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الإفتتاحية

شلل حكومي..
شلل اقتصادي
ال يحتاج ال�شلل احلكومي يف �إدارة الدوّلة على ال�صعد ،الإقت�صادية واملالية واالجتماعية� ،إىل اجتهادات يف تربيره .فالإقت�صاد
اللبناين يعي�ش الآن يف �أ�سو�أ حال له منذ العام  2000خ�صو�ص ًا بعد �إجراءات يف املوازنة �أق ّل ما ُيقال عنها �إنها «�ضحك على
الذقون».
يعني هذا ال�شلل �أن امل�أزق الذي يواجهه لبنان لالتفاق على خطة �إ�صالح مايل ذات م�صداقية ،وتدهور �أو�ضاع ال�سوق العاملية،
قد يجد �صعوبة يف �إعادة متويل ديونه الكبرية بالعملة ال�صعبة وامل�ستحقة هذا العام ،وهذا الأمر يثري قلق امل�ستثمرين يف
اخلارج .ومن املرجح هنا �أن احلكومة قادرة على تفادي التخلف ال�رصيح عن ال�سداد يف املدى الق�صري عن طريق مناورة ت�شمل
م�شاركة البنك املركزي والبنوك املحلية ،كبار حاملي ديون لبنان.
النمو الإقت�صادي وكل
الواقع �أن الإجراءات الإقت�صادية التي قامت بها احلكومة يف املوازنة هي �إجراءات تذهب يف عك�س
ّ
عما
ملقبل
�سجله لبنان يف نهاية هذا العام والعام ا ُ
�إنكما�ش ُ
�سي ّ
�ستتحمل ال�سلطة امل�س�ؤولية الكاملة عنه ،وهذا الأمر يطرح ال�س�ؤال ّ
ّ
نية احلكومة و�ضع رزمة �رضائب جديدة يف موازنة العام  2020واجلميع مدرك مدى ف�شل ال�رضائب التي و�ضعتها
�إذا كان يف ّ
ال�سلطة يف العام  2017مبواكبة �إقرار �سل�سلة الرتب والرواتب.
�ستمر،
� ّأما على ال�صعيد الإجتماعي ،فالفقر و�صل �إىل �أق�صى ما ميكن �أن يتحمله املواطن اللبناين ،والبطالة �إىل �إرتفاع ُم ّ
تخرج من اجلامعات يف لبنان ،وغياب
وكل حديث عن خلق فر�ص عمل للبنانيني هو ت�ضليل للر�أي العام .هناك � 30ألف ُم ّ
الإ�ستثمارات ال ي�ستطيع ت�أمني فر�ص عمل لهم .يف الواقع هناك  3000فر�صة عمل ناجتة عن التقاعد بالدرجة الأوىل وعن بع�ض
ال�رشكات التي ما زالت ُتراهن على لبنان وتقبل الإ�ستثمار فيه.
� ّإن الإ�ستمرار على هذا النحو يف �إدارة �ش�ؤون الدولة �سي� ّؤدي حتم ًا �إىل نتائج غري حممودة على القطاع ال�صناعي اي�ض ًا ،بعدما
مت تب�شري ال�صناعيني من �أكرث من جهة م�س�ؤولة بانتهاء حقبة الإنتاج الريعي واالنتقال اىل حقبة دعم القطاعات املنتجة ،ها
ّ
هم يتلقون �رضبة غري متوقعة �إذا مل تعالج على وجه ال�رسعة �ستزيد �أعباء القطاع ال�صناعي.
ن�صت موازنة العام  2019على فر�ض ر�سم بن�سبة  % 3على امل�ستوردات اخلا�ضعة لل�رضيبة على القيمة امل�ضافة وا�س ُتثني
لقد ّ
حتدد مبر�سوم ي�صدر عن جمل�س الوزراء».
من القرار البنزين واملواد ال ّأولية ال�صناعية والزراعية «على �أن ّ
حي َز التنفيذ ،عمد املجل�س الأعلى للجمارك اىل ا�ستيفاء هذا الر�سم على كل امل�ستوردات با�ستثناء
لكن ويف ظ ّل دخول املوازنة ّ
يحدد مبر�سوم املواد ال ّأولية ال�صناعية والزراعية املعفاة.
البنزين على اعتبار � ّأن جمل�س الوزراء مل ّ
ا�ستنها�ض قواها لتكون العب ًا �أ�سا�سي ًا يف حتريك االقت�صاد يف
يف هذا ال�سياق ،ي�ش ّكل هذا التدبري �رضبة لل�صناعة التي حتاول
َ
يخيم على بقية القطاعات .كما � ّأن ال�صناعيني الذين يعانون من املناف�سة غري ال�رشعية خ�صو�ص ًا والإغراق ،ال
ظ ّل ال�شلل الذي ّ
ميكنهم املواجهة بر�سم ا�ضايف قيمته  % 3هم كانوا بالأ�سا�س معفيني منها ،ويطالبون اجلمارك بال�سري بالئحة املواد ال ّأولية
اخلا�صة بال�صناعة والزراعة املعفاة �أ�سا�س ًا من الر�سوم على اعتبار �أنها لن تتغيرّ عندما �ست�صدر عن جمل�س الوزراء.
�إن اخلوف هو من �صعوبة ا�سرتداد ن�سبة الـ  3يف املئة التي يدفعونها الآن يف وقت قريب ،وهم غري قادرين يف ظل الأو�ضاع
تكبد املزيد من الأعباء الإنتاجية.
الراهنة على ّ
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مرحلة جديدة من الحرب التجارية بين أميركا والصين

بكين لواشنطن ..تخ ّلوا عن أوهامكم
«الصناعة واالقتصاد»

ي�سود �شعور بالقلق ،يف وول �سرتيت �شارع الأعمال يف يف نيويورك ،من �أن احلرب التجارية التي ت�شنها
الواليات املتحدة على ال�صني ،قد تزيد ب�شكل كبري من تكلفة �أجهزة �آيفون يف جميع �أنحاء العامل وقد �أدت
ت�رصيحات الرئي�س دونالد ترامب �إىل انخفا�ض �سهم �أبل بن�سبة  % 2ثم عاد لينخف�ض مرة �أخرى بن�سبة
 .% 1ويعتقد املحلل التكنولوجي يف �رشكة» ويدبو�ش �سيكيوريتيز« دان �إيفي�س� ،أن �أبل �ستكون قادرة على
تخفيف بع�ض الأعباء يف التكاليف من طريق تعديل �سل�سلة التوريد اخلا�صة بها لكنه يعتقد �أي�ضا �أن
العملية �ستكون بطيئة.
وقال �إن �أبل قد تكون قادرة على نقل  % 5من �إنتاج �آيفون �إىل الهند وفيتنام على مدار العامني املقبلني �إذا
ا�ستمرت حال الر�سوم اجلمركية ومع ذلك ف�إن �أبل لن ت�ستطع التخلي عن ال�صني بالكامل.
مل يكن تف�صيال هذا الت�رصيح لإيفي�س ،فهو ي�شري �أي�ض ًا �إىل الواقع الذي تعي�شه امريكا الآن ،و�سعي امل�ستثمرين
الأمريكيني �إىل �رشاء �أ�صول املالذ الآمن من الذهب وال�سندات احلكومية بفعل خماوفهم من ت�أثري احلرب
التجارية على النمو العاملي.
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بع�ض امل�س�ؤولية والعودة �إىل امل�سار
ال�صحيح لإنهاء احلرب التجارية
ويف ه��ذا ال�����ص��دد ،ق��ال ممثل ال�صني
اجلديد يف الأمم املتحدة ،ت�شانغ جون،
�إن ال�صني �ستتخذ »الإج��راءات اجلوابية
ال����ضروري��ة« حلماية حقوقها ،وا�صفا
خطوات ترامب الأخرية بـ«غري العقالنية
وغري امل�س�ؤولة«.
وت�أتي هذه الر�سوم اجلديدة يف �ضوء
مرحلة �أخرى من احلرب التجارية التي
تخو�ضها الواليات املتحدة �ضد ال�صني،
�أ�صدر روبرت اليتهايزر املمثل التجاري
الأمريكي بيانا مقت�ضبا ،يتعلق بتوجيه
�أ���ص��دره ت��رام��ب ب�ش�أن �آل��ي��ة ا�ستخدام
«املعاملة اخلا�صة والتف�ضيلية» يف
منظمة التجارة العاملية التي تتمتع بها
ال�صني.

الصين «دولة نامية»

اح��ت��دم ال��ت��وت��ر ال��ت��ج��اري ب�ين بكني
ووا�شنطن م�ؤخرا بعدما ق��ال الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب� ،إنه �سيفر�ض
اع��ت��ب��ارا م��ن مطلع �أي���ل���ول� /سبتمرب
املقبل ر�سوما جديدة بن�سبة  % 10على
ب�ضائع �صينية بقيمة  300مليار دوالر
ت�ستوردها ال��والي��ات املتحدة ،وزع��م
ترامب �أن ال�صني مل تف بوعدها يف زيادة
م�شرتيات املنتجات الزراعية الأمريكية.
واعترب وزي��ر اخلارجية ال�صيني وانغ
يي قرار الرئي�س الأمريكي فر�ض ر�سوم
جمركية جديدة على ال�صادرات ال�صينية
انطالقا من �آب� /أغ�سط�س� ،أنه «خطوة
غري بناءة».
من جهتها قالت املتحدثة با�سم وزارة
اخلارجية ال�صينية هوا ت�شون ينغ� ،إن
«ال�صني ال تريد حربا جتارية ،لكنها ال
تخ�شى خو�ضها» ،يف �إ�شارة �إىل �أن بكني
م�ستعدة لت�صعيد احلرب التجارية التي
�ألقت بظاللها على منو االقت�صاد العاملي.
ودع���ت املتحدثة ال�صينية ال��والي��ات
املتحدة »�إىل التخلي عن الأوهام وحتمل

توجيه الرئي�س الأمريكي ،ترامب ،حول
متتع ال�صني مبزايا داخل منظمة التجارة
باعتبارها «دول���ة نامية» ك��ان �أك�ثر
اقت�ضابا من بيان املمثل التجاري ،غري
�أن الكلمات املعدودة للتوجيه ،الذي مل
يذكر ال�صني باال�سم ،من �ش�أنها �أن تثري
نزاعا وجدال طويال داخل املنظمة.
ومن دون �أن ي�شري �إىل ال�صني هو الآخر،
ق��ال املمثل ال��ت��ج��اري الأم�يرك��ي يف
بيانه »لفرتة طويلة جدا� ،أ�ساءت البلدان
الغنية ا�ستخدام منظمة التجارة العاملية
ب�إعفاء نف�سها من قواعدها من خالل
ا�ستخدام املعاملة اخلا�صة والتف�ضيلية.
ه��ذا الظلم ي�رض ب��الأم�يرك��ي�ين الذين
يطبقون القواعد ،ويقو�ض املفاو�ضات
يف منظمة التجارة ،ويوجد �ساحة �أداء
غري متكافئة«.
وح�سب معلومات ،ف�إن توجيه الرئي�س
الأمريكي وبيان املمثل التجاري مينح،
يف الواقع ،منظمة التجارة العاملية 90
يوما ملعاجلة م�شكلة ال��دول الأع�ضاء
التي تقول الواليات املتحدة� ،إنها ت�ستغل
و�ضعها كدولة نامية لتحقيق مكا�سب
اقت�صادية كال�صني.
وح�سب امل��ع��ل��وم��ات ،ف���إن��ه �إذا مل يتم
تنفيذ الإ�صالحات التي طالب بها البيت
الأبي�ض يف ال��وق��ت امل��ح��دد ،ف�ستكون
للممثل التجاري الأمريكي �سلطة «عدم
5

معاملة البلدان النامية بالطريقة التي
و�سيع َلن يف
حددتها منظمة التجارة « ُ
�أقرب وقت �أيا من الدول هي التي «تتمتع
على نحو ال مربر له بالفوائد التي مينحها
و�ضع الدولة النامية».
وحول متتع ال�صني بو�ضع دولة نامية يف
منظمة التجارة ،و�ضع الرئي�س الأمريكي
وكذلك املمثل التجاري كل منهما تغريدة
على «تويرت».

منظمة التجارة العالميةُ ..ك ِس َرت!

وق��ال ترامب يف تغريدته «�إن منظمة
�ست عندما ادعت
التجارة العاملية قد ُك رِ َ
البلدان الأك�ثر غنى �أنها بلدان نامية
للتهرب من قواعد املنظمة واحل�صول
على معاملة تف�ضيلية».
و�أكد دبلوما�سي غربي� ،أنه بالرغم من
بيان املمثل التجاري� ،إال �أنه �سيتعني
ع��ل��ى مكتبه ال��ت�����ش��اور م��ع ال��وك��االت
االحتادية الر�سمية الأخرى  -م�ست�شاري
البيت الأبي�ض االقت�صاديني والأمنيني -
قبل اتخاذ �أي �إجراء �أمام منظمة التجارة،
و�سيتعني على روبرت اليتهايزر �إطالع
ترامب على التقدم املحرز يف �إ�صالح
الو�ضع داخل املنظمة بعد  60يوما من
تقدمي وثيقته �إىل منظمة التجارة.
تقول م�صادر منظمة التجارة «�إن هذا
الهجوم اجل��دي��د ق��د يزيد م��ن �صعوبة
املفاو�ضات التجارية ب�ين ال��والي��ات
املتحدة وال�صني».
وناهيك عن م�س�ألة و�ضع الدول النامية
يف منظمة التجارة العاملية ،ف�إن وفود
ال���دول الأع�����ض��اء ك��اف��ة هنا تقر ب���أن
املنظمة «يف �أزم��ة عميقة» خا�صة ما
يتعلق بجهازها الق�ضائي املهدد بال�شلل.
و�إذا ما وا�صلت الواليات املتحدة منعها
تعيني ق�ضاة لهيئة ت�سوية املنازعات،
ف�إن اجلهاز الق�ضائي للمنظمة �سيتوقف
فى  11كانون الأول (دي�سمرب) املقبل،
وعندها لن تكون هناك رقابة على تنفيذ
االتفاقيات التجارية.
وداف�����ع ت���رام���ب ع���ن ا���س�ترات��ي��ج��ي��ت��ه
االقت�صادية ،ذل��ك بعد �إعالنه تو�سيع
نطاق الر�سوم اجلمركية الإ�ضافية لت�شمل
كل ال���واردات ال�صينية� .أ�ضاف ترامب
«هم يدفعون لنا ع�رشات املليارات من
ال���دوالرات ،وه��و �أم��ر �أ�صبح ممكنا من
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خالل خف�ض قيمة عملتهم».
وقد �أعاد ترامب �إطالق احلرب التجارية
ب��ع��د جل�سة م��ف��او���ض��ات ق�����ص�يرة بني
حرز خاللها
الطرفني يف �شنغهاي مل ُي َ
تقدم.
و�أع��ل��ن الرئي�س الأم�يرك��ي� ،أن �إدارت���ه
�ستفر�ض ،اعتبارا من الأول من �أيلول/
�سبتمرب ،ر���س��وم��ا جمركية �إ�ضافية
بن�سبة  10يف املائة على ما قيمته 300
مليار دوالر من الب�ضائع ال�صينية التي
ت�ستوردها ال��والي��ات املتحدة �سنويا
والتي كانت حتى الآن م�ستثناة من هذه
ال�رضيبة.
وح��ذرت احلكومة ال�صينية من �أن��ه لن
يكون �أمامها خيار �سوى اتخاذ تدابري
انتقامية �إذا و�ضع دونالد ترامب تهديده
مو�ضع التنفيذ .كما �أع��رب ترامب عن
ارتياحه ال�سرتاتيجيته التجارية.
وق���ال »ت���أت��ي ب��ل��دان �إل��ي��ن��ا راغ��ب��ة يف
التفاو�ض على اتفاقات جتارية حقيقية،
ولي�س على العرو�ض الرتويجية التي
ت�سري يف اجت���اه واح���د وال��ت��ي قدمتها
الإدارات ال�سابقة .ه��م ال ي��ري��دون �أن
يخ�ضعوا لل�رضائب الأمريكية«.
و�أظهرت درا�سة ن�رشها املكتب الوطني
للأبحاث االقت�صادية يف �آذار (مار�س)
�أن امل�ستهلك الأمريكي حتمل كل تكلفة
الر�سوم التي فر�ضت يف .2018

الرد الصيني ..حرب العمالت

وردت ال�����ص�ين ع��ل��ى ح���رب ت��رام��ب..
و«ا���ش��ع��ل��ت« ح��رب ال��ع��م�لات وخف�ضت
ال��ي��وان �إىل �أق��ل م�ستوى يف  11عاما،
وتخطت العملة ال�صينية ب�شكل مفاجئ
حاجز ال�سبعة يوان للدوالر ،وهو م�ستوى
يعتربه بع�ض املتعاملني يف ال�سوق
م�ستوى احلاجز النف�سي .ما �أدى �إىل
هبوط عمالت �أخرى يف املنطقة.
ورغم �أن بكني قالت �إن اليوان ينخف�ض
بناء على عوامل ال�سوق العر�ض والطلب،
فقد اعترب بع�ض املحللني �أن��ه رد على
�إعالن ترامب الأخري.
وقال كري�ستي تان رئي�س ا�سرتاتيجية
الأ�سواق يف National Australia Bank
« :Ltdلقد ك�رس اليوان حاجز الـ 7يوان،
وذلك ردا على الر�سوم اجلمركية اجلديدة«.
ودفعت خ�سائر اليوان العديد من عمالت
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املنطقة �إىل الهبوط ،حيث فقد الدوالر
الأ���س�ترايل � % 0.35إىل  0.6773دوالر
�أم�يرك��ي ،مقرتبا م��ن �أق��ل م�ستوى يف
�سبعة �أ�شهر عند  0.6748دوالر �أمريكي.
ون ّ��دد الرئي�س الأمريكي بالإجراء الذي
اتخذته ال�صني ب�ش�أن عملتها �إذ �سمحت
بكني ل��ل��ي��وان ب��ال�تراج��ع �إىل م�ستوى
قيا�سي مقابل الدوالر ،وا�صفا ذلك ب�أنه
«انتهاك كبري».
وكتب ت��رام��ب يف تغريدة على تويرت:
»خف�ضت ال�صني �سعر عملتها �إىل م�ستوى
تاريخي متدن تقريبا .هذا ي�سمى »تالعبا
بالعملة« .ه��ل ت�سمعونني ي��ا جمل�س
االحتياطي االحتادي؟ هذا انتهاك كبري
�سي�ضعف ال�صني ب�صورة كبرية مبرور
الوقت!».
م��ن جهتها رف�ضت بكني االتهامات
بالتالعب بعملتها ،وق��ال حمافظ بنك
ال�شعب ال�صيني ي��ي ق��ان��غ �إن بكني
لن ت�ستغل عملتها ك���أداة للتعامل مع
ا���ض��ط��راب��ات خارجية مثل النزاعات
التجارية .و�أ�ضاف �أن �سعر �رصف اليوان
عند م�ستوى منا�سب حاليا يتما�شى مع
العوامل االقت�صادية الأ�سا�سية والعر�ض
والطلب يف ال�سوق.

رأي الخبراء ..مع الصين

�إىل ذلك ،يتفق العديد من اخلرباء الدوليني
مع موقف بكني .فقد قال االقت�صاديون
وامل��م��ول��ون للبنك ال�سوي�رسي ،UBS
يف حتليلهم� ،إن الإج���راءات الأمريكية
الأخ�يرة �ستخلق �ضغطا �إ�ضافيا على
موثوقية الأعمال.
وي�ؤكد املحللون �أن �رضر الر�سوم اجلديدة
لن يقت�رص على ال�صينيني� ،إمنا �سي�شمل
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امل�ستهلكني الأمريكيني ،و�سيكون لها
ت���أث�ير �سلبي للغاية على �آف���اق النمو
االقت�صادي يف الواليات املتحدة .ف�إذا
ما نفذ ترامب خطته و�أدخل الر�سوم ،ف�إن
امل�ستهلكني الأمريكيني ،وفقا لتحليل
� ، UBSسيتكبدون خ�سائر بنحو  30مليار
دوالر� ،أو  % 0.15من الناجت املحلي
الإجمايل للواليات املتحدة.
الإ����ش���ارات الأوىل م��ن ب��ك�ين ،ج��اءت
�رسيعا .فقد نقلت وكالة بلومربغ ،عن
م�صادرها �أن احلكومة ال�صينية �أمرت
ال�رشكات اململوكة للدولة بالتوقف عن
ا�سترياد املنتجات الزراعية الأمريكية.
ووفقا للوكالة ،ف�إن ال�رشكات ال�صينية
ا�ستجابت لهذا الطلب بالفعل وتنتظر
ن��ت��ائ��ج امل��ف��او���ض��ات ال��ت��ج��اري��ة بني
الطرفني.

المنتجات الروسية

�أعرب وزير التنمية االقت�صادية الرو�سي
مك�سيم �أوري�شكني عن ثقته ب�أن ال�صني،
ق��د ت��ت��ح��ول �إىل امل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة
الرو�سية يف ظل نزاعها التجاري املحتدم
مع الواليات املتحدة.
وق��ال« :تعترب ال�صني اجلانب الرو�سي
وعلى عك�س الأمريكيني ،موردا موثوقا
به لأي منتج �أو خامات .ويجري ال�رشكاء
ال�صينيون يف الوقت الراهن مباحثات
معنا ب�ش�أن توريد املنتجات الزراعية
وغريها من املواد واملنتجات ،وذلك لكي
تتحول ال�صني �إىل رو�سيا».
و�أ�ضاف الوزير الرو�سي� ،أنه ب�سبب تدهور
العالقات بني الواليات املتحدة وال�صني،
ف�إن و�ضع االقت�صاد ال�صيني ،لي�س يف
�أف�ضل حاالته.
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ن�شاطات �صناعية
اطالق الحملة الوطنية لدعم الصناعة اللبنانية « ..بالوطني بدعم وطني»

الحريري :عنوان المرحلة المقبلة تحفيز القطاعات االنتاجية
أبو فاعور :نعم ..الصناعة تستحق العناء
الجميل :بالصناعة وحدها نخفض عجزنا التجاري

ابوفاعور يلقي كلمته

اطلق رئي�س جمل�س الوزراء �سعد احلريري «احلملة الوطنية لدعم
تنظمها وزارة ال�صناعة بالتعاون مع
ال�صناعة اللبنانية» التي ّ
جمعية ال�صناعيني اللبنانيني بعنوان «بالوطني بدعم وطني».
و�شارك وزير ال�صناعة وائل ابو فاعور وعدد من الوزراء والنواب
والوزراء والنواب ال�سابقني ،ور�ؤ�ساء بعثات ديبلوما�سية وممثلني
عن قادة الع�سكريني واالجهزة االمنيةو�صناعيني ورجال اعمال.
مدته خم�سون
ت�ضمنت احلملة عر�ض فيلم دعائي – ت�سويقي ّ
أهمية ال�صناعة الوطنية وتفاعل ال�شباب اللبناين
ثانية يربز � ّ
تنظم برامج حوارية تثقيفية
أن
�
لها
ط
املخط
معها .كما من
ّ
ّ
وحمالت اعالمية – اعالنية عن االنتاج وال�صناعة ،ا�ضافة �إىل
واملتخ�ص�صة يف عدد من املناطق
اقامة املعار�ض املتن ّقلة
ّ
اللبنانية ودعم م�شاركة ال�صناعيني يف معار�ض خارجية.

الحريري

و�ألقى الرئي�س احلريري كلمة اكد فيها «ان املرحلة املقبلة
عنوانها الأ�سا�سي �سيكون «حتفيز القطاعات االنتاجية» .وقال:
«ان احلملة التي نطلقها اليوم ت�ضع حدا للجدل بني من يقول ان
لدينا �صناعة يف لبنان ،ومن يقول العك�س ،وانا �أقول» اجل لدينا
�صناعة يف لبنان .لدينا اكرث من � 5آالف م�صنع،وبا�ستطاعتنا ان
نزيد هذا العدد وبا�ستطاعتنا ان ننتج ون�ص ّنع ون�ؤمن حاجاتنا
ون�صدر اي�ضا .لكن املهم هو ان ن�ستثمر وفق ًا مليزاتنا
املحلية
ّ
التفا�ضلية ولطاقاتنا االنتاجية  .فح�صة ال�صناعة اليوم من
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الناجت املحلي تقارب الـ 4.6مليار دوالر .وكونوا على ثقة ان
با�ستطاعتنا م�ضاعفة هذا الرقم بعد � 5سنوات وم�ضاعفته ثالث
مرات بعد � 15سنة ،كما با�ستطاعتنا ان نخلق �أكرت من � 50ألف
وظيفة جديدة من خالل هذا القطاع يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة».
و���ش��دد على «��ض�رورة الرتكيز على ال�صناعات التي متتلك
قيمة م�ضافة وميزة تناف�سية بال�سوق املحلي �أو يف الأ�سواق
اخلارجية» .ولفت اىل انه �إ�ضافة اىل معاجلة ارتفاع كلفة الإنتاج
�سترتكز اجلهود يف الفرتة املقبلة على التايل:
�أو ًال :ا�ستكمال الدرا�سات لإن�شاء وتطوير املناطق ال�صناعية
القادرة على توفر البيئة املحفزة لل�صناعيني اللبنانيني.
ثاني ًا:ت�شجيع امل�شاريع امل�شرتكة مع القطاع اخلا�ص الأجنبي.
واليوم نعمل ب�شكل جدي مع ال�صناعيني اللبنانيني لي�شبكوا مع
م�ستثمرين �أجانب فنزيد �صادراتنا اىل الدول العربية و�أفريقيا
وكل العامل.
ثالث ًا :فتح الأ���س��واق �أم��ام املنتجات اللبنانية ورف��ع قيمة
عينا م�ؤخراً
ال�صادرات اللبنانية من حيث الكمية والنوعية .وقد ّ
 20ملحقا اقت�صاديا يف ال��دول الأ�سا�سية التي يتعامل معها
لبنان على �صعيد التجارة اخلارجية ،ويجب ان ن�ستفيد من
وجودهم بالتن�سيق مع القطاع اخلا�ص.
رابع ًا :اال�ستثمار يف قطاع التعليم املهني والتقني لنتمكن من
تامني وتطوير الطاقات واملهارات ال�شبابية التقنية املتخ�ص�صة
التي نحن بحاجة �إليها لتطوير القطاع ال�صناعي.
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الحريري يلقي كلمته

جميل يلقي كلمته

واكد على نقطة جوهرية ان القطاعات االنتاجية ت�شكل حلقة
اقت�صادية متكاملة ومرتابطة .فتحريك القطاع ال�صناعي قادر
على حتريك القطاع الزراعي والعك�س �صحيح .وحتريك القطاع
ال�سياحي ق��ادر على حتريك القطاعني ال�صناعي والزراعي.
وما من قطاع �صناعي وال زراعي وال �سياحي من دون قطاع
م�رصيف �سليم ومتني وخدمات مالية متطورة .وجميعهم مل
يتمكنوا من التقدم دون مواكبة التطور التكنولوجي .وال توجد
�أولوية لقطاع على �آخر .فكل القطاعات االنتاجية مهمة وكلها
قادرة ان تزيد الناجت املحلي وتخلق فر�ص عمل.
و���ش��دد على ان املرحلة املقبلة عنوانها حتفيز القطاعات
االنتاجية كاف ًة.

أبو فاعور

ويف كلمته ،طرح ابو فاعور �س�ؤا ًال :هل ت�ستحق ال�صناعة يف
لبنان العناء؟ وقال« :وفق ًا لتقرير ماكنزي 195 :الف لبناين
يعملون يف القطاع ال�صناعي اي ان  195الف عائلة يف لبنان
تعتا�ش من ال�صناعة .ان منو واحد  %يف ال�صناعة ي�ؤدي اىل
 1500فر�صة عمل جديدة وفق منظمة االمم ااملتحدة للتنمية
ال�صناعية ( يونيدو)».
وقال« :يف االرقام اي�ض ًا ،م�ساهمة ال�صناعة يف الناجت الوطني
بلغت  % 14يف العام  ،2018وهي قابلة للزيادة وفق البنك
الدويل لكن امل�ؤ�سف انها كانت  % 20يف العام الفني و % 24يف
العام .»1990
وا�ضاف« :العجز يف ميزاننا التجاري ارتفع من  12.8مليار
دوالر يف العام  2009اىل اكرث من  17مليار يف العام  2019مع
ما يعنيه ذلك من تداعيات اقت�صادية ومالية ويف هذه االرقام
اخفاقات لكن فيها فر�ص .ولكي ال ينتابك الي�أ�س دولة الرئي�س،
اقول وباالرقام اي�ض ًا ارتفعت قيمة ال�صادرات ال�صناعية يف
الف�صل االول من العام  2019اىل  660مليون دوالر يف زيادة
بن�سبة  % 4عن العام  2018حيث بلغت  629مليون دوالر ،ويف
زيادة بن�سبة  % 10عن العام  2017حيث بلغت  597مليون دوالر.
اي�ض ًا ،بلغ عدد الرتاخي�ص ال�صناعية يف هذا العام  217قراراً
منها  82ترخي�ص ًا يف قطاع ال�صناعات الغذائية وهذه م�ؤ�رشات
على الدينامية االيجابية التي انطلقت بدعمكم ورعايتكم دولة
الرئي�س وبدعم رئي�س اجلمهورية ورئي�س املجل�س النيابي وك ّل
املكونات احلكومية يف العديد من القرارات التي �صدرت من
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جمل�س الوزراء او من وزارتي االقت�صاد والتجارة وال�صناعة التي
نت�شارك مع وزيرها هذا اجلهد».
وا�شار اىل ان « هذه احلملة تهدف اىل توعية امل�ستهلك اللبناين
على جودة وتناف�سية ال�صناعة اللبنانية وحتفيزه على دعمها
عرب اعطائها االولوية يف م�شرتياته لأن اي قر�ش ينفق يف ال�رشاء
من املنتجات الوطنية هو ا�ستثمار يعزز ال�صناعة ويوفر فر�ص
العمل وي�ساعد يف توازن امليزان التجاري وي�ستجلب النقد النادر
الذي ندفع اثمان ًا كبرية الجل ا�ستقطابه واملحافظة عليه .وهذه
احلملة وان كانت تنطلق بهذا ال�شعار « بالوطني بدعم وطني»
لكنها تن�أى بنف�سها عن مناخ الفا�شية ال�سيا�سية ال�صاعدة يف
لبنان مبا متثله من ا�ستعالء عن�رصي وا�ستعداء طائفي ومذهبي
وخماطر على م�ستقبل بالدنا .هل ت�ستحق ال�صناعة العناء؟ نعم
ت�ستحق العناء».

الجم ّيل

اجلميل على
بدوره� ،شدد رئي�س جمعية ال�صناعيني الدكتور فادي
ّ
انه «بال�صناعة وحدها نتمكن من خف�ض عجز امليزان التجاري
الذي يتخطى اليوم الـ 17مليار دوالر والذي بات ي�شكل خطراً
داهم ًا على اقت�صادنا الوطني وعلى ماليتنا وعملتنا ،يف ظل
تراجع التحويالت من اخلارج وزيادة الودائع امل�رصفية بالن�سب
املعهودة ،وانطالق ًا من هذه الوقائع بتنا نرى كيف ان ميزان
املدفوعات بات ي�سجل عجوزات قيا�سية غري معهودة ،حيث
�أظهرت االرق��ام امل�سجلة يف اال�شهر اخلم�سة االوىل من العام
 2019بلوغ عجز ميزان املدفوعات  5،2مليار دوالر» .ولفت
اىل ان «زيادة ال�صادرات ال�صناعية ت�شكل اجلزء املكمل للحل
جلهة خف�ض عجز امليزان التجاري وتوابعه ،لذلك ننا�شد الدولة
باتخاذ االجراءات التي من �ش�أنها زيادة ال�صادرات ال�صناعية
وال�صناعات التي ت�ستخدم طاقة مكثفة .دولة الرئي�س نحن
مثلك ،ال نفقد الأمل بلبنان رغم كل ال�صعاب والتحديات ،نتطلع
فع ًال النتظام عمل احلكومة لل�رشوع يف تنفيذ م�شاريع م�ؤمتر
�سيدر وتطبيق خطة ماكينزي ،واللذين ي�شكالن خ�شبة اخلال�ص
القت�صادنا الوطني والداعم الأ�سا�سي لقطاعنا ال�صناعي» .وختم
قائ ًال« :ان ال�صناعيني اللبنانيني الذي �سطروا النجاحات يف
كل دول العامل ،هم بالت�أكيد م�رشوع جناح لالقت�صاد الوطني،
ونحن من جهتنا ال نرتدد على االطالق يف و�ضع كل طاقاتنا
بخدمة وطننا كي يبقى �شبابنا و�شاباتنا يف بلدنا».
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ن�شاطات �صناعية
توسع خطوط انتاجها ..تدشين خط جديد لصناعة البسكويت
«ضاهر فودز» ّ

ابو فاعور :عجلة االستثمارات الجديدة انطلقت
ضاهر :نعزّز الصناعة لخلق فرص عمل

جولة على خطوط اإلنتاج الجديدة

د�شن وزير ال�صناعة وائل ابو فاعور
ّ
اخلط االول واجلديد ل�صناعة الب�سكويت
يف معامل «�ضاهر فودز» ،يف الفرزل
 البقاع االو���س��ط ،بح�ضور النواب:مي�شال �ضاهر� ،سليم عون وع�ضو جلنة
ال�صناعة النيابية علي دروي�ش ،رئي�س
جمعية ال�صناعيني يف لبنان فادي
اجلميل ،رئي�س جتمع ال�صناعيني يف
البقاع ن��ق��وال اب��و في�صل وع���دد من
�صناعيي لبنان والبقاع.
و�أكد �أبو فاعور الذي جال على �أق�سام
معمل الب�سكويت اجلديد� ،أهمية «تد�شني
اخل��ط الأول لالنتاج مبعامل �ضاهر
فودز يف وقت بد�أت فيه ال�صناعة يف
لبنان باالنتقال �إىل مرحلة التطور
وال��ت��ق��دم م��ع ر�ؤي���ة وم��ف��وم جديدين
لل�صناعة بد�أ يرت�سخ يف ذهن �صانع
القرار ال�سيا�سي يف لبنان».
وق���ال« :الإج�����راءات التي ب���د�أت بها
الدولة باحلماية بفر�ض ر�سوم على
ال�سلع الإغ��راق��ي��ة �أو ع�بر الإج���راءات
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اجلديدة املتخذة من وزارتي ال�صناعة
واالق��ت�����ص��اد ،ب���د�أت تعطي نتائجها
الإيجابية لدى ال�صناعيني اللبنانيني،
وب����د�أ ال�����ص��ن��اع��ي��ون يقتنعون ب���أن
ال�صناعة اللبنانية بد�أت حتظى بالدعم
والرعاية ،والدليل على ذلك هو �ضخ
م��زي��د م��ن اال���س��ت��ث��م��ارات يف قطاع
ال�صناعة وهناك بداية ا�ستثمار �أول
مباليني الدوالرات بد�أنا بها ،ما يعني
انطالق عجلة جديدة من اال�ستثمارات
بد�أت ب�شكل �إيجابي يف لبنان».
�أ���ض��اف« :هناك زي��ادة بال�صادرات
ال�صناعية ومنذ الربع الأول للعام
 2019كانت بن�سبة �أربعة باملئة من
نف�س الفرتة عن ال�سنة املا�ضية وع�رشة
باملئة عن ال�سنة ال�سابقة ،وهذا م�ؤ�رش
�إيجابي �أي�ضا مع ارتفاع بن�سبة زيادة
ع��دد الرتاخي�ص ال�صناعية وب�شكل
كبري ،وهذا م�ؤ�رش �إيجابي على انطالق
عجلة احلركة االقت�صادية وال�صناعية
يف لبنان وهذا ما �سنتابعه يوم االثنني
14

من خالل جل�سة حوار وطني ت�ضم كل
التيارات ال�سيا�سية برعاية الرئي�س
نبيه بري وجتمع ر�ؤ�ساء الكتل النيابية
لو�ضع مقررات من اجل تطوير ال�صناعة
ملا توفره من فر�ص عمل ومزيد من
النقد املايل وزيادة يف الناجت الوطني،
وال�صناعيون �سلكوا ال��درب ال�صحيح
ولن نعود ابدا �إىل ال��وراء وكل االمور
متجهة نحو الإيجابية».

ضاهر

�أما �ضاهر ف�أكد على �أهمية الدور الذي
يقوم به �أب��و فاعور بدعم ال�صناعة،
وقال« :لأول مرة �أ�شعر �أن هناك قرارا
بحماية ال�صناعة وخ�صو�صا �أننا منر
يف و�ضع ا�ستثنائي ونعرف املعوقات
التي تعرت�ض ال�صناعة ون�سبة الفوائد
املرتفعة».
�أ�ضاف« :علينا ك�صناعيني خلق املزيد
من فر�ص العمل يف جمال ال�صناعة».
وت��اب��ع« :د�شنا وبرعاية ال��وزي��ر �أبو

جولة على معمل ماستر شيبس

خطوط االنتاج الجديدة للبسكويت

ف��اع��ور ،اول خط لإن��ت��اج الب�سكويت
واتخذنا القرار عندما ر�أينا �أن هناك
توجها جديا بدعم ال�صناعة ،ومن
�أج��ل ذل��ك قررنا �أن ن�ستمر بتو�سيع
ا�ستثماراتنا ب��ه��دف ال��و���ص��ول اىل
املراد».
وختم« :البلد ي�ستورد بع�رشة مليارات
دوالر وي�صدر بثالثة مليارات ،وقد
بد�أنا بتو�سيع �أعمالنا وت�سخري طاقاتنا
من �أجل النهو�ض به جمددا».

الجميل

بدوره ،ا�شار اجلميل اىل ان «ال�صناعة
اليوم متر يف ظروف جديدة هي دعم
الوزير �أبو فاعور ،ونرى انطالقة جديدة
للقطاعات ال�صناعية والزراعية .نحن
يف معمل ي�شمل القطاعني ال�صناعي
وال��زراع��ي ،وهناك معامل ت�ستوعب
� 1400شخ�ص يعملون بهذا القطاع ما
ي�شكل �إيجابية يف االقت�صاد».
�أ���ض��اف« :ال��ي��وم ن��ع��ول على زي��ادة
قدراتنا وطموحاتنا ولي�س على وترية
امل�شاكل».
و���ش��دد على �أه��م��ي��ة «جن���اح القطاع
ال�صناعي ملا يوفره من فر�ص عمل

لل�شباب يف لبنان» ،عاقدا الأمل على
«توجهات ال��وزي��ر �أب��و ف��اع��ور بدعم
القطاعات ال�صناعية بالطاقة املكثفة
وال�����ص��ادرات» ،وق���ال« :ك��ن��ا ن�صدر
ب�أربعة مليارات ون�صف مليار دوالر
وانخف�ضت الن�سبة �إىل مليارين و�ستمئة
مليون ،وبالعزمية والإرادة اجلديدة
�سن�صل �إىل ما ن�صبو �إليه».

مأدبة غداء

و�أقام �ضاهر م�أدبة غداء على �رشف ابو
فاعور يف كازينو مهنا  -زحلة� ،شارك
فيها عون ودروي�ش واملطرانان جوزف
معو�ض وبول�س �سفر ،رئي�س جمعية
ال�صناعيني ،حمافظ البقاع القا�ضي
ك��م��ال اب��و ج���ودة ،من�سق ع��ام تيار
«امل�ستقبل» يف البقاع االو�سط �سعيد
يا�سني ،رئي�س احت��اد بلديات البقاع
االو���س��ط حممد الب�سط ،رئي�س جلنة
التجارة يف غرفة التجارة وال�صناعة
طوين طعنة واع�ضاء الغرفة ،ر�ؤ�ساء
بلديات يف ق�ضاء زحلة و�أ�صحاب
م�صانع يف البقاع ولبنان.
وقال �ضاهر« :تعاطيت مع ال�صناعة
جلهة مبد�أ البقاء يف �أر�ضنا ،ومتفائل
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جل��ه��ة رع���اي���ة ال���دول���ة لل�صناعة
وحمايتها .لقد مت حتقيق خرق كبري
يف الر�سوم املفرو�ضة على الإ�سترياد،
وعندما تالقينا احلكومة يف منت�صف
الطريق نالقيها نحن �أي�ضا».
و���ش��دد على «تعزيز ال�صناعة خللق
فر�ص العمل» ،م�ؤكدا «االميان بلبنان
والعي�ش فيه بكرامة» ،م�شريا �إىل �أن
ه��ن��اك «تبنيا ل�سيا�سة ج��دي��دة من
�أجل دعم ال�صناعة وحمايتها لتعزيز
الت�صدير».
و�شدد رئي�س جمعية ال�صناعيني على
�أن «دعم ال�صناعة يفيد �أي�ضا التجار،
وذل��ك ي�شجع ال�شباب على البقاء يف
ل��ب��ن��ان» ،مثنيا على ج��ه��ود �ضاهر
لتعزيز ال�صناعة.
من جهته ،لفت دروي�ش اىل «الو�ضع
الإقت�صادي ال�صعب ووج��ود طاقات
غري ظاهرة ينبغي ا�ستمرارها» .وقال:
«يف ظل ت�ضافر اجلهود مع القطاعات
املعنية ميكن �أن نتجه اىل تعزيز القطاع
ال�صناعي ال��ذي ي�ستطيع ا�ستيعاب
اليد العاملة والقدرات الإنتاجية .وما
ن�شاهده اليوم يف املعمل يدعو اىل
الفخر».
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Kitchen

An Effective, Non-selective, Germicide & Cleaner

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

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

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

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

IS EFFICIENT FOR
MICRO ORGANISM

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

*Pseudomonas
Aeruginosa
*Escherichia Coli

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

*Staphylococcus Aureus
*Streptococcus Faecalis

Dilution: Fruit and vegetable

*Mycobacterium
Smegmatis

Sanitation: 30 ml for 1 l of
water

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

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

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

Lebanese Investment for Environment Co. Ltd.
l
ta
en
om ly
vir nd
En Frie

Chemically Associated to Life chemical Ltd. CANADA

Ltd.

