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الإفتتاحية

مناقصات أزمة
مل تكن اأزمة النفايات يف لبنان اأزمة م�ستجدة، بل هي »اإبنة« �رشعية قائمة منذ العام 1994، عندما وقع جمل�س الإمناء 

والإعمار، وهو موؤ�س�سة تابعة ملجل�س الوزراء، عقدا مع �رشكتي �سوكلني و�سوكومي، لكن�س النفايات وجمعها ومعاجلتها 

وطمرها، �سمن بریوت و225 بلدة وقرية يف حمافظة جبل لبنان، مقابل اأن توؤمن الدولة اللبنانية الآليات واحلاويات 

الالزمة.

ومل يكد مي�سي عامان على توقيع العقد، حتى ارتفعت قيمته من 4 ماليني دولر �سنويًا، اإل اأنها ارتفعت بعد �سنتني على 

نحو مفاجئ لتبلغ 102 مليون دولر عام 1996، فاأ�سبحت كلفة التخل�س من النفايات يف بریوت ومناطق جبل لبنان 

الأكرث ارتفاعا، لي�س باملقارنة مع املناطق اللبنانية الأخرى، كطرابل�س )�سمايل لبنان( و�سيدا )جنوبي لبنان(  فح�سب، 

بل باملقارنة اأي�سا مع دول خمتلفة اأبرزها �سورية وكندا واإيطاليا.

ما نود قوله هنا اأن الأزمة امل�ستمرة منذ ذلك التاريخ كانت تتوقف دائما عند حدود التهامات املتبادلة، التي غالبا ما 

2010، تاله  اآخر حتى عام  تنتهي ب�سفقات م�سبوهة وتوزيع ح�س�س، بح�سب متابعني للملف، لتكون املح�سلة متديدا 

جتديد حتى عام 2015، حتديدا حتى 17 يوليو/ متوز، ما يعني اأن مدة العقد منتهية حاليا، الأمر الذي يثری ت�ساوؤلت ب�ساأن 

موا�سلة �سوكلني لعملها... وهنا املفارقة.

 فقد مت فتح باب املناق�سات منذ اأ�سهر، وقدمت ال�رشكات عرو�سها جلمع النفايات يف املناطق اللبنانية املختلفة، اإل 

اأن اأي �رشكة مل تقدم عر�سا للعمل يف بریوت، ذلك اأن العا�سمة، وبعد اإقفال مطمر الناعمة، مل يعد لديها بديل اآخر، نظرا 

لرف�س البلدات املجاورة اإقامة مكبات ومطامر لبریوت على اأر�سها، علما اأنه وبح�سب دفرت ال�رشوط، لن يطمر اإل 25 يف 

املائة من جمموع النفايات، اأما ما تبقى فقابل للمعاجلة.

يف املح�سلة، لن توقع عقود جديدة قبل اإيجاد البديل عن مطمر الناعمة، وهنا ل بد من التذكری باأن ق�سية هذا املطمر 

الواقع جنوب �رشقي بریوت، لي�ست اإل ف�سال من ف�سول الإهمال والت�سويف الذي تعتمده الدولة اللبنانية يف تعاطيها مع 

معظم امللفات، فاملطمر افتتح عام 1996 ليكون موقتا، رف�سه اأهايل املنطقة مرارا، وكانوا مع كل احتجاج، يتلقون وعودا 

باإقفاله، حتى ظل قائما اإىل حينه.

مع بداية العام 2015، �سدر ما يعرف بالقرار رقم 1 عن جمل�س الوزراء، يطالب فيه جمل�س الإمناء والإعمار مبتابعة العمل 

ب�سورة موقتة يف اخلطة احلالية للنفايات املنزلية ال�سلبة، على األ تتجاوز مدة تاأمني اخلدمات يف املطمر 3 اأ�سهر قابلة 

للتمديد ملرة اأخریة ونهائية ملدة 3 اأ�سهر اأخرى. اإل اأن املطمر ظل مفتوحا، فعمد اأهايل املنطقة اإىل العت�سام، واإقفاله 

بالقوة ل�ستحالة متديد عقد الطمر نظرا لبلوغ القدرة ال�ستيعابية للمطمر حدها الأق�سى، وتعري�س �سحة �سكان املناطق 

املجاورة للمطمر و�سالمتهم للخطر ب�سبب النبعاثات ال�سامة، وتلوث مياه البحرمن جراء ع�سارة النفايات التي ترمى فيه 

دون معاجلة، ما يهدد الرثوة البحرية ويخل ببنود معاهدة بر�سلونة حلماية البحر الأبي�س املتو�سط التي وقعتها الدولة 

اللبنانية منذ عام 1976.

اأكرث من ع�رشين عاما اإذا، والأزمة م�ستمرة، يف بلد يقول اأبناوؤه اإنهم ل يزالون »اأحياء بال�سدفة«. 

هكذا طغى ملف النفايات على ما عداه من ملفات ال�ساحة، لي�سكل املو�سوع الأبرز لي�س على امل�ستوى ال�سيا�سي فح�سب، 

واإمنا بالن�سبة اإىل املواطنني الذين �ساقوا ذرعا بالروائح الكريهة املنبعثة من اأكوام النفايات التي تكد�ست يف �سوارع 

العا�سمة و�سواحيها، رغم ا�ستنفار بلديات بع�س املناطق املعنية بالأزمة لبحث امل�سكلة من دون اأن يكون لها برنامج 

عمل وا�سح ملواجهة هذه الأزمة...
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العــالــم فــي �شهــر

ال�سيني من جديد ي�سق طريق احلرير  التنني  بداأ  بعد توقف.. 

يف القارة ال�سمراء لرتوي�س منرها طارحًا اليوان ـ الرينمينبي 

اإحدى  اأ�سبحت  باأّنها،  علمنا  اإذا  خا�سة  لة،  ف�سّ
ُ
م ملًة 

ُ
كع

مالت التي متثُل اأحتياط النقد العاملي، املوجود يف البنك 
ُ
الع

الدويل، مزاحمة بذلك »يورو« اأوروبا، و«دولر« اأمریكا.

اأفريقيا يف   وطريق احلرير لليوان ال�سيني، بداأت من جنوب 

عملٌة  ال�سيني،  اليوان  اأّن  ر�سميًا  اأعلنت  والتي  زميبابوي، 

ر�سمية يف الدولة، بعد اأن اأعفتها بكني من ديونها التي بلغت 

اأربعني مليون دولٍر اأمریكي.

وكانت زميبابوي امل�ستمدة اأ�سمها من لغة ال�سونا )يعني الأ�سم 

ة بها عام 2009 
ّ

بيت احلجر( قد تخلت عن عملة الدولر اخلا�س

ب�سبب الت�سخم، وبداأت با�ستخدام عدد من العمالت الأجنبية.

اإن عودة الروح ال�سينية، تعك�س عادة مزيجًا من �سيكولوجية 

ال�سوق، وال�ستجابات ال�سيا�سية للم�سالح، و�سط القلق املتنامي 

القارة  اأرجاء  يف  ب�رشعة  الآنت�سار  يف  الآخذ  نفوذها  حول 

ال�سمراء. وهذا الهتمام ال�سيني باأفريقيا لي�س بالأمر اجلديد. 

ففي �ستينيات و�سبعينيات القرن املا�سي، تركز اهتمام بكني 

على بناء ج�سور الت�سامن العقائدي مع البلدان النامية الأخرى 

 ال�ستعماري الغربي. 
ّ
لتعزيز ال�سيوعية ال�سينية، وعلى �سد املد

ويف اأعقاب احلرب الباردة، وتطورت الهتمامات ال�سينية اإىل 

م�ساع ذات �سيغة براغماتية كالتجارة، وال�ستثمار، والطاقة. 

ويف ال�سنوات الأخریة، فاأخذت بكني تنظر اإىل القارة الأفريقية 

باعتبارها منطقة ذات اأهمية اإقت�سادية وا�سرتاتيجية كبریة. 

وبداأت اأمریكا جتد مع حلفائها واأ�سدقائها اأن روؤيتها لقارة 

اأفريقية مزدهرة حتكمها دميقراطيات حترتم حقوق الإن�سان، 

وحكم القانون، وتوؤمن بحرية ال�سوق، تواجه حتديًا عرب النفوذ 

ال�سيني املتزايد يف اأفريقيا. 

والنمو  الفريد،  ال�سيني  التنموي  النموذج  بكني  وتعر�س 

الإقت�سادي الكبری الذي حتققه وهي لذلك ت�سعى اإىل مكافاأة 

اأ�سدقائها الأفارقة بالدعم ال�سيا�سي وامل�ساعدات الإقت�سادية 

والع�سكرية، وتعك�س احلملة القوية التي ت�سنها ال�سني لتطوير 

على  بكني  �سعي  الأفريقية  البلدان  بع�س  مع  وثيقة  روابط 

خا�س،  ب�سكل  والأمریكي  الغربي  عزل  اإىل  العاملي  ال�سعيد 

يف  الأمریكية  اليد  و�سول  لت�سوي�س  اأ�سلوبًا  ت�ستخدم  وهي 

لأن  املهمة  والطاقة  اخلام  املواد  م�سادر  اإىل  الطويل  املدى 

لل�سوق  وتكر�سها  املوارد  »تغلق«هذه  ال�سينية  ال�رشكات 

املحلية ال�سينية للمحافظة على النمو الإقت�سادي لل�سني. 

دفع بكني  ما  ذلك  الطاقة كان  اإىل م�سادر  وب�سبب حاجتها 

اأن  املتوقع  ومن  م�ستقرة.  خارجية  م�سادر  عن  البحث  اإىل 

تزداد وارداتها من النفط والغاز من 33 يف املائة حاليًا من 

املائة  يف   60 اإىل  والغاز  النفط  من  الإجمالية  احتياجاتها 

والغاز  النفط  من  الآ�سيوي  الإنتاج  ينمو  ول   .2020 عام  يف 

باأن  علمًا  ال�سينية،  الحتياجات  لتلبية  الكافية  بال�رشعة 

الأو�سط  ال�رشق  اللذين ينتجهما  والغاز  النفط  من  كبریاً  جزءاً 

يخ�س�س يف العادة اإىل الأ�سواق الأمریكية والأوروبية. 

ويف حماولة منها لل�سيطرة على احتياجاتها ال�ستهالكية من 

النفط والغاز يف ظل عدم ال�ستقرار يف اأ�سعار الأ�سواق، ركزت 

لال�ستحواذ  حمتملة  كاأهداف  الأفريقية  البلدان  على  بكني 

وت�سری  فيها.  الهيدروكربونية  للمواد  املنتجة  ال�رشكات  على 

التقديرات اإىل اأن 25 يف املائة من واردات ال�سني الإجمالية 

من النفط ياأتي حاليًا من اأفريقيا، ما حدا بال�سني اإىل اأن ت�سع 

يف اأعلى �سلم اأولوياتها الحتفاظ بعالقات قوية مع موردي 

الطاقة الأفريقيني لها، ومن بينها اجلزائر، واأنغول، والغابون، 

ونيجریيا، وال�سودان، وزمبابوي. 

حظي ال�سودان الذي ميد ال�سني بن�سبة 7 يف املائة من وارداتها 

الإجمالية من النفط بالقدر الأكرب من ال�ستثمارات ال�سينية. 

وتعترب ال�رشكة الوطنية ال�سينية للبرتول اأكرب م�ساهم منفرد 

يف �رشكة النيل الكربى للبرتول التي ت�سيطر على حقول النفط 

يف ال�سودان، كما ا�ستثمرت 3 مليارات دولر يف اإن�ساء م�سايف 

النفط وخطوط الأنابيب يف ال�سودان منذ عام 1999.

 التنين الصيني 
ُيعّبد طريقه في أفريقيا

بقلــم وسـام سعــد
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ومع ارتفاع درجات النمو الإقت�سادي لل�سني، وتو�سع حجم 

ا�ستثماراتها البالغة مليارات الدولرات يف جميع اأنحاء العامل 

يف جمموعة متنوعة من اجلهود، ظلت القارة الأفريقية التي 

 10 العاملي، ونحو  النفط  احتياطي  % من   12 تخرتن حواىل 

ناهيك  العاملي.  الطبيعي  الغاز  احتياطيات  اإجمايل  من   %
حلم  القارة،  باطن  بها  يزخر  التي  الطبيعية  املوارد  عن 

الإمرباطورية الأكرب يف تو�سيع هذه الإمرباطورية.

يف  نفوذها  تعظيم  اإىل  ال�سني  �سعت  ال�سابقة،  ال�سنوات  عرب 

اإقت�سادية  »غزوات«  �سل�سلة  خالل  من  الأفريقية،  القارة 

وتنموية للقارة ال�سمراء، اأ�سبحت من خاللها الالعب الرئي�سي 

فيها، وحجمت من حجم النفوذ الأمریكي يف اأفريقيا.

واأ�سبحت ال�سني منذ عام 2009 اأكرب �رشيك جتاري لأفريقيا 

احلكومية  ال�رشكات  عدد  وجتاوز  خارجي  م�ستثمر  واأكرب 

ال�سينية يف اأفريقيا اأكرث من 700 �رشكة، وقفز حجم التبادل 

 2000 التجاري بني اجلانبني من ع�رشة مليارات دولر عام 

حجم  بلغ  كذلك  ا. 
ً
حالي دولر  مليار  مائتي  من  اأكرث  اإىل 

ال�ستثمارات ال�سينية املبا�رشة واملعلنة يف دول القارة اأكرث 

من 21 مليار دولر.

 - ال�سيني  التنمية  �سندوق  تاأ�سي�س  عن  بكني  اأعلنت  كما 

ا 
ً
الأفريقي مبوازنة و�سلت اإىل خم�سة مليارات دولر. مدعوم

بحزمة من الربامج واللتزامات ال�سينية جتاه الدول الأفريقية 

لل�سني،  رئي�سية  �سوًقا  اأفريقيا  �سمال  ويعد   .2015 عام  حتى 

فاأكرث من 35 % من ال�سادرات ال�سينية اإىل القارة خم�س�سة 

لهذه املنطقة. ولذلك يخلق التغيری يف حكومات �سمال اأفريقيا 

ا جتارية، خا�سة ل�رشكات البناء ال�سينية.
ً

فر�س

حر�ست ال�سني يف تطبيق �سيا�ستها جتاه اأفريقيا على اإقامة 

�سرتكة مع ال�سعوب الأفريقية بالتوازي مع 
ُ
حمطات تعاون م

عالقاتها الإقت�سادية مع احلكومات ورجال املال، من خالل 

الأفريقية،  القارة  داخل  الأو�ساع  لتح�سني  م�ساريع  تاأ�سي�س 

لتثبيت اأ�س�س القوة ال�سينية علي الأرا�سي الأفريقية، واكت�ساب 

حماية من ال�سعوب الأفريقية ل�ستثماراتها.

حيث وقعت ال�سني مع 48 دولة اأفريقية اتفاقيات ب�ساأن اأموال 

الدول  اإىل  املقدمة  امل�ساعدات  من  وزادت  لها،  امل�ساعدات 

الأفريقية؛ ووقعت ال�سني مع 22 دولة اأفريقية على اتفاقيات 

اإطارية ب�ساأن قرو�س ب�رشوط مي�رشة، لدعم 33 م�رشوعا.

كذلك حر�ست ال�سني على اإعفاء 32 دولة اأفريقية من ديونها 

اجلانب  من  وفنيا  م�سوؤول   10916 وتدريب  لديها،  املتاأخرة 

الأفريقي، واختيار 100 من كبار اخلرباء الزراعيني ال�سينيني، 

واإر�سالهم لنقل اخلربة ال�سينية يف جمال الزراعة اإىل اأفريقيا.

اإ�سرتاتيجية قائمة على  اعتمدت الوليات امُلتحدة الأمریكية 

الع�سكرة وخلق واإدامة بوؤر التوتر، فال جند يف اأفريقيا من نفوذ 

اأمریكي غری القواعد الع�سكرية والع�سكريني الأمریكيني.

ور�س  يف  واملهند�س  العامل  فنجد  ال�سني  اإىل  بالن�سبة  اأما 

الرثوات  عن  للتنقيب  احلفر  واأجهزة  واملباين  الطرق  البناء 

املجتمع،  اأيدي  متناول  يف  وهي  ال�سينية  ال�سلعة  وكذلك 

وو�سائل تنمية �سينية للمجتمعات الأفريقية.
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الحدث

عودة 100 مليار دوالر... والروح إلى االستثمارات الغربية اآلسيوية
إيران بين إلغاء العقوبات وتدفق المستثمرين

بقلم فارس سعد

عادت �إير�ن �إىل قلب �ملجتمع �لدويل �لذي ُفتح باب �لإ�ستثمار�ت �أمامه بعد مقاطعة �إقت�سادية و�سيا�سية من 

قبل �أمريكا و�ملنظومة �لغربية ��ستمرت منذ جناح �لثورة يف �إير�ن، و�إعالن �لنظام �جلمهوري �لعام 1979، وكان 

�لهدف منها �ل�سغط على �لنظام �ل�سيا�سي يف �إير�ن من �أجل تغيريه، �أو يف �أقل تقدير �أن يكون �سمن �ملنظومة 

�لغربية و�أهد�فها يف �ملنطقة. ثم بعد ذلك �زد�د �لت�سدد يف �لعقوبات �لإقت�سادية و�ل�سيا�سية وفر�ست قر�ر�ت 

عدة �سد �إير�ن �سادرة من جمل�س �لأمن، بعد بروز �لربنامج �لنووي �لإير�ين �ل�سلمي �لعام 2002. ومع ��ستمر�ر 

فر�س �لعقوبات، ��ستمرت �ملفاو�سات مع �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية و�أمريكا و�لدول �لغربية من جهة، 

و�إير�ن من جهة �أخرى. ثم ظهرت �إىل �لنور خطة �لعمل �مل�سرتكة �ل�ساملة بني �إير�ن و�ل�سد��سية )5+1(، ومت 

عقد �لتفاق �لنووي �ل�سامل يوم 14 متوز 2015، �لذي حتفظ طهر�ن مبوجبه حقها يف �لإبقاء على برناجمها 

�لنووي �ل�سلمي مقابل رفع �لعقوبات �لدولية عنها، ما يفتح �لباب و��سعًا ليقرب �إير�ن من �لدخول ملجموعة 

و�سناعتها  و��ستثمار�تها  باقت�سادها  �لكبرية  �لإقليمية  �لدولة  هذه  �أمام  ذر�عيها  �ستفتح  »�لربيك�س«�لتي 

�لنووية �ل�سلمية.
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ز 
ّ
حي الإيــراين  النووي  التفاق  دخول  �سكل 

وبداأ   ،2016 الثاين  كانون   17 يف  التنفيذ 

بعد  اإيــران  على  املفرو�سة  العقوبات  رفع 

�سنوات من احل�سار الإقت�سادي. �سكل حدثًا 

تاريخيًا يف خطوة و�سفها الرئي�س الإيراين 

يف  ذهبية  �سفحة  ببداية  ــاين  روح ح�سن 

تاريخ اجلمهورية الإ�سالمية.

مبا�رشة  رفــعــت  العقوبات  مــن  جمموعة 

واإلغاء  التنفيذ،  حيز  التــفــاق  دخــول  بعد 

وال�رشكات  البنوك  طاولت  التي  العقوبات 

املالية مبا يف ذلك املعامالت مع املركزي 

والغاز  والنفط  التاأمني،  وقطاعات  الإيراين، 

والــبــرتوكــيــمــيــائــيــات، والــنــقــل الــبــحــري، 

واملوانئ، وجتارة الذهب واملعادن الثمينة، 

واملعدن  والأملينيوم  ال�سيارات  ــارة  وجت

باملجال  ارتباطها  عــدم  �ــرشط  والــفــحــم، 

النووي املحظور. 

اأوروبــا  يف  التنفيذ  حيز  القرار  هذا  ودخــل 

مع ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية لالحتاد بعد 

اأقل من �ساعة من تبنيه ر�سميا من اع�ساء 

الحتاد الأوروبي الـ28.

الإيــراين  املركزي  البنك  حاكم  ك�سف  وقد 

ويل اهلل �سيف اأنه »مع رفع العقوبات �سيتم 

ــوال  الأم من  دولر  مليار   32 عن  الإفـــراج 

اإىل  التقديرات  فيه  ت�سری  وقت  املجمدة، يف 

اأن اإيران �ستح�سل اأي�سا على نحو 50 مليار 

لها،  العائدة  النفطية  العائدات  من  دولر 

مع  الأجنبية،  البنوك  يف  حاليا  واملجمدة 

عودة ان�سمام طهران اإىل �سبكة املدفوعات 

من  وا�سنطن  و�سطب   »SWIFT« العاملية 

لأفراد و�رشكات  ا�سم   400 ال�سوداء  لوائحها 

بانتهاك  ال�سابق  يف  اإتــهــمــت  وكــيــانــات 

نتظر اأن تلغي وزارة اخلزانة 
ُ
العقوبات كما ي

اإيــران  بو�سف  ال�سابق  قرارها  الأمریكية 

ا�سمها  و�سطب  الأموال  لغ�سل  منطقة  باأنها 

من �سجل الف�سل 311 من »قانون باتريوت«.

تدفق المستثمرين
النفيذ،  ز 

ّ
حي التفاق  دخــول  ــالن  اإع حلظة 

الإيــرانــيــني  امل�ستثمرين  اآلف  انتظرها 

تداعيات  ل�سنوات من  والدوليني ممن عانوا 

العديد  اإي�سال  من  متكنت  التي  العقوبات 

نتيجة  الهاوية،  حافة  اإىل  القطاعاتها  من 

العاملي  امل�رشيف  النظام  عن  البالد  عزل 

وتقلي�س جتارتها اخلارجية، وممار�سة كل 

الذي  البلد  هذا  على  املمكن  احل�سار  اأنواع 

مليار   370 بحواىل  اقت�ساده  حجم  يقدر 

دولر. وباإمكان القت�ساد الإيراين ، اأن ينمو 

كما  القادم،  العام  يف   5% اإىل   %  3 بن�سبة 

خالل   8% اإىل  النمو  هذا  وتــریة  ترتفع  قد 

منو  معدل  وهــو  لــذلــك،  التاليني  العامني 

النمور«  »اقت�سادات  يتطابق مع ما حققته 

الآ�سيوية خالل �سنوات الزدهار. 

املتوقع  القت�سادية  الطفرة  اأن  الواقع  يف 

اإيران قادرة على خلق ع�رشات  حدوثها يف 

الــــــدولرات عــلــى هيئة  املــلــيــارات مــن 

ا�ستثمارات حملية واأجنبية، بل قادرة اأي�سًا 

على حتويل التوازن القت�سادي يف منطقة 

اخلليج التي ظلت متيل بثقل كبری جتاه دول 

اخلليج العربي الغنية امل�سدرة للنفط.  

جمل�س  �سكرتری  ر�سائي،  حم�سن  وبح�سب 

ت�سخي�س م�سلحة النظام، العقوبات حرمت 

بالده 100 مليار دولر من عائدات النفط يف 

كوهن  ديفيد  اأما  املا�سية،  الثالثة  الأعوام 

املكلف  الأمریكية  اخلــزانــة  ــر  وزي م�ساعد 

مكافحة الإرهاب فك�سف اأن طهران خ�رشت 

ب�سبب  �سهريا  دولر  مليارات  و5   3 بني  ما 

اإنكما�س  اإىل  احلظر  اأدى  وقــد  العقوبات. 

2012 و2013  الإقت�ساد الإيراين بني عامي 

بحواىل 8،5 % ليعود وي�سجل منوا خجول عند 

ال�سادرات  2014، كما تراجعت  % عام   1،5
برميل  مليوين   2،6 من   ،% بـ60  النفطية 

يوميا يف 2011 اىل 1،21 مليون برميل يف 

ببة يف تراجع املداخيل ال�سنوية 
ّ
2014، مت�س

من 100 مليار دولر اإىل اأقل من 30 مليارا. 

توقع عودة ال�سادرات 
ُ
ومع رفع العقوبات، ي

النفطية الإيرانية بقوة اإىل نحو 3،6 ماليني 

اأ�سهر، كما يتوقع رفع   6 برميل يف غ�سون 

عام  بحلول  برميل  ماليني   6 اإىل  الإنتاج 

ــرادات  اإي على  اإيجابا  �سينعك�س  ما   2020
 الدولة التي ميثل القطاع النفطي فيها حواىل

70 % من اإجمايل مداخيلها، بالإ�سافة اإىل 
رفع النمو من 2.5 % يف العام 2015 اإىل نحو 

5 % يف ال�سنة املالية 2016 بح�سب حمافظ 
البنك املركزي ويل اهلل �سيف، و�سول اإىل 8 

% يف 2017. 
اإمكانية  اإىل  »بروكنغز«  موؤ�س�سة  وت�سری 

يف  يوميًا  برميل  ــف  األ  500 �سخ  طهران 

غ�سون 3 اأ�سهر.

إنطالق ناقالت النفط
اأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية  ويف ال�سياق، 

طهران  اأن  �سباط،   15 يف  »اإرنــا«،  الر�سمية 

اإىل  النفط اخلام  اأوىل �سحناتها من  �سدرت 

منذ  الأوىل  للمرة  وذلك  الأوروبية،  الأ�سواق 

رفع العقوبات الدولية عنها مبوجب التفاق 

النووي.

ل�رشكة  التابعة  النفط  ناقلة  وانطلقت 

»توتال« الفرن�سية من جزيرة خرج الإيرانية، 

ونقلت الوكالة عن نائب وزير النفط الإيراين 

ركن الدين جوادي قوله يوم 14 �سباط: »اإن 

ال�سحنة متثل ف�سال جديدا يف تاريخ القطاع 

النفطي الإيراين«.

اإىل  اأن يوؤدي رفع العقوبات  توقع 
ُ
 واأي�سا ي

 %  15 دون  ما  اإىل  الت�سخم  ن�سب  اإعـــادة 

والبطالة اإىل م�ستويات دون 13 %، وزيادة 

مبا  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ستثمارات  حركة 

 يقدر حجم اإلقتصاد 
اإليراني بحوالى 370 مليار 

دوالر
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قيمته 3،6 مليارات دولر �سنويا، وحتديدا يف 

القطاع النفطي الذي يحتاج اإىل ا�ستثمارات 

 2020 حتى  دولر  مليار   130 بــحــواىل 

القطاعات  اإطــالق  ــادة  اإع يف  �سي�ساهم  ما 

التجارية واخلدماتية وال�ستثمارية، ويحفز 

الإقت�ساد.

اإيـــران  مناجم  تــغــري  اأن  الطبيعي  ــن  وم

واملعادن  والذهب  والنحا�س  بالزنك  الغنية 

بعد  الأجانب  امل�ستثمرين  اهتمام  الأخــرى 

اإنها  طهران  وتقول  الغربية.  العقوبات  رفع 

حتوز 68 نوعا من املعادن من بينها احلديد 

باإجمايل  والنحا�س  والذهب  والفحم  اخلام 

احتياطيات تقدر بـ43 مليار طن.

وكانت العقوبات الأوروبية التي تركز على 

قطاعات اأ�سا�سية )الدفاع والنفط واملالية(، 

اأو  �رشكة  و466  اإيرانيا   92 اإدراج  اإىل  اأدت 

كيانا يف لئحة �سوداء اأي جتميد ار�سدتهم 

الحتــاد  دخــول  تا�سریات  من  وحرمانهم 

الأوروبي.

بني  التجاري  التبادل  اإجمايل  اأن  ويذكر 

ـــي، الــذي بلغ 7.5  ــاد الأوروب ــران والحت اإي

ميكن  فاإنه  املا�سي،  العام  يورو  مليارات 

اأن يقفز لأربعة اأمثاله بحلول منت�سف عام 

 .2018

 اتفاقيات اقتصادية
لقد فتحت حلظة اإلغاء العقوبات اأبواب اإيران 

الرئي�س  زار طهران  العامل، حيث  اأمام قادة 

الرو�سي فالدميری بوتني، كما زارها الرئي�س 

الذي تعهد بتعزيز  ال�سيني �سي جني بينغ، 

ال�سعد  على  ــران  واإي ال�سني  بني  العالقات 

املحادثات  خالل  وال�سيا�سية  الإقت�سادية 

ــا مــع نــظــریه الإيــــراين ح�سن  ــراه الــتــي اأج

اتفاقا   17 الزعيمان  وقــع  حيث  روحــاين. 

يف عدد من املجالت من الطاقة اإىل تعزيز 

مليار   420 اإىل  لي�سل  التجاري  التبادل 

دولر.

روحاين  للرئي�س  التاريخية  الزيارة  وخالل 

اإىل اأوروبا التي عرج من خاللها على كل من 

مبدئي  اتفاق  توقيع  ومت  وفرن�سا،  اإيطاليا 

طائرة   118 على  للح�سول  ـــریة  الأخ مــع 

اإيربا�س بقيمة نحو 25 مليار دولر. يف ما 

بني م�سدر دبلوما�سي فرن�سي يف 28 كانون 

اتفاقات  وقعتا  واإيـــران  فرن�سا  اأن  الثاين 

خمتلفة قيمتها حواىل 15 مليار يورو اأثناء 

اإيــران عددا من  زيارة روحــاين. كما وقعت 

جمال  يف  اإيطالية  �رشكات  مع  التفاقات 

بـ17  قيمتها  تقدر  التحتية  والبنى  الطاقة 

روحاين  الرئي�س  زيارة  خالل  دولر،  مليار 

لروما.

وكان الالفت هو اأن العقوبات التي األغيت من 

تلخي�سها  ميكن  والتي  الأمریكي  الت�رشيع 

بالتايل:

�ستح�سل  العقوبات  رفع  قرار  مبوجب   1-

من  دولر  مليار  خم�سني  نحو  على  ــران  اإي

واملجمدة  اإليها،  الراجعة  النفطية  العائدات 

حاليا يف البنوك الأجنبية.

اإقت�سادية  قطاعات  ثــالثــة  �ستفتح   2-

بيع  وهي  ــران،  اإي يف  الأمریكية  لل�رشكات 

لالأ�سطول  غيار  وقطع  التجارية  الطائرات 

الإيراين املتقادم، �رشط عدم ا�ستخدامها يف 

النقل الع�سكري اأو اأي ن�ساط حمظور مبوجب 

التفاق النووي.

تقع  التي  الأمریكية  ال�رشكات  �ستتمكن   3-

ــار مع  الإجت من  الــوليــات  خــارج  مقراتها 

اإيران.

الإيرانيني  املنتجني  باإمكان  �سيكون   4-

�سواء  الوليات املتحدة،  اإىل  �سلعهم  ت�سدير 

على  باأغذية  اأو  ال�سجاد  ب�سناعة  يتعلق  ما 

غرار الكافيار اأو الف�ستق.

-5 مبوجب هذه القرارات �ست�سطب وا�سنطن 

)لأفراد  ا�سم  اأربعمئة  ال�سوداء  لوائحها  من 

و�رشكات وكيانات( كانوا متهمني بانتهاك 

الت�رشيع الأمریكي ب�ساأن العقوبات املرتبطة 

بالربنامج النووي.

اإيــــران  عــن  الــعــقــوبــات  رفـــع  اأن  �ــســك  ل 

للنظام  وا�سعًا  �سعبيًا  دعمًا  يعطي  �سوف 

تياراته املحافظة  اإيران، بكل  ال�سيا�سي يف 

النظام  اأقــطــاب  كــل  اإن  اإذ  والإ�ــســالحــيــة، 

عن  العقوبات  ترفع  اإن  اإىل  تطمح  الإيــراين 

لها عالقات مع كل دول  واأن تكون  اإيــران، 

العامل، لن رفع العقوبات وحت�سن الإقت�ساد 

حت�سني  اإىل  بال�رشورة  يقود  الذي  الإيراين، 

الجتماعي،  وال�ستقرار  الإيرانيني  معي�سة 

م�سلحة  يف  واأخـــریا  اأول  �سي�سب  والـــذي 

النظام ال�سيا�سي وا�ستقراره.

 وقعت الصين وإيران 
17 اتفاقًا لتعزيز التبادل 
التجاري يصل إلى 420 

مليار دوالر
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ن�شاطات �شناعية

�سالم  متــام  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  اأ�ــســاد 

حفل  الكبری،  الــ�ــرشاي  يف  رعايته  خــالل 

لإطالق  الأولية  الدرا�سات  م�رشوع  اإطالق 

لبنان،  يف  جديدة  �سناعية  مناطق  ثالث 

احلــاج  ح�سني  ال�سناعة  ــر  وزي بـ»جهود 

قائاًل:  ـــوزارة«،  ال يف  عمله  وفريق  ح�سن 

كبریة،  معاناة  لبنان  يف  نعي�س  »نحن 

اأوجهها  اأبـــرز  كــثــریة،  ونــواجــه حتــديــات 

تطاول،  التي  امل�ست�رشية  ال�سيا�سية  الأزمة 

مع الأ�سف، عمل جمل�س الوزراء«.

تتقدم  وال�سعوب  ـــدول  ال »اإن  ــاف:  ــس واأ�

التي  التنفيذية،  والإجـــراءات  بالإجنازات 

الذي  ــوزراء،  ال ملجل�س  الأكــرب  املهمة  هي 

مواكبة  من  لنتمكن  ن�ساطه  يعاود  اأن  اآمل 

امل�ساريع الكثریة التي حتتاجها البالد«.

يف  نحن  »طاملا  احلكومة:  رئي�س  وتابع 

يعلم  اأن  فيجب  ال�سناعة،  عــن  احلــديــث 

�سناعة  هو  النفايات  مو�سوع  اأن  اجلميع 

نحن،  م�سوؤوليتنا  وهي  بامتياز،  وطنية 

وبالتايل على اجلميع اأن يعرف اأن التهويل 

جعلت  التي  املواقف،  واإنتاج  واملــبــارزة 

حل  يف  ي�ساعدنا  لن  خــبــریاً،  مواطن  كل 

خيار  اإىل  مرغمني  ذهبنا  لقد  الأزمة.  هذه 

النفايات، وقلت يف منا�سبات عدة  ترحيل 

اإن هذا احلل غری مثايل، ولكن مرغم اأخاك 

اإىل  والوعي  الر�سد  يعود  اأن  واآمل  بطاًل،  ل 

املزايدات  عن  امللف  هذا  ليبعدوا  اجلميع 

واملبارزات الداخلية كي نتمكن من معاجلة 

�سناعتنا الوطنية، وهي النفايات، باأيدينا 

وطاقاتنا واإمكاناتنا داخل لبنان«.

والأبرز  املرجتى  املو�سوع  »يبقى  وختم: 

من  نــواجــهــه  مــا  ظــل  يف  جميعًا  عندنا 

والقوى  الأفرقاء  يعمل جميع  اأن  حتديات، 

للجمهورية  رئي�س  انتخاب  على  ال�سيا�سية 

كل  ونعطي  الوطنية،  امل�سوؤولية  لتكتمل 

�سلطة يف البلد حقها ومنار�س دميقراطيتنا 

بكامل اأوجهها. نعم، نريد اأن ننتخب رئي�سا 

للجمهورية �سناعة وطنية لبنانية«.

الحاج حسن
كلمة  األقى  قد  ح�سن  احلــاج  الوزير  وكــان 

اأ�سار فيها اإىل »اأن حاجة لبنان اإىل مناطق 

منذ  وكــربت  قدمية،  حديثة  هي  �سناعية 

تو�سع الن�ساط ال�سناعي يف لبنان منت�سف 

ال�سناعية  فاملناطق  املــا�ــســي،  الــقــرن 

على  ومبعرثة  متناثرة  حاليًا  القائمة 

اأرا�ــس  عن  عبارة  وهــي  الوطن،  م�ساحة 

وملكيات خا�سة م�سنفة غالبًا، حم�سورة 

اإن�ساءها  اأن  يعني  ما  حكما،  مبالكيها 

عموم  اأمـــام  مت�ساوية  فــر�ــســًا  يخلق  ل 

عاجزة  الــدولــة  يجعل  كما  امل�ستثمرين. 

وامل�ساحات  الأرا�ــســي  ب�سعر  التحكم  عن 

اإىل  بــالــدولــة  ــع  دف مــا  فيها،  ال�سناعية 

اأو التهرب من حتمل  اأو التغا�سي  الرتاخي 

البنى  اإقامة  لناحية  جتاهها  م�سوؤولياتها 

التحتية و�سيانة الطرق والإنارة وال�رشف 

من  وغــریهــا  اخلــدمــات  وتــاأمــني  ال�سحي 

الواجبات«.

واأ�ساف: »اإن اإقامة مناطق �سناعية جديدة 

حتقق تفادي الوقوع يف امل�ساكل التي نعاين 

منها حاليًا مع املناطق ال�سناعية القائمة، 

والتي ي�سعب اإيجاد احللول العملية لها يف 

اإيجابية  اأهدافًا  بع�س الأحيان. كما حتقق 

عدة منها: قدرة وزارة ال�سناعة على اإدارة 

الإقت�ساد  القانون، منو  هذه املناطق وفق 

تاأمني  ال�سناعي،  القطاع  تنظيم  الوطني، 

ال�سناعي  لال�ستثمار  جديدة  م�ساحات 

م�ستلزمات  تــاأمــني  خمف�سة،  بــاأ�ــســعــار 

باأ�سعار  مثال  الكهربائية  كالطاقة  الإنتاج 

متدنية مع العتماد على الطاقة املتجددة 

الريف  تنمية  ال�سم�سية،  الطاقة  والبديلة - 

فيها  اللبنانيني  وتثبيت  النائية  واملناطق 

من خالل توفری اآلف فر�س العمل«.

ماروتي
اإيطاليا ما�سيمو ماروتي  اأكد �سفری  بدوره، 

اأن »م�رشوع تطوير املناطق ال�سناعية يف 

»يونيدو«،  �ستنفذه  الذي  اجلزء  يف  لبنان 

ممول من املنحة الإيطالية املقدمة بقيمة 

يف  �سي�ساهم  املبلغ  وهذا  يورو،   500،000
التطور  قــدرات  لتقييم  املطلوبة  الدرا�سة 

تربل  بعلبك،  هي  مناطق  لثالث  ال�سناعي 

)البقاع( وجون )جبل لبنان(«، لفتًا النتباه 

ومهمة  �ــرشوريــة  الدرا�سة  »هــذه  اأن  اإىل 

يف  ال�سناعي  القطاع  يف  امل�رشوع  لتنفيذ 

7 ماليني  اإيطايل وقدره  لبنان، مع قر�س 

بنى  �سبكة  »اأف�سل  اأن  اإىل  م�سریاً  يــورو«، 

الأ�سا�سي  املــدخــل  هــي  متكاملة  حتتية 

ال�سناعية،  والتنمية  الإقت�سادي  للنمو 

وهذه املبادرة تهدف اإىل خلق فر�س عمل 

جديدة يف القطاع ال�سناعي يف ظل الأزمة 

تخفيف  يف  وت�ساهم  احلالية  الإقت�سادية 

العبء عن هذه املنطقة التي تعاين نتيجة 

الأزمة ال�سورية«.

جميل
من جهته، قال رئي�س »جمعية ال�سناعيني 

ال�سادرات  »اإن  اجلميل:  فادي  اللبنانيني« 

ــرات  م ثـــالث  ت�ساعفت  ــد  ق ال�سناعية 

من  بالرغم  الأخریة  الع�رش  ال�سنوات  خالل 

 سالم يطلق »الدراسات األولية« لثالث مناطق صناعية

الحاج حسن: حاجتنا إليها »حديثة قديمة«

سالم يلقي كلمته
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افتتاح  يف  ح�سن  احلاج  ح�سني  الدكتور  ال�سناعة  وزير  طرح 

الذي  اجلامعية«  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  بني  »العالقة  موؤمتر 

م 
ّ
لتقد اللبنانية  و»اجلمعية  القد�س«  الــروح  »جامعة  نّظمته 

متعّلقة  عديدة  اأ�سئلة  الك�سليك،  يف  اجلامعة  حرم  يف  العلوم« 

والفائزين بجوائز عاملية،  املبدعني  احت�سان طالبنا  بكيفية 

وكيفية حتويل م�ساريعهم البتكارية اإىل قيمة اإنتاجية وكيفية 

اختيار البحث العلمي وم�سدر متويله ودور الدولة.

م العلوم« الدكتور نعيم 
ّ
واأو�سح رئي�س »اجلمعية اللبنانية لتقد

�سهادة  الطالب على حت�سيل  اإقبال  تزايد  اأنه يف ظل  عويني، 

املجالت  كل  يف  طالب  الـ600  يتخّطون  وهــم  الــدكــتــوراه، 

والخت�سا�سات، راأت اجلمعية بالإتفاق مع معاهد الدكتوراه 

يف »اجلامعة اللبنانية« اأن جتمع الطالب باأ�سحاب ال�رشكات 

طالب  م�ساريع  اإدخـــال  واأّن  املــوؤمتــر؛  خــالل  من  واملعامل 

الإنتاجات  تطوير  يف  �ساعد 
ُ
ي العمِل،  اأ�سواَق  اإىل  الدكتوراه 

ال�سناعية ب�سكل علمي، ويف اإيجاد فر�س عمل اأو�سع للبنانيني 

احلائزين على �سهادات دكتوراه.

اأن  حمفوظ،  هادي  الأب  القد�س«  الروح  »جامعة  رئي�س  واأكد 

 من 
ٌ
زء

ُ
العالقة مع املجتمع، يف جميع موؤ�س�ساته وقطاعاته، ج

ًنا 
ّ
مكو بذلك،  اجلامعة،  واأ�سبحت   .

ّ
الأكادميي  

ّ
اجلامعي العمل 

نات املجتمع املوؤ�س�سي.
ّ
من مكو

ع رجال الأعمال اللبنانيني« فوؤاد زمكحل اأن 
ّ
وراأى رئي�س »جتم

الإقت�ساد اللبناين مبني على ركائز ثالث: »اجلامعات، القطاع 

اخلا�س، واجلالية اللبنانية يف اخلارج«.

ل 
ّ
اجلمي فادي  اللبنانيني«  ال�سناعيني  »جمعية  رئي�س  واعترب 

روؤية  »لفقداننا  يعود  ال�سابة  الطاقات  من  ال�ستفادة  عدم  اأن 

ال�سابة  الطاقات  من  ال�ستفادة  على  تقومان  وا�سرتاتيجية 

لتحقيق النمو الإقت�سادي والرفاه الإجتماعي«.

واأجمع كل من رئي�س ق�سم ريادة الأعمال يف »جامعة لورين« 

الفرن�سية كري�ستوف �سميت ومدير ال�رشق الأو�سط يف »الوكالة 

ي 
ّ
اأن التحد الفرانكوفونية للجامعات« هریفيه �سابوران، على 

الكبری يتمثل يف النفتاح بني املوؤ�س�سات واجلامعات.

ولفت املدير العام للتعليم العايل الدكتور اأحمد اجلمال ممثاًل 

يبذلها  التي  اجلهود  اأن  اإىل  �سعب  بو  اليا�س  الرتبية  وزيــر 

دونها من اأجل احل�سول 
ّ
الباحثون ال�سباب والتكاليف التي يتكب

على �سهادات الدكتوراه من اأف�سل اجلامعات، ل تبلغ خواتيمها 

ب�سبب  اجلامعي،  بالتدري�س  هوؤلء  ويكتفي  الأحيان  اأغلب  يف 

العمل  �سوق  الأبحاث وحاجات  التن�سيق بني خمرجات  غياب 

ال�سناعية والإقت�سادية والإنتاجية.

نعي�سها، ومن  التي  املوؤاتية  الأو�ساع غری 

منظار �سناعي حم�س، جند اأن النمو الذي 

مل  ال�سنوات،  هذه  خالل  ال�سناعة  حققته 

البنى  اأو تطوير يف  اأي حت�سني  يرتافق مع 

التحتية التي ت�سهد تراجعًا وتاآكاًل«

�سناعية  ــدن  م »اإنــ�ــســاء  اأن  على  و�ــســدد 

احل�سور  �سيعزز  منا�سبة،  مناطق  يف 

الإقت�سادي لهذه املناطق من خالل توفری 

فر�س عمل لأبنائها بالإ�سافة اإىل اإمكانية 

حاجة  تواكب  وتقنية  فنية  معاهد  اإن�ساء 

امل�سانع اإىل يد عاملة فنية وماهرة واإن�ساء 

ومتنزهات  مطاعم  من  �سياحية  مرافق 

فوجود  وم�ساكن،  ا�ست�سفائية  ومــراكــز 

مدينة �سناعية ي�ساهم يف نه�سة عمرانية 

واإقت�سادية مبوازاته«.

ــا نــوؤمــن بــاإيــجــابــيــات هذا  ــن وقـــال: »لأن

اأن  نتمنى  املبا�رشة،  وفــوائــده  امل�رشوع 

لل�سناعات  مــبــا�ــرشة  حتــفــيــزات  تــرافــقــه 

القائمه واإعطاءها الأولوية عند الإ�ستفادة 

ال�ستثمارات  وتوجيه  املناطق،  هذه  من 

لتفادي  جديدة،  �سناعات  نحو  اجلديدة 

اإنتاجية  بفوائ�س  املثقلة  الأ�سواق  اإغراق 

اأن  واأود  امل�ستحدثة.  الكميات  من  مبزيد 

للطاقات  ال�سرتاتيجي  الــدور  اإىل  األفت 

هذه  مثل  يف  ال�ستثمار  يف  الإغــرتابــيــة 

امل�ساريع التي ت�ستهويهم  وهم املنت�رشون 

يف دول الإغرتاب«.

�رشبل  للمهند�س  عــر�ــس  احلــفــل  وتخلل 

اخلريطة  حول  ال�سناعة،  وزارة  من  �سلوم 

�رشح  اأعقبه  لبنان،  يف  احلالية  ال�سناعية 

مديرا  قــدمــه  ــه  ــاق واآف اجلــديــد  للم�رشوع 

امل�ساريع يف منظمة الأمم املتحدة للتنمية 

وبيار  اخلطيب  با�سل  »يونيدو«  ال�سناعية 

عمران.

