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الإفتتاحية

نفايات!؟
تتعدد االنتكا�سات التي تواجه املواطن اللبناين يف �سوء الف�سائح التي بدورها كٌل منها ي�ستحق امل�ساءلة واملحا�سبة، لكن تبقى 

ف�سيحة النفايات وتكاد تكون االأقوى دويًا واالأفدح تاأثرياً بعد عام على انفجارها، اأوال، الأنها �ستبقى حتا�رص اللبنانيني يف 

حياتهم اليومية، وثانيًا، الأنه مل يكن هناك ما يربر التق�سري يف املعاجلة اال�ستباقية لها، اإذ اإن موعدها كان معروفًا من قبل، 

ومع ذلك ف�سلت احلكومة يف ا�ستباق املحظور.

اإن م�سببات هذه االأزمة ال تزال حا�رصة بقوة ما يجعلها  قابلة الأن تتكرر يف ما لو مل يتم و�سع حلول ملعاجلتها قبل ف�سل 

ال�ستاء، بعيداً من احللول اجلزئية املوؤقتة التي تفر�سها املحا�س�سات واالنق�سامات ال�سيا�سية.

وال تعترب اأزمة النفايات يف لبنان اأزمة م�ستجدة، ومتتبعو القرارات احلكومية ب�ساأنها منذ عام 1994، ال يفاجاأون مبا اآلت اإليه 

االأزمة اليوم.

ففي ذلك العام، وقع جمل�س االإمناء واالإعمار، وهو موؤ�س�سة تابعة ملجل�س الوزراء، عقدا مع �رصكتي �سوكلني و�سوكومي، لكن�س 

النفايات وجمعها ومعاجلتها وطمرها، �سمن بريوت و225 بلدة وقرية يف حمافظة جبل لبنان، مقابل اأن توؤمن الدولة اللبنانية 

االآليات واحلاويات الالزمة.

ومل يكد مي�سي عامان على توقيع العقد، حتى ارتفعت قيمته لتبلغ 102 مليون دوالر عام 1996، فاأ�سبحت كلفة التخل�س من 

النفايات يف بريوت ومناطق جبل لبنان االأكرث ارتفاعا، لي�س باملقارنة مع املناطق اللبنانية االأخرى، كطرابل�س )�سمايل لبنان( 

و�سيدا )جنوبي لبنان(  فح�سب، بل باملقارنة اأي�سا مع دول خمتلفة اأبرزها �سورية وكندا واإيطاليا.

والهم�س، عن قيام بع�س  العلن  املذكورتني م�ستمراً، و�سط حديث، يف  ال�رصكتني  للعقد مع  التمديد  الرغم من ذلك، ظل  وعلى 

النافذين مبنع املتعهدين من التقدم اإىل مناق�سة بريوت وجبل لبنان، وا�سعني اأمامهم �رصوطًا تو�سف بالتعجيزية.

اإال اأن االأمر، بح�سب م�سادر متابعة للملف، كان يتوقف دائمًا عند حدود االتهامات املتبادلة، التي غالبًا ما تنتهي ب�سفقات 

م�سبوهة وتوزيع ح�س�س، لتكون املح�سلة متديداً اآخر حتى عام 2010، تاله جتديد حتى عام 2015، حتديداً حتى 17 متوز، ما 

يعني اأن مدة العقد منتهية حاليًا، االأمر الذي يثري ت�ساوؤالت ب�ساأن موا�سلة �سوكلني لعملها.

ة يف 
ّ
االآن كان من املفرت�س اأن تنتهي االأزمة حكوميًا بعد اإقرار خطة اإن�ساء مطامر �سحية ومعامل فرز وحوافز للبلديات املعني

اآذار املا�سي، لكن االأزمة ظّلت مفتوحة على م�رصاعيها �سيا�سيًا و�سعبيًا يف ظل رف�س فاعليات �سيا�سية خيار املطامر فيما 

 خاللها و�سع وتطبيق خطة للحل 
ّ
ة اأربع �سنوات، يتم ّ

لت احتجاجات �سعبية على اخلطة. خ�سو�سًا اأن خطة احلل مرحلية ملد
ّ
ج

ُ
�س

امُل�ستدام، وهو ما يطرح ت�ساوؤاًل عند املواطن اللبناين الذي يعي�س �سحية ا�ستمرار هذه االأزمة منذ اأكرث من ع�رصين عامًا، يف بلد 

يقول اأبناوؤه اإنهم ال يزالون »اأحياء بال�سدفة”.

اأن احلكومة اللبنانية ويف اجتماعاتها كافة و�سعت هذه االأزمة على جداول مناق�ساتها، ولكن مل تكن االأزمة يف  ال �سك يف 

املحارق واملطامر والرتحيل، بل اإن غياب الثقة بالدولة يف ظل االنق�سامات التي تعي�سها هو ما يبقي االأزمة م�ستمرة.

 حت�سني خطط احللول وحت�سينها؟ وملاذا ال يتم تطعيم خطة الطوارئ 
ّ
اأمام حرية املواطن اللبناين نعيد اأ�سئلة – اللغز: ملاذا مل يتم

الفرز  ت�سغيل معامل  واإعادة  امل�سدر  الفرز من  مبداأ  اعتماد  البلديات على  وت�سجيع  ال�رصيعة  اال�سرتاتيجية  االإجراءات  ببع�س 

وتو�سيع معامل التخمري واال�ستفادة من اإعادة فتح مطمر الناعمة لكمية قليلة من النفايات ومعاجلة جبل برج حمود يف اآن؟

عام على اأزمة النفايات واحلكومة تف�سل يف التو�سل اإىل حلول بيئية و�سحية، وكانت ف�سيحتها االأكرب عندما تفتقت ذاكرتها 

يف توزيع نفايات املناطق اللبنانية مذهبيًا!

اأجلى �سورها، ال فرق بني طائفة وطائفة، وال بني منطقة ومنطقة، وال بني من يحمل  الحظتم كيف ظهرت »امليثاقية” يف 

ال�ساطور والذي يحمل الق�سيدة. هل من املنطقي بعد االآن احلديث عن املنا�سفة وعن ال�رصاكة، وقد افتقدنا ال�رصخة وهناك من 

يقتل بالنفايات بعدما قتل... بالالمباالة!!

نقول لي�س االحتياط الذهبي هو الذي يحمي لبنان من االندثار، اإنه االحتياط الوطني.
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العــالــم فــي �شهــر

اإقت�سادية  فر�سة  وتركيا  رو�سيا  بني  احلرارة  عودة  �ست�سكل 

مهمة الأنقرة التي كانت تعي�س تداعيات �سيا�ستها اخلارجية 

الفا�سلة الناجتة من تورم يف العقل الرتكي وتوهم باإمكانية 

عودة العثمانية من جديد، كما جاءت عك�س ما ا�سطلح عليه 

و«�سفر  اأ�سدقاء«  »�سفر  اإىل  لتتحول  اأعداء«  »�سفر  م�سطلح 

اإقت�ساد«.

يف  الرتكية  لل�رصكات  نعمة  �ست�سكل  احلرارة  هذه  كانت  واإذا 

بعد  اإيران  عن  العقوبات  رفع  فاإن  االإقت�سادي  النهو�س 

االتفاق النووي كان نعمة ونقمة لرتكيا يف اآن واحد، واإذا كان 

�رصيعة  �سوق  من  اال�ستفادة  اإمكانية  �سيفتح  الرتكي  امل�سهد 

النمو م�سمونة الربح، اإال اأنها يف الوقت نف�سه �سوق قد ت�سبح 

يف يوم من االأيام مناف�سة الأنقرة كوجهة لال�ستثمارات ودولة 

م�سدرة.

يف  كبريان  اإقت�ساديان  حمركان  واإيران،  تركيا  التزال 

املنطقة، اإذ بلغ ناجت االأوىل ما يقرب من 800 مليار دوالر عام 

2014 باملقارنة مع 425 مليار دوالر للثانية )ال تزال تعي�س 
حتت وطاأة العقوبات االإقت�سادية عليها(، كما اأنهما مركزان 

يف  كبري  م�سوؤول  ويلخ�س  التحويلية.  لل�سناعات  متقدمان 

اأن امل�ستقبل  االأ�سمنت  �رصكة تركية كربى يف جمال �سناعة 

االإقت�سادي الرتكي بالتايل: »املدخل �ساحب التكلفة االأعلى 

�سعبة  املناف�سة  اإيران..  يف  رخي�سة  والطاقة  الطاقة..  هو 

م�ستقبال«.

يف العالقات الرو�سية الرتكية، يبدو خالل الفرتة التي تدهورت 

فيها العالقات بني البلدين، اأن اخل�سارة االإقت�سادية جتاوزت 

ا بني الطرفني، ما دعا اإىل �رصورة اإعادتها، وال �سيما 
ً
ا كبري

ًّ
حد

يف م�ساألة ت�سدير الغاز الرو�سي اإىل تركيا وا�ستئناف م�ساريع 

بني  واال�سترياد  الت�سدير  واإنعا�س  ال�سياحي  والتدفق  الطاقة 

البلدين.

يف هذا االإطار، جاء �سعي اأنقرة اإىل ا�ستئناف �رصيع للعالقات 

التقليدية بينهما، كما عربت تقارير �سحافية عن ذلك، فيما 

حيث  الطرفني،  بني  »التطبيع«  رحلة  ت�ستمر  اأن  املتوقع  من 

بح�سب  لبالده،  ًا 
ّ
ا�سرتاتيجي �رصيكًا  رو�سيا  اأردوغان  اعترب 

ا�ست�سافته  خالل  الرتكي  الرئي�س  وقال  للكرملني.  بيان 

مئات املواطنني والتجار االأتراك، اإن بالده اتخذت العديد من 

رو�سيا،  مع  عالقاتها  يف  الناجمة  ال�سلبيات  الإزالة  اخلطوات 

م�سيفًا اأرجو اأن يكون االتفاق الذي تو�سلنا اإليه مع رو�سيا، 

و�سيلة خري مل�سلحة ال�سعبني الرتكي والرو�سي.

اإقت�سادية �سد تركيا  وتدابري  كانت رو�سيا قد فر�ست قيوداً 

كويو«  »اأك  وحمطة  الرتكي«  »ال�سيل  الطاقة  م�ساريع  �سملت 

الكهرذرية، وذلك بعدما قامت اأنقرة باإ�سقاط الطائرة احلربية 

الرو�سية يف �سورية.

اإذ بلغ حجم  ًا لرو�سيا، 
ّ
ًا مهم

ّ
وكانت تركيا تعد �رصيكا جتاري

التبادل التجاري بني البلدين يف عام 2013 نحو 32.7 مليار 

مليار   17.5 الـ  حجمه  يتجاوز  مل  حني  يف  اأمريكي.  دوالر 

دوالر اأمريكي مع الواليات املتحدة، على حد قول وزير العلوم 

وال�سناعة والتكنولوجيا الرتكي فكري اإي�سيك.

»ال�سيل  م�رصوع  تنفيذ  اإيقاف  اأن  اإقت�ساديون  حمللون  ويرى 

الرتكي« الهادف اإىل نقل الغاز الرو�سي اإىل تركيا ومنها اإىل 

اأوروبا، والذي تبلغ قدرته التمريرية نحو 63 مليار مرت مكعب 

اإىل مركز  التحول  الغاز �سنويًا، قو�س م�ساعي تركيا يف  من 

اإقليمي لتوزيع الطاقة.

2016، قيودا على  كما فر�ست مو�سكو اعتبارا من بداية عام 

ن�ساط ال�رصكات الرتكية يف رو�سيا، ت�سمنت حظر العمل على 

هذه ال�رصكات يف قطاعات البناء وال�سياحة والفنادق، وتقدمي 

خدمات الحتياجات الدولة.

قوية  �رصبة  على  دلياًل  الرتكية  ال�سيا�سة  يف  التغيري  �سكل 

ل�سيا�سة رئي�س الوزراء الرتكي ال�سابق اأحمد داود اأوغلو، الذي 

اأ�رص على عدم فتح باب ال�سداقة مع رو�سيا كما يفعل اليوم 

خلفه بن علي يلديرم، رئي�س احلكومة اجلديد يف حزب العدالة 

تركية  �سيا�سة  االعتذار  يعتربون  مراقبني  اأن  اإال  والتنمية، 

بغ�س النظر عن االأ�سخا�س الذين يطبقونها. ويطرح مراقبون 

ت�ساوؤالت حول ما اإذا كانت اأنقرة قد فقدت االأمل باالن�سمام 

ا مع 
ً
ا جديد

ً
اإىل االحتاد االأوروبي، وهي بهذا االعتذار تفتح باب

ا.
ًّ
ا واإقت�سادي

ًّ
رو�سيا التي قد تعو�سها عن اأوروبا جتاري

وكان املراقبون للعالقات الرتكية الرو�سية قد اأكدوا اأن الروابط 

االإقت�سادية هي املحدد االأكرب للعالقات بني البلدين، والركن 

المشهد التركي..
صفر أصدقاء.. صفر إقتصاد

بقلــم وسـام سعــد
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الذي مينع من تاأزمها اأو تدهورها ب�سكل دراماتيكي، خا�سة 

يف �سوء وجود هيئة للتعاون امل�سرتك ت�سمى »املجل�س االأعلى 

للتعاون الرتكي الرو�سي«.

د للغاز 
ِّ
وتكمن اأهمية هذا امل�سار يف اأن رو�سيا تعترب اأهم مور

16 مليار مرت  اإذ ت�ستورد االأخرية �سنويا  اإىل تركيا،  الطبيعي 

ن�سف  )قرابة  البحري  اخلط  عرب  الرو�سي  الغاز  من  مكعب 

وارداتها  من  وارداتها من الغاز الطبيعي(، اإ�سافة اإىل 12% 

النفطية، وهي ثاين اأكرب �رصيك جتاري لرتكيا.

يف املقابل، تعد تركيا �سابع �رصيك جتاري لرو�سيا وثاين اأكرب 

�سوق ت�سديرية لها بعد اأملانيا، وهي الوجهة االأوىل لل�سياح 

الرو�س الذين ي�سل منهم اإىل تركيا �ستة ماليني �سائح �سنويا.

وقد وقع البلدان اأكرث من �ستني اتفاقية يف جماالت التعاون 

�سفن  وبناء  الكهربائية  الطاقة  املختلفة خا�سة يف جماالت 

ال�سحن والنقل البحري، وبينهما تبادل جتاري يزيد على 33 

اإىل مئة مليار بحلول  اأن يرتفع  �سنويا، ويتوقع  مليار دوالر 

عام 2023.

املالية  االأزمات   2008 بعد  تركيا  تتجاوز  اأن  الفتًا  كان 

يف  التجاريني  �رصكاءها  �رصبت  التي  العنيفة  واالإقت�سادية 

الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي، لتحقق يف الفرتة 2007 

اإليه �سوى  8 يف املئة مل ت�سبقها  2010 متو�سط منو بواقع   -

التجاري  التبادل  حجم  ارتفع  و2012   2002 وبني  ال�سني. 

اأمريكي،  دوالر  مليار   45 نحو  اإىل  العربية  الدول  مع  الرتكي 

تعرب  تركية  �ساحنة  األف   85 وكانت  املئة.  يف   300 بواقع 

�سورية �سنويًا اإىل دول اخلليج العربي حمملة بب�سائع تركية 

قبل اإقفال املنافذ اجلمركية ال�سورية نتيجة احلرب.

بواقع  لرتكيا  املحلي  الناجت  رفع  ع�رص  �سنوات  غ�سون  يف 

مليار،   400 نحو  من  اأمريكي  دوالر  مليار   800 اإىل  ال�سعف، 

فبات االإقت�ساد ال�ساد�س ع�رص عامليًا واالأول يف منطقة ال�رصق 

االأو�سط.

الالعودة  مرحلة  دخل  قد  كان  الرتكي  االإقت�ساد  اأن  �سك  ال 

يف ظل توتر العالقات مع رو�سيا؟ املنحنى احلاد لالإقت�ساد 

واالجتهاد..  التاأويل  يقبل  ال  مبا  بذلك  يوحي  كان  الرتكي 

هاديًا  للدول  ي�سكل  ملكيافيلي  »االأمري«  كتاب  كان  ولطاملا 

باعتبار مبداأه القائم على »الغاية تربر الو�سيلة«، واإذا كانت 

الو�سيلة  تكون  اأن  مينع  فال  الرتكي  االإقت�ساد  اإنعا�س  الغاية 

كلمة اعتذار. 

لقد تاأبط اأردوغان حقيبة من ال�سغوط االإقت�سادية وال�سيا�سية، 

على  قادرين  يعودا  مل  والتنمية  العدالة  وحزب  اأنه  الوا�سح 

ميول  وبني  الليربالية  االإقت�سادية  ال�سيا�سات  بني  التوفيق 

احلزب االإ�سالمية.
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اآفــاق  مو�سكو  فتحت   1990 العام  منذ 

عام  وجنحت  اآ�سيان،  دول  مع  التعاون 

1996 يف تنظيم هذه العالقات ب�سكل اأكرث 
اال�سرتاتيجية  ال�رصاكة  حوار  عرب  تطوراً 

هي  القمة  ــذه  ه وتــعــد  اجلــانــبــني.  بــني 

ال�رصاكة  مــن  عــامــًا   20 خــالل  الثالثة 

اأن  و�سبق  رو�سيا،  يف  واالأوىل  واحلــوار، 

2005، ثم يف  قدت يف كواالملبور عام 
ُ
ع

هانوي عا�سمة فيتنام عام 2010.

ا�سرتاتيجية مهمة  القمة بحثت موا�سيع 

اآ�سيان  ملنظمة  ال�رصاكة  كتوطيد  اأخرى، 

مــع االحتــــاد االإقــتــ�ــســادي االأورا�ـــســـي 

طاجيك�ستان،  كازاخ�ستان،  )رو�سيا، 

ومنظمة  ــس(،  ــالرو� ــي ب قريغيز�ستان، 

روسيا – آسيان نحو شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة

موسكو.. االتجاه شرقًا لدعم الشراكة المتبادلة 
بقلم فارس سعد

بحر«  من  الَغْرُف  اأم  ال�صخر  يف  »النحت  �صيا�صة  لي�صت  {هي 

تلك التي تتبعها مو�صكو يف بناء عالقاتها مع الدول، بل »لعبة« 

امل�صالح القائمة على املنافع املتبادلة بني الدول كما قال الرئي�س 

�رشف  على  اأقامه  ا�صتقبال  حفل  خالل  بوتني  فالدميري  الرو�صي 

قادة دول اآ�صيان يف منتجع �صوت�صي املطل على البحر الأ�صود يف 

اأيار، الذي احت�صن قمة بني رو�صيا ورابطة دول جنوب �رشق اآ�صيا 

»اآ�صيان«، بحث خاللها القادة اآفاق تو�صيع التعاون يف املجالت 

بالذكرى  الحتفاء  القمة،  عقد  و�صادف  والإقت�صادية.  ال�صيا�صية 

اآ�صيان   - »رو�صيا  �صعار  رو�صيا، حتت  اآ�صيان-  ل�رشاكة  الع�رشين 

نحو �رشاكة ا�صرتاتيجية متبادلة املنفعة«}.
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ت�سخري  اإىل  اإ�سافة  للتعاون،  �سانغهاي 

ــادرة الــ�ــســني »احلـــزام  ــب اإمــكــانــيــات م

االإقت�سادي لطريق احلرير«.

منافع إقتصادية متبادلة
متثل قمة رو�سيا – اآ�سيان، اختباراً ملدى 

قدرة مو�سكو يف »اال�ستدارة نحو ال�رصق«، 

بعد  االإقليمي  نفوذها  مد  اإىل  و�سعيها 

االأزمة  نتيجة  الغرب  مع  التوتر  تنامي 

االأوكرانية.

دول  جذب  القمة  من  مو�سكو  وترغب 

معها  االإقت�سادي  للتعاون  اآ�سيان 

التجارية  املبادرات  مواجهة  اأجل  من 

يف  املتحدة  الــواليــات  تقودها  التي 

عرب  ال�رصاكة  اتفاقية  مثل  املنطقة، 

املحيط الهادئ. ويف هذا ال�سدد، تبدو 

اإقت�سادية  فر�سة  الع�رصة  اآ�سيان  دول 

اقتنا�سها،  اإىل  رو�سيا  ت�سعى  هائلة 

مليون   600 الـ  يتجاوز  �سكانها  فعدد 

ن�سمة، ومن املتوقع اأن ت�سبح الرابطة 

عام  يف  العامل  يف  اقت�ساد  اأكرب  رابع 

بني  التجارة  معدالت  منت  كما   .2050
عالية يف  بوترية  اآ�سيان  ودول  رو�سيا 

�ساآلة  من  الرغم  على  االأخــري،  العقد 

الرقم االإجمايل. اإذ ارتفع حجم التبادل 

عامي  بني  اأ�سعاف  خم�سة  التجاري 

حجم  بلغ  ــك  ذل ومــع  و2014،   2005
التجارة الرو�سية مع دول جنوب �رصق 

عام  يف  فقط  دوالر  مليار   13.7 اآ�سيا 

.2015

إعالن سوتشي
واأ�سفرت قمة �سوت�سي، التي انعقدت حتت 

�رصاكة  نحو  اآ�سيان   – »رو�سيا  �سعار 

ا�سرتاتيجية متبادلة املنفعة«، عن توقيع 

تاأكيد  فيه  مت  الــذي  �سوت�سي«  »اإعـــالن 

املهمة امل�سرتكة وهي نقل ال�رصاكة بني 

ا�سرتاتيجي  م�ستوى  اإىل  واآ�سيان  رو�سيا 

جديد«.

كما مت التوقيع على »خطة عمل �ساملة« 

واآ�سيان يف  التعاون بني مو�سكو  لتعزيز 

ال�سنوات اخلم�س املقبلة )2016 2020-(. 

على  مو�سكو  موافقة  عن  القمة  وك�سفت 

اآ�سيان،  لــدول  ال�سالح  �سادرات  زيــادة 

وكــذلــك عـــزم اجلــانــبــني عــلــى تــبــادل 

املعلومات ملكافحة االإرهاب.

اتفاقية  اإىل  التو�سل  مو�سكو  واقرتحت 

ــة اآ�ــســيــان  ــط ــني راب لــلــتــجــارة احلـــرة ب

الذي  االأورا�ــســي،  االإقت�سادي  واالحتــاد 

�سوت�سي«  »اإعالن  وطالب  رو�سيا.  تقوده 

و�سع  اإىل  الــ�ــرصيــع  بالتو�سل  اأيــ�ــســًا 

»مدونة ال�سلوك« حلل النزاعات االإقليمية 

يف  الرابطة  اأع�ساء  وبع�س  ال�سني  بني 

�ــرصورة  مــوؤكــداً  اجلنوبي،  ال�سني  بحر 

االأمــن  ق�سايا  ب�ساأن  حمادثات  اإجــراء 

القومي يف املنطقة خالل موؤمترات قمة 

اآ�سيا، التي ت�سم رو�سيا والواليات  �رصق 

املتحدة وال�سني.

واأعدت مو�سكو خريطة طريق ت�سمنت 

57 م�رصوعًا تهدف اإىل ت�سكيل حتالفات 
وابتكارية حديثة مع دول  تكنولوجية 

على  بوتني  الرئي�س  د 
ّ
�سد وقد  اآ�سيان، 

ال�سكك احلديدية احلديثة  دعمه الإن�ساء 

احلديثة  وال�سبكات  اآ�سيان  دول  يف 

للمالحة الف�سائية املعتمدة على نظام 

للمالحة  العاملي  الرو�سي  »جلونا�س« 

الف�سائية.

اآ�سيان  �ــرصكــات  اأيــ�ــســًا  بــوتــني  ودعـــا 

املناطق  تنمية  بــرامــج  يف  للم�ساركة 

الرو�سية يف ال�رصق االأق�سى، خا�سًة يف 

ما يتعلق بتحديث �سبكة ال�سكك احلديدية 

العابرة ل�سيبرييا وتطوير الطريق البحرية 

ال�سمالية التي من املمكن اأن تكون اأق�رص 

اآ�سيا  التي تربط �رصق  التجارية  املمرات 

واأوروبا.

النووية
الرو�سي  االإقــتــ�ــســادي  الــوجــود  ويــعــد 

يف  بــ�ــســدة  وا�ــســحــًا  اآ�ــســيــان  دول  يف 

النووية  والطاقة  والغاز  النفط  قطاعات 
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ت�سرتي  حيث  الع�سكرية،  والتكنولوجيا 

والــغــاز  النفط  ومــالــيــزيــا  �سنغافورة 

اإندوني�سيا  مو�سكو  وت�سارك  الرو�سي، 

يف عدد من م�ساريع الطاقة، منها بناء 

فيتنام  وتعد  عائمة.  نووية  من�ساآت 

جمايليَ  يف  لرو�سيا  الرئي�سي  ال�رصيك 

النووية.  الطاقة  وقطاع  والغاز،  النفط 

حاليًا  رو�سيا  ت�ستعد  ال�سياق،  هذا  ويف 

لتنفيذ م�رصوع �سخم لبناء حمطة »نني 

جنوب  يف  النووية  للطاقة   »-1 ثــوان 

فيتنام. كما يوجد عدد من امل�رصوعات 

نووية  طاقة  حمطات  لبناء  االأخـــرى 

هذا  ويف  وتايالند،  ميامنار  يف  رو�سية 

ال�سدد اأكد بوتني اأنه »منذ البداية مت بناء 

املتبادلة  املنفعة  مبادئ  على  تعاوننا 

واالحرتام، ويجمع بيننا النهج امل�سرتك 

االجتماع  اإنه  امل�ساكل.  من  العديد  حلل 

االأول بهذا ال�سكل الذي يجري يف رو�سيا، 

لالهتمام  تاأكيدا  ذلك  يف  نرى  ونحن 

املتزايد من جانب دول الرابطة«. 

قاطرة اإلقتصاد العالمي
اأ�سارت نتائج قمة »رو�سيا – اآ�سيان« اإىل 

اأن اجلهود الرو�سية الرامية اإىل التقارب 

مع الرابطة من املرجح اأن توؤتي ثمارها 

االإقت�سادي.  املجال  يف  خا�سًة  قريبًا، 

مدى  اإىل  للتعرف  االنتظار  علينا  ولكن 

العالقات  تعزيز  يف  القمة  هــذه  جنــاح 

بني  واالأمنية  والع�سكرية  ال�سيا�سية 

اجلانبني. فاملرتكزات االأ�سا�سية لتعزيز 

تزال  اآ�سيان ال  بدول  الرو�سية  العالقات 

ال�سيا�سية  النخب  ومعرفة  �سعيفة، 

قوية  غــري  ــزال  ت مــا  البع�س  ببع�سها 

اجلغرايف  البعد  منها  متعددة،  الأ�سباب 

والثقافية  التاريخية  اخللفية  وغياب 

امل�سرتكة.

كما اأن النزاعات االإقليمية يف بحر ال�سني 

رو�سيا  حليف  ال�سني،  بــني  اجلنوبي 

اآ�سيان،  دول  من  وعــدد  اال�سرتاتيجي، 

خا�سًة فيتنام، �سوف متثل اختباراً جديًا 

والرابطة  مو�سكو  بني  العالقات  لتطوير 

االآ�سيوية يف امل�ستقبل.

والدور الرو�سي من �ساأنه، ح�سب �سانعي 

يخفف  اأن  اآ�سيان،  دول  معظم  يف  القرار 

من �سعور ال�سني باأنها »قلعة حما�رصة«، 

حتقيق  اإمكانية  تتزايد  �سوف  وبالتايل 

االأمن واال�ستقرار يف هذه املنطقة، التي 

العاملي يف  االإقت�ساد  تعد وبحق قاطرة 

العقدين املقبلني.

»رابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة اختصارا باسم 
»آسيان« هي منظمة سياسية إقتصادية تضم 10 دول 

واقعة في جنوب شرق قارة آسيا وهي إندونيسيا، وماليزيا، 

والفلبين، وسنغافورة، وتايالند، وبروناي، وفيتنام، والوس، 

وبورما، وكمبوديا. وأسست الرابطة في تايالند في 8 آب 

من عام 1967«.

وتتمتع رابطة دول جنوب شرق آسيا »آسيان« بإمكانات 

هائلة، إذ يبلغ عدد سكان الدول األعضاء فيها 630 مليون 

شخص، كما أن الناتج المحلي اإلجمالي ألعضائها بلغ في 

عام 2014 نحو 2.57 تريليون دوالر، ما يدل على إمكانات 

الرابطة الكبيرة.
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مقابلة

املهجرين  وزارة  عـــام  ــر  ــدي م ــهــب  ــس اأ�

»ال�سناعة  مع  حديث  يف  حممود  احمد 

ــــوزارة  ــاد« يف �ـــرصح عــمــل ال ــ�ــس ــت واالق

من  الكثري  يحوي  الــذي  امللف  وحيثيات 

والتي  واالإن�سانية  الدقيقة  التفا�سيل 

تتطلب عناية ودراية كبريتني ملعاجلتها.

واإذ �سدد حممود على اأن »وزارة املهجرين 

ا 
ّ

يق�رص مل  للمهجرين  املركزي  وال�سندوق 

منها  املطلوبة  املــهــام  اأداء  يف  يــومــًا 

اىل  املهجرين  عـــودة  تــاأمــني  واأبـــرزهـــا 

اأو�ساعهم  وحت�سني  وقــراهــم  مناطقهم 

واالإقت�سادية«،  االإجتماعية  النواحي  من 

�سهدها  اإخــفــاقــات  عــن  احلــديــث  يرف�س 

�سابقة  خــربات  »ال  اإن  اإذ  ـــوزارة،  ال عمل 

امللف،  معاجلة  يف  اإليها  اال�ستناد  يتم 

عديدة  مبراحل  الــوزارة  عمل  مر  وبالتايل 

واكبتها حتركات ميدانية كثرية وتغيريات 

اآليات العمل للتمكن من امتام  طراأت على 

امل�ساحلات وحتقيق عودة املهجرين. فكل 

قرية وكل م�ساحلة لها خ�سو�سية معينة، 

االإعتبار  بعني  اأخذها  ــوزارة  ال على  كان 

مهامها،  امتــام  من  للتمكن  وجماراتها 

م�ساحلة   29 باإجناز  الــوزارة  قامت  حيث 

من ا�سل 30 يف قرى �سهدت اأحداث دامية 

والعمل  واملقيمني  العائدين  االأهايل  بني 

يف  املتبقية  امل�ساحلة  اجنــاز  على  جــاٍر 

بلدة كفر�سلوان«.

امللف،  ــذا  ه يف  ق 
ّ
يتعم مــن  اأن  واعــتــرب 

اإمتامها  ومــع  ـــوزارة  ال اأن  م�سبقًا  ــدرك  ي

قامت  املهجرين،  عودة  ملف  من   %  95

»عمل وزارة وصندوق المهجرين بات يقتصر على استكمال دفع التعويضات لمستحقيها«
 محمود: 95 % من المهجرين عادوا 

إلى األماكن التي تهجروا منها
اأدت  دورها الفعال يف بل�صمة جراح احلرب الأهلية اللبنانية، ل يزال ملف  اأن ال�صنني  على الرغم من 

مهجري هذه احلرب غري مقفل. ول تزال ماآ�صيها حا�رشة نتيجة عدم اإغالق ال�صتار عليها. 

يت�صاءل الكثريون ما الذي مينع اإقفال هذا امللف؟ وملاذا ل تزال هناك اأمور عالقة على رغم مرور 24 عامًا 

على تاأ�صي�س وزارة املهجرين؟

من دون �صك، مل تكن املهمة التي اأوكلت للوزارة عام 1992 �صهلة، بل كانت �صائكة جداً ومعّقدة، و�صابت 

الوزراء  اتخذها  جريئة  قرارات  خالل  من  تخّطيها،  يف  الوزارة  جنحت  كبرية  �صعوبات  تنفيذها  طريق 

املتعاقبني على الوزارة.
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اذ  ال�سابقة،  ال�سنوات  طيلة  جبارة  بجهود 

االآالف  ع�رصات  عــودة  حتقيق  من  متّكنت 

من املهجرين اىل قراهم من خالل برامج 

ــوزراء  ال تنفيذها  على  ــرصف  وا� و�سعها 

عدد  يف  العودة  هذه  وواكبت  املتعاقبني، 

كثرية  واإجـــراءات  مب�ساحلات  القرى  من 

ا�ستغرقت وقتًا وتطلبت جمهوداً واأموااًل«. 

وقال: »بطبيعة احلال، رمبا يغيب عن بال 

البع�س اأننا ال نطبق قانونًا ونتمتع ب�سلطة 

نعالج  ــوزارة  ال يف  نحن  اإمنا  لفر�سه،  ما 

ملفًا نازفًا يحمل جراحًا كثرية للبنانيني، 

ويت�سمن حاالت اإن�سانية ال بد من التوقف 

تفا�سيل  هــنــاك  ومــعــاجلــتــهــا،  عــنــدهــا 

من  ملت�رصرين  عاجلناها  كثرية  وم�سائل 

احلرب لي�س لهم اأي ذنب اإال اأنهم وجدوا يف 

املكان والزمان اخلطاأ».

أداء محترف
وال�سندوق  »الــوزارة  اأن  حممود  �سدد  واإذ 

عمال طيلة هذه ال�سنوات �سمن االإمكانات 

املالية املتوفرة«، اعترب اأن »العائق االأول 

املهجرين  عـــودة  ملف  ا�ستكمال  اأمـــام 

واإقفاله بالكامل يتمثل بعدم توافر االأموال 

الالزمة الإجناز املتبقي منه«. ويف رد على 

�سوؤال، دعا اىل عدم ا�ستغالل بع�س االأمور 

العالقة والت�سويب على عمل الوزارة اإذ اإن 

»هناك اأموراً كثرية كانت لتعالج لو وجدت 

االأموال. كما يف كثري من االأحيان ال يكون 

عمل  يف  خلل  من  ناجتًا  املعاجلة  عــدم 

نف�سه  املواطن  يكون من  قد  اإمنا  الــوزارة، 

اأو مل  اأوراقه يف مرحلٍة ما،  حيث مل يكمل 

يكن م�ستوفيًا ل�رصوط معينة«. 

ــوزارة يف ملف  ال ــاأداء فريق عمل  ب ه 
ّ
ونــو

وقت  يف  امللف  اأجنــزت  حيث  متوز،  حرب 

املو�سوعة  تلك  من  اأقل  وميزانية  قيا�سي 

املوجودة  اللوج�ستية  وبالتجهيزات  له، 

اأن  توؤكد  التجربة  »هذه  اأن  واعترب  لديها. 

املركزي  وال�سندوق  املهجرين  وزارة 

مبهامها  القيام  على  قــادران  للمهجرين 

عال  م�ستوى  على  ب�رصيًا  كــادراً  وميلكان 

ز باأداء حمرتف«.
ّ
من املهنية ويتمي

إقفال الملف
التي  املـــدة  حـــول  ــوؤال  ــس � عــلــى  رد  ويف 

ملف  مــن  تبقى  مــا  اإقــفــال  ي�ستلزمها 

ملف  ــال  ــف »اإق حمــمــود:  قــال  املهجرين، 

احلكومة  �سيا�سة  على  يعتمد  املهجرين 

عن  ــالن  االإع يتم  اأن  وميكن  وخياراتها، 

توؤمن  اأن  ميكن  كما  الدفع،  عن  التوقف 

املبالغ املالية املطلوبة ملعاجلته، وننتهي 

يف اأقرب وقت ممكن. اليوم، كما نقول اإننا 

املتوفرة  املالية  االإمكانيات  �سمن  نعمل 

يتعلق  بالكامل  واإقفاله  امللف  واإنــهــاء 

يظنن  »ال  واأ�ساف:  االأمــوال«.  هذه  بتوافر 

املماطلة  من  نوعًا  منار�س  اأننا  البع�س 

خ�سية  امللف  اإقفال  عدم  بغية  عملنا  يف 

قبل  اليوم  نتمنى  نحن  الوزارة.  اإقفال  من 

اللبنانيني  اإقفال ملف املهجرين لعل  الغد 

ين�سون اآالم احلرب وجراحها«.

و�سدد على اأن »الوزارة ال توّفر اأي جهد اإال 

ب�ستى  وحتاول  امللف،  هذا  الإقفال  وتبذله 

اأي  متنع  التي  العراقيل  اإزالـــة  الو�سائل 

االإطار،  هذا  »يف  اأنه  اىل  واأ�سار  معاجلة«. 

ما  اأن  بواقع  ــوزارة  ال ا�سطدمت  اأن  وبعد 

امل�ساحلات  يحكم  الــذي  القانون  يعطيه 

ر )30 مليون لرية 
ّ
ويحدد التعوي�سات للمهج

االإعمار  كلفة  مع  يتنا�سب  ال  قر�سني(  مع 

بروتوكول  توقيع  اإىل  هنا 
ّ

توج حاليًا، 

وم�رصف  امل�سارف  جمعية  مع  تعاون 

ر قر�سًا بفائدة منخف�سة 
ّ
لبنان ملنح املهج

جداً ملدة 25 عامًا كحد اأق�سى. اال انه وبعد 

التوا�سل مع عدد من املهجرين، تبني لنا 

اأن عدداً كبرياً منهم قد ال يكون قادراً على 

مع  الرتباطه  القر�س  هذا  من  اال�ستفادة 

امل�سارف بقرو�س اأخرى«.

ال محاصصات
واإذ نفى حممود اأي وجود ملحا�س�سة يف 

اأن  ننكر  ال  »نحن  قال:  التعوي�سات،  دفع 

على  خافيًا  فلي�س  تردنا،  ات�ساالت  هناك 

ولكن  مثالية،  دولة  نعي�س يف  ال  اأننا  اأحد 

الوزارة وال�سندوق عمال على مدى �سنوات 

وفقًا خلطة معينة. نعم، كانت هناك بع�س 

عندها،  توقفنا  التي  االإن�سانية  احلــاالت 

املحا�س�سة  اإن  القول  ميكن  ال  طبعًا  لكن 

�سيطرت على دفع التعوي�سات«.

ق اىل ن�سب عودة املهجرين اىل قراهم، 
ّ
وتطر

وما يتم تداوله من بع�س اجلهات عن تدين 

هذه الن�سب. واأكّد اأن »عودة املهجرين اىل 

قراهم وبلداتهم ترتبط بعوامل كثرية ال متت 

الدرجة  ففي  ب�سلة.  رين 
ّ
املهج وزارة  اىل 

االأوىل، املهجرون اأ�س�سوا حياتهم واندجموا 

وان  خا�سة  بلداتهم  خارج  جمتمعات  يف 

اوالدهم ولدوا خارج قراهم، وقد ال يكونون 

يتمتعون باجلهوزية املطلوبة الإعادة بناء 

على  و�سدد  اآخــر«.  مكان  يف  جديدة  حياة 

حتكمها  القرى  اىل  املهجرين  »عــودة  اأن 

�سيا�سات حكومية من  اأمور تعود اىل  عدة 

واحلد  عمل،  فر�س  وتاأمني  متوزان،  اإمناء 

اأن »اإعمار  من النزوح من االأرياف«. واأكد 

الوحدات ال�سكنية واملعامل الدينية وحده ال 

يكفي، وبالتايل اإن تدين ن�سب العودة اأمر ال 

ل وزارة املهجرين م�سوؤوليته، ويجب 
ّ
تتحم

باأي �سكل  اأال يكون مقيا�سًا لنجاح عملها 

من االأ�سكال. لذلك يجب الف�سل بني اجناز 

وال�سندوق  الوزارة  من  املطلوبة  االعمال 

وبني عدد املقيمني يف البلدة، الأن النزوح 

املقيمني  ي�سمل  املـــدن  اىل  الــقــرى  مــن 

والعائدين على ال�سواء«.

 واأ�سار اىل اأن وزارة املهجرين تعمل حاليًا 

بريح  م�ساحلة  ملف  على  اأ�سا�سي  ب�سكل 

امللفات  متابعة  يومي  ب�سكل  وت�ستكمل 

وت�سليم  االإخــالءات  �سعيد  على  املتبقية 

ال�رصعيني والرتميم  اأ�سحابها  اإىل  احلقوق 

الــعــودة  مــنــاطــق  خمتلف  يف  واالإعـــمـــار 

واملت�رصرة.

عدم عودة المهجرين 
الى قراهم ال تتحمل وزارة 

المهجرين مسؤوليته 

بمفردها، فإعمار الوحدات 

السكنية وحده ال يكفي 

بتاتًا

تعاطي وزارة 
المهجرين، والصندوق 

المركزي للمهجرين مع 

ملف حرب تموز، اثبت  

قدرتهما على القيام 

بمهامهما وامتالكهما 

لكادر بشري على مستوى 

عال من المهنية 
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ن�شاطات �شناعية

دائرة  يف  اللبناين  االقت�ساد  يقبع  فيما 

االأزمــــة اخلــانــقــة وتــوا�ــســل مــوؤ�ــرصاتــه 

وتت�ساعف  االأ�سوات  تتعاىل  تراجعها، 

اجلهود حلماية القطاع ال�سناعي يف ظل 

الرتاجع الذي ت�سهده ال�سادرات.

ال�سناعيني  جمعية  رئــيــ�ــس  واأعـــلـــن 

ال�سادرات  اأن  ل 
ّ
اجلمي فادي  اللبنانيني 

�سنوات  ثالث  منذ  تراكمي  تراجع  »يف 

اإىل اليوم، بن�سبة الم�ست 30 يف املئة مبا 

قيمته مليار دوالر اأمريكي، برغم �سمود 

االأو�ــســاع  �سعوبة  اأمـــام  ال�سناعيني 

وحراجتها«.

»اليوم  منا�سبة  يف  مبنا�سدته  وذّكـــر 

برنامج خا�س  اإقرار  لل�سناعة«  الوطني 

من  »لنتمّكن  ــالف  االأك حجم  بت�سحيح 

تعوي�س خ�سارة املليار دوالر يف جمموع 

اإذا  ذلــك  ن�ستطيع  وقــال:  الــ�ــســادرات«، 

�ساعدتنا احلكومة يف مو�سوع االأكالف، 

وال �سيما اأكالف النقل. وهذا اإجراء �رصيع 

من املمكن العمل على حتقيقه. 

ل عن »ظاهرة جديدة طفت 
ّ
وك�سف اجلمي

بــروز  يف  تكمن  االأزمــــات،  �سطح  على 

بفعل  �سوريا،  اإىل  الت�سدير  يف  اإ�سكاالت 

اأحدثت  االإجراءات ال�سورية اجلديدة التي 

الــ�ــســادرات  مــع  التعاطي  يف  تــغــيــرياً 

وهذا  عليها،  اخلناق  اأحكم  ما  اللبنانية، 

و�سع  يف  بلة«  »الطني  من  زاد  الواقع 

»هذه  اأن  مو�سحًا  الوطنية«،  ال�سادرات 

اأنــواع  كل  باإخ�ساع  ق�ست  االإجـــراءات 

ال�سادرات اللبنانية الإجازات م�سبقة«. 

ومتنى حل هذه الق�سية، معترباً اأن »ال�سوق 

ال�سورية اأ�سا�سية بالن�سبة اإىل ال�سناعيني 

التعامل  يكون  اأن  ومتنى  اللبنانيني«، 

والتكامل«،  »التعاون  اإطار  يف  امل�سرتك 

اإغــراق  يف  نرغب  ال  اأنــنــا  كما  قــال:  اإذ 

اأ�سواقهم مبنتجاتنا، كذلك ال نقبل باإغراق 

فالق�سية  اللبنانية.  ال�سوق  منتجاتهم 

بحاجة اإىل معاجلة على م�ستوى م�سوؤول، 

بعيداً من مبداأ »الفعل وردات الفعل«. وعن 

ك اجلمعية حيال الو�سع، قال: نراجع 
ّ
حتر

الأن  وقائعه  من  ونتاأكد  املو�سوع  يف 

هناك تغيريات جديدة حدثت على ال�ساحة 

يجب  لذلك  وجتاريًا،  اقت�ساديًا  ال�سورية، 

ما  ونــرتقــب  املــو�ــســوع  يف  ع 
ّ
نت�رص اأال 

ل اإليه االإجراءات.
ّ

�ستتو�س

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

االقت�سادية  االأزمـــة  »�سبب  اأن  اكــد  قد 

التي  احلكومات  هو  لبنان  يعي�سها  التي 

املا�سي،  القرن  ت�سعينيات  منذ  تعاقبت 

االقت�سادية  ال�سيا�سات  اعتمدت  فهي 

وهي  واملتعمدة،  والفا�سلة  اخلاطئة 

لقطاعات  وته�سيم  تهمي�س  �سيا�سات 

الصادرات تتراجع 30 %.. والصناعيون صامدون
الحاج حسن يحّمل الحكومات المتعاقبة سبب األزمة

و يتابع سبل حماية االنتاج الوطني

المشتركون في مؤتمر إدارة الطاقة



واالأطراف،  والزراعة واملناطق  ال�سناعة 

يف  اللبنانيني  بــني  التفرقة  و�سيا�سة 

وتق�سيم  املنافع  و�سيا�سات  االقت�ساد، 

املنافع وال�سطو على الدولة ومقدراتها«.

احتفال  خـــالل  ح�سن  ـــاج  احل ــرب  واعــت

العني،  بلدة  يف  املتفوقني  الطلبة  تكرمي 

الو�سع  فاقمت  ال�سورية  »االأزمـــة  اأن 

هي  لي�ست  لكنها  اللبناين،  االقت�سادي 

هو  االأزمة  بهذه  ت�سبب  ما  واإمنا  ال�سبب، 

ما  اإىل  الدين  اأو�سلت  التي  احلكومات 

ن�سبته 140 % من الناجت املحلي، وباتت 

ـــب وخلدمة  املــوازنــة عــبــارة عــن روات

النفقات  وحتويالت  الفوائد  ودفع  الدين 

 %  4 ن�سبته  ما  ت�سكل  التي  اال�ستثمارية 

والتي تدفع يف البنى والتحتية، وهذا اأمر 

ال نراه يف دولة اأخرى«.

االقت�سادية  االأزمـــة  هــذه  »حــل  وقـــال: 

عن  االإفـــراج  منها  عــدة،  تدابري  يتطلب 

كي  االأوان  اآن  ولقد  والغاز،  النفط  ملفي 

اأنه ال  املتعلقة بهما، ومبا  املرا�سيم  تقر 

ميكن خف�س النفقات، يجب تكبري حجم 

الذين  من  ال�رصائب  وجباية  االقت�ساد 

ت�ستحق عليهم وي�ستطيعون دفعها، ولي�س 

من الفقراء الذين اأرهقتهم ال�رصائب«.

مؤتمر ادارة الطاقة 
الدكتور  ال�سناعة  وزيـــرا  افتتح  كما 

واملياه  والطاقة  ح�سن  ــاج  احل ح�سني 

الطاقة  اإدارة  »موؤمتر  نظريان  ارتيور 

لقطاع ال�سناعة يف لبنان« الذي ينّظمه 

امل�رصوع الوطني لكفاءة الطاقة والطاقة 

 4 �سيدرو   - لبنان  لتعايف  دة 
ّ
املــتــجــد

ال�سناعية  البحوث  معهد  مع  بالتعاون 

وهذا  اللبنانيني.  ال�سناعيني  وجمعية 

االأمم  بــرنــامــج  تنفيذ  ــن  م املـــ�ـــرصوع 

ل 
ّ
وممــو لبنان،  يف  االإمنــائــي  املتحدة 

بقيمة  منحة  االأوروبــي عرب  االحتاد  من 

اورو. وح�رص رئي�سة بعثة  ثالثة ماليني 

ال�سفرية  لبنان  يف  االأوروبـــي  االحتــاد 

لربنامج  املقيم  املمثل  ال�سن،  كري�ستينا 

االأمم املتحدة االإمنائي يف لبنان فيليب 

البحوث  ملعهد  العام  املدير  الزاريبي، 

رئي�س  الفرّن،  ب�سام  الدكتور  ال�سناعية 

الدكتور  اللبنانيني  ال�سناعيني  جمعية 

ــل، ومــ�ــســوؤولــون وخــرباء 
ّ
فـــادي اجلــمــي

و�سناعيون. 

 تنفيذه حتى 
ّ
ويهدف امل�رصوع الذي ميتد

العام 2017 اإىل حتقيق نظام طاقة اأكرث 

تكنولوجيات  اإثبات  خالل  من  ا�ستدامة 

بوا�سطة  واملــتــجــددة  املبتكرة  الطاقة 

البحوث والتقييمات وبناء القدرات ورفع 

م�ستويات الوعي. 

فيها  ــد  اأك كلمة  الــفــرّن  الدكتور  واألــقــى 

»اأهمية ا�ستخدام الطاقة املتجددة وكفاءة 

التما�سي  اإىل  ي ذلك 
ّ
الطاقة نظراً ملا يوؤد

مع املعايري البيئية والتنمية امل�ستدامة.«

معهد  ينّفذها  الــتــي  امل�ساريع  د 
ّ
وعـــد

وال  املجال،  هذا  يف  ال�سناعية  البحوث 

االوروبــي،  االحتــاد  مع  بالتعاون  ما 
ّ
�سي

امل�ستخدمة  الطاقة  من   %  15 اأن  كا�سفًا 

دة تعتمد على 
ّ
يف املعهد هي طاقة متجد

الطاقة ال�سم�سية.

ودعا اإىل دعم امل�ساريع ال�سناعية االآنية 

على  االعتماد  اإىل  الهادفة  وامل�ستقبلية 

اأعلى،  بن�سب  الطاقة  ا�ستخدام  كفاءة 

اأن معهد البحوث ال�سناعية يقوم  موؤكداً 

ــاث الــالزمــة بهذا  ــح بــالــدرا�ــســات واالأب

اال�ست�سارات  ــن 
ّ
يــوؤم وهــو  اخل�سو�س، 

يف  للولوج  البحثية  والدرا�سات  الفّنية 

هذا املجال، مثنيًا على �سيا�سة م�رصف 

لبنان التحفيزية. 

معاجلة  »ان  ل 
ّ
اجلمي اعترب  جهته،  من 

اكالف الطاقة ا�سبحت اليوم يف متناول 

ال�رصيحة االكرب من موؤ�س�ساتنا ال�سناعية 

 واملدعوم من 
ّ

عرب خطوط التمويل املي�رص

االقبال على  »ان  وراأى  لبنان«.  م�رصف 

كلفة  يف  التوفري  يوؤمن  املعاجلات  هذه 

الطاقة للموؤ�س�سات ال�سناعية مما ينعك�س 

ال�سناعي،  االنــتــاج  كلفة  على  ايجابًا 

اىل  ا�سافة  العامة،  املالية  على  واي�سًا 

يتيح  ما  اخلطوط،  على  ال�سغط  تخفيف 

لوزارة الطاقة واملياه ا�ستثمار الوفر من 

يف  ت�ساهم  ملحة  حلاجاتاخرى  الطاقة 

تخفي�س عدد �ساعات التقنني التي ي�سكو 

منها املواطنون.«

دعم  �سندوق  بان�ساء  ل 
ّ
اجلمي وطالب 

بقيمة  ال�سناعية  للحاجات  للطاقة 

ثالثني مليون دوالر امريكي.

ـــي  االأوروب االحتـــاد  »ان  ال�سن  واكـــدت 

�سيوا�سل م�ساهمته يف ا�ستقاللية الطاقة 

على  احل�سول  يف  هدفه  كما  لبنان  يف 

جلميع  املنقطعة  غري  الطاقة  اإمـــدادات 

املواطنني باأ�سعار يف متناول اجلميع«. 

بدوره، اعلن احلاج ح�سن ان »كل تراجع 

دوالر  مليون  مئة  بقيمة  بال�سادرات 

والف   500 بني  ما  خ�سارة  اىل  يــوؤدي 

�ــرصورة  »عــلــى  و�ــســدد  عــمــل«.  فر�سة 

تعزيز  عرب  التجاري  امليزان  ت�سحيح 

�سادراتنا اىل اخلارج«. وقال: »يتم ذلك 

اللبناين  ال�سناعي  القطاع  تدعيم  عرب 

حيث املجال االو�سع لتاأمني فر�س عمل 

واخلدمات  ال�سياحة  قطاعات  للبنانيني. 

والبناء يف تراجع. والقطاعات االنتاجية 

قدرة  االكــرث  هي  والزراعية  ال�سناعية 

الظروف  لها  تاأمنت  اذا  التوظيف  على 

امل�ساعدات  من  ي�سل  مل  للعمل.  املوؤاتية 

ما  اال  لبنان  بها  وعــد  ايل  اخلــارجــيــة 

امل�سوؤولية  كامل  القي  وال   .%  10 ن�سبته 

يف  ف�سلت  دولـــة  نحن  االآخــريــن.  على 

هذه  واحــد  للبنانيني،  بوعودها  الوفاء 

الفيول  وا�ستبدال  الغاز  ا�ستجرار  الوعود 

جنح  فلو  بالغاز.  االخــرى  واملحروقات 

الطاقة  م�سادر  وحتولت  امل�رصوع  هذا 

وزارة الصناعة ماضية 

بالتحضير لدراسة سبل تعزيز 

الصادرات وحماية األسواق

الحل لحماية اإلنتاج المحلي 

يكمن بفرض رسوم حمائية 

نوعية أسوة بما تقوم به 

سائر الدول
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الغاز، فكم كان حتقق من  للم�سانع اىل 

وفر على اخلزينة وعلى ا�سحاب القطاع 

اخلا�س؟ لذلك اجد هذا النقا�س ال�سيا�سي 

– االقت�سادي �رصوريًا ومكماًل للنقا�س 
ال�سناعة  وزارة  يف  ونــحــن  الــتــقــنــي. 

تعزيز  �سبل  لدرا�سة  بالتح�سري  ما�سون 

�سادراتنا وحماية ا�سواقنا.«  

ولــفــت نــظــريــان اىل انـــه »عــلــى رغــم 

الكهربائية  التعرفة  توحيد  اإجـــراءات 

التعرفة  اأن  ورغــم  ال�سناعي  للقطاع 

حتى  التكلفة  �سعر  تغطي  وال  مدعومة 

لربميل  العاملي  ال�سعر  انخفا�س  مع 

االإمـــداد  تكلفة  ــزال  ت ال  الــيــوم،  النفط 

على  عبئًا  ت�سكل  الكهربائية  بالطاقة 

القدرة  من   
ّ
ــد وحت ال�سناعي  االنــتــاج 

حاليًا  يعاين  الذي  للقطاع  التناف�سية 

املرتبطة مب�سكالت  العوائق  من  العديد 

املنطقة«. وا�سار اىل ان »اإن كلفة الطاقة 

اآخذة بالتقّل�س ومن املنتظر  املتجددة 

عنا�رصها  اإنــتــاج  تكلفة  ت�ستمر  اأن 

الكبري  ر 
ّ
التطو نتيجة  االنخفا�س  يف 

هذه  ون�سوج  تقنياتها  يف  احلا�سل 

عامة  العامل  م�ستوى  على  ال�سناعة 

ولبنان حتديداً«. و�ساأل: »هل ننتقل يف 

لبنان من مرحلة دمج الطاقة املتجددة 

يف ال�سناعة اىل مرحلة �سناع الطاقة 

»اخلــطــة  اأن  اىل  ــار  ــس وا� ــجــددة؟  املــت

الوطنية لكفاءة الطاقة لالأعوام 2016-

اأفردت حموراً خا�سًا للقطاع  2020 قد 
املركز  خــرباء  قــام  حيث  ال�سناعي، 

اللبناين حلفظ الطاقة يف وزارة الطاقة 

بالتعاون  املحور  هذا  بتحليل  واملياه 

ال�سناعة  لــوزارة  العامة  املديرية  مع 

وموؤ�س�سة  ال�سناعية  البحوث  ومعهد 

ليكون  ليبنور،  واملوا�سفات  املقايي�س 

التعاون  الأطــر  يوؤ�س�س  تكامليًا  عماًل 

ومرنة  وا�سحة  تنفيذية  اآليات  وير�سم 

 من الهدر الطاقوي وتبني احللول 
ّ
للحد

والتو�سيات املقرتحة«. 

حماية اإلنتاج الوطني
�سًا 

ّ
خم�س اجتماعًا  ح�سن  احلــاج  وعقد 

االنتاج  حماية  �سبل  درا�ــســة  ملتابعة 

املدير  االجتماع  يف  و�سارك  الوطني. 

املديرة  جــدعــون،  داين  ــوزارة  ــل ل الــعــام 

واملوا�سفات  املقايي�س  ملوؤ�س�سة  العامة 

املهند�سة لينا درغام، املدير العام ملعهد 

الفرّن،  الدكتور ب�سام  ال�سناعية  البحوث 

اللبنانيني  ال�سناعيني  جمعية  رئي�س 

جمل�س  اأع�ساء  ل، 
ّ
اجلمي فــادي  الدكتور 

ادارة اجلمعية، روؤ�ساء نقابات وقطاعات 

�سناعية.

 يف مرحلة 
ّ
وقال احلاج ح�سن:« نحن منر

من  بـــدءاً  امل�ستويات  كــّل  على  �سعبة 

و�سلل  للجمهورية،  رئي�س  انتاخب  عدم 

املجل�س النيابي، وتعرّث احلكومة، والدين 

واالقت�سادي،  ال�سيا�سي  ط 
ّ
والتخب العام، 

من  وغريها  ال�سوريني،  النازحني  وازمة 

امللفات ال�سائكة. كما ان غياب ال�سيا�سات 

االقت�سادية طوال ال�سنوات املا�سية زاد 

جمل�س  �س 
ّ

خ�س لقد  ــور.  االأم تفاقم  من 

املالية  ملناق�سة  حكومية  جل�سة  الوزراء 

العامة للدولة. وطلبت يف اجلل�سة مقاربة 

جلهة  االقت�سادية،  الناحية  من  النقا�س 

والزراعي  ال�سناعي  القطاعني  تدعيم 

على  حاليًا  للدولة  امكانية  ال  طاملا 

تو�سية  فكانت  املـــايل.  الــدعــم  تــوفــري 

لالتفاقيات  مراجعة  اجـــراء  بــ�ــرصورة 

املوقعة بني لبنان و�سائر الدول. واأثبتت 

التجارب اأن احلل حلماية االنتاج املحلي 

يكمن بفر�س ر�سوم حمائية نوعية اأ�سوة 

واجتماعنا  الــدول.  �سائر  به  تقوم  مبا 

حماية  كيفية  ملناق�سة  �س 
ّ

خم�س اليوم 

ال�سناعة الوطنية من االغراق واملناف�سة 

من الب�سائع امل�ستوردة وذلك عرب فر�س 

ر�سوم نوعية حمائية. ومن حقنا كدولة 

االغــراق  من  اللبنانية  االأ�ــســواق  حماية 

بال�سعر  او  بالكميات  �ــســواء  احلا�سل 

بع�س  ان  لنا  تبنّي  ولقد  بالنوعية.  اأو 

لبنان  يف  تباع  امل�ستوردة  املنتجات 

ب�سعر اأدنى من �سعرها يف بلد املن�ساأ.«

اأ�سدرنا مرا�سيم  اأن  لنا  �سبق   « اأ�ساف: 

احلديد  لقطاعات  حمائية  وقــــرارات 

واالملنيوم والزيوت وغريها. كما حتمي 

الكهربائية.  والكابالت  الرتابة  الدولة 

�سبل  ــة  ــس درا� �ــســدد  يف  االآن  ونــحــن 

�س 
ّ
تتعر التي  القطاعات  �سائر  حماية 

ــان  ــب ـــي: االألـــبـــان واالأج ــراق وه ــالغ ل

التزيينية،  االأحجار  الدواجن،  البي�ساء، 

االألب�سة  البناء،  الورق، مواد  البال�ستيك، 

املفرو�سات،  الن�سيجية،  وال�سناعات 

امل�سنوعات  الــبــطــاطــا،  مــ�ــســّنــعــات 

الطحني،  الع�سائر،  واالأحذية،  اجللدية 

امل�سوغات، املعلبات الغذائية وغريها. 

املعنيني  ال�سناعيني  من  طلبت  ولقد 

قطاع  كــّل  عن  كاملة  درا�ــســات  ــداد  اع

ال�سلعة  من  املحلي  االنتاج  اأن  تثبت 

لعدم  و�سامن  كاف  حمايتها  املطلوب 

ويتمّتع  االأ�سعار  رفع  وعدم  االحتكار 

باجلودة واملوا�سفات.«

يطالب الجمّيل بإنشاء 

 صندوق دعم للطاقة 

للحاجات الصناعية بقيمة 

ثالثين مليون دوالر

مصنع علف االسماك في الهرمل 

يف  ال�صماك  علف  م�صنع  العاملية«  »ما�س  و�رشكة  الهرمل  بلدية  افتتحت 

برعاية  الهرمل،  العامة يف  باملكتبة  ال�صد  قاعة  اقيم يف  باحتفال  الهرمل، 

وزير ال�صناعة ح�صني احلاج ح�صن وح�صوره اىل �صخ�صيات بلدية واجتماعية 

وممثلني عن الحزاب واجلمعيات، املزارعني ومربي �صمك الرتويت.

ن�شاطات �شناعية
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نبيل  »املهند�س  ــدال  »اي اإدارة  جمل�س  رئي�س  و�سع 

�سليم  »الغوريتم«  ل�رصكة  التنفيذي  واملدير  عيتاين 

يف  اجلديد  ال�رصكة  مل�سنع  االأ�سا�س  احلجر  غريب 

اأديب  منطقة زكريت، يف ح�سور رئي�س بلدية زكريت 

يو�سف مرق�س. 

