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الإفتتاحية

السياحة الشتوية

اأطلق وزير ال�شياحة اأفيدي�س كيدانيان املو�شم ال�شياحي ال�شتوي يف لبنان خالل جولة له على مراكز التزلج يف منطقة كفردبيان.

ويعترب لبنان من البلدان التي تتوفر فيها جميع املقومات ال�شياحية ال�شتوية عرب توافر املنتجعات ال�شتوية التي توؤمن اخلدمات 

دة تتيح لهم ممار�شة ريا�شة التزلج والتي ميتد مو�شمها من 
ّ
الالزمة لل�شائح من فنادق و�شاليهات �شتوية لالإقامة ون�شاطات متعد

�شهر كانون الأول وحتى ني�شان.

وميكن القول اإن »الوعود الر�شمية اللبنانية« التي نفذ منها البع�س اإىل الآن، مل توؤثر على مو�شم »ال�شياحة ال�شتوية«، الذي ي�شهد، 

حركة انتعا�س ت�شاعدية يف املوؤ�ش�شات ال�شياحية املنت�رشة يف مناطق التزلج، مع ت�شاقط الثلوج وتراكمها بكثافة.

اأ�شبح  الطق�س، ممتاز، ولبنان  املو�شم على م�شتوى  فاإن  ال�شياحي عامة  القطاع  بلبنان على  ال�شطرابات املحيطة  تاأثري  ورغم 

املق�شد الوحيد يف املنطقة ملمار�شة ريا�شة التزلج، ويتوقع اأن ت�شهد ال�شياحة �شغطًا على مراكز التزلج، ما يعني عودة املوؤ�ش�شات 

ال�شياحية يف تلك املناطق اإىل موا�شم اخل�شب والإنتاج، بعد �شنوات �شهدت خاللها تاأخراً يف �شقوط الثلوج.

اح العرب 
ّ
وتعتمد ال�شياحة ال�شتوية، على اللبنانيني واملغرتبني بنحو 75 يف املئة، لكن املو�شم ي�شهد حاليًا، اإقبال لفتا من ال�شي

والأوروبيني ف�شال عن طالب املدار�س واجلامعات على مدار الأ�شبوع، لي�شل الإقبال اإىل ذروته يومي ال�شبت والأحد.

وكان املو�شم قد �شهد منذ عام 2005 انتكا�شات متتالية، نتيجة العديد من العوامل من اأبرزها: الطق�س، ال�شتباك ال�شيا�شي، الأحداث 

الأمنية، لكن، يف هذا العام )2018( يتوقع اأن يبلغ عدد الوافدين لال�شتمتاع بال�شياحة ال�شتوية اعتباراً من �شباط/ فرباير، لت�شهد 

بعد ذلك ارتفاعا يف احلركة ليبلغ يف ذروة املو�شم، حواىل 20 األفا يف الأ�شبوع.

اأ�شا�شية للمواطنني ال�شاكنني يف قرى ال�شطياف واجلبال،  7 اآلف فر�شة عمل  ويف حني يوفر مو�شم ال�شياحة ال�شتوية، حواىل 

ت�شاعدهم يف تاأمني معي�شتهم مبا�رشة لهم ولعائالتهم على مدار ال�شنة، فاإن حركة الت�شغيل يف املوؤ�ش�شات ال�شياحية املمتدة من 

الأرز اإىل جبل �شنني، �شتبلغ الـ 100 يف املئة اأيام العطل والأعياد، وهي موزعة على األف غرفة ترتاوح اأ�شعار اإيجارها لليلة الواحدة 

ح�شب درجة املوؤ�ش�شة واملنطقة واخلدمة املقدمة.

دوها يف الأعوام املا�شية، ويتوقعون اأن تكون 
ّ
ويف هذا ال�شدد ياأمل اأ�شحاب املوؤ�ش�شات ال�شياحية، التعوي�س عن اخل�شائر التي تكب

هذه ال�شنة ممتازة من ناحية الإقبال والعائدات املالية، يف حال ا�شتمر الو�شع الأمني الداخلي م�شتقراً. 

الكلفة  اأن  التزلج واملوا�شالت، لرنى  ال�شكي وبطاقة  الغداء واإيجار  التزلج يف لبنان واخلارج، �شاملة  وميكن املقارنة بني كلفة 

لبنانيًا ترتاوح بني 50 و100 دولرا على ال�شخ�س الواحد يف اليوم، اأما يف اخلارج وحتديدا يف اأوروبا، فتبلغ حواىل 250 دولر. وما 

هو مطلوب من الدولة، اأن ت�شجع ريا�شة التزلج، وت�شعى اإىل حتويلها من ريا�شة لالأغنياء اإىل ريا�شة �شعبية، لأن معظم امل�شاريع 

التي حكي عنها �شابقًا لتعزيز ال�شياحة ال�شتوية، مل ينفذ منها اإل القليل حتى الآن.

قدم الفر�شة لل�شائح كي يقوم بن�شاطات 
ُ
اإن موقع لبنان على مفرتق طرق بالن�شبة اإىل كل من اأوروبا واآ�شيا واأفريقيا، وهو لذلك ي

ع جغرافيته وطبيعته ومناخه، الأمر الذي ي�شمح مبمار�شة اأنواع متنوعة من ال�شياحة غري 
ّ
خمتلفة يف الطبيعة، وذلك ب�شبب تنو

املو�شمية  الأنهر  ال�شطاآن،  دائمة اخل�رشة،  الغابات  وُت�شكل اجلبال،  الطلق يف مناطق وموا�شم خمتلفة.  الهواء  ال�شتوية، كريا�شة 

والدائمة، الكهوف، الوديان، واملمرات اجلبلية، اأبرز الت�شاري�س اللبنانية، كذلك تاأوي البالد تنوعا من احلياة الربية. 

�شبح مق�شدا لي�س فقط لل�شياحة ال�شتوية بل مق�شداً اأي�شًا لع�ّشاق الطبيعة الراغبني مبمار�شة اأ�شكال 
ُ
اأخذ لبنان يف ال�شنوات الأخرية ي

اأخرى من ال�شياحة البيئية.
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الحدث

ال�شيا�شات اخلارجية التي تفتقر اإىل العقالنية يف اإدارة الرئي�س 

بـ »حرب« جتارية بعدما  دونالد ترامب وهي مل توفر حلفاءها 

د ترامب اأوروبا بالت�شدي ل�شيا�شاتها التجارية »غري العادلة 
ّ
توع

متامًا« جتاه بالده، م�شتخدمًا غريزته التجارية كمقاول، ولي�س 

كرجل دولة يتعامل مع حلفائه من الند للند.

ال�رصاع ال�صفري وامليكيافيللية!

للم�شاألة  ة( 
ّ
احلـــد )مرتفع  ال�شفري  الــ�ــرشاع  نظرة  تبدو  قــد 

ميكيافيللية ل داعي لها راهنًا، ولكن هل يجب اأن تقابل الوليات 

بقلم فارس سعد

اأ�صبح االقت�صاد العاملي �صديد االنت�صار لدرجة بداأ معها يف التاأثري على �صيا�صات الدولة، والعالقات الدولية، 

والقانون الدويل والديناميات االجتماعية، ولكن هل جتلب عوملة االقت�صاد، التي متتلك تاأثرياً عميقًا على 

العامل، االزدهار لل�صعوب، اأم تفجر حروبًا عاملية متنقلة خ�صو�صًا بني العمالقني االأمريكي وال�صيني؟

كان ماركو بولو رائداً يف االقت�صاد العاملي منذ 700 عام، عندما جلب منتجات من ال�صني اإىل اإيطاليا 

عرب طريق احلرير. ومنذ ذلك احلني، ويف ظل تطور التجارة العابرة حلدود البلدان، اكت�صبت عوملة االقت�صاد 

زخمًا كبرياً. ويف الوقت احلايل، لي�س من امل�صتغرب على االإطالق اأن تنتج اإحدى ال�رصكات منتجات يف بلد 

غري موطنها االأ�صلي ثم تبيع منتجاتها يف بالد اأخرى حول العامل.

بكين تتبع شعار »إخِف قوتك، وانتظر الوقت المناسب لك«
أميركا تتخبط في حروبها التجارية.. والصين تستعد

يف  معها  بداأ  لدرجة  النت�شار  �شديد  العاملي  القت�شاد  اأ�شبح 

التاأثري على �شيا�شات الدولة، والعالقات الدولية، والقانون الدويل 

والديناميات الجتماعية، ولكن هل جتلب عوملة القت�شاد، التي 

متتلك تاأثرياً عميقًا على العامل، الزدهار لل�شعوب؟

هذا ال�شوؤال الإ�شكايل يفتح نوافذ اكت�شاف ال�رشاع القائم حاليًا 

لل�شيطرة على القت�شاد العاملي، ولكن ماذا يعني جلو�س ال�شني 

على عر�س القت�شاد العاملي؟ ومثل هذا ال�شوؤال ل يبدو حتميًا 

يف الزمن الراهن، اإذ ل تزال الوليات املتحدة ترتبع على عر�س 

ب�شبب   ، تواجهها  التي  الخــتــاللت  رغــم  العاملي  القت�شاد 
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 تقدم �شيني بالعداء، وتعترب اأنه ياأتي على ح�شابها؟ 
ّ

املتحدة اأي

تعتمد اإجابة هذا ال�شوؤال ومعرفة كيف يجب اأن تنظر وا�شنطن 

اإىل بكني، على اأهداف ال�شني وخطتها ال�شرتاتيجية الكربى، 

لها 
ّ
يتخي ل  قد  لدرجة  نف�شها،  مع  من�شجمة  دولــة  اأنها  رغم 

الكثريون.

وها هي بكني تنتقل يف خطواتها من �شعار »اإخِف قوتك، وانتظر 

مبنتهى  ال�شيني«  »احللم  نحو  ال�شعي  اإىل  لك«  املنا�شب  الوقت 

الثقة، فقد حل النمو القت�شادي ال�رشيع كمحرك اأ�شا�س للنظام 

بدل من الأيديولوجيا منذ فرتة طويلة.

ا جديًدا« 
ًّ
ور�شالة ال�شني وا�شحة، فهي تقيم »نظام �شلطة عاملي

املتحدة  الوليات  تتزعمه  الذي  العاملي  النظام  و�شل  بعدما 

الأمريكية اإىل نهايته، ف�شيعتمد الأمر على مهارة ال�شني يف اإدارة 

)اأكرث من اإن�شاء( بنك ال�شتثمار يف البنى التحتية.. فهو �شيعتمد 

على جناح م�رشوع »طريق احلرير« ليوؤكد مهارة املجتمع الذي 

اإذا  فكيف  الإن�شان،  ج�شد  ملعاجلة  »الأبر«  دبلوما�شية  ي�شتخدم 

كان ج�شد املجتمع الدويل؟

ذاته  الوقت  يف  م�شوؤولة«،  كربى  »دولــة  ب�شفتها  ال�شني  ولأن 

الذي ت�شعى فيه اإىل تو�شيع ف�شاء منوها القت�شادي، فهي من 

اأفريقي  اأوروبي  اآ�شيوي  اقت�شادي  تعاون  حزام  تاأ�شي�س  حقها 

لدفع اإعادة ت�شكيل اخلارطة القت�شادية العاملية، وهذا يكت�شي 

البنية  توازن  يف  الكبري  اخللل  تغيري  اإىل  بالن�شبة  كبرية  اأهمية 

عدًل  اأكــرث  جديد  دويل  نظام  وتاأ�شي�س  الدولية  ال�شرتاتيجية 

واإن�شافًا.

ال�شينية  امل�شالح  ت 
ّ
ا�شتمر اإذا  املراقبون  يطرحه  الذي  ال�شوؤال 

يف التنامي خارج حدودها: كيف �شت�شمن ال�شني اأن تكون ف�س 

ال�شيا�شية  والإرادة  الع�شكرية  القدرة  ال�شني  لدى  وهل  ماأمن؟ 

حلماية مواطنيها و�رشكاتها يف اخلارج؟ وهل ميكنها مواجهة 

د م�شاحلها القت�شادية؟ 
ّ
تلك احلكومات التي تتهد

م�رشوع  تنفيذ  يف  ال�شني  اإىل  بالن�شبة  مهمة  امل�شائل  هذه  كل 

»طريق احلرير«.. لكن، مهما كانت ال�شتجابة ال�شينية للتحديات 

الراهنة واملقبلة، فاإن طريق احلرير �رشورة تغيري!

هل تلجاأ اأمريكا اإىل التعاون مع بكني؟ 

حتمية  القت�شادية  العامل  خريطة  جديدة  دولة  ر 
ّ
ت�شد يعني  ل 

حدوث �رشاع عاملي، فقد  كانت وا�شنطن تتبواأ ال�شدارة، مثاًل، 

بذلك  قبلت  العظمى  بريطانيا  لكن  الأوىل،  العاملية  احلرب  قبل 

وتراجعت اأمام هذه ال�شدارة.

القوى  تقررها  التي  الختيارات  اإن  بالخت�شار  القول  ميكن 

العظمى تتجاوز اأهمية ترتيبها القت�شادي.

ال�شبب يف  اأن يتمثل  عندما حتدث ال�رشاعات، لي�س بال�رشورة 

الأوىل،  العاملية  احلرب  ففي  �شاعدة.  لقوة  العدوانية  امليول 

1914 مدفوعا  اأملانيا بالدخول يف احلرب يف �شيف  كان قرار 

رو�شيا.  قــوة  تزايد  من  والقلق  �شارمة،  حتالف  بالتزامات 

واختارت برلني �شن �رشبات وقائية للحفاظ على اأمنها، ودخلت 

رو�شيا كذلك ال�رشك ذاته.

على  تاأثريها  نطاق  مد  يف  احلق  لديها  اأن  ال�شني  تفرت�س  قد 

ح�شاب الآخرين، وتعمل من اأجل تنفيذ ذلك الفرتا�س، وقد ي�شب 

وجنوب  ال�رشق  يف  ال�شرتاتيجي  حميطها  يف  احلايل  تو�شعها 

ال�شني يف الجتاه ذاته.

حياة  وخلق  اقت�شادها،  على  الرتكيز  يف  ال�شني  ت�شتمر  وقد   

اأعباء  حتمل  املتحدة  للوليات  تاركة  ال�شكان،  ملعظم  مزدهرة 

قيادة العامل على ال�شعيدين الإقليمي والدويل.

ول  الأخرى،  الدول  تفعله  ما  اأ�شواأ  اأي�شا  ال�شني  ت�شتخل�س  وقد 

�شيما الوليات املتحدة، وتعمل مبوجب تلك املخاوف.

اإىل  تراجعها  اإىل  تنظر  قد  اإذ  خيارات  متتلك  املتحدة  الوليات 

انحدار  على  اأخرى  عالمة  باعتباره  اقت�شاديا  الثانية  املرتبة 
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دائم من نقطة القيادة الدولية.

ت�شتطيع وا�شنطن اختيار اإعادة بناء دعائم قوتها املحلية التي 

اأهملتها، مثل التعليم والعلم والتكنولوجيا. اأو قد تخل�س وا�شنطن 

من دون مربر اإىل نتيجة مفادها اأن ال�شني هي خ�شم الوليات 

�شيا�شتها على تلك املخاوف، وهو ما �شيجعل  املتحدة، وتبني 

الأمور تدور يف دائرة �رشيرة تت�شم باخلطورة.

النه�شة  يف  ما  اأ�شواأ  قــراءة  اإغــراء  عن  اأمريكا  تتخلى  قد  كما   

ال�شينية، وتلجاأ اإىل التعاون مع بكني ل ال�رشاع معها للتاأثري 

على امل�شار ال�شيني.

وبالن�شبة اإىل كل دولة، فاإن عدم اتخاذ قرارات ب�شاأن اجتاهها 

امل�شتقبلي �شيكون قرارا يف حد ذاته.

ملاذا تراجع ترامب يف دافو�س؟

»القت�شاد بات بالن�شبة اإىل الوليات املتحدة اأهم من التهديدات 

الرو�شية وال�شينية«، كما قال اإيغور �شوبوتني، يف »نيزافي�شيمايا 

غازيتا«. ولذلك مل ت�شهد جل�شة منتدى دافو�س اخلتامية، مواجهة 

واأرباب  الأعمال  لرجال  الليربالية  الأفكار  بني  متوقعة  كانت 

بـ«اأمريكا  املتمثلة  الأمريكي  الرئي�س  واأفكار  جهة  من  العمل، 

اأول« من جهة اأخرى. 

من  الغرف  مف�شال  »ت�شاحلية«،  لغة  اختار  الأمريكي  فالرئي�س 

قامو�س عامل املال والأعمال، فدعا اإىل عالقات جتارية عادلة 

ومربحة للجميع. وحر�س على الإ�شارة اإىل اأنه اأول رئي�س اأمريكي 

قادم من عامل الأعمال، يف حني كان اأ�شالفه من ال�شيا�شيني اأو 

اجلرنالت.

الأعمال:  ورجال  ال�شيا�شيني  من  ح�شودا  خماطبا  ترامب،  وقال 

»�شاأطرح دائما �شعار اأمريكا اأول، كما يتعني على قادة البلدان 

الأخرى اأن ي�شعوا مواطنيهم اأول. لكن اأمريكا اأول ل تعني اأمريكا 

وحدها«. واأكد اأن بالده ملتزمة بتجارة حرة وعادلة ومتبادلة، 

لفتا اإىل اأنه »ل ميكن احلفاظ على جتارة حرة اإذا ا�شتغلت بع�س 

اجلموح  اإىل  اإ�شارة  يف  غريها«،  ح�شاب  على  النظام  هذا  الدول 

ال�شيني يف عامل القت�شاد.

املا�شي  العام  دافو�س  يف  العاملي  القت�شادي  املنتدى  طرح 

2017، �شوؤال »من هو ال�شيد ترامب« - الرئي�س اجلديد للوليات 
ال�شلوك  من  كامال  عاما  ينتظر  اأن  العامل  على  وكان  املتحدة؟، 

نهاية  يف  ليتلقى  اأحيانا  والع�شوائية  املتخبطة  وال�شيا�شات 

املنتدى هذا العام جوابا - وهو رجل اأعمال ي�شعر بالقدرة على 

التحدث بلغة م�شرتكة مع مديري ال�رشكات واملوؤ�ش�شات العاملية، 

اأكرث بكثري من قدرته على فعل ذلك مع ال�شيا�شيني. 
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العام  املال  حماية  يف  د 
ّ
الت�شد اأن  كما 

بات اأمراً ملحًا ومطلوبًا ب�شدة من الدولة 

يف  املحا�رش  للدكتور  فوفقًا  اللبنانية. 

ا�شماعيل  ع�شام  اللبنانية  اجلامعة 

»تقت�شي حماية املال العام األ تهادن اأو 

تتهاون الدولة يف اأقل خمالفة لها طابع 

مايل اأو تت�شمن هدراً للرثوة الوطنية اأو 

وموقعه  الفاعل  كان  اأيًا  عليها  اعتداء 

احلماية  وبهذه  اخلــا�ــس،  اأو  الر�شمي 

والجتماعي  املــايل  ال�شتقرار  نوؤمن 

والنقدي، ومن ثم ال�شيا�شي.

ل  العام  املال  »حماية  اأن  على  د 
ّ
و�شد

متنع  اإجــراءات  رافقتها  اإذا  اإل  تكتمل 

تتح�شل من  التي  النقدية  الأموال  هدر 

اإن الف�شاد  اإذ  الأمالك واملرافق العامة، 

يف لبنان ل ياأخذ �شورة اختال�س املال 

الفا�شح يف  بالهدر  يتمثل  واإمنا  العام 

املال العام«.

د ا�شماعيل �شل�شلة من التدابري التي 
ّ
وعد

قد ت�شهم يف منع الهدر وتر�شيد الإنفاق، 

ومنها:

وال�شت�شارات: حيث  الدرا�شات  وقف   •
يقدم معظم الوزراء واملوؤ�ش�شات العامة 

درا�شات  باإعداد  �رشكات  تكليف  على 

حول تنفيذ م�رشوع معني، وتكلف هذه 

ل  وغالبًا  جداً.  كبرية  مبالغ  الدرا�شات 

واإمنا تهمل بحيث  الدرا�شات  تنفذ هذه 

باإعداد  �رشكة  ويكّلف  وزيــر  كل  ياأتي 

اأكرث  ولعل  �شلفه.  درا�شة  درا�شة ويهمل 

كبرية  مبالغ  اأنفقت  التي  القطاعات 

على الدرا�شات املتعلقة بها هي: قطاع 

الكهرباء، قطاع النفايات ال�شلبة..

العمومية:  ال�شفقات  على  الرقابة   •
املناق�شات  اإدارة  منح  يقت�شي  بحيث 

�شالحية التدقيق يف املناق�شات كافة 

الأ�شعار  معقولية  لناحية  واملزايدات 

اأن  الثابت  من  اأ�شبح  حيث  املطروحة، 

هي  العرو�س  وا�شتدراج  املناق�شات 

اأف�شل  على  ال�شفقة  لإر�ــشــاء  و�شيلة 

تكون  دائمًا  وهــي  املقدمة  العرو�س 

منا�شبة  وغري  القيمة  مرتفعة  عرو�شًا 

للرقابة  تخ�شع  اأن  نقرتح  وهنا  ماليًا. 

اأ�شعار ال�شفقات العمومية كافة  �شحة 

�شواء اأجرتها اإدارات اأو موؤ�ش�شات عامة 

القانون  من  اأ�شخا�س  اأو  بلديات  اأو 

عام  مــرفــق  ــــاإدارة  ب مكلفة  اخلــا�ــس 

ال�شفقة  كلفة  لأن  اخلليوي(  )�رشكات 

�شتتحملها اخلزينة العامة.

• التوقف عن منح ترخي�س با�شتثمار 
املناق�شة  بطريقة  العامة  ـــالك  الأم

باأحد  الإدارة  تلزم  لأنها  املزايدة  اأو 

العار�شني امل�شاركني بالرغم من قناعة 

مة 
ّ
املقد العرو�س  جدية  بعدم  الإدارة 

بحيث جتد اأنها م�شطرة لقبول العر�س 

الأف�شل بني عرو�س هي جميعها غري 

يكون  لــذا  العامة،  للم�شلحة  مالئمة 

املزايدة  اإىل  اللجوء  عدم  الأف�شل  من 

للم�شاهمة يف  اختيار �شخ�س  اأجل  من 

لأنه ومن طريق  ت�شيري م�شلحة عامة، 

�شلفًا  نف�شها  الإدارة  تفيد  املــزايــدة 

باختيار من يعر�س زيادة يف الأ�شعار 

فيه  تتوفر  مل  واإن  جــداً  �شئيلة  ــو  ول

�شائر ال�شمانات التي تكفل ح�شن �شري 

امل�شلحة العامة التي �شيوكل اإليها اأمر 

امل�شاهمة فيها.

تنفيذ  على  اخلا�س  ـــرشاف  الإ� وقــف   •
الإدارات  تــعــمــد  ــث  حــي املــ�ــشــاريــع: 

�رشكة  تكليف  على  العامة  واملوؤ�ش�شات 

�رشكة  تنفيذ  على  لالإ�رشاف  ا�شت�شارية 

�رشكات  وتتقا�شى  ما.  مل�رشوع  خا�شة 

اأدائــهــا  لــقــاء  كــبــرية  مبالغ  ــــرشاف  الإ�

اإىل  العامة  الإدارات  وتلجاأ  ملهمتها، 

ترشيد اإلنفاق ليس خياراً

وطلب  احلريري  �صعد  احلكومة  رئي�س  اأ�صدره  الذي  التعميم  �صلّط 

فيه اإىل االدارات واملجال�س والهيئات و�صائر االأ�صخا�س املعنويني 

 ذوي ال�صفة العمومية خف�س موازنتها مل�رصوع موزانة 2018 بن�صبة

العامة،  املالية  و�صبط  االإنفاق  تر�صيد  �صيا�صة  مع  متا�صيا   %  20

ال�صوء على هدر املال العام املتمادي يف لبنان، وال �صيما يف ظل 

تاأكيد البع�س اأن تطبيق هذا التعميم قد يكون �صعبًا.

لعقد  اجلارية  واال�صتعدادات  التعميم  بني  الربط  من  الرغم  وعلى 

اأمراً  احلريري  تعترب خطوة  املقبل،  اآذار  �صهر  3 يف  باري�س  موؤمتر 

�رصوريًا وتكت�صب اأهمية خا�صة ملا لها من تداعيات اإيجابية على 

املالية العامة لناحية خف�س االإنفاق الذي ارتفع منذ عام 2005 اإىل 

عام 2016 بن�صبة قاربت 120 %، فو�صل االإنفاق العام نهاية 2016 اإىل 

ما يقارب 14.9 مليار دوالر، يف الوقت الذي حلظت فيه موازنة عام 

2017 اإنفاقًا عامًا قارب الـ17.6 مليار دوالر.

تحقيق
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ال�شتعانة بال�شت�شاري بحجة اأنه لي�شت 

لديها القدرة على مراقبة تنفيذ امل�شاريع. 

ولقد اأثبتت التجارب اأن �رشكات الإ�رشاف 

اأداء  حت�شني  يف  فاعاًل  دوراً  تــوؤدي  ل 

تقارير  دلــيــل  ــري  وخ التنفيذ  �ــرشكــات 

التفتي�س املركزي عن �شوء الإ�رشاف على 

تنفيذ م�شاريع يف قطاع الت�شالت.

اخلدمات:  التعاقد مع �رشكات  وقف   •
الإدارات  يف  التوظيف  وقــف  بحجة 

هذه  تقدم  حيث  العامة  واملوؤ�ش�شات 

�رشكات  مــع  التعاقد  على  الإدارات 

التي  اخلــدمــات  ــذه  ه لتوفري  خا�شة 

د 
ّ
ت�شد بحيث  ـــراء،  الأج عــادة  يوؤديها 

اإليه  م�شافًا  العامل  هذا  اأجــر  الإدارة 

اأن  وللعلم  ال�رشكة.  واأربــاح  م�شاريف 

توظيف اأفراد كاأجراء لتاأدية خدمات لن 

يكلف الدولة اأعباء طبابة ونهاية خدمة 

لأن هذا الأجري �شواء اأكان يف الدولة اأو 

يف  م�شجل  فاإنه  اخلا�شة  ال�رشكة  يف 

ال�شمان الإجتماعي و�شيتحمل ال�شمان 

اأعباء طبابته وتعوي�س نهاية خدمته. 

ولهذا فاإن توظيف الأجراء وفق احلاجة 

ومبراقبة جمل�س اخلدمة املدنية �شينهي 

اخلدمات  �رشكات  مئات  مع  التعاقد 

القطاع  من  كبرية  اأرباحًا  حتقق  التي 

العام.

اإن  الأبنية:  ا�شتئجار  عن  ال�شتغناء   •
الإدارات واملوؤ�ش�شات العامة والبلديات 

مرتفعة  باأجور  املباين  اآلف  ت�شتاأجر 

مع اأنها متلك العقارات القابلة للبناء اأو 

ت�شتطيع �رشاء مبان بقرو�س م�رشفية 

مي�رشة اأ�شوة بالأفراد.

يف  يوجد  عــامــة:  موؤ�ش�شات  اإلــغــاء   •
عامة،  موؤ�ش�شة  مئة  من  ــرث  اأك لبنان 

من  ومنها  منتج،  غري  كبري  عدد  منها 

يكون  بحيث  بفاعلية،  دوره  يــوؤدي  ل 

التي  املوؤ�ش�شات  اإلغاء  املنا�شب  من 

اإدارة  جمال�س  وتغيري  منها  جــدوى  ل 

مهامها  تاأدية  يف  ف�شلت  موؤ�ش�شات  

)مثل: موؤ�ش�شة كهرباء لبنان وامل�شلحة 

اإدارة  وبع�س  الليطاين  لنهر  الوطنية 

للمياه  الإ�شتثمارية  العامة  املوؤ�ش�شات 

وال�رشف ال�شحي ...(.

• اإلغاء البلديات: ي�شم لبنان اأكرث من 
�شغرية،  بلديات  ومعظمها  بلدية  األف 

البلديات  هــذه  معظم  ف�شل  تبني  وقــد 

يدفع  ما  املطلوبة  التنمية  حتقيق  يف 

بلديات  ال�شوؤال حول جدوى وجود  اإىل 

ت�شتويف ر�شوم و�رشائب وعائدات مالية 

كبرية ول ت�شهم يف حتقيق التنمية ول 

ت�شارك يف خف�س كلفة الدين العام، ما 

�شنويًا  تهدر  املليارات  مئات  اأن  يعني 

على العمل البلدي غري املنتج.

• خف�س النفقات غري املنتجة: تفر�س 
املديونية على الإدارات العامة اأن تقل�س 

التجهيزات  على  املجدي  غري  الإنفاق 

غري الداخلة يف حتقيق الغاية الأ�شا�شية 

املهرجانات  على  الإنفاق  اأو  لــالإدارة، 

املمولة من وزارة ال�شياحة واجلمعيات 

ال�شوؤون  وزارة  مــن  املمولة  اخلــرييــة 

من  املمولة  والريا�شية  الإجتماعية 

وجمعيات  والريا�شة  ال�شباب  وزارة 

التعليم �شبه املجاين املمولة من وزارة 

الرتبية والتعليم العايل. اإن وقف متويل 

هذه امل�شاريع اخلا�شة هو واجب وطني 

لأنها اأموال تنفق يف غري حملها.

ــة  ــش ــا� اخل الـــ�ـــشـــنـــاديـــق  ــــاء  ــــغ اإل  •
�شات: توجد يف بع�س الوزارات 

ّ
واملخ�ش

تكون  اأمــــوال  فيها  تـــودع  �شناديق 

املوازنة  تدخل يف  الوزير ول  بت�رشف 

الـــوزارات  لبع�س  توجد  كما  العامة، 

مرتفعة.  �شات 
ّ

خم�ش العامة  والإدارات 

ال�شناديق  هــذه  اإلــغــاء  يقت�شي  لهذا 

العامة،  اخلزينة  اإىل  عائداتها  وحتويل 

وكذلك تخفي�س املخ�ش�شات اأو اإلغاءها 

كمرحلة انتقالية خلف�س الدين العام.

اإخ�شاع مرفاأ بريوت وكازينو لبنان   •
النفط  من�شاآت  وا�شتثمار  اإدارة  و�رشكة 

اللبنانية  للدولة  املــبــا�ــرشة  لــــالإدارة 

بعد  وذلك  املخت�شة،  الوزارات  بوا�شطة 

املرافق  هــذه  يف  الهدر  حجم  ثبت  اأن 

الثالثة.

ــة يف  ــارك ــش ــ� • تــخــفــيــ�ــس حــجــم امل
يف  وح�رشها   اخلارجية  املــوؤمتــرات 

ــاء  ــغ واإل ــة،  ــي ــم الأه ذات  املـــوؤمتـــرات 

ال�شلكني  من  اخلارجية  موظفي  تكليف 

اأوامر مهمة  والإداري عرب  الدبلوما�شي 

خارجية والتي يتقا�شى عنها املوظف 

تعوي�شات يومية.

معظم  تطبيق  اأن  ا�شماعيل  واعــتــرب 

الأفكار املطروحة ميكن اأن يتم مبوجب 

املــوازنــة  قــانــون  ــواد  م بع�س  تعديل 

فعاًل  تريد  وطنية  اإرادة  عرب  ثم  العامة 

عائدات  وحتقيق  العام  الدين  خف�س 

للخزينة العامة.
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»اجنــاز  احلكومة  على  واوجــبــت  الــعــام«. 

املالية  احل�شابات  جميع  انــتــاج  عملية 

فرتة  خالل  املذكورة  الفرتة  عن  املدفقة« 

وتنتهي   2017/11/7 بتاريخ  تبداأ  �شنة 

قوانني  م�شاريع  واحالة   ،2018/11/6 يف 

تقر  مل  التي  ال�شنوات  عن  احل�شاب  قطع 

بال�شول  عماًل  النواب،  جمل�س  اىل  فيها 

وعلى  املرعية.  والقانونية  الد�شتورية 

املحظورات«  تبيح  ــرشورات  ــ� »ال قــاعــدة 

وفخامة  واحلكومة  الــنــواب  جمل�س  ــاإن  ف

رئي�س اجلمهورية اعتربوا ان اعداد موازنة 

الدولة واقرارها ون�رشها هي من �رشورات 

النتظام املايل العام ونحن من املوافقني 

د�شتوري  موجب  الدولة  موازنة  ان  على 

وقانوين وهي قاعدة بناء الدولة، فقد ن�س 

عليها د�شتور البالد وقوانينها.

بالرغم من ان قانون هذه املوازنة يخالف 

منه   87 املــادة  �شيما  ول  الد�شتور  احكام 

قانون  ن�رش  بني  حمكمًا  ربطًا  ربطت  التي 

الدارة  ح�شابات  عر�س  وبــني  املــوازنــة 

وح�شاب  احل�شاب  )قطع  النهائية  املالية 

عليها  ليوافق  النواب  جمل�س  املهمة(على 

من  يخفف  ل  فانه  ــة،  ــوازن امل ن�رش  قبل 

بها  افتى  التي  الفتوى  املخالفة،  هــذه 

احل�شابات  حــول  لنف�شه  الــنــواب  جمل�س 

 2015 �شنة  وحتى   1992 عام  منذ  املالية 

�شبيل  »على  املوازنة  قانون  بن�رش  �شمنا 

املايل  النتظام  ولــ�ــرشورات  الإ�شتثناء 

كلفة إقتصادية باهظة لتأخير اقرار موازنة العام 2018
اقرت العام املا�صي موازنة العام 2017 و�صدر القانون رقم 66 تاريخ 

2017/11/3 ون�رص يف اجلريدة الر�صمية عدد 52 بتاريخ 2017/11/7. 

�صنوية  موازنة  دون  البالد  على  مرت  عاما  ع�رص  احد  بعد  وذلك 

ال�رصائب  اثني ع�رصية، جبيت خاللها  بدون موازنة  اعوام  وع�رصة 

اذن  فال  م�صوغ �رصعي،  بدون  العمومية  االموال  والر�صوم، و�رصفت 

اأتاحت  د�صتورية  او  قانونية  قاعدة  وال  النواب،  جمل�س  عن  �صدر 

لل�صلطة هذه اجلباية وذلك االنفاق.

تحقيق
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م�شار الإنتظام املايل العام مل يبداأ بعد

اذا �شلمنا بهذه ال�رشورة التي اباحت ن�رش 

على  الت�شديق  دون   2017 العام  موازنة 

حتى  للدولة  النهائية  املالية  احل�شابات 

العام 2015 فاإنه من حقنا ان ن�شاأل:

ماذا عن موازنة الدولة للعام 2018؟

ن�رش  بعد  العام  املايل  النتظام  عن  وماذا 

موازنة العام 2017؟

وهل بداأ الإلتزام بهذا النتظام؟

ان م�شار  اىل  توؤ�رش  التالية  الوقائع  ان 

النتظام املايل العام مل يبداأ بعد:

املــوازنــة  مــ�ــرشوع  تقدمي  اىل  فبالن�شبة 

من   17 املـــادة  فــان  الـــوزراء  جمل�س  اىل 

على  اوجبت  العمومية  املحا�شبة  قانون 

املوازنة  م�رشوع  يقدم  ان  املالية  وزيــر 

 2017 ايلول  اول  قبل  ــوزراء  ال جمل�س  اىل 

العتمادات  فيه  يحلل  بتقرير  م�شفوعًا 

ارقــام  بني  الهامة  والفروقات  املطلوبة 

امل�رشوع وبني ارقام موازنة ال�شنة اجلارية 

فهما بحاجة اىل التفعيل واحليوية ول يكون 

ذلك ال بخطة اقت�شادية مالية ذات اهداف 

وا�شحة  واجتماعية  واقت�شادية  مالية 

حتقق بها بالو�شائل املالية املنا�شبة واهم 

هذه الو�شائل واي�رشها موازنة الدولة.

