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الإفتتاحية

مرحلة تمهيدية!؟
ال�رصف  من  عاما   11 بعد  املوازنة  اإقرار  عن  واحلديث  ال�سيا�سية  نات 

ّ
املكو بني  احلوار  وبدء  الدولة  عجلة  انتظام  عودة  اأك�سبت 

اأك�سبت بيئة االأعمال ما حتتاجه من ب�سي�ص نور ال�ستعادة االأمل باال�ستثمارات املوعودة.  اأ�سا�ص القاعدة االإثني ع�رصية..  على 

غري اأن بع�ص خرباء االقت�ساد يعتربون اأن هذه العوامل غري كافية الإ�ساعة الثقة اإذا مل ترتافق مع قرارات اإجرائية كالعمل على 

د الإ�سالح 
ّ
اإقت�سادية جريئة، ت�سع قطار حماربة الف�ساد على ال�سّكة ومته ا�ستقرار �سيا�سي طويل االأمد، واتخاذ قرارات حكومية 

 احلركة يف القطاعات االإقت�سادية ويعّزز النمو.، فاالقت�ساد الذي يعاين منذ العام 
ُّ

ِدب
ُ
مايل واقت�سادي ناجع، يريح امل�ستثمرين وي

2011، لن يتعافى يف اأ�سهر، واإن العام احلايل لن يكون يف اأح�سن االأحوال اإال مرحلة متهيدية لتحقيق النمو مع بداية العام 2018.
دة بح�سول االإنتخابات النيابية حتد من قدرتها على اإحداث نقلة نوعية كبرية يف 

ّ
غري اأن الفرتة الق�سرية للحكومة احلالية واملحد

ل اهتمامها وتركيزها على الق�سايا االإقت�سادية كاأولوية، وثانيا الأن حتقيق 
ّ
االإقت�ساد. اأوال الأن انهماكها يف االإنتخابات قد يحو

النمو االإقت�سادي بعد اجلمود الطويل االأمد الذي اأ�ساب االقت�ساد اللبناين، يتطلب فرتة طويلة مماثلة ال�ستعادة العافية الكافية 

للقول اإن االقت�ساد عاد فعال اإىل �سابق ازدهاره. فخالل هذه املدة الق�سرية من عمر احلكومة قد ت�ستطيع فقط و�سع اخلطوط االأولية 

اأو الروؤيا »املاكرواإقت�سادية« ملواجهة التحديات القائمة، ورمبا يعترب هذا االأمر مهما بعد ما كان قد و�سل اإليه الو�سع من �سوء.

ي�ساف اإىل ذلك، فاإن العهد املنطلق حديثًا يحمل اإرثًا اقت�ساديًا ثقياًل، ممتداً على مدى ال�سنوات اخلم�ص املا�سية، باعتبار اأن لبنان 

�سجل خالل تلك ال�سنوات اأرقامًا �سلبية قيا�سية يف كل املجاالت فو�سل النمو اإىل ال�سفر. حتى اأن موؤ�رص البنك الدويل الأداء االأعمال 

لعام 2017، �سّنف لبنان يف املرتبة 126 بني 190 بلداً، اأي اأن 66 باملئة من بلدان العامل لديها بيئة اأعمال اأف�سل من لبنان. وهذا 

 تراجع اال�ستثمارات االأجنبية املبا�رصة من 14 يف املئة من الناجت املحّلي االإجمايل يف الـ2008، اإىل ما دون الـ 4 يف املئة 
ّ

ما يف�رص

يف العام 2016.

ولكن كيف اخلروج من هذا املاأزق االقت�سادي الذي يعي�سه لبنان؟

يركز اخلرباء االإقت�ساديون، على �رصورة تهيئة املناخات املنا�سبة لت�سجيع وا�ستقطاب االإ�ستثمارات، وعلى �سبط االإنفاق اجلاري 

الريعي غري املنتج، وعلى احلد من البطالة عرب توليد فر�ص العمل وال�رصاكة بني القطاعني العام واخلا�ص، اآملني اأن تتحقق بدايات 

هذا امل�سار خالل العام 2017.

د الإ�سالح 
ّ
يتابع هوؤالء، اإن حت�سني االإقت�ساد يتطّلب قرارات حكومية اإقت�سادية جريئة، ت�سع قطار حماربة الف�ساد على ال�سّكة ومته

 احلركة يف القطاعات االإقت�سادية ويعّزز النمو. فنتيجة تردي الو�سع ال�سيا�سي 
ُّ

ِدب
ُ
مايل واقت�سادي ناجع، يريح امل�ستثمرين وي

دين جمموعة من العنا�رص املوؤثرة 
ّ
�سهد العام 2016 تراجعا ملحوظا يف اال�ستهالك ما اأّثر على اال�ستثمار وعلى احلركة ككل، معد

ومنها:

االأزمة ال�سورية وتداعياتها ال�سلبية على امل�ستويات كافة.

ا يف املا�سي والتي يوؤمل اأن ت�ستعيد حيويتها.. وال�سيما اأن اإعادة تفعيل العالقات بني 
ً
عالقات لبنان بدول اخلليج، التي تاأثرت �سلب

لبنان ودول اخلليج، ميكن اأن يرفع من النمو االقت�سادي اىل 6 يف املئة.

اإ�ستعادة ثقة امل�ستثمرين باالقت�ساد اللبناين بعدما �رصبها الو�سع ال�سيا�سي املتاأزم الذي عا�سه لبنان يف العام 2016.

احللول  وابتكاره  ح�سن،  احلاج  ح�سني  ال�سناعة  وزير  به  يقوم  الذي  اجلبار  اجلهد  رغم  والزراعية،  ال�سناعية  ال�سادرات  تراجع 

الناجعة للقطاع ال�سناعي خالل العام اجلاري.

م�ستوى البطالة الذي �سجل انخفا�سًا كبرياً خالل العام احلايل، حيث بات العامل اللبناين �سحية اأمرين: �سيق جماالت العمل من 

جهة واملزاحمة ال�رص�سة للعمالة ال�سورية من جهة ثانية.

ويتفق معظم االقت�ساديني على اأن ال حلول كثرية اأمام الدولة، وبالتايل فاإّن احلنكة تبقى يف اختيار احلّل االأقل كلفة واالأقّل �رصراً.
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الحدث

املنظمة  رفعتها  التي  الثالثة  املبادئ 

الثالثة:  الــ�ــرصور  مكافحة  هــي  بــدايــة 

ــزعــة  ــن »االإرهـــــــــاب، والـــتـــطـــرف، وال

االنف�سالية« وهذه كلها ق�سايا داخلية 

كانت  التي  االأع�ساء  الدول  من  كل  يف 

تعاين من واحد من هذه »ال�رصور«  بيد 

كربى  خطوة  خطت  االأخــرية  ا�ستانا  اأن 

املنظمة  بتحويل  البدء  نحو  االأمام  اإىل 

اإىل  االأهــداف  حمدود  اإقليمي  تكتل  من 

ما  حتت�سن  م�ساحة  على  ميتد  حلف 

العامل  �سكان  تعداد  ن�سف  من  يقرب 

الكازاخي نور �سلطان  الرئي�ص  وقد قال 

�سانغهاي  منظمة  اإن  نــازاربــايــيــف 

�سانغهاي  اإىل  ا 
ً
ر�سمي حتولت  للتعاون 

ان�سمام  بعد  دائمني  اأع�ساء  بثمانية 

من  فالعديد  ر�سميًا.  وباك�ستان  الهند 

النووية،  االأ�سلحة  ميتلكون  اأع�سائها 

ومن اأ�سخم موردي الطاقة على م�ستوى 

ا 
ً
منو العامل  بلدان  اأ�رصع  وبع�ص  العامل، 

الدول  وعدد  االقت�سادي،  ال�سعيد  على 

االأع�ساء اأكرث من ن�سف النفط العاملي، 

�سوق  مــن   )%  50( مــن  اأكـــرث  وت�سم 

ا�ستهالكها. 

وكان من اأبرز اأهداف املنظمة - �سمان 

الرسالة التي وجهتها هذه المرة هي أن »العالم أكبر من الغرب«
»شنغهاي« استانا.. ترسيخ نظام دولي جديد

بقلم فارس سعد

القائمة  الدولية  التحوالت  اأ�ضئلتهم يف خ�ضم  املراقبون  لطاملا طرح 

للتعاون  �ضنغهاي  منظمة  كانت  اإذا  ما  حول  تتمحور  االأ�ضئلة  وهذه 

)SCO(، التي ولدت يف عام 1996، �ضتنجح يف و�ضع املداميك الرئي�ضة 

لنظام دويل جديد متعدد االأقطاب، يحل مكان النظام احلايل »وحيد 

القرن« الذي تهمني عليه الواليات املتحدة، وال�ضيما بعدما �ضدر فعاًل 

يف  دائمني  كع�ضوين  وباك�ضتان  الهند  من  كل  بقبول  الر�ضمي  القرار 

املنظمة يف القمة االأخرية التي عقدت يف العا�ضمة الكازاخية اأ�ضتانا 

يف الثامن من حزيران 2017؟
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ـ  الو�سطى  اآ�سيا  يف  واال�ستقرار  االأمــن 

والتطرف  واالنف�سال  االإرهاب  مقاومة 

االقت�سادي  التعاون  تو�سيع  ـ  الديني 

االأمم املتحدة  العمل على تعزيز دور   -

باعتبارها االآلية الرئي�سية لدعم ال�سالم 

اقت�سادي  ـ بناء نظام  الدوليني  واالأمن 

ـ  و�سيا�سي عاملي جديد عادل وعقالين 

اعتبار تعدد االأقطاب نزوعا عاما لتطور 

العامل املعا�رص.

ولذلك كان من الطبيعي اأن تبحث القمة 

الطاقة،  ــرزهــا:  اأب عــديــدة  مو�سوعات 

ومكافحة  واالأمن،  التجاري،  والتعاون 

الدول  بني  التعاون  وتعزيز  االإرهـــاب، 

الع�سكرية،  ــاالت  ــج امل يف  ــاء  االأعــ�ــس

اأكده   ما  وهو  والثقافية،  واالقت�سادية، 

ختام  يف  للمنظمة  الثمانية  الــقــادة 

قمتهم يف »اأ�ستانا«، من خالل التزامهم 

االإرهاب  ظاهرة  انت�سار  على  بالق�ساء 

اجلاد يف  التعاون  العامل، و�رصورة  يف 

كل املجاالت بني دول املنظمة من اأجل 

لالأجيال  امل�ستقبلية  الرفاهية  حتقيق 

القمة  �سهدت  الــذي  الوقت  يف  املقبلة، 

ا 
ً
اأبعاد ويحمل  ا 

ً
ومهم ملحوًظا  ا 

ً
تطور

من  كل  قبول  يف  تلخ�ست  ا�سرتاتيحية 

دائمني  كع�سوين  وباك�ستان  الهند 

الرو�سي  الرئي�ص  وراأى  املنظمة.  يف 

فالدميري »االآن هدفنا م�ساعدة �رصكائنا 

اأن�سطة منظمة  االنخراط يف  اجلدد على 

�سانغهاي للتعاون«.

أهداف مشتركة
اأداة  ــة  ــم ــظ ــن امل يف  رو�ـــســـيـــا  راأت 

اقت�سادية  اأغــرا�ــص  لتحقيق  مريحة 

بعيدة  وا�سرتاتيجية  وجيو�سيا�سية 

لت�سدير  �سوق  ــرب  اأك فال�سني  املـــدى، 

امل�ستقبل  ويف  حاليًا  الرو�سي  ال�سالح 

املنظور اأي�سًا، ودول اآ�سيا الو�سطى تعترب 

الرخي�سة  الطاقة  مواد  لتاأمني  م�سدراً 

جيو�سيا�سيًا  وامتدادا  لل�سالح  و�سوقًا 

ف�ساًل  م�ستقبلية،  اإ�سرتاتيجية  لتطلعات 

اأنه ي�سكل بالن�سبة اإىل رو�سيا ورقة  عن 

االإ�سرتاتيجي  التوازن  ال�ستعادة  رابحة 

ــة  ــحــدة االأمــريكــي ـــات املــت ـــوالي مــع ال

اجلامح  زحفهما  من  واحلــد  واأوروبـــا، 

باجتاه البلطيق واأوكرانيا وبحر قزوين 

والقوقاز واآ�سيا الو�سطى نف�سها.

وال�سني ترى اأن املنظمة بالن�سبة اإليها 

الطاقة  مـــوارد  لتاأمني  خ�سب  جمــال 

وم�سادر  االقت�سادية  قفزتها  خلدمة 

ال�سالح حلمايتها، واأداة لتحقيق التوازن 

االإ�سرتاتيجي مع اأمريكا م�ستقباًل.

ذات  الو�سطى  اآ�سيا  دول  حكومات  اأما 

ملجاأ  املنتدى  فيعترب  العلماين  التوجه 

ويوؤمن  االإ�ــســالمــي،  املــد  مــن  يحميها 

الدولية  املراكز  مع  متوازنًا  تعاماًل  لها 

جهة  من  ــا  واأوروب اأمريكا  مثل  الكربى 

وال�سني ورو�سيا من جهة اأخرى.

ورغم الكثري من امل�سالح امل�سرتكة للدول 

تخ�سى  فهي  املنظمة،  هذه  يف  الثمانية 

الهيمنة  طغيان  تقريبًا  نف�سه  بالقدر 

وخطر  الدولية،  العالقات  يف  االأمريكية 

اأفغان�ستان  من  القادم  االإ�سالمي  املد 

ترك�ستان  يف  ال�سني  اإىل  وامـــتـــداده 

توا�سله  رو�سيا  تخ�سى  بينما  ال�رصقية 

مع جمهوريات اخلا�رصة الرو�سية اله�سة 

وكذلك  وتتار�ستان  ب�سكري�ستان  مثل 

ات�ساله بالقوقاز وال�سي�سان.

لعبة التوازنات 
هذه املعطيات توحي باأن »لعبة ال�سطرجن 

الربيطاين  �سّكه  تعبري  )وهــو  الكربى« 

الــروائــي  ا�ستخدمه  ثــم  كــونــويل،  اأرثـــر 

»كيم«(،  كتابه  يف  كيبلينغ  روديـــارد 

التي بداأت مع مطلع القرن التا�سع ع�رص 

ب�رصاع بني االإمرباطوريتني الربيطانية 

والقي�رصية الرو�سية حول ال�سيطرة على 

اليوم  ا�ستئنافها  يتم  الو�سطى،  اآ�سيا 

الغرب،  بــني  وا�ــســع  نطاق  على  ولكن 

برئا�سة  ال�رصق  وبني  اأمريكا،  بقيادة 

رو�سيا وال�سني.

وكان زبغنيو بريجن�سكي قد اأحيا مفهوم 
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الحدث

عنوان  وجعله  هــذا،  ال�سطرجن«  »لعبة 

»لوحة  بعنوان   1997 اأ�سدره يف  كتاب 

االأمــريكــي  التفوق  الــكــربى:  ال�سطرجن 

اإ�سرتاتيجية«.  اجليو-  وم�ستلزماته 

تبنت  اأن  بو�ص  اإدارة  لبثت  ما  ثم 

بالكامل  الكتاب  هــذا  مقوالت 

هدفها  �سيا�سة  اإىل  وحوّلته 

موارد  على  اخلناق  اإحكام 

الو�سطى-  اأ�سيا  يف  النفط 

وبقية  واخلليج،  قزوين 

العاملي  النفط  م�سادر 

حتى  ــــك  ذل يف  )مبــــا 

النفط الرو�سي نف�سه(.

ــوازين  ــت ــــدور ال هـــذا ال

الغرب االأمريكي-  بني 

ـــــــي والــ�ــرصق  االأوروب

ال  ال�سيني  الــرو�ــســي- 

االآن.  حتى  �سامدا  يزال 

العديد  مــتــى؟  اإىل  لــكــن 

يعتقدون  املــحــلــلــني  مــن 

تقدم  كلما  �ــســيــرتاجــع  ـــه  اأن

االأمني  �سنغهاي  منظمة  دور 

الــنــهــايــة  ويف  واالقـــتـــ�ـــســـادي، 

الدويل- االإ�سرتاتيجي.

نظام دولي تعّددي
�سنغهاي  معاهدة  منظمة  �ستكون  هل 

ان�سمام  مع  الب�رصية  ن�سف  ت�سم  التي 

الهند وباك�ستان اإليها، حجر االأ�سا�ص يف 

دي جديد؟
ّ
نظام دويل تعد

كتبه  ما  وهو  ذلك،  اإىل  ي�سري  راأي  ثمة 

دائرة  يف  البارز  الباحث  كوهن،  اأرييل 

يف  ــيــة  ــس واالأورا� الرو�سية  الــدرا�ــســات 

»اإن  يقول  الذي  فاوندي�سن«،  »هاريتيج 

يف  اخللفية  حديقتها  اإىل  ال�سني  عودة 

األف عام،  دام  بعد غياب  الو�سطى  اآ�سيا 

القدمية  ممتلكاتها  اإىل  رو�سيا  وعــودة 

اأن  ال�سابق، يجب  ال�سوفيتي  يف االإحتاد 

لي�ص  وا�سنطن،  يف  االإنذار  اأجرا�ص  تدقا 

املنطقة  هذه  يف  وجودها  حيال  فقط 

م�ستقبل  اإزاء  اأي�سا  بل  بالطاقة،  الغنية 

ال�سني  عربت  وقد  العاملية«.  زعامتها 

اإقامة  ب�رصورة  »اإميانهما  عن  ورو�سيا 

دي، يحل مكان النظام 
ّ
نظام عاملي تعد

احلايل االأمريكي«.

�سانغهاي  منظمة  اكت�سبت  وهــكــذا 

فعالة  من�سة  واأ�سبحت  ا، 
ً
دولي اعرتاًفا 

دة 
ّ
متعد للتعاون 

ذلك  اأكد  كما  االأوجه، 

القيام  »مت  نــازاربــايــيــف: 

يف  االآمــن  لتعزيز  العمل  من  بالكثري 

االقت�سادي  التعاون  وتعميق  املنطقة 

وتو�سيع التعاون الثقايف واالإن�ساين بني 

اإىل  به  االرتقاء  واإن  االأع�ساء«.  الدول 

اإىل قلب موازين  هذا امل�ستوى �سيف�سي 

القوى على ال�ساحة الدولية برمتها.

ماذا يعني كل ذلك؟
�سنغهاي  معاهدة  منظمة  اأن  يعني  اإنه 

ميكن اأن تكون بالفعل اأهم من�سة انطالق 

دي جديد. لكن هذا يف 
ّ
لنظام عاملي تعد

امل�ستقبل فقط. اأما يف احلا�رص، ف�سيبقى 

هذا التكتل االإقليمي- الدويل ثوبًا ينتظر 

من  تنتظر  اأ�سا�سات  اأو  �سيلب�سه،  مــن 

�سيقيم عليها �رصح البناء البديل.

بات،  امل�ستقبلي  امل�رصوع  هذا  اأن  بيد 

بالرغم من ذلك، يثري للمرة االأوىل القلق 

التي وجهتها قمة  الغرب. والر�سالة  يف 

»ا�ستانا« هذه املرة هي اأن »العامل اأكرب 

من الغرب«.

قالت صحيفة »إزفستيا« إن 

موسكو ترى أنه من الضروري 

أن ينضم بلد آخر — إيران 

— إلى المنظمة التي تضم 

في عضويتها حاليًا روسيا 

والصين وكازاخستان وقرغيزيا 

وطاجيكستان وأوزبكستان 

والهند وباكستان، في حين 

تنتظر إيران على أبواب المنظمة 

ولكن »فيتو« طاجيكستان 

ال يزال يحول دون ذلك، رغم 

تأييد كل من موسكو وبكين 

النضمام طهران.
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ن�صاطات �صناعية

ال�سناعة  حلماية  ينفد  يكاد  »الــوقــت 

وزير  ه 
ّ

توج الكلمات  بهذه  الغرق«،  من 

ال�سناعة ح�سني احلاج ح�سن اىل رئي�ص 

واىل  عــون  مي�سال  العماد  اجلمهورية 

واعلن  احلريري.  �سعد  احلكومة  رئي�ص 

عقب اجتماع عقده مع وفد من اأ�سحاب 

ان  لبنان،  يف  التنظيف  مــواد  م�سانع 

واإذا غرقت،  تغرق،  لبنان  »ال�سناعة يف 

اأعماله  حجم  يبلغ  قطاع  معها  �سيغرق 

األف   150 ويوؤمن  دوالر  مليارات  ع�رصة 

فر�سة عمل مبا�رصة«. وقال: »هذا االمر 

القطاع  وغــرق  اأحــد.  م�سلحة  من  لي�ص 

به 
ّ
ي�سب الــذي  ــراق  االغ �سببه  ال�سناعي 

اال�سترياد الع�سوائي ل�سلع تنتج يف لبنان 

وتتمّتع بجودة ومعايري عالية وعاملية 

لكلفة  قيا�سًا  مرتفعة  كلفتها  ولــكــن 

و�سعر  الطاقة  تدعم  بلدان  يف  االنتاج 

وتغلق  والت�سدير  العاملة  واليد  االأر�ص 

ر 
ّ
نكر �سنظّل  منتجاتنا.  اأمــام  اأ�سواقها 

ن�ست�سلم.  ولن  منــّل.  لن  املعزوفة.  هذه 

اجلمهورية  رئي�ص  فخامة  نطالب  لكننا 

املالية  ووزيري  احلكومة  رئي�ص  ودولة 

تطبيق   
ّ
يتم بــاأن  والتجارة  واالقت�ساد 

فر�ص  �سعيد  على  عليه  االتفاق  مّت  ما 

النوعية ودعم زيادة ال�سادرات  الر�سوم 

تتفاقم  اخل�سائر  ممكن.  وقــت  بــاأ�ــرصع 

يــعــودوا  مل  ال�سناعيني  مــن  والــكــثــري 

ل املزيد من اخل�سائر.«
ّ
قادرين على حتم

الذكرى الـ20 إلحداث »الصناعة«
مبنا�سبة  عقده  �سحايف  مــوؤمتــر  ويف 

الذكرى الع�رصين الإحداث وزارة ال�سناعة، 

م�ست  �سنة  »ع�رصون  ح�سن:  احلاج  قال 

د 
ّ
حد التي  ال�سناعة  وزارة  احداث  على 

»تعنى  باأنها  ن�ساطها  ة 
ّ
ماهي القانون 

يف  واال�سهام  ال�سناعي  القطاع  ب�سوؤون 

تطبيق  على  وال�سهر  وتن�سيطه  تنميته 

بال�سوؤون  املتعلقة  واالأنظمة  القوانني 

خمتلف  عــلــى  ال�سناعية  والــقــ�ــســايــا 

من  الالزمة  التدابري  واّتخاذ  اأنواعها، 

ال�سناعة  لتعزيز  وتنفيذ،  وتن�سيق  اعداد 

وتطويرها  وحمايتها  وامنائها  الوطنية 

�سيا�سة  خــالل  من  �سوؤونها،  ومعاجلة 

عامة حتفظ التوازن االقت�سادي.«

واأ�ساف:»هذه االأهداف النبيلة لي�ص من 

ا�ستحداث  خطوة  الأن  حتقيقها  ال�سهل 

لناحية  ناق�سة  اأتــت  ال�سناعة  وزارة 

التي  اخلارجية  التجارة  عــن  ف�سلها 

بقيت �سمن �سالحيات وزارة االقت�ساد 

ال�سالحيات  عــن  فــ�ــســاًل  ــارة،  ــج ــت وال

بــالــوزارة  اأنيطت  التي  جــداً  املــحــدودة 

امل�ستحدثة. تعاقب وزراء عديدون قبلي 

جميعهم،  وعملوا  ال�سناعة  وزارة  على 

ما  الوزارة، مبقدار  اأجهزة  بالتعاون مع 

من  واالمكانات،  الظروف  لهم  اأتاحت 

غري  املو�سوعة.  ــداف  االأه حتقيق  اأجــل 

اأن غياب ال�سيا�سات االقت�سادية العامة 

ومل  ي�سعفهم،  ومل  ي�سعفني  مل  للدولة 

مطلوب  هو  ما  اجنــاز  يف  كثرياً  ي�ساعد 

لتطوير  وتدابري  وخطوات  اجــراءات  من 

وتو�سيع  وحتديثه  ال�سناعي  القطاع 

ن�ساطه«.

د اخلطط التي اطلقتها الوزارة: »يف 
ّ
وعد

الــروؤيــة  عــن  االعـــالن  مّت   ،2015 الــعــام 

اللبناين  ال�سناعي  للقطاع  التكاملية 

بخّطة  اأّتبعت   ،»2025 ال�سناعة  »لبنان 

 ،2020 حتى  الروؤية  لتنفيذ  ا�سرتاتيجية 

ويف   .2017  –  2016 ت�سغيلية  وبخطة 

م�رصوع  اعــداد  مّت   ،2016 العام  نهاية 

يف  لبحثها  �ساملة  اقت�سادية  �سيا�سة 

اجتماعات اللجنة الوزارية االقت�سادية. 

واالمكانات  املتزايدة  املهام  وب�سبب 

و�سع  مّت  املحدودة،  واملالية  ــة  االداري

احــداث  قانون  تعديل  قانون  م�رصوع 

وزارة ال�سناعة وم�رصوع مر�سوم تعديل 

هيكليتها واخذا م�سارهما القانوين.«

د االأهداف: 
ّ
ثم حد

ال�سوق املحلي بزيادة االنتاج  تو�سيع 

وخف�ص اال�سترياد

زيادة ال�سادرات ال�سناعية

لل�سناعة  التناف�سية  ــدرة  ــق ال رفع 

الوطنية داخليًا وخارجيًا 

زيادة اال�ستثمار والتمويل يف القطاع 

ال�سناعي

ت�سجيع ال�سناعات اخل�رصاء

ت�سجيع �سناعات املعرفة اجلديدة

االعالم من اجل ال�سناعة.

على  ادراك  هناك  ــات  »ب ــه  اأن واأو�ــســح 

الأهمية  احلكومية  امل�ستويات  اأعــلــى 

يف  واّتخذنا  الوطنية.  ال�سناعة  دعــم 

مليار  بتخ�سي�ص  قــراراً  الــوزراء  جمل�ص 

ال�سناعيني  م�ساركة  لدعم  لبنانية  لرية 

اأي�سًا  وهناك  اخلارجية.  املعار�ص  يف 

البحري على  النقل  جتديد لربنامج دعم 

 
ّ
ويتم ال�سناعي،  الت�سدير  ي�سمل  اأن 

التن�سيق بهذا االأمر مع موؤ�س�سة ايدال. وال 

نوّفر جهداً مع معهد البحوث ال�سناعية 

الطاقة  لدعم  م�ساريع  وتنفيذ  الطــالق 

دة وا�ستخدامها 
ّ
النظيفة والبديلة واملتجد

فــاتــورة  كلفة  لــتــوفــري  املــ�ــســانــع  يف 

موؤ�س�سة  تقوم  كما  التقليدية...  الطاقة 

املقايي�ص واملوا�سفات اللبنانية بجهود 

املوا�سفات  ا�سدار  �سعيد  على  كبرية 

القيا�سية وعدم ابقائها يف اإطار التنفيذ 

الوقت يكاد ينفد لحماية الصناعة من الغرق
الحاج حسن يناشد رئيسي الجمهورية والحكومة التدّخل

الحاج حسن متحدثًا خالل المؤتمر الصحفي
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التطبيق  الزامية  جعلها  بل  االختياري، 

اجلــودة  على  املحافظة  بهدف  وذلــك 

وال�سالمة العامة...

معرض إعادة إعمار سوريا
للتجارة  »الــبــا�ــســق  موؤ�س�سة  وكــانــت 

فندق  يف  نــدوة  قدعقدت،  واملعار�ص« 

ح�سن  احلـــاج  بــرعــايــة  »موفنمبيك«، 

اال�ستثمار  اآفـــاق  تناولت  وحــ�ــســوره، 

�سوريا  يف  االعــمــار  اعـــادة  مرحلة  يف 

�سوريا،  اإعمار  اإعادة  ملعر�ص  وللرتويج 

والذي �سيعقد يف الفرتة ما بني 19 و23 

املعار�ص  قاعة  يف   2017 املقبل  ايلول 

»عمرها«،  بعنوان  دم�سق  يف  الكربى 

عربية  �سفارات  عن  ممثلني  ح�سور  يف 

ورجــال  عــون  �سليم  والنائب  واجنبية 

اعمال.

البا�سق  موؤ�س�سة  عــام  مــديــر  ــار  ــس وا�

الدولة  هو  لبنان  »ان  اإىل  ياغي  تامر 

مع  اآمنة  ــدودا  ح متتلك  التي  الوحيدة 

ال�سوق  �سوريا وت�ستطيع تلبية متطلبات 

اللبنانية  ال�رصكات  خريات  من  ال�سورية 

جراء حرب لبنان االهلية«.

يف  �سيقام  الذي  املعر�ص  »ان  واأو�سح 

�سوريا لي�ص جمرد توقيع عقود«، م�سددا 

ال�رصكات  مــع  الــتــعــاون  »اأهــمــيــة  على 

اللبنانية وان نكون �سعبا واحدا يف عملنا 

لالقت�سادين  الفائدة  عن  نبحث  الننا 

اللبناين وال�سوري«.

واالوروبيني  االمريكيني  »ان  اىل  ولفت 

وغريهم يرغبون يف امل�ساركة يف اإعادة 

من   %  75 »ان  مو�سحا  �سوريا«،  اإعمار 

احلكومة  تديرها  �سوريا  يف  اال�سغال 

ال�سورية«.

امل�ساريع يف  راأى مدير عام  من جهته، 

�سورية  يف  واال�سكان  اال�سغال  وزارة 

اال�سغال  وزيـــر  ممثال  اليو�سف  فـــداء 

لــوزارة  �سيكون  »انــه  ال�سوري،  العامة 

االعمار  اعادة  االكرب يف  الدور  اال�سغال 

النها متتلك املقومات الالزمة يف تنفيذ 

الت�ساركية  اعمالها، والنها تدرك اهمية 

اعــادة  اخلــا�ــص يف جمــال  القطاع  مــع 

املقبل  املعر�ص  »ان  موؤكدا  االعمار«، 

يف  يــرغــب  ملــن  واعـــدة  فر�سة  ي�سكل 

يف  ال�سوريني  املخت�سني  مع  التعامل 

اإعادة اعمار �سوريا باأيدي ابنائها«.

»�سوريا  ان  اىل  ح�سن  احلـــاج  ــار  ــس واأ�

وبريوت  طرابل�ص  مرفاأي  على  �ستعتمد 

التاأثري  و�سيكون  اإعمارها،  ــادة  اإع يف 

اقت�ساديا على لبنان والعك�ص �سحيح«. 

الوزارية  ب�سفتي  هنا  »اأحتــدث  ــال:  وق

يف  النقطة  ــذه  ه على  اخلـــالف  ب�سبب 

احلكومة. اقول ان اإعمار �سورية اآت وان 

واكرر  اأدعو  لكنني  متى،  اعرف  ال  كنت 

دم�سق  معر�ص  يف  للم�ساركة  دعوتي 

امل�ساركة  واىل   ،2017 ايلول  يف  املقبل 

يف معر�ص ال�سناعيني يف 17 اآب املقبل 

يف دم�سق اي�سا«.

نحن  ل�سوريا،  اخلري  نريد  »اننا  ا�ساف: 

على  املوؤامرة  ن�سقط  ان  نريد  حلفاوؤها، 

كي  وحلفائها،  املقاومة  وعلى  �سوريا 

يكن  مل  فهي  ــا،  دوره اىل  �سوريا  تعود 

لبنان  تعطي  وكانت  عــام  ديــن  لديها 

من فائ�ص الكهرباء، وكان لديها تعليم 

جيد وبنى حتتية ونظام �سحي، وكانت 

اموالها  اف�سل من �سواها ومل تكن تبدد 

على �رصاء اال�سلحة«.

جمعية الصناعيين
اللبنانيني  ال�سناعيني  جمعية  وكانت 

اجلميل  فــادي  الدكتور  برئي�سها  ممثلة 

»م�رصوع  مع  �رصاكة  اتفاقية  وقعت  قد 

املياه يف لبنان« املمول من قبل الوكالة 

»تر�سيد  عن  الدولية  للتنمية  االمريكية 

ا�ستخدام املياه يف ال�سناعات اللبنانية« 

 Water Efficiency in Lebanese
م حوافز 

ّ
Industries WELI« والذي يقد

وجوائز لت�سجيع ال�سناعات على تطوير 

ثقافة احلفاظ على املياه، وذلك يف مقر 

اجلمعية. 

ويقدم »م�رصوع املياه يف لبنان« منحة 

بقيمة اإجمالية تبلغ 300،000،000 لرية 

اأمريكي  دوالر  الــف   200 اأي  لبنانية 

ومن  اللبنانيني.  ال�سناعيني  جلمعية 

وامل�ساهمة  اجلــديــدة  الــ�ــرصاكــة  ــالل  خ

العينية التي �ستقدمها جمعية ال�سناعيني 

اللبنانيني بقيمة تبلغ حوايل 100 مليون 

اأمريكي(،  دوالر   66،700( لبنانية  لرية 

الراغبة  لل�سناعات  احلوافز  تقدمي  �سيتم 

يف  املياه  توفري  تقنيات  ا�ستخدام  يف 

عملية الت�سنيع. 

بيانا  اجلميل  اأ�ــســدر  ــر،  اآخ اطــار  ويف 

اخلارجية  وزير  اىل  بال�سكر  فيه  توجه 

بــا�ــســيــل على  واملـــغـــرتبـــني جــــربان 

ه للقطاع ال�سناعي 
ّ

االهتمام الذي خ�س

اىل كل من  مبطالبته عرب كتاب وجهه 

والتجارة  واالقت�ساد  ال�سناعة  وزارتي 

تعديل  امكانية  يف  بالنظر  فيه  يطالب 

االتفاقات التجارية املعقودة مع الدول 

التي تغرق اال�سواق اللبنانية باإنتاجها، 

االنتاج  حماية  لقانون  تطبيقُا  وذلــك 

الوطني.

العمل  مــوؤمتــر  يف  اجلميل  �ــســارك  كما 

بدعوة من  الذي عقد يف جنيف،  الدويل 

كلمة  يف  واكــد  الدولية.  العمل  منظمة 

القاها يف املنا�سبة احلر�ص على تطوير 

املخاطر  كل  رغم  ال�سباب  جيل  قــدرات 

بها  متــر  التي  اال�ستقرار  عــدم  وحــالــة 

املنطقة. 

توقيع اتفاقية الشراكة بين جمعية الصناعيين ومشروع المياه في لبنان
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ن�صاطات �صناعية

الجميل وأعضاء مجلس إدارة الجمعية يسلمون الحريري درعًا تكريمية ميشال موسى، غسان حاصباني، سعد الحريري، فادي الجميل، حسين الحاج حسن وعدنان القصار

ي�ستعد القطاع ال�سناعي لطي �سفحة طويلة 

من املعاناة حملها غياب �سيا�سات احلماية 

االإقت�سادية  ال�سيا�سات  عن  عقود  مر  على 

اللبنانية، اذ يقف اليوم امام فر�سة حقيقية 

»حماية  عنوانها  جــديــدة  حقبة  لــدخــول 

ظهرت  كانت  ان  فبعد  الوطنية«،  ال�سناعة 

احلكومة  اإقـــرار  مــع  التوجه  ــذا  ه بــاكــورة 

الرخام  �سناعات  منتجات  ا�سترياد  وقــف 

 6 ملدة  كافة  باأنواعها  واال�سمنت  والغرانيت 

احلريري  �سعد  احلكومة  رئي�ص  هو  ها  اأ�سهر، 

الــوزراء  جمل�ص  اىل  يقدم  �سيء  اي  ان  يعلن 

حلماية ال�سناعة �ستتم املوافقة عليه.

اأولوية  اأمامها  و�سعت  »حكومتنا  اأّن  واأكد 

حماية ال�سناعة الوطنية، واحلد من املناف�سة 

بها  ت�سمح  التي  بــاحلــدود  املتكافئة،  غري 

وقعتها  التي  واالتفاقات  الدولية  التزاماتنا 

الدولة اللبنانية«.

احلــريــري خــالل رعايته حلفل  وجــاء كــالم 

اأقــامــتــه جمعية  ـــذي  ال الــ�ــســنــوي  الــعــ�ــســاء 

فيني�سا،  فندق  يف  اللبنانيني  ال�سناعيني 

مب�ساركة وزير ال�سناعة ح�سني احلاج ح�سن 

فادي  الدكتور  ال�سناعيني  جمعية  ورئي�ص 

اجلميل، يف ح�سور ح�سد من الوزراء والنواب 

ر�سمية  وفاعليات  وال�سابقني  احلاليني 

وق�سائية وروؤ�ساء الهيئات االقت�سادية.

الجميل: لتطبيق القانون
اأننا  فيها  اأكد  للجميل،  بكلمة  اللقاء  وا�ستهّل 

�سديدة وغري م�رصوعة من  نتعر�ص ملناف�سة 

الإغراق  ونتعر�ص  ال�سوريني  النارحني  قبل 

له. 
ّ
تتحم اأن  العامل  يف  موؤ�س�سة  الأي  ميكن  ال 

لها  نتعر�ص  التي  الهائلة  ال�سغوط  عن  عدا 

للنازحني  تعود  �رصعية  غري  موؤ�س�سات  من 

ما  جــّل  ــاإّن  ف ذلــك،  من  انطالقًا  ال�سوريني. 

املعاملة  القانون،  تطبيق  هو  اليوم  نطلبه 

ك�سناعيني  ونحن  الفر�ص،  وتكافوؤ  باملثل 

�سنتكفل بالباقي«.

الحاج حسن: لخفض الواردات
فيها  اأ�ــســار  ح�سن  للحاج  كلمة  كانت  ثــم 

اىل  وارداتــهــا  زادت  ــدول  ال »بع�ص  اأّن  اىل 

اىل   600 نحو  فاأقفل  خميف،  ب�سكل  لبنان 

في عشاء الصناعيين السنوي
يـــــا سعـــــد الصنـــــاعـــــة!

الحريري عضو فخري في جمعية الصناعيين:
»أي شيء يقدم لحماية صناعتنا سنوافق عليه«

الحاج حسن: نعمل على خفض الواردات
الجميل: جّل ما نطلبه تطبيق القانون

فادي الجميل حسين الحاج حسن سعد الحريري
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فادي الجميل، غسان حاصباني، فؤاد رحمةداني جدعون، كريستينو باسيني، بسام الفرن وغابي تامر
فارس سعد، محمد ووسام محفوظ، جوسلين سعد، جاندارك فرح، 

بالل يونس

عدنان القصار، زياد بكداش، جورج نصراوي، خليل شري، نازاريت صابونجيان، منير البساط، انطوان صليبا، عدنان عطايا

خالل  ال�سادرات  وانخف�ست  م�سنع،   700
مليارات   4،4 من  املا�سية  االأربــع  ال�سنوات 

ارتفعت  فيما  دوالر،  مليار   2،8 اىل  دوالر 

دوالر«. مليار   19 الـــ  حــدود  اىل  ـــواردات   ال

اأ�ساف: »نعمل راهنًا على تخفي�ص الواردات 

بالقيمة  ال�سادرات  وزيــادة  دوالر،  مليار   2
ال�سناعة  »وزارة  اّن  اىل  وا�ــســار  ذاتــهــا«. 

ملفًا   15 بـ  تقدمت  اجلمعية  مع  بالتن�سيق 

لــالإغــراق  تتعر�ص  وطنية  �سلعة   15 لدعم 

واملناف�سة غري امل�رصوعة«.

الحريري
»اي  اأّن  احلريري  الرئي�ص  اأعلن  جهته،  من 

�سنوافق  الــــوزراء  جمل�ص  اىل  يــقــدم  �ــســيء 

حمينا  فكما  �سناعتنا.  حلــمــايــة  عليه 

كل  حلماية  م�ستعدون  االأحــجــار  �سناعة 

الوطني  واجبنا  هــو  هــذا  الأّن  ال�سناعات 

 
ّ
ب

َ
ين�س اليوم  رهاننا  اأّن  واأكــد  وعملنا«. 

خا�ص  وب�سكل  االإنتاجية  القطاعات  على 

فنحن  عالية.  م�سافة  قيمة  فيها  التي  تلك 

ن فر�ص عمل لل�سباب 
ّ
بحاجة لقطاعات توؤم

ال�سناعي«. القطاع  دور  وهــنــا   اللبناين 

اأولوية  اأمامها  و�سعت  حكومتنا  »اإّن  تابع: 

حماية ال�سناعة الوطنية، واحلد من املناف�سة 

بها  ت�سمح  التي  بــاحلــدود  املتكافئة،  غري 

التزاماتنا الدولية واالتفاقيات التي وقعتها 

كل  مع  نتحاور  نحن  لذلك  اللبنانية.  الدولة 

االتفاقيات  هــذه  معها  وقعنا  التي  ــدول  ال

اأنه  خ�سو�سًا  اأطــول،  مهلة  للبنان  ليكون 

يعاين اأزمة النزوح ال�سوري«.

القرارات  من  عــدداً  »اتخذنا  اأننا  اىل  ولفت 

التي ت�سجع وحتمي االإنتاج الوطني بتخفيف 

حري�سني  وكنا  والت�سدير،  الت�سنيع  اأكالف 

اأي  الــعــامــة  املــوازنــة  ت�سمني  عــدم  على 

ال�سناعة، ال  اإ�سافية على  ر�سوم  اأو  �رصائب 

بل �سمّناها اإعفاءات وحوافز اإ�سافية ت�سجع 

اال�ستثمار يف القطاع ال�سناعي اللبناين«.

درع تكريمية
اأع�ساء  جانب  اىل  اجلميل  قدم  اخلتام،  ويف 

للرئي�ص  تكرميية  درعـــًا  االإدارة  جمل�ص 

احلريري وبطاقة الع�سوية الفخرية للجمعية.

توفيق دبوسي، حميد نجم، نبيل عيتاني

ليلى فليفل، فارس سعد، فؤاد فليفل، محمد لمعغابي تامر، عوني الكعكي، عدنان القصار

محمد كركي، نقوال نحاسمحمد لمع، ميشال موسى

صالح وسلمى عسيران

هنري حلو، نقوال نحاس، فريج صابونجيان، ايلي رزق
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ملحم ومنى عبيد، ايلي سكافسهيل المكحل، خليل الغول، مروان كوسا

جان بيروتي، جمال الجراح، آالن ورالف نصراوي محمد لمع، ناجي مزنر، صالح عسيران، عليا عباس، نبيل فهد

ايلي سكاف، روالن حنين، منصور مشعالني

نسيب شهيب، ماكس زكار، بيار األشقر، مارون حلوابراهيم وراغدة صادر، شارل واستر مللر ماريو روحانا، مارون حاصباني، ماري لويز بابويان، ريتا يوسف

نهى وكامل قباني، علي ورفيف بروجورج شلهوب، نيجاد ابوشقرا، علي بشير، مايا ابي ناصيف مروان ابومراد، طوني حداد، ايلي كرم، علي زينون، منصور محّير

جان الهوى، نقوال أبي نصر، جورج ضومط، عثمان علم الدينكولم رعيدي، نجيب عبود، احمد زيدان سعد عنداري، غابي تامر، فؤاد رحمة

فارس سعد، صباح رمضان وبيار سعد
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حطيط  احمد  الغذائية  ال�سناعات  اأ�سحاب  نقابة  رئي�ص  ا�ستغل 

باإيجاد  جمــدداً  للمطالبة  النقابة  تقيمه  الــذي  ال�سنوي  الغداء 

االقت�ساد  لتعزيز  التجاري  امليزان  يف  التوازن  من  اأدنــى   
ّ
حد

واإعترب  وثابتة.  علمية  اقت�سادية  اأ�س�ص  على  النمو  وحتقيق 

ال�سناعة  وزير  اىل  ح�رصه  الذي  الغداء  خالل  األقاها  كلمة  يف 

ح�سني احلاج ح�سن، عدد كبري من روؤ�ساء الهيئات االقت�سادية 

ال�سناعة  حماية  اأن  وال�سناعيني،  االأعمال  ورجال  والنقابية 

ال�سعي  وكذلك  االأ�سا�سية،  الركيزة  هي  قطاعاتها  بكل  الوطنية 

ال�سناعات  ومنها  والتطور  للنمو  القابلة  القطاعات  تعزيز  اىل 

القطاع  منها  يعاين  التي  امل�ساكل  حطيط  د 
ّ
عد كما  الغذائية. 

نتيجة عدم توفر احلماية الالزمة، وو�سط فو�سى يف اال�سترياد 

الع�سوائي غري املنظم، ولفت اإىل اأن العمل جار على اإ�سدار قانون 

�سالمة الغذاء، وعلى توقيع اتفاقية بني النقابة وايدال لت�سويق 

املنتجات اللبنانية من طريق فتح ا�سواق جديدة وتنمية االأ�سواق 

املوجودة ومن خالل املعار�ص التي هي البوابة االأ�سا�سية لذلك. 

الحاج حسن
متوافقون  »اجلميع  فيها:  كلمة جاء  احلاج ح�سن  الوزير  واألقى 

وزيــادة  االقت�ساد،  حجم  وتكبري  عمل،  فر�ص  نريد  اأننا  على 

الناجت املحلي، وحت�سني ميزان املدفوعات، وتخفي�ص العجز يف 

امليزان التجاري. وكل ذلك يحتاج اىل اإجراءات عديدة واأهمها 

تاأمني الدعم واحلماية للقطاعات االإنتاجية ولل�سناعة الوطنية 

وفر�ص الر�سوم النوعية على ا�سترياد ال�سلع التي ت�سكل اإغراقًا يف 

ال�سوق املحلية ب�سكل تفقد قدرة ال�سلعة اللبنانية امل�سابهة على 

اأنا 
ّ
املناف�سة. ونحن يف وزارة ال�سناعة وجمعية ال�سناعيني هي

امللفات التي تت�سمن ال�سلع املطلوب حمايتها عرب فر�ص الر�سوم 

يف  امللفات  هذه  واأ�سبحت  امل�ستوردة.  مثيالتها  على  النوعية 

 فيها �رصيعًا. االقت�ساد 
ّ
وزارة االقت�ساد والتجارة، على اأمل البت

حال  يف  ولبنان  تختنق.  اللبنانية  وال�سناعة  يختنق،  اللبناين 

من  لي�ص  اأبوابه  يقفل  الذي  امل�سنع  حقيقي.  اقت�سادي  خطر 

ال�سهولة اإعادة فتحه. واإذا كان ال�سيا�سيون اللبنانيون ينتظرون 

وتاأ�سي�سيًا  مهمًا  كونه  اأهميته  على  االنتخاب  قانون  ــرار  اإق

خ�رص  والــذي  تنتظر.  ال  العام  الدين  معاجلة  فــاإن  وم�سرييًا، 

بني  الفجوة  تخفي�ص  علينا  االنتظار.  على  له  قدرة  ال  وظيفته 

الذي  االأمر  دوالر  مليارات  ال�ستة  بحدود  والواردات  ال�سادرات 

يوؤدي اىل فتح م�سانع جديدة وتاأمني فر�ص عمل جديدة. وهذا 

تدعم.  واالأوروبية  العربية  الدول  وكل  النوعي.  الر�سم  عرب  يتم 

وال�سكاوى يف اتفاقية التي�سري العربية ترد من حاالت االإغراق 

والدعم. واالتفاقيات التجارية وال�رصاكة التي وقعها لبنان مع 

الدول العربية واالأوروبية مل توؤمن التكافوؤ باملناف�سة.«

وك�سف اأن »وزارة ال�سناعة تعمل بالتن�سيق الوثيق مع وزارة 

املفو�سية  اىل  كتاب  اإر�سال  مّت  واأنه  والتجارة.  االقت�ساد 

االأوروبية للمطالبة بفتح االأ�سواق االأوروبية اأمام قطاعات 

لبنانية واعدة وهي: االأدوية، االألبان واالأجبان، املك�رصات، 

االألب�سة، ال�سناعات الغذائية، وقطاع املعلوماتية«.

