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الإفتتاحية

نحو نـهـضـة صـنـاعية 
       

مع بدء العد التنفيذي لت�صكيل احلكومة اللبنانية، برئا�صة الرئي�س �صعد احلريري، �صيعترب القطاع ال�صناعي من القطاعات 

اهمية  تقل  وال  كبري،  اقت�صادي  وهو م�صدر  املقبلة،  االقت�صادية  ال�صيا�صة  الوزراء يف  على طاولة جمل�س  املهمة  احليوية 

الركيزة  القطاع  النهو�س. ويعترب هذا  �صاعدناه يف  اإذا   ، للدول  ال�صناعية  القطاعات  اأهمية  اللبناين عن  ال�صناعي  القطاع 

اال�صا�صية لبناء اقت�صاد معافى وقوي لتبنيه اجتاهًا ثابتًا وغري متذبذب ب�صكل كبري، كما هو احلال يف االقت�صادات املجاورة. 

و�صهد القطاع ال�صناعي بقطاعيه العام واخلا�س تدهورا وا�صحا منذ بدء االأزمة ال�صورية عام )2011(، وياأتي هذا التدهور 

كنتيجة طبيعية لعدم وجود روؤية اقت�صادية وا�صحة تتبنى واقع الدولة اللبنانية، وعدم دعم القطاع ال�صناعي واهماله، رغم 

اجلهود احلثيثة والكبرية التي قام بها وزراء ال�صناعة، واآخرهم الوزير ح�صني احلاج ح�صن. 

وبغياب خطة حكومية اقت�صاديةـ  �صناعية �صاملة، جعل البلد م�صتهلكًا وغري منتج ي�صتورد اب�صط ال�صلع من اخلارج االمر الذي 

كان له تاأثري كبري على واقع االقت�صاد اللبناين مما يغري يف البنية ال�صيا�صية واالجتماعية والثقافية للبلد والتاأثري االمني 

نتيجة لزيادة اعداد البطالة، واذا ما اردنا نه�صة وطنية علينا ان ننه�س بواقع ال�صناعة املحلية بقطاعيها العام واخلا�س.

املقبلة،  احلريرية  احلكومة  اولويات  �صمن  تندرج  اقت�صادية  �صيا�صة  ر�صم  من  البد  االقت�صاد،  ا�صتقرار  عدم  من  وللخروج 

كاعادة كتاأهيل القطاع ال�صناعي العام، ودعم القطاع ال�صناعي اخلا�س والنهو�س به، ولذلك البد من القول انه ال نه�صة 

اقت�صادية دون �صناعة وطنية، ولكن ذلك يحتاج بان تقوم احلكومة اجلديدة يف العمل بالقوانني واالنظمة التي من �صاأنها 

ان تكون ركيزة حلفظ وحماية وت�صويق ال�صلع املنتجة، وذلك من خالل العمل بالتعرفة اجلمركية و�صبط احلدود من تدفق 

ال�صلع الرديئة من البلدان االخرى وفر�س ال�رصائب على امل�صتورد واملهم ايجاد ا�صواق لت�رصيف املنتج باجبار الوزارات 

واملوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية وحتى القطاعات ال�صياحية كالفنادق على �رصاء املنتوج املحلي.

اقت�صاديًا قويًا مليزانية الدولة.  من املمكن اعادة ال�صناعة الوطنية وتاأهيلها مببالغ �صئيلة، وبالتايل �صوف تكون رافداً 

وكذلك ال ين�صى دور القطاع اخلا�س يف رفد االقت�صاد الوطني وت�صغيل االيدي العاملة وحتريك عجلة االنتاج، كل ذلك ال 

يتحقق اال باال�رصاع بت�صكيل احلكومة وتاأمني اال�صتقرار ال�صيا�صي واالأمني يف بلد حماط بهزات اأمنية متنقلة، من العراق 

واإىل �صوريا واالأردن.

لقد اأعلنها وزير االقت�صاد والتجارة يف حكومة ت�رصيف االأعمال رائد خوري ب�رصاحة: »م�صار التغيري بهيكلية اقت�صادنا 

وحتويله من اقت�صاد ريعي اإىل اقت�صاد منتج بداأ، وهناك ملفات لـ25 �صلعة ميكن اأن تتخذ بحقها اإجراءات حلمايتها«، كا�صفًا 

اأنه �صيتم خالل �صهرين �صيتم »عر�س اخلطة االقت�صادية التي تعدها ماكينزي لتحدد على اأ�صا�صها القطاعات املنتجة والتي 

لديها قيمة تف�صيلية للبنان �صتمكنه من املناف�صة«. 

واالهمية بهذا الك�صف للوزير خوري اأنه جاء يف موؤمتر �صحايف عقده يف جمعية ال�صناعيني للتاأكيد اإىل اأّن جمل�س الوزراء 

العالقات  وان  خ�صو�صاً  تركيا،  من  الواردات  �صد  اإجراءات  القرار  وت�صمن  الوطني.  االإنتاج  حماية  اإىل  يهدف  قراراً  اتخذ 

التجارية اللبنانية ـ الرتكية �صهدت اختالاًل كبرياً يف امليزان التجاري.
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ـــالن  اإع يف  ــس«  ــكــ� ــري »ب دول  �ـــصـــددت 

قمتها  ختام  عن  ال�صادر  جوهان�صربغ 

املركزي  الــدور  على  اإفريقيا  جنوب  يف 

اجلميع  داعية  العاملية  التجارة  ملنظمة 

االإعــالن  يف  وجــاء  بقواعدها.  لالإلتزام 

رو�صيا  زعماء  عليه  وافق  الذي  امل�صرتك 

والــ�ــصــني والــهــنــد والـــربازيـــل وجــنــوب 

التجارة  منظومة  باأن  »نعرتف  اإفريقيا: 

غري  حتديات  تواجه  االأطــراف  املتعددة 

اقت�صاد  اأهمية  على  ون�صدد  م�صبوقة. 

عن  التخلي  اإىل  ودعت  مفتوح«.  عاملي 

واحلمائية  اجلانب  االأحادية  ال�صيا�صات 

االقت�صادية يف التجارة العاملية.

من الوا�صح اأن دول »بريك�س« تلعب دوراً 

الدولية،  ال�صاحة  على  ومتعاظمًا  مهمًا 

وذلك ب�صبب نفوذها املتزايد على �صعيد 

التجاري،  والتعاون  االقت�صادي،  الناجت 

يحدث  مــا  ــا  ورمب الــدولــيــة،  وال�صيا�صة 

الدول،  هذه  اأن  اإىل  ي�صري  اليوم  عامل  يف 

ووحدت  اقت�صادياتها  يف  تكاملت  اإذا 

اإراداتها ومواقفها فاإنها تّتجه اإىل حتقيق 

الأنها  عامليًا  ذاتية  اقت�صادية  قوة  اأكرب 

يف  ال�صكاين  التعداد  ن�صف  قرابة  تعادل 

العامل واأكرث من %30 من اإجمايل الناجت 

املحلي العاملي.

احلايل  العاملي  النظام  يعي�س  واليوم 

بالفو�صى  ز 
ّ
تتمي اإنــتــقــالــيــة  مــرحــلــة 

وحتـــاول  ــاديــة،  واالإقــتــ�ــص ال�صيا�صية 

نظام  قــواعــد  ــاء  ــص اإر� »بــريــكــ�ــس«  دول 

الالعبني  اإيقاع  عن  بعيداً  جديد  عاملي 

ال�صائد  النظام  اأر�صوا  الذين  التقليديني 

الغربية  ــوى  ــق ال هيمنة  كــر�ــس  ـــذي  ال

اإغراق االإقت�صاد العاملي  ب 
ّ
الكربى، و�صب

االأغنياء  بني  الفجوة  تو�صيع  اإىل  واأدى 

يف  دول  ترى  االإطار  هذا  ويف  والفقراء، 

على  قادرة  »بريك�س«  اأن  وافريقيا  اآ�صيا 

هذه  توحيد  يف  وموؤثر  فاعل  دور  لعب 

حاليًا  الــدول  هذه  تعاون  الأن  اجلهود، 

امل�صرتكة  التنمية  عملية  دفع  �صاأنه  من 

لالقت�صاديات العاملية النا�صئة والبلدان 

تعزيز  جــاهــدة  حتـــاول  كما  الــنــامــيــة، 

االإ�صالحات يف البنك العاملي و�صندوق 

دورها  تنامي  اإىل  اإ�صافة  الدويل،  النقد 

�صيا�صيًا  الــدولــيــة  ال�صاحة  يف  املــوؤثــر 

الدول  بني  النزاعات  وحل  واقت�صاديًا، 

عن  ومبــعــزل  ال�صلمي  احلــل  طريق  عــن 

هو  الــذي  ال�صهيوين  العربي  الــ�ــرصاع 

�ــرصاع وجــود ال حــدود، ودور اأكــرب يف 

التي  النامية  الدول  اقت�صاديات  تنمية 

تعاين من م�صكالت اقت�صادية واإ�رصابات 

داخلية، الأن الهدف االأ�صا�صي لهذه الدول 

قمة »جوهانسبرغ« 
تشدد على أهمية اقتصاد عالمي مفتوح
»بريكس«.. رسائل عديدة 

وتحديات غير مسبوقة

بقلم فارس سعد

�سكلت القمة الـ10 لدول »بريك�س« التي عقدت يف جوهان�سربغ )25 

و 27 متوز/ يوليو(، مب�ساركة قادة رو�سيا وال�سني والهند والربازيل 

يف  اللعبة  قواعد  ملناق�سة  مهّمة  حتّول  حلظة  اإفريقيا،  وجنوب 

االقت�ساد الرقمي العاملي، يف ع�رص الثورة ال�سناعية الرابعة، اآخذاً 

ي�سمح  ما  اإفريقيا،  يف  يعقد  اليوبيلي  املنتدى  هذا  اأن  باالإعتبار 

بتدعيم الدور اجليو�سيا�سي اجلاد للمجموعة، وما يعني اأن االجتاه 

االأفريقي هو من بني االأولويات، التي مت تثبيتها يف الن�سخة املحّدثة 

من مفهوم ال�سيا�سة اخلارجية لهذه الدول، وهو الذي اأكد عليه وزير 

اخلارجية الرو�سي، �سريغي الفروف، بالقول »اأن جمموعة بريك�س 

تو�سع نطاقها العاملي لت�سكيل الدائرة اخلارجية للذين ي�ساطرونها 

االأفكار«، م�سريا اإىل »وجود اإمكانات جيدة من اأجل اأن تكون من�سة 

فريدة لعمليات التكامل«.

الحدث



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 169 تموز 2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 5

العاملي من  االأمن واال�صتقرار  اإر�صاء  هو 

اإقــامــة عــالقــات دولــيــة متوازنة  خــالل 

القائمة  الدولية  باملواثيق  والتم�صك 

وحق  الدول  ووحدة  �صيادة  احرتام  على 

ال�صعوب يف تقرير م�صريها.

التجارة  مو�صوع  اأن  بــالــذكــر،  جــديــر 

الدولية، و�رصورة احلفاظ على التعددية 

التجارة  منظمة  بقواعد  وااللتزام  فيها، 

املوا�صيع  بــني  مــن  كــانــت  الــعــاملــيــة، 

خالل  زعــمــاء  ناق�صها  التي  الرئي�صية 

الر�صوم  خلفية  على  وخا�صة  القمة، 

ال�صادرات  على  االأمــريكــيــة  التجارية 

ال�صني  بينها  ومن  ــدول،  ال خمتلف  من 

الرئي�س  دعـــوة  جـــاءت  ــد  وق ورو�ــصــيــا، 

ال�صيني �صي جني بينغ يف كلمة االإفتتاح 

دية يف 
ّ
ك مببادئ التعد

ّ
بالدعوة اإىل التم�ص

قواعد  اإىل  باالإ�صافة  الدولية،  التجارة 

الدويل.  القانون  واأعــراف  املتحدة  االأمم 

اإفريقيا  جنوب  رئي�س  دعا  جانبه،  ومن 

�رصاكة  اإقــامــة  اإىل  رامافو�صا  �صرييل 

فعالة لدول »بريك�س« يف ظروف الثورة 

اجلل�صة  خالل  و�صدد  اجلديدة.  ال�صناعية 

يجب  احلالية  املرحلة  »يف  اأنـــه  على 

تركيز اجلهود على حتقيق اأكرب منو ممكن 

الثورة  ظــروف  يف  امل�صرتك  واالزدهـــار 

ال�صناعية الرابعة«. يف حني راأى الرئي�س 

الرو�صي فالدميري بوتني اأن التعاون بني 

جمموعة »بريك�س« اكت�صب طابع ال�رصاكة 

اال�صرتاتيجية احلقيقية.

هذه الروؤى املتكاملة لقادة الدول تك�صف 

�صيا�صتها  يف  املنظمة  ه 
ّ

توج اأهمية  عن 

اخلارجية يف ال�صنوات القليلة املقبلة.

خرباء يرون يف قمة »بريك�س« نوعا من 

االأوروبي  الناتو واالحتاد  الرد على قمم 

ت�صكل  الكبار«، حيث  »ال�صبعة  وجمموعة 

»بريك�س« من�صة بديلة للمن�صات الغربية 

وا�صتقرار  التوازن  يف  وت�صاهم  التقليدية 

واالقت�صادية  ال�صيا�صية  العمليات 

العاملية.

كما ي�صري املحّللون اإىل زيادة تاأثري دول 

االقت�صادية  العمليات  على  »بريك�س« 

دول  اأن  مع  االأخرية،  الفرتة  العاملية يف 

تكون  اأن  اإىل  بحاجة  تزال  ال  املجموعة 

معينة.  حتــديــات  مواجهة  على  قـــادرة 

اأكادميية  يف  امل�صاعد  االأ�صتاذ  وبح�صب 

رو�صيا  يف  الــدولــة  وخــدمــة  االقت�صاد 

األك�صندر �صافت�صينكو، اإن »النموذج ال�صابق 

ولد  الذي  املكان  نف�س  يف  مات  للعوملة 

ال  ولكن  املتحدة،  الواليات  يف  اأي  فيه، 

يقدم اأي بديل لها، وما يحدث االآن ميكن 

و�صفه باأنه حرب اجلميع �صد اجلميع«.
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ت�صهد  العاملية  التجارة  اأن  اإىل  واأ�صار 

تغيريات جذرية يف الوقت احلايل، حيث 

عودة  اإىل  الرقمي  االقت�صاد  تطور  اأدى 

النامية  الدول  االإنتاج من  بع�س مراحل 

اقت�صاديا،  املتطورة  الغربية  الدول  اإىل 

ــدول  ال بع�س  اإىل  �ــرصبــة  يــوجــه  وهـــذا 

االأع�صاء يف »بريك�س«.

اأن يناق�س  ويف هذه الظروف كان مهمًا 

زعماء »بريك�س« ق�صية »حروب الر�صوم 

التجارية«.

الدرا�صات  مركز  مدير  قال  جانبه،  من 

جلامعة  اال�ــصــرتاتــيــجــيــة  والــتــوقــعــات 

ال�صداقة بني ال�صعوب يف رو�صيا دميرتي 

للموجة  »نــظــرا  ـــه  اإن يغورت�صينكوف 

االقت�صادية  التناق�صات  من  اجلديدة 

املن�صات  تعترب  العامل،  يف  وال�صيا�صية 

توفر  للغاية. وهي  »بريك�س« مهمة  مثل 

التقليدي،  الغربي  النموذج  مع  توازنا 

العامل،  اإحالل اال�صتقرار يف  وت�صاهم يف 

وتعر�س على الغرب روؤية بديلة للق�صايا 

)الغرب( بعني  ياأخذها  اأن  الدولية، يجب 

االعتبار«.

اأن  �صافت�صينكو  االأ�صتاذ  اعترب  ــدوره،  ب

اأن  يجب  »بريك�س«  قمة  من  التوقعات 

الناتو  لقاءات  التوقعات من  تختلف عن 

واالحتاد االأوروبي. وقال اإنه »باملقارنة 

ــاد  واالحت الناتو  يعترب  »بريك�س«  مــع 

ولذلك  املا�صي،  خمّلفات  من  االأوروبــي 

يجب اأن تختلف توقعاتنا من هذه القمة 

عما نراه خالل لقاءات االحتاد االأوروبي 

يف  تتخذ  التي  الــقــرارات  لكن  والناتو. 

اإطار »بريك�س«، ولو على م�صتوى تن�صيق 

يحدث  ما  على  تاأثرياً  تقل  ال  املواقف، 

اأو اأي  يف العامل عما يحدث يف بروك�صل 

مكان اآخر«.

»بريك�س«  جمموعة  ت�صّكل  ختامًا... 

االإنطالقة االأوىل لتغيري االأمناط القدمية 

العاملية  املالية  ال�صيا�صة  ممار�صة  يف 

واأقّلها  منواً  العامل  دول  اأ�ــرصع  كونها 

رفع  يف  االأمــل  وخلق  باأزمته،  تــاأّثــراً 

م�صتويات الن�صاط االقت�صادي العاملي، 

املجموعة  هذه  اإجنــازات  اإن  وبالتايل 

تعود بالنفع على ن�صف �صكان العامل، 

فالتوافق الرو�صي - ال�صيني اقت�صاديًا، 

�صبيل  على  اأخرى  دول  على  واإنفتاحه 

االقت�صادي  الــنــظــام  جعل  ــال،  ــث امل

العاملي احلايل يعي�س مرحلة انتقالية، 

قواعد  اإر�صاء  الـ«بريك�س«  تعيد  بحيث 

عن  بعيداً  اجلديد  العاملي  النظام  هذا 

غري  عامليًا  نظامًا  اأر�صت  التي  الــدول 

اأن  ميكن  دور  بــاأي  ي�صمح  وال  عــادل، 

لذلك  به قوى �صاعدة غريها،  ت�صطلع 

هو  ال�صيني   - الرو�صي  يعتربالتوافق 

اإىل  احلاجة  ومتليه  ال�رصورة،  توافق 

اأجل  من  العامل  اإىل  جديدة  نظرة  خلق 

ظل  يف  دولــة  كل  ــن  واأم م�صالح  فهم 

خلفية العوملة، وبهدف حتقيق ال�صالم 

يف العامل م�صتقبال.

تضم مجموعة »بريكس« كال من روسيا والصين والبرازيل والهند 

صاحبة  »بريكس«  مجموعة  وتعتبر  أفريقيا،  جنوب  وجمهورية 

فيها  السكان  عدد  إجمالي  ويبلغ  بالعالم  اقتصادي  نمو  أسرع 

العالم، وتحتل  42 % من سكان  2.83 مليار نسمة »ما يشكل 

دول »بريكس« 

بنحو تسهم  وه��ي  ال��ع��ال��م،  ف��ي  األراض����ي  مساحة  م��ن   %  26 

22 % من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 

4 تريليونات دوالر.

الحدث
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تحقيق

يحا�رص الرتاجع اقت�صاد لبنان من جوانبه كافة، وتبقى العيون 

يف  فاعاًل  دوراً  توؤدي  التي  االأجنبية  اال�صتثمارات  على  رة 
ّ
م�صم

البلدان امل�صيفة لناحية طرح فر�س العمل وتعزيز النمو.

ال ميكن القول اإن اال�صتثمار االأجنبي يف لبنان يف اأح�صن حاالته 

جعلته   2009 العام  يف  ذهبية  فــرتات  عاي�س  الــذي  الوطن  يف 

بت�صجيل   2017 العام  يف  جنح  لكنه  امل�صتثمرين.  اأنظار  حمط 

عام  ففي   .2016 العام  مع  مقارنة   %  0.7 بلغ  هام�صي  ارتفاع 

املبا�رصة  االأجنبية  اال�صتثمارية  التدفقات  حجم  ارتفع   ،2017
 2016 العام  مع  مقارنة  دوالر  مليون   30 لبنان  اإىل  ــواردة  ال

الذي �صجل حجم ا�صتثمارات بلغ 2.61  ملياري دوالر، يف حني 

�صجلت اال�صتثمارات الواردة يف عام 2017، 2.63 ملياري دوالر. 

اإىل  الواردة  اال�صتثمارات  اإجمايل  من   %  9.3 ن�صبته  ما  و�صكلت 

اإجمايل  % من   8.1 اأي باإرتفاع   ،2017 العام  العربية يف  الدول 

 .2016 العام  العربية يف  الدول  اإىل  اال�صتثمار االأجنبي املبا�رص 

غرب  اإىل  التدفقات  اإجمايل  من   %  10.3 ن�صبة  اأي�صا  و�صّكلت 

اإىل  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  تدفقات  من   %  0.4 و  اآ�صيا، 

املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  من   % و0.2  النا�صئة،  االقت�صادات 

العاملي يف العام 2017.

كذلك �صّكلت تدفقات اال�صتثمارات االأجنبية املبا�رصة يف لبنان 

ما يوازي 5.1 % من  الناجت املحلي  االإجمايل يف العام 2017، 

االإجمايل يف  املحلي  الناجت  من   %  5.3 ن�صبته  باإنخفا�س  اأي 

العام 2016، ومقارنة بذروة بلغت 15.5 % من الناجت املحلي 

العامل  يف   ن�صبة  اأعلى  ثالث  وهي   .2005 العام  يف  االإجمايل 

الناجت املحلي( و موريتانيا   % من   8.1( بعد  جيبوتي   العربي  

اإىل  التدفقات  ن�صبة  جاءت  كما  املحلي(،  الناجت  من   %  6.4(

ناجت  ذات  الــدول  بني  االأعلى  الـ28  االإجمايل  املحلي  الناجت 

حملي اإجمايل يف العام 2017 الذي يفوق الـ 10مليارات دوالر 

وبا�صتثناء اجلّنات ال�رصيبية.

عوامل مؤثرة
»اال�صتثمارات  اأن  اإىل  وزين  غازي  االإقت�صادي  اخلبري  وي�صري 

بالو�صعني  تتعّلق  عوامل  مبجموعة  تتاأثر  بلد  اأي  يف  االأجنبية 

ياأخذها  التي  اال�صتثمار  جدوى  اإىل  اإ�صافة  واالأمني،  ال�صيا�صي 

امل�صتثمرون يف عني االعتبار قبل �صخ ا�صتثماراتهم يف اأي بلد، 

والتوقعات امل�صتقبلية االقت�صادية«.

ولفت اإىل اأن »االأو�صاع ال�صيا�صية الداخلية وتراجع اأ�صعار النفط 

يف منطقة اخلليج اأدت اإىل تراجع اال�صتثمار االأجنبي يف لبنان«. 

واأو�صح اأن »اال�صتثمارات االأجنبية املبا�رصة يف لبنان بلغت يف 

اإىل  تراجعت   2016 عام  ويف  دوالر  مليارات   4.9  ،2010 عام 

%، نتيجة انعدام   40 اأي بن�صبة تقارب الـ  2.7 مليارين دوالر، 
اال�صتقرار ال�صيا�صي واالأمني وان�صحاب امل�صتثمرين اخلليجيني 

الذين كانت ترتكز ا�صتثماراتهم ب�صكل كبري يف قطاعي العقارات 

وال�صياحة«. 

دول الشرق األوسط أواًل
و   2013 لبنان بني عامي  اال�صتثمارات يف  اجمايل حجم  وبلغ 

2017، 1،547.1 مليون دوالر.
دول  احتلت  الفرتة،  تلك  يف  امل�صتثمرة  االأقاليم  �صعيد  وعلى 

ال�رصق االأو�صط املرتبة االأوىل جلهة الدول امل�صتثمرة وبلغت قيمة 

 %  70.2 ن�صبته  ما  و�صكلت  1،086.8 مليون دوالر  اال�صتثمارات 

من جممل حجم اال�صتثمارات.

االستثمار األجنبي 
في لبنان  بين المطرقة 

والسندان !!

تطور تدفقات االستثمارات األجنبية الواردة إلى لبنان بين عامي 2006 و2017 )مليون دوالر(
200620072008200920102011201220132014201520162017
3,1323,3764,0024,3793,7083,1373,1112,6612,9072,3532,6102,628
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وبلغ حجم اال�صتثمارات من دول اأمريكا ال�صمالية 234.0 مليون 

من   %  15.1 على  حازت  اأن  بعد  الثانية  املرتبة  لتحتل  دوالر 

جممل حجم اال�صتثمارات الواردة اإىل لبنان. 

واأتت دول اأوروبا الغربية يف املرتبة الثالثة بحجم ا�صتثمارات 

بلغ 161.5 مليون دوالر، و�صكل ما ن�صبته 10.4 % من جممل 

حجم االإ�صتثمارات. وجاءت كل من دول اآ�صيا واملحيط الهادئ 

واخلام�صة  الرابعة  املرتبة  يف  النا�صئة  االأوروبــيــة  والــدول 

بحجم ا�صتثمارات بلغ 48.8 مليون دوالر و16.0 مليون دوالر 

على التوايل.

جاذبية متواصلة
من املوؤكد اأن لبنان ال يزال جاذبًا لالإ�صتثمارات بف�صل موقعه 

اجلغرايف اال�صرتاتيجي، واالأطر القانونية امل�صجعة على اال�صتثمار 

اللغات  الب�رصي املتخ�ص�س واملتعدد  راأ�صماله  اإىل  اإ�صافة  فيه، 

ذات الكلفة التناف�صية، باالإ�صافة اإىل ال�صيا�صات الليربالية التي 

و�صمن  اال�صتثمار  خارطة  على  تثبيته  يف  اأ�صا�صيًا  دوراً  توؤدي 

خدماتهم  تقدمي  اإىل  يتطلعون  الذين  امل�صتثمرين  اهتمامات 

لالأ�صواق املحلية واالإقليمية.

لناحية  الثانية  املرتبة  احتل  »لبنان  اأن  على  وزين  د 
ّ
وي�صد

اال�صتثمارات االأجنبية املبا�رصة يف املنطقة بعد م�رص يف عام 

اإىل اال�صتثمارات  اأنه بلد واعد وحمبب بالن�صبة  2008، ما يوؤكد 
اأي  د 

ّ
تتكب مل  اال�صتثمارات  هذه  غالبية  اأن  �صيما  وال  االأجنبية 

خ�صائر يف لبنان بل حافظت على قيمتها و�صجلت اأرباحًا«.

القطاعات المستقطبة
 2003 عامي  بني  اال�صتثمارية  امل�صاريع  تكلفة  اإجمايل  وبلغ 

و2017 يف لبنان، 8،655.8 ماليني دوالر. كما بلغ عدد امل�صاريع 

50 �رصكة  50 م�رصوع. قامت  2013 و2017،  املنفذة بني عامي 

بتنفيذها، وبلغت تكلفتها 1،547 مليون دوالر. وتركزت امل�صاريع 

يف  العقارات  قطاع  يف  و2017   2013 عامي  بني  اال�صتثمارية 

 1،064 اال�صتثمارية  امل�صاريع  حجم  بلغ  حيث  االأوىل  الدرجة 

ويف  دوالر(،  مليون   181( االت�صاالت  قطاع  ويف  دوالر  مليون 

ح�صة  النقل  قطاع  ونال  دوالر(،  مليون   63( املالية  اخلدمات 

قدرت بـ41 مليون دوالر، وقطاع املن�صوجات 40 مليون دوالر، 

وتكنولوجيا  والربجميات  دوالر،  مليون   39 االأعمال  وخدمات 

املعلومات 27 مليون دوالر.

ووفقًا لوزين، تتجه غالبية اال�صتثمارات االأجنبية يف لبنان اإىل 

القطاعان  يحوز  فيما   ، كبرية  بن�صبة  وال�صياحة  البناء  قطاعي 

املايل وال�صناعي على ن�صبة اأقل. واعترب اأن »هذه اال�صتثمارات 

عمل  فر�س  خلق  يف  وت�صاهم  االقت�صادية  القطاعات  حترك 

اأ�صا�صيني  عن�رصين  اإىل  ي�صتند  الذي  االقت�صادي  النمو  وحترك 

هما ال�صياحة واال�صتثمار«. ولفت اإىل اأن »تراجع هذين املحركني 

حمل  و2016   2010 عامي  بني  االقت�صادي  للنمو  االأ�صا�صيني 

تداعيات �صلبية كثرية على االقت�صاد«.

الدول المستثمرة
 واحتلت االإمارات املرتبة االأوىل بني اأهم الدول امل�صتثمرة يف 

من  اال�صتثمارات  حجم  وبلغ  و2017،   2013 عامي  بني  لبنان 

قبلها 1،046 مليون دوالر توزعت على 4 م�صاريع.

ا�صتثمارات  بحجم  الثانية  املرتبة  املتحدة  الواليات  واحتلت 

10 م�صاريع. وحّلت اململكة  225 مليون دوالر موزعة على  بلغ 

املتحدة يف املرتبة الثالثة بحجم ا�صتثمار بلغ 45 مليون دوالر 

الرابعة  املرتبة  يف  اأ�صرتاليا  واأتــت  م�صاريع.   6 على  توّزعت 

على  توّزعت  دوالر  مليون   39 قبلها  من  اال�صتثمار  حجم  وبلغ 

م�رصوعني.

وجاءت فرن�صا يف املرتبة اخلام�صة حيث بلغ حجم اال�صتثمارات 

من  املنفذة  امل�صاريع  حجم  وبلغ  دوالر  مليون   29 قبلها  من 

الكويت،  اإ�صبانيا،  اأملانيا،  من  كل  واحتلت  م�صاريع.   4 قبلها 

االأردن، واإيطاليا املرتبة ال�صاد�صة وال�صابعة والثامنة والتا�صعة 

والعا�رصة على التوايل.

 Majid Al Futtaim حّلت  امل�صتثمرة،  ال�رصكات  �صعيد  وعلى 

Group االإماراتية يف املرتبة االأوىل بحجم ا�صتثمار بلغ 1000 
يف  االأمريكية   Verizon Communication واأتت  دوالر،  مليون 

املرتبة الثانية )134 مليون دوالر(، و Servcorp االأ�صرتالية يف 

االأمريكية    Omagine و  دوالر(،  مليون   1344( الثالثة  املرتبة 

  Avaline Holdingو دوالر(  مليون   28( الرابعة  املرتبة  يف 

االإماراتية يف املرتبة اخلام�صة )19 مليون دوالر(.
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يف عام 2015، ومع اغالق معرب ن�صيب 

عا�صت  واالردن،  �صوريا  بني  احلــدودي 

اذ  حقيقية  كارثة  اللبنانية  ال�صادرات 

طريقًا  لها  بالن�صبة  املعرب  ي�صكل  كان 

حيويًا للو�صول اىل اال�صواق اخلارجية، 

فما كان منها اال ان ق�صدت البحر الذي 

واإن ابقى تواجدها يف اال�صواق العاملية 

ممكنًا، اال انه افقدها قدراتها التناف�صية 

وكّلف خزينة الدولة نفقات تراوحت بني 

الـ30 والـ40 مليار لرية.

عرب  دعمت  اآنــذاك  اللبنانية  فاحلكومة 

اال�صتثمارات  لت�صجيع  العامة  املوؤ�ص�صة 

مالية  مببالغ  ال�صادرات  �صحن  »اإيدال« 

كبرية نظراً اىل ارتفاع تكلفة النقل عرب 

كفياًل  يكن  مل  الدعم  هذا  ان  اال  البحر، 

بوقف تراجع ال�صادرات على مدى ثالثة 

اعوام.

وتقل�س عدد ال�صاحنات التي كانت تنقل 

يف  العربي  اخلليج  دول  اإىل  الب�صائع 

 250 من  املعرب،  اإغــالق  اإثر   2015 عام 

تلك  وتنقل  الن�صف،  اإىل  يوميًا  �صاحنة 

ال�صاحنات املحملة بالب�صائع عرب البحر 

موؤقت  كطريق  االأردن  اإىل  لبنان  من 

لت�صدير املنتجات الزراعية وال�صناعية 

اللبنانية، ما زاد كلفتها. وكانت متر عرب 

اخلليج  دول  اإىل  لبنان  من  الربي  اخلط 

من  املائة  يف   70 واالأردن،  �صوريا  عرب 

يف  و32  اللبنانية،  الزراعية  ال�صادرات 

املائة من ال�صناعات الغذائية اللبنانية، 

ال�صناعة  �صادرات  من  املائة  يف  و22 

ب�صكل عام.

ميكن  مــا  جمموع  ان  ـــام  االرق وت�صري 

ن�صيب  معرب  عرب  ي�صدره  اأن  للبناَن 

مليون   800 نحو  اإىل  ي�صل  احلـــدودي 

جممل  من   %  30 يــوازي  ما  اأي  دوالر، 

اأهمية  تنبع  حيث  اللبنانية،  ال�صادرات 

من  الأكرث  اً 
ّ
ممــر ي�صّكل  كونه  من  املعرب 

الزراعية  املنتجات  من  طن  األــف   550
مليون   300 اإىل  قيمتها  ت�صل  اللبنانية 

دوالر، وملنتجات �صناعية تقدر قيمتها 

باأكرث من 500 مليون دوالر.

بني  املعرب  عرب  الت�صدير  يتطلب  كما 

لو�صول  اأيــــام  و�صبعة  اأيــــام  خم�صة 

ة 
ّ
مد اأقل  وهي  مق�صدها،  اإىل  الب�صائع 

للو�صول  اللبنانيني  للمنتجني  متاحة 

على  �صّكلت  التي  اخلليجية  االأ�صواق  اإىل 

الإ�صتقطاب  رئي�صية  ا�صواقًا  ال�صنوات  مر 

ال�صادرات.

ــادرات  ــ�ــص ــوم جمــمــل ال ــي وتـــــرتواح ال

طن  الف   380 و   375 بني  ما  اللبنانية 

�صنويا، يف حني كان لبنان ي�صدر نحو 

550 الف طن �صنويا قبل اقفال املعرب، ما 
يعني ان امل�صدرين خ�رصوا حوايل 170 

الف طن �صنويا من الت�صدير جراء اقفال 

املعرب، يف حني تقدر كلفة اخل�صائر ككل 

بحواىل الـ100 مليون دوالر.

عالمات استفهام
ل اليوم لبنان على اإعادة فتح معرب 

ّ
يعو

الإعــادة  االأردن،  مع  احلــدودي  ن�صيب 

تفعيل  عرب  االقت�صادي  قطاعه  تن�صيط 

اأ�صواق دول اخلليج  اإىل  حركة �صادراته 

يخفف  ما  براً،  ونقلها  احليوية،  العربي 

عر�صها  ويتيح  الب�صائع  على  التكلفة 

باأ�صعار مناف�صة.

مل  املــعــرب  فتح  اعـــادة  توقيت  ان  اال 

البع�س  يربطه  وفيما  االآن،  حتى  يحدد 

ال�صوري،  للنظام  �صيا�صية  بح�صابات 

يعود  التاأخري  �صبب  ان  معلومات  توؤكد 

مرافق  بتجهيز  ال�صيانة  فــرق  لقيام 

ذاتــه  الــوقــت  يف  الرتجيح  مــع  املــعــرب، 

االأخــرية  الرتتيبات  من  االنتهاء  عــدم 

لو�صع اللم�صات االأخرية على اآلية عمله 

اجلديدة، قبل االنتهاء من ملف اجلنوب 

ال�صوري ب�صكل كامل.

ا 
ّ
عم اللبنانيني  مــن  عــدد  ويــتــ�ــصــاءل 

عرب  �صتمر  لبنان  �ــصــادرات  كانت  اذا 

من  غامزاً  املرجوة،  بال�صهولة  املعرب 

احلكومية  العالقات  يف  الفتور  قناة 

بجرمية  ينذر  ما  و�صوريا،  لبنان  بني 

حقيقية ترتكب بحق االقت�صاد اللبناين، 

اإذ ال ميكن ت�صدير الب�صائع جتاه الدول 

ن�صيب،  مبعرب  املرور  دون  من  العربية 

الكلفة  �صيخّف�س  املعرب،  فتح  فاإعادة 

جمددا  يعّزز  مبا  ولبنان  ر 
ّ
امل�صد على 

ويف�صح  التقليدية،  اال�صواق  يف  ًموقعه 

ان  بعد  املناف�صة.  امام  جمددا  املجال 

عانى كثريا خالل ال�صنوات ال�صابقة من 

اال�صواق  �صيما يف  ال  العاملية  املناف�صة 

التقليدية للبنان.

القطاعات تعاني
القطاع  املعرب،  اأغالق  خالل  عا�س  وقد 

م�صتمر،  تراجع  يف  اللبناين  ال�صناعي 

يف  ال�صناعية  ــادرات  ــص ــ� ال وهــبــطــت 

دوالر  مليار   4.5 من  املا�صية  ال�صنوات 

اىل 2.5 مليار دوالر مع اقفال اكرث من 

رفع  اىل  املعنيني  دفع  ما  م�صنع.   388
لوقف  منا�صبة  مــن  اكــرث  يف  ال�صوت 

القطاع، مطالبني  االنحدار احلا�صل يف 

»نصيب«.. طاقة امل في جدار األزمة

تحقيق
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يف  تواجدهم  تعّزز  حمائية  باإجراءات 

التهريب،  ــف  ووق الداخلية،  ــواق  اال�ــص

من  اخــرى  اجـــراءات  طــرح  اىل  ا�صافة 

االإنتاج.  ت�رصيف  يف  امل�صاهمة  �صاأنها 

حكمًا  تعاين  التي  اللبنانية  فال�صناعة 

مقارنة  انتاجها  تكاليف  ارتفاع  من 

املــجــاورة،  الـــدول  انــتــاج  تكاليف  مــع 

ا�صطدمت مع اقفال املعرب بواقع ارتفاع 

خلق  الذي  االمر  بحراً،  ال�صحن  تكاليف 

ابرز  كان  القطاع  يف  حقيقية  معاناة 

�صناعية  موؤ�ص�صات  اقفال  مظاهرها 

و�رصف عمال.

ويعترب القطاع الزراعي اكرث القطاعات 

كون  ن�صيب  معرب  اغالق  من  املت�رصة 

الرئي�صي  ال�رصيان  كان  الربي  الت�صدير 

لت�رصيف منتجات القطاع.

املعرب  عرب  الت�صدير  كان  االإقفال  فقبل 

طن  ــف  ال  575 و   550 نحو  اىل  ي�صل 

تبذل  حثيثة  جــهــود  وكــانــت  �صنويا، 

الزراعية اىل �صقف  الإي�صال  ال�صادرات 

لـ600 الف طن �صنويا، اأما اليوم وب�صبب 

الدولة  من  املقدم  الدعم  ورغم  االقفال 

طن  الــف   300 من  اكــرث  اىل  ت�صل  فلم 

منتجات  % من   90 ان  �صيما  ال  �صنويا، 

معرب  عرب  ت�صدر  كانت  الزراعية  لبنان 

دول  و�صائر  وم�رص  االردن  اىل  ن�صيب 

اخلليج مبقدار 20 الف �صاحنة �صنويا.

اال�صواق  يف  نق�س  اىل  ادى  الواقع  هذا 

املزارعني  معها  يتعامل  التي  التقليدية 

اعتادوا  زبائن  خ�رصوا  اذ  اللبنانيني 

على املنتجات الزراعية اللبنانية، نظرا 

الــذي  البحري  فالت�صدير  للمناف�صة. 

كان  يوما   15 اىل   10 بني  ما  ي�صتغرق 

يفقد املنتجات الزراعية جودتها ومنها 

ان  حني  يف  للتلف،  يتعر�س  كــان  ما 

يومي  ب�صكل  يتم  كان  الــربي  الت�صدير 

ويو�صل الب�صائع اللبنانية خالل 5 ايام 

كحد اق�صى وتبقى طازجة.

عودة االمل
دون �صك اعادة فتح معرب ن�صيب �صيحمل 

اللبنانية،  لل�صادرات  كثرية  ايجابيات 

متكنت  ال�صادرات  هــذه  ان  خ�صو�صًا 

ا�صواقعها  يف  موقعها  على  احلفاظ  من 

التقليدية على رغم الرتاجع الكبري الذي 

�صهدته.

وما ي�صاعف جرعات التفاوؤل مب�صتقبل 

اف�صل هو ترافق اجنالء ازمة املعرب مع 

القطاعات  الإعطاء  الدولة  لــدى  توجه 

االنتاجية دوراً اكرب يف االقت�صاد، االمر 

حمائية  اجـــراءات  اتخاذ  يتطلب  الــذي 

�س لها خ�صائرها.
ّ
وداعمة قد تعو

%90 من منتجات لبنان 

الزراعية كانت تصدر عبر 

معبر نصيب الى االردن 

ومصر وسائر دول الخليج 

بمقدار 20 الف شاحنة 

سنويا

170 الف طن سنويا من 

التصدير خسر المصدرون 

جراء اقفال معبر نصيب، 

في حين تقدر كلفة 

الخسائر ككل بحوالى 

ال�100 مليون دوالر.
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تحقيق

ــرية، كــمــا جنــح يف  وفـــق مــعــدالت كــب

كرافعة  املرموقة  مكانته  على  احلفاظ 

ا�صا�صية ملعدالت الت�صدير. 