غريب 
واأعلن غريب يف كلمة اأن »امل�رصوع يقوم على تو�سعة 

م�سنع االأدوية القائم يف منطقة ذوق م�سبح لتو�سيع 

املحلية  ال�سوق  حاجات  تلبية  بهدف  االإنتاج  خطوط 

واالإقليمية«، م�سريا اإىل اأن »امل�سنع اجلديد يوايف اأعلى 

املعايري التكنولوجية كما يحافظ على البيئة«. واعترب 

اأن »هذا امل�رصوع ي�ساهم يف تنمية املنطقة التي يقع 

فيها ويف توفري فر�س عمل لليد العاملة املتخ�س�سة 

اللبنانية«، وقال: »اإنني على ثقة من اأن هذا امل�رصوع 

من  لبنان  يف  االأدوية  �سناعة  لقطاع  جديدا  �سيحمل 

عليها«.  يعتمد  التي  املتطورة  التكنولوجيا  خــالل 

ونوه ب«اجلهود التي بذلتها »ايدال« من اجل م�ساندة 

امل�رصوع ونيله احلوافز واالإعفاءات املن�سو�س عنها 

يف قانون ت�سجيع اال�ستثمارات 360«.

عيتاني
مل�رصوع  االأ�سا�س  احلجر  »و�سع  اأن  عيتاين  واأكــد 

تو�سعة م�سنع الغوريتم يوؤكد اأن لبنان ال يزال اأر�سا 

خ�سبة لال�ستثمارات ومق�سدا واعدا لها، وال�سيما يف 

القطاعات االإنتاجية ومنها القطاع ال�سناعي«، وقال: 

»اإن املناخ اال�ستثماري يف لبنان ال يزال يتمتع مبقومات 

اإىل  امل�ستثمرين  من  بالعديد  دفع  ما  لال�ستثمار  جذابة 

تاأ�سي�س م�ساريع جديدة اأو تو�سيع م�ساريعهم فيه«.

ولفت اإىل اأن »ايدال« ال تنظر اإىل هذا امل�رصوع على اأنه جمرد 

من  انطالقا  االإيجابي  اأثره  اإىل  تتطلع  بل  لالأموال،  توظيف 

باأثره  مــرورا  املنطقة،  يف  واالإجتماعي  االإقت�سادي  ال�ساأن 

على منو قطاع ت�سنيع االأدوية واملواد ال�سيدالنية، وو�سوال 

اأن  اأثره على م�ستوى االإقت�ساد اللبناين عموما«. واأو�سح  اإىل 

ح�سة  رفع  يف  ي�ساهم  اجلديد  »امل�رصوع 

من  حمليا  املنتجة  ال�سيدالنية  املنتجات 

اأن  وال�سيما  امل�ستهلكة،  املنتجات  جممل 

يتم  املنتجات  هــذه  من  فقط  املئة  يف   9
ا�سترياد  يتم  فيما  لبنان،  يف  ت�سنيعها 

اأن »هذا  91 يف املئة منها«، معتربا  ن�سبة 

مدعوما  الواعدة،  بالفر�س  يزخر  القطاع 

التي تتمتع بها منتجاته  بال�سمعة اجليدة 

حمليا واإقليميا وعامليا«.

سّلة حوافز
الذي  امل�رصوع،  هذا  يف  اال�ستثمار  »حجم  اأن  بيان  واأفــاد 

مليون   12،4 اإىل  ي�سل  ــة،  االأدوي �سناعة  قطاع  اإىل  ينتمي 

دوالر. وهو يوفر يف مرحلتيه القدمية واجلديدة 360 فر�سة 

عمل خم�س�سة مبعظمها لليد العاملة اللبنانية.

وقد حاز على عقد �سلة احلوافز من »ايدال« حيث مت مبوجبه منح 

 امل�سنع عددا من احلوافز واالإعفاءات، اأبرزها: 

الدخل  على  ال�رصيبة  مــن  كامل  اإعــفــاء 

وعلى توزيع ان�سبة االأرباح ملدة ت�سل اإىل 

رخ�سة  ر�سوم  على  تخفي�س  �سنوات،  ع�رص 

الفئات،  كل  من  عمل  اإجــازات  منح  البناء، 

واالإقامة  العمل  ــازات  اإج ر�سوم  تخفي�س 

للعمال االأجانب واإعفاء امل�رصوع من ر�سوم 

التاأمني العقاري«. 

عيتاني وغريب يضعان حجر األساس لمصنع »الغوريثم«:
لبنان ال يزال أرضًا خصبة لإلستثمارات

 12.4 مليون دوالر 

 يبلغ حجم اإلستثمار 

في مصنع »الغوريتم« 

الجديد

خالل وضع حجر األساس
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ـــــــــــــــــــــــــــــة للبيـــــع�أر��صـــــي و�أبنيـــــة �صناعيــــــــ

  اأر�س م�صنفة �صناعيًا فئة اأوىل، 
ح�رشايل -جبيل

23000 م2، تت�صمن 5 هنغارات         

مب�صاحة 7000 مرت    

  اأر�س م�صنفة �صناعيًا فئة ثانية،
ح�رشايل -جبيل

40000 م2    

  اأر�س، م�صاحة 20000 م2
احل�صون-جبيل

  اأر�س م�صاحة 14000 م2، ت�صلح لبناء 
�صبيه

�صكني اأو جتاري    

للمراجعة: 

تلفون: 231471 3 961 - 231472 3 961
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ـــــــــــــــــــــــــــــة للبيـــــع

  اأر�س م�صنفة �صناعيًا فئة اأوىل،
الكرنتينا

4000 م2، تت�صمن 4 هنغارات    

  بناء �صناعي جاهز، 5000 م2، 
اأدوني�س-ك�رشوان

5 طوابق، كل طابق 1000م2    

  بناء �صناعي جاهز م�صاحة 3000م2
نهر املوت

  اأر�س م�صنفة �صناعيًا فئة اأوىل، 
نهر املوت

8000 م2، واجهة 200 مرت    
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من �شهر اإلى �شهر

وقع رئي�س احتاد الغرف اللبنانية 

لبنان  وجبل  بريوت  غرفة  رئي�س 

بريد  �رصكة  وممثل  �سقري  حممد 

�سادي  بو�ست(  )ليبان  لبنان 

لت�سهيل  تفاهم  مذكرة  مغام�س 

عرب  للغرفة  املنت�سبني  معامالت 

معامالت  اإجناز  من  متكينهم 

اال�سرتاك  وجتديد  االنت�ساب 

بو�ست  ليبان  مكاتب  خالل  من  وغريها 

يف خمتلف املناطق اللبنانية.

شقير
و�سدد  �سقري خالل موؤمتر �سحايف م�سرتك 

مع مغام�س على اأنه »يف ظل عدم وجود 

الدولة  اتخاذ  باإمكانية  اأمل  بارقة  اأي 

راأينا  ال�ساملة،  املكننة  الإجناز  خطوات 

اأن هناك �رصورة ما�سة للقيام بخطوات 

املنت�سبني  معامالت  بت�سهيل  تتعلق 

للغرفة، توفريا للوقت وللتكلفة، وها هي 

ونحن  ال�سيا�سة،  هذا  يف  ما�سية  الغرفة 

لن نبخل ال يف الوقت وال يف اجلهد للقيام 

املوؤ�س�سات  م�ساندة  �ساأنه  من  ما  بكل 

وم�ساعدتها لتمرير هذه املرحلة البالغة 

ال�سعوبة باأقل خ�سائر ممكنة«.

واأ�سار اىل »اأننا ومنذ �سنوات عملنا على 

تزويد الغرفة بربامج اإلكرتونية لتحويلها 

الإجناز  يوؤهلها  ما  اإلكرتونية،  غرفة  اىل 

كل املعامالت اإلكرتونيا، وب�سكل مبا�رص 

تدخل  دون  من  والغرفة  املوؤ�س�سات  بني 

اأي طرف ثالث، لكن لالأ�سف اإن عدم اإقرار 

التوقيع  قانون  م�رصوع  النواب  جمل�س 

الربامج  هذه  اأبقى  االإلكرتوين، 

م�سالح  اأي�سا  معه  وعلق  معلقة، 

النا�س واالإقت�ساد الوطني«.

مغامس
من  الرغم  »على  اأنه  مغام�س  واأكد 

بالغة  ظروف  يف  مير  لبنان  اأن 

عملت  �رصكتنا  اأن  اإال  ال�سعوبة 

على تطوير اخلدمات الربيدية يف لبنان 

اجلهد  وتوفري  اللبنانيني،  حياة  لت�سهيل 

والوقت وعناء االنتظار يف زحمة ال�سري«، 

�سيتم  احلديثة  التقنيات  كل  اأن  موؤكدا 

و�سعها يف خدمة الغرفة.

من  انتزعت  بو�ست  »ليبان  اأن  واأكد 

فرن�سا  وهما  الربيد  عامل  يف  بلدين  اأهم 

وبريطانيا جائزة املرتبة االأوىل عامليا 

الربيدي،  املجال  يف  االبتكار  فئة  عن 

بتوفري  اجلائزة  هذه  »�سنرتجم  وقال: 

اأف�سل اخلدمات تنفيذا للمذكرة مع غرفة 

بريوت وجبل لبنان«.

مذكرة تفاهم بين »غرفة بيروت« و»ليبان بوست«

إتفاق شراكة بين تجّمع رجال األعمال والوكالة الجامعية الفرانكوفونية

االأعمال  رجال  جتمع  من  كل  وقع 

برئي�سه  املمثل   )RDCL( اللبنانيني 

اجلامعية  والوكالة  زمكحل  فوؤاد 

املمثلة   ،)AUF( للفرانكوفونية 

غودمار،  دي  بول  جان  برئي�سها 

وبالتكليف بالرئي�س االإقليمي ملكتب 

ال�رصق االأو�سط هرييف �سابوران، على 

الإ�رصاك  التعاون  تعزيز  اإىل  تهدف  تفاهم(  )مذكرة  �رصاكة  اتفاقية 

على  مل�ساعدتهم  اجلامعات  طالب  مع  لبنان  يف  اخلا�س  القطاع 

وبالتايل  لديهم،  املبادرة  روح  وتعزيز  االأعمال  لعامل  اال�ستعداد 

االأعمال  رجال  وجتمع  للفرانكوفونية  اجلامعية  الوكالة  تتعهد 

يف  امل�ساهمة  وبغية  ال�سلة  ذات  هيئاته  خالل  ومن  اللبنانيني 

وال  تعاون  اإجراءات  باتخاذ  امل�سرتكة  الأهدافهم  الفعلي  التحقيق 

�سيما يف املجاالت التالية: امل�ساركة يف االأن�سطة املخطط لها �سمن 

امل�ساريع التي ت�سلط ال�سوء على العالقة بني اجلامعات وال�رصكات: 

اجلامعات  زيارات  اجلامعات/ال�رصكات،  بني  موؤمترات  حلقات 

لل�رصكات الكربى وزيارات ال�رصكات للجامعات، تدريب الطلبة، الخ.

زمكحل
لبلدنا  االأ�سا�سية  الركيزة  »اأن  على  فيها  �سدد  كلمة  زمكحل  واألقى 

واقت�سادنا هي قوة القطاع اخلا�س 

نوع  اأي  اأمام  ال�سمود  على  وقدرته 

من ال�سعوبات«، واأ�سار اىل اأن »هناك 

االأعمال  رجال  اأمام  كبرية  فر�سة 

عامل  يف  لهم  مكان  حلفر  اللبنانيني 

التناف�سية  تزداد  حيث  االأعمال 

ت�سجيع  املهم  من  لذا  وال�سعوبات. 

طالبنا ال�سباب على ابتكار اأفكار جديدة، وتطوير نقاط القوة لديهم، 

والتميز با�ستمرار واملثابرة �سمن اأي بيئة، �سواء كانت م�ستقرة اأو 

غري م�ستقرة«.

سابوران
بدوره، لفت �سابوران اىل »اأن الوكالة اجلامعية الفرانكوفونية التي 

اخلا�سة  اجلمعيات  اأكرب  من  واحدة  والتي هي   ،1961 عام  اأن�سئت 

ع�سو  موؤ�س�سة   800 من  اأكرث  تت�سمن  اإذ  العامل،  يف  باجلامعات 

للتعليم  الفرانكفونية  م�سغل   ،1989 عام  منذ  وهي  دولة،  يف100 

العايل والبحوث مهمتها تعزيز ودعم ظهور اخلربات اجلديدة خلدمة 

اجلودة  دعم  خالل  من  للمجتمعات  ال�ساملة  االإقت�سادية  التنمية 

وتنوع مناذج التدريب والبحوث واحلوكمة ال�سليمة يف املوؤ�س�سات 

االأع�ساء فيها«. 

خالل توقيع االتفاقية

زمكحل وسابوران يوقعان االتفاق
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للبدء  للنفط  العامة  املديرية  تتح�رّص 

من  التي  الالزمة  الدرا�سات  باإعداد 

النفط  وجود  مكامن  د 
ّ
حتد اأن  �ساأنها 

هيئة  �سبقتها  بعدما  الربية،  قع 
ُ
الب يف 

بحراً.  للتنقيب  الدرا�سات  اإعداد  يف  البرتول  قطاع  اإدارة 

املديرية  اأن  فغايل  اأورور  للنفط  العامة  املديرة  واأو�سحت 

، يف حني اأن هيئة 
ّ
العامة »م�سوؤولة عن ملف التنقيب يف الرب

اإدارة قطاع البرتول �سبقتنا يف اإعداد الدرا�سات للتنقيب يف 

البحر كونها موجلة بذلك«، وذّكرت باأن الوزارة »مل يكن لها 

مدير عام للنفط طوال 12 عامًا، ومت تعيينه منذ �سنتني فقط«. 

ونفت فغايل يف هذا االإطار، الكالم عن »حت�سري مديرية النفط 

الإطالق مزايدة لتلزمي التنقيب يف البحر بالتعاون مع بع�س 

اأع�ساء هيئة اإدارة قطاع البرتول«.

نقوال  رئي�س جمعية جتار بريوت  لفت 

يف  التجارية  احلركة  اأن  اإىل  �سما�س 

عيد الفطر كانت جيدة لكنها اقت�رصت 

على فرتة العيد فقط، ما لبثت اأن عادت 

قبل  عليه  كانت  ما  اإىل  ال�سوق  حركة 

�سهر رم�سان. واو�سح اأن »انتعا�س احلركة ال�سياحية خالل 

العيد، انعك�س اإيجابًا على الن�ساط التجاري نظراً اإىل العالقة 

اأن  واعترب  وال�سياحي«.  التجاري  القطاعني  بني  الع�سوية 

كانا مبثابة  الفطر  عيد  يومي  الأن  كافية  احلركة غري  »هذه 

القطاع  اأن  علمًا  احلمام«،  احلمام طار  »غّط   Express قطار 

ها 
ُ
التجاري يعاين من تراكمات موؤملة وطويلة ال ميكن حمو

ب�سهولة يف يوم اأو اثنني اأو �سهر و�سهرين«، اآماًل اأن »ي�ستمر 

االإ�ستقرار االأمني لتح�سني الو�سع التجاري«.

برئا�سة  اللبنانية  الغرف  احتاد  اأقام 

حممد �سقري حفاًل تكرمييًا لرئي�س االحتاد 

منا�سبة  غ�سان غ�سن يف  العام  العمايل 

الدويل  لالإحتاد  عامًا  اأمينًا  انتخابه 

لنقابات العمال العرب، واألقى �سقري كلمة 

االإقت�سادية  الهيئات  ملاذا  يت�ساءل  البع�س  اأن  اإىل  فيها  اأ�سار 

هناك  اأن  اأ�سا�س  على  غ�سن،  تكرم 

تناق�سا يف امل�سالح وخ�سومة بني 

الطرفني،  كل هذه املفاهيم اخلاطئة 

�سقطت، الأننا نوؤمن بقوة باأن العمال 

حقيقيون  �رصكاء  العمل  واأ�سحاب 

املوؤ�س�سة  يف  و�رصكاء  االإنتاج  يف 

التي جتمعهم«.

موجز اقتصادي

�سهد القطاع العقاري اللبناين تباطوؤاً يف االأداء خالل ال�سهر 

اخلام�س من العام احلايل، وذلك بعد ت�سجيله نتائج متفاوتة 

يف ال�سهر الرابع منه.

لل�سوؤون  ة 
ّ
العام ة 

ّ
املديري اإح�ساءات  تبنّي  التفا�سيل،  ويف 

بن�سبة ة 
ّ
العقاري املعامالت  عدد  يف  انكما�سًا  ة 

ّ
 العقاري

مقابل  معاملة،   4666 اإىل   2016 ار 
ّ
اأي �سهر  خالل   %  14.04

5428 معاملة يف �سهر ني�سان.
 %  10.54 بن�سبة  ة 

ّ
العقاري املعامالت  قيمة  انخف�ست  كذلك 

 685.66 من  دوالر،  مليون   613.43 اإىل   
ٍّ

�سهري اأ�سا�ٍس  على 

مليون دوالر يف �سهر ني�سان.

الواحدة  ة 
ّ
العقاري املعاملة  قيمة  ط 

ّ
متو�س اإرتفع  املقابل،  يف 

ار اإىل 131468 دوالر، من 126320 
ّ
بن�سبة 4.08 % يف �سهر اأي

دوالر يف ال�سهر الذي �سبقه.

قيمة  تدهور  اإىل   
ٍّ
جزئي ب�سكٍل  االأداء  يف  التباطوؤ  هذا  ويعود 

ة يف منطقة بريوت بن�سبة 14.98 %، توازيًا 
ّ
املبيعات العقاري

مع تقّل�س قيمة هذه املبيعات يف منطقة املنت بن�سبة 1.31 %.

ة 
ّ
، فقد اإرتفع عدد املعامالت العقاري

ٍّ
ا على �سعيٍد تراكمي

ّ
اأم

ًا اإىل 25079 مع نهاية االأ�سهر 
ّ
يف لبنان بن�سبة 8.43 % �سنوي

اخلم�سة االأوىل من العام 2016، مقارنًة مع 23130 معاملة يف 

الفرتة نف�سها من العام الفائت.

 %  17.83 بن�سبة  ة 
ّ
العقاري املبيع  معامالت  قيمة  زادت  كما 

مليار   2.91 من  دوالر،  مليار   3.43 اإىل   
ٍّ

�سنوي اأ�سا�ٍس  على 

ار 2015.
ّ
دوالر لغاية �سهر اأي

ة 
ّ
العقاري املعاملة  قيمة  ط 

ّ
متو�س ن 

ّ
حت�س ال�سياق،  هذا  يف 

ًا اإىل 136648 دوالر حّتى �سهر 
ّ
الواحدة بن�سبة 8.67 % �سنوي

ار 2016، مقابل 125746 دوالر يف الفرتة ذاتها من العام 
ّ
اأي

.2015
ة 

ّ
ات املبيع العقاري

ّ
ة االأجانب من عملي

ّ
ويجدر الذكر اأّن ح�س

قد و�سلت اإىل 1.64 %، مقارنًة بن�سبة 2.20 % يف نهاية العام 

.2015

»المعامالت العقارّية« 
ترتفع 17.83 % 
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من �شهر اإلى �شهر

اأيار املا�سي  اأرقاما قيا�سية يف  حقق مرفاأ بريوت 

2016 ، اإن  كما يف االأ�سهر اخلم�سة االأوىل من العام 

اال�ستهالك املحلي  كان عرب حركة احلاويات بر�سم 

اللبنانية،  بالب�سائع  املالأى  امل�سدرة  احلاويات  اأو 

فيما الم�ست عائدات املرفاأ الـ100 مليون دوالر يف 

خم�سة اأ�سهر.

وفيما حذر رئي�س غرفة املالحة الدولية بريوت ايلي 

زخور من »اإمكان ا�ستنفاد الطاقة اال�ستيعابية للمرفاأ 

ا�ستخدام مت  بعدما  �سنوات  ثالث  اأو  �سنتني   خالل 

اإيجاد م�رصوع  االإ�رصاع يف  اىل  داعيا  % منها،    80
االزدحام  اأزمة  عودة  ملنع  املرفاأ،  لتو�سعة  جديد 

حركته  على  �ستطراأ  التي  الكبرية  للزيادة  وحت�سبا 

مع ا�ستتباب االأو�ساع يف البلد، وكذلك مع انطالق 

عملية اإعادة اإعمار �سورية«.

 البواخر
عدد  ارتفاع  املرفاأ،  عن  ال�سادرة  االأرقام  واأظهرت 

املا�سي  اأيار  يف  املرفاأ  داخل  ر�ست  التي  البواخر 

بن�سبة 8،33  % اىل 186 باخرة مقارنة مع 139 باخرة يف اأيار 

2016، كما ارتفع ال�سحن العام بن�سبة 9،5 % اىل 774 الف طن 
مقابل 735 الف طن يف اأيار 2015.

وبالن�سبة اإىل ال�سيارات امل�ستوردة عرب املرفاأ، فقد ارتفع عددها 

بن�سبة 8،16 % يف اأيار اىل 10 اآالف و175 �سيارة مقابل 8 اآالف 

هذا  خالل  ي�سجل  مل  حني  يف  نف�سه،  ال�سهر  يف  �سيارات  و709 

ال�سهر عبور اأي م�سافر عرب مرفاأ بريوت.

 الحاويات
اأما عدد احلاويات الذي مت تداوله، ف�سجل انخفا�سا ن�سبته 5،2 % 

اىل 101 الف 113 حاوية مقابل 103 اآالف و359 حاوية �سجلها 

هذا  خالل  املرفاأ  عائدات  انخف�ست  كما   ،2015 اأيار  يف  املرفاأ 

مليون   2،21 نحو  اىل   %  9،4 بن�سبة  ال�سهر 

دوالر، مقابل نحو 3،22 مليون يف اأيار 2015.

العام  من  االأوىل  اخلم�سة  االأ�سهر  ويف 

اجلاري، اأظهرت االإح�ساءات ارتفاع عدد البواخر التي ر�ست يف 

املرفاأ بن�سبة 7،25  % اىل الف 885 باخرة مقابل 704 بواخر يف 

الفرتة نف�سها من 2015، كما ارتفع ال�سحن العام بن�سبة 6،14  % 

اىل 3 ماليني و656 الف طن مقابل 3 ماليني و189 الف طن.

من  اأيار  حتى  عددها  ارتفع  فقد  ال�سيارات،  عدد  اإىل  وبالن�سبة 

العام 2016 بن�سبة 5،13 % اىل 45 الفا و225 �سيارة مقابل 39 

الفا و842 �سيارة حتى اأيار من العام 2015، فيما مل ي�سجل عبور 

اأي م�سافر عرب مرفاأ بريوت حتى اآذار من العام 2016.

اأما احلاويات، فارتفع عددها حتى اأيار من العام اجلاري بن�سبة 

6،8 % اىل 481 الفا و50 حاوية، مقابل 450 الفا و544 حاوية، 
بن�سبة  2016 العام  من  اأيار  حتى  املرفاأ  عائدات  ارتفعت   فيما 

4،6 % اىل نحو 99 مليون دوالر.

زخور يحّذر من استنفاذ طاقته اإلستيعابية
مرفأ بيروت يحقق أرقامًا قياسية

 100 مليون دوالر 

المست عائدات مرفأ 

بيروت في 5 أشهر

القرو�س  على  الطلبات  عدد  زاد 

من  االأول  الن�سف  يف  ال�سكنية 

طلبًا   450 بن�سبة  اجلاري،  العام 

قر�س  اتفاقية   450 توقيع  مت  حيث 

مل�سلحة  ت�سجيلها  مت  ل�سقق  جديدة، 

الفرتة  عن  ارتفاعًا  املقرت�سني 

نف�سها من 2015 اأي اأول خم�سة اأ�سهر 

ون�سف.

القطاع  فيه  �سهد  وقت  يف  ذلك  ياأتي 

العقاري تباطوؤاً يف االأداء خالل ال�سهر 

اخلام�س من العام احلايل، مع ت�سجيله 

منه،  الرابع  ال�سهر  يف  متفاوتة  نتائج 

البناء  م�ساحات  يف  زيادة  مقابل 

اإىل  ًا 
ّ
�سنوي  %  8.21 بن�سبة  �سة 

ّ
املرخ

من  ار 
ّ
اأي لغاية  ع 

ّ
مرب مرت   4،369،238

4،037،734 مرت  العام اجلاري، مقابل 

العام  من  نف�سها  الفرتة  يف  ع 
ّ
مرب

ال�سابق.

وبلغت قيمة القرو�س التي مت �سخها 

مليار   420 نحو  العقارية  ال�سوق  يف 

اليوم  وحتى  العام  بداية  منذ  لرية 

الفرتة  72 مليار لرية عن  اأي بزيادة 

اأول  يف  اأي   ،2015 العام  من  نف�سها 

خم�سة اأ�سهر ون�سف.

إرتفاع عدد الطلبات على القروض السكنية في النصف األول من2016
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التنمية  ل�سوؤون  الدولة  وزير  افتتح 

ق�سم  ورئي�س  فريج  دي  نبيل  االإدارية 

االحتاد  بعثة  لدى  امل�ستدامة  التنمية 

موري،  مارت�سيلو  لبنان  يف  االأوروبي 

اإدارة  جمال  يف  تدريبية  دورات 

النفايات  اإدارة  برنامج  اإطار  يف  وذلك  ال�سلبة،  النفايات 

التدريب  هذا  وياأتي  االأوروبي.  االإحتاد  من  ل 
ّ
املمو ال�سلبة 

يف جمال معاجلة النفايات ال�سلبة كنتيجة عمل م�سرتك بني 

مكتب وزير الدولة ل�سوؤون التنمية االإدارية ووزارة الداخلية 

بالتن�سيق  يت�سم  لن�ساط  جتربة  اأول  ميثل  كما  والبلديات، 

لهما االإحتاد 
ّ
والتكامل )Synergy( بني امل�رصوعني اللذين ميو

االإ�سالح املايل  )برنامج   MUFIN االأوروبي وهما برنامج 

البلدي مكون بناء القدرات( وبرنامج اإدارة النفايات ال�سلبة 

.SWAM

انتخبت الهيئة العامة لـ »جتمع الهيئات 

االقت�سادية واالجتماعية يف حمافظة 

النبطية« هيئتها االدارية اجلديدة. وقد 

االتي:  ال�سكل  على  املهام  توزيع  مت 

خواجة  احمد  رئي�سا،  بيطار  عبداهلل 

بيطار  ح�سن  املهند�س  للرئي�س،  نائبا 

امينا لل�رص، الدكتور موؤن�س بدر الدين امينا لل�سندوق، احلاج 

علي ن�رص الدين حما�سبا، الدكتورة تغريد بيطار م�سوؤوال لدى 

الدولة. وال�سادة: مرمي املريزا، ح�سن �سبيب، انعام نعمة، زيد 

�رصيوي، الدكتور �سالح �سالح، حممود �سباح، �سلوى حمود، 

حممد امني ح�سني، داين بيطار: اع�ساء«.

اأعمال  اجتماعات  يف  لبنان  �سارك 

الفريق العمل امل�سرتك ل�سوؤون االنرتنت 

يف دورته الثانية ع�رصة. وراأ�س لبنان 

االأيام  طيلة  االإجتماعات  هذه  اأعمال 

فعاليات  خاللها  عقدت  التي  الثالثة 

العربي  الفريق  وهو  االإنرتنت،  ل�سوؤون  العربي  الفريق 

احلكومات  ممثلي  من  واملوؤلف  املتخ�س�س،  احلكومي 

ومن  العربية،  الر�سمية  واالإدارات 

احلكومي  القطاع  خرباء  من  نخبة 

خدمات  واإنتاج  ت�سغيل  وقطاع 

االإنرتنت وقطاعات التنظيم واالأمن 

على  االإرهاب  ومكافحة  ال�سيرباين 

�سبكات االإنرتنت. 

موجز اقتصادي

اأعلنت اأرامك�س، املزود الرائد عامليًا خلدمات النقل واحللول 

من  الثاين  للربع  املالية  نتائجها  عن  ال�ساملة،  اللوج�ستية 

بن�سبة  لل�رصكة  ال�سافية  االأرباح  ارتفعت  2016، حيث  العام 

٪36 لت�سل اإىل 125.7 مليون درهم اإماراتي، مقارنة مع 92.5 

مليون درهم اإماراتي خالل الربع الثاين من العام 2015. كما 

مليون   1،105 م�سجلة   17٪ بن�سبة  ال�رصكة  اإيرادات  ارتفعت 

درهم اإماراتي، مقارنة مع 946 مليون درهم اإماراتي خالل 

الفرتة نف�سها من العام املا�سي.

وارتفعت اإيرادات اأرامك�س خالل الن�سف االأول من العام 2016 

اأ�سا�س �سنوي اإىل 2،134 مليون درهم اإماراتي، م�سجلة  على 

زيادة بن�سبة ٪15. كما ارتفعت االأرباح ال�سافية خالل هذه 

الفرتة اإىل 222.5 مليون درهم اإماراتي. ويف تعليقه على هذه 

النتائج، قال ح�سني ها�سم، الرئي�س التنفيذي ل�رصكة اأرامك�س: 

الثاين  الربع  يف  حققناه  الذي  القوي  باالأداء  �سعداء  “نحن 
التيقن  عدم  حالة  من  الرغم  على  وذلك  اجلاري،  العام  من 

النفط  اأ�سعار  يف  التقلبات  وا�ستمرار  العاملي  االقت�سادي 

والعمالت. وعلى الرغم من هذه النتائج القوية، اإال اأننا �سهدنا 

عن  ونراقب  الربع،  نهاية  عند  النمو  م�ستويات  يف  تباطوؤاً 

اأي تقلبات  كثب هذا االجتاه لنتمكن من التكيف ب�رصعة مع 

حمتملة، فيما نبقى متفائلني بحذر ب�ساأن ا�ستمرار زخم منونا 

خالل الفرتة املتبقية من العام 2016«.

»أرامكس« تسجل نمواً
 قويًا في إيراداتها 

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس حسين هاشم
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من �شهر اإلى �شهر

إفطار شركة التأمين العربية
مبنا�صبة حلول �صهر رم�صان املبارك، اأقامت �رشكة التاأمني 

العربية حفلتي اإفطار على �رشف عدد من الو�صطاء والوكالء، 

ح�رشه مدير عام ال�رشكة �صامر ابو جودة واملدير الإقليمي 

– لبنان حممد احل�صن، بح�صورعدد كبري من اأركان ال�رشكة 
الذين رحبوا باحل�صور متمنني للجميع مزيداً من التقدم 

والنجاح.

سامر ابوجودة، ميريام ابي اللمع، المير أسد ابي اللمع

علي فخرو، محمد الحسن وليديا شدياق

جوزيف بلقيس، ناجي شيبان، محمد الحسن، جورج يوسف، جوني غزال

رمزي بخعازي، سامي بخعازي، هشام براج، سابين سلوم

اسماعيل الريفي، نظام نجار، جوزيف بوفارس

طوني شويري، نجيب خزاقة، سامر ابوجودة

جورج يوسف، آغات حموي، محمد الحسن، زينه الخنجي، سينتيا معلوف مع سامر أبوجودة
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نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير  عر�س 

املغرتبني  رعاية  ووزير  امل�سنوق 

والعمال املهاجرين يف بنغالد�س نور 

اال�سالم العالقات الثنائية بني البلدين. 

املتعلقة  الق�سايا  اىل  البحث  وتطرق 

البنغالية  التابعية  من  والعامالت  العاملني  اقامة  بتنظيم 

يف لبنان وت�سهيل وت�رصيع ترحيل املخالفني لنظام االقامة 

يف لبنان وذلك بالتن�سيق بني ال�سلطات اللبنانية واأجهزتها 

االأمنية وبني �سفارة بنغالد�س يف بريوت.

طرابل�س«  ثمار  »�سندوق  وقع 

طرابل�س  غرفة  يف  االأعمال  وحا�سنة 

اتفاق تعاون لدعم امل�ساريع االإبداعية 

واملتو�سطة.  ال�سغرية  واالإبتكارية 

واكد مدير عام احلا�سنة فواز حامدي، 

»اأن هناك حتديات �ستواجهنا خالل م�سرية التعاون ولكننا 

�سنبحث عن احللول التي ت�سبهنا واأنني ا�ستطيع اأن اأجزم اأن 

الرحلة بداأت واأننا نتطلع وكلنا ثقة بان النجاح اإن �ساء اهلل 

�سيكون حليفنا«.

جرى،  انه  ي�سوعي  اإيلي  الدكتور  اأعلن 

الهيئات  روؤ�ساء  اجتماع  خالل 

يق�سي  اقرتاح  عر�س  االقت�سادية، 

لبنان  بني  البينية  ال�سياحة  بتعزيز 

وكافة الدول العربية واإيران، خ�سو�سا 

 7 من  تراجعت  ال�سياحي  للقطاع  ال�سنوية  املداخيل  واأن 

مليارات دوالر يف 2010، اإىل اأربعة مليارات دوالر يف 2015. 

ت�سهل  �سبكة طرقات  اإيجاد  اأي�سا على �رصورة  الت�سديد  ومت 

النمو ال�سياحي، وبناء املرافىء ال�سياحية. 

»وقفة  وال�سمال  طرابل�س  يف  املدين  املجتمع  هيئات  نفذت 

الهيئة  بت�سكيل  للمطالبة  طرابل�س،  �رصاي  امام  رمزية« 

قبل  من  القانون  مرا�سيم  واقرار  الغذاء  ل�سالمة  الوطنية 

احلكومة اللبنانية. واكد بيان باإ�سم املعت�سمني على ت�سامن 

كافة  يف  اللبناين  ال�سعب  كل 

املناطق مع هذا املطلب اجلوهري 

اوالدنا وعائالتنا«، وحذر  حلماية 

الهيئة  ت�سكيل  يف  »التاأخري  من 

مبا  االهتمام  عدم  يف  واال�ستمرار 

ي�سيب �سحة االن�سان يف لبنان«. 

موجز اقتصادي

ة 
ّ
االإلكرتوني احلكومة  تنمية  موؤ�رّص  يف   0.5646 نتيجة  لبنان  ل 

ّ
�سج

لها 
ّ
�سج التي  النتيجة  على  ملحوظ  تقّدم  بذلك  حمّققًا   ،2016 للعام 

يف العام 2014، وحمتاّل املرتبة 11 يف منطقة غرب اآ�سيا واملرتبة 

ًا.
ّ
73 عاملي

اخلدمة  موؤ�رّص  يف   0.5145 نتيجة  لبنان  ل 
ّ
�سج التفا�سيل،  يف 

ونتيجة   )2014 العام  يف   0.3543 نتيجة  مع  )مقارنة  ة 
ّ
االإلكرتوني

ة 
ّ
والال�سلكي ة 

ّ
ال�سلكي لالإّت�ساالت  ة 

ّ
التحتي البنية  موؤ�رّص  يف   0.4911

يف   0.6882 ونتيجة   )2014 العام  يف   0.4030 نتيجة  مع  )مقارنة 

العام  يف   0.7374 نتيجة  مع  )مقارنة  الب�رصي  املال  راأ�س  موؤ�رّص 

.)2014
ة يف االأمم املّتحدة قد 

ّ
ة واالإجتماعي

ّ
وكانت، اإدارة ال�سوؤون االإقت�سادي

 ،2016 للعام  ة 
ّ
االإلكرتوني احلكومة  اإ�ستطالع  نتائج  موؤّخراً  اأ�سدرت 

تنمية  موؤ�رّص  بح�سب  العامل  حول  البلدان  خالله  من  ت�سّنف  والذي 

ة.
ّ
احلكومة االإلكرتوني

باأبعاد  تتعّلق  ة 
ّ
قيا�سي موؤ�رّصاٍت  ثالث  ط 

ّ
متو�س املوؤ�رّص  هذا  وميّثل 

اأال وهي نطاق وجودة اخلدمات  ة 
ّ
اأهمي ة االأكرث 

ّ
احلكومة االإلكرتوني

االأمم  منظمة  عن  ال�سادر  ة( 
ّ
االإلكرتوني اخلدمة  )موؤ�رّص  ة 

ّ
االإلكرتوني

التنموي  والو�سع   )UNESCO( والثقافة  والعلم  للرتبية  املّتحدة 

البنية  )موؤ�رّص  ة 
ّ
والال�سلكي ة 

ّ
ال�سلكي لالإّت�ساالت  ة 

ّ
التحتي للبنية 

ة( ال�سادر عن االإحّتاد الدويل لالإت�ساالت )ITU( وراأ�س املال 
ّ
التحتي

الب�رصي )موؤ�رّص راأ�س املال الب�رصي(.

ًا بنتيجة 0.9193 
ّ
وقد حّلت اململكة املّتحدة يف املرتبة االأوىل عاملي

ة، تلتها اأ�سرتاليا بنتيجة 0.9143 
ّ
يف موؤ�رّص تنمية احلكومة االإلكرتوني

 0.8828 بنتيجة  و�سنغافورة   0.8915 بنتيجة  ة 
ّ
اجلنوبي وكوريا 

وفنلندا بنتيجة 0.8817.

املرتبة  يف  البحرين  حّلت  فقد  اآ�سيا،  غرب  ملنطقة  بالن�سبة  ا 
ّ
اأم

تلتها  العاملي(،  ال�سعيد  على   24 )املرتبة   0.7734 بنتيجة  االأوىل 

ة املّتحدة بنتيجة 0.7515 )املرتبة 29 على ال�سعيد 
ّ
االإمارات العربي

العاملي( والكويت بنتيجة 0.7080 )املرتبة 40 على ال�سعيد العاملي( 

ة بنتيجة 0.6822 )املرتبة 44 على ال�سعيد العاملي( وقطر 
ّ
وال�سعودي

بنتيجة 0.6699 )املرتبة 48 على ال�سعيد العاملي(.

لبنان يحتّل المرتبة 
73 عالمّيًا في مؤّشر 
الحكومة اإللكترونّية
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ال�رصق  يف  رو�سيا  »دور  الكتاب  هذا 

بطر�س  من  اأفريقيا..  و�سمال  االأو�سط 

للباحث  االأكرب حتى فالدميري بوتني«، 

الدويل  والقانون  ال�سيا�سية  العلوم  يف 

العام الدكتور نا�رص زيدان، هو خال�سة 

النطاق،  الوا�سعة  االأبحاث  ل�سل�سلة من 

من  اأكرث  امتدت  طويلة  حقبة  �سملت 

الرو�سي  الدور  فيها  يعالج  300 عام، 
يف املنطقة، منذ حكم القي�رص بطر�س 

الرو�سي  الرئي�س  فرتة  وحتى  االأكرب 

احلايل فالدميري بوتني.

بوتين يدّعم أركان دولته
منذ  اأنه  اإىل  زيدان  الباحث  ي�سري 

يف  ال�سوفياتي،  االحتاد  انهيار 

بداية الت�سعينيات املا�سية، مل تهداأ 

وبا�ستثناء  الغرب،  مع  العالقات 

التي  االقت�سادية  االأزمة  فرتة 

تبنى  يلت�سني،  بوري�س  فيها  حكم 

بوتني  فالدميري  احلايل  الرئي�س  خلفه 

الغرب،  �سيا�سة ت�سادمية مع 

اإىل  ذاته  الوقت  يف  ا 
ً
عامد

الرو�سية  الدولة  مقدرات  بناء 

المتالك  وال�سعي  ا، 
ً
جمدد

رو�سيا  ناقاًل  القوة،  عنا�رص 

لغة  اإىل  االنفعال  لغة  من 

منظور  من  منطلقًا  الفعل. 

وم�ستغاًل  بحت،  قومي 

خمابرات  كرجل  خلفياته 

�سابق يعمل على تدعيم اأركان 

يف  الغرب  ومواجهة  دولته، 

نفوذه،  مناطق  من  الكثري 

ولذلك ميكن فهم اأبعاد االأزمة التي 

ثارت بني الغرب ورو�سيا يف الكثري 

من امللفات، مثل الغزو االأمريكي/

امللف  واأزمة  للعراق،  الربيطاين 

النووي االإيراين.

الدخول  اأن  زيدان  الباحث  يدرك 

ال�سورية،  االأزمة  القوي يف  الرو�سي 

�سل�سلة من  مكن مو�سكو من حتقيق 

املعلومات  اأهمية  وعلى  االأهداف، 

يف  زيدان  الباحث  يقدمها  التي 

الكتاب، والتي تعطي �سورة وا�سحة 

عن م�سار ال�سيا�سة الدولية.

نقاط إختالف
النقاط  بع�س  عند  التوقف  املفيد  من 

مع  عليها  االختالف  ميكن  التي 

الباحث، وهي:

اأواًل، الواقع اأّن تدخل »الناتو« الع�سكري 

على  اليد  و�سع  الأ�سباب  كان  ليبيا  يف 

رو�سيا،  ا�ستبعدت  وقد  الطاقة  م�سادر 

هذا  االأخرية  رف�ست  بعدما 

واهية  حجج  حتت  التدخل 

)منها حترير رهائن(، وتدخل 

الناتو مل يكن رغبة يف حتويل 

ليبيا اإىل واحة دميقراطية يف 

االأمر  اإمنا  اأفريقيا«،  »�سمال 

اأبعد ما يكون عن هذا.. ولعلنا 

نّذكر الباحث زيدان بالتحقيق 

بث  الذي  الفرن�سي  التلفزيوين 

كناية  وهو   .2014 العام  يف 

مبقابالت  موّثق  �رصيط  عن 

ُتك�سف  ومعلومات  نادرة 

ناصر زيدان في »دور روسيا..« 
عالقات الدول تحكمها مصالح الطاقة

لطاملا �صّكلت العالقات الرو�صية »ال�رشق اأو�صطية« عنوانًا من عناوين وم�صامني الأمن القومي ملو�صكو، منذ 

اأن ظهرت حاجة رو�صيا اإىل املنطقة، على عدة م�صتويات منها اقت�صادية وا�صرتاتيجية.

ويعتقد الكثري من املراقبني اأن رو�صيا باتت ت�صعى لفر�س نف�صها كقوة ل غنى عنها على ال�صعيدين الإقليمي 

والدويل، انطالقًا من اإدراكها لعدم وجود ما تخ�رشه اأمام الغرب، متهيداً لإر�صاء نظام عاملي جديد يحرتم 

اإرادة مو�صكو وقدرتها على لعب دوٍر مهم يف ر�صم املعادلت ال�صيا�صية والع�صكرية والأمنية والإقت�صادية يف 

املنطقة والعامل، ويخ�صى يف الوقت ذاته من رّدة فعلها يف حال مت جتاهلها اأو كانت هناك م�صاٍع لتحجيم 

دورها وتقلي�س نفوذها اإقليميًا ودوليًا.

كان من المفيد لو أّن الباحث زيدان أشار إلى 

اللقاء السري الذي جمع أمير قطر السابق 

والرئيس الفرنسي السابق ساركوزي والرئيس 

السوري بشار األسد في باريس، حيث طلب من 

األسد الموافقة على تمرير خط الغاز القطري 

من األراضي السورية إلى أوروبا، بهدف ضرب 

المصالح الروسية في مّد أوروبا بالغاز
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البرتول«،  قطاع  »اإدارة  هيئة   نظمت 

بالتعاون مع مديرية البرتول الرنوجية 

من  قانونيني  وخرباء  وم�ست�سارين 

هيئة   - الرنوجية  البرتول  وزارة 

ال�سالمة البرتولية ور�سة عمل حول »االطار الت�رصيعي لقطاع 

املجتمع  ومنظمات  لل�سحافيني  خم�س�سة  والغاز«  النفط 

املعرفة  »تعزيز  اىل  العمل  ور�سة  وتهدف  لبنان.  يف  املدين 

قطاعي  يحكم  الذي  الت�رصيعي  باالطار  املتعلقة  واملفاهيم 

النفط والغاز يف لبنان، اإ�سافة اىل املمار�سات والتجارب يف 

بلدان اأخرى«.

ك�سفت م�سادر �سياحية مطلعة اأن عدد 

�سجلت  التي  ال�سياحية  املهرجانات 

يف  املهرجانات  دائرة  يف  االآن  حتى 

مهرجان،  املئة  ناهز  ال�سياحة،  وزارة 

معروفة  اأ�سماء  بينها  وحملي،  دويل 

كمهرجانات بعلبك التي حتتفل مبرور 60 عامًا على اإن�سائها، 

واأ�سماء بداأت تلمع يف �سماء املهرجانات ومهرجانات بداأت 

ت�سق طريقها بحيث اأ�سبحت كل القرى اللبنانية حتاول اإقامة 

مهرجانها ال�سياحي و�سط مناف�سة مل يعرفها لبنان من قبل.

اأ�سار تقرير »بنك عودة« اىل اأن القطاع 

يف  انكما�سًا  �سهد  لبنان  يف  اخلارجي 

جانب  اإىل   %  11.1 بن�سبة  ال�سادرات 

زيادة يف الواردات بن�سبة 6.9 % خالل 

مما   ،2016 عام  من  االأول  الن�سف 

�ساهم يف ارتفاع  يف عجز التجارة اخلارجية بن�سبة 10.7 %، 

ذلك وفقًا الإح�ساءات التجارة ال�سادرة عن م�سلحة اجلمارك 

البنانية. يف الواقع، تو�سع العجز يف امليزان التجاري اللبناين 

ليبلغ 8.0 مليار دوالر يف الن�سف االأول من عام 2016.

فوؤاد  الدكتور  اللبنانيني  االأعمال  رجال  جتمع  رئي�س  �رصح 

زمكحل موقفه من ت�سحيح االأجور وغالء املعي�سة، م�سريا اىل 

اأنه »ال يوجد ان�سان يف لبنان اأكان موظفا او �ساحب �رصكة، 

ي�ستطيع اأن ينكر ان القدرة ال�رصائية 

وقال: »مهما  م�ستمر«.   تراجع  يف 

كان املدخول حد اأدنى اأو اأ�سعافه 

عائلة  اأي  م�رصوف  يغطي  ال  فهو 

تريد العي�س بكرامة وتوفري التعليم 

اليوم هو  به  واالإ�ست�سفاء، وما منر 

مقاومة من اأجل العي�س.

موجز اقتصادي

 الفرن�سيون والقطريون الإ�سقاط معمر 
ّ
للمرة االأوىل، كيف اأعد

القذايف قبل �سنوات، طمعًا بحقول غاز �سخمة يف البالد.

ثانيًا، منذ البداية ي�سكك الباحث زيدان يف الدور الرو�سي يف 

�سورية )راجع �سفحة 295( وينحاز بقوة اإىل التحالف الغربي 

ـ اخلليجي ـ الرتكي للتدخل الع�سكري يف �سورية، بل اإنه ذهب 

خلقت  ال�سيا�سة  هذه  ومعترباً  الرو�سية،  ال�سيا�سة  �سد  بعيداً 

الباحث(  )اأي  وكاأنه  مو�سكو،  العربي �سد  املواطن  عند   
ً
عداء

معاديًا  اأ�سبح  العربي  املواطن  اأن  واكت�سف   
ً
ا�ستفتاء عمل 

لرو�سيا.

لت اإىل 
ّ
ثالثًا، ح�سنًا اعترب الباحث زيدان اأن االأزمة ال�سورية حتو

�رصاع دويل، على موقع �سورية ومكانتها اجليو�سرتاتيجية، 

املياه  نحو  ال�سني  من  احلرير  طريق  م�سار  ت�سكل  اإذ  فهي 

اأّن  الدافئة، فاإنها �سكلت جائزة غربية بخا�سة بعد اكت�ساف 

الغاز، ولعل اطالق و�سف  الدولة تعوم على بحرية من  هذه 

احلو�س ال�سوري من قبل املراقبني مل يكن خطاأً بذلك.

رابعًا، كان �سائبًا القول اأّن م�سري الو�سع يف �سورية �سري�سم 

طبيعة النظام الدويل اجلديد، ويف ذلك تاأكيد ملا كانت تردده 

مو�سكو بذلك، منذ بداية تاأثريها يف االأزمة ال�سورية.

مقاربة موضوعية
مقاربة  دون  من  »امل�سالح«  م�سطلح  اإىل  النظر  ميكن  ال 

ال�سورية، ولعل تقاطع  االأزمة  اإىل تقاطعاتها يف  مو�سوعية 

امل�سالح الغربية اخلليجية الرتكية يف اإ�سقاط الدولة ال�سورية 

تقاطعات  ومثلها  للعيان،  وا�سحًا  ال�سوري(  النظام  )اإ�سقاط 

امل�سالح ال�سورية الرو�سية االإيرانية يف احلفاظ على مقومات 

الدولة ال�سورية وعدم تق�سيمها وا�سقاطها يف دوامة احلروب 

اأ�سار اإىل  اأّن الباحث زيدان  االهلية، ولعل كان من املفيد لو 

اللقاء ال�رصي الذي جمع اأمري قطر ال�سابق والرئي�س الفرن�سي 

ال�سابق �ساركوزي والرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد يف باري�س، 

القطري  الغاز  االأ�سد املوافقة على مترير خط  حيث طلب من 

امل�سالح  �رصب  بهدف  اأوروبا،  اإىل  ال�سورية  االأرا�سي  من 

�سد  الكوين  العدوان  وكان  بالغاز،  اأوروبا   
ّ
مد يف  الرو�سية 

امل�سوؤولني  باعرتفات  الرف�س،  هذا  على  طبيعيًا  رداً  �سورية 

امل�سالح  اأّن  اإىل  ت�سري  احلادثة  وهذه  والقطريني،  الغربيني 

الرو�سية ال�سورية متبادلة.

ختامًا: يدرك الباحث زيدان اأّن ال�سورة اجليو�سيا�سة اجلديدة 

للعامل متر اليوم بدم�سق، واأّن »دم�سق هي مفتاح ع�رص جديد« 

هو  وها  رو�سيا..  م�سري  يتوقف  وعليها  مو�سكو..  ترى  كما 

بوتني ي�سري على خطى كاترين الثانية التي كانت تقول باأن 

»دم�سق مت�سك مفتاح البيت الرو�سي«.

- الكتاب: دور رو�صيا يف ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.. من 

بطر�س الأكرب حتى فالدميري بوتني

- املوؤلف: د. نا�رش زيدان

- عدد ال�صفحات: 319

ا�رش: الدار العربية للعلوم )نا�رشون(، بريوت - النَّ

- الطبعة: الثانية/ 2013



�لعدد 156 �أيلول 2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L26

من �شهر اإلى �شهر

اأقامت اجلامعة اللبنانية الدولية، فرع بريوت، 

الفوروم  يف  لطالبها  ال�سنوي  تخريجها  حفل 

اآالف  ع�رصة  من  اأكرث  مب�ساركة  بريوت،  دو 

الرئي�س نبيه  �سخ�س. بح�سور ممثل عن دولة  

الدكتور قا�سم  الرئي�س متام �سالم   بري ودولة 

اللبنانية  اجلمهورية  مفتي  عن  وممثل  ها�سم، 

املال،  بالل  ال�سيخ  دريان  اللطيف  عبد  ال�سيخ 

ودولة الرئي�س ح�سني احل�سيني، وممثل عن دولة 

الرئي�س �سعد احلريري الدكتور نزيه خياط، وعن 

دولة الرئي�س اجلرنال مي�سال عون اال�ستاذ �سليم 

عون.  وعدد من النواب والوزراء ورجال الدين 

وممثلي االأجهزة االأمنية وال�سخ�سيات الر�سمية 

واالأحزاب واملنظمات ال�سبابية.

و�سدد رئي�س اجلامعة الوزير ال�سابق عبد الرحيم 

 الرهاِن 
ُ

 الب�رصية، هي فر�س
يَ
مراد على »اأنَّ املوارد

ا   االأُمِم وال�سعوب، اإمنَّ
يَ
م

ُّ
اىل الغِد االف�سل واإنَّ تقد

 مبدى الغنى والفقر يف هذِه املوارد ، التي 
ُ

يقا�س

 على املوارِد الطبيعية، وعلى راأ�ِس املال، 
ْ
تقدمت

على اأهميِة كٍل منهما«.

ثورِة  بحكِم  اليوم،  يتجُه  العامليَ  »اأنَّ  اىل  واأ�سار 

الطالِب  تعليِم  اىل  واملعلوماتية،  التكنولوجيا 

االن،  حتى   
ْ
توجد مل  وظائفيَ  على  وتدريبِهم 

ها، ب�سبِب ال�رصعِة الهائلِة 
يَ
ا يتوقعون وجود واإمنَّ

العلمي  التطوِر  ويف  االت�ساالت،  تطوِر  يف 

من  ي�ساِعُف  الذي  االأمر  اخليال،  ي�سبُق  الذي 

مني على الرتبيِة والتعليم، يف اأِي 
ّ
م�سوؤوليِة القي

الربامِج  بتطويِر  مطالبني  ويجعُلهم  العربي،  وطِننا  مْن  مكاٍن 

من  وبناِتنا  الأبناِئنا   
ُ
ي�سمح مبا  واملناهج، 

ا على كِل جديد، 
ُ
ِلعو الطالب والطالبات، باأن يطَّ

واأال  احلداثة،  مواكبِة  ِمْن  نني  متمِكّ يكونوا  واأْن 

هم هذا  الع�رص  ع�رص عامل املعرفة املبِهر،  يفوتيَ

 
يَ
 الكثري

ُ
 ال�سابقة، وهذا يتطلب

ُ
كما فاتتنا الع�سور

مناهِجنا  يف  �سيء  كِل  لتحديِث  اجلهود،  من 

 يف االأبحاِث 
يَ
ومدار�ِسنا وجامعاِتنا، واأْن ن�ستثِمر

واملخترباِت  التجارِب  ويف  قة، 
َّ
املعم العلميِة 

لكات  امليَ الأ�سحاِب   
يَ
ن�سمح واأْن  الهادفة، 

 
ْ
م

ُ
ه

يَ
م

يَ
ه وا نيَ

ُ
�ْسِبع

ُ
ا ذواِتهم، وي

ُ
ْثِبتو

ُ
ي واملواهب، باأْن 

اىل التجديِد واالبتكار«.

واعترب اأن اجلامعُة اللبنانيُة الدولية، من خالل 

ودوليًا،  وعربيًا  حمليًا  واالت�ساع،  االمتداِد 

رجال  هم  ال�سهرية:  املقولة   
يَ
د توؤكِّ اأْن  حتاوُل 

االأمريكي واالأوروبي  الغرب  ونحن رجال، لدى 

يف   
يَ
ت�ساهم اأْن  وحتاوُل  رجال،  ولدينا  رجال 

اأْن  ميِكُن  عربية،  تربويٍة  وحدٍة  اإىل  الو�سوِل 

عامة،  عربيٍة  وحدٍة  اإىل  الو�سوِل  يف   
يَ
ت�ساعد

 
ُ

نا بالرتبيِة والتعليِم نبني االإن�سان، وُنقلِّ�س الأنَّ

االأمِم  وبني  بيننا  واملعرفية،  العلميةيَ  الفجوةيَ 

املتقدمة«.

لالأزمة  �رصيع  عالج  من  بد  ال  اأنه  راأى  واإذ 

يخت�رص  العالج  »هذا  اأن  اىل  لفت  اللبنانية، 

يعتمد  عادل  انتخابي  قانون  اإقرار  ب�رصعة 

رئي�س  انتخاب  وبعدها  الكاملة.  الن�سبية 

اجلمهورية.« 

ويف ختام احلفل منحت ال�سهادات للمتخرجني.

“الجامعة اللبنانية الدولية” تخّرج طالبها

مراد: لوحدٍة تربوية عربية

مراد متحدثًا

الطالب باسل بوصعب

جانب من المتخرجين
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العام للطريان املدين حممد   
ُ
اأكد املدير

االأمنية  التجهيزات  اأّن  الدين  �سهاب 

بريوت  ملطار  �رصاوؤها   
ّ
�سيتم التي 

مطار  �ستجعل  جداً،  رة 
ّ
متطو الدويل 

بريوت من اأكرث املطارات اأمانًا.  ولفت 

اىل اأّن »من �سمن التجهيزات املطلوبة والتي �ستتوّفر قريبًا 

»االأوروبيني  اأّن  واأكد   .»body scan«يف مطار بريوت جهاز

اىل  ن�سعى  التي  للخطواِت  واإعجابهم  ارتياحهم  عن  اأعربوا 

حتقيقها يف مطار بريوت«.

حوايل  ال�سناعية  ال�سادرات  تراجعت 

االأول  الن�سف  يف  دوالر  مليون   150
حوايل  ن�سبته  مبا  احلايل،  العام  من 

14 %، كذلك ال�سادرات الزراعية بلغت 
 8 برتاجع  دوالر  مليون   88 حوايل 

ماليني دوالر تقريبًا. اأما بالن�سبة اإىل الن�ساط ال�سياحي الذي 

ي�ساهم يف منو الناجت املحلي مع التحويالت واال�ستثمارات 

اخلارجية وحركة الر�ساميل الوافدة، فقد �سجلت حركته منواً 

ب�سيطًا بلغ 5.2  % تبعًا حلركة ال�سفر اإىل لبنان.

التقى وزير االإقت�ساد والتجارة الدكتور 

اآالن حكيم �سفري اجلمهورية االإ�سالمية 

فتحعلي  حممد  بريوت  يف  االإيرانية 

املعلومات  وتبادل  االإطالع  مت  حيث 

مت  التي  البنود  يف  العمل  تطور  حول 

التي  االإيرانية  اللبنانية  امل�سرتكة  اللجنة  عليها يف  االإتفاق 

انعقدت يف طهران يف اأوائل 2016.

اأعلنت نقابة موظفي م�رصف لبنان، 

التكميلية  االنتخابات  يف  »فاز  انه 

ملجل�س نقابة موظفي م�رصف لبنان 

كل من: لينا العلي، هناء فا�سل، ناديا 

العلي،  وجدي  م�ساقة،  خالد  بواب، 

االدارية  الهيئة  احللو. وانتخبت  وب�سارة  عوا�سة  عبا�س 

اجلديدة على ال�سكل التايل: ناجي 

نائبا  عرب  �سخر  رئي�سا،  فا�سل 

لل�رص،  امينا  العلي  لينا  للرئي�س، 

ناديا بواب امينا لل�سندوق.

موجز اقتصادي

مصافحة بين دبوسي والحايك عقب اللقاء

يف قراءة م�سرتكة الأهمية دور القطاع اخلا�س يف عملية النمو 

توفيق  ال�سمايل  ولبنان  طرابل�س  غرفة  رئي�س  اأكد  واالإمناء، 

دبو�سي خالل لقائه برئي�س املجل�س االأعلى للخ�سخ�سة الدكتور 

»تعني  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�رصاكة  اأن  حايك  زياد 

على  ت�ساعد  ومبتكرة،  علمية  بطريقة  العامة  املرافق  اإدارة 

اخلا�س  القطاع  اأن  خ�سو�سًا  عالية  جودة  ذات  خدمات  تقدمي 

التي  اخلربات  واأن  والديناميكية  بالريادة  له  م�سهود  اللبناين 

اإدارة  ميكن  لذا  العام،  القطاع  من  اأكرث  ومتينة،  قوية  ميتلكها 

اأكرب، واأننا  اأف�سل، وحتقيق عائدات مالية  هذه املرافق بطريقة 

احليوية يف  اإ�سفاء  اخلا�س يف  القطاع  دور  اأهمية  بالرغم من 

احلياة االإقت�سادية العامة اإال اأننا ال ميكننا االإ�ستغناء عن الدولة 

ال �سيما يف هذه املرحلة املليئة بال�سعوبات التي ت�ستدعي منا 

جميعًا االإلتفاف حولها بكل وزاراتها واإداراتها«.

االإمنائية ملدينة  االإمنائية  »الروؤية  اأثنى حايك على  من جهته، 

طرابل�س ومناطق ال�سمال خ�سو�سًا واإن�سحاب هذه الروؤية ال�ساملة 

النمو  اأن  دائمًا  اأردد  »اأنا  وقال  اجلامع.  الوطني  امل�ستوى  على 

القطاعني  ال�رصاكة بني  اإال عن طريق  احلقيقي يف لبنان ال مير 

العام واخلا�س، واأنه ال ميكن للقطاع العام اال�ستمرار يف اإدارة 

املرافق العامة، دون تدخل القطاع اخلا�س. فال�رصاكة احلقيقية 

بني القطاعني �ست�ساهم يف حت�سني اخلدمات العامة، واالرتقاء 

اىل امل�ستوى املطلوب. كما اأن النمو يف لبنان، ال يعتمد فقط على 

ال�رصاكة، وهناك العديد من القطاعات اللبنانية التي حتتاج اىل 

خ�سخ�ستها، نظراً لعدم قدرة القطاع العام على اإدارتها بال�سكل 

املطلوب لتحقيق خدمات عالية اجلودة للمواطنني«. 

 دبوسي: 
ال غنى عن الدولة
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

اإعداد: �شهى غنوي

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

مختلف االسواق واكدت قدرة الصناعات اللبنانية على مواجهة الصعاب والتحديات.وستتناول في هذا العدد،
مؤسسة البستان للصناعات الغذائية، حبنجر للتجارة العامة، شركة بشارة جوزف شقر للتجارة، Olivco خان القصر للصابون، 
الشركة اللبنانية للتخمير »سوليفد«، مفروشات صالح الدين، B&F  لصناعة البيوت والهنغارات اجلاهزة، شركة »باطون البقاع«، 

شركة صيفي وأوالده للتجارة واملقاوالت و مؤسسة »االسكندر للصناعة والتجارة«، اإلسراء للتجارة واملقاوالت.

