
كيف سيدوزن المصرف المركزي
التحديات التي تواجه لبنان؟

ال ميكن النظر اإىل طبيعة اال�صتقرار الن�صبي يف لبنان رغم املماحكات الداخلية، واالأزمات االأمنية اخلرجية املحيطة به، من دون 

االأخذ يف االعتبار دور امل�رشف املركزي يف تثبيت هذا اال�صتقرار الن�صبي، وال�صري متعرجًا بني خطوط االأزمات هذه.

ال �صّك اأن حاكم م�رشف لبنان، ريا�س �صالمة، جنح يف االختبارات التي واجهها للمحافظة على الثبات النقدي. واليوم يواجه 

يات تتمثّل باإرتفاع اأ�صعار الفوائد العاملية، اإرتفاع اأ�صعار النفط والعقوبات على حزب اهلل. فما هي الطرق 
ّ
هذا امل�رشف ثالثة حتد

التي �صي�صتخدمها لتخّطي هذه التحديات؟

العاملية  الفوائد  اأ�صعار  ارتفاع  االأف�صل ملعاجلة  ال�صبل  ة ونبحث يف 
ّ
اللبنانية م�صتقر »اللرية  اأن  �صالمة  اأكد  املا�صي،  اأيار  منذ 

 من املعلومات والتحديات التي يواجهها م�رشف لبنان يف مهمته، ومنو 
ّ
واأ�صعار النفط«. هذا الت�رشيح امُلقت�صب يحوي على كم

الودائع يف امل�صارف اللبنانية عامة.

امُلتبعة من قبل م�رشف لبنان. واأحد  النقدية  ال�صيا�صة  اأ�صا�صيا على جناح  اللبنانية موؤ�رّشا  الودائع يف امل�صارف  ويعترب منو 

عوامل جناح ا�صتمرار منو الودائع يف امل�صارف اللبنانية بقاء �صيا�صة الفائدة التي يتبعها م�رشف لبنان والتي ُتعترب اأعلى من 

نظرياتها االأمريكية واالأوربية ولكّنها اأدنى من نظرياتها يف الدول التي تتمّتع بالت�صنيف االإئتماين نف�صه للبنان.

ي اإىل جلم اال�صتثمارات. اإال اأن 
ّ
�صكلة من ناحية اأن اأي رفع للفوائد يف لبنان قد يوؤد

ُ
ا يطرح م

ً
ا اإن ارتفاع اأ�صعار الفائدة عاملي

ً
نظري

احلقيقة على االأر�س خُمتلفة على �صعيدين:

اأواًل: اال�صتثمارات �صعيفة يف لبنان حتى حني كانت اأ�صعار الفائدة اأقّل من االأن.

ك االأ�صا�صي للفوائد يف العامل نظراً اإىل اأنها املركز املايل 
ّ
ثانيًا: اإن رفع الفائدة يف الواليات امُلتحدة االأمريكية والتي ُتعترب املحر

ظهر عافيته الكاملة حتى 
ُ
االأول، لن يتخّطى الواحد اإىل الواحد ون�صف باملئة يف االأعوام املقبلة بحكم اأن االإقت�صاد االأمريكي مل ي

�صّكل من دون اأدنى �صّك عامل جلم لنمو االإقت�صاد االأمريكي، وبالتايل فاإن م�رشف لبنان 
ُ
ال�صاعة. كما اأن اإرتفاع اأ�صعار النفط �صي

�صيجد نف�صه اأمام عملية »دوزنة« الأ�صعار الفائدة ولن تكون هناك �رشورة اإىل هّز االقت�صاد من خالل رفع كبري للفائدة. وتبقى 

ال�صعوبة يف اإيجاد امل�صتوى املنا�صب.

ا اإىل رفع 
ً
ي حتم

ّ
زمًنا يوؤد

ُ
ي اإىل رفع االأ�صعار وهذا االإرتفاع اإذا اأ�صبح م

ّ
املعروف يف االإقت�صاد اأن اإرتفاع اأ�صعار النفط يوؤد

. وهذا الت�صخم له مفعوالن على االإقت�صاد اللبناين يف �صيغته احلالية:
ّ
الت�صخم

كن احل�صول على منو اإقت�صادي من دون م�صتوى ت�صخم 
ُ

اأواًل: هناك حاجة اإىل بع�س الت�صخم من ناحية اأنه ال مي

ا اإىل اأن امل�صتوى احلايل 
ً
ل املزيد من الت�صخم نظر

ّ
منا�صب. وبالنظر اإىل الت�صخم اليوم، نرى اأن م�صتوياته تتحم

يبقى يف حدود ال� %2.5. وهذا يعني اأن ن�صبة ت�صخم يف حدود ال� %3 هي ن�صبة موؤاتية للنمو االإقت�صادي.

ي اإىل �صغوطات على �صعر �رشف اللرية اللبنانية وهذا يعني اأن على م�رشف لبنان 
ّ
ثانيًا: الت�صخم �صيوؤد

لبنان، طبًقا ملا ورد  الفائدة يف  اأن عملية دوزنة الأ�صعار  اإال  ال�صغوطات.  التدّخل المت�صا�س هذه 

اإيجاد  لبنان  م�رشف  على  يبقى  وبالتايل  ال�صغوطات  هذه  المت�صا�س  كافية  �صتكون  اأعاله، 

ا وتاأثري 
ً
امل�صتوى املالئم الأ�صعار الفائدة ب�صكل ي�صمح بامت�صا�س تاأثري رفع الفائدة عاملي

ارتفاع اأ�صعار النفط.

هذه  تطبيق  لتزمًا 
ُ
م لبنان  م�رشف  دام  وما  اهلل  حزب  على  االإقت�صادية   العقوبات 

العقوبات، فلن تكون هناك من تداعيات اقت�صادية ومالية. امُل�صكلة هي يف الئحة 

ا 
ً

العقوبات وهذا االأمر �صتكون له تداعيات اقت�صادية ومالية حقيقية خ�صو�ص

لبنان  بني  التجاري  التبادل  ا  اأي�صً ولكن  امُلغرتبني  حتاويل  �صعيد  على 

والعامل؟

مواجهة  على  لبنان  م�رشف  قدرة  مدى  عن  ال�صوؤال  طرح 
ُ
ي وهنا 

تداعيات هذه العقوبات؟
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ال�صيا�صية  التحديات  �صل�صلة  تفلح  مل 

واالأم���ن���ي���ة ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د امل��ح��ل��ي، 

منذ  املتوا�صلة  االإقليمية  وال�صغوطات 

اأزم���ات  ارت����دادات  بفعل   2011 ال��ع��ام 

ال��ق��ط��اع  دور  تقلي�س  يف  امل��ن��ط��ق��ة 

اإذ  االإقت�صادي،  ال�صعيد  على  امل�رشيف 

خالل  اللبناين  امل�رشيف  القطاع  حافظ 

معقولة  من��و  ن�صب  على   2017 ال��ع��ام 

بالرغم من االأو�صاع ال�صيا�صية واالأمنية 

اإ�صافة  واإقليميًا،  داخليًا  امل�صتقرة  غري 

اإىل ال�صغوطات اخلارجية عليه.

وا���ص��ت��م��ر ارت���ف���اع االأم�����وال اخل��ا���ص��ة 

للم�صارف التجارية العاملة لتواكب منو 

املوجودات، نظراً الأهمية هذه الر�صاميل 

املختلفة  املخاطر  من  القطاع  حلماية 

ووا�صلت  القطاع  لها  يتعر�س  ال��ت��ي 

وغري  املقيم  اخلا�س  للقطاع  الت�صليفات 

املقيم رغم بطء احلركة االقت�صادية يف 

البالد وحال عدم اال�صتقرار يف املنطقة.

بالعمالت  الت�صليفات  ن�صبة  وانخف�صت 

بهذه  ال��ودائ��ع  اإىل  قيا�صًا  االأج��ن��ب��ي��ة 

الت�صليفات  ارت��ف��اع  مقابل  ال��ع��م��الت 

باللرية اللبنانية. وبقي القطاع امل�رشيف 

حموراً رئي�صيًا للقطاع العام رغم تراجع 

كما  العام2017.  يف  الت�صليفات  ه��ذه 

لدى  التجارية  امل�صارف  ودائع  اأرتفعت 

من   %  5،4 بن�صبة  املر�صلة  امل�صارف 

اإجمايل املوجودات ، كما ارتفعت ودائع 

امل�صارف لدى م�رشف لبنان.  

عن  امل�صارف  جمعية  لتقرير  ووفقًا   

العام  نهاية  يف  امل�����رشيف،  الن�صاط 

م��وج��ودات  اإج���م���ايل  و���ص��ل   ،2017
امل�����ص��ارف ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 

مليار   331433 ي��وازي  ما  اإىل  لبنان 

 ) دوالر  مليار   219،9 يعادل  )ما  لرية 

307999 مليار لرية )ما يعادل  مقابل 

204،3 مليارات دوالر( يف نهاية العام 
2016. وعليه تكون هذه املوجودات قد 
%يف   7،6 قدرها  جيدة  بن�صبة  ازدادت 

العام 2017 وبقيمة توازي 15،6 مليار 

 9،9 ن�صبتها  اأعلى  زيادة  مقابل  دوالر 

يف  دوالر  مليار   18،3 تعادل  %وقيمة 
العام الذي �صبق.

التطورات  �صوء  يف  التباطوؤ  ه��ذا  ج��اء 

ت�����رشي��ن  احل��ا���ص��ل��ة يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

النشاط المصرفي في عام 2017 .. الودائع ترتفع 3.9 % والتسليفات 5.5 %
المصارف تتحّدى عدم االستقرار والضغوطات .. وتنمو
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با�صتقالة  متثلت  وال��ت��ي  الثاين2017، 

رئي�س احلكومة لفرتة زمنية وجيزة قبل 

وحجم  طبيعة  واإخ��ت��الف  عنها  العودة 

بني  املنفذة  املالية  الهند�صة  عمليات 

العامني 2016 و2017.

نهاية  بني  احل�ص�س  مقارنة  وتظهر 

خا�س  بنوع  و2017   2016 العامني 

القطاع  ودائ��ع  ح�صة  ن�صبة  اإرت��ف��اع 

نهاية  يف   %  62،9 من  املقيم  اخلا�س 

العام 2016 اإىل 60،7 % يف نهاية العام 

غري  اخل��ا���س  القطاع  وح�صة   2017
% مقابل   16،0 اإىل   %  16،6 املقيم من 

االأخ���رى  املطبوعات  ن�صبة  اإرت��ف��اع 

اأن  علمًا  تباعًا،   %  9،2 اإىل   %  6،5 من 

اآيار  منذ  تزداد  بداأت  املطلوبات  هذه 

العمليات  نتيجة  خا�س  بوجه   2016
لبنان مع  التي نفذها م�رشف  املالية 

وا�صتمر  املذكور،  العام  امل�صارف  يف 

اأرتفاعها يف العام 2017، وحتديداً يف 

الربع االأخري منه اأي�صًا لل�صبب ذاته . 

الودائع
 2017 العام  نهاية  اأنه يف  التقرير  وذكر 

ت�صمل  وال��ت��ي  ال��ودائ��ع،  ق��اع��دة  و�صلت 

وغري  املقيم  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ودائ���ع 

القطاع  موؤ�ص�صات  بع�س  وودائع  املقيم 

العام، اإىل 260745 مليار لرية )ما يعادل 

166،4 مليار دوالر( يف نهاية العام 2016 
ازدادت  قد  ال��ودائ��ع  ه��ذه  تكون  وبذلك 

بن�صبة معتدلة بلغت 3،9 % وبقيمة توازي 

6،6 مليارات دوالر يف العام 2017 مقابل 
زيادة اأعلى بلغت ن�صبتها 7،4 % وعادلت 

العام  يف  دوالر  مليار   %  11،4 قيمتها 

اإىل  التباطوؤ من جهة  2016، ويعزى هذا 
التي ن�صاأت يف ت�رشين  ال�صيا�صية  االأزمة 

خروج  منها  نتج  والتي   2017 الثاتي 

ولو حمدود للودائع ومن جهة اأخرى اإىل 

التي  املالية  العمليات  طبيعة  اختالف 

 2016 نفذها م�رشف لبنان يف العامني 

و2017 كما اأ�رشنا اأعاله.

بلغت   ،2017 االأول  كانون  نهاية  ويف 

ح�صة ودائع القطاع اخلا�س املقيم 77،2 

القطاع  وح�صة  الودائع  اإجمايل  من   %
اخلا�س غري املقيم 20،3 % وتلك العائدة 

% وجتدر االإ�صارة اإىل   2،5 للقطاع العام 

اأن الودائع تت�صمن �صهادات االإيداع التي 

ت�صدرها امل�صارف.

تتميز الودائع امل�رشفية بكون غالبيتها 

ح�صابات ادخار)اأكرث من 80 % ( ويقارب 

معدل اآجال الودائع باللرية حاليًا اأربعة 

 . النقدية  ال�صلطات  اإىل  ا�صتناداً  اأ�صهر، 

ونتج منو جمموع الودائع يف العام 2017 

%من ودائع  76و3  بوجه خا�س وبن�صبة 

 2016 العام  املقيمني، �صاأنها تقريبًا يف 

.)% 76،6(

بح�صب  الودائع  منو  توزع  تفا�صيل  ويف 

امل��ح��ررة  ال��ودائ��ع  اأن  يت�صح  العملة، 

العام  % يف   4،1 بن�صبة  باللرية تراجعت 

%يف   5،1 بن�صبة  ارتفاعها  مقابل   2017
الودائع  ازدادت  فيما  �صبق  ال��ذي  العام 

% مقابل   8،4 بالعمالت االأجنبية بن�صبة 

ارتفاعها بن�صبة 8،8 % يف الفرتتني على 

عمليات  ح�صول  اإىل  ي�صري  ما  التوايل، 

عام  يف  ال��دوالر  اإىل  اللرية  من  حتويل 

يف  خ��ا���س  ب�صكل  ت��رك��زت  وق��د   2017
ت�رشين الثاين، بقدر اأقل يف االأ�صهر االأوىل 

ارتفعت  عليه  بناء   . املذكورة  ال�صنة  من 

ن�صبة الدولرة لودائع القطاع اخلا�س من 

65،8 % يف نهاية العام 2016 اإىل 68،7 
املعدل  وه��و   2017 العام  نهاية  يف   %

االأعلى منذ ع�رش �صنوات.

من جهة اأخرى، ترتكز الودائع امل�رشفية 

يف مدينة بريوت و�صواحيها اإذ ا�صتقطبت 

هذه املنطقة حواىل 68،7 % من الودائع 

 2017 اأي���ل���ول  ن��ه��اي��ة  يف  االإج��م��ال��ي��ة 

موزعة على 47،7 % من العدد االإجمايل 

 %  31،3 ن�صبة  تعود  للمودعني، يف حني 

من الودائع اإىل املناطق االأخرى وتتوزع 

ما  املودعني،  جمموع  من   %  52،3 على 

بني  الوديعة  م�صتوى  اختالف  على  يدل 

بريوت و�صواحيها واملناطق االأخرى.

األموال الخاصة
للم�صارف  اخلا�صة  االأم���وال  وتوا�صل 

ارتفاعها  لبنان  يف  العاملة  التجارية 

اإىل  و�صلت  اإذ  امل��وج��ودات  منو  لتواكب 

28831 مليار لرية ) ما يعادل 19،1 مليار 
مقابل   2017 العام  نهاية  يف  دوالر( 

27497 مليار لرية )ما يقابل 18،2 مليار 
لت�صجل   ،2016 العام  نهاية  يف  دوالر( 

% مقابل زيادة   4،9 بذلك زيادة ن�صبتها 

اأعلى ن�صبتها 9،4 % يف العام 2016، ويف 

نهاية كانون االأول 2017 �صّكلت االأموال 

امليزانية  اإجمايل  من   %  8،7 اخلا�صة 

)8،9 %  يف نهاية العام 2016 ( و31،7 % 

اخلا�س  للقطاع  الت�صليفات  اإجمايل  من 

)31،9 % يف نهاية العام 2016(، وتعترب 

ه���ذه امل��ع��دالت ج��ي��دة ب��امل��ق��ارن��ة مع 

مثيالتها يف عدد كبري من الدول االأوربية 

املتقدمة.

توؤمن  التي  الودائع  قاعدة  اإىل  فاإ�صافة 

العام  للقطاعني  التمويلية  االحتياجات 

امل�رشيف  ال��ق��ط��اع  يتمتع  واخل��ا���س، 

بالقدرة على ا�صتقطاب املزيد من املوارد 

بها  يحظى  التي  الثقة  اإىل  نظراً  املالية 

تتركز الودائع المصرفية في 

مدينة بيروت وضواحيها إذ 

استقطبت هذه المنطقة 

حوالى 68,7 % من الودائع 

اإلجمالية في نهاية أيلول 

2017
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لدى امل�صتثمرين يف لبنان واملنطقة على 

ال�صائدة  االقت�صادية  االأحوال  من  الرغم 

تلقي  التي  ال�صعبة  االإقليمية  واالأو�صاع 

بثقلها على لبنان.

ويف نهاية اأيلول 2017 بلغ معدل املالءة 

يف القطاع 15،77 % ح�صب بازل ا�صتناداً 

اإىل م�رشف لبنان.

اأهمية  اإن للر�صاميل  اإىل   وجتدر االإ�صارة 

التي  املختلفة  املخاطر  من  احلماية  يف 

الثقة  زيادة  ويف  امل�رشف  لها  يتعر�س 

الزبائن  حماية  يف  كما  با�صتمراريته، 

واالقت�صاد  امل�صاهمني  و  واملوظفني 

من  املزيد  الر�صاميل  ومتنح  عام.  بوجه 

القوة واملرونة يف تنفيذ التو�صع الداخلي 

واخلارجي على �صعيد االنت�صار واالأعمال 

لذلك عمدت امل�صارف اإىل تو�صيع قاعدة 

الر�صاميل  من  تكونت  التي  ر�صاميلها 

اجلديدة التي جذبتها من امل�صتثمرين يف 

لبنان واخلارج.

توظيفات القطاع المصرفي
م�رشف  ل��دى  امل�صارف  ح�صة  تابعت 

من   %  47،0 اإىل  لت�صل  ارتفاعها  لبنان 

اإجمايل التوظيفات يف نهاية عام 2017 

 ،2016 ال��ع��ام  نهاية  يف   %  43 مقابل 

الت�صليفات  ح�صة  ا�صتمرت  املقابل  يف 

للقطاع العام يف الرتاجع لت�صل اإىل 14،5 

 17،0 مقابل   2017 العام  نهاية  يف   %
ح�صة  وكذلك   2016 العام  نهاية  يف   %
املوجودات اخلارجية التي بلغت 10،7 % 

مقابل 11،3 % كما تراجعت قلياًل ح�صة 

اخلا�س  للقطاع  املمنوحة  الت�صليفات 

% وذلك   25،0 % مقابل   24،6 املقيم اإىل 

يف التاريخني املذكورين على التوايل.

للقطاع  املمنوحة  الت�صليفات  و�صلت 

اخلا�س املقيم وغري املقيم اإىل ما يوازي 

كانون  نهاية  يف  ل��رية  مليار   90930
 86198 يقارب  ما  مقابل   2017 االأول 

ل 
ّ
مليار لرية يف نهاية العام 2016 لت�صج

مماثل  وهو   % ن�صبته5،5   منواً  بالتايل 

 ،2016 ع��ام  يف  املحقق  منوها  ملعدل 

اأن هذا املعدل هو االأدنى مما كان  علمًا 

،عاك�صًا  �صبقت  التي  ال�صنوات  يف  عليه 

يف  ال�صعيف  االأقت�صادي  النمو  م�صتوى 

يف  ومقبواًل  جيداً  يبقى  ذلك  مع  لبنان، 

البالد  يف  االأقت�صادية  احلركة  بطء  ظل 

وقد   . املنطقة  يف  اال�صتقرار  عدم  وحال 

�صّكلت الت�صليفات يف القطاع اخلا�س غري 

منها  كبري  قي جزء  تتعلق  والتي  املقيم 

لبنانيني  اأعمال  بتمويل م�صاريع لرجال 

العربية  ال���دول  �صيما  وال  اخل���ارج،  يف 

واالأفريقية، 10،2 % من اإجمايل ت�صليفات 

 2017 العام  نهاية  يف  اخلا�س  القطاع 

مقابل 10،7 % يف نهاية العام 2016 .

