�ساء خدمات احلكومة الإلكرتونية،
ق�سم اال�ستثمار وال�رشكات يف الأنكتاد جامي�س زهان ،وعدد من
ف�ضال عن ال�سعي �إىل حتديث قانون العمل والت�رشيعات اخلا�صة
�سفراء الدول الأجنبية والعربية ور�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية
بالبيئة وو�ضع ا�سرتاتيجية �شاملة للمناف�سة ،والرتويج للحوكمة
ور�ؤ�ساء الهيئات االقت�صادية وفريق انكتاد.
من خالل تعزيز عمليات التحكيم والو�ساطة والت�سوية ،بالإ�ضافة
وا�ستعر�ض عيتاين الظروف التي دفعت باجتاه اعداد هذا التقرير،
طبعا �إىل تو�سيع �إطار قانون ت�شجيع اال�ستثمارات يف لبنان
ف�أو�ضح ان الأحداث الأمنية وال�سيا�سية يف منطقة ال�رشق الأو�سط
لي�صبح اكرث مواكبة لالجتاهات احلديثة ال�ستقطاب اال�ستثمارات
و�شمال �أفريقيا كانت لها تداعيات �سلبية على اقت�صاديات دول
وتلبية حاجات امل�ستثمرين».
املنطقة وكذلك على لبنان .وهو ما دفع بـ �إيدال �إىل البحث عن
واكد عيتاين ثقته املطلقة بقدرة لبنان على تعزيز موقعه كمركز
و�سائل ناجحة ملواجهة التحديات .لذلك ،كان ال بد من �إطالق
ال�ستقطاب اال�ستثمارات يف املنطقة ،نظرا اىل املقومات واملزايا
مبادرات ومنها تقرير مراجعة �سيا�سات اال�ستثمار واقرتاح
التي ت�ؤهله للعب دور ريادي يف قطاعات اقت�صادية متجددة.

دبوسي يطلع مراد على مشاريع الغرفة اإلستثمارية
�إ�ستقبل توفيق دبو�سي ،رئي�س
غرفة طرابل�س وال�شمال ،وزير
دولة ل�ش�ؤون التجارة اخلارجية
ح�سن مراد ،حيث �أطلعه على
�سلة امل�شاريع الإ�ستثمارية
الكربى التي تطلقها الغرفة على
امل�ستويات اللبنانية والعربية
والدولية ال �سيما م�رشوع تو�سعة
املرافق العامة على �إمتداد واجهة
الوزير مراد ودبوسي
بحرية متتد من ميناء طرابل�س
مراد
وت�صل اىل منطقة القليعات يف حمافظة عكار ،ويق�ضي بتو�سعة
مرف�أ طرابل�س ومطار الرئي�س رينه معو�ض (القليعات) واملنطقة بدوره ،قال مراد« :مل �أفاج�أ بالواقع الإقت�صادي والإجتماعي
الإقت�صادية اخلا�صة ،كما حتت�ضن هذه الواجهة البحرية يف غرفة طرابل�س ،ويف البيئة الإ�ستثمارية املتواجدة فيها،
م�شاريع لوجي�ستية وخدماتية متعددة الوظائف من نفط وغاز لأنني كلما �إطلعت على مواقف الر�أي العام و�إجتاهاته لي ًال
وبرتوكيميائيات وحو�ض جاف لإ�صالح ال�سفن ومنطقة �صناعية نهاراً ويف �أي وقت ،من خالل مواقع التوا�صل الإجتماعي،
وتكنولوجية و�سياحية وخالفها من امل�شاريع التي تتنا�سب مع وقراءتي امل�ستمرة ملختلف م�صادر الأخبار� ،أمل�س مدى الغبطة
بيئة الأعمال الإ�ستثمارية ،وكذلك امل�شاريع التي حتت�ضنها وال�شكر التي حتاط بها �أعمال غرفة طرابل�س ،وحيوية رئي�سها،
الغرفة وجتعلها يف قلب الإقت�صاد املعا�رص من حا�ضنة �أعمال وكذلك م�شاعر الإنبهار التي تر�صد ما يتم �إطالقه من م�شاريع
(بيات) اىل خمتربات مراقبة اجلودة التي تتمتع ب�إعتمادية �إ�ستثمارية كربى و�أعمال تنجزها على امل�ستويات الإن�سانية
دولية ومركز التطوير ال�صناعي و�أبحاث الغذاء (�إدراك) وي�ضم والإقت�صادية والإجتماعية».
مراكز متخ�ص�صة غري م�سبوقة
على امل�ستوى الوطني من «تذوق
الزيت» اىل «جتميع الع�سل» اىل
«جتفيف الفاكهة واخل�ضار»
وكذلك مركز �إقت�صاد املعرفة
ومبنى التنمية امل�ستدامة الذي
ي�ستجيب ملبادىء الأمم املتحدة
ال�سبعة ع�رشة املتعلقة بالتنمية
امل�ستدامة.
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العجز التجاري ينخفض
إلى مليار دوالر

موجز اقتصادي

 72.43مليون
تحسنت
دوالر ّ
قيمة الصادرات
في كانون الثاني
2019

�إنخف�ض العجز يف امليزان التجاري
اللبناين ب 372.97مليون د�.أ .على
�سنوي �إىل حوايل 1.05
�صعي ٍد
ٍّ
مليار د�.أ .خالل ال�شهر ال ّأول من
العام اجلاري ،من  1.42مليار د�.أ.
يف ال�شهر ذاته من العام املن�رصم،
وذلك بح�سب �إح�صاءات املج ِل�س
الأعلى للجمارك .ويعود هذا
تراجع
الإنكما�ش يف العجز �إىل
ُ
�سنوي �إىل ما
أ�سا�س
فاتورة امل�ستوردات ب 300.53مليون د�.أ .على � ٍ
ٍّ
حت�س ٌن يف قيمة ال�صادرات ب72.43
دون ال 1.41مليار د�.أ ،.رافقه ُّ
مليون د�.أ� .إىل  355مليون د�.أ.
العربية امل ّتحدة الئحة الدول امل�ستورِدة من
ت�صد َرت الإمارات
وقد َّ
ّ
�ستريادٍ
�ص َلت �إىل  40مليون د�.أ�( .أي % 11.28
لبنان ،مع فاتورة �إ
َو َ
اللبنانية) ،يف حني َح َّلت ال�صني يف املرتبة
ال�صادرات
من جمموع
ّ
امل�صدرة �إىل لبنان حيث َو َ�ص َلت فاتورة
الأوىل على الئحة الدول
ِّ
�صادراتها �إىل  154مليون د�.أ�( .أي  % 10.94من فاتورة الإ�سترياد).

السلع المصدرة

كذلك �إح َت َّلت �صادرات «الل�ؤل�ؤ ،الأحجار الكرمية ،املعادن
امل�صدرة
الثمينة وامل�صوغات» املرتبة الأوىل على الئحة ال�سلع
َّ
ح�صة  79( % 22.10مليون د�.أ ).من جمموع
من لبنان ،م�ش ِّكل ًة ّ
ال�صادرات
اللبنانية يف �شهر كانون الثاين  ،2019تلتها
ّ
«منتجات �صناعة الأغذية ،امل�رشوبات ،والتبغ» ( 27مليون د�.أ.
الكيميائية» ( 25مليون د�.أ.
ثم «منتجات ال�صناعات
ّ
( ،))% 7.64ومن ّ
( ))% 6.94و«الآالت والأجهزة
الكهربائية» ( 21مليون د�.أ.
ّ
املنتجات
( .))% 6.04يف املقابل� ،إح َت ّلت «
املعدنية» املرتبة الأوىل
ّ
( 264مليون د�.أ ))% 18.79( .على الئحة ال�سلع التي �إ�ستوردها
لبنان ،تبعتها «الآالت والأجهزة
الكهربائية» ( 183مليون د�.أ.
ّ
( ،))% 13.06و»منتجات ال�صناعات
الكيميائية» ( 169مليون د�.أ.
ّ
( ،))% 12.04و»منتجات �صناعة الأغذية ،امل�رشوبات ،والتبغ»
( 110مليون د�.أ.))% 7.85( .
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 ر�أى رئي�س جمعية املعار�ض
وامل�ؤمترات ايلي رزق «�أن قطاع
املعار�ض وامل�ؤمترات هو ركن �أ�سا�س
لتفعيل دور �سياحة الأعمال ملا لهذا
القطاع من �أهمية يف تكبري حجم
الإقت�صاد عرب ت�أمني ن�سبة حجوزات فندقية يف فرتات
ال تعترب ذروة يف معدالت يف احلجوزات واال�سعار» .واكد
�أن جمعية املعار�ض وامل�ؤمترات �ستكون دائما �إىل جانب
كل ال�رشكات املرخ�صة والعاملة يف جمال املعار�ض
وامل�ؤمترات لتنمية و�إزدهار هذا القطاع ملا فيه من
م�صلحة للبنان.
 جرى يف مقر جمل�س الإمناء
والإعمار ،توقيع اتفاقية منحة
مع ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية العربية ،املنحة البالغة
قيمتها  9ماليني مليون دوالر مقدمة
من م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
وتهدف اىل امل�ساهمة يف متويل م�رشوع �إن�شاء وجتهيز
ثالث مدار�س ر�سمية يف كل من زحلة واحلدث والعري�ضة
ال�ستيعاب الطالب اللبنانيني وال�سوريني .و ّقع على
االتفاقية عن اجلانب الكويتي املدير العام لل�صندوق عبد
الوهاب البدر ،وعن اجلانب اللبناين رئي�س جمل�س االمناء
واالعمار املهند�س نبيل اجل�رس.
 اعلن وزير املهجرين غ�سان
عطااهلل «ان وزارة املهجرين �ستعمل
على �إقفال جميع امللفات املتبقية
و�إعطاء احلقوق لأ�صحابها يف فرتة
زمنية لن يتجاوز ال�سنتني وحتويل
الوزارة اىل وزارة العودة والإمناء «.
واكد ان «الرئا�سة واحلكومة وجمل�س النواب م�صممون
معنا على حتقيق هذا الهدف وت�أمني الإمكانيات و�أن �أي
�سنحوله لإمناء
قر�ش �سنوفره يف م�سار عودة املهجرين
ّ
جميع القرى دون تفرقة �أو متييز
وهذا حق على الدولة لأن معظم
قرى اجلبل حمرومة من �أب�سط
قواعد العي�ش».

العدد  173ني�سان 2019

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

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
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om ly
vir nd
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Chemically Associated to Life chemical Ltd. CANADA

Ltd.

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

�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،
 ،REPLASTكنعان للصيانة واخلدمات ،اكسترا ناتس و.MTS

 ..REPLASTدور ريادي على الصعيدين الصناعي والبيئي
خليفة :هدفنا بناء مراكز مختصة في مختلف المناطق

دورها املهم على ال�صعيدين ال�صناعي
والبيئي ي�ص ّنفها بجدارة بني ال�رشكات
املتميزة يف لبنان .ف�إرتباط عملها مبلف
ّ
النفايات ال�شائك اك�سبه بعد وطني.
هي �رشكة �رشكة  ،REPLASTالتي
ت�أ�س�ست عام  2000ك�رشكة ملعاجلة
النفايات ،وما لبثت ان حققت جناح ًا
بارزاً يف جمال عملها ،كيف ال ،وهي
التي تتك�أ على خربة �رشكة �شقيقة تعمل
يف هذا املجال منذ عام .1980
ي�ؤكد رئي�س جمل�س ادارة REPLAST
حممد خليفة ان «دور �رشكة REPLAST
يف معاجلة م�شكلة النفايات يتم ّثل
ب�رشاء جميع انواع املفرزات ال�صلبة من
معامل الفرز يف لبنان واعادة تدويرها».
«تعمقها وخربتها الكبرية يف
ويك�شف ان ّ
جمال اعادة التدوير منحها اميان عميق
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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ب�أن معاجلة ملف النفايات امر ممكن من
خالل الفرز من امل�صدر والذي تتجاوب
معه كافة �رشائح املجتمع اللبناين».
ويتميز م�صنع  REPLASTمب�ستويات
ّ
عالية من احلداثة ،متكنها من تخفي�ض
تكاليف عملياتها ،ما مينحها هام�ش ًا
اكرب لتقدم ا�سعار مميزة جلامعي
املفرزات ،ومن ثم اعادة تدويرها وبيعها
يف ال�سوق العاملي ب�أ�سعار تناف�سية،
االمر الذي من �ش�أنه تر�سيخ وتعزيز
ثقافة الفرز ومعاجلة النفايات يف لبنان
ب�شكل عام.

تعاون مع البلديات

ووفق ًا خلليفة «ت�ضع  REPLASTن�صب
اعينها هدف ا�سا�سي ملعاجلة م�شكلة
الفرز يتمثل ببناء مراكز خمت�صة يف
32

خمتلف املناطق اللبنانية وبناء عالقات
تعاون وثيقة مع البلديات لإ�ستيعاب
جميع الكميات املفروزة من امل�صدر ،يف
خطوة تكاملية مع اجلهود احلثيثة التي
ُتبذل يف هذا االطار».
ويف رد على �س�ؤال حول ر�ضا القيمني
على ال�رشكة عن عمل  ، REPLASTاكد
خليفة ان «مديري ال�رشكة وكمواطنني
لبنانيني يتمتعون بح�س امل�س�ؤولية
وفخورين بالدور الذي ي�ؤدوه على
ال�صعيدين ال�صناعي والبيئي يف ظل
غياب �شبه كامل لبيئة حا�ضنة لل�صناعة
وعدم توفر البنى التحتية الالزمة .ولفت
اىل ان «االهم واال�صعب يف هذا ال�ش�أن
غياب �شبه كامل لدور الدولة الداعم عرب
توفري الكهرباء او ت�سهيل املعامالت يف
الوزارات كافة».

«كنعان للصيانة والخدمات» ..عنوان الجودة
حيث توفر ال�رشكة خدمات ما بعد البيع عرب فريق
متخ�ص�ص قادر على معاجلة االعطال ب�رسعة
قيا�سية».
وا�شار اىل ان «حتديات عديدة تواجه عمل امل�ؤ�س�سة
ويف مقدمها املناف�سة االجنبية حيث يحوي
ال�سوق العديد من املنتجات االجنبية كالأفران
املاليزية والرتكية وال�صينية» .ولفت اىل ان «حال
الركود التي ي�شهدها ال�سوق اللبناين تزيد من حدة
االزمة وتفر�ض �صعوبات عديدة على ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات يف ظل تدهور
حجم املبيعات ب�شكل كبري».
واعترب كنعان ان «امل�ؤ�س�سة
وعلى رغم ق�ساوة الظروف
تتبع �سيا�سات عمل
وا�ضحة تتم�سك يف ظلها
بجودة انتاجها انطالق ًا
من قناعتها التامة ان
تقدمي اجلودة االف�ضل
يكفل ا�ستمرارية امل�ؤ�س�سة
وموا�صلة جناحها».

منذ ت�أ�سي�سها قبل �سنوات عدة ،تعمل م�ؤ�س�سة
«كنعان لل�صيانة واخلدمات» على �صناعة افران
الطهي ،متم�سكة ب�أعلى م�ستويات اجلودة التي
�سمحت لها بتو�سيع �شبكة زبائنها ،ف�ضمنت
تقدمها وا�ستمراريتها.
وفق ًا ملدير م�ؤ�س�سة «كنعان لل�صيانة واخلدمات»
ثائر كنعان «تقدم امل�ؤ�س�سة افران الطهي العاملة
تتميز مبتانتها نظراً حلر�ص
على املازوت ،والتي ّ
ال�رشكة على ا�ستخدام اجود انواع املواد االولية
واعتماد اعلى املعايري
الفنية».
وا�شار كنعان اىل ان
«امل�ؤ�س�سة تعتمد على
ال�سوقني اللبناين واخلارجي
يف ت�أمني القطع الالزمة
ل�صناعة االفران ،حيث
ت�ستورد بع�ضها من الواليات
املتحدة االمريكية».
وك�شف ان «امل�ؤ�س�سة ت�ؤمن
لزبائنها خدمات ال�صيانة،

«اكسترا ناتس» ..خطط عمل جديدة تستهدف اسواق اضافية
ت�أ�س�ست حمم�صة «اك�سرتا نات�س» يف بداية
الثمانينات يف القرن املا�ضي على يد
انطوان ابو جودة واوالده يف منطقة عني
علق -املنت .تقدم اك�سرتا نات�س اف�ضل
انواع املك�رسات والبزورات العالية اجلودة
والتي تراعي اف�ضل �رشوط �سالمة الغذاء
ب�إعتمادها املعدات احلديثة يف �صناعة
البزورات وتعبئتها وعدم ا�ستعمال الزيوت
وال�شحوم .واو�ضحت ال�سيدة ماريا انطون
ابو جودة لـ»ال�صناعة واالقت�صاد» عن
خطة تعمل ال�رشكة على تطويرها وهي
ا�ستهداف املناطق اللبنانية كلها عرب

�رشكة توزيع لتعريف امل�ستهلك على منتج
اك�سرتا نات�س .ولفتت اىل ان «املعوقات
التي يعاين منها القطاع ال�صناعي متعددة
وي�أتي يف مقدمها املناف�سات ال�رش�سة
التي ت�شهدها اال�سواق يف ظل غياب اي
حماية للقطاع ال�صناعي اللبناين».
وا�شارت اىل ان «الرتاجع االقت�صادي الذي
ي�شهده لبنان والذي انعك�س جموداً يف
اال�سواق خلق حتديات امام ال�رشكات التي
�ضاعفت جهودها للتمكن من املحافظة
على النجاحات التي حققتها يف ال�سابق».
واملت ان «ي�شهد لبنان واقع ًا اقت�صادي ًا
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اف�ضل يف امل�ستقبل ال �سيما بعد ت�شكيل
احلكومة والتوقعات مبو�سم �سياحي واعد
يف ال�صيف املقبل الذي وبدون �شك �سيكون
له ت�أثري كبري على خمتلف القطاعات يف
لبنان».
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر
)Manufacturing and Technology Solutions (MTS
الريادة في مجال الهندسة الميكانيكية
حسون :اثبتنا تم ّيزنا في االسواق اللبنانية والخارجية
االميان بلبنان كبلد �صناعي ميلك
امكانيات ونقاط قوة ،دفع مدير
Technology

and

Manufacturing

 )Solutions (MTSعلي ح�سن ح�سون
اىل بدء عمل �رشكته من لبنان .ففي
نهاية  ،2017ا�س�س ح�سون  MTSالتي ما
لبثت ان غدت احدى ال�رشكات الرائدة يف
جمال الهند�سة امليكانيكية الدقيقة يف
ال�رشق االو�سط.
تتخ�ص�ص  MTSيف �صناعة جميع �أنواع
القوالب و قطع الغيار الهند�سية ،معتمدة
لتميزها بالإ�ضافة
على الدقة ك�أ�سا�س ّ
�إىل وجود فريق عمل متكامل ومتناغم
يعمل على مدار ال�ساعة لهدف �أ�سا�سي
هو تقدمي �أ�سمى القيم و�أجود اخلدمات
املتوفرة يف ال�سوق اللبناين وا�ستقدام
الغري متوفر منها.
وفق ُا حل�سون «انخراط  MTSعلى جميع
الأ�صعدة ويف خمتلف املجاالت املهنية،
�سهل عليها الو�صول للكثري من ال�رشكات
اللبنانية والأجنبية التي �أ�صبحت على
دراية وا�ضطالع ب�أحدث التقنيات
وال�صناعات املتطورة واحلديثة ».ولفت
اىل ان «وجود هذا االهتمام من ال�سوق
اللبناين جعل  MTSحري�صة على
التو�سع �أكرث ف�أكرث ومواكبة كل جديد
يف هذه ال�صناعة لزيادة حجم االنتاج
حملي ًا ودولي ًا ».وك�شف ان عمل « MTS
وتو�سع فيما بعد اىل الدول
بد�أ يف لبنان
ّ
املجاورة يف ال�رشق الأو�سط ،اخلليج،
�أوروبا ،و�أفريقيا» .و�شدد على ان « MTS
تواكب ب�إ�ستمرار كل تطور يح�صل يف
جمال عملها ،اذ حر�صت منذ انطالقتها
ال�سباقة يف ا�ستقدام كل ما
على ان تكون ّ
هو جديد اىل اال�سواق».

تواجد قوي في السوق

ويف رد على �س�ؤال حول وجود مناف�سات
يف اال�سواق ،ا�شار ح�سون «اىل انه هناك
مناف�سة غري مبا�رشة �إن �صح التعبري.
مناف�سة يف اخلدمات الفرعية التي نقدمها
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تبني  MTSقيمها على عامل
الوقت ،كمية االنتاج والدقة
التي تصل من الصفر إلى 2.0
ميكرون كحد أقصى ،وتضمن
بذلك تواجدها في المراكز
األولى في االسواق كافة
ولي�س يف الأ�سا�سية منها» .وقال مو�ضح ًا:
«امل�ؤ�س�سات التي تعتمد على التكنولوجيا
احلديثة يف الهند�سة امليكانيكية الدقيقة
بالأخ�ص ،هن قالئل �أو �شبه معدومني.
مما يجعلنا متميزين يف ال�سوق اللبناين
والدول املجاورة .بالإ�ضافة �إىل عامل
الوقت الذي يلعب دور �أ�سا�سي يف تقدمي
اخلدمات ،فعندما تكون قيمنا مبنية على
عامل الوقت ،كمية االنتاج والدقة التي
ت�صل من ال�صفر �إىل  2.0ميكرون كحد
�أق�صى ،ميكننا �أن ن�ضمن وجودنا يف
املراكز الأوىل».

تقدم وتطور

ويف اطار حديثه عن التحديات التي
تواجه عمل � ، MTSشدد ح�سون على ان
34

«جناح امل�ؤ�س�سة يجعل القيمني عليها
متطلعني �أكرث للتقدم والتطور ومواكبة
كل جديد فيما يخ�ص التكنولوجيا
احلديثة يف جمال الهند�سة امليكانيكية،
مما يجعل مهام ال�رشكة �أ�صعب ولكن
�أكرث �ضما ن ًا.
ومتنى ح�سون «�أن يعي ال�سوق اللبناين
�أهمية هذه التكنولوجيا ويدعمها
ويتخلى رويداً رويداً عن الطرق التقليدية
فيما يخ�ص هذا املجال» ،وا�شار اىل ان
« MTSتعمل دائم ًا على تثقيف ال�سوق
بهذه ال�صناعة عن طريق امل�شاركة يف
خمتلف املعار�ض ،وتدريب اليد العاملة
اللبنانية ب�شكل عام وال�شباب اللبناين
ب�شكل خا�ص وتطويرهم مهني ًا».

ضمان استقرار ونجاح

واكد ح�سون ان «التداعيات ال�سلبية
للرتاجع االقت�صادي يف لبنان طالت
 MTSك�أي م�ؤ�س�سة لبنانية ،ولكنها
عملت على �إيجاد خطط بديله تتما�شى
مع خمتلف الأو�ضاع ،والتفكري مب�رشوع
طويل الأمد يطال الدول املحيطة انطالق ًا
من اميانها ان هذه امل�شاريع من �أهم
الأ�سا�سيات التي يجب العمل عليها
ل�ضمان ا�ستقرار وجناح �أي م�ؤ�س�سة».

كل م�صانع لبنان
بكل لغات العامل
�إىل جميع الأ�سواق العاملية
دليـل ال�صـادرات وامل�ؤ�س�سـات
ال�صناعيـة اللبنــانيـة
«مرجعيــة ذات م�صداقيــة»

الت�صنيف ال�صناعي:جغرايف  -قطاعي و�سلعي وفق ًا للنظام الدويل املن�سق
H.S. Code - Hermonize System Code

قطاعات متكاملة مع ال�صناعة :امل�صارف ،الت�أمني ،النقل ،م�ستوردوا الآالت ال�صناعية واملواد الأولية

www.lebanon-industry.com
ي�صدر عن �شركة الدليل ال�صناعي «�إيديكو»

الإدارة العامة :بريوت  -كليمن�صو � -شارع الأمري عمر  -بناية ت�سبحجي  -مبنى تعاونية لبنان
هاتف - 01/370318 :فاك�س� -01/370602 :ص.ب�( 13/5838-1102-2070 :شوران)  -بريوت  -لبنان
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م�صارف

موجودات القطاع المصرفي ترتفع % 11.81
والوادائع والتسليفات تتراجعان

ُتظهِ ر �إح�صاءات البنك املركزي �إنخفا�ض ًا
بن�سبة  909( % 0.24مليار ل.ل ).يف
التجارية
املجمعة للم�صارف
امليزانية
ّ
ّ
َّ
العاملة يف لبنان خالل ال�شهر ال ّأول من
العام احلايل �إىل  375،188مليار ل.ل.
( 248.88مليار د�.أ ،).مقابِل 376،097
مليار ل.ل 249.48( .مليار د�.أ ).يف نهاية
�سنوي،
العام ال�سابقّ � .أما على �صعي ٍد
ٍّ
فقد �إرتفعت موجودات القطاع امل�رصيف
بن�سبة  % 11.81مقارن ًة بامل�ستوى الذي
كانت عليه يف �شهر كانون الثاين ،2018
والبالغ حينها  335،548مليار ل.ل.
( 222.59مليار د�.أ.).

الودائع

تراجعت
� ّأما جلهة املوارد
املالية ،فقد َ
ّ
خا�ص وقطاع
ودائع الزبائن (قطاع
ّ
عام) يف القطاع امل�رصيف اللبناين بن�سبة
ّ
 3،212( % 1.19مليار ل.ل ).خالل �شهر
كانون الثاين � 2019إىل  265،962مليار
ل.ل 176.43( .مليار د�.أ ،).من 269،173
مليار ل.ل 178.56( .مليار د�.أ ).يف نهاية
الرتاجع نتيجة
العام  .2018وي�أتي هذا
ُ
اخلا�ص املقيم
�إنكما�ش ودائع القطاع
ّ
بن�سبة  2،212( % 1.07مليار ل.ل� ).إىل
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 203،647مليار ل.ل 135.09( .مليار د�.أ،).
اخلا�ص
توازي ًا مع تدنيّ ودائع القطاع
ّ
غري املقيم بن�سبة  1،068( % 1.88مليار
ل.ل� ).إىل  55،802مليار ل.ل37.02( .
مليار د�.أ .).وقد تق ّل�صت ودائع الزبائن
اللبنانية بن�سبة
املعنونة باللرية
ّ
 1،558( % 1.86مليار ل.ل ).خالل ال�شهر
ال ّأول من هذا العام �إىل  82،084مليار
ل.ل 54.45( .مليار د�.أ ،).كما �إنخف�ضت
أجنبية
الودائع املعنونة بالعمالت ال ّ
بن�سبة  1،654( % 0.89مليار ل.ل ).لت�صل
�إىل  183،878مليار ل.ل 121.98( .مليار
د�.أ .).يف هذا ال�سياق ،زادت ن�سبة الدولرة
اخلا�ص �إىل % 70.87
يف ودائع القطاع
ّ
مع نهاية �شهر كانون الثاين ،من 70.62
 %يف نهاية العام  2018و% 68.44
يف نهاية �شهر كانون الثاين من العام
�سنوي ،فقد َح َّق َقت
الفائتّ � .أما على �صعي ٍد
ٍّ
منواً بن�سبة  % 1.65من
حمفظة الودائع ّ
 261،639مليار ل.ل 173.56( .مليار د�.أ).
يف كانون الثاين .2018

التسليفات

يف املقلب الآخر ،تراجعت ت�سليفات
اخلا�ص
اللبنانية �إىل القطاع
امل�صارف
ّ
ّ
36

(املقيمني وغري املقيمني) بن�سبة 2.10
( %ما يوازي  1،877مليار ل.ل ).خالل
�شهر كانون الثاين � 2019إىل 87،647
مليار ل.ل 58.14( .مليار د�.أ ،).مقابل
 89،524مليار ل.ل 59.39( .مليار د�.أ).
يف كانون ال ّأول  .2018كذلك �إنكم�شت
الت�سليفات بن�سبة  % 1.48على �صعي ٍد

معدل الت�سليفات
�سنوي ،لي�صل بذلك ّ
ٍّ
من ودائع الزبائن �إىل  ،% 32.95مقابل
 % 33.26يف نهاية العام املن�رصم
و % 34.00يف كانون الثاين .2018
يف التفا�صيل ،و�صلت ن�سبة الت�سليفات
اخلا�ص املعنونة باللرية
�إىل القطاع
ّ
اللبنانية من جمموع الودائع املعنونة
ّ
بالعملة
الوطنية �إىل  % 33.08مع
ّ
نهاية �شهر كانون الثاين من العام
اجلاري ،مقارن ًة مع  % 32.95يف
نهاية العام  2018و % 32.55يف نهاية
�شهر كانون الثاين  .2018يف املقابل،
معدل الت�سليفات املعنونة
�إنخف�ض
ّ
أجنبية �إىل  % 32.90من
بالعمالت ال ّ
أجنبية،
ل
ا
بالعمالت
جمموع الودائع
ّ
من  % 33.40يف كانون ال ّأول 2018
و % 34.73يف كانون الثاين من العام
املن�رصم.

مصارف لبنانية تفوز بجائزة التم ّيز الرقمي لعام 2018
ا�ست�ضافت تون�س حفل توزيع اجلوائز على
«التميز للم�صارف العربية
الفائزين يف م�سابقة
ّ
ل�سنة  »2018التي �أطلقتها املنظمة العربية
لتكنولوجيات االت�صال واملعلومات بالتعاون
مع احتاد امل�صارف العربية وذلك بح�ضور ث ّلة
من ال�شخ�صيات رفيعة امل�ستوى يف املجال
امل�رصيف من تون�س و�سائر الدول العربية� ،إىل
جانب خرباء دوليني يف هذا املجال وممثلي
منظمات عربية وعدد من ر�ؤ�ساء البعثات
الدبلوما�سية املعتمدين بتون�س ور�ؤ�ساء
م�ؤ�س�سات و�رشكات عاملة يف ميدان اخلدمات
الرقمية.
املالية
ّ
«
وت�سعى
التميز الرقمي للم�صارف
جائزة
ّ
العربية» �إىل �إر�ساء ثقافة التميز واملناف�سة الإيجابية بني
ّ
امل�صارف العربية يف جمال التحول الرقمي وتطوير اخلدمات
الرقمية ،هذا �إىل جانب ت�شجيع اال�ستثمار يف امل�شاريع املجددة
للحلول املالية/امل�رصفية واخلدمات والتطبيقات املالية
الرقمية� ،إ�ضافة �إىل تنمية الوعي لدى املواطن العربي مبدى
موثوقية اخلدمات واحللول امل�رصفية الإلكرتونية التي تقدمها
امل�صارف العربية.
ب�سام ف ّتوح
العربية
امل�صارف
اد
ال
العام
وقد �أبرز الأمني
تحّ
ّ
�أهمية دور البنوك يف دعم االقت�صاديات العربية وحتقيق
التنمية امل�ستدام ،و�أفاد � ّأن حجم متويل البنوك يف متويل هذه
مما مي ّثل  % 75من الناجت
االقت�صاديات بلغ �ألفي مليار دوالرّ ،
الإجمايل املحلي العربي.
و�أ�سندت جلنة التحكيم جائزة �أف�ضل م�رصف رقمي يف املنطقة
العربية ،عن منطقة اخلليج :بنك قطر الوطني ،عن منطقة ال�رشق
الأو�سط :البنك العربي بالأردن ،عن منطقة �شمال �أفريقيا:
ال�رشكة التون�سية للبنك.