واعداً  �صوقًا  اللبنانية  ال�صوق  ت�صكل  وال 

ب�صبب  املجوهرات،  وجتــار  ل�صناعيي 

القدرة  مــعــدالت  وانخفا�س  �صيقها 

ال�رصائية، ما يجعل التوجه اىل اال�صواق 

ا�صرتاتيجياتهم  �صلب  يف  اخلارجية 

ت�صاميم  متكن  بعد  وبالفعل،  العملية. 

املجوهرات اللبنانية من االإنت�صار بقوة 

يف قارات العامل، باتت مق�صداً ومطلبًا 

اال�صواق  وا�صتحوذت  للزبائن،  دائمًا 

من   % الـ85  يقارب  ما  على  اخلارجية 

اللبنانية  ال�صوق  تكتفي  فيما  االإنتاج، 

املتبقية  ال�صئيلة  الن�صبة   بت�رصيف 

.) % 15(

حاليًا  املجوهرات  �ــصــادرات  وت�صكل 

الــ�ــصــادرات  جممل  مــن   %  20 حـــواىل 

الرتاجع  رغم  على  اللبنانية  ال�صناعية 

االو�صاع  ظل  يف  ت�صهده  الــذي  الكبري 

تع�صف  الــتــي  واالمــنــيــة  ال�صيا�صية 

ت�صكل ــت  كــان ان  فــبــعــد   بــاملــنــطــقــة. 

35 % من جممل ال�صادرات عام 2011، 

�صناعة  قطاع  بقي  �صنوات،  مر  على 

زاً بني القطاعات 
ّ
املجوهرات االأكرث متي

الف�صل يف دخول  يعود  فله  ال�صناعية، 

ت�صميم  مــع  الــعــاملــيــة  ـــادي  ن لــبــنــان 

ال�صناعيني اللبنانيني على ابداء مهارة 

فنية عالية يف عملهم، وابداعهم الدائم 

من خالل ابتكارهم املتوا�صل لت�صاميم 

املجوهرات  طبعت  نوعها  من  فريدة 

اجلمال  من  خا�س  بطابع  اللبنانية 

والذوق.

يف  املجوهرات  �صناعة  تاريخ  يعود 

لبنان اىل منت�صف القرن املا�صي، حيث 

�صاهمت هجرة االأرمن ب�صكل رئي�صي يف 

ال�صوق  وادخالها  ال�صناعة  هذه  تنمية 

احلافل  القطاع  تاريخ  ومنح  اللبنانية. 

يف  ريادية  مكانة  لبنان  بالنجاحات 

منطقة ال�رصق االو�صط، واتاح له ت�صجيل 

ح�صور را�صخ كمركز يناف�س نظرائه من 

جمال  يف  املزدهرة  العاملية  الوجهات 

لتقرير  وفقًا  اذ  املجوهرات،  �صناعة 

االعمال  لتطوير  الفرن�صية  الــوكــالــة 

خم�صة  اكرب  بني  لبنان  ياأتي  الدولية،  

منتجني يف عامل املجوهرات. 

�صناعة  معلمي  نقابة  رئي�س  ويــوؤكــد 

الذهب واملجوهرات يف لبنان بوغو�س 

اللبنانية  املجوهرات  كورديان »متتع 

ح�صور  نت 
ّ
اأم هائلة  تناف�صية  بقدرات 

خمتلفة«،  عاملية  ا�صواق  يف  لها  قوي 

يف  اللبنانيني  ق 
ّ
ــو ــف »ت على  ويــ�ــصــدد 

تقدمي  مــن  مّكنهم  والـــذي  �صناعتهم 

عت امامه ابواب اال�صواق 
ّ ز �رصرُ

ّ
انتاج ممي

اخلارجية التي ت�صتقبل غالبية انتاجه«. 

»جموهرات  على  القيمون  يوؤكد  كما 

املــجــوهــرات  »�ــصــنــاعــة  ان  عـــــازار« 

املهمة  القطاعات  من  كانت  اللبنانية 

يف املنطقة نظرا جلودتها وذوقها وقد 

من  غريها  على  متقدمة  مراتب  احتلت 

ال�صناعات اللبنانية«.

ويرون ان »ابرز املقومات التي �صمنت 

انت�صار وجناح �صناعة املجوهرات هي 

الذوق والدقة ونظافة الت�صنيع«. 

القطاع باألرقام
ومّكنت �صنوات االإزدهار الطويلة قطاع 

تعزيز  يف  امل�صاهمة  من  املجوهرات 

لبنان  يف  االقت�صادي  النمو  م�صتويات 

ريادة لبنان في منطقة 
الشرق االوسط تهتز

صناعة المجوهرات.. 
نحو مزيد من التأزم
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من ان ي�رصقا اهتمام الدولة الذي يظهر 

جليًا مع غياب اي دعم لل�صناعيني وعم 

لهم 
ّ
توفر حتفيزات مالية وتقدميات تخو

يواجهونها.  التي  ال�صعوبات  تخطي 

عدم  حال  ال�صعوبات  هذه  اهم  وتبقى 

�صناعة  �صوق  ت�صهده  الــذي  االإنتظام 

املجوهرات يف لبنان يف ظل غياب اي 

باأي  القطاع  يف  العاملني  تلزم  قوانني 

ما  خــربة،  �صنوات  او  تعليمية  درجــات 

والتجار  الدخالء  لدخول  املجال  يف�صح 

املتمولني اىل القطاع، ما يحمل عواقب 

قا�صية نتيجة خماطر ميكن ان تنتج من 

ميكن  وال  ا�صلية  غري  جموهرات  تبادل 

ك�صفها بالعني املجردة..

عديدة  �صوائب  »وجود  كورديان  ويوؤكد 

يعاين منها القطاع وتن�صب يف معظمها 

عمل  ينظم  قانون  وجود  عدم  اطار  يف 

ممار�صات  اي  وميــنــع  فيه  العاملني 

خاطئة قد ي�صهدها« وقال: »يف املا�صي 

الطابع  1975، كان  االحداث عام  وقبل 

اليوم  اما  املهنة،   على  يطغى  العائلي 

عن  البعيدين  من  الكثريين  فت�صتقطب 

د �صمعة القطاع اىل 
ّ
االخت�صا�س، ما يهد

حد كبري«. وا�صاف: »بدون اي مواربة، 

مهنة �صناعة املجوهرات ت�صهد تراجعًا 

ا�صبحت  اذ  التقني،  ال�صعيد  على  كبرياً 

جودة  م�صتويات  تقدمي  دائــرة  خــارج 

التجاري  املنطق  ا�صبح  ان  بعد  عالية، 

ينذر  الـــذي  االأمـــر  العمل،  على  يغلب 

باالأ�صواأ«.

ان  عــازار«  »جموهرات  م�صار  وتعترب 

�صناعة  بقطاع  الــدولــة  اهتمام  عــدم 

غياب  ظل  يف  طبيعي  امر  املجوهرات 

ال�صناعي  للقطاع  دعم  او  اهتمام  اي 

توؤدي  �صلبية  تاثريات  حتت  يرزح  الذي 

ان  وترى  متوا�صل«.  ب�صكل  تراجعه  اىل 

يف  �صيما  ال  االأ�صواأ  نحو  ي�صري  »القطاع 

الرتكية  بالب�صاعة  اال�صواق  غزو  ظل 

واالأجنبية«.

نحو  القطاع  يتجه  لكورديان،  ووفقًا 

االآن  حتى  خ�رص  اذ  الــتــاأزم  مــن  مزيد 

حواىل 50 % من �صادراته، يف ظل غياب 

اي حماية او دعم من الدولة او �صوابط 

له.  املناف�صة  الدول  عك�س  على  لل�صوق 

وعلى  مــاأ�ــصــاوي  »الو�صع  ان  واعــتــرب 

الواقع  هذا  يدرك  يوجد من  يبدو، ال  ما 

ومينع اي اخطار حمدقة بالقطاع«.

دوالر  مليار   1.5 نحو  قيمتها  وتبلغ 

اىل  ال�صادرات  هذه  انخف�صت  �صنويًا، 

770 مليون دوالر يف 2013، ويف عامي 
دوالر  مليون   542 اىل  و2015   2014
و434 مليون دوالر على التوايل، لتعود 

مليون   828 اىل   2016 عام  وترتفع يف 

دوالر، وتنخف�س بعدها اإىل 586 مليون 

دوالر يف عام 2017.

اال�صواق  طويلة  �صنوات  مر  على  وبقيت 

ل�صناعة  رئي�صة  ــواقــًا  اأ�ــص اخلليجية 

 
ّ

تغري ذلك  ان  اال  اللبنانية.  املجوهرات 

وت�صري  املا�صية،  القليلة  ال�صنوات  يف 

االرقام يف هذا االطار، اىل ان »افريقيا 

�صدارة  عر�س  على  ترتبع  اجلنوبية 

من  لبنان  ل�صادرات  امل�صتقطبة  الدول 

اللوؤلوؤ، االحجار الكرمية و�صبه الكرمية، 

اخلام  املا�س  )دون  الثمينة  واملعادن 

و�صبائك الذهب والف�صة ب�صكلها اخلامي( 

خالل اعوام 2015، 2016، 2017 )حتى 

ا�صتوردت  حيث  االأول(  ت�رصين  �صهر 

على  دوالر  مليون  و256   ،626  ،192
يف  العربية  االمــارات  وتاأتي  التوايل. 

بقيمة  ا�صتوردت  حيث  الثانية  املرتبة 

و60   ،2015 عام  دوالر يف  مليون   109
مليون دوالر يف عام  2016، و51 مليون 

دوالر يف عام 2017. وحّلت �صوي�رصا يف 

املرتبة الثالثة حيث ا�صتقبلت �صادرات 

يف  دوالر  مليون  و106   ،82  ،53 بقيمة 

اعوام 2015،2016، و2017.

واقع صعب
وتــنــذر ارقـــام الــ�ــصــادرات هــذه بواقع 

وقع  ان  بعد  الــقــطــاع،  يعي�صه  �صعب 

قدرته  تــهــدد  عــديــدة  عــوامــل  �صحية 

طليعتها  يف  وتــاأتــي  اال�صتمرار،  على 

ع�صفت  التي  ال�صيا�صية  اال�صطربابات 

كبري  ب�صكل  واثرت  االخرية،  االآونة  يف 

ال�صوقني  على حجم مبيعات الذهب يف 

الداخلي واخلارجي. فعلى �صعيد ال�صوق 

الداخلي، ادى غياب ال�صياح اخلليجيني 

اقني باإ�صتمرار الإقتناء املجوهرات 
ّ
والتو

ــاب املــغــرتبــني اىل  ــي الــلــبــنــانــيــة،  وغ

انخفا�س ن�صب املبيعات ب�صكل رئي�صي، 

الذي  االإقت�صادي  الرتاجع  اىل  اإ�صافة 

االخرية،  ال�صنوات  خالل  لبنان  عاي�صه 

تقلي�س  يف  ووا�صح  كبري  ب�صكل  �صاهم 

وتوجههم  ال�رصائية  اللبنانيني   قدرات 

نحو اقتناء منتجات ثمينة.

ان  االإطــار  هذا  يف  كورديان  ويك�صف   

»القطاع يعاين من تراجع كبري، اذ تقف 

�صفري  على  اليوم  امل�صانع  من  العديد 

على  امل�صيطر  ال�صلل  ظل  يف  االإقــفــال 

الذهب  ا�صعار  ارتفاع  نتيجة  اال�صواق 

تراجع  اىل  احلال  بطبيعة  يــوؤدي  الذي 

توا�صل  اىل  ا�صافة  املبيعات،  حجم 

حتمل  التي  ال�صيا�صية  اال�صطرابات 

تداعيات �صتى على القطاع ال �صيما ان 

الكماليات  اطــار  يف  تندرج  منتجاته 

خ�صة  باأي  كبري  ب�صكل  تتاأثر  وبالتايل 

�صيا�صية او امنية«.

عازار  جموهرات  من  امل�صادر  وتوؤكد 

عن  وتك�صف  الكبري،  الرتاجع  هذا  على 

وجود الكثري من امل�صانع التي ما زالت 

تنتج وتعمل بن�صف امكاناتها.

دولة غائبة
ولعله من املوؤ�صف ان ال تتمّكن االهمية 

التي يت�صم بها القطاع وانت�صاره العاملي، 

من   % ال���85  يقارب  ما  على  الخارجية  االس��واق  استحوذت 
الضئيلة  النسبة  بتصريف  اللبنانية  السوق  تكتفي  فيما  اإلنتاج، 

المتبقية )15 % (

تربعت افريقيا الجنوبية على عرش صدارة الدول المستقطبة 
لصادرات لبنان من المجوهرات خالل اعوام 2015، 2016، 2017، 

حيث استوردت 192،626 و256 مليون دوالر على التوالي
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ن�صاطات �صناعية

رئي�س  مع  ح�صن  احلــاج  ح�صني  الدكتور  ال�صناعة  وزيــر  بحث 

لبنان و�صوريا  العالقات بني  ال�صوري عماد خمي�س يف  الوزراء 

على خمتلف االأ�صعدة. 

وبعد اللقاء، قال احلاج ح�صن رداً على �صوؤال: »نحن هنا ملعرفة 

التي هي  – ال�صورية  اللبنانية  العالقات  التي �صتتخذها  االآفاق 

على  باإ�صتمرار  تتطور  ان  لها  ونريد  جيدة  عالقات  باال�صا�س 

الربية  الطرق  وو�صل  الب�صائع  ونقل  التجاري  التبادل  �صعيد 

واملعابر و�صكك احلديد يف امل�صتقبل وا�صتجرار الطاقة ومو�صوع 

املياه واعادة االعمار وعودة النازحني.«

ولفت اىل ان »الق�صم االكرب من اللبنانيني بات مقتنعًا ب�رصورة 

ومع  ال�صوري  ال�صعب  ومع  ال�صورية  الدولة  مع  العالقات  تطوير 

 
ّ

�صيغري اللبنانيني  االآخر من  الق�صم  ال�صورية. وهناك  املوؤ�ص�صات 

اذا يريد فعاًل م�صلحة لبنان. الأن م�صلحة لبنان  ل موقفه 
ّ
ويبد

ال�صعد.  خمتلف  على  �صوريا  مع  قوية  عالقات  بناء  يف  هي 

ان يراجع موقفه وان  اللبنانيني  الفريق من  وبالتايل على هذا 

يبدله من اجل م�صلحة لبنان.«

لي�صت مو�صوع حتد وال جتاذب  �صوريا  اىل  »الزيارة  ان  واعترب 

بناء  على  لبنان  م�صلحة  وتقوم  �صيا�صية.  روؤيــة  هو  �صيا�صي. 

من  الكثري  هناك  �صوريا.  مع  وقوية  و�صادقة  اخوية  عالقات 

امل�صالح والق�صايا امل�صرتكة: الطرق الربية، املعابر احلدودية، 

امل�صالح  من  وغريها  االقت�صادية  العالقات  االعمار،  اعــادة 

قوية  عالقات  تتطلب  عديدة  م�صرتكة  ملفات  هناك  احليوية. 

للمعاجلة ولي�س العك�س.«

وجتدر اال�صارة اىل ان 40 �رصكة لبنانية من خمتلف القطاعات 

�صت�صارك يف معر�س دم�صق الدويل يف دورته الـ60 يف �صهر ايلول 

مرحلة  يف  املتوقع  املحوري  لبنان  دور  من  انطالقًا  املقبل، 

اعادة االإعمار.  

م�صاحته  تفوق  خا�س  جناح  امل�صاركة  لل�رصكات  �س 
ّ

و�صيخ�ص

بكوتا  امل�صاركة  هذه  حتظى  ان  يتوّقع  كما  مربع،  مرت   1200
هذه  وت�صمل  ال�صورية،  احلكومة  و�صعتها  معايري  وفق  خا�صة 

الكوتا جميع الب�صائع، حتى تلك التي كانت ممنوعة من الدخول 

اىل �صوريا �صابقًا.

وتنّظم هذه امل�صاركة �رصكة الدليل ال�صناعي »ايدكو«.

اللجنة التوجيهية لمشروع المناطق الصناعية الجديدة
اإطار الروؤية التكاملية للقطاع ال�صناعي » لبنان ال�صناعة  ويف 

2025 »التي و�صعتها وزارة ال�صناعة وتنّفذها، وا�صتكمااًل مل�صار 
من  كّل  يف  احلديثة  ال�صناعية  املناطق  ان�صاء  م�رصوع  تنفيذ 

بعلبك وتربل والقاع، عقدت اللجنة التوجيهية للم�رصوع اجتماعًا 

لوزارة  العام  املدير  بح�صور  واالعمار  االمنــاء  جمل�س   
ّ
مقر يف 

ال�صناعة داين جدعون، مديرة ال�صوؤون املالية يف جمل�س االمناء 

واالعمار الدكتورة وفاء �رصف الدين، مدير الربامج يف املجل�س 

الدكتور ابراهيم �صحرور، ال�صكرتري االأول يف ال�صفارة االيطالية يف 

لبنان اميانويل داندرا�صي، املمّثل االقليمي ملنّظمة االأمم املتحدة 

للتنمية ال�صناعية )يونيدو( كري�صتيانو با�صيني، مديرة االقرا�س 

رئي�صة  كوت�صي،  اليزابيتا   )EIB( لال�صتثمار  االوروبي  البنك  يف 

مكتب امل�رصف االوروبي لالعمار والتطوير )EBRD( يف لبنان 

غريت�صن بيريي، مدير الربامج البيئية يف مكتب التعاون االيطايل 

ديامتار اوبرباخر، وممثلني عن وزارة ال�صناعة وجمل�س االمناء 

واالعمار وجمعية ال�صناعيني اللبنانيني ومنّظمة يونيدو.

املناطق  الإن�صاء  ال�صناعة  وزارة  مل�رصوع  ملّخ�س  عر�س  وبعد 

التطويرية  ــوزارة  ال روؤيــة  جدعون  اأو�صح  اجلديدة،  ال�صناعية 

حديثة  �صناعية  مناطق  ان�صاء  حول  التكاملية  وا�صرتاتيجيتها 

هذه  الدارة  القانونية  واالأطـــر  اجلــغــرايف،  توّزعها  وخريطة 

املناطق. و�رصح اأن العمل انطلق يف منطقتي بعلبك وتربل، فيما 

ينتهي املخّطط التوجيهي ملنطقة القاع يف ايلول 2018.

ثم عر�س با�صيني وفريق عمل يونيدو دور املنّظمة على �صعيد 

 املرحلة الثانية من 
ّ
تاأمني الدعم التقني للم�رصوع، على اأن متتد

هذا الدعم لغاية ني�صان 2019.

�صيتكّفل  املجل�س  اأن  واالعمار  االمناء  جمل�س  ممّثلو  اأعلن  كما 

باعداد جدول زمني للن�صاطات املرتبطة بكّل جهة من اجلهات 

لة.
ّ
املنّفذة وامل�صّغلة واملمو

تبلغ  الذي  امل�رصوع  لتمويل  خّطة  اأي�صًا  املجتمعون  وناق�س 

تكلفته نحو مئة وخم�صة مال يني يورو، �صبق للحكومة االيطالية 

للدرا�صات  كهبة  اأمريكي  دوالر  مليون  مبلغ  له  �صت 
ّ

خ�ص اأن 

ه 
ّ
وقر�صًا ب�صبعة ماليني يورو عرب مكتب التعاون االيطايل، واأقر

املجل�س النيابي اللبناين. كما وافق جمل�س الوزراء على قر�س من 

40 شركة لبنانية في معرض دمشق الدولي في جناح خاص
 الحاج حسن: مصلحة لبنان هي 
في بناء عالقات قوية مع سوريا

الحاج حسن مجتمعًا الى خميس
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يورو،  اثنني وخم�صني مليون  بقيمة  االوروبي لال�صتثمار  البنك 

بانتظار الت�صديق عليه واقراره يف املجل�س النيابي، ا�صافة اإىل 

تفاو�س  وهناك  التقني.  للدعم  يورو  ماليني  اأربعة  بقيمة  هبة 

م�صتمر مع امل�رصف االوروبي لالعمار والتطوير للح�صول على 

قر�س ب�صتة واربعني مليون يورو.

املعنية  ــالدارة  ل وفّني  تقني  دعم  برنامج  القرو�س  ن 
ّ
تت�صم

اأ�صا�صًا بامل�رصوع اأي وزارة ال�صناعة واملنّفذ عرب جمل�س االمناء 

واالعمار بتكليف من جمل�س الوزراء.

ة خم�س �صنوات للتنفيذ كفرتة ق�صوى.
ّ
يحتاج امل�رصوع اإىل مد

ويف اخلتام، مّت االّتفاق على عقد اجتماع ثان للجنة يف ت�رصين 

االأول املقبل للمتابعة.

»مؤتمر االستشاريين الدوليين في االدارة« 
عام  مدير  مّثل  ال�صناعية،  البحوث  معهد  ن�صاط  �صعيد  وعلى 

مبوؤمتر  لبنان  الفرّن  ب�صام  الدكتور  ال�صناعية  البحوث  املعهد 

الغرفة  ا�صت�صافته  الذي  االدارة«  يف  الدوليني  »اال�صت�صاريني 

االقت�صادية االحتادية النم�صاوية يف العا�صمة النم�صاوية فيينا.

واأّكد الفرن يف كلمة القاها »اأن لبنان ينتهج �صيا�صات مواكبة 

التي  والتطبيقات  باحلاالت  املقرونة  احلديثة  ــة 
ّ
االداري للعلوم 

خالل  من  اللبنانية  املوؤ�ص�صات  وخ�صو�صية  ة 
ّ
هوي مع  تتالءم 

بناء وهيكلة االدارة داخل املوؤ�ص�صة، ومن خالل ن�صج العالقات 

او  الداخل  يف  ــرى  االأخ املوؤ�ص�صات  مع  والتفاعل  وال�رصاكات 

اخلارج على ال�صواء«.

هذا  على  اال�صت�صاري  ال�صناعية  البحوث  معهد  دور  واأو�صح 

ال�صعيد من خالل املوؤ�ص�صات والربامج التي ي�رصف عليها والتي 

واالدارية  والعلمية  والتقنية  والفنية  املالية  اال�صت�صارات  م 
ّ
تقد

للقطاع اخلا�س يف لبنان ويف دول اجلوار.

وعلى �صعيد اآخر، ناق�س الفرن مع وفد ديبلوما�صي من ال�صفارة 

ال�صينية يف لبنان العالقات االقت�صادية والتجارية والتبادلية 

بني لبنان وال�صني.

فيه  املرجعية  واملختربات  املعهد  يف  العمل  اآلية  الفرّن  و�رصح 

على  د 
ّ
و�صد رة. 

ّ
املتطو التحاليل  وتقنيات  ال�صلع  مراقبة  وكيفية 

احلكومة  �صكر  كما  العامة.  وال�صالمة  واملوا�صفات  النوعية 

ال�صينية على اتاحة الفر�س التدريبية وتبادل اخلربات مع لبنان.

إنتخاب صناعيين رؤساء للجان نيابية
عدد  باإنتخاب  اللبنانيني  ال�صناعيني  جمعية  هت 

ّ
نو بدورها، 

من النواب ال�صناعيني روؤ�صاء للجان النيابية، واعتربت ان هذه 

اخلطوة هي نقطة قوة ا�صا�صية ت�صاف لدعم القطاع ال�صناعي.

واأثنت يف بيان على انتخاب وزير ال�صناعة يف حكومة ت�رصيف 

االعمال ح�صني احلاج ح�صن رئي�صًا للجنة االعالم واالت�صاالت، 

فة يف وزارة 
ّ
وقالت يف هذا ال�صياق: لقد كانت لنا معه جتربة م�رص

ال�صناعة. و�صهدنا حر�صه واندفاعه وتفانيه يف دعم ال�صناعة 

وحمايتها، وكلنا ثقة باأنه �صيظل داعما لها يف اي موقع ي�صغله.

كما رحبت باإنتخاب النائب نعمت فرام رئي�صًا للجنة االقت�صاد 

من  »اأنــه  واعتربت  والتخطيط،  وال�صناعة  والتجارة  الوطني 

اال�صخا�س امل�صهود لهم بعلمه وخربته وكفاءته يف املجالني 

النواب  انتخاب عدد من  االقت�صادي وال�صناعي«. واثنت على 

اللجنة، وهم اي�صًا م�صهود لهم بنجاحهم  ال�صناعيني يف هذه 

يف  دورهــم  على  ل 
ّ
وتعو اخلا�صة  وموؤ�ص�صاتهم  اعمالهم  يف 

الت�رصيع االقت�صادي«.

ورحبت كذلك بانتخاب ال�صناعي النائب نزيه جنم رئي�صًا للجنة 

اال�صغال العامة والنقل والطاقة واملياه. 

هام  بدور  االمل  تعطينا  االنتخابات  »هذه  ان  اجلمعية  واكدت 

االنتاجية  القطاعات  دعم  يف  الكرمي  النيابي  للمجل�س  مرتقب 

وتطوير االقت�صاد«.

الفرن متوسطًا الوفد الديبلوماسي الصيني

الفرن خالل مشاركته في مؤتمر االستشاريين الدوليين في االدارة

توضيح

خا�صة  تغطية  �صمن   )32 )�صفحة   168 العدد  يف  ورد 

لـ«معر�س هوريكا« خطاأ حيث ذكر ان ا�صم مدير املختربات 

يف معهد البحوث ال�صناعية جورج متى، فيما ال�صحيح ان 

ا�صم مدير املختربات يف يف معهد البحوث ال�صناعية هو 

جوزيف متى.

كما ت�صمنت التغطية خطاأ ثاين )�صفحة 34( حيث ذكر ان 

ناجي ابي زيد هو مدير مركز االإبتكار والتكنولوجيا يف 

معهد البحوث ال�صناعية، وال�صحيح ان ابي زيد  هو مدير 

املركز االوروبي – اللبناين للتحديث ال�صناعي. فاإقت�صى 

التو�صيح.
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التي  الوطنية«،  االإقت�صادية  »اخلطة  و�صلت 

تعمل �رصكة ماكنزي العاملية على اإعدادها، 

عر�س  موؤخراً  اإىل مراحل متقدمة، حيث مت 

تفعيل  اإىل  ترمي  التي  الرئي�صية  مالحمها 

م�صتوى  على  االإنتاجية  القطاعات  �صائر 

اقت�صادية  اآلية  �صمن  اللبنانية  اجلمهورية 

اخلطة  تنفيذ  رهن  جناعتها  تبقى  تكاملية، 

من  عليها  والت�صديق  عر�صها  تنتظر  التي 

قبل احلكومة املرتقبة فور ت�صكيلها.

اإنه  اإذ  كربى  اأهمية  اخلطة  تنفيذ  ويكت�صب 

اجلمهورية  رئي�س  لدعوات  ترجمة  �صيكون 

اللبناين  االقت�صاد  حتويل  اإىل  عون  مي�صال 

اإىل  يوؤدي  قد  كما  اإنتاج،  اقت�صاد  اإىل 

اإ�صالحات كثرية تتالقى واالإ�صالحات التي 

نتائجها  �صاأن  ومن  »�صيدر«  موؤمتر  حلظها 

االنعكا�س على خمتلف امل�صائل االقت�صادية 

هاج�صًا  ت�صكل  التي  واملعي�صية  واالجتماعية 

دائمًا للمجتمع اللبناين.

القطاعات  خمتلف  يف  متعددة  اقرتاحات  اخلطة  وتت�صمن 

املالية،  اخلدمات  ال�صياحة،  ال�صناعة،  كالزراعة،  االإقت�صادية 

تتعلق  اقرتاحات  اإىل  اإ�صافة  واالإبداع،  املعرفة  واقت�صاد 

باللبنانيني املنت�رصين. 

رفع اإلنتاجية في الزراعة 
وحلظت خطة ماكنزي يف ما يتعلق بالقطاع الزراعي �رصورة 

خالل  من  احلالية  للمحا�صيل  املزارعني  �صغار  اإنتاجية  رفع 

اأنواع  الزراعية احلديثة وتغيري  التكنولوجيا واالأ�صاليب  اعتماد 

للمزارعني  الت�صديرية  االإمكانيات  من  واال�صتفادة  البذور، 

اإىل  واالنتقال  اجلودة  معايري  حت�صني  خالل  من  التجارينّي 

املحا�صيل ذات القيمة االأعلى.

قطاعات صناعية ذات أولوية
اأربعة  على  اجلهود  تركيز  اإىل  لفتت  ال�صناعي،  القطاع  ويف 

قطاعات �صناعية ذات اأولوية: ت�صنيع االأغذية واملنتجات التي 

وم�صتح�رصات  العطور  غرار  على  الت�صويق  قدرات  على  تعتمد 

)اي  احلديثة  البناء  واأنظمة  االأدوية،  التجميل وغريها...، قطاع 

عات 
ّ
االأبنية امل�صبقة ال�صنع(، كما اأ�صارت اإىل اإن�صاء اأربعة جمم

�صناعية تتوفر فيها اإمكانيات التناف�س على امل�صتوى االإقليمي 

من بنى حتتية وخدمات م�صاندة.

فكر سياحي استراتيجي
القطاع  يف  اال�صرتاتيجي  الفكر  اإىل  التحول  اأهمية  وراأت 

دة 
ّ
16 دولة حمد ال�صياحي، والرتكيز على زيادة عدد الزوار من 

فيها  يوجد  التي  وتلك  العربية،  البلدان  من  وغريها  اأوروبا  يف 

تعزيز  اإىل  اأ�صارت  كما  اللبنانيني.  املنت�رصين  من  كبري  عدد 

اأ�صا�صية  �صياحية  مراكز  ثالثة  يف  ال�صياحية  اخلدمات  وتطوير 

يف لبنان يتم حتديدها الحقا، والرتكيز على ال�صياحة الرتفيهية، 

البيئية  ال�صياحة  جماالت  يف  �صة 
ّ

املتخ�ص ال�صياحة  وتطوير 

واال�صت�صفائية.

لبنان وجهة رئيسية إلدارة االستثمارات
تطوير  على  دت 

ّ
�صد املالية،  اخلدمات  قطاع  تناولها  اإطار  ويف 

وتوفري  القطاع  لنمو  امل�رصيف  القطاع  يف  الرقمية  القنوات 

وتر�صيخه  املالية  اخلدمات  قطاع  وتطوير  البدائل-العمالء، 

الوطنية،  االقت�صادية  التنمية  برامج  ومتويل  متكني  اأجل  من 

وحتويل لبنان اإىل وجهة رئي�صية الإدارة اال�صتثمارات واخلدمات 

امل�رصفية »االأوف- �صورينغ«، من خالل ا�صتهداف العمالء ذوي 

�صة 
ّ

مراكز متخ�ص اإن�صاء  اإىل  اإ�صافة  ال�صخمة،  املالية  االأر�صدة 

دة مثل بحوث االأ�صهم والدرا�صات وغريها.
ّ
يف جماالت حمد

تعزيز اإلنتاجية عبر التكنولوجيا
و�صملت اخلطة اقرتاحات  يف اقت�صاد املعرفة واالإبداع، وتطرقت 

اإىل اال�صتفادة من التكنولوجيا لتعزيز االإنتاجية يف القطاعات 

واالرتقاء  االبتكار،  على  قائما  االقت�صاد  لي�صبح  االأولوية  ذات 

بلبنان اإىل وجهة اإقليمية رائدة تقدم خدمات التعاقد اخلارجي 

لالأبحاث  عامليا  مركزا  لي�صبح  عالية  بقيمة   )out sourcing(

ذلك  يف  مبا  اإقليمي  اإبداع  مركز  اإىل  والتحول  والتحاليل، 

إنعكاسات »ماكنزي« تطاول مسائل اقتصادية واجتماعية 
تعزيز االقتصاد الُمنتج ينتظر!

الرئيس عون يرأس اجتماعًا لمناقشة خطة ماكنزي
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و�صيدات  رجال  جتمع  نّظم   
 RDCL االأعمال اللبنانيني يف العامل

World برئا�صة الدكتور فوؤاد زمكحل 
 2018 الطاولة امل�صتديرة عن »لبنان 

اجلن�صني  بني  الفجوة  ت�صييق   –
من  ا 

ً
فريد ا 

ً
مزيج الطاولة  وجمعت  اخلا�س«.  القطاع  يف 

اللبناين  االإقت�صاد  مكونات  جميع  من  املهن  اأ�صحاب 

االأعمال،  يف  اجلن�صني  بني  القائمة  الفجوة  ملناق�صة 

مت  حيث  واحللول،  واالآثار  املحتملة،  االأ�صباب  ودرا�صة 

الطاولة امل�صتديرة من جزء وا�صع  اإختيار امل�صاركني يف 

هذه  على  ال�صوء  ت�صليط  اأجل  من  اللبناين  االقت�صاد  من 

الق�صية املعقدة من كل جوانبها«.

االأعمال  جمل�س  رئي�س  لفت   
م�صعد،  �صادي  العماين  اللبناين 

الو�صائل  على  الرتكيز  »اأهمية  اإىل 

الوطنية  اخلطة  لتنفيذ  املتاحة 

االقت�صادية التي و�صعتها »ماكنزي« 

كافة«. القطاعات  مع   بالتعاون 

واأو�صح اأن »االأزمات االقت�صادية ما كانت يوما ب�صبب نق�س 

يف االأفكار فح�صب، بل الأنه مل تكن هناك نية حقيقية يف تنفيذ 

 خطة متكاملة للخروج من االأزمة املالية واالقت�صادية«.

وحّذر م�صعد من اأن »الوقت بداأ ي�صيق، والتاأخري قد يو�صل 

للبلد  كلفة  واأكرث  اأ�صعب  احللول  معه  ت�صبح  مكان  اإىل 

وللمواطنني«.

»كارباور�صيب«  �رصكة  اعلنت   
انه »يف اإطار بادرة ح�صن نية، �صتوفر 

ميغاواط   235 كارباور�صيب  �رصكة 

ب�صكل جماين للبنان، من خالل باخرة 

رحالها  �صتحط  التي   Esra Sultan
قبالة معمل اجلية جنوب بريوت ب�صكل 

موؤقت وذلك بعد اأن متت تهيئة كافة البنى التحتية الالزمة 

و�صت�صتمر  الطاقة.  اإنتاج  مبعمل  وو�صلها  ال�صفينة  لر�صو 

بتوفري  كارباور�صيب  �رصكة 

�صنوات   3 ملدة  للبنان  الطاقة 

مع  خمف�صة،  باأ�صعار  اإ�صافية 

احلفاظ بذلك على موقعها كاإحدى 

لبنان. الطاقة يف   اأرخ�س م�صادر 

موجز اقتصادي

االإعالم واإنتاج املحتوى، وجذب الطالب االإقليميني من خمتلف 

االخت�صا�صات.

مساهمة »اإلنتشار« في النمو
ويف ما خ�س اللبنانيني املنت�رصين، اأ�صارت الدرا�صة اإىل اأهمية 

لكي  كافة  االأجيال  من  ومنت�رصيه  لبنان  بني  الرابط  تقييم 

عالقات  من  االإفادة  االقت�صاد،  منو  يف  اأكرب  ب�صكل  ي�صاهموا 

وتوجيه  وتاأثريهم،  وخرباتهم  املهجر  يف  املواهب  اأ�صحاب 

وت�صجيع التدفقات املالية للمنت�رصين اإىل اال�صتثمارات املنتجة 

يف لبنان«.

مشاريع محورية وملّحة
ة من 

ّ
كما �صملت الدرا�صة تو�صيات حول م�صاريع حمورية ومّلح

�صاأنها حتريك عجلة االقت�صاد اللبناين على املدى الق�صري، مثاًل

1 -  ت�صميم رحلة ال�صائح من االألف اإىل الياء مع اال�صتفادة من 
جتربة املطار وغريه.

2 -  دخول حم�صولني اأو اأربعة اإىل االأ�صواق و�صادرات جديدة، 
واالحتفال الوطني بالذكرى املئوية لقيام دولة لبنان 2020.

3 - اإن�صاء منطقة لتكنولوجيا البناء بالقرب من احلدود ال�صورية 
لال�صتفادة من فر�س اإعادة اإعمار �صورية والعراق التي ترتاوح 

ملاليني  ال�صكن  وتوفري  دوالر،  مليار   300 اإىل   100 من  قيمتها 

الالجئني العائدين.

 عن الروؤية، وهو اقت�صاد املعرفة 
ّ

4 - اإن�صاء م�رصوع رئي�صي يعرب
ومراكز مناطق اقت�صادية حرة للتكنولوجيا وغريها من �رصكات 

االإبداع«.
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االأمريكية  واجلامعة  بيبلو�س  بنك  اأظهرموؤ�رّص 

للف�صل  لبنان  يف  امل�صتهلك  لثقة  بريوت  يف 

املوؤ�رّص  يف  2018ارتفاعًا  العام  من  الثاين 

ال�صابق،  ال�صهر  عن  ني�صان  يف   %5 بن�صبة 

نه بن�صبة 34% يف اأيار وتراجعه بن�صبة 
ّ
وحت�ص

2% يف حزيران 2018. 
الف�صل  يف  نقطة   74.2 املوؤ�رّص  معدل  وبلغ 

ن�صبته  بارتفاع  اأي   ،2018 العام  من  الثاين 

22% عن معدل الـ60.8 نقطة يف الف�صل االأول 
عن   %35.4 بن�صبة  ن 

ّ
وحت�ص  2018 العام  من 

معدل 54.8 يف الف�صل الثاين من العام 2017. 

اأما معدل املوؤ�رّص الفرعي للو�صع احلايل، فقد 

العام  من  الثاين  الف�صل  يف  نقطة   67.5 بلغ 

2018، م�صجاًل تقدمًا بن�صبة 13.8% عن الف�صل ال�صابق، يف حني 
بلغ معدل املوؤ�رّص الفرعي للتوقعات امل�صتقبلية 78.6 نقطة، اأي 

بارتفاع ن�صبته 27.1% عن الف�صل االأول من العام 2018.

اإن نتيجة املعدل ال�صهري للموؤ�رّص يف  وجاء يف نتائج املوؤ�رّص: 

الف�صل الثاين من العام 2018 جاءت اأقل بن�صبة 30% من النتيجة 

الرابع  الف�صل  105.8 نقطة يف  له والتي بلغت  االأعلى  الف�صلية 

من العام 2008، واأقل بن�صبة 23.3% من النتيجة ال�صنوية االأعلى 

له والتي بلغت 96.7 نقطة يف العام 2009.

غبريل
ورئي�س  االقت�صاديني  كبري  ا�صار  املوؤ�رّص،  لنتائج  حتليل  ويف 

بنك  جمموعة  يف  االقت�صادية  والتحاليل  البحوث  مديرية 

ونتائجها  النيابية  »االنتخابات  ان  اىل  غربيل  ن�صيب  بيبلو�س 

اللبناين  امل�صتهلك  ثقة  على  اأثر  الذي  االأ�صا�صي  العامل  �صّكلت 

خالل الف�صل الثاين من ال�صنة احلالية«.

االنتخابات  بح�صول  املواطنني  »توقعات  اأن  اإىل  واألفتغربيل 

النيابية يف موعدها املحدد، بداًل من تاأجيلها مرة اأخرى، اأدت 

اإىل حت�صن املوؤ�رّص الفرعي للو�صع احلايل بن�صبة %7 واإىل ارتفاع 

ني�صان  يف   4% بن�صبة  امل�صتقبلية  للتوقعات  الفرعي  املوؤ�رّص 

للمواطنني  االأوىل  الفر�صة  االنتخابات  و�صكلت هذه  2018، هذا 
اللبنانيني منذ ت�صع �صنوات ملمار�صة حقهم الد�صتوري يف اختيار 

واأعطاهم  ثقتهم  عزز  الذي  االأمر  النيابي،  املجل�س  ممثليهم يف 

اأماًل يف اإدارة اأف�صل لل�صاأن العام على امل�صتوى الوطني«. 

