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الإفتتاحية

َحيَّ َعلى العمل.. ومخاض اإلنتاج
٦ نواب �ضوتوا �ضد،  ١١١ �ضوت، مقابل  بـ  اللبنانية، ونالت ثقة الربملان  اأ�ضهر ت�ضّكلت احلكومة   ت�ضعة 

ّ
ا�ضتمر بعد خما�ض 

لى العمل ملواجهة االنهيار االقت�ضادي.
َ
 ع

َّ
ي

َ
واعتمدت رئا�ضة احلكومة مبداأ ح

 واحلكومة مراآة النظام االقت�ضادي اللبناين، بل يجب اأن تكون مراآة للعمل واالإنتاج من اأجل النهو�ض من ال�ضائقة االقت�ضادية 

 بها البلد، ولكن البيان الوزاري جاء خميب للآمال، وهو يعيد تّثبيت النموذج االقت�ضادي القائم، بكل عّلته، ويعد 
ّ
التي متر

حمدودي الدخل »باإجراءات موؤملة« تزيد االأعباء عليهم، يف حني يعفي الطبقة املالية املهيمنة من اأي كلفة للخروج من 

االأزمة االقت�ضادية، ولو كانت هذه الكلفة على �ضكل اإ�ضلح النظام ال�رضيبي.

�ضحيح اأن هموم النا�ض اأو مواجهة البطالة ت�ضّكل اأولوية. فاإن على اأولوية احلكومة خلل اال�ضهر املقبلة الرتكيز على اإجراء 

ي�ض �ضيا�ضة اال�ضتدانة، 
ّ
االإ�ضلحات اجلذرية والبنيوية املنتظرة منذ مدة يف املجاالت املالية واالإدارية واالإقت�ضادية، ال تكر

مع غرق البلد باأكرث من 11 بنداً تت�ضمن املوافقة على م�ضاريع قرو�ض ال علقة لها بقرو�ض موؤمتر �ضيدر! 

اإىل كارثة ي�ضعب  ل 
ّ
يتحو وقد  للغاية  ئ 

ّ
�ضي االقت�ضادي  الواقع  باأّن  االقرار  اللبناين يجب  االقت�ضادي  امل�ضهد  يف مقاربة 

اخلروج منها اإْن مل ُتتخذ اإجراءات جذرية يف ال�ضيا�ضة االقت�ضادية ولي�ض بتطبيق بع�ض امل�ضاريع اأو االإنفاق هنا وهناك 

الإ�ضكات النا�ض.

لـ »وقف  »اإجــراءات«   من 
ّ
بد الهاوية وبالتايل ال  لبنان بات على �ضفري  اأن  االأمور من  يح بالويل والثبور وعظائم 

ّ
التلو اأو 

التدهور«. واملق�ضود باالإجراءات الت�رضيعات ال�رضورية لتنفيذ قرارات موؤمتر »�ضيدر« التي هي ن�ضخة منّقحة عن قرارات 

»باري�ض 1 و2 و3 اإلخ… والتي �ضاهمت يف ما و�ضل اإليه االقت�ضاد اللبناين اليوم. 

لون يف تهويلهم على تقارير دولية اأو من قبل موؤ�ض�ضات دولية اأو اإعلم دويل للتاأكيد على �رضورة االإ�رضاع 
ّ
وي�ضتند املهو

يف ت�ضكيل تلك احلكومة العتيدة وها هي قد ت�ضّكلت وكاأنها �ضتاأتي باحللول ال�ضحرية لواقع اقت�ضادي نتج عن حقبة ما قبل 

احلرب االأهلية وتفاقم خلل فرتة بداأت بعد موؤمتر الطائف وما زالت قائمة حتى االآن، وكاأنها قدر على لبنان واللبنانيني.

اإن حماوالت التهويل بالكارثة االقت�ضادية هو لل�ضغط على دور لبنان يف املنطقة. واالأزمة االقت�ضادية ال حتّلها قرارات 

اإاّل بتغيري يف البنية  موؤمتر »�ضيدر« بل اإجراءات من نوع اآخر تعيد النظر يف ال�ضيا�ضات االقت�ضادية التي ال ميكن اأن تتم 

ال�ضيا�ضية والنظام ال�ضيا�ضي االقت�ضادي القائم. فل تنمية يف ظّل الدولة الريعية وثقافة الف�ضاد الداعمة لذلك.

وما زاد الطني بّلة هو متاهي الدولة مع اإملءات قوى دولية وعربية تابعة للواليات املتحدة جتّلت مع مقاطعة ملوك واأمراء 

هناك  وكاأّن  للقمة  �ضوريا  دعوة  عن  واالمتناع  اأمريكية  »اإيحاءات«  على  بناء  االقت�ضادية  التنموية  ة 
ّ
للقم عرب  وروؤ�ضاء 

اإمكانية لتنمية يف لبنان بعيداً عن �ضوريا والعراق واالأردن. 

اإن احلديث عن االإ�ضلح االقت�ضادي يف لبنان بات �رضورة. وال�رضورة حتتاج اإىل قراءة الواقع االقت�ضادي يف العمق واأن ال 

يكتفي ببع�ض االر�ضادات والو�ضفات العامة اأو اخلا�ضة التي ير�ضم اأفقها البنك الدويل اأو �ضندوق النقد الويل اأو املوؤ�ض�ضات 

التابعة للدول املانحة، ولذلك فاأن برنامج االإ�ضلح املن�ضود يف موؤمتر »�ضيدر« ال ميكنه معاجلة االأزمة االقت�ضادية اخلانقة 

اأو  الدويل  للخارج  لبنان  االقت�ضادي يف  القرار  تابعية  تكري�ض  اإىل  ي 
ّ
�ضيوؤد بل  املطلوب  االإ�ضلحي  العمق  لبنان يف  يف 

االإقليمي.

ما يحتاجه لبنان تكري�ض مفهوم اقت�ضاد االنتاج الذي كان قد طرحه، الرئي�ض مي�ضال عون، يف ت�رضين االأول من العام 

2017، وذلك يف �ضياق قراءته املتقدمة لل�ضيا�ضة االقت�ضادية التي يجب على لبنان اتباعها يف املجاالت االإمنائية الإنت�ضاله 

من فكرة االقت�ضاد “امللتب�ض” كما قال عنه اخلبري االقت�ضادي البلجيكي pAul vAnzEEl.AnD. ولكن يدرك الرئي�ض عون اأن 

اقت�ضاد االإنتاج ال ميكن و�ضعه يف م�ضاره ال�ضحيح من دون مواجهة عقبات االقت�ضاد الريعي الذي يتبعه لبنان ما و�ضعه 

يف م�ضاف الدول التي يثقل كاهلها الدين الذي و�ضل اإىل مئة مليار دوالر!
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الحدث

ــــرية اخلـــلفـــات بني  مـــع تــ�ــضــاعــد وت

ــي »غـــازبـــروم«  ــض ــرو� ــاز ال ــغ عــمــلق ال

يتخوف  االأوكرانية،  »نفطوغاز«  و�رضكة 

االأوروبي  امل�ضتهلكون يف بلدان االحتاد 

ال�رضكتني  بــني  االأزمــــة  تلقي  اأن  مــن 

الرو�ضي  الغاز  ـــدادات  اإم على  بظللها 

الوقود  انقطاع  اأزمة  وتكرار  اأوروبا،  اإىل 

عام  حدثت  التي  تلك  غرار  على  االأزرق 

.2009
وي�ضكل الغاز فعليًا مادة الطاقة الرئي�ضة 

يف القرن الواحد والع�رضين �ضواء من حيث 

النفط  احتياطي  لرتاجع  الطاقي  البديل 

عامليًا من حيث الطاقة النظيفة. ولهذا.. 

االحتياطي  مناطق  على  ال�ضيطرة  فــاإن 

اإىل  بالن�ضبة  تعترب  العامل  يف  )الغازي( 

عزف ترامب »القطري« ال يمنع أنغام بوتين المتصاعدة
هل يفك الغاز الروسي عقدة أوروبا؟

بقلم فارس سعد

اأثار  ما  االأوكرانية،  الرو�شي »غازبروم« و�رشكة »نفطوغاز«  الغاز  ت�شاعدت وترية اخلالفات بني عمالق 

تخوف امل�شتهلكني يف بلدان االحتاد االأوروبي من اأن تلقي االأزمة بني ال�رشكتني بظاللها على اإمدادات الغاز 

الرو�شي اإىل اأوروبا، وتكرار اأزمة انقطاع الوقود االأزرق على غرار تلك التي حدثت عام 2009.

على خطوات  لالإقدام  االأمريكية«  »الع�شا  االأوكرانية وحتت  االأزمة  ن�شوب  منذ  االأوروبي  االحتاد  وي�شعى 

من �شاأنها التقليل من االعتماد على الغاز الرو�شي، غري اأّن �شادرات �رشكة »غاز بروم« الرو�شية من الغاز 

الغاز  156 بليون مرت مكعب �شنويًا من  اأكرث من  التي تتلقى  القارة  اإىل دول  الطبيعي يف تزايد م�شتمر 

الرو�شي وت�شعى اإىل زيادة احل�شة لت�شل اإىل 194 مليار مرت مكعب �شنويًا، ولكن الرتهيب االأمريكي الأوروبا 

اإىل  الرو�شي  الغاز  اأنبوب جديد لنقل  الواليات املتحدة تكرر معار�شتها مل�رشوع مد  بقي م�شلطًا، وبقيت 

اأملانيا مبا�رشة عرب قاع بحر البلطيق »ال�شيل ال�شمايل 2-«، بذريعة اأنه يقو�ش اأمن الطاقة يف اأوروبا، وقد 

اأ�شار اإىل ذلك وزير خارجية الواليات املتحدة ال�شابق، ريك�ش تيلر�شون قائاًل: »اإن رو�شيا ميكن اأن ت�شتخدم 

اإىل دخول  الطاقة )امل�رشوع( كاأداة �شيا�شية«، ولكن ال�شغط االأمريكي ياأتي يف وقت تطمح فيه وا�شنطن 

�شوق الغاز االأوروبية!.
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ال�رضاع  اأ�ضا�ض  واحلديثة  القدمية  القوى 

ما  وهو  االإقليمية،  جتلياته  يف  الــدويل 

يف  الغاز  حو�ض  على  لل�ضيطرة  يحدث 

البحر املتو�ضط مقابل ال�ضواطئ ال�ضورية 

يحدث  كما  والفل�ضطينية.  واللبنانية 

على  ال�ضغط  عرب  اللتينية  اأمريكا  يف 

الطاقة  م�ضادر  على  لل�ضيطرة  فنزويل 

فيها.

عودة إلى اتفاق »كيوتو«!
 ،1992 �ضنة  »كيوتو«  اتفاق  اإقــرار  بعد 

وتطبيق الدول االأوروبية اإجراءات حازمة 

ا�ضتهلك  ، ت�ضاعف   
ّ
ث اجلو

ّ
تلو للحد من 

اأوروبا للغاز. ومن املتوّقع اأن يزداد هذا 

يف  ات 
ّ
مــر خم�ض  من  الأكــرث  اال�ضتهلك 

قرارات  ظل  يف  املقبلة،  القليلة  ال�ضنوات 

النووية  املفاعلت  من  العديد  باإغلق 

ة الكثري 
ّ
املوّلدة للطاقة. وهذا ما فتح �ضهي

اأوروبــا،  نحو  للغاز  امل�ضدرة  الــدول  من 

وذلــك  مــبــا�ــرض،  غــري  اأو  مبا�رض  ب�ضكل 

مرتبطة  والأهـــداف  اقت�ضادية  مل�ضالح 

هذا  ويف  الــــدويل.  ال�ضيا�ضي  بالنفوذ 

ال�ضياق، توّزع رو�ضيا االحتادية )التي هي 

يات 
ّ
، كم العامل(  للغاز يف  ل 

ّ
االأو ر 

ّ
امل�ضد

�ضخمة من الغاز ال�ضائل تبلغ 420 مليار 

طن �ضنويًا، عرب �ضبكة �ضخمة ومعقدة من 

مرورا  رو�ضيا  من  متتد  االأنابيب  خطوط 

اأوروبا  باأوكرانيا وبيلرو�ضيا اإىل جممل 

اأملانيا  اإىل  و�ــضــواًل  �ضابقًا،  ال�رضقية 

بــروم«  »غــاز  �رضكة  بوا�ضطة  وبلجيكا 

�ضت يف العام 1996.
ّ
الرو�ضية التي تاأ�ض

ومن الوا�ضح اأن رو�ضيا قد قراأت اخلارطة 

االحتاد  ف�ضقوط  جيداً..  الدر�ض  وتعلمت 

ال�ضوفيتي كان ب�ضبب غياب موارد الطاقة 

البنى  اإىل  لت�ضخ  �ضيطرته..  عن  العاملية 

وبالتايل  والــطــاقــة..  ــال  امل ال�ضناعية 

البقاء. ولذلك تعلمت اأن لغة الطاقة االآتية 

االأقل  على  والع�رضين  احلادي  القرن  اإىل 

هي لغة الغاز.

بداأ االأمر يف عام 2009، حني �ضعت دولة 

ب�ضار  ال�ضوري  الرئي�ض  اإقناع  اإىل  قطر 

من  ميتد  اأنابيب  خط  با�ضت�ضافة  االأ�ضد، 

عرب  قطر،  يف  النفطي  ال�ضمال  غاز  حقل 

اإىل  و�ــضــوال  الــ�ــضــوريــة،  حلب  حمافظة 

تركيا ومنها اإىل االحتاد االأوروبي، لكن 

امل�رضوع مل يكتب له النجاح ب�ضبب علقة 

االأ�ضد الوثيقة مع اثنني من كبار منتجي 

ويف  ــران«،  واإي »رو�ضيا  العامليني  الغاز 

املقابل، فاإن مو�ضكو رعت يف عام 2011 

اأنابيب  خط  لت�ضييد  مناف�ضا  م�رضوعا 

الغاز  جلب  اإىل  يهدف  كم   1500 بطول 

االإيراين اإىل اأوروبا عرب االأرا�ضي العراقية 

امل�رضوعني،  كل  اأن  ورغــم  وال�ضورية، 

ب�ضبب  النور  يربا  مل  والرو�ضي،  القطري 

قد  فاإنهما  �ضورية،  على  الكوين  العدوان 

و�ضعا قطر يف مناف�ضة مع كل من رو�ضيا 

واإيران يف حروب �ضوق الغاز الطبيعي.

قطر تتجه إلى إيران
لكن ومع تقدم احلرب يف �ضورية، وتوتر 

علقات قطر مع جوارها اخلليجي، كانت 

حيث  اآخــر،  نهجا  تاأخذ  الدوحة  �ضيا�ضة 

القيادة  احل�ضار  دول  �ضيا�ضات  دفعت 

حول  اإيــران  مع  التفاو�ض  اإىل  القطرية 

ال�ضمال،  غاز  حلقل  امل�ضرتك  اال�ضتغلل 

ومد خط اأنابيب قطري اإيراين م�ضرتك عرب 

البحر املتو�ضط اأو عرب تركيا حلمل الغاز 

القطري واالإيراين اإىل اأوروبا، وهو تطور 

خريطة  بتغيري  كفيل  كان  جيو�ضيا�ضي 

اأكرث  التطور  هذا  وبدا  العاملية،  الطاقة 

احل�ضار  تداعيات  مع  للحدوث  احتماال 

�ضد  واالإمــارات  ال�ضعودية  فر�ضته  الذي 

قطر منت�ضف عام 2017 ودعمته االإدارة 

االأمريكية يف بدايته، والذي دفع الدوحة 

ب�ضكل اأقرب اإىل طهران وحثها على تنويع 

اجليو�ضيا�ضية  التحالفات  من  حمفظتها 

املفيدة.

من   %  30 على  تهيمن  التي  قطر  تخطط 

عامليا،  امل�ضال  الطبيعي  الغاز  �ضوق 

 %  40 اإىل  ت�ضل  بن�ضبة  ح�ضتها  لزيادة 

خلل االأعوام املقبلة

اآ�ضيا، مع  بالتوجه نحو  التزام قطر  كان 

الغاز  ملنتجي  حتالف  ت�ضكيل  اإمكانية 

مع  وقطر  واإيــران  رو�ضيا  ي�ضم  الطبيعي 

ال�ضني  مثل  الكبار  الزبائن  من  حزمة 

كارثة  ميثل  كله  ــك  ذل كــان  واأوروبــــا، 

للواليات املتحدة التي كانت تدفع كبار 

اإىل حتالف غري  العامليني  الغاز  منتجي 

من  حلزمة  نتيجة  م�ضبوق  وغري  تقليدي 

احل�ضابات ال�ضيا�ضة املتهورة على اأف�ضل 

اأنه  الظنون، لكن وا�ضنطن اأدركت �رضيعا 

يف الوقت الذي ت�ضن فيه حربا اقت�ضادية 

اإىل  حتتاج  فاإنها  واإيـــران،  رو�ضيا  �ضد 

الغاز  اأ�ــضــواق  ل�ضبط  قطر  مع  التن�ضيق 

ال�رضكات  اأن  كما  عــاملــيــا،  الطبيعي 

اال�ضتثمارات  اإىل  حتــتــاج  االأمــريكــيــة 

الت�ضييل  قــدرات  رفع  اأجــل  من  القطرية 

االأمريكية.

تطور  اأمـــام  امل�ضتقبلي  الطريق  لكن    

�ضلب  حمــور  اإىل  هــذا  امل�ضالح  حتالف 

والدوحة،  وا�ضنطن  الطبيعي، ي�ضم  للغاز 

بني  االفرتا�ضي  التحالف  مواجهة  يف 

مفرو�ضا  طريقا  يبدو  ال  ــران،  واإي رو�ضيا 

اإىل  التحليلت  تقودنا  وال  ــورود،  ــال ب

احتمالية ت�ضكله.



العدد 172 �شباط 2019 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L6

الحدث

عزف ترامبي
 ،2018 لـــ  املا�ضي  يــولــيــو/متــوز  ففي 

وعلى هام�ض لقاء مع االأمني العام حللف 

ترامب  د 
ّ
�ضع »الناتو«،  االأطل�ضي  ال�ضمال 

من نربة هجومه على اأملانيا ب�ضكل غري 

الفعلية  العا�ضمة  و�ضف  حني  م�ضبوق، 

لرو�ضيا«،  »اأ�ضرية  باأنها  العجوز  للقارة 

مدعيا اأنها حت�ضل على ن�ضبة 70-60 % 

رو�ضيا،  من  الطاقة  من  احتياجاتها  من 

تدفع  اأن  املنا�ضب  »من غري  اأنه  ًها 
ِّ
َنو

ُ
وم

عن  الــدفــاع  مقابل  املتحدة  الــواليــات 

اأن  حني  يف  رو�ضيا،  مواجهة  يف  اأوروبا 

تنخرط  اأوروبا،  اقت�ضادات  اأكرب  اأملانيا، 

يف �ضفقات الغاز مع مو�ضكو«.

اإدارة  يف  بـــارزون  م�ضوؤولون  ووا�ــضــل 

ففي  نف�ضه،  الوتر  على  العزف  »ترامب« 

م�ضت�ضار  انتقد  املن�رضم  اأغ�ضط�ض/اآب 

بولتون«  االأمريكي »جون  القومي  االأمن 

�رضق  يف  اأوكرانيا  اإىل  له  زيــارة  خلل 

�ضرتمي  »نـــورد  مــ�ــرضوع  انتقد  اأوروبــــا، 

عرب  واأملانيا  رو�ضيا  بني  الغاز  لنقل   »2
بحر البلطيق من دون املرور باأوكرانيا، 

عد »االإ�ضرتاتيجي« الرتهان 
ُ
مركزا على الب

اإىل  ًها 
ِّ
َنو

ُ
وم ذاته،  الرو�ضي  للغاز  اأوروبا 

حقول  مثل  للغاز،  بديلة  م�ضادر  وجود 

والفتا  »اإ�ــرضائــيــل«،  يف  املتو�ضط  غــاز 

اإىل قدرة الواليات املتحدة نف�ضها  النظر 

على �ضد الفجوة عرب ت�ضدير الغاز امل�ضال 

اإىل اأوروبا يف حال رغبت بذلك.

ثم جاءت ت�رضيحات نائب وزير الطاقة 

االأ�ضبوع  هذا  بورليت«  »دان  االأمريكي 

ذاتها،  االأمريكية  اللعبة  ملمح  لتكمل 

حيث قال امل�ضوؤول االأمريكي اأن الواليات 

املتحدة تتباحث مع الدوحة ب�ضاأن تزويد 

واأنها  امل�ضال،  الطبيعي  بالغاز  اأوروبــا 

ا�ضترياد  اأخــرى  ودول  اأملانيا  من  تريد 

الغاز  من  بدال  والقطري  االأمريكي  الغاز 

الرو�ضي!

لـ  منفرد  عــزف  جمــرد  اإذا  ــر  االأم يعد  ال 

مل�ضنة  على  اعــتــاد  الـــذي  »تــرامــب«، 

بقدر  م�ضاء،  �ضباح  واأعــدائــه  خ�ضومه 

دقيقة  مو�ضيقية  بنوتة  اأ�ضبه  يبدو  ما 

ال�ضيا�ضي  االإيقاع  عازف  �ضطورها  كتب 

لقي بثقله كامل 
ُ
االأمريكي الذي قرر اأن ي

العامل،  حول  الدائرة  الطاقة  حروب  يف 

بالنفط  الــيــوم  تتعلق  ال  حـــروب  ــي  وه

ولكنها  النووية،  بالطاقة  اأو حتى  وحده 

الغاز  اإىل  نف�ضه  باحلجم  وتتو�ضع  متتد 

الطبيعي، وقود امل�ضتقبل القريب، والذي 

حلروب  �ضاحة  �ضت�ضبح  اأ�ضواقه  اأن  يبدو 

الغاز  كــان  لطاملا  كــربى  جيو�ضيا�ضية 

غائبا عنها على مدار العقود املا�ضية.

أرباح »روس نفط« تتصاعد
القارة  لدى  الطاقة  فقر  رو�ضيا  ا�ضتغلت 

الرو�ضي  الغاز  اإىل  وحاجتها  االأوروبية 

النفوذ  الإدارة  ناعم  ك�ضلح  وا�ضتخدمته 

ال�ضيا�ضي يف حميطها اجلغرايف

مو�ضكو  فر�ضتها  التي  املعادلة  وكانت 

هذه  كــانــت  اإذا  اأنـــه  مفادها  بب�ضاطة 

املايل  الثمن  دفع  يف  راغبة  غري  الــدول 

اأو ال�ضيا�ضي الذي يطلبه الكرملني مقابل 

الغاز  �رضكة  »غــازبــروم«،  فــاإن  الطاقة، 

احلكومية العملقة التي يديرها »األيك�ضي 

الرو�ضي  للرئي�ض  املقرب  ال�ضديق  ميلر« 

ع�ضوية  وي�ضغل  بــوتــني«،  »فــلدميــري 

الرو�ضي  الطاقة  وزيــر  اإدارتــهــا  جمل�ض 

تغلق  �ــضــوف  فاإنها  نــوفــاك،  األك�ضندر 

�ضنابري الغاز بكل �ضهولة لتقطع احلياة 

ا، 
ًّ
رو�ضي عليها  املغ�ضوب  املناطق  عن 

وعلى الفور.

اإعلن  مفاجئًا  يكن  مل  ال�ضدد  هذا  ويف 

�رضكة »رو�ض نفط« اأكرب منتج للنفط يف 

خلل  قفز  اأرباحها  �ضايف  اأن  رو�ضيا، 

2018 بواقع 2.5 مرتني وبلغ 549 مليار 
روبل، مدعومة بارتفاع اأ�ضعار اخلام يف 

االأ�ضواق العاملية. 

قبل  اأرباحها  اأن  نفط«  »رو�ــض  وذكــرت 

ح�ضم الفوائد وال�رضائب واالإهلك �ضعدت 

بن�ضبة 48.6 % اإىل 2.08 تريليون روبل.

 2018 خــلل  مبيعاتها  بــاأن  واأفــــادت 

 %  37 بن�ضبة  �ضنوي  اأ�ضا�ض  ارتفعت على 

�ضجلت  فيما  روبل،  تريليون   8.238 اإىل 

املبيعات  تقييم  عند  ال�ضعود  ن�ضبة 

وبلغ   %  25.7 قدرها  زيــادة  بــالــدوالر 

اإجمايل املبيعات 133.7 مليار دوالر.

اإىل  وعــزت »رو�ــض نفط« منو االإيـــرادات 

ارتفاع اأ�ضعار النفط يف االأ�ضواق العاملية، 

االإيــرادات من م�ضاريع  ف�ضل عن زيادة 

ال�رضكة الدولية )44 %(.
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مقابلة

»ال�ضناعة  ــع  م حــديــث  يف  عــيــتــاين  اعــلــن 

االجنبية  »اال�ضتثمارات  ان  واالقت�ضاد«  

و�ضمال  االو�ضط  ال�رضق  منطقة  اىل  الوافدة  

عام  دوالر  مليار   61 من  تراجعت  افريقيا 

2010 اىل 25 مليار دوالر عام 2017 ، اي بن�ضبة 
االحداث  من  جمموعة  جراء   % الـ65  قاربت 

واملتغريات«.

املنطقة  »لبنان جزء من هذه  ان  و�ضدد على 

م�ضائل  مــن  بــه  يحيط  مبــا  ويتاأثر  والــعــامل 

هو  وبالتايل  واقت�ضادية،  وامنية  �ضيا�ضية 

عوامل  جمموعة  تــاأثــري  حتــت  الــيــوم  يــرزح 

االمنية  التداعيات  اىل  فاإ�ضافة  خمتلفة، 

االقت�ضادية  التداعيات  هناك  املنطقة  يف 

ب�ضكل  اثر  الذي  البرتول  ا�ضعار  كاإنخفا�ض 

اال�ضتثمارية،  ال�ضناديق  بع�ض  على  �ضلبي 

التي  العاملية  املالية  االزمـــة  وتــداعــيــات 

تزال  وال  و2010،   2008 عامي  بني  ح�ضلت 

تداعياتها م�ضتمرة على بع�ض الدول ب�ضكل او 

باآخر. كما هناك تداعيات االزمات ال�ضيا�ضية 

يف  �ضلبية  تاأثريات  لها  كان  والتي  العاملية 

اال�ضتثماري  والتبادل  اال�ضتثمار  عمليات 

منطقة  ومنها  العامل  يف  خمتلفة  مناطق  يف 

ال�رضق االو�ضط«.

امكانيات كبيرة للنهوض
ب�ضكل  حمافظًا  بقي  »لبنان  ان  عيتاين  واكد 

تراجع  لهذا  لل�ضتثمار،  قابليته  على  جزئي 

اال�ضتثمار فيه من 4.9 مليار دوالر �ضنة 2010 

اىل 2.7 مليار دوالر �ضنة 2017. اي ما يقارب 

الـ40 %، االمر الذي يعد اجنازاً مقارنة بن�ضبة 

الرتاجع العاملية )65 %(«. 

لبنان  يف  اال�ضتثمارات  »تراجع  ان  واعترب 

ياأتي نتيجة تداعيات االزمات التي كان لها 

اللبناين  االقت�ضاد  على  مبا�رض  �ضلبي  تاأثري 

والتبادل  والت�ضدير  اال�ــضــتــرياد  وعمليات 

التجاري. فلبنان كان ي�ضتورد  يف عام 2010 

الـ17 مليار دوالر، وي�ضّدر بحدود  ما يقارب 

4.5 مليار دوالر. وكان عجز امليزان التجاري 
يقارب الـ13 مليار دوالر. لكن يف عام 2017، 

وارتفع  مليار دوالر   2.8 اىل  الت�ضدير  تراجع 

 خطة ماكنزي لحظت دور لـ»ايدال« على صعد مختلفة 
ال سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات 

عيتاني: لبنان حافظ على قابليته لإلستثمار

بعد  لبنان،  على  مرت  ع�شيبة  اوقات  هي 

ان فر�ش عليه قدره التنّقل بني حالة فراغ 

تقدمه.  وفرملت  اقت�شاده  انهكت  واخرى 

ال�شلبية الأزمات  التداعيات  فكان عليه حتمل 

ال�شيا�شة الداخلية ا�شافة اىل تبعات اال�شطرابات يف املنطقة والعامل.

اال ان لبنان بلداً جباراً، يعانى الكثري ولكنه ال ي�شقط. بل على العك�ش 

متّكن من ت�شجيل اجنازات ت�شهد على مناعته يف وجه االزمات، اذ يك�شف 

رئي�ش جمل�ش اإدارة مدير عام املوؤ�ش�شة العامة لت�شجيع اال�شتثمارات 

ال�شيئة،  الظروف  كل  رغم  على  انه  عيتاين  نبيل  »ايدال«  لبنان  يف 

حافظ لبنان ب�شكل جزئي على قابليته لالإ�شتثمار، فتمكن من احلد من 

ن�شبة تراجع ا�شتثماراته مقارنة بالرتاجع العاملي«.