االأ�سواق  نحو  �سادراتنا  زيادة  اىل  ال�سعي  »علينا  وقال: 

االأكرب  التجاري  ال�رصيك  كونها  رئي�سي  ب�سكل  االأوروبية 

من  ي�ستورد  لبنان  يظل  اأن  املنطقي  من  لي�ص  اإذ  للبنان، 

ر اإليها اإال  ّ
اأوروبا ما قيمته ثمانية مليارات دوالر وال ي�سد

بـ 300 مليون دوالر. وكذلك اىل الدول العربية واىل اأ�سواق 

ب�سكل حثيث  ال�سيدان �سقري وال�رصاف  جديدة والتي يعمل 

على فتح االأ�سواق الرو�سية مثاًل اأمام املنتجات اللبنانية.« 

حفل غداء »أصحاب الصناعات الغذائية« السنوي

حطيط: حماية الصناعة ركيزة أساسية
الحاج حسن: لبنان في خطر اقتصادي حقيقي

حطيط متحدثًا الحاج حسن متحدثًا

 حسين الحاج حسن، احمد حطيط، عليا عباس، رامز ابونادر، منير البساط، عبد الرحمن شحادة، 
حسين قضماني، عدنان عطايا
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 محمد ومحي الدين سنو، ايلي دانيال، عاطف ادريس،
عدنان عطايا، حبيب غزيري، رجا قرطاس، جورج طوروسرسالن سنو، فارس سعد

 فؤاد رحمة، احمد حطيط، رامز ابي نادر، منير البساط، 
نبيل فهد، عادل ابو شاكر، سمير ادريس، هاني بحصليعبد الرحمن شحادة، حسين قضماني

سليم كفوري، جوزيف متني، الفونس ذيب، عادل ابي شاكر، بيار سعدجويس جمال، محمد لمع، ربيع صبرا، طارق يونس

العميد اسعد طفيلي، احمد حطيط، حسين الحاج حسن، محمد شقير، 
جورج نصراوي، شارل عربيد، نبيل فهد، فؤاد رحمةرسالن سنو

رفعت غانم، عادل مخيبر، هيكل العتل، حسين قضماني، نقوال ابوفيصل، 
علي عطايا، مصطفى فخر الدين، وسام جمول ومحي الدين سنوفارس سعد، فارس فايف، طوني بولس مارون

عاطف ادريس مكرمًا من الحاج حسن وحطيط

خليل شري، فادي الجميل، نزيه نجم

فادي الجميل، جاك صراف، عادل قرطاس

عباس غدار، ابراهيم معلوف، سهيل الحاج حسن

العميد اسعد طفيلي، داني جدعون، عليا عباس
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ن�صاطات �صناعية

العامة  املــوؤ�ــســ�ــســة  رعـــت 

يف  اال�ستثمارات  لت�سجيع 

لبنان »ايدال« ممثلة برئي�ص 

جمل�ص اإدارتها نبيل عيتاين، 

اللبناين يف  اجلناح  افتتاح 

�سو«  فود  »فان�سي  معر�ص 

ـــذي اقــيــم يف نــيــويــورك  ال

على  مني 
ّ
القي ح�سور  يف 

ال�سناعات  ا�سحاب  نقابة 

وح�سد  لبنان  يف  الغذائية 

من ال�سناعيني امل�ساركني.

بها  تقوم  التي  اخلطوة  »اأهمية  على  االفتتاح  اإثــر  عيتاين   واأكــد 

عدد  اكرب  مل�ساركة  وامل�ساندة  الدعم  و�سائل  توفري  لناحية  »ايدال« 

اأن  خ�سو�سًا  كهذه،  معار�ص  يف  اللبنانية  الغذائية  ال�سناعات  من 

ال�سوق االأمريكية واعدة جداً لناحية ات�ساعها ووجود جاليات لبنانية 

الب�سائع  على  جمركية  ر�سوم  فر�ص  وعــدم  فيها  كبرية  وعربية 

تقدمه  الذي  الدعم  »اهمية  م�سددا على  اإليها«،  تدخل  التي  اللبنانية 

هذه  ح�سور  من  تتمكن  كي  االإنتاجية  للموؤ�س�سات  اللبنانية  الدولة 

الفعاليات العاملية«.

 واأو�سح اأن »هناك اهدافًا متعددة لهذه امل�ساركة تتمثل يف التعريف 

عن املنتجات يف االأ�سواق االأمريكية وزيادة �سادراتها اإليها، وكذلك 

من�سة  وتوفري  والتو�سيب  االنتاج  عامل  كل جديد يف  على  االطالع 

تــبــادل بــني املــ�ــســدريــن 

واملـــراكـــز الــتــجــاريــة يف 

االأمريكيتني«.

»الــعــديــد  اأن  اىل  واأ�ـــســـار 

الغذائية  املــنــتــجــات  مــن 

اللبنانية باتت اليوم تتمتع 

بــاأعــلــى مــعــايــري اجلـــودة 

الغذاء، كما تتمتع  و�سالمة 

عالية،  تناف�سية  بــقــدرة 

ا�سواق  لدخول  يوؤهلها  ما 

جديدة متعددة، موؤكدا على 

العمل خالل املرحلة املقبلة على دعم اكرب عدد ممكن من ال�سناعيني 

الغذائيني للم�ساركة يف معار�ص كهذه«.

ال�سنوات   
ّ
مر على  اأثبت  الغذائية  ال�سناعات  »قطاع  اأن  عيتاين  واأكد 

ال�سنوات  يف  نوعية  قفزة  يحقق  جعلته  عديدة  مبقومات  يتمتع  اأنه 

االأخرية، حيث �سّكل حوايل 2،6 % من الناجت املحلي االإجمايل«.

الرغم من تراجع  اأن »�سادراته �سجلت معدالت قيا�سية على  واأعلن 

ال�سادرات ال�سناعية ب�سكل عام، م�سريا اإىل اأن �سادرات ال�سناعات 

الغذائية �سكلت ن�سبة 21 يف املئة من جمموع ال�سادرات للعام 2016، 

ومنت مبعدل تراكمي مركب بلغ 7،6 يف املئة بني 2012 و2016«.

االجتماعات اجلانبية  العديد من  وقد مت على هام�ص املعر�ص عقد 

بني امل�سّدرين اللبنانيني والتجار االأمريكيني. 

جناح لبناني في معرض الصناعات الغذائية في نيويورك

ــازاً  اإجن اللبناين  الــزراعــي  االإنــتــاج  حقق 

�رصكة  بفوز  ــدويل،  ال ال�سعيد  على  هامًا 

جبال لبنان لالإنتاج البلدي، مالكة»ع�سل 

التي  الذهبية  الفئة  بجائزة  ال�سيخ«  جبل 

الأبحاث  االأوروبــيــة  املجموعة  ت�سدرها 

 European Society for Quality« اجلودة

اعتماد  يف  لتميزها  تقديراً   ،»Research
جودة  على  للحفاظ  خا�سة  ا�سرتاتيجية 

ون�سارة الع�سل.

ح�سني  الــ�ــرصكــة  مــديــر  ــزة  ــائ اجل وت�سلم 

الق�سماين، يف حفل �سخم اأقيم على �رصف 

فندق  يف  الفئات  خمتلف  من  املكرمني 

بول grange sain Paul يف  �سانت  غرانغ 

العا�سمة الربيطانية لندن.

اجلــائــزة  مــن  اأخـــرى  فــئــات  ا�ستلم  وقــد 

اآرال  ك�رصكة  عمالقة،  عاملية  �ــرصكــات 

 ، ARLA FOODS  الدامناركية ــودز  ف

اليابانية  االأدويـــــة  �ــرصكــة  جــانــب  اإىل 

 TAKEDA فارما�ساتيكالز تــاكــيــدا 

اأن العام الفائت  pharmaceuticals، علمًا 
كان قد �سهد فوز �سانعة ال�سيارات االأملاين 

بي اأم دبليو باأحد فئات اجلائزة عينها.

ال�سناعة  وزيــر  نوه  مت�سل،  �سياق  ويف 

بال�رصكة  ح�سن  ــاج  احل ح�سني  الدكتور 

لرفعهم  عليها،  القيمني  وبجهود  الفائزة، 

ال�سناعات  عــامل  يف  عاليًا  لبنان  اإ�سم 

دائمًا  »للمحافظة  اأياهم  داعيًا  الزراعية، 

تخوّلهم  التي  املوا�سفات  تطبيق  على 

القدرة  وتعطيهم  العاملية  االأ�سواق  دخول 

التناف�سية«.

و�سدد احلاج ح�سن على »�رصورة االإ�ستمرار 

بالعمل بنف�ص الذهنية من اأجل قيادة هذا 

القطاع وتطويره اىل اأق�سى احلدود وا�سعًا 

لدعم  فهم 
ّ
ت�رص يف  ـــوزارة  ال قـــدرات  كــل 

وموؤازرة كل ما يحتاجه هذا القطاع«.

ذكر اأن �رصكة جبال لبنان كانت قد حازت 
ُ
ي

�سالمة  الأنظمة   22000 اآيزو  �سهادة  على 

الغذاء حتت اإ�رصاف م�رصوع تابع لالحتاد 

مع Qualeb يف  بــالــتــعــاون  االأوروبـــــي 

كما   ،2015 العام  يف  االقت�ساد  وزارة 

التتبع  لنظام   22005 االآيــزو  على  حازت 

يف �سالمة الغذاء يف 2016 باالإ�سافة اىل 

اأف�سل ع�سل متبلور  ح�سولها على جائزة 

االآ�سيوي  املوؤمتر  اأثناء  ني�سان2016  يف 

قد يف جّدة.
ُ
للنحالني الذي ع

فوز »عسل جبل الشيخ« بذهبية

قضماني يتسلم الجائزة
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يف  االأوىل  للمرة  الدميقراطية  انت�رصت 

انتخابات جمل�ص اإدارة جمعية م�سارف 

لبنان، يوم اجلمعة يف 30 حزيران 2017، 

فرتة  قبل  حت�سم  النتيجة  كانت  بعدما 

على  التوافق  ب�سبب  االقــرتاع،  موعد  من 

وللمرة  اإنــه  اإذ  عامًا،   23 طيلة  التزكية 

االأوىل ت�سهد اجلمعية مناف�سة حامية بني 

الدكتور جوزف  برئا�سة  االأوىل  الئحتني 

لوالية  انتخابه جمدداً  اأعيد  الذي  طربية 

الدكتور  ت�ستمر �سنتني، والثانية برئا�سة 

�سليم �سفري الذي متكن من اخلرق منفرداً 

الالئحة االأوىل بحيث عاد جمل�ص االإدارة 

وبهذه  اأع�سائه   بكامل  اجلديد  القدمي 

اللبنانية  امل�سارف  دت 
ّ
جـــد النتيجة 

جوزف  برئا�سة  احلالية  بقيادتها  ثقتها 

راأ�ــص  على  انتخابه  اأعيد  الــذي  طربيه، 

الالئحة  فوز  اإثر  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص 

بـ11 مقعدا  التي تراأ�سها يف االنتخابات 

من اأ�سل 12 مقعدا. 

االنتخابات،  خالل  ا 
ّ
م�رصفي  61 اقرتع 

»القرار  النتيجة مل�سلحة الئحة  وجاءت 

طربيه،  جــوزيــف  برئا�سة  املــ�ــرصيف« 

املناف�سة  الــالئــحــة  �سجلت  ــني  ح يف 

�سليم  برئا�سة  حتمًا«  »التغيري  الئحة 

نف�سه. ل�سفري  يعود  واحــداً  خرقًا   �سفري 

اأ�سحاب  توافق  النتيجة  ترجمت   وقد 

احلالية  القيادة  على  امل�رصيف  القطاع 

متثيل  يف  با�ستمرارها  رغبتهم  وعلى 

القطاع امل�رصيف حمليًا وعامليًا، يف ظل 

وترخي  املنطقة  تعي�سها  التي  الظروف 

مبا  لبنان،  يف  الو�سع  على  بتداعياتها 

فيها، القرارات املالية االمريكية.

وحل  �سوتًا،   32 على  �سفري  حــاز  وقــد 

مكان املر�سح فاروج نيكازيان عن بنك 

خارج  يتواجد  والــذي  ولبنان  االإمــارات 

لبنان ومل يح�رص انتخابات اجلمعية. كما 

ال�رصق  بنك  عن  حجيج  علي  املر�سح  ان 

تر�سيحه  �سحب  اعلن  واأفريقيا  االأو�سط 

خالل اجلمعية العمومية، ولهذا ال�سبب مل 

يح�سل على اأي �سوت يف االنتخابات.

الجمعية العمومية

العادية  العمومية  اجلمعية  وكــانــت 

قد  لبنان  م�سارف  جلمعية  ال�سنوية 

التاأمت وناق�ست التقرير ال�سنوي للمجل�ص 

للعام 2016 ووافقت عليه. وبعد االإّطالع 

املراقبة  مفو�سي  تقرير  على  واملوافقة 

 ،2016 ل�سنة  اجلمعية  ح�سابات  حــول 

ناق�ست  ثم  االإدارة  جمل�ص  ــة 
ّ
ذم اأبـــراأت 

ت املوازنة التقديرية ل�سنة 2018.
ّ
واأقر

العمومية  اجلمعية  انتقلت  االأثــر،  وعلى 

 12 من  جديد  اإدارة  جمل�ص  انتخاب  اىل 

ع�سواً ملدة �سنتني، ففاز املر�سحون: ندمي 

وليد  �سوتًا)،   39( فرن�سبنك   - الق�سار 

 ،)41( الفرن�سي  اللبناين  البنك  روفايل - 

واملهجر  لبنان  بنك   - االأزهـــري  �سعد 

)44(، اأنطوان �سحناوي - بنك �سو�سييته 

احلريري  حممد   ،)38( لبنان   - جــرال 

)36(، غ�سان ع�ساف  البحر املتو�سط  بنك 

بنك بريوت والبالد العربية )42(، �سمعان 

با�سيل بنك بيبلو�ص )39(، جوزف طربيه 

فريدي   ،)41( اللبناين  االعــتــمــاد  بنك 

عا�سور  الرزاق  عبد   ،)41( عوده  بنك  باز 

البنك  اح 
ّ
�سب تنال   ،)35( بنك  فيني�سيا 

�سفري  و�سليم   )44( ال�سوي�رصي  اللبناين 

بنك بريوت )32( .

اأما اخلا�رصون فقد جاءت نتائجهم على 

 ،)29( نيكازيان  ــاروج  ف االآتـــي:  النحو 

 ،)26( �سامر عيتاين   ،)28( ماريو �رصادار 

 ،)24( الع�سلي  فادي   ،)25( خليفة  طارق 

 )22( الــزيــن  ــل  وائ  ،)24( ريا�سي  جــان 

وفادي الداعوق )21(.

طربيه رئيسًا
ع�رص،  االإثني  املر�سحني  فوز  اإعالن  بعد 

اإجتمع جمل�ص االإدارة املنتخب، وانتخب 

ال�سكل  على  املجل�ص  مكتب  هيئة  بدوره 

نائب  طربيه،  جوزف   - الرئي�ص  االتــي: 

 -  
ّ
ال�رص اأمــني  اأزهــري،  �سعد   - الرئي�ص 

تنال   - ال�سندوق  واأمني  روفايل،  وليد 

اح.
ّ
ال�سب

انــتــخــاب هــيــئــة مــكــتــب جمل�ص  واإثــــر 

بال�سكر  هًا 
ّ

متوج طربيه،  ث 
ّ
حتد االإدارة، 

التي  الثقة  على  املجل�ص  اأع�ساء  اىل 

هي  »اجلمعية  اأن  مــوؤّكــداً  ــاهــا، 
ّ
اإي ــوه  اأول

االإقت�سادية  الهيئات  من  اأ�سا�سي  ركن 

ي دوراً 
ّ
اللبنانية متّثل قطاعًا حيويًا يوؤد

ااًل يف دعم االإقت�ساد الوطني 
ّ
نا�سطًا وفع

على  داً 
ّ
العام واخلا�ص«، وم�سد بقطاعيه 

»�رصورة موا�سلة التن�سيق والت�ساور مع 

وعلى  كافة  امل�رصفية  االأ�ــرصة  اأع�ساء 

ال�سلطات  مع  الوثيق  التعاون  ا�ستمرار 

املرحلة  ــذه  ه يف  ما 
ّ
�سي وال  النقدية، 

ظّل  ويف  املنطقة،  تعي�سها  التي  الدقيقة 

االأو�ساع  ت�سهدها  مت�سارعة  تطورات 

يف  واالأمنية  واالإقت�سادية  ال�سيا�سية 

ــدان جمـــــاورة، وعــلــى وجـــوب دعــم  ــل ب

النقدي  اال�ستقرار  على  احلفاظ  �سيا�سة 

يف  املــركــزي،  امل�رصف  ينتهجها  التي 

التوا�سل والتعاون مع  الداخل، ومتابعة 

والدولية،  االإقليمية  املالية  املرجعيات 

يف اخلارج«.

صفير: إنجاز ديمقراطي
امل�رصيف  »للقطاع  فبارك  �سفري  اأمــا 

اأعــاد  ــذي  ال الدميقراطي  االإجنـــاز  بهذا 

املــ�ــســارف،  جمعية  اىل  االنــتــخــابــات 

�ص ممار�سة غابت عنها منذ اكرث من 
ّ
وكر

االقــرتاع،  نتائج  عن  عامًا.ومبعزل   23
اأننا يف هذه االنتخابات رابحون:  اعترب 

االنتخابات،  باأحقية  الت�سليم  »ربحنا 

بوجوب  االأفــرقــاء  جميع  من  االقتناع 

ـــة  االإداري املمار�سة  يف  تغيري  حتقيق 

باأننا  االإميــان  اجلمعية،  داخل  والتقنية 

اأواًل  نبقى كلنا زمالء واأن هدفنا جميعًا 

التجديد لطربيه رئيسًا لجمعية المصارف  
صفير خارقًا »الئحة القرار«: إنجاز ديمقراطي

ن�صاطات �صناعية
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هنا  ولعل  والبلد...  االقت�ساد  هو  واأخرياً 

ت�سمح  التي  الدميقراطية  قيمة  تكمن 

العامة  للم�سلحة  امل�رصوعة  باملناف�سة 

على قاعدة امل�ساواة واالعرتاف باالآخر«. 

فترة عصيبة
التي  الكلمة  يف  اأ�سار  قد  طربيه  وكــان 

اأن  اىل  العمومية  اجلمعية  خالل  األقاها 

خالل  خا�سًة  واجــه  ــا  ــن اإدارت »جمل�ص 

من  ع�سيبة  فرتة  املا�سيتني  ال�سنتني 

تاريخنا امل�رصيف بل والوطني احلديث، 

ال�رصيبية  بالهجمة  داخــلــيــًا  متثلت 

جديد  ه 
ّ

بتوج وخارجيًا  القطاع،  على 

وقد  االأمــريكــيــة.  العقوبات  ت�سديد  اىل 

كانت  اتــ�ــســاالت  بحركة  واجهناهما 

حركة  متَّت  فقد  وحملية.  دولية  بدورها 

ة عرب زيارات مبا�رصة 
ّ
االت�ساالت الدولي

كرئا�سة  بها  قمنا  مكّثفة  واجتماعات 

نفوذ  ذات  ات 
ّ
�سخ�سي مــع  وكمجل�ص 

الواليات  يف  القرار  مواقع  يف  وتاأثري 

الدويل  البنك  املتحدة االأمريكية كما يف 

التعاون  الدويل ومنظمة  النقد  و�سندوق 

والتنمية االإقت�سادية وكربيات العوا�سم 

املرا�سلة  العاملية  وامل�سارف  االأوروبية 

مل�سارفنا«.

وقال: »اآخر زيارة قمنا بها اىل الواليات 

اأيار  �سهر  يف  كانت  االأمريكية  املتحدة 

اللقاءات  خــالل  رّكــزنــا  حيث  املا�سي 

اجلديد  القانون  مو�سوع  متابعة  على 

حزب  �سد  العقوبات  من  ملزيد  املقرتح 

على  دنا 
ّ
�سد وقد  بة، 

ّ
املقر واجلهات  اهلل 

ترتّتب  اأن  ميكن  التي  ال�سلبية  االآثـــار 

وعلى  اإقراره  حال  يف  القانون  هذا  على 

وبالعمل  بلبنان  يلحقه  قد  الذي  ال�رصر 

 وفد اجلمعية خالل 
ّ
امل�رصيف فيه. واأ�رص

على  ونيويورك  وا�سنطن  يف  اإجتماعاته 

اأن الت�رصيعات االأمريكية احلالية املرعية 

االإجراء كافية وكفيلة باأن تلغي احلاجة 

ة ن�سو�ص جديدة قد ترتك تف�سريات 
ّ
اىل اأي

امل�سارف  واأن  خ�سو�سًا  منا�سبة،  غري 

قــواعــد  تطبيق  يف  جنــحــت  اللبنانية 

املركزي  البنك  �سقف  حتــت  االإمــتــثــال 

وقبول املرجعيات الدولية بها، مبا فيها 

وزارة اخلزانة االأمريكية«.

جلهة  اإيجابية  تطورات  »ننتظر  اأ�ساف: 

اىل  ا�ستناداً  القطاع،  �سالمة  مــراعــاة 

ُنراجعها  التي  الدولية  االأو�ساط  قناعة 

لبنان.  يف  اال�ستقرار  ة 
ّ
باأهمي بانتظاٍم 

لهذا  ة 
ّ
اأ�سا�سي ركيزة  امل�رصيف  والقطاع 

اال�ستقرار«.

»اأن اجلمعية واجهت  حمليًا، ذكر طربيه 

و�سعًا �سيا�سيًا واقت�ساديًا ونقديًا �سعبًا 

وتــاأّزم  الرئا�سي  الفراغ  نتيجة  ومعّقداً 

جمتمع  لدى  ٍه 
ُّ

وتوج االإقليمية  االأو�ساع 

ع�سوائية  �رصائب  فر�ص  اإىل  ال�سيا�سة 

وزارة  اأفتت  وقد  ومبعدالتها.  مبطارحها 

واال�ست�سارات،  الت�رصيع  هيئة   / العدل 

بعدم جواز االرتداد على القطاع ب�رصائب 

ذات مفاعيل رجعية. كما اأثمرت مراجعات 

جمل�ص اإدارتنا للروؤ�ساء وللجان املجل�ص 

اإذ  النيابي بالو�سول اىل نتيجة مماثلة، 

قاربت جلان املجل�ص النيابي واحلكومة 

بعقالنية كبرية مو�سوع ال�رصائب وقبلت 

املوازنة  م�رصوع  عن  ال�رصائب  بف�سل 

بقوانني  املجل�ص  اىل  واإر�سالها  العامة 

واال�ستئنا�ص  مناق�ستها  فُتتاح  منف�سلة 

ويف  ة 
ّ
املعني االقت�سادية  الهيئات  براأي 

مقدمتها جمعية امل�سارف«.

ولفت طربيه اىل اأن »معدل منو االإقت�ساد 

على  
ّ
ا�ستقر  2016 الــعــام  يف   اللبناين 

م�سرياً  االأولية«،  التقديرات  بح�سب   %  1
اخلارج  يف  العاملني  »حتويالت  اأن  اىل 

رغم  املرتفع  م�ستواها  على  حافظت 

ة 
ّ
املديوني اإن  وقــال  الطفيف.  تراجعها 

�سلبيًا،  تطوراً   2016 يف  �سهدت  العامة 

 6 عن  تزيد  بن�سبة  العام  الدين  ارتفع  اإذ 

% قيا�سًا على العام الذي �سبق. وجتاوز 
معدل  كبري   

ّ
ــد ح اىل  الــعــام  الــديــن  منــو 

النمو االإقت�سادي يف العام 2016 بحيث 

ارتفعت ن�سبُته اىل ما يقارب 148 % من 

الناجت املحلي االإجمايل، ما ينطوي على 

عملية  بالتايل  وي�ستدعي  باهظة  اأكالف 

لتاأمني  انتظارها  طــال  مــايل  ت�سحيح 

ثبات املديونية ومن ثم تراجعها«.

طربيه يتوسط مجلس اإلدارة الجديد
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من �صهر اإلى �صهر

اأ�سار رئي�ص جمل�ص الوزراء �سعد احلريري 

عقدته  التي  االجتماع  رعايته  خالل 

املوؤ�س�سة العامة لت�سجيع اال�ستثمارات يف 

لبنان«ايدال« يف ال�رصاي الكبري ملنا�سبة 

البحري  اجل�رص  برنامج  تفعيل  اإعادة 

اأن »هناك عدة  اللبنانية، اىل  لل�سادرات 

عوامل توؤثر على انخفا�ص الت�سدير منها 

وارتفاع  املنطقة  يف  اجلارية  احلروب 

تكلفة الكهرباء وغريها«.

اأي  م�ساعدة  احلكومة  »غاية  اأن  واأكد   

اأو  �سناعيًا  اأو  زراعيًا  اأكان  �سواء  منتج 

غري ذلك لت�سهيل طريقة ت�سدير املنتجات 

ت 
ّ
اأقر اأن »احلكومة  اللبنانية«، الفتًا اىل 

حال  »ويف  للم�ساعدة  املطلوبة  املبالغ 

على  نحن  لزيادتها،  حاجة  هناك  كان 

ا�ستعداد لذلك«.

يكون  اأن  يهمني  »ما  احلريري:  وقال   

هناك انتاج وخلق فر�ص عمل للبنانيني 

مطالبكم  عر�ص  عليكم  ي. 
ّ
جد با�ستثمار 

من  معاجلتها  على  للعمل  وحاجاتكم 

ني، 
ّ

املخت�س الوزراء  عرب  احلكومة  قبل 

للو�سول  والدعم  امل�ساعدة  نريد  الأننا 

خا�ص،  كقطاع  لكم  ايجابية  نتائج  اىل 

وانتاجه،  القطاع  هذا  جناح  يهمنا  وما 

و�سينعك�ص ذلك على الو�سع االقت�سادي 

العام وعلى مردود وزارة املال«.

را 
ّ
 اأ�ساف: »ما نطلبه منكم اعطاءنا ت�سو

لتبنيه.  ا�ستعداد  على  و�سنكون  علميا 

كبرية  امكانيات  لديها  لي�ص  فالدولة 

يًا يف 
ّ
ولكنها على ا�ستعداد ان ت�ساعد ماد

ا 
ّ
اأي م�رصوع ميكن ان يعطي مردودا مهم

وللمواطنني  اللبناين  الوطني  لالقت�ساد 

يقوم  لبنان  م�رصف  اأن  كما  اللبنانيني، 

باإجراءات للم�ساعدة ونحن يف حوار دائم 

معه«.

 زعيتر

زعيرت  غازي  الزراعة  وزير  لفت  بدوره، 

اأن »القطاع الزراعي ميثل ما ن�سبته  اىل 

للتن�سيق  داعيا  الت�سدير«،  من   %  84

بهذا  العمل  اآلية  حول  الزراعة  وزارة  مع 

امل�رصوع.

الحاج حسن
ح�سن  احلاج  ح�سني  ال�سناعة  وزير  ا 

ّ
اأم

اللبنانية  »ال�سادرات  اأن  اىل  فلفت 

انخف�ست نحو 40 %، وهذا الرقم خطري، 

والعراق  �سوريا  يف  احلرب  ا�سبابه  ومن 

وانهيار �سعر العملة يف �سوريا وم�رص«.

وا�ستغرب كيف يتم الطلب من ال�سناعيني 

املناف�سة خارجيا، »يف حني  اللبنانيني 

اأن كلفة االنتاج اأعلى من الدول املحيطة 

وكلفة  �سادراتها  تدعم  التي  تلك  او  بنا 

انتاجها«.

اللبنانيني  »ال�سناعيني  اأن  وك�سف 

اخلارج  اىل  م�سانعهم  نقل  يف  يفكرون 

اأقفلت  »اإذا  و�ساأل:  خ�سائرهم«.  لتخفيف 

امل�سانع ب�سبب ا�سترياد ال�سلع الرخي�سة 

اأين  �سادراتها،  تدعم  التي  الدول  من 

�سيتم توظيف 400 الف عامل بعد اقفال 

هذه امل�سانع او املزارع؟«

»ال�سناعة  ان  اىل  ح�سن  احلاج  ولفت 

اجل�رص  م�رصوع  من  يجب  كما  ت�ستفد  مل 

انه  عينه  الوقت  يف  موؤكدا  البحري«، 

يقف اىل جانب دعم الزراعة دائما، داعيا 

ال�سادرات  لكيفية دعم  درا�سة  اعداد  اىل 

ال�سناعية يف كلفة النقل.

 خوري

من جهته، اأكد وزير االقت�ساد رائد خوري 

اأن »الوزارة تتلقى الكثري من ال�سكاوى يف 

مو�سوع النقل، واملهم هو التاأكد من اأن 

املبالغ امل�رصوفة يف هذه الربامج تذهب 

اذا كان املبلغ  اىل املكان املنا�سب وما 

املر�سود كافيا ويلبي جميع الطلبات«.

 عيتاني

واأو�سح رئي�ص جمل�ص ادارة »ايدال« نبيل 

عيتاين، اأن »هدف االجتماع هو االإعالن 

العمل  جتديد  الوزراء  جمل�ص  قرار  عن 

لل�سادرات  البحري  »اجل�رص  بربنامج 

حزيران  يف  تنتهي  عام  ملدة  اللبنانية« 

.2018
متت  التي  ال�سادرات  كمية  اأن  واأعلن   

من  املمتدة  الفرتة  خالل  الربنامج  عرب 

 2017/03/31 ولغاية   2015/09/17
طنا   92،557 منها  طنا،   103،853 بلغت 

طنا  و2،621  واخل�سار  الفاكهة  من 

�سادرات �سناعية و8،674 طنا �سادرات 

ال�سناعات الغذائية.

»ايدال« أعلنت تجديد برنامج الجسر البحري للصادرات
 الحريري: نساعُد أي مشروع 

يعطي اإلقتصاد مردوداً مهّمًا

من اليمين: عيتاني، الحاج حسن، الحريري، زعيتر، خوري
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زحلة  لكهرباء  العام  املدير  ك�سف 
اأ�سعد نكد عن »توجه ال�رصكة لال�ستفادة 

من الطاقة ال�سم�سية يف توليد وتوزيع 

الكهرباء على القرى والبلدات يف ق�ساء 

زحلة �سمن نطاق امتياز �رصكة كهرباء 

ال�ساعة  الكهربائي على مدار  التيار  التي توؤمن حاليا  زحلة 

من دون انقطاع، واالإعالن عن اال�ستعانة بالطاقة ال�سم�سية 

ياأتي يف ظل ارتفاع الطلب على التيار الكهربائي، كما اأن هذا 

البيئية  االأ�رصار  اإطار تخفيف  يندرج ح�سب نكد يف  التوجه 

التي ت�سيب الطبيعة«.

املمر�سات  نقابة  حققت 
عامليا  اإجنازا  لبنان  يف  واملمر�سني 

 NNA االإبتكار  بجائزة  فوزها  اإثر 

وقد   ،2017 لعام   Innovation Award
املمر�سات  نقيبة  اجلائزة  ت�سلمت 

خالل  �سومط  يزبك  نهاد  الدكتور  لبنان  يف  واملمر�سني 

 International Council( الدويل  التمري�ص  جمل�ص  موؤمتر 

اأ�سبانيا،   - بر�سلونة  يف  اأقيم  الذي   )of Nurses Congress
وقد رافقتها مديرة النقابة ناتايل ري�سا واأع�ساء من جمل�ص 

النقابة وممر�سات وممر�سون من لبنان. 

اأعمال  العربي  العمل  موؤمتر  تابع 
�سارك  حيث  جنيف  يف  الـ106  دورته 

العمل  وزير  برئا�سة  وفد  عرب  لبنان 

حممد كبارة ممثال باملدير العام للوزارة 

د فيها 
ّ
ايدا كلمة �سد ايدا.  واألقى  جورج 

على اأنه »ال ميكن الأي بلد يف العامل اأن يتحمل وجود ما يزيد 

يتحمل  كما  اأرا�سيه،  على  مقيمني  �سكانه  عدد  ن�سف  على 

وطننا لبنان اإذ ارتفع معدل الدين العام اىل اأكرث من 75 مليار 

دوالر وارتفعت ن�سبة البطالة اىل اأكرث من 30 يف املئة«.

اأن لبنان »ح�سل  اأعلن املكتب االإعالمي لوزارة املالية، 
باناما  اجتماعات  بعد   Largely Compliant تقييم  على 

لل�سفافية  العاملي  للمنتدى 

وهذا   .Global Forum ال�رصيبية 

للبنان  �سمح  اجليد  الت�سنيف 

 Fast Track الـ  مراجعة  بتخطي 

اي  على  و�سعه  جتنب  وبالتايل 

االمتثال  عدم  حلجة  �سوداء  الئحة 

لقواعد ال�سفافية ال�رصيبية«.

موجز اقتصادي

وهيئة  لبنان  يف  ال�سمان  هيئات  مراقبة  جلنة  تتعاون 

لتنظيم  اأبرمتاها،  تفاهم  مذكرة  اإطار  يف  املالية  االأ�سواق 

يف  الواردة  املالية  باالأدوات  تخت�ص  التي  الرقابية  االأعمال 

والتجارة  االقت�ساد  وزير  املذكرة  ووقع  التاأمني.  منتجات 

االأ�سواق  هيئة  اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  خوري  رائد  اللبناين 

�سالمة. ريا�ص  املركزي  لبنان  م�رصف  حاكم   املالية 

وتاأتي  ال�سحيح،  االجتاه  يف  خطوة  »املذكرة  اأن  خوري  وراأى 

اأهميتها كونها االأوىل من نوعها يف لبنان بني جهتني رقابيتني 

التعاون ما بني  اأن »ي�سهد لبنان مزيدا من  م�ستقلتني«. ومتنى 

اجلهات الرقابية«. 

سالمة 
قدرة  تعزيز  يف  املذكرة  هذه  »اأهمية  �سالمة  اأكد  جهته،  من 

االأدوات  يف  امل�ستثمر  االدخار  حماية  على  الرقابية  الهيئات 

مع  يتطابق  مبا  النظام  خماطر  من  واحلد  املتنوعة  املالية 

اأحكام وروحية القانون 161. وأن اعتماد مبداأ الرقابة ال�ساملة 

املنحى  مع  يتما�سى  الرقابية  االأجهزة  والتكاملية بني خمتلف 

 2008 يف  العاملية  املالية  االأزمة  بعد  االإطار  هذا  يف  العاملي 

وامل�سدرين  امل�ستثمرين  لدى  الثقة  يعّزز  الذي  االأمر   2009  -

ال�ستثماراتهم«.  الكافية  احلماية  ويوؤمن  املالية   لالأدوات 

واأ�سار اىل اأن »هذه املذكرة تتطابق مع اإحدى متطلبات الع�سوية 

د 
ّ
الكاملة لهيئة االأ�سواق املالية يف منظمة IOSCO والتي ت�سد

االأ�سواق  يف  كافة  الن�ساط  الأوجه  الرقابي  العمل  �سمولية  على 

املالية  االأ�سواق  يف  امل�ساهمة  على  قدرتها  وتفعيل  املالية 

وتفعيل قدرتها على امل�ساهمة االإيجابية يف النمو االقت�سادي 

ب�سكل عام«.

تعاون رقابي لحماية حاملي وثائق التأمين
خوري وسالمة 

يوقعان أول مذكرة تفاهم

سالمة وخوري خالل التوقيع على المذكرة



العدد 162 تموز 2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L22

من �صهر اإلى �صهر

�سم  عمل  اإجتماع  عقد 

ولبنان  طرابل�ص  غرفة  رئي�ص 

دبو�سي،  توفيق  ال�سمايل 

مرفاأ  اإ�ستثمار  م�سلحة  مدير 

تامر،  اأحمد  الدكتور  طرابل�ص 

معر�ص  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 

اأكرم  املهند�ص  كرامي  ر�سيد 

اإدارة  جمل�ص  وع�سو  عوي�سة، 

ر�سوان  املهند�ص  املعر�ص 

ع�سو  ح�سور  ويف  املقدم، 

جمل�ص اإدارة الغرفة حممد عبد 

الرحمن عبيد ومدير خمتربات الغرفة ملراقبة اجلودة الدكتور 

خالد العمري.

وال�رصاكة  التعاون  تعزيز  �سبل  يف  للبحث  اللقاء  وخ�س�ص 

روؤية  بلورة  على  والعمل  واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني 

ت�ساعد طرابل�ص بحكم موقعها  اإمنائية وتكاملية  اإ�سرتاتيجية 

االإ�سرتاتيجي واإحت�سانها ملجموعة مرافق على تدعيم ركائز 

حتولها اىل عا�سمة لبنان االإقت�سادية ومن�سة الإعادة اإعمار 

و�سعيها  بتح�سني  كفيلة  مهمة  وهي  العربي،  اجلوار  بلدان 

االجتماعي واالقت�سادي وتقع 

م�سوؤولياتها على اجلميع، واأن 

فر�سة  �سي�سكل  اخليار  هذا 

وحتديًا يف اآن واحد.

خالل  دبو�سي   وراأى 

اأجنزت  »اإذا  اأنه  االإجتماع 

احلكومة م�ساريع تاأهيل البنى 

واالأوتو�سرتادات  التحتية 

احلديد  ب�سكة  العمل  واأعادت 

معو�ص  رينيه  ال�سهيد  ومطار 

هذه  يف  فهي  )القليعات(، 

احلال ال تخدم طرابل�ص فقط بل كل لبنان واملجتمع الدويل«.

اإىل  �سورية، بحاجة  �سيما  العربية، وال  »املنطقة  اأن   واعترب 

وموؤهالت  ومرافقها  اإىل طرابل�ص  يحتاج  بدوره  الذي  لبنان 

اليوم من م�ساريع  اأبنائها املتعددة والهائلة، واأن ما يطرح 

جن�سيات  من  لوفود  املدينة  ا�ستقبال  مع  يرتافق  لطرابل�ص 

االإ�ستثمار  اإمكانات  لتقييم  واأجنبية  واآ�سيوية  اأو�سطية  �رصق 

اأن  اأجل  اأن تت�سافر اجلهود اخلرية من  فيها، وهذا ي�ستدعي 

ت�سبح طرابل�ص بيئة جاذبة لالإ�ستثمار يف �ستى املجاالت«. 

»غرفة طرابلس« تبحث تعزيز التعاون بين القطاعين

ال�سعبة،  االقت�سادية  االأو�ساع  رغم 

اىل  الوافدة  اال�ستثمارات  وتراجع حجم 

حت�سني  يف  لبنان  جنح  املنطقة،  دول 

ت�سجيل  خالل  من  اال�ستثمارية  اأرقامه 

زيادة يف اال�ستثمارات االأجنبية الوافدة 

اإليه، اإذ ك�سف تقرير االإ�ستثمار العاملي 

2017 ال�سادر عن موؤمتر االأمم املتحدة 
عن  االأونكتاد،   – والتنمية  للتجارة 

بن�سبة  االإ�ستثمارات  هذه  حجم  زيادة 

8.97 % يف العام 2016 اإىل 2.56 مليار 
يف  دوالر  مليار   2.35 مقابل  دوالر 

العام 2015، ليحتّل لبنان بذلك املرتبة 

ال�رّصق  منطقة  دول  بني  اخلام�سة 

ولي�ستحوذ  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط 

جمموع  من   %  6.07 ة 
ّ

ح�س على 

ة املبا�رصة الوافدة 
ّ
االإ�ستثمارات االأجنبي

جمموع  من   %  0.15 و  املنطقة  اإىل 

عاملي. �سعيد  على  االإ�ستثمارات   هذه 

وقد �سّنف التقرير لبنان اأي�سًا من �سمن 

ُتعترب  التي  املنطقة  يف  القليلة  الدول 

ة 
ّ
االأجنبي لالإ�ستثمارات  ًا 

ّ
قوي جاذبًا 

ة 
ّ
العربي االإمارات  كالبحرين،  املبا�رصة 

لبنان  ز 
ّ
ومتي كما  ة. 

ّ
وال�سعودي املّتحدة، 

ة 
ّ
بر�سيد كبري من االإ�ستثمارات االأجنبي

)ما  دوالر  مليار   61.02 بلغ  املبا�رصة 

الناجت املحّلي  % من   116 يوازي ن�سبة 

2016، مقارنة مع  العام  االإجمايل( يف 

و   2010 العام  يف  دوالر  مليار   44.29
.2000 العام  يف  دوالر  مليار   14.23 

لبنان  ة 
ّ

ح�س بلغت  مّت�سل،  اإطار  يف 

جمموع  من  د.اأ.(  مليون   773(  %  1.89
املبا�رصة  االأجنبية  اال�ستثمارات 

االأو�سط  ال�رّصق  منطقة  من  اخلارجية 

يف  د.اأ.(  مليار   32.12( اأفريقيا  و�سمال 

العام 2016 و0.05  % من جمموع تلك 

 1.45( عاملي  نطاق  على  اال�ستثمارات 

تريليون د.اأ.(.

لبنان يحافظ على جاذبيته القوية لالستثمارات

دبوسي مترئسًا اإلجتماع
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 �سلمت نقابة الو�سطاء واال�ست�ساريني 
العقاريني REAL، �سهادات لدفعة جديدة 

الو�ساطة  »�سهادة  برنامج  خريجي  من 

يف  االأمريكية  اجلامعة  يف  العقارية« 

الو�سطاء  نقيب  قدم  وللمنا�سبة،  بريوت. 

واال�ست�ساريني العقاريني وليد مو�سى درعا تقديرية ل�سلفه م�سعد 

النقابة وتفانيه يف خدمتها،  تاأ�سي�ص  لدوره يف  فار�ص، تقديراً 

معلنا قرار النقابة اعتبار فار�ص رئي�سا فخريا لها. و�سكر فار�ص 

»كل من �ساهم على طريقته يف تطور النقابة«.

واملياه  الطاقة  وزارة  اأعلنت   
املائية  للموارد  العامة  املديرية   -

والكهربائية »اأن �سد �سربوح الذي يغذي 

ق�ساء  واأعايل  ك�رصوان  ق�ساء  باملياه 

 9،2 ب�سعة  اي  بالكامل  اإمتالأ  قد  املنت 

ماليني مرت مكعب، واملياه و�سلت اىل امل�ستوى االأق�سى 1613 

وبداأت باخلروج من هدار ال�سد«، الفتة »اىل اأن مياه نبع اللنب ما 

تزال ت�سب يف بحرية �سد �سربوح مبعدل 130 األف مرت مكعب يومي، 

 وذلك دح�سا الأي �سائعات كانت قد �سدرت يف هذا اخل�سو�ص«. 

اأنها عينت  اأعلنت جمموعة »زين«   
ل�رصكة  تنفيذيا  رئي�سا  غوركان  اإمري 

لبنان والتي تديرها »زين«  »تات�ص« يف 

وذكرت  اللبنانية.  احلكومة  بالنيابة عن 

تعيني  »قرار  اأن  بيان  يف  املجموعة 

غوركان ي�رصي مبا�رصة، على اأن يتعاون 

للنهو�ص  لبنان  االت�ساالت يف  ب�سكل وثيق ومبا�رص مع وزارة 

بقطاع االت�ساالت«. 

وي�سغل غوركان اأي�سًا من�سب الرئي�ص التنفيذي لال�سرتاتيجيات 

وتطوير االأعمال يف جمموعة زين منذ بدايات العام 2014.

 اأكد رئي�ص احتاد الغرف اللبنانية رئي�ص غرفة بريوت وجبل 
اآخر  قطاع  اأي  وال  العقاري  القطاع  »ال  اأن  �سقري  حممد  لبنان 

 احلاجة 
ّ

باأم�ص اإ�سافية، ال بل بالعك�ص، هو  اأعباء  ميكنه حتمل 

واعفاءات،  حتفيزية،  اجراءات  اىل 

وغري  مي�رصة  وقرو�ص  وت�سهيالت، 

اأي  عواقب  »من  �سقري  وحذر  ذلك«. 

وقال:  جديدة«،  �رصيبية  مغامرات 

فان  القطاع  هذا  �رصب  اأردمت  »اإذا 

ال�رصائب  زيادة  هي  طريقة  ا�سهل 

والر�سوم عليه«.

موجز اقتصادي

االأو�سط  ال�رصق  منطقة  يف  ال�سابعة  املرتبة  لبنان  اإحتّل 

للعام  االإقت�سادي   
ّ
النمو توقعات  حيث  من  اأفريقيا  و�سمال 

االإجمايل  املحّلي  الناجت   
ّ
منو ل 

ّ
معد بلغ  بحيث   ،2017

االأردن  من  كلٍّ  على  قًا 
ّ
متفو  ،%  2.5 املتوقع   احلقيقي 

املّتحدة  ة 
ّ
العربي واالإمارات   )%  2.3( وتون�ص   )%  2.3( 

)2.0  %(، وفقًا لتقرير �سدر عن البنك الدويل حتت عنوان »االآفاق 

اله�ّص«. االإنتعا�ص   –  2017 حزيران   – ة 
ّ
العاملي ة 

ّ
 االإقت�سادي

 الناجت املحّلي االإجمايل 
ّ
 وتوّقع البنك الدويل اأن تت�سارع وترية منو

 احلقيقي يف لبنان اإىل 2.6  % يف كلٍّ من العامني 2018 و 2019.

ال�سيا�سي  االإ�ستقرار  بعودة  التقرير  ب 
ّ

رح مّت�سل،  �سياٍق   يف 

 
ّ
النمو الإنعا�ص  التدريجي  التعزيز  �ساأنه  من  والذي  لبنان،  اإىل 

قانون  اإقرار  اأّن  الدويل  البنك  وذكر  كما  للبالد.  االإقت�سادي 

ة يف 
ّ
اأ�سا�سي درعًا  �سّكل  قد  عامًا   12 منذ  االأوىل  للمرة  املوازنة 

البالد،  يف  واالإقت�سادي  ال�سيا�سي  االإ�ستقرار  وتر�سيخ  حتقيق 

املواطنني  بني  �سادت  التي  االإ�ستنكار  موجة  من  بالرغم  وذلك 

وال�رصكات الذين عار�سوا الزيادة املقرتحة يف ال�رصائب.