واعترب ان »جناح العملية االنتخابية ونتائجها �صاهما يف حت�صن 

% وارتفاع املوؤ�رّص   12.5 للو�صع احلايل بن�صبة  الفرعي  املوؤ�رّص 

الفرعي للتوقعات امل�صتقبلية بن�صبة 48 % يف اأيار.« وراأى غربيل: 

حت�صن  اإىل  اأدى  االنتخابات  نتائج  حيال  الناخبني  ارتياح  »اإن 

اإ�صايف للموؤ�رّص الفرعي للو�صع احلايل بن�صبة 10% يف حزيران، 

تراجع  اىل  اأدى  االنتخابات  تنائج  ن�صوة  انح�صار  اأن  حني  يف 

املوؤ�رّص الفرعي للتوقعات امل�صتقبلية بن�صبة 8 % يف حزيران«.

اإلنتخابات النيابية ترفع ثقة المستهلك 

اأعلنت ادارة االح�صاء املركزي يف رئا�صة جمل�س الوزراء، 

ان الرقم القيا�صي ال�صعار اال�صتهالك يف لبنان �صجل ل�صهر 

ل�صهر  بالن�صبة   %  0،91 وقدره  ارتفاعا   2018 حزيران 

2018، كما �صجل هذا الرقم على �صعيد املحافظات   ايار 

ما يلي:  

 ارتفاعا يف حمافظة بريوت وقدره 0،37 %.
 ارتفاعا يف حمافظة جبل لبنان وقدره 0،80 %.

 ارتفاعا يف حمافظة ال�صمال وقدره 2،12 %.
 ارتفاعا يف حمافظة البقاع وقدره 0،12 %.

 ارتفاعا يف حمافظة اجلنوب وقدره 0،93 %.
 ارتفاعا يف حمافظة النبطية وقدره 0،29 %. 

ل�صهر  لبنان  يف  اال�صتهالك  ا�صعار  موؤ�رص  ان  اىل  واأ�صارت 

حزيران  ل�صهر  بالن�صبة   7،61 وقدره  ارتفاعا  �صجل  حزيران 

.2017

أسعار االستهالك في لبنان تسّجل رقمًا قياسيًا
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د رئي�س الهيئات االقت�صادية 
ّ
 �صد

»دح�س  اأن  على  �صقري  اللبنانية حممد 

تقرير املجل�س الوطني للبحوث العلمية 

كل  البحار  لعلوم  الوطني  واملركز 

ال�صائعات ال�صلبية عن تلوث بحر لبنان 

 وثروته ال�صمكية، هو انت�صار كبري للبلد و�صياحته واقت�صاده«.

كي  اللبنانيني  جلميع  عربة  ذلك  ي�صكل  اأن  »يجب  وقال: 

فيما  البلد،  على  الغرية  يدعي  من  بع�س  بكالم  ياأخذوا  ال 

يف  البلدواقت�صاده  ت�رصب  وامل�صيئة  ال�صلبية  فربكاتهم 

ال�صميم«.

اخلا�صة  امل�صاريع  عدد  بلغ   
التنمية  »�صندوق  جانب  من  املمولة 

خالل  واالجتماعية«  االقت�صادية 

عرب   ،2018 العام  من  الثاين  الف�صل 

 103 العمل«،  فر�س  »خلق  ن 
ّ
مكو

بلغت  اإجمالية  بقيمة  خا�صة  م�صاريع 

2.78 ملياري لرية لبنانية، خالقًا 153 فر�صة عمل جديدة.
لة 

ّ
املمو واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  عدد  �صبح 

رُ
ي وبذلك 

من ال�صندوق، منذ بدء العمل يف العام 2003 ولغاية حزيران 

2018، 10،158 قر�صًا بقيمة اإجمالية مقدارها 189.4 مليار 
لرية لبنانية، خالقًا 8،667 فر�صة عمل جديدة .

جمل�س  رئي�س  نائب  عر�س   
الوزراء وزير ال�صحة العامة يف حكومة 

حا�صباين  غ�صان  االأعمال  ت�رصيف 

اأهداف  عن  الطوعي  الوطني  التقرير 

رفيع  منتدى  يف  امل�صتدامة  التنمية 

امل�صتوى يف االأمم املتحدة. واظهر التقرير مدى تقدم لبنان 

و�صعتها  التي  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  من  هدف  كل  يف 

العمل  واآليات  اأ�صلوب  اإىل  اإ�صافة   2030 لعام  املتحدة  االأمم 

التي اتبعتها اللجنة الإ�رصاك جميع املعنيني يف القطاع العام 

قيا�صي.  وقت  التقرير يف  لو�صع  املدين  واملجتمع  واخلا�س 

وتعترب هذه االأهداف مبثابة اإطار متكامل لتطوير القطاعات 

االقت�صادية واالجتماعية والبيئية 

وال�صحية .

موجز اقتصادي

جال رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ص�صة العامة لت�صجيع اال�صتثمارات 

امل�صاريع  بع�س  على  عيتاين  نبيل  املهند�س  لبنان  يف 

بهدف  اجلنوب  منطقة  يف  الزراعة  قطاع  يف  اال�صتثمارية 

االطالع على مدى التطور الذي و�صلت اإليه من خالل تطبيقها 

الزراعية  اإطار برنامج تنمية ال�صادرات  للمعايري املعتمدة يف 

Agri Plus. كما اطلع على املقومات والطاقات التي تتمتع بها 
املنطقة والتي متهد الطريق امام م�صاندة القطاعات االنتاجية 

وم�صاعدتها على النمو. 

واعترب اإثر اجلولة ان املنطقة تتمتع بالعديد من امليزات التي 

تتيح لها ان تربز اقت�صاديا، كما تتمتع بالعديد من الفر�س 

الواعدة لال�صتثمار ال�صيما يف ال�صياحة والزراعة وال�صناعات 

الغذائية. 

واأعلن »ان ن�صبة 20 يف املئة من مراكز التو�صيب يف اجلنوب قد 

حازت على �صهادات اجلودة وباتت تعمل وفق معايري عاملية، 

لنيل  احلايل  الوقت  يف  ت�صعى  التي  املراكز  من  عدد  عن  ف�صال 

هذه ال�صهادات. كما بات هناك اأي�صا عدد من االإدارات الزراعية 

احلائزة على �صهادات اجلودة العاملية«. 

تحقيق اهداف
Agri Plus جنح يف حتقيق االأهداف  وراأى عيتاين »اأن برنامج 

غري  املحيطة  الظروف  �صوء  يف  ال�صيما  الأجلها  �صع 
رُ
و التي 

خالل  الزراعية  لل�صادرات  ثابت  حجم  على  وحافظ  امل�صتقرة، 

العامني املا�صيني. واثنى على جهود القطاع اخلا�س يف تعزيز 

مراكز التو�صيب وتطويرها وح�صولها على �صهادات HACCP و

 Global« وتزايد عدد املزارعني الذين ح�صلوا على �صهادة ISO
Gap. واكد ان املنتجات اللبنانية ت�صهد مناف�صة قوية  يف عامل 
حيث تلعب نوعية املنتج وعملية تو�صيبه دوراً حا�صمًا. وا�صار 

اىل اإن »ال�صادرات الزراعية اللبنانية بداأت تتما�صى مع ال�رصوط 

الغذاء،  الدول حفاظا على �صالمة  التي ت�صعها بع�س  ال�صارمة 

يف  املنتج  تتبع  تتيح  التي  التتبع  انظمة  اعتماد  على  م�صجعًا 

خمتلف املراحل«. 

تطوير مراكز التوضيب 
»Agri Plus«االنجاز األكبر لـ

عيتاني خالل جولته في الجنوب
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من �صهر اإلى �صهر

الوطني  االقت�صاد  جلنة  رئي�س  امل 

والتخطيط  وال�صناعة  والتجارة 

عمل  ي�صكل  »ان  افرام،  نعمة 

�صادمة  كهربائية  �صحنة  اللجنة 

ورفع  الوطن  اقت�صاد  الإنعا�س 

فيه«. االإن�صان  حياة   م�صتوى 

االإنتاجية  »اإ�صتعادة  اأن  وراأى 

اللبنانية،  الدولة  موؤ�ص�صة  اإىل 

يف  النجاح  موؤ�رصات  بناء  يتطلب 

يف  وقطاعيا  الدولة،  اإدارات  خمتلف 

كل  يف  وحتما  والتجارة،  ال�صناعة 

مع  متعاونني  االأخرى،  القطاعات 

امل�صرتكة  واللجان  املخت�صة  اللجان 

العتيد«. الوزراء  جمل�س  مع   كما 

واعترب اأن »اإعادة النظر يف االإتفاقات 

الدقيق  الو�صع  هذا  ظل  يف  التجارية 

يف  اأ�صا�صي  اقت�صادنا،  حياة  من 

كما  اال�صتثمارية.  البيئة  حت�صني 

الت�رصيعات  من  �صلة  اإقرار  اأن 

يحفز  �رصيعة،  بطريقة  االإقت�صادية 

ويعزز  املعامالت  وي�صهل  النمو 

اأي  يف  �رصوري  وذلك  ال�صفافية، 

اإ�صالح بنيوي نريده خ�صو�صا مع 

موؤمتر »�صيدر«.

على الرغم مما يجري يف او�صاع القطاع العقاري، يوؤكد اكرث من 

م�صدر ي�صتثمر يف البناء، ان التعرث الذي ي�صيب بع�س ال�رصكات 

ويتطابق  متعرث.  باأكمله  العقار  ان  مطلقا  يعني  ال  العقارية 

الذي يوؤكد  ذلك مع ما يو�صحه، نقيب املقاولني مارون احللو، 

وال  كان  القطاع  الأن  اإطالقا  العقاري  القطاع  يف  انهيار  ال  ان 

مبراحل   
ّ
مر العقار  ان  واو�صح  النقد.  من  اأهم  ثابتة  قيمة  يزال 

عديدة يف ال�صنوات املا�صية، تنّقل فيها بني اجلمود واالرتفاع، 

ولكنها املرة االوىل التي ن�صهد فيها حركة �صبه معدومة يف بيع 

العقارات و�رصائها.

ويعيد احللو االمر اىل الرتاجع الكبري يف النمو االقت�صادي يف البلد، 

اىل جانب اجلمود يف ا�صعار العقارات التي مل ترتفع منذ مدة، اإذ ان 

العمليات التجارية يف القطاع غالبا ما تن�صط عندما يكون هناك 

ارتفاع مرتقب يف ا�صعار العقار، بينما الواقع اليوم ان هناك عر�صا 

وغيابا للطلب، اىل جانب توقف بع�س اال�صغال يف الدول العربية 

وافريقيا ما اّثر على اقبال املغرتبني على �رصاء العقار يف لبنان.

جمود الفت
وي�صرياىل ان ا�صعار العقارات ترتفع يف العادة مرة كل 7 �صنوات، 

لكن القطاع مير بجمود الفت، بحيث مل ترتفع ا�صعار العقارات 

منذ العام 2011. وقد عاد القطاع العقاري اىل ركوده بعد حت�صن 

العقارية  البيع  معامالت  عدد  انخف�س  بحيث  موؤقت،  �صهري 

معاملة   4765 اىل   ،2018 حزيران  �صهر  خالل   %  5،76 بن�صبة 

قيمة  تراجعت  كذلك  �صبقه.  الذي  ال�صهر  يف  معاملة   5056 من 

ا�صا�س �صهري  15،38 يف املئة على  العقارية بن�صبة  املعامالت 

اىل 0،65 مليار دوالر يف �صهر ايار، لينكم�س بذلك متو�صط قيمة 

املعاملة العقارية الواحدة بن�صبة 10،21 يف املئة، من 151،337 

دوالر اىل 135،884 دوالر يف ا�صهر املعني.

العقارية  اما على �صعيد تراكمي، فقد انخف�س عدد املعامالت 

بن�صبة 18،20 �صنويا اىل 27،472 خالل الن�صف االول من العام 

كما  الفائت.  العام  من  ذاتها  الفرتة  يف  من33،584  اجلاري، 

يف   14،01 بن�صبة  العقارية  املبيع  معامالت  قيمة  وتراجعت 

املئة اىل 3،87 مليار دوالر. من جهة اخرى، ارتفع متو�صط قيمة 

املعاملة العقارية الواحدة بن�صبة 5،12 % �صنويا، اىل 140971 

الفرتة  يف  دوالر  مقابل134105   ،2018 حزيران  حتى  دوالر 

القابلة من العام 2017.

كل  يف  الواحد  العقارية  املعاملة  قيمة  متو�صط  ارتفع  وقد 

اىل   % و14،13   %  3،48 بن�صبة  املنت  ومنطقة  بريوت  من 

نهايةالن�صف  يف  بالتتايل  دوالر  و225274  534451دوالر 
يف  و216،337  دوالر   516،485 من   ،2018 العام  من  االول 

نهاية العام 2017.

5،76 % انخفض عدد معامالت البيع والقيمة تراجعت 38.15 %
ال انهيار في القطاع العقاري

افرام: لشحنة صادمة تنعش االقتصاد

قطاع اال�سكان
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 و�صلت مبيعات ال�صيارات اجلديدة 
يف لبنان اإىل 4162 �صيارة خالل �صهر 

 2862 مع  مقارنًة   ،2018 حزيران 

�صيارة  و4362  اأيار  �صهر  يف  �صيارة 

وفق  وذلك   ،2017 حزيران  �صهر  يف 

ة م�صتوردي ال�صيارات. ويعود هذا االرتفاع 
ّ
اإح�صاءات جمعي

ارات اإىل جملة العرو�صات 
ّ
ال�صهري امللحوظ يف مبيعات ال�صي

التي قدمتها �رصكات مبيع ال�صيارات خالل �صهر رم�صان.

 ا�صتقبل رئي�س غرفة طرابل�س ولبنان 
الهندي  ال�صفري  ال�صمايل توفيق دبو�صي، 

»غرفة  اأن  اأعلن  الذي  اأرورا،  �صاجنيف 

طرابل�س هي مثار اإعجابه وتقديره واأنه 

الثانية  هي  زيارته  تكون  باأن  فخور 

اإىل الغرفة منذ زيارته االأوىل لها يف �صباط من العام اجلاري 

2018«. و�صّدد على »اأهمية تطوير العالقات االإقت�صادية الهندية 
الهندية،  اال�صتثمارات  اأمام  االآفاق  فتح  و�رصورة  اللبنانية، 

وحتويل طرابل�س وال�صمال اإىل وجهة اهتمام الهند«.

الحتاد  العام  االأمني  اأ�صار     

النقابات ال�صياحية جان بريوتي اإىل اأن 

»ما قبل 19 متوز لي�س كما بعده وحرام 

حول  ال�صائعات  جرمية  يف  اال�صتمرار 

اأن  اإىل  لبنان«، والفتا  البحر يف  تلوث 

»النا�س التي لها م�صلحة ب�رصب ال�صياحة يف لبنان م�صتمرة 

من  للتاأكد  وامل�صت�صفيات  بالبلديات  ات�صلنا  وقد  عملها  يف 

املو�صوع ومل جند حااًل واحدة تاأثرت بتلوث البحر با�صتثناء 

من  للدغة  �صه 
ّ
تعر جراء  من  م�صاب  ل�صخ�س  ن�رصت  �صورة 

قنديل بحري«.

العامة  ال�صحة  وزارة  �صحبت  احرتازية  خطوة  يف   
الت�صغيالت  جميع  وتداول  ا�صترياد  ومنعت  االأ�صواق  من 

املادة  على  حتتوي  التي  الطبية  امل�صتح�رصات  من  لعدد 

 Zhejing Huahai �رصكة  من  الواردة   valsartan الفعالة 

 Pharmaceuticals ltd/China
هيئات  من  معلومات  ورود  بعد 

الدواء ومن م�صانع  دولية ل�صالمة 

اأدوية  لديها  اأدوية  وم�صتودعات 

حتتوي على املادة املذكورة وعن 

حتتوي  فيها  مواد  وجود  احتمال 

على �صوائب.

موجز اقتصادي

ا�صار �صندوق النقد الدويل يف تقرير له ان 55 % من ال�صباب يف 

ان  اىل  ولفت  وظيفة.  على  العثور  ب�صاأن  القلق  ي�صاورهم  لبنان 

لبنان �صهد ارتفاعًا ملمو�صًا يف معرو�س العمالة، يرتكز معظمه 

يف القطاع غري الر�صمي، منذ اندالع ازمة النازحني ال�صوريني.

لبنان ال  ال�رصكات يف  ان  التقرير  الفعالية، ك�صف  وعلى �صعيد 

ال اذ ان انتاجية العامل 
ّ
توّظف روؤو�س االموال والعمال ب�صكل فع

امل�صجلة هي مرتفعة ن�صبيًا يف حني ان اجمايل عوامل االإنتاج 

ال تزال متدّنية.

وبالرغم من امتالك حوايل 55 % من فئة ال�صكان التي ترتاوح 

هوؤالء  يرى  الذكية،  للهواتف  عامًا  و34   18 بني  اعمارهم 

التقنية  ومهاراتهم  »�صعيفة«  تعليمهم  ة 
ّ
نوعي ان  اال�صخا�س 

مقارنة مبا يتطلبه �صوق العمل غري متوّفرة.

التكنولوجيا  مع  لبنان  جتربة  على  التقرير  ا�صاء  املقابل،  يف 

املنطقة  يف  نظرائه  وبع�س  االأخري،  هذا  ان  حيث  واالإبتكار، 

كم�رص، االأردن، واالمارات العربية املتحدة، ي�صت�صيف جزء كبري 

من ال�رصكات النا�صئة. واخرياً، بالن�صبة للم�صاواة بني اجلن�صني، 

اإتخذت  التي  املنطقة  دول  بني  هو  لبنان  ان  اىل  التقرير  ا�صار 

امل�صاواة  ا�صرتاتيجيات من اجل حتقيق و�صون  خطوات وتبّنت 

بينهما. فمثاًل، اأقراّ لبنان ت�رصيعات تعنى بتمديد اإجازة االأمومة 

ينت الكثري من الن�صاء اللبنانيات 
رُ
وجترمي العنف االأ�رصي، وقد ع

يف منا�صب ر�صمية رفيعة امل�صتوى كوزيرات او �صفريات للبنان 

يف اخلارج.

 ال فعاليّة في توظيف  
رؤوس االموال في لبنان
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Project Lebanon.. فرصة إلقامة شركات جديدة
الحريري:متفائلون بالمرحلة المقبلة

Starta Co.
LIGHT WEIGHT CONCRETE مازح: نعمل بتقنية

اىل  مازح  حممد   Starta Co. رصكة� مدير  ا�صار 

العراقي  ال�صوقني  يف  عملت   Starta Co.« ان 

وال�صعودي، وقد اطلقت عملها موؤخراً يف لبنان 

 STARTA للخر�صانة،  حديثة  تقنية  وطرحت  

والتي   LIGHT WEIGHT CONCRETE
ال�صوت  بعزل  وقوتها  اخلفيف  بوزنها  ز 

ّ
تتمي

واحلرارة«.

اجلديدة  التقنية  لهذه  ال�صوق  ل 
ّ
»تقب ان  واعلن 

وزنا  اأقــل  خليط  اإنتاج  على  تعتمد  اذ  ممتاز، 

واجلودة  احلراري  العزل  زيادة  مع  تكلفة  واأقل 

ال�صاملة«.

ز باإمتالك معدات حديثة تعمل 
ّ
ولفت اىل ان » .Starta Co تتمي

يف موقع البناء، اذ تعمل على حت�صري املنتجات ليتم تركيبها 

ب�صكل مبا�رص«.

اال�صواق  يف  العام  القطاع  مع  عملت  »ال�رصكة  ان  اىل  وا�صار 

العربية، فيما تعمل يف لبنان على م�صاريع تعود 

التعامل  ان  اذ  القطاع اخلا�س ب�صكل كامل  اىل 

خربات  اىل  يحتاج  اللبناين  العام  القطاع  مع 

واآليات معينة«.

اثرت ب�صكل  ال�صكنية  القرو�س  ان »ازمة  واعترب 

كبري على عمل  Starta Co اذ نتج عن هذه االزمة 

يقارب  ما  ي�صمان  كبريان  م�رصوعان  توقف 

االألف �صقة �صكنية«.

ال�صوق  تطمح جلعل   Starta Co« ان  على  و�صدد 

اللبنانية نقطة لالإنطالق نحو اال�صواق العاملية، 

التي  بالتقنية  اخرتاع  براءة  انها متلك  �صيما  ال 

تعمل بها«.

يف  ال�صورية  ال�صوق  لدخول  جاهزة   Starta Co« ان  واعلن 

متلك  انها  �صيما  ال  االإعمار،  اعادة  عملية  فيه  تبداأ  وقت  اي 

االمكانات لتلبية طلب ما يقارب الـ4 ا�صواق يف وقت واحد«.

ــحــى مــعــر�ــس »بــروجــكــت  ا�ــص

الفعاليات  اهــم  مــن  ليبانون« 

ي�صهدها  التي  الدولية  التجارية 

على  ثابتا  وموعدا  �صنويا  لبنان 

اجندة متخ�ص�صي �صناعة البناء 

متنحهم  حيث  ومعداته،  ومــواده 

الكبري  احلدث  هذا  يف  امل�صاركة 

امل�صادر  على  للتعرف  فر�صة 

خاللها  من  احل�صول  ميكن  التي 

ــبــنــاء واملــعــدات  عــلــى مــــواد ال

واخلـــدمـــات واقــامــة �ــرصاكــات 

التطورات  اآخر  ومواكبة  جديدة 

يف القطاع«.

وكان رئي�س احلكومة املكلف �صعد احلريري قد افتتح معر�س 

معر�س  يف  وع�رصين،  الثالثة  دورته  يف  ليبانون«  »بروجكت 

نظمته  ــذي  وال البحرية  بــريوت  واجهة  اريــنــا«،  �صايد  »�صي 

حكومة  يف  وزراء  ح�صور  يف  للمعار�س«،  الدولية  »ال�رصكة 

رائد  االإقت�صاد  كيدنيان،  افيدي�س  ال�صياحة  االأعمال:  ت�رصيف 

خوري، االإت�صاالت جمال اجلراح، و�صفراء فرن�صا برونو فو�صيه، 

ايطاليا ما�صيمو ماروتي، ا�صبانيا خو�صيه ماريا فريي بينيا، 

الدولية للمعار�س« الربت عون،  ادارة »ال�رصكة  رئي�س جمل�س 

من  كبري  وعدد  عربيد  �صارل  االإقت�صادي«  »املجل�س  رئي�س 

االإعالميني.

الحريري
ــال  ــس الـــ�ـــرصيـــط ج ــ� وبـــعـــد ق

احلريري على املعر�س مبختلف 

اق�صامه، حيث قال: »انه لفخر له 

ان يرى هذا النوع من املعار�س 

ان  على  يــدل  وهــو  لبنان  يف 

على  مقبلون  ونحن  بخري،  البلد 

بعد  وبناء  اعمار  فيها  مرحلة 

ال�رصكات  وهذه  »�صيدر«،  موؤمتر 

ت�صتعد  وامل�صاركة،  العار�صة 

�صجعت  وقــد  املقبلة،  للمرحلة 

حا�رصة  لتكون  اخرى  �رصكات 

هنا. ونحن متفائلون باملرحلة املقبلة«.

عون
اأما عون، فاإعترب ان »دعم احلكومة امل�صتمر ملعر�س )بروجكت 

ليبانون( هو �صهادة حقيقية على مكانة املعر�س الثابتة كبوابة 

اعمال حمورية يف لبنان واملنطقة.

ولفت اىل ان »من املتوقع ان يحرز االإقت�صاد اللبناين وقطاع 

�صيدر(  )موؤمتر  اعقاب  يف  كبريا  تقدما  خا�س  �صكل  يف  البناء 

وهذه  دوالر،  مليار   11،8 بقيمة  مالية  تعهدات  عنه  نتج  الذي 

والبنى  البناء  م�صاريع  من  الكثري  اطالق  اىل  �صتوؤدي  اخلطوة 

التحتية يف قطاع االإن�صاءات والبناء يف لبنان«.

الحريري يقص شريط المعرض

من �صهر اإلى �صهر
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ــر املــبــيــعــات يف   ــدي اأ�ـــصـــار م

�صعيتلي  حممد   Liban cables
 Liban cables« اأن  اإىل 

 Project معر�س  يف  ت�صارك 

تواجدها  الإثــبــات   Lebanon
لدى  وعــي  وخلق  ال�صوق  يف 

متييز  لهم  يتيح  امل�صتهلكني 

املوجودة  املــزورة  املنتجات 

اأن  اإىل  ولفت  ــواق«.  ــص االأ� يف 

عدة  اتخذت   Liban cables«

متييز  للزبون  تتيح  اإجــراءات 

منتجات Liban cables االأ�صلية للح�صول على جودة اأف�صل«. 

يف  م�صاركتها  من  اأي�صًا  تهدف   Liban cables« اأن  واعترب 

اإعادة  مرحلة  يف  ال�صورية  ال�صوق  نحو  التوجه  اإىل  املعر�س 

الإلتقاء  فر�صة  ي�صكل  قد  املعر�س  اأن  تعترب  بحيث  االإعمار، 

النا�س املهتمني بتلك املرحلة يف �صورية«.

توجه  يف  ت�صهم  االقت�صادية  االأزمـــة  اأن  »اعتبار  ورف�س 

وعلى  اإنه  اإذ  املزورة،  املنتجات  نحو  اأكرب  ب�صكل  امل�صتهلكني 

املنتجات  هــذه  ف�صل  من  امل�صتهلك  �صيعاين  الطويل  املــدى 

�صعر  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  وبالتايل  جودتها،  لتدين  نظراً 

املنتجات االأ�صلية مقارنة بتلك املزورة، اإال اأنها تبقى االأف�صل 

واالأقل ثمنًا«.

تخولها  كبرية  اإمكانيات  متلك   Liban cables« اأن  اإىل  ولفت 

املمتدة  الكبرية  خربتها  واأبرزها  ال�صورية  ال�صوق  اإىل  الدخول 

متلكها  التي  االإنتاجية  والطاقة  عامًا،   60 من  اأكرث  مدى  على 

والتي تخولها مع �صيق ال�صوق اللبنانية من رفد االأ�صواق االأخرى 

اإىل  ت�صدر  اليوم  ولذلك هي  اإنتاجها،  من  به  ي�صتهان  ال  بحجم 

اأوروبا واأفريقيا والدول العربية«.

ولفت اإىل اأن »تاأثر Liban cables برتاجع ال�صادرات كان حمدوداً 

اإذ اإن هذه ال�صادرات ال ت�صكل ن�صبة كبرية من حجم عملها«.

Liban cables
شعيتلي: نعمل على مكافحة التزوير

Master Group فادي الراعي  اعرب مدير 

بحث  يعك�س   Project Lebanon« ان  اىل 

النا�س عن االمل والفر�س ب�صكل دائم يف 

ظل االو�صاع ال�صعبة التي يعي�صها لبنان«. 

ا�صار اىل   عن تفاوؤله ب�صكل كبري، 
ّ

واذ عرب

ان »Master Group حققت اجنازات كبرية 

باملزيد  لها  �صمحت  االخرية  الفرتة  خالل 

ال�صعبة  الظروف  رغم  على  التو�صع  من 

و�صح ال�صيولة يف ال�صوق ب�صكل عام«.

وا�صار اىل انه »خالل العام املا�صي قامت 

روليت  م�رصوع  بتنفيذ   Master Group
ولي�س  ال�صقف  روليت معلقة يف  لكونها   كبري 

ّ
�صكل حتد لبنان«  لـ«كازينو 

البهو  تركيبها يف  كيفية  اإىل  باإال�صافة  االأر�س،  على  عادية  على طاولة 

جمموعة  يف  لبنان  كازينو  اإ�صم  دخل  وقد   ، ال�صقف  اإىل  رفعها  و�صعوبة 

غيني�س لالرقام القيا�صية بحيازته على �صهادة اأكرب روليت يف العامل«. 

�رصكة  من  جــداً«  »جيد  ت�صنيف  على  حــازت   Master Group ان  واعلن 

هذا  جعل  ما  العامل،  يف  ال�رصكات  اوائــل  من  وهي  للهواتف،  »هــواوي« 

ز ي�صاف اىل �صجلها«.
ّ
الت�صنيف اجناز ا�صايف ومتمي

الزبائن  مــع  العالقات  اف�صل  وبــنــاء  امل�صتمر  »التخطيط  ان  وك�صف 

واملناف�صني، يك�صبان  Master Group مناعة يف مواجهة االأزمات«.

يف  املحدود   Master Group »تواجد  ان  اىل  ا�صار  �صوؤال،  على  رد  ويف 

والذي  لبنان  يف  كبري  ب�صكل  عملها  تركيز  اىل  يعود  اخلارجية  اال�صواق 

ي�صلط  ما  تدخله،  قد  �صوق  اي  يف  تكري�صه  على  حتر�س  جناح  لها  يحمل 

ال�صوء اىل احلاجة اىل راأ�صمال كبري وامكانيات �صخمة«.

Master Group
الراعي: نحقق انجازات متمّيزة

Mandaloun
خليفة: ايجابيات 

ألزمة »اإلسكان« على عملنا
 Mandaloun ا�صار مدير

عبد املنعم خليفة اىل ان 

معر�س  يف  »امل�صاركة 

 Project Lebanon
تهدف اىل تعريف النا�س 

 Mandaloun عمل  على 

املــخــتــ�ــس بــالــبــيــوت 

عازلة  والــواح  اجلاهزة 

للجدران واالأ�صقف«.

تعمل يف عدد من   Mandaloun« ان  اىل  وا�صار 

اال�صواق اخلارجية ومنها تركيا والعراق، وتبذل 

حيث  ال�صورية  ال�صوق  اىل  بقوة  للدخول  جهود 

ح�صة  لها  يكون  ان  بهدف  هناك  �رصكة  ا�ص�صت 

من ال�صوق يف مرحلة اعادة االإعمار«.

من  عدد  تتطلب  االإعمار  ــادة  »اع ان  اىل  ولفت 

بيوت  من   Mandaloun تقدمها  التي  املنتجات 

ومكاتب جاهزة والواح عازلة«.

حتمل  قد  ال�صكنية  القرو�س  »ازمــة  ان  واعترب 

ايجابيات لعمل Mandaloun اذ قد يف�صح املجال 

ب�صكل كبري الإرتفاع الطلب على البيوت اجلاهزة، 

من  تقريبًا   %  20 ت�صاوي  تكلفتها  ان  �صيما  ال 

كلفة املنزل العادي«.
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AM3
شرتوني: نتحضر لدخول السوق 

السورية بشكل قوي

اأن  اإىل  �رصتوين  كمال  املهند�س   AM3 �رصكة  مدير  اأ�صار 

اأن  ويوؤكد  Project Lebanon جيد،  معر�س  زوار  »حجم 

مواجهة  على  وقادرون  ال�صعوبات  يهابون  ال  اللبنانيني 

امل�صتقبل باإرادة قوية«.

ز بطرحها للدهانات التي متنع 
ّ
اأن »AM3 تتمي اإىل  ولفت 

الن�س عرب مواد موؤهلة للحفاظ على جودتها على مدى 100 

عام«. وك�صف اأن »AM3 كانت اأول �رصكة ا�صتوردت هذه املواد من هولندا عام 1989، وتعمل 

اإليها و�رصح جودتها العالية التي جتعل �صعرها منا�صبًا على  با�صتمرار لتعريف املهند�صني 

الرغم من ارتفاعه مقارنة مع املنتجات االأخرى«.

على  بدوره  منتج  كل  يحتوي  خمتلفًا،   منتجًا   45 حواىل  لل�صوق  تقدم   AM3« اأن  واأو�صح 

منتجات اأخرى من خمتلف االألوان«.

و�صّدد على اأن »اجلمود يف القطاع العقاري طاول بتاأثرياته عمل AM3، اإذ اأ�صبحت الن�صبة 

االأكرب اليوم من عملها تعتمد على اإعادة تاأهيل امل�صاريع على عك�س الفرتات املا�صية حيث 

كانت ت�صكل امل�صاريع اجلديدة 50 % من جممل عملها«.

واأعلن اأن »AM3 تتح�رص للدخول اإىل ال�صوق ال�صورية ب�صكل قوي، مت�صلحة بجودة منتجاتها 

غري املتوفرة اإال يف االأ�صواق الهولندية واالأمريكية، حيث تعمل AM3 كوكيلة لها يف اأ�صواق 

املنطقة«. 

API
ابو شديد: نتلمس تأثيرات أزمة 

القروض السكنية السلبية
اأن  اإىل  �صديد  ابــو  �رصبل   API رئي�س  نائب  اأ�صار 

 Project Lebanon معر�س  يف    API »م�صاركة 

وللت�صديد  اجلديدة  املنتجات  عر�س  بهدف  تاأتي 

مرة اأخرى على توافر ال�صناعة اللبنانية بقوة«.

ولفت اإىل اأن »تراجع ال�صادرات اأثر ب�صكل �صلبي على 

د على اأن »ما 
ّ
عمل API  بن�صبة فاقت الـ50 %«، و�صد

العقاري  القطاع  ي�صهدها  التي  اجلمود  االإنتاج حال  اأزمة ت�رصيف  يرفع من حدة 

وال�رصكات  االقت�صادية  القطاعات  خمتلف  على  ال�صلبية  بتاثرياتها  تلقي  والتي 

العاملة يف لبنان«.

اأنها  اإىل  اأ�صار  االإ�صكان«،  قرو�س  الأزمة  ال�صلبية  االآثار  التم�صت   API« اأن  اأكد  واإذ 

»تواجه هذا االأمر عرب خطط بديلة للحفاظ على وجودها يف ال�صوق«.

وك�صف اأن »API تعمل على بناء اأ�صا�صات لتاأمني دخول فاعل اإىل ال�صوق ال�صورية 

نقاط  متلك   API« اأن  واعترب  االإعمار«.  اإعادة  مرحلة  خالل  منها  ح�صة  نيل  بغية 

االأولية  زها بجودة املواد 
ّ
ال�صورية واأولها متي ال�صوق  اإىل  الدخول  قوة عدة تخولها 

التي ت�صتوردها من اأملانيا، اإ�صافة اإىل م�صداقيتها وقدرتها على االلتزام والتن�صيق 

 API االإداري وقوة فريق العمل القادر على تلبية الزبائن ب�صكل �رصيع وال �صيما اأن

متلك م�صتودعات حتوي اإنتاجًا قادراً على تلبية حاجات ال�صوق على مدى 6 اأ�صهر«.

وك�صف اأن »�صعوبات كثرية تواجه عمل API واملوؤ�ص�صات ال�صناعية كافة وتتطلب 

من الدولة اتخاذ اإجراءات عديدة حلماية ال�صناعة«.

ك�صف مدير الت�صويق يف �رصكة »غدار 

اأن  ـــدار  غ عفيف  حمــمــد  لــلــمــعــدات« 

املعر�س  يف  ت�صارك  للمعدات«  »غدار 

اإىل  املعر�س  زوار  تعريف  بــهــدف 

اجلديدتني  التجاريتني  العالمتني 

  John deere وهما  تطرحهما،  اللتني 

االأمريكية و Kubota اليابانية«.

هذا  عن  تعلن  »ال�رصكة  اأن  اإىل  ولفت 

املو�صوع الأول مرة يف املعر�س وقد 

اأن  �صيما  وال  قويًا  جتــاوبــًا  الحظت 

كثرياً من الزوار هم على دراية بهاتني 

وم�صتويات  التجاريتني  العالمتني 

اجلودة العالية اللتني تقدمهما«.

االقت�صادي  »الرتاجع  اأن  اإىل  واأ�صار 

لكن  للمعدات«  »غــدار  �رصكة  ــاول  ط

عمرها  �رصكة  كونها  حمــدود،  ب�صكل 

وا�صعة  زبائن  �صبكة  30 عامًا، ومتلك 
يف لبنان واخلارج«.

»اقفال  على  اأكد  �صوؤال،  على  رد  ويف 

العديد من امل�صانع العاملة يف قطاع 

امل�صاألة  »هذه  اأن  واعترب  املولدات«، 

حتمل يف ثناياها موؤ�رصاً خميفًا يوؤكد 

وا�صع  ب�صكل  الــدولــة  حتــرك  ــرصورة  �

اإىل  �صموده  و�صمان  القطاع  لدعم 

حني تخطي هذه االأزمة«.

اإىل  اأدت  عديدة  اأ�صبابًا   « اأن  وراأى 

و�صع  واأبرزها  القطاع  واقع  تدهور 

له  كانت  ــذي  ال امل�صطرب  املنطقة 

اآثار �صلبية كبرية على اقت�صاد الدول، 

اإ�صافة اإىل تراجع اأ�صعار البرتول الذي 

االأ�صواق  يف  الطلب  خف�س  اإىل  اأدى 

اخلارجة وال �صيما االأفريقية«.

غدار للمعدات
غدار: نطرح منتجات 

جديدة

من �صهر اإلى �صهر
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Obeid for Pumps
عبيد: المعرض فرصة لنعرض 

تقنياتنا الجديدة
Obeid for Pumps حممد عبيد  اعترب مدير �رصكة 

 Obeid for يتيح لـ Project Lebanon اأن »معر�س

التي  اجلديدة  واملنتجات  التقنيات  Pumpsعر�س 
�صعيدي  على  �صيما  وال  االأ�ــصــواق  اإىل  ت�صتقدمها 

تتيحان حجم  اللتني  البديلة  والطاقة  التكنولوجيا 

توفري كبري يف خمتلف القطاعات«.

واأ�صار اإىل اأن » Obeid for Pumpsتواكب التطور يف 

 Grand Forest جمال عملها عرب مواكبة االأ�صواق العاملية، كما اأنها وكيلة ل�رصكة

وتقدم منتجات  والطاقة،  املياه  تعمل يف جمال  الدامناركية، وهي �رصكة عاملية 

متتاز بجودتها العالية وعمرها املديد«.

واأعلن اأن » Obeid for Pumps توفر لزبائنها خدمات ال�صيانة بحرفية عالية كونها 

متلك خربة كبرية يف هذا املجال اإذ تلتزم �صيانة مياه بريوت وجبل لبنان ومياه 

اجلنوب وجزءاً من مياه ال�صمال ومياه البقاع«.

ويف رد على �صوؤال، اأكد اأن »الرتاجع الذي ي�صهده القطاع ال�صناعي يعود اإىل جملة 

حتديات يواجهها  نظراً الإرتفاع تكلفة االإنتاج ب�صكل كبري، االأمر الذي ي�صّلط ال�صوء 

على �رصورة دعم القطاع عرب التفات الدولة اإليه ل�صمان ا�صتمرارية امل�صانع عرب 

م�صاعدتها على تقدمي اإنتاج عايل اجلودة باأ�صعار منا�صبة تتيح للم�صانع املناف�صة 

يف االأ�صواق الداخلية واخلارجية«.

اأ�صار مدير دهانات Echo حممود غملو�س 

جمود  من  يعاين  البناء  »قطاع  اأن  اإىل 

قا�ٍس جداً يطاول بتاثرياته ال�صلبية عمل 

م�صاركتها  ت�صع  التي   Echo دهانات 

يف معر�س Project Lebanon يف اإطار 

ك باالأمل بلبنان وبالعهد الرئا�صي 
ّ
التم�ص

بداأت  الــذي  الن�صبي  وبالهدوء  اجلديد، 

مب�صتقبل  يب�رّص  والــذي  �صورية  ت�صهده 

جيد«.

زوار  حــجــم  عــلــى  تعليقه  اإطــــار  ويف 

املعر�س، �صّدد على اأنه »وعلى الرغم من 

كل املاآ�صي التي عاي�صها اللبنانيون، ال 

يزالون يتمتعون بحب احلياة ومعنويات 

مرتفعة، تنعك�س اليوم يف ح�صورهم اإىل 

ميكن  ال  لبنان  اأن  يعني  الذي  املعر�س 

اأن ينهار«.

اأن »معظم االأ�صواق اخلارجية  ولفت اإىل 

�صعف  من  تعاين  اللبنانية  لل�صادرات 

واعترب  و�صورية«،  والــعــراق  كاأفريقيا 

اتخاذ  تتطلب  ال�صعوبات  »مواجهة  اأن 

قــــرارات والــ�ــصــري بـــاإجـــراءات مــن قبل 

وال�صعب  ال�صناعيني  ت�صاعد  امل�صوؤولني 

اأن  قبل  اإمكانياته  ا�صتثمار  يف  اللبناين 

ت�صمحل بالكامل«.