اقتصاد لبنان 

قادر على النهوض 

بسهولة ومواجهة 

التحديات ال سيما انه 

يملك طاقات مهمة
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20 مليار دوالر، فارتفع العجز   اال�ضترياد اىل 

اىل الـ17 مليار دوالر. وهذا العجز يف امليزان 

تراجع  اىل  ا�ضافة  النمو،  على  اثر  التجاري 

اال�ضتثمارات وال�ضادرات«.

واعترب ان »انخفا�ض النمو اىل 1 % يف لبنان 

خلق موؤ�رضين خطريين، وهما ارتفاع معدالت 

اىل  ا�ضافة   ،%  25 اىل  و�ضلت  التي  البطالة 

تزايد الفقر ال �ضيما يف املناطق النائية«.

2008 ن�ضبة منو  واذ ذّكر ان »لبنان حّقق يف 

ان  اكد  العاملية«،  ابان االزمة املالية   %  8.5
خ�ضو�ضا  للنهو�ض  امكانيات  ميلك  »لبنان 

والــقــطــاع  الــبــ�ــرضيــة  ــقــوى  ال م�ضتوى  عــلــى 

وتوا�ضله  امل�رضفية  وال�ضيا�ضات  امل�رضيف 

العامل خ�ضو�ضا عرب االنت�ضار واالغرتاب  مع 

اللبناين ا�ضافة اىل موقعه اجلغرايف يف و�ضط 

العامل«.

هروب االستثمارات
ويف رد على �ضوؤال حول هروب اال�ضتثمارات 

ي�ضهدها  التي  ال�ضيا�ضية  االزمـــات  نتيجة 

لبنان، اعترب عيتاين ان »اي م�ضتثمر يعترب اأن 

ازمة  يعي�ض يف  الذي  الوحيد  البلد  هو  لبنان 

يكون على خطاأ، فامل�ضكلة اليوم ان العامل كله 

زات 
ّ
يعي�ض يف ازمة، ولرمبا لبنان يتمتع مبمي

يعد  حيث  االمني  ال�ضعيد  على  وحتديداً  عدة 

كما  ككل،  املنطقة  يف  امانًا  الدول  اكرث  من 

يتميز ب�ضيا�ضات االنفتاح والتبادل التجاري. 

وامل�ضتثمر اللبناين او االجنبي يتعر�ض يف اي 

مها، 
ّ
بلد كان ملجموعة من ال�ضغوطات، ويقي

ما  لكن  باالإ�ضتثمار.  قراره  يتخذ  عليه  وبناء 

نوؤكده اليوم ان لبنان ال يزال من الدول التي 

حتقق اجنازات وو�ضعه اف�ضل من غريه«.

انها  اكد  ــدال،  اي عمل  عن  حديثه  اطــار  ويف 

واجهت حتديات عديدة يف ال�ضنوات االخرية، 

للرتويج  م�ضاعداً  يكن  مل  العام  اجلــو  ان  اذ 

املوجودة  فاالزمات  لبنان،  يف  للإ�ضتثمار 

ال�ضورة  ي�ضمى  ما  على  توؤثر  املنطقة  يف 

االجنبي  امل�ضتثمر  بعني  للمنطقة  االجمالية 

كمنطقة  ال�ضابق  يف  اليها  ينظر  كان  الــذي 

م�ضتقطبة لل�ضتثمارات«.

�ضورة  ر�ضمت  عــديــدة  عــوامــل  ان  واو�ــضــح 

املنطقة  عن  امل�ضتثمرين  ذهن  يف  ايجابية 

والرثوات  االولية  واملواد  اال�ضتهلك  كتنمية 

»هــذه  وقـــال:  ــرايف.  ــغ اجل واملــوقــع  املالية 

من  الــكــثــري  ت�ضتقطب  كــانــت  االمــكــانــيــات 

يعتربون  كانوا  الذين  االجانب  امل�ضتثمرين 

املنطقة منطقة واعدة لل�ضتثمار. ولبنان يف 

هذه املنطقة كان يلعب دور مهم ال �ضيما يف 

قطاع اخلدمات حيث كان يوزع اخلدمات على 

املتعددة  وال�رضكات  االجنبية  ال�رضكات  كل 

لبنان  تعترب  بدورها  كانت  التي  اجلن�ضيات 

للأ�ضف  لكن  الــدور.  هذا  للعب  ا�ضا�ضي  مركز 

اليوم هذه القابلية غري موجودة، اي ان اجلو 

االيجابية  ال�ضورة  بناء  ي�ضاعد على  العام ال 

اال�ضا�ضية،  واملقومات  اال�ضتثمار  واقع  عن 

ولذلك الحظنا تراجع للإ�ضتثمارات«.

ال�ضعب  من  جعلت  عوامل  »هناك  وا�ضاف: 

امل�ضتثمر  ذهن  يف  ايجابية  �ضورة  تر�ضيخ 

الذي  االمــر  الداخلي،  امل�ضتثمر  او  االجنبي 

ت�ضجيع  عملية  امــام  كبرية  حتديات  و�ضع 

هذه  ان  يعني  ال  هــذا  طبعًا،  اال�ضتثمارات. 

العملية ا�ضحت م�ضتحيلة، امنا هناك �ضعوبة 

الت�ضارع  مواكبة  �ضعيد  على  الرتّهل  بفعل 

اولــويــات  فهناك  ــعــامل.  ال يف  االقــتــ�ــضــادي 

كمواجهة  اللبنانية  ال�ضيا�ضات  عليها  بنيت 

التحديات االمنية وال�ضيا�ضية والنقدية. وهذا 

مربر،  انه  جند  اللبناين  الواقع  اخذنا  ما  اذا 

لكن اي�ضًا ال ميكننا التغا�ضي عن التحديات 

بال�ضكل  احد  يواجهها  مل  التي  االقت�ضادية 

املطلوب«.

معالجة الثغرات الداخلية
�ضهد  املا�ضي  »العام  ان  عيتاين   اعترب  واذ 

و�ضع خطة للإقت�ضاد )خطة ماكنزي( عك�ضت 

ال�ضيا�ضات  مقاربة  يف  اللبنانية  الدولة  نوايا 

االقت�ضادية«، قال: »منذ عام 2011 حتى عام 

االقت�ضادية،  امللفات  احــد  يقارب  مل   2017
لتتم  عليها  العمل  يجب  ثغرات  هناك  لذلك 

�ضيما  ال  مهمة  ق�ضايا  هــنــاك  معاجلتها. 

وهذه  االنتاجية.  القطاعات  متويل  �ضيا�ضات 

امل�ضاألة يجب درا�ضتها وهيكلتها ب�ضكل ي�ضّهل 

ر 
ّ
ع ريادة االعمال، فلن ن�ضتطيع ان نطو

ّ
وي�ضي

اعمال القطاعات االقت�ضادية اذا بقي الو�ضول 

اىل التمويل والبحث والتطوير امر �ضعب«.

مهمة،  جامعات  لبنان  »يف  انــه  اىل  ولفت 

�ضخ�ضيات  بناء  كيفية  ندر�ض  ان  املهم  ومن 

من  وبالتايل  العمل،  �ضوق  يف  اعمال  تبني 

ال�رضوري فتح ملف ريادة االعمال وتكري�ض 

ثقافته، فحتى هذه اللحظة ال تلحظ املناهج 

التعليمية كيفية تكوين هذه ال�ضخ�ضيات، كما 

ال تلحظ اي ربط بني �ضيا�ضات التعليم و�ضوق 

هليها،  العمل  يجب  مهمة  فجوة  هذه  العمل. 

ا�ضحاب  كحماية  اخرى  فجوات  اىل  ت�ضاف 

املهن وتنظيم عملهم«.

اللبناين  الواقع  اىل  النظر  �رضورة  على  واكد 

ومعاجلة هذه الفجوات يف االقت�ضاد ان كان 

على م�ضتوى التمويل او البحث او التطوير او 

حماية املهن. ف�ضحيح هناك ازمات خارجية 

على  عديدة  م�ضائل  هناك  لكن  علينا،  توؤثر 

للنهو�ض  الـــلزم  االهتمام  ايلئها  لبنان 

باإقت�ضاده، انطلقا من مفهوم ان املوؤ�ض�ضات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة وريادة االعمال هم هي 

م�ضتقبل لبنان.

على  قــادر  لبنان  »اقت�ضاد  ان  على  و�ضدد 

النهو�ض ب�ضهولة ومواجهة التحديات ال �ضيما 

انه ميلك طاقات مهمة. كما ان اخل�ضام بني 

مفهوم  حول  يتمحور  ال  اللبنانيني   الفرقاء 

االقت�ضاد احلر او ممار�ضة �ضيا�ضات االنفتاح، 

لوبي  ت�ضكيل  �رضورة  على  ال�ضوء  ي�ضلط  ما 

من  لنتمكن  ال�ضحيح  باالجتاه  االمور  يذهب 

حتقيقها«.

ايدال وخطة ماكنزي
ويف رد على �ضوؤال حول دور »ايدال« يف اعداد 

�ضكلت  ايدال  ان  عيتاين  اكد  ماكنزي،  تقرير 

احد امل�ضادر املهمة للخرباء يف عملية جمع 

املعلومات االقت�ضادية، كما انها متلك روؤية 

وهي  اال  ذكرها،  على  التقرير  جاء  ا�ضا�ضية 

تختلف  التي  االقت�ضادية  التجمعات  عملية 

املدن  او  االقت�ضادية  املناطق  عملية  عن 

لتحفيز  و�ضائل  تت�ضمن  حيث  ال�ضناعية، 

املناطق النائية اىل عملية ريادة االعمال.

وك�ضف ان تقرير ماكنزي حلظ لدور ايدال يف 

تكنولوجيا  قطاع  يف  �ضيما  ال  عمليات  عدة 

القطاعات  ـــدى  اح هــي  الــتــي  املــعــلــومــات 

لتكون  ماكنزي  بها  او�ضت  التي  اال�ضا�ضية 

مركز  اىل  لبنان  وحتويل  ا�ضا�ضية  قطاعات 

كما  االو�ضط.  ال�رضق  منطقة  يف  لها  ا�ضا�ضي 

بعمليات  للقيام  موؤهلة  ايدال  ان  التقرير  اكد 

ا�ضافة  بالتكنولوجيا،  املتعلقة  اال�ضتثمارات 

اىل مو�ضوع اال�ضتثمار العام.

اي مستثمر يعتبر أن لبنان 
هو البلد الوحيد الذي يعيش في 

ازمة يكون على خطأ، فالعالم 

كله يعيش في ازمة في حين 

يتمتع لبنان بممّيزات عدة 

وتحديدًا على الصعيد االمني 
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اىل  باإ�ضتمرار  امل�ضوؤولني  بع�ض  يحر�ض 

الدولية  املوؤمترات  ان  اللبنانيني  ايهام 

�ــرضورة  بــل  لبنان  امــام  خــيــاراً  لي�ضت 

ال�ضقوط.  مــن  ومنعه  اقت�ضاده  لتعزيز 

ويروجون ان هناك اجماع واتفاق على ان 

عليه  هو  ما  على  اللبناين  الواقع  ا�ضتمرار 

�ضيحمل نتائج كبرية �ضيئة على االإقت�ضاد، 

موؤكدين ان برنامج موؤمتر »�ضيدر« مل ياأِت 

من فراع، امنا ح�ضل بالتعاون مع �ضندوق 

وتو�ضل  عدة  خيارات  در�ض  الدويل  النقد 

وهي  اللبنانية،  الدولة  تبنتها  قناعة  اىل 

بالتزامن  اال�ضتثماري  الربنامج  تنفيذ  ان 

% على مدى   1 بن�ضبة  مع ت�ضحيح مايل 

5 �ضنوات، �ضيو�ضل لبنان اىل بر االمان.
تخلق  مل  امل�ضيئة  ال�ضورة  هــذه  ان  اال 

رغم  على  »�ضيدر«   موؤمتر  حــول  اجماع 

للبنانيني  حملها  التي  ال�ضارة  الب�ضائر 

التحتية  البنى  م�ضاريع  متويل  لناحية 

النهوض باإلقتصاد يستلزم التعّمق بمشاكله وليس اإلستدانة
تمّسك الحكومة بـ»سيدر«.. خيار ام ضرورة؟

بعد مراوحة دامت قرابة الت�شعة ا�شهر، اب�رشت حكومة الرئي�ش �شعد احلريري النور، معلنة انتهاء حقبة قا�شية من 

الفراغ احلكومي حملت تداعيات �شلبية كبرية على االقت�شاد.

»اىل العمل« ا�شميت احلكومة اجلديدة وعلقت عليها اآمال كبرية للنهو�ش باالقت�شاد اللبناين، على رغم ما حملة 

بيانها الوزاري من ثغرات مهمة على ال�شعيد االقت�شادي، اذ غاب عن البيان  االلتفات اىل تخفي�ش م�شتوى البطالة، 

واملحافظة على اخلريجني اجلامعيني، ومعاجلة العجز ال�شنوي يف امليزان التجاري، وعدم ت�شجيع اال�شتثمار يف 

القطاعات االنتاجية من �شناعة وزراعة.

يف الواقع، تقف حكومة »اىل العمل« يف موقف ال حت�شد عليه، فاأجندتها تعج بامل�شوؤوليات وامللفات امللحة 

التي حتتاج اىل معاجلات �رشيعة، فقطاع الكهرباء يعاين، وا�شتفحال الف�شاد يتطلب ال�رشب بيد من حديد، وعجز 

املوازنة املزري ي�شتدعي اجراءات �رشيعة تخف�ش االنفاق وم�شي يف حقل الغام جراء احلاجة اىل تاأمني مداخيل 

ا�شافية دون فر�ش �رشائب جديدة قد ت�شعل ال�شارع وو�شع موازنة لعام 2019 تت�شم بالواقعية وحتوي خطوات 

جدية تخف�ش العجز.

امام هذه امل�شوؤوليات ال�شخمة، تبقى احلكومة متفائلة اىل حد كبري، معلقة كل اآمالها على موؤمتر »�شيدر« والهبات 

والقرو�ش التي �شيجنيها لبنان والتي من املنتظر ان حترك عجلة اال�شتثمار ب�شكل كبري وتخلق اآالف فر�ش العمل.

تحقيق
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عت 
ّ
وخلق ع�رضات اآالف فر�ض العمل. وتنو

ــاإغــراق  االإعــرتا�ــضــات بــني اتــهــامــات ب

والتلهي  الديون،  من  باملزيد  االإقت�ضاد 

ل من اخلارج، 
ّ
باإجنازات وهمية عرب الت�ضو

ما يطرح �ضوؤال جوهري حول وجود بدائل 

لبنان  اقت�ضاد  تو�ضل  »�ضيدر«  موؤمتر  عن 

اليه  الطريق  الذي قد تكون  االأمان  اىل بر 

طويلة يف ظل تزايد املوؤ�رضات التي توحي 

ب�ضلوك البلد منحى خطري على ال�ضعيدين 

باإنفجار  يهدد  ما  واالقت�ضادي،  املــايل 

عدد من االأزمات االإجتماعية. 

املطروحة  الكثرية  االإعرتا�ضات  تكون  قد 

والتي دغدغت عقول مواطنني كرث يبحثون 

عن ف�ضحة امل تخرق جدار االزمة، حمّقة. 

على  بقدرتها  يتجّلى  عيب  يعرتيها  لكن 

ت�رضيع االبواب امام جدٍل قد يكون عقيما 

اذ يطال م�ضلمات اقت�ضادية لبنانية. ففي 

االإقت�ضادي  بال�ضاأن  املعنيون  ي�ضدد  حني 

التي  املالية  ال�ضيا�ضات  �ضوابية  على 

�ضت الثقة باللرية ملا يحمله هذا االمر من 
ّ
كر

اخلبري  يوؤكد  للإقت�ضاد،  كبرية  ايجابيات 

البدائل  ان  ي�ضوعي  ايلي  د.  االإقت�ضادي 

الدعم  مــوؤمتــرات  عــن  لبنان  تغني  التي 

االأولية، ميكن تلخي�ضها بتغيري ال�ضيا�ضات 

مر  على  االقت�ضاد  دمــرت  التي  املالية 

يف  املدخرات  وظيفة  ان  يرى  اذ  �ضنوات، 

االإ�ضتثمارات والتجارة  اي بلد هي متويل 

يف  و�ضعها  ان  اىل  ي�ضري  ما  اخلارجية، 

جميع  عن  وحجبها  املركزية  ال�ضناديق 

ادى  كبري  خطاأ  اقت�ضاديًا  الفاعلة  القوى 

ي�ضوعي  وي�ضتغرب  االإقت�ضاد«.  دمار  اىل 

تثبيت  بحجة  ال�ضيا�ضات  هــذه  »تعليل 

من  �ضعر �رضف اللرية يف حني ان 67 % 

الودائع هي بالدوالر«. 

مشلكة بنيوية 
لعل �ضعوبة الو�ضع االقت�ضادي وخطورته 

»�ضيدر«  طريق  �ضلوك  اىل  ال�ضلطة  دفعت 

بناء على تاأكيدات من مراجع دولية عليا 

بفاعليته يف انقاذ لبنان، لكن يف الواقع، 

النهو�ض  ي�ضتلزم  »�ضيدر«  عــن  وبعيداً 

ت�ضري  حيث  مب�ضاكله،  ق 
ّ
التعم باالإقت�ضاد 

ال�ضعيف  اللبناين  االأداء  ان  اىل  الدرا�ضات 

منذ  االقت�ضادية عمليًا  اجلبهات  على كل 

الظروف  من  الرغم  وعلى  احلرب،  انتهاء 

العديدة املوؤاتية، يدل على وجود م�ضكلت 

يف بنية االقت�ضاد اللبناين. 

اأن  ادراك  �رضورة  على  الدرا�ضات  وت�ضدد 

امل�ضكلت البنيوية يف لبنان هي م�ضتوطنة 

اال�ضتقلل  منذ  مــوجــودة  الأنــهــا  ودائــمــة 

اإذ  وح�ضب.  احلــرب  خملفات  من  ولي�ضت 

وا�ضع،  نطاق  على  منت�رضة  نظرة  ثمة  اإن 

خ�ضو�ضًا بني الر�ضميني، باأن اعادة اإر�ضاء 

التي كانت �ضائدة يف لبنان قبل  الظروف 

عام   1975 �ضتعيد للبنان ازدهاره الذهبي، 

وللنمو قوته ال�ضالفة. وتوؤكد هذه الدرا�ضات 

لبنان  ازدهار  ال�ضائد عن  ان هذا االعتقاد 

وقد  واقــع،  منه  اأكــرث  وهــم  هو   1975 قبل 

تعّزز بفعل االأداء املايل القوي الذي حّققه 

واللذين  الكلي،  االقت�ضاد  وا�ضتقرار  لبنان 

العام،  القطاع  ديــن  من  ه 
ّ
خلو يف  جتليا 

املدفوعات،  ميزان  يف  امل�ضتمر  والفائ�ض 

م�ضكلة  تكمن  حني  يف  القوية.  والعملة 

االقت�ضاد اللبناين البنيوية االأ�ضا�ضية تكمن 

خم�ضة  بعد  فاليوم  اإنتاجيته.  �ضعف  يف 

وع�رضين عامًا على انتهاء احلرب يف العام 

)باأ�ضعار  للفرد  االإنتاج  1990، و�ضل حجم 
قبل  عليه  كان  ما  بقليل  اأعلى  اإىل  فائتة( 

عقود، اأي يف العام 1974. 

ويحمل املعار�ضني للخيارات االقت�ضادية 

اذ  احلاكمة  الطبقة  على  ب�ضدة  ال�ضابقة 

عن  واخـــرياً  اواًل  امل�ضوؤولة  يعتربونها 

ويقول  باالإقت�ضاد،  حّلت  التي  امل�ضائب 

ي�ضوعي يف هذا االإطار »من املفرت�ض ان 

هي  ما  �ضعف  االقت�ضادية  الدورة  تكون 

املحلي  الناجت  حجم  ان  كما  اليوم،  عليه 

يجب ان بقارب باحلد االأدنى حجم الدين. 

ال�ضنوات  يف  اتبعت  التي  ال�ضيا�ضات  لكن 

ال�ضابقة خنقت االقت�ضاد والبلد، وادت اىل 

�ضح ال�ضيولة ب�ضكل هائل يوم بعد يوم«. 

ال  لبنان  »واقــع  ان  اىل  ي�ضوعي  ويلفت 

ان  كما  ا�ــضــايف،  ديــن  دوالر  اي  يحتمل 

يــزال  ال  دوالر  مــلــيــارات   3 مبلغ  هناك 

يدفع  �ضابقة،  قرو�ض  من  م�ضتخدم  غري 

حجم  اىل  ي�ضري  ما  فوائد  مقابله  لبنان 

املواطنني  مب�ضالح  امل�ضوؤولني  ا�ضتهتار 

وي�ضري  ككل«.  واالقت�ضاد  وامل�ضتثمرين 

اىل  ادى  ال�ضابقة  ال�ضنوات  »اداء  ان  اىل 

ومكافاأة  املتمولني  ثـــروات  م�ضاعفة 

الريعي، وجلد امل�ضتثمرين  ا�ضحاب املال 

حتد  يومية  تعقيدات  خلق  عرب  املنتجني 

فر�ض  خلق  يف  وم�ضاهمتهم  تقدمهم  من 

عمل وحتقيق منو اقت�ضادي«. 

كيف ننهض؟ 
بــالــ�ــضــاأن  املــعــنــيــني  ــن  م الــعــديــد  يعلن 

كل  على  الضعيف  اللبناني  األداء  يدل 
الجبهات االقتصادية عمليًا منذ انتهاء الحرب، 

المؤاتية،  العديدة  الظروف  من  الرغم  وعلى 

ــي بنية االقــتــصــاد  ـــود مــشــكــات ف عــلــى وج

اللبناني 

مــن  الـــعـــديـــد  ــــوزة  ــــح ب خـــطـــط  يوجد 
االقتصاديين تنهض باإلقتصاد وتتمحور حول 

هدفين اساسيين: وضع االقتصاد على طريق 

النمو المرتفع وتوزيع أفضل للدخل والثروة 
الحريري متحدثًا خالل مؤتمر سيدر
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بحوزتهم  خطط  وجــود  عن  االإقت�ضادي 

على  اخلطط  وهــذه  باالإقت�ضاد،  تنه�ض 

هدفني  حول  تتمحور  ان  بد  ال  اختلفها 

على  اللبناين  االقت�ضاد  و�ضع  ا�ضا�ضيني: 

طريق النمو املرتفع وتوزيع اأف�ضل للدخل 

والرثوة. 

وي�ضلط هذان الهدفان ال�ضوء على وجوب 

االإجــراءات  على  نه�ضوية  خطة  اي  تركيز 

اللبناين  االقت�ضاد  اإنتاجية  تزيد من  التي 

اخلطة  اإىل  بــاالإ�ــضــافــة  م�ضتدام  ب�ضكل 

العام،  للقطاع  ال�رضورية  االإ�ضلحية 

االأمر الذي يتطلب ثلثة اإجراءات اأ�ضا�ضية 

تت�ضمن توفري التعليم الر�ضمي ذي النوعية 

�ضبكة  اإن�ضاء  املنخف�ضة،  والكلفة  اجليدة 

القطاع  اإ�ضلح  حديثة،  وات�ضاالت  نقل 

العام. ومن ال�رضوري الرتكيز على معاجلة 

اللبناين،  االقت�ضاد  يف  ال�ضعف  مكامن 

ب 
ّ
والتي اإذا تركت من دون حلول، قد تت�ضب

اإ�ضعافها  اأو  االقت�ضادية  املعافاة  ب�ضل 

عرب  املعاجلة  هــذه  وتتم  االدنـــى.  باحلد 

باأ�ضعار  العام  القطاع  دين  متويل  اإعــادة 

فائدة اأدنى ولفرتات اأطول، واإعادة جدولة 

ديون القطاع اخلا�ض للم�ضارف امل�ضكوك 

يف حت�ضيلها. 

خطط  »اي  عــلــى  يــ�ــضــوعــي  ل 
ّ
يـــعـــو وال 

التي  نف�ضها  الطبقة  بوجود  اقت�ضادية 

او�ضلت االقت�ضاد اىل احل�ضي�ض«، واعترب 

ان »االفق م�ضدود امام االقت�ضاد اللبناين 

امل�رضف  مــن  االمــــوال  ت�ضخ  ال  طــاملــا 

املركزي الذي يعترب منبع وم�ضدر املال«. 

للإقت�ضاد  احلل  يكمن  لي�ضوعي،  ووفقًا 

باإ�ضتخدام جزء �ضئيل من ودائع املركزي، 

او  االإلزامي  للإحتياطي  خم�ض�ضة  الغري 

ال�رضاكة  قانون  وتطبيق  للإكتتابات، 

الذي  العام واخلا�ض االمر  القطاعني  بني 

�ضيف�ضح املجال بخلق فر�ض عمل وحتقيق 

منو اقت�ضادي وتخفي�ض عجز املوازنة عرب 

تلزمي م�ضاريع الكهرباء والنفايات والنقل 

على  �ضت�ضري  االمــور  وبالتايل  امل�ضرتك، 

خري ما يرام على ال�ضعيد االإقت�ضادي«. 

قطاعات مترّنحة 
ال يلم كل من ي�ضكك باإنعكا�ض املوؤمترات 

الدولية الداعمة للإقت�ضاد اللبناين ال �ضيما 

احلديث  فيها  يكرث  التي  ــام  االي هــذه  يف 

للقطاعات  انهيار  و�ضبه  البلد  افل�ض  عن 

يعمل  اجلــمــيــع  كـــان  واذ  ــة.  ــي ــاج ــت االن

باإ�ضتمرار على تقاذف كرة امل�ضوؤولية فيما 

خ�ض القطاع املايل، ال بد من ال�ضوؤال عن 

املوؤمترات  هذه  حتملها  التي  االيجابيات 

على القطاعات االإنتاجية. 

يف  ــن 
ّ

حتــ�ــض اي  ان  فــيــه  لــبــ�ــض  ال  ممــا 

للقطاعات  ايجابيات  �ضيحمل  االقت�ضاد 

االإنتاجية، لكن من ال�رضوري الت�ضديد ان 

يتطلب  االإنتاجية  بالقطاعات  النهو�ض 

على  تكون  ال  قد  وخا�ضة  دقيقة  خطط 

الدولية.  الدعم  مبوؤمترات  مبا�رضة  �ضلة 

ويف الواقع، �ضي�ضاعد موؤمتر �ضيدر الدولة 

البنى  تاأهيل  عرب  االقت�ضاد  تن�ضيط  على 

وحت�ضني  عمل  فــر�ــض  وخــلــق  التحتية 

ا�ضتثماري  برنامج  الأنه  النمو،  معدالت 

اعماري ولي�ض خطة متكاملة على �ضعيد 

القطاعات االنتاجية. 

ــدر اال�ــضــارة يف هــذا االإطـــار اىل ان  وجت

قد  كانت  ال�ضابقة  اللبنانية  »احلكومة 

اوكلت اىل �رضكة »ماكنزي« اعداد درا�ضة 

كيفية  عن  والتو�ضيات  االقرتاحات  حول 

التعاطي مع هذه القطاعات املنتجة، واي 

قطاعات جديدة يف االقت�ضاد اجلديد التي 

ميكن للبنان ان يرّكز عليها بهدف حتقيق 

معدالت منو م�ضتدامة. 

تحقيق

اي تحّسن في االقتصاد 

سيحمل ايجابيات للقطاعات 

اإلنتاجية، لكن النهوض بها 

يتطلب خطط دقيقة وخاصة 

قد ال تكون على صلة مباشرة 

بمؤتمرات الدعم الدولية

الحكومة خالل جلسات نيل الثقة
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ن�صاطات �صناعية

رئيس الجمهورية يؤكد دعمه للصناعة.. والحماية ومكافحة اإلغراق موضعا بحث
ابوفاعور: الصناعيون جبابرة ومؤمنون بقضيتهم

 ت�شري املعطيات العديدة املتوفرة اىل ان القطاع ال�شناعي �شي�شهد تطور كبري يف عهد حكومة »اىل العمل«، 

اذ اعلن وزير ال�شناعة وائل ابوفاعور فور ت�شلمه الوزارة عن هدفه رفع م�شتوى ال�شناعة يف الناجت املحلي 

والتاأكيد على جدية القطاعات االنتاجية، م�شدداً على ان »االقت�شاد ال ميكن ان يقوم اذا مل يكن اقت�شاداً 

متكاماًل«، الفتًا اىل »�رشورة وجود ارادة �شيا�شية ت�شعر ال�شناعي يف لبنان بان له دولة ترعاه وحتميه 

وت�شجعه وحتّفزه«.

لبنان  ال�شناعيني يف  اللبنانيني، جتربة  ال�شناعيني  من جمعية  وفداً  ا�شتقباله  فاعور خالل  ابو  وو�شف 

بالناجحة. وراأى ان »ال�شناعيني الذين �شمدوا كل هذه الفرتة هم جبابرة وهم موؤمنون بهذه الق�شية«. واعترب 

ان »املطلوب اليوم من الدولة ان تتّخذ االجراءات الأجل حماية ورعاية ودعم ال�شناعة«. 