انخفاض وإحباط
�سورية  يف  اجلارية  احلرب  اأّن  اإىل  التقرير  اأ�سار  واأخرياً، 

وحتبط  االإقليمي  اال�ستقرار  اأمام  ًا 
ّ
رئي�سي عائقًا  ت�سّكل 

اال�ستهالك  من   
ّ
وحتد كما  امل�ستهلك،  وثقة  االأعمال  مناخ 

االأموال  وروؤو�ص  اال�ستثمار  تدّفقات  من  وتخّف�ص   
ّ

اخلا�ص

واالأردن. لبنان  �سمنها  من  املجاورة  الدول  اإىل   الوافدة 

البلدان  يف  االإقت�سادي  الن�ساط  يت�سارع  اأن  التقرير  وتوّقع 

اإىل  لت�سل   
ّ
النمو ن�سبة  ترتفع  اأن  املتوقع  من  بحيث  مة 

ّ
املتقد

ن االإقت�سادي الذي ت�سهده 
ّ
1.9  % يف العام 2017، يف ظّل التح�س

وحركة  املحّلي  الطلب  وزيادة  ة 
ّ
االأمريكي املّتحدة  الواليات 

الت�سدير يف اليابان ومنطقة اليورو.

 االإقت�سادي 
ّ
ويف الوقت نف�سه، يتوّقع البنك الدويل اأن يرتفع النمو

% يف    4.1 اإىل   2016 العام  % يف    3.5 النا�سئة من  البلدان  يف 

.2019 % يف العام  2018 و4.7   % يف العام  2017 و4.5    العام 

ة جديدة قد 
ّ
اأّن و�سع قيود جتاري اإىل  اأ�سار التقرير  يف املقابل، 

ة، كما واأّن حال عدم 
ّ
يزعزع االإنتعا�ص يف حركة التجارة العاملي

اليقني ال�سائدة من �ساأنها اإ�سعاف م�ستويات الثقة واال�ستثمار.

لبنان سابعًا من حيث توقعات النمو:

2.6  % في عامي 2018 و 2019
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و�سيدات  رجال  ع 
ّ
جتم اإدارة  جمل�ص  زار 

 RDCL العامل  يف  اللبنانيني  االأعمال 

رئي�ص  زمكحل،  فوؤاد  برئا�سة    World
ال�رصاي. يف  احلريري  �سعد   احلكومة 

واأ�سار احلريري اىل اأنه »من اأبرز اأولويات 

الكهرباء  بقطاع  النهو�ص  احلكومة، 

اللبنانية  الدولة  يكلف  والذي  لبنان  يف 

املواطنني  اأن  ا 
ً
علم فادحة.  خ�سائر 

اإال  الكهرباء  خدمة  على  يح�سلون  ال 

�ساعات عدة يف الـ 24، اإذ يدفعون فاتورة 

املولدات  فاتورة  اإىل  اإ�سافة  الدولة، 

ة«.
ّ
جم خ�سائر  املواطنني  د 

ّ
تكب  التي 

يف  االأول  نا 
ّ
»هم اأن  اىل  احلريري  ولفت 

احلكومة اإ�سافة اىل اإعادة تاأهيل معامل 

الكهرباء، هو بناء البنى التحتية للمناطق 

طرق،  تعبيد  اإنارة،  مياه،  من  اللبنانية 

ات�ساالت، �رصف �سحي وغريها«، موؤكداً 

اىل  ي�ستمع  االقت�سادي  عمله  »فريق  اأن 

التي  واالجتماعية  االقت�سادية  املطالب 

يف  اللبنانيون  االأعمال  رجال  يطرحها 

واملهتمني  االقت�ساديني  و�سائر  العامل، 

يف ال�سوؤون االقت�سادية«.

زمكحل
واأكد زمكحل »اأن هدف التجمع هو جذب 

ا�ستثمارات كبرية وا�ستقطاب �رصكات من 

القطاع  مديونية  تعدت  بعدما  اخلارج، 

اخلا�ص نحو 55 مليار دوالر«، ولفت اىل 

االعتماد  ينبغي  اأ�سا�سية  نقاط  »ثالث 

عليها للنهو�ص بالقطاعات االقت�سادية 

ال�رصكات  ا�ستقطاب  هي:  لبنان  يف 

االأجنبية بغية تعزيز اال�ستثمارات، وبناء 

واعتماد  العاملي،  االقت�سادي  اللوبي 

حيال  املحايد  العربي  لبنان  موقف 

وال  راهنا  املطروحة  العربية  الق�سايا 

 – )ال�سعودية  امل�ستجدة  اخلالفات  �سيما 

العالقات  اأف�سل  بناء  وتاليا  القطرية( 

االقت�سادية مع البلدان العربية«.

رجال  خمتلف  مع  نتعاون  »اإننا  وقال: 

االأعمال يف �ستى اأنحاء العامل، وووقعنا 

جتمعات  مع  تعاون  اتفاقات  ونوقع 

جعل  بغية  العامل  يف  موجودة  لبنانية 

جهودنا امل�سرتكة اأكرث كفاءة واإنتاجية«.

رجال  تاآزر  بقوة  نوؤمن  »اإننا  واأ�ساف: 

مل�ساعدة  العامل،  يف  اللبنانيني  االأعمال 

معا  الدخول  اأجل  من  البع�ص   بع�سهم 

اأ�سواق، حيث كل واحد منهم موجود  اإىل 

قبال، للدخول معا اأ�سواقا جديدة للتعاون 

وتاأ�سي�ص وبناء تبادالت جتارية يدا بيد 

لتمويل عمليات ثالثية و�رصاكات مثمرة 

والنمو والتطور معا. علما اأنه حان الوقت 

نقاط  من  وهي  الفردية  روح  لتخطي 

ال�سعف لدينا، واأن ن�سبح مرتابطني، واأن 

واحدة  وكمجموعة  واحد،  كفريق  نعمل 

كي ننمو على نحو اأكرب«.

وفد »RDCL World« في السراي

زمكحل: هدفنا جذب االستثمارات

اإنخفا�سًا  كفاالت  �رصكة  اإح�ساءات  اأظهرت 

الت�سليفات  عدد  يف   %  9.34 بن�سبة  ًا 
ّ
�سنوي

خالل  كفالة   262 اإىل  ال�رصكة  من  املمنوحة 

 ،2017 العام  من  االأوىل  اخلم�سة  االأ�سهر  فرتة 

يف مقابل 289 كفالة خالل الفرتة نف�سها من 

العام 2016.

ة للقرو�ص املكفولة 
ّ
وتراجعت القيمة االإجمالي

الـ  عتبة  لتجاور   
ٍّ

�سنوي �سعيٍد  على   %  20.73 بن�سبة  ال�رصكة  من 

 60.89 )32.02 مليون د.اأ.(، مقارنًة مع  ة 
ّ
48.27 مليار لرية لبناني

ة )40.39 مليون د.اأ.( خالل االأ�سهر اخلم�سة  االأوىل 
ّ
مليار لرية لبناني

من العام 2016.

بن�سبة الواحدة  الكفالة  قيمة  �سط 
ّ
متو اإنخف�ص  لذلك،   نتيجًة 

 اإىل حواىل 184.23 
ٍّ

12.56 % على اأ�سا�ٍص �سنوي
يف  د.اأ.(،  األف   122.21( ة 

ّ
لبناني لرية  مليون 

 139.76( ة 
ّ
لبناني لرية  مليون   210.69 مقابل 

األف دوالر( يف الفرتة ذاتها من العام ال�سابق. 

يف  الت�سليفات  من  االأكرب  الن�سبة  ترّكزت  وقد 

قطاَعي الزراعة )41.60  %( وال�سناعة )32.82 

%(، تالهما قطاع ال�سياحة ) %19.8(.
كفاالت  �رصكة  ملحفظة  اجلغرايف  التوزيع  ظهر 

ُ
ي اآخر،  منظاٍر  من 

%( من  ة االأ�سد )43.13 
ّ

اإ�ستحوذت على ح�س اأّن منطقة جبل لبنان 

ار 2017، 
ّ
ل ال�رصكة لغاية �سهر اأي

َ
اإجمايل الت�سليفات املكفولة من قب

وال�سمال   )%  14.12( واجلنوب   )%  20.61( البقاع  منطقة  تلتها 

.)% 8.78(

تسليفات كفاالت تتراجع 9.34  %

الحريري مستقبالً زمكحل
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اح الوافدين اإىل 
ّ
 تراجع عدد ال�سي

ار من العام 2017 
ّ
لبنان خالل �سهر اأي

مع  مقارنة  �سائحًا،   146.036 اإىل 

و  ني�سان  �سهر  يف  �سائحا   158.637
ار 2016. 

ّ
147.095 �سائحا يف �سهر اأي

اح الوافدين اإىل البالد 
ّ
، اإرتفع عدد ال�سي

ٍّ
على �سعيٍد تراكمي

649،841 �سائحا خالل فرتة  اإىل  ًا 
ّ
�سنوي  12.81% بن�سبة 

 576،042 مقابل  احلايل،  العام  من  االأوىل  اأ�سهر  اخلم�سة 

ر 
ّ
�سائحا خالل الفرتة ذاتها من العام املن�رصم. وقد ت�سد

ما  م�سّكلني  لبنان،  اإىل  القادمني  الئحة  العرب  اح 
ّ
ال�سي

الوافدين  جمموع  من  )227،402�سائح(   34.99% ن�سبته 

خالل الفرتة املذكورة. 

�سارك لبنان يف املوؤمتر االأربعني 
لالأمم  والزراعة  االغذية  ملنظمة 

يف  انعقد  الذي  »الفاو«  املتحدة 

بوفد  روما،  االيطالية  العا�سمة 

غازي  الزراعة  وزير  تراأ�سه  ر�سمي 

حلود  لوي�ص  املهند�ص  الزراعة  عام  مدير  و�سم  زعيرت 

باالعمال  والقائم  حمزة  ال�سيقة  وفاء  ال�سابقة  والوزيرة 

ال�رصق  الإقليم  رئي�سا  ب�سفته  لبنان  وقدم  خليل.   كرمي 

فيه  للموؤمتر، عر�ص   33 الدورة  اأعمال  تقريرا عن  االأدنى 

التحديات التي تواجه املنطقة يف حتقيق التنمية الزراعية 

املقبلة.   للمرحلة  العمل  واأولويات  امل�ستدامة  والغذائية 

ملنظقة   34 للدورة  لبنان  ا�ست�سافة  على  التاأكيد  مت  كما 

ال�رصق االأدنى يف ني�سان 2018. 

اأ�سحاب  نقابة  رئي�ص  ا�سار 
واملالهي  واملقاهي  املطاعم 

برئا�سة  لبنان  يف  والباتي�رصي 

احلجوزات  ان   الرامي  طوين  النقيب 

يف املطاعم يف فرتة عيد الفطر بلغت 

100 %. واعترب ان »االأ�سبوع الذي تال اأيام العيد، فقد كان 
معدل االنفاق فيه »جيدا« ون�سطت حركة املالهي الليلية 

على وجه اخل�سو�ص«.  واذ اعلن 

اإىل  اخلليجيني  بع�ص  »قدوم  عن 

الكويت  من  وخ�سو�سا  لبنان 

وال�سعودية باال�سافة اإىل االأردن 

تفاوؤل  ابدى  والعراق«،  وم�رص 

النقابة بحركة املو�سم ال�سياحي.

موجز اقتصادي

ا�ستقبل دولة الرئي�ص الدكتور �سليم احل�ص يف دارته يف عائ�سة 

بكار، وفداً ميثل حراكًا وطنيًا م�ستقاًل برئا�سة الكاتب والباحث 

االأ�ستاذ ح�سيب قان�سو، وع�سوية الدكتور حممد قبي�سي، االإعالمي 

االأ�ستاذ مو�سى ال�سيد، وقدم الوفد لدولته »اقرتاح قانون انتخاب« 

يختلف عن بقية القوانني املطروحة على ال�ساحة ال�سيا�سية حيث 

يقرتح تطبيق القانون على ثالث دورات انتخابية، على اأن تكون 

الطائفي«. القيد  وخارج  واحدة  انتخابية  دائرة  »لبنان   الثالثة 

ح�سيب قان�سو هو رجل اأعمال يعمل يف حقل الذهب واالأملا�ص، 

ويحتل  العمل ال�سيا�سي واالجتماعي مكانًا من حياته، وهو كاتب 

وباحث �سيا�سي، كتب مقاالت عديدة يف �سحف حملية وعربية.

و�سدر كتابه االأول يف العام 2013 بعنوان »�رصاع الوجود بني 

االإ�سالم  بني  ال�رصاع  عن  الكتاب  يتحدث  حيث  والـ13«،  الـ13 

املحمدي وال�سهيونية العاملية. كما اأن له اإ�سدارين اآخرين حمال  

عنوان »اإبعاد خطورة توقيع االتفاق النووي واحلراك اللبناين«، 

و«الوهابية جرثومة التاريخ«.

اأو�سح تقرير �سادر عن برنامج االأمم املّتحدة االإمنائي بعنوان 

لالإ�ستجابة  لبنان  خطة  اإطار  يف  ة 
ّ
الر�سمي �سات 

ّ
املوؤ�س »دعم 

ة يف لبنان تلقت م�ساعدات بقيمة 
ّ
�سات العام

ّ
لالأزمة«، اأن املوؤ�س

187،2 مليون دوالر خالل العام 2016، مقارنة مع حوايل 171،5 
 مليون دوالر يف العام 2015 و77،9 مليون دوالر يف العام 2014.

ة االأ�سد 
ّ

ة، فقد ذهبت ح�س
ّ
يف ما يتعّلق بتوزيع امل�ساعدات املالي

تلتها  العايل،  والتعليم  الرتبية  لوزارة   )%   39 د.اأ.،  مليون   73(

  20،35 د.اأ.،  مليون   38،1( البيئة  ووزارة  واملياه  الطاقة  وزارة 

وقد   .)%  18،64 د.اأ.،  مليون   34،9( واالإحّتادات  ات 
ّ
والبلدي  ،)%

مت اإىل وزارة الرتبية 
ِّ
اأورد التقرير اأي�سًا اأّن امل�ساعدات التي قد

والتعليم العايل قد اأتاحت لـ 402،172 طفل )منهم 204،347 طفل 

للعام  الر�سمي  التعليم  �سات 
ّ
موؤ�س يف  الت�سجيل  فر�سة  لبنايّن( 

الِدرا�سي 2017-2016«.

قانصو يقدم إلى الحص

»اقتراح قانون انتخاب«

187 مليون دوالر للبنان 

لمواجهة أزمة النازحين

قانصو يسلم الرئيس الحص الكتاب
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من �صهر اإلى �صهر

�سحايف،  موؤمتر  خالل  للتاأمني«  »اآروب  �رصكة  اأعلنت 

Traffic Expert اأي تطبيق TEMA اجلديد  اطالق  عن 

Mobile Application للهواتف الذكية اخلا�ص بخرباء 
ال�سمان  هيئات  مراقبة  جلنة  رئي�سة  بح�سور  ري 

ّ
ال�س

جمل�ص  رئي�ص  ونائب  ع�سلي،  ال 
ّ
احلب نادين  باالإنابة 

وح�سد  بكدا�ص  فاحت  للتاأمني  اآروب  عام  ومدير  اإدارة 

من و�سائل االإعالم ومدراء ال�رصكة. 

 بكداش
اخلدمة  هذه  اإ�ستحدثت  »اآروب  اأّن  بكدا�ص  واأو�سح 

حوادث  الإدارة  احلايل  برناجمها  اإىل  الإ�سافتها 

وهي   2009 العام  منذ  امل�ستخدم   Next 1 ال�سيارات 

 Business 2 خدمة  كونها  االأوىل،  رجة 
ّ
الد يف  تهدف 

وقوع  عند  ري 
ّ
ال�س خرباء  عمل  ت�سهيل  اإىل   ،Business

حادث، وت�رصيع خدمة اآروب وحت�سينها ب�سكل عام«.

واأ�سار اىل اأّن »دور تطبيق TEMA، املتوّفر على هواتف 

اأكرث من 100 خبري لغاية اليوم، كانت اآروب قد قامت 

ة 
ّ
الّتطبيق وكيفي بتدريبهم يف فرتة �سابقة على مزايا 

ة التوا�سل بني مركز 
ّ
اإ�ستخدامه، يكمن يف ت�رصيع عملي

 اإختيار خبري 
ّ
اآروب خلدمة الزبائن واخلبري، بحيث يتم

ري االأقرب جغرافيًا ملوقع احلادث وبح�سب الطريق 
ّ
ال�س

االأ�سهل لو�سوله من خالل تقنية الـgeolocation  اأو ما 

ة 
ّ
مد يقّل�ص  ما   ،Uberisationالـ بظاهرة  اليوم  يعرف 

ع بالّتايل مرحلة معاينة احلادث واأخذ 
ّ
االإنتظار وي�رص

ور والتفا�سيل«. 
ّ

ال�س

TEMA مزايا
بالّنقاط   TEMA تطبيق  مزايا  اأهم  بكدا�ص  واخت�رص 

الّتالية:

ري االأقرب اإىل موقع احلادث. 
ّ
- اإختيار خبري ال�س

ن.
ّ
- �رصعة يف اخلدمة مع حد اأدنى من وقت اإنتظار املوؤم

يارة )اإذا 
ّ
فاع املدين وال�سليب االأحمر وخدمة قطر ال�س

ّ
- تزويد الد

لزم االأمر( مبوقع احلادث لت�سهيل و�سولهم خا�سة يف املناطق 

الّنائية.

اإ�ستالم  حلني  ودقيق  فوري  ري 
ّ
ال�س حادث  عن  مبدئي  تقرير   -

�سمي.
ّ
التقرير الر

- اإر�سال اآين لتقرير اخلبري املبدئي اإىل اآروب للتاأمني من خالل 

.TEMA تطبيق

ا يوّفر دّقة 
ّ
- ت�رصيع معاجلة احلادث وتقييم كلفته احلقيقية م

يف احت�ساب االإحتياطي اخلا�ص باحلوادث.

الحّبال
باالإنابة  ال�سمان  هيئات  مراقبة  جلنة  رئي�سة  لفتت  بدورها، 

املعتمدة  TEMA اجلديدة  اأّن »خدمة  اإىل  ال ع�سلي 
ّ
احلب نادين 

اليوم،  اآروب  اأطلقتها  والتي  احلديثة  قمية 
ّ
الر التكنولوجيا  على 

ل اإ�ستفادتهم 
ّ
قابي وتعّزز حقوق امل�ساهمني وتفع

ّ
ل العمل الر

ّ
ت�سه

ة التكنولوجيا 
ّ
ال باأهمي

ّ
هت احلب

ّ
ة. كما نو

ّ
من التقدميات التاأميني

ة 
ّ
التاأميني للخدمات  الفقري  العمود  ت�سّكل  باتت  بحيث  قمية 

ّ
الر

اإىل  ي 
ّ
يوؤد ما  وحتليلها  املعلومات  جمع  يف  ال�رصكات  وت�ساعد 

حماية  تعّزز  وعادلة  و�سّفافة  ة 
ّ
علمي ة 

ّ
ت�سعريي �سيا�سات  و�سع 

نني على حقوقهم 
ّ
دت على �رصورة اإّطالع املوؤم

ّ
امل�ستهلك«. و�سد

تعاملهم  ووجوب  التاأمني  لعقود  واخلا�سة  العامة  ال�رصوط  يف 

مع جهات مرّخ�سة من �رصكات وو�سطاء تاأمني.

يف اخلتام، قام ممّثلو و�سائل االإعالم بزيارة مركز اآروب خلدمة 

ات يف املركز ولتلّقي 
ّ
الزبائن لالإّطالع عن كثب على �سري العملي

ة اإ�ستخدام 
ّ
ًل من قبل فريق اآروب املرافق حول كيفي

ّ
�رصح مف�س

TEMA عند وقوع حادث حقيقي.
وتاأتي اإ�سافة خدمة TEMA اجلديدة من اآروب تتويجًا لعطاءات 

االأف�سل واملحافظة  الدوؤوب لتقدمي  ال�رصكة املتوا�سلة و�سعيها 

دومًا على �سعارها »كلمتنا كلمة«.

آروب للتأمين تطلق تطبيق TEMA للهواتف الذكية

السيد فاتح بكداش والسيدة نادين الحّبال خالل المؤتمر

جولة اإلعالميين على مركز خدمة الزبائن
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املديرين  جمل�ص  وافق   
على  الدويل  البنك  يف  التنفيذيني 

ال�سحة  قطاع  �سمود  »دعم  م�رصوع 

يف لبنان«، وذلك خالل اجتماعه يف 

املقر الرئي�سي للبنك يف وا�سنطن. وهذا امل�رصوع كان قد 

القطاع  لتعزيز  العامة  ال�سحة  وزارة  قبل  من  تقدميه  مت 

هذا  وياأتي  لبنان.   يف  واال�ست�سفائي  الوقائي  ال�سحي 

امل�رصوع يف اإطار اإ�سرتاتيجية البنك االأو�سع نطاقا والرامية 

االجتماعية  التاأثريات  من  للحد  احلكومة  م�ساندة  اىل 

واالقت�سادية لالأزمة ال�سورية على املجتمعات ال�سعيفة. 

 عقد جمل�ص ادارة غرفة التجارة 
اجتماعه  اللبنانية   - الفرن�سية 

الغرفة  رئي�ص  برئا�سة  ال�سنوي 

خالله  مت  باري�ص،  يف  تامر  غابي 

م�ستوى  على  احلا�سل  التقدم  بحث 

لبنان  بني  االقت�سادية  العالقات 

التعاون  تعزيز  �سيما  امل�ستويات ال  وفرن�سا على خمتلف 

ان  عمل  �رصاكات  خللق  البلدين  يف  اخلا�ص  القطاع  بني 

ان  تامر  واكد  خارجهما.   اأو  لبنان  او  فرن�سا  يف  كان 

جدا،  قوية  وفرن�سا  لبنان  بني  االقت�سادية  العالقات 

ون�سعى لتنميتها مبا يتنا�سب مع عالقاتنا التاريخية.

 وقع رئي�ص احتاد الغرف اللبنانية 
لبنان  وجبل  بريوت  غرفة  رئي�ص 

 HEC جامعة  ورئي�ص  �سقري  حممد 

العايل  املعهد  عام  ومدير  تود  بيرت 

لالعمال ESA �ستيفان اأتايل اتفاقية 

تق�سي    ESAو   HECو لبنان  وجبل  بريوت  غرفة  بني 

ان تتخذ يف املرحلة  لبنان، على  لـHEC  يف  بفتح فرع 

االوىل من ESA - بريوت مقرا لها، و�ستبا�رص اعمالها يف 

تدري�ص اخت�سا�ص ماج�ستري يف ريادة االعمال يف مرحلة 

اوىل على ان تتو�سع لتطال خمتلف الفروع التي تدر�سها 

HEC يف مراحل مقبلة.  ومن املعلوم ان HEC هي جامعة 
يف  متخ�س�سة  عريقة  فرن�سية 

التجارة  يف  اعمال  رواد  تخريد 

واإدارة االعمال وتاأتي يف طليعة 

اجلامعات العاملية املثيلة.

موجز اقتصادي

اأقر  الوزراء  جمل�ص  »اأن  اجلراح  جمال  االت�ساالت  وزير  اأعلن 

تخفي�ص تكاليف االإنرتنت«. واأ�سار اىل »اأن هذا التخفي�ص يوؤمن 

خدمة االإنرتنت الـDSL ب�سعر جيد و�رصعة جيدة«.

خف�ست  لبنان  يف  االإنرتنت  باقات  »بع�ص  اأن  اىل  ولفت 

الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  من  بطلب   %  300 من  اأكرث  اىل 

ا�ستعمال  ي�سهل  التخفي�ص  »اأن  موؤكدا  احلريري«،  �سعد 

اأقل«.  وب�سعر  اأ�رصع  بطريقة  البيوت  يف   DSL للـ   املواطنني 

الإ�سالح  نهارا  ليال  تعمل  »اأوجريو«  عمل  ور�ص  اأن  واأعلن 

باإ�سدار  قرارا  اتخذ  الوزراء  »جمل�ص  اأن  اىل  الفتا  ال�سبكة، 

تراخي�ص«.  على  للح�سول   DSL الـ  �رصكات  لكل   مر�سوم 

وقال: »نحن اأمام مرحلة جديدة، واملواطن له احلق يف احل�سول 

اأن  موؤكدا  منخف�سة«،  واأ�سعار  عالية  ب�رصعة  االإنرتنت  على 

»التخفي�ص �سينعك�ص اإيجابا على اأ�سعار االإنرتنت على اخلليوي«.

تخفيض تكلفة االنترنت %300

الدين  اإنخفا�ص  لبنان،  يف  امل�سارف  ة 
ّ
جمعي اإح�ساءات  اأظهرت 

ني�سان  �سهر  256.025 مليون دوالر خالل  االإجمايل بحوايل  العام 

2017 اإىل 76.92 مليار دوالر، من 77.17 مليار دوالر يف �سهر اآذار.
 5.25 بـ  االإجمايل   

ّ
العام الدين  اإرتفع  فقد   ،

ٍّ
�سنوي �سعيٍد  على  ا 

ّ
اأم

 ،2016 ني�سان  يف  عليه  كان  الذي  بامل�ستوى  مقارنًة  دوالر  مليار 

والبالغ حينها 71.68 مليار دوالر.

امل�رصيف  القطاع  ة 
ّ

ح�س اأّن  ال�سياق،  هذا  يف  بالذكر،  جدير 

من ني�سان،  �سهر  يف   %  48.61 اإىل  تراجعت   
ّ
العام الدين   من 

ة 
ّ
ة الدين باللرية اللبناني

ّ
48.91 % يف �سهر اآذار. وقد اإنخف�ست ح�س

ة 
ّ

اإىل 61.16 % يف ال�سهر الرابع من العام احلايل، يف حني زادت ح�س

ة 
ّ
ة اإىل 38.84 % نتيجة اإ�سدار �سندات حكومي

ّ
الدين بالعملة االأجنبي

جديدة بالدوالر االأمريكي يف �سهر اآذار.

ة بن�سبة 0.53 % على 
ّ
يف التفا�سيل، اإنخف�ص الدين باللرية اللبناني

اإىل   
ٍّ

�سنوي اأ�سا�ٍص  على   %  6.89 بن�سبة  اإرتفع  فيما   ،
ٍّ

�سهري اأ�سا�ٍص 

47.05 مليار دوالر.
بن�سبة ة 

ّ
االأجنبي بالعملة  الدين  اإنخف�ص  نف�سه،  ال�سياق   يف 

بن�سبة  
ٍّ

�سنوي الإرتفاٍع  ت�سجيله  مع   ،
ّ

�سهري �سعيٍد  على   %  0.02 
 
ّ
8.00 % لي�سل اإىل 29.88 مليار دوالر. واإرتفعت ودائع القطاع العام
 اإىل 10.58 مليار دوالر كما يف 

ٍّ
بن�سبة 15.86 % على �سعيٍد �سنوي

 بن�سبة 6.07 % 
ّ
نهاية �سهر ني�سان لريتفع بذلك �سايف الدين العام

اإىل 66.34 مليار دوالر، من 62.54 مليار دوالر يف ني�سان 2016.

الدين العام يرتفُع الى 77 مليار دوالر
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للمعار�ص  الدولية  »ال�رصكة  افتتحت 

 22 ــدورة  ال البيال،  يف   )IFP Group(

ات 
ّ
ومــعــد ملــواد  الـــدويل  املعر�ص  مــن 

البيئة  ــة  وحــمــاي ــاء  ــن ــب ال وتــقــنــيــات 

برعاية   ،»2017 ليبانون  »بروجكت 

احلريري. �سعد  الــوزراء  جمل�ص   رئي�ص 

االقت�ساد  ــر  وزي االإفــتــتــاح  يف  �ــســارك 

الرئي�ص  ممثال  خــوري،  رائــد  والتجارة 

ــد من  ــس ــرص حــ� ــ� ــا ح ــم ــــري، ك احلــــري

االقت�سادية  الهيئات  وممثلو  روؤ�ساء 

والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات 

واالجتماعية واالإعالمية.

الن�ساطات  من  بعدد  املعر�ص   ومتيز 

املتزامنة معه، واأبرزها منتدى االأعمال 

الــ�ــســوري حتــت عــنــوان »�ــســوريــا بعد 

يف  التنمية  ور�ص  ناق�ص  الذي  االأزمــة« 

حتديات  وا�ستجالء  االأزمــة  بعد  �سوريا 

لبنان وفر�سه والدور الذي من املحتمل 

اأن يلعبه م�ستقبال على هذا ال�سعيد.

ال�رصكات  »جناح  املعر�ص  �سم  كما 

اأحدث  النا�سئة« عر�ص امل�ساركون فيه 

احل�سور،  اأمام  وابتكاراتهم  منتجاتهم 

م�ساحة  عــن  عــبــارة  اجلــنــاح  اأن  علما 

لل�رصكات  بالكامل  مكر�سة  جــديــدة 

تبادل  اأجــل  مــن  النا�سئة،  اللبنانية 

مع  واالنخراط  وتقنياتها  ابتكاراتها 

قادة القطاع.

خوري
واعترب خوري يف كلمة األقاها ان »قطاع 

ة 
ّ
والقيادي الرائدة  القطاعات  من  البناء 

يف االقت�ساد اللبنايّن، حيث ي�ساهم يف 

 
ّ
اأكرث من 15 يف املئة يف الناجت املحلي

 
ّ
النمو يف  ا 

ّ
جوهري وي�ساهم  االإجمايّل، 

 والقيمة امل�سافة والعمالة 
ّ

االقت�سادي

ملــا لــه مــن عــالقــاٍت �ــســديــدة الــرتابــط 

االأخـــرى«. ة 
ّ
االقت�سادي  بالقطاعات 

 بالغ 
ٌّ
 اجتماعي

ٌ
واعترب ان »للقطاع دور

البنى  توفري  لناحية  ة خ�سو�سا 
ّ
االهمي

لتحقيق  ة 
ّ
واال�سا�سي الالزمة  ة 

ّ
التحتي

امل�ستدامة،  والتنمية   
ّ

االقت�سادي  
ّ
النمو

ذات  عمٍل  فر�ص  خلق  اإىل  باال�سافة 

وفّن  الهند�سة  جمال  يف  م�سافٍة  قيمٍة 

والت�سويق«. االآليات  و�سناعة   العمارة 

الــقــطــاع  »دور  عــلــى  خــــوري  و�ــســدد 

بناء   يف 
ّ
 واال�ــســا�ــســي

ّ
املــهــم  

ّ
اخلــا�ــص

الة 
ّ
الفع وم�ساهمته   

ٍّ
حـــر اقــتــ�ــســاٍد 

والب�رصية،  االقت�سادية  التنمية  يف 

البطالة  على  الق�ساء  يف   
ّ
املهم ودوره 

هو  واملعر�ص  العمل.  فر�ص  وتوفري 

التي  املبادرات  اإحــدى  على  دليٍل  خري 

 خدمة 
ّ

الــقــطــاع اخلـــا�ـــص يــقــوم بــهــا 

تبقى  والــتــي  ــبــنــايّن  ــل ال لــالقــتــ�ــســاد 

.»
ّ
واالأمني  

ّ
ال�سيا�سي اال�ستقرار   رهينة 

اال�ــســتــفــادة من  ودعـــا اىل »�ــــرصورة 

البالد  يف  ال�سائدة  ة 
ّ
االيجابي االأجــواء 

ٍة 
ّ
وطني ٍة 

ّ
ا�سرتاتيجي و�سع  اإىل  وال�سعي 

يكون من �ساأنها و�سع وتنفيذ ال�سيا�سات 

بالقطاع  املت�سلة  والــربامــج  واخلطط 

ة 
ّ
والقانوني ة 

ّ
التنظيمي االأطــر  وتوفري 

ة لتطوير قطاع البناء وامل�ساريع 
ّ
والبيئي

ة 
ّ
ة وامل�ساهمة يف تعزيز تناف�سي

ّ
العقاري

فيه  العاملني  اأداء  كفاءة  ورفع  القطاع 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة«.

االهــداف  هــذه  »حتقيق  اأن  اإىل  واأ�ــســار 

العالقة  ذات  اجلــهــات  بكاّفة  مــنــوٌط 

لبنان  يف  والبناء  الــعــقــارات  بقطاع 

ٍة 
ّ
حكومي و�سبه  ٍة 

ّ
حكومي جهاٍت  من 

كــاّفــة  ت�سافر  عــرب   
ّ

خــا�ــص وقــطــاٍع 

ة«.
ّ
 اجلهود وترجمة اأهداف اال�سرتاتيجي

�رصكاٍت  قيام  »تعزيز  اأن  اإىل  لفت  كما 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  وتطوير  نا�سئٍة 

ــات 
ّ
اأولــوي من  هو  احلجم  واملتو�سطة 

ووزارة  الـــــــوزراء  جمــلــ�ــص  رئــا�ــســة 

يته 
ّ
الأهم نظرا  والــتــجــارة  االقت�ساد 

من  واال�ــســتــفــادّة  االبتكار  تعزيّز  يف 

امل�ستقبل«.  وبناء  الّلبنانية  القدرات 

النا�سئة  ال�رصكات  »تطوير  اأّن  واعترب 

وتوفري التمويل املالئم وتاأمني املناخ 

ة لتحقيق 
ّ
ا�سا�سي  هي عنا�رص 

ّ
االيجابي

»لقد  وختم  النجاح.  ق�س�ص  من  مزيٍد 

حان الوقت اأن نوقف هجرة �سبابنا اإىل 

اخلارج واأن ن�ستفيد من قدراتهم هنا يف 

بلدهم«.

عون
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قــال  جهته،  مــن 

»ال�رصكة الدولية للمعار�ص« األبري عون: 

»لقد داأبت �رصكتنا منذ عام 1995 على 

ي�ستقطب  الــذي  املعر�ص،  هــذا  تنظيم 

يف  الراغبة  االأجنبية  ال�رصكات  مئات 

من �صهر اإلى �صهر

Project Lebanon..           شركة من أكثر من 20 بلدًا
خوري: حان الوقت لوقف الهجرة

450

قص شريط المعرض
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�سواء  �رصكائها،  مع  عالقاتها  تن�سيط 

يف لبنان اأو على م�ستوى املنطقة. ومع 

وال�سيا�سية  االأمنية  االأو�ــســاع  تعايف 

العماد  وانتخاب فخامة  عالية،  بدرجة 

مي�سال عون رئي�سا للجمهورية، وتن�سيط 

دولة  برئا�سة  الوطنية  احلكومة  عمل 

االأكرث  �سعد احلريري، واالأجواء  الرئي�ص 

جديد  انتخابي  قانون  باإب�سار  تفاوؤال 

النور قريبا، فاإن هذه املعطيات جمتمعة 

على  االإيجابية  انعكا�ساتها  لها  كانت 

قطاع  اأن  خا�سة  ال�سنة،  هذه  معر�سنا 

البناء املحلي ال يزال ن�سطا بالرغم من 

كل �سيء«.

هذه  للمعر�ص  دعوتنا  »لقيت  واأ�ساف: 

ال�سنة قبوال كبريا، بف�سل حت�سن املناخ 

حــواىل  اأن  حيث  واالأمــنــي،  ال�سيا�سي 

450 �رصكة من لبنان ومن اأكرث من 20 
هذا  املعر�ص  يف  امل�ساركة  قررت  بلدا 

العام، ومن بينهم عار�سون من فرن�سا 

وهنغاريا  وقرب�ص  وتركيا  واإيطاليا 

ال�سعودية  العربية  واململكة  والهند 

األفا،   20 يناهز  زائرين  بعدد  والكويت. 

يعد »بروجكت ليبانون« من اأكرب واأكرث 

القطاع  هذا  يف  املتخ�س�سة  املعار�ص 

�رصكتنا  وتعقد  املنطقة،  م�ستوى  على 

التجاري  املــعــر�ــص  مــعــه،  بــالــتــزامــن 

الطاقة  وتوزيع  لتوليد  ال�سابع  الــدويل 

والطاقة  والتكييف  والتهوئة  والكهرباء 

اإنريجي  البيئية،  والتقنيات  البديلة 

ليبانون 2017«.

تكريم ودروع تقديرية
للمعار�ص«  الدولية  »ال�رصكة  مت 

ّ
وكر

تركيا  اإيطاليا ما�سيمو ماروّتي،  �سفراء 

بون  اإميانويل  فرن�سا  اأرجي�ص،  �سطاي 

مارك  فران�ص«  »بزن�ص  برئي�ص  ممثال 

دروعا  عون  من  ت�سّلموا  الذين  كانيار، 

لدعمهم  تقديرا  باملنا�سبة،  تكرميية 

الدائم لفعاليات هذا املعر�ص.

اأ�سار مدير منطقة ال�رصق االأو�سط يف �رصكة Megger �سادق 

 project معر�ص  يف   Megger »م�ساركة   اأن  اإىل  �سعبان 

عرب  زبائنها  مع  عالقتها  توطيد  اإطار  يف  تاأتي   Lebanon
املنتجات  اأبــرز  اإىل  وتعريفهم  قــرب  عن  معهم  التوا�سل 

والوقوف عن وجهات نظرهم واآرائهم واالطالع على حاجات 

ال�سوق«.

اأجهزة  وت�سنيع  بت�سميم  �ص 
ّ

تتخ�س  Megger« اأن  وك�سف 

د على اأن 
ّ
حممولة الختبار وفح�ص املعدات الكهربائية«. و�سد

الكهرباء  احلقول يف قطاع  تغطي مبنتجاتها كل   Megger«
من اأجهزة الفح�ص الب�سيطة التي ي�ستخدمها الكهربائي، اإىل 

حمطات  �سيانة  يف  ت�ستخدم  التي  جدا  املتطورة  االأجهزة 

و�سبكات الطاقة الكهربائية«.

خمتلف  يف  وا�سع  بح�سور  تتمتع   Megger« اأن  اىل  واأ�سار 

االأ�سواق العاملية، اإذ اإنها �رصكة عريقة تعمل يف االأ�سواق منذ 

اقة يف طرح العديد من املنتجات على 
ّ
عام 1885، وكانت ال�سب

.»Isolation Testerسعيد العامل واأهمها الـ�

عوامل النجاح
 Megger  د �سعبان على وجود عدة عوامل �سمنت جناح

ّ
و�سد

االختبار،  اأجهزة  اإىل  احلاجة  واأبرزها  العاملي،  وانت�سارها 

 .»Megger ففي كل مكان يوجد كهرباء هناك حاجة ملنتجات

واأّكد اأن »طريق التطور امل�ستمرة الذي �سارت Megger عليها 

قبل  عملها  انطلق  ان  فبعد  االأ�ــســواق،  يف  تواجدها  عــّززت 

ع�رصات ال�سنوات مبنتج واحد، ها هي اليوم تقدم ما يزيد عن 

1000 منتج اإىل زبائنها بهدف تلبية حاجاتهم مهما اختلفت 
اجلودة  معايري  اأعلى  على  »احلر�ص  اأن  واأو�سح  وتنوعت«. 

العمل يف و�سع خطط  فريق  البيع وجهود  بعد  ما  وخدمات 

�ست 
ّ
اإ�سافية كر مدرو�سة البتكار وت�سويق املنتجات، عوامل 

منو Megger وا�ستمراريتها«.

مستوى المعرض جيدجدًا
فاق  وقــد  جيد  املعر�ص  زوار  »حجم  اأن  �سعبان  راأى  واإذ 

اأبــدوا  الذين  ــزوار  ال من  عــدداً   
ّ
�سم اأنــه  �سيما  وال  التوقعات 

»م�ستوى  اأن  على  د 
ّ
�سد ال�رصكة«،  مبنتجات  كبرياً  اهتمامًا 

املعر�ص جيد جداً«.

العامل  يف  املناطق  ومــدراء  امل�سنعني  »ح�سور  اأن  واعترب 

مع  التعامل  اأ�سول  يعرفون  اإنهم  اإذ  زخمًا  يعطيه  للمعر�ص 

يف  ومعرفتهم  خربتهم  وي�سعون  اأف�سل،  ب�سكل  املعدات 

ت�رصف زوار املعر�ص«.

التحديات  من  هائاًل  كمًا  يواجه   Megger »عمل  اأن  واعترب 

يف االأ�سواق، اإال اأن قطاع الكهرباء يبقى من اأكرث القطاعات 

تو�سعًا يف العامل واالأكرث حاجة اإىل �سخ االأموال، ما يوؤكد اأن  

Megger �ستوا�سل م�سرية منوها وتطورها«.

Megger

شعبان: نواصل نموّنا وتطوّرنا
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وك�سف ان »نور املتخ�س�سة يف �سناعة 

االإك�س�سوارات  ــز،  ــرباي وال املفاتيح، 

عدة  على  حائزة  املنزلية،  الكهربائية 

يف  جهات  عــدة  مــن  ــودة  ج �سهادات 

لبنان، �سوريا، الكويت، و�سلوفينيا.

مشاركة قّيمة
يف  نــور  »م�ساركة  ان  ور 

ّ
كب واو�سح 

يف  تاأتي   Project Lebanon معر�ص 

اذ  اللبنانية،  بال�سوق  اإهتمامها  اطار 

يهمها ان تتوا�سل مع جهات يف هذه 

منتجاتها  عن  التعريف  بهدف  ال�سوق 

االإ�ستح�سان  تالقي  وان  بــد  ال  التي 

التناف�سية  للميزات  نظراً  الزبائن  لدى 

الكبرية التي تتمتع بها«.

املجال  يف�سح  »املعر�ص  ان  راأى  كما 

زبائنها  �سبكة  لتو�سيع  ــور«  »ن امــام 

ف على ال�رصكات العاملة يف 
ّ
عرب التعر

جمال االإن�ساء واالأعمار«.

توؤكد  امل�ساركة  »هــذه  ان  على  و�سدد 

لزبائن نور واي زبائن جدد او حمتملني، 

عملها  تــوا�ــســل  تـــزال  ال  »نــــور«  ان 

وانتاجها رغم كل التحديات والظروف 

ال�سعبة التي تعي�سها �سورية«.

تحديات خطرة
االأزمــة  »اأحـــداث  ان  اىل  ور 

ّ
كب وا�سار 

ال�سورية حملت حتديات خطرة لـ»نور« 

عرب  وا�ـــرصار  بعزم  واجهتها  لكنها 

مّكنتها  منا�سبة  عمل  �سيا�سات  و�سع 

من اجتياز هذه املرحلة«.

يف  تــتــواجــد  نـــور  »ان  اىل  لــفــت  واذ 

لبنان،  ابرزها  عدة  خارجية  ا�سواق 

االردن، م�رص، وليبيا«. اعترب ان »هذا 

ظل  يف  ا�ستمراريتها  �سمن  االإنفتاح 

تلك املرحلة«.

كل  تتابع  »نــور  ان  على  ور 
ّ
كب و�سدد 

زيــارة  عرب  العامل  يف  حا�سل  تطور 

اىل  ا�سافة  العاملية،  املعار�ص  كافة 

الذي  واالبحاث  التطوير  فريق  جهود 

يتابع حركة ال�سوق بالتعاون مع فريق 

اي  اىل  احلاجة  يدر�ص  الذي  الت�سويق 

منتج قبل طرحه«.

خلطط  وفــقــًا  تعمل  ــور  »ن ان  وك�سف 

منتجات  طرح  على  مبوجبها  �ستعمل 

من  عالية  م�ستويات  على  جــديــدة 

ــزوار  ل و�سيت�سنى  ــز، 
ّ
والــتــمــي اجلـــودة 

املعر�ص القادم االإطالع عليها«.

نور  ان »فريق عمل �رصكة  و�سدد على 

معايري  ل�سبط  كبرية  جــهــوداً  يبذل 

كما  الت�سنيع،  عمليات  خالل  اجلودة 

لعمليات  كــافــة  املنتجات  يخ�سع 

قبل  مــتــعــددة  واإخـــتـــبـــارات  فح�ص 

»اآلية  ان  واعلن  للزبائن«.  ت�سليمها 

العمل هذه مّكنت »نور« من منح كفالة 

مبنتجاتها لزبائنها ملدى احلياة«.

ويف رد على �سوؤال حول الثقة بال�سناعة 

ال�سورية يف اال�سواق اخلارجية، اعترب 

بني  من  كانت  نــور  �رصكة  »ان  ور 
ّ
كب

االمر،  هذا  �ست 
ّ
كر التي  ال�رصكات  ابرز 

اال�سواق  يف  ا�ستمراريتها  تعترب  وال 

اال  طويلة  �سنوات  مر  على  اخلارجية 

دلياًل دامغًا على ذلك«.

نور للصناعات الكهربائية
 كّبور: جودة منتجاتنا 

تضاهي المعايير األوروبية

من �صهر اإلى �صهر

لل�ضناعات  »نور   �رشكة  اب�رشت   ،1986 عام 

طويلة  م�ضرية  مفتتحًة  النور،  الكهربائية« 

االأ�ضواق  يف  القوي  وجودها  كرّ�ضه  جناح  من 

ال�ضورية والعربية على حد �ضواء.

دائمًا  رفيقًا  اجلودة  بقيت  عامًا،   31 مر  على 

منتجات  تقدمي  على  حر�ضت  التي  لـ»نور« 

تتمّيز مبعايري جودة ت�ضاهي املعايري االأوروبية، 

زبائنها  ثقة  اك�ضبها  ال�ضوق  مناف�س يف  و�ضعر 

ووالءهم.

كّبور  ي�ضار  نور  التقني يف �رشكة  للمدير  وفقًا 

»تقدم نور جمموعة وا�ضعة من املنتجات التي 

تتمّيز باألوانها املختلفة، وتنّوع موادها االأولية 

بني البال�ضتيك، اخل�ضب، البلور، واجللد الطبيعي.
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Electra

شرارة: نطمح إلى دخول السوق األوروبية

Electra ناهي �رصارة  راأى مدير املبيعات يف �رصكة 

 Project Lebanon يف معر�ص Electra اأن »م�ساركة

اإىل  املعر�ص  زوار  لتعرف  املجال  يف  اأمامها  تف�سح 

حاجات  تلبية  على  الــقــادرة  املتعددة  منتجاتها 

زبائنها املختلفة باأ�سعار تتنا�سب وال�سوق اللبنانية«. 

منتجات  لزبائنها  تقدم   Electra »�رصكة  اأن  واعلن 

الكهرباء،  وخزائن  لوحات  بتجميع  تتعلق  كثرية 

خزائن التوا�سل ال�سمعي والب�رصي ...«.

 ،1988 عام  النور  اأب�رصت   Electra« اأن  اىل  واأ�سار 

حيث  واخلارجية  اللبنانية  االأ�سواق  كال  يف  وتعمل 

اأفريقيا،  اأبرزها  خمتلفة  دول  اىل  منتجاتها  ت�سدر 

قطر، �سورية ..«. واأكد »وجود خطط تو�سعية اأمام Electra �ستطرح مبوجبها منتجات 

جديدة ومتطورة قادرة على ولوج االأ�سواق اخلارجية وال �سيما االأوروبية«.

اإذ اإنها فاقت التوقعات مع وجود  واعترب اأن »حركة الزوار يف املعر�ص جيدة جداً 

زوار عرب واأجانب«.