الغذائية« من  لل�سناعات  »الب�ستان  تعد موؤ�س�سة   

لبنان،  يف  الت�سيب�س  اإنتاج  يف  املهمة  ال�رصكات 

تاأ�س�س امل�سنع عام 2011 يف منطقة املنارة يف 

البقاع الغربي، حتر�س ال�رصكة على اعتماد اأف�سل 

امل�سنع  يتميز  بحيث  الغذائية  ال�سالمة  معايري 

بت�سغيل اأحدث االآالت التي ت�ساعد يف تقدمي اأجود 

االأ�سناف عرب  12 اآلة خم�س�سة ل�سناعة ال�سيب�س 

الطاقة  ت�سل  والتو�سيب.  والتعبئة 

موؤ�س�سة  �ساحب  بح�سب  االإنتاجية 

عمر  الغذائية«  لل�سناعات  »الب�ستان 

عبدوين اىل 800  كلغ يف اليوم الواحد، 

امل�سنعة  االأ�سناف  خمتلف  جند  حيث 

املقلي،  والبيليت  املنفو�سة  الذرة  من 

اإنتاج  ب�سدد  نحن  »حاليًا   : ويقول 

بنكهات  الت�سيب�س  من  جديدة  اأ�سناف 

للبطاطا  اإنتاج  اإىل �رصاء خط  مميزة، كما ن�سعى 

الطبيعية قريبًا«. وي�سيف »ن�ستورد بع�س املواد 

اإىل  ن�سدر  ال  لكننا  وماليزيا،  م�رص  من  االأولية 

اإمنا  االإقليمي،  االأمني  الو�سع  ب�سبب  اخلارج 

اللبنانية  االأرا�سي  على  تدريجي  ب�سكل  ننت�رص 

كافة. وعن اأبرز امل�ساكل التي يعاين منها يقول 

الغذائية«  لل�سناعات  الب�ستان  �ساحب »موؤ�س�سة 

املحلية  ال�سوق  و�سيق  املناف�سة  اإن 

ظل  يف  خا�سة  �سناعتنا  يف  يوؤثران 

ي�سفه  الذي  للقطاع  العام  الو�سع 

على  اأن  اأي�سًا  ويرى  املر�سي«.  بغري 

الوزارات توفري الطاقة باأ�سعار مقبولة 

وتعزيز الرقابة والك�سف على امل�سانع 

بع�س  يّتبعه  الذي  االإ�ستغالل  من 

اأ�سحابها.  

مؤسسة البستان للصناعات الغذائية ... إنتشار تدريجي في األسواق        
عمر عبدوني:  قريبًا أصنافًا جديدة من التشيبس

بجودة  العامة«  للتجارة  »حبنجر  موؤ�س�سة  ز 
ّ
تتمي

ت 
ّ
مر اخلربة  من  �سنة   22 اأنواعها،  على  املك�رصات 

منذ تاأ�سي�س امل�سنع  يف العام 1994 من قبل ال�سيد 

م�ستمرة  املوؤ�س�سة  تزال  وال  حبنجر،  منر  حممد 

اال�سواق  يف  منتجاتها  تنت�رص  بحيث  بفعالية 

اأقدمت  والعامل....  والعربية  اللبنانية 

لتعبئة  خط  اإن�ساء  على  موؤخراً  ال�رصكة 

 500 اىل   170 وزن  من  بتنك  املك�رصات 

توفري  يف  االآالت  اأحدث  ت�ساهم  غرام. 

حيث  العاملية  الغذائية  ال�سالمة  معايري 

العامة«على  للتجارة  »حبنجر  تعتمد 

اآالت  وثالث  ال�سنع  لبنانية  اآالت  ثماين 

بكل  لتقوم  يابانية  ومثلها  اإيطالية 

اأحجام  بعدة  تعبئتها  اىل  و�سواًل  االإنتاج  عمليات 

ثالثة  املوؤ�س�سة  تنتج  امل�ستهلك.  اىل  وتقدميها 

�ساحب  وبح�سب  املك�رصات.  من  يوميا  اأطنان 

االإنتاج  من   %  35 اإن  حبنجر  متام  املوؤ�س�سة 

يذهب اىل اخلارج واأما االأ�سواق التي ي�سدرون 

اجلزائر،  ال�سعودية،  قطر،  فهي  اإليها 

ونيوزيلندا....  اأ�سرتاليا  اأملانيا،  ال�سويد، 

اىل  امل�ستقبل  يف  املوؤ�س�سة   وت�سعى 

اأن  متام  ويجد  ال�سادرات.  حجم  زيادة 

قد  االإقت�سادي  اال�سقرار  وعدم  االأمن 

باالإ�سافة  هذا  املحلية  ال�سوق  اأ�سعفا 

اىل املعاناة اليومية مع م�سكلة ال�سحن 

الربي املكلفة.  

»حبنجر للتجارة العامة«.. خبرة 22 عام وجودة منتجات  
تمام حبنجر: ننتج ثالثة أطنان يوميًا من المكسرات
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حتر�س �رصكة »ب�سارة جوزف �سقر للتجارة 

»على توفري زيت الزيتون لالأ�سواق املحلية 

واخلارجية، تعمل منذ اأكرث من 20 �سنة يف 

خربة  الغربي.  البقاع  يف  عيتنيت  منطقة 

بالطريقة  تتم  التي  الزيت  عريقة يف ع�رص 

»الطرد  اأي  واالأوتوماتيكية  التقليدية 

 20 والفرز  الع�رص  عملية  ت�سهل  املركزي«، 

اآلة حديثة. تنتج ال�رصكة 4 اأطنان من الزيت 

يف ال�ساعة وت�سل طاقتها االإنتاجية �سنويًا ما بني 150 و200 طن. 

يرى ال�سيد ب�سارة: »اأن ال�سوق املحلية حمدودة لذلك ن�سدر منتجاتنا 

اىل اأمريكا وكندا، ويف حال توفرت اأ�سواق جديدة نفكر يف تكبري خط 

التعبئة«. ويعترب اأن العمالة اجليدة توؤثر يف ال�سناعة وهي مفقودة 

الأن اليد العامالة اللبنانية ال ت�سكل ن�سبة  1 %  من جمموع العمالة 

اىل  ي�سري  ولكنه  ال�سورية،  العاملة  اليد  تتاأمن  بينما  امل�سنع  يف 

اأنها »باتت مكلفة  خا�سة مع اإ�سدار القوانني اجلديدة التي تتطلب 

 « وي�سيف  وال�سحة،  كال�سكن  االجتماعية  والتاأمينات  الكفاالت 

اأ�سبحت اأجرة العامل االأجنبي تعادل اأجرة اللبناين االأمر الذي يرفع 

من كلفة االإنتاج  وكذلك من اأ�سعار املحروقات التي ال تزال مرتفعة 

رغم انخفا�سها عامليًا، فال تزال فاتورة الكهرباء كبرية بحيث ي�سل 

�سعر الكيلو اىل 320 لرية وندفع اأكرث من فاتورة لتاأمني الطاقة �سواء 

من �رصكة الكهرباء اأو املولدات، لكن  براأيي 

كلما تراجعت اأ�سعار املحروقات كلما متكنا 

لكن  اأقل  ب�سعر  منتجاتنا  وبيع  ت�سنيع  من 

ب�سكل  االنفتاح  ن�ستطيع  وبذلك  اأكرب  بكمية 

اأو�سع على االأ�سواق«. 

يف  املناف�سة  اللبناين  املنتج  اإمكانية  وعن 

االأ�سواق العاملية اأكد ب�سارة اأنه »:ال ت�ستطيع 

العاملية  االأ�سواق  يف  املناف�سة  منتجاتنا 

كاإ�سبانيا، اليونان، تون�س واملغرب الأن وفرة االإنتاج يف تلك البلدان 

هي التي تفر�س االأ�سعار يف االأ�سواق اخلارجية وهذا يوؤثر بالطبع 

يف اأعمالنا وبناء على تلك االأ�سعار العاملية حتدد اأرباحنا. 

ال�سناعة من بينها  التي تواجه هذه  االأخرى  يعدد ب�سارة امل�ساكل 

اخلارج  اىل  بريوت  مرفاأ  عرب  وال�سحن  االأولية  املواد  كلفة  ارتفاع 

التي تكاد تكون خيالية نظراً اىل بلدان اجلوار فيقول : »الكونتينري 

اأخرى ال ت�سل  بلدان  األف دوالر ويف  الواحد ت�سل كلفة �سحنه اىل 

اإجنازات املعامالت  البطء يف  اىل80  دوالر كم�رص، باالإ�سافة اىل 

والروتني االإداري الذي يوؤخر العمل عدا عن املركزية االإدارية التي 

اأعباء  يرتب  ما  اأوراقه  اىل بريوت الإجناز  للنزول  ال�سناعي  ت�سطر 

فاتورة  بتخفي�س  الطاقة  وزارة  نطالب  والوقت،  النقل  اإ�سافية يف 

الكهرباء وت�سهيل اأمور ال�سناعيني«. 

شركة بشارة جوزف شقر للتجارة ..دمج الصناعة التقليدية والحديثة 
بشارة شقر : أسعار الطاقة ترتب أكالفًا صناعية كبيرة

Olivco  خان القصر للصابون.. 34 عام في األسواق 
سليم غنام:  لوقف استيراد زيت الزيتون

يف  لالأ�سالة  عنوان  لل�سابون  الق�رص  خان    Olivco
الزيتون وال�سابون، تاأ�س�س امل�سنع  يف  �سناعة زيت 

ي�سم  غنام،  كمال  يد  على   1982 عام  ال�سوف  بعقلني 

امل�سنع عدداً من االآالت ت�سل اىل ع�رصين اآلة اإيطالية 

ال�سنع منها مع�رصة زيت زيتون على البارد باالإ�سافة 

معماًل  ي�سم  وكذلك  ال�سنع،  حديثة  تو�سيب  اآالت  اىل 

فيه  العاملون  يتقن  حيث   )handmade( لل�سابون  

�سابون    Olivco وتنتج  اليدوي.  احلريف  العمل 

الغار وال�سابون املعالج من زيت الزيتون، وعن 

جديد ال�رصكة  اإنتاج �سابون معالج بزبدة ال�سيا 

والزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز واخلردل. وقد 

للج�سم  دواء  لت�سبح  منتجاتها   »Olivco طورت 

العود،الغار،  الورد،  العنرب،  )امل�سك،  م�سيفة 

والقرفة،  اللويزة،  الع�سل،  اخلزامى،  النعناع،   

م�سنوعة  املنتجات  فتلك  الطبية،  واالأع�ساب  فروت...(  واجلريب 

يدويًا وميكن ا�ستخدامها للعناية بالب�رصة وترطيبها. وت�سل الطاقة 

االإنتاجية لل�رصكة يف ع�رص الزيتون اىل 14 طن يف 12 �ساعة، وي�سنع 

طنًا من ال�سابون يف اليوم. ويقول �ساحب موؤ�س�سة Olivco  �سليم 

اإن »االأ�سواق التي ن�ستورد منها املواد االأولية،  غنام  

ن�ستورد  فرن�سا  ومن  الزيوت  ناأخذ  ماليزيا  من  هي 

العطور- ومن جبال ال�سوف يف لبنان يتوفر الزيتون 

كل  اىل  منتجاتنا  بت�سدير  ونقوم  االأع�ساب،  وكذلك 

من  لندن، ال�سعودية، دبي، فرن�سا هذا باالإ�سافة اىل 

�سليم  ويطالب  اللبنانية.  املحلية  ال�سوق  يف  توزيعها 

بوقف ا�سترياد زيت الزيتون من اخلارج خ�سو�سًا يف 

الفرتة املمتدة بني ت�رصين االأول ولغاية كانون 

»نريد  ي�سيف  التو�سعية  اخلطط  وعن  الثاين. 

افتتاح  اأ�سواق اىل اخلارج اإال اأن حجم ال�سادرات 

اىل اخلارج واالأعمال يف لبنان متوا�سع ونتطلع 

نعاين  التي  امل�ساكل  اأبرز  اأما  اأف�سل،  مل�سقبل 

منها فهي الو�سع ال�سياحي غري امل�ستقر لكننا 

ال�سناعيني  اأعطى  االأمني  اال�ستقرار  اأن  جند 

اللبنانيني بع�س االأمل. نطالب الوزارات املعنية بالقطاع ال�سناعي 

لنا  الدولة  ودعم  التو�سيب  على  للم�ساعدة  املجانيه  وبالتقدميات 

على ال�سعد كافة كما ن�سكر غرفة ال�سناعه والتجارة ممّثلة بال�سيد 

حممد �سقري على اهتمامه«. 
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للتخمري  اللبنانية  ال�رصكة  تفخر 

اأنواع  اأجود  بتقدمي  �سوليفد   والتقطري 

العاملية  االأ�سواق  يف  والنبيذ  العرق 

واملحلية. اذ تقدم »�سوليفد« نوع جديد 

العبيدي  عنب  من  امل�سّنع  النبيذ  من 

النا�س.  من  �رصيحة  اأو�سع  الإر�ساء 

»�سوليفد«  عليها  ا�ستحوذت  كبرية  ثقة 

يد  على   1971 العام  يف  تاأ�سي�سها  منذ 

طورا  اللذين  ورده  خليل  وجورج  عزيز 

يف  العريقة  خربتهما  بف�سل  ال�رصكة 

باإنتاج  بداأت  حيث  الت�سنيع  جمال 

اىل  واأ�سافت  واخلل  وال�سبريتو  العرق 

لت�ساهي  تقنياتها  تطور  زالت  ال  وهي  النبيذ.  ت�سنيع  ذلك 

بحيازاتها  »�سوليفيد«  تتميز  العاملية.  االأ�سواق  م�رصوباتها 

النوعية  والتعبئة  والتقطري  التخمري  اآالت  اأنواع  الأحدث 

الذي �ساهم يف زيادة  اآلة، االأمر   25 بحيث ي�سل عددها اىل 

االإنتاج بحيث ت�ستطيع تعبئة 2400 زجاجة يف ال�ساعة. اأما 

فهي  والت�سدير  اال�سترياد  بني  معها  تتعامل  التي  االأ�سواق 

عديدة ومنها فرن�سا، اإيطاليا، اإمريكا، بلجيكا، هولندا، كندا، 

الربازيل،  فنلندا،  ال�سويد،  اأ�سرتاليا،   بريطانيا، هونغ كونغ، 

التحديات  من  يخلو  ال  النجاح  اأن  وكما  �سوي�رصا،  اأملانيا، 

ال�رصائب  م�ساكل  فتواجهها  ال�رصكة  على  القيمني  بح�سب 

والر�سوم اجلمركية املرتفعة على املواد االأولية امل�ستوردة.

الظروف  كل  الدين«  �سالح  »مفرو�سات  �رصكة  تتحدى 

املتنوعة  املفرو�سات  اأحدث  تقدمي  وتوا�سل  املحيطة 

تاأ�س�ست  كافة.  واحلاجات  االأذواق  لرت�سي  الطلب  ح�سب 

الدين   خري  خالد  ل�ساحبها   ،2009 العام  يف  ال�رصكة 

الدين«  �سالح  »مفرو�سات  حاليًا  وتوا�سل  و�رصكائه. 

االأ�سواق  يف  ال�رصكة  اأعمال  حجم  و�سل  بحيث  الت�سنيع 

اللبنانية اإىل ن�سبة 25 %. ويرى خالد اأن قطاع املفرو�سات 

وبراأيه  املا�سي،  العام  عن   %  50 بن�سبة  اأعماله  تراجعت 

يوؤثر  الذي  االأمر  القطاع  يف  اأزمة  ال�سوري  الوجود  ي�سكل 

حتمًا يف االأعمال، فيما عدا ذلك ال م�سكلة فاملواد االأولية  

متوفرة من االأ�سواق اللبنانية«. وي�سيف »نفكر يف افتتاح 

اللبنانية يف امل�ستقبل وحاليًا  اأكرث من فرع يف املناطق 

جديد  وعن  الغربي«.  والبقاع  املرج  يف  ال�رصكة  تعمل 

االنرتنت   على  خا�س    WEBSITE افتتاح  يتم  ال�رصكة 

ملفرو�سات �سالح الدين« لتعريف اللبناين اإىل كل النماذج 

املعنية  الوزارات  خالد  ويطالب  ال�رصكة.  ت�سنعها  التي 

اأكرث وتوفر الفر�س املالئمة للتاجر وحتميه من  اأن تهتم 

ال�سناعة  تراجع  اىل  توؤدي  حيث  اخلارجية  امل�ساربات 

�ساأنه  من  وهذا  اخلارجي  االإ�ستثمار  حل�ساب  اللبنانية 

التاأثري ب�سكل كبري يف القطاع وترفع من عملية املناف�سة 

يف ظل اأكالف �سناعية كبرية ويدعو وزارة ال�سناعة اإىل 

دعم الربامج ال�سناعية.

جديد »سوليفد«: نبيذ فاخر من عنب العبيدي 

مفروشات صالح الدين تواكب التطور 
خالد خير الدين: القطاع تراجع  50 % 
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البيوت  �سناعة  جمال  يف  عريقة  خربة 

التي   B&F �رصكة  بها  تتميز  اجلاهزة 

حازت ب�رصعة على ثقة العمالء بحيث تعد 

لبنان.  يف  ن�سبيًا   جديدة  ال�سناعة  هذه 

قبل    B& B االأم   ال�رصكة  عن  انف�سلت 

منذ  النمو  يف  م�ستمرة  وهي  �سنوات  ثالث 

لتلبية  اأعمالها  تو�سعت  بحيث  الوقت  ذلك 

طلبات ال�سوق. 

يقول �ساحب �رصكة B&F  فرا�س ما�سي، 

»بداأنا  اجلديدة،  ال�رصكة  تاأ�سي�س  منذ  اإنه 

واالأجهزة  املعدات  جتديد  على  العمل 

املطلوبة يف عملية ت�سنيع البيوت اجلاهزة، 

يف  نتاأخر  ومل  وتقنياتنا  اأ�ساليبنا  وطورنا 

البحث عن ا�ستقدام اأي جديد يفيد يف تقدم امل�سلحة م�ستقباًل 

البيوت  ت�سنيع  عمليات  يف  املعايري  اأف�سل  اعتماد  عن  ف�ساًل 

والهنغارات اجلاهزة.  

كامل�ساريع  الطلب  عند  املواقع  جتهيز  يف  ال�رصكة  وتقوم 

للمهند�سني  مكاتب  جتهيز    B&F فتتوىل  النا�سئة،  االإعمارية 

توفري  �ساأنها  من  التي  ومنافعهما  للعمال  وغرف  واملقاولني 

راحة املوظفني والعاملني يف اأي مكان. 

ومن اأبرز امل�ساكل التي تعاين منها �سناعة البيوت اجلاهزة هي 

كغريها من ال�سناعات اإذ يوؤكد �ساحب �رصكة B&F  »انها تتاأثر 

على  وانعكا�سه  البلد  يف  اال�ستقرار  بغياب 

حركة االأ�سواق االأمر الذي يعيق منو االعمال، 

التي  ال�سيا�سية  اخلطابات  ذلك   اىل  ن�سيف 

هذا  اعتدنا  التجار  وككل  باالإقت�ساد،  ت�رص 

اال�ستمرار  على  م�رصين  زلنا  وال  الواقع 

بالرغم من امل�ساكل التي تواجهنا«. 

»نقدم   : فرا�س  يقول     B&F متيز  وعن 

باأ�سعار  اجلاهزة  والهنغارات  البيوت 

كفالة  مننحهم  كما  للم�ستهلك  مناف�سة 

اأي  طراأ  حال  ويف  املياه،  �سد  وال�سيما 

اأو  البيوت  تركيب  اأو  ت�سنيع  ن�ساأ من  عيب 

الهنغارات فنحن نتحمل امل�سوؤولية  كاملة، 

عقد  مع  الكفالة  للم�سرتي  ن�سمن  ولذلك 

البيع الذي يختلف بح�سب املنتج، وت�سل فرتة الكفالة للمنازل 

اإىل 4 �سنوات اأما الهنغارات فتمنح ملدة ع�رص �سنوات، وهذا من 

�ساأنه تعزيز ثقة العميل ب�سناعتنا«.

البيوت  ت�سنيع  جمال  يف  تتو�سع  فهي  ال�رصكة   جديد  واأما 

كافة،  ال�سكن  مب�ستلزمات  واملجهزة   الدواليب  على  املتنقلة 

كما اأنها ال حتتاج اىل ترخي�س مدين الأنها  تنتقل كال�سيارة، 

ون�سنع هذه البيوت بناء على طلب امل�سرتي وهي تتاألف من 

وعر�سها  ال�سناعة  هذه  تطوير  اىل  ون�سعى  ومنافعها،  غرفة 

اأكرث لي�ستفيد منها اأكرب قدر من النا�س. 

تاأمني  »ن�ساطاتها يف  والتجارة  لل�سناعة  البقاع  »باطون  �رصكة  توا�سل 

يف  االإمنائية  امل�ساريع  ملختلف  التحتية  والبنى  االإعمار  قطاع  حاجيات 

ادمون  وربيع  عبود  اليا�س  وليد  يد  على   1996 العام  منذ  تاأ�س�ست  لبنان. 

ذلك  اىل  اأ�ساف  ثم  ومن  الق�ساطل  باإنتاج  البداية  يف  امل�سنع  بداأ  عبود. 

ريغارات  باإنتاج  ال�رصكة  قامت  امل�ساريع  تطور  ومع  الريغارات،  ت�سنيع 

من الباطون امل�سّلح التي تفي بال�رصوط الفنية مل�ساريع تقاوم كل العوامل 

يف  االآالت  اأحدث  على  البقاع«  »باطون  �رصكة  تعتمد  اأطول.  مدة  وتدوم 

oru، ي�ساف اىل ذلك ثالثة  colle ورجراج  الت�سنيع من خالل مكاب�س الـ 

. 90/35/cat 40كميونات للنقل و

يقرتح �ساحب ال�رصكة وليد عبود دعم امل�سانع اللبنانية عرب تقدمي التمويل 

التي  امل�ساكل  اأبرز  وعن  فائدة،  دون  ت�سهيالت  واإعطاءها  لها  االإ�سايف 

تعاين منها يقول: »غياب الدولة يوؤثر على القطاع وي�سعفه ب�سبب االأحوال 

ا�ستبدال  يف  املّتبعة  اجلديدة  �سيا�ستها  اىل  باالإ�سافة  ية 
ّ
املرتد ال�سيا�سية 

الق�ساطل الباطون بغريها من املواد االأمر الذي ي�سعف من اإنتاج ال�رصكة.

 B&F  لصناعة البيوت والهنغارات الجاهزة.. إبتكار وتوسع 
فراس ماضي: أسعارنا تنافسية وصناعاتنا مكفولة

جديد شركة »باطون البقاع«.. 
ريغارات من الباطون المسلح

وليد عبود : نطالب بدعم المصانع
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ال�سناعة  تطوير  على  واملثابرة  اال�ستمرارية 

للتجارة  واأوالده  »�سيفي  �رصكة  عنوان 

واملقاوالت« التي ت�سمد بالرغم من التحديات 

القطاعات  خمتلف  تواجه  التي  والعراقيل 

امل�ساريع  التزام  يف  كبرية  خربة  لبنان.  يف 

حافظوا  الذين  االأبناء  اىل  االأب  من  انتقلت 

على امل�سنع القائم يف منطقة �سهر االأحمر 

يف را�سيا منذ العام 1986. يتنوع االإنتاج يف 

امل�سنع بني احلجر الطبيعي،الرخام،الغرانيت، البالط، واحجار بلوك 

الطوب. تطور امل�سنع على مراحل متما�سيًا مع متطلبات احلداثة يف 

ون�رص  قطع  يف  املخت�سة  واالآالت  االأدوات  كل  ي�سم  وبات  ال�سناعة 

االأحجار والغرانيت وت�سنيعها بحيث تعمل اأكرث من 10 اآالت حديثة 

خا�سة،  واأخرى  للدولة  م�ساريع  ال�رصكة  تلتزم  االإنتاج.  تاأمني  على 

اأما عن حجم امل�ساريع فيقول �ساحب ال�رصكة اليا�س ال�سيفي : »اإن 

االأمر يتعلق بو�سع الدولة فاأحيانًا تكون هناك م�ساريع كبرية واأخرى 

متو�سطة... وبالطبع تتاأثر االإيرادات ح�سب حركة االأعمال يف بلدنا«. 

وبراأيه ي�سهد القطاع حاليًا تراجعًا بفعل تقل�س م�ساريع الدولة التي 

اأما  املا�سي،  العام  عن   %  50 اىل  انخف�ست 

نحو  انخفا�سًا  فواجهت  اخلا�سة  امل�ساريع 

ا�ستقرت  »يف حال  ال�سيفي  %. وي�سيف    15
االأو�ساع االإقت�سادية، نخطط لتكبري امل�سنع 

فلدي  للزفت  واآخر  باطون  معمل  وت�سغيل 

تراخي�س اإن�ساء جاهزة اإمنا ننتظر اأن تتح�سن 

االأحوال يف البلد الأنني غري م�ستعد لال�ستدانة 

يف  ي�ساعد  اأفقا  جند  مل  اإذا  املاليني  واإنفاق 

تنمية االأعمال واالأرباح. يهمنا اأن تلتفت الدولة ب�سكل اأكرب وت�ساعد يف 

تنمية القطاع من خالل تاأمني العوامل التي ت�ساهم يف رفع االإنتاج 

التقنني  فنتيجة  ال�ساعة،  مدار  على  الكهربائي  التيار  تاأمني  ومنها 

وانقطاع التيار و�سغر املحطة  التي ال تكفي امل�سنع اإذ تكلفنا نحو 

100 مليون لرية يف حال اأردنا تكبري حجم طاقتها، وعو�سًا عن ذلك 
ن�ستخدم املولدات الكهربائية االأمر الذي يرّتب علينا اأكالفًا �سناعية 

كبرية وخ�سائر تقدر بنحو 20 % من اأرباحنا والتي تذهب للمحروقات 

ال�سناعية  الظروف  وتتح�سن  االأحوال  تتبدل  اأن  فناأمل  وال�سيانة... 

الأنها توؤثر ب�سكل كبري يف االإنتاج واإيراداته«. 

شركة صيفي وأوالده للتجارة والمقاوالت التزام واستمرارية  
الياس الصيفي : 20 % خسائر بسبب الكهرباء 

والنجاح  املتوا�سل  العمل  من  عامًا  وع�رصون  ثالثة 

حققتهما« موؤ�س�سة اال�سكندر لل�سناعة والتجارة« التي 

تاأ�س�ست منذ العام 1993 على يد اأبناء حممد مظلوم يف 

منطقة رياق- تل عمارة البقاعية، متميزة عن غريها 

اال�ستخدامات  املتعددة  واملاكينات  االآالت  بنوعية 

التي ت�سوقها، كما تعد من بني ال�رصكات املهمة يف 

هذا القطاع يف االأ�سواق اللبنانية.   

وراأى �ساحب موؤ�س�سة »اال�سكندر لل�سناعة والتجارة« 

اأهم  من  هما  وال�سمود  »املثابرة  اأن  مظلوم  علي 

الوقوف يف  لدينا، فهكذا متكنا من  النجاح   معايري 

�رصكتنا  وتتميز  ببلدنا.  املحيطة  التحديات  وجه 

على  حتوز  التي  املتطورة  ال�سناعية  االآالت  بتوفري 

زبائننا  اإر�ساء  على  ونحر�س  معنا  املتعاملني  ثقة 

الأن  قيا�سي  وقت  يف  يحتاجونه  ما  كل  وتاأمني 

االلتزام عامل اأ�سا�سي لدى �رصكتنا«.  

تقدم ال�رصكة عدداً من املعدات احلديثة من االأحجام 

واملقا�سات كافة  كاملكاب�س وقوالب اأحجار الباطون، 

جباالت، ك�سارات، كونفريات، مكاب�س بالط ، معدات 

اخلراطة العامة جلميع االأ�سناف واملعدات واملاكينات ال�سناعية 

واخلزانات كافة هذا باالإ�سافة اىل اجلواري�س واخلالطات واملكاب�س 

اخلا�سة بعلف الدواجن واالأبقار. 

بح�سب  املوؤ�س�سة  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  ومن 

وال�سيا�سية،  االأمنية  منها  متعددة  هي  مظلوم 

وي�سيف: »اأن تق�سري املعنيني يف حماية موؤ�س�ساتنا 

من مناف�سة رجال االأعمال االأجانب املوجودين يف 

لبنان، فهم يعملون من دون ترخي�س وال ي�سددون 

ماليًا  ت�سجياًل  ميلكون  ال  اأنهم  كما  ال�رصائب، 

لل�سمان  م�ستحقات  اأي  عليهم  ترتتب  ال  وبالتايل 

عملنا  على  توؤثر  كلها   الوقائع  وهذه  االجتماعي. 

وتزيد من حدة املناف�سة بيننا، فهم يقدمون الب�سائع 

باأ�سعار الكلفة وي�ستطيعون العمل حيث �ساوؤوا فيما 

ترتاكم علينا االلتزامات. واأنوه هنا اىل م�ساألة هامة 

امل�سغلني  االأجانب  العمال  نق�سد  ال  بالطبع  باأننا 

للم�سانع فنحن بحاجة اىل هذه اليد العاملة لتطوير 

القطاعات كافة«. 

فيقول  ال�سعوبات،  مبعاجلة  الكفيلة  ال�سبل  عن  اأما 

االأجنبي  كما  اللبناين  التاجر  يعامل  باأن  »نطالب 

بفوائد  املالية  امل�ساعدة  امل�سارف  تقدم  اأن  على 

للموؤ�س�سات  قرو�سًا  كفاالت  متنحنا  واأن  منخف�سة 

الرغم من  اأن تفر�س علينا  �رصوط �رصاء املعدات. وعلى  من دون 

التي نعاين منها  ال زلنا متفائلني بوطننا وموؤمنني  كل امل�ساكل 

بعملنا وموؤ�س�ستنا«. 

 مؤسسة »االسكندر للصناعة والتجارة«... ثبات وحداثة   
علي مظلوم: نوفر آليات متطورة
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جناح  طريق  وامل�سداقية  االإحرتاف  د 
ّ
عب

مر  على  واملقاوالت  للتجارة  االإ�رصاء  �رصكة 

15 عامًا، متّكنت خاللها ال�رصكة من تخطي 
م�ستندًة  ال�سخمة،  التحديات  من  هائل  كم 

م�ستويات  اعلى  لتقدمي  الدائم  �سعيها  على 

ثقة  ك�سب  يف  فاعاًل  دوراً  لعب  ما  اجلودة 

الزبائن ووالئهم. فوفقًا ملدير �رصكة االإ�رصاء 

زت االإ�رصاء منذ انطالقتها 
ّ
ح�سن �سعيتلي »متي

العمل  مراحل  لكافة  الدقيقة  باملتابعة 

يتمتع بكفاءات عالية  لكادر ب�رصي  و�سمها 

من  عالية  مب�ستويات  ز 
ّ
يتمي اداءها  جعل  ما 

ز.
ّ
االإحرتاف والتمي

جعل  ز 
ّ
املتمي االأداء  »هذا  ان  على  و�سدد 

واخلا�س  العام  القطاعني  ثقة  حمط  ال�رصكة 

م�ساريع  عدة  نّفذت  حيث  نف�سه،  الوقت  يف 

حكومية  جهات  مع 

اىل  ا�سافة  ووزارات، 

�رصكات  مع  تعاملها 

متعددة. كما مّكنها من 

مرموق  مركز  احتالل 

وفق  اذ  ال�سوق،  يف 

الت�سنيف تاأتي االإ�رصاء 

ال�رصكات  �سدارة  يف 

الهيئات  مع  العاملة 

الدولية«.

ال�سعار  ان  اىل  وا�سار 

ال�رصكة  تعتمده  الذي 

االأف�سل«  نحو  »طريقك 

التي  ال�سيا�سة  يعك�س 

 15 مدى  على  اتبعتها 

خاللها  �سعت  عامًا 

دائمًا اىل تقدمي االأف�سل، 

م�سريتها  عنوات  فكان 

االعوام  تلك  خالل 

التطور والتو�سع.

خدمات متنوعة

اىل  �سعيتلي  وا�سار 

تطور  االإ�رصاء  عمل  ان 

العمل،  �سنوات  خالل 

لي�سمل:

م�ساريع  تنفيذ   -

)طبقات  الطرق  تاأهيل 

واالإ�سفلت(  التاأ�سي�س 

خالل  من  واالإنفاق  واجل�سور  والتخطيط، 

كادر فني متخ�س�س، ا�سافة اىل العديد من 

االآليات واملعدات الثقيلة التي توؤهلها لتنفيذ 

امل�ساريع

الطرق  من  امل�ساريع  من  العديد  تنفيذ   -

الرئي�سية وم�ساريع االإفراز والتخطيط

باالإ�سافة  وتاأهيلها  الطرق  �سق  م�ساريع   -

اىل جدران الدعم واجل�سور

من  التحتية  البنية  اعمال  م�ساريع  تنفيذ   -

واملجاري  ال�رصب  مياه  وخزانات  �سبكات 

ال�سحية ومياه االأمطار واالأنفاق ا�سافة اىل 

االإن�سائية  االأعمال  وخمتلف  البناء  م�ساريع 

واملدنية اخلا�سة باملباين ال�سكنية والتجارية 

واملدار�س من خالل ق�سم فني خمت�س

احلديدية  املن�ساآت  م�ساريع  تنفيذ   -

والهياكل  كاجلملونات 

وامل�سقفات  احلديدية 

واملالعب الريا�سية

صعوبات وتحديات
رغم  على  انه  وك�سف 

والتحديات  ال�سعوبات 

والتي كان اق�ساها عام 

�ست 
ّ
تعر حيث   ،2006

كبرية  خل�سائر  ال�رصكة 

مليون  الن�سف  تخطت 

اال�رصاء  متكنت  دوالر، 

من �سلوك طريق التو�سع 

جمبلي  ان�ساأت  حيث 

ا�سفلتية  خر�سانة 

وا�سمنتية.

 �سعيتلي عن تفاوؤله 
ّ

وعرب

التي  االإ�رصاء  مب�ستقبل 

م�سريتها  خالل  اثبتت 

ال�سمود  على  قدرتها 

التحديات  وجه  يف 

و�سعبت،  كرثت  مهما 

ودون �سك �ستبقى كذلك 

تعزيز  يف  و�ستم�سي 

عرب  االإقت�سادي  دورها 

تكري�س الثقة بال�سناعة 

فر�س  وتقدمي  اللبنانية 

عمل متنوعة.

اإلسراء للتجارة والمقاوالت.. ثقة قوامها المصداقية واإلحتراف
شعيتلي: صامدون امام التحديات
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اأعلن بنك بريوت والبالد العربية BBAC عن افتتاح فرعه الثالث 

)ال�ستني  حممود  امللك  �سارع  ة، 
ّ
ال�سليماني مدينة  يف  العراق  يف 

 BBAC ة يف اإطار ا�سرتاجتية
ّ
مرت(. وياأتي افتتاح فرع ال�سليماني

التو�سعية يف العراق التي القى فيها امل�رصف جناحات �سجعت 

زيادة االإ�ستثمار والتو�سع لك�سب ح�سة اكرب من ال�سوق املحلية. 

وي�ساف الفرع اجلديد اىل �سبكة فروع BBAC يف العراق، والتي 

ت�سم فرعًا يف مدينة اأربيل �سمال العراق وفرعًا اآخر يف العا�سمة 

يف  واالنت�سار  بغداد  يف  التو�سع  نحو  امل�رصف  ويتطلع  بغداد. 

اأ�سواق اأخرى يف العراق مثل الب�رصة. 

ح 
ّ
�رص ة، 

ّ
ال�سليماني مدينة  يف  اجلديد  الفرع  اإفتتاح  ملنا�سبة 

قائاًل:  بدر  �سوقي  د 
ّ
ال�سي اخلارجي  ع 

ّ
للتو�س العام  املدير  م�ساعد 

»منذ دخولنا اىل ال�سوق العراقية يف العام 2008، ازدادت قناعتنا 

واإعادة  االإعمار  جماالت  يف  لالإ�ستثمار  واعدة  فر�س  بوجود 

والحظنا  ة، 
ّ
واخلارجي ة 

ّ
الداخلي والتجارة  ة 

ّ
التحتي البنى  تاأهيل 

ات التي يتمّتع بها االإقت�ساد العراقي ب�سبب توّزعه على 
ّ
االإمكاني

ة كال�سناعة والزراعة والنقل واخلدمات 
ّ
ة قطاعات اإقت�سادي

ّ
عد

ة منها. وعلى هذا االأ�سا�س نقلنا خرباتنا 
ّ
 امل�رصفي

ّ
وبنوع خا�س

يف  ال�ستخدامها  واملايل  امل�رصيف  املجالني  يف  عملنا  ات 
ّ
واآلي

ة 
ّ
مد خالل  وا�ستطعنا  العراق  يف  امل�رصيف  العمل  وتطوير  منو 

واأ�سبح  ال�سعد  خمتلف  على  زة 
ّ
متمي نتائج  حتقيق  من  ق�سرية 

من  العراق  يف  العاملة  ة 
ّ
اللبناني امل�سارف  طليعة  يف   BBAC

حيث حجم االأعمال والنتائج«.

ة ينطلق 
ّ
ال�سليماني واأ�ساف: »اإن افتتاح الفرع اجلديد يف مدينة 

التي  ة 
ّ
امل�رصفي اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  على  الدائم  حر�سنا  من 

ي احتياجات العمالء، من هنا كان انت�سارنا يف املحافظات 
ّ
تلب

ًا لتوفري الوقت واجلهد 
ّ
دة �رصوري

ّ
ة من خالل فروع متعد

ّ
العراقي

ال يف تقدمي اأف�سل اخلدمات 
ّ
على زبائننا، وامل�ساهمة ب�سكل فع

جدوا لتاأكيد �سعار BBAC »االإهتمام بالفعل«.
ُ
الالزمة لهم اأينما و

فرع جديد لـ BBAC في السليمانّية في العراق 

»لبنان والمهجر« و»بيروت ماراثون«: 
رعاية حصرية لمدة 3 سنوات

واملهجر  لبنان  بنك  اأبرم 

ماراثون«  »بريوت  وجمعية 

ل�سباق  ح�رصية  رعاية  عقد 

ماراثون بريوت ملدة 3 �سنوات 

)2016 - 2017 - 2018(. ومت 

يف  العقد  هذا  عن  االإعالن 

حفل اأقيم يف املركز الرئي�سي 

للم�رصف يف بريوت.

االإدارة  جمل�س  رئي�س  واعترب 

اأن  اأزهري  �سعد  العام  املدير 

واملهجر  لبنان  بنك  رعاية 

»لي�ست  املاراثون  ل�سباق 

خ�سنا  اأن  و�سبق  جديدة، 

التجربة معًا على مدى ال�سنوات من عام 2004 اىل عام 2012، 

وكانت جتربة مهمة واكبنا خاللها التطور املده�س لهذا ال�سباق، 

كيف حتول من حدث �سغري اإىل اأهم حدث يف لبنان«. واأ�سار اإىل 

»اأننا نعود اإىل �رصاكة مع جمعية بريوت ماراثون بعد التجربة 

اللبنانية،  االأخرية مع م�رصف لبنان الذي ميثل كل امل�سارف 

لبنان  بنك  يف  �سعداء  ونحن 

مرة  نكون  باأن  واملهجر 

لهذا  اأ�سا�سيني  رعاة  جديدة 

احلدث املاراثوين الذي اأمتنى 

للتطور،  مالزمًا  يبقى  اأن 

الت�سنيفني  بعد  وخ�سو�سًا 

الربونزي والف�سي، واأن يكون 

للعا�سمة  ال�سورة احل�سارية 

لبنان  ولكل  بريوت  احلبيبة 

واملواكبة  التغطية  خالل  من 

االإعالمية املحلية واالأجنبية، 

البلد  هذا  ق�سة  نحكي  بحيث 

والكبري  بجغرافيته  ال�سغري 

بطموحات �سعبه«.

وثمنت رئي�سة جمعية »بريوت ماراثون« مي اخلليل »اجلهود من 

فريقي العمل يف بنك لبنان واملهجر وجمعية بريوت ماراثون، 

لعقد  االأخرية  واللم�سات  الرتتيبات  و�سع  على  عمال  اللذين 

الرعاية«. 

األزهري والخليل يوقعان عقد رعاية

الفرع الجديد في السليمانية
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رئي�س  نائب  من  كل  قام 

بنك عادل 
يَ
اإدارة فرن�س جمل�س 

العام  واملدير  الق�سار، 

للتنمية  الفرن�سية  للوكالة 

العام  واملدير  ريو،  رميي 

لربوباركو )ال�رصكة املخت�سة 

اخلا�سة  باال�ستثمارات 

الفرن�سية  للوكالة  والتابعة 

للتنمية( غريغوري كليمنتي، 

العمومي  البنك  عام   ومدير 

نيكوال  لال�ستثمار  الفرن�سي 

اتفاقية  بتوقيع  ديفورك، 

دعم  اإىل  تهدف  تعاون 

واللبنانية،  الفرن�سية  ال�رصكات  من  لعمالئهم  الدويل  االنت�سار 

هذه  فيها  تتواجد  بلدان  يف  املنت�رصة  تطورال�رصكات  وكذلك 

املوؤ�س�سات.  

بني  ما   
ٌ
م�ستمر  

ٌ
حوار ويتعزز  �سين�ساأ  ال�رصاكة،  هذه  ومبوجب 

العمومي  والبنك  للتنمية،  الفرن�سية  والوكالة  بنك، 
يَ
 فرن�س

ما  يف  لال�ستثمار  الفرن�سي 

التجارية  بالفر�س  يتعلق 

وبهدف  لعمالئهم  الواعدة 

التنمية  وت�رصيع  ت�سهيل 

الدولية، والتاأ�سي�س ل�رصكات 

عرب احلدود. كما اأن جمموعة 

للتنمية  الفرن�سية  الوكالة 

�سوف تقوم بت�سهيل التمويل 

البلدان  يف  للموؤ�س�سات 

من  اإما  ل�رصكائها،  التابعة 

اأو من  امل�ساركة فيها  خالل 

خالل تاأمني �سمانات لها.

هذه  ومبوازاة 

العمومي  البنك  مبادرة  اإىل  بنك 
يَ
فرن�س اإن�سم   ال�رصاكة، 

يف  اال�ستثمار  خالل  من  وبروباركو  لال�ستثمار  الفرن�سي 

Averroes Finance III، �سندوق ا�ستثمار يف �سناديق خم�س�سة 
لال�ستثمار ب�رصكات خا�سة يف القارة االأفريقية ويف بع�س دول 

البحر املتو�سط.

فرنَسبنك يدعم تطوير األعمال الدولية للشركات

القصار، ريو، كليمونتي، ديفورك خالل توقيع إتفاق التعاون

 AUST بنك بيروت وجامعة

يطلقان القرض التعليمي 

الفوري للطالب

االأمريكية  اجلامعة  مع  بالتعاون   BOB بريوت  بنك  اأطلق   

مل�ساعدة  جامعيًا  قر�سًا   ،AUST والتكنولوجيا  للعلوم 

تكون  اأن  دون  من  اجلامعية  درا�ستهم  اإكمال  يف  الطالب 

ج. 
ّ
ل �سهادة التخر

ْ
االأق�ساط عائقا اأمام اإنهاء الدرا�سة وني

 بها 
ّ

ة التي خ�س
ّ

واأو�سح بيان م�سرتك، اأن »القرو�س املي�رص

الطالب  اأو�ساع  تراعي   ،)AUST( جامعة  طالب  امل�رصف 

االإقت�سادية ومتكنه من احل�سول فوراً على القر�س من دون 

رهن اأي ممتلكات، والبدء بت�سديد القر�س بعد اإنهاء اجلامعة 

ج وبدء العمل«. 
ّ
والتخر

»خدمة تحويل األموال 

للمستفيد« من بنك بيبلوس
اطلق بنك بيبلو�س، من �سمن �سل�سلة من املزايا والتح�سينات 

على  امل�رصفية  باخلدمات  اخلا�س  تطبيقه  اإىل  اجلديدة 

الهاتف اخلليوي »خدمة حتويل االأموال اإىل امل�ستفيد«.

واو�سح امل�رصف يف بيان اإن »هذه اخلدمة اجلديدة املتوفرة 

ل القيام بتحويالت مالية 
ّ
ح�رصيًا لزبائن بنك بيبلو�س، تخو

فورية بني احل�سابات �سمن امل�رصف مبجرد ا�ستعمال تطبيق 

اخلليوي.  الهاتف  على  امل�رصفية  للخدمات  بيبلو�س  بنك 

ملء  خالل  من  امل�ستفيدين  اختيار  تتطلب  التحويل  وعملية 

الفرع  اإىل  واإر�سالها  التطبيق،  على  بهم  اخلا�سة  املعلومات 

للموافقة«.
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م�شارف

التاأمني  برامج  املوارد  بنك  ا�ساف 

امل�رصيف اىل �سلة منتجاته امل�رصفية، 

�سنا  األيانز  مع  ال�رصاكة  خالل  من 

للتاأمني Allianze SNA وذلك لتقدمي 

برامج االدخار للتقاعد والتعليم.  يتيح 

التقاعد  �سمان  امكانية  املنتج  هذا 

التعليمي  االوالد  م�ستقبل  وتاأمني 

التي باتت متوفرة  الربامج  من خالل 

من  واملقدمة  املوارد  بنك  يف  اليوم 

.Allianze SNA قبل �رصكة اليانز �سنا

خالل حفل االطالق قال الوزير ال�سابق 

رئى�س جمل�س ادارة بنك املوارد مروان 

ال�رصكة  جهود  اىل  اليوم  جهودنا  �سممنا  »لقد  الدين:  خري 

 Allianze SNA الرائدة يف جمال التاأمني امل�رصيف اليانز �سنا

املنتجات  اف�سل  لعمالئنا  لنوؤمن 

االوىل  اخلطوة  هي  هذه  املمكنة. 

لدينا  امل�رصيف  التاأمني  لتطوير 

وابتكار برامج فريدة من نوعها لتلبية 

حاجات عمالئنا«.

والرئى�س  االإدارة  جمل�س  رئى�س  اما 

و�سمال  االو�سط  لل�رصق  التنفيذي 

 Allianze �سنا  األيانز  يف  افريقيا 

»نحن  فقال:  عي�سى  انطوان   SNA
التاأمني  لـ«�رصاكة«  جدا  متحم�سون 

امل�رصيف مع بنك املوارد الذي ي�ستهر 

بدينامكيته وبثقافة الـ »can do« التي 

الربامج  اف�سل  بتوفري  ملتزمون  اننا  كما  بها.  موؤمنون  نحن 

واعلى م�ستويات اخلدمة للم�رصف«.

»Allianze SNA«بنك الموارد و
ُيطلقان »شراكة« تأمين مصرفي 

 »عوده« يحتفل بالفائزين بجائزة 
»البصمة االلكترونية«

جرى  حفل  خالل  عوده،  بنك  اعلن 

ادري�س،  باب  يف  بالزا  عوده  بنك  يف 

 My carbon« م�سابقة  فائزي  عن 

footprint« او الب�سمة الكربونية، وهي 
مبادرة مت اطالقها بالتعاون مع وزارة 

البيئة وبرنامج االمم املتحدة االمنائي 

.)UNDP(

 My carbon« م�رصوع  يعالج 

مرحلته  اطالق  مت  الذي   »footprint
من  املناخ   

ّ
تغري م�سكلة  التجريبية، 

وال�سباب  االوالد  بتوعية  ويقوم  جهة، 

الطاقة  م�سادر  ا�ستعمال  ح�سن  على 

البيئة، من  وتاأثري هذا اال�ستعمال على 

جهة ثانية.

االوىل  اجلولة  هذه  يف  فائزون  وال 

من امل�رصوع هم: جويا ايوب )اجلائزة 

االوىل(، �سارا خ�رصي )اجلائزة الثانية( 

وفران�س�سكا احللو )اجلائزة الثالثة(. 

الفائزون في المسابقة
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�سلط رئي�س الهيئات االإقت�سادية الوزير ال�سابق عدنان الق�سار 

التي  واالإجنازات  املحطات  اأبرز  على  ال�سوء  عادل   و�سقيقه 

حققتها فعاليات م�رصوع »حزام واحد وطريق واحد: بريوت اإىل 

ال�سينية  العا�سمة  يف  بنك« 
يَ
»فرن�س واأطلقه  نظمه  الذي  بكني«، 

ووزارة  اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون  متوز،   15 يف  بكني 

وموؤ�س�سة  الغرف  واحتاد  ال�سياحة  ووزارة  والتجارة  االإقت�ساد 

يف  لبنان  و�سفارة  لبنان  يف  ال�سني  �سفارة  من  بدعم  »اإيدال، 

ال�سني.

عمل جدي
اإحياء  ا�سرتاتيجية  لدعم  ال�سيني  الرئي�س  بجهود  الق�سار  ونوه 

6 ترليونات دوالر  ال�سني الأجله  طريق احلرير والذي خ�س�ست 

واال�ستثمارات  التحتية  البنية  مواردها ويف متويل  اأمريكي يف 

الثقافية  والتبادالت  الالزمة  والال�سلكية  ال�سلكية  واالت�ساالت 

لال�ستثمار  االآ�سيوي  البنك  من  بدعم  وغريها  واحل�سارية 

اأن  الق�سار  واأكد  حديثا.  اأن�سئ  الذي  التحتية  البنية  يف 

املوارد  وتوظيف  بجدية  العمل  يف  ما�سية  بنك 
يَ
فرن�س جمموعة 

اال�سرتاتيجية. هذه  �سكة  على  لبنان  لو�سع  اجلهد   وبذل 

 عن اعتزازه باأن يكون م�رصوع »بريوت اإىل بكني«، والذي 
ّ

وعرب

بنك مع ال�سني، قد �ساهم يف 
يَ
�سبقته عدة مبادرات اأطلقها فرن�س

اال�سرتاتيجية اجلديدة الإحياء طريق احلرير»، موؤكداً »لقد حر�سنا 

موؤ�س�سات  مع  التعاون  على  بكني  يف  اللبناين  املعر�س  خالل 

ر�سمية �سينية كمجل�س ال�سني لتعزيز التجارة الدولية، وغرفة 

 ChinaوComplant و   Chinamexو الدولية،  للتجارة  ال�سني 

لنا �سينيني  اأ�سدقائنا وزمالء  Arab States Expo وكذلك مع 
لتاأمني ح�سور �رصكات �سينية معروفة».

تعزيز العالقات
املجموعات  اأبرز  من  واحدة  »باعتبارها  الق�سار:  وقال 

التزمنا  مبا  والتزاما  لبنان،  يف  الرائدة  واملالية  امل�رصفية 

جمموعة  فاإن  عاما،   60 من  اأكرث  منذ  واأنا  عادل  اأخي  به 

لالأن�سطة  والداعمني  املنظمني  طليعة  يف  دائمًا  هي  بنك 
يَ
فرن�س

وجه  على  ولبنان  العربي،  العامل  يف  بال�سني  املتعلقة 

اأجنزته من  اأّن كل ما  اأرى  اأن  يثلج �سدري  واإّن ما  اخل�سو�س. 

ومع  لبنان  مع  ال�سني  عالقة  لتعزيز  و�سخ�سية  خا�سة  اأعمال 

ال�سني«. يف  م�ستوى  اأعلى  من  التقدير  تالقي  العربي،   العامل 

بريوت  من  واحدة:  وطريقا  واحدا  حزاما  اأن  واثق  »اأنا  وختم: 

م�رصوع  هو  ال�سيني  الرئي�س  ا�سرتاتيجية  و�سمن  بكني  اإىل 

�سي�سع معلما اآخر ل�سداقتنا مع ال�سني وكذلك للتبادل الثقايف 

اإىل  اأن ي�سع م�رصوع بريوت  والتجاري ما بني بلدينا. ونتمنى 

بكني احلجر االأ�سا�س لتعاون كبري وناجح و�رصاكات وم�ساريع 

م�سرتكة قائمة على الثقة واملنفعة املتبادلة«.

مشروع »بيروت إلى بكين«: 
حجر أساس لتعاون كبير وناجح

الملحق التجاري بالسفارة الصينية، عدنان وعادل القصار وغابي تامر

إزاحة الستار عن الطابع

جانب من المعرض
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�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

ً نا
ـا

ــ
جم

ع 
وز

ــ
22يـ

هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ســـاهمة يف 

خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف 

خا�ســـة،  هويـــة  ومنحـــه  اللبنـــاين  املنتـــج   عـــن 

ومـــن ثم الرتويـــج له ملا يحمله من قيمـــة م�سافة تظهر 

عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة 

والريادة والإبداع. 

www.sinaaiktisad.com

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة �ل�صناعــة و�القت�صــاد

Made In Lebanon

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com

جبل لبنان
ال�سمال

 بيروت  
وال�ساحية الجنوبية

اإعالنات ملحق �سنع في لبنان
اإعالنات ملحق �سنع في لبنان
االإ�ستراكات

عبداهلل حداد 

كو�ستي عاقلة

ح�سن دقيق

زينب وهبي

اإيليتا بحوث

جومانة نادر، دالل النجار

منال طالب

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

داتا المعلومات

ملحــق �صنع يف لبنان

�صناعة �ملو�د �ملنجمية غري �ملعدنية

�ل�صناعات �لغذ�ئية

�ل�صناعات �لكيميائية و�لبال�صتيكية

�صناعة �جللود و�مل�صنوعات �جللدية و�الأحذية

�مل�صنوعات �خل�صبية

�صناعات �لورق و�لكرتون و�لطباعة

�صناعة �لغزل و�لن�صيج و�اللب�صة

�صناعة �ملجوهر�ت

�صناعة و�صائل �لنقل

�مل�صنوعات �ملعدنية ماعد� و�صائل �لنقل

�صناعة �ملفرو�صات

�صناعة �الآالت و�الأجهزة �لكهربائية

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان �آخر
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�شادرات �شناعية�شادرات �شناعية

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل الفصل األول 
من العام 2016

من الأ�صباب الرئي�صية لإنخفا�س 

قيمة ال�صادرات ال�صناعية:

املحروقات  ا�صعار  انخفا�س   -1
خالل  اأنواعها  خمتلف  على 

 2016 العام  من  الأول  الف�صل 

من  الأول  الف�صل  مع  مقارنة 

اىل  اأدى  مما   2015 العام 

و�صعر  الكلفة  �صعر  انخفا�س 

املبيع وبالتايل قيمة املبيعات.

تواجه  التي  ال�صعوبات   -2
التي  الت�صدير الربي والتعقيدات 

تواجه الت�صدير البحري ل �صيما 

لناحية الكلفة والوقت.

3- انخفا�س الإ�صتهالك يف بع�س 
لل�صادرات  الرئي�صية  الأ�صواق 

اقت�صادية  لأ�صباب  اإما  اللبنانية 

اأو لأ�صباب �صيا�صية.

كما جتدر الإ�صارة اىل اأن املعدل 

الف�صل  ال�صهري لل�صادرات خالل 

بلغ   2016 العام  من  الول 

211.3 مليون د.اأ مقابل 242.4 
مليون د.اأ خالل العام 2015 و 

العام  خالل  د.اأ.  مليون   246.3
.2014

ن�صري هنا اىل اأن جمموع قيمة ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية خالل الف�صل الأول من العام 2016 بلغ 

العام  الأول من  الف�صل  727.2 مليون دولر امريكي خالل  ( مقابل  د.اأ   ( اأمريكي  633.9 مليون دولر 
2015 و738.9 مليون د.اأ خالل الف�صل الول من العام 2014 اأي بانخفا�س وقيمته 93.3 مليون د.اأ 
ون�صبته 12.8 % مقارنة مع العام 2015 وانخفا�س وقيمته 105 مليون د.اأ ون�صبته 14.2 % مقارنة 

مع العام 2014.
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املرتبة الأوىل: اآالت واأجهزة ومعدات 
167.9 مليون  اإذ بلغت قيمتها  كهربائية 

د.اأ خالل الف�سل االأول من العام 2016.

�سناعة  منتجات  الثانية:  املرتبة 
االأغذية، اإذ بلغت قيمتها 111.8 د.اأ خالل 

الف�سل االأول من العام 2016.

املرتبة الثالثة: منتجات ال�سناعات 
93.1 مليون  اإذ بلغت قيمتها  الكيماوية، 

د.اأ.

العادية  املعادن  الرابعة:  املرتبة 
وم�سنوعاتها وبلغت قيمتها 64.5 مليون 

د.اأ.

لدائن  اخلام�صة:  املرتبة 
وم�سنوعاتها، مطاط وم�سنوعاته بقيمة 

33.3 مليون د.اأ.

 أواًل : أهم المنتجات المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية / واآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية 
في المرتبة األولى 

بندا بالست
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�شادرات �شناعية

ثانيًا : اسواق الصادرات الصناعية حسب الدول والسعودية في المربتة االولى 

ال�سعودية  ت�سدرت  الأوىل:  املرتبة 
كما ذكرنا هذه الالئحة حيث بلغت قيمة 

ال�سادرات اليها خالل الف�سل االول 89.1 

من   %  14.1 يوازي  ما  اي   . د.اأ  مليون 

القيمة االإجمالية لل�سادرات ال�سناعية .

االإمارات  احتلت  الثانية:  املرتبة 
العربية املتحدة هذه املرتبة حيث بلغت 

قيمة ال�سادرات اليها 71.6 مليون د.اأ اي 

ما يوازي 11.3 % .

هذه  العراق  احتلت  الثالثة:  املرتبة 
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�سادرات اليه 

هذا الف�سل 56.1 مليون د.اأ اي ما يوازي 

. % 8.9

هذه  �سوريا  احتلت  الرابعة:  املرتبة 
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�سادرات اليها 

37.6 مليون د.اأ اي ما يوازي 5.9 % .

املرتبة اخلام�صة: احتلت االأردن هذه 
املرتبة حيث بلغت قيمة ال�سادرات اليها 

24.9 مليون د.اأ اي ما يوازي 3.9 %.

ال�صادرات  اح�صاءات  ا�صارت 

الأول  الف�صل  خالل  ال�صناعية 

من العام 2016، اىل ان اململكة 

ت�صدرت  ال�صعودية  العربية 

لئحة هذه الدول.

ليكورن كيسونرجس جيالتي كورتينا
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ثالثًا : اسواق الصادرات الصناعية حسب تكتالت الدول والدول العربية في المرتبة األولى

املرتبة الأوىل: �سكلت الدول العربية 
الرئي�سية  ال�سوق  الف�سل  هذا  خالل 

لل�سادرات ال�سناعية اللبنانية ن�سبة اىل 

الدول االأجنبية وقد بلغت قيمة ال�سادرات 

ن�سبته ما  اي  د.اأ  مليون   359.4  اليها 

ال�سادرات  جمموع  من   %  56.7
ال�سناعية.

الدول  احتلت  الثانية:  املرتبة 
االوروبية املرتبة الثانية اإذ ا�ستوردت ما 

ن�سبته 16.5 %.

الدول  احتلت  الثالثة:  املرتبة 
اإذ  املرتبة  هذه  عربية  الغري  االأفريقية 

ا�ستوردت ما ن�سبته 14.1 %.

الدول  احتلت  الرابعة:  املرتبة 
املرتبة  هذه  عربية  الغري  االآ�سيوية 

وا�ستوردت ما ن�سبته 7.9 %. 

اأما ابرز املنتجات امل�صدرة اىل الدول 

العربية فهي:

 االآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية 
بقيمة 96.8 مليون د.اأ 

منتجات �سناعة االأغذية بقيمة 69.4 
مليون د.اأ .

الكيماوية بقيمة  ال�سناعات  منتجات 
53.9 مليون د.اأ .

بقيمة  وم�سنوعاتها  وكرتون  ورق 
26.1 مليون د.اأ.
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يف  ال�سناعية  واملعدات  االآالت  من  الواردات  جمموع  بلغ 

مقابل  د.اأ  مليون   67.7 نحو   2016 العام  من  االول  الف�سل 

63.2 مليون د.اأ خالل الفرتة عينها من العام 2015 و 70.2 
، اي بارتفاع   2014 العام  الول من  الف�سل  مليون د.اأ خالل 

 2015 بالعام  مقارنة   %  7 ون�سبته  د.اأ  مليون   4.4 وقيمته 

وانخفا�س وقيمته 2.5 مليون د.اأ ون�سبته 3.6 % مقارنة مع 

االإ�ستثمار يف جتديد  ان حركة  اىل  يوؤ�رص  ، مما   2014 العام 

االآالت واملعدات ال�سناعية �سبه ثابتة على مدى ثالث �سنوات.  

�شادرات �شناعية

رابعًا : توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج 
 وابرز البلدان المصدر اليها خالل الفصل األول 

 من العام 2016 :

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل الفصل 
األول من العام 2016

اأهمها خالل  ال�سناعية والتي كان  ال�سادرات  ان  1- ن�سري اىل 
واملعدات  واالأجهزة  االآالت   2016 العام  من  االأول  الف�سل 

الكهربائية اذ بلغت قيمتها 167.9 مليون د.اأ. 