خالل توزيع الجوائز

�أما جائزة �أف�ضل خدمة رقمية م�رصفية للعمالء ف�أ�سنتدت
اجلائزة الأوىل اىل م�رصف الإمناء بال�سعودية ،واجلائزة الثانية:
بنك لبنان واملهجر (لبنان) ،اجلائزة الثالثة :امل�رصف امل ّتحد
من م�رص ،جائزة جلنة التحكيم :بنك دبي التجاري.
جائزة �أف�ضل تطبيق للخدمات امل�رصفية عرب الهاتف املحمول
فنال بنك قطر الوطني اجلائزة الأوىل� ،أما اجلائزة الثانية:
م�رصف القر�ض الزراعي من م�رص ،اجلائزة الثالثة :فرن�سبنك
من لبنان.
جائزة جلنة التحكيم نالها بنك لبنان واملهجر من لبنان،
�أما جائزة �أف�ضل موقع الكرتوين م�رصيف توزعت كالآتي،
اجلائزة الأوىل :بنك املوارد من لبنان ،اجلائزة الثانية :البنك
العربي من الأردن ،اجلائزة الثالثة :بنك لبنان واملهجر من
لبنان.
و�أخرياً جائزة ال�شمول املايل الرقمي ،نالت اجلائزة الأوىل:
جمموعة القر�ض الفالحي من املغرب ،واجلائزة الثانية :بنك
لبنان واملهجر من لبنان ،واجلائزة الثالثة :بنك قطر الوطني.

ّ
متوسط الفوائد على الودائع بالليرة اللبنان ّية
% 8.93
بح�سب �إح�صاءات م�رصف لبنان،
متو�سط الفائدة على الودائع
�إرتفع
ّ
اللبنانية �إىل % 8.93
املعنونة باللرية
ّ
يف �شهر كانون الثاين  ،2019من 8.30
 %و % 6.53يف كانون ال ّأول وكانون
الثاين من العام ال�سابق .بالتوازي،
متو�سط الفائدة على الودائع
زاد
ّ
بالدوالر الأمريكي �إىل  % 5.58خالل
�شهر كانون الثاين  ،2019من % 5.15
يف �شهر كانون ال ّأول  2018و% 3.91
يف ال�شهر ال ّأول من العام نف�سه .كذلك

متو�سط الفائدة على الت�سليفات
تطور
ّ
ّ

اللبنانية �إىل % 10.41
مل َعنونة باللرية
ا ُ
ّ
يف �شهر كانون الثاين  ،2019ترافق ًا مع

متو�سط الفائدة على الت�سليفات
�إرتفاع
ّ
مل َعنونة بالدوالر الأمريكي �إىل 8.89
ا ُ
%
متو�سط الهام�ش
بذلك
لي�صل
،
ّ
ال�شهري �إىل  148نقطة �أ�سا�س ما بني
اللبنانية
الت�سليفات والودائع باللرية
ّ
يف كانون الثاين  ،2019و�إىل  331نقطة
�أ�سا�س ما بني الت�سليفات والودائع
بالدوالر الأمريكي .وقد بد�أ هذا
37

ملعدالت الفوائد يف
املنحى الت�صاعدي ّ
لبنان ُب َعيد الإ�ستقالة امل�ؤ َّقتة لرئي�س
ال
 2017وما
ملدة ت�سعة
دام
حكومي
فراغ
من
رافقه
ّ
حث امل�صارف على �إطالق
�أ�شهر ،ما ّ
برامج � ّإدخارٍ طويلة الأمد بفوائد مغرية
بهدف الإ�ستمرار يف �إ�ستقطاب الودائع
املالية التي
والإ�ستفادة من الهند�سات
ّ
�أطلقها بها م�رصف لبنان� ،إ�ضاف ًة �إىل
معدالت الفائدة يف الواليات
�إرتفاع ّ
أمريكية.
املتحدة ال
ّ
ّ
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أزهري :أرباح المصارف قد تتراجع في 2019
ك�شف رئي�س ومدير عام بنك
لبنان واملهجر �سعد �أزهري،
ان الودائع ارتفعت حواىل 6
ّ
مليارات دوالر يف العام ،2018
وان هذه الزيادة لي�ست كافية
ّ
لتمويل ك ّل حاجات القطاعني
العام واخلا�ص� ،إذ ُيتو ّقع �أن
يبلغ عجز امليزانية للقطاع
العام فقط حواىل  6مليارات
دوالر .وهذا يقود �إىل �رضورة
خف�ض عجز امليزانية عن
مل�ستدام
طريق الإ�صالح املايل ا ُ
و�رضورة تفعيل العجلة الإقت�صادية لزيادة الودائع.

تراجع االرباح

ولفت �أزهري اىل «� ّأن الإجراءات ال�رضيبية التي ُفر�ضت على
ت�ضمنت الإزدواج ال�رضيبي
القطاع يف العام  ،2018والتي
ّ
على عوائد الفوائد من �سندات اخلزينة والودائع لدى م�رصف
لبنان والزيادة يف ال�رضيبة على ال�رشكات من � % 15إىل 17
 %والزيادة يف ال�رضيبة على عوائد الفوائد من � % 5إىل ،% 7
�ست� ّؤدي �إىل تراجع يف �أرباح امل�صارف عام � ،2018إ�ضاف ًة
�إىل الأثر ال�سلبي الذي تركه التباط�ؤ الإقت�صادي على �أداء
امل�صارف».
وا�شار اىل ان «وجود �أثر جنم عن �إرتفاع الفوائد الدائنة على الودائع

بالدوالر واللرية اللبنانية ،والذي
ق ّل�ص هام�ش �صايف الفوائد لدى
امل�صارف ،وبالتايل ق ّل�ص من
م�ستوى الأرباح .واعلن ان «هذه
التطورات ان�سحبت على �أداء بنك
ّ
لبنان واملهجر ،الذي �إرتفعت
�أرباحه �إىل  510.42ماليني
دوالر يف العام  2018بزيادة
 % 5.2نتيجة زيادة �أرباحه يف
وحداته اخلارجية خ�صو�ص ًا يف
م�رص والإمارات».

دعم اإلستقرار النقدي

واعترب ازهري � ّأن «العام � 2019سيم ّثل منعطف ًا قد نرى على �أثره
حت�سن ًا يف الإقت�صاد» .وتو ّقع «على �صعيد امل�صارف اللبنانية،
ّ
�أن تنخف�ض �أرباحها يف العام  2019نتيجة الإزدواج ال�رضيبي
و�إرتفاع ال�رضائب �إ�ضاف ًة �إىل الإنخفا�ض يف هام�ش الفوائد».
واذ اكد � ّأن «القطاع امل�رصيف قد قام دائم ًا بك ّل م�س�ؤولياته
و�سد احلاجات التمويلية ملختلف
جتاه دعم الإ�ستقرار النقدي ّ
«يعاد النظر بالأعباء عليه خ�صو�ص ًا يف ما
القطاعات»� ،أمل �أن ُ
يتعلق بالإزدواج ال�رضيبي».
تتحمل النخبة ال�سيا�سية م�س�ؤولياتها خ�صو�ص ًا جتاه
و�أمل �أن
ّ
�إ�صالح القطاعني العام واحلقيقي ،حتى ي�ستعيد الإقت�صاد
ومنوهما ب�شكلٍ ُم�ستدام.
والقطاع امل�رصيف دميومتهما
ّ

«بيبلوس» ّ
يكرم طالب ًا شاركوا في برنامج التد ّرب لعام 2018
وي�سعى بنك بيبلو�س
�أق���ام بنك بيبلو�س
ع��ل��ى ال�������دوام �إىل
لا يف م��ق��ره يف
ح��ف� ً
توفري جتربة فريدة
الأ���ش�رف����ي����ة مل��ن��ح
��درب�ي�ن م��ن
����ش���ه���ادات �إمت�����ام
ل���ل���م���ت� ّ
خ��ل��ال م����ب����ادرات
جل���م���ي���ع ال���ط�ل�اب
��وع���ة ت��ه��دف
اجل��ام��ع��ي�ين ال��ذي��ن
م���ت���ن� ّ
�إىل زي���ادة فعالية
�شاركوا يف برنامج
التدرب الذي
برنامج
التدرب لعام ،2018
ّ
ّ
وج����وائ����ز لأف�����ض��ل
يخ�ضعون له وت�شمل
��درب�ي�ن ال��ذي��ن
ه�����ذه امل����ب����ادرات
امل���ت� ّ
المشاركون في البرنامج
قدموا �أداء متميزاً.
ب�������ش���ك���ل خ���ا����ص
ول��ل��م��ن��ا���س��ب��ة ،ق��ال
ت���دري���ب���ات وور�����ش
إن
�
«
م�سلم:
إيلي
�
بيبلو�س
بنك
يف
املواهب
مدير ا�ستقطاب
خ�صي�ص ًا ملنحهم خربة
مة
م�صم
وهي
بها
ي�شاركون
عمل
ّ
ّ
التدرب اخلا�ص ببنك بيبلو�س هو توفري جتربة
عملية يف �أداء الوظيفة ،وم�ساعدتهم على اتخاذ قرارات
هدف برنامج ّ
ل
ك
ت�ش
أن
�
أنها
ش�
�
من
اجلامعيني
للطالب
تعليمية واقعية
مهنية ف�ضلى ،وتعزيز الكفاءات التي يحتاجها القطاع
ّ
ّ
ّ
ال لهم �إىل القطاع امل�رصيف والوظائف ذات ال�صلة».
امل�رصيف.
مدخ ً
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إطالق مركز الوساطة في اتحاد المصارف العربية

طربيهّ :
يوفر العدالة بين المتخاصمين

عقد احتاد امل�صارف العربية م�ؤمترا
�صحفيا ،يف مقر االمانة العامة� ،أعلن
خالله عن �إطالق «مركز الو�ساطة
والتحكيم» يف االحتاد وتفعيله ،يف
ح�ضور الرئي�س ال�سابق ملجل�س الق�ضاء
االعلى ع�ضو املجل�س االعلى للتحكيم
التابع ملركز الو�ساطة والتحكيم يف
االحتاد القا�ضي غالب غامن ،رئي�س
اللجنة التنفيذية الحتاد امل�صارف
العربية ورئي�س جمل�س ادارة االحتاد
الدويل للم�رصفيني العرب الدكتور
جوزف طربيه ،االمني العام لالحتاد
و�سام فتوج ،رئي�س الهيئة العربية
للتحكيم الدويل ع�ضو املجل�س االعلى
للتحكيم يف االحتاد الدكتور عبد احلميد
االحدب ،وح�شد من االعالميني.
و�ألقى الدكتور طربيه كلمة ،ا�شار فيها

اىل انه «�أمام التطور الهائل لعمليات
التحكيم يف الق�ضايا اال�ستثمارية
والتجارية وامل�رصفية يف دول العامل
�أجمع باعتباره نظام ًا ق�ضائي ًا بديال
من ف�ض املنازعات التجارية واملدنية
واالقت�صادية .ونظرا اىل ما تتمتع به
�أحكامه من متيز من حيث توفري ال�رسة
واملـال ،فقد تزايد اللجوء �إىل مراكز
الو�ساطة والتحكيم حلل النزاعات على
ال�صعيدين املحلي والإقليمي .و�أ�صبح
التحكيم يف ال�سنوات الأخرية طريقا
متميزا حلل املنازعات غري طريق
اللجوء �إىل الق�ضاء ،وتقبل عليه غالبية
امل�ؤ�س�سات امل�رصفية والتجارية
والإ�ستثمارية ملا له من مزايا عديدة».
ولفت اىل ان «�إحتاد امل�صارف العربية
مل�س ما تتكبده امل�صارف من خ�سائر

�إما ب�سبب البطء يف �إ�صدار القرارات
الق�ضائية يف بع�ض البلدان ،و�إما ب�سبب
ما تعانيه هذه البلدان من �أو�ضاع
م�ضطربة تنعك�س �سلبا على �سري العمل
امل�رصيف والتجاري والإ�ستثماري،
�إذ تبقى النزاعات عالقة �أمام الق�ضاء
فرتات طويلة من الزمن� ،إ�ضافة �إىل
الإنعكا�سات ال�سلبية للف�ساد يف بع�ض
املناطق العربية.
واعترب ان «�أهمية مركز الو�ساطة
والتحكيم تكمن يف كونه املركز الأول
املوثوق واملتخ�ص�ص يف ت�أمني الو�سائل
البديلة حلل النزاعات امل�رصفية ،ويعمل
على ت�سوية املنازعات كافة املحلية
والدولية يف �إطار متميز بال�رسعة
والفاعلية وبتوفري احليدة والعدالة بني
املتخا�صمني».

الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان تصل إلى  38.76مليار دوالر
ميزانية م�رصف لبنان �إنخفا�ض ًا يف موجوداته
ُتظهِ ر
ّ
اخلارجية
مببلغ قدره  123.24مليون د�.أ .خالل الن�صف ال ّأول
ٍ
ّ
من �شهر �آذار � 2019إىل  38.76مليار د�.أ ،.من  38.88مليار د�.أ.
ميزانية م�رصف
بي
يف نهاية �شهر �شباط .يف ال�سياق نف�سهُ ،ت نِّ
ّ
لبنان تراجع يف قيمة �إحتياطاته من الذهب ب 217.56مليون
د�.أ .خالل الن�صف ال ّأول من �شهر �آذار �إىل  12.01مليار د�.أ،.
جتدد زخم الدوالر
ترافق ًا مع �إنخفا�ض �أ�سعار الذهب نتيجة ّ
م�شجعة متع ّلقة مببيعات
إقت�صادية
الأمريكي ب�سبب بيانات �
ّ
ّ
املتحدة.
التجزئة يف الواليات ّ
�سنوي ،فقد �إنكم�شت قيمة املوجودات
� ّأما على �صعي ٍد
ٍّ
39

اخلارجية مل�رصف لبنان بن�سبة  4.65( 10.72%مليار
ّ
د�.أ ).مقارن ًة بامل�ستوى الذي كانت عليه يف منت�صف �شهر
�آذار  ،2018والبالغ حينها  43.41مليار د�.أ .كذلك تراجعت
قيمة �إحتياطات الذهب لدى م�رصف لبنان بن�سبة 1.50%
مل َ�س َّجل يف
( 183.16مليون د�.أ ).عند مقارنتها بامل�ستوى ا ُ
منت�صف �شهر �آذار من العام الفائت ،والبالغ حينها 12.20
اخلارجية و�إحتياطات الذهب
مليار د�.أُ .ت�ش ِّكل املوجودات
ّ
العام الإجمايل و66.84%
�سوي ًة حوايل  59.51%من الدين
ّ
ّ
من �صايف الدين
تغطي � 105أ�شهر من خدمة
العام ،وهي ّ
ّ
الدين.
العدد  173ني�سان 2019
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هــــــذا امللحـــــق

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

ال�صناعات الغذائية

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الكيميائية والبال�ستيكية

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

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

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�سائل النقل

�صناعة الآالت والأجهزة الكهربائية

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

Wissam Saad

مدير العالقات العامة
طارق معنّا

�صناعة و�سائل النقل

P.R & Marketing Manager

Tarek Maana

�صناعة املفرو�شات

مدير التحرير
نظام مارديني

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان �آخر

Editorial Manager

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

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

Fares Saad

�صناعة املجوهرات

المرا�سلون ومندوبو المناطق

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

الإعالنات والإ�شتراكات

Nizam Mardini

�سكرتير تحرير
وعد �أبوذياب

Editorial Secretary

Waed Abou Diab

المدير الفني
علــي خــزام

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

Ali khouzam
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التجارة الخارجية

2018 الصادرات والواردات اللبنانية خالل العام
:اإلستيراد

�أ مقابل. مليون د19.980  بلغ2018 ن�شري هنا اىل ان جمموع قيمة امل�ستوردات اللبنانية خالل العام
2  اي بارتفاع ون�سبته،2016 �أ خالل العام.مليون د19.119  و2017 �أ خالل العام. مليون د19.582
.2016  مقارنة مع العام% 4.5  وارتفاع ون�سبته2017  مقارنة مع العام%
ort from Year 2014 until 31/01/2019


 ا  ااد وا اآ

Million  آر أن دو)

2019-1-31  حتى2014 حركة اإلستيراد الشهرية من العام
Import ادا

Annual
Change
ا

Annual
2014

يا

Change
ا

Annual
2019

يا

Change
ا

Annual
2018

يا

Change
ا

Annual
2017

يا

Change
ا

Annual
2016

يا

Change
ا

Annual
2015

يا

Change
ا

ا

2014

يا





















ن اآ























ط

























ذار



























ن



























رأ



























ان



























ز



























ب



























لأ



























ول ا



























 ا



























ولن اآ

21,437

عا













2



3,313



1,405
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19,582

19,119

18,595

6

16%

276

15.6%

1,405

2.0%

1,665

2.4%

1,632

2.8%

1,593 13.3%

1,550

2.6%

1,786 يل اا

0

40%

244

17.6%

1,405

2.2%

1,705

10.3%

1,668

9.5%

1,513 28.5%
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12.0%

1,934
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:التصدير

�أ خالل العام. مليون د2.844 �أ مقابل. مليون د2.952  فقد بلغت2018 اما قيمة ال�صادرات خالل العام
2017  مقارنة مع العام% 3.8  اي بارتفاع ون�سبته2016 �أ خالل العام. مليون د2.977  و2017
.2016  مقارنة مع العام% 0.8 وانخفا�ض ون�سبته

Monthly Import and Export from Year 2014 until 3
2019/01/31  2014 م ا  ااد وا

2019-1-31  حتى2014 حركة التصدير الشهرية من العام

(USD Million  آر أن دو)
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Change
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يا



Change
ا

Annual
2018

يا

ا

2017

يا

Change
ا

Annual
2016

يا

Change
ا

Annual
Change

2015

ا

يا

Annual
2014

يا







































March





















April





















May





















June





















July









































September





















October





















November





















December





















February

August

Total

236

Monthly Average
Comparative Period
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2,977
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1,405

236

3.8%

246

4.5%

237

0.8%

248

11%

246

16%

276

15.6%

1,405

16.7%

236

23.4%

283

23.7%

229 25.9%

186

2.5%

250

40%

244

17.6%

1,405




38 العدد

2019

4.2%

�أ مقابل. مليون د17.028  بلغ2018 كما جتدر اال�شارة هنا اىل ان العجز يف امليزان التجاري يف العام
1.7  اي بارتفاع وقدره،2016 �أ خالل العام. مليون د16.142  و2017 �أ خالل العام. مليون د16.738
.2016  مقارنة مع العام% 5.5  وارتفاع وقدره2017  مقارنة مع العام%
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ا

3,313

:الميزان التجاري
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ال�صناعية
ال�صادراتالخارجية
التجارة
التجارة الخارجية اللبنانية خالل شهر كانون الثاني 2019
بلغ جمموع قيمة امل�ستوردات اللبنانية خالل �شهر كانون الثاين  2019ما قيمته  1.405مليون د�.أ مقابل
 1.705مليون د�.أ خالل �شهر كانون الثاين من العام  2018و  1.668مليون د�.أ خالل �شهر كانون الثاين
من العام  2017اي بانخفا�ض وقيمته  300مليون د�.أ ون�سبته  % 17.6وانخفا�ض وقيمته  263مليون
د�.أ ون�سبته .% 15.8
اما جمموع ال�صادرات اللبنانية خالل �شهر كانون الثاين  2019قد بلغ  236مليون د�.أ مقابل 283
مليون د�.أ خالل �شهر كانون الثاين  2018و  229مليون د�.أ خالل �شهر كانون الثاين من العام  ،2017اي
بانخفا�ض وقيمته  47مليون د�.أ ون�سبته  % 16.6مقارنة مع العام  2018وارتفاع وقيمته  7مليون د�.أ
ون�سبته .% 3.1
نذكر هنا ان العجز يف امليزان التجاري خالل �شهر كانون الثاين  2019بلغ  1.169مليون د�.أ مقابل
 1.422مليون د�.أ خالل �شهر كانون الثاين من العام  2018و  1.439مليون د�.أ خالل �شهر كانون الثاين
 2017اي بانخفا�ض وقيمته  253مليون د�.أ ون�سبته  % 17.8مقارنة مع العام  2018وانخفا�ض وقدره
 270مليون د�.أ ون�سبته  % 18.8مقارنة مع العام .2017
او ًال :اهم المنتجات المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية خالل شهر كانون الثاني  /2019اللؤلؤ ،احجار كريمة
وشبه كريمة في الدرجة االولى.
 املرتبة االوىل :الل�ؤل�ؤ ،االحجار
الكرمية و�شبه الكرمية ،معادن ثمينة
وم�صنوعاتها احتلت هذه املرتبة
وبلغت قيمتها  79مليون د�.أ خالل �شهر
كانون الثاين .2019

التصدير بحسب أقسام التعرفة الجمركية كانون الثاني 2019

 املرتبة الثانية :منتجات �صناعة
االغذية اذ بلغت قيمتها  27مليون د�.أ
خالل �شهر كانون الثاين .2019
 املرتبة الثالثة :منتجات ال�صناعة
الكيماوية اذ بلغت قيمتها  25مليون
د�.أ.
 املرتبة الرابعة� :آالت واجهزة
ومعدات كهربائية اذ بلغت قيمتها 21
مليون د�.أ.
 املرتبة اخلام�سة :معادن عادية
وم�صنوعاتها اذ بلغت قيمتها 19
مليون د�.أ.
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ثاني ًا :الصادرات اللبنانية حسب الدول خالل شهر كانون الثاني  /2019واالمارات العربية المتحدة
في المرتبة االولى

ا�شارت اح�صاءات ال�صادرات اللبنانية خالل كانون الثاين  2019اىل ان االمارات العربية املتحدة ت�صدرت
الئحة هذه الدول.
 املرتبة االوىل :ت�صدرت االمارات
العربية املتحدة كما ذكرنا هذه
الالئحة حيث بلغت قيمة ال�صادرات
اليها خالل هذا ال�شهر  40مليون د�.أ اي
ما يوازي  % 17من القيمة االجمالية
لل�صادرات.
 املرتبة الثانية :احتلت �سوي�رسا هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات
اليها  28مليون د�.أ اي ما يوازي .% 12
 املرتبة الثالثة :احتلت افريقيا
اجلنوبية هذه املرتبة حيث بلغت قيمة
ال�صادرات اليها  19مليون د�.أ اي ما
يوازي .% 8
 املرتبة الرابعة :احتلت �سوريا هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات
اليها  16مليون د�.أ اي ما يوازي .% 7
 املرتبة اخلام�سة :احتلت ال�سعودية
هذه املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات
اليها  15مليون د�.أ اي ما يوازي .% 6

توزع الصادرات اللبنانية حسب الدول /كانون الثاني 2019

البلد

القيمة (مليون د.أ)

االمارات العربية المتحدة

40

سويسرا

28

افريقيا الجنوبية

19

سوريا

16

السعودية

15

قطر

10

العراق

9

مصر

8

االردن

5

الكويت

5

الواليات المتحدة االميركية

5

غيرها

76

المجموع

236
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التجارة الخارجية
ثالث ًا :اهم المستوردات بحسب اقسام التعرفة الجمركية خالل شهر كانون الثاني  /2019والمنتجات المعدنية
في المرتبة االولى
 املرتبة االوىل :املنتجات املعدنية
احتلت هذه املرتبة اذ بلغت قيمتها 264
مليون د�.أ خالل �شهر كانون الثاين .2019

استيراد بحسب أقسام التعرفة الجمركية كانون الثاني 2019

 املرتبة الثانية� :آالت واجهزة ومعدات
كهربائية اذ بلغت قيمتها  183مليون د�.أ
خالل �شهر كانون الثاين .2019
 املرتبة الثالثة :منتجات ال�صناعات
الكيماوية اذ بلغت قيمتها  169مليون د�.أ.
 املرتبة الرابعة :منتجات �صناعة
االغذية اذ بلغت قيمتها  110مليون د�.أ.
 املرتبة اخلام�سة :معدات نقل وبلغت
قيمتها  109مليون د�.أ.

رابع ًا :االستيراد حسب بلدان المنشأ خالل شهر كانون الثاني  /2019والصين في المرتبة االولى.
املرتبة االوىل :ت�صدرت ال�صني الئحة
البلدان امل�صدرة اىل لبنان اذ بلغ ا�ستريادنا
منها ما قيمته  154مليون د�.أ خالل �شهر
كانون الثاين  2019اي ما يوازي  % 11من
القيمة االجمالية لال�سترياد.

االستيراد بحسب بلدان المنشأ /كانون الثاني 2019

البلد

القيمة (مليون د.أ)

الصين

154

ايطاليا

108

اليونان

99

المانيا

87

الواليات المتحدة االميركية

76

روسيا

68

تركيا

61

االمارات العربية المتحدة

51

فرنسا

49

املرتبة اخلام�سة :احتلت الواليات املتحدة
االمريكية هذه املرتبة حيث بلغت قيمة
اال�سترياد منها  76مليون د�.أ اي ما يوازي
.% 5

السعودية

45

رومانيا

43

غيرها

564

مصدر األرقام :مديرية الجمارك اللبنانية

المجموع

1.405

املرتبة الثانية :احتلت ايطاليا هذه املرتبة
حيث بلغ ا�ستريادنا منها ما قيمته 108
مليون د�.أ خالل هذا ال�شهر اي ما يوازي .% 8
املرتبة الثالثة :احتلت اليونان هذه املرتبة
حيث بلغ ا�ستريادنا منها ما قيمته
مليون د�.أ اي ما يوازي .% 7

99

املرتبة الرابعة :احتلت املانيا هذه املرتبة
حيث بلغت قيمة ا�ستريادنا منها  87مليون
د�.أ اي ما يوازي .% 6
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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

ميــــاه العزيــــز

النبطية  -سيناي الطريق العام
تلفون961 7 500906 - 3 235906 :
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3

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS

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

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

م�ؤ�س�سة العابد لل�سكاكر واحللويات وال�شرابات

اجلنوب  -النبطية  -النبطية الفوقا � -شارع اجلامع
هاتف961 70 908301 - 7 766031 :

49
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ال�صناعات الغذائية � -ألبان و�أجبان

غدير تعنايل  -للألبان والأجبان
�صنع يف لبنـــان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج  -طبيعي ومب�سرت
تعنايل  -البقاع الغربي  -هاتف 961 3 833326
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5

ال�صناعات الغذائية � -ألبان و�أجبان
�شركة ال�شمال للألبان والأجبان

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

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

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

�صناعة الألبان والأجبان /

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

All Kinds of Dairies

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

info@manaradairy.com
51
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6

ال�صناعات الغذائية � -ألبان و�أجبان

لنب بقر ،لنب غنم ولنب معزة
لبنة بلدية ،قري�شة بلدية ،جبنة دوبل كرمي
وعكاوي وحلوم و�شنكلي�ش ،وحليب

�ألبان و�أجبان على �أنواعها

البقاع  -الهرمل
حو�ش ال�سيد علي
هاتف:
961 70 959498
961 3 742518
م�ستودعاتنا:
ال�شويفات ،جانب
�شركة البيب�سي

حلويات اجل ّبة

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

Bekaa

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

بعلبك  -النبي �شيت  -احلي الغربي  -مبنى امل�ؤ�س�سة
هاتف961 71 180300 - 961 3 221837 - 8 335108 :
فاك�س961 8 335108 :
53
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�أفران قميحة احلديثة

961 3 672483 - 7 541483 : هاتف-  ال�شارع العام، عد�شيت،النبطية
e-mail: komeiha@hotmail.com

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

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

طرابل�س  -املنية  -الزاهرية  -علما  -بخعون  -العبدة
تلفاك�س961 3 144202 - 6 461626 :
55
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

معامل الفلوك�س
ال�صناعية
احمد عطايا

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

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

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

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

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

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

Jabal El Shikh Honey

22005
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Phone:
Address:
Factory:
E-mail:

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

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

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

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

 الكورة-  �أميون31 :ب.�ص

م�ؤ�س�سة االتحاد العربي

Ets. Etihad El Arabi
Juice / صناعة وجتارة شرابات

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

hr-out-Cortas Made in Lebanon magazine 7cm x 19 cm.pdf

1

12/12/18

4:08 PM

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

�أفران وباتي�سري �شمي�س

�أعطي خبزك للخباز ..وال�شاطر ما يق ّلد حدا
خبز عربي وافرجني  -تنور � -شوفان � -أع�شاب
كعك على �أنواعه  -وجميع �أنواع احللويات

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

احلدث  -الطريق العام
هاتف961 70 830900 - 3 594905 :
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
 -1الفرع الرئي�سي� :صفري  -ال�شارع العام  -جانب حمطة الأيتام
هاتف961 81 300250 1 558053 :
 -2فرع اجل�سر� :صفري  -مقابل ج�سر املعلم
هاتف961 81 300210 - 1 551656 :
 -3فرع احلدث :ال�سان ترييز  -ال�شارع العام
هاتف961 3 078983 :
 -4فرع جديدة البو�شرية� :أوتو�سرتاد مرينا ال�شالوحي
جانب حمالت Sunny House
هاتف961 1 890773 - 81 300290 :
 -5فرع �صيدا� :أوتو�سرتاد اجلنوب  -قرب مدر�سة �أجيال �صيدا
هاتف961 71 239322 :
 -6فرع زحلة� :أوتو�سرتاد مفرق املدينة ال�صناعية
هاتف961 3 159385 :
 -7فرع الهرمل :جانب ال�سراي احلكومي
هاتف961 3 159385 :
 -8فرع بريوت� :سليم �سالم  -طريق الكوال  -جانب مطاحن لبنان
هاتف961 81 300410 :

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

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

الكورة  -كفر�صارون  -الطريق

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

�أفران حلويات و�سناك املنذر

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

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

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

حلويات �صف�صوف

Patisserie Saffsof

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

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

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

PATISSERIELOLITA
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
بتحب لبنان

حب �صناعتو

info@challouf.com
www.challouf.com

�صور  -تلفون961 70 059999 :
فرع �أول :العبا�سية  -ال�شربيحا
الطريق العام  -تلفون961 7 343743 :
فرع ثاين :كفردونني  -بئر ال�سال�سل
الطريق العام  -تلفون961 7 405460 :

املركز الرئي�سي � -صور  -ال�شارع العام � -شارع ال�سنغال
بناية الأطباء961 7 740662 :
فرع �أول :الب�ص  -مفرق معركة961 7 740606 :
هاتف حممول :علي ح�سني احلاج علي961 70 059999 :

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

Khaldeh - Mont Lebanon - Main Road
Tel: 961 5 800 658
E-mail: info@chamsine.net - Website: www.chamsine.net
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من�صورية املنت  -املكل�س  -بريوت  -لبنان
هاتف � - ٩٦١ )١( ٦٨٠٦٨٠ :ص.ب  - ٦٦ :فاك�س٩٦١ )١( ٦٨٥٠٩٠ :
info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

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

38 العدد

65

20

ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

معمل احللباوي

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

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

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

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

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

,

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

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

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

TRUSTED AMERICAN QUALITY
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية
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ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية
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ال�صناعات الألب�سة والن�سيج

تك�س-كومفورت

Comfort-Tex
،�صناعة وجتارة البيا�ضات املنزلية
الالجنري واملطرزات على �أنواعها

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

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

961 70 177712 : هاتف-  را�شيا- البقاع

Prince Orient Establishment

All Types Of Military Clothing & Equipments

برنـــ�س �أورينـــت

�صناعة الألب�سة الع�سكرية والك�شفية

معتــــــوق

Saky Hadath, Jamous Str., Near Karout Stores Closer / Tel: 01 542485 - 01 279480 - 03 756284
2Nd Branch Jamous Tel: 01 547501 - 01/71 755300 / Saida Old Str. Tel: 01 279470
Badaro, Economics Est. Tel: 01 399440 / Army Cooperative: Sour - Saida, Zougheib Barrack / Tyr Al-Kebah
www.princeorientmaatouk.com - E-mail: prince_orient_maatouk@hotmail.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.
Mechanical Equipment

مراجل بخارية

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

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

�شركة �سب�سبي لل�صناعة والتجارة

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

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

Sthermico s.a.r.l
Offices: Dekwaneh Bambook Center GF
Factory: Edde - Jbeil
Tel/fax:00961 1 695074
Web: www.sthermico.com - Email: sales@sthermico.com

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

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

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

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

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

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

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

Med Cables Co. s.a.l

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

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

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

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

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

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

 مبنى ال�شركة-  املدينة ال�صناعية-  زحلة- البقاع
961 71 672769 - 78 901499 :هاتف
E-mail: info@hilanico.com
Website : www.hilanico.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