التي  املا�شية  العجاف  لل�شنوات  وخالفا 

عن  تعرب  موازنة  بــدون  البالد  على  مــرت 

والجتماعية  القت�شادية  احلكومة  خطة 

الذي ادى اىل  التي مل تكن موجودة، المر 

والقت�شادية  املالية  امل�شكالت  تفاقم 

 2018 عــام  فــاإن  البالد  يف  والجتماعية 

يجب ان يكون بداية اخلطة التي تنقذ البالد. 

فموازنة العام 2018 كانت تقت�شي ان تقر 

قبل نهاية العام املا�شي وعلى ابعد تقدير 

يف ال�شهر الول من عام 2018 ويقت�شي ان 

امل�شاكل  ملعاجلة  احلكومة  خطة  عن  تعرب 

التالية:

وتــاأثــريه  وخدمته  الــعــام  الــديــن  -تفاقم 

ال�شلبي على ال�شتثمار.

العبء  توزيع  و�شوء  ال�رشيبي  -النظام 

ال�رشيبي وانخفا�س ح�شيلته ال�رشيبية.

وال�شناعة  الـــزراعـــة  قــطــاعــي  -تنمية 

لتطوير  الالزمة  العتمادات  وتخ�شي�س 

واردات  خف�س  �شاأنها  مــن  التي  البنى 

قيمة  وزيــادة  واخلدمات  ال�شلع  من  البالد 

يف  الفجوة  تقلي�س  وبالتايل  ال�شادرات 

امليزان التجاري.

بناء  لإعــــادة  العــتــمــادات  -تخ�شي�س 

واملياه  الكهرباء  �شيما  ول  التحتية  البنى 

وال�شدود،  والطرق  واجل�شور  والت�شالت 

ا�شتثمارية  بيئة  بناء  اىل  يوؤدي  ذلك  وكل 

يف  الجنبي  و  الوطني  لال�شتثمار  مالئمة 

لبنان.

يف  العامة  الدارة  بهيكلية  النظر  -اعادة 

وامنائها  الب�رشية  القدرات  وبناء  لبنان 

واعتماد  الفائ�س  من  التخل�س  يتم  بحيث 

الكفاءة واجلدارة وفتح باب التوظيف على 

هذا ال�شا�س و لي�س على ا�شا�س اخر.

يف  جــاهــزة   2018 الــعــام  مــوازنــة  فلتكن 

الداة  املــوازنــة  هــذه  ولتكن  العام  بداية 

م�شار  يف  الكربى  واخلطوة  الوىل  املالية 

القت�شادية  والعدالة   والتنمية  ــاء  المن

والجتماعية.

النقيب االسبق لخبراء 
 المحاسبة المجازين في لبنان
امين صالح

)2017( ولغاية تاريخه مل يتم هذا املوجب.

اىل  املوازنة  م�رشوع  احالة  اىل  وبالن�شبة 

من   18 املــادة  اوجبت  فقد  النواب  جمل�س 

جمل�س  على  العمومية  املحا�شبة  قانون 

الوزراء ان يقر م�رشوع املوازنة يف �شيغته 

النهائية وان يودعه ال�شلطة الت�رشعية �شمن 

اوجبت  كما  الد�شتور.  يف  املحددة  املهل 

هذه املادة على وزير املالية ان يقدم اىل 

الثاين،  الت�رشيعية قبل اول ت�رشين  ال�شلطة 

القت�شادية  احلــالــة  عــن  مف�شال  تقريرا 

التي  املــبــادئ  وعــن  الــبــالد  يف  واملالية 

املوازنة،  م�رشوع  يف  احلكومة   اعتمدتها 

ولغاية تاريخه مل يتم اللتزام باملوجبات 

الثالث املذكورة.

الثالثة  مادته  يف  اوجب  فقد  الد�شتور  اما 

باأن تقدم يف كل  والثمانني على احلكومة 

ملجل�س  الول  ت�رشين  عقد  بــدء  يف  �شنة 

النواب موازنة �شاملة نفقات الدولة ودخلها 

التزام  يتم  مل  واي�شا  القادمة.  ال�شنة  عن 

بهذا املوجب فقد بدء العقد العادي وكاد ان 

ينتهي واملوازنة ما زالت يف وزارة املال.

العام،  املــايل  النتظام  م�شار  يبداأ  مل  اذاً 

ال�شيا�شية  ــالزمــة  ب ــك  ذل ــربر  ي البع�س 

قد  احلكومة  رئي�س  ا�شتقالة  عن  الناجتة 

يكون ذلك �شحيحا، ولكن احلمداهلل انتهت 

اىل  احلكومي  العمل  مياه  وعــادت  الزمــة 

وزاريا  جهدا  ن�شهد  فهل  العادية  جماريها 

الدولة  موازنة  لجناز  مطلوبا  وحكوميا  

للعام 2018؟

تطمئن  ان  مــن  نخاف  ولكن  ــك،  ذل نــاأمــل 

العام2017  موازنة  اقــرار  ان  اىل  احلكومة 

كان اجنازا ي�شمح لها بالبناء عليه مبعنى 

موازنة  اقــرار  عدم  حال  يف  ت�شتطيع  انها 

العام 2018 ان تت�رشف مبقدار قدره حوايل 

25000 مليار ل.ل من املال العام على ا�شا�س 
القاعدة الثني ع�رشية، دون ان يتهمها احد 

بخرق الد�شتور او خمالفة القانون، ودون ان 

املالية  احل�شابات  اجناز  على  احد  يكرهها 

جمل�س  لن  د�شتوريًا  عليها  املن�شو�س 

النواب منحها مهلة �شنة وقد تتجدد اذا ما 

ا�شتجدت ظروف �شيا�شية ميكن ا�شتخدامها 

كاأ�شباب تربيرية. 

ــايل  امل ــود  ــم اجل يحتمل  يــعــد  مل  لــبــنــان 

انتظام  عدم  اىل  العودة  لكن  والقت�شادي 

العام  اقرار موازنة  العامة وتاأخري  املالية 

باهظة، فالبالد  اقت�شادية  كلفة  له   2018
مل تعد حتتمل اجلمود املايل والقت�شادي 
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الإيجابيات على الرغم من املعاناة التي 

يعي�شها القطاع منذ �شنوات طويلة، حيث 

اأقفل عدد كبري من املوؤ�ش�شات ال�شناعية 

ب�شبب امل�شانع غري ال�رشعية التي تتهرب 

اأي  اأو  ال�رشائب  بت�شديد  التزام  اأي  من 

م�شتحقات اأخرى للدولة«.

 كلفة اإلنتاج ترتفع.. 
والتحديات تتضاعف

كلفة  يف  ارتــفــاعــًا   2017 ــام  ع وحــمــل 

اعتربت  لطاملا  التي  ال�شناعي  الإنتاج 

املنطقة،  دول  ــع  م مــقــارنــة  مرتفعة 

عدة  عوامل  نتيجة  الرتفاع  هذا  واأتــى 

لأ�شعار  ر 
ّ

املـــرب الرتــفــاع غــري  اأبــرزهــا 

ال�شمان  كلفة  وزيــادة  الأولــيــة،  املــواد 

مل يكن عام 2017 عامًا عاديًا بالن�صبة اإىل القطاع 

اأخرياً ح�صة ال باأ�س  ال�صناعي، ففيه نال القطاع 

باأنف�صهم  ناأوا  الذين  امل�صوؤولني  اهتمام  من  بها 

عنه �صنوات طوال.

اأعلى امل�صتويات  القطاع من  وعود كثرية تلّقاها 

جرعات  اأعطت  وحمايته،  به  النهو�س  ب�رصورة 

كبرية من التفاوؤل لل�صناعيني الذين ومع االأ�صف 

اإىل  الوعود  هذه  ترجمة  ف�صل  مع  اآمالهم  خابت 

اإجراءات عملية. كما ف�صلت هذه الوعود يف جتنيب 

بتلقيه  متثلت  التي  النك�صات  من  املزيد  القطاع 

من  الناجتة  معاناته  حدة  من  �صاعفت  �رصبات 

يف  ال�صورية  للمعامل  ال�رصعية  غري  املناف�صة 

لبنان، وتكّبد اأعباء مالية جديدة رفعت من كلفة 

اإنتاجه وخّف�صت من قدراته التناف�صية.

اأين الوعود بدعم القطاع ال�صناعي؟ ملاذا مل يرتجم 

ال�رصيح  احلريري  �صعد  احلكومة  رئي�س  اإعالن 

اأي  اأن  ت�رصيحه  عرب  القطاع  دعم  احلكومة  بنية 

املوافقة  �صتتم  الوزراء  جمل�س  اإىل  يقدم  �صيء 

و�صعت  »احلكومة  واأن  ال�صناعة،  حلماية  عليه 

اأمامها اأولوية حماية ال�صناعة الوطنية، واحلد من 

ت�صمح  التي  احلدود  املتكافئة يف  غري  املناف�صة 

وقعتها  التي  واالتفاقات  الدولية  التزاماتنا  بها 

الدولة اللبنانية«؟

العامل توجد عدة قطاعات اقت�شادية على 

قدر عاٍل من الأهمية كالقطاع التجاري 

اإل  واخلدماتي،  والعقاري  وال�شياحي 

اأهمية  ال�شناعي  للقطاع  تبقى  اأنـــه 

كبرية  اإيجابيات  يحمل  كونه  خا�شة 

يف  ثباتًا  الأكرث  القطاع  فهو  لالقت�شاد، 

الن�شحاب  على  قــادر  غري  فهو  بلد،  اأي 

وقــوع  عند  القــتــ�ــشــادي  الن�شاط  مــن 

ذلك  اإن  اإذ  �شيا�شية،  اأو  اأمنية  خ�شات 

يكّلف امل�شتثمرين خ�شائر فادحة«. واأّكد 

رفع  عرب  ي�شاهم  ال�شناعي  »القطاع  اأن 

اأرقام ال�شادرات يف خف�س عجز امليزان 

التجاري، وي�شاهم عرب تخفي�س الواردات 

يف بقاء الأموال داخل البالد«.

هذه  »تنا�شي  �شابوجنيان  وا�شتغرب 

الصناعة تنتظر.. أما آن األوان إلنقاد القطاع؟
صابونجيان: الخطط دون معالجات لن تأتي بنتيجة

اأجوبة  امل�شتغربة  الأ�شئلة  هذه  تالقي  ل 

جمعية  يف  املـــال  اأمـــني  لــدى  �شافية 

الــ�ــشــنــاعــيــني نـــزاريـــت �ــشــابــوجنــيــان 

»ال�شناعة  مــع  حديث  يف  اأعــلــن  الــذي 

ل  ال�شناعيني  »جمعية  اأن  والإقت�شاد« 

الدعم  لتاأمني  اجلهود  بذل  توا�شل  تزال 

اإىل  تقدمي ملفات  ال�شناعي عرب  للقطاع 

جمل�س الوزراء«.

د على اأن »ل تقدم فعليًا حتى الآن، 
ّ
و�شد

الأمور غري حم�شوم  �شري  اجتاه  يزال  ول 

�شواء اإيجابيًا اأو �شلبيًا«. واأكد »اأن ما مت 

الرئي�س احلريري  تداوله عن عدم قناعة 

اأن »يكون  اأمر �شحيح«، نافيًا  باحلماية 

ّل اآراءه«.
احلريري قد بد

د �شابوجنيان على »اأنه يف كل بلدان 
ّ
و�شد

تحقيق
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التي  الع�شوائية  وال�رشائب  الجتماعي، 

والــرواتــب.  الرتب  �شل�شلة  اإقــرار  رافقت 

اآخر  ا�شتحقاق  عند  امل�شانع  وتقف  هذا 

ب�شكل  الإنتاج  كلفة  رفع  يف  ي�شاهم  قد 

اأكرب يتمثل بت�شحيح الأجور يف القطاع 

اخلا�س.

وي�شاف حتدي ارتفاع كلفة الإنتاج اإىل 

جمموعة من ال�شعوبات عاي�شها القطاع 

بغياب  وتتمثل  طويلة،  �شنوات  مر  على 

ر�شمية  خطة  وغياب  الأمني،  ال�شتقرار 

الدولة وتق�شريها، وتعقيد  لدى  وا�شحة 

اإىل  لبنان  وافتقار  الإداريــة،  املعامالت 

كلفة  وارتــفــاع  الأولــيــة  ــواد  امل خامات 

كلفة  وارتفاع  امل�شتهلكة،  الأولية  املواد 

وارتفاع  الإنتاجية،  و�شعف  الإنــتــاج 

التوزيع  ـــوازن  ت وعـــدم  الــطــاقــة،  كلفة 

اجلغرايف للموؤ�ش�شات ال�شناعية، وم�شكلة 

التمويل ال�شناعي، م�شكالت اليد العاملة، 

داخل  الإنــتــاج  ت�رشيف  يف  ال�شعوبة 

متكافئة  غري  ومناف�شة  املحلية،  ال�شوق 

املجاورة، وحتديات  الدول  مع منتجات 

املعاملة  مبداأ  تطبيق  وعــدم  الت�شدير، 

بالتفاقيات  يتعلق  ــا  م يف  بــاملــثــل 

التجارية مع الدول.

ق�شم  »ما  ان  اىل  �شابوجنيان  وا�شار 

الــغــاء  هــو  ال�شناعي  الــقــطــاع  ظــهــر 

احلمايات يف عام 2001 بغية الن�شمام 

وقال:  العاملية«.  التجارة  منظمة  اىل 

كيف نحمي الصناعة؟
الوطنية  ال�شناعة  ودعم  القطاع  حماية 

ي�شتلزمان جهوداً جبارة على م�شتويات 

�شيا�شي  مــنــاخ  تــاأمــني  مــع  تــبــداأ  عــدة 

طريق  من  ال�شناعة  وت�شجيع  م�شتقر 

دور  وتفعيل  حمائية،  �شيا�شة  اإر�ــشــاء 

�شيا�شة  تنفيذ  تبني  ال�شناعة عرب  وزارة 

الوطنية  ال�شناعة  تنمية  اإىل  تــهــدف 

اإنتاجيتها وتدين تكاليف الإنتاج،  ودفع 

»وزير الصناعة حسين الحاج حسن من أكثر الوزراء إيمانًا 
بالقطاع الصناعي، ويبذل جهودًا جبارة في سبيل النهوض 

تنقل  إنجازات  تحقيق  يستطيع  ال  بمفرده  لكن  بالقطاع، 

القطاع إلى مكاٍن آخر«.

إلى  للتحول  لبنان  إمكانية  ع��دم  عن  حديث  أي  »نرفض 
ثروات  تمتلك  ال  متعّددة  صغيرة  بلدان  فهناك  صناعي،  بلد 

طبيعية، وهي من أولى البلدان بالنسبة إلى مستويات الدخل، 

وذلك بفضل نمو وازدهار القطاع الصناعي فيها«

»إذا لم يتم إيقاف التهريب سيكون القطاع أمام مشكلة 
مستعصية. فصحيح أنه ليس كل ما يهّرب ينتج في لبنان، لكن 

كل ما ينتج في لبنان يهّرب«.

احلريري  رفيق  ال�شهيد  الرئي�س  »كان 

لكافة  �شوق  لبنان  جعل  على  يعمل 

�شمت  جلنة  ت�شكيل  وجـــرى  الــعــرب، 

ال�شناعي  الواقع  ملعاجلة  وزراء  عدة 

الآن  اللجنة حتى  ان هذه  ال  امل�شتجد، 

مل جتتمع، ولبنان مل ين�شم اىل منظمة 

الإن�شمام  ان  علمًا  العاملية،  التجارة 

للمنظمة ي�شمح بو�شع بع�س احلمايات 

للقطاع ال�شناعي«.
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دة ل متتلك ثروات طبيعية، 
ّ
�شغرية متعد

وهي من اأوىل البلدان يف العامل بالن�شبة 

منو  بف�شل  وذلك  الدخل،  م�شتويات  اإىل 

وازدهار القطاع ال�شناعي فيها«.

وزيــر  قــدرة  حــول  �ــشــوؤال  على  رد  ويف 

ال�شناعة ح�شني احلاج ح�شن على اإقناع 

احلكومة بتبني مطالب ال�شناعيني، قال: 

ــوزراء  اأكــرث ال »الــوزيــر احلــاج ح�شن من 

اإميانًا بالقطاع ال�شناعي، ويبذل جهوداً 

جبارة يف �شبيل النهو�س بالقطاع، لكن 

مبفرده ل ي�شتطيع حتقيق اإجنازات تنقل 

اأن »ي�شهد  اآخر«. واأمل  اإىل مكاٍن  القطاع 

لينان يف عهد رئي�س اجلمهورية مي�شال 

بطبيعته  كونه  اإيجابية،  تطورات  عون 

من  اأكرث  لبنان  ويحب  الف�شاد  عن  بعيداُ 

نف�شه«.

لدمج  وداعمة  م�شجعة  ت�رشيعات  و�شن 

املوؤ�ش�شات ال�شناعية، وت�شجيع امل�شاريع 

امل�شرتكة. 

�شعي  ــم  »رغ ــه  اأن �شابوجنيان  واعــتــرب 

احلكومة اإىل حت�شني القت�شاد والنهو�س 

يبقى  بذلك،  الكفيلة  اخلطط  وو�شع  به 

اإن  اإذ  الف�شاد  بوقف  مرهونًا  جناحها 

يف  وتطبيقها  اقت�شادية  خطط  و�شع 

ظل غياب املعاجلات لن ياأتي بنتيجة«. 

القطاع  �شعيد  »عــلــى  اأنـــه  اإىل  ولــفــت 

وقف  الأول  املطلب  يبقى  ال�شناعي، 

اجلمارك  »اأن  على  د 
ّ
و�ــشــد التهريب«. 

اللبنانية تبدي جتاوبًا كبرياً مع مطالب 

ال�شناعيني، لكن ولالأ�شف يبقى التهريب 

معاجلتها  ت�شتع�شي  التي  الأمـــور  من 

»التهريب  اأن  اأعلن  واإذ  جــذري«.  ب�شكل 

املرفاأ،  اليوم عرب ثالثة حماور هي  يتم 

املطار، واحلدود الربية«، راأى اأنه »اإذا مل 

يتم اإيقاف التهريب �شيكون القطاع اأمام 

م�شكلة م�شتع�شية. ف�شحيح اأنه لي�س كل 

ما  كل  لكن  لبنان،  يف  ينتج  ب 
ّ
يهر ما 

ب«.
ّ
ينتج يف لبنان يهر

مطالب الصناعيين
جرى  مطالب  عدة  لل�شناعيني  وكانت 

طرحها يف عام 2017، واأبرزها مكافحة 

اإىل  املقدمة  امللفات  ومعاجلة  الإغــراق 

التهريب  منع   ،22 وعددها  امل�شوؤولني 

اأو عرب  الــ�ــرشعــيــة  املــنــافــذ  اأكــــان عــرب 

املوؤ�ش�شات  ومكافحة  معاجلة  احلــدود، 

الأرا�شي  على  املنت�رشة  ال�رشعية  غري 

ا�شتمرارية  د 
ّ
تهد والتي  كافة  اللبنانية 

ال�شناعية  ال�شادرات  حتفيز  امل�شانع، 

لدعم  احلــكــومــة  اإقــــرار  عــرب  اللبنانية 

الت�شدير  توقف  اأن  وخ�شو�شًا  الت�شدير 

 
ّ
برا عرب �شورية اأتى لأ�شباب قاهرة وارتد

الطلب  ال�شناعية،  ال�شادرات  على  �شلبا 

الأف�شلية  اإعطاء  العراقية  احلكومة  اإىل 

اأقرته  لال�شترياد من لبنان على غرار ما 

املكثفة  الطاقة  اأكالف  معاجلة  لالأردن، 

عرب اإن�شاء �شندوق لدعم ال�شناعات التي 

الطاقة املكثفة،  ودعم ومتويل  ت�شتخدم 

املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم.

مطالب  �شابوجنيان  اأكـــد  حــني  ويف 

حديث  اأي  رفــ�ــس  هـــذه،  ال�شناعيني 

للتحول  لبنان  اإمكانية  عــدم  يتناول 

بلدان  فهناك  �شناعي،  �شناعي  بلد  اإىل 

»�شوليفر«  م�شنع  لبنان،  يف  ال�شناعية  ال�رشوح  اأبرز  اأحد  اإقفال   2017 عام  �شهد 

ل�شناعة الزجاج، والذي مع اإقفاله ل جمال اإل  لإلقاء حتية الوداع عليه اإذ �شّكل على 

عنا فيه..
ّ
مر ع�رشات ال�شنوات �رشحًا �شناعيًا دعم القطاع، وها هو اليوم الذي يود

مل يكن اإقفال �شوليفر، امل�شنع الذي يبلغ عمره 50 عامًا، خ�شارة لأ�شحابه فقط بل 

لل�شناعة اللبنانية التي تتهاوى �شيئًا ف�شيئًا من دون اأن جتد �شنداً لها.

اعتبارات كثرية كان  واقفًا نتيجة  اأنه بقي  اإل  »�شوليفر«  ال�شنوات عانى  فعلى مر 

ياأخذها القيمون عليه بعني العتبار وتتعّلق بامل�شانع العاملة معه والتي ل ميكن 

تركها من دون بديل، وباملوظفني الذين يتجاوز عددهم الـ400 موظف. اإل اأنه يف 

ة، اإذ اإن الفرن يف امل�شنع 
ّ
ع الكاأ�س املر

ّ
العام املا�شي، وجد مالكوه اأن ل مفر من جتر

يحتاج اىل اإعادة تاأهيل تفوق كلفتها الـ15 مليون دولر، ما ينذر بخ�شارات كبرية.

ت اإىل اإقفال م�شنع �شوليفر، واأبرزها �شيق ال�شوق  ّ
د القيمون جمموعة اأ�شباب اأد

ّ
ويعد

اللبنانية ول �شيما يف ظل مناف�شة ال�شلع الأجنبية التي تتمتع باإعفاءات جمركية 

تعطيها قدرات تناف�شية عالية متّكنها من الإطاحة باملنتج اللبناين .

2017.. الصناعة تخسر »سوليفر«

تحقيق
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ن�صاطات �صناعية

يبدو ان الجواء التفاوؤلية التي �شيطرت 

على انطالقة العام 2018 مل تطل القطاع 

ال�شناعة  وزير  اأعلن  حيث  ال�شناعي، 

الدكتور ح�شني احلاج ح�شن اأن »الأمور 

يف  يرام  ما  على  ت�شري  ل  القت�شادية 

�شعوبة،  ــزداد  ت بل  م  
ّ
تتقد ول  لبنان 

على  مبا�رش  ب�شكل  ـــر  الأم وينعك�س 

اإىل  �شه 
ّ
ويعر ته 

ّ
برم ال�شناعي  القطاع 

املوؤ�ش�شات  واقفال  الرتاجع  من  املزيد 

ال�شناعية.«

وك�شف اأمام وفد من كوادر معهد البحوث 

ال�شناعيني  »�شكاوى  اأن  ال�شناعية 

امل�رشوعة  غري  واملناف�شة  الغراق  من 

املعادلة  واأن  م�شطرد،  ب�شكل  ــزداد  ت

القائمة هي ا�شتمرار فتح ال�شوق اللبناين 

الأ�شواق  اغالق  مقابل  ال�شترياد  اأمام 

اللبنانية  املنتجات  اأمــام  اخلارجية 

تّتخذها  �شيا�شية  قــرارات  نتيجة  �شواء 

اأو �شيا�شات حمائية ودعم تلجاأ  الدول، 

قدرة  عدم  اإىل  فتوؤدي  الدول  هذه  اإليها 

ال�شلعة اللبنانية على املناف�شة«.

البحوث  معهد  يف  حتــّقــق  مبــا  ه 
ّ
ونـــو

جلهة  املا�شية  ال�شنوات  يف  ال�شناعية 

ون�شاطاته  فيه  الت�رشيعي  ال�شتقرار 

عة التي تقوم على مبادىء واأ�ش�س 
ّ
املتنو

امل�شالح  عن  بعيداً  وعلمية  موؤ�ش�شاتية 

واأكد  واخلا�شة.  ال�شيا�شية  واحل�شابات 

»اأن املعهد هو جزء ا�شا�شي من املنظومة 

العلمية لل�شناعة وي�شاهم يف تطويرها 

من خــالل الأبــحــاث والــدرا�ــشــات ومن 

خالل الفحو�س املخربية يف خمترباته 

زة واملعرتف بها عامليًا«.
ّ
املجه

لبنان  يف  العلمي  »احلجم  اأن  واأو�شح 

مع  القت�شادي  احلجم  من  اأكــرب  بات 

اجلامعات  من  جني 
ّ
املتخر عدد  ارتفاع 

�ــرشورة  هنا  مــن  الــدكــتــوراة،  وحملة 

العلمية  الأبحاث  حجم  تكبري  واأهمية 

وال�شناعية ودعمها والت�شجيع عليها«.

الف  مئات  اإىل  لبنان  »يحتاج  وقــال: 

للعاطلني  لتاأمينها  العمل حاليًا  فر�س 

بني  مــا  اإىل  يحتاج  كما  العمل،  عــن 

�شنويًا  عمل  فر�شة  األــف  و45  األــف   40
اجلدد.  يجني 

ّ
واخلر ال�شباب  ل�شتيعاب 

قدرة  الكرث  ال�شناعي  القطاع  ويعترب 

دعمه  مّت  ــال  ح يف  ال�شتيعاب  على 

جديدة.  �شناعات  واقــامــة  وتطويره 

وهذا ما ن�شعى اليه يف وزارة ال�شناعة 

مناطق  اقامة  م�رشوع  عرب  خ�شو�شًا 

الفئات  بح�شب  منّظمة  جديدة  �شناعية 

توظيفات  جتــذب  بحيث  وال�شناعات 

القطاع  هــذا  يف  مرتقبة  وا�شتثمارات 

الواعد.«

اأ�شحاب  »ا�ــشــتــمــرار  مــن  حـــّذر  لّكنه 

القطاع  دعم  عدم  يف  الدولة  يف  القرار 

�شائر  تعمل  كما  وحمايته  ال�شناعي 

»رغــم  اأنــه  على  د 
ّ
و�ــشــد ــعــامل«.  ال دول 

ن�شت�شلم  لن  فاإننا  ال�شعبة،  الو�شاع 

والعمل  اجلهود  موا�شلة  يف  و�شن�شتمر 

املتوا�شل بالتعاون مع جميع املعنيني 

ال�شعبة  الظروف  هذه  مترير  اأجــل  من 

على القطاع ال�شناعي«.

»الدعم والحماية والصادرات واالبتكار والمناطق الصناعية« عناوين خطة عمل 2018
الحاج حسن يحّذر: »األمور االقتصادية ليست على ما يرام«

الحاج حسن: رغم االوضاع 

الصعبة، لن نستسلم 

وسنستمر في مواصلة 

الجهود والعمل المتواصل 

بالتعاون مع جميع المعنيين 

من أجل تمرير هذه الظروف 

الصعبة على القطاع الصناعي

الحاج حسن متوسطًا الحضور في معهد البحوث الصناعية
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اجتماع ونقابة المحررين
من  ووفـــد  احلـــاج ح�شن  اجـــرى  كــمــا 

جمل�س نقابة حمرري ال�شحافة برئا�شة 

حول  اأفــق  جولة  عــون،  اليا�س  النقيب 

اآخر املوا�شيع القت�شادية وال�شناعية 

والجتماعية.

وعر�س احلاج ح�شن »ح�شيلة العام 2017 

اجنازات  من  احلكومة  هذه  حققته  وما 

النتخاب  وقانون  ــن  الأم �شعيد  على 

واملــوازنــة  ــب  ــروات وال الــرتــب  و�شل�شلة 

التعيينات  و�شل�شلة  الــنــفــط  ــود  وعــق

اجنازات  وهي  والت�شكيالت  واملناقالت 

الواقع  اأي�شًا  »�رشحت  وقــال:  كبرية«. 

القت�شادي بنقاطه ال�شلبية واليجابية، 

ايجابيات  ميتلك  لــبــنــان  ان  مـــوؤكـــداً 

لناحية  القــتــ�ــشــادي  امل�شتوى  على 

املالية  والمــكــانــات  الب�رشية  الـــرثوة 

التعليمي.  وامل�شتوى  والتكنولوجيا 

عوائق  لبنان  لدى  املقابل،  يف  وهناك 

على امل�شتوى القت�شادي واأهمها غياب 

فعلى  للحكومة.  القت�شادية  الــروؤيــة 

الرغم من تاأليف جلنة وزارية اقت�شادية 

منذ بداية عهد احلكومة، فان هذه اللجنة 

مل تعقد ال اجتماعات نادرة ومن دون 

قـــرارات.  دون  ــن  وم عميقة  نقا�شات 

ال�شا�شية  النقطة  هــي  هــذه  ــي،  ــراأي وب

التي يفرت�س ان ننطلق منها اي تفعيل 

ت�شع  لكي  القت�شادية  اللجنة  عمل 

ال�شيا�شات والروؤى والربامج وبنتيجتها 

وم�شاريع  والــتــو�ــشــيــات  اخلــال�ــشــات 

القطاعات  ـــوزراء.  ال ملجل�س  الــقــرارات 

النتاجية اي ال�شناعة والزراعة، تعاين 

لدينا ت�شورات  التهمي�س والهمال.  من 

قدمناها  اقرتاحات  ولدينا  ملعاجلتها، 

لدينا  املعنية.  ــوزارات  ال مع  بالتن�شيق 

ان  املهم  للمعاجلة.  وا�شحة  ت�شورات 

ــات  ــرتاح والق الــتــ�ــشــورات  مــن  ننتقل 

احلكومة  تتبناها  قــرارات  م�شاريع  اىل 

امللفات  ملعاجلة  مبرا�شيم  اأو  بقرارات 

ي�شمع  ل  ملــاذا  وال�شوؤال  القت�شادية. 

الغائب  القت�شادي  احلديث  لبنان  يف 

الر�شمية  الهتمامات  عن  الآن  حتى 

يفيد. ملاذا  ل  العام  الكالم  ب�شكل كبري. 

ال�شناعيني  وانــني  �شجيج  ي�شمع  ل 

يعانون  الذين  واملواطنني  واملزارعني 

حوايل ن�شبتها   بلغت  التي  البطالة   من 

35 % يف �شفوف ال�شباب.«

تطور معهد البحوث الصناعية 
خالل 20 عامًا

ــر الــعــام  م املــدي
ّ
ويف �ــشــيــاق اآخــــر، قـــد

الــدكــتــور  ال�شناعية  الــبــحــوث  ملعهد 

ملديري  ال�شنوي  اللقاء  يف  الفرّن  ب�شام 

احلاج  برعاية  املعهد  وموظفي  وكــوادر 

للوزارة  العام  واملدير  وح�شوره  ح�شن 

اأبــرز  فيها  تناول  جــردة  جدعون،  داين 

ال�شنوات  خالل  حتّققت  التي  الجنــازات 

الع�رشين املا�شية منذ العام 1998 لغاية 

نهاية العام 2017.

احلاج  الوزير  بالتزام  نفتخر  وقال:»اإننا 

الروؤى  كّل  وت�شهيله  املعهد،  جتاه  ح�شن 

واخلطط وال�شرتاتيجيات التي و�شعناها 

يف ال�شنوات الأربع املا�شية خالل توليه 

ه بالتعاون الذي 
ّ
وزارة ال�شناعة. كما اأنو

�شاد مع الوزراء الذين تعاقبوا قبل ع�رشين 

�شنة على وزارة ال�شناعة. ولقد اأثمر هذا 

املوظفني  جميع  جهود  اىل  ا�شافة   
ّ
اجلو

نتائج  العمل،  يف  وتفانيهم  هم 
ّ
وتعهد

كبرية على �شعيد دور املعهد وم�شاهمته 

عن  ف�شاًل  الوطني،  القت�شاد  بناء  يف 

لناحية  والدولية  العربية  م�شاهماته 

املوؤ�ش�شات  مع  ن�شجها  التي  ال�رشاكات 

البحثية واملخربية العاملية، ومن خالل 

مراكز البحاث فيه، وخمترباته املعتمدة 

دوليًا، وانتمائه اىل 12 منظمة دولية.«

دور  الــيــوم  للمعهد  »اأ�شبح  ــاف:  ــش واأ�

الوطني  القت�شاد  حماية  يف  اأ�شا�شي 

والتجارة  وال�شناعة  اللبناين  واملجتمع 

رت العالقة بني املعهد 
ّ
والبيئة. ولقد تطو

والدارات  ــوزارات  وال ال�شناعة  ووزارة 

املعنية وكذلك مع القطاع اخلا�س، وذلك 

وتاأمني  اللبناين  املواطن  حماية  بهدف 

البيئة النظيفة وال�شحة ال�شليمة وال�شالمة 

العامة. ونحن موجودون لن�شتمر بف�شل 

جهودكم وبتعاون اأع�شاء جمل�س الدارة. 

كبرية  عية 
ّ
تو�ش مرحلة  يف  اليوم  ونحن 

ز 
ّ
وجمه جــديــد  بــنــاء  ت�شييد  ــالل  خ مــن 

م�شاحات  لت�شبح  التقنيات  باأف�شل 

فيها  تتوّزع  مربع  مرت  األــف   14 املعهد 

واملكاتب  واملختربات  البحثية  املراكز 

الفنية والدارة خلدمة املواطن.«

عليه  بات  ما  على  ح�شن  احلــاج  واأثنى 

ر 
ّ
تطو مــن  ال�شناعية  الــبــحــوث  معهد 

اقت�شاديًا  مرفقًا  اأ�شبح  بحيث  وحداثة، 

ًا للبنان، ويوؤدي دوره ومهامه وفق 
ّ
مهم

وا�شرتاتيجيات  ودرا�شات  وبرامج  روؤى 

اأن الجنازات  علمية وموؤ�ش�شاتية، موؤكداً 

الدارة  بف�شل  ناجزة  اأ�شبحت  املحّققة 

وبف�شل  ز 
ّ
املتمي وادائــهــم  واملوظفني 

خالل  املا�شية  الجنــــازات  تــراكــمــات 

توىل  التي  املا�شية  الع�رشين  ال�شنوات 

فيها الدكتور الفرّن ادارة املعهد.    

و�شع  ب�رشورة  املطالبة  د 
ّ
اأجــد وقــال:« 

الن�شاطات  لتقود  اقت�شادية  �شيا�شة 

النمو  ن�شب  من  تزيد  التي  القت�شادية 

 حجم القت�شاد.«
ّ

وتكرب

و�شاأل: »هل نريد اأن يبقى الناجت القومي 

بحدود الـ 52 مليار دولر اأو زيادته اىل 

زمنية  فــرتة  خــالل  دولر  مليار   70 الـــ 

القطاع  ح�شة  رفع  نريد  وهل  دة؟ 
ّ
حمــد

الحاج حسن مجتمعًا الى وفد مجلس نقابة محرري الصحافة
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ن�صاطات �صناعية

املحلي  الناجت  يف  وم�شاهمته  ال�شناعي 

وكيف وباأي مقدار؟ وبالتايل كيف نعمل 

وال�شناعي  العلمي  البحث  تطوير  على 

ع عليه وندعمه، وذلك لي�شاهم 
ّ
الذي ن�شج

ال�شئلة  هــذه  القــتــ�ــشــاد؟  تطوير  يف 

وامل�شوؤولني.  الدولة  اأركــان  اىل  هة 
ّ

موج

اللجنة  اجتماع  يف  داً 
ّ
جمــد و�شاأطرحها 

�شتنعقد  الــتــي  الــوزاريــة  القت�شادية 

وهو  ــــوزراء.  ال جمل�س  رئي�س  برئا�شة 

بعد  العام  هذا  يف  لها  الول  الجتماع 

املا�شي.  العام  يف  فقط  لها  اجتماعني 

املطلوب تفعيل عمل هذه اللجنة لتخرج 

جمل�س  على  وتعر�شها  ونتائج  مبقررات 

الورزاء لتخاذ القرارات املنا�شبة.«

بع�س  حققت  احلــكــومــة  اأن  واأو�ـــشـــح 

ال�شيا�شي  ال�شعيد  عــلــى  الجنـــــازات 

اأ�شف لغياب  والمني والجتماعي، لكنه 

القت�شادي،  ال�شعيد  على  الجنـــازات 

ــادة  اأن تــراجــع الــ�ــشــادرات وزي مــوؤكــداً 

الواردات والعجز والنمو دليل وا�شح على 

ذلك.