جبيلي إخوان

مرّوة:  Marapco جديدنا

مــروة  هــادي  جبيلي  �رصكة  يف  الت�سويق  مدير  ك�سف 

املولدات  من  جديداً  منتجًا  طرحت  ــوان  اإخ »جبيلي  اأن 

الكهربائية Marapco، حر�ست على تعريف زوار املعر�ص 

اإليه اإذ اإنها تقدمه بال�رصاكة مع �رصكة من اإيرلندا ال�سمالية 

ك�سناعة اأوروبية«.

كافة يف  العمل  تفا�سيل  تتابع  اإخوان  اأن »جبيلي  واأعلن 

اأن  على  د 
ّ
و�سد هناك«.  لها  مكتب  عرب  ال�سمالية  اإيرلندا 

»Marapco كما كل منتجات املولدات من »جبيلي اإخوان« 

تتمتع مب�ستويات جودة عالية ومزودة بدعم وخدمات ما 

اأن  اىل  لفت  واإذ  الوا�سعة«.  املوزعني  �سبكة  من  البيع  بعد 

»طرح هذا املنتج يعود ب�سكل اأ�سا�سي اىل ميل اال�ست�ساريني 

اأوروبية  موا�سفات  الإعتماد  عديدة  اأوقات  يف  اللبنانيني 

واأجنبية يف عملهم«، اأكد اأن »جبيلي اإخوان من ال�رصكات الرائدة يف عامل جتميع املولدات 

وميكنها اجلزم باأهمية وجودة ال�سناعة اللبنانية يف قطاع املولدات«.

يف  و�ستبادر  اأفريقيا  جنوب  يف  لها  فرعًا  موؤخراً  افتتحت  اإخــوان  »جبيلي  اأن  واأعلن 

امل�ستقبل اىل افتتاح فروع اأخرى يف بلدان اأفريقية خمتلفة«.

�سمان  اإىل  تهدف  التي  اجلودة  �سيا�سة  تتبنى  اإخوان«  »جبيلي  اأن  اىل  االإ�سارة  وجتدر 

اإ�سعاد واإر�ساء الزبائن من خالل املمار�سات العملية ال�سليمة وتقدمي منتجات وخدمات 

عالية اجلودة.

فروعها  خالل  من  لبنان  يف  وا�سعة  جغرافية  منطقًة  االآن  اإىل  اإخــوان  جبيلي  وُتغطي 

ما  ومتتلك  و�سور.  طرابل�ص  املنت،  جديدة  بريوت،  الرئي�سي(،  )املقر  �سيدا  يف  العديدة 

ا، االأمر الذي يجعل 
ً
يقارب الـ 1500 موظف دويل موزعني يف 9 دول من خالل 27 فرع

منها واحدة من ال�رصكات الرائدة املزودة للحلول االلكرتوميكانيكية يف ال�رصق االأو�سط 

واأفريقيا واآ�سيا.

Mandaloun

خليفة: نتجه نحو المزيد من 

االنفتاح الخارجي

لفت مدير Mandaloun عبد املنعم خليفة 

هذا  بقوة  �ساركت   Mandaloun« اأن  اىل 

العام يف معر�ص Project Lebanon عرب 

منتجاتها  اأبرز  فيهما  عر�ست  جناحني 

�سخر  وخ�سبي،  �سخري  اإكالتيه  مــن  

لوحات  ــة، 
ّ
�ــســخــري منحوتات  رمــلــي، 

فني،  �سرياميك  جاهزة،  بيوت  موزاييك، 

الريزين، واالألواح العازلة«.

زوار  عــدد  يف  ر 
ّ
تــطــو »ال  اأن  اعترب  واإذ 

ال�سابقة«،  ال�سنوات  املعر�ص مقارنة مع 

اأ�سار اىل »غياب الزوار العرب واالأجانب 

عن املعر�ص«.

»Mandaloun�ستطرح  اأن  وكــ�ــســف 

منتجات جديدة العام املقبل، كما �ستتبع 

تنفتح مبوجبها على عدد  تو�سعية  خطة 

اأكرب من االأ�سواق اخلارجية«.

 Mandaloun اأن   اىل  االإ�ــســارة  وجتــدر 

العمارة  فــّن  يف  �سة 
ّ

متخ�س موؤ�س�سة 

خري 
ّ

ال�س احلــجــر  ونــحــت  والــهــنــد�ــســة 

واأعمدة  �سومينيهات  من  ومتفرعاته 

اإىل  باالإ�سافة  مياه،  ونوافري  وتيجان 

�سم 
ّ
والر والّزجاجي  خري 

ّ
ال�س املوزاييك 

من  املوؤّلف  واالإكالتيه  رياميك 
ّ
ال�س على 

�ص 
ّ

خري واخل�سب.  كما تتخ�س
ّ

احلجر ال�س

البيوت  وتــركــيــب  جتميع  اأعــمــال  يف 

املتنوعة  الت�سنيع  امل�سبقة  اجلــاهــزة 

واأ�سكال  خمتلفة  ومب�ساحات  املـــواد 

عة.
ّ
ة متنو

ّ
هند�سي

من �صهر اإلى �صهر
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The Color Lab

حرفوش: جديدنا الدهان الزخرفي

ــي  ــل ــي و�ــــســــعــــت ل

م�ساركة  حرفو�ص 

 The Color Lab
 Project يف معر�ص

اإطار  يف   Lebanon
تـــذكـــري زبــائــنــهــا 

بـــــوجـــــودهـــــا يف 

كل  وطـــرح  ال�سوق 

جديد يف �سناعتها 

اأمام زوار املعر�ص. 

 The« اأن  وك�سفت 

العام،  هــذا  املعر�ص  لــزوار  تقدم   Color Lab
الدهان الزخريف )decorative paint( الذي ي�ساهم 

يف اإ�سفاء جمالية كبرية على اجلدران عرب نق�سات 

متعددة وبالتايل يف�سح يف املجال اأمام الزبائن 

الإ�سفاء تغيريات على منازلهم عرب الدهان«.

التي  املنتجات  معظم  اأن  دت 
ّ
ــد �ــس حــني  ويف 

تقدمها The Color Lab �سناعة لبنانية، اأعلنت 

اإيطاليا  الزخريف اجلديد م�ستورد من  الدهان  اأن 

ويتمتع مب�ستويات عالية جداً من اجلودة«.

واعتربت اأن »حجم زوار املعر�ص جيد على الرغم 

من غياب الزوار العرب واالأجانب«. 

Liban Cables

شميطلي: مؤشرات مشجعة

 Liban Cables اأ�سار مدير املبيعات يف �رصكة

 liban »م�ساركة  اأن  اىل  �سميطلي  عيد  حممد 

 Project Lebanon معر�ص  يف    Cables
اإنها  اإذ  اأف�سل لل�سوق والزبائن  تعطيها روؤية 

تعمل يف ال�سوق عرب �سبكة موّزعني، ما يجعل 

اإذ  اإليها  بالن�سبة  خا�سة  اأهمية  للمعر�ص 

يوؤمن لها انت�ساراً اأو�سع وميّكنها من التوا�سل 

اأبــرز  عند  والــوقــوف  زبائنها  مــع  املبا�رص 

Liban Cables« وجهات نظرهم«. وك�سف اأن

عرب  ا�سمها  على  للمحافظة  املعر�ص  يف  م�ساركتها  خالل  من  اي�سًا  تعمل 

توعية زوار املعر�ص اىل وجود منتجات مزورة )تقليد( كمنتجاتها، فت�رصح 

لهم م�ساوىء ا�ستخدام تلك املنتجات، كما ت�رصح لهم عملها املتوا�سل لتقدمي 

منتجات عالية اجلودة«.

اأن »Liban Cables توا�سل تعريفها لزوار املعر�ص اإىل منتجها  د على 
ّ
و�سد

من  للكثري  بتوفريه  ويتميز  ب�ساأنه،  اخرتاع  براءة  متلك  الذي   ،Filvit اجلديد 

اجلهد واملال والوقت خالل تنفيذ اإمدادات الكهرباء«.

ولفت اىل اأن »املعر�ص يحمل فر�ص لل�رصكة لالإنفتاح نحو االأ�سواق اخلارجية، 

وال �سيما اأن بريوت ال تزال نقطة التقاء للكثري من ال�سعوب وبالتايل يحمل 

ف اإىل زبائن جدداً وي�سّلط ال�سوء على اأ�سواق مهمة مل 
ّ
املعر�ص فر�سًا للتعر

نفّكر فيها من قبل«.

واإذ اعترب اأن »حجم زوار املعر�ص انخف�ص مقارنة مع ال�سنوات ال�سابقة«، لفت 

اىل وجود عدد من الزوار العرب واالأجانب ما يعطي موؤ�رصات م�سجعة لتجديد 

امل�ساركة فيه عامًا بعد عام«.

PSS

كامل: نقدم منتجات عالية التطّور

د م�ساركتها �سنويًا يف معر�ص Project Lebanon  نظراً 
ّ
اأعلنت مديرة PSS رىل كامل اأن »PSS جتد

ملا يف�سحه من فر�ص لتو�سيع �سبكة زبائنها«.

  ARO – Ingersoll Rand ف زوار املعر�ص اإىل اآخر ابتكارات م�سخات
ّ
واأ�سارت اىل اأن »PSS تعر

والقابلة  اجلامدة  وال�سبه  ال�سائلة  املواد  نقل  ت�ستطيع  امل�سخات  »هذه  اأن  اىل  ولفتت  الهوائية«. 

تلف  اأي  من خطر حدوث  بعيداً  �سنتم،   5 الـ  يتعدى قطرها  ال  التي  والكريات  والبودرة  لالإ�ستعال 

للمواد اأو حرائق«. 

واأعلنت اأن »PSS تقدم اأعلى معايري معدات �سغط الهواء التي تتمتع مبعايري جودة عالية. وتت�سمن 

ال�سناعات  جمال  يف  لال�ستخدام  املخ�س�سة  الزيت  من  اخلالية  الهواء  كومرب�رصات  منتجاتها 

الغذائية اأو تلك املكملة لها )التعبئة والتغليف( حيث يحر�ص امل�سنعون على عدم ت�رصب الزيت اىل 

املنتج الغذائي«.

وقالت: »كما ت�سم منتجات PSS  كومرب�رصات الهواء املتغرية ال�رصعة، وتعمد اىل تعديل �رصعتها 

للرطوبة املرتفعة.  الهواء  اإ�سافة اىل جمففات  العاملة يف امل�سانع،  االآالت  ا�ستهالك  وفقًا حلجم 

».CGAو NFPA زيوت الت�سحيم وفالتر وجمموعات اأخذ عينات من الهواء التي تراعي معايري PSS وتقدم

وك�سفت اأن »PSS تعمل ب�سكل م�ستمر على التوا�سل مع امل�سانع وتعريفهم على التكنولوجيا اجلديدة واملنتجات املتطورة التي 

ز بتوفريها للوقت، وتكاليف االإنتاج 
ّ
تقدمها«. واأكدت »على وجود جتاوب كبري من قبل امل�سانع، وال �سيما اأن هذه املنتجات تتمي

وال�سيانة، كما تتمتع مب�ستويات جودة عالية كونها م�سنعة من قبل اإحدى ال�رصكات الرائدة يف عامل �سناعة امل�سخات«.
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Sibline

لحام: نطمح إلى مزيد من التوّسع في أسواق المنطقة

 Project د م�ساركتها �سنويًا يف معر�ص
ّ
اعترب مدير عام �رصكة �سبلني طلعت اللحام »اأن �رصكة �سبلني جتد

Lebanon اإذ اإنه من اأبرز املعار�ص التي تقام يف املنطقة والتي ت�ستقطب عدداً كبرياً من زبائن �رصكة 
�سبلني، اإ�سافة اىل زوار اآخرين من املفيد ن�سج عالقات عمل معهم«.

واإذ اأكد »اأن ال�رصكة وعرب فريق عملها، تعمل ب�سكل م�ستمر على طرح منتجات جديدة يف االأ�سواق«، وجد 

يف »املعر�ص فر�سة مهمة لعر�ص هذه املنتجات وتعريف الزبائن اإليها عن كثب«.

واأعلن اأن »�رصكة �سبلني تقدم جمموعة وا�سعة من املنتجات اخلا�سة بقطاع البناء، يبقى اأهمها »احلجر 

اخلفيف« الذي يتمتع بقدرات تناف�سية هائلة لقدرته على توفري ما يقارب الـ10 % من تكلفة بناء اأي 

م�رصوع، اإ�سافة اىل م�ساهمته يف تخفي�ص وزن املبنى بن�سبة تقارب الـ25 %«.

ويف رد على �سوؤال حول االإقبال على املعر�ص، راأى اللحام »اأن االإقبال كان اأف�سل من العام املا�سي 

لناحية عدد الزوار، لكن يبقى االأهم طبيعة هوؤالء الزوار التي اعتربها جيدة جداً خالل هذا العام، اإذ زار جناح ال�رصكة عدد من اأ�سحاب 

امل�ساريع، ومعظمهم من اللبنانيني العاملني يف ال�سعودية ودول اخلليج«. 

وك�سف اأن لدى »�رصكة �سبلني خططًا تو�سعية باإجتاه اأ�سواق املنطقة وال �سيما ال�سوق ال�سورية التي تنتظر مرحلة اإعادة االإعمار«.

Injaz Industry

باز: مواكبة التطور أساس نجاحنا

ــاز مــن �رصكة  و�ــســف ابــراهــيــم ب

معر�ص  اأجـــواء   Injaz Industry
بالرائعة،    Project Lebanon
اأمام  املجال  يف  اأف�سحت  اإنها  اإذ 

زوار  لتعريف   Injaz Industry
املعر�ص اإىل منتجاتها من املطاط 

تعمد  حيث  للبيئة،  وال�سديقة 

الدواليب  تدوير  اإعادة  اىل  ال�رصكة 

تراعي  منتجات  اىل  وحتويلها 

معايري ال�سالمة ال�سحية.

وك�سف اأن »Injaz Industry التي اأب�رصت النور منذ فرتة وجيزة، 

م�ستويات  عت 
ّ
�رص اإذ  واخلارجية،  الداخلية  االأ�سواق  يف  تعمل 

االأ�سواق  اأبــواب  منتجاتها  بها  تتمتع  التي  العالية  اجلــودة 

خمتلف  من  زبائن  �سبكة  ن�سج  من  ومّكنتها  اأمامها  اخلارجية 

الدول واأبرزها تون�ص، املغرب، اجلزائر، بلغاريا، قرب�ص«.

ثقة  حمط   Injaz Industry جعل  املنتجات  ز 
ّ
»متي اأن  واأكــد 

القطاعني العام واخلا�ص يف لبنان حيث نفذت م�ساريع عديدة 

يف كال القطاعني، اإ�سافة اىل تنفيذ م�ساريع مع موؤ�س�سة اجلي�ص 

اللبناين ومنظمة االأمم املتحدة«.

النجاح،  من   Injaz Industry مّكنت   كثرية  عوامل  اأن  واعترب 

اأي  مواكبة  اىل  اإ�سافة  وال�سدق،  االلتزام  طليعتها  يف  وياأتي 

العمل  فريق  يعمل  حيث  �سناعتها،  جمال  يف  يح�سل  تطور 

ب�سكل م�ستمر على زيارة املعار�ص الدولية واالإطالع على كل 

جديد«.

ولفت اىل اأن »Injaz Industryت�سري على خطة تو�سعية �ستعمد 

مبوجبها اىل االإنفتاح على االأ�سواق االأوروبية، كما �ستعمد اىل 

تنفيذ عدة م�ساريع يف كندا«.

»موسى طهماز لتجارة الحديد«

طهماز: نوّسع آفاق عملنا

اعـــتـــرب مـــديـــر الــتــ�ــســويــق 

»مو�سى  �رصكة  يف  واالإنتاج 

طــهــمــاز لــتــجــارة احلــديــد« 

»م�ساركة  اأن  طهماز  ح�سني 

 Project ال�رصكة يف معر�ص 

Lebanon تف�سح يف املجال 
اآفــاق  تو�سيع  يف  اأمــامــهــا 

التي  الــلــقــاءات  عــرب  عملها 

الهند�سة  مكاتب  مع  تعقدها 

ـــاوالت يف  و�ـــرصكـــات املـــق

جناحها«.

ولفت اىل اأن » �رصكة مو�سى طهماز لتجارة احلديد تعرف 

زوار املعر�ص على جمموعة متنوعة من املنتجات التي 

تقدمها، وال �سيما األواح ال�ساج ال�سادة التي حتول داخلها 

ال�سباقة  اىل ديكورات خمتلفة عرب مكنات خا�سة كانت 

يف ا�ستقدامها اىل ال�سوق اللبنانية«.

اإىل  اي�سًا  املعر�ص  زوار  تعرف  »ال�رصكة  اأن  اىل  واأ�سار 

االأ�سياج امل�سنوعة من الـBBC والتي توّفر على الزبائن 

اأعباء ال�سيانة والدهان نظراً لقدرتها على حتمل عوامل 

الطق�ص كافة على ال�ساحل ويف اجلبل«.

واأكد اأن » �رصكة مو�سى طهماز لتجارة احلديد التي �سارت 

25 عامًا على  اأكرث من  منذ  والتو�سع  التطور  على طريق 

جهوزية تامة للدخول اىل ال�سوق ال�سورية وال �سيما اأنها 

متلك اإمكانيات كبرية للعمل فيها«

اإن  حيث  لبنان،  يف  الكهرباء  دعم  »�رصورة  على  د 
ّ
و�سد

وتفقد  جداً  كبري  ب�سكل  االإنتاج  كلفة  من  ترفع  تكلفتها 

املنتجات اللبنانية قدراتها التناف�سية«.

من �صهر اإلى �صهر
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Fortess 

مسعود: جودة منتجاتنا تمّيزنا

»النجاح  اأن  م�سعود  بطر�ص   Fortess �رصكة  مدير  اأعلن 

اىل  يعود  عديدة  �سنوات  مر  على   Fortess حققته  الذي 

ز بها منتجاتها من 
ّ
م�ستويات اجلودة العالية التي تتمي

التي  املحرتفة  ال�سيانة  اىل خدمات  اإ�سافة  امل�ساعد، 

تقدمها لزبائنها«.

كل  م�ستمر  ب�سكل  تــواكــب   Fortess« اأن  اىل  ولــفــت 

امل�ساعد  �سناعة  عــامل  يف  واالبــتــكــارات  التطورات 

العامل  دول  خمتلف  يف  الدولية  املعار�ص  زيــارة  عرب 

كاأملانيا، اإيطاليا، ال�سني، وتركيا«. واأ�سار اىل اأنه »يف 

اإطار ال�سعي امل�ستمر نحو االأف�سل، تعمل Fortess على 

من  الرغم  على  زبائنها  متناول  يف  جديد  كل  و�سع 

الدعم  غياب  نتيجة  تواجهها  التي  العديدة  ال�سعوبات 

للقطاع ال�سناعي يف لبنان والذي ينعك�ص ارتفاعًا كبرياً يف كلفة االإنتاج«.

تتخطى   Fortess« اأن  على  د 
ّ
�سد لبنان«،  اليدين يف  مبتور  »ال�سناعي  اأن  اعترب  واإذ 

تعتربها خطًا  والتي  اإنتاجها  بجودة  كها 
ّ
ال�سوق عرب مت�س املوجودة يف  املناف�سات 

ي�سم  الذي  فريق عملها  اأداء  على  احلفاظ  اىل  اإ�سافة  �سيا�سات عملها،  اأحمر �سمن 

عدداً من املهند�سني واأ�سحاب خربات كبرية متّكنه من تخطي اأي عقبات تواجه عمله 

ب�رصعة قيا�سية«.

حيث  اخلارجية  االأ�سواق  على  االنفتاح  من  مّكنها   Fortess »جناح  اأن  بطر�ص  واعترب 

تعمل يف دول اأفريقية عدة كالكونغو، غانا، واجلزائر، كما اأن لديها مكاتب يف اجلزائر، 

ال�سودان، بغداد، اأربيل، واالأردن«.

Arison

حلواني: مصداقيتنا ضمنت استمراريتنا

Arison« اىل اأن Arison اأ�سار وليد حلواين من �رصكة

د م�ساركتها يف املعر�ص ب�سكل متوا�سل نظراً ملا 
ّ
جتد

تف�سحه من فر�ص للتعريف مبنتجات ال�رصكة وال �سيما 

متابعة  من  متّكنها  اأنها  اىل  اإ�سافة  منها،  اجلديدة 

ال�سوق واأبرز املتغريات التي ي�سهدها«.

ولفت اىل اأن »Arison متواجدة يف ال�سوق منذ 60 عامًا 

وتقدم لزبائنها اأجود املنتجات من م�سخات ملختلف 

وكيلة  اإنها  اإذ  القيا�سات،  بكل  ومولدات  اال�ستعماالت 

الأبرز ال�رصكات العاملية«.

وك�سف اأن »ال�سدق وااللتزام كانا من اأبرز العوامل التي �سمنت جناح Arison على 

د على اأن »حر�ص Arison على ك�سب ثقة ور�سا زبائنها مّكنها من 
ّ
مر 6 عقود«. و�سد

حجز مكان مرموق لها يف ال�سوق بني ال�رصكات العاملة يف جمال عملها«.

ال�سيانة  الأعمال  خم�س�ص  اجلية  يف  كبري  �سيانة  مركز   Arison »لـ  اأن  واأعلن 

د على اأن » Arisonحتافظ على حرفية فريق عملها عرب 
ّ
والت�سليحات كافة«. و�سد

ا�ستقدام اخت�سا�سيني من اخلارج لتدريبه على كيفية التعامل مع تفا�سيل العمل 

كافة، كما اأنها تر�سله ب�سكل دوري اىل اخلارج للخ�سوع لدورات تدريبية اإ�سافية«.

وراأى اأن »حجم زوار املعر�ص للعام احلايل اأف�سل من االأعوام ال�سابقة على الرغم 

من احل�سور العربي واالأجنبي اخلجول«.

TMC

نصر الدين: جاهزون لدخول 

السوق السورية

 TMC اعترب حممد ن�رص الدين من �رصكة

 Project يف معر�ص TMC اأن »م�ساركة

ف 
ّ
لتعر لها  مهمة  فر�سة   Lebanon

واخلــدمــات  عملها  طبيعة  اإىل  زواره 

الرائدة  ال�رصكات  كاإحدى  تقدمها  التي 

وت�سنيع  توريد  جمــال  يف  لبنان  يف 

وتركيب االإن�ساءات املعدنية«.

جمموعة  تقدم   TMC« اأن  اىل  واأ�سار 

متنوعة من املنتجات اخلا�سة بالبناء 

وم�ستودعات  هنغارات  مــن  املــعــدين 

وجــ�ــســور، وتـــرى اأنـــه مــن الــ�ــرصوري 

�سيما  وال  اإليها  املعر�ص  زوار  تعريف 

يف ظل ميل النا�ص اإىل املزيد من التوجه 

نحو هذه ال�سناعات رويداً رويداً«.

يقت�رص  ال   TMC »عــمــل  اأن  وك�سف 

يف  ال�رصكة  تعمل  بل  لبنان،  على  فقط 

ال�سوقني االأفريقية والعراقية عرب فروع 

TMC�ستعمل   « اأن  واأعلن  هناك«.  لها 

ع 
ّ
�ستتو�س جديدة  ت�سويقية  خطة  �سمن 

مبوجبها نحو االأ�سواق اخلارجية«.

ال�سوق  »اأن  اعترب  �سوؤال،  على  رد  ويف 

 TMCو ومهمة،  كبرية  �سوق  ال�سورية 

تنتظر الدخول اىل تلك ال�سوق وجاهزة 

لدخولها يف الوقت املنا�سب«.

واإذ و�سف حجم زوار املعر�ص باجليد 

يقرتب  عام  بعد  »عامًا  اأنــه  راأى  جــداً، 

االإحــرتافــيــة  مــن   Project Lebanon
اأكرث«.
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Master Group Holding

الراعي: حركة السوق تشهد تطورًا ملحوظًا

»م�ساركة  اأن  الراعي  فادي   Master Group Holding مدير   راأى 

تاأثريات  حتمل   Project Lebanon معر�ص  يف   Master Group
اإيجابية على ال�رصكة التي حتر�ص على جتديد هذه امل�ساركة عامًا 

بعد عام«.

بذل  عدم  اىل  املعر�ص  يف  واالأجنبي  العربي  احل�سور  �سعف  ورّد 

ال�رصكات جلهود تدعو من خالل زبائنها يف االأ�سواق اخلارجية اىل 

املعر�ص، وراأى اأنه »لوال توّفرت هذه الدعوات لكان احل�سور اأف�سل.

املعر�ص  زوار  تعريف  تعمل على   Master Group« اأن   و�سّدد على 

اإىل منتجاتها وخدماتها املتنوعة والتي تتوّزع بني اأعمال الطباعة 

على   Plexiوالـ  Standsوالـ االآرمات  �سناعة  اأنواعها،  على  الرقمية 

اأنواعه. وكما تعمل على تاأجري �سا�سات خا�سة باملنا�سبات، وتلبي�ص 

.»Alco bondالـ

واأ�سار اىل اأنه »ويف ال�سق التجاري نحن وكالء لعدد من ال�رصكات، 

الطباعة  مكنات  ببيع  نقوم  حيث 

كما   ،LED و�ــســا�ــســات  الــرقــمــيــة 

اخلا�سة  االأولــيــة  املــواد  كل  نبيع 

ب�سناعة ماكينات الطباعة الرقمية 

واالآرمات«.

ال�سيا�سية  »الــتــطــورات  اأن  وراأى 

انعك�ست ب�سكل  االإيجابية يف لبنان 

كبري على حركة ال�سوق التي �سهدت 

تطوراً ملحوظًا يف الفرتة االأخرية«.

Dunkin Donuts يف جناح  �سوؤال حول وجود  رد على  وك�سف يف 

Master Group يف املعر�ص، عن تعاون بني الطرفني �ستطل مبوجبه  
Dunkin Donuts بحلة جديدة اأكرث قربًا من النا�ص«.

وتوّقع الراعي اأن حتمل املرحلة املقبلة ازدهاراً للبنان.

International Quality Services (IQS)

لبابيدي: »المنافسة« عامل صحي

 International Quality Services اأ�سار مدير �رصكة

يف   IQS »م�ساركة  اأن  اىل  لبابيدي  حممد   IQS
خا�سة  اأهمية  تكت�سب   Project Lebanon معر�ص 

كونها ت�سمح لها بالتوا�سل مع عدد من املهند�سني 

 IQS العمل مع      التي قد يهمها  البناء  و�رصكات 

يف  اجلــودة  ل�سهادات  املانحة  اجلهات  كــاإحــدى 

العامل«.

ــاد  االإر�ــس بتقدمي  يتمثل   IQS »دور  اأن  واعــتــرب 

وامل�ساعدة على تطبيق ال�رصوط املطلوبة ل�سهادات 

اجلودة ومن ثم منح �سهادة اجلودة الربيطانية التي 

اأ�سبحت اإلزامية يف خمتلف دول العامل«.

وال�رصكات  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  اإدراك  لعدم  واأ�سف 

املدى  على  عملها  اإىل  حتملها  التي  الكبرية  واالإيجابيات  ال�سهادات  هذه  الأهمية 

الطويل.

وراأى اأن »املناف�سة املوجودة بني ال�رصكات العاملة يف هذا املجال عامل �سحي، 

لل�رصكات  دافعًا  تعطي  حيث  والتاجر  ال�سناعي  م�سلحة  يف  ت�سب  اأنها  �سيما  وال 

لتقدمي االأف�سل«.

وراأى اأن »التطورات ال�سيا�سية االإيجابية التي �سهدها الداخل اللبناين لها انعكا�سات 

كبرية على �سوق العمل، وكان اأثرها جيداً على املعر�ص الذي �سهد حركة زوار كثيفة«. 

IQS  هيئة مانحة لل�سهادات حا�سلة على كامل االإعتماد،  اأن  االإ�سارة اىل  وجتدر 

 ISO( البيئية  االإدارة  نظم   ،  )ISO 9001( اجلودة  اإدارة  نظم  يف  ال�سهادات  وتوؤمن 

اإدارة  ونظم   ،)ISO 22000 and HACCP( الغذائية  ال�سالمة  اإدارة  نظم   ،)14001
.)OHSAS 18001( ال�سالمة

ز بخدمات وا�سعة 
ّ
وتعترب IQS اأ�رصع هيئة مانحة لل�سهادات منواً يف العامل، وتتمي

التغطية يف قطاعات خدمة العمالء وقطاعات ال�سناعة وتوؤمن ال�سهادات لل�رصكات 

واملنظمات يف جميع اأنحاء العامل.

Micco

الحاج علي: نحرص على بناء 

أفضل العالقات مع زبائننا

اأ�ـــســـار مــديــر 

الــتــ�ــســويــق يف 

 Micco �رصكة 

عـــلـــي احلــــاج 

اأن  اىل  ــي  عــل

»م�ساركة  

Micco
مــعــر�ــص  يف 

 Project
 Lebanon

اإطار  تاأتي يف 

اإثبات وجودها يف ال�سوق والعمل على بناء 

اأف�سل العالقات مع زبائنها وال �سيما اأنها 

حتر�ص ب�سكل م�ستمر على االرتقاء بها اىل 

اأعلى م�ستويات الثقة والتعاون«.

منتجات  تقدم  التي   Micco« اأن  وك�سف 

ومقاومة  واحلــرارة  ال�سوت  بعزل  متعلقة 

جداً  وا�سعة  زبائن  ب�سبكة  تتمتع  احلريق 

من  عالية  م�ستويات  تقدمي  عرب  عززتها 

الزبائن  ثقة  تكري�ص  يف  �ساهمت  اجلــودة 

واحلفاظ على والئهم«. واإذ اعترب اأن »حجم 

لالآمال يف ظل  كان خميبًا  املعر�ص  زوار 

ح�سور خجول جداً لزوار عرب اأو اأجانب«، 

التي  املعوقات  اىل »�رصورة معاجلة  لفت 

تواجه و�سول الزوار اىل املعر�ص«.

من �صهر اإلى �صهر
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انترناشيونال ديكور للصناعة 

شبقلو: فرصة لتوسيع شبكة زبائننا

HOMETEL

عواد: منتجاتنا صناعة لبنانية 100 %

والتجارة  لل�سناعة  ديكور  انرتنا�سيونال  �رصكة  مدير  اعترب 

معر�ص  يف  ال�رصكة  م�ساركة  »اأهمية  اأن  �سبقلو  عماد  العامة 

الذي  االأمر  انعكا�سها على عملها،  Project Lebanon تعتمد على 
اأف�سحت  �سك  دون  من  لكن  الطويل.  املدى  على  اإال  مل�سه  ميكن  ال 

متعهدين  مع  للتوا�سل  ال�رصكة  اأمام  املجال  يف  امل�ساركة  هذه 

ومقاولني ومهند�سني جدد، وبالتايل تعترب فر�سة لتو�سيع �سبكة 

الزبائن«.

واأ�سار اىل اأنه »على الرغم من اأن عدد زوار املعر�ص �سئيل نوعًا ما، 

فقد �سادفت ال�رصكة عدداً من الزوار اجلديني اللبنانيني والعرب«.

امل�سايف  وهــو  جديداً  منتجًا  حاليًا  تقدم  »ال�رصكة  اأن  واأعلن 

زوار  من  كبرياً  ا�ستح�سانًا  يالقي  الذي  البالط،  باألوان  اخلا�سة 

اقة يف طرحه 
ّ
املعر�ص وتعترب �رصكة »انرتنا�سيونال ديكور« ال�سب

يف االأ�سواق«.

يف  تعمل  »ال�رصكة  اأن  اىل  ولفت 

يف  واخلارجية  اللبنانية  االأ�سواق 

ال�سعودية ودول اخلليج واأفريقيا«.

اأن  اىل  ــــــارة  ــــــس االإ� وجتـــــــدر 

ــزت 
ّ
انــرتنــا�ــســيــونــال ديــكــور متــي

على مر �سنوات بعملها يف جمال 

واالأملنيوم.  امل�ستعارة  االأ�سقف 

ب�سكل  زبائنها  حاجات  مواكبة  على  انطالقتها  منذ  وعملت 

م�ستمر، فقدمت لهم منتجات ذي جودة عالية وارفقتها باأف�سل 

اخلدمات ما اأك�سبها والءهم وثقتهم وو�سعها على �سكة متوا�سلة 

من النمو والتطور.

»م�ساركة  اأن  اىل   HOMETEL �رصكة  من  عــواد  روالن  اأ�سار 

اإطار  يف  تاأتي   Project Lebanon معر�ص  يف   HOMETEL
ال�سعي لتو�سيع �سبكة زبائنها وتذكري زبائنها احلاليني بطبيعة 

عملها وتواجدها يف ال�سوق«.

واأثنى على »حجم زوار املعر�ص الذي �سم لهذا العام م�ساركة 

�سورية الفتة قد تكون حت�سرياً ملرحلة اإعادة االإعمار«.

وك�سف اأن »HOMETEL تبذل جهوداً كبرية  لعر�ص منتجاتها 

د 
ّ
و�سد �ستيل«.  و�ستانل�ص  حديد  اأملنيوم،  من  وخزائن  األواح  من 

يثري  ما  وهــذا   ،%  100 لبنانية  �سناعة  »منتجاتها  اأن  على 

منتجات  ا�ستهالك  على  اعتادوا  الذين  املعر�ص  زوار  ا�ستغراب 

م�ستوردة من هذا النوع«.

وجتدر االإ�سارة اىل اأن 

عــام  تاأ�س�ست   HOMETEL«

عملها  وتطور  بــريوت،  يف   1985
خدمات  اقــتــ�ــرصت  اإذ   ب�رصعة 

ال�رصكة يف البداية على املبيعات 

االإلكرتونية  االأجــهــزة  و�سيانة 

تو�سع  ثم  التقنية،  اخلربة  وتوفري 

لال�ستخدام  اخلزائن  اأنــواع  جميع  وت�سنيع  ت�سميم  اىل  عملها 

الكهربائي واالإلكرتوين واحلريق وغريها«.

 (161 (العدد  السابق  واإلقتصاد«  »الصناعة  عدد  في  خطأ  ورد 

لمعرض  المجلة  أجرتها  التي  الخاصة  التغطية  ضمن   28 صفحة 

ممثل  بصفته  قبالن  كامل  السيد  تحدث  حيث   ،»24 »هوريكا 

الصحيح  فيما  وم��دي��ره��ا.  المعرض  ف��ي  ب��الس��ت«  »ك��ام��ا  شركة 

المعرض  في  »كاما«  شركة  ممثل  هو  قبالن  كامل  السيد  ان 

ومديرها. في حين ان السيد جميل قبالن هو مدير شركة »كاما 

بالست«. فإقتضى التوضيح.

توضي���ح
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ترابة سبلني

دهانات باستل

فورتاس للمصاعد

مصنع النور

مٔوسسة عبيد للمضخات

جبيلي اخوان

شركة الكترا للصناعة والتجارة

كابالت لبنان

موسى طهماز واوالده التجارية

مجلة الصناعة واالقتصاد ودليل الصادرات واملٔوسسات الصناعية اللبنانية

دمكو ستيل

فرست ناشيونال بنك

هومتل

مٔوسسة الياس ابي حبيب

من �صهر اإلى �صهر
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Clemenceau Farah Co

Intellisoft Lebanon

Kuehne+Nage

Master Group

TMC

Future Power

IQS

Kypros

PSS

اريسون

Injaz Industry

Kama

Mandaloun

Somfy Middle East Co.

بولس غروب
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للم�ساريع   »DREAM« معر�ص  اأ�سبح  

ن�سخته  يف  يف«البيال«،  العقارية، 

مّتوز(،   2 وحتى  حزيران   28( ال�سابعة 

القطاع  خرباء  ينتظره  �سنويًا  موعداً 

فريدة  فر�سة  وبات  كافة.  العقاري 

العقاريني  املطورين  اإىل  بالن�سبة 

لالأفراد  اأو  وامل�ستثمرين  واال�ست�ساريني 

اأحالمهم للقاء  الذين يبحثون عن منزل 

التوا�سل  اأجل  من  واحدة  ة 
ّ

من�س على 

وبناء عالقات مهنية، وتو�سيع �سبكاتهم، 

�سيء  كل  وقبل  ال�رصاكات  وتوقيع 

اكت�ساف العديد من امل�ساريع اجلديدة.

يف�سح  مربعا،  8000 مرتا  م�ساحة  وعلى 

عار�سًا  الأربعني  املجال  يف   DREAM
من  مربع  مرت  مليوين  من   اأكرث  بعر�ص 

امل�ساريع العقارية قيد االإن�ساء اأو جاهزة 

االأبراج  ذلك  يف  مبا  الفور  على  للت�سليم 

الفاخرة  والفيالت  والتجارية  ال�سكنية 

ومراكز  الراقية  ال�سكنية  واملجمعات 

امل�ساحات  املختلفة  وال�سقق  الت�سوق، 

ى قيمتها 5 مليارات دوالر اأمريكي.
ّ
 تتعد

واقع قطاع البناء.

اللبنانية،  الغرف  احتاد  رئي�ص  عر�ص 

حممد  والتجارة،  ال�سناعة  غرفة  رئي�ص 

�سقري واقع القطاع واأو�ساعه واأبرزها: 

كيانا  لي�ص  العقاري  القطاع  »اوال: 

فهو  اللبناين،  االقت�ساد  عن  منف�سال 

ال�سنوات اخلم�ص  ب�سكل كبري خالل  تاأثر 

االقت�سادية  االأزمة  جراء  من  املا�سية 

ال�سيا�سية  االأزمات  من  الناجتة 

املتالحقة.

خالل  من  بدت  الرتاجع  مظاهر  ثانيا: 

االنخفا�ص الكبري يف البيوعات، وكذلك 

وميكن  للبناء،  املرخ�سة  امل�ساحات 

اخت�سار كل ذلك، باإنخفا�ص عدد ال�سقق 

املبنية �سنويا من نحو 30 األف �سقة اىل 

اأقل من 14 األف �سقة.

العقارية  اال�ستثمارات  هروب  ثالثا: 

يف  العاملني  اللبنانيني  من  عدد  وجلوء 

يف  البناء  يف  اال�ستثمار  اإىل  القطاع 

اخلارج.

�سوبر  �سقة   4500 زهاء  وجود  رابعا: 

اأعوام. منذ  جمود  حال  يف  لوك�ص   دو 

اخلليجيني  من  كبري  عدد  اإقدام  خام�سا: 

على بيع عقاراتهم وبيوتهم يف لبنان.

�ساد�سا: ازدياد ال�سغوط ال�رصيبية على 

القطاع«.

حاليا،  القائم  الو�سع  هو  »هذا  وتابع: 

التي  والت�سهيالت  التحفيزات  ولوال 

وفرها م�رصف لبنان لهذا القطاع لكان 

وعلى  اليوم،  اأما  بكثري.  اأ�سواأ  الو�سع 

البالد  يف  االأو�ساع  ا�ستقرار  من  الرغم 

وت�سكيل  اجلمهورية  رئي�ص  انتخاب  بعد 

اإال  االنتخاب،  قانون  واإقرار  احلكومة، 

واقع االستثمار في القطاع العقاري 
معرض»DREAM« مساحة للتسويق

اماندا كرم

جوزيف عون

ايلي الطحش

داني غندور

جورج عبود

رامي يزبك

تيدي سعادة

كريستيان ماضي

من �صهر اإلى �صهر
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غري  يزال  ال  العام  االقت�سادي  اجلو  اأن 

حتفيزية  مبادرات  انتظار  يف  م�سجع، 

ننتظرها جميعا الإطالق عجلة االقت�ساد 

الوطني«.

آراء مشتركين في المعرض
فيو(  )كابيتال  غندور  داين  ال�سيد  اعترب 

للقاء  اال�سرتاك يف املعر�ص منا�سبة  اأن 

العار�سني مع بع�سهم، ملناق�سة اأو�ساع 

الت�سويق  لناحية  العقاري،  القطاع 

الفا�سلة  الفرتة  خالل  االأعمال  وتقييم 

بني دورتي املعر�ص ال�ساد�سة وال�سابعة. 

تق�رص  كهذا  معار�ص  يف  وامل�ساركة 

وتفتح  والزبائن  العار�ص  بني  امل�سافة 

مروحة من اخليارات للزبائن.

وي�سف كري�ستيان ما�سي )عقار واكيم( 

مبديًا  باجلمود،  العقاري  القطاع  و�سع 

اأمله يف حت�سن الو�سع يف لبنان. كا�سفا 

عن اأن الطلب يف الفرتة املن�رصمة حتول 

ال�سغرية، وقد جتاوب  ال�سقق  اىل  ن�سبيا 

القطاع مع ذلك نزوال عند رغبة الزبائن 

ال�سباب وقدرتهم املالية على الدفع.  

يف  العمليات  مدير  يرى  جهته،  من 

اأن  عبود  جورج  ال�سيد  فيني�سيا(  )�رصكة 

امل�ساركة يف املعر�ص  لي�ست دليال على 

حت�سن االأو�ساع يف قطاع البناء، بل اإن 

املعر�ص هو منا�سبة �سنوية يتعرف فيها 

التعرف  اإ�سافة اىل  اإىل بع�سهم،  التجار 

اإىل م�ستثمرين جدد من لبنان والعاملني 

العربي واالأجنبي يف مكان واحد، وهذا 

داخليا  الت�سويق  �ص  فر  من  يزيد  ما 

وخارجيا، واال�ستثمار  يف قطاع ومهما 

واجه من �سعوبات تبقى اأ�سعاره ثابتة.

لبنان(  )جبل  �رصكة  عام  مدير  وي�سري 

العام  املناخ  اأن  اىل  عون  جوزف 

يوؤثران  واالأمني  ال�سيا�سي  واال�ستقرار 

ويوؤثران يف  العمليات �رصاء ومبيعا  يف 

قطاع البناء. العر�ص والطلب هو املعيار 

لتحديد االأ�سعار، ي�ساف اىل ذلك طريقة 

الدفع، اأكان لل�سقة اجلاهزة اأو لتلك التي 

عملية  اأن  خ�سو�سا  االإن�ساء،  قيد  تكون 

اإىل  بالن�سبة  و�سهلة  متوفرة  التق�سيط 

اللبناين املقيم اأو املغرتب.   

كاي(  )�رصكة  يزبك  رامي  وينوه 

حمطة  باعتبارها  كهذا  مبعار�ص 

�سنوية تعٍرف اللبناين وغري اللبناين اإىل 

اىل  حاجته  وتوؤمن  العقارية  امل�ساريع 

بـ  �سعرها  يبداأ  �سكنية،  �سقة  اأو  م�سكن 

130 الف دوالر، وعرو�سنا تراعي و�سع 
الزبون. ونهدف يف النهاية اىل م�ساعدة 

ال�سكني، علما  اال�ستقرار  املواطنني على 

لقاعدة  خا�سعة  باالإجمال  االأ�سعار  اأن 

العر�ص والطلب.

)تريليوم  الطح�ص  ايلي  ال�سيد  ويو�سح 

الو�سع  بتح�سن  التوقعات  اأن  هولدينغ( 

اجلمهورية  رئا�سة  انتخابات  بعد 

القطاع  و�سع  من  تغري  مل  تالها  وما 

العقاري. نحن نوؤمن املوا�سفات العالية 

الزبون،  عنها  يفت�ص  التي  لالأبنية  جدا 

مباليني  �سعرها  التي  تلك  خ�سو�سا 

دون  ما  �سعرها  التي  وتلك  الدوالرات، 

ملوقع  خا�سع  وذلك  دوالر،  األف   400
امل�رصوع واملنطقة.

ALDAR

PHOENICIA REAL STATE

ICAR WAKIM

PLUS PROPERTIES
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تالني  ال�سيدة  فت�سف  )الدار(  �رصكة  اأما 

الو�سع  الأن  بالرتدد،  احلال  قرخانيان 

املحيط  وبالو�سع  العام  باملناخ  يتاأثر 

اأن  وتوؤكد  االأو�سط.  وال�رصق  بلبنان 

يقبلون  اخل�سو�ص  وجه  على  ال�سباب 

م�ستندين  ال�سقق من �رصكتنا  على �رصاء 

اإليهم،  تقدمها  التي  الت�سهيالت  اىل 

املبا�رص،  الدفع  اأو  امل�سارف  عرب  اأكان 

والتق�سيط للمتبقي من الثمن حيث يق�سط 

من قبل ال�رصكة من دون فائدة.

 rise )�رصكة  كرم  اأماندا  ال�سيدة  توؤكد 

ال�سيا�سي  اال�ستقرار  اأن   )_ propreties
ت�سجيع  يف  االأ�سا�ص  هو  واالأمني 

اال�ستثمار يف كل القطاعات االقت�سادية، 

ال�رصكة  م�ساريع  العقار،  يف  خ�سو�سا 

حتتاج  ال  مميزة  الأنها  نف�سها  ت�سوق 

ولدينا  الزبون،  عن  التفتي�ص  عناء  اىل 

لبنان يحتوي على عدد  اأهم منتجع يف 

كبري من ال�ساليهات، كما اأن لدينا اأطول 

واأعلى مبنى جتاري.

اأما بالن�سبة اىل �رصكة )�سايفكو( فيو�سح 

يف  ي�سرتك  ال  باأنه  �سعادة  تيدي  ال�سيد 

املعار�ص بهدف البيع بل لتثبيت الوجود 

هو  ل�رصكتنا  بالن�سبة  املهم  ال�سوق،  يف 

البناء  وقطاع  زبائننا.  م�ساريع  عر�ص 

يف  االقت�سادية  القطاعات  ككل  يتاأثر 

تخيم  التي  االأو�ساع  ونتيجة  لبنان، 

على لبنان وعلى الدول املحيطة تراجع 

اال�ستثمار نوعا ما، نتيجة اخلوف، ولكن 

بن�سبة �سئيلة.  

SAYFCOTRILLUIM

RISE PROPERTIESTWO 78 CAPITAL VIEW

KEY REAL STATE

من �صهر اإلى �صهر
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لفت وزير العمل حممد كبارة اىل ان »وزارة العمل اأولت مو�سوع 

ا�ستفادة  تاأمني  اإىل  وت�سعى  اهتمام،  كل  زالت  وما  ال�سمان 

ال�سمان  تغطية  من  وموظفيهم  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب 

الفيزيائيني  واملعاجلني  اخلا�ص  التعليم  واأ�ساتذة  االجتماعي 

املدرجة على جدول اعمال جمل�ص ادارة ال�سمان على ان يتبعها 

ا وفق الو�سع املايل 
ً
اإدراج �رصائح جديدة من امل�ستفيدين تباع

لل�سندوق«.

تكرميًا  العام  العمايل  االحتاد  اأقامه  افطار  حفل  خالل  وقال 

منها  يعاين  التي  االقت�سادية  االزمة  نعلم  »كلنا  لالإعالميني:  

وطننا لبنان وانعكا�ص االزمة ال�سورية على االقت�ساد اللبناين، 

اال اننا وعرب اعتماد �سيا�سة احلوار االيجابي بني اطراف االنتاج، 

بهدف تاأمني ا�ستمرارية العمل للعمال وللموؤ�س�سات، كي نتخطى 

ما  على  مراهنني  اهلل،  باإذن  اف�سل  واقع  اىل  احلايل  الواقع 

تتمتعون به من حكمة وبعد نظر بعيدا عن ال�سعبوية والغوغائية. 