MF

م.م.�شركة مغني �إخوان �ش

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

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

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

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

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

Bureau Moderne
Des Ascenceurs

Maintenance
Installation
Repair

صيانة
تركيب
تصليح

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

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

Velox �شركة معامل فيلوك�س للقازانات

Steam Boilers-Heaters

ت�صنيع قازانات و�سخانات مياه على �أنواعها

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

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

veloxco@hotmail.com

�شركة الي�سا
لل�صناعة والتجارة

GHADDAR

INDUSTRIAL & TRADING Est.
Mechanical Equipment

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

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

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

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

�صناعة االت تعبئة وتغليف

البقاع  -زحلة
تعنايل  -ال�شارع العام
قرب معمل الزجاج
بناية �أديب معتاد
هاتف961 71 520095 - 81 723423 :

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

العدد 38

78

33

�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
PSS offers
a wide range of:

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

Bourj Hammoud
Seaside Road - Philka Bldg
Beirut – Lebanon
T: +961 1 250022
F: +961 1 249647
E: info@philka.com - W: www.pss-philkagroup.com

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

Manufacturing All Kinds of Tissue Paper
Converting Machine

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

�صنــــــــع يف لبنان

الطريق الأ�رسع
للت�سويق ال�صناعي
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

LICORNE KISSONERGIS S.A.R.L

Solid Fuel Steam Boiler, Wood, coal, Paper, &
Dried Olives & Burners Oil, Gas, Fuel, Disel With
Electrical Board For Burners
Beirut – Achrafieh
El-Ghaby Str.
Kissonergis Bldg.
Tel: 961 1 326760
961 1 324880
Fax: 961 (1) 200413
P.O. Box: 166244

E-mail: kionergi@inco.com.lb
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية

�شركة اجلزيرة تك

Al-Jazeera Tech

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

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

A.D.S For Trade & General Industry

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

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

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

فورتا�س Fortess

�صيانة وتركيب م�صاعد
ا�سترياد وت�صدير

Hassan Kaouk

Electro - Mecanical Engineer

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

info@gemslb.com - www.gemslb.com

الدكوانة � -شارع حنا زيادة  -هاتف961 3 302017 - 961 1 489519 :
81
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
Refrigerated Industry / �صناعة برادات

�شركة فريغو اال�سكا التجارية وال�صناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade

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

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

We specialize in rewinding all types of Electric motors, Generators,
Transformers, A/C Compressors, D/C traction motors, Armatures and
Field coils. Our services range from 1kW electric A/C, D/C motors to
1000kW 3 phase induction motors.
We house a 5 ton horizontal balancing machine to address vibrations
on rotors, impellers, blowers and propellers.
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ال�صناعات المعدنية

م�ؤ�س�سة الإ�سكندر � -أبناء حممد مظلوم
مكاب�س بالط ،وجاليات بالط ،مكاب�س �أحجار باطون ،ك�سارات خالطات لعلف الدجاج
واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية ،جواري�ش بح�ص وبرغل ،مطاحن ك�شك وحبوب

طريق عام رياق  -ج�سر الليطاين  -قرب اللبول  -هاتف ٩٦١ 3 512711 - )71( 858152 :
83
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ال�صناعات المعدنية
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ال�صناعات المعدنية
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�صناعة المفرو�شات

جلـــــــــــود

�صنع يف لبنان

Jouloud

جمال يو�سف حنينة

الطريق
الأ�رسع
للت�سويق
ال�صناعي

مبيع جلود
مفرو�شات منزلية ومكاتب
بورت مونيه رجايل ون�سائي
فر�ش �سيارات  -جاكيت
ق�شط � -أك�س�سوارات من
�أفخر �أنواع اجللد الطبيعي
ت�صليح و�صيانة
جميع �أنواع املفرو�شات
وامللبو�سات اجللدية
�صيدا  -البوليفار البحري  -جتاه املدينة ال�صناعية القدمية
هاتف961 70 697357 - 3 224401 :
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�صناعة المفرو�شات
Customize your space
Since 1991

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

Italian Kitchens

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

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

هوريبا باكينغ �أند ترايدينغ

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

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

�شركة ن�ضركو �ش.م.م

Nadarco sarl

جبل لبنان  -عاليه  -ال�شويفات
�شارع القبة  -بناية املهتار
هاتف961 3 275240 - 3 934323 :
961 5 813961 - 5 805961
فاك�س961 5 813961 :

E-mail : nadarco@gmail.com
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
info@inpresslb.com - www.inpresslb.com

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

Bilal & Jalal Ali Nasr

Prince Orient Establishment

All Types Of Military Clothing & Equipments



برنـــ�س �أورينـــت

�صناعة الألب�سة الع�سكرية والك�شفية

معتــــــوق

Saky Hadath, Jamous Str., Near Karout Stores Closer / Tel: 01 542485 - 01 279480 - 03 756284
2Nd Branch Jamous Tel: 01 547501 - 01/71 755300 / Saida Old Str. Tel: 01 279470
Badaro, Economics Est. Tel: 01 399440 / Army Cooperative: Sour - Saida, Zougheib Barrack / Tyr Al-Kebah
www.princeorientmaatouk.com - E-mail: prince_orient_maatouk@hotmail.com
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ال�صناعات المنجمية غير المعدنية

Blat El Atiq

النبطية  -بنت جبيل  -عني ابل
هاتف961 3 2950202 :

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

م�ؤ�س�سة بطي�ش التجارية

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

النعيم لل�صخور والبناء
حجر تلبيس ورخام وغرانيت

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

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

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

ماغرامار للرخام والغرانيت �ش.م.م

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

Cottage
l art de la protection solaire
,

facebook:
beiruty wooden houses

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

Barelias, Bekaa, Lebanon
E-mail: houssein776@hotmail.com
Mobile: 03-290091 - Telefax: 08-511432
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,
L art de la protection solaire
AWNINGS - PARASOLS - PERGOLAS

ALUMINIUM - POLYCARBONATE

PARKING SHELTERS

2

1

3

4

6

5

Mkalles, Industrial Zone, Str. 41, Beirut - Lebanon
Telfax: 961 1 682565 - 961 1 200110 - Cell: 961 3 721515
E-mail: cottagek@inco.com.lb - Website: www.cottage-leb.com

ﺑﻴﺘﻚ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ

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

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

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

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

ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻻﻣﺜﻞ ﻟﻚ ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻚ

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

ر�سالة الإمارات

مصارف اإلمارات العربية المتحدة:
 %6.5النمو المتوقع 2019

تو ّقع عبد العزيز الغرير ،الرئي�س التنفيذي
لبنك امل����شرق ،رئي�س احت��اد م�صارف
الإم��ارات منو �أ�صول القطاع امل�رصيف
بني � 6إىل  % 6.5بنهاية  2019م�ؤكداً �أن
القطاع يتمتع ب�سيولة قوية ون�سبة جيدة
من كفاية ر�أ�س املال مبعدل .% 18
وق���ال �إن ح���دوث امل��زي��د م��ن عمليات
االندماج بني بنوك يف �إم��ارات خمتلفة
�سينعك�س �إي��ج��اب � ًا على القطاع و�إن
«امل�رشق» منفتح ملناق�شة �أي عمليات
دمج �أو ا�ستحواذ ،وتوقع ا�ستمرار التوجه
نحو املزيد من عمليات االن��دم��اج يف
ال��ق��ط��اع امل����صريف الإم���ارات���ي خ�لال
ال�سنوات الثالث املقبلة.
و�أ���ض��اف الغرير على هام�ش انطالق
ال��دورة الثالثة من جمعية امل�رصفيني
للتمويل والتجارة  BAFTيف دبي:
«نتوقع �أن يحقق القطاع امل�رصيف نتائج
جيدة هذا العام و�أف�ضل باملقارنة مع
نظرائه يف �أوروبا وغريها من املناطق،
وال��ب��ن��وك ت��دف��ع يف �سبيل النمو هذا
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد  173ني�سان 2019

حتديات العامني
العام بعد �أن تخطت
ّ
املا�ضيني وقد ا�ستفدنا من ن�ضوج نظام
املعلومات االئتمانية يف ال��دول��ة يف
خف�ض املخاطر جلهة �صريفة الأف��راد،
كما �أن القطاع اليوم هو �أكرث خربة ب�سبل
دعم و�إقرا�ض قطاع ال�رشكات ال�صغرية
واملتو�سطة احليوي».

التح ّول الرقمي

وق��ال الغرير�« ،إن بنك امل�رشق يعتزم
العام احل��ايل حتويل  % 50من فروع
امل�رصف �أو  25فرع ًا �إىل فروع رقمية
مت��ك��ن العميل م��ن ال��ق��ي��ام بعملياته
امل�رصفية كافة م�شرياً �إىل �أن امل�رشق
يعتزم ا�ستثمار ن�صف مليار درهم يف
التحول الرقمي يف البنك
تعزيز عملية
ّ
خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة».
ولفت الرئي�س التنفيذي لبنك امل�رشق،
رئي�س احت��اد م�صارف الإم����ارات �إىل
�رضورة �أن تقوم البنوك بتهيئة وتدريب
التحول الرقمي
موظفيها للت ّكيف مع
ّ
98

ومنحهم امل��رون��ة ال��ت��ي يلقونها يف
�رشكات التقنية.
وتعليق ًا على �إدراج االحت��اد الأوروب��ي
الإمارات يف قائمة الدول غري املتعاونة
يف امل��ج��االت ال�رضيبية ،ع��زا الغرير
القرار �إىل «�ضعف التوا�صل» مع االحتاد
الأوروبي.
مو�ضح ًا �أن الإم���ارات ق� ّ�ررت �أن تكون
مركزاً مالي ًا عاملي ًا وه��ذا يحتاج منا
ل��ت��ك��ون تعامالتنا امل��ال��ي��ة متوافقة
لي�س مع �ضوابطنا املحلية فح�سب بل
م��ع �ضوابط اجل��ه��ات التنظيمية كافة
يف العامل ،فمث ًال لدينا �ضوابط تتعلق
مبكافحة غ�سل الأم���وال يف الإم���ارات،
ولكن هنالك �ضوابط ت�أتي من االحتاد
الأوروب���ي وال��والي��ات املتحدة ،وعلينا
االمتثال والعمل وفق ًا لها .وهذه ال�ضوابط
تتغري كل يوم.

سد الثغرات

و�أ�ضاف �أن التحدي هو �أن نبقى مطلعني

با�ستمرار على تلك ال�ضوابط وم�ستعدين
و�سد الثغرات ب�رسعة ،وذلك من
للتوافق ّ
خالل اال�ستفادة من التقنيات ،واليوم
طلب امل����صرف امل��رك��زي م��ن البنوك
�أن يكون لديها �رشكة تدقيق كطرف
ثالث وواف��ق امل�رصف على  6من تلك
ال�رشكات لتقوم بتدقيق عملية التوافق
مع متطلبات مكافحة الأموال العاملية،
و�أنا على ثقة يف �أن الإمارات تعمل على
�أن تكون موطن ًا عاملي ًا ،و�أن هذا الأمر
�سيتم حله يف امل�ستقبل القريب ،وعلينا
التوا�صل مع اجلهات العاملية و�إي�ضاح
ما حققته الدولة يف هذا امل�ضمار.
ولفت الغرير �إىل �أنه يف املقابل هناك
بع�ض الأن�شطة يف القطاع قد تواجه
بع�ض ال�ضغوط ه��ذا العام مثل قطاع
متويل العقارات ال�سكنية ،والتي ميكن
تفاديها من خالل قيام البنوك متديد �أجل
دفعات القرو�ض العقارية لعامني �أو �أكرث
لتخفيف العبء عن العمالء املقرت�ضني.
و�أ���ض��اف»:ن��دع��و البنوك �إىل �أن تكون
عملية وواقعية وتعيد النظر يف �إعادة
جدولة قرو�ض �أ�صحاب العقارات لأن
ذلك ي�صب يف م�صلحة النظام امل�رصيف
والعميل على حد �سواء».
ولفت �إىل �أن معايري امل�رصف املركزي
التي حتدد الن�سبة الق�صوى النك�شاف
الإقرا�ض العقاري يف البنوك عند % 20
من �إجمايل الأ�صول ال تزال قائمة �إىل �أن
يقوم املركزي بو�ضع معايري جديدة.

تخ�ص�صت الأخ�يرة يف توفري خدمات
ّ
�أو �أن�شطة حمددة فال ميكن لبنك واحد
�أن ي��ق� ّ�دم جميع اخل��دم��ات امل�رصفية
خ�صو�ص ًا �إن كان حجمه �صغرياً».

فرص االندماج

نظام جديد

و�أ�ضاف الغرير �أن تناف�سية قطاعات
الأعمال يف �إمارات الدولة ال�سبع ع ّززت
تناف�سية الدولة ومركزها االقت�صادي،
الفت ًا �إىل �أن الوقت قد حان للمزيد من
عمليات االندماج.
وت���و ّق���ع ح���دوث امل��زي��د م��ن عمليات
االندماج لي�س يف دبي و�أبوظبي فح�سب
بل بني البنوك يف �إمارات خمتلفة ،على
�أ�سا�س «جت��اري» خ�صو�ص ًا بني البنوك
ذات الأح��ج��ام �أو الأن�شطة املتماثلة،
وداخل ولي�س خارج الدولة.
و�أ�ضاف« :ال�سوق وم�صلحة امل�ساهمني
هما �سيفر�ضان عمليات االندماجات
وبالطبع هنالك م�ساحة يف ال�سوق
للبنوك الكبرية واملتو�سطة كذلك مادامت

قرّرت االمارات أن تكون
مركز ًا مالي ًا عالمي ًا وهذا يحتاج
أن تكون تعامالتها المالية
متوافقة ليس مع ضوابطها
المحلية فحسب بل مع
ضوابط الجهات التنظيمية
كافة في العالم

وحول تداعيات تغيري طريقة احت�ساب
معدل �سعر تكلفة االقرتا�ض بني البنوك
(الإيبور) اعتباراً من  ،2021قال الغرير:
«بد�أنا العام املا�ضي من خالل احتاد
م�صارف الإم��ارات وامل�رصف املركزي
بطرح منهجية جديدة توفر �شفافية كاملة
متوافقة مع �أف�ضل املمار�سات العاملية
�ضمن �إط���ار حوكمي ينظم العمليات
و�أنظمة �أمن املعلومات يف البنوك كافة،
وطلبنا من امل�رصف امل��رك��زي تعيني
�رشكة لتدقيق تلك الإجراءات وهذا يعني
�أننا �سنكون م�ستعدين للتوافق مع نظام
احت�ساب الفائدة اجلديد.
كما �أن احتاد م�صارف الإمارات يناق�ش
م��ع امل����صرف امل��رك��زي ح��ال��ي � ًا �سبل
99

ت�سهيل عملية التوافق مع تلك ال�ضوابط
واملتغريات اجلديدة يف الوقت املنا�سب
وتهيئة عمالئنا لذلك مع �رضورة وجود
الدعم القانوين من احلكومة ال�ستكمال
�إجناز نظام احت�ساب الفائدة اجلديد».
وحول مدى ا�ستعداد �صريفة ال�رشكات
للتحول الرقمي ،قال الغرير« :لقد جنحت
جتربة ال�صريفة الرقمية خلدمات الأفراد
يف الإم��ارات وهو ما يدفع بال�رشكات
�إىل التحول تدريجي ًا نحو تبني ال�صريفة
جنهز موظفينا �أو ًال
الرقمية ،وعلينا �أن ّ
لذلك التحول قبل �أن نطلب من العمالء
ذلك.
ونحن يف امل�رشق ا�ستبدلنا احلوا�سيب
املكتبية كافة مبحمولة مت ّكنه من العمل
وال��ت��وا���ص��ل م��ع العمالء مب��رون��ة �أك�بر
وذل��ك لدفع مفاهيم ال�صريفة الرقمية
لل�رشكات ،ونعتقد �أن التحول الرقمي يف
ال�رشكات هو م�س�ألة وقت.

أسواق

ق��ال الغرير �إن احل��رب التجارية بني
�أمريكا وال�صني ت�ش ّكل فر�صة بالن�سبة
�إىل بنوك الإم��ارات ،لتعزيز تعامالتها
م��ع الأ���س��واق الأخ���رى البديلة ،التي
�ست�سعى ال�صني للتجارة معها .و�أ�ضاف:
«ل��ن ت��ك��ون ال�����س��وق الأم�يرك��ي��ة �سهلة
بالن�سبة �إىل جتارة ال�صني ،لذا �ستبحث
ال�صني عن �أ�سواق يف جديدة للتجارة،
وال��ب��ن��وك الإم��ارات��ي��ة ه��ي يف و�ضع
ا�سرتاتيجي لت�ؤدي دور الو�سيط وت�سهيل
جتارة ال�صني مع تلك الأ�سواق».
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ر�سالة �سوريا
صناعتها تغطي  90في المائة من احتياجات السوق المحلية

سورية ..ص ّدرت أدويتها إلى  54دولة

رغم �سنوات احلرب الطويلة يف �سورية
والعقوبات الغربية القا�سية التي
فر�ضت عليها� ،إال �أن �صناعة الأدوية
يف هذا البلد بد�أت تتعافى وباتت
تغطي الآن  90يف املائة من متطلبات
ال�سوق املحلية.
خالل احلرب التي ا�ستمرت �أكرث من
�سبع �سنوات ،خرج العديد من م�صانع
الأدوية يف �سورية من اخلدمة ،ب�سبب
�سيطرة ف�صائل م�سلحة على مناطق
وا�سعة يف ريف العا�صمة دم�شق
ومدينة حلب وحم�ص ،حيث توجد
العديد من م�صانع الأدوية فيها.
وذكرت تقارير حملية العام املا�ضي �أن
� 5000صيدلية و� 24صندوق ًا �صيدالنيا
خرج من اخلدمة خالل احلرب.
لكن وزارة ال�صحة يف �سورية وا�صلت
تقدمي الت�سهيالت للم�صانع التي ال تزال
يف اخلدمة من �أجل تلبية طلب النا�س
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يبلغ عدد مصانع األدوية 89
مصنع ًا ،منها  77منتجة تماما
ولديها القدرة على تغطية
السوق المحلية
من الأدوية ،وخا�صة امل�ستع�صية منها،
التي و�صلت يف مرحلة من املراحل
�إىل حد الفقدان وتهديد حياة املر�ضى
ال�سوريني ،ب�سبب نق�صها.
ويف العام املا�ضي �أ�صبح الو�ضع يف
البالد �أف�ضل بكثري ،و�أ�صبح هناك عدد
من م�صانع الأدوية امل�أذون لها بالعمل
يف �سورية ،ليبلغ عددها  89م�صنع
�أدوية ،منها  77منتجة متاما ولديهم
القدرة على تغطية ال�سوق املحلية،
بح�سب ما قال حبيب عبود ،معاون وزير
ال�صحة ل�ش�ؤون امل�ستح�رضات الدوائية.
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وتابع �أن «ال�صناعات الدوائية يف
�سورية جيدة حتى الآن ،وبعد �أن
تعافت البالد �إىل حد كبري من احلرب
وعاد الأمن واال�ستقرار �إىل الكثري
من املناطق ،ف�إن كثرياً من م�صانع
الأدوية التي �سبق �أن ت�رضرت نتيجة
احلرب عادت �إىل العمل يف البالد،
و�أ�صبحت الطاقة الإنتاجية تغطي الآن
�أكرث من  90يف املائة من االحتياجات
املحلية يف �سورية� ،أي عادت كما
كانت قبل ن�شوب الأزمة ال�سورية».
و�أ�شار عبود �إىل �أن الدول الغربية
فر�ضت عقوبات على �سورية ،طاولت
قطاع �صناعة الأدوية من حيث ت�صدير
املواد اخلام �إىل �سورية ،معتربا �أن هذا
القطاع ال ينبغي �أن تطاله �أي عقوبات
لأنه قطاع �إن�ساين بحت.
ولفت امل�س�ؤول �إىل �أنهم عانوا من
نق�ص يف بع�ض �أنواع الأدوية لأن

بع�ض الدول منعت م�صانعها من
ت�صدير الأدوية �إىل �سورية .
و�أ�شار �إىل �أن هناك �سبب ًا �آخر ،هو
حقيقة �أن «لي�س لدينا �صالت مبا�رشة
مع الغرب ،وبالتايل يتم جلب املواد
اخلام من دول و�سيطة مثل لبنان ويف
هذه احلال� ،أ�صبحت تكاليف الإنتاج
�أعلى من ذلك».
يف م�صنع �رشكة (داميوند فارما)،
كانت وترية العمل ت�سري ب�سال�سة
خالل زيارة وكالة ((�شينخوا)) �إىل
املختربات ،حيث �شهدت بع�ض عمليات
الإنتاج ،كداللة على تعايف قطاع
الأدوية يف �سورية.
ويقع امل�صنع يف ريف دم�شق بالقرب
من منطقة كان ي�سيطر عليها م�سلحون.
وعند �س�ؤالهم ،قال العاملون يف املخترب
�إن �ساعات عملهم كانت ق�صرية لأنهم
مل يتمكنوا من مغادرة املنطقة يف
الليل ب�سبب املخاوف الأمنية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مل يكن نقل الأدوية
داخل وخارج امل�صنع مهمة �سهلة
خالل وجود امل�سلحني يف مكان قريب،
وفقا ملا ذكروه.
�إال �أنه عندما �سيطر اجلي�ش ال�سوري

بالكامل على ريف دم�شق يف �أيار/
مايو عام � ،2018أ�صبح الو�ضع �أف�ضل
بكثري مع اختفاء املخاوف الأمنية
حاليا ،حيث �أ�صبح ب�إمكان العمال يف
الداخل �أن يعملوا ل�ساعات طويلة يف
الليل ،و�ضمن عدة وارديات.
من جانبه ،قال جميل اخلما�سمية،
ال�صيدالين امل�رشف يف ال�رشكة لوكالة
�أنباء ((�شينخوا)) �إن احلرب قد �أثرت
على �إنتاج الأدوية وتوافر �أنواع

معينة يف ال�سوق ،الفتا �إىل �أنه مع
حت�سن الو�ضع الأمني ،عاد الإنتاج �إىل
طبيعته.
وقال �إن وجود موظفني ل�ساعات عمل
�أطول �ساهم �أي�ضا يف زيادة الإنتاج.
وقبل اندالع الأزمة ال�سورية ،كانت
ال�صناعات ال�صيدالنية يف �سورية
تغطي  % 93من حاجة ال�سوق املحلية،
وت�صدر منتجاتها �إىل  54دولة عربية
و�أجنبية.

«المركزي» للمصارف :المبيعات المسموحة أصبحت
 1بالمئة من أموالكم الخاصة يومي ًا
�ضاعف م�رصف �سورية املركزي ن�سبة االحتفاظ مبراكز القطع
الت�شغيلية (مدينة �أو دائنة) لكل م�رصف م�سموح له التعامل
بالقطع الأجنبي ،لت�صبح  2باملائة بد ًال من  1باملائة من جمموع
عنا�رص الأموال اخلا�صة الأ�سا�سية ال�صافية ،ما يتيح للم�صارف
هام�ش ًا �أكرب لالحتفاظ بالقطع الأجنبي ،كما �ضاعف القرار ن�سبة
مبيعات القطع الأجنبي اليومية امل�سموح بها لت�صبح  1باملائة
بد ًال من  5بالألف ،لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي من
طريق امل�صارف العاملة .وكان امل�رصف قد �أ�صدر القرار رقم
/292ل� .إ تاريخ  ،2019/03/10الذي يت�ضمن تعديل املادة
الأوىل والفقرة رقم  1من املادة الرابعة من القرار /1409م.
ن تاريخ  ،2016/07/24بهدف م�ضاعفة قدرة امل�صارف على
متويل طلبات اال�سترياد خالل املرحلة الراهنة واملقبلة ،وا�صف ًا
الأمر بح�سب �إعالنه على موقع �إلكرتوين ب�أنه �سعي «لت�أمني
متطلبات متويل م�ستوردات القطاع اخلا�ص ،وال �سيما خالل
الفرتة احلالية التي ت�شهد ن�شاط ًا يف القطاعات كافة وب�صورة
خا�صة القطاع الإنتاجي ،وحر�ص ًا على تلبية حاجة هذا القطاع
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من القطع الأجنبي ال�سترياد م�ستلزمات الإنتاج ال�رضورية ودعم
ا�ستمرارية العملية الإنتاجية ،يف �ضوء التوجهات االقت�صادية
للحكومة» .ي�أتي هذا القرار بعد �أكرث من عامني ون�صف العام
على �إجازة جمل�س النقد والت�سليف للم�صارف امل�سموح لها
التعامل بالقطع الأجنبي؛ االحتفاظ مبراكز قطع ت�شغيلية �صافية
مدينة �أو دائنة بن�سبة  1باملئة كحد �أق�صى من جمموع عنا�رص
الأموال اخلا�صة الأ�سا�سية ال�صافية ،و�إجازة القيام بعملية بيع
�أو �رشاء القطع الأجنبي يف ما بني تلك امل�صارف ،كما ميكن لها
اللجوء �إىل م�رصف �سورية املركزي لبيع �أو �رشاء القطع الأجنبي
حيث تقوم بالتقدم بطلب البيع وال�رشاء وفق التعليمات النافذة
والتقيد بعدة �ضوابط� ،إ�ضاف ًة �إىل ال�سماح للم�صارف امل�سموح
لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للأغرا�ض
التجارية وغري التجارية وفق الأنظمة النافذة ،من مراكزها
الت�شغيلية على �أن تلتزم يف ذلك مبجموعة من ال�ضوابط  ،وهي
�أال تتجاوز قيمة املبالغ املبيعة يومي ًا ما يعادل  5بالألف من
جمموع الأموال اخلا�صة الأ�سا�سية ال�صافية.
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ملتقى الحوار االقتصادي السوري يبحث النهوض
بالقطاعين الزراعي والصناعي

المتحدثون في الملتقى

ب��ح��ث ملتقى احل����وار االق��ت�����ص��ادي
ال�����س��وري ال���ذي انعقد بفندق ال��دام��ا
روز بعنوان “اال�ستثمار يف الزراعة
وال�صناعة يف �سبيل حتقيق الأم��ن
الغذائي» �أهمية النهو�ض بالقطاعني
ال����زراع����ي وال�����ص��ن��اع��ي ودع��م��ه��م��ا
وم��ع��اجل��ة ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي تعرت�ض
امل�����ش��اري��ع ال��زراع��ي��ة وال�صناعية
مب��ا ي�سهم يف دف��ع عجلة االقت�صاد
واالنطالق نحو م�شاريع �إعادة الإعمار.
ودع��ا امل�شاركون يف امللتقى ال��ذي
نظمته جمموعة “دلتا لالقت�صاد
والأع����م����ال» �إىل ت�����ش��ج��ي��ع وج���ذب
امل�ستثمرين و�إع���ادة النظر بالبنية
الت�رشيعية لتوفري بيئة �آمنة حمفزة
لال�ستثمارات وت��وح��ي��د ال����ر�ؤى بني
خمتلف القطاعات االقت�صادية لدعم
عملية االنتاج وحتديد �أولويات �إعادة
الت�أهيل للمناطق املت�رضرة وتر�سيخ
مبد�أ الت�شاركية بني القطاعني العام
واخلا�ص ومعاجلة م�شكلةنق�ص العمالة.
ولفت امل�شاركون �إىل ��ضرورة �إقامة
م�شاريع �صناعية وزراعية نوعية ذات
مردودية عالية وحت�سني واقع الت�سويق
ال���زراع���ي وت��و���س��ي��ع دائ����رة اال���س��واق
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اخل��ارج��ي��ة وزي����ادة دع��م ال��زراع��ات
الأ��سري��ة وحتقيق قيمة م�ضافة يف
املنتج وم�شاركة املجتمع الأهلي يف
و�ضع اخلطط التنموية.

القادري

و�أكد وزير الزراعة واال�صالح الزراعي
املهند�س �أحمد القادري �أن احلكومة
تعمل ع��ل��ى ت�شجيع وزي����ادة حجم
اال���س��ت��ث��م��ار و�إي���ج���اد امل��ن��اخ الآم���ن
لتطويره من خالل �إ�صدار وتفعيل جملة
م��ن القوانني والت�رشيعات وتب�سيط
الإج����راءات وو���ض��ع اال�ستثمار على
الطريق ال�صحيح وعقد لقاءات �أ�سبوعية
م��ع امل�ستثمرين وتنفيذ براجمها
الطموحة لإع���ادة ت�أهيل املن�ش�آت
واملعامل التي ت�سهم يف حتقيق الأمن
الغذائي وت�أمني الطاقة الت�صنيعية
للمواد الأولية لال�ستفادة من القيمة
امل�ضافة وت�أمني حاجة ال�سوق املحلية
من املواد امل�صنعة.

زين العابدين

م��ن ج��ان��ب��ه ،ك�شف وزي���ر ال�صناعة
املهند�س حممد معن زي��ن العابدين
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جذبة “�أن هناك �أك�ثر من � 130ألف
م��ن�����ش��أة �صناعية وح��رف��ي��ة ت�شكل
ال�صناعة ال��غ��ذائ��ي��ة منها ن��ح��و 15
ب��امل��ئ��ة الأم����ر ال���ذي يتطلب تطوير
وتعزيز ال�صناعات الزراعية وت�شجيع
اال�ستثمار فيها لتحقيق قيم م�ضافة
من املحا�صيل الزراعية» م�ؤكدا �أن
ال�صادرات ال�صناعية الغذائية ال�سورية
حتتل م��راك��ز متقدمة يف الأ���س��واق
اخلارجية.

الصابوني

ب���دوره �أك���د رئي�س هيئة التخطيط
وال��ت��ع��اون ال����دويل ال��دك��ت��ور عماد
ال�صابوين �أهمية ا�ستخدام امل��وارد
الطبيعية امل��ت��واف��رة وال�ترك��ي��ز على
عملية الت�صنيع وال�صناعات الزراعية
وتطوير �آليات الإنتاج وحتقيق �إيرادات
مهمة و�صوال �إىل حتقيق الأمن الغذائي.
وت�ضمن امللتقى جل�سات حوارية ناق�ش
خاللها امل�����ش��ارك��ون ا�سرتاتيجيات
الزراعة وال�صناعات الزراعية ودورها
يف التنمية ملرحلة م��ا بعد احل��رب
و�سبل ت�شجيع �إقامة امل�شاريع ال�صغرية
وامل��ت��و���س��ط��ة ومت���وي���ل ال��ق��ط��اع��ات

الزراعية وال�صناعية ودور امل�صارف
يف دع���م وت���دوي���ر ع��ج��ل��ة الإن���ت���اج.
و�شارك يف امللتقى عدد من معاوين
وزراء ال��زراع��ة واال���ص�لاح ال��زراع��ي
وامل��ال��ي��ة وال�����ص��ن��اع��ة واالق��ت�����ص��اد
والتجارة اخلارجية ور�ؤ���س��اء غرف
التجارة وال�صناعة والزراعة واحتاد
امل�صدرين وعدد من مديري امل�صارف
العامة واخلا�صة واملديرين املعنيني
بالوزارات.