كما التقى ابوفاعور رئي�ش اجلمهورية مي�شال عون واجرى معه جولة افق تناولت برنامج عمل وزارة ال�شناعة 

ال�شناعات  حماية  منها  تتخذ،  ان  يجب  اجراءات  جمموعة  عون  الرئي�ش  على  واقرتح  املقبلة،  للمرحلة 

اللبنانية او بع�شها من االغراق.

ابوفاعور مجتمعًا الى عون
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اكد رئي�ض اجلمهورية العماد مي�ضال عون 

البلد  يف  االنتاجية  للقطاعات  دعمه 

ويف مقدمها قطاع ال�ضناعة، ا�ضافة اىل 

يف  املحلية  للمنتجات  االف�ضلية  اعطاء 

لبنان.  يف  جتري  التي  املناق�ضات  كل 

واتى موقف الرئي�ض عون عقب ا�ضتقباله 

وزير ال�ضناعة وائل بوفاعور حيث اجرى 

عمل  برنامج  تناولت  افــق  جولة  معه 

وزارة ال�ضناعة للمرحلة املقبلة بعد نيل 

احلكومة الثقة.

االح�ضاءات  وفق  »انه  فاعور  ابو  و�رضح 

املوجودة لدى وزارة ال�ضناعة يف العام 

من  دوالر  مليار   2،3 ت�ضدير  مت   ،2018
ال�ضادرات اللبنانية مقابل ا�ضترياد �ضلع 

مبا  دوالر  مليار  الـ18  تتخطى  بقيمة 

يف  مقبول  وغــري  كبري  عجز  مــن  يعني 

امليزان التجاري«.

هناك  يكون  ان  ميكن  »ال  انه  اعترب  واذ 

اقت�ضاد متني اذا ما ا�ضتمرت هذه االرقام 

على هذه احلالة«، لفت اىل »ان هناك ما 

اللبنانية  لل�ضناعة  اال�ضتباحة  ي�ضبه 

ت�ضتحق يف  التي  املكانة  اعطائها  وعدم 

جدول اعمال الدولة اللبنانية«. 

ــت عــلــى الــرئــيــ�ــض عــون  ــرتح وقــــال: »اق

منها  تتخذ،  ان  يجب  اجــراءات  جمموعة 

بع�ضها  او  اللبنانية  ال�ضناعات  حماية 

ق�ضايا  من  الكثري  وهناك  االغــراق.  من 

االغراق التي مت نقا�ضها وقد ار�ضلنا كتبا 

فيها اىل االمانة العامة ملجل�ض الوزراء. 

اقرتاح  الرئي�ض  فخامة  مع  ناق�ضت  كما 

يف  املحلية  للمنتجات  االف�ضلية  اعطاء 

كل املناق�ضات العمومية التي جتري يف 

لبنان ا�ضافة اىل اقرتاحات اخرى بداأنا 

ملجل�ض  العامة  االمانة  اىل  بار�ضالها 

مل�ضت  اين  تاأكيده  ا�ضتطيع  وما  الــوزراء. 

لهذا  وتنب  دعم  كل  الرئي�ض  فخامة  من 

االجتاه«.

وفد جمعية الصناعيين
ا�ضتقباله  خــلل  فاعور  ابــو  اعترب  كما 

اللبنانيني  ال�ضناعيني  جمعية  ــد  وف

الرعاية  لل�ضناعة  تكون  ان  »يجب  انه 

واحلماية والدعم الكايف من قبل الدولة«. 

املطالبة  اعتبار  وجوب  عدم  على  و�ضدد 

خطري.  ــر  ام ال�ضناعي  الــقــطــاع  بــدعــم 

ال�ضناعة الأنها  وقال: »دول كثرية تدعم 

االقت�ضاد  عنا�رض  من  ا�ضا�ضي  عن�رض 

وتوؤمن فر�ض العمل وت�ضاهم يف االمان 

ويف  االجتماعية  والتنمية  االجتماعي 

االمن الوطني، وكذلك االمر بالن�ضبة اىل 

واتوقع من  د، 
ّ
اليوم جي النقا�ض  الزراعة. 

عملية.  اقــرتاحــات  ال�ضناعيني  جمعية 

نحن متفقون على االفكار ونحن بحاجة 

اىل اجراءات عملية ترعى وحتمي وتدعم 

ال�ضناعة اللبنانية وحتميها من االغراق 

انه  وك�ضف  اخلارجية«.  املناف�ضة  ومن 

»او�ضح لرئي�ض واع�ضاء اجلمعية ان لهم 

للوزارة  الدعم، يف حني  كّل  الــوزارة  من 

واحلماية  ال�ضمانات  ومنها  مطالب 

االجتماعية للعمال يف امل�ضانع، مراعاة 

البيئة وااللتزام مبعايري �ضلمة الغذاء يف 

قطاع ال�ضناعات الغذائية.«

واذ و�ضف ابوفاعور »جتربة ال�ضناعيني 

يف لبنان بالناجحة«، قال: »ال�ضناعيون 

الذين �ضمدوا كل هذه الفرتة هم جبابرة 

املطلوب  الق�ضية.  بهذه  موؤمنون  وهم 

اليوم من الدولة ان تتّخذ االجراءات الأجل 

وامتنى  ال�ضناعة.  ودعم  ورعاية  حماية 

ان ال ي�ضتفظع احد تعبري دعم ال�ضناعة، 

يف  جــار  به  والعمل  جائز  امــر  هــذا  الأن 

الكثري من الدول.«

ال�ضناعيني  جمعية  رئي�ض  قال  بــدوره، 

نتطّلع  ك�ضناعيني  »نحن  اجلميل:  فادي 

االقت�ضاد.  حجم  تكبري  يف  دورنــا  اىل 

ان  وعلينا  اليوم  جديدة  حكومة  هناك 

�ضادراتنا  ان  نن�ضى  ال  طاقاتنا.  نظهر 

يف  دوالر  مــلــيــاري  بقيمة  انخف�ضت 

ال�ضنوات القليلة املا�ضية ب�ضبب االحداث 

يف املنطقة. القطاع ال�ضناعي هو قطاع 

ا�ضبح  عندما   ،2009 العام  يف  ــدرات.  ق

ابو فاعور: هناك ما يشبه 

االستباحة للصناعة اللبنانية 

وعدم اعطائها المكانة التي 

تستحق في جدول اعمال 

الدولة اللبنانية

الحاج حسن: وزارة الصناعة 

قّدمت 25 ملفًا لدعم 

االنتاج الوطني، لكن لألسف 

الحكومة الماضية تجاهلت 

هذه الملفات

ابو فاعور مجتمعًا الى وفد جمعية الصناعيين
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ن�صاطات �صناعية

ن�ضبة  لبنان  حقق  ن�ضبي،  ا�ضتقرار  هناك 

منو بلغت %10.9 يف حني كانت غالبية 

 بانهيارات اقت�ضادية«.
ّ
دول العامل متر

لكي  املطالب  ببع�ض  »نطالب  وا�ضاف: 

ن�ضتعيد �ضادراتنا اىل ما و�ضلت اليه يف 

2011 اي ما قيمته اربعة مليارات  العام 

الــفــارق  وهـــذا  دوالر.  املليار  ون�ضف 

درا�ضة  العمل.  فر�ض  من  االالف  يحّقق 

القطاعات  اهمية  اىل  ا�ضارت  ماكينزي 

من  لبنان  معاناة  مدى  واىل  االنتاجية 

عدم االكرتاث بهذه القطاعات االنتاجية. 

نحن حققنا جناحات يف لبنان والعامل. 

اأمام  واالغــراق  العقبات  تزال  ان  نتمّنى 

الوطني  االقت�ضاد  ي�ضتفيد  كي  ال�ضناعة 

ككّل من القطاع ال�ضناعي«.

وطنية  ق�ضية  ا�ضبحت  »ال�ضناعة  وتابع: 

اننا  خ�ضو�ضًا  دورهــا  يقّدرون  واجلميع 

لبنان،  يف  النادر  النقد  زيــادة  اىل  ن�ضعى 

وتكمن اهم طريقة لتحقيق ذلك يف زيادة 

�ضادراتنا. يهمّنا ان مننع االغراق والتهريب 

وال�ضناعيون  امل�رضوعة.  غري  واملناف�ضة 

بحركة  بفاعلية  امل�ضاهمة  على  قــادرون 

�ضبابنا يف  على  للبقاء  زة 
ّ
اقت�ضادية ممي

لبنان ون�ضتفيد من طاقاتهم«.

عيتاني
املوؤ�ض�ضة  رئي�ض  ابوفاعور  التقى  كما 

لبنان  يف  اال�ضتثمارات  لت�ضجيع  العامة 

) ايدال ( املهند�ض نبيل عيتاين بح�ضور 

االمنــاء  جمل�ض  لــدى  احلكومة  �ض 
ّ
مفو

واالعمار الدكتور وليد �ضايف.

واعلن عيتاين ان »ايدال ت�ضع امكاناتها 

ومهام  دور  مــن  انــطــلقــًا  ف 
ّ
بالت�رض

بت�ضجيع  دة 
ّ
املـــحـــد ــــدال  اي مــوؤ�ــضــ�ــضــة 

الــواعــدة،  القطاعات  يف  اال�ضتثمارات 

املنتجات  وت�ضويق  ترويج  عملية  ويف 

 
ّ
تعد املوؤ�ض�ضة  ان  ك�ضف  واذ  اللبنانية. 

احلكومة  عمل  ملواكبة  الربامج  بع�ض 

كان  االجتماع  ان  اعترب  النمو،  وحتقيق 

مة 
ّ
مثمراً حيث جرى طرح مبادرات متقد

على م�ضتوى اال�ضتثمار ودعم املوؤ�ض�ضات 

الرتويج  وكيفية  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 

اال�ضواق  يف  اللبناين  ال�ضناعي  للنتاج 

العاملية وفتح ا�ضواق جديدة«. ولفت اىل 

الت�ضدير رغم  امام  »وجود عوائق كثرية 

�ضيما  وال  واعدة  �ضناعية  قدرات  وجود 

يف املجاالت التقنية والتكنولوجية.«

وقال: »يهمنا ت�ضجيع دخول التكنولوجيا 

اىل قطاع ال�ضناعة، و�ضنوا�ضل البحث مع 

الوزارة لو�ضع هذه الربامج قيد التنفيذ.« 

التسلم والتسليم
 وكان قد جرى يف وزارة ال�ضناعة عقب 

وت�ضليم بني  ت�ضلم  احلكومة حفل  ت�ضكيل 

احلاج  ح�ضني  ال�ضابق  ال�ضناعة  ــر  وزي

ح�ضن وابو فاعور. 

ان  اىل  له  كلمة  يف  ح�ضن  احلاج  وا�ضار 

احلكومة  تواجه  التي  التحديات  »اكــرب 

ومعروف  االقت�ضادي.  الو�ضع  هو  اليوم 

الدين  حاليًا.  القائمة  حيثياته  هي  ما 

العام جتاوز عتبة الثمانني مليار دوالر، 

وال�ضتة  اخلم�ضة  بني  املوازنة  يف  العجز 

مليارات دوالر �ضنويًا، العجز يف امليزان 

التجاري يبلغ 17 مليار دوالر. �ضادراتنا 

اما  دوالر،  مليار   2.5 الـــ  اىل  تراجعت 

وارداتنا فت�ضل اىل نحو 20 مليار دوالر. 

املدفوعات  ميزان  على  ذلــك  وينعك�ض 

وارتفاع ن�ضبة البطالة.«

ال�ضناعة  »وزارة  ان  ح�ضن  احلاج  وذّكــر 

مت 25 ملفًا لدعم االنتاج الوطني، لكن 
ّ
قد

هذه  جتاهلت  املا�ضية  احلكومة  للأ�ضف 

امللفات بعدما مت اجنازها بالتعاون مع 

وزارة االقت�ضاد والتجارة. فكانت النتائج 

انه  ك�ضف  واذ  عوامل«.  عدة  على  كارثية 

�ضناعية  مــدن  ان�ضاء  على  العمل  جــرى 

جديدة وتطوير االبحاث ال�ضناعية«، قال: 

لدينا فر�ض �ضناعية كبرية. ولكن لي�ضت 

االآن.  حتى  اقت�ضادية  �ضيا�ضات  للبنان 

واحد اهم اال�ضلحات اىل جانب مكافحة 

الف�ضاد والهدر هو وجوب و�ضع �ضيا�ضات 

اقت�ضادية للدولة اللبنانية تلزم اجلميع.«

»احلاج  ان  فاعور  ابو  اعترب  جهته،  من 

وزارة  يف  وا�ضحة  ب�ضمات  ترك  ح�ضن 

ال�ضناعة كما يف وزارة الزراعة. وهو من 

املوؤ�ض�ضني للفكر االنتاجي يف لبنان«.

الذين  الردات  ا�ضحاب  من  ل�ضنا  وقال:« 

يوؤمنون بان التاريخ يبداأ معهم. التاريخ 

ي�ضتمر ونحن �ضنبني على االجنازات التي 

حتققت معكم ومع فريق العمل. ال�ضناعة 

االنتاجية  القطاعات  وكل  الزراعة  كما 

الرعاية  بغياب  اواًل  بامرين:  منكوبة 

يف  اجلــدي  التفكري  بغياب  ــك  ذل وقبل 

كيفية دعم هذه القطاعات«.

واكد ان »هدفنا هو رفع م�ضتوى ال�ضناعة 

جدية  على  والتاأكيد  املحلي  الناجت  يف 

يقوم  ان  ميكن  ال  االنتاجية.  القطاعات 

متكامًل.  اقت�ضاداً  يكن  مل  اذا  االقت�ضاد 

معجزتها  ـــزت  اجن الــــدول  ــن  م الــكــثــري 

ذلــك.  على  قـــادر  ولــبــنــان  ال�ضناعية. 

�ضنوات  اىل  يحتاج  االمــر  هذا  ان  طبعًا 

واعادة  مواكبة  علمية  وقاعدة  وتخطيط 

نظر بالتعليم املهني والتقني. وقبل ذلك 

ارادة �ضيا�ضية واىل ان ي�ضعر  يحتاج اىل 

له دولة ترعاه  لبنان بان  ال�ضناعي يف 

وحتميه وت�ضجعه وحتّفزه«.

الجميل: الصناعيون قادرون 

على المساهمة بفاعلية 

بحركة اقتصادية ممّيزة 

لابقاء على شبابنا في لبنان 

واالستفادة من طاقاتهم

الحاج حسن خالل حفل التسلم والتسليم في وزارة الصناعة
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من �صهر اإلى �صهر

االإعمار  الإعادة  االوروبي  البنك  وفد  زار 

وال�ضمال  طرابل�ض  غرفة  رئي�ض  والتنمية 

الفر�ض  اإ�ضتطلع  بهدف  دبو�ضي  توفيق 

طرابل�ض،  يف  املتاحة  االإ�ضتثمارية 

والتعاون لبناء بناء علقات ثنائية مع 

غرفة ال�ضمال.

بوفد  ترحابه  كلمة  خلل  دبو�ضي   راأى 

البنك  اأهداف  »اأن  االأوروبي  البنك 

االإقت�ضادي  امل�ضتويني  على  اأ�ضا�ضية 

غرفة  مع  التعاون  واأن  واالإجتماعي، 

لبنان  طرابل�ض  ي�ضكل فارقًا نوعيًا، الأن 

بدور حيوي من خلل  القيام  قادر على 

طرابل�ض الكربى«.

ولفت اىل ان »الغرفة ب�ضدد اإعداد درا�ضات 

بالتعاون  متخ�ض�ضة   علمية  جدوى 

ا�ضحاب  من  ودولية  لبنانية  جهات  مع 

وتهدف  والكفاءة،  واخلربة  االإخت�ضا�ض 

ال�رضاكات  اأو�ضع  اإطلق  اىل  خللها  من 

االإ�ضتثمار  يف  الراغبة  اجلهات  كل  مع 

اإقليمي  اإجتماعي  اإقت�ضادي  يف م�رضوع 

الكربى  طرابل�ض  من  لبنان  يف  دويل 

ور�ضة  اأو�ضع  اإقامة  اىل  عربه  ونتطلع 

العامة  االقت�ضادية  للمرافق  تو�ضعة 

عنيت بها مرفاأ طرابل�ض ومطار القليعات 

واملنطقة االإقت�ضادية اخلا�ضة على طول 

طرابل�ض  ميناء  من  متتد  بحرية  واجهة 

و�ضوال اىل منطقة القليعات، ولها قابلية 

وهو  اال�ضتثمار  يف  يرغب  من  جلذب 

اإهتمام  مثار  ي�ضكل  بات  كبري  م�رضوع 

وموافقات م�ضبقة حظي عليها من جهات  

للإ�ضتثمار  حا�ضنة  بيئة  وي�ضكل  دولية 

يوفرها القطاع اخلا�ض مب�ضاريع �ضغرية 

ومتو�ضطة  ونحن يف غرفة طرابل�ض لدينا 

الت�ضجيع  تتوىل  »بيات«  اأعمال  حا�ضنة 

متناهية  م�ضاريع  واإن�ضاء  تاأ�ضي�ض  على 

ال�ضغر و�ضغرية ومتو�ضطة«..

غرتشن بيري
من جهتها، �ضددت مديرة مكتب لبنان يف 

البنك االوروبي الإعادة االإعمار والتنمية 

اأوروبي  »امل�رضف  ان  بريي  غرت�ضن 

والتنمية مل مي�ضي على  االإعمار  الإعادة 

ون�ضف  ال�ضنة  �ضوى  لبنان  يف  وجوده 

يف  بها  تقوم  اأن�ضطته  وجممل  ال�ضنة، 

اإقامة علقات  بريوت، ولكنه يتطلع اىل 

اللبنانية  املناطق  باإجتاه خمتلف  اأو�ضع 

ال �ضيما طرابل�ض وال�ضمال، ويريد ان نقف 

على حاجات تلك املناطق وبالتايل فهم 

تلك  يف  االإقت�ضادية  املن�ضاآت  حاجات 

املناطق«.

»نريد  قائلة:  دبو�ضي  اىل  وتوجهت 

العمل معا يف هذه املنطقة ال�ضمالية من 

والتعاون  االإ�ضتثمارات  لت�ضجيع  لبنان 

مع  والتوا�ضل  غرفتها  مع  الوثيق 

خمتلف املن�ضاآت من �رضكات وموؤ�ض�ضات 

على  االإطلع  وبالتايل  خللها،  من 

ونتعرف  ون�ضمع  وحاجاتها،  م�ضاريعها 

على متطلبات الدعم ودوافعه«.

البنك االوروبي يتطلع الى جذب إستثمارات أوروبية 
الى طرابلس بالتعاون مع غرفتها

توفيق دبوسي متوسطًا وفد البنك األوروبي

اأن  اىل   فنيانو�ض،  يو�ضف  والنقل   العامة   االأ�ضغال  وزير   اأ�ضار 

»القانون رقم 64 الذي �ضدر يف عام 2017 كنا نبحث عن م�ضادر 

ال�رضائب   بع�ض   وا�ضتحداث  ومت  تعديل،  ا�ضمه  للقانون  اأخرى 

والر�ضوم، وبع�ض املواد تتعلق باالملك البحرية، وكانت حتت�ضب 

الر�ضوم على ا�ضا�ض املر�ضوم ال�ضادر عام 1992، وراأينا اأن تطبيق 

القانون هذا ال يوؤدي اىل الغاية، وف�ضلنا تعديل الر�ضوم«.

 ، النواب  جمل�ض  يف   الثقة  اعطاء  جل�ضة  خلل  له  مداخلة  ويف 

اأو�ضح فنيانو�ض اأنه »تاأكيدا لهذا اذا انتبهنا �ضدر قانون ب 28-

-1 2018«، م�ضرياً اىل اأنه »اقر  جمل�ض الوزراء  االعلى االأدنى من 

هذه اللجنة نتيجة للعرتا�ض الذي ورد من الكثري من النا�ض«.

وقال: »اإننا كنا قد قدرنا انه �ضيدخل اىل  املوازنة  1400 مليار 

بت�ضوية  البع�ض  تقدم   1068 املخالفات  وعدد  للبنانيني  لرية 

ال�ضاعة  حتى  ا�ضتوفيت  التي  االمول  حجم  بالتايل  و�ضعهم، 

130 مليار«.
واأ�ضار اىل ان »املخالفات التي وقعت بعد 1-1-1994 عددها 107 

خمالفات فقط«، م�ضرياً اىل »انني اأقول اأن الدولة مل تعدل املر�ضوم«، 

م�ضرياً اىل »اننا ال نن�ضى ان هذه الدفعة ال تعطي اي �ضاحب حق 

باملخالفة اأنه ا�ضبح �رضعيا وكل �ضنة يدفع نف�ض الر�ضوم«.

جباية مخالفات األمالك البحرية سيدخل الى الموازنة 1400 مليار ليرة
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الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  لفت   
الظلم  »من  انه  اىل  احلريري  �ضعد 

الدولة  ادارات  باأن  انطباع  اإعطاء 

م�ضرياً  والفا�ضدين«،  بالف�ضاد  مليئة 

االإ�ضلحية  اخلطوة  »هذه  ان  اىل 

تطبيقها«. تاأخر  خطوة  وهي  االحتكارات،  ظهور   متنع 

توقيع  حفل  خلل  األقاها  كلمة  يف  احلريري  واأ�ضاف 

يف  املهند�ضني  واحتاد  اللبنانية  الدولة  بني  تفاهم  مذكرة 

ال�رضاي احلكومي ان »خطوة اليوم توؤمن ال�ضفافية والرقابة 

االإلكرتونية وامل�ضاواة بني كل املتعهدين ومكاتب الدرا�ضات 

ومتنع اأي تدخل بعملية الت�ضنيف وتوحد الت�ضنيف الر�ضمي 

بكل لبنان وت�ضمن معايري اجلودة بكل امل�ضاريع«.

العام  املدير  اأو�ضح   
مطار  يف  املدين  للطريان 

الدويل  احلريري  رفيق 

�ضهاب  حممد  املهند�ض 

وكاالت  »بع�ض  ان  الدين، 

تذاكر  ببيع  تقوم  ال�ضفر 

قبل  وتركيا  ال�ضيخ  �رضم  مثل  ال�ضياحية  املناطق  بع�ض  اىل 

اخذ املوافقة امل�ضبقة من املديرية العامة للطريان املدين يف 

مطار رفيق احلريري الدويل، التي تدعو املواطنني اىل التنبه 

من ذلك، النه ال ميكن الأي �رضكة طريان اأن تقوم باأي رحلة 

قبل اأخذ هذه املوافقة«.

للحتاد  العام  االأمني  ب 
ّ

رح  
حميدي  الدين  �ضعد  العام  العمايل 

وزير  اأبداه  الذي  باالنفتاح  �ضقر 

الهيئات  ورئي�ض  االت�ضاالت 

خلل  من  �ضقري  حممد  االقت�ضادية 

يبقى  اأن  متمنيًا  العام،  العمايل  االحتاد  مع  العلقة 

التجارة  غرفة  ورئا�ضة  االقت�ضادية  الهيئات  راأ�ض  على 

 بكل 
ّ
لبنان »الأنه ملم وال�ضناعة والزراعة يف بريوت وجبل 

تطويرها«. وبكيفية  العمايل  االحتاد  مع  امل�ضرتكة   امللفات 

»اللغة  اأن  اإىل  �ضقر  حميدي  ولفت 

ث بها �ضقري تلقى ترحيبًا 
ّ
التي يتحد

من االحتاد العمايل خ�ضو�ضًا بعد 

واالت�ضاالت  عقدها  التي  اللقاءات 

التي اأجراها«.

موجز اقتصادي

قيمة  يف   %  6.5 بن�ضبة  ًا 
ّ
�ضنوي ارتفاعًا  بلو  غلوبل  تقرير  اأظهر 

املبيعات اخلالية من ال�رضيبة يف لبنان خلل العام 2018.

اح 
ّ
يف التفا�ضيل، زاد االإنفاق اخلايل من ال�رضيبة من ِقبل ال�ضي

املّتحدة  والواليات  الكويت،  م�رض،  قطر،  �ضورية،  من  القادمني 

 %  7.1 و   ،%  13.9  ،%  25.9  ،%  60.5  ،%  64.7 ة بلغت 
ّ
بن�ضب �ضنوي

على التوايل خلل العام 2018.

من  اخلايل  االإنفاق  يف  انكما�ضًا  لت 
َّ
�ضج البلدان  بع�ض  اأّن  اإاّل 

احها يف لبنان، نذكر منها كندا )20.6- %(، 
ّ
ال�رضيبة من ِقبل �ضي

ة )15.1- %(، واالأردن )5.5- %(.
ّ
ة ال�ضعودي

ّ
اململكة العربي

ات 
ّ
عملي عدد  يف   

ٍّ
منو ن�ضبة  اأكرب  اأّن  تبنيَّ  اآخر،  منظاٍر  من 

اح 
ّ
ال�ضي اإىل  تعود   2018 العام  خلل  ة 

ّ
ال�رضيبي اال�ضرتدادات 

 ،)%  27.1( ون 
ّ
امل�رضي اح 

ّ
ال�ضي يتبعهم   ،)%  46.7( ني 

ّ
ال�ضوري

ون )4.2 %(، للذكر ال احل�رض.
ّ
ون )22.1 %(، واالأمريكي

ّ
القطري

عًا 
ُ

تراج ة 
ّ
ال�رضيبي اال�ضرتدادات  ات 

ّ
عملي عدد  �ضهد  املقاِبل،  يف 

ني )4.5- 
ّ
ني )10.0- %(، الكندي

ّ
اح ال�ضعودي

ّ
من قبل كٍلّ من ال�ضي

ني )3.4- %(.
ّ
%(، واالإماراتي

ات اال�ضرتداد ال�رضيبي بن�ضبة 5.5 
ّ
يف هذا االإطار، زاد عدد عملي

 خلل العام 2018.
ّ

% على �ضعيٍد �ضنوي
بح�ضب  الر�ضوم  من  اخلالية  املبيعات  توزيع  اإىل  بالن�ضبة  ا 

ّ
اأم

ني 
ّ
ال�ضعودي اح 

ّ
ال�ضي ِقبل  االإنفاق من  اح، فقد حظي 

ّ
ال�ضي ة 

ّ
جن�ضي

ة االأ�ضد )12 %( من اإجمايل االإنفاق اخلايل من ال�رضيبة، 
ّ

على ح�ض

 )%  11( ة 
ّ
االإماراتي ة 

ّ
اجلن�ضي من  اح 

ّ
ال�ضي قبل  من  االإنفاق  تبعه 

ة ) %6(.
ّ
ة )7 %( والقطري

ّ
ة )10 %(، والكويتي

ّ
وال�ضوري

 يف 
ّ
وقد ترّكز االإنفاق ال�ضياحي خلل العام 2018 ب�ضكٍل رئي�ضي

فئة امللب�ض واملو�ضة )67 %(، تلتها فئة ال�ضاعات واملجوهرات 

 )%  4( واحلديقة  املنزل  اأدوات  على  االإنفاق  من  وكٍلّ   ،)%18  (

واملتاجر )4 %(.

من   )%81  ( االأكرب  ة 
ّ

احل�ض على  بريوت  العا�ضمة  حافظت  وقد 

ة 
ّ
قيمة االإنفاق اخلايل من ال�رضيبة بف�ضل مَترُكز املراكز التجاري

 )%13  ( املنت  منطقتا  تلتها  فيها،  ة 
ّ
االأجنبي واملاركات  الكبرية 

وبعبدا ) 3%(. )الن�رضة االأ�ضبوعية لبنك االعتماد اللبناين(.

 المبيعات الخالية 
من الضريبة ترتفع 6.5 %
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من �صهر اإلى �صهر

الب�ضكويت  ا�ضترياد  بوقف  لبناين  قراٍر  على  ا�ضابيع  ب�ضعة  مرور  بعد 

وزير  ر 
ّ
قر خوري،  رائد  ال�ضابق  االقت�ضاد  وزير  قبل  من  تركيا،  من 

االقت�ضاد احلايل من�ضور بطي�ض، نق�َض هذا القرار والعمل على اإ�ضدار 

قرار جديد ي�ضمح باال�ضترياد، مقابل موافقة اأنقرة على اعادة ا�ضترياد 

حديد اخلردة من لبنان. 

االقت�ضاد  وزارتي  بني  ع 
َّ
مو�ض وزاري  اجتماع  اإ�ضطنبول  يف  ُعقد 

والتجارة ووزارة الدولة ل�ضوؤون التجارة اخلارجية اللبنانيتني ووزارة 

 الوفد اللبناين وزير االقت�ضاد والتجارة من�ضور 
ّ
التجارة الرتكية، و�ضم

التجارة اخلارجية ح�ضن مراد وم�ضت�ضار  الدولة ل�ضوؤون  بطي�ض، وزير 

رئي�ض احلكومة فادي فواز، املدير العام للهيئة اللبنانية للطاقة الذرية 

بلل ن�ضويل، مدير مرفاأ طرابل�ض احمد تامر، وعدداً من جتار احلديد 

واخلردة.