العالقة بين الشركات والمؤسسات الجامعية

المشاركون في الحفل

الحاج حسن يتسلم درعًا تقديريًا من العويني الحاج حسن متحدثًا
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ن�شاطات �شناعية

ال�سناعيني  جمعية  ــت  ــام اأق

اجلميل  فادي  الدكتور  برئا�سة 

فندق  يف  الــ�ــســنــوي  عــ�ــســاءهــا 

وزراء  ح�سور  يف  فيني�سيا، 

ح�سن،  احلاج  ح�سني  ال�سناعة 

ــان،  ــري ــظ الــطــاقــة ارتـــيـــور ن

ــة جــــربان بــا�ــســيــل،  ــي ــارج اخل

الإقت�ساد والتجارة اآلن حكيم، 

ووزراء  قــزي،  �سجعان  العمل 

�سابقني، وممثلي الكتل النيابية 

املجل�س  رئي�س  ال�سناعيني،  جمعية  مع 

الإقت�سادي والإجتماعي روجيه ن�سنا�س، 

املنظمات  وممثلي  وقــنــا�ــســل،  �ــســفــراء 

الإقت�سادية،  الهيئات  وروؤ�ساء  الدولية، 

وفاعليات.

بكداش
زياد  اجلمعية  رئي�س  نائب  �سّدد  بداية، 

املنتجات  �ـــرشاء  اأهــمــيــة  على  بــكــدا�ــس 

اللبنانية، »لأنه يف هذه احلال تبقى اللریة 

اللبنانية يف البلد حيث يعاد ا�ستثمارها«. 

تامة  ثقة  ال�سناعيني  »جلمعية  اأن  واأكــد 

بالقطاع ال�سناعي، وهي تعول عليه، واأن 

وهو  لبنانية،  عاملة  يــداً  ي�سغل  القطاع 

ملتزم املعايری البيئية �سمن املوا�سفات 

املطلوبة«.

الجميل
ثم كانت كلمة للجميل قال فيها: »يف زمن 

ت�سهدها  التي  امل�سبوقة  غری  التحديات 

ل  رمبــا  امل�ستويات،  كل  على  منطقتنا 

نعرف  اإمنــا  قــادمــون،  نحن  عــالم  نعرف 

جيدا من اأين نحن اآتون. اأن تكون �سناعيا 

يف لبنان فهذا يعني اأن تكون مثابرا عنيدا 

واأن تكون �سامدا متعلقا بهذه الأر�س. لقد 

بقينا متم�سكني ببلدنا رغم كل الإغراءات 

املــغــادرة  على  حتفزنا  الــتــي 

اخلارج،  يف  لال�ستثمار  نهائيا 

قريبة  كثریة،  دول  تقدمه  ملا 

وم�ساعدات  دعــم  من  وبعيدة، 

لال�ستثمارات ال�سناعية«.

نتعر�س  لبنان،  »يف  واأ�ساف: 

ــراق  ولإغ ال�سغوط  اأنـــواع  لكل 

وقدراتنا  دورنــا  لكن  اأ�سواقنا، 

ــــرب من  ــا تــبــقــى اأك ــن ــات ــاق وط

يدفعنا  اإمياننا  اإن  ال�سعاب. 

دائما اإىل البناء بعد كل دمار وخراب، واإىل 

التطلع دوما اإىل الأمام لأن ال�سناعة هي 

فعل اإرادة ومثابرة مهما علت التحديات«.

اخلارج  اإىل  كثریة  بزيارات  »قمنا  وتابع: 

اأعمالنا هدف واحد هو  وكان على جدول 

تو�سيع الأ�سواق اأمام منتجاتنا، وهو هدف 

ال�سناعي  قــدرات  نــربز  اأن  ا�سرتاتيجي 

اللبناين ونفتح املجال اأمامه لياأخذ دوره 

القيادي. هذه الأهداف لي�ست م�ستحيلة، بل 

ممكنة، وت�سبح واقعا اإذا اأح�سّنا ربط هذه 

القدرات برثوتنا الأخرى، عنيت م�سارفنا، 

وخ�سو�سا م�سارف الأعمال«.

اأثبت  ال�سناعي  »القطاع  اأن  اجلميل  واأكد 

الحاج حسن في عشاء جمعية الصناعيين: 
مشكلة الصناعة هي في الطبقة السياسية

ارتور نازاريان، جبران باسيل

جاك جو خادريان، رباح ادريس، جوزيف طربية، ياسين جابر

علي العبداهلل، مارك أيوب، فارس سعد، منير البساط، عدنان عطايا 
وحسين قضماني

سجعان قزي، زياد بكداش، نعمت افرام، آالن حكيم

 جوزيف طربية، محمد شقير، فادي الجميل، حسين الحاج حسن، 
نعمت افرام

زياد بكداش متحدثًا فادي الجميل متحدثًا الحاج حسن متحدثًا

توفيق دبوسي، نبيل عيتاني، عمر الحالب
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غسان غصن، وليد عساف، توفيق دبوسي

اسامة البساط وعقيلته

باتريسيا جالد، سلوى بعلبكي

طوني حاج، شارل مللر، هاني عريف، هاني ابو جودة

علي عطايا، علي ديراني، عدنان عطايا، احمد عطايا، امين حسن ناصر

امين حسن ناصر، كمال الرفاعي، محمد الدادا، بهيج أبو غانم

آالن حكيم، سليم ذياب، توفيق دبوسي، محمد شقير

فارس سعد، هبة شبارق، ياسمينا سنو، ماريليز سنو، مايا شبارق

جميل، حسن، كامل، كارلو، كمال ومحمد قبالن

 راغدة وغسان غرز الدين، منير والهام حمزة، 
منير ونجاة اللحام

هنري وماريان حلو

د. بسام الفرن، معين حمزة، لينا درغام

قدراته �سنة بعد �سنة، رغم غياب اأي دعم 

و�ساأل:  حتفيزية«.  �سيا�سات  اأو  حملي، 

ملا  واأ�ــســواقــه  حميطه  يتعر�س  بلد  »اأي 

ول  عبورنا  وطــرق  اأ�سواقنا  له  تعر�ست 

الوحيد، لبنان.  البلد  اإنه  تنهار �سادراته؟ 

من �سمد وعّزز �سادراته قادر على اإعطاء 

ومناخ  ــروف  ظ توفری  مت  مــا  اإذا  املــزيــد 

لذلك  لبنان.  يف  لالإنتاج  وداعــم  م�سجع 

نقول: اليوم لي�س ال�سناعي حتت التجربة، 

فعليهم  املحك.  على  هم  امل�سوؤولون  اإمنا 

الإفادة من هذه الطاقات وجتيریها لزيادة 

الوطني  الإقت�ساد  وتقوية  الــ�ــســادرات 

وخلق فر�س عمل اإ�سافية ل�سبابنا«.

ال�سناعيني  »جــمــعــيــة  اأن  اإىل  ــفــت  ول

ال�سناعة  بــدور  منها  اإميانا  اللبنانيني، 

باأن  ولقتناعها  الوطني،  الإقت�ساد  يف 

قطاعاته،  بكل  قوي  هو  القوي  الإقت�ساد 

لبننة  خطة  �سنوات  ثــالث  قبل  اأطلقت 

على  بذلك  معتمدة  الوطني،  الإقت�ساد 

وربطها  الذاتية  طاقاته  من  ال�ستفادة 

بالنت�سار اللبناين حول العامل«.

ور�سة  ـــالق  لإط نــدائــي  »اأكــــرر  واأردف: 

كل  مع  بال�رشاكة  اإقت�سادية-اإجتماعية 

الأو�ــســاع،  �سعوبة  فمع  الإنــتــاج.  قــوى 
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غابي تامر وعقيلته، شارل عربيد وعقيلته

جورج نصراوي وعقيلته

عبد الهادي محفوظ، ياسين جابر وعوني الكعكي

ميشال ضاهر وعقيلته مارلين

وائل شبارق، باتريسيا باكاليان، بشار بوبس، محمود شبارق، مروان سنو

د. فادي عسيران، نقوال نحاس، محمد غندور

محمد علوان، ادوار شديد، الكسي شديد، نصر أبي نصر، ربيع ابي نصر

السفير البلجيكي وجويس جمال

محمد زعتري، فادي عبود، توفيق دبوسي، جاك صراف

باسم الشاب، غريس حكيم، زينه افرام وسجعان قزي

طانيوس شهوان، شارل الحاج، العميد جورج قرعة، ميشال ضاهر

جيلبير وجيسكار وجويس جمال

اإمنا  بالتجزئة،  املعاجلة  ممكنا  يعد  مل 

للنهو�س  متكاملة  روؤيــا  و�سع  املطلوب 

اإقت�ساديا  �سيما  ول  امل�ستويات،  كل  على 

هيئة  اإطــالق  ي�ستدعي  وهذا  واجتماعيا، 

حكومية  اإقت�سادية-اإجتماعية  طوارىء 

بال�رشاكة بني القطاع اخلا�س والدولة«.

وختم: »اإننا نواجه اليوم حتديات م�سریية 

قد تكون الأ�سعب على الإطالق، يف منطقة 

تع�سف بالتجاذبات وال�رشاعات. ومع اأن 

وبقوا  مناعة  الآن  حتى  اأثبتوا  اللبنانيني 

مطالب  اجلميع  فـــاإن  عنها،  مــنــاأى  يف 

اأهل  بني  امل�سرتكة  القوا�سم  على  بالبناء 

يف  ن�سعى  كما  وال�سعي  الــواحــد،  الوطن 

جمع  قوة  نكون  كي  ال�سناعيني  جمعية 

ال�سناعة  عــن  ــل  ــس الأ� طبق  ــا  ــوذج ومن

واملنتجات ال�سناعية«.

الحاج حسن
»م�سكلة  اأن  ح�سن  احلــاج  اعترب  بـــدوره، 

الطبقة  يف  ــي  ه وتــطــورهــا  الــ�ــســنــاعــة 

ل  اإننا  نقول  كلنا  لبنان.  يف  ال�سيا�سية 

نريد اأن يهاجر اأبناوؤنا، ولكنهم يهاجرون 

وكلنا  لهم.  عمل  فر�س  تامني  اأجــل  من 

ميزان  يف  العجز  خف�س  نريد  اإننا  نقول 

ــعــام، واملــيــزان  ــديــن ال املــدفــوعــات، وال
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بول وليلى خوري، مازن وريا معضاد، شاكر صعب، يمنى وروجيه زكار، ساري ابو 
نادر، روان وجميل قرباني

مارون وفيوليت بلعة

صالح عسيران، منير دويدي

زياد بكداش وعقيلته

ايميليا ابي انطوان، رجا قرطاس، حسن زيعور، فاتن جابر

رشدي الديك، خالد بكري، كامل قبالن

التجاري وموازنة الدولة من اأجل حت�سني 

نفعل من  ماذا  ولكن  الإقت�سادي.  الو�سع 

يتباهى  كلنا  الأهــداف؟  هذه  حتقيق  اأجل 

وباأن  ومبادر،  ذكي  اللبناين  ال�سعب  باأن 

وباأن  عال،  واجلامعي  التعليمي  امل�ستوى 

الودائع يف امل�سارف كبریة جدا«. 

يف  اإنــهــا  اإذا؟  امل�سكلة  ـــن  »اأي ــاأل:  ــس و�

الراف�سة  ال�سيا�سية  الطبقة  مــن  جــزء 

والزراعة  ال�سناعة  بقطاعي  ــرتاف  الإع

امل�ساهمة  على  وبقدرتهما  وباأهميتهما 

اأ�سحاب  كانوا  الذين  النمو.  حتقيق  يف 

يكون  اأن  يريدوا  مل  الإقت�سادي  القرار 

يعود  الو�سع  وهذا  �سناعيا  بلدا  لبنان 

اإىل طيلة ال�سنوات املا�سية واإىل ما قبل 

يف  م�ساركتي  طيلة  �سورية.  يف  الأزمــة 

احلكومة، ويف احلكومتني املا�سيتني مل 

الو�سع  الــورزاء  جمل�س  يف  جديا  نبحث 

ال�سنوات  خــالل  لبنان  يف  الإقت�سادي 

املا�سية، ومل نناق�س اأي م�رشوع اأو خطة 

اأو طويلة  اأو متو�سطة  اإقت�سادية ق�سریة 

احلكومات.  هذه  من  اأي  و�سعتها  املدى 

كان  ــر  الأم هل  ال�سوؤال  من  بد  ل  وهنا 

راأيي  بح�سب  م�سادفة؟  هو  اأم  مق�سودا 

اخلا�س، اإنه مق�سود«.
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عقد املدير العام ملعهد البحوث ال�سناعية الدكتور ب�سام الفرّن اجتماع عمل مع املدير 

التنفيذي يف منّظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية ) يونيدو ( فيليب �سولتيز واملمثل 

الإقليمي للمنظمة يف لبنان كري�ستيانو با�سيني يف مقر املعهد. وجرى ا�ستعرا�س عام 

القائمة يف  امل�سرتكة  امل�ساريع  تقييم  ومّت  املنظمة واملعهد.  التاريخية بني  للعالقة 

اإطار بور�سة ال�رشاكة والتعاقد من الباطن )SPX ( واملركز اللبناين لالنتاج الأنظف 

التي  امل�ساريع  ونوق�ست  امل�ستقبلية.  امل�ساريع  اإىل  البحث  ق 
ّ
تطر كما   .)  LCPC  (

نّفذها املعهد مل�سلحة املنّظمة الدولية يف خم�س دول اأفريقية وعربية حول هيكلية 

النوعية وتقييم املختربات والعتماد. وكان توافق م�سرتك على اأهمية العالقة القائمة 

 و�رشورة تطويرها مبا يخدم القطاع ال�سناعي والبحثي يف لبنان. ثم قاموا بجولة 

يف  احلديثة  التجهيزات  على  واطلعوا  املعهد  يف  التخ�س�سية  املراكز  عمل  حول  اأفق 

املختربات.

الفرّن وشولتيز يعرضان تطّور العالقات

 بين منظمة يونيدو ومعهد البحوث الصناعية
مذكرة تفاهم لتحسين 

مستوى السالمة

 الغذائية وزيادة التصدير 

إلى اميركا

اإلتقى وزير ال�سناعة الدكتور ح�سني احلاج ح�سن ال�سفری الإيطايل يف لبنان ما�سيمو ماروتي 

يف ح�سور املدير العام للوزارة داين جدعون ومدير مكتب الوزير املهند�س اأحمد زغيب. ومّت 

البحث يف العالقات الثنائية بني لبنان واإيطاليا.

مه بالده للبنان على كّل امل�ستويات 
ّ
و�سكر احلاج ح�سن ال�سفری الإيطايل على الدعم الذي تقد

ال�سيا�سية والإقت�سادية والإجتماعية والثقافية. ولقد ترجم هذا الدعم موؤخراً من خالل الهبة 

الإيطالية لتمويل الدرا�سات الأولية لإن�ساء ثالث مناطق �سناعية جديدة يف بعلبك وتربل 

وجون، ومن خالل القر�س الإيطايل الطويل الأمد لإقامة البنى التحتية يف هذه املناطق.

و�سعتها  التي  التكاملية  ال�سرتاتيجية  الروؤية  ماروتي  لل�سفری  ح�سن  احلاج  الوزير  م 
ّ
وقد

وزارة ال�سناعة حتى العام 2015.

ق احلديث اأي�سًا اإىل التداعيات الإقت�سادية للنزوح ال�سوري على لبنان مع بلوغ عدد 
ّ
وتطر

النازحني ثلث عدد اللبنانيني املقيمني تقريبًا، مع �رشورة التزام املجتمع الدويل بتعهداته 

وم�ساعدة لبنان لتخطي هذه املرحلة.

ال�سناعة  لـــوزارة  العام  املدير  وقــع 

داين جدعون ورئي�س نقابة ال�سناعات 

الغذائية اأحمد حطيط ومدير عام �رشكة 

ادري�س  عاطف  ال�ست�سارية  ميفوزا 

والنقابة  الـــوزارة  بني  تفاهم  مذكرة 

وال�رشكة ال�ست�سارية تهدف اإىل »تعزيز 

ــال حت�سني  الــتــعــاون يف جم اأوا�ــــرش 

لبنان  يف  الغذائية  ال�سالمة  م�ستوى 

قوانني  متطلبات  تطبيق  طريق  من 

عامليا«  امل�ستحدثة  الغذائية  ال�سالمة 

مبا يتوافق مع منظمة  التجارة الدولية 

التدابری  اأخـــذ  اأهــمــيــة  مــع   ،)WTO(

الوقائية يف ما خ�س ال�سالمة الغذائية 

على كامل �سل�سلة الغذاء للحوؤول دون 

وقوع اأي م�ساكل �سحية. 

مفهوم  خلق  اإىل  التعاون  هذا  يهدف 

امل�سانع  اإىل  بالن�سبة  متطور  علمي 

الوليات  اإىل  بالت�سدير  تقوم  التي 

ــحــدة الأمـــریكـــيـــة، بــا�ــســتــخــدام  املــت

واعتماد  العينات  لأخــذ  معينة  طــرق 

فحو�سات ميكروبيولوجية وكيميائية 

وخالفه متقدمة، تبعا لنوع الغذاء الذي 

يتم ت�سنيعه«.

الوزير الحاج حسن يلتقي السفير اإليطالي

الفرن وشولتيز وباسيني خالل جولة في المعهد
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التقى رئي�س جمعية ال�سناعيني فادي اجلميل ، يف اإطار متابعته 

�سيما  تواجهها ل  التي  والتحديات  الوطنية  ال�سناعة  لأو�ساع 

جمل�س  اجلمعية،   
ّ
مقر يف  والقطاعات،   املناطق  م�ستوى  على 

الإدارة اجلديد لنقابة اأ�سحاب ال�سناعات الغذائية برئا�سة اأحمد 

حطيط، يف ح�سور عدد من اأع�ساء جمل�س الإدارة. ومت البحث يف 

اأو�ساع القطاع والتعاون امل�سرتك.

نقابة  و�سع  على  والأع�ساء  حطيط  من  اجلميل  اّطلع  ــدءاً،  ب

تواجهه،  التي  والتحديات  القطاع  وواقع  الغذائية  ال�سناعات 

الغذائية  ال�سناعات  لقطاع  روؤيــة  اإعــداد  النقابة  على  ومتّنى 

�ــســادرات  لــزيــادة  خطة  وكــذلــك  املقبلة،  اخلم�س  لل�سنوات 

ال�سناعات الغذائية يف خالل ال�سنوات الثالث املقبلة.

الداعمة  ال�سناعيني تعمل على تنفيذ خطتها  اأن »جمعية  واأكد 

ال�سناعيني  لدى  اأن  تــدرك  وهي  ال�سناعية،  القطاعات  لكل 

حتديات وم�سكالت عدة تعيق منو موؤ�س�ساتهم وتو�سعها«. وقال: 

اإن املوؤ�س�سات ال�سناعية والنقابات القطاعية مدعوة اليوم اإىل 

ال�سناعيون  جنح  املا�سي  ففي  العوملة.  زمن  يف  جديد  دور 

�سوق  يف  ينتجونها  التي  ال�سلع  ع 
ّ
بتنو زهم 

ّ
متي يف  اللبنانيون 

قة، اأما اليوم فتحديات العوملة وخ�سو�سيات الت�سنيع يف 
ّ
�سي

بنوعية  متخ�س�سني  نكون  ان  تتطلب  العالية  والأكالف  لبنان 

 
ّ
اأ�سواق العامل وهذا يف حد اإىل  رها 

ّ
وكمية املنتجات التي ن�سد

يف  العاملة  املوؤ�س�سات  بني  التعاون  من  املزيد  يتطلب  ذاته 

القطاع الواحد.

وتعزيز  جديدة  اأ�سواق  »ولوج  على  ال�سناعيني  ل 
ّ
اجلمي وحّث 

الأمریكية،  الوليات املتحدة  الأفريقية،  البلدان  اإىل  ال�سادرات 

كندا، اأمریكا الالتينية، العراق، اإيران، ال�سني، رو�سيا، واإنكلرتا، 

)موا�سفة  الربيطانية   BRC �سهادة  على  احل�سول  اإىل  وال�سعي 

احتاد جتار التجزئة الربيطانيني(«.

القطاع  من  لبنان  يف  القدرات  كل  ربط  اإىل  نطمح  واأ�ساف: 

عمل  دينامية  ملواكبة  فامل�رشيف،  ال�سناعي  اإىل  الــزراعــي 

ال�سناعي، وذلك انطالقًا من اإمياننا باأن ال�سناعي اللبناين الذي 

والذي حافظ على �سموده  ال�سابقة  الفرتات  ين يف 
ّ
الأمر عانى 

الدولة،  من  م�ساعدة  اإجــراءات  واأي  دعم  اأي  غياب  من  بالرغم 

قادر على اأن يوؤدي املزيد من الأدوار خدمًة للقطاع والإقت�ساد 

الوطني.

كذلك اأ�ساد بح�سول نحو 50 م�سنعًا غذائيًا على �سهادة »الأيزو« 

جلودة الغذاء و�سالمته، لفتًا اإىل اأن »هذه ال�سهادة �ستعطي ميزة 

اإ�سافية للمنتج اللبناين وتزيد من قدرته التناف�سية يف الأ�سواق 

اخلارجية«.

ل اإىل اأنه »ميكن 
ّ
وعن �سبل تطوير املنتجات اللبنانية، لفت اجلمي

للقطاع الإفادة من خدمات معهد البحوث ال�سناعية وبرنامج 

وجمعية  ال�سناعة  وزارة  بني  تعاون  برنامج  )وهــو  ــریا«  »ل

ال�سناعيني واملجل�س الوطني للبحوث العلمية(.

قدرات  بناء  يف  امل�ساعدة  ل 
ّ
اجلمي من  حطيط  طلب  جهته،  من 

كذلك  للنقابات،  احت�سان  مركز  واإن�ساء  وتطويرها،  النقابة 

تقدمي الدعم لإجراء البحوث وتطوير عمل النقابة. اإل اأنه ا�ستكى 

بو�سع  ل 
ّ
اجلمي فوعد  النقابة«،  يف  الب�رشية  املــوارد  »�سعف 

ف النقابة.
ّ
قدرات اجلمعية مبواردها الب�رشية يف ت�رش

انتهاء  بعد  ثاٍن  اجتماع  اتفق اجلانبان على عقد  ويف اخلتام، 

ل، ملناق�ستها وو�سع 
ّ
النقابة من اإعداد اخلطة التي طلبها اجلمي

ورقة عمل �ساملة ت�سم روؤية لتطوير قطاع ال�سناعات الغذائية 

وبرناجمًا تنفيذيًا ملتابعة �سری العمل.

الجمّيل يلتقي مجلس نقابة الصناعات الغذائّية:
إلعداد خطـة تطّور القطـاع وتنّمي صادراته

»الصناعات الغذائية« عند بري

م وفد من نقابة اأ�سحاب ال�سناعات الغذائية برئا�سة اأحمد 
ّ
قد

حطيط وم�ساركة رامز اأبو نادر، منری الب�ساط، رجا قرطا�س، 

جورج ن�رشاوي، عدنان عطايا، عبد الهادي �سحادة، لرئي�س 

جمل�س النواب نبيه بري خطة عمل النقابة للمرحلة املقبلة، 

ال�سناعات  قطاع  بني  العالقة  النقاط  بع�س  الوفد  وعر�س 

بالربوتوكول  العمل  تفعيل  ومنها:  العام،  والقطاع  الغذائية 

تذليل  ال�ستثمارات.  لت�سجيع  العامة  واملوؤ�س�سة  النقابة  بني 

الذي يتطّلب حتديث  الأمر  بع�س املعوقات مع وزارة املال، 

الت�رشيعات  بع�س  واملرا�سيم.  القوانني  بع�س  تعديل  اأو 

ال�رشورية لت�سهيل عمل القطاع الإنتاجي.

واأبدى بري ا�ستعداده للم�ساعدة يف حل الأمور العالقة، واعداً 

مبتابعة امللفات مع الوزارات املعنية.

الجميل واعضاء النقابة خالل اإلجتماع
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من �شهر اإلى �شهر

العام  لالإحتاد  الفخري  الرئي�س  اأعلن 

الهيئات  رئي�س  العربية  للغرف 

عدنان  ال�سابق  الوزير  الإقت�سادية 

رئي�س  قبل  من  تكرميه  عن  الق�سار 

جنغ  ت�سي  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 

امل�ساهمات  »جائزة  ومنحه  بنغ، 

البارزة لل�سداقة ال�سينية – العربية«، 

�سيزنز«  »فور  فندق  يف  اأقيم  حفل  يف 

القاهرة على هام�س زيارته اإىل م�رش.

 
ّ
وعقد الق�سار موؤمتراً �سحافيًا يف مقر

عدنان  »مبنى  العربية  الغرف  احتاد 

ح�رشه  العربي«،  لالإقت�ساد  الق�سار 

وفد ر�سمي رفيع من �سفارة ال�سني يف 

لبنان، اإ�سافة اإىل الأمني العام لحتاد 

الغرف العربية عماد �سهاب، ونخبة من 

اأهل ال�سحافة والإعالم.

يل  يحمل  اليوم  لقاءنا  »اأن  اإىل  ولفت 

م�ساركتكم  اأردت  حيث  كبریة،  دللت 

جمهورية  رئي�س  جانب  من  تكرميي 

بنغ  جنغ  ت�سي  ال�سعبية  ال�سني 

جائزة  ملنحي  دعوة  يل  ه 
ّ

وج الذي 

»امل�ساهمات البارزة لل�سداقة ال�سينية 

الر�سمية  زيارته  خالل  العربية«،   –
الأ�سبوع  يف  العربية  م�رش  جلمهورية 

املا�سي«.

�سفحة  د 
ّ
يج�س التكرمي  »هذا  اأن  واأكد 

م�سيئة يف م�سریتي، خ�سو�سًا اأنه جاء 

عظمى،  دولة  رئي�س  قبل  من 

اأهم  بني  من  اليوم  تعترب 

الدول املوؤثرة يف العامل، وذلك 

جنغ  ت�سي  الرئي�س  من  تقديراً 

على  لعبته  الذي  للدور  بنغ 

يف  عامًا،   60 من  اأكرث  مدى 

�سياق تنمية وتعزيز العالقات 

والعالقات  ال�سينية  العربية 

اللبنانية - ال�سينية والإرتقاء 

بها اإىل امل�ستوى املاأمول«.

وقال: »كان يل ال�رشف اأن اأكون 

الرئي�س  مه 
ّ
كر الذي  اللبناين 

كاإقت�سادي  موقعي  من  ال�سيني، 

العامل  اأبواب  وعربه  لبنان  اأبواب  فتح 

العربي اأمام ال�سوق ال�سينية، يف وقت 

ح�سار  من  تعاين  ال�سني  فيه  كانت 

احلرب  اأيام  اأ�سد  يف  خانق  اقت�سادي 

الباردة بني ال�رشق والغرب«.

تكريم للبنان
واأعرب الق�سار عن فخره بالتكرمي الذي 

حظي به من الرئي�س ال�سيني، لفتًا اإىل 

تكرمي  مبثابة  نلته  الذي  »التكرمي  اأن 

للبنان، و�ساأ�سعى اإىل اأن ي�ستعيد لبنان 

لـ  اأ�سا�سي  كمحور  التاريخي  موقعه 

»طريق احلرير« الذي يعاد اإحياوؤه اليوم 

والتي  لل�سني  اجلديدة  الروؤية  اإطار  يف 

الرئي�س ت�سي جنغ بنغ،  تبناها فخامة 

الغابرة  الأزمنة  منذ  التي  الطريق  هذه 

تبداأ يف ال�سني وت�سل اإىل لبنان، ومنه 

اأوروبا وما بعدها من  اأنحاء  اإىل �سائر 

الفينيقيني،  اأجدادنا  خالل  من  بلدان 

الأرجوان  �سناعة  يف  برعوا  الذين 

ل�سبغ احلرير املنتج يف ال�سني«.

اليوم  و�سدد على ان »امامنا يف لبنان 

فر�سة تاريخية لن نبني على الزيارة 

التي قام بها الرئي�س ال�سيني».

اأ�ساف: الإجتماع كان يف غاية الأهمية، 

وميكن البناء عليه كثریاً لتطوير العالقات 

اللبنانية - ال�سينية. واأكدت الوزيرة يل 

�سياو لني اأن ال�سني منفتحة على لبنان 

حجم  بلرفع  ومهتمة  العربي،  والعامل 

على  احلر�س  عن  واأعربت  ا�ستثماراتها. 

جميع  على  لبنان،  مع  التعاون  تطوير 

امل�ستوى  على  �سيما  ول  امل�ستويات 

الثقايف،  واأي�سًا  والإجتماعي  ال�سيا�سي 

حجم  رفع  اأهمية  موؤكدة 

والتبادل  القت�سادي  التعاون 

خلدمة  وال�ستثماري  التجاري 

امل�سالح امل�سرتكة.

توجيه  عن  الق�سار  وك�سف 

�سياو  يل  الوزيرة  اإىل  دعوة 

راأ�س  على  لبنان  لزيارة  لني 

الإمكانات  على  لالإطالع  وفد 

لبنان  بها  يتمتع  التي 

اخلا�س،  وقطاعه  واقت�ساده 

لبنان  بني  العالقات  ولتفعيل 

وال�سني على كافة امل�ستويات 

اإىل  م�سریاً  اآفاقها،  وتو�سيع  وتطويرها 

ال�سينية وعدت بتلبية هذه  الوزيرة  اأن 

الدعوة يف اأقرب فر�سة ممكنة.

أعلن نيله »جائزة المساهمات البارزة لـ »الصداقة الصينّية ــ العربّية«

القّصار : صفحة ُمضيئة في مسيرتي 

القصار متحدثًا
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 بحث وزير الإقت�ساد والتجارة األن 
حكيم يف انطالق عمل جمل�س اإدارة هيئة 

مع  طرابل�س  يف  الإقت�سادية  املنطقة 

ال�سابقة  الوزيرة  اإدارتها  جمل�س  رئي�سة 

ريا احل�سن واأع�ساء جمل�س الإدارة، وتركز 

البحث على اخلطوات العملية التي تقوم بها اإدارة الهيئة. و اأ�سار 

حكيم اإىل ال�سعي خللق تعاون وتن�سيق مع اإدارة »معر�س الرئي�س 

ر�سيد كرامي الدويل« جلهة الإفادة من هذا املوقع الإقت�سادي 

املميز، وبالتايل اإىل تفعيل عمل املنطقة الإقت�سادية«.

اللذان  ال�ستثمار  �سندوقا  جنح   
اللبنانية  باللریة  »بنك بریوت«  اأطلقهما 

وبالدولر  فند«  اإنف�ستمنت  »اأوبتيمال 

الأمریكي »بریوت بريفرد فند 2« بتحقيق 

املتوقعة  الأرباح  فاقت  مرتفعة  عائدات 

وو�سلت حتى 7.85  % و5.50  % �سنويًا على التوايل. وقد ا�ستحق 

امل�رشف جائزة اأف�سل �سندوق ا�ستثماري ملنطقة امل�رشق من 

الذي  املتفوق  الأداء  عن  اإي�ست«  ميدل  »بانكر  املالية  املجلة 

حققه �سندوقه »اأوبتيمال اإنف�ستمنت فند« يف العام 2015.

 �سدد رئي�س »جتمع رجال الأعمال« 
وجود  اأن  على  زمكحل،  فوؤاد  الدكتور 

لي�س  العامل  دول  كل  يف  اللبنانيني 

مرتبطا ل بدين ول بطائفة ول ب�سيا�سة، 

ال�ستثمار  هو  الوحيد  الهدف  اإن  بل 

والعي�س املالئم بكرامة، معتربا اأن »هذا الواقع م�ستمر منذ زمن 

يعملون  اللبنانيني  »اأن  موؤكدا  امل�ستقبل«،  يف  و�سي�ستمر  بعيد 

اإقت�سادية  لأ�سباب  والأمریكية  والأفريقية  العربية  الدول  يف 

اإجتماعية ل اأكرث ول اأقل«.

 اأ�سدر املعهد املايل العدد ال�ساد�س من جملة ال�ساد�سة، الذي 
الختيار  هذا  مت  وقد  للبلديات«،  املالية  »الإدارة  حول  يتمحور 

حت�سني  على  البلديات  قدرة  يف  تاأثری  من  املو�سوع  لهذا  ملا 

وخلق  اإنتاجيتها  وزيادة  نفقاتها  وتر�سيد  لوارداتها  اإدارتها 

اخلا�س  القطاع  مع  لل�رشاكة  فر�س 

ال�سكانية  للحاجات  ي�ستجيب  مبا 

القطاع  هذا  لتطوير  وميهد  املتزايدة، 

العدد  يعالج  كما  لالمركزية.  و�سول 

العام  املال  اإدارة  مو�سوع  ال�ساد�س 

يف البلديات وتاأثریاته على اأداء العمل 

البلدي وخدمة املجتمع املحلي.

موجز اقتصادي

اأظهر تقرير »املردود العايل يف الأ�سواق النا�سئة» ال�سادر 

عن �رشكة »مریيل لين�س«، اأن دين لبنان اخلارجي حقق 

عائداً بلغ 1.62 % خالل �سهر كانون الأول 2015 )مقارنًة 

مع 1.80- % يف �سهر ت�رشين الثاين(، بالإ�سافة اإىل عائد 

مقابل   ،2015 العام  كامل  خالل   %  2.91 بلغ  تراكمي 

1.27 % لغاية �سهر ت�رشين الثاين منه. نتيجًة لذلك، احتّل 
9 دول يف ال�رشق الأو�سط  لبنان املركز الثاين من اأ�سل 

قطر  ت�سدرت  فيما  التقرير،  �سملها  اأفريقيا  و�سمال 

الالئحة مبردود بلغ 3.28 % يف العام 2015. على �سعيد 

يف  اأوكرانيا  دولة  وحلت  العامل،  حول  النا�سئة  الأ�سواق 

املرتبة الأوىل من ناحية املردود على ديونها ال�سيادية 

 ،2015 الأول  كانون  �سهر  لغاية   )%  28.02( اخلارجية 

فيما حّلت زامبيا يف املرتبة الأخریة، مع ت�سجيل عائد 

الإ�سايف  املردود  بلغ  بالتوازي،   .%  19.40 بلغ  �سلبي 

 %  1.70 اخلارجي  لبنان  دين  على   )Excess Return(

يف العام 2015 ليحتل لبنان بذلك املرتبة الثانية اأي�سًا 

على �سعيد املنطقة، فيما ت�سدرت قطر الالئحة، م�سجلًة 

مردوداً اإ�سافيًا بلغ 2.16 %.

لبنان يحتل المرتبة 
الثانية من حيث

 المردود على ديونه 
الخارجية 
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لها  جديد  جمل�س  انتخاب  ملنا�سبة  املقاولني  نقابة  اأقامت 

برئا�سة املهند�س مارون احللو، حفل ا�ستقبال يف نادي اليخوت 

ـ زيتونة باي، ا�ستهله ع�سو جمل�س النقابة املهند�س عبده �سكرية 

اأعطى  رئي�س  من  النقابة  رئا�سة  »انتقال  اإىل  فيها  اأ�سار  بكلمة 

فوؤاد  ال�سيخ  �سنة هو املهند�س  اأربعني  الكثری على مدى  النقابة 

احللو«.  مارون  هو  اأعماله  يف  ناجح  جديد  رئي�س  اإىل  اخلازن 

وح�رش احلفل ممثل رئي�س احلكومة وزير الأ�سغال العامة غازي 

زعيرت، وح�سد كبری من نواب حاليني و�سابقني، ووزراء حاليني 

من �شهر اإلى �شهر

حفل استقبال حاشد لمجلس نقابة المقاولين

حلو للدولة: لعقود حديثة عادلة ومنصفة

مارون حلو، غازي زعيتر، فؤاد الخازن

عدنان الحاج، رامي الريس، نبيل عيتاني، رفيق شالال

حبيب افرام، خطار حدثي، اميل رحمة، العميد سيمون حداد

غازي زعيتر متحدثًا الوزيران سجعان قزي، غازي زعيتر، النقيب مارون حلو

مروان ومازن صالحة، رفيق شالال

فؤاد زمكحل، توفيق دبوسي، نعمة اهلل ابي نصر، ايلي عون

سليم معوشي، سليم صفير، مارون الحلو

مروان صفير، روني عريجي، روني عون

روجيه نسناس، نبيل فهد، فادي الجميل، غسان عساف

رمزي جريج، محمد قباني، فريج صابونجيان
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اأعمال  ورجال  وم�رشفية  اإقت�سادية  هيئات  وروؤ�ساء  و�سابقني 

وروؤ�ساء  وع�سكرية  واإجتماعية  �سيا�سية  و�سخ�سيات  ومال، 

جمال�س ونقابات مهنية.

حلو
بعد  حلو،  مارون  اجلديد  املقاولني  نقابة  رئي�س  قال  جهته  من 

اخلازن«  فوؤاد  ال�سيخ  ال�سابق  الرئي�س  من  النقيب  من�سب  ت�سلمه 

ث 
ّ
ر ونحد

ّ
اإنه »ت�سلم اأمانة«، معاهدا اإياه »متابعة ما بداأت ونطو

ما اأر�سيت لتكون للمقاول اللبناين نقابة ت�سون حقوقه وحتميها 

عمله  يحظى  لكي  بواجباته  املقاول  التزام  �رشورة   
ّ
نوؤكد كما 

بالنجاح«، م�رشا على اعتبار النقابة »املرجعية الوحيدة لقطاع 

املقاولت وعلى العمل مببداأ احل�رشية تفاديًا للفو�سى وال�سياِع 

وال�رشذمة... ويدنا ممدودٌة اأي�ساأ اإىل الدولة بكل اأجهزتها واإداراتها 

من�سفة  و  عادلة  حديثة  بعقوٍد  اإل  تعاقَد  ل  لها:  لنقول  املعنية 

خالل  من  اإل  ت�سنيَف  ول  واأتعابهم،  املقاولني  حقوق  حتفظ 

دة«، موؤكدا اأن »احلاجُة 
ّ
 علميٍة وجمر

َ
مرجعيٍة واحدٍة �سمن معايری

ما�سة اإىل الت�سامن والتكاتف بني املعنيني يف مرحلة التحديث 

التي نريدها عنوانًا للمرحلِة املقبلة، فنكون بذلك مهيئنَي ملواكبة 

�سِت الت�سويات«.
ّ
ور�سة العمل التي �ست�سمل املنطقة متى تكر

كي  الإقت�سادية  الهيئات  واإىل  »املهند�سني  اإىل  نداء  احللو  ووجه 

دة ومتحدة اإزاء امل�ساريع واملعايری وخطط 
ّ

تكون لنا كّلنا نظرة موح

انفتاحنا نحو املحيط   
َ
اأن يدعم �ساأن ذلك  العمل وهي كثریة، فمن 

اأنه واعد ولبنان الذي �سمد وا�ستمرـ  ونحو امل�ستقبل«، م�سددا على 

اإمنا كان اإن�سانه زاده واملبادرة الفردية عنوانًا لبقائه. للبنان حق 

علينا، فلنفه حّقه ومنكنه هو ال�سغری حجمًا الكبری بطاقاته الب�رشية 

والفكرية اأن يكون حا�رشاً وبقوة يف حميطه، فهو لطاملا كان كذلك 

ال�سخ�سية واحل�سابات  امل�سالح  التعايل على  مون 
ّ
القي ا�ستطاع  اإذا 

موؤ�ســـ�ساته  يف  احلياة  بّث  روا 
ّ
وقر ال�ســــيا�سية  والفــــوائد  احلزبية 

الد�ستورية وتعزيز الق�ساء فيها، وتر�سيخ �سيادة القانون«.

رئي�س  ممثال  زعيرت  غازي  العامة  الأ�سغال  وزير  حتدث  ثم 

احلكومة متام �سالم، فاأكد اأن »الوزارة على التزام تام بالقوانني 

والأنظمة وبت�سهيل اأعمالكم«.

اأن  خاللها  اأكد  القزي  �سجعان  العمل  لوزير  كلمة  كانت  ثم 

العمل  وزارة  اإن  امل�ستقبل.  يف  �ستــــ�ستمر  املا�سية  »ال�سنوات 

�ست�سهل اأموركم كما فعلت و�ست�ستمر بذلك«.

طرابل�س  اإمناء  »جمعية  متنت   
وامليناء« بعد اجتماع لها برئا�سة روبری 

مبكوناتها  احلكومة  على  حبيب،  الفرد 

كافة اللتفات اإىل الأو�ساع الإقت�سادية 

التجاذبات  �سوء  يف  انحداريا  م�سارا  ت�سهد  التي  واملعي�سية 

املوؤ�س�سات.  يف  وال�سلل  الرئا�سي  الفراغ  وتداعيات  الداخلية 

مهمتها  اإقت�سادية  طوارئ  هيئة  ت�سكيل  اإىل  »احلكومة  ودعت 

اآليات ت�ساهم يف  اإىل بلورة  ال�سائك، و�سول  متابعة هذا امللف 

حلحلة الأو�ساع نظرا ملا يعي�سه اللبنانيون من �سعوبات«.

وجبل  بریوت  »غرفة  رئي�س  بحث   
نقابة  من  وفد  مع  �سقری  حممد  لبنان« 

لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  م�ستخدمي 

يف  خليل،  حبيب  برئا�سة  الجتماعي 

ومطالب  الجتماعي  ال�سمان  و�سع 

�سيما  ول  وحقوقهم،  امل�ستخدمني 

�سلفة  مبثابة  �سنة   20 عن  التعوي�س  قب�س  احت�ساب  مو�سوع 

على التعوي�س النهائي. واأكد �سقری »حر�سه ال�سديد على حقوق 

واهتمامه  العمل،  اأ�سحاب  على  كحر�سه  واملوظفني  العمال 

اجتماعيًا  �سمامًا  ي�سكل  الذي  ال�سمان  �سندوق  مبلف  ال�سديد 

للبلد«. 

املالية«،   CFH »جمموعة  ك�سفت   
امل�رشفية«،   FNB »جمموعة  لـ  التابعة 

عن رابع عملية ا�ستحواذ عقارية لها يف 

وبلغت  فرانكفورت.  يف  والثالثة  اأملانيا 

اأمریكي،  دولر  مليون   46 العملية  قيمة 

وقد مّتت عملية متويل ال�ستحواذ با�ستقطاب م�ستثمرين من دول 

اخلليج العربي.واأكد املدير التنفيذي ملجموعة CFH، كرمي �سم�س 

بالإ�سافة  الأوروبية  والدولية  الإقت�سادية  »العوامل  اأن  الدين 

ال�ستثمارات  جتعل  القرو�س  على  املتدين  الفائدة  م�ستوى  اإىل 

يف الأ�سواق العقارية الأوروبية مغرية«.

 �سدر عن وزير الزراعة اكرم �سهيب قرار »ي�سمح با�ستریاد 
كو�سى،  الآتية:  الطازجة  اخل�سار 

وفلفل  فا�سوليا  باذجنان،  خيار، 

من  البول�ستریين  عبوات  �سمن 

ويعمل  الها�سمية«.  الأردنية  اململكة 

به فور �سدوره يف اجلريدة الر�سمية.

موجز اقتصادي

نبيل فهد، سمير خطيب، وليد عساف، رؤوف ابوزكي
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من �شهر اإلى �شهر

غرف  واحتاد  البيئة  وزارة  نّظمت 

التجارة وال�سناعة والزراعة يف لبنان، 

امل�سنوق،  حممد  البيئة  وزير  برعاية 

القرو�س  برنامج  حول  عمل  ور�سة 

من  للحد  م�ساريع  لتمويل  املي�رشة 

مقر  يف  لبنان،  يف  ال�سناعي  التلوث 

ح�رشها  لبنان،  وجبل  بریوت  غرفة 

اإ�سافة اىل الوزير امل�سنوق رئي�س احتاد 

بریوت  غرفة  رئي�س  اللبنانية  الغرف 

من  وح�سد  �سقری  حممد  لبنان  وجبل 

الفاعليات الإقت�سادية وال�سناعية.

املوؤ�س�سات  تزويد  اإىل  الور�سة  تهدف 

امل�ساعدات  حول  مبعلومات  ال�سناعية 

وزارة  تقدمها  التي  واملالية  التقنية 

مكافحة  م�رشوع  خالل  من  البيئة 

 ،LEPAP لبنان   يف  البيئي  التلوث 

اإىل   LEPAP م�رشوع  يهدف  كما 

التلوث  من  للحد  بيئية  م�ساريع  متويل 

قرو�س  تقدمي  خالل  من  ال�سناعي 

ال�سناعية  املوؤ�س�سات  اإىل  مي�رشة 

بفائدة ت�سل ن�سبتها حواىل ال�سفر يف 

املئة.

شقير
اإىل  األقاها  كلمة  يف  �سقری  واأ�سار 

مع  ليتكامل  جاء  امل�رشوع  »هذا  اأن 

ممولة  اأخرى  رائدة  بيئية  م�ساريع 

بالأبنية  تتعلق  لبنان،  م�رشف  من 

وغریها،  املتجددة  والطاقة  اخل�رشاء 

وكلها ت�سب يف حت�سني الو�سع البيئي 

يف لبنان«.