التوصيات

و���ش��ك��ل امل��ل��ت��ق��ى حم��ط��ة اقت�صادية
هامة للحوار بني اجلهات احلكومية
والفعاليات االقت�صادية ال�صناعية
والزراعية والتجارية حيث مت من خاللها
مناق�شة الواقع االقت�صادي وال�صعوبات
التي تعرت�ض العديد من امل�ستثمرين،
ومت���ي���زت ال���ط���روح���ات بال�شفافية
واملو�ضوعية التي تالم�س الواقع الراهن
والوقوف على �إمكانية زي��ادة تفعيل
وت�شبيك ال�رشاكة بني القطاعني العام
واخل��ا���ص .وخ��رج امللتقى مبجموعة
تو�صيات �ضمت ت�شجيع امل��زارع�ين
للتوجه للزراعات التي تتميز منتجاتها
بقيمة م�ضافة خا�صة املنتجات التي
هناك فائ�ض منها�� ،ضرورة ا�صالح
وتطوير القطاع ال�صناعي واالرتقاء
مبعايري اجل��ودة واملقايي�س ومطابقة
املوا�صفات ذات االعتمادية العالية،

واع��ادة النظر باالتفاقيات التجارية
وتطبيق �سيا�سات واج��راءات حمائية
عالية للمنتجات ال�سورية املحلية التي
حتقق قيمة م�ضافة عالية ,تفعیل دور
هیئة دعم االنتاج املحلي وال�صادرات
يف دعم املنتجات الت�صدیرية مبا يحقق
مفهوم مناف�سة الدولة عو�ض ًا عن مفهوم
مناف�سة ال�رشكات الفردية ملواجهة
مناف�سة ��شرك��ات ال����دول املناف�سة
للمنتجات ال�سورية والرتكیز على دعم
امل�ساهمة يف املعار�ض املتخ�ص�صة
ال��دول��ی��ة اخل��ارج��ی��ة� ،أه��م��ی��ة معاجلة
ق�ضايا هجرة الید العاملة ال�سورية
وا�ستعادتها وا���س��ت��ع��ادة الر�سامیل
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ال�سورية يف اخل��ارج مع الت�أكید على
�أولیة من يقي يف الوطن ،و�إيجاد حلول
مل�شاكل الطاقة وتباین �أ�سعار اللریة
ال�سورية جتاه العمالت الأجنبیة ،وحل
م�شكلة التهريب ملا ت�سببه من �أ�رضار
�صحیة وبیئیة واقت�صادية كبریة على
املنتجنی ال��زراع��ی�ین وال�صناعینی
واملواطننی ومن �أ��ضرار على خ�سارة
الأ���س��واق الت�صدیرية ،و�إج���راء درا�سة
دورية على تطور القوى العاملة املقیمة
والعائدة �إىل البالد وتقییم كفاءتها
وايجاد �آلیات جدیدة لت�أهیلها وتنظیم
عملها م��ن خ�لال ال��رب��ط ب�ین العر�ض
والطلب علیها.
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ر�سالة العراق

ُ
تعالج مشاكل مستعصية!
العراق ..موازنة 2020

قال املخت�ص ب�ش�ؤون القطاع اخلا�ص
با�سم جميل انطوان � َّإن موازنة 2019
روتينية كاملوازنات ال�سابقة ،وا�صف ًا
َّ
�إياها ب�أنها موازنة بنود ولي�ست
موازنة مناهج.
وا�ضاف انطوان ب�أنه «ح�سب املنهاج
الوزاري الذي و�ضعه رئي�س الوزراء
ف� َّإن موازنة العام � 2020ستختلف
و�ستكون هناك فل�سفة خا�صة
للموازنة وتهدف اىل معاجلة �أمور
دور
م�ستع�صية يكون للقطاع اخلا�ص ٌ
كبري فيها».
ُ

القطاع الخاص وموازنة 2019

�أعرب انطوان عن �أمله يف � ْأن
«يكون للقطاع ال�صناعي والزراعي
دور فاع ٌل لتحقيق االكتفاء
والإنتاجي ٌ
الذاتي والأمن الغذائي ،فعندما تكون
الرثوات بيد القطاع اخلا�ص و ُت�ستثمر
تكون �إنتاجيتها �أكرب».
ولفت اىل � َّأن «املوازنة ،يف ظل الو�ضع
ا�سرت�شادية حتى و� ْإن
القائم� ،أ�صبحت
َّ
ت�صدر بقانون ،لكننا ن�أمل � ْأن
كانت
ُ
التزام يف تنفيذ اخلطة
يكون هناك
ٌ
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اخلم�سية و� ْأن ي�ؤ�س�س القت�صاد �سوق
َّ
اخلم�سية
اخلطة
فيه
تتناغم
اجتماعي
َّ
مع كل من املوازنة واملنهاج الوزاري
الذي و�ضعه رئي�س الوزراء عادل عبد
املهدي».
ور�أى � َّأن «هذا التوجه من �ش�أنه � ْأن
ُين ِت َج �شيئ ًا جديداً من�سق ًا بني القطاع
حدث
لي َ
اخلا�ص والقطاع احلكومي ُ
ال يف �أكرث من � 50ألف م�رشوع
تكام ً
�صناعي يف القطاع اخلا�ص متوقفة
وحتتاج اىل دعم وم�ستثمرين» ،م�شرياً
اىل � َّأن «القطاع احلكومي لديه 250
م�رشوع ًا يف وزارة ال�صناعة حتتاج
اىل دعم وبنى حتتية ومتويل بقرو�ض
مي�رسة».
ودعا انطوان اىل «تفعيل قوانني
التعرفة الكمركية وقانون حماية
املنتج الوطني وقانون حماية
امل�ستهلك وقانون منع الإغراق ال�سلعي
والتناف�سية ،مع ت�رشيع قوانني جديدة
َّ
ت�ستقطب ر�ؤو�س الأموال العراقية
املهاجرة لتخلق فر�ص ًا ا�ستثمارية
جيدة ،وبالتايل يبد�أ الإنتاج املحلي
ي�أخذ دوره».
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وركز على «�رضورة �إعادة النظر
يف الكثري من القوانني والت�رشيعات
والأنظمة والتعليمات التي بلغ
عددها �أكرث من � 27ألف قانون ونظام
وت�رشيع كونها حتتاج اىل ت�شذيب
لتبني قطاع ًا خا�ص ًا حقيقي ًا و�سليم ًا
يبقى ارتباطه بالأر�ض والعراق».

ٌ
حلول ومقترحات

عن احللول بينَّ انطوان �أهمية «وجود
�إعالم اقت�صادي يثقف املواطن
ب�أهمية القطاع اخلا�ص واملوازنة
و�أهميتها ،اىل جانب وجود ت�رشيعات
حقيقية مكملة لتنمية القطاع
َّ
ال عن دعم القطاع
الإنتاجي ،ف�ض ً
أرا�ض لبناء مدن
اخلا�ص وتخ�صي�ص � ٍ
�صناعية متكاملة اخلدمات ،وتوفري
َّ
قرو�ض �صغرية ومتو�سطة موجهة
لفئة ال�شباب� ،إذ يتخرج � 150ألف �شاب
�سنوي ًا يف الكليات واملعاهد وهم
يحلمون ب�إيجاد فر�ص عمل».
وتابع «من ال�رضوري � ْأن تكون
فر�ص العمل مت�ساوية بني القطاعني
العام واخلا�ص بعد �ضمان حقوقهم

والتقاعدية وم�ستوى
الوظيفية
َّ
َّ
ال عن تقليل الروتني
ف�ض
الأجور،
ً
والبريوقراطية بتفعيل نظام احلكومة
َّ
االلكرتونية لكي حتفزهم على الإنتاج
ويقدموا �صناعة جيدة».

ثقافة االدخار واالستثمار

الدستور والقطاع الخاص

�أكد انطوان � َّأن «الد�ستور العراقي �أ�شار
يف املادة  25منه اىل تنمية القطاع
اخلا�ص ،م�ؤكداً ب� َّأن هذا القطاع مل
يلم�س �شيئ ًا من التنفيذ ،و� َّأن هناك
�أجهزة يف بع�ض دوائر الدولة تقف
حجر عرثة بوجه منو القطاع اخلا�ص،
ما �أدى اىل هجرة القطاع اخلا�ص
الأ�صيل العراقي اىل اخلارج ،و�سحب
�أمواله الكبرية التي كانت مر�صودة
لال�ستثمار يف البلد».
و�أ�ضاف« :لقد خ�رس البلد ر�أ�سمال
ب�رشي ًا من العمالة الفنية املاهرة
ومن ال�صناعيني الكبار والتجار الذين
كانوا ي�ضعون يف اعتبارهم الوطن
قبل جيوبهم» ،الفت ًا اىل � َّأن «تراجع
دور القطاع اخلا�ص يعد �أحد �أ�سباب
ت�ضخم القطاع العام وا�ستنزافه
للموازنة على الرواتب التي كانت يف
الأ�صل تخ�صي�صات للقطاع اخلا�ص».
وتابع «مل ي�ستطع القطاع العام
إنتاجية و�أ�صيب
الإ�سهام يف العملية ال
َّ
ب�شلل العتماد املوازنة الت�شغيلية
على مبيعات النفط فقط وت�أثرها
العاملية» ،م�ضيف ًا انه «رغم
بالأ�سعار
َّ
تنموية
خطط
ووجود
إيرادات
زيادة ال
َّ
لكن ظل �إنتاج و�صناعة القطاع
ْ
اخلا�ص مرتاجعني ب�سبب غزو ال�سلع
اال�ستهالكية الرديئة غري املطابقة
َّ
للموا�صفات و�أ�صبحت ال�صناعة
التناف�سية
العراقية خارج ال�سوق
َّ
ال�صناعية
و�أ�صبحت املناطق
َّ
مهجورة».
وبني «هنا ي�أتي دور حتديد
اال�ستريادات وعدم �إبقائه ع�شوائي ًا،
مع �رضورة �إعادة النظر يف ما ميكن
�أن ي�صنعه البلد وحاجته لال�سترياد
لتغطي ال�صناعة املحلية حجم الطلب،
ما يدعو اىل الإ�رساع بو�ضع منهاج
ا�ستريادي لتعديل امليزان التجاري
ل�صالح اقت�صاد العراق».

االدخار �سلوك �أ�سا�سي لبناء ثروات قائمة على مبد�أ الرتاكم ونظام ت�أميني �ضد
املخاطر غري املتوقعة يف حياة الأفراد اليومية وم�ستقبل �أ�رسهم.
وفكرة ادخار املال تراود غالبية العراقيني وخا�صة ممن ميلكون الوعي الالزم والقرار
احلا�سم باقتطاع جزء من الواردات مهما قلت قيمتها الدخاره حت�سب ًا الحتياجات
م�ستقبلية وحاالت طارئة خارجة عن احل�سابات �أو رمبا لتغطية عمليات �رشاء �أو
حت�سني �سبل العي�ش وتطوير �أو اكت�ساب مهارات جديدة.
لكن املهمة لي�ست �سهلة يف ظل واقع ا�ستهالكي مت�سارع وم�شجع على الت�سوق
وال�رشاء بكل الطرق وعمليات جذب مزيد من العمالء ب�أجنح و�سائل التقنية احلديثة
و�إعالنات ترويجية تتقدم با�ستمرار .
وهناك عدة طرق لالدخار رمبا ب�شكل غري مبا�رش وهو اال�ستثمار الفردي الب�سيط حيث
يعطي مردودا ربحيا �أكرب بكثري مما تعطيه البنوك وال�رشكات امل�شغلة للأموال ومن
الطرق املهمة الناجحة ا�ستخدام نظام الوديعة و�رشاء �سندات بعد حتديد الأولويات
الأ�سا�سية وو�ضع خطط ق�صرية وطويلة املدى الدخار ن�سبة مئوية من الراتب ب�شكل
دائمي.
وتعتمد غالبية النا�س على رواتبها ال�شهرية يف تلبية متطلبات حياتهم اليومية
وال�صعوبة يف غالبية الأحيان هي �أن تلك الرواتب الت�سد احلاجة الفعلية لهم فكيف
التفكري باالدخار ولكن طرق التحكم بالنفقات و�ضبطها وحتديد الأ�سا�سية منها
وو�ضع فقرة خا�صة للحاالت الطارئة ميكن �أن ت�صبح يف غالبية الأحيان فائ�ضا
ماليا لعدم احلاجة �إليه.
ويدخل مبا�رشة ً يف االدخار وتقلي�ص حجم النفقات غري ال�رضورية واال�ستغناء عنها
وعدم االجنرار خلف دعايات الت�سويق والرتويج ل�رشاء الأ�شياء غري ال�رضورية وو�ضع
جدول و�أهداف ل�رشاء حاجات تدخل �ضمن اال�ستثمار واالدخار مثل البيت وال�سيارة
وفتح م�رشوع جتاري يزيد من حال الأمان االقت�صادي واالجتماعي للأفراد وعدم
�إنفاق املال يف �أمور ميكن اال�ستغناء عنها مثل ا�ستقدام عمال اخلدمات املنزلية �أو
�رشاء مالب�س باهظة الثمن ومواد التجميل وال�سفر والهدايا غري ال�رضورية ومبجرد
جناح �أي خطوة عملية يف طريق االدخار هي مبثابة �أ�سا�س �إيجابي مثمر لبناء
مزيد من اخلطوات نحو ادخار �أكرب وا�ستثمار م�ستقبلي مدرو�س والأهم هو الثبات
واال�ستمرار للح�صول على نتائج �أكرث �إيجابية .
وتبقى ثقافة االدخار واال�ستثمار من �أهم اخلطوات الأ�سا�سية يف حياة الأفراد والأ�رس
لتحقيق م�ستقبل �آمن بعيداً من قلق الديون واخلوف من املجهول.
105
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ر�سالة الأردن

ملتقى الصناعات الغذائية العربية
لسالمة الغذاء وتيسير التجارة

جفال متحدثًا خالل المؤتمر

مندوبا عن رئي�س ال��وزراء ،افتتح وزير
ال�صناعة والتجارة والتموين االردين
الدكتور طارق احلموري فعاليات ملتقى
ال�صناعات الغذائية العربية ل�سالمة الغذاء
وتي�سري التجارة ال��ذي ينظمه االحت��اد
العربي لل�صناعات الغذائية بدعم من
منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية.
و����ش���ارك يف امل��ل��ت��ق��ى جم��م��وع��ة من
ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية
العاملة يف قطاعات ال�صناعة الغذائية
يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي وغ���رف ال��ت��ج��ارة
ال��ع��رب��ي��ة واجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة التي
لديها برامج متعلقة بالبحث العلمي
لل�صناعات وال�سالمة الغذائية ،باال�ضافة
�إىل املنظمات وامل�ؤ�س�سات العربية
العاملة يف اطار جامعة الدول العربية.
وبحث امللتقى ق�ضايا االم��ن الغذائي
العربي من خالل تقدمي اجندة وا�ضحة
من �ش�أنها ان متكن �صناع الغذاء العرب
م��ن لعب دور ف� ّ�ع��ال يف تنمية البنية
التحتية للتجارة العربية وتعزز جودة
و�سالمة االغذية يف الوطن العربي.

الحموري

و�أك��د الوزير احلموري ،يف كلمة خالل
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االفتتاح ،ان تطوير قطاع ال�صناعات
الغذائية يف الدول العربية يعترب من اهم
مرتكزات االمن الغذائي العربي ،م�شريا
�إىل ان اتفاقية منطقة التجارة العربية
ال��ك�برى تعترب فر�صة للم�ضي قدما
نحو م�سرية احياء التكامل االقت�صادي
حت�سن اداء التجارة
العربي ،م�شريا �إىل ّ
البينية حيث ارتفعت
ال�سلعية
العربية
ّ
ّ
قيمة التجارة العربية البينية خالل عام
 2017بن�سبة 6ر 11باملائة مقارنة مع
عام .2016

جفال

من جانبه ،ا�شار رئي�س االحتاد العربي
لل�صناعات الغذائية هيثم اجلفال ،اىل
ان امللتقى ي��ه��دف اىل تعزيز الوعي
ب�أهمية �سالمة الغذاء ومعايري اجلودة،
وتعزيز دور القطاع اخل��ا���ص العربي
يف ه��ذا امل��ج��ال ،انطالقا م��ن �أهميته
ل��ت ��أم�ين م�����س��ت��وى ع���الٍ م��ن احلماية
حل��ي��اة الإن�����س��ان ال��ع��رب��ي يف �صحته،
ولتعزيز �سمعة �إن��ت��اج��ه و���ص��ادرات��ه،
وحماية امل�ستهلكني بعيداً عن الغ�ش
املخلة بال�سالمة الغذائية.
واملمار�سات ّ
ول��ف��ت اجل��ف��ال اىل وج���ود ال��ع��دي��د من
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ال��ث��غ��رات ال��ت��ي تنعك�س على م�ستوى
الأ�سواق املحلية ك ��أداء ال��دول العربية
يف جم���ال ��ش�روط ال�����س�لام��ة واجل���ودة
الغذائية ،واال�ضطرابات وعدم اال�ستقرار
يف ع��دد م��ن ال���دول العربية ،و�ضعف
الكفاءات واخلربات العلمية ،وحمدودية
الإم��ك��ان��ي��ات ،و�ضعف �آل��ي��ات الرقابة
وال��وق��اي��ة ،ونق�ص ال��وع��ي ب ��إج��راءات
ال�����س�لام��ة ل���دى امل��ؤ���س�����س��ات اخلا�صة
ال�صغرية ،وغريها.

مذكرة تفاهم

وع��ل��ى هام�ش امللتقى و ّق���ع االحت��اد
العربي لل�صناعات الغذائية واالحت��اد
العربي لتنمية ال�صادرات ال�صناعية
مذكرة تفاهم بينهما من �أج��ل تعزيز
ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي امل�����ش�ترك وال��ت��ع��اون
يف ج��م��ي��ع جم����االت ت���روي���ج ال��غ��ذاء
وال�صناعات الغذائية وزي��ادة تناف�سية
ال�صادرات ال�صناعية العربية وتعزيز
التفاو�ض التجاري وفتح ا�سواق جديدة
لل�صادرات العربية يف اال�سواق االجنبية.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها عن
االحتاد العربي لل�صناعات الغذائية هيثم
جفال وال�سفري عبد املنعم ا�سماعيل ممثال

عن االحت��اد العربي لتنمية ال�صادرات
ال�صناعية �إىل تنظيم امل�ؤمترات والندوات
وامل��ع��ار���ض املتخ�ص�صة والبعثات
التجارية امل�شرتكة والتعاون يف جمال
ت��دري��ب وت��أه��ي��ل ال��ك��وادر العاملة يف
االحتادين.

توصيات الملتقى

وتو�صل امللتقى اىل جمموعة تو�صيات
ابرزها تعزيز وت�شجيع اال�ستثمار يف
ال��زراع��ة والت�صنيع الغذائي الذكي يف
العامل العربي� ،صياغة ا�سرتاتيجية عربية
ك�شرتكة لالمن الغذائي ،الت�أكيد على
دور املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية
والتعدين يف و�ضع وتوحيد املقايي�س
واملوا�صفات لل�سلع واملنتجات الغذائية،
ال��ت��أك��ي��د على دور املنظمة للتنمية
ال��زراع��ي��ة يف جم��ال ال�صحة النباتية
واحليوانية ،ازلة القيود اجلمركية وغري
اجلمركية التي تواجه التجارة العربية
البينية يف ال�سلع واملنتجات الغذائية،
االهتمام بتدريب ال��ق��وى العاملة يف
خمتلف قطاعات االمن الغذائي ،وتطبيق
االعرتاف املتبادل باملختربات وا�رشاك
القطاع اخلا�ص يف �صياغة ال�سيا�سات
املت�صلة بقطاع الذغاء.
واكد امللتقى على اهمية تعزيز اجلهود
العربية امل�سرتكة ملواجهة حتديات
�سالمة الغذاء والتجارة العربية البينية.
ك��م��ا اك���د ان امل��ق��ارب��ة التكنولوجية
والرقمية هي الركيزة اال�سا�سية لتحقيق
االمن الغذائي العربي وتو�صل امللتقى
اىل عدة تو�صيات ،ابرزها:

تعزيز وت�شجيع اال�ستثمار يف الزراعة
والت�صنيع ال��غ��ذائ��ي ال��ذك��ي يف العامل
العربي ،كما يف اال�ستثمارات اخل�رضاء
واحل��ل��ول ال��زراع��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ،ويف
املحاور اللوج�ستية.
�صياغة ا�سرتاتيجية عربية م�شرتكة
ل�ل�أم��ن الغذائي ارت��ك��ازاً على ال��زراع��ة
الذكية والت�صنيع الغذائي والأمن املائي.
�صياغة ا�سرتاتيجية عربية م�شرتكة
ل�ل�أم��ن الغذائي ارت��ك��ازاً على ال��زراع��ة
الذكية والت�صنيع الغذائي واالمن املائي.
دع��وة القطاع اخل��ا���ص العربي ورواد
االعمال ال�شباب اىل الت�أهل للإ�ستفادة
من املبادرة التي اطلقتها دولة الكويت
لإن�شاء �صندوق للإ�ستثمار يف جماالت
التكنولوجيا واالقت�صاد الرقمي
الت�أكيد على دور املنظمة العربية للتنمية
ال�صناعية والتعدين يف و�ضع وتوحيد
املقايي�س واملوا�صفات لل�سلع واملنتجات
الغذائية ودعمها لتحقيق ذلك
الت�أكيد على دور املنظمة العربية للتنمية
الزراعية الهام يف جمال ال�صحة النباتية
واحليوانية وبناء القدرات والدرا�سات
امل��ن��ج��زة يف �سالمة ال��غ��ذاء وت�سهيل
التجارة البينية يف الوطن العربي
ازال��ة القيود اجلمركية وغري اجلمركية
التي تواجه التجارة العربية البينية يف
ال�سلع واملنتجات الغذائية مع العمل على
تن�سيق الت�رشيعات التجارية العربية
االه��ت��م��ام ب��ت��دري��ب ال��ق��وى العاملة
يف خمتلف قطاعات الأم���ن الغذائي
خ�صو�ص ًا يف ال���دول التي عانت من
ال�رصاعات وتوفري الدعم ال�لازم لذلك
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من قبل منظمة اليونيدو
اعتماد نظم التتبع االل��ك�تروين لل�سلع
ال��غ��ذائ��ي��ة ت��ع��زي��زاً لل�سالمة ولت�سهيل
التو�سيق وال��ت��ج��ارة ،م��ع العمل على
التو�صل اىل بطاقات بني عربية موحدة
العمل على حتقيق الربط اجلمركي بني
دول منطقة ال��ت��ج��ارة احل���رة العربية
ال��ك�برى ،مب��ا يتيح ال��ت��أك��د م��ن م�صدر
الب�ضائع دون اعاقة ان�سياب التجارة
حت�سني اللوج�ستيات ورقمنة خدمات
احلدود اجلمركية
تطبيق االعرتاف املتبادل باملختربات،
وع��دم االع�ت�راف باملختربات م��ن اهم
العوائق التجارة العربية البينية
اعتماد النظم التي حتد من الهدر وكذلك
اعتماد التدوير والتكنولوجيا اجلديدة
للتعغليف والتعليب وع��ب��وات احلفظ
والتخزين مب��ا ي��راع��ي ��شروط التنمية
امل�ستدامة
ا��ش�راك ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف �صياغة
ال�سيا�سات املت�صلة بقطاع ال��غ��ذاء
ل�ل�إ���س��ت��ف��ادة م��ن خ�برات��ه وامكانياته
ولتحقيق االن�سجام بني الواقع واالهداف
ازال��ة املعوقات الت�رشيعية وال�رضيبية
التي حت��د م��ن تو�سع عمليات املكننة
والتحديث
اال�ستثمار يف تنمية الرثوة احليوانية
العمل على ح��ل ا�شكالية موا�صفات
ال��زي��وت النباتية وخلطها ودع��م زيت
الزيتون يف الوطن العربي
ال�سعي لإي��ج��اد م��و���س��وع��ة ل�ل�أط��ب��اق
وامل�رشوبات العربية الرتاثية حفاظ ًا
على الرتاث العربي وتوثيقه
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ر�سالة الأردن

شركات لبنانية في معرض
«عمان الدولي لأللبسة والمنسوجات»
ي�������ش���ارك ع����دد م���ن ال�����ش�رك���ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف م��ع��ر���ض
«ع��م��ان ال���دويل للألب�سة واملن�سوجات» (اك�ستايل) ال��ذي
افتتحه ام�����س وزي���ر ال�����ص��ن��اع��ة االردين ط���ارق ح��م��وري.
وك��ان ال��وزي��ر حموري قد زار يف اجلناح اللبناين �رشكتي
«ح��ط��ي��ط ل�ل�أح��ذي��ة» و ،Poly Textileومت��ن��ى م��دي��ر ع��ام
��شرك��ة ال��دل��ي��ل ال�����ص��ن��اع��ي «اي���دك���و» املنظمة للم�شاركة
اللبنانية يف املعر�ض ،فار�س �سعد ان تزال كافة املعوقات
م���ن ام����ام ح��رك��ة اال����س���ت�ي�راد وال��ت�����ص��دي��ر ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن.
وتعتمد ف��ك��رة املعر�ض على جمع التجار وامل�ستوردين
و�صناعيي االلب�سة وامل��ن�����س��وج��ات يف م��ك��ان واح���د .كما

يعترب املعر�ض امللتقى االول من نوعه يف املنطقة جلميع
املتخ�ص�صني يف �صناعة وجت��ارة االلب�سة واملن�سوجات يف
االردن وال�رشق او�سط .كما يركز املعر�ض على �آخر �صيحات
امل��و���ض��ة والتقنيات امل�ستخدمة يف ق��ط��اع املن�سوجات.
ويهدف املعر�ض اىل تبادل ال�سلع واخلدمات عرب احلدود واملناطق
املختلفة حيث يتيح املعر�ض الفر�صة لكافة ال�رشكات الدولية
ع�ؤ�ض منتجاتها ولقاء رجال االعمال لتوطيد العالقة فيما بينهم.
وجتدر اال�شارة اىل ان املعر�ض من تنظيم �رشكة «نب�ض احلياة»
لتنظيم املعار�ض وامل�ؤمترات التي ت�أ�س�ست عام  2014وتقدم
خدمات ت�سويقية حمرتفة.

الوزير حموري يزور الشركات اللبنانية
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اقت�صاد عربي

لماذا ارتفعت أسعار المنازل في ألمانيا بشكل حاد!؟

�شهدت �أ�سعار املنازل يف املدن الكربى
من �أملانيا زيادة يف الآونة الأخرية،
ولكن هل يرجع ذلك �إىل �أن املعرو�ض
ينمو بوترية بطيئة للغاية غري قادرة
على مواكبة الطلب الإ�ضايف� ،أم �أن
هناك �أمورا �أخرى؟ ويف �أنحاء �أوروبا
كافة  ،ف�إن امل�ستهلكني قلقون ب�ش�أن
�سوق الإ�سكان ،حيث يو�ضح �أحدث
م�سح �أجرته جمموعة «�آي�.إن.جي»
الدولية للمنازل والرهون العقارية
يف  13دولة �أوروبية �أن  53باملئة من
امل�ستهلكني يعتقدون �أن بلدهم على
امل�سار اخلاطئ عندما يتعلق الأمر
باملنازل مقارنة مع  25باملئة فقط
يظنون �أن بلدهم على امل�سار ال�صحيح.
وعلى �صعيد �سوق الإ�سكان ،ف�إن �أكرب
اقت�صاد �أوروبي ي�ضع نف�سه بعيداً،
حيث �إن عمليات الإيجار يف �أملانيا
بد ًال من التملك تهيمن على ال�سوق.
وميكن �أن حتتاج �أ�سعار املنازل الآخذة
يف الزيادة �إىل بع�ض الوقت كي ت�ستفيد
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من �سوق الإيجار ،وبالتايل ال ي�شعر
امل�ست�أجرون على الفور ب�أثر ارتفاع
�أ�سعار املنازل.
لكن عندما ت�ستمر الأ�سعار يف
االرتفاع ،ف�إن ه�ؤالء الذين قاموا
ب�رشاء منزل �سوف يربحون يف حني
�أن امل�ست�أجرين �سوف ي�شاهدون قيمة
الإيجارات ترتفع.
وتو�صل امل�سح �إىل �أن امل�ست�أجرين
الأملان و�أ�صحاب املنازل ينظرون يف
جوانب عديدة ب�ش�أن املنازل من منظور
مت�شابه.
كما �أن التف�ضيالت عاد ًة هي نف�سها لكن
رمبا تكون �أكرث و�ضوح ًا بدرجة طفيفة
يف جمموعة عن �أخرى ،وامل�ست�أجرون
ر�ضاء عن حال �سوق الإ�سكان
عادة �أقل
ً
من �أ�صحاب املنازل.
ولكن مع ذلك ف�إن غالبية �أ�صحاب
املنازل يعتقدون �أن �أملانيا ت�سري
على امل�سار اخلط�أ عندما يتعلق الأمر
بالإ�سكان.
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وب�شكل �إجمايل ،ف�إن  59باملئة من
الأملان يعتقدون �أن �سوق الإ�سكان يف
بالدهم لي�ست على الطريق ال�صحيحة،
وهي ثالث �أعلى قراءة بني  15دولة
�شملها امل�سح ومتثل زيادة  9باملئة
مقارنة مع عام .2017
ومل تكن �سوق الإ�سكان يف �أملانيا
كما كانت عليه من قبل ،حيث �أظهر
م�ؤ�رش �أ�سعار املنازل التابع ملكتب
الإح�صاءات الفيدرايل معدل النمو
ال�سنوي الذي بلغ  5باملئة  ،وهو رمبا
ال يبدو كبرياً يف البداية لكنه لي�س �شيئ ًا
معتادا بالن�سبة �إىل الأملان.
ويف غالبية العقد الأول من القرن
احلايل ،ف�إن متو�سط ال�سنوات الثالث
من هذا الرقم كان يحوم بني �صفر و-1
مع الأخذ يف االعتبار �أن هذا متو�سط يف
املناطق الريفية ذات الكثافة ال�سكانية
املنخف�ضة ،بينما �شهدت املناطق
احل�رضية خا�ص ًة املدن الكربى مثل
برلني وميونخ وهامبورغ وكولونيا

قفزات كبرية يف �أ�سعار املنازل على
مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية لدرجة
�أن بنك بوند�سبنك (املركزي الأملاين)
يرى �أن الأمر ي�ستدعي القلق.
وت�ؤكد كذلك البيانات ال�صادرة عن
�رشكة «�إنرتهايب» �أن �أملانيا �أكرب
وكيل م�ستقل للرهن العقاري.

االقت�صادية ،ولقد حاول امل�سح و�ضع
�سعر حمدد لهذه اجلاذبية املفرت�ضة.
وباملثل� ،س�أل اال�ستطالع �أولئك الذين
يعي�شون بالفعل يف مدن �أكرب �إىل �أي
مدى ميكن �أن تكون تكاليف الإ�سكان
�أقل بالن�سبة �إليهم لدفعهم �إىل االنتقال
نحو مدينة �أ�صغر �أو منطقة ريفية.

الرهون العقارية

إدخار المال

وخالل الفرتة بني عامي  2009و،2017
ف�إن �أ�سعار املنازل عرب الرهون
العقارية التي رتبتها ال�رشكة ارتفعت
تقريب ًا بوترية ت�صل �إىل  75باملئة يف
بع�ض املدن الكربى.
ومن ال�صعب احل�صول على �أر�ض من
�أجل البناء عليها يف مناطق مكتظة
بال�سكان ،الأمر الذي يقيد �إمكانية
توفري معرو�ض من املنازل اجلديدة.
املطورون العقاريون اتهامات
وواجه
ّ
بالقيام بت�شييد وحدات �سكنية فاخرة
وباهظة الثمن بد ًال من بناء وحدات
ميكن حتمل تكاليفها من قبل املزيد
من الأ�شخا�ص �أو �أنهم توقفوا عن
�أعمال البناء متام ًا على �أمل ارتفاع
�أ�سعار الأرا�ضي من دون الكثري من
العقبات.
وي�شعر العديد من الأملان بالقلق �إزاء
احتمالية �أن ت�سري املدن الأملانية
على خطى العوا�صم الأوروبية نف�سها
مثل لندن وباري�س من حيث تكاليف
املعي�شة.
وبح�سب م�سح «�آي�.إن.جي» ،ف�إنه مت
�س�ؤال �أ�صحاب املنازل وامل�ست�أجرين
الأملان يف املناطق الريفية واملدن
الأ�صغر (كثافة �سكانة تقل عن 100
�ألف ن�سمة) �إذا كان لديهم اال�ستعداد
لدفع املزيد من �أجل االنتقال �إىل مدن

أكبر.