مطالب الجانب التركي
خلل اللقاء تناولت الوزيرة الرتكية موا�ضيع اأ�ضا�ضية يف اإطار تنظيم 

املجاالت  �ضيما يف  البلدين ال  والتجارية بني  االقت�ضادية  العلقات 

التالية:

مل  والتي  الرتكية  اللبنانية  امل�ضرَتكة  اللجنة  عمل  تفعيل  اإعادة   •
جتتمع منذ العام 2009

وايفر  �ضيما  ال  الرتكية  املنتجات  بع�ض  ا�ضترياد  لبنان  منع  رفع   •
ال�ضوكوال واأدوات التنظيف.

• اإقرار اتفاقية التجارة احلرة بني البلدين.
• التن�ضيق بني البلدين يف جميع املحافل االقت�ضادية الدولية ال �ضيما 

يف منظمة التجارة الدولية.

• توقيع اتفاقية النقل البحري بني البلدين.
• ظروف اّتخاذ تركيا قرار منع ا�ضترياد ب�ضائع لبنانية الأ�ضباب تقنية.

بطيش
بني  وال�ضياحي  التجاري  التبادل   

َ
حجم بطي�ض  عر�ض  جهته،  من 

البلدين والذي هو ل�ضالح تركيا، م�ضّدداً على عزم احلكومة اللبنانية 

على تنمية وتعزيز ذلك التبادل مبا يعود بامل�ضلحة على البلدين.

ويف ما يتعلق بقرار تركيا منع ت�ضدير حديد اخلردة من لبنان بحجة 

 بال�ضحة 
ّ
ف اجلانب الرتكي من احتوائه على مواد ممنوعة ت�رض

ّ
تخو

 لبنان من خلل اجهزته االإدارية واجلمركية 
َ
العامة، اأكد بطي�ض التزام

املتطلبات  بكافة  ية 
ّ
الذر للطاقة  اللبنانية  الهيئة  �ضيما  ال  والفنية 

الربية  املعابر  جميع  اأّن  اىل  م�ضرياً  االإ�ضعاعي،  للفح�ض  الدولية 

والبحرية واجلوية يف لبنان مراقبة بوا�ضطة احدث املعدات واخلرباء 

 مواد ممنوعة.
ِّ
ملنع ت�ضدير اَي

تركي  فريق  لقيام  ر�ضمية  دعوة  الرتكية  للوزيرة  بطي�ض  وقدم 

�ض لزيارة لبنان للإطلع على االإجراءات املتبعة يف 
ّ

تقني متخ�ض

قها 
ّ
الفحو�ضات التي تتم قبل ت�ضدير اخلردة اىل تركيا، والتي يطب

لبنان وفقًا للمعايري العلمية املّتبعة دوليًا، وطالب اجلانب الرتكي 

برفع احلظر عن ا�ضترياد اخلردة ملدة 3 ا�ضهر، باإنتظار زيارة اخلرباء 

الوزير ب�ضدور  االأتراك و�ضدور تقريرهم يف هذا املجال، كما وعد 

قرار يف جمل�ض الوزراء الإعادة ا�ضترياد لبنان للب�ضائع الرتكية التي 

�ضبق منعها.

م�ضتوى  على  الرتاجع  من  مزيداً  العقاري  القطاع  موؤ�رض  ل 
ّ
�ضج

كارثية   2018 العام  نتائج  وبدت  االإجمالية.  والقيمة  الكمية 

قيا�ضًا بالرتاجع يف ال�ضنوات ال�ضابقة.

تراجع الن�ضاط العقاري يف لبنان خلل �ضهر كانون الثاين 2019 

 39.16 العقارية بن�ضبة  اإنخف�ض عدد معاملت املبيعات  بحيث 

% اإىل 3.667 معاملة من 6.027 معاملة يف ال�ضهر الذي �ضبقه.
على   %  38.58 بن�ضبة  العقارية  املعاملت  قيمة  اإنكم�ضت  كذلك 

�ضهر  د.اأ. يف  0.82 مليار  د.اأ.، من  0.50 مليار  اإىل  �ضهرٍي  اأ�ضا�ٍض 

املعاملة  قيمة  متو�ِضط  بذلك  ن 
ّ
ليتح�ض  ،2018 االأول  كانون 

العقارية الواحدة بن�ضبة 0.94 % اإىل137،642 دوالراً.

من ناحية اأخرى، وعلى �ضعيٍد �ضنوي، اإنخف�ض عدد املعاملت 

العقارية بن�ضبة 31.41 % من 5،346 يف �ضهر كانون الثاين 2018، 

 %  26.25 العقارية بن�ضبة  كما وتراجعت قيمة معاملت املبيع 

من 0.68 مليار د.اأ.

الواحدة  العقارية  املعاملة  قيمة  اإرتفع متو�ضط  اإالإطار،  يف هذا 

بن�ضبة 7.52 % على �ضعيٍد �ضنوي من 128،018 دوالراً يف ال�ضهر 

االأول من العام 2018، علمًا اأّن ح�ضة االأجانب من عمليات املبيع 

العقارية قد تراجعت اإىل 1.88 % يف �ضهر كانون الثاين 2019، من 

2.00 % يف نهاية العام 2018.
يف  الواحدة  العقارية  املعاملة  قيمة  متو�ضط  اإرتفع  جغرافيًا، 

�ضهر  يف  دوالراً   728،579 اإىل   %  42.95 بن�ضبة  بريوت  مدينة 

 ،2018 العام  نهاية  دوالراً يف   509،659 2019 من  الثاين  كانون 

ن متو�ضط قيمة املعاملة العقارية الواحدة يف منطقة 
ّ
كما وحت�ض

املنت بن�ضبة 10.99 % اإىل 225،694 دوالراً.

نتائج كارثية للمبيعات العقاريّة في عام 2018

لبنان يتراجع عن قرار وقف إستيراد منتجات تركية
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 ن�رضت وزارة ال�ضحة العامة على 
الذي  اجلديد  الدواء  موؤ�رض  موقعها 

اأظهر خف�ض اأكرث من 330 دواء بن�ضب 

و�ضلت اإىل 76 % ومبعدل 21 % بناء 

ال�ضادرة  والقرارات  املذكرات  على 

و�ضيتبعها  الدواء،  ت�ضعري  باألية  واملتعلقة   ،2018 عام 

)جني�ضية( خلل فرتة  دواء جينرييك   70 اأكرث من  خف�ض 

�ضهر من االآن، بعدما مت خف�ض 299 دواء جرنيك يف كانون 

االول املا�ضي.

ويف هذا املوؤ�رض اأدوية م�ضتخدمة بن�ضب عالية من املر�ضى 

ال�ضادرة  املذكرات  وبح�ضب  ملحوظ.  ب�ضكل  �ضعرها  هبط 

عام 2018، تتوقع وزارة ال�ضحة العامة اإعادة در�ض ا�ضعار 

3400 دواء خلل العام 2019«

والتجارة  االقت�ضاد  لفت وزير   
»الو�ضع  اأن  اإىل  بطي�ض  من�ضور 

ب�ضبب  ودقيق  �ضعب  االإقت�ضادي 

واأمامنا  ال�ضنني  عرب  امل�ضاكل  تفاقم 

»نعي�ض  وقال:  كثرية«.  حتديات 

الثقة.  ا�ضتعادة  وعلينا  اأفعال  زمن 

ت�ضكيل  اأثر  على  املالية  االأ�ضواق  ا�ضتقرت  كيف  والحظنا 

احلكومة«.

اأ�ضاف: »همنا اأن جنمع قوى االإنتاج، عماال ورواد اأعمال، 

اإقت�ضادي يعيد تن�ضيط العجلة االقت�ضادية  حول م�رضوع 

البيئة،  ترعى  التي  والعادلة  امل�ضتدامة  التنمية  ويوؤمن 

الذي اأ�ضار اإليه موؤمتر »دافو�ض«.

ل غيث التاأليف احلكومي 
ّ
 كان اأو

لبنان  �ضندات  على  اإيجابًا  اإنعكا�ضه 

اعلن  بعد  ارتفعت  التي  الدوالرية 

من  اأ�ضهر   9 بعد  احلكومة  والدة 

امل�ضاومات على احلقائب الوزارية.

اأّن  »تريدويب«  بيانات  و�ضجلت 

�ضندات ا�ضتحقاق 2037 قفزت 4،3 �ضنتات اإىل اأعلى م�ضتوى 

حني  يف   ،2018 اآب  اأوائل  منذ 

 2025 ا�ضتحقاق  �ضندات  ارتفعت 

اأعلى  اإىل  �ضنتات   3 من  اأكرث 

م�ضتوى منذ متوز 2018.

موجز اقتصادي

اإرتفع العجز يف امليزان التجاري اللبناين 289.01 مليون دوالر 

من  دوالر،  مليار   17.03 الـ  عتبة  ليجاِور   2018 العام  خلل 

الذي �ضبقه، وذلك بح�ضب  العام  16.74 مليار دوالر يف  حواىل 

اإح�ضاءات املجِل�ض االأعلى للجمارك.

ويعود هذا االإرتفاع يف العجز اإىل زيادة فاتورة امل�ضتوردات بـ 

397.30 مليون دوالر على اأ�ضا�ٍض �ضنوي اإىل 19.98 مليار دوالر 
ن قيمة ال�ضادرات بـ 08.29 مليون دوالر اإىل 

ُّ
ما طغى على حت�ض

ما فوق الـ 2.95 مليار دوالر.

الدول امل�ضتوِردة من لبنان، مع  وقد ت�ضدرت االإمارات الئحة 

من   %  15.49 اأي  د.اأ.  مليون   457 اإىل  �ضلت  و  اإ�ضترياٍد  فاتورة 

جمموع ال�ضادرات اللبنانية، يف حني حّلت ال�ضني يف املرتبة 

و�ضلت  حيث  لبنان  اإىل  امل�ضِدرة  الدول  الئحة  على  االأوىل 

فاتورة �ضادراتها اإىل 2،048 مليون د.اأ. اأي 10.25 % من فاتورة 

االإ�ضترياد.

املعادن  الكرمية،  االأحجار  »اللوؤلوؤ،  �ضادرات  اإحتلت  كذلك 

رة 
ِّ
الثمينة وامل�ضوغات« املرتبة االأوىل على الئحة ال�ضلع امل�ضد

من  دوالر(  مليون   648(  %  21.95 ح�ضة  م�ضّكلة  لبنان،  من 

»منتجات  تلتها   ،2018 العام  اللبنانية يف  ال�ضادرات  جمموع 

�ضناعة االأغذية، امل�رضوبات، والتبغ« )383 مليون دوالر اأي ما 

يوازي 12،96 يف املئة ومن ثم »املعادن العادية وم�ضنوعاتها« 

)380 مليون دوالر اأي ما يوازي 12.88 %، ومنتجات ال�ضناعات 

الكيميائية 362 مليون دوالر اأي ما يوازي 12،27 يف املئة(.

يف املقابل، اإحتلت »املنتجات املعدنية« املرتبة االأوىل 4،169 

مليني د.اأ. مبا يوازي 20.86  % على الئحة ال�ضلع التي اإ�ضتوردها 

مليون   2،321 الكهربائية«  واالأجهزة  »االآالت  تبعتها  لبنان، 

دوالر اأي حواىل 11.62 %، و»منتجات ال�ضناعات الكيميائية« 

2،213 مليون دوالر اأي حواىل 11،08 يف املئة، و»معدات النقل« 
1،659 مليون دوالر اأي حواىل 8،30 %.

العجز التجاري يرتفع إلى 
17 مليار دوالر في 2018
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فورة  اللبنانيون  يرتقب 

الذي  ال�ضياحي،  القطاع  يف 

االقت�ضاد  ركيزة  ي�ضكل 

اململكة  قرار  مع  املحلي، 

العربية ال�ضعودية موؤخراً رفع 

من  ملواطنيها  التحذيرات 

كانت  التي  لبنان،  اإىل  ال�ضفر 

 2010 عام  يف  عممتها  قد 

ترافق  وقد  اأمنية.  الأ�ضباب 

تاأكيد  مع  ال�ضعودي  االإعلن 

اللبنانية  ال�ضياحة  وزارة 

الرتتيبات  بكل  »القيام 

ت�ضجيع  اأجل  من  واخلطوات 

ال�ضائح ال�ضعودي على العودة 

اإىل لبنان«.

اإن »لبنان لي�ض بحاجة  اأفيدي�ض كيدانيان  وقال وزير ال�ضياحة 

اأكرث  فهو  عمومًا،  واخلليجي  ال�ضعودي،  ال�ضائح  لدى  للرتويج 

من يعرف املناطق اللبنانية. لذلك فاإن العمل يرتكز اليوم على 

و�ضع حد لكل ما كان يزعج ال�ضياح اخلليجيني، خ�ضو�ضًا جلهة 

رفع  خلل  من  با�ضتغللهم  ال�ضياحية  املوؤ�ض�ضات  بع�ض  قيام 

فواتريهم«. و�ضدد كيدانيان يف ت�رضيح لـ«ال�رضق االأو�ضط« على 

اأنه »مت اتخاذ االإجراءات والتدابري كافة لوقف هذا اال�ضتغلل، 

وقد قمنا منذ عام 2017 بتخ�ضي�ض خط �ضاخن لل�ضياح للإبلغ 

عن اأي خلل«.

ال�ضنوات  ع�رضات  منذ  االإطلق  على  االأف�ضل   2010 عام  عد 
ُ
وي

األف  مليونني و168  زيارة  بحينها  جل 
ُ

�ض اإذ  اللبنانية،  لل�ضياحة 

املا�ضية،  ال�ضنوات  طوال  االأعداد  وانخف�ضت  لبنان.  اإىل  �ضائح 

االأزمة  اندالع  مع  خ�ضو�ضًا 

يف �ضوريا يف عام 2011، وما 

اأمنية  تداعيات  من  رافقها 

�ضلبية. وقد مت العام املا�ضي 

و965  مليون  دخول  ت�ضجيل 

األف �ضائح، مما �ضكل ارتفاعًا 

ما  بال�ضنوات  مقارنة  كبرياً، 

واأعلنت  و2017.   2011 بني 

املقاهي  اأ�ضحاب  نقابة 

و750  اآالف   7 اأن  وامللهي 

خلل  لبنان  زاروا  �ضعوديًا 

فرتة االأعياد نهاية عام 2018.

اأن  كيدانيان  الوزير  ورجح 

يكون للقرار ال�ضعودي االأخري 

»وقع اإيجابي جداً على القطاع ال�ضياحي، وعلى االقت�ضاد اللبناين 

ككل، خ�ضو�ضًا اأن ال�ضائح اخلليجي ب�ضكل عام، وال�ضعودي ب�ضكل 

اللبنانية«، وحتدث عن  لل�ضياحة  الفقري  العمود  ي�ضكل  خا�ض، 

»فورة كبرية« مرتقبة، خ�ضو�ضًا اأن بوادر القرار ال�ضعودي كانت 

ت�ضجيله  مت  ال�ضعوديني  ال�ضياح  باأعداد  الفت  منو  مع  بداأت  قد 

خلل فرتة االأعياد نهاية العام املا�ضي، واأ�ضاف: »االنعكا�ضات 

االإيجابية لعودة ال�ضياحة يف لبنان اإىل �ضابق عهدها ال تنح�رض 

مما  القطاعات،  كل  تطال  اإمنا  املطاعم،  اأو  الفنادق  بقطاعي 

من  الدولة  دخل  باأن  علمًا  االقت�ضادية،  للدورة  دفعة  �ضيعطي 

اأمريكي،  دوالر  مليارات   8 نحو  بلغ   2010 عام  يف  ال�ضياحة 

ال�ضنوات املقبلة مع  اأف�ضل من هذا الرقم يف  اأن نحقق  ونتوقع 

االأخرية، خ�ضو�ضًا ت�ضكيل احلكومة، وقرار اململكة  امل�ضتجدات 

رفع احلظر عن �ضفر مواطنيها اإىل لبنان«.

 لبنان يترقب فورة سياحية مع قرار السعودية 
رفع تحذير السفر لمواطنيها

يف   %  0.9 بحواىل  اللبناين  االإقت�ضاد  منا 

ل منواً بن�ضبة 
ّ
العام 2018، بعد اأن كان �ضج

تقرير  وفق  وذلك   ،2017 العام  يف   %  0.6
للأمم املتحدة.

واعاد التقرير الذي �ضدر حتت عنوان »اآفاق 

احلالة االقت�ضادية يف العامل للعام 2019« 

هذه االأرقام اخلجولة اإىل عوامل عدة، منها 

ع 
ُ
رات اجليو�ضيا�ضية، وت�ضار التوتُّ اإ�ضتمرار 

حركة  ع 
ُ

وتراج العام،  الدين   
ّ
منو وترية 

ق التحويلت املالية  التجارة، وتباُطوؤ تدفُّ

للمغرتبني اللبنانيني واالإ�ضتثمار االأجنبي 

ع 
ُ

اإىل لبنان، و�ضلل القطاع العقاري، وتراج

م�ضتوى الثقة.

يرتفع  اأن  التقرير  اإرتقب  املقابل،  يف 

 االقت�ضادي يف لبنان اإىل 1.7 % يف 
ُّ
النمو

حيث   2020 العام  يف   % و2.4   2019 العام 

اإنطلق  اأن ي�ضتفيد لبنان من  من املتوقع 

ور�ضة اإعادة االإعمار يف �ضوريا.

كما واأ�ضار التقرير اإىل اأنه من املتوقع اأن 

 جهود �ضبط اأو�ضاع املالية العامة 
ّ
ت�ضتمر

يف لبنان خلل الفرتة املقبلة.

ذكر  فقد  االأ�ضعار،  م  ت�ضخُّ �ضعيد  وعلى 

اإرتفعت  قد  لبنان  يف  االأ�ضعار  اأّن  التقرير 

م  الت�ضخُّ ن�ضبة  )بلغت   2017 عامي  خلل 

  4.3 م  الت�ضخُّ ن�ضبة  )بلغت  و2018   )%  4.4
امُلتخذة  ال�رضيبية  التعديلت  نتيجة   )%

واإرتفاع اأ�ضعار النفط.

معّدالت  تنكم�ض  اأن  امُلتوقع  من  ولكن، 

الت�ضّخم اإىل 1.4 % يف العام 2019 و0.8 % 

يف العام 2020 مع اإ�ضتقرار اأ�ضعار النفط.

النمو في لبنان 1.7 % في 2019
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العام  املدير  اأعلن   
مطار  يف  املدين  للطريان 

املهند�ض  احلريري  رفيق 

تبلغ  اأنه  الدين،  �ضهاب  حممد 

اخلطوط  �رضكة  وكيل  من 

اجلوية جرمانيا- اأملانيا وليد مت�ضاح يف لبنان، اأن »ال�رضكة 

اأو�ضاعها  ب�ضبب  لبنان  اإىل  نهائيا  رحلتها  اأوقفت  قد 

االقت�ضادية واحتمال تعر�ضها للفل�ض«.

اخذ  اىل  اخلطوط،  هذه  عرب  امل�ضافرين  “املواطنني  ودعا 

مكاتب  اأو  وكاالت  مراجعة  �رضورة  اىل  االإ�ضارة  مع  العلم، 

ال�ضفر التي مت حجز تذاكر ال�ضفر من خللها«.

لل�ضندوق  العام  املدير  ادعى 
حممد  االإجتماعي  لل�ضمان  الوطني 

من  وكل  ف  اأ.  امل�ضمون  على  كركي 

اأو  �رضيكا  اأو  فاعل  التحقيق  يظهره 

وغريهم  و�ضيادلة  اأطباء  من  متدخل 

اأمام النيابة العامة املالية يف بريوت، و�ضجلت الدعوى برقم 

اإختل�ض  بجرم  وذلك   ،2019 �ضباط   8 تاريخ   2019  /1061
واالإفادات  واالإحتيال  املزور  واإ�ضتعمال  ال�ضندوق  اأموال 

من  نف�ضه  له  ت�ضول  من  »كل  كركي  وحذر  والغ�ض.  الكاذبة 

اإفادة  بق�ضد  وم�ضت�ضفيات  و�ضيادلة  واأطباء  م�ضمونني 

كافة  اتخاذ  �ضيتم  باأنه  حق،  وجه  دون  من  امل�ضمونني 

االإجراءات الرادعة يف حقهم«.

االعمال  جمل�ض  رئي�ض  متنى 
اللبناين العماين املهند�ض �ضادي م�ضعد 

ب�ضفافية  التعاطي  »احلكومة  على 

واالقت�ضادي  املايل  االنقاذ  ملف  مع 

باخلطة  النا�ض  م�ضارحة  خلل  من 

العامة«. املالية  يف  العجز  خف�ض  يف  للبدء   احلكومية 

وقال يف بيان:«ان الكلم على �رضورة خف�ض العجز يرتافق 

تكون  ان  من  مربرة  �ضعبية  وخماوف  وا�ضاعات  كلم  مع 

من  بدال  ال�رضائب،  زيادة  يف  حم�ضورة  احلكومية  اخلطة 

من  االنفاق  خف�ض  على  العمل 

خلل التق�ضف ومنع الهدر، وزيادة 

الواردات بوا�ضطة حت�ضني النمو«.

موجز اقتصادي

طالب جتمع املزارعني والفلحني يف البقاع وزير الزراعة ح�ضن 

اللقي�ض بو�ضع خطة طارئة الإنقاذ القطاع الزراعي من التدهور 

الذي يعانيه وو�ضل به اىل حد احل�ضي�ض، وهي:

تنظيمها  واإعادة  �ضابقا  املوقعة  االإ�ضترياد  اإيجازات  توقيف   –
بح�ضب متطلبات ال�ضوق املحلية.

– اإلغاء االإيجازات عن ت�ضدير املوز اىل �ضوريا واالأردن.
– اإلغاء االإيجازات عن ت�ضدير املوا�ضي اىل الدول العربية.

اإيجازات اإ�ضترياد االأدوية الزراعية. – اإلغاء 
اأنواعها  اإيجازات االإ�ضترياد من الفواكه على  – اإعادة النظر يف 
اأي عند حاجة  الفائقة  ال�رضورة  واإعطاوؤها فقط عند  واخل�رض، 

ال�ضوق اإليها.

اإ�ضترياد البطاطا املجلدة من اخلارج نهائيا. – اإلغاء 

اإ�ضترياد االأجبان واالألبان واحلليب الطازجة. – اإلغاء 
اإ�ضترياد التفاح واالإجا�ض طيلة اأيام ال�ضنة. – اإلغاء 

حلماية  وم�رض  واالأردن  �ضوريا  مع  االتفاقات  تنظيم   –
 املزارع اللبناين وتعديلها لتكون يف م�ضلحة الزراعة يف لبنان.

ال�رضيبة  خف�ض  اأجل  من  ال�ضوري  اجلانب  مع  التوا�ضل   –
عرب  ال�ضورية  االأرا�ضي  تعرب  التي  ال�ضاحنات  على  املفرو�ضة 

اإقفال املعرب يف  معرب ن�ضيب واإعادتها اإىل ما كانت عليه قبل 

.»2015/4/1
الت�ضدير اىل  اللقي�ض »العمل على ت�ضهيل  الوزير  التجمع  ونا�ضد 

الطريق  على  امل�ضتجدة  ال�رضائب  ورفع  العربية  الدول  جميع 

الربية، واإلغاء ال TVA التي ت�ضيب املنتجات اللبنانية الوادرة 

اىل هذه االأ�ضواق«.

النقابات  مع  الدوري  »االإجتماع  الزراعة  وزير  على  ومتنى 

اأقله مرة  لبنان للإ�ضتماع اىل مطالبها،  الزراعية يف  والهيئات 

باآرائهم وم�ضاعدتهم  للأخذ  اأو عندما تدعو احلاجة،  ال�ضهر،  يف 

على حل امل�ضاكل التي تعرت�ضهم«.

االإقت�ضاد  وزير  مع  بـ«امل�ضاعدة  الزراعة  وزير  وطالب 

 ،2018 عام  عن  القمح  حم�ضول  ثمن  �رضف  يف  واالإ�رضاع 

عن  الرديات  ل�رضف  املال  وزير  مع  امل�ضدرين  وم�ضاعدة 

عامي 2017 و2018.

 خطة عمل إلنقاذ 

الزراعة من التدهور
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من �صهر اإلى �صهر

يف  اللبنانية  االقت�ضادية  الهيئات  اأقامت 

Seaside Pavilion حفل غداء جامع تكرميًا 
لرئي�ضها حممد �ضقري ملنا�ضبة تعيينه وزيراً 

للت�ضاالت، بح�ضور ح�ضد كبري من الوزراء 

الديبلوما�ضي  ال�ضلك  واع�ضاء  والــنــواب 

وال�ضيا�ضية  الــر�ــضــمــيــة  ــات  ــي ــعــال ــف وال

واالقــتــ�ــضــاديــة والــعــ�ــضــكــريــة واالمــنــيــة 

والنقابية واالجتماعية واعلميني.

شماس
وبعد عر�ض فيلم عن م�ضرية الوزير �ضقري، 

االقت�ضادية  الهيئات  عــام  اأمـــني  الــقــى 

عن  خللها  حتــدث  كلمة  �ضما�ض  نقوال 

واملعمة  ال�ضيقة  �ضقري  ــر  ــوزي ال م�ضرية 

ــازات والــعــطــاءات والــتــي حتولت  ــاالجن ب

م�ضار  اىل  تقليدية  ااقت�ضادية  م�ضرية  من 

حيث  �ضنوات  ع�رض  من  اقل  يف  �ضاروخي 

وجبل  بـــريوت  غــرفــة  رئا�ضة  مــن  و�ــضــل 

الــغــرف  احتـــاد  رئــا�ــضــة  اىل  اىل  لــبــنــان 

االقت�ضادية  الهيئات  ورئا�ضة  اللبنانية 

باللغة  تعني  التي  االت�ضاالت  وزارة  واىل 

ومواجهة«  م�ضاندة  »�ضلح  االقت�ضادية 

والتي نعول عليها كثريا خللق فر�ض عمل 

�ضقري«. حممد  العادة  فوق  �ضفرينا   بوجود 

�ضقري »اىل املحافظة  الوزير  �ضما�ض  ودعا 

على القطاع اخلا�ض. 

شقير
»�ضاأكون  فيها:  قــال  كلمة،  �ضقري  والقى 

دائـــمـــًا حمــمــد �ــضــقــري الــــذي تــعــرفــونــه.. 

وعن  الوطني  االقت�ضاد  عن  االأول  املدافع 

على  والعامل  اللبناين  اخلا�ض  القطاع 

دوره  واعطائه  �ضاأنه  رفعة  على  الــدوام 

اللبنانية«. االقت�ضادية  احلياة  يف   كامل 

ــــراً  ـــــد �ــضــقــري »�ــضــحــيــح اأنـــنـــي وزي واأك

انا  نف�ضه،  الــوقــت  يف  لكن  للت�ضاالت، 

واعلن  اللبناين«،  اخلا�ض  للقطاع   
ٌ
ــر وزي

ــو م�ضجع  الـــدائـــم، خــلــق ج ــه  ــدف انـــه »ه

لــلأعــمــال واال�ــضــتــثــمــار وزيــــادة الــقــدرة 

هو  وهذا  الوطني،  القت�ضادنا  التناف�ضية 

م�ضكلتنا  ملختلف  احلقيقي  احلل  مفتاح 

واالجتماعية.« واملــالــيــة   االقت�ضادية 

بع�ض  ملداخلت  كلمته  يف  �ضقري  وتطرق 

النواب يف جل�ضات الثقة، فقال »عتبي كبري 

موؤمتر  تناولوا  الذين  النواب  بع�ض  على 

�ضيدر ب�ضكل �ضلبي خلل جل�ضات الثقة. 

فاإذا مل يكن لديهم املعلومات احلقيقية عن 

يعلمون  كانوا  واإذا  م�ضيبة،  فتلك  املوؤمتر 

فامل�ضيبة اأكرب«. اأ�ضاف »يف كل االحوال، 

لذلك  الظن..  ن�ضيء  ولن  ايجابيني  �ضنكون 

اأحد  لهم مع  لقاء  لتنظيم  ا�ضتعدادنا  نبدي 

ل�رضح  �ضيدر  مبوؤمتر  االأ�ضا�ضيني  املعنيني 

تفا�ضيله وتزويدهم باملعلومات الوافية«.

اأ�ضاف: »كذلك نعلن رف�ضنا املطلق للهجوم 

حاكم  �ضد  الــنــواب  من  عــدد  �ضاقه  ــذي  ال

م�رضف لبنان وامل�ضارف اللبنانية حيال 

ال�ضيا�ضات النقدية والهند�ضات املالية التي 

الداهمة  التحديات  ملجابهة  تنفيذها  مت 

على امل�ضتويني النقدي واملايل«.