العام  يف  امل�����ص��ارف  ا�صتمرت  وه��ك��ذا 

املن�رشم بتمويل القطاع اخلا�س املقيم 

بكلفة  وموؤ�ص�ص�صات  اأف��راداً  املقيم،  وغري 

مقبولة ترتاوح بني 7_8 % يف املتو�صط 

والآج��ال  االأجنبية  وبالعمالت  باللرية 

املطلوب  االأن�صطة  طبيعة  م��ع  تتالئم 

للقطاع  الت�صليفات  قاربت  وقد  متويلها 

من   %  103 ي��وازي  ما  املقيم  اخلا�س 

 2017 العام  نهاية  يف  االإجمايل  الناجت 

مع  مقارنة  مرتفعة  الن�صبة  هذه  وتعترب 

مثيلتها يف العديد من الدول النا�صئة.

ن�صبة  اأن��خ��ف�����ص��ت  اأخ����رى  ن��اح��ي��ة  م��ن 

الت�صليفات بالعمالت االأجنبية قيا�صًا اإىل 

 36،9 اإىل  لت�صل  العمالت  بهذه  الودائع 

مقابل   2017 االأول  كانون  نهاية  يف   %
 ،2016 االأول  كانون  نهاية  % يف    38،8
الت�صليفات باللرية  ا�صتمرت ن�صبة  يف ما 

 33،2 ح��واىل  اإىل  لت�صل  االأرت��ف��اع  يف 

%يف   28،2 مقابل   2017 نهاية  يف   %
اأرتفاع  نتيجة  ذل��ك  وج��اء   2016 ع��ام 

حني  يف  االأجنبية  بالعمالت  ال��ودائ��ع 

تراجعت الودائع باللرية بفعل التحوالت 

 ،2017 الثاين  ت�رشين  يف  ح�صلت  التي 

الودائع  اإىل  الت�صليفات  ن�صبة  وتبقى 

اإىل  اإ���ص��ارة  يف  ل��ب��ن��ان،  يف  منخف�صة 

يتمتع  التي  املرتفعة  ال�صيولة  معدالت 

واإىل  اللبناتي  امل�����رشيف  القطاع  بها 

حجم االدخار الوطني)مقيم وغري مقيم ( 

االأ�صتيعابية  القدرة  اإىل  املرتفع بالن�صبة 

لالإقت�صاد الوطني.

وتراجعت ت�صليفات امل�صارف املمنوحة 

للقطاع العام اإىل ما يوازي 48163 مليار 

لرية يف نهاية 2017 مقابل 52344 مليار 

لرية يف نهاية 2016، اي بن�صبة 8 % وهي 

�صبيهة بن�صبة تراجعها يف العام 2016.

التجارية  امل�صارف  حمفظة  وانخف�صت 

من �صندات اخلزينة باللرية اللبنانية من 

28936 مليار لرية يف نهاية العام 2016 
اىل 26556 ملياراً يف نهاية العام 2017، 

اجلديدة  االإكتتابات  اأن  اإىل  ي�صري  م��ا 

كانت دون اال�صتحقاقات. ويف ما يخ�س 

ب�صندات  التجارية  امل�صارف  حمفظة 

من  بدورها  انخف�صت  فقد  اليوروبندز، 

15383 مليون دوالر يف نهاية  2016 اإىل 
14178 مليونًا يف نهاية العام 2017.

العام  نهاية  يف  ت 
ّ
ا�صتقر لذلك،  نتيجة 

امل�رشفية  الت�صليفات  ح�صة   2017
من   %  55.6 على  باللرية  العام  للقطاع 

اإجمايل الت�صليفات للقطاع العام وح�صة 

الت�صليفات بالعمالت االأجنبية على 44.4 

%، �صاأنهما يف نهاية العام 2016.

تابعت حصة المصارف لدى 

مصرف لبنان ارتفاعها لتصل 

إلى 47,0 % من إجمالي 

التوظيفات في نهاية عام 

2017 مقابل 43 % في نهاية 

العام 2016
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تحقيق

 يالحق كابو�س انهيار �صعر �رشف اللرية 

اللبنانية اللبنانيني ، بني اأزمة واأخرى ، 

هذه  تداعيات  عا�صوا  ان  �صبق  والذين 

املا�صي،  القرن  ثمانينيات  يف  االأزم��ة 

حيث ارتفع �صعر الدوالر من 3.43 لريات 

لبنانية لكل دوالر عام 1980 اإىل 16.41 

 2825 اإىل   1992 لي�صل عام   ،1985 عام 

لرية لبنانية.

امل�صتمرة  التاأكيدات  من  الرغم  وعلى 

�رشف  �صعر  متنع  كثرية  عوامل  بوجود 

انحداري،  منحى  اأي  �صلوك  من  اللرية 

كبرية  قابلية  اللبنانيني   عند  تبقى 

اإىل  نظراً  »الرتهيبات«  ه��ذه  لت�صديق 

اقت�صاٍد  ظل  يف  بالدولة  الثقة  اإن��ع��دام 

متهاٍو وهزيل يعاين من مديونية كبرية 

تت�صخم رويداُ رويداً.

توّقع  قد  ال��دويل  النقد  �صندوق  وك��ان 

قوية  اللبنانية  باللرية  الثقة  تبقى  اأن 

اللرية  ���رشف  �صعر  ثبات  ي�صتمر  واأن 

االحتياطات  بف�صل  وذلك  الدوالر،  اأمام 

لدى  االأجنبية  العمالت  م��ن  املرتفعة 

امل�رشيف  النظام  وقوة  لبنان،  م�رشف 

وااللتزام الوثيق للمودعني. واأ�صار اإىل اأن 

ال�صلطات النقدية متّكنت من احلفاظ على 

 ،1999 العام  منذ  ال�رشف  �صعر  ا�صتقرار 

خالل  النمو  يف  ت 
ّ
ا�صتمر ال��ودائ��ع  واأن 

االأمنية  وال�صدمات  ال�صيا�صية  االأزم��ات 

ال�صابقة، مبا فيها اغتيال رئي�س الوزراء 

2005، واحلرب  رفيق احلريري يف العام 

وال�صلل   ،2006 العام  يف  االإ�رشائيلية 

اأيار  من  ا�صتمر  ال��ذي  االأخ��ري  ال�صيا�صي 

2014 حتى ت�رشين االأول 2016.
عجاقة  جا�صم  االقت�صادي  اخلبري  ولفت 

ال��ل��رية  ان��ه��ي��ار  ع��ن  »احل��دي��ث  اأن  اإىل 

حممية  »اللرية  اأن  يوؤكد  وهو  هرطقة«، 

اأن  حتى  ميكن  وال  وق��ان��ون��ي��ًا،  ماليًا 

وا�صحًا  ب��دا  وه��ذا  ل��اله��ت��زاز.  �س 
ّ
تتعر

خالل اأزمة ا�صتقالة رئي�س احلكومة �صعد 

احلريري«.

اإىل  يعود  االأ�صا�صي  »ال�صبب  اأن  واعترب 

م�رشف  يف  مرتفعة  احتياطات  وج��ود 

لبنان تقدر ب�44 مليار دوالر، تفقد القدرة 

يف  املالية  قوته  بلغت  مهما  كان  الأي 

الوقوف بوجه اللرية ».

م�رشف  حاكم  »خ��ربة  اأن  على  د 
ّ
و���ص��د

لته 
ّ
لبنان ريا�س �صالمة القوية والتي خو

مركزي  م�رشف  حاكم  اأه��م  يكون  اأن 

بالقطاع  االإم�صاك  له  تتيح  العامل  يف 

اإجراء  مينع  ما  حديد،  من  بيد  امل�رشيف 

اأي حتويالت من اللرية اإىل الدوالر ب�صكل 

ع�صوائي«.

اال�صتثمارية  »ال�صناديق  اأن  واع��ت��رب 

الكبرية يف اخلارج كانت �صتبقى م�صدر 

لهم  البع�س  نف�س  لت 
ّ
�صو ما  اإذا  خوف 

الت�صلية بالعملة اللبنانية، لوال اأنه جرى 

و�صع قوانني جتعل كل م�رشف مركزي 

هو امل�صوؤول عن اإ�صدار عملته، ما يعني 

تتمتع  التي  ال�صناديق  ه��ذه  حتى  اأن��ه 

عليها  بعدائيتها  وتعرف  هائلة  ب�صيولة 

ما  اإذا  امل��رك��زي  امل�رشف  عرب  امل��رور 

اأرادت �رشاء اللرية اللبنانية«.

الثبات عنوان األمان
هدفًا  اللبنانية  ال��ل��رية  ث��ب��ات  ويعترب 

يحظى  لبنان  يف  وم�صتمراً  ا�صا�صيًا 

الثبات  فهذا  االأط���راف.  جميع  باإجماع 

مبحافظته  االإقت�صادي  للنمو  رك��ي��زة 

ولال�صتقرار  مقبولة،  فوائد  بنية  على 

ال��ق��درة  على  مبحافظته  االج��ت��م��اع��ي 

كلبنان  بلد  يف  اللرية  فثبات  ال�رشائية. 

اال�صتهالك  على  مواطنيه  رفاهية  تعتمد 

مكونًا  ال�رشف  �صعر  من  يجعل  االأجنبي 

اقت�صاديًا اأ�صا�صيًا. فا�صترياد لبنان الأكرث 

اال�صتهالكية  حاجاته  م��ن   80% م��ن 

يحتم  الكايف  املحلي  االإنتاج  غياب  يف 

تاأمني عمالت اأجنبية لدفع ثمن الب�صائع 

واخلدمات امل�صتوردة. ومع تدهور قيمة 

وحتديداً  االأخ��رى  العمالت  اأم��ام  اللرية 

اأنف�صهم  اللبنانيون  �صيجد  ال����دوالر، 

يدفعون قيمة اأغلى للب�صائع امل�صتوردة.

وفقًا لعجاقة »اأي اهتزاز يف �صعر �رشف 

اللرية مقابل الدوالر �صيلحق باللبنانيني 

اأ�رشاراً كبرية وال �صيما اأن اأكرث من 750 

األف �صخ�س يف لبنان يقب�صون مداخيلهم 

باللرية اللبنانية«.

�رشف  �صعر  ثبات  يف  »االأه��م  ان  وراأى 

اللرية هو احلفاظ على قيمة املمتلكات، 

على  ق��ادر  دول��ة  اأي  يف  �صخ�س   ف��اأي 

لكن  االأجنبية  بالعملة  اأ�صول  امتالك 

اإن  اإذ  الوطنية،  العملة  يبقى  االأ�صا�س 

القوانني تن�س على اأن العمليات ال�رشائية 

ما  الوطنية،  بالعملة  اال  تتم  ان  ال ميكن 

يعني ان احلفاظ على اللرية يعني احلفاظ 

على املمتلكات وهذا هو االأ�صا�س«.

د على اأن »ا�صتقرار �صعر �رشف اللرية 
ّ
و�صد

اال�صتثمارات،  جذب  يف  اأ�صا�صي  عن�رش 

يف  اال�صتثمار  م�صتثمر  الأي  ميكن  فال 

نرى  ولهذا  عملة  ثبات  فيه  يوجد  ال  بلد 

ثبات  ع��دم  من  تعاين  التي  البلدان  اأن 

إحتياطات مصرف لبنان تمنع أيًا كان من الوقوف في وجه الليرة
سالمة يضمن »سالمة« لبنان
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معدالت  ت�صهد  ال  عملتها  ���رشف  �صعر 

يجذب  »ما  اأن  واأو�صح  عالية«.  ا�صتثمار 

الفوائد  قبل  لبنان  اإىل  امل�صتثمرين 

فارتفاع  ال��ل��رية.  ثبات  ه��و  املرتفعة، 

العملة  تكن  مل  اإذا  �صيئًا  يعني  ال  الفوائد 

ثابتة«.

رياض سالمة .. الضمانة
اأمام  اللرية  �رشف  �صعر  يتغري  اأن  ميكن 

اإذا  اأ�صا�صي  ب�صكل  االأجنبية  العمالت 

ت ظروف العر�س والطلب يف اأ�صواق 
ّ

تغري

العملة  قيمة  تنخف�س  وبالتايل  القطع. 

االأجنبية  العمالت  �صح  املحلية يف حال 

وازدياد الطلب عليها، اإال يف حال تدخل 

طرف ثالث يف �صوق القطع. وهنا تكمن 

اأهمية م�رشف لبنان الذي يتدخل بائعًا 

احلفاظ  بغية  بحوزته،  اأجنبية  عمالت 

على �صعر متدٍن لتلك العمالت اأمام اللرية. 

م�رشف  حاكم  وجود  »اأن  عجاقة  وراأى 

لبنان ريا�س �صالمة هو اإحدى ال�صمانات 

ر�صيد  فعلى  اللرية،  �رشف  �صعر  لثبات 

ريا�س �صالمة اأكرث من 23 �صنة من ثبات 

واغتيال  الغ�صب  عناقيد  خالل  العملة 

 2008 واأي����ار   2006 ومت���وز  احل��ري��ري 

املتنقلة  والتفجريات  ال�صوري  والنزوح 

والفراغ الرئا�صي، وهذا ما يوؤكد اأنه خبري 

 
ّ

تغري دون  حتول  التي  القيود  و�صع  يف 

�صعر �رشف اللرية«.

االنهيار .. الخطر األكبر
وينفي املتابعون اأي وجود خلطر يتهدد 

�صغوطًا  �صهد  فلبنان  اللبنانية  اللرية 

�صيا�صية واأمنية كبرية من دون اأن تتاأثر 

انهيار  اأن  اإىل  ي�صريون  كما  فيه،  اللرية 

يف  يحدث  ق��د  �صهاًل  اأم���راً  لي�س  ال��ل��رية 

غم�صة عني على الرغم من وجود لبنان 

يف منطقة م�صتعلة، اإمنا هو اأمر م�صريي 

طوال  �صنوات  اإىل  يحتاج  ح��دث  ما  اإذا 

للملمته.

واعترب عجاقة اأن »انهيار اللرية اللبنانية 

يعني انهياراً كاماًل لكل �صيء يف لبنان، 

قيمة،  لها  يعود  لن  املواطنني  فمنازل 

كما �صينخف�س اال�صتهالك اإذ اإن ال قيمة 

وبالتايل  املواطنون  التي ميلكها  للعملة 

و�صي�رشف  الإنفاقه،  بحوزتهم  م��ال  ال 

البلد  و�صيتوقف  وظائفهم،  من  العمال 

ب��اأك��م��ل��ه«. وق���ال: »ان��ه��ي��ار ال��ل��رية اأم��ر 

ل ما قد 
ّ
اأتخي اأن  خطري جداً، وال ميكنني 

يح�صل، قد ال ن�صتطيع ال�صري يف ال�صارع، 

وا�صطرابات  اأم��ن��ي  فلتان  و�صيح�صل 

اجتماعية«.
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2 in 1 COMBO CARD

Debit و Credit
سوا لتستعملو األنسب

ما تحــتارو...ســـوا لتخــتارو
االختيار بني حساب الـ Credit و حساب الـ Debit صار أسهل! 

        Credit بطاقــه مصرفيــه بتجمــع Mastercard مــن Combo Card
حســاب                 مــن  الدفــع  إمكانيــة  بتعطيــك  وحــده.  ببطاقــه   Debit و 
الـ Credit أو حســاب الــ Debit حتــى تســتعمال بمختلف نقــاط البيع 

والصــّراف اآللي ATM بكل ســهوله.
برمز سّري موّحد. معها  و مزّوده  باألمان   Combo Card بت¯تميز
 Priority Pass بطاقة  حصريه:  و  عديده  مميزات  على  بتحصل 
مجانيه بتخولك الدخول ألكرت من 950 صاله بمطارات دوليه حول 
مصرفيه  خدمه  مجانّيه،  إضافيه   Combo Card بطاقة  العالم، 
والموبايل لالطالع على حساباتك بسهوله  االنرتنت  مجانّيه عرب 
لربنامج  االنتساب  مع  هدّيه  نقطه   50 و  الساعه  مدار  على 

 .Creditbank المكافآت من

04 727 555
creditbank.com
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مقابلة

فرنسبنك.. السّباق في إصدار »سندات خضراء« في لبنان والعالم العربي
القصار: السلطات أحسنت التعاطي مع ملف العقوبات

يــــــــــــــــقــــــــــــــــود   

 Fransabank فرن�صبنك )

من  كـــواحـــد   )Group

ــارف يف  ــص ــ� اأقــــدم امل

تو�صع  م�صرية  لبنان، 

امل�رضيف  القطاع  ومنو 

اأحد  ي�صّكل  اإذ  اللبناين، 

ال�صّباقة  اجلهات  اأبــرز 

ــادرات  اإطـــالق املــب يف 

الكبرية  االهمية  ذات 

ولعل  �صتى.  على �صعد 

ــادرات  ــب امل تلك  ـــرز  اأب

ــــدار »�ــصــنــدات  ــــص اإ�

 )Green Bonds( »خ�رضاء

اأجل حتفيز وتطوير  من 

«االقــتــ�ــصــاد االأخــ�ــرض» 

يف لبنان، والتي تعترب 

املبادرة االأوىل من نوعها على �صعيد لبنان واملنطقة العربية.

كما يعمل، وفقًا لرئي�س جمموعة فرن�َصبنك عدنان الق�صار، على 

التعاون مع موؤ�ص�صات و�رضكات حملية يف لبنان واملنطقة من 

له يف  �صتطرح  التي  وامل�صاريع  والغاز  النفط  قطاع  دعم  اأجل 

املرحلة املقبلة. 

ويف حني لفت الق�صار اإىل اأن »متويل ال�رضكات وامل�صاريع ي�صّكل 

اأحد اأهم مكونات خطة عمل فرن�َصبنك، واأحد االأعمدة الرئي�صية 

املايل«،   اأدائه  ومتّيز  لنموه  اأ�صا�صيًا  وحمرّكًا  العام،  لن�صاطه 

�صّدد على اإميان امل�صارف اللبنانية بدورها يف تنمية االقت�صاد 

االقت�صادية  »الوظيفة  اأن  واأكد  العام.  ا�صتقراره  على  واحلفاظ 

متويل  تتمثل يف  وهي  امل�رضيف،  للقطاع  رئي�صية  وظيفة  هي 

الن�صاط االقت�صادي ودعم عملية النمو العام واللذين يتطلبان 

ت�صليفات من امل�صارف ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س كما القطاع 

العام«.

كالم الق�صار اأتى يف حديث مع »ال�صناعة واالإقت�صاد«، هذا ن�صه:

امل�رضيف  القطاع  واقــع  تقّيمون  كيف 

باملناخات  القطاع  تــاأّثــر  هل  الــيــوم، 

ال�صلبية اخلارجية والداخلية؟

ال��ق��ط��اع امل�����رشيف ه��و اأح���د االأع��م��دة 

�صابقًا  كان  هكذا  لبنان،  يف  الرئي�صية 

فامل�صارف  امل�صتقبل.  يف  �صيظل  وهكذا 

حيوية  متعددة  اأدواراً  ت��وؤدي  اللبنانية 

من  ال��وط��ن��ي،  االقت�صاد  اإىل  بالن�صبة 

االقت�صادية  القطاعات  ت�صليف  حيث 

وال�رشكات واملوؤ�ص�صات واالأفراد، واأي�صًا 

عن  ناهيك  هذا  العام.  القطاع  ت�صليف 

على  اأي�����ص��ًا  املهمة  االأخ���رى  اأدواره����ا 

�صعيد دعم ثقافة وممار�صات امل�صوؤولية 

الثقافية  املبادرات  ودعم  االجتماعية، 

واالجتماعية،  واالإن�صانية  والتعليمية 

وم�����ص��ان��دة م��ب��ادرات ري���ادة االأع��م��ال 

ومتكني املراأة اقت�صاديًا، وغريها الكثري 

من الن�صاطات املماثلة.