 2 ن�شبة  ل 
ّ
�شج النمو  ان  واأ�شاف:»يقال 

اآثاره مل نلم�شها  العام املا�شي. لكن   %
مع تراجع م�شتوى البطالة مثاًل، ول على 

ول  جديدة،  عمل  فر�س  تاأمني  م�شتوى 

على زيادة ال�شادرات.«

 جمعية الصناعيين 
تبحث وخوري خطة عمل

رائد  والتجارة  القت�شاد  وزير  وعر�س 

ال�شناعينّي  ة 
ّ
جمعي من  وفد  مع  خوري 

ل يف ح�شور املدير 
ّ
برئا�شة فادي اجلمي

ة 
ّ
ال�شناعي للمطالب  ا�س 

ّ
عب عليا   

ّ
العام

بها   
ّ
مير التي  ال�شعبة  الظروف  ظّل  يف 

.
ّ
القطاع ال�شناعي

وا�شار اجلميل اىل ان »الزيارة تندرج يف 

اطار الت�شارك يف و�شع خّطة عمل يف ظّل 

 .
ّ
ال�شناعي للقطاع  حمّقة  مطالب  وجود 

لو�شع  اأكيدة  وعود  على  »ح�شلنا  وقال: 

معاناة  ظــّل  ويف  ن�شابها.  يف  الأمـــور 

وتزايد  ة 
ّ
ال�شناعي ات 

ّ
املوؤ�ش�ش من  الكثري 

البطالة، نريد اأن ن�شاهم ك�شناعينّي اكرث 

 .»
ّ
يف القت�شاد الوطني

تتطّلب  عمل  خّطة  »و�شعنا  وا�ــشــاف: 

فر�شتنا  ت�شافر جهودنا جميعنا. وهذه 

عون  مي�شال  الرئي�س  عهد  يف  الــيــوم 

احلريري  و�شعد  ي 
ّ
بــر نبيه  والرئي�شني 

ة الالزمة، 
ّ
 الأهمي

ّ
ليالء القطاع ال�شناعي

خوري  الــوزيــر  انــدفــاع  جانب  اىل  ذلــك 

وجراأة وزير ال�شناعة ح�شني احلاج ح�شن 

يف هذا الطار. كّلنا اأمل اأنّنا يف هذا العهد 

و�شتتمّكن  ة 
ّ
الأ�شا�شي اىل حقوقنا  �شن�شل 

ال�شناعة يف لبنان من خلق فر�س عمل 

اخلارج  اىل  �شادراتنا  زيادة  جانب  اىل 

العام  منذ  �شادراتنا  انخف�شت  اأن  بعد 

2011 باأكرث من مليار و300 األف دولر«. 
من جهته، قال خوري: »اجتماعاتنا مع 

ة. 
ّ
ة ال�شناعينّي دوما مثمرة وا�شا�شي

ّ
جمعي

 اىل 
ّ
ل من اقت�شاد ريعي

ّ
ل ميكننا اأن نتحو

اقت�شاد منتج وم�شتدام من دون القطاع 

العامود  ال�شناعة  ت�شّكل   .
ّ
ال�شناعي

التي  وهي  الّلبنايّن  لالقت�شاد   
ّ

الفقري

 
ّ
 الناجت القومي

ّ
تخلق فر�س العمل وتكرب

خ�شو�شا يف ظّل وجود �شناعات قادرة 

لبنان.  اىل خارج  ر 
ّ
ت�شد واأن  تناف�س  اأن 

لي�شت  لبنان  يف  ال�شناعة  اأّن  نرى  نحن 

لبنان  يف  الّلبنانينّي  حاجة  لتكفي  فقط 

احلدود  هذه  من  اأكــرب  �شناعة  هي  امّنــا 

ة 
ّ
الّلبناني املنتجات  ت�شدير  على  قادرة 

ة 
ّ
اىل اخلارج خ�شو�شا اىل البلدان العربي

وافريقيا«. 

ني، 
ّ
مهم م�شارين  عن  »تكّلمنا  اأ�شاف: 

التي  ــة 
ّ
القــتــ�ــشــادي اخلــّطــة  هــو  ل 

ّ
الأو

والقطاع  ات 
ّ
وفعالي كــوزارات  ننجزها 

بالتن�شيق  املعنينّي  وجميع  اخلــا�ــس 

تقت�شي  خّطة  وهي  ماكنزي  �رشكة  مع 

التي  ة 
ّ
ال�شناعي الــقــطــاعــات  بتحديد 

ة 
ّ
الّلبناني للدولة  ة 

ّ
تف�شيلي ميزة  ت�شّكل 

�شيكون  وعملنا  ر، 
ّ
التطو على  والقادرة 

بو�شع كّل الأطر حلماية هذه القطاعات 

وت�شجيعها واقرار القوانني الاّلزمة لذلك. 

ة لكي تتبّنى الدولة 
ّ
وهذه الور�شة اأ�شا�شي

امل�شتثمرون  وليعرف  القطاعات  هــذه 

لهذه  ــة  ــدول ال توليها  الــتــي  ــة 
ّ
بــالأهــمــي

على  فهو  الثاين  امل�شار  ــا 
ّ
اأم القطاعات. 

بامللّفات   
ّ

يخت�س وهو  الق�شري  املــدى 

التي نعر�شها على جمل�س الوزراء والتي 

نريد  التي  ة 
ّ
ال�شناعي املنتجات  ن 

ّ
تت�شم

من  ولنتمّكن  املناف�شة  مــن  حمايتها 

ت�شديرها ب�شكل اأو�شع اىل اخلارج. 

ة منتجات نعر�شها تباعا على 
ّ
هناك عد

جمل�س الوزراء حلمايتها عرب رفع الر�شوم 

ة او وقف ال�شترياد، ا�شافة اىل 
ّ
اجلمركي

عن  ف�شال  التهريب  وقف  على  الرتكيز 

اأخرى كفيلة بحماية �شناعات  اجراءات 

ة لقت�شادنا«.
ّ
دة ت�شّكل نقاط قو

ّ
حمد

خوري: ال يمكننا أن نتحّول 

من اقتصاد ريعّي الى اقتصاد 

منتج ومستدام من دون 

القطاع الصناعي، فالصناعة 

تشكل العامود الفقرّي 

لإلقتصاد الّلبنانّي وهي التي 

تخلق فرص العمل وتكّبر 

الناتج القومّي

خوري مجتمعًا الى وفد جمعية الصناعيين
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العام  املــديــر  اأعــلــن 

ملـــعـــهـــد الـــبـــحـــوث 

ب�شام  الــ�ــشــنــاعــيــة 

ــــرن بـــرعـــايـــة  ــــف ال

وزيـــــر الــ�ــشــنــاعــة 

حــــ�ــــشــــني احلــــــاج 

ــوره،  حــ�ــشــن وحــ�ــش

ـــاون مــع  ـــع ـــت ـــال وب

ال�شناعة  وزارتــــي 

ومنظمة  والــبــيــئــة 

املـــتـــحـــدة  الأمم 

ال�شناعية  للتنمية 

م�رشوع  نتائج  يونيدو 

كفاءة املوارد والإنتاج الأنظف Medtest 2 الذي يعترب عن�رشاً 

ال�شليمة  التكنولوجيا  لنقل   Switchmed برنامج  عنا�رش  من 

بيئيًا اإىل منطقة جنوب املتو�شط.

وح�رش احلفل ممثلة وزير البيئة الدكتورة منال م�شلم، ممثل بعثة 

الحتاد الأوروبي خو�شيه لوي�س �شانتا ماريا، املمثل الإقليمي 

لــوزارة  العام  املدير  با�شيني،  كري�شتيانو  »يونيدو«  ملنظمة 

اللبنانيني  ال�شناعيني  جمعية  رئي�س  جدعون،  داين  ال�شناعة 

فادي اجلميل، �شناعيون وخرباء وا�شت�شاريون.

الفرن
على  �شاهداً  والوروبي  الدويل  احل�شور  ي�شبح  ان  الفرن  وامل 

القادرة  اللبنانية  ال�شناعة  اإليه  و�شلت  الذي  الرفيع  امل�شتوى 

من  وغريها  وال�شحية  البيئية  ال�رشوط  تلبية  على  والعاملة 

املعايري الوروبية امللزمة للت�شدير.

الجميل
 SwitchMed MED  TEST واأو�شح اجلميل اأنه »كان مل�رشوع

II Project ابعاد ا�شرتاتيجية، وهو يندرج من �شمن املنظومات 
اجلديدة لتطوير العمال، خ�شو�شا يف ما يخ�س برامج النتاج 

الر�شيق، والنتائج التي اظهرها اأكدت وجود جمال كبري لزيادة 

الفعالية التي هي حاجة مهمة لل�شناعة، وجتاوب ال�شناعيني 

مع املقرتحات بن�شبة %91، واإقدام بع�س املوؤ�ش�شات ال�شناعية 

على ال�شتثمار مبا جمموعه 200 األف دولر يف عدادات املياه 

والطاقة، زيادة عما يقدمه امل�رشوع«.

باسيني
حتديات  اللبنانية  ال�شناعة  »تواجه  با�شيني:  قــال  بــدوره، 

ارتفاع  اىل  ال�شبب  ويعود  املناف�شة،  على  قادرة  لت�شبح  كبرية 

و�شعر  النتاج  كلفة 

الر�ــــــس وعـــوامـــل 

 مــن منو 
ّ
اأخـــرى حتــد

تبّني  وان  ال�شناعة. 

طرق كفاءة ا�شتخدام 

ـــاه  الـــطـــاقـــة واملـــي

واملـــــوارد تــوفــر يف 

 من 
ّ
ــــد الــكــلــفــة وحت

التلوث وتوؤمن فر�س 

تناف�شية اأكرب.«

ــم  ــش ر� اىل  ودعــــــا 

خـــــارطـــــة طـــريـــق 

عرب  ال�شناعة  لتطوير 

اعتمادها على الطرق احلديثة لالنتاج.

مسلم
واألقت م�شلم كلمة الوزير اخلطيب، وا�شارت اىل ان »تنفيذ م�رشوع 

MED TEST II   ياأتي ليتوافق مع الإ�شرتاتيجية املعتمدة من 
قبل وزراة البيئة يف اإدارة ملف امللوثات ال�شناعية التي ت�شتند 

امل�شتدام  والإ�شتهالك  الإنتاج  تعميم مبادئ  اىل  اأ�شا�شي  ب�شكل 

الطبيعية  املوارد  ا�شتخدام  يف  الهدر  من   
ّ
احلد اأهمية  وبالتايل 

للمعاجلة  اإجراءات  اإعتماد  قبل  النفايات  اإنتاج  من  والتخفيف 

النهائية.

الحاج حسن
واأ�شار احلاج ح�شن اإىل »انه علينا اإظهار الهتمام الكبري بتبني 

الطاقة واملوارد لأن ل موارد ول مواد  ا�شتخدام  و�شائل كفاءة 

اأولية يف لبنان، كما اأّن لبنان قد ي�شبح بلداً حمتاجًا اإىل املياه. 

الزراعي  والإنــتــاج  اخل�رشاء  وامل�شاحات  واملياه  فالغابات 

والأنهر واملجاري كلها تنق�س. والتلوث يزداد. وال�شناعة اأحد 

م�شادر التلوث لكنها لي�شت امللوث الوحيد«.

واأ�شاف: »نتطلع اإىل جممل احلل مل�شكلة ال�شناعة والذي يتمثل 

بفتح الأ�شواق اخلارجية اأمام املنتجات اللبنانية وعدم ا�شتخدام 

الأوروبي وتركيا وال�شني وغريها من  العربية والحتاد  الدول 

اللبناين كذريعة  د هوية وم�شدر املنتج 
ّ
قواعد املن�شاأ التي حتد

اأوروبا على هذا  اإىل م�شاعدة  اإليها. ونحتاج  الت�شدير   من 
ّ
للحد

ال�شعيد«. وقال: »ل نطالب مب�شايرتنا يف ما يتعلق باملوا�شفات 

ول املعايري. واإمنا بال�شماح ملنتجاتنا التي تتمتع باملوا�شفات 

الدولية والأوروبية بالدخول اإىل الأ�شواق الأوروبية وغريها«.

ثم مّت توزيع ال�شهادات على اأ�شحاب امل�شانع الذين ا�شتفادوا من 

الربنامج، وعلى اخلرباء ال�شت�شاريني الذين عملوا يف امل�رشوع.

معهد البحوث يعلن نتائج مشروع كفاءة الموارد واإلنتاج األنظف
الحاج حسن: عالج مشكلة الصناعة فتح األسواق

المتحدثون خال ل اعالن النتائج
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من �صهر اإلى �صهر

وطـــنـــي  تــــكــــرمي  يف 

بــــاإمــــتــــيــــاز لـــرجـــل 

الطراز  من  اقت�شادي 

رئي�س  ــــام  اأق الأول، 

�شعد  ــــوزراء  ال جمل�س 

الــ�ــرشاي  احلــريــري يف 

غــداء  حفل  احلكومي، 

ــــرشف رئــيــ�ــس  عــلــى �

القت�شادية  الهيئات 

ال�شابق عدنان الق�شار، 

ــان  ــش حـــ�ـــرشه الــرئــيــ�

ومتام  ال�شنيورة  فــوؤاد 

علي  ــــوزراء:  وال �شالم 

ـــد  ــل، رائ ــي ــل ــشــن خ حــ�

خوري، مي�شال فرعون، 

جــان  ريــا�ــشــي،  ملحم 

املرعبي،  معني  اجلــراح،  جمال  امل�شنوق،  نهاد  اأوغا�شبيان، 

الداعوق  وليد  ال�شابق  والوزير  تويني  ونقول  ال�رشاف  يعقوب 

القت�شادية  والهيئات  العرب  وال�شفراء  الــنــواب  من  وح�شد 

وامل�رشفية والنقابية و�شخ�شيات.

الغرف  الهيئات اىل رئي�س احتاد  �شّلم رئا�شة  الق�شار قد  وكان 

العملية  وجرت  �شقري.  حممد  لبنان  وجبل  بريوت  غرفة  رئي�س 

ملختلف  املمثلني  الهيئات  اأع�شاء  جميع  مبباركة  النتقالية 

للرئي�س  القوي  »دعمهم  اأكــدوا  الذين  القت�شادية  القطاعات 

يف  الريادي  دورها  وتر�شيخ  الهيئات  م�شرية  لإكمال  اجلديد، 

احلياة اللبنانية.«

الحريري
الأعمال  ريــادة  اأتقن  الق�شار  »عدنان  ان  اىل  احلريري  وا�شار 

فاأبدع، و�شّخر هذا الإبداع وهذه الإمكانات والعالقات الداخلية 

لبنان  مل�شلحة  املهنية  م�شريته  طوال  بناها  التي  والعاملية 

ومل�شلحة القطاع اخلا�س اللبناين. عدنان الق�شار، هذا ال�شخ�س 

ويف  احللوة  الظروف  يف  �شبابه،  وباإمكانات  بلبنان  اآمن  الذي 

ة، والذي �شاهم يف تعزيز وتر�شيخ م�شداقية القطاع 
ّ
الظروف املر

اخلا�س اللبناين وكان دائمًا يوؤكد على دور هذا القطاع امل�شاند 

ل لدور القطاع العام. ومن هذا املنطلق كان من املواكبني 
ّ
واملكم

والداعمني مل�شرية الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري وكانت له يف 

هذه امل�شرية الوطنية ب�شمات وا�شحة. هو الذي اآمن دائمًا باأن 

ك الأ�شا�شي 
ّ
القطاع اخلا�س اللبناين بقدراته الكبرية، يبقى املحر

للنمو وخلق فر�س عمل«.

اللبناين  القت�شاد  �شب 
َ
ع هي  القت�شادية  »الهيئات  وقــال: 

اأ�شا�شيًا نعتمد عليه يف القرارات  وكانت و�شتبقى دائمًا مرجعًا 

الــتــي يتم  واخلــطــوات 

ال�شعيد  على  اتخاذها 

اأن يكون  الوطني. نريد 

�شورة  على  لبنان  كل 

القت�شادية  الهيئات 

تها«.
ّ
ودينامي

شقير 
الهيئات  رئي�س  ولفت 

القــتــ�ــشــاديــة اجلــديــد 

اىل  ـــري  ـــق ـــش � حمــــمــــد 

الق�شار  عــدنــان  »اإن 

اأن  ا�شتطاع  باأخالقه 

اجلميع،  قلوب  ي�شكن 

احلكيمة  ــه  ــادت ــي ــق وب

اخلا�س  للقطاع  اأعطى 

هذا البعد ال�شرتاتيجي يف اقت�شادنا الوطني«.

وقال: »َنِعدكم باأننا �شنكون دائمًا �شنداً قويًا لرئي�س اجلمهورية 

املوؤ�ش�شات  وكل  الوزراء  جمل�س  ورئي�س  النواب  جمل�س  ورئي�س 

طموحنا  النبيلة.  الأهداف  هذه  لتحقيق  وال�رشعية،  الد�شتورية 

وموؤ�ش�شاتها  لأبنائها  حا�شنة  الع�رش  تواكب  قوية  دولة  بناء 

واقت�شادها، دولة ي�شودها حكم القانون والعدالة وامل�شاواة يف 

الواجبات واحلقوق والفر�س.«

القصار
 اإميان را�شخ باأن لبنان كطائر الفينيق 

ّ
بدوره، قال الق�شار: »لدي

وموؤمن  متفائل  اأنا  ولذلك  من جديد.  دائمًا  يبعث  بل  ل ميوت، 

باأننا، على الرغم من كل الأزمات الداخلية والإقليمية والدولية 

على  قادرون  اأخرى،  اإىل  فرتة  من  احلبيب  ببلدنا  تع�شف  التي 

جتاوز تلك الظروف ال�شعبة«.

املنا�شب  التو�شيف  ي�شعب  العزيزة  اللحظة  هذه  »يف  وا�شاف: 

ا يختلج يف �شدري من م�شاعر، اإذ اأن هذا التكرمي 
ّ
 عم

ّ
الذي يعرب

العرب  الروؤ�شاء والقادة  اآخر ح�شلت عليه من  لي�س كاأي تكرمي 

والأجانب، نظراً اإىل دوري الوطني انطالقًا من موقعي الر�شمي 

انطالقًا من موقعي  الإقليمي  لبنان، ولدوري  والقت�شادي يف 

العاملي  لدوري  وكذلك  العربية،  الغرف  لحتاد  �شابق  كرئي�س 

كرئي�س �شابق لغرفة التجارة الدولية.«

وقال: »اأعاهدكم باأنني �شاأبقى جنديًا يف خدمة وطني وخدمة 

الفريد  والكيان  ع، 
ّ
املتنو البلد  هذا  فلبنان  اللبناين.  القت�شاد 

امل�شرتك،  وعي�شه  طوائفه،  بتعدد  والغني  العربي،  حميطه  يف 

وبكفاءاته واأدمغته ال�شابة، ي�شتحق مّنا اأن نبذل الغايل والنفي�س 

من اأجله«. 

سلّم شقير رئاسة الهيئات .. والحريري كّرمه
القصار: سأبقى جنديًا في خدمة وطني 

القصار متحدثًا خالل التكريم
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مراقبة  جلنة  اأ�شارت   
اأن  اإىل  ال�شمان  هيئات 

اململوكة  التاأمني  »�رشكات 

اأ�شا�شي يف قطاع  اأو جزئيًا من امل�شارف، هي �رشيك  كليًا 

التاأمني ملا تتمتع به من اإدارة ر�شيدة ومتانة مالية وجودة 

عالية يف اخلدمة«. وك�شفت اأنها على توا�شل وتعاون وثيقني 

املعنية  الرقابية  الهيئات  وكل  لبنان  م�رشف  حاكمية  مع 

�شن تطبيق الأنظمة والقوانني مبا يوؤمن م�شلحة 
ُ

ل�شمان ح

�شاهم يف اإعطاء الدفع الإيجابي لالقت�شاد الوطني.
ُ
 اجلمهور وي

رفيق  مطار  يف  افُتتح   
جديد  مركز  الدويل  احلريري 

خم�ش�س  املدين  الطريان  ل�شالمة 

املطار.  يف  العاملني  لتدريب 

احل�شن  فادي  املطار  رئي�س  واأو�شح 

اأمن  لتعزيز  ا�شتخدامه  املركز  افتتاح  من  الهدف  »اأن 

وعامليًا  اإقليميًا  مركزاً  بات  بحيث  املطار،  يف  الطريان 

.»IKU الدويل  املدين  الطريان  منظمة  قبل  من   معتمداً 

لدورات  �شيخ�شعون  املركز  يف  العاملني  »اأن  اإىل  ولفت 

تدريبية »اأمنية« بهدف التوعية«.

 ناق�س وزير الأ�شغال العامة والنقل 
قطاع  م�شوؤول  مع  فنيانو�س  يو�شف 

النقل واملوا�شالت يف البنك الدويل زياد 

الدولية  التمويل  موؤ�ش�شة  ومدير  النكت، 

يف لبنان �شعد �شربا، ومدير ال�رشاكة بني 

القطاعني العام واخلا�س يف موؤ�ش�شة التمويل منري فريوزي، 

ومديرة موؤ�ش�شة التمويل يف املوؤ�ش�شة لدول امل�رشق داليا وهبه، 

�شبل التعاون يف م�رشوع تو�شعة مطار رفيق احلريري الدويل 

واإمكان و�شع درا�شة اجلدوى الفنية واملالية والقانونية لهذا 

 امل�رشوع احليوي وحتفيز م�شاركة القطاعني اخلا�س والعام.

لة من »�شندوق التنمية 
ّ
 بلغ عدد امل�شاريع اخلا�شة املمو

العام  من  الرابع  الف�شل  خالل  والجتماعية«  القت�شادية 

فر�س  »خلق  ن 
ّ
مكو عرب   ،2017

العمل«، 128 م�رشوعًا خا�شًا بقيمة 

لرية  مليارات   3.4 بلغت  اإجمالية 

عمل  فر�شة   133 موفراً  لبنانية، 

جديدة. 

موجز اقتصادي

اأطلق وزير الطاقة واملياه �شيزار اأبي خليل، م�رشوعًا جديداً من 

ت�شمن  للنفط  العامة  املديرية  واملياه،  الطاقة  وزارة  م�شاريع 

يف  النفطية  املن�شاآت  لكل  اجلغرافية  املعلومات  نظام  و�شع 

لبنان، وو�شع خطط طوارىء لدارة الكوارث والأزمات الوطنية 

لهذه املن�شاآت وغرفة عمليات مركزية لإدارة الطوارىء. 

الفغالي
واعتربت املديرة العامة للنفط اورور الفغايل اأّن »دور املديرية 

العامة للنفط يف مرحلة ال�شتعداد، يق�شي باعداد خارطة مراكز 

تخزين وجممعات النفط مبا ي�شمل احداثيات مواقعها وقدراتها 

التخزينية والطرق املوؤدية اليها، واعالم والزام ومراقبة تطبيق 

مبعايريها  املوائمة  والجراءات  للطوارىء  ال�شتعداد  خطط 

قبل كل  الوطنية من  ال�شتجابة  العام وخطة  الطار  ملتطلبات 

املن�شاآت النفطية )ا�شترياد، ت�شدير، توزيع...( وجممعات ومراكز 

النفطية  امل�شتقات  من�شاآت  لكل  والتوزيع  والتعبئة  التخزين 

وادارة  البيانات  قاعدة  اأن  »مبا  واأ�شافت:  وامل�شيلة«.  ال�شائلة 

املعلومات من العنا�رش ال�شا�شية يف تنفيذ مرحلة »ال�شتعداد« 

تاأمني  للنفط  العامة  املديرية  على  توجب  لذلك  بفعالية، 

املعلومات من خالل حتديد مكامن اخلطر واملوارد والمكانيات 

والربامج وال�شرتاتيجيات للحد من املخاطر«. 

ابي خليل
اأما الوزير اأبي خليل، فراأى اأّن »كل مديرية كان عليها و�شع اخلطة 

تطراأ،  اأن  املمكن  اأي كوارث من  التعامل مع  اأجل  لها من  العائدة 

اأكانت طبيعية او مفتعلة يف املن�شاآت التابعة لها، واإن وزارة الطاقة 

واملياه تعنى بقطاعي النفط والكهرباء واملياه، واننا ب�شدد اخلطوة 

ن�شعها  التي  الكربى  الطوارىء  خطة  �شمن  من  ن�شعها  الأوىل 

العامة وكل  للبلد. وان هذه اخلطة هي نتاج تعاون بني املديرية 

القطاعات العائدة لها من حمطات الوقود و�رشكات ا�شترياد النفط 

وهي تبداأ من خزانات النفط والغاز، و�شول اىل املحطات ومراكز 

امل�رشوع  هذا  »ان  وقال:  املنازل«.  اىل  نقلها  الغاز وطريقة  تعبئة 

بنهايته يهدف اىل النخراط يف اخلطة الكبرية الذي ميكننا يف حال 

ويكون  بها،  يت�شبب  التي  ال�رشار  اي طارىء من تخفيف  حدوث 

لدينا املعاجلة وال�شتجابة ال�رشيعة لكل طارىء«.

 مشروع يضع خطط طوارىء إلدارة 

كوارث وأزمات المنشآت النفطية

أبي خليل خالل إطالق المشروع
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والتنباك  التبغ  ح�رش  اإدارة  جنحت 

نف�شها  فر�س  يف  )الريجي(  اللبنانية 

يف  الرائدة  املوؤ�ش�شات  من  كواحدة 

التبغ،  �شناعة  جمال  يف  املنطقة 

وفق  املنطقة،  يف  مثيالتها  رت 
ّ
وت�شد

ما يوؤكده القيمون عليها.

واأّكد رئي�س اإدارة ح�رش التبغ والتنباك 

العام  مديرها  )الريجي(  اللبنانية 

»الريجي«  اأن  �شقالوي  نا�شيف 

اأ�شبحت »اأهم مركز لت�شنيع التبوغ يف 

ر »خريطة 
ّ
العامل العربي«، وباتت تت�شد

»منوذج  اأنها  معترباً  ة«، 
ّ
الإقليمي التبغ 

ة«.
ّ
ز لل�شناعة الوطني

ّ
ممي

اأقامته  احتفال  خالل  ذلك  جاء 

بيت�س«  »كورال  فندق  يف  »الريجي« 

بلغوا  الذين  موظفيها  من  عدد  لتكرمي 

�شقالوي  ح�شور  يف  التقاعد،  �شن 

�شلطة  وممثلي  الإدارة  جلنة  واأع�شاء 

الو�شاية.

و�شكر العاملني يف »الريجي« على »كل 

لوه »لتنجح 
ّ
تعب واإرهاق ومر�س« حتم

يف  �شقالوي  وقال  �شة«. 
ّ
املوؤ�ش هذه 

الظروف  يف  ال�شهل  من  »لي�س  كلمته: 

�شنة   40 من  لأكرث  البلد  فيها   
ّ
مر التي 

اأن ن�شل اإىل ما و�شلنا اإليه، ولي�س من 

ال�شهل يف منطق اخل�شخ�شة والتق�شيم 

اأجنح  اإىل  �شة 
ّ
املوؤ�ش هذه  ل 

ّ
نحو اأن 

من  ولي�س  العام،  القطاع  يف  �شة 
ّ
موؤ�ش

اأن  ة 
ّ
الوطني ال�شناعة  ال�شهل رغم حال 

يف  التبوغ  لت�شنيع  مركز  اأهم  ن�شبح 

رغم  ال�شهل  من  ولي�س  العربي،  العامل 

ة 
ّ
والقت�شادي ة 

ّ
الأمني البلد  اأو�شاع 

نبداأ  اأن  ة 
ّ
والجتماعي ة 

ّ
وال�شيا�شي

وثالثة  واثنني  واحد  �شنف  بت�شنيع 

مع  نك�شب  واأن  ت�شعة،  اليوم  لت�شبح 

ة لتلّزمنا 
ّ
�شات العاملي

ّ
الوقت ثقة املوؤ�ش

ت�شنيع اأ�شنافها«.

تابع: »مبجهودكم اأ�شبحنا يف الطليعة.

واأن  م�شانعنا  ث 
ِّ
ُنحد اأْن  اإ�شتطعنا 

خمتلف  لنغّطي  ع 
ّ
نتو�ش واأْن  رها، 

ّ
نطو

اإىل  طرابل�س  من  ة 
ّ
اللبناني الأرا�شي 

ر 
ّ
ة اإىل بكفيا، واإ�شتطعنا اأْن نت�شد

ّ
الغازي

ن�شبح  واأْن  ة، 
ّ
الإقليمي التبغ  خريطة 

واأن  ة، 
ّ
الوطني لل�شناعة  زاً 

ّ
ممي منوذجًا 

اجلودة  نظام  تطبيق  �شهادة  نح�شد 

ISO واأن نحافظ عليها«.
ز 

ّ
التمي معيار  كان  ال�شنة  »هذه  وقال: 

مع  ات 
ّ
التفاقي اأهم  وّقعنا  فقد  عاليًا 

فيليب موري�س وجابان  مثل  �رشكائنا 

واإمربيال  انرتنا�شونال  توباكو 

توباكو«.

يتيم
وعمال  موظفي  نقابة  رئي�س  األقى  ثم 

فيها  و�شف  كلمة  يتيم  كمال  الإدارة 

والوفاء«،  العطاء  »اأهل  باأنهم  مني 
ّ
املكر

وجلنة  �شقالوي  اإىل  حتية  فيها  ه 
ّ

ووج

به  يتمتعون  مبا  م�شيداً  »الريجي«  اإدارة 

على  وبحر�شهم  وكفاية«،  »روؤية  من 

»تطوير املناهج واأ�شاليب العمل وحت�شني 

جلميع  واملادي  الجتماعي  الو�شع 

العاملني«.

دروع وميداليات
يف اخلتام، جرى تكرمي مديرية الت�شنيع 

ال�شنة  خالل  حققتها  التي  لالإجنازات 

املديريتان  ت 
َ
م

ِّ
ُكر وكذلك  املن�رشمة، 

اللتان تعاونتا معها.  املالية والتجارية 

الذهبية  امليداليات  توزيع  مت  ذلك،  بعد 

على الأجراء املنتهية خدمتهم.

ر مصانع التبغ في المنطقة »الريجي« تتصدَّ

اإىل  �شهري  �شعيد  على  بريوت   مرفاأ  عرب   ال�ّشحن  حركة  تراجعت 

األف طن   815.9 األف طن يف �شهر كانون الأول مقارنًة بـ   706.1
يف �شهر ت�رشين الثاين.

ت حركة ال�شحن العام بن�شبة  ، فقد انَخَف�شَ
ٍّ
ا على �شعيٍد تراكمي

ّ
اأم

1.23 % يف العام 2017 اإىل 8629 األف طن مقابل 8737 األف طن 
على   %  5.21 بن�شبة  البواخر  عدد  انخف�س  وقد   .2016 العام  يف 

لت خالل 
ّ
ج

ُ
2014 باخرة �ش 1909 باخرة مقابل   اإىل 

ّ
�شعيٍد �شنوي

العام 2016.

 
ٍّ

يف امُلقاِبل، ارتفع عدد احلاويات بن�شبة 13.76 % على �شعيٍد �شنوي

ارات امل�شتوردة بـ 
ّ
اإىل 1.31 مليون حاوية، فيما انخف�س عدد ال�شي

ارة.
ّ
9372 )8.42 %( �شيارة من 111273 اإىل 101901 �شي

يف   %  0.43 بلغت  طفيفة  بن�شبة  بريوت  مرفاأ  عائدات  زادت  وقد 

دولر  مليون   238.96 من  دولر  مليون   239.98 اإىل   2017 العام 

يف العام 2016.

حركة الّشحن تتراجع 1.23 % في 2017

سقالوي يقدم شهادة تقدير ألحد المكّرمين
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الأمني  ب�شخ�س  لبنان  توىّل   
عبد  اخلا�شة«  التحقيق  لـ»هيئة  العام 

املايل  الإخبار  )وحدة  احلفيظ من�شور 

العمل  »جمموعة  رئا�شة  اللبنانية( 

و�شمال  الأو�شط  ال�رشق  ملنطقة  املايل 

اإفريقيا« MENAFATF للعام 2018، علمًا اأن من�شور ت�شّلم 

مهام الرئا�شة ر�شميًا يف الأول من كانون الثاين 2018.

الدكتور  اأكد مدير مرفاأ طرابل�س   
باتت  املرفاأ  اأر�شفة  »اأن  تامر  اأحمد 

واأن  العاملية،  البواخر  اأ�شخم  ت�شتقبل 

حركة ال�شحن يف ازدياد دائم ». وكانت 

العمالقة   pinara احلاويات  �شفينة 

ر�شيف  على  ر�شت  قد  العاملية   Cmacgm ل�رشكة  والتابعة 

 gulf tainer �رشكة  عمال  قام  حيث  املرفاأ،  يف  احلاويات 

م�شتعينني  قيا�شية،  �رشعة  يف  حاوية   350 وحتميل  بتفريغ 

املرفاأ  يف  ال�رشكة  ا�شتحدثتها  التي  املتطورة  باملعدات 

لتفريغ حمولت البواخر العمالقة.

اأوادي�س  ال�شياحة  وزير  �شارك   
كيدانيان على راأ�س وفد من الوزارة، مع 

جمموعة من القطاع اخلا�س ال�شياحي 

�شفر  و�رشكات  فنادق  من  لبنان  يف 

و�رشكة  رحالت  ومنظمي  و�شياحة 

يف  اللبنانية.  اجلوية  اخلطوط   - الأو�شط  ال�رشق  طريان 

الإ�شبانية  العا�شمة  العاملية يف  لل�شياحة   »Futur« معر�س 

العامل.  اأنحاء  الدول يف خمتلف  والذي ي�شم عددا كبريا من 

واأكد كيدانيان »على اأهمية هذه امل�شاركة التي ت�شع لبنان 

بقوة على اخلريطة ال�شياحية العاملية«. 

 اأظهرت نتائج املالية العامة لغاية �شهر اأيلول 2017 اأن 
3،020،076 مليارات لرية برتاجع  بلغ نحو  الإجمايل  العجز 

ومبا   ،2016 العام  من  نف�شها  الفرتة  عن   %  36،39 ن�شبته 

املحققة خالل  النفقات  اإجمايل  املئة من  19،25 يف  ن�شبته 

هذه الفرتة.

الإجمايل  الأويل  الفائ�س  وبلغ 

الذي حتقق لغاية �شهر اأيلول 2017 

اأي  لرية،  ملياري   2،455،528 نحو 

ما تعادل ن�شبته نحو 15،65 % من 

جممل جمموع النفقات. 

موجز اقتصادي

بيروت رابع أغلى عاصمة 
عربّية في العام 2017

ة 
ّ
حّلت العا�شمة بريوت يف املرتبة الرابعة كاأغلى عا�شمة عربي

من حيث كلفة املعي�شة عند مقارنة م�شتوى الأ�شعار فيها باأ�شعار 

واملوؤ�رّشات  املعي�شة  كلفة  موؤ�رّش  اأن  العلم  مع  نيويورك،  مدينة 

القليلة  الأعوام  مع  مقارنة  تراجعًا  لت 
ّ
�شج لبنان  يف  الأُخرى 

املا�شية.