وجهوا  الــذيــن  بــالــ�ــضــوؤال  �ضقري  وتــوجــه 

تعي�ضون،  بلد  اأي  »يف  االنــتــقــادات  هــذه 

اأقــول  لذلك  لبنان؟..  يف  اأم  �ضوي�رضا  يف 

الرتف،  ملجرد  لي�ض  به  القيام  مت  ما  ان 

�ضببتها  خطرة  م�ضكلت  ملواجهة  امنــا 

ت�ضكيل  وتعطيل  ال�ضيا�ضية  املناكفات 

ــن ثــمــانــيــة اأ�ــضــهــر«.  احلــكــومــة الأكـــرث م

وتابع: »اأما ملن طالب من النواب بزيادة 

تبعات  يعلم  انه  تاأكيد  وبكل  ال�رضائب، 

الأن  جـــداً،  كــبــرية  امل�ضيبة  وهــنــا  ذلـــك، 

لبنان،  يف  وجتربتنا  العامل  يف  التجارب 

اأو�ــضــاع  يف  ال�رضائب  زيـــادة  ان  تظهر 

تنتج  لن  االقت�ضادية  الأو�ضاعنا  مماثلة 

العمل،  فر�ض  خ�ضارة  اخل�ضائر:  �ضوى 

معدالت  يف  انخفا�ض  موؤ�ض�ضات،  اقفال 

الداخلية  اال�ضتثمارات  تــراجــع  النمو، 

�رضكات  لــهــروب  ــوال  و�ــض ــة،  واخلــارجــي

ــن الــداخــل اىل اخلــــارج وغـــري ذلـــك«.  م

ويف ال�ضياق نف�ضه، �ضاأل �ضقري: »اإذا كانت 

بنداً  الوزاري  بيانها  يف  اأدرجت  احلكومة 

فمن  الــعــام  القطاع  يف  التوظيف  مينع 

العاملة  اليد  �ضت�ضتوعب  التي  اجلهة  هي 

املهمة  تاأكيد،  »بكل  وقــال  اللبنانية«؟. 

�ضتقع عليكم انتم ابناء القطاع اخلا�ض.

لذلك ال بد من توفري كل االجراءات املحفزة 

لتمكني  واال�ضتثمار  للأعمال  وامل�ضجعة 

القطاع اخلا�ض من القيام باحدى وظائفه 

اال�ضا�ضية واملتمثلة بخلق فر�ض عمل«.

الهيئات االقتصادية تكرم رئيسها بمناسبة تعيينه وزيرًا لالتصاالت
شقير: هدفي خلق جو مشجع لألعمال واإلستثمار

ايلي خوري، فارس سعد، جورج عسيلي، وليد زريق، عزيز اسطفان، خليل بواري نقوال شماس محمد شقير
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العري�ضة  اخلطوط  اأبرز  عن  �ضقري  وحتدث 

وجــاءت  االتــ�ــضــاالت،  وزارة  يف  لروؤيته 

كاأالآتي:

الهيئة  النــ�ــضــاء   431 الــقــانــون  تنفيذ   -

 الناظمة للت�ضاالت و�رضكة ليبان تليكوم.

- اال�رضاع يف مد �ضبكة االلياف ال�ضوئية 

واي�ضالها الآخر بيت يف لبنان.

خدمة  وتعميم  االتــ�ــضــاالت  حت�ضني   -

5Gالـ بــخــدمــة  �ــرضيــعــًا  والـــبـــدء   4Gالـ 

الثابت  الهاتف  خطوط  �ضعة  زيـــادة   -

وحتديث ال�ضنرتاالت اىل اجليل الثاين.

جديدة  بحرية  كابلت  وان�ضاء  تطوير   -

بلدنا  اعتماد  بهدف  ولبنان  اوروبــا  بني 

كمركز لتوزيع االنرتنت يف املنطقة.

ودرا�ضة  باخلدمات  التو�ضع  على  العمل   -

امكانية تخفي�ض التكلفة على املواطن من 

دون ان تتاأثر املالية العامة.

واأكد �ضقري ان هدفه ا�ضتعادة موقع لبنان 

على م�ضتوى هذا القطاع احليوي ليكون يف 

الطليعة بني دول املنطقة.

 منير البساط، صخر عازار، خليل شري، فارس سعد، 
عاطف ادريس، شارل ميللر

مي شدياق، محمد شقير، عدنان القصار

 وديع كنعان، جان بيروتي، هاني بحصلي، د. حسن غدار، 
د. جورج البراكس

 السفير الكويتي عبد العال القناعي، جوزيف طربية، 
النائب فؤاد مخزومي

وجيه البزري، مارون حلو، يوسف كنعان

 نعمان طيار، فريج صابونجيان، جوزيف حبيس، 
القائم باالعمال االميركي ادوارد وايرد

آمنة شقير، نزار شقير، شارل عربيد

جيسيكا وايلي صوما، ايلي رزق، مارون حلو، بشارة االسمر

توفيق دبوسي، بشارة االسمر، فادي الجميل، جمال عيتاني

ايلي قزي، النائب رلى الطبش، هشام المكمل

مكرم صادر، جوزيف طربية، سعيد ميرزا، سعد ازهري

النائب رلى الطبش، بيار االشقر، ماكس زكار

 خليل شري، شارل ميللر، جويس جمال، شوقي دكاش، 
منير البساط، صخر عازار

جاك صراف، سيمون ابي رميا، االن عون



من �صهر اإلى �صهر

االتـــ�ـــضـــاالت حممد  ــــر  اأطـــلـــق وزي

معر�ض  من  الثالثة  الن�ضخة  �ضقري 

قطاع  يف  املتخ�ض�ض  »�ضمارتك�ض« 

املعلومات  وتكنولوجيا  املعرفة 

العام  املدير  مب�ضاركة  واالت�ضاالت، 

للموؤ�ض�ضة العامة لت�ضجيع اال�ضتثمار 

العام  املدير  عيتاين،  نبيل  »ايــدال« 

لهيئة »اوجريو« عماد كريديه، رئي�ض 

ايلي  واملوؤمترات  املعار�ض  جمعية 

رزق، وح�ضد من امل�ضوؤولني وروؤ�ضاء 

ــاء الــنــقــابــات والــ�ــرضكــات  واعــ�ــض

املعنية باملعر�ض.

واعلن �ضقري انه يريد ملعر�ض �ضمارتك�ض اأن ي�ضبح من�ضة اقليمية 

ودولية ، وان يتطور ويتو�ضع ال�ضتقطاب خمتلف ال�رضكات املحلية 

لكي  املجال،  هذا  املبتكرة يف  التقنيات  واأحدث  الرائدة  والعاملية 

يكون مق�ضدا من الدول القريبة والبعيدة، �ضاأنه يف ذلك �ضاأن معر�ض 

جايتك�ض يف دبي وموؤمتر Mobile World Congress يف بر�ضلونة.

عيتاني
من جهته،  ا�ضار عيتاين اىل ان »�ضمارتك�ض ي�ضكل من�ضة للبتكار 

املعلومات  ونظم  االأمـــن  جمــال  يف  الــتــطــورات  اأحـــدث  ويتناول 

و�ضناعات  والتكنولوجيا  واالأمتتة 

»قطاع  ان  اىل  م�ضريا  االت�ضاالت«، 

واالت�ضاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

ـــدا  ـــاال واع يف لــبــنــان يــ�ــضــكــل جم

باجلهوزية  ويتمتع  لل�ضتثمار، 

توافر  اأهمها  عدة  عوامل  اإىل  نظرا 

يف  املتخ�ض�ضة  الب�رضية  الكفاءات 

اآفاقا جديدة  هذا املجال، مما يفتح 

قطاع  يف  ال�ضيما  للعمل  ومتعددة 

وحلول  واملعدات  الربجميات  اإنتاج 

ــت وغــريهــا مــن اخلــدمــات  ــرتن االن

باتت  التي  التكنولوجية  والتطبيقات 

من االأ�ضا�ضيات يف تطوير جميع القطاعات االنتاجية واخلدمات«.

رزق
بدوره، ا�ضار رزق اإىل اأن »قطاع املعار�ض واملوؤمترات يتطلع اليوم 

اإىل النهو�ض من كبوته، عرب اال�ضتفادة من التوافق ال�ضيا�ضي ال�ضائد، 

وعلى البيان الوزاري وروؤية احلكومة، وخارطة الطريق التي ر�ضمها 

تفعيل  يف  واالإ�ضهام  باالقت�ضاد  للنهو�ض  احلريري  �ضعد  الرئي�ض 

ونقطة  جتاري  كمركز  املنطقة  يف  لبنان  ودور  االأعمال  �ضياحة 

التقاء بني ال�رضق والغرب«.

اطالق معرض سمارتكس بنسخته الثالثة

من اليمين: كريدية، شقير، عيتاني، رزق
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�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، 

قسطنطني للتجارة واملقاوالت، بردوني بالست، مجموعة املهندسني املّتحدين، مجوهرات عازار، أفران األمراء.

»ق�ضطنطني  �رضكة  اب�رضت   ،2015 عام 

�ضالكة  النور،  واملقاوالت«  للتجارة 

ده ح�ضن االدارة وتقا�ضم 
ّ
طريق جناح عب

لل�رضكة  �ضمح  الذي  االمر  امل�ضوؤوليات، 

العمل  تفا�ضيل  باأدق  باالإهتمام 

ثقة  اكت�ضاب  من  مّكنها  ما  ومعاجلتها، 

زبائنها ووالئهم.

�رضكة  حققته  الذي  النجاح  ويعترب 

غاليًا  واملقاوالت«  للتجارة  »ق�ضطنطني 

اىل حد كبري، اذ اتى و�ضط حتديات كبرية 

امل�ضتمر  والرتاجع  املنطقة  يف  اال�ضتقرار  عدم  حال  فر�ضتها 

ال�رضكات  من  الكثري  وو�ضع  اللبناين،  االقت�ضاد  �ضهده  الذي 

واملوؤ�ض�ضات اللبنانية يف دائرة اخلطر.

للتجارة واملقاوالت« �ضادي  وال ينفي مدير �رضكة »ق�ضطنطني 

عمل  على  ال�ضلبية  االقت�ضادية  التاأثريات  ق�ضاوة  ق�ضطنطني 

النجاحات  على  احلفاظ  �رضورة  على  ي�ضدد  انه  اال  ال�رضكة، 

�ض 
ّ
اتخاذ اي خطوات غري مدرو�ضة تعر االأزمات وعدم  يف ظل 

ال�رضكة او فر�ض العمل التي تطرحها للإندثار.

مواكبة التطور 
ويف اطار حديثه عن مواكبة ال�رضكة للتطور، اكد ق�ضطنطني ان 

حاجات  تلبية  �ضبيل  يف  وتبذله  اال  جهد  اي  توفر  ال  »ال�رضكة 

»مواكبة  ان  راأى  واذ  اجلودة«.  م�ضتويات  اعلى  وتقدمي  ال�ضوق 

وجد  ال�رضكات«،  على  ا�ضافية  مالية  اعباء  حتمل  التطور 

على  جيدة  الطويل  املدى  على  يحققها  التي  »املردودية   ان 

م�ضتويات خمتلفة، فاإ�ضافة اىل زيادة االإنتاجية واالأرباح، تعّزز 

عملية مواكبة التطور القدرات التناف�ضية لل�رضكات اللبنانية«.

اال�ضواق،  ت�ضهدها  التي  املناف�ضات  حول  �ضوؤال  على  رد  ويف 

ا�ضف ق�ضطنطني حلال الفو�ضى التي تعم اال�ضواق، اذ ان هناك 

م�ضاربات  تقود  والتي  �رضعية  الغري  املوؤ�ض�ضات  من  الكثري 

ب من ت�ضديد ال�رضائب واعباء 
ّ
موؤذية، اذ ان تلك املوؤ�ض�ضات تتهر

مالية متعددة اخرى، وبالتايل قادرة على منح زبائنها ا�ضعار 

ال�ضوق.  من  بها  باأ�ض  ال  ح�ضة  ونيل  كبري،  حد  اىل  منخف�ضة 

ووقف  القطاع  تنظيم  على  بجدية  العمل  اىل  املعنيني  ودعا 

املمار�ضات ال�ضيئة التي ي�ضهدها.

للتجارة  »ق�ضطنطني  عمل  مب�ضتقبل  تفاوؤله  ق�ضطنطني  وابدى 

واملقاوالت«، اذ توقع ان حتمل التطورات ال�ضيا�ضية االيجابية 

يف لبنان تاأثريات ايجابية على االقت�ضاد وال�رضكات العاملة 

يف كنفه.

»قسطنطين للتجارة والمقاوالت« .. مسيرة نجاح وتطور
قسطنطين: لتنظيم القطاع ووقف المضاربات
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تكري�ض  يف  املــعــادلــة  ــذه  ه �ضاهمت 

فتطور  بل�ضت«،  عمل »بــردوين  تطور 

عملها لت�ضبح واحدة من اهم ال�رضكات 

�ضهدت  حيث  لــبــنــان،  يف  ــودة  ــوج امل

خطوات تو�ضعية �ضاعفت فر�ض العمل 

من  اأكــرث  اليوم   لت�ضم  تطرحها  التي 

�ضنوي  اإنتاج  وتقدم حجم  100 موظف 
يقارب الـ 6000 طن. 

للقاء  دفعتنا  املثرية  املعلومات  هــذه 

�ضاحب هذه املوؤ�ض�ضة التي تردد �ضداها 

اال�ضتاذ  وهو  لبنان    انحاء  جميع  يف 

وي�ضهب  ي�رضح  ــذي  ال �ضليبا  جرج�ض 

بوجه  تقف  التي  واملعوقات  بامل�ضاكل 

ينتجها  التي  واالأنواع  البل�ضتيك  اإنتاج 

ــًل: »بــالــرغــم مــن جميع  ــائ املــعــمــل، ق

املعوقات واحلالة االقت�ضادية املرتدية 

الــزجــاجــات،  انــنــا نــقــوم بــاإنــتــاج  اال 

ت�ضتعمل  الــتــي  الــعــبــوات  الــغــالــونــات، 

الزيت  الع�ضائر،  ــان،  ــب االأج لــلألــبــان، 

واملياه وكل ما يتعّلق بالطعام من كافة 

ال�ضناعات  هذه  يف  ونعتمد  االأحجام، 

على اأكرث من 100 ماكينة حديثة«. 

املعايري  ــول  ح ــوؤال  ــض � على  رد  ويف 

املتبعة يف عملية االنتاج، �ضدد �ضليبا 

على ان القيمني على املعمل  يلتزمون 

الت�ضنيعية  والتقنيات  باملعايري 

البل�ضتيكية  املواد  اإنتاج  يف  العاملية 

مبا�رض  ات�ضال  على  اأنــهــا  وخا�ضة 

بالطعام«. 

على  بل�ضت«  »بــردوين  »تعمل  وقــال: 

يف  وحديث  جديد  هو  ما  كل  اتــبــاع  

بت�ضنيع  املرتبطة  التكنولوجيا  عامل 

التي  املاكينات  كل  ولذلك  البل�ضتيك، 

ونعمل  اخلــارج  من  م�ضتوردة  منلكها 

ب�ضكل  اجلديدة  التقنيات  مواكبة  على 

ر عملنا واإنتاجنا 
ّ
دائم، مبا ي�ضمن تطو

ن�ضمن  وبهذا  اأقل،  وكلفٍة  اأكرب  ب�رضعة 

وجودنا وا�ضتمراريتنا يف ال�ضوق«.

أعلى معايير السالمة
بل�ضت«  »بردوين  ان  على  �ضليبا  و�ضدد 

الغذائية،  ال�ضلمة  باأعلى معايري  تتم�ضك 

حيث ان كل منتجاتها امل�ضتوردة حا�ضلة 

على �ضهادة �رضكات كبرية باأّنها �ضاحلة 

للإ�ضتخدام وغري �ضارة بال�ضحة.

ويف اطار حديثه عن الواقع االقت�ضادي 

الذي ي�ضهده لبنان، لفت �ضليبا اىل ان 

توؤثر  املنطقة  يف  االزمــات  »تداعيات 

حركة  �ضعيد  على  �ضيما  ال  لبنان  على 

النقل الربي وال�ضحن والت�ضدير، م�ضرياً 

اىل ان »بردوين بل�ضت«  عانت كغريها 

وقال:  البلد«.  يف  االأخرى  املعامل  من 

)حبوب  االأولــيــة  املــواد  ن�ضتورد  »كّنا 

وبــلــدان  ال�ضعودية  مــن  البل�ضتيك( 

لبنان  تدخل  وكانت  االأو�ــضــط،  ال�رضق 

حيث  �ضوريا،  من  الــربي  الطريق  عرب 

ال�ضحن  كلفة  من  بكثري  اأقل  الكلفة  اأن 

اإىل  اإ�ضافًة  البحري وم�ضاريف املرفاأ. 

اأخرى نعاين  العبء، هناك م�ضاكل  هذا 

منها هي الف�ضاد من ناحية عدم حت�ضيل 

اأموالنا امل�ضتحّقة، ووجود املعامل غري 

غري  ب�ضكل  تناف�ضنا  التي  املرّخ�ضة 

الرتكية  ال�ضناعات  وكــذلــك  �ــرضعــي، 

وجود  عــدم  نتيجة  كبري  ب�ضكل  اأّثــرت 

فاملناف�ضة  لــذا  البلدين،  بني  جمارك 

�ضديدة ما يجعل اأرباحنا قليلة«. 

تدعم  ان  �ضليبا  اأمـــل  ــام،  اخلــت ويف 

من  الوطني  االنتاج  اللبنانية  الدولة 

اجل النهو�ض بالقطاعات االقت�ضادية 

للو�ضول اىل م�ضتويات اعلى.

»بردوني بالست«.. 19 عامًا من نجاح قوامه الجودة العالية
صليبا: لدعم االنتاج الوطني

تعمل »بردوين بال�شت« منذ عام 1990 

على مواكبة التطور يف قطاع ال�شناعات 

الكيماوية مما �شاعدها على نيل العديد 

وا�شحًا  دلياًل  �شكلت  التي  اجلوائز  من 

على احرتامها الأعلى معايري اجلودة. 

»بردوين  �شارت  عامًا   19 مر  فعلى 

متم�شكة  النجاح  طريق  على  بال�شت« 

ب�شيا�شة عمل وا�شحة عمادها مواكبة 

ال�رشعة  ي�شمن  مبا  والتطّور  احلداثة 

الزبائن مهما  واجلودة ويوؤمن حاجات 

اختلفت وتنوعت.

صليبا: إن تداعيات االزمات 

في المنطقة تؤثر على 

لبنان ال سيما على صعيد 

حركة النقل البري والشحن 

والتصدير
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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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 HACCP معّقم فّعال لكّل أنواع الجراثیم. �طابق نظام
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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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من اأجل حتقيق اهدافها عملت املوؤ�ض�ضة 

ــات عاملية  ــرضك � ــع  م االتــفــاق  عــلــى 

م�ضهورة  يف جمال عملها اأهمها �رضكة 

�ضويفت التي ت�ضتخدمها معظم م�ضارف 

امل�رضفية  العمليات  الإجـــراء  الــعــامل 

التحويلت  وال�ضيما  بينها  مــا  يف 

التي  االتفاقات  عن  امل�رضفية  علوة 

من  مهم  عــدد  مــع  املوؤ�ض�ضة  عقدتها 

والرتكيب  للت�ضويق  العاملية  ال�رضكات 

براجمها  على  والــتــدريــب  وال�ضيانة 

ال�رضكات هي �رضكة  اأهم هذه  البنكية. 

الربط  العاملية املميزة بربامج     IBM
بني املنظومات املختلفة B2B  و�رضكة 

مكافحة  برامج  يف  الرائدة    Fircosoft
والقوائم  االأمـــوال  وتبيي�ض  االإرهـــاب 

ال�ضوداء و�رضكة Bottomline   يف جمال 

مطابقة احل�ضابات و�رضكة Stratus  يف 

جمال اأنظمة االأجهزة التي ال تتوقف.

وحول اإمكانية اإ�ضافة بع�ض التعديلت 

متثلها  التي  العاملية  الــربامــج  على 

ال�رضكة حتى تتنا�ضب مع طبيعة العمل،  

توؤكد املوؤ�ض�ضة ا�ضتقدامها ق�ضما لتطوير 

الربامج وهذا الق�ضم اكت�ضب خربة كبرية 

واملوا�ضفات  املقايي�ض  ناحية  مــن 

ــي تــ�ــضــدر،  ــت والــقــواعــد الــعــاملــيــة ال

خا�ضة  برامج  تطوير  اإىل  باالإ�ضافة 

بال�رضكة تلبي حاجات امل�ضارف جرى 

اإىل عدد كبري من امل�ضارف يف  بيعها 

لبنان وخارجه. 

إغالق المنافذ الختراق 
المقرصنين

ويف ظل ازدياد عملية القر�ضنة خا�ضة 

حلوال  ال�رضكة  ــورت  ط االأنــرتنــت  عــرب 

امل�ضتحيل  �ضبه  مــن  جتعل  متقدمة 

على  جــدا  ال�ضعب  مــن  االأقـــل  على  اأو 

�ضوفت  نــظــام  اإىل  الــولــوج  املقر�ضن 

حتويل  عمليات  واإ�ضدار  امل�رضف  يف 

الأموال حل�ضابات م�ضبوهة وذلك باإغلق 

املقر�ضن  الخــرتاق  املحتملة  املنافذ 

بيئة العمل ومراقبة االأنظمة واالإنذار يف 

حال وجود اأي عمليات م�ضبوهة.

�ضمت  التي  العوامل  اأبــرز  عن  عن  اأما 

اأن نوعية  جناح هذه املوؤ�ض�ضة فل �ضك 

قبل  مــن  املقدمة  ــول  واحلــل االأنــظــمــة 

الدعم  وم�ضتوى  امل�ضارف  اإىل  ال�رضكة 

العوامل  اهم  من  هو  يقدم  الذي  الفني 

النجاح  ا�ضتمرار  يف  �ضاهمت  الــتــي 

فقط  تكتفي  ال  فال�رضكة  وتــطــورهــا. 

والتدريب  االأنظمة  تركيب  بخدمات 

بل  ــرى  االأخ باالنظمة  وربطها  عليها 

االأنظمة  ل�ضيانة  مميزة  خدمة  توؤمن 

وانتظام عملها  وتاأمني الدعم للعاملني 

ا�ضتف�ضاراتهم  على  واالإجــابــة  عليها 

ومتابعة وحل م�ضاكلهم. 

الذي يطرح نف�ضه يف ظل  ال�ضوؤال  ولكن  

االقت�ضاد  ي�ضهده  الذي  امل�ضتمر  الرتاجع 

اإقفال  عن  تداوله  يجري  وما  اللبناين 

يتم  كيف  ن�ضاأل:  املوؤ�ض�ضات،  من  العديد 

و�ضف واقع العمل يف املوؤ�ض�ضة؟  فياأتي 

اللبناين  االقت�ضاد  الرتاجع  اأن  التاأكيد 

جتعل  باملنطقة  تع�ضف  التي  واالأزمات 

عمل وتطور املوؤ�ض�ضات �ضعبًا. ففي ظل 

وي�ضعف  االإنــفــاق  ي�ضح  االأزمـــات  هــذه 

التطوير  يف  اال�ــضــتــثــمــار  يــنــعــدم  كــمــا 

بل  جديدة  م�ضاريع  اوتنفيذ  والتجديد 

امل�ضارف  فيها  مبا  املوؤ�ض�ضات  تكتفي 

فل  متتلكها  التي  االأنظمة  با�ضتخدام 

ت�ضعى اإىل ا�ضتبدالها باأنظمة اأكرث تطورا 

اأو االإنفاق على اأنظمة ومنتوجات لي�ضت 

اأ�ضا�ضية يف عملها. 

 مجموعة المهندسين المّتحدين.. 
التمّيز في تقديم خدمات المصارف

اإىل  تقدمي خدمات مميزة  اأهدافها  اأهم  من  وكان   1994 �شنة  تا�ش�شت يف مطلع  التي  ال�رشكة  اإنها 

امل�شارف يف لبنان وخارجه.. وهي جمموعة املهند�شني املتحدين.

من أجل تحقيق أهدافها 

عملت مجموعة المهندسين 

المتحدين على عقد اتفاقات 

مع شركات عالمية مشهورة  

 IBM ،،كشركة سويفت

Bottomline و ،Fircosoft
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افخم  انتاج  على  ال�رضكة  تعمل  عامًا   30 من  تا�ضي�ضها  منذ 

انواع املجوهرات واالحجار الكرمية  لنيل ر�ضى الزائر فعازار 

الذي دخل هذا العامل االنيق منذ ما يقارب ن�ضف قرن، وتعلم 

ا�ضتطاع  عمه  من  عمره،  من  ع�رضة  احلادية  يف  »امل�ضلحة« 

وامنا  اللبنانيني  فقط  لي�ض  امل�ضممني  طليعة  يف  يكون  ان 

�ضناعته  يدخل  اأن  ا�ضتطاع  فاالأخري  والعامليني،  العربيني 

�ضاهم  مما  العربية  فقط  لي�ض  االوروبية  املنازل  من  للعديد 

بزيادة ثقة الزائر باملنتوج الذي بني يديه.

ز الكبري �ضاعد بت�ضنيف هذه املوؤ�ض�ضة من �ضمن اهم 
ّ
هذا التمي

الكرمية  واالحجار  املجوهرات  ل�ضناعة  العاملية  املوؤ�ض�ضات 

وعلى الرغم  من املعوقات التي تقف بوجه هذا القطاع ومن 

وتابعت  نهائيًا  تتاأثر  مل  عازار  جموهرات  ان  اال  م�ضاربات 

م�ضريتها الناجحة مكللة جناحها بافتتاح عدة فروع لها من 

بينها فرعي abc  اال�رضفية وفردان.

نجاح رغم التحديات
النتائج  حتقق  مل  ال�ضابقة  االعــوام  فاإن  املوؤ�ض�ضة  وبح�ضب 

املرجوة وذلك لعدة ا�ضباب كان اخرها اال�ضطرابات االمنية 

اخلليجية  الدول  من  وعدد  لبنان  يف  املحيطة  واالقت�ضادية 

اىل  ا�ضافة  االنتاج  ت�رضيف  من  االهــم  اجلــزء  ت�ضكل  التي 

عدم وجود حوافز من قبل الدولة للم�ضاهمة يف دعم االنتاج 

اال�ضواق  �ضيما  وال  اخلارجية  اال�ضواق  اىل  ان�ضيابه  وت�ضهيل 

هذا  على  واملخاطر  التحديات  هذه  كل  بروز  ومع  العربية، 

انــواع  اف�ضل  تقدمي  على  تعمل  املوؤ�ض�ضة  بقيت  القطاع  

املجوهرات للزبائن وبقيت مواكبة للحداثة والتطور. 

م�ضاعدة  اللبنانية  الدولة  من  املوؤ�ض�ضة  تتاأمل  اخلتام  ويف 

جدية  اجــراءات  اتخاذ  عرب  وذلك  به  والنهو�ض  القطاع  هذا 

اللبنانية  املجوهرات  �ضناعة  حماية  يف  ت�ضاهم  و�ضارمة 

وال�رضق  تركيا  من  امل�ضنعة  املجوهرات  دخــول  ومراقبة 

االق�ضى التي تخلق م�ضاربات حقيقية يف ال�ضوق توؤثر �ضلبًا 

على القطاع. 

مجوهرات عازار .. عنوان الفخامة واألناقة

عامل  يف  واالناقة  الفخامة  عن  نتكلم  عندما 

بالتاأكيد  فاإنا  الكرمية  واالحجام  املجوهرات 

نتكلم عن جموهرات عازار. 

القطاع  هذا  ا�رشار  ملعرفة  تكِف  اال�شم  فخامة 

ال�شادرات  اإجمايل  من   %  30 ي�شكل حوايل  الذي 

ال�شناعية اللبنانية.

امل�شممني  اإبداع  على  يرتكز  الذي  قطاع   هو 

كانت  اذا  فكيف  املميزة  وت�شاميمهم  اللبنانيني 

املوؤ�ش�شة هي موؤ�ش�شة عازار للمجوهرات. 

�صناعات لبنانيةمن �صهر اإلى �صهر
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اأفــران  بها  متيزت  طويلة  خــربة  اإنها 

املوؤ�ض�ضات  اأهــم  من  جعلتها  االأمــراء 

الكعك  ب�ضناعة  تعنى  التي  ال�ضناعية 

واخلبز واحللويات يف لبنان. كيف ال، 

وهي التي و�ضعت اأمامها هدفًا واحداً 

اأف�ضل  الزبائن وتقدمي  اإر�ضاء  اأال وهو 

اأنواع املنتجات واخلدمات. 

النجاح،  نحو  االأوىل  اخلطوة  كانت     

يف عام 1970، مع ال�ضيد كاظم اإبراهيم 

اأف�ضل  الذي بذل جهوداً جبارة لتقدمي 

املــواد  حيث  مــن  املنتوجات  ـــواع  اأن

االأولية امل�ضتخدمة، اإ�ضافة اإىل احلر�ض 

على اتباع اأعلى معايري النظافة االأمر 

الذي �ضكل �ضببًا رئي�ضيًا يف تعزيز ثقة 

الزبائن باملنتجات املقدمة. 

خدمة  بغية  االمــراء«  »اأفــران  وعمدت 

اىل  احتياجاتهم  وتــاأمــني  زبائنها 

فروع  �ضبكة  عرب  عملها  نطاق  تو�ضيع 

تتوزع بني اجلمهور، احلدث، و�ضفري.