الذي  واالقت�صادي  الوطني  ال��دور  ه��ذا 

اأ�رشار  اأحد  هو  لبنان  م�صارف  به  تقوم 

جناح  اأ���رشار  مع  يتكامل  وهو  جناحها، 

اأخرى تتمثل يف قدرة القطاع امل�رشيف 

مع  وال��ت��اأق��ل��م  ال�صمود  على  ال��ك��ب��رية 

من  اأك��رث  يف  اأثبته  ما  وه��ذا  املتغريات، 

االأهلية،  احلرب  �صنوات  خالل  منا�صبة، 

ع�صفت  التي  املالية  االأزم���ات  وخ��الل 

وعدم  التوتر  ح��االت  وخ��الل   ، بالعامل 

يف  واالقت�صادي  ال�صيا�صي  اال�صتقرار 

امل��ن��ط��ق��ة، ح��ت��ى وخ���الل م��راح��ل ع��دم 

اال�صتقرار الداخلي يف لبنان.

كما اأن القطاع امل�رشيف اللبناين يتمتع 

النمو  له  توفر  موؤاتية  حا�صنة  ببيئة 

القوانني  �صعيد  على  وذل��ك  وال��ت��ط��ور، 

الرقابية  واالأط��ر  الة، 
ّ
الفع والت�رشيعات 

النقدية  وال�صيا�صات  القوية،  واالإ�رشافية 

التام  واالل��ت��زام  املنا�صبة،  وامل�رشفية 

الدولية،  واملالية  امل�رشفية  باملعايري 

والعالقات امل�رشفية املتينة مع املحيط 

والعامل، ونظام ال�رشية امل�رشفية.

ام 
ّ
�صم ت�صّكل  جميعًا  العنا�رش  ه��ذه 

اللبناين، وهي  امل�رشيف  للقطاع  االأمان 

واالزده��ار  واال�صتقرار  النمو  له  ن 
ّ
توؤم
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وظيفة المصارف االقتصادية
متويل  يف  اللبنانية  امل�صارف  ت�صاهم 

الدولة اللبنانية، هل ما زلتم م�صتعدين 

�رضوط  هي  وما  التمويل  هذا  ملوا�صلة 

اال�صتمرار بهذه اخلطوة؟

دائمًا  ك��ان  اللبناين  امل�رشيف  القطاع 

لبنان،  يف  العام  للقطاع  اأ�صا�صيًا  ممواًل 

اإىل جانب متويله للقطاع اخلا�س. وهذا 

اللبنانية  م�صارفنا  اإمي��ان  من  ينطلق 

اللبناين  االقت�صاد  تنمية  يف  ب��دوره��ا 

واحلفاظ على ا�صتقراره العام. فالوظيفة 

االقت�صادية هي وظيفة رئي�صية لقطاعنا 

امل�رشيف، وهي تتمثل يف متويل الن�صاط 

العام  النمو  عملية  ودع��م  االقت�صادي 

واللذين يتطلبان ت�صليفات من امل�صارف 

القطاع  كما  اخلا�س  القطاع  ملوؤ�ص�صات 

العام.

امل�صارف  اأن  اإىل  االإح�صاءات  وت�صري 

 31 العام بحواىل  وّفرت قرو�صًا للقطاع 

مليار دوالر يف نهاية اآذار 2018، مقابل 

قرو�س للقطاع اخلا�س بقيمة 59 ملياراً  

للفرتة ذاتها . كما اأن م�صارفنا حتمل نحو 

باللرية  العام  الدين  حمفظة  من   34%
ترى  اللبنانية  امل�صارف  لكن  اللبنانية. 

االإ�صالح  حتقيق  اإىل  مدعوة  الدولة  باأن 

املايل من اأجل �صبط عجز املوازنة ومنو 

الدين العام، وهذا يتطلب تر�صيداً لالإنفاق 

ال��ع��ام وزي����ادة االإي�����رادات ع��رب زي��ادة 

ومكافحة  امل��ايل  للهدر  ووقفًا  اجلباية 

عنا�رش  جميعًا  وهذه  والتهريب  ب 
ّ
التهر

تغذي العجز املايل واملديونية احلكومية. 

انطالق  بعد  �صرتّكز  امل�صارف  اإن  اإذ 

التحتية،  البنى  وتطوير  حتديث  ور�صة 

يف اإطار نتائج موؤمتر �صيدر، على زيادة 

يف  والرتكيز  اخلا�س  للقطاع  متويالتها 

القطاعني  بني  ال�رشاكة  م�رشوعات  اإطار 

امل�صاهمة  على   )PPP( واخلا�س  العام 

يف هذه الور�صة التي تتطلب م�صاهمة من 

الدولية  واملالية  امل�رشفية  املوؤ�ص�صات 

والعربية واأي�صًا اللبنانية.

يقّدم م�رضفكم قرو�صًا طويلة ومتو�صطة 

االأجل م�صاهمة منه يف دعم النمو على 

امل�صتوى الوطني، وخلق فر�س عمل، ما 

هي اأنواع القرو�س التي تقّدمونها؟

اإن متويل ال�رشكات وامل�صاريع ي�صّكل اأحد 

بنك، 
َ
فرن�ص يف  عملنا  خطة  مكونات  اأهم 

العام،  لن�صاطه  الرئي�صية  االأعمدة  واأحد 

ز اأدائه املايل. 
ّ
كًا اأ�صا�صيًا لنموه ومتي

ّ
وحمر

حزمة  توفري  على  ي��رّك��ز  م�رشفنا  اإن 

وا�صعة ومتنوعة من اخلدمات واملنتجات 

ال�رشكات  �صريفة  بقطاع  ال�صلة  ذات 

حتظى  والتي   )Corporate Banking(

م�صاريع  مثل  ومتنام  كبري  بطلب  اليوم 

قطاع  يف  ما 
ّ
�صي وال  التحتية،  البنى 

املتجددة  والطاقة  والطاقة  الكهرباء 

والنفط والغاز والبيئة والنفايات ال�صلبة 

واملياه، واأي�صًا متويل التجارة.

مع  ب��ال��ت��ع��اون  بنك 
َ
فرن�ص اأط��ل��ق  ل��ق��د 

 Fransa Invest Bank التابع  م�رشفنا 

مبادرة هي االأوىل من نوعها على �صعيد 

لبنان واملنطقة العربية، من حيث اإ�صدار 

من   )Green Bonds( خ�رشاء»  «�صندات 

اأجل حتفيز وتطوير «االقت�صاد االأخ�رش» 

يف لبنان. لقد مت اإ�صدار اأول �رشيحة من 

دوالر  مليون   60 بقيمة  العام  االإ�صدار 

�صمن  من  اأخ��رى  �رشائح  يليها  و�صوف 

 150 تبلغ  اإجمالية  بقيمة  عام  برنامج 

مليون دوالر.

تعاون  اإتفاقيات  عدة  م�رشفنا  وّقع  لقد 

كموؤ�ص�صة  ودول��ي��ة،   حملية  جهات  مع 

االأوروبي  )IFC( والبنك  الدولية  التمويل 

وغريهما،   )EBRD( والتعمري  لالإن�صاء 

م���ن اأج����ل مت��وي��ل ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة 

وال�صحة،  وال��ب��ل��دي��ات،  التعليم،  مثل 

لقطاع  التحتية  والبنية  والتكنولوجيا، 

والبناء،  والعقارات  والزراعة،  الكهرباء، 

والبيئة امل�صتدامة، والطاقة امل�صتدامة.

مع  ال��ت��ع��اون  على  بنك 
َ
فرن�ص ويعمل 

لبنان  يف  حملية  و���رشك��ات  موؤ�ص�صات 

النفط  قطاع  دع��م  اأج��ل  م��ن  واملنطقة 

يف  له  �صتطرح  التي  وامل�صاريع  والغاز 

بنك جاهز 
َ
املرحلة املقبلة. كما اأن فرن�ص

حتديث  م�صاريع  يف  امل�صاركة  اأجل  من 

�صيتم  التي  التحتية  البنى  وع�رشنة 

متويلها من اأموال موؤمتر �صيدر. 

فرنَسبنك جاهز من أجل 

المشاركة في مشاريع 

تحديث وعصرنة البنى 

التحتية التي سيتم تمويلها 

من أموال مؤتمر سيدر

الداخل واخلارج  اأدوار متعددة يف  واأداء 

رائد  كقطاع  عليه  ال�صوء  ت�صّلط  جميعها 

القطاع  و�صمن  اللبناين  االقت�صاد  يف 

امل�رشيف العربي والعاملي.

اإللتزام بالتشريعات والمعايير
ما هي الو�صائل التي اتبعتها امل�صارف 

عربيًا  �صمعتها  على  للحفاظ  اللبنانية 

ودوليًا؟ وكيف يواجه القطاع ال�صغوطات 

اخلارجية وخ�صو�صًا االأمريكية؟

وال  كان،  اللبناين  امل�رشيف  القطاع  اإن 

يف  بة 
ّ
الطي �صمعته  على  يحافظ  ي��زال، 

والدولية  االإقليمية  امل�رشفية  االأو�صاط 

م��ن خ���الل ال��ت��زام��ه ال��ث��اب��ت وال��ت��ام 

موجهات  م��ن  ي�صدر  مب��ا  واملتوا�صل 

وق���وان���ني وت�����رشي��ع��ات وم��ع��اي��ري عن 

املرجعيات املالية وامل�رشفية الدولية.

اأب��رز  اأح���د  ه��و  ه��ذا  لبنان  ام��ت��ث��ال  اإن 

ال�صيا�صات  ومرتكزات  ومبادئ  ثوابت 

امل�رشيف  والقطاع  وامل�رشفية  النقدية 

النمو  حم��رك��ات  اأح���د  وه��و  لبنان،  يف 

الظروف  رغ��م  القطاع  لهذا  الرئي�صية 

املعروفة.  والدولية  واالإقليمية  املحلية 

حاكمية  اإىل  ي��ع��ود  ذل��ك  يف  والف�صل 

راأ�صها  وعلى  احلكيمة  لبنان  م�رشف 

واأي�صًا  �صالمة،  ريا�س  احلاكم  �صعادة 

اإىل جمعية م�صارف لبنان وعلى راأ�صها 

واإىل  طربيه،  ج��وزف  الدكتور  �صعادة 

حتر�س  التي  ذاتها  امل�صارف  قيادات 

با�صتمرار على االلتزام واالمتثال باالأطر 

واملالية  امل�رشفية  والرقابية  القانونية 

ما تلك املتعلقة 
ّ
املحلية والدولية، وال �صي

بق�صايا مكافحة تبيي�س االأموال ومتويل 

االإرهاب و«فاتكا«.

لقد اأح�صنت ال�صلطات ال�صيا�صية والنقدية 

وامل�رشفية التعاطي مع ملف العقوبات 

االأخرية.  ال�صنوات  امتداد  على  االأمريكية 

وم�رشف  النيابي  املجل�س  من  فالوفود 

زارت  لبنان  م�صارف  وجمعية  لبنان 

ال����والي����ات امل��ت��ح��دة واج��ت��م��ع��ت مع 

واأو�صحت  امللف  ه��ذا  ع��ن  امل�صوؤولني 

اأهمية  املخت�صة  االأم��ريك��ي��ة  للجهات 

لبنان،  يف  امل�����رشيف  ال��ق��ط��اع  ودور 

والتزام امل�صارف باملوجهات والقوانني 

والت�رشيعات امل�رشفية واملالية الدولية. 

وهذه التو�صيحات وجدت �صدى اإيجابيًا 

لدى اجلهات االأمريكية املخت�صة.
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مقابلة

BLOM .. أفضل مصرف في لبنان للسنة الثالثة على التوالي
ازهري: الوضع المالي يتطّلب إصالحات جذرية وهيكلية

 BLOM حافظ بنك لبنان واملهجر

ال�صوق  يف  القوي  تواجده  على 

للعام  اذ  لبنان،  يف  امل�رضفية 

الثالث على التوايل يفوز  بجائزة 

لعام  لبنان  يف  م�رضف  »اأف�صل 

جناح  على  يربهن  ما   ،»2018

املحافظة   BLOM ا�صرتاتيجية 

املدرو�صة  تو�صعه  و�صيا�صة 

ال�صريفة  املتزايد على  واعتماده 

التعامل  خّولته  والتي  الرقمية، 

ال�صليم مع الظروف ال�صعبة التي 

مير بها يف لبنان واملنطقة.

وُيعترب BLOM يف طليعة البنوك 

اللبنانية على اأكرث من �صعيد ال 

وقرو�س  التجزئة  قرو�س  �صيما 

اأحجامها،   مبختلف  ال�رضكات 

من  الدور  هذا   BLOM عزّز  حيث 

لفروع  ودجمه  اإ�صتحواذه  خالل 

العام  منت�صف  لبنان يف   HSBC

املا�صي. 

ووفقًا لرئي�س جمل�س اإدارة ومدير عام بنك لبنان واملهجر �صعد اأزهري بلغت قرو�س بنك لبنان واملهجر 

للقطاع اخلا�س حتى نهاية عام 2017 ما ُيقارب الـ 7.5 مليار دوالر. وك�صف االأزهري ان هذه القرو�س 

توزعت على قرو�س التجزئة التي ت�صمل قرو�س ال�صكن وبطاقات االإئتمان والقرو�س ال�صخ�صية، قرو�س 

لل�رضكات الكربى،  قرو�س لل�رضكات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم،  قرو�س للم�صاريع الكربى، وقرو�س 

للعقار واملطّورين.

ولفت اىل ان القطاع امل�رضيف يف لبنان يتمّتع بو�صعية مالية �صليمة على �صعيد كفاية راأ�س املال 

والقرو�س املتعرّثة وتغطيتها باملوؤونات االإجمالية واخلا�صة. 

و�صدد انه »ال ميكن للقطاع امل�رضيف متويل عجوزات امليزانية اإىل ما ال نهاية وعلى االأخ�ّس يف هذه 

الظروف التي ن�صهد فيها تراجعًا يف منّو الودائع«.  وراأى ان »الو�صع املايل يتطلّب اإ�صالحات جذرية 

العام  الدين  والرتاكم يف  املايل  العجز  الرتّدي يف  العام ملنع  والقطاع  الدولة  ميزانية  وهيكلية يف 

ول�صمان جناح موؤمترات الدعم االإقت�صادي للبنان.

كالم اأزهري اتى يف حديث لـ»ال�صناعة واالإقت�صاد«، هذا ن�صه:
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يف  لبنان  وم�رشف  امل�صارف  جمعية 

اأمريكا  يف  والنقدية  املالية  املحافل 

بالو�صعية  امل�صوؤولني  الإقناع  واأوروبا 

ال�صليمة وامللتزمة للقطاع امل�رشيف يف 

لبنان. 

تمويل الدين العام
امل�صارف  ت�صاهم  الــثــالــث:  الــ�ــصــوؤال 

اللبنانية يف متويل الدولة اللبنانية، هل 

ما زلتم م�صتعّدين ملوا�صلة هذا التمويل 

وما هي �رضوط االإ�صتمرار بهذه اخلطوة؟

ي�صاهم القطاع امل�رشيف حاليًا بطريقة 

مبا�رشة باأكرث من 40 % من الدين العام 

الذي يبلغ ال� 80 مليار دوالر ومتّثل هذه 

موجودات  من   %  15 حوايل  امل�صاهمة 

امل�رشيف  القطاع  ميّثل  كما  القطاع. 

ع��ج��وزات  لتمويل  الرئي�صي  امل�����ص��در 

امليزانية التي بداأت  تتفاقم  ب�صكٍل كبري 

ب�صبب الزيادة يف النفقات خ�صو�صًا على 

الرواتب واالأجور. وعليه، ال ميكن للقطاع 

امليزانية  ع��ج��وزات  متويل  امل�����رشيف 

 يف هذه 
ّ

االأخ�س وعلى  نهاية  ال  ما  اإىل 

يف  تراجعًا  فيها  ن�صهد  التي  الظروف 

 الودائع.  لذلك يتطّلب الو�صع املايل 
ّ
منو

ميزانية  يف  وهيكلية  جذرية  اإ�صالحات 

ي 
ّ
ال��دول��ة وال��ق��ط��اع ال��ع��ام ملنع ال��رتد

الدين  يف  وال��رتاك��م  امل��ايل  العجز  يف 

الدعم  موؤمترات  جناح  ول�صمان  العام 

�صمان  اإىل  اإ�صافًة  للبنان،  االإقت�صادي 

التمويلية  للحاجات  امل�صارف  توفري 

�صتدام 
ُ
م بنمط  اخلا�س  وللقطاع  للدولة 

وكايف. 

قرو�صًا  م�رضفكم  يقّدم  الرابع:  ال�صوؤال 

طويلة ومتو�صطة االأجل م�صاهمًة منه يف 

دعم النمّو على امل�صتوى الوطني، وخلق 

فر�س عمل، ما هي اأنواع القرو�س التي 

تقّدمونها؟ 

بلغت قرو�س بنك لبنان واملهجر للقطاع 

ما   2017 ع��ام  نهاية  حتى  اخل��ا���س 

7.5 مليار دوالر توّزعت على  ال�  قارب 
ُ
ي

التجزئة  قرو�س   %  42.1 التايل:  ال�صكل 

وبطاقات  ال�صكن  قرو�س  ت�صمل  التي 

االإئتمان والقرو�س ال�صخ�صية، 24.1  % 

قرو�س لل�رشكات الكربى، 20 % قرو�س 

احلجم،   واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�رشكات 

و  ال��ك��ربى،  للم�صاريع  ق��رو���س   %  6.6
ري��ن. 

ّ
وامل��ط��و للعقار  ق��رو���س   %  3.9

عترب البنك يف طليعة البنوك اللبنانية 
ُ
وي

وقرو�س  التجزئة  قرو�س   
ّ

يخ�س فيما 

عّزز  وقد  اأحجامها،   مبختلف  ال�رشكات 

ودجمه  اإ�صتحواذه  خالل  من  الدور  هذا 

لفروع HSBC لبنان يف منت�صف العام 

املا�صي. 

ال يمكن للقطاع المصرفي 

تمويل عجوزات الميزانية 

إلى ما ال نهاية وعلى 

األخّص في هذه الظروف 

التي نشهد فيها تراجعًا 

في نمّو الودائع

واقــع  تقّيمون  كيف  االأول:  الــ�ــصــوؤال 

تاأّثر  هــل  الــيــوم،  القطاع  امل�رضيف 

اخلارجية  ال�صلبية  باملناخات  القطاع 

والداخلية؟

اإن واقع القطاع امل�رشيف اللبناين اليوم 

يف حالة مقبولة اإذا اأخذنا يف احل�صبان 

التي  واخلارجية  الداخلية  رات 
ّ
التطو

واملنطقة. فالقطاع  بلبنان  تع�صف 

يتمّتع بو�صعية مالية �صليمة على �صعيد 

املتعرّثة  والقرو�س  املال  راأ�س  كفاية 

االإجمالية  ب��امل��وؤون��ات  وتغطيتها 

واخلا�صة، وما زال القطاع ي�صهد زيادة 

يف موجوداته التي فاقت ال� 222 مليار 

دوالر. بالطبع تاأّثر القطاع باملناخات 

يف  واالإقت�صادية  ال�صيا�صية  ال�صلبية 

التي  وب��ال�����رشائ��ب  وحميطه  لبنان 

وخ�صو�صًا  ب��ال��ذات  بالقطاع  حلقت 

 االإزدواج ال�رشيبي، ولكن 
ّ

فيما يخ�س

يثابر القطاع على تعزيز مركزه املايل 

يف  االأ�صا�صية  الركائز  كاإحدى  ودوره 

اإىل  القطاع  يتطّلع  كما  االإقت�صاد.  

االإ�صتفادة  من االإنفراجات االإقت�صادية 

 نتيجة جناح موؤمتر »�صيدر«، من 
ّ
والنمو

�صتتدفق  التي  واملنح  القرو�س  خالل 

اإىل لبنان، ونتيجة البدء بالتنقيب عن 

النفط والغاز يف اأوائل عام 2019. 

التي  الو�صائل  هي  ما  الثاين:  ال�صوؤال 

للحفاظ  اللبنانية  امل�صارف  اّتبعتها 

وكيف  ودولــيــًا؟  عربيًا  �صمعتها  على 

اخلارجية  ال�صغوطات  القطاع  يواجه 

وخ�صو�صًا االأمريكية؟

 الو�صائل التي اّتبعتها امل�صارف 
ّ
اإن اأهم

عربيًا  �صمعتها  على  للحفاظ  اللبنانية 

القوانني  بكّل  التام  د 
ّ
التقي هي  ودوليًا 

املتعلقة   واملحلية  الدولية  واالإج��راءات 

مبكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب 

مبعايري  واالإلتزام  ال�رشيبي  ب 
ّ
والتهر

ب���ازل وال��ع��ق��وب��ات ال��دول��ي��ة وغ��ريه��ا، 

الهيئات  ك��ّل  ث��ن��اء  اإىل  ت 
ّ
اأد وال��ت��ي 

تقوم  التي  باجلهود  املعنية  الدولية 

ب��ه��ا امل�����ص��ارف يف ه���ذه امل��ج��االت. 