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

تحقيق

أالن حكيم :اإلقتصاد اللبناني صامد حالي ًا..
لكن شبح االنهيار موجود

مل يكن احلديث مع وزير االقت�صاد والتجارة ال�سابق �أالن حكيم عادي ًا،
فمعاليه غا�ص يف تفا�صيل «علل» االقت�صاد اللبناين ،مبتعداً كل الإبتعاد
عن �شن هجومات �شعبوية على الطاقم ال�سيا�سي .فالوزير الكتائبي يتم�سك
بطروحات حزبه الأكادميية واملبنية على العلم واملنطق ،فقط ال غري.
هو «تفا�ؤل م�رشوط» حافظ عليه حكيم خالل احلوار ،فبالن�سبة �إليه
«لبنان بعيد عن االنهيار حالي ًا ،ويحتاج �إىل خطوات عملية كي يتمكن
من تفاديه يف امل�ستقبل».
اعترب وزير االقت�صاد والتجارة ال�سابق
�أالن حكيم �أن «االقت�صاد اللبناين لن
ي�شهد �أي انهيار ،لأن كلمة «انهيار»
ال تطبق على ال��دول ،والدليل هو �أن
�سورية وعلى الرغم من �سنوات احلرب
مل ينهر اقت�صادها» .و�إذ �أكد �أنه «علينا
االعرتاف بواقع �أن لالقت�صاد اللبناين
ث�لاث رك��ائ��ز :بيئة اقت�صادية ،بيئة
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مالية ،وخزينة ال��دول��ة» ،ق��ال« :من
الوا�ضح �أن البيئة االقت�صادية ترتاجع،
فيما خزينة الدولة تعاين من الهدر
املكونة
و�سوء الإدارة� ،أما البيئة املالية
ّ
م��ن امل����صرف امل��رك��زي وامل�صارف
فو�ضعها جيد ،وهذا هو �أ�سا�س �صمود
الدولة اللبنانية .ولهذا ،االنهيار �أمر
م�ستبعد حالي ًا ،لكن عوامل ال�صمود
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ت�ضمحل مع الوقت ما ي�ؤكد �أننا يف
قد
ّ
امل�ستقبل قد نكون يف و�ضع حرج».
و�أ���ش��ار �إىل �أن��ه «بناء على درا�سات
�أجريت �أثناء توليه حقيبة االقت�صاد،
ف�إن االقت�صاد اللبناين ميلك ما يقارب
فرتة �ست �سنوات من ال�صمود ».ور�أى
مكونات
�أن «امل�شكلة اليوم تكمن يف �أن ّ
«االنهيار» وال �سيما ف�شل الدولة ما
زال��ت موجودة ،ما يعني �أن االنهيار
قادم» .وقال« :حتى اليوم مل يتم اتخاذ
�أي خطوة �إيجابية ،ما يعني �أننا ن�سري
باجتاه امل�شكلة ،لكن يجب �أال نن�سى
�أن مدة ال�ست �سنوات (ف�ترة ال�صمود
التي تكلمت عنها) ن�ستطيع خاللها
�إيجاد حلول عملية تنقذ الو�ضع .وما
�أ�شدد عليه هو باخت�صار« :امل�شكلة
موجودة ،لكن ب�إمكاننا معاجلتها».
وا�ضاف« :حتى الآن وللأ�سف ال خطوات
�إيجابية على ال�صعيد الإداري ،واملايل،
واالجتماعي ،وال�سيا�سي حتى .ف�أو ًال
علينا وقف الت�رصيحات غري امل�س�ؤولة
من امل�س�ؤولني اللبنانيني� ،إذ �إن من
�ش�أنها تخفي�ض من�سوب الثقة بلبنان،
�لا مهم ًا يف تعزيز
وال��ت��ي تعد ع��ام ً
الواقع االقت�صادي ،فهي �رشط �أ�سا�سي
الجتذاب اال�ستثمارات».

سيدر ..حقن منشطة لالقتصاد

ورف���������ض يف �إط�������ار ح���دي���ث���ه ع��ن
م����ؤمت���ر ���س��ي��در م���ا ي��ل�����ص��ق ب���ه من
ت��ه��م ت���وط�ي�ن وغ���ي��ره ،ف��ال��ت��وط�ين
م����شروع �أك�ب�ر م��ن «���س��ي��در» بكثري.
واع��ت�بر �أن «م���ؤمت��ر �سيدر ه��و حقنة
من�شطات لالقت�صاد اللبناين ،لكن
ل�سوء احلظ �إن ن�سبة من االموال �سيتم
ا�ستثمارها يف م�شاريع البنى التحتية،
حرك االقت�صاد وخلق
وهذا الأم��ر �إن ّ
حمددة».
وظائف جديدة ف�سيكون ملرحلة ّ
ومتنى ان «يتم �إنفاق �أموال �سيدر على
تن�شيط االقت�صاد وحت�سني النمو».
ولفت �إىل ان «�أهمية م�ؤمتر �سيدر تكمن
يف الإ�صالحات التي يفر�ضها ،والتي

من دونها �سيفقد «�سيدر» �أهميته� ،إذ ال
ن�ستطيع �ضخ �أموال يف االقت�صاد فيما
م�رشعة على
مزاريب الهدر والف�ساد
ّ
م�رصاعيها» .وقال�« :سيدر هو جمموعة
قرو�ض ،تعتمد تداعياتها الإيجابية
على االقت�صاد وعلى كيفية �أخذها
وا�ستثمارها .ويف ظل الإدارة ال�سائدة
يف البلد ،ال ميكن �أن نعول عليها الكثري،
فهي �ستكون من�شطات م�ساعدة على
حت�سني حال االقت�صاد لفرتة معينة،
كي نعود بعدها �إىل امل�شاكل نف�سها».
و���ش ّ��دد على �أن «االقت�صاد اللبناين
بحاجة �إىل و�ضع ر�ؤي���ة اقت�صادية
وا�ضحة و�شاملة .فاليوم وم��ع كل
اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل يف لبنان ومن
قبل الهيئات االقت�صادية واملالية
ال��ع��امل��ي��ة�،إن واقعنا م���زرٍ  .م��ا يعني
�أننا �أم��ام ف�شل ت��ام» .و�أك��د �أن «هناك
�����س��ن االق��ت�����ص��اد،
�أم ً
��ل�ا ك��ب�يراً يف حت ّ
فلبنان بلد �صغري واحل��ل��ول ب�سيطة،
�إن وجدت الإرادة .لبنان يخطئ بحق
نف�سه ،وللأ�سف فيدفع ثمن �أخطائه
مالي ًا واقت�صادي ًا ،فليت�سلم �أ�صحاب
املنطق والفهم والعلم زم��ام الأم��ور
كي تتم مكافحة الهدر والف�ساد يف
الدرجة الأوىل ،فهناك �أ�شخا�ص من
خمتلف االنتماءات ال�سيا�سية يهدرون
املال العام وي�سيئون الإدارة ،ويجب
�أن تتو ّفر �إرادة جامعة لو�ضع حد
لهم بعيداً من �أي اعتبارات �سيا�سية
تخلق خالف ًا على ال�ساحة الداخلية».
وق��ال« :القطاع اخلا�ص ب�ألف خري،
وامل�شكلة هي يف القطاع العام الذي
ي�سلط ال�����ض��وء على ��ض�رورة �إع���ادة
ت��رت��ي��ب و���ض��ع ال���دول���ة اللبنانية».
و�أ���ض��اف« :احل��ل��ول املطروحة �أ�شبه
بعملية ترقيع ،فنحن ن��ك ّ��رر احللول
ال�سابقة وه��ذا خط�أ وم�شكلة كبرية
�أي�����ض�� ًا� ،إذ علينا �أن ن��ط��رح ح��ل��و ًال
�رسيعة وجديدة ،ذات فعالية عالية».
ويف رد على ���س���ؤال ح��ول معار�ضة
حزب الكتائب لل�سيا�سات االقت�صادية
�شدد على �أن «حزب الكتائب
ّ
املتبعةّ ،
لطاملا نادى باعتماد العلم واملنطق،
وما يطرحه على ال��دوام فيما يخ�ص
ال�سيا�سات االقت�صادية هي حقائق
علمية و�أكادميية ،لكن وللأ�سف يتم

علينا وقف التصريحات غير
المسؤولة من المسؤولين
اللبنانيين ،إذ إن من شأنها
تخفيض منسوب الثقة
بلبنان ،والتي تعد عام ًال مهم ًا
في تعزيز الواقع االقتصادي،
فهي شرط أساسي الجتذاب
االستثمارات»
مؤتمر سيدر هو حقنة
منشطات لالقتصاد اللبناني،
لكن لسوء الحظ إن نسبة
من االموال سيتم استثمارها
في مشاريع البنى التحتية،
وهذا األمر إن حرّك االقتصاد
وخلق وظائف جديدة
فسيكون لمرحلة محدّدة»
القطاع الخاص بألف خير،
والمشكلة هي في القطاع
العام الذي يسلط الضوء على
ضرورة إعادة ترتيب وضع
الدولة اللبنانية»
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دح�ضها ومن ثم بعد عام �أو عامني
يدركون �أن «الكتائب» كانت على حق».
وقال« :يقولون لنا� ،أنتم حزب الكتائب
خرجتم من املنظومة ال�سيا�سية ،وال بد
�أن �أ�س�أل� :أين الفائدة من هذه املنظومة
ال�سيا�سية ،منظومة الرتا�شق الإعالمي
وال��ت�����س��وي��ات ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ح�ساب
املواطنني والبلد».

مكافحة الفساد « ..القرش»
قبل األسماك الصغيرة

واعترب حكيم �أن «م��ا ق��ام به لبنان
يف مكافحة الف�ساد ميكن ت�شبيهه بـ
«مطاردة ال�ساحرات»� ،إذ حاول حما�سبة
�صغار املوظفني ،يف حني �أنه لي�س هذا
بيت الق�صيد .فالف�ساد لي�س بالإكرامية
التي تعطى �إىل املوظف للت�رسيع يف
امللف بل ب�إيقاف امل�شاريع الكبرية
وامللفات غري القانونية والتوظيف
ال��ع�����ش��وائ��ي .امل��ط��ل��وب ه��و ا�صطياد
«ال��ق��ر���ش» قبل الأ���س��م��اك ال�صغرية».
ولفت �إىل �أن «الكارثة اليوم هي �أنه
يجب على املواطن اللبناين �أن يدفع
فاتورة الف�ساد والهدر وثمن عدم وجود
�إدارة ر�شيدة يف الدولة اللبنانية .فبد ًال
من �أن تتحمل الدولة م�س�ؤولياتها تهرع
لتفر�ض �رضيبة على امل�صارف ،وهي
فعلي ًا �رضيبة على �أموال املواطنني».
ويف رد على �س�ؤال حول قدرة احلكومة
احلالية على حتقيق �إجن��ازات ،رف�ض
حكيم احلديث عن «�إجن��ازات» ،واعترب
�أن للحكومة واجبات عليها القيام بها.
ويف �إطار حديثه عن فروقات الأرقام
ال��ت��ي ت�صيب احل�����س��اب��ات وال �سيما
ح�سابات �سل�سلة الرتب والرواتب ،ر�أى
ال بهذا احلجم ،ي�ستدعي ا�ستقالة
�أن «ف�ش ً
وزير املال ورئي�س اللجنة االقت�صادية
ل��ل�برمل��ان ال��ل��ب��ن��اين .ف��ال��ف��رق لي�س
�صغرياً ،وقد �أثر �سلبي ًا على االقت�صاد».
و�أ���س��ف لأن «ك��ل امللفات يف لبنان
ت���دار ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة وذل���ك ب�سبب
خ��ل��ل ث�لاث��ي ي��ع��ود �إىل امل�����ص��ال��ح
ال�شخ�صية ،احل��زب��ي��ة ،والطائفية».
واعترب �أن��ه ويف العام املا�ضي كان
�أم���ام اللبنانيني خيار التغيري� ،إال
انه وللأ�سف كانت ن�سبة التجدد يف
املجل�س النيابي �ضئيلة جداً.
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تحقيق

قصعة :لبنان ال يزال رائداً بين الدول المانحة لشهادات
االمتياز على الرغم من الصعوبات التي يواجهها

ت�شكل «تراخي�ص االمتياز» – الفرن�شايز دلي ًال دامغ ًا على مت ّيز لبنان
الذي ال يزال على الرغم من ال�صعوبات يحافظ على ريادته يف هذا
املجال .ووفق ًا لرئي�س جمعية تراخي�ص االمتياز يحي ق�صعة «هناك
الع�رشات من تراخي�ص االمتياز اللبنانية تتواجد يف الأ�سواق العاملية
وت�شكل ما ي�شبه �سفارات للبنان هناك� ،إال �أن ما يدعو �إىل القلق هو
ما يخبئه لنا يف امل�ستقبل الواقع االقت�صادي ال�صعب الذي قد يه ّدد
من�سوب االبتكار لدى اللبنانيني و�أي�ض ًا �إمكاناتهم للعمل على تطوير
تراخي�ص االمتياز واحلفاظ على ريادتها يف الأ�سواق اخلارجية».
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L
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و�أ�شار ق�صعة �إىل �أن «الأرق��ام ت�شري
�إىل �أنه منذ عام  2012حتى اليوم يقبع
االقت�صاد اللبناين يف و�ضع ال يح�سد
عليه ،فوفق ًا ل�ل�أرق��ام التي تعك�س
بيع التجزئة فقد �شهد لبنان تراجع ًا
يقدر بـ  % 10منذ ع��ام  2012حتى
الآن ،بحيث ميكن الت�أكيد �أن��ه ومنذ
ذلك احلني ن�سري يف م�سار تراجعي».
و�إذ �أك��د �أن «الأرق���ام التي ت�صدرها
جمعية تراخي�ص االمتياز وتتحدث
عن ه��ذا الواقع دقيقة �إىل حد كبري،
فاجلمعية ت�ضم ع��دة قطاعات من
�صناعة وجتارة وم�ؤ�س�سات �سياحية،
وبالتايل مت ّثل واقع ًا اقت�صادي ًا وا�سع ًا
و�شدد على �أن «هذا الرتاجع
يف البلد»ّ ،
حدة التحديات �أمام تراخي�ص
زاد من ّ
االمتياز اللبنانية» .وقال« :يف ال�شق
الأول �ساهمت التحديات االقت�صادية
الداخلية برفع وترية انت�شار عالمات
االم��ت��ي��از ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف الأ����س���واق
اخل��ارج��ي��ة .ل��ك��ن ل��ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات
جانب �سلبي �إذ �ست�ضعف عالمات
االمتياز اللبنانية على املدى الطويل،
فتمويل العالمات التجارية وما يتم
�إنفاقه على التطور والتكنولوجيا
واف��ت��ت��اح ف����روع �سينخف�ض ،كما
�أن اال�ستثمار يف ع�لام��ات امتياز
ج��دي��دة �سي�ضعف و�سي�ؤثر بالتايل
على انت�شارها يف العامل .وه��ذا حتد
كبري �سيظهر يف امل�ستقبل �إذا مل
ن�ستطع تغيري الواقع ال��ذي نعي�شه».
ويف ح�ين ر�أى ق�صعة �أن «ه��ن��اك
عالمات جتارية تزدهر �إبان الأزمات
ع�بر حت��ق��ي��ق امل��زي��د م��ن االن��ت�����ش��ار
اخل���ارج���ي �أث���ن���اء ���ض��ع��ف ال�����س��وق
الداخلية»� ،أكد �أننا «يف الوقت نف�سه
ن��ح��ت��اج ب�شكل دائ���م �إىل االب��ت��ك��ار
وتعزيزه واحلر�ص على عدم انخفا�ض
من�سوبه حتى يبقى لدى لبنان عدد
من عالمات امتياز قوية قادرة على
ال��ت��واج��د يف اال���س��واق اخل��ارج��ي��ة».
ول��ف��ت اىل «وج����ود حت���دي ا���ض��ايف

� ٍآت من اخل��ارج كرتاخي�ص االمتياز
االجنبية والتي تتمتع بدعم ر�سمي
يف موطنها ما يجعلها تكت�سب نقاط
قوة فيما تراخي�ص االمتياز اللبنانية
تفتقد اىل اي �شكل من ا�شكال الدعم».
وك�شف يف ه��ذا االط��ار ان «اجلمعية
خا�ضت جتربة مع الدولة عنوانها «ال
دعم» وهي حتاول الت�أقلم مع الواقع
وت�شكيل لوبي قوي ي�شجع تراخي�ص
االمتياز ويقوي انت�شارها يف اخلارج».
وك�شف ان جهوداَ كثرية بذلت و�ستبذل
م��ن اجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى ه���ذا ال�صعيد،
و�سترتجم يف م�ؤمتر  BIFEXو�ستظهر
جلية يف ا�ست�ضافة ب�يروت مل�ؤمتر
الفران�شايز العاملي ال��ذي �سيجمع
 47دول���ة يف ح��زي��ران  ،2020حيث
�ستكون ب�ي�روت عا�صمة تراخي�ص
االم���ت���ي���از ال��ع��امل��ي��ة و�ستحت�ضن
زائرين من �أ�سرتاليا و�أمريكا ودول
�أخ�����رى ع��ل��ى م���دى ث�لاث��ة �أي�����ام».
و��ش�رح �أن م���ؤمت��ر BIFEX
يتميز
ّ
يعرف �أ�صحاب
ب�أهمية كبرية حيث ّ
تراخي�ص االمتياز �إىل �أبرز التطورات
يف عامل عملهم وي�ساعد يف االرتقاء
نحوها.
التميز
أن
�
اعترب
ؤال،
س�
�
على
رد
ويف
ّ
م���وج���ود يف ال��ع�لام��ات ال��ت��ج��اري��ة
اللببنانية يف خمتلف القطاعات من
�صناعات ومالب�س و�أزياء ومطاعم� ،إذ
�إنها كلها قطاعات ت�شهد جناحات مهمة
يف ظل غياب الدعم وحتى التحفيز �أي�ض ًا.
واعترب �أن «غياب الدعم �أو التحفيز ال
يعني عدم ق��درة العالمات التجارية
على املناف�سة ،ففي ظل غياب بع�ض
املقومات تكمن نقاط قوة اللبنانيني
يف تقدمي منتج ذي قيمة م�ضافة ،وذلك
عرب التعبئة املميزة والأفكار اجلميلة
التي �ضمنت تواجدها يف الأ���س��واق
على مر ال�سنوات الطويلة املا�ضية».
وق��ال« :ن�ستطيع �أن نناف�س �إذا �أتق ّنا
الدور الذي يجب �أن ن�ؤديه ،وهو عدم
الغو�ص يف مناف�سات لن�شبه غرينا
بل علينا التميز واالبتكار وه��ذا حق ًا
يتميز به لبنان ويجعل منتجيه
ما
ّ
قادرين على االنت�شار ب�شكل ق��وي».
واع��ت�بر �أن م��ك��ان��ة ل��ب��ن��ان يف ع��امل
�شهادات االمتياز يف العامل العربي

التميّز موجود في العالمات
التجارية اللببنانية في مختلف
القطاعات من صناعات
ومالبس وأزياء ومطاعم ،إذ
إنها كلها قطاعات تشهد
نجاحات مهمة في ظل غياب
الدعم وحتى التحفيز أيض ًا
لبنان ال يزال رقم واحد بين
مانحي شهادات االمتياز
على الرغم من الصعوبات
التي تواجهه ،كما أن انتشاره
ال يزال األقوى في العالم
العربي وال سيما في أسواق
الخليج
ستستضيف بيروت مؤتمر
الفرانشايز العالمي الذي
سيجمع  47دولة في حزيران
 ،2020وستكون عاصمة
تراخيص االمتياز العالمية
وستحتضن زائرين من
أستراليا وأميركا ودول أخرى
على مدى ثالثة أيام
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مم��ت��ازة� ،إذ �إن���ه الوحيد ال���ذي يقدم
ع�ل�ام���ات ام��ت��ي��از ي��ف��ه��م��ه��ا ال����شرق
وال���غ���رب ،ف��ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون يفهمون
احل�ضارتني ويدجمونهما ويقدمون
منتج ًا يلقى جتاوب ًا يف كل الأ�سواق».
كما �أعلن «�أن لبنان ال يزال رقم واحد
ب�ين مانحي �شهادات االمتياز على
الرغم من ال�صعوبات التي تواجهه ،كما
�أن انت�شاره ال يزال الأق��وى يف العامل
العربي وال �سيما يف �أ���س��واق اخلليج.
وبناء عليه ،ن�ستطيع الت�أكيد �أن لبنان ال
يزال رائداً يف جمال �شهادات االمتياز،
ل��ك��ن اخل����وف ي��ب��ق��ى م��ن امل�ستقبل
ومن �أن ي�شهد هذا القطاع تراجع ًا».
ويف �إط��ار حديثه عن عمل اجلمعية،
لفت �إىل �أن «اجلمعية تعمل على �أكرث
من �صعيد لدعم القطاع حيث تخلق
لوبي ي�ساعد يف تعزيز تبني مفهوم
ع�لام��ات االم��ت��ي��از ،كما تعمل على
ا�سم «لبنان» لتعزيز الثقة بالقطاع،
وتبذل جهوداً مل�ساندة �أع�ضاء اجلمعية
لتح�سني وتطوير عملهم �ضمن نظام
ال��ف��رن�����ش��اي��ز وذل����ك ع�بر امل����ؤمت���رات
والإ�صدارات واملطبوعات التي تقدمها.
و�أو�ضح �أن جمعية تراخي�ص االمتياز
ه��ي اجلمعية ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ت��ق ّ��دم،
ب��ال��ت��ع��اون م��غ غ��رف��ة ب�ي�روت وجبل
لبنان� ،أرق��ام�� ًا ومعلومات �صحيحة
ع��ن الإن��ف��اق وال��ب��ي��ع يف الأ���س��واق».
ويف رد على ���س���ؤال �أك��د �أن «جمعية
ت��راخ��ي�����ص االم��ت��ي��از ه��ي ج���زء من
الهيئات االقت�صادية وتعمل ب�شكل
م�ستمر مل�صلحة االقت�صاد ،وقد عملت
على �صعد كثرية بالتعاون معها».
وقال« :لي�س كل ما نتمناه يتحقق �إال
�أننا نحاول خلق تغيري ،لكن وللأ�سف
�إن لبنان و�صل �إىل حال �صعبة ب�سبب
عدة عوامل وال �سيما ارتفاع معدالت
الفوائد» .و�أمل �أن يتخطى لبنان هذه
املرحلة ب�أقل �رضر حتى يتمكن من
النهو�ض .وقال« :ال ننكر وجود �إحباط،
و�أم���ر �أخ��ط��ر منه يتمثل بعدم الثقة
بالدولة وال�سيا�سيني .ولكن هذا �ش ّكل
حتدي ًا لنا لتغيري الواقع وذلك بف�ضل
جمل�س اجلمعية الذي يتميز ب�ضم وجوه
�شابه وكوتا ن�سائية �صحيحة حتر�ص
على �إر�ساء �أجواء التفا�ؤل».
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خدمات سياحية في لبنان تجعله سباق ًا
في منطقة الشرق االوسط
 ،VISITORحيث �سن�ضع
�أطلق وزير ال�سياحة اودادي�س
من�صات يف مطار رفيق احلريري
كيدانيان ،يف م�ؤمتر �صحايف،
الدويل يف املنطقة احلرة،
خدمة جديدة بعنوان «جتربة
الزائر» ،experience VISITOR
وعند ابواب املغادرة يف اجتاه
يف قاعة ليلى ال�صلح حمادة
الطائرات امل�سافرة ،عبارة عن
يف وزارة ال�سياحة ،يف ح�ضور
تقييم الزائر االجنبي لزيارته
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة GWR
للبنان ،ابتداء من و�صوله اىل
نبيل رزق اهلل وممثل �رشكة
املطار مرورا بالفندق واملطعم
«امليدل اي�ست» مدير املبيعات
والت�سوق وامل�رصف والنقل واي
فيها مروان الهرب وعدد من
خدمة ميكن ان يكون بحاجة
االعالميني.
اليها خالل اقامته يف لبنان،
الرئيس الحريري يتوسط الحضور
ووفق ًا لكيدانيان« :هذه اخلدمة
وحتى انتهاء زيارته ،حيث يقوم
ت�ؤدي اىل ان نكون ال�سباقني يف اطالقها يف منطقة ال�رشق االو�سط،
هذا الزائر االجنبي او العربي بالرد على جمموعة ا�سئلة ،وهذه
وان يكون لبنان من الدول القليلة التي ت�ستعملها يف العامل.
اخلدمة عر�ضتها �رشكة  GWRمع كل متطلباتها جمانا لوزارة
ال�سياحة ،من �أجل �أن تخطو اخلطوة االوىل لو�ضع ا�سرتاتيجيات
وقال�« :إنها خدمة �رضورية جدا لتح�سني ادائنا يف القطاع
ال�سياحي يف لبنان ،وت�سمى جتربة الزائر experience
بناء على معلومات ومعطيات علمية دقيقة».

ما هي اولويات لبنان االقتصادية بعد إقرار الموازنة؟
بعدما طويت �صفحة مناق�شات موازنة
 ،2019تتجه انظار القوى امل�شاركة يف
احلكومة اىل اولويات خمتلفة هي بالن�سبة
اىل رئي�س احلكومة املوافقة على املرحلة
االوىل من اعادة ت�أهيل البنى التحتية
املمول من �سيدر وقيمته  11مليار دوالر.
ّ
وا�شارت تقارير اىل ان «او�ساط رئي�س
احلكومة او�ضحت انه بالتوازي تبد�أ
مناق�شة م�رشوع موزانة الـ،2020
باال�ضافة اىل اولويات ثالثة ت�ستكمل من
خاللها مناق�شة املبادرات التي نتجت
عن خطة ماكنزي لتنويع م�صادر النمو
يف القطاعات االنتاجية» .وتلتقي اولوية
رئي�س احلكومة واولويات قوى اخرى ،اذ
يركز تكتل لبنان القوي على اربعة ملفات،
حددها وزير االقت�صاد من�صور بطي�ش
منطلق ًا من خطة ماكنزي ال �سيما بعدما
فر�ض ر�سم نوعي على � 12سلعة م�ستوردة
بهدف حماية االنتاج الوطني ومنع ًا
للإغراق ،وهي خطوة من اخلطوات التي
ن�صت عليها اخلطة .كما لن االولوية الثانية
تتمثل ب�إطالق خطة النفايات ال�صلبة ،يف
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حني ينتظر وزير البيئة انعقاد جمل�س
الوزراء ايعر�ض خطته على احلكومة .اما
االولوية الثالثة فتتمثل ب�إطالق عجلة
تنفيذ �سيدر مبا يحمل من ا�ستثمارات».
وتقول التقارير« :كل هذا ي�سري
بالتوازي مع م�رشوع موازنة 2020
التي ت�ستكمل ما ا�س�س له يف موازنة
 2019لناحية اال�صالح االقت�صادي
املايل والنقدي .ويف وقت مل حت�سم
بع�ض القوى امرها ،امتنعت اخرى عن
22

حتديد اولوياتها ملواجهة التحديات».
ولفت اىل ان «م�صادر معراب تعترب ان
االولوية الق�صوى تتمثل ب�إنعقاد جل�سة
ملجل�س الورزاء ومنع تعطيل احلكومة
واعادة الإنتظام اىل عمل امل�ؤ�س�سات
ومن ثم ميكن احلديث عن امللفات
والتي ت�ضع القوات اللبنانية يف مقدمها
م�رشوع موازنة  2020وادراج البنود التي
ا�ستثنيت من موازنة  2019اىل جانب
تنفيذ �سيدر وم�شاريعه اال�ستثمارية».

«السياحة» تنعش قطاع
تأجير السيارات% 15 ..
النمو المتوقع

موجز اقتصادي
■�أ�صدر ال�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي ،مذكرة �إعالمية رقم ،619
ق�ضت باملوافقة على �شطب امل�ستح�رض
الطبي  CIPRALEX MELTZمن
بناء على
وذلك
ال�صندوق،
الئحة الأدوية املعمول بها يف
ً
اقرتاح رئي�سة الأطباء وال�صيادلة املراقبني يف ال�صندوق.

يف ظل االنتعا�ش الذي ي�شهده القطاع ال�سياحي والذي ينعك�س
ايجاب ًا على اال�سواق اللبنانية ككل ،ينعم قطاع ت�أجري ال�سيارات
مبو�سم �صيفي واعد ي�شكل بارقة امل يف و�ضع القطاع على
�سكة تعوي�ض اخل�سائر التي حلقت به خالل ال�سنوات املا�ضية.
ووفق ًا لنقيب �أ�صحاب مكاتب ت�أجري ال�سيارات حممد دقدوق «يعترب
قطاع ت�أجري ال�سيارات احد االعمدة اال�سا�سية للقطاع ال�سياحي
الذي ي�شهد ايجابيات خمتلفة مع ت�شكيل احلكومة وما رافقها من
وعود وقرارات حول رفع احلظر عن جميء ال�سياح اخلليجيني اىل
لبنان .كل هذه املعطيات �ساعدت يف حتريك عجلة القطاع خا�صة
يف ال�شهر الرابع حيث حت�سن قاربت ن�سبته الـ  .% 30وتراجعت
امل�س�ألة ب�شهر رم�ضان (عدد الوافدين) ولكن عادت وت�صاعدت
قبل العيد اىل و�ضعنا احلايل ومن املتوقع ان ت�ستمر هذه احلركة
اىل ن�صف �شهر ايلول اي عند انتهاء املو�سم ال�سياحي يف لبنان».
ورغم التح�سن الكبري خالل املو�سم ال�سياحي احلايل ،يو�ضح
دقدوق ان «اجلو االعالمي الذي يثار بالبلد جراء ح�صول اي
حادث امني يف البلد ي�ؤثر �سلب ًا على القطاع ،وقال« :يف اهم
الدول حتدث م�شاكل كبرية دون ان يتناولها االعالم ،لكن
للأ�سف االعالم اللبناين يقوم بت�ضخيم االحداث بطريقة غري
مق�صودة وبالتايل ي�ؤثر �سلب ًا على عدد توافد ال�سياح اىل البلد».
وعن التغيريات التي طالت القطاع من حيث عدد ال�رشكات
وا�سطول ال�سيارات يف ال�سنوات االخرية ،ي�ؤكد دقدوق انه
«يف عام  2010كان هناك حوايل � 200رشكة تاجري �سيارات
بعدد ا�سطول � 14000سيارة ولكن الن�سبة تراجعت لعام 2017
ف�أقفلت � 30رشكة وتراجع عدد اال�سطول حوايل � 5000سيارة «.
وك�شف انه «يف عام  2017وبعد انتخاب رئي�س اجلمهورية
وت�شكيل احلكومة �شهدت االرقام ت�صاعداً ملفت ًا ،ف�أ�صبح عدد
ا�سطول ال�سيارات حوايل � 18000سيارة مقابل وجود ما يقارب
الـ� 190رشكة لت�أجري ال�سيارات».
وتوقع دقدوق ان ي�شهد قطاع ت�أجري ال�سيارات منواً جيداً هذا
العام حيث ت�شري التوقعات اىل منو يرتاوح بني % 15-10
مقارنة مع ال�سنوات املا�ضية».
23

■اعترب لوزير دولة ل�ش�ؤون التجارة
اخلارجية ح�سن مراد ان هناك
«م�شكلتان �أ�سا�سيتان تواجهان
ال�سياحة يف البقاع� ،أولهما طريق
البقاع الذي بات يعرف بـ «طريق
املوت» ،والثانية تلوث نهر الليطاين ،فالتلوث ال ي�رض
بال�سياحة �أو ال�صحة فقط� ،إمنا ي�ؤثر �سلبا على جودة الإنتاج
وبالتايل يعيق ال�صادرات ،ولن نتمكن من حت�سني ن�سبة
ال�صادرات �إذا مل يتم تنظيف النهر».
■طلبت املديرية العامة للطريان املدين
يف تعميم اىل جميع �رشكات الطريان
العاملة يف مطار بريوت الدويل« ،اخذ
العلم بالتعديل التي اقرهجمل�س النواب
اللبناين مبوجب القانون رقم 143
تاريخ  31متوز  2019على القانون رقم
 64تاريخ  ،2017/10/20حيث بات يفر�ض على امل�سافرين
بطريق اجلو على الرحالت التي تتعدى م�سافتها  900كلم
كوجهة نهائية (بدل  1250كلم يف القانون ال�سابق) لدى
مغادرتهم االرا�ضي اللبنانية ر�سم خروج.
■عرب وزير الزراعة ح�سن اللقي�س
عن �رسوره باالتفاق الذي وقعه يف
ايطاليا مع ال�صندوق الدويل للتنمية
الزراعية (�إيفاد) .وك�شف ان «لبنان
طلب امل�ساعدة مل�ؤازرته وحتى يتحمل
املجتمع الدويل م�س�ؤوليته معنا
خ�صو�صا �أن املزارع اللبناين يدفع
ثمن النزوح ال�سوري» .واعلن انه
«كان هناك جتوب �إيجابي مع
همومنا من قبل رئي�س الإيفاد
الذي وعدنا مبزيد من امل�شاريع
والدعم ومزيد من املتابعة».
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كيف حمى اقتصاد لبنان نفسه من العقوبات االميركية؟
ت�ضيف العقوبات التي
فر�ضتها وزارة اخلزانة
الأمريكية على رئي�س
كتلة حزب اهلل يف
الربملان اللبناين حممد
رعد ،والنائب يف الكتلة
�أمني �رشي عن�رصا
مربكا جديدا للم�شهد
االقت�صادي يف لبنان.
وعلى الرغم من �أن
هذا الإجراء الأمريكي
لي�س جديدا حيث �سبق
و�أدرجت وا�شنطن قياديني يف حزب اهلل على لوائحها اخلا�صة
بالإرهاب ،لكنها املرة الأوىل التي ت�ضع نوابا يف الربملان
�ضمن هذا الت�صنيف يف �سابقة تتزامن مع زيادة اخلناق اكرث
على حزب اهلل.
اخلبري االقت�صادي الدكتور علي زعيرت اعترب ان الر�ؤية العامة
للعقوبات هي �سلبية ،لكن من امل�ستبعد ان يكون لهذا االمر
اثار �سلبية على لبنان من الناحية االقت�صادية لأن التدابري
التي اتبعها امل�رصف املركزي بالتن�سيق مع حزب اهلل ،ابعدت
هذا املو�ضوع .قائ ًال« :و�ضعت خالل ال�سنتني املا�ضيتني
عدد من التدابري واالجراءات حتمي لبنان وت�ساعد على عدم
ت�أثر النظام امل�رصيف يف لبنان ،لذلك للعقوبات اثار �سيا�سية
واعالمية اكرث من االثار االقت�صادية».
وعن الو�ضع احلايل للدولة اللبنانية وكيفية مواجهة هذه
العقوبات� ،أو�ضح زعيرت ان الدولة لي�ست بوارد املواجهة لأن
هذه العقوبات ال ت�شكل اثار �سلبية فهي لي�ست مو�ضع اهتمام
وحتى حزب اهلل مل يب ِد اي ردة فعل �سلبية ومل يعلق ا�سا�س ًا على
هذا املو�ضوع بل تغا�ضى عن املو�ضوع لكي ال يخلق بلبلة

اقت�صادية ،وقال زعيرت:
«من ال�رضوري توجه
الدولة اىل برامج تنمية
املحلي
االقت�صاد
وانا على معرفة
ب�أن م�ؤ�س�سات حزب
اهلل بعيدة كلي ًا عن
امل�صارف واحل�سابات
امل�رصفية ،لذا يجب
على الدولة اللبنانية
من خالل هذه املوازنة
واملوازنات االخرى
ومن خالل برامج معينة تثبيت االقت�صاد وجعله اكرث ا�ستقراراً
مع تقيد الدولة بكل املوازين والقرارات الدولية».
وللرد على هذه العقوبات ،او�ضح زعيرت انه ال بد من الدولة
اللبنانية االلتزام الكامل وتبيان ان امل�رصف املركزي ملتزم
بكل القرارات الدولية خا�صة ال�صادرة عن االمم املتحدة
و�صندوق النقد الدويل وبالطبع لبنان لن يت�أثر بهذه العقوبات.
وعن النجاح الذي حتقق مبجل�س النواب اللبناين حول اقرار
املوازنة �أكد ان اهمية هذا االمر تكمن مبعرفة ايرادات الدولة
ونفقاتها م�ؤكداً انها لي�ست للنهو�ض االقت�صادي قائ ًال�« :إقرار
املوازنة ي�أتي كر�سالة للدول املانحة للقول ان احلكومة
اللبنانية تعمل على تخفي�ض العجز ومن املعول مبو�ضوع
النهو�ض لي�س باملوازنة وامنا على اخلطط امل�ستقبلية التي هي
ر�ؤية ماكينزي والتي لها انتقادات منهجية كبرية جداً واالموال
التي �ست�أتي من �سيدر حكم ًا �ست�ؤدي اىل النهو�ض االقت�صادي،
والهدف يف املوازنة ان ا�ستطاعت الدولة االلتزام بها هو حتديد
ايرادات الدولة واين تذهب نفقات الدولة وبالطبع حما�سبة
امل�س�ؤولني عن هذا االمر.

قيمة التداول على بورصة بيروت عند  811مليون د.أ.
لغاية شهر ّ
تموز 2019
إنتعا�ش
مل ت�شهد حركة التداول على بور�صة بريوت � ّأي �
ٍ
ملمو�س خالل ال�شهر ال�سابع من العام احلايل بالرغم من
ٍ
النواب اللبناين م�رشوع قانون املوازنة اجلديد
�إقرار جمل�س ّ
تداولة على
مل
ا
م
أ�سه
ل
ا
عدد
إرتفع
�
أرقام،
ل
با
وز.
مت
بتاريخ ّ 19
ُ ُ َ
ٍ
طفيف ليجاوِ ر عتبة ال 1.97مليون
بور�صة بريوت ب�شكلٍ
متوز  ،2019مقارن ًة ب 1.69مليون �سهم
�سهم خالل �شهر ّ
تداولة
أ�سهم ا ُ
يف ال�شهر الذي �سبقه .كذلك زادت قيمة ال ُ
مل َ
�شهري �إىل ما فوق ال 9.82مليون د�.أ ،.من 7.83
على �صعي ٍد
ٍّ
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احل�صة الأكرب
تركزت
مليون د�.أ .يف �شهر حزيران .وقد ّ
ّ
تداولة يف القطاع امل�رصيف الذي �إ�ستحوذ على
أ�سهم ا ُ
لل ُ
مل َ
تداولة ،تبعه القطاع
أ�سهم ا ُ
 % 58.56من جمموع عدد ال ُ
مل َ
العقاري ( )% 41.08وقطاع ال�صناعة والتجارة (.)% 0.36
ال�سوقية للبور�صة ،فقد تراجعت
يخ�ص الر�سملة
� ّأما فيما
ّ
ّ
8
.
21
إىل
�
أخرية
هذه ال
متوز ،من حوايل
�شهر
يف
أ.
�
د.
مليار
ّ
متوز
 8.58مليار د�.أ .يف حزيران و 10.35مليار د�.أ .يف �شهر ّ
من العام املن�رصم.
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باالرقام  ..الرسوم على
العمالة األجنبية وإجازات
العمل بعد اقرار الموازنة

موجز اقتصادي
■ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال عون يف ق�رص بعبدا ،حاكم
م�رصف لبنان الدكتور ريا�ض �سالمة،
وعر�ض معه االو�ضاع املالية يف البالد
وعمل وحدات م�رصف لبنان .واو�ضح
�سالمة بعد اللقاء ان «الو�ضع املايل م�ستقر ،وعر�ضت لرئي�س
اجلمهورية عددا من املبادرات التي ينوي م�رصف لبنان القيام
بها لتفعيل االقت�صاد اللبناين» ،واكد ان «ن�رش موازنة العام
 2019عامل مهم يف االنتظام املايل على م�ستوى البالد».