مدى  على  االأمـــراء«  »اأفـــران  زت 
ّ
ومتي

باملتابعة  طــويــلــة   عملها  �ــضــنــوات 

من  بـــدءاً  االنــتــاج  لعمليات  الدقيقة 

و�ضول  حتى  االأولــيــة  املــواد  حت�ضري 

اأجل  من  وذلك  امل�ضتهلك،  اإىل  املنتج 

وم�ضتويات  ـــودة  اجل معايري  �ضبط 

النظافة لتقدمي منتج يتميز مب�ضتويات 

عالية من ال�ضلمة الغذائية. 

وتعمل »افــران االمــراء«  على مواكبة 

يف  اجلــديــدة  التقنيات  عــرب  الــتــطــور 

االإنتاج وابتكار اأ�ضناف جديدة تر�ضي 

امل�ضتهلكني وتدفعهم اإىل �رضائها.

ــــــراء« اأفــ�ــضــل  وتـــقـــدم »افــــــران االم

اللبناين  ــز  ــب اخل مــن  املــ�ــضــنــوعــات 

واأنواع  االأوروبــي  اخلبز  اإىل  التقليدي 

العربية  احللويات  اإىل  و�ضواًل  الكعك 

التقليدية )البقلوة واملربومة...(  كذلك 

اأنواعها  على  الغربية  احللويات  االأمر 

)الكاتو واالآي�ض كرمي(. 

ويحفل �ضجل اإجنازات »اإفران االأمراء« 

مبحطات مميزة يبقى اأبرزها انتقالها 

من االإطار العائلي املح�ض  كي تكون 

املتميزة  ال�ضناعية  املوؤ�ض�ضات  �ضمن 

معقولة  بكلفة  اإنــتــاجــًا  تــقــدم  الــتــي 

�ضجلها  يزخر  كما  ممــتــازة.  ونوعية 

بجوائز عديدة نالتها وال �ضيما جائزة 

لعملها  تقديراً  للجودة  الذهبية  اأوروبا 

دليًل  الــيــوم  ت�ضكل  والــتــي  املــمــتــاز، 

وا�ضحًا على �ضعيها الدائم نحو االأف�ضل 

اإىل  �ضناعتها  الإي�ضال  جهدها  وعلى 

اأعلى م�ضتويات التطور واحلرفية.

االأمــراء« مب�ضتقبل  »اأفــران  تتمتع  كما 

م�رضق فمنذ التاأ�ضي�ض االأول مع ال�ضيد 

االأوىل  خطواتها  خطت  اإبراهيم  كاظم 

نحو النجاح والتاألق والتي كانت ثمرة 

ا�ضتمراريتها  �ضمنت  مهمة  ل�ضيا�ضة 

و�ضت�ضمن يف امل�ضتقبل موا�ضلة تقدمي 

اأف�ضل املنتجات اإىل زبائننا واأجودها 

على الرغم من بيئة العمل ال�ضعبة التي 

ت�ضوب القطاع ال�ضناعي ككل.

نالت »جائزة أوروبا الذهبية للجودة« تقديرًا لتألقها
أفران األمراء.. 49 عامًا من التطور

 يحفل سجل إنجازات 

»أفران االمراء« بمحطات 

مميزة يبقى أبرزها انتقالها 

من اإلطار العائلي المحض 

كي تكون ضمن المؤسسات 

الصناعية المتميزة التي تقدم 

 إنتاجًا بكلفة معقولة 

ونوعية ممتازة
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وتاأمني  االإن�ضان  خدمة  هدف  و�ضع 

حاجاته يف �ضلب االهتمامات، ومّكن  

جمموعة »وافا« من جعل النجاح رفيقًا 

دائمًا لها.

»وافا«  جمموعة  تاأ�ضي�ض  فكرة  انبثقت 

االإن�ضاين  املوؤمتر  تو�ضية  خلل  من 

يف  االحتلل  �ضحايا  مل�ضاندة  الدويل 

عام  جاكرتا  االأندون�ضية  العا�ضمة 

2008 وتابعت املجموعة �ضبه احلكومية 
اأن  اإىل  تاأ�ضي�ضها  منذ  الربحية  وغري 

فروع  جمموعة  افتتاح  اإىل  و�ضلت 

اإن�ضاء مكاتب بلغ عددها �ضتة يف  عرب 

من  كل  يف  العامل  حول  خمتلفة  دول 

النم�ضا،  املتحدة،  اململكة  اأندوني�ضيا، 

لبنان، تركيا و فل�ضطني.

جمال  يف  املجموعة  اأعمال  ترتكز 

واالأ�رض  للفقراء  االقت�ضادي  التمكني 

املتناهية  امل�ضاريع  متويل  خلل  من 

قرو�ض  و  )منح  الطلب  ودعم  ال�ضغر 

تعليمية( واملوؤ�ض�ضات التعليمية اإ�ضافة 

اإىل متكني املراأة واالأم وذلك من خلل 

برامج التاأهيل والدعم املتخ�ض�ضة.

العوامل  اأبرز  من  املجموعة  وتعترب 

�ضمن  التي  واخلارجية  الداخلية 

العمل  فريق  اختيار  ح�ضن  جناحها 

العمل  فريق  ميثل  حيث  وتعاونه  

اإ�ضافة  لل�رضكة  املحرك  الدينامو 

جمال  يف  اللزمة  اخلربة  ك�ضب  اإىل 

االإقرا�ض وا�ضتقطاب عدد من املمولني.

ي�ضهده  الذي  امل�ضتمر  الرتاجع  اإن 

يف  كبري  ب�ضكل  اأثر  اللبناين  االقت�ضاد 

زيادة  يف  �ضاهم  اإذ  املجموعة،  عمل 

مع  تزامنا  املتزايدة  البطالة  ن�ضبة 

الطرد  اأو  العديد من املوؤ�ض�ضات  اإفل�ض 

زيادة  اإىل  يوؤدي  ما  املنت�رض  التع�ضفي 

وبالتايل  القرو�ض  على  الطلب  يف 

التوجه اإىل اال�ضتقللية يف العمل.

تطلعات مستقبلية
اإىل  م�ضتقبًل  وافا  جمموعة  تتطلع 

عرب  العمل  جمال  يف  التطور  مواكبة 

امل�ضاركة يف العديد من الندوات العاملية 

واالإقليمية والدورات التدريبية التي من 

�ضاأنها اإ�ضافة اأثر اإيجابي على م�ضريتها 

املهنية، اإ�ضافة اإىل ال�ضعي لفتح علقات 

وعاملية  اإقليمية  اأطراف  مع  و�رضاكات 

مثل البنك االإ�ضلمي للتنمية Kiva  وذلك 

اإىل  باالإ�ضافة  اال�ضتمرارية  ل�ضمان 

تو�ضيع جمال العمل ملواكبة احتياجات 

برامج  على  والعمل  املتنوعة  ال�ضوق 

جديدة هدفها حت�ضني امل�ضتوى املعي�ضي 

اقت�ضاديا  الب�رضية  القدرات  وتنمية 

واجتماعيا.

احلالية،  العمل  بيئة  على  تعليق  ويف 

وا�ضعة  املناف�ضة  اأن  املجموعة  تعترب 

املالية  املوؤ�ض�ضات  انت�ضار  ب�ضبب 

كًل  اإن  اإذ  اإقرا�ض(   �رضكات  )بنوك- 

االأول  املركز  احتلل  اإىل  يهدف  منها 

العملء  من  االأكرب  العدد  وا�ضتقطاب 

القرو�ض،  على  املتزايد  الطلب  ظل  يف 

ولتحقيق هذا الهدف تعمل كل موؤ�ض�ضة 

على تقدمي اأف�ضل اخلدمات والت�ضهيلت 

عن  يبحث  بدوره  الذي  العميل  جلذب 

�رضوط  �ضمن  خدمة  نوعية  اأف�ضل 

امل�ضداقية وال�ضفافية.

إجراءات وقائية
�ضل�ضلة  من  وافا  جمموعة  وتعاين 

وتتمثل  عملها  تواجه  حتديات 

واالقت�ضادية  االأمنية  باالأو�ضاع 

اإىل  واالأدمغة  ال�ضباب  وهجرة  ال�ضائدة 

لل�ضلع  االأجنبية  املناف�ضة  و  اخلارج 

عدم  اإىل  اإ�ضافة  الوطنية  واملنتجات 

يف  ال�ضوق  نحتاجه  ما  العملء  معرفة 

املرحلة االأوىل. 

من  البد  اأعله،  امل�ضكلت  وملعاجلة 

واالإجراءات  التدابري  بع�ض  اتخاذ 

الدولة  دعم  يف  واملتمثلة  الوقائية 

ال�ضناعة  ت�ضجيع  خلل  من  اللبنانية 

ال�ضناعات  لبع�ض  والدعم  املحلية، 

واملهن وزيادة الوعي باأهمية ت�ضجيع 

العمل  عن  ناهيك  الوطنية،  ال�ضناعة 

لل�ضلع  االأجنبية  ال�ضادرات  تقليل  على 

التي لها مثيل يف ال�ضوق املحلية )ذات 

ال�ضناعة اللبنانية(.

جهود حقيقية في مجال التمكين االقتصادي ودعم الطالب والمرأة عبر برامج متخصصة

وافا.. 6 مكاتب في العالم لخدمة االنسان وتأمين حاجاته

تحقيقمن �صهر اإلى �صهر
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ومـــن املــتــوقــع، ان تــطــال الــتــاأثــريات 

خمتلف  ال�ضيا�ضية  للتطورات  االيجابية 

ا�ضتثناء،  دون  االقت�ضادية  القطاعات 

  نائب رئي�ض الغرفة 
ّ

ويف هذا االطار عرب

�ضمري  ـــريوت  ب يف  للملحة  ــة  ــي ــدول ال

ال�ضيا�ضية  بالتطورات  تفاوؤله  عن  مقوم 

ال�ضاحة  �ضهدتها  ــتــي  ال االيــجــابــيــة 

تاأليف  �ضاأن  من  اذ  اللبنانية،  ال�ضيا�ضية 

احلكومة ت�رضيع دوران عجلة االقت�ضاد 

ما �ضينعك�ض ايجابًا على ن�ضاط الوكاالت 

البحرية وقطاع النقل البحري اللبناين.

تطوير مرفأ بيروت
م ان »حــركــة مــرفــاأ بــريوت 

ّ
واكـــد مــقــو

جيدة  نتائج  حتقق  بقيت  االجمالية 

ال�ضيا�ضية  االزمــــــات  مـــن  ــم  ــرغ ــال ب

واالقــتــ�ــضــاديــة الــتــي متــر بــهــا الــبــلد 

واالحداث االمنية يف املنطقة«.

م�ضاريع  غياب  »ا�ضتمرار  اأن  واعــتــرب 

بــريوت  مــرفــاأ  عــن  والتو�ضيع  التطوير 

املرفئية  االعمال  على  �ضلبًا  �ضينعك�ض 

ظل  يف  وخا�ضة  العاجل  القريب  يف 

االعــمــال  حجم  يف  املرتقبة  ــادة  ــزي ال

�ضورية«.  اىل  وال�ضلم  االمــن  عــودة  مع 

االخذ  املعنيني  امل�ضوؤولني  على  ومتنى 

بعني االعتبار تطوير هذا املرفاأ احليوي 

املنطقة  يف  املرافئ  جميع  ان  وخا�ضة 

و�ضوف  والتو�ضيع  التحديث  طــور  يف 

مل  اذا  باأ�ضواط  اللبنانية  املرافئ  ت�ضبق 

نتطور او نو�ضع مرفاأ بريوت.

ويف رد على �ضوؤال، اكد ان غرفة امللحة 

دائما على ات�ضال مع امل�ضوؤولني وادارة 

وتطوير  لتح�ضني  واجلــمــارك  ــاأ  ــرف امل

مع  الدائم  جتاوبهم  و�ضكر  املرفاأ.  عمل 

دور  من  يلعبه  ملا  املطروحة  املطالب 

يف ت�ضهيل �ضري العمل.

خسائر جراء المضاربات
اطــــار حــديــثــه عــن املــنــافــ�ــضــات  ويف 

اال�ضواق،  ت�ضهدها  التي  وامل�ضاربات 

حكرا  لي�ضت  امل�ضاربات  »ان  مقوم  اكد 

ال�رضكات  فمعظم  اللبنانية،  ال�ضوق  على 

جراء  من  طائلة  امــوااًل  تخ�رض  العاملية 

الــبــرتول«.  ا�ضعار  ورفــع  امل�ضاربات 

تت�ضبب  امل�ضاربات  هــذه  ان  واو�ــضــح 

ال�رضكات  هــذه  تدفع  فادحة  بخ�ضائر 

ــعــمــل على  نــحــو عــمــلــيــات الــدمــج وال

فيما  باالإتفاق  منتظمة  رحلت  ت�ضيري 

و�ضبح  اخل�ضارات  ابعاد  بهدف  بينها، 

»عمليات  وقـــال:  عنها.  املــ�ــضــاربــات 

ال�رضكة  د 
ّ
تتكب عندما  حت�ضل  الــدمــج 

االندماج مع  خ�ضائر طائلة فت�ضطر اىل 

�رضكة عاملية اخرى. اال انه من املوؤ�ضف 

يخ�رض  ان  ال�رضكة ميكن  وكيل هذه  باأن 

وكالة ال�رضكة املندجمة وتكون نتائجها 

�ضلبية على الوكيل البحري يف لبنان، اذ 

يخ�رضالوكالة وي�ضطر اىل ت�رضيح جميع 

�ضلبية  انعكا�ضات  يحمل  ما  املوظفني 

على ن�ضاط الوكالة البحرية«.

ولفت يف تعليق على عمل sea line خلل 

عام 2018، ال�رضكة حافظت على امل�ضتوى 

ال�ضيا�ضية  االزمــات  من  بالرغم  نف�ضه 

اآمًل  البلد،  بها  متر  التي  واالقت�ضادية 

يف حتقيق نتائج اف�ضل مع انتهاء الفراغ 

احلكومي خلل العام احلايل. وك�ضف عن 

ات�ضاالت جتري مع عدة �رضكات عاملية 

كي تبداأ اعمالها يف مرفاأ بريوت.

تأليف الحكومة سينعكس ايجابًا على قطاع النقل البحري 
مقّوم: مرفأ بيروت حّقق نتائج جيدة 

ا�شهر،   9 دام  حكومي  فراغ  بعد 

اب�رشت احلكومة اللبنانية النور 

برئا�شة �شعد احلريري لتجعل من 

»اىل العمل« �شعاراً لها، ما ار�شل 

االيجابية  اال�شارات  من  الكثري 

الذين وجدوا  ال�رشكات  الأ�شحاب 

يف �رشعة �شياغة البيان الوزاري 

باأكرثية  الثقة  احلكومة  ونيل 

م�شرية  بوقف  ايذانًا  �شوتًا،   111

االقت�شاد  �شهدها  التي  االنحدار 

اللبناين خالل الفرتة االخرية.

استمرار غياب مشاريع 

التطوير والتوسيع عن مرفأ 

بيروت سينعكس سلبًا على 

االعمال المرفئية وخاصة في 

ظل الزيادة المرتقبة في حجم 

هذه االعمال مع عودة االمن 

والسام الى سورية

مقابلة
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م�صارف

جناح  واإثر  التوايل،  على  الثانية  لل�ضنة 

حول  االأوىل  ال�ضنوية  الطّلبية  املباراة 

اللبناين  البنك  اأطلق  املناخي،   
ّ

التغري

الفرن�ضي ومعهد ع�ضام فار�ض لل�ضيا�ضات 

اجلامعة  يف  الدولية  وال�ضوؤون  العامة 

مع  بال�رضاكة  بريوت،  يف  االأمريكية 

 IHE ومعهد  الهولندية  اخلارجية  وزارة 

وجامعة  املياه  حول  للدرا�ضات   Delft
Wageningen للأبحاث يف هولندا، مباراة 
عنوان  حتت   2019-2018 للعام  ثانية 

يف  البحث  املياه،   
ّ
و�ضح املناخ   

ّ
“تغري

الرتابط بني موارد الطاقة واملياه والغذاء«.

نظرية  لتطبيق  العنوان  هذا  اختري  وقد 

والغذاء  واملياه  الطاقة  موارد  بني  الرتابط 

ف مع حتديات 
ّ
عرب اإيجاد طرق عملية للتكي

 املياه.
ّ
 املناخ و�ضح

ّ
تغري

متري
ع�ضام  معهد  ملدير  بكلمات  احلفل  وافُتتح 

البنك  عام  ومدير  مرتي،  طارق  فار�ض، 

نحا�ض،  روفايل  ا 
ّ
ري الفرن�ضي،  اللبناين 

يف  هوالندا  �ضفارة  يف  االأول  وال�ضكرتري 

لبنان، فلوري�ض فان �ضليبي.

ية هذه املباراة 
ّ
وو�ضف مرتي يف كلمته اأهم

البحث  على  الطّلب  حتّث  كونها  ة 
ّ
الطلبي

ة فح�ضب حول العلقة 
ّ
ة ال نظري

ّ
بطريقة عملي

بني الطاقة واملياه والغذاء.

البنك  مع  املعهد  �رضاكة  اأهمية  على  و�ضّدد 

اللبناين الفرن�ضي لل�ضنة الثانية على التوايل 

مب�ضاركة  ب 
ّ

رح كما  املباراة،  هذه  لتحقيق 

 IHE ومعهد  لبنان  يف  ة 
ّ
الهولندي ال�ضفارة 

وجامعة  املياه  حول  للدرا�ضات   Delft
Wageningen للأبحاث يف هولندا.

للعام  وخلفًا  اأنه،  اإىل  مرتي  د.  ولفت 

لعام  اإقليميًا  املباراة  نطاق  ع 
ّ
تو�ض الفائت، 

العليا  الدرا�ضات  طّلب  لي�ضمل   2019-2018
االأردن،  مثل  عربية  دول  جامعات  يف 

طّلب  اإىل  باالإ�ضافة  والعراق،  وفل�ضطني، 

املياه  حول  للدرا�ضات   IHE Delft معهد 

عقدت موؤخراً جمعية امل�ضارف اللبنانية 

اجلمهورية  رئي�ض  مع  لقاءات  �ضل�ضلة 

�ضعد  احلكومة  ورئي�ض  عون،  مي�ضال 

نبية  النواب  جمل�ض  ورئي�ض  احلريري، 

ال�ضوؤون  اللقاءات  خلل  وبحثت  بري. 

االقت�ضادية واملالية يف لبنان.

عون
جمعية  من  اجلمهورية  رئي�ض  وطلب 

على  املحافظة  اللقاء،  خلل  امل�ضارف 

وا�ضتمرار  االقت�ضادي،  العمل  ا�ضتمرارية 

تدعم  اأن  �ضاأنها  من  التي  الت�ضليفات 

الطبقة الو�ضطى يف لبنان. من جهته، اكد 

رئي�ض جمعية امل�ضارف جوزيف طربية 

علينا  تفر�ض  املرتقبة  »االحداث  ان 

يتعلق  ذلك  كان  �ضواء  التحاور،  ا�ضتمرار 

باملراجعات التي تقوم بها وزارة اخلزانة 

االمريكية على القوانني املتعلقة بق�ضايا 

على  العقوبات  مبتابعة  اأو  االمتثال، 

بع�ض اجلهات املوجودة يف لبنان او يف 

اقت�ضادية  موا�ضيع  اىل  اإ�ضافة  اخلارج، 

كق�ضية  اآخر،  اىل  وقت  من  تربز  اأخرى 

الغاز والتحر�ض اال�رضائيلي يف مو�ضوع 

واملعارك  اللبناين،  الغاز  ا�ضتك�ضاف 

الع�ضكرية الدائرة يف �ضوريا وما يح�ضل 

اللبنانية.  للجواء  ا�ضتعمال  من  خللها 

ا�ضتمرار  اىل  فخامته  طماأننا  وقد 

والوحدة  التعاون  على  املبني  اال�ضتقرار 

الوطنية«. 

الحريري
كما اعلن طربية، عقب لقاء عقدته اجلمعية 

الرئي�ض احلريري، ان اجلمعية اخذت  مع 

بعدم  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  من  وعدا 

عدم  اي  ال�رضيبي،  للمو�ضوع  التعر�ض 

فر�ض �رضائب جديدة، ال على املوؤ�ض�ضات 

وال على املواطنني. اذ ان املطلوب حاليا 

النهو�ض باالقت�ضاد وب�ضورة  هو اعادة 

خا�ضة من طريق برنامج »�ضيدر«، الذي 

يت�ضمن متطلبات عديدة ت�ضاعد على هذا 

النهو�ض«. 

طماأنا  امل�رضيف،  ال�ضعيد  »على  وتابع: 

الو�ضع مم�ضوك  ان  اىل  الرئي�ض احلريري 

جدا من قبل امل�ضارف وم�رضف لبنان، 

خلل  ال�ضمود  ا�ضتطاع  القطاع  وان 

كانت  التي  املا�ضية  الت�ضعة  اال�ضهر 

�ضعبة على لبنان وعلى اقت�ضاده«.

اخذت وعدًا من الحريري بعد فرض ضرائب جديدة
جمعية المصارف تبحث االوضاع المالية والمصرفية

»اللبناني الفرنسي« يوّزع جوائز تغّير المناخ

وفد جمعية المصارف مجتمعًا إلى الحريري
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وجامعة Wageningen للأبحاث يف هولندا، 

متمّنيًا م�ضاركة عدد اأكرب من الطّلب حول 

العامل يف مباراة ال�ضنة املقبلة.

نحاس
اأّن  جهتها  من  فاأو�ضحت  ا�ض 

ّ
نح اأما 

مو�ضوع املباراة لهذا العام يرّكز على اأهمية 

اإيجاد حلول لتحقيق التنمية امل�ضتدامة يف 

لبنان واملنطقة. كما اأّن هذه املناف�ضة ت�ضّكل 

ة التي ياأخذها امل�رضف 
ّ
جزءاً من امل�ضوؤولي

ال�ضباب  تعليم  يف  لل�ضتثمار  عاتقه  على 

واملهارات  املعرفة  دعم  عرب  واالأبحاث، 

املياه   
ّ
�ضح من  للحّد  اللزمة  والتكنولوجيا 

يف امل�ضتقبل.

يدرك  الفرن�ضي  اللبناين  البنك  اأّن  وذكرت 

بطريقة  االأعمال  اإدارة  و�رضورة  ية 
ّ
اأهم

واإعطاء  البيئة،  على  واحلفاظ  م�ضتدامة، 

قيمة م�ضافة اإىل املجتمع، كما يوؤمن باأّنه 

م�ضاهميه  يف  اإيجابًا  التاأثري  على  قادر 

من  �ضمنه  امل�رضف  يعمل  الذي  واملجتمع 

اأجل حتقيق التنمية امل�ضتدامة.

وتخّلل احلفل االإعلن عن اأ�ضماء الفائزين 

هم 
َ
اأفكار الذين عر�ضوا  ال�ضتة يف املباراة 

البحثية اأمام احل�ضور.

بنك بيروت يوّقع إعالن اإلدارة الحكيمة والنزاهة

�ضفري  �ضليم  الدكتور  بريوت  بنك  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  وّقع 

موؤ�ض�ض  عكاوي،  يا�رض  مع  والنزاهة  احلكيمة  االإدارة  اإعلن 

اأف�ضل  امل�رضف  التزام  بذلك  موؤكداً   ،Shareholder-Rights
ممار�ضات احلوكمة الر�ضيدة وامل�ضوؤولية االجتماعية. 

تطويرها  مّت  التي   Shareholder-Rights مبادرة  وت�ضع 

وموؤ�ض�ضة  لبنان  يف  املتحدة  االأمم  وكاالت  مع  بالتعاون 

التمويل الدولية، وامل�رضف االأوروبي الإعادة البناء والتنمية، 

البيئة  جمال  يف  منهجيات  اللبنانية  ال�رضكات  مبتناول 

املبادئ  مع  متامًا  متوافقة  الر�ضيدة  واحلوكمة  واالجتماع 

امل�ضتدامة  التنمية  واأهداف  املتحدة  للأمم  التوجيهية 

واعترب  الدولية.  التنمية  ل�ضناديق  اال�ضتثمارية  والتوقعات 

بريوت  بنك  »جناح  اأن  كلمته  يف  �ضفري 

ال�رضكات  ثقة  على  اأ�ضا�ض  ب�ضكل  يعتمد 

ال�رضكات  ت�ضجيع  م�ضوؤوليتنا  من  واأنه 

اللبنانية على اعتماد املبادئ التي نلتزم 

بها. فنحن نوؤمن بالقيادة باملثال«.

من جهته، اعترب عكاوي اأن »ان�ضمام بنك 

بريوت اإىل اإعلن احلوكمة والنزاهة ياأتي 

من  اأكرث  ال�رضكات  اإليه  حتتاج  وقت  يف 

اأهدافها  على  الرتكيز  اإىل  م�ضى  وقت  اأي 

االلتزام  يتطلب  الذي  االأمر  االأ�ضا�ضية، 

العمل  واأخلقيات  املمار�ضات  باأف�ضل 

والنزاهة«. 

االأمم  ملنظمة  االقليمي  املمثل  وراأى 

)يونيدو(  ال�ضناعية  للتنمية  املتحدة 

التي  »املوؤ�ض�ضات  اأن  با�ضيني  كري�ضتيانو 

ن�ضبة  اأثبتت  امل�رضيف  كالقطاع  منّظمة  قطاعات  يف  تعمل 

التزام عالية باملمار�ضات وبالتايل مرونة وقدرة اأعلى على 

مواجهة املخاطر«. بدوره، �ضدد مدير موؤ�ض�ضة التمويل الدولية 

الر�ضيدة  االإدارة  اأهمية  على  �ضربا،  �ضعد  ولبنان  �ضوريا  يف 

وعمل  تركيز  نقطة  انها  حًا  مو�ضّ امل�ضافة  قيمتها  وعلى 

كم�ضتثمر  وجهتها  من  الدولية  التمويل  ملوؤ�ض�ضة  اأ�ضا�ضية 

اأن  امل�ضارف  على  الذي  بالدور  اأ�ضاد  ثم  تنموية،  وموؤ�ض�ضة 

ت�ضطلع به لتكون قدوة يف جمال االإدارة الر�ضيدة. اأما نائب 

د بعا�ضريي فكرر اإميانه وتفاوؤله 
ّ
حاكم م�رضف لبنان حمم

ال�ضعبة  الظروف  بعد  �ضيما  ال  الوطني  االقت�ضاد  مب�ضتقبل 

 بها لبنان.
ّ
التي مر

صفير وعكاوي عقب توقيع االعالن

الفائزون في المباراة
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ال�صادرات ال�صناعيةال�صادرات ال�صناعية

الصادرات الصناعات اللبنانية خالل االشهر 
العشرة االولى من العام 2018

قيمة  جمموع  ان  اىل  هنا  ن�شري 

اللبنانية  ال�شناعية  ال�شادرات 

من  االوىل  الع�رشة  اال�شهر  خالل 

و  مليار   2 بلغ   2018 العام 

122.8 مليون د.اأ مقابل 2 مليار 
الفرتة  خالل  د.اأ  مليون   48.9 و 

 2 و   2017 العام  من  عينها 

خالل  د.اأ  116.9مليون  و  مليار 

الفرتة عينها من العام 2016 اي 

بارتفاع ون�شبته 3.6 % مقارنة 

مع العام 2017 وبارتفاع ن�شبته 

0.3 % مقارنة مع العام 2016.
املعدل  ان  اىل  اال�شارة  كما جتدر 

ال�شناعية  لل�شادرات  ال�شهري 

الع�رشة  اال�شهر  خالل  اللبنانية 

بلغ   2018 العام  من  االوىل 

212.3 مليون د.اأ مقابل 204.9 
مليون د.اأ خالل الفرتة عينها من 

مليون   211.7 و   2017 العام 

العام  من  عينها  الفرتة  خالل  د.اأ 

.2016

)مباليني الدوالرات(

شركة اماكو
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واالجــهــزة  االآالت  االوىل:  املرتبة 

هذه  احتلت  الكهربائية  ــدات  ــع وامل

املرتبة وبلغت قيمتها 54.5 مليون د.اأ.

املرتبة الثانية: منتجات ال�ضناعات 

الكيماوية اذ بلغت قيمتها 45.5 مليون 

د.اأ خلل �ضهر ت�رضين االول 2018.

العادية  املعادن  الثالثة:  املرتبة 

 33.3 قيمتها  بلغت  اذ  وم�ضنوعاتها 

مليون د.اأ.

�ضناعة  منتجات  الرابعة:  املرتبة 

 30.2 قيمتها  بلغت  اذ  والتبغ  االغذية 

مليون د.اأ.

لـــدائـــن  اخل���ام�������ش���ة:  املرتبة 

اذ  وم�ضنوعاته  مطاط  وم�ضنوعاتها، 

بلغت قيمتها 17.9 مليون د.اأ.

اواًل: اهم المنتجات المصدرة حسب 
اقسام التعرفة الجمركية خالل 

شهر تشرين االول 2018 واآلالت 
واالجهزة والمعدات الكربائية في 

المرتبة االولى.