عن  تنجم  التي  ال�صمعة  ذلك  اإىل  ف  اأ�صِ

�صليم.  مايل  وموقع  اأداء  على  احلفاظ 

ال�صغوطات  مواجهة  لكيفية  وبالن�صبة 

منها،  االأمريكية  وخ�صو�صًا  اخلارجية 

هناك بالطبع االإلتزام الكامل الذي �صبق 

ذكره واجلهود والزيارات التي تقوم بها 



عندما ُيبنى
النمو على األمان 

عن  نبحث  مستقبلنا،  ونبني  الحياة  في  قدًما  نمضي  فيما 
االعتماد  يمكننا  أقوياء  بشركاء  لالتحاد  نسعى  لحمايته.  وسائل 
المالي. األمان  ألنفسنا  نضمن  كي  معهم  والنمو  عليهم 
للسنة الثانية على التوالي، صّنفت مجلة غلوبال فايننس بنك عوده 

المصرف األكثر أماًنا في لبنان.
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مقابلة

BBAC..        عامًا من التفاني
حمادة: نواصل استراتيجيتنا التوسعية

60

اتبع  عامًا،   60 من  اكرث  مر  على 

العربية  والبلد  بريوت  بنك 

ايالء  من  مكنته  �صيا�صات   BBAC

زبائنه اهتمامًا خا�صًا، فجعل من 

له،  �صعاراً  بالفعل«  »االإهتمام 

يف  ح�صوره  تو�صيع  اىل  و�صعى 

لبنان واملنطقة. كما ي�صعى، وفقاٌ 

لالئتمان  العام  املدير  م�صاعد 

وال�صريفة يف BBAC ندمي حمادة، 

اإىل تو�صيع نطاق تواجده يف دول 

االأو�صط  ال�رضق  منطقة  يف  اأخرى 

وفق  الالتينّية  واأمريكا  واأفريقيا 

مرتبطة  واّتقان  بتاأنٍّ  معّدة  خّطة 

بجدول زمني مدرو�س.

 ،BBAC واعترب يف اإطار تقييمه اداء

ان تباطوؤ منو الن�صاط االإقت�صادي 

ب�صكل  وامل�رضيف  عام  ب�صكل 

خا�س من جراء الو�صع ال�صيا�صي 

الداخل،  ويف  اجلوار  يف  واالأمني 

ما ي�صجع امل�صارف على االإنت�صار 

اخلارجي للمحافظة على اأرباحها 

وبالتايل على �صالمتها ومنوها.

اىل  يهدف   BBAC« ان  اىل  وا�صار 

يدعم  خارجي  اإنت�صار  حتقيق 

ن�صاطه وينّوع قاعدة زبائنه �صعيًا 

منه لتو�صيع نطاق اإ�صتثماراته خا�ّصًة واأن حجم القطاع امل�رضيف اللبناين يفوق حجم االإقت�صاد، اإ�صافًة 

لرغبته يف توزيع املخاطر وتنويع قاعدة الدخل والربحّية.

واو�صح حمادة ان »عالمة BBAC التجارية اجلديدة، تعك�س تفانيه جتاه مفهوم »االإهتمام« الذي مّيزه 

و�صاعده يف تعزيز عالقات دائمة ووطيدة مع االأطراف املعنّية وال�صّيما مع عمالئه«. كما ا�صار اىل ان 

»اإطالق الهوية اجلديدة بعد مرور 60 عامًا على تاأ�صي�س امل�رضف، يهدف اإىل مواكبة الطبيعة املتغرّية 

للقطاع امل�رضيف وتطّوره وخا�صة يف ع�رض التكنولوجيا الرقمية ذي الوترية ال�رضيعة«.

كالم حمادة اتى يف حديث مع »ال�صناعة واالإقت�صاد«، هذا ن�صه:
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 ،BBAC كيف ميكن تقييم اأداء م�رشف

من  االول  الربع  نهاية  مع  وباالرقام، 

العام احلايل؟

املالية    BBAC الأو���ص��اع  اإ���ص��ت��ن��اداً 

العام  من  االأول  للف�صل  عة، 
ّ
جمم الغري 

الودائع   جمموع  �صجل  فقط،  اجل��اري 

ن�صبة  اأي  لبنانية  ل��رية  مليار   9،094
للقطاع،   %  1 مقابل   %  1 بحوايل  منو 

اخلا�س  للقطاع  ت�صليفاته  و�صجلت 

لرية  مليار   2،646 املقيم  وغري  املقيم 

للفرتة  من��و  ن�صبة  وبالتايل  لبنانية 

 %  -1.5 مقابل   %  0.1 بحوايل  نف�صها 

للف�صل  الودائع  منو  ن�صبة  اإن  للقطاع. 

االأول من العام اجلاري، اأدنى مل�رشفنا 

وللقطاع، مقارنة مع هذه الن�صبة للفرتة 

نف�صها من العام املا�صي.

الن�صاط  منو  يتباطاأ  اأن  الطبيعي  من 

وامل�رشيف  ع��ام  ب�صكل  االإق��ت�����ص��ادي 

ب�صكل خا�س من جراء الو�صع ال�صيا�صي 

ال��داخ��ل،  ويف  اجل����وار  يف  واالأم���ن���ي 

االإنت�صار  على  امل�صارف  ي�صجع  مما 

اأرباحها  على  للمحافظة  اخل��ارج��ي 

وبالتايل على �صالمتها ومنوها.

عن  الــيــوم   BBAC ف 
ّ
يــعــر كيف 

هويته اجلديدة؟ 

 BBAC اأط��ل��ق  ع��ام��ًا،   60 م���رور  بعد 

وحافظنا  ل��ه.  جديدًة  جت��اري��ًة 
ً
عالمة 

»االإهتمام«  مفهوم  جتاه  التفاين  على 

زنا و�صاعدنا يف تعزيز عالقات 
ّ
الذي مي

ة 
ّ
املعني االأط���راف  مع  ووطيدة  دائمة 

ما مع عمالئنا.
ّ
وال�صي

رمزاً  اجلديدة  تنا 
ّ
هوي جوهر  يف  يكمن 

ة 
ّ

ق�ص ويروي  »االإهتمام«  ثقافة  د 
ّ
يج�ص

�رشكائنا.  م��ع  ال�صخ�صية  عالقاتنا 

اجل��دي��دة  الهوية  ه��ذه  اإط���الق  ي��ه��دف 

للقطاع  ة 
ّ

املتغري الطبيعة  مواكبة  اإىل 

ع�رش  يف  وخا�صة  ره 
ّ
وتطو امل�رشيف 

ال��وت��رية  ذي  الرقمية  التكنولوجيا 

لطلب  اإ�صتجابة  وياأتي  كما  ال�رشيعة. 

دعوة  ول�رشورة  املتزايد  امل�صتهلكني 

ال�رشائح  اأكرب  ي�صّكلون  الذين  ال�صباب 

يف  امل�صاركة  اىل  لبنان  يف  ال�صّكانية 

اأجيال  ج��ذب  وبالتايل  التغيري،  ه��ذا 

جديدة من العمالء. ومن خالل العالمة 

م�رشف  اإ�صتطاع  اجلديدة،  التجارية 

�صات 
ّ
املوؤ�ص �صورة  يعك�س  اأن   BBAC

واملهنية  املنفتحة  احلديثة  املالية 

البالغ  تراثه  على  احلفاظ  مع  احلالية 

60 عامًا.

توسع داخلي وخارجي
العري�صة  اال�صرتاتيجية  نقاط  اأبرز  ما 

�صنوات  منذ  امل�رضف  يتبعها  التي 

املركز  يف  يكون  باأن  له  �صمح  والتي 

وما  حاليا؟  يحتله  الـــذي  املتقدم 

التو�صعية  امل�رضف  اإ�صرتاتيجية  هي 

للمرحلة املقبلة؟

من �صمن نقاط اال�صرتاتيجية العري�صة 

�صنوات  م��ن��ذ   BBAC يتبعها  ال��ت��ي 

والتي �صمحت له باأن يكون يف املركز 

مواكبة  حاليا،  يحتله  ال��ذي  املتقدم 

هذا  ففي  املناف�صة؛  ومواجهة  القطاع 

تطوير  على  باإ�صتمرار  نواظب  ال�صياق 

عرب  االإلكرتونية،  امل�رشفية  خدماتنا 

با�صتمرار  ونعمل  واملوبايل،  االإنرتنت 

على حت�صني هذه اخلدمات اآخذين بعني 

زبائننا.  وتوقعات  تعليقات  االعتبار 

االأم��ان  م�صتوى  نن�صى  اأال  يجب  كما 

للتطبيقات اجلديدة، حيث نحر�س على 

اال�صتثمار يف املوارد الب�رشية واملعدات 

امل��خ��اط��ر  م��ن  للتخفيف  وال���ربام���ج 

اإدخ��ال  على  اأي�صا  ونعمل  االأم��ن��ي��ة. 

من  التي  الذكية  االآيل  ال�رشاف  اأجهزة 

من  بكثري  اأكرث  مزايا  م 
ّ
تقد اأن  �صاأنها 

اإىل  باالإ�صافة  حاليا،  املوجودة  تلك 

و�صع فرع رقمي بالكامل قيد التجربة 

اإمكانيات  تطوير  وعلى  خطتنا  �صمن 

اخلا�صة  امل�رشفية  اخل��دم��ات  وح��دة 

خالل  م��ن   Unit Private Banking
تقدما  اأك��رث  م�رشفية  منتجات  ط��رح 

يف  املهتمني  الزبائن  وتطورا خلدمِة 

العاملية وعلى تو�صيع  االأ�صواِق املالية 

ُة ال �صيما اخلا�صة 
َّ
التقدميات امل�رِشفي

 .
ْ

باب بفئة ال�صَّ

 BBAC ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة �صعيد  ع��ل��ى 

امل�صي  امل�رشف  يوا�صل  ة، 
ّ
التو�صعي

وانت�صاره  ن�صاطه  تو�صيع  يف  ق��دم��ًا 

لبنان،  اجلغرايف حمليا وخارجيًا. ففي 

منطقة  يف   40 ال  فرعنا  بافتتاح  قمنا 

الإفتتاح  نح�رّش  كما  اخل��وري،  ب�صارة 

يف  ��ا 
ّ
اأم كو�صبا.  منطقة  يف  جديد  فرع 

ته 
ّ
اإ�صرتاجتي م�رشفنا  اخل��ارج، يوا�صل 

ة لتحقيق اإنت�صار خارجي يدعم 
ّ
التو�صعي

ع قاعدة زبائنه �صعيًا منه 
ّ
ن�صاطه وينو

واأن  ًة 
ّ

خا�ص اإ�صتثماراته  نطاق  لتو�صيع 

يفوق  اللبناين  امل�رشيف  القطاع  حجم 

يف  لرغبته  االإقت�صاد، اإ�صافًة  حجم 

الدخل  قاعدة  وتنويع  املخاطر  توزيع 

ع 
ّ
التو�ص م�رشوع  بداأ  هنا  من  ة. 

ّ
والربحي

منذ  ليما�صول٬  يف  حتديداً  قرب�س٬  يف 

بنقل  موؤّخراً  وقمنا  عامًا   30 من  اكرث 

اأك��رب  جديد  مقر  اإىل  الرئي�صي  ال��ف��رع 

كما  بامل�رشف.  خا�س  حداثة  واأك��رث 

فروع  ثالثة  اخلارج  يف  تواجدنا  يدعم 

 
ّ
لها يف اإربيل ومن ثم

ّ
يف العراق كان اأو

يف بغداد وموؤّخراً يف ال�صليمايّن، ونحتل 

اللبنانية  امل�صارف  بني  متقدم  موقع 

العاملة يف العراق حيث متكنا من حتقيق 

نتائج ممتازة رغم الظروف التي متر بها 

عّزز اإنت�صارنا يف اخلارج مكتب 
ُ
البالد. وي

متثيلي يف مدينة اأبو ظبي يف االإمارات 

غّطي اأن�صطتنا يف 
ُ
ة املّتحدة حيث ي

ّ
العربي

ومكتب  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

يف  م��وؤخ��راً  افتتحناه  ج��دي��د  متثيلي 

اأفريقيا وحتديداً يف نيجرييا. ن�صعى اإىل 

تو�صيع نطاق تواجدنا يف دول اأخرى يف 

منطقة ال�رشق االأو�صط واأفريقيا واأمريكا 

بتاأنٍّ واّتقان  ة 
ّ
ة وفق خّطة معد

ّ
الالتيني

مرتبطة بجدول زمني مدرو�س.

يواظب BBAC بإستمرار على 

تطوير خدماته المصرفية 

اإللكترونية، عبر اإلنترنت 

والموبايل، ويعمل بإستمرار 

على تحسين هذه الخدمات 

آخذًا بعين االعتبار تعليقات 

وتوقعات زبائنه

يواصل BBAC إستراتجّيته 

التوسعّية لتحقيق إنتشار 

خارجي يدعم نشاطه وينّوع 

قاعدة زبائنه سعيًا منه 

لتوسيع نطاق إستثماراته 

وتوزيع المخاطر وتنويع 

قاعدة الدخل والربحّية
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أزمة العقارات تنتظر 
ساعة الصفر النفطية!؟

حمل القطاع العقاري، مع دخولنا العام 2018، معه حتديات عديدة بداأت مع العام العام 2017 بانخفا�صات على م�صتوى م�صاحات 

البناء واملواد التي توؤ�ص�س له، وجاء ذلك ليتزامن مع ارتفاع يف الر�صوم العقارية. ويذكر هنا اأن القطاع العقاري كان قد �صهد تباطوؤاً 

ة بن�صبة 16.33 % خالل �صهر 
ّ
خالل ال�صهر الثاين من العام 2018 مقارنًة ب�صهر كانون الثاين. اإذ انخف�س عدد معامالت املبيع العقاري

�صباط 2018 اإىل 4.473 معاملة، من 5.346 معاملة يف ال�صهر الذي �صبقه.

و�صلت  بل  فح�صب،  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صقق  ت�رشب  مل  التي  وتداعياتها  املدعومة  ال�صكنية  القرو�س  اأزمة  جاءت  االثناء  ويف 

�صظاياها اىل ال�صقق الفخمة ويبدو اأن البع�س عمل لال�صتفادة من هذه القرو�س ل�رشاء �صقق كبرية ال تدخل يف خانة قرو�س موؤ�ص�صة 

االإ�صكان، بل تدخل بالتحفيزات املقدمة اأو القرو�س املدعومة من البنك املركزي والتي و�صعها املركزي بت�رشف امل�صارف التجارية.

انطالقا من هذه املعطيات، القطاع ككل متاأثر اإمنا ال�صقق ال�صغرية واملتو�صطة احلجم اأكرث تاأثرا من ال�صقق الفخمة. ففي العام 2017 

اأعطي نحو 7 اآالف قر�س من املوؤ�ص�صة العامة لالإ�صكان وم�رشف االإ�صكان، ما يعني اأن هذا العام �صتتدنى املبيعات مبجموع نحو 7 

اأالف �صقة يف العام، اإذا افرت�صنا اأن وترية ال�رشاء �صتكون نف�صها، ومما ال �صك فيه اأن هذا الرتاجع �صيكون موجعا للقطاع اإمنا ال ميكن 

احلديث من اليوم عن اأن القطاع قريب من االنهيار اأو �صينهار.

اأن  اإذا اعتربنا  7 اآالف العام املا�صي والذين ي�صكل جمموع قرو�صهم حواىل امللياري دوالر  اأعداد املقرت�صني والبالغ  اأهمية  رغم 

�صعر ال�صقة 300 األف دوالر، بينما يبلغ خمزون ال�صقق غري املباعة وفق تقديرات �رشكة »رامكو« عن ال�صنوات اخلم�س االأخرية حواىل 

املليون مرت مكعب، مبا يوازي حواىل ال� 4 اآالف �صقة تقريبا، بقيمة حواىل 4 مليارات دوالر، رغم هذا االعتبار، فاإن هذه االأرقام اأو 

املعطيات ال توؤدي اإىل انهيار يف القطاع العقاري كما ح�صل اإبان االأزمة العقارية يف اأمريكا، وخ�صو�صا اأن طريقة االإقرا�س 

يف لبنان تختلف عن الطريقة ال�صائدة يف اأمريكا.

هي  ما  الكبرية:  كما  منها،  واملتو�صطة  ال�صغرية  العقارات،  اأ�صحاب  »اأروقة«  يف  د 
ّ
يرتد الذي  ال�صوؤال  يبقى  ولكن 

االإجراءت التي يجب اأن ياأخذها جمل�س الوزراء اللبناين للم�صاعدة يف حت�صني هذا القطاع واإعادته اإىل عافيته؟

النمو  كتح�صني  املتعددة،  مب�صتوياته  اال�صتقرار  تاأمني  يف  اأواًل  تكمن  الت�صاوؤل  هذا  على  االإجابة  لعل 

االقت�صادي، وو�صع �صيا�صة حتفيزية للمغرتبني كاإعفائهم من ر�صوم الت�صجيل مثاًل.

ولعل اأهم ما �صيطلق حركة النمو االقت�صادي، هو البدء يف التنقيب عن النفط والغاز املكت�صف 

اللبناين ويف املناطق الربية املوازية لل�صاحل، وكلما اقرتبت  ال�صاحل  بكميات كبرية يف 

�صاعة ال�صفر لالنطالق بعمليات التنقيب، �صن�صهد زيادة يف العمليات العقارية على 

كامل امل�صاحة اجلغرافية اللبنانية، وخ�صو�صًا يف املناطق ال�صاحلية.  
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لل�صري   2017 عام  العقاري  القطاع  عاد 

ارتفاعًا  �صهد  اإذ  النهو�س،  �صكة  على 

بن�صبة  العقارية  امل��ع��ام��الت  ع��دد  يف 

 2017 واأيلول   2016 اأيلول  بني   %  13.4
واالنفراجات  ال�صيا�صة  الظروف  نتيجة 

رئي�س  انتخاب  من  اإطاللته  رافقت  التي 

اجلمهورية وت�صكيل حكومة واالإيجابيات 

طوال  تقريبًا  االأج���واء  على  طغت  التي 

العام املا�صي.

كافية  تكن  مل  االإيجابيات  هذه  اأن  اإال 

يتطلب  االأم��ر  كان  اإذ  القطاع،  الإنعا�س 

القيام   باإجراءات على ال�صعيدين املحلي 

العودة  االقت�صاد  لي�صتطيع  واالإقليمي 

الواقع  اإن  حيث  الطبيعية،  حاله  اإىل 

القطاع  على  ان�صحب  ال�صيء  االقت�صادي 

القطاعات  ك��ل  ���ص��اأن  �صاأنه  ال��ع��ق��اري 

االقت�صادية.  

البناء والعقارات
 2017 ال��ع��ام  يف  البناء  قطاع  �صجل 

انخفا�صًا على م�صتوى م�صاحات البناء 

مرت  مليون   11.9 بلغت  التي  امل�صجلة 

باملئة   2.4 ن�صبته  بانخفا�س  مربع، 

عن العام 2016 . وحلظ انخفا�صَا اأي�صًا 

التي  االأ�صمنت  ت�صليمات  م�صتوى  على 

قاربت 5.1 ماليني طن، مبا ن�صبته 2.2 

العقارية  الر�صوم  ارتفعت  فيما  باملئة. 

2017 مقارنة  18.1 باملئة عام  بن�صبة 

بالعام 2016.  

2018 .. التراجع يتواصل
ويبدو اأن عام 2018 يحمل حتديات كبرية 

ط يف 
ّ
للقطاع العقاري الذي ال يزال يتخب

الذي  الثقل  حتت  ويرزح  التباطوؤ،  دوامة 

التي  ال�صكنية  القرو�س  اأزمة  عليه  األقته 

اأثرت عليه ب�صكل مبا�رش.