وزارة العمل منكم ولكم، وت�سعى من خالل االمكانات املتوا�سعة 

التع�سفي بوقوفها  ال�رصف  لديها اىل معاجلة م�ساكل  املتوفرة 

الدائم اىل جانب العمال لتح�سيل حقوقهم وال�سعي لتاأمني العمل 

البديل لهم«.

األسمر
االأ�سمر  ب�سارة  العام  العمايل  االحتاد  رئي�ص  دعا  جهته،  من 

امل�سوؤولني للتعاون مع االحتاد العمايل 

تكون  اقت�سادية  �سيا�سة  لو�سع  العام 

العامل  االإن�سان  من  تتخذ  اإنقاذ  خطة 

توطيد  على  وتعمل  لها  وهدفًا  عداً 
ُ
ب

االإنتاج  عنا�رص  بني  التكافل  اأ�س�ص 

ترتكز على رفع الظلم والالم�ساواة يف 

احلقوق والواجبات.

»اإىل  واللبنانيني  االإعالميني  كما دعا 

االلتفاف حول احتادهم العمايل العام 

الإعادة ر�سم خارطة طريق مفادها اأّن 

احلرة  للحياة  طريق  ال�سادق  العمل 

الوطن  ق�سايا  امللتزم  االإعالم  ندعو  فاإننا  الوطن،  لبناء  ة 
ّ
االأبي

يظّلل  اأن  والتكفري  لالإحتالل  املقاوم  للظلم  الراف�ص  والعمال 

مقرنا حامل لواء املطالب بعيداً من كل تطييف وت�سيي�ص، متذهب 

اأو متو�سع الأي حترك اأو ن�ساط عمايل، فالرغيف واحد والراتب 

تعا�سدنا  يف  وقوتنا  جتمعنا  واملطالب  واحد  واجلوع  واحد 

ووحدتنا ومتا�سكنا«.

كبارة في إفطار »العمالي«:
نسعى لمعالجة مشاكل الصرف التعسفي

األسمر يلقي كلمته

محمد كركي، غازي يحيى

اكرم العربي، سعد الدين حميدي صقر، حسن فقيه، روجيه نسناس، شفيق القسيس الوزير سجعان قزي، بشارة االسمر، الوزير محمد كبارة، روجيه نسناس

سمير فرح، بشارة األسمر، سعد الدين حميدي صقر

كبارة يلقي كلمته
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الوزير ميشال موسى يتوسط علي العبداهلل ومحمد بشار العبداهللالعبداهلل متحدثاًاجلميل متحدثاً

 النائب علي عسيران متوسطاً 
علي العبداهلل ومحمد بشار العبداهلل

حفل إفطار مجموعة »أماكو«
الجميل: إلصدار قوانين تحمي الصناعة 

العبداهلل: نواصل توّسعنا نحو األسواق النامية

اللبنانيني  ال�سناعيني  جمعية  رئي�ص  اأعلن 

ال�سناعيني يف  »اأن  ل 
ّ
اجلمي فادي  الدكتور 

ال�سعوبة  بغاية  مرحلة  يف  ون 
ّ
مير لبنان 

االقت�سادية  االأو�ساع  نتيجة  والدقة 

اإيالء  اإىل  الوزراء  جمل�ص  ودعا  احلالية، 

القطاع ال�سناعي العناية ال�رصورية«. 

خالل  األقاها  كلمة  يف  ل 
ّ
اجلمي واأ�سار 

اأماكو  جمموعة  رئي�ص  اأقامه  اإفطار  حفل 

ال�سناعية علي العبداهلل يف �سيدا وح�رصه 

والديبلوما�سيني  ال�سيا�سيني  من  عدد 

والبلديات  واالحتادات  اجلمعيات  وروؤ�ساء 

وروؤ�ساء ال�رصكات ورجال االأعمال، اىل اأن 

اأ�سا�سية من  »ال�سناعي اللبناين هو ركيزة 

هو  �سموده  واأن  الوطني  االقت�ساد  ركائز 

كما  الوطن«.  ولكل  االقت�ساد  لكل  �سمود 

اأماكو  جمموعة  م�سرية  على  ل 
ّ
اجلمي اأثنى 

م�سدر  اأنها  واعترب  النجاح  لها  ومتّنى 

منت�رصة  باتت  واأنها  لبنان  فخر 

اللبنانية  ال�سناعة  ومتّثل  عامليا 

نتيجة  والعامل  لبنان  يف  الناجحة 

واأجود  اأف�سل  ب�سناعة  التزامها 

الورق  جمال  يف  �سة 
ّ

املتخ�س االآالت 

ال�سحي. 

العبداهلل
كلمته  يف  العبداهلل  قال  بدوره، 

لبنان:  يف  ال�سناعي  القطاع  حول 

حتميها  ال  لبنان  يف  »ال�سناعة 

القوانني وال الت�رصيعات، ونحن نطالب منذ 

لل�سناعات  احلمايات  بتوفري  بعيد  زمن 

دول  كربى  فيه  اجتهت  زمن  يف  الوطنية 

العامل اإىل حماية �رصكاتها وم�سانعها من 

املناف�سة االأجنبية.«  

اأماكو  �رصكة  �ست 
ّ
اأ�س »عندما  قال:  كما 

بداية  يف  اأعمال  رجل  وكاأي  عقود  منذ 

عن  واأفت�ص  اأبحث  رحت  املهني،  طريقه 

يتمتع  اأن  يجب  التي  ال�سخ�سية  املميزات 

عامل  يف  النجاح   
ّ
و�رص االأعمال  رجل  بها 

االأعمال خ�سو�سا يف قطاع �سعب وحافل 

وعرثت  ال�سناعي.  كالقطاع  بالتحديات 

�سواء يف الكتب والدرا�سات اأو يف النقا�سات 

الذين  االأعمال  ورجال  االأ�سدقاء  مع 

على  واملنطقة  لبنان  يف  اأعمالهم  خوا 
ّ
ر�س

حا�سمة  اإجابة  ثمة  لكن  عديدة،  اإجابات 

الذي  ال�سوؤال  على  م�سريتي  خالل  وجدتها 

اأُطلقتا  �سفتان  عن  عبارة  وهي  طرحته، 

على النبي حممد )�ص( و�سكلتا بالن�سبة يل 

االإجابة الكاملة. فقد ُلّقب النبي يف جتارته 

باأنه  وال�سام  احلجاز  جّتار  اأو�ساط  بني 

م�سريتي  بعد  واليوم  االأمني«.  »ال�سادق 

ثقة  على  بت  االأعمال  عامل  يف  الطويلة 

ندرتا  ومهما  واالأمانة  ال�سدق  باأن  كاملة 

واالأخري  االأول  الركن  تبقيان  النا�ص،  بني 

لتحقيق النجاح وك�سب ثقة واحرتام النا�ص 

يف كل امليادين«. 

ب�سكل  ال�سناعي  القطاع  »يف  واأ�ساف: 

اأمرا  لي�ص  وال�سادة  ال�سيدات  اأيها  خا�ص 

قناعاته،  االإن�سان  ميار�ص  اأن  �سهال 

فالقناعات واملبادئ مكلفة، ولكنها لي�ست 

منف�سال  االإن�سان  يعي�ص  اأن  من  كلفة  اأكرث 

عن اأخالقه والقيم التي تربى عليها. واأوؤكد 

االأخالق  من  العارية  الرثوة  جني  اأن  لكم 

ورمبا  جدا  �سهل  بل  ال  �سهل،  والقيم 

جميعكم يعرف اأمثلة ومناذج لرثوات 

�سنعها اأ�سحابها ببيع كل ما ميلكون 

من قيم، واأعتقد اأن اأول ما يبيعونها 

ال�سفتان  هما  احلالة  هذه  يف 

امل�سيئتان، ال�سدق واالأمانة«.

توا�سل   اأماكو  »�رصكة  اأن  وك�سف 

اأ�سواقها  من  ن�ساطاتها  تو�سيع 

التقليدية يف اأوروبا وال�رصق االأو�سط 

النامية  البلدان  اأ�سواق  اإىل  واخلليج 

يف كل اأنحاء العامل«. 

من �صهر اإلى �صهر
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خليل شري، علي العبداهلل، كمال رفاعي

 السفير الباكستاني افتاب أحمد خورخير وعقيلته، 
علي العبداهلل وعقيلته، فادي اجلميل، عامر صافي

السيد كمال الرفاعي يقدم كتاب »علم بالقلم« 
لألستاذ علي العبداهلل

 عمر دندشلي، حسن فضل صالح، محمد خليل 
وسامر غدار

بشير تزكرجي، احلاج أحمد كوثراني ومحمد البابا

رئيس بلدية مجدليون السيد بيار صليبا، علي 
العبداهلل، رئيس  بلدية البرامية جورج سعد

 محمد خير احلبال، ماهر احلبال، 
أحمد وطه ندمي ملك

جمال جوني، القاضي جميل بيرم، محمد جميل 
بيرم، سلمان بركات

 برونو زهر، محمد بشار العبداهلل، فادي اجلميل، 
علي العبداهلل، طالل زهر، نادر عزام

املستشارة اإلقتصادية في السفارة الصينية 
Zhang Fengling والوفد املرافق محاطني بعلي 

العبداهلل وعقيلته

سامر غدار، محمد خليل، علي العبداهلل، محمد 
بشار العبداهلل، احلاج حسن فضل صالح

أحمد ندمي ملك، ندمي ملك، فارس سعد، 
املهندس محمد بشار العبد اهلل، النائب ميشال 

موسى، علي العبداهلل وطه ندمي ملك

علي العبداهلل وجنله محمود العبداهلل

شوقي شرابيه وجنله ماريو، طارق ابو شقرا، 
علي العبداهلل، ومحمد بشار العبداهلل

احلاج حسن النابلسي، الوزير ميشال موسى، 
علي العبداهلل، واحلاج أحمد كوثراني
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اأقام رئي�ص جمل�ص اإدارة ومدير عام »بنك بريوت« الدكتور �سليم 

مطعم Seray يف  يف  االإعالميني،  �رصف  على  اإفطاراً  �سفري 

عوين  واملحررين  ال�سحافة  نقيبا   ح�رصه  بريوت،  و�سط 

الكعكي واليا�ص عون، رئي�ص جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة اللبنانية 

لالر�سال بيار ال�ساهر واأع�ساء »الئحة التغيري حتما« فادي 

�سامر  �رصادار،  ماريو  ريا�سي،  جان  داعوق،  فادي  ع�سلي، 

عيتاين، طارق خليفة، وائل الزين، وح�سد من االإعالميني.

صفير
ال�سنة يكت�سب معنى مميزا  »اإفطار هذه  اأن  واأ�سار �سفري اىل 

الأن الظروف تغريت يف البالد، وعلينا التحدث ب�رصاحة الأن 

االأحباء ال ي�سعهم اإال اأن يكونوا �سادقني«.

تقف  اأن  ميكنها  ال  امل�سارف  جمعية  االأخوة،  »اأيها  وقال: 

اأن منار�ص  اأحدا يغ�سكم! علينا  يف وجه لعبة االمم. ال تدعوا 

Lobbying يف وا�سنطن ونتوا�سل مع ال�سحافة يف  ال�سغط 

ولي�ص  وم�ستمرا  دائما، منظما  يكون  اأن  وعلى عملنا  لبنان، 

.»PRجمرد زيارة اللتقاط �سورة تذكارية اأو تفعيل الـ

الكعكي
من جهته، توجه النقيب الكعكي بالطلب من جميع امل�سارف 

االنهيار  تعاين  التي  اللبنانية  ال�سحافة  اىل جانب  تقف  اأن 

مع  حدث  كما  والتوقف، 

تراجع  ب�سبب  كبرية،  �سحيفة 

عدد القراء وتراجع االإعالنات، 

ونقول اأي�سا اإن بقاء ال�سحف 

ال�سحافة  هو عمل وطني الأن 

هي عمل وطني وتثقيفي«.

عون
عون  النقيب  د 

ّ
�سد جهته،  من 

�سليم �سفري  »الدكتور  اأن  على 

ع�ساميته  على  مّتكاًل  احلياة  يف  دربه  �سق  طموح.  اإن�سان 

وعلى ربه وعلومه التي مل ي�سع لها حدودا«.

ما  وا�سع،  وعلم  كبري  وقلب  حي  �سمري  �ساحب  »اإنه  وقال: 

اأقفل بابه اأمام اي قارع له«.

بنك  م�رصفه  اأهل  امل�سارف  عامل  يف  »طموحه  اأن  واأعلن 

وفروعه  والعامل  لبنان  يف  االإنت�سار  وا�سع  ليكون  بريوت 

ت�سم االآالف من اللبنانيني على الرغم من اأزمة البطالة التي 

ي�سهدها لبنان«.

واأخريا، مت التقاط �سورة تذكارية لالئحة، وقدم �سفري دروعا 

تكرميية اإىل نقيبي ال�سحافة واملحررين.

إفطار بنك بيروت السنوي على شرف اإلعالميين

صفير يتوسط عون والكعكي

من �صهر اإلى �صهر

رمزي منصور ويوسف الحويكانطوان حبيب وبيار الضاهر

سعد الياس وهال صغبيني جوزيف فرح وفيليب ابي عقل امال حوري واسامة حبيب
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برغوت يلقي كلمته

القنصل الروسي يوسف ياكاروف ورئيس المركز الثقافي الروسي خيرت أحمدزوف والحاج عصام برغوت

من أجواء االفطار

جانب من الحضور

القاضي زياد شبيب، عبدالهادي محيسن، العميد الركن البحري حسين ضاهر، 
الحاج عصام برغوت النائب عمار الحوري، محمد سعيد فتحة والشيخ صالح فخري

الطفولة  لرعاية  التكافل  جمعية  اأقامت 

ع�رص  الثاين  ال�سنوي  اخلريي  اإفطارها 

التجاري  الو�سط   - البيال  البافيون  يف 

لبريوت، يف ح�سور رئي�ص جمل�ص الوزراء 

حاليني  ونواب  ووزراء  احلريري  �سعد 

والقوى  االأحزاب  ممثلي  و�سابقني، 

بلديات  واأع�ساء  روؤ�ساء  ال�سيا�سية، 

خماتري،  اخلروب،  واإقليم  و�سيدا  بريوت 

وعدد من ال�سخ�سيات والفاعاليات.

الإحدى  فيلم  بعر�ص  االإفطار  وا�ستهل 

وفقرات  اخلري  اإفطارات  من  �سنة  ع�رصة 

»تكافل«  لربامج  م�سور  وعر�ص  فنية 

ثم  االأطفال،  خاللها  من  تخدم  والتي 

م�ست�سار  تكافل  لرئي�ص  كلمة  كانت 

حمافظ بريوت ع�سام برغوت �سكر فيها 

العام  هذا  »اأن  فيها  واأعلن  احل�سور، 

متيز بن�ساطني كبريين االأول هو افتتاح 

يف  االأطفال  لدى  القدرات  بناء  مركز 

للمبدعني  خا�ص  ناد  وهو  جدرا  منطقة 

لدى  والقدرات  االإبداع  تنمية  على  يعمل 

ولغاية  �سنوات  ع�رص  عمر  من  االأطفال 

الكمبيوتر  جمال  يف  �سنة  ع�رصة  ثمانية 

االأدائية  والفنون  والكيميا  والفيزيا 

واملهارات احلياتية وغريها«.

انعقاد موؤمتر  العام  �سهد هذا  »لقد  وقال: 

لون«  بال  »األوان  بعنوان  الرابع  الطفولة 

منظمة  برعاية  تكافل  نظمته  الذي 

وزارتي  مع  و�رصاكة  االإ�سالمي  التعاون 

والرتكية  اللبنانية  االجتماعية  ال�سوؤون 

املنظمة  راأ�سها  على  موؤ�س�سات  وعدة 

من  اأكرث  ح�رصه  وقد  لالأ�رصة  العاملية 

خم�سمئة موؤ�س�سة و�سخ�سية دولية وحملية 

متخ�س�سة بالطفولة والعمل االإن�ساين ومت 

جانب  يف  الطفولة  تخ�ص  ق�سايا  بحث 

االأمان والتعليم وال �سيما اأطفال املنطقة 

ثالث  توقيع  مت  هام�سه  وعلى  العربية 

وتطوير  االأطفال  بخدمة  تتعلق  اتفاقيات 

وثيقة  اأطلقت  كما  اجلمعية  يف  العمل 

املبادئ االأ�سا�سية للعمل يف تكافل«.

»التكافل« تقيم إفطار الخير
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�صناعات لبنانيةمن �صهر اإلى �صهر

�صـنـاعــات لـبنــانـيـة
تتابع »الصناعة واالقتصاد« تسليط الضوء على صناعات لبنانية متيزت بجودة انتاجها، ومتكنت من منافسة السلع العاملية 

في مختلف االسواق واكدت امكانيات الصناعات اللبنانية على مواجهة التحديات.ستتناول في هذا العدد،
املعلم للبناء، ومكي لتجهيز األفران وانتاج خطوط اخلبز اللبناني

متكّنت موؤ�س�سة »املعلم للبناء«، على مر 

متتالية،  جناحات  حتقيق  من  ال�سنوات، 

ع 
ّ
والتو�س التطور  طريق  على  �سارت  اإذ 

اجلودة  عالية  منتجات  تقدميها  بف�سل 

وحر�ست على اإيالء تفا�سيل العمل كافة 

االهتمام الالزم بهدف ك�سب ثقة الزبائن 

ووالئهم، ما مّكنها من ن�سج �سبكة زبائن 

وا�سعة �سمنت ا�ستمراريتها وتطورها.

اأبي  فادي  للبناء«  »املعلم  ملدير  ووفقًا 

رميا » كان خلربة القيمني على املوؤ�س�سة 

يف عامل �سناعة احلجر دور اأ�سا�سي يف 

منتجاتها  تنويع  من  مّكنها  اإذ  جناحها 

ومتابعة  وجتهيز  ق�ص  بني  وخدماتها 

اأنواع  جميع  ت�سميم  احلجر،  اأعمال 

والباربيكيو وتنفيذها، ت�سميم  املداخن 

اأك�س�سوارات  وجميع  املغا�سل  وتنفيذ 

احلمام من اأجود اأنواع ال�سخور«.

تحديات شّتى
جناح  »طريق  اأن  اىل  رميا  اأبي  ولفت 

»املعلم للبناء« مل تكن �سالكة بالكامل، 

وا�سعة  املوؤ�س�سة جمموعة  واجه عمل  اإذ 

�سلل  طليعتها  يف  ياأتي  التحديات  من 

وركود االأ�سواق نتيجة التداعيات ال�سلبية 

لالأزمات الداخلية واأزمات املنطقة على 

االأ�سواق  غرق  اىل  اإ�سافة  االقت�ساد، 

باملنتجات امل�ستوردة«.

يحمل  قد  االإغراق  »هذا  اأن  على  د 
ّ
و�سد

القطاع،  على  كثرية  �سلبية  تداعيات 

يف  املناف�سة  عن  م�سانعه  تعجز  الذي 

لبنان  يف  االإنتاج  تكاليف  ارتفاع  ظل 

مقارنة بالدول العربية ودول املنطقة«.

ز به القطاع 
ّ
اأن »ما يتمي اأبي رميا  واأكد 

ال�سعيد  على  اأهمية  من  ال�سناعي 

عمل  فر�ص  تاأمني  جلهة  االقت�سادي 

البطالة  معدالت  ارتفاع  من  واحلد 

وم�ستويات الهجرة ي�ستدعي تدخل الدولة 

يف  تقف  التي  القطاع  م�سانع  حلماية 

دائرة خطر كبرية قد توؤدي اىل اإقفالها«.

المعلم للبناء ..تعّهدات حجر على جميع أنواعها
أبي رميا: لحماية القطاع
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االأفران  لتجهيز  »مكي  �سارت 

اللبناين«،  اخلبز  خطوط  واإنتاج 

طريق  على  قرن،  ربع  مدى  على 

جناحات  دتها 
ّ
عب متوا�سلة  منو 

�ساهم احلر�ص على تقدمي  كثرية 

يف  اجلودة  م�ستويات  اأعلى 

تكري�سها.

لتجهيز  »مكي  على  يومًا  ع�سية  اخلارجية  االأ�سواق  اأبواب  تكن  مل 

اأمامها  عة 
ّ
م�رص كانت  بل  اللبناين«،  اخلبز  خطوط  واإنتاج  االأفران 

طليعتها  يف  تاأتي  خمتلفة  دول  يف  تواجدها  فاأمنت  الدوام  على 

والدول  العربي  اخلليج  ودول  قطر  ال�سعودية،  عمان،  االإمارات، 

االأفريقية واالأوروبية.

اللبناين«  اخلبز  خطوط  واإنتاج  االأفران  لتجهيز  »مكي  ملدير  وفقًا 

جنيب مكي عوامل كثرية �ساهمت يف جناح  »مكي لتجهيز االأفران 

اجلودة  م�ستويات  اىل  فاإ�سافة  اللبناين«،  اخلبز  خطوط  واإنتاج 

العالية التي تتمتع بها منتجاتها، ي�سم فريق العمل جمموعة من 

املهند�سني الذين يتابعون تفا�سيل العمل كافة عن كثب، ويعملون 

�سمح  ما  عاليتني،  وحرفية  مبهنية  الزبائن  خدمة  على  با�ستمرار 

�سناعة  حقل  يف  تعمل  التي  ال�رصكات  جمموعة  بني  ز 
ّ
بالتمي لها 

االأفران«.

إبتكار وتجّدد
وك�سف مكي اأن »مكي لتجهيز االأفران واإنتاج خطوط اخلبز اللبناين« 

تطور  كل  ومتابعة  جديدة  منتجات  اإبتكار  على  دائم  ب�سكل  تعمل 

زة 
ّ
نقدمها متمي التي  »االأفران  وقال:  يحدث يف جمال �سناعتها«. 

بالب�ساطة  ز 
ّ
تتمي والتي  امل�ستخدمة  املتطورة  التقنيات  جلهة 

�ستيل  ال�ستانل�ص  مادة  اىل �سنعها من  اإ�سافة  التعقيد،  من  والبعد 

وعمراً  متانة  االأفران  يعطي  ما  القطع،  اأنواع  الأجود  وا�ستخدامنا 

مديداً بعيداً من االأعطال«.

واأعلن اأن »مكي لتجهيز االأفران واإنتاج خطوط اخلبز اللبناين« تقدم 

اآلية  اإنتاج  تت�سمن خطوط  املنتجات  وا�سعة من  لزبائنها مروحة 

الإنتاج اخلبز العربي، وخطوطًا اآلية الإنتاج خبز الفا�ص والتورتيال، 

وخطوطًا اآلية الإنتاج خبز التنور ال�سحي، وخطوطًا اآلية الإنتاج خبز 

ال�ساباتي«.

ولفت اىل اأن »هذه االأمور جمتمعة مّكنتها من منح كفاالت لزبائنها، 

اإ�سافة اىل العمل على تقدمي الدعم التقني لهم عرب خدمات ما بعد 

البيع وخدمات ال�سيانة كافة، عرب فريق من الفنيني الذين يتمتعون 

بخربات كبرية متّكنهم من معاجلة اأي خلل اأو عطل ب�رصعة قيا�سية«.

خطط توسعية
�سناعة  قطاع  تواجه  حتديات  من  جملة  وجود  على  مّكي  و�سّدد 

االأفران تتمّثل يف غياب الدعم الذي ي�ساهم يف رفع تكلفة االإنتاج، 

الطاقة  تاأمني  تكلفة  وارتفاع  املرتفعة  ال�رصائب  وجود  فمع 

الكهربائية ترتفع كلفة االإنتاج وت�سعف قدرات ال�سناعي اللبناين 

التناف�سية«.

االأفران  لتجهيز  تّتخذها »مكي  �سوف  تو�سعية  وك�سف عن خطوات 

يف  اخلارجية،  االأ�سواق  باجتاه  اللبناين«  اخلبز  خطوط  واإنتاج 

امل�ستقبل القريب ت�سمح بتو�سيع �سبكة الزبائن وذلك عرب امل�ساركة 

يف معار�ص ومنح وكاالت خارجية. 

مكي لتجهيز األفران وإنتاج خطوط الخبز اللبناني.. ربع قرن من النجاح
مّكي: خطوات توسعّية نحو الخارج
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على �ضفوح اأرز عني زحلتا - نبع ال�ضفا

الموقع:
يقع امل�رشوع يف منطقة عني زحلتا فوق اأعلى مرتفعات 

جبل لبنان امل�ضهورة مبناخها ومناظرها ومياهها وغابات 

�ضنوبرها اجلميلة بالقرب من اأهم اأكرب غابات االأرز التاريخية.

مميزات الموقع:
التجاور مع حممية اأرز 

ال�ضوف والتي ت�ضم غابتي 

اأرز عني زحلتا واأرز الباروك.

القرب من �ضالالت ومطاعم 

نبع ال�ضفا والباروك

القرب من منطقة بيت الدين 

ودير القمر

القرب من امل�ضاريع ال�ضياحية 

على �ضاطئ الدامور

 بجوار نادي الفرو�ضية 

يف عني زحلتا 
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وفقًا لتا�سالكيان، »�ساهم االإحرتاف 

ــة  ــي ــوؤول ــس املــ� وحـــ�ـــص  االأداء  يف 

 Food كــــادر  بـــه  يــتــمــتــع  ــــذي  ال

تكري�ص  يف  الب�رصي،   Engineers
 ،Food Engineer ثقة الزبائن بـ

 50 خدمة  على  يوميًا  تعمل  حيث 

زبون يف وقت واحد ما يعترب جناحًا 

مميزاً ال �سيما يف ظل االآلية الدقيقة 

املعتمدة يف العمل«.

خا�ص  ملف  زبـــون  »لــكــل  وقــالــت: 

يدر�ص لو�سع الغذاء االأف�سل له، وين�سط 

العاملون يف املطبخ لتح�سرية مراعني اعلى م�ستويات النظافة 

املواد  انواع  اجود  ا�ستقدام  على  ونحر�ص  الغذائية.  وال�سالمة 

االأ�سعار  و�سع  يف  خا�سة  �سيا�سة  ونعتمد  والبهارات،  االولية 

االرباح  من  مقبول  هام�ص  على  احلفاظ  االإعتبار،  بعني  تاأخذ 

ي�سمح لـ Food Engineers بال�سمود يف وجه املناف�سات«.

ميزات تنافسية
و�سددت تا�سالكيان على ان »ما مينح Food Engineers ميزات 

مع  متينة  عالقات  بناء  على  حر�سها  هو  ا�سافية  تناف�سية 

خ يف نفو�سهم قناعاتهم 
ّ
اذ توّفر لهم جواً عائليًا ير�س زبائنها، 

ب�رصورة ال�سري يف الطريق ال�سحي، ما ي�سفي متعة على اتباعهم 

وبالتايل  حمـــددة  غــذائــيــة  اأنــظــمــة 

ي�ساعدهم اىل حد كبري بالو�سول اىل 

اهدافهم ال�سحية ب�سال�سة اكرث«. 

 »Food Engineers« ان  وك�سفت 

ت�سري على طريق التو�سع على �سعيد 

واحــد،  اآن  يف  واال�ــســواق  املنتجات 

تعمل على طرح منتجات  ففي حني 

بيع  نقاط  يف  و�ساندوي�ص  جافة 

متنوعة، �ستعمل على التو�سع باإجتاه 

اجلامعات وا�سواق اخلليج.

ضبط الفوضى
ال�سوق،  يف  الفو�سى  �سبط  »�رصورة  على  تا�سالكيان  و�سددت 

ب�سكل  الغذائية  باالأنظمة  اخلا�سة  ال�سحية  املراكز  تنت�رص  اذ 

ع�سوائي حيث يعمل البع�ص خارج معايري ال�سالمة الغذائية، ما 

ادى يف الفرتات ال�سابقة اىل حاالت ت�سمم متنوعة«.

ال�سليمة �سمن  التغذية  ادراج درو�ص عن  املعنيني  ومتّنت على 

ال  ال�سحي  االكل  ماهية  حول  التوعية  لن�رص  الدرا�سية  الربامج 

�سيما يف ظل ارتفاع معدالت ال�سمنة«.

 Food Engineers تواجه  التي  التحديات  ابــرز  ان  واعتربت 

الرتاجع  نتيجة  للبنانيني  ال�رصائية  القدرة  انخفا�ص  يف  تكمن 

االقت�سادي الذي �سهده لبنان خالل ال�سنوات االأخرية«.

Food Engineers.. نجاح قوامه الخبرة

تاسالكيان: نتّجه نحو المزيد من اإلنفتاح الخارجي
عدة  �ضنوات  مر  على   Food Engineers �ضّقت  

تتمتع  عميقة  بخربة  مت�ضلحة  النجاح  طريق 

بها موؤ�ض�ضتها مارال تا�ضالكيان، فمن عملها يف 

ال�ضحية  التغذية  جمال  يف  املتحدة  الواليات 

ا�ضتمدت تا�ضالكيان فكرتها باإن�ضاء مركز �ضحي 

ي�ضاعد قا�ضديه على خ�ضارة الوزن واتباع حميات 

غذائية تقيهم اي اعرا�س الأمرا�س يعانون منها.

تاأديته  من  تا�ضالكيان  متكنت  دقيق  عمل  هو 

بحرفية عالية، اميانًا منها مب�ضوؤولية كبرية جتاه 

موؤمتنة على  نف�ضها  تعترب  اذ  املتعاملني معها، 

فريق  ي�ضم  حيث  واجل�ضدية،  النف�ضية  �ضحتهم 

الذين يعملون على  االأطباء  العمل جمموعة من 

ال�ضليمة  بالطرق  لل�ضري  نف�ضيًا  املري�س  تهيئة 

التي تقت�ضيها حالته ال�ضحية.

مقابلةمن �صهر اإلى �صهر
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اإعالن  اىل   )BBAC( العربية  والبالد  بريوت  بنك   
ّ
ان�سم

 IGI Investors for« والنزاهة  احلكيمة  لالإدارة  امل�ستثمرين 

�رصكة  باإعداده  قامت  الذي   ،»Governance and Integrity
اجلامعة  يف  اأُقيم  توقيع  حفل  يف  وذلك   ،Capital Concept

االأمريكية يف بريوت.

ان 
ّ
اإدارة ومدير عام »BBAC« غ�س ح�رص احلفل رئي�ص جمل�ص 

ع�ساف، رئي�ص جمل�ص اإدارة »Capital Concept« يا�رص عكاوي، 

اإىل جانب جمموعة من ال�سخ�سيات التجارية وممثلي املوؤ�س�سات 

املالية، اإ�سافة اإىل ممثلي ال�سحافة وو�سائل االإعالم.

لالإدارة  امل�ستثمرين  اإعالن  على  »بتوقيعه  اأنه  ع�ساف  واأكد 

BBAC بتطبيق معايري �سارمة  IGI، يلتزم  احلكيمة والنزاهة 

وبهدف  املالية  املخاطر  من  احلد  بغية  كافة  ا�ستثماراته  يف 

ال�سفافية  نعتمد  اأننا  خ�سو�سًا  م�ساهميه،  حقوق  حماية 

وامل�سداقية يف كل معامالتنا«.

ظروف  حتكمها  املالية  البيئة  »اأن  اىل  عكاوي  اأ�سار  بدوره، 

مطالب  جتاهل  ال�سعب  من  فاأ�سبح  با�ستمرار،  متغرية 

التزام  لهذا ميّثل  معايري حوكمة �سارمة.  لتطبيق  امل�ستثمرين 

املوؤ�س�سات املالية معايري االإدارة الر�سيدة �سمانة للم�ستثمرين 

�ساهم يف تطوير القطاع امل�رصيف 
ُ
احلاليني و امل�ستقبليني، كما ي

وترويج لبنان كمق�سد ا�ستثمار اآمن للجهات الدولية«.

 ،)IGI( والنزاهة  احلكيمة  لالإدارة  امل�ستثمرين  اإعالن  �سّكل 
ُ
وي

من�سة جامعة للم�ستثمرين وال�رصكات التي تدرك اأهمية تطبيق 

معايري االإدارة احلكيمة يف املوؤ�س�سات لتقلي�ص املخاطر املالية، 

ويحاكي هواج�سهم يف بيئة متقلبة، كما يلبي طلبهم امل�رصوع 

املالية  املوؤ�س�سات  لدى  ومعامالتهم  اإىل حقوقهم  باالطمئنان 

عرب التزامها اأق�سى حدود ال�سفافية واعتماد �سيا�سات ومعايري 

االأموال،  اإدارة  والتجرد يف  ال�سفافية  الرتكيز على  دة مع 
ّ
مت�سد

كما التوظيفات ال�سليمة والتعامل املهني واملحرتف.

 BBAC يوّقع إعالن المستثمرين
لإلدارة الحكيمة والنزاهة

املالية  البيانات  اأظهرت 

بريوت  لبنك  املدققة  غري 

 6.42 بن�سبة  �سنوية  زيادة 

ال�سافية  امل�رصف  اأرباح  يف 

دوالر  مليون   198.62 اإىل 

مقابل  يف   ،2016 العام  خالل 

.2015 عام  مليونًا   186.63 
�سايف  ارتفع  التفا�سيل،  ويف 

بن�سبة  الفوائد  من  االإيرادات 

10.83 % على اأ�سا�ص �سنوي اىل 
زاد  كما  دوالر،  مليون   253.52
العموالت  من  االإيرادات  �سايف 

مليونًا.  80.98 اىل    %  2.21  بن�سبة 

اأرباح حمفظة  تراجعت  اأخرى،  من جهة 

الت�سغيلية  واالإيرادات  املالية  االأدوات 

اإىل  �سنويًا   %   24.03 بن�سبة  االأخرى 

انكما�ص يف  قابله  مليون دوالر،   89.56
خ�سائر االإئتمان بن�سبة 90.99  % اىل ما 

دون الـ 1.92 مليونًا االمر الذي اأدى اىل 

بن�سبة  الت�سغيلية  االإيرادات  ح�سم �سايف 

دوالر.  مليون   421 نحو  اإىل   %   4.14 
فاإرتفعت  امليزانية،  �سعيد  على  اأما 

  6.55 بن�سبة  بريوت  بنك  موجودات 

عتبة  لتتجاور    2016 العام  خالل   %

يف  دوالر،  مليار   17.21 الـ 

الت�سليفات  حمفظة  منو  ظل 

 %   12.29 بن�سبة  ال�سافية 

مليارات.  4.77 يفوق  ما   اىل 

ودائع  نت 
ّ
حت�س بالتوازي، 

على   %   3.44 بن�سبة  الزبائن 

 12.61 نحو  اىل  �سنوي  اأ�سا�ص 

بذلك  لريتفع  دوالر،  مليار 

ال�سافية  الت�سليفات  معدل 

  37.68 اىل  الزبائن  ودائع  من 

يف   %   34.88 مقابل  يف   ،%
امل�رصف  وحقق   .2015 العام 

ن�سبتها  بلغت  اخلا�سة  اأمواله  يف  زيادة 

مليار.  2.31 نحو  اىل   %   15.99 
يف هذا االإطار، و�سل كل من العائد على 

متو�سط املوجودات والعائد على متو�سط 

 %   1.19 نحو  اىل  امل�ساهمني  حقوق 

و9.24  % بالتتايل.

 أرباح بنك بيروت تقارب  199 مليون دوالر في 2016

عساف وعكاوي خالل حفل التوقيع
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جمعّية تّجار بيروت و»عوده« يطلقان

»Grow My Business« الجولة السادسة من 

بيزن�ص«  وورلد  »ما�سرتكارد  االئتمان  بطاقة  بيبلو�ص  بنك  اأطلق 

�ص 
ّ

املخ�س اجلديد  املنتج  هذا  يطلق  لبناين  م�رصف  اأول  لي�سبح 

ح�رصيًا لل�رصكات.

امل�رصفية  البطاقات  منتجات  مدير  اأ�سار  ال�سياق،  هذا  ويف 

واحل�سابات والتاأمني امل�رصيف يف جمموعة بنك بيبلو�ص جورج 

فار�ص اىل اأن » ال�رصكات تواجه اليوم حتديات متزايدة وجتد نف�سها 

بحاجة اإىل اإدارة ومتابعة مواردها املالية يف الوقت احلقيقي«.

مت بطاقة االئتمان »ما�سرتكارد وورلد بيزن�ص« من 
ّ
 وقال: »�سم

م�رصفية  بعمليات  القيام  على  ال�رصكات  مل�ساعدة  بيبلو�ص  بنك 

اإمكانية  مع  العامل،  يف  مكان  اأي  ومن  وقت  اأي  يف  اأ�رصع  ب�سكل 

متابعة عملياتها واال�ستفادة من مكافاآت عديدة«.

»بيبلوس« ُيطلق »ماستركارد وورلد بيزنس«

باملوؤمتر  بريوت  جتار  جمعية  ذكرت 

 2016 �سباط  يف  عقد  الذي  ال�سحايف 

اإدري�ص  باب  يف  بالزا  عوده  بنك  يف 

من  ال�ساد�سة  اجلولة  اإطالق  اأجل  من 

م�سابقة »Grow My Business«، وهي 

بالتعاون  ة، 
ّ
اجلمعي بها  قامت  مبادرة 

مع MIT Enterprise Forum للعامل 

العربي وباال�سرتاك مع بنك عوده.

التي حّققت جناحًا   وتهدف امل�سابقة، 

الفتًا يف االأعوام املا�سية، اىل م�ساعدة 

االجّتاه  يف  النمو  على  ال�رصكات 

دعوة  عرب  ذلك  ويتحّقق  ال�سحيح. 

اد االأعمال واأ�سحاب 
ّ
ني من رو

ّ
اللبناني

احلجم  �سطة 
ّ
واملتو ال�سغرية  ال�رصكات 

قد  منا�سبة  ة 
ّ
اإمنائي خطط  اإعداد  اإىل 

ت�ساهم يف تنمية �رصكاتهم.

تنزيل  اال�سرتاك  يف  للراغبني  وميكن 

االإنرتنت  موقع  من  اال�سرتاك  طلب 

growmybusiness. ،لهذا الغر�ص 
ّ
د

َ
امُلع

ة 
ّ
حتكيمي جلنة  تختار  ذلك  me. بعد 

خلو�ص  ع�رص  اخلم�سة  املر�ّسحني 

ات يف اآب 2017.
ّ
النهائي

 2017 الثاين  ت�رصين  اللجنة يف  وتعلن 

امل�سابقة  يف  الثالثة  الفائزين  اأ�سماء 

والذين �سيح�سلون من بنك عوده على 

ة بقيمة 15 و30 و50 مليون 
ّ
جوائز نقدي

ة.
ّ
لرية لبناني

بريوت،   جّتار  ة 
ّ
جمعي رئي�ص  ح 

ّ
و�رص

هو  امل�سابقة  »هدف  اأّن  �سما�ص،  نقوال 

�سطة 
ّ
واملتو ال�سغرية  ال�رصكات  اإعطاء 

احلجم قيمة م�سافة ملمو�سة، وحت�سني 

ة، 
ّ
املهني التجاري  القطاع  معايري 

الوطني  االقت�ساد   
ّ
منو يف  وامل�ساهمة 

امل�ستدام.«

ا، مدير عام لبنان – بنك عوده مارك 
ّ
اأم

د على اأّن »م�ساركة امل�رصف 
ّ
عوده، ف�سد

يف مبادرة »Grow My Business«هي 

جت�سيد القتناعه الرا�سخ باأّن ال�رصكات 

هي  احلجم  �سطة 
ّ
واملتو ال�سغرية 

ك االأ�سا�سي لالقت�ساد اللبناين«.
ّ
املحر

 MIT رئي�سة دت 
ّ
اأي جهتها،  من 

Enterprise Forum للعامل العربي هال 
 
ّ
مر »على  بقولها:  املنحى  هذا  فا�سل، 

اد 
ّ
رو اأّن  الربنامج  هذا  برهَن  ال�سنني، 

باالإرادة  يتمّتعون  ني 
ّ
اللبناني االأعمال 

ق�س�ص  لي�سّكلوا  ني 
َ
الالزم وال�سغف 

اأي�سًا على  لب�ص فقط حمّليًا بل  جناح، 

امل�ستوى العاملي«.

من اليمين، فاضل، عودة، وشماس
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كل  مع  ثالث  مبادرات  فرن�سبنك  اأطلق 

الكاثوليكية  للمدار�ص  العامة  االأمانة  من 

اللبنانية  واجلامعة  الي�سوعية  واجلامعة 

وِمنحًا  نقدية  جوائز  موّزعًا  االأمريكية،   -

�سًا نف�سه كموؤ�س�سة م�رصفية 
ّ
جامعية، »مكر

ت�سعى اإىل دعم القطاع الرتبوي ب�سكل عام، 

وحتر�ص على امل�ساهمة يف تعزيز قدرات 

وتن�سئته  طاقاته  وحتفيز  النا�سئ  اجليل 

واأخالقية،  واإن�سانية  معرفية  م 
َ
قي على 

مب�سوؤوليته  الثابت  التزامه  �سمن  وذلك 

ال�سباب هم بناة  االجتماعية واإميانه باأن 

 الغد ونواة امل�ستقبل« بح�سب بيان امل�رصف. 

ففي �سياق جتديد التوقيع على بروتوكول 

العامة  واالأمانة  بنك 
َ
فرن�س بني  التعاون 

فرن�سبنك  احتفل  الكاثوليكية،  للمدار�ص 

بتوزيع جوائز نقدية بقيمة 27،000 دوالر 

اأمريكي على 21 طالبًا يف م�سابقة تربوية 

 ،2017 العام  مطلع  اأطلقها  امل�رصف  كان 

لبنان.  اأجل  من  »مواهب  عنوان   وحملت 

لفرن�سبنك  العام  املدير  اأكد  كلمته،  يف 

اإىل  ه 
ّ

يتوج بنك 
َ
»فرن�س اأن  الق�سار  ندمي 

امل�رصف  من  اإميانًا  النا�سئ،  اجليل  دعم 

ب�سقيها  االأن�سطة  خمتلف  يف  مبواهبه 

على  وحر�سًا  والتثقيفي،  التعليمي 

معرفتهم  تثمري  لهم  تتيح  م�ساحة  توفري 

اإيجابي«.  نحو  على  طاقاتهم   وتوجيه 

يف  فرن�سبنك  �سارك  اآخر،  �سياق  ويف 

مباراة »حول ريادة االأعمال« يف اجلامعة 

املبادرة  روح  تنمية  هدفها  الي�سوعية، 

فرن�سبنك  وقّدم  اجلامعة.  طالب  لدى 

جوائز نقدية بقيمة 10،000 دوالر اأمريكي 

�سبعة  اأ�سل  من  الفائزة  الثالثة  للم�ساريع 

والتكنولوجي.  البيئي  املجالنينْ  يف 

االأمريكية  - اللبنانية  اجلامعة  يف  اأما 

اأطلق  التوايل،  على  الثالثة  ولل�سنة   ،LAU
 UDesign من  الثالثة  الن�سخة  فرن�سبنك 

لتالمذة  العام  هذا  هت 
ّ

توج  Competition
الفنون اجلميلة حيث ُطلب منهم اأن يقدموا 

فيلمًا ق�سرياً عن كيفية التعامل مع املال 

جتاربهم  من  انطالقًا  واالّدخار  واالإنفاق 

اخلا�سة. 

»فرنَسبنك« يدعم القطاع التربوي

على  لبنانية  م�سارف  اأربعة  برزت 

الئحة جملة »فورب�ص« لل�رصق االأو�سط 

العربي  العامل  يف  �رصكة   100 الأكرب 

2017، وهي: عودة، لبنان  يف العام 

بريوت. وبنك  بيبلو�ص،   واملهجر، 

لبنك  االقت�سادي  التقرير  واأورد 

�سّنفت  املجلة  اأن  اللبناين  االعتماد 

ال�رصكات يف ن�سختها للعام اجلاري، 

يف  ياأخذ  مركب  ملوؤ�رص  وفقًا 

االإعتبار اأربعة مقايي�ص، هي القيمة 

2017، وكل من جمموع املوجودات  ني�سان   6 بتاريخ  ال�سوقية 

.2016 العام  نهاية  يف  املبيعات  وجمموع  ال�سافية   واالأرباح 

ل لبنان وجوده على القائمة، من خالل اأربع �رصكات تعمل 
ّ
و�سج

حمليًا  االأول  املركز  عودة  بنك  احتل  اإذ  امل�رصيف:  القطاع  يف 

4.0 مليارات،  اإقليميًا مع ت�سجيله مل�ستوى مبيعات بلغ  والـ27 

 44.1 بقيمة  واأ�سول  مليار،   0.47 اإىل  و�سلت  �سافية  واأرباح 

لبنان  بنك  تاله  مليار،   2.8 بنحو  ر 
ّ
تقد �سوقية  وقيمة  ملياراً، 

واملهجر )املرتبة: 34، مبيعات 2.3 مليار، اأرباح �سافية: 0.46 

قيمة  ملياراً،   29.5 اأ�سول:  مليار، 

بيبلو�ص  وبنك  مليار(   2.6 �سوقية: 

مليار،   1.5 مبيعات:   ،74 )املرتبة: 

اأ�سول:  مليار،   0.17 �سافية:  اأرباح 

 1.0 �سوقية:  قيمة  ملياراً،   20.8
)املرتبة:  بريوت  وبنك  مليار( 

اأرباح  مليار،   0.9 مبيعات:   ،78
 17.1 اأ�سول:  مليار،   0.20 �سافية: 

مليار(.  1.0 �سوقية:  قيمة   ملياراً، 

»قطاع  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 

امل�سارف واخلدمات املالية هيمن ب�سكل ملحوظ على الالئحة 

بن�سبة 49 % من قائمة »فورب�ص« الأف�سل 100 �رصكة يف العامل 

 )%  9( االت�ساالت  قطاعات  على  كبري  ب�سوط  متقدمًا  العربي، 

للح�رص«. ال  للذكر  اي�سًا(   % وال�سناعة)8   )%  8(  والعقارات 

ح�سوراً  االأكرث  ال�سعودية  ال�رصكات  كانت  الدول،  �سعيد  وعلى 

تلتها  ال�رصكات،  عدد  اإجمايل  من    %  36 بح�سة  القائمة  على 

ال�رصكات القطرية )19 %( واالإماراتية )17 %( والكويتية )7 %( 

واللبنانية )4 %( وغريها.