- وقد ت�سدرت ال�سعودية الئحة البلدان امل�ستوردة لهذا املنتج اإذ 

ا�ستوردت ما قيمته 29 مليون د.اأ.

- تليها العراق بقيمة 26.1 مليون د.اأ .

- ومن ثم االإمارات العربية املتحدة بقيمة 15.3 مليون د.اأ.

2- تليها منتجات �سناعة االأغذية بقيمة 111.8 مليون د.اأ.
-احتلت اململكة العربية ال�سعودية �سدارة الدول امل�ستوردة لهذا 

املنتج بقيمة 20 مليون د.اأ.

- ومن ثم �سوريا بقيمة 12.1 مليون د.اأ.

- ومن ثم العراق بقيمة 8.8 مليون د.اأ.

3- ثم تليها منتجات ال�سناعات الكيماوية اإذ بلغت قيمتها 93.1 
مليون د.اأ 

امل�ستوردة  البلدان  املتحدة الئحة  العربية  االإمارات  واحتلت   -

لهذا املنتج اإذ ا�ستوردت ما قيمته 13.1 مليون د.اأ. 

- ومن ثم العراق بقيمة 11.3 مليون د.اأ.

- وتليها ا�سبانيا بقيمة 8.1 مليون د.اأ.

استبكو

روتيكا للدهانات ماسترباك

نافكو اينوكسشركة التنمية الزراعية
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

1

Samer Shehadeh Factories     معامل �شامر �شحادة

حالوة وطحينة الغزال

«Halawa-Tahini 
ALGHAZAL»

جبل لبنان - ال�شوف - وادي الزينة الرميلة

خلوي: 369238 )3( 961 - هاتف: 974420 )7( 961 - فاك�س: 974420 )7( 961

info@algazellefactories.com
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

2

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية ج�شر البا�شا

 هاتف : 955777 )5( 96١ - فاك�س : 450575 )5( 96١  - �س.ب : 868 - 90

Hot Line 1552

 �لطريق �الأ�رسع 

للت�صويق �ل�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

3
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�ل�صناعات �لغذ�ئية - �ألبان و�أجبان

�شنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
�شنــاعـــة البـــان واجبـــان

 زحلة - البقاع - لبنان 

 هاتف : 545500 )8( 96١ - 8١5١١ )8( 96١

فاك�س : 8١5333 )8( 96١ - �س.ب: 354 - زحلة

info@centerjdita.com
www.centerjdita.com

غدير تعنايل - للألبان والأجبان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج - طبيعي ومب�شرت

تعنايل - البقاع الغربي - هاتف 833326 3 961

�صنع يف لبنـــان

4
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�ل�صناعات �لغذ�ئية - �ألبان و�أجبان

�شركة �شكاف دايري فارم �ش.م.م

Skaff Dairy Farm s.a.r.l
البقاع - زحلة  

حو�س المراء ارا�شي 

 الطريق الداخلي الذي 

يربط زحلة برب اليا�س 

هاتف:   50695١ 8 96١  

فاك�س: 505427 8 96١

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

All Kinds of Dairies  /  شناعة الألبان والأجبان�

�شركة ال�شمال للألبان والأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Products األبان واأجبان وكافة م�شتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام -  هاتف: 286422 3 96١+ -982420 3 96١+ 

5
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�ل�صناعات �لغذ�ئية - �ألبان و�أجبان

info@manaradairy.com

جبيل - حبوب  

961  9  946431  -  961  81 هاتف: 314001 

6
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

7

حراجل - ك�شروان - تلفون: 322095 9 96١

من حليب البقر الطبيعي الطازج املب�شرت، 

كامل الد�شم

�صنع يف 

 

لبنـــان
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

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

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

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

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

Beirut - Rawda - St Elie Residence
  Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800

www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com

Tony's food s.a.r.l

8
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

اأطيب البهارات اللبنانية خمتارة دائماً من اأجود الأنواع

 طريق الجديدة الملعب البلدي - بيروت - لبنان  

هاتف: 77١5١9 03 705277 ١ 96١

E-mail: daaboulspices@live.com  Website: www.daaboulspices.com

 الكورة - كفرعقا  - لبنان ال�شمالي 

 هاتف:  952838 )6( 96١ - فاك�س:  952828 )6(  96١

خليوي : 303862 )3( 96١  - �س.ب : ١2 - اميون - لبنان

Helbawi Bros. s.a.r.l. Lebanon Beirut
+961-1556058 +961-1556059Tel: Fax: +١٥٥٦٠٥٩-٩٦١ +١٥٥٦٠٥٨-٩٦١Helbawi bros

Helbawibros.com.lb

أجود أنواع 
 الحبوب و البهارات

9
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

مطاحن الدورة �ش.م.ل

Dora Flour Mills SAL
دقيق و�شميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�شب واأعالف

الدورة - برج حمود -هاتف: 252577 )١(  96١ - فاك�س : 252580 )١( 96١

�س.ب : 0630-١١  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

ذ م ل�شناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL
دقيق و�شميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�شب واأعالف

ذوق م�شبح - ك�شروان -هاتف: 252580 )١(  96١ - فاك�س : 252580 )١( 96١

�س.ب : 0630-١١  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : 600006 5 96١ -2١5888 3 96١ 

فاك�س : 600346 5 96١ - �س.ب : ١4/5445 بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل لفلوك�ش

   ال�شناعية

احمد عطايا

Head Office
Sinno Bldg. Ne,mat Yafith Street. Hamra Area
Postal Code: 2034-2722
P.O.Box: 11-9076. Beirut-Lebanon
Tel: +)961-1( 755444 - Fax: +)961-1( 744650
E-mail:mmsinno@mmsinno.com

10
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

بئر العبد - �شارع ق�شي�س - بريوت لبنان  

تلفون: 278248-0١/542542 96١ - فاك�س: 543030/0١ 96١  

www.sadaka-lb.com   -   Email: info@sadaka-lb.com

 �شناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها 

)ا�شترياد وت�شدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

11
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

Phone
Address
Factory

E-mail: youssef.b.saleh@hotmail.com

+961 1 261439 - Mobile: +961 3 428890
Bourj hammoud near the municipality
Basterma House Company  Sad el Bouchrieh

زيت زيتون، زيتون وجميع انواع املخلالت

 �ضهر العني - الكورة

هاتف: 340668 3 - 416716 6 961 - فاك�س: 415759 6 961

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com

12
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

حي ال�شلم - املوقف اجلديد - هاتف: 485547 5 96١

خليوي: 3١7956 70 96١ -  944647 70  -  3١7956 3 96١

info@alkalaasweets.com  www.@alkalaasweets.com

13
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

Mob: +961 3 394105 - Tel: +961 6 540836 / 7   
Fax: +961 6 540839  

info@karimbiscuits.com  /  r_t_rabih@yahoo.com
www.karimbiscuits.com

Biscuit

الوفاء بيكريي

Tayouneh, Old Saida Road  Tel: 961 1 383675 - 961 3 152015

14
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

Verdun - Concorde - Arope Bldg.
Tel: 961 1 750544 - 961 3 080500 - 961 3 640405

nada@cappellochocolate.com - www.cappellochocolate.com

Lune De Miel  
(Chocolatier)

Hadath-Baabda  - Rue St.Georges
Tel: 05/45 25 00 - 05/45 21 21 - Fax: 05/45 25 00
E-mail|:nassifriz@gmail.com

الكورة - كفر�شارون - الطريق

03/651767 - 03/547531 - 06/950767

15
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

Matador Road, Ankoun, Saida, Lebanon
Tel: 00961 7 205054 - Fax: 00961 7 205579

Cell: 00961 3 248993 - 03 905271
E-mail: info@matador-chocolate.com

www.matador-chocolate.com

Beirut - Lebanon
Tel: 961 1 496876 - Mobile: 961 3 526876
www.sinaya.me - itawm@yahoo.com

Manufacturing Chocolate Machines

حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�س �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�ضيدا - حي الو�ضطاين: تلفاك�س: 7٢5906 )7( 961

الرميلة: 990998 7 961

بريوت- بئر ح�ضن م�ضتديرة ريا�س ال�ضلح  تلفاك�س:  858556 )1( 961 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

16
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

La Roche Chocolate معمل �شوكول لرو�ش

جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - ال�شارع العام  - مبلكه

هاتف: 230667 3 - 540667 ١ 96١ - فاك�س: 54١667 ١ 96١

E-mail:  laroche@larochechocolate.com

17
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

 من�شورية املنت - املكل�س - بريوت - لبنان   

هاتف : 680680 )١( 96١  - �س.ب : 66  -     فاك�س: 685090 )١( 96١

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

18

Patisserie 
Gardenia

Dhour El Sarafand
Tel :07/442396 - 70/665663  

Whatsapp: 70/663434
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�ل�صناعات �لكيمائية و�لبال�صتيكية

الإدارة: الفيا�ضية - بعبدا قرب وزارة الدفاع

هاتف: 950933/4 5 961

امل�ضنع: املدينة ال�ضناعية - �ضد البو�ضرية

تلفاك�س: 873708 1 961

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

Detergents - Antiseptic  /  مطهرات، منظفات

 �شركة جي اأن اأي 

للتجارة وال�شناعة �ش.م.م

JNE For Commerce  
& Trading sarl

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
�شناعة تلزيق الورق وال�شفاف و�شريط تربيط ا�شتيراد الآت ومواد التغليف والتو�شيب والتعبئة

  املكتب: املن�شورية - �شارع �شامي ال�شلح -  هاتف : 40١777 )4( 96١ - 40١077 )4( 96١ 

 فاك�س: 532399 )4( 96١  - خليوي :286252 )3( - 808077 )3( 96١ �س.ب.: 0١62 - من�شورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�شناعية - هاتف: 825245 )4( 96١

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive Tape

�شويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

19

Joun El-Chouf - Tel/Fax: +961 7 975313   
Mobile: +961 3 093396 - 03 977041

Website: www.ola-3r.com - E-mail: info@ola-3r.com   

ت�شنيع حبيبات املطاط اخلا�شة ملالعب 

كرة القدم

بالط مطاطي للنوادي الريا�شية 

وامل�شابح واملدار�س

فر�شات مطاطية ملزارع الأبقار واخليول






امل�شنع
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�ل�صناعات �لكيمائية و�لبال�صتيكية

Barraj Cosmetics Company International  شركة براج للتجميل الدولية�

لبنان اجلنوبي - �ضيدا - عربا - �ضارع الرابية بناية ادري�س ورم�ضان

هاتف: ٢٢6631 3 - 7٢393٢ 7 - 590056 71 00961 -فاك�س: 7٢393٢ 7 961

shadi@barrajcosmetics.com  - www.barrajcosmetics.com  -  shafic@barrajcosmetics.com

20



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 22 /  2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 71

�ل�صناعات �لكيمائية و�لبال�صتيكية

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

 لبنان ال�ضمايل - البرتون - �ضكا  

�ضارع حي ال�ضهل - مبلكه

 هاتف: 545886/7 6 - 585315 3 961  

فاك�س: 545886 6 961

�قولبة الكاوتشوك، امليكانيك الصناعي، 
صيانة قشط الكاوتشوك

Conveyor Belt Maintenace & Service, 
Rubber Coating Rollers, Mechanical 

Works & Molding Rubber

�شركة رام رابر �ش.م.ل

Ram Rubber Co. S.A.L

M.A.P.Aالنبطية - زبدين

 هاتف: 769656 7 96١  

خليوي 6١3١40 3 - ١02606 3 - 278728 3 96١
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ال�شويفات - م�شاريع الرمي - جانب �شركة كومارو - بناية �شعالن

هاتف: 827204 78 - 85092١ 3 96١

chaalan.plast@gmail.com

شعالن بالست

اأنظمة تعبئة 

وتغليف 

للم�شانع،مياه، 

ع�شائر، حبوب 

يف عبوات، اأكواب، 

اأكيا�س، )ت�شميم، 

توريد، تركيب( 

Design & 
Supplier 

Filling & 
Packaging 

Systems For 

Water Juice 

Powder

ماكينة تعبئة خطوط مياه لغاية 80،000 عبوة يف ال�شاعة
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Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.

Polypropylene (P.P) strap Polyester (PET) strap

Email: info@lefico.com . www.lefico.com

Factory: Sereen, Bekaa, Lebanon.
Tel: 08-921222.

�شناعة وطباعة كافة انواع البل�شتيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

العنــــــوان : بيروت - لبنان - هاتف : ٨٥١٤٠٩ )١( ٩٦١ خلوي : ٨٤٩٧٠٠ )٣( ٩٦١
E-mail : miskiabbas@gmail.com

 موؤ�ش�شة عبا�ش م�شكي للبل�شتيك

ABBAS MISKI PLASTIC EST.
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�شركة م�شانع الكيماويات ال�شناعية �ش.م.م.

Chemical Industrial Factories Co. S.A.R.L

1 - ت�ضنيع املواد الولية ل�ضناعة الدهانات املائية والزيتية

٢ - ت�ضنيع براميل بال�ضتيك �ضمن املعايري واملوا�ضفات املعتمدة عامليًا، 

للمواد الكيماوية والغذائية - 50 ليتر و 125 ليتر و160 حد اقصى

جبل لبنان - املنت - رومية - �ضارع املنطقة ال�ضناعية - بناية فلوطي

E-mail: ftc@flouty.com - www.solvochem.com - هاتف :  /877160/3/٢/1 )1( 961 - فاك�س: 884976 )1( 961  �س. بريد: 5468-16 بريوت

Mount Lebanon-Kserwan-Zouk Mosbeh-Industrial City
Tel: 961 (9) 219806 - 210193 - (71) 636626 

Fax: 961 (9) 219807 - P.o. Box: 70536 Antelias
Email - haykalplast@haykalplast.com
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ال�شرفند اأوتو�شرتاد �شيدا �شور

هاتف: 78073١ 3 - 860300 3 96١

 احلايـــــك 

للتجارة العامة

25

روتيكا للدهانات �ش.م.م

Rootica For Paints S.A.R.L

  جبل لبنان - املنت - مزرعة ي�شوع بناية داغر

هاتف: 9١5878/9)4( 96١  - فاك�س: 9١5872 )4( 96١

E-mail: info@rooticapaints.com   
rooticapaints@gmail.com   

Website: www.rooticapaints.com

لت�ضنيع و تعبئة الدهانات و الطر�س املختلف

Processing all Kinds Of Paints
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تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغر�مار للرخام و�لغر�نيت �ض.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�شناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�شخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �شارع جرج�س نعوم  

بناية جوزف الق�س - ط. ١.

�شالة العر�س وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�س : 433578 )5( 96١  

خليوي: 753578 )3( 96١

�س.ب.: 7354/ ١١ انطليا�س

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com

.شركة أدكو للتجارة ش.م.م
EDCO For Trading Co.

�ضور - العبا�ضية -  تلفاك�س: 380٢69 )07( - 38137٢ )7( 961

خليوي: 516058 )3( - 76٢633 )3( 961

E-mail: edcocompany@hotmail.com

E-mail: Deziree2005@hotmail.com - 96١ 3 57093حارة حريك - ال�شفري - �شارع مكرزل - هاتف: ١

�شركة نتكو للأدوات ال�شحية �ش.م.م

خالطات - �شرياميك اأطقم حمامات
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  داريا - ك�ضروان - لبنان  -  بناية يدكو    

 هاتف:  ٢3154٢ )9( 961

فاك�س: ٢33761 )9( 961  

E-mail:  info@technotexlebanon.com   
technotex@asia.com -  www.technotexlebanon.com

بريوت - لبنان 

معو�س: 045004 3 96١ - حارة حريك: 550487 ١ 96١ - حمرا: 340953 ١ 96١

نيو كانون تك�شتيل

New Cannon Textille
كومفورت-تك�ش

Comfort-Tex

البقاع - زحلة -  قاع الرمي ال�شارع العام  

 بناية جماع�س  

 هاتف: 8١2260 )8( 96١ 

فاك�س: 8١2260 )8( 96١ 

comfort@terra.net.lb 

�شناعة وجتارة البيا�شات املنزلية، 

الالجنري واملطرزات على اأنواعها
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مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�ضن - نادي الغولف - �ضنرت بون مار�ضيه

تلفاك�س: 858194 1 961 - خليوي:  415669 3 961 - خليوي:  151584 3 961

امل�ضنع:  ٢٢4995 7 961

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 22 /  2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 79

�صناعة �الآالت و�الجهزة �لكهربائية

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

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

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

�شركة �شب�شبي لل�شناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة الن�ضاءات املعدنية

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : 46١4١6 )6( 96١

  96١ )6( 46١4١5   

 فاك�س :

96١ )6( 46١4١7 

 خلوي :

96١ )3( -666733 

96١ )3( - 367673 -709745 

E-mail:contact@sabsabi-industry.com - abed_sabsaby@hotmail.com     
Website : www.sabsabi-industry.com
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Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�ش�شة �شلح الدين احللبي التجارية

جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

Hamra - Comodor Street - Near Comodor Landry - Tel: 961 1 354551 - Fax: 961 1 752179   
Mobile: 961 3 329990 - P.O.Box: 113-5385 - E-mail: salahhalabi1@hotmail.com
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Mobile: Leb:  00961 3 219575
UAE: 00971 56 397 2194

Tel: 00961 7720 166 - Fax: 00961 7754 866
kamel@kampower.com

Address: South Lebanon, Saida, Sainee Street
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صالة العرض: ضبية - األوتوستراد  - يميناً بإتجاه بيروت
هاتف:  223376 3 961 - 407417 4 961

المصنع: الدكوانة - نيو روضة  - هاتف:   613956 3 - 683184/5 1 961 
E-mail: moughanni@moughannilighting.com 

Website: www.moughannilighting.com

M F �شركة مغني اإخوان �ش.م.م

Beirut - Lebanon T: 961 1 851147 - M: 961 3 864937 - 70 626625
E: info@hzhoussami.com - hisham_houssami@hotmail.com  

Website: www.hzhoussami.com

HZHoussami
Industrial Machinery Manufacturing

�شركة MSK للتجارة وال�شناعة - ب�شام حممد �شربي كّنو

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�ضناعية  

 هاتف:

961 3 080961 

961 71 ٢9350٢

basamkanou@gmail.com - basheer.89@hotmail.com

صناعة كافة أنواع الكسارات وتوابعها  - تصنيع اكسسوار كسارات
Manufacture of All Type of Crushers & Related Accessories - Manufacturing Accessories Crushers
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معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�ضن  

 نادي الغولف  

�ضنرت بون مار�ضيه

 تلفاك�س:

 961 1 858194  

 خليوي:

961 3 415669 

�شركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�شناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: 788١١8 )١( - 788079 )١( 96١

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية

Velox شركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-Heatersت�شنيع قازانات و�شخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب

 هاتف : 472042 )١( 96١ - 375١23 )3( 96١ فاك�س : 472060 )١( 96١  

veloxco@hotmail.com

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�س : 45500١ )١(96١+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +96١)3(288344 : خلوي

�شركة الي�شا 

لل�شناعة والتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices
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 البقاع - زحلة  

 تعنايل - ال�شارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: 980267 - 645094 )3( 96١

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة الت تعبئة وتغليف

 Address: Hadath – Kafa'at road
Tel: 00961 5 470416 - M: 00961 3 096997

Email: Hamdan@spglb.com - Web: www.spglb.com
Smart Power Generators co.
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املركز الرئي�شي: �شيدا ــ �شارع الريا�س ال�شلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  

تلفاك�س: 730253)7(0096١ -  722253)7(0096١ - �س ب: 37١ �شيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�شركة اآماكو غروب الم�شاهمة �ش.م.ل.     

AMACO GROUP S.A.L.
 �صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

Manufacturing All Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

ال�ضويفات  - كفر�ضيما

هاتف:  87٢694 3 - 87٢694 70 961  

وات�س اأب: 090158 76 961

فاك�س: 437694 5 961

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

ماكينات الكعك وصبابة القطايف وخط انتاج اخلبز والتنور، 
فول أوتوماتيك وغيرهم

�شركة اجلزيرة تك

Al-Jazeera Tech
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Alfa Center, 
Ghazieh Zahrani Str. 
Ghazieh - Lebanon
Tel: 961 7 224330  
Fax: 961 7 224331
info@breaker-lb.com
www.breaker-lb.com

LICORNE KISSONERGIS S.A.R.L

Beirut – Achrafieh   
El-Ghaby Str.   

Kissonergis Bldg.
Tel: 961 1 326760   

961 1 324880  
Fax: 961 (1) 200413  

P.O. Box: 166244

E-mail:  kionergi@inco.com.lb

Solid Fuel Steam Boiler، Wood، coal، Paper، & 
Dried Olives & Burners Oil، Gas، Fuel، Disel With 

Electrical Board For Burners

 Lebanon - Nabatieh - Deir El Zehrani 
Telfax: 00961 7 530 986 - Mobile: 00961 3 829906 

P.O. Box: 115 Nabatieh - 17002010 
www.traboulsi-est.com - E-mail:traboulsi_est@hotmail.com 

موؤ�ش�شة حممد طرابل�شي

MOHAMAD TRABOULSI EST. 
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جبل لبنان - بعبدا - احلازمية - الطريق الدويل - مفرق م�ضت�ضفى قلب ي�ضوع - بناية بندر

هاتف: 7/ 950866 5 961 - ٢78050 3 961 - ٢31498 9 961 - فاك�س: 95٢866 5 961 - �س.ب: 166 احلازمية

E-mail: mecanix@mecanixsal.com       -        website: www.mecanixsal.com 

Cold rooms Chillers and cooling units Steel structure Processing plant

A.D.S For Trade & General Industryاأي.دي.اأ�ش - �شركة للتجارة وال�شناعة العامة

فرع اأول: لبنان- الزهراين- طريق عام �ضيدا- �ضور

هاتف:٢68330 3 - ٢٢٢٢٢7/٢9 7 961 - فاك�س: ٢٢0046 7 961

فرع ثاين: الكويت- الراأي – خلف اإلكرتونيات الغامن - مقابل الفينوز

هاتف: 009654710698 - 0096599135939 - فاك�س: 009654710657

فرع ثالث: الإمارات العربية املتحدة – ال�ضارقة - املدينة ال�ضناعية  الثالثة 

خلف دوار كاتربلر- موؤ�ض�ضة علي ال�ضو�س لتجارة املعدات

هاتف: 0097654٢٢085 - 00971509691950 - فاك�س: 00971654338٢8

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com
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� لبنان
ا�و� مبيعاً ��

بدعم من وزارة الطاقة 
قسط ع� اجهزة

 طاقة شمسية لتوليد الكهرباء 
� المياه و الطاقة شمسية لتسخ��

 

 تقسيط
5 سنوات
بدون فائدة

    

تقسيط
 10 سنوات
بدون فائدة

Beirut Dora: 01/ 255 755
 03/ 888 588

www.kyprossolar.com
email: info@kyprossolar.com

�شركة فريغو ال�شكا التجارية وال�شناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade
Refrigerated Industry  /  ضناعة برادات�

املنت  - الدورة - �ضارع الخطل ال�ضغري - بناية غرابيت  اوهانيان

هاتف :٢9٢ - 303٢8٢ )3( 961 - ٢61609 )1( 961 - فاك�س : ٢67614 )1( 961

E-mail:  frigoalaska@hotmail.com

We specialize in rewinding all types of Electric motors, Generators, 
Transformers, A/C Compressors, D/C traction motors, Armatures and 
Field coils. Our services range from 1kW electric A/C, D/C motors to 
1000kW 3 phase induction motors.
We house a 5 ton horizontal balancing machine to address vibrations 
on rotors, impellers, blowers and propellers.

website: www.satacogroup.com
email: info@satacogroup.com

Telephone: 01 873 510   
Mobile : 03 919 992

38

لبنان اجلنوبي - �ضيدا - ج�ضر �ضينق - خلف م�ضت�ضفى الراعي - مبنى ال�ضركة

هاتف:7٢1681 7 961 - فاك�س: 7٢1681 7 961

mohamad-_-aziz@hotmail.com - www.powersolution-lb.com

باور �شوليو�شن

مجموعة توليد كهربائية، أبراج إنارة، كوامت صوت، لوحات حتكم
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البقاع - زحلة - املدينة ال�ضناعية - مبنى ال�ضركة

هاتف: 901499 78 - 67٢769 71 961

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

موؤ�ش�شةاإبراهيم خليل القا�شوف - املعتمد احليلين 

خطوط إنتاج غذائية
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�شيدا، �شارع احل�شبة، مقابل اأفران احلياة

تلفون: 300000 ١ - ١695١5 70 96١

firas.madi@hotmail.com - Facebook: B&F Project in Lebanon

هنغارات، بيوت جاهزة، غرف تربيد، مكاتب 

جاهزة، جتهيز مواقع، خيم، قرميد

بريوت  -  لبنان - �شد البو�شرية- املدينة ال�شناعية - ملك اليا�س حبو�س

هاتف: 497207 ١ 96١ -  تلفاك�س: 4886١١ ١ 96١

خليوي: 666664  3 96١ - 475222  70 96١

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic

ماركة م�شجلة

Water Treatment, Water Pumps
Beirut - Tel: 961 5 411100

info@rafco.com

�لطريق 

 �الأ�رسع 

للت�صويق 

�ل�صناعي

�صنع يف لبنان
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موؤ�ش�شة م�شطفى �شاهر التجارية

Est. Mostapha Daher For Trading

لبنان اجلنوبي - �ضور - �ضارع احلو�س - بناية �ضاهر هوم

هاتف: 840774 1 - 345919 7 961 - فاك�س: 380880 7 961

E-mail :alii_jaffal@hotmail.com 
daher.home@hotmail.com 

Website: www.daherhome.net

Furniture & Wood Decoration  /  صناعة املفروشات واخلشب

فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

�صناعة �لمفرو�صات
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�صناعة �لمفرو�صات
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Main Road, Dbayeh, Beirut 
Tel: 961 4 545456

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones 
BUILDMART
Tel: 70 503305

info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon

www.elementslb.com

Since 1991
Customize your space

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones 
BuildMart

Tel: 70 503305

info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon

www.elementslb.com

Custom Made Kitchens

Starting 1500$
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�صناعة �لورق و�لكرتون و�لطباعة

بوليفليك�ش   

Poliflex

بريوت - الب�ضطا التحتا - �ضارع م�ضت�ضفى حممد خالد - بناية الأنوار

هاتف: 93019٢ 3 961 - 655037 1 961 - فاك�س: ٢54770 1 961

E-mail: assem.eido72@hotmail.com

صناعة أكياس 
نايلون وطباعتها
Manufacturing 
& Printing on 

Nylon Bags

Accaoui street   Achkar building
Tel +961.1.561510/2/3   +961.1.565999

Mob. +961.3.274005   Fax +961.1.561510   
P.O.Box 11-2560  Beirut  Lebanon

www.anispress.com
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�صناعة �لورق و�لكرتون و�لطباعة

Pro Commerce s.a.r.l     برو كومر�ش �ش.م.م

rajaajalloul@hotmail.com - mohamedjalloul@hotmail.com

 الب�شطة الفوقا، 

 �شارع �شالح بن يحيى، 

بناية املالك، ط١

 تلفاك�س:

96١ ١ 644097 

  96١ ١ 6442١6  

خليوي:

96١ 3 8809١6 

96١ 3 938734

Spot U.V  ،تلبي�س املطبوعات بال�شلوفان
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�صناعة �لورق و�لكرتون و�لطباعة
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ر�شالة الإمارات

اأن ال�سعودية  اأكد تقرير دويل متخ�س�س 

كاأكرب  االأول  مــركــزهــا  على  حافظت 

بلغ  حيث  العربي،  العامل  يف  اإقت�ساد 

ناجتها املحلي االإجمايل نحو 640 مليار 

العربية  االإمـــارات  حلت  بينما  دوالر، 

حقق  حيث  الثاين،  املركز  يف  املتحدة 

خالل  م�ساعفا  منــوا  املحلي  ناجتها 

ارتفع  اأن  بعد  و2012   2006 بني  الفرتة 

23 مليار  ناجتها املحلي االإجمايل نحو 

اأعلى م�ستوى له العام  اإىل  دوالر، لي�سل 

يف  دوالر  مليار   375 بــواقــع  املا�سي 

عام  يف  دوالر  مليار   352 مقابل   2012
2011، اأي بزيادة بلغت 6.5 يف املائة.

التمويل  معهد  عن  ال�سادر  التقرير  واأكد 

الدويل )مقره وا�سنطن(، ون�رصته �سحيفة 

الكبري  االرتفاع  رغم  اأنه  االأو�سط  ال�رصق 

ال�سنوات  خالل  االإمارات  �سكان  عدد  يف 

مركزها  عــلــى  حــافــظــت  فــقــد  االأخــــرية 

املتقدم يف الئحة الدول الرثية، اإذ احتلت 

جلهة  العربي  العامل  يف  الثالث  املركز 

األف   45.7 نحو  بلغ  الذي  الفردي  الدخل 

قطر  احتلت  بينما   ،2012 عــام  دوالر 

املركز االأول، والكويت املركز الثاين.

على  حافظت  ال�سعودية  اأن  التقرير  وذكر 

املحلي  ناجتها  بلغ  حيث  االأول  مركزها 

نتيجة  دوالر  مليار   640 نحو  االإجمايل 

�سخامة اإنتاجها النفطي الذي بلغ معدله 

من  وهو  يوميا  برميل  ماليني   9.8 نحو 

اأعلى م�ستويات اإنتاج اململكة منذ اأن بداأت 

ت�سدير النفط قبل نحو 70 عاما. يف حني 

لالإمارات  االإجمايل  املحلي  الناجت  و�سل 

وهو  املا�سي  العام  له  م�ستوى  اأعلى  اإىل 

375 مليار دوالر مقابل 352 مليار دوالر 
عام 2011، اأي بزيادة بلغت 6.5 يف املائة 

 2006 اأكرث من �سعف م�ستواه عام  ليبلغ 

عندما و�سل اإىل 181 مليار دوالر.

واأ�سار املعهد يف تقريره اإىل اأن اإقت�ساد 

اأكرب  االإمــارات حافظ على مركزه كثاين 

العربية  اململكة  بعد  عربي  اإقت�ساد 

النمو  ب�سبب  �سنوات   10 ملدة  ال�سعودية 

املحلي  الناجت  يف  واملتوا�سل  ال�رصيع 

االإجمايل خالل االأعوام املا�سية كنتيجة 

وتزايد  النفط  اأ�سعار  الرتفاع  مبا�رصة 

االإقت�ساد  وتــنــوع  احلكومي  ــاق  ــف االإن

القطاع  ا�ستثمارات  وتـــرية  ــاع  ــف وارت

اخلا�س.

وخل�س التقرير اإىل اأن ناجت االإمارات �سكل 

اإجمايل الناجت يف دول جمل�س  نحو ربع 

التعاون لدول اخلليج العربية والذي بلغ 

1.5 تريليون دوالر العام املا�سي، بينما 
بلغت ن�سبة الناجت االإماراتي نحو 13 يف 

املائة من اإجمايل الناجت يف دول ال�رصق 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا.

الكبري  االرتفاع  رغم  اأنــه  التقرير  واأكــد 

ال�سنوات  خالل  االإمارات  �سكان  عدد  يف 

مركزها  عــلــى  حــافــظــت  فــقــد  االأخــــرية 

املتقدم يف الئحة الدول الرثية، اإذ احتلت 

جلهة  العربي  العامل  يف  الثالث  املركز 

األف   45.7 نحو  بلغ  الذي  الفردي  الدخل 

قطر  احتلت  بينما   ،2012 عــام  دوالر 

املركز االأول، والكويت املركز الثاين.

ي�سم  الذي  الدويل  التمويل  معهد  وتوقع 

عددا من البنوك الكربى يف الدول الغربية 

االإمـــارات  دولـــة  اإقت�ساد  يوا�سل  اأن 

�سعوده لي�سل اإىل 395 مليار دوالر عام 

2013، و410 مليارات دوالر عام 2014.

 الترتيب من حيث دخل الفرد
Top of Form

اأ�سدر  قد  ــدويل  ال النقد  �سندوق  وكــان 

اخلليج  دول  يف  الفرد  دخل  عن  تقريراً 

وترتيبها  بتعريبها  قمت   ..2011 للعام 

وكانت كالتايل:

تغريات  والحــظــت   ..2011 اإح�سائية 

كبرية.. الكويت وال�سعودية �سعدوا مركز 

دخل  ارتفع  واحــد  عــام  يف  ]ال�سعودية 
الفرد 10 اآالف دوالر!! بعد ارتفاع الناجت 

دوالر  مليار   600 من  االإجمايل  املحلي 

دخل المواطن القطري هو األعلى في العالم العربي والكويتي الثاني
تقرير: السعودية أكبر إقتصاد واإلمارات ثانيًا
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مليار دوالر يف   975 اإىل   2010 يف عام 

مركز.  نزلت  واالإمــــارات   ..]2011 عــام 

دخل  متو�سط  يف  ملحوظ  ارتفاع  اأي�سًا 

الفرد اللبناين.

العماين  الفرد  دخل  اأن  عن  النظر  بغ�س 

مرتفعًا  يظل  لكـن  خليجيًا،  ــل  االأق هو 

يف  الفرد  دخــل  متو�سط  اإن  بل  عامليًا. 

الدول النامية هو 8 اآالف دوالر!!.. ويرتفع 

اإىل 34 األف دوالر لدول العامل االأول..

1 ـ قطر، متو�سط دخل الفرد = 102 األف 
دوالر.

2ـ الكويت/ متو�سط دخل الفرد = 36.412 
األف دوالر.

 = الــفــرد  ــل  دخ متو�سط  االإمـــــارات،  3ـ 
36.175 األف دوالر.

 = الــفــرد  دخــل  متو�سط  ال�سعودية،  4ـ 
36.050 األف دوالر.

5ـ البحرين، متو�سط دخل الفرد = 26،852 
األف دوالر.

 25،953 الفرد =  مان، متو�سط دخل 
ُ
6ـ ع

األف دوالر.

ماين، 
ُ
مع العلم، اأن متو�سط دخل الفرد الع

كان يف حت�سن م�ستمر وت�ساعدي، فمثاًل: 

الفرد  دخل  متو�سط  كان   2000 عام  يف 

عام  ويف  دوالر،  األــف   15،478 العماين 

العماين  الفرد  ارتفع متو�سط دخل   2009
اإىل: 25،004 األف دوالر..

ويف عام 2010 ارتفع متو�سط دخل الفرد 

ويف  دوالر،  األــف   25،438 اإىل  ماين 
ُ
الع

دوالر  األــف   25،953 اأ�سبح   2011 عــام 

ي�سبح  اأن   ،2016 عام  يف  املتوقع  ومن 

متو�سط دخل الفرد العماين 29،968= 30 

األف دوالر تقريبًا..

ملجلة  ال�سنوي  املــوؤ�ــرص  تقرير  واأظــهــر 

 Global FINANCE»جلوبال فاينان�س«

ال�سهرية احتالل �ست دول خليجية مراكز 

متقدمة �سمن اأغنى 34 دولة يف العامل.

وبح�سب الت�سنيف فقد جاءت دولة قطر، 

العامل،  يف  امل�سال  للغاز  م�سدر  اأكــرب 

كاأغنى دولة يف العامل.

بيانات  على  باالعتماد  املوؤ�رص،  ويو�سح 

�سندوق النقد الدويل، اأن املواطن القطري 

يتزايد دخله مبعدل اأكرب عن كثري من الدول 

عام  يف  الفرد  ن�سيب  كان  حيث  االأخــرى 

2009 نحو 77.445 دوالرا، يف حني ارتفع 
هذا الرقم اىل 105.091 دوالر عام 2013.

يف حني جاءت اململكة العربية ال�سعودية، 

عمالق النفط العاملي، يف املرتبة الرابعة 

خليجيًا والـ 28 عامليًا.

 
ً
بناء املجلة  مبوؤ�رص  الــدول  ترتيب  ويتم 

االإجمايل،  الدخل  من  الفرد  ن�سيب  على 

الذي  ال�رصائية،  القوة  اعتبار  بعد  وذلك 

يحلل تكاليف املعي�سة ومعدالت الت�سخم 

بني البلدان املختلفة.

كاأغنى  الثالثة  املرتبة  الكويت  واحتلت 

19 عامليا،  دولة يف اخلليج ويف املركز 

االإجمايل  الناجت  من  الفرد  ن�سيب  وبلغ 

العربية  اململكة  تليها  دوالر،   39.861
الفرد  بن�سيب   28 املرتبة  يف  ال�سعودية 

مان يف املركز 
ُ
نحو 32.469 دوالر، ثم ع

ــرياً  واأخ دوالر،   29.924 بلغ  بدخل   33
بلغ  دخــل  مــع   34 املــركــز  يف  البحرين 

29.832 دوالر.
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

من  الكثري  اليوم  ال�سوريون  ينتظر 

احلكومة اجلديدة برئا�سة املهند�س عماد 

خمي�س ويعولون على اإجراءات تر�سم لهم 

واملطلب  قادم.  هو  ملا  عري�سة  خطوطًا 

تخفيف  ال�سوري  املواطن  لدى  االأ�سا�سي 

العبء عنه وخا�سة يف ما يتعلق بالفارق 

املعي�سة  وظروف  االأ�سعار  ارتفاع  بني 

االأكرب  جزوؤه  يذهب  دخل  وبني  ال�سعبة 

خا�سة  احل�سبان.،  يف  تكن  مل  اأمور  يف 

اأن هذه احلكومة ورثت و�سعًا اإقت�ساديًا 

ال�سيا�سات  اإخفاق  جراء  من  �سعبًا 

االإقت�سادية للحكومات ال�سابقة.

اجلديدة  ال�سورية  احلكومة  ت�سكيل  غداة 

عاد احلديث يف ال�سارع اإىل مناق�سة قدرة 

التحديات  مواجهة  على  اجلديدة  الوزارة 

يف هذه املرحلة، »ال�سناعة واالإقت�ساد« 

وتقييماتهم  املواطنيني  اآراء  ر�سدت 

حكومة  فاأمام  االإقت�سادي.  للو�سع 

حتتاج  وع�سيبة  كبرية  حتديات  خمي�س 

تنفيذ  واآليات  الأدوات  اإمنا  الأفكار  لي�س 

حقيقية، ولعل اأهم تلك التحديات:

-1 �رصعة التحرك نحو اإعادة ترميم جدار 

القطاع  وفاعليات  املواطنني  مع  الثقة 

اخلا�س الذي مل يلق كل الدعم بعد ما نال 

وترميم  والدمار،  التخريب  من  ن�سيبه 

تتخذه  مبا  مرهون  املواطن  مع  الثقة 

اإجراءات  من  اجلديدة  ال�سورية  احلكومة 

وخطوات ت�سب يف خدمته وحمايته من 

منها  – ال�سعرية  االإقت�سادية  العوا�سف 

حتديدا والتي اأرهقته واأتعبته بحق.

-2 م�سداقية التعاطي ال�سليم وال�سحيح 

احلا�سل  الف�ساد  ومكافحة  حماربة  يف 

من  وغريها  االإدارية  املفا�سل  عديد  يف 

كارثية  ويالت  من  �سببه  وما  املواقع 

على االإقت�ساد والتنمية، واعتماد النزاهة 

االإدارية  التعيينات  يف  عري�س  كعنوان 

الوزارات  يف  املهمة  املفا�سل  وبع�س 

املح�سوبيات  من  بعيداً  واملوؤ�س�سات 

والوالء، مع الدرا�سة املو�سوعية والتاأين 

وتبيان  اإقت�سادي  اإجراء  كل  اأمام 

على  وامل�ستقبلية  الرجعية  انعكا�ساته 

معي�سة وحياة النا�س.

-3 دعم القطاع الزراعي من اأجل اإعادة 

الن�ساط احلقيقي له بعد حال من الرتاجع 

بعواقب  ا�ستمر  اإذا  ينذر  وهذا  امل�ستمر 

ينزف  االإقت�ساد  بقاء  على  وخيمة 

تتقل�س  فامل�ساحات  تتو�سع،  وجراحه 

واالإنتاج اإىل الوراء، واأرقام املوؤ�رصات ال 

ت�رص اأحداً.

-4 التوجه نحو االإقالل من امل�ستوردات 

اأخر مع اتباع �سيا�سات ت�سجيع  هو حتٍد 

وا�سعا  املجال  وفتح  املحلي  الت�سنيع 

االإيجابية  االإنتاجية  اأمام كل املبادرات 

دوران  اإعادة  �رصورة  ومع  دعمها،  مع 

�سيا�سة االإقرا�س من جديد.

-5 اإعادة النظر يف بع�س اأنواع ال�رصائب 

مرحب  اإجراء  االإعفاء  واآليات  والر�سوم 

من  ترمي  ما  عك�س  على  جماهرييا  به 

حتقيقه احلكومة من عوائد مالية داعمة 

لها، لكنه يبقى طموحا معززا للثقة بني 

تحسين معيشة المواطن السوري أواًل..  
تحديات حكومة خميس اإلقتصادية؟ 
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اأي حكومة وجمهور داعمي خزينتها.

من  اخلروج  احلكومة  ا�ستطاعت  اإذا 

وخمطط  تدريجي  وب�سكل  التحديات 

خططها  يف  ذلك  فوائد  تلم�س  قد  فاإنها 

و�سلت  والتي  والبطالة  الفقر  مبحاربة 

اإىل اأعلى معدالتها.

باأم�س احلاجة  اليوم  الوطني  االإقت�ساد 

التقييم  يف  الأن  �ساملة  مراجعة  اإىل 

جتنب الوقوع يف اأخطاء املا�سي ونقلل 

والت�سوهات  االختالالت  من  عندها 

التي با�ستطاعتنا اأن ن�سعفها.. مطالبة 

تامة  ب�رصاحة  بالتعامل  احلكومة 

موازناتها  تقارير  اإخراج  خالل  من 

يكون  وقد  ال�سوء،  اإىل  وخططها 

وهذا  متنوعة  ملطالب  معززاً  بيانها 

ال  الواقع  يحاكي  خطاب  املاأمول..  هو 

يجمله، بيان تعلنه للراأي العام �سارحًا 

بيان  وتفا�سيله،  بجزئياته  الواقع 

ا�ستعادة  كيفية  حول  �سامل  تنموي 

اأرقامها  �سدقية  اإظهار  مع  فيه،  الثقة 

فيها…  بالت�سكيك  يتم  ما  دائمًا  التي 

املواطن  يتمناه  ما  كل  تنفيذ  يف  ناأمل 

وما يحلم به..!!

االأزمة  منعك�سات  اإدارة  تتطلب  �سك  ال 

االإقت�سادي  الو�سع  على  احلالية 

واملعي�سي العمل على م�ستويني اأ�سا�سيني 

وبعيد  ا�سرتاتيجيًا  االأول  وبالتوازي، 

على  اجلهود  تركيز  يتوجب  حيث  املدى 

ما  اإىل  ال�سوري  االإقت�ساد  موقع  اإعادة 

حلول  �سمن  هيكلته  واإعادة  عليه  كان 

م�ستدامة و�سيا�سة داعمة للمنتج )املزارع 

لتدفق  جديدة  قنوات  خللق  وال�سناعي( 

العمل  فر�س  وتاأمني  االأجنبي  القطع 

لل�سباب العاطل عن العمل. 

من  فاملطلوب  مرحلي  فهو  الثاين  اأما 

ما  يف  املواطن  عن  التخفيف  احلكومة 

وتاأمني  ال�سعبة  املعي�سة  باأعباء  يتعلق 

باأ�سعار  وال�رصورية  االأ�سا�سية  املواد 

الدخل  ذوي  من  مواطن  لكل  منا�سبة 

املحدود. 

ومن املطالب اأي�سا اإطالق برامج عديدة 

ح�سب  ال�سورية  االأ�رص  خمتلف  مل�ساعدة 

اأي  لتجاوز  وم�ساعدتها  حالها  واقع 

حيث  من  �سواء  بها،  متر  �سعبة  ظروف 

متويل م�ساريع �سغرية تنا�سبها اأو تقدمي 

م�ساعدات خمتلفة. 

اأن  هو  احلكومة  من  املطلوب  اأن  لنقل 

خا�سة  بامتياز،  املواطن  حكومة  تكون 

�سابقا  اأطلقتها  التي  قراراتها  كل  اأن 

املواطن  معي�سة  حت�سني  على  ان�سبت 

وكانت العنوان العري�س ل�سيا�ستها. 

قال  ف�سلية  عابد  االإقت�سادي  الباحث 

تتطلب  القادمة  احلكومة  حتديات  »اإن 

حتقيق ثالثة ق�سايا الق�سية االأوىل هي 

اال�ستمرار يف تلبية احلاجات ال�رصورية 

حتريك  اإعادة  االآخر  واالأمر  للمواطن 

الق�سية  اأن  حني  يف  االإنتاج،  عملية 

ب�سكل  التح�سري  حول  تتمحور  الثالثة 

االإعمار  اإعادة  ملرحلة  ومتوازن  خمطط 

على نطاق اأو�سع مما هو قائم«. 

دعمًا  يتطلب  ذلك  اأن  ف�سلية  واأ�ساف 

القطاع الزراعي ب�سقيه النباتي واحليواين 

التحويلية  ال�سناعة  ودعم  وتن�سيطه، 

التحتية  والبنى  املرافق  ت�سغيل  واإعادة 

والطاقة واملياه، واالهتمام ب�سكل مركز 

البناء  وم�ستلزمات  االإنتاج  من�ساآت  على 

وتاأمني الوقود ب�سكل اأف�سل. 

وكل ذلك كما يرى ف�سلية ياأتي حتت اإطار 

من  االأف�سل  االإيجابي  التدخل  وغطاء 

واإعادة  وتفعيل  احلكومية  اجلهات  قبل 

كان  �سواء  العام  القطاع  ت�سغيل وحتفيز 

االإن�سائي اأو التمويني اأو االإنتاجي. 

مهمة  حتديات  مع  �ستتعامل  كيف  لكن 

بحمل  كفيل  هو  االأيام  قادم  كهذه…؟! 

االإجابة للكثريين الذين يتاأملون بتغيري 

االإجراءات  وت�سهيل  باالأعمال  النمطية 

واإقت�سادية  معي�سة  تريح  اأخرى  و�سن 

العباد واأي منتج كان.
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ر�شالة العراق

االإقت�سادي ملنطقة  املر�سد  تقرير  توقع 

ربيع   - اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�رصق 

لي�سهد  العراق  اإقت�ساد  يتعافى  اأن   2016
منوا 7.2 يف املائة يف 2016 واأن يتحرك 

القليلة  ال�سنوات  يف  املئة  يف   5 حول 

املقبلة.

منذ  متزامنتني  اأزمتني  العراق  واجه 

الذي  التمرد   :2014 لعام  الثاين  الن�سف 

اأ�سعار  و�سدمة  داع�س،  تنظيم  يقوده 

اآثار  االأزمتني  لهاتني  وكانت  النفط. 

مواطن  وتفاقمت  االإقت�ساد،  على  �سديدة 

ت  واأدَّ الهيكلية.  واالختالالت  ال�سعف 

اال�ستقرار  عدم  مع  االأزمتان  هاتان 

تراجع  اإىل   2014 عام  يف  ال�سيا�سي 

وترية اال�ستهالك واال�ستثمار يف القطاع 

احلكومي،  االإنفاق  وتقييد  اخلا�س، 

وال�سيما على امل�رصوعات اال�ستثمارية.

ر اأن القطاع غري النفطي  قديَ
ُ
ونتيجًة لذلك، ي

عام  يف  املائة  يف   9.0 بن�سبة  انكم�س 

املائة  يف   8.8 ن�سبته  تراجع  بعد   ،2015
كان  ذلك،  من  النقي�س  وعلى   .2014 يف 

اإذ زاد االإنتاج  النفطي مرنا،  منو القطاع 

اإىل   2015 يف  املائة  يف   12.9 بن�سبة 

3.5 ماليني برميل  م�ستوى مرتفع جديد 

اجلنوبية  النفط  حقول  بف�سل  يوميا، 

والتي  داع�س،  �سيطرة  نطاق  عن  البعيدة 

االإنتاج  املائة من  90 يف  بن�سبة  ت�ساهم 

الكلي. وبعد انكما�س ن�سبته 2.1 يف املائة 

الناجت  اإجمايل  اأن  ر  قدَّ
ُ
ي  ،2014 عام  يف 

منوا  ال 
ِّ
م�سج تعافى  قد  احلقيقي  املحلي 

وبلغ   ،2015 يف  املائة  يف   2.4 ن�سبته 

معدل الت�سخم 1.4 يف املائة يف 2015.

حاد  تدهور  اإىل  املزدوجة  االأزمة  ت  واأدَّ

الأو�ساع املالية العامة وميزان املعامالت 

وات�سع  الفقر.  اأو�ساع  وتفاُقم  اخلارجية 

املائة  14.5 يف  اإىل  العامة  املالية  عجز 

يف 2015، يف ما يرجع اإىل حد كبري اإىل 

االإنفاق  وزيادة  النفطية  العائدات  هبوط 

املت�سلة  واالأن�سطة  االإن�سانية  لالأغرا�س 

قت احلكومة اإجراءات ل�سبط 
َّ
باالأمن. وطب

2015 بهدف  املالية العامة يف منت�سف 

االإيرادات،  حت�سيل  م�ستويات  حت�سني 

واحتواء  النفط،  �سناعة  من  وال�سيما 

االإنفاق االأويل على القطاع غري النفطي. 

ويف الوقت نف�سه، مت متويل عجز املالية 

االقرتا�س  خالل  من  الكبري  العامة 

اخلارجي، ومن ذلك قرو�س من �سندوق 

النقد الدويل والبنك الدويل. وقد �ساهمت 

عجز  ات�ساع  يف  اأي�سا  املزدوجة  االأزمة 

ميزان احل�ساب اجلاري اإىل 6.6 يف املائة 

من اإجمايل الناجت املحلي يف 2015، فيما 

املائة  يف   47.3 ن�سبته  هبوط  اإىل  يرجع 

وو�سل   .2015 يف  الت�سدير  عائدات  يف 

معدل الفقر اإىل 22.5 يف املائة يف 2014 

املحافظات  ويف  الوطني،  ال�سعيد  على 

االآثار  اأن  قدر 
ُ
ي التي ت�رصرت من داع�س، 

االإقت�سادية  لال�سطرابات  املبا�رصة 

من  �ساعفت  واالأمنية  واالإجتماعية 

وؤلَّف 
ُ
معدالت الفقر اإىل 41.2 يف املائة. وي

ن�سف  داخليا  والنازحون  امل�رصدون 

مليون من فقراء العراق يف 2014.

م�ستوى  من  االإقت�ساد  يتعافى  اأن  ر  قدَّ
ُ
وي

ل منوا ن�سبته 7.2 يف املائة 
ِّ
�سج

ُ
متدن، لي

يف  خم�سة  نحو  حول  ويحوم   ،2016 يف 

املائة يف ال�سنوات القليلة املقبلة. والدافع 

اإىل هذا التعايف هو الزيادة املتوقعة يف 

االأجنبي  اال�ستثمار  وزيادة  النفط،  اإنتاج 

واالإ�سالحات  بالنفط،  املت�سل  املبا�رص 

النقد  �سندوق  برنامج  وتنفيذ  الهيكلية، 

واجه أزمتين متزامنتين منذ النصف الثاني لعام 2014
هل يتعافى اإلقتصاد العراقي؟
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الدويل، وتخفيف االآثار االإ�سافية للتمرد 

الذي تقوده داع�س يف امل�ستقبل.

النفط  بيع  �سعر  يبلغ  اأن  توقع  ومع 

كثريا  منخف�سا  دوالرا،   30 العراقي 

ال�سعر  وعن   2015 يف  البيع  �سعر  عن 

والبالغ   2016 ميزانية  يف  امل�ستهدف 

التوقعات ت�سري  45 دوالرا للربميل، فاإن 
وميزان  العامة  املالية  اأو�ساع  اأن  اإىل 

معر�سة  �ستظل  اخلارجية  املعامالت 

االنخفا�س  من  الرغم  وعلى  ل�سغوط. 

واإجراءات  الع�سكري  االإنفاق  الطفيف يف 

فمن  العامةـ  املالية  اأو�ساع  �سبط 

املتوقع اأن يتدهور و�سع املالية العامة 

ب�سبب انخفا�س اإيرادات بيع النفط، ليقفز 

املائة  يف   5.6 من  العامة  املالية  عجز 

من اإجمايل الناجت املحلي يف 2014 اإىل 

 2016 يف  االإجمايل  من  املائة  يف   20
باالأ�سعار احلالية، ولكن متويل مثل هذا 

وعلى  ال�سعوبة.  بالغ  �سيكون  العجز 

يزداد  اأن  املتوقع  اجلانب اخلارجي، من 

 6.6 من  اجلاري  احل�ساب  ميزان  عجز 

يف املائة من اإجمايل الناجت املحلي يف 

االإجمايل  15.3 يف املائة من  اإىل   2015
يف 2016. و�سيوؤدي ارتفاع اأ�سعار النفط 

حت�سني  اإىل  املتوقعة  امل�ستويات  عن 

واملعامالت  العامة  املالية  موازين 

اخلارجية.

�سعيد  على  امل�ستقبل  اآفاق  �س 
َّ
وتتعر

بها  ي�ستهان  ال  ملخاطر  الكلي  االإقت�ساد 

والتطورات  العاملية،  بالبيئة  تت�سل 

الذي  والتمرد  وال�سيا�سية،  االجتماعية 

النمو  وترية  فرتاجع  داع�س.  تقوده 

وفرة  ا�ستمرار  اأو  العاملي  االإقت�سادي 

يخلق  قد  النفط  من  العاملي  املعرو�س 

�سغوطا نزولية على اأ�سعار النفط، ويوؤدي 

املالية  عجوز  على  جديدة  �سغوط  اإىل 

ا�ستد  واإذا  العامة واملعامالت اخلارجية. 

ر تاأثرياً ماديًا  وؤثِّ
ُ
مترد داع�س، فاإن ذلك �سي

و�سلبيًا على االإقت�ساد.

ال�سيا�سية  التوترات  جديد  من  تثور  وقد 

وقد  االإ�سالح.  جهود  �س 
ِّ
فتقو الداخلية، 

العامة،  اأي�سا جهود �سبط املالية  توؤدي 

وال�سيما امل�سالة التي تتطلَّب حذرا �سديدا 

فاتورة  برت�سيد  واخلا�سة  معاجلتها  يف 

والتاأثري  اإجتماعية،  توترات  اإىل  االأجور، 

مواطن  وتفاُقم  االإ�سالحات،  تنفيذ  يف 

ال�سعف احلالية وال�رصاعات.

االإقت�ساد  يرتكز 

ال  و�سع  يف  العراقي 

ويعاين  عليه  يح�سد 

ظروف  تراكمات  من 

االحتالل  واأحداث 

منذ  القائم  االأمريكي 

العام 2003.

التي  احللول  ومن 

ملعاجلة  تناولها  يتم 

العراقي  االإقت�ساد 

»خ�سخ�سة«  تاأتي 

املوؤ�س�سات واملن�ساآت 

واملعامل العامة التابعة للدولة، وهذا التوجه ي�سكل خطراً على الدولة التي �سرتتهن 

لل�رصكات، وعلى اليد العاملة التي �سيتم �رصفها وما �سيعنيه ذلك من تهديد لقوت 

العائالت واالأ�رص العراقية.

اخل�سخ�سة لي�ست جديدة على العراق واإمنا بداأت يف العام 1987 اأيام النظام ال�سابق، 

بوادر اأول عملية خ�سخ�سة �سملت بع�س املعامل واملزارع التي مت بيعها يف حينه 

�ساد  حيث  بعد  ما  يف  االنتقادات  من  واجهت موجة  والتي  واملقربني  االأعوان  اىل 

اىل  ال�سعب  اأمالك  لبيع  و�سيلة  اإال  هي  ما  اخل�سخ�سة  باأن  الكثريين  لدى  االعتقاد 

امل�ستثمر املحلي املقرب اأو االأجنبي . 

اإن اأهم االأ�سباب املوجبة للخ�سخ�سة يف الوقت احلا�رص تنح�رص مبا ياأتي :

• �سمان م�سالح العاملني يف معامل ومن�ساآت الدولة املعطلة اأو �سبه العاطلة.
هذه  اإعالة  على  البالد  يف  ال�سيا�سية  العملية  لقادة  االإقت�سادي  االأداء  �سعف   •
ظل  يف  احلقيقية  املناف�سة  على  قادرة  تعد  مل  التي  اخلا�رصة  واملن�ساآت  املعامل 

الظروف االإقت�سادية الراهنة وتوفري الرواتب للعاملني فيها .

العاملية والبنك  التجارة  القطاع اخلا�س بدعم من منظمة  العاملي نحو  • االإجتاه 
الدويل و�سندوق النقد الدويل.

مربجمة  خطوات  خالل  من  التدريجي  االنتقال  اإىل  املتخ�سخة  ال�رصكات  و�ستتبع 

ومدرو�سة باال�ستعانة مبن تبقى من ذوي اخلربة واالخت�سا�س:

 ( البالد  يف  �سلطة  باأعلى  مرتبطة  للخ�سخ�سة  تنفيذية  هيئة  اأو  دائرة  • كتاأ�سي�س 
اخل�سخ�سة  بقوانني  ا�سرت�سادا  املطلوبة  الت�رصيعات  واإ�سدار  مثال(  الوزراء  جمل�س 

الناجحة.

االأولية  املواد  تعتمد  التي  االإنتاجية  ال�رصكات  خ�سخ�سة  اىل  اأواًل  التوجه  يف   •
والفو�سفات  والكربيت  االإن�سائية  وال�سناعات  االأ�سمنت  مثل  حمليا  املتوفرة 

ر�سينة  اأجنبية  �رصكات  مع  ا�سرتاتيجية  م�ساركات  خالل  من  والبرتوكيمياويات، 

لديها االإمكانات التقنية واملالية التي متكنها من تاأهيل املعامل العاطلة واملتلكئة 

�سبه العاطلة .

ور�سد  الأدائها  الدوري  والتقييم  املخ�سخ�سة  واملن�ساآت  املعامل  على  الرقابة   •
االنحرافات ) اإن وجدت( وتقدمي التو�سيات اىل اإدارة الهيئة املذكورة اأعاله �سمانا 

القطاع  من  االنتقال  مرحلة  اأثناء  واملعوقات  امل�ساعب  وجتاوز  التجربة  لنجاح 

العام اىل اخلا�س.

على  يرتتب  قد  ما  معاجلة  �ستتم  كيف  هو،  يطرح  الذي  البديهي  ال�سوؤال  ولكن 

اخل�سخ�سة من م�ساكل معي�سية ناجتة من الت�رصيح الق�رصي للعاملني يف املن�ساآت 

واملعامل التي �ستجري خ�سخ�ستها؟

الخصخصة التي تبيع العامل العراقي!؟ 
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اقت�شاد عربي

االإنهيار  نحو  رويداً  رويداً  العامل  يتجه 

عمل  حتاول  الدول  من  والكثري  الكامل 

حال  اإيقاف  يف  لرغبتها  ي�ستطيعه  ما 

التدهور هذه، ومن هذه الدول تاأتي م�رص 

يف املقدمة ملوقعها اجلغرا�سيا�سي وملا 

على  فيها  اإقت�سادي  تدهور  اأي  ي�سكله 

حميطها القومي والعربي واالأفريقي.

تعر�س االإقت�ساد امل�رصي الأزمات كثرية 

احلال  تدهور  ايل  اأدت   2013 عام  خالل 

املعي�سة  م�ستوي  وتدين  االإقت�سادية 

ال�سعب  اأفراد  من  العظمي  للغالبية 

الت�رصيحات  تناق�س  ومازال  امل�رصي.. 

يذكرنا  احلاليه  احلكومه  وزراء  بني 

حكومة  �سهدتها  التى  التناق�سات  بتلك 

دلت  �سابقه  فى  �رصف!  ع�سام  الدكتور 

على  لل�سك  يدع جماال  ال  فى حينها مبا 

ال�سعف ال�سديد فى اإدارة تلك احلكومه...

الت�سابه بني تلكما احلكومتني  اأن  ويبدو 

االأ�سماء  بع�س  وجود  فى  جتلى  قد 

امل�سرتكه بينهما وتناق�س ت�رصيحاتهم 

يف  امل�رصي  االإقت�ساد  و�سع  حول 

بطبيعة  التناق�س  وهذا  احلالية  الفرتة 

على  يدل  فاإمنا  �سىء  على  دل  اإن  احلال 

�سعف االإدارة وغياب التن�سيق داخل تلك 

احلكومه..ولكن ما يعنينا فى هذا االأمر .. 

اأن الدوله علي  اأيهما ن�سدق..هل بالفعل 

و�سك االإفال�س؟ اأم اأن االإقت�ساد امل�رصى 

ي�سهد حت�سنًا تدريجيًا؟!