أزمة القروض السكنية حاصرته في دوامة التباطؤ
القطاع العقاري.. نحو مستقبٍل أفضل

تحقيق
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وكانت  ت�صليمات االأ�صمنت قد تراجعت 

 1.054.617 اإىل  �صنويا   %  1.30 بن�صبة 

العام  من  االأول  الف�صل  نهاية  مع  طنا 

طنا   1.068.540 ب�  مقارنة   احل��ايل، 

املن�رشم. العام  من  ذاتها  الفرتة   يف 

التقرير  ك�صف  ذات����ه،  ال�����ص��ي��اق  ويف 

تراجع  عن  املهند�صني  لنقابة  ال�صنوي 

جتاه  ال��ع��ق��اري��ني  امل��ط��وري��ن  قابلية 

جديدة  عقارية  م�صاريع  يف  اال�صتثمار 

لبنان. يف  ال�صكنية  االأبنية  نطاق   يف 

ويف التفا�صيل انخف�صت ح�صة االأبنية 

اجلديدة  االأبنية  جمموع  من  ال�صكنية 

يف لبنان من 82.30 يف املئة يف العام 

العام  يف  املئة  يف   79.46 اىل   2016
التي  الوحيدة  الفئة  اأنها  علما   ،2016
�صهدت انكما�صا بني وجهات اال�صتخدام 

ارت��ف��ع��ات ح�صة  امل��ق��اب��ل  ك��اف��ة. يف 

االأبنية التجارية من 7.75 يف املئة يف 

10 يف املئة يف العام  اإىل   2016 العام 

2017، كما زادت ح�صة الفنادق واأبنية 
0.78 يف املئة  ال�صياحية من  اخلدمات 

اىل 0.9 يف املئة.

العقارية  املعامالت  عدد  انخف�س  كما 

األفا   17 اإىل  �صنويا،   %   23.14 بن�صبة 

االأربعة  االأ�صهر  خ��الل  معاملة  و651 

األفا   22 من   ،2018 العام  من  االأوىل 

و966 معاملة يف الفرتة ذاتها من العام 

معامالت  قيمة  تراجعت  كما   .2017
املبيع العقارية بن�صبة 19.74 اإىل 2.46 

مليار دوالر.

أزمة القروض السكنية
وتوؤدي اأزمة القرو�س امل�رشفية ال�صكنية 

دوراً يف م�صاعفة اأزمة القطاع العقاري، 

اإىل  امل�رشفية  القرو�س  قيمة  �صيما  وال 

قيمة  من   %  17 ُت�صّكل  العقاري  القطاع 

القطاع اخلا�س  اإىل  القرو�س امل�رشفية 

)اأي ما يوازي 10 مليارات دوالر اأمريكي(. 

اإ�صتهالكية  قرو�س  القرو�س  هذه  عظم 
ُ
م

ت�صليفات  كما  ع��ق��ارات،  ل�رشاء  اأي   –
 6800 من  ارتفعت  قد  لل�صكن  امل�صارف 

19402 مليار  2012 اىل  مليار لرية عام 

فاقت  ارتفاع  بن�صبة   ،2017 ايلول  لرية 

185 باملئة. كما ارتفعت ن�صبة القرو�س 
 12 من  الت�صليفات  اإجمايل  من  ال�صكنية 

اإىل 19 باملئة. 

بعدما  ال�صكنية  القرو�س  اأزم��ة  وتاأتي 

املخ�ص�صة  الكوتا  امل�صارف  ا�صتنفدت 

ن�صف  والبالغة  لبنان،  م�رشف  من  لها 

مليار دوالر، ا�صتهلكتها امل�صارف خالل 

ا�صتدعى تدخاًل من رئي�س  �صهر، وهو ما 

ا�صتقبل  الذي  عون،  مي�صال  اجلمهورية 

�صالمة،  ريا�س  لبنان  م�رشف  حاكم 

ط��ال��ب��ًا م��ن��ه ت��اأم��ني ����رشف ال��ق��رو���س 

 تطور حركة البناء وت�صليمات اال�صمنت والر�صوم العقارية

2014201520162017قطاع البناء
13,548,70712,339,55012,233,89811,934,969رخ�س البناء )م.م.(

5,516,8275,042,8685,265,1135,148,614ت�صليمات اال�صمنت )طن(
920,983834,125862,8901,019,073الر�صوم العقارية )مليون لرية(

مبني على اح�صاءات م�رضف لبنان
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دفعها  امل�صارف  التزمت  التي  ال�صكنية 

يتوا�صل  اأن  على  الطلبات  اأ�صحاب  اإىل 

بالقرو�س  املعنية  اجلهات  مع  ذلك  بعد 

ال�صكنية لو�صع حلول ت�صمن ا�صتمراريتها 

وفقًا للقواعد واالأ�صول املعتمدة. 

 485 التعميم  اإىل  االأزم���ة  ه��ذه  وت��ع��ود 

د 
ّ
حد والذي  لبنان  م�رشف  عن  ال�صادر 

االإ�صكانية  القرو�س  ملنح  جديدة  اآلية 

والتجارية. اإذ ح�رش دعم م�رشف لبنان 

طريق  عن  الدعم  واأ�صقط  فقط،  للفائدة 

االإعفاء اجلزئي من االحتياطي االإلزامي 

الذي كان مينحه للم�صارف.

حني  للم�صارف،  �صمح 
ُ
ي كان  اأن��ه  علمًا 

ال�صكني،  االإقرا�س  بغر�س  مبالغ  متنح 

كانت  وه��ك��ذا  االح��ت��ي��اط��ي.  ا�صتعمال 

امل�صارف ت�صتهلك نحو 500 مليون دوالر 

�صنويًا من هذا االحتياطي، باالإ�صافة اإىل 

الكوتا التي كان مينحها اإياها امل�رشف 

التعميم  اأن  اإال   .%  1 بفائدة  امل��رك��زي 

امل�س  من  امل�صارف  منع  اإليه  امل�صار 

باالحتياطي االإلزامي.

ووفقًا مل�صادر معنية، تفاجاأ امل�رشف 

املركزي بعد اإقرار �صل�صلة الرتب والرواتب 

على  اال�صتح�صال  طلبات  عدد  بزيادة 

قرو�س �صكنية، ما تطلب منه م�صاعفة 

للدعم.  يخ�ص�صها  ك��ان  التي  املبالغ 

وبالتايل راأى م�رشف لبنان بعد مراجعة 

الطريقة  بهذه  اال�صتمرار  اأن  بها  ق��ام 

االقت�صاد  ب�صالمة  ي�رش  اأن  �صاأنه  من 

فعلية  باأزمة  �صيت�صبب  والذي  اللبناين، 

جزءاً  واأن  الت�صخم،  معدل  زيادة  وهي 

اإىل  املطورون  لها 
ّ
حو االأم��وال  تلك  من 

الت�صخم  معدالت  من  فاقم  ما  ال��دوالر، 

ب�صكل غري م�صبوق«.

ويخرق �صوداوية الروؤية هذه العديد من 

بدء  موعد  اقرتاب  فمع  اقة، 
ّ
الرب االآمال 

اإعادة اإعمار �صورية واإعتماد لبنان من 

ة 
ّ

قبل العديد من الدول االأجنبية كمن�ص

�صاركة 
ُ
للم ال��دول  ه��ذه  �صت�صتخدمها 

من  العديد  تدفع  االإع��م��ار،  اإع��ادة  يف 

يف  �صبًقا 
ُ
م التمو�صع  اإىل  امُل�صتثمرين 

�صوق العقارات. ومن امُلتوقع اأن ن�صهد 

العقارية  العمليات  عدد  يف  ا 
ً
اإرتفاع

ا على احلدود مع �صورية ب�صكل 
ً

خ�صو�ص

يف  امُل�صتثمر  م�صاهمة  م�صتوى  يعك�س 

ال�صكان  واإ�صتفادة  كما  االإعمار  اإعادة 

املحليني من اإعادة االإعمار هذه.

 العامل 
ّ
عد

ُ
كما اأن امللف النفطي اللبناين ي

االأ�صا�صي يف ارتفاع اأ�صعار العقارات يف 

االأعوام املقبلة. فكلما اإقرتبنا من تاريخ 

العمليات  التنقيب �صن�صهد زيادة يف  بدء 

على  االأوىل  الدرجة  يف  رّكزة 
ُ
م العقارية 

املناطق  ويف  اللبناين  ال�صاحل  ط��ول 

اجلبلية القريبة من ال�صاحل.

كما اأن هناك اإجراءات عديدة من �صاأنها 

كتحقيق  العقاري  القطاع  واقع  حت�صني 

 االق��ت�����ص��ادي وهو 
ّ
اال���ص��ت��ق��رار وال��ن��م��و

العقاري  القطاع  لعودة  و�صيلة  اأف�صل 

اأبرز  اإىل عافيته، و�صع �صيا�صة حتفيزية 

املغرتبني  اللبنانيني  اإع��ف��اء  ركائزها 

االأ�صخا�س  اإعطاء  الت�صجيل،  ر�صوم  من 

فخمة  �صقق  ب�رشاء  الراغبني  االأج��ان��ب 

يفوق �صعرها املليون دوالر اإقامة دائمة 

يف لبنان.

ت�صليفات امل�صارف لل�صكن

ايلول2010201120122013201420152016القيمة مليار لرية
2017

13,72316,86819,36821,32424,91126,44729,66232,034افراد
ــرو�ــس   مــنــهــا ق

�صكنية

6,8009,01810,95712,86614,89315,98417,98119,402

جمموع ت�صليفات 

القطاع اخلا�س

58,34466,24673,50779,77686,45489,93796,781100,886

مبني على اح�صاءات اجلمارك اللبنانية

تحقيق
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عام 2014
بلغت قيمة �صادرات االإ�صمنت 36 مليون 

وا�صتاأثرت   .2014 ع��ام  خ��الل  دوالر 

هذه  من   %  60 بحواىل  العربية  ال��دول 

ال�صادرات  حجم  بلغ  حيث  ال�صادرات، 

اإليها 21.5 مليون دوالر.

 %  21 االأفريقية  ال��دول  ح�صة  وبلغت 

لعام  االإ�صمنت  ���ص��ادرات  جممل  م��ن 

 7.8 قيمته  م��ا  ا���ص��ت��وردت  اإذ   ،2014
االإ�صمنت  �صادرات  من  دوالر  ماليني 

االأوروبية  للدول  وكانت   .2014 لعام 

ح�صة الباأ�س بها بلغت )9 %( وقيمتها 

الدول  3.2 ماليني دوالر. وعلى �صعيد 
ال��والي��ات  ا�صتقطبت  فقد  االأم��ريك��ي��ة، 

املتحدة �صادرات بقيمة مليون دوالر.

حّلت  العربية،  ال���دول  �صعيد  وع��ل��ى 

105 ماليين دوالر صادرات اإلسمنت 
خالل 4 أعوام:

الدول العربية أولى األسواق تليها 
األفريقية ثم األوروبية

ال�20 % منها.

بلغت �صادرات اامل�صنوعات من حجر اأو 

ج�س اأو اإ�صمنت اأو حرير �صخري اأو ميكا 

اأو من مواد مماثلة خالل االأعوام االأربعة 

  2014- 2915-2016- 2017( االأخرية 

105( ماليني دوالر، و�صكلت ما ن�صبته )2 
%( من جممل حجم ال�صادرات خالل هذه 

االأعوام.

ح�صة  على  العربية  ال��دول  وا�صتحوذت 

االأ����ص���د م���ن ه���ذه ال�������ص���ادرات، حيث 

ا�صتوردت ما قيمته )63.9 مليون دوالر( 

خ��الل االأع���وام االرب��ع��ة  االأخ���رية، اأم��ا 

 28.3 االأفريقية فا�صتوردت بقيمة  الدول 

مليون دوالر تلتها الدول االأوروبية التي 

هذه  م��ن  دوالر  ماليني   6.3 ا�صتقبلت 

ال�صادرات.

وخالل االأعوام االأربعة ، احتلت ال�صعودية 

امل�صتوردة  ال��دول  بني  االأوىل  املرتبة 

قيمة  بلغت  اإذ  االإ���ص��م��ن��ت  ل�����ص��ادرات 

تلتها  19 مليون دوالر،  اإليها  ال�صادرات 

مليون   16 بقيمة  ا�صتوردت  التي  قطر 

 7.2 بقيمة  والكويت  االإمارات  ثم  دوالر، 

 5.69 بقيمة  والكونغو  دوالر،  ماليني 

ماليني دوالر.

التي مل تتجاوز  اأرقام ال�صادرات  وتوؤكد 

دوالر  مليون  ال�36  االأح��وال  اأح�صن  يف 

فاعاًل  دوراً  اللبنانية  لل�صوق  اأن  �صنويًا 

امل�صانع  ا�صتمرارية  على  احلفاظ  يف 

الوطني،  االقت�صاد  �صعيد  على  ودورها 

امل�صتمر  االنح�صار  ظ��ل  يف  �صيما  وال 

االأرقام  تظهره  الذي  اخلارجية  لالأ�صواق 

ب�صكل فا�صح. اإذ ت�صري اإىل تراجع �صنوي 

العام  ذاك  ففي   .2014 عام  منذ  م�صتمر 

 36 قيمته  ما  االإ�صمنت  �صادرات  �صجلت 

 2015 العام  يف  لتنخف�س  دوالر  مليون 

اإىل 27 مليون دوالر، ويف عام 2016 اإىل 

22 مليون دوالر، ويف عام 2017 اإىل 21 
مليون دوالر.

غنى  ال  اأن  ال�صادرات  اأرق��ام  ت�صري  كما 

ال��دول  مع  وطيدة  ع��الق��اٍت  عن  للبنان 

اخلليجية ، حيث حّلت ال�صعودية مراراً يف 

طليعة الدول امل�صتوردة لهذه ال�صناعات 

لتربز اإىل جانبها دول عربية اأخرى كقطر 

واالإمارات والكويت واالأردن. فيما تبقى 

حد  اإىل  خجولة  االأوروبية  الدول  ح�صة 

ال�صادرات  ه��ذه  قيمة  جممل  من  كبري 

وت�صكل الدول االأفريقية �صوقًا جيدة نوعًا 

ما لهذه ال�صادرات اإذ ت�صتقطب ما يقارب 

 ت�صتحوذ �صادرات امل�صنوعات من حجر اأو ج�س اأو اإ�صمنت اأو حرير 

�صخري اأو ميكا اأو من مواد مماثلة )الق�صم 13 يف جدول تعرفة اجلمارك 

اللبنانية( على ن�صبة �صئيلة من جممل �صادرات لبنان ال�صناعية اإىل 

يوؤكد  ما  االأخرية،  االأربع   مرال�صنوات  على   % الـ2  تتخط  مل  العامل، 

�صحة مطالب ال�صناعيني بوقف االإغراق اجلاري يف االأ�صواق اللبنانية 

حيث حتتل ال�صوق منتجات اأجنبية )اأكرثها م�رضية( وتزاحم املنتجات 

اإجراءات  اللبنانية ب�صكل قوي يف ظل ناأي الدولة بنف�صها عن اتخاذ 

فاعلة تدعم اإنتاج احلجر واالإ�صمنت الوطني الأ�صباب يرجعها البع�س 

العالقات  �صيما  وال  اخلارجية  لبنان  بعالقات  امل�س  من  اخلوف  اإىل 

اللبنانية – امل�رضية.

تحقيق
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بحجم  االأوىل  املرتبة  يف  ال�صعودية 

 %  29( 10 ماليني دوالر  �صادرات بلغ 

االإ�صمنت(،  �صادرات  حجم  جممل  من 

���ص��ادرات  ا�صتقبلت  التي  قطر  تلتها 

ثم   ،)%  11( دوالر  ماليني   4 بقيمة 

مليوين   2 بلغ  �صادرات  بحجم  الكويت 

البحرين،  ف���االإم���ارات،   )%  5( دوالر 

واالأردن على التوايل.

حّلت  االأفريقية،  ال��دول  �صعيد  وعلى 

ا�صتقبلت  اإذ  االأوىل  املرتبة  الكونغو يف 

2 مليوين دوالر، تلتها  �صادرات بقيمة 

الغابون بحجم �صادرات بلغ 1.3 مليون 

دوالر، ومن ثم نيجرييا بحجم �صادرات 

بلغ 1.2 مليون دوالر.

على  االأوىل  املرتبة  يف  اأملانيا  وحّلت 

�صعيد الدول االأوروبية.

صادرات اإلسمنت والحجر عام 2014
الدولة املت�صدرةقيمة ال�صادرات )مليون دوالر(االأ�صواق

ال�صعودية21.5الدول العربية

الكونغو7.8الدول االأفريقية

املانيا3.2الدول االأوروبية

الواليات املتحدة1الدول االأمريكية

أبرز الدول المستوردة لصناعات اإلسمنت والحجر عام 2015
الن�صبة من جممل حجم ال�صادراتالقيمةالدولة

59ال�صعودية
312قطر

27االإمارات
1.76الكونغو
14االأردن

تؤكد أرقام صادرات االسمنت 

والحجر التي لم تتجاوز في 

أحسن األحوال الـ36 مليون 

دوالر سنويًا أن للسوق 

اللبنانية دورًا فاعاًل في الحفاظ 

على استمرارية المصانع
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االإم��ارات  من  كل  وحّلت  دوالر،  ماليني 

بلغ  حيث  الثانية  املرتبة  يف  والكويت 

 )%  10( دوالر  مليوين   2 منها  كل  حجم 

الفتًا  وبدا  ال�صادرات.  حجم  جممل  من 

املرتبة  اإىل  ال�صعودية  اململكة  تراجع 

بقيمة  �صادرات  ا�صتوردت  حيث  الثالثة 

مليون دوالر فقط )7 %(. وحّلت الواليات 

املتحدة رابعة بني الدول امل�صتوردة لهذه 

بقيمة  اأي�صًا  ا�صتوردت  حيث  ال�صادرات 

مليون دوالر.

الدول  اأ�صواق  اإىل  ال�صادرات  حجم  وبلغ 

وحّلت  دوالر،  ماليني   5.3 االأفريقية 

بقيمة  االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  نيجرييا 

�صادرات بلغت 1.3 مليون دوالر والكونغو 

���ص��ادرات  بقيمة  الثانية  املرتبة  يف 

1.19 مليون دوالر، و�صاحل العاج  بلغت 

مليون   1.4 بقيمة  ا�صتقبلت  حيث  ثالثة 

دوالر، وغينيا يف املرتبة الرابعة بقيمة 

�صادرات بلغت 1 مليون دوالر.

عام  االأوروب��ي��ة  ال��دول  وا�صتقبلت  ه��ذا، 

بلغت  اإذ  �صئيل،  �صادرات  حجم   2017
قيمة ال�صادرات اإليها 0.5 مليون دوالر، 

لل�صنة  فحافظت  املتحدة  الواليات  اأم��ا 

الرابعة على التوايل على قيمة �صادرات 

بلغت 1 مليون دوالر.

بقيمة  �صادرات  ا�صتقبلت  حيث  الثانية 

3 ماليني دوالر )12 %( وحّلت االإمارات 
بقيمة  ال��راب��ع��ة  امل��رت��ب��ة  يف  وال��ك��وي��ت 

�صادرات بلغت 1.2 مليون دوالر )6 %(، 

كما حّلت اأي�صًا فرن�صا والواليات املتحدة 

اإىل جانب االإمارات والكويت يف املرتبة 

الثالثة.

نيجرييا  فحّلت  الرابعة  املرتبة  يف  اأما 

ب�صادرات بقيمة 1 مليون دوالر )4 %(.

عام 2017
مليون   21  ،2017 عام  ال�صادرات  بلغت 

يقارب  ما  العربية  الدول  ونالت  دوالر. 