عن  »نامبيو« لالإح�شاءات  موقع  اأ�شدره  تقرير  وفق  ذلك  جاء 

املدن  خالله  من  ي�شّنف  والذي  العاملي،  املعي�شة  كلفة  موؤ�رّش 

عند  منها  كلٍّ  يف  املذكور  املوؤ�رّش  نتيجة  بح�شب  العامل  حول 

اإىل ن�رشه لإح�شاءاٍت  اإ�شافًة  باأرقام مدينة نيويورك،  مقارنته 

عن اأربعة موؤ�رّشاٍت اأخرى، األ وهي مو�رّش اأ�شعار الإيجار، وموؤ�رّش 

ة 
ّ
ال�رشائي القدرة  وموؤ�رّش  املطاعم،  اأ�شعار  وموؤ�رّش  ال�شلع،  اأ�شعار 

ة يف تلك املدن.
ّ
املحلي

ة 
ّ
، برزت مدينة الكويت كاأغلى عا�شمة عربي

ٍّ
وعلى �شعيٍد اإقليمي

عند مقارنة م�شتوى الأ�شعار فيها باأ�شعار مدينة نيويورك بحيث 

 ،)24 العاملي:  )املركز   91.38 فيها  املعي�شة  كلفة  موؤ�رّش  بلغ 

 69.02 بلغ  املعي�شة  كلفة  )موؤ�رّش  قطر  الدوحة،  مدينة  تبعتها 

ة 
ّ
العربي الإمارات  يف  ظبي  اأبو  ومدينة  ًا(، 

ّ
عاملي  222 واملرتبة 

ًا(، 
ّ
املتحدة )موؤ�رّش كلفة املعي�شة بلغ 65.69 واملرتبة 252 عاملي

ًا(.
ّ
ومدينة بريوت )نتيجة املوؤ�رّش 64.27 واملرتبة 262 عاملي

ة بريوت هي 35.73 
ّ
بالتايل، فاإنَّ الأ�شعار يف العا�شمة اللبناني

لت مدينة بريوت 
ّ
اأقّل من تلك يف مدينة نيويورك. كذلك �شج  %

نتيجة 36.72 يف موؤ�رّش اأ�شعار الإيجار، و 47.99 يف موؤ�رّش اأ�شعار 

51.84 يف موؤ�رّش  و  اأ�شعار املطاعم،  60.93 يف موؤ�رّش  و  ال�شلع، 

ة.
ّ
القدرة ال�رشائي

ر التاريخي ملوؤ�رّش كلفة املعي�شة 
ّ
ظهر التطو

ُ
اأُخرى، ي من ناحيٍة 

بريوت  مدينة  يف  الأ�شعار  اأنَّ  لبنان  يف  الأُخرى  واملوؤ�رّشات 

تراجعت يف الأعوام القليلة املن�رشمة من 73.62 يف موؤ�رّش كلفة 

املعي�شة للعام 2014 اإىل 69.86 يف موؤ�رّش العام 2015، و 66.73 

يف موؤ�رشّ العام 2016، و64.27 يف موؤ�رّش العام املن�رشم. 
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حّقق القطاع العقاري يف لبنان انتعا�شًا 

يف ن�شاطه خالل ال�شهر الأخري من العام 

2017، بحيث ارتفع عدد معامالت املبيع 
�شهر  خالل   %  14.57 بن�شبة  ة 

ّ
العقاري

من  معاملة،   7.083 اإىل  ل 
َّ
الأو كانون 

6.182 معاملة يف ت�رشين الثاين.
اللبناين،  الإعتماد  بنك  لتقرير  ووفقًا 

بن�شبة  ة 
ّ
العقاري املعامالت  قيمة  زادت 

 0.94 اإىل   
ٍّ

�شهري اأ�شا�ٍس  على   %  9.50
يف  دولر  مليار   0.86 من  دولر،  مليار 

بذلك  لينخف�س  الثاين،  ت�رشين  �شهر 

ة الواحدة 
ّ
ط قيمة املعاملة العقاري

ِّ
متو�ش

اإىل  138.943 دولرا  % من   4.43 بن�شبة 

132.795 دولرا.
عدد  زاد   ،

ٍّ
تراكمي �شعيٍد  على  كذلك 

 %   14.46 بن�شبة  ة 
ّ
العقاري املعامالت 

مقارنًة   ،73.541 اإىل   2017 العام  يف 

كما   .2016 العام  يف  معاملة  ب67.248 

ة 
ّ
نت قيمة معامالت املبيع العقاري

ّ
وحت�ش

دولر  مليار   8.48 من   %  17.36 بن�شبة 

يف العام 2016 اإىل 9.95 مليار دولر يف 

العام 2017.

قيمة  ط 
ّ
متو�ش ارتفع  الإطار،  هذا  يف 

 2.53 بن�شبة  الواحدة  ة 
ّ
العقاري املعاملة 

ًا اإىل  135،356 دولر مع نهاية 
ّ
% �شنوي

132،016 دولرا  2017، يف مقابل  العام 

يف العام 2016.

ة الأجانب من 
ّ

اأّن ح�ش اإىل  جتدر الإ�شارة 

ة ارتفعت اإىل 1.85 
ّ
ات املبيع العقاري

ّ
عملي

% يف العام 2017، من 1.75 % يف نهاية 
العام 2016.

املعاملة  قيمة  ط 
ّ
متو�ش تراجع  ًا، 

ّ
غرافي

ُ
ج

مدينة  من  كلٍّ  يف  الواحدة  ة 
ّ
العقاري

%و   0.69 بن�شبة  بعبدا  ومنطقة  بريوت 

6.36 % على التوايل اإىل 516،485 دولرا 
و 137،093 دولرا خالل العام 2017، من 

يف  دولرا   146،400 و  دولرا   520،076
نهاية العام 2016.

املعاملة  قيمة  ط 
ّ
متو�ش زاد  املقابل،  يف 

املنت  منطقَتي  يف  الواحدة  ة 
ّ
العقاري

 %  7،72 و   %  1.42 بن�شبة  وك�رشوان 

دولرا   136،965 و  دولرا   216،337 اإىل 

دولرا  مقابل213،312  يف  التوايل،  على 

و127،144 دولرا يف نهاية العام 2016.

مساحة البناء
يف ما يتعلق مب�شاحات البناء، وا�شتناداً 

زادت  املهند�شني،  نقابة  اإح�شاءات  اإىل 

لبنان،  يف  املرّخ�شة  البناء  م�شاحات 

العر�س  م�شتوى  توقعات  تعك�س  والتي 

مرتا   592،722 اإىل  العقاري،  القطاع  يف 

العام  من  ل 
ّ
الأو كانون  خالل  عا 

ّ
مرب

يف  عا 
ّ
مرب مرتا   585،923 مقابل   ،2017

ال�شهر الذي �شبقه.

م�شاحات  زادت   ،
ٍّ
تراكمي �شعيٍد  على 

ًا اإىل 
ّ
البناء املرّخ�شة بن�شبة 3.83 % �شنوي

ع خالل العام 2017، 
ّ
9،270،702 مرت مرب

عا خالل 
ّ
8،929،031 مرتا مرب يف مقابل 

العام 2016.

التوزيع الجغرافي
للرخ�س،  اجلغرايف  التوزيع  اإىل  بالن�شبة 

قت حمافظة جبل لبنان على املناطق 
ّ
تفو

الأخرى جلهة م�شاحات البناء املرّخ�شة، 

عا 
ّ
مرب مرتا   4،695،782 بلغت  والتي 

اجلنوب  حمافظة  تلتها   ،)%  50.65(

 ،)%  17،25  – عا 
ّ
مرب )1،599،018مرتا 

 – عا 
ّ
مرب مرتا   1،123،247( والبقاع 

ة ) 1،020،194 مرتا 
ّ
12.121 %(، والنبطي

عا – 11 %(، وبريوت )712،257 مرتا 
ّ
مرب

عا – 7،68 %(.
ّ
مرب

على  بريوت  حمافظة  حظيت  ذلك،  اإىل 

الواحدة،  للرخ�شة  ا�شتثمار  ل 
ّ
معد اأعلى 

مع  عا 
ّ
مرب مرتا   942 اإىل  و�شل  والذي 

من  كلٌّ  تبعتها   ،  2017 العام  نهاية 

ع(، 
ّ
مرب مرت   806  ( لبنان  جبل  حمافظة 

عا(، وال�شمال )657 
ّ
والبقاع )747مرتا مرب

عا(، 
ّ
عا(، واجلنوب )542 مرتا مرب

ّ
مرتا مرب

عا(. 
ّ
والنبطية )469 مرتا مرب

إنتعاش عقاري مطلع العام  2018:
عدد المعامالت يرتفع 14.46 % 

ارتفع عدد المعامالت 
العقارّية بنسبة 14.46  % 

في العام 2017 إلى 73.541، 

مقارنًة ب67.248 معاملة 

في العام 2016

حظيت محافظة بيروت 
بأعلى معّدل استثمار للرخصة 

الواحدة، وصل إلى 942 مترا 

مرّبعا مع نهاية العام 2017

من �صهر اإلى �صهر
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 اأعلنت �رشكة »تات�س«، عن �رشاكة 
»التعليم  جمعية  مع  جمعتها  جديدة 

 Teach For Lebanon( لبنان«  لأجل 

 e-touch مبادرة  لإطالق   ،)TFL
الأولد  دعم  اإىل  تهدف  التي  الرتبوية 

يف املناطق الريفية والنائية. ومت اإطالق امل�رشوع الذي يدخل 

 ،Positive touch ال�رشكة للتنمية امل�شتدامة   �شمن برنامج 

الت�شالت  وزير  برعاية  البقاع  منطقة  يف  اأقيم  حفل  يف 

اأن »�رشكة تات�س �شباقة دائما  اإىل  اأ�شار  الذي  جمال اجلراح 

وداعمة لأي م�رشوع له اأبعاد اجتماعية«.

ا 
ً
تقرير لبنان  اأوليك�س  اأ�شدرت   

ال�شيارات  �شوق  هات 
ّ

توج حول  �شاماًل 

وحركة  لبنان  يف  امل�شتعملة 

حيث   ،2017 عام  خالل  امل�شتخدمني 

امل�شتعملة  ال�شيارات  قيمة  و�شلت 

من  ال�شيارات  وبرزت  دولر،  مليار   2 اإىل  للبيع  املعرو�شة 

املن�شة من حيث  �شعبية على  الأكرث  2007  و2009  طرازي 

العر�س. وا�شار التقرير اإىل اأّن ال�شيارات امل�شتعملة املعرو�شة 

للبيع توزعت على جميع املحافظات اللبنانية، بحيث �شجلت 

 111( لبنان  تلتها حمافظة جبل  �شيارة(،  األف   132( بريوت 

األف �شيارة( وحمافظة ال�شمال )84 األف �شيارة(.

ال�شادرة  الح�شاءات  اظهرت   
ارتفاعًا  املركزي  الإح�شاء  ادارة  عن 

�شهريًا بن�شية 0.83 % يف موؤ�رش ا�شعار 

العام  من  الول  كانون  يف  ال�شتهالك 

 %  0.55 بن�شية  بزيادة  مقارنة   ،2017
اما على �شعيد �شنوي،  الثاين.  يف �شهر 

فقد زاد موؤ�رش ت�شخم ال�شعار بن�شبة 5.01 %  اىل 103.89 يف 

�شهر كانون الول، مقابل نتيجة 98.93  يف ال�شهر نف�شه من 

العام 2016 يف ظل الزيادة يف ا�شعار جميع مكونات املوؤ�رش.

 اعترب رئي�س نقابة املقاولني ع�شو الهيئات القت�شادية 
»لبنان  ان  احللو  مارون  اللبنانية 

اليوم مع انعقاد موؤمتر باري�س 4 يف 

تاريخية  فر�شة  اأمام  املقبل،  اآذار 

والنهو�س  التعايف  لتحقيق 

والعودة  والجتماعي  القت�شادي 

الدول  بني  التناف�س  حلبة  اىل 

القليمية«.

موجز اقتصادي

اأعلن مكتب رئي�س الوزراء �شعد الدين احلريري يف بيان اأن لبنان 

يدر�س خطة لتو�شعة املطار الدويل يف بريوت بتكلفة نحو 200 

مليون دولر.

للمطار  ال�شتيعابية  الطاقة  من  �شتزيد  اخلطة  اأن  البيان  وذكر 

�شنويا  م�شافر  اإىل نحو ع�رشة ماليني  البالد  الوحيد يف  الدويل 

من حواىل �شتة ماليني �شنويا يف الوقت احلايل.

الداخلي  والت�شميم  النظر  »اإعادة  �شت�شمل  التو�شعة  اأن  واأ�شاف 

واخلارجي ملبنى الركاب احلايل يف املطار... وا�شتحداث جناح 

جديد للركاب من خالل ا�شتخدام مبنى اجلمارك القدمي وهنغار 

ال�شحن املال�شق له، وهما الآن خارج اخلدمة حاليا«.

حركة الفتة
وكانت حركة الركاب يف مطار رفيق احلريري الدويل – بريوت 

قد �شجلت ارتفاعًا يف جممل حركة الركاب خالل العام املا�شي 

2017 بن�شبة فاقت 8 يف املئة وزيادة يف عدد الرحالت اجلوية 
التجارية من لبنان واإليه.

الطريان  �رشكات  عدد  ازدياد  مع  لفتة  حركة  املطار  و�شهد 

العربية والأجنبية امل�شتخدمة له والتي ت�شري رحالت نظامية من 

اإىل الرحالت الإ�شافية يف موا�شم الأعياد  اإ�شافة  لبنان واإليه، 

واملنا�شبات واأوقات الذروة.

الرتفاع يف حركة  من  املزيد  ت�شجيل  على   2017 العام  واأقفل 

مطار رفيق احلريري الدويل يف بريوت، فازداد جمموع الركاب 

بن�شبة فاقت 8 يف املئة عما كانت قد حققته هذه احلركة خالل 

األفا و960 راكبا يف مقابل  8 ماليني و234  2016، ليبلغ  العام 

�شبعة ماليني و609 اآلف و175 راكبا يف نهاية العام 2016.

واأظهرت الإح�شاءات الر�شمية ارتفاعًا يف حركة الوافدين كما يف 

حركة املغادرين اإل اأن حركة الرتانزيت ا�شتمرت على تراجعها 

الذي جتاوز 55 املئة عما كانت عليه يف 2016.

الطريان  ل�رشكات  اجلوية  الرحالت  عدد  يف  ارتفاعًا  نت 
ّ
وبي

رحالت  عدد  تراجع  حني  يف  املطار،  يف  العاملة  التجارية 

الطريان اخلا�س من لبنان واإليه. 

خطة التوسعة ستكلف 200 مليون دوالر

حركة المطار ترتفع 8 %
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من �صهر اإلى �صهر

طرابل�س  غرفة  رئي�س  اأكد 

دبو�شي  توفيق  ال�شمايل  ولبنان 

خالل ندوة حوارية عن مبادرة 

لبنان  عا�شمة  »طرابل�س 

وحزام  و»طريق  القت�شادية« 

الغرفة،  يف  اأقيمت  احلرير« 

بتعزيز  اللبنانيني  »رغبة  على 

البلد  ال�شني  مع  ال�رشاكة 

احل�شاري الذي تتجذر ح�شارته 

خم�شة  اإىل  القدم  يف  املوغلة 

النحدار  و�شعبا  دولة  ال�شني  خاللها  ورف�شت  خلت  �شنة  اآلف 

ت الأزمات وو�شعت خريطة طريق لتحقيق نه�شتها«.
ّ
وحتد

د على اأنه »علينا ال�شهر على بناء الذات لكي نبني لبنان 
ّ
واإذ �شد

من طرابل�س التي نريدها عا�شمة لبنان القت�شادية«، �شكر الدولة 

اللبنانية على توقيعها اتفاق طريق احلرير التي �شيكون لطرابل�س 

اأن  اإىل  فيها دور حموري كما كان يف املا�شي، ويف ذلك دللة 

الدولة اللبنانية مهتمة باحتياجات �شعبها اإىل التنمية والزدهار 

واأن ال�شني منفتحة بدورها على القطاعني العام واخلا�س«.

عيتاني
العامة  للموؤ�ش�شة  العام  املدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  اأ�شار  بدوره، 

»من  اأنه  اإىل  عيتاين  نبيل  )اإيدال(  لبنان  يف  ال�شتثمارات  لت�شجيع 

املناطقية  التنمية  حتقيق  على  العمل  »ايدال«  ا�شرتتيجية  �شلب 

و�شمان  واملناطق  املدن  ملختلف  التنمية  حاجات  على  والوقوف 

حتقيق التوازن بينها وتوفري فر�س العمل، ومنطقة ال�شمال وبخا�شة 

طرابل�س تزخر بالكثري من املوارد الطبيعية والب�رشية وتتمتع ب�شهولة 

التوا�شل مع الأ�شواق املحيطة وميكنها اأن ت�شبح قطبا اقت�شاديا يف 

هذا ال�شياق ونحن ن�شجل من خالل 

موؤ�رشات النمو الإيجابية ول �شيما 

�شجلت  اأنها  منها  ال�شتثمارية 

ا�شتثماريا  م�رشوعا   75 ولدة 

.»%60 بـ  منو  بن�شبة  اأي   جديدا 

مع  العالقات  بتعزيز  واأمل 

ال�شني وباأن يكون للبنان وكذلك 

لأن�شطة  مركزي  دور  لطرابل�س 

ال�رشاكة معها«.

كيجيان
الرئي�س  طرح  عن  كيجيان  وان  ال�شيني  ال�شفري  حتدث  ختاما 

ال�شيني �شي جينبينغ مبادرة بناء »احلزام القت�شادي بطريق 

احلرير« و»طريق احلرير على البحر يف القرن ال21«، اأي مبادرة 

»احلزام مع الطريق«. 

مزيد  اإىل  �شتف�شي  الطريق«  مع  »احلزام  »مبادرة  اأن  اإىل  ولفت 

من تعاون ال�شداقة بني ال�شني والدول العربية، ما يخلق فر�شا 

�شانحة واآفاقا م�رشقة للتنمية والزدهار امل�شرتك بني الطرفني«.

واعترب اأن »لبنان بلد مميز جدا يف املنطقة. والعالقة بني ال�شني 

ولبنان ممتازة والتبادل التجاري يتقدم ب�شكل �رشيع وال�شني اأكرب 

�رشيك له. لبنان يتمتع بثقافة وح�شارة متنوعة و�شياحة مزدهرة 

وقطاع م�رشيف قوي وقطاعات قوية، من ثقافة وفنون واإعالم«.

وختم: »منذ بدء احلديث عن اإحياء اخلط، كانت وجهته الو�شول 

اإىل البحر املتو�شط، وحتديدا �شورية ولبنان، حيث توجد املرافئ 

اإعمار  باإعادة  البدء  مع  اإقليميا  ال�شاعدة  والأ�شواق  الهامة 

�شوق  وفتح  النفط  ا�شتخراج  بدء  عن  واحلديث  والعراق،  �شورية 

�رشق اأو�شطية كبرية للعمل، وال�شتثمار بكل اأ�شكاله احلديثة«.

مبادرة طرابلس االقتصادية وموقعها على طريق الحرير 

دبوسي: للسهر على بناء الذات

اختيار »بيروت« مقراً لممثلية المجلس الصيني لتشجيع التجارة

اأعلنت وزارة اخلارجية واملغرتبني يف بيان لها اأنه و»بتوجيهات 

من وزير اخلارجية واملغرتبني جربان با�شيل، ومتابعة �شفارة 

ال�شعبية، واجلهود احلثيثة لرئي�س  ال�شني  لبنان لدى جمهورية 

العام  اللبنانية والرئي�س الفخري لالإحتاد  الهيئات الإقت�شادية 

لغرف التجارة وال�شناعة والزراعة للبالد العربية الوزير ال�شابق 

عدنان الق�شار، مت اختيار بريوت مقرا ملمثلية املجل�س ال�شيني 

 CCPIT )China بـ  يعرف  ما  اأو  اخلارجية  التجارة  لت�شجيع 

التي    )Council for the Promotion of International Trade
�شتغطي منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.«

موقعه  ب�شبب  اأتى  لبنان  »اختيار  اأن  البيان     واأ�شاف 

ومناخه  احلر  واقت�شاده  الأو�شط  ال�رشق  يف  ال�شرتاتيجي 

ال�شتثماري املنفتح، بالإ�شافة اإىل الت�شهيالت اللوج�شتية التي 

يف  مهمته  لت�شهيل  فرن�شبنك  جمموعة  قبل  من  للمجل�س  قدمت 

لبنان.«

التجارة  لت�شجيع  ال�شيني  »للمجل�س  اأن  اإىل  الإ�شارة     وجتدر 

تطبيق  يف  وظيفته  وتكمن  العامل،  يف  ممثلية   30 اخلارجية 

اخلارجية،  التجارة  ت�شجيع  للتنمية،  الوطنية  ال�شرتاتيجيات 

ومن  والتكنولوجي.  القت�شادي  والتعاون  الثنائي  ال�شتثمار 

مهام املجل�س اأي�شا، ر�شم �شيا�شات وقواعد التجارة والقت�شاد، 

بال�شت�شارات  القيام  اخلارجية،  التجارة  مفاو�شات  اإجراء 

القانونية والتحكيم التجاري والبحري وامل�شاحلات القانونية.

الأو�شط  ال�رشق  لدول  الوحيدة  املمثلية  بريوت  تكون     وبهذا 

و�شمال اأفريقيا كافة، فيما توجد ممثلية اأخرى للمجل�س يف دبي 

لكنها تغطي فقط منطقة اخلليج«.

المشاركون في الندوة
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ذات  ة 
ّ
عاملي ة 

ّ
لوج�شتي �رشكة  وهي  اأجيليتي،  �رشكة  اأ�شدرت 

خربٍة وا�شعة يف الأ�شواق النا�شئة، بالتعاون مع �رشكة الأبحاث 

موؤ�رّش  حول  تقريرها  اإنتليجن�س،  تران�شبورت  ة، 
ّ
الّلوج�شتي

ة عن الأ�شواق النا�شئة للعام 2018، تعطي من 
ّ
اأجيليتي لّلوجي�شتي

 Emerging( خالله ملحًة، وت�شنيفًا، وتقييمًا لـ 50 �شوقًا نا�شئة

.)market
قًا  وحّل لبنان يف املرتبة ٤٥ من بني 50 دولة يف املوؤ�رّش، حمقِّ

ل 
ّ
مًا مبرتبتني، مقارنة بالعام املن�رشم. يف التفا�شيل، �شج

ّ
تقد

 
ّ
والنمو ال�شوق  بحجم  املتعّلق  املوؤ�رّش  يف  الأ�شواأ  اأداوؤه  لبنان 

يف  اأف�شل  اأداوؤه  كان  حني  يف   ،)49 املرتبة:   2٫69 )النتيجة: 

ي توافق ال�شوق )النتيجة: 4٫02 املرتبة: 38( وترابط ال�شوق 
َ
موؤ�رّش

)النتيجة: 4٫11، املرتبة: 42(.

�شهد يف  العاملي  الإقت�شاد  اأّن  اإىل  التقرير  اأ�شار  التفا�شيل،  يف 

نظرٍة  عن  كا�شفًا  التوّقعات،  تخّطى  اإنتعا�شًا  الأخرية  الآونة 

 
ّ

بالأخ�س التفاوؤل  هذا  ويعود  القادم.  للعام  ٍة 
ّ
اإيجابي ٍة 

ّ
م�شتقبلي

 ال�شلبة املرتَقبة عرب الأ�شواق النا�شئة بالرغم 
ّ
لت النمو

ّ
اإىل معد

من بع�س التفاوت بني خمتلف البلدان.

ع اأن يكون اأداء بع�س الدول ملفتًا خالل العام 2018  من املتوقَّ

من  حني  يف  واأوروغواي،  وبنغالدي�س،  وم�رش،  رو�شيا،  مثل 

وكازاخ�شتان،  ونيجرييا،  الربازيل،  من  كلٌّ  ل 
ّ
ت�شج اأن  املرتَقب 

وفنزويال الأداء الأ�شواأ بني البلدان امل�شمولة.

و�شمال  الأو�شط  ال�رشق  منطقة  حافظت   ،
ٍّ
اإقليمي �شعيد  على 

ة 
ّ
د بحيث جاءت كلٌّ من الإمارات العربي

ّ
اأفريقيا على اأدائها اجلي

النا�شئة  الإقت�شادات  بني  ة 
ّ
ال�شعودي ة 

ّ
العربي واململكة  املّتحدة 

اخلم�شة  املنطقة  دول  اأ�شل  من  ثمانية  اأّن  علمًا  الأوىل،  الع�رش 

نًا يف الت�شنيف.
ّ
لت حت�ش

ّ
ع�رش امل�شمولة يف التقرير �شج

ٍة هي: حجم ال�شوق 
ّ
ويرتكز هذا املوؤ�رّش على ثالثة موؤ�رّشاٍت ثانوي

 ، توافق ال�شوق، و ترابط ال�شوق.
ّ
والنمو

لبنان في مرتبة متأخرة 
في مؤّشر األسواق الناشئة

واملياه  الطاقة  وزير  اأعلن   
�شيزار اأبي خليل اأن ائتالف ال�رشكات 

و   Total  SA من  املكون  البرتولية 

 JSCو   .Eni International B.V
Novatek  والذي مت منحه رخ�شتني 

والرقعة   4 رقم  الرقعة  من  كل  يف  ح�رشيتني  برتوليتني 

ال�شتك�شاف  اتفاقيتي  واملياه  الطاقة  وزير  اأودع   ،9 رقم 

والإنتاج املوقعتني اأ�شول من هذه ال�رشكات مع الكفالت 

اأبي  العائدة لتنفيذ الن�شطة البرتولية ذات ال�شلة. ولفت  

املن�شو�س  املهلة  بذلك  التزمت  ال�رشكات  اأن  اىل  خليل 

عليها يف دفرت ال�رشوط لإيداع التفاقيتني والكفالت.

وزارة  اإح�شاءات  اإىل  اً  ا�شتناد   
اح 

ّ
ال�شياحة اللبنانية، اإرتفع عدد ال�شي

�شهر  خالل  لبنان  اإىل  الوافدين 

اإىل   2017 العام  من  ل 
ّ
الأو كانون 

141983 �شائح، مقارنة مع 122511 
ال�شهر  �شائح يف  الثاين و141537  �شهر ت�رشين  �شائح يف 

اإرتفع  ، فقد 
ٍّ
2016. وعلى �شعيٍد تراكمي العام  الأخري من 

خالل   9.98% بن�شبة  البالد  اإىل  الوافدين  اح 
ّ
ال�شي عدد 

العام 2017 اإىل 1856795 �شائح، مقابل 1688357 �شائح 

يف العام 2016.

 

التجارية  الدائرة  رئي�شة  وقعت   
والعالقات العامة يف غرفة طرابل�س 

مع  �شلطان  ليندا  ال�شمايل  ولبنان 

مذكرة  على  لبنان«  »اجناز  جمعية 

بني  ال�رشاكة  اىل  تهدف  تفاهم 

بور�س  املتعلقة  الأن�شطة  لتنظيم  و«اجلمعية«  »الغرفة« 

ل�شوق  الطالب  لإعداد  املتخ�ش�شة  والتدريبات  العمل 

العمل على خمتلف م�شتوياتهم، لرفدهم مبوؤ�ش�شات القطاع 

عملية  يف  الغرفة  مكانة  من  الإ�شتفادة  �شيما  ل  اخلا�س 

وبالتايل  والتعاون،  التن�شيق 

الأعمال  ريادة  حيوية  تعزيز 

الإ�شتعداد  حول  ال�شباب  وتوعية 

مفهوم  وتطوير  املهنية  للم�شرية 

الثقافة املالية.

موجز اقتصادي
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من �صهر اإلى �صهر

الزراعية  والتعاونيات  النقابات  رفعت 

احلكومة  اىل  مطالب  مذكرة  البقاع  يف 

بتدارك  ال�رشاع  اجل  من  اللبنانية 

باملزارعني  حلت  التي  الزراعية  الكارثة 

خالل العام املا�شي 2017، الذي و�شفه 

البقاع  وفالحي  مزارعي  جتمع  رئي�س 

ابراهيم الرت�شي�شي با�شواأ عام زراعي مر 

على القطاع الزراعي منذ �شنوات طويلة.

يف  اجتماعا  عقدوا  املزارعون  وكان 

من  بدعوة  زحلة،  يف  التجارة  غرفة 

البقاع  وفالحي  مزارعي  جتمع  رئي�س 

املدير  وم�شاركة  الرت�شي�شي  ابراهيم 

لوي�س  الدكتور  الزراعة  لوزارة  العام 

زعيرت،  غازي  الزراعة  وزير  ممثال  حلود 

ال�شابقني  النائبني  ماروين،  ايلي  النائب 

خليل الهراوي و�شليم عون، رئي�س نقابة 

والفاكهة  اخل�شار  وم�شدري  م�شتوردي 

جلنة  رئي�س  خليل،  نعيم  لبنان  يف 

طعمة،  طوين  زحلة  غرفة  يف  القت�شاد 

رئي�س نقابة مزارعي البطاطا يف البقاع 

زحلة  غرفة  عام  مدير  ال�شقر،  جورج 

جلنة  رئي�س  حبيقة  كميل  جحا،  يو�شف 

من  كبري  وح�شد  زحلة  غرفة  الزراعة يف 

املزارعني.

ترشيشي
الزراعية  والنكبات  املاآ�شي  عدد  بعدما 

وا�شبابها، من اقفال احلدود الربية ومنع 

دخول النتاجات الزراعية اللبنانية، دعا 

مع  طارىء  اجتماع  عقد  اىل  الرت�شي�شي 

ل�رشح  احلكومي،  ال�رشايا  يف  امل�شوؤولني 

الدول  قبل  من  م�شاكل  من  نعانيه  ما 

 العربية وخا�شة الردن و�شوريا والعراق.

والب�شل  البطاطا  ا�شترياد  بوقف  وطالب 

اىل  ادخالها  �شيتم  التي  اخلارج  من 

وذلك  �شباط،  اول  يف  اللبنانية  ال�شوق 

املوجود  اللبناين  بالنتاج  لكتفائنا 

قلع  حلني  يكفي  والذي  م�شتودعاتنا  يف 

يبداأ  الذي  عكار  يف  اجلديدة  البطاطا 

ا�شترياد  منع  مع   04/15 يف  حم�شولها 

او  باجازات  باتا  منعا  املجلدة  البطاطا 

 25 من  اكرث  ا�شترياد  يتم  حيث  بغريها 

الف طن �شنويا من اخلارج وهذه الكمية 

تتطلب 50 الف طن بطاطا منتجة خام.

احلاويات  دعم  على  طالب بالعمل  كما 

املربدة لت�شتفيد من دعمها كل املنتجات 

اللبنانية خا�شة البطاطا وتعديل اخلطة 

املعتمدة الن.

و�شدد الرت�شي�شي على �رشورة التعوي�س 

خالل  من   2017 لعام  املزارعني  على 

كمية البذار التي ادخلت اىل لبنان وذلك 

لي�شتطيع املزارع ان ي�شتمر بالزراعة.

لحود
ان  الدكتور لوي�س حلود  اكد  يف املقابل، 

اجل  من  جهدا  تاألو  ل  الزراعة  »وزارة 

م�شاعدة املزارعني وان م�شلحة املزارع 

م�شلحة.« اي  فوق  انتاجه   وحماية 

وحتدث حلود عن اآلية التقييم القت�شادي 

التي  اخلارجية  وزارة  بها  بداأت  التي 

الزراعة  وزارتي  مب�شاركة  حاليا  تقوم 

لالتفاقية  تقييم  اجراء  وال�شناعة 

الوروبية والتي�شري العربية.

الصقر
من جهته، �شدد ال�شقر على �رشورة انقاذ 

تعاين  والتي  وجوهها،  بكافة  الزراعة 

مناف�شة قوية يف دول اخلارج ول �شيما 

اخلليج  ودول  ال�شعودية  العربية  اململكة 

دول  كل  “يف  وقال:  و�شوريا.  والردن 

زراعاتها  بدعم  احلكومات  تقوم  العامل 

ولكن يف لبنان احلكومة غافلة عن دعمها 

النقل  ا�شعار  من  الت�شدير  عملية  يف 

عملية  وت�شهيل  النقل  على  وال�رشيبة 

وطرابل�س  بريوت  مرفاأي  من  الت�شدير 

حيوي  المر  وهذا  منخف�شة.  بكلفة 

التي  اللبنانية  الزراعة  لبقاء  وا�شا�شي 

املا�شية  ال�شنوات  اغلقت يف وجهها يف 

اىل  والأردن  �شورية  مع  الربية  احلدود 

الدول العربية«.

ملوؤ�ش�شة  ا�شافيًا  دعمًا  تاأمني  اىل  ودعا 

الر�شمية  املوؤ�ش�شة  هي  لأنها  ايدال 

للقطاع  ودعمًا  توؤمن حاًل  التي  الوحيدة 

الزراعي بكافة منتوجاته من خالل دعم 

ت�شدير الإنتاج اىل اخلارج.

عباس عبد الحسين

 النقابات والتعاونيات الزراعية في البقاع 
تطالب بوقف اإلستيراد

المتحدثون في الندوةجانب من الحضور
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�صناعات لبنانيةمن �صهر اإلى �صهر

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

 باتيسري Mirvay، وموسى طهماز لتجارة احلديد.

امام  النجاح  طريق  العالية  اجلودة  دت 
ّ
عب

الأوىل  اللحظات  منذ   Mirvay باتي�رشي 

بتاأمني  له  �شمحت  اإذ   ،2012 عام  لإنطالقته 

من  العديد  جانب  اإىل  ال�شوق  يف  قوي  تواجد 

الأ�شماء الالمعة يف �شناعة احللويات.

وفقًا  اإذ  �شهلة،   Mirvay انطالقة  تكن  مل 

Mirvay بهجت مو�شى »كان  ملدير باتي�رشي 

قبل  بعمق  خطوة  اأي  در�س  ال�رشوري  من 

على  يقت�رش  ل  ع 
ّ
بالتو�ش فالطموح  اإجنازها، 

خمتلف  اإىل  يتعداها  بل  اللبنانية،  ال�شوق 

الأ�شواق اخلارجية التي اأ�شحت خبرية بجودة 

ال�شناعة اللبنانية وتاألقها ول �شيما يف عامل 

ال�شناعات الغذائية.

مستويات جودة عالية
اأبرز  من  كان  اجلودة  معايري  »�شبط  اأن  على  مو�شى  د 

ّ
و�شد

امل�شائل التي اأولها فريق عمل  Mirvay اهتمامًا خا�شًا، نظراً 

ال�شوق لن يكون �شوى للجودة  البقاء يف  اأن  العميق  اإميانه  اإىل 

Mirvay  .. مسيرة نجاح متواصلة
موسى: البقاء للجودة األفضل

تقدمي  هدفنا،  كان  »هذا  وقال:  الأف�شل«. 

يف  ت�شاهم  عالية  جودة  مب�شتويات  منتجات 

ز«.
ّ
تكري�س ا�شم ال�شناعة اللبنانية املتمي

ن�شج  على  باإهتمام  اي�شًا  »عملنا  واأ�شاف: 

نعتربهم  الذين  زبائننا،  مع  العالقات  اأف�شل 

ا�شتمراريتنا  يف  الأكرب  الف�شل  اأ�شحاب 

عند  فوقفنا  الأ�شواق.  يف  تواجدنا  وتكري�س 

اأبرز مالحظاتهم، و�شعينا باإ�شتمرار اإىل تلبية 

فنجحنا يف  وتنوعت،  اختلفت  مهما  طلباتهم 

اكت�شاب ثقتهم وولئهم«.