ومبعنى �آخر� ،إذا كان لديهم ا�ستعداد
لدفع �أكرث من قيمة منازلهم احلالية
يف مدينة �أكرب �أو دفع �إيجار �أعلى
من الذي يدفعونه حالي ًا (مع افرتا�ض
�أن كل �شيء �آخر ب�ش�أن و�ضع املنازل
�سيبقى كما هو).
وينظر �إىل املدن الكربى على �أنها
تكون جذابة ب�سبب الثقافة واملزايا

ومن املحتمل �أن يكون عامل جذب
املدن الأكرب �إىل ال�سكان الريفيني
ال ،حيث تو�صل
�أمرا مبالغا فيه قلي ً
امل�سح �إىل �أن �أكرث من ثالثة �أرباع
�أ�صحاب املنازل وامل�ست�أجرين يف
املدن ال�صغرية واملناطق الريفية �إما
ال يفكرون يف االنتقال �إىل مدينة
�أكرب �أو حتى �إذا فعلوا ذلك لن يكونوا
راغبني يف دفع �أكرث من قيمة منازلهم
احلالية ،وينطبق الأمر نف�سه على
امل�ست�أجرين.
�أما �أولئك امل�ستعدون لدفع ما يزيد عن
 30باملئة �إ�ضافية فكانت ن�سبتهم يف
امل�سح فقط حواىل  15باملئة  ،وهو
الأمر الذي ال يدعم فكرة �أن العديد من
�سكان املناطق الريفية يرغبون ب�شدة
يف التحول �إىل �سكان مدينة وال�ضغط
على �سوق الإ�سكان يف املناطق
احل�رضية ،لكن هل هناك قوى �أخرى
يف امللعب؟.
ومن املنظور التقليدي للأ�سواق ،ف�إنه
من املفرت�ض �أن ي�ستجيب الطلب �إىل
التغيريات يف الأ�سعار ،ما يعني �أنه مع
ارتفاع الأ�سعار يف املدن ف�إن عدداً �أقل
من الأ�شخا�ص قد يرغب يف االنتقال
�إىل هناك وحتى �أن الأ�شخا�ص قد
يبد�أون يف اخلروج من املدن �إىل
ال�ضواحي واملناطق الريفية من �أجل
�إدخار املال.
ومن �ش�أن ذلك �أن مينع الطلب من
االرتفاع والأ�سعار من الزيادة ب�شكل
ال نهائي.
لكن �إذا كان الطلب احلايل يفتقر �إىل
املرونة ال�سعرية ،مبعنى �أنه ال يظهر
ا�ستجابة كبرية جتاه الأ�سعار الآخذة
يف التغري ،ف�إن زيادة قليلة يف الطلب
ميكن �أن ت�ؤدي ب�سهولة �إىل ارتفاع
الأ�سعار.
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سوق العقارات

ووجد امل�سح �أن �أكرث من ن�صف �سكان
املدن قد ال يفكرون يف االنتقال �إىل
الريف �أو قد يتوقعون �أن يكون الإيجار
اجلديد يف منازلهم يف ال�ضواحي �أقل
مما يدفعون يف الوقت احلايل بنحو 50
باملئة على الأقل.
وبعد �أن كانت الن�سبة التي ترى ذلك
تبلغ  25باملئة يف البداية ف�إنها
ارتفعت �إىل حواىل  80باملئة من
�سكان املدينة.
وعلى ما يبدو ،ف�إن الأ�شخا�ص يف
املدن الأكرب �إما غري م�ستعدين متام ًا
للرحيل �أو �أنهم يتوقعون احل�صول على
ح�سومات كبرية كنوع من التحفيز.
ومن الظاهر �أن ه�ؤالء ال�سكان يقدورن
املعي�شة يف املدينة كثرياً لدرجة �أن
الطلب على الإ�سكان ال يت�أثر بدرجة
كبرية بالأموال التي قد يتم توفريها
من جراء االنتقال.
ويوجد عيب �أ�سا�سي يف فكرة الراحلني
الأوائلّ � :أي �شخ�ص يغادر املدينة ب�سبب
ارتفاع الأ�سعار ي�ساعد يف كبح زيادات
�إ�ضافية يف الأ�سعار ولكن من الوا�ضح
�أنه لن يكون موجوداً لال�ستفادة من
هذه امليزة.
وبالتايل ف�إن الطلب الكبري من �سكان
الريف الراغبني يف التحول �إىل املدن
لي�س �أ�سا�س امل�شكلة ،و�إمنا الطلب غري
املرن من جانب �سكان املدن احلاليني
يبدو �أنه ال�سبب الرئي�س.
ويبدو �أن الأرقام ت�شري �إىل �أنه من
بني املجموعة الفرعية التي �أبلغت
�أنها جتد �صعوبة �أو �صعوبة كبرية يف
دفع الإيجار �أو دفعة الرهن العقاري
كل �شهر ،ف�إن الأفراد �أقل ميو ًال من
املتو�سط للخروج من املدينة من �أجل
ادخار املال.
وقد ال يبدو الأمر متوقع ًا يف البداية،
حيث �إن ال�شخ�ص الذي يواجه م�شكلة
بالفعل يف تكاليف الإ�سكان يجب �أن
يبحث عن فر�ص الدخار املال ،هكذا
يفرت�ض.
ولكن مرة �أخرى ،رمبا كان عدم الرغبة
يف اال�ستجابة �إىل ارتفاع الأ�سعار هو
الذي جعل الأملان يقعون يف امل�شكلة
باملقام الأول.
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اقت�صاد عربي
التزام

ا���س��ت��ح��واذه��ا ع��ل��ى ح�صة
يف منطقة ا�ستك�شاف يف
موزامبيق .ووقعت ال�رشكة
اتفاقية مع �رشكة «�إيني»
الإيطالية ت�ستحوذ مبوجبها
على  25,5يف املئة من امتياز
اال�ستك�شاف يف املنطقة التي
حتمل ا�سم كودي هو (.)A5A

�أع��رب وزي��ر النفط العراقي،
ثامر الغ�ضبان ،عن �أمله يف
ا�ستمرار التعاون بني دول
(�أوب�����ك ،)+وت��و���ص��ل ال��دول
امل�شاركة يف اتفاق خف�ض
الإنتاج لأق�صى امتثال بذلك
االتفاق .وقال�« :آمل �أن نتابع
ما نقوم به ون�صل لالمتثال
الأق�صى».

قرارات

حتدث وزير املالية ال�سعودي،
حممد اجل��دع��ان ،عن ر�سوم
الوافدين ،و�أ�سعار البنزين
خالل العام  .2019وقال� ،إن
بالده ب�صدد مراجعة البنزين
يف  .2019و�أكد �أنه ال يوجد
تغيري يف �سيا�سة الر�سوم
على الوافدين ،ح�سب �صحيفة
االقت�صادية.

سياحة

�أع��ل��ن��ت �سامية علي �أحمد
�أو�شيك ،الأمني العام للمجل�س
الأعلى لل�سياحة واال�ستثمار
ب��والي��ة البحر الأح��م��ر� ،أن
ال�سودان يرغب يف و�صول
ع��دد ال�سياح القادمني �إىل
البالد لأكرث من مليون �سائح
�أجنبي يف عام .2019

سيء

ق��ال النائب الأول لرئي�س
جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال����دويل،
حممود حميي الدين ،االثنني،
�إن الدول العربية �سجلت �أ�سو�أ
�أداء على م�ستوى العامل يف
م�ؤ�رش توزيع الدخل .و�أو�ضح،
�أن « 10باملئة الأك�ثر غنى
يف العامل العربي ي�ستحوذون
على  60باملئة م��ن الدخل
القومي ،مقابل  45باملئة يف
�أوروبا على �سبيل املثال».

صفقة

�أعلنت �رشكة قطر للبرتول،
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األردن :عائدات السياحة  4.8مليار دوالر
ك�شفت وزارة ال�سياحة الأردنية �أن عائدات قطاع ال�سياحة
يف البالد جتاوزت  4.8مليار دوالر منذ بداية العام اجلاري
وحتى نهاية �شهر نوفمرب /ت�رشين الثاين املا�ضي ،الفتة
�إىل زيادة ن�سبة زيارات املجموعات ال�سياحية خالل الفرتة
املذكورة مقارنة بال�سابق بنحو .% 40.1
و�أفاد بيان �صادر عن الوزارة ،ب�أن «الدخل ال�سياحي بلغ
 3مليار و 455مليون دينار �أردين (نحو  4.87مليار دوالر)
منذ بداية العام وحتى نهاية �شهر ت�رشين الثاين /نوفمرب
املا�ضي».
وك�شفت ال��وزارة عن ارتفاع عدد املجموعات ال�سياحية
بن�سبة  ،% 40.1و�سياح املبيت بن�سبة  % 9.4خالل �شهر
ت�رشين الثاين من عام  ،»2018الفتة �إىل �أن هذا االرتفاع
حتقق «بف�ضل الأداء املميز للقطاع ال�سياحي وبف�ضل توايل
االرتفاعات يف م�ؤ�رشات �أداء القطاع ال�سياحي امل�سجلة».
و�أ�شارت �إىل �أن �أع��داد املجموعات ال�سياحية التي زارت
اململكة ارتفعت بن�سب كبرية خالل �شهر ت�رشين الثاين من
هذا العام ،وفق الن�رشة الإح�صائية ال�شهرية ال�صادرة عن
الوزارة� ،إذ ارتفعت �أعداد ال�سياح الذين زاروا اململكة خالل
هذا ال�شهر على �شكل جمموعات �سياحية �إىل (� )86.320ألف
�سائح مقارنة بنحو (� )61.620ألف �سائح للفرتة ذاتها من
عام  ،2017وبن�سبة ارتفاع بلغت .% 40.1
و�أ�شار البيان �إىل �أن �أداء القطاع ي�شري �إىل حتقيق معدالت
منو مرتفعة خالل �شهر نوفمرب من هذا العام ،و�أن معظم
اجلن�سيات �شهدت ارتفاعا يف معدل منو �سياح املبيت
مقارنة بالفرتة ذاتها من ع��ام  ،2017فقد بلغت ن�سبة
االرتفاع يف �أعداد �سياح املبيت الإجمايل لهذا ال�شهر 9.4
 %بعدد زوار (� )298.333سائح مقارنة بـ (� )272.654سائح
للفرتة ذاتها من عام .2017
وبينت ال��وزارة �أن جمموعات ال��دول الأوروب��ي��ة ت�صدرت
�أعداد �سياح املبيت ح�سب جمموعة اجلن�سية بن�سبة ارتفاع
بلغت  ،% 51.5تلتها دول �آ�سيا والبا�سيفيك بن�سبة ،% 24.4
والدول الأمريكية بن�سبة  % 22.9والدول الأفريقية بن�سبة
ارتفاع بلغت .% 21.6
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��ص�رح امل��ت��ح��دث الر�سمي
ملجل�س �أ���ص��ح��اب االع��م��ال
ال��ل��ي��ب��ي�ين ف����رع ب��ن��غ��ازي
حممد بن ع��زي �أن املجل�س
ت��ل��ق��ى دع����وة ب���زي���ارة ع��دد
م��ن امل�����ص��ان��ع وال����شرك��ات
وامل��ؤ���س�����س��ات الإم��ارات��ي��ة،
م�شريا �إىل �أن هناك تعاون
جتاري بني البلدين يف عدة
جماالت.

أسعار

�أع��ل��ن��ت م��ن��ظ��م��ة الأغ���ذي���ة
وال���زراع���ة ال��ت��اب��ع��ة ل�ل�أمم
املتحدة (ف���او)� ،أن �أ�سعار
الغذاء العاملية ارتفعت يف
ف�براي��ر��� /ش��ب��اط ،مدعومة
بقفزة يف �أ���س��ع��ار الأل��ب��ان.
وبلغ متو�سط م�ؤ�رش املنظمة
لأ�سعار الغذاء 167.5 ،نقطة
ال�شهر املا�ضي بزيادة 1.7
باملئة ع��ن يناير /كانون
الثاين.

تمويل

وف��رت م�رص متويال بقيمة
 213م��ل��ي��ون دوالر من
امل�ؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية
لتمويل م�����ش�تري��ات القمح
الالزمة لإنتاج اخلبز املدعم.
و�أ�شارت وزارة التموين �إىل
�أنه مت تدبري  1.02مليون طن
من القمح.

تراجع

تراجعت �أرب���اح م�ؤ�س�سات
القطاع العام ال�صناعي يف

قرض

�سوريا ع��ام  2018بن�سبة
 % 95عن عام  ،2017حيث
حققت �أرباحا �صافية بعد
ال�رضيبة واخل�سائر بقيمة
 731مليون ل�يرة �سورية
( 1.4مليون دوالر لع�رشات
ال�رشكات ال�صناعية العامة
جم��ت��م��ع��ة) خ��ل�ال ال��ع��ام
املا�ضي (.)2018

صعود

���س��ج��ل اجل��ن��ي��ه امل�����ص�ري،
ارت��ف��اع��ا �أم�����ام ال��ع��م�لات
الأجنبية� ،إىل �أعلى م�ستوياته
يف �أكرث من عامني ،مدعوما
بزيادة تدفقات العمالت على
ال��ب�لاد .وج���اء �سعر �رصف
اجلنيه مقابل الدوالر ب�صعود
بلغ  17.34جنيه ل��ل��دوالر،
م��رت��ف��ع��ا �أك��ث�ر م���ن ث�لاث��ة
باملئة مقارنة مع م�ستوى
 17.86الذي �سجله يف يناير
املا�ضي.

تنسيق

�أك���دت م�����ص��ادر مطلعة �أن
خطوات تن�سيقية مت االتفاق
عليها ب�ين م����صر وليبيا
تت�ضمن الإ���ش�راف الأم��ن��ى
ل��ت��ن��ظ��ي��م دخ����ول ال��ع��م��ال��ة
امل����صري��ة �إىل ليبيا ،ومن
امل���ت���وق���ع و����ص���ول �آالف
امل����صري�ين خ��ل�ال ال��ف�ترة
املقبلة.

رحالت

�أعلنت الهيئة العامة للطريان
املدين يف ال�سعودية� ،أن عدد
امل�سافرين ورحالت الطريان
ال��ت��ي ���ش��ه��دت��ه��ا م��ط��ارات
اململكة خ�لال ع��ام ،2018
قفز لأعلى م�ستوى يف تاريخ
ق��ط��اع ال��ط�يران ال�سعودي،
حيث اقرتب عدد امل�سافرين
من الـ 100مليون م�سافر ،من
خالل � 771.8ألف رحلة جوية
داخلية وخارجية.

اإلمارات 30 :ألف وظيفة جديدة
ت�ستهدف وزارة املوارد الب�رشية والتوطني الإماراتية توفري
� 30ألف فر�صة عمل للمواطنني واملواطنات بالقطاع اخلا�ص
خالل العام اجلاري  ،2019عرب توطني الوظائف.
وقال نا�رص بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�رشية والتوطني
الإماراتي� ،إن الهدف تنفيذ توجيهات ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ،مب�ضاعفة جهود التوطني.
ووف��رت ال��وزارة العام املا�ضي  ،2018نحو � 20ألفا و25
فر�صة عملمن خالل مبادرات ت�رسيع التوطني النوعي يف
قطاعات اقت�صادية م�ستهدفة ،ا�ستفاد منها � 11.7ألف مواطن
ومواطنة ،بزيادة كبرية عن العام  2017الذي �شهد توفري 6
�آالف و 862فر�صة عمل.
و�أ�ضاف �أن��ه �سيتم خالل العام اجل��اري البدء يف مرحلة
متكني املواطنني عرب  4م�سارات ت�شمل تفعيل املادة  14من
قانون تنظيم عالقات العمل ،والتوظيف املبا�رش ،وتطبيق
ال�سيا�سة الوطنية للت�شغيل ،وتطوير �أنظمة للتوطني النوعي،
وذلك بالتوازي مع موا�صلة تطبيق مبادرات ت�رسيع التوطني
النوعي يف قطاعات اقت�صادية م�ستهدفة التوطني.
وبح�سب الوزير الإماراتي ،يعد التوطني مبثابة �أولوية وطنية،
لذلك ت�سعى احلكومة من خ�لال جمموعة من ال�سيا�سات
واملبادرات واالج��راءات الفاعلة اليجاد بيئة عمل جاذبة
للكوادر الوطنية يف القطاعني احلكومي واخلا�ص ،ف�ضال عن
العمل مع خمتلف اجلهات املعنية على حتقيق الإمكانات
الكامنة للمواطنني مبا ينا�سب احتياجات �سوق العمل.
و�أ�شار �إىل �أن الوزارة تعمل مبوجب منظومة متكاملة بهدف
تعزيز ان�ضمام املواطنني يف القوى العاملة يف القطاع
اخلا�ص ،ومبا ي�سهم يف �إع��داد جيل من اخل�برات الوطنية
القادرة على قيادة قطاعات الأعمال يف امل�ستقبل من خالل
�ضمان توفري بيئة عمل منا�سبة وم�ستقرة مبا ي�سهم يف تعزيز
تناف�سيتهم وانتاجيتهم.
ونفذت الوزارة بالتعاون مع �رشكائها املنظمني لعمل هذه
القطاعات  10م�رسعات للتوطني يف قطاعات ال��ط�يران،
والنقل ،والتطوير العقاري ،واالت�صاالت والتكنولوجيا ،ومراكز
اخلدمة ،واملايل ،وامل�رصيف ،والت�أمني ،والتجزئة ،وال�سياحة.
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وق���ع���ت وزارة امل��ال��ي��ة
والتخطيط االقت�صادي يف
ال�سودان ،اتفاقيات حت�صل
مب��وج��ب��ه��ا ع��ل��ى ق��رو���ض
وت�سهيالت جت��اري��ة تبلغ
قيمتها الإج��م��ال��ي��ة 470
مليون دوالر ،من �صناديق
وم�ؤ�س�سات متويل عربية،
وف��ق��ا مل���ا ذك���رت���ه وك��ال��ة
الأنباء ال�سودانية الر�سمية
(�سونا).

نمو

�أعلنت �رشكة م��وان��ئ دب��ي،
اخلمي�س ،عن حتقيقها نتائج
�أعمالها ع��ام  ،2018والتي
�أظ��ه��رت ارت��ف��اع �إي��رادات��ه��ا
مبعدل  % 20لتبلغ  5.6مليار
دوالر ،ومنو �أرباحها مبعدل
 ..% 7.6فما ال�رس وراء هذه
النتائج؟

مؤشر

يف م�ؤ�رش على تطور العالقات
االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة
ب�ين الريا�ض وب��غ��داد ،عقد
وفد من ال�رشكات العراقية
املتخ�ص�صة يف جمال النفط
وال��غ��از ل��ق��اء م��ع نظرائهم
ال�����س��ع��ودي�ين يف املنطقة
ال����شرق��ي��ة  ،وب��ح��ث �آف���اق
الت�صدير �إىل ال�سوق العراقية،
و�إمكانية افتتاح ال�رشكات
ال�سعودية مكاتب وفروعا لها
يف بغداد.

تقرير

ق����ال م�����ص�رف الإم�������ارات
العربية املتحدة املركزي
يف تقريره الف�صلي �إن من
املتوقع �أن ينمو اقت�صاد
البالد بن�سبة  2.5باملئة يف
 ،2019لتتباط�أ وترية النمو
ع��ن ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ،لكن
ال��ن�����ش��اط االق��ت�����ص��ادي غري
النفطي �سيتح�سن.
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اقت�صاد دولي

ُ
تلتحق بمشروع القرن الصيني!
إيطاليا

قرار �إيطاليا االلتحاق بامل�رشوع
ال�صيني �أعاد ت�سليط ال�ضوء على �أكرب
م�رشوع بنية حتتية يف العامل ويف
التاريخ.
ففي �أعوام �سابقة ،و�أثناء �إدارة الرئي�س
�أوباما� ،أبدت الواليات املتحدة اهتمام ًا
كالعب كب ٍري
كبرياً يف ا�ستعادة دورها
ٍ
العاملية.
يف التجارة
َّ
فدعمت خط �أنابيب النفط من
تركمان�ستان مروراً ب�أفغان�ستان
والباك�ستان والهند.
وعبرّ اوباما ذاته عن هدفه يف حتويل
�أفغان�ستان �إىل بل ٍد م�ستقلٍ اقت�صادي ًا
يعتمد على ذاته .و�أنفقت الواليات
املتحدة مليارات الدوالرات على
م�شاريع بنية حتتية وطاقة وا�ستعملت
ع�ضالتها املالية والدبلوما�سية يف
�آ�سيا من خالل ت�أ�سي�س وبناء حتالفات
وروابط مع العديد من الدول.
وح�سب تقرير �أ�صدره جمل�س العالقات
اخلارجية الأمريكية م�ؤخراً «ت�سعى
ال�صني من خالل م�رشوع احلزام الواحد
والطريق والواحد �إىل �إعادة التوازنات
الدولية يف العامل مل�صلحتها».
�أي �أن هذا هو الرد ال�صيني مقابل تركيز
�إدارة �أوباما على �آ�سيا عام  .2011ويري
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تعد
ال�صينيون � َّأن حماوالت �أوباما ُّ
جهوداً الحتواء ال�صني من طريق تو�سيع
االقت�صادية
النفوذ الأمريكي والهيمنة
َّ
يف جنوب �رشق �آ�سيا.

با�ستثناء �إيطاليا .هذه خطة �شي جني
بينغ الرئي�س ال�صيني لتحديث طريق
احلرير من خالل م�شاريع بنية حتتية
تربط ال�صني ب�أوروبا
و�أفريقيا.

متر طريق
ح�سب «مرجعية �أوك�سفورد» ُّ
احلرير ِعرب �آ�سيا من �رشق ال�صني �إىل
البحر الأبي�ض املتو�سط وقد با�رشت
ال�صني ا�ستعمال الطريق يف القرن
جلمال تنقل
الثاين قبل امليالد� ،إذ كانت ا ِ
احلرير وب�ضائع خمتلفة.
وبد�أت ال�صني عام  2017با�ستخدام
امل�صطلح اجلديد املعروف بـ»مبادرة
احلزام الواحد والطريق الواحد» والتي
ت�شمل �سل�سلة هائلة من م�شاريع البنية
التحتية ال�ضخمة التي تربط ال�صني
بالدول الآ�سيوية حتى الو�صول �إىل
�أوروبا من خالل بناء ج�سور وممرات
وجوية وطرق فوق الأر�ض
بحرية
َّ
َّ
و�شبكات طاقة وخطوط �أنابيب وغريها
من امل�شاريع.
يعدون
وناقدون
ومراقبون
خرباء
ُّ
�صينية لب�سط النفوذ
امل�رشوع خطة
َّ
االقت�صادي يف العامل .وهذه �أي�ضا وجهة
أمريكية واالحتاد الأوروبي،
النظر ال
َّ

مؤسسات مال َّية صين َّية

طريق الحرير القديمة
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إجمالية
أرقام دقيق ٌة للتكلفة ال
َّ
ال توجد � ٌ
مل�رشوع بهذه ال�ضخامة .ولكن حتى
 2027وح�سب بلومبريغ �ست�صل التكلفة
�إىل  1.3ترليون دوالر� .أما التمويل
ف�سي�أتي مبدئي ًا من م�ؤ�س�سات مالية
�صينية والتي �ستمنح قرو�ض ًا بقيمة
 600مليار دوالر .ف�ض ًال عن  199مليار
دوالر �ست�أتي من «البنك الآ�سيوي
لال�ستثمار يف البنية التحتية» الذي
تقوده ال�صني و�سيقدم البنك الدويل 60
مليار دوالر.
ولكن الذي يدعو �إىل ال�سخرية هو � َّأن
الواليات املتحدة ت�ضع العوائق لتقلي�ص
العاملية من خالل فر�ض
التجارة
َّ
تعرفات جمركية بينما ال�صني تقوم
بخطوات لعامل منفتح وجتارة �أو�سع.
بالطبع �إن ال�صني ترف�ض وتنكر �أنها
تريد فر�ض الهيمنة والنفوذ الع�سكريني
من خالل هذه امل�شاريع .االحتاد

الأوروبي واليابان والواليات املتحدة
ت�شكك يف نوايا ال�صني .نظري ًا �سيكون
امل�رشوع مفيداً و�سيفيد الدول امل�شاركة
ولكن يف
و�سي�ؤدي �إىل منو اقت�صادي.
ْ
احلقيقة �ستكون هناك حتديات كبرية
جيو�سيا�سية وم�سائل مثل الف�ساد
َّ
وارتفاع التكلفة وعجز بلدان عن تنفيذ
تعهداتها وعدم ترجمة التزاماتها �إىل
حقائق على الأر�ض واخلطر من بناء
ما ي�سمى «الأفيال البي�ضاء» �أو م�شاريع
وهمية ذات تكلفة باهظة وبدون فائدة.
�إيطاليا تريد � ْأن ت�ؤدي دوراً يف م�رشوع

تعد �إيطاليا �سابع
القرن ال�صيني.
ُّ
اقت�صاد يف العامل و�ستكون �أول دولة يف
جمموعة الدول ال�صناعية ال�سبع تعلن
ت�أييدها للم�رشوع ال�صيني الطموح
و�ستوقع �إيطاليا مذكرة تفاهم مع
ال�صني �أواخر هذا ال�شهر �أثناء تواجد
الرئي�س ال�صيني يف �إيطاليا .وهناك من
يت�ساءل ملاذا تريد �إيطاليا التورط يف
م�رشوع مثري للجدل؟
�إيطاليا ع�ضو م�ؤ�س�س يف ال�سوق
أوروبية امل�شرتكة ولها عالقات
ال
َّ
جتارية قوية مع دول االحتاد الأوروبي.

وقد بلغ حجم التجارة بني ال�صني
و�إيطاليا  45مليار دوالر عام .2017
�إيطاليا ت�ستورد من ال�صني  29.2مليار
دوالر من ب�ضائع �صينية وت�صدر ما
قيمته  15.2مليار دوالر �إىل ال�صني.
البيت الأبي�ض يعتقد � َّأن �إيطاليا خمطئة
اقت�صادية من
و�سوف لن جتني �أي فوائد
َّ
امل�رشوع.
و�أكرب �أ�سواق الت�صدير الإيطايل هي
�أملانيا وبريطانيا والواليات املتحدة.
وت�ستورد �إيطاليا معظم احتياجاتها من
�أملانيا وفرن�سا وبريطانيا.

صناعة المدفوعات ..هل ستشهد نمواً؟
مير نظام املدفوعات بفرتة حتول رقمي وهذا �سيحث على تو�سع
كبري يف حركة الأموال حول العامل خالل ال�سنوات املقبلة،
و�سيمثل حتوال جوهريا يف كيفية تعامل ال�رشكات وامل�ستهلكني
مع نظام املدفوعات.
فقد بد�أ ت�أثري هذا التحول الرقمي للمدفوعات ينت�رش حول العامل
يف كل من االقت�صادات املتقدمة والدول املتطورة.
ويتوقع �أن يرتفع �إجمايل مقدار التعامالت يف التجارة
الإلكرتونية عرب املناطق العاملية الكربى خالل ال�سنوات اخلم�س
املقبلة لي�صل �إىل  5.7تريليونات دوالر بحلول عام .2023
ويف خ�ضم هذا النمو الوا�سع والقريب فمن املهم لأي جتارة لها
�صلة منتظمة ب�صناعة املدفوعات �أن تدرك ما هو �آت.
لن�أخذ مثاال على ذلك التعامالت غري النقدية التي ت�شمل البطاقة
املدنية وبطاقة االئتمان �أو البطاقة امل�رصفية وعملية حتويل
الأموال بني احل�سابات امل�رصفية وتعامالت التحويل امل�رصيف
التي تتم �إما من طريق الأنرتنت �أو من دونه ،وبهذا �سيوفر
امل�ستهلكون والتجار  841مليارا يف تعامالتهم غري النقدية
عامليا يف عام  2023وبن�سبة ت�صاعدية تبلغ  64باملئة من 577
مليارا يف  ،2018فتزايد ا�ستخدام البطاقة واالخرتاعات الأخرية
عامليا وتزامنها مع ازدياد مقدار املدفوعات الرقمية �سيكون
املحرك الرئي�س لهذا النمو.
وللتنقل بنجاح يف هذا امل�شهد املتغري يجب على الأفراد
واملنظمات فهم مدى الت�أثري الكامل للتحول الرقمي الذي يعترب
املحرك الرئي�س لهذا النمو على �صناعة املدفوعات ،وعالقته
بجميع الأعمال التي يقومون بها يوميا.

مستقبل نظام المدفوعات

وتوقع موقع  Business Insider Intelligenceالإلكرتوين الذي
يقدم خدمة بحثية ممتازة يف كتاب توقع املدفوعات لعام 2018
م�ستقبل نظام املدفوعات ،و�أن ال�سنني اخلم�س املقبلة �ستكون
حرجة يف �أربعة جماالت.
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�أولها املدفوعات العاملية ف�ستكون ا�سيا و�شمال �أفريقيا و�أوروبا
هي مناطق النمو الرئي�سة الثالثة يف ال�سنني املقبلة و�ست�شكل 70
باملئة من جميع التعامالت غري النقدية النامية بحلول .2023
�أما املدفوعات الأمريكية ( P2Pوهي بنية تطبيق موزعة
تقوم بتجزئة �أعباء العمل بني الأقران) ومدفوعات التجزئة
امل�شرتكة ف�ستبقى �أقل من الربع بالن�سبة �إىل حجم مدفوعات
�سوق ( B2Bوهو التبادل التجاري بني �رشكة و�أخرى �أو تاجر
و�آخر) بحلول  ،2023ف�ستكون  6.3تريليونات دوالر مقابل
 27.3تريليون دوالر.
بينما يف التجارة الإلكرتونية الأمريكية �سيفوق معدل الإنفاق
يف الواليات املتحدة الأمريكية تريليون دوالر واحد عام ،2023
و�سينفق امل�ستهلك العادي  2.959دوالر عرب الأنرتنت.
�أما املدفوعات الأمريكية النا�شئة عام � 2023سي�ستخدم نحو
 67باملئة من الأمريكيني البالغني ( ) BOPISوهو الت�سوق عرب
الأنرتنت كمرة واحدة على الأقل كما هو يف الأ�شهر الإثني ع�رش
الأخرية.
ويت�سابق الأ�شخا�ص وال�رشكات واملنظمات يف جميع �أنحاء
العامل الختيار حلول املدفوعات الأحدث لتجنب منو و�سط �شاق
يف خ�ضم التحول التكنولوجي ،ويعترب كتاب توقع املدفوعات
لعام  2018من موقع � Business Insider Intelligenceرشيحة
مف�صلة ب�أربعة �أجزاء حتدد �أهم االجتاهات امل�ؤثرة يف نظام
املدفوعات حول العامل واملحرك الرئي�س الدافع لتقدم كل ق�سم.
�إن كتب التوقع املتعددة الأجزاء من موقع Business Insider
 Intelligenceهي جت�سيد لآالف ال�ساعات من البحث املف�صل،
لذا ينبغي �أن تتم قراءتها من قبل �آالف املخت�صني الناجحني
يف جمال االقت�صاد ،فهذه ال�رشائح الغنية باملعلومات واملعب�أة
بالر�سوم البيانية والإح�صاءات حتدد �أهم االجتاهات امل�ؤثرة
على احلدود الأ�سا�سية لأي �صناعة ،وميكن االحتفاظ بها
كمرجع �أو لطرح البيانات القيمة واملهمة يف العرو�ض اخلا�صة
التي تناق�ش مع فريق العمل.
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اقت�صاد دولي
غرامة

�أدان منظم ال�سوق املالية
يف ه��ون��غ ك��ون��غ امل����صرف
ال�سوي�رسي الأول «يو بي �إ�س»
بدفع غرامة مالية قدرها 375
مليون دوالر هونغ كونغ (نحو
 50مليون دوالر) ،وتعليق
امل����صرف م��ن الن�شاط ملدة
�سنة واح���دة يف امل�ستعمرة
الربيطانية ال�سابقة.