ال�صادرات، حيث  % من قيمة هذه  ال�50 

مليون   13.1 اإليها  ال�صادرات  حجم  بلغ 

دوالر، وحّلت قطر يف املرتبة االأوىل بني 

الدول العربية امل�صتقبلة لهذه ال�صادرات، 

 5 اإل��ي��ه��ا  ال�����ص��ادرات  حجم  بلغ  حيث 

عام 2015
���ص��ادرات  حجم  بلغ   ،2015 ع��ام  ويف 

وا�صتقطبت  دوالر.  مليون   27 االإ�صمنت 

ه��ذه  م���ن   %  60.3 ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول 

ال�صادرات  حجم  بلغ  حيث  ال�صادرات 

ح�صة  وبلغت  دوالر.  مليون   16.3 اإليها 

الدول االأفريقية 32.9 % حيث بلغ حجم 

دوالر،  مليون   8.9 اإليها  ال�����ص��ادرات 

�صئيلة  االأوروبية  ال��دول  ح�صة  وكانت 

فيما  فقط،  دوالر  املليون  قاربت  حيث 

�صادرات  املتحدة  الواليات  ا�صتوردت 

بقيمة مليون دوالر.

ا�صتوردت  حيث  اأوىل  ال�صعودية  وحّلت 

%( من جممل   9( 5 ماليني دوالر  بقيمة 

حجم �صادرات االإ�صمنت، تلتها قطر التي 

 12( دوالر  ماليني   3 بقيمة  ا�صتوردت 

بقيمة  ا�صتوردت  التي  االإم��ارات  ثم   ،)%
2 مليوين دوالر )7 %(. وحّلت كونغو يف 
املرتبة الرابعة بحجم �صادرات بلغ 1.7 

يف  االأردن  واأت��ت   ،)%  6( دوالر  مليون 

املرتبة اخلام�صة ب�صادرات بلغت مليون 

�صادرات  حجم  جممل  من   %  4( دوالر 

اال�صمنت(.

عام 2016
عام  يف  االإ�صمنت  �صادرات  حجم  وبلغ 

اأبرز  وكاإحدى  دوالر  مليون   22  ،2016
اللبنانية،  لل�صادرات  امل�صتقبلة  االأ�صواق 

طليعة  يف  العربية  ال��دول  اأ���ص��واق  حّلت 

حيث  ال�صناعات  لهذه  امل�صتوردة  الدول 

مليون   13 اإليها  ال�صادرات  حجم  بلغ 

دوالر.

وحّلت اأ�صواق الدول االأفريقية ثانية بني 

ال�صادرات،  لهذه  امل�صتوردة  االأ���ص��واق 

اإليها  االإ�صمنت  حيث بلغ حجم �صادرات 

6.3 ماليني دوالر.
�صادرات  االأوروبية  االأ�صواق  وا�صتقبلت 

بقيمة 1.6 مليون دوالر.

قطر  حّلت  العربية،  ال��دول  �صعيد  وعلى 

ا���ص��ت��وردت  ح��ي��ث  االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف 

% من حجم   20( 4 ماليني دوالر  بقيمة 

املرتبة  يف  وال�صعودية  ال�����ص��ادرات( 

صادرات الحجر واإلسمنت خالل األعوام الخمسة األخيرة
الن�صبة %معدل ال�صنواتجمموع ال�صنوات2018 نهاية ني�صان2014201520162017العام

2 36272221811323القيمة )م.د(

صادرات اإلسمنت والحجر عام 2016
الدولة املت�صدرةقيمة ال�صادرات )مليون دوالر( االأ�صواق

قطر13الدول العربية

نيجرييا6.3الدول االأفريقية

فرن�صا1.6الدول االأوروبية

الواليات املتحدة1الدول االأمريكية

أبرز الدول المستوردة لصناعات اإلسمنت والحجر عام 2017
الن�صبة من جممل حجم ال�صادراتالقيمةالدولة

522قطر
210االإمارات \ الكويت

17ال�صعودية
1.26الواليات املتحدة

14نيجرييا

بلغت عام 2017 صادرات 

االسمنت والحجر 21 مليون 

دوالر. ونالت الدول العربية 

ما يقارب الـ50 % من قيمتها

تحقيق
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مقابلة

ت�صهيالت مميزة يف الدفع. كما ان هناك 

كبري  حد  اىل  امل�صتثمرين  تهم  مميزات 

 – �صيدا  اوتو�صرتاد  من  املدينة  كقرب 

�صور، وامكانية الو�صول اليها من ثاللث 

والنبطية(  �صور،  )�صيدا،  رئي�صية  مدن 

يف  كثيفة  عاملة  يد  تواجد  اىل  ا�صافة 

املنطقة«.

ال�رشفند  تالل  »م�رشوع  ان  اىل  وا�صار 

وه���و م�����رشوع م��ع��د ل��ي��ك��ون واح���د من 

الرقي  حيث  من  ال�صكنية  املناطق  اهم 

عبارة  هو  امل�رشوع  ان  واعلن  والرتفيه. 

عن ارا�صي مفرزة مب�صاحات ترتاوح بني 

باالإ�صافة  مربع،  مرت   2073 اىل   1000
ع، وفلل 

ّ
اىل عقار مب�صاحة 9499 مرت مرب

ومبوا�صفات  خمتلفة  مب�صاحات  �صكنية 

فيال،  بكل  خا�صة  حديقة  م��ع  عالية 

وحدائق خا�صة باالإفراز«.

ز 
ّ
واعترب ان »م�رشوع تالل ال�رشفند يتمي

مبوقع فريد يحاكي البحر باإطاللة مميزة 

اىل  ولفت  الفخامة«.  لع�صاق  موقع  وهو 

خمتلفة  مب�صاحات  فيال   12 »ي�صم  ان��ه 

باالإ�صافة  مربع.  مرت  و250   ،225  ،200

خا�صة  حدائق  ا�س، 
ّ
وتر قرميد  ثكنة  اىل 

ونظام اأمان، ومنظر خاّلب على البحر«. 

خطي  على  يقع  »امل�����رشوع  ان  واع��ل��ن 

 – ال�رشفند  عام  وطريق  �صور   – �صيدا 

فيل  ف��وؤاد  ع 
ّ
جمم به  ويحيط  العاقبية، 

ومرفاأ ال�رشفند«.

تطورات ايجابية
من  العقاري  القطاع  يخرج  ان  ومتنى 

منذ  فيها  ي��غ��رق  ال��ت��ي  التباطوؤ  ح��ال 

�صنوات، ال �صيما مع التطورات ال�صيا�صية 

مع  لبنان  ي�صهدها  ال��ت��ي  االيجابية 

والعمل  االنتخابي  اال�صتحقاق  اجن��از 

ا�صافة  ج��دي��دة،  حكومة  ت�صكيل  على 

التي  اجليدة  االقت�صادية  التطورات  اىل 

�صتنتج عن موؤمتر �صيدر.

عقاري  انتعا�س  »اي  ان  على  و���ص��دد 

القطاعات  يف  انفراجات  مع  �صيرتافق 

القطاع  �صيما  وال  االخ��رى  االقت�صادية 

املبا�رش  ال��راب��ط  اىل  ن��ظ��راً  ال�صناعي، 

»دنش للمقاوالت والتجارة« .. مشروعان عقاريان جديدان 
دنش: نقدم تسهيالت في الدفع

التنظيم  ان  كما  ال�صناعية،  املوؤ�ص�صات 

االأخ��ذ  مع  العقارات  لتوزيع  امل��درو���س 

ال��دخ��ول  يف  ال�صهولة  االإع��ت��ب��ار  بعني 

بنى  �صبكة  اىل  ا�صافة  اليها،  واخل��روج 

حديث  علمي  ب�صكل  م��درو���ص��ة  حتتية 

ملواكبة التطور«.

وا�صاف: »تتاألف مدينة �صم�س ال�صناعية 

من 152 عقار مب�صاحات خمتلفة تتنا�صب 

وامل�صاريع  االح��ت��ي��اج��ات  جميع  م��ع 

العقارات  م�صاحة  وت��رتاوح  ال�صناعية، 

بني 1178 اىل 13403 مرت مربع، ا�صافة 

و�صبكة  ب��االإف��راز  خا�صة  ح��دائ��ق  اىل 

كافة  اىل  ل��ل��و���ص��ول  داخ��ل��ي��ة  ط��رق��ات 

ال�صناعية«.  للم�صاريع  وخدمة  العقارات 

املدينة  على  كثيق  اقبال  دن�س  وتوّقع 

االقت�صادي  ال��رتاج��ع  ح��ال  رغ��م  على 

ان  اذ  العقارات،  اي�صًا قطاع  الذي يطال 

ا�صعار عقارات املدينة مدرو�صة، وهناك 

ل��ل��م��ق��اوالت  »دن�����س  ���ص��ك، مت��ل��ك  دون 

التي  القوة  نقاط  من  والتجارة« الكثري 

يحتاج  م�رشوعني   التزام  من  مّكنتها 

اجنازهما اىل قدرات ادارية عالية ل�صبط 

فريق عمل �صخم ومتعدد املهمات. وفقًا 

والتجارة«  للمقاوالت  »دن�س  عام  ملدير 

كان  ال�����رشك��ة  جن��اح  »ان  دن�����س  ح�صن 

فعملها  يف  احرتافيتها  ث��م��رة  دائ��م��ًا 

واالل��ت��زام  امل�صداقية  معايري  واع��ل��ى 

هذين  اجناز  ان  واعترب  ابدتهما.  اللتان 

جناحات  �صجل  �صي�صاعف  امل�رشوعني 

»دن�س للمقاوالت والتجارة« اذ ميلك كال 

امل�رشوعني مميزات خا�صة.

ال�صناعية  ال�صم�س  مدينة  »تعترب  وقال: 

ال�صناعية  امل��ن��اط��ق  اه��م  م��ن  واح���دة 

من  بع�صا  تت�صمن  ال��ت��ي  النموذجية 

تتوفر اخلدمات  ال�صناعي بحيث  التطور 

امل�صرتكة بني العقارات لتاأمني حاجات 

والقدرات  العالية  اجلودة 

مكنت  الكبرية،  االنتاجية 

للمقاوالت  »دن�س  �رضكة 

والتجارة« من احتالل مركز 

متقدم بني ال�رضكات العاملة 

اإب�صارها  فمنذ  القطاع.  يف 

�صلكت   ،2008 عام  النور 

التو�صع  طريق  ال�رضكة 

والنمو، ما مّكنها من اكت�صاب 

جعلتها  كبرية  اإمكانات 

ال�رضكات  اأبرز  اهم  اإحدى 

املقاوالت  قطاع  تزود  التي 

بالباطون. 

كما متكنت »دن�س للمقاوالت 

جمال  يف  العاملة  ال�رضكات  ا�صماء  ت�صدر  من  والتجارة« 

املقاوالت، حيث تعمل على اإجناز م�رضوعني �صخمني يف جنوب 

لبنان هما مدينة ال�صم�س ال�صناعية وم�رضوع تالل ال�رضفند.
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اىل  البناء  يحتاج  حيث  القطاعني  بني 

منتجات �صناعية من الباطون واال�صفلت 

والبالط والزجاج واالملنيوم وغريها«.

ع��ام��ًا  ك���ان   2017 ع���ام  ان  واع���ت���رب 

للتجارة  »دن�س  ل�رشكة  بالن�صبة  جيداً 

م�صرية  وا���ص��ل��ت  حيث  وامل���ق���اوالت«، 

يعي�صها  التي  االأزم��ة  رغم  على  جناحها 

عن  بكرثة  املتداولة  واالأخبار  االإقت�صاد 

من  عدد  واقفال  ال�رشكات  بع�س  تعرّث 

امل�صانع«. 

عالقات تعاون وطيدة
ويف رد على �صوؤال، اكد دن�س ان »دن�س 

للتجارة واملقاوالت قادرة على مواجهة 

التحديات، فهي تعمل يف القطاع منذ ما 

عمل  فريق  ت�صم  �صنوات  الت�صع  يقارب 

اخلربة،  من  ب�صنوات  يتمتع  متخ�ص�س 

�صعوبات  اأي  اجتياز  من  ميكنها  وهذا 

ال��زب��ون.  وي��ري��ح  العمل  يف  تواجهها 

لتقدمي  العمل  ف��ري��ق  خ��ربة  فتكري�س 

زخمًا  ال�رشكة  اأك�صب  للزبائن  االأف�صل 

كبرياً يف ال�صوق و�صاعدها يف املحافظة 

 على زبائنها وبناء عالقة ثقة متبادلة ». 

واأ�صار يف اإطار حديثه عن ال�صق االإداري 

اإىل اأن » »دن�س للمقاوالت والتجارة« تدرك 

مع  وطيدة  تعاون  عالقات  بناء  اأهمية 

الزبائن يف �صمان ا�صتمراريتها ومنوها، 

لهيكلية  وفق  العمل  تنظيم  جرى  ولهذا 

 ،ISO 9001\2008�ال ومعايري  تتوافق 

للمبيعات،  اأق�����ص��ام��ًا  ي�����ص��م  ب��ح��ي��ث 

واالإدارة«.  املحا�صبة،  اجل���ودة،   �صبط 

مب�صتقبل  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن  دن�����س  واع���رب 

كافة  ت�صري  اذ  ال��ل��ب��ن��اين،  االإق��ت�����ص��اد 

باإنتظاره  لبنان  ان  على  التوقعات 

م�صتقبل اف�صل مع العمل اجلاد على امللف 

�صتحملها  التي  واالإيجابيات  النفطي، 

اإعادة االإعمار يف �صورية. و�صدد  مرحلة 

�صك  �صينعك�س دون  اجليد  الواقع  ان هذا 

على عمل ال�رشكات يف ال�صوق اللبنانية، 

واملقاوالت«  للتجارة  ل�«دن�س  و�صيكون 

باإقتنا�س  لها  ت�صمح  دقيقة  خطط 

النجاحات  من  املزيد  وت�صجيل  الفر�س 

ولعب دور اكرب على ال�صعيد االإقت�صادي 

من خالل طرح املزيد من فر�س العمل، 

واجن���از ع��دد اك��رب م��ن امل�����ص��اري��ع مع 

القطاعني العام واخلا�س«.

بمساحات  عقار   152 مــن  الصناعية  شمس  مدينة  تتألف 
الصناعية،  والمشاريع  االحتياجات  جميع  مع  تتناسب  مختلفة 

وتتراوح مساحة العقارات بين 1178 الى 13403 متر مربع، اضافة 

الى  للوصول  داخلية  طرقات  وشبكة  باإلفراز  خاصة  حدائق  الى 

كافة العقارات 

المناطق  اهم  من  واحد  ليكون  معد  الصرفند  تالل  مشروع 
بمساحات  فيال   12 والترفيه. ويضم  الرقي  حيث  من  السكنية 

قرميد  ثكنة  الى  باإلضافة  مربع.  متر  و250   ،225  ،200 مختلفة 

وتّراس، حدائق خاصة ونظام أمان، ومنظر خّلاب على البحر
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 Naboulsi Engineering & متكنت  ال�صنوات  مر  على 

الهند�صة  جمال  يف  مميز  جناح  حتقيق  Contracting من 
نابل�صي،  علي  املهند�س  مديرها  بخربة  مت�صلحة  واملقاوالت 

الذي غا�س يف حديث مع »ال�صناعة واالإقت�صاد« يف �رشح واقع 

قطاع االإعمار والبناء. اأ�صار النابل�صي اإىل اأن »هذا القطاع يتاأثر 

ال�صيا�صي،  النقدي،  باالإ�صتقرار  تتمثل  اأ�صا�صية  عوامل  بثالثة 

واالأمني الذين ال ينف�صلون عن بع�صهم البع�س، اإذ اأن جميعهم 

يدفعون االإ�صتثمار اإىل االأمام ويوؤمنون دخول اأموال اإىل البالد 

ي القدرات ال�رشائية للمواطنني وترفع الطلب على العقارات 
ّ
تقو

وال�صقق ال�صكنية ب�صكل عام«.

واعترب املهند�س علي نابل�صي اأن »القطاعات االقت�صادية �صل�صلة 

متكاملة مرتبطة ببع�صها البع�س«، واأ�صار اإىل اأن »قطاع االإعمار 

والبناء مرتبط ب�صكل مبا�رش بالقطاع ال�صناعي ال �صيما امل�صانع 

العاملة يف جمال �صناعة احلديد واالأملنيوم والبال�صتيك واخل�صب 

وغريها من املنتجات امل�صتخدمة يف عمليات البناء«. ولفت اإىل 

العقارات والبناء �صيوؤدي ب�صكل  اإزدهار ي�صهده قطاعي  اأن »اأي 

وي�صع  ال�صناعية  املنتجات  هذه  على  الطلب  رفع  اإىل  �رشيع 

االأمر  »هذا  اأن  و�صدد على  للتطور«.  وا�صعة  اآفاق  اأمام  امل�صانع 

من  ح�صة  تنال  لن  االأخ��رى  ال�صناعية  القطاعات  اأن  يعني  ال 

احلال  بطبيعة  كونها  جيد  بواقع  �صتنعم  هي  بل  االيجابيات، 

حلقة من حلقات االإقت�صاد الوطني«.

فرصة في السوق السورية
ويف حني اعترب املهند�س علي النابل�صي اأن »الرتاجع االإقت�صادي 

ال يقت�رش فقط على لبنان، بل هو ا�صبه باأزمة عاملية نرى عدد 

من ظواهرها يف الدول الكربى«، ك�صف اأنه »اإزاء هذا الواقع تعمل 

على   Naboulsi Engineering & Contracting
احلفاظ على جناحاتها و�صمان ا�صتمراريتها عرب اإيجاد فر�س 

حركة  �صت�صهد  التي  ال�صورية  كال�صوق  واعدة  اأ�صواق  يف  جديدة 

دته نتيجة 
ّ
اإعمار كبرية جداً نظراً حلجم الدمار الهائل الذي تكب

احلرب والذي يقدر باأكرث من 200 مليار دوالر اأمريكي«.

ال�رشكات يف  اأطر م�صاهمة  تنظيم  ال�صورية  واأمل من »احلكومة 

يت�صّنى  حتى  ومهنية  علمية  اأ�ص�س  على  االإعمار  اإع��ادة  عملية 

الأ�صحاب الكفاءات واخلربات الدخول يف حلقة االإ�صتثمار«.

واذ اعترب ان »احلكومة ال�صورية لديها الرجاحة العلمية والفكرية 

الكافيتني الإعادة اإعمار �صوريا والنهو�س بالقطاع املعماري«.

كيفية النهوض باإلقتصاد
تلحظها  اأن  يجب  التي  النقاط  جمموع  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

اخلطط التي تعنى بالنهو�س االإقت�صادي يف لبنان، اأ�صار املهند�س 

علي نابل�صي اإىل« �رشورة ت�صجيع ال�صناعات املحلية من خالل 

حماربة ال�صناعات االأجنبية املناف�صة عرب فر�س ر�صوم �رشيبية 

عليها، ما من �صاأنه رفع الطلب على ال�صناعات املحلية وتعزيز 

منو القطاع ال�صناعي«. و�صدد على »�رشورة االإلتفات اإىل كلفة اليد 

العاملة اللبنانية املرتفعة مقارنة مع كلفة اليد العاملة العربية 

واالأجنبية«. ودعا اإىل »تقلي�س الفارق بني هاتني الكلفتني لرفع 

الطلب على اليد العاملة اللبنانية االأمر الذي �صيوؤدي اإىل النهو�س 

هناك  اأن  ال�صيما  عام،  ب�صكل  ال�صناعية  والقطاعات  باالإقت�صاد 

كفاءات مهمة على �صعيد اليد العاملة اللبنانية«.

وراأى اأن من �صاأن تطوير العالقة بني القطاعني العام واخلا�س 

االإنعكا�س اإيجابًا على تطوير العمل ال�صناعي ب�صكل حتمي.

وتطرق اإىل املح�صوبيات التي متار�س اإبان املناق�صات، واعترب 

�صعاع  تو�صيع  اىل  ي��وؤدي  ���رشوري  اأم��ر  اإليها  »االإلتفات  اأن 

حزبية  جهات  على  املح�صوبني  ال�صناعيني  لغري  االإ�صتفادة 

معينة، الأن املعيار  الذي يجب اأن ت�صلم على اأ�صا�صه املناق�صات 

هو اجلودة والكفاءة ولي�س اأي معيار اآخر«.

ويف اإطار حديثه عن قطاعي االإعمار والبناء، �صدد على »�رشورة 

العمل الدائم للحفاظ على االأمن واالإ�صتقرار لتطوير عمل هذين 

يتمتعون  الذين  واالأجانب  العرب  ال�صياح  واجتذاب  القطاعني 

العقارات  على  الطلب  رفع  �صاأنها  من  عالية  �رشائية  بقدرات 

وتعزيز القدرات املالية يف االأ�صواق«.