اللبناين  اخلا�س  »القطاع  اأن  واعترب 

الوطنية مبا تتمتع  ال�سناعة  �سيما  ول 

�ستتلقف  وطني،  والتزام  ح�س  من  به 

ال�ستفادة  على  و�ستعمل  امل�رشوع  هذا 

وهذا  البيئية،  بال�رشوط  لاللتزام  منه 

البلد  جتاه  تطلعاتها  مع  ين�سجم  ما 

اأن  على  د 
ّ
و�سد اأبنائه«،  وم�ستقبل 

من  خالية  �سليمة  بيئة  على  »احلفاظ 

و�رشورة  وطنية  حاجة  بات  التلوث 

للعي�س  ومالئمة  نظيفة  حياة  لتوفری 

هناك �رشورة  لذلك  القادمة،  لأجيالنا 

العام  القطاعني  جهود  لت�سافر  ما�سة 

واخلا�س للحفاظ على ثروتنا الطبيعية 

والتو�سع  اأخ�رش،  وغطاء  غابات  من 

من  واحلد  البديلة  الطاقة  اعتماد  يف 

النبعاثات والتلوث على اأنواعه«.

المشنوق
متاأ�سفا  كلمته  امل�سنوق  ا�ستهل  بدوره، 

به  مير  الذي  ال�ستثنائي  الو�سع  على 

لبنان، وقال: »لبنان لن ي�سل اإىل حلول 

ننتظر  دمنا  ما  يعي�سها  التي  مل�ساكله 

انتخاب رئي�س للجمهورية«، معتربا اأن 

ول  يحن  مل  الكربى  الت�سويات  »مو�سم 

�سيما يف ما خ�س لبنان«.

وحتدث امل�سنوق عن مو�سوع الور�سة، 

فقال: »اإن وجودنا هنا اليوم هو تاأكيد 

بال�رشاكة  البيئة  وزارة  التزام  على 

يخدم  مبا  اخلا�س  القطاع  مع  الدائمة 

التجارب  اإذ برهنت  الوطنية،  امل�سلحة 

الأ�سا�س  الركن  ت�سكل  ال�رشاكة  هذه  اأن 

والجتماعي  الإقت�سادي  التطور  يف 

املر�سوم  �سدور  بعد  والبيئي. 

البيئي  اللتزام  حول   2012/8471

للمن�ساآت، �سعت وزارة البيئة اإىل تعزيز 

اللبنانيني  ال�سناعيني  مع  التعاون 

بهدف م�ساعدتهم يف معاجلة امللوثات 

قدراتهم  تقوية  وبالتايل  ال�سناعية، 

التناف�سية لت�رشيف منتجاتهم متا�سيا 

نحو  العاملية  الأ�سواق  توجه  مع 

ت�ساهم  التي  النظيفة  ال�سناعة  مبداأ 

املوارد  ا�ستدامة  على  املحافظة  يف 

يف  التعاون  هذا  متثل  وقد  الطبيعية. 

بتحديد  املتعلق  القرار  م�سودة  مناق�سة 

املهل الق�سوى للتقدم بطلبات احل�سول 

قبل  من  البيئي  الإلتزام  �سهادة  على 

�سدوره.  قبل  ال�سناعية  املوؤ�س�سات 

املهل  بتعديل  البيئة  وزارة  فقامت 

بناء ملالحظات احتاد غرف  املقرتحة 

وجمعية  والزراعة  وال�سناعة  التجارة 

بذلك  مراعية  اللبنانيني،  ال�سناعيني 

ال�سعوبات التي يواجهها هذا القطاع«. 

اتخذت  البيئة  »وزارة  اأن  اإىل  ولفت 

دعم  اإىل  هدفت  مبادرات  �سل�سلة 

املوؤ�س�سات ال�سناعية«.

م مدير امل�رشوع مروان رزق اهلل 
ّ
، قد

ّ
ثم

�رشحًا عن امل�رشوع.

ورشة عن القروض الميّسرة لصناعة نظيفة

المشنوق: ملتزمون بالشراكة مع القطاع الخاص

المشنوق وشقير خالل الورشة
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 اأ�سدرت وزارة الزراعة قراراً حمل 
الرقم 1/50، يتعلق باإخ�ساع ا�ستریاد 

حب الزيتون وزيت الزيتون لالإجازة 

امل�سبقة. وجاء يف املادة الأوىل من 

القرار اأن »ا�ستریاد حب الزيتون وزيت 

 15 من  املمتدة  الفرتة  طيلة  الزيتون 

التالية،  ال�سنة  الثاين من  اأيلول وحتى نهاية �سهر كانون 

يخ�سع لإجازة ا�ستریاد م�سبقة �سادرة عن وزير الزراعة، 

الفنية  املوا�سفات  امل�ستورد  املنتج  على  تطبق  اأن  على 

املحددة يف الت�رشيعات النافذة. ون�ست املادة الثانية على 

اأن يقدم اأ�سحاب العالقة طلبات الإ�ستریاد اإىل مكتب وزير 

الزراعة خالل املهلة الواردة يف املادة الأوىل. ويف املادة 

الثالثة مت اإلغاء القرار رقم 1/1102 تاريخ 2015/11/18، 

على اأن يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به فور ن�رشه يف 

اجلريدة الر�سمية.

�سكرية،  ا�سماعيل  النائب  اأعلن   
اأنه اأر�سل »مذكرة درا�سة قانونية اإىل 

تثبت  الأطباء،  ونقيب  ال�سحة  وزير 

اإن�ساء  لقانون  فا�سح  جتاوز  وجود 

واملتعلق  دة 
ّ

املوح الطبية  الو�سفة 

»�سحب  بـ  وطالب  بالدواء«.  فقط 

�سعاعية  و�سور  خمربية  فحو�س  من  الطبية،  الأعمال 

وتقنيات ومناظری والتي اأدخلت بتعميم نقابي - وزاري 

وحمل  احلائط  بعر�س  الو�سفة  قانون  �رشب  م�سرتك، 

النا�س والأطباء اأعباء اإ�سافية، وذلك حر�سًا على تطبيق 

القانون، وعدم اللجوء اإىل الق�ساء«.

 تلقى وزير الإقت�ساد والتجارة 
جمل�س  رئي�س  من  دعوة  حكيم  األن 

الدولية«  املعار�س  »�رشكة  اإدارة 

األبری عون خالل ا�ستقباله يف الوزارة، 

الأو�سط  ال�رشق  »منتدى  افتتاح  اإىل 

للمعار�س«  الدويل  لالحتاد  واأفريقيا 

الذي يقام يف بریوت يف 23 اآذار 

 80 من  اأكرث  ح�سور  يف   2016
رئي�س �رشكة و�سخ�سية.كذلك دعا 

وافتتاح  رعاية  اإىل  حكيم  عون 

الدورة 21 للمعر�س الدويل للبناء 

اأيار   31 من  يقام  الذي  والإعمار 

اإىل 3 حزيران املقبلني.

موجز اقتصادي

جودة  بحماية  زًة 
ّ
متمي م.ل،  �س.  فود  كينغ  �رشكة  ح�سدت 

منتجاتها، وهي الوكيل احل�رشي لربغر كينغ يف لبنان، جائزة 

اجلودة الدولية للمواد الغذائية وامل�رشوبات للعام 2016.

وقد نال برغر كينغ لبنان هذه اجلائزة من بني العالمات الأهم 

عامليًا يف هذا القطاع، بحيث جمع حفل توزيع اجلوائز كبار 

املدراء التنفيذيني. وقد ت�سّلم اجلائزة املدير العام ل�رشكة كينغ 

فود �س.م.ل.، مارك كال�سي يف كانون الثاين، 2016، من نادي 

قادة التجارة العاملي يف مدريد، اإ�سبانيا.

م اجلائزة تفاين فريق عمل �رشكة كينغ فود والإجنازات 
ّ
وتكر

التي  الزبائن  ور�سا  الغذاء  �سالمة  �سعيد  على  حّققها  التي 

لبنان  كينغ  برغر  د 
ّ
تقي وقد  الأعمال.  نتائج  يف  اإيجابًا  اأّثرت 

ل�سمان  املنا�سبة،  القانونية  والإجراءات  الق�سائية  بالتدابری 

ال�سحية  املعايری  الزبائن وحلماية �سحتهم، متخطيًا  �سالمة 

وتوجيهات �سالمة الغذاء الوطنية على خمتلف الأ�سعدة.

وتعليقًا على نيل اجلائزة، اأو�سح كال�سي اأن »الفوز بهذه اجلائزة 

ة جداً 
ّ
العريقة و�سط مناف�سة حمتدمة بني عالمات جتارية مهم

وامتنانًا  دوليًا  اعرتافًا  اأك�سبنا  ال�رشيعة،  الوجبات  قطاع  يف 

ق على 
ّ
ا�ستحققناه بجدارة. �سي�ستمر برغر كينغ لبنان يف التفو

المتياز، و�سيوا�سل �سعيه لّتخاذ التدابری ال�رشورية ال�سامنة 

جلودة عالية يف قطاع الغذاء وامل�رشوبات«.

وامل�رشوبات  الغذائية  للمواد  الدولية  اجلودة  جائزة  اأُ�سيفت 

برغر  ح�سدها  التي  العريقة  اجلوائز  لئحة  اإىل   2016 للعام 

العالمة  ريادة  جائزة  مثل  ال�سنني،   
ّ
مر على  لبنان  كينغ 

التجارية لعام 2009، جائزة اأف�سل وكالة ح�رشية يف ال�رشق 

لالأعوام  للعمليات  اإدارة  اأف�سل  وجائزة   ،2010 لعام  الأو�سط 

2010، 2011 و2012.

متفّوقًا على المعايير الصحية وتوجيهات 
سالمة الغذاء على الصعيد الوطني

برغر كينغ لبنان يحصد 
أهم جوائز الجودة 

كالسي يتسلم الجائزة
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من �شهر اإلى �شهر

اأ�سار رئي�س جتمع رجال و�سيدات الأعمال 

العبداهلل  علي  الأ�ستاذ  ال�سيني  اللبناين 

وال�سيا�سية  الإقت�سادية  »الوثيقة  اأن  اإىل 

يف  ال�سينية  احلكومة  اأ�سدرتها  التي 

الثاين  كانون  ال�سهر  من  ع�رش  الثالث 

الدول  2016 حول »�سيا�سة ال�سني جتاه 
العربية« �سّكلت خطوة اإيجابية يف غاية 

الأوىل  الوثيقة  اأنها  الأهمية، وخ�سو�سا 

حول  خ�سي�سا  ت�سدر  التي  نوعها  من 

يف  واعترب  العربية.  ال�سينية  العالقات 

ت�سّكل  الوثيقة  هذه  »اأن  اأ�سدره  بيان 

بني  زة 
ّ
ممي اإيجابية  تاريخية  حمطة 

راأ�سها  وعلى  العربية  والدول  ال�سني 

لبنان«. وراأى اأن لبنان قادر على التفاعل 

ب�سكل اإيجابي مع هذه الوثيقة ال�سيا�سية 

اأهمها  جمالت  عدة  يف  والإقت�سادية 

التجارية  التبادلت  رفع  من  ال�ستفادة 

وتعزيز العالقات الإقت�سادية وا�ستقطاب 

يف  التعاون  وتعزيز  ال�سينيني  ال�سياح 

من  وغریها  التكنولوجية  املجالت 

املجالت الإقت�سادية احليوية. 

تطور العالقات
د العبداهلل الدعوة اإىل رجال الأعمال 

ّ
وجد

اللبنانيني لبذل ق�سارى جهدهم ومواكبة 

اإذ  ال�سينية،  اللبنانية  العالقات  ر 
ّ
تطو

يجب اأن نعمل على تطوير اأعمالنا وتعزيز 

اأداء  خرباتنا وتنمية قدراتنا للتمّكن من 

دور يف اأ�سواق دولية عالية التناف�سية. 

جديدة  فر�سة  لبنان  اأمام  اأن  واعترب 

العالقات  تعميق  يف  قدما  للم�سي 

احلكومة  اإطالق  مع  ال�سينية  اللبنانية 

ال�سينية لوثيقتها ال�سيا�سية والإقت�سادية 

اجلديدة.  واأ�سار اإىل اأن »وثيقة احلكومة 

العالقات املالية،  ال�سينية على م�ستوى 

هو تركيزها على اأهمية تعزيز العالقات 

املالية مع البلدان العربية خ�سو�سا بني 

اجلهات املخت�سة بالرقابة والإ�رشاف.

رفع التبادل التجاري
لدى  اأن  املعروف  »من  العبداهلل:  وقال 

على  دويل  م�ستوى  ذات  خربات  لبنان 

فر�س  ولديه  امل�رشيف  العمل  �سعيد 

م�ساعي  يف  اأ�سا�سي  دور  لأداء  متزايدة 

العربية  املالية  العالقات  تطوير 

ال�سينية  احلكومة  بت 
ّ

رح وقد  ال�سينية. 

العربية  الدول  بان�سمام  وثيقتها  يف 

اإىل البنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية 

التحتية، حيث ميكن اأن توؤدي دورا فعال. 

عت 
ّ
�سج الأهمية  حيث  من  مواز  وب�سكل 

فتح  تبادل  على  ال�سينية  احلكومة 

ال�سينية  املالية  املوؤ�س�سات  بني  فروع 

املطلوبة  بال�رشوط  تفي  التي  والعربية 

بالإ�سافة اإىل تعزيز التوا�سل والتعاون 

بالرقابة  املخت�سة  اجلهات  بني 

النقدي بني  التعاون  والإ�رشاف، وتعزيز 

البنوك املركزية لدى اجلانبني«. 

احلكومة  اأن  املعروف  »من  واأ�ساف: 

ال�سينية �سبق اأن اأعلنت منذ عامني عن 

ال�سيني  التجاري  التبادل  رفع  نيتها 

جلة 
ّ
امل�س دولر  مليار   240 من  العربي 

يف  دولر  مليار  اإىل600    2013 عام 

ال�سنوات الع�رش املقبلة. ونعتقد اأن هذه 

كبریة  فر�سة  ت�سكل  اأن  كن 
ُ

مي اخُلطط 

بالن�سبة لالإقت�ساد اللبناين الذي يتمتع 

اخلدمات.  م�ستوى  على  مميزة  بقدرات 

ال�سيني �سي جني بينغ  الرئي�س  وكان 

قد توّقع ارتفاع  ال�ستثمارات اخلارجية 

دولر  تريليون   1.25 اإىل  ال�سينية 

حني  يف  املقبلة،  الع�رش  ال�سنوات  يف 

�ست�ستورد ال�سني �سلعا تتجاوز قيمتها 

10 ترليونات دولر، و�سرُت�سل اأكرث من 
500 مليون �سائح اإىل اخلارج على مدى 
اأي�سا  املقبلة.وهنا  اخلم�س  ال�سنوات 

ميكن لنا يف لبنان ال�ستفادة من جزء 

من هذه ال�ستثمارات من جهة وجذب 

جزء من ال�سياحة ال�سينية اخلارجية«.

امل�سوؤولني  على  اأن  العبداهلل  واعترب 

لبنان  يف  الأعمال  ورجال  الر�سميني 

الوثيقة  مع  اإيجابي  ب�سكل  التفاعل 

وردت  التي  البنود  عند  مليا  والتوقف 

فيها وخ�سو�سا املتعلق منها بالعالقات 

الإقت�سادية. 

العبداهلل: الوثيقة الحكومية الصينية الجديدة
 تفتح أبواب التعاون مع لبنان

العبداهلل
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ه وزير الإقت�ساد والتجارة األن 
ّ

 وج
العامة  الأ�سغال  وزير  اإىل  كتابًا  حكيم 

»اإعادة  فيه  متنى  زعيرت  غازي  والنقل 

�سوء  يف  العام  النقل  تعرفة  يف  النظر 

النفطية«.  امل�ستقات  اأ�سعار  انخفا�س 

ومما جاء يف الكتاب: »اأظهرت الدرا�سة التي قمنا بها يف هذا 

النقل  تعرفة  اأن  النفط  اأ�سعار  انخفا�س  ظل  ويف  املو�سوع 

النقل  اأ�سحاب  على  الكلفة  اأن  خ�سو�سًا  تنخف�س،  اأن  يجب 

هو  فالنعكا�س  وبالتايل  حمروقات  كلفة  مبعظمها  هي 

مبا  القيام  معاليكم  على  نتمنى  م 
ّ
تقد ومما  لذا  حمتوم.  اأمر 

املواطن  خری  مع  يتنا�سب  مبا  النقل  تعرفة  لتخفي�س  يلزم 

والإقت�ساد اللبناين«.

ك�سف رئي�س جمعية جتار �سيدا   
اأن  »عن  ال�رشيف   علي  و�سواحيها 

ال�سوق  يف  اأقفلت  جتارية  حمال  �سبعة 

التجارية نهاية العام 2015«. واإذ اأ�سار 

اإىل اأنه »يف العام 2014 اأقفل اأي�سًا عدد 

اأن  »ناأمل  �سيئ«. وقال:  »موؤ�رش  الأمر  اأن هذا  اعترب  مماثل«، 

تاأخذ موؤ�س�سات الدولة التي نتم�سك بها مكانها الطبيعي واأن 

تعود اإىل الن�ساط الالزم لتحفيز النمو يف البلد، فهذا ما ياأمله 

املواطنون واإل �سنكون ذاهبني اإىل كارثة ل حتمد عقباها«. 

كالم ال�رشيف جاء اإثر اإعادة انتخابه رئي�سًا بالتزكية جلمعية 

التجار يف �سيدا و�سواحيها لولية جديدة مدتها اأربع �سنوات.

والإعالم  الإت�سال  وحدة  اأعلنت   
الأمم  »تقرير  اأن  بيان،  يف  الإ�سكوا  يف 

والتوقعات  احلالة  ب�ساأن  املتحدة 

اأم�س  ال�سادر   2016 لعام  الإقت�سادية 

اأظهر اأن النزاعات الع�سكرية وانخفا�س 

اأ�سعار النفط، اإ�سافة اإىل تعرث الإقت�ساد 

العاملي يف عام 2015، ت�سببت برتاجع النمو الإقت�سادي يف 

غرب اآ�سيا«. اأما بالن�سبة اإىل الأردن ولبنان، فيتوقع التقرير 

»اأن ت�سهد الآفاق الإقت�سادية حت�سنا خالل الفرتة قيد الدر�س، 

بالنزاع  مرتبطة  �ستظل  اأنها  اإل 

ال�سورية.  العربية  اجلمهورية  يف 

وي�ستفيد كال البلدان من التحويالت 

املواطنني  من  املر�سلة  املالية 

املهاجرين العاملني يف القطاعات 

جمل�س  بلدان  يف  النفطية  غری 

التعاون لدول اخلليج العربي«.

موجز اقتصادي

وقعت غرفة طرابل�س ولبنان ال�سمايل، ممثلة برئي�س جمل�س ادارتها 

ممثلة  لبنان،  يف  البرتول  قطاع  ادارة  وهيئة  دبو�سي،  توفيق 

برئي�س جمل�س ادارتها و�سام الذهبي، بروتوكول تعاون بني الغرفة 

والهيئة، بح�سور اع�ساء الهيئة وح�سد من املدعوين من فاعليات 

وخا�سة  عامة  ملرافق  ادارة  جمال�س  وروؤ�ساء  هيئات  وروؤ�ساء 

ونقابات  والطاقة  النفط  �سوؤون  تتعاطى  و�رشكات  وموؤ�س�سات 

املهن احلرة وامل�سارف ونقابات وجتمعات اهلية ومدنية.

وراأى الذهبي خالل كلمة القاها »يف قطاع النفط والغاز، حمركا 

ل  انه  لفتا  العامة،  للمالية  الفقري  والعمود  الوطني،  لالقت�ساد 

على  ولكن  املبا�رشة،  املادية  العائدات  على  الدولة  ريع  يقت�رش 

الفوائد القت�سادية الناجتة عن بناء قطاع خدمات متطور قادر 

على حتقيق التنمية امل�ستدامة على امتداد كافة املناطق اللبنانية. 

لنه  اطالقه  عند  خ�سو�سا  والغاز،  النفط  قطاع  تاأثری  اىل  م�سریا 

�سيطال معظم تلك ال�رشائح وعرب م�ساركة حثيثة للقطاع اخلا�س 

يف العمل مع �رشكات النفط العاملية امللزمة بتوظيف ما ل يقل 

عن 80 % من جممل موظفيها من اللبنانيني«.

ميثل  الذي  الربوتوكول،  »توقيع  على  فاأثنى  دبو�سي  حتدّث  ثم 

العام واخلا�س«، م�سریاً  القطاعني  والعملية بني  الفعلية  ال�رشاكة 

اىل اأن »طرابل�س مبيزاتها التفا�سلية، هي بت�رشف كل اللبنانيني، 

مكونات  بكل  موؤمنون  واأننا  الوطني،  لالقت�ساد  رافعة  واأنها 

جمتمعنا اللبناين ومبختلف خياراته و�سيا�ساته القت�سادية«.

الغرفة  بني  التعاون«  »بروتوكول  على  التوقيع  مت  اخلتام  ويف 

م�سرتكة«  »جلنة  اعتماد  بنوده  اأحد  يف  ت�سمن  الذي  والهيئة، 

�سلطان  ليندا  العامة  والعالقات  التجارية  الدائرة  رئي�سة  قوامها 

عن  دعبول  كابي  الهيئة  وع�سو  الذهبي  واملهند�س  الغرفة،  عن 

هيئة اإدارة قطاع البرتول، لل�رشوع بعقد اجتماعات دورية لو�سع 

م�سامني بروتوكول التعاون مو�سع املتابعة والتنفي

بروتوكول تعاون  بين غرفة 

طرابلس و إدارة قطاع البترول 

مصافحة بين دبوسي والذهبي بعد التوقيع
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ال�سوري   النزوح  تداعيات  تزال  ل 

الإقت�ساد  على  ال�سورية  والأزمة 

تقرير  اأ�سار  حيث  تتفاعل،  اللبناين 

خ�سائر  اأن  اإىل  جرنال  �سو�سيته  لبنك 

بليار دولر منذ   13.1 الإقت�ساد بلغت 

العام 2012، 5.6 باليني دولر منها يف 

العام 2015.

ومن جانب اآخر، ك�سف البنك الدويل يف 

ملنطقة  الف�سلي  الإقت�سادي  »املوجز 

اأن  اأفريقيا«  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق 

منطقة  يف  للنفط  امل�ستوردة  البلدان 

اأفريقيا عجزت  الأو�سط و�سمال  ال�رشق 

من  الكاملة  ال�ستفادة  حتقيق  عن 

ا 
َّ
انخفا�س اأ�سعار النفط، لأنها تواجه اإم

الأهلية  للحروب  املبا�رشة  غری  الآثار 

غياب  اأو  املنطقة،  يف  وال�رشاعات 

اأو  الإرهابية،  الهجمات  ب�سبب  الأمن 

الأمرين معا. 

»الآثار  املعنون  املوجز  ويف 

اأورد  وال�سالم«،  للحرب  الإقت�سادية 

التقرير اأن لبنان والأردن يتحمالن مع 

تركيا امل�سوؤولية الدولية عن ا�ست�سافة 

هذه  فاإن  ولذلك  ال�سوريني،  الالجئني 

على  هائلة  ل�سغوط  �س 
َّ
تتعر البلدان 

ماليتها العامة. ويف حني اأ�سار التقرير 

اإىل اأن الأردن ي�ست�سيف اأكرث من 630 

اأن  ك�سف  ل، 
َّ
�سج

ُ
م �سوري  لجئ  األف 

يف  ال�سكان  ربع  ي�سكلون  الالجئني 

لبنان.

يف  الرئي�سية  القطاعات  اأن  اإىل  واأ�سار 

ب�سدة  ت�رشرت  النمو  ُتعزِّز  التي  لبنان 

والإن�ساءات.  والعقارات  ال�سياحة  وهي 

العوامل  هذه  ُتبِقي  اأن  املتوقع  ومن 

و3،5  املئة  يف   2،5 بني  النمو  معدل 

يف املئة عامي 2016 و2017 وهو اأقل 

كثریا من اإمكانات الإقت�سادين.

حتويالت  تكون  اأن  التقرير  وتوقع 

تلك  يف  اأي�سا  ت�رشرت  قد  املغرتبني 

التي  والأردن(  ولبنان  )م�رش  البلدان 

التدفقات  على  كبریا  اعتمادا  تعتمد 

التعاون  جمل�س  دول  من  الوافدة 

اخلليجي.

آثار غير مباشرة
العام  التوازن  منوذج  وبا�ستخدام 

اإيانت�سوفيت�سينا  متعدد الأقطار، قامت 

بح�ساب خ�سائر   2014 عام  وايفانو�س 

غری  واآثارها  �سورية  يف  احلرب 

والأردن  ولبنان  تركيا  على  املبا�رشة 

والعراق وم�رش. وتظهر نتائج الدرا�سة 

على  واآثارها  �سورية  يف  احلرب  اأن 

يف  بت 
َّ
ت�سب املجاورة  اخلم�سة  البلدان 

خ�سائر يف الناجت تبلغ قرابة 35 مليار 

الناجت  اإجمايل  يعادل  ما  اأو  دولر، 

املحلي ل�سورية يف عام 2007.

ال�سورية  اأن احلرب  اإىل  الدرا�سة  ولفتت 

البلدان  معي�سة  م�ستوى  على  رت  اأثَّ

ن�سيب  متو�سط  اأن  ر 
َّ
قد

ُ
وي املجاورة، 

الفرد من الدخل انخف�س 1،1 يف املئة 

تركيا  يف  املئة  يف  و1،5  لبنان  يف 

وم�رش والأردن باملقارنة بامل�ستويات 

التي كان من املمكن حتقيقها لو اأمكن 

تفادي احلرب.

الدويل  البنك  ر 
َّ
قد

ُ
ي وحده،  لبنان  ويف 

اأن منو اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي 

�سنويا  مئويتني  نقطتني   2،9 انخف�س 

خالل الفرتة بني عامي 2012 و2014. 

 170 اأكرث من  �سقوط  اإىل  ى هذا 
َّ
اأد وقد 

و�ساعف  الفقر،  براثن  يف  لبناين  األف 

يف   20 من  اأكرث  اإىل  البطالة  ل 
َّ
عد

ُ
م

غری  من  ال�سباب  من  معظمهم  املئة، 

ذوي املهارات.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن العمال ت�رشروا 

الالجئني  تدفق  لأن  نظرا  كبری  ب�سكٍل 

املعرو�س  زيادة  اإىل  واأدى  ال�سوريني 

اإىل   
َّ
ثم ومن  العاملة،  الأيدي  من 

انخفا�س الأجور يف حني �سبب ارتفاع 

الطلب املحلي على ال�سلع واخلدمات يف 

ارتفاع الأ�سعار.

ظهر م�سح ا�ستق�سائي ملنظمة العمل 
ُ
وي

الأخریة  الآونة  يف  اُجِري  الدولية 

الالجئني  من  املئة  يف   92 نحو  اأن 

عقود  يحملون  ل  لبنان  يف  ال�سوريني 

يعملون  ن�سفهم  من  اأكرث  واأن  عمل، 

اأو يومي  اأ�سبوعي  اأ�سا�س مو�سمي  على 

وباأجور متدنية.

5.6 باليين دوالر خسارة اإلقتصاد اللبناني
من جراء األزمة السورية عام 2015

13.1 بليون دوالر بلغت خسائر 

االقتصاد اللبناني جراء األزمة 

السورية منذ العام 2012
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العامة  ال�سحة  وزير  اأحال   
العامة  »النيابة  اإىل  فاعور  اأبو  وائل 

التمييزية« ملّفًا يتعلق ببيع اأدوية من 

طرابل�س،  يف  القبة  يف  �سيدلية  قبل 

املدينة  يف  امل�ستودعات  من  وعدٍد 

مل�سلحة �سيدلية غری مرخ�سة يف منطقة نهر البارد، ما 

وتعديالته،  ال�سيدلة  مهنة  مزاولة  قانون  اأحكام  يخالف 

ال�سحة  على  املحتملة  ال�سلبية  انعكا�ساته  عن  ف�ساًل 

املقت�ساة  التحقيقات  متابعة  فاعور  اأبو  وطلب  العامة. 

القانونية  الإجراءات  واتخاذ  واملتورطني  املخالفني  مع 

املنا�سبة.

العاملي«  اجلودة  »مكتب  قرر   
املدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  تعيني 

العلمية  الأبحاث  مل�سلحة  العام 

افرام،  مي�سال  الدكتور  الزراعية 

»�سفریاً للجودة يف الأداء«. و�سيت�سلم 

�سهر  يف  لندن  يف  التعيني  هذا  افرام 

اأخرى،  دولية  جائزة  اإىل  اإ�سافة   ،2016 الأول  ت�رشين 

اأوروبية  عوا�سم  على  بجولة  �سفریاً  ب�سفته  و�سيقوم 

النجاح يف  واأمریكية عدة لإلقاء حما�رشات حول كيفية 

الأعمال  رجال  »جمعية  اختارت  كما  والأعمال.  الإدارة 

يف  اأعمال  رجال  اأف�سل   10 بني  من  افرام  الأمریكية«، 

العامل، و�سيت�سلم هذه اجلائزة يف 15 اأيار 2016 يف اإمارة 

موناكو.

ا�سحاب  نقابة  جمل�س  بحث   
اجتماع  اأول  يف  لبنان  يف  الفنادق 

له، بعد انتخابه برئا�سة بيار الأ�سقر 

جدول  يف  الأع�ساء،  كامل  وح�سور 

الأعمال املت�سمن خطة عمل املجل�س 

لواقع  امل�ستقبلية  وروؤيته  اجلديد 

م املجل�س الو�سع الفندقي الراهن 
ّ
القطاع الفندقي. كما قي

والإجتماعية  والإقت�سادية  ال�سيا�سية  الظروف  ظل  يف 

توؤثر  والتي  البالد  بها  متر  التي 

يف  الفندقي  الن�ساط  على  �سلبًا 

�ساهم  الذي  الأمر  كافة  املناطق 

يف تدين ن�سبة الت�سغيل وتفاوتها 

بني منطقة واأخرى.

موجز اقتصادي

من  الرابع  للف�سل  اإح�ساءاتها  الدويل  البنك  جمموعة  اأ�سدرت 

العام 2015 املتعلقة بكلفة حتويالت املغرتبني يف جميع اأنحاء 

 35 من  املالية  التحويالت  اإر�سال  تكلفة  حتت�سب  والتي  العامل 

 country للتحويالت 
ّ
دولة اإىل 99 وجهة، ما ينتج عنه 300 ممر

corridors يف جميع اأنحاء العامل. 
لبنك  الأ�سبوعي  التقرير  ن�رشها  التي  الإح�ساءات  وبح�سب 

الإعتماد اللبناين، ت�سمل الكلفة املحت�سبة ر�سوم املعاملة و�سعر 

ال�رشف املعتمد و�رشعة اخلدمة وغریها، وك�سف البنك الدويل اأن 

تكلفة حتويل 200 دولر من اأملانيا اىل لبنان و�سلت اىل 24،22 

د.اأ يف الف�سل الرابع من العام 2015 اأي ما ي�سكل نحو 12،11 % 

من قيمة املبلغ املر�سل. 

ويف هذا الطار، جاء لبنان ثاين اأغلى وجهة لتحويالت املغرتبني 

فييتنام  وتليه  د.اأ(   25،92( ال�سني  ت�سبقه  اأملانيا  من  الآتية 

)22،31د.اأ( ومولدوفا )19،89 داأ( واأفغان�ستان )19،09 د.اأ( والهند 

ال�سارة  الدول، مع  )18،36د.اأ( وغریها من  واألبانيا  )18،72د.اأ( 

اىل اأن كلفة حتويل 200 دولر من اأملانيا اىل لبنان كانت بلغت 

28،29 دولراً )14،14 %( يف الف�سل الثالث من العام 2015.
اإ�سافة اىل ذلك، ت�سری الح�ساءات اىل اأن كلفة اإر�سال 500 دولر 

الف�سل  %( يف   7،11( 35،55 دولراً  اإىل لبنان بلغت  اأملانيا  من 

%( يف   7،14( دولراً   35،72 مقابل  2015، يف  العام  من  الرابع 

الف�سل الثالث منه. 

املتحدة  الوليات  من  التحويالت  اإر�سال  تكلفة  احت�ساب  وعند 

المریكية، ياأتي لبنان يف املرتبة الوىل على لئحة الوجهات 

الأكرث تكلفة للتحويالت وهي املرتبة نف�سها التي كان عليها يف 

الف�سل الثالث من العام 2015.

اىل  اأمریكا  من  دولر   200 اإر�سال  كلفة  بلغت  التفا�سيل  ويف 

%(، يتبعها كل من تايلندا )24،24   12،30( 24،60 دولراً  لبنان 

ل  للذكر  )17،26د.اأ(  وال�سني  )19،88د.اأ(  الأخ�رش  والراأ�س  د.اأ( 

احل�رش.

لبنان الوجهة األغلى لتحويالت المغتربين

من أميركا في الفصل الرابع من 2015
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اللبنانيني  الأعمال  رجال  جتمع  عقد 

وح�سور  زمكحل  فوؤاد  الدكتور  برئا�سة 

غالبية الأع�ساء جمعية عمومية للهيئة 

العامة. ا�ستهلت اجلل�سة ال�سنوية بتقييم 

ومتت   ،2015 لعام  التجمع  ن�ساطات 

2015 وميزانية  املوافقة على ح�سابات 

.2016
فوؤاد  الدكتور  التجمع  رئي�س  واأعلن 

زمكحل بعد املناق�سة العامة التي �سارك 

فيها الأع�ساء وجمل�س الإدارة اأولويات 

التجمع لعام 2016:

- موا�سلة التعاون والتاآزر مع اجلامعات لتطوير الدرا�سات الإقت�سادية 

وامل�ساريع وخمتلف املن�سورات.

-  تعزيز العالقات وقنوات التوا�سل بني الطالب واأ�سحاب املوؤ�س�سات 

وم�ساعدتهم يف خلق القيمة، وحفر مكان لهم �سمن ال�سوق واحل�سول 

على وظيفة.

�سفوف  من  اإبتداء  واملدار�س  اجلامعات  يف  حما�رشات  تنظيم   -

على  وحثهم  واإحاطتهم  اجلديد،  للجيل  الأمل  اإعطاء  اأجل  من  الثانوي 

روح ريادة الأعمال والكفاح للنجاح يف لبنان لأنهم ي�سكلون املحرك 

الرئي�سي لنمونا واإقت�سادنا يف امل�ستقبل.

يكون  كافة  الأع�ساء  مع  دوريا  م�ستديرة  طاولت  تنظيم  موا�سلة   -

حمورها ق�سايا ال�ساعة الإقت�سادية والجتماعية، مع متابعة منتظمة 

للق�سايا التي متت مناق�ستها.

الدويل،  البنك  مع  �رشاكتنا  وتعزيز  منتظم  توا�سل  على  احلفاظ   -

 UNDP وال   )IFC( الدولية  التمويل  وموؤ�س�سة  الدويل  النقد  و�سندوق 

والإ�سكوا )ESCWA( وغریها من املنظمات من خالل عقد اجتماعات 

دورية بني جتمع رجال الأعمال اللبنانيني والوكالت الدولية املذكورة.

اأ�سل  اإحياء توا�سل منتظم مع رجال الأعمال املغرتبني من  اإعادة   -

م�سرتكة  ومن�سة  وم�ساريع  و�رشاكات  مهنية  عالقات  وخلق  لبناين 

لرجال الأعمال اللبنايني يف العامل.

القوانني  م�ساريع  لتنفيذ   )lobbying( ال�سغط  - موا�سلة ممار�سة 

التي اقرتحها جتمع رجال الأعمال اللبنانيني العائدة اإىل: �سمان 

ال�سيخوخة واحلماية الجتماعية والطبية بعد �سن التقاعد، ال�رشكات 

امل�ساهمة املب�سطة )SAS( يف لبنان، 

الأموال  على  العينية  ال�سمانات 

يف  التف�سيلية  الأ�سهم  املنقولة، 

الإفال�س  قانون  اخلا�سة،  ال�رشكات 

رجال  جتمع  مبادرة  متابعة  اجلديد، 

التبادل  لتعزيز  اللبنانيني  الأعمال 

دول  مع  والتجاري  الإقت�سادي 

نتيجته  كانت  الذي  الالتينية  اأمریكا 

»مریكو�سور«  ب�ساأن  التفاق  توقيع 

التبادل  لتعزيز  اأ�سا�سي  هو  الذي 

النامية.  ال�سوق  هذه  مع  التجاري 

اأمریكا  اإىل  اللبنانيني  الأعمال  رجال  من  اإقت�سادية  بعثة  تنظيم 

الالتينية �سنة 2016.

رجال  مل�ساعدة  اللبنانيني  الأعمال  رجال  جتمع  مبادرة  متابعة   -

ال�سخمة  اأفريقيا  �سوق  على  اأي�سا  النفتاح  يف  والرياديني  الأعمال 

حيث اإنه باإمكان هذه القارة اأن ت�سبح لعبا اأ�سا�سيا بالن�سبة لتبادلنا 

التجاري.

- اإقرتاح تنظيم طاولة حوار اإقت�سادية اإنقاذية من اأجل اإعادة اإنعا�س 

التي  البطالة  % وكذلك تخفي�س   0 البالغ  اإقت�سادنا املتدهور ومنونا 

جتاوزت ن�سبة 25 %.

- اإقرتاح خطة اإعادة هيكلة لتحويل الإقت�ساد اللبناين من اإقت�ساد عام 

تقليدي ومن�ساع اإىل اإقت�ساد خالق ومتخ�س�س وملم:اإقت�ساد املعرفة.

- حث احلكومة على و�سع اللم�سات الأخریة على قانون يجيز ال�رشاكة 

بني القطاعني العام واخلا�س PPP الذي هو احلل الوحيد لناأمل باإعادة 

اإعمار بنيتنا التحتية املنكوبة واملتدهورة.

- الدفع لو�سع اللم�سات الأخریة ل�ستخراج وا�ستخدام مواردنا الطبيعية 

بعيدا من الن�سقاقات ال�سيا�سية.

- احلفاظ على توا�سل منتظم مع البنك املركزي بغية: من جهة العمل 

م�رشف  اأن  )علما  املحلية  ال�سوق  يف  وال�سيولة  املال  راأ�س  �سخ  على 

لبنان املركزي وعد ب�سخ اأكرث من مليار دولر خالل عام 2016(، ومن 

جهة اأخرى منح قرو�س مدعومة لالأموال الت�سغيلية )BFR( لل�رشكات 

خالل فرتة الأزمة التي منر بها .)من املفرت�س اأن يب�رش هذا امل�رشوع 

النور قريبا جداً(.

تجمع رجال األعمال يعلن أولويات عام 2016

تسجيل السيارات يرتفع %4 في 2015

واحلمالت  ال�سيارات  لأ�سعار  ال�ستثنائي  التخفي�س  رغم 

الت�سويقية الكبریة التي قام بها وكالء ال�سيارات خالل 2015، 

 4 الـ   
ّ
يتعد ب�سيطًا مل  ارتفاعًا  ال�سيارات اجلديدة  ت�سجيل  �سجل 

2014، وفق جمعية م�ستوردي  2015 مقارنة بالعام  % خالل 
ال�سيارات يف لبنان.

واعتربت اجلمعية اأن هذا الرتفاع املحدود جاء نتيجة الو�سع 

ال�سيا�سي والإجتماعي والأمني املرتدي الذي ي�سود البالد، ول 

يعك�س اجلهد الكبری الذي يقوم به اأ�سحاب ال�رشكات للمحافظة 

على احلركة الإقت�سادية والتجارية وعلى �رشكاتهم وموظفيهم، 

امل�سجلة هو من  اجلديدة  ال�سيارات  من  الأكرب  الق�سم  اأن  علمًا 

اجلمعية  واأ�سارت  املنخف�سة.  الأ�سعار  ذات  ال�سغری  احلجم 

اإىل  مرده  ال�سغریة  ال�سيارات  �رشاء  اإىل  الطلب  اجتاه  اأن  اإىل 

عدم وجود نقل عام منظم واإىل انخفا�س يف القدرة ال�رشائية 

للمواطنني. ولفتت اإىل اأن املناف�سة ال�رش�سة بني الوكالء والأزمة 

الإقت�سادية التي تعاين منها البالد، توؤديان اإىل انخفا�س يف 

اأرباح الوكالء يف ظل ارتفاع الأجور وامل�ساريف.

جمعية عمومية لتجمع رجال األعمال



دليل ال�صادرات واملوؤ�ص�صات ال�صناعية اللبنانية

The DirecTory of exporTs & inDusTrial firms in lebanon

برعاية وزارة ال�صناعة وجمعية ال�صناعيني اللبنانيني

وبالتعاون مع املوؤ�ص�صة العامة لت�صجيع اال�صتثمار يف لبنان »اإيدال« ومعهد البحوث ال�صناعية

 وبالتن�صيق مع جمعية م�صارف لبنان وجمعية �رشكات ال�صمان والغرفة الدولية للمالحة 

وعدد من التجمعات ال�صناعية

 مرجع �صامل وعملي باللغتني العربية واالإنكليزية،

1956 �صفحة ملونة ومئات ال�صور اخلا�صة من امل�صانع

ي�سّنف �لدليل جميع �مل�سانع �للبنانية و�أنتاجها 
�سلعيًا وقطاعيًا وفقًا للنظام �لدويل، �لبند �جلمركي:

Harmonized System Code (H.S.Code)

لكل �سلعة بالإ�سافة �ىل ن�سبة �لر�سوم �جلمركية 

يف لبنان وحو�يل 150 دولة، وجغر�فيًا وفقًا 

للتق�سيم �لإد�ري �للبناين �لر�سمي بالإ�سافة �ىل مو�قع 

.GPS هذه �مل�سانع على �لإقمار �ل�سطناعية

يت�سمن �لدليل �لقطاعات �ملتكاملة مع �ل�سناعة: 
�مل�سارف – �لتاأمني - �لنقل �لبحري و�لربي 

– م�ستوردو �لآلت �ل�سناعية و�ملو�د �لأولية 
يف لبنان - وموؤ�س�سات تو�سيب وت�سدير �لفاكهة 

و�خل�سار يف لبنان. مع عناوين فروعها ومر�كزها 

�لرئي�سية و�أن�سطتها.

تطلب الن�سخة من النا�سر:

�سركة الدليل ال�سناعي  

الطبعــــة التا�صعة 2015 - 2016

ال�صـنـاعيني ــة   جمعيــ

اللبنـــــــــانييـــــــــن

املوؤ�ص�صـــة العامـــة لت�صجيـــع االإ�صتثمـــارات يف لبنـــان »اإيـــدال«

ومعهــــــــد البحـــــــوث ال�صناعيــــــــة

www.lebanon-industry.com

www.lebanon-industry.com/order

 الإدارة العامة: بريوت - كليمن�شو - �شارع الأمري عمر - بناية ت�شبحجي - مبنى تعاونية لبنان - هاتف: 01/370318 - فاك�س: 1/370602 961 

E-mail: info@lebanon-industry.com / www.lebanon-industry.com  -  س.ب: 2070-1102-13/5838 )�شوران( - بريوت - لبنان�
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امين عام النقابة د. ندين عون النقيب ايلي عبود المكرم وائل أبوشقرا د. جوزيف طربية حمية متحدثًا

املحا�سبة  خرباء  نقابة  اإحتفلت 

�سقرا،  اأبو  وائل  ال�سابق  النقيب  بتكرمي 

»مهنة  املرجع  كتابه  �سدور  ملنا�سبة 

قاعة  يف  لبنان«  يف  املحا�سبة  خرباء 

الرئي�س  بح�سور  الأوني�سكو،  ق�رش 

مرعي  اأبو  جنيب  احل�سيني،  ح�سني 

النائب  احلريري،  �سعد  الرئي�س  ممثال 

خوري  يو�سف  العقيد  املرعبي،  معني 

جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثال  حنا 

ممثاًل  اجلردي  فاروق  ال�سيخ  قهوجي، 

الدروز  املوحدين  طائفة  عقل  �سيخ 

نعيم ح�سن، فوؤاد كبول ممثاًل النائب مروان 

حمادة، فادي ال�رشتوين ممثاًل النائب �سامي 

اخلطيب،  منيف  ال�سابق  النائب  اجلميل، 

جميد  �سابقًا  لبنان  م�رشف  حاكم  نائب 

جنبالط، اللواء منری طربية، ع�سو املجل�س 

ال�سمد  عبد  �سهيل  الأ�ستاذ  الد�ستوري 

والإدارية،  احلزبية،  ال�سخ�سيات  من  وعدد 

والإقت�سادية.

ح�سور  مقرراً  كان  اأنه  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

لرئي�س  ممثاًل  �سهيب  اأكرم  الزراعة  وزير 

العدل  وزير  وح�سور  �سالم،  متام  احلكومة 

اأ�رشف ريفي اإل اأنهما اعتذرا لأ�سباب طارئة.

طربيه
كلمات  عدة  اإلقاء  �سهد  قد  الإحتفال  وكان 

الحتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من  لكل 

جمعية  ورئي�س  العرب  للم�رشفيني  الدويل 

املال  وزير  طربية،  جوزيف  د.  امل�سارف 

ال�سابق عادل حمية، نقيب خرباء املحا�سبة 

النقيب  عبود،  اإيلي  لبنان  يف  املجازين 

ال�سابق وائل اأبو�سقرا.

ظل  »يف  اأنه  اإىل  كلمته  يف  واأ�سارطربية 

الفراغ الت�رشيعي الذي كان �سائداً يف احلقل 

وال�ستن�سابية  اآنذاك،  واملايل  املحا�سبي 

احل�سابية التي تبنى عليها نتائج املوؤ�س�سات 

لعدم الرتكازعلى اأنظمة حما�سبية ع�رشية 

اإيجاد  على  الإقدام  من  بد  ل  كان  و�سفافة، 

ت�رشيعات حتدد القواعد املحا�سبية املعتمدة 

من  الق�سوى  الإفادة  من  ومتّكن  لبنان  يف 

علوم املحا�سبة واأهدافها«.

العمل  باأهمية  »الإميان  اأنه  اإىل  ولفت 

الذي  هو  الأدوار  وتكامل  اجلماعي 

ق�سى ب�رشورة تعاون وزارة املال مع 

يف  املجازين  املحا�سبة  خرباء  نقابة 

لبنان، بقيادة النقيب ال�سديق وائل اأبو 

�سقرا«.