من ال�رضائب والر�سوم التي ا�ضيفت على كاهل املواطن
اللبناين يف موازنة  ،2019رفع الر�سوم التي ت�ستوفيها
وزارة العمل على العمالة االجنبية واجازات العمل.
و�أتت الزيادة على ال�شكل التايل :عمال الفئة االوىل والذين
تبلغ رواتبهم  3ا�ضعاف احلد االدنى لالجور ،تقريب ًا مليونني
لرية على �سبيل املثال اال�ستاذ اجلامعي واملدير واملدر�س.
فاجازات العمل وجتديدها ارتفعت من  1.8مليون لرية
قبل املوازنة اىل  3مليون لرية بعد اقرار املوازنة .اما
الر�سوم امل�سبقة التي تدفعها قبل و�صول العامل االجنبي
اىل لبنان ف�إرتفعت اي�ض ًا من  600الف اىل مليون لرية.
اما عمال الفئة الثانية والذين يرتاوح راتبهم ال�شهري بني 1.3
مليون لرية و 2مليون لرية ك�أ�ستاذ التعليم اال�سا�سي واملمر�ض
واملربي .ارتفعت �إجازات العمل وجتديدها من  960الف لرية
قبل املوازنة اىل  2مليون لرية بعد املوازنة .والر�سوم امل�سبقة
ارتفعت من  600الف اىل مليون لرية.
وفيما يخ�ص عمال الفئة الثالثة الذين يرتاوح راتبهم ال�شهري
بني احلد االدن ( 675الف) اىل  1.3مليون لرية كعامل الباطون
والناطور او ال�سائق .فارتفعت اجازة العمل وجتديدها من 480
الف اىل مليون لرية والر�سوم من  120الف اىل  300الف لرية.
اما عمال الفئة الرابعة ،والذين ي�شكلون اغلبية العمالة االجنبية
يف لبنان والذين يت�ضمنون عامالت املنازل وراتبهم ال�شهري
يكون اقل من احلد الأدنى للأجور ،ف�إجازة العمل وجتديدها
كانت قبل املوازنة  240الف لرية وا�صبحت بعد املوازنة 300
الف .اما الر�سوم امل�سبقة ف�إرتفعت من  36الف اىل  50الف.
و�ست�ساهم هذه اخلطوة بح�سب املوازنة يف زيادة ايرادات
اخلزينة والتحفيز على توظيف اللبنانيني والتقليل من حتويل
الدوالرات اىل اخلارج لأن الرواتب التي يتقا�ضاها ه�ؤالء العمال
يحولونها كالعادة اىل اخلارج.
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■�شدد وزير ال�صحة العامة جميل
ّ
جبق ،خالل افتتاح مركز الت�شخي�ص
الأمريكي  ADCيف منطقة اجلناح،
على � ّأن «امل�شكلة يف لبنان تكمن � ّأن
هناك الكثري من الدكاكني املفتوحة،
فهناك خمتربات ومراكز �أ�شعة لي�ست على امل�ستوى املطلوب،
حيث ت�صدر فحو�صات خمربية مغلوطة وال تتم قراءة وترجمة
�صور الأ�شعة ب�شكل دقيق ما ي� ّؤدي �إىل ت�شخي�ص خاطئ من
قبل الطبيب املعالج ودخول املري�ض يف متاهة» .واكد على
� ّأن «الوقت حان لإقفال هذه الدكاكني».
■نوه مدير دائرة امل�رشق يف
ّ
البنك الدويل �ساروج كومار جاه
ب�إقرار املوازنة يف املجل�س النيابي
وبالنقا�شات اجلدية التي ُ�سجلت حول
نوه بجهود
الإ�صالحات املالية .كذلك ّ
خليل يف �إعداد موازنة  2020و�إ�رصاره
على تقدميها �ضمن املهل الد�ستورية .واتى كالم كومار
خالل زيارته وزير املال علي ح�سن خليل حيث جرى عر�ض
للم�شاريع امل�شرتكة بني لبنان والبنك الدويل مع ت�شديد من
البنك على دعم القطاعات االقت�صادية.
■اجتمعت وزيرة الطاقة واملياه ندي ب�ستاين مع وفد وكالة
الت�صنيف الدولية فيت�ش  Fitchحيث مت عر�ض خطة الكهرباء
ومراحل تنفيذها وانعكا�س الأمر
على احلد التدريجي للعجز املايل
يف م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان متهيداً
لت�صفريه والفوائد املبا�رشة على
املالية العامة بالتزامن مع خطة
الكهرباء على املدى الق�صري واحلل
الدائم.
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 6.45مليار دوالر اإلنفاق على الرواتب
ّ
العام في العام 2018
في القطاع
�صدرت وزارة املال
اللبنانية م� َّؤخراً
�أَ َ
ّ
املعنون «مر�صد
تقريرها ال�شهري
َ
املالية
العامة – كانون ال ّأول ،»2018
ّ
ّ
يت�ضمن ملح ًة عن الإنفاق على
والذي
َّ
املخ�ص�صات والرواتب وملحقاتها
َّ
يف القطاع
العام خالل العام ،2018
ّ
بني موا�ضيع �أُخرى .مي ِكن جتزئة هذا
رئي�سية
الإنفاق �إىل ثالثة عنا�رص
ّ
«خم�ص�صات ورواتب و�أجور
هي
َّ
إجتماعية»« ،معا�شات تقاعد
�
وتقدميات
ّ
وتعوي�ضات نهاية خدمة» ،و»حتويالت
�إىل م� َّؤ�س ٍ
عامة لتغطية رواتب».
�سات
ّ
وفق ًا للتقرير� ،إرتفع الإنفاق الإجمايل
املخ�ص�صات والرواتب وملحقاتها
على
َّ
بن�سبة  % 18.26خالل العام � 2018إىل
 9،719مليار ل.ل 6.45( .مليار د�.أ،).
مقارن ًة ب 8،218مليار ل.ل5.45( .
مليار د�.أ ).يف العام  ،2017بعد تطبيق
�سل�سلة الرتب والرواتب .يف التفا�صيل،
املخ�ص�صات والرواتب
زاد الإنفاق على
َّ
إجتماعية،
والأجور والتقدميات ال
ّ
والذي َ�ش َّك َل
احل�صة الأكرب ()% 61.91
ّ
املخ�ص�صات
من جمموع الإنفاق على
َّ

والرواتب وملحقاتها ،بن�سبة % 10.87
�سنوي ًا �إىل  6،017مليار ل.ل 3.99( .مليار
ّ

د�.أ .).كذلك نمَ َ ت النفقات على معا�شات
التقاعد وتعوي�ضات نهاية اخلدمة ،والتي
َ�ش َّك َلت  % 33.00من جمموع الإنفاق
املخ�ص�صات والرواتب وملحقاتها،
على
َّ
بن�سبة � % 36.64إىل  3،207مليار ل.ل.
( 2.13مليار د�.أ .).ومن �ضمن هذه
الأخرية ،فقد �إرتفعت كلفة التقاعد بن�سبة
�سنوي �إىل 2،349
أ�سا�س
 % 17.04على � ٍ
ٍّ
مليار ل.ل 1.56( .مليار د�.أ ،).كما زادت
تعوي�ضات نهاية اخلدمة بن�سبة 152.06

� %إىل  857مليار ل.ل 568( .مليون د�.أ.).
وقد نمَ َ ت التحويالت �إىل م� َّؤ�س ٍ
عامة
�سات ّ
لتغطية رواتب ( % 5.09من جمموع
املخ�ص�صات والرواتب
الإنفاق على
َّ
وملحقاتها) بن�سبة � % 11.24إىل 495
مليار ل.ل 328( .مليون د�.أ .).يجدر الذكر
املخ�ص�صات والرواتب
� ّأن الإنفاق على
ّ
وملحقاتها قد َ�ش َّك َل  % 41.98من النفقات
احلكومية اجلارية و % 36.24من �إجمايل
ّ
الإنفاق احلكومي يف العام  ،2018مقابل
 % 40.64و % 35.44بالتتايل يف العام
الذي �سبقه.

باألرقام :اللبنانيون متشائمون..
هذه نسبة الذين توقعوا تدهور أوضاعهم المالية!
�أظهر م�ؤ�رش بنك بيبلو�س واجلامعة
الأمريكية لثقة امل�ستهلك يف لبنان،
للف�صل الثاين من عام  ،2019ازدياد
معدالت ت�شا�ؤم اللبنانيني بالأو�ضاع
احلالية� .إذ توقع % 62,6
االقت�صادية
ّ
من امل�ستطلعني �أن تتدهور �أو�ضاعهم
املالية يف الأ�شهر ال�ستة املقبلة ،يف
مقابل  %60يف الف�صل ال�سابق .كما
مل�ستطلعني �أن
توقع  %68,8من ا ُ
تتدهور بيئة الأعمال يف لبنان يف
الأ�شهر ال�ستة املقبلة ،مقارنة بـ  %67يف الف�صل الأول من العام
 .2019وتراجعت ن�سبة الأ�شخا�ص الذين يتوقعون �أن تتح�سن
�أو�ضاعهم املاليّة من � %10,6إىل .% 9,4
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد � 175آب � -أيلول 2019

�سجلن م�ستوى
امل�ؤ�رش بينّ �أن الإناث ّ
�سجل
فيما
الذكور.
ثقة �أعلى ن�سبي ًا من
ّ
امل�ستهلكون بني  21و� 29سنة م�ستوى
ثقة �أعلى من الفئات العمرية الأخرى.
�سجلت الأ�رس التي يعادل دخلها
كما ّ
 2,500دوالر �شهري ًا �أو �أكرث م�ستوى
ثقة �أعلى من ذلك الذي �سجلته الأ�رس
ذات الدخل الأقل.
�سجل العاملون يف القطاع
�إىل ذلكّ ،
العام م�ستوى ثقة �أعلى من العاملني يف
وربات املنزل والعاطلني
القطاع اخلا�ص والعاملني حل�سابهم ّ
عن العمل ،يف حني �سجل الطالب امل�ستوى الأعلى من الثقة
خالل هذه الفرتة».
26

نقابة وسطاء التأمين تطلع الرئيس
عون على مشاريعها المستقبلية
وعمل الوسطاء

موجز اقتصادي

ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون ،نقيب و�سطاء
الت�أمني يف لبنان اليا�س حنا مع وفد من النقابة واطلع منهم على
عمل و�سطاء الت�أمني وامل�شاريع امل�ستقبلية التي تعدها النقابة.
و�شكر النقيب حنا الرئي�س عون على «االهتمام والرعاية التي
اوالها للنقابة» ،واعلن انه «على اثر اجتماع املكتب التنفيذي
الحتاد و�سطاء ت�أمني البحر االبي�ض املتو�سط « »FMBAالذي
عقد يف باري�س يف  13حزيران املا�ضي ،مت التوقيع على االقرتاح
املقدم من نقابة و�سطاء الت�أمني يف لبنان « »LIBSممثلة بالنقيب
حنا ،على ان�شاء «احتاد و�سطاء ت�أمني واعادة ت�أمني العرب»
مركزه يف لبنان ،ومت التوقيع عليه لتاريخه من قبل اربعة دول،
هي لبنان وم�رص واملغرب و�سلطنة عمان ،على ان يتم توقيعه من
قبل باقي الدول العربية» ،ومتنى «دعم االحتاد من خالل ار�سال
تو�صية اىل جامعة الدول العربية ليعمم على كل البلدان العربية».
ووجه النقيب حنا دعوة للرئي�س عون حل�ضور «اللقاء ال�سنوي
الذي تعقده النقابة يف  12كانون االول املقبل والذي يجمع
�سنويا اكرث من � 750شخ�صا من اركان قطاع الت�أمني والهيئات
االقت�صادية يف لبنان و�رشكات الت�أمني وو�سطاء الت�أمني واعادة
الت�أمني و�رشكات خدمات االدارة املتخ�ص�صة كطرف الثالث
« »TPAوعددا من الوزراء الذين لهم �صلة مبا�رشة او غري مبا�رش ة
بالقطاع ،كوزير االقت�صاد والتجارة ،وزير املالية الخ… .وعددا
من املديرين العامني التابعني لتلك الوزارات .كما يح�رض هذا
اللقاء رئي�س جمعية ال�صناعيني ور�ؤ�ساء لعدة جلان ،ابرزها جلان:
االدارة والعدل ،املال ،ال�صحة والرقابة على هيئات ال�ضمان،
رئي�س جمعية �رشكات ال�ضمان يف لبنان « ،»ACALونقباء املهن
احلرة وال�صحافة اللبنانية .ومن �ش�أن هذا اللقاء ان يعطي زخما
متينا للقطاع االقت�صادي ب�شكل عام ولقطاع الت�أمني ب�شكل
خا�ص والذي يعترب ثاين اكرب القطاعات املالية يف لبنان».
ونوه الرئي�س عون بـ»الدور الذي يلعبه و�سطاء الت�أمني يف لبنان
والقطاع الت�أميني ب�صورة عامة» ،الفتا اىل «اهمية الرعاية
االجتماعية وال�صحية التي تقدم من خالل م�ؤ�س�سات الت�أمني
و�رضورة تنظيم عملها وتفعيل متابعتها».
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■جدد وزير االقت�صاد والتجارة
من�صور بطي�ش «الت�أكيد �إيداعه جمل�س
الوزراء ن�سخة عن درا�سة ماكينزي
هوية لبنان االقت�صادية واالجراءات
الكفيلة لتحقيقها» ،متمنيا �أن «ي�ضع
�أولوياتها واطرها القانونية ومرا�سيمها التنظيمية يف �أقرب
فر�صة ممكنة لل�سري بها» ،م�شددا على �أن «االقت�صاد هو ع�صب
احلياة ال�سيا�سية والوطنية» .واكد بطي�ش «ان البلد �سيبقى
منقو�ص اال�ستقالل وال�سيادة ،طاملا �أن الدين العام يبلغ اىل
اليوم  87مليار دوالر والعجز التجاري يبلغ �أكرث من  16مليار
دوالر ،وطاملا اقت�صادنا ريعيا وغري منتج».
■�أكد الوزير ال�سابق  فادي عبود �أن
مير ب�أزمة اقت�صادية دقيقة
«البلد ّ
جدية لتحفيز النمو
جدا وال حماوالت ّ
�أو خلق فر�ص انتاج| ،الفتا اىل ان
«ال�صادرات انخف�ضت نحو  50باملئة
واليوم الدولة ت�ضع �رضائب على املواد اخلام امل�ستخدمة
لالنتاج والت�صدير وهذا انتحار اقت�صادي» ،معتربا ان
أدق مناال�ستقالل اىل اليوم».
«الو�ضع االقت�صادي قد يكون ال ّ
■يف �إطار م�ساعيه امل�ستمرة �إىل �إيجاد
حل مل�شكلة الإ�سكان العالقة بني ت� ّأخر
الإفراج عن القرو�ض وحتديد فوائدها
يجمد
من جهة ،وال�شلل احلكومي الذي ّ
م�شاريع احللول واالقرتاحات املطروحة
من جهة �أخرى ،ك�شف وزير ال�ش�ؤون االجتماعية ري�شارد
قيوجميان ب�صفته وزير الو�صاية على امل�ؤ�س�سة العامة
تت�ضمن جمموعة �أفكار
للإ�سكان ،عن و�ضع خطة �شاملة
ّ
ل
وا
ال�سكنية
ت�شجع ال�سيا�سة
إ�سكانية على ال�سواء».
ّ
ّ
�إيجابية « ّ
اتفق وزيرا االت�صاالت حممد �شقري والتخطيط والتعاون
الدويل يف اليمن جنيب من�صور العوج على لقاء اقت�صادي
مو�سع يف ايلول املقبل بني القطاع اخلا�ص يف كال البلدين
وذلك خالل لقائهما يف الوزارة،
حيث مت البحث يف �سبل تنمية
العالقات االقت�صادية بني البلدين.
واكد �شقري «عمق العالقات الأخوية
بني البلدين» ،ومبديا «اال�ستعداد
الدائم للقيام بكل ما يلزم لتعزيز
التعاون االقت�صادي الثنائي».
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اكثر من  2مليون سائح سيزورون لبنان حتى نهاية !2019
يعول امل�س�ؤولون يف البالد على نتائج
ّ
جيدة بالن�سبة اىل املو�سم
�
إقت�صادية ّ
ّ
ال�سياحي ،والإقبال املوعود من قبل
ال�سياح العرب على وجه اخل�صو�ص.
ّ
ور�أى نقيب �أ�صحاب مكاتب ال�سياحة
وال�سفر جان عبودّ � ،أن «هناك ر�ضى على
الو�ضع ال�سياحي بفعل امل�ؤ�رشات البالغة
إيجابية التي ت�صلنا تباع ًا».
ال
ّ
وا�شار �إىل �أ ّنه «يف مقارنة بني العامني
منو بن�سبة
 2018و ،2019يمُ كن مالحظة ّ
 % 13يف حركة امل�سافرين منذ بداية
ال�سنة حتى �شهر حزيران» ،الفت ًا �إىل
� ّأن «ال�سوق الأوروبي بات ُي�ش ّكل % 35
من جمموع الوافدين ،يف الوقت الذي
وي�ستمر
ت�ضاعفت فيه �أعداد ال�سعوديني
ّ
ت�شجيع الإماراتيني على املجيء �إىل
لبنان ،تبع ًا ملا ن�سمعه دائم ًا على ل�سان
ال�سفري الإماراتي يف لبنان حمد �سعيد
ال�شام�سي يف �أكرث من منا�سبة».
وا�ضاف عبود« :الأ�سعار والعرو�ضات

يحددها ال�سوق وال ميكن ملكاتب ال�سفر
ّ
و�إدارات الفنادق التح ّكم بها� ،إ ّال �أنها
جيدة» ،الفت ًا �إىل �أ ّنه «يتم ت�سجيل
ّ
 65رحلة يومي ًا بني الرحالت الوافدة
وامل�سافرة ،ما يدفع �رشكات الطريان
لزيادة الرحالت بن�سبة � 20إىل % 22

ب�سبب الأعداد الكبرية التي �ستتزايد يف
�شهر �آب».
«يتعدى عدد امل�سافرين
وتو ّقع � ّأن
ّ
املليوين �سائح ًا حتى نهاية العام ،2019
بعدما بلغ يف العام املا�ضي مليون و800
�ألف ،ما يعني زيادة بن�سبة � 10إىل .»% 15

العجز اإلجمالي للموازنة عند  2.39مليار د.أّ .
حتى أ ّيار 2019
�إنخف�ض العجز الإجمايل للموازنة
�سنوي
بن�سبة  % 18.32على �صعيد
ّ
�إىل  2.39مليار د�.أ .ح ّتى �شهر � ّأيار
 ،2019مقارن ًة بعج ٍز بلغ  2.92مليار
د�.أ .يف الفرتة ذاتها من العام .2018
�سجل الر�صيد ال ّأويل للموازنة
وقد ّ
( )total primary balanceعجز بلغ
 38مليون د�.أ ،.مقابل عجز �أكرب
ناهز ال 354مليون د�.أ .خالل الأ�شهر
اخلم�سة الأوىل من العام  .2018يف
التفا�صيل ،تراجعت �إيرادات الدولة
�سنوي ًا
(موازنة وخزينة) بن�سبة ّ % 6.90
�إىل حوايل ال 4.46مليار د�.أ ،.وذلك نتيجة �إنكما�ش الإيرادات غري
حت�سن
ّ
ال�رضيبية بن�سبة � % 9.15إىل  0.71مليار د�.أ .ما طغى على ّ
إيرادات
ال
ال�رضيبية بن�سبة � % 0.57إىل  3.55مليار د�.أ .ويعزى
ّ
ال�رضيبية
إيرادات
ل
ا
إرتفاع
�
إىل
�
ة
ال�رضيبي
إيرادات
ل
ا
يف
ر
التطو
ّ
ّ
ّ
املختلفة بن�سبة � % 7.04إىل نحو  2.01مليار د�.أ .مما طغى على
مل�ضافة بن�سبة % 8.45
�إنكما�ش �إيرادات ال�رضيبة على القيمة ا ُ
اجلمركية
�إىل حوايل  1.01مليار د�.أ .كما و�إنخفا�ض الإيرادات
ّ
بن�سبة � % 3.49إىل  527.54مليون د�.أّ � .أما بالن�سبة للإيرادات
ال�رضيبية ،فقد تراجعت هذه الأخرية نتيجة �إنكما�ش
غري
ّ
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�إيرادات الإ ّت�صاالت ب� % 8.47إىل
 291.34مليون د�.أ .يف املقلب الآخر،
�إنخف�ضت نفقات الدولة (موازنة
وخزينة) بن�سبة  % 11.23خالل
الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من العام
� 2019إىل حوايل  6.85مليار د�.أ .يف
العامة
التفا�صيل� ،إنكم�شت النفقات
ّ
بن�سبة � % 8.68إىل  4.00مليار د�.أ.
مع تراجع النفقات على ح�ساب
املوازنات ال�سابقة بن�سبة 0.75
� %إىل  1.00مليار د�.أ ،.و�إنخفا�ض
التحويالت �إىل �رشكة كهرباء لبنان
بن�سبة � % 3.59إىل حوايل  605.64مليون د�.أ .وقد �إنكم�شت نفقات
اخلزينة بن�سبة � % 34.62إىل  506.26مليون د�.أ .كما تراجعت
خدمة الدين بن�سبة % 8.52
�سنوي ًا �إىل  2.35مليار د�.أ .يف هذا
ّ
الإطار ،تراجعت ن�سبة العجز من �إجمايل النفقات �إىل % 34.83
لغاية �شهر � ّأيار  ،2019مقابل  % 37.86يف الفرتة نف�سها من
تقدر ن�سبة العجز من
العام ال�سابق� .إ�ستناداً �إىل �أرقام �شهر � ّأيارّ ،
الناجت املح ّلي الإجمايل املحت�سبة على �أ�سا�س �سنوي ب% 9.83
مقابل  % 7.59التي يهدف �إليها م�رشوع موازنة العام 2019
ون�سبة ال % 11.07املح ّققة يف العام .2018
28

الحريري يفتتح ..PROJECT LEBANON
دعم لقطاع البناء وفرص لشراكات تجارية مستقبلية

افتتح رئي�س جمل�س احلكومة �سعد احلريري يف ال�سي �سايد ارينا  -واجهة بريوت البحرية فاعليات
الدورة الرابعة والع�رشين ملعر�ض  ،PROJECT LEBANONيف ح�ضور �سفراء وملحقني جتاريني
لعدد من البلدان العربية واالجنبية �أبرزها �إ�سبانيا و�إيطاليا واململكة املتحدة واليونان وبولندا
وقرب�ص وفرن�سا وم�رص وال�سعودية وبلغاريا و�أوكرانيا وتركيا والهند و�إيران واندوني�سيا وبنغالدي�ش.
وجال الرئي�س احلريري يف ارجاء املعر�ض واتطلع على احدث التقنيات التي يت�ضمنها يف جماالت البناء
والطاقة و االثاث والديكور وغريها.
ان معر�ض  PROJECT LEBANONهو املعر�ض التجاري الدويل االول ملواد ومعدات البناء يف لبنان وال�رشق
الأو�سط ،وهو ي�ضم يف ن�سخته احلالية 250 ،عار�ضا وموردا لقطاع البناء املحلي والدويل من  20دولة
اتخذت �سبعة من بينها اجنحة دولية ،يعر�ضون فيها جمموعة وا�سعة من املنتجات واملعدات واالبتكارات
التي ت�ساعد يف تدعيم �صناعة البناء يف لبنان وتف�سح املجال امام اقامة �رشاكات جتارية م�ستقبلية بني
ال�رشكات املحلية واالجنبية .تت�ضمن املنتجات املعرو�ضة مروحة وا�سعة من مواد البناء وال�سقاالت والأنابيب
والتجهيزات والهياكل اجلاهزة و�آالت ت�شغيل املعادن واملعدات الثقيلة و�أدوات معاجلة املياه وغريها الكثري.
ونظم املعر�ض يف ن�سخته الرابعة والع�رشين �سل�سلة ور�ش عمل يومية تهدف لدعم املهتمني بقطاعي البناء
والطاقة وطالب الهند�سة ،من خالل برنامج ي�ضم جمموعة وا�سعة من املو�ضوعات التي تتيح للم�شاركني
اكت�ساب خربات قيمة من اخ�صائيني دوليني يف جماالت الهند�سة املعمارية والطاقة والت�صميم الداخلي
وال�صحة وال�سالمة البيئية وغريها من املجاالت.
عالوة على ذلك ،اعاد  Project Lebanonاطالق م�ؤمتر اال�ستدامة البيئية  ECORIENTالذي نظم برعاية وزيرة
الطاقة ندى الب�ستاين حتت عنوان :الإدارة امل�ستدامة للطاقة والبيئة  ،و�شكل من�صة مثالية لتبادل املعرفة
بني الأكادمييني والباحثني واملهند�سني وكبار اخلرباء يف جماالت الطاقة املتجددة والإدارة امل�ستدامة للمياه
ومعاجلتها واملباين اخل�رضاء وملفات ببيئة اخرى.
29
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من �شهر �إلى �شهر
بو ناهض :مشاركة دولية الفتة وحجم
زوار فاق التوقعات
ا���ش��ار م��دي��ر معر�ض  project Lebanonج��ورج
بوناه�ض اىل ان «ا�ستقطاب العار�ضني هذا العام
للمعر�ض حمل حتديات �شتى يف ظل ال�صعوبات
القا�سية التي �شهدها قطاع البناء ،اال انه يف نف�س
الوقت حمل ا�شارات ايجابية جلهة امل�شاركة االجنبية
التي �ضمت  20دولة من بينها  7اجنحة لدول �شاركت
ب�شكل ر�سمي».
و�شدد على ان «عدد زوار املعر�ض جيدجداً ،اذ �شهد
اقبا ًال كثيف ًا ونوعي ًا حمل ايجابيات كبرية للعار�ضني».
وك�شف ان «�رشكة  IFPعملت مع وزير ال�سياحة افادي�س كيدانيان على مفهوم �سياحة
املعار�ض ،وي�ضم املعر�ض عار�ضني من م�رص ،ال�سعودية ،قطر ،االمارات .كما ا�سقطب
زوار من بلدان عربية ك�سوريا ،العراق واالردن».
واعترب ان «الدول العربية واالجنبية ال تزال مهتمة بالتواجد يف ال�سوق اللبنانية نظراً
لقربها اجلغرايف من ال�سوق ال�سورية التي تعترب هدف ًا للكثري من ال�رشكات العاملية اليوم».
ونفى ان «يكون لو�سائل التوا�صل االجتماعي �سلبيات على قطاع املعار�ض ،اذ ان
التجارب اثبتت ان ال غنى عن اللقاء املبا�رش بني ال�رشكة والزبون» .ووجد ان «اخلطر
االكرب اليوم يتمثل بالرتاجع االقت�صادي ،حيث ان قطاع املعار�ض مر�آة لهذا الواقع
واي تراجع �سي�ؤثر ب�شكل كبري على القطاع».
و�شدد على ان « IFPكانت من اوىل ال�رشكات اللبنانية التي نظمت معار�ض يف الدول
وذلك منذ  33عام ًا .وهي اليوم تتواجد يف كل من ال�سعودية وقطروالعراق وم�رصن
وتطمح اىل العمل يف دول جديدة حيث افتتحت مكتب ًا يف �سوريةن كما تدر�س امكانية
العمل يف افريقيا».

Meico
ماجد :ندعم االقتصاد اللبناني
ا�شار عبد ماجد من �رشكة  Meicoاىل ان «م�شاركة
 Meicoيف املعر�ض كانت واعدة ،اذ انها ك�رشكة لبنانية
تعمل على دعم االقت�صاد اللبناين وال�صناعة اللبنانية،
وتعترب م�شاركتها يف املعر�ض جزء من الدعم لالقت�صاد
وو�سيلة للتعريف عن ال�رشكة والتقاء زبائن جدد.
ولفت اىل ان ال�رشكة  Meicoهي �رشكة لبنانية تعمل
على ت�صنيع املولدات يف م�صنع تتجاوز م�ساحته الـ10
االف مرت ،وت�أ�س�ست يف عام  2000يف جمال �صناعي
خمتلف عما تقدمه حالياً ،اال انها يف عام  2007دخلت
عامل �صناعة املولدات».
Meico
انتاج
واعلن انه « % 90من
ي�صدر اىل اال�سواق اخلارجية يف الدول العربية،
ّ
اخلليج ،العراق ،وافريقيا».
وك�شف ان «� Meicoشهدت حمطات تطويرية خمتلفة متكنت خاللها من تو�سيع افاق
عملها و�صقل مهارات فريق عملها وحت�سني جودة املنتج ون�سج عالقات جتارية
خمتلفةن ما مكنها من اكت�ساب مهارات تناف�سية عالية مكنتها من التواجد بقوة يف
اال�سواق الداخلية واخلارجية على حد �سواء».
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AID Group
طعمة :نقدم اجهزة تكرير
وتحلية المياه في لبنان
والشرق االوسط
او�ضح حبيب طعمة من «عيد غروب»
اىل ان «عيد غروب ت�شارك يف معر�ض
 project Lebanonلتعرف زوار
املعر�ض على �آجهزة حتلية وتكرير
املياه التي تعترب حاجة للكثري من
القطاعات ال �سيما امل�ست�شفيات
وال��ف��ن��ادق والبنايات ،ك��ون ج��ودة
امل��ي��اه تكون �ضعيفة يف كثري من
االحيان وت�ستدعي تكريرها لتجنب
امل�ستخدمني امرا�ض عديدة ،كما انها
ت�صبح �صاحلة لل�رشب».
واذ ك�شف ان «املعر�ض �شهد حركة
زائرين جيدة» ،اعلن ان «الزائرين
اب���دوا جت���اوب كبري م��ع املنتجات
املعرو�ضة وطريقة عملها».
ولفت اىل ان « EID Groupتعمل
يف ل��ب��ن��ان م��ن��ذ ��� 3س��ن��وات ،وه��ي
وكيلة لهذا املنتج يف لبنان وال�رشق
االو���س��ط ،وتعمل حالي ًا يف ا�سواق
خارجية متعددة يف امريكا واوروبا
وهونكونغ ،ا�ضافة اىل ا�سواق منطقة
ال�رشق االو�سط».
وك�شف ام « EID Groupعند منحها
الوكالة لأحد االطراف تقدم له الدعم
ال�لازم تقني ًا وجتاري ًا ومعنوي ًا ،ال
�سيما ان ت�سويق هذه املنتجات يرافقه
خدمة ما بعد البيع التي حتتاج اىل
فريق عمل مهني وحمرتف».

MALIKs
هشي :افتتحنا قسم خاص
بالشركات
ا���ش��ارت هبة ه�شي م��ن  MALIKsاىل ان
« MALIKsت��ت��واج��د يف امل��ع��ر���ض بهدف
تعريف ال�رشكات على افتتاح ق�سم خا�ص
بال�رشكات يقدم منتجات متعددة لها من
ادوات مكتبية ،حرب ،وزق ،ملفات وغريهان
وذلك عرب تطبيق الكرتوين ميكن الل�رشكة من
ت�سجيل طلباتها اونالين».
وك�شفت ان «فريق العمل يتمتع ب�إجرتافية
كبرية حيث �سيكون قادر على التوا�صل ب�شكل
متوا�صل مع الزبون عرب التطبيق من حلظة
ت�سجيل امل�شرتيات اىل حني ت�سليمها».
واعتربت ان «افتتاح هذا الق�سم ي�شكل حتدي ًا لـ  MALIKsالتي عرفت عرب ال�سنوات
مبهنيتها واحرتافيتها يف العمل ،االمر الذي ي�ضع م�س�ؤولية كبرية على كاهل فريق
�سباقة يف هذا املجال ،اذ ان التطبيق
العمل ال �سيما ان �آلية العمل جتعل ّ MALIKs
�سيكون االول من نوعه يف لبنان».
وو�صفت جتاوب زوار املعر�ض مع طرح  MALIKsباملده�ش اذ ان ال�رشكات حتتاج
اىل خدمات مماثلة توفر عليها وقت ًا وجهداً».
ويف رد على �س�ؤال حول املناف�سة املوجودة يف اال�سواق ،اكدت ان  MALIKsتقدم
جمموعة وا�سعة جداً من اخلدمات قد ال حتويها �رشكة اخرى يف لبنان ،لذلك هناك
بع�ض املناف�سني لبع�ض اخلدمات التي تقدمها وهو بطبيعة امر جيد و�صحي يف
ال�سوق».

BMA Paints
نهرا :مهتمون بالسوق السورية
الى حد كبير
ا�شارت رنا نهرا من  BMA Paintsاىل ان
م�شاركة  BMA Paintsيف معر�ض project
 Lebanonمنتجة اذ �شهد املعر�ض حركة
زوار جيدة ال �سيما يف ظل وجود عدد من
ال��زوار املهنيني الذين يبحثون من خالل
زي��ارت��ه��م للمعر�ض ع��ن ��شرك��ات يبنون
عالقات تعاون معها».
وك�شفت نهرا ان «لـ BMA Paintsم�شاركات
متعددة يف معار�ض دولية تع ّزز ح�ضورها
يف اال�سواق الدولية والذي يتمثل اليوم بتواجدها ب�أ�سواق  15دولة ك�أفريقيا وقطر
وال�سعودية واالردن والعراق و�سوريا».
واعلنت ان «اهتمام ال�رشكة اليوم ين�صب على ال�سوق ال�سورية التي ت�شهد حالي ًا
طلب ًا مرتفع ًا على منتجاتها يف مرحلة اعادة الإعمار ،تواكبها ال�رشكة من خالل
ان�شاء م�صنع يف �سوريا يعزز قدراتها على تلبية حاجات ال�سوق هناك».
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Master Group
الراعي :لألزمة االقتصادية
اثر كبير على عمل
الشركات
فادي

ا�شار مدير Master Group
ال��راع��ي اىل ان «معر�ض Project
 Lebanonي�شهد ع��ام�� ًا ب��ع��د ع��ام

تغيريات ايجابية تتم ّثل ب�رشكات
عار�ضة جديدة ،ا�ضافة اىل تكري�س
مفهوم الكفاح والذي يتمثل ب�إ�ستمرار
م�شاركة ع��دد كبري م��ن ال�رشكات
على الرغم من الظروف االقت�صادية
القا�سية التي يعي�شها لبنان».
ول��ف��ت اىل ان «ت����أث�ي�رات االزم���ة
االقت�صادية كان لها اثر كبري على
عمل ال�رشكات ،لكن بالطبع اللبناين
دائم ًا يبحث عن حلول عرب ال�ضغط
ب�شكل اكرب خللق فر�ص اكرب والتعامل
مع زبائن اكرث والتعاون مع ال�رشكات
التي ال تزال م�ستمرة».
وك�شف ان «ال�سوق اللبنانية ال تزال
حتظى بن�سبة االهتمام االك�بر من
عمل  Master Groupال �سيما يف
ظل االو�ضاع ال�صعبة التي ت�ستدعي
اتخاذ خطوات مدرو�سة بدقة تقي
ال�رشكة من اي خطر».
و���ش��دد على ان «ال�ترك��ي��ز ال��ي��وم ال
ين�صب على التو�سع ،بل على ال�صمود
والبقاء اللذان ي�ستلزمان جهوداً اكرب
واداء حمرتف ًا».
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من �شهر �إلى �شهر
عيتاني للصناعة والتجارة
عيتاني :االنفتاح على االسواق الخارجية يحتاج دعم ًا من الدولة
ا���ش��ار خ��ال��د عيتاين م��ن «��شرك��ة عيتاين لل�صناعة
والتجارة» اىل ان «ال�رشكة تعرف زوار املعر�ض على
منتجاتها من �سخانات مياه اىل قناين مياه �ساخنة
وطاقة �شم�سية وغريها» .وك�شف عيتاين ان «ال�رشكة
تعمل منذ عام  1960يف املجال ال�صناعي ،وقد جنحت
بتطوير عملها ب�شكل كبري �سمح لها ب�إكت�ساب ثقة
زبائنها».
ولفت اىل ان «انفتاح ال�رشكات ال�صناعية على اال�سواق
اخلارجية يحتاج اىل دعم من الدولة».
وراى ان «االقبال على املعر�ض كان جيداً حيث �ضم
عدد من الزوار االجانب والعرب».

Merhi Stoves
مرعي :لدينا  3براءات اختراع
ا�شار م�ؤ�س�س  Merhi Stovesب�سام مرعي اىل ان
« Merhi Stovesيعرف زوار املعر�ض على منتجات
متنوعة اب��رزه��ا ف��رن �ستانل�س يعمل على الغاز
واحلطب يف الوقت نف�سه» .و�رشح مرعي ان «هذا
املنتج ابتكار جديد تطرحه  Merhi Stovesيف
اال�سواق ،ا�ضافة اىل �شوايات على الغاز واحلطب».
وك�شف ان « Merhi Stovesنالت  3براءات اخرتاع،
مميزة القت جتاوب ًا كبرياً جداً من
وتقدم منتجات ّ
زائري املعر�ض».
وقال« :نفتخر ي�صناعتنا ،ونحافظ على لبنان و�سنبقى را�سخني فيه مهما ح�صل».

مؤسسة ماهر صالح
صالح :نقدم منتج ًا جديد ًا
ا�شار �صاحب «م�ؤ�س�سة ماهر �صالح» ماهر �صالح اىل ان
«امل�ؤ�س�سة ت�شارك يف املعر�ض بغية تعريف زائريه على
منتجها اجلديد وهو مولد بود وان الفرن�سي ،الذي اجرت
عليه اختبارات ملدة عامني وا�صبحت وكيلة ل�رشكته».
يتميز بكفالته ملدة عامني
ولفت اىل ان «املنتج اجلديد ّ
ول�ساعات غري حمدودة ،وهذا امر يعطينا قدرات تناف�سية
عالية يف ال�سوق».
و�شدد على ان «زوار املعر�ض ابدوا جتاوب ًا كبرياً ال �سيما
ان «م�ؤ�س�سة ماهر �صالح» متلك تواجد قوي يف ال�سوق
و�شبكة زبائن وا�سعة».
واعلن ان «امل�ؤ�س�سة تتواجد حاليالإ يف �سوريا والعراق
وحتافظ على وجودها يف ال�سوق النيجريية منذ اكرث من
 20عام ًا ،ويف انغوال منذ اكرث من  15عام ًا».
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Haykal Plast
عبد اهلل :نطمح لدخول
السوق السورية
ا�شار �رشبل عبد اهلل من �رشكة Haykal
 Plastاىل ان « Haykal Plast

تقدم منتجات متنوعة تخت�ص بالـ
 ،PVCومتلك  11وكالة عرب العامل
ملنتجات تو ّزعها يف لبنان».
وك�شف ان «ال�رشكة ت�أ�س�ست عام
 ،1991و���ش��ه��دت ت��ط��ور ك��ب�ير يف
منتجاتها املقدمة .فبعد ان كانت
تقدم منتج واحد (ق�سطل) تطرح اليوم
جمموعة من املنتجات ت�ضم الق�ساطل
واالك�س�سوارات وغريها».
ولفت اىل ان «االزم���ة االقت�صادية
التي ي�شهدها لبنان اث��رت ب�شكل
كبري على عمل ال�رشكات يف لبنان،
وفر�ضت عليها بدل جهود م�ضاعفة
لت�ضمن ا�ستمراريتها».
واع��ل��ن ان «  Haykal Plastتطمح
لدخول ال�سوق ال�سورية حيث تعترب
ان��ه��ا مت��ت��ل��ك ال��ع��دي��د م��ن امل��ي��زات
التناف�سية التي متكنها من نيل ح�صة
من ال�سوق اذ تقدم منتجات مبعايري
جودة عاملية».

BMA PAINTS

ITANI

MASTER

MERHI STOVES
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EID GROUP
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MAEICO

من �شهر �إلى �شهر
اجازة في ادارة الفنادق للطالبة جنى كرامة من جامعة الـLIU

جنى تتوسط أهلها

الطالبة جنى كرامة

نالت الطالبة جنى ربيع كرامة اجازة يف ادارة الفنادق
وال�سياحة وال�سفر بدرجة «جيد» من اجلامعة اللبنانية
الدولية .LIU
واحتفلت بتخرجها مع زمالئها وزميالتها يف حفل التخرج
املركزي الذي اقامته اجلامعة يف الفوروم دي بريوت.
وت�سلمت �شهادتها من رئي�س اجلامعة الوزير ال�سابق عبد
الرحيم مراد.
نظمت حفل التخرج
وكانت اجلامعة اللبنانية الدولية قد ّ

املركزي لطالبها برعاية وح�ضور وزير الدولة ل�ش�ؤون
توجه للخريجني بالقول:
التجارة اخلارجية ح�سن مراد الذي ّ
«امل�س�ؤولية كبرية عليكم ،ف�أنتم �أ�صبحتم اليوم من �ضمن
جمموعة �صناع امل�صري و�صناع الغد و�صناع الأمل .وع�سى
�أن يكون هذا النجاح باب خال�ص للبنان وباب ًا لإعادة اللحمة
بني كل �أبناء الوطن» ،داعي ًا �إياهم �إىل االنتفا�ض لبلدهم
واالنخراط «بحملة �إعادة لبنان على اخلريطة االقت�صادية
والتجارية وال�سياحية وال�صناعية والزراعية العربية».

رئيس الجامعة الوزير السابق عبد الرحيم مراد خالل حفل التخرج
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�شهر
�صناعات �إلىلبنانية
من �شهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة

تتابع «الصناعة واالقتصاد» تسليط الضوء على صناعات لبنانية مت ّيزت بجودة انتاجهاّ ،
ومتكنت من منافسة السلع
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات .وستتناول في هذا
العدد ،اجلزيرة تك.Think Kitchen ،

«الجزيرة تك» تسلك طريق التوسع
بدر الدين :نستثمر خبراتنا في نجاح زبائننا

جودة الإنتاج واخلربة الكبرية يف جمال العمل
جعلتا «اجلزيرة تك» ت�سري على طريق التطور
والتو�سع� ،إذ �ساهمت ا�سرتاتيجيات عملها التي
تويل تقدمي الدعم الالزم للزبائن ون�سج �أف�ضل
وكر�ست
العالقات معهم يف �ضمان ا�ستمراريتها ّ
انفتاحها على خمتلف الأ�سواق اخلارجية يف
كو�ستاريكا ،ت�شيلي ،تركيا ،ال�سويد ،هولندا،
النم�سا� ،أملانيا ،العراق ،الأردن وغريها من
الدول.
وفق ًا ملدير �رشكة اجلزيرة تك زاهد بدر الدين « ت�ستثمر اجلزيرة
تك خرباتها يف جناح زبائنها� ،إذ تقدم درا�سات متعددة �إليهم
عن الطحني الذي يجب ا�ستخدامه ل�ضمان جودة الإنتاج ،كما
تقوم بدرا�سات للم�رشوع تطرح �أمام الزبون مكامن اخلطر يف
ا�ستثماره والأرباح املتوقعة».
وك�شف �أن «اجلزيرة تك تقدم جمموعة كبرية من املاكينات
والتي تت�ضمن خمابز خرب التنور واخلبز العربي بقدرات
�إنتاجية خمتلفة و�أفران خبز املرقوق لل�شاورما و�آالت الكعك
و�صبابات القطايف».
و�شدد على «�أن اجلزيرة تك تقدم خدمات ال�صيانة �إىل زبائنها
ّ
يف جميع �أنحاء العامل» ،و�أعلن �أن «خدمات ال�صيانة تت�ضمن
تدريبية للإخت�صا�صيني يف امل�شاريع املنجزة مت ّكنهم
دورات
ّ
تخطي �أي م�شكلة تواجههم وال �سيما �أن املاكينات
من
ّ
تتميز بب�ساطتها وم�ستويات عالية من القدرة
احلال
بطبيعة
ّ
على التحكم جتعل معاجلة �أي طارئ �أمراً يف غاية ال�سهولة».
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مواكبة حاجات السوق

ويف حني �أ�شار بدر الدين اىل �أن «اجلزيرة تك تعمل على تطوير
ماكيناتها عرب مواكبة حاجات ال�سوق»� ،أو�ضح �أن «زيارة
املعار�ض تتيح لل�رشكة فتح �آفاق جديدة يف الأ�سواق اخلارجية،
�إال �أن عماد التطور يبقى مواكبة حاجات ال�سوق».
التو�سع يف امل�ستقبل
وك�شف �أن «اجلزيرة تك �ست�سري على طريق
ّ
القريب �إذ يتم العمل على �إن�شاء م�صنع مب�ساحة � 5آالف مرت
مربع و�سي�ضم امل�رشوع اجلديد خمابز لإنتاج اخلبز» .واعترب
�أن «�أهمية امل�رشوع تكمن بتوفريه �أكرث من  30فر�صة عمل يف
حية ميكن �أن يطلع
منطقة اجلنوب �إ�ضافة اىل �أنه �سي�ش ّكل جتربة ّ
عليها كل من يرغب يف التعامل مع اجلزيرة تك عرب معاينة
طريقة عمل املاكينات وجودة الإنتاج الذي تقدمه».
36

Think Kitchen
التألق في عالم صناعة المطابخ

ت�ألقت  Think Kitchenال�رشكة
الكندية ،على مر  80عاما ،يف عامل
�صناعة املطابخ يف عدة دول يف
العامل ،ومنها لبنان الذي حطت رحالها
فيه قبل � 6أعوام.
مل يكن النجاح الذي حققته Think
متيزت ب�شكل �سمح
 Kitchenعادي ًا ،بل ّ
لها بالتو�سع على خمتلف الأرا�ضي
اللبنانية عرب  8فروع موجودة
ومنت�رشة على الأرا�ضي اللبنانية كافة
من ال�شمال �إىل اجلنوب ،وهي :طرابل�س،
جبيل ،ذوق م�صبح ،الزلقا ،اجلناح،
عنجر ،جب جنني ،والنبطية.