منافسة

طلب مكتب املمثل التجاري
الأم��ي��رك�����ي �إج��������راء �أول
م�شاورات على الإط�لاق مع
ك��وري��ا اجلنوبية يف �إط��ار
الف�صل املتعلق باملناف�سة
يف ات��ف��اق ال��ت��ج��ارة احل��رة
امل���وق���ع ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن يف
ن�سيان (�أبريل) .2007

تقليص

ت��وا���ص��ل رو���س��ي��ا تقلي�ص
ا�ستثماراتها يف ال�سندات
الأمريكية والدوالر ،وخف�ضت
حيازتها من �سندات اخلزانة
خالل يناير املا�ضي بواقع
 36مليون دوالر ،لت�صل �إىل
 13.18مليار دوالر فقط.

تحذير

تداعيات

حذر وزير الطاقة ال�سعودي
خالد الفالح من التداعيات
التي قد يتعر�ض لها االقت�صاد
العاملي نتيجة للعقوبات على
رو�سيا بقدراتها التكنولوجية
وموارد طاقتها.
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 5أسباب قد تدفع شركتك
لالستغناء عن خدماتك

ميكن �أن يوجد العديد من الأ�سباب لال�ستغناء عن خدماتك ،ومن
املمكن �أن يكون بع�ضها خارج نطاق �إرادتك� ،إلاّ � ّأن الكثري منها
�أي�ض ًا قد يكون ب�سبب الأخطاء ال�شائعة التي ميكن �أن تقع فيها
�أنت �أو �أي �شخ�ص �آخر .من ال�شائع جداً �أن نرى �أ�صحاب العمل
ي�ستغنون عن خدمات بع�ض املوظفني على الرغم من � ّأن �أعمال
ال�رشكة قد تكون مزدهرة وجيدة ،فقد يكونوا يواجهون م�شاكل
دائما معرفة هذه الأخطاء
مع موظف بحد ذاته .لذا ،من الأف�ضل ً
التي ميكن �أن يقع بها املوظفون والتي قد ت�ؤدي �إىل التخلّي عنهم:

 .1اإلهمال وعدم التنظيم

�إذا كنت تقوم بواجباتك ومهامك ،فقط للتخ ّل�ص منها ،دون
االهتمام بجودة العمل الذي تقدمه ،فيمكن �أن يكون ذلك بحد
ذاته �سبب ًا كافي ًا لال�ستغناء عن خدماتك.

 .2صعوبة التعامل والعمل معك

�شخ�ص يف مكان العمل جتد �صعوبة يف التعامل
هنالك دائم ًا
ٌ
معه ،عليك �أن تتوقف حلظ ًة لتت�ساءل �إذا ما كان �أح� ٌ�د من
فريقك يف العمل يرى �أ ّنك ذلك ال�شخ�ص!

 .3استغالل ممتلكات الشركة لمصلحتك الشخصية

ح�����ذرت رئ��ي�����س��ة ال������وزراء
الربيطانية ترييزا ماي �أم�س
ن���واب جمل�س ال��ع��م��وم من
�أن البالد «ق��د ال تخرج من
االحت���اد الأوروب�����ي لأ�شهر
ع��دي��دة �أو ال تخرج بتاتا»
يف ح��ال مل يدعموا خطتها
لـ»بريك�ست».
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�إن �إر�سال بع�ض ر�سائل الربيد الإلكرتوين ال�شخ�صية من جهاز
الكمبيوتر اخلا�ص بك بني احلني والآخر� ،أو ا�ستخدام الطابعة
�أو �آل��ة الن�سخ اخلا�صة بالعمل لطباعة بع�ض امل�ستندات
ال�شخ�صية ،قد ال يوقعك يف امل�شاكل �أو يعر�ضك للم�ساءلة من
قبل �صاحب العمل� ..إلاّ ؟

 .4عدم االلتزام بساعات وأ ّيام العمل

�إذا كنت تبذل ق�صارى جهدك يف عملك ،وتقوم مبهامك كاملة،
فيحق لك بالطبع �أن ت�أخذ ا�سرتاحة من العمل� .إلاّ � ّأن املبالغة
يف ذلك قد يكون �أمراً مزعج ًا �أحيان ًا ،وقد يوقعك يف امل�شاكل
مع الإدارة واملوارد الب�رشية.

 .5انتهاك سياسات الشركة

متتلك ال�رشكات جمموعة من ال�سيا�سات اخلا�صة بها ،والتي
تختلف عن �سيا�سات ال�رشكات الأخرى ،حتى لو كانت هذه
ال�رشكات يف نف�س جمالها.
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اعتربت جملة
CounterPunch
الأم�ي�رك���ي���ة �أن ال���والي���ات
املتحدة �أخ���ذت تغرق �أك�ثر
ف�أكرث يف م�ستنقع الديون،
ب�سبب امل��ج��م��ع ال�صناعي
الع�سكري الأمريكي ،وف�ساد
احل���ك���وم���ة وت�����دين ك��ف��اءة
امل�س�ؤولني.

دين

ك�شف بنك �إندوني�سيا� ،أن
الدين اخلارجي للبالد بلغ
 383.03م��ل��ي��ار دوالر يف
كانون الثاين (يناير) ،بزيادة
قدرها  7.2يف املائة على
�أ�سا�س �سنوي مقارنة بال�شهر
نف�سه عام  ،2018ال��ذي بلغ
فيه حجم الدين  357.6مليار
دوالر.

تنافس

�أع����ل����ن����ت امل�������س���ت�������ش���ارة
الأملانية �أجنيال مريكل �أن
�أمل��ان��ي��ا وفرن�سا تعتزمان
دف����ع خ��ط��ت��ه��م��ا اخل��ا���ص��ة
ب��ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال�صناعة
الأوروب��ي��ة قدما خ�لال قمة
االحت���اد الأوروب����ي املقررة
نهاية الأ�سبوع اجلاري.

بحث

تبحث � 20رشكة بريطانية
م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف جم���ال
الطاقة املتجددة املبتكرة،
�أوج��ه الفر�ص اال�ستثمارية،
وال����شراك��ات املتنوعة ،يف
ال�����س��ع��ودي��ة .وم���ن امل��ق��رر
�أن جت�����رى م��ف��او���ض��ات
واج��ت��م��اع��ات م��ك��ث��ف��ة مع
خم�س جهات يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص.

اندماج

ح����ذرت ن��ق��اب��ة «ف��ي�ردي»
للعاملني يف قطاع اخلدمات

يف نهاية ال�شهر ،والتي عادة
ما تدفع ال�رشكات التي تركز
على الت�صدير �إىل حتويل ما
لديها م��ن ع��م�لات �أجنبية
للوفاء بالتزامات حملية.

يف �أملانيا من �إمكانية �شطب
ع�رشات الآالف من الوظائف
يف ح��ال ان��دم��اج م�رصيف
«دويت�شه بنك» ،و»كومرت�س
بنك» ،وهما �أك�بر م�رصفني
جتاريني يف �أملانيا.

تضخم

بطالة

ارت��ف��ع م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة يف
تركيا خ�لال ك��ان��ون الأول
(دي�سمرب) املا�ضي �إىل 13.5
يف املائة وهو �أعلى م�ستوى
للبطالة منذ �شباط (فرباير)
 .2010وب��ح�����س��ب ب��ي��ان��ات
م��ك��ت��ب الإح�����ص��اء ال�ترك��ي
«ت��ورك�����س��ت��ات» ،فقد ارتفع
معدل البطالة خالل دي�سمرب
املا�ضي مبقدار  3.1نقطة.

قوة

تلعب �أ�سعار �رصف العمالت
دورا مركزيا يف اتخاذ القرار
اال�ستثماري ،كما تلعب �أي�ضا
التوقعات امل�ستقبلية ب�ش�أن
ق��ي��م ال��ع��م�لات  -ارت��ف��اع��ا
�أو انخفا�ضا  -دورا رائ��دا
يف حت��دي��د ق�����رارات رج��ال
الأعمال ،باال�ستثمار الآن �أو
االنتظار �إىل حني.

عجز

�أف������ادت ال��ي��اب��ان �إىل �أن
���ص��ادرات��ه��ا �إىل ال�����ص�ين،
�شهدت تراجعا كبريا بن�سبة
 17.4يف املائة يف كانون
الثاين (يناير) املا�ضي على
�أ�سا�س �سنوي ،ما �أ�سهم يف
زي����ادة ال��ع��ج��ز يف امل��ي��زان
التجاري لليابان لي�صل �إىل
 1.4تريليون ين « 12.6مليار
دوالر».

ارتفاع

�سجل الروبل الرو�سي �أقوى
م�ستوى ل��ه �أم����ام ال���دوالر
الأمريكي منذ �أكتوبر ،2018
مدعوما مبدفوعات �رضائب

كارثة «بوينغ»
ضربة القتصاد أميركا

ر�سم حادث �سقوط الطائرة الإثيوبية من طراز بوينغ 737-
 MAXالعديد من �إ�شارات اال�ستفهام حول كفاءة الطائرة،
وحول مدى م�صداقية �رشكة بوينغ ب�شكل عام ،خ�صو�صا
�أنه احلادث الثاين لنف�س الطراز من الطائرة خالل � 4أ�شهر.
�أبعاد هذه الكارثة قد ال تتوقف عند ا�ستمرار �إنتاج ال�رشكة
لهذا النوع من الطائرات� ،أو على اخل�سائر التي تتكبدها
بوينغ من �إلغاء عقود تزويد و�صيانة الطائرة ،بل قد
متتد �إىل االقت�صاد الأمريكي نف�سه ،لكون بوينغ من �أكرب
ال�رشكات الأمريكية.
ويرى الدكتور عبد الرحمن الطريفي اخلبري االقت�صادي
من الإم��ارات� ،أن ال�رشكة �ستفقد ثقة عمالئها و�ستكون
هناك خ�سارة للعديد من الزبائن ل�رشكة بوينغ ،خ�صو�صا
و�أنها احلادثة الثانية خالل فرتة ق�صرية ،ويقول :بالت�أكيد
�أن �رشكة بوينغ �ستكت�سب �سمعة �سيئة بعد هذه احلادثة،
وال�رشكة املناف�سة �إيربا�ص �أثبتت �أن طائراتها �أكرث �أمانا،
لذلك �سيكون هناك ت�أثري م�ؤكد على االقت�صاد الأمريكي.
وي�ضيف الطريفي :وول �سرتيت متر مبرحلة �سيئة ب�شكل
عام ،وهناك تذبذب كبري يف �أ�سعار الأ�سهم يف البور�صة
الأمريكية ،و�أعتقد �أن احل��رب التجارية التي قامت بها
ال��والي��ات املتحدة �ضد ال�صني �ستتلقى �رضبة ل�صالح
الأخرية بعد هذه احلادثة ،وخ�صو�صا �أن طائرة بوينغ 737
هي من �أكرث الطائرات رواجا يف العامل الثالث خ�صو�صا،
ما قد يفتح املجال �أمام طائرات ال�رشكات الأخرى للحلول
مكانها ،خ�صو�صا ال�صينية ،حيث تقوم ال�صني بعمليات
جتريبية على طائرات جديدة منذ ف�ترة ،كما �أن طائرة
�إيربا�ص �أقل تكلفة و�أق��ل ا�ستهالك للوقود ،مما يجعلها
بديال حمتمال لبوينغ يف الأ�سواق.
فيما يعتقد الكاتب وامل�ست�شار االقت�صادي عبد احلي
زلوم �أن الت�أثري لن يكون موجودا على �أكرب اقت�صادات
العامل ،و�أكد� :إن اقت�صاد الواليات املتحدة لن يت�أثر ب�شكل
كبري بحادثة الطائرة ،لأن �آلة الإعالم الأمريكية �ستقوم
بالتخفيف من �أثر هذه الكارثة على االقت�صاد.
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بعد �أرب��ع��ة ع��ق��ود م��ن قلق
جمل�س االحتياط االحت��ادي
«البنك املركزي الأمريكي»
من ارتفاع معدل الت�ضخم،
�أ�صبح القلق الآن من تراجع
امل��ع��دل ،ك��م��ا ق���ال ج�يروم
باول رئي�س جمل�س االحتياط
االحت��������ادي خ��ل��ال ح��ل��ق��ة
نقا�شية يف جامعة �ستانفورد
الأمريكية.

اطمئنان

بعثت ال�صني بر�سالة طم�أنة
�إىل العامل عرب رئي�س وزرائها
يل كه ت�شيانغ ،م�ؤكدة �أنه
بالرغم م��ن �أن اقت�صادها
ي���واج���ه ���ض��غ��وط��ا ن��زول��ي��ة
�إ���ض��اف��ي��ة �إال �أن��ه��ا ل��ن تدع
النمو االقت�صادي يخرج عن
النطاق املعقول.

ال اتفاق

�أعلنت املندوبة الأوروب��ي��ة
ل�ش�ؤون التجارة� ،سي�سيليا
مامل�سرتمي� ،أن املفو�ضية
الأوروب��ي��ة ال تعتزم �إب��رام
اتفاق جت��اري مع الواليات
املتحدة ح��ول رف��ع الر�سوم
على املنتجات.

تعهد

�أكد وزير الطاقة الكازاخ�ستاين،
ك��ان��ات ب��وزوم��ب��اي��ف ،وف��اء
ب�لاده بالتزاماتها مبوجب
ات��ف��اق��ي��ة «�أوب����ك  .»+وق��ال
متحدثا يف م�ؤمتر»�سريا ويك»
يف هيو�سنت بتك�سا�س« :لقد
�أخذنا على عاتقنا التزامات
و�سننفذها ب�شكل �صارم هذا
العام».
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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 امل�أكوالت وامل�رشوبات
لالت�صال+ 34915489651 :
من  11 – 8ني�سان 2019

اسبانيا /برشلونة

املعر�ض الدويل لل�صحة
لالت�صال+ 34902090014 :
من  14 – 12ني�سان 2019

اسبانيا /برشلونة

ا�سبوع ازياء االعرا�س
لالت�صال+ 34932332000 :
من  26- 23ني�سان 2019
معر�ض

اسبانيا /مدريد
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البال�ستيك

والكيمائيات
لالت�صال+ 34917942830 :
من  9- 7ايار 2019

اسبانيا /فالنسيا

معر�ض ازياء االوالد 2019
لالت�صال+ 34963861147 :
من  12 – 10ايار 2019

اسبانيا /برشلونة

معر�ض البناء للعام 2019
لالت�صال+ 34932332000 :
من  17 – 14ايار 2019

اسبانيا /مدريد

معر�ض العقارات
لالت�صال+ 34915774797 :
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من  30ايار –  2حزيران 2019

ايران  /طهران

املعر�ض الدويل احلادي ع�رش للت�أمني
ومبادالت البنوك
من تنظيم
.Milad Mobtaker sharghco
لالت�صال+ 02144448216 :
من  19- 16ني�سان 2019

ايران  /طهران

املعر�ض الدويل ملعدات طب اال�سنان
من تنظيم
.Hadish Cish co
لالت�صال+ 02126600275 :
من  20- 17ني�سان 2019

ايران  /طهران
ال25

ملواد التنظيف

املعر�ض الدويل
واملعدات الالزمة
من تنظيم
(SAMEE PAAD NOVIN
.CO
لالت�صال+ 02126409902 :
من  29- 26ني�سان 2019

ايران  /طهران
ال23

للغاز والتكرير

املعر�ض الدويل
وكل ما يتعلق بالنفط
من تنظيم
(.National Iranian oil co
لالت�صال+02142917120 :
من  9- 6ايار 2019

ايطاليا /فيرونا

املعر�ض الدويل للنبيذ وامل�رشوبات
الروحية
من تنظيم veronafiere s.p.a
لالت�صال+ 390249971 :
من  7 – 5ني�سان 2019

ايطاليا /ميالنو

املعر�ض الدويل لالنارة
من تنظيم
Federlegno Arredo eventi
لالت�صال+ 3902725941 :
من  14 – 9ني�سان 2019

ايطاليا /ميالنو

املعر�ض الدويل للمفرو�شات
من تنظيم
Federlegno Arredo eventi
لالت�صال+ 3902725941 :
من  14 – 9ني�سان 2019

ايطاليا /ميالنو

املعر�ض الدويل ملفرو�شات املكاتب
من تنظيم
Federlegno Arredo eventi
لالت�صال+ 3902725941 :
من  14 – 9ني�سان 2019

ايطاليا /كاتانيا

املعر�ض الدويل للبيئة والطاقة
من تنظيم Amazing s.r.l

لالت�صال+ 39095316749 :
من  13 – 11ني�سان 2019

ايطاليا /بولونيا

املعر�ض الدويل لل�صيدلة واملواد
ال�صحية والتجميل
من تنظيم
BolognaFiera Cosmoprof
لالت�صال+ 3902796420 :
من  14 –12ني�سان 2019

ايطاليا /ميالنو

املعر�ض الدويل للم�أكوالت (احللويات،
امل�رشوبات واملواد االولية)
من تنظيم Fiera Milano
لالت�صال+ 390249976610 :
من  9 –6ايار 2019

ايطاليا /ميالنو

املعر�ض الدويل للفوالذ
من تنظيم Made in steel s.r.l
لالت�صال+ 390302548520 :
من  16 –14ايار 2019

باتيسيري لوليتا

سامو بلت

باتيسيري لوليتا

الفا انترفود
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فر�ص عمل

 فرص عمل 
اثيوبيا:

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

Buba Industrial Minerals Exporter
هاتف+ 251911489525 :

بريد الكرتوين:
bubaminerals@gmail.com

ايطاليا:

�رشكة ايطالية متخ�ص�صة بتنظيم
املعار�ض ،تتطلع اىل اقامة �رشاكة مع
م�ستثمرين ووكالء من لبنان.
لالت�صال:
Gefi

هاتف+ 390231911911 :
بريد الكرتوين:
renesto@gestionefiere.com
� رشكة ايطالية متخ�ص�صة بت�صميم
املطابخ ،ترغب بتقدمي خدماتها
لل�رشكات اللبنانية.
لالت�صال:
Airone

هاتف+ 390499369333 :
بريد الكرتوين:
info@aironehoods.com
موقع الكرتوين:
www.aironehoods.com
� رشكة ايطالية متخ�ص�صة بت�صدير
اللحوم املقددة ،ت�سعى لتوطيد عالقاتها
مع موردين وجتار يف لبنان.
لالت�صال:

Salumificio marchisio
هاتف+ 390174585167 :

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

� رشكة ايطالية متخ�ص�صة بت�صدير
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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امل�رشوبات الكحولية تبحث عن �رشكاء
وجتار لبنانيني.
لالت�صال:
A.P.L cefalu
هاتف+ 393356136864 :
بريد الكرتوين:
info@apicefalu.com
موقع الكرتوين:
www.apicefalu.com

اميركا

�رشكة امريكية متخ�ص�صة بتطوير انظمة
حتديد املواقع ،ترغب بتقدمي خدماتها
لل�رشكات اللبنانية.
لالت�صال:

Cartrack GPS
هاتف+ 13053283889 :

بريد الكرتوين:
sales@cartrackgps.com
موقع الكرتوين:
www.cartrackgps.com

بلغاريا

�رشكة بلغارية متخ�ص�صة بت�صدير
اجهزة الإ�ضاءة ،ت�سعى اىل توطيد
عالقتها بتجار وموردين يف لبنان.
لالت�صال:

Unicoms
هاتف+ 35929362205 :

بريد الكرتوين:
office@unikoms.com
موقع الكرتوين:
www.unikoms.com

بيالروسيا

�رشكة بيالرو�سية متخ�ص�صة بت�صدير
اخل�شب والبيوت اخل�شبية ،ت�سعى اىل
توطيد عالقتها بتجار وموردين يف
لبنان.
لالت�صال:
Aist CLC

هاتف+ 375293163230 :
بريد الكرتوين:
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info@aist-srub.by

موقع الكرتوين:
www.aist-srub.by

تركيا

�رشكة تركية متخ�ص�صة بت�صدير العبوات
البال�ستيكية ،ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
KFF Ambalaj
هاتف+ 903423379555 :

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

�رشكة تركية متخ�ص�صة ب�صنع

املفرو�شات تبحث عن م�سوقني لبنانيني.
لالت�صال:
Woody Modular Furniture
هاتف+ 905559645818 :

بريد الكرتوين:
export@woodymodular.com
موقع الكرتوين:
www.woodymodular.com

�رشكة تركية متخ�ص�صة ب�صنع

املن�سوجات والقطن ،ترغب بتوطيد
عالقتها مع ال�رشكات اللبنانية.
لالت�صال:
Akurun Tekstil

هاتف+ 902124657331 :
بريد الكرتوين:
akurun@akurun.com.tr
موقع الكرتوين:
www.akurun.com.tr

� رشكة تركية متخ�ص�صة بت�صدير
الزيوت النباتية ،ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
ABCS Gida
هاتف+ 903122553325 :

موقع الكرتوين:

www.herbaloilpaste.com

لبنان.
لالت�صال:

� رشكة تركية متخ�ص�صة بت�صدير
الفاكهة املجففة ،ت�سعى اىل توطيد
عالقتها بوكالء وموردين يف لبنان.
لالت�صال:

هاتف+ 33240321125 :
بريد الكرتوين:
sales@tipiak-e.com
موقع الكرتوينwww.tipiak.com :

موقع الكرتوين:
www.driedfruitsnuts.org

� رشكة فرن�سية متخ�ص�صة بت�صدير
الب�سكويت ،تبحث عن �رشكاء وم�ستثمرين
من لبنان.
لالت�صال:

Atesler Kuruyemis
هاتف+ 903246163441 :

الصين

�رشكة �صينية متخ�ص�صة باالعالم
الرقمي ترغب بتوطيد عالقتها مع
�رشكات لبنانية.
لالت�صال:

Anhui whywin International
هاتف+ 8655163533967 :

بريد الكرتوين:
lisafxm@sina.com
موقع الكرتوين:
www.whywin.cn

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

Shenzen Scope Scientific Development
هاتف+ 8675527413333 :

بريد الكرتوين:

scope@scope.com

موقع الكرتوين:

www.scope.com.cn

Tipiak

Patisserie des Flandres
هاتف+ 33320354257 :

بريد الكرتوين:

contact@lagaufregb.fr

موقع الكرتوين:

www. lagaufregb.jimdo.com

قطر

�رشكة قطرية متخ�ص�صة ب�إعادة تدوير
اطارات ال�سيارات ،تبحث عن جتار
وموردين من لبنان.
لالت�صال:
م�صنع الغد امل�رشق العادة تدوير
االطارات.
هاتف+ 97444424799 :
بريد الكرتوين:
info@brightfuturefactery.com
موقع الكرتوين:
www.brightfuturefactery.com
� رشكة م�رصية متخ�ص�صة بت�صدير

االحجار والغرانيت ،ترغب بدخول ال�سوق
اللبنانية عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
.TAS Flowrance Group
هاتف+ 20237602397 :
بريد الكرتوين:
info@tasflowrance.com
موقع الكرتوين:
www.tasflowrance.com

الهند

�رشكة هندية متخ�ص�صة ب�صنع
املفرو�شات ،تتطلع اىل العمل مع جتار
ووكالء من لبنان.
لالت�صال:
Ato z Sofa + Furniture
هاتف+ 919738345717 :
بريد الكرتوين:
hamidurrah.65@gmail.com
موقع الكرتوين:
www.sofaandfurniture.com

اليونان

�رشكة يونانية متخ�ص�صة ب�صنع
املجوهرات ترغب بدخول ال�سوق
اللبنان�سة عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
Gift from Greece
هاتف+ 302103221004 :

بريد الكرتوين:
info@giftfromgreece.gr
موقع الكرتوين:
www.giftfromgreece.com

فرنسا

�رشكة فرن�سية متخ�ص�صة بت�صدير
منتجات االلبان ،ت�سعى القامة �رشاكات
مع م�ستوردين لبنانيني.
لالت�صال:
Good Gout
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سؤال وجواب
عن قطاع الصناعات الغذائية
ّ
تسجل
الصادرات الغذائية
 105مليون دوالر في 2018

البساط:
اقفال االسواق
ليس ضمن ادبياتنا

ملف خاص
عن قطاع الصناعات الغذائية
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الصناعات الغذائية..
«سفيرة الصناعة» اللبنانية؟
ك�شف �إعالن �رشكة «هو�سبيتالتي �رسف�سيز» �إطالق الن�سخة الـ

26

املتخ�ص�ص يف قطاع
من معر�ض ولقاء هوريكا لبنان،
ّ

ال�ضيافة واخلدمات الغذائية ،من � 2إىل  5ني�سان املقبل ..ك�شف عن قدرة لبنان يف �صناعة امل�ؤمترات واملعار�ض وعلى �أعلى
امل�ستويات ،ف�أ�ضحى لبنان بذلك الأن�شط �إقليمياً يف هذا القطاع الغذائي ،وهو ما ك�شفته خارطة متدده ،عربياً ،و�إقليمي ًا ودولي ًا.
�صحيح �أن الن�سخة الـ  26من هوريكا جاء حتت �شعار «من �أجل قطاع �أف�ضل» ،وذلك تكرمي ًا للنكهات الغذائية اللبنانية التي
ينفرد بها لبنان بعد �أن اكت�سبت �شعبية عاملية ،وجعلت مدينة بريوت تت�صدر قائمة «�أف�ضل املدن العاملية للم�أكوالت» يف
جملة ، Travel + Leisureوهو ما �أ�شار �إليه حجم ال�صادرات الكبري لهذا القطاع الذي �أكت�سب �أهمية ا�ستثنائية� ،إذ احتل املراتب
الأعلى لناحية القطاعات ال�صناعية امل�صدرة �إىل اخلارج ،وكانت اململكة العربية ال�سعودية ،والعراق وقرب�ص ،والإمارات
العربية املتحدة ،والواليات املتحدة وكندا ،من الدول امل�ستوردة التي ت�صدرت ال�صناعات الغذائية اللبنانية �إليها ،رغم
التحديات الكربى التي يواجهها لبنان.
ال �شك �أن اكت�شاف �أكرث من  2500عالمة جتارية تابعة لـ� 300رشكة عار�ضة حملية ودولية ،يف الن�سخة الـ  26من هوريكا،
ت�شمل �أ�سرتاليا ،فرن�سا ،اليونان� ،إندوني�س�سا� ،إيطاليا ،الكويت ،لبنان ،تركيا ،بولندا ،الإمارات العربية املتحدة ،والواليات
املتحدة الأمريكي� ،ستفتح املجال لتبادل اخلربات خ�صو�ص ًا �أن املعر�ض �سيح�رضه �أكرث من  70من الطهاة العامليني ،وخرباء
عامل الطهي وامل�رشوبات وال�ضيافة.
�إن �إطالق لقب «�سفرية ال�صناعة” على ال�صناعات الغذائية� ،إىل اخلارج مل ي�أتي اعتباط ًا ،بل جاء ملا يعده هذا القطاع
من نقطة مهمة يف �سجل القطاعات ال�صناعية كافة ،وملا �أثبته من قدرة على النجاح يف توزعه على خارطة
العامل ،خ�صو�ص ًا يف ال�سنوات الت�سع الأخرية.
هذا امللف� ،أرادت منه «ال�صناعة واالقت�صاد” ،الإ�ضاءة على ما ت�شكله القطاعات ال�صناعية اللبنانية
ب�شكل عام ،وال�صناعات الغذائية ب�شكل خا�ص ،من تن�شيط للحركة االقت�صادية ..كما للحركة
التجارية والفندقية وال�سياحية عموم ًا ،واملعر�ض املقام �سيكون فر�صة لتوفري املعرفة
يف تطوير هذه ال�صناعة ،لإنه ي�شكل ملتقى متخ�ص�ص ًا ،ومنا�سبة مهمة للمعنيني
لالطالع على �آخر التطورات يف جمال تن�شيط امل�ؤمترات واملعار�ض ال�صناعية
التي يتميز بها لبنان ،بدرجة كبرية يف خلق ون�رش الوعي اجلماعي
بق�ضايا االقت�صاد وال�صناعة.
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 20سؤال وجواب

عن قطاع الصناعات الغذائية
اين تكمن اهمية قطاع ال�صناعات
الغذائية؟
يعد قطاع ال�صناعات الغذائية من اهم
واق��دم القطاعات ال�صناعية يف لبنان،
وقد تطور هذا القطاع �أفقي ًا وعامودي ًا
لي�ضم �صماعات متكاملة كبرية من
ال�سلع واملنتجات .وي�ضم القطاع 1401
م�صنع ،اي ما ن�سبته  % 18.2من جممل
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية يف لبنان .كما
متثل �صادرات القطاع  % 18من اجمايل
ال�صادرات ال�صناعية ،وت�أتي يف املرتبة
الثانية بعد �صادرات املجوهرات التي
حتتل املرتبة االوىل نظراً ملعدنها الثمني.
ما املنتجات التي يقدمها القطاع؟
يبلغ عدد ال�سلع التي تنتجها م�صانع
القطاع حواىل � 175سلعة ،موزعة بني
منتجات الألبان والأجبان (� 68سلعة)،
م��ن��ت��ج��ات ال��ط��ح�ين واخل��ب��ز وال��ك��ع��ك،
منتجات ال�سكاكر واحللويات ،منتجات
الع�صائر واملياه ،ومنتجات املك�رسات
والنب والبهارات.
ما هي ابرز القطاعات التي ي�ضمها
القطاع؟
ي�ضم القطاع جمموعة قطاعات خمتلفة،
وميثل قطاع املخابز  % 48من قطاع
االغ���ذي���ة .وت�ترك��ز م�����ص��ان��ع امل��خ��اب��ز
الفاخرة يف بريوت و�ضواحيها وانتاجها
يكفي ال�سوق املحلية ،وي�صدر اىل عدد
كثري من البلدان خا�صة الدول العربية
وال����دول االف��ري��ق��ي��ة .كما ميثل قطاع
�صناعة احللويات  % 22من اجمايل عدد
امل�صانع يف القطاع ،وتعترب �صناعة
احل��ل��وي��ات �صناعة لبنانية تقليدية
اكت�سبت مع ال�سنني خربة ومهارة �آالتها
وجتهيزاتها تتجدد ب��إ���س��ت��م��رار .كما
ي�ضم القطاع ال�صناعات الغذائية قطاع
�صناعة الألبان واالجبان ال��ذي عرف
منذ �سنوات طويلة و�شهد خالل ال�سنوات
االخرية دخول الآالت والتجهيزات الفنية
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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وتطورت افقي ًا لت�شمل خطوط ًا متكاملة
من االنتاج ال��ذي ا�سا�سه احلليب .كما
ي�ضم قطاع �صناعة الع�صائر واملياه
حيث يبلغ ع��دد م�صانع الع�صائر 20
م�صنع ًا واملياه املعدنية  14م�صنع ًا.
وقطاع املك�رسات والنب والبهارات حيث
يفوق عدد هذه امل�صانع املئة م�صنع
وي����و ّزع معظم انتاجها يف اال���س��واق
املحلية والعربية وال��دول��ي��ة وخا�صة
االوروبية واالمريكية.
يف اي منطقة ترتكز م�صانع القطاع؟
ت�ضم حمافظة جبل لبنان اعلى عدد من
امل�صانع ،حيث ت�ضم  602م�صنع .فيما
تتوزع امل�صانع االخ��رى بني املناطق
اللبنانية على ال�شكل التايل :البقاع ،257
لبنان ال�شمايل  ،150لبنان اجلنوبي ،114
بريوت  ،111النبطية  ،77بعلبك الهرمل
 ،71عكار .19
كم تبلغ قيمة موجودات القطاع؟
ميلك القطاع ا�صول ثابته متثل ن�سبة 30
 %من جممل موجودات القطاع% 44 ،
منها �آالت ومكنات� % 25.6 ،أبنية ،و18
 %ارا�ضي.
وجتدر اال�شارة اىل ان قطاع ال�صناعات
الغذائية هو اكرب م�ستخدم للمواد اخلام
والطاقة مقارنة باالن�شطة ال�صناعية
االخ��رى .وبلغ اجمايل االنفاق القطاع
لعام ( 2007العام الذي مت فيه اجراء �آخر
تعداد �صناعي) ا�ضافة اىل ا�سعار املواد
اخلام  958.2مليون دوالر.
ماذا ع��ن حجم اليد العاملة يف
القطاع؟
يقدم القطاع فر�ص عمل اكرث من اي
قطاع �صناعي �آخر حيث يقدم 17,727
فر�صة عمل ثابتة و 1,188فر�صة عمل
مو�سمية .ويبلغ حجم الرواتب يف القطاع
م��ا ي��ق��ارب  131,632,000دوالر ،اي
ما ميثل  % 24من جممل كلفة االجور
والرواتب يف القطاع .وي�ضم العمال يد
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عاملة ماهرة وغري ماهرة .وتتمثل اليد
العاملة املاهرة بالتقنيني واملهند�سني،
وامل�س�ؤولني يف املختربات ...
اين يتم ت�رصيف انتاج القطاع؟
يتم بيع انتاج القطاع ب�شكل كبري يف
ال�سوق املحلي وي�صل حجم املبيعات
اىل  1,655.5مليون دوالر .يف حني تبلغ
�صادرات القطاع  500.2مليون دوالر
وفق ًا لأرقام عام .2017
وتعترب ال�سوق ال�سورية ،ال�سعودية،
والعراقية ا�سواق ا�سا�سية لل�صادرات
الغذائية حيث ا�ستقطبت  ،12 ،16و% 8
من جممل �صادرات القطاع.
يتميز بها
ما هي نقاط القوة التي
ّ
القطاع؟
ي�ستمد قطاع ال�صناعات الغذائية نقاط
قوته من القطاع ال��زراع��ي ال��ذي ميده
ب��امل��واد االول��ي��ة املمتازة نظراً لتنوع
املناخ ووفرة املوارد املائية وخ�صوبة
الرتبة .وي�ضاف اىل هذه النقاط قرب
لبنان اجلغرايف لأ�سواق الت�صدير العربية
واالحتاد االوروبي.
ما هي ابرز التحديات التي يواجهها
القطاع؟