ال خوف من الصعوبات
 ،Mirvay ويف رد على �شوؤال حول اأبرز التحديات التي تواجه عمل

د مو�شى على »اأن التحديات مهما كرثت وا�شتدت �شعوبتها، 
ّ
�شد

فاإنها لن تثني Mirvay عن متابعة م�شرية تقدمه التي واإن األقت 

لن  �شك  دون  ومن  فاإنها  ال�شلبية،  بع�س  التحديات  هذه  عليها 

ت�شطيع اإيقافها ول �شيما اأنها بنيت على اأ�شا�شات ثابتة«.

يف  العامل  حول  جديد  وكل  التطور  »مواكبة  اأن  مو�شى  واعترب 

ال�شناعي  املجال 

خطوة  يعترب 

ل�شمان  �رشورية 

يف  قوي  تواجد 

فالعامل  ال�شوق، 

اأ�شحى  اليوم 

�شغرية  كقرية 

اأ�شبح  وامل�شتهلك 

قادراً على الطالع 

جديد  كل  على 

ما  العامل،  يف 

املوؤ�ش�شات  يجعل 

من  حال  يف  كافة 

الدائمة  املناف�شة 

لتقدمي الأف�شل اإىل 

زبائنها«.
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عا�شتها  جناح  ق�شة  اإنها 

لتجارة  طهماز  »مو�شى  �رشكة 

عامًا،   28 مر  على  احلديد« 

وال�شفافية  امل�شداقية  عمادها 

الذين  زبائنها،  مع  التعاطي  يف 

اعلى  تقدمي  عن  يومًا  تتواَن  مل 

الإنتاج  يف  اجلودة  م�شتويات 

واخلدمات لهم.

عام 1980، كانت الإنطالقة التي 

�شهدت حتوًل كبرية بعد فرتة من 

 1990 عام  يف  وحتديداً  الزمن، 

�شناعة  عامل  ال�رشكة  دخول  مع 

لها  �شمح  والذي  الفرفورجيه 

اأركان  اأحد  »الإبتكار«  بجعل 

اليوم  وتقدم  الأ�شا�شية.  عملها 

»مو�شى طهماز لتجارة احلديد« اإىل زبائنها خمتلف منتجات 

الإن�شاءات  اإىل  اإ�شافة  واأبواب،  �شبابيك  من  الفرفورجيه 

املعدنية وجميع اأنواع الديكور والأثاث املنزيل من احلديد«.

ح�شني  احلديد«  لتجارة  طهماز  »مو�شى  �رشكة  ملدير  وفقًا 

عاماًل  الفرفورجيه  �شناعة  عامل  ال�رشكة  دخول  كان  طهماز 

اأ�شا�شيًا يف ازدهارها اإذ �شمح لها بتو�شيع �شبكة زبائنها اإىل 

حدود كبرية«.

د على »اأن فريق العمل حر�س ب�شكل م�شتمر على متتني 
ّ
و�شد

العالقات مع الزبائن عرب تكري�س عامل الثقة املتبادلة، واتباع 

�شيا�شات عمل تدمج بني اجلودة العالية وال�شعر املنا�شب«.

واأكد طهماز اأن »طريق النجاح كانت مليئة ب�شعوبات كثرية 

عليها  القيمني  خربة  نتيجة  تخطيها  يف  ال�رشكة  جنحت 

وحنكتهم يف معاجلتها و�شربهم النابع من اإميانهم بالقطاع 

اللبنانيني على  دامغًا على قدرة  دلياًل  ي�شكل  الذي  ال�شناعي 

النجاح حتى يف اأحلك الظروف«.

منافسات شرسة
واعترب طهماز اأن ابرز التحديات التي تواجه عمل ال�رشكة تتمثل 

باملناف�شات ال�رش�شة التي ي�شهدها القطاع يف ظل غياب دائم لدور 

ل اأعباء الإنتاج املرتفعة«.
ّ
الدولة يف م�شاندة ال�شناعيني على حتم

الأحيان، تنحدر هذه املناف�شات نحو م�شاٍر  وقال: »يف كثري من 

خطر، حيث يعمل البع�س على اإدخال منتجات م�شتوردة من دون 

رقابة تزاحم ب�شكل كبري الإنتاج املحلي وت�شع م�شانع كثرية يف 

دائرة اخلطر«.

دعم القطاع
واعترب طهماز اأنه »من ال�رشوري التفات الدولة اإىل القطاع وتقدمي 

الإنتاج و�شبط  الالزم له عرب امل�شاهمة يف تخفي�س كلفة  الدعم 

الأ�شواق بغية احلد من املناف�شات غري ال�رشعية.

وا�شتغرب طهماز الإهمال املتمادي بحق القطاع ال�شناعي الذي 

يف  الدول  خمتلف  اقت�شاد  يف  خا�شة  اقت�شادية  باأهمية  يت�شم 

العامل ول �شيما على �شعيد قدرته على خلق فر�س عمل.

»موسى طهماز لتجارة الحديد« .. 28 عامًا من التقدم
طهماز: مصداقيتنا أساس نجاحنا
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 محمصة الحلباوي .. 
نجاح تخطى الصعوبات

عام  اأن  اإىل  احللباوي  حممد  احللباوي«  »حمم�شة  مدير  ا�شار 

2017 كان عامًا جيداً اإذا ما جرى الأخذ بعني العتبار الركود 
القت�شادي الذي ي�شهده لبنان والذي يعترب اأبرز التحديات التي 

تواجه عمل املوؤ�ش�شات وال�رشكات اللبنانية. واكد اأن »م�شتويات 

تقدميها  على  احللباوي«  »حمم�شة  حتر�س  التي  اجلودة 

اأ�شعب  يف  ا�شتمراريتها  ت�شمن  زبائنها  ثقة  اأك�شبتها  والتي 

الظروف القت�شادية«. وك�شف اأن عام 2017 مل يحمل خطوات 

يبقى  ال�شعبة  الظروف  ويف  اإذ  احللباوي«  لـمحم�شة  تو�شعية 

وتنفيذ  جناحاتها  على  احلفاظ  املوؤ�ش�شات  اإىل  بالن�شبة  الأهم 

اأن يحمل العام  التزاماتها جتاه موظفيها. واإذ متنى احللباوي 

العمل على  د على �رشورة 
ّ
�شد اللبناين،  2018 اخلري لالقت�شاد 

اإعادة حتريك عجلة القت�شاد«. واأعلن اأن »حمم�شة احللباوي« 

تتحفظ يف العام اجلديد على اأي خطط تو�شعية باإنتظار اجنالء 

الغيوم ال�شوداء عن �شماء لبنان واملنطقة.

و�شلكت،   ،1970 النور عام  اأب�رشت  احللباوي  ان حمم�شة  يذكر 

ع، فمن حارة حريك كانت 
ّ
على مر 48 عامًا، طريق النمو والتو�ش

ال�شناعة كمحم�شة �شغرية وحمل يتعاطى  النطالقة يف عامل 

التجارة باملفرق.

لت�شمل  احللباوي  حمم�شة  اأعمال  عت 
ّ
تو�ش ال�شنوات،  مرور  ومع 

ال�شوق  حاجات  مواكبة  يف  جنحت  التي  ال�شوكول  �شناعة 

جديدة.  منتجات  ابتكار  على  الدائم  العمل  ظل  يف  ز 
ّ
 والتمي

اخلارجية  الأ�شواق  اأبواب  الأف�شل،  تقدمي  على  احلر�س  ع، 
ّ
و�رش

اأمام حمم�شة احللباوي، التي متّكنت من حجز مكان مرموق يف 

عة من ال�شوكول، املك�رشات، 
ّ
تلك الأ�شواق عرب طرح منتجات متنو

البهارات، والفواكة املجففة.

أفران شميس 
خطوة توسعية قريبة

افران �شمي�س مل  ان  »اإىل  افران �شمي�س عبا�س حيدر  اأ�شار مدير 

تذكر يف جمال  اأي �شعوبات   2011 انطالقتها عام  تواجه منذ 

اإىل اخلربة الكبرية التي ميتلكها القيمون عليها يف  عملها نظراً 

جمال �شناعة الرغيف«. ولفت اإىل اأن »ال�شعوبات انح�رشت يف 

احل�شول على كمية كافية من الطحني املدعوم التي متّكن افران 

�شمي�س من مواكبة حاجات زبائنها«.

بروح  حتليها  اإىل  تعود  �شمي�س  اأفران  »ا�شتمرارية  اأن  وك�شف 

�شليمة  غذائية  مبوا�شفات  خبز  تقدمي  يف  العالية   امل�شوؤولية 

د على اأن »اأفران �شمي�س حتر�س 
ّ
وم�شتويات جودة عالية«. و�شد

املواد  اأنواع  اأجود  ا�شتخدام  عرب  اجلودة  م�شتويات  �شبط  على 

الأولية وفح�س املياه ومراقبة عمليات التعبئة«. واأكد »اأن اإنتاج 

�شمي�س يخ�شع لفحو�شات دورية يف خمتربات موثوقة من قبل 

وزارة ال�شحة«.

واعترب اأن »املناف�شة يف قطاع الأفران تعتمد ب�شكل اأ�شا�شي على 

واأكد  الأ�شعار«.  يف  م�شاربة  اأي  من  بعيداً  اأف�شل  جودة  تقدمي 

تبقى  التي  اخلاطئة  املمار�شات  بع�س  وجود  ينفي  ل  »هذا  اأن 

ب�شعر  اإنتاجها  لت�رشيف  تندفع  التي  الأفران  ببع�س  حم�شورة 

متدين بهدف احل�شول على �شيولة«.

بالركود  يتاأثر  مل  �شمي�س  اأفران  »عمل  اأن  حيدر  وراأى 

كون  املا�شي  العام  خالل  لبنان  �شهده  الذي  القت�شادي 

الرغيف يندرج يف �شلب الغذاء اللبناين، ول يتاأثر بال�شلبيات 

التي ي�شهدها القت�شاد«.

2018 على موعد مع  »اأفران �شمي�س �شتكون عام  اأن  وك�شف 

خطوة تو�شعية جديدة �شتجعلها قادرة على مواكبة حاجات 

زبائنها ب�شكل اأف�شل«.

نب�ض القت�صاد
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ابناء  �رشكة  من  بجاين  روفايل  اعترب 

يكن  2017 مل  »عام  اأن  اخوان  حديديان 

كثرية  �شعوبات  حمل  اإذ  جيداً  عامًا 

لل�رشكات  وبالتايل  اللبناين  لالقت�شاد 

»عمل  اأن  اإىل  ولفت  اإطاره.  يف  العاملة 

رهنًا  �شيبقى   2018 عام  يف  ال�رشكات 

لبنان  والأمني يف  ال�شيا�شي  بال�شتقرار 

خطط  »ل  اأن  اإىل  لفت  واإذ  واملنطقة«. 

تو�شعية حاليًا لل�رشكة«، ك�شف اأن »اأبرز 

التحديات يف قطاع �شناعة املجوهرات 

الذي  ال�رشعي  غري  العمل  يبقى 

يعرفون  ممن  البع�س  ميار�شه 

الذين  ال�شنط«،  بـ»حاملي 

يتهربون من اأي التزامات مالية 

ميلكون  وبالتايل  الدولة  جتاه 

القدرة على مناف�شة املوؤ�ش�شات ال�رشعية 

العاملة يف القطاع«.

اخوان  حديديان  ابناء  �رشكة  اأن  يذكر 

يد  على   1945 عام   يف  النور  اأب�رشت 

كمحل  حديديان  وانرتانيك  �رشكي�س 

�شغري يف و�شط بريوت.  وعلى مر ع�رشات 

جناحات  املوؤ�ش�شة  حّققت  ال�شنوات، 

الأ�شواق  اأبواب  اأمامها  �رشعت  متعددة 

ال�رشكات  اأبرز  اإحدى  فكانت  اخلارجية 

يف  لبنان  ا�شم  تاألق  يف  �شاهمت  التي 

�شناعة الذهب واملجوهرات.

شركة ابناء حديديان اخوان
إيجابيات عام 2018 رهن االستقرار

الخبز الملكي
نجاح قوامه الجودة

�شمنت  عامًا   19 مر  على 

ا�شتمرارية  العالية  اجلودة 

اأ�شحت  التي  امللكي،  اخلبز 

عنوانًا  ال�شنوات  مر  على 

لأعلى  املراعي  لإنتاجه 

الغذائية.  ال�شالمة  معايري 

ا�شتثمر  التاأ�شي�س  منذ 

»اخلبز  على  القيمون 

امللكي« خربتهم يف جمال 

م�شتويات  فاأرفقوا  عملهم، 

اأعلى  مع  العالية  اجلودة 

اأي مناف�شات  الزبائن. وناأوا باأنف�شهم عن  م�شتوى من خدمات 

قد حت�شل فحجزوا للخبز امللكي مركزاً مرموقًا بني املوؤ�ش�شات 

العاملة يف جمال �شناعة الرغيف.

ويوؤكد القيمون اأن »جهوداً كبرية و�شخمة تبذل من اأجل احلفاظ 

على م�شتويات جودة عالية، يف ظل ارتفاع دراماتيكي لأ�شعار 

انت�شار  اإىل  اإ�شافة  الدولة،  من  الدعم  وغياب  الأولية  املواد 

املوؤ�ش�شات غري املرخ�شة حيث تعمد �رشيحة وا�شعة من النا�س 

اليوم  ال�رشوري  »من  اأنه  وراأوا  به«.  والتجارة  اخلبز  �شنع  اىل 

�شبط ال�شوق، وتقدمي دعم اإىل القطاع لناحية اأ�شعار املحروقات 

يتحمالن  معًا  والأفران  املواطن  اأن  �شيما  ول  الكهرباء  وتاأمني 

ارتفاع هذه التكاليف. فعلى الرغم من بقاء �شعر ربطة اخلبز ثابتًا 

ل للبع�س 
ّ
يتم اإنقا�س وزنها با�شتمرار نظراً اإىل عوامل عدة، فت�شو

اأنف�شهم اتهام اأ�شحاب الأفران باجل�شع فيما اأن هذا الأمر جماٍف 

للواقع، ما ي�شّلط ال�شوء على �رشورة حتمل الدولة مل�شوؤولياتها«.

ويف رد على �شوؤال، اأكدوا اأن ل خيار اأمام ال�شناعي اللبناين اإل 

التفاوؤل للم�شي قدمًا.

وافا لبنان
342 مشروع في 2017

جمموعة وافا الدولية، هي منظمة غري ربحية، �شممت على العمل 

مع �رشكائها من اأجل اإحداث فرق يف حياة املحتاجني. 

تهدف وافا لتعزيز التوا�شل والرتابط بني النا�س عن طريق القرو�س 

بني  التوا�شل  كيفية  تو�شح  فهي  الإن�شان.  قــدرات  بناء  اأجل  من 

�شغرية  جتارية  م�شاريع  لإقامة  امل�شاريع  واأ�شحاب  املقر�شني 

فريدة ومتنوعة. وتقوم وافا برعاية وبناء قدرات الن�شان ليخطوا 

الــالزم  املــايل  الدعم  توفر  كما  امل�شتقبل،  نحو  عظيمة  خطوات 

و�شيغ  اأدوات  وا�شتخدام  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شاريع  لت�شغيل 

ال�شت�شناع،  ال�شلم،  بيع  امل�شاربة،  )املرابحة،  الإ�شالمية  التمويل 

امل�شاركة، الإجارة(، واإ�شتيعاب الكفاءات �شمن ال�رشكات الناجحة 

لغر�س توفري التدريب امليداين يف خمتلف املجالت

، ولإن�شاء  احلاجة  وذوي  الالجئيني  لدعم  لبنان  يف  وافا  وان�شئت 

م�شاريع �شغرية يف الأرا�شي اللبنانية ولدعم الالجئيني ال�شوريني 

والفل�شطينيني ، ولتمكني املواطن اللبناين.  واجنزت وافا خالل عام 

2017، 342 م�رشوع، منها 138 م�رشوع يف ال�شمال، و123 م�رشوع 
لبنان. واخ�شعت فريق عملها لدورات تدريبية، ا�شافة  يف جنوب 

اىل ن�شاطات اخرى ت�شاعدها يف تعزيز خدماتها وتكري�س اهدافها.
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اأ�شاد حاكم م�رشف لبنان ريا�س �شالمة 

الأعمال  و�شيدات  رجال  جتمع  بدور 

دوره  »اأن  معترباً  العامل،  يف  اللبنانيني 

واخلارج  الداخل  يف  جداً  وفاعل  مهم 

ما يعطي دفعًا لالقت�شاد يف لبنان«.

هو  لدينا  التحدي  »اإن  �شالمة:  وقال 

»اأن  معترباً  الفوائد«،  �شعود  ا�شتيعاب 

مل�شلحة  ا�شتيعابه  يجب  الفوائد  اإرتفاع 

عن  متحدثًا  التمويل«،  على  البقاء 

العاملية  الفائدة  ارتفاع  بني  »الرتباط 

والفائدة يف لبنان. علمًا اأن الفائدة على 

الدولر الأمريكي لن تنخف�س يف لبنان«.

ثقة بالعملة الوطنية
اليوم  املواطنني  »اأن  �شالمة  اعترب  واإذ 

اأنهم  بدليل  الوطنية  بعملتهم  يثقون 

الدولر الأمريكي للح�شول على  يبيعون 

احلكومة  »اإن  قال:  اللبنانية«،  اللرية 

الأخرية  مبادرتها  اإطالق  يف  جنحت 

باري�س  موؤمتر  عن  الإعالن  حيال 

املخ�ش�س للنهو�س بالقت�شاد اللبناين 

يف  الفرن�شية  العا�شمة  يف  عقده  ر 
ّ
املقر

مطلع ني�شان 2018، ما يعطي دفعًا على 

وي�شجع  اللبناين  لالقت�شاد  اأكرث  نحو 

ال�شتثمارات«، 

اإىل  يتجهون  الأوروبيني  »اأن  واأعلن 

لبنان  يف  املنتجة  القطاعات  اإقرا�س 

مبديًا  بقيمة مليار دولر، بفائدة 4%«، 

»لدعم  املركزي  لبنان  م�رشف  ا�شتعداد 

هذه الفائدة بغية خف�شها«. 

خطة استراتيجية
من جانبه عر�س رئي�س التجمع اللبناين 

العاملي د. فوؤاد زمكحل والوفد املرافق، 

خمتلف الن�شاطات التي قام بها التجمع 

التجمع  واأبلغ  املن�رشم.   2017 عام 

املئة  يف   10 الـ  با�شرتاتيجيته  �شالمة 

واللوبي  وامل�شتثمرين،  ال�شياح  جلذب 

العاملي الذي قام به التجمع بهدف رفع 

احلظر عن منع ال�شفر املبا�رش بني لبنان 

الإ�شرتاتيجية  اخلطة  اإىل  و�شول  وكندا، 

اإجنازها  املنوي  وامل�رشوعات  املتبعة، 

عام 2018.

و�شيدات  رجال  »اأن  على  زمكحل  د 
ّ
و�شد

يذكرون  العامل  يف  اللبنانيني  الأعمال 

ب�شوت عاٍل، باأنهم لطاملا كانوا بعيدين 

اأو  الداخلية  ال�شيا�شية  التوترات  عن 

اأهدافهم  فاإن  لذا  الدولية،  اأو  الإقليمية 

الرئي�شية كانت دائما يف الأ�شا�س النمو، 

ومواردهم  اأعمالهم،  وتطوير  والتنمية 

واإبداعهم«.

أشاد بدور  RDCL World المهم والفاعل
سالمه: التحدي هو استيعاب صعود الفوائد

وال�شباب  التعليمي  للقطاع  الداعمة  ل�شرتاتيجيته  ا�شتكماًل 

جمعية  مع  تفاهم  مذكرة  �س.م.ل«  بريوت  »بنك  وّقع  اللبناين، 

اإئتمانية  بطاقة  لإطالق  كوليدج  النرتنا�شونال  متخرجي 

ICAA Affinity Credit Card يعود  خا�شة بخريجي املدر�شة 

جزء من مردودها لدعم �شندوق اجلمعية بغية حتقيق اأهدافها، 

م�شيفًا بذلك عالقة تربوية جديدة اإىل ر�شيد �رشاكاته مع �شتة 

من اأبرز املوؤ�ش�شات الرتبوية اللبنانية حتى اليوم، هي: اجلامعة 

– الك�شليك، جامعة  اللبنانية-الأمريكية، جامعة الروح القد�س 

�شيدة اللويزة، جامعة القدي�س يو�شف، اجلامعة الأمريكية للعلوم 

والتكنولوجيا واجلامعة الأنطونية..

كوليدج  الأنرتنا�شونال  مدر�شة  املذكرة يف حرم  توقيع  وجرى 

بني رئي�س جمل�س اإدارة بنك بريوت الدكتور �شليم �شفري ورئي�س 

  IC مذّكرة تفاهم بين بنك بيروت وجمعية متخّرجي

سالمة مجتمعًا الى وفد تجمع رجال وسيدات االعمال اللبنانيين في العالم

مصافحة بين صفير وعماد خليل عقب التوقيع على االتفاقية
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 سالمة يطمئن عون 

 الى االسـتقرار النقـدي

حاكم  مع  عون  مي�شال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  اأجرى 

م�رشف لبنان ريا�س �شالمة جولة اأفق تناولت الأو�شاع 

املالية يف البالد. واأو�شح �شالمة اأنه اأعلم رئي�س اجلمهورية 

ا�شتمرار  موؤكداً  مطمئنة  كانت  املالية  ال�شنة  بداية  باأن 

ال�شتقرار النقدي وموا�شلة م�رشف لبنان لالإجراءات التي 

اجلهات  اأن  اإىل  واأ�شار  الوطني.  القت�شاد  لدعم  يتخذها 

يف  ال�شتثمار  دعم  موؤمتر  بتح�شري  املعنية  اخلارجية 

يف  للتن�شيق  املركزي  امل�رشف  مع  توا�شل  على  لبنان 

يعلق  الذي  املوؤمتر  اإجناح  ل�شمان  اجلارية  التح�شريات 

عليه لبنان اأهمية كبرية.

اختتم بنك لبنان واملهجر لالأعمال الدورة 

للبور�شة  الوطنية  امل�شابقة  من  الأوىل 

الفرتا�شية يف مبنى بنك لبنان واملهجر 

يف الزيتونة. 

بلوم  �رشكة  عام  مدير  امل�شابقة  ح�رش 

لإدارة الأ�شول مي�شال �شيخاين، نائب مدير 

مايا  لالأعمال  واملهجر  لبنان  بنك  عام 

القا�شي، املدراء املعنيون من بنك لبنان 

اجلامعيني  الأ�شاتذة  من  وح�شد  واملهجر، 

وال�شخ�شيات القت�شادية. 

امل�شابقة  من  النهائية  املرحلة  اإطار  ويف 

التي تعقد للمرة الأوىل على م�شتوى الوطن، 

اإىل  املتاأهلون  اخلم�شة  املت�شابقون  قام 

النهائية بتقدمي عر�س جلهودهم  املرحلة 

وعلى  امل�شابقة.  فرتة  طيلة  املبذولة 

اختارت جلنة حتكيم  العر�س،  هذا  اأ�شا�س 

لبنان  بنك  من  الخت�شا�س  اأ�شحاب  من 

واملهجر ثالثة فائزين اأثبتوا جدارتهم بعد 

التناف�س مع متاأهلني من خمتلف اجلامعات اللبنانية. 

التي ترتاوح ما بني  الفائزين اجلوائز  القا�شي  و�شّلمت مايا 

4 اآلف دولر جلورج مرهج من جامعة القدي�س يو�شف الفائز 
نر�شا�س من جامعة  لغارن  دولر  اآلف  و3  الأوىل،  باملرتبة 

هايغازيان الفائز باملرتبة الثانية، واألفي دولر لآية ال�شفدي 

من اجلامعة الأمريكية يف بريوت الفائزة باملرتبة الثالثة.

برامج  اإطار  يف  الفرتا�شية  البور�شة  م�شابقة  وتندرج 

تطويرخربات  على  القائمة  للم�رشف  الجتماعية  امل�شوؤولية 

طالب اجلامعات حول التداول يف اأ�شواق راأ�س املال، وتهدف 

هذه امل�شابقة اإىل ت�شليط ال�شوء على اأهمية البور�شة وتنمية 

واكت�شاف  الطالب  لدى  املالية  الأ�شواق  يف  التداول   
ّ

ح�س

مواهبهم يف هذا املجال.

 »لبنان والمهجر لألعمال« يختتم الدورة األولى 
من المسابقة الوطنية للبورصة االفتراضية

اخلليل،  عماد  كوليدج  الأنرتنا�شونال  متخرجي  جمعية 

ل�شوؤون  املدر�شة  رئي�س  ونائب  اخلليل  اأنور  النائب  بح�شور 

اجلمعية  جمل�س  واأع�شاء  بي�شون  مفيد  واخلريجني  التنمية 

بالإ�شافة اإىل ح�شد من اخلريجني، كما ح�رش عن بنك بريوت 

جورج عواد، مدير مديرية التجزئة والفروع وعدد من مديري 

امل�رشف.

 د. �شفري يف كلمة 
ّ

وبعد كلمة ترحيبية من عماد اخلليل عرب

جتمعهما  اللتني  املوؤ�ش�شتني  بني  التعاون  بهذا  اعتزازه  عن 

م�شوؤولية م�شرتكة والتزام عميق بخدمة لبنان وثروته املتمثلة 

ب�شبابه واأجياله امل�شتقبلية.

بنك  م 
ّ
وقد املوؤ�ش�شتني  بني  التفاهم  مذكرة  توقيع  جرى  ثم 

واأع�شاء  اخلليل  اأنور  من  كل  اإىل  اجلديدة  البطاقة  بريوت 

يتوجه  اأن  قبل  كوليدج  الأنرتنا�شونال  متخرجي  جمعية 

اجلميع للم�شاركة يف حفل كوكتيل احتفاًل باملنا�شبة.

الفائزون في المسابقة
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اأعلن بنك بيبلو�س عن توقيعه مع »ال�شندوق الأخ�رش للتنمية« 

قر�س  اتفاقية   GGF( Green for Growth Fund(

اإىل  تهدف  ا�شتثمارات  دعم  مبوجبها  �شيتم  الأمد  طويل  ممتاز 

تاأمني ا�شتخدام فعال للطاقة يف لبنان بقيمة 25 مليون دولر. 

حتديث  م�شاريع  لتمويل  القر�س  هذا  بيبلو�س  بنك  و�شي�شتخدم 

وا�شتبدال  للطاقة،  املوفرة  واملباين  ال�شناعية،  التجهيزات 

املركبات التجارية، و�رشكات توفري وتوريد الطاقة.

القطاعني  بني  �رشاكة  موؤ�ش�شة  هو  للتنمية  الأخ�رش  وال�شندوق 

للطاقة  ال 
ّ
الفع ال�شتخدام  تعزيز  يف  �شاهم 

ُ
ي واخلا�س،  العام 

والطاقة املتجددة يف منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا من 

بني مناطق اأخرى، ول �شيما من خالل تاأمني التمويل لل�رشكات 

والأ�رش عن طريق اإقامة عالقات �رشاكة مع موؤ�ش�شات مالية اأو 

عرب التمويل املبا�رش.

عترب بنك بيبلو�س، وهو ثالث اأكرب م�رشف يف لبنان، �رشيكًا 
ُ
وي

املتقدم  موقعه  بف�شل  للتنمية«  الأخ�رش  لـ«ال�شندوق  مثاليًا 

�شديقة  منتجات  بتاأمني  الكبري  واهتمامه  املحلية  ال�شوق  يف 

للبيئة. واإن هذا اخلط الئتماين الذي يوفره »ال�شندوق الأخ�رش 

عزز حمفظة قرو�س بنك بيبلو�س ويزيد من حجمها. 
ُ
للتنمية« �شي

واإن اأهمية توفري الطاقة اأ�شبحت اأ�شا�شية يف لبنان الذي يعتمد 

ب�شورة �شبه مطلقة على ا�شترياد النفط لتوليد طاقته.

باسيل
بنك  عام  مدير  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأعلن  املنا�شبة،  هذه  ويف 

مع  تتما�شى  التفاقية  هذه  »اأن  با�شيل،  �شمعان  بيبلو�س 

ا�شرتاتيجيتنا الهادفة اإىل اإر�شاء وتعزيز �رشاكات مع موؤ�ش�شات 

عاملية، ومع م�شعانا حلماية البيئة يف لبنان من خالل منتجات 

»ال�شندوق  مع  عالقتنا  باأن  واثقون  ونحن  خا�شة.  م�رشفية 

الأخ�رش للتنمية« �شتزدهر يف ال�شنوات املقبلة.

واأن �شجل بنك بيبلو�س العريق يف ممار�شات الإقرا�س ال�شليمة 

وثقافته املوؤ�ش�شية املتينة هما عامالن �شيوؤديان اإىل ا�شتخدام 

اللبناين، وخلق  اإىل القت�شاد  القر�س لتقدمي قيمة م�شافة  هذا 

فر�س عمل جديدة، وامل�شاهمة يف النمو والتنمية امل�شتدامني«.

اتفاقية قرض بـ25 مليون دوالر

 بين »بيبلوس« و«األخضر للتنمية«
اأن   لبنان   م�شارف   جلمعية  حديثة  م�رشفية  درا�شة  اأظهرت 

الت�شليفات   امل�رشفية للقطاع اخلا�س املقيم باتت توازي حاليًا 

اأكرث من 101 % من  الناجت املحلي  الإجمايل. 

مع  مقارنًة  مرتفعة  تعترب  الن�شبة  هذه  اإن  الدرا�شة  وقالت 

مثيالتها يف العديد من الدول النا�شئة. وعلى �شبيل املثال: بلغت 

اأفريقيا  الأو�شط  و�شمايل   ال�رشق  % يف منطقة    69 الن�شبة  هذه 

فيمكن  لبنان  يف  املعّدل  لهذا  ن�شبيًا  املرتفع  امل�شتوى  اأما   .

ل يف جزء كبري 
ّ
تف�شريه من جهة ب�شخامة الطلب اخلا�س املمو

منه من قبل  امل�شارف  مل�شلحة الأفراد واملوؤ�ش�شات وذلك من 

اأجل ال�شتثمار وبخا�شة ال�شتهالك. ومن جهة اأخرى ، ب�شعف  

التمويل  على  الأخرية  هذه  طاقة   و  املوؤ�ش�شات  قطاع  ر�شملة  

الذاتي وجلوئها الكثيف اإىل التمويل امل�رشيف بعيداً من �شوقي  

الأ�شهم  و�شندات الدين وال�رشكات التي يفتقر اإليها لبنان. 

القطاع  متويل  يف  ت�شتمر  امل�شارف  اأن  اإىل  الدرا�شة  واأ�شارت 

مقبولة  بكلفة  وموؤ�ش�شات  اأفراداً  املقيم  وغري  املقيم  اخلا�س 

7 و8 % يف املتو�شط باللرية وبالعمالت  الأجنبية  ترتاوح بني 

ولآجال تتالءم مع طبيعة الأن�شطة املطلوب متويلها.

واأخرياً، لفتت الدرا�شة اإىل انخفا�س ن�شبة الت�شليفات بالعمالت 

الأجنبية قيا�شًا على  الودائع  بهذه العمالت لت�شل اإىل 38.8 % 

يف نهاية العام املا�شي مقابل 41 % يف عامي 2015 و2016.

 »موديز« تحافظ على تصنيف »بيبلوس« 

و »لبنان والمهجر«
ت�شنيفها  على  »موديز«  الدولية  الت�شنيف  وكالة  حافظت 

لبنان  »بنك  هما  لبنانيني  مل�رشفني  المد  الطويلة  للودائع 

واملهجر« و»بنك بيبلو�س« عند B3، مع نظرة م�شتقبلية م�شتقرة. 

عند  للم�رشفني  ال�شا�شي  الئتماين  التقييم  الوكالة  اأبقت  كما 

A3. حمافظة اأي�شًا على الت�شنيف الوطني العائد لهما عند ،B3
lb/LB-2. وعزت الوكالة هذا الت�شنيف اإىل مناعة امل�رشفني 
الذي  اإقت�شادي  املاكرو  الو�شع  تغيريات يف  اأية  املالية جتاه 

اأ�شادت  التفا�شيل،  ويف  اللبناين.  امل�رشيف  بالقطاع  يحيط 

وم�شتويات  امل�رشفني،  لدى  الزبائن  ودائع  مبتانة  الوكالة 

ة 
ّ
امل�شتقر التمويل  ة 

ّ
وهيكلي بها  يتمتعان  التي  اجليدة  ال�شيولة 

لديهما، ذاكرة ب�شكل خا�س معدلت الربحية والر�شملة املرتفعة 

بيبلو�س«  لـ»بنك  الأ�شغر  والفجوة  واملهجر«  لبنان  لـ»بنك 

مع  مقارنة  واملطلوبات  املوجودات  اإ�شتحقاق  تواريخ  بني 

على  ال�شوء  التقرير  �شلط  كذلك،  الأخرى.  اللبنانية  امل�شارف 

املركز املتقّدم للم�رشفني على ال�شاحة املحلية حيث برز »بنك 

لبنان، يف حني جاء  اأكرب م�رشف يف  كثاين  واملهجر«  لبنان 

»بنك بيبلو�س« بني امل�شارف الأربع الأوىل.

التسليفات المصرفية للقطاع المقيم 

توازي 101 % من الناتج المحلي اإلجمالي
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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. 
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الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

ملحــق �شنع يف لبنان

�شناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�شناعات الغذائية

ال�شناعات الكيميائية والبال�شتيكية

�شناعة اجللود وامل�شنوعات اجللدية واالأحذية

امل�شنوعات اخل�شبية

�شناعات الورق والكرتون والطباعة

�شناعة الغزل والن�شيج وااللب�شة

�شناعة املجوهرات

�شناعة و�شائل النقل

امل�شنوعات املعدنية ماعدا و�شائل النقل

�شناعة املفرو�شات

�شناعة االآالت واالأجهزة الكهربائية

�شناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان اآخر
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ال�صادرات ال�صناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل االشهر 
العشرة االولى من العام 2017

قيمة  جمموع  ان  اىل  هنا  ن�صري 

خالل  ال�صناعية  ال�صادرات 

العام  من  االوىل  الع�رصة  اال�صهر 

2017 بلغ حوايل 2 مليار و49 
مقابل  )د.اأ(  امريكي  دوالر  مليون 

2 مليار و117 مليون د.اأ خالل 
الفرتة عينها من العام 2016 و 

2 مليار و505 مليون د.اأ خالل 
 ،2015 العام  من  عينها  الفرتة 

 3.2 ون�صبته  بانخفا�س  اي 

 2016 العام  مع  مقارنة   %
 %  18.2 ون�صبته  وبانخفا�س 

مقارنة مع العام 2015.

كما جتدر اال�صارة اىل ان املعدل 

ال�صناعية  لل�صادرات  ال�صهري 

الع�رصة  اال�صهر  خالل  اللبنانية 

بلغ   2017 العام  من  االوىل 

204،9 مليون د.اأ مقابل 211،7 
مليون د.اأ خالل الفرتة عينها من 

مليون  و250،5   2016 العام 

د.اأ خالل الفرتة عينها من العام 

.2015

)مباليني الدوالرات(

بالستيك رامافوماكوشركة بلبر
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�شناعة  منتجات  االوىل:  املرتبة   
اذ  املرتبة  هذه  احتلت  والتبغ  الغذية 

بلغت قيمتها 46،9 مليون د.اأ خالل �شهر 

ت�رشين الول 2016.

والجهزة  الآلت  الثانية:  املرتبة   
قيمتها  بلغت  اذ  الكهربائية  واملعدات 

43.8 مليون د.اأ خالل �شهر ت�رشين الول 
.2017

 املرتبة الثالثة: منتجات ال�شناعات 
مليون   32.1 قيمتها  بلغت  اذ  الكيماوية 

د.اأ.