كل اإ�سالح اإقت�سادي وب�رصف النظر عن 

البنية  النظر يف  اإعادة  م�سمونه، يتطلب 

للدولة.  املالية  املوارد  الإدارة  املوؤ�س�سية 

واإذا كانت اخلطوة االأوىل هي اإعادة النظر 

الإدارة  واملوؤ�س�سيه  االأ�سا�سية  البنية  فى 

االإقت�ساد  فاإن  للدولة،  املالية  املوارد 

امل�رصى يواجه، حاليا، عددا من امل�ساكل 

حكومة  كل  على  ينبغى  التى  الرئي�سية 

اأن تقدم روؤيتها الأهم هذه امل�ساكل وما 

تقرتحه من اأ�ساليب لعالجها. 

هو  املطلوب  فلي�س  االأحوال  وبطبيعة 

امل�ساكل  بجميع  تف�سيلية  قائمة  و�سع 

هذا  فمثل  منها.  لكل  املقرتحة  واحللول 

اإىل جانب اأنه لي�س عمليا وال مفيدا، فاإنه 

قد يوؤدى اىل الغرق يف التفا�سيل واخللط 

بني الغث والثمني. ولذلك فاإن اختيار عدد 

حمدود من الق�سايا االإقت�سادية ال يعنى 

فقط توجيه النظر اىل ماهو اأكرث اأهمية، 

ولكنه يك�سف يف الوقت نف�سه  التوجهات 

العامة يف عالج امل�ساكل وبالتايل يقدم 

منوذجا ملا ينبغي القيام به ازاء م�ساكل 

اأخرى اأقل اأهمية. 

لن  االإقت�سادي  الربنامج  فاإن  واأخريا 

ينبغي  ملا  روؤيته  بيان  على  يقت�رص 

عمله يف ا�سالح البنية املوؤ�س�سية الإدارة 

يعتربه  ما  اأو  للدولة،  املالية  املوارد 

تواجه  التي  االإقت�سادية  امل�ساكل  اأهم 

احلالية،  الفرتة  يف  امل�رصي  االإقت�ساد 

احلزب  يقدم  اأن  من  اأي�سا  البد  بل 

ال�سيا�سات  اأدوات  اإىل  بالن�سبة  روؤيته 

حدودها  ومدى  املتعددة  االإقت�سادية 

وكيفية التعامل معها.

ولذلك فاإن الربنامج االإقت�سادي يت�سمن 

امل�رصي   الباحث  يطرحها  اأجزاء  ثالثة 

تتلخ�س  وهي  عامر،  عادل  الدكتور 

بالتايل :

املوارد  الإدارة  املوؤ�س�سية  البنية  اأواًل- 

املالية للدولة.

لالإقت�ساد  االأ�سا�سية  امل�ساكل  ثانيًا- 

امل�رصي يف الوقت الراهن.

ثالثًا- ال�سيا�سات االإقت�سادية وحدودها 

ومداها.

الذي  املر�سوم  اإىل  الكثريون  يلتفت  مل 

الفتاح  عبد  امل�رصي  الرئي�س  اأ�سدره 

الثاين، والذي  ال�سي�سي يف نهاية ت�رصين 

عن  امل�سوؤولة  الهيئة  مبوجبه  �س 
ّ
فو

تعد  مل  التي  والعقارات  االأرا�سي  اإدارة 

امل�رصية،  امل�سلحة  القوات  ت�ستخدمها 

باالنخراط يف ن�ساطات ربحية وتاأ�سي�س 

حملية  نظريات  مع  التجارية  ال�رصكات 

اأوائل  يف  ة، 
ّ
عد اأ�سابيع  وبعد  واأجنبية. 

البنك  اإىل  اأوعز   ،2016 الثاين  كانون 

يف  امل�رصيف  القطاع  حتفيزيَ  املركزي 

لدعم  دوالر  مليار   25 �سّخ  على  البالد 

التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�رصكات 

تواجه �سعوبات متزايدة يف ظل الو�سع 

الراهن لالإقت�ساد امل�رصي.

من  وغريهما  املر�سومان  هذان  يدّل 

املرا�سيم التي اأ�سدرها ال�سي�سي منذ ت�سّلمه 

ه اأو�سع 
ّ

الرئا�سة يف العام 2014، على توج

الهيئات  با�ستمرار  الرئي�س  فيه  يتجاوز 

�سنع  عن  اإ�سميًا  امل�سوؤولة  احلكومية 

وهذا  االإقت�سادية.  واالإدارة  ال�سيا�سات 

ال�سي�سي على �رصورة حّل  اإحلاح  يعك�س 

وال�سيا�سية.  االإجتماعية  البالد  م�ساكل 

لكن ممار�سته دوراً مبالغًا فيه يف و�سع 

يشّكل اإلصالح وتحقيق النمو المستدام تحّديًا كبيرًا
إلى أين يسير االقتصاد في مصر؟ 
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لالإقت�ساد  العامة  والتوجهات  االأجندة 

امل�رصي، لن حتّقق على االأرجح االأهداف 

ة، بل قد تفاقم امل�ساكل القائمة اأو 
ّ
املرجو

ت�سفر عن م�ساكل جديدة.

الرئا�سية  املرا�سيم  �سل�سلة  تك�سف 

اأ�سدرها  التي  االإقت�سادية  واملبادرات 

لطبيعة  حمدود  اإدراكه  اأن  كم  ال�سي�سي 

واأ�سباب امل�ساكل البنيوية التي تواجهها 

م�ستوى  وتديّن  والبطالة،  الفقر،  م�رص: 

على  العاملة  القوى  ع 
ّ
وجتم االإنتاجية، 

طريفيَ نقي�س بني املهن عالية املهارات 

الطلب  ونق�س  املهارات  متدنية  واملهن 

)املهن  املهارات  متو�سطة  املهن  على 

وعدم  الروتينية(،  والوظائف  ال�سناعية 

كفاية اال�ستثمار، وما هذه �سوى امل�ساكل 

االأكرث و�سوحًا على �سبيل املثال.

مزيج  اإىل  ال�سي�سي  نهج  ى 
ّ
اأد عمومًا، 

التي  واالإدارية  الت�رصيعية  املرا�سيم  من 

الكامنة.  والتناق�سات  بالت�سارب  ز 
ّ
تتمي

ثالثة  ا�ستعرا�س  من  وا�سحًا  هذا  ويبدو 

يزيد  حددتها  قد  كانت  فقط  جماالت 

�سايغ يف مركز كارنيغي لل�رصق االأو�سط 

امل�رصوعات  على  فيه  املباليَغ  الرتكيز   :

العمالقة حلفز النمو االإقت�سادي، والنهج 

قطاع  يف  االإداري  لالإ�سالح  الف�سفا�س 

اخلدمة املدنية، والروؤية االأحادية لكيفية 

االأموال  روؤو�س  من  كبري  قدر  توليد 

اجلديدة يف االإقت�ساد.

عوامل انهيار الجنيه 
ك�سف تقرير عن و�سع م�رص �سعر �رصف 

الدوالريف  مقابل  جنيها   8.25 بقيمة  

ما  وهو   2017-2016 العام  ميزانية 

يوؤكد توقعات عن ا�ستمرار تراجع اجلنيه 

مقابل الدوالر يف ظل ارتفاع �سعر �رصفه 

جنيهات    8.8 اإىل  املوازية  ال�سوق  يف 

مع  املركزي  البنك  اتفاق  مع  للدوالر، 

�رصكات ال�رصافة على عدم زيادة ال�سعر 

عن 8.65 جنيها  للدوالر، بينما يبلغ �سعر 

الدوالر يف البنوك حاليا 7.83 جنيها

االإقت�سادي  اخلبري  لتحليالت  ووفقا 

عوامل   7 هناك  دوابة  اأ�رصف  الدكتور 

اجلنيه  يف  الرتاجع  ا�ستمرار  وراء  تقف 

امل�رصي مقابل الدوالر االأمريكي: *االأول 

خا�س بعوامل داخلية مرتبطة ب�سيا�سات 

بوعودها،  الوفاء  عن  وعجزها  احلكومة 

النقدية  بال�سيا�سة  مرتبط  هو  ما  ومنها 

املوازنة  عجز  وا�ستمرار  املركزي  للبنك 

العامة للدولة اإىل م�ستويات غري م�سبوقة 

النفقات  ارتفاع  يف  اأ�سا�سا  واملتمثل 

وتراجع االإيرادات.

من  مزيد  اإىل  اأدى  الذي  الثاين  *العامل 

نتيجة عجز �رصكات  كان  اجلنيه  تدهور 

الديون  ت�سديد  عن  احلكومية  البرتول 

التنقيب  ل�رصكات  عليها  امل�ستحقة 

االأجنبية.

مبزيد  ارتبط  الذي  وهو  الثالث  *العامل 

�سلع  من  اال�ستهالكية  الواردات  من 

كمالية وترفيهية.

مبزيد  ارتبط  والذي  الرابع  *العامل 

اخلارجية  للديون  االأق�ساط  دفع  من 

مر�سح  البند  وهذا  على م�رص،  امل�ستحقة 

للتزايد نظرا لتزايد حجم الدين اخلارجي 

الذي بلغ 46.2 مليار دوالر.

تالعب  يف  يتمثل  اخلام�س  *العامل 

يف  وامل�سدرين  امل�ستوردين  من  كل 

ي�ستطيعوا  حتى  اال�سترياد  م�ستندات 

وفتح  البالد،  خارج  الدوالرات  تهريب 

للم�ستوردين  خارجية  ح�سابات 

وامل�سدرين بالدوالر.

*اأما العامل ال�ساد�س فقد ارتبط بازدهار 

امل�رصيف،  النظام  خارج  العملة  جتارة 

فالفارق الكبري بني ال�سعر الر�سمي و�سعر 

ال�سوق ال�سوداء يغري اجلميع بالطلب على 

مكا�سب  حتقيق  ي�ستطيع  حتى  الدوالر 

�رصيعة للغاية. 

*العامل ال�سابع  واالأخري - بح�سب دوابة 

وت�سري  املخدرات  بتجارة  مرتبط  فهو   -

االإح�سائيات اإىل تزايد حجم االإنفاق علي 

املخدرات ب�سكل يدعو اإىل ال�سدمة، حيث 

املخدرات  �رصاء  على  االإنفاق  حجم  قدر 

60 مليار جنيه على االأقل  بـ   2014 عام 

وفق تقديرات متوازنة من املخت�سني.

ي�سّكل اإ�سالح االإقت�ساد امل�رصي وحتقيق 

النهج  اأن  بيد  كبرياً.  يًا 
ّ
حتد م�ستدام  منو 

احلايل يعيد اإنتاج اعتماد م�رص منذ فرتة 

البالد  على  ويحكم  الريع،  على  طويلة 

ك 
ّ
اإىل حتقيق هدٍف اليفتاأ يتحر بال�سعي 

ال�سي�سي  اأن  ومبا  متناولها.  عن  بعيداً 

الدور املركزي يف توفري  منح نف�سه هذا 

فر�س العمل وحتقيق النمو، فهو يخاطر 

يف الوقوع ب�سكٍل دائم يف احللقة املفرغة 

لالإقت�ساد امل�رصي.
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اقت�شاد عربي

الكويت تسعى تمويل عجزها باإلقتراض

ك�سف وكيل وزارة املالية الكويتية خليفة حمادة، اأن بالده 

بداأت  التي   2017/2016 املالية  ال�سنة  موزانة  عجز  �ستمول 

مطلع اإبريل املا�سي من خالل االقرتا�س.

هام�س  على  لل�سحفيني  ت�رصيحات  يف  حمادة  واأ�ــســاف 

حتالف  مع  اجلغرافية  املعلومات  نظم  عقد  الــوزارة  توقيع 

ملياري  �ستقرت�س  بالده  اأن  اليوم،  بالكويت  حملي وعاملي 

با�ستخدام  املحلية  ال�سوق  من  دوالر(  مليارت   6.4( دينار 

اأدوات الدين العام.

مليارات   9.6( دينار  مليارات   3 �سنقرت�س  »كما  وتابع، 

دوالر( بالدوالر االأمريكي ب�سندات دين و�سكوك من االأ�سواق 

العاملية لتغطية الفرق بني العجز املحقق وحجم االقرتا�س 

امل�سار اإليه من االحتياطي العام للدولة«.

املوازنة  اأن  �سابق  وقت  يف  الكويتي  املالية  وزيــر  واأعلن 

مليار   68( دينار  مليار   22 قيمته  عجزاً  �ست�سجل  الكويتية 

دوالر( لل�سنة املالية 2017/2016.

وياأتي العجز يف املوازنة الكويتية احلالية، تزامنًا مع تراجع 

اأ�سعار النفط اخلام اإىل اأقل من 50 دوالراً للربميل، مقارنة مع 

120 دوالراً منت�سف 2014.
وتنتج الكويت نحو 3 ماليني برميل نفط يوميًا، وتعتمد باأكرث 

من 90 % يف متويل موازنتها ال�سنوية العامة على االإيرادات 

النفطية.

تدر�س خ�سخ�سة  الكويت  اإن  قال حمادة  �سياق مت�سل،  يف 

قطاع  اخل�سخ�سة  ت�سمل  اأن  دون  النفطية  اخلدمات  قطاع 

اأحد  هي  النفطية  القطاعات  بع�س  »خ�سخ�سة  االإنــتــاج، 

املايل  االإ�سالح  وثيقة  يف  وردت  التي  االأ�سا�سية  املحاور 

مار�س  يف  ـــوزراء  ال جمل�س  اعتمدها  التي  واالقت�سادي 

املا�سي«.

اأو  امل�ساريع  من  العديد  اأوردت  الوثيقة  »هــذه  اأن  واأ�ــســار 

ولي�س  خدماتها  بع�س  نخ�س�س  اأن  ميكن  التي  القطاعات 

الكل«.

واأكد على وجود تن�سيق يف الوقت احلايل بني وزارة املالية، 

يف  للحكومة  التنفيذية  الــذراع  الكويتية  البرتول  وموؤ�س�سة 

اأن  ميكن  التي  واخلدمات  القطاعات  لتحديد  النفط،  قطاع 

ت�سملها اخل�سخ�سة.

سياحة
اأّكدت وزيرة ال�سياحة التون�سية 

مت  اأنه  اللومي،  الرقيق  �سلمى 

من  االأوىل  الع�رصة  االأيام  يف 

تطور  ت�سجيل  املن�رصم  متوز 

اإيجابي بالن�سبة لعدد ال�سياح 

ر 
ّ
ــد ق تــونــ�ــس  اإىل  الــقــادمــني 

بن�سبة 44 باملائة.

شراكة
االإماراتي،  امل�رصق  بنك  اأعلن 

عن ت�سهيالت م�رصفية بقيمة 

لتمويل  درهــم  مليار   1.050
اأرابتك  �رصكتي  بني  االئتالف 

وتاف  االإماراتية،  لالإن�ساءات 

لتنفيذ  الرتكية  لالإن�ساءات 

اأعـــمـــال الــتــعــاقــد مبــ�ــرصوع 

تطوير مطار البحرين. 

تراجع
ـــاج  ـــت تـــراجـــعـــت قــيــمــة االإن

احلكومي  ال�سلعي  ال�سناعي 

مليار   144.1 اإىل  م�رص  يف 

املـــايل  الـــعـــام  يف  ــة  ــي ــن ج

 148.4 مقابل   2015/2014
مليار   16.7( جنية  مليار 

املـــايل  الـــعـــام  يف  دوالر( 

.2014/2013

خطوط
ــة  ــوي اأعــلــنــت اخلـــطـــوط اجل

خطوط  وجمموعة  القطرية 

التـــــام اجلـــويـــة )جمــمــوعــة 

االأمريكية  الــطــريان  خطوط 

الالتينية(، عن توقيع اتفاقية 

ــيــح لــلــقــطــريــة  اكـــتـــتـــاب تــت

من   %  10 على  اال�ــســتــحــواذ 

جممل اأ�سهم »التام«.

قرض
ــ�ــس الــتــنــفــيــذي  اأقـــــر املــجــل

ــد الــــدويل  ــق ــن ــدوق ال ــن ــس ــ� ل

للعراق  ائتمانيا  برناجما 

قرو�سا  بغداد  مبنح  يق�سي 

خم�سة  اإىل  قيمتها  ت�سل 

دوالر  مليون  و340  مليارات 

على مدى ثالث �سنوات.

عقد
بقيادة  كون�سور�سيوم  فــاز 

الفرن�سية  األ�ستوم  جمموعة 

للنقل بعقد بقيمة 2،88 مليار 

يــورو(  مليارات   2،6( دوالر 

بحيث  دبــي  مــرتو  لتو�سيع 

اك�سبو  معر�س  موقع  ي�سمل 

الــعــاملــي،  ــتــجــاري  ال  2020
ح�سبما اأعلنت حكومة دبي.

صادرات
ــراجــعــت قــيــمــة �ـــســـادرات  ت

ــعــوديــة الــ�ــســلــعــيــة غري  ــس ــ� ال

ني�سان  خـــالل  ــة  ــي ــرتول ــب ال

اإىل   %  18.5 بن�سبة  املا�سي، 

مقابل  دوالر،  مليارات   3.59
4.4 مليارات دوالر يف الفرتة 

املناظرة من العام املا�سي.

أزمة
يعادل  ما  اجلزائر  اقرت�ست 

ال�سوق  من  دوالر  مليار   2.5
ني�سان  مطلع  منذ  املحلي 

ــة اأزمـــة  ــه ــواج ــي مل ــس ــا� امل

النفط  عـــائـــدات  انــخــفــا�ــس 

وكالة  ـــادت  اأف كما  ــغــاز،  وال

االأنباء اجلزائرية الر�سمية.

بلوغ
ال�رصكات  عــام  مــراقــب  قــال 

)حــكــومــيــة( عمر  ـــة  ـــي االأردن

الزعبي، اإن قيمة روؤو�س اأموال 

بالده  يف  اجلديدة  ال�رصكات 

االأوىل  اخلم�سة  ال�سهور  خالل 

 68 بلغت  اجلــاري،  العام  من 

مليون دينار اأردين. 

عجز
اأن  ر�سمية  بيانات  اأظــهــرت 

بلغ  للجزائر  التجاري  العجز 

9.8 مليارات دوالر يف االأ�سهر 
اخلم�سة االأوىل من عام 2016 

الفرتة  عــن   %  35.5 بــزيــادة 

املا�سي،  الــعــام  مــن  نف�سها 

عــائــدات  انــخــفــا�ــس  ب�سبب 

اأ�سعار  تــراجــع  مــع  الــطــاقــة 

النفط.
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هل تحتاج الجزائر دينارا جديدا؟

خرباء  يطرح  اجلزائر،  ت�سهدها  التي  املالية  االأزمــة  ظل  يف 

اقت�ساديون وم�سوؤولون �سابقون فكرة تغيري العملة املحلية، 

وهي  اجلــزائــري،  االقت�ساد  م�سكالت  اأهــم  من  واحــدة  حلل 

بعيدا  املوازية  ال�سوق  يف  املتداولة  ال�سخمة  النقدية  الكتلة 

عن رقابة احلكومة.

بوالية  اإقامته  مقر  من  الفيديو  عرب  قدمها  حما�رصة  ويف 

وهران )400 كلم غرب اجلزائر العا�سمة(، طرح وزير الطاقة 

اقت�ساد  الإخراج  االقرتاحات  من  �سكيب خليل جملة  االأ�سبق 

اجلزائر من اأزمته.

دينار  »اإ�سدار  اأو  العملة،  تغيري  املقرتحات  هذه  بني  ومن 

جديد«. ورغم و�سفه لهذه اخلطوة بـ»اجلريئة«، فاإنه اعتربها 

ال�سوق  يف  املتداولة  النقدية  الكتلة  الحتواء  االأمثل  احلل 

والناجتة  اجلزائر،  اأهم مع�سالت  اإحدى  تعد  والتي  املوازية، 

عن م�سكلة اأكرب واأعقد وهي غياب الثقة يف املنظومة البنكية 

املحلية.

ر فيه خليل ن�سبة الكتلة النقدية املتداولة 
ّ
يف الوقت الذي قد

يف ال�سوق املوازية بـ30 % من اإجمايل الكتلة النقدية، اإال اأن 

اأرقام اجلمعية الوطنية لالقت�ساديني اجلزائريني تتحدث عن 

ن�سبة 45 %. واأعلن رئي�س الوزراء عبد املالك �سالل اأن قيمة 

الر�سمية  النقدية  املوؤ�س�سات  خارج  املتداولة  االأمــوال  هذه 

تقدر بـ37 مليار دوالر، يف وقت يتحدث امل�ست�سار ال�سابق يف 

وزارة الطاقة عبد الرحمن مبتول للجزيرة نت عن اأموال تفوق 

قيمتها 58 مليار دوالر.

من  حزمة  اتخاذ  احلكومة  فيه  اأعلنت  ــذي  ال الوقت  ويف 

اأهمها منح  املوازية،  ال�سوق  للق�ساء على م�سكلة  االإجراءات 

امل�سدر  املجهولة  االأمـــوال  الأ�سحاب  �رصيبية  امتيازات 

اأموال �رصعية،  اإىل  ل�سخها يف البنوك، وحتويل تلك االأموال 

اإال اأنها مل تتخذ موقفا من دعوات اإ�سدار عملة جديدة.

من  االأ�سفار  حذف  على  جديدة  عملة  اإ�سدار  فكرة  وتقوم 

العملة احلالية، بحيث ي�سبح الدينار اجلديد م�ساويا لع�رصة 

دنانري قدمية اأو مئة دينار قدمي مثال، دون اإحداث تغيري يف 

احلجم النهائي لكتلة النقود املوجودة. 

ناتج
ارتــــفــــع عـــجـــز املــــوازنــــة 

من   %  9.8 اإىل  املــ�ــرصيــة 

ــاجت املــحــلــي خـــالل 10  ــن ال

ــر مـــن الـــعـــام املـــايل  ــه ــس اأ�

اجلاري 2016/2015، بقيمة 

273 مليار جنيه مقابل 9.5 
مليار   231 يــعــادل  مبــا   %
من  الــفــرتة  نف�س  يف  جنيه 

العام املايل ال�سابق.

استعداد
قال م�سدر حكومي ميني اأنه 

�سحنة  جتهيز  حاليا  يجري 

يف  للخارج  لت�سديرها  نفط 

اأيام قليلة من موانئ  غ�سون 

ت�سيطر  التي  �سبوة  حمافظة 

ال�رصعية،  احلــكــومــة  عليها 

وذلك بعد توقف دام اأكرث من 

عام ب�سبب احلرب.

تضخم
ر�سمية،  اإحــ�ــســاءات  اأظــهــرت 

اخلليجي  الت�سخم  معدل  اأن 

العام )اأ�سعار امل�ستهلك( �سجل 

% يف   2.1 ارتــفــاعــًا وو�ــســل 

مع  مقارنة  املا�سي  ني�سان 

العام  مــن  املــنــاظــرة  الــفــرتة 

املا�سي.

مناقصة
الــ�ــســنــاعــة  وزارة  ــت  ــرح ط

االأردنية،  والتموين  والتجارة 

 200 ـــرصاء  ـــ� ل مــنــاقــ�ــســتــني 

القمح  �سلعتي  من  طن  ــف  األ

املخزون  لتعزيز  وال�سعري، 

اال�سرتاتيجي من احلبوب.

شروط
حكومة  با�سم  املتحدث  قال 

�سفني  العراق  اإقليم كرد�ستان 

االأكراد م�ستعدون  اإن  يي  دزه 

احلكومة  مــع  اتــفــاق  ـــرام  الإب

ب�ساأن  بــغــداد  يف  االحتــاديــة 

�سمنت  اإذا  النفط  �ــســادرات 

بقيمة  �سهرية  اإيـــرادات  لهم 

مليار دوالر.

بورصة
العربية  البور�سات  وا�سلت 

تــداوالت،  نهاية  مع  هبوطها 

اأ�سعار  تــراجــع  ا�ستمرار  مــع 

العاملية،  االأ�سواق  يف  النفط 

قطر  بور�سة  �سعدت  فيما 

من  دعمًا  تلقيها  مع  وحيدة 

قيمة  )االأعلى  القائدة  االأ�سهم 

وعدداً(.

عائدات
با�سم  الر�سمي  الناطق  اأعلن 

خالد  التون�سية  احلكومة 

�سوكات، عن تراجع عائدات 

بن�سبة  التون�سية  ال�سياحة 

42 % خالل االأ�سهر اخلم�سة 
اجلــاري  الــعــام  مــن  االأوىل 

مقارنة مع الفرتة املناظرة 

من العام املا�سي.

تحويالت
لن ال�سعودية تفر�س �رصيبة 

ير�سلها  التي  االأمـــوال  على 

ــون االأجــــانــــب يف  ــل ــام ــع ال

اململكة اإىل بلدانهم، وذكرت 

التحول  برنامج  اأن  الريا�س 

ــــرار  ــي يــتــ�ــســمــن اإق ــن ــوط ال

امل�سافة  القيمة  �رصيبة 

االنتقائية  ال�سلع  و�رصيبة 

ال�سارة.

غالء
ارتفعت اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية 

ــات  ــظ ــاف ــح وامل املـــــدن  يف 

خالل  الفــت،  ب�سكل  اليمنية 

نتيجة  املا�سية،  االأ�سابيع 

اليمني  الريال  قيمة  تراجع 

يف  ــــدوالر  ال �سعر  وارتـــفـــاع 

ال�سوق امل�رصفية.

انفاق
حكومية  اإح�ساءات  اأظهرت 

االإنــفــاق  حجم  اأن  ر�سمية، 

لــالأردنــيــني  الكلي  ال�سنوي 

بلغ  وال�سجائر  التبغ  على 

602 مليون دينار اأردين )850 
مليون دوالر(.
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اقت�شاد دولي

الدول حيوية يف  اأكرث  من  اأملانيا  تعترب 

مبعدالت  تفتخر  اإذ  االأوروبية،  القارة 

البطالة املتناق�سة، واأي�سًا بوجود اأف�سل 

العامل.  م�ستوى  على  لديها  ال�رصكات 

لكنها يف العام 2016 �ستتحول من مرحلة 

االفتخار باقت�سادها املتني اإىل مراجعة 

القت�سادها  احللول  لو�سع  احل�سابات 

بعدما  ال�سوريني  الالجئني  ال�ستيعاب 

خذلهم العرب.

مكان.  اأي  اإىل  اذهبوا  الالجئون  فاأيها 

امامكم.  م�رصعة  »الهولوكو�ست«  اأبواب 

ال تقرتبوا منا يقول العرب حتى ال ت�سل 

االأنني،  وعدوى  ال�رصخة،  عدوى  الينا 

وتغطية  اجلمر،  تغطية  باالإمكان  مادام 

االإع�سار، بالق�س اأو باخلزف.

ي�سبهون  ال  االأملان  اأن  العامل  قناعة 

حني  لهم  القاتلة  اللحظة  االآخرين... 

كيف  مريكل،  باأجنيال  يفكرون  كانوا 

االحتاد  تقود  اأن  اأملانية  المراأة  ميكن 

االأوروبي؟ حتى اأن »الفاينن�سال تاميز«، 

كانت  املقد�سة،  الربيطانية  ال�سحيفة 

بارتياب  اليونانية  االأزمة  اإبان  تتحدث 

عن القاطرة االأملانية، حتى اأن الفيل�سوف 

ال�سبب  عن  ت�ساءل  اآتايل  جاك  الفرن�سي 

كبار  تنتج  اأملانيا  مثل  بلداً  يجعل  الذي 

الفال�سفة، فيما ال تنتج رو�سيا �سوى كبار 

الروائيني؟

االأوروبي  االحتاد  قاطرة  اأملانيا  وتعترب 

االإقت�سادية، وهي عبارة لطاملا ترددت 

عند احلديث عن الدور االأوروبي الأملانيا 

معاهدة  لتطبيق  التالية  ال�سنوات  يف 

 ،1995 عام  االأوروبية  للوحدة  �سينغني 

بفعل  االآن  اأ�سبحت  العبارة  اأن هذه  غري 

بعد  املا�سي  من  جزءا  عديدة  متغريات 

االإقت�ساد  وذات  الغنية  اأملانيا  حتول 

القوي وامل�سيطر على منطقة اليورو، اإىل 

فر�س �رصوطها على �رصكائها االأوروبيني 

وتقييدهم ب�سيا�سات تفر�سها عليهم لقاء 

منحهم م�ساعدات وقرو�سا.

االإقت�سادية  االإجراءات  كل  ويف 

االأوروبية  الوحدة  مل�سرية  امل�ساحبة 

امل�ستفيد  فهي  كم�ستفيد،  اأملانيا  برزت 

 ،2002 عام  اليورو  اإطالق  من  االأكرب 

ال�سيادية  الديون  اأزمة  خالل  وحتى 

اليورو  مبنطقة  تع�سف  التي  املتفاقمة 

اأملانيا مكا�سب  بانهيارها، جنت  وتهدد 

167 مليار يورو، ربحتها  طائلة ناهزت 

املالية  االأ�سواق  من  قرو�سا  اأخذها  من 

بفائدة منخف�سة، وبيعها بعد ذلك بفائدة 

هذا  ويف  املتعرثة.  اليورو  لدول  مرتفعة 

بني  التوفيق  االأملان  حاول  ال�سياق 

ما  وهو  التغيري.  يف  والواقعية  احلداثة 

جنب ال�رصكات االأملانية ويالت االإفال�س 

بل واأمكنها من اكت�ساب املناعة الالزمة 

كيف استوعبت ميركل الالجئين وخذلهم العرب؟
 اإلقتصاد األلماني من »الحيوية« 

إلى »الواقعية« 



ASSINAA WAL' IKTISSAD�لعدد 156 �أيلول 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 109

واآثار  جهة  من  ال�سيني  املد  ملقارعة 

االأزمات من جهة اأخرى.. ولعل اآخر هذه 

بداأت  التي  الالجئني  م�ساألة  االأزمات 

ت�سغط على الداخل االأملاين.

اأملانيا  اجلديد  الواقع  هذا  وكر�س 

والنقدية  املالية  بال�سيا�سة  كمتحكمة 

خالل  من  وكم�سيطرة  اليورو،  ملنطقة 

ف�سلت  ما  وهو  اأوروبا،  على  االإقت�ساد 

باحلديد  حتقيقه  يف  النازية  اأملانيا 

والنار.

اأما االإجنازات التي تو�سلت اإليها اأملانيا 

وال  باهظة  لي�ست  فتكاليفها  احلديثة 

تعتمد  واإمنا  الع�سكرية  القوة  على  تعتمد 

وقد  البحتة.  االإقت�سادية  القوة  على 

االإقت�سادي  و�سعها  اأملانيا  ا�ستغلت 

لتحكم  االأزمة  زمن  يف  ن�سبيا  املريح 

وذلك  اليورو  منطقة  على  �سيطرتها 

واالإقت�سادية  النقدية  �سيا�ساتها  باإمالء 

وتقوي�س جمال القرارات ال�سيادية للدول 

ذلك  يف  مبا  اليورو  منطقة  يف  االأطراف 

على دول كبرية كاإ�سبانيا واإيطاليا وهذا 

ما مل حتققه بجيو�س النازية ال�سخمة.

يف  اأظهر  قد  البطالة  معدل  موؤ�رص  وكان 

يف  املئة  يف   11.7 من  انخفا�سًا  البالد 

العام  املئة يف  6.7 يف  اإىل   2005 العام 

االأكرث  االإقت�سادات  من  تعد  لذا   ،2014
توازنًا اأوروبيًا. ولكن بعد ا�ستفتاء خروج 

دعا  االأوروبي  االحتاد  من  بريطانيا 

خرباء اقت�ساد اأملان اإىل اإجراء مفاو�سات 

االإقت�سادية  اخل�سائر  من  للحد  عاجلة 

الربيطاين.  القرار  هذا  عن  الناجمة 

عن  االأملان  ال�سناعة  رجال  واأعرب 

عرقلة  بعدم  مطالبني  القرار  لهذا  اأ�سفهم 

تتوقع  اإذ  بريطانيا،  مع  الب�سائع  حركة 

حاد  »تراجع  وقوع  االأملانية  ال�سناعة 

بريطانيا. وقال  التجارة مع  و�سيك« يف 

التنفيذي الحتاد  املدير  ماركو�س كريبر 

ال�سناعة االأملاين »نتوقع تراجع التبادل 

ملمو�س  ب�سكل  بريطانيا  مع  التجاري 

امل�ستبعد  ومن  املقبلة،  االأ�سهر  خالل 

مبا�رصة  ا�ستثمارات  توجيه  كبري  ب�سكل 

جديدة من اأملانيا اإىل بريطانيا«. 

تقف  اأن  برلني  حتاول  اأخرى،  جهة  من 

يف  ال�سيني  الزحف  اأمام  منيعًا  �سداً 

تقودها  موحدة  �سيا�سة  بخلق  اأوروبا 

هي وفرن�سا يف �سياق ما ي�سمى باملحور 

اأملانيا  ترف�س  ولهذا  الفرن�سي،  االأملاين 

حل  يف  مبا�رص  ب�سكل  ال�سني  م�ساركة 

اأزمة املوازنات يف اأوروبا. ويف املقابل 

عالقة  على  احلفاظ  اإىل  اأملانيا  ت�سعى 

مرتعا  تعترب  التي  ال�سني  مع  متميزة 

ل�رصكات الت�سدير االأملانية.

االإ�سرتاتيجي،  احلليف  اإىل  بالن�سبة  اأما 

االأخرية  فهمت  فقد  املتحدة،  الواليات 

لتمويل  االأملاين  الرف�س  من  الدر�س 

العراق،  حرب  يف  حدث  كما  حروبها 

ولهذا حتاول وا�سنطن اإ�رصاك االأملان يف 

العمليات الع�سكرية، وهذه اإ�سارة وا�سحة 

اإىل اأن الدور االأملاين قد اأ�سبح حقيقة ال 

ميكن جتاهلها.

تفادي  اأملانيا  حتاول  جانبها  ومن 

ال�سخمة  الع�سكرية  اال�ستثمارات 

جتدي  ال  باأنها  لقناعتها  واملكلفة 

القوة  لها هو توظيف  االأن�سب  واأن  نفعا، 

ال�رصكاء  على  �سغط  كورقة  االإقت�سادية 

لفر�س خياراتها.

يف  خبري  يت�ساءل  العرب،  عن  ماذا 

املو�سيقي  االأملانية؟  العربية  العالقات 

عظامه،  حتى  اليهود  يكره  الذي  الفذ 

ريت�سارد  واالآخر،  احلني  بني  وينب�سونها 

هو  ال�رصق  يف  الدخول  اأن  اعترب  فاغرن 

الدخول يف  اهلل »االأقل تعقيداً مما نظن«.

ختامًا: اإن ما حققته اأملانيا بف�سل قوتها 

انت�سارات  بكثري  يفوق  االإقت�سادية 

اأملانيا النازية التي كبدت البالد واأوروبا 

اخل�سائر  حجم  حيث  من  باهظة  تكلفة 

املادية والب�رصية وما اأحدثته من �رصوخ 

وما  االأوروبية،  العالقات  يف  عميقة 

لهم من  جلبته من عار لالأملان وخلقته 

عقدة كبرية �سعوا للبدء يف التخل�س منها 

تدريجيا بعد اإ�سقاط حائط برلني ال�سهري 

احلرب  واإنهاء  االأملانية  الوحدة  واإمتام 

الباردة.

موؤخراً  �صدر  كتاب  يف  كراو�س  لي�صنري  باتري�صيا  الأملانية  ال�صحافية  كتبت 

لها يتحدث عن ال�صرية الذاتية لأول م�صت�صارة اأملانية وحمل عنوان: »مريكل.. 

اأثناء  عملت  اأملانيا  تاريخ  يف  م�صت�صارة  اأول  اأن  كتبت  ال�صيا�صة«  ال�صلطة.. 

مرحلة  وكانت مريكل خالل  احلانات.  اإحدى  كنادلة يف يف  الفيزياء  درا�صتها 

املراهقة الطالبة الأوىل على مدر�صتها وكانت ترغب يف اأن ت�صبح معلمة، لكن 

هذا احللم تبدد بعدما اعتربت احلكومة ال�صيوعية اأ�رشتها م�صتبها بها. لذلك فقد 

در�صت الفيزياء ومار�صت عمال لبع�س الوقت يف حانة.

قالت مريكل »نعم، عملت نادلة يف حانة... كنت اأح�صل على اأجر يرتاوج بني 

20 و30 فينينج عن كل م�رشوب ابيعه وهذا منحني دخال اإ�صافيا تراوح بني 
20 و30 ماركا يف الأ�صبوع. هذا �صاهم اإىل حد كبري يف دفع الإيجار.« واأ�صافت 
مريكل التي در�صت يف ليبزيج من عام 1973 وحتى عام 1978 »مع الأخذ 

بعني العتبار اأن اأجري كان 250 ماركا /قرابة 15 دولرا/ يف ال�صهر.. فقد كان 

هذا الدخل الإ�صايف هام للغاية«.

اإل بعد �صقوط حائط برلني يف عام  ومل تنخرط مريكل يف احلياة ال�صيا�صية 

1989 حيث عملت يف البداية يف امل�صاعدة يف ربط اأجهزة احلا�صوب يف مكتب 
حزب دميقراطي جديد ثم التحقت يف ما بعد بحزب الحتاد الدميقراطي امل�صيحي 

قبل �صهرين من توحيد اأملانيا.

من هي ميركل؟
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اقت�شاد دولي

نيويورك تايمز: خروج بريطانيا يثير 

غيوما إقتصادية

املخاطر  افتتاحيتها  يف  تاميز  نيويورك  �سحيفة  اأبرزت 

االإقت�سادية التي �سببها ت�سويت الربيطانيني للخروج من 

االحتاد االأوروبي  موؤخرا، اإذ راأت اأن االأ�سواأ ملا ياأت بعد يف 

بريطانيا ويف �ستى اأنحاء االإقت�ساد العاملي.

اأن االآثار الفورية - رغم فداحتها  واأ�سارت ال�سحيفة اإىل 

- مل تخرج عن ال�سيطرة حتى االآن، من حيث ن�سبة تراجع 

اأ�سواق االأ�سهم العاملية وتقلب اأ�سواق العمالت. لكنها ترى 

اأن االآثار البعيدة قد تكون خطرية.

فمن املتوقع - وفقا لنيويورك تاميز- اأن يتعرث االإقت�ساد 

الربيطاين اأو ينكم�س مع تباطوؤ تدفقات روؤو�س االأموال على 

املرتتبة  االآثار  العاملية، ف�سال عن  املالية  الوجهة  لندن 

عن نزع الت�سنيفات االإئتمانية املمتازة عن بريطانيا من 

التفاقاته  البلد  وفقدان  العاملية،  الت�سنيف  وكاالت  قبل 

التجارية املربحة.

يجرها  قد  التي  االآثار  االأمريكية  ال�سحيفة  وا�ستعر�ست 

اخلروج الربيطاين على اقت�سادات اأوروبا واأمريكا، والتي 

االحتاد  ففي  الراهن.  الوقت  يف  ب�ساأنها  االأ�سئلة  تزدحم 

الربيطاين  ال�رصيك  مع  التجارة  توقف  ميثل  االأوروبـــي 

خماطر كبرية على القاعدة االإقت�سادية يف منطقة اليورو. 

والفو�سى  املالية  التقلبات  جتــدد  اإىل  هــذا  ــوؤدي  ي وقــد 

ال�سيا�سية، مثل ما حدث يف اأزمات منطقة اليورو ال�سابقة.

اال�ستفتاء  نتيجة  ا�ستقبلت  فقد  املتحدة  الــواليــات  اأمــا 

التوظيف  وتــرية  يف  تباطوؤ  مــع  بالتزامن  الــربيــطــاين 

النمو  يف  عام  وتباطوؤ  ال�رصكات  ا�ستثمارات  يف  و�سعف 

تعقيد  اإىل  الربيطاين  الــقــرار  يـــوؤدي  وقــد  االإقــتــ�ــســادي. 

مع  امل�سدرون  يت�رصر  قد  اإذ  االأمريكيني،  عند  الو�سع 

ارتفاع الدوالر مقابل اجلنيه االإ�سرتليني واليورو، كما اأن 

االإقت�ساد بوجه عام �سيتاأثر اإذا اجته امل�ستهلكون االأغنياء 

اإىل تقلي�س اإنفاقهم ب�سبب اخل�سائر التي حتدث يف اأ�سواق 

املال.

هبوط
ــات  ــرصك هــبــطــت اأ�ــســهــم �

ـــه  ـــرتفـــي الـــ�ـــســـيـــاحـــة وال

على  لت�سغط  االأوروبـــيـــة 

املنطقة  يف  االأ�سهم  اأ�سواق 

ني�س  مدينة  يف  هجوم  بعد 

اأكرث  اأودى بحياة  الفرن�سية 

من 84 �سخ�سا.

تباطؤ
تــوقــعــت وكـــالـــة الــطــاقــة 

تباطوؤ  ـــدوث  ح ــة،  ــي ــدول ال

طفيف يف الطلب على النفط 

من  املقبل،  للعام  اخلـــام 

يوميًا  برميل  مليون   1.4
اإىل  اجلـــاري،  العام  خــالل 

1.3 مليون برميل يوميًا يف 
.2017

منع
ــواب  ــن �ـــســـادق جمــلــ�ــس ال

االأمـــريكـــي عــلــى مــ�ــرصوع 

الطائرات  بيع  مينع  قانون 

ــــــران، يف  االأمـــريكـــيـــة الإي

خطوة من �ساأنها اأن تقو�س 

اأبرمته �رصكة بوينغ  اتفاقا 

بقيمة  اإيران  مع  االأمريكية 

25 مليار دوالر.

نمو
ــــــوزراء  ــس ال ــ� ــي ـــن رئ ـــل اأع

ــام  ــاري االإثــيــوبــيــهــيــلــي م

النمو  بلوغ  عن  دي�سالني، 

يف الناجت املحلي االإجمايل 

% خالل   8.5 بن�سبة  لبالده 

 ،2016/2015 املايل  العام 

خالل   %  10.7 مع  مقارنة 

العام املايل ال�سابق.

قيادة
االأوروبية،  االأ�سهم  ارتفعت 

دعما  ال�سوق  تلقت  حيث 

حققتها  التي  املكا�سب  من 

التعدين  ــات  ــرصك � اأ�ــســهــم 

موا�سلة  على  �ساعدها  مبا 

املكا�سب التي حتققت بفعل 

زيادة اأ�سعار املعادن.

أعلى
ــذهــب، بــدعــم من  ارتــفــع ال

ال�سيا�سي  اال�سطراب  حال 

الت�سويت  اأعــقــبــت  ــتــي  ال

بريطانيا  خــروج  مل�سلحة 

من االحتاد االأوروبــي، بعد 

تغطية  عمليات  من  موجة 

املراكز املدينة يف ال�سني.

تصدير
قائمة  على  رو�سيا  تربعت 

للغاز  ت�سديراً  االأكرث  الدول 

 193 بلغ  بحجم  الطبيعي، 

مــكــعــب، فيما  مــلــيــار مــرت 

قائمة  اأملــانــيــا  تــ�ــســدرت 

له،  ا 
ً
ا�سترياد االأكرث  البلدان 

بكمية و�سلت 104 مليارات 

مرت مكعب.

استدعاء
ــا  ــوت ــوي قــــررت �ــرصكــة »ت

اليابان،  موتور كورب« يف 

ماليني   3.37 ــتــدعــاء  ا�ــس

�سيارة، يف اأعقاب اكت�سافها 

الهواء  اأكيا�س  يف  عيوبًا 

)Air Bag(، واأجهزة مراقبة 

انبعاثات الوقود.

فوز
بقيادة  كون�سور�سيوم  فاز 

الفرن�سية  األ�ستوم  جمموعة 

 2،88 بقيمة  بعقد  للنقل 

مليارات   2،6( دوالر  مليار 

دبي  مــرتو  لتو�سيع  ــورو(  ي

بحيث ي�سمل موقع معر�س 

الــتــجــاري   2020 اكــ�ــســبــو 

العاملي.

خسائر
كبري  اأو�سوليفان  جيم  قال 

اإن  ــني،  ــي ــريك االأم اخلــــرباء 

ــرصت ما  ــ� ــات خ ــس ــور� ــب ال

 900  –  800 نحو  قيمته 

ــوم  ي ــد  ــع ب دوالر  ــار  ــي ــل م

بريطانيا  قــرار  مــن  واحــد 

ع�سوية  مــن  باالن�سحاب 

االحتاد االأوروبي.
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إقتصاد الصين ينمو 6.7  % 

منا اإقت�ساد ال�سني يف الربع الثاين من العام احلايل بوترية 

يبلغ بعد م�ستوى  النمو مل  اأن  بيد  املتوقع،  اأكرب قليال من 

اال�ستقرار بعد انخفا�س هو االأكرب خالل ربع قرن.

االإقت�ساد منا  اأن  واأظهرت بيانات حكومية ن�رصت موؤخرا 

يف الفرتة من اأبريل/ني�سان اإىل يونيو/حزيران املا�سيني 

لكنها  املا�سي،  العام  من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   %  6.7
الن�سبة نف�سها امل�سجلة يف الربع االأول من هذا العام، وكان 

املحللون يتوقعون ن�سبة 6.6 %.

اأمال  ويعطي االرتفاع امل�سجل مقارنة بتوقعات املحللني 

يف اأن ي�ستقر ن�سق منو االإقت�ساد ال�سيني، مبا ي�ساعد على 

حت�سن االإقت�ساد العاملي برمته. بيد اأن ن�سق النمو احلايل 

ال يزال االأ�سعف منذ االأزمة املالية العاملية التي تفجرت 

عام 2008. وبعدما كان يحقق معدالت منو بني 8 % و9 % 

تراجعت وترية االإقت�ساد ال�سيني اإىل اأدنى م�ستوياتها منذ 

25 عاما.
العام احلايل  النمو خالل  اأن يبلغ معدل  وتتوقع احلكومة 

من  مزيدا  تتخذ  اأن  ويتوقع   ،% و7   %  6.5 بني  ما  برمته 

االإجراءات من اأجل التعايف االإقت�سادي باأ�رصع ما ميكن.

اأظهرت  التوقعات،  فــوق  منو  ن�سبة  ت�سجيل  مقابل  ويف 

جمال  يف  تباطوؤ  عالمات  هناك  اأن  احلكومية  البيانات 

حيث  املا�سي،  يونيو/حزيران  يف  العقاري  اال�ستثمار 

قد  العقاري  اال�ستثمار  وكان  الثاين.  لل�سهر  النمو  تقل�س 

القليلة  االأ�سهر  اإقت�ساد عاملي يف  اأكرب  لثاين  دفعة  اأعطى 

االأ�سمنت  مثل  منتجات  على  الطلب  حتفيز  عرب  املا�سية 

وال�سلب.

اخلا�س  القطاع  �رصكات  ا�ستثمارات  حجم  تراجع  كما 

اال�ستثمارات -  اإجمايل  % من   60 اأكرث من  التي ت�سكل   -

العام مع  االأول من  الن�سف  اإىل م�ستوى قيا�سي جديد يف 

تقل�س االأن�سطة يف ظل تباطوؤ االآفاق االإقت�سادية و�سعف 

ال�سادرات.

خطأ
اأخطاأت  اإنها  الربازيل  قالت 

زيـــادات  تكلفة  ح�ساب  يف 

بالقطاع  العاملني  اأجور  يف 

�سنوات  ثالث  فرتة  يف  العام 

حتى عام 2018، واأنها قدمت 

مليار   14.8 عــن  يقل  رقما 

التكلفة  عــن  برازيلي  ــال  ري

احلقيقية. 

جديد
طائرتها  رو�ــســيــا  عــر�ــســت 

للرحالت  االأوىل  التجارية 

التي   »21 �سي  »اأم  املتو�سطة 

تناف�س بها عمالقي  اأن  تريد 

�رصكة  الــطــائــرات،  �سناعة 

و�رصكة  االأوروبية  اإيربا�س 

بوينغ االأمريكية.

تحذير
احلــــــوار  ـــني  ـــك ب يف  ـــــــداأ  ب

واالقت�سادي  االإ�سرتاتيجي 

ـــات  ـــوالي ـــني ال ــوي ب ــن ــس ــ� ال

ــدة والـــ�ـــســـني، حتت  ــح ــت امل

ال�سيني،  الرئي�س  ـــرصاف  اإ�

من  االأمريكي   
ُ
اجلانب وحذر 

االإنتاجية  الــقــدرات  فائ�س 

لدى امل�سانع ال�سينية.

ديون
اليونان  يف  الربملان  �سادق 

ـــاأة الــديــون  الــتــي تــعــاين وط

االأوروبــــيــــة، عــلــى مــ�ــرصوع 

ــم عـــالقـــات  ــظ ــن قــــانــــون ي

وال�سيا�سييني  املــ�ــســوؤولــني 

ــدود  احل عــابــرة  بال�رصكات 

اقت�ساديا  تــعــرف  الــتــي  اأو 

بـ«االأف�سور«.

تصويت
ــرصيــون يف  ــ� ــوي ــس ــ� �ــســوت ال

ا�ستفتاء هو االأول من نوعه يف 

العامل على مقرتح ملنح راتب 

عاملني  للجميعمن  اأ�سا�سي 

وغري عاملني بدون اأي �رصوط، 

للجدل  ــرية  مــث ــرة  ــك ف وهـــي 

وفر�س اإقرارها �سئيلة.

احتفال
نـــظـــم الـــبـــنـــك املــــركــــزي 

للتعريف  حفاًل  الربيطانيى، 

بــــــاأول قــطــعــة »بــنــكــنــوت 

نقدية  )اأوراق  البوليمر« 

ــة 5  ــئ ــتــيــكــة(، مـــن ف بــال�ــس

والذي  ا�سرتليني،  جنيهات 

يف  للتداول  طرحها  �سيتم 

ايلول املقبل.

صفر
املكزي  البنك  جمل�س  قــرر 

اجتماعه  خــالل  االأوروبــــي 

�سعر  على  االإبقاء  فيينا،  يف 

قيا�سي  م�ستوى  يف  الفائدة 

�سفر  عند  االنخفا�س  مــن 

باملئة يف منطقة اليورو )19 

دولة(.

تفاهم
اأعــــلــــن رئـــيـــ�ـــس الـــــــوزراء 

ــــي،  ــزو اآب ــن ــي ــس الـــيـــابـــاين �

تفاهم،  اإىل  بـــالده  تو�سل 

ــع فــرنــ�ــســا، وبــريــطــانــيــا،  م

للتوقيع  واإيطاليا،  واأملانيا، 

عــلــى اتــفــاقــيــتــي الــ�ــرصاكــة 

ــاديــة، والــتــجــارة  االقــتــ�ــس

احلرة، خالل العام احلايل.

انقاذ
دول  مالية  وزراء  تو�سل 

توافق  اإىل  الــيــورو،  منطقة 

الدفعة  اإطـــالق  بخ�سو�س 

االإنقاذ  حزمة  من  الثانية 

مليار   10.3 بقيمة  لليونان 

احلزمة  اإجــمــايل  من  يــورو، 

قيمتها  البالغ  االأوروبــيــة 

االإجمالية 86 مليار يورو.

خطة
االتــ�ــســاالت  �سبكة  قــالــت 

»�سويفت«  العاملية  املالية 

ــهــا تــعــتــزم اإطــــالق خطة  اإن

اأمن جديدة، وذلك ال�ستعادة 

الثقة التي اهتزت يف اأعقاب 

بنك  االإلكرتونية من  ال�رصقة 

بنغالدي�س املركزي.



معار�ض وموؤتمرات

معرض بيروت للفن
يقام يف البيال 

)من تنظيم باف ايفنت�س( 

من 15 -13  اأيلول 2016 

منتدى بيروت الدولي للطاقة 
يقام يف فندق لورويال 

اي  �سي  اأم  جمموعة  تنظيم  من 

لالإجتماعات واملعار�س 

من 23 -21 اأيلول 2016 

معرض بيروت الدولي لألدوية 
يقام يف فندق غراند هيلتون حبتور 

)من تنظيم بروموتيم( 

من 24 -22 اأيلول 2016 

ملتقى العراق المصرفي 
يقام يف فندق موفنبيك 

واملايل  االإقت�سادي  الواقع  يتناول 

تواجهها  التي  والتحديات  العراق  يف 

واخلطة  راهنًا،  العراقية  امل�سارف 

القطاع  لتطوير  اطلقت  التي  اخلم�سية 

القوانني واالإجراءات  واحلث على تطبيق 

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
الدولية ومكافحة تبيي�س االأموال.

من 29 -28 ايلول 2016 

معرض النبيذ 
يقام يف ميدان �سباق اخليل 

)من تنظيم ايفن�سنز( 

من 8 -5 ت�رصين االأول 2016 

مؤتمر فرص األعمال في لبنان 
يقام يف فندق موفنبيك 

)من تنظيم انفو برو( 

من  20 -19 ت�رصين االأول 2016 

معرض ان شايب 
يقام يف البيال 

)من تنظيم اي �سكوير( 

من 30 -27 ت�رصين االأول 2016 

معرض األعراس 
يقام يف البيال 

)من تنظيم بروموفري(

من 30 -27 ت�رصين االأول 2016 

مؤتمر الشركات الناشئة 
يقام يف الفوروم دي بريوت 

)من تنظيم م�رصف لبنان( 

من 3-5 ت�رصين الثاين 2016 

معرض الكتاب الفرنسي 
يقام يف البيال 

)من تنظيم ا�ستيتو فران�سيه( 

من 4-13 ت�رصين الثاين 

معرض الزفاف الملكي 
يقام يف الفوروم دي بريوت 

)من تنظيم وادينغزمول( 

من 11-15 ت�رصين الثاين 2016 

مؤتمر اقتصاد البيئة العربي 
يقام يف مبنى عدنان الق�سار لالإقت�ساد 

العربي 

)من تنظيم االإحتاد العام لغرف التجارة 

وال�سناعة والزراعة للبالد العربية(

من 1-2 كانون االأول 2016

األردن / عمان 
املنزلية  واالأدوات  املن�سوجات  معر�س 

واملفرو�سات 

) من تنظيم برتا للمعار�س واملوؤمترات (

من 5-6 اأيلول 2016 

اسبانيا / مدريد 
معر�س املن�سوجات املنزلية 

) من تنظيم مرييا فالن�سيا ( 

من 8-10 اأيلول 2016 

اسبانيا / مدريد 
معر�س موماد لالألب�سة واحلذية 

) من تنظيم افيما ( 

من 9-11 ايلول 2016 

اسبانيا / برشلونة 
معر�س م�ستح�رصات التجميل 

) من تنظيم ا�س اي كيو�سي ( 

من 28-29 اأيلول 2016 

اإلمارات / دبي 
القطاع  يف  االإلكرتوين  االأمن  موؤمتر 

امل�رصيف 

ال�رصق  �سي  بي  كيو  اي  تنظيم  من   (

االأو�سط ( 

من 4-5 اأيلول 2016 

اإلمارات / دبي 
معر�س الهدايا واالأك�س�سوارات 

االأو�سط  ال�رصق  انفورما  تنظيم  )من 

للمعار�س ( 

من 6-8 ايلول 2016 

اإلمارات / دبي 
معر�س �سيتي �سكايب الدويل 

االأو�سط  ال�رصق  انفورما  تنظيم  من   (

للمعار�س ( 

من 6-8 ايلول 2016 

 معارض ومؤتمرات في العالم 
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اإلمارات / دبي 
معر�س �سناعة البناء التجاري وال�سكني 

الفخم 

) من تنظيم دي اأم جي ايفنت�س ( 

من 18-20 ايلول 2016 

اإلمارات / دبي 
معر�س الفنادق 

) من تنظيم دي ام جي ايفنت�س ( 

من 17-19 ايلول 2016 

اإلمارات / دبي 
معر�س االأبواب والنوافذ 

) من تنظيم دي اأم جي ايفنت�س ( 

من 18-20 ايلول 2016 

اإلمارات / دبي 
منتدى ال�رصق االأو�سط للطاقة ال�سم�سية 

) من تنظيم �سوالر برومو�سن ( 

من 19-21 ايلول 2016 

اإلمارات / دبي 
معر�س ا�سبوع املو�سة 

للمعار�س  ال�سندباد  تنظيم  )من 

واملوؤمترات ( 

من 22-25 ايلول 2016 

اإلمارات / ابو ظبي 
ال�رصق  طياريف  بدون  الطائرات  معر�س 

االأو�سط 

) من تنظيم يو بي ام كانون ( 

من 31 اآب – 1 ايلول 2016 

اإلمارات / دبي 
معر�س الطاقة والبرتوكيماويات 

) من تنظيم جمعية مهند�سي البرتول ( 

من 26-28 ايلول 2016 

اإلمارات / دبي 
موؤمتر عمالء امل�سارف 

) من تنظيم فليمنغ ( 

من 27-28 ايلول 2016 

اإلمارات / دبي 
موؤمتر تطوير املنتجات امل�رصفية 

) من تنظيم االآن لويدز ( 

من 28-29 ايلول 2016 

ايطاليا /فيسنزا 
واحلجار  للمجوهرات  الدويل  املعر�س 

الكرمية 

) من تنظيم فيريا دي في�سينزا ( 

من 3-7 ايلول 2016 

ايطاليا / ميالنو 
معر�س املن�سوجات االإيطالية 

) من تنظيم ميالنو اونيكا ( 

من 6-8 ايلول 2016 

تركيا / اسطنبول 
معر�س املاكوالت وامل�رصوبات 

) من تنظيم اي تي تركيا ( 

من 1-4 ايلول 2016 

تركيا / اسطنبول 
املنتدى االإقت�سادي العربي الرتكي 

) من تنظيم احتاد غرف التجارة وتبادل 

ال�سلع الرتكي ( 

من 23-24 ت�رصين الثاين 2016 

السودان / الخرطوم 
االأعمال  الأ�سحاب  ع�رص  الثامن  املوؤمتر 

وامل�ستثمرين العرب

العمل  ا�سحاب  عام  احتاد  تنظيم  من   (

ال�سوداين ( 

من 18-19 ت�رصين االأول 2016 

عمان / مسقط 
منتدى ا�ستثمر يف عمان 

) من تنظيم غرفة جتارة و�سناعة عمان ( 

من 27-28 ايلول 2016 

عمان / مسقط 
ا�سبوع لبنان يف �سلطنة عمان 

للمنتجات  ومعر�س  اقت�سادي  )ملتقى 

مركز  يف  ينظم  اللبنانية،  واخلدمات 

ال�رصكة  و�سكلت  للمعار�س،  عمان 

رجال  مع  للتوا�سل  مكتبًا  املنظمة 

الإجراء  واالإيرانيني  العمانيني  االأعمال 

لقاءات مع العار�سني اللبنانيني ( 

من 23-25 ت�رصين االأول 2016 

فرنسا / باريس 
معر�س االإ�سمنت االأولروبي 

) من تنظيم كوميك�س بوزيوم ( 

من 5-7 ايلول 2016 

المغرب / الدار البيضاء 
املنتدى االإقت�سادي العربي االأوروبي 

) من تنظيم جامعة الغرف املغربية ( 

من 8-9 ت�رصين الثاين 2016 

الواليات املتحدة االأمريكية / �سان 

دييغو 
معر�س االأجهزة الطيبة 

) من تنظيم يو بي اأم نون ( 

من 31 اآب اىل ايلول 

 الواليات المتحدة األميركية 
 الس فيغاس 

املعر�س الدويل للطاقة ال�سم�سية 

الطاقة  �سناعة  جمعية  تنظيم  )من 

ال�سم�سية ( 

من 12-15 ايلول 2016 
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فر�ض عمل

  فرص عمل 
تركيا

قطع  بت�سنيع  متخ�س�سة  تركية  �رصكة 

اجلرارات الزراعية على اختالف انواعها، 

واملقاعد  اجلانبية  املعدات  ي�سمل  مبا 

والوجه ال�سبكي االمامي واأغطية احلماية 

من ال�سم�س وعلب اأدوات العمل وخزانات 

احلماية من  ذات  القيادة  الوقود وغرف 

اخلا�سة  والكبائن  اخلارجية  العوامل 

يف  القائمة  ال�رصكة  ت�سنع  بالقيادة. 

  Fiat و    MF جلرارات  قطعًا  قي�رصية 

 Massay و    John Deere و   Deutz و 

و   Brown و   David و   Ferguson و 

Naffield  وهي مهتمة بوكالء الإ�سترياد 
منتجاتها .

لالإت�سال :

  Tekis Tractor
هاتف : 00903523212555

بريد الكرتوين : 

generalmanager@tekistractor.com
موقع الكرتوين : 

www.tekistractor.com

رومانيا 
بتجارة  متخ�س�سة  رومانية  �رصكة 

عالقاتها  توطيد  اىل  تتطلع  املوا�سي 

مب�ستوردين ملختلف اأنواع املا�سية.

لالإت�سال : 

Banat ovinex
هاتف : 0040256322400 

 بريد الكرتوين:

 banat.ovinex@ymail.com 

 www.banatovinex.ro :موقع الكرتوين

بتجارة  متخ�س�سة  رومانية  �رصكة 
عالقات  اإقامة  اىل  تتطلع  املوا�سي 

اأنواع  ملختلف  م�ستوردين  مع  جتارية 

املا�سية.

لالإت�سال: 

 Horatiu
هاتف : 0040263270041

بريد الكرتوين: 

 Todoram_violeta@yahoo.com
موقع الكرتوين: 

 www.horatiu.eu

بت�سنيع  تقوم  رومانية  �رصكة 
ومعاجلة وتو�سيب خمتلف اأنواع اللحوم 

تبحث عن م�ستوردين ملنتجاتها.