وراأى اأن »حت�صني القوانني التي من �صاأنها زيادة عامل االإ�صتثمار 

اإىل »�رشورة  اأمر �رشوري وهام«. واأ�صار  البناء  وتطوير قطاع 

معاجلة اأزمة قرو�س االإ�صكان اإذ اأن ال�رشيحة االأكرب من املجتمع 

اللبناين تنتمي اىل الطبقة الو�صطى التي تعتمد على هذه القرو�س 

للتملك، ما يجعل معاجلة هذه االأزمة اأمر �رشوري وملح«.

Naboulsi Engineering & Contracting 
نجاح واستمرارية

مقابلة
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مقابلة

فريق عمل حمرتف«.

هي  املختربات  »اأعمال  اأن  اعترب  واإذ 

اإن�صاء  يف  االأعمال  واأوىل  اأهم  اإح��دى 

الأنها  الطرقات،  و�صق  البناء  م�صاريع 

وامل��وؤث��رة يف  املهمة  االأ���ص��ب��اب  م��ن 

اإق��رتح  امل�����رشوع،  و�صالبة  �صالمة 

»القيام باملتابعة الدورية عرب اأعمال 

تنفيد  وب��ع��د  واأث���ن���اء  ق��ب��ل  امل��خ��ت��رب 

ويف  الباطون،  جمبل  يف  الطرقات، 

»وجود  اأن  على  د 
ّ
و�صد الزفت«.  جمبل 

يحمل  املجبل  داخل  لالأعمال  خمترب 

على  احل�صول  جلهة  كثرية  اإيجابيات 

النوعيات املطلوبة يف اإنتاج الباطون 

والزفت املجبول«. 

واختبار  فح�س  ����رشورة  على  د 
ّ
و���ص��د

البناء  باأعمال  البدء  قبل  االأر�س  نوعية 

لنتائج   
ً
بناء يتم،  بحيث  الطرقات  اأو 

للبناء  ال��درا���ص��ات  اإع���داد  االخ��ت��ب��ارات، 

للبناء  فحو�صات  ت�صمل  وال��ط��رق��ات 

االأعمدة  �صماكة   - )فوندا�صيون  د: 
ّ
حت��د

ق�صبان  �صماكة   - االأع��م��دة  فوا�صل   -

البناء(  طبقات  عدد   - وعددها  احلديد 

وغريها، اإ�صافة اإىل فحو�صات للطرقات 

د: �صماكة ونوعية الطبقات )اأ�صا�س – 
ّ
حتد

ب�صكور�س – زفت(. 

مجموعة أنصار..  نجاح عماده الحداثة وااللتزام في قطاع المقاوالت
دهنوي: خدماتنا متمّيزة وأداؤنا محترف

�صمنت  التي  العوامل  »اأب��رز  اأن  واعترب 

حر�صها  ه��ي  اأن�����ص��ار  جمموعة  جن��اح 

تقدمي  اإىل  وال�صعي  ز 
ّ
التمي على  الدائم 

عالية  ج��ودة  م�صتويات  ع��رب  االأف�صل 

تعّززها املراقبة الدقيقة لعمليات االإنتاج 

واحلداثة املوجودة يف امل�صانع«.

مراقبة  على  االإدارة  »حتر�س  وق��ال: 

االإنتاج با�صتمرار والتاأكد من مطابقته 

للموا�صفات املطلوبة قبل جتميعه يف 

نقله  قبل  نوع  لكل  اخلا�صة  املخازن 

العمل، كما حتر�س وب�صكل  اأماكن  اإىل 

امل�صاريع  تنفيذ  مراقبة  على  دائ���م 

د باملوا�صفات املطلوبة لالأعمال 
ّ
والتقي

وااللتزام مبهل زمنية يف عملية الت�صليم 

وا�صتالم االأعمال يف مواعيدها«.

دور فاعل
»جمموعة  �صم  اأن  اإىل  دهنوي  ولفت 

اأن�صار« ملجموعة من ال�رشكات اأك�صبها 

من  مّكنها  القطاع،  يف  فاعاًل  دوراً 

ا�صتقطاب عدد كبري من الزبائن وتنفيذ 

حجم م�صاريع مهم. فمجال املقاوالت 

الرتبة،  ت�صم  اأ�صا�صية  اأع��م��ااًل  ي�صم 

الباطون جاهز )concrete(، والزفت 

عرب  اأن�صار  جمموعة  توؤمنها  املجبول 

يف  اأن�صار  جمموعة  تعترب 

االأعمال  جمموعات  طليعة 

يف  هامًا  دوراً  تــوؤدي  التي 

قطاع املقاوالت، حيث ت�صم 

الرائدة  ال�رضكات  من  عدداً 

تاأمني  ــال  اأعــم ــال  جم يف 

يلزم  ما  اإنتاج  م�صتلزمات 

مل�صاريع  اأولــيــة  مــواد  من 

والبنى  والطرقات  البناء 

الطرقات  وتنفيذ  التحتية 

باالإ�صافة اإىل االإ�رضاف كاماًل 

على نوعية االإنتاج واملواد 

والزفت  للباطون  االأولــيــة 

املختربات  عــرب  املجبول 

املوجودة داخل ال�رضكات.

»ال�صناعة  مع  حديث  ويف 

ـــاد«، غــا�ــس  ـــص ـــ� ـــت واالإق

نوعية  وا�صت�صاري  مدير 

جمــمــوعــة  يف  االإنــــتــــاج 

وا�صت�صاري  )مدير  اأن�صار 

�رضكة  يف  االإنــتــاج  نوعية 

�رضكة  الوطنية،  الك�صارات 

و�رضكة  العاملية  املجابل 

والتعهدات  للتجارة  نــور 

يف  دهنوي  ر�صا  املهند�س 

عمل  اأهمية  عــن  احلــديــث 

ال�رضكة يف قطاع املقاوالت 

اأن  بعد  �صيما  وال  والبناء، 

وا�صعة  زبائن  �صبكة  بنت 

الثقة  من  عالقات  ون�صجت 

مع  وااللتزام  وامل�صداقية 

زبائنها.



خدمات متمّيزة
عمل  اإىل  بالن�صبة   2017 ع��ام  وو�صف 

جمموعة اأن�صار بالعام اجليد على الرغم 

حملها.  التي  التحديات  من  العديد  من 

االأ���ص��واق  يف  »املناف�صات  اأن  واع��ت��رب 

يعنيان  ال  االأ�صعار  هام�س  على  واللعب 

الأنها  كبري،  حد  اإىل  اأن�صار«  »جمموعة 

معظم  ثقة  وحم��ط  ز 
ّ
التمي عنوان  تبقى 

الفاعلني يف القطاع«.

من  اأن�����ص��ار«  »جمموعة  تعترب  وق���ال: 

تاأمني  جمال  يف  الرائدة  ال�رشكات  اأبرز 

والطرقات.  البناء  م�صاريع  م�صتلزمات 

العالية  بالدقة  الباطون  جمبل  ميتاز  اإذ 

يف نوعية االإنتاج ويتم الت�صغيل بوا�صطة 

امل��واد،  ب���اأوزان  والتحكم  الكومبيوتر 

تلبية  على  العالية  قدرته   اإىل  اإ�صافة 

نظرا  الباطون  من  املطلوبة  الكميات 

والكافية من  الالزمة  االآليات  اإىل وجود 

كما  حديثة«.  وم�صخات  نقل  �صيارات 

عمل  فريق  و�صع  على  االإدارة  حتر�س 

ومراقبة  املجبل  لت�صغيل  متخ�ص�س 

نوعية االإنتاج والتاأكد من اجلودة وذلك 

امل�صتعملة من  املواد  اختبار تدرج  عرب  

لكمية  �صالمة  اختبار  ورم���ل،   بح�س 

واأخ��ذ  اخللطة،  يف  امل�صتعملة  امل��ي��اه 

قوة  م��ن  للتاأكد  ال��ب��اط��ون  م��ن  عينات 

الباطون  ق��وة  مع  ومقارنته  الباطون 

املطلوبة اأ�صال«.

للتجارة  ن��ور  ���رشك��ة  »اأم���ا  واأ����ص���اف: 

والتعهدات التي تقوم بتعهدات �صق وتعبيد 

بامتالكها  فتمتاز  الطرقات،  وتزفيت 

احلديثة  امل��ع��دات  من  كبرية  ملجموعة 

ب�رشعة  العمل  ح��اج��ات  تلبي  وال��ت��ي 

اأف�صل  تاأمني  على  حتر�س  كما  فائقة، 

من  والتزفيت  للتعبيد  امل�صتعملة  املواد 

املقالع  باختيار  وذلك  وزفت  ب�صكور�س 

اأف�صل  تعطي  التي  املنا�صبة  والك�صارات 

نوعية واخلا�صعة دائما لالختبارات«. 

يتميز  ال��زف��ت  جم��ب��ل  اأن  ك�صف  واإذ 

االإن��ت��اج  نوعية  يف  العالية  ب��ال��دق��ة 

الكومبيوتر  بوا�صطة  الت�صفيل  يتم  حيث 

امل�صتعملة  امل���واد  ب����اأوزان  والتحكم 

للزفت املجبول مبا يتنا�صب مع اخللطة 

فح�س  »خمترب  اأن  واأعلن  املطلوبة«، 

ز باملعدات احلديثة 
ّ
االإنتاج والرتبة يتمي

للقيام  متخ�ص�س  عمل  وفريق  الالزمة 

باأعمال االختبارات«.

قدرات إنتاجية عالية
الرتاجع  ح��ال  اأن  على  ده��ن��وي  د 

ّ
و���ص��د

يف  لبنان  ط��اول��ت  ال��ت��ي  االق��ت�����ص��ادي 

ال�صنوات االأخرية مل يكن لها تاأثري كبري 

على عمل »جمموعة اأن�صار« اأو ال�رشكات 

خلطة  وفقًا  تعمل  اإنها  اإذ  ت�صمها،  التي 

مركزاً  لها  وتوؤمن  ا�صتمراريتها  ت�صمن 

عملها،  ع 
ّ
تنو اأن  كما  ال�صوق،  يف  ثابتًا 

ال�رشكات،  من  اإىل �صمها جمموعة  نظراً 

التي  االأزم��ات  وجه  يف  مناعة  يك�صبها 

ال�رشكات  من  وا�صعة  �رشيحة  تطاول  قد 

العاملة يف لبنان«.

�صيحمل  اقت�صادي  انتعا�س  اأي  اأن  واأكد 

جمال  يف  العاملة  لل�رشكات  اإيجابيات 

ل��دى  اأن  ّد 
و���ص��د وال��ب��ن��اء،  امل���ق���اوالت 

عالية  اإنتاجية  قدرات  اأن�صار  جمموعة 

ملواكبة اأي تطور للطلب يف االأ�صواق«.

جمموعـــة اأن�صـــار

اجلنوب: اأن�صار - منطقة ب�صفور

هاتف: 500007 7 961 -  500996 7 961 - فاك�س: 500008 7 961

E-mail: info@ansar.cc  -  Website: ansar.cc

ضم »مجموعة أنصار« 

لمجموعة من الشركات 

أكسبها دورًا فاعاًل في 

القطاع، مّكنها من استقطاب 

عدد كبير من الزبائن وتنفيذ 

حجم مشاريع مهم



 Bauchrieh - Industrial City   
Sector 7 - 40, Street 86 

 
P.O.Box : 119737  
Beirut - LEBANON
 

 
 

www.barakeh.com 
www.foamconcrete.org 
info@barakeh.com 
Ph.01690594 – 03260989 

  
 

Société Raymond Barakeh SAL member of Barakeh 
Holding Group SAL Lebanese Manufacturers of:
-Plastics PVC, PE-LD, PE-HD, PP-RC Hoses, Waterstops, 
  Tubes, Spacers, Pro�les, PVC Granules...
-Paints.
-Waterproo�ng Systems.                                                                                    
-Insulation Products.
-Foam Concrete chemicals w/appropriate machinery.
-Mixers, Pumps & Foam Generators.                                                                  
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متاأنية الأي خطوة م�صتقبلية ممكنة«.

ال�صيا�صي  اال�صتقرار  »ع��دم  اأن  واعترب 

ال�صنوات  مر  على  واالإقليمي  الداخلي 

القطاعات  على  �صلبًا  انعك�س  االأخ��رية 

والقطاع  عام  ب�صكل  كافة  االقت�صادية 

حال  خلق  ما  خا�س،  ب�صكل  العقاري 

روؤو����س  اأ���ص��ح��اب  ل���دى  وق��ل��ق  متلمل 

االأموال ودفعهم اإىل االإحجام عن القيام 

با�صتثمارات جديدة«.

لبنان  يف  العقاري  القطاع  اأن  واأو�صح 

من  يعاين  اإذ  اأح��وال��ه،  اأح�صن  يف  لي�س 

دفع  لن�صاطه  وان��ح�����ص��ار  ع��ام  ت��ب��اط��وؤ 

االأ�صعار يف منحى انحداري.

تقدم إيجابي
ال�صيا�صي  اال�صتقرار  اأن  �صعيتلي  وراأى 

واالأمني الذي من املتوقع اأن ي�صهده لبنان 

بعد انق�صاء ا�صتحقاق االنتخابات النيابية 

وت�صكيل حكومة جديدة برئا�صة �صعد الدين 

احلريري �صوف يعطي جرعات اأمل وتفاوؤل 

من  متنع  التي  اجلمة  املخاطر  من  حتد 

الثابتة  االأ�صول  يف  املواطنني  ا�صتثمار 

اأن  املتوقع  »من  اأنه  اإىل  واأ�صار  كالعقار. 

واالأمني  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  هذا  يدفع 

القطاعات االقت�صادية  املحلي واالإقليمي 

نحو التقدم االإيجابي واالنتعا�س وال �صيما 

قطاعي العقار وال�صناعة«.

حتمل  اأن  املتوقع  »من  اأن��ه  على  د 
ّ
و�صد

اإيجابيات  �صورية  اإعمار  اإع��ادة  مرحلة 

كثرية للبنان، اإذ وفقًا للمراقبني اإن دواًل 

لوجي�صتية  من�صة  لبنان  �صتعترب  كثرية 

يتمتع  م��ا  بف�صل  ���ص��وري��ة،  يف  للعمل 

القطاع  ومتانة  االأع��م��ال  حرية  من  به 

امل�رشيف، اإ�صافة اإىل كونه منفذاً بحريًا 

�صينعم  »بناء عليه  املتو�صط. وقال:  على 

عودة  بفعل  جمة  بفوائد  لبنان  اقت�صاد 

معرب  على  والن�صاط  والتجاري  التبادل 

لبنان-�صورية ، وعودة اال�صتقرار وقدوم 

احلال  طبيعة  ويف  لبنان.  اإىل  ال�صياح 

�صتطاول هذه االإيجابيات كل القطاعات 

القطاع  فيها  مبا  لبنان  يف  االقت�صادية 

العقاري«.

»شركة اإلسراء للتجارة والمقاوالت« .. مسيرة نمو وتوسع متواصلين
شعيتلي: إعادة إعمار سورية تحمل إيجابيات كثيرة للبنان

مسار السوق
وك�صف �صعيتلي اأن »القيمني على ال�رشكة 

م�صار  ق���راءة  على  باإ�صتمرار  يعملون 

�صوق املقاوالت، وال �صيما يف ظل وجود 

حتديات �صتى بفعل توا�صل عدم اال�صتقرار 

درا�صات  يتطلب  ما  املنطقة،  �صعيد  على 

التنفيذي  االإ����رشاء  �رشكة  ملدير  وفقًا 

يف  �صاهم  ما  اأب��رز  »اإن  �صعيتلي  بالل 

17 عامًا،  مر  االإ���رشاء على  ز �رشكة 
ّ
متي

والتي  اتبعتها  التي  ال�صيا�صات  ه��و 

الأعلى  وف��ق��ًا  الزبائن  خدمة  و�صعت 

م�صتويات اجلودة هدفًا لها، فعملت من 

اإال  اأي جهد  توفر  دون هوادة ومل  اأجله 

الكفاءات  ا�صتقطاب  على �صعيد  وبذلته 

ات��زان  ل�صمان  ال�صحيح  والتخطيط 

�صبط  اإىل  اإ�صافة  ال�رشكة،  وم�صداقية 

خمتلف  يف  وال�صالمة  اجل��ودة  معايري 

عمليات االإنتاج«.

اأن كل عنا�رش االإنتاج ذات  د على 
ّ
و�صد

�صيما  وال  االإ�رشاء  ل�رشكة  كبرية  اأهمية 

احلفاظ  تعترب  الذي  الب�رشي  الراأ�صمال 

عليه و�صقل قدراته ودجمه يف مراحل 

من  ال�رشكة  تطور  واآلية  كافة  االإنتاج 

االأولويات لديها«.

االإ�رضاء  »�رضكة  خطت 

واملقاوالت«  للتجارة 

عام  النجاح  اأوىل خطوات 

باأهداف  متم�صكًة   ،2001
عالية،  وطموحات  كبرية 

النمو  من  م�صرية  لتبداأ 

املتوا�صلني  والتو�صع 

حيازة  من  مكناها  اللذين 

االأ�صغال  وزارة  ت�صنيفات 

اللبنانية  والنقل  العامة 

 – اأ  فئة  وطرق  )مبان 

الدرجة االأوىل(.

الت�صنيف  هذا  و�صمح 

االإ�رضاء«  لـ«�رضكة 

من  ذهبي  �صجل  ب�صياغة 

و�صبكة  قبلها،  من  املنفذة  امل�صاريع  كرّ�صتها  كثرية  جناحات 

الزبائن الوا�صعة التي متّكنت من ن�صجها على مر ال�صنوات.

االستقرار السياسي واألمني 

الذي سيشهده لبنان بعد 

االنتخابات النيابية وتشكيل 

الحكومة سوف يعطي 

جرعات أمل وتفاؤل تحد من 

المخاطر الجمة التي تمنع 

االستثمار في األصول الثابتة



�صور - مفرق العبا�صية - جانب جمل�س اجلنوب

تلفون:351445 7 961 377712 3 961 411888 7 961  648444 3 961 261554 3 961

info@alisraa.co - website: www.al-israa.com

�رشكة االإ�رشاء للتجارة واملقاوالت �ض.م.م

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

Building No. 32 , Sholy Center  - Street No. 8, Sector 1  
Jdeidet 1202 1042, Jdeidet El Metn  P.O.Box 90-1959  - Lebanon
Phone: +961-1-873314  - Fax:+961-1-873315   
email: gulfmed@inco.com.lb
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وفقًا لنائب مدير �رشكة »حنا اخلوري 

واإخوانه« امني اخلوري »�صلكت ال�رشكة 

بان�صاء  ابتداأت  تطويرية  مراحل  عدة 

جمبل  بان�صاء  م���روراً  ال��زف��ت   جمبل 

اف�صل املنتوجات  الذي يقدم  الباطون 

اال�صمنتية«، ولفت اىل ان »جناح ال�رشكة 

ع امامها ابواب اال�صواق اخلارجية، 
ّ
�رش

تو�صعية  خطوات  اتخاذ  من  متكنت  اذ 

جتّلت باإن�صاء فرع ثاين لل�رشكة يف غانا 

عام 2010 وفرع تنفيذي يف فلوريدا – 

الواليات املتحدة االمريكية«.