العادية  املعادن  الرابعة:  املرتبة   
 31.9 قيمتها  بلغت  اذ  وم�شنوعاتها 

مليون د.اأ.

لدائن  اخلام�صة:  املرتبة   
وم�شنوعاتها، مطاط وم�شنوعاته بقيمة 

17.3 مليون د.اأ.

اواًل: اهم المنتجات المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية خالل شهر تشرين االول 2017/ ومنتجات صناعة 
االغذية والتبغ في المرتبة االولى.

)مباليني الدوالرات(

الصادرات الصناعية خالل شهر تشرين االول من العام 2017
بلغ جمموع ال�صادرات ال�صناعية خالل �صهر ت�رصين االول من العام 2017 ما قيمته 226.7 مليون د.اأ 

مقابل 220 مليون د.اأ خالل �صهر ت�رصين االول من العام 2016 و 255.3 مليون د.اأ خالل �صهر ت�رصين 

االول من العام 2015 اي بارتفاع وقيمته 6.6 مليون د.اأ ون�صبته 3 % مقارنة مع العام 2016 وانخفا�س 

وقيمته 28.6 مليون د.اأ ون�صبته 11.2 % مقارنة مع العام 2015.

شركة ايكو

سيكومو
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ال�صادرات ال�صناعية

ثانيًا: الصادرات الصناعية حسب الدول خالل شهر تشرين االول 2017/ وسوريا في المرتبة االولى

ا�صارت اح�صاءات ال�صادرات ال�صناعية خالل �صهر ت�رصين االول 2017 اىل ان �صوريا ت�صدرت الئحة 

هذه الدول.

االوىل: ت�شدرت �شوريا كما  املرتبة   
قيمة  بلغت  حيث  الالئحة  هذه  ذكرنا 

 22.8 ال�شهر  هذا  خالل  اليها  ال�شادرات 

من   %  10.1 يوازي  ما  اي  د.اأ  مليون 

القيمة الجمالية لل�شادرات ال�شناعية.

هذه  العراق  احتل  الثانية:  املرتبة   
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�شادرات اليه 

19.6 مليون د.اأ اي ما يوازي 8.7 %.
اململكة  احتلت  الثالثة:  املرتبة   
حيث  املرتبة  هذه  ال�شعودية  العربية 

بلغت قيمة ال�شادرات اليها 18.8 مليون 

د.اأ اي ما يوازي 8.3 %.

المارات  احتلت  الرابعة:  املرتبة   
بلغت  اذ  املرتبة  هذه  املتحدة  العربية 

اي  د.اأ  مليون   17 اليها  ال�شادرات  قيمة 

ما يوازي 7.5 %.

هذه  قطر  احتلت  اخلام�صة:  املرتبة   
اليها  ال�شادرات  قيمة  بلغت  اذ  املرتبة 

10.6 مليون د.اأ اي ما يوازي 4.7 %.

توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب الدول/ تشرين االول 2017

القيمة )الف$( البلد
22.794 سوريا

19.616 العراق

18.792 المملكة العربية السعودية

17.010 االمارات العربية المتحدة

10.624 قطر

9.793 تركيا

8.264 الكويت

8.009 الواليات المتحدة االميركية

7.666 االردن

7.171 مصر

96.947 غيرها

226.686 المجموع

شركة تكرير السكر شكا
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ثالثًا: اسواق الصادرات الصناعية اللبنانية حسب تكتالت الدول خالل شهر تشرين االول 2017/ والدول العربية 
في المرتبة االولى

 املرتبة االوىل: �شكلت الدول العربية 
ال�شوق   2017 الول  ت�رشين  �شهر  خالل 

الرئي�شية لل�شادرات ال�شناعية اللبنانية 

ن�شبة اىل الدول الجنبية وقد بلغت قيمة 

اي  د.اأ  مليون   124.6 اليها  ال�شادرات 

ال�شادرات  جمموع  من   %  55 ن�شبته  ما 

ال�شناعية.

الدول  احتلت  الثانية:  املرتبة   
ا�شتوردت اذ  املرتبة  هذه   الوروبية 

ال�شادرات  جمموع  من   %  16.4
ال�شناعية.

الدول  احتلت  الثالثة:  املرتبة   
اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  الفريقية 

ا�شتوردت ما ن�شبته 12.1 %.

الدول  احتلت  الرابعة:  املرتبة   
اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  الآ�شيوية 

ا�شتوردت ما ن�شبته 9.3 %.

 اما ابرز المنتجات المصدرة 
الى الدول العربية فهي:

- منتجات �شناعة الغذية والتبغ بقيمة 

29.9 مليون د.اأ.
- الآلت والجهزة واملعدات الكهربائية 

بقيمة 24.9 مليون د.ا.

الكيماوية بقيمة  ال�شناعات  - منتجات 

23.7 مليون د.اأ
مطاط  وم�شنوعاتها،  -لدائن 

وم�شنوعاته بقيمة 11.9 مليون د.اأ.

)باآالف الدوالرات(

3MPlast
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رابعًا:توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر تشرين االول 2017

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل االشهر العشرة االولى 
من العام 2017

المصدر: وزارة الصناعة - مصلحة المعلومات الصناعية

مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية

1- ن�شري هنا اىل ان ال�شادرات ال�شناعية والتي كان اهمها خالل 
هذا ال�شهر منتجات �شناعة الغذية والتبغ اذ بلغت قيمتها 46.9 

مليون د.اأ.

اذ  املنتج  لهذا  امل�شتوردة  البلدان  �شوريا لئحة  • وقد ت�شدرت 
ا�شتوردت ما قيمته 8.6 مليون د.اأ. 

• وتليه اململكة العربية ال�شعودية بقيمة 5 مليون د.اأ  
• ومن ثم م�رش بقيمة 4.5 مليون د.اأ

 43.8 بقيمة  الكهربائية  واملعدات  والجهزة   الآلت  تليها   -2
مليون د.اأ

اذ  املنتج  امل�شتوردةلهذا  البلدان  لئحة  العراق  ت�شدر  وقد   •

ا�شتوردت بقيمة 7.1 مليون د.اأ

• وتليه الكويت يقيمة 3.9 مليون د.اأ
• ومن ثم اململكة العربية ال�شعودية بقيمة 3 مليون د.اأ 

3-  تليها منتجات ال�شناعات الكيماوية اذ بلغت قيمتها 32.1 
مليون د.اأ 

اذ  املنتج  لهذا  امل�شتوردة  البلدان  لئحة  العراق  ت�شدر  وقد   •
ا�شتورد بقيمة 7.2 مليون د.اأ  

• وتليه المارات العربية املتحدة بقيمة 5.5 مليون د.اأ    
• ومن ثم ايطاليا بقيمة 4.1 مليون د.اأ

بلغ جمموع قيمة اال�صتريادات من االآالت واملعدات ال�صناعية خالل اال�صهر الع�رصة االوىل من العام 2017 

نحو 216.6 مليون د.اأ مقابل 197.7 مليون د.اأ خالل الفرتة عينها من العام 2016 و205.9 مليون د.اأ 

خالل الفرتة عينها من العام 2015، اي بارتفاع ون�صبته 9.6 % مقارنة مع العام 2016 وبارتفاع ون�صبته 

5.2 % مقارنة مع العام 2015.
)مباليني الدولرات(
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ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

�شامات - �شارع احلارة - تقاطع كني�شة مار تقال

هاتف: 505752 70 961

�ألبان و�أجبان �شامات
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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�شويق 

ال�شناعي

�شنع يف لبنان

ميــــاه العزيــــز
النبطية - سيناي الطريق العام

تلفون:  235906 3 - 500906 7 961
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ال�شناعات الغذائية - األبان واأجبان

غدير تعنايل - للألبان و�لأجبان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج - طبيعي ومب�شرت

تعنايل - �لبقاع �لغربي - هاتف 833326 3 961

�شنع يف لبنـــان

4
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�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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حراجل - ك�شروان - تلفون: 322095 9 961

من حليب البقر الطبيعي الطازج املب�شرت، 

كامل الد�شم

�شنع 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
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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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فرع رئي�صي: عكار احلي�صة - تلفون: 810060 6 961 خليوي: 589285 3 961
فرع ثاين: جبل البداوي - جانب موؤ�ص�صة فالح - تلفون: 394199 6 961

فرع ثالث: اأول جبل حم�صن - تلفون: 382154 6 961

فرع رابع: جبل حم�صن - �صنرت حمزة - تلفون: 382009 6 961
فرع خام�س: خميم البارد - املدخل ال�صمايل - تلفون: 116755 71 961

E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook: حمم�صة �صايل

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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 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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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
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22005

Jabal El Shikh Honey

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
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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

الإدارة: الفيا�ضية - بعبدا قرب وزارة الدفاع

هاتف: 950933/4 5 961

E-mail: jne-5@hotmail.com  
Website : www.jnecrown.com

Juice  /  صناعة وجتارة شرابات

موؤ�ش�شة �لتحاد �لعربي

Ets. Etihad El Arabi
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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

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

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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الكورة - كفر�شارون - الطريق

03/651767 - 03/547531 - 06/950767

15

DAABOUL SPICE BROTHERS
Tarik Al Jedidah - Beirut, Lebanon
Mob: 00961 3/ 771 519
Tel: 00961 1/ 705 277/8

إخوان دعبول  ـــارات  به شركة 
طريق الجـديدة - بيروت، لبنان
ــــّوال: 519 771 / 3 00961 جــ
هاتـف: 8 / 277 705 / 00961

crazynuts.lb@outlook.com
www.crazynuts-lb.com

1- الفرع الرئي�ضي: �ضفري - ال�ضارع العام - جانب حمطة الأيتام

هاتف: 558053 1 300250 81 961

2- فرع اجل�ضر: �ضفري - مقابل ج�ضر املعلم

هاتف: 551656 1 - 300210 81 961

3- فرع احلدث: ال�ضان ترييز - ال�ضارع العام

هاتف: 078983 3 961

4- فرع جديدة البو�ضرية: اأوتو�ضرتاد مرينا ال�ضالوحي  

Sunny House جانب حمالت

هاتف: 300290 81 - 890773 1 961

5- فرع �ضيدا: اأوتو�ضرتاد اجلنوب - قرب مدر�ضة اأجيال �ضيدا

هاتف: 239322 71 961

6- فرع زحلة: اأوتو�ضرتاد مفرق املدينة ال�ضناعية

هاتف: 159385 3 961

7- فرع الهرمل: جانب ال�ضراي احلكومي

هاتف: 159385 3 961

8- فرع بريوت: �ضليم �ضالم - طريق الكول - جانب مطاحن لبنان

هاتف: 300410 81 961

9- فرع ي�ضوع امللك: الزوق - �ضنرت حجيلي

هاتف: 300210 81 961

10- فرع خلدة: مقابل اجلامعة الإ�ضالمية

هاتف: 117071 3 961
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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: 725906 )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

16

اأوتو�شرتاد  زحلة بعلبك - التعا�شد - مفرق علي النهري - هاتف: 900612 8 961

�أفر�ن حلويات و�شناك �ملنذر

حلويات عربية وافرجنية، كاتو، بيتي فور، بوظة و�شوكول، 

وجميع اأنواع املعجنات، 

�شاندوي�شات على اأنواعها عربية و�شرقية، م�شاوي على اأنواعها
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بريوت - الطريق اجلديدة - امللعب البلدي - بناية ال�ضحر

هاتف: 704504 1 961

حلويات �شف�شوف

Patisserie Saffsof
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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

طرابل�ش - املنية - الزاهرية - علما - بخعون - العبدة

تلفاك�ش: 461626 6 - 144202 3 961

 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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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: 226631 3 - 723932 7 - 590056 71 00961 -فاك�س: 723932 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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®,

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

معمل �حللباوي
ل�شناعة �لرن�بي�ش �لزر�عية - مل�ش زر�عي - �أكيا�ش نايلون - حبوب بل�شتيكية

�شرعني التحتا - �شارع العام - اأوتو�شرتاد بعلبك

هاتف: 189290 71 - 059036 3 961

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�شويق 

ال�شناعي

�شنع يف لبنان
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ال�شناعات االألب�شة والن�شيج

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�شويق ال�شناعي

�شنــــــــع يف لبنان



العدد 32 /  2018 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L72

�شناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

Sthermico s.a.r.l
Offices: Dekwaneh Bambook Center GF

Factory: Edde - Jbeil
Tel/fax:00961 1 695074

Web: www.sthermico.com - Email: sales@sthermico.com

�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:  224995 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 293502

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
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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�شويق 

ال�شناعي

�شنع 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:268330 3 - 222227/29 7 961 - فاك�س: 220046 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: 009765422085 - 00971509691950 - فاك�س: 0097165433828

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com

35

ال�ضويفات  - كفر�ضيما

هاتف:  872694 3 - 872694 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�شويق ال�شناعي

�شنــــــــع 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 :292 - 303282 )3( 961 - 261609 )1( 961 - فاك�س : 267614 )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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البقاع - زحلة - املدينة ال�ضناعية - مبنى ال�ضركة

هاتف: 901499 78 - 672769 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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facebook: 
beiruty wooden houses

Barelias, Bekaa, Lebanon
E-mail: houssein776@hotmail.com

Mobile: 03-290091 - Telefax: 08-51143203/608604 - 03/224409  : هاتف

موؤ�ش�شة ر�مز �حلاج لل�شناعة و�لتجارة

رخام - غر�نيت - خ�شب

جبل لبنان - عاليه - دير قوبل - ال�ضارع العام - مبلكه
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فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

�شناعة المفرو�شات

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
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info@inpresslb.com -  www.inpresslb.com

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

Bilal & Jalal Ali Nasr 
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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: 747250 3 - 467560 3 961 - تلفاك�س: 260380 7 961  

info@alnaeem-lb.com -  www.alnaeem-lb.com

حجر تلبيس ورخام وغرانيت
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ال�شناعات المتنوعة

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: 692896 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
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ر�صالة الإمارات

�شوق  يف  وخرباء  ماليون  حمّللون  اأبدى 

اأعمال  نتائج  ب�شاأن  تفاوؤلهم  الأ�شهم 

ول   ،2017 املا�شي  العام  عن  ال�رشكات 

�شيما بعد اإعالن ثالثة بنوك مدرجة منواً 

يب�رش  ما  ـــرادات  والإي الأربــاح  يف  قويًا 

مبو�شم قوي وتوزيعات نقدية �شخية.

اأكرب  الوطني،  دبي  الإمارات  بنك  واأعلن 

الربع  ربــح  �شايف  ارتفاع  دبــي،  بنوك 

الأخري من العام املا�شي 17 % مدعومًا 

الفائدة  �شعر  وزيـــادات  القرو�س  بنمو 

اأرباح  زادت  بينما  املبيعات،  وارتفاع 

م�رشف ال�شارقة الإ�شالمي بن�شبة 3.2 % 

اإىل 477.67 مليون درهم عن عام 2017.

ــون، الــذيــن  ــل ــّل ــح ــــرباء وامل وقــــال اخل

ال�رشكات  نتائج  اإن  اآراءهــم،  ا�شتطلعت 

املدرجة ترتقب ا�شتمرار تعافيها بنحو 

اأن  بعد  املقبلة  الأعــــوام  يف  ملحوظ 

الت�شعة  الأ�شهر  يف  جيداً  اأداء  اأظهرت 

العام املا�شي م�شتفيدة من  الأوىل من 

اإ�شافة  النفط  اأ�شعار  التعايف الكبري يف 

الوطني  لالقت�شاد  املتوقع  النمو  اإىل 

وتزايد وترية امل�شاريع يف الدولة.

ــد �ــشــابــق، تــخــّطــت اأربـــاح  ووفـــق ر�ــش

ــ�ــرشكــات املــدرجــة يف �ــشــوقــي دبــي  ال

مليار  الـ50  حاجز  املاليني  واأبوظبي 

من  الأوىل  الت�شعة  الأ�ــشــهــر  يف  درهــم 

 1.5 بنمو  50.4 ملياراً  اإىل  لت�شل   ،2017
% مقارنة بنحو 49.6 ملياراً )13.5 مليار 

دولر( يف الفرتة ذاتها من العام 2016.

واأ�شار اخلرباء واملحّللون اإىل اأن النتائج 

لباقي  اإعــالنــهــا  املــقــرر  والــتــوزيــعــات 

حمفزاً  عاماًل  �شك  بال  �شتكون  ال�رشكات 

طال  بعدما  امل�شتثمرين  ملعنويات 

املا�شيني  ال�شهرين  مدار  على  انتظارها 

تدنٍّ  من  الأ�ــشــواق  فيه  عانت  وقــت  يف 

ملحوظ يف م�شتويات ال�شيولة.

ال�شافية  الأرباح  تبلغ  اأن  املتوقع  ومن 

دبي  �شوقي  يف  مدرجة  �رشكة   12 لنحو 

مليارات   10.2 نحو  املاليني  واأبوظبي 

وفق   2017 من  الرابع  الربع  يف  درهــم 

البحريني  ال�شتثمار  بنك  تــقــديــرات 

»�شيكو«.

دبي  بنك  اأربـــاح  ت�شل  اأن  يتوقع  كما 

درهم  مليار   1.037 نحو  اإىل  الإ�شالمي 

بينما   ،%  13 بنمو  ــع  ــراب ال الــربــع  يف 

بنك  ــاح  اأرب �شايف  و�شول  املرجح  من 

اأبوظبي التجاري اإىل 942 مليون درهم.

الوطني  الحتاد  بنك  اأرباح  �شتبلغ  فيما 

%. ويف   48 368 مليون درهم بنمو  نحو 

قطاع الت�شالت، توقع »�شيكو« اأن تبلغ 

 2.209 نحو  »ات�شالت«  اأربــاح  �شايف 

الإيــرادات  ت�شل  اأن  على  درهم،  ملياري 

اأن ت�شل  12.981 ملياراً، فيما توقع  اإىل 

بنمو  درهم  مليون   430 اإىل  »دو«  اأرباح 

16 % على اأ�شا�س �شنوي، يف حني ت�شل 
الإيرادات اإىل 3.316 مليارات درهم.

ــاح  اأرب اأن  اإىل  »�شيكو«  تقرير  وي�شري 

مليار   1.615 �شتبلغ  العقارية«  »اإعمار 

درهم بزيادة 7 % على اأ�شا�س ريعي، يف 

حني ت�شل الإيرادات اإىل 5.627 مليارات 

التطوير  اإيـــرادات  ارتفاع  بدعم  درهــم، 

العقاري، فيما يقدر اأن تبلغ اأرباح »اإعمار 

مولز« نحو 499 مليون درهم بنمو 10 % 

اإلمارات العربية المتحدة..
أرباح البنوك تبشر بموسم قوي
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عن الفرتة املقارنة من 2017.

أداء قوي
املخاطر  مدير  مامتاين،  ديفي�س  وقــال 

املــالــيــة رئــيــ�ــس قــ�ــشــم ال�ــشــتــثــمــارات 

وال�شت�شارات يف �رشكة الع�رش للو�شاطة 

نتائج  ب�شاأن  اإيجابيني  نزال  ل  املالية: 

املحلية  الأ�شواق  يف  املدرجة  ال�رشكات 

ا�شتمرار  من  ذلك  يعزز  اأن  املتوقع  ومن 

الفرتة  خالل  لالأ�شهم  ال�شعودي  الجتاه 

املقبلة.

واأ�شاف مامتاين اأن ال�رشكات الإماراتية 

الأعـــوام  يف  قــوي  مــايل  اأداء  ينتظرها 

التوقعات  ظــل  يف  �شيما  ول  املقبلة 

قويًا  منواً  الإمــارات  اقت�شاد  يحقق  باأن 

بالقطاع  مدفوعًا  اجلاري  العام  بنهاية 

غري النفطي الذي من املتوقع اأن يت�شارع 

بن�شبة 3.5 % يف 2018.

املتعلقة  دبــي  ا�شتثمارات  اأن  واأو�ــشــح 

ت اإىل دفع عجلة  ّ
مبعر�س اإك�شبو 2020، اأد

النمو يف البالد، ومن ثم ميكن ل�رشكات 

الإنفاق  زيــادة  من  ت�شتفيد  اأن  البناء 

العام  يف  التحتية  البنية  على  احلكومي 

املقبل، مبينًا اأن �رشكة »اإعمار العقارية« 

ومن  البناء  قطاع  يف  حيويًا  لعبًا  تعد 

املتوقع اأن حتقق نتائج قوية.

القت�شاد،  ينمو  حينما  مامتاين:  وتابع 

لأنــه  ــًا،  ــم دائ املـــايل  الــقــطــاع  ي�شتفيد 

الو�شيلة التي توجه الأموال من املدخرين 

اإىل املقر�شني، كذلك نتوقع منواً جيداً يف 

اأرباح البنوك ب�شكل كبري خالل العامني 

املقبلني.

التجارة  يف  الرتــفــاع  اأن  اإىل  ولــفــت 

فيد 
ُ
الإلكرتونية والتداول عرب الإنرتنت �شي

قطاع اخلدمات اللوج�شتية ب�شدة، وحتتل 

»اأرامك�س« ال�شدارة يف هذا املجال. كما 

�شكل 
ُ
ي الذي  وال�شفر،  ال�شياحة  قطاع  اأن 

ال�شتهالك  قطاع  مــن  يتجزاأ  ل  جـــزءاً 

اأي�شًا  ي�شهد  �شوف  للم�شتهلك  التقديري 

للمقيمني يف  الــدخــل  ارتــفــاع  مــع  ــواً  من

الدولة، وميكن اأن تكون العربية للطريان 

الأف�شل يف هذا املجال.

انتعاش مستمر
وتوقع مدير املخاطر املالية رئي�س ق�شم 

�رشكة  يف  وال�شت�شارات  ال�شتثمارات 

ت�شتفيد  اأن  املالية  للو�شاطة  الع�رش 

ال�رشكات املدرجة من النتعا�س امل�شتمر 

الهبوط  اأعــقــاب  يف  النفط  اأ�ــشــعــار  يف 

املدوي منذ عام 2014.

متنوعة  م�شادر  ظهور  اأن  اإىل  اإ�شافة 

القيمة  �ــرشيــبــة  مــثــل  لــلــدخــل  ــدة  جــدي

الدخل  زيـــادة  على  �شيعمل  امل�شافة 

�شي�شهم  الذي  احلكومي،  لالإنفاق  املتاح 

بــــدوره يف تــ�ــرشيــع ال�ــشــتــثــمــارات يف 

يعزز  وبالتايل  التحتية،  البنية  م�شاريع 

ذلك اأرباح ال�رشكات.

تعترب  الإمـــارات  اأن  اإىل  مامتاين  ولفت 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  بني  من 

بو�شع قوي من حيث حجم  تتمتع  التي 

انخفا�س  مع  مقارنة  املالية،  اأ�شولها 

اأ�شعار النفط يف املوازنة العامة والإنفاق 

احلكومي.

النتعا�س اجلزئي لأ�شعار  فاإن  وبالتايل 

الإ�شالحات  من  مبوجة  املقرتن  النفط 

مثل اإدخال ال�رشيبة امل�شافة وا�شتمرار 

من  مــزيــداً  يوفر  القت�شادي  التنويع 

الزخم لتحقيق هدفها يف تو�شيع الإنفاق 

قوية.  اقت�شادي  منو  معدلت  وحتقيق 

واأ�شاف: يجب على ال�رشكات املدرجة اأن 

 ،2018 يف  واإيراداتها  اأرباحها  من  تزيد 

النمو ب�شكل ملحوظ هذا  ارتفاع  ونتوقع 

العام.

فرص جيدة
مدير  الق�شبي،  اأميــن  قــال  جانبه،  من 

لتداول  جلوبال  ب�رشكة  الــتــداول  اإدارة 

القوية  النتائج  اإن  وال�شندات،  الأ�شهم 

دبي  »الإمـــــارات  بــنــوك  اأعلنتها  الــتــي 

الوطني« و»م�رشف الإمارات الإ�شالمي« 

تب�رش  الإ�شالمي«  ال�شارقة  و»م�رشف 

املدرجة  ال�رشكات  لغالبية  قوي  بــاأداء 

م�شحوبًا ب�شعود قوي يف اأ�شعار الأ�شهم 

رات الأرباح ما يجعلها 
ّ
مع انخفا�س مكر

فر�شة جيدة لل�رشاء.

البنوك  قطاع  يكون  اأن  الق�شبي  وتوقع 

التوقعات باأن ت�شل  الرابح يف  احل�شان 

اأرباح 19 بنكًا مدرجًا اإىل نحو 40 مليار 

درهم بزيارة 8 % عن عام 2016، مرجعًا 

خف�س  يف  البنوك  ا�شتمرار  اإىل  ــك  ذل

خم�ش�شاتها وهو ما �شاعدها يف احلفاظ 

ال�شعبة  التحديات  اأداء م�شتقر رغم  على 

التي ي�شهدها القت�شاد العاملي.

العقاري  الــقــطــاع  اأن  الق�شبي  وبـــنّي 

ت 
ّ
مــر املــقــاولت  �ــرشكــات  وخ�شو�شًا 

املا�شيني  العامني  يف  حتديات  بعدة 

و»دريــك  »اأرابــتــك«  قيام  بعد  �شيما  ول 

راأ�شمالها  هيكلة  ــاإعــادة  ب �شكل«  اآنــد 

ال�رشكات  ت�شهد هذه  اأن  وبالتايل نتوقع 

�شت�شتمر  بينما  اأربــاحــهــا،  يف  حت�شنًا 

ال�رشكات القيادية مثل »اإعمار العقارية« 

و»داماك« يف حتقيق اأداء جيد.

�رشكات  نتائج  ا�شتقرار  الق�شبي  وتوّقع 

اأي  حتقيق  دون  من  ال�شتثمار  قطاع 

طفرات من حيث منو الأرباح اأو هبوطها، 

حتقيق  التاأمني  �رشكات  �شتوا�شل  فيما 

الــقــرارات  بعد  خ�شو�شًا  قوية  نتائج 

الــعــام  ــة  ــداي ب يف  املطبقة  احلــكــومــيــة 

املا�شي ف�شاًل عن قيام بع�س ال�رشكات 

باإعادة هيكلة راأ�شمالها.

نمو مستمر
ــل املـــايل  ــّل ــح ــه، تــوقــع امل مـــن جــهــت

ا�شتمرار  الزعبي،  مالك  والقت�شادي 

وتـــرية الــنــمــو يف اأربـــــاح الــ�ــرشكــات 

املدرجة بف�شل الأداء القوي لالقت�شاد 

يف  ال�رشكات  خطط  وا�شتمرار  الوطني 

اإىل  اإ�شافة  اأعمالها  وزيــادة  التو�شع 

تعايف النفط. واأ�شاف الزعبي: اإن نتائج 

مدعومة  الأبرز  �شتكون  البنكي  القطاع 

ن�شبة  وتراجع  القوي  الت�شغيلي  بالأداء 

القرو�س املتعرثة والتاأقلم مع مواجهة 

بنوك  بــاقــي  عك�س  عــلــى  الــتــحــديــات 

�شعبة  اأو�شاعًا  عانت  التي  املنطقة 

وغري م�شتقرة ب�شبب تراجعات النفط يف 

ال�شنوات املا�شية.

واأملح الزعبي اإىل توقعاته بتح�شن الأداء 

خ�شو�شًا  املــقــاولت  ل�رشكات  املــايل 

بعد اإعادة الهيكلة و�شتاأتي »اأرابتك« يف 

عن  الإعالن  يف  ا�شتمرارها  مع  املقدمة 

كثرياً  اأدائها  من  �شتعزز  جديدة  م�شاريع 

خالل الأرباع املقبلة.

%  28
يبلغ  اأن  بحوث  و�رشكات  حمللون  ر 

ّ
قــد

�رشكة   148 ــاح  لأرب التوقعات  متو�شط 

 50( دولر  مليار   13.618 نحو  خليجية 

العام  من  الرابع  الربع  يف  درهم(  مليار 

اأ�شا�س  على   %  28 قــدره  بنمو  اجلــاري، 

العام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة  �شنوي 

2016، بح�شب مذكرة بحثية.



 فلل جاهزة وعقارات مفرزة للبيع 

على �صفوح اأرز عني زحلتا - نبع ال�صفا

الموقع:
منطقة  يف  امل�رصوع  يقع 

عني زحلتا فوق اأعلى مرتفعات 

جبل لبنان امل�صهورة مبناخها 

وغابات  ومياهها  ومناظرها 

بالقرب  اجلميلة  �صنوبرها 

االأرز  غابات  اأكرب  اأهم  من 

التاريخية.

مميزات الموقع:
التجاور مع حممية اأرز ال�صوف والتي ت�صم غابتي 

اأرز عني زحلتا واأرز الباروك.

القرب من �صالالت ومطاعم نبع ال�صفا والباروك

القرب من منطقة بيت الدين ودير القمر

القرب من امل�صاريع ال�صياحية على �صاطئ الدامور

بجوار نادي الفرو�صية يف عني زحلتا 
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ر�صالة �صوريار�صالة �صوريا

 اأطلقت احلكومة ال�شورية الدورة ال 50 ملهرجان الت�شوق ال�شهري 

الذي نظمته غرفة  �شورية” يف �شالة اجلالء باملزة  »�شنع يف 

130 �رشكة وطنية متخ�ش�شة  �شناعة دم�شق وريفها مب�شاركة 

باملواد الغذائية والن�شيجية والهند�شية والكيميائية. 

الإنتاج  يف  الوا�شح  التح�شن  عن  امل�شاركون  ال�شناعيون   
ّ

عرب

عن  باملئة   40 بزيادة   2017 عام  يف  �شناعاتهم  �شهدته  الذي 

عام 2016 الأمر الذي �شاهم يف زيادة عر�س املنتجات امل�شنعة 

على  واحل�شومات  العرو�س  وتقدمي  اأ�شعارها  وانخفا�س  حمليا 

منتجاتهم لزيادة فاعلية العملية الت�شويقية مبا يحقق اجلدوى 

القت�شادية لهم ور�شا املواطنني عن ال�شناعة املحلية. 

ولفت ال�شناعيون اإىل اأن قرار احلكومة بال�شماح لهم با�شترياد 

الآلت امل�شتعملة لإعادة ت�شغيل معاملهم كان له دور كبري يف 

اإعادة اإقالع �شناعاتهم وازدهارها من جديد مبينني اأن الغاية 

ت�شويقية  نافذة  ي�شكل  الذي  املهرجان  اإقامة  من  الأ�شا�شية 

احتياجات  تلبي  �شلعية  ت�شكيلة  تقدمي  ملنتجاتهم  وترويجية 

الأ�رشة اليومية ودعمًا لالقت�شاد الوطني عرب تقدمي املنتج اجليد 

الذي يتمتع باجلودة العالية. 

ويف ت�رشيح لل�شحافيني بني رئي�س احلكومة ال�شورية اأ�شار عماد 

القت�شادية  الفعاليات  كل  كما  املهرجان  هذا  »اأن  اإىل  خمي�س 

التي  لالنت�شارات  نتاجا  ياأتي  ال�شورية  املدن  ت�شهدها  التي 

دعم  على  ال�شوريني  لإ�رشار  وتتويجا  امل�شلحة  قواتنا  تخطها 

و�شول  اأن  اإىل  لفتا  املجالت  خمتلف  يف  الوطني  اقت�شادهم 

املنتج ال�شوري اإىل اأ�شواق اأكرث من 90 دولة هو ر�شالة وا�شحة 

على  ويحافظ  جهة  من  الإرهاب  يحارب  ال�شوري  ال�شعب  باأن 

زخمه الإنتاجي من جهة اأخرى«. 

العديد من  اأن هذا املهرجان �شيقام يف  وبنّي املهند�س خمي�س 

الذي متيز بجودته  ال�شوري  باملنتج  اأكرث  للتعريف  اجلوار  دول 

لل�شوق  الذاتي  الكتفاء  حتقيق  بعد  وذلك  العاملية  الأ�شواق  يف 

املحلية لفتا اإىل اأن احلكومة م�شتمرة يف تقدمي كل الت�شهيالت 

لإعادة العملية الإنتاجية وتاأمني كل متطلباتها تدريجيا. 

وبهدف دفع عملية الإنتاج نحو الأمام اأو�شح املهند�س خمي�س 

القرارات  من  العديد  اإ�شدار  املقبلة  املرحلة  خالل  �شيتم  اأنه 

واإعطاء الت�شهيالت والت�رشيعات التي تعّزز حركة الإنتاج لتكون 

يف واقع اأف�شل هذا العام من العام املا�شي مبينا اأن هذا العام 

�شيكون عام الإنتاج على كل الأ�شعدة و�شينعك�س على املواطن 

وعلى القت�شاد ال�شوري ب�شكل عام. 

مهرجان »صنع في سورية« في دورته الـ 50..
هل تحّسن اإلنتاج الصناعي؟
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الدورة  هذه  يف  الأ�شعار  بانخفا�س  خمي�س  املهند�س  واأ�شاد 

اللتفات  اإىل  ال�شناعيني  داعيا  ال�شابقة  بالدورات  مقارنة 

ويقدم  املحلي  املنتج  جودة  يعّزز  مبا  املناف�شة  ملو�شوع  اأكرث 

العرو�س املختلفة اإىل ملواطنني. 

متيز  اإىل  جي  قلعه  طالل  الغرفة  مكتب  ع�شو  لفت  جهته،  من 

العديد من  بتقدميها  ال�شهري  الت�شوق  الدورة من مهرجان  هذه 

 50 اإىل  ت�شل  التي  واحل�شومات  املعر�س  زوار  اإىل  املفاجاآت 

اإىل جانب تقدمي ح�شومات وق�شائم  يف املئة لبع�س املنتجات 

�رشائية جمانية لأ�رش �شهداء اجلي�س ال�شوري. 

وكانت اأول دورة ملهرجان الت�شوق ال�شهري �شنع يف �شورية قد 

اجلالء  �شالة  يف   2015 عام  من  ني�شان  من   11 الـ  يف  انطلقت 

الريا�شية باملزة مب�شاركة 55 �رشكة حيث تطور عدد امل�شاركني 

120 �رشكة ومتكنت الغرفة من نقل املهرجان اإىل  اإىل اأكرث من 

وطرطو�س  الالذقية  وهي  دم�شق  غري  اأخرى  حمافظات  ثالث 

وال�شويداء. 

ملهرجان  التح�شري  يف  وريفها  دم�شق  �شناعة  غرفة  وت�شتمر 

ال�شديقة  والبلدان  املحافظات  من  العديد  يف  �شورية  يف  �شنع 

�شمن خطتها لعام 2018 ما �شي�شهم يف انت�شار املنتج ال�شوري 

يف العديد من دول العامل. 

ويعترب املهرجان عرفا �شعبيا تنتظره كل �رشائح املجتمع بعد 

اأن نال طابعا خا�شا بتدخله الإيجابي يف �شوق البيع ال�شورية 

ملا يتميز به من جودة منتجاته املعرو�شة وتناف�شية اأ�شعاره.

حقق معر�س »�شنع يف �شورية« الذي اأقيم 

اأر�س معر�س بغداد الدويل، جناحا  على 

الت�شويق  م�شتويي  على  النظري  منقطع 

واإبرام العقود مع ال�رشكات العراقية، فقد 

املليون  وربع  مليون  من  اأكرث  ا�شتقطب 

زائر عراقي خالل مدة اإقامته بني التا�شع 

املا�شي  الأول/دي�شمرب  كانون  �شهر  من 

حتى ال�شاد�س من كانون الثاين/يناير. 

�شطام  العراق  يف  �شورية  �شفري  وقال 

رجال  اإن  ت�رشيح  يف  الدندح  جدعان 

على  اأقبلوا  العراقيني  والتجار  الأعمال 

تعر�س  التي  ال�شورية  ال�رشكات  اأجنحة 

منتجاتها الهند�شية وال�شحية والن�شيجية والتقليدية والغذائية 

لإجراء عقود ل�شترياد تلك املنتجات.