لالإت�سال : 

Fattoria Terantica
هاتف : 0040241743163

office@terantica.ro : بريد الكرتوين

 www.terantica.net : موقع الكرتوين

وتعالج  ت�سنع  رومانية  �رصكة 
ت�سعى   ، اللحوم  اأنواع  خمتلف  وتو�سب 

الإ�سترياد  جتارية  عالقات  الإقامة  اىل 

منتجاتها.

لالإت�سال: 

 Avi Instant
هاتف : 0040253227484

 office@aviinstant.ro : بريد الكرتوين

www.aviinstant.ro : موقع الكرتوين

سلوفاكيا 
تطوير  يف  متخ�س�سة  �سلوفاكية  �رصكة 

مرتبطة  منتجات  وتوزيع  وت�سنيع 

بخدمات النطاق العري�س تبدي اهتمامًا 

على  بيانات  جتميع  اأنظمة  بتوزيع 

املدى البعيد ملرافق متعددة مثل املياه 

جتميع  ميكن  وغريها،  والغاز  والطاقة 

عرب  تطبيقات  خالل  من  البيانات  هذه 

تطبيقات  اأو  اخللوية  الهواتف  اأو  الويب 

من طرف ثالث تبحث ال�رصكة عن �رصكاء 

لتوزيع انظمتها يف لبنان.

لالإت�سال:

 Zadako
 هاتف :00421264531086

فاك�س : 00421264531084

zadako@zadako.com : بريد الكرتوين

www.zadako.com : موقع الكرتوين

الصين 
ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  �سينية  �رصكة   

تتبع  الكهربائية  واملما�سي  ال�سالمل 

  .Symax Lift Holding Co. LTD

وهي �رصكة كندية عامة مدرجة، ت�سنع 

املخ�س�سة  امل�ساعد  حتديداً  ال�رصكة 

وامل�ست�سفيات  واملنازل  لالأ�سخا�س 

منتجاتها  ق 
ّ
وت�سو الكهربائية،  وال�سالمل 

يف اأكرث من 50 بلداً، وتبحث عن موطىء 

قدم لها يف ال�سوق اللبنانية .

لالإت�سال 

 Symax lift )china( co.ltd
هاتف : 00862168873777-8208

 jasmine@symax lift: الكرتوين  بريد 

 .com
www.symaxlift.com: موقع الكرتوين

قبرص
مب�ساريع  متخ�س�سة  قرب�سية  �رصكة 

  Venus rock resort اأبرزها  �سياحية 

تطوير  للم�ساهمة يف  �رصكاء  تبحث عن 

�سل�سلة م�ساريع اأخرى 

لالإت�سال: 

 Aristo Developers
هاتف : 0035726841800

فاك�س : 0035726938290

 بريد الكرتوين:

 market @aristodevelopers.com 

 موقع الكرتوين:

www.aristodevelopers .com 

 �رصكة قرب�سية متخ�س�سة بالعقارات 
�سكني  منتجع  لتطوير  ت�سعى  ال�سياحية 

عالقاتها  توطد  اأن  تود  و�سياحي، 

ب�رصكاء لبنانيني واأجانب.

لالإت�سال:

 The grand continent
هاتف : 0035726954500

فاك�س : 0035726953223

 بريد الكرتوين:

 info@thecontinentresort.com 

 موقع الكرتوين:

 www.thecontinentresort.com 

بتطوير  متخ�س�سة  قرب�سية  �رصكة 
مهتمة  وال�سكنية  ال�سياحية  امل�ساريع 

باقامة �رصاكة مع م�ستثمرين لبنانيني.
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 leptose group : لالإت�سال

 بريد الكرتوين:

 info@leptosestates.com 

 موقع الكرتوين:

www.lebtosestates.com 

حفل  تطوير  تعتزم  قرب�سية  �رصكة 
الطاقة  با�ستخدام  الكهرباء  الإنتاج 

ال�سم�سية، تبحث عن �رصكاء 

لالإت�سال 

 Helios Cyprus
هاتف : 0035723744131

فاك�س : 0035723834131

 photis@helioscy.com :بريد الكرتوين

 www.helioscy.com :موقع الكرتوين

كوبا : 

باحللول  متخ�س�سة  كوبية  �رصكة 
احلوا�سيب  ذلك  وي�سمل  املعلوماتية، 

اللوحية،  واالجهزة  والنقالة  الثابتة 

االجهزة  الإ�سترياد  �رصيك  عن  تبحث 

واملعدات التكنولوجية وقطع غيارها .

لالإت�سال :

 Empresa Industrial para la
 informatica

 Las communicacione y la
 electronica

هاتف : 005372604028 

 بريد الكرتوين:

 jcarlos@gedeme.co.cu 

احدث  ت�ستخدم  كوبية  �رصكة 
التكونولوجيا يف �سناعة االأحذية تبحث 

قادر  جديد  م�سنع  لتطوير  �رصيك  عن 

على ت�سنيع 47 مليون زوج حذاء �سنويًا.

لالإت�سال:

 Grupo Empresarial de la industria
 ligera

هاتف: 005372633605

 Trujillo@minil.cu :بريد الكرتوين

مهمة  الكوبي  النفط  احتاد  يتوىل 
اإمكانية وجود نفط وغاز يف  ا�ستك�ساف 

املياه الوطنية ال�سحلة يف ثمان بلوكات 

يف مقاطعات عدة يف كوبا، ويبحث عن 

�رصيك مهتم، ي�ساهم يف عمليات البحث 

واالإ�ستك�ساف هذه.

 Union Electrica
هاتف : 005378790268

 بريد الكرتوين:

 pedrob@OC.UNE.CU 

الهند
�رصكة هندية متخ�س�سة بانتاج االأدوات 

�رصاكات  اقامة  اىل  ت�سعى  اجلراحية 

اعمال مع م�ستوردين حمليني .

 .PAAM Antibiotics Ltd : لالإت�سال

هاتف : 00911412312811

خلوي : 00919829318564

لالإت�سال : 

 Union cuba petroleo
هاتف : 005378314752

 بريد الكرتوين:

 Business@cupetsa.cu    

يف  الكهرباء  �رصكات  احتاد  يبحث 
توليد  مزرعتي  لتطوير  �رصيك  عن  كوبا 

طاقة  با�ستخدام  الكهربائية  الطاقة 

الرياح . ي�سل اجمايل انتاجها اىل 102 

ميغاواط على �سواحل منطقة لوكري�سيا .

لالإت�سال 
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هنكل لبنان

مؤسسة نعمان ناصرالدين للتجارة

محمصة جبل عامل



باور اند اند�شرتيال ما�شيرني كومباين - بيمكو

Power & Industrial Machinery Company 
 PIMCO

بريوت - بئر ح�ضن - طريق املطار  - بناية الغولف »٢« طابق اأر�ضي

هاتف: 8٢5531 1 961 - فاك�س: 8٢553٢ )1( 961 

E-mail: pimco@pimcolb.com     www.pimcolb.com



القطاع المصرفي..
»طائر الفينيق« في مواجهة الضغوطات

كيف ميكن قراءة الواقع الذي تعي�سه امل�سارف يف لبنان، و�سط ا�سطرابات املنطقة وال�سغوط اخلارجية؟

اإذا كان قائد اجلي�س العماد  �سوؤال لطاملا طرحه املراقبون وهم يقدمون روؤية واقعية ومو�سوعية للقطاع امل�رصيف قائلني، 

يف�رص  ما  وهو  اإقت�سادي،  رئي�س  ن�سف  مبثابة  �سالمة  ريا�س  لبنان  م�رصف  حاكم  فاإن  اأمني،  رئي�س  ن�سف  قهوجي  جان 

مقبولة  م�ستويات  على  امل�سارف  ربحية  تبقى  باأن   )Fitch Ratings( فيت�س  العاملية  الت�سنيف  وكالة  توقعات  اإيجابية 

اللبنانية الثالثة الكربى ) بنك لبنان واملهجر، بنك عودة، بنك  اأظهرت نتائج املالية للبنوك  2016.  كما  وم�ستقرة يف العام 

بيبلو�س( منواً م�ستدامًا يف الربحية. فهل �سي�ستمر »طائر الفينيق« امل�رصيف اللبناين يف النجاة من مطحنة ال�سغوطات ونزاعات 

الفو�سى التدمريية يف املنطقة؟ اأم �سيبقى متاأقلمًا مع االأو�ساع امل�سطربة، باعتماده ا�سرتاتيجيات حمافظة، وتنويع حمافظه 

االإئتمانية، هذا اإ�سافة اإىل اجلهود الرقابية الكبرية لتعزيز ا�ستقرار هذا القطاع؟

اإىل االإقت�ساد  د �رصبة 
ّ
اأن عدم اال�ستقرار االإقت�سادي الذي تعاين منه املنطقة، ف�ساًل عن مفاعيل االأزمة ال�سورية، �سد ال �سك 

ى اإىل تفاقم امل�ساكل التي يعاين منها واإىل ك�سف نقاط �سعفه الداخلية وه�سا�سة بنيته واأدائه، ويف غياب اأي 
ّ
اللبناين، ما اأد

قات املالية التي تواجهها احلكومة - ف�ساًل عن االإنق�سامات 
ّ
خطة حكومية ملواجهة االأداء االإقت�سادي املتدهور. ونظراً اإىل املعِو

الداخلية - لي�س وا�سحًا كيف �سيتمّكن لبنان من اخلروج من حتديات االأزمة االإقت�سادية اخلانقة؟

االإئتمانية  جدارتها  د 
ّ
تهد خماطر  لها 

ِّ
�سيحم ال�سيادية  للديون  اللبنانية  امل�سارف  �س 

ّ
تعر اأن  اإىل  ت�سري  التحديات  اأهم  ومن 

امل�رصيف«،  االإئتمان  خلدمات  »موديز«  »وكالة  تقديرات  وبح�سب  �سلبي(.   B2( لبنان  بت�سنيف  ت�سنيفها  ويربط 

الوكالة  توقعت  وقد  و2017،   2016 العامني  يف  املتو�سط  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   8 املايل  العجز  �سي�سجل 

من  وتزيد  االإئتماين  التو�سع  بطء  اإىل  �ستوؤدي  اأنها  اإىل  م�سرية  اللبنانية.  للم�سارف  الت�سغيلية  البيئة  �سعف  ا�ستمرار 

ال�سيادي.  الدين  على  واملتزايد  العايل  امل�سارف  هذه  انك�ساف  وكذلك  امل�سارف،  يف  االأ�سول  جودة  على   ال�سغوط 

خالل  املئة  يف   1.7 بن�سبة  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  الت�سنيف  وكالة  توقعت  ذلك،  على  وعالوة 

يف   9(  2010-2007 العامني  بني  املتو�سط  من  بكثري  اأقل  اأي  املئة(،  يف   1.3 كان   2015 العام  العام2016)يف 

اال�ستثمار  على  التاأثري  يف  �سي�ستمران  االإقليمي  وال�رصاع  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  عدم  اأن  حني  يف  املئة(، 

على  ال�سغوط  من  �سريفع  بدوره  وهذا  والتجارة.  والت�سييد  البناء  قطاع  وعلى  امل�ستهلك،  وثقة  اخلا�س، 

و1.5   1 بني  مرتفعة  �ستبقى  القرو�س  خ�سائر  باأن  »موديز«  تقدير  مع  للم�سارف،  االأ�سول  جودة 

من  املئة  يف   5 من  اأكرث  اإىل  املتعرثة  القرو�س  تزداد  بينما  القرو�س،  اإجمايل  من  املئة  يف 

املئة. يف   4 بن�سبة  ارتفاعًا   2015 العام  نهاية  مع  �سجلت  كانت  فيما  القرو�س،   اإجمايل 

وبالرغم من هذه ال�سغوط، تالحظ »موديز« اأن م�ستويات راأ�س املال �ستظل م�ستقرة على 

نطاق وا�سع، بدعم من تنفيذ اتفاقية »بازل 3« مع االحتفاظ باالأرباح ومنو حمدود 

للموجودات، على اأنها �ستبقى عر�سة خلطر الهبوط.

لبنان الذي عرف منذ اخلم�سينيات بال�سوق امل�رصفية العربية، هل �سي�ستمر 

يف دوره امل�رصيف اأم �ستدفعه اأزمات املنطقة اإىل الركود ريثما تنجلي 

االأمور ويعود القطاع امل�رصيف اللبناين كطائر الفينيق للنهو�س من 

جديد؟

ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 156 اآب 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 117



�لعدد 156 �أيلول 2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L118

ملف الم�شارف

اأ�سحى عام 2015، �ساهداً اإ�سافيًا على قوة 

الفوالذية  وقدراتها  اللبنانية  امل�سارف 

نتائجها  اأثبتت  اإذ  االأزمات،  مواجهة  يف 

قدرتها على التاأقلم مع الظروف الت�سغيلية 

ال�سعبة وجناح �سيا�ساتها التو�سعية التي 

جعلتها يف طليعة البنوك العربية.

اإقت�سادية  اأزمة  لبنان  ي�سهد  حني  ففي 

املنطقة  ا�سطرابات  نتيجة  قا�سية، 

التي يعي�سها،  ال�سيا�سية احلرجة  والفرتة 

تقدمه  م�سرية  امل�رصيف  القطاع  تابع 

م�سجاًل ارتفاعًا يف ودائعه بلغ 7،3 مليار 

دوالر، ومعدل منو 5 %.

اخلا�سة  واالأموال  الر�ساميل  قاربت  كما 

 تاريخيًا بلغ 16،7 مليار دوالر اإذ 
ً

م�ستوى

ت اإ�سافة 937 مليون دوالر عام 2015،  متَّ

وقارب اإجمايل القرو�س للقطاع اخلا�س، 

احت�ساب  دون  من  املقيم،  وغري  املقيم 

واال�ستثمار،  االأعمال  م�سارف  قرو�س 

54،2 مليار دوالر يف نهاية العام 2015، 
دوالر  مليارات   3.3 قدرها  بزيادة  اأي 

العام  نهاية  مع  مقارنًة   %  6.5 ون�سبُتها 

2014. ويت�سم الت�سليف امل�رصيف باأهمية 
اال�ستثمارات  تراجع  ظل  يف  خا�سة 

ي�سبح  اإذ  الوافدة،  املحلية  اخلا�سة 

االإقت�سادي  للنمو  واالأهم  االأول  ال�سبب 

 .)%  1( �سئيلة  بن�سبة  ولو  لبنان،  يف 

ة املمنوحة من 
ّ
وزادت القرو�س ال�سخ�سي

من  االأوىل  الع�رصة  االأ�سهر  يف  امل�سارف 

ت�سمل  وهي   ،%  7،5 بن�سبة   2015 العام 

 )%  +10،6( التعليمية  القرو�س  بخا�سة 

ن 
ّ
اأم وقد   .)%  8‚+3( ال�سكنية  والقرو�س 

القطاع امل�رصيف من خالل خمتلف اآليات 

االإقرا�س ال�سكني م�سكنًا حلوايل 112 األف 

اأُ�رصة لبنانية يف خمتلف املناطق، ما رفع 

اىل  ال�سكنية  القرو�س  حمفظة  حجم  من 

نحو 10،7 مليارات دوالر يف نهاية ت�رصين 

االأول 2015. وهي مبعظمها مل�سلحة ذوي 

الدخل املحدود وبفوائد متدّنية ومدعومة.

وُتظهر االإح�ساءات اأن اإجمايل الت�سليفات 

ق عليها يف فرتة  املدعومة الفوائد، املوافيَ

اىل  و�سل   2015 حزيران  نهاية   1997-

9694 مليار لرية )ما يعادل 6،4 مليارات 
من  ال�سناعة  ح�سة  �سّكلت  وقد  دوالر(. 

مقابل  %  59 الت�سليفات  هذه   اإجمايل 

30 % لل�سياحة و11 % للزراعة.
القرو�س  جمموع  بلغ  ذاته،  ال�سياق  يف 

ال�سغرية  �سات 
ّ
للموؤ�س املمنوحة 

»كفاالت«،  �رصكة  ب�سمانة  واملتو�سطة، 

العام  يف  دوالر  مليون   93 يوازي  ما 

يف  دوالر  ماليني   110 مقابل   2015
�سة 

ّ
العام 2014، ا�ستفادت منها 677 موؤ�س

مقابل 838 يف العام 2014.

يد عاملة
امل�سارف  عدد  تراجع  من  الرغم  وعلى 

2015، تابع  العام  العاملة يف لبنان يف 

املزيد  تقدمي  اللبناين  امل�رصيف  القطاع 

عدد  ازداد  اإذ  لديه،  العمل  فر�س  من 

وياأتي  �سخ�سًا.   788 مبقدار  العاملني 

تعاين  وقت  يف  اجلديد  االإ�ستخدام  هذا 

اأعداد  تراجع  من  اأخرى  قطاعات  فيه 

االأو�ساع  ب�سبب  اللبنانية  العاملة  اليد 

ال�سوريني  العمال  نزوح  وكثافة  املحلية 

عزى 
ُ
وي الوطنية.  للعمالة  ومناف�ستهم 

امل�رصيف  القطاع  يف  االإ�ستخدام  تزايد 

ازدياد  منها  ة، 
ّ
عد عوامل  اىل  اللبناين 

حجم ن�ساط قطاع امل�سارف على الرغم 

االأخرية،  الفرتة  يف  منوه  تباطوؤ  من 

العاملة  امل�رصفية  الفروع  عدد  وتزايد 

العام  نهاية  يف  فرعًا   1060 اىل  وو�سل 

اخلدمات  ع 
ّ
تنو اىل  باالإ�سافة   ،2015

�سية 
ّ

والتخ�س القطاع  قبل  من  مة 
ّ
املقد

وحدات  وخلق  امل�رصفية  املهام  يف 

تتابع  ودقيقة  خا�سة  مبوا�سيع  تعنى 

كوحدة  العاملية  واالإجراءات  التطورات 

االإمتثال ووحدة حماية العميل.

يف نهاية عام 2015، و�سل عدد موظفي 

 24938 امل�سارف العاملة يف لبنان اىل 

فئات  خمتلف  على  توّزعوا  �سخ�سًا، 

المصارف تواجه رياحًا معاكسة وسط بيئة تشغيلية صعبة
القطاع قوي .. ولكن
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كاالآتي:  العاملة  امل�سارف 

يف  �سخ�سًا   20478
التجارية  امل�سارف 

�س.م.ل.  اللبنانية 

م�رصفًا(   32 )وعددها 

اي 83.1 % من جمموع 

و2661  العاملني، 

امل�سارف  يف  �سخ�سًا 

امل�ساهمة  ذات  �س.م.ل. 

 9 )عددها  العربية  االأكرثية 

فروع  يف  موظفًا  و424  م�سارف(، 

و310   )8 )عددها  العربية  امل�سارف 

موظفني يف فروع امل�سارف غري العربية 

يف  �سخ�سًا  و765  م�سارف(   4 )عددها 

وكلها   16 )عددها  االأعمال  م�سارف 

�رصكات مغفلة لبنانية �س.م.ل.(.

توقعات سلبية
امل�سارف  حققته  الذي  التقدم  يعني  ال 

بها.  حتدق  اأخطار  ال  اأن   2015 عام  يف 

فعلى الرغم مما برهنه القطاع امل�رصيف 

التحديات  وجه  يف  را�سخة  مناعة  من 

لوكالة  كانت  واخلارجية،  الداخلية 

»موديز« توقعات �سلبية بالن�سبة للقطاع.

�سعف  ا�ستمرار  »موديز«  وتوقعت   

اللبنانية.  للم�سارف  الت�سغيلية  البيئة 

واأ�سارت اإىل اأنها �ستوؤدي اإىل بطء التو�سع 

جودة  على  ال�سغوط  وزيادة  االئتماين 

انك�ساف  وكذلك  امل�سارف،  يف  االأ�سول 

على  واملتزايد  العايل  امل�سارف  هذه 

الدين ال�سيادي.

عنوان  حمل  الذي  التقرير  واعترب 

لبنان:   – امل�رصيف  النظام  »ا�ست�رصاف 

والتعر�س  ال�سعيفة..  الت�سغيلية  البيئة 

توقعات  اإىل  يوؤدي  ال�سيادية  للديون 

واملتزايد  العايل  االنك�ساف  اأن  �سلبية«، 

�سي�سكل  اللبنانية  ال�سيادية  الديون  على 

للم�سارف  اأ�سا�سيًا  اإئتمانيًا  خطراً 

و�سوف  التوقعات،  اأفق  يف  اللبنانية 

يف  اأي�سًا  اللبنانية  امل�سارف  ت�ستمر 

مواجهة رياح معاك�سة كبرية و�سط بيئة 

ت�سغيلية �سعبة«.

امل�سارف  �س 
ّ
تعر اأن  التقرير  واأو�سح 

لها 
ِّ
يحم ال�سيادية  للديون  اللبنانية 

د جدارتها االإئتمانية ويربط 
ّ
خماطر تهد

�سلبي(.   B2  ( لبنان  بت�سنيف  ت�سنيفها 

�سي�سجل  »موديز«،  تقديرات  وبح�سب 

الناجت  من  املئة  يف   8 املايل  العجز 

العامني  يف  املتو�سط  االإجمايل  املحلي 

يف  احلكومة  و�ستعتمد  و2017،   2016
املحلية  امل�سارف  على  االأول  املقام 

لتغطية فجوة التمويل.

تحديات كثيرة
امل�سارف  قطاع  يواجه  الواقع،  ويف 

بحالة  اآخرها  متّثل  كثرية،  حتديات 

عا�سها  التي  امل�ساد  وال�سغط  ال�سغط 

االأمريكي  القانون  �سدور  بعد  القطاع 

و�سع  والذي  اهلل  بحزب  اخلا�س 

امل�سارف بني مطرقته من جهة و�سندان 

اإذ  اأخرى.   جهة  من  له  اهلل  حزب  رف�س 

اإن امل�سارف راأت وانطالقًا من حر�سها 

على �سمعتها، اأنه ال ميكنها اإال اأن تكون 

وتنفذه،  القانون  م�سمون  مع  متجاوبة 

يف حني راأى احلزب اأن تطبيق امل�سارف 

له،  حملية  اإلغاء  حلرب  يوؤ�س�س  للقانون 

البالد  �سيدفع  القانون  اأن  البع�س  واأنذر 

نحو االإفال�س ب�سبب ما �سينتج من قطيعة 

وا�سعة بني اللبنانيني وامل�سارف.

الد�ستورية  املوؤ�س�سات  اأزمة  وت�سكل 

عنا�رص  الرئا�سي  الفراغ  وا�ستمرار 

تخّف�س  اإنها  اإذ  القطاع،  على  �ساغطة 

من  الذي  ال�سيا�سي  االإ�ستقرار  من�سوب 

�ساأن توفره احلد من التحديات وحت�سني 

اأداء القطاع.

حتديًا  االإقت�سادي  الرتاجع  يعترب  كما 

ال  امل�رصيف  فالقطاع  وجديًا،  اأ�سا�سيًا 

بكل  ويتاأثر  معزولة  جزيرة  على  يعي�س 

اإقت�سادية  م�ساكل  من  حوله  يح�سل  ما 

ع 
ّ
واأمنية و�سيا�سية. فعلى الرغم من تو�س

اإال  لبنان  خارج  اللبنانية  امل�سارف 

ال�سوق  من  هي  اأرباحها  من   %  85 اأن 

اأي  فاإن  وبالتايل  الداخلية،  اللبنانية 

هذه  يف  اإقت�سادي  تراجع 

على  �سينعك�س  ال�سوق 

بد  وال  �سلبُا.  امل�سارف 

اأن  اىل  االإ�سارة،  من 

القطاع  يف  النمو  ن�سب 

معدل اىل   و�سلت 

 9.7 % بني عامي 2008 

و 2010، يف حني اأن هذه 

 %  1.7 الن�سبة تراجعت اىل 

بني 2011 و 2015.

كل  بت�سليف  امل�سارف  وتقوم  هذا، 

القطاعات االإقت�سادية، وبالتايل فاإن اأي 

تراجع يف هذه القطاعات �سيوؤثر عليها.

نقاط قوة
رغم كرثة التحديات، ال يبدي املتابعون 

خوفًا على القطاع امل�رصيف الذي عاي�س 

منذ ال�سبعينات حتى اليوم ظروف �سعبة 

اأنه  اىل  اإ�سافة  م�ستمراً.  وبقي  كثرية 

ميلك نقاط قوة كثرية جتعله حم�سنًا يف 

ية 
ّ
وجه ال�سعوبات. وت�سّكل قوانني ال�رص

ة، 
ّ
ة والتنظيمي

ّ
ة واالأطر الت�رصيعي

ّ
امل�رصفي

اإ�سافًة اإىل الروؤية الثاقبة التي يتمّتع بها 

من  ة 
ّ
اأ�سا�سي عوامل  املركزي  امل�رصف 

عوامل ال�سمود.

ي االإغرتاب اللبناين دوراً كبرياً 
ّ
هذا ويوؤد

تدّفق  حركة  ت�سّكل  اإذ  ال�سعيد،  هذا  على 

املغرتبني  من  واال�ستثمارات  الر�ساميل 

ة 
ّ
اأ�سا�سي دعامة  لبنان  خارج  والعاملني 

فاإّن  كذلك،   .
ّ
االأهم االإقت�سادي  للقطاع 

تعتمدها  التي  عية، 
ّ
التو�س ال�سيا�سات 

لبنان،  خارج  امل�سارف  ة 
ّ
غالبي

فيها  ل 
ّ
ي�سج التي  البالد  يف  وخ�سو�سًا 

�سواء  الفتًا،  ح�سوراً  اللبناين  االإغرتاب 

ة 
ّ
متثيلي مكاتب  اأو  لها  فروع  فتح  عرب 

تعترب  اأخرى،  م�سارف  مع  �رصاكتها  اأو 

ة يف حتقيق هذا النجاح.
ّ
اأ�سا�سي

ة 
ّ
اللبناني امل�سارف  مواكبة  اأّن  كما 

اخلدمات  ة يف جمال 
ّ
العاملي للتكنولوجيا 

رائدة  جتعلها  ة، 
ّ
االإلكرتوني ة 

ّ
امل�رصفي

هذا  يف  االأو�سط  ال�رصق  منطقة  يف 

اإجناز  اليوم ميكنهم  ون 
ّ
فاللبناني املجال، 

ة كّلها، خارج اأوقات 
ّ
معامالتهم امل�رصفي

العمل وبعيداً من الروتني االإداري من خالل 

ل عليهم اإجناز معامالتهم 
ّ
م�رصف اآيل ي�سه

ة كاّفة، اإ�سافًة اإىل خدمات الدفع 
ّ
امل�رصفي

عرب الهاتف وال�ساعة وغريهما...
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مقابلة

من  اأكرث  منذ  »احلاكم«  �سالمه  ريا�س 

�ساحب  لبنان  مل�رصف  �سنة  ع�رصين 

حمت  التي  املبتكرة  املالية  الهند�سات 

والنقدي  املايل  ال�سقوط  من  لبنان 

العامل  هزت  وقت  يف  واالإقت�سادي، 

بلدانًا  ارتداداتها  طاولت  مالية  كوارث 

العني  هو  كربى.  واإقت�سادات  عظمى 

املايل  اال�ستقرار  حفظ  على  ال�ساهرة 

واملحافظة على ثروة لبنان واللبنانيني، 

طريق  من  املقيمني،  وغري  املقيمني 

املحافظة على الثقة الداخلية واخلارجية 

بالقطاع امل�رصيف.

امل�رصيف  القطاع  اأن  فيه  ال�سك  ومما 

اللبناين مل يعرف ا�ستقرارا تاما بعيدا من 

�سالمة  ريا�س  ت�سلم  منذ  اإال  االهتزازات، 

واليات  ثالث  خالل  وجنح  احلاكمية، 

خا�س  منوذج  تكري�س  يف  متتالية 

النقدية، يجمع بني خ�سو�سيات  لل�سلطة 

ال�سارم  االلتزام  وبني  واإقت�ساده  لبنان 

باملعايري واملوا�سفات الدولية والتحديث 

والتطوير املوؤ�س�ساتي والب�رصي.

على  حر�سه  �سالمة  يرتجم 

دعم  ب�سيا�سة  اال�ستقراراالإقت�سادي 

خالل  من  االإقت�سادية  القطاعات 

معينا  �سكلت  التي  املدعومة  القرو�س 

و�ساهمت  اأ�سا�سية.  اإقت�سادية  لقطاعات 

هذه القرو�س ذات الفوائد املتدنية قيا�سًا 

اىل فوائد الت�سليفات امل�رصفية العادية، 

الكثري  عمل  م�سار  ودعم  ت�سويب  يف 

وال�سناعية  ال�سياحية  املوؤ�س�سات  من 

والزراعية ال�سغرية اأو املتو�سطة احلجم.

القرو�س املدعومة يف  اىل ذلك �ساهمت 

وحتديداً  ال�سباب  اأزمات  من  جزء  حل 

ال�سكن والتعليم وال�رصكات  على م�ستوى 

ب�سكل  لبنان  م�رصف  وي�ساهم  النا�سئة. 

اأ�سا�سي يف الت�سجيع على تو�سيع مروحة 

اإطار  يف  وذلك  املدعومة،  القرو�س 

حتفيز  على  تعمل  التي  العامة  �سيا�سته 

النمو االإقت�سادي وال �سيما يف االأزمات. 

وقد بلغ جمموع قيمة القرو�س امل�رصفية 

االإقت�سادية  للقطاعات  والت�سليفات 

العام  من  االأول  الف�سل  حتى  والفردية 

مليار   93211 ما جمموعه حواىل   2016
مليار   62.2 حواىل  يوازي  ما  اأي  لرية، 

دوالر بزيادة ملحوظة لبع�س القطاعات 

رياض سالمة .. مهندس اإلستقرار النقدي
جتمع الهيئات الإقت�صادية، ورجال 

حاكم  و�صف  على  والأعمال  املال 

�صالمة  ريا�س  لبنان  م�رشف 

لأنه  النقدية،  ال�صيا�صة  مبهند�س 

الأزمات  من  لكثري  احللول  ابتدع 

يف  جنح  والإقت�صادية.  املالية 

ارتبط  قطوع.  من  اأكرث  اجتياز  

اللبنانية  اللرية  با�صتقرار  ا�صمه 

وال�صيا�صة النقدية، والثقة بالقطاع 

مت  كله  لهذا  اللبناين.  امل�رشيف 

التجديد له اأكرث من مرة.

وا�صعة  �صالحيات  �صالمة  ميتلك 

البنك املركزي. كان، وما  اإدارة  يف 

خ�صو�صا  الأف�صل،  “احلاكم«  يزال 

التي  ال�صعبة  الظروف  هذه  يف 

ال�صيا�صية  الأزمات  فيها  تتفاقم 

والإقت�صادية، ويف وقت ت�صهد البالد 

للمجل�س  وتعطيال  رئا�صيا،  فراغا 

املوؤ�ص�صات  يف  و�صلال  النيابي، 

موؤ�ص�صات  يف  واإقفال  العامة، 

خا�صة. هذا عدا عما يرتبه النزوح 

ال�صوري من اأعباء على لبنان.
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على ح�ساب قطاعات اأخرى خالل الف�سل 

االأول من ال�سنة احلالية.

القرو�س  من  ال�سناعة  ح�سة  و�سكلت 

 9525 حواىل  جمموعه  ما  والت�سليفات 

يف   10.1 حواىل  ت�سكل  وهي  لرية،  مليار 

عدد  بلغ  فيما  القرو�س،  قيمة  من  املئة 

19356 م�ستفيداً، مبا  امل�ستــفيدين حواىل 

ن�سبته 2.8 يف املئة من عدد امل�ستفيدين. 

حواىل  ال�سناعي  القر�س  متو�سط  وبلغ 

الزيادة  ن�سبة  وكانت  لرية.  مليون   492
العام  من  الفرتة  خالل  القرو�س  لهذه 

2016، مقارنة بالعام 2015، حواىل 0.55 

يف املئة، مع االإ�سارة اإىل اإن قيمة القرو�س 

ال�سناعية ت�سكل 2.87 يف املئة من اإجمايل 

القرو�س والت�سليفات للقطاعات.

اأما قيمة القرو�س ال�سكنية فتبلغ حواىل 

األفًا   11 حلواىل  لرية  مليار   16602.2
قيمته  قر�س  مبتو�سط  �سخ�سًا  و556 

هذه  وت�سكل  لرية،  مليون   150 حواىل 

القرو�س من حيث القيمة حواىل 19.5 يف 

املئة من عدد املقرت�سني بزيادة حواىل 

كانون  بني  الفرتة  خالل  قر�سًا   669
الثاين وبداية الف�سل االأول من ال�سنة.

حجم  وتطور  حركة  اأن  من  الرغم  وعلى 

متوا�سعًا  يزال  ال  املدعومة  القرو�س 

بالقيا�س اىل حجم اإجمايل القرو�س التي 

لبنان،  يف  العاملة  امل�سارف  متنحها 

مقبولة  دعم  مظلة  وفرت  االأوىل  اأن  اإال 

ولفئات  اأ�سا�سية  اإقت�سادية  لقطاعات 

وا�سعة من اللبنانيني من اأ�سحاب الدخل 

ال�سلطات  وتعمد  واملحدود،  املتو�سط 

هذه  حجم  زيادة  اإىل  واملالية  النقدية 

حركة  يف  تاأثرياً  اأكرث  لتكون  القرو�س 

النمو االإقت�سادي.

عدنان حمدان

للعام  العربي  العامل  يف  مركزي  م�رصف  حاكم  اأف�سل  ـ 

EUROMONEY 1996 – جائزة
رئي�س  اإياه  قّلده  فار�س  رتبة  من  ال�رصف  جوقة  و�سام  ـ 

اجلمهورية الفرن�سي جاك �سرياك يف 31 اأيار 1997.

العام  )رجل   2003 للعام  اأف�سل حاكم م�رصف مركزي  ـ 

EUROMONEY 2003(- جائزة
ـ درع تكرميي من املنظمة امل�رصفية االأكادميية الدولية 

فرنكفورت- يف  اأف�سل«  م�ستقبل  اأجل  من  »م�رصفيون 

اأملانيا، الختياره كاأحد اأف�سل 20 حاكم م�رصف مركزي 

يف العامل للعام 2004.

للعام  االأو�سط  ال�رصق  اأف�سل حاكم م�رصف مركزي يف  ـ 

-2005 جائزة EUROMONEY لالأ�سواق النا�سئة.

 2006- للعام  العامل  يف  مركزي  م�رصف  حاكم  اأف�سل  ـ 

.EUROMONEY جائزة

اأمريكا  �سمال  يف  العرب  امل�رصفيني  جمعية  جائزة  ـ 

اللبناين  امل�رصيف  اجلهاز  اإىل   2007 ل�سنة   ABANA
تقديرا الإجنازات احلاكم ريا�س �سالمه

للعام  االأو�سط  ال�رصق  اأف�سل حاكم م�رصف مركزي يف  ـ 

.The Banker2008جائزة جملة-

تكرميا   2008 لعام  امل�رصفية  الريادة  �سخ�سية  جائزة  ـ 

من االإحتاد الدويل للم�رصفيني العرب.

اإفتتاح  جر�س  يقرع  عربي  مركزي  م�رصف  حاكم  اأول  ـ 

بور�سة نيويورك-اآذار 2009.

اللبنانية  اجلامعة  من  االإن�سانيات  يف  فخرية  دكتوراه  ـ 

االأمريكية يف بريوت- متوز 2009.

للعام  االأو�سط  ال�رصق  اأف�سل حاكم م�رصف مركزي يف  ـ 

.The Banker 2009جائزة جملة-

االإبداع  فئة  عن   2009 للعام  العربي  االإبداع  جائزة  ـ 

العربي  الفكر  موؤ�س�سة  رئي�س  من  ت�سلمها  االقت�سادي- 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري خالد الفي�سل .

رئي�س  اإياه  قّلده  �سابط  رتبة  من  ال�رصف  جوقة  و�سام  ـ 

اجلمهورية الفرن�سي نيكوال �ساركوزي بتاريخ 31 كانون 

االأول 2009.

ـ دكتوراه فخرية من اجلامعة اللبنانية- اأيار 2010.

الدولية- التجارة  غرفة  من   2010 العام  رجل  جائزة  ـ 

لبنان يف اأيلول 2010.

ـ درع تقديري للعمل اخلالق والروؤية ال�سديدة ت�سّلمها من 

املجل�س االإغرتابي اللبناين لالأعمال يف مت�سيغن-ت�رصين 

االأول 2010.

�رصف  مواطن  ولقب  دترويت  ديربورن-  مدينة  مفتاح  ـ 

لهذه املدينة- ت�رصين االأول 2010.

ت�سلمها  �سيكاغو،  يف  االإطفاء  لفوج  الفخرية  امليدالية  ـ 

2010 من رئي�س اللجتة املالية ملدينة  يف ت�رصين االأول 

�سيكاغو فاأ�سبح مبوجبها ع�سوا فخريا يف هذا الفوج.

احلريري  جامعة  من  تكرميي  ودرع  تقديري  و�ساح  ـ 

الكندية، لبنان، يف اأيار 2011.

حكام   6 اأف�سل  كاأحد   Global Finance جملة  جائزة  ـ 

م�سارف مركزية يف العامل لعام 2011.

يوم  مبنا�سبة  لندن  بور�سة  افتتاح  حفل  يف  امل�ساركة  ـ 

االأ�سواق املالية اللبنانية يف ت�رصين الثاين 2012.

للعام  االأو�سط  ال�رصق  اأف�سل حاكم م�رصف مركزي يف  ـ 

.The Banker 2012جائزة جملة-

ـ جائزة االحتاد الدويل للم�رصفيني العرب كاأف�سل حاكم 

بنك مركزي عربي للعام 2012 – 2013.

ـ دكتوراه فخرية من اجلامعة االأمريكية للتكنولوجيا يف 

جبيل- اأيلول 2013 .

ـ جائزة اأف�سل حاكم بنك مركزي يف ال�رصق االأو�سط لعام 

2013 من جمموعة يوروماين الدولية.
ـ قالدة »بول هاري�س« مع �سهادتها ودرع املوؤمتر ال�سنوي 

للروتاري يف لبنان تكرميا لعطاءات حاكم م�رصف لبنان 

2014 – ني�سان 
تاأ�سي�س  على  عاما   50 مرور  مبنا�سبة  تكرميي  ـ درع 

ني�سان   – العربية  امل�سارف  احتاد  من  لبنان  م�رصف 

2014

الجوائز واألوسمة
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تحقيق

النتائج المالية للبنوك اللبنانية الثالثة الكبرى:
إستدامة في األرباح رغم الظروف التشغيلية الصعبة

ًة اأخرى، ُتظهر نتائج البنوك اللبنانية 
ّ
مر

�ستدامًا 
ُ
م منواً  امُلدرجة  الكربى  الثالثة 

بالقوة  يّت�سم  ماليًا  ومركزاً  الربحية  يف 

والر�سينة  امُلحافظة  ال�سيا�سات  بف�سل 

التي تّتبعها هذه البنوك يف وجه الظروف 

 بها،  ويبقى يف ذلك 
ّ
االإ�ستثنائية التي متر

الركائز  �سدارة  يف  امل�رصيف   القطاع 

الفققري  والعمود  لبنان  يف  املالية 

لالإقت�ساد. 

املدّققة  غري  املالية  النتائج  واظهرت 

للبنوك اللبنانية الثالثة الكربى امُلدرجة 

لبنان واملهجر وبنك عوده وبنك  – بنك 
عام  من  االأول  الن�سف  يف   – بيبلو�س 

2016 اإ�ستدامة يف االأرباح رغم الظروف 
نتيجة  تواجهها  التي  ال�سعبة  الت�سغيلية 

واالإقت�سادية  ال�سيا�سية  االإ�سطرابات 

بلغت  فقد  اجلوار.  ودول  لبنان  يف 

ما  الثالثة  للبنوك  عة 
ّ
املجم االأرباح 

يعادل 526.09 مليون دوالر يف الن�سف 

االأول من عام 2016 ، اأي بزيادة قدرها 

عام  من  نف�سها  الفرتة  عن   %  13.74
2015.  وحّققت هذه الزيادة يف االأرباح 
االأرباح  يف  للزيادة  نتيجًة  االأغلب   يف 

لوحدات البنوك اخلارجية. 

تظهر  مبفرده،  بنك  كّل  �سعيد  وعلى 

النتائج اأي�سًا حتقيق بنك لبنان واملهجر 

اأعلى م�ستوى لالأرباح بلغ 226.68 مليون 

دوالر بزيادة 19.08 %  عن االأ�سهر ال�ستة 

. وجاء بنك عوده   2015 االأوىل من عام 

 225.66 حّقق  حيث  الثانية  املرتبة  يف 

ا بنك 
ّ
مليون دوالر بزيادة 11.66  %. اأم

بيبلو�س فقد حّل يف املرتبة الثالثة حيث 

بلغت اأرباحه 73.75 مليون دوالر بزيادة 

 .% 5.20

الموجودات والقروض
اأداء البنوك يف الربحية على  وين�سحب 

فعلى  ميزانياتها.  بنود  معظم  اأداء 

�سعيد بنك لبنان واملهجر، فقد و�سلت 

حزيران  �سهر  نهاية  يف  موجوداته  

بزيادة  دوالر  مليار    29.5 اإىل   2016
عام  من  نف�سها  الفرتة  عن   %  3.09
اإىل  قرو�سه  حمفظة  وارتفعت   2015
7.35 مليار دوالر بزيادة 4.73 %، يف 
اإىل  امل�ساهمني  حقوق  ازدادت  حني 

2.72 مليار دوالر بزيادة 7.27 %. اأما 
موجوداته  ازدادت  فقد  بيبلو�س،  بنك 

بزيادة دوالر  مليار   20.43  اإىل 

6.59 %  وازدادت  القرو�س  اإىل 5.02 
بينما   ،  %  7.27 بزيادة  دوالر  مليار 

 1.66 اإىل  امل�ساهمني  حقوق  ارتفعت 

مليار دوالر بزيادة 2.33 %.  وبالن�سبة 

موجوداته  انخف�ست  فقد  عوده،   لبنك 

بن�سبة دوالر  مليار   41.94  اإىل 

 18.49 اإىل  قرو�سه  وو�سلت   %  0.88

بينما    ،%   8.48 بزيادة  دوالر  مليار 

 3.26 اإىل  امل�ساهمني  حقوق  ارتفعت 

مليار دوالر بن�سبة 4.29 %. 

مؤشرات مالية
مل  االأهمية،  من  نف�سه  القدر  وعلى 

الثالثة  للبنوك  امللحوظ  االأداء  يقت�رص 

اها  
ّ
تعد بل  االأرباح   يف  النمو  على 

لي�سمل موؤ�رصات مالية �سليمة. ويف هذا 

القرو�س  �سايف  ن�سبة  تِزد  مل  االإطار، 

 %  1.4 عن  بتح�سيلها   امل�سكوك 

لبنك   % و1.3  عوده  لبنك   %  0.9(

بيبلو�س و1.4 % لبنك لبنان واملهجر(،  

املال ح�سب  راأ�س  ن�سبة كفاية  تقّل  ومل 

معايري بازل 3 عن 13.9 % )18 % لبنك 

 لبنان واملهجر و 17.7 % لبنك بيبلو�س 

و 13.9 % لبنك عوده( ،  ومل تقّل اأي�سًا 

 65(  %  45.9 االأولية عن  ال�سيولة  ن�سبة 

لبنك   %  51 و  واملهجر  لبنان  لبنك   %
بيبلو�س و 45.9 % لبنك عوده(. 

ن�صبة الكلفة 

اإىل الإيرادات %

املردود على 

متو�صط املوجودات

(%ROAA)

املردود على 

متو�صط اأموال 

امل�صاهمني

(ROACE%)

الأرباح

)مليون دولر(
اإ�صم البنك

35.88 1.55 16.62 226.68 لبنان واملهجر

55.38 1.07 14.90 225.66 عـــوده

54.20 0.73 8.30 73.75 بيبلــو�س



تتيح هذه البطاقة للمؤّسسات 
والشركات إيداع المبالغ النقدّية 

والشيكات في حساباتها عبر أجهزة 
الصّراف ا�لي على مدار الساعة.

صالحة لعملّيات ا�يداع فقط في:
العدلية - المركز الرئيسي، الحازمية، صوفيل، 

البوشرية،  انطلياس، زوق مكايل، جل الديب،
حارة حريك، حارة صخر، جبيل قرب الفرير، زغرتا،

شتورا – جديتا، صيدا بولفار نزيه بزري، برج حمود، 
الدورة، بر الياس، البترون، زحلة، النبطية.

إيداع ا¯موال 
والشيكات
ا¯كثر أمان° 

www.creditlibanais.com | info@creditlibanais.com.lb
فرع في خدمتك | 607100 1 961+ | 1518 69

برج ا�عتمـاد اللبناني، كورنيش النهر، العدليـة  بطاقة ا�يداع
للصّرافات 



�لعدد 156 �أيلول 2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L124

تحقيق

دور حيوي للقطاع في إرساء االستقرار اإلقتصادي واإلجتماعي
24,638 عدد موظفي المصارف

اللبناين  امل�رصيف  القطاع  تابع 

اإر�ساء  يف  لدوره  وتاأكيدا   ،2015 عام  

اال�ستقرار االإقت�سادي واالإجتماعي لدى 

الن�سيج اللبناين،  تقدمي املزيد من فر�س 

العمل لديه، اإذ ازداد عدد العاملني مبقدار 

االإ�ستخدام  هذا  ويكت�سب  �سخ�سًا.   788
اأهمية كربى اإذ اإنه ياأتي يف وقت بلغت 

م�ستويات  لبنان  يف  البطالة  معدالت 

القطاعات  تعانيه  ما  ظل  يف  قيا�سية 

اأعداد  تراجع  من  االأخرى  االإقت�سادية 

االأو�ساع  ب�سبب  اللبنانية  العاملة  اليد 

املحلية وكثافة نزوح العمال ال�سوريني 

ومناف�ستهم للعمالة الوطنية.

يف نهاية عام 2015، و�سل عدد موظفي 

امل�سارف العاملة يف لبنان اىل 24638 

فئات  خمتلف  على  توّزعوا  �سخ�سًا 

اام�سارف التجارية اللبنانية )وعددها 

جمموع  من   %  83،1 اي  م�رصفًا(   32
العاملني، و2661 �سخ�سًا يف امل�سارف 

ذات امل�ساهمة االأكرثية العربية )عددها 

فروع  يف  موظف  و424  م�سارف(،   9
امل�سارف العربية )عددها 8 م�سارف( 

و310 موظفني يف فروع امل�سارف غري 

يف  �سخ�سًا   765 و   )4 )عددها  العربية 

وكلها   16 )عددها  االأعمال  م�سارف 

�رصكات مغفلة لبنانية(.

ن�سبة  تابعت  اجلن�س،  �سعيد  على 

يف  العاملني  جمموع  من  العامالت 

ارتفاعها  اللبناين  امل�رصيف  القطاع 

 2015 العام  نهاية  يف   %  47 اىل  لت�سل 

مقابل   )2014 العام  نهاية  يف   %  46.5(

ن�سبة  وتتجاوز  الذكور.  للعاملني   %  53
اللبناين  امل�رصيف  القطاع  يف  العامالت 

االأنثوية  العمالة  ن�سبة  كبري  حد  اىل 

بحواىل  رة 
ّ
واملقد لبنان،  يف  االإجمالية 

.% 25



ASSINAA WAL' IKTISSAD�لعدد 156 �أيلول 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 125

ارتفعت  العائلي،  الو�سع  �سعيد  على 

جمموع  من   %  40 اىل  العازبني  ن�سبة 

العام  نهاية  يف  القطاع  يف  العاملني 

 50.8 و  عازبات   %  49.2(  2015
الرتاجعي  املنحى  بعد  عازبون(   %
�سبقت التي  ال�سنوات  يف  اتخذته   الذي 

 2013 نهاية  يف   %  39.2 و   %  38.9(

ني 
ّ

املتزوج ن�سبة  اأما  تباعًا(.  و2014 

% ذكور و   54.5( %  60 ف�سكلت حواىل 

45.5 % اناث(. وبلغ عدد االوالد الذين 
على عاتقهم 21047 ولداً.

هرم األعمار
ي�سجل  مل  االأعمار،  هرم  �سعيد  على 

و   2014 العامني  نهاية  يف  كبري   
ّ

تغري

2015. وقد �سكلت ن�سبة العاملني الذين 
ال تتجاوز اأعمارهم 40 �سنة 58.4 % من 

االإجمالية  اللبنانية  امل�رصفية  العمالة 

يف نهاية العام 2015 �ساأنها يف نهاية 

العمرية  ال�رصيحة  وهذه   .2014 العام 

يف العمالة امل�رصفية اللبنانية تتطابق 

العاملة  القوى  من  مثيلتها  مع  متامًا 

الذي  املوظفني  ح�سة  اأما  لبنان.  يف 

فقد  �سنة،   60 و   40 بني  تراوح عمرهم 

العام  نهاية  % يف   36.1 اىل  انخف�ست 

2015 )36.7 % يف نهاية العام 2014( 
امل�سارف  يف  العاملني  جمموع  من 

الذين  ن�سبة  ارتفعت  فيما  لبنان.  يف 

 %  5(  %  5.5 ال�ستني اىل  يتجاوزن �سن 

يف نهاية عام 2014(.

امل�سارف  يف  العاملني  توّزع  ويبنّي 

ح�سب اجلن�س والفئات العمرية املختلفة 

اأن ح�سة الذكور تفوق ح�سة االإناث يف 

الفئة  باإ�ستثناء  العمرية.  الفئات  جميع 

التي هي دون �سن اخلام�سة والع�رصين 

ما   %  61.7 االإناث  ن�سبة  بلغت  حيث 

على  يطغى  االأنثوي  العن�رص  اأن  يعني 

الداخلني اجلدد اىل القطاع. بينما يزداد 

املوظفني  من  كل  ن�سبة  بني  الفارق 

واملوظفات مل�سلحة الذكور مع التقدم 

يف العمر.

اجلن�س  من  املوظفني  توزع  ويوؤكد 

الواحد على فئات االأعمار املختلفة اأن 

�سن  دون  من  املوظفات  من   %  63.5
االأربعني مقابل 53.8 % للذكور مقابل 

53.7 % يف نهاية العام 2014.

المستوى العلمي
يزال  ال  العلمي،  امل�ستوى  �سعيد  على 

القطاع  يف  العاملني  اجلامعيني  عدد 

بحيث  م�ستمر  تزايد  يف  امل�رصيف 

من   %  76 اىل  هوؤالء  ن�سبة  و�سلت 

اإجمايل العمالة يف نهاية العام 2015 

 
ّ

)74.8 % يف نهاية العام 2014(. ويف�رص

كبري  حد  اىل  املتوا�سل  االرتفاع  هذا 

بدخول املتخرجني من حملة ال�سهادات 

اجلامعية اىل القطاع امل�رصيف اللبناين. 

فقد ازداد عدد العاملني احلائزين على 

موظفًا   880 مبقدار  جامعية  �سهادات 

يف العام 2015 توّزعوا بني 517 انثى و 

363 ذكراً. يف موازاة ذلك، تتابع ح�سة 
كل الذين و�سلوا اىل م�ستوى البكالوريا 

 %  15.2 اأو ما يعادلها انخفا�سها من 

امل�سارف  يف  العاملني  جمموع  من 

اىل   2014 العام  نهاية  يف  لبنان  يف 

14.4 % يف نهاية العام 2015، واأولئك 
من  امل�ستوى  هذا  اىل  ي�سلوا  مل  الذين 

التح�سيل العلمي من 10 % اىل 9.6 % 

يف التاريخني على التوايل.

القطاع  يف  العاملني  توّزع  ويظهر 

وم�ستوى  اجلن�س  ح�سب  امل�رصيف 

جتاوزن  االإناث  اأن  العلمي  التح�سيل 

الذكور يف فئة حملة ال�سهادة اجلامعية 

اأن  حني  يف   ،2015 العام  نهاية  يف 

�سهادة  على  ح�سلن  اللواتي  ح�سة 

بلغت يعادلها  ما  اأو   البكالوريا 

41 % وح�سة اللواتي هن دون م�ستوى 
البكالوريا 17.5 % مقابل ح�س�س اأكرب 

للذكور.

اأما توّزع املوظفني من اجلن�س الواحد 

ح�سب م�ستوى التح�سيل العلمي، فيبنّي 

يف  العامالت  من   %  84 حواىل  اأن 

�سهادة  على  ح�سلن  امل�رصيف  القطاع 

جامعية، يف حني اأن ن�سبة اللواتي هن 

% من   4 اأقل من  دون البكالوريا متثل 

اإجمايل املوظفات يف امل�سارف.

788 فرصة عمل قدمها 

القطاع المصرفي عام 2015

توّزع العاملين في المصارف حسب الجنس على فئات اإلعمار )نهاية العام 2015(

60 �صنة وما فوق50-60 �صنة40-50 �صنة25-40 �صنةدون 25 �صنة

38.350.755.159.270.4ذكور )%(

61.749.344.940.829.6اإناث )%(

208512297479141171348العدد الإجمايل

توّزع العاملين في المصارف حسب الجنس وحسب المستوى العلمي )نهاية العام 2015(

�صهادة جامعيةبكالوريا او ما يعادلهادون البكالوريا

82.55948.2ذكور )%(
17.54151.8اإناث )%(

2365355918714العدد الإجمايل
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مقابلة

كيف تقيمون اأداء القطاع امل�رشيف اللبناين بعد اإنتهاء الن�صف 

الأول من العام احلايل، رغم الظروف الدقيقة كافة التي مير بها 

فيها  تتواجد  التي  اخلارجية  الأ�صواق  وكذلك  واملنطقة،  لبنان 

امل�صارف اللبنانية؟

تع�سف  التي  اجليو�سيا�سية  االأزمات  تداعيات  توا�سل  ظل  يف 

على  وانعكا�ساتها  �سورية  وحتديدا  العربي  عاملنا  دول  ببع�س 

ال�سيا�سية  التجاذبات  وكذلك  املنتجة،  االإقت�سادية  قطاعاتنا 

عمل  يف  انتظام  وعدم  رئا�سي،  فراغ  ظل  يف  احلادة  الداخلية 

الن�سف  نهاية  كافة يف  املوؤ�رصات  فاإن  الد�ستورية،  املوؤ�س�سات 

اللبناين  امل�رصيف  القطاع  منو  اأن  تدل   2016 العام  من  االأول 

خالل هذه الفرتة كان مقبوال اإجماال.

قطاعنا  �سالبة  على  يدل  فاإنه  �سيء  على  االأداء  هذا  دل  واإن 

يختزنها،  التي  والتنظيمية  االإدارية  وقوته واخلربات  امل�رصيف 

يعززها اإطار ت�رصيعي وتنظيمي دينامي مكتمل اجلوانب، يف ظل 

�سعادة احلاكم ريا�س �سالمة احلكيمة  م�رصف مركزي بقيادة 

وذات الروؤيا امل�ستقبلية الثاقبة، ما مكن القطاع امل�رصيف من 

على  لبنان  خربها  التي  الظروف  جممل  مع  بنجاح  التعامل 

امتداد تاريخه احلديث على تفاوت دقتها من وقت الآخر. 

زبائنه  ثقة  امل�رصيف  قطاعنا  الواقع  هذا  اأك�سب  فقد  وبالطبع 

كما  العاملية،  وامل�رصفية  املالية  املوؤ�س�سات  وتقدير  الرا�سخة، 

واالأهم تر�سيخ قدرته على النمو وتطوير خربته الوا�سعة يف اإدارة 

االأزمات التي اكت�سبها على اختالف وتنوع تداعياتها.

ومع هذا، يتمثل التحدي الذي يواجهه قطاعنا امل�رصيف اللبناين 

توا�سلت  التي  النمو  معوقات  يف  م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم 

الداخلي  ببعديها  واملاثلة  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  امتداد  على 

من  واحلد  امل�رصيف  قطاعنا  منو  على  وان�سحاباتها  واخلارجي 

قدراته يف حتقيق منو اأكرث عمقا واأكرث تاأثريا يف الدور االإمنائي 

والتنموي الذي ي�سطلع به يف اأكرث من اجتاه وعلى اأكرث من �سعيد.

جنحت جمموعة فرن�صبنك على مر ع�رشات �صنوات خلت يف تعزيز ح�صورها يف الأ�صواق الداخلية واخلارجية 

على حد �صواء. فعلى ال�صعيد الداخلي، متكنت املجموعة من تو�صيع �صلة خدماتها و�صبكة فروعها على امتداد 

م�صاحة لبنان، والتي ت�صل حاليا اىل 124 فرعا.  اأما على ال�صعيدين الدويل والإقليمي، فاتبعت املجموعة 

ا�صرتاتيجية لتعزيز تواجدها يف الأ�صواق العاملية وحتديدا يف فرن�صا، اجلزائر، �صورية، رو�صيا البي�صاء، ال�صودان، 

كوبا، وقرب�س، والإمارات، والعراق، و�صاحل العاج. 

وُيعترب  فرن�َصبنك، وفقًا لرئي�س جمل�س اإدارة جمموعة فرن�َصبنك الوزير ال�صابق عدنان الق�صار، من اأبرز امل�صارف 

اللبنانية من حيث �صبكة عالقاته الدولية مع كربى املوؤ�ص�صات امل�رشفية واملالية الدولية. واأعلن الق�صاريف هذا 

الإطار، عن توقيع اتفاقية تعاون يف باري�س مع بروباركو )ال�رشكة املخت�صة بال�صتثمارات اخلا�صة والتابعة 

للوكالة الفرن�صية للتنمية(، والوكالة الفرن�صية للتنمية، والبنك العمومي الفرن�صي لال�صتثمار من �صاأنها دعم 

النت�صار الدويل لعمالء فرن�صبنك من ال�رشكات. كالم الق�صار اأتي يف حديث لـ«ال�صناعة والإقت�صاد«، هذا ن�ّصه:

فرنسبنك.. استراتيجية توّسعية  مرنة ودينامية
القصار: قطاعنا يتمّيز بصالبته
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تواجدها  اأماكن  يف  اللبنانية  امل�سارف  اأداء  فاإن  وكذلك 

بن�سب  كان  واإن   ، ن�سبيا  مقبوال  كان  العاملية  االأ�سواق  يف 

متفاوتة، وفقا الأداء اإقت�سادات هذه الدول، بالرغم من االأحداث 

العاملي،  االإقت�ساد  منو  على  �سلبا  وان�سحابها  جليوبوليتيكية 

االأزمة  من  متاما  تتعاف  مل  البالد  هذه  اأن  العلم  مع  وكذلك 

املالية امل�رصفية التي �سهدها العامل عام 2008 والتي على ما 

يبدو فاإن تداعياتها ال زالت ماثلة يف االأ�سواق. ي�ساف اإىل ذلك 

من  اخلروج  على  بريطانيا  ت�سويت  اأحدثها  التي  ال�سدمة  االآن 

االحتاد االأوروبي وتاأثري هذا اخلروج املحتمل على منو كل من 

بريطانيا واالحتاد االأوروبي وكذلك امتداد هذا التاأثري اإىل بقية 

اأنحاء العامل واإن بن�سب متفاوتة.

ما هي املخاوف التي تهدد الو�صع امل�رشيف واملايل يف لبنان؟ 

واخلربات  املالية  وقوته  ب�سالبته  امل�رصيف  قطاعنا  يتميز 

الظروف  بفعل  يراكمها  اأن  ا�ستطاع  التي  وامل�رصفية  االإدارية 

تاريخه  امتداد  وعلى  مفا�سلها  اختالف  على  خربها  التي 

احلديث مع تفاوت دقتها من وقت اإىل اآخر. ولقد متكن القطاع 

امل�رصيف من اأن يراكم خالل ال�سنوات قدرات كبرية يف االإدارة 

الداخل  يف  واالأفقي  الذاتي  للنمو  والتخطيط  العملية  واالأن�سطة 

حت�سني  ويف  والتقنية  الب�رصية  موارده  ويف  اخلارج  ويف 

هذا  موجوداته.  لنوعية  امل�سطرد  والتح�سني  اأدائه  مكونات 

باالإ�سافة اإىل قوته املالية ما مكنه من موا�سلة دوره التنموي 

واالإمنائي يف االإقت�ساد الوطني وكذلك يف جتاوز اأكرث الظروف 

�سعوبة وتعقيدا واأحيانا اأ�سدها تهديدا على ال�سعد االإقت�سادية 

جتاه  را�سخة  هيكلية  �سالبة  اأك�سبه  ما  وال�سيا�سية  واالأمنية 

اأنواعها،  خمتلف  على  واخلارجية  الداخلية  التحديات  جممل 

وكذلك اإعجاب وتقدير املوؤ�س�سات املالية وامل�رصفية االإقليمية 

على  �ساهد  خري  هو  القطاع  واأداء  تطور  �سجل  واإّن  والعاملية. 

اإجنازاته املميزة على ال�سعد واملقايي�س كافة. 

�سعادة  روؤيا  بفعل  تر�سخت  نقدية  �سيا�سة  الواقع  هذا  يعزز 

وهند�سات  الثاقبة  وامل�ستقبلية  احلكيمة  �سالمة  ريا�س  احلاكم 

مالية راكمت احتياطيا نقديا بالعملة االأجنبية اأثبتت قدرته يف 

املفا�سل  موؤثرة وبالرغم من  بفاعلية  النقد  ثبات  احلفاظ على 

الدقيقة التي خربها ويخربها لبنان على اأكرث من �سعيد داخليا 

واإقليميا و عامليا.