ويف اإطار الرد على �صوؤال حول ا�صتعداد 

Echo لدخول ال�صوق ال�صورية، اعترب اأن 
»Echo بدلت جهوداً كبرية لدخول ال�صوق 

ال�صورية وكانت من اأوائل ال�رصكات التي 

اأر�س  على  نظمت  معار�س  يف  �صاركت 

�صورية يف اأ�صعب االأوقات، وهذا يجعلها 

من  ح�صة  بنيلها  كبري  حد  اإىل  متفائلة 

ال�صوق ال�صورية يف امل�صتقبل«.

Echo
غملوش: مواجهة 
الصعوبات تتطلب 
إجراءات من الدولة

Panda Plast
 الغصيني: تشكيلتنا األوسع 

في الشرق األوسط

اأ�صار مدير املبيعات يف Panda Plast متام الغ�صيني اإىل 

 Project Lebanon يف معر�س Panda Plast اأن »م�صاركة

اإىل  امل�صتهلكني  لتعريف  امل�صتمر  ال�صعي  اإطار  يف  تاأتي 

بقطاع  مبا�رص  ب�صكل  تتعلق  التي   Panda Plast منتجات 

البناء واالإعمار من خزانات وبراميل وغريها«.

اأو�صع  من  ت�صكيلة  تقدم   Panda Plast  « اأن  اإىل  ولفت 

واخلزانات  الغذائية  بال�صناعات  خا�صة  منتجات  تت�صمن  االأو�صط  ال�رصق  يف  الت�صكيالت 

والكرا�صي والطاوالت وبراميل النفايات«.

العربية  الدول  واأ�صواق  اللبنانية،  ال�صوق  يف  موجودة   Panda Plast »منتجات  اأن  وك�صف 

كل  يغطي  م�صنع  اإن�صاء  اإىل  عامني  قبل   Panda Plast عمدت  حيث  االأفريقية  واالأ�صواق 

االأ�صواق االأفريقية«.

و�صّدد على اأن » Panda Plast تعلق اآمااًل كثرية على عملية اإعادة اإعمار �صورية كونها �صتحمل 

اإيجابيات كثرية لل�رصكات اللبنانية«.

اأولها حجم  ال�صورية  ال�صوق  اإىل  الدخول  تخولها  عدة  قوة  Panda Plastنقاط  لـ   « اأن  واأكد 

امل�صنع واإنتاجيته وقرب امل�صافة من امل�صنع الواقع يف البقاع اإىل االأرا�صي ال�صورية«.

وك�صف اأن » Panda Plast قادرة على التو�صع ب�صكل كبري رغم الظروف ال�صعبة، بف�صل ا�صمها 

الذي بنته خالل ع�رصات ال�صنوات والذي ارتبط دائمًا بالنجاح وباأعلى م�صتويات اجلودة التي 

ت�صاهي املعايري االأوروبية«.
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AM3

Master Group

بندا بالست

غدار للمعدات

BCC Logistics

Span

شركة الروان ش م م

كابالت لبنان

Mandoun

API-ادفانسد بالستيك اندستريز

شركة ايكو للتجارة والصناعة واملقاوالت

مٔوسسة عبيد للمضخات



Wiederkehr Group Holding SAL
Statement of financial position 

At 31 December 2017
2017 US$ 2016 US$

Assets
Non-current assets
Investment in associate
Current assets
Cash and cash equivalents

32,490,167

383,835

31,220,716

445,829

Total assets 32,874,002 31,666,545
Equity and liabilities

Shareholders, equity
Share capital
Accumulated losses
Non-distributable reserve

33,050,000
(2,378,158)
2,196,423

33,050,000
(3,597,335)
2,196,423

Total equity 32,868,265 31,649,088
Current liabilities
Accrued expenses
Holding company tax liability

2,420
3,317

14,140
3,317

Total liabilities 5,737 17,457
Total equity and liabilities 32,874,002 31,666,545

Statement of comprehensive income 
For the year ended 31 December 2017

2017 US$ 2016 US$
Revenue
Share of profit of associate
Other income
Finance  income

1,269,451
-     

1,027

2,612,888
27,248
1,170

1,270,478 2,641,306
Expenses
Professional fees
Holding company tax
Other Expenses

46,638
3,317
1,566

59,247
3,317

-
51,521 62,564

Profit for the year
Other comprehensive income
Total comprehensive income for the year

1,218,957
-

1,218,957

2,578,742                
-

2,578,742
اأع�ساء جمل�س االإدارة :

رئي�س – ال�سيد األفرد فيدركهر 

ع�سو- ال�سيد كري�ستيان �ستاينفل�س 

ع�سو- ال�سيد دومينيك النغ

ع�سو- املحامية مينى زين 

ع�سو- املحامي جهاد زين 

مفو�س املراقبة اال�سا�سي : براي�س وترهاو�س كوبرز

Wiederkehr Group Holding SAL
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فــزرع   لــهــا،  ــٍد  ــذا مبثابة حت ه فــكــان 

كتابة  ومنعت  نف�صها  يف  احلما�س 

نهاية هذا امل�رصوع على الرغم من عدم 

امتالكها الأي خربة يف هذا املجال«.

اآنذاك  »حتم�صت  يون�س:  جانيت  تقول 

للم�رصوع«.  وتفرغت  التعليم  وتركت 

ال�صفر،  من  ــداأت  »ب مبت�صمة:  وتتابع 

فرن�صا،  يف  البط  ــزارع  م ــدى  اإح زرت 

فالتقطت  رفيقتي  الكامريا  وكــانــت 

ــا يــجــري داخـــل تلك  �ـــصـــوراً لــكــل م

العمل  فريق  نر�صل  كنا  كما  املزرعة. 

اإىل فرن�صا، وكذلك كان يزورنا خرباء 

يف  الفريد  م�رصوعنا  يف  لي�صاعدونا 

اإن  اإذ  ككل،  االأو�ــصــط  ال�رصق  منطقة 

 Foie كبد  على  للح�صول  البط  تربية 

Gras لي�صت باالأمر ال�صهل«.
املعايري  اأهم  اأن  يون�س  جانيت  وترى 

وا�ــصــتــمــراريــة  جنـــاح  �صمنت  ــتــي  ال

هي  عــامــًا   18 ــدى  م على  ــرصوع  املــ�

الدائم على  املبذولة واحلر�س  اجلهود 

اكت�صاب املعرفة واالإ�رصار على اإجناز 

مل   2006 العام  ففي  بنجاح،  العمل 

يكن  ومل  مفتوحًا  بــريوت  مطار  يكن 

ــراخ للبط كــل 3  اإر�ــصــال ف بــاالإمــكــان 

اأ�صابيع فقررت تاأمني تكاثر البط هنا 

الوقت،  ذلــك  ومنذ  املــزرعــة  هــذه  يف 

اإال  الــبــط  فـــراخ  ا�ــصــتــرياد  عــن  توقفت 

 Barbarie من  الذكور  �صنويا،  مرتني 

للح�صول   ،Pekinoises منه   واالإنــاث 

الذي  ال�صمني«  البط  »جنمة  اإنتاج  على 

يعطي كبد البط االألذ واالأ�صهى«.

ما ي�صتوقفنا يف م�صرية جانيت يون�س،  

اإ�صافة اإىل عملها يف القطاع الزراعي، 

مت  حيث  البيئة،  على  حر�صها  هــو 

اللجوء اإىل �صنع الو�صائد من ري�س البط 

بغية عدم رميها.

 Saint Jacques مزرعة  اليوم  تــوزع 

االأ�صبوع،  األف طري يف  البالغ  اإنتاجها 

عرب �صبكة زبائن ت�صم الفنادق الكبرية، 

مطار بريوت، كازينو لبنان، وال�صفارة 

اإىل  االإنــتــاج  ر 
ّ
ي�صد كما  الفرن�صية... 

التقتها  الفيل  �صن  يف  مكتبها  يف 

ق�صة  لــرتوي  واالإقت�صاد«  »ال�صناعة 

واكت�صاب  والكد  بالتعب  مليئة  جناح 

بداأت  يون�س،  جلانيت  وفقًا  املعرفة. 

م�صريتها يف جمال تربية البط وانتاج 

كبد البط يف مزرعة Saint Jacques يف 

يعقوب  مار  دير  ار�س  على  ب�صتودار 

عندما  املارونية،  اللبنانية  للرهبانية 

اأقام زوجها نزار يون�س هذا امل�رصوع 

ــان الــهــدف من  االجــتــمــاعــي الـــذي ك

الأهــايل  عمل  فر�س  تاأمني  تاأ�صي�صه 

واحلد  اأر�صهم  يف  واإبقائهم  البرتون 

من الهجرة الداخلية.

من  عامني  »بعد  يون�س  جلانيت  وفقًا 

مع  عليه  والعمل  املــ�ــرصوع  تاأ�صي�س 

خذ قرار باإقفاله،  ا�صخا�س فرن�صيني، اترُ

  saint Jacques.. مشروع رائد وفريد في الشرق األوسط
قصة نجاح جانيت يونس

 انها احدى ال�سيدات الرائدات يف لبنان، فهي املراأة االأوىل التي دّر�ست 

الريا�سيات يف اجلامعة اللبنانية. م�سريتها حتدثنا عن �سخ�سيتها 

الهاوية للتحديات، فهي مل تخفها ويالت احلرب فلم تنقطع يومًا عن 

التدري�س حتى يف اأ�سعب الظروف التي عا�سها لبنان والتي تطلبت 

منها التنقل ب�سكل يومي بني منزلها يف بريوت ال�رصقية والكلية يف 

بريوت الغربية.

اجلامعية،  الدكتورة  عن  لي�س  ولكن  �سنتحدث،  يون�س  جانيت  عن 

بل عن ت�سحيات وجهود امراأة خا�ست غمار القطاع الزراعي على 

و�سام  الفرن�سية  والغذاء  الزراعة  وزارة  من  فمنحت  �سنوات،  مدى 

وجهودها  لعطائها  تقديراً  فار�س  رتبة  من  الزراعي  اال�ستحقاق 

وخرباتها على م�ستوى االإنتاج الزراعي.
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كال�صعودية  العربية  الـــدول  ــواق  اأ�ــص

واالأردن ودبي واأبوظبي.

تتم  اأنــه  على  يون�س  جانيت  وت�صدد 

ب�صكل  ــواق  ــص االأ� يف  التو�صع  درا�ــصــة 

اأكرب نحو االأ�صواق اخلارجية وال �صيما 

ال�صوق االأفريقية، وتك�صف اأنه مت العمل 

على الدخول اإىل ال�صوق الرو�صية، لكن 

االأمر يتطلب اإجراءات كثرية ا�صتغرقت 

وقتًا طوياًل.

االأ�صواق  اإىل  الدخول  اأن  اإىل  وتلفت 

االأوروبية اأمر غري ممكن ب�صبب قوانني 

اأن  من  الرغم  على  االأوروبــي،  االحتاد 

ح�صن  �صهادة  على  حائزة  مزرعتنا 

.ISO 22000ت�صنيع الـ

التي  ال�صعوبات  اأبــرز  اأن  اإىل  وت�صري 

امل�رصوع هي وجود معتقدات  واجهت 

خاطئة لدى امل�صتهلكني باأن حلم البط 

ومفيد  د�صمًا،  لي�س  اأنه  علمًا  يوؤكل،  ال 

وغني  اجليد  والكولي�صتريول  لل�صحة 

باالأوميغا 3.

واإذ ترى اأن تو�صيع امل�رصوع اأمر �صهل 

توؤكد  الت�رصيف،  اأ�صواق  وجدت  ما  اإذا 

يحمل  اال�صتثمار  من  النوع  هــذا  اأن 

خماطر عدة، فعلى �صبيل املثال التقاط 

فريو�س واحد كفيل بالق�صاء على كل 

يف  هناك  لي�س  اأنه  حني  يف  االإنتاج، 

على  املــزارع  على  �س 
ّ
يعو من  لبنان 

العك�س من الدول االأخرى.

الفرن�صي،  الو�صام  نيلها  على  وتعليقًا 

باأن  »فوجئت  يون�س:  جانيت  تقول 

ر اجلهود التي 
ّ
هناك دولة خارجية تقد

بذلت يف امل�رصوع«.

وسام االستحقاق الزراعي الفرنسي لـ »يونس«

منحت وزارة الزراعة والغذاء الفرن�صية، الدكتورة جانيت نزار يون�س و�صام اال�صتحقاق 

الزراعي من رتبة فار�س تقديرا لعطائها وجهودها وخرباتها على م�صتوى االإنتاج 

الزراعي.

ب�صتودار  بلدة  يف   Saint Jacques مزرعة  موقع  يف  الو�صام  تقليد  منح  حفل  اأقيم 

من  وفد  راأ�س  على  فو�صيه  برونو  الفرن�صي  ال�صفري  ح�صور  يف  البرتون،  ق�صاء  يف 

ال�صفارة، ووزراء ونواب وروؤ�صاء بلديات، واعالميني، روؤ�صاء اأديرة وكهنة، وفاعليات 

ومدعوين واأ�صدقاء املحتفى بها باالإ�صافة اإىل الدكتور نزار يون�س واأفراد العائلة 

.St Jacques واأ�رصة مزارع

بريوت  يف  الفرن�صية  ال�صفارة  يف  الزراعية  لل�صوؤون  االإقليمية  امللحقة  وا�صرتجعت 

فالريي فيون يف كلمة ال�صفارة م�صرية جانيت يون�س املهنية والروابط املتينة التي 

جتمعها بالدولة الفرن�صية. واعتربت اأن مزرعة Saint Jacque هي موؤ�ص�صة اأخالقية 

متار�س االقت�صاد التدويري.

التي  املارونية  اللبنانية  الرهبانية  خاللها  �صكرت  كلمة  يون�س  الدكتورة  واألقت 

�صاركت يف هذه املغامرة منذ اليوم االأول و اخلرباء الفرن�صيني الذين قدموا لنا جمانا 

الفرن�صية  ال�صفارة  الغربي. كما �صكرت  معرفتهم وكذلك مربي املوا�صي من اجلنوب 

ل�صوؤون  االإقليمية  امللحقة  لل�صيدة فالريي فيون  وال�صكر  على م�صاندتها وت�صجيعها 

الزراعة يف ال�صفارة الفرن�صية يف بريوت.

جانيت يونس تتسلم شهادة تقديرية

مزرعة  saint Jacques في بشتودار
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تحقيق

معرض الفن التشكيلي الثامن:

حدث فني ثقافي منّوع

ال�صنوي  الت�صكيلي  الفن  معر�س  اقيم 

ممثلة  الثقافة  وزارة  برعاية  الثامن، 

مع  وبالتعاون  �صاهر  نــزار  بالدكتور 

بلدية عاليه، مب�صاركة نخبة من الفنانني 

اللبنانيني والدوليني.

وا�صحى املعر�س تقليد فني �صنوي من 

ر�صوان.   غنوة  الفنانة  وتن�صيق  تنظيم 

املعر�س  �س 
ّ

»يخ�ص لر�صوان  ووفقًا 

من  بد  ال  حيث  الت�صكيليني  للفنانني 

كونهم  ابداعاتهم  على  ال�صوء  ت�صليط 

لغة  �صوى  ميلكون  ال  جمهولني  جنود 

ولفتت  بها«.  ث 
ّ
للتحد واللوحات  اللون 

فيه  ي�صارك  الــذي  »املــعــر�ــس  ان  اىل 

من  وعرب  لبنانيني  فنان   80 من  اكرث 

خمتلف املدار�س الفنية، تخطى احلدود 

الفنانني  بف�صل  لتواجده  اجلغرافية 

امل�صاركني«.

يقام  »املعر�س  ان  ر�صوان  واو�صحت 

على »درج �صيمبيوزم عاليه« الذي طاملا 

بني  ي�صل  حيث  للفنانني،  ملتقى  كان 

مقراً  كان  الــذي  القدمي  طانيو�س  فندق 

لفنانني اأمثال فريد االأطر�س و�صباح واأم 

كلثوم من جهة،  و«بي�صني عاليه« الذي 

كان مركز حفالت �صهريمن جهة اخرى«.

يقام  ـــذي  ال ــوع  ــب ــص »اال� ان  واعــتــربت 

ثقايف،  ا�صبوع  ا�صحى  املعر�س  فيه 

ي�صهد  وانه  خا�صة  ع 
ّ
منو ت�صكيلي  فني 

العام  هذا  جرى  حيث  ثقافية  منا�صبات 

د.  للروائي  »ان�صتاتكا«  كتاب  توقيع 

ح�صن ال�صبريي من القاهرة«.
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�صناعات لبنانيةمن �صهر اإلى �صهر

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

 كجك للباطون اجلاهز، »Queens Sleep«، محمصة النحالوي.

للباطون  »كجك  انطالقة  تكن  مل 

وليدة  جزين  يف   2008 عام  اجلاهز« 

مدرو�صة  خطوة  كانت  بل  اللحظة، 

تتكئ على ع�رصات ال�صنوات من اخلربة 

التي تراكمت منذ عام 1972.

»كجك  �صلكتها  جناح  م�صرية  هي 

للباطون اجلاهز« �صمحت لها باملزيد 

ال�صوق  يف  التو�صعية  اخلطوات  من 

اال�صواق  نحو  وباالإنفتاح  الداخلية 

امل�صنع  انتقل  حني  ففي  اخلارجية. 

�صهدت  الزرارية،  اىل   2011 عام  يف 

جتلت  كبرية  انتقالية  خطوة  ال�رصكة 

يف  العاج  �صاحل  يف  م�صنع  باإفتتاح 

العا�صمة اأبيذجان.

اجلاهز«  للباطون  »كجك  ملدير  وفقًا 

الذي  النجاح  »ي�صاهم  كجك  علي 

ا�صتمرارية  �صمان  يف  ال�رصكة  حققته 

التي  االأزمة  رغم  اال�صواق  يف  عملها 

والركود  اللبناين  االقت�صاد  يعي�صها 

الذي ت�صهده اال�صواق، بف�صل ثقة زبائنها بها ووالئهم لها نتيجة 

العالقات املتينة التي بنتها معهم وكان عمادها اعلى معايري 

مب�صتويات  منتجات  تقدمي  مع  مرتافقة  وامل�صداقية  االإلتزام 

معها  ال�رصكة  تتعاقد  ر�صمية  خمتربات  ت�صمنها  عالية  جودة 

وت�صمن موا�صفات الباطون ومتانته«.

التي  ال�رصكة  على  ت�صكل خطراً  املناف�صات ال  »ان  واعترب كجك 

مل توفر طوال �صنوات اي جهد يتيح لها تقدمي االأف�صل لزبائنها، 

وقد ان�صاأت، يف هذا االإطار، مغ�صل للرمل لغ�صل الرمل وا�صتخراج 

الرتاب منه قبل ا�صتخدامه يف خلطة الباطون«.

السوق السورية
ال�صورية  ال�صوق  للدخول اىل  »ال�رصكة تتح�رص  ان  وك�صف كجك 

حاليًا  تدر�س  حيث  حجر،  ومعمل  باطون  معمل  افتتاح  عرب 

ال�صورية  ال�صوق  لها دخول قوي وثابت اىل  توؤمن  عرو�س عدة 

بغية امل�صاركة يف مرحلة اإعادة االإعمار«.

حاالت  ان  اذ  ال�صيا�صي،  باالإ�صتقرار  لبنان  ينعم  ان  كجك  وامل 

عدم االإ�صتقرار كلفت االإقت�صاد ثمنًا باهظًا، وانعك�صت على عمل 

جممل ال�رصكات املتواجدة يف ال�صوق اللبنانية.

 »كجك للباطون الجاهز«.. اعلى معايير اإللتزام والجودة

كجك: نتحّضر لدخول السوق السورية

يساهم النجاح الذي 
حققته »كجك للباطون 

الجاهز« في ضمان 
استمرارية عملها في 
االسواق رغم األزمة 

التي يعيشها االقتصاد 
اللبناني والركود الذي 

تشهده االسواق، 
بفضل ثقة زبائنها بها 

ووالئهم لها
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تعّزز  ان  �صاأنها  من  انتقالية  مرحلة   Queens Sleep تعي�س  

امل�صنع  تو�صيع  على  تعمل  اذ  قوي،  ب�صكل  ال�صوق  يف  موقعها 

ب�صكل كبري وو�صع اآليات انتاج متكنها من تو�صيع �صبكة زبائنها 

يف خمتلف اال�صواق الداخلية واخلارجية.

ا »ت�صهد ال�رصكة حركة 
ّ
فوفقًا ملدير Queens Sleep حممد ابو ري

مكوكية العام احلايل الذي ا�صبح مبثابة حمطة ا�صا�صية عنوانها 

التغيري والتقدم. ففيما جرى تو�صيع امل�صنع يف الفرتة االأخرية 

من  مزيد  على  حاليًا  العمل  يتم  مربع،  مرت  اآالف   8 عن  ليزيد 

االإنتاج  حجم  زيادة  �صاأنها  من  جديدة  اآالت  وا�صتقدام  ع 
ّ
التو�ص

واحل�صة التي ت�صتح�صل عليها Queens Sleep من ال�صوق«.

ا ان Queens Sleep تطرح عالمات جتارية جديدة 
ّ
وك�صف ابو ري

 Pocket فر�صات  اىل  ا�صافة   ،Memoru foamو  Latex كو�صائد 

اال�صواق  يف  اعتماداً  اكرث  ا�صبحت  التي   spring mattress
الداخلي  ال�صوق  يزال  ال  االمريكية، يف حني  �صيما  ال  اخلارجية 

يعتمد على الفر�صات التقليدية.

فوضى االسواق
تقدمي  على  تعمل   Queens Sleep« ان  اىل  ا 

ّ
ري ابو  ا�صار  واذ 

ك�صف  الراحة«،  م�صتويات  اعلى  امل�صتهلك  تعطي  منتجات 

عام  تاأ�صي�صها  منذ  مرتفعة  جودة  معايري  على  »حفاظها  ان 

1974 �صمح لها باالإنفتاح على اال�صواق االفريقية يف كونغو 
والغابون وزامبيا«.

 Queens Sleep عمل  تواجه  التي  التحديات  ابرز  ان  واعترب 

تتمثل بالفو�صى املوجودة يف ال�صوق حيث يعمد البع�س اىل 

ال�صوق،  من  ح�صة  على  وي�صتويل  �رصعية  غري  م�صانع  ان�صاء 

لناحية  القانونية  ال�رصوط  ت�صتويف  ال  امل�صانع  هذه  ان  اذ 

قادرة  وبالتايل  ال�صمان  �رصوط  وا�صتيفاء  ال�رصائب  دفع 

على طرح منتجات منخف�صة الثمن جتذب عدد ال باأ�س به من 

امل�صتهلكني«.

ا الدولة اىل التدخل ال�رصيع ل�صبط هذه الظاهرة 
ّ
ودعا ابو ري

كونها ت�صع امل�صانع ال�رصعية يف دائرة اخلطر.

»Queens Sleep« تسلك طريق التطور
ابو رّيا: لضبط االسواق
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An Effective, Non-selective, Germicide & Cleaner

 HACCP معّقم فّعال لكّل أنواع الجراثیم. �طابق نظام

WHERE TO USE
Essential for hospitals, food and meat processing plants, fisheries, 
dairies, pharmaceuticals and wherever bacterial control is required.

Why to use
It effectively kills all the germs 
and bacteria. Removes the soil 
residues from the vegetables. 
Kills the small insects.

من  الوعاء  �مالء  االستعمال:  كیفیة 
الماء و�ضاف الیه المنتج و�ترك لمدة 
لوح  على  جیدا  �غسل  دقائق،  خمس 
واحد  لكل  ملل   30 تذو�ب  التقطیع. 

لیتر من الماء.

مالحظة: ینصح استعمال 
في معامل االسماك، الدواجن، مالحم 

ومعامل االجبان وااللبان.

الباكتر�ا  و�قتل  �عقم  المنتج  هذا  �ستعمل:  لماذا 
التراب  في  تكون  التي  والحشرات  االوساخ  و�ز�ل 

عن الخضار والفواكه وتعقیم عدة المطبخ.
خصائص: �قتل الباكتیر�ا و�ز�ل المّن،

ال یترك رائحة �لور.

م�ان االستعمال: المطا�خ، المستشفیات، للخضار والفاكهة.

IS EFFICIENT FOR 
MICRO ORGANISM

*Pseudomonas 
Aeruginosa

*Escherichia Coli

*Staphylococcus Aureus

*Streptococcus Faecalis

*Mycobacterium
Smegmatis

How to use: for vegetables sink vegetables 
into a recipient full of water, add to product, 
leave it for few minutes (about 5) , let it work 
and rinse. 

Property: Powerful bacteria 
killer and bugs remover. 
Ammonium quaternary 
based formula for food 
sanitation leaves no
Chlorine odor. 

Dilution: Fruit and vegetable 

Sanitation: 30 ml for 1 l of 
water  

available in 1, 4, 25 and 205 l
متوفر �حجم1، 4، 25 و205 ل

Envirom
ental

Friendly

Ltd.

Lebanese Investment for Environment Co. Ltd.
Chemically Associated to Life chemical Ltd. CANADA
hotline: +961  70  959 204  |  +961 3 751 992
email: info@life-lb.com    |   www.life-lb.com

طويلة  �صنوات  مر  على 

»حمم�صة  �صلكت 

النحالوي« طريق النجاح 

ا�صتمراريتها  ف�صمنت 

على مدى 116 اعوام.

�صاحة  يف   ،1902 يف 

اب�رصت  ال�صلح  ريا�س 

النحالوي«  »حمم�صة 

عملت  �صك،  دون  النور. 

التي  العمل  �صيا�صات 

االعتبار  بعني  اخذت 

تقدمي اعلى معايري اجلودة وبناء عالقات متينة مع 

اأخطاراً  النحالوي«  »حمم�صة  جتنيب  على  الزبائن 

عدة فر�صها عدم االإ�صتقرار يف لبنان.

خري  حممد  النحالوي«  »حمم�صة  ملدير  وفقًا 

مبراعاتها  النحالوي«  »حمم�صة  ز 
ّ
»تتمي النحالوي 

التحمي�س  وبجودة  الغذائية  ال�صامة  معايري  اعلى 

االأولية«.  املواد  انواع  الأجود  وا�صتقدامها  اليومي 

التحمي�س  عمليات  مراقبة  على  »نحر�س  وقال: 

االإنتاج  زلنا متم�صكني بطرق  اننا ما  �صيما  بدقة، ال 

االأف�صل  باإنها  اإمياننا  انطالقًا من  القدمية  التقليدية 

للمحافظة على م�صتويات جودة عالية«.

معايير جودة عالية
ولفت النحالوي اىل انه »يف املا�صي �رصعت معايري 

انتاج  ابواب اال�صواق اخلارجية امام  العالية  اجلودة 

يف  »�صنع  �صعار  حملت  التي  النحالوي«  »حمم�صة 

لبنان« اىل خمتلف دول العامل، اال ان ال�صائعات التي 

مراعاتها  بعدم  واملتعّلقة  اللبنانية  املنتجات  طالت 

ملعايري ال�صالمة الغذائية ادت اىل تراجع الت�صدير اىل 

ة«.
ّ
م�صتويات متدني

يف  حاليًا  تعمل  النحالوي  »حمم�صة  ان  ك�صف  واذ 

زبائنها  مع  وتتوا�صل  �صور،  يف  اال�صا�صي  مركزها 

عرب فرعها الثاين يف مار اليا�س يف بريوت«، اعلن ان »حمم�صة 

والقلوبات،  املك�رصات  انواع  جميع  لزبائنها  تقدم  النحالوي« 

ا�صافة اىل جميع اأ�صناف النب والبهارات والفواكة املجففة«

مضاربات غير مشروعة
عمل  تواجه  التي  التحديات  »ابرز  ان  اىل  النحالوي  ولفت 

التي  امل�رصوعة  تتمّثل بامل�صاربات غري  النحالوي«  »حمم�صة 

ت�صهدها اال�صواق، حيث يعمد البع�س اىل افتتاح موؤ�ص�صات غري 

�رصعية تطرح منتجات متدنية ال�صعر يف اال�صواق، فت�صتحوذ على 

ح�صة من اال�صواق بفعل �صعرها املنخف�س«.

واكد ان »هذا الواقع يجعل ت�رصيف االإنتاج �صعبًا للغاية ويهدد 

موؤ�ص�صات �صناعية كثرية بخطر االإقفال«.

ويف رد على �صوؤال، اكد نحالوي ان »ال بوادر ايجابية تلوح يف 

االأفق، ولهذا يغلب الت�صاوؤم على اي توقع م�صتقبلي للموؤ�ص�صات 

ال�صناعية، اذ ان الواقع االإقت�صادي املتاأزم وغياب دور الدولة 

ال�صناعي كافة يف دائرة اخلطر، ففي  القطاع  املتوا�صل يجعل 

حني اقفلت اآالف املوؤ�ص�صات، ال تزال موؤ�ص�صات اأخرى تبذل جهوداً 

جبارة لل�صمود يف وجه االأزمات واحلفاظ على ا�صتمراريتها«.

»محمصة النحالوي« .. 116 عامًا من النجاح
النحالوي: »الصناعة« في دائرة الخطر

�صناعات لبنانيةمن �صهر اإلى �صهر

محمد خير النحالوي
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An Effective, Non-selective, Germicide & Cleaner

 HACCP معّقم فّعال لكّل أنواع الجراثیم. �طابق نظام

WHERE TO USE
Essential for hospitals, food and meat processing plants, fisheries, 
dairies, pharmaceuticals and wherever bacterial control is required.

Why to use
It effectively kills all the germs 
and bacteria. Removes the soil 
residues from the vegetables. 
Kills the small insects.

من  الوعاء  �مالء  االستعمال:  كیفیة 
الماء و�ضاف الیه المنتج و�ترك لمدة 
لوح  على  جیدا  �غسل  دقائق،  خمس 
واحد  لكل  ملل   30 تذو�ب  التقطیع. 

لیتر من الماء.

مالحظة: ینصح استعمال 
في معامل االسماك، الدواجن، مالحم 

ومعامل االجبان وااللبان.

الباكتر�ا  و�قتل  �عقم  المنتج  هذا  �ستعمل:  لماذا 
التراب  في  تكون  التي  والحشرات  االوساخ  و�ز�ل 

عن الخضار والفواكه وتعقیم عدة المطبخ.
خصائص: �قتل الباكتیر�ا و�ز�ل المّن،

ال یترك رائحة �لور.

م�ان االستعمال: المطا�خ، المستشفیات، للخضار والفاكهة.

IS EFFICIENT FOR 
MICRO ORGANISM

*Pseudomonas 
Aeruginosa

*Escherichia Coli

*Staphylococcus Aureus

*Streptococcus Faecalis

*Mycobacterium
Smegmatis

How to use: for vegetables sink vegetables 
into a recipient full of water, add to product, 
leave it for few minutes (about 5) , let it work 
and rinse. 

Property: Powerful bacteria 
killer and bugs remover. 
Ammonium quaternary 
based formula for food 
sanitation leaves no
Chlorine odor. 

Dilution: Fruit and vegetable 

Sanitation: 30 ml for 1 l of 
water  

available in 1, 4, 25 and 205 l
متوفر �حجم1، 4، 25 و205 ل

Envirom
ental

Friendly

Ltd.

Lebanese Investment for Environment Co. Ltd.
Chemically Associated to Life chemical Ltd. CANADA
hotline: +961  70  959 204  |  +961 3 751 992
email: info@life-lb.com    |   www.life-lb.com
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نب�ض القت�صادمن �صهر اإلى �صهر

ط، 
ّ
املتو�ص البحر  ونقله عرب  النفط  ل�صحن   Medco �رصكة  اأطلقت 

يف   ،E-Medcoلبنان يف  الكهربائية  لل�صيارات  �صاحن  اأوّل 

برعاية  بريوت،  و�صط  يف  حمّطتها  يف  عقدته  �صحايف  موؤمتر 

وزير الطاقة واملياه �صيزار اأبي خليل وبح�صور اأبرز م�صتوردي 

ونا�صطني  اأخرى  �رصكات  من  �صيوف  اإىل  اإ�صافة  ال�صيارات، 

لل�صيارات  لبنان  يف  ل 
ّ
االأو ال�صاحن  وهو  و�صحافيني.   بيئيني 

الكهربائية ومتوافر يف حمّطات �رصكة Medco  يف كل من و�صط 

بريوت والدورة وال�صياح واليوني�صكو ويتنا�صب مع كل موديالت 

وفئات ال�صيارات. 

ويف هذا ال�صياق اأ�صار اأبي خليل اإىل اأّننا �صن�صهد يف لبنان خالل 

�صنتني اإنتاجًا للكهرباء من خالل الغاز، وهو 27 مرة اأقل تلويثًا«.

واأعلن رئي�س جمل�س اإدارة �رصكة Medco رميون �صما�س » �رصكة 

Medco حتتفل اليوم بع�رص ال�صيارات الكهربائية«.
وتخ�صع  هائلة  ب�رصعة  العامل  يتغري  تعلمون  »كما  وقال: 

واملازوت  البنزين  وقود  على  تعمل  التي  املعهودة  ال�صيارات 

لتحٍد كبري من جراء ا�صتحداث ال�صيارات الكهربائية رويداً رويداً 

التي  ال�صيارات  اأن  االأكرثية  فلنطمئن  حملها،  حتل  اأن  دون  من 

 تعمل على املحروقات املعهودة �صتظل �صارية ل�صنوات عديدة«.

لل�صيارات  �صاحن  اأول  لبنان  يف  ا�صتحدثت   Medco« وا�صاف: 

عدداً  �صتت�صاعف  التي  تلك  الكهربائية، وهي جاهزة ال�صتقبال 

تلك  ا�صترياد  على  اجلمركية  الر�صوم  الإلغائها  احلكومة  بف�صل 

ال�صيارات«.

مسيرة تقدم متواصلة
ت�صتكمل   Medco« ان  اىل   Medco وا�صارت م�صادر يف 

 ،EV عرو�صها لتوفري الطاقة من خالل ن�رص اأجهزة �صحن

�صواء كانت �صيارات منتظمة او هجينة او كهربائية«.

االإبتكار يف  وك�رصكة رائدة يف   Medco« ولفتت اىل ان

لبنان واملبادرات املبكرة لتلبية توقعات العمالء، قامت 

ورفع   EV �صيارات  خلدمة  لبنان  يف  حمطات   4 بن�رص 

م�صتوى ال�صناعة اىل املعايري الدولية، اذ تتوقع ارتفاع 

الطلب على �صحن �صيارات EV حتى قبل القرار الوزاري 

.EV باإزالة اجلمارك من �صيارات

وك�صفت انه خالل الفرتة القادمة �صيتم تد�صني حمطات 

.»Medco صحن ا�صافية يف فروع�

تقدمي  على  حتر�س   Medco ان  على  امل�صادر  و�صددت 

 Liters بل�س  الليرتز  بطاقة  كربنامج  ح�رصية  خدمات 

تطبيق   ،Plus، Call for Services، Medco Pay
العمالء من جمع  الذي ميكن   My Medco و   ،Loyality

النقاط واالإ�صتفادة من جميع اخلدمات يف املحطة«.

واكدت ان الفرتة املقبلة �صتحمل خطوات تو�صعية جديدة 

لـMedco، اذ انها �صارت على طريق التو�صع ب�صكل م�صتمر 

منذ 108 �صنوات، ودون �صك �صتبقى كذلك«.

أكثر من 100 عام من اإلبتكار والتوسع.. وال تزال المسيرة مستمرة
Medco تطلق أول شاحن للسيارات الكهربائية في لبنان
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عك�صت McDonald,s من خالل عملها يف 

امل�صداقية  معايري  اعلى  اللبناين  ال�صوق 

يف  املعايري  هذه  ت�صع  اذ  وال�صفاقية، 

�صلب �صيا�صتها وممار�صتها للعمل. وكانت 

خطوات  عدة  خطت  قد  االخرية  الفرتة  يف 

فتح  على  اقدمت  حيث  املجال،  هذا  يف 

مطبخها  امام االإعالم اللبناين تزامًنا مع 

اإعادة افتتاح فرعها املرُجّدد يف الدورة.

واكت�صبت خطوة McDonald,s هذه اهمية 

حول  ال�صائعات  تكرث  حني  ففي  كبرية، 

مطاعم لبنان يف االإعالم، اأخذت ماكدونالز 

مطابخ  اإىل  جولة  يف  اللبنانية  ال�صحافة 

التفا�صيل  اأدق  الدورة،  لتّطلع على  فرع 

امل�صتخدمة  واخل�رصوات  اللحوم  ومعاينة 

يف اأطباقها، والتاأكد من مطابقة املعايري 

التي  ال�صحية  للموا�صفات  امل�صتعملة 

على  ف 
ّ
والتعر الر�صمية،  اجلهات  ت�صعها 

طريقة حت�صري الوجبات، مثبتًة بذلك تلبية 

اجلودة،  ملعايري   McDonald,s مطاعم 

وحر�صها  على �صحة امل�صتهلك. 

 McDonald,s وفقاً ملديرة الت�صويق يف

يف  العمل  فريق  »يوؤمن  �صادق،  لينا 

McDonald,s  مب�صتقبل لبنان وقد اتبع 
طريق التجديد منذ كانون الثاين 2013، 

مطعمه  بتجديد   2017 العام  يف  وقام 

الرئي�صي يف منطقة الدورة بالكامل وبداأ 

للتو بتجديد فرع بدارو يف �صارع �صامي 

ال�صلح. كما يعترب ان هذا ي�صّكل جزءاً من 

م�صتقبل عالمة  McDonald’s  التجارية 

وقت  منذ  له  يخطط  اأمر  وهو  لبنان  يف 

طويل«.

عودتها  »منذ  انها  اىل  �صادق  ولفتت 

يف   والعمل   2012 العام  يف  لبنان  اىل 

McDonald’s، �صاهدت معاناة االإقت�صاد  
لبنان  ان  اذ  عابرة،  ازمة  تعتربها  التي 

واخل�صات  االزمات  من  الكثري  عاي�س 

هذه  تخطي  ولذلك  بنجاح،  وتخطاها 

بد  وال  الوقت  بعامل  مرتبط  امر  االأزمة 

للبنان ان ي�صهد حت�صنًا ملحوظًا«.

عقبات وتحديات
ويف رٍد على �صوؤال حول التحديات التي 

لبنان،  يف    McDonald,s عمل  تواجه 

دائمًا  »هناك  انه  اىل  �صادق  ا�صارت 

اهداف  حتقيق  تواجه  وحتديات  عقبات 

العمل يف لبنان، اإذ لي�س من ال�صهل اليوم 

ب�صبب  لبنان  يف  جتاري  بعمل  القيام 

ور�صوم  التوريد،  �صل�صلة  يف  ال�صعوبات 

االقت�صاد  وركود  جداً  العالية  اال�صترياد 

املحلي«. ولفتت اىل ان »ال�صعوبة تكمن 

على  اقت�صاده  يعتمد  بلد  لبنان  ان  يف 

منذ  فعليًا  يعاين  الذي  ال�صياحة  قطاع 

دائم  �صعي  يف  يجعلنا  ما   ،2011 العام 

االمر  املحليني،  وزبائننا  ال�صوق  لتلبية 

وان  ابتكارات  نقدم  ان  منا  يتطلب  الذي 

نكون يف قمة االإبداع لنبقى على امل�صار 

ال�صحيح«.

�صعبًا  عامًا   2018 »عام  ان  واعتربت   

للغاية كون تكلفة تنفيذ االأعمال مرتفعة 

جداً وتوؤدي اىل ارتفاع اال�صعار بالن�صبة 

»تفاوؤلها  عن  واعربت  للم�صتهلك«. 

بامل�صتقبل حيث هناك الكثري من البوادر 

اىل  ل 
ّ
تتحو ان  ميكن  التي  االإيجابية 

فر�س بالن�صبة للبنان لتحقيق املزيد من 

االإ�صتقرار والنمو االإقت�صادي«.

يف  ن�صتمر  اأن  علينا  اأنه  »اأعتقد  وقالت: 

التحلي بال�صرب والعمل بجد مقابل كلفة 

الفر�صة  باأن  اإميان  على  نبقى  واأن  اأقل، 

جديد.  من  �صينه�س  اقت�صادنا  واأن  اآتية 

نحن يف McDonald,s متحم�صون للغاية 

وم�صاركتنا  التحويلي  تغيرينا  ب�صاأن 

مل�صتقبل عالمتنا التجارية«.