يف  �صاهمت  كثرية  »عوامل  ان  واعترب 

جناح ال�رشكة حمليًا وانت�صارها عامليًا 

والعمل  واال�رشار  امل�صداقية  وابرزها 

خدماتها  حت�صني  خ��الل  من  ال���دوؤوب 

االن�صائية اىل جميع عمالئها وخا�صة 

قوات الطوارى الدولية يف اجلنوب واىل 

االجنبية  املانحة  ال�صناديق  جميع 

التي �صاهمت و�صاعدت يف اعادة بناء 

واعمار القرى اجلنوبية بعد حرب متوز 

 .»2006
مل  ال�رشكة  جناح  »طريق  ان  اىل  ولفت 

بل  ال�رشكة،  امام  بالكامل  �صالكًا  يكن 

الفرتة  خالل  اذ  عدة  حتديات  تخللته 

االقت�صاد   
ّ
م��ر لل�رشكة  التطويرية 

اللبناين بفرتات ع�صيبة ابتداأً من حرب 

بالتدهور  م���رورا  اال�رشائيلي  ال��ع��دو 

بتعطيل  م��روراً  االقت�صادي  والرتاجع 

على   �صلبًا  انعك�س  مما  الدولة  وزرات 

يف  التاأخري  جلهة  وخا�صة  ال�رشكة  

الوزارت  من  املالية  م�صتحقاتها  دفع 

توقيف  مب�صاكل  م���روراً  املخت�صة، 

م  ت�صّ ال�رشكة  كون  ال�صيارت  لوحات 

جباالت  تت�صمن  اآلية  مئة  من  اأك��رث 

اىل  اإ���ص��اف��ة  و�صاحنات،  وم�صخات 

الك�صارات  رخ�س  اعطاء  عن  التمنع 

مما ادى اىل الرتاجع يف االنتاج وعدم 

القدرة على تلبية ال�صوق املحلي. ناهيك 

عن ا�صدار م�رشف لبنان التعميم رقم 

جديدة  اآلية  مبوجبه  ح��دد  ال��ذي   485
القرو�س اال�صكانية مما ادى اىل  ملنح 

وانخفا�س  وتراجع  اقت�صادية  ازم��ة 

كبري يف حركة العقارات«. 

وك�صف خوري ان »ال�رشكة تقوم حاليًا 

تبعًا  امناء وتطور جديدة  بتنفيذ خطة 

اإدارة  وموؤ�رش  االأعمال  ج��ودة  ملوؤ�رش 

الوقت وموؤ�رش االلتزام مبعايري ال�صحة 

وموؤ�رش  العاملني  ورعاية  وال�صالمة 

وموؤ�رش  اال�صتدامة  مبعايري  االل��ت��زام 

االإدارة املالية للم�رشوع.«

»حنا خوري وإخوانه« .. 19 عامًا من تقديم افضل الخدمات اإلنشائية
خوري: ننفذ خطة انماء وتطور جديدة

واملقاوالت  للتجارة  واإخوانه  اخلوري  حنا  �رضكة  تاأ�ص�صت 

والتعهدات العامة �صنة 1999 يف منطقة القليعة - مرجعيون 

فريق  وبقيادة  اخلوري  ال�صيدين حنا وخرياهلل  االخوين  باإدارة 

تنفيذ  يف  املتخ�ص�صني  والعاملني  املهند�صني  من  خا�س 

امل�صاريع  العقارية، والذين �صاهموا يف تطوير ال�رضكة وتقدمها 

درجة  والنقل  العامة  اال�صغال  وزارة  ت�صنيف  على  وحيازتها 

اوىل تنفيذ طرق ومباين. ت�صنيف درجة اوىل من وزارة الطاقة 

اوىل  درجة  ت�صنيف  واخرياً  املائية  امل�صاريع  لتنفيذ  واملياه 

ال�رضكة  ادى اىل رفع م�صتوى  من جمل�س االمناء واالعمار مما 

اىل املراتب العليا من حيث الكفاءة العالية والدقة يف تنفيذ 

امل�صاريع طبقًا ملعايري اجلودة العاملية.

تمّكن المهندسين 

والعاملين المتخصصين في 

شركة »حنا خوري وإخوانه« 

من رفع مستوى الشركة 

الى المراتب العليا من حيث 

الكفاءة العالية والدقة في 

تنفيذ المشاريع طبقًا لمعايير 

الجودة العالمية

مؤسسا الشركة السيدان حنا خوري وخير اهلل خوري



 النبطية - مرجعيون  

القليعة - مبلكه

هاتف: 295765 3 - 843051 7 961 

  961 1 689665

فاك�س: 843052 7 961

e-mail:hksrs@terra.net.lb
info@hkbros.com

مركبا - وادي هونني - مبلكه 

هاتف: 755258 3 - 425086 3 961 - فاك�س: 725888 7 961

E-mail :  Haidar_c.c@hotmail.com

Haidar Contracting Co.
�سركة حيدر للمقاولت



Fawaz Factory  
for Industrial Aluminium

م�سنع ف��ز للأملني�م �ل�سناعي

لبنان اجلنوبي - �شور - تبنني - طريق عام بنت جبيل  

مبنى املوؤ�ش�شة - هاتف: 326319 7 - 654473 3 961

ديكور ومنجور أملنيوم، أبواب ونوافذ وعتاب األبواب 
من املنيوم، مطابخ معدنية

19 عامًا، جنحت �رشكة »فواز لالأملنيوم« يف حجز مكان  على مر 

مرموق لها بني ال�رشكات العاملة يف جمال االأملنيوم، اذ بنت عالقات 

متينة مع زبائنها اك�صبتها مناعة يف وجه التداعيات ال�صلبية لعدم 

اال�صتقرار يف لبنان واملنطقة، ف�صمنت ا�صتمراريتها لتثبت قدرتها 

على ال�صري على طريق التطور والتو�صع، فبعد ان انطلقت مع �صناعة 

االأبواب وال�صبابيك واملطابخ، تطور عملها ب�صكل كبري حتى اأ�صبح 

ال�صتائر  امل�صتعارة و�صناعة  االأ�صقف  وتركيب  ي�صم �صناعة  اليوم 

الزجاجية وواجهات ال�صيكوريت.

وفقًا ملدير �رشكة »فواز لالأملنيوم« خليل فواز »مل تفلح بيئة العمل 

اتبعت  انها  حيث  النمو،  على  ال�رشكة  قدرة  من  احلد  يف  ال�صعبة 

مدرو�صة  خطوات  اتخاذ  من  مّكنتها  دقيقة  عمل  واآليات  �صيا�صات 

عة«.
ّ
متّكنت عربها من تلبية حاجات زبائنها املتنو

ال تقّدم
�صهدتها  التي  االيجابية  ال�صيا�صية  »التطورات  ان  على  فواز  و�صّدد 

 واقع القطاع ال�صناعي، اذ ان لب امل�صكلة 
ّ

ال�صاحة اللبنانية لن تغري

االهتمام  ال�صناعية  ال�صوؤون  ايالء  عن  املعنيني  تغا�صي  يف  يقع 

اذ كان عليه الوقوف  الالزم، االمر الذي احلق بالقطاع غبنًا كبرياً 

عدة  ظواهر  وج��ه  يف  وحيداً 

�صيما  ال  اال���ص��واق  ت�صهدها 

التي  ال�رشعية  غري  امل�صانع 

اي  اىل  اخل�صوع  دون  تعمل 

مالية  متطلبات  او  �رشائب 

اخرى ما يك�صبها القدرة على 

اال�صعار  هام�س  على  اللعب 

وال�صري يف م�صاربات تلحق ا�رشاراً كبرية بامل�صانع ال�رشعية«.

ثقيلة  بتداعيات  �صتلقي  ال�صكنية  القرو�س  »ازم��ة  ان  اىل  ولفت 

املوؤ�ص�صات  تاأثرياتها  و�صتطال  واالعمار،  املقاوالت  قطاع  على 

ال�صناعية التي يرتبط عملها به«. وا�صار اىل ان »امل�صاريع ال�صكنية 

لل�صكن،  �صقق  ب�رشاء  الراغبني  على  كبري  ب�صكل  تعتمد  البناء  قيد 

وهوؤالء معظمهم يعتمد على قرو�س االإ�صكان. وبالتايل توّقف هذه 

القرو�س ا�صيفرمل عمليات ال�رشاء و�صيوؤدي اىل �صل قدرة املقاولني 

يف  كبري  �صعف  اىل  �صيوؤدي  كما  بالكامل،  م�صاريعهم  اجناز  على 

الطلب على منتجات �صناعية معينة كمنتجات »فواز لالأملنيوم««.

وك�صف عن وجود نية لدى »فواز لالأملنيوم لدخول ال�صوق ال�صورية، 

اال انها ال تزال تدر�س اخلطط الالزمة ل�صمان تواجد قوي لها هناك«.

 فواز لأللمنيوم.. تطور وتوسع
فواز: »الصناعة« تعاني غبنًا كبيراً 

مقابلة
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حممد  �صرياميكا  �صالمة  عام  مدير  يعي 

ويوؤكد  ال�صعوبات،  حجم  �صالمة  حممود 

تاأثرياتها  تلم�س  �صرياميكا  »�صالمة  اأن 

ال�صلبية منذ مدة غري ق�صرية«. واإذ لفت اإىل 

اأن »حال ال�صلل التي ت�صيطر على االأ�صواق 

ة«، 
ّ
منذ اأكرث من �صنة كانت لها �صلبيات عد

اأعلن » اأن العامني 2017 و2018 مل يحمال 

االأ�صواق  يف  ن 
ّ
حت�ص اأو  اإيجابية  بوادر  اأي 

رافقت  التي  االإيجابية  التوقعات  كل  رغم 

انتخاب رئي�س اجلمهورية مي�صال عون والتطورات ال�صيا�صية 

اأن »املرحلة  االأخرى التي �صهدتها ال�صاحة اللبنانية«. وراأى 

التجاذبات  ا�صتمرار  �صوء  يف  جديداً  حتمل  ال  قد  املقبلة 

من  املعنيون  ح��ّذر  لطاملا  التي  ال�صيا�صية  واملناو�صات 

تداعياتها ال�صلبية على االقت�صاد«.

أزمات تتفاقم
املوؤ�ص�صات  �صعرت  الوقت  مرور  مع  »اأنه  اإىل  �صالمة  واأ�صار 

ة االأزمة اأكرث فاأكرث وال �صيما مع �صح ال�صيولة، 
ّ
اللبنانية بحد

وقال:  الريح«.  املوؤ�ص�صات يف مهب  الذي و�صع م�صري  االأمر 

التزامها  اأهمها  يبقى  عديدة،  التزامات  املوؤ�ص�صات  »اأم��ام 

وفقًا  بالب�صائع  دونها 
ّ
يزو لبنان  خارج  من  رين 

ّ
م�صد مع 

يفقدها  االلتزامات  بهذه  واالإخ��الل  معينة.  وتواريخ  لعقود 

مع  اإر�صائها  على  حر�صت  التي  بالثقة  ويطيح  م�صداقيتها 

العاملني معها على مر ع�رشات ال�صنوات«.

القرو�س  اأزم��ة  هو  االأزم��ة  ة 
ّ
ح��د من  فاقم  »ما  اأن  واأو�صح 

ال�صكنية التي �صّلت القطاع العقاري وفرملت باقي القطاعات 

االأزمة  هذه  »معاجلة  اإىل  ودعا  به«.  املرتبطة  واملوؤ�ص�صات 

ب�صكل �رشيع، اإ�صافة اإىل العمل ب�صكل جدي على اإعادة جذب 

�رشائية  ق��درات  ميلكون  الذي  اخلليجيني  �صيما  وال  ال�صياح 

عالية قادرة على بث احلركة يف القطاعات امل�صلولة«.

نجاحات جديدة
»�صالمة  راكمتها  التي  »اخل���ربات  ان  على  �صالمة  و���ص��دد 

لكافة  الت�صدي  من  مّكنتها  �صنوات،  مر  �صرياميكا«على 

ال�صعوبات واإجناز خطوات تو�صعية جتّلت باإفتتاح فروع كان 

اآخرها يف �صن الفيل«.  

متلك  �صرياميكا  »�صالمة  اأن  اإىل  لفت  واإذ 

اأ�صواق  على  االنفتاح  لها 
ّ
تخو اإمكانات 

د 
ّ
�صد ال��ف��ر���س«،  �صنحت  م��ا  اذا  ج��دي��دة 

من  العديد  على  التحّفظ  رغ��م  اأن��ه  »على 

ة قد يب�رش فرع »�صالمة 
ّ
اخلطوات التو�صعي

�صرياميكا« النور يف �صيدا قريبًا«.

واأعلن اأن »معاجلة االأزمات وعودة عجلة 

اإف�صاح  �صتعيد  ال���دوران  اإىل  االقت�صاد 

لت�صطري  �صرياميكا«  »�صالمة  اأمام  املجال 

جناحات جديدة، اإذ اإنها كانت وال تزال من 

ال�صرياميك،  جتارة  يف  الرائدة  املوؤ�ص�صات 

اقة يف ا�صتقدام اأحدث املنتجات اإىل 
ّ
وال�صب

اإىل زبائنها منتجات  االأ�صواق حيث تقدم 

ال�صرياميك امل�صتوردة من ال�صني، اإ�صبانيا، 

م�رش واإيطاليا«.

»سالمة سيراميكا«.. الريادة في عالم السيراميك
سالمة: جاهزون لنجاحات جديدة

ال�رضكات  ك�صائر  �صرياميكا«،  »�صالمة  تعمل 

التي  الكثرية  التحديات  اللبنانية، على مواجهة 

تعج بها ال�صوق اللبنانية كما االأ�صواق اخلارجية. 

دقيقة  �صيا�صات  املرحلة  تتطلّب  �صك،  دون  من 

اللبنانية االأخطار  وخا�صة تبعد عن املوؤ�ص�صات 

وتخّولها املحافظة على جناحاتها التي حققتها 

على مر �صنوات طوال، كما املحافظة على فر�س 

اإىل  نظراً  تطرحها،  التي  العمل 

التي  الكبرية  ال�صلبية  التاأثريات 

قد يخلقها انح�صار الوظائف على 

االقت�صاد اللبناين.

ستعيد معالجة األزمات 

وعودة عجلة االقتصاد إلى 

الدوران إفساح المجال أمام 

»سالمة سيراميكا« لتسطير 

نجاحات جديدة، إذ إنها كانت 

وال تزال من المؤسسات 

الرائدة والسّباقة في 

استقدام أحدث المنتجات 

إلى األسواق
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ونعمل اليوم على عدة م�صاريع قيد االإن�صاء 

و ال�صباك  فرن  يف   Titan�ك اب��راج  ت�صم 

اىل  ا�صافة  اال���رشف��ي��ة،  يف   Mondrian
م�رشوع ي�صم 180 �صقة يف املن�صورية«.

اد غروب« هو اآلية 
ّ
ز »�صد

ّ
وراأى ان »ما ميي

اعلى  لها  وت�صمن  تتبعها  التي  االإدارة 

ت�صم  اذ  وامل�صداقية،  االإل��ت��زام  معايري 

فريق من املهند�صني يناهز ال�50 مهند�صًا. 

كما تعمل وفقًا ل�صهادة االأيزو 9001 التي 

واإدارة  اجلودة  م�صتوى  مراقبة  لها  تتيح 

العمليات يف ال�رشكة واالإرتقاء بها«.

انفراجات اقتصادية .. ولكن
كانت  ك��ث��رية  »اآم����ال  ان  ���ص��داد  واك���د 

ترافق  اقت�صادية  انفراجات  على  معّلقة 

على  االإيجابية  ال�صيا�صية  ال��ت��ط��ورات 

قرو�س  ازم��ة  ان  اال  اللبنانية،  ال�صاحة 

قطاع  يف  العمل  وترية  فرملت  االإ�صكان 

يف  كبري  ب�صكل  الطلب  وخّف�صت  البناء 

االإنخفا�س  رغ��م  على  العقارات  �صوق 

الذي �صهدته االأ�صعار يف �صوق العقارات«.

واعترب ان »جمود قطاع البناء �صي�صعف 

كونه  االإقت�صادية،  القطاعات  معظم 

يعمل كقاطرة لالإقت�صاد اذ ي�صّغل عدد من 

القطاعات ال�صناعية وعدد ال ي�صتهان به 

من املوؤ�ص�صات وال�رشكات«.

االأزم��ة  وج��راء  غ��روب  »�صداد  ان  واعترب 

شّداد غروب.. 45 عامًا مّرت وال تزال المسيرة 
مستمرة  في حقل البناء

وفقًا ملدير »�صداد غروب« املهند�س �صعيد 

من  العديد  غ��روب«  »�صداد  »متلك  �صداد 

التي مّكنتها من ك�صب ثقة  ة 
ّ
القو مكامن 

الزبائن يف اال�صواق اللبنانية واخلارجية 

على حد �صواء، اذ ت�صم فريق عمل حمرتف، 

وحديثة  متعددة  بناء  معدات  متلك  كما 

تعطيها القدرة على منح ا�صعار تناف�صية 

وخدمات مب�صتويات جودة عالية«.

العديد  نّفذت  »�صداد غروب  ان  اىل  ولفت 

من امل�صاريع املهمة وال�صخمة يف لبنان 

وافريقيا واوروبا والبلدان العربية، وهذا 

االمر مينحها �صيئًا من املناعة يف وجه 

االإقت�صادي  للرتاجع  ال�صلبية  التداعيات 

عدد  ال�صديدة  تاأثرياته  من  يعاين  والذي 

من ال�رشكات العاملة يف لبنان«.

آلية ادارة ناجحة
وك�صف �صّداد ان »�صداد غروب تنّفذ حاليًا 

يف لبنان 14 م�رشوعًا يف بريوت وك�رشوان 

امل�صاريع  ه��ذه  وت�صمل  و���ص��ور،  وامل��نت 

مراكز جتارية �صخمة وابراج عدة ومرافئ 

وفنادق«.   وقال: »اجنزنا خالل ال�صنوات 

�صبيل  على  منها  مهمة  م�صاريع  ال�صابقة 

الربي�صتول،  وفندق   ،730 ف��ردان  املثال 

مع  بالتعاون  ب���ريوت  م��رف��ًا  وم�����رشوع 

�رشكة ا�صبانية وبلغت تكلفته 107 مليون 

دوالر وقد اجنز بني عامي 1998 و2001. 

عمرها  جنــاح  ق�صة  هــي 

»�صّداد  �صّطرتها  عامًا   45
والعامل  لبنان  يف  غروب« 

بناء  م�صاريع  تنفيذ  عرب 

على  �صاهد  خــري  ا�صحت 

م�صرية �رضكة ملكت مقومات 

النجاح منذ ع�رضات ال�صنني.

اجلـــزائـــر،  ابــوظــبــي،  يف 

ال�صعودية، ا�صبانيا، بلجيكا، 

الغابون وغريها من الدول، 

حــطــت »�ـــصـــداد غـــروب« 

ابرز  من  واأ�صحت  رحالها، 

ال�رضكات التي طافت باإ�صم 

بف�صل  الــعــامل  يف  لبنان 

و�صعها  دقيقة  �صيا�صات 

قامت على  القيمون عليها، 

�صمنت  ــدة  ــدي ع مــعــايــري 

ا�صتمراريتها ومنوها.

مقابلة



ا�صطرت  اللبنانية،  ال�صوق  ت�صهدها  التي 

اخلارجية  اال���ص��واق  على  اك��رث  للرتكيز 

يف  �صخم  ف��ن��دق  م�����رشوع  تنّفذ  حيث 

يف  اخرى  م�صاريع  على  وتعمل  اجلزائر، 

الإ�صتالم  مباحثات  جتري  كما  العراق، 

م�صاريع عدة يف افريقيا«.

خفض معدالت الفوائد
اد اىل ان »جميع ال�رشكات التي 

ّ
ولفت �صد

اهمية  ت��درك  لبنان  يف  م�صاريع  د 
ّ
تتعه

ال�صوق ال�صوري يف مرحلة اعادة االإعمار، 

لها هناك.  وتعمل على خلق موطئ قدم 

غروب«  »�صداد  اتخذت  االإط��ار،  هذا  ويف 

اجلهوزية  امت  على  لتكون  اج����راءات 

للم�صاركة يف عملية اعادة االإعمار خالل 

ال�صنوات القادمة«.

ان  يجب  التي  النقاط  »اه��م  ان  وراأى 

ال�صقق  بيع  متويل  االعتبار  بعني  تاأخذ 

الفوائد  معدالت  وتخفي�س  للبنانيني 

املقاولني  ياأخذها  التي  القرو�س  على 

ان  املعروف  »من  وق��ال:  واملتعهدين«. 

يرتبط  ما  عادة  الفوائد  معدالت  ارتفاع 

فتخفي�س  العقاري،  القطاع  يف  بجمود 

رفع  اىل  ي��وؤدي  القرو�س  على  الفوائد 

معدالت اال�صتثمار يف قطاع البناء الذي 

قطاعات  يف  انتعا�صًا  �صينعك�س  ب��دوره 

عدة مرتبطة به«.

Contact Information
Lebanon - Main Branch - New Jdeideh Nizar Semaan Bldg.

Tel: + 961 1 877597 - Fax: + 961 1 882863
E-mail: info@chaddadgroup.com - www.chaddadgroup.com
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