هل باإمكانكم اإعطاء فكرة عن ا�صرتاتيجية  فرن�صبنك العري�صة 

وخططه واأهدافه امل�صتقبلية؟

داخلي  بعدين  على  التو�سعية  بنك 
يَ
فرن�س ا�سرتاتيجية  ترتكز 

وديناميتها  مبرونتها  تتميز  ا�سرتاتيجية  وهي  وخارجي، 

االأهداف املرجوة منها بفاعلية وفعالية.  وقدرتها على حتقيق 

�سلة  تو�سيع  من  املجموعة  متكنت  الداخلي،  ال�سعيد  فعلى 

خدماتها و�سبكة فروعها على امتداد م�ساحة لبنان، والتي ت�سل 

حاليا اىل 124 فرعا. 

ا�سرتاتيجية  فرتتكز  واالإقليمي،  الدويل  ال�سعيدين  على  اأما 

العاملية  االأ�سواق  يف  بنك 
يَ
فرن�س تواجد  تعزز  على  املجموعة 

ال�سودان،  وحتديدا يف فرن�سا، اجلزائر، �سورية، رو�سيا البي�ساء، 

كوبا، وقرب�س، واالإمارات، والعراق، و�ساحل العاج. و ي�ساهم يف 

تطوير هذه االأ�سواق املالية  وتر�سيخ مفهومها لل�سريفة ال�ساملة 

يف ظل معايري تقنية وب�رصية وموؤ�س�سية متقدمة من �ساأنها ارتقاء 

وتعزيز  �سواء،  حد  على  والعاملية  املحلية  مبكانته  امل�رصف 

اإمكاناته كمجموعة مالية لبنانية ،عربية، ودولية، تعتمد على 

لبلوغ  االأ�سا�سية  ال�سمانة  ي�سكالن  فعالة  واإدارة  فاعلة  قيادة 

املجموعة اأهدافها اال�سرتاتيجية.

�سبكة  اللبنانية من حيث  امل�سارف  اأبرز  بنك من 
يَ
فرن�س عترب  

ُ
وي

واملالية  امل�رصفية  املوؤ�س�سات  كربى  مع  الدولية  عالقاته 

ال�سنوات املا�سية يف  اإمتداد  الدولية. وقد جنحنا بالفعل وعلى 

اإقامة حتالفات اإ�سرتاتيجية هامة ومتميزة مع هذه املوؤ�س�سات 

ومتكنا من البناء على هذه العالقات لتعزيز دورنا على �سعيد 

ت�سهيل ا�ستثمارات زبائننا ودعم �رصكاتهم وتطوير اأعمالهم يف 

اأماكن تواجدهم �سواء يف  لبنان اأو يف االأ�سواق التي نعمل فيها 

يف اخلارج. 

نذكر يف هذا ال�سياق على �سبيل املثال ال احل�رص، توقيع اتفاقية 

بنك موؤخرايف باري�س مع بروباركو )ال�رصكة 
يَ
تعاون وقعها فرن�س

الفرن�سية  للوكالة  والتابعة  اخلا�سة  باال�ستثمارات  املخت�سة 

للتنمية(، والوكالة الفرن�سية للتنمية، والبنك العمومي الفرن�سي 

الدويل  االنت�سار  دعم  اإىل  تهدف  االتفاقية   .هذه  لال�ستثمار 

يف  املنت�رصة  تطورال�رصكات  وكذلك   ، ال�رصكات  من  لعمالئنا 

بلدان لنا تتواجد فيها.  

 
ٌ
 م�ستمر

ٌ
اأود القول اإنه مبوجب هذه ال�رصاكة، �سين�ساأ ويتعزز حوار

والبنك  للتنمية،  الفرن�سية  الوكالة  بنك، وجمموعة 
يَ
فرن�س ما بني 

التجارية  بالفر�س  يتعلق  فيما  لال�ستثمار  الفرن�سي  العمومي 

الواعدة لعمالئنا وبهدف ت�سهيل وت�رصيع التنمية الدولية للعمالء 

اأن  كما  احلدود.  عرب  �رصكات  تاأ�سي�س  بدعمهم  ال�رصكات  من 

بنك وامل�ساركني كافة يف هذه االتفاقية �سيقومون بت�سهيل 
يَ
فرن�س

ويتواجدون  نتواجد  التي  البلدان  يف  عمالئهم  م�ساريع  متويل 

خالل  من  اأو  قرو�سا  العمالء  هوؤالء  منح  خالل  من  اإما  فيها، 

تاأمني �سمانات لهم.

بنك كذلك اإىل مبادرة البنك 
يَ
اإ�سافة اإىل هذه ال�رصاكة، اإن�سم فرن�س

العمومي الفرن�سي لال�ستثمار وبروباركو من خالل ا�ستثماره يف 

Averroes Finance III، �سندوق ا�ستثمار يف �سناديق خم�س�سة 
لال�ستثمار ب�رصكات خا�سة يف القارة االأفريقية ويف بع�س دول 

البحر املتو�سط.

ما هي اأبرز نتائج م�رشفكم يف العام 2015؟ وكيف تنظرون اإىل 

العام 2016؟

اأداء  فاإن  لبنان،  ي�سهدها  التي  الدقيقة  الظروف  من  بالرغم 

بنك خالل 2015 ويف الن�سف االأول من 2016 هو 
يَ
جمموعة فرن�س

للمجموعة 179.62  ال�سافية  االأرباح  بلغت  فقد  ن�سبيا.  جيد  اأداء 

بلغ جمموع  فيما   ،  2015 اأواخرالعام  اأمرييكي يف  دوالر  مليون 

للزبائن  والت�سليفات  اأمرييكي،  دوالرا  مليار   19.994 امليزانية 

مليار   16.307 الزبائن  وودائع  اأمرييكي،  دوالر  مليار    6.289
دوالر اأمرييكي، وحقوق امل�ساهمني 1.956 مليار دوالر اأمرييكي. 

اأما نتائج الن�سف االأول من العام 2016 فكانت مقبولة ن�سبيا اإذا 

ما اأخذنا بعني االعتبار الظروف ال�سيا�سية واالإقت�سادية يف لبنان 

واملنطقة. واإن االأداء الذي �سجلناه اإىل االآن ي�سري بو�سوح اإىل اأننا 

يف اجتاه حتقيق االأهداف التي و�سعناها يف خطة عمل العام.
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مقابلة

»على الطبقة السياسية اتخاذ كّل اإلجراءات للوصول إلى حّل يطلق سراح اإلقتصاد«
األزهري: القطاع يتحّمل كّل مسؤولياته بمهنية رفيعة

منذ تاأ�صي�صه عام 1951، �صلك بنك لبنان 

واملهجر طريق التو�ّصع والتطور، واأ�صحى 

يف طليعة امل�صارف اللبنانية املنت�رشة 

يف اخلارج اإذ يتواجد حاليًا يف 13 دولة 

– لبنان وم�رش و�صورية والأردن والعراق 
وفرن�صا  وقطر  والإمارات  وال�صعودية 

ورومانيا-  وقرب�س  و�صوي�رشا  واإنكلرتا 

ولديه 285 وحدة م�رشفية ومالية خلدمة 

عمالئه يف هذه البلدان.

ال�صعبة  الظروف  ظل  يف  املتمّيز  اأداوؤه 

جعله  واملنطقة  لبنان  بها  مير  التي 

»اأف�صل م�رشف يف لبنان لعام 2016« 

 ،Euromoneyالعاملية للمجلة  وفقًا 

باإبتكارات  تت�صم  التي  مننتجاته  فمع 

و�صعيه  اخلارجي  وانت�صاره  متوا�صلة 

يف  العربية  اجلاليات  خلدمة  املتوا�صل 

بنك  اأوروبا، متّكن  اأ�صواق متخ�ّص�صة يف 

لبنان واملهجر وفقًا لرئي�س جمل�س اإدارته 

حتقيق  من  الأزهري  �صعد  العام  ومديره 

امُل�صتدامة  والربحية  بالنمو  اّت�صم  اأداء 

خالل ال�صنوات ال�صابقة.

الفرتة  خالل  »اأنه  اىل  الأزهري  واأ�صار 

املمتدة من عام 2008 اإىل الف�صل الأول 

من عام 2016، ارتفعت موجودات امل�رشف مبعدل �صنوي بلغ 7.04 % لت�صل اإىل 29.3 مليار 

 108.23 اإىل  % لت�صل   7.02 الأرباح مبعدل �صنوي بلغ  2016، وارتفعت  اآذار  دولر يف نهاية 

مليون دولر يف نهاية الف�صل الأول من هذا العام«. وك�صف اأن »امل�رشف حافظ على اأعلى معّدلت 

الربحية بني امل�صارف امُلدرجة حيث بلغ املردود على متو�صط راأ�س املال واملوجودات 15.43 % 

و1.48 % على التوايل«. كالم اأزهري اأتى يف حديث مع »ال�صناعة والإقت�صاد«، هذا ن�صه:
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خالل  م�رشفكم  اأداء  تقّيمون  كيف 
ال�صابقة حتى عام 2015؟  وما  الأعوام 

يقّدمها  التي  واملنتجات  اخلدمات  هي 

م�رشفكم وماذا اأعددمت للعام 2016 وهل 

من م�صاريع تو�ّصعية للخارج؟

ال�سنوات  خالل  امل�رصف  اأداء  اأن  اأعتقد 

ال�سابقة اّت�سم بالنمو والربحية امُل�ستدامة. 

الفرتة  خالل  االأداء  هذا  اإىل  نظرنا  فاإذا 

اإىل الف�سل االأول   2008 املمتدة من عام 

2016، والتي ت�سم فرتة الرواج  من عام 

االإقت�سادي ما بني 2008 و 2011 وفرتة 

الركود االإقت�سادي ما بني2012 و2016، 

مبعدل  ارتفعت  قد  املوجودات  اأن  نرى 

�سنوي بلغ 7.04 % لت�سل اإىل 29.3 مليار 

دوالر يف نهاية اآذار 2016، كما ارتفعت 

 %  9.66 بلغت  �سنوية  بن�سبة  القرو�س 

وعلى  دوالر.  مليارات   7.28 اإىل  لت�سل 

اأي�سًا  ارتفعت  فاإنها  االأرباح،  �سعيد 

اإىل  لت�سل   %  7.02 بلغ  �سنوي  مبعدل 

الف�سل  108.23 ماليني دوالر يف نهاية 
البنك  حافظ  كذلك  العام.  هذا  من  االأول 

البنوك  بني  الربحية  الت 
ّ
معد اأعلى  على 

بلغ املردود على متو�سط  امُلدرجة حيث 

راأ�س املال واملوجودات 15.43 % و1.48 

% على التوايل. 
التي  واملنتجات  للخدمات  بالن�سبة 

بخدمات  تتمثل  فاإنها  البنك،  مها 
ّ
يقد

ال�ساملة،  ال�سريفة  ت�سمل جميع جماالت 

التجزئة  و�سريفة  التجارية  كال�سريفة 

االإ�ستثمارية  وال�سريفة  وال�رصكات 

اإدارة  وخدمات  واالإ�سالمية  واخلا�سة 

املال  راأ�س  واأ�سواق  والرثوات  االأ�سول 

بابتكارات  مننتجاته  وتّت�سم  والتاأمني. 

عها 
ّ
تنو �سعيد  على  كان  اإن  متوا�سلة 

التكنولوجي  رها 
ّ
تطو �سعيد  على  اأو 

اخليارات  من  باقة  لعمالئنا  تعطي  لكي 

اأما  التوا�سل.  و�سائل  واأحدث  امُلجدية 

عترب البنك 
ُ
بالن�سبة لالإنت�سار اخلارجي، في

يف طليعة البنوك اللبنانية املنت�رصة يف 

 13 يف  حاليًا  البنك  يتواجد  اإذ  اخلارج 

واالأردن  و�سورية  وم�رص  لبنان   – دولة 

وقطر  واالإمارات  وال�سعودية  والعراق 

وقرب�س  و�سوي�رصا  واإنكلرتا  وفرن�سا 

م�رصفية  وحدة   285 ولديه  ورومانيا- 

البلدان.  هذه  يف  عمالئه  خلدمة  ومالية 

كما ي�سعى البنك خلدمة اجلاليات العربية 

�سة يف اأوروبا، ويعمل 
ّ

يف اأ�سواق متخ�س

زة 
ّ
واملمي ال�ساملة  املحلية  البنوك  كاأحد 

عه 
ّ
تو�س البنك  و�سيعّزز  املنطقة.  دول  يف 

هذا العام من خالل افتتاح فروع جديدة 

يف كّل من لبنان وم�رص واالأردن. 

الأخرية  التطورات  اإىل  تنظرون  كيف 
�صيكون  وهل  باملنطقة،  تع�صف  التي 

الإقت�صاد  على  �صلبية  انعاكا�صات  لها 

القطاع  وعلى  عام  ب�صكل  اللبناين 

هي  وما  خا�س،  ب�صكل  امل�رشيف 

يبقى  لكي  اتخاذها  الواجب  الإجراءات 

ظل  يف  عنها  مبناأى  امل�رشيف  القطاع 

ا�صتمرار هذه التطورات العا�صفة؟

ال�سيا�سية  رات 
ّ
التطو اأن  فيه  �سك  ال  ا 

ّ
مم

اأدت   2011 يف املنطقة ولبنان منذ عام 

دوراً رئي�سيًا يف تراجع النمو االإقت�سادي 

وعجلة الن�ساط امل�رصيف يف لبنان. فقد 

االإقت�سادي من  النمو  الت 
ّ
انخف�ست معد

-2010 يف   %  8 الـ  قاربت  �سنوية  ن�سب 

يف   %  2 الـ  تتجاوز  مل  ن�سب  اإىل   2007
الت 

ّ
ال�سنوات الالحقة، كما انخف�ست معد

من  امل�رصيف  للقطاع  امليزانية  منو 

وعلى   .%  5 من  اأقل  اإىل   %  10 من  اأكرث 

القطاع  موجودات  بلغت  االأخري،  �سعيد 

حتى نهاية �سهر ني�سان 2016 ما يعادل 

عن   %  4.7 بزيادة  دوالر  مليار   187.9
ولكن   ،2015 عام  من  نف�سها  الفرتة 

 بلغت القرو�س 55.2 مليار دوالر بزيادة

التحفيزية  بالرزمات  مدعومة   %  7.3
قد  والتي  لبنان  م�رصف  طلقها 

ُ
ي التي 

تتجاوز املليار الواحد من الدوالرات هذا 

العام. ويف احلقيقة، اإن القطاع امل�رصيف 

ة 
ّ
يّتخذ كّل االإجراءات الوقائية والتحفيزي

املنا�سبة ليحافظ على �سالمة موجوداته 

للقطاعات  املالئم  التمويل  يوّفر  ولكي 

ل 
ّ
يتحم وبالتايل  وللدولة،  االإقت�سادية 

كّل م�سوؤولياته مبهنية رفيعة. وما يجب 

ل الطبقة ال�سيا�سية 
ّ
ح�سوله، هو اأن تتحم

االإجراءات  كّل  وتّتخذ  م�سوؤولياتها 

ال�سيا�سية  لالأزمة  حّل  اإىل  للو�سول 

االإقت�ساد  �رصاح  تطلق  لكي  اخلانقة 

وُتعيد النمو امُل�ستدام اإليه ولكي تعّزز من 

الوفاق وال�سالم ال�سيا�سي يف البلد.

يف  �صالبة  امل�رشيف  القطاع  اأثبت 
واخلارجية  الداخلية  الأزمات  تخطي 

ب�صبب الإ�صرتاتيجية واحلكمة وال�صوابط 

ال�صلطات املالية خا�صة  الذي اعتمدتها 

البنك املركزي والتي عزّزت الثقة بادائه، 

اللبنانية  امل�صارف  قدرة  مدى  هو  وما 

الغربية  العقوبات  بني  التوفيق  على 

على دول املنطقة ك�صورية واإيران وبني 

واقع احلركة املالية والإقت�صادية للدول 

�س لهذه العقوبات خا�صة واأن 
ّ
التي تتعر

الدول  املعاقبة لها فعل اإقت�صادي حيوي 

مع لبنان؟

يّت�سم  اللبناين  امل�رصيف  القطاع  اإن 

الة من قبل ال�سلطات 
ّ
بتنظيم ومراقبة فع

النقدية وم�رصف لبنان  وميتثل بالتايل 

التي  الدولية  والقوانني  املعايري  كّل  اإىل 

وموجوداته  ماله  راأ�س  �سالمة  حتمي 

وم�ساحله وم�سالح عمالئه. وينطبق هذا 

بدول  املتعلقة  العقوبات  على  االإمتثال 

اإىل  بالن�سبة  و�سورية.   كاإيران  املنطقة 

�سورية،  فهي كما تعلمون يف حال حرب 

فيها   االإقت�سادي  الن�ساط  انخف�س  وقد 

اجلوار  دول  مع  التجارية  واالإرتباطات  

ذلك  من  بالرغم  ولكن  كبري،    
ّ
حد اإىل 

تتعامل امل�سارف اللبنانية مع عمالئها 

ال�سوريني ب�سكل منتظم و�سمن االإجراءات 

اأما  بها.   وامل�سموح  القانونية  الدولية 

ارتباطاتها  فاإن  اإيران،  اإىل  بالن�سبة 

جداً  حمدودة  لبنان  مع  االإقت�سادية 

تاأثري  اأي  للعقوبات   يكن  مل  وبالتايل 

ون�ساط  االإقت�سادية  احلركة  على  ذكر 
ُ
ي

 
ّ

تتغري قد  بالطبع،  اللبنانية.  امل�سارف 

العقوبات   رفع  يتم  عندما  ال�سورة  هذه 

بالكامل عن اإيران وما قد يحمله ذلك من 

وامل�رصيف  االإقت�سادي  للتوا�سل  تعزيز 

اأن  اأعتقد  وعليه،  البلدين.  بني  واملايل 

مع  تعاملت  قد  اللبنانية  امل�سارف 

مع  ويتالءم  مّتزن  ب�سكل  العقوبات  هذه 

م�سالح القطاع ومن ينتمي اإليه.

يّتسم القطاع المصرفي 

اللبناني بتنظيم ومراقبة 

فّعالة من قبل السلطات 

النقدية ومصرف لبنان  ويمتثل 

بالتالي إلى كّل المعايير 

والقوانين الدولية التي تحمي 

سالمة رأس ماله وموجوداته 

ومصالحه ومصالح عمالئه
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مقابلة

بنك بيروت والبالد العربية.. مسيرة نمو متواصلة
عساف: أبرز التحديات تحصين سمعة القطاع

امل�سي   BBAC وا�سل   ،2015 عام  يف 

وانت�ساره  ن�ساطه  تو�سيع  يف  قدمًا 

ووفقًا   اإذ  وخارجيًا،  حمليًا  اجلغرايف 

بنك  عام  ومدير  اإدارة  جمل�س  لرئي�س 

ع�ساف  غ�سان  العربية  والبالد  بريوت 

جرى خالل العام املا�سي افتتاح الفرع 

متت  كما  احلازمية،  يف  للم�رصف  الـ39 

بحّلة جديدة،  فرع قرب�س  اإطالق  اإعادة 

اإ�سافة اىل افتتاح فرع جديد يف العراق 

مهمة  خطوات  واتخاذ  ال�سليمانية،  يف 

لتدعيم املكتب التمثيلي يف اأبوظبي.

واأكد ع�ساف يف اإطار حديثه عن القطاع 

على  وقادر  قوي  القطاع  اأن  امل�رصيف، 

االإقت�ساد.  تطوير  لدعم  ال�سيولة  توفري 

القطاع  بقدرة  التامة  ثقته  عن  واأعرب 

التي  كافة  التحديات  على  التغلب  يف 

مراراً  بنجاح  ذلك  فعل  كما  تواجهه، 

اأتى  ع�ساف  كالم  املا�سي.  يف  وتكراراً 

واالإقت�ساد«،  »ال�سناعة  مع  حديث  يف 

هذا ن�سه:

ما هي براأيكم اأبرز التحديات التي تواجه 

العام  يف  اللبناين  امل�رشيف  القطاع 

2016؟
 ي�سكل تدهور الو�سع ال�سيا�سي واالأمني 

االأهم  ي 
ّ
التحد واجلوار  الداخل  يف 

لالإقت�ساد اللبناين الذي �سجل ن�سبة منو 

بني 1 % و 2 % عام 2015، ومن املرتقب 

يف  حالها  على  الن�سبة  هذه  تبقى  اأن 

 .2016
تدفق  بتديّن  االإقت�سادي  التباطوؤ  ترافق 

عجز  واإزدياد  اخلارج  من  الر�ساميل 

مليار   3 تخطى  الذي  املدفوعات  ميزان 

دوالر عام 2015؛ تراجعت االإ�ستثمارات 

القطاع  ودائع  منو  ن�سبة  وا�ستمرت 

 %  5 اإىل   2014 عام   %  6 من  بالرتاجع 

2015. لكن بالرغم من هذا التباطوؤ،  يف 

ال يزال القطاع امل�رصيف يف لبنان ينمو 

ل اأرباحًا �سافية تقدر بحواىل 1.9 
ّ
وي�سج

مليار دوالر لعام 2015 مقابل 1.7 لعام 

.2014
التحديات  اأبرز  من  اأخرى،  ناحية  من 

التي ترتافق مع تراجع النمو االإقت�سادي 

جعلت »مواكبة القطاع امل�رشيف ومواجهة املناف�صة« بنك بريوت 

والبالد العربية BBAC يف مركز متقّدم بني امل�صارف العاملة يف 

لبنان، اإذ يواظب با�صتمرار على تطوير خدماته امل�رشفية الإلكرتونية 

وتطوير اإمكانية وحدة اخلدمات امل�رشفية اخلا�صة من خالل طرح 

يتطلع  كما  الزبائن.  خلدمة  وتطوراً  تقدمًا  اأكرث  م�رشفية  منتجات 

ال�صباب  بفئة  اخلا�صة  �صيما  ول  امل�رشفية  التقدميات  تو�صيع  اىل 

واأ�صحاب املبادرات التجارية النا�صئة ورواد الأعمال.
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تدين  �سورية،  يف  احلرب  وتداعيات 

م�ساريف  واإزدياد  اخلزينة  اإيرادات 

عجز  منو  وبالتايل  اللبنانية،  الدولة 

ميزانية الدولة والدين العام واإحتياجات 

حتديات  اأهم  ومن  التمويلية؛  الدولة 

متويل  يف  االإ�ستمرار  يتمّكن  اأن  القطاع 

الدولة  احتياجات  من  االأكرب  الق�سم 

اإ�سافة اإىل متويل القطاع اخلا�س. 

فالقطاع  ال�سعوبات،  هذه  من  بالرغم 

وحيوي؛  بارز  قطاع  اللبناين  امل�رصيف 

اللبنانية  امل�سارف  لدى  املالءة  ون�سبة 

على اأ�سا�س بازل 3 تفوق الـ12 %؛ وهذا 

القطاع امل�رصيف ال يزال  اأن  ي�سهد على 

ال�سيولة  توفري  على  قادر  وهو  قويا، 

الالزمة لدعم تطوير االإقت�ساد. 

واإن كان على القطاع امل�رصيف اللبناين 

مواجهة العديد من التحديات يف الوقت 

احلا�رص، فاإننا على  ثقة تامة اأنه قادر 

التحديات  هذه  كل  على  التغلب  يف 

يف  وتكرارا  مرارا  بنجاح  ذلك  فعل  كما 

املا�سي.

اإلتزام  �رشورة  حيال  موقفكم  هو  ما 

اللبنانية بالقرارات والقوانني  امل�صارف 

امل�صارف  تتعاطى  وكيف  الدولية؟ 

اللبنانية مع هذه القوانني؟ 

امل�رصيف  القطاع  حتديات  اأبرز  من 

تراجع  مع  ترتافق  والتي  اللبناين 

احلرب  وتداعيات  االإقت�سادي  النمو 

�سمعة  حت�سني  على  العمل  �سورية،  يف 

القطاع و�سورته يف اخلارج ليبقى جزءاً 

يف  خا�سة  العاملي  املايل  النظام  من 

تبيي�س  مكافحة  بتداعيات  يتعلق  ما 

االإلتزام  االإرهاب وعلى  االأموال ومتويل 

االأمريكية  والعقوبات  بالقوانني 

اأكرث  فمنذ  املجال.  هذا  يف  واالأوروبية 

 318 رقم  القانون  �سدر  عامًا،   15 من 

االأموال،  تبيي�س  مبكافحة  املتعلق 

اأقرها  التي  االأربعة  القوانني  وتعك�س 

الثاين  ت�رصين  يف  النيابي  املجل�س 

اإ�سافة  اللبنانية،  الدولة  اإلتزام   ،2015
اإىل امل�سارف، بقواعد العمل وباملعايري 

املرعية  العاملية  واملالية  امل�رصفية 

هي:اإن�سمام  االأربعة  والقوانني  االإجراء. 

لبنان اإىل اإتفاق االأمم املتحدة ملكافحة 

االإرهاب، �رصورة الت�رصيح عن املبالغ 

حال  يف  احلدود  عبور  عند  النقدية 

اأمريكي،  15000 دوالر  جتاوزت قيمتها 

من  التهرب  ملكافحة  املعلومات  تبادل 

ال�رصائب، واأخرياً،  تعديالت على قانون 

مع  اإن�سجامًا  االأموال  تبيي�س  مكافحة 

 .)GAFI( »معايري جلنة »غايف

اللبناين  امل�رصيف  القطاع  هدف  اإن 

االإلتزام مبا تلتزم به امل�سارف الدولية، 

ومنها بوجه خا�س امل�سارف االأمريكية 

واالأوروبية املرا�سلة مل�سارفنا اللبنانية، 

من  وبغطاء  القطاع،  يلتزم  وبالتايل 

باملعايري  والرقابية،  النقدية  ال�سلطات 

الدولية العائدة ملكافحة تبيي�س االأموال 

ال�سادرة بنوع خا�س  االإرهاب  ومتويل 

التعاون  ومنظمة  »غايف«  جمموعة  عن 

وعن   ،)OCDE( االإقت�سادية  والتنمية 

جلنة بازل.

نهاية  مع  م�رشفكم  اأداء  تقيمون  كيف 

الن�صف الأول من العام احلايل؟

املالية    BBAC ل  اأو�ساع  اإىل  اإ�ستناداً 

اخلم�سة  االأ�سهر  واإىل  عة، 
ّ
املجم غري 

�سجل  فقط،  اجلاري  العام  من  االأوىل 

دوالر  مليارات   5.2 الودائع   جمموع 

 %  2.5 بحواىل  منو  ن�سبة  اأي  اأمريكي 

مقابل 1.5 % للقطاع ؛ و�سجلت ت�سليفاته 

للقطاع اخلا�س املقيم وغري املقيم 1.61  

مليار دوالر اأمريكي وبالتايل ن�سبة منو 

مقابل  %  3.5 بحواىل  نف�سها   للفرتة 

2.4 % للقطاع.
اخلم�سة  لالأ�سهر  منوالودائع  ن�سبة  اإن 

ب�سكل  اأدنى  اجلاري،   العام  من  االأوىل 

مقارنة  وللقطاع،  مل�رصفنا  ملحوظ، 

العام  نف�سها من  للفرتة  الن�سبة  مع هذه 

املا�سي، ومن املرجح اأن ت�سجل معدالت 

لعام  ال�سنوية مل�رصفنا وللقطاع   النمو 

 %  6 و   %  4 بني  ترتاوح  ن�سبًا   2016
للودائع، وبني 5 % و 8 % للت�سليف.

 اأخرياً، ويف ما يتعلق مب�رصفنا، نتوقع 

ال�سافية   االأرباح  جمموع  يت�ساوى  اأن 

لهذا العام مع م�ستوى عام 2015.

ما هي اخلدمات واملنتجات التي يقدمها 

م�رشفكم وماذا اأعددمت للعام 2016 وهل 

من م�صاريع تو�صعية للخارج؟

العري�سة  اال�سرتاتيجية  نقاط  من �سمن 

والتي  �سنوات  منذ   BBAC يتبعها  التي 

�سمحت له باأن يكون يف املركز املتقدم 

القطاع  مواكبة  حاليا،  يحتله  الذي 

ال�سياق  هذا  ففي  ؛  املناف�سة  ومواجهة 

خدماتنا  تطوير  على  حاليًا  نواظب 

املتوافرة  االإلكرتونية  امل�رصفية 

وال�رصكات  لالأفراد  االإنرتنت  عرب 

اأجهزة  وعرب  عاملية،  مبوا�سفات 

حاليًا  عددها  يبلغ  االآيل التي  ال�رصاف 

من  الثاين  اجليل  كما اأطلقنا  جهازاً.   68
الدفع  خدمة  مثل  ة 

َّ
امل�رصفي اخلدمات 

 )Mobile Payment( املوبايل  عرب 

املوبايل  عرب  امل�رصفية  واخلدمات 

العمالء  مينح  ما   ،  Banking( )Mobile
عملياتهم  اإدارة  يف  املرونة  من  مزيداً 

اإمكانيات  اإىل تطوير  اإ�سافة  امل�رصفية. 

اخلا�سة امل�رصفية  اخلدمات   وحدة 

خالل  من   Unit Private Banking  

تقدما  اأكرث  م�رصفية  منتجات  طرح 

يف  املهتمني  الزبائن  وتطورا خلدمِة 

نتطلع  كما  العاملية.  املالية  االأ�سواِق 

وال  ُة 
َّ
امل�رِصفي التقدميات  تو�سيع  اإىل 

واأ�سحاب   
ْ

باب ال�سَّ بفئة  اخلا�سة  �سيما 

اد 
ّ
و

ُ
ور النا�سئة  التجارية  املبادرات 

برنامج  اإطالق   على  ونعمل  االأعمال، 

امل�رصفية  للبطاقات  اجلديد  املكافاآت 

قريبًا، الذي �سيقدم من خالله امل�رصف 

اأنواع  جلميع  املزايا  من  جمموعة 

البطاقات.

 BBAC ا�سرتاتيجية  �سعيد  على 

امل�سي  امل�رصف  يوا�سل  ة٬ 
ّ
التو�سعي

وانت�ساره  ن�ساطه  تو�سيع  يف  قدمًا 

لبنان،  ففي  وخارجيًا.  حمليا  اجلغرايف 

قمنا بافتتاح فرعنا ال 39 يف احلازمية، 

الدر�س.  اأخرى قيد  واإن�ساء فروع جديدة 

اأعدنا اإطالق فرعنا  ا يف اخلارج، فقد 
ّ
اأم

واأن�ساأنا مبنى  بحّلة جديدة،  يف قرب�س 

ما  بعد  -قرب�س  ليما�سول  يف  حديثًا 

عاما.   30 اجلزيرة  يف  تواجدنا  قارب 

يف  جديداً  فرعًا  اإفتتحنا  العراق  ويف 

يف  فرعينا  اىل  باإالإ�سافة  ال�سليمانية 

متقدمًا  موقعًا  ونحتل  وبغداد،  اأربيل 

يف  العاملة  اللبنانية  امل�سارف  بني 

نتائج  حتقيق  من  متكنا  حيث  العراق 

متر  التي  الظروف  من  بالرغم  ممتازة 

قمنا  العربية  االإمارات  ويف  البالد.  بها 

مكتبنا  لتدعيم  مهمة  بخطوات  موؤخراً 

دول  لتغطية  ظبي،  اأبو  يف  التمثيلي 

ومنتج.  ال 
ّ
فع ب�سكل  اخلليجي  التعاون 

يف  فنحن  االأفريقي،  ال�سعيد  على  اأما 

الغو�س  يف  متثيلي  مكتب  افتتاح  �سدد 

– نيجرييا.
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�سارة كبرية. لذا، اأطلق البنك اللبناين الفرن�سي  اأن تخ�رش �رشكتك موظفًا اأ�سا�سيًا فيها لخَ

،)Bancassurance  S.A.L.( .بالتعاون مع �رشكة التاأمني بنكا�سوران�ش �ش.م.ل

برنامج تاأمني على احلياة Key Man Insurance، لتغطية ال�سائر املالية الناجتة

عن فقدان اأ�سخا�ش اأ�سا�سيني يف ال�رشكة وللمحافظة على �سري اأعمالها.

شركتك مؤّمنة من الجدران إلى السقوف،
ولكن ماذا عن أساساتها؟

أّمن على حياة كل موظف له دور أساسي في شركتك
مع مجموعتنا الجديدة من برامج التأمين على الحياة.
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»سياسات مصرف لبنان أثبتت صوابيتها وسالمتها«
جّمال: ماضون في سياستنا التوسعية

خالل  م�رشفكم  اأداء  تقيمون  كيف 

وما  2015؟  عام  حتى  ال�صابقة  الأعوام 

يقدمها  التي  واملنتجات  اخلدمات  هي 

م�رشفكم وماذا اأعددمت للعام 2016 وهل 

من م�صاريع تو�صعية للخارج؟

خالل  مل�رصفنا  املالية  البيانات  تظهر 

ولغاية  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات 

فاقت  منــو  ن�سب  حتقيق   2015/12/31
امل�رصيف  القطــاع  يف  املحققــــة  تلك 

امل�سابهـــة  امل�ســارف  ويف  اللبناين 

املوؤ�رصات  م�ستوى  على   )Peer Group(

امل�رصفية كافة.

امل�رصف  ا�سرتاتيجية  يعك�س  االأمر  هذا 

�سنوية  منو  ن�سبة  حتقيق  اىل  الهادفة 

بحدود 12 % وذلك انطالقا« من قناعات 

حولها  اإيجابية  معطيات  بوجود  االإدارة 

للو�سول  ولوجي�ستية  ب�رصية  واإمكانات 

بع�س  واأن  خا�سة  االأهداف  هذه  اىل 

فيها  تتواجد  ال  مناطق  يف  تقع  فروعنا 

تواجدنا  اىل  باالإ�سافة  م�رصفية  فروع 

يف  وقريبًا  التحتا  الب�سطا  يف  حاليًا 

االأ�رصفية وغريها من املناطق اللبنانية.

خالل  مل�رصفنا  املالية  البيانات  ت�سري 

االأ�سهر اخلم�سة االأوىل من عام 2016  اإىل 

ما يلي:

واملتوقع   %  2 :بن�سبة  الودائع  -منو يف 

اأن تزداد بوترية ت�ساعدية خالل االأ�سهر 

بعد  خا�سة  احلايل  العام  من  املتبقية 

وبلداتهم  قراهم  اىل  املغرتبني  عودة 

خالل ف�سل ال�سيف.

وهي    %  6 بن�سبة  الت�سليفات:  يف  -منو 

يف  اال�ستمرار  امل�رصف  �سيا�سة  تعك�س 

كافة  االإقت�سادية  القطاعات  متويل 

حال  يف  زيادتها  اأي�سا«  واملتوقع 

ا�ستقرار االأو�ساع العامة.

تزداد  والتي  اخلا�سة:  االأموال  يف  -منو 

�سنويًا من خالل ر�سملة االأرباح املدورة 

الإ�سدار  توجه  مع  احلر  واالحتياطي 

تعميم  اأحكام  وفـــق  تف�سيلــية  اأ�سهم 

مي�صي جمال تر�صت بنك عام 2016 يف مزيد من 

التقدم والنمو، متكئًا على �صوابية روؤية ا�صرتاتيجية 

عمله التي مّكنته خالل ال�صنوات اخلم�س املا�صية 

من حتقيق ن�صب منو فاقت تلك املحققة يف القطاع 

العام،  الأوىل من  الأ�صهر اخلم�صة  امل�رشيف. فخالل 

�صهد جمال تر�صت بنك منواً يف الودائع بلغ 2 % 

%، رافقه مت�صًك �صديًد باأهداف   6 الت�صليفات  ويف 

وتو�صيع  الوطني  الإقت�صاد  دعم  واأبرزها  امل�رشف 

قاعدة العمالء.

من املتوقع اأن يحمل عام 2016 مزيداً من التو�ّصع 

والتطور جلمال تر�صت بنك، اإذ ك�صف رئي�س جمل�س 

اإدارة جمال تر�صت بنك اأنور جمال اأن امل�رشف �صيعمد 

اىل طرح منتجات جديدة خالل العام، كما �صيتابع 

غرب  دول  اإحدى  يف  التواجد  عرب  تو�صعه  �صيا�صة 

)لوك�صمبورغ(،  اأوروبا  دول  واإحدى  )غانا(،  اأفريقيا 

عن  حديثه  خالل  جمال  و�صدد  العراق.  اىل  اإ�صافة 

لبنان  اأن �صيا�صات م�رشف  القطاع امل�رشيف، على 

عامًا.   20 مدى  على  و�صوابيتها  �صالمتها  اأثبتت 

وقدرة  مناعة  اكت�صب  امل�رشيف  القطاع  اأن  واعترب 

على التكيف مع ال�صغوطات والعقوبات املفرو�صة 

مع  اأتى يف حديث  كالم جمال  الدول.  بع�س  على 

»ال�صناعة والإقت�صاد« هذا ن�صه:
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م�رصف لبنان اأ�سا�سي رقــم  44  تاريخ 

االأمــــوال  هذه  باأن  علمـــًا   1998/3/25
 Tier one( تعترب اأموااًل خا�ســـة اأ�سا�سية

.)capital
مع االإ�سارة اإىل اأن ربحية م�رصفنا لغاية 

مع  مقارنة  مقبولة  تعترب   2016/5/31
الفرتة ذاتها من العام ال�سابق.

اأي�سًا فاإن اأداء م�رصفنا يقا�س باالأهداف 

املو�سوعة منذ تاأ�سي�سه وهي:

-دعم االإقت�ساد الوطني من خالل متويل 

القطاعات االإقت�سادية كافة.

واملتو�سطة  ال�سغرية  االأعمال  -دعم 

ال�سغر  واملتناهية   )SME›s( احلجم 

 ) Micro Finance(

يف  اللبنانية  اجلالية  اأعمال  -دعم 

اأفريقيا.

تعريفهم  عرب  العمالء  قاعدة  -تو�سيع 

اأكرث اإىل اخلدمات امل�رصفية احلديثة .

العا�سمة  عن  البعيدة  املناطق  -تنمية 

قناعات  من  انطالقا«  وذلك  واملدن 

املواطنني  ت�سجيع  ب�رصورة  االإدارة 

منحهم  عرب  وقراهم  بلداتهم  يف  للبقاء 

الت�سهيالت امل�رصفية التي ت�ساعدهم يف 

اإقامة م�ساريع حرفية ومهنية تتالءم مع 

حاجات النا�س.

ومراجعتها  متابتعها  تتم  االأهداف  هذه 

االإدارة  قبل  من  وم�ستمر  دوري  ب�سكل 

العليا.

ينوي  التي  واملنتجات  اخلدمات  اما 

م�رصفنا تقدميها خالل العام 2016 فهي: 

اإتفاقية  امل�رصف  وقع   )CMO( -خدمة 

توؤمن  اخلدمة  هذه   CSC م�رصف  مع 

ا�ستعمال بطاقة االإئتمان بطريقة متطورة 

باإجراء ال�سحب واالإيداع - حتويل داخلي 

مل�سلحة الغري من دون بطاقة. 

-خدمة Mobile Banking وقع امل�رصف 

لتاأمني   Ubanquity �رصكة  مع  اإتفاقية 

الكبار  للزبائن  امل�رصفية  اخلدمات 

االأفريقية  القارة  املتواجدين يف  خا�سة 

Mobile Banking  من خالل ا�ستعمال ال

 cash خدمة  بتقدمي  قريبا  -املبا�رصة 

االإئتمان  بطاقات  جميع  على   back
و�سوابط  �رصوط  وفق   )Credit Card(

اال�سرتجاع   ن�سبة  ت�سل  بحيث  وا�سحة  

يف حدها االأق�سى اىل 1 % على جمموع 

امل�سرتيات.

لت�سهيل    Wedding Account -خدمة 

الواجبات االإجتماعية للزبائن.

جاهزة(  منازل   ( �سكنية  قرو�س  -منح 

وفق اأحكام تعميم م�رصف لبنان اأ�سا�سي  

)التفا�سيل   2001/6/2 تاريخ   84
تاريخ   313 رقم  و�سيط  تعميم  يف 

.)2013/1/14
اخلدمات  وتطوير  حتديث  اىل  باالإ�سافة 

امل�ستجدة  العنا�رص  لتتالءم مع  ال�سابقة 

يف ال�سوق وهي كما نورد بع�سًا منها  :

لكل  متوفرة  وهي   My Gift -بطاقة 

وميكن  املنا�سبات  وجلميع  االأعمار 

ا�ستالمها فورا« يف فروع امل�رصف كافة.

التي   MasterCard World بطاقة   -

تتمتع  ملا  البال  راحة  للزبائن  توؤمن 

ال�سفر  اأثناء  وطماأنينة  حماية  من  به 

والت�سوق كما تخول حاملها الدخول اىل 

املطارات  يف  ال�سخ�سيات  كبار  �ساالت 

حول العامل باالإ�سافة اىل اال�ستفادة من 

احل�سومات واملنافع االأخرى.

 Green( للبيئة  �سديق  جديد  منتج   -

  Green Pact �رصكة  خالل  من   )Loan
ومن  لبنان  م�رصف  من  مدعوم  وهو 

موؤ�س�سات دولية.

اللبنانية وذلك  - بطاقة ائتمان باللرية 

تتالءم  وخ�سائ�س  موا�سفات  �سمن 

�رصائح  وخمتلف  زبائننا  متطلبات  مع 

املجتمع. 

اخلارج  يف  التو�سعية  م�ساريعنا  اأما 

فترتكز على ما يلي: 

يف  مل�رصفنا  خارجي  تواجد  -تاأمني 

اإحدى دول غرب اأفريقيا )غانا( من خالل 

اأو  القائمة  امل�سارف  اأحد  يف  امل�ساهمة 

جديد  م�رصف  تاأ�سي�س  يف  امل�ساهمة 

املبا�رص مع  التوا�سل  لنا  يتيح  اأمر  وهو 

زبائننا املنت�رصين يف القارة االأفريقية .

-تاأمني تواجد لنا يف اإحدى دول اأوروبا 

مل�رصفنا  نافذة  ليكون  )لوك�سمبورغ( 

على االأ�سواق العاملية.

بطريقة  العراق  يف  لنا  تواجد  -تاأمني 

اأو غري مبا�رصة )خلدمة زبائننا  مبا�رصة 

الذين لديهم اأعمال وا�سعة هنا(.

الأخرية  التطورات  اىل  تنظرون  كيف 

التي تع�صف باملنطقة وهل �صيكون لها 

انعكا�صات �صلبية على الإقت�صاد اللبناين 

امل�رشيف  القطاع  وعلى  عام  ب�صكل 

ب�صكل خا�س وما هي الإجراءات الواجب 

اتخاذها لكي يبقى القطاع امل�رشيف يف 

مناأى منها يف ظل ا�صتمرار هذه التطورات 

العا�صفة؟

يعترب لبنان من اأكرث الدول العربية التي 

التي  االأخرية  التطورات  نتيجة  ت�رصرت 

اىل عوامل  يعود  وهذا  باملنطقة  ع�سفت 

عديدة نذكر بع�سًا منها:

وامل�رصيف  املايل  املركزي  -الدور 

�سواء   املنطقة  يف  لبنان  يوؤديه  الذي 

يف  امل�رصيف  القطاع  تواجد  خالل  من 

اأو من خالل  الدول املجاورة  العديد من 

الرائد  اللبناين  امل�رصيف  القطاع  دور 

املتطورة  امل�رصفية  اخلدمات  تقدمي  يف 

كافة  العرب  واملواطنني  املوؤ�س�سات  اىل 

حمط  اأي�سًا  اعتباره  اىل  باالإ�سافة 

وخا�سة  اخلارجيني  امل�ستثمرين  اأنظار 

اخلليجيني منهم.

-تاثر حركة الرتانزيت بني لبنان والدول 

العربية االأخرى نتيجة االأحداث اجلارية 

يف �سورية وهو ما اأثر يف حركة الت�سدير 

امليزان  على  �سلبًا  وانعك�س  واال�سترياد 

 )Balance of Trade( التجاري

يف  الكبري  ال�سوري  الب�رصي  -التواجد 

ومع  �سكانه  عدد  مع  مقارنة  لبنان 

اإمكاناته على ال�سعد كافة وهذا ما �سكل 

اأن  علمًا  كافة  امل�ستويات  على  �سغطًا 

اخلارجية  واملوؤ�س�سات  املراجع  جميع 

م�ساعدة  �رصورة  على  اأجمعت  الدولية 

من  لتمكينه  كافة  ال�سعد  وعلى  لبنان 

احلد  يف  ولو  لهوؤالء  اخلدمات  تاأمني 

االأدنى.

-الت�سنجات ال�سيا�سية يف املنطقة والتي 

العاملني  اللبنانيني  على  �سلبًا  انعك�ست 

يف بع�س الدول.

يعمل جمال ترست بنك 

على تأمين تواجد خارجي 

له في إحدى دول غرب 

 أفريقيا )غانا( 

 من خالل المساهمة 

 في أحد المصارف القائمة 

أو في تأسيس مصرف 

جديد
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النفط  اأ�سعار  يف  احلاد  -االنخفا�س 

يف  ملحوظًا  تراجعًا  انعك�ست  والتي 

على  وا�ستطراداً  اخلارجية  التحويالت 

الفر�س اال�ستثمارية.

يف  اأثرت  جمتمعة  العوامل  هذه 

االإقت�ساد اللبناين اإذ ارتفع عجز امليزان 

مل  املدفوعات  ميزان  اأن  كما  التجاري 

ال�سنوات  يف  كما  فائ�سًا  ي�سجل  يعد 

اال�ستثمار  جماالت  واأ�سبحت  ال�سابقة 

ال�سياحية  احلركة  اأن  كما  حمدودة  �سبه 

تراجعت ب�سكل ملحوظ والفت.

اتخاذها  الواجب  االإجراءات  جلهة  اما 

هذه  من  امل�رصيف  القطاع  لتحييد 

باأن  القول  فيمكن  العا�سفة  التطورات 

القطاع �سبق واأن با�رص باتخاذ االإجراءات 

امل�سارف  وباالأخ�س  االحرتازية 

املتواجدة يف الدول امل�سطربة من خالل:

-تقلي�س حجم تواجدها اجلغرايف

اأدنى  اىل  الت�سغيلية  النفقات  -تخفي�س 

حد ممكن 

حمفظة  على  اإجمالية  موؤونات  -تكوين 

 Collective( والتوظيفات  القرو�س 

)Provision
ما  امل�سارف  تلك  باأن  يقني  على  واأنا 

بل  نف�سها  االإجراءات  حاليًا  تتبع  زالت 

اتخذ  فقد  امل�رصيف  القطاع  اأما  تعززها 

االإجراءات الواجبة جلهة :

املوؤ�س�سات  مع  �سديد  بحذر  -التعامل 

واالأفراد املتواجدين يف الدول امل�سطرية 

والتنظيمات  بالقوانني  -االلتزام 

والدولية  املحلية  املراجع  عن  ال�سادرة 

والتي حتدد اأ�سول التعامل مع تلك الدول 

اأو رعاياها.

امل�رصفية  املوؤ�س�سات  خماطر  -ف�سل 

امل�رصف  عن  الدول  تلك  يف  املتواجدة 

)Mitigation of  Risk( اىل احلدود  االأم 

الدنيا.

النقدية  ال�سلطات  -التن�سيق امل�ستمر مع 

ت�سهد  التي  البلدان  يف  والرقابية 

خالل  من  اأو  مبا�رصة  اإما  ا�سطرابات  

الدور الذي يوؤديه م�رصف لبنان يف هذا 

ال�ساأن.

للم�سارف  اخلا�سة  االأموال  -تعزيز 

فائ�س  هناك  يكون  لكي  م�ستمر   ب�سكل 

المت�سا�س اأي اأزمة م�ستجدة بالرغم من 

املوؤونات االإفرادية واالإجمالية املكونة.

اأثبت القطاع امل�رشيف �صالبة يف تخطي 

ب�صبب  واخلارجية  الداخلية  الأزمات 

التي  وال�صوابط  واحلكمة  ال�صرتاتيجية 

اعتمدتها ال�صلطات املالية خا�صة البنك 

باأدائه، وما  الثقة  املركزي والتي عززت 

على  اللبنانية  امل�صارف  قدرة  مدى  هو 

على  الغربية  العقوبات  بني  التوفيق 

دول املنطقة ك�صورية واإيران وبني واقع 

احلركة املالية والإقت�صادية للدول التي 

واأن  خا�صة  العقوبات  لهذه  تتعر�س 

الدول املعاقبة لها فعل اإقت�صادي حيوي 

مع لبنان؟ 

اأثبتت �سيا�سات م�رصف لبنان  املطبقة 

منذ حواىل 20 �سنة �سوابيتها و�سالمتها 

وهذا ب�سهادة املراجع الدولية التي اأثنت 

مل  الذي  القليلة  الدول  من  فلبنان  عليها 

العاملية  املالية  االأزمة  لذيول  تتعر�س 

بالنظام  تطيح  كادت  والتي   2008 عام 

املايل العاملي.

ال�سوابط  بع�س  يلي  فيما  اأورد 

م�رصف  من  املفرو�سة  والتنظيمات 

لبنان وجلنة الرقابة على امل�سارف 

امل�سارف  لدى  الر�سيدة  االإدارة  -تعزيز 

)Corporate Governance(

للرقابة  بازل  جلنة  مبطلبات  -التقيد 

املعايري  – املالءة   )ال�سيولة  امل�رصفية 

املحا�سبية الدويل(

تبيي�س  مكافحة  باأنظمة  -التقيد 

عن  ال�سادرة  االإرهاب  ومتويل  االأموال 

)تعميم   )FATF( املايل  العمل  جمموعة 

تاريخ   83 رقم  اأ�سا�سي  لبنان  م�رصف 

2001/5/18 وملحقاته(
املتعلق  االأمريكي  بالقانون  -االلتزام 

كما   )FATCA( ال�رصيبي  بالتهرب 

ال�رصيبية  املعلومات  بتبادل  االلتزام 

و   42 رقم  )قانون   واخلارج  لبنان  بني 

43 و 44(
- اإخ�ساع جميع الت�سليفات والت�سهيالت 

 Related( امل�رصفية اىل اجلهات املقربة

من   152 املادة  اأحكام  اىل   )Parties

قانون النقد والت�سليف

-اإخ�ساع جميع امل�ساهمات والتوظيفات 

النقد  قانون  من   153 املادة  اأحكام  اإىل 

والت�سليف.

رقم  اأ�سا�سي  لبنان  م�رصف  تعميم   -

للم�سارف  �سوابط  و�سع  الذي   62
يف  كما  اخلا�سة  اأموالها  ا�ستثمار  يف 

غري  القطاعات  مع  املالية  التوظيفات 

املالية من خالل النقاط التالية. 

- عدم قبول اأو متويل اأي نوع من الديون 

التي �سبق واأن�سئت يف اخلارج باأي عملة 

ال�سيادية  الدين  �سندات  با�ستثناء  كانت 

 G( التي ت�سدرها جمموعة الدول الع�رص

 .)10
- حتديد ن�سبة 50 % من االأموال اخلا�سة 

يف  لتوظيفها  اأق�سى  كحد  للم�رصف 

�سندات دين م�سنفة BBB  وما فوق.

- حتديد ن�سبة 25 % من االأموال اخلا�سة 

مل�سلحته  للقيام  اأق�سى  كحد  للم�رصف 

بعمليات على االأدوات املالية املركبة.

- عدم توظيف ما يفوق 10 % من اأموال 

يف  ودائع  ب�سكل  اخلا�سة  امل�رصف 

اخلارج لفرتة �سنة اأو اأكرث 

- عدم ال�سماح بعمليات م�ستقات مالية 

التحوط   لغايات  اال   )Derivatives(

.Hedging
ولقد اكت�سبت امل�سارف اللبنانية املناعة 

ال�سغوطات  مع  التكيف  على  والقدرة 

دول  بع�س  على  املفرو�سة  والعقوبات 

املنطقة بحيث تلتزم طوعًا وبتوجيهات 

الدولية  بالقرارات  النقدية  ال�سلطات 

عدم  اإن  اإذ  املحلية  القوانني  مراعاة  مع 

االلتزام يحمل خماطر عالية جداً ال ميكن 

الأي م�رصف حتملها.

ح�ساب  على  يكون  قد  االلتزام  هذا 

اأن  اإال  اإ�سافية  اأرباح  حتقيق  اإمكانية 

يبقى  م�رصف  لكل  االأ�سا�سي  الهاج�س 

تاأمني �سالمته وعدم تعري�سه ملخاطر ال 

ميكن التكهن بنتائجها كما اأن م�رصف 

لبنان حري�س على �سالمة القطاع وعدم 

 )Systemic Risk( هزات  الأي  تعري�سه 

ال�ساهرة  العني  الدوام  على  يبقى  وهو 

اأي�سًا  الوطنية  املهمة  هذه  حتقيق  على 

التي  ال�سيا�سية  التوا�سل  قنوات  توؤدي 

الدول  مع  اللبنانية  الدولة  جتريها 

يف  اإيجابيًا  دوراً  للعقوبات  اخلا�سعة 

هذا ال�ساأن.

عدم اإللتزام بالقرارات 

الدولية مع مراعات القوانين 

المحلية يحمل مخاطر عالية 

جدًا ال يمكن ألي مصرف 

تحملها 
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 قطاع التأمين.. 
هل من وسائل جديدة؟

ال ميكن النظر اإىل موؤ�رص االإقت�ساد اللبناين اإال من خالل قطاع التاأمني، ومن يقراأ هذا الواقع واجتاهاته ال بد اأن يتجه اإىل ما دلت 

عليه اأق�ساط التاأمني يف الف�سول الثالثة االأوىل من 2015 التي �سجلت منواً بن�سبة %2، ما يوؤكد اأن وترية عجلة االإقت�ساد بطيئة، يف 

مقابل %4،36 للعام 2014 حني بلغت 1.5 مليار دوالر. ويجب اأال نن�سى املئات من املوظفني العاملني يف 51 �رصكة اأجنبية وحملية.

ولعل ال�سوؤال االأهم الذي يطرح هو: هل من اإقت�ساد من دون تاأمني؟

لالأفراد، وال  تاأمني.. وال حماية  اإقت�ساد من دون  ال  اإذ  االإقت�سادية،  احلياة  القطاع يف  دور  اأهمية  اإىل  االإ�سارة  املوؤكد هنا  من 

اعتمادات م�رصفية اأو قرو�سًا وت�سهيالت، وال تاأمني �سحيًا لالأفراد واملوؤ�س�سات، وال تاأمني لالأعمال �سد حوادث العمل وال�رصقة 

واالإختال�س واحلريق و�سواها. ولذلك جند من ال�رصورة الرتكيز على اأهمية الوعي املجتمعي لدور هذا القطاع، وال�سيما بعد التاأمني 

االإلزامي على ال�سيارات والعمال االأجانب وامل�سانع، وهو ما اأكده رئي�س االحتاد العام العربي للتاأمني ر�سا فتحي، الذي اأ�سار 

خالل افتتاح موؤمتر االحتاد العام العربي للتاأمني الـ31 الذي ا�ست�سافته بريوت يف 24 اأيار املا�سي، اىل اأن التحديات “ت�ستوجب 

منا تاأكيد اأهمية دور التاأمني يف تقدمي احلماية لالأفراد وال�رصكات واملوؤ�س�سات من اخل�سائر التي قد تلحق بها«.

تتمثل  التي  تلك  اآالن حكيم  االإقت�ساد  وزير  كما حددها  اأبرزها  ولعل  التحديات  من  العديد  القطاع  هذا  يواجه  اأن  الطبيعي  من 

بـ«الظروف التي غريت اأو قد تغري الهيكليات االإقت�سادية يف الدول العربية �سواء اإيجابًا اأو �سلبًا، قطاع النفط والغاز وخا�سة يف 

دول كلبنان و�سورية. 

اإن قطاع التاأمني يف لبنان وبح�سب الدرا�سة التي اأجراها البنك الدويل، من اأكرث قطاعات التاأمني تطوراً يف املنطقة. اإال اأن هذا 

مة من قبل هذا القطاع ال ت�سمل 
ّ
القطاع يعاين اليوم من نق�س يف عدد اخلدمات التي يتم توفريها، اأي اأن عدد اخلدمات املقد

كل حاجات املواطن اللبناين. وبالتايل، فاإنه بات من املهم تنويع و�سمول اخلدمات التي تقدمها �رصكات التاأمني والذي 

قة مبا 
ّ
معم علمية  قواعد  اأ�سا�س  على  داخليًا  رة 

ّ
متطو لنماذج  بتقييمها طبقًا  ت�سمح  متينة  اإدارة خماطر  يفر�س 

ي�ساهم يف تطوير القطاع واالرتقاء مب�ستواه اإىل م�ساف االأ�سواق العاملية. ويف ظل بزوغ ع�رص الغاز والنفط 

يف لبنان، تربز م�سكلة حجم قطاع التاأمني يف لبنان ن�سبة اإىل حجم خدمات التاأمني نظراً اإىل اإمكانات 

االإقت�ساد اللبناين وال �سيما يف ظل وجود ا�ستثمارات النفط والرثوة النفطية. وعليه، اأ�سبحت هناك 

حاجة الأن يعتمد هذا القطاع و�سائل جديدة للتاأمني، واأن تكون هذه االأدوات متطورة ن�سبيًا 

وال �سيما اأن ذلك قد ي�سمح بتغطية امل�ساريع التي قد يفوق حجمها حجم قطاع التاأمني 

قة 
ّ
ككل. من هنا، يجب در�س اإمكان اعتماد تقنيات الـ«Syndication« بطريقة معم

حيث اإنه من غري امل�سموح اأال يكون قطاع التاأمني ال�رصيك الفاعل واالأ�سا�سي 

يف ع�رص الطاقة، من نفط وغاز.
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ملف التاأمين

م�سرية   2015 عام  التاأمني  قطاع  تابع 

منوه وتقدمه متخطيا ال�سعاب  ومتح�رصاً 

يبقى  تنتظره  كثرية  حتديات  ملواجهة 

العربية،  الدول  يف  التغيريات  اأبرزها 

ومواكبة  �سورية،  اإعمار  اإعادة  ومرحلة 

قطاع النفط والغاز.

مكامن قوة كثرية يتمتع بها قطاع التاأمني 

هذه  تخطي  على  قادراً  جتعله  لبنان  يف 

ال�سعاب، وياأتي يف طليعتها حنكة اللبناين 

ومهارته التي مّكنته من تكري�س دور لبنان 

ت�سغيل  عرب  املنطقة  يف  للتاأمني  كمركز 

�رصكات التاأمني اللبنانية ل�سبكات اإقليمية، 

االإقت�ساد  يف  التامني  قطاع  دور  وتعزيز 

اللبناين حيث يعترب القطاع من القطاعات 

احليوية يف االإقت�ساد اللبناين، اإذ ي�ساهم بـ 

3.5 % من الناجت املحلي االإجمايل. ويبلغ 
دوالر،  مليار   1.5 من  اأكرث  اأق�ساطه  حجم 

مقابل دفعات للحوادث ت�سل اإىل نحو 800 

تتجاوز  خا�سة  اأموال  مع  دوالر  مليون 

املليار دوالر. ويقدم القطاع فر�س عمل لـ 

3200 �سخ�س، ويتكون من �رصكات عاملية 
ي�سل  و�سغرية  كبرية  حملية  و�رصكات 

عددها اإىل 51 �رصكة تاأمني وخم�سة مكاتب 

عاملية،  تاأمني  اإعادة  ل�رصكات  متثيل 

اإىل �رصكات و�ساطة تاأمني واإعادة  اإ�سافة 

تاأمني فاعلة توؤدي دورا كبريا يف العملية 

وم�سوي   TPA الـ  و�رصكات  التاأمينية، 

اخل�سائر وال�رصكات االإ�ست�سارية«.

إجمالي األقساط
من   2015 عام  يف  التاأمني  قطاع  ومتكن 

املتابعون  و�سفها  منو  معدالت  ت�سجيل 

باجليدة يف ظل الواقع االإقت�سادي ال�سعب 

الذي يعي�سه لبنان. ففي حني تتدّنى قدرات 

على  ال�سلل  وي�سيطر  ال�رصائية  املواطنني 

التاأمني  �رصكات  اأثبتت  البلد،  مفا�سل 

قدرتها على مواجهة ال�سعاب عرب ت�سجيل 

اأق�ساط  اإجمايل  وارتفع  اأق�ساطها.  يف  منو 

احلياة  غري  وعلى  احلياة  على  التاأمني 

يف  دوالر  مليار   1،53 اىل   %  3،5 بن�سبة 

 5،3 بلغ  منو  مبعّدل  مقارنة   ،2015 العام 

اأق�ساط  �سّكلت  وقد   ،2014 العام  يف   %
منها.   %  30،8 ن�سبة  احلياة  على  تاأمني 

على  االأوىل  الع�رص  ال�رصكات  وا�ستحوذت 

احلياة  على  التاأمني  �سوق  من   %  63،9
ال�رصكات  ح�سة  بلغت  فيما  احلياة،  وغري 

الع�رصين االأوىل 85،8 % من قيمة االأق�ساط 

 Allianz SNA االإجمالية . وت�سدرت �رصكة

قائمة �رصكات التاأمني يف لبنان يف فئتي 

 123،9 اأق�ساطها  اإجمايل  بلغ  اإذ  التاأمني 

مع   MEDGULF تلتها   ، دوالر  مليون 

 Metlife ALICOو دوالر،  مليون   114،7
 .2015 العام  يف  دوالر  مليون   113،9 مع 

 Bankers �رصكة  الرابعة  املرتبة  يف  واأتت 

وبلغ اإجمايل اأق�ساطها 108.9 مليون دوالر، 

وبلغ   LIA �رصكة  اخلام�سة  املرتبة  ويف 

اإجمايل اأق�ساطها 98.3 مليون دوالر.