   4 مصارف لبنانية على الئحة »فوربس«

الفائزون في المسابقة في مقّر األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية



المكتب الرئي�سي

االدارة والتحرير - لبنان - بيروت كليمن�سو - �سارع االمير عمر - بناية ت�سبحجي

00961   1 00961  - فاك�س: 370602     1   370318  - هاتف:  370452-370604 
13/8385 - �سوران- بيروت-لبنان  -  2070  - �س.ب:  1102 

رئي�س مجل�س االإدارة / المدير العام
رئي�س التحرير الم�سوؤول

فار�س �سعد

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

Fares Saad

مدير العالقات العامة
طارق معّنا

P.R & Marketing Manager
Tarek Maana

مدير التحرير
نظام مارديني

Editorial Manager
Nizam Mardini

�سكرتير تحرير
وعد اأبوذياب

Editorial Secretary
Waed Abou Diab 

المدير الفني
علــي خــزام

Art Director
Ali khouzam

�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

ً نا
ـا

ــ
جم

ع 
وز

ــ
28يـ

هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ســـاهمة يف 

خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف 

خا�ســـة،  هويـــة  ومنحـــه  اللبنـــاين  املنتـــج   عـــن 

ومـــن ثم الرتويـــج له ملا يحمله من قيمـــة م�سافة تظهر 

عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة 

والريادة والإبداع. 

www.sinaaiktisad.com

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com

عبداهلل حداد  / جبل لبنان

كو�ستي عاقلة  / ال�سمال

ح�سن دقيق      / بيروت  - وال�ساحية الجنوبية

اإيلي جبور        / البقاع

زينب وهبي / اإعالنات ملحق �سنع في لبنان

دالل النجار / اإعالنات ملحق �سنع في لبنان

جومانة نادر / االإ�ستراكات

منال طالب   / داتا المعلومات

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

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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ال�صادرات ال�صناعية

مع اال�ضارة اىل ان جمموع قيمة 

اللبنانية  ال�ضناعية   ال�ضادرات 

خالل ال�ضهرين االولني من العام 

مليون   372.6 بلغ   ،2017
دوالر امريكي )د.اأ( مقابل 422.3 

مليون د.اأ خالل الفرتة عينها من 

مليون   480.6 و   2016 العام 

د.اأ  خالل الفرتة عينها من العام 

ون�ضبته  بانخفا�س  اي   ،2015
العام  مع  مقارنة   %  11.7
ون�ضبته   وانخفا�س    2016
العام  مع  مقارنة   %  22.5

.2015
كما جتدر اال�ضارة اىل ان املعدل 

ال�ضناعية  لل�ضادرات  ال�ضهري 

اللبنانية خالل ال�ضهرين االولني 

 186.3 بلغ   2017 العام  من 

مليون د.اأ مقابل 211.1 مليون 

د.اأ. خالل الفرتة عينها من العام 

د.اأ  مليون  و240.3   ،2016
العام  من  عينها  الفرتة  خالل 

.2015

الصادرات  الصناعية اللبنانية
خالل الشهرين االولين من العام 2017

تطور الصادرات الصناعية خالل األعوام 2017-2016-2015

مقارنة قيمة الصادرات الصناعية خالل األعوام 2017-2016-2015
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�سناعة  منتجات  االوىل:  املرتبة 

 39.5 قيمتها  بلغت  اذ  والتبغ  االغذية 

مليون د.اأ خالل �سهر �سبلط 2017 .

واالجهزة  االآالت  الثانية:  املرتبة 

قيمتها  بلغت  اذ  الكهربائية  واملعدات  

37.5 مليون د.اأ خالل �سهر �سباط 2017
الثالثة: منتجات ال�سناعات  املرتبة 

مليون   37.3 قيمتها  بلغت  اذ  الكيماوية 

د.اأ.

العادية  املعادن  الرابعة:  املرتبة 

وم�سنوعتها اذ بلغت قيمتها 25.1 مليون 

د.اأ

وكرتون  ورق  اخلام�ضة:  املرتبة 

وم�سنوعاتهما بقيمة 12.4 مليون د.اأ

اوال : اهم المنتجات  المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية خالل شهر شباط 2017/ ومنتجات صناعة  االغذية 
والتبغ في المرتبة األولى

الصادرات الصناعية خالل شهر شباط من العام 2017

 مقارنة بين الصادرات الصناعية خالل شباط من العام 2017 
وشباط من العام 2016

بلغ جمموع ال�ضادرات ال�ضناعية خالل �ضهر �ضباط 2017 ما قيمته  196.8 مليون د.اأمقابل 222.8 مليون د.اأ خالل 

�ضهر �ضباط من العام 2016 و 237.5 مليون د.اأ خالل �ضهر �ضباط من العام 2015 اي بانخفا�س وقيمته 26 مليون د.اأ  

ون�ضبته %11.7 مقارنة مع العام 2016 وانخفا�س وقيمته 40.7 مليون د.اأ ون�ضبته 17.1 % مقارنة مع العام  2015.

KAMA

شركة ابناء ميشال بطرس

شركة حجازي للمقاوالت الزجاجية
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ال�صادرات ال�صناعية

ثانيًا: اسواق الصادرات الصناعية حسب الدول والسعودية في المرتبة االولى

ال�ضادرات  اح�ضاءات  ا�ضارت 

�ضباط  �ضهر  خالل  ال�ضناعية 

العربية  اململكة  ان  اىل   2017
هذه  الئحة  ت�ضدرت  ال�ضعودية 

الدول.

توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب البلدان /شباط 2017

القيمة الف$البلد

19،829ال�ضعودية

19،647االمارات العربية

17،339�ضوريا

15،760العراق

14،915الربازيل

9،022تركيا

8،278الكويت

8،065االردن

5،517قطر

4،224امريكا

74،193غريها

196,789املجموع

ال�سعودية  ت�سدرت  االوىل:  املرتبة 

كما ذكرنا هذه الالئحة حيث بلغت قيمة 

 19.8 ال�سهر   اليها خالل هذا  ال�سادرات 

مليون د.اأ ما يوازي 10.1 % من القيمة 

االجمالية لل�سادرات ال�سناعية .

االمارات  احتلت  الثانية:  املرتبة 

العربية املتحدة هذه املرتبة حيث بلغت 

اأ  د.  19.6 مليون  اليها  ال�سادرات   قيمة 

اأي ما يوازي 10 %.

هذه  �سوريا  احتلت  الثالثة:  املرتبة 

املرتبة حيث بلغت قيمة  ال�سادرات اليها 

17.3 مليون د.اأ اأي ما يوازي 8.8%

هذه  العراق  احتل  الرابعة:  املرتبة 

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�سادرات اليه 

15.8 مليون د.اأ اأي ما  يوازي 8%

املرتبة اخلام�ضة: احتل الربازيل هذه 

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�سادرات اليه 

توزيع الصادرات الصناعية إلى الدول العربية خالل شباط من العام 14.92017 مليون د.اأ  اي ما يوازي 7.6%.

شركة موريكس للدهانات
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ثالثا :اسواق الصادرات الصناعية حسب تكتالت الدول خالل شهر شباط 2017 

والدول  العربية في المرتبة األولى

املرتبة االوىل:  �سكلت الدول العربية  

الرئي�سية  ال�سوق  ال�سهر  هذا  خالل 

ن�سبة  اللبنانية  ال�سناعية  لل�سادرات 

قيمة  بلغت  وقد  االجنبية  الدول  اىل 

ال�سادرات اليها 107.6 مليون د.اأ اي ما 

ال�سادرات  جمموع  من   %  54.7 ن�سبته 

ال�سناعية.

الدول  احتلت  الثانية:  املرتبة 

ما  ا�ستوردت  اذ  املرتبة  هذه  االوروبية 

ال�سادرات  جمموع  من   %  12.2 ن�سبته 

ال�سناعية.

الدول  احتلت  الثالثة:  املرتبة 

اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  االفريقية 

ا�ستوردت مان�سبته 11.1 %.

الدول  احتلت  الرابعة:  املرتبة 

ما  ا�ستوردت  اذ  املرتبة  هذه  االمريكية 

ن�سبته 10.7 %.

االغذية   �ضناعة  •منتجات 
والتبغ بقيمة 26.6 مليون د.اأ.

واملعدات   واالأجهزة  •االالت 
مليون   24.1 بقيمة  الكهربائية 

د.اأ.

•منتجات ال�ضناعات  الكيماوية 
بقيمة 16.2 مليون د.اأ.

وم�ضنوعاتهما  وكرتون  •ورق 
بقيمة 9.2 مليون د.اأ.

اما ابرز املنتجات  امل�ضدرة اىل 

الدول العربية فهي:

توزيع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج المصدر وتكتالت الدول 
خالل شهر شباط من العام 2017

توزيع الصادرات الصناعية إلى الدول األوروبية خالل شباط2017



العدد 28 /  2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L62

ال�صادرات ال�صناعية

رابعا: توزع الصادرات الصنا عية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر شباط 2017

ال�ضادرات  ان  اىل  هنا  ن�ضري   -1
خالل  اهمها  كان  والتي  ال�ضناعية  

االغذية  �ضناعة  منتجات  ال�ضهر   هذا 

والتبغ اذ بلغت قيمتها 39.5 مليون د.اأ.

البلدان  الئحة  �ضوريا  ت�ضدرت  وقد   -
امل�ضتوردة لهذا املنتج اذ ا�ضتوردت ما 

قيمته 9.1 مليون د.اأ.

مليون   4.2 بقيمة  ال�ضعودية  وتليها   -
د.اأ.

- ومن ثم العراق بقيمة 3.2 مليون د.اأ.
واملعدات  واالجهزة  االالت  تليها   -2

الكهربائية بقيمة 37.5 مليون د. اأ.

- احتل العراق �ضدارة  الدول امل�ضتوردة  
لهذا  املنتج بقيمة 6.2 مليون د.اأ.

- ومن ثم ال�ضعودية بقيمة 4.4 مليون 
د.ا.

 3.5 بقيمة  العربية  االمارات  ثم   -
مليون د.اأ.

ال�ضناعات   منتجات  تليها   -3
الكيماوية بقيمة 37.3 مليون د.اأ.

الدول  �ضدارة  الربازيل  احتل   -
 14.8 بقيمة  املنتج  لهذا  امل�ضتوردة 

مليون د.اأ.

- ومن ثم االمارات العربية بقيمة 4.8 
مليون د.اأ.

- ثم العراق بقيمة 3.6  مليون د.اأ.

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل الشهرين األولين من العام 2017

توزيع اآلالت والمعدات الصناعية المستوردة بحسب البلد المستورد منه والنشاط 

الصناعي خالل شهر شباط 2017

    بلغ جمموع قيمة الواردات من االآالت واملعدات ال�ضناعية خالل ال�ضهرين االأولني من العام 2017 نحو 31.7 مليون د.اأ. 

مقابل 42.6 مليون د.اأ. خالل الفرتة عينها من العام 2016 و 42.8 مليون د.اأ. خالل الفرتة عينها من العام 2015، اأي 

باإنخفا�س ون�ضبته %25.7 مقارنة مع العام 2016 وانخفا�س ون�ضبته %26 مقارنة مع العام 2015.

1- احتلت ا�ستريادات االآالت لل�سناعات الغذائية املرتبة االأوىل اذ بلغت قيمتها 1.7 مليون د.اأ. 

  - ت�سدرت ال�سني الئحة البلدان امل�سدرة لهذا املنتج اىل لبنان اذ �سدرت ما قيمته 0.4 مليون د.اأ.

2- تليها ا�ستريادات االآالت ل�سناعة الورق والكرتون بقيمة 0.7 مليون د.اأ.

  - احتلت ال�سني �سدارة الدول امل�سدرة لهذا املنتج بقيمة 0.4 مليون د.اأ.

3- ثم ا�سترياد املعدات لل�سناعات الطبية بقيمة 0.6 مليون د.اأ.
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1
ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�شامات - �شارع احلارة - تقاطع كني�شة مار تقال

هاتف: 505752 70 961

�ألبان و�أجبان �شامات
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

2

حائزون على �شهادة نظام ال�شالمة الغذائية

Food Safety Management System
ISO 2200

Customer Service
06 255 053 - 03 807 719

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�صويق 

ال�صناعي

�صنع يف لبنان

ميــــاه العزيــــز
النبطية - سيناي الطريق العام

تلفون:  235906 3 - 500906 7 961
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

3



العدد 28 /  2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L66

ال�صناعات الغذائية - األبان واأجبان

غدير تعنايل - للألبان و�لأجبان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج - طبيعي ومب�شرت

تعنايل - �لبقاع �لغربي - هاتف 833326 3 961

�صنع يف لبنـــان

4
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ال�صناعات الغذائية - األبان واأجبان

�شركة �شكاف د�يري فارم �ش.م.م

Skaff Dairy Farm s.a.r.l
البقاع - زحلة  

حو�ش المراء ارا�شي 

 الطريق الداخلي الذي 

يربط زحلة برب اليا�ش 

هاتف:   506951 8 961  

فاك�ش: 505427 8 961

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

All Kinds of Dairies  /  شناعة الألبان والأجبان�

�شركة �ل�شمال للألبان و�لأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Products األبان واأجبان وكافة م�شتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام

هاتف: 206433 - 255951 )06( - خليوي: 286433 - 838772 )71( 961

5

info@manaradairy.com
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ال�صناعات الغذائية - األبان واأجبان

6

حراجل - ك�شروان - تلفون: 322095 9 961

من حليب البقر الطبيعي الطازج املب�شرت، 

كامل الد�شم

�صنع يف 

 

لبنـــان

فرع اأول: بعلبك - �شارع ال�شرايا / هاتف: 373824 8 961

 فرع ثاين: مدخل بعلبك اجلنوبي   

دوار دور�ش / هاتف: 498501 76 - 581712 3 961

فرع ثالث: زحلة الأوتو�شرتاد / هاتف: 304466 81 961

حلويات �جلّبة

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�صويق 

ال�صناعي

�صنع يف لبنان
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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Bekaa

�أفر�ن قميحة �حلديثة

النبطية، عد�شيت، ال�شارع العام - هاتف: 541483 7 - 672483 3 961

e-mail: komeiha@hotmail.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

فرع رئي�ضي: عكار احلي�ضة - تلفون: 810060 6 961 خليوي: 589285 3 961
فرع ثاين: جبل البداوي - جانب موؤ�ض�ضة فالح - تلفون: 394199 6 961

فرع ثالث: اأول جبل حم�ضن - تلفون: 382154 6 961

فرع رابع: جبل حم�ضن - �ضنرت حمزة - تلفون: 382009 6 961
فرع خام�س: خميم البارد - املدخل ال�ضمايل - تلفون: 116755 71 961

E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook: حمم�ضة �ضايل

Beirut - Rawda - St Elie Residence
  Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800

www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com

Tony's food s.a.r.l

8
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

 الكورة - كفرعقا  - لبنان ال�شمالي 

 هاتف:  952838 )6( 961 - فاك�ش:  952828 )6(  961

خليوي : 303862 )3( 961  - �ش.ب : 12 - اميون - لبنان

9

زيت زيتون، زيتون وجميع انواع املخلالت

 �ضهر العني - الكورة

هاتف: 340668 3 - 416716 6 961 - فاك�س: 415759 6 961

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com

�شركة �شليم دكا�ش و�أولده �ش.م.م

Salim Daccach & Fils s.a.r.l

العقيبة - بقاق الدين - الفتوح ك�شروان

هاتف: 444138 71 - 444138 9 961
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : 600006 5 961 -215888 3 961 

فاك�ش : 600346 5 961 - �ش.ب : 14/5445 بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل لفلوك�ش

   �ل�شناعية

�حمد عطايا

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

10

Saida - Eastern Blvd - Ghazawi Bldg - Beside KFC
TelFax: 07 752100  Mobile: 03 722500  Factory: 07 737020

krokichocolate@gmail.com  www.krokichocolate.com
 krokichocolate     kroki_saida
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بئر العبد - �شارع ق�شي�ش - بريوت لبنان  

تلفون: 278248-01/542542 961 - فاك�ش: 01/543030 961  

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

 �شناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها 

)ا�شترياد وت�شدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

11

22005

Jabal El Shikh Honey
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Phone
Address
Factory

E-mail: youssef.b.saleh@hotmail.com

+961 1 261439 - Mobile: +961 3 428890
Bourj hammoud near the municipality
Basterma House Company  Sad el Bouchrieh

12

 انتاج زيت الزيتون 

 و�شناعة ال�شابون 

واملنظفات على اأنواعها

امل�شنع: كفر عقا - الكورة  -لبنان ال�شمايل  

 هاتف: 178550 3 961   

 تلفاك�ش: 951290 6 961  

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

�ش.ب: 31 اأميون - الكورة
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حي ال�شلم - املوقف اجلديد - هاتف: 485547 5 961

خليوي: 317956 70 961 -  944647 70  -  317956 3 961

info@alkalaasweets.com  
www.@alkalaasweets.com

Cortas Canning & Refrigerating Co.S.A.L.    Tripoli Road - Dora - Beirut - Lebanon   Tel: 00961 1 257171    P.O.BOx: 11-0209      www.cortasfood.com 
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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

14

 الطريق االأ�رسع 

للت�صويق ال�صناعي

ن
نا

لب
�صنـــع يف 
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الكورة - كفر�شارون - الطريق

03/651767 - 03/547531 - 06/950767

15

ن
نا

لب
�صنـــع يف 
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 الطريق االأ�رسع 

للت�صويق ال�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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حلويات �جلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�ش �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�ضيدا - حي الو�ضطاين: تلفاك�س: 7٢5906 )7( 961

الرميلة: 990998 7 961

بريوت- بئر ح�ضن م�ضتديرة ريا�س ال�ضلح  تلفاك�س:  858556 )1( 961 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

17

 املعمل: درعون حري�ضا - �ضارع عني اللبنة: 301547 70 961  

 حراجل - �ضيفًا: 184587 70 961 - ع�ضقوت - �ضيفًا: 301547 3 961  

غزير اوتو�ضرتاد جونيه �ضيفًا �ضتاًء: 831318 78 961

موؤ�ش�شة �شربل عّو�د

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

 من�شورية املنت - املكل�ش - بريوت - لبنان   

هاتف : 680680 )1( 961  - �ش.ب : 66  -     فاك�ش: 685090 )1( 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

18

جبل لبنان - بعبدا - املريجة ال�شارع العام بناية خليل �شعادة

هاتف: 268558- 478582 )03( - 483305 )05( 961

م�شنع هو�نا لغزل �لبنات

Hawana Cotton Candy Factory
Cotton Candy Industry  /  شناعة غزل البنات�  

Cotton Candy Filler of Chocolate  /  غزل البنات - ح�شوة �شوكول  

cotton-candy-factory@outlook.sa

حب �سناعتوبتحب لبنان

info@challouf.com
www.challouf.com

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�صويق 

ال�صناعي

�صنع يف لبنان
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الإدارة: الفيا�ضية - بعبدا قرب وزارة الدفاع

هاتف: 950933/4 5 961

E-mail: jne-5@hotmail.com  
Website : www.jnecrown.com

Detergents - Antiseptic  /  مطهرات، منظفات

موؤ�ش�شة �لتحاد �لعربي

Ets. Etihad El Arabi

19

Joun El-Chouf - Tel/Fax: +961 7 975313   
Mobile: +961 3 093396 - 03 977041

Website: www.ola-3r.com - E-mail: info@ola-3r.com   

ت�شنيع حبيبات املطاط اخلا�شة ملالعب 

كرة القدم

بالط مطاطي للنوادي الريا�شية 

وامل�شابح واملدار�ش

فر�شات مطاطية ملزارع الأبقار واخليول






امل�شنع

Barraj Cosmetics Company International  شركة بر�ج للتجميل �لدولية�

لبنان اجلنوبي - �ضيدا - عربا - �ضارع الرابية بناية ادري�س ورم�ضان

هاتف: ٢٢6631 3 - 7٢393٢ 7 - 590056 71 00961 -فاك�س: 7٢393٢ 7 961

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

�ملعجونة �خلا�شة 

باجلب�شن بورد ومنع 

تف�شيخ �لدهانات

�ملادة �لأف�شل ملنع 

�لن�ش بكفالة �أكيدة

 وادي الزينة - 

تلفون 891116 70 961  

961 7 971669

 موؤ�ش�شة تونري للتجارة �لعامة

و�شناعة �لدهانات
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ن
نا

لب
�صنـــع يف 

20
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�شناعة تلزيق �ل�شخر )�أغما( و�لدهانات

M.A.P.A
النبطية - زبدين

 هاتف: 769656 7 961  

خليوي 613140 3 - 102606 3 961

961 3 278728 

®,

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

Website : www.morexpaints.com - Facebook: morexpaints

- دهانات داخلية وخارجية

- دهانات ديكورات

- مواد عازلة للن�ش

- نظام تركيب الألوان

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

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

email: tony@ldi-lb.com
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E-mail : info@ramrubber.com  Website : www.ramrubber.com

 لبنان ال�ضمايل - البرتون - �ضكا  

�ضارع حي ال�ضهل - مبلكه

 هاتف: 545886/7 6 - 585315 3 961  

فاك�س: 545886 6 961

�قولبة الكاوتشوك، امليكانيك الصناعي، 
صيانة قشط الكاوتشوك

Conveyor Belt Maintenace & Service, 
Rubber Coating Rollers, Mechanical 

Works & Molding Rubber

�شركة ر�م ر�بر �ش.م.ل

Ram Rubber Co. S.A.L

TRUSTED AMERICAN QUALITY
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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.

23
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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

24
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نيو كانون تك�شتيل

New Cannon Textille
كومفورت-تك�ش

Comfort-Tex

البقاع - زحلة -  قاع الرمي ال�شارع العام  

 بناية جماع�ش  

 هاتف: 812260 )8( 961 

فاك�ش: 812260 )8( 961 

comfort@terra.net.lb 

�شناعة وجتارة البيا�شات املنزلية، 

الالجنري واملطرزات على اأنواعها

Saky Hadath, Jamous Str., Near Karout Stores Closer   /   Tel: 01 542485 - 01 279480 - 03 756284
2Nd Branch Jamous Tel: 01 547501 - 01/71 755300   /   Saida Old Str. Tel: 01 279470

Badaro, Economics Est. Tel: 01 399440   /   Army Cooperative: Sour - Saida, Zougheib Barrack   /   Tyr Al-Kebah
www.princeorientmaatouk.com     -     E-mail: prince_orient_maatouk@hotmail.com

Prince Orient Establishment
All Types Of Military Clothing & Equipments

برنـــ�ش �أورينـــت 

�شناعة �لألب�شة �لع�شكرية و�لك�شفية
معتــــــوق

 الطريق االأ�رسع 

للت�صويق ال�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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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

�شركة �شب�شبي لل�شناعة و�لتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة الن�ضاءات املعدنية

طرابل�ش-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : 461416 )6( 961

  961 )6( 461415   

 فاك�ش :

961 )6( 461417 

 خلوي :

961 )3( -666733 

961 )3( - 367673 -709745 

E-mail:contact@sabsabi-industry.com - abed_sabsaby@hotmail.com     
Website : www.sabsabi-industry.com

26

مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�ضن - نادي الغولف - �ضنرت بون مار�ضيه

تلفاك�س: 858194 1 961 - خليوي:  415669 3 961 - خليوي:  151584 3 961

امل�ضنع:  ٢٢4995 7 961

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

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

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

Dawra - Chromo Street - Bourj Hammoud
Tel: 961 1 254144/5 - 03 666840

E-mail: halco@cyberia.net
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Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�ش�شة �شلح �لدين �حللبي �لتجارية

جتهيز�ت 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

28
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Mobile: Leb:  00961 3 219575
UAE: 00971 56 397 2194

Tel: 00961 7720 166 - Fax: 00961 7754 866
kamel@kampower.com

Address: South Lebanon, Saida, Sainee Street

29
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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 �شركة مغني �إخو�ن �ش.م.م

�شركة MSK للتجارة و�ل�شناعة - ب�شام حممد �شربي كّنو

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�ضناعية  

 هاتف:

961 3 080961 

961 71 ٢9350٢

basamkanou@gmail.com - basheer.89@hotmail.com

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

30

Bureau Moderne  
Des Ascenceurs

Maintenance
Installation
Repair

صيانة
تركيب

تصليح

ذوق مكايل - بناية �شارل حداد

هاتف: 241697 3 - 566001 3 961

Tel: 961 3 566001 - 3 241697
�ش.ب: 90819 جديدة املنت - لبنان

hotissen@hotmail.com
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معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�ضن  

 نادي الغولف  

�ضنرت بون مار�ضيه

 تلفاك�س:

 961 1 858194  

 خليوي:

961 3 415669 

�شركة معامل عيتاين

مركز �لتجمع �ل�شناعي �للبناين �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 شركة معامل فيلوك�ش للقاز�نات�

Steam Boilers-Heatersت�شنيع قازانات و�شخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب

 هاتف : 472042 )1( 961 - 375123 )3( 961 فاك�ش : 472060 )1( 961  

veloxco@hotmail.com

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�ش : 455001 )1(961+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +961)3(288344 : خلوي

�شركة �لي�شا 

لل�شناعة و�لتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�ش البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

31
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 البقاع - زحلة  

 تعنايل - ال�شارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: 980267 - 645094 )3( 961

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة الت تعبئة وتغليف

32
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املركز الرئي�شي: �شيدا ــ �شارع الريا�ش ال�شلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  

تلفاك�ش: 730253)7(00961 -  722253)7(00961 - �ش ب: 371 �شيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�شركة �آماكو غروب �لم�شاهمة �ش.م.ل.     

AMACO GROUP S.A.L.
 �صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

Manufacturing All Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

33

Bourj Hammoud
Seaside Road - Philka Bldg

Beirut – Lebanon
T: +961 1 250022 
F: +961 1 249647 

E: info@philka.com - W: www.pss-philkagroup.com

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

PSS offers  
a wide range of:

Fortess فورتا�ش
�شيانة وتركيب م�شاعد

ا�شترياد وت�شدير

الدكوانة - �شارع حنا زيادة - هاتف: 489519 1 961 - 302017 3 961
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LICORNE KISSONERGIS S.A.R.L

Beirut – Achrafieh   
El-Ghaby Str.   

Kissonergis Bldg.
Tel: 961 1 326760   

961 1 324880  
Fax: 961 (1) 200413  

P.O. Box: 166244

E-mail:  kionergi@inco.com.lb

Solid Fuel Steam Boiler، Wood، coal، Paper، & 
Dried Olives & Burners Oil، Gas، Fuel، Disel With 

Electrical Board For Burners

34

Phone & Fax: 961 9 854720 - Website: www.chlala.net
Tabarja Highway Near casino du Liban

Facing Aqua Vista Hotel - P.O.box: 1795 Jounieh-Lebanon

جتهيز فنادق ومطاعم - ا�شترياد وبيع اأدوات فندقية

Hotel, Catering & Restaurant Equipment - Products Suppliers

 الطريق االأ�رسع 

للت�صويق ال�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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A.D.S For Trade & General Industry�أي.دي.�أ�ش - �شركة للتجارة و�ل�شناعة �لعامة

فرع اأول: لبنان- الزهراين- طريق عام �ضيدا- �ضور

هاتف:٢68330 3 - ٢٢٢٢٢7/٢9 7 961 - فاك�س: ٢٢0046 7 961

فرع ثاين: الكويت- الراأي – خلف اإلكرتونيات الغامن - مقابل الفينوز

هاتف: 009654710698 - 0096599135939 - فاك�س: 009654710657

فرع ثالث: الإمارات العربية املتحدة – ال�ضارقة - املدينة ال�ضناعية  الثالثة 

خلف دوار كاتربلر- موؤ�ض�ضة علي ال�ضو�س لتجارة املعدات

هاتف: 0097654٢٢085 - 00971509691950 - فاك�س: 00971654338٢8

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com

35

ال�ضويفات  - كفر�ضيما

هاتف:  87٢694 3 - 87٢694 70 961  

وات�س اأب: 090158 76 961 - فاك�س: 437694 5 961

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

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

�شركة �جلزيرة تك

Al-Jazeera Tech

 الطريق االأ�رسع 

للت�صويق ال�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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�شركة فريغو �ل�شكا �لتجارية و�ل�شناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade
Refrigerated Industry  /  ضناعة برادات�

املنت  - الدورة - �ضارع الخطل ال�ضغري - بناية غرابيت  اوهانيان

هاتف :٢9٢ - 303٢8٢ )3( 961 - ٢61609 )1( 961 - فاك�س : ٢67614 )1( 961

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

36
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الطريق 

 االأ�رسع 

للت�صويق 

ال�صناعي

�صنع يف لبنان

البقاع - زحلة - املدينة ال�ضناعية - مبنى ال�ضركة

هاتف: 901499 78 - 67٢769 71 961

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

موؤ�ش�شة�إبر�هيم خليل �لقا�شوف - �ملعتمد �حليلين 

خطوط إنتاج غذائية

موؤ�ش�شة �لإ�شكندر - �أبناء حممد مظلوم

مكاب�ش بالط، وجاليات بالط، مكاب�ش اأحجار باطون، ك�شارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية، جواري�ش بح�ش وبرغل، مطاحن ك�شك وحبوب

طريق عام رياق - ج�شر الليطاين - قرب اللبول - هاتف : 858152 )71( - 512711 3 961

Ras-elmatin - Lebanon
Tel/Fax: 00 961 5 380 598 - Mobile: 00 961 3 287 596
Website: www.mtsengco.com
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- بيوت جاهزة

- مكاتب جاهزة

- هنغارات

Saida - Alhesby Street - Tel: 70/169515 - 70/288792
firas.madi@hotmail.com  -  FB: B&F Project in Lebanon

facebook: 
beiruty wooden houses

Barelias, Bekaa, Lebanon
E-mail: houssein776@hotmail.com

Mobile: 03-290091 - Telefax: 08-511432
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فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

�صناعة المفرو�صات

40

حممد طالب �لتجارية

Mohammed Taleb Commercial

لبنان ال�شمايل - طرابل�ش - �شارع احللوة - بناية كيالين

هاتف: 833383 3 - 436007 6 961

talebest@dm.net.lb - www.talebest.com
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Main Road, Dbayeh, Beirut 
Tel: 961 4 545456

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones 
BUILDMART
Tel: 70 503305

info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon

www.elementslb.com

Since 1991
Customize your space

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones 
BuildMart

Tel: 70 503305

info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon

www.elementslb.com

Italian Kitchens
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Accaoui street   Achkar building
Tel +961.1.561510/2/3   +961.1.565999

Mob. +961.3.274005   Fax +961.1.561510   
P.O.Box 11-2560  Beirut  Lebanon

www.anispress.com

42

Alaf
Aline Adaime Fenianos

Sarba: 961 9 930920  
Mobile:961 3 358492

رسومات فنية 
كتابة وبيع أيقونات



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 28 /  2017
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 105

�صناعة الورق والكرتون والطباعة

43



العدد 28 /  2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L106 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L106

�صناعة الورق والكرتون والطباعة

44



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 28 /  2017
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 107

�صناعة الورق والكرتون والطباعة

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
�شناعة تلزيق �لورق و�ل�شفاف و�شريط تربيط ��شتير�د �لآت ومو�د �لتغليف و�لتو�شيب و�لتعبئة

  املكتب: املن�شورية - �شارع �شامي ال�شلح -  هاتف : 401777 )4( 961 - 401077 )4( 961 

 فاك�ش: 532399 )4( 961  - خليوي :286252 )3( - 808077 )3( 961 �ش.ب.: 0162 - من�شورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�شناعية - هاتف: 825245 )4( 961

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive Tape

�شويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

45

info@inpresslb.com -  www.inpresslb.com

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

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�صويق 

ال�صناعي

�صنع يف لبنان
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تلفون:  03/224409 - 03/608604

روتيكا للدهانات �ش.م.م

Rootica For Paints S.A.R.L

  جبل لبنان - املنت - مزرعة ي�شوع بناية داغر

هاتف: 915878/9)4( 961  - فاك�ش: 915872 )4( 961

E-mail: info@rooticapaints.com   
rooticapaints@gmail.com   

Website: www.rooticapaints.com

لت�ضنيع و تعبئة الدهانات و الطر�س املختلف

Processing all Kinds Of Paints

موؤ�ش�شة بطي�ش �لتجارية

فاريا - تلفون 154005 70 961

�لنعيم لل�شخور و�لبناء

لبنان اجلنوبي - �ضيدا - املروانية - ال�ضارع العام - مبلكه

هاتف: 747٢50 3 - 467560 3 961 - تلفاك�س: ٢60380 7 961  

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

حجر تلبيس ورخام وغرانيت
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ماغرامار للرخام والغرانيت �ص.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�شناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�شخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �شارع جرج�ش نعوم  

بناية جوزف الق�ش - ط. 1.

�شالة العر�ش وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�ش : 433578 )5( 961  

خليوي: 753578 )3( 961

�ش.ب.: 7354/ 11 انطليا�ش

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com

�شاهني ب�شارة بطي�ش

للمفرو�ضات واملنجورات 

اخل�ضبية واأعمال احلفر 

والتنجيد والدهان والديكور

 فاريا حي بني النهور  

هاتف: 69٢896 3 961

Oueiss
Furniture & Decore

Safra
Mobile: 70/077670 - 03/828240
Tel: 09/856440
E-mail: oueissdecor@gmail.com

مكبس قشرة
- تفصيل وتقشيط الميكا

MDF خشب مسيف
CNC راوتر -

-تنفيذ جميع أنواع الديكور 
واملفروشات واملطابخ
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بريوت - لبنان 

معو�ش: 045004 3 961 - حارة حريك: 550487 1 961 - حمرا: 340953 1 961

Cottage
l ,art de la protection solaire

Mkalles - Main Road - Near Super Brazil
Tel: 03 72 15 15 - 01 682 565 - 01 698 560

cottagek@inco.com.lb



باور �ند �ند�شرتيال ما�شيرني كومباين - بيمكو

Power & Industrial Machinery Company 
 PIMCO

بريوت - بئر ح�ضن - طريق املطار  - بناية الغولف »٢« طابق اأر�ضي

هاتف: 8٢5531 1 961 - فاك�س: 8٢553٢ )1( 961 

E-mail: pimco@pimcolb.com     www.pimcolb.com
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ر�صالة الإمارات

القرار يف  500 مدعو من �سناع  بح�سور 

االإمـــارات  داخــل  من  ال�سناعي  القطاع 

واالأجنبية،  العربية  الدول  من  عدد  ومن 

مت افتتاح اأعمال القمة العاملية لل�سناعة 

العا�سمة  ا�ست�سافتها  التي  والت�سنيع 

اأبوظبي يف جامعة باري�ص ال�سوربون فرع 

اأبوظبي.

وزارة  بني  م�سرتكة  مبادرة  القمة  تعترب 

االقت�ساد ومنظمة االأمم املتحدة للتنمية 

يف  وتــ�ــســارك  »الــيــونــيــدو«،  ال�سناعية 

ــ  االقت�سادية  التنمية  دائرة  ا�ست�سافتها 

اأبوظبي. كما تعد القمة اأول جتمع عاملي 

القرار  �سناع  يجمع  ال�سناعي،  للقطاع 

من قادة احلكومات وال�رصكات ومنظمات 

يف  حتويل  نهج  لتبني  املــدين،  املجتمع 

�سياغة م�ستقبل القطاع.

من  االأول  العاملي  التجمع  هــذا  اأطــلــق 

ومهد  ــروؤى،  وال االأفكار  من  العديد  نوعه 

متكني  على  والــعــمــل  للنقا�ص  الــطــريــق 

يف  امل�ساهمة  مــن  ال�سناعي  الــقــطــاع 

للمجتمعات،  جــديــد  م�ستقبل  �سياغة 

االأ�سواق  يف  ال�سناعية  االأن�سطة  ودمــج 

امل�سوؤولية  وتكري�ص  والنا�سئة،  املتقدمة 

االأجــيــال  جتــاه  لل�رصكات  االجتماعية 

املقبلة، وتاأكيد دور القطاع ال�سناعي يف 

اإعادة بناء االزدهار االقت�سادي العاملي. 

وركزت القمة على 6 حماور رئي�سية وهي: 

القيمة  و�سال�سل  واالبتكار،  التكنولوجيا 

العاملية، واملهارات والوظائف والتعليم، 

التحتية،  والبنية  والبيئة،  واال�ستدامة 

ذات  اجلهات  بني  واملواءمة  واملعايري، 

العالقة بالقطاع ال�سناعي.

وعلى هام�ص هذه القمة، مت التوقيع على 

مذكرة تفاهم بني موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل 

جرال  و�رصكة  للتنمية  مبادلة  و�رصكة 

مبوجبها  �سيتم  الذي  العاملية،  اإلكرتيك 

االإمــارات  يف  �سغريين  م�سنعني  اإن�ساء 

�سيكونان االأولني من نوعهما يف املنطقة 

لتطوير م�ساريع الطباعة ثالثية االأبعاد.

لبنة أولى
وركزت كلمات االفتتاح على تاأثري الثورة 

ال�سناعي،  القطاع  يف  الرابعة  ال�سناعية 

وا�ستعر�ست قدرة القطاع على دفع عجلة 

العمل  فر�ص  وتوفري  االقت�سادي  النمو 

العاملي،  االقت�سادي  االزدهــار  وحتقيق 

ف�ساًل عن اإيجاد احللول للم�سكالت امللحة 

خالل  حتدث  حيث  العامل،  يواجهها  التي 

احلفل معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري 

عام  مدير  يونغ  ويل  االقت�ساد،  ــر  وزي

ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم  منظمة 

»اليونيدو«.

استفادة
�سعيد  بن  �سلطان  االقت�ساد،  وزير  وقال 

القطاع  اأن  من  الرغم  على  املن�سوري: 

اإال  يوؤ�س�ص  مل  االإمــــارات  يف  ال�سناعي 

منذ فرتة ب�سيطة باملقارنة مع غريه من 

القطاعات يف الدول ال�سناعية املتقدمة، 

اأعتاب  على  تقف  وهــي  دولتنا  اأن  اإال 

املثلى  املن�سة  هي  رابعة  �سناعية  ثورة 

الأنها  العاملية،  القمة  هــذه  ال�ست�سافة 

ا�ستفادة  اأكــرب  لتحقيق  وبــقــوة  موؤهلة 

ممكنة من هذه التقنيات، كما اأنها موؤهلة 

التي  الكبرية  التغريات  من  لال�ستفادة 

القطاع  نه�سة  لدعم  عاملنا  ي�سهدها 

القمة العالميـة للصناعة والتصنيع في أبوظبي:
اإلمارات موقع للثورة الرابعة

حضر حفل افتتاح القمة 

العالمية للصناعة والتصنيع 

شركاء القمة، بما في ذلك 

الشركاء المؤسسون مثل 

شركة »سيمنس« و»مبادلة« 

و»جنرال إلكتريك«، والشركاء 

االستراتيجيون مثل توازن 

القابضة و»في بي إس 

للرعاية الصحية«، والمؤسسة 

العليا للمناطق االقتصادية 

المتخصصة »زونز كورب«.
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ال�سناعي العاملي.

االإمــــــارات  م�ستقبل  ــــاأن  ب واأ�ـــســـاف 

من  �سيتحقق  املـــزدهـــر  ــادي  ــ�ــس االقــت

للثورة  كعا�سمة  موقعها  تكري�ص  خالل 

تغرياً  �ستحدث  التي  الرابعة  ال�سناعية 

ونعمل  نعي�ص  التي  الطريقة  يف  جذريًا 

ونتفاعل بها.

تغيرات كبرى
االأمم  منظمة  عــام  مدير  يونغ  يل  وقــال 

»اليونيدو«:  ال�سناعية  للتنمية  املتحدة 

ما  خالل  من  كبرية  اأهمية  القمة  تكت�سب 

توفره من فر�ص لتبادل االأفكار واخلربات 

لتعزيز  وال�سيا�سات  املمار�سات  واأف�سل 

ال�سناعة ال�ساملة وامل�ستدامة، وال �سك يف 

يفر�ص  اليوم  فيه  نعي�ص  الذي  العامل  اأن 

التغريات  ال�ستيعاب  اال�ستعداد  علينا 

ال�سناعي.  القطاع  ي�سهدها  التي  الكبرية 

نتائج  حتقيق  يف  القمة  تركيز  و�سي�سهم 

وا�سحة  حتولية  ــة  روؤي وتبني  ملمو�سة 

امل�ساهمة  �ستمكنه من  ال�سناعي  للقطاع 

و�ست�سكل  االأف�سل  اإىل  حياتنا  تغيري  يف 

اأهداف التنمية  لنا جميعًا لتحقيق  حافزاً 

امل�ستدامة 2030.

وزير  �سيف،  اإبراهيم  الدكتور  و�ــســارك 

اململكة  يف  املعدنية  ـــرثوة  وال الطاقة 

رئي�ص  كي�رص  وجــو  الها�سمية،  االأردنــيــة 

التنفيذي ل�رصكة  االإدارة والرئي�ص  جمل�ص 

رئي�ص  ونيلز كا�زسو  العاملية«،  »�سيمن�ص 

يف  »اآيــزيــك«  لل�سباب  العاملية  املنظمة 

نــورة  مــعــايل  اأدارتـــهـــا  نقا�سية  جل�سة 

ل�سوؤون  دولــة  وزيــرة  الكعبي  حممد  بنت 

مت  حيث  االحتــــادي،  الــوطــنــي  املجل�ص 

يوؤديه  اأن  ميكن  الذي  الدور  على  الرتكيز 

القطاع ال�سناعي يف اإعادة بناء االزدهار 

اإعـــــادة بناء  ــعــاملــي، وقـــدرتـــه عــلــى  ال

اأزمات  من  تعاين  التي  الدول  اقت�سادات 

اقت�سادية تت�سبب يف الهجرة الق�رصية، ما 

ميثل تهديداً لال�ستقرار وال�سلم العامليني.

تحول رقمي
ويف اإطار مداخلته يف جل�سة النقا�ص قال 

يف  ي�سهم  الرقمي  التحول  اإن  كي�رص،  جو 

ال�سناعة  قطاع  يف  جــذري  تغري  اإحــداث 

اإجمايل  من   %  70 بنحو  ي�ستاأثر  ــذي  ال

الثورة  اأن  يف  �سك  وال  العاملية  التجارة 

هائاًل  تغرياً  �ستحدث  الرابعة  ال�سناعية 

�سن�سهد  حيث  الوطنية،  االقت�سادات  يف 

زيادة كبرية يف االإنتاج و�رصعة هائلة يف 

االبتكار، كما �ستخرج ال�رصكات ال�سعيفة 

من  التطور  مواكبة  على  الــقــادرة  وغــري 

�سال�سل القيمة العاملية، و�ستختفي العديد 

من الوظائف احلالية لتحل حملها وظائف 

جديدة تتطلب مهارات رقمية متطورة.

الكبري  التكنولوجي  التطور  هذا  اأن  واأكــد 

�سي�سهم يف تغيري القواعد التقليدية للقطاع 

ال�سناعي، وبالتايل فاإن التحدي االأ�سا�سي 

هذا  ا�ستخدام  على  قدرتنا  يف  �سيتج�سد 

يحقق  الــذي  النحو  على  الرقمي  التحول 

اأكرب فائدة ملجتمعاتنا، م�سرياً اإىل اأن القمة 

دوراً  توؤدي  والت�سنيع  لل�سناعة  العاملية 

توفر  حيث  ال�سدد،  هذا  يف  االأهمية  بالغ 

التحول  هذا  ملناق�سة  متميزة  فر�سة  لنا 

الرقمي والعمل معًا لر�سم مالمح م�ستقبل 

القطاع ال�سناعي واملجتمعات االإن�سانية.

وقال الدكتور اإبراهيم �سيف اإنه على الرغم 

تعد واحدة  االأو�سط  ال�رصق  اأن منطقة  من 

من اأغنى املناطق عامليًا يف الطاقة، فاإن 

وينفق  الطاقة  من   %  79 ي�ستورد  االأردن 

20 % من الناجت املحلي االإجمايل للمملكة 
يقرب من  والغاز، مبا  النفط  فاتورة  على 

اأن  اإىل  م�سرياً  �سنويًا،  دوالر  مليارات   7
من  العديد  ي�سع  الطاقة  تكاليف  ارتفاع 

يف  واالزدهـــار  التنمية  ــام  اأم املعوقات 

ا�ستقبلت  اململكة  اأن  �سيما  وال  االأردن، 

العام  منذ  الهجرات  من  متتالية  موجات 

الذين  املهاجرين  ن�سبة  وتعادل   ،1948
اجلن�سية  عــلــى  منهم  البع�ص  ح�سل 

االأردنية ن�سف �سكان اململكة. 

على  مداخلته  خالل  كا�زسو  نيلز  وركــز 

تاأثري الثورة ال�سناعية الرابعة يف ال�سباب 

واإمكانية  الــوظــائــف  تــوافــر  حيث  مــن 

اقت�سادات  يف  ال�سناعي  القطاع  تنمية 

امل�ستقبل. 
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ر�صالة �صوريار�صالة �صوريا

املوؤمترات  من  العديد  يك�سف 

�سورية  يف  تقام  التي  واملهرجانات 

القائمة  اال�ستعدادات  عن  وخارجها 

يف  �سيعقد  الذي  �سورية  اإعمار  ملوؤمتر 

العا�سمة  يف  املقبل،  �سبتمرب  اأيلول/ 

دم�سق، لبدء حركة االإعمار بعدما عاد 

االآمان اإىل املدن الكربى ومت تنظيفها 

من التنظيمات الظالمية، وحيث ينب�ص 

العدوان  مواجهة  ب�ساأن  احلثيث  العمل 

على البالد.

اأمل  نافذة  �سكلت  الفعاليات  وهذه 

واللبنانيني  ال�سوريني  للم�ستثمرين 

كما على �سعيد امل�ستثمرين االإقليميني 

والدوليني اأ�سدقاء وحلفاء �سورية، كما 

امل�ستثمرين  هوؤالء  ملنح  كافية  كانت 

مو�سوعية  تقييم  بعملية  والبدء  االأمل 

الإطالق �ساعة ال�سفر يف بناء ما دمرته 

احلرب العبثية يف البالد.

اال�ستثماري  الريع  ة 
ّ
�سهي انفتحت  لقد 

ملف  منها  دنا  كّلما  م�رصاعيها  على 

»اإعادة اإعمار �سورية« والم�ست اأرباحه 

تلك  ح�سور  اجلميع  ي�ستهي  املحتملة. 

على  �ستقت�رص  لكنها  الد�سمة،  الوليمة 

لبنان  من  املدعوين  من  قة 
ّ
�سي حلقة 

واإيران ورو�سيا وال�سني والهند وجنوب 

اأفريقيا.. ودواًل اأخرى..

الرتويجية  احلملة  متابعة  تبعث 

من  كل  يف  اأقيمت  التي  للفعالية 

واللبنانية،  ال�سورية  العا�سمتني 

ال�سناعية  لل�رصكات  الفعال  واحل�سور 

اإ�سافة  البلدين،  هذين  من  واخلدمية 

واالأجنبية  العربية  ال�رصكات  اإىل 

هذه  باأن  االإيحاء  اإىل  ال�سديقة، 

�ستوؤدي كلما  املوؤمترات واملهرجانات 

�سورية،  على  العدوان  انتهاء  اقرتب 

النفقات واخت�سار  اإىل توفري كبري يف 

ُتعترب  �سورية  واأن  خ�سو�سًا  الوقت، 

�سوقًا  اإقت�سادية،  نظر  وجهة  من 

اال�ستثمارات  لتو�سيع  دخولها  ميكن 

البالد  اأن  رغم  االأرباح،  ومراكمة 

وكاأن  احلرب،  َفِم  من  بعد  تخرج  مل 

براغماتية مكونات ال�رصاع كانت حتثُّ 

خطاها اإىل اأ�سالء مدٍن منهكة، لتحجز 

ت�سمن  حيث  االآخرين،  قبل  لها  مكانًا 

لراأ�ص  عالية  ًة 
ّ
ربحي مة 

ّ
املهد االأنقا�ص 

املال املوظف يف اإعادة ت�سييدها. لكن 

االأر�ص  على  ال�سوري  اجلي�ص  �سيطرة 

اال�ستثمار  على  ال�سيطرة  تعني  باتت 

الدول  يق�سي  ما  وهذا  اأرباحه،  وعلى 

الداعمة لالإرهاب اإىل اأق�سى الدرجات. 