عوامل النجاح

مل يكن جناح  Think Kitchenوليد
امل�صادفة �إمنا �أتى كنتيجة ملجموعة
عوامل ،حيث عمل القيمون على Think
 Kitchenلتكري�سها ومنها �أداء فريق
املتميز ،اعتماد خطة عمل ت�ضع
العمل
ّ
�ضمن �أولوياتها ر�ضا الزبائن ،مواكبة

�أبرز التطورات يف �سوق العمل ،التم�سك
ب�أعلى م�ستويات اجلودة والنوعية مع
تقدمي �أ�سعار منا�سبة بالإ�ضافة �إىل
تقدمي خدمة زبائن حمرتفة.
مت�سك Think
و�ساهم من دون �شك ّ
 Kitchenبهذه العوامل يف م�ساعدتها
للتغلب على التحديات التي تعج بها
ال�سوق اللبنانية وحتقيق جناحات
و�إجنازات عدة على ال�صعيدين العملي
واملهني.

مسيرة نجاح متواصلة

ويك�شف القيمون على Think Kitchen
عن جمموعة من التحديات تواجه عمل
 ،Think Kitchenوي�أتي يف طليعتها
غالء املعي�شة الذي ي�ضعف من قدرات
امل�ستهلكني ال�رشائية وغياب كفاءة اليد
العاملة التي تفر�ض جهوداً �إ�ضافية
ملراقبة عمليات الإنتاج للو�صول �إىل
م�ستويات جودة معينة ،واملناف�سة
القائمة يف الأ�سواق والذي يزيد من

37

تداعياتها ال�سلبية غياب الرقابة يف
الأ�سواق.
ويلفتون �إىل �أن �آلية عمل Think
 Kitchenتقوم على ا�سترياد الب�ضائع
من معامل ال�رشكة حول العامل �إىل
م�ستودعها الرئي�سي يف بريوت ،ثم
وي�شددون
تو ّزعها �إىل الفروع كافة.
ّ
تو�سع  Think Kitchenيف
على �أن ّ
ال�سوق اللبنانية يتطلب منها جهوداً
كبرية للمحافظة على املكانة التي
حتتلها يف ال�سوق ،وبناء عليه يبتعد
فريق العمل عن �أي خطوات تو�سعية
نحو الأ�سواق اخلارجية وال �سيما
�أن  Think Kitchenك�رشكة كندية
موجودة يف دول متعددة من العامل.
و�أعربوا عن تفا�ؤلهم مب�ستقبل عمل
 ،Think Kitchenالذي ي�شكل بالن�سبة
�إليهم دافع ًا ملوا�صلة م�سرية جناحهم
وتخطي ال�صعاب كافة التي قد ت�شوبها
لر�سم م�ستقبل �أف�ضل لـ Think Kitchen
يف لبنان والعامل.
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م�صارف
افتتاح فرع جديد لبنك بيروت والبالد العربية في كوسبا في الشمال

عساف :خطة توسع المصرف مستمرة

افتتح بنك بريوت والبالد العربية
فرع جديد يف منطقة كو�سبا يف
ق�ضاء ال��ك��ورة ،وه��و الفرع رقم
 .47وح�رض حفل االفتتاح رئي�س
جمل�س االدارة املدير العام غ�سان
ع�����س��اف ون��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
االدارة عبا�س احللبي وم�ساعدي
املدير العام ندمي حماده و�شوقي
بدر ومدير الفروع كميل جماع�ص
وم��دراء يف االدارة العامة كميل
جماع�ص ورجا مكارم وطارق بالل ومدير فرع كو�سبا مارك
ال عن عدد من
خوري ونائب منطقة الكورة فايز غ�صن ف�ض ً
ال�شخ�صيات والفعاليات وح�شد من رجال اعمال.

عساف

و�أكد غ�سان ع�ساف رئي�س جمل�س االدارة يف بنك بريوت والبالد
العربية «ان كو�سبا وغريها هي من �ضمن نطاق االمتدادات
الطبيعية لتو�سع البنك يف منطقة ال�شمال» .وقال« :خططنا منذ
زمن لهذا املو�ضوع ومل نقف نتيجة االزمة االقت�صادية التي
مير بها البلد ،ال بل نعتقد انه من ال�رضوري ان ن�ستمر خا�صة
ان هكذا خطوات تعطي معنويات وتفا�ؤل الهل املنطقة».
وا�ضاف« :نحن دائما يف خانة التفا�ؤل ،ون�أمل ان ت�شهد
املنطقة انفراجات مهمة ،فهذه اخلطوة وخطوات اخرى
ايجابية قادرة على النهو�ض بالبلد ،فاملنطقة هي منطقة
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اغرتابية مهمة ج��داً ».كما واكد
ع�ساف ان «خطة التو�سع للبنك
م�ستمرة ولكن ال��وت�يرة تراتبية
اكرث من املا�ضي».

درويش

كما ا���ش��ار النائب علي دروي�����ش
يف ح��دي��ث خ��ا���ص اىل موقعنا،
اىل ان «افتتاح فرع لبنك بريوت
والبالد العربية يف منطقة كو�سبا
م�ؤ�رش جيد يف ظل الواقع االقت�صادي ال�صعب يف لبنان» .واذ
اعترب ان «االقت�صاد اللبناين قابل للتح�سن وال�شفاء بالرغم
من الظروف القا�سية» ،قال« :كنائب يف الربملان وم�ست�شار
لرئي�س جمل�س ادارة بنك بريوت والبالد العربية اعترب ان هناك
العديد من امل���ؤ��شرات التي تدعو اىل التفا�ؤل يف ظل العمل
على تخفي�ض الهدر ومكافحة الف�ساد ،ا�ضافة اىل وجود ارادة
�صلبة ل��دى ال�صناعيني واالقت�صاديني بالنهو�ض بالبلد».
و�شدد على ان «هذه نقطة امل وحمطة مهم للعمل االقت�صادي».
وكان ال�سيد غ�سان ع�ساف قد القى كلمة يف بداية احلفل،
اكد خاللها ان افتتاح الفرع ي�ؤكد بقاء االمل يف حت�سني
االو�ضاع .و�شدد على ان «بنك بريوت والبالد العربية يهدف
اىل تقدمي اف�ضل اخلدمات امل�رصفية يف املنطقة ،وافتتاح
هذا الفرع يعترب امتداد طبيعي لتو�سعه اجلغرايف يف ال�شمال
وذلك بهدف توفري الوقت واخت�صار امل�سافات على الزبائن».
40

ّ
يسجل أرباح ًا بقيمة  238.71مليون د.أ.
BLOM
خالل النصف األ ّول من العام 2019
املالية غري املد َّققة لبنك
�أظهرت البيانات
ّ
�سنوي ًا يف �أرباح
لبنان واملهجر تراجع ًا
ّ
امل�رصف ال�صافية بن�سبة � % 2.09إىل
 238.71مليون د�.أ .خالل الن�صف ال ّأول
من العام  ،2019مقارن ًة ب 243.79مليون
د�.أ .يف الن�صف ال ّأول من العام .2018
وقد ذكر البيان ال�صحفي للم�رصف عن
ربحيته يف لبنان وهو ما
�إنخفا�ض يف
ّ
بتح�سن ربحيته
جزئي
ب�شكل
مت تعوي�ضه
ّ
ّ
العربية امل ّتحدة .يف
إمارات
ل
وا
م�رص
يف
ّ
التفا�صيل� ،إنخف�ض �صايف الإيرادات من
�سنوي
الفوائد بن�سبة  % 5.30على �صعي ٍد
ٍّ
�إىل  373.99مليون د�.أ .كما وتراجع �صايف
الإيرادات من العموالت بن�سبة � % 8.00إىل
حت�سنت الأرباح
 64.08مليون د�.أ .يف حني َّ
املالية
ال�صافية على حمفظة الأدوات
ّ
الت�شغيلية الأخ���رى بن�سبة
والإي����رادات
ّ
�سنوي �إىل 38.26
أ�سا�س
 % 25.58على � ٍ
ٍّ
مليون د�.أ ،.ما � ّأدى �إىل �إنخفا�ض �صايف
الإي��رادات
الت�شغيلية بن�سبة � % 4.35إىل
ّ
 467.51مليون د�.أ .يف املقابل� ،إنخف�ض
الت�شغيلية بن�سبة % 4.99
جمموع الأعباء
ّ
�سنوي ًا يف الن�صف ال ّأول من العام 2019
ّ
180
.
82
�إىل
امليزانية،
جلهة
ا
أم
�
أ.
�
د.
مليون
ّ
ّ
تطورت موجودات بنك لبنان واملهجر
فقد
ّ
بن�سبة  % 4.87خالل فرتة الن�صف ال ّأول
من العام � 2019إىل حوايل  38.53مليار
د�.أ ،.بالرغم من �إنخفا�ض �صايف حمفظة

6.66

الت�سليفات بن�سبة � % 7.07إىل نحو
مليار د�.أ .يعود ذلك الإرتفاع يف املوجودات
�إىل الزيادة يف ر�صيد النقد والتوظيفات
مع البنوك
املركزية بن�سبة � % 9.80إىل
ّ
 24.13مليار د�.أ .يف الإط��ار نف�سه ،نمَ َ ت
ودائع الزبائن لدى امل�رصف بن�سبة 3.42
 %خالل الن�صف ال ّأول من العام � 2019إىل
معدل
 27.84مليار د�.أ ،.لينخف�ض بذلك ّ
الت�سليفات ال�صافية من ودائع الزبائن �إىل
 % 23.92مع نهاية �شهر حزيران ،2019
اخلا�صة للم�رصف قد
ِعلم ًا � ّأن الأم��وال
ّ
بقيت �شبه
م�ستقرة عند  3.27مليار د�.أ.
ّ
الربحية ،فقد ح ّقق بنك
معدالت
� ّأما جلهة ّ
ّ
متو�سط حقوق
على
ا
عائد
واملهجر
لبنان
ً
ّ
امل�ساهمني
العاديني بلغ  % 14.28وعائداً
ّ

متو�سط الأ�صول بلغ  ، % 1.27وهي
على
ّ
اللبنانية
امل�صارف
بني
أعلى
ل
ا
العوائد
ّ
املدرجة بح�سب ما ورد يف البيان ،كما
و�سجل �أدن��ى كلفة كن�سب ٍة من امل��ردود
ّ
بني امل�صارف امل��ذك��ورة ،والتي بلغت
 .% 35.85ووفق ًا للم�رصف ،فقد و�صلت
ن�سبة تغطية الديون امل�شكوك بتح�صيلها
العينية وامل�ؤونات
(مبا فيها ال�ضمانات
ّ
إجمالية) �إىل
العامة ال
ّ
اخلا�صة وامل�ؤونات ّ
 .% 157كذلك بلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال
واملحت�سبة على
لبنك لبنان واملهجر،
َ
�أ�سا�س معايري بازل ( % 20.80 )3خالل
الن�صف ال ّأول من العام  ،2019توازي ًا مع
�سيولة � ّأو ّلية ت�ش ّكل  % 85.36من ودائع
الزبائن.

بنك بيروت و «فيزا» يطلقان Visa Infinite Privilege
يف �إط����ار ال��ت��زام��ه ت��ق��دمي خ��دم��ات
ح�رصية وجتربة م�رصفية فريدة �إىل
عمالئه� ،أعلن بنك بريوت بالتعاون
مع فيزا انرتنا�شونال عن �إطالق بطاقة
 Visa Infinite Privilegeاملخ�ص�صة
لعمالء امل����صرف املميزين .ومن
خ�صائ�ص هذه البطاقة الفريدة �أنها
تتيح حلامليها اال�ستفادة من باقة من اخلدمات احل�رصية.
توجه �إليهم دع��وة من
وهي متوفرة فقط للعمالء الذين َّ
امل�رصف ،وذلك ا�ستناداً �إىل معايري م�رصفية يحددها بنك
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بريوت.
وتعليق ًا على ه��ذه اخل��ط��وة� ،أعلن
الدكتور �سليم �صفري رئي�س جمل�س
�إدارة بنك بريوت ومديره العام �أن
«امل����صرف ملتزم بتقدمي خدمات
م�رصفية فريدة ومبتكرة �إىل كبار
عمالئه .وي�أتي �إطالق بطاقةVisa   
 Infinite Privilegeاليوم ترجمة اللتزام بنك بريوت بتقدمي
وابتكار منتجات وخدمات عالية اجلودة حتاكي منط حياة
هذه املجموعة الراقية».
العدد � 175آب � -أيلول 2019
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م�صارف

«عودة» يتح ّدى الظروف التشغيلية الصعبة..
ويحافظ على ربحيته
د ّلت نتائج بنك عودة املح ّققة
يف الن�صف ال ّأول من العام
 2019على قدرة املجموعة
ربحيتها
يف املحافظة على
ّ
الت�شغيلية
بالرغم من الظروف
ّ
ال�صعبة ،ما ي�سمح لها
بتخ�صي�ص امل�ؤونات الالزمة
لتغطية املخاطر املتنامية
إقليمية
نتيجة الأو�ضاع ال ّ
خا�صة مراكمة
الراهنة ،وب�صفة ّ
االحتياطيات الالزمة لتعزيز
ّ
اخلا�صة وحت�صني
الأموال
ّ
املالية للمجموعة
املكانة
ّ
ومالءتها ومناعتها .وقد ُترجمت هذه النتائج برت�سيخ موقع
املحلية وتوطيد مكانتها �ضمن
املجموعة الريادي يف ال�سوق
ّ
إقليمية.
قائمة كربى املجموعات ال ّ
وو�صلت الأرباح ال�صافية يف الن�صف ال ّأول من العام � 2019إىل 250
مليون دوالر مقابل  265مليون ًا يف الفرتة ذاتها من العام ،2018
�أي برتاجع ن�سبته  ،% 5.7وذلك بعد تخ�صي�ص م�ؤونات بقيمة 70.1

مليون دوالر �أمريكي مقابل
تخ�صي�ص م�ؤونات بقيمة 59.7
مليون دوالر �أمريكي يف الن�صف
ال ّأول من العام  .2018ويف
الواقع ،تق ّل�صت الأرباح قبل
امل�ؤونات من  325مليون دوالر
يف الن�صف ال ّأول من العام 2018
�إىل  320مليون دوالر يف الن�صف
ال ّأول من العام  ،2019بن�سبة
تراجع انح�رست �إىل .% 1.4
�سجلت الوحدات
يف موازاة ذلكّ ،
العاملة يف لبنان �أرباح ًا
�صافية بقيمة  176مليون دوالر
�أمريكي مقارن ًة مع  170مليون دوالر �أمريكي يف الفرتة ذاتها
من العام � ،2018أي بنمو ن�سبته .% 3.5
املجمعة على
الربحية
ا�ستقرت ن�سب
ا�ستناداً �إىل هذه النتائج،
ّ
ّ
ّ
2018
م�ستواها كما يف العام
متو�سط
على
العائد
بلغ
بحيث
ّ
اخلا�صة
متو�سط الر�ساميل
املوجودات  % 1.1والعائد على
ّ
ّ
العادية .% 14.3
ّ

نديم القصار رئيس ًا مشارك ًا لمجلس إدارة ماستركارد
االستشاري في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
فرن�سبنك،
ُعينّ ندمي الق�صار ،مدير عام
َ
رئي�سا م�شاركا ملجل�س �إدارة ما�سرتكارد
اال�ست�شاري يف ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا،
وذلك خالل االجتماع ال�سنوي للمجل�س
الذي ُعقد يف لندن.
وقد مت �إن�شاء جمل�س �إدارة ما�سرتكارد
اال�ست�شاري يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�أفريقيا يف عام  2001بهدف تزويد
ما�سرتكارد بر�ؤى و�أبحاث تهدف �إىل
دعم ا�سرتاتيجيتها يف املنطقة .وي�ضم
حاليا ممثلني كبارا من 19
املجل�س
ً
م�رص ًفا يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�إفريقيا.
ولفرن�سبنك وما�سرتكارد تاريخ طويل من
َ
فرن�سبنك
وكان
اال�سرتاتيجية.
ال�رشاكة
َ
قد ان�ضم �إىل جمل�س �إدارة ما�سرتكارد
اال�ست�شاري لل�رشق الأو�سط و�أفريقيا
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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ك�أحد الأع�ضاء الأوائل لدى �إن�شائه،
فرن�سبنك منذ ذلك احلني ال�سيد
وميثل
َ
ندمي الق�صار خالل االجتماعات ال�سنوية.
�رصح الق�صار:
يف هذه املنا�سبة،
ّ
عاما ،ونحن نعمل
«منذ �أكرث من ً 25
42

مع ما�سرتكارد  -رواد �صناعة
الدفع الإلكرتوين ،للتو�سع واالبتكار
ب�شكل م�ستمر يف جمال تقنية الدفع
خلدمة عمالئنا وتلبية احتياجاتهم
ومتطلباتهم ب�أكرث الطرق متي ًزا
فرن�سبنك
وب�أف�ضل ال�رشوط .و�إننا يف
َ
فخورون بهذه العالقة اال�سرتاتيجية
الطويلة الأمد وبتميزنا خرب ًة ودراي ًة
وريادة .وي�شهد قطاع اخلدمات
امل�رصفية واملالية على م�ستوى العامل
عامة ،ويف ال�رشق الأو�سط و�إفريقيا
على وجه اخل�صو�ص ،حتوال جذريا.
ومن خالل هذا املجل�س ،نعمل على
تقييم الإمكانات والت�أثريات احلقيقية
لقوى ال�سوق والتي ت�شكل �صناعة الغد،
والبناء على �أ�سا�س ذلك يف التزاماتنا
وم�ؤ�س�ساتنا و�أ�سواقنا».

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
Made In Lebanon

ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

زع
ـو
يــ

ملحــق �صنع يف لبنان

Made In Lebanon

ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

اناً
ـــ
جم

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com

�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
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www.sinaaiktisad.com

هــــــذا امللحـــــق

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

ال�صناعات الغذائية

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الكيميائية والبال�ستيكية

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

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

نائب رئي�س التحرير  /المدير التنفيذي

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�سائل النقل

�صناعة الآالت والأجهزة الكهربائية

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

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان �آخر

نظام مارديني

Editorial Manager

Nizam Mardini

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

فار�س �سعد

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

الإعالنات والإ�شتراكات

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

وعد �أبوذياب

Editorial Secretary

Waed Abou Diab

المدير الفني

علــي خــزام
Art Director

Ali khouzam
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ال�صادرات ال�صناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل االشهر الثالثة
االولى من العام 2019
ن�شري هنا اىل ان جمموع قيمة
ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية
خالل اال�شهر الثالثة االوىل من
العام  2019بلغ  659.6مليون
دوالر امريكي (د�.أ) مقابل 628.8
مليون دوالر امريكي خالل
الفرتة عينها من العام  2018و
 596.6مليون د�.أ خالل الفرتة
عينها من العام  ،2017اي
بارتفاع ون�سبته  % 4.9مقارنة
مع العام  2018وبارتفاع
ون�سبته  % 10.6مقارنة مع
العام .2017
كما جتدر اال�شارة اىل ان املعدل
ال�شهري لل�صادرات ال�صناعية
اللبنانية خالل اال�شهر الثالثة
االوىل من العام  2019بلغ
 219.9مليون د�.أ مقابل 209.6
مليون د�.أ خالل الفرتة عينها من
العام  2018و  198.9مليون
د�.أ خالل الفرتة عينها من العام
.2017
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(مباليني الدوالرات)
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الصادرات الصناعية خالل شهر آذار 2019
بلغ جمموع ال�صادرات ال�صناعية خالل �شهر �آذار من العام  2019ما قيمته  274.8مليون د�.أ مقابل
 238.4مليون د�.أ خالل �شهر �آذار من العام  2018و  223.9مليون د�.أ خالل �شهر �آذار من العام 2017
�أي بارتفاع وقيمته  36.5مليون د�.أ ون�سبته  % 15.3مقارنة مع العام  2018وارتفاع وقيمته 50.9
مليون د�.أ ون�سبته  % 22.8مقارنة مع العام .2017
(مباليني الدوالرات)

او ًال :اهم المنتجات المصدرة حسب
اقسام التعرفة الجمركية خالل
شهر آذار  /2019واآلالت واالجهزة
والمعدات الكهربائية في المرتبة
االولى
املرتبة االوىل :احتلت �صادرات
الآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية
هذه املرتتبة ،اذ بلغت قيمتها 58.6
مليون د�.أ.
املرتبة الثانية :احتلت منتجات
ال�صناعات الكيماوية هذه املرتبة
بقيمة  52.3مليون د�.أ خالل �شهر �آذار
.2019
املرتبة الثالثة :احتلت منتجات
�صناعة االغذية والتبغ هذه املرتبة
بقيمة  40.4مليون د�.أ.
املرتبة الرابعة :املعادن العادية
وم�صنوعاتها بقيمة  39.8مليون د�.أ.
املرتبة اخلام�سة :ل�ؤل�ؤ ،احجار
كرمية او �شبه كرمية ،معادن ثمينة
وم�صنوعاتها بقيمة  16.9مليون د�.أ.
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ال�صادرات ال�صناعية
ثانيا :الصادرات الصناعية بحسب الدول خالل شهر آذار  / 2019واالمارات العربية المتحدة في المرتبة االولى.

ا�شارت اح�صاءات ال�صادرات ال�صناعية خالل �شهر �آذار  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  23.8مليون د�.أ اي ما يوازي
 % 8.7من القيمة االجمالية لل�صادرات
ال�صناعية.
املرتبة الثانية :احتلت فرن�سا هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها
 21.4مليون د�.أ اي ما يوازي .% 7.8
املرتبة الثالثة :احتلت اململكة العربية
ال�سعودية هذه املرتبة حيث بلغت قيمة
ال�صادرات اليها  18.3مليون د�.أ اي ما
يوازي .% 6.6
املرتبة الرابعة :احتلت �سوريا هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها
 17.7مليون د�.أ اي ما يوازي .% 6.4
املرتبة اخلام�سة :احتل العراق هذه
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليه
 17.2مليون د�.أ اي ما يوازي .% 6.3
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توزع الصادرات حسب الدول /آذار 2019

البلد

القيمة (ألف د.أ)

االمارات العربية المتحدة

23.803

فرنسا

21.402

المملكة العربية السعودية

18.256

سوريا

17.677

العراق

17.199

قطر

11.691

تركيا

10.936

اليونان

10.742

االردن

10.483

هونغ كونغ

10.180

غيرها

122.477

المجموع

274.846

48

ثالثا :اسواق الصادرات الصناعية اللبنانية حسب تكتالت الدول /والدول العربية في المرتبة االولى
(باالف الدوالرات)

املرتبة االوىل� :شكلت الدول العربية
خالل �شهر �آذار  2019ال�سوق الرئي�سية
لل�صادرات ال�صناعية اللبنانية ن�سبة اىل
الدول االجنبية وقد بلغت قيمة ال�صادرات
اليها  129.8مليون د�.أ اي ما ن�سبته 47.2
 %من جمموع ال�صادرات ال�صناعية.
املرتبة الثانية :احتلت الدول االروبية
هذه املرتبة اذ ا�ستوردت ما ن�سبته 25.9
 %من جمموع ال�صادرات ال�صناعية.
املرتبة الثالثة :احتلت الدول الآ�سيوبة
غري العربية هذه املرتبة اذ ا�ستوردت ما
ن�سبته .% 12.8
املرتبة الرابعة :احتلت الدول االفريقية
غري العربية هذه املرتبة اذ ا�ستوردت ما
ن�سبته .% 9.4

ابرز المنتجات المصدرة
الى الدول العربية

 الآالت واالجهزة واملعدات
الكهربائية بقيمة  22.1مليون د�.أ.
 منتجات �صناعة االغذية والتبغ
بقيمة  21.7مليون د�.أ.
 منتجات ال�صناعات الكيماوية
بقيمة  21.3مليون د�.أ.
 ل�ؤل�ؤ ،احجار كرمية او �شبه
كرمية ،بقيمة  12.8مليون د�.أ،
معادن ثمينة وم�صنوعاتها.
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ال�صادرات ال�صناعية
رابع ًا :توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر آذار 2019
 -1ن�شري هنا اىل ان ال�صادرات والتي كان اهمها خالل هذا
ال�شهر الآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية اذ بلغت قيمتها
 58.6مليون د�.أ.
 ت�صدرت هونغ كونغ الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج
اذ ا�ستوردت ما قيمته  10.1مليون د�.أ.
 وتليها جورجيا بقيمة  9.2مليون د�.أ.
 ومن ثم العراق بقيمة  7.2مليون د�.أ.
 -2تليتها منتجات ال�صناعات الكيماوية بقيمة  52.3مليون
د�.أ.

 احتلت فرن�سا �صدارة الدول امل�ستوردة لهذا املنتج اذ
ا�ستوردت ما قيمتة  17.1مليون د�.أ.
 وتليها تركيا اذ ا�ستوردت بقيمة  9.5مليون د�.أ.
 ومن ثم العراق بقيمة  5.5مليون د�.أ.
 -3ثم منتجات �صناعة االغذية والتبغ بقيمة  40.4مليون د�.أ
 ت�صدرت ال�سعودية الئحة الدول امل�ستوردة لهذا املنتج اذ
ا�ستوردت ما قيمته  5.9مليون د�.أ.
 تليها قطر بقيمة  3.6مليون د�.أ.
 ومن ثم بلغاريا بقيمة  3.2مليون د�.أ.

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل االشهر
الثالثة االولى من العام 2019

بلغ جمموع قيمة اال�ستريادات من الآالت واملعدات ال�صناعية خالل اال�شهر الثالثة االوىل من العام 2019
نحو  54.8مليون د�.أ مقابل  71مليون د�.أ خالل الفرتة عينها من العام  2018و  51.8مليون د�.أ خالل
العام  2017اي بانخفا�ض ون�سبته  % 22.8مقارنة مع العام  2018وبارتفاع ون�سبته  % 5.7مقارنة
مع العام .2017
(مباليني الدوالرات)

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

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

ميــــاه العزيــــز

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

حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS

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

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

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

اجلنوب  -النبطية  -النبطية الفوقا � -شارع اجلامع
هاتف961 70 908301 - 7 766031 :
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ال�صناعات الغذائية � -ألبان و�أجبان

غدير تعنايل  -للألبان والأجبان
�صنع يف لبنـــان

GADEER TAANAYEL

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

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

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

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

�صناعة الألبان والأجبان /

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

All Kinds of Dairies

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

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

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

�ألبان و�أجبان روابي تعنايل

Dairies Rawabi Taanayel

البقاع  -البقاع الغربي  -املرج � -شارع كنعان  -بناية خالد الداهوك
هاتف - 961 3 380078 - 3 804995 - 8 511381 :فاك�س961 8 511381 :
E-mail : rawabi_taanayel@hotmail.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Bekaa

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

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

�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 :

aldayaa@hotmail.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

معامل الفلوك�س
ال�صناعية
احمد عطايا

الناعمة  -احلارة ملك احمد عطايا  -هاتف ٩٦١ ٣ ٢١٥٨٨٨- ٩٦١ ٥ ٦٠٠٠٠٦ :
فاك�س � - ٩٦١ ٥ ٦٠٠٣٤٦ :ص.ب  ١٤/٥٤٤٥ :بريوت
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 :
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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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
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info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

68

19

ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

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

40 العدد

69

20

ال�صناعات الكيمائية والبال�ستيكية

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

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

40 العدد

77

28

�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

الأوتوستراديميناًبإتجاهبيروت
-ضبية:صالةالعرض
961 4 407417 - 961 3 223376 :هاتف
9611683184/5-3613956:هاتف-نيوروضة-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 :

mohd_joumaa@hotmail.com
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�صناعة الآالت واالجهزة الكهربائية
PSS offers
a wide range of:

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

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

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

Manufacturing All Kinds of Tissue Paper
Converting Machine

 نزيه البزري ـ بناية حمود. �صيدا ـ �شارع الريا�ض ال�صلح ـ مقابل فيال د:املركز الرئي�سي
 �صيدا٣٧١ : �ص ب- 009٦١)٧(722253 - 009٦١)٧(٧30253 :تلفاك�س
www.amacosal.com info@amacosal.com
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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 :
85
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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

 الطريق العام- غزة
961 3 065438 - 961 70 629251 :هاتف
alsafeercompany@yahoo.com
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ال�صناعات المعدنية
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ال�صناعات المعدنية
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�صناعة المفرو�شات

�صنع يف لبنان

الطريق
الأ�رسع
للت�سويق
ال�صناعي
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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

info@inpresslb.com - www.inpresslb.com

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

�شركة حتويل الورق ال�صحي �ش.م.م «برال»

»Converting Hygienic Tissue Paper Co. S.A.R.L «Perla

حتويل جميع انواع الورق ال�صحي واالملنيوم والنيلون
الال�صق واحلفا�ضات الوالدية والفوط الن�سائية
امل�صنع :الكورة  -بكمرا  -ال�شارع الرئي�سي  -مبنى ال�شركة
هاتف٩٦١ )٦( ٤١٦٥٢١/٢ - ٤١٥١٦٦ - )3( ٢٢٧٦٨٧ :
فاك�س� - 961 )٦( ٤١٦٥٢٢-٦٢٥٩٢٨ :ص.ب  ٢١٢ :طرابل�س

sales@perla.com.lb - info@perla.com.lb
www.perla.com.lb

Bilal & Jalal Ali Nasr



�صنــــــــع يف لبنان

الطريق الأ�رسع
للت�سويق ال�صناعي
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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

�شركة �أدكو للتجارة �ش.م.م.

م�ؤ�س�سة بطي�ش التجارية

EDCO For Trading Co.

�صور  -العبا�سية  -تلفاك�س٩٦١ )٧( 381372 - )07( 380269 :
خليوي٩٦١ )٣( ٧٦٢٦٣٣ - )٣( ٥١٦٠٥٨ :

فاريا  -تلفون 961 70 154005

E-mail: edcocompany@hotmail.com

م�ؤ�س�سة رامز احلاج لل�صناعة والتجارة

النعيم لل�صخور والبناء

رخام  -غرانيت  -خ�شب

حجر تلبيس ورخام وغرانيت

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

جبل لبنان  -عاليه  -دير قوبل  -ال�شارع العام  -مبلكه
هاتف 03/608604 - 03/224409 :
ASSINAA WAL' IKTISSAD
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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
سمحت لألجانب بتملك حصص تصل إلى % 100
في الشركات العاملة

اإلمارات..
بوابات ذهـبية لالستثمـار األجنبـي

اع��ت�بر م�����س���ؤول��ون وجم��ت��م��ع الأع��م��ال
بالدولة �أن موافقة جمل�س ال��وزراء يف
�أول متوز /يوليو املا�ضي ،على ال�سماح
للأجانب بتملك ح�ص�ص ت�صل �إىل 100
 %يف ال�رشكات العاملة يف  122ن�شاط ًا
اقت�صادي ًا ،يعد «فتح ًا ا�ستثماري ًا» ير�سخ
تناف�سية عاملية لالقت�صاد الوطني،
حيث تلغي القواعد اجلديدة �رشط ًا لطاملا
حدد ملكية الأجانب يف ال�رشكات بـ 49
 ،%م�شريين �إىل �أن الإجراء اجلديد يحرر
ويعزز البيئة اال�ستثمارية ،و�سيكون
خ��ط��وة حا�سمة يف ت��ط��وي��ر قطاعات
و�صناعات جديدة ،ويدفع الدولة �إىل
ولوج قطاعات اقت�صادية جديدة خا�صة
يف التكنولوجيا ،ما ي�ؤكد �صدارتها عربي ًا
و�رشق �أو�سطي ًا وعاملي ًا فيها.
و�أكد امل�س�ؤولون وجمتمع الأعمال �أن اعتماد
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■ارتفع عدد الشركات
المالية العاملة في مركز دبي
المالي العالمي بنسبة % 11
خالل النصف األول
هذه القرارات ي�سهم يف ت�رسيع اال�ستثمار
يف االقت�صاد غري النفطي ال��ذي ي�سري يف
االجتاه ال�صحيح نحو مزيد من النمو على
�ضوء الثقة امل�ستمرة يف بيئة الأعمال
الوطنية ،م�شريين �إىل �أن ه��ذه القرارات
التحفيزية تدفع نحو التنوع االقت�صادي
وخلق املزيد من الفر�ص اال�ستثمارية ،ال
�سيما يف قطاعات التجارة الإلكرتونية،
وال��رع��اي��ة ال�صحية ،وجت���ارة التجزئة،
وغريها من القطاعات غري النفطية.
102

دعم للتنويع االقتصادي

وقال الرئي�س التنفيذي ورئي�س الهند�سة
املعمارية حممد بن غاطي لـ«بن غاطي
للتطوير»� ،إن القرار خطوة ا�سرتاتيجية
لن يت�أخر جني ثمارها يف كل الأن�شطة
االقت�صادية التي حتقق يف النهاية هدف
الإمارات يف تنوع اقت�صادها على نحو
م�ستدام .و�أو�ضح �أن �آثار القرار� ،سيكون
�أمراً �أ�سا�سي ًا بدعم البيئة اال�ستثمارية،
و�إر�ساء الأ�س�س الالزمة لتعزيز مكانتها
على ال�ساحة العاملية كونها وجهة
مف�ضلة لال�ستثمار.
وقال رئي�س �رشكة «�إي��ه �إ�س جي �سي»
للإن�شاءات املهند�س عماد عزمي� ،إن
القرار ي�سهم يف جعل البيئة االقت�صادية
احلرة واملفتوحة على العامل �أكرث جاذبية
وث��راء .الفت ًا �إىل �أن مثل هذه القرارات
ً

■هناك حاليا نحو ألفين
و 290شركة  ،بينها 671
شركة مالية ،في مجمع
الشركات المعفاة من
الضرائب ،حيث زاد عدد
الوظائف من  660إلى أكثر
من  24ألفا ،حسبما وكالة
أنباء بلومبرج

القرار يزيد كم ًا ونوع ًا عدد ال�رشكات
العاملية العمالقة التي ت�سعى التخاذ
الإم���ارات مقراً عاملي ًا لعملياتها يف
جم��االت اقت�صادية متعددة ومتنوعة،
ك��ال��ط��اق��ة وال��ع��م��ل��ي��ات اللوج�ستية
واالبتكار ،ما يحمل داللة وا�ضحة على
ثقة جمتمع اال�ستثمار العاملي يف بيئة
الأعمال يف دبي والإمارات.

نمو تدفقات االستثمار

ق��ال �أح��م��د اخل��اج��ة ،امل��دي��ر التنفيذي
مل�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئةّ � :إن
القرار ي�أتي يف �إطار اجلهود التي تقوم
بها احلكومة للمحافظة على تناف�سية
الإم���ارات بو�صفها الوجهة الرئي�سية
للفر�ص والأع��م��ال واال�ستثمارات يف
امل��ن��ط��ق��ة ،وك��ذل��ك �ضمن امل���ب���ادرات
واحلوافز االقت�صادية غري امل�سبوقة التي
أقرتها احلكومة.
� ّ
و�أ���ض��افّ �« :إن هذه ال��ق��رارات ت�سهم يف
منو تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش،
ونحن يف م�ؤ�س�سة دب��ي للمهرجانات
نتوقع �أن ي�شهد قطاع الرتفيه ،زخم ًا �أكرب
خ�لال ال�سنوات املقبلة ،مع ا�ستقطاب
م�ستثمرين جدد بخربات عاملية تقدم كل
ما هو جديد ومميز».

تشجع االقتصاد غير النفطي

مت ّثل �سطراً ج��دي��داً يف ق�صة النجاح
اال�ستثنائية التي تكتبها الإم���ارات،
ومك�سب ًا جديداً لل�رشكات وامل�ستثمرين
الأج��ان��ب على �صعيد ممار�سة خمتلف
الأن�شطة التجارية ،م�ستفيدين من ركائز
اقت�صادية متينة وبنية حتتية متطورة،
ما جعل منها بالفعل عا�صمة عاملية
لال�ستثمار ووجهة مثالية لل�رشكات
الراغبة يف النمو.
و�أو�ضح عزمي �أن من �ش�أن هذا القرار
�أن يع ّزز �إقبال امل�ستثمرين على الدولة،
ف�ض ًال عن دوره يف االرتقاء بتناف�سية
الإم���ارات عاملي ًا ،وتفعيل ال��دور الذي
ي��� ّؤدي��ه يف �صياغة م�لام��ح م�ستقبل
اال�ستثمار يف املنطقة.
وق���ال الرئي�س التنفيذي ل��ـ «ع��زي��زي
للتطوير العقاري» فرهاد عزيزي� ،إن

وق���ال ط���ارق ه��ن��ي��دي ،ن��ائ��ب رئي�س
العمليات ل��دى «فيديك�س �إك�سربي�س»
يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،إن
ال��ق��رارات تدعم االقت�صاد ب�شكل عام
وت�شجع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ،كما �أنها
تعك�س مدى تعاون احلكومة مع جمتمع
امل�ستثمرين لفهم احتياجات ال�رشكات.
و�أ�ضاف �أن اعتماد هذه القرارات ي�سهم
يف ت�رسيع اال�ستثمار يف االقت�صاد غري
النفطي الذي ي�سري يف االجتاه ال�صحيح
نحو مزيد من النمو على �ضوء الثقة
امل�ستمرة يف بيئة الأع��م��ال الوطنية،
م�شرياً �إىل �أن هذه القرارات التحفيزية
تدفع نحو التنوع االقت�صادي وخلق
امل��زي��د م��ن ال��ف��ر���ص اال�ستثمارية ،ال
�سيما يف قطاعات التجارة الإلكرتونية،
والرعاية ال�صحية ،وجتارة التجزئة.
�أك��د كمال فات�شاين ،رئي�س جمموعة
املايا ملتاجر الأغذية� ،أن القرار يحمل
103

�أهمية خا�صة لرجال الأعمال يف العامل
من خمتلف اجلن�سيات ،نظراً للأهمية
االقت�صادية والتجارية التي تتمتع بها
الإم���ارات بو�صفها وجهة ا�ستثمارية
جاذبة ،م�شرياً �إىل �أن هذه اخلطوة �ستعزز
املقومات التناف�سية التي تتميز بها
الدولة ،والتي تر�سخ �أهميتها على خارطة
اال�ستثمار العاملية.
م��ن جهته �أك��د الدكتور حممد ط��ارق،
م�ستثمر يف جم��ال الطاقة� ،أن القرار،
ميثل مبادرة فريدة من نوعها �ستعزز
م��ن م��ن��اخ اال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي يف
الإم��ارات ،و�ستعمل على ا�ستقرار ومنو
هذه اال�ستثمارات وتطورها ،كما �أنها
�سوف تعمل على رفد اقت�صاد الإمارات
با�ستثمارات جديدة لال�ستفادة من هذه
القرارات.