الوزارة  بني  جلنة  »تاألفت  وقال: 

والنقابة لهذه الغاية و�ساركنا فيها اأنا 

�سخ�سيًا والنقيب اأبو �سقرا، اإ�سافة اإىل 

وال�سناعة،  التجارة  غرفة  عن  ممثلني 

وجمعية امل�سارف، وكانت الت�سالت 

اإىل  اأّدت  قد  الفرن�سية  املال  وزارة  مع 

هذا  يف  وفرن�سا  لبنان  بني  م�سرتك  تعاون 

ال�ساأن حيث �ساركت نقابة خرباء املحا�سبة 

املحا�سبي  الأعلى  واملجل�س  فرن�سا  يف 

خلرباء  الدويل  الحتاد  ولحقًا  الفرن�سي، 

اإجناز  يف  بالفرن�سية  الناطقني  املحا�سبة 

الت�سميم  مقّدمها  ويف  الت�رشيعات،  هذه 

الت�سميم  ثم  للموؤ�س�سات،  العام  املحا�سبي 

الت�سميم  وبعده  للم�سارف،  املحا�سبي 

وهذه  ال�سمان،  ملوؤ�س�سات  املحا�سبي 

املحا�سبية  التحتية  البنية  هي  الت�ساميم 

عهد  من  لبنان  نقلت  للموؤ�س�سات،  واملالية 

والإح�سائي  املحا�سبي  والتخلف  الفو�سى 

قانوين،  وت�رشيع  كعلم  املحا�سبة  عهد  اإىل 

تطبيق  على  تدريب  دورات  اإعداد  وجرى 

هذه الأنظمة، �ساركت �سخ�سيًا يف تنظيمها 

التي  الدورة  اأهمها  فيها،  اأبحاث  وتقدمي 

خلرباء  الدويل  الحتاد  من  بتنظيم  عقدت 

FIDEF يف  املحا�سبة الناطقني بالفرن�سية 

1982 مب�ساركة خم�سني  باري�س يف ني�سان 

نقابة خبراء المحاسبة تكّرم أبو شقرا:
قيادي نقابي مهني بإمتياز

النقيب عبود يسلم ابو شقرا درعًا تكريميًا
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من اليمين: منير ابوشقرا، اللواء فادي ابوشقرا، 
وائل وابتسام ابوشقرا، ايلي عبود، عبد القادر الصغير

عصام ووائل ابوشقرا، الرئيس حسين الحسيني، اللواء منير طربية

من اليمين:الوزير عادل حمية، وائل ابو شقرا، ايلي عبود، 
الريس حسين الحسيني، د. جوزيف طربية

العميد سامي نصيري، وائل ابوشقرا، د. جوزيف طربية، ابتسام ابو شقرا، 
ايلي عبود، عبد القادر الصغير

وائل وابتسام ابوشقرا يستقبالن اللواء فادي ابوشقرا

من اليمين: وائل ابوشقرا، قاضي التحقيق العسكري األول القاضي رياض 
ابوغيدا، إبتسام ابوشقرا، النقيب ايلي عبود، نائب النقيب عبد القادر 

الصغير، أمين سر النقابة حكمت نوفل

من اليمين: السفير المصري السابق حسين ضرار، وائل وابتسام ابوشقرا، 
النقيب ايلي عبود

وليد العكوم مصافحًا النقيب ايلي عبود

وائل ابو شقرا متوسطًا حفيدته سارة شّماس وعقيلته ابتسام ابوشقرا

من  وح�سد  لبنان  ومن  فرن�سا  من  خبریاً 

مراقبي ال�رشائب اللبنانيني.

عن  تكلمت  الكرمي،  احل�سور  »اأيها  وقال: 

الرجل  عن  اأتكلم  ومل  والإجنازات،  الأعمال 

كتابه.  ب�سدور  والإحتفال  تكرميه  يوم  يف 

بكلمة  و�سفها  ي�سعب  غنية  �سخ�سية  اإنه 

اأو و�سعها داخل اإطار �سورة منطية. مبادر 

ال�سائد والأفكار املوروثة،  ثائر على الواقع 

اأن  لذلك  ميكن  ول  ترتقي،  اأن  ملهنته  اأراد 

ينجح اإل بالتعاون مع الدولة، فكانت فاحتة 

�سل�سلة من الت�رشيعات بنيناها �سويًا مدماكًا  

نظامًا  ال�رشح،  اكتمل  حتى  مدماك  تلو 

حما�سبيًا كاماًل نقل البلد من عهد حما�سبية 

الب�سطاء اإىل عهد اخلرباء املجازين«.

حميه
عادل  ال�سابق  الوزير  ا�ستعر�س  بدوره، 

حميه يف كلمته الفرتة التي كان فيها وزيرا 

للمالية، والتقى بالنقيب اأبو �سقرا«.

اأبو  للنقيب  الفعال  »الدور  اأن  حمية  واعترب 

لبنان  و�سع  يف  كبری  ب�سكل  �ساهم  �سقرا 

الناحيتني  من  العاملية  اخلارطة  على 

تاأ�س�س  ملا  خا�سة  واملحا�سبية،  املالية 

الناطقني  املحا�سبة  خلرباء  الدويل  الحتاد 

رئي�س  اأول  وكان  منه.  مببادرة  بالفرن�سية 

العليا  الهيئة  له ومن ثم ت�سميته ع�سوا يف 

امل�رشفة على الدكتوراه املهنية يف جامعة 

دوفني التي �سمت يف حينه وزير الإقت�ساد 

ال�سوؤون  ووزير  دولور  الأ�ستاذ جاك  واملال 

والوزير  فابيو�س،  لوران  الأ�ستاذ  املالية 

دوفني  جامعة  ورئي�س  دو�سي  كري�ستيان 

وغریهم«.

عبود
اأن  اإىل  عبود  اإيلي  النقيب  لفت  جهته،  من 

بامتياز،  مهني  نقابي  قيادي  �سقرا(  »)اأبو 

والإقت�ساد  الأعمال  وبيئة  املهنة  اأعطى 

مبمار�سته  و�سطر  ح�ساب،  دون  من  الوطني 

نقابيا  وفكرا  نهجا  النقابية  مل�سوؤولياته 

والأهم  وهادفة،  وا�سحة  روؤية  خالل  من 

و�سلوك مهني  اأخالقي  اإطار  ذلك �سمن  من 

راق يتحدى به ورفع من �ساأن م�ستوى مهنة 

تدقيق احل�سابات يف لبنان واملنطقة«.

درا�سة  من  النتهاء  ب�سدد  »اإننا  واأعلن 

م�رشوع حيوي للنقابة، حيث �سيتم رفعه اإىل 

املوافقة  بعد  بدوره  �سيحيله  الذي  املجل�س 

�سمن  وذلك  العمومية،  اجلمعية  اإىل  عليه 

اإقرار م�رشوع موازنة النقابة للعام 2016«. 

ولفت اإىل اأن »هذا امللف �سيحقق حلما واأمال 

اأر�س  قطعة  �رشاء  وهو  انتظرناه،  طاملا 

م�ستقلة للنقابة من اأجل بناء بيت املحا�سب 

والذي  احل�سابات،  مدقق  بيت   - املجاز 

بنقابتنا  يليق  نقابيا مميزا  �سيكون �رشحا 

واأع�سائها ووطننا احلبيب لبنان«.
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من �شهر اإلى �شهر

رمزي يونس، سمير بركات، عصام مكارم، وائل ابوشقرا، فيصل الحلبي

داوود صبح، اللواء منير طربية، مجيد جنبالط

وائل وابتسام ابوشقرا يستقبالن النائب معين المرعبي

النقيب عبود مستقبالً ممثل قائد الجيش

الرئيس حسين الحسيني متوسطًا وائل وابتسام ابو شقرا

مدير عام األمن الداخلي السابق العميد روجيه سالم، عضو 
المحكمة الدولية القاضي وليد عكوم، العميد عصام ابو زكي

توقيع  على  عملت  »النقابة  اأن  وك�سف 

يف  املحامني  نقابة  مع  تعاون  بروتوكول 

بریوت ل�سم جهود النقابتني، والإ�سهام يف 

العامة  املالية  الت�رشيع يف جمالت  تطوير 

والأ�سواق  والإقت�ساد  والتجارة  وال�رشائب 

املالية وغریها«.

أبو شقرا
قال  �سقرا،  اأبو  م 

ّ
املكر للنقيب  كلمة  وكانت 

والإجنازات  وطني،  واجب  »العطاء  فيها: 

ذلك،  يف  دوره  قطاع  ولكل  للبناء،  هدف 

واقعه  من  انتف�س  الذي  املهني  وقطاعنا 

اعتبارا  والت�رشيعات  الأنظمة  اإىل  الأليم 

وذلك   ،1964 عام  نقابة  اأول  تاأ�سي�س  من 

من  وال�ستفادة  الذات  بناء  حتقيق  بهدف 

جناحنا  اأ�س�س  كانت  واأهدافه.  علومه  غنى 

امل�سار  واتباع  املهنة  حب  يف  تكمن 

وثقافته،  املحا�سبي  الفكر  لتعميم  املربمج 

البناء  العمل  وما يحمالن يف طياتهما من 

ل  التي  الأرقام  كثبات  الثابتة  والإرادة 

لعاملي  الداعمة  بالو�سائل  واملفعمة  تتغری، 

املال والإقت�ساد«.

للمهنة  احلقيقي  »املفهوم  اأن  واعترب 

يكمن  اليوم،  املتح�رش  العامل  ي�سود  الذي 

مهماتها  واإىل  اإليها  املتقدمة  النظرة  يف 

التقدم  يواكب  علمًا  باعتبارها  ونتائجها، 

لالإقت�ساد  املكونة  للقطاعات  الع�رشي 

تتلخ�س  املحا�سبة  اأهداف  ولأن  القومي، 

املايل  للو�سع  الواقعي  والتحليل  بالك�سف 

ولنتائج الأعمال«.

اأنها  على  املهنة  تعريف  »اأخت�رش  وقال: 

ركيزة  هي  بل  فح�سب،  ونتائج  قيودا  لي�ست 

لإقت�ساد مزدهر ومالية فاعلة، وروؤية  بنية 

وا�سحة خلطة اإمنائية م�ستدامة. انطلقت من 

يلزم  ما  كل  حتقيق  وقررت  التعاطف،  هذا 

طالت  مهما  امللل  وعدم  الدوؤوب،  بالعمل 

امل�سریة اإر�ساء لل�سمری والو�سول اإىل كامل 

حقوق املهنة واأبنائها يف لبنان، وم�ساركتها 

ما  بقدر  حلما  ذلك  يكن  ومل  ودوليا.  عربيا 

حتقيق  اإىل  زمالئي  مع  قادين  �سعور  هو 

وال�سعوبات  العقبات  كل  جتاوزت  اإجنازات 

�سيء  ل  اأن  منا  وباإميان  والإعرتا�سات، 

فكانت  الهدف،  اإىل  الو�سول  من  مينعنا 

والبناء  العطاء  رحلة  املهنة  مع  رحلتنا 

والإجناز حتى يف زمن احلرب وال�سقاء، رحلة 

الواجب والأداء بالإميان امل�سوؤول«.

خالل  من  اأردنا  ما  لنا  »كان  واأ�ساف: 

القفزات واملراحل التي اأوردتها يف الكتاب، 

 1995 لغاية   1964 عام  منذ  امتدت  والتي 

وكان فيها:

- جناح حملة التوعية والتعريف عن اأهمية 

حاجة  اأنها  ومن  املجتمعات،  يف  املهنة 

مطلوبة لهم وللدولة ولأبناء املهنة معا.

والقوانني  واملعايری  الأنظمة  حتقيق   -

اإليها املهنة يف  تفتقر  التي كانت  و�سواها، 

لبنان رغم كرثتها عربيا ودوليا

التكامل  وحتقيق  التعاون  اأجواء  خلق   -

يف الأدوار بني النقابة والدولة والقطاعات 

الإقت�سادية واملالية.

والتعاون  والدولية،  العربية  امل�ساركة   -

ووزارة  والإقت�ساد،  املالية  وزارتي  بني 

املال الفرن�سية ونقابة خرباء املحا�سبة يف 

العربية  الإحتادات  اإىل  والإنت�ساب  فرن�سا، 

الحتاد  منها  الأخ�س  وعلى  والدولية، 

نيويورك،   -  IFAC للمحا�سبني  الدويل 

املحا�سبة  خلرباء  الدويل  والحتاد 

الناطقني بالفرن�سية »FIDEF« - باري�س. 

الإجنازات  هذه  تتويج  مت  املطاف،  واآخر 

لبنان  يف  املهنة  مزاولة  قانون  باإقرار 

رقم 94/364 الذي �سدر عام 1994 والذي 

ا�ستمرت  اأخذ منا جهدا ومتابعة ومالحقة 

ثالثني عاما«.

الكثری  الوزارة  من  »املطلوب  اأن  اإىل  واأ�سار 

من الأمور، ومن بينها:

اأبناء  بني  الرقابة  اأدوار  تكامل  تعزيز   -

املهنة ومراقبي ال�رشائب على الدخل.

- تفعيل دور املجل�س الأعلى املحا�سبي.

مكاتب  ت�سنيف  مر�سوم  ت�سحيح   -

تنظيم  قانون  مع  يتوافق  مبا  املحا�سبة 

املهنة رقم 94/364 و�سمان حقوق اأع�ساء 

النقابة.

القانون  من   59 املادة  تطبيق  اإ�ستكمال   -

كامل  على  الرقابة  اأعمال  جلهة  نف�سه 

املكلفني على اأ�سا�س الربح احلقيقي«.
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قص شريط اإلفتتاح

مدير عام شركة األمانة انشورنس رجا سالم ورئيس دائرة تمويل المشاريع والمؤسسات في بنك 
بيروت والبالد العربية رجا مكاري

رئيس جمعية تجار عالية سمير شهيب ومدير عام سبلين طلعت اللحام

افتتح رئي�س احتاد غرف التجارة وال�سناعة والزراعة يف لبنان 

رئي�س غرفة بریوت جبل لبنان حممد �سقری ، مكتبا لغرفة بریوت 

وجبل لبنان يف مقر جمعية جتار عالية يف مدينة عاليه، بهدف 

وجوارها،  عاليه  منطقة  يف  القت�سادية  املوؤ�س�سات  خدمة 

بح�سور وزير الزراعة اأكرم �سهيب، رئي�س احتاد جتار جبل لبنان 

جمعية  رئي�س  تامر،  غابي  الغرفة  رئي�س  نائب  اجلميل،  ن�سيب 

جتار عاليه �سمری �سهيب، وكيل داخلية عاليه يف احلزب التقدمي 

ال�سرتاكي خ�رش الغ�سبان، رئي�س احتاد بلديات الغرب العلى 

ال�سحار وليد العري�سي، وفعاليات �سيا�سية واقت�سادية ونقابية، 

وح�سد من رجال العمال وا�سحاب املوؤ�س�سات من املنطقة. 

شهيب
وا�سار رئي�س جمعية جتار عاليه �سمری �سهيب يف كلمة القاها اىل 

اإ�ستحداث فرع غرفة التجارة ياأتي بهدف توفری اخلدمات  ان » 

وت�سهيل اأمور ومطالب التجار وال�سناعيني وامل�ستثمرين«. وقال: 

يف  ي�رشب  الذي  الرتاجع  ظل  يف  نتقدم  اأن  اأنف�سنا  على  »اآلينا 

كل اإجتاه و�سوب، و�سيبقى رهاننا على الأ�رشاف يف هذا البلد.

نحن مل نعتقد يوما اأن امل�سوؤول يجب اأن يكون مديرا يتعامل مع 

الأزمة تاأجيال، بل �سانع اأحالم وخادم ق�سية«. 

واملوؤ�س�سات  تتهاوى  الدولة  اأجهزة  نرى  زمن  يف  »لكننا  اأ�ساف: 

ال�سيا�سي  ال�سعيد  اأرهق كاهلها، فما يجري على  والف�ساد  تتحلل، 

والإداري والإقت�سادي والبيئي، خميف. الدولة ت�رشف الأموال دون 

موازنة ومبناأى عن ال�سفافية وامل�ساءلة وتخف�س القدرات الب�رشية 

والتفتي�س  املدنية  اخلدمة  جمل�س  من  الرقابة  لأجهزة  والتقنية 

من  والأخطر  للتاأديب  العليا  والهيئة  املحا�سبة  وديوان  املركزي 

ذلك قرارات جمل�س �سورى الدولة ل تاأخذ طريقها اإىل التنفيذ«.

واأكد »بكل �رشاحة ل ميكن للبنان اأن ي�ستمر على هذا املنوال. ل ميكن 

لدولة اأن حتيا اإن كان مفهوم الد�ستور لديها وجهة نظر، ولول القلة 

القليلة من رجال ال�سيا�سة الوطنيني الذين يحملون على اأكتافهم عبء 

روا مواجهة 
ّ
احلفاظ على ما تبقى من موؤ�س�سات وكرامة وطنية وقر

حلقة اجلنون العا�سفة يف البلد لقلنا على لبنان ال�سالم«.

شقير
بدوره اكد �سقری »ان قرار افتتاح املكتب، جاء خلدمة املوؤ�س�سات 

العاملة يف منطقة عاليه وجوارها، لت�سهيل امورهم يف ما خ�س 

كل املعامالت التي تعنى بها الغرفة، يف ظل ظروف اقت�سادية 

�سعبة ت�رشب بالعمق كل مقومات �سمود اقت�سادنا الوطني«.

اأحتدث كثریا عن امل�ساكل  »اليوم يوم اجناز وفرح، ولن  وقال: 

القت�سادية، لكن �ساأغتنم هذه املنا�سبة لحذر من اأن القت�ساد 

اأجل  من  وت�سارع  تعاين  املوؤ�س�سات  واأن  بخری،  لي�س  الوطني 

املعطيات  كل  مع  كثریا  �ساقت  ال�سمود  هوام�س  وان  البقاء، 

ال�سلبية التي حتيط باقت�سادنا«.

�ساءت  ومهما  ال�سعاب،  بلغت  مهما  انه  يقني  على  »انا  واأكد: 

القطاع  وهذا  امثالكم  من  ا�سخا�س  وجود  مع  فانه  الظروف، 

والرادة  ال�سادقة  النوايا  ا�سحاب  وبوجود  اللبناين،  اخلا�س 

طريق  اىل  �سيعود  لبنان  وان  �سينجلي،  الليل  فان  الوطنية، 

ال�ستقرار والنهو�س والزدهار«.

�سهيب  الوزير  �سقری مب�ساركة  الكلمات، ق�س  النتهاء من  وبعد 

واجلميل وتامر ورئي�س جمعية جتار عاليه �سمری �سهيب �رشيط 

اقامت جمعية  ذلك  بعد  املكتب،  اطلعوا على  ثم  الفتتاح، ومن 

جتار عاليه حفل غداء يف املنا�سبة يف مطعم الق�رش.

شقير يفتتح مكتب غرفة التجارة في عاليه:
 اقتصادنا ليس بخير ومؤسساتنا تصارع للبقاء
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من �شهر اإلى �شهر

كرمت »نقابة مكاتب ال�سفر وال�سياحة يف لبنان« وزير ال�سغال 

يف  النقابة  اقامته  غداء  حفل  يف  زعيرت  غازي  والنقل  العامة 

فندق الربي�ستول بح�سور رئي�سها جان عبود.

وزارة  من  ترخي�سًا  حتمل  ال�سياحية  »الوكالت  اأن  عبود  واأكد 

ال�سياحة، وهي تلتزم النظام والقانون. العاملون فيها موؤهلون 

ال�سيافة  م�ستلزمات  وعلى  الإجرائية  ات 
ّ
التقني على  ومدربون 

ال�ستقبال  فيه  مبا  املبا�رش   
ّ
ال�سخ�سي بالهتمام  املرتبطة 

مبا�رشة  وت�سهيالت  اإر�سادية  خدمات  باعتبارهما  والتوديع، 

لتعليمات  وفقًا  ة 
ّ
النظامي والو�سائل  بالطرق  دائمًا  مار�سوها 

واإجراءات الوزارات واملديريات«، معربًا عن دعم م�ساريع تطوير 

ة 
ّ
املطار الدويّل وحت�سني خدماته بامل�ساريع والو�سائل الع�رشي

ل اأمور ال�سياح وامل�سافرين وتدعم �سناعة 
ّ
امل�ستحدثة التي ت�سه

 
ّ
 يف حجم الناجت املحلي

ّ
ة قادرة على التاأثری اجلدي

ّ
ة اأ�سا�سي

ّ
وطني

ويف دعم ميزان املدفوعات وتخفيف الدين العام وتو�سيع ميدان 

ال�ستثمار والعمالة والتوظيف«.

يف  ال�سائعة  الفر�س  رواد  »من  لكوننا  فاأ�سف  زعيرت  اأما 

الجانب  ال�سياح  وب�سهادة  لكننا  ال�سياحي،  القطاع  اطاحة 

يف  اوائل  الدولية  ال�سياحية  املنظمات  وت�سنيفات  والعرب 

من  اخلا�س  كما  العام  القطاع  ودعا  ال�سياحية«.  اخلدمات 

لكل  حيث  المنية  والجهزة  النيابي  واملجل�س  احلكومة 

موؤ�س�سة دورها، اىل ال�سغط لنتخاب رئي�س للجمهورية. واأكد 

وازدهار  تنمية  دورا هاما وحيويا يف  اخلا�س  »للقطاع  اأن 

وال�سياحة،  ال�سفر  وكالت  �سيما  ل  ال�سياحة  قطاع  وتطوير 

النهو�س  وامل�ساهمة يف  الن�ساطات  لتكثيف  مدعوون  فانتم 

واملوؤ�س�سات  الدارات  مع  والتكاتف  بالتعاون  القطاع  بهذا 

املخت�سة ومنها وزارة ال�سغال العامة والنقل مبا ي�ساهم يف 

حتقيق الهداف املرجوة«.

»نقابة السياحة والسفر« تكّرم زعيتر

بيار أشقر، نزار خوري، فادي الحسن

ريتا شمعون، كريستيل حبيب سعادة، جالل عساف، انطوان فرح

النقيب عبود متحدثًا الوزير غازي زعيتر متحدثًا

فادي عجروش، ابراهيم خليل خليل، غابي غريب، روبير يونس، جورج نخول

مروان هبر، انطوان مسعود، محمد سعد الدين شهاب الدين، 
محمود الخطيب

روي ابو زيد، جاك أبو زيد، عماد بعجور

هتاف كيروز، سليم بطرس، مادونا حويك

غابرييل ضو، باتريسيا ابو حلقة، سعاد شرتوني، غسان حتي

زهراء عبداهلل، انطوان طبال، وليد تمساح وفيفيان
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عبد الرازق ديب، ماهر حمصي، محمد حمصي

باتريسيا أبو حلقة، زهراء عبداهلل، غابرييل ضو

عبد الهادي حسن، حسن العجوز، محمد غزيل، محمد الحاج

خالد نصر البزري، غينادي راجي، علي حجازي، يوسف بويز

سليم بويز، علي موسى، سعاد ابو شاهين، محمد غالييني، 
وصباح الحاج

جورج يونس، بيار أشقر، لور سليمان، بيار سعد

جورج يونس، شوقي فرحات، النقيب زياد اللبان

وائل قباني، طارق وحسن ظاهر

 زياد حمادة، عباس شريف، أميليوس بياكس، جورج باتركيان، 
ميشلين بيانكس

منير نكد، ياسين سكراوي، احمد شبارو، فيصل الجوهري

جان بيروتي، طوني الرامي، خالد نزهة

شاهين شاهين، جوزيف قطريب، ريشارد مجاعص

محمد حمادة، جمال العلي، طارق عبدالوهاب كلش

 علي فتوني، وليد مسعود، الفرد صيقلي، كريم نصراهلل، 
المحامي فريد خوري

ندى السردوك، غازي زعيتر، النقيب جان عبود
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من �شهر اإلى �شهر

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ا�ستقبل 

لت�سجيع  العامة  املوؤ�س�سة 

املهند�س  لبنان  يف  ال�ستثمار 

اقت�سادي  وفد  عيتاين،  نبيل 

رفيع امل�ستوى من �سلطنة عمان 

برئا�سة رئي�س غرفة عمان �سعيد 

بن �سالح الكيومي، يرافقه رئي�س 

غرفة بریوت وجبل لبنان حممد 

�سلطنة  يف  لبنان  و�سفری  �سقری 

عمان ح�سام دياب.

شقير
هامة  »لقاءات  اإىل  �سقری  اأ�سار  بداية 

الإقت�سادية  الهيئات  خمتلف  مع  تعقد 

لإر�ساء  حقيقية  فر�س  تظهری  اأجل  من 

اأعمال  رجال  بني  عمل  �رشاكات 

واأكد  مانيني«. 
ُ
الع ونظرائهم  لبنانيني 

دول  اإىل  الدوام  على  ينظر  »لبنان  اأن 

اأنها  على  و�سلطنة عمان  العربي  اخلليج 

لإقت�سادنا  ال�سرتاتيجي  العمق  ت�سكل 

واملكان الأرحب ل�ستقبال قوانا العاملة 

وا�ستثماراتنا«.

يعقدها  التي  »الإجتماعات  اأن  واأو�سح 

اأن  اإىل  ماين هامة جداً«، م�سریاً 
ُ
الوفد الع

»التفاعل مع اجلانب اللبناين، خ�سو�سًا 

رجال  مع  املعقودة  اللقاءات  خالل 

تفاوؤله  واأعرب عن  الأعمال، موؤثر جداً«. 

اإىل  التو�سل  »جلهة  الزيارة  بنتائج 

اتفاقات حول م�ساريع حمددة«.

عيتاني
 من جهته، �سكر عيتاين الوفد على زيارة 

لبنان »يف ظل الظروف احلالية«، وتوا�سله 

اللبنانية  الإقت�سادية  الهيئات  مع 

واهتمامه بلبنان. كما هناأهم على اإن�ساء 

ماين. وقال: 
ُ
جمل�س الأعمال اللبناين – الع

املناخ  على  الإطالع  هو  الزيارة  هدف 

التفا�سلية  وامليزات  للبنان  ال�ستثماري 

الأكرث  الدول  البلد. ول يزال من بني  لهذا 

جذبًا لالإ�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة مع 

ن�سبة  ال�ستثمارات  هذه  ت�سجيل 

يف   6 اإىل  و�سلت  مرتفعة  مئوية 

املحلي  الناجت  حجم  من  املئة 

للبنان  اأتاح  ما   ،2014 العام  يف 

احلفاظ يف خالل ال�سنوات الع�رش 

بني  املراتب  اأعلى  على  الأخریة، 

حجم  حيث  من  العربية  الدول 

اإجمايل  اإىل  ن�سبة  ال�ستثمار 

الدخل املحلي.

»املناخ  اأن  عيتاين  واأو�سح 

يتمتع  لبنان  يف  ال�ستثماري 

جتعله  التي  مات 
ّ
املقو من  بالعديد 

املنطقة«،  يف  لالإ�ستثمار  واعداً  مق�سداً 

واحلوافز  والت�سهيالت  اخلدمات  عار�سًا 

املهام  اإىل  اإ�سافة  »ايدال«،  تقدمها  التي 

ت�سجيع  �سعيد  على  بها  تقوم  التي 

اإىل  داعيًا  ال�سادرات،  ودعم  ال�ستثمارات 

يتمتع  التي  الواعدة  مات 
ّ
املقو ا�ستثمار 

بها كل من لبنان وُعمان. واأعلن »ا�ستعداد 

لكل  وامل�ساندة  الدعم  لتقدمي  املوؤ�س�سة 

بني  التعاون  يعزز  اأن  �ساأنه  من  م�رشوع 

امل�ستثمرين من البلدين«.

ال�ستثمارية  الفر�س  اإىل  وتطرق 

املتوافرة ول �سيما يف ال�سياحة والإعالم 

والإت�سالت  املعلومات  وتكنولوجيا 

وال�سناعة والزراعة وال�سناعات الغذائية.

عيتانـي بعـد لقائـه وفــداً إقتصاديـًا ُعمانيـًا:
لبنان مقصد واعد لإلستثمار

خدمات هاتفية فـي عكار وجبيل

العام  املدير  يرافقه  حرب  بطر�س  الإت�سالت  وزير  اأطلق 

لهيئة »اأوجریو« عبد املنعم يو�سف وكبار موظفي الوزارة، 

املركز الرئي�سي لهاتف حلبا يف عكار، العمل مب�رشوع تطوير 

DSL اجلديدة وافتتح مركز بيع  الإنرتنت  �سبكات خدمات 

ل�رشكتي »األفا« و»تات�س«، يف ح�سور نواب و�سخ�سيات.

اإىل  الوزارة  تطّلع  موؤكداً  املركز،  اأرجاء  يف  حرب  وجال 

تد�سني عدد من املراكز يف مناطق عكارية. وك�سف اأن »ثمة 

م�رشوعًا كبریاً للبنان يحتاج اإىل بع�س الوقت كي تقطفوا 

وبرنامج  حياة  فيها  الوزارة  باأن  و�ست�سعرون  نتائجه، 

اأن تكون لدى كل مواطن  اإىل  للم�ستقبل. و�ساأ�سعى  ر 
ّ
وت�سو

يف اآخر قرية يف عكار، األياف �سوئية ي�ستفيد من خدماتها«.

نني خطوة 
ّ
وحتدث النائبان خالد �ساهر وريا�س رحال مثم

تكون  ان  يف  اآملني  عكار،  منطقة  جتاه  الت�سالت  وزارة 

مقدمة  الهاتفية  اخلدمات  م�ستوى  على  الجنازات  »هذه 

حرب  ود�ّسن  املجالت«.  كل  يف  عكار  عن  احلرمان  لرفع 

يرافقه يو�سف وممثلون عن �رشكتي »تات�س« و«األفا« وهيئة 

»اأوجریو«، مراكز جديدة للخدمات الهاتفية يف جبيل.

عيتاني مجتمعًا إلى الوفد العماني

حرب يقص شريط إفتتاح المركز
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وّقع العميد الركن املتقاعد �سالح جانبني كتابه »ال�سلطة يف 

لبنان« يف النادي الع�سكري املركزي - املنارة.

قهوجي،  العماد جان  اجلي�س  قائد  التوقيع ممثل  ح�رش حفل 

الأمن  عام  مدير  وممثل  احلداد،  طوين  البحري  الركن  العميد 

العام اللواء عبا�س اإبراهيم، العميد لبيب ع�سقوتي، وممثل مدير 

عام قوى الأمن الداخلي اللواء اإبراهيم ب�سبو�س، املقدم �سعد 

كریوز، وممثل مدير عام اأمن الدولة اللواء جورج قرعة، الرائد 

بركات، وممثل رئي�س اجلامعة اللبنانية الدكتور عدنان ال�سيد 

ح�سني، الدكتور عقل عقل.

يوؤرخ كتاب »ال�سلطة يف لبنان« ال�سادر عن »مطبعة العطار«، 

ما  منذ  الطائفية  واجلذور  احلكم  واأنظمة  لبنان  يف  لل�سلطة 

يومنا هذا. مع ما تخللته من �رشاعات  ال�ستقالل حتى  قبل 

وحم�سوبيات  �سيا�سية  وجتاذبات  وخالفات  ونزاعات 

اأو  املال  اأو  ال�سلطة  رئا�سي بهدف  وف�ساد وفراغ  وحما�س�سة 

الإثنني معًا.

كما ي�سری الكتاب اإىل دور املواطن يف البنية الجتماعية وخلل 

والإعالم  والأمن  والف�ساد  الطائفية  ودور  الوطن  اإىل  النتماء 

يف بنية وحتول ال�سلطة.

نوعية  حول  املتمحورة  الأ�سئلة  من  العديد  الكتاب  ويت�سمن 

النظام، وذلك خالل �سبعة اأق�سام مع تو�سيات ومالحق عديدة. 

ومعاين  والإح�سائيات  املعلومات  من  الكثری  يت�سمن  كما 

العديد من م�سطلحات ال�سلطة واآراء بع�س ال�سيا�سيني، وزراء 

ونوابًا، اأ�ساتذة جامعيني وع�سكريني.

قدم الكتاب رئي�س اجلامعة اللبنانية، وزير دولة �سابق، الدكتور 

اللبنانيون  يعانيه  ما  اإىل  ي�سری  والذي  ح�سني،  ال�سيد  عدنان 

الإجتماعية  مكوناته  بني  ثقة  واأزمة  �سيا�سي  نظام  اأزمة  من 

والطائفية  املواطنة  حول  الأ�سئلة  من  العديد  بدوره  طارحًا 

غياب  و�سبب  النتخابات،  وقانون  الربملانية،  والدميقراطية 

املوازنة العامة منذ ع�رش �سنوات، وعن �سبب عدم تطبيق اتفاق 

الطائف وتعطيل الد�ستور. وينهي ال�سيد تقدميه، اإىل اأن ا�ستعادة 

ثقة اللبنانيني بال�سلطة يتطلب و�سع قانون انتخابي عام ل 

يق�سي الفئات الوازنة من احلياة ال�سيا�سية والإجتماعية.

ويبقى اأن اأهم ما يف الكتاب هي تو�سيات الكاتب التي تقدم 

بها كم�رشوع حل لل�سطة يف لبنان.

»السلطة في لبنان«.. للعميد الركن المتقاعد جانبين:
 أسئلة عديدة وتوصيات حلول  ألزمة النظام

الكاتب العميد الركن جانبين خالل توقيعه الكتاب

الدكتور عقل عقل والعميد الركن البحري طوني الحداد

خالل توقيع الكتاب للعميدين الحداد وعشقوتي

فارس سعد والعميد الركن جانبين

غالف الكتابممثلوا القادة العسكرية وجانب من الحضور

العميد الركن صالح جانبين متحدثًا

الزميل علي خزام، محمد ماجد والعميد الركن صالح جانبين

من اليمين: العميد الركن البحري طوني الحداد، العميد لبيب عشقوتي،  
المقدم سعد كيروز، الرائد بركات

من �شهر اإلى �شهر
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عوامل  هناك  ب�سام،  للدكتور  وفقًا 

النمو  تعيق  اللبنانية  الدولة  عديدة يف 

اأبرزها   الف�ساد،  وتزرع  الإقت�سادي 

وت�سيب  واهرتاء  العامة  املديونية 

املوؤ�س�سات العامة نتيجة غياب الرقابة.

حديث  يف  ب�سام  الدكتور  ولفت 

اأن  اإىل  والإقت�ساد«  »ال�سناعة  مع 

الرتاجع الإقت�سادي يطاول القطاعات 

الإنتاجية كافة من دون اأي ا�ستثناء«، 

ال�سناعي  »القطاع  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 

الإقت�سادية  القطاعات  ككل  يعاين 

اإذ  وال�سياحة  التجارة  ول�سيما 

ترتبطان ب�سكل وثيق بكل ما يدور على 

ودعا  والإقليمية«.  اللبنانية  ال�ساحة 

دورهذه  لتفعيل  ال�رشيع  التحرك  اإىل 

القطاعات واإعادة مكانتها عرب تن�سيط 

حركتها الإنتاجية.

هو  ال�سيا�سي  »التفاهم  اأن  اعترب  واإذ 

التي  الأزمة  حلل  الأ�سا�سي  املدخل 

اأن  على  �سدد  الوطن«،  كل  ت�سمل 

يتطلب  الوطني  بالإقت�ساد  »النهو�س 

معاجلة  يف  واجلدية  الدولة  من  الدعم 

يف  م�ستع�سية  تعترب  التي  الأمور  كل 

هذه املرحلة«.

خطط جديدة
الهيئة  اأن  اإىل  ب�سام  الدكتور  واأ�سار 

الوطنية للتنمية الإقت�سادية يف لبنان 

توا�سل منوها منذ انطالقتها م�ساهمة 

ل�سناعة  حيويًا  مقراً  لبنان  جعل  يف 

الإقت�ساد. وك�سف »اأنها و�سعت خططًا 

مبا  اللبناين  الإقت�ساد  لتنمية  جديدة 

�سيا�سيًا.  املتقلب  و�سعه  مع  يتنا�سب 

ولفت اإىل اأن �سيا�سة الهيئة قائمة على 

املتفوقة  اخلدمات  لتوفری  الإبتكار 

للعمالء، وتعترب براجمها دائمًا �سديقة 

لقيا�س  عامليًا  معياراً  لتكون  للبيئة، 

جناح اأي �سيء تقوم به يف امل�ستقبل.

ال�سناعيني  اإىل  بال�سكر  وتوجه 

اللبنانيني كافة، كما وجه �سكراً خا�سًا 

اأمني  الربيع  حممد  ال�سفری  �سعادة  اإىل 

جامعة  يف  العربية  الإحتادات  عام 

تطوير  اإىل  ي�سعى  الذي  العربية  الدول 

ال�سناعه يف الدول العربية كافة.

د. بسام فرشوخ: التفاهم السياسي 
مدخل أساسي لحل األزمة

دوره �لفاعل يف رفع ��سم لبنان عاليًا يف �ملحافل �لدولية على 

�إىل  �لب�رشية  للتنمية  �لدويل  �لربملان  دفع  �لإقت�سادي،  �ل�سعيد 

منحه �سهادة تقدير وعرفان رفيعة �مل�ستوى، كما مت منحه �سهادة 

�لإقت�ساد  يف  لندن   – كامربيدج  من  جامعة  فخرية  دكتور�ه 

رجل  �لإقت�سادية  للتنمية  �لوطنية  �لهيئة  رئي�س  �إنه  �لدويل. 

�لأعمال د. ب�سام فر�سوخ �لذي حمل هموم �لوطن بكل تناق�ساته 

�لإقت�سادية، و�أبحر �إىل �لبعيد �لبعيد �ساعيًا �إىل خلق حال ��ستقر�ر 

وعدم ترهل من خالل تقدمي در��سات ومذكر�ت �سلطت �ل�سوء على 

ه�سا�سة �لإقت�ساد �لوطني و�رشورة �لتو�سل �إىل تنمية م�ستد�مة 

للقطاع �ل�سناعي.

من �شهر اإلى �شهر
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اأخطر  من  املياه  نق�س  م�سكلة  تعترب 

الأزمات التي تهدد م�ستقبل الب�رشية يف 

الفرتة احلالية. ففي ظل الزيادة ال�سكانية 

الطلب على  وما ي�ساحبها من تزايد يف 

يف  املياه  اأزمة  اأ�سبحت  العذبة،  املياه 

فهناك  القلق،،  اإىل  تدعو  حقيقة  العامل 

وخمــزون  �سنة   120 ل  نفطي  خمــزون 

اأي  يوجد  ل  بينما  �سنة   240 ل  غــازي 

اإن امل�سادر ل  للمياه بل حاليًا  خمزون 

تكفي احلاجة.

  ففي اآخر الإح�سائيات التي قامت بها 

حواىل  هناك  فاإن  املتحدة  الأمم  منظمة 

على  املــوجــودة  املياه  كمية  من   %  97
وغری  ماحلة  مياه  هي  الأر�ـــس  كوكب 

الكمية  من   %  2.4 لالإ�ستعمال،  �ساحلة 

 %   0.597 الإجمالية هي مياه متجمدة، 

مياه   %  0.003 فيبقى  ملوثة  مياه  هي 

عذبة و�ساحلة لالإ�ستعمال ، هذه الكمية 

احلاجة  بينما  كم3   4000 �سنويًا   ت�سكل 

اأن هناك نق�سًا  اأي  4250 كم3  الآن هي 

من  النق�س  وهـــذا  كــم٣   250 بــحــواىل 

2800 كم3 بحلول  اإىل  اأن ي�سل  املتوقع 

العام 2030.

عملية  خلطة  امللحة  احلــاجــة  هنا  مــن 

ال�سحة  منظمة  مــن  كــل  فيها  ت�سارك 

العاملية بالتعاون الكامل مع القطاعني 

العام واخلا�س

مساهمة القطاع العام:
املياه  اأ�ستهالك  لن�سبة  اأق�سى  فر�س حد 

م�سانع  يف  املنتجة  الكمية  مع  مقارنة 

املياه  تكرير  لت�سجيع  ــك  وذل الإنــتــاج 

واأ�ستعمالها لأكرث من مرة. 

مياه  ل�ستعمال  الالزمة  ال�سدود  اإقامة 

الأمطار يف اأوقات ال�سح.

خالل  من  الــزراعــي  الإ�ستهالك  تر�سيد 

التنقيط  بطريقة  الري  ا�ستعمال  ت�سجيع 

والتوعية  الــر�ــس،  اأ�ستعمال  مــن  بـــدًل 

غياب  اأوقـــات  يف  ــري  ال موعد  لتحديد 

ال�سم�س لتخفيف التبخر.

ت�سجيع املزارعني ل�ستعمال مياه ال�ستاء 

من خالل جتميعها يف برك �سغریة.

تركيب عدادات مياه، وجباية كلفة املياه 

بح�سب امل�رشوف ال�سنوي لكل منزل.

ال�سحي  ال�رشف  مياه  ا�ستعمال  اإعــادة 

بعد معاجلتها من خالل حمطات التكرير.

مساهمة القطاع الخاص:  
الأطفال  وخ�سو�سًا  املواطنني  توعية 

حول اأهمية العمل على تخفيف ا�ستهالك 

املياه.

وعــدم  الــدو�ــس  ــالل  خ مــن  الإ�ستحمام 

اأ�ستعمال املغط�س.

ت�سطيف ال�سحون، اخل�سار والفاكهة يف 

باملياه  الت�سطيف  عو�سًاعن  مياه  وعاء 

اجلارية.

احلر�س على وقف تدفق املياه يف حال 

 – الأ�سنان  )تنظيف  الإ�ستعمال  عــدم 

الإ�ستحمام – احلالقة – ال�سطف..(.

بعد  فقط  والغ�سالة  اجلالية  اإ�ستعمال 

ممتلئة  لت�سغيلها  الكافية  الكمية  وجود 

وعدم ت�سغيلها بكميات �سغریة.

من  ا 
ً
بــدء املياه  ت�رشب  عدم  من  التاأكد 

اخلزان الأ�سا�سي مروراً بالأنابيب و�سوًل  

اإىل احلنفية.

الأمــطــار بعد  ري احلــديــقــة مــن مــيــاه 

اأو  �سغریة  بركة  خــالل  مــن  جتميعها 

خزان.

لدى  املياه  توفری  الإعتبار  بعني  الأخــذ 

 – �رشاْء معدات املطبخ  واحلمام )دو�س 

خزان مياه احلمام – اجلالية( – )ت�سميم 

)A حلمام منوذجي يف ال�سورة

خزان  داخل  �سائل   
ْ
ملي م�ستوعب  و�سع 

املياه  كمية  تخفيف  اأجــل  من  احلمام 

)Bامل�ستعملة يوميًا )ال�سورة

جوزف الشيباني

 مدير مصنع نستله  
أستاذ جامعي

أزمة المياه وكيفية مواجهتها

من �شهر اإلى �شهر

مياه مالحة 97 %مياه متجمدة 24 %مياه ملوثة 0٫597 %مياه عزبة 0٫003 %

جوزيف الشيباني
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زيارة بابا نويل لأطفال عني زحلتا يف مدر�سة الراهبات �سابقًا 

اأيقظت  اإذ  العام  هذا  مميزة  نكهة  لها  كان  كریللو�س  دير  يف 

ذاكرة هذه البلدة واأجيالها اجلديدة على تاريخ وم�ساٍر طويل 

العلم  ن�رش  يف  عام،  املئة  تقارب  الزمن،  من  حقبة  على  اإمتد 

والرتبية والثقافة، عندما كانت عني زحلتا حتت�سن اأكرب واأقدم 

املدار�س يف لبنان. كذلك فتحت هذه الزيارة نافذة على موقع 

القرن  يف  احت�سنت  التي  اخلم�سة  بفنادقها  ال�سياحي  البلدة 

املا�سي اأهم الفنانني وال�سفراء والكثری من القادة ال�سيا�سيني.

وخمتاريها،  بلديتها  وجمل�س  البلدة  ا�ستقبلت  الإطار،  هذا  يف 

بابا نويل بح�سد من كل اأطيافها باحلفاوة واملحبة التي تت�سم 

بهما عني زحلتا و�سّفق الأطفال لهذا الزائر الذي يحمل الهدايا.

وقد نّظم الإحتفال املجل�س البلدي يف عني زحلتا بالتعاون مع 

�رشكة ن�ستلة وح�رشه اع�ساء املجل�س البلدي وخمتاري البلدة 

والقوى  زحلتا  عني  ف�سيلة  واآمر  خاطر  ونبيل  كرامي  �سالح 

�ساركت  وفعالياتها، كما  وجهائها  من  كبری  وح�سد  الأمنية 

ال�سيدة نورا جنبالط يف الإحتفال. واألقى رئي�س البلدية كلمة 

يف املنا�سبة اأّكد فيها اأن عني زحلتا �ستبقى بلد املحبة و الإلفة 

والعطاء وحاملة ر�سالة العلم واملعرفة.

اأطفال  الألعاب مب�ساركة  الك�سفية بع�س  الفرق  اإحدى  مت 
ّ
وقد

 وزعت الهدايا على الأطفال.
ّ
البلدة ومن ثم

  ميالد »عين زحلتا«.. 
نكهة مميزة

 رئيس بلدية عين زحلتا إدوار مغبغب، الكاهن انطوان كيوان، 
نورا جنبالط، هيثم كرامة

جانب من الحضور يشاهد بعض االعمال الترفيهية من الفرقة الرياضية

عضو بلدية عين زحلتا نسيب كرامة، المختار صالح كرامة، رئيس بلدية 
عين زحلتا ادوار مغبغب، الكاهن انطوان كيوان، السيدة نورا جنبالط

فارس، سوزان وصوفي سعد

بابا نويل يسلم هدايا الميالدجانب من الحضور

جانب من الحضور

من �شهر اإلى �شهر

نورا جنبالط مع الطفل فارس سعد





العدد 152 اآذار 2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L48

�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة
السلع  منافسة  من  ومتّكنت  انتاجها،  بجودة  متّيزت  لبنانية  صناعات  على  الضوء  تسليط  واالقتصاد«  »الصناعة  تتابع 
العاملية في مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد،

حلويات أفران أيوب، يعقوب األسمر لصناعة املفروشات و سالم إنترناشيونال تانيري.