McDonald,s.. اعلى معايير المطابقة للمواصفات الصحية
صادق: نؤمن بمستقبل لبنان
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عملية  حلوال  ابتكار  اىل  الدائم  �صعيها  اطار  يف 

يف  جديداً  منتجًا   GPI �رصكة  تطرح  و�صحية، 

مادة  من  بال�صتيكي  كوب  عن  عبارة  اال�صواق، 

الربوبيلني مغلف بكرتون عازل للحرارة، للمحافظة 

على ال�صخونة والربودة لوقت اأطول، وحلماية ايدي 

امل�صتهلكني عند تناول ال�صوائل ال�صاخنة والباردة 

والبوظة. 

ويعترب اليوم ابتكار �رصكة GPI اخليار االمثل على 

ال�صعيدين ال�صحي والبيئي، فكوب الكرتون وعلى 

اخليار  باأنه  امل�صتهلكني  لدى  قناعة  وجود  رغم 

االمثل للبيئة وال�صحة، اال انه يوجد بع�س امل�صائل 

التي يجب اأخذها بعني االعتبار، اذ ان اجلهة الداخلية من الكوب 

مغلفة مبادة البويل ايتلني ما يجعله خيار غري �صحي خا�صة 

املادة  ان هذه  لل�صوائل املرتفعة احلرارة، كما  ا�صتخدامه  عند 

امللت�صقة بقوة جتعل عملية اعادة التدوير �صبه م�صتحيلة. 

ز منتج GPI اجلديد باإنه �صهل اال�صتعمال، عازل للحرارة 
ّ
ويتمي

بن�صبة  للتدوير  �صالح  العالية،  احلرارة  يتحمل  والربودة، 

للبيئة، م�صنوع من �صمن توجيهات االحتاد  %، �صديق   100
االوروبي، ويتمتع بت�صميم جذاب.

 GPI تبتكر كوبًا صحيًا وصديقًا للبيئة 

االإلكرتوين   Trip Adviser موقع  ك�صف 

املتخ�ص�س يف حجوزات ال�صفر ال�صياحة 

ال�رصق  طريان  �رصكة  اإحراز  عن  وال�صفر 

 – اللبنانية  اجلوية  اخلطوط  االو�صط 

الثاين �صمن الئحة  اإي�صت« املركز  »ميدل 

اأف�صل �رصكات الطريان يف ال�رصق االو�صط، 

وذلك خالل تقريره ال�صنوي حول خيارات 

اإي�صت«  الـ«ميدل  واحتلت  امل�صافرين. 

املركز الثاين بعد »طريان االإمارات«.

اأحد املواقع   Trip advisor عترب موقع 
رُ
وي

الرائدة املتخ�ص�صة  االلكرتونية العاملية 

واملطاعم  الفنادق  ت�صنيف  يف 

وي�صدر  العامل.  يف  ال�صياحية  والوجهات 

عالمات  على   
ً
بناء �صنويًا  تقريراً  املوقع 

تت�صمن  امل�صافرين  واردة من  ومعطيات 

املعطيات، يف ما يخ�س �رصكات الطريان 

امل�صاحة  فيها  مبا  عدة  عوامل  ت�صنيف 

املتوفرة اأمام كر�صي امل�صافرين وخدمات 

على  وامل�رصب  االأكل  والنظافة،  الزبائن 

مة مقارنة 
ّ
منت الطائرة راحة املقاعد القي

بال�صعر، اإجراءات معامالت ال�صفر وبرامج 

الطائرة.  منت  على  املتوفرة  الرتفيه 

واملعروف اأن �رصكة طريان ال�رصق االأو�صط 

يف  وجهة   32 اإىل  رحالت  يت�صيري  تقوم 

ولديها  واإفريقيا  واأوروبا  االأو�صط  ال�رصق 

حتالفات مع 14 �رصكة طريان دولية وهي 

جزء من حتالف »�صكاي تيم« العاملي. 

»MEA« ثاني أفضل شركة طيران في الشرق األوسط

نب�ض القت�صادمن �صهر اإلى �صهر
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ٍن 
ّ
منتقلني من عاٍم اإىل اآخر، غرق ال�صيوف يف جدوٍل زمنٍي مدو

على  نظر  واألقوا  الطباعة،  جمال  ر 
ّ
تطو م�صار  ل 

ّ
ويف�ص بعنايٍة 

م�صتقبل هذه ال�صناعة. 

�صت يف العام 
ّ
وجتدر االإ�صارة اىل ان »املطبعة العربية )APP( تاأ�ص

ا يف 
ّ
ا اإقليمي

ً
1968 يف بريوت، وقد حّققت منذ ذلك احلني انت�صار

منطقة اأوروبا وال�رصق االأو�صط واأفريقيا. وما بداأ على �صكل عملية 

 اليوم 
ّ
عت اأغ�صانه وكرب، لي�صم

ّ
�صغرية وحمدودة، �رصعان ما تفر

ع يجمع 
ّ
فريق عمل مهني يتاأّلف من 120 فرد وملّف اأعمال متنو

والقطاعات  واملجالت(  )الكتب  الن�رص  قطاع  بارزين من  عمالء 

التجارية، والتعبئة والتغليف.

 Arab( احتفلت املطبعة العربية

بن�صف   )Printing Press APP
يف  واالإبداع  االبتكار  من  قرٍن 

�صياق  يف  وذلك  الطباعة،  عامل 

قل خالله ال�صيوف  حدٍث مميٍز، نرُ

يف رحلٍة اإىل احلقبات املا�صية، 

ومن�صاآت  تركيبات  خالل  من 

 
ّ
الغني الطباعة  تاريخ  دت 

ّ
ج�ص

ة 
ّ
امل�صتقبلي التوّقعات  وعر�صت 

اأن حتدث ثورًة  التي من �صاأنها 

يف هذه ال�صناعة. 

يف  روفايل  اإيلي  ة 
ّ
العربي املطبعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقال 

الوثيق  ز 
ّ
بالتمي بالتزامنا  العام  هذا  »نحتفل  القاها:  كلمة 

 على خم�صني �صنة يف جماالت الطباعة 
ّ
والطويل االأمد، الذي ميتد

والعالمات والتعبئة والتغليف«. واأ�صاف قائاًل: »بنينا عالقات 

يف قلب هذه ال�صناعة مع عمالء مميّزن كربنا معهم على مدى 

العقود اخلم�صة االأخرية، حيث كّنا نحر�س على طباعة كل واحدة 

ٍز كبرٍي«. 
ّ
من كلماتهم وعالماتهم واأختامهم وغالفاتهم بتمي

اأوفياء  عمالء  من  ال�صيوف،  مئات  البارز  احلدث  هذا  وجمع 

جمال  من  واأع�صاء  وم�صاهري  ال�صخ�صيات،  وكبار  للمطبعة، 

رات واالبتكارات يف عامل الطباعة. 
ّ
ال�صحافة، لالحتفال بالتطو

 المطبعة العربّية تحتفل 
بنصف قرٍن من االبتكار واإلبداع
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م�صارف

لبنان  م�رصف  حاكم  طماأن 

اإىل  اللبنانيني  �صالمة  ريا�س 

م�صريا  اللرية،  و�صع  �صالمة 

ميتلك  لبنان  م�رصف  اأن  اإىل 

من  بعيدا  نقدية  احتياطات 

الذهب ت�صل اإىل 45 مليار دوالر 

اأمريكي، والودائع يف امل�صارف 

ترتفع وهذا دليل ثقة.

اإطالق  خالل  �صالمة،  واأ�صار 

بريديًا  طابعًا  بو�صت«  »ليبان 

يف  �صالمة  لريا�س  تكرميًا 

الرئي�س  برعاية  اقيم  احتفال 

الدين احلريري  ممّثاًل بوزير  املكلف ت�صكيل احلكومة  �صعد 

االت�صاالت يف حكومة ت�رصيف االأعمال  جمال اجلراح، اإىل 

االآراء  لكّل  احرتامنا  »مع  اأّنه 

مفل�صة،  بدولة  لي�س  فلبنان 

اإمكانيات  لديه  كدولة  ولبنان 

وال  و�صنني،  ل�صنني   
ّ
لي�صتمر

املايل  العامل  يف  اأحد  ي�صتطيع 

د 
ّ
يحد اأن  االقت�صادي  والعامل 

الق�صة   
ّ
الأن و�صنني،  تواريخ 

هي  بل  حما�صبة  عملية  لي�صت 

ال�صنوات  هذه  يف  نحن  ثقة. 

داخلية  ل�صغوط  �صنا 
ّ
تعر الـ25 

ب�صبب  واأزمات  وخارجية 

ا، 
ًّ
وحملي ا 

ًّ
دولي اتخذت  قرارات 

اإيجاد املخارج  اأّننا ن�صتطيع  ونحن على ثقة كما من قبل 

لال�صتقرار املايل وامل�رصيف اللبناين«.

سالمة: لبنان ليس دولة مفلسة

العربية  امل�صارف  احتاد  م 
ّ
كر

جمل�س  ورئي�س  ال�صابق  الوزير 

اإدارة جمموعة فرن�صبنك عدنان 

رئي�س  نائب  و�صقيقه  الق�صار 

الق�صار  عادل  املجموعة 

ومنحهما جائزة »و�صام االحتاد 

»تقديراً  لالإجناز«  الذهبي 

مل�صريتهما امل�رصفية والتجارية 

واالقت�صادية الطويلة التي تربو 

على �صتة عقود«. 

اأعمال  افتتاح  خالل  ذلك  جاء 

 - العربية  امل�رصفية  »القمة 

االحتاد  ينظمها  التي  الدولية« 

الرئي�س  برعاية  باري�س  يف 

الفرن�صي اإميانويل ماكرون. 

عن  الق�صار  عدنان  واأعرب 

حمور  اإن  الواقع،  »يف  وقال:  والتكرمي،  باحلدث  �صعادته 

دول  بني  امل�رصيف  احلوار  »تنمية  القمة،  هذه  اأعمال 

االأهداف  اأحد  مع  متاما  يتما�صى  املتو�صطية«  املنطقة 

تاأ�ص�صت  التي  فرن�صبنك  امل�رصفية  ملجموعتنا  الرئي�صية 

يف العام 1921، اإنطالقا من قيام اأول م�رصف فرن�صي يف 

لبنان،.»CréditFoncierd›Algérie et de Tunisie«   ونحن 

لدينا اإميان را�صخ، باأن هذا احلوار امل�صرتك بيننا، هو مكون 

�رصوري الإر�صاء وتعزيز ال�صالم يف املنطقة باأكملها«. 

و�صام  العربية  امل�صارف  العام الحتاد  االأمني  قال  بدوره، 

ح�صن فتوح: »اإن االحتاد يكرم اليوم رائدين من رواد العمل 

رجل  احلقيقة  يف  هما  العربي،  واالقت�صادي  امل�رصيف 

واحد وقلب واحد يخفق بالطموح واحليوية، األقيا بظاللهما 

يف  العامة  احلياة  وعلى  اللبناين،  االقت�صاد  على  الوارفة 

لبنان  اإ�صم  ورفعا  الزمن،  من  قرن  ن�صف  من  اكرث  لبنان 

عاليا على ال�صعيدين العربي والدويل«.

الوسام الذهبي لعدنان وعادل القصار
 في القمة المصرفية العربية الدولية



 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية  

هاتف وفاك�س : ٤٥٥٠٠١ )١(٩٦١+ - خلوي : ٢٨٨٣٤٤)٣(٩٦١+

ADDRESS: Ouzai - Naser Industrial Area   
Telefax: +961 (1) 455001 - cell : +961 (3) 288344 
E-mail: elissaco@live.com - www:elissaco.com

�رشكة الي�صا لل�صناعة والتجارة

�شناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices
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م�صارف

ال تر�صت بنك« ممثاًل مبجل�س 
ّ
نظم »جم

االإدارة  جمل�س  ورئي�س   – اإدارته 

غداء  ماأدبة  ال، 
ّ
جم اأنور  العام  املدير 

وحمو  املايل  ال�صمول  »مبادرة  الإطالق 

الوكالة  مع  بالتعاون  املالية«  االأمية 

 )USAID( الدولية  للتنمية  االأمريكية 

وزير  بح�صور   ،)Le Gray( فندق  يف 

حماده  مروان  العايل  والتعليم  الرتبية 

ووزير االقت�صاد والتجارة رائد خوري 

حممد  لبنان  م�رصف  حاكم  ونائب 

ال�صفارة  باأعمال  والقائم  بعا�صريي 

وايت  اإدوارد  لبنان  يف  االأمريكية 

يف  االأمريكية  ال�صفارة  عن  وممثلني 

لبنان  م�رصف  عن  وممثلني  لبنان 

.»USAID« وممثلني عن

كلمات
حتدث  ال 

ّ
جم الأنور  كلمة  احلفل  تخلل 

مبادرة الشمول المالي من »جّمال ترست بنك« 
USAID بالتعاون مع
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فيها عن »اأهمية مبادرة ال�صمول املايل 

وحمو االأمية املالية، من اأجل دمج جميع 

امل�رصيف  القطاع  يف  املجتمع  فئات 

وتقدمي  معي�صتهم  وحت�صني  دعم  بهدف 

وبالتايل  لهم  امل�رصفية  اخلدمات 

لوزير  وكلمة  اللبناين«،  االإقت�صاد  دعم 

بنك«  تر�صت  ال 
ّ
فيها »جم �صكر  الرتبية 

على هذه املبادرة. وقال »نعترب اأنف�صنا 

العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 

يحمل  الذي  املجهود  هذا  يف  �رصكاء 

واإجتماعيًا  اإقت�صاديًا  ثقافيًا  طابعًا 

وتربويًا«. كما كانت هناك كلمة للقائم 

باأعمال ال�صفارة االأمريكية اإدوارد وايت 

اأكد فيها اأن »هذه ال�رصاكة االأمريكية - 

اللبنانية �صتجتذب الفئات املهم�صة اإىل 

يف  �صت�صاهم  اأنها  كما  املايل،  النظام 

ت�صجيع  خالل  من  العي�س  �صبل  حت�صني 

على  احل�صول  فر�س  وزيادة  االإدخار 

�صتعزز  وبالتايل  املالية.  اخلدمات 

االقت�صادية  االأن�صطة  من  املزيد 

االأمام«. اإىل  اللبناين  االقت�صاد   وتدفع 

�صبل  حت�صني  م�رصوع  ممثل  كلمة  اأما 

االأ�صغر  التمويل  قطاع  وتطوير  العي�س 

LIFE املمول من »USAID« فتمحورت 
خا�صة   Save and Win »اأهمية  حول 

على  حثهن  اأهمية  وعلى  الن�صاء  لدى 

امل�صاركة يف اإزدهار االإقت�صاد اللبناين 

من خالل فتح اأكرث من 10000 ح�صاب 

ودجمهن يف القطاع امل�رصيف« واختتم 

احلفل بعر�س فيلم وثائقي عن ال�صمول 

ال 
ّ
»جم لزبائن  حية  ب�صهادات  املايل 

تر�صت بنك«.

صّمد وإربح
�س.م.ل  بنك  تر�صت  ال 

َ
جم اأطلق  وقد 

د 
ّ
برنامج م�رصيف مبتكر يحمل اإ�صم �صم

اأهم  ومن    .»Save and Win« واإربح 

املدخرات  اأ�صحاب  يخول  اأنه  مزاياه 

ال�صغرية االن�صمام اإىل عامل امل�صارف، 

خا�صة واأنه ال يوجد مبلغ حمدد مطلوب 

لفتح احل�صاب اخلا�س بهذا املنتج، كما 

�صهرية  عموالت  الأي  خا�صع  غري  واأنه 

كالتي تقيد على باقي احل�صابات، وهو 

االأموال  باقرتا�س  للعميل  اأي�صًا  ي�صمح 

عند احلاجة بفائدة 3 يف املئة فقط.
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م�صارف

اأطلق »فرن�صبنك« بال�رصاكة 

اأول  »ما�صرتكارد«،  مع 

يف  بيومرتية  بطاقة 

و�صيتيح  العربي.  امل�رصق 

لزبائن  التعاون  هذا 

ا�صتخدام  »فرن�صبنك« 

ممت مع 
رُ

بطاقات جديدة �ص

»بيومرتي  ا�صت�صعار  جهاز 

ن«.
ّ
م�صم

البيومرتية  وللبطاقة 

يف  نف�صها  اخل�صائ�س 

تقنية  تت�صمن  اأنها  غري  للبطاقات،  التقليدي  اال�صتخدام 

حاملي  حاجة  يلغي  مما  املتطورة،  البيومرتية  امل�صادقة 

اأو   »PIN« ال�صخ�صي  التعريف  رمز  لالعتماد على  البطاقات 

االإم�صاء الإمتام عملية ال�رصاء.

فعند اإجراء اأي عملية �رصاء يف املتجر، يقوم حاملو البطاقات 

مع   »POS« البيع  نقاط  اآلة  يف  بطاقتهم  باإدخال  بب�صاطة 

على  ن 
ّ
م�صم خا�س  ا�صت�صعار  جهاز  على  االإ�صبع  و�صع 

ا 
ً
متام الب�صمة  تتطابق  اأن  يجب  احلال،  وبطبيعة  البطاقة. 

مع تلك املوجودة يف بيانات حامل البطاقة، الإجراء العملية 

واإمتامها باأمان.

قائال:  الق�صار   ندمي  لـ»فرن�صبنك«  العام  املدير  ح 
ّ
و�رص

»ي�صعدنا التعاون مع ما�صرتكارد الإطالق بطاقتنا البيومرتية 

اجلديدة واملبتكرة. �صيكون 

فرن�صبنك  بطاقات  حاملو 

اأول امل�صتفيدين يف ال�صوق 

اأحدث تقنيات  اللبناين من 

التوثيق وامل�صادقة االآمنة 

لتحقيق عملية �رصاء �صل�صة، 

ومرنة  اال�صتخدام،  �صهلة 

ذات  م�رصفية  جتربة  يف 

كما  عالية.  م�صافة  قيمة 

البطاقات  اإطالق  و�صيتم 

مراحل  على  البيومرتية 

لتغطي تدريجيا كافة قاعدة العمالء.«

امل�رصق  منطقة  يف  »ما�صرتكارد«  رئي�س  قال  جهته،  من 

نا يف ما�صرتكارد اإطالق البطاقات 
ّ
العربي �صومو روي: »ي�رص

االأوىل،«  وللمرة  العربي  امل�رصق  اإىل  اجلديدة  البيومرتية 

ن اأنت؟« 
َ
مو�صحا: �صيعتمد اجليل اجلديد من امل�صادقة على »م

بدال من »ماذا تعِرف؟« - وهو فارق اأ�صا�صي يوفر م�صتويات 

ط عملية 
ّ
جديدة من االأمان لكل معاملة، ويف الوقت نف�صه يب�ص

ي�صريون  الذين  عدد  ازدياد  ومع  بامل�صتهلك.  اخلا�صة  الدفع 

من  للتحقق  البيومرتية  املعلومات  ا�صتخدام  تف�صيلهم  اإىل 

هويتهم ، فاإن طرح هذه التكنولوجيا املبتكرة يعك�س التزام 

يف  الريادي  دورنا  ويوؤكد  احتياجاتهم،  بتلبية  ما�صرتكارد 

اإحداث التغيري عرب منظومة الدفع الدولية«.

»فرنسبنك« يطلق أول بطاقة بيومترية في المشرق 
العربي بالتعاون مع »ماستركارد«

خم�صة  مرور  مبنا�صبة  احتفااًل  الفرن�صي  اللبناين  البنك  نّظم 

اأعوام على �رصاكته املميزة مع الناقل اجلوي االأول يف اأوروبا  

امل�رصفية  البطاقة  اإطالقهما  وعلى   Air France KLM
للعمالء،  اليوم مليار ميٍل  مت حتى 

ّ
التي قد  Visa امل�صرتكة  

يف متحف �رص�صق، بح�صور مرينا وهبه مديرة ال�صريفة يف 

البنك اللبناين الفرن�صي، طارق احل�صيني املدير العام ل�رصكة 

»فيزا« العاملية يف �صمايل اأفريقيا وامل�رصق العربي، مار�صيلو 

منطقة  يف  العاملية  »فيزا«  ل�رصكة  العام  املدير  باريكوردي 

املدير  نحا�س  روفايل  ريا  اأفريقيا،  و�صمايل  االأو�صط  ال�رصق 

العام يف البنك اللبناين الفرن�صي، وليد روفايل رئي�س جمل�س 

الفرن�صي، فريديريك  اللبناين  البنك  العام يف  واملدير  االإدارة 

ال�رصق  يف   Air France KLM ل�رصكة  العام  املدير  بابو 

 Air االأدنى، دومينيك فاكوندو مدير املبيعات املبا�رصة يف 

France KLM واأكرث من250 �صخ�س.
كافة  خّل�س  ق�صري  فيديو  بعر�س  احلفل  هّل  ا�صترُ وقد 

لت على مدى خم�س �صنوات 
ّ
ج

رُ
املراحلواالأحداث املهمةالتي �ص

من ال�رصاكة.

فيها  �صكرت  ترحيبية  كلمًة  نحا�س  روفايل  ا 
ّ
ري األقت   

ّ
ثم

بالنجاح  االحتفال  »هذا  يف  م�صاركتهم  على  احل�صور 

عددها  ففاق  البطاقات،  اآالف  »اأ�صدرنا  واأ�صافت:  ز«. 
ّ
املتمي

اليوم  حتتّل   Visa Signature بطاقتنا  اإّن  وها  توقعاتنا... 

املرتبة االأوىل يف امل�رصق واملرتبة الثانية يف منطقة ال�رصق 

االأو�صط و�صمايل اأفريقيا من حيث متو�صط االإنفاق بالبطاقة. 

ل اإنفاق من 
ّ
كما اأّننا نفتخر باأنها و�صلت اإىل ثاين اأعلى معد

بني كافة بطاقات Visa Signature يف املنطقة«. 

 �صّلم مار�صيلو باريكوردي، 
ّ
ث فريديريك بابو، ثم

ّ
بعدها حتد

املدير العام ل�رصكة Visa العاملية يف منطقة ال�رصق االأو�صط 

»اأف�صل  الفرن�صي جائزة  اللبناين  البنك  اإىل  اأفريقيا،  و�صمايل 

الأداء  تقديراً  امل�رصق«  يف  طريان  �رصكة  مع  م�صرتك  اأداء 

ز.
ّ
البطاقة املمي

مليار ميل لعمالء البنك اللبناني الفرنسي
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�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

ً نا
ـا

ــ
جم

ع 
وز

ــ
35يـ

هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ساهمـــة يف 

خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف 

خا�ســـة،  هويـــة  ومنحـــه  اللبنـــاين  املنتـــج   عـــن 

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

عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة 

والريادة والإبداع. 

www.sinaaiktisad.com

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com
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الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

ملحــق �صنع يف لبنان

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الغذائية

ال�صناعات الكيميائية والبال�صتيكية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية واالأحذية

امل�صنوعات اخل�صبية

�صناعات الورق والكرتون والطباعة

�صناعة الغزل والن�صيج وااللب�صة

�صناعة املجوهرات

�صناعة و�صائل النقل

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�صائل النقل

�صناعة املفرو�صات

�صناعة االآالت واالأجهزة الكهربائية

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

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل الفصل االول 
من العام 2018

ان  اىل  هنا  ن�سري 

قيمة  جمموع 

ال�سناعية  ال�سادرات 

اال�سهر  اللبنانية خالل 

الثالثة االوىل من العام 

 628.8 بلغ   2018
امريكي  دوالر  مليون 

 596.6 مقابل  )د.اأ( 

مليون )د.اأ (خالل الفرتة 

عينها من العام 2017 

د.اأ  مليون  و633.9 

عينها  الفرتة  خالل 

اي   ،2016 العام  من 

بارتفاع ون�سبته

مقارنة   %  5.4
 2017 العام  مع 

ون�سبته  وبانخفا�س 

مع  مقارنة   %  0.8
العام 2016.

اىل  اال�سارة  جتدر  كما 

ال�سهري  املعدل  ان 

ال�سناعية  لل�سادرات 

اال�سهر  اللبنانية خالل 

من  االوىل  الثالثة 

بلغ   2018 العام 

د.اأ  مليون   209.6
مليون   198.9 مقابل 

عينها  الفرتة  خالل  د.اأ 

 ،2017 العام  من 

د.اأ  ملون  و211.3 

خالل الفرتة عينها من 

العام 2016

)مباليني الدوالرات(
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�صناعة  منتجات  االوىل:  املرتبة   

اذ  املرتبة  هذه  احتلت  والتبغ  االغذية 

بلغت قيمتها 45.6 مليون د.اأ خالل �صهر 

اآذار 2018.

العادية  املعادن  الثانية:  املرتبة   

 43.1 قيمتها  بلغت  اذ  وم�صنوعاتها 

مليون د.اأ خالل �صهر اآذار 2018.

واالجهزة  االآالت  الثالثة:  املرتبة   

قيمتها  بلغت  اذ  الكهربائية  واملعدات 

40.6 مليون د.اأ.

 املرتبة الرابعة: منتجات ال�صناعات 

مليون   32.4 قيمتها  بلغت  اذ  الكيماوية 

د.اأ.

 املرتبة اخلام�سة: لدائن وم�صنوعاتها 

مطاط وم�صنوعاته اذ بلغت قيمتها 15.7 

مليون د.اأ.

اواًل: اهم المنتجات المصدرة حسب اقسام التعرفة الجمركية خالل شهر آذار 2018/ ومنتجات صناعة االغذية 
والتبغ في المرتبة االولى.

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل شهر آذار 2018
بلغ جمموع ال�سادرات ال�سناعية خالل �سهر اآذار من العام 2018 ما قيمته 238.4 مليون د.اأ مقابل 223.9 مليون د.اأ 

خالل �سهر اآذار من العام 2017 و 211.6 مليون د.اأ خالل �سهر اآذار من العام 2016 اي بارتفاع وقيمته 14.5 مليون د.اأ 

ون�سبته 6.5 % مقارنة مع العام 2017 وارتفاع وقيمته 26.7 مليون د.اأ ون�سبته 12.6 % مقارنة مع العام 2016

GPI
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االمارات  ت�صدرت  االوىل:  املرتبة   

العربية املتحدة كما ذكرنا هذه الالئحة 

اليها خالل  ال�صادرات  قيمة  بلغت  حيث 

يوازي  ما  اي  د.اأ  مليون   22 ال�صهر  هذا 

لل�صادرات  االجمالية  القيمة  من   %  9.2
ال�صناعية.

ال�صعودية  احتلت  الثانية:  املرتبة   

هذه املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات 

اليها 18.6 مليون د.اأ اي ما يوازي 7.8 %.

هذه  العراق  احتل  الثالثة:  املرتبة   

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليه 

18.3 مليون د.اأ اي ما يوازي 7.7 %.

هذه  تركيا  احتلت  الرابعة:  املرتبة   

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها 

16.3 مليون د.اأ اي ما يوازي 6.8 %.

هذه  قطر  احتلت  اخلام�سة:  املرتبة   

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها 

12.4 مليون د.اأ اي ما يوازي 5.2 %

ثانيًا: الصادرات الصناعية حسب الدول خالل شهر آذار 2018/ واالمارات العربية المتحدة في المرتبة االولى.

املتحدة ت�سدرت  العربية  االمارات  ان  اىل   2018 اآذار  �سهر  ال�سناعية خالل  ال�سادرات  اح�ساءات  ا�سارت 

الئحة هذه الدول.

توزع الصادرات الصناعية حسب الدول/ آذار 2018

القيمة )الف$( البلد
21.971 االمارات العربية المتحدة

18.609 المملكة العربية السعودية

18.316 العراق

16.276 تركيا

12.406 قطر

11.789 سوريا

9.219 الكويت

8.613 االردن

7.935 اسبانيا

7.495 اليونان

105.732 غيرها

238.361 المجموع

ال�صادرات ال�صناعية

مطبعة انيس التجاريةبروالين
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 املرتبة االوىل: �صكلت الدول العربية 

الرئي�صية  ال�صوق   2018 اآذار  �صهر  خالل 

ن�صبة  اللبنانية  ال�صناعية  لل�صادرات 

قيمة  بلغت  وقد  االجنبية،  الدول  اىل 

د.اأ اي ما  118.9 مليون  اليها  ال�صادرات 

ال�صادرات  جمموع  من   %  49.9 ن�صبته 

ال�صناعية.

الدول  احتلت  الثانية:  املرتبة   

ما  ا�صتوردت  اذ  املرتبة  هذه  االوروبية 

ال�صادرات  جمموع  من   %  20.8 ن�صبته 

ال�صناعية.

الدول  احتلت  الثالثة:  املرتبة   

اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  االفريقية 

ا�صتوردت ما ن�صبته 12.6 %.

الدول  احتلت  الرابعة:  املرتبة   

اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  االآ�صيوية 

ا�صتوردت ما ن�صبته 11.1 %.

ثالثًا: اسواق الصادرات الصناعية اللبنانية حسب تكتالت الدول/ والدول العربية في المرتبة االولى

)باآالف الدوالرات(

ابرز المنتجات 

المصدرة الى الدول العربية:

والتبغ  االغذية  �صناعة  منتجات   
بقيمة 25 مليون د.اأ.

كهربائية  ومعدات  واجهزة  اآالت   
بقيمة 24.7 مليون د.اأ.

 منتجات ال�صناعات الكيمائية بقيمة 
20.1 مليون د.اأ.

مطاط  وم�صنوعاتها،  لدائن 
وم�صنوعاته بقيمة 9.9 مليون د.اأ.
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المصدر: وزارة الصناعة - مصلحة المعلومات الصناعية

مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية

ال�صادرات ال�صناعية

رابعًا: توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر آذار 2018

المصدر: وزارة الصناعة - مصلحة المعلومات الصناعية

مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية

1- ن�صري هنا اىل ان ال�صادرات ال�صناعية والتي كان اهمها خالل 
هذا ال�صهر منتجات �صناعة االغذية اذ بلغت قيمتها 45.6 مليون 

د.اأ .

اذ  املنتج  لهذا  امل�صتوردة  البلدان  ال�صعودية الئحة  ت�صدرت   

ا�صتوردت ما قيمته 5.2 مليون د.اأ.

 تليها قطر بقيمة 4 مليون د.اأ.

 ومن ثم م�رص بقيمة 3.7 مليون د.اأ.

2- تليها املعادن العادية وم�صنوعاتها بقيمة 43.1 مليون د.اأ
بقيمة  املنتج  لهذا  امل�صتوردة  البلدان  �صدارة  تركيا  احتلت   

12.9 مليون د.اأ.
 وتليها ا�صبانيا بقيمة 5.8 مليون د.اأ.

 ومن ثم جمهورية كوريا بقيمة 4.7 مليون د.اأ.

3- وتليها االآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية اذ بلغت قيمتها 
40.6 مليون د.اأ.

 ت�صدر العراق الئحة البلدان امل�صتوردة لهذا املنتج اذ ا�صتورد 

ما قيمته 7.6 مليون د.اأ.

 وتليه االمارات العربية املتحدة بقيمة 3.6 مليون د.اأ.

 ومن ثم �صوريا بقيمة 2.7 مليون د.اأ.

اال�ستريادات  قيمة  جمموع  بلغ 

ال�سناعية  واملعدات  االآالت  من 

من  االوىل  الثالثة  اال�سهر  خالل 

مليون   71 نحو   2018 العام 

د.اأ  مليون   51.8 مقابل  د.اأ 

العام  من  عينها  الفرتة  خالل 

د.اأ  مليون   67.7 و   2017
العام  من  عينها  الفرتة  خالل 

ون�سبته بارتفاع  اي   2016!
العام  مع  مقارنة   %  36.9
ون�سبته وبارتفاع   2017!
4.9 % مقارنة مع العام 2016

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل الفصل االول 2018
)مباليني الدوالرات(

اوربت للتدفٔية
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

2

ميــــاه العزيــــز
النبطية - سيناي الطريق العام

تلفون:  235906 3 - 500906 7 961



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 35 /  2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 57

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

3

 الطريق االأ�رسع 

للت�صويق ال�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان

الدكوانة - مار روكز - المنطقة الصناعية
هاتف: 685876 1 962 - 526876 3 961

www.sinaya.me - itawm@yahoo.com

Manufacturing Chocolate Machines

GONDOLINE SWEETS     حلويات اجلندولني

حلويات عربية وافرجنية -ترا�س �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�سيدا - حي الو�سطاين: 

تلفاك�س: ٧٢٥٩٠٦ )٧( ٩٦١

الرميلة: 

تلفون: ٩٩٠٩٩8 )٧( ٩٦١

بريوت - بئر ح�سن 

م�ستديرة ريا�س ال�سلح  

تلفاك�س:  8٥8٥٥٦ )١( ٩٦١ 

www.algondolinesweets.com  
info@algondolinesweets.com

HARFOUCHE CO., Jezzine-Lebanon, tel. +961 3 135401

we've created a taste you 
 can't get enough of,

and crispiness you can hear.
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ال�صناعات الغذائية - األبان واأجبان

غدير تعنايل - للألبان والأجبان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج - طبيعي ومب�سرت

تعنايل - البقاع الغربي - هاتف 833326 3 961

�صنع يف لبنـــان

4
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ال�صناعات الغذائية - األبان واأجبان

�سركة �سكاف دايري فارم �ش.م.م

Skaff Dairy Farm s.a.r.l
البقاع - زحلة  

حو�س المراء ارا�شي 

 الطريق الداخلي الذي 

يربط زحلة برب اليا�س 

هاتف:   ٥٠٦٩٥١ ٨ ٩٦١  

فاك�س: ٥٠٥٤٢7 ٨ ٩٦١

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

All Kinds of Dairies  /  شناعة الألبان والأجبان�

�سركة ال�سمال للألبان والأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Products األبان واأجبان وكافة م�شتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام

هاتف: ٢٠٦٤٣٣ - ٢٥٥٩٥١ )٠٦( - خليوي: ٢٨٦٤٣٣ - ٨٣٨77٢ )7١( ٩٦١

5

info@manaradairy.com



العدد 35 /  2018 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L60

ال�صناعات الغذائية - األبان واأجبان

6

حراجل - ك�شروان - تلفون: ٣٢٢٠٩٥ ٩ ٩٦١

من حليب البقر الطبيعي الطازج املب�شرت، 

كامل الد�شم

�صنع يف 

 

لبنـــان

فرع اأول: بعلبك - �شارع ال�شرايا / هاتف: ٣7٣٨٢٤ ٨ ٩٦١

 فرع ثاين: مدخل بعلبك اجلنوبي   

دوار دور�س / هاتف: ٤٩٨٥٠١ 7٦ - ٥٨١7١٢ ٣ ٩٦١

فرع ثالث: زحلة الأوتو�شرتاد / هاتف: ٣٠٤٤٦٦ ٨١ ٩٦١

حلويات اجلّبة

اأفران قميحة احلديثة

النبطية، عد�شيت، ال�شارع العام - هاتف: ٥٤١٤٨٣ 7 - ٦7٢٤٨٣ ٣ ٩٦١

e-mail: komeiha@hotmail.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

7

Bekaa

موؤ�س�سة حلباوي فود

Helbawi Food

بعلبك - النبي �سيت - احلي الغربي - مبنى املوؤ�س�سة

هاتف: 33٥١٠8 8 - ٢٢١83٧ 3 ٩٦١ - ١8٠3٠٠ ٧١ ٩٦١

فاك�س: 33٥١٠8 8 ٩٦١

صناعة كافة أنواع احلبوب 

والبهارات والنب والبزورات

Manufacturing All Kinds of Grains, 

Spices, Coffee & Nuts
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

فرع رئي�سي: عكار احلي�سة - تلفون: 810060 6 961 خليوي: 589285 3 961
فرع ثاين: جبل البداوي - جانب موؤ�س�سة فالح - تلفون: 394199 6 961

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

فرع رابع: جبل حم�سن - �سنرت حمزة - تلفون: 382009 6 961
فرع خام�س: خميم البارد - املدخل ال�سمايل - تلفون: 116755 71 961

E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook: حمم�سة �سايل

Beirut - Rawda - St Elie Residence
  Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800

www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com

Tony's food s.a.r.l

8
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

 الكورة - كفرعقا  - لبنان ال�شمالي 

 هاتف:  ٩٥٢٨٣٨ )٦( ٩٦١ - فاك�س:  ٩٥٢٨٢٨ )٦(  ٩٦١

خليوي : ٣٠٣٨٦٢ )٣( ٩٦١  - �س.ب : ١٢ - اميون - لبنان

9

زيت زيتون، زيتون وجميع انواع املخلالت

 �سهر العني - الكورة

هاتف: 34٠٦٦8 3 - 4١٦٧١٦ ٦ ٩٦١ - فاك�س: 4١٥٧٥٩ ٦ ٩٦١

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : ٦٠٠٠٠٦ ٥ ٩٦١ -٢١٥٨٨٨ ٣ ٩٦١ 

فاك�س : ٦٠٠٣٤٦ ٥ ٩٦١ - �س.ب : ١٤/٥٤٤٥ بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل لفلوك�ش

   ال�سناعية

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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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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22005

Jabal El Shikh Honey

بئر العبد - �شارع ق�شي�س - بريوت لبنان  

تلفون: ٢7٨٢٤٨-٠١/٥٤٢٥٤٢ ٩٦١ - فاك�س: ٠١/٥٤٣٠٣٠ ٩٦١  

www.sadaka-lb.com   -   Email: info@sadaka-lb.com

 �شناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها 

)ا�شترياد وت�شدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds
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 انتاج زيت الزيتون 

 و�شناعة ال�شابون 

واملنظفات على اأنواعها

امل�شنع: كفر عقا - الكورة  -لبنان ال�شمايل  

 هاتف: ١7٨٥٥٠ ٣ ٩٦١   

 تلفاك�س: ٩٥١٢٩٠ ٦ ٩٦١  

greijn@olivera-leb.com
www.olivera-leb.com

�س.ب: ٣١ اأميون - الكورة

الإدارة: الفيا�سية - بعبدا قرب وزارة الدفاع

هاتف: ٩٥٠٩33/4 ٥ ٩٦١

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

Juice  /  صناعة وجتارة شرابات

موؤ�س�سة التحاد العربي

Ets. Etihad El Arabi

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
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حي ال�شلم - املوقف اجلديد - هاتف: ٤٨٥٥٤7 ٥ ٩٦١

خليوي: ٣١7٩٥٦ 7٠ ٩٦١ -  ٩٤٤٦٤7 7٠  -  ٣١7٩٥٦ ٣ ٩٦١

info@alkalaasweets.com  
www.@alkalaasweets.com

Cortas Canning & Refrigerating Co.S.A.L.    Tripoli Road - Dora - Beirut - Lebanon   Tel: 00961 1 257171    P.O.BOx: 11-0209      www.cortasfood.com 
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www.DandyChocolate.com
Head office +961 5 81 06 62/3
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الكورة - كفر�شارون - الطريق

03/651767 - 03/547531 - 06/950767

15

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

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

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

١- الفرع الرئي�سي: �سفري - ال�سارع العام - جانب حمطة الأيتام

هاتف: ٥٥8٠٥3 ١ 3٠٠٢٥٠ 8١ ٩٦١

٢- فرع اجل�سر: �سفري - مقابل ج�سر املعلم

هاتف: ٥٥١٦٥٦ ١ - 3٠٠٢١٠ 8١ ٩٦١

3- فرع احلدث: ال�سان ترييز - ال�سارع العام

هاتف: ٠٧8٩83 3 ٩٦١

4- فرع جديدة البو�سرية: اأوتو�سرتاد مرينا ال�سالوحي  

Sunny House جانب حمالت

هاتف: 3٠٠٢٩٠ 8١ - 8٩٠٧٧3 ١ ٩٦١

٥- فرع �سيدا: اأوتو�سرتاد اجلنوب - قرب مدر�سة اأجيال �سيدا

هاتف: ٢3٩3٢٢ ٧١ ٩٦١

٦- فرع زحلة: اأوتو�سرتاد مفرق املدينة ال�سناعية

هاتف: ١٥٩38٥ 3 ٩٦١

٧- فرع الهرمل: جانب ال�سراي احلكومي

هاتف: ١٥٩38٥ 3 ٩٦١

8- فرع بريوت: �سليم �سالم - طريق الكول - جانب مطاحن لبنان

هاتف: 3٠٠4١٠ 8١ ٩٦١

٩- فرع ي�سوع امللك: الزوق - �سنرت حجيلي

هاتف: 3٠٠٢١٠ 8١ ٩٦١

١٠- فرع خلدة: مقابل اجلامعة الإ�سالمية

هاتف: ١١٧٠٧١ 3 ٩٦١
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اأوتو�شرتاد  زحلة بعلبك - التعا�شد - مفرق علي النهري - هاتف: ٩٠٠٦١٢ ٨ ٩٦١