وعزا الدندح الإقبال الكبري من املواطنني العراقيني على اأجنحة 

املنتج  بجودة  الثقة  اأولها  اأ�شا�شية  عوامل  ثالثة  اإىل  املعر�س 

اأ�شعاره  وتوافق  الأجنبي  ملثيله  وم�شاهاته  ومتانته  ال�شوري 

مع دخل املواطن العراقي وان�شجام موا�شفاته مع ما يطلبه.

ال�شوريني  ال�شناعيني  اأحد  خ�شري،  طالل  اأكد،  ال�شياق،  ويف 

واإنتاجية  �شناعية  �رشكة   200 اأن  املعر�س،  يف  امل�شاركني 

�شورية عر�شت منتجاتها على م�شاحة 7 اآلف مرت مربع وحظيت 

زال  ما  ال�شوري  املنتج  اأن  اإىل  م�شريا  كبري  جماهريي  باإقبال 

من  لأكرث  عنها  انقطاعه  رغم  العراقية  ال�شوق  باهتمام  يحظى 

خم�س �شنوات.

التي مت تقدير  الب�شائع  الأوىل من  ال�شحنة  اأن  واأ�شاف خ�شري 

ما  منه  الأوىل  الأيام  يف  نفدت  املعر�س  اأيام  خالل  ت�شويقها 

من  اأخرى  �شحنات  عدة  طلب  اإىل  امل�شاركة  ال�رشكات  ا�شطر 

اأكرث  قة 
ّ
م�شانعها يف �شورية حتى بلغ جمموع الب�شائع امل�شو

من 800 طن.

لت�شويق  العراقية  ال�رشكة  مدير  ال�شمري  فالح  اأّكد  جانبه  من 

م�شرياً  باهراً  جناحًا  حّقق  املعر�س  اأن  العراقية  التمور  واإنتاج 

اإىل اأنه مت من ناحية البيع املبا�رش ت�شويق جميع ب�شائعه ومن 

ناحية اإبرام العقود حّققت ال�رشكات ال�شورية ع�رشات العقود مع 

ال�شورية  الب�شائع  العراقيني لتوريد  العراقية والتجار  ال�رشكات 

واملراكز  الوكالت  من  العديد  فتح  اإىل  اإ�شافة  العام  مدار  على 

حمافظات  عدة  يف  ال�شورية  ال�رشكات  من  للعديد  التجارية 

عراقية.

اآخرين  ملعر�شني  التهيئة  يف  بداأ  العمل  اأن  ال�شمري  وبنّي 

�شيقامان يف بغداد اأحدهما يف �شباط/فرباير  والآخر يف اآذار/

اأكرث من معر�س يف  اأن ال�شتعدادات جتري لإقامة  مار�س كما 

عدة حمافظات عراقية.

وكان من املقرر اختتام معر�س »�شنع يف �شورية« يف التا�شع 

والع�رشين من كانون الأول/دي�شمرب املا�شي اإل اأنه مت متديده 

الكثيف  الإقبال  ب�شبب  يناير  الثاين/  ال�شاد�س من كانون  حتى 

واملواطنني  التجار  قبل  ال�شورية من  والب�شائع  املنتجات  على 

العراقيني.

1٫25 مليون زائر خالل شهر
دمشق تعرض منتجاتها في بغداد
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ر�صالة العراق

تعرف ال�شعلة التي تخرج من حقل كركوك اأو بابا كركر بــ »النار 

الغاز املنبعث من جوف  ا�شتعال  الأزلية« وهي نار ناجمة عن 

يف  ت�شدعات  وجود  ب�شبب  النفطي  احلقل  من  بالقرب  الأر�س 

الق�رشة الأر�شية. ويرجع تاريخ هذه النار اإىل ع�شور قدمية قبل 

امليالد بكثري، وح�شب الروايات التاريخية، فمنذ عام 550 ق. م 

اندلعت هذه النار من تلقاء نف�شها وظلت متقدة اإىل يومنا هذا، 

تتحدى الأمطار والثلوج والرياح ولأنها ل تنطفئ اأبدا فقد اأطلق 

عليها هذا ال�شم.

اأعلن العراق عن توقيع اتفاق مع اإيران لت�شدير النفط من حقول 

كركوك يف �شمال البالد مبعدل 30 اإىل 60 األف برميل يوميا. 

ونقل عن وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي قوله يف بيان اإن 

التفاق »ين�س على قيام العراق بت�شدير النفط من حقول كركوك 

األف برميل يوميا قابلة للزيادة من   60  - 30 اإيران مبعدل  اإىل 

طريق احلو�شيات حلني انتهاء مد اأنبوب نفطي لهذا الغر�س«.

واأو�شح البيان اأن التفاق الذي وقعته مع اجلانب الإيراين �رشكة 

ت�شويق النفط العراقية )�شومو( ين�س على قيام »اجلانب العراقي 

احلدودية  النقطة  اإىل  ال�شاحنات  عرب  املذكورة  الكميات  بنقل 

اأن  واأ�شاف  كرمن�شاه«.  حمافظة  قرب  البلدين  بني  امل�شرتكة 

اجلانب الإيراين �شيقوم »بت�شليم نف�س الكمية وبنف�س املوا�شفات 

عرب موانئ جنوب العراق«.

ونقلت املحطة نف�شها عن مدير �رشكة الت�شويق النفطي العراقية 

اإن »عملية الت�شدير �شتبداأ قريبا« واإن هذه  عالء اليا�رشي قوله 

اجلنوب  اإىل  النفط  نقل  عملية  »تكاليف  للعراق  توفر  العملية 

القت�شادية  العالقات  »تعّزز  كما  ت�شديره«،  لأغرا�س  العراقي 

مع دول اجلوار«. 

كركوك  نفط  حقول  من  اإنتاجه  م�شاعفة  اإىل  العراق  وي�شعى 

لي�شل اإىل مليون برميل يوميا، بح�شب ت�رشيحات لوزير النفط 

العراقي ال�شهر املا�شي. 

منذ  توقفت  كركوك  حقول  من  اخلام  النفط  �شادرات  وكانت 

ا�شتعادة القوات العراقية ال�شيطرة على هذه احلقول النفطية التي 

كانت حتت �شيطرة قوات البي�شمركة الكردية يف اكتوبر/ ت�رشين 

الأول املا�شي. 

وحقولها  كركوك  حمافظة  على  البي�شمركة  قوات  �شيطرت  وقد 

النفطية بعد ان�شحاب قوات اجلي�س العراقي اأمام هجمات م�شلحي 

تنظيم الدولة الإ�شالمية الذين �شيطروا على مدينة املو�شل، ثاين 

يف  الأرا�شي  من  وا�شعة  م�شاحات  وعلى  العراقية،  املدن  اأكرب 

�شمال العراق يف عام 2014. 

النفط  نقل  اأنابيب  خط  عرب  ي�شدر  كركوك  حقول  اإنتاج  وكان 

املار عرب الأرا�شي الرتكية اإىل ميناء جيهان الرتكي على البحر 

املتو�شط..

أهم الحقول
ويعد حقل كركوك اأحد حقول النفط املهمة يف العراق، اإذ ت�شري 

التقديرات اإىل اأن احتياطي احلقل يقارب 10 مليارات برميل من 

العراق وإيران يوقعان اتفاقا لتصديره من حقول »كركر«
نفط كركوك.. وناره األزلية
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النفط من النوعية اجليدة. وتبلغ الطاقة الق�شوى لنتاج احلقل 

مليون برميل يوميا، لكن متو�شط الإنتاج خالل الأعوام القليلة 

برميل  األف   150 نحو  اإىل  انخف�س  تراجع كثريا حتى  املا�شية 

يف اليوم فقط..

ويعتمد العراق، ثاين اأكرب منتج للنفط اخلام يف منظمة البلدان 

النفط  مبيعات  على  ال�شعودية،  بعد  )اأوبك(  للبرتول  امل�شدرة 

لأكرث من 90 باملئة من موازنته.

وت�رشر العراق ماليا اىل حد كبري بانهيار اأ�شعار النفط يف عام 

.2014
وكان اللعيبي قد توقع يف وقت �شابق من العام احلايل اأن ت�شل 

يوميا  برميل  ماليني  خم�شة  اإىل  العراق  يف  اخلام  اإنتاج  طاقة 

بنهاية عام 2017.

 4.8 نحو  احلايل  الوقت  يف  للعراق  الإنتاجية  الطاقة  وتبلغ 

ماليني برميل يوميا يف حني ي�شل الإنتاج الفعلي اإىل نحو 4.4 

ماليني برميل يوميا مت�شيا مع اتفاق دول اأوبك خلف�س الإنتاج 

بهدف دعم الأ�شعار.

حيث  العامل،  يف  النفط  من  احتياطي  اأكرب  ثاين  العراق  ميتلك 

ت�شري التقديرات اإىل اأنه ميتلك نحو 140 مليار برميل من النفط 

القابل لال�شتخراج بينما ت�شري تقديرات متحفظة اإىل اأنه يقارب 

74 مليار برميل، لكن التقديرات املتفائلة تتحدث عن 220 مليار 
يتم  و  اجلنوب  العراقية يف  النفط  غالبية حقول  وترتكز  برميل 

ت�شديره عرب ميناء الب�رشة.

»النار األزلية«
اأكرب حقل  العراق وهو ثاين  اأقدم حقول  وحقل نفط كركوك هو 

نفطي يف العامل بعد حقل الغوار يف ال�شعودية من حيث القدرة 

العاملي  ال�شعيد  اأكرب حقل على  بينما هو خام�س  الإنتاج  على 

من حيث احلجم.

األف برميل يوميا ملدة   100 اإىل  اآبار احلقل  اإحدى  اإنتاج  و�شل 

طويلة بينما متو�شط اإنتاج البئر يف احلقل حاليا 35 األف برميل 

يف اليوم.

النتاج عام  1927 ودخل مرحلة  عام  احلقل  هذا  اكت�شاف  ومت 

خط  اإن�شاء  من  الإنتهاء  بعد  العراق  نفط  �رشكة  باإدارة   1934
تاأ�شي�س  اإىل ميناءي حيفا يف فل�شطني قبل  اأنابيب من كركوك 

ا�رشائيل وطرابل�س يف لبنان. يف مرحلة لحقا كان يتم الت�شدير 

ال�شورية  احلكومة  اغلقته  اأن  اإىل  ال�شوري  بانيا�س  ميناء  عرب 

اأثناء احلرب العراقية الإيرانية التي اندلعت عام 1980 وو�شعت 

اأوزارها بعد ثماين �شنوات.

اأنابيب  خط  عرب  حاليا  كركوك  حقول  اإنتاج  ت�شدير  ويتم 

النفط املار عرب الأرا�شي الرتكية اإىل ميناء جيهان على البحر 

املتو�شط..

يعترب حقل كركوك اأحد حقول النفط املهمة يف العراق اإذ ت�شري 

برميل  مليارات   10 يقارب  احلقل  احتياطي  اأن  اإىل  التقديرات 

للحقل  الق�شوى  الطاقة  وتبلغ  اجليدة.  النوعية  من  النفط  من 

مليون برميل يوميا، لكن متو�شط الإنتاج خالل الأعوام القليلة 

األف برميل   150 اإىل نحو  املا�شية تراجع كثريا حتى انخف�س 

يف اليوم فقط..

اإجمايل احتياطي حمافظة كركوك  اأن  اإىل  التقديرات ت�شري  لكن 

من النفط يعترب متوا�شعا مقارنة بباقي املناطق يف العراق اإذ 

ل يتجاوز 13 مليار برميل اأي ما ميثل 12 يف املئة من احتياطي 

العراق النفطي. 

ومن اأهم حقول حمافظة كركوك او بابا كركر و جمبور وخباز 

وخورمال وباي ح�شن واأفانا.
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ال�شهرية  العبارة  تغيري  �شيتم  هل 

»م�رش  اأن  هريودوت  اليوناين  للموؤرخ 

مدونون  طرحه  ت�شاوؤل  النيل«،  هبة 

ونا�شطون م�رشيون على مواقع التوا�شل 

احلكومة  اعلنت  اأن  بعد  الإجتماعي 

الإثيوبية بدء حتويل جمرى النيل الزرق 

�شد  لبناء  متهيدا  النيل  نهر  روافد  اأحد 

»النه�شة« الإثيوبي.

غا�شبة  فعل  ردود  الإعالن  هذا  واأثار 

يف م�رش و�شل بع�شها اإىل الت�شاوؤل عن 

اإمكانية تنفيذ عملية ع�شكرية �شد اإثيوبيا 

الدين  ن�رش  حممد  لكن  ال�شد  بناء  ملنع 

عالم، وزير املوارد املائية والرى الأ�شبق 

ا�شتبعد هذا اخليار موؤكدا اأن النزاع حول 

�شوى  حله  لميكن  النيل«  »مياه  ملف 

بالطريق ال�شلمي واملفاو�شات.

النيل  نهر  فرعي  اأحد  هو  الأزرق  والنيل 

املئة  يف   60 بنحو  م�رش  ميد  الذي  وهو 

من ح�شتها ال�شنوية من مياه النيل التي 

تبلغ 55 مليار مليمرت مكعب �شنويا.

اأرتبط وجود م�رش منذ القدم بالنيل الذي 

الرتبة اخل�شبة  ميدها ب�رشيط طويل من 

املمتدة عرب ال�شحراء.

�شد  م�رشوع  تاأثري  من  م�رش  وتخ�شى 

من  اإمداداتها  على  الأثيوبي  النه�شة 

جزء  موت  يوؤدي  قد  الذي  الأمر  املياه 

وي�شغط  اخل�شبة  الزراعية  اأرا�شيها  من 

اأ�شارت  والذي  الكبري،  �شكانها  عدد  على 

الإح�شاءات موؤخرا اإىل اأن عددهم و�شل 

اإىل 104 ماليني ن�شمة. فما هو هذا ال�شد 

الذي يثري تلك املخاوف يف م�رش؟

خطًأ مصري استراتيجي
النه�شة  �شد  من  الأوىل  املرحلة  قاربت 

ال�شد  ارتفاع  وو�شل  النتهاء،  على 

من  الإ�شمنتي اإىل 70 مرًتا بن�شبة 50 % 

25 مرًتا  اإل  اإذ مل يتبق  الإن�شاءات،  حجم 

95 مرًتا، وبذلك يكون  لي�شل اإىل ارتفاع 

مكعب  مرت  مليار   14 حلجز  موؤهاًل  ال�شد 

املرحلة  لبدء  الأزرق،  النيل  مياه  من 

الأوىل من الت�شغيل.

 ت�شمل تلك املرحلة ت�شغيل اأول توربينني 

�شتة  اإجمايل  من  ميجاوات   700 لتوليد 

نظرية،  قدرات  متثل  ميجاوات،  اآلف 

ع 
َ
امُلزم ع�رش  ال�شتة  التوربينات  تولدها 

بعد  وذلك   ،2017 عام  بنهاية  ت�شغليها 

الق�شوى  �شعتها  اإىل  البحرية  و�شول 

بخالف  مكعب،  مرت  مليار   74.5 بحجز 

خم�شة مليارات ُتفقد بالبخر من امل�شطح 

اأخرى  مليارات  وع�رشة  للبحرية،  الكبري 

ُتفقد بالت�رشب العميق من قاع البحرية.

�شعور  امل�رشي  ال�شارع  يجتاح  والآن   

ا، 
ً
غالي ثمًنا  يدفع  قد  املواطن  باأن  عام 

اقرتاب  بدء  مع  قادمة،  طوال  ول�شنني 

التخزين )اإن مل يكن قد بداأ فعاًل( بعد اأقل 

من �شتة اأ�شهر.

انتهجته  ما  امل�رشي  القلق  من  ويزيد 

عام 2050 ستحتاج إلى 21 مليار متر مكعب فوق حصتها 
سد النهضة.. خشية مصرية من انخفاضه
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اجلنوبية  جارتها  مع  م�شبًقا  اإثيوبيا 

نهر  على  �شدود  ثالثة  وبناوؤها  كينيا، 

عن  املياه  وقطع  بينهما،  امل�شرتك  اأومو 

توركانا  ببحرية  والإ�رشار  كينيا  �شمال 

ال�شمال،  يف  كيني  األف   200 وت�رشيد 

للبيئة  بالغه  بيئية  اأ�رشار  يف  والت�شبب 

ما  اإثيوبيا،  اأو  كينيا  يف  �شواء  النهرية 

العرتا�س،  اإىل  الدولية  بالهيئات  حدا 

الثالث  ال�شد  متويل  اإيقاف  يف  وجناحها 

ملراجعة  والنتظار   ،III جيب  جيلجل 

اإثيوبيا  ت�شتجب  مل  ولكن  البيئية،  اآثاره 

للقرار، بل بداأت يف بناء ال�شد الرابع.

اأمام  ثالث  لءات  اإثيوبيا  رفعت  لقد   

ارت�شاها  الذي  امل�رشي،  املفاو�س 

ل  فادحًا:  ًا 
ّ
ا�شرتاتيجي خطاأً  مرتكبًا 

ول  ال�شد،  يف  العمل  اإيقاف  عن  للحديث 

وارتفاعه  ال�شد  موا�شفات  عن  للحديث 

للحديث  ل  ا 
ً
واأخري تخزينه،  و�شعة 

م�رش  مع  املياه  حل�ش�س  تق�شيم  عن 

وال�شودان.

ال�شدد اعترب خبري املياه نادر  ويف هذا 

يف  م�رش  ح�شة  على  التاأثري  نورالدين 

منتقدا  حرب«  »اعالن  مبثابة  املياة 

تنفيذ  على  اأبابا  اأدي�س  اإ�رشار  ما�شماه 

عمل  انتهاء  عدم  من  بالرغم  امل�رشوع 

وال�شودان  م�رش  من  خرباء  ت�شم  جلنة 

دوليني  ا�شت�شاريني  جانب  اإىل  واإثيوبيا 

على  الإثيوبي  النه�شة  �شد  اآثار  لبحث 

الدول الثالث.

القانون  اأ�شتاذ  �شالمة  اأمين  وحتدث 

الدويل لبي بي �شي عن الناحية القانونية 

للق�شية قائال »ليجوز لإثيوبيا اأن تقوم 

تت�شاطر فيه  رافد يف نهر دويل  بتحويل 

م�رش  لي�شت  فامل�شاألة  اأخرى  دول   9
حتكمها  الدولية  الأنهار  لأن  وال�شودان 

بح�ش�س  م�شا�س  واأي  واأعراف  قوانني 

و�شمانات  م�شبقا  اإخطارا  يتطلب  املياه 

بعدم الإ�رشار«.

 2050 عام  بحلول  اإنه  خرباء  ويقول 

21 مليار مرت مكعب  اإىل  �شتحتاج م�رش 

احتياجات  ل�شد  احلالية  ح�شتها  فوق 

 150 اإىل  ي�شل  اأن  يتوقع  الذي  �شكانها 

مليون ن�شمة من املياه.

تعثر مفاوضات
مفاو�شات  تعرث  اأخرياً  م�رش  اأعلنت 

وال�شودان،  اإثيوبيا  مع  النه�شة«  »�شد 

املعنية  الفنية  اللجنة  ف�شلت  بعدما 

بال�شد على امل�شتوى الوزاري بني الدول 

ب�شاأن  اتفاق  اإىل  التو�شل  يف  الثالث 

اخلا�س  ال�شتهاليل  التقرير  اعتماد 

على  ال�شد  باآثار  املتعلقة  بالدرا�شات 

دولتي امل�شب.

تعرث مفاو�شات »�شد النه�شة« لي�س اأمراً 

مليء  ال�شد  مفاو�شات  فتاريخ  جديداً، 

بالعرثات، بل اإن العالقات الثنائية بني 

اإثيوبيا كدولة منبع وم�رش كدولة م�شب 

�شهدت توتراً مكتومًا حينًا ومعلنًا اأحيانًا 

اأخرى على امتداد العقود املا�شية.

فبينما توؤكد م�رش حقوقها املكت�شبة يف 

التي  التفاقيات  خالل  من  النيل  مياه 

حتفظ ن�شيب م�رش منها، اأعلنت اإثيوبيا 

واتفاقية   1929 الدائم لتفاقية  رف�شها 

1959 يف جميع عهودها ال�شيا�شية.
على  اإثيوبيا  وقعت   2010 عام  ويف 

عدم  على  تن�س  التي  عنتيبي  اتفاقية 

وال�شودان  م�رش  بح�شة  العرتاف 

)تقليل ح�شة  النهر  مياه  التاريخية يف 

م�رش من 55.5 اإىل 40 بليون مرت مكعب 

�شنويًا(.

ميكن القول اإن اأزمة �شد النه�شة تعك�س 

والدولية  الإقليمية  ال�شيا�شة  تفاعالت 

للتاأثري  ال�شابقة  لقدرتها  م�رش  وفقدان 

اأنها كا�شفة  الأفريقي. كما  يف حميطها 

بخ�شو�س  ال�شيا�شي  القرار  تخبط  عن 

جتاهه  حا�شم  راأي  تبلور  وعدم  ال�شد 

ِمن  ا�شتغالله  اإثيوبيا  اأح�شنت  والذي 

ما  املفاو�شات،  اإىل  م�رش  جر  طريق 

يفتقدها  كان  �رشعية  ال�شد  بناء  اأك�شب 

�شابقًا.

8 حقائق أمام مصر
البداية: منذ فرتة طويلة واأثيوبيا ت�شعى 

الحتياجات  ل�شعبها  يوفر  �شد  لبناء 

هذه  على  فعليا  تقدم  مل  ولكنها  املائية 

بناء  يف  بداأت  حيث  موؤخرا  اإل  اخلطوة 

ال�شد عام 2011.

املوقع: يقع ال�شد يف منطقة بيني�شانغول، 

احلدود  على  جافة  �شا�شعة  اأر�س  وهي 

�شمال  مرت  كيلو   900 تبعد  ال�شودانية 

غربي العا�شمة اأدي�س اأبابا.

الأثيوبية  المتداد: وقد ر�شدت احلكومة 

هذا  لبناء  الأرا�شي  من  وا�شعة  م�شاحة 

م�شاحة  على  امل�رشوع  ميتد  حيث  ال�شد 

تبلغ 1800 كيلو مرت مربع

�شد  ارتفاع  ويبلغ  اأفريقيا:  يف  الأكرب 

النه�شة 170 مرًتا لي�شبح بذلك اأكرب �شد 

للطاقة الكهرومائية يف اأفريقيا.

4.7 مليار  امل�رشوع نحو  الكلفة: وتكلف 

الإثيوبية  احلكومة  اأغلبه  مولت  دولر 

الإقليمية  اجلهات  بع�س  عن  ف�شال 

والدولية.

ال�شعة التخزينية: وت�شل ال�شعة التخزينية 

لل�شد لـ 74 مليار مرت مكعب، وهي م�شاوية 

تقريبا حل�شتي م�رش و ال�شودان ال�شنوية 

من مياه النيل.

وترية العمل: يعمل نحو 8500 �شخ�س يف 

ا.
ً
هذا امل�رشوع على مدار 24 �شاعة يومي

القدرة  ال�شد  ولهذا  الكهرباء:  توليد 

ميجاوط  اآلف  �شتة  نحو  توليد  على 

الكهربائية، وهو ما يعادل  الطاقة  من 

الكهربائية  الطاقة  ا�شعاف  ثالثة 

ل�شد  الكهرومائية  املحطة  من  املولدة 

ا�شوان امل�رشي.
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تونس: مصاعب اقتصادية تزداد صعوبة

موؤ�رشات عديدة ت�شري اإىل اأن الو�شع يف تون�س يزداد �شعوبة، 

فاقت  حني  يف   ،%  1 من  اأقــل  اإىل  القت�شاد  انكما�س  بينها 

بفعل  الأجنبية  ال�شتثمارات  %، وتباطاأ منو   15 البطالة  ن�شب 

التوترات الأمنية، منذ الثورة التي اأطاحت بالرئي�س الأ�شبق زين 

العابدين بن علي )2011-1987(.

و�شعها  يف  تدريجيًا  حت�شنًا  تون�س  �شجلت  الوقت،  ومبــرور 

 ،2015 يف  خا�شة  وتريتها،  احتدت  هجمات  عقب  الأمــنــي، 

مقتل  اإىل  واأّدت  اأمنية،  ومواقع  �شياحية  معامل  وا�شتهدفت 

�شائحني ورجال اأمن ومدنيني.

ال�شياحة  قــطــاعــات  تــراجــع  نحو  الهجمات  تلك  ودفــعــت 

على  تلقائيا  انعك�س  ما  لفت؛  ب�شكل  الأجنبية  وال�شتثمارات 

النمو القت�شادي الذي بلغ حينها 0.8 %.

وقال املحلل ال�شيا�شي التون�شي، الأمني البوعزيزي اإّن »الثورة 

انت�رشت يف التخل�س من دولة الل�شو�س والبولي�س، لتنتقل اإىل 

دولة راأ�شمالية مكتملة املالمح، يف ظل حريات �شيا�شية، لكن 

مقابل فو�شى اقت�شادية«.

ح�شني  القت�شادي  واخلبري  الأ�شبق  املالية  وزيــر  وبح�شب 

الّدميا�شي، فاإن »كل املوؤ�رشات تظهر اأن الو�شع القت�شاد �شاء 

ت�شجل  تون�س  كانت  عندما  للثورة،  الأوىل  بال�شنوات  مقارنة 

معدلت منو بني 4 و5 % بني عامي 2010 و2011«.

واأ�شاف الّدميا�شي اأن »جل ال�شيا�شات القت�شادية كانت خاطئة 

طيلة �شبع �شنوات، وال�شعب يدفع �رشيبة تلك ال�شيا�شات«.

يف  زيادات  اإىل  ان�شاقت  الدولة  »ميزانية  اأن  مو�شحا  وم�شى 

الأجور؛ ما نتج منه ارتفاع يف ن�شب الّتداين والت�شّخم املايل، 

مقارنة  التون�شي  الدينار  انحدار  اإىل  اليوم  نا 
ّ
جر ما  وهــذا 

بالعمالت الأجنبية«.

املنتجة،  للقطاعات  اأهمية  تعط  مل  احلكومات  هذه  اأن  وتابع 

واأكرب دليل على ذلك اأّن موارد الدولة كانت تعاين من اإ�رشابات 

ع�شوائية وهزات ومل تتخذ احلكومة اإجراءات فعالة.

عنا�رش  التقاء  مع  الو�شع  انفجار  التون�شي  اخلبري  ــح 
ّ

ورج

الأ�شعار وانهيار قيمة  ال�رشائب وارتفاع  عديدة، بينها زيادة 

لدى  قلقًا  واأوجد  فاح�س،  غالء  اإىل  بدوره  اأّدى  الذي  الدينار، 

الفئات حمدودة الّدخل.

ارتفاع
ال�شتثمارات  تــدفــق  ارتــفــع 

مع  تــونــ�ــس  يف  ــة  ــي ــارج اخل

الأول  اأكتوبر/ت�رشين  نهاية 

 %  11.7 بن�شبة  ــي  املــا�ــش

من  ذاتــهــا  بالفرتة  مقارنة 

اإىل  لت�شل  املــا�ــشــي  الــعــام 

 720( دينار  مليون   1789.2
مليون دولر(.

صعود
وارداته  قيمة  اإن  الأردن  قال 

وم�شتقاته  اخلــام  النفط  من 

يف   %  21.1 بن�شبة  ارتفعت 

نهاية �شبتمرب/اأيلول املا�شي 

لت�شل اإىل 1.597 مليار دينار 

دولر(  مليار   2.3 يعادل  )ما 

من  الفرتة  هــذه  مع  مقارنة 

العام ال�شابق.

اطالق
ــان  ــك ــش الإ� وزارة  ــت  ــق ــل اأط

التنمية  و�شندوق  ال�شعودية 

من  الأوىل  الدفعة  العقارية 

لربنامج  الــثــانــيــة  املــرحــلــة 

بــاإجــمــايل   »2018 »�ــشــكــنــي 

ــا 
ً
�ــشــكــنــي ــا 

ً
ــج ــت مــن  19481

جميع  على  موزعة  ا 
ً
ومتويلي

ت�شمل  التي  اململكة،  مناطق 

منتج  األـــف   300 تخ�شي�س 

�شكني ومتويلي،

توتر
و�شط حماولت احياء قرارات 

التوتر  تاأجج  املتحدة،  المم 

ال�شحراء  حول  ال�شبوع  هذا 

خال�شات  ب�شبب  املغربية 

بني  البحري  ال�شيد  اتــفــاق 

املغرب والحتاد الوروبي.

تراجع
�شاعد تراجع طفيف يف اأ�شعار 

مواد غذائية وانكما�س القدرة 

معدل  هــبــوط  يف  الــ�ــرشائــيــة 

مدن  يف  ال�شنوي  الت�شخم 

يف  21.9    باملئة  اإىل  م�رش 

دي�شمرب/ كانون الأول من 26 

ت�رشين  نوفمرب/  يف  باملئة 

اجلهاز  لبيانات  وفقا  الثاين 

العامة  للتعبئة  املـــركـــزي 

والإح�شاء .

اتفاقات
الرو�شي  الطاقة  وزيــر  ك�شف 

رو�شيا  اأن  نــوفــاك  األك�شندر 

والـــ�ـــشـــعـــوديـــة �ــشــتــوقــعــان 

م�شرتك  لإ�شتثمار  اتفاقيات 

تـــزيـــد قــيــمــتــهــا عـــن ثــالثــة 

زيارة  اأثناء  دولر  مليارات 

ــعــودي املــلــك  ــش ــ� ــل ال ــاه ــع ال

�شلمان ملو�شكو.

ترويج
اأطلقت »فودافون قطر« عر�شًا 

جلميع  يتيح  جديداً  ترويجيًا 

م�شرتكي خدمة الدفع امل�شبق 

على  للح�شول  يومية  فر�شة 

جمانية.  ودقــائــق  اإنــرتنــت 

 Daily 123 عرو�س  وي�شتمر 

فرباير   26 ولغاية  الآن  من 

العمالء  2018. حيث �شيتمكن 
يوميًا من الفوز بجوائز نقدية 

مدفوع  اأي عر�س  تفعيل  عند 

القيمة.

نفي
نفت ال�رشكة امل�شغلة مل�شفاة 

راأ�س لنوف يف ليبيا البالغة 

برميل  ـــف  األ  220 طاقتها 

املوؤ�ش�شة  اأعلنته  ما  يوميا 

من  الليبية  للنفط  الوطنية 

قائم  قانوين  نزاع  يف  فوزها 

قد  ما  وهو  طويلة،  فرتة  منذ 

يوؤخر اإعادة ت�شغيل امل�شفاة.

مناقصة
العامة  ال�رشكة  اإن  جتار  قال 

والتموين  لل�شوامع  الأردنية 

 50 لــ�ــرشاء  مناق�شة  طرحت 

الطحني.  قمح  مــن  طــن  ــف  األ

تقدمي  املــنــاقــ�ــشــة  وطــلــبــت 

اأق�شاه  موقع  يف  العرو�س 

�شباط،  فرباير/  من  اخلام�س 

يف  الــ�ــشــحــن  يــتــم  اأن  ــى  عــل



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 166 �شباط 2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 109

المغرب: تحرير لسعر صرف الدرهم

ل�شعر  مرن  نظام  تطبيق  �شتبداأ  اأنها  املغربية  احلكومة  اأعلنت 

البنك  ملراقبة  خ�شوعه  مع  تدريجي(،  )تعومي  الدرهم  �رشف 

املركزي.

وقالت يف بيان لها، اإن املغرب �شيبداأ نظاما مرنا ل�شعر �رشف 

الدرهم �شيحدد فيه �شعر �رشف الدرهم داخل نطاق تقلب بن�شبة 

بني )2.5+ %( و)2.5- %( عو�شا عن الن�شبة احلالية وهي بني 

)0.3+  %( و)0.3- %(.

واأفاد البيان اأن ذلك »ي�شتهدف تقوية مناعة القت�شاد الوطني 

م�شتوى  وحت�شني  تناف�شيته  ودعم  اخلارجية  ال�شدمات  اإزاء 

منوه، كما �شيمكن من مواكبة التحولت الهيكلية التي عرفها 

القت�شاد املغربي طيلة ال�شنوات الأخرية، خا�شة على م�شتوى 

التنويع والنفتاح والندماج يف القت�شاد العاملي«. واأ�شاف 

املغرب  بنك  �شيوا�شل  اجلديد  النظام  هذا  اإطــار  »يف  البيان 

التدخل ل�شمان �شيولة �شوق ال�رشف«.

ويحل النظام العائم اجلديد حمل �شعر ال�رشف الثابت ال�شاري 

يف اململكة، وتف�شل احلكومة املغربية اأن ت�شمي هذا الإ�شالح 

مرونة يف �شعر ال�رشف.

دي�شمرب/ يف  قال  املغربي  واملالية  القت�شاد  وزيــر  وكــان 

الو�شع احلايل،  اأن ن�شتمر يف  الأول املا�شي »ل ميكن  كانون 

واإل ف�شنكون يف خطر اأمام احتمال �شدمة اقت�شادية عاملية«.

واأ�شاف »�شنكون يف خطر لأن نظام ال�رشف الثابت مل يعد له 

اأن  ويجب  عاملية،  اقت�شادية  اأزمة  اأي  جتاه  للمقاومة  اإمكان 

نتحول اإىل نظام مرن لل�رشف«.

ويعمل املغرب مع بعثة فنية من �شندوق النقد الدويل لتحرير 

لكنها  املا�شي،  العام  متوقعة  كانت  اخلطوة  وتلك  عملته، 

تاأجلت حلني اإجراء املزيد من الدرا�شات.

والدرهم املغربي مرتبط باليورو، لكن يف خطوة نحو قدر اأكرب 

يف  لليورو  الن�شبي  الوزن  املركزي  البنك  خف�س  املرونة  من 

�شعر ال�رشف اإىل 60 % من 80 %، ورفع الوزن الن�شبي للدولر 

الأمريكي اإىل 40 % من 20 %.

دولر،  مليار   24 الأجنبي  النقد  من  املغرب  احتياطي  ويبلغ 

حتى نوفمرب/ت�رشين الثاين 2017، مقابل 26 مليار دولر يف 

.2016

مار�س/ اآذار 2018.

تعاون
دعا خالد الفالح، وزير الطاقة 

املنتجة  ـــدول  ال الــ�ــشــعــودي، 

متديد  اإىل  العامل  حول  للنفط 

خلف�س  بينهم  فيما  التعاون 

الإنتاج بهدف تعزيز الأ�شعار 

بعد  مــا  اإىل  للنفط  العاملية 

اأن ذلك  اإىل  اأ�شار  2018، لكنه 
لهذا  يتطلب �شيغة جديدة  قد 

التعاون.

صفقة
اأعلنت �رشكة طريان الإمارات 

36 من  عن تقدمي طلب ل�رشاء 

العمالقة  اإيربا�س  طــائــرات 

ال�شفقة  وتاأتي   .»380 ــه  »اإي

ال�رشائية  قيمتها  ت�شل  التي 

بعد  دولر  مــلــيــار   16 اإىل 

اأنــهــا  ــا�ــس  ــرب اإي اأعــلــنــت  اأن 

اإنتاج هذا الطراز من  �شتوقف 

الطائرات.

تحرير
املغربي  ــوزراء  ال رئي�س  قال 

اإن  الــعــثــمــاين،  ــن  ــدي ال �شعد 

املغرب �شيبداأ عملية تدريجية 

العملة  �ــرشف  �شعر  لتحرير 

البدء  اإن  وتــابــع،  املحلية.  

اجلديد  النقدي  الإجــــراء  يف 

تداول  نطاق  تو�شيع  يت�شمن 

ــي مــقــابــل  ــرب ــغ ـــم امل ـــدره ال

الأجنبية  الرئي�شية  العمالت 

املتداولة. 