خطة مارشال
»فورين  جملة  تدعو  اأن  غريبًا  يكن  مل 

مار�سال  »خطة  اإىل  االأمريكية  اأفريز« 

ال�سورية«. والفكرة متحورت حول تكرار 

القارة  اإعمار  اأعادت  التي  الو�سفة 

الثانية  العاملية  احلرب  بعد  االأوروبية 

وزير  اأكده  ما  وهو  اأمريكية.  بقرو�ٍص 

الفروف،  �سريغي  الرو�سي،  اخلارجية 

خطة  اإىل  »بحاجة  �سورية  اإن  بالقول 

الغربي  االتفاق  غرار  على  مار�سال«، 

العاملية  احلرب  بعد  اأملانيا  مل�ساعدة 

مقالة  توقعت  ذلك،  ووفق  الثانية. 

م�رصوع  يكون  باأن  اأفريز«  »فورين 

اًل من قبل حلفاء 
ّ
اإعادة االإعمار هنا ممو

واالإيرانيون  الرو�ص  ال�سورية،  الدولة 

وال�سينيون.

كالم  من  انطلقت  املذكورة  واملجلة 

اأنه  عن  االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  للرئي�ص 

»لن ي�سمح للم�ستثمرين املوالني للغرب 

اإعادة  يف  بامل�ساركة  اخلليج  ودول 

�سيوؤدي  من  اإن  لتقول  �سورية«،  اإعمار 

هذا الدور هو الدول احلليفة ل�سورية.

لل�رصكات  اأماًل  يعطي  ال  واملقال 

م�ساريع  اأي  يف  اخلليجية  اأو  الغربية 

اأن جهود  م�ستقبلية يف �سورية، ويذكر 

هوؤالء املبذولة يف هذا االجتاه ال تزال 

يف بداياتها.

يف  دفع 
ُ
ي ما  اإن  القول  ميكن  ًا، 

ّ
واقعي

�رصف من االقت�ساد. فرو�سيا 
ُ
ال�سيا�سة ي

لن تكتفي فقط بعقود التنقيب عن النفط 

اأو  ال�سوري،  ال�ساحل  حو�ص  يف  والغاز 

االأ�سمنت  توريد  بعقود  اإيران  تكتفي  اأن 

االإعمار، باعتبارها  اإعادة  اإىل م�ساريع 

يف  االإ�سمنت  ت�سّنع  دولة  اأكرب  رابع 

مليون   70 نحو  منه  وتنتج  العامل، 

تفح�ستا  الدولتني  فكلتا  �سنويًا..  طن 

تهما من امل�ساريع العقارية الإعادة 
ّ

ح�س

حتا 
َّ

ورج مة. 
ّ
املهد املناطق  تعمري 

ًا 
ّ
اأ�سا�سي دوراً  �ستوؤدي  �رصكات  اأ�سماء 

يف االإعمار، من بينها ال�رصكة العقارية 

دت مبنى 
ّ
االإيرانية »اإيران بون« التي �سي

ال�سفارة االإيرانية اجلديدة يف اأوتو�سرتاد 

اإعمار  من  ة 
ّ

ح�س ونالت  بدم�سق،  املّزة 

املنطقتني التنظيميتني 101 و102. 

التسويق لإلعمار
الإعادة  الرتويج  بداأ   2014 العام  منذ 

الحلفاء يستعدون لالستثمار.. واألعداء يضرسون
هل بدأت خطة »مارشال« إلعمار سورية؟
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»املوؤ�س�سة  نّظمت  حيث  �سورية  اإعمار 

ال�سورية الدولية للت�سويق« ملتقى دعت 

ة. ولثالثة اأيام، 
ّ
اإليه اأربعني �رصكة حملي

حم�ص  اإعمار  ب�ساأن  هوؤالء  تباحث 

اأكرث من �سواها، باعتبارها اأهم املدن 

ال�سورية التي �سكلت نكبة ذلك، وجذبًا 

مهتدين  النائم،  اال�ستثمار  ل�سهية 

باملخطط التنظيمي اجلديد لبابا عمرو 

الذي �سودق عليه اأواخر اآب / اأغ�سط�ص 

على  يقام  الذي   ،2014 العام  من 

م�ساحة 217 هكتارا وي�سم 465 مق�سمًا 

ًا. وقد ظهرت املناف�سة وقتها بني 
ّ
�سكني

 ،LG  ثالث �رصكات �سورية خا�سة هي

و«هيلتي �سورية«، وIB، الجتياز عتبة 

تثري  ال  ال�رصكات  وهذه  املناق�سات، 

تكون  وقد  حولها،  واجلدل  ال�سكوك 

اأو  ة 
ّ
حملي اأخرى  ل�رصكات  واجهات 

ة. 
ّ
اإقليمية اأو دولي

 / حزيران  يف  الدويل  البنك  ر 
ّ
وقد

اإعمار �سورية  اإعادة  2014 كلفة  يونيو 

هذه  ولكن  دوالر،  مليار   200 بنحو 

اللجنة  الكلفة تنخف�ص وفق تخمينات 

اآ�سيا  لغرب  واالجتماعية  االقت�سادية 

تقارب  باأنها  تكهنت  حني  )االإ�سكوا( 

الوزير  يعمل  هناك  دوالر.  مليار   140
الدردري،  اهلل  عبد  ال�سابق  ال�سوري 

ونّظمت  التنفيذي،  اللجنة  ملدير  نائبًا 

اأيلول/  خالل  باإ�رصافه  »االإ�سكوا« 

بريوت  يف  ندوة   2014 �سبتمرب 

ولكن  �سورية.  اإعمار  اإعادة  مو�سوعها 

الدردري مل ي�ستطع ت�سويق امللف لدى 

هو  كما  خ�سو�سًا  ال�سوري،  النظام 

امليداين  املهند�ص  كان  اأنه  معروف 

االقت�سادي  النظام  ليربالية  لتنفيذ 

بني العامني 2003 و2011، ما اأدى اإىل 

حدوث كوارث يف االقت�ساد ال�سوري.

االإعمار  الإعادة  اال�ستثمارية  واليقظة 

ر�سدت  حني  اأكرث  ا�ستفاقت  قد  كانت 

50 مليار لرية  ال�سورية مبلغ  احلكومة 

العام  موازنة  خالل  امل�ساريع  لتلك 

االإعمار  الإعادة  الرتويج  اأن  اإال   .2015
مل ين�سب. فعائدية توظيف راأ�ص املال 

ميكن  ال  ال�سخمة  والكلفة  مرتفعة. 

يرى  لذا  حال.  اأي  على  حمّليًا  تدبرها 

ا�ستخدام �رصكات عقارية  باأن  البع�ص 

يكون  قد  اخلليج  يف  �سوريون  ميلكها 

رو�سية  اأو  اإيرانية  اأموال  لروؤ�ص  غطاء 

و�سينية واأوروبية اأخرى. 

ج�سد  من  احل�س�ص  على  ال�رصاع  لعل 

من  مبزيٍد  يرتجم  يزال  ال  املنهك  البلد 

�ست�ستمر  التي  الع�سكرية،  املواجهات 

حتى بلوغ حلظة توازن �سوري رو�سي 

اإيراين م�ستقر يغلق امل�ساومات، فتح�رص 

ة االأمر الواقع لتوّزع احل�س�ص على 
ّ
قو

حلفاء الدول ال�سورية. فهل يكون »احلّل 

اآمنة  ال�سيا�سي« حينها ممكنًا كرتجمة 

للم�سلحة االقت�سادية؟

أين لبنان؟
ال�سناعية  وقطاعاته  لبنان  اأين  ولكن 

احلركة  هذه  كل  من  وامل�رصفية 

التي حتيط به  االإمنائية واال�ستثمارية 

من اجلهات كافة ؟

ال �سك اأن لبنان يتهيًا الأداء دور كبري يف 

ال�سناعة  قطاعا   
ّ
عد

ُ
وي االإعمار،  قطاع 

القطاعات  اأبرز  من  وامل�سارف 

لتثبيت  التح�سري  بداأت  التي  اللبنانية 

نف�سها العبًا اأ�سا�سيًا وموؤثراً يف ال�سوق 

ال�سورية.
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حتت �سعار »من اأجل �سورية« ومب�ساركة 

لبنانية،  �رصكة   16 بينها  �رصكة   45
دم�سق  يف  روز«  »داما  فندق  احت�سن 

الرابع  الدويل  املعر�ص  فعاليات 

الذي  »تكنوبيلد4«  البناء  لتكنولوجيا 

الدولية  ال�سورية  املوؤ�س�سة  تنظمه 

وزارة  مع  بالتعاون  »�سيما«  للت�سويق 

من  وبدعم  واالإ�سكان  العامة  االأ�سغال 

نقابة املهند�سني.

ال�سوري  واالإ�سكان  االأ�سغال  وزير  واأثنى 

اللبنانية  امل�ساركة  على  عرنو�ص  ح�سني 

اأو  اللبنانية  ال�رصكات  عرب  الوا�سعة 

عمق  »تعك�ص  اأنها  واعترب  الوكالء، 

االأخوة  واهتمام  الدولتني  العالقات بني 

اللبنانيني ببناء �سورية«.

على  بات  ال�سوري  »ال�سعب  اأن  اأكد  واإذ 

جداً  وقريبًا  تعافت  �سورية  باأّن  يقني 

قال:   ،« الكبرية  االإعمار  عمليات  �ستبداأ 

الدرجة  يف  ال�سوريون  �سيبنيها  »�سورية 

و�سي�ساركهم  مقيمني ومغرتبني،  االأوىل، 

جانب  اإىل  وقفوا  الذين  االأ�سدقاء 

�سيكونون  بل  احلرب  هذه  يف  �سورية 

اإعادة  االأوائل يف عملية  امل�ساهمني  من 

الدم  �سفك  يف  �ساهم  من  اأما  االإعمار، 

الذي  هو  ال�سوري  فال�سعب  ال�سوري 

يرف�ص التعامل معه وهذا االأمر ال يحتاج 

ال�سعب  العربي يحب  ال�سعب  قرارات.  اإىل 

االأزمة  هذه  يف  طني 
ّ
املتور لكّن  ال�سوري 

الذي  البلد  اإعمار  اإعادة  ال مكان لهم يف 

�ساهموا يف تدمريه«.

شركة »سيما« المنظمة
واأ�سار مدير عام �رصكة »�سيما« املنظمة 

»ال�رصكة  اأن  اىل  طيارة  موفق  للمعر�ص 

املعار�ص حتى  ت يف تنظيم هذه 
ّ
ا�ستمر

الأّن  االأزمة،  من  ال�سعبة  املرحلة  خالل 

 
ّ
املهم الدور  نربز  اأن  هو  الوطني  واجبنا 

و�رصكات  وال�سديقة  ال�سورية  لل�رصكات 

ال�رصكات  خ�سو�سًا  اجلوار،  دول 

اللبنانية«. 

عن   
ّ

يعرب املعر�ص  هذا  »اأّن  اإىل  ولفت 

واللبنانية  ال�سورية  ال�رصكات  اإعالن 

مشاركة لبنانية الفتة في »من أجل سورية« تعكس عمق العالقات 
عرنوس: قريبًا جدًا ستبدأ عمليات إعادة اإلعمار

اإعمار  اإعادة  نحو  لالنطالق  جاهزيتها 

وت�سميم  تاأكيد  عن   
ّ

يعرب كما  �سورية 

العار�سني على متانة العالقات ال�سورية 

لـ«�سيما« �رصف تاأكيد  اللبنانية، وكان  ـ 

النهاية  ، ويف 
ّ
التي �ست�ستمر الرابطه  هذه 

يبني  ولن  �سورية،  الأجل  نعمل  كلنا 

الرئي�ص  قال  كما  ال�سوريون  اإال  �سورية 

الدكتور ب�سار االأ�سد«.

الشركات اللبنانية
اأ�سحاب  د 

ّ
�سد املعر�ص،  هام�ص  وعلى 

ال�رصكات  من  عدد  وممثلو  ومدراء 

يف  امل�ساركة  رغبتهم   على  اللبنانية 

بغية  �سورية  يف  االإعمار  اإعادة  عملية 

تو�سيع اأ�سواقهم واإثبات وجودهم فيها.

�رصكة  �ص 
ّ
موؤ�س اعترب  ال�سياق،  هذا  ويف 

»ال�سوق  اأن  ح�سني  ح�سن  »ميكاليكو« 

املولدات  لقطاع  واعدة  �ستكون  ال�سورية 

التي تعمل ال�رصكة فيه وال �سيما يف ظل 

اإّن  ال�سوري، حيث  الر�سمي  االهتمام  ظّل 

املعر�ص  افتتاح  يف  وزراء  ثالثة  وجود 

بقوة  حا�رصة  احلكومة  اأّن  على  دليل 

جيدة  بيئة  وتوفري  يها 
ّ
�سناعي مل�ساعدة 

لال�ستثمار«.

من جهته، اكد  مدير عام �رصكة دهانات 

»فيفكو« علي خليفة اأن »م�ساركة فيفكو 

يف املعر�ص تاأتي يف اإطار �سعيها الدائم 

وال  والتو�سع،  االإنت�سار  من  املزيد  اىل 

اإمكانات كبرية تخولها  اأنها متلك  �سيما 

الو�سول اىل اأهدافها واأبرزها خربتها يف 

عرنوس يتحدث لوسائل اإلعالم طيارة متحدثًا

 رئيس تحرير مجلة الصناعة واالقتصاد فارس سعد، وزير األشغال واإلسكان السوري حسين عرنوس 
ووزير االتصاالت السوري د. علي الظفير
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العمل ال�سناعي على مر 3 عقود، وتقدميها 

كاأ�سناف  خمتلفة  �سناعية  منتجات 

الطرق  لتخطيط  �سة 
ّ

املخ�س الطالء 

ال�سناعي  والطالء  املطارات  ومدارج 

والدهانات  واملالعب  واملواقف  للبواخر 

الداخلية واخلارجية والديكورات واملواد 

اإ�سافة  وغريها،  واحلرارة  للن�ص  العازلة 

اىل قدرتها االإنتاجية الكبرية وم�سنعها 

اأكرب امل�سانع املوجودة  الذي يعترب من 

يف املنطقة«.

»�ساحلكوم«  عام  مدير   
ّ

عرب جهته،  من 

�سعادته  عن  �سالح  حممد  ماهر 

واأعلن  الوا�سعة«،  اللبنانية  »بامل�ساركة 

عن افتتاح فرع لل�رصكة يف دم�سق انطالقًا 

العالقات  توثيق  ب�رصورة  االإميان  من 

االقت�سادية اللبنانية ال�سورية«.

وو�سف ممثل �رصكة ACH  دايفيد زغيب 

املعر�ص  يف  ال�رصكة  م�ساركة  نتائج 

حماولة  �سمن  وو�سعها  باجليدة، 

�سها 
ُّ

تخ�س جمال  يف  لها  مكان  اإيجاد 

ال�سورية،  ال�سوق  يف  البناء  �سقاالت  يف 

خ�سو�سًا يف مرحلة اإعادة االإعمار«.

بي  جي  �رصكة  من  خيارة  عمار  واأعرب 

منتجات  م 
ّ
تقد التي  ل(  م  )�ص  كالرك 

معجون  جمال  يف  �سة 
ّ

املتخ�س ماغنوم 

العدد  هذا  بوجود  تفاوؤله  عن  الدهان، 

الكبري من العار�سني.

جملة  حترير  رئي�ص  اعترب  بدوره، 

�سعد  فار�ص  واالقت�ساد«  »ال�سناعة 

املعر�ص  يف  اللبنانية  امل�ساركة  اأّن 

الروؤية  �سياق  يف  وتاأتي  زة 
ّ
وممي »الفتة 

امل�ستقبلية مل�رصوع اإعادة اإعمار �سورية. 

جداً  مهمة  فر�سة  يعترب  املعر�ص  هذا 

ح�سورها  الإثبات  اللبنانية  لل�رصكات 

وحجز مكان لها يف املرحلة املقبلة على 

تاأتي  امل�ساركة  هذه  اأّن  كما  البلد.  هذا 

االقت�سادية  العالقات  متتني  �سياق  يف 

بني البلدين رغم كّل حماوالت الت�سوي�ص 

ال�سورية  »�سافكو«  �رصكة  وقعت 

واال�ستثمار  وال�سناعة  للهند�سة 

�سة 
ّ

و�رصكة ACH اللبنانية املتخ�س

اتفاقية  البناء  �سقاالت  ب�سناعة 

�سقاالت  معمل  الإن�ساء  تعاون 

وقوالب   
ّ
�سب و�سقاالت  خارجية 

لتغطية  وغريها  الدعم  جلدران 

مواكبة  �سورية  يف  املحلي  ال�سوق 

لعملية اإعادة االإعمار.

»�سافكو«  عن  االتفاقية  ووقع 

العام  ومديرها  ال�رصكة  �ساحب 

 ACH املهند�ص علي ال�سفوك وعن 

العام  ومديرها  ال�رصكة  �ساحب 

ال�سيد جوزيف مريزا.

 االتفاقية، تبلغ الطاقة 
ّ

وبح�سب ن�ص

 
ّ
�سيتم الذي  للمعمل  االإنتاجية 

ت�سييده يف العا�سمة ال�سورية دم�سق 

 
ّ

80 األف مرت مربع من ال�سقاالت اأي
وتبلغ  احلديد،  من  طن   400 حوايل 

عليها  قام 
ُ
ي التي  االأر�ص  م�ساحة 

املعمل 35 األف مرت مربع.

لـ120  عمل  فر�ص  املعمل  ن 
ّ
ويوؤم

عاماًل وموظفًا بني فنيني وتقنيني 

املال  راأ�ص  ويبلغ  واإداريني، 

مليون   2 االأوىل  للمرحلة  الت�سغيلي 

امل�رصوع  ليكون  اأمريكي،  دوالر 

ى 
ّ
م�سم حتت   100 �سوريًا  ا�ستثماراً 

»�سافكو« لل�سقاالت ودعائم البناء.

اتفاقية تعاون بين 
»ACH« سافكو« و«

قطع قالب حلوى احتفاالً بالمناسبة

قص شريط المعرض
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تطوير  وجه  يف  تو�سع  التي  والعراقيل 

هذه العالقات«.

للمولدات  »بيمكو«  �رصكة  مدير  واعلن  

»بيمكو  اأن  غدار  ح�سن  الكهربائية 

عرب  ال�سورية  ال�سوق  يف  موجودة 

الت�سدير، كما �ساركت يف تنفيذ م�ساريع 

م�رصوع  خ�سو�سًا  ال�سورية،  للدولة 

مّت  حيث  حم�ص  ملياه  املولدات  تركيب 

 .»Medium Voltage تركيب مولدات

املهند�ص  »�سوتك«   �رصكة  ممثل  وراأى 

يف  للعمل  فر�سًا  »هناك  اأن  غامن  فايز 

اخت�سا�ص  جمال  يف  ال�سورية  ال�سوق 

 solar ال�رصكة املتعلق باالأنظمة ال�سم�سية

واأنا  االأمام  اإىل  »�سورية  وقال:   .system
ج من جامعة دم�سق و�سعيد 

ّ
�سوري متخر

للتعاون  اأمامنا  الفر�سة  باإتاحة  جداً 

خربة  ون�سع  االإعمار  اإعادة  عملية  يف 

�رصكتنا يف الت�رصف«.

فايز غانم ماهر صالح علي خليفة دايفيد زغيب

PYMCO

فيفكو

مؤسسة ماهر محمد صالح )صالحكوم(

مجلة الصناعة واإلقتصاد

ميكاليكو

ج.ب. كالرك

ACH

بيمكو

ضوتك

ر�صالة �صوريار�صالة �صوريا
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ر�صالة العراق

اأُقرت  التي  اال�سرتاتيجيات  كيف تتحول 

مناهج  اإىل  املا�سية  ال�سنوات  خالل 

تنفيذية للحكومات املتعاقبة والوزارات 

�ساملة  وطنية  حملة  وتنفيذ  القطاعية، 

للبناء واالإعمار؟ 

يف  االآن  �سداه  يرتدد  بديهي  �سوؤال 

االأو�ساط االقت�سادية يف العراق.

ال�سوؤال وتفرعاته،  ويف االإجابة عن هذا 

الوزراء  لرئي�ص  املايل  امل�ست�سار  ك�سف 

قوة  اأن  �سالح  حممد  مظهر  العراقي 

 7 تتجاوز  اخلا�ص  القطاع  لدى  العمل 

ما  العمل  �سوق  ويدخل  �سخ�ص،  ماليني 

�سنويًا  جديد  �ساب  األف   450 على  يزيد 

ال�سهادات  حملة  من  األفًا   150 منهم 

اإىل  الفتًا  املعاهد،  وخريجي  اجلامعية 

تفعيل  �رصورة  توؤكد  االأرقام  هذه  اأن 

�سوق العمل املحلية من خالل تعزيز دور 

القطاع اخلا�ص.

واأ�سار اإىل �رصورة ت�سكيل جمل�ص لتطوير 

القطاع اخلا�ص ي�سم ممثلني من القطاع 

لبناء  ر�سينة  اأ�س�ص  بناء  يف  للم�ساهمة 

اجلادة  املتابعة  اأن  موؤكداً  امل�ستقبل، 

لهذا  وال�سناعة  التخطيط  وزارتي  من 

لياأخذ  احلقيقي  االأمل  يزرع  املو�سوع 

القطاع اخلا�ص دوره الفاعل يف تاأمني 

تنمية م�ستدامة.

بغداد  منتدى  ع�سو  �سدد  ال�سياق،  ويف 

االقت�سادي عامر اجلواهري، اإىل اأن هذه 

اال�سرتاتيجيات حتمل �سفة االأمد الطويل 

لت�سل اإىل عام 2030، وهي التزام تتبناه 

املتعاقبة  احلكومات  وت�سع  الدولة 

اإىل  الفتًا  لتنفيذها،  وال�سيا�سات  اخلطط 

املمنهج  االلتزام  البلد  تبني  �رصورة 

واأكد  واالإ�سالح.  للبناء  ال�سامل  الوطني 

قبل  من  االلتزام  هذا  تبني  �رصورة 

بنية  تنمية  اإىل  يهدف  دام  ما  اجلميع، 

واإ�سالحها،  وبنائها  التحتية  العراق 

وتطوير اقت�ساده وتنويعه.

ولفت اجلواهري اإىل �رصورة وجود اإرادة 

ومهنية  والتطوير،  واالإ�سالح  للبناء 

اإجرائها، واأن يتبنى اجلميع  وقدرة على 

�سيا�سة وخطة واحدة بهدف وا�سح، واأن 

واملجتمع  اخلا�ص  القطاع  اإ�رصاك  يتم 

التنفيذية  اخلطط  و�سع  يف  املدين 

االإ�سالحات  حزمة  تنفيذ  ومتابعة 

 2015 عام  اأُقرت  التي  االقت�سادية 

ور�سدها وتقوميها.

د اجلواهري على وجود حاجة لتويل 
ّ
و�سد

االقت�سادية  امللفات  عن  امل�سوؤولني 

من  املبا�رصة  امل�سوؤولية  القطاعية، 

الربحية،  اإىل  موؤ�س�ساتهم  حتويل  خالل 

وتطوير منتجاتها وخدماتها وتنويعها. 

وكوريا  ماليزيا  جتربتي  اإىل  واأ�سار 

اللتني واجهتا م�سكالت كبرية  اجلنوبية 

يف �ستينات و�سبعينات القرن الع�رصين، 

كل  عمل  ع�رصية  اأهدافًا  و�سعتا  لكنهما 

الرتكيز  خالل  من  حتقيقها  على  منهما 

اإىل  لهما 
ّ
حو ما  واالإن�سان،  الرتبية  على 

باأن  موؤكداً  دويل.  وزن  لها  اقت�سادات 

تتطلب  االقت�سادي  امللف  اإدارة  عملية 

يحا�سب  فعليًا  ون�ساطًا  حقيقيًا   
ً
انتماء

اجلميع على حتقيق النتائج املخططة له 

خ�سو�سًا يف مرحلة البناء واالإعمار.

ودعم  ال�سناعية  املبادرة  �ساأن  ويف 

اأكد  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع 

نظراً  لتنفيذها  التحرك  اأهمية  اجلواهري 

اإىل اأنها ت�سكل عنا�رص حمركة لالقت�ساد 

داً على �رصورة 
ّ
وتاأمني فر�ص عمل، م�سد

القرو�ص  تواجه  التي  ال�سعوبات  تفعيل 

ة ومعاجلتها، 
ّ

ال�سناعية والزراعية املي�رص

خ�سو�سًا من جهة ال�سمانات، وحتويلها 

اإىل فعل وطني مثمر.

املواطن  دمج  �رصورة  على  د 
ّ
و�سد

واملوظف يف امل�ساركة الفاعلة واملبدعة 

لتنفيذ خطط قطاعاتهما، الفتًا اإىل اأهمية 

االقت�ساد  امل�ستمر يف  التدهور  احلد من 

ن�سبة  يف  امل�ستمر  واالنخفا�ص  املحلي 

يف  املحليني  امل�ستثمرين  م�ساركة 

اال�ستثمار بالقطاعات االنتاجية، ناهيك 

الرتاجع  ب�سبب  االأجنبي  اال�ستثمار  عن 

لبيئة اال�ستثمار واالأعمال.

خبراء عراقيون يجددون دعواتهم لتنفيذ برامج اإلصالح 

7 ماليين قوة العمل لدى القّطاع الخاص

عدد الفقراء في العراق ال 

يقل عن 10 ماليين، بدخل 

سنوي أقل من 300 دوالر
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 العراق يحل محل السعودية 
كأكبر مورد نفط إلى الهند

توم�سون  بيانات  اأظهرت 

وتوقعات  الأبحاث  رويرتز 

النفط وتتبع حركة ال�سفن اأن 

ال�سعودية  حمل  حل  العراق 

كاأكرب مورد للنفط اخلام اإىل 

�سعت  حيث  ني�سان  يف  الهند 

هوام�ص  تعزيز  اإىل  امل�سايف 

التكرير من طريق �رصاء خام 

االأرخ�ص  الثقيل  الب�رصة 

ثمنا.

واأظهرت البيانات اأن واردات 

العراق  من  النفطية  الهند 

مليون  جتاوزت  ني�سان  يف 

مرة  الأول  يوميا  برميل 

بزيادة الثلث تقريبا عن اآذار 

اأ�سا�ص  على  باملئة  وثمانية 

�سنوي.

االأعوام املا�سية  الهندية بكثافة يف  وا�ستثمرت امل�سايف 

يف حتديث وحداتها لتحويل اأنواع النفط منخف�سة اجلودة 

زيادة  يف  ي�سهم  ما  وهو  اأكرب  بكفاءة  ووقود  ديزل  اإىل 

هوام�ص الت�سغيل وزيادة املرونة عند �رصاء خامات النفط.

يف  للنفط  م�ستهلك  اأكرب  ثالث  يف  امل�سايف  ذلك  و�ساعد 

ال�سح واأن ت�ستمر يف حتقيق  اأوقات  ال�رصاء يف  العامل على 

اأرباح يف �سوق تتاأثر بالتكلفة وحقق منوا �رصيعا.

الرئي�ص  املورد  عادة  وهي  ال�سعودية  اأن  بيانات  واأظهرت 

اإىل الهند �سحنت نحو 750 األف برميل يوميا اإىل البلد الواقع 

جنوب اآ�سيا يف ني�سان بانخفا�ص خم�سة باملئة تقريبا عن 

ال�سهر ال�سابق وثمانية باملئة على اأ�سا�ص �سنوي.

ويرجع انخفا�ص م�سرتيات الهند من النفط ال�سعودي جزئيا 

اإىل ارتفاع اأ�سعار اخلام ال�سعودي بعد تخفي�سات االإنتاج 

)اأوبك( منذ  التي طبقتها منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول 

كانون الثاين.

والعراق ثاين اأكرب منتج للنفط يف اأوبك بعد ال�سعودية لكنه 

نظرا  االإنتاج  يف  كبري  تخفي�ص  تطبيق  يقاوم  االآن  حتى 

العتماده على اإيرادات النفط لتمويل االقت�ساد.

كما اأ�سهم تاأخري �سحن النفط الفنزويلي ب�سبب م�سكالت يف 

العراقي  النفط  الهندي على  الطلب  تعزيز  رئي�ص يف  ميناء 

كذلك ا�سرتت الهند كميات اأكرب من خام االأورال الرو�سي.

واأظهرت البيانات اأن اإيران اأ�سحت ثالث اأكرب مورد للنفط 

تراجعت  التي  فنزويال  حمل  وحلت  ني�سان  يف  الهند  اإىل 

للمركز اخلام�ص بعد نيجرييا.

اأظهرت زيادة  االأ�سعار، تراجعت بعد بيانات  على م�ستوى 

ا�ستمرار  من  خماوف  اأثار  ما  االأمريكية  اخلام  خمزونات 

كبار  جهود  من  بالرغم  االأ�سواق  يف  املعرو�ص  تخمة 

خف�ص  اتفاق  لتمديد  ورو�سيا  ال�سعودية  مثل  املنتجني 

االإنتاج.

خمزونات  اأن  االأمريكي  البرتول  معهد  بيانات  واأظهرت 

اخلام االأمريكية زادت بواقع 882 األف برميل يف االأ�سبوع 

املنتهي 12 اأيار اإىل 523.4 مليون برميل.

وكان خام برنت قد و�سل اإىل 52.63 دوالر للربميل بينما 

�سعد خام غرب تك�سا�ص الو�سيط اإىل 49.66 دوالر للربميل 

اتفاق  متديد  �رصورة  على  ورو�سيا  ال�سعودية  اتفاق  بعد 

)اأوبك(  للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  اإنتاج  خف�ص 

وبع�ص املنتجني امل�ستقلني بواقع 1.8 مليون برميل يوميا 

حتى نهاية اآذار 2018.

وتعلن اإدارة معلومات الطاقة االأمريكية البيانات الر�سمية 

للمخزونات االأمريكية.

ويرى البع�ص اأن من ال�رصوري متديد اتفاق خف�ص االإنتاج 

ينتهي  اأن  واملفرت�ص  الثاين  كانون  يف  �رصيانه  بداأ  الذي 

يف حزيران املقبل نظرا الأنه مل يقل�ص الفجوة بني العر�ص 

حتى  وا�سح  ب�سكل  االأ�سعار  يدعم  ومل  ال�سوق  يف  والطلب 

االآن.

وقالت وكالة الطاقة الدولية اإن خمزونات النفط التجارية 

الربع  يف  برميل  مليون   24.1 زادت  ال�سناعية  الدول  يف 

االأول بالرغم من تخفي�سات االإنتاج.
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تنطوي ق�سة اكت�ساف وا�ستغالل واأهمية 

االأو�سط  ال�رصق  يف  النفطية  املخزونات 

على تقلبات ومنعطفات دراماتيكية كان 

من ال�سعب ت�سورها قبل قرن من االآن.

اأ�سبحت  بالتحديد،   2017 العام  ويف 

اأو�سطيني  ال�رصق  النفط  م�سدري  مقدرة 

العاملية  الطاقة  �سوق  يف  التاأثري  على 

تخ�سع الأق�سى حدود االختبار.

وعودة  الفائ�سة  االإنتاجية  الطاقة  ومع 

اإىل  النفطي  ال�سمالية  اأمريكا  قطاع 

ال�رصق  يف  النفط  منتجو  �ساهد  ال�ساحة، 

حتت  )مينا(-  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط 

عن  ترتاجع  اإمداداتهم  »االأوبك«-  مظلة 

كونها العامل املهيمن يف حتديد االأ�سعار 

الأول مرة منذ اأكرث من 40 عاما.

الفقري  العمود  بطبيعته  النفط  وي�سكل 

وبو�سفها  االأو�سط،  ال�رصق  القت�ساد 

النفطي  االحتياطي  ثلثي  قرابة  ت�سكل 

العاملي، �سوف توا�سل املنطقة متحورها 

املواد  دامت  ما  والغاز  النفط  حول 

�رصورية  تزال  ما  الهايدروكربونية 

لتلبية احتياجات العامل من الطاقة.

تشكيل التاريخ
اكت�ساف  على  قرن  من  اأكرث  م�سى  لقد 

االأو�سط. وقد  ال�رصق  النفط الأول مرة يف 

الحقًا  تطورت  التي  ال�رصكة  ا�ستخرجت 

من  النفط  بيرتوليوم«  »بريتي�ص  اإىل 

با�سم  قدميا  تعرف  كانت  التي  اإيران، 

ولكن   ،1908 العام  يف  فار�ص«،  »بالد 

القرن  من  الثاين  الن�سف  حتى  يتم  مل 

الع�رصين اأن اأ�سبح للوقود تاأثريه البارز 

على املنطقة االأو�سع.

النفط  واكت�سافات  احلني  ذلك  ومنذ   

تاريخ  ت�سكل  بيعه  وعمليات  واإنتاجه 

التجارية  االأعمال  متداخلًة مع  املنطقة، 

دورها  وموؤدية  واملجتمع،  وال�سيا�سات 

يف  حتى  وكذلك  واالزدهار،  النمو  يف 

الثورات واحلروب واالأزمات االقت�سادية.

حول  املا�سية،  الـ60  ال�سنوات  وخالل 

�سعود النفط اخلام اإىل مرتبة االأهم بني 

اقت�ساد  مركز  وال�سلع  الطاقة  م�سادر 

العامل العربي من البحر االأبي�ص املتو�سط 

اإىل اخلليج الغني به.

اإنتاج  يكون  اأن  كاد   ،1957 العام  ويف 

يقع  االأو�سط  ال�رصق  يف  النفط  وت�سدير 

وحدها  الغربية  ال�رصكات  عاتق  على 

تقريبًا، وذلك مقابل ح�سة من االإيرادات، 

وب�ساهمة �سئيلة من الدول امل�سيفة.

ت�سع  العاملية  النفط  �رصكات  وكانت 

وتدفع  النفط،  لبيع  الر�سمية  االأ�سعار 

ومع  االإيرادات.  من  ح�سة  للحكومات 

ذلك، كان هذا الو�سع يفيد اأكرث ما يفيد 

�رصكات النفط نف�سها يف �سوء اأنها كانت 

دون  من  االأ�سعار  رفع  على  القدرة  متلك 

اإحداث تغيري وا�سح يف االأ�سعار املعلنة 

ومن دون علم الدول املنتجة للنفط.

تشكيل »األوبك«
بداأ كل �سيء يتغري يف العام 1960 عندما 

والكويت  والعراق  واإيران  فنزويال  �سكلت 

منظمة  ال�سعودية  العربية  واململكة 

عن  ر�ساها  عدم  ظل  يف  »االأوبك«، 

تخفي�ص االأ�سعار املعلنة.

االأويل،  �سكلها  يف  »االأوبك«،  وطالبت   

اأال  يجب  االأ�سعار  يف  تغيريات  اأي  باأن 

تتم من دون ا�ست�سارة احلكومات، وبداأت 

لالأ�سعار  اال�ستقرار  يعيد  نظام  بدرا�سة 

عرب تنظيم االإنتاج.

و�سهدت �ستينيات القرن املا�سي اإ�سافة 

واالإمارات  واأندوني�سيا  وليبيا  قطر 

حققت  ولكن  املنظمة،  اإىل  واجلزائر 

زيادات  ب�سع  من  بقليل  اأكرث  املجموعة 

يف االأ�سعار املعلنة خالل العقد االأول.

100 عام من التنقيب عن النفط 
والغاز في الشرق األوسط
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ويف �سبعينيات القرن نف�سه، �سعى اأع�ساء 

على  نفوذهم  زيادة  خلف  »االأوبك« 

م�ستويات االإنتاج وال�سيطرة على ال�رصكات 

اإىل  التي تعمل داخل حدودهم. وبالن�سبة 

التاأميم  اجلزائر، حدث  الدول، مثل  بع�ص 

ب�سكل فجائي، بينما تطلب االأمر 7 �سنوات 

�رصكة  من  ال�رصكة  لتحويل  ال�سعودية  يف 

»اأرامكو  اإىل  االأمريكية  العربية  اأرامكو 

ال�سعودية« املوؤممة.

احتكرت  االأع�ساء،  الدول  بع�ص  ويف 

النفط  اإنتاج  خطوط  جميع  احلكومة 

مثل  اأخرى،  قررت  حني  يف  املنبع.  من 

ت�سغيل  املتحدة،  العربية  االإمارات 

احلقول ب�رصاكة مع �رصكات النفط لتي�سري 

عمليات النقل واحلفاظ على خربات اإدارة 

االأ�سول.

االإمدادات  على  ال�سيطرة  قوى  وبف�سل   

ال�رصق  منتجو  متكن  اجلديدة،  النفطية 

االأو�سط من عر�ص ع�سالتهم يف ال�ساحة 

الدولية الأول مرة يف العام 1973.

اإمداد  وقف  عربية  دول  �ست  وقررت 

التجارة  وحمور  املتحدة  الواليات 

االأوروبي لهولندا بالنفط اخلام يف ت�رصين 

االأول »اأكتوبر« العام املذكور، وذلك رداً 

على الدعم االأمريكي للكيان  االإ�رصائيلي 

يف احلرب العربية االإ�رصائيلية الرابعة.

يف  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  و�سع  وقد 

اأ�سعار  حلقبة  حداً   1973 العام  نهاية 

الدول  اأن �ساهدت  النفط املنخف�سة، بعد 

اأن  ميكنها  الذي  التاأثري  مدى  العربية 

�رصعت  وقد  العاملية.  ال�سوق  على  متلكه 

النفط  تاأميم  وترية  املتنامية  االإيرادات 

الراحل، مع عزوف  القرن  يف �سبعينيات 

احلكومات عن زيادة ح�س�ص ومدفوعات 

�رصكات النفط االأجنبية.

صدمة ثانية
العام  )يف  االأوىل  النفط  �سدمة  اأعقبت 

1973 - 1974( �سدمة ثانية يف االأعوام 
والتي   ،1981 اإىل   1978 من  املمتدة 

ال�سيا�سية  للتطورات  ميكن  كيف  عززت 

غري  ب�سكل  توؤثر  اأن  االأو�سط  ال�رصق  يف 

منا�سب على اأ�سواق الطاقة العاملية ؛ فقد 

اأوقفت اإ�رصابات عمال النفط االإيرانيني، 

لل�ساه،  كتحٍد   1978 العام  اأواخر  يف 

عمليات اإنتاج النفط االإيراين.

التي  االإ�سالمية  الثورة  اأدت  حني  يف 

االإيرانية،  العراقية  واحلرب  ذلك،  حلقت 

اإىل انهيار اإنتاج الدولتني واإىل ارتفاعات 

اأخرى يف االأ�سعار.

ات�سمت  املا�سي  القرن  ثمانينيات  ولكن 

باالأ�سعار االأخف�ص وزيادة قدرة »االأوبك«، 

نحو  العاملية  االأ�سواق  اجتهت  حني  يف 

اأ�ساليب الت�سعري االأكرث �سفافية.

ومنذ العام 1986، مل تعد »االأوبك« حتدد 

االأ�سعار. ويف الفرتة ما بني العام 1985 

م�ستقرًة  النفط  اأ�سعار  بقيت  و2005، 

»االأوبك«  بقدرة  الطلب  ن�سبيًا حتى حلق 

على اإمداد ال�سوق وتنظيم االأ�سعار. واأدى 

انخفا�ص القدرة االحتياطية اإىل ارتفاع 

االأ�سعار يف بداية القرن احلايل، ما اأ�سفر 

يف  التنمية  حفزت  اقت�سادية  طفرة  عن 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي.

يف  النفط  اأ�سعار  انخف�ست  ذلك،  ومع 

اأ�سعار  من  �سنوات   4 عقب   ،2014 العام 

جتاوزت حاجز الـ100 دوالر للربميل، ما 

�سجع بحثًا فكريًا عميقًا يف دول اخلليج 

القيادة  وكانت  النفط.  على  املعتمدة 

احلاجة  ب�ساأن  �سخبًا  االأكرث  ال�سعودية 

اإىل التنويع االقت�سادي.

النفط  هيمنة  اأ�سبحت  احلال،  واقع  ويف 

االآن  تقبع  والنقل  الطاقة  قطاعات  يف 

الطاقة  تكنولوجيات  ظهور  تهديد  حتت 

واإن  الكهربائية،  وال�سيارات  املتجددة 

يف  ولكن  الطويل.  املدى  على  ذلك  كان 

والغاز  النفط  �سيوا�سل  الراهن،  الوقت 

تاأثريهما الهائل على اقت�سادات ال�رصق 

االأو�سط. )ميدل اإي�ست بزن�ص اإنتيليجن�ص، 

مارك وات(
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أسعار الذهب في البالد العربية

يتاأثر �سعر الذهب ببع�ص املوؤثرات التي تواجه جميع الدول 

ويقول  املوؤثرات،  هذه  اأمثلة  من  حاليًا،  والعامل  العربية 

اأحد خرباء الذهب باأنه هناك عوامل تتحكم ب�سكل كبري يف 

معدالت الذهب يف اأ�سواق البيع العربي.

»الواليات  �سنع  من  جديد  برنامج  اأهمها،  العوامل  تلك 

املتحدة االأمريكية« يطلقون عليه ا�سم الت�سهيل الكمي، وهو 

�سيا�سة مالية لي�ست تقليدية باملرة، تقوم البنوك املركزية 

ال�سيا�سة الإنعا�ص االقت�ساد القومي عندما  با�ستخدام هذه 

دية، ويف هذه 
ُ

التقليدية غري جم املالية  ال�سيا�سات  ت�سبح 

النقدية  االأ�سول  ب�رصاء  املركزية  البنوك  تقوم  ال�سيا�سة، 

قدمًا يف 
ُ
كي تعمل على زيادة قدر املال الذي مت حتديده م

االإقت�ساد القومي.

�رصاء  ميكن  باأنه  الكمي«  »التي�سري  �سيا�سة  مميزات  ومن 

وبيع االأ�سول ويف  الوقت نف�سه االإبقاء على معدل الفائدة 

ثابتًا عند قيمة الهدف الذي مت حتديده.

االأمريكية«  املتحدة  »الواليات  يف  االأ�سهم  حركة  اأن  كما 

توؤثر اأي�سًا على ا�سعار الذهب، لي�ص هذا فقط، بل اإن اأ�سعار 

الذهب،  �سعر  يف  كبري  ب�سكل  تتحكم  املركزي  البنك  فائدة 

وب�سوؤال اأحد اخلرباء االإقت�ساديني عن مو�سوع التقلبات يف 

الدوالر،  على  الفائدة  ارتفعت  اإذا  اإنه  قال  الذهب،  معدالت 

الذهب  اأ�سواق  يف  البيع  حركات  تن�سط  اأن  امُلحتمل  من 

العربية الأن حينها �سوف تنخف�ص معدالت الذهب، فيكون 

و�سوف  الذهب،  من  عو�سًا  الدوالر  يف  االإ�ستثمار  االأف�سل 

الدوالر بداًل منه؛ كما  الذهب و�رصاء  اإىل بيع  يلجاأ اجلميع 

�رصح باأن العديد من اأ�سحاب ال�سناديق اال�ستثمارية قام 

منذ  فيها  املتواجد  الذهب  من  كبرية  كمية  من  بالتخل�ص 

عامني.

الدول  وبع�ص  االأو�سط  ال�رصق  عانى  االأخر،  اجلانب  وعلى 

االأ�سيوية من عمليات بيع الذهب الكثرية على مدار االأعوام 

ال�سابقة، ولكنها قامت يتعوي�ص تلك اخل�سارات نوعًا ما من 

طريق زيادة حجم امل�سرتيات. 

خسائر
د االقت�ساد االأردين خ�سائر 

ّ
تكب

بنحو مليوين دوالر منذ اإغالق 

اأمام  ال�سعودية  الربية  احلدود 

االأ�سبوع  قطر  اإىل  ال�سادرات 

االأزمــــة  اإثــــر  ــي يف  ــس ــا� امل

اخلليجية.

تعزيز 
القطرية  الــ�ــرصكــات  عــــّززت 

ــاج  ــت اإن الــعــامــلــة يف جمـــال 

اأي  ل�سد  اإنــتــاجــهــا  االأغــذيــة 

االأ�سواق، عقب قرار  نق�ص يف 

ــذي  ــار ال املــقــاطــعــة واحلــ�ــس

واالإمــارات  ال�سعودية  اتخذته 

والبحرين.

مجاعة
قال من�سق االإغاثة الطارئة يف 

االأمم املتحدة، اإن هناك حاجة 

اإىل مليارات الدوالرات لتمويل 

�سخ�ص  مليون   20 م�ساعدة 

يــواجــهــون خــطــر املــجــاعــة 

اليمن  يف  جـــوعـــًا  واملـــــوت 

وال�سومال  ال�سودان  وجنوب 

ونيجرييا.

صفقة
اأبرمت دولة االإمارات العربية 

ايدك�ص  معر�ص  يف  املتحدة 

اأبوظبي �سفقات  الدفاعي يف 

خم�سة  قــيــمــتــهــا  ـــــاوزت  جت

مــدى  عــلــى  دوالر  ــيــارات  مــل

�سواريخ  �سملت  اأيــام  خم�سة 

ــدروع  ــل ــادة ل ــس ــ� ــة م ــي ــس رو�

وذخائر ومعدات اأمريكية.

تعيين
ــاد  ــ�ــس ــت االق وزارة  ــنــت  عــي

�رصكة  ال�سعودية  والتخطيط 

 Pricewaterhouse
عقود  لــدرا�ــســة   Coopers
 69 بقيمة  مل�ساريع  حكومية 

اإيــجــاد  بــهــدف  دوالر  مــلــيــار 

خلف�ص  ـــب  ـــس ـــ� االأن ـــول  ـــل احل

التكاليف يف قطاعات االإ�سكان 

وال�سحة والتعليم والنقل.

إنفاق
الوطني  الوفاق  حكومة  قالت 

اإنفاق  اإنه مت اعتماد  يف ليبيا 

دينار  مليار   37 بقيمة  عــام 

ل�سنة  دوالر(  مليار   25.7(

مع  اجتماعات  بعد   ،2017
املــ�ــرصف املــركــزي وديــوان 

الوطنية  واملوؤ�س�سة  املحا�سبة 

للنفط.

إلغاء
وال�سناعة  وزيرالتجارة  قال 

اإن  قابيل،  ــارق  ط املــ�ــرصي، 

الكويت األغت اال�سرتاطات التي 

اإىل  الــفــراولــة  على  فر�ستها 

القاهرة  التزام  مع  اأ�سواقها، 

باتخاذ التدابري الالزمة كافة 

ال�سلع  و�سالمة  جودة  ل�سمان 

الزراعية امل�سدرة.

عروض
�سامري  �ــرصكــة  اإدارة  قــالــت 

املالكة مل�سفاة النفط الوحيدة 

اإنها تلقت عر�سا  يف املغرب، 

دوالر  مليارات  ثالثة  بقيمة 

ل�رصاء  اأجنبية  جمموعة  من 

اأنها  اأ�سافت  لكنها  امل�سفاة، 

لطلب  خــطــط  يف  �ستم�سي 

عرو�ص من م�سرتين حمتملني 

اآخرين.