اأفران حلويات و�سناك املنذر

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

وجميع اأنواع املعجنات، 

�شاندوي�شات على اأنواعها عربية و�شرقية، م�شاوي على اأنواعها

MAZRAAT YACHOUH-LEBANON
TEL/FAX: +961 4 930067
+961 4 930068, +961 4 918856

WEBSITE: WWW.CRUMBLELB.COM
E-MAIL: INFO@CRUMBLE-LB.COM
P.O.BOX: 195 - AIN AAR

CRUMBLE FOR TRADING AND MANUFACTURING S.A.L
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بريوت - الطريق اجلديدة - امللعب البلدي - بناية ال�سحر

هاتف: ٧٠4٥٠4 ١ ٩٦١

حلويات �سف�سوف

Patisserie Saffsof

فرع اأول: حتويطة الغدير جانب حمطة ها�شم - هاتف: ٤7٥١7٢ ١ ٩٦١ 

فرع ثاين: الكفاآت الطريق العام جانب حمطة ها�شم - هاتف: ٤7٥١7٣/٥ ١ ٩٦١

E-mail: patisserie-lolita@hotmail.com    
Website: www.patisserielolita.comPATISSERIELOLITA
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Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

 من�شورية املنت - املكل�س - بريوت - لبنان   

هاتف : ٦٨٠٦٨٠ )١( ٩٦١  - �س.ب : ٦٦  -     فاك�س: ٦٨٥٠٩٠ )١( ٩٦١

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

18

جبل لبنان - بعبدا - املريجة ال�شارع العام بناية خليل �شعادة

هاتف: ٢٦٨٥٥٨- ٤7٨٥٨٢ )٠٣( - ٤٨٣٣٠٥ )٠٥( ٩٦١

م�سنع هوانا لغزل البنات

Hawana Cotton Candy Factory
Cotton Candy Industry  /  شناعة غزل البنات�  

Cotton Candy Filler of Chocolate  /  غزل البنات - ح�شوة �شوكول  

cotton-candy-factory@outlook.sa

حب �سناعتوبتحب لبنان

info@challouf.com
www.challouf.com

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

تلفاك�س: ٤٦١٦٢٦ ٦ - ١٤٤٢٠٢ ٣ ٩٦١

Khaldeh - Mont Lebanon - Main Road
Tel: 961 5 800 658

E-mail: info@chamsine.net  - Website: www.chamsine.net
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Barraj Cosmetics Company International  سركة براج للتجميل الدولية�

لبنان اجلنوبي - �سيدا - عربا - �سارع الرابية بناية ادري�س ورم�سان

هاتف: ٢٢٦٦3١ 3 - ٧٢3٩3٢ ٧ - ٥٩٠٠٥٦ ٧١ ٠٠٩٦١ -فاك�س: ٧٢3٩3٢ ٧ ٩٦١

shadi@barrajcosmetics.com  - www.barrajcosmetics.com  -  shafic@barrajcosmetics.com
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w w w. l u n a r c o s m e t i c s . c o m / . c o        
Doha-  Aramoun,Lebanon     
info@lunarcosmetics.com                
009613111261/ 0096171111261   
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TRUSTED AMERICAN QUALITY

Tyr - El Hosh - Telefax: 961 7 347748 - 03394682
E-mail : morexpaints@hotmail.com  

www.morexpaints.com - Facebook: morexpaints

- دهانات داخلية وخارجية

- دهانات ديكورات

- مواد عازلة للن�س - اأهم اأنظمة معاجلة الن�س

- نظام تركيب الألوان

- Interior & Exterior Paints
- Decorative paints
- Water Proof Coatings
- Color Formulating System

®,
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معمل احللباوي
ل�سناعة الرنابي�ش الزراعية - مل�ش زراعي - اأكيا�ش نايلون - حبوب بل�ستيكية

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

هاتف: ١٨٩٢٩٠ 7١ - ٠٥٩٠٣٦ ٣ ٩٦١

املنت، ال�شارع العام، هاتف: ٢٩٦٩٠١/٢/٣ ٤ ٩٦١ - فاك�س: ٢٩٦٩٠٤ ٤ ٩٦١

email: tony@ldi-lb.com
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Mount Lebanon-Kserwan-Zouk Mosbeh-Industrial City
Tel: 961 (9) 219806 - 210193 - (71) 636626 

Fax: 961 (9) 219807 - P.o. Box: 70536 Antelias
Email - haykalplast@haykalplast.com

24
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كومفورت-تك�ش

Comfort-Tex

البقاع - زحلة -  قاع الرمي ال�شارع العام  

 بناية جماع�س  

 هاتف: ٨١٢٢٦٠ )٨( ٩٦١ 

فاك�س: ٨١٢٢٦٠ )٨( ٩٦١ 

comfort@terra.net.lb 

�شناعة وجتارة البيا�شات املنزلية، 

الالجنري واملطرزات على اأنواعها

Saky Hadath, Jamous Str., Near Karout Stores Closer   /   Tel: 01 542485 - 01 279480 - 03 756284
2Nd Branch Jamous Tel: 01 547501 - 01/71 755300   /   Saida Old Str. Tel: 01 279470

Badaro, Economics Est. Tel: 01 399440   /   Army Cooperative: Sour - Saida, Zougheib Barrack   /   Tyr Al-Kebah
www.princeorientmaatouk.com     -     E-mail: prince_orient_maatouk@hotmail.com

Prince Orient Establishment
All Types Of Military Clothing & Equipments

برنـــ�ش اأورينـــت 

�سناعة الألب�سة الع�سكرية والك�سفية
معتــــــوق

البقاع - را�شيا - هاتف: ١777١٢ 7٠ ٩٦١

موؤ�ص�صة اأبناء عفيف حماد لل�صناعة والتجارة

بيا�صات منزلية، حرامات و�رسا�صف على اأنواعها
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Sthermico s.a.r.l
Offices: Dekwaneh Bambook Center GF

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

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

�سركة �سب�سبي لل�سناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة الن�ساءات املعدنية

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : ٤٦١٤١٦ )٦( ٩٦١

  ٤٦١٤١٥ )٦( ٩٦١   

 فاك�س :

٤٦١٤١ )٦( ٩٦١7 

 خلوي :

٦٦٦- )٣( ٩٦١7٣٣ 

٣٦ - )٣( ٩٦١7٦7٣ -7٠٩7٤٥ 

E-mail:contact@sabsabi-industry.com - abed_sabsaby@hotmail.com     
Website : www.sabsabi-industry.com

26

مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�سن - نادي الغولف - �سنرت بون مار�سيه

تلفاك�س: 8٥8١٩4 ١ ٩٦١ - خليوي:  4١٥٦٦٩ 3 ٩٦١ - خليوي:  ١٥١٥84 3 ٩٦١

امل�سنع:  ٢٢4٩٩٥ ٧ ٩٦١

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment
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Reparation of Hydraulic & Pneumatic Machine Parts & Pistons  
Manufacturing of All Kinds of Heat Exchangers

Supplying of Industrial Electric Motors, Reduction Gears, 
Hydraulic & Pneumatic Machinery Parts

Dawra - Chromo Street - Bourj Hammoud
Tel: 961 1 254144/5 - 03 666840

E-mail: halco@cyberia.net

Med Cables Co. s.a.l�سركة البحر املتو�سط للكابلت �ش.م.ل

E-mail : medcables@hotmail.com  
Website : www.med-cables.com

لبنان اجلنوبي - �سيدا  

تفاحتا - ال�سارع العام - بناية كوثراين

هاتف: 3٠/4٢٠84٠/٥٠ ٧ ٩٦١  

فاك�س: 4٢٠83٠ ٧ ٩٦١

تصنيع كابالت كهربائية
Manufacturing 

of Electrical Cables

جبل لبنان - املنت - �شبية - نهر الكلب 

بناية الرهبنة اللبنانية املارونية

هاتف: ٩٠٣٨٣7 ٣ - ٣7٤7٤٣ 7٠ ٩٦١

electro.monta@gmail.com  - www.electromonta.com

دراسة وانشاء وصيانة خطوط ومحطات النقل
دراسة وانشاء محطات وخطوط توتر متوسط

جتهيز وتنفيذ شبكات التوتر املنخفض مع تركيب العداد
دراسة مع تصنيع وتركيب وطالء هياكل وأعمدة حديدية

حفر ومد كابالت توتر عالي ومتوسط

electro monta
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Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�س�سة �سلح الدين احللبي التجارية

جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

Hamra - Comodor Street - Near Comodor Landry - Tel: 961 1 354551 - Fax: 961 1 752179   
Mobile: 961 3 329990 - P.O.Box: 113-5385 - E-mail: salahhalabi1@hotmail.com

28
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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 �سركة مغني اإخوان �ش.م.م

�سركة MSK للتجارة وال�سناعة - ب�سام حممد �سربي كّنو

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�سناعية  

 هاتف:

٩٦١ 3 ٠8٠٩٦١ 

٢٩ ٧١ ٩٦١3٥٠٢

basamkanou@gmail.com - basheer.89@hotmail.com

صناعة كافة أنواع الكسارات وتوابعها  - تصنيع اكسسوار كسارات
Manufacture of All Type of Crushers & Related Accessories - Manufacturing Accessories Crushers

30

Bureau Moderne  
Des Ascenceurs

Maintenance
Installation
Repair

صيانة
تركيب

تصليح

ذوق مكايل - بناية �شارل حداد

هاتف: ٢٤١٦٩7 ٣ - ٥٦٦٠٠١ ٣ ٩٦١

Tel: 961 3 566001 - 3 241697
�س.ب: ٩٠٨١٩ جديدة املنت - لبنان

hotissen@hotmail.com
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معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�سن  

 نادي الغولف  

�سنرت بون مار�سيه

 تلفاك�س:

 ١ ٩٦١ 8٥8١٩4  

 خليوي:

٩٦١ 3 4١٥٦٦٩ 

�سركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�سناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: 7٨٨١١٨ )١( - 7٨٨٠7٩ )١( ٩٦١

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية

Velox سركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-Heatersت�شنيع قازانات و�شخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب

 هاتف : ٤7٢٠٤٢ )١( ٩٦١ - ٣7٥١٢٣ )٣( ٩٦١ فاك�س : ٤7٢٠٦٠ )١( ٩٦١  

veloxco@hotmail.com

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�س : ٤٥٥٠٠١ )١(٩٦١+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +خلوي : ٢٨٨٣٤٤)٣(٩٦١

�سركة الي�سا 

لل�سناعة والتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

31

THE ULTIMATE
BAKERY MACHINES

www.FarhatBakery.com
Choueifat, Amrousiyeh

Facing Ghandour Factory, Lebanon
Tel/Fax: 00961 5 441607

Email: Info@farhatbakery.com

New baking technologies o�ered by “FARHAT
BAKERY EQUIPMENT LEBANON” for baking pocket
pita bread, pita burger bun, pita bagel, pita
donuts, arabic bread, baladi bread, shami bread,
syrian bread, naam bread, gyro greek pita bread, 
�at bread and healthy pita bun slim sandwiches.
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 البقاع - زحلة  

 تعنايل - ال�شارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: ٩٨٠٢٦7 - ٦٤٥٠٩٤ )٣( ٩٦١

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة الت تعبئة وتغليف
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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: 7٣٠٢٥٣)7(٠٠٩٦١ -  7٢٢٢٥٣)7(٠٠٩٦١ - �س ب: ٣7١ �شيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�سركة اآماكو غروب الم�ساهمة �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
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Bourj Hammoud
Seaside Road - Philka Bldg

Beirut – Lebanon
T: +961 1 250022 
F: +961 1 249647 

E: info@philka.com - W: www.pss-philkagroup.com

1- Piston Compressors
2- Screw Compressors
   a. Oil Free
   b. Oil Flooded
    c. Fixed & Variable Speed
3- Air Dryers
4- Ultra Filters

PSS offers  
a wide range of:

Email: makram@makrambarakat.com  -  Website: www.makrambarakat.com

Khalde  
Gulf Mart center  
2nd floor
Mob: +961 70 681 861       
          +961 71 681 861
          +961 70 988 959
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LICORNE KISSONERGIS S.A.R.L

Beirut – Achrafieh   
El-Ghaby Str.   

Kissonergis Bldg.
Tel: 961 1 326760   

961 1 324880  
Fax: 961 (1) 200413  

P.O. Box: 166244

E-mail:  kionergi@inco.com.lb

Solid Fuel Steam Boiler، Wood، coal، Paper، & 
Dried Olives & Burners Oil، Gas، Fuel، Disel With 

Electrical Board For Burners
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Phone & Fax: 961 9 854720 - Website: www.chlala.net
Tabarja Highway Near casino du Liban

Facing Aqua Vista Hotel - P.O.box: 1795 Jounieh-Lebanon

جتهيز فنادق ومطاعم - ا�شترياد وبيع اأدوات فندقية

Hotel, Catering & Restaurant Equipment - Products Suppliers
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A.D.S For Trade & General Industryاأي.دي.اأ�ش - �سركة للتجارة وال�سناعة العامة

فرع اأول: لبنان- الزهراين- طريق عام �سيدا- �سور

هاتف:٢٦833٠ 3 - ٢٢٢٢٢٧/٢٩ ٧ ٩٦١ - فاك�س: ٢٢٠٠4٦ ٧ ٩٦١

فرع ثاين: الكويت- الراأي – خلف اإلكرتونيات الغامن - مقابل الفينوز

هاتف: ٠٠٩٦٥4٧١٠٦٩8 - ٠٠٩٦٥٩٩١3٥٩3٩ - فاك�س: ٠٠٩٦٥4٧١٠٦٥٧

فرع ثالث: الإمارات العربية املتحدة – ال�سارقة - املدينة ال�سناعية  الثالثة 

خلف دوار كاتربلر- موؤ�س�سة علي ال�سو�س لتجارة املعدات

هاتف: ٠٠٩٧٦٥4٢٢٠8٥ - ٠٠٩٧١٥٠٩٦٩١٩٥٠ - فاك�س: ٠٠٩٧١٦٥4338٢8

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com
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ال�سويفات  - كفر�سيما

هاتف:  8٧٢٦٩4 3 - 8٧٢٦٩4 ٧٠ ٩٦١  

وات�س اأب: ٠٩٠١٥8 ٧٦ ٩٦١ - فاك�س: 43٧٦٩4 ٥ ٩٦١

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

ماكينات الكعك وصبابة القطايف وخط انتاج اخلبز والتنور، 
فول أوتوماتيك وغيرهم

�سركة اجلزيرة تك

Al-Jazeera Tech

Fortess فورتا�ش
�شيانة وتركيب م�شاعد

ا�شترياد وت�شدير

الدكوانة - �شارع حنا زيادة - هاتف: ٤٨٩٥١٩ ١ ٩٦١ - ٣٠٢٠١7 ٣ ٩٦١

Hassan Kaouk
Electro - Mecanical Engineer

Lebanon - Saida  
Ghazieh  Main Road  

Center Saleh
Tel: +961 3 737529  
Fax: +961 7 222051

info@gemslb.com  -  www.gemsilb.com
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�سركة فريغو ال�سكا التجارية وال�سناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade
Refrigerated Industry  /  سناعة برادات�

املنت  - الدورة - �سارع الخطل ال�سغري - بناية غرابيت  اوهانيان

هاتف :٢٩٢ - 3٠3٢8٢ )3( ٩٦١ - ٢٦١٦٠٩ )١( ٩٦١ - فاك�س : ٢٦٧٦١4 )١( ٩٦١

E-mail:  frigoalaska@hotmail.com

We specialize in rewinding all types of Electric motors, Generators, 
Transformers, A/C Compressors, D/C traction motors, Armatures and 
Field coils. Our services range from 1kW electric A/C, D/C motors to 
1000kW 3 phase induction motors.
We house a 5 ton horizontal balancing machine to address vibrations 
on rotors, impellers, blowers and propellers.

website: www.satacogroup.com
email: info@satacogroup.com

Telephone: 01 873 510   
Mobile : 03 919 992
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البقاع - زحلة - املدينة ال�سناعية - مبنى ال�سركة

هاتف: ٩٠١4٩٩ ٧8 - ٦٧٢٧٦٩ ٧١ ٩٦١

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

موؤ�س�سةاإبراهيم خليل القا�سوف - املعتمد احليلين 

خطوط إنتاج غذائية

موؤ�س�سة الإ�سكندر - اأبناء حممد مظلوم

مكاب�س بالط، وجاليات بالط، مكاب�س اأحجار باطون، ك�شارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية، جواري�س بح�س وبرغل، مطاحن ك�شك وحبوب

طريق عام رياق - ج�شر الليطاين - قرب اللبول - هاتف : ٨٥٨١٥٢ )7١( - ٥١٢7١١ ٣ ٩٦١

Ras-elmatin - Lebanon
Tel/Fax: 00 961 5 380 598 - Mobile: 00 961 3 287 596
Website: www.mtsengco.com
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حممد طالب التجارية

Mohammed Taleb Commercial

لبنان ال�شمايل - طرابل�س - �شارع احللوة - بناية كيالين

هاتف: ٨٣٣٣٨٣ ٣ - ٤٣٦٠٠7 ٦ ٩٦١

talebest@dm.net.lb - www.talebest.com
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Main Road, Dbayeh, Beirut 
Tel: 961 4 545456

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones 
BUILDMART
Tel: 70 503305

info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon

www.elementslb.com

Since 1991
Customize your space

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones 
BuildMart

Tel: 70 503305

info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon

www.elementslb.com

Italian Kitchens
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Accaoui street   Achkar building
Tel +961.1.561510/2/3   +961.1.565999

Mob. +961.3.274005   Fax +961.1.561510   
P.O.Box 11-2560  Beirut  Lebanon

www.anispress.com
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  Fresh up with
minted toothpick

هوريبا باكينغ اأند ترايدينغ

Horepa Packing & Trading

ك�سروان - ذوق م�سبح - �سارع امل�سارف

هاتف: 38٢٩٦١ 3 - ٢١4٠٥٠ ٩ ٩٦١ فاك�س: ٢١٩4١4 ٩ ٩٦١ - �س.ب: ٢848 جونيه

E-mail: horepa@horepa.com - website: www.horepa.com

تعبٔية وتغليف 
وبالستيك

طباعة مستلزمات 
للفنادق واملطاعم
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الطريق 

 االأ�رسع 

للت�صويق 

ال�صناعي

�صنع يف لبنان

info@inpresslb.com -  www.inpresslb.com

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

Bilal & Jalal Ali Nasr 

Nadarco sarl  سركة ن�سركو �ش.م.م�

 جبل لبنان - عاليه - ال�سويفات 

�سارع القبة - بناية املهتار

هاتف: ٩343٢3 3 - ٢٧٥٢4٠ 3 ٩٦١   

 ٥ ٩٦١ 8١3٥ - ٩٦١ 8٠٥٩٦١

فاك�س: 8١3٩٦١ ٥ ٩٦١

E-mail : nadarco@gmail.com
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موؤ�س�سة بطي�ش التجارية

فاريا - تلفون ١٥٤٠٠٥ 7٠ ٩٦١

النعيم لل�سخور والبناء

لبنان اجلنوبي - �سيدا - املروانية - ال�سارع العام - مبلكه

هاتف: ٧4٧٢٥٠ 3 - 4٦٧٥٦٠ 3 ٩٦١ - تلفاك�س: ٢٦٠38٠ ٧ ٩٦١  

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

حجر تلبيس ورخام وغرانيت

هاتف :  03/224409 - 03/608604

موؤ�س�سة رامز احلاج لل�سناعة والتجارة

رخام - غرانيت - خ�سب

جبل لبنان - عاليه - دير قوبل - ال�سارع العام - مبلكه

Blat El Atiq

Maaser el chouf
Tel: 03 873357 - www.blatelatiq.com

النبطية - بنت جبيل - عني ابل

هاتف: ٢٩٥٠٢٠٢ ٣ ٩٦١



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 35 /  2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 101

47
ال�صناعات المتنوعة

ماغرامار للرخام والغرانيت �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 : ٤٣٣٥7٨ )٥( ٩٦١  

خليوي: 7٥٣٥7٨ )٣( ٩٦١

�س.ب.: 7٣٥٤/ ١١ انطليا�س

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com

فرع معو�س  

فرع حارة حريك 

فرع راأ�س النبع  

فرع بربور  

فرع احلمرا: �شارع عبد العزيز، 

بناية م�شت�شفى خوري

٣٤٠٩٥٣ ١ ٩٦١ هاتف:  

٥٤٦٨٠٠ ١ ٩٦١  

٥٤١٢٠٦ ١ ٩٦١  
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Cottage
l ,art de la protection solaire

Mkalles - Main Road - Near Super Brazil
Tel: 03 72 15 15 - 01 682 565 - 01 698 560

cottagek@inco.com.lb

facebook: 
beiruty wooden houses

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

Mobile: 03-290091 - Telefax: 08-511432
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ر�صالة الإمارات

من  مــزيــد  نحو  يتجه  الــعــامل  اأن  وا�ــصــح 

وميتلك  واملتنقلة.  الرقمية  التكنولوجيا 

اأكرث  ي�صكلون   – اإن�صان  مليارات   4 اليوم 

متنقاًل،  هاتفًا  العامل-   �صكان  ن�صف  من 

االنرتنت.  ي�صتعملون  اإن�صان  مليار  و1.7 

فقد �صهدت منطقة ال�رصق االأو�صط واأفريقيا 

النقالة  الهواتف  ا�صتخدام  يف  مطرداً  منواً 

ا �صعبية 
َ
خالل ال�صنوات اخلم�س االأخرية.  اأم

فت�صكل  االإمــــارات  )يف  الذكية  الهواتف 

الو�صول  واإمكانية   )%  60 اإنت�صار  ن�صبة 

�صت الهواتف املتنقلة 
َ
اإىل البيانات، فقد اأ�ص

خدمات  على  للح�صول  مثلى  كو�صيلة 

اال�صتهالكية  امل�صرتيات  مثل  كثرية  قيمة 

واملعامالت  ال�صخ�صية  البنكية  واخلدمات 

الوا�صح  ومن  الدفع.  وخدمات  التجارية 

على  متزايداً  اأثــراً  الرقمية  الثورة  لهذه  اأن 

اأ�صلوب معي�صة مليارات من النا�س.

خليفة  ال�صيخ  اعتمد   ،2015 نوفمرب  ففي 

ال�صيا�صة  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 

العلوم  جمــال  يف  االإمـــارات  لدولة  العليا 

والتكنولوجيا واالبتكار، وتت�صمن ال�صيا�صة 

على  تزيد  وميزانية  وطنية،  مبادرة   100
300 مليار درهم حتى العام 2021. 

�صيا�صات  جمموعة  اأيــ�ــصــًا  ت�صمل  كما 

الت�رصيعية،  املجاالت  يف  جديدة  وطنية 

والتعليمية،  والتكنولوجية،  واال�صتثمارية، 

االقت�صاد  معادالت  تغيري  بهدف  واملالية 

على  االعتماد  من  بعيداً  ودفعه  الوطني، 

علمية  نقلة  وحتقيق  النفطية،  ـــوارد  امل

خالل  االإمـــارات  لدولة  متقدمة  ومعرفية 

ال�صنوات املقبلة. 

يف  اال�صتثمار  اإىل  هــذه  ال�صيا�صة  تهدف 

االإماراتي، واالرتقاء مبعارفه يف  املواطن 

ترمي  كما  والتكنولوجيا.  العلوم  جمــال 

اأبحاث  من  املــجــاالت  من  عــدد  دعــم  اإىل 

املتخ�ص�صة،  الطريان  و�صناعات  الف�صاء، 

ودعــم  العاملية،  الــدوائــيــة  وال�صناعات 

النووية  والطاقة  ال�صم�صية،  الطاقة  اأبحاث 

اال�صطناعي،  الــذكــاء  وبــرامــج  ال�صلمية، 

وغريها.

البداية  نقطة  ال�صيا�صة،  هذه  �صتمثل  كما 

ملرحلة مئوية االإمارات 2071 والتي تتطلب 

االإماراتيني  وب�صكل ملح من املتخ�ص�صني 

تطوير  اال�صطناعي  ــاء  ــذك ال جمــال  يف 

قطاعات جديدة وتطوير بنية تقنية رقمية 

املعريف  باالقت�صاد  للنهو�س  متطورة 

التناف�صي للدولة.

ا�صتهرت  املا�صيني،  العقدين  مدى  فعلى 

دولة االإمارات بتبني التغيري، ومع حمرك 

الدولة  جلعل  احلكومة  قبل  من  حقيقي 

بالفعل  ن�صهد  ونحن  االبتكار،  يف  رائدة 

مع   . الذكية  املــدن  مــن  املقبل  اجليل 

وجود خطط طموحة لال�صتفادة من هوية 

دولة االإمارات، باعتبارها تتبنى مفهوم 

جيداً  وت�صتعد  املتطورة  التحتية  البنية 

يف  املتمثل  الهدف  وهو  ذلــك،  لتحقيق 

يعر�س  الذي  احلدث   2020 اك�صبو  جعل 

اإلمارات.. 
»ثورة رقمية« في زمن قياسي!



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 169 تموز 2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 107

احلياة يف القرن ال21.

االإمــارات  دولــة  حّققت  ال�صياق،  هذا  ويف 

العربية املتحدة ثورًة رقمية لتتحوَل خالَل 

�صوٍق  اإىل  نا�صئة  �صوٍق  من  ق�صرية  فــرتٍة 

متطورة.

االمارات  دولة  خالله  حققت  قيا�صي  زمن 

تقدما ملحوظا يف جمال الثورة الرقمية ما 

تقرير  به، وبح�صب  جعلها منوذجا يحتذى 

الدويل  التمويل  معهد  اأكد  موؤخرا،  اأ�صدره 

»مورجان  ملوؤ�رص  طبقًا  اأنه  وا�صنطن،  يف 

�صتانلي كابيتال اإنرتنا�صيونال« ا�صتطاعت 

يف  هائلة  قفزة  حتقيق  االإمــــارات  ــة  دول

�صوق  اإىل  نا�صئة  �ــصــوق  مــن  ت�صنيفها 

�صاعدة، ثم �صوق متطورة يف غ�صون خم�س 

�صواء  بالء ح�صنًا،  اأبلت  الأنها  فقط،  �صنوات 

على �صعد النمو االقت�صادي اأو منو ال�صوق.

واأ�صار املعهد اإىل م�صاهمات دولة االإمارات 

يف جلنة م�صاعدات التنمية التابعة ملنظمة 

اأن  وذكر  والتنمية،  االقت�صادي  التعاون 

االقت�صادي  النمو  تعك�س  امل�صاهمات  هذه 

ـــارات مــوؤخــراً،  االإم ــذي حققته  ال الــالفــت، 

اإجـــراءات  اتخذت  ـــارات  االإم اأن  واأ�ــصــاف 

يف  واحلوكمة  ال�صفافية  لتعزيز  هــامــة، 

اقت�صادها.

ن�رصه  حديث  تقرير  اأكد  ذاته  ال�صياق  ويف 

واملالية  العامة  ــالإدارة  ل ال�صبكي  املوقع 

ــــارات  االإم اأن  املــتــحــدة،  ـــالأمم  ل الــتــابــع 

التنويع  جهود  لتعزيز  رقمية  ثورة  اأطلقت 

االقت�صادي وتخفيف االعتماد على النفط، 

وحتقيق اال�صتغالل الكامل واالأمثل للثورة 

ال�صناعية الرقمية.

�صلطان  عن  العاملية  املنظمة  تقرير  ونقل 

االإمــاراتــي،  االقت�صاد  وزيــر  املن�صوري، 

تقليل  اأجــل  من  جتتهد  االإمــارات  اإن  قوله 

القومي  ناجتها  اإجمايل  يف  النفط  ن�صيب 

اإىل 20 % بحلول عام 2021، مقابل 29 % 

حاليًا.

اأطلقت  ــــارات  االإم اأن  التقرير  ــاف  ــص واأ�

العديد من املبادرات يف ما يتعلق بالذكاء 

اال�صطناعي واالأمتتة.

دبــي،  ــادرة  مبــب مــثــاًل  املنظمة  و�ــرصبــت 

ال�صتخدام تقنية بلوك ت�صني وتقنيات اأخرى 

من اأجل متكني العاملني بها من العمل على 

عد يف اأي وقت بحلول 2021.
رُ
ملفاتهم عن ب

التقنية  �رصكات  من  كثري  وبـــداأت  هــذا 

ال�صينية  وهواوي  غوغل،  مثل  العاملية، 

العمالقة لالت�صاالت، و�صيمنز االأملانية، 

اأجل  من  االإمارات  اإدارة عمليات يف  يف 

كما  احلديثة،  التقنيات  ا�صتخدام  تطوير 

مركزاً  االأعمال  خلدمات  اأوراجن  اأن�صاأت 

جديداً لالبتكار يف واحة دبي لل�صليكون.

فيما نقلت وكالة اأنباء �صينخوا ال�صينية 

عــن رئــيــ�ــس »نــوتــانــيــكــ�ــس« الــ�ــرصكــة 

ال�صحابية  احلو�صبة  خدمات  يف  الرائدة 

كاليفورنيا  من  تتخذ  والتي  املوؤ�ص�صية 

مكتبها  �صتفتح  �رصكتها  باأن  لها،  مقراً 

الثاين يف اأبوظبي.

المركزي اإلماراتي يسحب 7 م.د
من السيولة الفائضة في أيار

ال�صوق خالل �صهر  الفائ�صة من  ال�صيولة  اإىل �صحب  االإمارات املركزي  عاد م�رصف 

مايو املا�صي وبقيمة بلغت نحو 7 مليارات درهم وفق ر�صده الإدارة ال�صيولة لدى 

اجلهاز امل�رصيف وال�صوق ب�صكل عام.

وجاءت عودة امل�رصف املركزي جمددا اإىل �صحب ال�صيولة الفائ�صة من ال�صوق بعدما 

جلاأ يف ال�صهر ال�صابق / ني�صان/ اأبريل/ اإىل �صخ نحو 16.1 مليار درهم من ال�صيولة 

يتوىل  التي  النقدية  ال�صيا�صة  مع  ين�صجم  الذي  النحو  وعلى  امل�رصيف  اجلهاز  لدى 

تنفيذها يف دولة االإمارات.

ويف ظل جلوء امل�رصف املركزي اإىل �صحب ال�صيولة الفائ�صة من ال�صوق.. فقد �صاهم 

ذلك يف ارتفاع ر�صيده من �صهادات االإيداع من 118.2 مليار درهمًا خالل اأبريل اإىل 

125.2 مليار درهم مع نهاية �صهر اأيار/ مايو املا�صي.
املركزي  امل�رصف  ي�صتخدمها  التي  االأدوات  من  واحدة  االإيــداع  �صهادات  وتعترب 

اإىل  اإ�صافة  الوطني  االقت�صاد  يف  ال�صيولة  واإدارة  النقدية  �صيا�صته  اأهداف  لتحقيق 

اأدوات اأخرى ي�صاهم جلها يف �صبط حركة النقد يف ال�صوق املحلية .

اجلهاز  لدى  ال�صيولة  اإدارة  املركزي يف  امل�رصف  بحركة  اخلا�س  املوؤ�رص  وبح�صب 

امل�رصيف من خالل ا�صتخدام اأداة �صهادات االإيداع.. �صهد �صهر كانون الثاين/ يناير 

من العام 2018 عمليات �صخ حيث انخف�س ر�صيد ال�صهادات اإىل 132.4 مليار درهم 

مقارنة مع 135 مليار درهم يف كانون االأول/ دي�صمرب من العام 2017.

اأما يف �صهر �صباط/ فرباير فقد عاد املركزي اإىل �صخ ال�صيولة جمددا بقيمة بلغت 4 

مليارات درهم قبل اأن يرجع مرة اأخرى يف �صهر اآذار/ مار�س اإىل �صحب 6 مليارات 

درهم من فائ�س توفر منها لدى اجلهاز امل�رصيف.

وخالل ني�صان/ اأبريل.. قام امل�رصف املركزي باأكرب عملية �صخ لل�صيولة خالل العام 

�صهادات  ر�صيد  انخفا�س  اإىل  اأدى  ما  درهم  مليار   16.1 نحو  بلغت  وبقيمة   2018
االإيداع لديه اإىل م�صتوى 118.2 مليار درهم.
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ر�صالة �صوريار�صالة �صوريا

والعراق  و�صوريا  ولبنان  االأردن  ل 
ّ
تعو

اقت�صاداتها  انتعا�س  على  اخلليج  ودول 

على  ن�صيب  معرب  �صوريا  ا�صتعادة  عقب 

منذ  مغلقا  بقي  والذي  االأردنية  احلدود 

اندالع احلرب يف �صوريا. 

التي  الدول  اأوىل  من  االأردن  ويعد 

ي�صف  اإذ  كبري،  ب�صكل  اقت�صادها  ت�رصر 

العديد  وممثلو  والزراعيون  ال�صناعيون 

ن�صيب  معرب  االأردنية  القطاعات  من 

احلدودي بـ»الرئة ال�صمالية لالأردن«.

التجاري،  ال�رصيان  هذا  ان�صداد  وخلق 

اأزمة اقت�صادية لكل من �صوريا واالأردن 

يف  الربية  املمرات  على  العتمادهما 

الب�صائع،  وان�صياب  التجاري  التبادل 

اإ�صافة اإىل احلركة ال�صياحية والنقل بني 

ببلدان  اإياهما  ربطه  عن  ف�صال  البلدين 

اخلليج العربية ودول �رصق اآ�صيا واأوروبا.

عدنان  االأردن  �صناعة  رئي�س   
ّ

وعرب

املعرب  بعودة  تفاوؤله  عن  الراغب  اأبو 

واإنهاء  ال�صوري،  اجلي�س  �صيطرة  اإىل 

ل 
ّ
اال�صطرابات التي �صهدتها �صوريا وحتم

االأردن جزءا كبريا منها على ال�صعيدين 

ال�صيا�صي واالقت�صادي.

املعرب  هذا  اأهمية  الراغب  اأبو  واأو�صح 

واإعادة  التجاري  التبادل  يف  للطرفني 

ال�صوري  اجلانب  واأن  خا�صة  االإعمار، 

بلغ  باالأردن  وثيق  جتاري  ارتباط  لديه 

300 مليون دينار قبل ن�صوب االأزمة.

ال�صناعي  القطاع  اأن  الراغب  اأبو  وبنّي 

يعول على فتح معرب ن�صيب ب�صكل كبري 

لها  تعر�س  التي  االأ�رصار  لتعوي�س 

نتيجة  حتملها  التي  الكبرية  واخل�صائر 

اإىل  ال�صادرات  وتوقف  الكلف  ارتفاع 

اأوروبا  دول  بقية  اإىل  وعربها  �صوريا 

ولبنان.

م�صدري  جمعية  رئي�س   
ّ

عرب بدوره 

زهري  االأردن  يف  والفواكه  اخل�صار 

اإعادة  ي�صهم  اأن  يف  اأمله  عن  جويحان 

الزراعي  القطاع  اإنعا�س  يف  املعرب  فتح 

االأردين، مبينا اأن القطاع الزراعي ي�صتفيد 

األف   250 يقارب  ما  بت�صدير  املعرب  من 

و�صيفا  �صتاء  والفواكه  اخل�صار  من  طن 

اإىل اأوروبا.

ملوقع  م�صوؤول  حكومي  م�صدر  وقال 

اإعالن  تنتظر  ان 
ّ
عم اإن  “االأردن24« 

لفتح  ا�صتعدادها  ال�صورية  احلكومة 

املعرب، من اأجل التن�صيق حول بدء العمل 

عربه ب�صكل ر�صمي.

لبنان يعول على تنشيط اقتصاده
اأن  االإعالم،  و�صائل  تناقلت  لبنان  ويف 

مع  بالتوا�صل  بدوؤوا  لبنانيني  م�صوؤولني 

�صيطرتها  ب�صط  بعد  ال�صورية،  احلكومة 

على معرب ن�صيب ، الإعادة تن�صيط اقت�صاد 

�صادراتها  حركة  وا�صتئناف  بالدهم 

اأ�صواق دول اخلليج العربية احليوية،  اإىل 

ويتيح  الب�صائع  على  الكلفة  يخفف  ما 

عر�صها باأ�صعار مناف�صة.

ويف هذا ال�صدد، اأكد وزير الزراعة اللبناين 

غازي زعيرت موؤخرا اأن االقت�صاد اللبناين 

الزراعة  قطاعي  يف  وال�صيما  �صينتع�س، 

والت�صدير بعد ا�صتعادة احلكومة ال�صورية 

املعرب، م�صريا اإىل اأنه �صيجري االت�صاالت 

الالزمة مع امل�صوؤولني ال�صوريني لت�صهيل 

ال�صاحنات  ومرور  البلدين  بني  العالقة 

اللبنانية.

أهمية معبر نصيب
على  بالفائدة  املعرب  هذا  فتح  ويعود 

خالل  من  واالأردين  ال�صوري  اجلانبني 

ذلك  اأن  عن  ف�صال  البلدين،  خزينة  رفد 

بني  الب�صائع  حركة  عودة  اإىل  �صيوؤدي 

لبنان  وبني  جهة  من  واالأردن  لبنان 

اأخرى،  جهة  من  والعراق  اخلليج  ودول 

كون املعرب هو املنفذ الربي الوحيد الذي 

يربط لبنان باخلليج.

معرب ن�صيب هو اأحد املعربين احلدوديني 

بلدة  بني  ويقع  و�صوريا،  االأردن  بني 

ن�صيب ال�صورية يف حمافظة درعا وبلدة 

املفرق،  حمافظة  يف  االأردنية  جابر 

احلدود  على  ازدحاما  املعابر  اأكرث  وهو 

ال�صورية، حيث تنتقل عربه الب�صائع بني 

البلدين ودول اخلليج.

وو�صل عدد ال�صاحنات التي كانت جتتاز 

آالف الشاحنات تنتظر فتح بوابة التجارة.. 
واالستثمار السياحي

للهالل الخصيب.. 
والخليج في المعبر »نصيب«

بداأ احلديث يدور حول فتح معرب ن�سيب احلدودي احليوي بني االأردن 

من  احليوي  املنفذ  هذا  ال�سوري  اجلي�س  حترير  اأعقاب  يف  و�سوريا، 

امل�سلحني الذين كانوا قد �سيطروا عليه يف ني�سان 2015. و�سيعود فتح 

هذا املعرب بالفائدة على البلدين من خالل رفد خزينة البلدين، ف�سال 

واالأردن  لبنان  بني  الب�سائع  ان�سياب  عودة  اإىل  �سيوؤدي  ذلك  اأن  عن 

والعراق من جهة وبني لبنان ودول اخلليج من جهة اأخرى، كون املعرب 

هو املنفذ الربي الوحيد الذي يربط لبنان بدول امل�رصق العربي.
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يف  ال�صورية  االأزمة  ن�صوب  قبل  املعرب 

2011 اإىل 7 اآالف �صاحنة يوميا.
 3 وي�صمل   ،1997 عام  املعرب  وافتتح 

للم�صافرين  واحد  منف�صلة،  م�صارات 

مبركباتهم  للمغادرين  واآخر  القادمني 

العمومية،  النقل  و�صائط  اأو  اخلا�صة 

القادمة  لل�صاحنات  خم�ص�س  وثالث 

حرة  منطقة  حتاذيه  كما  واملغادرة، 

اأخرى  ومرافق  م�صرتكة،  اأردنية  �صورية 

خلدمة امل�صافرين.

نمو سياحي سوري!
من  ي�صكله  وما  املعرب  فتح  يبتعد  وال 

عما  اخل�صيب،  الهالل  لدول  اأهمية 

واال�صتثمار  ال�صياحة  عن  تقرير  ك�صفه 

�صوريا  ال�صياحية يف  والعمالة  ال�صياحي 

“املجل�س  اأعده   وقد   ،2018 للعام 

ـ   »WTTC وال�صفر  لل�صياحة  العاملي 

ّ اأعلى الهيئات 
عد

رُ
ه لندن، وي

ّ
املجل�س )مقر

اخت�صا�س  يف  العاملية  االقت�صادية 

�صبقت  �صوريا  اأن  اإىل  اأ�صار  ال�صياحة( 

جريانها يف موازين »النمو ال�صياحي«. اأ

النمو  ن�صبة  بارتفاع  التقرير  و�صاد 

على  قت 
ّ
تفو التي  �صوريا  يف  ال�صياحي 

املال  راأ�س  منو  حيث  »من  اجلوار  دول 

ن�صبة  منو  وتوقعات  لل�صياحة،  ه 
ّ

املوج

العمالة ال�صياحية يف ختام عام 2028«. 