حقبة جديدة

وقال عاطف رحمن ،مدير و�رشيك دانوب
العقارية« :ن��رى �أن ال��ق��رارات احلكيمة
والذكية التي �أ���ص��دره��ا �صباح �أم�س
جمل�س الوزراء �سوف ت�ستهل حقبة جديدة
من النمو االقت�صادي ،و�ست�ساعد على
تعزيز ثقة امل�ستثمرين� ،إ�ضافة �إىل زيادة
اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف الإمارات
العربية املتحدة ،واالنعكا�س الإيجابي
القوي على حجم اال�ستثمار العقاري
القائم ،والعمل على زي��ادة ا�ستثمارات
امللكية اجلماعية وال�صناديق العقارية.
وق���ال ���ش��ه��زاد �أح��م��د ،رئ��ي�����س جمل�س
الإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة
بلو �أو���ش��ن :ه��ذه ق��رارات رائعة �ستعزز
اال�ستثمار الأجنبي والقوانني املتعلقة
ب��ه ،وتعطينا فر�صة عظيمة للتو�سع
يف حجم �أعمالنا� ،ستنعك�س ب�إيجابية
كبرية على حجم التجارة الإلكرتونية
بناء على زيادة حجم التجارة
احلايلً ،
ال��داخ��ل��ي��ة ب�ين ال��ق��ط��اع��ات املختلفة،
واالن��ف��ت��اح على املنتجات العاملية
املتنوعة ،التي من �ش�أنها تعزيز ال�سوق
االقت�صادي الإماراتي ،و�إ�ضافة الراحة
والتعددية له� ،إ�ضافة �إىل التو�سع وفتح
�أفرع ومكاتب عاملية جديدة يف ال�سوق
الأوروبي و�سوق ال�رشق الأو�سط انطالق ًا
من الإمارات التي هي القاعدة الأ�سا�سية
والرئي�سية لأعمالنا.
العدد � 175آب � -أيلول 2019
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ر�سالة العراق

منطقة التجارة الحرة بين العراق والكويت..
مواجهة التحديات االقتصادية

تناول خرباء اقت�صاديون اتفاقية منطقة
جتارة حرة بني العراق والكويت .ونظم
منتدى بغداد االقت�صادي بالتعاون
مع جمموعة النخبة االقت�صادية
ور�شة عمل اقت�صادية حملت عنوان
«عالقات العراق التجارية مع دول
اجلوار ..املنافع والتكاليف �ضمن �إطار
العالقات التجارية الدولية» ،وطرحت
على طاولة النقا�ش واقع العالقات
التجارية ومنها اتفاقية منطقة جتارة
حرة.
ويف هذا ال�سياق ،ركز رئي�س منتدى
بغداد االقت�صادي فار�س �آلـ �سلمان
على ال�رصاع النفطي اخلليجي
واتفاقية �إقامة منطقة جتارة حرة بني
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العراق والكويت ،وتناول التحديات
االقت�صادية وال�سيا�سية التي تواجه
دولة الكويت ،وعالقاتها االقت�صادية
مع حميطها الإقليمي ،و�أعطى نبذة عن
ذلك متثلت بتو�ضيح مف�صل حول واقع
هذه العالقات واالتفاقات املربمة
ب�ش�أن توزيع الرثوات امل�شرتكة مع
دول اجلوار.
وقال� :إن «منتدى بغداد االقت�صادي
يقرتح ت�شكيل جمل�س ا�ست�شاري تطوعي
من الكفاءات العراقية لتع�ضيد وتقوية
املفاو�ض العراقي دفاعا عن احلقوق
الوطنية والأمن القومي العراقي».
وبينّ �أنه «يجب �أن ن�ضع يف عني
االعتبار اال�سرتاتيجية الكويتية كحزمة
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واحدة رغم �أن الكويت قد �سوقتها
�إفراديا بهدف التغطية وتي�سري الرتويج
وهي :م�رشوع ميناء مبارك الكبري،
وم�رشوع اتفاقية اال�ستثمار امل�شرتك
حلقول النفط امل�شرتكة ،م�رشوع
الربط ال�سككي ،الإتفاقية مع ال�صني
لال�ستثمار االقت�صادي جلزر وربة
وبوبيان مناطق �شمال الكويت ،تعديل
الد�ستور الكويتي لي�سمح بتجني�س غري
امل�سلمني».
ونبه �إىل �أن «االتفاق االقت�صادي
ّ
اال�سرتاتيجي مع ال�صني �سيجعل من
جزر الكويت املتاخمة للعراق ومنطقة
�شمال الكويت م�ستعمرة اقت�صادية
�صينية متقدمة ب�إمكانها ت�صنيع

ب�ضائع �صينية ،ميكن �أن تعد منتج ًا
وطني ًا كويتي ًاوميكن �أن حتمل جن�سيات
و�صفات �أخرى ح�سب احلاجةبغية
ت�صديرها �إىل العراق ب�شكل �أ�سا�سي
ودول اجلوار و�إقليم �رشق البحر
الأبي�ض املتو�سط ،و�أوربا ،ف�ضال عن
ا�ستغالل الأرا�ضي العراقية وخطوط
ال�سكك احلديدية للو�صول �إىل تركيا
ومواينء �رشق املتو�سط ومنهما �إىل
ال�سوق الأوربية».
وحث «املفاو�ض العراقي على �أن ياخذ
يف عني االعتبار موقع العراق اجلغرايف
وقوته الدميوغرافية ،م�صادر ثرواته،
قوته الع�سكرية» ،الفتا �إىل �أن ومن
امل�سلمات �أن �أي م�رشوع �رشاكة لن
يحيا طويال مامل يكن متوازنا وعادال،
لذا فالأوجب على الطرفني الذهاب نحو
م�رشوع التكامل االقت�صادي احلقيقي،
�أو الولوج �إىل مرحلة متقدمة �أكرث من
م�رشوع التكامل االقت�صادي وهو �أن
تقرتح احلكومة العراقية على احلكومة
الكويتية م�رشوعا بديال من حزمة
االتفاقيات املقرتحة وهو م�رشوع
االحتاد الكونفيدرايل �أ�سوة باحتاد
الأرا�ضي املنخف�ضة هولندا وبلجيكا،
و�أ�سوة بال�سوق الأوروبية امل�شرتكة».
وذكر ع�ضو منتدى بغداد االقت�صادي
�إكرام عبد العزيز وقفت عند االتفاقية
التجارية والعراقية الأردنية وحماورها
املتعددة ،ونبهت عبد العزيز �إىل �أن
اال�ستنتاج من هذه االتفاقية بجانبها
ال�سلبي يتمثل يف �ضعف مناف�سه املنتج
املحلي مقابل امل�ستورد ،و�آثاره على
ال�صناعة والزراعية املحليني ،ب�سبب
رفع التعرفة اجلمركية عن املنتجات
الأردنية الداخلة �إىل العراق ،وكذلك يف
ما يخ�ص النفط حيث �سيباع ب�أ�سعار
�أقل من ال�سعر العاملي� ،أما يف جانبها
الإيجابي فيتمثل ت�سهيل التبادل
التجاري وتطوير املوارد الب�رشية
العاملة يف خمتلف القطاعات ،وكذلك
منفذ جديد لت�صدير النفط اخلام.
�أما ممثل وزارة التجارة م�صعب
�أ�سامة فقد وقف عند الإطار الثانوي
لعقد املعاهدات يف ظل اتفاقية فينا
لعقد املعاهدات ل�سنة  ،1969وعرج
�أ�سامة على قانون املعاهدات العراقي

رقم  35ل�سنة  2015و�أهم امل�صطلحات
التي وردت فيه وتعاريفها ودور وزارة
اخلارجية يف هذا الأمر.

أشكال االتفاقيات

بدوره تناول فالح الزبيدي من
كلية الإدارة واالقت�صاد اجلامعة
امل�ستن�رصية �أهمية االتفاقيات
التجارية للعراق مع دول اجلوار
وقال� :إن «عقد االتفاقيات التجارية
وال�سيا�سية و�أي �شكل من �أ�شكال
االتفاقيات بني البلدان ،البد و�أن ينطلق
من امل�صالح امل�شرتكة بينها وما ميكن
�أن ينتج من تلك االتفاقيات من منافع
متبادلة واهتمام ب�أمور م�شرتكة
تخ�ص تلك البلدان وت�ستند �أكرثها �إىل
عوامل عديدة �أبرزها العامل اجلغرايف
الذي يعد ذا �أهمية كبرية بني الدول
املتجاورة وكذلك البعد احل�ضاري
امل�شرتك والتقارب الديني والإثني».

البعد االقتصادي

ولفت �إىل �أن «دول اجلوار العراقي
ت�سعى �إىل عقد االتفاقيات مع العراق
ملا تت�سم به من �إمكانيات ت�أثر وت�أثري
معه لأ�سباب �أهمها �أن البلد يتو�سط
منطقة بالغة الأهمية واخلطورة
ب�سبب موقعه اجلغرايف وتعده دول
املنطقة عمقها اال�سرتاتيجي ،كما
يت�شابه العراق مع كل من تركيا و�إيران
و�سورية مبا هو موجود من تنوع قومي
وديني ومذهبي ،ف�ضال عن �أن للعراق
�أهمية كبرية يف نفو�س �شعوب املنطقة
عموما ب�سبب مكانته احل�ضارية وعمقه
التاريخي ،وكذلك البعد االقت�صادي
ويعد �أهم العوامل التي تدفع تلك الدول
اىل عقد االتفاقيات مع العراق �إثر
خروجه من حروب عديدة وعقوبات
دولية وح�صار اقت�صاده ال مرونة فيه
جلهازه الإنتاجي الذي �أ�صبح ال يلبي
حاجة ال�سوق املحلية ملعظم ال�سلع
واخلدمات �أي �أنه �أ�صبح �سوقا رائجة
وعط�شى �إىل املنتوج الأجنبي لذلك
حتاول جميع الدول زيادة ال�صادرات
�إىل العراق لتحقيق مكا�سب مادية
كبرية ففي نظر تلك الدول تعد ال�سوق
العراقية م�رشوعا جتاريا مهما لها».
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النفط العراقي يغذي
شرايين الحياة في
األردن..
بد�أ الأردن با�سترياد � 10آالف برميل
نفط يوميا من العراق ،وقالت وزيرة
الطاقة والرثوة املعدنية الأردنية ،هالة
زواتي� ،إنه مت التباحث مع اجلانب
العراقي ال�سترياد � 10آالف برميل نفط
يوميا من حمطة كركوك �شمال العراق،
و�إىل م�صفاة البرتول الأردنية.
وكان العراق والأردن قد وقعا يف
�شباط فرباير املا�ضي ،اتفاقا ي�شمل
�رشاء � 10آالف برميل من النفط اخلام
يوميا ت�شكل  7باملئة من احتياجات
الأردن على �أ�سا�س معدل �سعر خام
برنت ال�شهري ،ناق�صا  16دوالرا
للربميل الواحد هي فرق كلف النقل
وفرق املوا�صفات.
وكانت وزارة الطاقة الأردنية ،قد
�أحالت عطاء نقل مادة النفط اخلام من
بيجي يف العراق اىل م�صفاة البرتول
يف الزرقاء ومقدارها ن�صف مليون
طن على �رشكة نائل الذيابات و�رشكاه
(برج احلياة للنقل)؛ حيث قالت الوزارة
يف ذلك الوقت �إن فوز ال�رشكة بالعطاء
جاء ب�صفتها �صاحبة «�أن�سب» عر�ض
مايل بني ثالث �رشكات ت�أهلت للعطاء
الفني الذي �أعلنت عنه يف وقت �سابق.
وكانت الوزارة الأردنية قد �أكدت �أن هذا
النفط �سيتم تكريره على �شكل م�شتقات
نفطية ولن يكون له �أي عالقة ب�إنتاج
الكهرباء الذي يتم حاليا �إما با�ستخدام
الغاز الطبيعي �أو الطاقة املتجددة ،و�أن
الوقود التقليدي ال ي�ستخدم حاليا يف
توليد الكهرباء.
ويف ال�سياق ذاته ،يعمل العراق والأردن
على �إمتام الإجراءات الالزمة لإن�شاء
�أنبوب نفط ميتد من الب�رصة مرورا
مبنطقة حديثة ومن ثم �إىل ميناء العقبة؛
حيث وافق العراق ،على امل�ضي يف تنفيذ
م�رشوع الأنبوب بانتظار توقيع اتفاقية
�إطارية بني البلدين وفقا لوزارة الطاقة
والرثوة املعدنية ،عدا عن م�رشوع �إقامة
�شبكة للربط الكهربائي بني البلدين.
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ر�سالة �سوريا

معرض دمشق الدولي في دورته الـ  61وبمشاركة  30دولة

ما هي رسائل شعار «من دمشق إلى العالم»؟
حتمل الدورة الـ  61ملعر�ض دم�شق الدويل
التي انطلقت التح�ضريات والرتتيبات
املتعلقة بتنظيمها بني � 28آب و� 6أيلول
حتت �شعار «من دم�شق �إىل العامل”
ر�سائل عدة �إىل العامل �أجمع �أهمها على
�صمود ال�شعب ال�سوري و�أن �سورية ت�سري
بكل ثقة يف طريق �إعادة بناء ما دمره
وخربه الإرهاب ،وبدء تعايف االقت�صاد
ال�سوري بكل قطاعاته.
�إقامة املعر�ض يف دورته الـ  61هذا
العام ت�ؤكد اجلهوزية الكاملة لالنطالق
مبرحلة �إعادة الإعمار والبناء ،وعودة
وت�سارع دوران عملية الإنتاج ،ويف
الوقت نف�سه ي�شكل فر�صة مهمة للرتويج
للمنتجات ال�سورية وكذلك الرتويج
للفر�ص اال�ستثمارية يف �سورية.
جمموعة من الإجراءات مت الإعالن
عنها �ستتخذها خمتلف الوزارات
واجلهات املعنية بتنظيم معر�ض
دم�شق الدويل ل�ضمان جناحه وحتقيق
الأهداف املتوخاة منه ،و�شملت هذه
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الرتتيبات التن�سيق بني جميع الوزارات
وجهات القطاع اخلا�ص لكي تكون هذه
الدورة متميزة عن جميع �سابقاتها
على م�ستوى التنظيم وامل�شاركات
املحلية واخلارجية و�أجنحة الوزارات
والقطاع اخلا�ص والأجنحة الدولية
وم�ساحات الأجنحة والن�شاطات الفنية
والثقافية ،وقيام الوزارات املعنية
بتوجيه الدعوات �إىل جميع الدول
ال�صديقة ورجال الأعمال والفاعليات
االقت�صادية فيها للم�شاركة الفاعلة
على �أن تقدم ال�سفارات ال�سورية جميع
الت�سهيالت الالزمة لكل من يرغب
بامل�شاركة يف املعر�ض.
وتت�ضمن الإجراءات زيادة عدد بوابات
دخول وخروج الزوار لتحقيق االن�سيابية
يف احلركة والتخفيف من االزدحام
على �أن يتم تخ�صي�ص بوابة لدخول
الوفود الر�سمية وال�ضيوف ورجال
الأعمال والإعالميني �إ�ضافة �إىل
البوابات املخ�ص�صة للزوار ،كذلك العمل
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على ت�أمني حركة ان�سيابية لو�سائل
النقل العامة واخلا�صة من خالل فتح
طرقات ونوافذ عبور جديدة وزيادة عدد
البا�صات املخ�ص�صة لنقل الزوار من
و�إىل مدينة املعار�ض.
الرتتيبات والتح�ضريات ،تت�ضمن ت�أمني
النقل امل�ستمر طوال �أيام املعر�ض من
خالل توفري رحالت من حمطة القطارات
يف منطقة القدم �إىل حمطة قطار مدينة
املعار�ض وذلك مبعدل  9رحالت يوميا،
و�سيتم توفري البا�صات الالزمة لنقل
زوار املعر�ض و�ستوزع يف �سبعة مراكز
انطالق يف دم�شق وعرب مناطق خمتلفة،
حيث تبد�أ رحالت القطار والبا�صات من
مدينة دم�شق �إىل املعر�ض من ال�ساعة
30ر 4بعد الظهر لتنتهي عند ال�ساعة
30ر 9م�ساء� ،أي �ستكون هناك زيادة يف
الفرتة الزمنية املخ�ص�صة للنقل بالقطار
من دم�شق �إىل مدينة املعار�ض وبالعك�س
حتى خروج �آخر زائر ملعر�ض دم�شق
الدويل.

كذلك �سيتم التن�سيق مع ال�رشكة العامة
للنقل الداخلي وامل�ؤ�س�سة العامة للخطوط
احلديدية لبيع بطاقات الدخول �ضمن
با�صات النقل الداخلي ويف حمطات
القطار للتخفيف من ال�ضغط على
�أك�شاك بيع بطاقات الدخول القريبة من
البوابات ،مع حتديد �سعر بطاقة الدخول
مبئة لرية.
ومن الإجراءات التي �أعلن عنها� ،ضمان
جاهزية حمطات التوليد يف املنطقة
اجلنوبية بالتعاون مع وزارة الكهرباء
وكذلك جاهزية �شبكة التوتر العايل
التي تربط املنطقة اجلنوبية باملنطقة
الو�سطى وت�أمني الربط احللقي ملحطة
حتويل املعر�ض من طريق تغذيتها من
حمطتي حتويل ت�رشين والك�سوة مع
�إجراء ال�صيانة الدورية لكل جتهيزات
املحطة� ،إ�ضافة �إىل ت�أمني مو�ضوع
النظافة ب�شكل كامل ،ورفد امل�ؤ�س�سة
بعدد من العمال من اجلهات العامة
للم�ؤازرة يف التح�ضري لدورة املعر�ض

لبنان يحصل على المساحة
األكبر من بين جميع الدول
العربية المشاركة بمساحة
قدرها ()920م.2
وت�أمني عدد كاف من �أك�شاك بيع
بطاقات الدخول على �أن تو�ضع يف
�أماكن قريبة من بوابات الدخول.
الرتتيبات �شملت �إجراء ال�صيانة
والتجهيز لأجنحة مدينة املعار�ض
واملوقع العام ،وترميم الأعمدة احلجرية،
وت�أمني الآليات الالزمة لت�سوية
ال�ساحات الرتابية التي �سيتم ا�ستخدامها
مرائب لل�سيارات� ،إىل جانب و�ضع خطة
�إعالمية متكاملة لتغطية جميع فعاليات
املعر�ض االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والرتفيهية.
�أما الأن�شطة املرافقة لدورة املعر�ض
فتت�ضمن �إ�صدار يان�صيب خا�ص بدورة

املعر�ض وندوات اقت�صادية ولقاءات
رجال الأعمال واملهرجان الفني وم�رسح
الطفل والألعاب.
اجلديد يف معر�ض دم�شق الدويل هذا
العام هو عودة م�شاركة اجلزائر وح�صول
لبنان على امل�ساحة الأكرب من بني جميع
الدول العربية امل�شاركة مب�ساحة قدرها
()920م.2
وبلغ حتى الآن عدد الدول العربية
والأجنبية التي ثبتت م�شاركتها يف
املعر�ض ( )30دولة مب�ساحة حجز و�صلت
�إىل ( )6772م ،2بينما و�صلت امل�ساحة
الإجمالية للجهات امل�شاركة داخلي ًا �إىل
( )71961م 2والتي ت�شمل جهات القطاع
العام واخلا�ص واالحتادات.
وكانت املتحدثة الر�سمية با�سم وزارة
اخلارجية الرو�سية ،ماريا زاخاروفا
�أعلنت� ،أن نحو  30دولة �أكدت م�شاركتها
يف املعر�ض الدويل يف دم�شق ،وذلك
يف �إ�شارة �إىل خروج �سورية من عزلتها
تدريجي ًا.

معرض دمشق الدولي
فيروز ..الغائب الحاضر
لطاملا ارتبط ا�سم ال�سيدة فريوز مبعر�ض
دم�شق الدويل منذ خم�سينيات القرن
املا�ضي ،ارتباط ًا ر�سم طق�س ًا حلكاية
ع�شق من طراز خا�ص� ،إذ يتماهى
ال�صوت بال�شجن واملكان وعطر الكلمات،
فهي براءة الأزمنة كلها ،والنقاء املقيم
الذي وزع ترانيم احلكاية يف ف�ضاءات
معر�ض دم�شق الدويل ولياليه احلار�سات
للجمال ،الباهيات ال�صور بكل ما �أوتي
من بذخ بالإح�سا�س مذ �صدحت يف
م�ساءات قريبة بعيدة (�أحب دم�شق) ،كان
ال
�شعر �سعيد عقل املغ ّنى ينترث ملون ًا ف�ضاءات دم�شق ،ومبل ً
قلوب �أحبتها الذين توافدوا �إىل املعر�ض� ،أ�شبه بحج روحي
�إىل املكان –درة التاريخ واجلغرافيا.
يف املركب الذهبي لفريوز ودم�شق ظلت اجلغرافيا �أر�ض
حلم �أكرث منها �أر�ض كالم� ،أر�ض ف�ضة الروح �إذ ال ميكننا
ف�صل تلك العالقة نظراً ملا انطوت عليه من دالالت تعرب من
زمن �إىل زمن يف ظالل ال�شعر والغناء وبهجة املكان.
فريوز ..ب�صوتها ال�سماوي وبكحل حروفه البي�ضاء ،كانت
املوعد والوعد وامللتقى ،هنا �أو هناك ،متام ًا كما هو ميعاد
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القلوب الراع�شة بحلم اللقاء ،والذاهبة
�إىل ف�ضة الوقت الأثري ،نذهب بالعالقة
�إذن �إىل �أكرث ما هو م�شتهى باكتمال
احللم ،حينما تختتم �صيف دم�شق بكوثر
الغناء فعبقرية ال�صوت املتناغمة مع
عبقرية املكان –دم�شق -قد غدتا
معراج العودة �إىل دم�شق ،دم�شق ال�سالم
واجلمال ولي�ست م�شيئة من �أرادوها
بال تاريخ �أو ذاكرة ،وهنا يتجدد
طق�س �شديد االختالف مبعر�ض دم�شق
الدويل� ،أي بكيمياء الروح التي ت�أخذنا
�إىل انثياالت الده�شة واحلبور و�صناعة الفرح ،ومازال
ال�سوريون ي�صنعون الفرح على طريقتهم ال�سورية اخلال�صة،
لأنهم اجلديرون باالنتماء �إىل ثقافة احلياة نبذاً لثقافة
املوت وقتامة مفرداته ،ح�رضت فريوز ج�سداً يف الزمن
اجلميل ،والآن حت�رض �صوت ًا وك�أمنا ال�صوت قد غدا ج�سداً،
ي�ؤثث املكان بجمال ال ُي�ستنفد ،لت�شتق من �سبائكه الذهبية
�أطواق يا�سمني ما برحت تزنر الأر�ض ب�شذاها املمزوج
بنكهة ال�شهداء ،وبعرق ودم رجال اجلي�ش ال�سوري� ،ص ّناع
الفرح احلقيقي وال�سالم الأبدي.
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اقت�صاد عربي
اإلحتجاجات الشعبية في شهرها الثالث

اإلقتصاد السوداني إلى أين؟
تطورات �سيا�سية فا�صلة �شهدها
ال�سودان �أخرياً ،تف�ضي بتداعيات
مبا�رشة على �شتى قطاعات احلياة يف
ذلك البلد العربي ال�شهري ،ف�إىل �أي مدى
ميكن �أن يت�أثر االقت�صاد ال�سوداين بتلك
التطورات؟ لدى الإجابة عن ذلك ال�س�ؤال،
ميكن الإحالة �إىل تقرير �سابق �أ�صدره
�صندوق النقد العربي – قبل �أ�شهر-
�أورد توقعات خا�صة مب�سار االقت�صاد
ال�سوداين� ،شملت تلك التوقعات تباط�ؤ
معدالت النمو االقت�صادي خالل
العامني املقبلني.
الإح�صاءات التي وردت يف التقرير �شملت
توقعات برتاجع ن�سبة منو االقت�صاد
ال�سوداين لي�صل �إىل نحو  5يف املئة يف
العام اجلاري  2018ون�سبة  5.3يف املئة
يف العام  ،2020وذلك مقارنة بن�سبة 5.7
يف املئة حققها اقت�صاد ال�سودان يف
العام املا�ضي .2018
ويتوقع خرباء االقت�صاد �أن يواجه
االقت�صاد ال�سوداين بعد تلك التطورات
الفا�صلة حتديات جمة ،بينما ت�سعى دول
عربية �إىل الوقوف �إىل جوار ال�سودان
يف ظل هذه الظروف ،من خالل دعم
االقت�صاد ال�سوداين ،فاململكة العربية
ال�سعودية برفقة الإمارات العربية
املتحدة قد �أعلنتا عن دعم االقت�صاد
ال�سوداين بثالثة باليني دوالر �أخرياً.

خلل اقتصادي

ا�ستمرت االختالالت الكبرية لالقت�صاد
الكلي منذ انف�صال جنوب ال�سودان يف
يوليو  ،2011ما �أدى �إىل خ�سارة حواىل
 80يف املائة من �إنتاج ال�سودان من
النفط ،و  % 60من عائداته املالية،
و�أكرث من ن�صف عائدات النقد الأجنبي.
ومع فقدان عائدات النفط  ،قامت احلكومة
بتحويل العجز �إىل عائد مايل من طريق
طباعة النقود من �أجل دفع عجزها ،ما
ت�سبب يف زيادة ن�سب الت�ضخم وتراجع
االحتياطيات مع احتفاظ البنك املركزي
بربط �سعر �رصف مبالغ فيه.
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منخف�ضا منذ
وظل النمو يف ال�سودان
ً
�سنوات ب�سبب اال�ضطرابات ال�سيا�سية
والتنوع املحدود و�سوء الإدارة
االقت�صادية والف�ساد والعقوبات
منتجا
الأمريكية ،لقد كان ال�سودان
ً
رئي�سيا للنفط من عام � 2000إىل عام
ً
 ، 2011ولكن تركز معظم الإنتاج يف
جزءا من جنوب
املناطق التي �أ�صبحت ً
ال�سودان يف �أوائل عام  ،2012وقد
توقف الإنتاج يف املواقع املتبقية ال بل
انخف�ض يف ال�سنوات الأخرية ».
ويواجه االقت�صاد ال�سوداين حمدودية
فر�ص احل�صول على العمالت الأجنبية،
حيث ت�آكلت القوة ال�رشائية ب�شدة ب�سبب
ارتفاع الت�ضخم ،ف�ضلاً عن تقل�ص الناجت
املحلي الإجمايل احلقيقي بن�سبة 1.1
 %يف عام  ، 2018وانخف�ض ب�سبب
انخفا�ض اال�ستهالك اخلا�ص بنحو .% 5

سوء إدارة اإلقتصاد

وت�سبب �سوء �إدارة االقت�صاد �إىل جانب
احلرب الأهلية والعقوبات الأمريكية
بركود ال�سودان مقابل نظرائه يف �أفريقيا
جنوب ال�صحراء الكربى ،الذين حققوا
تقدم ًا �أكرب و�أكرث ثبا ًتا يف رفع م�ستويات
املعي�شة».
و�أدت ممار�سة ال�سلطات املتمثلة يف
ت�سييل العجز املايل �إىل منو �رسيع يف
عر�ض ،ما �أدى �إىل ت�ضخم �رسيع مماثل
على املدى القريب ،ومن املرجح �أن يظل
الت�ضخم مرتفعا ،ب�سبب الت�ضخم احلاد
يف قيمة اجلنيه ال�سوداين.
ارتفعت ن�سبة الدين �إىل الناجت املحلي
الإجمايل �إىل �أكرث من  % 140يف
عام  2018ويرجع ذلك �إىل حد كبري
�إىل االنخفا�ض احلاد يف قيمة اجلنيه
ال�سوداين يف �أكتوبر  ،2018حيث �إن
 % 90من الدين العام مقوم بالدوالر،
و تعمل احلكومة على تطبيق التوحيد
املايل ،مبا يف ذلك عن طريق �إعادة
توجيه الإنفاق و�سحب الإعانات غري
الفعالة.
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تحركات المركزي

تدريجيا للجنيه
و�سمح البنك املركزي
ً
ال�سوداين باالنخفا�ض مقابل الدوالر
منذ عام  ، 2012ولكن من دون تعوي�ض
الت�ضخم املحلي بالكامل يف املمار�سة
قيودا
العملية ،حيث فر�ضت احلكومة
ً
�صارمة على الو�صول �إىل العمالت
الأجنبية بهذا املعدل.
واختار البنك املركزي يف نهاية املطاف
يف �أكتوبر  2018رفع �سعر ال�رصف �إىل
 47.5جنيه  /دوالر �أمريكي ،بهدف
الق�ضاء على ال�سوق املوازية ،يف حني �أن
تعديل �سعر ال�رصف قد ت�سبب يف ارتفاع
الت�ضخم ب�شكل كبري يف الأ�شهر القليلة
املا�ضية من عام  .2018ومل يطر�أ �أي
تغيري على ال�سعر الر�سمي منذ ذلك احلني.
و�أوقف البنك املركزي فج�أة �آلية حتديد
�سعر الفائدة يف وقت مت�أخر مار�س من
دون تف�سريحيث نتج من ذلك انت�شار
ال�سوق املوازية يف العمل ب�شكل وا�سع.
ال يزال ال�سودان يكافح مع �ضعف ميزان
كبريا يف
املدفوعات ،حيث واجه عج ًزا ً

احل�ساب اجلاري با�ستمرار بعد انف�صال
جنوب ال�سودان وتاله خ�سارة نحو % 75
من �إجمايل �إنتاج النفط .
مع اقرتاب حال عدم اليقني ال�سيا�سي،
من املتوقع �أن يكون االنتعا�ش
متحركا لل�سودان،
االقت�صادي هد ًفا
ً
حيث من املرجح �أن يظل الطلب املحلي
يعوقه التوحيد املايل� ،إال �أن هناك جما ًال
لزيادة ال�صادرات بالنظر �إىل االنخفا�ض
احلاد الأخري يف قيمة اجلنيه.
ومن املتوقع �أن ينخف�ض الإنتاج قلي ًال
يف عام  2019ثم ينمو بن�سبة  2.3يف
مدفوعا باال�ستثمار
املائة يف عام ،2020
ً
و�صايف ال�صادرات ،مع وجود عدد كبري
من ال�سكان وال�شباب ،ف�إن هذا املعدل
املتوا�ضع لن يكون كافي ًا للتخفيف من
عدم امل�ساواة والبطالة.

عقوبات أمريكية

جتدر الإ�شارة �إىل �أن احلكومة الأمريكية
كانت قد رفعت معظم عقوباتها عن
ال�سودان يف فرباير �شباط  ،2017لكنها

�أبقت البالد يف قائمتها للدول الراعية
للإرهاب ،وهذا �أبقى االقت�صاد خمنوقا
ويجعل من �شبه امل�ستحيل لل�رشكات �أن
تعمل يف �صفقات دوالرية ويقطع �أي
�سبيل للو�صول �إىل �أ�سواق ر�أ�س املال
الدولية والكثري من م�صادر التمويل
الأخرى للحكومة.
وقال �ستوارت كالفريهاو�س رئي�س
�أبحاث الديون ال�سيادية والدخل الثابت
يف م�ؤ�س�سة �إك�سوتك�س ،م�شريا �إىل بيانات
ل�صندوق النقد الدويل ترجع لعام 2016
«الدين العام اخلارجي يبلغ حواىل 51
مليار دوالر… هذا ي�شكل  % 88من
الناجت املحلي الإجمايل .من املرجح �أن
الن�سبة �أعلى الآن ب�سبب �ضعف العملة
املحلية».

صندوق النقد

وذكر �صندوق النقد يف تقرير يف دي�سمرب
� 2017أن ال�سودان كان م�ؤهال للإعفاء من
الديون يف ظل خطة الدول الفقرية الأكرث
مديونية ،وهي مبادرة ل�صندوق النقد
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والبنك الدويل �أطلقت يف  1996مل�ساعدة
البلدان الفقرية التي جتد �صعوبة يف
�سداد ديونها اخلارجية للح�صول على
تخفيف للديون.
وقال تقرير �صندوق النقد «الأو�ضاع
االقت�صادية يف ال�سودان �شديدة
ال�صعوبة منذ انف�صال جنوب ال�سودان
يف  2011وخ�سارة غالبية �إنتاج
و�صادرات النفط ،وهو ما فاقم البيئة
اخلارجية ال�صعبة».
وهكذا ،ح َّلل عدد من خرباء االقت�صاد
�أ�سا�س امل�شكلة االقت�صادية يف
ال�سودان ،قائلني �إن ال�سودان ال يعاين
م�شكلة اقت�صادية مبفهوم ندرة املوارد
وعدم �إمكانيتها يف تلبية احلاجات
مر�شدة ح�سب
�إذا كانت هذه احلاجات َّ
الأولويات ،ولكن مت تلخي�ص الأزمة
االقت�صادية يف ال�سودان على �أنها
نتاج مل�شكالت �سيا�سية ،وتكد�س
الف�ساد املرتاكم منذ عدة عقود بينما
تعاين وتعي�ش غالبية ال�شعب ال�سوداين
حتت خط الفقر.
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اقت�صاد عربي
قرض

عجلة الإنتاج من وجهة نظره.

تلقت م�رص ال�رشيحة الأخرية
ال��ت��ي تبلغ قيمتها ملياري
دوالر م��ن ق��ر���ض �صندوق
النقد ال���دويل .ق��ال �صندوق
النقد �إن م�رص ب�إمكانها �سحب
ال�رشيحة ال�ساد�سة والأخ�يرة
من برنامج القر�ض البالغة
قيمته  12مليار دوالر.

تأمين

�أب��رم��ت هيئة الإ��ش�راف على
الت�أمني ال�سورية مذكرة تفاهم
مع م�ؤ�س�سة الت�أمني املركزية
يف �إي���ران ،مب��ا يخدم تعزيز
التعاون يف جم��ال الت�أمني
ب�ين البلدين ،وف��ق القوانني
والأنظمة املحلية ال�سارية يف
البلدين.

تقرير

ر�صد تقرير فل�سطيني ر�سمي
�صدر انخفا�ضا قيا�سيا على
واردات امل�شاريع التنموية
والإغاثية يف قطاع غزة .وذكر
التقرير �أن ع��دد ال�شاحنات
ال���واردة للم�شاريع التنموية
والإغ��اث��ي��ة ،بلغ يف الن�صف
الأول من العام اجلاري 2970
�شاحنة.

عجز

قال مكتب ال�رصف الأجنبي
�إن العجز التجاري للمغرب
ارت��ف��ع بن�سبة  4.9يف املئة
�إىل  102.4مليار درهم (10.6
مليار دوالر) يف الأ�شهر ال�ستة
الأوىل م��ن  2019م��ق��ارن��ة
مع الفرتة نف�سها من العام
املا�ضي.

استثمار

بلغت ا�ستثمارات ال�سعوديني
يف البور�صة امل�رصية بنهاية
ال��رب��ع الأول م��ن  2019نحو
 1.7مليار ري��ال « 7.4مليار
جنيه» ،م�شكلة  4.5يف املائة
من �إجمايل ت��داوالت الأوراق
املالية املقيدة وغري املقيدة.

نصيحة

ن�صح رج��ل الأع��م��ال طالل
�أب��و غزالة ال�رشكات اخلا�صة
يف الأردن ،مبقا�ضاة حكومة
رئي�س ال����وزراء عمر ال���رزاز
ب�سبب عدد �أي��ام العطل «غري
املنطقية» ،والتي ت�ؤدي لتعطل
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تعبئة

مصر  :إرتفاع نسبة الفقر إلى % 32
�سجلت االح�صاءات الر�سمية امل�رصية ارتفاع ن�سبة الفقر
ّ
يف م�رص �إىل  % 32,5مقارنة بـ  % 27,8يف  2015بح�سب
�صحيفة الأه��رام احلكومية اليوم .وقالت ال�صحيفة �إن
اجلهاز املركزي للتعبئة والإح�صاء �أعلن «نتائج بحث
الدخل والإنفاق لعام  2018والتي تعك�س �صورة حقيقية
حلياة املواطن امل�رصي من جميع الأبعاد» الدميوغرافية
واالجتماعية واالقت�صادية .و�أ�ضافت «و�صلت ن�سبة الفقر
على م�ستوى اجلمهورية �إىل  % 32,5يف بحث  2018مقابل
 % 27,8يف بحث  2015بزيادة قدرها .»% 4,7
وحدد البحث قيمة خط الفقر للفرد يف ال�سنة عند 8,827
جنيها ( 533دوالرا) .ونقلت ال�صحيفة عن خريي بركات
رئي�س اجلهاز احلكومي �أن «بحث  2018تنبع �أهميته من
كون نتائجه تت�ضمن مو�ضوعات ترتبط بظاهرة الفقر
التي ت�ؤثر �سلبا على الواقع الذي يعي�شه الأف��راد وعلى
حتقيق �أهداف التنمية» .كما ت�ضمنت الإح�صاءات املعلنة
ارتفاع متو�سط الدخل ال�سنوي للأ�رسة امل�رصية �إىل حواىل
� 59ألف جنيه (حواىل  3,560دوالر) يف  2018مقابل 44
�ألف جنيه يف  .2015وتعي�ش م�رص �أزمة اقت�صادية �صعبة
حتاول التعايف منها منذ االنتفا�ضة ال�شعبية التي �أطاحت
الرئي�س ح�سني مبارك عام .2011
ويف نوفمرب  2016ح�صلت القاهرة على حزمة دعم بقيمة
 12مليار دوالر ( 10,7مليار يورو) من �صندوق النقد الدويل
بعد تطبيق برنامج �إ�صالح حكومي عانى امل�رصيون من
تبعاته.
وكان على ر�أ�س الإ�صالحات التي قامت بها احلكومة قرار
البنك املركزي يف نوفمرب  2016بتعومي اجلنيه ما ت�سبب
يف ارتفاع �سعر الدوالر من  8,8جنيهات اىل حواىل 17,5
جنيها حاليا.
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�أعلن اجلهاز املركزي امل�رصي
للتعبئة العامة والإح�صاء �أن
عجز امليزان التجاري تراجع
بن�سبة � 24.6%إىل 3.34
مليار دوالر يف مايو املا�ضي.
و�أو�ضح اجلهاز �أن ذلك جاء
بف�ضل ارت��ف��اع ال�����ص��ادرات
بن�سبة  ،1.6%وانخفا�ض
الواردات بن�سبة .14.8%

ذهب

قفزت �أ�سعار الذهب �إىل �أعلى
م�ستوياتها يف ما يزيد عن
� 6أع���وام ،ومعها زادت قيمة
احتياطات الذهب التي متلكها
البنوك امل��رك��زي��ة العاملية،
ومنها العربية.

استعادة

�أعلنت هيئة النزاهة العراقية،
ا�ستعادة �أكرث من مليار دوالر
خالل الن�صف الأول من العام
اجل����اري ،يف خ��ط��وة تك�شف
مدى الف�ساد .و�أو�ضحت الهيئة
�أن حتقيقاتها قادت �إىل �إ�صدار
ال�سلطات الق�ضائية � 857أمر
توقيف.

توقيع

قالت وكالة الأنباء الكويتية
«كونا»� ،إن العراق والكويت
وق����ع����ا ع����ق����دا م����ع ��شرك��ة
ا�ست�شارات الطاقة الربيطانية
«�إي �آر �سي �إكويبويز» لإعداد

درا���س��ة لتطوير حقول النفط
احلدودية امل�شرتكة.

بد�أ يفقد زخمه يف الربع الثالث
من .2019

عبور

تحسين

دعا رجل الأعمال الإماراتي
خلف احلبتور ،امل�س�ؤولني يف
دولة الإم��ارات «لإع��ادة النظر
يف بع�ض القوانني واملمار�سات
والر�سوم املفرو�ضة» يف البالد،
وذلك بهدف حت�سني االقت�صاد
يف ظل ت�أثر املنطقة بظروف
اقت�صادية قد تخيف امل�ستثمر،
على حد قوله.

�أع��ل��ن رئي�س الهيئة العامة
لتنمية املنطقة االقت�صادية
لقناة ال�سوي�س ،الفريق مهاب
مم��ي�����ش� ،أن ح��رك��ة امل�لاح��ة
بالقناة �سجلت ،رقما قيا�سيا
غ��ي�ر م�����س��ب��وق يف �أع������داد
وح��م��والت ال�سفن ال��ع��اب��رة
للقناة على مدار تاريخها.

سياحة

�أعلنت دائرة الثقافة وال�سياحة
يف �أب��وظ��ب��ي ع��ن تخ�صي�ص
ميزانية بقيمة  600مليون
دره��م ( 163.4مليون دوالر)
لإث�����راء ف��ع��ال��ي��ات الأع��م��ال
وامل����ه����رج����ان����ات ال���ك�ب�رى
ال�ترف��ي��ه��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى
�أبوظبي ،ح�سبما �أوردت وكالة
الأنباء الإماراتية.

اقتراح

وافق رئي�س ال��وزراء الرو�سي،
دم���ي�ت�ري م��دف��ي��دي��ف ،على
اق��ت�راح �سلطات جمهورية
القرم ،املتعلق ب�إبرام اتفاق
بني �شبه جزيرة القرم و�سوريا
ب�����ش���أن ال��ت��ع��اون ال��ت��ج��اري
واالقت�صادي.

استحقاق

�أكد رئي�س هيئة قناة ال�سوي�س
الفريق مهاب ممي�ش� ،أنه �سيتم
�رصف ا�ستحقاق �شهادات قناة
ال�سوي�س اجلديدة لأ�صحابها
ومودعيها ،بعد ا�ستغاللها يف
متويل وحفر القناة اجلديدة.