التأمين على الحياة
احلياة  على  التاأمني  اأق�ساط  اإجمايل  وبلغ 

 ،2015 العام  يف  دوالر  مليون   471،1 بلغ 

 443،7 عن   %  6،2 قدره  اإرتفاعًا  ي�سّكل  ما 

مليون دوالر يف العام 2014، وذلك مقارنًة 

يف   % و7،4   %  5،5 بلغت  منو  مبعّدالت 

وكانت  ا. 
ً
توالي و2013،   2014 العامني 

اأق�ساط التاأمني على احلياة قد بلغت 420،5 

و391،6   ،2013 العام  يف  دوالر  مليون 

و369،8   2012 العام  يف  دوالر  مليون 

مليون دوالر يف العام 2011. 

ومن حيث ترتيب اأكرب خم�س �رصكات بني 

حافظت  احلياة،  على  تاأمني  �رصكة   34
�رصكة Metlife ALICO على املركز االأول 

مليون  اأق�ساطها82،2  اجمايل  بلغ  بحيث 

وتلتها  ال�سوق،  من   %  17،4 اأي  دوالر 

دوالر  مليون   74،6 مع   Bancassurance
)15،8 %(، و Allianz SNA مع 63،4 مليون 

40،9 مليون  ADIRمع  %(، و  دوالر )13،5 

مليون   38،9 مع   LIAو  ،)%  8،7( دوالر 

دوالر )8،3 %(. 

34 �رصكة  اأ�سل  19 �رصكة من   وقد حّققت 

يف  اإرتفاعًا  لبنان  يف  احلياة  على  تاأمني 

لت 10 منها معّدالت 
ّ
قيمة اأق�ساطها، اإذ �سج

منو  معدالت  منها  وت�سعة  رقمني،  من  منو 

�رصكة   13 لت 
ّ
�سج اأي�سًا،  واحد.  رقم  من 

بقيت  فيما  اأق�ساطها  قيمة  يف  اإنخفا�سًا 

قيمة اق�ساط �رصكة واحدة منها على حالها 

 القطاع يتقدم وينمو %3.5 في 2015
»التأمين« يتحّدى الصعوبات
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مقارنًة بالعام 2014. 

االأوىل على  الع�رص  ال�رصكات  وا�ستحوذت 

87،1 % من ال�سوق يف العام 2015، فيما 
االأوىل  الع�رصين  ال�رصكات  ح�سة  بلغت 

االإجمالية  االأق�ساط  قيمة  من   %  97،8
ال�رصكات  ح�سة  و�سلت  وقد  ال�سوق.  يف 

من   %  63،7 ن�سبة  اإىل  االأوىل  اخلم�سة 

بن�سبة  مقارنًة   ،2015 العام  يف  ال�سوق 

يف   % و64،2   ،2014 العام  يف   %  62،8
اأق�ساطها  قيمة  بلغت  وقد   .2013 العام 

العام  يف  دوالر  مليون   300 االإجمالية 

2015، مقارنة بـ278،5 مليون دوالر يف 
يف  دوالر  مليون  و269،7   2014 العام 

العام 2013.

مواكبة التحديات
اأبرزها  كثرية  حتديات  القطاع  ويواجه 

تغري  قد  اأو  غريت  التي  “الظروف 
الهيكليات االإقت�سادية يف الدول العربية 

�سواء اإيجابا اأو �سلبا، قطاع النفط والغاز 

و�سورية،  كلبنان  الدول  يف  وخا�سة 

ينتج  اأن  ميكن  وما  االإرهاب  خماطر 

مبا�رصة  وغري  مبا�رصة  اآثار  من  عنها 

اإعادة  الوطنية،  االإقت�سادات  �سري  على 

اإعمار �سورية وما �سيواكب هذه املرحلة 

من عرو�س للتاأمني، احلاجة اإىل تو�سيع 

العر�س وتقدمي خدمات على نطاق اأو�سع، 

ناحية  من  بالقطاع  االرتقاء  وبالتايل 

الغربيني،  النظراء  م�ستوى  اإىل  اخلدمات 

باالإ�سافة اىل احلاجة  الإمكانات قيا�س 

املعلومات،  واإدارة  التاأمينية  املخاطر 

املعلوماتية  تطور  خالل  من  وذلك 

واأ�ساليب  التعامل  واأ�ساليب  واإمكانيات 

باتت  التي  املعطيات  مع  التعامل 

العقود  مع  مقارنة  جدا  كبرية  باأحجام 

املا�سية«.

مناف�سة  من  التاأمني  قطاع  يعاين  كما 

يف االأ�سواق التي اأخذت منحًا غري �سحي 

خالل الفرتة االأخرية. ويرجع املتابعون 

اأ�سابت  التي  التخمة  اىل  املناف�سة  هذه 

الكبري  ال�رصكات  عدد  جراء  من  ال�سوق 

املتابعون  ويك�سف  القطاع،  يف  العاملة 

الندماج  حوافز  خلق  من  بد  ال  اأنه 

�سيما  البع�س وال  بع�سها  ال�رصكات بني 

اأن احتدام املناف�سات يخلق حرب ا�سعار 

تخّف�س اأرباع ال�رصكات وترفع من ن�سبة 

االأخطار املحدقة ب�سمان ا�ستمراريتها.

20152014ال�رشكةالرقم

123,860,000116,080,000اليانز �صنا1

114,710,000123,940,000مدغلف2

113,910,000108,550,000مت ليف3

108,910,000122,890,000بانكرز4

98,370,00096,140,000ليا5

96,380,000109,250,000اك�صا ميدل ا�صت6

95,160,00096,700,000اروب7

80,120,00078,850,000ليبانو �صوي�س8

74,630,00060,560,000بنكا ا�صورن�س9

71,750,00066,010,000فيدلتي10

61,800,00055,220,000ادير11

51,700,000330,000كونتيننتال تر�صت12

40,930,00040,220,000امل�رشق13

34,070,00029,400,000ا�صورك�س14

30,840,00028,750,000�صوجكاب15

24,940,00022,600,000كابيتال16

24,860,00021,900,000اليغ17

24,800,00028,400,000كامربلند18

22,980,00024,760,000العربية19

17,950,00015,080,000يو اف اي20

جدول يظهر اأكرب 20 �رشكة يف قطاع التاأمني يف لبنان
 املصدر: مجلة البيان اإلقتصادية

رسم بياني يظهر تراجع نسب نمو القطاع منذ العام 2010
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اأن »االرقام اخلا�سة بقطاع  واأ�سار اىل 

خالل   2% بن�سبة  منواً  تظهر  التاأمني 

واإذ لفت   ،»2016 االأول من عام  الف�سل 

مقارنة  متدنية  الن�سبة  »هذه  اأن  اىل 

»هناك  ان  اعترب  ال�سابقة«،  بال�سنوات 

نقاط قوة عديدة ميتلكها القطاع وجتعله 

قادراً على مواكبة التحديات، وتاأتي يف 

طليعتها كفاءة اللبناين وانفتاحه«.

وراأى اأن »قطاع التاأمني اللبناين جاهز 

ملواكبة مرحلة اإعادة اإعمار �سورية، وال 

�سيما ان اللبنانيني كانوا من ال�سباقني 

العربية،  البلدان  التاأمني اىل  اإدخال  يف 

اإ�سافة اىل اأن ال�رصكات اللبنانية تتواجد 

والعراق،  �سورية  يف  احلال  بطبيعة 

و�ستكون يف ليبيا قريبًا«. ولفت اىل اأن 

»�رصكات التاأمني اللبنانية متلك خربات 

موؤهلة  جتعلها  مهمة  وطاقات  وا�سعة 

للعمل يف ال�سوق ال�سورية«.

الوعي التأميني
يف  التاأميني  »الوعي  اأن  زكار  واأكد 

اأن النظرة ال�سيئة  لبنان موجود، وراأى 

عند بع�س املواطنني جتاه القطاع يجب 

اأال ت�سكل قلقًا الأحد، وال �سيما اأن فر�س 

الدولة الإلزامية التاأمني على ال�سيارات، 

�ساهم  وامل�سانع  االأجانب  والعمال 

اأهمية  اإىل  اكرث  اللبنانيني  تعريف  يف 

عدد  وجود  اأن  كما  وفعاليته.  التاأمني 

االغرتاب  بالد  يف  اللبنانيني  من  كبري 

مّنى وعيهم التاأميني اىل حد كبري«.

نقاط قوة
ويف رد على �سوؤال حول دور الدولة يف دعم القطاع، لفت 

اآالن  االإقت�ساد  وزير  وجود  ومع  جيدة  »االأمور  اأن  اىل 

الرقابة  جلنة  ورئي�سة  امل�رصيف  القطاع  من  االآتي  حكيم 

يكون  اأن  بد  ال  مهمة  بخربة  تتمتع  التي  حبال«  »نادين 

القطاع اأف�سل«. وراأى اأن »ما يعيق �سري االأمور يف االجتاه 

ال�سحيح، هو الواقع ال�سيا�سي يف ظل الفراغ الرئا�سي و�سلل 

املوؤ�س�سات احلكومية«. وقال: »لدينا عدة مطالب رفعناها، 

لكن الواقع ال�سيا�سي يحول دون تنفيذ اأي منها. حاليًا، لقد 

انتهت والية املجل�س الوطني لهيئات ال�سمان الذي يعترب 

وعلى  االإقت�ساد.  وزير  �سلطة  بعد  القطاع  يف  �سلطة  اأعلى 

»على الرغم من حّدة المنافسات ال تزال نتائج القطاع جيدة«
زكار: لتنظيم عمل صناديق التعاضد 

التاأمني  قطاع  يف  تراجع  من  القلق  ي�صيطر  ل 

على رئي�س جمعية �رشكات ال�صمان ماك�س زكار، 

الذي يجل�س يف مكتبه يف مقر اجلمعية حمافظًا 

بامل�صتقبل.  التفاوؤل  من  جداً  عاٍل  من�صوب  على 

فبالن�صبة اإليه، ي�صاهم الإعالم يف ت�صخيم الأزمة 

اأن  و�صحيح  اللبناين،   الإقت�صاد  ي�صهدها  التي 

هناك بع�س القطاعات الإقت�صادية تعي�س معاناة 

حقيقية لكن الو�صع يف املجمل ل يزال مقبوًل، ول 

تزال هناك قطاعات نا�صطة اىل حد كبري.



ASSINAA WAL' IKTISSAD�لعدد 156 �أيلول 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 147

مل  جديدة،  انتخابات  اإجراء  من  الرغم 

التجديد لوالية  الوزراء يف  يفلح جمل�س 

جديدة له. كما اأن هناك قرارات ومرا�سيم 

لكن  الرقابة،  جلنة  عليها  تعمل  عديدة 

و�سعها  متنع  االإقت�ساد  وزير  ا�ستقالة 

مو�سع تنفيذ«.

تشجيع اإلندماج
�رصكات  »جمعية  اأن  زكار  وك�سف 

ال�سمان يف بحث دائم عن �سبل حت�سني 

ال�سوق، ولهذا تفّكر ب�سكل دائم يف ال�سبل 

الكفيلة بت�سجيع ال�رصكات على االإندماج«. وقال: »تفكرينا 

من�سب على اإمكانية قيام امل�رصف املركزي مبنح قرو�س 

االندماج.  على  ت�سجيعها  بهدف  التاأمني  ل�رصكات  ة 
ّ

مي�رص

بع�س  ت�ستطيع  ال  قد  كثرية  مراحل  على  مقبلون  فنحن 

من  كبري،  براأ�سمال  تتمتع  تكن  مل  اإذا  مواكبتها  ال�رصكات 

اإعمار �سورية ومرحلة النفط والغاز. اندماج  اإعادة  مرحلة 

على  واأقدر  اأقوى  يجعلها  البع�س  بع�سها  مع  ال�رصكات 

مواجهة التحديات، وهنا تكمن اأهميته«.

من  اأنه  اعترب  �سوؤال،  على  رد  ويف 

ال�سعب التحدث عن عدد �رصكات مثايل 

االأ�سواق تتجه  اأن  �سيما  ال�سوق، وال  يف 

قد  ال�رصكات  اأن  كما  التخ�س�س،  نحو 

تتجه اإىل العمل خارج احلدود اللبنانية 

التاأمينية،  اخلدمات  اأنواع  كل  وتقدم 

وتوؤمن  قوية  تكون  اأن  منها  يتطلب  ما 

روؤو�س اأموال جتعلها قادرة على مواكبة 

املتطلبات.

ب�سكل  تعمل  ال�سمان  �رصكات  »جمعية  اأن  على  و�سدد 

كما  اجلمهور،  اأمام  القطاع  �سورة  حت�سني  على  اأ�سا�سي 

تعمل على تاأمني النفط، و�ستقيم جتمعات تديرها اجلمعية 

اأن  وك�سف  النقل«.  وجتمع  والزالزل  النفط  تاأمني  اأبرزها 

»جمعية �رصكات ال�سمان يف لبنان« بداأت االإعداد الإن�ساء 

جتمع من �رصكات التاأمني الإدارته يف عمليات مرتقبة حني 

تنطلق عمليات التنقيب عن النفط. الهدف من التجمع توفري 

مبقدور  لي�س  والتي  املرتقبة  اجلديدة  لل�سناعة  التاأمني 

االحتاد  »يف  مببداأ  وعماًل  منفردة.  تغطيتها  واحدة  �رصكة 

قوة«، يكمن امل�سعى يف اأن ت�سارك جميع ال�رصكات امل�سجلة 

يف لبنان يف تاأمني هذا القطاع.

مكتب الشكاوى
االأ�سواق  يف  املناف�سة  اأن  زكار  واعترب 

حتاول  كونها  �سيئًا  منحى  �سلكت 

املوجودة  واملناف�سة  باالأ�سعار  اللحاق 

على  اأنه  وراأى  اخلليجية،  االأ�سواق  يف 

نتائج  تزال  املناف�سة ال  الرغم من هذه 

ن.
ّ
القطاع جيدة اإذ اإن االأخطار تتح�س

ال�سكاوى  حول  �سوؤال  على  رد  ويف 

اأنه  اعترب  ال�سكاوى،  اىل مكتب  املقدمة 

من ال�رصوري معرفة عدد هذه ال�سكاوى 

اأن هناك  اىل  اأ�سار  واإذ  اأحقيتها.  ومدى 

اأن  على  �سدد  القطاع،  ه �سورة 
ّ
ي�سو من 

مع  موّقعًا  عقداً  التاأمني  يف  هناك   «

حال  اأي  يف  جتاهله  ميكن  ال  الزبون 

م�سوؤولية  هناك  اأن  كما  االأحوال،  من 

تقع على عاتق و�سطاء التاأمني وتتعلق 

اإ�سافة  للموؤمن،  العقد  تفا�سيل  ب�رصح 

اىل اأنه على املوؤمن قراءة العقد ملعرفة 

نحن   اإذ  ال�سعب  باالأمر  لي�س  وهذا  التوقيع،  قبل  ماهيته 

نتحدث عن عقد موؤلف من اأربع �سفحات وبالتايل قراءته 

الذين  املواطنني  على  اأن  واعترب  كبري«.  حد  اىل  ممكنة 

يواجهون م�ساكل م�ستعجلة االت�سال على اخلط ال�ساخن يف 

الوزارة، لتتم معاجلتها ب�سكل �رصيع. و�سدد على اأن حقوق 

ب من التزاماتها 
ّ
ة دائمًا، وال�رصكات ال تتهر

ّ
املوؤمن حممي

وهذا يظهر جليًا من خالل عدد احلوادث التي تدفع خالل 

العام.

وو�سف عالقة جمعية �رصكات ال�سمان 

بلجنة الرقابة باجليدة، اإذ تربطهم اأف�سل 

عالقات التعاون حيث تعقد اجتماعات 

كما  اأمور.  عدة  خاللها  تناق�س  دورية 

ك�سف عن وجود عالقة مميزة مع نقابة 

و�سطاء التاأمني، حيث تتم حاليًا درا�سة 

م�سائل عدة من خالل اجتماعات دورية 

تعقد.

صناديق التعاضد
ولفت اىل اأن جمموعة كبرية من التحديات تواجه القطاع، 

تزال  ال  التي  التعا�سد«  »�سناديق  م�ساألة  اأبرزها  ويبقى 

ملعاجلتها.  امل�ستمرة  املنا�سدات  من  الرغم  على  ترتاكم 

ال�سناديق متار�س ن�ساطًا تاأمينيًا من  اأن »هذه  واأ�سار اىل 

دون ح�سيب اأو رقيب اإذ اإنها تتبع لوزارة الزراعة التي ال متلك 

كادراً ب�رصيًا قادراً على مراقبة اأعمالها وت�سويب اأي اأخطاء 

تقع«. ولفت اىل اأن »هذه ال�سناديق ومن خالل اإعفائها من 

وقد  التاأمني،  ل�رصكات  حقيقية  م�ساربة  ت�سكل  ال�رصائب 

اأ�سبحت متلك اليوم حجم اأق�ساط ا�ست�سفاء كبري«.

متنع  عديدة  »اأموراً  اأن  على  و�سدد 

اإذ  التعا�سد،  �سناديق  م�ساألة  معاجلة 

واجتماعيًا  دينيًا  طابعًا  تتخذ  اإنها 

وتتمتع بغطاء يعطيها ح�سانة معينة«. 

واعترب اأن املطلوب هو تنظيم عمل هذه 

ال�سناديق و�سمها اإىل وزارة االإقت�ساد 

وال  بالقوانني  االلتزام  على  واإجبارها 

من  احلد  بهدف  ال�رصائب  دفع  �سيما 

امل�ساربة«.

قطاع التأمين جاهز لمواكبة 

مرحلة إعادة إعمار سورية، 

وال سيما أن اللبنانيين 

كانوا من السباقين في 

إدخال التأمين الى البلدان 

العربية

الشركات ال تتهّرب من 

التزاماتها وحقوق المؤمن 

دائمًا محمّية، وهذا يظهر 

جليًا من خالل عدد الحوادث 

التي تدفع خالل العام

اندماج الشركات مع بعضها 

البعض يجعلها أقوى وأقدر 

على مواجهة التحديات، 

وهنا تكمن أهميته
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تعمل نقابة و�سطاء التاأمني يف لبنان، يف 

هذا االإطار، على اأكرث من �سعيد، بغية تنظيم 

وتعزيز  مهنتهم  وتطوير  الو�سطاء  عمل 

ووفقًا  كافة.  القطاع  اأفرقاء  مع  توا�سلهم 

لنقيب و�سطاء التاأمني ايلي حنا »كان عمل 

النقابة خالل عام على تاأ�سي�سها مثمراً اىل 

بنود  عدة  حتقيق  على  عملت  اإذ  كبري،  حد 

واأ�سار  االإنتخابي«.  برناجمها  �سمن  من 

يف حديث مع »ال�سناعة واالإقت�ساد«، اىل 

اأن »النقابة نّظمت عدة لقاءات وحما�رصات 

التاأمني  بقطاع  متعلقة  موا�سيع  تناولت 

ب�سكل مبا�رص وغري مبا�رص، و�سّلطت ال�سوء 

التي  والتفا�سيل  االأمــور  من  العديد  على 

وقطاع  التاأمني  و�سطاء  باهتمام  حتظى 

التامني«. ولفت اىل اأن »النقابة عملت على 

هيئات  مراقبة  جلنة  مع  العالقة  توطيد 

بهدف  معها،  التوا�سل  وتعزيز  ال�سمان 

تعرت�س  التي  ال�سعوبات  كــل  معاجلة 

مهنتهم  وتطوير  وتنظيم  الو�سطاء  عمل 

ال�سوق  ينظم  بانتظار قانون  اأف�سل  ب�سكل 

التاأمينية ككل«. وذكر اأن »متتني العالقات 

تاأمني،  )و�سطاء  القطاع  يف  العاملني  بني 

التاأمني، وجلنة  ومعيدي  التاأمني  �رصكات 

من  زاً 
ّ
حي اأخــذ  ال�سمان(   هيئات  مراقبة 

لقاء  موؤخراً  نظمت  حيث  النقابة،  اهتمام 

جمعهم«.

اأن »العمل االأبرز الذي مت اإجنازه،  وك�سف 

املالية  وزارة  من  قرار  على  احل�سول  هو 

�رصكات  بــني  املوقعة  العقود  بــاإعــفــاء  

التاأمني  والو�سطاء وبني �رصكات  التاأمني 

كانت  التي  الر�سوم  من  التاأمني  ومعيدي 

اأن  واأعــلــن  بــاالألــف«.   3 بن�سبة  تقتطعها 

»جمل�س النقابة متّكن من ا�ستقطاب املزيد 

من املنت�سبني«.

النقابة  »اأن  اأو�سح  �سوؤال،  على  رد  ويف 

اإن�ساء  متابعة  على  العام  خالل  عملت 

امللف  اأن  اإال  للنقابة،  تعا�سد  �سندوق 

مكتمل  غري  ــه  اأن تبنّي  املراجعة  وبعد 

قوانني  هناك  اإن  اإذ  ال�سحيحة،  باآليته 

اأن  واأعلن  مراعاتها«.  يجب  ومتطلبات 

عن  للبحث  حماولتها  ويف  »النقابة 

املو�سوع  هذا  لدر�س  جلنة  نت 
ّ
عي بديل 

وحت�سري برنامج ا�ست�سفائي بديل ميكن 

لفرتة  التعا�سد  �سندوق  مكان  يحل  اأن 

معينة«.

عالقات تعاون
وك�سف حنا » اأن جهوداً كثرية تبذل لتعزيز 

�رصكات  جمعية  مــع  الــتــعــاون  عــالقــات 

ال�سمان حيث يتم بحث موا�سيع م�سرتكة 

ل اىل 
ّ

للعمل عليها، على اأمل اأن يتم التو�س

قوا�سم م�سرتكة ملعاجلة م�ساكل القطاع«.

نقابة  اإلــيــه  تطمح  مــا  »اأن  على  و�ــســّدد 

هذه  وقوننة  حت�سني  هو  التاأمني،  و�سطاء 

املهنة، يف ظل انت�سار و�سطاء التاأمني غري 

املرخ�سني والذين ميار�سون املهنة ب�سكل 

غري �رصعي«.

الوسطاء غير المرخصين
الو�سطاء  ن�سبة  حول  �سوؤال  على  رد  ويف 

يف  واملن�سوين  الــقــطــاع  يف  العاملني 

النقابة، قال حنا: »هناك الكثري من و�سطاء 

التاأمني غري املرخ�سني وبالتايل ميار�سون 

نحن  حق.  وجه  دون  من  الو�ساطة  اأعمال 

نحاول عرب التوا�سل مع وزارة االإقت�ساد و 

جلنة مراقبة هيئات ال�سمان تنظيم ال�سوق 

»هناك  واأ�ــســاف:  هــوؤالء«.  عمل  واإيقاف 

بع�س �رصكات التاأمني تتعامل مع و�سطاء 

املو�سوع  طرحنا  ونحن  مرخ�سني.  غري 

مع جمعية �رصكات ال�سمان، وكان هناك 

تاأييد ملطلبنا من قبل االأفرقاء كافة، لكن 

العربة تبقى يف التنفيذ«.

واإذ اعترب اأن »هناك حتديات كثرية تواجه 

القطاع من عدم تنظيم و�سعف يف ال�سيولة 

والواقع  االإقت�سادي  الو�سع  يف  وتراجع 

يف  واال�سطرابات  لبنان  يف  ال�سيا�سي 

يبقى  االأكرب  »التحدي  اأن  راأى  املنطقة«، 

مو�سوعًا  ميثل  الذي  النفط  مو�سوع  يف 

جديداً لللبنانيني ويتطلب منهم اأن يكونوا 

وموؤمترات  نــدوات  خالل  من  متح�رصين 

تتناوله وت�سيء عليه من جوانبه كافة«.

التنقيب عن النفط
التاأمني  و�سطاء  »نقابة  اأن  حنا  وك�سف 

املتعلقة  ـــرات  ـــوؤمت امل ــل  ك يف  تــ�ــســارك 

مبو�سوع النفط، و�سيكون لها راأي �سيظهر 

يف االإعــــالم قــريــبــًا مــن خــالل لــقــاءات 

قطاع  اإدارة  هيئة  مع  النقابة  �ستعقدها 

البرتول«.

يف  ال�سمود  على  قادر  القطاع  »اأن  واأكد 

اتفاق  اإذا كان هناك  التحديات  وجه هذه 

غري  الو�سطاء  مواجهة  على  اأطرافه  بني 

تلتزم  ال  الــتــي  والــ�ــرصكــات  املرخ�سني 

متفقة  »النقابة  اأن  وك�سف  بالقوانني، 

على ال�سري باملوا�سيع حتى النهاية وعدم 

الناأي بالنف�س«.

»القطاع قادر على الصمود«
حنا: نطمح للتنظيم

 تت�صاعف التحديات التي تواجه 

وتكّثف  الإقت�صادية،  القطاعات 

جهودها  والهيئات  النقابات 

»الوقت  وتخطي  ملواجهتها 

الع�صيب« الذي مير به الإقت�صاد 

يف  ال�صمود  حماولة  اللبناين، 

ت�رشب  التي  العوا�صف  وجه 

لبنان واملنطقة على حد �صواء.
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مقابلة

آروب.. 42 عامًا من الثقة
بكداش: لخلق حوافز تشجع اإلندماج

راأى  االأزمة،  هذه  تطول  اأال  متنى  واإذ 

اأمل من خالل  بروز ب�سي�س  اأن »عدم 

بوادر حلل قريب يف �سوء الغليان الذي 

يعاين  التي  وامل�ساكل  املنطقة  تعي�سه 

منها لبنان تزيد االأمور تعقيداً«. وك�سف 

يف  االإمكان  قدر  حتاول  »«اآروب«  اأن 

حمفظتها  على  املحافظة  الوقت،  هذا 

عمليات  يف  االإجنرار  وعدم  وربحيتها 

تك�سري االأ�سعار التي ي�سهدها القطاع«.

أسواق صعبة
ويف رد على �سوؤال حول عمل »اآروب« 

يف االأ�سواق اخلارجية يف �سوء االأزمات 

الراهنة، اعترب بكدا�س » اأن هبوط اأ�سعار 

احلر�س على الإيفاء بالإلتزامات 

اأعلى  يف  خدمات  وتقدمي 

�صاهم  احلرفية،  م�صتويات 

طليعة  يف  »اآروب«  اإبقاء  يف 

قطاع  يف  العاملة  ال�رشكات 

مر  على  متكنت  اإذ  التاأمني. 

على  احلفاظ  من  عامًا   42
مت�صلحة  وولئهم  زبائنها  ثقة 

زخمًا  اأعطت  م�صاهمني  بقاعدة 

»بنك  فقوة  لعملها.  واندفاعًا 

ومتانته  واملهجر«  لبنان 

SCOR يف  امل�رشفيه، وريادة 

قطاع التاأمني على �صعيد العامل 

مّيزا م�صريتها اىل حد كبري.

من دون �صك، اأك�صب الأداء املحرتف 

ال�صنوات  مر  على  »اآروب« 

اأكد  اإذ  الأزمات،  مناعة يف وجه 

نائب رئي�س جمل�س اإدارة ومدير 

�رشكة اآروب للتاأمني فاحت  عام 

بكدا�س يف حديث مع »ال�صناعة 

والإقت�صاد« اأن »تاأثريات الأزمة 

اللبناين  الإقت�صاد  التي ي�صهدها 

نظراً  حمدودة  »اآروب«   على 

لل�صيا�صة املحافظة التي تتبعها 

يف عملها«.

تطاول  اأن  الطبيعي  »من  اأنه  واعترب 

التي  االإقت�سادية  االأزمة  تداعيات 

كونه  التاأمني  قطاع  لبنان  ي�سهدها 

االإقت�سادية  الدورة  �سلب  يف  يدخل 

وي�ست�سعر اأي تراجع يف عمل القطاعات 

االإ�سترياد  جمايل  يف  �سيما  وال 

والت�سدير و�رصاء العقارات«.
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النفط واحلروب وانت�سار االإرهاب حمل 

املنطقة،  الإقت�سادات  كبرية  حتديات 

وجعل االأ�سواق �سعبة«.

اكت�سبتها  التي  اأن »املناعة  اىل  واأ�سار 

ال�سنوات ، جتعل م�سرية  اآروب على مر 

من  بالرغم  م�ستمرة  وتطورها  تقدمها 

�سعوبة الظروف«.

»اآروب  اأن  االإطار،  هذا  يف  واأعلن   

تدر�س م�ساريع تو�سعية، لكن لي�س يف 

امل�ساريع  هذه  اإن  اإذ  املنظور،  املدى 

االإرباك  ظل  يف  املوؤجلة  بحكم  تعترب 

والفو�سى التي تعم املنطقة«.

ويف  »اآروب  اأن  اىل  لفت  حني  ويف 

زبائنها  �سعيها ملواكبة حاجات  اإطار 

تبقى على اطالع دائم باآخر التطورات 

عامل  ويف  اخلارجية  االأ�سواق  يف 

التكنولوجيا«، ك�سف عن »وجود توجه 

االإعالن  �سيتم  جديدة  منتجات  لطرح 

عنها يف الوقت املنا�سب«.

الوعي التأميني
انفتاح  »اأن  على  بكدا�س  د 

ّ
و�سد

التجزئة  اأعمال  القطاع امل�رصيف على 

الوعي  رفع  يف  �ساهم  امل�رصفية 

التاأميني يف لبنان اىل حد كبري اإذ اإنه 

يتعرفون  اللبنانيني  جعل  يف  �ساهم 

وفوائده«.  التاأمني  اأهمية  اإىل  اأكرث 

على  االإلزامي  »التاأمني  اأن  اىل  واأ�سار 

العمال االأجانب وال�سيارات وامل�سانع 

هذا  يف  وفعااًل  اإ�سافيًا  دوراً  اأدى 

املجال«.

واعترب اأن »قرار وزير ال�سناعة ال�سابق 

التاأمني  باإلزامية  �سابوجنان  فريج 

ة للقطاع 
ّ
على امل�سانع حمل فوائد جم

امل�سانع  ن�سبة  رفع  يف  �ساهم  اإنه  اإذ 

يكون  اأن  ومتنى  لبنان«،  يف  نة 
ّ
املوؤم

نظراً  القرار  لتنفيذ  مراقبة  »هناك 

القطاع  ا�ستقرار  حماية  يف  الأهميته 

ال�سناعي«. 

جهوزية تامة
اإعادة  مرحلة  عن  حديثه  اإطار  ويف 

مواكبة  على  والعمل  �سورية  اعمار 

يف  والغاز  النفط  عن  التنقيب  مرحلة 

لبنان، راأى بكدا�س« اأن قطاع التاأمني 

ورقابة  جيدة  بنتائج  ز 
ّ
يتمي لبنان  يف 

ممتازة وروؤية م�ستقبلية، وبالتايل فهو 

هذه  ملواكبة  االإمكانات  وميلك  جاهز 

املراحل بنجاح ».

التاأمني  م�ساألة  اىل  بكدا�س  وتطرق 

يفر�سه  الذي  الزالزل  على  االإلزامي 

لالأبنية  العامة  ال�سالمة  مر�سوم 

هذا  تفعيل  »يتم  اأن  واأمل  واملن�ساآت، 

وال  و�رصوري  مهم  جد  اإنه  اإذ  القرار 

االأ�سا�سي  والهدف  يتالقى  اأنه  �سيما 

من وجود التاأمني والذي يتمثل باحلد 

امل�ستويني  على  الكوارث  تداعيات  من 

ال�سخ�سي والوطني«.

داء المضاربة
اأن  الرغم من  اأنه »على  واعترب بكدا�س 

ال  القطاع،  كل  ي�رصب  داء  امل�ساربة 

النتائج  اإىل  بالن�سبة  جيداً  واقعه  يزال 

بالدعم  يتمتع  يزال  وال  واالأ�سعار 

يف  التاأمني  معيدي  كبار  من  الكايف 

العامل«.

دعم  على  قادرة  »الدولة  اأن  اأّكد  واإذ 

القطاع ب�سكل كبري«، اعترب اأنه »يف ظل 

رئا�سي  فراغ  من  نعي�سه  الذي  الواقع 

االأمر  هذا  يكون  قد  موؤ�س�ساتي  و�سلل 

غري ممكن«. 

م�ساألة  معاجلة  �رصورة  على  د 
ّ
و�سد

رقابة  فر�س  عرب  التعا�سد،  �سناديق 

اخلدمات  مقدمي  كل  على  واحدة 

ال  بحيث  عملها  وتنظيم  االإ�ست�سفائية، 

يتخطى الهدف الذي اأن�سئت من اأجله.

حوافز اإلندماج
التحديات  �سعوبة   « اأن  بكدا�س  وراأى 

على  ال�سوء  ت�سّلط  القطاع  تواجه  التي 

اأهمية االندماج بني ال�رصكات العاملة 

»الدعوة  اأن  على  د 
ّ
و�سد القطاع«.  يف 

ال�رصكات  اأن  تعني  ال  لالإندماج 

ال�سغرية غري جيدة، لكن الو�سع �سعب 

ويتطلب اإمكانيات ملواجهته«.

واعترب اأنه »من ال�رصوري خلق حوافز 

على  ال�رصكات  بني  االإندماج  ت�سجع 

غرار ما ح�سل يف قطاع امل�سارف ».

ال�رصكات  من  كبرياً  »عدداً  اأن  وك�سف 

عمليات  باأهمية  مقتنعًا  اأ�سبح 

على  فعالة  اآلية  اإنها  اإذ  االإندماج، 

وقوية«.  كبرية  تكتالت  خلق  �سعيد 

ل ب�سكل كبري على عمليات 
ّ
وقال: »نعو

ا�س جداً، 
ّ
االندماج، فقطاع التاأمني ح�س

موؤ�س�سات  احلال  بطبيعة  وال�رصكات 

املوؤمنني،  التزامات جتاه  لديها  مالية 

وعمليات االإندماج جتعلها اأقوى واأمنت 

وقادرة على االإيفاء بالتزاماتها ب�سكل 

اأكرب«.

قرار وزير الصناعة السابق 

فريج صابونجان بإلزامية 

التأمين على المصانع حمل 

فوائد جّمة للقطاع
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»ما  التاأمني  قطاع  اأن  حلي�س  وراأى 

فتئ ي�سجل منوا متوا�سال بالرغم من 

االأو�ساع ال�سائدة يف لبنان واملنطقة 

املالية  وال�سعوبات  املحيطة 

واالإقت�سادية. وهذا النمو، بالرغم من 

تباطوؤه، فهو ي�سري اىل �سمود كبري«.

وقال: »اإذا ما نظرنا حولنا فاإننا نرى 

باإن�سدادا  تتمّثل  �سلبية  اأمور  جمموعة 

عدد  يف  ت�ساعد  ال�سيا�سي،  االأفق  يف 

النازحني ال�سوريني، ارتفاع يف ن�سبة 

البطالة اىل ما بني 25 و 37 %، ارتفاع 

الدين العام اىل 73 مليار دوالر، عجز 

االإن�سباط  وعدم  العامية  املالية  يف 

حركة  يف  تراجع  العام،  االإنفاق  يف 

املبا�رصة،  االأجنبية  االإ�ستثمارات 

اإقفال  ب�سبب  الت�سدير  حركة  تراجع 

خمتلف  يف  وركوداً  الربية،  احلدود 

)القطاع  االإقت�سادية  القطاعات 

العقاري والتجاري وال�سناعي....(«

واأ�ساف: »اإن م�سهدا كهذا يرينا حجم 

قطاع  يواجهها  التي  ال�سعوبات 

التاأمني الرتباطه بكل هذه العنا�رص. 

اإال اأنه واجه ويواجه كل االأو�ساع بثقة 

للم�ستقبل  متفائلة  وبنظرة  ،وبدراية، 

وقد ا�ستطاع حتى االآن جتاوز احلواجز 

والعراقيل كافة. ونحن على ثقة باأنه 

�سوف يكمل الدرب بنجاح«.

قرار صائب
وزير  قرار  اأن  حلي�س  اعترب  واإذ 

�سابوجنيان  فريج  ال�سابق  ال�سناعة 

اأحد  امل�سانع  على  التاأمني  بجعل 

على  للح�سول  الرئي�سية  ال�رصوط 

ال�سناعية،  وال�سهادة  الرتخي�س 

�سائب. �ساأل: »كيف ميكن مل�سنع اأال 

حريق  ح�سل  اإن  احلريق؟   
ّ
�سد يوؤمن 

�سخمة  تكون  �سوف  اخل�سائر  فاإن 

واأحيانا كارثية ما يوؤدي اىل �رصف  

ال�سوقية  احل�سة  وخ�سارة  ال  
ّ
العم

واأحيانا اإفال�س املوؤ�س�سة نف�سها وهذا 

ال  فلماذا  ككل.  االإقت�ساد  على  يوؤثر 

أدير .. أعلى درجات اإلمتثال والنزاهة
حليس: إستمرارية القطاع مضمونة

مقابلة

كبريتني  ومناعة  �صموداً  الأخرية  الفرتة  التاأمني خالل  قطاع  اأظهر 

يف وجه الأزمات، اإذ يوا�صل ت�صجيل معدلت منو مقبولة على الرغم 

تراجع  اللبنانية يف  واملالية  الإقت�صادية  املوؤ�رشات  معظم  اأن  من 

م�صتمر، ما يحافظ على روؤية م�صتقبلية متفائلة للقطاع قد تكون 

م�صتغربة يف ظل الفراغ الرئا�صي وال�صلل املوؤ�ص�صاتي.

العام  واملدير  الإدارة  جمل�س  ع�صو  و�صف  هكذا  ناجح”،  “قطاع 
امل�صاعد يف �رشكة اأدير جان حلي�س، القطاع، معرّباً عن ثقته بامتالك 

القطاع لإمكانيات متكنه من جتاوز  احلواجز والعراقيل كافة، واإكمال 

الدرب بنجاح.
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ّ
نوؤمن ون�سعر بتح�سن ونرتك هذا الهم

ال�سعر  اأن  وخا�سة  التاأمني،  ل�رصكات 

زهيد ن�سبيا ؟«.  وك�سف »اأن هذا القرار 

التاأمني  �رصكات  على  اإيجابا  انعك�س 

وزاد من عدد البوال�س«.

ويف رد على �سوؤال حول تقييمه لن�سبة 

اىل  اأ�سار  لبنان،  يف  التاأميني  الوعي 

»اإن اللبناين يوؤمن فقط اإذا كان ملزما، 

واذ  االإطالق«.  على  كاٍف  غري  وهذا 

على  ينطبق  االأمر  »هذا  ان  على  �سدد 

ق�سم من النا�س ولي�س على الكل، اعترب 

الزم  متى  انه  االإيجابي  »ال�سيء  اأن 

د 
ّ
يتعو فاإنه  مرة  التاأمني  على  املرء 

عليه ويبقى عليه مطواًل الأنه ي�ستطيع 

ان يكت�سف فوائده بنف�سه خا�سة متى 

النا�س  �ساهد  اأو  حوادثه  له  دفعت 

»هذا  ان  وراأى  م�ستحقاتها«.  تقب�س 

االمر يزيد الوعي ويحول التاأمني مع 

الوقت اىل حاجة اأ�سا�سية«.

منافسة شديدة
االأبرز  التحدي  »اأن  اىل  حلي�س  ولفت 

هو  اليوم  التاأمني  قطاع  يواجه  الذي 

جميع  جتعل  اإقت�سادية  اأزمة  وجود 

لتوفري  و�سائل  عن  تبحث  النا�س 

مقومات  تتوفرلها  لكي  امل�ساريف 

مناف�سة  اىل  يوؤدي   ما  اال�ستمرار، 

املعيار  كون  ال�رصكات  بني  �سديدة 

االأول للزبون ي�سبح ال�سعر فقط ولي�س 

اخلدمة اأو االإبتكار اأو �سهولة التعامل«.

وقال: »اإ�سافة اىل ذلك، هناك حتديات 

عديدة منها احلدود املر�سومة من قبل 

معيدي التاأمني يف حال ح�سول زلزال 

احلدود  هذه  اأن  طبيعية.  عوامل  اأو 

ال�رصكات.  لبع�س  كافية  تكون  ال  قد 

اإ�سافية  اإعادة  عقود  ن�سرتي  نحن 

وهذه تكلف الكثري. ولكني اأ�سك اأن كل 

اأعباء  حتمل  با�ستطاعتها  ال�رصكات 

كهذه«.

مب�ستقبل  الكبري  تفاوؤله  عن   
ّ

وعرب

القطاع، حيث اإن » من يجرب التاأمني 

وبالتايل  عنه.  التخلي  ي�ستطيع  ال 

ناهيك  م�سمونة،  ا�ستمراريته  فاإن 

تدر�س  اللبنانية  ال�رصكات  اأن  عن 

االإبتكار  اإىل  وتبادر  االأ�سواق  دائما 

احتياجات  يوؤمن  الذي  املتوا�سل 

ما  متوا�سل  وب�سكل  تدريجيا  النا�س 

ال�سوق  تزيد من حجم  دينامية  يخلق 

وتنميه« .

إحترافية عالية

النقاط  اأبرز  عن  حديثه  اإطار  ويف 

التي تقوم عليها �سيا�سة عمل »اأدير«، 

ال�رصكات  طليعة  يف  تبقيها  والتي 

العاملة يف القطاع على مر ال�سنوات، 

ميلكنا  �رصكة  »نحن  حلي�س:  قال 

فرن�سا،  واناتيك�سي�س  بيبلو�س  بنك 

باأعلى  ملزمون  فنحن  وبالتايل 

واملهنية  والنزاهة  االإمتثال  درجات 

زبائننا  ننتقي  فاإننا  وعليه،  العالية. 

جزءا  �سمّنا  قد  بذلك  ونكون  بدقة 

اأ�سا�سيا من درا�سة اخلطر. ثم اإننا نعمد 

مبفرده  تاأميني  خطر  كل  درا�سة  اىل 

ونتعامل معه باحرتافية عالية. فنحن 

نقوم بالك�سف على االأماكن املطلوب 

لتح�سني  مبقرتحات  ونتقدم  تاأمينها 

اخلطر ونالحق تنفيذها ونعيد تاأمني 

عامليا.  املعيدين  اأف�سل  لدى  اخلطر 

نا يف املوؤ�س�سات 
ّ
وبذلك نكون قد ح�س

ن�سبة  من  وخّف�سنا  االأعمال  املعنية 

االأخطار عليها وهذا ل�سالح امل�سمون 

لدينا كما هو ل�ساحلنا«.

منتجات  تطرح  »اأدير  اأن  على  د 
ّ
و�سد

جديدة ب�سورة دورية«،  واأ�سار اىل اأنها 

جعلتها  �سورية  يف  �رصكة  »لـ«اأدير«  

اأديٍر�سورية«،   « اإ�سمها  م�ستقلة  �رصكة 

يف  اإ�ستثمارات  على  نعمل  اننا  كما 

عدة بلدان اأخرى ولكننا اتخذنا قراراً 

االأزمات  تنتهي  حتى  التنفيذ  بوقف 

املتعاقبة يف الدول املجاورة« .

 فرض الزامية التأمين 
يلعب دورًا فاعاًل في نشر 

الوعي التأميني ويحّول 

التأمين مع الوقت الى حاجة 

حقيقية 

تنتقي »أدير«زبائنها بدقة 
بهدف ضمان جزءا أساسيا من 

دراسة الخطر

التحدي األبرز الذي 
يواجه قطاع التأمين اليوم 

هو وجود أزمة إقتصادية 

ترافقها منافسة شديدة بين 

الشركات العاملة فيه
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مقابلة

أمانة انشورنس .. نجاح قوامه اإلبتكار والتجدد
سالم: القطاع على طريق التنظيم والتصحيح

قطاع  يف  عقود  الثالثة  تفوق  بخربة  مت�صلحة 

تعزيز  ان�صورن�س«  »اأمانة  تتابع  التاأمني، 

مع  توا�صلها  تكثيف  عرب  الأ�صواق  يف  ح�صورها 

بعد  جديدة،  تاأمينية  منتجات  وابتكار  زبائنها 

الطريقة املثلى  راأت يف »التجدد والبتكار«  اأن 

لالبتعاد عن امل�صاربات امل�صيطرة على ال�صوق.

�سامل، حتر�س  اإن�سورن�س« ريف  »اأمانة  االأعمال يف  وفقًا ملدير تطوير 

ان  اأكد  واذ  باإ�ستمرار».  جديدة  منتجات  اإبتكار  على  ان�سورن�س  »اأمانة 

جيل  قبل  من  �سيما  وال  ال�سوق  يف  رواجًا  تالقي  اجلديدة  »املنتجات 

اأن »ابتكار هذه املنتجات ياأتي يف الدرجة االأوىل  اأ�سار اىل  ال�سباب«، 

اإن  اإذ  العامل،  يف  التاأمني  �سوق  يف  كافة  التطورات  متابعة  خالل  من 

ال�سوق اللبنانية متاأخرة بع�س ال�سيء وقد تكون بحاجة اىل منتجات 

كهذه، ا�سافة اىل درا�سة ال�سوق املحلي ومعرفة حاجاته».

تنمية الكادر البشري
كبرية،  اأهمية  الب�رصي  كادرها  تويل  اإن�سورن�س  »اأمانة  اأن  على  و�سدد 

وحتر�س على توطيد عالقات التوا�سل يف ما بينه ل�سمان اأداء اأف�سل، 

جديد  منتج  اأي  طرح  عند  تدريبية  ودورات  دورية  اجتماعات  فتعقد 

وتفتح املجال لالطالع على اآراء  ت�سمح بتح�سينه قبل تبليغه للو�سطاء 

وطرحه يف ال�سوق«.

ز خدماتها، 
ّ
الب�رصي �سمح لها بتمي اأن »اهتمام ال�رصكة بكادرها  واأكد 

تقدمي  على  »نحر�س  وقال:  املناف�سات«.  وجه  يف  نة 
ّ

حم�س وجعلها 

�رصكات  مع  عملنا  عرب  مميزة  وخدمات  زبائننا  اإىل  مدرو�سة  اأ�سعار 

ما   ،Hannover Re و   Scor بينها  العامل  التاأمني يف  اأكرب معيدي  من 

ت�سيب  التي  ال�سلبية  التداعيات  عن  ما  نوعًا  مبعزل  بالبقاء  لنا  �سمح 

القطاع جراء الرتاجع االإقت�سادي الذي ي�سهده لبنان، اذ �سجلت »اأمانة 

التي  املعدالت  فاقت  االأخرية  ال�سنوات  يف  منو  ان�سورن�س«معدالت 

�سجلها القطاع«.

نسب الوعي التأميني
واإذ راأى �سامل اأن »اإلزامية التاأمني توؤدي دوراً فاعاًل يف رفع ن�سب الوعي 

التاأميني يف لبنان، ما من �ساأنه و�سع القطاع على �سكة النمو امل�ستمر«، 

فريج  ال�سابق  ال�سناعة  وزير  قرار  »اأن  اعترب 

�سابوجنيان قد اأدى اىل ارتفاع الطلب على التاأمني 

ميلكون  الذين  البع�س  عند  �سيما  وال  امل�سانع  على 

»اأن  اىل  اأ�سار  التاأمني«. ويف حني  فكرة خاطئة عن 

هذه البوال�س حتمي القطاع وتوؤمن ا�ستقراره»، ك�سف 

ال�سناعيني  اإىل  منتجًا  تقدم  اإن�سورن�س«  »اأمانة  اأن 

ي�سم ثالث بوال�س تاأمينية يف اآن واحد«.

تنظيم وتصحيح
تاأتي يف طليعتها  »القطاع يعاين من حتديات كثرية  اأن  واعترب �سامل 

عدد  اىل  امل�ساربات  هذه  »�رصا�سة  رّد  واإذ  االأ�سعار«.  يف  امل�ساربات 

على  »املناف�سة  اأن  على  �سدد  ال�سوق«،  يف  املوجود  الكبري  ال�رصكات 

االأمور  اإليه  ما و�سلت  لكن  ال�سوق،  اأمر �سحي جداً يف  االأف�سل  تقدمي 

على  تقت�رص  اليوم  ال�سوق  يف  املناف�سة  ان  اذ  بال�سوء،  ينذر  حاليًا 

اال�سعار ولي�س على اخلدمة«.

ولفت اىل وجود اإجراءات تتخذ وتعّقد التحديات التي يواجهها القطاع، 

وتاأتي يف طليعتها �رصيبة IBNER املفرو�سة على �رصكات التاأمني، 

على  االإلزامي  التاأمني  اأق�ساط  من   %  50 ال�رصكات  د هذه 
ّ
بحيث جتم

خم�س �سنوات، ما اأوقعها يف خ�سائر«.

متار�س  التي  التعا�سد  �سناديق  م�ساألة  معاجلة  �رصورة  على  و�سدد 

من  معفية  كونها  القطاع  يف  مبا�رص  ب�سكل  وتوؤثر  التاأمينية  االأعمال 

ال�رصائب.

واأعرب عن تفاوؤله مب�ستقبل القطاع، وال �سيما اأن اخلطوات التي تتخذها 

احلكومة جلهة فر�س التاأمني االإلزامي من �ساأنها تنمية ن�سبة الوعي، 

ما  االإندماج،  على  ال�رصكات  لت�سجيع  م�ساريع  هناك  اأن  اىل  اإ�سافة 

من  احلد  عرب  والت�سحيح  التنظيم  طريق  على  التاأمني  �سوق  �سي�سع 

امل�ساربات التي ي�سهدها.

تقدم »أمانة إنشورنس« 

منتجًا إلى الصناعيين 

يضم ثالث بوالص 

تأمينية في آن واحد
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مقابلة

أكسا الشرق األوسط.. مسيرة نمو وتقدم
نسناس: نواجه المضاربات بالتمّيز

م�صرية  اأك�صا  جمموعة  توا�صل   

منوها وتقدمها يف حني تواجه 

الأ�صواق ركودا ترافقه م�صاربات 

على  احلفاظ  عرب  كبرية 

م�صتويات احرتافية عالية يف تقدمي اخلدمات اإىل 

الأو�صط  ال�رشق  اأك�صا  عام  مدير  يوؤكد  اإذ  زبائنها، 

ايلي ن�صنا�س اأن جمموعة اأك�صا، ويف ظل التحديات 

الكثرية التي تواجه القطاع، تعمل على التمّيز من 

م�صتمر  ب�صكل  تعمل  لذلك  املهني،  اأدائها  خالل 

على تنمية قدرات كادرها الب�رشي ليتمكن من اأداء 

ال�رشكات  طليعة  يف  اأك�صا  تبقي  مبهنية  مهامه 

التي تفي بالتزاماتها، كما عهدها زبائنها دائمًا.

يف  العاملة  التاأمني  �رصكات  قيام  ال�رصوري  من  اأنه  على  و�سدد 

�رصيحة  اإن  اإذ  اأدائها،  لت�سويب  م�ستمر  ب�سكل  بالتوا�سل  القطاع 

وا�سعة من اللبنانيني متلك نظرة �سيئة وخاطئة عن التامني وهذا ما 

يجعل ن�سبة الوعي التاأميني يف لبنان منخف�سة اىل حد ما، وي�سّلط 

ال�سوء على �رصورة بدل جهود لن�رص الوعي يف املجتمع اللبناين.«

نمو متواضع
 ،2015 عام  التاأمني  قطاع  يف  النمو  »معدل  ن�سنا�س  وو�سف 

ما  ال�سلع  اأ�سعار  انخفا�س  اىل  االأمر  هذا   
ّ
ورد جداً،  باملتوا�سع 

وبالتايل  عليها  التاأمينات  انخفا�س  اىل  احلال  بطبيعة  اأدى 

انخفا�س االأق�ساط«.

اأن »هذا الرتاجع ياأتي كنتيجة للرتاجع االإقت�سادي  واأ�سار اىل 

الدورة  �سلب  يف  يدخل  التاأمني  فقطاع  لبنان،  ي�سهده  الذي 

و�سناعيني  جتاراً  ي�سمون  نني 
ّ
املوؤم اإن  اإذ  االإقت�سادية، 

وم�ستثمرين، ومع تراجع اأعمال هوؤالء ال بد من تراجع القطاع«.

اأ�سعار  انخفا�س  ب�سبب  اخلليج  الرتاجع يف دول  اأن  »اىل  ولفت 

النفط، يحمل من دون �سك تاأثريات �سلبية للبنان«. وقال: »هذه 

ما  الرتاجع،  من  مرة  الأول  تعاين  االإقت�سادات 

خلق حااًل من القلق، وحمل تاأثريات �سلبية على 

القطاع وال �سيما اأن م�ساربات رافقت هذه االأزمة 

ت اىل انخفا�س االأ�سعار واأرباح ال�رصكات«.
ّ
واأد

تخطي األزمة
متكنت   AXA Middle East« اأن  ن�سنا�س  واعترب 

من تخطي االأزمة عام 2015، حيث �سجلت معدالت 

وك�سف  القطاع«.  �سجلها  التي  تلك  من  اأعلى  منو 

AXA Middle East لديها منتجات تاأمينية  اأن » 

جديدة يف ال�سوق، اإال اأنها تتحّفظ عن طرحها يف ظل 

اأولويات كثرية  اإن اللبنانيني لديهم  اإذ  هذه االأزمة، 

يف هذه املرحلة قد ال يكون التاأمني من �سمنها«.

التامين على المصانع
وعن اإلزامية التاأمني على امل�سانع، اأكد ن�سنا�س اأن »قرار وزير 

اإيجابية  تاأثريات  حمل  �سابوجنيان  فريج  ال�سابق  ال�سناعة 

اأن  واعترب  بعد«.  تت�سح  مل  فاعليته  مدى  اأن  اإال  القطاع،  على 

بني  �سيما  وال  التاأميني  الوعي  تنمية  القرار  هذا  �ساأن  »من 

ن يف كثري 
ّ
اأ�سحاب امل�سانع املتو�سطة وال�سغرية التي ال توؤم

من االأحيان«.

القرار يف كل م�سانع  تنفيذ هذا  »اإمكانية �سبط  وت�ساءل عن 

لبنان، يف ظل ما تعانيه موؤ�س�سات الدولة من �سلل يرافق الفراغ 

الرئا�سي امل�ستمر«.

التقدم  فمع  جداً،  كبرية  امل�ستقبلية  »الرهانات  اأن  على  و�سدد 

التاأمني،  من  عديدة  اأنواع  تتوقف  قد  التكنولوجي  والتطور 

اندثار،  اىل  التقليدي  والتاأمني  �سيء  كل  يطاول  فالتغيري 

تواكب  روؤية  امتالك  القطاع  يف  العاملني  من  ي�ستوجب  ما 

التغيريات امل�ستقبلية«.

الرهانات المستقبلية 

كبيرة جدًا، فمع التقدم 

والتطور التكنولوجي 

يتجه التأمين التقليدي 

الى اال

من العاملين في القطاع 

امتالك رؤية تواكب هذه 

التغييرات

Call center
04/727 000

*The extra 1% is eligible upon insurance premium settlement.

Cash back 1% + 1%*
Free worldwide travel insurance (including Schengen)

Lifetime free AXA M.E. Visa Platinum card

THE FIRST INSURANCE CREDIT CARD
IN THE LEVANT
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مقابلة

التأمين العربية .. 72 عامًا مّرت وال تزال المسيرة مستمرة
ابو جوده: نقّدم افضل شروط التأمين

واثقة،  العربية« خطوات   خطت �رشكة »التاأمني 

على مر 72 عاما،  يف الأ�صواق التاأمينية اللبنانية 

من  جمموعة  عرب  طريقها  ر�صمت  اإذ  والعربية، 

العرب  ال�رشكة من رواد املوؤمنني  الأهداف جعلت 

وذلك على �صعيد تلبية حاجات العمالء.

ابرزها تعزيز �صفوف  يبقى  ال�رشكة كثرية  اأهداف 

امل�صاهمني، التمّيز والإبداع يف الأداء، والإ�صتجابة 

املو�صوعة  الأهداف  تغب  ومل  العمالء.  حلاجة 

مع  العالقات  وتوطيد  الب�رشي،  الكادر  تطوير  عن 

فيها  تعمل  التي  الدول  يف  الإجتماعي  الن�صيج 

ومواكبة التطور التكنولوجي.

ز »التاأمني العربية« 
ّ
وفقًا ملدير عام ال�رصكة �سامر ابو جوده، تتمي

اأداء كادر ب�رصي  الة يواكبها 
ّ
بتقدمي منتجات تاأمينية �سفافة وفع

مع  فة 
ّ
ومتكي مرنة  عالقة  بناء  �ساأنه  من  حمرتف 

»التاأمني  نت جناح 
ّ
اأم عّدة  »عوامل  وقال:  العمالء. 

وميكن  عقود،  �سبعة  من  اأكرث  مدى  على  العربية« 

متينة،  اأ�س�س   4 على  تقوم  عمل  باآلية  تلخي�سها 

هي: تقدمي اأف�سل منتجات و�رصوط التاأمني، تقدمي 

امل�ساعدة  خط  تقدمي  املدرو�سة،  التاأمني  اأق�ساط 

حل  يف  وال�رصعة  لعمالئنا،   )24\24( الدائم 

احلوادث«.

»ال�سناعة  مع  حديث  يف  جوده  ابو  وتناول 

�سابوجنيان  فريج  ال�سابق  ال�سناعة  وزير  قرار  واالإقت�ساد« 

ال�سناعة  وزير  قرار  »اإن  واعترب  امل�سانع،  على  التاأمني  باإلزامية 

ال�سابق فريج �سابوجنيان هو مل�سلحة قطاع ال�سناعيني، اإذ يهدف 

يف الدرجة االأوىل اىل تاأمني م�سلحة ال�سناعيني من خالل حماية 

الهم، معداتهم واآالتهم من 
ّ
ال�سالمة العامة وحماية م�سانعهم، عم

اأي �رصر يلحق بهم«. واأكد »اأن هذا القرار قد انعك�س باالإيجاب على 

قطاع التاأمني من حيث زيادة اإ�سدار عقود التاأمني للم�سانع«.

قرار  اإ�سدار  منذ  �س.م.ل  العربية  التاأمني  »�رصكة  اأن  على  و�سدد 

اإلزامية تاأمني امل�سانع مل تواجه اأية م�ساكل مع ال�سناعيني، عدا 

�رصح  اإىل  وكالئنا  طريق  عن  فعمدنا  التاأمني،  طلب  ملء  كيفية 

مف�سل عن الطريقة  املنا�سبة مللء هذا امل�ستند و�رصورة توقيعه 

اأن »ما  اأو من ميثله«. واأ�سار اىل  وختمه من قبل �ساحب امل�سنع 

يوؤخذ بعني االعتبار لدى اكتتاب عقود التاأمني للم�سانع هو نوعية 

امل�سانع  هذه  يف  العامة  ال�سالمة  �رصوط  وتوفر  كما  ال�سناعة 

لتتالءم مع ال�رصوط املطلوبة يف عقود التاأمني«.

ق اىل انعكا�س الواقع االإقت�سادي اللبناين على قطاع التاأمني 
ّ
وتطر

يف لبنان، وقال: »جميع فروع التاأمني تاأثرت باجلمود االإقت�سادي 

الذي ي�سهده لبنان، فهبوط �سعر البرتول العاملي اىل ما دون الـ 50 

دوالر للربميل وتوقف النمو االإقت�سادي يف املنطقة، وال�رصاعات 

ال�سيا�سية واحلروب الدائرة بني اأطراف عدة يف دول املنطقة واإغالق 

احلدود الربية لل�سادرات اللبنانية، اإ�سافة اىل االآزمات ال�سيا�سية 

واالإقت�سادية يف لبنان، كان لها االأثر ال�سلبي على قطاع التاأمني، 

تاأمينات  من  التجارية  باالأعمال  املتعلقة  التاأمني  فروع  خا�سة 

قرو�س  على  الطلب  انخفا�س  ان  اىل  اإ�سافة  وممتلكات،  بحرية 

تاأمينات  على  �سلبًا  انعك�س  ال�سيارات  ل�رصاء  املمنوحة  امل�سارف 

اأن »اجلمود يف القطاع العقاري انعك�س على  ال�سيارات. ولفت اىل 

تاأمينات قرو�س االإ�سكان وتاأمينات احلياة وكذلك �ساآلة امل�ساريع 

اخلا�سة والعامة التي لها التاأثري املبا�رص يف التاأمينات الهند�سية 

وتاأمينات العمال«.  

تتمّيز التأمين العربية 

بتقديم منتجات تأمينية 

شفافة وفّعالة يواكبها 

أداء كادر بشري محترف
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