إمداد
الكويتية  االأنباء  وكالة  نقلت 

ــن وزيـــر الــنــفــط الــعــراقــي  ع

خالل  قــولــه  اللعيبي  جــبــار 

الظروف  اإن  للكويت  زيارته 

م�سجعة الإمداد الكويت بالغاز 

هذا  واإن  العراقي،  الطبيعي 

امل�رصوع �سريى النور »قريبا 

جدا«.

إتفاقيات
اتفاقيات  ثالث  م�رص  وقعت 

»اأيــوك«  �رصكات  مع  برتولية 

برتوليم«  و«بريت�ص  االإيطالية 

ــــال«  ــــوت ـــة و«ت ـــزي ـــي االإجنـــل

الغاز  عــن  للبحث  الفرن�سية 
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»ماستركارد« في الهالل الخصيب

جمال  يف  الرائدة  العاملية  ال�رصكة  ما�سرتكارد  اأعانت   

حلول الدفع، يف خطوة تهدف اإىل تعزيز تواجدها املحلي 

يف االأ�سواق الرئي�سية يف منطقة ال�رصق االأو�سط واأفريقيا، 

عن افتتاح اأول مكتب لها يف مدينة عمان، والذي �سي�سكل 

املقر الرئي�سي املخ�س�ص الإدارة عمليات ال�رصكة يف العراق 

ولبنان وفل�سطني، باالإ�سافة االأردن.

لالأعمال يف  امللك ح�سني  اجلديد يف جممع  املكتب  ويقع 

عمان، وياأتي دلياًل على ا�ستمرار التو�سع اجلغرايف لل�رصكة، 

والتزامها جتاه املنطقة، ف�ساًل عن خططها لتطوير عالقات 

يف  املعنية  ـــراف  واالأط املحليني  ال�رصكاء  مع  العمالء 

القطاع، مبا يف ذلك البنوك و�رصكات االت�ساالت والهيئات 

احلكومية.

عام  مدير  الــتــل،  با�سل  مــن  كــل  االفتتاح  حفل  وح�رص 

امل�رصق  ودول  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ما�سرتكارد 

امل�رصق  منطقة  ال�رصكة يف  يرتاأ�ص عمليات  الذي  العربي، 

وكبار  احلكوميني  امل�سوؤولني  من  عدد  جانب  اإىل  العربي 

التنفيذيني من ما�سرتكارد منهم تيموثي موريف، امل�ست�سار 

االإقليمي  الرئي�ص  اجلبايل،  وخالد  ما�سرتكارد،  يف  العام 

ملا�سرتكارد يف منطقة ال�رصق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.

االأردين:  املركزي  البنك  زياد فريز، حمافظ  الدكتور  وقال 

ما�سرتكارد  نهنئ  اأن  الهامة  املنا�سبة  هذه  يف  »ي�رصنا 

يف  العربي  امل�رصق  ملنطقة  الرئي�سي  مقرها  افتتاح  على 

االأردن. حيث �سيمكن ح�سور ما�سرتكارد الفعلي يف ال�سوق 

اأوثق واأعمق مع ال�رصكاء  املحلية ال�رصكة من بناء روابط 

ت�سميم  ومع  العربي.  امل�رصق  بلدان  جميع  يف  املحليني 

لقطاع  االإقليمي  امل�سهد  حتويل  على  ما�سرتكارد  �رصكة 

امل�رصق  بلدان  وتوجه  االبتكار،  خــالل  من  املدفوعات 

نرى  فاإننا  التكنولوجي،  والتقدم  الرقمنه  نحو  العربي 

اإيجابية هامة نحو حتقيق  املكتب خطوة  افتتاح هذا  يف 

املدى  على  املنطقة  يف  واملدفوعات  املايل  القطاع  منو 

الطويل«.

البحر  يف  والبرتول  الطبيعي 

املتو�سط )�سمال(.

مشروع
ل�سكك  العامة  ال�رصكة  اأعلنت 

م�رصوع  عن  العراقية،  احلديد 

بــاإيــران،  احلــديــد  �سكك  لربط 

من  عــدد  تــقــدمي  اإىل  م�سرية 

عرو�سها  العاملية  ال�رصكات 

لال�ستثمار يف امل�رصوع.

تهديد
امل�ستثمرين  جمعيات  اأعربت 

قلقها  عن  )اأهلية(،  م�رص  يف 

لل�رصكات  البنوك  اإزاء مطالبة 

ــادات  ــم ــت ــداد قــيــمــة االع ــس بــ�

�رصف  باأ�سعار  امل�ستندية، 

الذي  االأمــر  احلالية،  ــدوالر  ال

خ�سائر  ال�رصكات  بتكبد  يهّدد 

من   %  100 فادحة ت�سل اإىل 

راأ�ص املال.

منح
واالحتــــــاد  االأردن  وقـــــع 

منحتني  اتفاقيتي  االأوروبــي، 

 42( ــورو  ي مليون   40 بقيمة 

لقطاع  دعمًا  دوالر(،  مليون 

يف  ال�سحي  وال�رصف  املياه 

حمافظة اربد )�سمااًل(.

اختبار
الوطنية  املــوؤ�ــســ�ــســة  اأعــلــنــت 

النفط  اإنتاج  اأن  الليبية  للنفط 

من حقل ال�رصارة بلغ 58 األف 

برميل، بعد �ساعات من اإعالن 

ا�ستمر  تــوقــف  بعد  ت�سغيله 

لعامني. وذكرت املوؤ�س�سة »اأن 

تعليماتها  اأعطت  قد  املوؤ�س�سة 

الجراء االختبارات الالزمة«.

قرض
وافق البنك الدويل على قر�ص 

مليار   1.485 بقيمة  جــديــد 

يف  الــعــراق  مل�ساعدة  دوالر 

النفط  اأ�سعار  ــاأة  وط تخفيف 

اقــتــ�ــســاده  عــلــى  ال�سعيفة 

�سد  ـــرب  احل تكلفة  وحتــمــل 

تنظيم الدولة االإ�سالمية.

رسوم
قال مهاب ممي�ص رئي�ص هيئة 

اإن  امل�رصية،  ال�سوي�ص  قناة 

ناقلة برتول عمالقة مرت يف 

القناة، و�سّددت 4.547 ماليني 

ر�ــســوم  ــى  ــل اأع وهـــي  دوالر، 

متر  ناقلة  ت�سّددها  قيا�سية 

املالحي  املجرى  تاريخ  يف 

العاملي.

اتجاه
تتجه ال�سعودية، اإىل رفع اأ�سعار 

الطاقة يف البالد بالتزامن مع 

املقبل،  العام  موازنة  اإعــالن 

النفط،  اأ�سعار  تراجع  ظل  يف 

امل�سدر الرئي�ص لدخل اململكة 

العربية ال�سعودية.

خفض
ــرتول  ــب ــت مــوؤ�ــســ�ــســة ال ــن اأعــل

اأنها  )حــكــومــيــة(،  الكويتية 

اأبلغت جميع عمالئها بخف�ص 

النفط  من  التعاقدية  كمياتهم 

ــن كــانــون  ــــام، ابـــتـــداء م اخل

الثاين/ يناير املقبل.

مصادقة
يف  التون�سي  الربملان  �سادق 

جل�سة عامة، باأغلبية اأع�سائه 

املالية  قانون  م�رصوع  على 

واملوازنة العامة للدولة ل�سنة 

ا�ستمرت  مداوالت  بعد   ،2017
الــثــاين/  ت�رصين  مطلع  منذ 

نوفمرب املا�سي.

أصول
ــايف االأ�ــســول  انــخــفــ�ــص �ــس

البحرين  مل�رصف  االأجنبية 

االأول/  ت�رصين  يف  املركزي 

بن�سبة  ــي  ــس ــا� امل اأكــتــوبــر 

نف�سه  بال�سهر  %14مقارنة 
ــي، وفــق  ــس ــا� مــن الــعــام امل

الر�سمية  ال�سهرية  البيانات 

التي ا�ستاأنف امل�رصف ن�رصها 

بعد توقف.
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اقت�صاد دولي

طموحا  م�رصوعا  وال�سني  رو�سيا  اأطلقت 

ركاب  طائرة  م�سرتك  ب�سكل  تطورا  لكي 

قادرة على القيام برحالت طويلة ملناف�سة 

واأيربا�ص  االأمريكية  بوينغ  �رصكتي 

الرحلة  فقط على  اأ�سبوعني  بعد  االأوروبية، 

ركاب  طائرة  الأول  الناجحة  التجريبية 

كبرية م�سنوعة بالكامل يف ال�سني.

للطائرات  ال�سينية  ال�رصكة  واأعلنت 

الرو�سية  وال�رصكة  )كوماك(  التجارية 

املتحدة ل�سناعة الطائرات )يو اآي �سي( اأنه 

قد مت تاأ�سي�ص ال�رصكة امل�سرتكة التي اأعلن 

عنها �سابقا يف �سنغهاي.

وكان خمطط �سناعة طائرة بج�سم عري�ص 

قد ك�سف عنه يف حزيران/يونيو من العام 

الرو�سي  الرئي�ص  التقى  عندما  املا�سي 

�سي  ال�سيني  نظريه  مع  بوتني  فالدميري 

اإعالم  و�سائل  ونقلت  بكني،  يف  جينبينغ 

كلفة  اأن  ر�سميني  م�سوؤولني  عن  �سينية 

مليار  و20   13 بني  ما  تراوح  امل�رصوع 

دوالر.

وقال رئي�ص »كوماك« جني جوانغلونغ يف 

بيان »تاأ�سي�ص ال�رصكة امل�سرتكة يرمز اىل 

م�رصوع  يف  حتقيقه  مت  الذي  املهم  التقدم 

ذات  الرو�سية  ال�سينية  الركاب  طائرات 

املدى الطويل والهيكل العري�ص«.

مع  باإخال�ص  نتعامل  »�سوف  واأ�ساف 

واحدة  ك�رصكة  ونتوحد  الرو�سية  ال�رصكة 

لل�رصاكة  منوذجا  امل�رصوع  جلعل  وجنهد 

ال�سينية الرو�سية«.

وحققت ال�سني يف بداية اأيار/مايو تقدما 

ملناف�سة  الطموح  م�رصوعها  يف  رئي�سيا 

الطائرات  �سناعة  يف  الرائدة  ال�رصكات 

التجريبية يف  الرحلة  العامل مع جناح  يف 

ذات  �سي919  ال�سينية  للطائرة  �سانغهاي 

اجل�سم ال�سيق.

وتت�سع �سي919 ل 168 راكبا وهي خم�س�سة 

عقودا  ومتثل  الفرعية  الق�سرية  للرحالت 

لتقلي�ص  حكومي  تكليف  بعد  العمل  من 

االعتماد على طائرات بوينغ واأيربا�ص.

واالأمريكية  االأوروبية  ال�رصكتان  وت�سيطر 

على ال�سوق ال�سينية لطائرات الركاب التي 

على  الطلب  تزايد  مع  هائل  ب�سكل  تنمو 

الرحالت من امل�ستهلكني ال�سينيني.

باأن  الطريان  جمال  يف  حمللون  ويعرتف 

عالمة  ت�سكل  ال�سينية  �سي919  طائرة 

ال�سني  اأن  من  حذروا  لكنهم  تقنيا،  فارقة 

�رصكتي  مناف�سة  يف  �سعبة  مهمة  تواجه 

االأ�سواق  يف  املتجذرتني  واأيربا�ص  بوينغ 

االأداء  يف  الطويل  تاريخ  لهما  واللتني 

ال�سينية  الركاب  طائرة  مع  لكن   ، الناجح 

و�سائل  تقول  والتي  اجلديدة،  الرو�سية 

ا�سم  عليها  �سيطلق  اإنه  ال�سينية  االإعالم 

»929«، فاإن بكني �سوف ت�ستفيد من خربة 

ال�رصكة الرو�سية املتحدة وهي ال�رصكة االأم 

التجارية  العالمات  من  وغريها  ل�سوخوي 

الرو�سية يف عامل الطريان.

�سوق  اأكرب  ال�سني  ت�سبح  اأن  املتوقع  ومن 

للطريان يف العامل خالل عدة �سنوات، واأكد 

الرئي�ص ال�سيني اأهمية اأن تتوىل الطائرات 

حركة  من  كبريا  جزءا  ال�سنع  ال�سينية 

الرحالت املتنامية هذه.

حتتاج  �سوف  ال�سني  اأن  ايربا�ص  وقّدرت 

جديدة  طائرة  اآالف  �ستة  يقارب  ما  اىل 

العقدين  يف  دوالر  مليار   945 قيمتها 

املقبلني، اإال اأن توقعات بوينغ جاءت اأكرث 

تفاوؤال باأكرث من تريليون دوالر. 

الصين وروسيا تطلقان طائرة ركاب 
تنافس بوينغ وإيرباص

كلفة المشروع تتراوح ما 

بين 13 و20 مليار دوالر
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ال�سيا�سة  بني  معركة  ا�ستعلت 

الواليات  يف  والتكنولوجيا 

على  االأمريكية،  املتحدة 

»اأبل«  �رصكة  رف�ص  خلفية 

اخرتاق  يف   FBI الـ  م�ساعدة 

هجمات  منفذي  اأحد  جهاز 

�سان بريناندينو، �سيد فاروق، 

�سنودن  اإدوارد  حلق  حني  يف 

موقف  عن  املدافعني  بركب 

ال�رصكة العاملية.

وكان قا�ص فدرايل قد طلب يف وقت �سابق، من �رصكة اأبل ال�سماح 

التنفيذي  الرئي�ص  ولكن  �سيد،  جهاز  باخرتاق   FBI الـ  ملحققي 

»تقو�ص  االأمريكية  احلكومة  اإن  وقال  الطلب  هذا  رف�ص  لل�رصكة 

اأمن اأحد منتجاتها الرائدة.«

وقال �سنودن، املتعاقد ال�سابق مع وكالة االأمن القومي االأمريكية، 

�ص التي ت�ستخدمها الوكالة 
ّ
ب معلومات عن برامج التج�س

ّ
والذي �رص

اإىل ال�سحافة، اإن �سخرية املوقف جعلت �رصكة »اآبل« تبدو وكاأنها 

اجلهة املدافعة عن حقوق النا�ص مبواجهة FBI الذي يجب اأن يكون 

يف االأ�سا�ص هو اجلهة املعنية بالدفاع عن خ�سو�سيات النا�ص.

اأبل،  ل�رصكة  دعمه  يف  �سنودن  مع  وات�ساب  موؤ�س�سي  اأحد  واتفق 

عدم  اجلميع  على  اإن  قال  اإذ 

ال�سماح بحدوث »هذه اخلطوة 

يف  تعبريه،  ح�سب  اخلطرية« 

�سناير،  برو�ص  فيه  حذر  وقت 

خرباء  اأهم  من  واحد  وهو 

اأن  من  العامل،  يف  الت�سفري 

باخرتاق   FBI للـ  ال�سماح 

اأمام  املجال  �سيفتح  الهاتف 

اأجهزة  الخرتاق  القرا�سنة 

ال�سور  و�رصقة  العمالء 

والر�سائل واملعلومات ال�سخ�سية منها.

االأمريكية،  للرئا�سة  اجلمهوري  املر�سح  اختلف  املقابل،  ويف 

»يجب  قال  اإذ  التكنولوجيا،  وخرباء  �سنودن  مع  ترامب،  دونالد 

فتح اجلهاز«، يف وقت اتفق فيه املر�سح اجلمهوري االآخر للرئا�سة 

تكون  اأن  اأبل  اإن على  وقال  ترامب  روبيو، مع  ماركو  االأمريكية، 

مع  تتعاون  اأن  يجب  اأنها  اإىل  منه  اإ�سارة  يف  �ساحلة«،  »�رصكة 

مكتب التحقيقات الفيدرايل االأمريكي.

على  �سيجربها  اخلطوة،  هذه  على  االإقدام  اأن  من  اأبل  وتخ�سى 

التعامل   بالطريقة نف�سها مع طلبات مماثلة من حكومات اأخرى 

كاحلكومة ال�سينية وغريها.

دا دول االحتاد 
ّ
دعت كييف جمد

الغاز  �رصاء  اإىل  االأوروبي 

الطبيعي امل�سدر من رو�سيا اإىل 

اأرا�سيها يف خطوة  اأوروبا عرب 

ترويجية تهدف لزيادة عائداتها 

من عبور الغاز الرو�سي.

ثلث  نحو  رو�سيا  ي 
ّ
وتلب

االأوروبي  االحتاد  احتياجات 

من الغاز، وت�سدر الوقود االأزرق 

اإىل اأوروبا عرب عدة م�سارات من 

غاز  اأنابيب  منظومات  خالل 

متر عرب االأرا�سي االأوكرانية، واأخرى عرب بيالرو�ص.

اإىل  رو�سيا  املمتد من  ال�سمايل«،  »ال�سيل  اأنبوب  اإىل جانب خط 

ال�سمايل«  »ال�سيل  ويتميز  مبا�رصة،  البلطيق  بحر  عرب  اأملانيا 

بعدم مروره بدول عبور ما يقلل من خماطر الرتانزيت، حيث تعد 

اأملانيا اأكرب م�ستهلكي الغاز الرو�سي.

وخالل منا�سبة »يوم الطاقة االأوكراين«، املنعقدة يف لندن، جدد 

يوري فيرتينكو املدير التجاري ل�رصكة »نفطو غاز«، امل�سوؤولة 

للم�ستهلكني  دعوته  االأوكرانية،  الغاز  اأنابيب  �سبكة  اإدارة  عن 

االأوروبيني ل�رصاء الغاز الرو�سي 

املورد عرب االأرا�سي االأوكرانية.

فاإن  فيرتينكو  راأي  وبح�سب 

توريد الغاز الرو�سي عرب »ال�سيل 

اأملانيا،  فقط  يالئم  ال�سمايل« 

امل�سرتون  �سيح�سل  حني،  يف 

والنم�سا  وفرن�سا  اإيطاليا  يف 

اأكرب  اقت�سادية  فوائد  على 

عرب  املورد  الغاز  �رصائهم  عند 

اأوكرانيا.

وتعمل رو�سيا حاليا على تنويع 

اإمداداتها من الغاز الطبيعي اإىل اأوروبا واال�ستغناء عن اأوكرانيا 

هذا  ويف  الرتانزيت.  ملخاطر  نظرا  الرو�سي  الغاز  لعبور  كم�سار 

االإطار تخطط لتنفيذ م�رصوع »ال�سيل ال�سمايل 2«، عرب بناء خطي 

اأنابيب لنقل 55 مليار مرت مكعب من الغاز الرو�سي اإىل اأوروبا 

�سنويا.

ويلقى م�رصوع »ال�سيل ال�سمايل 2« معار�سة كبرية من اأوكرانيا 

اأهمية  من  يقلل  امل�رصوع  اأن  كييف  وترى  بولندا،  وجارتها 

اأوكرانيا كدولة عبور للغاز الرو�سي.

آبل بمواجهة FBI بسبب »هاتف جهادي«!

كييف تستجدي مشتري الغاز الروسي في أوروبا؟
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اقت�صاد دولي

 ألمانيا وقطر.. 

مواصلة التعاون االقتصادي

بوزير  لقائه  عقب  �سابل  فولفغانغ  االأملاين  املالية  وزير  قال 

املالية القطري علي �رصيف العمادي يف برلني اإن وزارة املالية 

االأملانية اتفقت مع دولة قطر على موا�سلة التعاون االقت�سادي 

الوثيق بينهما، كما وقعت �رصكة قطر للبرتول اليوم اتفاقا مع 

�رصكة �سل لتطوير البنية التحتية مبواقع ا�سرتاتيجية يف العامل.

اأن  تويرت  على  تغريدة  يف  االأملانية  املالية  وزارة  واأ�سافت 

املجال  بينهما يف  التعاون  تعزيز  على  تعمالن  وقطر  اأملانيا 

ال�رصيبي.

وزير  مع  واتفق  اإيطاليا  زار  قد  القطري  املالية  وزير  وكان 

تعاونهما  موا�سلة  على  بـــادوان  كــارلــو  بــري  اقت�سادها 

على  املفرو�ص  احل�سار  رغــم  الوثيق  ــايل  وامل االقت�سادي 

الدوحة من دول خليجية.

�سمن  وبرلني  روما  اإىل  القطري  املالية  وزير  زيــارة  وتاأتي 

جولة �ستقوده اإىل باري�ص وعوا�سم غربية اأخرى.

الغاز المسال
ويف �سياق مت�سل، وقعت �رصكة قطر للبرتول و�رصكة �سل للغاز 

مواقع  يف  التحتية  البنية  لتطوير  اتفاقا  الدوحة  يف  والطاقة 

اإ�سرتاتيجية يف خمتلف اأرجاء العامل ال�ستخدام الغاز الطبيعي 

امل�سال وقودا لل�سحن البحري.

وقال الرئي�ص التنفيذي لقطر للبرتول اإن »ا�ستخدام الغاز امل�سال 

الطبيعي  للغاز  النمو  من  ملزيد  واعــدة  فر�سة  لل�سفن  كوقود 

كم�سدر للطاقة النظيفة«، واأ�ساف اأن من املتوقع اأن يزيد الطلب 

على الغاز امل�سال اإىل 50 مليون طن �سنويا بحلول العام 2030.

باأنه  بوردن«  فان  »بن  �سل  ل�رصكة  التنفيذي  الرئي�ص  و�رصح 

انطالقا من كون قطر للبرتول و�سل من اأكرب ال�رصكات الرائدة 

بالقدرة  وتتمتعان  امل�سال،  الطبيعي  الغاز  جمال  يف  عامليا 

البحري  للنقل  الغاز امل�سال كوقود  لتزويد  الالزمتني  واخلربة 

بقوانني  التقيد  عليهم  يتعني  الذين  ال�سفن  وم�سغلي  ملالكي 

�سارمة للحد من االنبعاثات بدءا من عام 2022.

القطري  والغاز  النفط  قطاع  يف  �سل  ا�ستثمارات  حجم  ويقدر 

بنحو ع�رصين مليار دوالر.

تقليص
اأفادت �سحيفة »وول �سرتيت 

ال�سعودية  بـــاأن  ــال«  ــورن ج

ــدادات  اإم متوز  يف  �ستقل�ص 

املتحدة  الواليات  اإىل  النفط 

يوميا.  برميل  األف   850 اإىل 

منذ  م�ستوى  اأدنــى  هو  وهذا 

عام 1988.

تربع
»بي  �رصكة  بيانات  تقول 

رو�سيا  اإن  الربيطانية  بي« 

على   2016 خــالل  حافظت 

للنفط  مورد  كاأكرب  مركزها 

 13.2% والغاز، حيث وفرت 

من �سادرات النفط العاملية، 

�ــســادرات  مــن  و18.9% 

الغاز.

تمويل
بداأت فرن�سا حتقيقا ق�سائيا 

ال�سورية  االأن�سطة  بــ�ــســاأن 

ملجموعة »الفارج هو�سيم«، 

االإ�سمنت  يف  املتخ�س�سة 

تتعلق  ق�سية  يف  والــبــنــاء، 

كيان  »بتمويل  باتهامات 

اأرواح  وتعري�ص  اإرهــابــي« 

للخطر.

تحذير
الت�سنيف  وكــالــتــا  حـــذرت 

االئــتــمــاين »�ــســتــانــدارد اآنــد 

بـــورز« و«مـــوديـــز« مــن اأن 

نتائج االنتخابات الربملانية 

الربيطانية قد »توؤجل« البدء 

بريطانيا  خروج  مبحادثات 

من االحتاد االأوروبي.

استياء
ــت الــعــديــد مــن كــربى  ــرب اأع

ــة عن  الــ�ــرصكــات االأمــريكــي

الرئي�ص  قــرار  من  ا�ستيائها 

االن�سحاب  تــرامــب  دونــالــد 

من اتفاقية باري�ص ملكافحة 

تــغــري املـــنـــاخ. وكــــان من 

جــرال  ال�رصكات  هــذه  بــني 

غولدمان  في�سبوك،  اإلكرتيك، 

�ساك�ص، ووالت ديزين.

توقعات
اإيــر«  »ريـــان  �رصكة  تتوقع 

اأن  ــطــريان  ــل ل ــة  ــدي ــن ــرل االأي

يف  التذاكر  اأ�سعار  ت�ستمر 

هذا  اأن  ــم  رغ االنــخــفــا�ــص، 

ــل  اأق �سيكون  االنــخــفــا�ــص 

حدة عنه يف العام املا�سي. 

ــك  ذل ــبــب يف  ــس ــ� ال ويـــعـــود 

�سعف  اإىل  جزئية  ب�سورة 

قيمة اجلنيه اال�سرتليني.

مرونة
لعقوبات  رو�سيا  تعر�ست 

على  ولكن  اقت�سادية  دولية 

ــن هـــذه احلــواجــز  ــم م ــرغ ال

فقد  املفرو�سة  والعقوبات 

الرو�سي  االقــتــ�ــســاد  �سخر 

ـــار مــثــل  ـــس ـــ� ــة احل ــي ــل ــق ع

مرونة  واأظهر  �ستالينغراد 

معينة بالتعامل معها.

منتجات
�رصكة  با�سم  املتحدث  اأعلن 

الــطــريان االإيــرانــيــة »اإيـــران 

اإير« اأن طهران اأر�سلت خم�ص 

باملنتجات  حمملة  طائرات 

بعد  ــطــر  ق اإىل  ــة  ــي ــذائ ــغ ال

على  املفرو�سة  املقاطعة 

ال�سعودية  قبل  مــن  الــدولــة 

واالإمارات والبحرين وم�رص.

عقد
ــمــان«  ــس اأعــلــنــت �ــرصكــة »اآ�

توقيع  للطريان  االإيــرانــيــة 

ــرصاء 30  ــ� عــقــد »نــهــائــي« ل

»بوينغ«  �رصكة  من  طائرة 

 737« طــراز  من  االأمريكية، 

على  التوقيع  ومت   .»MAX
هذه االتفاقية بني »اآ�سمان« 

اآذار  مار�ص/  يف  و«بوينغ« 

املا�سي.

ارتفاع
»اإيــربــا�ــص«  �رصكة  تتوقع 

االأوروبية ارتفاع الطلب على 
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أستراليا.. مزرعة للطاقة الشمسية 

في العالم

�ست�سهد اأ�سرتاليا قريبا ت�سييد مزرعة �سم�سية �سخمة، �ستكون 

لوحة  ماليني   3.4 من  مكونة  العامل،  يف  نوعها  من  االأكــرب 

�سم�سية و1.1 مليون بطارية.

ومن املتوقع اأن ينتهي امل�رصوع بحلول نهاية العام، لتتفوق 

�سعة  حيث  من  مثيالتها  على  ال�سخمة  ال�سم�سية  املزرعة 

اأخرى  مرافق  تواجد  من  الرغم  على  االإجمالية،  البطاريات 

للطاقة ال�سم�سية على م�ساحات اأكرب من االأر�ص.

 330 نحو  ال�سم�سية  للمزرعة  االإجمالية  الطاقة  و�ستكون 

مع  املنازل،  اآالف  ع�رصات  الإنــارة  يكفي  ما  وهو  ميغاواط، 

ملطور  وفقا  ميغاواط،   100 عن  يقل  ال  ما  تخزين  اإمكانية 

.Lyon Group ،امل�رصوع

ومبجرد االنتهاء من امل�رصوع، �ستغطي املزرعة نحو 4 اآالف 

دوالر،  مليار  قدرها  تكلفة  مع  االأر�ــص،  �سطح  مربع من  مرت 

.Australian Associated Press وفقا ملا ذكرته تقارير

 330 من  يقرب  ما  توفري  من  ذلــك  بعد  املن�ساأة  و�ستتمكن 

اأو 100 ميغاواط  ميغاواط من الطاقة، وذلك ملدة 18 دقيقة، 

من الطاقة ملدة �ساعة واحدة.

ق�سية  اأ�سرتاليا  جنوب  يف  املتجددة  الطاقة  ا�ستخدام  ويعد 

جديرة بالنقا�ص حمليا يف الوقت احلايل، حيث دعت حاالت 

كيفية  حول  جديدة  مناق�سات  اإىل  االأخرية  الكهرباء  انقطاع 

تلبية املنطقة الحتياجاتها من الطاقة يف ال�سنوات املقبلة.

وقدم، اإيلون مو�سك، عر�سا للم�ساعدة يف هذا ال�ساأن، قائال اإن 

بطاريات ت�سال Powerwall 2، تقوم بتخزين الطاقة لل�سالح 

العام يف جميع اأنحاء العامل، وذلك يف حاالت غياب ال�سم�ص 

يف  املخزنة  الطاقة  ا�ستهالك  يتم  حيث  الرياح،  توقف  اأو 

البطاريات.

ويذكر اأن منطقة جنوب اأ�سرتاليا لديها وفرة من الرياح واأ�سعة 

ال�سم�ص التي ميكن ا�ستغاللها لتوفري الطاقة.

يعترب  اجلديد  امل�رصوع  اإن  اأ�سرتاليا  جنوب  حكومة  وتقول 

اإنتاج  اإىل م�ساعفة  التي تهدف  العديدة  امل�ساريع  واحدا من 

الطاقة املتجددة بحلول عام 2020.

احتياج  قدرت  اإذ  الطائرات، 

طائرة  األــف   35 اإىل  ال�سوق 

 5.3 االإجمالية  قيمتها  تبلغ 

خــالل  دوالر  تــريــلــيــونــات 

الع�رصين عامًا املقبلة.

هبوط
االأمريكية  اجلملة  خمزونات 

اأكرث  فى  هبوط  اأكرب  ت�سجل 

من عام �سفن داي نيوز نقال 

لكم  نن�رص  ال�سابع  اليوم  عن 

االأمريكية  اجلملة  خمزونات 

اأكرث  فى  هبوط  اأكرب  ت�سجل 

من عام.

انخفاض
امل�ساكن  مبيعات  انخف�ست 

ــا يف  ــركــي ت لـــالأجـــانـــب يف 

 ،2017 الثاين  يناير/كانون 

لتوا�سل هذا املنحنى امل�سجل 

حتاول  حني  يف   ،2016 عام 

ا�ستعادة  الرتكية  احلكومة 

احليوية يف هذا القطاع.

مبيعات
»تويوتا  ال�سيارة  احتفظت 

مبيعا  االأكرث  بلقب  كوروال« 

 ،2016 150 بلدا يف عام  يف 

 3500 اأكرث من  متفوقة على 

ــــراز طــرحــتــهــا �ــرصكــات  ط

اأعلنته  ما  وفــق  ال�سيارات، 

�رصكة تويوتا اليابانية.

تعديل
ـــة  ـــزان اخل وزارة  ـــت  ـــدل ع

العقوبات  بع�ص  االأمريكية 

ــيــا  املــتــعــلــقــة بــبــيــع رو�ــس

تقنيات  قطاع  يف  جتهيزات 

الهواتف  مثل  املعلوماتية 

ـــات  ـــوح ـــل ـــيـــويـــة وال اخلـــل

يف  ورد  كما  االإلــكــرتونــيــة، 

ــرة نــ�ــرصتــهــا الــوكــالــة  ــذك م

املكلفة فر�ص عقوبات.

تدشين
القطرية  الــ�ــرصكــة  اأعــلــنــت 

ــئ  ــوان )م املـــوانـــئ  الإدارة 

نقل  خط  اأول  تد�سني  قطر( 

الدوحة  بني  مبا�رص  بحري 

ال�سينية؛  �سنغهاي  ومدينة 

ما يخت�رص زمن الرحلة بني 

املدينتني اإىل ع�رصين يوما.

ديون
الــدويل  النقد  �سندوق  حــذر 

يف تقرير �رصي من اأن ديون 

اليونان »ال حتتمل« و«قابلة 

ــى املـــدى  ــار« عــل ــج ــف ــالن ل

منطقة  مــطــالــبــا  ــل،  ــطــوي ال

العبء  هذا  بتخفيف  اليورو 

عن كاهل اأثينا عرب اإجراءات 

»اأكرث م�سداقية«.

إغالق
اإنه  اأت�ص.اأ�ص.بي.�سي  قــال 

هذا  فــرعــًا   117 غلق  ينوي 

العام واإلغاء 380 وظيفة يف 

بريطانيا للحد من التكاليف. 

 180 حـــواىل  اأن  واأو�ـــســـح 

اجلولة  يف  �ستلغى  وظيفة 

�سبكة  لتخفي�سات  االأخــرية 

الفروع. 

قانون
ــدار  ــس اإ� اىل  تــركــيــا  ـــاأت  جل

�سهل احل�سول 
ُ
قانون جديد ي

ال�سفر  وجــواز  اجلن�سية  على 

واأ�ــســحــاب  للم�ستثمرين 

وبح�سب  ــــوال،  االأم ـــص  روؤو�

القانون فان من يقوم باإيداع 

اأمــريكــي  دوالر  مــاليــني   3
له  يحق  الرتكية  البنوك  يف 

احل�سول على اجلن�سية.

استثمار
م�ستثمر  اأكرب  ال�سني،  زادت 

الطاقة  م�سادر  يف  عاملي 

يف  ا�ستثماراتها  املتجددة، 

هذا القطاع يف اخلارج �سنة 

 30 حواىل  اإنفاق  مع   ،2016
مليار يورو يف م�ساريع بنى 

بح�سب  ح�س�ص،  اأو  حتتية 

اف  اي  اي  )اآي  معهد  تقرير 

ايه(.
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فر�ص عمل

  فرص عمل 
البرازيل

غيار  قطع  ب�سنع  متخ�س�سة  �رصكة 

الرتاكتورات واملاكينات الزراعية تبحث 

عن م�ستوردين

Metisa :لالت�سال

هاتف +554732812250

export @metisa.com.  : بريد الكرتوين 

 br
www.metisa.com.br:موقع الكرتوين

 �رصكة برازيلية متخ�س�سة  ب�سنع 
تبحث  واالكرتونية  الكهربائية  االدوات 

عن ممثل يف ال�سوق املحلية.

Ingemag :لالت�سال

هاتف:+551142421311

talesborghi@hotmail. الكرتوين:  بريد 

com
موقع الكرتوين:

www.ingemagbrasil.com.br

بلغاريا
مبعاجلة  متخ�س�سة  بلغارية  �رصكة 

الزجاج تعتزم بيع م�سنعها

Lamina glass :لالت�سال

هاتف359889432429+:

info@lamin-glass.eu: بريد الكرتوين

www.lamina-glass.:الكرتوين موقع 

eu

 �رصكة بلغارية متخ�س�سة بتطوير 
عالقاتها  لتوطيد  ت�سعى  لالإنتاج  مراكز 

مب�ستثمرين اأجانب.

ND Center : لالإت�سال

دميتياريلييف دايامندييف

هاتف:+359889398589

359898789782+

ND_invest@mail.bg:بريد الكرتوين

تركيا
بالكيماويات  متخ�س�سة  تركية  �رصكة 

مع  �رصاكة  اإقامة  عن  تبحث  واال�سمدة 

جتار لبنانيني.

SULFERT KIMYA SAN.  : لالت�سال

TIC.A.S
هاتف+902124650666

EPORT 3 @ الكرتوين:  بريد 

SULFERT.com

:www.sulfert.comموقع الكرتوين

ب�سنع  متخ�س�سة  تركية  �رصكة 
بالطاقة  تعمل  التي  املولدات 

م�سوقني  عن   تبحث  النيرتونيجية، 

لبنانيني

Simtar makina : لالت�سال

www.simtarmakina.الكرتوين موقع 

:com

رومانيا
�سناعة  يف  متخ�س�سة  رومانية   �رصكة 

املخ�س�ص  والرتاب  الكيماوية  اال�سمدة  

للحدائق والدهانات تبحث عن م�ستوردين 

لبنانيني

FRD CENTER :لالت�سال

هاتف:40214111459+

Europa@frdcenter.ro:بريد الكرتوين

www.market-entry. الكرتوين:  موقع 

ro

سويسرا
وقطع  االالت  ب�سنع  متخ�س�سة  �رصكة 

ممثلني  عن  تبحث  واالأنابيب  ال�سيارات 

يف ال�سوق املحلية 

Georg fischer jrg :لالت�سال

هاتف :+41526311111

فاك�ص :+41526312847

info @georgfischer.:الكرتوين بريد 

 com
www.georg_fischer.: موقع االكرتوين 

com

متخ�س�سة  �سوي�رصية   �رصكة   
تود   EPC والبناء  وال�رصاء  بالهند�سة 

اإقامة عالقات جتارية ب�رصكاء حمليني

Hi tachi Zosen Inova :لالإت�سال

هاتف: +41442771111

فاك�ص:+41442771313

مؤسسة االتحاد العربي
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info@hz-inova.com:بريد الكرتوين

www.hz-inova.com:موقع الكرتوين

الصين 
بت�سويق   متخ�س�سة  �سينية   �رصكة 

واالحذية  واالقم�سة  االلكرتونيات  

امليكانكية  واملعدات  املكتبية  واللوازم 

يف  مب�سوقني  عالقاتها   لتوطيد  ت�سعى 

ال�سوق املحلية . 

لالت�سال 

 Guangzhou light holdings xu
zhouyang

هاتف +8602083340192

فاك�ص : +8602083337697

 xuzy@gzli.com: بريد االلكرتوين

www.gzli.com : موقع االلكرتوين

ب�سنع  متخ�س�سة  �سينية  �رصكة 
والديكورات  املكتبية  اللوازم 

وااللكرتونيات،  الريا�سية  وامل�ستلزمات 

مب�ستوردين  عالقتها  لتوطيد  تتطلع 

لبنانيني.

لالت�سال:

 Guangdong Stationery & Sporting
Goods ye cong

هاتف +8602083564679

فاك�ص: +8602083547163

gssg@gssgsailing.:االلكرتوين بريد 

com
www.gssgsailing. االكرتوين:   موقع 

com

�رصكة �سينية متخ�س�سة ب�سنع   
التربيد  انظمة  �سواغط  وبيع  وتطوير 

تبحث عن �رصكاء

لالت�سال 

Huangshi Dongbei Mech –
Electrical group Su wenxiu

هاتف : +867145416688

eric@donper.com :بريد الكرتوين

www.donper.com:موقع الكرتوين

�رصكة �سينية متخ�س�سة ب�سنع   
�رصكاء  عن  تبحث  التلفزيون  اجهزة 

لتوزيع منتجاتها

لالت�سال :

 Gungdong city leiyon electronic

التنظيف تعتزم بتوطيد عالقتها ب�رصكاء 

لبنانيني

لالت�سال :

Drop chemicals
هاتف +35621441803

فاك�ص +35621444704

info@dropchemicals.: الكرتوين  بريد 

com.mt
www.dropchemicals.:الكرتوين موقع 

com.mt

الهند 
�رصكة هندية متخ�س�سة ب�سنع االجهزة 

واملعدة  اجلراحة  غرف  يف  امل�ستخدمة 

وامل�سادات  اجللد  حتت  لالإ�ستعمال 

مع  �رصاكات  القامة  ت�سعى  احليوية 

م�ستوردين لبنانيني . لالت�سال 

 Paam anti biotics
   www.mbgpaam.com :موقع الكرتوين

technology yan na
هاتف:  +8676985309983

فاك�ص :+8676985308663

best@leiyon.com :بريد الكرتوين

www.leiyon.com :موقع الكرتوين

�رصكة �سينية متخ�س�سة ب�سنع   
معدات املطابخ كاآالت القهوة وال�سوايات 

مب�ستوردين  عالقاتها  لتوطيد  ت�سعى 

لبنانيني

لالت�سال :

Ningbo kaibo group
Yanjiebe

هاتف +8657463303576

فاك�ص:+8657463302070

yan@kaibo.com:بريد الكرتوين

www.kaibo.comموقع الكرتوين

مالطا
مواد  ب�سنع  متخ�س�سة  مالطية  �رصكة 

مؤسسة االتحاد العربي

باتيسري لوليتا
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معار�ص وموؤتمرات

Real EState معرض دريم
يقام يف البيال

)Promofair من تنظيم(

28 حزيران – 3 متوز 2017

معرض بيروت الدولي للرعاية 
الصحية

يقام يف فندق فيني�سيا

مع  بالتعاون  ال�سحة  وزارة  تنظيم  )من 

جمموعة االإقت�ساد واالأعمال(

االإ�ستثمارية  الفر�ص  على  ال�سوء  يلقي 

يف قطاعي ال�سحة واالإ�ست�سفاء

يف 10 متوز 2017

المهرجان الدولي للمنتوجات 
األفريقية واآلسيوية

يقام يف فندق ال�سان �سارل/ بريوت

)من تنظيم �رصكة �ستار نا�سيونال(

واحجار  ف�سيات  غذائية،  مواد  �سلع، 

كرمية 

من 7/19 ولغاية 2017/9/3

اللقاء السنوي للتسوق/ صيدا
امللعب البلدي/ �سيدا

)Score Group من تنظيم(

الب�سة،  وا�ستهالكية،  غذائية  ومواد  �سلع 

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
ارتيزانا وحرفيات

من 7/28 ولغاية 2017/8/6

معرض بيروت للفن
يقام يف البيال

)BAF من تنظيم(

من 21-24 اأيلول 2017

معرض النبيذ
يقام يف ميدان �سباق اخليل يف بريوت

)Evention من تنظيم(

من 2017/10/8-4

معرض اعراس بيروت
يقام يف فندق هيلتون احلبتور

)Promo Team من تنظيم(

من 2017/10/8-6

Education معرض
يقام يف البيال

)Promo Fair من تنظيم(

من  2017/10/15-12

معرض ويسكي اليف
يقام يف نادي اليخوت يف الزيتونة

)Hospitality services من تنظيم(

من 21-19/ 2017/10

معرض إن شايب
يقان يف البيال

)E Square من تنظيم(

من 2017/10/23-19

معرض الزفاف الملكي
يقام يف الفوروم دو بريوت

)Wedding Mall من تنظيم(

من 2017/10/31-27

معرض األعراس
يقام يف البيال

)Promo Fair من تنظيم(

من 2017/11/6-2

مهرجان بيروت للطهي
يقام يف البيال

)Hospitality Services من تنظيم(

من 2017/11/18-16

معرض فن العيش
يقام يف الفوروم دو بريوت

)SPM Fair من تنظيم(

من 11/29 – 12/3/ 2017

اسبانيا/فالنسيا
FMES MICROBIOLOGY 2017

www.fems- الكرتوين:  )موقع 

)microbiology2017.kenes.com
من 7/9 – 2017/7/13

اسبانيا/بيلباو
 Computers/EUSKAL

ENCOUNTER 2017
olatz@:الكرتوين )بريد 

)euskalencounter.org
من 7/22 – 2017/7/25

اسبانيا/ برشلونة
 EUROPEAN CARDIOLOGY

CONGRESS 2017

املوؤمتر االأوروبي لطب القلب للـ2017

)www.escardio.org :موقع الكرتوين(

من 8/26 – 2017/8/30

اسبانيا/مدريد
FDI املوؤمتر الدويل لطب االأ�سنان

eventsfdi2017@ الكرتوين:  (بريد 

)pacifico.org/index.php.en

 معارض ومؤتمرات في العالم 
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من 8/29 – 2017/9/1

المانيا/برلين
خطوط  الأبرز  خم�س�ص  دويل  معر�ص 

املو�سة

)PREMIUM Exhibitions من تنظيم(

من 2017/7/6-4

المانيا/فرنكفورت
الورقية  للمواد  متخ�س�ص  معر�ص 

واالألياف

)Verein Exhibitions من تنظيم)

من 2017/7/6-4

المانيا\ميونيخ
اليدوية  للحرف  خم�س�ص  معر�ص 

واالإك�س�سوارات  الزجاجية  واالأواين 

املنزلية

)Trendset Gmbh من تنظيم(

من 2017/7/10-8

المانيا/ ميونيخ
معدات  لتطوير  خم�س�ص  معر�ص 

املن�سوجات واك�س�سواراتها

 Munich Fabric Start تنظيم  )من 

)Exhibitions
من 2017/7/18-17

ايطاليا/ميالنو
للمن�سوجات  متخ�س�ص  معر�ص 

واجللود

 Anteprima Trend تنظيم  )من 

)Selection
يف 2017/7/6

ايطاليا\ميالنو
املعر�ص الدويل للمن�سوجات االأوروبية

)بريد الكرتوين:

)info@milanounica.it
من 7/11 – 2017/7/13

ايطاليا\ميرنزا
العطرة  للروائح  الدويل  املعر�ص 

واملاكياج ومواد التجميل

info@pittimmagine. :بريد الكرتوين(

)com
من 9/8 – 2017/9/10

ايطاليا/ بولونيا
الطبيعي  للطعام  الدويل  املعر�ص 

وال�سحي/ طبيعة �سحية

bolognafiere@pec. الكرتوين:  )بريد 

)bolognafiere.it
من 9/8 – 2017/9/11

بريطانيا/ لندن
لالألب�سة  متخ�س�ص  دويل  معر�ص 

املعا�رصة واملن�سوجات

)Karen Radley من تنظيم(

من 2017/7/18-16

تركيا\ اسطنبول
املوؤمتر العاملي للبرتول

 The World Petroleum تنظيم  )من 

)Council
من 2017/7/13-9

تركيا\ اسطنبول
معر�ص خم�س�ص الألب�سة ال�سغار

 UBM ICC FAIR تنظيم  )من 

)Organization Trade
من 2017/7/22-19

تركيا/ازمير
مفرو�سات،   – الدويل  ازمري  معر�ص 

اإ�ساءة وهند�سة كهربائية

من 2017/8/27-18

تركيا/ اسطنبول
للماأكوالت  الدويل  ا�سطنبول  معر�ص 

وامل�رصوبات

من 2017/9/10-7

الصين/ شنتشن
للمن�سوجات  خم�س�ص  معر�ص 

ومعداتها التقنية

)Messe Frankfurt من تنظيم(

من -6 8 متوز 2017

الصين/شنغهاي
التعليب  ملنتجات  خم�س�ص  معر�ص 

والتغليف

 China International تنظيم  )من 

)Exhibition
من 2017/7/14-12

الصين/شنتشن
ال�سيارات  لقطع  خم�س�ص  معر�ص 

واك�س�سواراتها

 Jiuzhou Tarsus تنظيم  )من 

)Exhibitions
من 2017/7/16-14

الصين/شنغهاي
لالأملنيوم  خم�س�ص  معر�ص 

واك�س�سواراته

 Reed Exhibitions تنظيم  )من 

)Deutschland Gmbh
من 2017/7/21-19

فرنسا\باريس
معر�ص باري�ص ملالب�ص االأطفال

)Picaflor من تنظيم(

من 2017/7/3-1

فرنسا\ باريس
للمن�سوجات  خم�س�ص  معر�ص 

واملالب�ص الداخلية

)EUROVET من تنظيم(

من 2017/7/10-8

مصر/ القاهرة
معر�ص خم�س�ص ملنتجات الزجاج

)Nile Trade Fairs من تنظيم(

من 2017/7/25-23



WWW.LEBANON-INDUSTRY.COM

 For More Information 
Please Visit

دليل ال�صادرات 

واملوؤ�ص�صات ال�صناعية اللبنانية

الطبعة العا�رسة

2018 - 2017

عامل الإنتاج اللبناين