القرن  ت�سعينات  مطلع  اأيوب  حبيب  راودت  حلم  ق�سة  هي 

لها اإىل حقيقة باإن�ساء »�رشكة 
ّ
املا�سي، فما كان منه اإل اأن حو

حلويات اأفران اأيوب« التي ما لبثت اأن حجزت مكانًا مرموقًا لها 

بني ال�رشكات العاملة يف قطاع ال�سناعات الغذائية.

ع ذي 
ّ
اإنتاج متنو ال�سعي امل�ستمر لإر�ساء الزبائن بتقدمي  �سكل 

جودة عالية عاماًل اأ�سا�سيًا يف جناح ال�رشكة الذي تخطى حدود 

الوطن وو�سل اإىل الأ�سواق اخلارجية، حيث اأ�سار املدير التنفيذي 

يف �رشكة حلويات اأفران اأيوب طوين اأيوب اإىل اأن »اآليات �سبط 

معايری اجلودة التي تتبعها ال�رشكة عرب فريق عمل كفوء يتابع 

عملية الإنتاج من األفها اإىل يائها يف م�سنع يتمتع مب�ستوى عال 

من احلداثة والتطور، �ساهمت يف ك�سب ثقة الزبائن يف الأ�سواق 

اللبنانية واخلارجية على حد �سواء، اإذ اأ�سبح ا�سم »حلويات اأفران 

الأ�سناف  عدد  يف  ز 
ّ
والتمي املمتازة  لـ«اجلودة  مرادفًا  اأيوب« 

املميز  التغليف  اإىل  اإ�سافة  بها  تتمتع  التي  والنكهة  امل�سنعة 

الذي يوؤدي دوراً يف احلفاظ على جودة املنتج«.

باأهمية  تتمتع  نعتمدها  التي  والتغليف  التعبئة  »اآلية  واأ�ساف: 

اأو  الغبار،  اأو  للرطوبة،  التعر�س  من  الإنتاج  حتمي  اإذ  خا�سة، 

 النكهة«. 
ّ

تغری

ع اإنتاجها، حيث 
ّ
ز »حلويات اأفران اأيوب« بتنو

ّ
وتابع: » كما تتمي

تقدم لزبائنها كعك ب�سكوتة، قر�سلي مع حبة الربكة، كعك ب�سم�سم، 

كعك بزعرت، كعك نخالة بدون �سكر للريجيم، كعك مطحون، كعك 

ليت بدون �سكر، كعك طويل، كعك بحليب، مرقوق بزعرت، وكعك 

حموي، كعك بيان�سون، كعك بال�سوفان، و�سوفان بالتمر«.

الأرا�سي  على  يوّزع  اأيوب«  اأفران  »حلويات  »اإنتاج  اأن  واأعلن 

ّر اإىل بلدان اأوروبية واآ�سيورية واأمریكية 
اللبنانية كافة كما ي�سد

خمتلفة«.

ّد اأيوب على »تفاوؤله مب�ستقبل ال�رشكة، التي ت�سجل النجاح 
و�سد

التو�سع والتطور  اأن مزيداً من  تلو الآخر منذ تاأ�سي�سها ما يوؤكد 

باإنتظارها يف ال�سنوات املقبلة«.

»حلويات أفران أيوب« .. قصة نجاح
أيوب: الجودة العالية ميزتنا
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ثمانينات  بداية  ويف  البو�رشية  من 

يعقوب  موؤ�س�سة  دخلت  املا�سي،  القرن 

�سناعة  عامل  املفرو�سات  ل�سناعة  الأ�سمر 

لتحقق  الديكور،  واأعمال  املفرو�سات 

جناحات متعددة نتيجة تاألقها يف اإجنازات 

حققتها عرب م�ساريع كثریة تولتها ت�سمنت 

زتها 
ّ
جتهيز مطاعم وفنادق واأعماًل اأخرى مي

عن مئات ال�رشكات العاملة يف القطاع.

جناح  الأ�سمر  يعقوب  املوؤ�س�سة  مدير  رد 

�سهده  الذي  املتوا�سل  التطور  اإىل  املوؤ�س�سة 

م�سنعها حيث عمد على مر ع�رشات ال�سنوات 

اإىل ا�ستقدام اأحدث الآلت واملعدات انطالقًا 

عايل  اإنتاج  تقدمي  على  حر�سه  من 

اجلودة. وقال: »نزور ب�سكل م�ستمر 

الدول  يف  تنظم  التي  املعار�س 

على  لالإطالع  والأجنية  العربية 

يف  اليه  التو�سل  مت  ما  اأحدث 

واعمال  املفرو�سات  �سناعة  عامل 

جداً  وا�سعًا  عاملًا  كونه  الديكور 

يطراأ عليه الكثری من التطور لناحية 

يف  امل�ستخدمة  والآلت  الت�ساميم 

تنفيذها«.

العمل  متابعة  »اأن  الأ�سمر  واعترب 

كان  الإنتاج  مراحل  كل  يف  دقيق  ب�سكل 

عاماًل اأ�سا�سيًا يف ا�ستمرارية املوؤ�س�سة، اإذ اإن 

اجلودة  معايری  ب�سبط  كفيلة  املراقبة  هذه 

ال يف اجتذاب الزبائن 
ّ
التي ت�ساهم ب�سكل فع

وك�سب ثقتهم«.

تواجه  عديدة  م�ساكل  اإىل  الأ�سمر  واأ�سار 

تدخاًل  وتتطلب  املفرو�سات  �سناعة  قطاع 

املناف�سة  واأبرزها  ملعاجلتها  الدولة  من 

الأجنبية لل�سناعة املحلية. ففي حني تتمتع 

اإنتاج  بكلفة  الأخرى  الدول  يف  ال�سناعة 

اللبنانيون  ال�سناعيون  يعاين  منخف�سة 

من ارتفاع كلفة اإنتاجهم ما ي�سعف قدرات 

ال�سوق  يف  التناف�سية  اإنتاجهم 

يتمتع  التي  العالية  اجلودة  رغم 

اللبناين  »ال�سناعي  وقال:  بها«. 

ظل  ففي  عليه،  يح�سد  ل  و�سع  يف 

يبقى  التي حتدثنا عنها،  املناف�سة 

التي  الإقت�سادية  الأزمات  اأ�سری 

يعي�سها لبنان والتي ت�سعف قدرات 

وبالتايل  ال�رشائية  امل�ستهلكني 

ت�سعف الطلب ب�سكل كبری ما ي�سع 

ال�سوق يف حال من ال�سلل تعيق منو 

املوؤ�س�سات وتطورها«.

»يعقوب األسمر لصناعة المفروشات«.. تطور ونجاح متواصل
األسمر: المنافسة هي أبرز التحديات

»�سامل  �رشكة  اب�رشت   ،1925 عام 

بعدما  النور  تانریي«  انرتنا�سيونال 

دخل يو�سف عبدو �سامل واإخوانه عامل 

�سناعة اجللود والدباغ وال�سباغ.

�سارت »�سامل انرتنا�سيونال تانریي« 

عامًا  ت�سعني  من  اأكرث  مدى  على 

فبعد  والتو�سع،  التطور  طريق  على 

معدات  على  يعتمد  عملها  كان  ان 

يدوية ويقت�رش على جلب اجللود من 

عمدت  اللبنانية،  املناطق  خمتلف 

عرب  م�سنعها  تطوير  اىل  ال�رشكة 

اإدخال معدات متطورة وحديثة وخطوط انتاج جديدة لل�سباغ 

وخمتلف اأنواع الدباغة.

التطور الذي �سهده امل�سنع �ساهم يف اإ�ستقطاب الزبائن وك�سب 

ثقتهم، اذ �ساهمت احلداثة يف رفع موا�سفات الإنتاج لت�ساهي 

املوا�سفات الأوروبية، ما �سمح لل�رشكة باملزيد من التو�سع ل 

�سيما على �سعيد �سالة العر�س يف منطقة برج حمود.

»�سامل  �رشكة  مدير  وا�سار 

اإنرتنا�سيونال تانریي« اىل حتديات 

الدباغة  �سناعة  تواجه  كثریة 

والقطاع  خا�س  ب�سكل  واجللود 

واإ�ستغرب  عام«.  ب�سكل  ال�سناعي 

الالزم  الإهتمام  الدولة  ايالء  عدم 

الرغم  على  ال�سناعي  للقطاع 

الأهمية التي يتمتع بها على �سعيد 

الناجت  من  ي�سكلها  التي  الن�سبة 

الذي  والدور  الإجمايل  املحلي 

يلعبه يف احلد من البطالة والهجرة 

وتقلي�س ن�سبة الفقر يف لبنان عرب تاأمني فر�س عمل.  

اجل  من  ال�سناعي  للقطاع  الدعم  تقدمي  اىل  احلكومة  ودعا 

متكينها  عرب  فيه  العاملة  ال�رشكات  وا�ستمرارية  منوه  �سمان 

من تخطي حتديات املناف�سة وارتفاع كلفة الإنتاج. وراأى ان 

التغا�سي عن هذا الأمر قد ياأتي بنتائج كارثية ت�سيب القطاع 

ال�سناعي. 

»سالم إنترناشيونال تانيري« .. 90 عامًا مرت والتزال المسيرة مستمرة
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م�شارف

توقع الرئي�س التنفيذي لـ »جمموعة الربكة 

امل�رشفية« عدنان اأحمد يو�سف يف موؤمتر 

»الفرتة  اأن  فيني�سيا  فندق  يف  �سحايف، 

املقبلة �ستكون مليئة بالتحديات ال�سيا�سية 

والأمنية والإقت�سادية وامل�رشفية«، م�سریاً 

اإىل اأن »القطاع امل�رشيف اللبناين لن يواجه 

تاأقلمه  ب�سبب   2016 يف  جدية  خماطر 

ا�سرتاتيجيات  واعتماده  الأو�ساع  مع 

حمافظـة«.

هي:  رئي�سية  حماور  خم�سة  يو�سف  عر�س 

»اأوًل اأداء الإقت�سادات العربية خالل العام 

ثانيًا م�سامني امل�سارف   ،2015 املا�سي 

اخلليجية،  امل�سارف  اأداء  وثالثًا  العربية، 

 2016 العام  خالل  النفط  توّقعات  ورابعًا 

برامج  على  حا�سم  تاأثری  من  له  ملا 

معدلت  وبالتايل  الإقت�سادية  التنمية 

على  نظرة  واأخریاً  العربية،  امل�سارف  منو 

توقعاتنا امل�رشفية للعام 2016«.

منو  ن�سبة  متو�سط  »بلغ  يو�سف:  وقال 

حتى  العربي  امل�رشيف  القطاع  موجودات 

نهاية اأيلول 2015 نحو 7 يف املئة، وتخطت 

العربية  للم�سارف  عة 
ّ
املجم املوجودات 

يوازي  ما  اأي  دولر،  تريليونات   3.3 عتبة 

العربي  الإقت�ساد  املئة من حجم  135 يف 
يف مقابل 3.05 تريليونات دولر يف نهاية 

2014. كما تخطت الودائع املجمعة للقطاع 
امل�رشيف العربي مبلغ 2.1 تريليوين دولر، 

تريليون   1.7 مبلغ  قرو�سه  فاقت  فيما 

دولر مع نهاية �سهر اأيلول 2015. ويف ما 

فالتوقعات  اخلليجية،  امل�سارف  يخ�س 

ت�سری اإىل منو جمموع اأ�سولها بنحو 10 يف 

1.8 تريليون دولر وجمموع  لتناهز  املئة 

259 مليار دولر يف خالل  امللكية  حقوق 

العام 2015«.

مل  النفط  اأ�سعار  يف  »الرتاجع  اأن  وراأى 

اإىل  بالن�سبة  نظامية  م�سكلة  اأي  ي�سّكل 

القطاع امل�رشيف يف دول جمل�س التعاون 

ن�سب  حتقيق  يف  ا�ستمر  حيث  الآن،  حتى 

ارتفاع  اإىل  التوقعات  وت�سری  اإيجابية.  منو 

احلايل،  العام  العاملية خالل  النفط  اأ�سعار 

بعد تراجعها من 66 دولراً للربميل اإىل اأقل 

من 38 دولراً خالل عام 2015. وتوؤكد هذه 

جرنال«  »�سو�سييته  لبنك  درا�سة  التوقعات 

عوامل  بني  التوازن  عودة  اإىل  ت�سری  حيث 

الأول  الن�سف  بداية  يف  والطلب  العر�س 

من العام 2016 كي يرتفع �سعر برميل خام 

الن�سف  يف  دولراً   50 اإىل  لي�سل  الربنت 

دولراً   55 اإىل  ثم  احلايل،  العام  من  الأول 

يف  دولراً  و60  الثالث،  الربع  يف  للربميل 

الربع الرابع«.

الرتاجع  موجة  من  الرغم  »وعلى  وتابع: 

اإل  اأ�سعار النفط،  ب بها انخفا�س 
ّ
التي ت�سب

اأن من املتوقع اأن ت�سود بنوك دول جمل�س 

وعلى  داعمة  عمل  بيئة  اخلليجي  التعاون 

التزام  ب�سبب   2016 عام  يف  وا�سع  نطاق 

تعنى  التي  الإنفاق  ب�سيا�سات  احلكومات 

مبواجهة التقلبات الدورية«.

واأ�سار يو�سف اإىل توقعات »وكالة موديز« 

غری  العربية  امل�رشفية  »القطاعات  باأن 

لبنان  من  كل  يف  خ�سو�سًا  اخلليجية، 

وفل�سطني،  واملغرب  وم�رش  والأردن 

فنتوقع اأنها لن تواجه خماطر جدية خالل 

مع  تاأقلمها  ب�سبب  وذلك   ،2016 العام 

الأو�ساع ال�سيا�سية امل�سطربة، واعتمادها 

حمافظها  وتنويع  حمافظة،  ا�سرتاتيجيات 

اجلهود  اإىل  بالإ�سافة  هذا  الإئتمانية، 

وعلى  ال�ستقرار.  لتعزيز  الكبریة  الرقابية 

الديون  على  بع�سها  انك�ساف  من  الرغم 

ال�سيادية ب�سكل كبری كحال لبنان مثاًل، فلن 

الأمر يف و�سعيتها على املديني  يوؤثر هذا 

ب�سبب  الأدنى،  احلّد  يف  واملتو�سط  الق�سری 

والإقت�سادي  والأمني  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 

الن�سبي الذي تتمتع به حاليًا«.

اإلقتصادات والمصارف العربية تتأثر بتطورات المنطقة
يوسـف: لبنان لن يواجه مخاطر جدية في 2016

أربع جوائز جديدة لـ«بنك بيروت«
اإجنازاته  ر�سيد  اإىل  بریوت  بنك  اأ�ساف 

العاملية  املجلة  من  جديدة  جوائز  اأربع 

�سمن  اإي�ست«  ميدل  »بانكر  املرموقة 

يف  املنتجات  اأف�سل  جوائز  م�سابقة 

منطقة ال�رشق الأو�سط للعام 2015.

هذه  اجلوائز  �سل�سلة  امل�رشف  نال  وقد 

ال�سكني«،  للتمويل  منتج  »اأف�سل  عن 

و»اأف�سل  ا�ستثمار«  �سندوق  و»اأف�سل 

ال�سغریة  للموؤ�س�سات  م�رشفية  بطاقة 

واملتو�سطة« و»اأف�سل جمموعة خدمات لإدارة النقد«.

خالل ت�سّلمه اجلوائز من الرئي�س التنفيذي 

 
ّ
مقر يف  فاينن�سال  اآي  بي  �سي  ملوؤ�س�سة 

رئي�س  اأعرب  اأملوت،  روبن  امل�رشف 

�سليم  الدكتور  بریوت  بنك  اإدارة  جمل�س 

هذه  بنيله  امل�رشف  اعتزاز  عن  �سفری 

»بانكر  من  التقدير  »هذا  قائاًل:  اجلوائز 

ميدل اإي�ست« �سوف يكون حافزاً يزيد من 

 قدمًا لتحــــقيق مزيد 
ّ
عزمنا على امل�سي

وال�ستمرار  امل�ستقبل  الإجنازات يف  من 

يف تقــــدمي الأف�سل اإىل زبائن بنك بریوت«.

يوسف متحدثًا

أملوت وصفير بعد إستالم الجوائز
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اأو�سح رئي�س جمل�س اإدارة مدير عام »بنك 

لبنان واملهجر« �سعد اأزهري، اأن »القطاع 

امل�رشيف يوؤدي دورا حموريا يف حياتنا 

الإقت�سادية بالرغم من الظروف الت�سغيلية 

احلادة التي مير بها، اإذ ي�ساهم القطاع يف 

الإقت�سادي من خالل  النمو  تفعيل عجلة 

التي  التحفيزية  الرزمات  يف  م�ساركته 

 5 الـ  فاقت  والتي  لبنان  م�رشف  اأطلقها 

يف  م�ساركته  خالل  ومن  دولر  مليارات 

التزامات  عرب  املعرفة«  »اإقت�ساد  دعم 

التكنولوجيا  �رشكات  يف  ا�ستثمارية 

احلديثة قاربت الـ 200 مليون دولر«.

الغداء  حفل  خالل  جاء  اأزهري  كالم 

اإدارة امل�رشف على  اأقامته  الذي  ال�سنوي 

�رشف الإعالميني يف فندق »فور �سيزن«، 

و�سارك فيه نقيب ال�سحافة عوين الكعكي 

واإعالميون وكبار موظفي امل�رشف.

النمو  اإىل  األقاها،  كلمة  يف  اأزهري  واأ�سار 

حيث  امل�ستدامة،  وربحيته  للبنك  املتزن 

»بلغت موجوداته حتى نهاية اأيلول 2015 

 5.2 29 مليار دولر بزيادة  الـ  ما يقارب 

يف املئة عن الفرتة نف�سها من عام 2014 

وارتفعت الأرباح يف الأ�سهر الت�سعة الأوىل 

يف   7.6 بزيادة  دولر  مليون   290 اإىل 

مايل  موقع  على  البنك  حافظ  كما  املئة. 

متني متثل بن�سبة كفاية راأ�س املال ح�سب 

معايری بازل 3 بلغت 17.8 يف املئة ون�سبة 

باملوؤونات  املتعرثة  القرو�س  تغطية 

يف   160 الـ  فاقت  العينية  وال�سمانات 

املئة«.

اأدى  الذي  للبنك  الإجمايل  الأداء  وتناول 

املقرت�سني  من  عدد عمالئه  »ارتفاع  اإىل 

الع�رش  ال�سنوات  يف  التجزئة  �سریفة  يف 

الأخریة من حواىل 30 األف عميل اإىل 159 

ال�سكنية  قرو�سه  وارتفعت  عميل،  األف 

 1500 من  اأكرث  اإىل  دولر  مليون   86 من 

مليون دولر وقرو�سه لل�رشكات ال�سغریة 

258 مليون  واملتو�سطة احلجم من حواىل 

982 مليون دولر، كما ازدادت  اإىل  دولر 

قرو�سه املدعومة من 76 مليون دولر اإىل 

ما يقارب الـ 1250 مليون دولر«.

واأكد اأزهري اأن »البنك طور ممار�ساته يف 

حقل احلوكمة والإدارة الر�سيدة من خالل 

قانون ع�رشي ومتجدد للحوكمة، كان من 

واملهجر  لبنان  بنك  اختيار  نتائجه  اآخر 

بور�سة  على  املدرجة  ال�رشكات  كاأف�سل 

بریوت من حيث ال�سفافية املالية والإدارة 

الر�سيدة ح�سب الدرا�سة التي اأُجريت«.

وبعدما اأنهى اأزهري تعداد اإجنازات البنك 

متثل  والتي  امل�رشيف،  القطاع  واإجنازات 

الفعالة  الإقت�سادية  القدرات  من  عينة 

القدرات  »هذه  اأن  اأكد  البلد،  هذا  يف 

اأن  ميكنها  القطاعات  �ستى  يف  وغریها 

اإذا  عديدة  مبرات  اإمكانياتها  ت�ساعف 

اأعطي  اإذا  اأو  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  توفر 

قرارات  يف  الكايف  الهتمام  الإقت�ساد 

التداعيات  احل�سبان  يف  واأخذ  ال�سيا�سيني 

فكلنا  الإقت�ساد.  على  لل�سيا�سة  ال�سلبية 

الإقت�سادي  النمو  يف  ال�سعف  من  نعاين 

ومن التدهور يف م�ستويات املعي�سة ب�سبب 

اأن  نتمنى  والذي  ال�سيا�سي،  النق�سام 

ي�ستعيد  حتى  ممكن  وقت  باأ�رشع  ينتهي 

الإقت�ساد عافيته ودميومته«.

حفل غداء لـ »لبنان والمهجر« تكريمًا لإلعالميين
أزهري: االستقرار يضاعف القدرات اإلقتصادية

فهيم معضاد، هال صغبيني، سلوى بعلبكي، نبيل براكس وفارس سعدإيزابيل نعوم وجورج بشير

عدنان الحاج، سعد أزهري، جورج صليبي سعد أزهري وعوني الكعكيسعد أزهري متحدثًا
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اأ�سار التقرير ال�سنوي للقطاع امل�رشيف والإقت�ساد العربي ال�سادر 

من احتاد امل�سارف العربية اإىل اأن القطاع امل�رشيف العربي حقق 

البيانات  بح�سب   2015 العام  من  الثالث  الف�سل  حتى  جيداً   
ً
اأداء

ال�سادرة عن امل�سارف العربية والبنوك املركزية العربية. واأو�سح 

اأن تقديرات اإحتاد امل�سارف العربية ت�سری اإىل اأن متو�سط ن�سبة منو 

موجودات القطاع امل�رشيف العربي قد بلغت حتى نهاية �سهر اأيلول 

من العام 2015 حواىل 7  %، لتتخطى املوجودات املجمعة عتبة 3.3 

تريليونات دولر. وبذلك، �سوف ت�ساوي موجودات القطاع امل�رشيف 

العربي حواىل 135  % من حجم الإقت�ساد العربي )اأي الناجت املحلي 

العربي  امل�رشيف  للقطاع  املجمعة  الودائع  فاقت  كما  الإجمايل(. 

حجم  من   %   85 حوايل  ن�سبته  ما  )اأي  دولر  تريليون   2.1 مبلغ 

% من حجم  1.7 تريليون )حواىل67   العربي(، وقرو�سه  الإقت�ساد 

الإقت�ساد العربي(. 

حاليًا  يديران  عربيني  م�رشفيني  »قطاعني  اأن  التقرير  وك�سف 

الإمارات  )وهما  دولر  تريليون  ن�سف  عن  تزيد  موجودات 

وال�سعودية(، ي�ساف اإليهما ثالثة قطاعات تدير موجودات تزيد عن 

ربع تريليون دولر )وهي م�رش، قطر، والعراق(.

ن�سب  حققت  قد  العربية  امل�رشفية  القطاعات  معظم  اأن  اإىل  ولفت 

العام  من  الأوىل  الثالثة  الف�سول  خالل  املوجودات  يف  جيدة  منو 

احلايل. فعلى �سبيل املثال زادت اأ�سول القطاع امل�رشيف الإماراتي 

  4.3 بن�سبة  وال�سعودي   ،%   5.1 بن�سبة  الأمریكي(  بالدولر  مة 
َّ
)مقي

وامل�رشي   ،%   6.3 بن�سبة  والقطري   ،%   12.6 بن�سبة  ماين 
ُ
والع  ،%

نف�سه  الأمر  ي�رشي  كذلك   .%   5.5 بن�سبة  والأردين   ،%   11.6 بن�سبة 

الأول  للن�سف  ر�سمية  بيانات  لها  تتوفر  التي  للقطاعات  بالن�سبة 

زادت  الذي  ال�سوداين  امل�رشيف  كالقطاع  فقط،   2015 العام  من 

من  اآخر  عدد  حتقيق  اإىل  الإ�سارة  مع   .%   6.3 بن�سبة  موجوداته 

القطاعات امل�رشفية العربية زيادة يف جمموع موجوداتها بالعملة 

الوطنية، اإل اأن الرتاجع يف اأ�سعار ال�رشف خالل العام 2015  اإدى 

اإىل انخفا�س يف قيمة املوجودات بالدولر الأمریكي.

تطور عالمي
كما اأ�سار التقرير اإىل اأن امل�سارف العربية حققت املزيد من التطور 

م�رشفًا   83 اأُدرج  حيث   ،2015 العام  خالل  العاملي  ال�سعيد  على 

ال�رشيحة  بح�سب  العامل  يف  م�رشف   1000 اأكرب  قائمة  يف  عربيًا 

الأوىل لراأ�س املال )Tier 1 capital(. وقد بلغت امليزانية املجمعة 

ال�رشيحة  وجمموع  دولر  ترليون   2.24 حواىل  امل�سارف  لهذه 

الأوىل لراأ�س املال حواىل 248.2 مليار دولر. وقد ت�سمنت القائمة 

9 م�سارف يف كل من  �سعوديًا،  12 م�رشفًا  اإماراتيًا،  19 م�رشفًا 
قطر ولبنان والبحرين، 8 م�سارف كويتية، 5 م�سارف يف كل من 

الأردن،  يف  م�رشفني  مغربية،  م�سارف   4 ُعمان،  و�سلطنة  م�رش 

وم�رشفًا واحداً يف ليبيا.)امل�سدر جملة The Banker ال�سادرة يف 

�سهر متوز/يوليو 2015( كما اأظهرت البيانات التي ن�رشتها املجلة 

واملت�سمنة   ،2015 اأيلول/�سبتمرب  �سهر  يف  ال�سادر  عددها  يف 

 Top 250 Bank( »لئحة بـ »250 م�رشفًا الأكرث �سالمة حول العامل

Safety Ranking( يف نهاية العام 2014، دخول 20 م�رشفًا عربيًا 
اأكرب عدد  ال�سعودية  العربية  الالئحة املذكورة. وقد �سجلت اململكة 

م�سارف(،   8( الالئحة  �سمن  دخلت  التي  العربية  امل�سارف  من 

تلتها الإمارات العربية املتحدة )7 م�سارف(، فالكويت )م�رشفان(، 

وم�رشف واحد يف كل من البحرين وقطر والأردن. 

من جهه اأخرى، مل ميثل الرتاجع الكبری يف اأ�سعار النفط اأية م�سكلة 

اإ�ستمرارها  بدليل  بالن�سبة مل�سارف اخلليج،   )systematic(نظامية

الأ�سباب  واأحد  اأعاله.  وارد  هو  كما  اإيجابية  منو  ن�سب  حتقيق  يف 

الرئي�سية لهذا الأمر هو ا�ستمرار حكومات تلك الدول ب�سّخ ال�سيولة 

يف الأ�سواق معتمدة يف ذلك على الحتياطات املالية ال�سخمة التي 

امل�ساريع  املا�سية، وال�ستمرار يف متويل  ال�سنوات  راكمتها خالل 

ال�ستثمارية وم�ساريع البنية التحتية. وا�ستمرت هذه الأموال ت�سكل 

اإ�ستمرار حركة  للقطاع اخلا�س، وبالتايل  لل�سيولة  اأ�سا�سيًا  م�سدراً 

الإيداع يف امل�سارف. اإل اأننا لحظنا انخفا�سًا يف ن�سب منو الودائع 

ملعظم القطاعات امل�رشفية العربية. 

بع�س  �سهدت  الودائع،  منو  ن�سب  يف  الإنخفا�س  مقابل  يف  و 

القطاعات امل�رشفية العربية تو�سعًا يف الإقرا�س خالل عام 2015.

 توقعات عام 2016
للمنطقة  الإقت�سادي  النمو  يف  املتوقع  الرتاجع  اأن  التقرير  وراأى 

العربية ب�سكل عام، ودول اخلليج ب�سكل خا�س )والتي متثل اإيراداتها 

اأ�سواقها(، �سوف يوؤدي على املدى  النفطية اأهم م�سدر لل�سيولة يف 

اإن تراجع  اإذ  اأداء امل�سارف العربية.  اآثار �سلبية على  اإىل  املتو�سط 

احلكومات  فوائ�س  وانخفا�س  النمو  ون�سب  الإقت�سادية  الأو�ساع 

ب�سبب ا�ستمرار اأ�سعار النفط املنخف�سة )والتي تدنت عن 40 دولراً 

للربميل خالل الن�سف الثاين من �سهر دي�سمرب/كانون الأول 2015( 

ال�سيولة  �سخ  يف  الإ�ستمرار  على  الدول  تلك  قدرة  يف  يوؤثر  �سوف 

يف الأ�سواق وال�ستمرار يف متويل م�ساريع البنية التحتية الكربى. 

و�سوف يكون لنخفا�س ال�سيولة يف الأ�سواق العربية – واخلليجية 

– اآثار �سلبية على امل�سارف، وقد تتمثل هذه الآثار  ب�سكل خا�س 

ال�سلبية يف ا�ستمرار الرتاجع يف ن�سب منو الودائع وال�سيولة املتوفرة، 

ول  الإقت�ساد.  اإىل  املقدم  الإئتمان  يف  الرتاجع  ا�ستمرار  وبالتايل 

بع�س  اأن  اإىل  ت�سری  التحليالت  بع�س  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  من  بّد 

المصارف العربية عام 2016 .. أداء قلق

م�شارف
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امل�سارف املركزية اخلليجية قد تعمد اإىل �سخ �سيولة ب�سكل مبا�رش 

للم�سارف لتعوي�س الرتاجع يف ال�سيولة املتاأتية من الأ�سواق. 

بالن�سبة  الأو�ساع  يفاقم  قد  اآخر  عامل  عن  التقرير  ك�سف  واإذ 

انكما�س  ب�سبب  الإئتمان  خماطر  اإرتفاع  هو  اخلليجية  للم�سارف 

ال�سيولة يف الأ�سواق، ما قد يوؤثر �سلبًا على ربحية تلك امل�سارف، 

للم�سارف اخلليجية �سوف حتافظ على  الراأ�سمالية  القواعد  اأن  اأكد 

اأن  اإىل  الإ�سارة  مع  الإقت�سادية.  بالأو�ساع  تتاأثر  ولن  متانتها، 

الثالث من  جممل راأ�سمال تلك امل�سارف قد بلغ يف نهاية الف�سل 

العام 2015 حواىل 265 مليار دولر. 

وتوقع التقرير األ تواجه م�سارف الدول العربية الأخرى، وبخا�سة 

وال�سودان،  وفل�سطني  واملغرب  وم�رش  والأردن  لبنان  من  كل  يف 

خماطر جدية خالل العام 2016، وذلك ب�سبب تاأقلمها مع الأو�ساع 

وتنويع  حمافظة،  ا�سرتاتيجيات  واعتمادها  امل�سطربة،  ال�سيا�سية 

الكبریة  الرقابية  اجلهود  اإىل  بالإ�سافة  هذا  الإئتمانية،  حمافظها 

لتعزيز ال�ستقرار، ومنها على �سبيل املثال الإجراءات املتعددة التي 

اعتمدها البنك املركزي امل�رشي لوقف التالعب ب�سعر �رشف اجلنيه 

الأجنبي. وعلى  النقد  اإحتياطات  ال�سوداء وزيادة  ال�سوق  ومكافحة 

الرغم من انك�ساف بع�سها على الديون ال�سيادية ب�سكل كبری )كحال 

لبنان مثاًل(، فلن يوؤثر هذا الأمر يف و�سعيتها على املدى الق�سری 

والأمني  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  ب�سبب  الأدنى،  احلد  يف  واملتو�سط 

والإقت�سادي الن�سبي الذي تتمتع به حاليًا.

غریاملدققة  املالية  النتائج  اأظهرت 

الكربى–  الثالثة  اللبنانية  للبنوك 

وبنك  عودة  وبنك  واملهجر  لبنان  بنك 

يف  اإ�ستدامة   2015 لعام   – بيبلو�س 

رغم  املايل،  املركز  يف  وقوة  النمو 

والإقت�سادية  ال�سيا�سية  الإ�سطرابات 

اإىل  ذلك  ويعود  واملنطقة.  لبنان  يف 

التي  ال�سائبة  الإئتمانية   ال�سيا�سات 

اأرباحها  زيادة  واإىل  امل�سارف  تتبعها 

بلغت  فقد  اخلارجية.  وحداتها  يف 

لعام  الثالثة  للبنوك  املجمعة  الأرباح 

دولر  مليون   968.4 يعادل  ما   2015
بزيادة 8.74 % عن عام 2014. 

فقد  مبفرده،  بنك  كّل  اإىل  وبالن�سبة 

لبنان  بنك  حتقيق  النتائج  اأظهرت 

بلغ  لالأرباح  م�ستوى  اأعلى  واملهجر 

 10.93 بزيادة  دولر  ماليني   404.66
بنك عودة يف  2014. وجاء  % عن عام 
 403.14 حّقق  حيث  الثانية  املرتبة 

ماليني دولر بزيادة 15.07 %، يف حني 

بلغت اأرباح بنك بيبلو�س 160.6 مليون 

دولر بانخفا�س  8.48 %. 

وعلى �سعيد موؤ�رّشات الربحية الن�سبية، 

كاملردود على متو�سط اأموال امل�ساهمني 

واملردود   )ROAcE( العادية(  )الأ�سهم 

على متو�سط املوجودات)ROAA(، والتي 

تقي�س الإنتاجية يف ا�ستخدام راأ�س املال 

حّل  فقد  الإيرادات،  لتوليد  واملوجودات 

املرتبة  يف  اأي�سًا  واملهجر  لبنان  بنك 

الأوىل حيث بلغ الـ ROAcE 16.04 % والـ 

ROAA 1.42 %. اأما بنك عودة فقد حّل يف 
 % ROAcE 13.6 املرتبة الثانية اإذ بلغ الـ

من  كّل  بلغ  بينما   ،%  ROAA 0.96 والـ 

على   % و0.83   %  9.68 املماثل  املردود 

الرئي�سي  وال�سبب  بيبلو�س.  لبنك  التوايل 

لبنك  الن�سبية  للربحية  الأف�سل  الأداء  يف 

لبنان واملهجر يعود اإىل كفاءته الإدارية 

اأدنى  حتقيقه  خالل  من  والت�سغيلية 

م�ستوى لن�سبة الكلفة اإىل الإيرادات والتي 

بلغت36.43 % مقابل49.87 % و54.44 % 

على التوايل لبنك بيبلو�س وبنك عودة. 

النمو  هو  الثالثة  البنوك  اأداء  يعّزز  وما 

ميزانياتها.  بنود  وامل�ستدام يف  امللحوظ 

اإىل  عودة  بنك  موجودات  ازدادت  فقد 

 2015 نهاية  يف  دولر  مليار   42.27
وارتفعت   2014 عام  عن   %  0.74 بزيادة 

بزيادة  دولر  مليار   17.94 اإىل  القرو�س 

امل�ساهمني  بلغت حقوق  بينما   ،%   4.45
 1.64 بانخفا�س  دولر  مليارات   3.29
و�سلت  فقد  واملهجر،  لبنان  بنك  اأما   .%

دولر  مليار   29.1 اإىل  موجوداته 

اإىل  قرو�سه  وازدادت   %  4.01 بزيادة 

 ،%  4.11 بزيادة  دولر  مليارات   7.19
امل�ساهمني  حقوق  ارتفعت  حني  يف 

لفتة  بزيادة  دولر  ملياري   2.72 اإىل 

بلغت 7.94 %. وبالن�سبة لبنك بيبلو�س، 

 19.87 اإىل  البنك  فقد و�سلت موجودات 

وو�سلت   %  4.39 بزيادة  دولر  مليار 

مليارات    4.93 اإىل  القرو�س  حمفظة 

اإرتفعت  بينما   ،%  4.32 بزيادة  دولر 

حقوق امل�ساهمني اإىل 1.71 مليار دولر 

بزيادة 1.43 %. 

د 
ّ
اجلي الأداء  يقت�رش  مل  احلقيقة،   ويف 

امليزانية  يف  النمو  على  الثالثة  للبنوك 

موؤ�رشات  لي�سمل  اها 
ّ
تعد بل  والأرباح  

املايل  مركزها  تعك�س  �سليمة  مالية 

ن�سبة  بلغت  املثال،  �سبيل  فعلى  املتني. 

بازل  معايری  )ح�سب  املال  راأ�س  كفاية 

 %  67 الأولية  ال�سيولة  ون�سبة   %  18  )3
ن�سبة  وو�سلت  واملهجر،  لبنان  لبنك 

بتح�سيلها  امل�سكوك   القرو�س  �سايف 

ن�سبة  بلغت  كما  عودة،  لبنك    %  0.9
بتح�سيلها  امل�سكوك  القرو�س  تغطية 

 107.6 والإجمالية  اخلا�سة  باملوؤونات 

% لبنك بيبلو�س. 

نتائج المصارف اللبنانية الثالثة الكبرى لعام 2015:

إستدامة في النمو وقوة في المركز المالي

توزع موجودات القطاع المصرفي العربي بحسب الدول
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info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com

جبل لبنان
ال�سمال

 بيروت  
وال�ساحية الجنوبية

اإعالنات ملحق �سنع في لبنان
اإعالنات ملحق �سنع في لبنان
االإ�ستراكات

عبداهلل حداد 

كو�ستي عاقلة

ح�سن دقيق

زينب وهبي

اإيليتا بحوث

جومانة نادر، دالل النجار

منال طالب

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

داتا المعلومات

ملحــق �صنع يف لبنان

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الغذائية

ال�صناعات الكيميائية والبال�صتيكية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية واالأحذية

امل�صنوعات اخل�صبية

�صناعات الورق والكرتون والطباعة

�صناعة الغزل والن�صيج وااللب�صة

�صناعة املجوهرات

�صناعة و�صائل النقل

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�صائل النقل

�صناعة املفرو�صات

�صناعة االآالت واالأجهزة الكهربائية

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان اآخر
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�شادرات �شناعية لبنانية

الصادرات والواردات اللبنانية للعام 2015 
ن�سري هنا �ىل �ن قيمة �ل�سادر�ت 

 2015 �لعام  خالل  �للبنانية 

مليون   952 و  مليار   2 بلغت 

دولر �مريكي (د.�أ) مقابل 3 مليار 

و 313 مليون (د.�أ) خالل �لفرتة 

�أي   2014 �لعام  من  عينها 

بانخفا�س ون�سبته 10،9 %.

فقد  �للبنانية  �مل�ستورد�ت  �أما 

بلغت قيمتها خالل �لعام 2015 

مليون    69 و  مليار   18 نحو 

 494 و  مليار   20 مقابل  د.�أ 

 مليون د.�أ  �أي بانخفا�س ون�سبته

 .% 11،8
يف  �لعجز  �أن  نرى  هنا  ومن 

�مليز�ن �لتجاري �سجل يف �لعام 

�أ)  (د.  مليار     15،1  ،2015
  %  12 ن�سبته  بانخفا�س  �أي 

حيث   2014 بالعام  مقارنة 

�لتجاري �مليز�ن  �لعجز يف   بلغ 

 17،2  مليار  د.�أ.
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وبلغت  املجوهرات  �لأوىل:  �ملرتبة 

العام  خالل  د.اأ  مليون    434،4 قيمتها 

القيمة  من    %  15 ن�سبته  ما  اي   2015
الإجمالية لل�سادرات .

�لثانية: اآلت واأجهزة واأدوات  �ملرتبة 

اآلية ، اذ بلغت قيمتها   207،3 مليون د.اأ 

اي ما ن�سبته 7 % من جمموع ال�سادرات.

واجهزة  اآلت  �لثالثة:   �ملرتبة 

مليون    206،5 قيمتها  وبلغت  كهربائية 

د.اأ اأي ما ن�سبته 7 %.

وحم�رشات  زيوت  �لر�بعة:  �ملرتبة 

عطور وجتميل  بقيمة   128.8  مليون د.اأ 

ون�سبته 4 %. 

خ�سار  حم�رشات  �خلام�سة:  �ملرتبة 

اأ  د.  126.6  مليون  وثمار وفواكة بقيمة 

بن�سبة 4 %.

أواًل: أهم المنتجات المصدرة خالل العام 2015 حسب اقسام التعرفة الجمركية والمجوهرات في المرتبة األولى : 

الفتى كو بوليفلكس
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�شادرات �شناعية لبنانية

خالل  �ل�سادر�ت  �أرقام  �أ�سارت 

�ل�سعودية  �أن  �ىل   2015 �لعام 

وقد  �لدول  هذه  لئحة  ت�سدرت 

جاء ترتيب �لدول كما يلي :

�ملرتبة �لأوىل: ت�سدرت ال�سعودية كما 

قيمة  يلغت  حيث  الالئحة،  هذه  ذكرنا 

ال�سادرات اليها خالل هذه الفرتة 356.5   

مليون د.اأ اأي ما يوازي 12 % من القيمة 

الإجمالية لل�سادرات اللبنانية.

الإمارات  احتلت  �لثانية:  �ملرتبة 

العربية املتحدة هذه املرتبة، حيث بلغت 

قيمة ال�سادرات اليها  312.8  مليون د. اأ 

اي ما يوازي 11 %.

هذه  العراق  احتلت   : �لثالثة  �ملرتبة 

ال�سادرات  قيمة  بلغت  حيث   ، املرتبة 

اأ اأي ما يوازي 8  اليها 224.6  مليون د. 

.%
: �سوريا ، حيث بلغت  �ملرتبة �لر�بعة 

الفرتة  اليها خالل هذه  ال�سادرات  قيمة 

209.8 مليون د. اأ اي ما يوازي 7 %.

اجلنوبية،  اأفريقيا   : �خلام�سة  �ملرتبة 

اليها خالل  ال�سادرات  قيمة  بلغت  حيث 

ما  اي  اأ  د.  مليون   194.5 الفرتة  هذه 

يوازي 7 %.

ثانيًا: أهم أسواق الصادرات اللبنانية عام 2015 / والسعودية في المرتبة األولى:

جبيلي اخوان شركة صدقة للمعجنات
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قيمة  ا�ستاأثرت  �لأوىل:  �ملرتبة 

من   %  18 بنحو  النفطية  امل�ستقات 

مقارنة   2015 عام  امل�ستوردات  اجمايل 

انخفا�س  ب�سبب   2014 عام   %  23 مع 

قيمتها   وبلغت   2015 عام  النفط  ا�سعار 

3319.6    مليون د. اأ.

وعربات  �سيارات  �لثانية:  �ملرتبة 

  1645.9 قيمتها  بلغت  اإذ   ، ودراجات 

مليون د. اأ اأي ما ن�سبته 9 %  من القيمة 

الإجمالية للم�ستوردات .

 ، اآلية  واأدوات  اأجهزة  �لثالثة:  �ملرتبة 

وبلغت قيمتها 1171.7  مليون  د.اأ اأي ما 

ن�سبته 6 %  من القيمة الإجمالية.

ال�سيدلة،  منتجات  �لر�بعة:  �ملرتبة 

بقيمة 1125.1 مليون د. اأ اي بن�سبة 6 %. 

، وبلغت  �خلام�سة: جموهرات  �ملرتبة 

قيمتها 822.1  مليون د. اأ وبن�سبة 5 %.

 ثالثًا: أهم المستوردات اللبنانية خالل العام 2015 حسب أقسام التعرفة الجمركية 
والمشتقات النفطية في المرتبة األولى: 

معمل كريم للبسكويت
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�شادرات �شناعية لبنانية

�ملرتبة �لأوىل: ت�سدرت ال�سني لئحة 

العام  خالل  منها  ا�ستوردنا  التي  الدول 

م�ستورداتنا  قيمة  بلغت  حيث   ،2015
يوازي ما  اأي  اأ  د.  مليون   2074.4 
11 % من القيمة الإجمالية للم�ستوردات 

اللبنانية.

هذه  اإيطاليا  احتلت  �لثانية:  �ملرتبة 

م�ستورداتنا  قيمة  بلغت  حيث  املرتبة، 

اأ اي  1282.7 مليون د.  الفرتة  منها هذه 

ما يوازي 7 %.

هذه  املانيا  احتلت  �لثالثة:  �ملرتبة 

امل�ستوردات  قيمة  بلغت  حيث  املرتبة، 

يوازي ما  اي  اأ  د.  مليون   1222.4  منها 

.% 7

بلغت  حيث  فرن�سا،  �لر�بعة:  �ملرتبة 

قيمة م�ستـــورداتنا منها 1083.7 مليون 

د. اأ اي ما يوازي 6 %.

املتحدة  الوليات  �خلام�سة:  �ملرتبة 

الأمریكية، حيث بلغت قيمة امل�ستوردات 

اأ اي  1024.4 مليون د.  الفرتة  منها هذه 

ما يوازي 6 %. 