فقدان

انخف�ض م�ؤ�رش ن�شاط القطاع
اخلا�ص ال�سعودي غري النفطي
يف يوليو امل��ا���ض��ي ،م�سجال
�أدن��ى م�ستوى يف � 5أ�شهر يف
�إ�شارة �إىل �أن النمو االقت�صادي

العمانية» :تطبيق الضريبة المضافة
«المالية ُ
قال نا�رص اجل�شمي :الأمني العام لوزارة املالية العمانية،
�إن �إجراءات ت�رشيعية وتنظيمية وراء ت�أجيل تطبيق �رضيبة
القيمة امل�ضافة التي �سبقها تطبيق ال�رضيبة االنتقائية
قبل �شهر.
و�أو�ضح اجل�شمي� ،أن احلديث عن ت�أجيل تطبيق �رضيبة
القيمة امل�ضافة حتى  2021جم��رد توقعات �إىل حني
االنتهاء من الإجراءات ،م�ؤكدا التزام ال�سلطنة باالتفاقية
اخلليجية وتطبيق امل�رشوع.
وبينّ �أن احلكومة ما�ضية يف الإجراءات التي حتتاج �إىل
متخ�ص�صة يتوقع �أن ت�أخذ وقتها يف الدرا�سة،
نظر جمال�س
ّ
الفتا �إىل �أن الإجراءات عادة ما ت�ستغرق عاما �أو �أكرث وال
يتوقع االنتهاء منها مبكرا.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية� ،أعلنت وزارة املالية �أن
خططها ال�ستحداث �رضيبة القيمة امل�ضافة ما�ضية يف
م�سارها بينما تعمل على ا�ستكمال الإجراءات الت�رشيعية
لإ�صدار قانون ال�رضيبة اجلديدة.
واتفقت دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست على فر�ض
�رضيبة القيمة امل�ضافة يف  ،2018فيما توقعت وكاالت
الت�صنيف االئتماين العاملية ال��ث�لاث م��ودي��ز وفيت�ش
و�ستاندرد �آن��د ب��ورز� ،أن تفر�ض ال�سلطنة ال�رضيبة يف
 .2020ويف ن�رشة �سندات وزعت على امل�ستثمرين يف وقت
�سابق هذا ال�شهر ،قالت عمان �إن احلكومة �ستزيد من قاعدة
�إيراداتها من خالل فر�ض �رضيبة القيمة امل�ضافة التي
من املتوقع تطبيقها يف .2021
وقال �صندوق النقد الدويل �إن عمان يجب �أن تعمل بجد
�أكرث على �إ�صالحات مالية ،تت�ضمن ت�رسيع تطبيق �رضيبة
القيمة امل�ضافة و�إجراءات ل�ضبط الإنفاق احلكومي.
وا�ستطاعت �سلطنة عمان جمع ثالثة مليارات دوالر
من طريق �إ�صدار �سندات الأ�سبوع املا�ضي ،مع تلقف
امل�ستثمرين الدين و�سط تدين العوائد يف �أنحاء العامل.
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تعاف
ٍ

حت��رك االق��ت�����ص��اد ال�����س��وداين
اله�ش مدا وجزرا وفقا لتقلبات
الو�ضع امل�ضطرب وعلى �إثر
�سل�سلة ات��ف��اق��ات ب�ين قوى
احلرية والتغيري� ،أعلن طرفا
الأزمة يف اخلام�س من ال�شهر
الفائت التو�صل التفاق ابتهج
معه ال�شارع و�أنع�ش اجلنيه
املتهاوي �أمام الدوالر.

انفاق

طالب �صندوق النقد ال��دويل
احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة بخف�ض
الإن��ف��اق على قطاع الطاقة
الكهربائية� ،إىل جانب �إ�صالح
�شامل للقطاع امل�رصيف.
ودعا �إىل اغتنام فر�صة حت�سن
الأو���ض��اع الأمنية ،وارتفاع
�أ�سعار النفط لتنفيذ �سيا�سات
و�إ���ص�لاح��ات هيكلية ت�ضمن
اال�ستقرار االقت�صادي.

اتفاقية

�أعلنت ��شرك��ة قطر للبرتول
�أنها وقعت اتفاقية مع �رشكة
«ت��وت��ال» الفرن�سية ت�ستحوذ
مبوجبها على ح�صة من امتياز
�أعمال اال�ستك�شاف وامل�شاركة
يف الإن�����ت�����اج مب��ن��ط��ق��ت�ين
بحريتني قبالة �سواحل جيانا
على ال�ساحل ال�شمايل لأمريكا
اجلنوبية.
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اقت�صاد دولي

أفريقيا تطرح تحدي ًا كبيراً للبنك الدولي
وصندوق النقد
ترد �أفريقيا على خارطة العامل للفقر
املدقع باللون الأحمر احلاد ،تعبريا عن
ظاهرة تهدد بالتفاقم مع النمو ال�سكاين
املرتقب يف العقود املقبلة.
و�إن كان �صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل ن�شطا منذ ت�أ�سي�سهما قبل 75
عاما ملكافحة هذه الآفة املتف�شية منذ
زمن طويل يف القارة الأفريقية� ،إال �أن
نتائج عملهما تبقى متباينة.
وتواجه امل�ؤ�س�ستان املاليتان الدوليتان
اليوم احلاجة �إىل ا�ستثمارات كثيفة يف
البنى التحتية للدول الأفريقية وا�ستحداث
وظائف للت�صدي للفورة ال�سكانية فيها،
مبوازاة ت�صديها ملخاطر التغري املناخي
يف منطقة عاجزة عن حتمل كلفتها.

الفقر المدقع

قال رئي�س البنك الدويل ديفيد مالبا�س
ملخ�صا امل�س�ألة «تظهر امل�شكالت بقدر
خا�ص من اجلالء يف �أفريقيا».
وت�شري �آخر معطيات البنك الدويل �إىل �أن
الفقر املدقع الذي يحدد بناء على عدد
الأ�شخا�ص الذين يعي�شون مبا ال يتخطى
 1,90دوالر يف اليوم� ،إنح�رس ب�شكل كبري
على م�ستوى العامل ،مرتاجعا �إىل 10
باملائة يف  2015باملقارنة مع نحو 30
باملائة يف  .1990لكنه ما زال يف ارتفاع
يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء ،حيث كان
�أكرث من ن�صف ال�سكان يف فقر مدقع قبل
�أربع �سنوات.
وبح�سب التوقعات ،ف�إن هذه املنطقة
�ست�أوي بحلول  2030نحو  90باملائة من
الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف فقر مدقع
يف العامل ،يف حني يتوقع �أن يزداد عدد
ال�سكان يف القارة يف الفرتة ذاتها مبقدار
 1,3مليار ن�سمة� ،أي مبا يزيد عن ن�صف
النمو ال�سكاين يف العامل.

الناتج الداخلي

ويتوقع �صندوق النقد الدويل للعام 2019
منواً �إجمالي ًا يف الناجت الداخلي بن�سبة
 3,5باملائة يف �أفريقيا ،مقارنة بـ3
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■ومن أسوأ المجاعات التي حدثت في أفريقيا تلك التي طاولت
الساحل األفريقي عام  2010خصوصا في النيجر ومنطقة غرب
أفريقيا ،حيث عانى ماليين الناس من شح األمطار ونقص الغذاء
باملائة يف  .2018لكن ال�صندوق حذر
يف ني�سان من �أن التو�سع االقت�صادي
امل�سجل يف ال�سنوات الأخرية ال يكفي
ال�ستحداث الـ 20مليون وظيفة ال�رضورية
كل �سنة ال�ستيعاب الوافدين اجلدد �إىل
�سوق العمل.
وت�شري �أرقام البنك الأفريقي للتنمية �إىل
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�أن عدد ال�سكان يف �سن العمل يف �أفريقيا
�سيزداد من  705ماليني ن�سمة عام 2018
�إىل نحو مليار بحلول .2030

مكافحة الفقر

�شدد ديفيد مالبا�س منذ توليه رئا�سة
ّ
البنك الدويل يف �أبريل على �رضورة

■عانت أثيوبيا ودول الساحل األفريقي من شبح الجفاف والمجاعة في مطلع سبعينيات القرن
الماضي .ومنذ ذلك الحين ،بدأت المجاعات تقع في أفريقيا بصورة متكررة وعلى نطاق واسع
وبوطأة أشد حتى بداية القرن الحالي
التغري املناخي.
وقال لفران�س بر�س «خالل ال�سنوات
الع�رشين املقبلة� ،سيكون االقت�صاد
العاملي �أكرب حجما مبرتني مما هو
اليوم .و�ستتحتم م�ضاعفة البنى
التحتية التي نحتاج �إليها لدعم هذا
االقت�صاد».
لكن تنفيذ امل�شاريع اخلا�صة بهذا الهدف
يجب �أن يقرتن بخف�ض انبعاثات الغازات
امل�سببة للدفيئة بن�سبة الثلث.
ويدعو مالبا�س يف هذا ال�سياق �إىل
و�ضع نهج خا�ص لكل دولة ي�ستجيب
ب�شكل �أف�ضل للإ�شكاليات املالزمة لكل
اقت�صاد ب�شكل منفرد .ويو�صي حتديدا
ب�إزالة احتكار الدولة واعتماد �إطار
قانوين متني يتيح �إن�شاء م�ؤ�س�سات
واكت�ساب الكفاءات ال�رضورية ل�شغل
الوظائف امل�ستحدثة.

تبادل حر

مكافحة الفقر .ويف خطوة رمزية،
اختار عندها زيارة مدغ�شقر و�إثيوبيا
وموزمبيق.
وع ّلق على الأرقام التي ت�شري �إىل �أن 700
مليون �شخ�ص ما زالوا يعي�شون يف الفقر
املدقع ،معتربا �أنهم « 700مليون �شخ�ص
�أكرث مما ينبغي».
وبعدما انتقد �رصاحة البنك الدويل حني
كان م�ساعدا لوزير اخلزانة يف �إدارة
الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب ،حدد
هدفا لعمله على ر�أ�س امل�ؤ�س�سة املالية
وهو حت�سني فاعليتها.

ويف �سياق نهجه حيال الدول الأفريقية
التي تعاين من ديون طائلة موروثة من
�أخطاء املا�ضي ،يعتزم مالبا�س ت�شجيع
م�شددا على
«ال�سيا�سات ال�صاحلة»،
ّ
�أنه «عامل �أ�سا�س» جلذب اال�ستثمارات
اخلا�صة.

مضاعفة البنى التحتية

ويرى م�سعود �أحمد الذي عمل لفرتة
طويلة يف �صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل� ،أن ما يزيد من �صعوبة التنمية
يف �أفريقيا هو �أنها عر�ضة لعواقب
113

من جهته ،يدعو �صندوق النقد الدويل
الدول الأفريقية �إىل امل�ضي يف �إقامة
منطقة تبادل حر على �صعيد القارة
الأفريقية .ووقعت ع�رشون دولة حتى
الآن االتفاق الرامي �إىل تن�شيط املبادالت
وبالتايل حتفيز النمو.
ور�أى �صندوق النقد الدويل يف الربيع �أن
«هذا الكيان اجلديد قد يبدل الو�ضع يف
القارة» التي يبلغ حجم �سوقها  1,2مليار
ن�سمة وجمموع �إجمايل ناجتها الداخلي
 2500مليار دوالر .لكن تفا�ؤل امل�ؤ�س�سات
املالية غالبا ما ي�صطدم بعودة النزاعات
امل�سلحة التي طاولت ثلث دول القارة يف
ال�سنوات الأخرية.
وبعد انح�سار العنف يف العقد املا�ضي،
عاد عدد النزاعات وارتفع منذ 2010
م�سجال ذروة عام  2016حيث طاول 17
بلدا .وبح�سب تقديرات �صندوق النقد
الدويل ،ف�إن هذه النزاعات �ستت�سبب
بخ�سارة معدل ثالث نقاط من �إجمايل
الناجت الداخلي يف الدول التي تدور
فيها.
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اقت�صاد دولي
غباء

مخاوف

ت��راج��ع��ت معظم الأ����س���واق
العاملية ،ومنها العربية،
خالل تعامالت اليوم و�سط
خماوف على منو االقت�صاد
العاملي بعد ت�صعيد احلرب
ال���ت���ج���اري���ة ب��ي�ن ال�����ص�ين
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة� ،أك�بر
اقت�صادين يف العامل.

مسح

�أظهر م�سح �أعدته جمموعة
«�سنتك�س» ل�ل�أب��ح��اث �أن
معنويات امل�ستثمرين يف
م��ن��ط��ق��ة ال���ي���ورو ت��ده��ورت
�إىل �أدن���ى م�ستوياتها منذ
�أكتوبر  ،2014حم ّذرا من �أن
�أملانيا �ستتعر�ض للركود
االقت�صادي.

عقوبات

ذك������رت وزارة اخل���زان���ة
الأمريكية �أن احلزمة اجلديدة
من العقوبات التي فر�ضتها
وا�شنطن �ضد مو�سكو على
خلفية ق�ضية �سكريبال ،ال
ت�شمل ال�رشكات احلكومية
الرو�سية.

فائدة

�أعلن الرئي�س الرتكي رجب
طيب �أردوغ���ان عن خطوات
خلف�ض �أ�سعار الفائدة ب�شكل
�أكرب عقب التخفي�ضات التي
ك�شف عنها البنك املركزي
يف الآون��ة الأخ�يرة ،متعهدا
بتجاوز �أزمة الت�ضخم.

قائمة

ق���ال���ت وزارة ال����زراع����ة
الرو�سية �إن رو�سيا قد تدخل
قائمة �أك�ب�ر  10م�صدرين
عامليني للمنتجات الزراعية
واحل��ي��وان��ي��ة ،ع��ل��ى امل��دى
املتو�سط ،م�شرية �إىل ت�سجيل
زي����ادة ك��ب�يرة يف خمتلف
�صادرات الأغذية.
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و�صف وزير الزراعة الفرن�سي
ت��ه��دي��د ال��رئ��ي�����س الأم�يرك��ي
دونالد ترامب بفر�ض �رضائب
على النبيذ الفرن�سي ب�أنه
«غبي متاما» و»�سخيف».

سرقة

بلجيكا ..مخاوف من تع ّثر الميزانية
قال بيرت تيمرمان�س ،مدير احتاد �رشكات الأعمال يف
بلجيكا�« :إن احلركة ال�سيا�سية البطيئة وع��دم ت�شكيل
احلكومة يف بلجيكا رغم �إعالن نتائج االنتخابات العامة
يف �شهر �أيار املا�ضي ،ي�شكل خطرا كبريا بتحويل اال�ستقرار
لل�رشكات �إىل فقدان للثقة و�سط عدم اليقني ب�ش�أن النمو
االقت�صادي يف بلجيكا».
ووفقا للتحليل ،الذي �أجري قبل االنتخابات من قبل احتاد
�رشكات الأعمال يف بلجيكا ،وجد االحت��اد� :أن الن�شاط
االقت�صادي البلجيكي م�ستقر ب�شكل جيد مع وجود حكومة
م�ستقرة يف العام املا�ضي على الرغم من الو�ضع الدويل
املعقد� ،إذ تباط�أت الديناميكية االقت�صادية يف جميع
�أنحاء العامل ،ويرجع ذلك �أ�سا�سا �إىل احلرب التجارية بني
الواليات املتحدة وال�صني ،وعدم اليقني الذي يغذيه خروج
بريطانيا من عدمه من االحتاد الأوروبي ،ف�ضال عن و�ضع
ميزانية �إيطاليا املثري للقلق على امل�ستوى الأوروبي.
لأن امليزانية العامة هي عبارة عن بيان تف�صيلي يو�ضح
تقديرات �إيرادات الدولة وم�رصوفاتها معربا عن ذلك يف
�صورة وحدات نقدية تعك�س يف م�ضمونها خطة الدولة
ل�سنة مالية مقبلة ،وه��ذا البيان يتم اعتماده من قبل
ال�سلطة الت�رشيعية يف الدولة واحلكومة تنفذ التفا�صيل
لأن امليزانية العامة هي ما تخ�ص�صه الدولة �سنويا من
�أجل الرواتب وامل�شاريع ح�سب اخلطة ال�سنوية للدولة.
وعد تيمرمان�س� :أن النمو االقت�صادي من  1باملائة �إىل
ّ
 1.25باملائة ال يزال ممكنا هذا العام مادان ميكن جتنب
املخاطر الدولية الرئي�سية و�أهمها �إمكانية ت�شكيل حكومة،
لأن �صعوبة ت�شكيل حكومة فيدرالية �ستزيد املخاوف التي
املمولة
ت�ؤدي �إىل التباط�ؤ االقت�صادي وتوزيع الوظائف
ّ
من امليزانية العامة.
ل ّأن امليزانية وثيقة م�صدق عليها من ال�سلطة الت�رشيعية
املخت�صة ،ومعنى هذا �أنه قبل الت�صديق كانت يف حكم
املخت�صة
امل�رشوع ،وبعد ت�صديق ال�سلطة الت�رشيعية
ّ
ت�صبح يف حكم القانون الذي يحتاج �إىل �سلطة تنفيذية
لتنفيذه بال�شكل الذي ورد يف امليزانية.
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�سرُ قت بيانات  106ماليني
�شخ�ص يف الواليات املتحدة
وك��ن��دا يف عملية قر�صنة
�إلكرتونية ا�ستهداف بيانات
م���ؤ���س�����س��ة «ك��اب��ي��ت��ال ون»
املالية ،ح�سب ما �أف��ادت به
امل�ؤ�س�سة.

هواوي

ال تزال �رشكة ه��واوي ت�شهد
من����واً يف �أرب���اح���ه���ا ،رغ��م
ا�ستمرار احلملة الأمي
عليها للحد م��ن انت�شارها
عاملي ًا .وقد ارتفعت املبيعات
�إىل �أكرث من  58مليار دوالر
يف �أول � 6أ�شهر من هذا العام.

تضخم

ارت���ف���ع م���ع���دل ال��ت�����ض��خ��م
يف ت��رك��ي��ا �إىل  16.65يف
املئة يف يوليو ،وذل��ك بعد
انتهاء تخفي�ضات �رضيبية
على بع�ض ال�سلع .ووفقا
ال���س��ت��ط�لاع ،ب��ل��غ متو�سط
التوقعات للت�ضخم ال�سنوي
يف �أ�سعار امل�ستهلكني 16.9
يف املئة.

ادنى

نزلت الأ�سهم الأوروبية لأدنى
م�����س��ت��وى يف ���ش��ه��ري��ن ،مع
ا�شتداد موجة البيع العاملية
ال��ت��ي �أث��ارت��ه��ا ال��ت��وت��رات
التجارية ،مما دف��ع اليوان
ال�صيني لأدنى م�ستوياته يف
�أكرث من � 10سنوات.

خفض

انخف�ضت العملة ال�صينية

«اليوان» �أمام الدوالر لأكرث
م��ن  0.80ب��امل��ائ��ة ليبلغ
ال���دوالر �أك�ثر من  7يوانات
�صينية لأول م��رة منذ عام
 2008و���س��ط تكهنات ب���أن
ب��ك�ين ت�����س��م��ح بتخفي�ض
قيمة العملة ملواجهة تهديد
التعريفة اجلمركية الأخ�ير
للرئي�س دونالد ترامب.

مشاريع

حتولت �أفريقيا �إىل نقطة جذب
«حم���وري���ة» لال�ستثمارات
الأج��ن��ب��ي��ة ،خ�لال ال�سنوات
الأخ�ي�رة ،بعدما ا�ستطاعت
دول ه��ذه ال��ق��ارة �أن حتقق
م��ع��دالت غ�ير م�سبوقة من
ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي ،لكن
هذا الطفرة تواجه عددا من
العراقيل ال�سيا�سية والأمنية.

اعفاء

�أعفت �إدارة الرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب تكنولوجيا
�سالمة الطريان وا�ستك�شاف
ال��ف�����ض��اء م���ن ال��ع��ق��وب��ات
اجلديدة التي فر�ضتها على
رو�سيا ،فيما يتعلق بواقعة
ت�سميم جا�سو�س رو�سي �سابق
وابنته يف بريطانيا.

التزام

قالت وزارة الطاقة الرو�سية،
�إن �إنتاج النفط الرو�سي يف
يوليو يتما�شى م��ع اتفاق
منظمة �أوب���ك ،م�ضيفة �أن
م��و���س��ك��و ت��ع��ت��زم االل���ت���زام
بالرتتيبات اخلا�صة بخف�ض
الإم�����دادات ،وف��ق م��ا نقلت
«رويرتز».

اتفاق

اتفقت ال��ي��اب��ان وال��والي��ات
املتحدة على ال�سعى للتو�صل
�إىل ات���ف���اق ع����ام ب�����ش��ان
ال��ت��ج��ارة الثنائية بحلول
�أي��ل��ول (�سبتمرب) م��ن �أج��ل

تقريب وج��ه��ات النظر �إزاء
الر�سوم على اللحوم وقطاع
ال�سيارات.

خيارات

األسواق الناشئة وسياسة
التيسير النقدي

ا�ستهلت الأ���س��واق النا�شئة موجة خف�ض الفائدة مع
تلميحات م��ن قبل البنوك املركزية يف االقت�صادات
املتقدمة �إىل اجتاههم نحو �سيا�سة نقدية تي�سريية ب�سبب
خماوف النمو وتباط�ؤ الت�ضخم.
وجاء �صندوق النقد ال��دويل لي�ؤكد هذه املخاوف ب�ش�أن
النمو االقت�صادي بعد خف�ض للمرة الرابعة لتوقعات منو
الناجت املحلي العاملي خالل الـ � 9أ�شهر املا�ضية.
وتوقع «دويت�شه بنك»عمليات خف�ض معدالت الفائدة
يف �أنحاء العامل كافة ،مع التحول نحو النهج احلذر من
املركزي الأوروبي واالحتياطي الفيدرايل.
ففي متوز احلايل ،قامت دول عدة غالبيتها من الأ�سواق
النا�شئة بخف�ض معدالت الفائدة.
و�شهدت تركيا �أقوى خف�ض ملعدل الفائدة بعد ال�ضغط الذي
مار�سه الرئي�س الرتكي رجب طيب �أرودغان و�إقالة حمافظ
البنك املركزي ال�سابق ،حيث قرر املركزي خف�ض معدل
الفائدة ب�شكل حاد بلغ  4.25باملئة دفعة واحدة لي�صل �إىل
 19.75باملائة بفارق كبري عن التقديرات.
ويف رو�سيا ،قرر البنك املركزي خف�ض معدل الفائدة
الرئي�س بنحو  25نقطة �أ�سا�س �إىل  7.25باملئة وفق ًا
للتوقعات نتيجة لنمو �أقل من املتوقع للن�شاط االقت�صادي.
وللمرة الأوىل يف منذ عام  ،2016خف�ض البنك املركزي
يف كوريا اجلنوبية معدل الفائدة مبقدار  0.25باملئة
لي�صل �إىل  1.5باملئة ،مع زيادة املخاوف ب�ش�أن التوقعات
االقت�صادية ،التي دفعت البنك املركزي �إىل خف�ض تقديرات
النمو للعام اجل���اري �إىل م�ستوى  2.2باملائة مقابل
التوقعات ال�سابقة عند  2.5باملائة.
وبالن�سبة �إىل �أندون�سيا ،فقد قرر البنك املركزي خف�ض
الفائدة بنحو  25نقطة �أ�سا�س �إىل  5.75باملائة ،للمرة
الأوىل يف عامني.
ويف جنوب �أفريقيا ،خف�ض البنك املركزي معدل الفائدة
مبقدار  25نقطة �أ�سا�س لي�صل �إىل  6.5باملائة.
ووافق �صناع ال�سيا�سة النقدية يف املركزي اجلنوب �أفريقي
على خف�ض الفائدة مع عدم اليقني ب�ش�أن اقت�صاد الدولة
الأفريقية الذي انكم�ش يف الربع الأول بنحو  3.2باملائة.
115

قال م�س�ؤول ك��وري جنوبي
كبري �إن ب�ل�اده تبحث كل
اخل�����ي�����ارات يف اخل��ل�اف
التجاري ال�شديد مع اليابان،
مبا يف ذل��ك �إل��غ��اء معاهدة
لتبادل املعلومات ،لكنها
ت��رغ��ب يف ف�ترة تهدئة مع
طوكيو.

هبوط

توقع �صندوق النقد الدويل
يف بيان هبوط معدل النمو
االق��ت�����ص��ادي يف زام��ب��ي��ا
�إىل اثنني باملئة مقارنة
بن�سبة  3.7باملئة العام
املا�ضي مما يعك�س تراجعا
يف ان�شطة التعدين .وتعاين
زامبيا م��ن ارت��ف��اع الدين
وانكما�ش احتياطيات النقد
االجنبي.

تصويت

اخ��ت��ارت حكومات االحت��اد
الأوروب����������ي ،ال��ب��ل��غ��اري��ة
ك��ري�����س��ت��ال��ي��ن��ا ج��ورج��ي��ف��ا
مر�شحة لإدارة �صندوق النقد
الدويل ،عقب ت�صويت .وقال
ب��رون��و ل��وم�ير وزي���ر امل��ال
الفرن�سي «�أ�ضحت جورجيفا
مر�شحة الدول الأوروبية».

استطالع

ك�����ش��ف ا���س��ت��ط�لاع �أج��رت��ه
وكالة «بلومبريج» للأنباء
بني جمموعة من املحللني
�أن اجل��ن��ي��ه اال���س�ترل��ي��ن��ي
مهدد الآن �أكرث من � 6أ�شهر
م�ضت بالرتاجع �إىل �أدن��ى
م�ستوى له منذ  1985حال
خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروب����ي (بريك�ست) دون
اتفاق.
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معار�ض وم�ؤتمرات

 مؤتمرات ومعارض في لبنان 
معرض المأكوالت والمشروبات
في لبنان /االحتفال الثاني
للمطاعم

معرض االعراس الملكي

معرض الويسكي والمشروبات
الروحية

الدورة الصيفيةBlack Friday
Market

 Wedding Follies 2019معرض
االعراس/

معرض  - Dream 2019العقارات

معرض النبيذ

 – Edexمعرض التربية والتعليم
2019

مارخمايل -املحطة
من تنظيم Hospitality services
من � 29 – 27أيلول 2019

فادي اليخوت -بريوت
من تنظيم Hospitality services
من  12 10-ت�رشين االول 2019

 Seaside Arenaبريوت
من تنظيم Promofair
من  20 17-ت�رشين االول

Hippodrome – Beirut
من تنظيم Eventions s.a.r.l

ت�رشين االول 2016

الفوروم دو بريوت
من تنظيم Wedding Mall
من  28 24-ت�رشين االول 2019

Seaside- Arena /Beirut
من تنظيم urban Group
من  31ت�رشين االول –  3ت�رشين الثاين
2019
Seaside- Arena /Beirut
من تنظيم Promofair
ت�رشين االول 2019

من تنظيم Promofair
من  16 – 13ت�رشين الثاين 2019

مهرجان ومعرض بيروت للطهي
ومعرض الشوكوال

Seaside- Arena /Beirut
من تنظيم Hospitality services
من  16 – 14ت�رشين الثاين 2019

معرض بيروت للشوكوال – الدورة
السابعة

Seaside- Arena /Beirut
من تنظيم Hospitality services
من  16 – 14ت�رشين الثاين 2019

معرض المفروشات
Art of living 2019

الفوروم دو بريوت
من تنظيم SPM Fair
ت�رشين الثاين 2019

Seaside- Arena /Beirut

 معارض ومؤتمرات في العالم 
ايطاليا /باري

املعر�ض التجاري الدويل
لالت�صال+ 3908053866396 :
من  22-14ايلول 2019

ايطاليا /باري

املعر�ض الدويل لالرتيزانا واال�شغال
اليدوية
لالت�صال+ 390805366396 :
من  22 – 14ايلول 2019

ايطاليا /ميالنو

املعر�ض الدويل للب�ضائع اجللدية
لالت�صال+ 3902584511 :
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من  18 15-ايلول 2019

ايطاليا /ميالنو

املعر�ض الدويل للمالب�س الن�سائية
واك�س�سواراتها ومركز للتجميل
لالت�صال+ 390234592785 :
من  23 20-ايلول 2019

ايطاليا /ميالنو

املعر�ض الدويل للفراء والب�ضائع اجللدية
لالت�صال+ 390276003315 :
من  23 – 20ايلول 2019

ايطاليا /فيرونا

املعر�ض الدويل للرخام ،انواع احلجارة
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وتقنيتها
لالت�صال+ 390458298111 :
من  28 – 25ايلول 2019

ايطاليا /بولونيا

املعر�ض الدويل ل�سرياميك االبنية
و�سرياميك داخل احلمامات
لالت�صال+ 390536804585:
من  27 – 23ايلول 2019

ايطاليا /بادوفا

املعر�ض الدويل للزراعة
لالت�صال+ 3049840111 :
من  28-26ايلول 2019

ايطاليا /تورينو

املعر�ض الدويل للمعادن ،االملا�س،
املجوهرات واالحجار الكرمية والثمينة
لالت�صال+ 39336557490 :
من  6 – 4ت�رشين االول 2019

تركيا /اسطنبول

املعر�ض التجاري للمواد الغذائية
وتقنيتها 2019
من تنظيم Istanbul Furcil IK
)AS
من � 4-7أيلول 2019

تركيا /اسطنبول

املعر�ض الدويل التجاري للماكوالت و
suppliers

من تنظيم )Istanbul Furcil IK AS
من � 7-4أيلول 2019

تركيا /اسطنبول

املعر�ض الدويل التجاري للماكوالت
واحللويات وامل�رشوبات و�صناعتها

(E.uluslararasi fuax hiz

من تنظيم
)metleri A.S
من � 7-4أيلول 2019

تركيا /اسطنبول

املعر�ض الدويل لطب اال�سنان ومواد
ومعدات طب اال�سنان
من تنظيم () Fuar ve org. Ltd. Sti
من � 7-4أيلول 2019

تركيا /اسطنبول

معر�ض امل�ؤ�س�سات العامة ،الفنادق،
امل�ؤ�س�سات ال�سياحية وغريها من
امل�ؤ�س�سات املتعلقة بال�سياحة وال�سفر
من تنظيم Istamonu fuarci Ltd st
من � 8-4أيلول 2019

تركيا /اسطنبول

معر�ض التجاري الدويل للكمبيوترن
العاب  Digitalوتقنية roboy
من تنظيم renesans fuarci
من � 8-5أيلول 2019

تركيا /انتاليا

املعر�ض التجاري الدويل للملبو�سات
اجلاهزة ،االحذية ،اك�سوارات لالمهات
واالوالد واالطفال ،مواد التغذية
واحلماية ،م�ستلزمات املدار�س وتقنيتها.
من تنظيم Anfas Antalya Fuarcilik
من � 8-5أيلول 2019

تركيا /اسطنبول

املعر�ض التجاري الدويل الـ  88يف
ازمري �صحة ،م�أكوالت� ،سيارات ،معدات،
ات�صاالت ،اقت�صاد وتقنيات وغريها من
امل�ستلزمات.
من تنظيم IZFAS Izmir Fuarcili
من � 15-6أيلول 2019

تركيا /اسطنبول

املعر�ض التجاري الدويل ملراكز الفنون
واملتاحف وغريها من امل�ؤ�س�سات
واجلمعيات املتعلقة بالفن.
من تنظيم Ikon fuarcilik Hizmeleri
من � 15-11أيلول .2019

شركة ادكو للتجارة -العباسية

مبتيكو  -ذوق مصبح

دعبول  -بيروت

شركة الترابة الوطنية -شكا
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فر�ص عمل

 فرص عمل 
المانيا

�رشكة املانية متخ�ص�صة ب�صنع الألب�سة،
ترغب بدخول ال�سوق اللبنانية عرب وكالء
وجتار
لالت�صال:

Eterna

هاتف+ 498006111166 :
بريد الكرتوينservice@eterna.de :
موقع الكرتوينwww.uk.eterna.de :

باكستان

�رشكة باك�ستانية متخ�ص�صة ب�صنع
املواد امل�ستخرجة من احلجر ال�صابوين،
تتطلع اىل اقامة �رشاكة مع م�ستثمرين
ووكالء من لبنان.
لالت�صال:
Chemcentre Group

هاتف+ 922132213917 :
بريد الكرتوين:
mail@southcorp.com.pk
موقع الكرتوين:
www.chemcentre.com.pk

بالروسيا

�رشكة بالرو�سية متخ�ص�صة ب�صنع
املجوهرات ،تود توطيد عالقتها
مبوردين ووكالء من لبنان.
لالت�صال:
ZORKA

هاتف+ 375173444420 :
بريد الكرتوينinfo@zorkagold.by :
موقع الكرتوينwww.zorka-gold.by :
� رشكة بالرو�سية متخ�ص�صة ب�صنع
مواد البناء ،تود اقامة �رشاكات مع جتار
وموردين من لبنان
لالت�صال:

JSC Luban Factory Building Blocks
هاتف+ 375179465593 :
بريد الكرتوينcontact@izsb.by :
موقع الكرتوينwww.izsb.by :

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

JSC Amkodor
هاتف+ 3753856802 :
بريد الكرتوينkanz@amkodor.by :
موقع الكرتوينwww.amkodor.by :

بلغاريا

�رشكة بلغارية متخ�ص�صة بانتاج
مواد البناء ،ت�سعى اىل توطيد عالقتها
مب�ستثمرين وموردين من لبنان.
لالت�صال:
Thermocol

بريد الكرتوينsales@thermocol.eu :
موقع الكرتوينwww.thermocol.eu :

تايالند:

�رشكة تايالندية متخ�ص�صة بت�صدير
الفاكهة ،تتطلع اىل توطيد عالقتها
بوكالء وموردين يف لبنان.
لالت�صال:
Farm ville

هاتف+ 6686887918 :
بريد الكرتوين:
info@thaifruitsvegetables.com
موقع الكرتوين:
www.thaifruitsvegetables.com

تايوان

�رشكة تايوانية متخ�ص�صة بت�صدير
اخل�شب ،ترغب بدخول ال�سوق اللبنانية
عرب وكالء وجتار.
لالت�صال:
Joway machinery

هاتف+ 886425618869 :
بريد الكرتوينjoway@jo-way.com :
موقع الكرتوينwww.jo-way.com :

تركيا

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

Ozra textile
هاتف+ 905423465555 :
بريد الكرتوينinfo@ozratextile.com :
موقع الكرتوينwww.ozratextile.com :

توغو

�رشكة من توغو متخ�ص�صة بت�صدير زيت
الزيتون ،ترغب باقامة �رشاكة مع جتار
وم�سوقني يف لبنان.
لالت�صال:
Ets.Goldex company
هاتف+ 22892498967 :
بريد الكرتوين:
etsgoldtexcompany@gmail.com

جنوب افريقي

�رشكة جنوب افريقية تقدم اال�ست�شارات
يف قطاع تكنوليوجيا املعلومات ترغب
بتقدمي خدماتها لل�رشكات اللبنانية.
لالت�صال:

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

الصين

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

Crown name group
هاتف+ 8602782761385 :

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

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

scope

Shenzen

development

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

فرنسا

بريد الكرتوين:

info@xdonetwork.com

هاتف+ 919958534205 :
بريد الكرتوينsrrdsales@gmail.com :

wwwxdonetwork.com

www.corporategifthub.in

موقع الكرتوين:

مصر

موقع الكرتوين:

اليونان

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

�رشكة م�رصية متخ�ص�صة بت�صدير
املعدات ال�صناعية ،ت�سعى اىل توطيد
عالقاتها ب�رشكاء لبنانيني.
لالت�صال:

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

هاتف+ 33785499801 :
موقع الكرتوينwww.saucebistrot.fr :

هاتف+ 20227472581 :
بريد الكرتوينinfo@newhitec.com :
موقع الكرتوينwww.newhitec.com :

هاتف+ 3023105780100 :
بريد الكرتوينinfo@diplomat.gr :
موقع الكرتوينwww.diplomat.gr :

Bistro sauce

� رشكة فرن�سية متخ�ص�صة ب�صنع
املجوهرات ،تود توطيد عالقتها مبوردين
ووكالء من لبنان.
لالت�صال:
Bijoux commelin

هاتف+ 33142336316 :
بريد الكرتوين:
contact@bijouxcommelin.com
موقع الكرتوين:
www.bijouxcommelin.com

كندا

�رشكة كندية متخ�ص�صة باال�سترياد
والت�صدير ،ترغب بتوطيد عالقتها مع
ال�رشكات اللبنانية.
لالت�صال:

XDO International

هاتف+ 15199910331 :

NewHitec

الهند

�رشكة هندية متخ�ص�صة بت�صدير ق�صب
ال�سكر ،تبحث عن وكالء وموردين يف
لبنان.
لالت�صال:

Global cane sugar services
هاتف+ 918851592333 :

بريد الكرتوين:

system@sugarmillspares

موقع الكرتوين:

www.sugarmillspares.com

� رشكة هندية متخ�ص�صة بت�صدير
اجهزة التوجيه الال�سلكية ،ت�سعى اىل
توطيد عالقتها بوكالء وموردين يف لبنان.
لالت�صال:
SRRD Technology service

سوجيكو للتعهدات  -صور

Diplomat

� رشكة يونانية متخ�ص�صة ب�صنع
الربادات ،تبحث عن �رشكاء وجتار
لبنانيني.
لالت�صال:
Society El Viklima Abee
هاتف+ 30210796671 :

بريد الكرتوين:
elviklima@outlook.com.gr

متخ�ص�صة
يونانية
�رشكة
باال�ست�شارات ،ترغب بتقدمي خدماتها
لل�رشكات اللبنانية.
لالت�صال:
Group

How

Buisness

بريد الكرتوين:
d.xatzinikolaou@businesshow.gr
موقع الكرتوينwww.businesshow.gr :

بي سي سي  -الحصون
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■مصارف لبنان في  13سؤال وجواب
■للمرة األولى منذ  15عام..
انخفاض عدد العمالة المصرفية في لبنان

أزهري:
القصار:
صفير:
مصارف لبنان
في المصارف سيولة المصارف بإنتظار
تدابير ّ
تحسن نموذج ًا لإللتزام في
كافية تجعلنا
المنطقة
النشاط االقتصادي
متفائلون

عساف:
آفاق نمو االقتصاد
عام  2019غير
مشجعة

ملف خاص
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إيطاليا في
إنتظارك!

أصرف  $1,000خارج لبنان واربح واحدة من
اإليطالية.
خيالية إلى توسكانا
أربع رحالت
ّ
ّ

عـروض البطاقـات
*عرض خاضع لشروط
وصالح لغاية 30/09/2019

sgbl.com

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

تحقيق

مصارف لبنان
في  13سؤال وجواب
ال يزال هذا القطاع هو الأجنح يف لبنان واملنطقة العربية ،على الرغم
من احلمالت الداخلية املربجمة التي تُ�شن على القطاع امل�رصيف
اللبناين بني احلني والآخر ،وهو ركيزة �أ�سا�سية الزدهار االقت�صاد
اللبناين ،فقد ا�ستطاع هذا القطاع املحافظة على م�ستويات ال�سيولة
والودائع يف �أحلك الظروف و�أ�صعبها وباعرتاف العامل �أجمع.
وقد �أَ ْث َب َت لبنان مرة جديدة وجوده على هذه القائمة من خالل �أربع
�رشكات مد َرجة تعمل جميعها يف القطاع امل�رصيف .حيث احتل بنك
ٍ
عودة املركز الأ ّول حمل ّي ًا والثالث �إقليم ّي ًا (مبيعات 3.5 :مليارات د�.أ.؛
�أرباح 0.50 :مليار د�.أ.؛ �أ�صول 47.0 :مليارات د�.أ.؛ قيمة �سوق ّية2.4 :
ملياران د�.أ ،).تاله بنك لبنان واملهجر (املرتبة الإقليم ّية39 :؛ مبيعات:
 2.4مليار د�.أ.؛ �أرباح 0.51 :مليار د�.أ.؛ �أ�صول 36.5 :مليار د�.أ.؛ قيمة
�سوق ّية 1.8 :مليار د�.أ ،).وبنك بيبلو�س (املرتبة الإقليم ّية69 :؛ مبيعات:
 1.5مليار د�.أ.؛ �أرباح 0.16 :مليار د�.أ.؛ �أ�صول 24.9 :مليار د�.أ.؛ قيمة
�سوق ّية 1.0 :مليار د�.أ ،).وبنك بريوت (املرتبة الإقليم ّية71 :؛ مبيعات1.0 :
مليار د�.أ.؛ �أرباح 0.20 :مليار د�.أ.؛ �أ�صول 18.3 :مليار د�.أ.؛ قيمة �سوق ّية:
 1.6مليار د�.أ).
وجتيب «ال�صناعة واالقت�صاد» �ضمن (ملف امل�صارف  )2019على 13
�س�ؤال يتعلق بالقطاع امل�رصيف يف لبنان.
 -1ما هو �أقدم م�رصف بني امل�صارف
اللبنانية العاملة حالي ًا يف لبنان؟
فرن�سبنك ( )Fransabank Groupهو
من �أقدم امل�صارف يف لبنان ،ت�أ�س�س
عام  ،1921وي�ضم اليوم  125فرعا
يف خمتلف الأرا�ضي اللبنانية .وهذه
املجموعة امل�رصفية موجودة يف ع�رش
دول :لبنان ،فرن�سا ،اجلزائر� ،سورية،
ال�سودان ،رو�سيا البي�ضاء ،وقرب�ص
والعراق ،وليبيا ،والإمارات العربية
املتحدة.
 -2كم يبلغ عدد احل�سابات امل�رصفية
واملودعني يف لبنان؟
�أكد حاكم م�رصف لبنان ريا�ض
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�سالمة ،يف كلمة له خالل رعايته
م�ؤمتر «اليوم العربي لل�شمول املايل
 »2018يف بريوت� ،أن عدد احل�سابات
امل�رصفية بلغ «نحو  5ماليني ح�ساب
(حتى نهاية  ،)2017وبلغ عدد
املودعني ،ثالثة ماليني مودع.
 -3كم يبلغ حجم املوجودات يف
امل�صارف اللبنانية؟
ُتظهِ ر �إح�صاءات البنك املركزي ارتفاع ًا
بن�سبة  9،793( % 2.60مليار ل.ل ).يف
التجارية
املجمعة للم�صارف
امليزانية
ّ
ّ
َّ
العاملة يف لبنان خالل الن�صف ال ّأول
من العام احلايل �إىل  385،891مليار ل.ل.
( 255.98مليار د�.أ ،).مقابِل 376،097
124

مليار ل.ل 249.48( .مليار د�.أ ).يف نهاية
�سنوي،
العام ال�سابقّ � .أما على �صعي ٍد
ٍّ
فقد زادت موجودات القطاع امل�رصيف
املقيم بن�سبة  % 9.11مقارن ًة بامل�ستوى
الذي كانت عليه يف �شهر حزيران ،2018
والبالغ حينها  353،665مليار ل.ل.
( 234.60مليار د�.أ.).