النمو اال�صتثماري يف قطاعات ال�صياحة 

والفنادق،  باملطاعم  )بدءاً  �صورية  يف 

املو�صمية(  اخلدمية  بامل�صاريع  وانتهاء 

 2018 عام  يف  ملحوظًا  ارتفاعًا  �صهد 

ل ن�صبة منو هذا 
ّ
)الذي مل ينته بعد(، لتتحو

 2012 )�صالب( عام   %   -54 القطاع من 

اإىل 7.4 % )موجب(. يف مقابل ن�صٍب بلغت 

ا، و0.5 
ّ
تركي % يف م�رص، و1.2 يف   6.8

ن�صبة  ارتفعت  كذلك  لبنان.  يف  فقط   %
 %   38 اإىل  ال�صياحة  قطاع  يف  العمالة 

مقارنة مع تركيا 3.1 % التي تعترب رائدة 

وفقًا  املنطقة.  دول  بني  �صياحتها  يف 

للتقرير، فقد انتقلت �صوريا على �صّلم »منو 

من  اال�صتثماري«  ال�صياحي  املال  راأ�س 

)بن�صبة   2017 عام  عامليًا   112 املرتبة 

4.3 %( اإىل املرتبة 21 يف منت�صف العام 
احلايل. تاأ�صي�صًا على ذلك، يتوقع التقرير، 

يف  القطاع  هذا  م�صاهمة  ن�صبة  تبلغ  اأن 

الناجت املحلي ال�صوري بني عامي 2018 

و2028 ما يقارب 13 % كر�صد لال�صتثمار 

والعوائد الطويلة املدى.

كانت تجتاز المعبر قبل نشوب األزمة السورية في 2011 إلى 
7 آالف شاحنة يوميا.

بدأ الحديث يدور حول فتح معبر نصيب الحدودي الحيوي بين 
المنفذ  هذا  السوري  الجيش  تحرير  أعقاب  في  وسوريا،  األردن 

الحيوي من المسلحين الذين كانوا قد سيطروا عليه في نيسان 

2015. وسيعود فتح هذا المعبر بالفائدة على البلدين من خالل 

رفد خزينة البلدين، فضال عن أن ذلك سيؤدي إلى عودة انسياب 

البضائع بين لبنان واألردن والعراق من جهة وبين لبنان ودول 

الخليج من جهة أخرى، كون المعبر هو المنفذ البري الوحيد الذي 

يربط لبنان بدول المشرق العربي.
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ر�صالة العراق

بارتفاع  املحلية  العمل  �صوق  متتاز 

نتيجة  العمل  من  العر�س  منو  معدل 

والقوى  ال�صكان  منو  معدل  ارتفاع 

الطلب  منو  تباطوؤ  ظل  يف  العاملة، 

يف  عوامل  عدة  من  الناجم  العمل  عن 

اال�صتثمارية  املعدالت  �صعف  مقدمتها 

القدرة على خلق  اإىل �صعف  تقود  التي 

م�صتويات  وتوا�صع  للعمل،  فر�س 

االإنتاج وكفاءة االإدارة.

ظاهرة الهجرة 
اإن  قال:  العاين،  ثائر  د.  االكادميي 

من  العاطلني  زيادة  تبني  »املوؤ�رصات 

ب�صبب  احل�رصية،  املناطق  يف  العمل 

ظاهرة الهجرة املتزايدة من الريف اإىل 

العمل،  �صوق  اإىل  املراأة  ودخول  املدن 

الكافية  البيانات  توفر  عدم  عن  ف�صال 

الظاهرة، ما يجعل  والدقيقة حول هذه 

والوقوف  حجمها  حتديد  ال�صعب  من 

على نتائج اجلهود املبذولة ملعاجلتها«.

اآالف  �صنويا  العمل  ب�صوق  ويلتحق 

اجلامعات  خريجي  من  ال�صباب 

يف  وظائف  ل�صغل  املوؤهلني  واملعاهد 

القطاعني  يف  املختلفة  العمل  ميادين 

العام واخلا�س. 

يف  العاملة  »القوى  اإن  العاين،  وتابع   

اإىل  ن�صبتها  بانخفا�س  تت�صم  العراق 

ال�رصيع  منوها  رغم  ال�صكان  اإجمايل 

ب�صبب ق�صور  اإنتاجيتها  وتدين م�صتوى 

املهني،  والتدريب  التعليم  م�صتوى 

فيها  املراأة  م�صاهمة  توا�صع  وكذلك 

يف  خا�صة  االأحداث  ت�صغيل  وزيادة 

ارتفاع  عن  ف�صال  الريفية،  املناطق 

ن�صبة العمالة غري املاهرة«.

 العمالة غير الماهرة
ثقال  يحمل  العام  »القطاع  اأن  واأو�صح 

يف  ويعد  العمالة  ا�صتخدام  يف  كبريا 

االإنتاجية  لقلة  خمزنا  عديدة  حاالت 

هذه  اأدت  وقد  املاهرة،  غري  والعمالة 

من  اأخرى  وجمموعة  اخل�صائ�س 

العوامل اإىل اختالل التوازن بني العر�س 

يف  للعمالة  والقطاعي  الكلي  والطلب 

العراق وندرة كثرية من االخت�صا�صات 

ذات املهارات املتطورة الفنية واالإدارية 

من أجل الحد من مشكلة البطالة 
دعوة إلى إصالح القطاع العام وتفعيل مفاصله
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مع �صوء ا�صتخدام املهارات املتاحة يف 

الوقت ذاته«.

 النمو العالي للسكان
العمل  م�صاكل  اأو  »خ�صائ�س  اأن  وبنّي 

من  تواجهها  التي  والتحديات  املحلي 

مقارنة  العمل  على  الطلب  تدين  اأبرزها 

بروز  يف  �صاهم  الو�صع  وهذا  بالعر�س 

وتفاقم م�صكلة البطالة التي تعد هدرا يف 

ناهيك  واال�صتثمارية،  الب�رصية  املوارد 

واالجتماعية  االقت�صادية  اآثاره  عن 

هذه  تعميق  يف  �صاهم  وقد  ال�صلبية، 

والعمالة  لل�صكان  العايل  النمو  امل�صكلة 

وانخفا�س معدالت النمو االقت�صادي«.

 إصالح القطاع العام
قال: »هناك جانبان ينبغي تو�صيحهما 

�صوق  هيكل  االأول  العمل،  �صوق  يف 

واحدة  ال�صكاين  النمو  يطرح  اإذ  العمل، 

تواجه  التي  التحديات  اأخطر  من 

التعلم  اإىل  �صعيه  العراقي يف  االقت�صاد 

االآخذة  ال�صابة  العاملة  القوى  وت�صغيل 

يف التزايد، واالأخر هو اأن القطاع العام 

التي  البريوقراطية  بادارته  يزال  ال 

اأ�صحاب العمل يف  اأكرب  متتلكها الدولة 

العراق«.

ويف �صياق مت�صل بنّي د. عمرو ه�صام، 

القطاع غري املنظم ي�صغل �رصيحة   « اأن 

ي�صتوعب  اإذ  العراق  �صكان  من  هامة 

من  باملئة   30 اإىل  ت�صل  كبرية  اأعدادا 

اإىل  ونظرا  العراق،  يف  العاملة  القوة 

القطاع  يدفع  القوة  هذه  اإنتاجية  تدين 

من  اأدنى  حقيقية  اأجوراً  النظامي  غري 

اأجور القطاع النظامي  وتبقى م�صاهمته 

�صئيلة يف التخفيف من حدة الفقر حيث 

انخفا�س اإنتاجية العمل«.

غري  نطاق  على  »برزت  ه�صام،  وتابع 

منظم اأعداد مهمة من العمال غري املهرة 

واحلرفية  ال�صناعية  الور�س  واأ�صحاب 

االأك�صاك  واأ�صحاب  املتجولني  والباعة 

�صهادات  على  احلا�صلني  من  وخا�صة 

العاملة والذي  القوة  ب�صبب �صوء توزيع 

العمل،  اإنتاجية  انخفا�س  عن  ينجم 

وم�صتوى  وخرباته  قدراته  �صعف  حيث 

العلمي  التقدم  اأن  عن  ف�صال  تعليمه، 

والتكنولوجي، البد ان يرتك اأثرا جانبيا 

على ن�صوء البطالة«.

متثل ال�صوق العراقية حمط اهتمام كبري ملختلف ال�رصكات العاملية التي تراقب عن 

ميدان  لدخول  الفر�س  العاملي  اجلهد  يتحني  حيث  االقت�صادي،  العراق  واقع  كثب 

العمل الوا�صع يف البالد.

واعدة  عمل  �صوق  »العراق  اأن  اأكد  العرادي  جا�صم  االقت�صادي  بغداد  منتدى  ع�صو 

اأهمية  تدرك  العاملية  االإقليمية  ال�رصكات  وجميع  والعامل،  املنطقة  يف  وكبرية 

العراق على ال�صاحة الدولية ومنها ما بداأ يتواجد فعال على �صاحة العمل، يف جمال 

اإىل »االحتكاك مع اجلهد العاملي ب�صكل متوا�صل جعلنا نوؤ�رص  اخت�صا�صه«، م�صريا 

اهتمام تلك ال�رصكات بالعراق واقت�صاده«. 

واأ�صاف اأن »اجلهات املعنية عليها اأن تفعل واقع اال�صتثمار وتهيئ البيئة املنا�صبة 

تقود  حيث  العاملي،  اجلهد  بني  حقيقية  مناف�صة  وتخلق  الكربى  ال�رصكات  لقدوم 

اأن  اإىل  الفتا  املحلية«،  امل�صاريع  النوعي ملجمل  التنفيذ  واقع  تطوير  اإىل  املناف�صة 

»دخول �رصكات اخلدمة اإىل البلد ومنها التاك�صي والعمل باآليات عمل متطورة �صيفعل 

�صوب  امل�صتفيد  املواطن  يذهب  حيث  اأف�صل،  مرحلة  اإىل  وينقلها  النقلية  اخلدمات 

ال�رصكة التي تقدم العرو�س االأن�صب مل�صتواه املعي�صي«. 

اإىل ذلك قال الرئي�س التنفيذي وال�رصيك املوؤ�ص�س ل�رصكة »كرمي«، مدثر �صيخة: »يعترب 

العراق من الدول العريقة الإرثها املحلي الغني واأهميتها ال�صرتاتيجية التي حتتلها يف 

املنطقة. ونحن نوؤمن مب�صتقبل العراق، لذلك فاإننا م�صممون للتغلب على التحديات 

العراقية  ال�صوق  يف  بالتواجد  هدفنا  حتقيق  اأجل  من  العراقية  ال�صوق  يف  املحلية 

لتح�صني �صبل التنقل املتاحة اأمامهم، ف�صال عن خلق املزيد من الفر�س املدرة للدخل 

لهم والتي ت�صهم يف االرتقاء بنوعية حياتهم وحياة اأ�رصهم«. 

وتابع »ن�صعى من خالل تواجدنا وح�صورنا يف ال�صوق العراقية عرب اال�صتثمار فيها 

واإدخال حلولنا وخدماتنا، وذلك لتحقيق روؤيتنا باإحداث نقلة نوعية يف قطاع النقل 

اإىل عهدها  العودة  لتتمكن من  العراق  اإعمار  اإعادة  اأخرى يف  وامل�صاهمة من جهة 

ال�صابق كواحدة من الدول الرائدة يف  املنطقة«.

واأ�صار اإىل اأن ال�رصكة »تقدم حلول تنقل جديدة، بل وعززتها بخيارات دفع متنوعة 

اأو من طريق  االئتمان،  بطاقة  اأو من طريق  نقداً،  كالدفع  امل�صتخدمني  على  �صهلت 

كنظام  واالأنظمة  ما  التقنيات  اأحدث  وباعتماد  بال�رصكة،  خا�س  ر�صيد  ا�صتخدام 

م�صار  وتتبع  للم�صتخدم  و�صول  يف  الدقة  ي�صمن    GPS العاملي  املواقع  حتديد 

ال�صيارة التي مت اختيارها يف الوقت االأ�صلي..

ألنها واعدة ومؤثرة إقليميًا ودوليًا
الشركات العالمية تتطلع إلى التواجد 

في السوق العراقية
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اقت�صاد عربي

اأزمة  وتطورات  خلفيات  نفهم  حتى 

تقدمي  على  االأردن  يف  االحتجاجات 

اإىل  الدخل  �رصيبة  قانون  م�رصوع 

اجلغرافيا  يف  تو�صعت  والتي  الربملان، 

النقابات  االأردنية وتعمقت �صيا�صيا بني 

املهنية الداعية اإىل االإ�رصاب واحلكومة، 

االإ�رصاب  مع  الوا�صع  ال�صعبي  والتفاعل 

واالحتجاج. 

ر 
ّ
فج الذي  القانون  طبيعة  ما  ولكن 

االحتجاجات ومن يقف وراءه؟

للحكومة  املايل  االإ�صالح  خطط  تقوم 

االأردنية - ا�صتجابة لتوجيهات �صندوق 

اإيرادات  حت�صيل  على   - الدويل  النقد 

�رصيبية بقيمة 1.5 مليار دينار )ملياري 

جيوب  من   2019-2017 خالل  دوالر( 

االأردنيني.

الضرائب المفروضة
وكان رئي�س الوزراء االأردين هاين امللقي 

من   %  70 اإجناز  اإىل  اأ�صار  قد  امل�صتقيل 

الربنامج االإ�صالحي، واأنه يف حال اإقرار 

القانون املعدل نكون قد اأنهينا الربنامج 

منت�صف  االأمان  بر  اإىل  للعبور  متهيدا 

العام املقبل.

 ويق�صي القانون املعدل بفر�س �رصيبة 

دخله  يتجاوز  من  كل  على   %  5 بن�صبة 

 11.2( للفرد  دينار  اآالف  ثمانية  عتبة 

للعائلة  دينار  األف   16 اأو  دوالر(  األف 

)22.5 األف دوالر(، والتي تت�صاعد ب�صكل 

تدريجي حتى ت�صل اإىل 25 % مع ت�صاعد 

�رصائح الدخل.

ال�رصائب  القانون  م�رصوع  يزيد  كما 

املفرو�صة على �رصكات التعدين والبنوك 

التاأمني  و�رصكات  ة 
ّ
املالي وال�رصكات 

ترتاوح  بن�صب  والكهرباء  واالت�صاالت 

احلكومة  قدر  وترُ  .% و40   %  20 بني 

م�رصوع  على  التعديالت  هذه  توفر  اأن 

القانون خلزينة الدولة قرابة 100 مليون 

دينار )141 مليون دوالر(.

جانب  عن  حتدثت  اقت�صادية  اأو�صاط 

يرى  مبا  يتعلق  االأردن،  يف  لالأزمة  اآخر 

دعم  عن  اإقليمية  دول  »تخلي  اأنه  هوؤالء 

امل�صاعدات  لتوقف  اإ�صارة  يف  االأردن«، 

ت�صل  كانت  التي  واالإماراتية  ال�صعودية 

بني  حديث  و�صط  �صنويا،  املوازنة  لدعم 

النخب االأردنية عن ثمن �صيا�صي مطلوب 

تتعلق  اإقليمية  ملفات  يف  االأردن  من 

االأردن  وموقف  القرن«  بـ«�صفقة  اأ�صا�صا 

من القد�س والق�صية الفل�صطينية.

اإىل  الدعوة  يف  ال�صعودية  تتاأخر  مل 

االأردن  مب�صاركة  رباعي  اجتماع  عقد 

واالإمارات والكويت يف مكة لبحث االأزمة 

اإىل  دفعت  التي  االأردنية،  االقت�صادية 

ذلك احلراك الذي مثل قطاعًا حقيقيًا من 

امل�صاركون  فيها  رفع  االأردين  املجتمع 

مناه�صة  �صعارات  االحتجاجات  يف 

التي  اجلديدة  االقت�صادية  لالإجراءات 

حمل  بينما  اتخاذها،  املزمع  من  كان 

اأي  رَفع 
رُ
املتظاهرون العلم االأردين، ومل ي

�صعار يخ�س حزبا اأو تيارا بعينه.

والقومية  الي�صارية  القوى  اأن  �صحيح 

من  هي  االأردن  يف  واالإ�صالمية 

الدويل  النقد  �صندوق  خطط  معار�صي 

�صيا�صات  رف�صت  كما  الت�صعينيات.  منذ 

االأردين  االقت�صاد  يف  الهيكلي  التحول 

وخ�صخ�صة بع�س ال�رصكات واملوؤ�ص�صات 

هذه  الو�صع  لكن  للدولة..  التابعة 

عك�س  فعلى  كبري..  ب�صكل  خمتلف  املرة 

ال�صابقة،  االحتجاج  موجات  من  العديد 

متثل  املا�سي،  حزيران  يف  االأردن  �سهدها  التي  االحتجاجات  موجة 

االأو�ساع  على  االحتجاجات  �سل�سلة  من  اأخرى  حلقة  االأمر  واقع  يف 

االقت�سادية التي �رصبت اململكة منذ بداية العام اجلاري، اإال اأن عمق 

اأمراً الفتًا ب�سكل  احلركة االحتجاجية وات�ساع نطاقها هذه املرة كان 

خا�س، ما دفع ال�سعودية اإىل امل�ساعدة يف التاأكيد اأن م�ساعدة االأردن 

لدول  واالقت�سادية  واالأمنية  ال�سيا�سية  اال�سرتاتيجية  امل�سالح  تخدم 

اخلليج يف تاأمني ا�ستقرار املنطقة ومنع انزالق االأردن نحو املزيد من 

اال�سطرابات املدمرة.

ويبدو اأن ا�ستقرار االأردن هاٌم جداً لدوِل اخلليج، تلك معادلٌة ال ميكُن 

ال�سك فيها، اأو اال�ستغناء عنها، وبالتايل يبدو اأن العوا�سَم اخلليجية 

�سعرْت ب�سعوبِة املوقِف االأردين واأدركْت اأن ترَكه وحيداً مع اأزمِته لن 

يفيَد اأمَنهم احليوي.

مسارعة خليجية أميركية لدعمه ومنع انزالقه نحو المجهول
 األردن.. إحتجاجات ضد ضريبة 

صندوق النقد



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 169 تموز 2018
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 113

تلك  يف  مهما  دورا  القوى  تلك  توؤد  مل 

االحتجاجات.

االإ�صارة  املهم  من  املقابل  يف  ولكن 

االحتجاجات  من  املوجة  هذه  اأن  اإىل 

اإىل  و«اإ�رصائيل«  الواليات املتحدة  دفعت 

النت�صال  اخلليجية  بالدول  اال�صتنجاد 

االأردن قبل اأن ي�صقط يف دوامة العنف اإذا 

ا�صتمرت بالزخم ذاته ما �صيك�صف احلدود 

الفل�صطينية اأمام االأحزاب التي ت�صتنه�س 

جمهورها �صد اتفاق »عربة« بني االأردن 

والكيان ال�صهيوين. 

يف الوقت الراهن، االأزمة االقت�صادية يف 

الوطنية  والديون  التاأثري،  �صديدة  االأردن 

االإجمايل..  املحلي  الناجت  متاثل  تكاد 

كواحدة  فت�صنف  »عمان«  العا�صمة  اأما 

من اأغلي املدن يف املنطقة برمتها، على 

دولة  لي�س  االأردن  اأن  حقيقة  من  الرغم 

اليومية  ثرية. وهذا يجعل احلياة  نفطية 

ملعظم االأردنيني �رصاعا حقيقيا.. من هنا 

نفهم ملاذا ات�صع نطاق هذه االحتجاجات 

البعد  على  وتركيزها  حزبيتها،  عدم  مع 

اإنها  القول  ميكن  بحيث  االقت�صادي، 

يف  مائة  اقت�صادية«  »انتفا�صة  مبثابة 

املائة ولي�صت �صيئا اآخر.

الموازنة األردنية
االأردنية  املوازنة  تتاألف  االأرقام،  وبلغة 

املا�صي  يناير   18 يف  اإقرارها  مت  التي 

من جْزاأين. بلغت قيمة »املوازنة العامة« 

مليارات   9.02  ،2018 للعام  االأ�صا�صية 

دينار اأردين )12.7 مليار دوالر اأمريكي(، 

داخلية  اإيرادات  بوا�صطة  متويلها  يتم 

 8.50 قيمتها  تبلغ  خارجية  وم�صاعدات 

مليارات دينار، اأي هناك عجٌز قدره 523 

مليون دينار.

العام  خالل  تلقي  االأردن  اأن  �صحيح 

مليار   1.78 بقيمة  تعوي�صات   2017
دوالر ال�صت�صافته الجئني �صوريني على 

التاأثريات  اإن  املقابل  يف  لكن  اأرا�صيه، 

االأردن  على  اخلارجية  االقت�صادية 

كبرية  اال�صتقرار  عدم  عن  الناجمة 

يتعافى  ال�صياحي  فالقطاع  بالفعل.. 

ببطء �صديد من االنهيار الذي �صهده بعد 

 7 حواىل  خ�رص  واالأردن   .2011 العام 

مليون �صائح ب�صبب »الربيع العربي«.

وباملثل مل تظهر اأي موؤ�رصات علي تعاف 

�صوري’  مع  التجارة  �صعيد  على  حقيقي 

والعراق التي �صهدت اأي�صًا تدهوراً كبريا. 

العام  خالل  االأمني  االنهيار  ب 
ّ
ت�صب فقد 

تقريبًا  الثلَثني  ل 
ّ
مبعد تراجع  يف   2014

من  العراق،  اإىل  االأردنية  ال�صادرات  يف 

 695 اإىل   2014 العام  يف  دوالر  ي 
َ
مليار

مليون دوالر يف العام 2017.

عمدت  العربي  اخلليج  دول  اأن  ومبا 

بعد  االأردن  اإىل  م�صاعداتها  خف�س  اإىل 

العام 2011، فلم يعد اأمام »عمان« �صوى 

م�صطردة،  ب�صورة  االعتماد،  زيادة 

االأمريكية.  اخلارجية  امل�صاعدات  على 

�صندوق  الإمالءات  االرتهان  من  ومزيد 

اإجراء  هو  حاليا  واالأخطر  الدويل،  النقد 

من  النفقات  يف  التخفي�صات  من  مزيد 

على  تق�صفية،  اإجراءات  اعتماد  طريق 

موجة  اأثارت  التي  االإجراءات  غرار 

االحتجاجات احلالية.

تهدئة  حاول  عبداهلل  امللك  اأن  �صحيح 

التوترات، من خالل اإقالة حكومة »هاين 

امللقى« مع جتميد القرارات االقت�صادية 

االأكرث ا�صتفزازا لل�صارع االأردين، لكن كل 

هذا يدخل �صمن اال�صرتاتيجيات ق�صرية 

موجات  كبح  اإىل  يوؤدي  ولن  املدى، 

موجات  ثم  ومن  الت�صخم،  من  مقبلة 

الرافعة  فاإن  االحتجاجات.  من  اأخرى 

عودة  يف  تتمثل  لالأردهنا  احلقيقية 

ال�صابقة،  اإىل م�صتوياته  الدعم اخلليجي 

اإ�صافة اإىل تنفيذ خطة الدعم التي وعد 

ال�صابق  االأمريكي  اخلارجية  وزير  بها 

املا�صي  فرباير  يف  تيلري�صون  ريك�س 

اإىل  املقدم  االأمريكي  الدعم  بزيادة 

دوالر  مليار   1.3 اإىل  مليار  من  االأردن 

 %  10 املبلغ  هذا  ميثل  حيث  اأمريكي. 

لالأردن.  ال�صنوية  املوازنة  اإجمايل  من 

ملحوظ  حت�صن  اإىل  �صيوؤدي  ما  وهو 

وعودة  هناك،  االقت�صادي  الو�صع  يف 

الهدوء واال�صتقرار مرة اأخرى.

اأن الفو�صى  اإىل  يبقى من املهم االإ�صارة 

)يف  اإ�رصائيليا  خيارا  لي�صت  االأردن  يف 

اأنه  �صحيح  االأقل(..  على  الراهن  الوقت 

يف  اإ�رصائيلية  م�صلحة  هناك  تعد  مل 

ال�صفة  يف  قوية  فل�صطينية  �صلطة  وجود 

الغربية، بل رمبا اأعدت » تل اأبيب« نف�صها 

ل�صيناريو انهيار ال�صلطة، لكن يف املقابل 

هي  االأردن  اإىل  بالن�صبة  احل�صابات 

ا.
ً
بالتاأكيد خمتلفة متام
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اقت�صاد عربي

»أكوا باور« تستحوذ »طريق الحرير الصينية«

ال�صعودية املتخ�ص�صة يف  ال�رصكة  »اأكوا باور«،  اليوم  اأعلنت 

الكهرباء  توليد  حمطات  وت�صغيل  وتطوير  ا�صتثمار  قطاع 

وحتلية املياه، عن ا�صتحواذ »�صندوق طريق احلرير ال�صينية« 

اأ�صهم م�رصوع »هيئة  24.01 يف املئة من  على ح�صة بن�صبة 

 700 بقدرة  املركزة  ال�صم�صية  للطاقة  دبي«  ومياه  كهرباء 

ميغاواط يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

وقد �صهد ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 

اتفاقيات  تبادل  مرا�صم  دبي،  حاكم  الــوزراء  جمل�س  رئي�س 

ومياه  كهرباء  »هيئة  مب�رصوع  اخلا�صة  املنفذة  اال�صتثمار 

ال�صيخ  من  كل  وبح�صور  املركزة،  ال�صم�صية  للطاقة  دبــي« 

القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زايــد  بن  حممد 

رئي�س  بينغ،  جني  و�صي  والرئي�س  امل�صلحة،  للقوات  االأعلى 

الع�صو  الطاير،  حممد  و�صعيد  ال�صعبية،  ال�صني  جمهورية 

دبي«،  ومياه  كهرباء  »هيئة  لـ  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب 

ويانزي وانغ،  رئي�س »�صندوق طريق احلرير ال�صينية«، حيث 

وتطويره  امل�رصوع  يف  اال�صتثمار  املوقعة  االتفاقيات  تتيح 

و«�صندوق طريق  دبي«  ومياه  كهرباء  »هيئة  بال�رصاكة بني 

احلرير« و�رصكة  »اأكوا باور«. 

ال�صم�صية  للطاقة  دبي«  ومياه  كهرباء  »هيئة  م�رصوع  ويعد 

املركزة، والذي ح�صل حتالف بقيادة �رصكة »اأكوا باور« على 

امتياز تطويره عام 2017، املرحلة الرابعة من »جممع حممد 

م�رصوع  اأكرب  ليكون  ال�صم�صية«،  للطاقة  مكتوم  اآل  را�صد  بن 

واحد،  موقع  يف  ويتواجد  عامليًا  املركزة  ال�صم�صية  للطاقة 

وي�صتخدم اأحدث التقنيات التي جتمع بني تقنيتي برج الطاقة 

ال�صم�صية املرّكزة وعاك�صات القطع املكافئ، والتي تعمل على 

البخار  الإنتاج  املذاب  امللح  يف  وتخزينها  احلــرارة  جتميع 

ح�صب احلاجة وا�صتخدامه يف توليد الكهرباء.

تبلغ  مت�صاوية  بتعرفة  الكهرباء  بتوفري  امل�رصوع  و�صيقوم 

ال�صاعة،  مدار  على  �صاعة  كيلوواط  لكل  اأمريكي  �صنت   7.30
بالوقود  املولدة  الكهرباء  لتعرفة  مناف�صة  تعد  تكلفة  وهي 

املوزعة  املرنة  ال�صم�صية  للطاقة  دعم  دون  ومن  االأحفوري 

على مدار ال�صاعة. و�صتدعم املحطة »ا�صرتاتيجية دبي للطاقة 

النظيفة 2050« التي تهدف اإىل زيادة ح�صة الطاقة النظيفة 

يف اإمارة دبي اإىل 25 يف املئة بحلول عام 2030، كما �صتتيح 

خف�س 2.4 مليوين طن من االنبعاثات الكربونية �صنويًا.

حرير
ال�صورية  النقل  وزارة  ك�صفت 

ــا �ــصــبــل ربــط  ــه ــت ــص عـــن درا�

�صورية بطريق احلرير القدمية 

االإن�صاء،  اإعادة  قيد  التي هي 

ــارات  ــص ــ� وا�ــصــتــطــالعــهــا امل

االأق�رص واالأمثل لربط �صورية 

عربها بالدول االأوروبية. 

ال�صوري  النقل  وزير  وقال 

ـــوزارة  ال اإن  حــمــود،  علي 

تطوير  مــ�ــصــاريــع  طــرحــت 

الطرق الرئي�صية يف �صورية 

ترغب  التي  ال�رصكات  على 

يف اإعادة االإعمار، و�صيجري 

بعدة  امل�صاريع  هذه  تنفيذ 

البناء  نظام  ووفــق  خطط 

 والــتــ�ــصــغــيــل واالإعـــداديـــة 

.)B. O. T(

تشييد
اأول  لت�صييد  م�رص  ت�صتعد 

ــتــخــال�ــس  ــنــعــني ال�ــص مــ�ــص

امل�صعة  والعنا�رص  املعادن 

يف حمافظة كفر ال�صيخ �صمال 

م�صاحة  وعــلــى  النيل  دلــتــا 

ت�صل اإىل 115 فدانا. 

امل�صنع  مــ�ــرص  و�صتن�صئ 

االأول يف مالحة مني�صي على 

م�صاحة 80 فدانا تنفذه �رصكة 

اأ�صرتالية، والثاين غرب حمطة 

م�صاحة  على  الربل�س  كهرباء 

بر  مــنــطــقــة  يف  فـــدانـــا   35
م�رصية  �رصكة  تنفذه  بحري 

�صينية بالتعاون مع ال�رصكة 

امل�رصية للرمال ال�صوداء.

تحذير
الــدويل،  النقد  �صندوق  حذر 

اأن  مــن  ــه،  ل تقرير  اآخـــر  يف 

االقت�صادية  اال�صرتاتيجية 

حتتوي  لــلــجــزائــر  اجلـــديـــدة 

ــة« من  ــدي ــر ج ــاط عــلــى »خم

اأ�رصار ج�صيمة  اإحلاق  �صاأنها 

باقت�صاد البالد. 

وقال تقرير، �صدر، اإن �صعف 

يف  االإجمايل  املحلي  الناجت 

�صخ  اإىل  يــقــود  قــد  اجلــزائــر 

االحتياطيات  مــن  �صيولة 

قد  مــا  ــرياد،  ــت ــص اال� لتمويل 

يوؤثر على معدل الت�صخم يف 

البالد.

»نيوم« 
ال�صعودي  العهد  ويل  اأعــلــن 

يف  �صلمان  بن  حممد  االأمــري 

املا�صي  اأول  اأكتوبر/ت�رصين 

منطقة  الإن�صاء  م�رصوع  عن 

ا�صتثمارية جتارية و�صناعية 

على ال�صاحل ال�صمايل الغربي 

االأحـــمـــر يحمل  الــبــحــر  ــن  م

االأملاين  وتوىل  »نيوم«،  ا�صم 

كالو�س كالينفيلد رئا�صته يف 

البداية ومت تعيينه موؤخرا يف 

العهد  ويل  م�صت�صار  من�صب 

�صيحتفظ  فــاإنــه  الــ�ــصــعــودي. 

التاأ�صي�صي  املجل�س  بع�صوية 

لـ»نيوم«.

قرض
الدويل  النقد  �صندوق  وافــق 

على �رصف ال�رصيحة الرابعة، 

قيمته  تــبــلــغ  قـــر�ـــس  مـــن 

دوالر  مليار   12 االإجمالية 

مل�رص،  �صنوات،   3 مدار  على 

لالإ�صالح  برنامج  اإطــار  يف 

االقت�صادي.

ال�رصيحة  هــذه  قيمة  وتبلغ 

وبذلك  دوالر،  ملياري   2.2
ح�صلت  ما  اإجــمــايل  ي�صبح 

عليه احلكومة امل�رصية نحو 

و�صوف  دوالر.  مــلــيــارات   8
من  تبقى  مــا  على  حت�صل 

القر�س على دفعتني.

تضخم
ــز مــعــدل الــتــ�ــصــخــم يف  قــف

يف   %  63.86 اإىل  ال�صودان 

�صهر يونيو/ حزيران مقارنة 

اآيار  مايو/  يف  بـ 60.93 % 

املا�صي.

من  �ــصــادر  تقرير  وبح�صب 

لالإح�صاء  املركزي  اجلهاز 

ال�صودان،  اأنباء  وكالة  نقلته 

معدل  ارتــفــاع  �صبب  يرجع 
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مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي 

رت احلكومة امل�رصية رفع اأ�صعار الغاز الطبيعي امل�صتخدم 
ّ
قر

يف املنازل واملتاجر بن�صب ترتواح ما بني 33 اإىل 75 يف املئة، 

اعتبارا من بداية �صهر اأغ�صط�س/ اآب.

ن�س  ن�رصت  التي  الر�صمية  اجلريدة  يف  احلكومة  اإعالن  وجاء 

ت�صمن  والذي  امل�رصي م�صطفى مدبويل،  الوزراء  رئي�س  قرار 

املنزيل  الطبيعي  للغاز  اال�صتهالك  ل�رصائح  اجلديدة  االأ�صعار 

والتجاري.

وتاأتي الزيادة بعد نحو �صهر ون�صف من اإقرار احلكومة زيادة 

اأ�صعار الوقود بن�صب بلغت 50 يف املئة.

التدابري االقت�صادية  اإقرار بعد  اإىل  ال�صلطات امل�رصية  وت�صعى 

يف اإطار �صفقة للح�صول على قر�س من �صندوق النقد الدويل 

بقيمة 12 مليار دوالر على مدار ثالث �صنوات.

التدابري،  كبرية  جمموعة  ال�صندوق  قر�س  برنامج  ويحدد 

النفط،  واإعادة هيكلة قطاع  الطاقة،  الدعم عن  بينها رفع  من 

على  اإ�صالحات  واإدخال  احلكومية،  املوؤ�ص�صات  اأداء  وحت�صني 

ال�صيا�صة النقدية، بهدف ا�صتعادة اال�صتقرار والنمو االقت�صاديني 

على املدى الطويل.

ويف اأحدث اخلطوات، حددت احلكومة 3 �رصائح ال�صتهالك الغاز، 

قر�صا   175 على  حما�صبتها  ويتم  مكعبا  مرتا   30 حتى  االأوىل 

للمرت املكعب، بدال من 100 قر�س �صابقا، بزيادة 75 يف املئة.

اأما ال�رصيحة الثانية والتي تبداأ من 30 مرتا مكعبا وحتى 60 

مرتا مكعبا ف�صعر املرت املكعب 250 قر�صا، بزيادة ن�صبتها 42.8 

يف املئة عن ال�صعر ال�صابق والذي كان يقدر بـ 175 قر�صا.

ا�صتهالكها عن  الثالثة والتي يزيد  ال�رصيحة  ارتفع �صعر  بينما 

33.3 يف  300 قر�س للمرت املكعب، بزيادة  60 مرتا مكعبا اإىل 
املئة. وكان �صعر املرت �صابقا نحو 225 قر�صا.

لقرار  تنفيذا  للمنازل  الطبيعي  الغاز  اأ�صعار  تعديل  قرار  وجاء 

اإجراءات  ب�صاأن  املا�صي،  يونيو/حزيران  يف  احلكومة  اتخذته 

تر�صيد دعم املنتجات النفطية والغاز الطبيعي.

االأ�صعار  زيادة  اإن  املال،  طارق  امل�رصي،  البرتول  وزير  وقال 

50 مليار جنيه من خم�ص�صات الدعم يف موازنة  �صتوفر نحو 

عام 2018/ 2019.

139 مليار جنيه  الدعم �صينخف�س من  اأن مبلغ  واأ�صاف املال 

اإىل 89 مليارا، كما توقع اأن ينخف�س ا�صتهالك املواد البرتولية 

بن�صبة 5 يف املئة.

الت�صخم ، الذي ير�صد التغري 

واخلدمات،  ال�صلع  اأ�صعار  يف 

التغري  معدل  انخفا�س  اإىل 

من  يونيو  ل�صهر  ال�صهري 

العام املا�صي 2017 الذي مت 

القيا�س عليه.

أنشطة
وزارة  يف  ــوؤول  ــص ــ� م اأكــــد 

التجارة الكويتية، اأن بالده 

ت�صعى حاليا اإىل التو�صع يف 

ال�صغرية  امل�صاريع  اأن�صطة 

نطاق  خــارج  واملتو�صطة، 

احلدود، وتعزيز ا�صتثماراتها 

التكنولوجيا  �ــرصكــات  يف 

الــنــا�ــصــئــة، بــالــتــعــاون مع 

اجلانب ال�صيني.

يف  امل�صاعد  الوكيل  وقــال 

منر  ال�صيخ  التجارة  وزارة 

وقعت  الكويت  اإن  ال�صباح، 

مع  تفاهم  مــذكــرة  مــوؤخــرا 

وتطوير  لت�صجيع  ال�صني 

الـــتـــجـــارة االإلــكــرتونــيــة 

اخلدمات  جتارة  خ�صو�صا 

وال�صلع االإلكرتونية.

»أرامكو«
اأعـــلـــنـــت �ـــرصكـــة اأرامــــكــــو 

يف  دخــلــت  اأنــهــا  ال�صعودية 

�صندوق  مع  اأولية  حمادثات 

ــة،  ــام ــع اال�ـــصـــتـــثـــمـــارات ال

ال�صندوق ال�صيادي ال�صعودي، 

ل�رصاء ح�صة يف �رصكة �صابك، 

اأكــرب  ــع  كــراب ت�صنف  الــتــي 

�ــرصكــة بــرتوكــيــمــاويــات يف 

العامل.

�رصكة  اأ�ــصــهــم  قيمة  وتبلغ 

ــــــرب �ـــرصكـــات  ـــك، اأك ـــاب ـــص �

ال�رصق  يف  البرتوكيماويات 

ــداول«  »ت �صوق  يف  االأو�ــصــط، 

ال�صعودي حاليًا 104 مليارات 

�صهمها  ارتفع  بعدما  دوالر 

30 باملائة منذ بداية  مبعدل 

العام احلايل، ويتداول حاليًا 

لل�صهم  دوالر   34.6 حـــول 

مطلع 2018.

استثمار
ك�صفت بيانات وزارة اخلزانة 

االأمريكية ارتفاع ا�صتثمارات 

الــ�ــصــعــوديــة واالإمــــــــارات 

اخلزانة  �صندات  يف  والكويت 

 3.8 قيمته  مبــا  االأمــريكــيــة 

�صهر  خــالل  دوالر  مليارات 

مايو/ اآيار املا�صي، مقارنة 

اإىل  لتدل  ني�صان..   / باأبريل 

العربية  الدول  تطور حيازات 

يف الديون االأمريكية.

مكافحة
ــس الـــنـــواب  ــ� ـــادق جمــل ـــص �

مطلقة،  باأغلبية  التون�صي، 

ـــــون خـــا�ـــس  ـــــان عــــلــــى ق

املكا�صب  عــن  بـ«الت�رصيح 

االثـــــــراء غري  ومــكــافــحــة 

يف  للم�صوؤولني  املــ�ــرصوع 

القطاع احلكومي«، يف م�صعى 

وتر�صيخ  ال�صفافية  لــدعــم 

ــزاهــة واحلــيــاد  ــن ــادئ ال ــب م

العام  بالقطاع  وامل�صاءلة 

التون�صي. 

اجلــديــد  الــقــانــون  ويخ�صع 

القطاع  يف  امل�صوؤولني  كــل 

ــــي، ويـــلـــزمـــهـــم  ــــوم ــــك احل

مكا�صبهم  عــن  بالت�رصيح 

وثرواتهم.

مرافئ
الوطنية  املوؤ�ص�صة  اأعلنت 

فتح  اإعادة  الليبية عن  للنفط 

ــس  راأ� يف  الت�صدير  مــرافــئ 

والزويتينة  وال�صدرة  النوف 

املوؤ�ص�صة  وقالت  واحلريقة.  