الصادرات الصناعية خالل شهر تشرين االول من العام 2018

بلغ جمموع ال�شادرات ال�شناعية خالل �شهر ت�رشين االول من العام 2018 ما قيمته 240.0 مليون د.اأ 

مقابل 226.7 مليون د.اأ خالل �شهر ت�رشين االول من العام 2017 و 220.0 مليون د.اأ خالل �شهر ت�رشين 

 2017 العام  % مقارنة مع   5.9 د.اأ ون�شبته  13.4 مليون  2016 اي بارتفاع وقيمته  العام  االول من 

وبارتفاع وقيمته 20.0 مليون د.اأ ون�شبته 9.1 % مقارنة مع العام 2016.

)مباليني الدوالرات(

شركة مغني اخوان



العدد 172 �شباط 2019 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L44

 ثانيًا: الصادرات الصناعية حسب الدول خالل شهر تشرين االول 2018/ واالمارات العربية المتحدة 
في المرتبة االولى.

2018 اىل ان االمارات العربية املتحدة  ال�شناعية خالل �شهر ت�رشين االول  ال�شادرات  ا�شارت اح�شاءات 

ت�شدرت الئحة هذه الدول.

االمــارات  ت�ضدرت  االوىل:  املرتبة 

العربية املتحدة كما ذكرنا هذه اللئحة 

حيث بلغت قيمة ال�ضادرات اليها خلل 

هذا ال�ضهر 23.3 مليون د.اأ اي ما يوازي 

لل�ضادرات  االجمالية  القيمة  من   %  9.7
اللبنانية.

هذه  �ضوريا  احتلت  الثانية:  املرتبة 

ال�ضادرات  قيمة  بلغت  حيث  املرتبة 

اليها 22.9 مليون د.اأ اي ما يوازي 9.5 %.

بنغلد�ض  احتلت  الثالثة:  املرتبة 

هذه املرتبة حيث بلغت قيمة ال�ضادرات 

اليها 16.4 مليون د.اأ اي ما يوازي 6.8 %.

هذه  العراق  احتل  الرابعة:  املرتبة 

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�ضادرات اليه 

15.5 مليون د.اأ اي ما يوازي 6.5 %.

اململكة  احتلت  اخلام�شة:  املرتبة 

حيث  املرتبة  هــذه  ال�ضعودية  العربية 

بلغت قيمة ال�ضادرات اليها 14.7 مليون 

د.اأ اي ما يوازي 6.1 %.

توزع الصادرات حسب الدول/ تشرين االول 2018

القيمة )الف$( البلد

23.283 االمارات العربية المتحدة

22.898 سوريا

16.388 بنغالدش

15.494 العراق

14.667 المملكة العربية السعودية

11.700 هونغ كونغ

9.582 قطر

8.696 تركيا

6.437 االردن

5.846 اليونان

105.050 غيرها

240.041 المجموع

ال�صادرات ال�صناعية
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ثالثًا: اسواق الصادرات الصناعية اللبنانية حسب تكتالت الدول/ والدول العربية في المرتبة االولى

واملعدات  واالجهزة  االآالت   
الكهربائية بقيمة 23.7 مليون د.اأ.

الكيماوية  ال�ضناعات  منتجات   
بقيمة 19.8 مليون د.اأ.

والتبغ  االغذية  �ضناعة  منتجات   
بقيمة 16.8 مليون د.اأ.

مطاط  وم�ضنوعاتها،  لدائن   
وم�ضنوعاته بقيمة 13.9 مليون د.اأ.

املرتبة االوىل: �ضكلت الدول العربية 

ال�ضوق   2018 االول  ت�رضين  �ضهر  خلل 

ال�ضناعية  لــلــ�ــضــادرات  الرئي�ضية 

االجنبية  ــدول  ال اىل  ن�ضبة  اللبنانية 

وقد بلغت قيمة ال�ضادرات اليها 112.9 

من   %  47.0 ن�ضبته  ما  اي  د.اأ  مليون 

جمموع ال�ضارات ال�ضناعية.

الـــدول  احــتــلــت  ال��ث��ان��ي��ة:  املرتبة 

اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  االآ�ضيوية 

ا�ضتوردت ما ن�ضبته 20.9 % من جمموع 

ال�ضادرات ال�ضناعية.

الـــدول  احــتــلــت  ال��ث��ال��ث��ة:  املرتبة 

االوروبية هذه املرتبة اذ ا�ضتوردت ما 

ن�ضبته 13.8 %.

الـــدول  احــتــلــت  ال��راب��ع��ة:  املرتبة 

اذ  املرتبة  هذه  العربية  غري  االفريقية 

ا�ضتوردت ما ن�ضبته 12.9 %.

)باآالف الدوالرات(

 ابرز المنتجات 
المصدرة الى الدول العربية:

شركة كتانة
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ال�صادرات ال�صناعية

ربعًا: توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر اليها خالل شهر تشرين االول 2018

المصدر: وزارة الصناعة - مصلحة المعلومات الصناعية

مصدر األرقام: مديرية الجمارك اللبنانية

1-- ن�ضري هنا اىل ان ال�ضادرات ال�ضناعية والتي كان اهمها 
اذ  الكهربائية  واملعدات  واالجهزة  االآالت  ال�ضهر  هذا  خلل 

بلغت قيمتها 54.5 مليون د.اأ.

 ت�ضدرت هونغ كونغ الئحة البلدان امل�ضتوردة لهذا املنتج 

اذ ا�ضتوردت ما قيمته 10.0 مليون د.اأ.

 وتليها �ضوريا بقيمة 8.7 مليون د.اأ.

 ومن ثم العراق بقيمة 4.2 مليون د.اأ.

2- تليها منتجات ال�ضناعات الكيماوية بقيمة 45.5 مليون د.اأ.
املنتج  لهذا  امل�ضتوردة  الدول  �ضدارة  بنغلد�ض  احتلت   

بقيمة 16.4 مليون د.اأ.

 وتليها االمارات العربية املتحدة بقيمة 4.8 مليون د.اأ

 ومن ثم العراق بقيمة 4.7 مليون د.اأ.

3- تليها املعادن العادية وم�ضنوعاتها بقيمة 33.3 مليون د.اأ
اذ  املنتج  لهذا  امل�ضتوردة  البلدان  الئحة  تركيا  ت�ضدرت   

ا�ضتوردت ما قيمته 7.3 مليون د.اأ.

 وتليها جمهورية كوريا بقيمة 4.8 مليون د.اأ.

 ومن ثم اليونان بقيمة 2.7 مليون د.اأ.

بلغ جمموع قيمة اال�شتريادات من 

االآالت واملعدات ال�شناعية خالل 

العام  من  االوىل  الع�رشة  اال�شهر 

د.اأ  مليون   234.8 نحو   2018
خالل  د.اأ  مليون   216.6 مقابل 

الفرتة عينها من العام 2017 و 

الفرتة  خالل  د.اأ  مليون   197.7
اي   2016 العام  من  عينها 

بارتفاع ون�شبته 8.4 % مقارنة 

وبارتفاع   2017 العام  مع 

مع  مقارنة   %  18.8 ون�شبته 

العام 2016.

الواردات من اآلالت والمعدات الصناعية خالل االشهر العشرة 

االولى من العام 2018

)مباليني الدوالرات(
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ر�صالة الإمارات

املتحدة  العربية  االإمـــارات  دولــة  ا�ضدلت 

يف  �ضطرت  وقد   2018 العام  على  ال�ضتار 

عن  مــ�ــرضقــة  �ضفحات  يــومــيــاتــه  كــتــاب 

املــجــاالت  خمتلف  يف  فــارقــة  اإجنــــازات 

املحلية  االأ�ضعدة  جميع  وعلى  وامليادين، 

اقت�ضادها  وحقق  والعاملية.  واالإقليمية 

التنموية  اخلــطــوات  مــن  العديد  الوطني 

حتفيز  يف  اأ�ضهمت  التي  والبارزة  اجلديدة 

منوه وتعزيز مواطن قوته وتناف�ضيته ودفع 

م�ضرية التنمية االقت�ضادية امل�ضتدامة التي 

ت�ضهدها الدولة قدمًا.

وقال املهند�ض �ضلطان بن �ضعيد املن�ضوري، 

عززت  االإمــارات  دولة  اإن  االقت�ضاد،  وزير 

املرموقة  والعاملية  االإقليمية  مكانتها 

ا�ضتمرار  بف�ضل  االقت�ضادي  ال�ضعيد  على 

القت�ضاد  واالإيــجــابــي  ــوازن  ــت امل االأداء 

الوا�ضعة  الوطنية  اجلهود  ونتيجة  الدولة، 

وامل�ضتمرة لتعزيز مرونة االقت�ضاد الوطني 

التحديات  مــواجــهــة  على  قــدرتــه  ورفـــع 

واملتغريات االإقليمية والعاملية، مع العمل 

النمو  ممّكنات  تطوير  على  ذاته  الوقت  يف 

مقدمتها  ويف  امل�ضتقبل،  اقت�ضاد  وبناء 

تنويع القاعدة االقت�ضادية وحتفيز التوجه 

نحو اال�ضتدامة، وموا�ضلة �ضيا�ضة االنفتاح 

االأ�ضواق  مع  الفاعل  واالرتباط  االإيجابي 

املثمرة،  الدولية  ال�رضاكات  وبناء  العاملية 

واالجتاهات  احلديثة  املقاربات  وتبني 

االقت�ضادية،  التنمية  يف  امل�ضتقبلية 

تر�ضيخ  يف   2018 عام  خلل  م�ضت  وهي 

اخلطط  وو�ضع  االقت�ضادي  التطور  دعائم 

الفاعلة  واملبادرات  الرائدة  اال�ضرتاتيجية 

املجال  يف  الوطنية  م�ضتهدفاتها  لتحقيق 

االقت�ضادي، 

االقت�ضادية  واخلطط  ال�ضيا�ضات  وت�ضتند 

مدرو�ضة  معايري  اإىل  الدولة  تتبناها  التي 

اأف�ضل املمار�ضات من خلل  ومتوافقة مع 

االقت�ضادي  للواقع  دقيقة  ا�ضتقراء  عملية 

على  �ضواء  امل�ضتقبلية  للآفاق  وا�ضت�رضاف 

م�ضتوى الدولة اأو على ال�ضعيدين االإقليمي 

النمو  ا�ضتدامة  مبداأ  و�ضع  مع  والعاملي، 

امل�ضتقبل،  اقت�ضاد  لبناء  اأ�ضا�ضية  كركيزة 

لروؤية  االقت�ضادية  املــحــددات  �ضوء  يف 

تطوير  يف  واملتمثلة   2021 االإمـــــارات 

اقت�ضاد تناف�ضي عاملي متنوع مبني على 

وطنية،  كفاءات  بقيادة  واالبتكار  املعرفة 

التطورات  يف  بو�ضوح  يتجلى  الذي  االأمر 

يف  الـــدولـــة  حتققها  ــتــي  ال املــتــوا�ــضــلــة 

جماالت حيوية مثل التجارة، واال�ضتثمار، 

املعلومات،  وتكنولوجيا  واالتــ�ــضــاالت، 

والتعليم،  التحتية،  والبنية  وال�ضياحة، 

والرعاية ال�ضحية، وغريها.

جهات شريكة
وتعمل االإمارات ب�ضورة م�ضتمرة بالتعاون 

مع خمتلف اجلهات ال�رضيكة يف الدولة �ضواء 

يف القطاع احلكومي اأو يف قطاع االأعمال، 

قدمًا  للم�ضي  املمّكنة  االأ�ض�ض  تعزيز  على 

خلل  من  الدولة  م�ضتهدفات  حتقيق  نحو 

اأبرزها  من  امل�ضارات،  من  رائدة  جمموعة 

حتفيز بيئة االبتكار والتكنولوجيا والبحث 

كمحركات  الــفــكــريــة  واملــلــكــيــة  العلمي 

رقمي  اقت�ضاد  نحو  والــتــحــول  للتنمية 

الت�رضيعية  االأطر  وتطوير  عامليًا؛  مناف�ض 

واجلاذبة  للأعمال  ال�ضديقة  والتنظيمية 

القطاعات  وت�ضجيع  االأجنبي؛  لل�ضتثمار 

القطاع  دور  وتعزيز  امل�ضافة؛  القيمة  ذات 

من  االأعــمــال  ريـــادة  وت�ضجيع  اخلــا�ــض؛ 

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع  خلل دعم 

القائمة  تلك  �ضيما  وال  النا�ضئة  وال�رضكات 

على االبتكار واالإبداع؛ وتنمية راأ�ض املال 

الب�رضي املواطن.

الدولة  التي حققتها  النتائج  اأن  ال �ضك يف 

تكت�ضي  الكلي  االقت�ضاد  مــوؤ�ــرضات  على 

اإليها يف �ضوء  النظر  اإذا ما مت  اأكرب  اأهمية 

العاملي  االقت�ضادي  الــواقــع  ي�ضهده  مــا 

واالإقليمي من حتديات معقدة؛ فعلى الرغم 

من االرتفاع الن�ضبي يف اأ�ضعار النفط خلل 

اليقني  عدم  حال  زالت  ما  اجلــاري،  العام 

املرحلة  يف  االأ�ــضــعــار  هــذه  تقلب  ب�ضاأن 

اقت�ضادات  على  بظللها  ترخي  املقبلة 

االآثار  اإىل  اإ�ضافة  للنفط،  امل�ضدرة  الدول 

ال�ضيا�ضي  اال�ضتقرار  عــدم  عــن  الناجمة 

وكذلك  املنطقة،  دول  بع�ض  يف  واالأمني 

بـــروز الــتــوتــرات الــتــجــاريــة واحــتــمــاالت 

املتعدد  التجاري  النظام  دعم  يف  الرتاجع 

ال�ضيا�ضات  نحو  التوجه  وتزايد  ــراف  االأط

جتاريًا  املوؤثرة  الدول  بع�ض  يف  احلمائية 

على ال�ضعيد العاملي«.

توقعات النمو المستقبلي
اقت�ضاد  اأن  الــدويل  النقد  �ضندوق  ويوؤكد 

عالية على  ــدرة  ق اأظــهــر  االإمــــارات  ــة  دول

املــرونــة والــتــكــيــف يف مــواجــهــة حتــدي 

خلل  النفط  اأ�ــضــعــار  وتقلب  انخفا�ض 

تبنت  ــة  ــدول ال واأن  املا�ضية،  ال�ضنوات 

كان  فعالة  واقت�ضادية  مالية  �ضيا�ضات 

البيئة  قوة  احلفاظ على  االأثر يف  اأكرب  لها 

االقت�ضادية للدولة، حيث يتوقع اأن يتجاوز 

من   %  7 للدولة  اجلــاري  احل�ضاب  فائ�ض 

مع  العام،  هــذا  االإجــمــايل  املحلي  الناجت 

ازدياد الزخم يف االأن�ضطة االقت�ضادية غري 

النفطية، االأمر الذي يرتفع بتقديرات النمو 

يف الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي للدولة 

يف عام 2018 اإىل نحو 2.9 %، مع توقعات 

مبعدل  املقبل  العام  خلل  اأكرث  بارتفاعه 

ي�ضل اإىل 3.7 %.

توقع  االقت�ضادي،  التنويع  �ضعيد  وعلى 

ترتفع م�ضاهمة  اأن  الدويل  النقد  �ضندوق 

 األولى عربيًا.. و30 عالميًا

اإلمارات في جاذبية االستثمار األجنبي المباشر للعام 2018
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القطاعات غري النفطية يف الناجت املحلي 

العام  نهاية  مــع  احلقيقي  االإجــمــايل 

واأن   ،%  2.9 نحو  اإىل   2018 اجلـــاري 

توا�ضل منوها خلل العام املقبل لت�ضجل 

معداًل يقرب من 4 %.

تنوع القاعدة االقتصادية
النمو  مــ�ــضــار  مــتــابــعــة  اأن  اإىل  ــار  ــض ويــ�

االقت�ضادي خلل فرتة زمنية اأطول تعطي 

�ــضــورة اأو�ــضــح عــن اجلــهــود الــرائــدة التي 

دوران  ا�ضتمرار  ل�ضمان  الدولة  تتخذها 

عجلة االقت�ضاد الوطني بوترية جيدة واأداء 

الناجت  منو  متو�ضط  اأن  نرى  حيث  متوازن، 

خلل  للدولة  احلقيقي  االإجــمــايل  املحلي 

ال�ضل�ضلة الزمنية املمتدة من عام 2010 اإىل 

عام 2017 بلغ نحو 4.2 %، ويف املقابل بلغ 

غري  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  متو�ضط 

النفطي خلل الفرتة نف�ضها اأكرث من 4.6 %.

قطاعات حيوية
اإن مظلة القطاعات غري النفطية التي �ضهدت 

خلل  مهمة  واإجنــــازات  ملمو�ضًا  تقدمًا 

ومنوها  دعمها  وا�ضتمر  املا�ضية  ال�ضنوات 

مرتكزات  من  باعتبارها   2018 عام  خلل 

بعد  ما  اقت�ضاد  لبناء  التنموية  امل�ضرية 

اأبرزها  من  ومتنوعة،  وا�ضعة  تعد  النفط 

واالإلــكــرتونــيــة،  املــاديــة  التحتية  البنية 

اللوج�ضتية  واخلــدمــات  الف�ضاء،  وقطاع 

والــنــقــل، واخلــدمــات املــالــيــة مبــا ي�ضمل 

مالية  كيانات  لتكوين  البنوك  انــدمــاج 

الطاقة  وقطاع  عامليًا،  مناف�ضة  عملقة 

والتجارة  والنووية،  والنظيفة  املتجددة 

مبا  والتجزئة  اجلملة  ــارة  وجت اخلارجية 

فيها التجارة االإلكرتونية، وقطاع امل�ضاريع 

النا�ضئة  وال�رضكات  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 

والتمويل  الدعم  اأنظمة  تطوير  ي�ضمل  مبا 

املعلومات  تكنولوجيا  وقطاع  والتدريب، 

مثل  التحويلية  وال�ضناعات  واالت�ضاالت، 

البرتوكيميائيات ومواد البناء وال�ضناعات 

الدوائية،  وال�ضناعات  واالأغذية  املعدنية 

املــرافــق  تــطــويــر  ي�ضمل  مبــا  والــ�ــضــيــاحــة 

ال�ضياحية  ــرضوعــات  واملــ� واملنتجعات 

اال�ضرتاتيجية.

مراتب متقدمة عالميًا 
والت�ضنيفات  النتائج  اأن  ذلك  اإىل  ي�ضاف 

اأهــم  على  االإمــــارات  ــة  دول حققتها  التي 

االقت�ضادية  التناف�ضية  موؤ�رضات  واأحــدث 

والــعــاملــي  االإقــلــيــمــي  ال�ضعيدين  عــلــى 

ال�ضيا�ضات  قــوة  على  مهمًا  دليًل  تعطي 

االقت�ضادية والربامج التنموية التي تنفذها 

جاءت  وقد  املجاالت.  خمتلف  يف  الدولة 

على  ال�ضدارة  مرتبة  يف  االإمـــارات  دولــة 

مراتب  ويف  والعربي  االإقليمي  امل�ضتوى 

املوؤ�رضات  من  العديد  يف  عامليًا  متقدمة 

االقت�ضادية، من اأبرزها:

�ضهولة  مــوؤ�ــرض  يف  عامليًا   11 *املرتبة 

البنك  عن  ال�ضادر   2019 االأعمال  ممار�ضة 

الدويل.

متكني  مــوؤ�ــرض  يف  عامليًا   23 *املرتبة   

املنتدى  عــن  الــ�ــضــادر   2016 الــتــجــارة 

االقت�ضادي العاملي.

التناف�ضية  موؤ�رض  يف  عامليًا   27 *املرتبة 

العاملي 2018-2019 ال�ضادر عن املنتدى 

االقت�ضادي العاملي.

العاملي  املــوؤ�ــرض  يف  عامليًا   7 *املرتبة 

عن  ال�ضادر   GESI 2017 االأعمال  لريادة 

.GEM املر�ضد العاملي لريادة االأعمال

االبتكار  موؤ�رض  يف  عامليًا   38 *املرتبة 

اإن�ضياد  معهد  عن  ال�ضادر   2018 العاملي 

العاملية  واملــنــظــمــة  كــورنــيــل  وجــامــعــة 

للملكية الفكرية.
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االستاذ صادق صادق ..خبير رؤيوي حالم في مجال صناعة السياحة في األمارات.. 
منتجع مونتي فردي واحة سياحية غناء تلون أرض إمارة 
رأس الخيمة بالفرح والحب على ساحل الخليج العربي 

حاوره: سمير شرف الدين

جملة ال�شناعة واالقت�شاد تتلم�ش من موؤ�ش�ش املنتجع 

الت�شميم وعقد العزم على اإيجاد اأ�شطورة �شياحية راقية 

اال وهو منتجع )مونتي فردي( وهو ا�شم �شياحي عريق 

ي�شق طريقه بقوة من بني املوؤ�ش�شات ال�شياحية الرائدة 

املتحدة.  العربية  االمارات  اخليمة يف  راأ�ش  اإمارة  يف 

والتجاري  ال�شياحي  امل�رشوع  هذا  جناح  �رش  ولعل 

موؤ�ش�شه  راكمها  التي  الكبرية  اخلربة  اإىل  يعود  الواعد 

يف  عقود  ثالثة  من  اكرث  منذ  �شادق  �شادق  اال�شتاذ 

االمارات ال �شيما امارات دبي حيث ا�شهم على طريقته 

يف نه�شة القطاع ال�شياحي يف تلك االإمارة ال�شهرية. 

نعم، اال�ضتاذ �ضادق خبري يف حتويل رمال ال�ضحراء اللهبة اإىل 

واحة �ضياحية غناء تزجل باخل�رضة واحلياة واحلركة واحليوية 

كي ت�ضتطيع اجتذاب ال�ضياحة املحلية والوافدة اإليها من خلل 

للإ�ضتجمام  اال�ضتاذ �ضادق من فر�ض حقيقية  ما توفره خربة 

جتمع  هادئة  عائلية  اأجــواء  يف  وال�ضهر  والت�ضوق  واال�ضرتخاء 

متكلني �ضحر ال�ضحراء و�ضكونها وروعة مو�ضيقى ال�رضق العربية 

منتجع  وفعل..  قوال  كلمه  بجدية  وي�ضيف  احلاملة..  والغربية 

خل�ضة  �ضادق  اال�ضتاذ  ي�ضع  اخليمة  ــض  راأ� فــريدي  مونتي 

الطويلة يف فهم  ال�ضياحة وع�ضارة خربته  جتربته يف م�ضمار 

كنه اخلليج وما الأهله من عادات وتقاليد عربية اأ�ضيلة را�ضخة 

فهو يعرف ذائقتهم من ما يوفره لهم من اأجواء مريحة وجمموعة 

غنية من اطيب وا�ضهى اأطباق املطبخ اللبناين واخلليجي والرتكي 

االآ�ضيوي من  او  االإيطايل  او  الفرن�ضي  وملن يحب تذوق املطبخ 

خلل �ضبكة مطاعم �ضيحتويها املونتي فريدي، حتاكي �رضوط 

ومتطلبات اأو�ضع ل�رضائح رواده و�ضيوفه وهم كثريون ا�ضوة من 

اآ�ضيا او من الدول االأوربية  االمارات او من دول اخلليج و�رضق 

الذين يق�ضدون اإمارة راأ�ض اخليمة طلبا للدفئ وال�ضم�ض النا�ضعة 

بعيد عن �ضقيع اأوروبا ولياليها الباردة. 

نادي ليلي وشاليهات مريحة 
ال�رضح  هذا  موؤ�ض�ض  خ�ض�ض  فقد  والليل  ال�ضهر  لــرواد  اما 

اجلميل نادي ليلي �ضمن املجمع كما �ضتن�ضاأ عددا كبريا من 

ال�ضاليهات املريحة بجناحيها العائلي والفردي للذين يرغبوا 

فردي  املونتي  رحاب  يف  االأ�ضبوع.  نهاية  عطلة  ق�ضاء  يف 

الزاهر واجلميل بواحاته اخللبة. 

يتابع ال�ضيد �ضادق �ضادق ال�رضح الوايف عن امل�رضوع باأدق 

التفا�ضيل وباخت�ضار �ضديد ملنتجع كامل متكامل يجمع بني 

وال�ضاليهات  التجارية  �ضبكة من املطاعم واملحلت  ظهرانية 

اإطللة ملنتجع كبري داخله حدائق  �ضابقا خارجه  كما ذكرنا 

من�ضقة مزدانة بالورود واأ�ضجار النخيل وبركة مياه يف م�ضهد 

يف  خبري  وعقل  مرهف  واح�ضا�ض  ذوق  عن  ينم  بانورامي 

بيتك  عامل  اإىل  تلفتك  العني  باأم  نراها  �ضاحر  ال�ضياحة  عامل 

وانت خارج البيت يقع على م�ضاحة وا�ضعة قريب من ال�ضارع 

الرئي�ضي وانت تدخل اإمارة راأ�ض اخليمة ( ا�ضافة اىل بذخ يف 

اال�ضتثمار املايل فاق االأربعون مليون درهم..وظفها اال�ضتاذ 

القطاع  بتطوير  ا�ضهامه  اإطار  يف  االنيق  جممعه  يف  �ضادق 

ر�صالة الإمارات
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جذب  نقطة  لتكون  املذكورة  للمارة  واالقت�ضادي  ال�ضياحي 

وا�ضتقطاب واعدة على خارطة ال�ضياحة العاملية. 

مئات الوظائف لذوي الخبرات السياحية
م�ضتقبل  ي�ضتوعب  وواعد  رائد  �ضياحي  مونتي فريدي م�رضوع   

مئات الوظائف من الطاقات الب�رضية من ذوي اخلربات يف جمال 

الفندقية لي�ضهرو على راحة رواده وزائريه  ال�ضياحة واخلدمات 

يف  واالجانب  العرب  ال�ضياح  ومن  واالعمال  املال  رجال  من 

اجواء عائلية هادئة ومناظر خلبة ممتعة تتحول ليل اىل لوحة 

فتزيدها  وال�ضو�ضاء  االلوان  لعبة  فيها  تتناغم  جميلة  ابداعية 

�ضادق  �ضادق  اال�ضتاذ  ان  والنن�ضى  وابــهــارا.  وروعــة  �ضحرا 

كرث  اعمال  رجال  من  �ضبقوه  ممن  اقرانه  على  املتميز  اللبناين 

اىل �ضوق العمل يف االمارات العربية املتحدة وكان �ضباق ملن 

�ضيتبعوه لل�ضتثمار يف امارة را�ض اخليمة حيث الت�ضجيع الذي 

يلقاه امل�ضتثمر من هيئة التنمية ال�ضياحية يف راأ�ض اخليمة.

واحلدير بالذكر اأن ال�ضيد ابوجاد جاد يف عمله مراقبته الدائمة 

وفائه  على  دليل  خري  املنتجع  هذا  الإن�ضاء  واملتابعة  وال�ضهر 

للمارة التي احت�ضنت املوهبة والقدرات التي ميتلكها لترتجم 

على اأر�ض الواقع يف هذا ال�رضح الذي قل مثيل.  وال ين�ضى وهو 

يطلق م�رضوعه ال�ضياحي املميز  توجيه ال�ضكر والتقدير والعرفان 

اخليمة  را�ض  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  روؤية  و  ف�ضل  اإىل  اجلزيلني 

وع�ضو املجل�ض االأعلى للإحتاد ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي 

�ضورة  لتبقى  ينام  ال  وجفن  �ضاخرة  عني  عمره  يف  اهلل  اطال 

االإمارة بني رفيقاتها حمط اأنظار ال�ضعوب . ويقول ال�ضيد �ضادق 

بكل �ضفافية: ان حكام وقادة و�ضيوخ االمارات امليامني الذين 

فتحوا بعقولهم امل�ضتنرية اأمام املطورين العرب فر�ض اال�ضتثمار 

حيث  ال�ضياحة  جمال  يف  �ضيما  ال  االقت�ضاد  جماالت  �ضتى  يف 

انهم رعوا وال يزالون يرعون بحكمتهم وتوجهاتهم. 

مبا  واالبداعي  والثقايف  ال�ضياحي  الن�ضاط  اأوجه  كل  الر�ضينة 

يقدم االمارات العربية املتحدة حا�رضا وم�ضتقبل كقبلة �ضياحية 

رائدة باالأمن واالأمان وقادرة على املناف�ضة واجتذاب الباحثني 

عن الراحة واال�ضتجمام من كل اأنحاء العامل 
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ر�صالة �صوريار�صالة �صوريا

على  �ضنوات  ثماين  منذ  العدوان  بداأ 

نتائجها  كانت  �ضنوات  ثماين  �ضورية، 

االقت�ضاد  وعلى  املواطن  على  كارثية 

احلديث  كرثة  ومع  اليوم  ال�ضوري. 

�ضوؤال  طرح 
ُ
ي �ضورية،  اإعمار  اإعادة  عن 

ودور  العملية  هذه  ظروف  عن  اأ�ضا�ضي 

لبنان بالتحديد يف اإعادة االإعمار. 