 -4ما هي امل�صارف الأوىل لناحية
املوجودات؟
وفق ًا لرتتيب جملة «االقت�صاد
واالعمال اللبنانية» لعام  ،2018حل
يف املرتبة االوىل بنك عودة بحجم
موجودات بلغ  71,192مليار لرية،
وبنك لبنان واملهجر يف املرتبة

55,394

الثانية بحجم موجودات بلغ
مليار لرية� ،سو�سيته جرنال يف املرتبة
الثالثة بحجم موجودات بلغ 39,123
مليار لرية ،وبنك بيبلو�س يف املرتبة
الرابعة بحجم موجودات يبلغ 37,698
مليار لرية ،ويف املرتبة اخلام�سة
فرن�سبنك بحجم موجودات بلغ 35,784
125

مليار لرية.
 -5كم تبلغ ودائع امل�صارف يف لبنان؟
خا�ص
تراجعت ودائع الزبائن (قطاع
ّ
عام) بن�سبة 2،421( % 0.90
وقطاع ّ
مليار ل.ل ).خالل الن�صف ال ّأول من
العام � 2019إىل  266،753مليار ل.ل.
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( 176.95مليار د�.أ ،).من 269،173
مليار ل.ل 178.56( .مليار د�.أ).
يف نهاية العام  .2018وي�أتي هذا
الرتاجع نتيجة �إنكما�ش ودائع القطاع
ُ
اخلا�ص املقيم بن�سبة 2،032( % 0.99
ّ
مليار ل.ل� ).إىل  203،827مليار ل.ل.
( 135.21مليار د�.أ ،).توازي ًا مع تدنيّ
اخلا�ص غري املقيم
ودائع القطاع
ّ
بن�سبة  1،212( % 2.13مليار ل.ل).
�إىل  55،658مليار ل.ل 36.92( .مليار
د�.أ ،).قابلتهما زياد ٌة يف ودائع القطاع
العام بن�سبة  823( % 12.77مليار
ّ
ل.ل� ).إىل  7،268مليار ل.ل4.82( .
مليار د�.أ .).وقد تق ّل�صت ودائع الزبائن
اللبنانية بن�سبة 2.87
املعنونة باللرية
ّ
 2،401( %مليار ل.ل ).خالل الن�صف
ال ّأول من هذا العام �إىل  81،241مليار
ل.ل 53.89( .مليار د�.أ ،).كما �إنخف�ضت
أجنبية
الودائع املعنونة بالعمالت ال ّ
ٍ
ٍ
بن�سبة
طفيفة بلغت  20( % 0.01مليار
ل.ل ).لت�صل �إىل  185،512مليار ل.ل.
( 123.06مليار د�.أ .).يف هذا ال�سياق،
�إرتفعت ن�سبة الدولرة يف ودائع القطاع
اخلا�ص �إىل  % 71.49مع نهاية �شهر
ّ
حزيران ،من  % 70.62يف نهاية العام
 2018و % 68.42يف �شهر حزيران من
�سنوي،
العام الفائتّ � .أما على �صعي ٍد
ٍّ
فقد َح َّق َقت حمفظة الودائع تراجع ًا
بن�سبة  % 0.23من  267،361مليار
ل.ل 177.35( .مليار د�.أ ).يف حزيران
.2018

 -6من هي امل�صارف الأوىل يف لبنان
لناحية حجم الودائع؟
وفق ًا لرتتيب جملة «االقت�صاد
حل
والأعمال اللبنانية» لعام ّ ،2018
بنك عودة يف املرتبة الأوىل لناحية
حجم ودائع العمالء التي بلغت 48,173
مليار لرية ،وبنك لبنان واملهجر
يف املرتبة الثانية بحجم ودائع بلغ
 40,578مليار لرية ،يف املرتبة الثالثة
�أتى �سو�سيته جرنال بحجم ودائع بلغ
وحل بنك بيبلو�س
 28,198مليار لريةّ ،
يف املرتبة الرابعة بحجم ودائع بلغ
 27,839مليار لرية� .أما يف املرتبة
اخلام�سة ف�أتى بنك بريوت بحجم
ودائع بلغ  20,219مليار لرية.
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 -7كم تبلغ الت�سليفات يف القطاع
امل�رصيف يف لبنان؟
اللبنانية
�إنكم�شت ت�سليفات امل�صارف
ّ
اخلا�ص (املقيمني وغري
�إىل القطاع
ّ
املقيمني) بن�سبة ( % 5.70ما يوازي
 5،099مليار ل.ل ).مع نهاية ال�شهر
ال�ساد�س من العام � 2019إىل 84،425
مليار ل.ل 56.00( .مليار د�.أ ،).مقابل
 89،524مليار ل.ل 59.39( .مليار
د�.أ ).يف كانون ال ّأول  .2018كذلك
تق ّل�صت الت�سليفات بن�سبة 5.97
�سنوي ،لي�صل بذلك
 %على �صعي ٍد
ٍّ
معدل الت�سليفات من ودائع الزبائن
ّ
�إىل  ،% 31.65مقابل  % 33.26يف
نهاية العام املن�رصم و % 33.58يف
حزيران  .2018يف التفا�صيل ،و�صلت
اخلا�ص
ن�سبة الت�سليفات �إىل القطاع
ّ
اللبنانية من جمموع
املعنونة باللرية
ّ
الوطنية
الودائع املعنونة بالعملة
ّ
�إىل  % 31.19مع نهاية �شهر حزيران
من العام اجلاري ،مقارن ًة مع 32.95
 %يف نهاية العام  2018و% 32.80
يف نهاية �شهر حزيران  .2018كذلك
معدل الت�سليفات املعنونة
انخف�ض
ّ
أجنبية �إىل  % 31.85من
بالعمالت ال ّ
أجنبية،
ل
ا
بالعمالت
جمموع الودائع
ّ
من  % 33.40يف كانون ال ّأول 2018
و % 33.97يف حزيران من العام
املن�رصم.
 -8ما هو ترتيب امل�صارف لناحية
حجم الت�سليفات؟
وفق ًا لرتتيب جملة «االقت�صاد
حل
والأعمال اللبنانية» لعام ّ ،2018
بنك عودة يف املرتبة الأوىل لناحية
حجم الت�سليفات الذي بلغ 19,996
مليار لرية .ويف املرتبة الثانية بنك
لبنان واملهجر بحجم ت�سليفات بلغ
 10,798مليار لرية .وح ّل فرن�سبنك
يف املرتبة الثالثة بحجم ت�سليفات
بلغ  10,169مليار لرية ،ويف املرتبة
الرابعة �سو�سيته جرنال  8,778مليار
لرية ،ويف املرتبة اخلام�سة بنك بريوت
بحجم ت�سليفات بلغ  8,650مليار لرية.
 -9كم يبلغ عدد فروع امل�صارف
اللبنانية على الأرا�ضي اللبنانية؟
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بلـــغ �إجمالــــي عــــدد الفـروع العائدة
للم�صارف الـ  28ما جمموعه
فرع ًا يف مقابل  1027فرع ًا يف
نهاية � ،2017أي بزيادة  20فرع ًا.
وتوزعت هذه الزيادة على امل�صارف
التالية :فرن�سبنك ( ،)2لبنان واملهجر
( ،)1بيبلو�س ( ،)6االعتماد اللبناين
(� ،)2سو�سيته جرنال ( ،)1بريوت
( ،)2اللبناين الفرن�سي ( ،)2بريوت
والبالد العربية( ،)1فر�ست نا�شونال
( ،)1جمال تر�ست ( ،)1جمموعة بنك
�سيدرو�س (.)2
1047

� -10أي م�رصف لبناين ميلك �أكرب عدد
فروع يف لبنان؟
بقي فرن�سبنك يف املركز الأول من
حيث الفروع املحلية ،تاله بنك لبنان
واملهجر يف املركز الثاين ،وبيبلو�س
يف املركز الثالث ،وبنك عوده يف
الرابع ،وبنك البحر املتو�سط يف املركز
اخلام�س.
 -11كم يبلغ عدد امل�صارف اللبنانية
يف الدول اخلارجية؟
تعود الفروع اخلارجية للم�صارف
اللبنانية �إىل  12م�رصف ًا فقط وبلغ
عددها  388فرع ًا مع نهاية  2018يف
مقابل  939فرع ًا يف نهاية � ،2017أي
برتاجع ن�سبته  1.3يف املئة ويعود ذلك
�إىل �إقدام بع�ض امل�صارف على تقلي�ص
عدد فروعها يف اخلارج وال�سيما يف
تركيا.
 -12كم يبلغ عدد الـ  ATMsالعائدة
�إىل امل�صارف يف الأرا�ضي اللبنانية؟
ارتفع عدد �أجهزة ال�رصاف الآيل
 ATMsنهاية العام � 2018إىل 3910
�أجهزة يف مقابل  3819يف نهاية العام
� 2017أي بزيادة ن�سبتها  2.4يف املئة
وعددها  91جهازاً.
 -13من ميلك �أكرب عدد من �أجهزة
ال�رصاف الآيل يف لبنان؟
امل�رصف الأول يف عدد الأجهزة بنك
عوده والثاين بيبلو�س والثالث اللبناين
الفرن�سي والرابع فرن�سبنك واخلام�س
لبنان واملهجر.

عندما ُيبنى

النمو على األمان
قدما في الحياة ونبني مستقبلنا ،نبحث عن
فيما نمضي
ً
وسائل لحمايته .نسعى لالتحاد بشركاء أقوياء يمكننا االعتماد
عليهم والنمو معهم كي نضمن ألنفسنا األمان المالي.
للسنة الرابعة على التوالي ،صنّ فت مجلة غلوبال فايننس
ّ
مجلة
بنك عوده المصرف األكثر أمانً ا في لبنان.كما صنّ فته
يوروماني المصرف األفضل في لبنان للعام .2019
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للمرة األولى منذ  15عام ..انخفاض عدد العمالة
المصرفية في لبنان

يف العام  ،2018انخف�ض عدد العاملني
يف القطاع امل����صريف اللبناين بن�سبة
 % 0.4ليبلغ  25,908موظفني يف نهاية
العام املذكور مقابل  26,005ا�شخا�ص
يف نهاية العام  .2017وهي املرة االوىل
منذ ال��ع��ام  2004ينخف�ض فيها عدد
العمالة امل�رصفية يف لبنان ،علم ًا �أن
منوها راوح بني  % 2.5و  % 3.1يف
معدل ّ
ال�سنوات اخلم�س االخرية (.)2017-2013
اال ان باب التوظيف حلاملي ال�شهادات
اجلامعية مل يتوقف يف امل�صارف يف العام
 2018لكنه تباط�أ وك��ان عدد الداخلني
اجل��دد �أدن���ى م��ن ع��دد املوظفني الذين
�سن التقاعد
غادروا القطاع �أما لبلوغهم ّ
القانونية او لتف�ضيلهم ترك العمل م�سبق ًا
لقاء تعوي�ضات �أو لأ�سباب اخرى .وميكن
تف�سري ه��ذا التطور ب�سيا�سة امل�صارف
ل�ضبط النفقات الت�شغيلية م��ن جهة،
والتطور التكنولوجي يف العمر امل�رصيف
من جهة اخ��رى .مع العلم �أن امل�صارف
للتخ�ص�صية يف املهام
تويل �أهمية كبرية
ّ
امل�رصفية وق��د �أن�����ش���أت وح���دات تعنى
مبوا�ضيع خا�صة ودقيقة تواكب التطورات
والإج��راءات العاملية ،كوحدتي االمتثال
وحماية العميل ت�ستدعيان ا�ستخدام عدد
مهم من ذوي الكفاءة وقد بلغ على �سبيل
الذكر ،عدد املوظفني يف دوائر الإمتثال
يف امل�صارف العاملة داخل لبنان 1187
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موظف ًا ( 503يف املراكة الرئي�سية و684
يف ال��ف��روع) يف نهاية ال��ع��ام .2018
ويف نهاية عام  ،2018بلغ عدد امل�صارف
العاملة يف لبنان  65م�رصف ًا ،ت��و ّزع

موظفوها على خمتلف فئاتها كالتايل:
� 23,515شخ�ص ًا يف امل�صارف التجارية
اللبنانية �ش.م.ل (وعددها  32م�رصف ًا)،
اي  % 90.8م��ن جم��م��وع العاملني ،و
� 1,042شخ�ص ًا يف امل�صارف ���ش.م.ل
ذات امل�ساهمة االكرثية العربية (عددها
 )7و 105موظفني يف ف��روع امل�صارف
غري العربية (عددها  )3و� 838شخ�ص ًا
يف م�صارف االعمال (عددها  16وك ّلها
�رشكات مغفلة لبنانية �ش.م.ل).

على صعيد الجنس

تتميز العمالة امل�رصفية يف لبنان بتزايد
عدد العامالت وارتفاع ن�سبتهن اىل 48.1
 %من جمموع العاملني يف القطاع يف
نهاية العام  % 47.8( 2018يف نهاية
العام  )2017وذلك على ح�ساب العاملني
الذكور الذين �ش ّكلوا  % 51.9من املجموع
( 52.2يف العام  )2017يف نهاية العامني
على التوايل.
على �صعيد الو�ضع العائلي� ،سج ّلت ن�سبة
العازبني م��زي��داً من االنخفا�ض لتبلغ
 % 36.5من جمموع العاملني يف القطاع
امل�رصيف اللبناين يف نهاية العام 2018
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مقابل  % 37.7يف نهاية العام ،2017
وبلغ عدد العازبني  9,462موظف ًا وكان
بينهم  % 51.1عازبات و  % 48.9عازبون.
وارتفعت بالتايل ن�سبة املتزوجينّ اىل
 % 63.5يف نهاية العام  2018توزعوا بني
 % 53.6ذكور و� 46.4إناث.

على صعيد هرم االعمار

�سن
ال ت����زال ح�����ص��ة ال��ذي��ن ه��م دون ّ
االرب��ع�ين حتتل ال�����ص��دارة م��ن جمموع
ال��ع��م��ال��ة امل����صرف��ي��ة يف ل��ب��ن��ان على
الرغم من انخفا�ضها الب�سيط اىل 59.9
 %يف العام  2018مقابل  % 60.3من
املجموع يف العام  .2017وكان الالفت
انخفا�ض عدد الذين هم دون اخلام�سة
والع�رشين من العمر يف ا�شارة اىل تباط�ؤ
التوظيف اجلديد يف امل�صارف اللبنانية.
�لا ح�صة ال��ذي��ن
يف ح�ين ارت��ف��ع��ت ق��ل��ي ً
ت��راوح اعمارهم بني � 60-40سنة اىل
 % 34.4يف ال��ع��ام  2018مقابل 34.1
 %يف ال��ع��ام ال��ذي �سبق وك��ذل��ك ح�صة
الذين جتاوزوا ال�ستني اىل  % 5.7مقابل
 % 5.5يف ال��ت��اري��خ�ين ع��ل��ى ال��ت��وايل.
ويبينّ تو ّزع العاملني يف امل�صارف ح�سب
اجلن�س و�ضمن الفئات العمرية املختلفة
�أن ح�صة الذكور تفوق ح�صة الإناث يف
الفئات العمرية من � 40سنة وما فوق،
تتفوق ن�سبة الإناث يف الفئة العمرية
فيما ّ

ما دون االربعني عام ًا ،علم ًا �أن الفارق
يربز بو�ضوح يف الفئة العمرية ما دون
اخلام�سة والع�رشين ما يعني ان العن�رص
االنثوي يطغى على الداخلني اجلدد اىل
القطاع.

على صعيد الرتبة

يف العام  2018كانت اغلبية امل�صارف
تعتمد نظام الرتب اجلديد املن�صو�ص عليه
يف عقد العمل اجلماعي .و�شكل التقنيون
 % 76من املجموع امل�رصح عنه مقابل
التقنيني
 % 24للكوادر مع التذكري ب�أن
ّ
ه��م �شاغلو الوظائف التي حتتاج اىل
مهارات مت اكت�سابها عرب التع ّلم واخلربة
والتدريب وهم من ذوي القدرة على حل
امل�شاكل واال�رشاف على فريق عمل ومن
ذوي املرونة يف العالقات مع الزبائن.
� ّأم��ا الكوادر فهم �شاغلو الوظائف التي
حت��ت��اج اىل حت��م��ل م�����س���ؤول��ي��ات كبرية
قيادية ،وتكون
ومعرفة وا�سعة ومهارات
ّ
لهم القدرة على اتخاذ القرارات .وفيما
يتوزع العاملون منا�صفة تقريب ًا بني
ّ
الذكور والإن��اث يف فئة التقنيينّ بتفوق
الذكور على الإناث يف فئة الكوادر.

على صعيد المستوى العلمي

تتميز العمالة يف ال��ق��ط��اع امل�رصيف
اللبناين بكونها ذات م�ستوى علمي مرتفع
وقد و�صلت ن�سبة اجلامعيني اىل % 79.9
من اجمايل العمالة امل�رصفية يف نهاية
العام  2018ويف�سرّ ذل��ك �إىل حد كبري
بدخول املتخرجني من حملة ال�شهادات
اجلامعية اىل القطاع امل�رصيف اللبناين
وق��د ازداد ع��دد ه���ؤالء يف العام 2018
ح��وايل � 209أ�شخا�ص تو ّزعوا بني 158
انثى و  51ذكراً ( 900جامعي يف العام
 2017توزعوا بني  498انثى و 402ذكراً)
وي��ظ��ه��ر ت����و ّزع ال��ع��ام��ل�ين يف القطاع
امل�����ص�ريف ح�����س��ب اجل��ن�����س وم�����س��ت��وى
التح�صيل العلمي �أن الإن���اث جت��اوزن
الذكور يف فئة حملة ال�شهادة اجلامعية
يف نهاية العام  ،2018يف حني �أن ح�صة
اللواتي ح�صلن على �شهادة البكالوريا �أو
ما يعادلها بلغت  % 40.3من جمموع هذه
هن دون م�ستوى
الفئة وح�صة اللواتي ّ
البكالوريا  % 15.0مقابل ح�ص�ص �أكرب
للذكور.

�أم��ا ت��وزع املوظفني من اجلن�س الواحد
ح�سب م�ستوى التح�صيل العلمي .فيبني �أن
�أكرث من  % 87من العامالت يف القطاع
امل�رصيف ح�صلن على �شهادة جامعية
مقابل  % 73ل��دى ال��ذك��ور ،يف حني �أن
هن دون م�ستوى البكالوريا
ن�سبة اللواتي ّ
تق ّل عن  % 3من �إجمايل املوظفات يف
امل�صارف.

الرواتب واألجور والتقدمات

يف العام  ،2018بلغ جمموع الرواتب
والتعوي�ضات التي خ�ص�صتها امل�صارف
ملوظفيها  2110,3مليارات لرية مقابل
 1996,9مليار ل�يرة يف ال��ع��ام ،2017
� ّأي بزيادة ن�سبتها  % 5,8( % 5,7ن�سبة
الزيادة يف العام  .)2017وتعزى الزيادة
يف العام � 2018إىل الزيادة ال�سنوية التي
متنحها امل�صارف ملوظفيها وارتفاع عدد
�أوالد املتزوجني منهم ،وما ي�ستتبع ذلك
من زيادة يف الإ�شرتاكات امل�سددة لتغطية
ال�ضمان ال�صحي والتعوي�ضات العائلية
وتعوي�ض نهاية اخلدمة وتقدميات �أخرى
من�صو�ص عليها يف عقد العمل اجلماعي.
وب��ذل��ك ،يكون متو�سط الكلفة ال�سنوية
للموظف ال��واح��د ق��د �إرت��ف��ع �إىل 81,5
مليون لرية ( 6,8ماليني لرية �شهريا على
�أ�سا�س � 12شهراً) يف العام  .2017مع
العلم �أن هذا املتو�سط ال يعك�س حقيقة
ما يجنيه املوظف من خمتلف الفئات،
ل ّأن ثمة تفاوت ًا يف الكلفة بني املوظفني
ح�����س��ب م��ع��اي�ير ع���دة �أب���رزه���ا ال��رت��ب��ة
و�سيا�سة الأج��ور املطبقة يف امل�رصف.
بلغت قيمة الرواتب قبل ال�رضيبة 1313,2
م��ل��ي��ار ل�ي�رة يف ال��ع��ام  2018مقابل
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 1263,4مليار ل�يرة يف ال��ع��ام ،2017
� ّأي بزيادة ن�سبتها  % 3,9مقابل زيادة
�أعلى ن�سبتها  % 5,9يف العام .2017
ويعزى هذا الإرتفاع �إىل الزيادة ال�سنوية
ال��ت��ي متنحها امل�����ص��ارف ملوظفيها.
وبذلك ،يكون متو�سط الراتب الأ�سا�سي
للموظف قد بلغ  3,2ماليني لرية يدفع
ين�ص عقد العمل اجلماعي
� 16شهراً كما ّ
مقابل  3,0ماليني لرية يف العام .2017
بلغت قيمة التعوي�ضات العائلية 39,9
مليار لرية مقابل  39،2مليار لرية يف العام
ّ � ،2017أي بزيادة ن�سبتها  % 1,8وهذه
التعوي�ضات متثل �إ�شرتاكات امل�صارف
يف ال�صندوق الوطني لل�ضمان الإجتماعي
التي هي مرتبطة ب�أجر العاملني ،من
جهة �أوىل ،وفائ�ض املبالغ التي تدفعها
امل�����ص��ارف �إىل امل��وظ��ف�ين زي���ادة على
معدل �إ�شرتاك ال�ضمان الإجتماعي (33
�ألف لرية للولد و � 60ألف لرية للزوجة)
م�ضاف ًا �إليه  % 50من تعوي�ض الولد
و % 75من تعوي�ض الزوجة .وقد �إزدادت
خم�ص�صات ا���ش�تراك��ات امل��دف��وع��ة �إىل
ال�صندوق الوطني لل�ضمان الإجتماعي
بن�سبة  % 1,7والإ�ضافات بن�سبة % 1,4
يف العام  2018قيا�س ًا على العام ،2017
يف موازاة تزايد عدد املوظفني املت�أهلني
وع��دد الأوالد ال��ذي��ن ه��م على عاتقهم.
�إرت��ف��ع��ت ق��ي��م��ة ت��ع��وي�����ض��ات امل��ر���ض
والأمومة� ،أو ما يعرف بال�ضمان ال�صحي
�إىل  109,4مليارات لرية مقابل 102،9
مليار لرية يف العام � ،2017أي مبا ن�سبته
 % 6,3وت�شمل هذه التعوي�ضات �إ�شرتاكات
امل�صارف لل�صندوق الوطني لل�ضمان
الإج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث تبلغ م�ساهمتها
العدد � 175آب � -أيلول 2019
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حالي ًا  % 7م��ن �أج��ر العاملني (مقابل
 % 2يتحملها امل��وظ��ف) والإ���ض��اف��ات،
وه��ي م��ا ت�سدده امل�صارف للموظفني
زيادة عما يح�صلون عليه من ال�صندوق
الوطني لل�ضمان الإجتماعي .وقد ازدادت
خم�ص�صات الإ�شرتاكات بن�سبة % 4,3
والإ�ضافات بن�سبة  % 8,9يف العام 2018
قيا�س ًا على العام  .2017ويعود ذلك �إىل
�إزدي��اد عدد الأ�شخا�ص �أو الأوالد الذين
هم على عاتق املوظفني ،بالإ�ضافة �إىل
زيادة بع�ض فروقات التقدميات ال�صحية
ال��ت��ي متنحها امل�����ص��ارف للموظفني
�إ�ستناداً �إىل عقد العمل اجلماعي الأخري.
بلغت قيمة تعوي�ضات نهاية اخلدمة 270,9
مليار لرية مقابل  231,3مليار لرية يف
نهاية العام � ،2017أي انها ارتفعت بن�سبة
 % 17,1ويف التف�صيل ،ازدادت الإ�شرتاكات
املدفوعة �إىل ال�صندوق الوطني لل�ضمان
الإجتماعي بن�سبة  % 3,1وامل���ؤون��ات
بن�سبة  .% 31,7ي��ج��در ال��ت��ذك�ير ب���أن
م�ساهمة امل�صارف يف هذا الفرع هي 8,5
!
 %من كامل الأجور اخلا�ضعة لل�رضيبة.
�إرتفعت قيمة التعوي�ضات الأخ��رى �إىل
 376,8مليار لرية يف العام  2018مقابل
 360مليار لرية يف العام الذي �سبقّ � ،أي
مبا ن�سبته  ، % 4,7وت�شمل هذه التعوي�ضات
�إىل املكاف�آت ،املنح املدر�سية ( % 19,9من
جمموع هذه التعوي�ضات �إىل املكاف�آت،
املنح املدر�سية ( % 19,9من جمموع هذه
التعوي�ضات يف العام  )2018وتعوي�ض
النقل ( )% 15,8بالإ�ضافة �إىل تعوي�ض
ال�صندوق ومنح الزواج والوالدة وغريها
من التعوي�ضات وبدالت التمثيل واملالب�س.
ويف تف�صيل املنح املدر�سية� ،إرتفعت
قيمتها الإجمالية �إىل  75،5مليار لرية يف
العام  2018مقابل  71،6مليار لرية يف
العام الذي �سبق مع �إرتفاع عدد الأوالد
امل�ستفيدين �إىل � 17711شخ�ص ًا مقابل
 17278تلميذاً يف العامني املذكورين على
التوايل .ففي العام  ،2018بلغت قيمة املنح
املدر�سية لأوالد املوظفني يف املدار�س
اخلا�صة ،وعددهم  14152تلميذاً55,6 ،
مليار لريةّ � ،أي مبتو�سط يناهز  3ماليني
و� 920ألف لرية للتلميذ الواحد (علم ًا �أن
قيمة املنحة بح�سب �آخ��ر عقد جماعي
حمددة بثالثة ماليني و 500الف لرية).
وبلغت املبالغ التي تقا�ضاها املوظفون
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ع��ن اوالده���م امل�سجلني يف اجلامعات
اخل���ا����ص���ة ،وع���دده���م  2945ط��ال��ب�� ًا،
 18.5مليار ل�يرة ،اي ان متو�سط قيمة
املنحة ناهز  6ماليني و 280الف لرية
لبنانية (ف��ي��م��ا ه��و  5م�لاي�ين و500
ال��ف ل�يرة ح�سب عقد العمل اجلماعي).
وا���س��ت��ف��اد اه����ايل ال���ط�ل�اب امللحقني
ب��اجل��ام��ع��ة اللبنانية ،وع��دده��م 415
تلميذاً ،من مبلغ اجمايل قدره  1.2مليار
ل�يرة ،اي ان الطالب الواحد ا�ستفاد من
منحة ت��ق��ارب  3م�لاي�ين ل�يرة كما هو
من�صو�ص عليه يف عقد العمل اجلماعي.
�أما اوالد موظفي امل�صارف امل�سجلون
يف املدار�س الر�سمية ،والذين بلغ عددهم
 199ول��داً يف العام  ،2018فا�ستفادوا
من منح اجمالية ناهزت الـ 289مليون
لرية ،ما يعني ان متو�سط املنحة يقارب
م��ا يلحظه عقد العمل اجل��م��اع��ي وهو
مليون و 500الف لرية للتلميذ الواحد.
وارتفعت تعوي�ض كلفة النقل اىل 59.6
مليار لرية يف العام  2018من  56.6مليار
لرية يف العام الذي �سبق ،اي مبا ن�سبته
 .% 5.3ويعزى ذلك اىل ارتفاع متو�سط
�سعر �صفيحة البنزين الذي تعممه جمعية
امل�صارف �شهري ًا على االع�ضاء من حوايل
 23,621لرية يف العام  2017اىل 27,250
ل�يرة يف ال��ع��ام  ،2018يف ظ��ل ارتفاع
ا�سعار النفط العاملية.

اإلنتاجية

ت�سعى امل�����ص��ارف العاملة يف لبنان
اىل زي��ادة انتاجية العاملني لديها من
خالل اال�ستثمار املتزايد يف التجهيزات
وانظمة العمل والإج�����راءات الداخلية
واال���س��ت��ث��م��ار يف امل�����وارد ال��ب����شري��ة.
فتخ�ص�ص امل�صارف ن�سبة من الكتلة
ّ
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الأجرية لتدريب املوظفني .ثم ان ت�سارع
التطورات العاملية لل�صناعة امل�رصفية
يفر�ض على امل�صارف �إخ�ضاع موظفيها
ل���دورات متخ�ص�صة يف جم��االت ع��دة،
منها م�ؤخراً كل ما يتعلق بالتعامل مع
التكنولوجيا املالية ( )Fintechوعدد من
التكنولوجيات اجلديدة لتطوير التطبيقات
تتكيف مع منط
التي تقدم حلو ًال جديدة ّ
حياة العمالء ،ا�ضافة طبعا اىل التحقق
والإمتثال ومكافحة تبيي�ض الأم��وال
وعمليات االرهاب ( )complianceوقانون
الإم��ت��ث��ال ال�رضيبي .وي�شارك موظفو
امل�صارف يف ال��دورات التدريبية التي
تنظمها مديرية تطوير املوارد الب�رشية
يف الأمانة العامة جلمعية امل�صارف.
من جهة �أخ��رى ،يتابع عدد من موظفي
امل�صارف درو�س ًا م�رصفية يف املعهد
ال��ع��ايل ل��ل��درا���س��ات امل����صرف��ي��ة ،ال��ذي
ب��ات احل��ق له يف منح املنت�سبني اليه
�إج��ازات جامعية و�شهادات ماجي�ستري.
وال بد من التذكري ب���أن امل�صارف يف
لبنان تلتزم دائ��م�� ًا مب�ضمون تعميم
م����صرف ل��ب��ن��ان الأ���س��ا���س��ي رق���م 103
يحدد الأط��ر وامل���ؤه�لات العلمية
ال��ذي ّ
والتقنية والأدبية الواجب توافرها لدى
الأ�شخا�ص املوجلني مبمار�سة بع�ض
املهام يف القطاعني امل�رصيف واملايل.
وما يع ّزز مقولة الإنتاجية العالية يف
القطاع امل����صريف اللبناين م�ساهمته
بحوايل  % 6من الناجت املحلي الإجمايل،
م��ع ان��ه ال ي�ضم اال ن�سبة متدنية من
اليد العاملة اللبنانية الإجمالية .كما
ان ثمة ارتفاع ًا مل�ؤ�رش كل من اجمايل
امل��وج��ودات وودائ���ع الزبائن واجمايل
الر�أ�سمال اىل جمموع عدد العاملني يف
القطاع امل�رصيف اللبناين يف العام .2018

تحقيق

صفير :في المصارف سيولة كافية تجعلنا متفائلون
حيال قدرتها على إعطاء الدفع الالزم للنهوض باإلقتصاد

بقي القطاع امل�رصيف على مر �سنوات طويلة ،ال�سد املنيع يف وجه الأزمات يف لبنان ،اذ وقف يف اكرث من
مرة متحدي ًا الظروف ،م�سج ًال معدالت منو جيدة �سمحت له بدعم االقت�صاد اللبناين ،اال ان بداية 2019
�سجلت تطورات جديدة متثلت بانتقال امل�صارف من ت�سجيل مع ّدالت منو متوا�ضعة تعك�س �سحوبات� ،إىل
ت�سجيل مع ّدالت انخفا�ض معتربة يف جمموع ودائعها الذي يظهر يف امليزان ّيات .فمن بداية  2019حتّى
�شهر �شباط املا�ضي ،انخف�ض جمموع ودائع القطاع اخلا�ص املقيم وغري املقيم من  173.18مليار دوالر
لغاية  170.73مليار دوالر� ،أي برتاجع بقيمة  2.45مليار دوالر خالل �شهرين فقط ،وهو ما ي�شكّل نحو
 1.4%من جمموع هذه الودائع يف بداية ال�سنة .يف حني �شهدت ودائع القطاع خالل عام  2018بع�ض
االنخفا�ضات الطفيفة واملتفرّقة يف �أ�شهر مع ّينة ،لكنّها مل تكن وازنة مقارنة بحجم االنخفا�ض الذي �شهده
القطاع يف بداية  ،2019كما مل تكن كافية للت�أثري على ن�سبة النمو الإيجابية الإجمالية للعام املا�ضي.
يعود هذا االنخفا�ض يف حجم الودائع �إىل ا�ستمرار النزف الناجت عن عجز ميزان املدفوعات هذا العام،
ت�ضخم باحلجم الكايف للت�أثري على حجم ال�سيولة املتوافرة يف النظام امل�رصيف .فحتّى �شهر �شباط/
والذي
ّ
�سجلت يف ال�شهر الأ ّول
 ،2019بلغ عجز ميزان املدفوعات  1.93مليار دوالر ،من بينها  1.38مليار دوالر ّ
من ال�سنة فقط ،علم ًا ب�أن هذه الأرقام ت�ستند �إىل املنهجية التي يعتمدها م�رصف لبنان لتح�سني العجز ،عرب
احت�ساب �سندات اليوروبوندز من �ضمن موجوداته بالعمالت الأجنبية ،خالف ًا لك ّل املعايري املعتمدة عاملي ًا.
تعبرّ هذه الأرقام عن وجود جمموعة من التح ّديات التي �ستواجه القطاع خالل هذا العام ،ويف مق ّدمها
م�س�ألة �إعادة متويل �سندات اخلزينة امل�ستحقّة مع فوائدها.
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد � 175آب � -أيلول 2019

132

وقال رئي�س جمعية م�صارف لبنان �سليم �صفري يف حديث اىل
وكالة رويرتز «�إنه من املتوقع �أن تتعافى الودائع يف البنوك
اللبنانية من هبوط �سجلته يف الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من 2019
مع عودة تفا�ؤل العمالء بعد �إقرار ميزانية احلكومة».
وا�شار �صفري اىل �إن الودائع تراجعت �إىل  176مليار دوالر
بنهاية �أي��ار من  179مليار دوالر يف نهاية كانون الأول.
وق��ال ل��روي�ترز يف مقابلة ي��وم االث��ن�ين �إن��ه يتوقع تعافيا
�شديد الإي��ج��اب��ي��ة و�إن ال�����س��وق يف لبنان ���ش��دي��دة امل��رون��ة.
وك�شف �إن البنوك �ستتخذ خطوات لدعم االقت�صاد يف الأ�شهر
الأربعة �إىل ال�سبعة املقبلة ،مبا يف ذلك العمل على خف�ض
�أ�سعار الفائدة وتقدمي املزيد من القرو�ض لبع�ض القطاعات.
و�شدد على ان البنوك بها �سيولة كافية ،و�إنها متفائلة حيال
قدرتها على �إعطاء الدفعة الالزمة لالقت�صاد للنهو�ض جمددا.

اصالحات الحكومة المؤجلة

ووفق ًا لتقرير رويرتز «�رشعت احلكومة اللبنانية يف �إ�صالحات
ت�أجلت طويال� ،إذ يعاين االقت�صاد ركودا ويف الوقت الذي تباط�أ فيه
منو الودائع يف القطاع امل�رصيف .ولعب القطاع لفرتة طويلة دورا
هاما يف متويل احلكومة واحتياجات االقت�صاد الأكرث ات�ساعا».
وك�شف �صفري يف ه��ذا االط���ار اىل �إن��ه ك��ان هناك كثري من
امل��خ��اوف ،راب��ط��ا ب�ين تلك امل��خ��اوف وال�شقاق ال�سيا�سي
حول امليزانية ،م�ضيفا �أن القلق جتلى يف مطالبة املودعني
مبزيد من الفوائد على حيازاتهم و�سحب البع�ض لودائعهم.
واعترب �صفري �إن العجز الذي مت الو�صول �إليه يف املوازنة مقبول
وفق املعايري اللبنانية� ،إن مل يكن وفق املعايري العاملية ،لكن
ميكن �إدراك اجلهد ،لذا ف�إنه كلما زاد ال�شعور بالتفا�ؤل لدى

املودعني ،زاد تدفق ر�أ�س املال.

دعم احتياطيات النقد األجنبي

مع تراجع احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي� ،أطلقت البنوك
اللبنانية م�ؤخرا م�سعى جديدا الجتذاب دوالرات جديدة من خالل
عر�ض �أ�سعار فائدة بن�سبة  14باملئة على مبالغ كبرية �ستظل
بحيازتها لثالث �سنوات .ويتم �إي��داع ال��دوالرات بالبنك املركزي.
واع��ل��ن �صفري �إن���ه مت �إب�لاغ��ه ب����أن ه���ذا امل�سعى اج��ت��ذب ما
ب�ين  800م��ل��ي��ون وم��ل��ي��ار دوالر ت��ق��ري��ب��ا ،م�ضيفا �أن لذلك
دالل���ة �إي��ج��اب��ي��ة ب��ال��ت���أك��ي��د ،ف��ه��ن��اك م��ل��ي��ار دوالر �إ���ض��ايف يف
االح��ت��ي��اط��ي��ات ،وب��ال��رغ��م م��ن ارت��ف��اع تكلفته ،ف��ه��و م��وج��ود.
واذ ك�شف ان «متو�سط �أ�سعار الفائدة املدفوعة على الودائع يف لبنان
زاد �إىل حوايل  6.8باملئة هذا العام من نطاق يرتاوح بني  3.4باملئة
�إىل  3.5باملئة العام املا�ضي» ،قال�« :إنه بينما كانت تلك الأ�سعار
مرتفعة ،ف�إنها تتما�شى مع تلك املعرو�ضة يف ال�سوق باملنطقة».

االمل معلق على موازنة 2020

ولفت �صفري اىل ان «القرو�ض انكم�شت �أي�ضا يف فرتة اخلم�سة
�أ�شهر حتى نهاية مايو �أيار بحوايل خم�سة باملئة» وتوقع �أن تكون
وكالتا الت�صنيف االئتماين �ستاندرد �آند بورز وفيت�ش كلتاهما يف
لبنان قريبا» .وامل �أن تنتظرا ميزانية عام  2020قبل اتخاذ �أي
خطوة جديدة ب�ش�أن الت�صنيف ال�سيادي للبنان .كما امل يف �أن
يكون لديهما تفهما كافيا للتحلي بال�صرب وتقييم املوقف بناء
على ميزانية  .2020وقال �إن ميزانية  2019خطوة �أخرى جيدة
و�إنه يتوقع م�سعى كبريا خلف�ض العجز يف ميزانية .2020
المصدر :رويترز

صفير يزور الحريري علـى رأس وفد من جمعية المصارف
طم�أن رئي�س جمعية امل�صارف
الدكتور �سليم �صفري �إىل �أن «و�ضع
ج��ي��د ،وم���ا ينق�صنا هو
ال��ل�يرة ّ
خلق منو يف البلد من �أج��ل خلق
فر�ص عمل للمواطنني من خالل
اقت�صادنا» ،م�ؤكداً �أن «اال�ستقرار
النقدي موجود وال�سيولة كذلك».
ولفت �إىل �أن هدف القطاع امل�رصيف
«اال�ستمرار يف م�ساعدة احلكومة
والوطن ،ولن نرتاجع عن �أهدافنا».
ك�لام �صفري ج��اء خ�لال تر�ؤ�سه
وف�����داً م���ن ج��م��ع��ي��ة امل�������ص���ارف �إىل
ال����سراي ال��ك��ب�ير ،ح��ي��ث ال��ت��ق��ى رئي�س
احل��ك��وم��ة �سعد احل��ري��ري يف ح�ضور
م�ست�شاريه ندمي املنال وه��ازار كركال.
َ
وك�����ش��ف �صفري ان ال��وف��د ع��ر���ض مع

الرئي�س احلريري الأثر ال�سلبي املبا�رش
لتباط�ؤ النمو االق��ت�����ص��ادي على كل
ميولها القطاع
القطاعات املنتجة والتي ّ
امل�رصيف ،و�شدد على احلاجة �إىل تطوير
ر�ؤي��ة اقت�صادية جاذبة لال�ستثمارات
133

وق��ادرة على خلق فر�ص العمل،
م��ا يتطلب تخفيف الأع��ب��اء عن
كاهل القطاع اخلا�ص لتحفيزه.
وت��اب��ع� :إن �إع���ادة الثقة بلبنان
واقت�صاده تنعك�س �إيجاب ًا على
م�ستويات الفوائد يف ال�سوق ،ما
�سي�ساهم يف دفع النمو االقت�صادي
من جهة ،ويف خف�ض خدمة الدين
من جهة ثانية ،ويعطي �إ�شارات
�إيجابية �إىل املجتمع ال���دويل.
وعما �إذا كان القطاع امل�رصيف
م�ستعداً ليكون �إىل جانب احلكومة يف
العام  2020للم�ساهمة يف حتقيق النمو
وال��ر�ؤي��ة االقت�صادية� ،أج��اب» :هدفنا
اال�ستمرار يف م�ساعدة احلكومة والوطن،
ولن نرتاجع عن �أهدافنا».
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مقابلة
فرنسبنك ..نمو متواصل وحضور فعال في اسواق المنطقة والعالم

القصار :المصارف بإنتظار تدابير ّ
تحسن النشاط االقتصادي
اعترب رئي�س جمموعة فرن�سبنك
عدنان الق�صار انه «بالرغم من
املناخ ال�سيا�سي العام وتوا�صل
التجاذبات ال�سيا�سية ،يوا�صل
القطاع امل�رصيف اللبناين منوه،
معتمداً يف ذلك على �صالبته،
وقدرته الكبرية على التعامل مع
الظروف ال�صعبة التي يعي�شها
لبنان منذ �سنوات ،وعلى �إدارته
احلكيمة ،والتزامه وامتثاله
للقوانني واملعايري امل�رصفية
والرقابية الوطنية والدولية».
الق�صار اىل ان «القطاع
ولفت
ّ
امل�رصيف هو �أحد الأعمدة
الرئي�سية يف لبنان ،هكذا كان
�سابق ًا وهكذا �سيظل يف امل�ستقبل.
فامل�صارف اللبنانية تلعب
�أدواراً متعددة حيوية بالن�سبة
لالقت�صاد الوطني ،من حيث
ت�سليف القطاعات االقت�صادية
وال�رشكات وامل�ؤ�س�سات والأفراد،
و�أي�ض ًا ت�سليف القطاع العام».
وك�شف ان «فرن�سبنك ميتلك و�ضع ًا
عام ًا قوي ًا ،يرتكز ب�شكل �أ�سا�سي
على منوه املتوا�صل ،وح�ضوره
الف ّعال يف عدد من �أ�سواق املنطقة
والعامل ،وامتالكه جمموعة
متنوعة من ال�رشكات التابعة
واملتفرعة العاملة يف لبنان
وعدد من الأ�سواق اخلارجية».
كالم الق�صار اتي يف حديث اىل
«ال�صناعة واالقت�صاد» ،هذا ن�صه:
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م��ا تقييمكم لأداء القطاع امل�رصيف
اللبناين يف الفرتة املن�رصمة من العام
2019؟
ب��ال��رغ��م م��ن امل��ن��اخ ال�سيا�سي العام
وتوا�صل التجاذبات ال�سيا�سية ،يوا�صل
القطاع امل�رصيف اللبناين منوه ،معتمداً
يف ذلك على �صالبته ،وقدرته الكبرية
على التعامل مع الظروف ال�صعبة التي
يعي�شها لبنان منذ �سنوات ،وعلى �إدارته
احلكيمة ،والتزامه وامتثاله للقوانني
واملعايري امل�رصفية والرقابية الوطنية
والدولية.
وم��ن امل���ؤ��شرات الأ�سا�سية التي ت�ؤكد
توا�صل منو القطاع امل�رصيف اللبناين
�أن �إجمايل الأ�صول بلغ  258مليار دوالر
�أمريكي يف نهاية �آذار  2019بزيادة
ن�سبتها  ٪ 12.4مقارنة بالفرتة ذاتها
من عام  .2018كما بلغ �إجمايل ودائع
العمالء يف القطاع اخلا�ص  173مليار
دوالر �أم��ري��ك��ي يف نهاية �آذار 2019
بزيادة ن�سبتها  0.7٪مقارنة بـالفرتة
ذاتها.
ما هي التحديات الرئي�سية التي تواجه
القطاع امل�رصيف يف هذه الفرتة؟
التحديات التي يواجهها القطاع
�إن �أهم
ّ
امل����صريف ال��ل��ب��ن��اين يف ه���ذه ال��ف�ترة
تتمحور حول املناخ ال�سيا�سي العام غري
املالئم ،كما ذكرت ،وتوا�صل التجاذبات
عدة  -هذا
ال�سيا�سية حول ق�ضايا وطنية ّ
�إىل جانب حالة التباط�ؤ الإقت�صادي
الراهنة ب�سبب �ضعف الن�شاط على �صعيد
القطاعات الإقت�صادية عموم ًا .وال يزال
القطاع امل�رصيف ينتظر من ال�سلطات
اتخاذ جميع التدابري الهادفة �إىل حت�سني
الن�شاط االقت�صادي يف البالد ،ال�ستعادة
ثقة امل�ستثمرين وامل�ستهلكني على
حد �سواء ،و�ضمان معدل منو �إيجابي،
وليت�سنى للبنان التعايف من الو�ضع
حاليا.
الراكد ال�سائد ً
وبهذا يرتتب على ال�سلطات اللبنانية
ال��ب��دء بتنفيذ توجهات م��وازن��ة العام
 2019التي مت �إقرارها حديثا من قبل
جمل�س ال��ن��واب ،وال �سيما توجهاتها
الإ�صالحية .كما من ال����ضروري البدء
بالتح�ضريات الالزمة لإع��داد م�رشوع
موازنة العام  2020قبل نهاية ال�سنة

احلالية ،و�سواها من التحديات .و�إن يف
ذلك ما �سيخفف من حدة التوتر وي�ؤثر
�إيجابيا على القطاع امل�رصيف وجميع
القطاعات االقت�صادية ،كما وحتفيز
االقت�صاد الوطني وحت�سني �أو���ض��اع
املالية العامة وتقليل العجز يف امليزان
التجاري وحت�سني الأو�ضاع املعي�شية
واالجتماعية� ،إ�ضافة �إىل ت�أمني ا�ستفادة
لبنان من �أموال م�ؤمتر �سيدر.
يف �ضوء ذلك ك ّله ن�شري �إىل حالة عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي والأم��ن��ي يف عدد
من دول املنطقة العربية حيث لعدد من
امل�صارف اللبنانية تواجد يف �أ�سواقها.
جميع هذه العوامل والتطورات ال�سلبية
ت�ضغط على عمل امل�صارف ون�شاطها
وربحيتها.