صعوبة
اجلــزائــري،  النقل  ــر  وزي ذكــر 

�رشكة  اأن  زعالن،  الغني  عبد 

الوطنية،  اجلــويــة  اخلــطــوط 

مــايل  ــع  ــش و� »يف  ــت  ــح ــش اأ�

يف  »لــيــ�ــشــت  لكنها  �ــشــعــب« 

ما  وبح�شب  اإفــال�ــس«.  حالة 

الر�شمية  الأنباء  وكالة  نقلت 

النقل  الــبــالد، فــاإن وزيــر  يف 

رفع  »و�شع مطالب  حث على 

الأجور جانبا«.

إدراج
التنفيذي  الرئي�س  نائب  قال 

عبد  القاب�شة  الإثمار  ل�رشكة 

عملية  اإن  ــوع  ــط امل احلــكــيــم 

الإثــمــار  �رشكة  اأ�شهم  اإدراج 

�شوق  يف  البحرينية  القاب�شة 

اأول  بــــداأت، يف  املـــايل  ــي  دب

اجلــاري  الــعــام  خــالل  اإدراج 

باأ�شواق الإمارات.

قرار
العراقي،  النواب  �شوت جمل�س 

العقوبات  يرفع  قــرار  ل�شالح 

اإقليم  بنوك  على  فر�شت  التي 

رفع  واأن  الــعــراق،  كرد�شتان 

حققت  اأن  بعد  جاء  العقوبات 

وهـــي فر�س  مــنــهــا،  الــغــايــة 

ال�شلطة الحتادية على القطاع 

امل�رشيف يف كرد�شتان العراق.

اتفاقية
ال�ــشــتــثــمــار  وزارة  ــت  ــع وق

امل�رشية  الـــدويل  والــتــعــاون 

الثالثة  ال�رشيحة  اتفاقية 

ن�شف  بــقــيــمــة  ـــــــرية  والأخ

البنك  قر�س  من  دولر  مليار 

البالغة  للتنمية  الأفــريــقــي 

قيمته 1.5 مليار دولر.

دعم
بوقف  قــرارا  اأن  الأردن  اأعلن 

وزيــادة  »الكماج«،  خبز  دعم 

بني  ــرتاوح  ت بن�شبة  اأ�شعاره 

دخل  املــائــة،  يف  و100   60
هي  خطوة  يف  التنفيذ،  حيز 

نحو  منذ  نوعها  من  الأوىل 

ال�شغوط  لتخفيف  عقدين، 

على ميزانية البالد.

رفض
بي  اإ�ـــس  ــس  ــ� »اإت بنك  رفــ�ــس 

يف  رئي�شي  دور  لعب  �ــشــي« 

اإ�شدار جديد ل�شندات دولرية 

تواجه  التي  قطر  لــه  تخطط 

ب�شبب  جــريانــهــا  ــع  م اأزمــــة 

رعايتها لالأن�شطة واجلماعات 

الإرهابية.
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اقت�صاد دولي

بريطانيا.. اإلتحاد األوروبي:
من خسر من؟

يف  حتديًدا  عام  اأربعني  من  اأكرث  منذ 

الحتاد  اإىل  بريطانيا  ان�شمت   1973
حينها  يعرف  كان  والذي  الأوروبي، 

باجلماعة الأوروبية، بهدف حتقيق وحدة 

قرر  الأعوام  هذه  كل  وبعد  الآن  اأوروبا؛ 

الأوروبي  الحتاد  مغادرة  الربيطانيون 

ولالأبد .. فما الذي حدث؟ 

ترييزا  الربيطانية  الوزراء  رئي�شة  قالت 

ماي اإن بريطانيا يف طريقها للخروج من 

و�شولها  عقب  وذلك  الأوروبي،  الحتاد 

اإىل بروك�شل بعد يوم واحد من هزميتها 

يف الربملان يف منت�شف كانون الأول/ 

»�شعرت  اأنها  واأ�شافت   .2017 دي�شمرب 

بخيبة اأمل »حول م�رشوع قانون خروج 

بريطانيا من الحتاد الأوروبي، اإل اأنه – 

امل�رشوع - ما زال »يحرز تقدما«.

املحافظني  حزب  من  معار�شون  واأيد 

اأكرب  �شيطرة  امل�رشعني  مينح  اقرتاحًا 

بريطانيا  خلروج  النهائي  التفاق  على 

من الحتاد الأوروبي. 

ومن املتوقع اأن يوافق القادة الأوروبيون 

على بدء املرحلة الثانية من املفاو�شات 

الحتاد  من  بريطانيا  خروج  ب�شاأن 

الأوروبي.

وقالت املفو�شية الأوروبية اإن حمادثات 

خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي قد 

الطريق  ميهد  مما  كافيا،  تقدما  حققت 

العالقات  حول  حمادثات  لإجراء 

امل�شتقبلية بني لندن والحتاد الأوروبي 

حول الأمن والتجارة. 

و�رشحت ماي خالل حفل ع�شاء ح�رشته 

يف بروك�شل اإنها »تريد التو�شل اإىل اتفاق 

الأوروبي  الحتاد  من  بريطانيا  خلروج 

البدء  »تريد  اأنها  كما  تدريجي،  ب�شكل 

الثانية من هذه املحادثات  يف املرحلة 

ب�شكل »خالق ومبتكر«. 

ورداً على �شوؤال اذا ما كانت �شوف تقدم 

املتمردين  باأ�شوات  للفوز  تنازلت 

اإن  �شي  بي  لبي  ماي  قالت  حزبها،  يف 

 35 على  الآن  حتى  ح�شلت  »احلكومة 

خروج  حول  �شوتًا   36 اأ�شل  من  �شوتًا 

بريطانيا من الحتاد الأوروبي«.

اأ�شوات  باأربعة  الت�شويت  وخ�رشت ماي 

تعديل  اإجراء  على  النواب  قرر  عندما 

من  بريطانيا  خروج  قانون  م�رشوع  يف 

الحتاد الأوروبي. 

جريميي  املعار�شة،  زعيم  وو�شف 

»اإهانة  باأنها  اخل�شارة  هذه  كوربن، 

اأنها جاءت  ل�شلطة« ترييزا ماي، خا�شة 

ع�شية انعقاد قمة الحتاد الأوروبي التي 

يناق�س فيها القادة خروج بريطانيا من 

الحتاد الأوروبي.

واتهم منتقدون اأ�شحاب التعديالت، التي 

»البقاء«،  حملة  يف  نا�شطون  �شاندها 

من  بريطانيا  خروج  »اإف�شاد«  مبحاولة 

الحتاد الأوروبي وو�شع الأغالل يف يد 

احلكومة.

ماي  تو�شل  بعد  الأوروبية  القمة  واأتت 

حول  الحتاد  م�شوؤويل  مع  اتفاق  اإىل 

املواطنني  وحقوق  املالية  الت�شوية 
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واحلدود اليرلندية بعد خروج بريطانيا 

من التكتل يف مار�س/اأذار يف عام 2019.

واأبرمت رئي�شة الوزراء الربيطانية اتفاق 

الأوروبي  »اللحظة الأخرية« مع الحتاد 

خروج  حمادثات  انتقال  بذلك  حمققة 

بالدها من الحتاد للمرحلة التالية.

الأوروبية  املفو�شية  رئي�س  وقال 

خروج  حمادثات  اإن  يونكر  كلود  جان 

بريطانيا من الحتاد الأوروبي قد حققت 

لإجراء  الطريق  ميهد  مما  كافيا،  تقدما 

حمادثات حول العالقات امل�شتقبلية بني 

لندن والحتاد الأوروبي.

بروك�شل  اإىل  و�شلت  قد  ماي  وكانت 

احلدود  ق�شية  حول  حمادثات  بعد 

هناك  تكون  لن  اإنه  وقالت  الأيرلندية، 

�شرتاعى«كل  لكن  اأيرلندا  مع  حدود 

احلقوق الد�شتورية والقت�شادية للمملكة 

املتحدة«.

الحتاد  مواطنو  مبقدور  و�شيكون 

الأوروبي يف اململكة املتحدة »ال�شتمرار 

يف الإقامة يف اململكة كما كان الو�شع 

يف ال�شابق«.

يف  قد 
ُ
ع �شحفي  موؤمتر  فى  يونكر  وقال 

لها  تو�شلنا  التي  »النتيجة  بروك�شل: 

اإىل  واأ�شار  ت�شوية«.  بالطبع  هي  اليوم 

من  لكل  �شعبة  »كانت  املفاو�شات  اأن 

اململكة املتحدة والحتاد الأوروبي«.

وقالت ماي اإن الو�شول اإىل هذه النقطة 

اجلانبني  من  متبادلة  تنازلت  »تطلب 

كليهما«.

احلزب  رئي�شة  اأعربت  جهتها،  من 

اأيرلندا  يف  الوحدوي  الدميوقراطي 

»�شعادتها  عن  فو�شرت،  اأرلني  ال�شمالية، 

مبا اأُجنز من تغيريات، اإذ اأن هذا يعني اأنه 

ل يوجد خط اأحمر على البحر الأيرلندي«.

اأيرلندا  بني  للحدود  حدث  ما  وكان 

بني  من  اأيرلندا  وجمهورية  ال�شمالية 

النقاط الرئي�شية ال�شائكة يف مفاو�شات 

خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي.

الوحدوي،  الدميقراطي  احلزب  واعرت�س 

لدعمه  ماي  ترييزا  حتتاج  الذي 

يف  الرئي�شية  الأ�شوات  على  للح�شول 

اخلطط  م�شاريع  على  »وي�شتمن�شرت«، 

التي و�شعتها اململكة املتحدة والحتاد 

الأوروبي.

الحتاد  مواطني  بحقوق  يتعلق  وفيما 

التفاق  اإن  ماي  قالت  الأوروبي، 

�شي�شمن حقوق ثالثة ماليني مواطن من 

املتحدة،  اململكة  يف  الأوروبي  الحتاد 

يف  عليها  »املن�شو�س  احلقوق  وهي 

قانون اململكة املتحدة واملنفذة من قبل 

املحاكم الربيطانية«.

اململكة  مواطني  حقوق  اإن  يونكر  وقال 

الحتاد  يف  يعي�شون  الذين  املتحدة 

اأن  كما  هي،  كما  �شتبقى  الأوروبي 

بالأطراف  اخلا�شة  الإدارية  الإجراءات 

املعنية �شتكون »رخي�شة وب�شيطة«.

الربيطانية،  احلكومة  رئي�شة  وكانت 

جمل�س  يف  حا�شما  ت�شويتا  خ�رشت 

العموم يتعلق باأحقية النواب يف املوافقة 

على اأي اتفاق نهائي للخروج من الحتاد 

الأوروبي. 

فقد �شدق النواب على حقهم يف املوافقة 

ترى  بينما  النهائي،  التفاق  على 

عملية  يعيق  قد  الأمر  هذا  اأن  احلكومة 

اخلروج ال�شل�شلة التي تريدها.

واأقر التعديل مبوافقة اأغلبية ب�شيطة هي 

 11 �شوت  بعدم  وذلك   ،305 مقابل   309
عك�س  على  املحافظني  حزب  من  نائبا 

رغبة زعيمتهم، ماي. 

وقال وزراء اإن هذه »النتكا�شة الب�شيطة« 

الحتاد  مغادرة  من  بريطانيا  متنع  لن 

الأوروبي.

حزب  من  نواب   8 احلكومة  �شد  و�شوت 

منا�شب  قبل  من  �شغلوا  املحافظني 

وزارية. 

باخليبة«  »ت�شعر  اإنها  احلكومة  وقالت 

من  الرغم  على  اخل�شارة،  ب�شبب 

»ال�شمانات القوية« التي قدمتها.

جريميي  املعار�شة،  زعيم  وو�شف 

»اإهانة  باأنها  اخل�شارة  هذه  كوربن، 

اأنها جاءت  ل�شلطة« ترييزا ماي، خا�شة 

ع�شية انعقاد قمة الحتاد الأوروبي التي 

يناق�س فيها القادة خروج بريطانيا من 

الحتاد الأوروبي.

واتهم منتقدون اأ�شحاب التعديالت، التي 

»البقاء«،  حملة  يف  نا�شطون  �شاندها 

من  بريطانيا  خروج  »اإف�شاد«  مبحاولة 

الحتاد الأوروبي وو�شع الأغالل يف يد 

احلكومة.
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اقت�صاد دولي

معرض تركي في قطر لتطوير العالقات 

الدوحة  العا�شمة  يف  اأقيم  الذي  تركيا«  »اإك�شبو  منظمو  اأّكد 

تطوير  يف  ت�شهم  التي  امل�شاريع  اأهم  من   
ّ
د

ُ
يع املعر�س  اأن 

جهود  و�شط  البلدين،  بني  والتجارية  القت�شادية  العالقات 

لرفع حجم ال�شادرات الرتكية نحو قطر اإىل خم�شة مليارات 

دولر.

وقال مدير عام �رشكة ميديا �شيتي املنظمة للمعر�س حاكات 

وقطر  تركيا  حتويل  اإىل  يهدف  تركيا«  »اإك�شبو  اإن  كــورت 

اأ�ش�س  وي�شع  املنطقة،  يف  القت�شادي  للتعاون  مركز  اإىل 

يف  قطر  مع  العالقات  تطوير  ويدعم  امل�شرتك،  ال�شتثمار 

املجالت كافة .

مع  بالتعاون   2018 لعام  الثانية  ن�شخته  املعر�س  وينظم 

»مو�شياد«  امل�شتقلني  وال�شناعيني  الأعمال  رجال  جمعية 

يف الفرتة بني 17 و19 يناير/كانون الثاين احلايل يف مركز 

الدوحة للموؤمترات واملعار�س.

واأ�شار كورت اإىل اأن املعر�س �شي�شهد م�شاركة 110 �رشكات 

والعقارات،  البناء  قطاع  راأ�شها  على  خمتلفة،  قطاعات  يف 

واأنه ي�شتهدف رفع حجم الت�شدير اإىل خم�شة مليارات دولر 

وحجم ال�شتثمار املبا�رش اإىل ثالثة مليارات دولر.

وبنّي كورت اأنه �شتعقد على هام�س املعر�س لقاءات ثنائية 

التجارية  ال�رشاكة  عــالقــات  توطيد  هدفها  واجتماعات 

وكالة  اأوردتــه  ما  وفق  واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  بني 

الأنا�شول.

القت�شاد  وزير  املعر�س  افتتاح  ي�شارك يف  اأن  ر 
ّ
املقر ومن 

الرتكي نهاد زيبكجي، ووزير البيئة والتطوير العمراين حممد 

اأوزه�شكي، و�شخ�شيات اأخرى.

وزادت قيمة ال�شادرات الرتكية نحو قطر 84 % على خلفية 

اإىل  لت�شل  الدوحة،  على  عربية  دول  تفر�شه  الذي  احل�شار 

تهدف  حني  يف  فقط،  اأ�شهر  ثالثة  خالل  دولر  مليون   165
 ،2018 اأ�شعافه خالل  اأربعة  اإىل  الرقم  اإىل زيادة هذا  تركيا 

وفق وكالة الأنا�شول.

ي�شار اإىل اأن العا�شمة الدوحة �شهدت انطالق فعاليات امللتقى 

القت�شادي القطري الرتكي الذي تنظمه غرفة قطر، ويتناول 

يف  الأعمال  قطاعات  بني  امل�شرتك  التعاون  عالقات  تعزيز 

البلدين.

فائض
ر�شمية  ــقــديــرات  ت اأظــهــرت 

التجاري  الفائ�س  اأن  ُن�رشت 

تتعامل  دولــة  ع�رشة  لت�شع 

نوفمرب/ يف  زاد  بــالــيــورو، 

اأعــلــى  اإىل  الــثــاين  تــ�ــرشيــن 

م�شتوى يف ثمانية اأ�شهر، مع 

ال�شلعية  ال�شادرات  ارتفاع 

الــواردات  من  اأ�ــرشع  بوترية 

رغم قوة اليورو.

منافسة
ــس  ــا� ــرب تــخــطــت �ــرشكــة اإي

لتعتلي  بوينغ  مناف�شتها 

ــرات  ــائ ــط ــوق ال ــش ـــدارة � �ـــش

ال�شباق  يف  وتفوز  العاملية 

ال�رشاء  طلبات  على  ال�شنوي 

التوايل  على  اخلام�س  للعام 

يف  حممومة  �شفقات  بف�شل 

الأ�شابيع الأخرية لعام 2017، 

لكن تظل هناك �شكوك ب�شاأن 

»اأي  املهم  طرازها  م�شتقبل 

.»380

عقوبات
اأعــــلــــن وزيــــــر اخلـــارجـــيـــة 

تيلر�شون،  ريك�س  الأمريكي، 

عقوبات  �شتفر�س  بــالده  اأن 

على  جـــديـــدة  ــة  ــادي ــ�ــش اقــت

على  ردا  ال�شمالية،  كــوريــا 

اإطــالقــهــا �ــشــاروخــا عــابــرا 

وقال:  اأم�س.  م�شاء  للقارات، 

تت�شمن  طويلة  قائمة  »لدينا 

مي�س  بــعــ�ــشــهــا  عـــقـــوبـــات، 

موؤ�ش�شات مالية حمتملة«.

هبوط
اأعلى  اأ�شعار النفط من  هبطت 

م�شتوى منذ دي�شمرب/ كانون 

�شجلته يف  الذي   2014 الأول 

اليوم ال�شابق. وي�شري حمللون 

ب�شكل  ال�شوق  اأو�شاع  اأن  اإىل 

لأ�شباب  قوية  زالــت  ما  عام 

تخفي�شات  ا�شتمرار  اأبرزها 

منظمة  تقودها  التي  الإنتاج 

للبرتول  املــ�ــشــدرة  الــبــلــدان 

)اأوبك( ورو�شيا.

شراء
ل�رشاء  طلبية  ال�شني  قدمت 

»ايــه  ايــربــا�ــس  184 طــائــرة 
ــريان  ط �ــرشكــة  لـ13   »320
بح�شب   ،2020-2019 ت�شليم 

الفرن�شية  الرئا�شة  اأعلنت  ما 

خالل زيارة الرئي�س اميانويل 

وت�شمل  ال�شني.  اإىل  ماكرون 

 320 الــطــلــبــيــة طــــراز »ايــــه 

الإليزيه  ق�رش  ــال  وق نــيــو«، 

اإنــهــا جمــمــوعــة جــديــدة من 

الطلبيات.

سباق
تــتــ�ــشــارع املـــ�ـــشـــاورات بني 

العوا�شم الأوروبية قبل ع�رشة 

الرئي�س  انتخاب  على  اأيـــام 

ــورو  ــي اجلــديــد ملــجــمــوعــة ال

�شيكون  ــذي  ال ــروب(  ــوروغ )ي

ــمــه حــا�ــشــمــا ملــوا�ــشــلــة  ــش ا�

الإ�شالحات يف منطقة العملة 

�شيتوىل  الــذي  وهو  الواحدة، 

ــة جمــمــوعــة الــيــورو،  رئــا�ــش

ورئا�شة الجتماعات ال�شهرية 

لوزراء مالية الدول االـ 19.

بيجو
الفرن�شية  بيجو  �رشكة  وّقعت 

اتفاقا مع �رشيكني جزائريني 

ل�شيارات  م�شنع  ــاء  ــش لإنــ�

»بــيــجــو« و«�ــشــيــرتوان« يف 

الإنتاج  يبداأ  اأن  على  اجلزائر 

 .2018 ــعــام  ال مــن  اعــتــبــارا 

التــفــاق،  على  التوقيع  ومت 

ال�شناعة  وزيــــر  بــحــ�ــشــور 

يو�شفي  يــو�ــشــف  اجلـــزائـــري 

الفرن�شي  القت�شاد  ووزيـــر 

برونو لومري.

تراجع
بفعل  الذهب  اأ�شعار  تراجعت 

�ــشــنــدات  زيـــــادة يف عـــوائـــد 

وموجة  الأمــريكــيــة  اخلــزانــة 

الأ�شهم  يف  امل�شتمرة  ال�شعود 

املعدن  جاذبية  من  نــال  ما 

الأزمــات.  من  كمالذ  النفي�س 

وذلك يف اأكرب خ�شارة يف �شهر.
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كاريليون البريطانية العمالقة.. تنهار

الربيطانية،  واخلدمات  لالإن�شاءات  كاريليون  �رشكة  انهارت 

يلقي  ما  اإ�شافية،  اأمــوال  اأي  اإقرا�شها  البنوك  رف�شت  حيث 

بظالله على مئات امل�رشوعات الكربى.

اأنها  الربيطانية  احلكومة  فيه  ــدت  اأك وقــت  يف  ذلــك  ياأتي 

�شتت�رشر  التي  العام  القطاع  خدمات  كل  تقدمي  �شتوا�شل 

باإعالن انهيار »كاريليون«.

اإجبارية  لت�شفية  اخل�شوع  اإىل  العمالقة  ال�رشكة  وا�شطرت 

بعد تاأخريات باهظة التكلفة يف العقود وتراجع يف الأن�شطة 

اجلديدة، ما اأوقد �رشارة �شل�شلة حتذيرات ب�شاأن النتائج، واأ�شفر 

عن تكبد خ�شارة تزيد على مليار جنيه ا�شرتليني )1.4 مليار 

دولر( يف الن�شف الأول من العام.

الأيام  »يف  غرين  فيليب  ال�رشكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 

ولذا  لدعم خطة عملنا،  التمويل  تدبري  نتمكن من  الأخرية مل 

اأ�شد الأ�شف«. واأ�شاف  تو�شلنا اإىل هذا القرار الذي ناأ�شف له 

وموردينا  ولزمالئنا  لكاريليون،  جدا  حزين  يوم  »هذا  غرين 

وعمالئنا الذين افتخرنا بخدمتهم ل�شنوات عديدة«.

ومن بني دائني كاريليون بنوك »اآر بي اأ�س« و»�شانتاندير يو 

كي« و»اأت�س اأ�س بي �شي« واآخرون.

وعلى ال�رشكة ديون وخ�شوم بقيمة 1.5 مليار جنيه ا�شرتليني، 

اأنحاء العامل، منهم ع�رشون  األف �شخ�س يف   43 وهي توظف 

األفا يف بريطانيا.

وتدير ال�رشكة - التي تاأ�ش�شت قبل مئتي عام - خدمات عامة، 

لوزارة  تابعة  ومواقع  القطارات  وخطوط  امل�شت�شفيات  مثل 

الدفاع.

ونفذت ال�رشكة م�شاريع بناء مثل دار الأوبرا امللكية يف لندن، 

وطريق نفق قناة ال�شوي�س، وحمطة يونيون يف تورونتو.

من جهته قال وزير �شوؤون جمل�س الوزراء ديفد ليدنغتون »ل 

توقع اأن يتحمل دافعو ال�رشائب عبء اإنقاذ �رشكة 
ُ
ميكن اأن ي

من القطاع اخلا�س«.

تتعرث  اأن  احلــال  بطبيعية  لــالآمــال  املخيب  »مــن  واأ�ــشــاف 

كاريليون، اإل اأن م�شوؤوليتنا الأوىل كانت دائما احلفاظ على 

ا�شتمرار عمل خدماتنا العامة الأ�شا�شية ب�شال�شة«.

ب�شاأن  التحقيق  اإىل  املعار�س  الربيطاين  العمال  حزب  ودعا 

اإجراءات احلكومة قبيل انهيار كاريليون.

غرامة
ايربا�س  جمموعة  اأعــلــنــت 

الأوروبـــــيـــــة لــلــ�ــشــنــاعــات 

اجلوية اأن غرامة قدرها 104 

عليها  فر�شت  يورو  ماليني 

ــراءات حتكيمية  اإج اإطــار  يف 

اإىل  ــود  ــع ي ــاأن خـــالف  ــش ــ� ب

تايوان  ببيع  ويتعلق   1992
جمموعة  قبل  من  �شواريخ 

جزءاً  اأ�شبحت  التي  »ماترا« 

منها.

استحواذ
»امل�شتثمر  �ــرشكــة  اأعــلــنــت 

ملجموعة  التابعة  الأول«، 

على  ال�شتحواذ  ــروة،  ب بنك 

اأ�شول عقارية جتارية جديدة 

يف  مــرمــوق(  مكاتب  )مبنى 

املناطق  ـــرث  اأك ــن  م واحــــدة 

مدينة  يف  حيوية  التجارية 

وميثل  الأملانية.  فرانكفورت 

هذا ال�شتحواذ اإ�شافة نوعية 

الأوروبي  العقاري  لل�شندوق 

التابع لل�رشكة.

ضرائب
ـــواب  ـــن ــس ال ــ� ــل اأعــــطــــى جم

عليه  ي�شيطر  الذي  الأمريكي 

نهائية  موافقة  اجلمهوريون 

على اأكرب اإ�شالح يف 30 عاما 

لقانون ال�رشائب يف الوليات 

املــتــحــدة واأر�ـــشـــل مــ�ــرشوع 

 1.5 قيمته  البالغة  القانون 

الرئي�س  اإىل  دولر  تريليون 

دونالد ترامب لتوقيعه.

ثروة
للملكة  اخلا�شة  الرثوة  تقدر 

اإليزابيث بحوايل 530 مليون 

نقلت  مــا  بح�شب  دولر، 

جملة  عن  اإن�شايدر«  »بزن�س 

امللكية  وت�شاهم  »فورب�س«. 

من  يقارب  »مبا  الربيطانية 

اإ�شرتليني  جنيه  مليار   1.8
الربيطاين«،  القت�شاد  يف 

يف  مـــلـــيـــون   550 ــا  ــه ــن م

ال�شياحة.

فوز
باجلائزة  الــربتــغــال،  فــازت 

العاملية  »الوجهة  الرفيعة، 

للعام  لل�شياحة«،  ــدة  ــرائ ال

منظمة  من  املقدمة   ،2017
العاملية«،  ال�شفر  ــز  »جــوائ

فيتنام.  يف  اأقيم  حفل  خالل 

وبهذا الفوز، تفوقت الربتغال 

الــربازيــل  مناف�شاتها:  على 

املالديف  وجــزر  والــيــونــان 

واملغرب  املتحدة  والوليات 

وفيتنام واإ�شبانيا.

اتفاق
»رويــال  با�شم  متحدث  قــال 

دات�س �شل« اإن ال�رشكة اأتفقت 

حقل  يف  ح�شتها  بيع  على 

غرب القرنة 1 النفطي العراقي 

وقال  اليابانية.  اإيتوت�شو  اإىل 

املتحدث با�شم �شل »اإيتوت�شو 

اتفاق على  اإىل  و�شل تو�شلتا 

بيع ح�شة �شل يف حقل غرب 

القرنة 1 النفطي«.

انكماش
ــاد  القــتــ�ــش وزارة  قـــالـــت 

البالد  اقت�شاد  اإن  الرو�شية 

املتوقع  غــري  على  انكم�س 

الثاين،  ت�رشين  نوفمرب/  يف 

الناجت  بانخفا�س  مــتــاأثــرا 

ــوزارة  ال ــرت  وذك ال�شناعي. 

الإجمايل  املحلي  الناجت  اأن 

باملئة   0.3 انكم�س  الرو�شي 

ليخالف  �شنوي،  اأ�شا�س  على 

املحللني  توقعات  متو�شط 

بذلك.

توقع
اإنــه  �شاك�س  جولدمان  قــال 

يف  تدريجية«  »زيادة  يتوقع 

واأن�شطة  النفط  حتوط منتجي 

احلفر يف ظل الأ�شعار احلالية 

اأن  »نتوقع  واأ�شاف  للخام. 

الآجــلــة  ــعــار  الأ�ــش تنخف�س 

للنفط من امل�شتويات احلالية 

املنتجني  ن�شاط  ت�شارع  مع 

وزيادة التحوط لعام 2019«.



فر�ض عمل

  فرص عمل 
اسبانيا

بت�شدير  متخ�ش�شة  ا�شبانية  �رشكة   -

جتار  مع  �رشاكات  اقامة  تود  الفواكه، 

وموردين من لبنان.

لالت�شال:

ArilFrut
هاتف: +34973201250

arilfrut@arilfrut.comبريد الكرتوين:  
www.arilfrut.comموقع الكرتوين: 

المانيا
الورق،  ب�شنع  متخ�ش�شة  املانية  �رشكة   -

توطيد عالقتها مبوردين وجتار  اىل  ت�شعى 

من لبنان.

لالت�شال:

Photo Lux
هاتف: +499122833029

info@photolux.de بريد الكرتوين:  
www.photolux.deموقع الكرتوين: 

 �رشكة املانية متخ�ش�شة ب�شنع الآثاث 
واملفرو�شات املكتبية، ترغب بدخول ال�شوق 

اللبنانية عرب وكالء وجتار.

لالت�شال:

Sitag
هاتف: +4957138860930

info@sitag.deبريد الكرتوين:  
www.sitag.chموقع الكرتوين: 

ايطاليا:
�رشكة ايطالية متخ�ش�شة بتنظيم املعار�س، 

م�شتثمرين  مع  �رشاكة  اقامة  اىل  تتطلع 

ووكالء من لبنان.

لالت�شال

Gefi
هاتف: +390231911911

renesto@gestioneliere.comبريد 
الكرتوين:  

www.gestioneliere.comموقع الكرتوين: 

باكستان
با�شترياد  ترغب  باك�شتانية  �رشكة   

الفاكهة واخل�شار من لبنان

لالت�شال:

DSS Associates
هاتف: +924237122417

 923018450418+         

dss@nexlinx.net.pkبريد الكرتوين:  
or khan.shakeel20@yahoo.com

البرازيل
- �رشكة برازيلية متخ�ش�شة بت�شدير النب،  

تتطلع اىل اقامة عالقة مع جتار ووكالء من 

لبنان.

لالت�شال:

Liceu café brasileiro
bdgjunior@gmail.comبريد الكرتوين:   

or/ andrea.haddad@gmail.com
www.lcbbrasil.com.br موقع الكرتوين:

بيالرو�شية

ب�شنع  متخ�ش�شة  بيالرو�شية  �رشكة   
املن�شوجات واللب�شة ، ترغب بدخول ال�شوق 

اللبنانية عرب وكالء وجتار.

لالت�شال:

Svitanak
هاتف: +375177570161

weddep@svitanak.byبريد الكرتوين:  
www.svitanak.byموقع الكرتوين: 

بتوريد  متخ�ش�شة  بيالرو�شية  �رشكة   
اللبنانية  ال�شوق  بدخول  ترغب  الخ�شاب، 

عرب وكالء وجتار.

لالت�شال:

Belarusion Forestry Company
هاتف: +3753880740

exporter@bellesprom.comبريد 
الكرتوين:  

www.bellesprom.com/engموقع 
الكرتوين: 

بت�شدير  متخ�ش�شة  بيالرو�شية  �رشكة   
م�شتح�رشات التجميل، ترغب بدخول ال�شوق 

اللبنانية عرب وكالء وجتار.

لالت�شال:

Belita-vitex

هاتف: +375172221211

reklama@vitex.byبريد الكرتوين:  
www.belita.byموقع الكرتوين: 

ب�شنع  متخ�ش�شة  بيالرو�شية  �رشكة   
اىل  ت�شعى  املنزلية،  الكهربائية  الجهزة 

توطيد عالقتها بتجار وم�شوقني يف لبنان.

لالت�شال:

GEFEST
هاتف: +375162287195

Mark.zov@gefest.orgبريد الكرتوين:  
www.gefest.comموقع الكرتوين: 

تركيا
�رشكة تركية متخ�ش�شة ب�شنع املن�شوجات، 

وجتار  مبوردين  عالقتها  توطيد  اىل  ت�شعى 

من لبنان.

لالت�شال:

Besler Tekstil As
هاتف: +903523220505

info@beslertekstil.com.trبريد الكرتوين:  
www.beslertekstil.com.trموقع الكرتوين: 

الصين
الآلت  بت�شدير  متخ�ش�شة  �شينية  �رشكة 

ال�شوق  بدخول  ترغب  ال�شناعية،  واملعدات 

اللبنانية غرب وكالء وجتار.

لالت�شال:

 China National Machinery Import +

Export Corporation
هاتف: +8601068991188

cmc@cmc.genertec.com.cnبريد 
الكرتوين:  

www.cmc.com.cnموقع الكرتوين: 

بتقدمي حلول   �رشكة �شينية متخ�ش�شة 
التكنولوجيا تبحث عن �رشكاء وم�شتثمرين 

من لبنان.

لالت�شال:

Shenzen scope scientific development
هاتف: +8675527413333

scope@scope.comبريد الكرتوين:  
www.scope.com.cnموقع الكرتوين:
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معار�ض وموؤتمرات

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 

معرض االعراس
La Salle يقام يف الرميلة

للمعار�س  الأويل  املركز  تنظيم  )من 

والرتفيه(

من 2018/2/11-8

:Edex معرض 
Education & orientation

Expo 2018
يقام يف البيال/بريوت

Promofair من تنظيم

من 2018/3/4-1

Horeca Lebanon 2017
يقام يف البيال/ بريوت

Hospitality Services من تنظيم  

اسبانيا/ مدريد
واملعدات  لالبواب  الدويل  املعر�س 

الوتوماتيكية

)هاتف: +34917223000(

من 23/2/2018 -21/2

ايطاليا/ميالنو
املعر�س الدويل لل�شياحة

)هاتف: +39024997(

من 11/2-13/2/2018

املعر�س الدويل لالأحذية
)هاتف: +3902438291(

من 14/2/2018 -11/2

املعر�س الدويل للب�شائع اجللدية
)هاتف: +3902584511(

من 14/2/2018 -11/2

ايطاليا/ريميني
املعر�س الدويل للنبيذ واملاأكولت

من 2018/3/23-20

Agro Tech Lebanon
La Salle يقام يف الرميلة 

للمعار�س  الأويل  املركز  تنظيم  )من 

والرتفيه(

من 2018/4/19-17

Smart Ex 2018
يقام يف الفوروم دو بريوت

Mice Lebanon s.a.rl من تنظيم

من 2018/4/28-25

)هاتف: +390541744111(

من 20/2/2018- 17/2

ايطاليا/ ميالنو
�شناعة  ومعدات  لآلت  الدويل  املعر�س 

الحذية والب�شائع اجللدية

)هاتف: +39038178883(

من 22/2/2018- 20/2

واآلت  ملعدات  الدويل  املعر�س 
ال�شباغة

)هاتف: +39038178883(

من 22/2/2018 -20/2

املعر�س الدويل للفراء واجللود
)هاتف: +390276003315(

من 26/2/2018 -23/2

املعر�س الدويل للملبو�شات الن�شائية 
واك�ش�شواراتها

)هاتف: +390234592785(

Jamaloukicon- Fashion 
+Beauty

يقام يف البيال/بريوت

Promofair من تنظيم

من 2018/4/28-26

Taste of sidon
La Salleيقام يف الرميلة 

للمعار�س  الأويل  املركز  تنظيم  )من 

والرتفيه(

ايار 2018

Byblos En Blanc et Rose
يقام يف مرفاأ جبيل

Eventions s.a.r.l من تنظيم  

ايار 2018

من 26/2/2018 – 23/2

تركيا/ اسطنبول
للرخام،  ع�رش  الرابع  الدويل  املعر�س 

احلجر الطبيعي وتقنيته

من 3/3/2018 -27/2

اخلام�س  الدويل  املعر�س   )CNR(  
للكتاب  

من 9/3-18/3/2018

ICS( ( املعر�س الدويل للبناء 
من 29/3-1/4/2018

اخلام�س  الدويل  املعر�س   )IDEX(  
ع�رش ملعدات وادوات طب ا�شنان  

من 12/4-15/4/2018

الدويل  املعر�س   )UNICERA(
لل�شرياميك، حمامات ومطابخ  

من 27/2-3/3/2018

ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 166 �سباط 2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 115