رابعًا : اهم مصادر اإلستيراد اللبناني عام 2015 والصين في المرتبة األولى :

م�سدر �لأرقام: �جلمارك �للبنانية

سيوم سكاف دايري
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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ال�صناعات الغذائية - األبان واأجبان

info@manaradairy.com
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ال�صناعات الغذائية - األبان واأجبان

�سنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
�شنــاعـــة البـــان واجبـــان

 زحلة - البقاع - لبنان 

 هاتف : 5٤5500 )8( 961 - 81511 )8( 961

فاك�س : 815333 )8( 961 - �س.ب: 35٤ - زحلة

info@centerjdita.com
www.centerjdita.com

�سركة �سكاف دايري فارم �ش.م.م

Skaff Dairy Farm s.a.r.l
البقاع - زحلة  

حو�س المراء ارا�شي 

 الطريق الداخلي الذي 

يربط زحلة برب اليا�س 

هاتف:   506951 8 961  

فاك�س: 505٤27 8 961

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

All Kinds of Dairies  /  شناعة الألبان والأجبان�

جبيل - حبوب - هاتف: 31٤001 81 961 - 9٤6٤81 9 961
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ال�صناعات الغذائية - األبان واأجبان

�سركة ال�سمال للألبان والأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Products األبان واأجبان وكافة م�شتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام -  هاتف: 286٤22 3 961+ -982٤20 3 961+ 

غدير تعنايل - للألبان والأجبان

GADEER TAANAYEL
حليب بقر طازج - طبيعي ومب�سرت

تعنايل - البقاع الغربي - هاتف 83336 3 961

�صنع يف لبنـــان

�شتورة - جديدة - تلفون:

961 8 544128 - 3 997212 - 3 548734 

فاك�س: 544129 8 961
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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

 من�شورية املنت - املكل�س - بريوت - لبنان   

هاتف : 680680 )1( 961  - �س.ب : 66  -     فاك�س: 685090 )1( 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

Helbawi Bros. s.a.r.l. Lebanon Beirut
+961-1556058 +961-1556059Tel: Fax: +١٥٥٦٠٥٩-٩٦١ +١٥٥٦٠٥٨-٩٦١Helbawi bros

Helbawibros.com.lb

أجود أنواع 
 الحبوب و البهارات

اأطيب البهارات اللبنانية خمتارة دائماً من اأجود الأنواع

 طريق الجديدة الملعب البلدي - بيروت - لبنان  

هاتف: 771519 03 705277 1 961

E-mail: daaboulspices@live.com  Website: www.daaboulspices.com

مطاحن الفتوح-غبرية غروب �ش.م.م

Ftouh Mills-Ghbayra Group S.a.r.l

جبل لبنان - ك�شروان  

جديدة غزير - ال�شارع العام 

هاتف : 925965 )9( 961  

 961 )3( 6٤3502

فاك�س: 925361 )9( 961

joseph@ftouhmills.com-
www.ftouhmills.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

مطاحن الدورة �ش.م.ل

Dora Flour Mills SAL
دقيق و�شميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�شب واأعالف

الدورة - برج حمود -هاتف: 252577 )1(  961 - فاك�س : 252580 )1( 961

�س.ب : 0630-11  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

ذ م ل�سناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL
دقيق و�شميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�شب واأعالف

ذوق م�شبح - ك�شروان -هاتف: 252580 )1(  961 - فاك�س : 252580 )1( 961

�س.ب : 0630-11  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

 الكورة - كفرعقا  - لبنان ال�شمالي 

 هاتف:  952838 )6( 961 - فاك�س:  952828 )6(  961

خليوي : 303862 )3( 961  - �س.ب : 12 - اميون - لبنان

الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : 600006 5 961 -215888 3 961 

فاك�س : 6003٤6 5 961 - �س.ب : 1٤/5٤٤5 بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل لفلوك�ش

   ال�سناعية

احمد عطايا
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

موؤ�س�سة انطوان اللقي�ش 

ل�سناعة الزيتون والزيت

لبنان ال�شمايل - زغرتا الزاوية - منطقة كفرزينا - ال�شارع العام

 961  6 961 - تلفاك�س: 555777   3 خليوي: 686644 

 �صناعة احلالوة والطحينة

Tahini & Halawa Industry

 لبنان - 

 �صيدا - الغازية  

 هاتف :

  ٧( ٩٦١( 224520 

 خليوي:

  ٧١١١١٨ )٣( ٩٦١  

 فاك�س :

٧( ٩٦١( 22050٦ 

E-mail :  greenhill.lebanon@gmail.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

الغازية - اتو�شرتاد �شيدا /�شور  - �س.ب  بريوت : 111898 - هاتف : 222696 )7( 961  - تلفاك�س: 220٤25 )7( 961

بريوت - هاتف : 65٤329 )1( 961  -  تلفاك�س : 65٤330 )1( 961

info@kbbsat.com
www.kamelbadawibsat.com.lb

 معــامل كــامل بـدوي الب�ســاط

KAMEL BADAWI BSAT FACTORIES

خالية من املواد الكيماوية

 �صنع يف 

لبنـــان

Made In  
Lebanon

 �سركة �سدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
�شناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�شترياد وت�شدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - �شارع اق�شي�س - بريوت لبنان - تلفون: 01/5٤25٤2-2782٤8 961  

فاك�س: 01/5٤3030 961  

www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com
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املركز التجاري لل�سرق الأو�سط

Middle East Commercial Center-MECC

info@conservetaanayel.com-www.conservetaanayel.com

اليقاع - زحلة - �صتورا ال�صارع العام  - هاتف : 5١4502 )٨( ٩٦١  

4١04١2 )٣( ٩٦١ - فاك�س : 5١4504 )٨( ٩٦١ -�س.ب : ٧2 زحلة
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

املركز الرئي�شي - �شور - ال�شارع العام - �شارع ال�شنغال - بناية الأطباء: 7٤0662 7 961

فرع اأول: الب�س - مفرق معركة: 7٤0606 7 961

هاتف حممول: علي ح�شني احلاج علي: 059999 70 961

هاتف حممول: اأحمد ح�شني احلاج علي: 509080 3 961

Mob: +961 3 394105 - Tel: +961 6 540836 / 7   
Fax: +961 6 540839  

info@karimbiscuits.com  /  r_t_rabih@yahoo.com
www.karimbiscuits.com

Biscuit

 الطريق االأ�رسع 

للت�صويق ال�صناعي

ن
نا

لب
�صنـــع يف 
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La Roche Chocolate معمل �سوكول لرو�ش

جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - ال�شارع العام  - مبلكه

هاتف: 230667 3 - 5٤0667 1 961 - فاك�س: 5٤1667 1 961

E-mail:  laroche@larochechocolate.com

Verdun - Concorde - Arope Bldg.
Tel: 961 1 750544 - 961 3 080500 - 961 3 640405

nada@cappellochocolate.com - www.cappellochocolate.com
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Matador Road, Ankoun, Saida, Lebanon
Tel: 00961 7 205054 - Fax: 00961 7 205579

Cell: 00961 3 248993 - 03 905271
E-mail: info@matador-chocolate.com

www.matador-chocolate.com

Lune De Miel  
(Chocolatier)

Hadath-Baabda  - Rue St.Georges
Tel: 05/45 25 00 - 05/45 21 21 - Fax: 05/45 25 00
E-mail|:nassifriz@gmail.com

Beirut - Lebanon
Tel: 961 1 496876 - Mobile: 961 3 526876
www.sinaya.me - itawm@yahoo.com

Manufacturing Chocolate Machines
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

الوفاء بيكريي

Tayouneh, Old Saida Road  Tel: 961 1 383675 - 961 3 152015

Oussayma Ghrawi s.a.l

Phone: +961 1 788501 
Mobile: 961 3 632377 - Telfax: 961 1 788481

e-mail: info@oussaymaghrawi.com
website: www.oussaymaghrawi.com

Mar Elias - Taleet El Khayat - Beirut - Lebanon

حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�س �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�صيدا - حي الو�صطاين: تلفاك�س: ٧25٩0٦ )٧( ٩٦١

الرميلة: ٩٩0٩٩٨ ٧ ٩٦١

بريوت- بئر ح�صن م�صتديرة ريا�س ال�صلح  تلفاك�س:  ٨5٨55٦ )١( ٩٦١ 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

Flowing at 1850 m above sea level, Āliya spring 
water is naturally filtered through the geological 
layers of the Tarshish mountains of Lebanon. It 
is protected by over four million m² of private 
natural reserve, ensuring the water is pure and 
suitable for a healthy lifestyle.

تنبع عالية على 1850م فوق �سطح البحر، وهي مياه نبع مكررة 

لبنان.  يف  تر�سي�ش  جبل  طبقات  يف  مرورها  خالل  من  طبيعياً 

مليون مرت  اأربعة  من  اأكرث  م�ساحتها  حتفظها حممية طبيعية 

مربع، فت�سمن �سفاء املياه املالئمة لنمط حياة �سحي.

drinkaliya.com drinkaliya.com

Enviro-Link s.a.r.l.
Hadath, Hamra Street, Chartouni Building
T: +961 (0)5 465 222, 961 (0)5 465 333  

M.: +961 (0)3 021028
info@drinkaliya.com

ال�شويفات - م�شاريع الرمي - جانب �شركة كومارو - بناية �شعالن

هاتف: 82720٤ 78 - 850921 3 961

chaalan.plast@gmail.com

شعالن بالست

اأنظمة تعبئة 

وتغليف 

للم�شانع،مياه، 

ع�شائر، حبوب 

يف عبوات، اأكواب، 

اأكيا�س، )ت�شميم، 

توريد، تركيب( 

Design & 
Supplier 

Filling & 
Packaging 

Systems For 

Water Juice 

Powder

ماكينة تعبئة خطوط مياه لغاية 80،000 عبوة يف ال�شاعة
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغرامار للرخام والغرانيت �ص.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�شناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�شخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �شارع جرج�س نعوم  

بناية جوزف الق�س - ط. 1.

�شالة العر�س وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�س : ٤33578 )5( 961  

خليوي: 753578 )3( 961

�س.ب.: 735٤/ 11 انطليا�س

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com

.شركة أدكو للتجارة ش.م.م
EDCO For Trading Co.

�صور - العبا�صية -  تلفاك�س: ٣٨02٦٩ )0٧( - ٣٨١٣٧2 )٧( ٩٦١

خليوي: 5١٦05٨ )٣( - ٧٦2٦٣٣ )٣( ٩٦١

E-mail: edcocompany@hotmail.com

E-mail: Deziree2005@hotmail.com - 961 3 570931 :حارة حريك - ال�شفري - �شارع مكرزل - هاتف

�سركة نتكو للأدوات ال�سحية �ش.م.م

خالطات - �شرياميك اأطقم حمامات
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

 الطريق االأ�رسع 

للت�صويق ال�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

موؤ�س�سة اأحمد عقل اإبراهيم واأولده �ش.م.م

Societe Ahmad Akl Ibrahim Et Fils A.D.N.P.C

info@ad-npc.com 
www.ad-npc.com

 لبنان ال�صمايل  

 الكورة - بر�صا  

حي اللوز - مبلكه

 هاتف: 4١٧440 ٦ ٩٦١  

فاك�س: 4١٧442 ٦ ٩٦١

صناعات بالستيكية وجتارة عامة، استيراد وتصدير 
وصناعة أكياس نايلون

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

 لبنان ال�صمايل - البرتون - �صكا  

�صارع حي ال�صهل - مبلكه

 هاتف: 545٨٨٦/٧ ٦ - 5٨5٣١5 ٣ ٩٦١  

فاك�س: 545٨٨٦ ٦ ٩٦١

�قولبة الكاوتشوك، امليكانيك الصناعي، 
صيانة قشط الكاوتشوك

Conveyor Belt Maintenace & Service, 
Rubber Coating Rollers, Mechanical 

Works & Molding Rubber

�سركة رام رابر �ش.م.ل

Ram Rubber Co. S.A.L
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

Mount Lebanon-Kserwan-Zouk Mosbeh-Industrial City
Tel: 961 (9) 219806 - 210193 - (71) 636626 

Fax: 961 (9) 219807 - P.o. Box: 70536 Antelias
Email - haykalplast@haykalplast.com

 الطريق االأ�رسع 

للت�صويق ال�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

�سركة �سب�سبي لل�سناعة والتجارة

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

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : ٤61٤16 )6( 961

  961 )6( ٤61٤15   

 فاك�س :

961 )6( ٤61٤17 

 خلوي :

961 )3( -666733 

961 )3( - 367673 -7097٤5 

E-mail:contact@sabsabi-industry.com - abed_sabsaby@hotmail.com     
Website : www.sabsabi-industry.com

مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�صن - نادي الغولف - �صنرت بون مار�صيه

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GhaDDar
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

 تلفاك�س:

 ٨ ١ ٩٦١5٨١٩4  

 خليوي:

٣ ٩٦١ 4١5٦٦٩ 

 خليوي:

١ ٣ ٩٦١5١5٨4 

 امل�صنع:

٧ ٩٦١ 224٩٩5 



84

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

املعمل: كفر�شيما 

املنطقة ال�شناعية 

هاتف :

961 )5( ٤36115/11٤ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاك�س:

 961 )1(557523 

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة

 �سركة ايكو للتجارة وال�سناعة 

والمقاولت �ش.م.م

     E-Mail: echo_painting@hotmail.com     echo.paint@gmail.com 
www.echopaint.com

�سناعة وتجارة 

مواد التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �شارع الق�شي�س 

هاتف : 926830)3( 961 - 27931٤ )1( 961 - فاك�س : 27931٤ )1( 961  

الفتى كو
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.

Polypropylene (P.P) strap Polyester (PET) strap

Email: info@lefico.com . www.lefico.com

Factory: Sereen, Bekaa, Lebanon.
Tel: 08-921222.

�سركة م�سانع الكيماويات ال�سناعية �ش.م.م.

Chemical Industrial Factories Co. S.A.R.L

١ - ت�صنيع املواد االولية ل�صناعة الدهانات املائية والزيتية

2 - ت�صنيع براميل بال�صتيك �صمن املعايري واملوا�صفات املعتمدة عامليًا, 

للمواد الكيماوية والغذائية - 50 ليتر و 125 ليتر و160 حد اقصى

جبل لبنان - املنت - رومية - �صارع املنطقة ال�صناعية - بناية فلوطي

E-mail: ftc@flouty.com - www.solvochem.com - هاتف :  /٨٧٧١٦0/٣/2/١ )١( ٩٦١ - فاك�س: ٨٨4٩٧٦ )١( ٩٦١  �س. بريد: 54٦٨-١٦ بريوت
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

 داريا - ك�صروان - لبنان  -  بناية يدكو  -  هاتف :  2٣١542 )٩( ٩٦١  - فاك�س: 2٣٣٧٦١ )٩( ٩٦١  

E-mail:  info@technotexlebanon.com - technotex@asia.com - Website: www.technotexlebanon.com

بريوت - لبنان 

معو�س: 0٤500٤ 3 961 - حارة حريك: 550٤87 1 961 - حمرا: 3٤0953 1 961

نيو كانون تك�ستيل كومفورت-تك�ش

New Cannon Textille Comfort-Tex

 البقاع - زحلة -  قاع الرمي ال�شارع العام - بناية جماع�س  

هاتف: 812260 )8( 961  - فاك�س: 812260 )8( 961

comfort@terra.net.lb

بيا�شات منزلية - اأجهزة عرائ�س - مطرزات على اأنواعها

Linen - Brides Equipment - All Kinds of Embroidery
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

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

Water Treatment, Water Pumps
Beirut - Tel: 961 5 411100

info@rafco.com
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

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

موؤ�س�سة �سلح الدين احللبي التجارية

جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

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

�سركة �ستيم لل�سناعة والتجارة �ش.م.ل

Steam Company  
Industry & Commerce sal

خليوي: 266322 3 00961

 امل�شنع: اجلنوب، النبطية، كفور، 

املدينة ال�شناعية

�شيانة ومابعد البيع: بريوت - الكفاءات 

 تلفون: 009611472582 

فاك�س:009611468475

alighaddar_steamco@hotmail.com
 www.steamindustry.com

�شناعة مراجل البخار والزيت احلراري  

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters 

صالة العرض: ضبية - األوتوستراد  - يميناً بإتجاه بيروت
هاتف:  223376 3 961 - 407417 4 961

المصنع: الدكوانة - نيو روضة  - هاتف:   613956 3 - 683184/5 1 961 
E-mail: moughanni@moughannilighting.com 

Website: www.moughannilighting.com

M F �سركة مغني اإخوان �ش.م.م

Beirut - Lebanon T: 961 1 851147 - M: 961 3 864937 - 70 626625
E: info@hzhoussami.com - hisham_houssami@hotmail.com  

Website: www.hzhoussami.com

HZHoussami
Industrial Machinery Manufacturing

Bir Hassan: Near Golf Club Elissar Bldg. Telfax: 961 1 854286 /8 
P.O.Box: 15-5101 - info@paclb.com - www.paclb.com
Doha - Qatar:   St.38 Industrial Area - Gate No.43, P.O.Box: 40587 
C.R.34078  Tel: 974 44506084 - Fax: 974 44683021  
info@pacqa.com-www.pacqa.com

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

Ghaddar

 Lebanon - Nabatieh - Deir El Zehrani 
Telfax: 00961 7 530 986 - Mobile: 00961 3 829906 

P.O. Box: 115 Nabatieh - 17002010 
www.traboulsi-est.com - E-mail:traboulsi_est@hotmail.com 

موؤ�س�سة حممد طرابل�سي

MOHAMAD TRABOULSI EST. 

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GhaDDar
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�صن  

 نادي الغولف  

�صنرت بون مار�صيه

 تلفاك�س:

 ٨ ١ ٩٦١5٨١٩4  

 خليوي:

٣ ٩٦١ 4١5٦٦٩ 

�سركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�سناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: 788118 )1( - 788079 )1( 961

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية

Velox سركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-Heatersت�شنيع قازانات و�شخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب

 هاتف : ٤720٤2 )1( 961 - 375123 )3( 961 فاك�س : ٤72060 )1( 961  

veloxco@hotmail.com
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

Kesrwani Bldg. _ Ground Fl. Gallery Semaan Area - Hadath - Lebanon
Telfax: 00961 1 276333/444 - Mobile: 00961 3 640646
Factory - Taanayel - Bekaa - Telfax: 00961 8 513406/7

E-mail: info@mtcpowersystem.com - www.mtcpowersystem.com

MUHIEDDINE FOR TRADE & INDUSTRY CO. S.A.R.L

 البقاع - زحلة  

 تعنايل - ال�شارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: 980267 - 6٤509٤ )3( 961

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة الت تعبئة وتغليف
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ال�صناعات المعدنية
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ال�صناعات المعدنية

� لبنان
ا�و� مبيعاً ��

بدعم من وزارة الطاقة 
قسط ع� اجهزة

 طاقة شمسية لتوليد الكهرباء 
� المياه و الطاقة شمسية لتسخ��

 

 تقسيط
5 سنوات
بدون فائدة

    

تقسيط
 10 سنوات
بدون فائدة

Beirut Dora: 01/ 255 755
 03/ 888 588

www.kyprossolar.com
email: info@kyprossolar.com

�سركة فريغو ال�سكا التجارية وال�سناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade
Refrigerated Industry  /  صناعة برادات�

املنت  - الدورة - �صارع االخطل ال�صغري - بناية غرابيت  اوهانيان

هاتف :2٩2 - ٣0٣2٨2 )٣( ٩٦١ - 2٦١٦0٩ )١( ٩٦١ - فاك�س : 2٦٧٦١4 )١( ٩٦١

E-mail:  frigoalaska@hotmail.com

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.

website: www.satacogroup.com
email: info@satacogroup.com

Telephone: 01 873 510   
Mobile : 03 919 992
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ال�صناعات المعدنية

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�س : ٤55001 )1(961+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +961)3(2883خلوي : ٤٤

�سركة الي�سا 

لل�سناعة والتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية - الطريق الدويل - مفرق م�صت�صفى قلب ي�صوع - بناية بندر

هاتف: ٧/ ٩50٨٦٦ 5 ٩٦١ - 2٧٨050 ٣ ٩٦١ - 2٣١4٩٨ ٩ ٩٦١ - فاك�س: ٩52٨٦٦ 5 ٩٦١ - �س.ب: ١٦٦ احلازمية

E-mail: mecanix@mecanixsal.com       -        website: www.mecanixsal.com 

Cold rooms Chillers and cooling units Steel structure Processing plant

بريوت  -  لبنان - �شد البو�شرية- املدينة ال�شناعية - ملك اليا�س حبو�س

هاتف: ٤97207 1 961 -  تلفاك�س: ٤88611 1 961

خليوي: 66666٤  3 961 - ٤75222  70 961

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic

ماركة م�شجلة

A.D.S For Trade & General Industryاأي.دي.اأ�ش - �سركة للتجارة وال�سناعة العامة

فرع اأول: لبنان- الزهراين- طريق عام �صيدا- �صور

هاتف:2٦٨٣٣0 ٣ - 22222٧/2٩ ٧ ٩٦١ - فاك�س: 22004٦ ٧ ٩٦١

فرع ثاين: الكويت- الراأي – خلف اإلكرتونيات الغامن - مقابل االفينوز

هاتف: 00٩٦54٧١0٦٩٨ - 00٩٦5٩٩١٣5٩٣٩ - فاك�س: 00٩٦54٧١0٦5٧

فرع ثالث: االإمارات العربية املتحدة – ال�صارقة - املدينة ال�صناعية  الثالثة 

خلف دوار كاتربلر- موؤ�ص�صة علي ال�صو�س لتجارة املعدات

هاتف: 00٩٧٦54220٨5 - 00٩٧١50٩٦٩١٩50 - فاك�س: 00٩٧١٦54٣٣٨2٨

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com
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ال�صناعات المعدنية

New Aluminum
جميع اأعمال الأملنيوم، �شتائر زجاجية للبلكون، �شيكوريت

الأوزاعي - الطريق العام - 100 مرت بعد املرفاأ

هاتف: 532177 3 961
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ال�صناعات المعدنية

اأدوني�س - املنطقة ال�شناعية - تلفون: 2230٤0 9 961 

جديدة غزير - تلفون: 925391 9 961

اأربيل - عنكاوه - تلفون: ٤60086 7700 0096٤

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

 تجهيز وتركيب الهنغارات والمخازن 

ت�شنيع وتركيب البوابات 

الأوتوماتيكية وكافة الأ�شغال 

الحديد ال�شناعي والقرميد
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�صناعة المفرو�صات

فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

موؤ�س�سة م�سطفى �ساهر التجارية

Est. Mostapha Daher For Trading

لبنان اجلنوبي - �صور - �صارع احلو�س - بناية �صاهر هوم

هاتف: ٨40٧٧4 ١ - ٣45٩١٩ ٧ ٩٦١ - فاك�س: ٣٨0٨٨0 ٧ ٩٦١

E-mail :alii_jaffal@hotmail.com 
daher.home@hotmail.com 

Website: www.daherhome.net

Furniture & Wood Decoration  /  صناعة املفروشات واخلشب
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة

�سناعة وطباعة كافة انواع البل�ستيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

العنــــــوان : بيروت - لبنان - هاتف : ٨٥١٤٠٩ )١( ٩٦١ خلوي : ٨٤٩٧٠٠ )٣( ٩٦١
E-mail : miskiabbas@gmail.com

 موؤ�س�سة عبا�ش م�سكي للبل�ستيك

ABBAS MISKI PLASTIC EST.

بوليفليك�ش   

Poliflex

بريوت - الب�صطا التحتا - �صارع م�صت�صفى حممد خالد - بناية االأنوار

هاتف: ٩٣0١٩2 ٣ ٩٦١ - ٦550٣٧ ١ ٩٦١ - فاك�س: 254٧٧0 ١ ٩٦١

E-mail: assem.eido72@hotmail.com

صناعة أكياس 
نايلون وطباعتها
Manufacturing 
& Printing on 

Nylon Bags

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
�سناعة تلزيق الورق وال�سفاف و�سريط تربيط ا�ستيراد الآت ومواد التغليف والتو�سيب والتعبئة

  املكتب: املن�شورية - �شارع �شامي ال�شلح -  هاتف : ٤01777 )٤( 961 - ٤01077 )٤( 961 

 فاك�س: 532399 )٤( 961  - خليوي :286252 )3( - 808077 )3( 961 �س.ب.: 0162 - من�شورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�شناعية - هاتف: 8252٤5 )٤( 961

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive Tape

�سويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م
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ال�صناعات المختلفة

دباغة اجللود جميع الأ�شناف والأنواع والألوان

Moucarri Center - Autostrade Dora - P.O.Box: 80-767 - Bourj Hammoud  
Office Phone: 961 1 264287 / 240707 / 240808 - Fax: 961 1 240909
Factory: Wadi Chahrour - Tel: 961 5 940099 - Fax: 961 5 940692

Email: salem_sit@hotmail.com  -  sit@salemtanney.com



�صركة م�صانع ع�ّصاف الحديثة للرخام

Assaf Modern Marble Factory co.

Showroom Msaitbeh - Unesco Street / Unesco 1602 Building 
Cell: 03916333 - 03078500 / Tel: 01701801 -  assafmarble  -    Assaf Marble

Factory 
CHOUEIFAT – OUMARAA STREET
NEXT TO  COCA COLA FACTORY

Cell: 03882573/03 - 916333/03 - 882332/
Factory: 05433051/ - Fax: 05433049/

info@assafmarble.com / www.assafmarble.com
BEIRUT - LEBANON
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ر�شالة الإمارات

د ظاهرة �سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية حديثة ن�سبيًا. ويق�سد 
ّ
تع

فيه  املدير  يلتزم  الذي  ذلك  هو  الإ�سالمي  ال�ستثمار  ب�سندوق 

فيه،  والعمليات  واخل�سوم  بالأ�سول  تتعلق  �رشعية  ب�سوابط 

هذه  وتظهر  امل�رشفية.  الفائدة  بتحرمي  يتعلق  ما  وبخا�سة 

ال�سوابط يف ن�رشة الإ�سدار التي متثل الإيجاب الذي بناء عليه 

ي�سرتك امل�ستثمر يف ذلك ال�سندوق، ويف الأحكام وال�رشوط التي 

يوقع عليها الطرفان عند الكتتاب.

 77 اإىل  املدارة  الإ�سالمية  الأ�سول  حجم  ي�سل  اأن  املتوقع  من 

اأن  اإىل  اأخرى  اأبحاث  2019، كما ت�سری  مليار دولر بحلول عام 

الطلب الكامن على هذا النوع من الأ�سول قد ي�سل اإىل 185 مليار 

دولر فى الفرتة نف�سها.

60 مليار دوالر حجم األصول اإلسالمية المدارة حاليًا

1 - صغر حجم الصناديق:
ل يتعدى حجم الأ�سول الإ�سالمية التي يتم اإدارتها حول العامل 

ر 
ّ
50 مليار دولر اأي 6 ٪ تقريبًا من حجم الطلب يف ال�سوق املقد

بحواىل 950 مليار دولر. ويعزى وجود تلك الفجوة اإىل قلة توفر 

منتجات ا�ستثمار اإ�سالمي ذات حجم منا�سب وقادرة على تلبية 

الطلب الكبری على تلك املنتجات.

2 - قلة الوعي بطبيعة وآلية عمل الصندوق
تخلو مناهج التعليم ال�سائدة يف جميع املراحل الدرا�سية خا�سة 

وامل�رشفية  الإ�سالمية  املعامالت  نظم  تدري�س  من  اجلامعية، 

ب�سكل خا�س.

3 - نقص البحث والتطوير في مجال التمويل اإلسالمي
ال�سائد هو »هند�سة عك�سية« للمنتجات التقليدية بدًل من التدرب 

الإ�سالمية،  ال�رشيعة  اأحكام  الأطر والتقنيات املتوافقة مع  على 

ني.
ّ
وهذا التدريب متوفر كما هو معلوم وهو يف متناول املهتم

4 - إفتقار نسبة كبيرة من الممارسين الحاليين 
للتمويل اإلسالمي في الدولة للمهارات الالزمة

معظم العاملني ياأتون من خلفيات �سریفة تقليدية ول علم لهم 

بقواعد الإقت�ساد الإ�سالمي التي تعمل بها البنوك الإ�سالمية، ول 

فقه املعامالت املالية يف الإ�سالم.

5 - وجود شكوك حول شرعية األدوات االستثمارية 
في الصندوق

تقليدية.  بنوك  قبل  من  الإ�سالمية  ال�سناديق  اأكرث  ت�سويق  يتم 

ومتثل هذه ال�سناديق اأحد اأهم الو�سائل لدخول هذه البنوك اإىل 

�سوق اخلدمات امل�رشفية الإ�سالمية من دون احلاجة اإىل تغيری 

هيكلها الإداري اأو نظام عملها وترخي�سها.

6 - عدم وجود إطار قانوني قوي
من اأهم التطورات التي ل تزال قيد الدرا�سة، القرتاح املقدم من 

�رشعية  رقابة  هيئة  تاأ�سي�س  ب�ساأن  املركزي  الإمارات  م�رشف 

زيــادة  بهدف  ال�رشعية،  الهيئات  عمل  على  لــالإ�ــرشاف  عليا 

على  القطاع  هذا  منو  حتفيز  وبالتايل  اللوائح،  ب�ساأن  الو�سوح 

ال�سعيد الوطني.

حجم أصولها سيصل إلى 77 م. د عام 2019
6 نقاط ضعف تعيق نمو الصناديق اإلسالمية

اخلليجية  البنوك  اإن  »ميد«  جملة  قالت 

والر�سوم  املخ�س�سات  رفعت  عام  بوجه 

املتعقلة بالقرو�س املتعرثة بن�سبة 5.5 % 

اأو ما يوازي 358 مليون دولر.

واأ�سارت املجلة اإىل اأن عدداً من البنوك يف 

الكويت والبحرين مل ت�سدر نتائجها حتى 

الآن اإىل جانب كل البنوك ال�سعودية التي 

مل ت�سدر اأي منها نتائج بعد، ومن املرجح 

اأن ترفع هذه البنوك خم�س�ساتها ب�سورة 

طفيفة.

الكويتية  البنوك  اأن  املجلة  واأو�سحت 

مليار   1.627 من  خم�س�ساتها  رفعت 

مليار   1.712 اإىل   2014 يف  دولر 

85 مليون دولر،  بزيادة قدرها  دولر، 

وبن�سبة 5.2 % يف 2015، علمًا اأن هناك 

تقاريرها  ت�سدر  مل  كويتية  م�سارف 

النهائية حتى الآن.

خم�س�ساته  الوطني  الكويت  بنك  رفــع 

الرئي�س  قـــال  حــيــث   ،%  12.2 بن�سبة 

رمبا  البنك  اإن  ال�سقر،  ع�سام  التنفيذي 

يعمد اإىل زيادة جديدة يف املخ�س�سات اإذا 

ما ا�ستمرت قيمة الأ�سول، واأ�سعار الأ�سهم 

يف الرتاجع.

تراجعًا يف  �سهدت  اإن قطر  املجلة  وقالت 

البنوك الخليجية ترفع مخصصاتها 5.5 % 
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املتحدة؛  العربية  الإمارات  دولة  متكنت 

بيئة  بيئتها  جعل  على  تعمل  اأن  مــن 

املــجــالت  يف  لال�ستثمار  حــا�ــســنــة  

القت�سادية كافة وعلي راأ�سها ال�ستثمار 

العاملي  املجل�س  توقع  حيث  ال�سياحى، 

ال�سنوي  تقريره  فى  وال�سفر؛  لل�سياحة 

اآذار 2015 ؛ اأن قطاع  الذي �سدر يف 24 

�سي�ساهم  الإمــارات  يف  وال�سفر  ال�سياحة 

نهاية  مــع  ــم  دره مليار   133.  2 بنحو 

العام 2015 اأي ما يعادل 8 % من الناجت 

 546.  000 و�سي�سيف  الإجمايل،  املحلي 

وظيفة اإىل �سوق العمل، ت�سكل نحو 9 % 

تقرير  واأ�سار  الإجمالية.  الوظائف  من 

املجل�س  اإىل اأن ن�سبة منو قطاع ال�سياحة 

وال�سفر يف الإمارات �ست�سل اىل 1 .5 % 

اإىل  يرجع  الذي  الأمر   2015 عام،  خالل 

اإيجابيًا جتاه ذلك  اتباع الإمارات نهجًا 

القطاع .

ال�سياق، توقعت موؤ�س�سة بزن�س  ويف هذا 

اأن يبلغ  اإنرتنا�سونال لالأبحاث  مونيتور 

الإمـــارات  اإىل  القادمني  ال�سياح  عــدد 

مليون   16،47 نحو  اجلاري  العام  خالل 

 ،2014 بعام  مقارنة  �سائح بنمو 7،6 % 

مليار   66،7 على  يزيد  عائدات  باإجمايل 

درهم )18،29 مليار دولر(.

لها  خا�س  تقرير  يف  املوؤ�س�سة  ورجحت 

اأن  الإمارات،  ال�سياحي يف  القطاع  حول 

اأعــداد  يف  القوي  منــوه  القطاع  يوا�سل 

اإليها حتى العام 2019،  الزوار القادمني 

قبل اأن ي�سهد طفرة قيا�سية بالتزامن مع 

ا�ست�سافة دبي ملعر�س اإك�سبو 2020.

يف  ال�سياحة  �سناعة  اإن  التقرير  وقــال 

جميع  يف  قــوي  بنمو  تتمتع  ـــارات  الإم

الأعمال  قطاعات  ول�سيما  املجالت، 

واملوؤمترات، منوهًا باآفاق النمو يف قطاع 

املتو�سطة،  الطبقة  من  القادمني  ال�سياح 

قبل  من  املتزايد  الهتمام  مع  بالتزامن 

يف  ال�ستثمار  يف  بالتو�سع  امل�ستثمرين 

الفنادق املتو�سطة وال�سغریة التي تالئم 

هذه ال�رشيحة من ال�سياح.

التي  ال�سياحية  باملكانة  التقرير  ونوه 

تتمتع بها دولة الإمارات على ال�سعيدين 

دولة  اأن  اإىل  م�سریاً  والإقليمي،  العاملي 

الوجهات  �ــســدارة  يف  تاأتي  الإمـــارات 

الأو�سط  ال�رشق  يف  املف�سلة  ال�سياحية 

املخاطر  ملوؤ�رش  وفقًا  اأفريقيا،  و�سمال 

مونيتور  بزن�س  عن  ال�سادر  واملــزايــا 

 67،30 والذي �سجلت فيه الدولة م�ستوى 

العام  من  الثاين  الربع  بنهاية  نقطة، 

2015، مقارنة مع 63.23 نقطة يف الربع 
الأول من العام.

دولة  اأن  تقريرها  املوؤ�س�سة يف  واأكدت 

الإمارات حافظت على موقعها كاأف�سل 

الــ�ــرشق  منطقة  يف  �سياحية  �ــســوق 

النمو  بــاآفــاق  يتعلق  ما  يف  الأو�ــســط، 

للتدفقات ال�سياحية والعائدات، م�سریة 

الإمـــارات  يف  ال�سياحة  �سوق  اأن  اإىل 

مقارنة  واأف�سلية  اأمــانــًا  الأكــرث  يعد 

بــاأ�ــســواق اأخـــرى يف الــ�ــرشق الأو�ــســط 

و�سمال اأفريقيا، م�سيدة يف الوقت ذاته 

دولة  توليه  الــذي  البالغ  بالهتمام 

الإمارات للقطاع ال�سياحي والذي اأ�سهم 

بدوره يف تعزيز جاذبية الدولة كوجهة 

ا�ستثمارية اآمنة.

استقبلت 16,5 مليون سائح في 2015
اإلمارات: االستثمار السياحي”طموح بال حدود “

املخ�س�سات بن�سبة 6.9 % يف �سوء زيادة 

امل�رشوفات متهيداً ملباريات كاأ�س العامل 

املخ�س�سات  هذه  ارتفعت  فيما   ،2022
باأن  يوحي  ما   ،%  9.7 بن�سبة  عمان  يف 

البنوك تتوقع زيادة يف معدلت القرو�س 

املتعرثة يف 2016.

اأما يف الإمارات فقد ارتفعت املخ�س�سات 

من  كثریاً  اأن  رغــم  وذلــك   %  7.5 بن�سبة 

البنوك قل�ست القرو�س املتعرثة لديها يف 

عملية اإعادة الهيكلة للديون يف الفرتة ما 

قبل عام 2008.

وانتهت املجلة اإىل القول، اإن املخ�س�سات 

عام  بوجه  ظلت  اخلليجية  البنوك  لــدى 

م�ستقرة يف 2015، اإل اأن بع�س هذه البنوك 

�سهد هبوطًا يف نوعية الأ�سول، وتقول اإن 

زيادة املخ�س�سات توحي باأن عام 2016 

�سيكون عامًا �سعبًا على البنوك.

الإمارات  بنك  قل�س  فقد  النقي�س،  وعلى 

 ،%  32 بن�سبة  خم�س�ساته  الوطني  دبي 

الحتادية  احلكومة  فيه  تعهدت  وقت  يف 

بع�س  �ــســاأن  �ساأنها  الإنــفــاق،  بــزيــادة 

كال�سعودية  الأخرى  اخلليجية  احلكومات 

والعمانية والبحرانية.

وختمت »ميد« بالقول، اإن اأكرث القطاعات 

ـــاولت، حيث  ـــق ــو قــطــاع امل تـــ�ـــرشراً ه

ال�سيولة  اإدارة  اأجل  ت�سارع من  ال�رشكات 

يف  امل�رشوعات  تقل�س  �سوء  يف  لديها 

ال�سوق.

لقوة  نظراً  اإنــه  املجلة  قالت  ذلــك،  ومــع 

وربحيتها  الراأ�سمالية  اخلليجية  البنوك 

العالية، فاإن القطاع املايل �سيكون قادراً 

نوعية  يف  تراجع  اأي  مع  الــتــالوؤم  على 

الأ�سول خالل عام 2016. 





بيتك بعيدا عن البيت

املكان االمثل لك ولعائلتك

 عروض خاصة لالقامة الشهرية والسنوية

٥٠ مترا من محطة املترو النهدة

خدمات املراقبة واالمن
على مدار الساعة 

خدمة الغسيل 
خدمة الغسيل اجملاني 

صيدلية 

٦٤٠ جناح مؤثث بشكل كامل مع خدمات 
قاعة رجال االعمال  
طابق رجال االعمال 

خدمات احلفالت واملؤمترات 
مركز خدمات االعمال 

مركز جتاري يتضمن ٩٥ متجر 
موقف سيارات حتت االرض 

خدمات بنكية 
ملعبي تنيس مزودة باالضائة الليلية  

  
خدمة التوصيل الى الغرف على

مدار الساعة  
مطعم ومقهى الفاونتني 

ركن القهوة  
مقهى البايستري شوب 

ركن املطاعم 
سوبرماركت 

خدمات الرحالت السياحية  

شارع النهدة- الطوار, صندوق بريد : ٢٠١٠٧, دبي – االمارات العربية املتحدة تل: ٠٠٩٧١٤٢٦٣٠٠٠٠, فاكس : ٠٠٩٧١٢٦٣٠٠٠٥ 

خدمة تنظيف الغرف 
خدمة الستاليت
نادي صحي خاص

للنساء وآخر للرجال 
مسبح خارجي 
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

الإعمار  اإعادة  م�سطلح  يف  التداول  بداأ 

من  بالرغم  قوي،  ب�سكل  �سورية  يف 

العملية  لهذه  الطريق  لر�سم  منهج  غياب 

اأثار  وقد  التكاليف.  والباهظة  ال�ساقة، 

الت�ساوؤلت  من  كبریاً  قدراً  املو�سوع  هذا 

م�ستويات  على  املختلفة  النظر  ووجهات 

والت�سال،  الإعالم  و�سائل  من  متعددة 

فاملطالعات  واملحا�رشات  الندوات  اإىل 

القانونية وال�سيا�سية والإدارية.

يف  واملتفاوت  اخل�سب.  النقا�س  هذا 

يف  ي�سكل  واأهدافه،  ودللته  م�ستواه 

خروج  اإىل  ت�سری  �سحية  ظاهرة  معظمه، 

اأم�سوا  الذي  املظلم  النفق  من  ال�سوريني 

فيه حواىل اأكرث من خم�س �سنني.

من اأهداف الإعمار والبناء ا�ستعادة �سورية 

دورها يف املنطقة، وحتقيقًا لذلك ل بد من 

الأخذ يف العتبار ما لدم�سق ولو�سطها من 

قدرة على بلورة هذا الدور وتفعيله.

اإعمار  اإعادة  فكرة  اأهمية  تاأتي  هنا  من 

اأن  لها  قدر  اإذا  فكرة  وهي  �سورية  بناء 

تتحقق قريبًا، فاإنها �ستنعك�س على �سورية 

ولبنان نه�سة اإقت�سادية واجتماعية على 

وتعززها  تواكبها  الأهمية،  من  كبری  قدر 

عملية اإعادة بناء ال�سلم املجتمعي والبنية 

الإقت�سادية.

هذه  اآثار  اإزالة  يف  البدء  اأوان  كان  واإذا 

يتطلب  ذلك  فاإن  وم�سبباتها،  احلرب 

الثقل  ملراكز  وخمططات  درا�سات  و�سع 

اإعادة  البدء يف  اإىل  توؤدي  التي  الأ�سا�سية 

م�رشوع  توازن  واإىل  واإعمارها  بنائها 

الإعمار ال�سامل وتكامله، من هذا املنظار 

تبني الآتي:

اأن دم�سق نقطة  اثنان على  1ـ  ل يختلف 
فهي  �سورية  كل  اإعمار  لإعادة  النطالق 

ظلت على مر التاريخ احلديث، القلب ومركز 

الثقل للعديد من اأن�سطة احلياة ال�سورية يف 

خمتلف امليادين.

2ـ  اإن دم�سق لي�ست عا�سمة �سورية فح�سب، 
ال�سوريني  تفاعل  مركز  اأي�سًا  هي  بل 

على  ووحدتهم  واختالطهم  ومتازجهم 

مدى العامل.

هو  الإقليمي  �سورية  دور  وجوه  اأحد  3ـ  
على  بقدرتها  املرهون  املايل  مركزها 

وال�ستثمارات  الأموال  روؤو�س  اجتذاب 

روؤو�س  عن  ف�ساًل  املهاجرة  ال�سورية 

ابتعدت  التي  والأجنبية  العربية  الأموال 

عنها طوال فرتة احلرب، واإذا كانت اإعادة 

دون  من  انطالقها  ميكن  ل  �سورية  بناء 

روؤو�س الأموال هذه، فاإن ا�سرتداد الأخریة 

يف  املبا�رشة  دون  من  يبداأ  اأن  ميكن  ل 

اإعادة اإعمار �سورية لتكون مركزاً متكاماًل 

والثقافية  واملالية  التجارية  للن�ساطات 

وال�سكنية وال�سياحية.

اإعمار  حجم  يف  مب�رشوع  القيام  يتطلب 

قانونية  ودرا�سات  خطط  و�سع  �سورية 

و�سائل  اإىل  للتو�سل  وعمرانية  واإدارية 

و�سبل تتيح تنفيذ هذا امل�رشوع الكبری يف 

املخت�سة  امل�سالح  فيه  تتقاطع  توازن 

وامل�سالح الوطنية العامة.

معطيات راهنة
ي�ستحيل البدء يف تنفيذ م�رشوع يف حجم 

فكرة  على  اعتماداً  �سورية  اإعمار  اإعادة 

اإطالق  قوامها  الإعمار،  عن  تب�سيطية. 

وترميم  بناوؤه.  ميكن  ما  بناء  يف  احلرية 

غری  واأ�ساليب  بطرق  ترميمه  ميكن  ما 

يوؤدي  ل  النهج  هذا  مثل  لأن  مدرو�سة، 

اأ�سحاب  بع�س  قيام  اإىل  اإل  الواقع،  يف 

اإىل  تفتقر  وبناء  ترميم  باأعمال  الأمالك 

اإعادة  اإىل  يوؤدي  �سامل،  تنظيمي  اإطار 

البناء.

اإن�ساء  اإعادة  قبل  بالإعمار  البدء  ميكن  ل 

مياه  و�سبكات  طرق  »من  التحتية  البنية 

و�سائل  من  وغریها  وهاتف  وكهرباء 

�سبه  بخراب  امل�سابة  العامة«  اخلدمات 

أهمية مشاركة كل قطاعات المجتمع في إعادة البناء
هل تأخذ دمشق بتجربة لبنان إلعمار سوريا؟
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�سامل.

على  يقع  التي  اجلهة  ال�سورية هي  الدولة 

البنية  هذه  اإقامة  نفقات  حتمل  عاتقها 

لكن  الباهظة،  التكاليف  ذات  التحتية، 

الراهن،  الظرف  يف  اإمكاناتها  �ساآلة 

والإلتزامات الكثریة املرتتبة عليها نتيجة 

يف  اأ�سا�سيًا  عائقًا  تقف  احلرب،  �سنوات 

والبناء،  الإعمار  اإعادة  يف  ال�رشوع  وجه 

واحد  مكان  يف  اإمكاناتها  جميع  وح�رش 

من البلد.

تتطلب اإعادة الإعمار و�سع حلول منا�سبة 

اإذ  فيه،  واملقيمني  املهجرين  مل�سكلة 

هذه  بت  قبل  بامل�رشوع  البدء  ميكن  ل 

امل�سكلة.

تعرت�س  التي  وال�سعوبات  العوائق  هذه 

اعتماد اأي من اخليارات املذكورة تتطلب، 

لتخطيها  وناجعة  متطورة  و�سيلة  اإذاً 

اإعادة  يف  ال�رشوع  بغية  وجتاوزها 

لأن  تاأجيل،  اأو  تاأخری  دون  من  الإعمار، 

العوائق  ي�ساعفان  والتاأجيل  التاأخری 

وال�سعوبات الراهنة ويقلالن من احتمال 

حلها وجتاوزها يف امل�ستقبل.

تجربة لبنان
مع  تتزامن  اأن  يجب  الإعمار  اإعادة  اإن 

و�سع  مع  اأي  كاملة  اإقت�سادية  روؤية 

واقعية  وبروؤى  جديدة  اإقت�سادية  هيكلية 

وقد ياأخذون جتربة لبنان ولكن يجب  األ 

نراهن على قطاعني فقط كما نهج لبنان 

والتجارة  ال�سياحة  قطاع  على  باعتماده 

قواعد  بها  حل  ما  ورغم  متلك  ف�سورية 

والزراعي  ال�سناعي  العمل  من  اأ�سا�سية 

والتجاري وال�سياحي.