تتمثل التحديات التي يواجهها القطاع
ب��ال�تراج��ع االق��ت�����ص��ادي ال���ذي ي�شهده
لبنان وال���ذي ي ��ؤث��ر ب�شكل كبري على
حجم اال�ستهالك يف ال�سوق املحلي.
كما ي��واج��ه القطاع بع�ض املعوقات
ك�إرتفاع تكاليف االنتاج الذي ي�ضعف
ق����درات امل��ن��ت��ج��ات التناف�سية ن��ظ��راً
لإرتفاع تكاليف الطاقة و�ضعف نظم
املياه وغياب �شبكات حديثة من مرافق
البنية التحتية ،وع��دم توافق االنتاج
املحلي احيان ًا مع املعايري املحلية نظراً
للإ�ستخدام املفرط للمبيدات ،ما ي�ؤدي
اىل حرمان ال�صادرات من الو�صول اىل
دول �أجنبية كالواليات املتحدة ودول
االحتاد االوروبي وغريها .وي�ضاف اليها
�صعوبات الو�صول اىل التمويل واالبحاث
والتطوير.
ما هي اهم منتجات القطاع امل�صدرة
اىل اال�سواق اخلارجية؟
و�صلت قيمة �صادرات القطاع يف عام
 2017اىل  500.2مليون دوالر ،مبعدل
ارتفاع  % 2عن ال�صادرات عام .2016
وح ّلت حم�رضات اخل�ضار والفواكه يف
املرتبة االوىل بني ال�صادرات ال�صناعية

اللبنانية ،وو�صلت قيمة �صادرات هذا
الف�صل اىل 108.3مليون دوالر عام
 .2017وي�شكل هذا الف�صل ما يقارب 22
 %من اجمايل �صادرات القطاع.
وحلت يف املرتبة الثانية املح�رضات
الغذائية املتنوعة بحجم �صادرات بلغ
 94.4$مليون يف عام  ،2017و�شكلت 19
 %من جممل حجم ال�صادرات الغذائية.
وات���ت منتجات ال�سكر وامل�صنوعات
ال�سكرية يف املرتبة الثالثة من حيث
االهمية اذ بلغ حجم �صادراتها 68.9$
وم ّثلت  % 14من جممل حجم �صادرات
القطاع.
وات��ت منتجات امل�رشوبات يف املرتبة
الرابعة حيث بلغت قيمة �صادراتها 60
مليون دوالر يف عام  ،2017ومثلت ما
ن�سبته  % 12من جممل حجم �صادرات
القطاع.
ما هي ابرز املنتجات الغذائية التي
ي�ستوردها لبنان؟
بلغ جممل حجم الواردات من ال�صناعات
الغذائية  1.9بيليون دوالر عام .2017
و�شكلت منتجات الألبان واالجبان البند
االكرث ا�سترياداً اذ بلغت قيمة الواردات
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منه  316.6مليون دوالر ،و�شكلت ما
ن�سبتها  % 17من جممل قيمة الواردات.
وح ّلت منتجات الطحني واحل��ب��وب يف
املرتبة الثانية بحجم واردات بلغ 278.6
مليون دوالر ،و�شكل ما ن�سبته .% 15
وحلت املنتجات الغذائية املتنوعة يف
املرتبة الثالثة بحجم واردات بلغ 216
مليون دوالر عام  ،2017ومثل ما ن�سبته
 % 11.6من جممل حجم واردات القطاع.
كم يبلغ عجز امليزان التجاري مبا
يتعلق بالقطاع؟
يعاين امليزان التجاري اخلا�ص بقطاع
ال�صناعات الغذائية من عجز مزمن بلغت
قيمته  1.4بيليون دوالر عام  ،2017حيث
تفوقت ال���واردات على ال�صادرات ككل
ب�إ�ستثناء حم�رضات الفواكة واحل�ضار
التي �سجلت فائ�ض بقيمة  26مليون
دوالر .وبلغ العجز االكرب يف ف�صل االلبان
واالجبان و�سجل  310.4مليون دوالر.
من هي اه��م اال���س��واق امل�ستوردة
ملنتجات القطاع؟
اه����م ال�����دول امل�����س��ت��وردة ملنتجات
ال�صناعات الغذائية اللبنانية يف عام
 2017كانت �سورية التي ا�ستوردت بقيمة
العدد  173ني�سان 2019

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

تحقيق

 82.8مليون دوالر يف عام  .2017وح ّلت
ال�سعودية يف املرتبة الثانية من حيث
االهمية حيث ا�ستوردت ما قيمته 61.9
مليون دوالر ،اي ما ن�سبته  % 12من
جممل ال�صادرات ال�صناعية الغذائية.
وح ّل العراق يف املرتبة الثالثة بحجم
�صادرات بلغ  34.5مليون دوالر ،واتت
الواليات املتحدة يف املرتبة الرابعة،
تلتها قطر وبريطانيا.
من هي اهم الدول امل�صدرة للمنتجات
ال�صناعية الغذائية اىل لبنان؟
تعترب فرن�سا من اهم الدول امل�صدرة اىل
لبنان لل�صناعات الغذائية ،حيث بلغ
حجم الواردات منها  % 147.5ومثلت ما
ن�سبته  % 8من جممل واردات ال�صناعات
ال��غ��ذائ��ي��ة ،تلتها تركيا ال��ت��ي �صدرت
اىل لبنان بقيمة  131.2مليون دوالر
ومثلت ما ن�سبته  % 7من جممل حجم
ال�����ص��ادرات .وات��ت ال�سعودية ،املانيا،
وم�رص يف امل��رات��ب الثالثة ،والرابعة
واخلام�سة االخرية.
هل من توجهات �صناعية جديدة يف
القطاع؟
يواكب قطاع ال�صناعات الغذائية يف
لبنان اب��رز امل�ستجدات يف عامله منذ
���س��ن��وات ط��وي��ل��ة ،واجت���ه خ�لال الفرتة
االخ�يرة ويف حماولة لتلبية حاجات
امل�ستهلكني ب�شكل اف�ضل اىل تقدمي
منتجات �صحية تتما�شى وارت��ف��اع
درج��ة وع��ي امل�ستهلكني ح��ول معايري
�سالمة ال��غ��ذاء والطعام ال�صحي .كما
يعمد القطاع ب�شكل اك�بر اىل اعتماد
طرق الت�سويق االكرتونية وعلى و�سائل
التوا�صل االجتماعي.
كيف تطورت �صادرات القطاع خالل
ال�سنوات االخرية؟
ب��ل��غ م��ع��دل �����ص����ادرات ال�����ص��ن��اع��ات
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ال��غ��ذائ��ي��ة منذ ع��ام  2010حتى عام
 425,902 ،2018ال���ف دوالر .وبلغ
جمموع ���ص��ادرات منتجات �صناعات
الأغذية وامل�رشوبات خالل هذه الفرتة
 3,833,118ال��ف دوالر ،و�سجل عام
� 2014أعلى م�ستوى لل�صادرات حيث
و�صلت قيمتها �إىل � 515,192ألف دوالر
يف حني �سجل عام � 2010أدنى م�ستوى
لل�صادرات حيث بلغت قيمة ال�صادرات
�آن��ذاك  324,249ال��ف دوالر .ويف عام
� 2011سجلت ���ص��ادرات ال�صناعات
الذغائية � 379,865ألف دوالر ،ويف عام
� 2012سجلت � 392,184ألف دوالر ،ويف
عام � 2013سجلت � 452,633ألف دوالر.
كما �سجلت يف عام  ،2015قيمة و�صلت
�أىل  ،482,714ويف ع��ام � 2016سجلت
� 445,503أل��ف دوالر ،ويف ع��ام 2017
�سجلت � 458,170أل��ف دوالر ويف عام
� 2018سجلت � 382,608ألف دوالر.
هل ي�شارك القطاع يف معار�ض دولية
خا�صة؟
يف الواقع ي�ستحق ال�صناعي اللبناين
و�سام ًا فهو م��ق��اوم وم��ق��دام يف اط��ار
امل�شاركة يف املعار�ض الدولية� ،إذ يخرج
من ال�سوق اللبنانية م�شارك ًا يف معار�ض
عاملية بزخم لإدراك���ه التام �أن �ضيق
و�شدة املناف�سة فيها
ال�سوق اللبنانية
ّ
ال ت�سمح له بتحقيق تطور ومنو ير�ضي
طموحاته .وفع ًال فتحت تلك املعار�ض
وعرفته �إىل �أ�سواق
�آفاق ًا وا�سعة �أمامه ّ
العامل وم ّكنته من ت�سويق �إنتاجه .وما اهم
املعار�ض التي ي�شارك فيها ال�صناعيون
اللبنانيون :معر�ض �أنوغا ،معر�ض غلف
فود ،معر�ض «�سيال باري�س» ،ومعار�ض
اخرى يف �سوريا واالردن.
هل يوجد م�صانع لبنانية عرفت عرب
العامل؟
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�ساهم انت�شار املنتجات اللبنانية يف
ومتيزها
اال���س��واق اخلارجية بت�ألقها
ّ
على ال�صعيد العاملي ،وي�أتي يف مقدمة
تلك امل�صانع �شوكوال بات�شي ،كون�رسوة
�شتورا ،قرطا�س� ،سوناكو الربيع ،ا�ضافة
اىل العديد من منتجات النبيذ.
من ه��ي اك�بر امل�صانع ع��م��راً يف
القطاع؟
يف الواقع ال توجد ايجابة دقيقة حول هذا
املو�ضوع ،لكن هناك العديد من امل�صانع
التي ف��اق عمرها القرن كم�صنوعات
وحلويات الر�شيدي (اكرث من  165عام ًا)،
م�ؤ�س�سة النحالوي (ت�أ�س�ست عام ،)1909
و»معامل �سميح ح�سن اليمن و�أوالده»
( 138عام ًا).
هل تراعي م�صانع القطاع ال�رشوط
البيئية؟
يحاول القطاع ال�صناعي ب�شكل عام
مراعاة ال�رشوط البيئية يف عمليات
انتاجه .ويف العام املا�ضي� ،سار قطاع
ال�صناعات الغذائية ،جنب ًا �إىل جنب ،مع
معهد البحوث ال�صناعية الذي توىل �إدارة
م�رشوع نقل التكنولوجيا ال�سليمة بيئي ًا
« ،»Med Test llالذي م ّكنها لي�س فقط
من ت�سجيل �أداء بيئي �أف�ضل� ،إمنا �ساهم
يف زيادة تناف�سية �صنعها عرب جمموعة
من الإج���راءات التح�سينية التي ميكن
�إدخالها على �صعيد الطاقة واملياه
واملواد الأولية يف امل�صانع اللبنانية.
وت���ن���اول���ت م��ن��ه��ج��ي��ة  Testلنقل
التكنولوجيا ال�سليمة بيئي ًا والتابعة
لليونيدو ،م�شكلة الزيادة يف تكاليف
الطاقة واملواد الأولية من خالل تبيان
�إمكانية دمج �أف�ضل ممار�سات كفاءة
ا�ستخدام امل���وارد والإن��ت��اج الأنظف
مع عائدات ا�ستثمار مغرية ،يف عامل
الأعمال احلايل.

تحقيق

ّ
تسجل  105مليون دوالر في :2018
الصادرات الغذائية
السعودية أولى الدول المستوردة يليها العراق وقبرص

حازت ال�صناعات الغذائية على مر ال�سنوات لقب «�سفرية ال�صناعة» �إىل العامل� ،إذ حملت �شعار «�صنع
يف لبنان» اىل �أ�سواق عربية و�أجنبية خمتلفة عرب جمموعة وا�سعة من املنتجات التي ل ّبت حاجات
امل�ستهلكني املتنوعة.
ويعزّز اال�ستهالك العاملي لل�صناعات الغذائية اللبنانية االنت�شار الوا�سع للجالية اللبنانية يف خمتلف
ح�سهم اال�ستهالكي ويدفعهم للعودة �إىل اجلذور لتناول
الدول العاملية ،حيث يدغدغ حنني ه�ؤالء �إىل وطنهم ّ
م�أكوالت بلدهم الأم والتي تتقاطع يف اماكن عدة مع عاداتهم اال�ستهالكية وطريقة عي�شهم.
ويف الواقع ،اكت�سب ارتفاع حجم ال�صادرات الكبري قطاع ال�صناعات الغذائية �أهمية خا�صة� ،إذ يحتل املراتب
الأعلى لناحية القطاعات ال�صناعية امل�صدرة �إىل اخلارج .ويعد منو هذا القطاع نقطة مهمة يف �سجله� ،إذ �أتى
و�سط حتديات كثرية وبيئة عمل �صعبة ،متكن القطاع خاللها من �إثبات قدرته على النجاح والتقدم ،ف�سجل
خالل الـ�سنوات الت�سع الأخرية معدل �صادرات بلغ ،...كما حطّ رحاله يف بلدان خمتلفة كال�سعودية ،الإمارات،
�أ�سرتاليا ،الواليات املتحدة ،وكندا.
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يف الفرتة املمتدة بني عامي  2010و،2018
بلغ معدل ���ص��ادرات ال�صناعات الغذائية
� 425،9002ألف دوالر .وبلغ جمموع �صادرات
منتجات �صناعات الأغ��ذي��ة وامل�رشوبات
خ�لال ه��ذه الفرتة � 3،833،118أل��ف دوالر،
و�سجل عام � 2014أعلى م�ستوى لل�صادرات
حيث و�صلت قيمتها �إىل � 515,192ألف دوالر
يف ح�ين �سجل ع��ام � 2010أدن���ى م�ستوى
لل�صادرات حيث بلغت قيمة ال�صادرات �آنذاك
 324,249الف دوالر .ويف عام � 2011سجلت
���ص��ادرات ال�صناعات الذغائية 379,865
�ألف دوالر ،ويف عام � 2012سجلت 392,184
�ألف دوالر ،ويف عام � 2013سجلت 452,633
�ألف دوالر .كما �سجلت يف عام  ،2015قيمة
و�صلت �أىل  ،482,714ويف عام � 2016سجلت
� 445,503ألف دوالر ،ويف عام � 2017سجلت
� 458,170ألف دوالر ويف عام � 2018سجلت
� 382,608ألف دوالر.

الصادرات عام 2018

وتظهر الأرقام �أن قطاع ال�صناعات الغذائية
مل يكن يف �أف�ضل حاالته عام  ،2018حيث
بلغت قيمة ال�صادرات �أدنى م�ستوى خالل
ال�سنوات اخلم�س الأخرية.
ووف��ق� ُا جل��دول ال�����ص��ادرات الغذائية للعام
 ،2018احتلت منتجات م�ستح�رضات خ�رض
وثمار وفواكه املرتبة االوىل بني �صادرات
منتجات ال�صناعات الغذائية لعام ،2018
وببلغت قيمتها � 104,654ألف دوالر .واتت يف
املرتبة الثانية منتجات امل�رشوبات وال�سوائل
الكحولية بقيمة �صادرات بلغت  59,438الف
دوالر ،تلتها يف املرتبة الثالثة منتجات
م�ستح�رضات غذائية متنوعة ب�صادرات
بلغت قيمتها � 59,239ألف دوالر .وحلت كل
من منتجات ال�شحوم وال��زي��وت ومنتجات
حم����ضرات احل��ب��وب يف املرتبتني الرابعة
واخلام�سة على التوايل بقيمة �صادرات بلغت
� 54,769ألف دوالر و� 49,965ألف دوالر.

األسواق المستوردة

وغزت منتجات �صادرات ال�صناعات الغذائية
خمتلف �أ�سواق العامل نظراً �إىل اجلودة العالية
التي تتمتع بها ومراعاتها �أعلى معايري
ال�سالمة الغذائية .ويف ع��ام  ،2018حلّت
ال�سعودية بني �أوىل الدول امل�ستوردة لهذه
ال�صناعات �إذ �سجلت قيمة �صادرات بلغت
� 49,458ألف دوالر .و�أتى العراق يف املرتبة

العام

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
المجموع

قيمة الصادرات (الف دوالر)
324,249
379,865
392,184
452,633
515,192
482,714
445,503
458,170
382,608
3,833,118

المنتج

محضرات خضر وثمار فواكه
مشروبات وسوائل كحولية
محضرات غذائية متنوعة
شحوم ودهون وزيوت
محضرات حبوب او دقيق

الدولة

السعودية
العراق
قبرص
الواليات المتحدة
االمارات العربية
الكويت
االردن
سورية
المملكة المتحدة
كندا

104,654
59,438
59,239
54,769
49,965

قيمة الصادرات (الف دوالر)

الثانية بحجم �صادرات بلغ � 29,983ألف
دوالر ،تلته قرب�ص بقيمة �صادرات بلغت
� 27,718ألف دوالر .وحلت الواليات املتحدة
يف املرتبة الرابعة �إذ بلغت قيمة ال�صادرات
�إليها � 24,512أل��ف دوالر .و�أت��ت الإم��ارات
العربية يف املرتبة اخلام�سة بقيمة �صادرات
بلغت � 23,425ألف دوالر.
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القيمة (الف دوالر)

49,458
29,283
27,718
24,512
23,425
15,450
15,245
15,172
13,818
13,390

وا�ستقبلت جمموعة م��ن ال���دول منتجات
ال�����ص��ادرات الغذائية بن�سبة ال ب��أ���س بها
�أي�ض ًا كالكويت (� 15,450ألف دوالر) ،وكندا
(� 13,390أل��ف دوالر) ،واململكة املتحدة
(� 13,818أل���ف دوالر) ،وم����صر (12,938
�ألف دوالر) ،و�سورية (� 15,172ألف دوالر)،
و�أملانيا (� 13,613ألف دوالر)
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مقابلة
السير في تطبيق خطة ماكنزي يعطي «الصناعات الغذائية» دعم ًا مميز ًا

البساط :اقفال االسواق ليس ضمن ادبياتنا
تلوح يف االفق بوادر امل كثرية تب�رش مب�ستقبل اف�ضل
للقطاع ال�صناعي ب�شكل عام وقطاع ال�صناعات
الغذائية ب�شكل خا�ص ،فوفق ًا لأمني �رس نقابة �أ�صحاب
ال�صناعات الغذائية منري الب�ساط «القطاع كان منذ
ع�رشات ال�سنوات ،وال يزال ،يتمتع مبقومات ال�صمود
والتطور ،وهذا ما حلظته «خطة ماكنزي» التي او�صت
بدعم القطاعات الإنتاجية ،حاملة معها ا�شارات مهمة
اىل طاقات وامكانيات يتم ّيز بها القطاع وت�ضعه على
�سكة النمو املتوا�صل».
من الوا�ضح ان الب�ساط ال يح ّبذ الوقوف على االطالل
والنعي ،في�ستبدل ب�إ�ستمرار ذكر اي عامل �سلبي
ب�إ�ستذكار �آخر اكرث ايجابية منه ،حام ًال يف حديثه
لـ»ال�صناعة والإقت�صاد» ر�سالة وا�ضحة عنوانها،
«نعم لل�صناعة».
اعترب الب�ساط ان «�سري لبنان يف تطبيق خطة ماكنزي
التي او�صت بدعم القطاعات االنتاجية� ،سيعطي قطاع
ال�صناعات الغذائية دعم ًا مميزاً .وهذا ما تعلق الآمال
عليه ،اذ ان قطاع ال�صناعات الغذائية ك�أي قطاع
�صناعي �آخر يحتاج اىل عناية ودعم من الدولة،
ودونهما ال ي�ستطيع ان يتابع م�سريته يف ظل �صعوبة
اال�سواق وال�رشوط االنتاجية ال�شبه م�ستحيلة».
ويف رد على �س�ؤال حول اقفال م�صانع غذائية خالل الفرتة
االخ�يرة ،اكد الب�ساط ان «الرخ�ص ال�صناعية للم�صانع
الغذائية ت�شري اىل وجود نوع من التوازن .ففي حني تقفل
م�صانع هناك اخرى يتم فتحها» .وقال« :ال ميكننا ان ننكر
ان هناك ازمة ،كما ان املناف�سة ال�رش�سة والغري متكافئة
والغري م�رشوعة التي يتعر�ض لها القطاع يف اال�سواق
الداخلية واخلارجية جتعل الو�ضع �صعب ًا .لكن قطاع
ال�صناعات الغذائية كان االق��ل ت�رضراً بني القطاعات
ال�صناعية اذ ان��ه يقدم منتجات ال ميكن ان يتوقف
ا�ستهالكها».

عوامل عديدة ادت الى تراجع الصادرات

يعول الب�ساط كثرياً على اع��ادة فتح معرب ن�صيب
وال ّ
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احل��دودي ،اذ ان القطاع ال�صناعي وجد البديل بعد فرتة
ق�صرية من اقفال املعرب عرب ال�شحن البحري ،وا�ستطاع
انقاذ جزء كبري من �صادراته .واعترب ان» فتح املعرب ،يف
�ضوء ما رافقه من ارتفاع كبري يف ر�سوم النقل ا�ضافة اىل
احلاجة اىل بوال�ص ت�أمني ،يجعل كلفة النقل عرب ال�شحن
البحري مماثلة ويف بع�ض االحيان اقل ،ولذلك يبقى ال�شحن
البحري خياراً جيداً لل�صناعيني على رغم طول املدة التي
ي�ستغرقها املنتج للو�صول اىل اال�سواق اخلارجية» .وا�شار
اىل ان «ايجابيات فتح معرب ن�صيب قد تطال ال�صادرات
الزراعية ب�شكل اكرب».
ور�أى ان «تراجع حجم ال�صادرات ال�صناعية ال يعود ب�شكل
ا�سا�سي اىل اقفال معرب ن�صيب ،فهناك عوامل اخرى كان
ت�أثريها اكرب» .ولفت اىل ان «ال�صادرات الغذائية �سجلت
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رقم ًا قيا�سي ًا يف عام  ، 2014وبلغ �آنذاك  552مليون دوالر،
فيما بلغت عام  2018قيمة ال�صادرات  420مليون دوالر،
ما يو�ضح ان قيمة الرتاجع تقارب الـ 100مليون دوالر».
و�شدد على انه «ا�ضافة اىل اقفال معرب ن�صيب ،لعبت عوامل
عدة دوراً يف هذا الرتاجع وابرزها �إرتفاع كلفة االنتاج،
والواقع االقت�صادي الغري جيد للأ�سواق الطبيعية للمنتجات
اللبنانية ،واملناف�سات القوية التي تواجهها» .وا�شار اىل
ان «اغالق معرب البو كمال الذي تن�ساب عربه ال�صادرات
كبد القطاع ال�صناعي ككل
اللبنانية اىل ال�سوق العراقية ّ
خ�سائر كبرية .ا�ضافة اىل الت�أثري ال�سلبي خلروج العراق من
اتفاقية التي�سري العربية وما رافقه من فر�ض ر�سوم على
�صادرات الدول العربيه ب�شكل عام اىل ال�سوق العراقية».

احلكومي برئا�سة رئي�س احلكومة �سعد احلريري ومببادرة
من جمعية ال�صناعيني ووزير ال�صناعة ،وتو�صل اىل قرار
ملزم ب�إعطاء االف�ضلية لل�صناعة الوطنية يف كل م�شرتيات
الدولة عن طريق دائرة املناق�صات» .واذ لفت اىل ان «هذا
القانون يعطي اف�ضلية لل�صناعة الوطنية بن�سبة ،»15%
تقدر بـ 400مليار لرية،
ك�شف ان «قيمة هذه امل�شرتيات ّ
واذا ا�ستطاع القطاع ال�صناعي اال�ستفادة من ن�صف هذا
املبلغ تقريب ًا� ،سيكون امر جد مهم حيث �سريفع الناجت
ال�صناعي مبا يقارب الـ 100مليون دوالر».

المطلوب تصحيح دون االخالل
بعالقات لبنان التجارية

ويف اط���ار ح��دي��ث��ه ع��ن االت��ف��اق��ي��ات
نظرة ايجابية الى مطالب القطاع
التجارية التي وقعها لبنان ،لفت اىل ان
االتفاقيات
كل
وع��ن ملفات احلماية التي قدمتها
«كل االتفاقيات املوقعة وحتى اتفاقية
التي�سري العربية تت�ضمن بند ي�سمح لأي
جمعية ال�صناعيني اىل احلكومة الموقعة تسمح ألي دولة
ال�سابقة والبالغ عددها  ،26او�ضح
دولة بفر�ض ر�سوم وقائية عند بروز
بفرض رسوم وقائية
الب�ساط ان «هذه امللفات ال تزال يف
حاالت اغراق او مناف�سة غري متكافئة
قد تدمر اي قطاع اقت�صادي يف اي بلد».
جمل�س ال��وزراء اذ ان ت�أليف احلكومة عند بروز حاالت اغراق او
وقال« :لي�س من ال�رضوري ت�سليط ال�ضوء
اجلديدة ا�ستغرق  9ا�شهر وبالتايل مل
قد
متكافئة
غير
منافسة
على االتفاقيات مع الدول العربية التي
يتم در�سها بعد ب�شكل كامل» .و�شدد
ال يوجد خلل يذكر يف امليزان التجاري
على ان «امللفات مو�ضوعة على ال�سكة
قطاع
اي
تدمر
بينها وب�ين لبنان ،فم�شكلة لبنان
ال�صحيحة ،والنقطة االهم التي يجب
اال�سا�سية تكمن يف اتفاقية ال�رشاكة
التوقف عندها هي قانون الت�رشيع
االوروبية ،التي �ضاعف لبنان مبوجبها
اجلمركي الذي يعطي املجل�س االعلى
قطاع الصناعات
�صادراته اىل الدول االوروبية من 200
للجمارك حق ا�صدار او فر�ض الر�سوم
مليون دوالر اىل  400مليون دوالر ،يف
احلمائية التي كانت تطلبها جمعية الغذائية كان االقل تضرر ًا
حني رفعت الدول االوروبية �صادراتها
ال�صناعيني ،وه��ذا ام��ر من �ش�أنه ان
الصناعية
القطاعات
بين
اىل لبنان من  2مليار دوالر اىل  8مليار
ي�رسع االمور».
ّ
دوالر .وهذا ان دل على �شيء يدل ان
ال�صناعيني
جمعية
«حترك
ولفت اىل ان
من جراء األزمات كونه
هذه االتفاقية غري متكافئة مع الواقع
الأخ��ي�ر ب��دع��م م��ن وزي���ر ال�صناعة
ومب��واك��ب��ة م��ن لوبي �صناعي جديد يقدم منتجات ال يمكن ان
اللبناين .هذا بالإ�ضافة اىل وجود دول
اخرى كرتكيا وال�صني ن�ستورد منهما
دخل جمل�س النواب نتيجة االنتخابات
يتوقف استهالكها
مبليارات ال��دوالرات ،فيما �صادراتنا
املا�ضية ،ي�أتي يف اطار عمل اجلمعية
اليها �ضئيلة».
لدعم مطالبها املختلفة».
و�شدد على ان «االمور حتتاج اىل عمل
وك�شف ان «ال�صناعيني مل�سوا خالل
وت�صحيح دون االخالل بعالقات لبنان التجارية» .واكد «ان
زياراتهم للم�س�ؤولني ب��دءاً من فخامة رئي�س اجلمهورية
لبنان بلد منفتح واقفال اال�سواق امر غري موجود يف ادبيات
ورئي�سي جمل�س الوزراء وجمل�س النواب والوزراء ايجابية
جمعية ال�صناعيني او نقابة ال�صناعات الغذائية .وجل ما
كبرية ،لكن هذا ال يعني بال�رضورة ان اجلميع مقتنع ،لكن
تتم املطالبة به هو احلماية التي ت�ؤمنها االتفاقيات التي
ال يوجد حتى الآن حل �آخر» .وقال« :طبع ًا ،قطاع التجارة
وقع عليها لبنان» .ومتنى على جميع الدول� ،سواء عربية
وقطاع اخلدمات لديهما م�صالح كبرية جداً وهناك لوبي
او اوروبية ،التي وقع معها لبنان اتفاقيات جتارة حرة
جتاري وخدماتي وم�رصيف اقوى من اللوبي ال�صناعي،
ان تكون على قدر امل�س�ؤولية وال تقابل اي اجراءات ملنع
لكن هناك �شعور ان ما يطالب به ال�صناعيون لي�س كبرياً
تقيد ان�سياب ال�صادرات اللبنانية
اخرى
إجراءات
�
ب
االغراق
وكلفته قليلة ن�سبة للمردود االيجابي الذي ميكن ان يحمله
ّ
اىل ا�سواقها ،واكد ان «كثري من ال��دول حتمي �صناعتها
للإقت�صاد».
و�شدد على «��ضرورة اال�ضاءة ب�شكل دائ��م على النقاط
ب�إجراءات خمالفة للإتفاقيات وال يتم اتخاذ اي اجراءات
االيجابية ويف مقدمها االجتماع الذي جرى يف الق�رص
عقابية بحقها».
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�رشكة �صدقة للمعجنات واحللويات

Bir El-Abed - Al Kassis street.
Tel: +961 1 542542 / +961 1 278248
Cel: +961 3 215893
Fax: +961 1 543030
Chiah: +961 1 386386
E-mail: info@sadakaa-lb.com
Website: www.sadaka-lb.com

حلويات �صف�صوف

Patisserie Saffsof

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

مقابلة
«دميان أخوان»  ..عنوان التم ّيز في صناعة البن والمكسرات

دميان :متمسكون بمستويات الجودة العالية
�أب�رصت �رشكة «دميان �أخ��وان» النور،
ع��ام � ،1987سالكة طريق ًا طويلة من
عبدها االلتزام بتقدمي
النجاح والنموّ ،
�أعلى معايري اجلودة وال�سالمة الغذائية
يف جمال �صناعة املك�رسات والنب
و�شدد دميان على �أن ال�رشكة اعتربت
ّ
اجلودة العالية عماد �سيا�سات عملها،
فتمكنت بذلك من بناء ا�سم ق��وي يف
ال�سوق وحجز مركز مرموق لها م ّكنها
من ك�سب ثقة زبائنها ووالئهم .ولفت
�إىل ان هذه ال�سيا�سات عززت من قدرات
ال�رشكة على النمو حيث انفتحت على
عدد كبري من الأ�سواق اخلارجية ،لتكون
�إح��دى �أب��رز ال�رشكات اللبنانية التي
حملت �شعار «�صنع يف لبنان» �إىل
اال�سواق العاملية .وك�شف �أن «دميان
�أخ���وان» ت�صدر ال��ي��وم منتجاتها اىل
خمتلف الأ�سواق العاملية ويف مقدمها
�أ���س�ترال��ي��ا ،ال�سويد� ،سوي�رسا ،فيينا،
و�أرمينيا.