القطاع المصرفي  ..أحد األعمدة
الرئيسية في لبنان
تقيمون واق��ع القطاع امل�رصيف
كيف ّ
اليوم وكيف ت�صفون املناف�سة فيه؟ وهل
�أنتم متفائلون مب�ستقبله؟
ال��ق��ط��اع امل����صريف ه��و �أح���د الأع��م��دة
الرئي�سية يف لبنان ،هكذا كان �سابق ًا
وهكذا �سيظل يف امل�ستقبل .فامل�صارف
اللبنانية تلعب �أدواراً متعددة حيوية
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل�لاق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي ،من
حيث ت�سليف القطاعات االقت�صادية
وال�رشكات وامل�ؤ�س�سات والأفراد ،و�أي�ض ًا
ت�سليف القطاع العام .هذا ناهيك عن
�أدواره����ا الأخ���رى املهمة �أي�����ض�� ًا على
�صعيد ممار�سات امل�س�ؤولية االجتماعية،
ودع��م امل��ب��ادرات الثقافية والتعليمية
والإن�سانية واالجتماعية ،وم�ساندة
مبادرات ريادة الأعمال ومتكني املر�أة
اقت�صادي ًا ،وغريها الكثري من الن�شاطات
املماثلة .هذا الدور الوطني واالقت�صادي
ال��ذي تقوم به م�صارف لبنان هو �أحد
�أ�رسار جناحها.
كما �أن القطاع امل�رصيف اللبناين يتمتع
ببيئة حا�ضنة م�ؤاتية توفر له النمو
وال��ت��ط��ور ،وذل��ك على �صعيد القوانني
الفعالة ،والأط��ر الرقابية
والت�رشيعات ّ
والإ�رشافية القوية ،وال�سيا�سات النقدية
وامل�رصفية املنا�سبة ،واالل��ت��زام التام
باملعايري امل�رصفية واملالية الدولية،
والعالقات امل�رصفية املتينة مع املحيط
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والعامل ،ونظام ال�رسية امل�رصفية� .أ�ضف
�إىل ذلك املناف�سة القوية وال�صحية يف
القطاع امل�رصيف اللبناين والتي ت�ؤدي
�إىل خدمات و�إبتكارات مالية وم�رصفية
و�إ�ستثمارية مهمة ت�ساهم يف تطويره
ب�شكل م�ستمر.
نعول بتفا�ؤل على دور القطاع
و�إننا ّ
امل�رصيف وم�ساهمته احليوية والأ�سا�سية
يف الإقت�صاد اللبناين ،خ�صو�ص ًا و�أنه
�أثبت دائم ًا قدرته الكبرية على ال�صمود
والت�أقلم مع املتغريات ،خالل �سنوات
احلرب الأهلية ،وخالل الأزمات املالية
التي مر بها بالعامل ،وخالل حاالت التوتر
وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي
يف املنطقة ،حتى وخ�لال مراحل عدم
اال�ستقرار الداخلي يف لبنان.
كيف يتعامل القطاع امل����صريف مع
املعايري الدولية اخلا�صة بالرقابة
والعمل امل�رصيف واملايل؟
�إن ال��ق��ط��اع امل����صريف اللبناين ك��ان،
الطيبة
وال ي��زال ،يحافظ على �سمعته ّ
يف الأو����س���اط امل����صرف��ي��ة الإقليمية
وال��دول��ي��ة م��ن خ�لال ال��ت��زام��ه الثابت
والتام واملتوا�صل مبا ي�صدر من قوانني
وت�رشيعات ومعايري ع��ن املرجعيات
�سيما
املالية وامل�رصفية الدولية ،وال ّ
تلك املتعلقة بق�ضايا مكافحة تبيي�ض
الأموال ومتويل الإرهاب و»فاتكا».
�إن امتثال لبنان هذا هو �أحد �أبرز ثوابت
ومبادئ ومرتكزات ال�سيا�سات النقدية
وامل�رصفية والقطاع امل�رصيف يف لبنان،
وهو �أحد حمركات النمو الرئي�سية لهذا
القطاع رغم الظروف املحلية والإقليمية
والدولية املعروفة .والف�ضل يف ذلك يعود
�إىل حاكمية م�رصف لبنان احلكيمة
وعلى ر�أ�سها �سعادة احل��اك��م ريا�ض
�سالمة ،و�أي�ض ًا �إىل جمعية م�صارف
لبنان التي ا�ستلم رئا�ستها حاليا الأ�ستاذ
�سليم �صفري ،متمنني له كل التوفيق يف
مهامه وم�س�ؤولياته اجلديدة.

فرنسبنك  ..اداء مالي جيد
كيف تقيمون النتائج املالية مل�رصفكم
يف عام  2018ويف الأ�شهر ال�ستة الأوىل
من عام 2019؟
ميتلك م�رصفنا و�ضع ًا عام ًا قوي ًا ،يرتكز
ب�شكل �أ�سا�سي على من��وه املتوا�صل،
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مقابلة
الفعال يف ع��دد من �أ�سواق
وح�ضوره ّ
املنطقة وال��ع��امل ،وامتالكه جمموعة
متنوعة من ال�رشكات التابعة واملتفرعة
العاملة يف لبنان وع��دد من الأ���س��واق
اخل��ارج��ي��ة ،يف قطاعات خمتلفة من
�صريفة جتارية و�صريفة �إ�ستثمارية
وت�أجري متويل وت�أمني م�رصيف وغريها،
ه��ذا الأم��ر ي��� ّؤم��ن مل�رصفنا بنية قوية
ومتنوعة على �صعيد الن�شاطات والدخل،
بالإ�ضافة �إىل عالقاتنا القوية مع كربى
امل�ؤ�س�سات املالية وامل�رصفية الدولية
مثل البنك الأوروب����ي لإع����ادة البناء
والتنمية ( ،)EBRDوم�ؤ�س�سة التمويل
الدولية التابعة للبنك ال��دويل (،)IFC
والبنك الأوروب����ي لال�ستثمار ()EIB
وغريها.
وح���اف���ظ م����صرف��ن��ا خ�ل�ال ال�����س��ن��وات
امل��ا���ض��ي��ة ،ك��م��ا خ�ل�ال ال��ع��ام 2018
والن�صف الأول من العام احل��ايل ،على
جيد ،و�ضمن التوقعات،
�أداء مايل ،ومنو ّ
مير بها
بالرغم من الظروف ال�صعبة التي ّ
لبنان ومتر بها املنطقة العربية والتي
ت�شهد بع�ض دولها حاالت عدم ا�ستقرار
�سيا�سي و�أمني واقت�صادي حيث نتواجد
فيها.
2018
�سنة
ففي
فرن�سبنك
م�رصفنا
ن
ك
مت
،
ّ
َ
م��ن حتقيق �أرب���اح �صافية بلغت 174
مليون دوالر� .أما لعام  2019ف�إننا نتوقع
منواً و�أرباح ًا مقبولة� ،آملني �أن يتحقق
اتفاق �سيا�سي على املدى القريب يتيح
للبنان �إقرار ميزانية ترقى �إىل م�ستوى
الإ�صالحات ال�رضورية من �أج��ل بناء
م�ستقبل اقت�صادي �أف�ضل.
ما القطاعات التي �ساهمت يف جناح
م�رصفكم؟
متكن م�رصفنا م��ن �أن ي��ع��زز مكانته
ال��رائ��دة يف القطاع امل�رصيف اللبناين
كم�ؤ�س�سة لها ح�ضورها الإقليمي والدويل
ففرن�سبنك هو م�رصف �شامل يقدم
القوي.
َ
�سلة كاملة من املنتجات واخلدمات يف
جماالت ال�صريفة التجارية وال�صريفة
اال�ستثمارية والت�أمني امل�رصيف ،وال
�سيما لعمالء التجزئة وكذلك ال�رشكات
ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية .و�إننا
دائ��م��ا حري�صون على ج���ودة اخلدمة
والو�سائل امل�ستخدمة ال�ستباق توقعات
عمالئنا ،مم��ا يعزز ثقتهم مب�رصفنا،
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في إطار استراتيجيته لتشجيع
التمويل المستدام ،مُ نح
فرنسبنك «جائزة السندات
َ
الخضراء  »2019خالل المؤتمر
السنوي لسندات المناخ
الذي أقيم في لندن في آذار
عام  ،2019وذلك إلطالقه
بنجاح في نيسان  2018أول
سندات خضراء لدعم التمويل
المستدام في لبنان
ويوثق عالقاتنا بهم ،يف لبنان والأ�سواق
التي نعمل فيها على حد �سواء.
فرن�سبنك من م�ؤ�س�سات دولية
وقد ح�صل َ
هامة وعريقة على ج��وائ��ز وتقديرات
�إن دلت على �شيء فهي تدل على �أدائه
الفاعل والفعال يف لبنان واملنطقة
العربية والعامل.
لفرن�سبنك �سج ًال
فبح�سب �آ�سيا موين� ،إن
َ
حاف ًال باملبادرات والن�شاطات الرائدة
يف �آ�سيا» .ولقد ن��ال م�رصفنا جائزة
�أف�ضل بنك لبناين يف �آ�سيا لعام 2019
من جملة �آ�سيا م��وين (،)Asiamoney
وهي �إحدى �إ�صدارات جمموعة يورومني
العاملية ( ،)Euromoneyخ�لال حفل
توزيع جوائز �أف�ضل م�صارف ال�رشق
الأو�سط يف �آ�سيا الذي عقد يف هونغ كونغ
يف �آذار املا�ضي .وبح�سب �آ�سيا موين،
لـفرن�سبنك �سج ًال حاف ًال باملبادرات
ف�إن
َ
والن�شاطات الرائدة يف �آ�سيا» .و�إن تقدير
ا كهذا من �ش�أنه بالطبع �أن يعزز مكانتنا
ال��رائ��دة يف ه��ذا القطاع على م�ستوى
متويل الطاقة امل�ستدامة وامل�شاريع
اخل�رضاء.
ويف �إطار ا�سرتاتيجيته لت�شجيع التمويل
فرن�سبنك «جائزة ال�سندات
امل�ستدامُ ،منح َ
اخل�رضاء  »2019خالل امل�ؤمتر ال�سنوي
ل�سندات املناخ الذي �أقيم يف لندن يف
�آذار عام  ،2019وذلك لإطالقه بنجاح يف
ني�سان � 2018أول �سندات خ�رضاء لدعم
التمويل امل�ستدام يف لبنان.
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من جهة �أخ���رى ،وعلى �صعيد متويله
للتجارة اخلارجية ،ومع ما يتمتع به
من خربات و�إجن��ازات هامة ،فقد ح�صد
فرن�سبنك من م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
َ
( )IFCال��ت��ي منحت م�رصفنا جائزة
�صدر يف منطقة
“�أف�ضل بنك �رشيك ُم ّ
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا» لل�سنة
الثالثة على ال��ت��وايل ،يف حني ت�سلمنا
من البنك الأوروب��ي للإن�شاء والتعمري
( )EBRDجائزة «�أكرث البنوك امل�صدرة
ن�شاطا يف عام  2018يف لبنان» .كما
ً
�����ض��ا على جائزة
ي
�
م�رصفنا
وح�صل
أ
ً
مماثلة من احت��اد امل�صارف العربية:
«�أف�ضل بنك ،جائزة التميز يف متويل
التجارة  »2019يف حفل توزيع جوائز
البنوك العربية يف متوز.
و�إننا يف الواقع فخورون بهذه اجلوائز
والألقاب والتي �أتت من قبل م�ؤ�س�سات
دول��ي��ة ع��دي��دة� ،سيما و�أن��ن��ا نعمل من
�أجل دعم عمالئنا يف ن�شاطهم التجاري
اخلارجي وتعزيز مكانتهم يف الأ�سواق
الدولية – مدركني مت��ام الإدراك مبا
للتجارة اخل��ارج��ي��ة م��ن �أث���ر جوهري
على النمو االقت�صادي والتنمية.
فرن�سبنك �سجل يف
اجلدير بالذكر �أن
َ
ال�سنوات الأخ�ي�رة م�ستوى عاليا من
الأداء مرتافقا مع التزامه باالمتثال
باملعايري امل�رصفية الدولية ،حا�صدا
ع��دة م��رات «جوائز تقدير اجل��ودة» من
 Commerzbank، Deutche Bankو
 JP Morganو  ،Citibankجلودة خدمة
العمالء.
�أخ�يرا ويف �إط��ار �إر���س��اء ثقافة التميز
واملناف�سة الإيجابية بني امل�صارف
العربية يف جمال التحول الرقمي وتطوير
فرن�سبنك يف �آذار
اخلدمات الرقميةُ ،ت ِّوج َ
الفائت �ضمن امل�صارف الفائزة بجائزة
«التميز الرقمي للم�صارف العربية
ّ
لعام  ،»2018حا�صدا جائزة “�أف�ضل
تطبيق للخدمات امل�رصفية عرب الهاتف
لتثمن
املحمول» .وت�أتي هذه اجلائزة
ّ
فرن�سبنك بت�شجيع اال�ستثمار يف
التزام
َ
امل�شاريع امل��ج��ددة للحلول املالية/
امل�رصفية واخلدمات والتطبيقات املالية
الرقمية ،ولت�ؤكد على دوره اال�سرتاتيجي
يف تنمية الوعي مبدى موثوقية اخلدمات
واحللول امل�رصفية الإلكرتونية.

FRANSABANK

MIDDLE EAST

2019
LEBANON’S BEST BANK FOR ASIA

Bank for Myanmar

“Fransabank can claim a number of impressive ﬁrsts in Asia.”
Asiamoney, a brand of Euromoney Institutional Investor

مقابلة
لبنان والمهجر يسجل في عام  2018اعلى أرباح في القطاع 511 ..مليون دوالر

أزهري :مصارف لبنان نموذج ًا لإللتزام في المنطقة

اعترب رئي�س جمل�س ادارة مدير
عام بنك لبنان واملهجر �سعد
ازهري ان «للقطاع امل�رصيف
ثالث م�ساهمات يف م�ساعدة
االقت�صاد اللبناين للخروج من
ازمته احلالية ،وتتمثل بتوفري
اال�سواق النقدي ،تقدمي الإئتمان
للقطاع اخلا�ص وتقدمي امل�شورة
حول ال�سيا�سات التي تعيد منو
االقت�صاد».
اكد ازهري ان «القطاع امل�رصيف
ا�ستطاع مواجهة التحديات
املتعلقة بالقوانني والعقوبات
الدولية بحكمة وفعالية حيث
متكن من احلفاظ على �سمعته
وثقة جمهوره واال�سواق العاملية
به».
واذ �شدد على ان «عام 2018
كان عام ًا �صعب ًا على القطاع
امل�رصيف وعلى االقت�صاد
اللبناين ،ابدى تفا�ؤله مب�ستقبل
القطاع امل�رصيف نظراً للتجارب
الناجحة التي حققها».
وك�شف ان «بنك لبنان واملهجر
ا�ستطاع نتيجة �سيا�سته
املحافظة وكفاءاته الإدارية
والت�شغيلية ،ان يحقق اداء جيداً
حيث ارتفعت ارباحه اىل 511
مليون دوالر وهي الأعلى يف
القطاع.
كالم ازهري اتى يف حديث اىل
«ال�صناعة واالقت�صاد» ،هذا
ن�صه:
ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L

العدد � 175آب � -أيلول 2019

138

�أين تكمن �أهمية دور القطاع امل�رصيف
يف امل�ساهمة يف خروج لبنان من �أزمته
املالية والإقت�صادية احلا ّدة؟
�أعتقد �أن للقطاع امل�رصيف ثالث م�ساهمات
يف م�ساعدة الإقت�صاد اللبناين للخروج
من �أزمته احلالية .الأوىل هي التعاون مع
م�رصف لبنان لتوفري الإ�ستقرار النقدي
وثبات �سعر ال�رصف وتوفري احلاجات
التمويلية للدولة ب�أ�سعار فائدة معقولة.
الثانية هي يف تقدمي الإئتمان للقطاع
اخلا�ص من �أج��ل تفعيل الإ�ستثمار يف
ويت�ضمن الإئتمان
القطاعات املنتجة،
ّ
�سيقدم اىل ال�رشكات املعنية يف
ال��ذي
ّ
تنفيذ امل�شاريع املتعلقة مب�ؤمتر «�سيدر».
وال��ث��ال��ث��ة ه��ي يف العمل م��ع الهيئات
الإقت�صادية لتقدمي امل�شورة والآراء حول
النمو
ال�سيا�سات والإج��راءات التي ُتعيد
ّ
للإقت�صاد وتع ّزز من الإ�ستدامة املالية.
حتدي �أ�سا�سي
يواجه القطاع امل�رصيف ّ
يف ظ�� ّل التلويح امل�ستمر بالعقوبات
الأم�يرك��ي��ة .كيف ي��واج��ه القطاع هذا
التحدي؟ وهل ي�شكل خطراً �أ�سا�سي ًا عليه؟
ّ
ا���س��ت��ط��اع ال��ق��ط��اع امل����صريف مواجهة
التحديات املتعلقة بالقوانني والعقوبات
ّ
الدولية بحكمة وفعالية .فقد قام القطاع
بالإلتزام التام بهذه القوانني والعقوبات
بهدف احلفاظ على �سمعته وثقة اجلمهور
والأ�سواق املالية العاملية به ،وقد �أ�صبح
والتقيد باملعايري
من��وذج�� ًا ل�ل�إل��ت��زام
ّ
الدولية يف املنطقة .كما ق��ام القطاع
عن طريق جمعية امل�صارف يف لبنان
بزيارات متتالية وناجحة �إىل العوا�صم
املالية العاملية ل�رشح و�ضعية القطاع
ومدى الإلتزام الذي يقوم به على �صعيد
مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإرهاب
والتقيد
للتهرب ال�رضيبي
والت�صدي
ّ
ّ
ّ
بالعقوبات .وعليه ،ميكنني القول �أن
القطاع امل�رصيف قد عمل ما يف و�سعه
لدرء هذه املخاطر وهو مرتاح للو�ضعية
التنظيمية والرقابية التي ح ّققها يف هذه
املجاالت.

تفاؤل بمستقبل القطاع المصرفي
هل �أنتم متفائلون مب�ستقبل القطاع
امل�رصيف ال �سيما جلهة تعاظم دوره على
ال�ساحتني العربية والعاملية؟

نعم �إنني متفائل ،و�أعتقد �أن تفا�ؤيل
ينبع من التجارب الناجحة التي ح ّققها
التو�سع
القطاع امل�رصيف على �صعيد
ّ
العربي والدويل .فقد ا�ستطاع القطاع منذ
خم�سينات القرن املا�ضي مروراً باحلرب
يتو�سع يف
الأهلية واحلقبة الأخ�يرة �أن
ّ
املنطقة والعامل بهدف تعزيز �إيراداته
وتنويع خماطره ،حيث ينت�رش حالي ًا 17
م�رصف ًا من القطاع يف  33دولة �إقليمية
وعاملية وتفوق ن�شاطاته اخلارجية الـ
 % 20من �إجمايل ن�شاطاته .كما �أعتقد �أن
تعاظم دور القطاع على ال�ساحتني العربية
والدولية هو �أم��ر حمتوم ب�سبب �ضيق
ال�سوق اللبنانية واملهارات والكفاءات
التي يتم ّتع بها القطاع امل�رصيف والتي
تخوله النجاح يف الأ���س��واق اخلارجية.
ّ
وبالطبع ،ي�ستفيد القطاع من فر�ص الت�آزر
والتقاطع التي يوفرها الإنت�شار اخلارجي
ويع ّزز من خالل الإنت�شار اللبناين الوا�سع
يف دول املنطقة و�أوروبا و�أفريقيا.

لبنان والمهجر  ..اداء جيد
كيف ت�صفون واقع العمل يف م�رصفكم
خالل عامي  2018و2019؟
�شك فيه �أن عام  2018كان عام ًا
مما ال ّ
ّ
�صعب ًا على ال��ق��ط��اع امل����صريف وعلى
الإقت�صاد اللبناين .ولكن ا�ستطاع بنك
لبنان واملهجر نتيجة �سيا�ساته املحا ِفظة
أداء
وكفاءته الإدارية والت�شغيلية �أن يح ّقق � ً
جيداً حيث ارتفعت �أرباحه �إىل حوايل الـ
 511مليون دوالر وهي الأعلى يف القطاع.
وبالن�سبة ل��ع��ام  ،2019فقد ان�سحبت
الأو�ضاع الإقت�صادية واملالية ال�صعبة
عليه ،ولكن ا�ستطاع البنك �أي�ض ًا �أن يح ّقق
نتائج معقولة .فقد ارتفعت �أرباحه يف
الف�صل الأول من العام �إىل  117.2مليون
دوالر بزيادة  % 0.3عن الفرتة نف�سها
معدالت
من عام  ،2018ونتج عنها �أعلى ّ
مل��درج��ة �إذ بلغ
الربحية ب�ين البنوك ا ُ
املردود على متو�سط الأ�سهم العادية 14
 %واملردود على متو�سط املوجودات 1.3
 .%كما بلغت موجودات البنك  37.8مليار
دوالر بزيادة  % 2.8عن نهاية عام .2018
ويتط ّلع البنك �إىل �أداء �أف�ضل للإقت�صاد
اللبناين يف الن�صف الثاين من عام 2019
ويف عام  2020مع البدء بتطبيق امليزانية
ومقررات م�ؤمتر «�سيدر» .
اجلديدة ّ
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هل من خطط م�ستقبلية لطرح منتجات
جديدة �أو �إفتتاح فروع جديدة يف لبنان
واخلارج؟
قام البنك يف عام  2018بفتح فرع جديد
يف احلازمية – م��ار تقال حتى �أ�صبح
عدد فروعه يف لبنان الـ  77فرع ًا .كما
يقوم البنك بفتح فروع جديدة يف م�رص
ويتو ّقع �أن يبلغ عدد فروعه يف نهاية هذا
العام الـ  47فرع ًا .وعلى �صعيد املنتجات،
ي�سعى البنك حالي ًا �إىل تعزيز جماالته يف
ال�صريفة الإلكرتونية والتوا�صل الرقمي
مع العمالء ذلك جتاوب ًا مع رغبة العمالء
ومل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات العاملية .ويقوم
البنك يف ه��ذا املجال بتطوير خدمات
مميزة كـ e Cash
رقمية وتكنولوجية ّ
و  e Blomو ،Blom Payك ّلها تزيد من
فعالية ال�صريفة الإلكرتونية التي ارتفع
�إ�ستعمالها ب�ين العمالء �إىل ال��ـ % 35
التحول الرقمي للبنك
ويت�ضمن
منهم.
ّ
ّ
تخفيف الإعتماد على فتح فروع جديدة
وذلك ب�سبب خف�ض النفقات وعدم احلاجة
�إليها يف ظ ّل الإ�ستعمال املتزايد لل�صريفة
الإلكرتونية.

وجهان للمنافسات..
سلبي وايجابي
كيف ت�صفون واقع املناف�سة يف القطاع
امل�رصيف؟
�إن ال�سوق امل�رصيف اللبناين هو �سوق
م�شبع حيث يتواجد  49بنك ًا جتاري ًا و 16
يتعدى الـ 4
بنك ًا �إ�ستثماري ًا يف �سوق ال ّ
حادة
مناف�سة
مليون ن�سمة .وينجم عنها
ّ
وفائ�ضة ت�ؤ ّثر �سلبي ًا على �أرباح امل�صارف
ولكنها ت� ّؤدي بالطبع �إىل زيادة يف نوعية
وتنوع اخلدمات واملنتجات امل�رصفية.
ّ
وع��ل��ى ال��ق��در نف�سه م��ن الأه��م��ي��ة ،نرى
نتيج ًة لذلك املزيد من عمليات الدمج
واحليازة لرت�شيد حجم ال�سوق ومبباركة
من م�رصف لبنان .فقد �شهد القطاع يف
ال�سنوات اخلم�س الأخ�يرة عمليات دمج
وحيازة خف�ضت عدد البنوك التجارية
من  54بنك ًا �إىل  49بنك ًا حالي ًا ،كان منها
حيازة ودمج بنك لبنان واملهجر لفروع
بنك  HSBCيف لبنان .ونتو ّقع �أن ي�ستمر
هذا املنحى يف امل�ستقبل خ�صو�ص ًا فيما
يتع ّلق بحيازة ودمج البنوك ال�صغرية من
قبل البنوك املتو�سطة والكبرية.
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مقابلة
ّ BBAC
يتحضر الفتتاح فروع جديدة في مناطق استراتيجية في المدى القريب

عساف :آفاق نمو االقتصاد عام  2019غير مشجعة
�أ�شار رئي�س جمل�س �إدارة مدير عام بنك بريوت
والبالد العربية غ�سان ع�ساف �إىل �أن «الركود الذي
�أ�صاب االقت�صاد اللبناين مل ينتج فقط من ارتفاع
�أ�سعار الفائدة� ،إمنا ب�شكل �أكرب من انخفا�ض كبري
يف ثقة امل�ستثمرين بحا�رض وم�ستقبل البلد من
الناحية ال�سيا�سية الأمنية ،املالية والنقدية.
و�ش ّدد على �أنه «بالرغم من الظروف ال�صعبة
�سيلتزم القطاع امل�رصيف بجميع مهامه مع الرتكيز
بنوع خا�ص على دعم وت�شجيع الت�سليف للقطاع
اخلا�ص ،وتَ�شجيع تدفق الر�ساميل �إىل لبنان .كما
�سيوا�صل ا�سرتاجت ّيته التو�سع ّية حملي ًا كما يف
اخلارج لتحقيق انت�شار يدعم ن�شاطه و ُين ّوع قاعدة
زبائنه �سعي ًا منه �إىل تو�سيع نطاق ا�ستثماراته».
وك�شف �أنه «على �صعيد ا�سرتاتيجية BBAC
التو�سع ّية ،يوا�صل امل�رصف امل�ضي قدم ًا يف تو�سيع
ن�شاطه وانت�شاره اجلغرايف حمليا وخارجي ًا .ففي
لبنان ،قام بافتتاح فرعه اﻟ  41يف منطقة كو�سبا-
الكورة يف ال�شمال ،كما يح�ضرّ الفتتاح فروع جديدة
يف مناطق ا�سرتاتيجية يف املدى القريب».
كالم ع�ساف �أتي يف حديث �إىل «ال�صناعة
واالقت�صاد» ،هذا ن�صه:
■�أين تكمن �أهمية دور القطاع امل�رصيف يف امل�ساهمة خلروج
لبنان من �أزمته املالية واالقت�صادية احلادة؟
من املهام الأ�سا�سية للقطاع امل�رصيف مبا فيه البنك املركزي،
توفري التمويل الالزم لتطوير و منو الإقت�صاد؛ ومن املطلوب
�أي�ض ًا من م�رصف لبنان احلفاظ على ا�ستقرار �سعر �رصف العملة
الوطنية واحل�ؤول دون تخطي معدل الت�ضخم عتبة متو�سط
الفوائد.
وبالفعل ،وما دامت �أ�سعار الفائدة الدولية واملحلية منخف�ضة،
متكنت ال�سلطات النقدية ،بالتن�سيق مع امل�صارف املحلية من
حتقيق هذه الأهداف.
منذ عام  ،2011ونظراً �إىل خ�صائ�ص النظام ال�سيا�سي يف لبنان،
�أدت احلرب يف �سورية �إىل الإ�رساع يف تدهور الو�ضع االقت�صادي
واملايل واالجتماعي حيث انخف�ض النمو االقت�صادي يف لبنان
�إىل ال�صفر تقريبا يف عام . 2018
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�إن الأ�سباب الرئي�سية للأزمة املالية تكمن يف نفقات الدولة
املرتفعة جداً نظراً �إىل �أهمية الأجور والتعوي�ضات ،بالن�سبة �إىل
حجم خدمة الدين العام البالغ  86مليار دوالر �أي حواىل 150%
من الناجت املحلي� ،إىل �سيا�سة ا�ستقرار �سعر ال�رصف ،ف�ضال عن
الف�ساد الذي تت�سم به اخلدمات العامة.
�صحيح �أن �سيا�سة ا�ستقرار �سعر ال�رصف مكلفة ،ولكن �أقل بكثري
من تكلفة حترير هذا ال�سعر ال�شيء الذي ي�ؤدي �إىل عواقب وخيمة
وي�ضع البالد يف املجهول.
كما �أن تقلي�ص الدين العام ،وبالتايل خدمته ،هو َمطلب اجلميع
مبن فيهم القطاع امل�رصيف .وميكن ذلك من خالل الق�ضاء
على الف�ساد ،خف�ض نفقات الدولة غري املنتجة ،وزيادة مداخيل
الدول ْة من خالل حت�سني جباية ال�رضائب.
اجلدير بالذكر �أنه من ميزات عمل و �إدارة امل�صارف يف لبنان،
�أنه يتم وفقا لقواعد ال�سوق؛ تدير امل�صارف اللبنانية �أموال
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امل�ساهمني واملودعني بالطريقة الأكرث ربح ًا والأقل خماطرة،
وبالتايل من غري املمكن وغري املقبول �أن تقوم امل�صارف
بتوظيفات مع الدولة خارج �أ�سعار ال�سوق �إذ �إنه يف هذه احلال
غري امل�ألوفة� ،س ُتعطي �إ�شارة �سيئة جداً للأ�سواق املالية العاملية.
�إن امل�ساهمة الرئي�سية للقطاع امل�رصيف يف ما يتعلق بالأزمة
املالية تكمن يف التن�سيق الدائم والإيجابي مع امل�رصف
املركزي التخاذ وتنفيذ قرارات ال�سيا�سة النقدية املالئمة
بالتن�سيق مع ال�سلطات املالية.
ويف ما يتعلق بالركود الذي �أ�صاب االقت�صاد اللبناين ،فهو
ناجت لي�س فقط من ارتفاع �أ�سعار الفائدة ،ولكن ب�شكل �أكرب من
انخفا�ض كبري يف ثقة امل�ستثمرين يف حا�رض وم�ستقبل البلد من
الناحية ال�سيا�سية الأمنية ،املالية والنقدية.
وبالرغم من الظروف ال�صعبة �سيلتزم القطاع امل�رصيف بجميع
مهامه مع الرتكيز بنوع خا�ص على املجاالت التالية:
● دعم وت�شجيع الت�سليف للقطاع اخلا�ص �إذ �إنه توجد عالقة
مبا�رشة بني منو ت�سليف القطاع امل�رصيف للقطاع اخلا�ص
والنمو الإقت�صادي ب�شكل عام.
● َت�شجيع تدفق الر�ساميل �إىل لبنان خا�ص ًة من قبل االنت�شار
�سجل جمموع اال�ستثمار الأجنبي
اللبناين يف اخلارج ؛ لقد ّ
املبا�رش يف لبنان حواىل  2.5مليار دوالر لعام  2017مقابل
 2.9مليار دوالر لعام .2018
من جماالت العمل املهم تطويرها ،الأخذ بعني االعتبار الطلب
املتزايد على اخلدمات امل�رصفية الرقمية وبالتايل تطويرها.
من ناحية �أخرى� ،سيوا�صل القطاع امل�رصيف اللبناين
التو�سعية حملي ًا كما ويف اخلارج لتحقيق انت�شار
ا�سرتاجتيته
ّ
ّ
نوع قاعدة زبائنه �سعي ًا منه �إىل تو�سيع نطاق
وي
ن�شاطه
يدعم
ُ ّ
خا�ص ًة و�أن حجم القطاع امل�رصيف اللبناين يفوق
ا�ستثماراته
ّ
حجم االقت�صاد� ،إ�ضاف ًة �إىل رغبته يف توزيع املخاطر وتنويع
والربحية.
قاعدة الدخل
ّ
�أخرياً ،يتمتع القطاع امل�رصيف اللبناين بطاقات كبرية تمُ ّكنه،
مع غريه من ُم�ستثمري القطاع اخلا�ص امل�ؤهلني ،امل�شاركة مع
القطاع العام يف متويل امل�شاريع الكربى للحكومة ،وفق �أ�س�س
حتددها القوانني �أو االتفاقيات والعقود.
�شفافة ّ
من خالل هذه ال�رشاكةُ ،ت�ستثمر طاقات القطاع اخلا�ص الكبرية
يف �شتى جماالت تنمية الإقت�صاد اللبناين كقطاعات الإت�صاالت
والنقل والطاقة؛ ومن �أهم عوامل جناح هذه ال�رشاكة وجود
�شجعة .يف الوقت نف�سه� ،إن
بيئة �سيا�سية حملية وخارجية ُم ِّ
املجتمع الدويل يدعم بقوة هذه ال�رشاكة خا�صة يف ما يتعلق
ملربحة كقطاع الكهرباء .ويف �آذار ُ ،2018عقد قي
بالقطاعات ا ُ
بريوت م�ؤمتر ُعر�ض خالله على �رشكات حملية ،دولية ومالية
م�شاريع الإنفاق اال�ستثماري التي ميكن تنفيذها �ضمن ال�رشاكة
بني القطاعني العام واخلا�ص  .

صعوبة االستمرار بنتائج إيجابية
■كيف ت�صفون واقع العمل يف م�رصفكم خالل الن�صف الأول من
عام 2019؟
�إن �آفاق النمو لالقت�صاد اللبناين عام  2019غري م�شجعة �إذ
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�إن ا�ستمرار تدهور احلال ال�سيا�سية واالقت�صادية الإقليمية
والداخلية �أدت �إىل ركود مع ن�سب تقارب ال�صفر باملئة.
املجمعة للم�صارف التجارية العاملة
بالفعل ،ووفق ًا للميزانية
ّ
يف لبنان ،وللأ�شهر اخلم�سة الأوىل من العام احلايل ،ا�ستمر
تطور ن�شاط هذا القطاع بالتباط�ؤ؛ ومقارنة بالفرتة نف�سها
من عام � ،2018سجل جمموع ودائعه انخفا�ضا بحواىل،%-1
وبحواىل %-5للت�سليفات للقطاع اخلا�ص؛ ووفق ًا لأو�ضاع الـ
 ،BBACوللفرتة نف�سها� ،سجل �أي�ض ًا جمموع الودائع وجمموع
الت�سليفات للقطاع اخلا�ص تراجع ًا م�شابه ًا.
�سجل جمموع امليزانية ،وللفرتة نف�سها ،ارتفاع ًا بحواىل
و�إذا ّ
 %+9للقطاع و +6.5%للـ ، BBACينتج هذا التح�سن من
الهند�سات املالية التي يقوم بها م�رصف لبنان حيث �إن ح�صة
الـ  BBACتبدو �أقل من متو�سط ح�صة م�صارف القطاع.
يف ما يتعلق بالأرباح� ،سجل جمموعها انخفا�ض ًا ناجت ًا بنوع
خا�ص من تقل�ص هوام�ش الفوائد على اللرية اللبنانية وعلى
الدوالر؛ تقل�ص  ناجت من زيادة �أ�سعار الفائدة يف ال�سوق اللبنانية
ب�شكل ُمفرط وغري ُمربر.
مع ت�صويت ميزانية عام  ،2019ونظراً �إىل الزيادات ال�رضيبية
التي تت�ضمنها� ،إن اال�ستمرار بنتائج �إيجابية يف ما يتعلق
بن�سب النمو والأرباح للم�صارف �سيكون �صعب ًا؛ ومن املطلوب
جهوداً مكثفة يف الداخل ويف اخلارج لتحقيقها.

توسع جغرافي محلي وخارجي
ّ

■ما هي ا�سرتاتيجية امل�رصف التو�سعية للمرحلة املقبلة؟
التو�سعية ،يوا�صل امل�رصف
على �صعيد ا�سرتاتيجية BBAC
ّ
امل�ضي قدم ًا يف تو�سيع ن�شاطه وانت�شاره اجلغرايف حمليا
وخارجي ًا .ففي لبنان ،قمنا بافتتاح فرعنا اﻟ  41يف منطقة
كو�سبا-الكورة يف ال�شمال ،كما نح�ضرّ الفتتاح فروع جديدة
يف مناطق ا�سرتاتيجية يف املدى القريبّ � .أما يف اخلارج،
التو�سعية لتحقيق انت�شار خارجي
ا�سرتاجتيته
فيوا�صل م�رصفنا
ّ
ّ
وينوع قاعدة زبائنه �سعي ًا منه �إىل تو�سيع نطاق
يدعم ن�شاطه ّ
خا�ص ًة و�أن حجم القطاع امل�رصيف اللبناين يفوق
�إ�ستثماراته
ّ
حجم االقت�صاد� ،إ�ضاف ًة �إىل رغبته يف توزيع املخاطر وتنويع
التو�سع يف قرب�ص،
والربحية .من هنا بد�أ م�رشوع
قاعدة الدخل
ّ
ّ
وحتديداً يف ليما�سول ،منذ �أكرث من  30عام ًا وقمنا بنقل الفرع
الرئي�سي �إىل مقر جديد �أكرب و�أكرث حداثة خا�ص بامل�رصف.
كما تدعم تواجدنا يف اخلارج ثالثة فروع يف العراق كان � ّأولها
ال�سليمانية ،ونحتل موقع ًا
ثم يف بغداد ويف
ّ
يف �أربيل ومن ّ
متقدم ًا بني امل�صارف اللبنانية العاملة يف العراق حيث متك ّنا
من حتقيق نتائج ممتازة على الرغم من الظروف التي متر بها
ويع ّزز من انت�شارنا يف اخلارج مكتب متثيلي يف مدينة
البالدُ .
غطي �أن�شطتنا يف
ي
حيث
حدة
ت
امل
ة
العربي
إمارات
ل
ا
يف
�أبو ظبي
ُ ّ
ّ
ّ
دول جمل�س التعاون اخلليجي ومكتب متثيلي جديد افتتحناه
يف �أفريقيا وحتديداً يف نيجرييا .كما ن�سعى �إىل تو�سيع نطاق
تواجدنا يف دول �أخرى يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا
معدة بت�أنٍ وا ّتقانٍ مرتبطة بجدول
و�أمريكا
الالتينية وفق ّ
خطة ّ
ّ
زمني مدرو�س.
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