يجب اعتماد اأمور اأ�سا�سية يف اإعادة اإعمار 

قلياًل  بالرجوع  وذلك  الأنا  هددتها  دولة 

الثانية  العاملية  احلرب  فبعد  التاريخ  اإىل 

�ساأل �سارل ديغول كيف لنا اأن نعيد ترتيب 

العظيمة فكان  الإن�سان ليعيد بناء فرن�سا 

اجلواب اأنه يجب الهتمام بقطاع الق�ساء 

ال�سحة والتعليم  الأوىل ومن ثم  بالدرجة 

ومواطننا يف �سورية ي�سهد الف�ساد يف كل 

الإن�سان  بناء  فالإعادة  القطاعات.  تلك 

الذي  الف�ساد  من  تخلي�سه  يجب  ال�سوري 

ا�ست�رشى فينا وب�رشاوة... فما يريده لي�س 

الب�سيطة  احلياتية  اأموره  تكون  اأن  �سوى 

دولة  اإعمار  اإعادة  ي�ستطيع  حتى  نة 
ّ
موؤم

العمرانية  الناحية  من  اأما  الف�ساد..  هدها 

فالتخطيط احلديث يجب اأن ي�سمل: 

 - من ناحية الإعمار

الأجانب  املقاولني  جذب  املقاولني: 

مرحلة  ويف  اأكيد  وال�سوريني  والعرب 

العالية  لل�رشائب  مربر  يوجد  ل  الإعمار 

منخف�سة  �رشائب  هناك  تكون  اأن  اأو 

وبذلك يتم الت�سجيع على دورة اإقت�سادية 

الت�سخم  منها  خماوف  هناك  وطبعًا 

والذي يجب اأن ميت�س من عدة اأمور منها 

امل�ستوردة  الب�سائع  على  �رشائب  فر�س 

و�رشيبة الدخل الت�ساعدية.

الناحية  العتبار  بعني  الأخذ  اأي�سا   -

بع�س  يف  الرتاث  على  واحلفاظ  اجلمالية 

ال�سياحية. بناء »مولت« واأبراج  املناطق 

للزلزل  م�سادة  عاملية  مبوا�سفات 

ومواقف لل�سيارات.

اآخذين  اأولية  مواد  تاأمني  ناحية  من   -

اإن�ساء  وت�سهيل  ا�ستریادها  العتبار  بعني 

،م�سانع  )مقالع  امل�سانع  من  يكفي  ما 

حديد، اأ�سمنت( وت�سهيل احتياجاتها.

عملية  وهي  جداً  مهمة  ناحية  هناك   -

الردم  التي رمبا يجب اأن تكون يف البحر 

�سياحية  مناطق  اإىل  تنقل  اأن  يجب  لذلك 

احلياة  اإىل  وبالنتباه  لإنعا�سها  نائية 

البحرية هناك ،املثال على ذلك جتربة دبي 

باإن�سائهم جزيرة �سناعية من عملية ردم.

والتجارة  ال�سناعة  غرف  م�ساركة   -

والزراعة وال�سياحة فكل غرفة لها اأمورها 

مبا  تطور  اأن  ويجب  وال�سلبية  الإيجابية 

اإعمار  لإعادة  املقبلة  املرحلة  يتنا�سب 

البلد.

اإعادة  اأمر يف غاية اخلطورة وهو  وهناك 

ودعمها  ال�سغریة  بامل�ساريع  الحتفاظ 

اأي�سا وم�ساركة كل قطاعات املجتمع يف 

اإعادة الإعمار.

املواطن  بني  التناف�سية  القدرة  وت�سجيع 

المتياز  اإعطاء  وعدم  والأجنبي  ال�سوري 

من  الذي  املواطن  ح�ساب  على  لأجنبي 

بالن�سبة  املالية  الدورة  تكون  اأن  املمكن 

اإليه تفيد �سورية.
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ر�شالة العراق

واملعلومات،على  الإح�سائيات  ت�سری 

العوام  يف  �سدرت  التي  التقارير  عك�س 

مت�سارع  منو  عن  حتدثت  والتي  املا�سية 

املجال  يف  خا�سة  الأ�سعدة  جميع  على 

اإقليم  يف  وال�سياحي  الإقت�سادي 

دوائر  عك�ستها  التي  العراق،  كرد�ستان 

الإح�ساء واملنظمات الإقت�سادية الدولية 

العراق  كرد�ستان  اإقليم  اأن  اإىل  واملحلية، 

وك�ساداً  اإقت�سادية  اأزمات  يواجه  بات 

ع�رشات  اإىل  حجمه  و�سل  الأ�سواق  يف 

املليارات من الدولرات.

الأزمات  هذه  ت�سبح  اأن  املحتمل  ومن 

اأكرث تعقيدا، يف حال  اإقليم كرد�ستان  يف 

�سيا�ستها  يف  الإقليم  حكومة  ا�ستمرت 

قرارات  اإىل  الإنتباه  دون  من  الإنفرادية 

احلكومة املركزية العراقية، وبناء على هذا 

فمن غری املعروف كيف �ستواجه حكومة 

والكهرباء  الوقود  اأزمة  العراق  كرد�ستان 

وازدياد  الأجنبي  ال�ستثمار  وانخفا�س 

من  فرتة  الإقليم.وقبل  يف  البطالة  ن�سبة 

هذا، اأعلن املتحدث الر�سمي با�سم حكومة 

اإقليم كرد�ستان العراق »�سفنْي دزئي«، اأن 

»الأزمة املالية يف الإقليم ت�سببت باإيقاف 

�ستة اآلف م�رشوع اإقت�سادي«. 

دزئي  عن  الإقليم  حكومة  موقع  ونقل 

من  الكثری  �سببت  املالية  الأزمة  اإن  قوله 

امل�ساكل املالية للمقاولني الذين ينفذون 

كرد�ستان  اإقليم  يف  اإقت�سادية  م�ساريع 

املراقبني  من  الكثری  يعتقد  حيث  العراق. 

ناجم  الإقت�سادية  الأزمة  هذه  �سبب  اأن 

قبل  من  اإنفرادية  قرارات  اتخاذ  عن 

اإىل  الرجوع  دون  من  الإقليم  حكومة 

العراق املركزية يف بغداد، وذلك  حكومة 

واأي�سا  ال�سيا�سية  اخلالفات  بع�س  ب�سبب 

دون  بقراره  ال�ستقالل  اإىل  الإقليم  �سعي 

اخل�سوع اإىل احلكومة املركزية.

املالية  وزير  اأكد  ال�سياق  هذا  ويف 

كرد�ستان  اإقليم  حكومة  يف  والإقت�ساد 

اأن  حمالن«،  حممد  »ريباز  فرتة  قبل 

�سعبة  اإقت�سادية  باأو�ساع  مر  الإقليم 

اخلالفات  نتيجة   )2014( املا�سي  العام 

اإىل  م�سریا  وبغداد،  اأربيل  بني  ال�سيا�سية 

مع  يعمال  اأن  على  اتفقا  قد  اجلانبني  اأن 

اتفاق جديد خالل  البع�س وفق  بع�سهما 

العام اجلاري، خلف�س م�ستوى اخلالفات 

بعرقلة  تت�سبب  والتي  الثنائية  ال�سيا�سية 

كرد�ستان  منطقة  يف  الإقت�سادي  النمو 

برفع  �سيقوم  الإقليم  اأن  موؤكدا  العراق. 

اإنتاج النفط احلالية التي ت�سل اىل  ن�سبة 

ن�سبة  اأعلى  اإىل  يوميا  برميل  األف   400
يف  النفط  اأ�سعار  لنخفا�س  نظرا  ممكنة، 

الأ�سواق العاملية. حيث اإن قيام كرد�ستان 

املناطق  من  النفط  وبيع  باإنتاج  العراق 

ال�سمالية والذي هو ملك جلميع العراقيني، 

احلكومة  تزعج  التي  الق�سايا  اإحدى 

وال�سعب العراقي، وتعد العن�رش الأ�سا�سي 

الإقليم  مع  ال�سيا�سية  الزمات  خلق  يف 

ذلك  اإىل  املركزية.وبالإ�سافة  واحلكومة 

يف  وال�ستثمار  العمل  فر�س  تراجعت 

بدءاً  كبری  ب�سكل  العراق  كرد�ستان  اإقليم 

مع  تزامنا  املا�سي  العام  حزيران  من 

من  العراقية  ال�سمالية  املناطق  اإجتياح 

قبل تنظيم داع�س الإرهابي. وذلك ب�سبب 

املناطق  يف  وال�ستقرار  الأمن  فقدان 

ال�سمالية واملخاوف التي ن�ساأت عن ذلك 

والأجانب،  املحليني  امل�ستثمرين  لدى 

امل�ستثمرين  املخاوف  هذه  منعت  حيث 

من ال�ستثمار يف مناطق اإقليم كرد�ستان 

كرد�ستان  مير  ذلك،  على  العراق.عالوة 

اإىل  توؤدي  �سا�سعة  وقود  باأزمة  العراق 

طويلة  بطوابری  ال�سيارات  ا�سطفاف 

ب�سكل يومي يف حمطات التزود بالوقود ، 

خا�سة يف مدينة ال�سليمانية حيث اأ�سبح 

اأبناء  من  الكثری  لدى  ماألوفا  امل�سهد  هذا 

تتمكن  اأن  دون  من  العراق،  كرد�ستان 

هذه  على  التفوق  من  الإقليم  حكومة 

ت�سطر حكومة  الإقت�سادية. حيث  الأزمة 

يف  الوقود  اأ�سعار  ن�سبة  رفع  اإىل  الإقليم 

امليزانية،  عجز  ملواجهة  املنطقة  هذه 

يف حني تقوم حكومة الإقليم ببيع مادة 

باأ�سعار  حمليا  امل�ستخرجة  اخلام  النفط 

منخف�سة جدا. ما اأدى اإىل اأن هدد البع�س 

مبظاهرات  باخلروج  الإقليم  �سكان  من 

احتجاجا على رفع اأ�سعار املحروقات.اإىل 

ذلك �رشح رئي�س رابطة الفنادق واملطاعم 

يف اإقليم كرد�ستان العراق »هری�س اأحمد« 

قبل  العراقية  ال�سحافة  مع  حديثه  يف 

فرتة باأن ما يقارب مائتي فندق ومطعم 

اإقليم كرد�ستان العراق  اأبوابها يف  اأغلقت 

الأن�سطة  وتراجع  انخفا�س  خلفية  على 

ال�سياحية يف الإقليم، ب�سبب ارتفاع اأ�سعار 

العراقية  ال�سمالية  املناطق  يف  اخلدمات 

الإرهابي  داع�س  تنظيم  اأن�سطة  وكذلك 

الإقت�سادي  الن�ساط  على  �سلبيا  اأثر  الذي 

يف كرد�ستان العراق.

اأن  املتابعني  من  اآخر  عدد  يرى  كما 

املايل  الف�ساد  مثل  اأخرى  ق�سايا 

ات�ساع  اإىل  بالإ�سافة  والإداري 

التوظيف  يف  واملن�سوبية  املح�سوبية 

كرد�ستان  يف  احلكومية  الدوائر  لدى 

رقعة  ات�ساع  يف  �ساعدت  قد  العراق، 

املنطقة.  هذه  يف  الإقت�سادية  الأزمة 

إلى أين يتجه كردستان العراق إقتصاديًا؟
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اأن حكومة  البع�س  يعد  ذلك  على  عالوة 

ن�ساطها  جل  ركزت  العراق  كرد�ستان 

يف  املا�سية  الأعوام  يف  الإقت�سادي 

جمال العقار من دون النتباه اإىل تو�سعة 

املجال ال�سناعي والزراعي، ما اأدى اإىل 

العراق،  كرد�ستان  اقت�ساد  ي�سبح  اأن 

الإقت�سادية  الأزمة  ه�سًا.هذه  اإقت�سادا 

اعرتاف  اإىل  اأدت  الإقليم  يف  الطاحنة 

اإقليم  �رشكات  احتاد  با�سم  املتحدث 

باأن  يا�سني«،  »مال  العراق  كرد�ستان 

املعامالت التجارية انخف�ست يف الآونة 

يف  دولر  مليارات   9 بن�سبة  الأخریة 

 500 اإفال�س اأكرث من  اأدى اىل  الإقليم ما 

اخلا�س.هذه  القطاع  يف  تعمل  �رشكة 

اخل�سائر الفادحة يف املجال الإقت�سادي 

التي  الأمنية  املخاطر  اإىل  بالإ�سافة 

باتت تهدد اإقليم كرد�ستان العراق خا�سة 

داع�س  تنظيم  تواجد  ب�سبب  ال�سمال  من 

الإرهابي يف هذه املناطق، من املفرت�س 

اإىل  بالن�سبة  اإىل قناعة جديدة  توؤدي  اأن 

العراق، مفادها: كلما  حكومة كرد�ستان 

احلكومة  مع  تن�سيقا  اأكرث  الإقليم  كان 

املركزية يف بغداد، كلما كان اأكرث اأمانا 

واأقوى اإقت�سادا.

التحديات اإلقتصادية لموازنة العراق مطلع 2016
ع العراقيون �سنة 2015 مبا فيها 

ّ
ود

العام  وا�ستقبلوا  واأفراح  ماأ�ٍس  من 

واأحالم  باأمنيات   2016 اجلديد 

الأمان  طلب  بني  معظمها  تراوحت 

والتحرير وعودة النازحني وغریها. 

يحمل  هذا  اجلديد  العام  ولكن 

منها  كثریة  خماوف  طياته  يف 

الع�سكرية وال�سيا�سية ولعل اأخطرها 

الإقت�سادية املتمثلة بالأزمة املالية التي مير بها العراق ومن 

املتوقع اأن تزداد �سدتها يف هذا العام وتثار ال�سكوك حول عجز 

احلكومة خالله عن دفع رواتب موظفيها اأو رمبا اإفال�س العراق 

ال�سابقة  للحكومات  الفا�سلة  الإقت�سادية  ال�سيا�سات  ب�سبب 

وحتى احلالية. فقد كرث اجلدل عرب و�سائل الإعالم حول الأزمة 

اخلروج  واإمكانية  العراقي  بالإقت�ساد  تع�سف  التي  املالية 

منها، فما هي موؤ�رشات الإقت�ساد العراقي مطلع العام 2016؟ 

العراق؟ وكيف ميكن  تواجه ميزانية  التي  التحديات  وما هي 

اخلروج من هذه امل�ساكل بحلول اإقت�سادية ت�سب يف م�سلحة 

البلد؟

مؤشرات اإلقتصاد العراقي
كما هو معروف ميتاز الإقت�ساد العراقي بخا�سية اأنه اإقت�ساد 

العوائد  على  تطوره  يف  يعتمد  اجلانب،  واأحادي  م�سوه  ريعي 

النفطية؛ اأي اأنه يعتمد على النفط فقط لتمويل ميزانيته فاأكرث 

ول�سيء  نفطية  اإيرادات  هي  املوازنة  اإيرادات  من   97٪ من 

يذكر بالن�سبة اإىل الإيرادات غری النفطية. وهذه العوائد تاأثرت 

املالية  الأزمة  عن  نتج  الذي  العاملي  الإقت�سادي  بالركود 

الراهنة، فقد اأدى ذلك من بني اأمور عديدة اإىل تقلي�س الطلب 

الأ�سواق  يف  م�ستمرة  ب�سورة  اأ�سعاره  وانخفا�س  النفط  على 

العاملية منذ منت�سف عام 2014 ولغاية بداية عام 2016 ومن 

املتوقع اأن ي�ستمر النخفا�س حتى نهاية 2017 ح�سب تقديرات 

الأوبك التي لها دور كبری يف هذا النخفا�س ب�سبب عدم اتفاق 

دولها على تقليل املعرو�س من اأجل رفع الأ�سعار.

وهذا النخفا�س يف الأ�سعار األقى بظالله على موازنة العراق 

اإذ اإن واردات النفط وفقًا لالأ�سعار الراهنة ومع تكاليف الإنتاج 

الرتاخي�س  جولت  ب�سبب  ال�رشكات  تاأخذها  التي  العالية 

�سيئة ال�سيت النفطية مل تعد كافية 

اخليالية  احلكومة  نفقات  لتغطية 

التق�سف املزعوم  وبداأت تتجه نحو 

وهذه الواردات ل تكفي لدفع رواتب 

�سي�سطر  وبالتايل  الدولة  موظفي 

العراق لالقرتا�س اخلارجي لتغطية 

العجز الكبری يف املوازنة العامة.

التحديات اإلقتصادية 2016
العراقي  الإقت�ساد  تواجه  التي  التحديات  من  جملة  هناك 

مع  الحتادية  العامة  املوازنة  بالتحديد  اأو  املالية  ووزارة 

مطلع �سنة 2016 لعل اأبرزها:

تخمة  ب�سبب  العاملية  الأ�سواق  يف  النفط  اأ�سعار  انخفا�س 

املعرو�س فيها.

جولت  ب�سبب  العراقي  النفط  ا�ستخراج  تكاليف  ارتفاع 

الرتاخي�س �سيئة ال�سيت.

القطاعني  من  خا�سة  النفطية  غری  الواردات  قلة  اأو  اإنعدام 

وزارة  �رشكات  غالبية  جتميد  ب�سبب  والزراعي؛  ال�سناعي 

ال�سناعة واملعادن وحتويلها من �رشكات عاملة اإىل �رشكات 

خا�رشة.

اإرتفاع نفقات الدفاع وتكاليف احلرب التي تنعك�س �سلبًا على 

املوازنة العامة.

مليار   54 نحو  اإىل  وتراجعه  الأجنبي  النقدي  الحتياطي  قلة 

دولر فقط، وبذلك قد يرتفع عجز املوازنة اإىل اأكرث من 40 % .

ودفع  النزوح  خميمات  يف  النازحني  ودعم  اإيواء  نفقات 

م�ستحقاتهم من وزارة الهجرة واملهجرين.

رت 
ّ
ت�رش التي  رة 

ّ
املحر املناطق  اإعمار  اإعادة  نفقات  اإرتفاع 

ب�سبب الأعمال الع�سكرية.

اإرتفاع موؤ�رشات البطالة بني العراقيني ب�سورة عامة.

وخماوف  التخ�سي�سات  قلة  ب�سبب  ال�ستثمار  اإيقاف 

امل�ستثمرين من النفالت الأمني وال�سطراب الإقت�سادي.

الدولة ب�سورة عامة وهو ما يكلف  الرتهل الإداري يف دوائر 

الدولة نفقات اإزاء فائدة قليلة اأو معدومًة.

 5 من  باأكرث  الكهرباء  لتوليد  الإيراين  الغاز  ا�ستریاد  نفقات 

مليارات دولر.
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اقت�شاد عربي

تقيمه  الذي  النه�سة  �سد  م�رشوع  يواجه 

اإثيوبيا على نهر النيل عقبات يف التو�سل 

بت�سغيله  املتعلقة  الأزمة  ينهي  اتفاق  اإىل 

وملء البحریة وال�سعة التخزينية لل�سد، حيث 

تتخوف م�رش من تاأثری ال�سد على ح�ستها 

مكعب،  مرت  مليار   )55.5( النيل  مياه  من 

ميثل  ال�سد  اأن  على  اإثيوبي  اإ�رشار  مقابل 

الكهربائية  الطاقة  توليد  جمال  يف  نفعا 

امل�سب  دولتي  على  �رشرا  يلحق  لن  واأنه 

)م�رش وال�سودان(.

وقعت  قد  كانت  الثالثة  الأطراف  اأن  ذكر 
ُ
ي

النه�سة  �سد  حول  مبادئ«  »اإعالن  اإتفاق 

يوم 23 من مار�س/ اآذار 2015 .

كيف ينظر امل�ستقبل اإىل بناء �سد النه�سة؟ 

وهل يراه جمحفا بحق م�رش وال�سودان؟ اأم 

اأن لإثيوبيا حقا يف نهر النيل اأ�سوة بدولتي 

امل�سب؟ وهل ميثل تعرث الإتفاق بني الدول 

حو�س  دول  بني  ل�رشاع  بداية  الثالث 

النيل؟

توزع مياه النيل
حول  املوقعة  الدولية  التفاقات  مبوجب 

امل�سب  دول  فاإن   )2007 عام  )قبل  النيل 

 90 بحواىل  ت�ستاأثر   - وال�سودان  م�رش   -

مرت  مليار   84( ال�سنوية  النيل  مياه  من   %
مل�رش  مكعب  مرت  مليار   55 بواقع  مكعب( 

متثل 97 % من اإنتاجها املائي، و18 مليار 

مرت مكعب لل�سودان متثل 77 % من اإنتاجها 

املائي.

يبدو هذا التوزيع جمحفا لدول املنبع، لكن 

لتعتمد  املنبع  دول  اأن  يف  تكمن  احلقيقة 

على نهر النيل يف تاأمني حاجاتها املائية 

بقدر  الغذاء  واإنتاج  الزراعة  لأغرا�س 

التي  املو�سمية  الأمطار  على  اعتمادها 

تقدر بع�رشين مرة حجم مياه النيل ويذهب 

ا.
ً
معظمها هدر

الأمر لمينع اأن دول املنبع خا�سة اأثيوبيا 

ا 
ً
ا كبری

ً
ثم كينيا واأوغندا قد بداأت تبدي تذمر

بن�سيب  وال�سودان  م�رش  ا�ستئثار  جتاه 

الأ�سد من مياه النيل وطالبت اأكرث من مرة 

باعتماد توزيع اأكرث عدالة حل�س�س املياه 

واإجراء تعديالت على التفاقيات املرتبطة 

بحو�س النيل.

اإثيوبيا  اأن دولة  اأول  اأن نوؤكد  وينبغى هنا 

هي التي تتزعم حراك دول املنبع �سد م�رش 

، لتبدو هذه الدول تعاين م�سكلة كبریة يف 

توفری املياه للزراعة واإن اأعلنت غری ذلك ، 

فحجم املياه الذى توفره الأمطار املو�سمية 

 10 �سنويا مبعدل  النيل  مياه  يتعدى حجم 

900- مليار مرت مكعب،   800 اأي  اأ�سعاف 

منها  تعاين  التي  الرئي�سية  امل�ساكل  تبقى 

هذه البالد تتعلق بالبنى التحتية الزراعية 

ك�سق الرتع وامل�سارف وتوفر التكنولوجيا 

اإ�سافة اإىل بطء معدلت التنمية ب�سكل عام.

اأفريقيا،  امل�رشى يف  التواجد  تقل�س  ومع 

اغتيال  حماولة  اأعقاب  يف  متاما  وغيابه 

اأدي�س  يف  مبارك  ح�سني  املخلوع  الرئي�س 

اأبابا عام 1995 بداأت هذه الدول تلجاأ اإىل 

مل�ساركتها  اأخرى  ودولية  اإقليمية  قوى 

طموحها نحو التنمية عرب اإقامة م�رشوعات 

التدفق  ا�ستغالل  اأهمها  كان  اإقت�سادية 

اإقامة  الكهرباء عرب  اأجل توليد  املائى من 

التي  الأربعة  ال�سدود  فاإن  لذا   ، ال�سدود 

ت�رشع اإثيوبيا فى ت�سييدها اإ�سافة اإىل �سد 

النه�سة ل تهدف ب�سكل مبا�رش اإىل تخزين 

الكهرباء  توليد  اإىل  تهدف  ما  بقدر  املياه 

لتغطية العجز اأول وحتقيق فائ�س لت�سدير 

الكهرباء ثانيا.

حقيقة الدور »اإلسرائيلي«
ل توجد وثائق لرتقى اإىل درجة التاأكيد ت�سي 

م�رش  �سد  بالتحري�س  »اإ�رشائيل«  بتورط 

أي دور لـ »إسرائيل« في تأجيج الصراع
 بين دول حوض النيل بسبب سد النهضة؟
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»الإ�رشائيلي«  النفوذ  لكن  املياه،  اأزمة  فى 

يف دول حو�س النيل �سار حقيقة ل تقبل 

)�سلومو  الربوفي�سور  اأكده  ما  وهو  اجلدال، 

يف  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  اأهرون�سون( 

جامعة تل اأبيب خالل بحث له عن ت�سنيف 

عالقات »اإ�رشائيل« بالدول الأفرقية والذى 

اأوغندا،  اإثيوبيا،  اإريرتيا،  دول  فيه  جاءت 

الكونغو برازافيل، رواندا، بوروندى وكينيا 

مبا  الت�سنيف  يف  الأول  امل�ستوى  �سمن 

فعليا  جهودها  تركز  »اإ�رشائيل«  اأن  يعني 

على دول حو�س النيل.

على �سبيل املثال، تعد اإريرتيا اأكرب قاعدة 

فى  »الإ�رشائيلي«  الع�سكري  للوجود 

ومعطيات  حقائق  بذلك  وتنطق  اإفريقيا، 

حجم الوجود الع�سكري.

فلقد ك�سفت وثيقة �سادرة عن اإدارة التعاون 

الدويل يف وزارة الدفاع »الإ�رشائيلية« يف 

�سهر اأغ�سط�س/ اآب عام 1997 حول الوجود 

وجود  التالية:  الأرقام  تناولت  الع�سكري، 

من  ع�سكرى  م�ست�سار   )700-500( بني  ما 

خمتلف �سنوف الأ�سلحة ل يتولون تدريب 

قيادة  واإمنا  وح�سب،  الإريرتية  القوات 

القطع  بع�س  مثل  املهمة  الوحدات  بع�س 

الإلكرتونية،  املنظومات  وت�سمل  البحرية 

وو�سائل الدفاع اجلوي والبحري، وحمطات 

الرادار.

مبنظومات  اإريرتيا  »اإ�رشائيل«  متد  كما 

وقطع  الطائرات،  مثل  متطورة  قتالية 

لل�سواريخ  احلاملة  كالزوارق  البحرية 

م�سادة  و�سواريخ  و)دابورا(  )�سفر( 

)جريانيل(  طراز  من  البحرية  لالأهداف 

و�سواريخ م�سادة للدروع ، ويوؤكد التقرير 

2000 قادرة  اإريرتيا �ستكون حتى عام  اأن 

وموؤثرة  فاعلة  ع�سكرية  قوة   امتالك  على 

وقادرة على منازلة اخل�سوم.

�سبق  فقد  اإريرتيا،  على  ليقت�رش  الأمر 

لل�سحف »الإ�رشائيلية« اأن ن�رشت تفا�سيل 

عن مهمة تطوير القوات امل�سلحة الإثيوبية 

عام  من  بداية  »اإ�رشائيل«  عليها  اأ�رشفت 

برنامج  تنفيذ  على  عملت  حيث   ،1995
خما�سى - اأي خم�سة اأعوام- يتعني خالله 

اجلي�س  وت�سليح  وتنظيم  هيكلة  اإعادة 

اأي  مواجهة  على  قادراً  ليكون  الأثيوبى 

قد  الذي  الأمر  القارة  داخل  من  حتديات 

تخطط  كانت  اإثيوبيا  اأن  اإىل  رمبا  يوؤ�رش 

منذ  املياه  ملف  ب�ساأن  خطوات  لتخاذ 

عقدين من الزمان.

وطبقًا لتلك امل�سادر فاإن »اإ�رشائيل« بداأت 

من  كبریة  كميات  ت�سخ   ،1996 عام  ومنذ 

نقل  طائرات  �سملت  اأثيوبيا  اإىل  الأ�سلحة 

يف  املنتجة  »عرابا«  نوع  من  وا�ستطالع 

طراز  من  دبابات  �سملت  كما  »اإ�رشائيل«، 

)مریكافا( ال�سوفيتية والتى جرى حت�سينها 

اأثناء  ا�ستولت عليها  قد  »اإ�رشائيل«  وكانت 

رادار  منظومات  اإىل  اإ�سافة   ،67 حرب 

�سواريخ  ومنظومات  بحرية،  و�سواريخ 

ومدافع  و�سواريخ  و»جربيائيل«  »باراك« 

م�سادة للطائرات.

من  كبری  عدد  فهناك  اأوغندا  اإىل  بالن�سبة 

جمال  فى  »الإ�رشائيليني«  امل�ست�سارين 

والقوات  اجلوى  والدفاع  اجلوية  القوة 

والدروع وترتاوح  والقوات اخلا�سة  الربية 

كما  �سابط،   )300-250( بني  ما  اأعدادهم 

الكونغو  مع  بعالقات  »اإ�رشائيل«  حتتفظ 

وكانت  وبوروندي،  رواندا  ومع  برازافيل 

»بغما  الكني�ست  ع�سوة  اأعدتها  قد  تقارير 

اأماطت  قد  »مریت�س«  حركة  عن  حزان« 

ئيلية«  »الإ�رشا  الأ�سلحة  تدفق  عن  اللثام 

والكونغو  ورواندا،  بوروندى،  من  كل  اإىل 

من  �سوراً   » حزان   » وعر�ست  برازافيل، 

فى  امل�ستخدمة  »الإ�رشائيلية«  الأ�سلحة 

امل�ست�سارين  ودور  الأهلية  احلروب  �ساحة 

فى  هناك  املتواجدين  »الإ�رشائيليني« 

اإذكاء هذه احلروب.

خطر السد على مصر؟
اأوجه  ال�سد خطرا على م�رش من عدة  ميثل 

ولي�س من وجه واحد:

الالزمة مللء خزان  اأولها يتعلق بالفرتة 

ميكن  حتى  مكعب«  مرت  مليار   74« ال�سد 

لل�سد العمل بكامل طاقته، وبالطبع تريد 

اأق�سى  اإىل  الفرتة  هذه  تقلي�س  اإثيوبيا 

درجة ممكنة، فبافرتا�س كون هذه الفرتة 

5 �سنوات مثال، فهذا يعنى ا�ستهالك ال�سد 
�سنويا  املاء  من  مكعب  مرت  مليار   15 لـ 

م�رش  من  حت�سم  �سنوات   5 مدار  على 

 »1 اإىل   3« ح�ستيهما  بن�سبة  وال�سودان 

ال�سنوية  م�رش  ح�سة  تناق�س  يعنى  مبا 

الأقل  على  مكعب  مرت  مليار   12 بحواىل 

مكعب  مرت  مليار   43-40« اإىل  لت�سل 

بالن�سبة  �سنويا« وهو ما قد ميثل كارثة 

الدول  كاإحدى  ت�سنف  التى  م�رش  اإىل 

من  اأقل  الفرد  مائيا حيث ح�سة  الفقریة 

اأقل  اأي  650 مرتاً مكعبًا من املاء �سنويا 
مرت   1000« العاملي  املعدل  ثلثى  من 

كل  مقابل  يف  اأنه  كما  للفرد«،  مكعب 

مليار مرت مكعب تناق�س من ح�سة م�رش 

املائية فاإنه من املتوقع اأن تخ�رش م�رش 

200 األف فدان زراعي.
اأن نق�س خمزون  اخلطر الثانى املوؤكد هو 

�سلبا على  �سيوؤثر  العايل  ال�سد  املياه خلف 

الطاقة الكهربائية املتولدة منه مبا يرتاوح 

جمال  يف  خرباء  بح�سب   ،% و40   20 بني 

التي  الكهرباء  اأزمة  من  �سيعمق  ما  املياه 

تعي�سها م�رش.

جزء  ا�ستخدام  يف  يتمثل  املحتمل  اخلطر 

من هذه املياه للزراعة مبا يعني اأن ح�سة 

لأغرا�س  تفريغها  �سيتم  اخلزان  مياه  من 

اإعادة ملئها  اإىل  زراعية مبا يعني احلاجة 

بفرتة  متعلقة  الأزمة  تكون  لن  و�ساعتها 

يف  دائم  بتناق�س  ولكن  فقط  اخلزان  ملء 

ح�سة م�رش ال�سنوية يف مياه النيل.

ال�ستهداف  يف  يكمن  الأكرب  واخلطر 

الع�سكري لل�سد لأي �سبب اأو توظيفه لأغرا�س 

ع�سكرية اأو حتى وجود احتمالية لنهياره 

لطبيعة  اأو  الت�سميم  يف  اأخطاء  اأي  ب�سبب 

بع�س  يزعم  كما  فيها  اأقيم  التي  املنطقة 

انهيارخزاناته  حال  يف  يوؤدي  ما  اخلرباء 

اإىل تدفق مفاجىء للمياه الأمر الذى ينذر 

بفي�سانات هائلة وغرق مل�ساحات �سا�سعة 

بالغة  اأ�رشار  واإحلاق  وم�رش  ال�سودان  يف 

كامال  تدمریه  اإىل  ت�سل  قد  احلايل  بال�سد 

يف حالت معينة.
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اقت�شاد عربي

تحذيرات دولية من انهيار االقتصاد اليمني

احتمال  من  موؤخرا  الدولية  املنظمات  حتذيرات  توالت 

انهيار القت�ساد اليمني ب�سبب الأو�ساع الأمنية املتدهورة 

تدمری  اإىل جانب  والغاز،  النفط  اإنتاج  اأوقفت عملية  التي 

ع�رشات امل�سانع ونهب احتياطي النقد الأجنبي.

وبح�سب تقديرات البنك الدويل، فقد ارتفع معدل الفقر يف 

اليمن اإىل 54.5 % من جمموع ال�سكان البالغ عددهم نحو 

معدل  ارتفاع  اإىل  اأخرى  تقارير  وت�سری  ن�سمة.  مليون   25
البطالة بني ال�سباب اإىل نحو 60 %.

بن�سبة والزراعي  ال�سناعي  القطاعني  ن�ساط  توقف   وقد 

60 %، كما فقدت البالد اإيرادات تقدر بنحو اأربعة مليارات 
دولر �سنويا بعد توقف العمل مبيناء ت�سدير الغاز الطبيعي 

امل�سال يف بلحاف مبحافظة �سبوة التي كانت تديره �رشكة 

توتال الفرن�سية.

اليمن  اقت�ساد  ينكم�س  اأن  الــدويل  النقد  �سندوق  توقع 

بن�سبة 28.1 % يف العام اجلاري قبل اأن يتعافى يف العام 

املقبل لينمو بن�سبة 11.6 %.

يف  امل�سلح  ال�رشاع  ت�ساعد  اأن  اإىل  النقد  �سندوق  واأ�سار 

البالد كان له الأثر الأكرب على الن�ساط القت�سادي، وجت�سد 

وارتفاع  النقدي  والحتياطي  ال�سادرات  انهيار  يف  ذلك 

الت�سخم وزيادة ال�سغوط على العملة اليمنية، الريال.

وذكر يف تقرير �سدر اأم�س بعنوان »دول عربية يف مرحلة 

اأن  الأ�سا�سية”  والتحديات  القت�سادية  الآفــاق  انتقال: 

انكما�س اقت�ساد اليمن ناجت عن ا�سطراب لعجلة القت�ساد 

وتوقف اإنتاج وت�سدير النفط.

وتتوقع املوؤ�س�سة املالية الدولية اأن يرتفع معدل الت�سخم 

اإىل 30 % يف العام اجلاري قبل اأن يرتاجع يف 2016 اإىل 

15 %، وهو الذي كان بحدود 8 % يف 2014.

تعزيز
العراقية  النفط  وزارة  قالت 

ـــادة  زي اإىل  تــتــطــلــع  اإنـــهـــا 

العام  النفطي خالل  الإنتاج 

خ�سائر  لتعوي�س  اجلـــاري 

يف  اخلــام  اأ�سعار  انخفا�س 

واأو�سحت  العاملية.  ال�سوق 

الوقت  يف  تركز  خططها  اأن 

م�ستوى  رفــع  على  الــراهــن 

ــادة  الإنــتــاج من خــالل الإف

من طاقاتها الإنتاجية. 

مسح 
بني  البطالة  معدل  تراجع 

 %  11.5 اإىل  الــ�ــســعــوديــني 

اأجرته  م�سح  نتائج  بح�سب 

لالإح�ساء يف  العامة  الهيئة 

الن�سف  ــالل  خ ال�سعودية 

بعد   ،2015 عام  من  الثاين 

% يف   11.6 املعدل  كان  اأن 

الن�سف الأول من ذلك العام.

بطالة
اأن  ر�سمية  بيانات  اأظهرت 

اأرا�سي  يف  البطالة  ن�سبة 

املحتلة  الــغــربــيــة  ال�سفة 

 %  25.9 بلغت  غزة  وقطاع 

حيث  املــا�ــســي  ــام  ــع ال يف 

عن  العاطلني  اأعـــداد  بلغت 

توزعت  األفا.   342.2 العمل 

الربع  من  البطالة  معدلت 

الأخــری  الربع  وحتى  الأول 

من العام 2015.

عروض
ال�سلع  هيئة  اأن  جتــار  ــد  اأك

تلقت  م�رش  يف  التموينية 

عرو�سا قليلة يف مناق�سات 

دولية نظمتها ل�رشاء القمح، 

ـــن  ـــوردي امل ــق  ــل ق ـــل  ظ يف 

العامليني ب�ساأن ال�سرتاطات 

املــ�ــرشيــة والــتــ�ــســارب يف 

تنفيذها بني هيئات خمتلفة 

بالبالد.

سياحة
ــة  قـــــــال رئــــيــــ�ــــس جــمــعــي

ــة  املــ�ــســتــ�ــســفــيــات اخلــا�ــس

الأردنـــيـــة فـــوزي احلــمــوري 

يف  العالج  �سياحة  دخل  اإن 

الأردن يف العام املا�سي بلغ 

وهو  دولر،  مليار   1.2 قرابة 

الناجت  من   %  3.5 ي�سكل  ما 

اأن  وذكــر  الإجمايل.  املحلي 

الذين  والأجانب  العرب  عدد 

 250 نحو  بلغ  العالج  اأخــذوا 

األفا.

اتفاقات
وقــعــت الإمــــــارات والــهــنــد 

لتعزيز  التفاقيات  من  عددا 

العالقات القت�سادية، خالل 

ظبي  اأبـــو  عهد  ويل  ـــارة  زي

اآل نهيان اإىل  حممد بن زايد 

نيودلهي. وت�سمل التفاقيات 

التحتية  الــبــنــيــة  تــطــويــر 

وحماربة  املتجددة  والطاقة 

اجلرائم الإلكرتونية.

انهيار
املنظمات  حتذيرات  توالت 

احتمال  من  موؤخرا  الدولية 

اليمني  القت�ساد  انهيار 

الأمنية  الأو�ــســاع  ب�سبب 

ــتــي اأوقــفــت  ــورة ال ــده ــت امل

والغاز،  النفط  اإنتاج  عملية 

ع�رشات  تــدمــری  جــانــب  اإىل 

احتياطي  ونهب  امل�سانع 

النقد الأجنبي.

رقابة
ت�سهد م�رش اأزمة �سخمة يف 

توفری النقد الأجنبي دفعتها 

لتخاذ حزمة من الت�سديدات 

الرقابية على تداول الدولر، 

ــم �ــســوق الــتــبــادل 
ّ
ــا حــج مم

تعامالت  من  وزاد  التجاري 

ال�سوداء  ال�سوق  مع  التجار 

ذلــك  ت�سبب  وقـــد  للعملة، 

العملة  ـــود  وج يف  بــاأزمــة 

الأجنبية يف البالد.

صفقة
القطرية  الــ�ــرشكــة  وقــعــت 
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اإلمارات توقع اتفاقات اقتصادية مع الهند

لتعزيز  التفاقيات  من  عــددا  والهند  الإمـــارات  وقعت 

ظبي  اأبو  عهد  ويل  زيــارة  خالل  القت�سادية،  العالقات 

حممد بن زايد اآل نهيان اإىل نيودلهي.

وت�سمل التفاقيات تطوير البنية التحتية والطاقة املتجددة 

اجلانبان  اأكــد  حني  يف  الإلكرتونية،  اجلرائم  وحماربة 

عزمهما العمل على زيادة التبادل التجاري مبعدل 60 % 

اأبرم خالل  اتفاق  املقبلة، مبوجب  الأعوام اخلم�سة  خالل 

زيارة رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي لالإمارات يف 

اأغ�سط�س/اآب املا�سي.

اإن  الإماراتية  الأنباء  وكالة  اأوردتــه  م�سرتك  بيان  وقال 

الطرفني اأعربا عن »ارتياحهما مل�ستوى التبادل التجاري 

الذي بلغ 59 مليار دولر يف العام 2014-2015. وبالنظر 

وو�سعهما  البلدين  بني  املمتاز  القت�سادي  التعاون  اإىل 

ك�رشكاء جتاريني كبار، اتفق اجلانبان على �رشورة تعزيز 

هذا التعاون من خالل تنويع قاعدة التجارة يف القطاعات 

غری النفطية«.

يف  الهندية  ال�رشكات  رغبة  عن  الهندي  اجلانب  واأعــرب 

الدخول ب�رشاكة يف ما يخ�س م�ساريع البنية التحتية التي 

تقوم الإمارات بتنفيذها، يف اإطار ا�ستعدادها ل�ست�سافة 

وكذلك يف خطط  دبي،  2020 يف  العاملي  اإك�سبو  معر�س 

الدولة التنموية.

ال�ستثمار  رغبتها يف  الإمــارات عن  اأعربت  املقابل  ويف 

مب�رشوعات البنية التحتية يف الهند، ول �سيما م�رشوعات 

ال�سكك احلديدية والطرق واملوانئ وال�سحن. واأ�سار البيان 

اإىل اأن الإمارات ت�سعى لزيادة ا�ستثماراتها يف م�رشوعات 

البنية التحتية الهندية اإىل 75 مليار دولر.

و�ساد�س  للهند،  اأكرب �رشيك جتاري  ثالث  والإمــارات هي 

اأنها من اأكرب امل�ستثمرين  اإليها، كما  اأكرب م�سدري النفط 

الأجانب يف البالد.

التقني  ووقع الطرفان مذكرة تفاهم للتعاون يف املجال 

الداخلية  وزارة  بــني  الإلــكــرتونــيــة،  اجلــرائــم  ومكافحة 

الإماراتية ووزارة ال�سوؤون الداخلية بالهند، وذلك لتطوير 

التعاون يف املجال التقني ومكافحة اجلرائم الإلكرتونية.

املــحــدودة  املــ�ــســال  للغاز 

»قطر غاز 2« اتفاقية طويلة 

الأجل لتوريد الغاز الطبيعي 

ـــال لـــ�ـــرشكـــة نــفــط  ـــس املـــ�

تقوم  املحدودة،  باك�ستان 

القطرية  ال�رشكة  مبوجبها 

بتزويد �رشكة نفط باك�ستان 

و�سبعمئة  ماليني  بثالثة 

مرتي  طــن  األـــف  وخم�سني 

الطبيعي  الغاز  من  �سنويا 

امل�سال ملدة 15 عاما.

إنشاء
ــن تــوافــق  ــن الــعــراق ع ــل اأع

ــان واحلــكــومــة على  ــربمل ال

النفط  �رشكة  اإحياء  اإعــادة 

يف  األغيت  الــتــي  الوطنية، 

املا�سي،  القرن  ثمانينات 

النفط  لت�سمل  تو�سيعها  مع 

ـــة بني  ــاز، وحــل الأزم ــغ وال

واإقليم  الحتادية  احلكومة 

�سمال العراق.

توقعات
توقع وزير املالية التون�سي، 

مبلغ  حت�سيل  �ساكر،  �سليم 

تون�سي  دينار  مليون   200
)100 مليون دولر اأمریكي(، 

امل�سادرة  الأمــالك  بيع  من 

مــن قــبــل احلــكــومــة، خــالل 

العام اجلاري 2016.

انتاج
�ـــرشح الــعــ�ــســو املــنــتــدب 

لــلــتــ�ــســويــق الـــعـــاملـــي يف 

الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة 

الكويت  باأن  بور�سلي  نبيل 

من  اإنــتــاجــهــا  ــع  رف تعتزم 

يوميا  م ب   3.15 اإىل  النفط 

عام  مــن  الثالث  الــربــع  يف 

ماليني  ثــالثــة  مــن   ،2016
برميل يوميا.

عقد
اأن  �سعودي  م�سوؤول  ك�سف 

منت�سف  قبل  �ستوقع  بالده 

الربط  العام احلايل م�رشوع 

على  م�رش،  مع  الكهربائي 

بكامل  امل�رشوع  يعمل  اأن 

اآلف   3 تبلغ  الــتــي  �سعته 

منت�سف  قبيل  مــيــغــاواط 

العام 2019.

خفض
الكويتي،  املالية  وزير  قال 

»الــدولــة  اإن  ال�سالح  اأنــ�ــس 

خــفــ�ــســت دعــمــهــا مـــن 6 

 19.2( ديـــنـــار  مـــلـــيـــارات 

مليار   2.9 اإىل  دولر(  مليار 

دولر(  مليار   9.2( ديــنــار 

 ،»2017-2016 ميزانية  يف 

اأ�سعار  انخفا�س  ملواجهة 

النفظ ب�سكل كبری. 

بيانات
اأن  ر�سمية،  بيانات  اأظهرت 

اخلدمات  قطاعي  يف  النمو 

البطالة  معدل  دفــع  والبناء 

اإىل ــع  ــرتاج ــل ل املـــغـــرب   يف 

من املا�سي  الــعــام   %  9.7 
9.9 % يف 2014. واإن »قطاعي 
اخلدمات والبناء وفرا 32 األفا 

و18 األف وظيفة جديدة.

كلفة
اإن  الــــــدويل  ــك  ــن ــب ال قــــال 

ــوريــة  ــس ــ� ــفــة احلـــــرب ال كــل

دول  عــلــى  وانعكا�ساتها 

املنطقة بلغت نحو 35 مليار 

الكلفة  هذه  وت�سمل  دولر. 

ال�سوري  القت�ساد  خ�سائر 

هي  جمــاورة  دول  وخم�س 

ــرش ولــبــنــان  ــ� ـــعـــراق وم ال

والأردن وتركيا.