ومرت  32عام ًا � ،شهدت خاللها ال�رشكة
حمطات م�ضيئة ز ّينت �سجل جناحها يف
الأ�سواق الداخلية واخلارجية على حد �سواء.
فوفق ًا ملدير عام �رشكة «دميان �أخوان»
جورج دميان كان دعم ال�سعي املتوا�صل
لتقدمي الأف�ضل م�سرية «دميان �أخوان» على
مر ع�رشات ال�سنوات ،حيث يحر�ص فريق
العمل على متابعة عمليات الإنتاج من
�ألفها �إىل يائها ،كما يحر�ص على مواكبة كل
تطور يطر�أ يف جمال عملها انطالق ًا من اميان
را�سخ يف حق امل�ستهلك للح�صول على �أجود
املنتجات و�أف�ضلها.

آفاق مستقبلية واسعة

و�أعلن دميان �أن «�أمام ال�رشكة خطط ًا
تو�سعية نحو �أ���س��واق خارجية �أخ��رى
�سيتم الك�شف عنها يف الوقت املنا�سب».
و�أ�شار �إىل �أن «تو�سع ال�رشكة ال يقت�رص
فقط على االنفتاح نحو �أ�سواق �إ�ضافية،
بل �سي�شمل طرح منتجات جديدة� ،ستع ّزز
م��ن متيز ال�رشكة ب�ين نظرياتها وال
�سيما �أن هذه املنتجات �سرتاعي التوجه
اال�ستهالكي نحو منتجات �صحية ذات
نكهة لذيذة» .و�أبدى تفا�ؤله بردود فعل
الزبائن جتاه هذه املنتجات اجلديدة،
ف�إ�ضافة �إىل �أن طرحها ي�أتي نتيجة
درا�سة معمقة حلاجات الأ�سواق� ،سيتم
طرح هذه املنتجات يف حلة راقية عرب
اعتماد طرق حديثة من التعبئة والتغليف
التي من �ش�أنها حماكاة طلبات الزبائن
و�ضمان جودة املنتجات يف �آنٍ واحد.

جودة المواد األولية

و�شدد دميان على �أن «دميان
ّ
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�أخ��وان»

حتر�ص على ا�ستخدام مواد �أولية عالية
اجلودة يف املجالني ال�صناعيني اللذين
تعنى بهما .ويف هذا االطار� ،أ�شار �إىل �أن
ال�رشكة تقدم منتجاتها من القهوة حتت
ا�سم  une coffeال��ذي يعتمد ت�صنيعه
على �أجود ا�صناف النب الربازيلي.
وك�شف �أن ال�رشكة وانطالق ًا من �إميانها
ب��دور التعبئة والتغليف يف جن��اح �أي
منتج ،حتر�ص على تقدمي الأف�ضل يف
ه��ذا امل��ج��ال ،فالقيمون على ال�رشكة
يعرفون حق املعرفة �أن عملية التعبئة
والتغليف لي�ست ترف ًا بل �أم��راً �أ�سا�سي ًا
كونها حتمي املنتج م��ن �أي عوامل
خارجية قد تتداخل فيه ،كما �أنها تعطي
هوية للمنتج.وقال« :تنال عملية التعبئة
والتغليف حيزاً كبرياً من اهتمامنا ،اذ
نواكبها بالتفا�صيل كافة من الت�صميم
�إىل ا�ستخدام الألوان املنا�سبة ،والأهم
من كل ه��ذا ،هو �أن «دم��ي��ان �أخ��وان»
حتر�ص على ا�ستخدام م��واد �أولية يف
هذه العملية تع ّزز من معايري ال�سالمة
الغذائية يف املنتجات التي نطرحها».

نجاح مميز وسط تحديات كبيرة

ولفت دميان �إىل �أن ه��ذه النجاحات
الكثرية التي ح ّققتها «دميان
غالية �إىل حد كبري بالن�سبة �إىل فريق
ال��ع��م��ل� ،إذ �أت���ت و���س��ط جم��م��وع��ة من
التحديات يبقى �أبرزها يف هذا الرتاجع
االقت�صادي الذي �شهده لبنان يف الفرتة
الأخ�يرة� ،إ�ضافة �إىل املناف�سات التي
ت�شهدها الأ�سواق حيث تلج�أ العديد من
ال�رشكات �إىل ممار�سات غري �رشعية
فتقوم مب�ضاربات وتعمل على تخفي�ض
الأ�سعار .و�أكد �أن «دميان �أخوان و�سط
هذه الأجواء ال تنجر �إىل هذه املمار�سات
بل حتافظ وتتم�سك ب�سيا�ساتها التي
�ضمنت جناحها على مر ال�سنوات ،وهي
احل��ف��اظ على ج���ودة املنتجات التي
تقدمها ،فالبقاء �أوال و�أخرياً يف ال�سوق
ال بد �أن يكون للجودة الأف�ضل.
�شدد دميان على
ويف رد على �س�ؤالّ ،
تفا�ؤله مب�ستقبل عمل «دميان �أخوان»
التي متكنت من مواجهة حتديات �صعبة
على مر �أكرث من ثالثة عقود ،ومن دون
�شك �ست�ستثمر خرباتها يف تخطي �أي
�صعاب م�ستقبلية قد تواجهها».
�أخ��وان»
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مقابلة
مؤسسة مصنوعات وحلويات رفيق الرشيدي  168 ..عام ًا من الريادة

سامر الرشيدي :مسيرة نجاحنا متواصلة
يف عام  ،1851ومن منطقة �أ�سواق بريوت كانت
انطالقة «م�ؤ�س�سة م�صنوعات وحلويات رفيق
الر�شيدي» مع احلاج ح�سن الر�شيدي الذي جنح يف
و�ضع امل�ؤ�س�سة على �سكّة جناح متوا�صل عا�شته
قرن ون�صف.
وعا�رصته على مدى �أكرث من ٍ
حداثة م�صنعها �سمحت لها بتقدمي م�ستويات
جودة عالية واتباع �أعلى معايري النظافة وال�سالمة
الغذائية ،ما مكّنها من التو�سع يف اال�سواق اللبنانية
واخلارجية ،ففروعها اليوم ا�ضحت مق�صداً جلميع
اللبنانيني من خمتلف املناطق ،يف حني تُ�ص ّدر
منتجاتها �إىل �أ�سواق عاملية متعددة.

وف��ق� ًا ملدير م�ؤ�س�سة الر�شيدي �سامر
الر�شيدي ،كان اال�رصار على النجاح من
قبل «م�ؤ�س�سي م�صنوعات وحلويات رفيق
الر�شيدي» عامل ا�سا�سي يف ا�ستمرارية
امل�ؤ�س�سة ،اذ ان االجيال التي تعاقبت
على ادارة امل�ؤ�س�سة توارثت القدرة على
مواجهة ال�صعاب التي حملتها ظروف
عدم اال�ستقرار يف لبنان».
متيزت
ؤ�س�سة
�
امل
و�شدد على ان «ادارة
ّ
على ال���دوام ب��ر�ؤي��ة م�ستقبلية وا�سعة
جعلتها عنوان ًا للريادة واك�سبتها دوراً
متميزاً ابعد من تلبية حاجات الزبائن،
وهو تطوير منتجات ا�سا�سية ون�رشها يف
ال�سوق العاملية .كما �سمحت لها ببناء
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�شبكة فروع تلبي زبائن امل�ؤ�س�سة ما من
�ش�أنه تعزيز ثقتهم بها ووالئهم اليها».

رؤية جديدة للصناعة

ويف رد على �س�ؤال ،متنى الر�شيدي «ان تويل
الدولة اهتمام ًا اكرب للقطاع ال�صناعي»،
وا�ستب�رش خرياً بااليجابيات التي �شهدها
القطاع م�ؤخراً والتي اثبتت وجود ر�ؤية
جديدة مبا خ�ص القطاع ال�صناعي من قبل
اعلى املرجعيات يف البلد.
ولفت اىل ان «ال��ت��ط��ورات املهمة التي
�شهدها لبنان م���ؤخ��راً على ال�صعيد
ال�سيا�سي �سيكون لها ت�أثريات ايجابية
على القطاع ال�صناعي ،ال �سيما يف ظل
140

وجود  26ملف على طاولة جمل�س الوزراء
تتعلق بحماية منتجات �صناعية».
واعترب ان «االمر الذي يع ّزز الآمال مبزيد
من النمو والتطور للقطاع ال�صناعي،
حلظ خطة ماكنزي ،التي �ست�شكل خارطة
طريق للإقت�صاد اللبناين خالل ال�سنوات
املقبلة ،اهمية القطاعات االنتاجية من
زراع��ة و�صناعة ،وت�ضمنها تو�صيات
وا�ضحة ب�رضورة دعم هذه القطاعات».
واك����د ان «ال��ق��ي��م�ين ع��ل��ى م�ؤ�س�سة
م�صنوعات وحلويات رفيق الر�شيدي
متم�سكني دائم ًا بنظرة تفا�ؤلية للم�ستقبل
على امل متابعة م�سرية النجاح والتو�سع
متيزت بها امل�ؤ�س�سة منذ �سنوات
التي ّ
طويلة ،ولذلك يعملون دائم ًا بناء على
خطط عمل تت�ضمن عناوين رئي�سية ي�أتي
يف مقدمها تقدمي معدالت جودة عالية
وتلبية حاجات الزبائن واالنفتاح على
ا�سواق جديدة».

مقابلة
«محمصة النحالوي» ..اكثر من  100عام م ّرت وال تزال المسيرة مستمرة

النحالوي :على الدولة دعم الصناعة

يف  ،1902من �ساحة ريا�ض ال�صلح
اطلقت اعمال «حمم�صة النحالوي»
لتبد�أ معها ق�صة جناح م�ستمرة على
مدى �أكرث من قرن من الزمن.
مل تفلح التحديات والظروف التي
مرت على لبنان يف ك�رس عزمية
االجيال التي توالت على ادارتها،
فكانت م�سرية منوها متوا�صلة
على الدوام ،ف�إنفتحت على خمتلف
اال�سواق العاملية بعد كرّ�ست نف�سها
عنوان ًا للجودة والتم ّيز يف جمال
�صناعة املك�رسات والبهارات.
دون �شك ،يتمتع القيمون على «حمم�صة النحالوي» ب�صالبة ومناعة
خا�صة يف وجه االزمات ،ففي حني ي�رسد مدير «حمم�صة النحالوي»
حممد خري النحالوي واقع القطاع ال�صناعي ال�صعب ،يظهر مت�سك ًا
ب�سيا�سات عمل امل�ؤ�س�سة التي اتبعتها على مر �سنوات ،والتي تعمد
ب�شكل كبري على مراعاة تقدمي اعلى م�ستويات اجلودة ومعايري ال�سالمة
الغذائية عرب التم�سك بطرق االنتاج التقليدية التي ت�ضمن متابعة �أدق
لعمليات التحمي�ص واالنتاج.
ا����ش���ار ال��ن��ح�لاوي اىل ان «حمم�صة
النحالوي تقدم لزبائنها يف اال�سواق
اللبنانية واخلارجية جمموعة متنوعة
م��ن منتجات امل��ك����سرات وال��ق��ل��وب��ات،
وجميع ا�صناف النب والبهارات والفواكة
املجففة».

وك�����ش��ف اىل ان «ان���ت���اج «حم��م�����ص��ة
ال��ن��ح�لاوي» يتواجد ال��ي��وم يف خمتلف
اال�سواق العاملية على رغم االزمة التي
ا�صابت ال�صادرات ال�صناعية والتي ادت
اىل تراجع دراماتيكي يف حجمها».
واعترب النحالوي ان القطاع ال�صناعي
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يعي�ش ازم���ة حقيقة نتيجة ال��ظ��روف
املختلفة التي ادت اىل �ضعف يف اال�سواق
اخل��ارج��ي��ة ،وال��ت��ي يرافقها ممار�سات
خ��ط�يرة يف اال���س��واق اللبنانية ،حيث
تكرث امل�ؤ�س�سات الغري ال�رشعية والتي
تتهرب من اي التزامات جتاه الدولة او
املوظفني ،فتدخل يف م�ضاربات قا�سية
ت�ضع امل�ؤ�س�سات ال�رشعية العاملة حتت
مظلة القانون يف دائرة اخلطر».
و�شدد على ان «�سيا�سات عمل «حمم�صة
النحالوي» يف ه��ذه ال��ظ��روف القا�سية
تعتمد على املحافظة على النجاحات
التي حققتها منذ زم��ن بعيد ،وكذلك
حماية فر�ص العمل التي تطرحها من
االندثار ،اذ ت�ؤمن مب�س�ؤولية اجتماعية
جت��اه موظفيها الذين راف��ق��وا جناحها
خالل �سنوات».
وا�سف النحالوي للواقع اللبناين احلايل
ال��ذي ان دل على �شيء يدل على غياب
ح�س امل�س�ؤولية لدى القيمني على البلد،
�إذ يكاد يو�صل اداء الطبقة ال�سيا�سية البلد
اىل حافة االنهيار اذ ن�شهد معدالت هجرة
لل�شباب اللبناين ،ا�ضافة اىل هجرة ر�ؤو�س
االموال التي ت�ستقطبها الدول املجاورة
مبجموعة م��ن املحفزات تفتقدها يف
وطنها االم الذي يرزح حتت ثقل ازمات
عميقة ا�ستع�صيت على العالج.
ودعا النحالوي الدولة اىل دعم القطاع
ال�صناعي وتعزيز قدراته التناف�سية نظراً
لأهميته على ال�صعيد االقت�صادي ودوره
الفعال يف خلق فر�ص عمل.
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�شركة غ�صن لل�صناعات الغذائية Ghosin Food Industries Co.
كبيس على انواعها All Kinds of Pickles /

النبطية  -مرجعيون  -اخليام  -حي امل�سلخ  -مبلكه  -هاتف961 7 840371 - 554370 :
E-mail : kabissghosson@gmail.com

�شركة اجلزيرة تك

Al-Jazeera Tech
صناعة اخملابز اآللية Bakery Machine Industry /
حاصل على شهادتي  CEوISO

لبنان  -بريوت  -ال�شويفات -ال�شارع العام  -بناية احلاج
مقابل مدر�سة االي�ست وود كولدج
هاتف - 961 70 872694 - 3 872694 :وات�س �أب - 961 76 090158 :فاك�س961 5 437694 :
E-mail: info@aljazeeratech.com - Website: www.aljazeeratech.com

مقابلة
افران شميس ..مسيرة نجاح وتوسّع

حيدر :نفخر بصناعتنا

نجاح عالمي

وقف اال�رصار واملثابرة خلف جناحات
عبا�س حيدر املتعددة ،والتي حطت
رحالها منذ اعوام يف �صناعة الرغيف
وتك ّللت ب�إب�صار افران �شمي�س النور.
خالل االعوام املا�ضية ،غدت افران
�شمي�س عنوان ًا للجودة وال�سالمة
الغذائية ،اذ تراعي عمليات االنتاج
املقايي�س الر�سمية والعاملية ،ما �سمح
لها بحجز مكان مرموق بني ال�رشكات
العاملة يف جمالها.
وفقا لعبا�س حيدر «ابرز العوامل التي
�ضمنت جناح «افران �شمي�س» تتميز
باحلر�ص على تقدمي اعلى م�ستويات
اجلودة ،اذ تتم مراقبة عمليات االنتاج
عن كثب انطالق ًا من اميان فريق العمل
ككل مب�س�ؤوليته جتاه امل�ستهلكني
و�رضورة تقدمي انتاج �صحي و�سليم
خالٍ من اي �شوائب».
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خطوات توسعية مهمة

وا�شار حيدر اىل ان «�آلية العمل هذه
و�ضعت «افران �شمي�س» على �سكة
الت�ألق اذ متكنت من اتخاذ عدد كبري
من اخلطوات التو�سعية على �صعيد
املنتجات املقدمة وعدد الفروع
املنت�رشة على االرا�ضي اللبنانية».
ولفت اىل ان «افران �شمي�س تقدم اليوم
عدد من املنتجات كاخلبز اخلا�ص
بالريجيم وحتديداً اخلبز اال�سمر
وخبز الأع�شاب وخبز النخالة وخبز
ال�شوفان».
وك�شف ان «جناح افران �شمي�س �سمح
لها ب�إفتتاح عدة فروع يف منطقة
الليلكي واحلدث وبرج الرباجنة ،كما
�سمح لها بدخول �رشاكات يف جمالها
حيث ت�شارك يف افران ال�سفري على
�صعيدي االدارة واالنتاج».
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واعلن حيدر ان «جناحات افران
�شمي�س تخطت �صناعة الرغيف لت�صل
اىل جمال جتهيز االفران ،حيث دخلت
�رشاكة مع �رشكة «اجلزيرة تك» التي
متكنت من تكري�س جودة ال�صناعة
اللبنانية و�شعار «�صنع يف لبنان» يف
اال�سواق الداخلية واخلارجية على حد
�سواء».
وقال« :جنحنا يف «اجلزيرة تك» يف
جتهيز عدد من االفران ،ف�ضال عن
تدريب فرق االنتاج لديها وحت�ضريها
للإنطالق بفعالية وجناح .نعمل يف
اكرث من  36بلد ،ونفتخر ب�صناعتنا اىل
حد كبري اذ ان جودة انتاجنا ومهنيتنا
العالية مكنتنا من دخول ا�سواق مهمة
يف هولندا والت�شيلي ورو�سيا ا�ضافة
اىل عدد من اال�سواق العربية ابرزها
العراق واالردن».
وعبرّ عن تفا�ؤله مب�ستقبل عمل «افران
�شمي�س» التي يحمل �سجلها جناحات
عديدة وتتبع �سيا�سة عمل متنحها
مناعة �ضد اي تراجع نتيجة االزمة
االقت�صادية القا�سية التي يعاين منها
لبنان».

مقابلة
 .. NMEنجاح عماده «اإلبداع واإلبتكار»

رضا :مشروع جديد في الخليج قريب ًا
على مر  34عام ًا� ،سلكت
ال�رشكة الوطنية عرب
املتو�سط ل�صناعة االفران
الآلية  NMEطريق
النجاح يف عامل �صناعة
املخابز واالفران.
عزّز االبتكار واالبداع
م�سريتها هذه يف اال�سواق
اللبنانية واخلارجية على
حد �سواء ،حيث متكنت
عرب �سعيها الدائم لتقدمي
االف�ضل من حجز مكان
مرموق لها بني نظرياتها
يف لبنان والعامل.
وف��ق � ًا مل��دي��ر ��شرك��ة  NMEاملهند�س
عبدت طريق
حممد ر�ضا «عوامل كثرية ّ
جناح  NMEويبقى يف مقدمها االدارة
احلكيمة التي ت�سعى ب�إ�ستمرار اىل تقدمي
االف�ضل عرب مراقبة عمليات االنتاج
من خ�لال فريق عمل خمت�ص يرافقه
طاقم خا�ص باجلودة والتكنولوجيا،
ما �ضمن لها تقدمي منتجات متميزة
بتقنيات حديثة وجودة عالية».
وك�شف ان «�سيا�سة عمل  NMEهذه
حمتها من االك��ت��واء بنار املناف�سات
القا�سية ال �سيما من املنتجات الأجنبية
امل�صدرة من العراق وتركيا وال�سعودية.
وقال« :تعمد ال�رشكة يف ظل املمار�سات
التي ت�شهدها اال�سواق اىل جعل االبتكار
واالبداع عماد �سيا�سات عملها ،بهدف
ادخ���ال اف��ك��ار متطورة وج��دي��دة على
م��ع��دات��ه��ا بغية ت��ط��وي��ر وج���ذب اك�بر
�رشيحة ممكنة من امل�ستهلكني».

قوة في مواجهة المنافسات

تتمتع  NMEبتواجد قوي
في االسواق العربية منذ
سنوات طويلة ،وتطمح
للمحافظة عليه رغم
الصعوبات
وا�شار ر�ضا اىل ان «  NMEمتلك نقاط
قوة عديدة يف مواجهة هذه املناف�سات،
ف�إ�ضافة اىل ج��ودة منتجاتها ،متلك
امكانيات كبرية يف امل�صنع متكنها
من تقدمي ا�سعار تناف�سية دون امل�س
مب�ستويات اجلودة لديها».
ويف رد على �س�ؤال حول ت�رصيف انتاج
ال����شرك��ة ،لفت ر���ض��ا اىل ان «ال�سوق
ال��ل��ب��ن��اين حم���دود ج���داً وال مي��ك��ن ان
ي�ستوعب كميات انتاج كبرية ال �سيما
يف ظل وجود �رشكات تعمل يف جمال
�صناعة االفران واملخابز».
145

تواجد قوي في األسواق العربية

واذ اع��ل��ن ر���ض��ا «ان  NMEت�سوق
انتاجها ب�شكل اكرب يف اال�سواق العربية
واخلليجية والأوروب��ي��ة واالمريكية»،
���ش��دد ع��ل��ى ان «ت�����ردي االو����ض���اع
االقت�صادية يف لبنان ي�ضعف القدرات
ال�رشائية يف ال�سوق اللبناين ،وي�شل
احلركة االقت�صادية ما ي�شكل دافع ًا
اك�بر لل�رشكات للتوجه اىل اال���س��واق
اخلارجية ،ولهذا جند دائم ًا ان ال�رشكات
اللبنانية ب�شكل ع��ام و NMEب�شكل
خا�ص تعمل على االنفتاح على ا�سواق
وافق جديدة ب�شكل دائم».
ولفت اىل انه «يف ال�سابق كان واقع
اال�سواق العربية اف�ضل ،وذلك نظراً ملا
ت�شهده اليوم ال��دول العربية من �سوء
او�ضاع �سيا�سية واقت�صادية .واكد ان
«لـ  NMEتواجد قوي منذ �سنوات طويلة
يف اال�سواق العربية ،وتطمح للمحافظة
عليه رغم ال�صعوبات».

سياسة خاصة
في مواجهة األزمات

واعترب ر�ضا ان «التحديات املوجودة
يف كال ال�سوقني اللبناين واخلارجي
ال ت�ضع بتات ًا  NMEيف دائرة اخلطر،
اذ ان ال�رشكة متلك خمزون احتياطي
ال ب�أ�س به ،كما تتبع �سيا�سات خا�صة
ملواجهة ازمة الركود حيث تعمل على
خلق اكرث من م�صدر دخل مايل لل�رشكة
ل�ضمان ا�ستمراريتها وتطورها».
وك�شف ان  NMEب�صدد العمل على
فتح م�رشوع جديد يف دولة خليجية،
و�سيكون مبثابة ف��رع جديد لل�رشكة.
واكد ان « هذا التوجه ي�أتي نظراً لعمل
ال����شرك��ة ال���ذي ي�ستهدف زب��ائ��ن يف
خمتلف اال���س��واق العاملية يف اوروب��ا
وام�يرك��ا وا�سرتاليا و�آ�سيا واخلليج،
و�شدد على ان «هذا اال�ستثمار اجلديد
�سيعزز قدرتها على تلبية حاجات
زبائنها ب�شكل اف�ضل».
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مقابلة
«الوفاء بايكري»  ..نمو وتقدم

شعالن :لمكافحة المافسة األجنبية
التعقيم واعتماد اجراءات �صارمة يف ظل وجود اخ�صائيي تغذية
وم�رشفني على تطبيق معايري �سالمة الغذاء».

منافسات اجنبية مستغربة!

ويف رد على �س�ؤال� ،شددت �شعالن على ان الت�أثريات االقت�صادية
ال�سلبية طالت كل لبنان ،ومل تقت�رص فقط على عمل «الوفاء
بايكري» .وقالت« :دون �شك كان للرتاجع االقت�صادي ت�أثريات
كبرية على قدرات امل�ستهلكني ال�رشائية ،اال ان «الوفاء بايكري»
اتبعت خطط در�ست من خاللها تقدمي ا�سعار منا�سبة �ضمنت
ا�ستمرارية عملها».
وا�شارت اىل ان «ا�صعب التحديات التي تواجه عمل «وفاء بايكري»
يتمثل باملناف�سة االجنبية ،اذ يثري اال�ستغراب اغ��راق اال�سواق
باملنتجات االجنبية يف حني تتمتع ال�صناعة اللبنانية مب�ستويات
جودة ممتازة ،ما ي�سلط ال�ضوء على �رضورة �ضبط اال�سواق وحماية
القطاع ال�صناعي ومكافحة هذه املمار�سات التي ت�شهدها اال�سواق
وت�ضع عدد من ال�رشكات اللبنانية يف دائرة اخلطر».
واذ ك�شفت عن وجود مناف�سات عديدة بني ال�رشكات العاملة يف
ال�سوق ،اعتربت انه طاملا بقيت يف اطار حمدد تبقى عام ًال ايجابي ًا
ومهم ًا يدفع ال�رشكات نحو تقدمي االف�ضل.

بعد � 4سنوات على دخولها عامل �صناعة
ال�شوكوال ،ا�ضحت «الوفاء بايكري» منوذج ًا مهم ًا
عن امل�ؤ�س�سات ال�صناعية اللبنانية التي ت�ستحق
الوقوف عند م�سرية عملها .ففي ا�صعب ال�سنوات
االقت�صادية التي مرت على لبنان متكنت «الوفاء
بايكري» وبف�ضل �سيا�سات عملها من انتزاع جناح
مميز قي تقدميها �شوكوال «لوزا».

مواكبة التطور

واكدت �شعالن ان «الوفاء بايكري تواكب ب�إ�ستمرار التطورات يف
جمال عملها ككل ،حيث هي على اطالع دائم على ابرز التطورات
يف اال�سواق العاملية بغية ا�ستقطابها اىل لبنان انطالق ًا من اميان
لديها ان من حق امل�ستهلك احل�صول على اف�ضل املنتجات .كما
ال�سباقة يف ا�ستقدام كل
ت�ؤمن الوفاء بايكري ب�رضورة ان تكون ّ
جديد اىل م�صنعها ،وذلك بغية احلفاظ على مكانتها يف اال�سواق
اللبنانية واخلارجية على حد �سواء».
واعتربت «ان ال�صناعي اللبناين قادر على مواكبة امل�ستجدات
كافة وال�سري على طريق التطور رغم االهمال الذي يعانيه القطاع
نتيجة عدم االلتفات اىل مكانته الإقت�صادية الهامة» .وا�شارت اىل
وفق ًا لأحد �رشكاء «وفاء بايكري» فادية �شعالن ،مل
«ان ال�صناعيني اللبنانيني معروفني
ب�صالبتهم يف م��واج��ه��ة االزم���ات
تكن بيئة العمل التي انطلقت خاللها «وفاء بايكري» شكلت ال
مت
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ة
ال
د
قي
ق
ة
يف ع��امل �صناعة ال�شوكوال مثالية ،امن��ا �شابتها
ور�ؤي��ت��ه��م امل�ستقبلية ا���ض��اف��ة اىل
ل
ع
مل
يا
ت
ا
الن
�صعوبات كثرية تخطتها «الوفاء بايكري» انطالق ًا
متيزهم وذوقهم الرفيع».
تا
ج في ظل
من خربتها الطويلة يف املجال ال�صناعي ،حيث
واب��دت �شعالن تفا�ؤل كبري مب�ستقبل
وجود اخصائيي تغذية
تعمل منذ �سنوات طويلة يف �صناعة اخلبز على
عمل «الوفاء بايكري» ،اذ ان «الوفاء
و
م
انواعه واحللويات والكعك.
بايكري» ت�ضاعف اجلهود التي تبذلها
شرفين على تطبيق
«الوفاء
جناح
�ضمن
ما
«ابرز
ولفتت �شعالن اىل ان
بغية احلفاظ على مكانتها الرفيعة
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س
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ة
ال
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بايكري» ،احلائزة على �شهادة الأيزو ،هو املتابعة
يف ال�سوق ،فت�ضع خطط ًا فعالة بعيدة
ء ابرز
ع
وا
م
الدقيقة لعمليات االنتاج ،حيث جتري مراقبة
عن كل االج��واء ال�سلبية املحبطة التي
ل
ن
جاح «الو
فا
ء
ب
اي
كر
ي
»
قوية للإلتزام مبعايري ال�سالمة الغذائية عرب
ي�شهدها لبنان بني احلني والآخر.
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�رشكة الي�سا لل�صناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

االوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية
+٩٦١)٣(٢٨٨٣٤٤ :  خلوي- +٩٦١)١( ٤٥٥٠٠١ :هاتف وفاك�س
Ouzai - Naser Industrial Area
Telefax: +961 (1) 455001 - cell : +961 (3) 288344
E-mail: elissaco@live.com - Website: www.elissaco.com

مقابلة
مؤسسة العابد تطرح منتج ًا جديد ًا في االسواق

العابد :صعوبة التمويل ابرز التحديات
يف �سبعينات القرن املا�ضي ،انطلقت
«م�ؤ�س�سة العابد» يف جمال القطاع
ال�صناعي مقدمة لزبائنها اجود انواع
الراحة .وما لبثت امل�ؤ�س�سة ان �سلكت
و�سعت �صناعتها
طريق التطور حيث ّ
لت�شمل �صناعة ال�رشابات على انواعها.
عوامل كثرية �ساهمت يف جناح «م�ؤ�س�سة
العابد» يبقى يف مقدمها اجلودة العالية،
اذ وفق ًا ملدير امل�ؤ�س�سة حممد العابد
«يعمل فريق العمل ب�شكل د�ؤوب على
مراقبة عمليات االنتاج ل�ضمان اعلى
معايري ال�سالمة الغذائية ،كما يحر�ص على
ا�ستخدام اجود انواع املواد االولية بهدف
تقدمي منتج مميز اىل اال�سواق كافة».

وك�شف ان «ه��ذا النجاح مكن امل�ؤ�س�سة
م��ن تو�سيع �شبكة زبائنها يف خمتلف
املناطق ،حيث يعمل فريق التوزيع ا�ضافة
اىل الوكالء املعتمدين على تلبية حاجات
اال�سواق» .واعلن عن «وجود مناف�سات يف
ال�سوق ال �سيما من املنتجات االجنبية»،
و�شدد على انه «رغم هذه املناف�سات القوية ،ال تزال «م�ؤ�س�سة العابد» حتتفط
مبركز مرموق يف ال�سوق وذلك بف�ضل ثقة زبائنها بها ووالئهم لها».

توسع ونمو

وا�شار العابد اىل ان «م�ؤ�س�سة العابد تعمل على طرح منتج جديد يف ال�سوق،
حيث ان�ش�أت م�صنع لـ«البطاطا املجمدة» ،ومن املتوقع ان تطرح منتجها
يف ال�سوق خالل الفرتة الق�صرية املقبلة» .وك�شف ان «ت�سويق املنتج
اجلديد �سيتم وفق ًا خلطة دقيقة تلحظ اال�سواق اللبنانية واخلارجية مع ًا».
ولفت اىل ان ابرز التحديات التي تواجه عمل «م�ؤ�س�سة العابد» تتمثل
ب�صعوبة احل�صول على متويل و�ضعف ال�سيولة يف ال�سوق نتيجة الظروف
االقت�صادية املت�أزمة التي ي�شهدها لبنان والتي كان لها اي�ض ًا ت�أثري على
كيفية احل�صول على القرو�ض ال�صناعية املدعومة لتمويل امل�شاريع».

م�ؤ�س�سة العابد لل�سكاكر واحللويات وال�شرابات

اجلنوب  -النبطية  -النبطية الفوقا � -شارع اجلامع
هاتف961 70 908301 - 7 766031 :