مــوقــعــهــا  ــى  ــل ع بـــيـــان  يف 

ت�صلمت  ــا  ــه اإن ـــرتوين،  ـــك االإل

اأن  على  االأربــعــة،  املــوانــئ 

االإنــتــاج  عمليات  ت�صتاأنف 

ــر بــحــيــث تــعــود  ــدي ــ�ــص ــت وال

الطبيعية  م�صتوياتها  اإىل 

تدريجيًا.

اخلام  ت�صدير  وقف  و�صاهم 

االأربعة  املوانئ  من  الليبي 

يف ارتفاع اأ�صعار النفط خالل 

الفرتة املا�صية.
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اقت�صاد دولي

املوريتانية،  العا�صمة  يف  انطلقت 

نواك�صوط، اأعمال القمة االإفريقية احلادية 

الف�صاد،  مكافحة  �صعار  نحت  والثالثني، 

وقد بدا التفاوؤل طاغيا على االجتماعات 

ملف  ح�صا�صية  رغم  للقمة،  التح�صريية 

الف�صاد يف اأفريقيا، اإذ تفيد تقارير دولية 

باأن القارة ال تزال االأكرث ف�صادا يف العامل. 

وتقول مفو�صة االحتاد االأفريقي لل�صوؤون 

االجتماعية، اأمرية الفا�صل، اإن »الف�صاد، 

القطاعات،  جميع  ينخر  اأفريقيا،  يف 

توجه  هناك  يكون  اأن  يفرت�س  ما  وهو 

ملكافحته مبقاربة متعددة االأبعاد«، على 

 قولها.
ّ
حد

الرعاية  وزيرة  ترى  جانبها،  من 

اأن  ال�صابقة  ال�صودانية  االجتماعية 

يف  الت�رصيعات  توحيد  لي�س  »الهدف 

هو  ما  بقدر  الف�صاد  مكافحة  جمال 

دون  حتول  حمددة  معايري  على  االتفاق 

اأن »االحتاد  تفاقم هذه االآفة«، مو�صحة 

االأفريقي �صيقرتح خطة منوذجية لتبنيها 

من طرف الدول االأع�صاء«.

يف  الف�صاد  كلفة  املتحدة  االأمم  وتقدر 

اأفريقيابنحو 148 مليار دوالر �صنويا، من 

بينها 50 مليار دوالر من جراء التدفقات 

املالية غري امل�رصوعة. وتقبع دول ليبيا 

وال�صومال  ال�صودان  وجنوب  وال�صودان 

الذي  الف�صاد،  مكافحة  موؤ�رص  قاع  يف 

ت�صدره منظمة ال�صفافية الدولية كل عام.

49 دولة توقع التجارة الحرة
رت زيادة عدد املوقعني على منطقة 

ّ
ت�صد

االأفريقية  القمة  نتائج  احلرة  التجارة 

العا�صمة  يف  اأعمالها...  اختتمت  التي 

املوريتانية نواك�صوط، اإىل جانب امللفات 

ال�صاخنة االأخرى، وال �صيما الفقر واالأمن، 

اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  دعا  حيث 

التقاهم  الذين  االأفارقة  نظراءه  ماكرون 

اإىل التكفل باأمنهم.

منحت نتائج القمة االأفريقية الـ31 دفعة 

يف  احلرة  التجارة  منطقة  اإقامة  مللف 

اأفريقيا، وقال بول كاغامي رئي�س رواندا 

الرئي�س الدوري لالحتاد االأفريقي خالل 

موؤمتر �صحفي يف ختام القمة اإن منطقة 

قمة  ميز  ما  اأبرز  تعد  احلرة  التجارة 

نواك�صوط. 

جديدة  دول  خم�س  توقيع  اإىل  واأ�صار 

قمة  خالل  احلرة  التجارة  اتفاقية  على 

املوقعة  الدول  جمموع  ليبلغ  نواك�صوط 

التجارة الحرة في قمة نواكشوط األفريقية:
ازدهار القارة المثقلة بالحروب.. والفساد!
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49 دولة من اأ�صل 54 دولة. 
منطقة  اإن�صاء  اأن  اإىل  كاغامي  ولفت 

له  �صتكون  اأفريقيا  يف  حرة  جتارية 

القارة  ازدهار  على  كبرية  انعكا�صات 

دون  من  والنزاعات،  باحلروب  املثقلة 

حتديد موعد التنفيذ. 

القمة  يف  م�صاركته  هام�س  وعلى 

االأفريقية عقد الرئي�س الفرن�صي اإميانويل 

يف  نظرائه  مع  م�صغرة  قمة  ماكرون 

جمموعة دول ال�صاحل اخلم�س )موريتانيا 

وت�صاد(  والنيجر  فا�صو  وبوركينا  ومايل 

للجماعات  الت�صدي  �صبل  على  ركزت 

»اجلهادية« التي �صنت يف االأيام االأخرية 

هجمات دموية عديدة. 

املعركة  هذه  »�صنخو�س  ماكرون  وقال 

ن�صتاأ�صل  اأن  و«اأملنا  م�صيفا  معا«، 

االإرهاب من املنطقة باأ�رصها بالتن�صيق 

االأمني بني القوة امل�صرتكة بني جمموعة 

الع�صكرية  والعملية  اخلم�س  الدول 

الفرن�صية »برخان« وبعثة االأمم املتحدة 

حلفظ ال�صالم يف مايل )مينو�صما(«.

حممدو  النيجر  رئي�س  قال  جهته،  من 

على  »ع�صكرية  املعركة  هذه  اإن  اإي�صوفو 

املدى  »على  ولكن  الق�صري«،  املدى 

التنمية  هي  االأ�صا�صية  الق�صية  الطويل 

تراب  الأنه يف  واالجتماعية  االقت�صادية 

الفقر ينمو االإرهاب«.    

 

 شبح الجوع والخوف 
وانطالقا من حديث الفقر حذرت مفو�صة 

باالقت�صاد  املكلفة  االأفريقي  االحتاد 

�صاكو  ليونيل  جوزيفا  والزراعي  الريفي 

من حدوث جماعة كربى يف دول اأفريقية 

عام 2030 اإذا مل حتدث زيادة يف االإنتاج 

الزراعي. 

اأن  �صحفي  موؤمتر  يف  �صاكو  واأ�صافت 

بت�صجيل  توقعات  اإىل  ت�صري  االإح�صاءات 

اأفق  اأفريقيا زيادة كبرية يف  عدد �صكان 

عام 2030. 

النمو  تواكب  مل  اإذا  اأنه  اإىل  ونبهت 

الزراعي  االإنتاج  يف  زيادة  الدميغرايف 

كربى  جماعة  حدوث  اإىل  ذلك  ف�صيوؤدي 

يف عدد من دول االحتاد االأفريقي. 

دت على اأن الدول االأفريقية مطالبة 
ّ
و�صد

اأكرث  بتوجيه  م�صى  وقت  اأي  من  اأكرث 

القطاع  اإىل  ا�صتثماراتها  من   %  10 من 

الزراعي. 

غنية  االأفريقية  القارة  اأن  على  دت 
ّ
و�صد

غابات  ومتتلك  الطبيعية  باملوارد 

اأنها  متنوعة وثروة حيوانية هائلة، غري 

لي�صت م�صتغلة بال�صكل اجليد، وتدار بعيدا 

من ال�صفافية. 

اال�صطياد  خماطر  من  �صاكو  وحّذرت 

الغابات،  وقطع  القارة  يف  ال�رصعي  غري 

لالأ�صجار  القانوين  غري  القطع  اإن  وقالت 

بات يهدد غابات القارة ال�صمراء. 

ملفات ساخنة
االأمن  جمل�س  اأ�صدر  القمة  ختام  ويف 

من  جملة  االأفريقي  االحتاد  يف  وال�صلم 

االأخرى،  امللفات  ب�صاأن  التو�صيات 

وات�صاالت  جهود  موا�صلة  اإىل  دعا  اإذ 

اللجنة رفيعة امل�صتوى املعنية يف ليبيا 

مع اأ�صحاب امل�صلحة الليبيني واجلهات 

الفاعلة الدولية بهدف التو�صل اإىل توافق 

وا�صع لالآراء ب�صاأن املبادرات التي يتعني 

اتخاذها واالأهداف التي ينبغي حتقيقها.

ال�صودان  جنوب  باأزمة  يتعلق  ما  ويف   

الو�صع  تدهور  من  املجل�س  بيان  حذر 

»ب�صكل كبري مع ت�صاعد  االإن�صاين هناك 

ودعا  البالد«،  اأنحاء  معظم  يف  القتال 

بالتزاماتها،  الوفاء  اإىل  النزاع  اأطراف 

اإجراءات عقابية  معربا عن دعمه فر�س 

اإىل  الرامية  اجلهود  يعرقلون  من  على 

حتقيق ال�صالم وامل�صاحلة. 

االأفريقي  االحتاد  دعم  املجل�س  واأكد 

حكومة ال�صومال االحتادية يف اأن�صطتها 

لتنفيذ املرحلة االنتقالية، جمددا دعوته 

االحتاد  بعثة  متويل  اإىل  املتحدة  االأمم 

االأمن  وقوات  ال�صومال  يف  االأفريقي 

به،  التنبوؤ  ميكن  ب�صكل  ال�صومالية 

لالأمم  املقدرة  امل�صاهمات  من  وم�صتدام 

املتحدة.

اإثيوبيا  حكومة  بالتزام  البيان  واأ�صاد   

لل�صالم  اجلزائر  اتفاق  بتنفيذ  االأخري 

اأعقاب  يف  اإريرتيا  مع  وقعته  الذي 

وموافقتها  البلدين،  بني  احلرب  انتهاء 

الكاملة على قرار جلنة احلدود االإريرتية 

االإثيوبية.

 واأ�صارت القمة اإىل اأن احلال يف اأفريقيا 

الو�صطى مل ت�صهد اأي تطور م�صجع، حيث 

من  مقاطعات  عدة  يف  العنف  ت�صاعف 

عن  معربة  بانغي،  والعا�صمة  البالد 

يف  الو�صطى  اأفريقيا  �صلطات  دعمها 

يف  وال�صلطة  النظام  ال�صتعادة  جهودها 

اإعمارها  واإعادة  البالد  اأنحاء  جميع 

ال�صامل. 

1963 - تاأ�صي�س منظمة الوحدة االإفريقية يف 25 اأيار/ مايو يف العا�صمة االإثيوبية 
اأدي�س اأبابا بع�صوية 30 بلدا، بعد حماوالت �صابقة انطلقت ب�صل�صلة اجتماعات يف غانا 

عام 1958. وتهدف املنظمة، ح�صب ميثاقها، اإىل حترير القارة نهائيا من اال�صتعمار 

والق�صاء على التخلف االقت�صادي وتوطيد دعائم الت�صامن االإفريقي.

اعرتافها باجلمهورية  االأفريقية بعد  الوحدة  ين�صحب من منظمة  1984 - املغرب 
ال�صحراوية وقبولها ع�صوا يف املنظمة

1994 - ان�صمام جنوب اأفريقيا اإىل منظمة الوحدة االأفريقية بعد اإلغاء نظام التمييز 
العن�رصي ب�صكل تام

1999 - قمة �رصت تقر تطوير العمل االأفريقي امل�صرتك باإن�صاء االحتاد االأفريقي
2002 - تاأ�صي�س االحتاد االأفريقي يف قمة دربان يف جنوب اأفريقيا

املوزمبيق  يف  مابوتو  قمة  يف  االأفريقي  االحتاد  موؤ�ص�صات  ا�صتكمال   -  2003
با�صتحداث مفو�صية وبرملان وجمل�س لل�صلم واالأمن

2005 - انطالق العمل بنظام العقوبات على اأي دولة ع�صو تتم�صك فيها ال�صلطة 
احلاكمة بانتهاك اأحكام الد�صتور بتعليق ع�صوية توغو 

على  برملانه  م�صادقة  بعد  االأفريقي،  االحتاد  اإىل  جمددا  ين�صم  املغرب   -  2017
ميثاق االحتاد االأفريقي ودعم 40 بلدا لطلب عودته

2018 - اإن�صاء منطقة اقت�صادية حرة يف قمة كيغايل.

االتحاد األفريقي عبر التاريخ
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اقت�صاد دولي

المستفيدون من العقوبات 

األميركية على إيران

من  االن�صحاب  ترامب  دونالد  االأمريكي،  الرئي�س  اإعــالن  منذ 

بــداأت  املا�صي،  مايو  اأيــار/  يف  طهران  مع  النووي  االتفاق 

النفط مع  العامل الإنهاء جميع عقود  وا�صنطن ال�صغط على دول 

طهران بحلول 4 ت�رصين الثاين/ نوفمرب املقبل. 

26 حزيران/ يونيو، عدم  واأعلن وزارة اخلارجية االأمريكية يف 

على  املفرو�صة  العقوبات  من  اإعفاءات  دولة  اأي  منح  عزمها 

قفزت  حيث  النفطـ  �صوق  يف  اخلوف  من  حااًل  خلق  ما  اإيــران، 

اأ�صعار الذهب االأ�صود باأكرث من 3.5 %.

وي�صب ارتفاع االأ�صعار يف م�صلحة الدول امل�صدرة للنفط مثل 

الدول  هذه  اأن  وخا�صة  واالإمارات،  والعراق  ورو�صيا  ال�صعودية 

مر�صحة الأن تكون بديال من اإيران يف �صوق النفط.

»اأوبــك«،  منظمة  يف  للخام  منتج  اأكرب  ثالث  تعد  التي  ــران،  واإي

2.7 مليون برميل يوميا،  اأيار/ مايو املا�صي نحو  �صدرت يف 

�صادرات  من   %  27 يقارب  ما  طهران  من  ال�صني  وا�صتوردت 

اإيران النفطية، اأما الهند فا�صرتت نحو 16 % من هذه ال�صادرات، 

وبلغت ح�صة كل من كوريا اجلنوبية وتركيا 10 % لكل منهما، 

وح�صة اليابان 7 %.

اإىل  هبطت  اخلام  النفط  من  اإيران  �صادرات  اأن  ا�صتذكار  وعند 

يف  و2015   2013 بني  الفرتة  يف  اليوم  يف  برميل  مليون   1.5
ظل العقوبات الدولية، فمن املتوقع اأن تنخف�س �صادرات اإيران 

األف برميل، وبواقع مليون   200 ب�صبب العقوبات االأمريكية اإىل 

برميل يف اليوم.

بدائل  البحث عن  اإىل  امل�صرتين  االإيراين  النفط  انقطاع  و�صيدفع 

العقوبات  ــاأة  وط حتت  الــوقــوع  وتــفــادي  الفجوة  ل�صد  جديدة 

االأمريكية، ومن املتوقع اأن تعو�س دول منتجة اأخرى كال�صعودية 

النق�س ما �صيعزز اإنتاجها من اخلام.

النفط  �رصاء  عن  التخلي  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  اإعالن  وبعد 

اإيراداتها  11 مليار دوالر من  اأكرث من  االإيراين، ف�صتفقد طهران 

ال�صنوية، وفقا للبيانات موقع ITC للعام 2017.

و�صيرتك ذلك طهران اأمام خيار وحيد، وهو اإقناع ال�صني ب�رصاء 

غري  عالقة  خلق  اإىل  يــوؤدي  قد  ما  االإيـــراين،  النفط  من  املزيد 

متوازنة بني البلدين، ويجرب اإيران على االعتماد ب�صكل كبري على 

ال�صني، ويعطي بكني �صلطة كبرية يف االقت�صاد االإيراين.

تصدير
يف  الـــرائـــدة  رو�ــصــيــا  وردت 

االأوىل  ال�صحنة  الغاز،  اإنتاج 

امل�صال،  الطبيعي  الغاز  من 

يامال  م�صنع  يف  املــعــالــج 

اإىل  رو�صيا،  �صمال  اأق�صى  يف 

املالحة  طريق  عــرب  ال�صني 

ال�صمايل. 

ال�صحنة،  هــذه  اأو�صلت  وقــد 

اإىل  ا�صتقبال،  مرا�صم  و�صط 

ال�صيني   »Tszusun« ميناء 

نــاقــلــتــا الـــغـــاز »فــالدميــري 

توللي«،  و«اإدوارد  رو�صانوف« 

األف   170 منهما  كل  وحتمل 

طن من الغاز الطبيعي امل�صال 

للغاز  يــامــال  م�صنع  مــن 

الطبيعي امل�صال.

غرامة
االأوروبية،  املفو�صية  فر�صت 

 4.3 قــدرهــا  قا�صية  غــرامــة 

ــارات يـــورو )حــــواىل 5  ــي مــل

مليارات دوالر( على جمموعة 

بتهمة  االأمــريكــيــة،  »غــوغــل« 

ــار يف مــلــف نــظــام  ــك ــت االح

اأندرويد. 

وترى املفو�صية اأن املجموعة 

موقعها  ا�صتغلت  االأمريكية 

الت�صغيل  نظام  يف  املهيمن 

الذكية  للهواتف  بها  اخلا�س 

تكري�س  اأجــل  من  »اأنــدرويــد«، 

وخ�صو�صا  تطبيقاتها،  تفوق 

حمركها للبحث على االإنرتنت.

تحذير
االأوروبية  املفو�صية  حذرت 

موقع »اآير بي ان بي«، عمالق 

ال�صكن  م�صاركة  خدمة  توفري 

عرب االإنرتنت، من اأن �رصوطه 

ــعــار�ــس مع  ــت واأحـــكـــامـــه ت

االحتاد  يف  امل�صتهلك  قواعد 

ما  يف  وخا�صة  االأوروبــــي، 

يتعلق بتقييم االأ�صعار.

وطلبت املفو�صية من املوقع 

م�صبقا  امل�صتهلكني  يخرب  اأن 

بالتكلفة االإجمالية ال�صتئجار 

ر�صوم  ذلك  يف  مبا  العقارات، 

اخلدمة والتنظيف.

تعويضات
�رصكة  اأمريكية  حمكمة  اأمرت 

ــــد جــونــ�ــصــون  ــون اآن ــص ــ� جــون

الدوائية  لل�صناعات  العمالقة 

ماليا  تعوي�صا  تــدفــع  بـــاأن 

لـ  دوالر  مليار   4.7 بقيمة 

االإ�صابة  زعمن  اإمــــراأة    22
ا�صتخدام  اإثر  الرحم  ب�رصطان 

»بـــودرة«  م�صحوق  منتجات 

التلك من اإنتاج ال�رصكة.

ــل  ــاب ــق ــن احلـــكـــم ال ــم ــص ــ� وت

ــادر عن  ــص ــ� لــال�ــصــتــئــنــاف ال

حمــكــمــة واليـــــة مــيــ�ــصــوري 

ال�رصكة بدفع  اإلزام  االأمريكية 

550 مليون  تعوي�صات بقيمة 

دوالر.

إطالق
املالكة  داميلر،  تعتزم �رصكتا 

وبور�صه  بــنــز،  ملر�صيدي�س 

من  �صغري  اأ�ــصــطــول  اإطـــالق 

�صيارات االأجرة ذاتية القيادة 

الن�صف  يف  كاليفورنيا  يف 

الثاين من عام 2019. 

حتــاول  بينما  ذلــك  ــي  ــاأت وي

بال�رصكات  اللحاق  ال�رصكتان 

جمــــال  يف  املـــنـــافـــ�ـــصـــة 

ذاتية  ال�صيارات  تكنولوجيا 

ال�رصكتان  وتعمل  الــقــيــادة. 

تكنولوجيا  جمــال  يف  معا 

منذ  القيادة  ذاتية  ال�صيارات 

اإبريل/ني�صان 2017.

إختبار
اعـــرتفـــت �ـــرصكـــة نــيــ�ــصــان 

باأنها  الــ�ــصــيــارات  لت�صنيع 

ـــزورة  ــات م ــان ــي اكــتــ�ــصــفــت ب

انبعاثات  باختبارات  تتعلق 

م�صانعها  اأغلب  يف  العوادم 

يف اليابان.

عدد  عن  ال�رصكة  تك�صف  ومل 

التي خ�صعت لذلك،  ال�صيارات 

اخــتــبــارات  اإن  قــالــت  لكنها 

والوقود  االنبعاثات  تر�صيد 

االختبار  بيئة  عن  »انحرفت 
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بوتين: »السيل الشمالي2« 

مشروع تجاري بحت

اأكد الرئي�س الرو�صي، فالدميري بوتني، اأن »ال�صيل ال�صمايل2«، ل�صخ 

الغاز من رو�صيا اإىل اأملانيا، م�رصوع جتاري بحت ولي�صت له اأي 

دوافع �صيا�صية. 

وقال بوتني يف اجتماعه مع �صفراء ومندوبي رو�صيا يف اخلارج: 

»اليوم، يتم ا�صتبدال مبداأ املناف�صة واالنفتاح يف التجارة العاملية 

ب�صكل متزايد باحلمائية، واملنفعة االقت�صادية واجلدوى ت�صتبدل 

تنظيم  وحرية  االقت�صادية  والعالقات   ، ال�صيا�صي    بال�صغط 

امل�صاريع ت�صبح هدفا للت�صيي�س وعلى هذه اخللفية، فاإن ال�صيا�صة 

اخلارجية لرو�صيا، على العك�س من ذلك، يجب اأن ت�صبح اقت�صادية 

املنحى وعقالنية«.

»ال�صيل  م�رصوع  من  االأوروبية  الدول  لرتهيب  وا�صنطن  وت�صعى 

ال�صمايل2«، رغم اأن امل�رصوع ي�صب يف م�صلحة االحتاد االأوروبي. 

وياأتي ذلك بعد اأن ف�صل الغاز االأمريكي يف مناف�صة الغاز الرو�صي 

من  احتياجاتها  ثلث  رو�صيا  توفر  التي  االأوروبية،  ال�صوق  يف 

الوقود االأزرق.

ويف خطوة تهدف اإىل عرقلة امل�رصوع، قدم ال�صيناتور اجلمهوري، 

يت�صمن  قانون  م�رصوع  االأمريكي  الكونغر�س  اإىل  بارازو،  جون 

ملوقع  وفقا  ال�صمايل2«،  »ال�صيل  م�رصوع  �صد  عقوبات  فر�س 

الكونغر�س االإلكرتوين.

ويرى بارازو اأن على »اأملانيا ودول اأخرى تقلي�س كميات الغاز، 

التي ت�صرتيها من رو�صيا، ولي�س زيادتها«، وقال: »عندما ت�صمح 

دولة واحدة لدولة انتهازية مثل رو�صيا باأن يكون لها تاأثري كبري 

على اأمن الطاقة لديها، فهناك م�صكلة«.

لل�صغط  كــاأداة  الغاز  ت�صتخدم  »مو�صكو  اأن  ال�صيناتور  وزعــم 

دول  �صتمكن  العقوبات  »اأن  اإىل  م�صريا  اأوروبــا«،  على  ال�صيا�صي 

الناتو من جتنب التالعب من قبل رو�صيا«.

اأكد موقف الواليات  وكان الرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، قد 

الغاز  لنقل   »2  - ال�صمايل  »ال�صيل  م�رصوع  اإزاء  ال�صلبي  املتحدة 

الرو�صي اإىل اأوروبا. 

ويف اأعقاب حمادثات اأجراها مع نظريه الرو�صي فالدميري بوتني 

بع�صنا  »�صنناف�س  ترامب:  قال  هل�صنكي،  الفنلندية  العا�صمة  يف 

�صنكون  اأننا  واأعتقد  االأنبوب..  لبناء  االأوان  يحني  عندما  بع�صا 

مناف�صني ناجحني«.

واأ�صافت  عنها«.  املن�صو�س 

التفتي�س  تقارير  اأن  ال�رصكة 

مغايرة  قيم  اإىل  »ا�صتندت 

للقيا�س«.

ال تراجع
ــة  ــي ــارج قـــالـــت وزيــــــرة اخل

الكندية، كري�صتيا فريالند، اإن 

الرد  بالدها »لن ترتاجع« عن 

التي  اجلمركية  الر�صوم  على 

فر�صتها وا�صنطن موؤخرا على 

واردات ال�صلب واالألومنيوم.

فريالند  ت�رصيحات  وجــاءت 

يف وقت ك�صف فيه م�صوؤولون 

م�صاعدات  حزمة  عن  كنديون 

لدعم  دوالر  مليار   1.5 بقيمة 

�صناعات ال�صلب واالألومنيوم 

يف البالد.

إستيراد
تقطع  لن  اأنها  تركيا  اأعلنت 

باإيران  التجارية  عالقاتها 

يف  اأخــرى  دولــة  لطلب  تلبية 

الواليات  مطالبة  اإىل  اإ�صارة 

للتوقف  العامل  دول  املتحدة 

اإيران  من  النفط  ا�صترياد  عن 

الثاين  ت�رصين  نوفمرب/  قبل 

عودة  اأثر  يبداأ  عندما  املقبل 

االأمــريــكــيــة على  الــعــقــوبــات 

عقب  ــور  ــه ــظ ال يف  طـــهـــران 

االنــ�ــصــحــاب االأمـــريكـــي من 

ــووي بــني قوى  ــن ــاق ال ــف االت

الغرب وطهران.

نزاع
ـــا اأبــــل  ـــرصكـــت تـــو�ـــصـــلـــت �

و�ــصــامــ�ــصــونــغ، لــ�ــصــنــاعــة 

ت�صوية  اإىل  التكنولوجيا، 

ا�صتمر  ق�صائي  لنزاع  نهائية 

ــنــوات حـــول بـــراءة  �ــصــبــع �ــص

اخرتاع، ما ي�صع حدا ملعركة 

ت�صميم  حــول  ــا  ــده اأم طــال 

هواتفهم الذكية.

و مل يتم الك�صف حتى االآن عن 

و�رصوطها،  الت�صوية  تفا�صيل 

الق�صية،  اأغلقت  املحكمة  لكن 

 2011 مــن  ا�ــصــتــمــرت  ــي  ــت ال

جميع  برف�س   ،2018 حتى 

من  الطرفني  مــن  ال�صكاوى 

دون االحتفاظ بحقوقهما يف 

تقدمي املطالبات على  االأ�ص�س 

نف�صها.

خطط
تـــخـــطـــط �ــــرصكــــة هـــــاريل 

ــون االأمـــريكـــيـــة  ــص ــد� ــي ــف دي

الإنتاج  النارية  لــلــدراجــات 

خارج  الــدراجــات  من  مزيد 

الواليات املتحدة يف حماولة 

ال�صلبي للر�صوم  لتفادي االأثر 

فر�صها  ــي  ــت ال اجلــمــركــيــة 

االحتــاد االأوروبــي على �صلع 

ومــنــتــجــات اأمــريكــيــة، من 

وع�صائر  اخلـــمـــور،  بينها 

النارية  والدراجات  الربتقال 

ــات  ــوالي ــن ال املــ�ــصــتــوردة م

املتحدة.

مصنع
�صي  ــي  ب ــي  ب �صل�صلة  تــقــدم 

بو�س  »ذا  بعنوان  االأ�صبوعية 

)املـــديـــر(« ملــحــة عــامــة عن 

مدير اأعمال خمتلف من �صتى 

ال�صوء  وت�صلط  العامل،  اأرجــاء 

جو�صتني  على  االأ�صبوع  هــذا 

عالمة  موؤ�ص�س  وولــفــريتــون 

االآي�س  �صناعة  يف  جتــاريــة 

ومديرها  تــوب«  »هالو  كــرمي 

التنفيذي.

حظر
الــرئــيــ�ــس  اإدارة  اأعـــلـــنـــت 

االأمريكي، دونالد ترامب، اأنها 

�رصكة  تــزود  اأن  يف  ترغب  ال 

اأكرب  اأحــد  موبايل«،  »ت�صاينا 

�رصكات االت�صاالت يف العامل، 

ــات  ــوالي ـــل ال خــدمــاتــهــا داخ

اإىل  ا�صتنادا  وذلــك  املتحدة، 

خماوف ب�صاأن االأمن القومي.

ال�صينية  ال�رصكة  وتقدمت 

ــيــة  مــفــو�ــص اإىل  ـــب،  بـــطـــل

ــة  ــي ــدرال ــي ــف ـــاالت ال ـــص ـــ� االت

على  للح�صول  ــة،  االأمــريكــي

رخ�صة عام 2011.



فر�ض عمل

  فرص عمل 
االمارات

التجميل  م�صتح�رصات  بت�صدير  متخ�ص�صة  اماراتية  �رصكة   -

ت�صعى اىل توطيد عالقتها بتجار وموردين يف لبنان.

لالت�صال:

Balmessence
هاتف: +97144516083 

info@balmessence.com :بريد الكرتوين

www.balmessence.com :موقع الكرتوين

 �رصكة اماراتية متخ�ص�صة بت�صدير االدوات املنزلية، ترغب 
بدخول ال�صوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.

Al shams general trading:لالت�صال  
هاتف: +97142282929

www.alshamsco.ae :موقع الكرتوين

اميركا
املواقع،  حتديد  انظمة  بتطوير  متخ�ص�صة  امريكية  �رصكة   -

ترغب بتقدمي خدماتها لل�رصكة اللبنانية.

لالت�صال:

Cartrack GPS
هاتف: +13053283889

sales@cartrackgps.com :بريد الكرتوين

www.cartrackgps.com :موقع الكرتوين

ايطاليا:
واملالب�س،  املن�صوجات  بت�صدير  متخ�ص�صة  ايطالية  �رصكة   -

ترغب بدخول ال�صوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.

لالت�صال:

Canclini
هاتف: +390313527511

info@canclini.it :بريد الكرتوين

www.canclini.it :موقع الكرتوين

بتقدمي  ترغب  املطابخ،  بت�صميم  متخ�ص�صة  ايطالية  �رصكة   
خدماتها لل�رصكات اللبنانية.

لالت�صال:

Airone
هاتف: +390499369333

info@aironehoods.com :بريد الكرتوين 

www.aironehoods.com :موقع الكرتوين

الباركية ت�صعى اىل   �رصكة ايطالية متخ�ص�صة ب�صنع خ�صب 
توطيد عالقتها بتجار وموردين من لبنان.

لالت�صال:

Bassano parquet
هاتف: +390424220726

info@bassanoparquet.com :بريد الكرتوين

www.bassanoparquet.com :موقع الكرتوين

اىل  ت�صعى  اال�رصة،  اغطية  ب�صنع  ايطالية متخ�ص�صة   �رصكة 
توطيد عالقاتها ب�رصكاء لبنانيني.

لالت�صال:

Lanificio pastore
هاتف: +39035731076

info@lanificiopastove.it :بريد الكرتوين

www.lanificiopastove.it :موقع الكرتوين

 �رصكة ايطالية متخ�ص�صة ب�صنع االبواب والنوافذ اخل�صبية، 
ترغب بدخول ال�صوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.

لالت�صال:

xilux
هاتف: +390805486000

contact@xilux.it :بريد الكرتوين

www.xilux.it :موقع الكرتوين

البرازيل
�رصكة برازيلية متخ�ص�صة ب�صنع ا�رصة االطفال وم�صتلزماتها، 

تود اقامة �رصاكات مع جتار وموردين من لبنان.

لالت�صال:

Comeco de vida
هاتف: +554933232362

comecovida.com.br @ comecovida :بريد الكرتوين

  www.comecovida.com.br  :موقع الكرتوين

بيالروسيا
اقامة  تود  والتغليف،  بالتعبئة  متخ�ص�صة  بيالرو�صية  �رصكة 

�رصاكات مع جتار وموردين يف لبنان.

لالت�صال:

Lean Group
هاتف: +375173455377

info@leangroup.by :بريد الكرتوين

www.en.leangroup.by :موقع الكرتوين

اىل  تتطلع  الزجاج،  ب�صنع  متخ�ص�صة  بيالرو�صية  �رصكة   
توطيد عالقتها بوكالء وموردين يف لبنان.

لالت�صال:

العدد 169 تموز 2018 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L120



Ste klopack- 21
هاتف: +375232972970

steklopak-21@tut.by :بريد الكرتوين

www.steklopakbel.com :موقع الكرتوين

تركيا
ال�صوق  بدخول  ترغب  االحذية  ب�صنع  متخ�ص�صة  تركية  �رصكة 

اللبنانية عرب وكالء وجتار.

لالت�صال:

Shoe company turkey
هاتف: +905355263159

info@shoecompanyturkey.com :بريد الكرتوين

www.shoecompanyturkey.com :موقع الكرتوين

الصين
�رصكة �صينية متخ�ص�صة بت�صدير احلديد، تود اقامة �رصاكات مع 

جتار وموردين من لبنان.

لالت�صال:

Dongguan Lang yi Industrial
هاتف: +8615817434301

wendy.law@dglangyi.com :بريد الكرتوين

www.dglangyi.com :موقع الكرتوين

بتوطيد  ترغب  الرقمي،  باالعالم  متخ�ص�صة  �صينية  �رصكة   
عالقتها مع ال�رصكات اللبنانية.

لالت�صال:

Anhui whywin International
هاتف: +8655163533967

lisafxm@sina.com :بريد الكرتوين

www.whywin.cn :موقع الكرتوين

فرنسا
�رصكة فرن�صية متخ�ص�صة ب�صنع الكابالت ترغب بدخول ال�صوق 

اللبنانية عرب وكالء وجتار.

لالت�صال:

Nexans
هاتف: +33178150000

marketing-contract@ الكرتوين:   بريد 

nexans.com
www.youbuyfrance.com :موقع الكرتوين

 �رصكة فرن�صية متخ�ص�صة ب�صنع العطور اخلا�صة 
وموردين  بتجار  توطيد عالقتها  اىل  ت�صعى  باالطفال، 

من لبنان.

لالت�صال:

Kaloo
info@kaloo.fr :بريد الكرتوين

www.kaloo.fr :موقع الكرتوين

مصر
ترغب  والغرانيت،  الرخام  بت�صدير  متخ�ص�صة  م�رصية  �رصكة 

بدخول ال�صوق اللبنانية عرب وكالء وجتار.

لالت�صال:

Abdeen stone
هاتف: +20227341093

info@abdeenstone.net :بريد الكرتوين

www.abdeenstone.net :موقع الكرتوين

 �رصكة م�رصية متخ�ص�صة ب�صنع املالب�س، تود اقامة �رصاكات 
مع جتار وموردين من لبنان.

لالت�صال:

Lotus Garment
هاتف: +2034246362

lotus.garment@outlook.com :بريد الكرتوين

www.lotusgarments.com :موقع الكرتوين

هنغاريا
�رصكة هنغارية متخ�ص�صة بت�صدير املفرو�صات واخل�صب، تتطلع 

اىل العمل مع جتار ووكالء من لبنان.

لالت�صال:

Delity Butor
هاتف: +3679578050

bdrt@delitybutor.hu :بريد الكرتوين

www.delitybutor.hu :موقع الكرتوين

اليونان
�رصكة يونانية متخ�ص�صة باال�صتثمارات، ترغب بتقدمي خدماتها 

لل�رصكات اللبنانية.

لالت�صال:

 Business How group
d.xatzinikolaou@businesshow.gr :بريد الكرتوين

www.businesshow.gr :موقع الكرتوين
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معار�ض وموؤتمرات

 مؤتمرات ومعارض في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 

االم والطفل
La Salle - الرميلة

للمعار�س  الدويل  املركز  تنظيم  )من 

والرتفيه(

متوز 2018

معرض بيروت للفن
البيال/ بريوت

 BAF Events من تنظيم

من 2018/9/23-20

 Festival 2nd edition 
مطاعم بيروت

حمطة القطار- مار خمايل

Hospitality services من تنظيم

من 2018/9/30-9/28

Yachtclub- Beirut
الوي�صكي وامل�رصوبات

 Hospitality services من تنظيم

ت�رصين االول 2018

  Vinifest - النبيذ  
Hippodrome –Beirut

 Eventions S.A.R.L من تنظيم

اسبانيا/مدريد
)م�صتلزمات  لالطفال  الدويل  املعر�س 

االطفال(

 IFEMA من تنظيم

Email:puericulturamadrid@
 ifema-es

من 2018/9/8-6

اسبانيا/مدريد
واالخذية  لالزياء  الدويل  املعر�س 

واالك�ص�صوارات

ت�رصين االول 2018

Autumn shopping Fair 
المنتجات االستهالكية

La Salle - الرميلة

للمعار�س  الدويل  املركز  تنظيم  )من   

والرتفيه(

ت�رصين االول 2018

معرض الزفاف الملكي
الفوروم دو بريوت

 Wedding mall من تنظيم

من 2018/10/29-25

Wedding Folies 2018
البيال/ بريوت

  Promofair من تنظيم

من 2018/11/4-1

Univex
اجلامعات والتعليم

La Salle - الرميلة

للمعار�س  الدويل  املركز  تنظيم  )من 

والرتفيه(

ت�رصين الثاين 2018

 IFEMA من تنظيم

Email: metropolis@ifema.es
من 2018/9/9-7

اسبانيا/مدريد
الزياء  الدويل  التجاري  املعر�س 

املجوهرات واك�ص�صواراتها

 IFEMA من تنظيم

Email: bisutex@ifema.es
من 2016/9/16-12

Beirut 7th edition 
بيروت للطبخ والتذوق

البيال/ بريوت

Hospitality services من تنظيم

من 2018/11/18/16

بيروت للشوكوال
البيال/ بريوت

 Hospitality services من تنظيم

من 2018/11/18-16

Art of Living 2018 
المفروشات

الفوروم دو بريوت

 SPM Fair من تنظيم

ت�رصين الثاين 2018

 Techno - التقنيات للبناء
  Build

La Salle - الرميلة

للمعار�س  الدويل  املركز  تنظيم  )من 

والرتفيه(

كانون االول 2018

اسبانيا/مدريد
املعر�س الدويل ملن�صوجات املنازل

 Caja majica من تنظيم

Email: clfontes@feriavalencia.com
من 2018/9/14-12

اسبانيا/ برشلونة
املعر�س الدويل للطاقة

 Firabarcelona من تنظيم

Email: sales@gpexevent.com
من -17 2018/9/20
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اسبانيا/فاليسا
معر�س االنارة واملفرو�صات

 Feria Valancia من تنظيم

Email:Feriavalancia@
feriavalancia.com

من -18 2018/9/21

اسبانيا/ برشلونة
الهدايا،  للديكور،  الدويل  املعر�س 

االزياء، املجوهرات

 Fira Barcelona من تنظيم

Email:expohogar.ventas@
firabarcelona

من 2018/9/25-22

اسبانيا/ برشلونة
معر�س م�صتح�رصات التجميل

 palacio de congresos من تنظيم 

Email: info@e-sege.org
من 2018/9/25-22

اسبانيا/مدريد
االحذية،  لالزياء،  الدويل  املعر�س 

واالك�ص�صوارات

 IFEMA من تنظيم

Email: salonlook@ifema.es
من 2018/9/30-28

ايطاليا/ بولونيا
املعر�س الدويل للمنتجات الطبيعية

 belegna Fiera spa من تنظيم

Email:belegnafier@pec.

belegnafiere.it
من -7 2018/9/10

ايطاليا/ فيرنزا
املعر�س الدويل للعطورات، م�صتح�رصات 

التجميل والعناية باجل�صم

 pitti Imangine s.r.l من تنظيم

Email: info@pittiimagine.com
من 2018/9/16-14

ايطاليا/ميالنو
للديكور،  الدويل  التجاري  املعر�س 

واك�ص�صواراتها،  االزياء،  املجوهرات، 

وادوات  ال�صفر  ادوات  الهدايا،  احلدائق، 

الطاولة.

 Fiera Milano spa من تنظيم

Email: fieramilano@fieramilano.it
من 2018/9/17-14

ايطاليا/ ميالنو
املعر�س الدويل للب�صائع اجللدية

 Aimpes service srl من تنظيم

 Email: segretavia@mipel.it
من 2018/9/19-16

ايطاليا/ميالنو
املعر�س الدويل لالحذية

  A.N.C.I servizi srl من تنظيم

Email: info@micamaonline.com
من 2018/9/19-16

ايطاليا/ ميالنو
املعر�س الدويل للملبو�صات اجلاهزة من 

الفراء، امللبو�صات اجللدية، اك�ص�صوراتها

 mifur من تنظيم

Email: administration@mifur.com
من 2018/9/24-21

ايطاليا/ بولونيا
وتقنيته،  لل�صرياميك  الدويل  املعر�س 

للبناء واحلمامات

 EDL.CER.SPA من تنظيم

Email: info@cersaie.it

تركيا/ ازمير
معر�س ازمري الدويل ال87 مع فر�س يف 

ازمري

املوقع: مركز املعار�س

هاتف: +902324140000

من 2018/9/7-5

سوريا/دمشق
معر�س دم�صق الدويل الـ60

من 2018/9/15-6
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ملك وشركاه

فاكيوم باغز