استعداد
العراقي  النفط  وزيــر  قــال 

عادل عبد املهدي، اأن بالده 

قرار  لقبول  ا�ستعداد  على 

امل�سدرة  الدول  منظمة  من 

)اأوبك( ومن خارجها  للنفط 

وذلك  اخلام،  اإنتاج  خلف�س 

اأ�سعار  فيه  هــوت  وقــت  يف 

النفط مل�ستويات قيا�سية. 
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يف  للتزلج  راق  جممع  يف  اإجتمع  

ورجال  العامل  قادة  كبار  �سوي�رشا، 

الروؤ�ساء  واآلف  وامل�ستثمرين،  الأعمال 

وقادة  وال�سيا�سيني،  التنفيذيني، 

واملجتمع  احلكومية،  غری  املنظمات 

اإقت�سادية  احتفالية  يف  الإعالمي، 

دافو�س  منتدى  انعقاد  خالل  �سنوية 

الإقت�سادي. الذي عقد حتت �سعار »اإعادة 

املتوقعة  النتائج  العامل:  مالمح  ت�سكيل 

والأعمال«،  وال�سيا�سة  املجتمع  على 

ما  اإذا  غريبًا  نف�سه  يجد  �سعار  وهو 

التقليدية  الإقت�سادية  قورن بال�سعارات 

�سابقًا،  املنتدى  �سبغت  التي  ال�رشفة، 

الإقت�سادية  املوا�سيع  جانب  فاإىل 

اأخرى  ق�سايا  حازت  املهمة،  واملالية 

 
ّ

تغری مثل  املجتمعني  اهتمام  على 

املناخ وتاأثری التكنولوجيا على الأعمال 

والبيئة.

اأيام  اأربعة  ا�ستمر  الذي  املنتدى  وخالل 

ما بني 21 و25 كانون الثاين، تبادل ما 

 100 قرابة  م�سارك من   2500 على  يزيد 

رجل   1500 من  اأكرث  بينهم  من  دولة، 

اأو  40 رئي�س دولة  اأعمال وما يزيد على 

الأ�ساليب  حول  النظر  وجهات  حكومة 

النتعا�س  مثل  م�سكالت  حلل  املحتملة 

خم�س  مرور  بعد  العاملي  الإقت�سادي 

�سنوات على الأزمة املالية، كما تبادلوا 

املالية  الآفاق  حول  النظر  وجهات 

وال�سحة،  اجلديدة،  والطاقة  امل�ستقبلية، 

 املناخ.
ّ

وتغری

ال�سنة  هذه  دافو�س  على  هيمنت  وقد 

الإقت�سادي  النمو  تعزيز  هواج�س 

ال�سناعية،  الدول  وخلق فر�س عمل يف 

وتعزيز  العاملية  الأزمة  من  للخروج 

الإنتاج، وتوفری اأ�سواق جديدة لل�رشكات 

يتطلب  ذلك  كل  اجلن�سيات،  متعددة 

و�سيا�سات  لال�ستثمارات،  جديدة  فر�سًا 

وتدابری حتفيزية تطاول الإقت�ساد الكلي 

النامية،  الدول  يف  املالية  والهيكلية 

وفيما كانت الأزمة املالية التي �رشبت 

اأوروبا واأثرت يف قيمة اليورو، خفت حدة 

العملة  انهيار  احتمالت  من  املحاذير 

الأوروبية املوحدة يف اجلل�سات املتعلقة 

بال�سيا�سات املالية اأثناء املنتدى مقابل 

ظهور حتذيرات خمتلفة من تاأثری ظاهرة 

ويف  اأوروبا،  يف  ال�سباب  بني  البطالة 

م�ستقبل  حول  خم�س�سة  نقا�س  جل�سات 

اأوروبا املايل، وكيفية ا�ستعادة عافيتها، 

قد  اليورو  منطقة  اأن  على  الآراء  اتفقت 

م�سار  يف  عقود  حتى  اأو  ل�سنوات  تبقى 

متجان�س،  وغری  بطيء  اإقت�سادي  منو 

من  كامل  جيل  على  �سلبًا  �سينعك�س  ما 

انت�سار  ب�سبب  اأ�ساًل  املحبطني  ال�سباب 

البطالة بينهم بل ميكن اأي�سًا، اأن ي�سبح 

م�سدراً ل�سطرابات �سيا�سية.

تفاؤل حذر
منتدى  يف  الإقت�ساديون  اخلرباء  نظر 

اإىل  باحلذر  م�سوب  بتفاوؤل  دافو�س، 

احلايل،  للعام  الإقت�ساد  منو  توقعات 

برامج  فرتة  نهاية  تتخلل  اأن  يتوقع  اإذ 

التي  الطارئة  الإقت�سادية  التحفيز 

يتبعها الإحتاد الأوروبي وعدد من دول 

العامل اليوم، الكثری من املطبات، �سحيح 

الأزمة  اأجواء  توارت  قد  تكون  رمبا  اأنه 

الذي  النهيار  �سبح  وتراجع  املالية 

�سيطر على دافو�س خالل الأعوام الثالثة 

اأن  اإل   ، كافة  امل�ستويات  على  ال�سابقة 

هذا ل يعني مطلقًا العودة اإىل اأيام الفورة 

الإقت�سادية املا�سية، فهناك عامل جديد 

يتبلور اليوم ول �سك �سيكون هناك اأي�سًا 

واليابان  ال�سني  مثل  فيه  جدد  لعبون 

وعدد من الدول الآ�سيوية النامية.

يف هذا الإطار، حذر عدد من امل�ساركني 

ال�سعور  من  احلكومات  املنتدى،  يف 

الراحة بفعل حال  اإىل  بالر�سا والركون 

الإقت�ساد  ي�سهده  الذي  الن�سبي  التح�سن 

اأن  خ�سية  عام،  ب�سكل  اأخریاً  العاملي 

الثقة  من  نوع  اإىل  ال�سعور  هذا  يتحول 

الإ�سالحات  جتاه  الزائد  والطمئنان 

للتاأكد من  اأن يراها  التي يرغب اجلميع 

وجود تعاٍف حقيقي ما زالت حتوم حوله 

الكثری من ال�سكوك، اإذاً الر�سالة وا�سحة: 

»ل جمال لال�سرتخاء« ويجب ال�ستمرار 

الإقت�ساد  عجلة  ودفع  النمو  تعزيز  يف 

حتى التاأكد من عبور خط الأزمة، ورغم 

والإحتاد  اليورو  انهيار  خماوف  اأن 

من  وبالرغم  تراجعت،  قد  الأوروبي 

جتنب  ا�ستطاعت  املتحدة  الوليات  اأن 

هدد  الذي  املايل  املنزلق  يف  الوقوع 

بدفع اأكرب اقت�ساد يف العامل نحو ركود 

جديد، اإل اأنه ما زالت هناك خماوف من 

اأن ت�سيب احلكومات حال من ال�سرتخاء 

والر�سا الزائد والت�ساهل جتاه اإجراءاتها 

وخطواتها لتح�سني النمو وخف�س العجز 

تطالب  والذي  ميزانياتها،  يف  والدين 

وعلى  الدولية  املوؤ�س�سات  من  العديد  به 

راأ�سها �سندوق النقد الدويل.

تقديرات النمو
 3.5 بنحو  العاملي  الإقت�ساد  منو  قدر 

من  اأف�سل  ب�سكل  العام  لهذا  املئة  يف 

�سابقه الذي بلغ 3.2 يف املئة، اإل اأن هذا 

وعدم  اخللل  من  الكثری  ي�سوبه  التح�سن 

اليورو واليابان  التوازن، فبينما منطقة 

ما زالتا تعي�سان حاًل من الركود، �سهدت 

منواً  ال�سني  مثل  النا�سئة  الإقت�سادات 

مع  لكن  ملحوظ،  نحو  على  مت�سارعًا 

ذلك، تخوف امل�ستثمرون امل�ساركون يف 

قطاع  يف  �سعف  موؤ�رشات  من  املنتدى 

ال�سناعة ال�سخم يف ال�سني وبوادر اأزمة 

يف القطاع امل�رشيف و�سط توقعات باأن 

الأمریكي،  الفيدرايل  الحتياط  يوا�سل 

التي  املالية  احلوافز  حتجيم  �سيا�سة 

على  �سيئة  تبعات  ترتك  اأن  �ساأنها  من 

املناف�سة  تعزز  واأن  ال�سيني  الإقت�ساد 

الأمریكية.

اأما يف العامل العربي، فكبریة هي الفجوة 

التي  الكربى  الق�سايا  بني  تف�سل  التي 

ق�ساياه  وبني  عام  ب�سكل  العامل  تهم 

العامل  على  اأن  وا�سحًا  وبدا  وم�ساكله، 

العربي اأن يعمل على حل م�ساكله بنف�سه، 

واأل يتوقع كثریاً من العون اأو امل�ساعدة 

هذه  اأن  خ�سو�سًا  الكربى،  الدول  من 

م�سكالت  من  تعانيه  ما  لديها  الدول 

فكان  وخارجية،  داخلية  واأزمات 

»دافوس« يعيد تشكيل مالمح العالم:
ال عودة إلى الفورة اإلقتصادية الماضية!؟
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الكبریة  العربية  امل�ساركة  رغم  لفتًا 

بالتنمية  الهتمام  غياب  املنتدى،  يف 

وال�رشق  العربي  العامل  يف  الإقت�سادية 

الأزمة  على  الهتمام  وتركز  الأو�سط، 

العربي«  »اخلريف  دول  وعلى  ال�سورية، 

بع�س  اعترب  كما  العربي  الربيع  ولي�س 

الدور  عن  ف�ساًل  املنتدى،  يف  املحللني 

وتراجع  املنطقة،  يف  اإيران  توؤديه  الذي 

ب�سبب  الأخریة  الفرتة  يف  تركيا  دور 

ورغم  �رشبتها،  التي  الف�ساد  ف�سائح 

اأن امل�سوؤولني الأتراك الذين �ساركوا يف 

املنتدى حاولوا اإعطاء �سورة جيدة عن 

ال�سلبي  التاأثری  عن  والتغا�سي  بلدهم، 

خفوت  اأن  اإل  الرتكية،  اللریة  لرتاجع 

الدور الرتكي يف دافو�س كان لفتًا هذا 

العام.

تحذيرات ختام المنتدى
اختتم املنتدى الإقت�سادي العاملي اأعمال 

التحذيرات  من  مبجموعة  الـ44  دورته 

اإقت�ساديون  وخرباء  اأكادمييون  اأطلقها 

�سواء يف  الإقت�سادي،  القرار  اإىل �سناع 

احلكومات اأو القطاع اخلا�س، كما اأبدى 

بانتعا�س  �سعيفة  اآماًل  منهم  العديد 

حول  خماوف  ب�سبب  العاملي  الإقت�ساد 

املخاطر الكبریة التي ل تزال قائمة.

توعية  حول  التحذيرات  ومتحورت 

اخلا�سة  الإقت�سادية  املوؤ�س�سات 

وامل�ساهمة  امل�سوؤولية  حتمل  ب�رشورة 

منها  البيئية  العاملية  امل�ساكل  حل  يف 

والإجتماعية ذات ال�سلة بالفقر وحت�سني 

احلد  اإىل  و�سوًل  املعي�سة،  م�ستويات 

التي  التحديات  ملواجهة  للحياة  الالئق 

يواجهها العامل ب�سكل عام.

�رشورة  املنتدى  يف  امل�ساركون  واأكد 

اهتمام ال�رشكات بالأهداف الإجتماعية 

دون  الربح  على  الرتكيز  وعدم  ال�سامية 

الهتمام  �رشورة  على  م�سددين  غریه، 

مواجهة  يف  تنهار  قد  التي  بالإن�سانية 

حتديات هذا القرن.

دافو�س  اإهتمام  العام  هذا  لفتًا  وكان 

اإىل  والإن�سانية  الإجتماعية  بال�سوؤون 

ات�ساع  اأن  املنتدى  اعترب  فقد  كبری،  حد 

والفقراء  الأغنياء  بني  املزمنة  الفجوة 

هو ما ي�سكل اأكرب تهديد للعامل يف 2014 

حتى مع بدء تعايف الإقت�سادات يف دول 

الدخل  يف  التفاوت  اأن  اإىل  لفتًا  كثریة، 

امل�ساحبة  الإجتماعية  وال�سطرابات 

على  لها  �سيكون  التي  امل�سكلة  هي  له 

الإقت�ساد  على  كبری  تاأثری  الأرجح 

العاملي يف ال�سنوات الع�رش املقبلة.

جياًل  هناك  اأن  من  املنتدى  وحذر 

م�سوار  يبداأ  ال�سباب  من  »�سائعًا« 

يفتقر  احلايل  العقد  يف  العملية  احلياة 

الأحيان  بع�س  ويف  الوظائف  اإىل 

ما  وهو  للعمل  املالئمة  املهارات  اإىل 

هذا  يتحول  وقد  مكبوتًا،  اإحباطًا  يوؤجج 

كما  اإجتماعية  ا�سطرابات  اإىل  الإحباط 

الحتجاجات  موجة  يف  بالفعل  �سوهد 

على التفاوت يف الدخل والف�ساد يف دول 

من تايالند اإىل الربازيل، فال�سخط ميكن 

الإجتماعي،  الن�سيج  تفكك  اإىل  يوؤدي  اأن 

ول �سيما اإذا �سعر ال�سبان باأنه لي�س لهم 

م�ستقبل.

ال�سديد  والطق�س  املناخي،  التغری  اأما 

املنتدى  قبل  من  نفا 
ُ

�س فقد  ال�سوء، 

من  التي  العوامل  كثاين  الإقت�سادي، 

لالأنظمة  �سدمات  ت�سبب  اأن  املرجح 

املالية والإقت�سادية.
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على أوروبا احترام مصالح روسيا التجارية 
اإنه مادام  الرو�سي دميرتي مدفيديف  الوزراء  قال رئي�س 

لرو�سيا،  امل�رشوعة  امل�سالح  يتجاهل  الأوروبي  الحتاد 

فاإن �رشكاء اَخرين �سيقومون باأعمال جتارية يف رو�سيا 

و�سوق الحتاد القت�سادي اَلورا�سي.

ويف مقابلة لرئي�س الوزراء الرو�سي مع وكالة »�سبوتنيك« 

الأوروبي  الحتاد  يف  �رشكاوؤنا  كان  »اإذا  مدفيديف:  قال 

م�ساحلنا  ويتجاهلوا  حمــا�ــرشات  يلقوا  اأن  يــريــدون 

الحتــاد  بني  ال�رشاكة  حالة  يف  حــدث  كما  امل�رشوعة، 

الأوروبي واأوكرانيا، فليتف�سلوا ويلقوا هذه املحا�رشات! 

ال�سوق  �سوقنا، ويف  التجارية يف  الأعمال  ولكن ممار�سة 

بها  �سيقوم  الأورا�ــســي  القت�سادي  لالحتاد  امل�سرتكة 

�رشكاء اآخرين«.

وحدهم  لي�سوا  الرو�س  املنتجني  اأن  مدفيديف  واأ�ساف 

الذين ياأخذون مواقع يف ال�سوق املحلية بعد فر�س احلظر 

عنه  جنم  ما  الأوروبية  املنتجات  من  عددا  على  الرو�سي 

ح�سة  يف  زيــادة  هناك  ولكن  الرو�سية،  ال�سوق  يف  فراغ 

اأن  اإىل  والالتينيني وغریهم، منوها  اَل�سيويني  املوردين 

الأوروبيني  ال�رشكاء  بالده تتلقى طلبات غری ر�سمية من 

املنتجات  بع�س  على  املفرو�س  الرو�سي  احلظر  لرفع 

الأوروبية.

تدهورت  الغربية  والــدول  رو�سيا  بني  العالقات  وكانت 

الأوروبي  الحتاد  وتبنى  الأوكرانية،  الأزمة  خلفية  على 

�سد  اقت�سادية  عقوبات  اأخرى  ودول  املتحدة  والوليات 

رو�سيا.

وبداأت وا�سنطن وبروك�سل بفر�س العقوبات ب�سكل تدريجي 

العقوبات  اقت�رشت  2014، حيث  اعتبارا من مار�س/اآذار 

يف البداية على �سخ�سيات ر�سمية وعامة رو�سية وات�سعت 

يف وقت لحق لتطال قطاعات اقت�سادية خمتلفة.

بوتني،  فالدميری  الرو�سي  الرئي�س  اأكد  اآخــر،  اجتاه  ويف 

ل�سناعة  »كاماز«  ل�رشكة  دعمها  �ستوا�سل  احلكومة  اأن 

ال�سيارات وال�ساحنات رغم ال�سعوبات القت�سادية.

جاءت ت�رشيحات بوتني خالل زيارة قام بها اإىل م�سنع 

ال�رشكة يف مدينة نابريجناي ت�سلني الواقعة يف جمهورية 

اأول  لإنتاج   40 الـ  الذكرى  مبنا�سبة  الرو�سية  تتار�ستان 

�ساحنة كاماز.

صادرات
قالت وزارة الزراعة الرو�سية، 

الرو�سية  ال�سادرات  اإن حجم 

بلغ  الزراعية  املنتجات  من 

مليار   16 املــا�ــســي  ــعــام  ال

الرغم  »عــلــى  وذلـــك  دولر، 

ــع القــتــ�ــســادي  مــن الــو�ــس

ال�سيا�سي  والو�سع  ال�سعب 

اخلارجي«.

فائدة 
قــــرر املـــ�ـــرشف املــركــزي 

�سيا�سة  اعــتــمــاد  الــيــابــاين 

ــدة الــ�ــســلــبــيــة بــهــدف  ــائ ــف ال

الإقرا�س ورفع معدل  حتفيز 

القت�ساد.  واإنعا�س  الت�سخم 

ارتفاع  اإىل  القرار  هذا  واأدى 

لبور�سة  »نــيــكــاي«  مــوؤ�ــرش 

اإىل  و�سلت  بن�سبة  طوكيو 

 .% 3.5

شحن
اأن  كبری،  اإيراين  م�سوؤول  قال 

بالده �ست�سحن اأربعة ماليني 

على  اخلام  النفط  من  برميل 

اأوروبــا.  اإىل  متجهة  ناقالت 

»�سيجري  قــولــه  عنه  ونــقــل 

برميل  ماليني  اأربعة  حتميل 

ثالث  على  اخلــام  النفط  من 

ناقالت متجهة اإىل اأوروبا.

قرض
الأوروبية  املفو�سية  اأعلنت 

تون�س  منح  اقــرتحــت  اأنــهــا 

مليار  ن�سف  بقيمة  قر�سا 

دولر(  مليون   560( يـــورو 

اقــتــ�ــســادهــا يف ظل  ــدعــم  ل

ال�سيا�سي  التحول  حتديات 

والقت�سادي.

مبيعات
جمموعة  مــبــيــعــات  عــــادت 

يف  النمو  اإىل  فولك�سفاجن 

طلب  بف�سل  الــثــاين  كــانــون 

قوي يف ال�سني حيث �سجلت 

الــتــي حتــمــل عالمة  ــرز  ــط ال

اأف�سل  التجارية  فولك�سفاغن 

اداء �سهري على الطالق.

تراجع
اإنه  قالت احلكومة الأمریكية 

من املتوقع اأن يرتاجع اإنتاج 

النفط  من  املتحدة  الوليات 

اخلام 230 األف برميل يوميا 

يف 2017. واأو�سحت اأن اإنتاج 

اإىل  �سيرتاجع  املقبل  العام 

8.46 ماليني برميل يوميا.

إفالس
الرو�سية،  ال�سلطات  اأعلنت 

جديدين  م�رشفني  اإفــال�ــس 

اأحــدهــمــا »اإنــرتكــومــریتــ�ــس« 

و�سع  والذي  احلجم،  متو�سط 

نهاية  يف  الــو�ــســايــة  حتــت 

�سعف  بعدما  الثاين  كانون 

و�سعه املايل ب�سكل كبری يف 

الأ�سهر الأخریة.

تعويض
ل�سناعة  �رشكة  اأكــرب  قالت 

ال�سيارات يف اإيران اإن �رشكة 

الفرن�سية  �ــســرتويــن  بيجو 

�ــســتــدفــع لإيـــــران اأكــــرث من 

 446( يــورو  مليون  اأربعمئة 

عن  تعوي�سا  دولر(  مليون 

ان�سحابها  عن  نتجت  خ�سائر 

من البالد ب�سبب العقوبات.

فائض
�سجل الفائ�س يف احل�سابات 

ارتفاعا  اليابان  يف  اجلارية 

ــاف عــن الــعــام  ــع ــس بـــ 6 اأ�

انخفا�س  بف�سل  املا�سي، 

تراجع  مع  التجاري  العجز 

عدد  وارتــفــاع  النفط  اأ�سعار 

العائدات  وكــذلــك  ال�سياح، 

املرتبطة بال�ستثمارات.

إعادة 
الربتغالية  احلكومة  متكنت 

اجلديدة من اإقناع املجموعة 

�سيطرت  التي  ال�ستثمارية 

على 61 % من �رشكة الطریان 

بيع  باإعادة  »تاب«،  الوطنية 
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18 مليار يورو خسائرأوروبا حال 
إلغاء الشنغن

الداخلية  احلــدود  مراقبة  اأن  الأوروبــيــة  املفو�سية  تتوقع 

الحتاد  يف  الأع�ساء  الدول  اقت�ساد  �ستكبد  ال�سنغن  ملنطقة 

الأوروبي تكاليف ترتاوح ما بني 5 مليارات و18 مليار يورو 

�سنويا.

الحتاد  يف  الهجرة  ل�سيا�سة  الراهنة  احلالة  عن  تقرير  ويف 

الأوروبي قال الذراع التنفيذي لالحتاد الأوروبي )املفو�سية 

الوروبية( هذا الأ�سبوع اإن الرتاجع لفرتة طويلة عن اتفاقية 

النقل،  قطاع  على  وخطری  مبا�رش  تاأثری  له  �سيكون  ال�سنغن 

امل�سرتك،  العمل  و�سوق  العامة،  والإدارة  امل�ستهلك،  واأ�سعار 

و�سناعة ال�سياحة.

دولة   26 ملواطني  تتيح  التي  ال�سنغن،  اتفاقية  وتتعر�س 

يف  �سديدة  ل�سغوطات  بينها،  فيما  بحرية  التنقل  اأوروبية 

التي  الأخریة، يف ظل تدفق املهاجرين من املناطق  الأ�سهر 

ت�سهد �رشاعات اإىل الدول الأوروبية. حيث يتجه املهاجرون 

ب�سكل خا�س اإىل دول اأوروبية كاأملانيا والنم�سا، اللتني �سددتا 

الرقابة على حدودهما يف حماولة لإبطاء تدفق املهاجرين.

القت�سادي  الأثر  تقدير  ال�سعب  من  اإنه  املفو�سية  وقالت 

اأن  اإىل  م�سریة  ال�سنغن،  ــدول  ل الداخلية  احلـــدود  ملراقبة 

تقديراتها للتكاليف املبا�رشة ترتاوح ما بني 5 مليارات و18 

مليار يورو. واأ�سافت اأن ال�سيناريو الأكرث احتمال اأن التكلفة 

�ستبلغ 7.1 مليار يورو.

واحــدة  �ساعة  انتظار  كلفة  فــاإن  ال�سيناريو  هــذا  ومبوجب 

يورو،  مليار   3.4 تبلغ  احلــدود  عند  واملركبات  لل�ساحنات 

ومت�سية وقت اإ�سايف يف ال�سفر عرب ال�سيارات يكلف نحو 2.6 

مليار يورو، يف الوقت الذي �ست�سطر دول ال�سنغن اإىل اإنفاق 

نحو 1.1 مليار يورو لفح�س وثائق ال�سفر.

ويف درا�سة مماثلة قدر مركز الأبحاث »ا�سرتاتيجيا فرن�سا«، 

110 مليارات يورو بالن�سبة  كلفة التخلي عن ال�سنغن، بنحو 

الدرا�سة  هذه  واحت�سبت  الأوروبـــي.  الحتــاد  بلدان  ملجمل 

ال�سياحة  التاأثریات املحتملة لنهاية العمل بهذا النظام على 

على  العاملني  اإىل  اإ�سافة  وال�سناعة،  الأجنبي  وال�ستثمار 

التي  التنقل  حرية  من  جميعا  ي�ستفيدون  والذين  احلــدود، 

تكفلها اتفاقية ال�سنغن.

للحكومة  اأ�سهمها  من  جــزء 

لت�سبح ال�سيطرة على ال�رشكة 

منا�سفة.

اتفاقية
اتفاقية  دولــــة   12 وقــعــت 

ـــرب املــحــيــط  ـــة ع ـــرشاك ـــ� »ال

الهادئ« ر�سميا يف نيوزيلندا 

اأكــرب  باإقامة  ت�سمح  والــتــي 

يف  احلـــر  لــلــتــبــادل  منطقة 

وا�سنطن  فيها  وتــرى  العامل 

التجارة  و�سيلة لو�سع قواعد 

للقوة  والــتــ�ــســدي  الــدولــيــة 

ال�ساعدة لل�سني.  

خسائر
والغاز  النفط  �رشكة  اأعلنت 

اأنها  بــي«  »بــي  الربيطانية 

دولر  مليارات   6.5 خ�رشت 

انهيار  ب�سبب   2015 عـــام 

اأكرب  النفط. وهذه هي  اأ�سعار 

منذ  لل�رشكة  �سنوية  خ�سارة 

ثالثني عاما على الأقل، وفق 

�سبكة بلومبریغ.

بطالة
يف  البطالة  مــعــدل  تــراجــع 

املتوقع  مــن  اأكـــرث  اأملــانــيــا 

املا�سي،  الثاين  كانون  يف 

منذ  م�ستوياته  اأدنى  م�سجال 

عام  الــبــالد  �سطري  توحيد 

1990، يف ظل منو اقت�سادي 
تدفق  مــن  ــرغــم  ــال ب ــرد  ــط م

الالجئني.

تخطيط
ــغ«  ــن ــي اأعـــلـــنـــت �ـــرشكـــة »ب

تخطيطها  عــن  الــبــولــونــيــة، 

ــاء خـــط لــنــقــل الــغــاز  ــس ــ� لإن

الرنويج،  اإىل  ميتد  الطبيعي، 

ــدف تــقــلــيــل اعــتــمــادهــا  ــه ب

تــاأمــني  عــلــى رو�ــســيــا، يف 

احتياجاتها من الغاز.

شركة
ــة »غـــازبـــروم  ــرشك قــــررت �

ن�سبة  اإلـــغـــاء  ــة،  ــي ــس ــرو� »ال

الغاز  �سعر  يف  التخفي�س 

خا�سة  �رشكات  اىل  امل�سدر 

 6 اأن  وقـــالـــت  ــا.  ــي ــرك ت يف 

اخلا�س  القطاع  يف  �رشكات 

ال�ستفادة من  لن تتمكن من 

تخفي�س �سعر الغاز الرو�سي.

عقود
وقع الرئي�س الفرن�سي فران�سوا 

ــد من  ــدي ــع هـــولنـــد عــلــى ال

التجارية  العقود القت�سادية 

وقد  الهند.  اإىل  زيارته  خالل 

 50 نحو  الــزيــارة   يف  رافقه 

بينهم  ال�رشكات  روؤ�ساء  من 

اإدارة جمموعة  رئي�س جمل�س 

»دا�سو« للطریان.

استثمار
اأكد رئي�س جمهورية املك�سيك 

رغبة  نييتو،  بينيا  اأنريكي 

بالده يف اإقامة عالقات �رشاكة 

�سعوديني،  اأعمال  رجــال  مع 

بـــهـــدف دخـــــول املــنــتــجــات 

كالقهوة  لل�سوق،  املك�سيكية 

ذات  واخلــ�ــرشوات  والفاكهة 

اجلودة العالية.

ميزانية
وزارة  مــن  بيانات  اأظــهــرت 

املالية اأن احلكومة املركزية 

فائ�سا  �سجلت  اليونان  يف 

بلغ  امليزانية  يف  اأ�سا�سيا 

 2.48( ـــورو  ي مــلــيــار   2.26
املا�سي  العام  دولر(  مليار 

 990 ـــــدره  ق ــس  ــا� ــف ــخ ــان ب

امل�ستوى  عــن  ــورو  ي مليون 

امل�ستهدف.

استنزاف
البنك  مــن  بــيــانــات  ك�سفت 

اأن  ــي،  ــن ــي ــ�ــس ال املــــركــــزي 

النقد  من  ال�سني  احتياطي 

ـــرب من  ــو الأك الأجــنــبــي، وه

تناق�س  ــامل،  ــع ال يف  نــوعــه 

دولر  مليار   512.66 مبقدار 

اأكرب  م�سجال   2015 عام  يف 

هبوط �سنوي له على الإطالق.



فر�ص عمل

  فرص عمل 
أميركا

ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  اأمریكية  �رشكة 

ال�رشف  يف  متخ�س�سة  كيميائية  مواد 

والتنظيف  الغذائية  للمواد  ال�سحي 

اىل  بالإ�سافة  املياه  ومعاجلة  ال�سناعي 

خدمة �سيانة وبرامج رعاية املراحي�س.

من  منتجاتها  ترويج  اىل  ال�رشكة  ت�سعى 

اإقامة عالقات جتارية مع �رشكات  خالل 

لبنانية.

 Rochester Midland لالإت�سال: 

Corporation
 or  0018008361627 هاتف: 

00447880752842
nchohra@gmail.com :الربيد الإلكرتوين

www. الإلكرتوين:  املوقع 

rochestermidland.com

باكستان
ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  باك�ستانية  �رشكة 

الكانفا واخليم والأغطية امل�سادة  اأقم�سة 

لت�رشب املياه واأغطية ال�سيارات واجلزادين 

واملظالت واحلبال واأثاث احلدائق وغریها 

من املنتجات، ترغب يف تعزيز ح�سورها 

يف ال�سوق املحلية من خالل �رشاكات مع 

لبنانيني.

Shamsi Pakistan )Pvt.( LTD :لالإت�سال

هاتف: 00922135661512

pk@cyber.net.pk :بريد الكرتوين

www. الإلكرتوين:  املوقع 

shamsipakistan.com

البرتغال
ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  برتغالية  �رشكة 

والنارية  الهوائية  الدراجات  اإطارات 

عالقات  توطيد  يف  ترغب  وال�سكوتر 

جتارية مع م�ستوردين لبنانيني.

 Nacional de Pneus S.A.:لالإت�سال

Compauhia
الهاتف: 00351225104537

فاك�س: 00351225102154

Tirescunp@hotmail. الكرتوين:  بريد 

com

تركيا
للتخزين  خزانات  تنتج  تركية  �رشكة 

العادي وتخزين الهواء وتبحث عن موطئ 

خالل  من  املحلية  ال�سوق  يف  لها  قدم 

عالقات جتارية مع م�ستوردين وموزعني 

لبنانيني.

Akcelik:لالإت�سال

هاتف: 35/34/003266563233

فاك�س: 003266562521

abit@akcelikboru.com :بريد الكرتوين

ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  تركية  �رشكة 
توطيد  اىل  ت�سعى  ال�سيارات  زجاج 

عالقاتها مع جتار لبنانيني.

MKA :لالإت�سال

هاتف: 00902242512533

فاك�س:00902242512536

info@mkaglass.com :بريد الكرتوين

www.mkaglass.com :موقع الكرتوين

سريالنكا
ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  �رشيالنكية  �رشكة 

ال�ساي ال�سيالين الأ�سود ت�سعى اىل التعاون 

مع م�ستوردين لبنانيني لت�سويق منتجاتها 

يف ال�سوق املحلية.

.Venture Tea Pvt. LTD  :لالإت�سال

هاتف: 0094114821880 

فاك�س:0094114820479

venturetea@gmail.com :بريد الكرتوين

 www.tarltonetea.com :موقع الكرتوين

www.venturetea.com           

ت�سدير  يف  ترغب  �رشيالنكية  �رشكة 
والفاكهة  املجفف  والليمون  الكمون 

اىل  الهند  وجوز  املجففة  الإ�ستوائية 

الأ�سواق اللبنانية، وتبحث عن م�ستوردين 

ووكالء لها يف لبنان.

P.D. ROMANIS & SONS :لالإت�سال

Wimal Devasiriratne                                  

 –  0094112473048 هاتف: 

0094112324453
فاك�س: 0094112388205

pdroms@sltnet.lk :بريد الكرتوين

www. Pdrexporters. الكرتوين:  موقع 

 com

 �رشكة �رشيالنكية تود ا�ستریاد البطاطا 
عن  ،وتبحث  الكبری  احلجم  ذات  والب�سل 

بينها   ، العاملية  الأ�سواق  يف  موردين 

ال�سوق اللبنانية.

لالإت�سال : 

 International Foodstuff Co .PVT
 LTD

 Hermanie Keerthishne
هاتف : 0094114852272

فاك�س : 0094112884082 

 sarathds@sltnet.lk : بريد الكرتوين

 www.sarath-ifco.lk : موقع الكرتوين

 �رشكة �رشيالنكية تنتج ع�سائر الفاكهة 
اجلاهزة للتقدمي ، وتبحث عن م�ستوردين 

الدين  احلد  يكون  اأن  على   ، لبنان  يف  لها 

لالإ�ستریاد حاوية �سعتها 20 قدمًا .

لالإت�سال :

 Country Style Foods ) PVT ( LTD
 Amadhi Alahakoon

هاتف : 0094112925097

فاك�س : 0094112926062

Smak@sltnet.lk  : بريد الكرتوين

amadhi@smak.lk                       

 WWW.Smak.lk : موقع الكرتوين

سلوفينيا
فر�سة ا�ستثمارية لتطوير ان�ساءات داخلية 

عا�سمة  مطار  يف  بامل�سافرين  خا�سة 

�سلوفينيا ، والباب مفتوح امام م�ست�سمرين 

لبنانيني .

لالإت�سال : تطوير مطار لوبليانا الدويل 

وزارة النقل يف �سلوفينيا 

هاتف : 0038614788321 

gp.mzp@gov.si : بريد الكرتوين

 WWW.mzp.gov.si : موقع الكرتوين

و�سط  يف  جتاري  �سكني  م�رشوع    
معرو�س   . لوبليانا  ال�سلوفينية  العا�سمة 

لالإ�ستثمار او البيع ، والفر�سة متاحة اأمام 

م�ستثمرين من لبنان .
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لالإت�سال :

بناء جممع �سيتول ال�سكني يف لوبليانا 

 Metropola
هاتف : 0038613602180

 www.era.si : موقع الكرتوين

ت�سييده  يعود  قدمي  ق�رش  �سلوفينيا  يف 
اىل 500 عام بحاجة اىل الرتميم والتطوير 

لإ�ستخدامه فندقًا تراثيًا يف �سلوفينيا .

م�ستثمرين  اأمام  مفتوح  الإ�ستثمار 

لبنانيني .

لالإت�سال :

ترميم وتطوير ق�رش لوجاتك 

 Logtec Castel
Artcom

هاتف :003867542946

marko.smole@artcom. : بريد الكرتوين

si
www.investslovenia.  : الكرتوين  موقع 

org

 0090533861925
ferdi.e@expocyprus.  : الكرتوين  بريد 

 com
 www.expocyprus  : الكرتوين  موقع 

 .com

مصر 
�رشكة م�رشية ترغب يف ت�سدير خملفات 

امل�رشية  الغذائية  واملواد  وال�سكر  البنجر 

اىل لبنان كما ترحب بالتعاون يف ت�سدير 

املنتجات اللبنانية اىل ال�سوق امل�رشي .

لالإت�سال :

�رشكة الن�رش لالإ�ستریاد والت�سدير 

عبد املنعم جابر 

مدير فرع بریوت 

هاتف وفاك�س : 009611309388

abdoga59@yahoo.  : الإلكرتوين  الربيد 

com

الصين
ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  �سينية  �رشكة 

اإقامة �رشاكات  ال�سالمة ت�سعى اىل  احذية 

اعمال مع م�ستوردين لبنانيني .

لالإت�سال :

 Guangzhou Peng RUI Shoes Co.LTD
هاتف : 

  008613076817592
008613824405804

stephaniessafetyshoes@ : بريد الكرتوين

 pr158.com

قبرص
تنظيم  يف  متخ�س�سة  قرب�سية   �رشكة 

املعار�س الدولية ت�سعى اىل دخول ال�سوق 

مع  جتارية  عالقات  اقامة  عرب  املحلية 

�رشكات لبنانية .

لالإت�سال : 

 Unifex Fair Organization LTD
هاتف : 0090548851300



معار�ص وموؤتمرات

مؤتمر التعليم المعماري : 
إعادة 

النظر من اأجل تطبيق اأف�سل 

يقام يف حرم جامعة بریوت العربية، 

الدبية 

)من تنظيم جامعة بریوت العربية(

من 9-11 اآذار 2016

ندوة يو . أف . أي المفتوحة 
في الشرق الوسط:
يقام يف فندق حبتور روتانا 

)من تنظيم اأي اأف بي  ليبانون( 

من 22-24 اآذار 2016 

معرض المهن اللبناني: 
يقام يف ق�رش الأوني�سكو، فردان 

)من تنظيم اإيديو�سيتي( 

من 12-13 ني�سان 2016 

معرض الوظائف في الجامعة 
األميركية في بيروت:

يقام يف حرم اجلامعة الأمریكية 

خدمات   ، الطلبة  �سوؤون  تنظيم  )من 

املهن والتوظيف(

من 14-15 ني�سان 2016.

مؤتمر التقنيات والمواد 
الالزمة للطاقة المتجددة 

ولإلستدامة البيئية :
يقام يف فندق كوزموبوليتان 

للتنمية  الأوروبي  املعهد  تنظيم  )من 

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 

امل�ستدامة(

من 15-18 ني�سان 2016 .

المؤتمر الدولي للتعليم 
والتكنولوجيا وأجهزة 

الكومبيوتر: 
يقام يف حرم اجلامعة اللبنانية، كلية 

الهند�سة ، احلدث 

)من تنظيم اأ�س.دي.اأي دابليو�س�سي( 

من 21-23 ني�سان 2016 .

مؤتمر الطاقة اإلغترابية 
اللبنانية : 

 ، املوؤمترات  ومركز  فندق  يف  يقام 

غراند هيلتون بریوت حبتور 

اخلارجية  وزارة  تنظيم  )من 

واملغرتبني( 

من 5-7 اآيار 2016 .

معرض بيروت الدولي 
للعقارات:

يقام يف فندق ومركز املوؤمترات 

غراند هيلتون بریوت حبتور 

)من تنظيم بروموتيم( 

من 16-18 اآيار 2016 

منتدى بيفكس:
بریوت / مركز بيال للمعار�س 

)من تنظيم اجلمعية اللبنانية لرتاخي�س 

الإمتياز( 

من 18-19 اآيار 2016 

مؤتمر اإلتحاد العام العربي 
للتأمين :
بریوت / فندق فيني�سيا 

ال�سمان  �رشكات  جمعية  تنظيم  من   (

يف لبنان ( 

من 24 – 26 اآيار 2016 .

معرض لبنان للمشاريع 
الصناعية:

بریوت / مركز بيال للمعار�س 

)من تنظيم اأي اأف بي ليبانون(

من 21 اآيار – 3 حزيران 2016 .

مؤتمر ايكو اورينت 2016 :
بریوت / مركز بيال للمعار�س 

)من تنظيم اأي اأف بي ليبانون(

من 31 اآيار – 3 حزيران 2016 

معرض الطاقة في لبنان 
: 2016

بریوت / مركز بيال للمعار�س 

)من تنظيم اأي اأف بي ليبانون( 

من 31 اآيار – 3 حزيران 2016 

مؤتمر الطاقة المتجددة في 
البلدان النامية: 

 ، اللويزة  �سيدة  جامعة  حرم  يف  يقام 

ذوق م�سبح 

)من تنظيم جامعة �سيدة اللويزة( 

من 13-14 متوز 2016 

ألمانيا / دوسلدورف:
معر�س بيوتي دو�سلدورف املخ�س�س 

التجميل  م�ستح�رشات  اأنواع  لكافة 

والعالجات ال�سحية .

)من تنظيم مي�سي دو�سلدورف ( 

من 4-7 اآذار 

ألمانيا هانوفر:
لتقنية  �سيبيت  وموؤمتر  معر�س 

وال�سبكات  والإت�سالت  املعلومات 

الرقمية.

)من تنظيم دوت�س مي�سي اأي جي(.

من 14-18 اآذار 2016 .

اإلمارات العربية المتحدة / 
دبي:

معر�س الكهرباء يف ال�رشق الو�سط 
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) من تنظيم اإنغورما اإكزيبي�سن( 

من 3 -1 اآذار 2016.

اإلمارات العربية المتحدة / 
دبي:

املعلومات  �سبكة  اأمن  معر�س وموؤمتر 

الال�سلكية 

التجاري  الدبي  مركز  تنظيم  )من 

العاملي( 

من 5 -1 اآذار 2016.

اإلمارات العربية المتحدة / 
دبي:

الأو�سط  ال�رشق  يف  الزراعة  معر�س 

والطب  والدواجن  الزراعية  لالأعمال 

البيطري 

) من تنظيم اإنغورما اإكزيبي�سن(  

من 13-15 اآذار.

اإلمارات العربية المتحدة / 
دبي :

حتديث  لإعادة  متخ�س�س  موؤمتر 

ولإ�ستخدام  لالإ�ستدامة  القائمة  املباين 

الطاقة 

املوؤمترات  اأي.�سي.اأم   تنظيم  من   (

والإجتماعات املتطورة (  

من 14-15 اآذار 2016

 ايطاليا / بولونيا:

بولونيا،  كوزموبروف  معر�س 

خم�س�س ملنتجات التجميل احلديثة.

)من تنظيم بولونيا فيریي( 

من 18-21 اآذار 2016 .

بريطانيا / لندن:
والتقدم  الإزدهار  وموؤمتر  معر�س 

التجارية،  لالأعمال  املخ�س�س 

والبيولوجية والبرتول.

لعلماء  الأمریكية  اجلمعية  تنظيم  )من 

اجليولوجيا البرتولية(  

من 1-3 اآذار 2016.

تركيا / اسطنبول: 
املخ�س�س  الزجاج  منتجات  معر�س 

واملواد  الزجاجية  لل�سناعات 

الكيمائية 

)من تنظيم ريد توياب فریز( 

من 9-12 اآذار 2016 

تركيا / اسطنبول:
معر�س ا�سطنبول للمجوهرات 

)من تنظيم يوبي اأم للمعار�س الدولية( 

من 10-13 اآذار 2016 .

السعودية / مكة: 
موؤمتر دويل حول اخلدمات امل�رشفية 

الإ�سالمية والتمويل .

)من تنظيم جامعة اأم القرى ، كلية طب 

الأ�سنان(  

من 6-8 اآذار 2016.

سويسرا / جنيف:
املخ�س�س  الدويل  ال�سيارات  معر�س 

قطع  انواع  كافة  و�سيانة  لت�سنيع 

ال�سيارات والدراجات.

)من تنظيم باليك�سبو ( 

من 3-13 اآذار .

سويسرا / بازل:
للمجوهرات  العاملي  بازل  معر�س 

وال�ساعات .

معر�س   . .�سي.اأت�س  اأم  تنظيم  )من 

�سوي�رشا املحدود(  

من 17-24 اآذار 2016.

الصين / هونغ كونغ:
– هونغ كونغ  اأورو  معر�س في�سانزا 

وال�ساعات  املجوهرات  ل�سناعة 

الكرمية  بالأحجار  املر�سعة 

واملعدات  والتقنيات  الآلت  باأحدث 

ال�سناعية.

.اأي.  .جي  جي  اأت�س.كاي.  تنظيم  )من 

اأكزيب�سن �سریفي�س(  

من 3-7 اآذار 2016.

 عمان / مسقط:

ملتقى عمان الإقت�سادي 

وال�سناعة  التجارة  وزارة  تنظيم  )من 

يف عمان وجمموعة الإقت�ساد والعمال(  

من 23-24 اآذار 2016.

فرنسا / باريس:
معر�س املو�سة الباري�سية 

)من تنظيم دابليو . اأ�س. اأن للتنمية( 

من -4 7 اآذار 2016.

فرنسا / باريس:
موؤمتر م�ستقبل امل�سارف حول �سناعة 

اخلدمات املالية لتحفيز الإ�ستثمار 

)من تنظيم دي . اإيكونومي�ست(  

يف 15 اآذار 2016.

فرنسا / كان:
يف  للعاملني  الدولية  ال�سوق  معر�س 

القطاع العقاري للخدمات اللوجي�ستية 

وامل�ساريع  وال�سكنية  واملكتبية 

ال�سناعية.

)من تنظيم ريدميدام(  

من 15 – 18 اآذار 2016.

الكويت / الكويت: 
ملتقى الكويت لالإ�ستثمار يف القطاعات 

الإقت�سادية واملالية 

الإ�ستثمار  ت�سجيع  هيئة  تنظيم  )من 

جمموعة  مع  بالتعاون  املبا�رش 

الإقت�ساد والعمال( 

من 8-9 اآذار 2016 . 

الواليات المتحدة األميركية / 
بوسطن: 

للماأكولت  الدويل  بو�سطن  معر�س 

الطبيعية  الغذائية  واملواد  البحرية 

الروحية  وامل�رشوبات  والع�سوية 

والقهوة وال�ساي.

)من تنظيم �رشكة الإت�سالت التجارية 

املتنوعة(  

من 6-8 اآذار 2016 .

الواليات المتحدة الميركية / 
الس فيغاس:

معر�س وندوات حول �سناعة البيتزا 

)من تنظيم اميریولد اإك�سبوزي�سينز(  

من 10 -8 اآذار 2016 .

الواليات المتحدة األميركية / 
نيويورك: 
معر�س ال�سيارت العاملي 

ال�سيارت  جتار  رابطة  تنظيم  )من 

الكربى يف نيويورك( 

من 25 اآذار اىل 3 ني�سان 2016. 
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