�ضورية  اإعمار  اإعادة  ملف  عاد  لقد 

على  اجلي�ض  �ضيطرة  امتداد  و�ضط  بقوة 

وا�ضتمرار  البلد،  يف  املناطق  معظم 

املفاو�ضات والت�ضويات من هنا وهناك  

ت�ضعى  اإذ  �ضورية،  �رضق  مناطق  يف 

بورقة  الدفع  اإىل  ال�ضورية  احلكومة 

املكا�ضب  حتقيق  اأجل  من  االإعمار  

ال�ضوري  لل�ضعب  تتيح  التي  املمكنة 

الدخول يف ور�ضة االعمار.

حدثان  د 
ّ
جد االأخرية،  الفرتة  وخلل 

حتريك املياه الراكدة يف هذا امللف منذ 

و�ضع املجتمع الدويل �رضط حتقيق احلل 

والبدء  التمويل   قبل  كاأولوية  ال�ضيا�ضي 

اإيذانًا  العقوبات،  واإلغاء  احل�ضار  بفك 

باإعادة االإعمار.

�ضت 
ّ

االأول هو اأن احلكومة ال�ضورية خ�ض

 50 اأقرتها،  التي   2019 موازنة  �ضمن 

مليون   100 )نحو  �ضورية  لرية  مليار 

االإعمار،  اإعادة  عملية  يف  للبدء  دوالر( 

وهو ما راآه مراقبون اأنه خطوة للحلفاء 

ا�ضتعادت  التي  العربية  الدول  وبع�ض 

بافتتاح  وبداأت  �ضورية  مع  علقتها 

�ضفاراتها يف دم�ضق.

ال�ضفري  اإعلن  فهو  الثاين،  احلدث  اأما 

اأن  ال�ضوري يف طهران، عدنان حممود، 

اإعمار  اإعادة  يف  االأولوية  متنح  »دم�ضق 

اإيران«،  وخا�ضة  احللفاء  اإىل  �ضورية 

تنمية  ملتقى  يف  كلمته  خلل  م�ضرياً 

و�ضورية  طهران  بني  التجاري  التعاون 

طهران،  جتارة  غرفة  ا�ضت�ضافته  والذي 

اإىل اأن »الذين قدموا الدعم للإرهاب يف 

لن  البلد،  هذا  اقت�ضاد  ودمروا  �ضورية 

يكون لهم اأي موطئ قدم يف �ضورية يف 

هذه املرحلة«.

الدائم  رو�ضيا  مندوب  دعا  االأثناء،  يف 

غاتيلوف،   غينادي  املتحدة،  االأمم  لدى 

املجتمع الدويل اإىل م�ضاعدة �ضورية يف 

دا على الدور 
ّ
عملية اإعادة االإعمار، م�ضد

الذي توؤديه رو�ضيا يف هذا االإطار.

بد  ال  اأنه  نعترب  »نحن  غاتيلوف:  وقال 

�ضورية يف  تن�ضيط اجلهود مل�ضاعدة  من 

بعد  ما  االإعمار  اإعادة  مرحلة  دخول 

�رضكائنا  جميع  اإقناع  ونحاول  االأزمة، 

بذلك، وخا�ضة الغربيني«.

وال تتوقف دم�ضق عن حماوالت االإ�ضارة 

اإىل جهوزية البلد الإعادة االإعمار، وهي 

تعطي اإ�ضارات اإىل الدول اأن الو�ضع بات 

باإعادة  ال�رضكات  بع�ض  وبداأت  اآمنًا 

�ضبقت  وقد  لنتفق«.  »فتعالوا  االإعمار.. 

املتخ�ض�ضة   املعار�ض  اقامة  ذلك 

 ،2015 العام  منذ  �ضورية  اإعمار  الإعادة 

يف ح�ضور مئات ال�رضكات ومن ع�رضات 

اإقامة  املعار�ض  تلك  اآخر  ولعل  الدول. 

570 شركة عربية ودولية وآسيوية للمشاركة 
دمشق تطلق صفارة إعمار سورية
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دورته  يف  �ضورية  اإعمار  اإعادة  معر�ض 

الرابعة 2018 الذي اقيم على اأر�ض مدينة 

املعار�ض يف دم�ضق، حتت رعاية رئي�ض 

الثاين  الوزراء عماد خمي�ض وانطلق يف 

مبواد  �ض 
ّ

املتخ�ض االأول  ت�رضين  من 

ومعدات البناء يف �ضورية بالتعاون مع 

�ضرييتل، وقد �ضغل اجلناح اللبناين احليز 

املعر�ض  يف  امل�ضاحة  حيث  من  االأكرب 

بعد اجلناح ال�ضوري من خلل 42 �رضكة 

اأ�ضا�ضية اأو وكلء ل�رضكات اأجنبية.

عربية  �رضكة   570 مت 
ّ
تقد االأثناء  يف 

اإعادة  يف  للم�ضاركة  واآ�ضيوية  ودولية 

�رضكات  اأكرب  من  وهي  �ضورية  اعمار 

و�ضق  والتكنولوجيا  والنقل  العمران 

واإعمار  اجل�ضور  وبناء  االأتو�ضرتادات 

والبنية  كهرباء  ومعامل  والقرى  املدن 

هذه  مت 
ّ
وتقد العامل  يف  للدول  التحتية 

والعدد  ال�ضورية  ال�ضلطات  اإىل  الطلبات 

من هذه ال�رضكات قد يزداد.

ويف هذا ال�ضياق، قال اخلبري االقت�ضادي 

ال�ضوري علي ال�ضامي، اإن »التوجه العام 

يف  االإقلع  �رضورة  يوؤكد  �ضورية  يف 

م�ضتويات  على  ولو  االإعمار،  اإعادة 

مع  م�ضرتك  اأو  �ضوري  وبتمويل  حمددة 

العملية  ا�ضطدمت  اإن  ورو�ضيا،  اإيران 

باإحجام دويل«.

دم�ضق،  االقت�ضادي من  اخلبري  ويك�ضف 

اأن جلنة اإعادة االإعمار احلكومية وافقت 

حمافظات  ورفد  تخ�ضي�ض  على  اأخرياً، 

مببلغ  واحل�ضكة  ودرعا  والرقة  حلب 

�ضورية  لرية  مليون  و655  مليارين   2
اأعمال  اأجل  من  لرية(،   438  = )الدوالر 

اإعادة التاأهيل والرتحيل و�رضاء االآليات 

واملواد اللزمة الإعادة االإعمار.

بح�ضب  االإعمار،  اإعادة  جلنة  اأن  كما 

�ضت ملحافظة حلب مبلغ 
ّ

ال�ضامي، خ�ض

من  عدد  تنفيذ  اأجل  من  لرية  مليار 

التاأهيل،  امل�ضاريع اال�ضتثمارية واإعادة 

اأن حمافظة درعا قد متت املوافقة  كما 

و175  مليار  مبلغ  تخ�ضي�ض  على 

تاأهيل  اإعادة  اأجل  من  لها  لرية  مليون 

البنى التحتية املت�رضرة يف املحافظة، 

واأعمال  الطرق  �ضيانة  اأعمال  مت�ضمنة 

وال�رضف ال�ضحي، وغريها.

هي  االأعمال  تلك  اأن  ال�ضامي  واعترب 

مبثابة »منح ثقة« ملن يريد اال�ضتثمار يف 

�ضورية، وحماوالت من يرى من مراقبني 

اأن رو�ضيا واإيران على االأقل �ضتبداآن يف 

اقت�ضام امل�رضوعات ذات االأرباح الكبرية 

مع دعوة الدول الغنية، ومنها اخلليجية، 

هذا  ويف  التمويل.  يف  امل�ضاهمة  اإىل 

»ترامب«  الرئي�ض  روؤية  ترتكز  ال�ضياق 

الإعادة االإعمار يف �ضورية، اإىل حد كبري، 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  دفع  على 

قام  وقد  التكلفة،  الباهظة  العملية  ثمن 

بالتغريد، يف دي�ضمرب/كانون االأول من 

على  وافقت  اململكة  باأن   ،2018 العام 

يف  للم�ضاعدة  اللزمة  االأموال  اإنفاق 

اإعادة اإعمار البلد. 

ويف مقاربته املميزة للعلقات الدولية، 

يف  القيادة  يخرب  »ترامب«  اأن  يبدو 

القوي  دفاعه  مقابل  يف  اأنه  الريا�ض 

�ضلمان«  بن  »حممد  العهد  ويل  عن 

خا�ضقجي«،  »جمال  مقتل  ق�ضية  طوال 

ا�ضتثمار  يف  يرغب  االأبي�ض  البيت  فاإن 

اململكة بكثافة يف اإعادة اإعمار �ضورية.

النموذجي،  »الرتامبي«  االأ�ضلوب  ومع 

اأثارت التغريدة العديد من االأ�ضئلة.

على  واإيران  رو�ضيا  اأن  مراقبون  ويرى 

امل�رضوعات  اقت�ضام  يف  �ضتبداآن  االأقل 

الدول  دعوة  مع  الكبرية  االأرباح  ذات 

للم�ضاهمة يف  اخلليجية،  ومنها  الغنية، 

التمويل.

للأبحاث  العربي  املركز  مدير  ويقول 

�ضلم  باري�ض،  يف  ال�ضيا�ضات  ودرا�ضة 

تكّثف،  الرو�ضية  اجلهود  اإن  كواكبي: 

الغنية، من  الدول   
ّ
اإىل زج ال�ضعي  اأخرياً، 

اإىل املنظمات  اإ�ضافة  االأطل�ضي للخليج، 

ما  م�ضار  يف  االأوروبية،  واحلكومات 

�ضورية«.  اإعمار  »اإعادة  عملية  ي�ضمى 

الدول  يف  الرتويج  اأن   ، وي�ضيف 

عدة  على  �ضيتم  امللف  لهذا  االأوروبية 

مراحل.

اإعادة  كلفة  حول  التقديرات  وتختلف 

بدء  منذ  دمرت  التي  للمناطق  االإعمار 

العدوان على �ضورية عام 2011. و�ضابقًا 

يف  احلرب  خ�ضائر  الدويل  البنك  حدد 

�ضورية بنحو 226 مليار دوالر، يف حني 

اأرقامًا  �ضورية  يف  العمال  احتاد  اأ�ضدر 

ت�ضري اإىل نحو 275 مليار دوالر، وقالت 

اإن حجم اخل�ضائر ي�ضل  منظمات دولية 

اإىل  و�ضواًل  دوالر،  مليار   300 نحو  اإىل 

450 مليار دوالر.
االقت�ضاد  كلية  يف  االأ�ضتاذ  وي�ضكك 

بجامعة دم�ضق، عابد ف�ضلية، باالأرقام 

االإعمار،  اإعادة  كلفة  التي �ضدرت حول 

مت�ضائًل: هل نح�ضب كلفة ما مت تدمريه 

وكلفة اإعادة ت�ضييده كما كان؟ اأم نح�ضب 

ف�ضلية  وطالب  جديدة؟  بروؤية  التعمري 

بت�ضكيل جلنة لها روؤية متكاملة و�ضاملة، 

الحت�ضاب الكلفة باأرقام تقديرية دقيقة.

احلكومية  اجلهات  تخ�ض�ضه  ما  وحول 

جامعة  يف  االأ�ضتاذ  ي�ضيف  مبالغ،  من 

�ضحافية،  ت�رضيحات  خلل  دم�ضق 

ومن  ا�ضطرارية،  اإ�ضعافيه  حال  تلك  اأن 

زاوية اأخرى، ال ميكن اأن يخ�ض�ض املبلغ 

الكامل الإعادة االإعمار، فالعملية حتتاج 

اإىل ب�ضع �ضنوات.

واأ�ضاف: ال اأتفق مع اأي جهة ك�ضندوق 

اإعادة  كلفة  تقدير  يف  الدويل  النقد 

ال�ضورية  اجلهات  اأن  واأعتقد  االإعمار، 

الأن  اأف�ضل،  ب�ضكل  تقدر  اأن  ت�ضتطيع 

تقدير  ميكنها  ال  ال�ضناعية  االأقمار 

الكلفة.
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ر�صالة العراق

ة 
َّ
ال�ضكني املناطق  يف  النفايات  تكد�ض 

على  كبرياً  خطراً  ي�ضكل  بات  العراقية 

التي  االأمرا�ض  نتيجة  املواطنني  حياة 

تتناقل من جراء انت�ضارها، ومنظراً مقززاً 

للمارة، يف الوقت الذي ت�ضتغل فيه الدول 

طاقة  اإىل  بتحويلها  النفايات  املتقدمة 

�ضالح  وماء  واأ�ضمدة  الكهرباء  لتوليد 

لري املزروعات واال�ضتفادة من املعادن 

والنحا�ض وقطع الزجاج والورق وغريها 

بفائدة حت�ضب  منها  للتخل�ض  ال�ضبل  من 

للبلد من دون اأ�رضار.

 من اأْن يكون هناك وعي من 
َّ
 هذا وال بد

قبل املواطنني نتيجة االإر�ضاد والتوجيه 

يف  النفايات  لفرز  املعنيني  قبل  من 

املنزل قبل و�ضعها يف املكان املنا�ضب، 

ال�ضتحداث  االآن  جاٍر  فالعمل  وعليه 

�ضاأنها  من  النفايات  لتدوير  معامل 

القيام بذلك تدريجيًا، بعد اأْن �ضاعت طرق 

و�ضط  بحرقها  النفايات  من  التخل�ض 

ة، وا�ضتغلل جتار 
َّ
املدن واملناطق ال�ضكني

النفايات  اأكدا�ض  )النبا�ضة(  النفايات 

لبيعه  منه  ي�ضتفيدون  ما  وا�ضتخراج 

�ضليمة،  غري  بطرق  ة 
َّ
املالي االأرباح  بغية 

ة 
َّ
و�ضحي ة 

َّ
عملي �ضبل  اإيجاد  لزامًا  فكان 

للتخل�ض من النفايات واالإفادة منها يف 

الوقت نف�ضه.

 تلكؤ الشركات
عبد  حكيم  بغداد  اأمانة  با�ضم  املتحدث 

ب�ضاأن  نقا�ضات  »هناك   : اأن  يبني  الزهرة 

العرو�ض التي تلقتها االأمانة من �رضكات 

عدة لل�ضتفادة من النفايات وا�ضتغللها 

بال�ضكل االأمثل«.

يف  تلكوؤ  »هنالك  الزهرة:  عبد  وي�ضيف 

من  كان  اللذين  النفايات  فرز  معملي 

من  منطقتني  يف  اإن�ضاوؤهما  املقرر 

بغداد، اإال اأنَّ ال�رضكة املجهزة تلكاأت يف 

مو�ضوع جتهيز هذين املعملني، ما حدا 

باالأمانة اإىل اإنهاء العقد معها«.

 إدارة النفايات
والبيئة  ال�ضحة  لوزارة  الفني  الوكيل 

اأنَّ »تدوير  الدكتور جا�ضم الفلحي يوؤكد 

الوزارة  مهام  �ضلب  يف  هو  النفايات 

واحلث  ر�ضيدة  اإدارة  اإىل  يحتاج  والذي 

معامل تدوير النفايات في العراق..
فوائَد صحيَّة واقتصاديَّة وتوليد للطاقة
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على  دائمًا  ة 
َّ
التنفيذي للجهات  امل�ضتمر 

هذا  القطاع،  هذا  يف  اال�ضتثمار  ت�ضجيع 

ال�ضنوات  يف  تعاقدت  بغداد  اأمانة  واأنَّ 

لتدوير  خا�ضة  معامل  مع  ال�ضابقة 

و�ضعوبات  م�ضاكل  وواجهتها  النفايات 

وق�ضم كبري منها ما زال حتى هذه اللحظة 

 النور الأ�ضباب عديدة«.
َ
مل ير

ويتابع اإنَّ »تدوير النفايات اأ�ضبح واحداً 

من اأهم مقومات الدخل القومي يف الدول 

املتقدمة، لذا فاإنَّ العراق بحاجة اإىل اإدارة 

العام  بعد  واحلكومة  للنفايات،  متطورة 

2014 قامت بخطوات ممتازة يف هذا ال�ضاأن 

من طريق اإقرار اآليات و�ضوابط وتعليمات 

العليا  اللجنة  مبوجبها  �ضكلت  خا�ضة 

جديد  قانون  اإعداد  م�ضوؤوليتها  للنفايات 

مبداأ  على  يعتمد  والذي  النفايات  الإدارة 

املجاورة  الدول  جتارب  واأخذ  اال�ضتثمار 

اآمنة  بيئة  وتوفري  القطاع  هذا  يف 

ة 
َّ
واأْن تكون هنالك جهة مرجعي وجاذبة 

مع  بالتن�ضيق  املو�ضوع  الإدارة  واحدة 

»واحداً  القانون  هذا  عاداً  املحافظات«، 

من  للتخل�ض  املتح�رضة  االأ�ضاليب  من 

ما  اإذا  النفايات«،  من  الهائلة  الكميات 

علمنا اأنَّ معدل النفايات اليومي ي�ضل اىل 

جاذبة  وحدها  الكمية  وهذه  طن  األف   12

من  املائة  60 يف  اأنَّ  لل�ضتثمار، خا�ضة 

النفايات نوعيتها ممتازة وع�ضوية ميكن 

ا�ضتغللها بطريقة �ضحيحة لتوليد الطاقة 

ة املتجددة وال�ضديقة للبيئة.
َّ
الكهربائي

جلنة  »هنالك   : اأن  يو�ضح  الفلحي 

كل  وت�ضم  بغداد  اأمانة  يف  خمت�ضة 

امل�ضت�ضارين  وهيئة  والوزارات  الدوائر 

من  الطاقة  توليد  ت�ضجيع  وظيفتها 

نق�ض  من  العراق  يعانيه  ملا  النفايات 

قطعت  مو�ضوع  وهو  الطاقة  يف  كبري 

فيه الدول املتقدمة اأ�ضواطًا كبرية، وبات 

النفايات  جمع  يف  التقليدي  االأ�ضلوب 

ي�ضكل  نة 
َّ
معي اأماكن  اإىل  وتو�ضيلها 

وبيئته،  االإن�ضان  �ضحة  على  كبرياً  عبئًا 

يف  فارغة  منطقة  كل  �ضارت  وقد  هذا 

يف  للنفايات  مكبًا  واملحافظات  بغداد 

ال  اإذ  ة، 
َّ
حقيقي �ضحي  طمر  مواقع  غياب 

العا�ضمة  يف  اللحظة  هذه  حتى  يوجد 

ال�رضوط  �ضمن  واحد  �ضحي  طمر  موقع 

املواقع  وجميع  ة 
َّ
البيئي واملوا�ضفات 

املوجودة يف الوقت احلايل هي ع�ضوائية 

من  النا�ض  حياة  يف  كبري  ب�ضكل  وتوؤثر 

وت�ضهم  والرائحة  العامة  ال�ضحة  ناحية 

ة«.
َّ
يف زيادة معدالت االأمرا�ض التنف�ضي

التخلص من النفايات
حمافظة  جمل�ض  يف  البيئة  جلنة  رئي�ض 

اأ�ضفه بقوله:  بغداد نعيم هاتو يعرب عن 

»توجد مواد معملي فرز النفايات اللذين 

منطقتي  يف  بناءهما  املحافظة  تعتزم 

خمازن  اأحد  يف  ال�ضام  وبوب  التاجي 

اأمانة بغداد بعد اأْن ف�ضلت ال�رضكة املنفذة 

يف اإجنازهما منذ 2014 ولغاية االآن«.

املعملني  »هذين  اإن  هاتو:  وي�ضيف 

اللذين و�ضل اإىل ن�ضب اإجناز بلغت 78 يف 

املائة �ضيخل�ضان العا�ضمة من النفايات 

املطروحة والتي ترتاوح كمياتها بني 8 ـ 

10 اآالف طن يوميًا، رغم اأنَّ �ضعة املعمل 

الواحد تقدر بـ1000 طن، هذا واإنَّ هنالك 

الإكمال  مبالغ  لتخ�ضي�ض  قويًا  حتركًا 

هذين املعملني اأو ت�ضليمهما اإىل م�ضتثمر 

مبا  ممكن  وقت  اأ�رضع  يف  لت�ضغيلهما 

ة 
َّ
االقت�ضادي واجلدوى  الفائدة  يحقق 

وت�ضغيل االأيادي العاملة«.

م�ضلحة  يف  لي�ض  »التاأخري  اإنَّ  ويردف: 

احلكومة بعد اأْن عمل مواطنون على فرز 

النفايات وبيعها منذ �ضنوات يف منطقة 

كبرية  مبالغ  على  وح�ضولهم  النهروان 

نتحرك  جعلنا  ما  االأعمال،  هذه  من 

فائدة  اإىل  املوارد  تلك  حتويل  اأجل  من 

احلكومة وكل اأبناء ال�ضعب«.

موارد ماليَّة
الهما�ضي  �ضالح  االقت�ضادي  اخلبري 

�ضوطًا  قطعت  املتقدمة  »الدول  يقول: 

والذي  النفايات  تدوير  قطاع  يف  كبرياً 

املهمة،  ة 
َّ
ال�ضناعي القطاعات  من   

ُّ
يعد

اإجناز العراق مل�ضاريعه يف هذا  هذا واإنَّ 

كبرية  مالية  موارد  له  �ضيوفر  القطاع 

طريق  من  العاملة  االأيدي  وميت�ض  جداً 

توفري فر�ض عمل مبا�رضة وغري مبا�رضة 

يف  تن�ضاأ  اأْن  ميكن  التي  الـ12  للمعامل 

بغداد واأخرى يف املحافظات«.

 
َّ
مواد حتوي  النفايات  »تلك  اإنَّ  ويردف: 

واالأملنيوم  والزجاح  كاحلديد  اأولية 

والنحا�ض والورق والبل�ضتك، ف�ضًل عن 

اأْن  ميكن  كلها  وهذه  ة، 
َّ
الع�ضوي املواد 

اأنواع  ة تخدم جميع 
َّ
اأولي اإىل مواد  ل 

َّ
حُتو

التي  االأ�ضمدة  عن  ناهيك  ال�ضناعات، 

ميكن اال�ضتفادة منها يف الزراعة«.

ميكن  ال�ضائلة  »النفايات  وي�ضيف: 

امليثان  غاز  ال�ضتخراج  منها  اال�ضتفادة 

تفعل  كما  ة، 
َّ
الكهربائي الطاقة  لتوليد 

يف  االأوىل  الدولة   
ُّ
تعد التي  املك�ضيك 

للطمر  الوديان  ا�ضتخدام  طريق  من  ذلك 

ال�ضحي وا�ضتخراج هذا الغاز«.

 
ُّ
يعد النفايات  »تدوير  الهما�ضي:  ويو�ضح 

القطاع النا�ضئ �ضمن التنمية امل�ضتدامة 

املواد  وحفظ  البيئة  على  حتافظ  التي 

االأولية للأجيال القادمة، من طريق توفري 

اأو  بالبيئة  االإ�رضار  اأولية من دون  مواد 

يف  املخزونة  االأولية  املواد  ا�ضتهلك 

ة«، 
َّ
املائي املجاري  اأو  والبحريات  الرتبة 

التحرك  �رضورة  اإىل  احلكومة  داعيًا 

النفايات  تدوير  معامل  م�رضوع  الإجناز 

وتوفري  ناحية  من  البيئة  على  للحفاظ 

وا�ضتخدامها  اأولية  ومادة  مايل  مردود 

يف توفري الطاقة من  ناحية اأخرى.
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اقت�صاد عربي

بعد اأن حققت االكتفاء الذاتي من الغاز 

اإىل  للتحول  م�رض  ت�ضعى  الطبيعي، 

مركز اإقليمي للطاقة م�ضتندة اإىل البنية 

االأ�ضا�ضية املتوافرة لديها.

النفط  وزير  كمال  اأ�ضامة  وبح�ضب 

م�رض  »خطة  اإن  االأ�ضبق،  امل�رضي 

ال  للطاقة  اإقليمي  مركز  اإىل  للتحول 

تقت�رض فقط على قطاع الغاز الطبيعي، 

كبرية  م�رضوعات  كذلك  تت�ضمن  اإمنا 

يف قطاعي النفط والبرتوكيماويات«.

من  قريبا  يزال  ال  الذي  كمال،  وي�ضدد 

»�ضناعة  اأن  على  القرار،  �ضنع  دوائر 

البرتوكيماويات �ضتوؤدي دورا مهما يف 

ال�ضنوات  الطاقة امل�رضي خلل  قطاع 

املقبلة«.

واأعلن طارق املل وزير النفط امل�رضي 

الغاز  ا�ضترياد  »اأوقفت  م�رض  اأن  اأخريا 

اأن  بعد  )�ضبتمرب(  اأيلول  يف  امل�ضال« 

حققت االكتفاء الذاتي«. واأ�ضاف املل، 

اأربعة  و�ضع  واحد  عام  خلل  »مت  اأنه 

البحر  يف  للغاز  كربى  م�رضية  حقول 

وهي  االإنتاج،  خريطة  على  املتو�ضط 

و�ضمال  ونور�ض  واآتول  ظهر  حقول 

االإ�ضكندرية«.

معدالت  »اإجمايل  اأن  اإىل  املل،  واأ�ضار 

مكعبة  قدم  مليارات   6.5 بلغ  االإنتاج 

يعادل  ما  وهو  يوميا«،  الغاز  من 

اال�ضتهلك املحلي.

لكن احلكومة امل�رضية ال تريد حتقيق 

يف  ترغب  اإمنا  فقط  الذاتي  االكتفاء 

كبريتني  حمطتني  من  اال�ضتفادة 

دمياط  يف  موجودتني  الغاز  لت�ضييل 

واأدكو على البحر املتو�ضط.

من  باأقل  تعملن  املحطتان  وكانت 

احتياج  ب�ضبب   2015 منذ  طاقتهما 

الغاز  كميات  كل  اإىل  املحلية  ال�ضوق 

هناك  كان  اأن  بعد  م�رض  يف  املنتجة 

فائ�ض ي�ضمح بت�ضييل جزء من االإنتاج 

وت�ضديره.

قررت  امل�رضية  احلكومة  فاإن  ولذلك، 

اخلا�ض  القطاع  اأمام  الباب  فتح 

اأنابيب  خطوط  عرب  الغاز  ال�ضترياد 

اإعادة  ثم  واأدكو  دمياط  يف  لت�ضييله 

ت�ضديره.

يوؤدي  اأن  ينتظر  النفط،  جمال  ويف 

توفري  اإىل  التحتية  البنية  تطوير 

مليارات الدوالرات للحكومة خ�ضو�ضا 

م�ضطرد  تكرير  معمل  ت�ضغيل  بدء  مع 

يف  اخليمة  �ضربا  منطقة  يف  اجلديد، 

وتطوير  املقبل  العام  القاهرة  �ضمال 

معمل ميدور لزيادة طاقته االإنتاجية.

وقال اأحمد هيكل، رئي�ض �رضكة القلعة 

االإنتاج  »اإن  م�ضطرد  ملحطة  املالكة 

 4.4 �ضتنتج  التي  للمحطة  التجاري 

املنتجات  من  �ضنويا  طن  مليني 

)مايو(  اأيار  نهاية  يف  �ضيبداأ  النفطية 

اإىل  م�ضريا  تقدير«،  اأق�ضى  على  املقبل 

واردات  للدولة  �ضيوفر  االنتاج  هذا  اأن 

وقود قيمتها مليارا دوالر �ضنويا.

واأكد اأن �رضكته بداأت در�ض هذا امل�رضوع 

منذ عام 2004، »الأنه كان لدينا تخوف 

كبري من كمية املنتجات النفطية التي 

عجز  يف  وتاأثريها  م�رض  ت�ضتوردها 

املوازنة وامليزان التجاري«.

اتفاق  توقيع  اأخريا  النفط  وزير  واأعلن 

لتو�ضيع معمل ميدور للتكرير مبا يوؤدي 

مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة
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 60 بن�ضبة  االإنتاجية  طاقته  زيادة  اإىل 

يف املائة.

اإىل  �ضيوؤدي  التطوير  هذا  اأن  املل  ويرى 

املعمل من  املنتجة يف  الكميات  »زيادة 

االأوكتان  العايل  والبنزين  البوتاجاز 

والفحم  وال�ضوالر  النفاثات  ووقود 

والكربيت من 4.6 مليني طن حاليا اإىل 

7.6 مليني طن.. ما يتما�ضى مع امل�رضوع 
مركز  اإىل  م�رض  بتحويل  للدولة  القومى 

اإقليمي لتجارة وتداول النفط والغاز«.

بح�ضب  �ضي�ضمح  التطوير  هذا  اأن  كما 

الوزير »باإنتاج منتجات عالية اجلودة 

العاملية  املوا�ضفات  مع  متما�ضية 

دوالرية  �ضيولة  توفري  يف  ي�ضهم  مبا 

ذات  املنتجات  بع�ض  ت�ضدير  نتيجة 

املوا�ضفات القيا�ضية العاملية«.

النفط  من  م�رض  واردات  قيمة  وبلغت 

 2017 عام  خلل  النفطية  واملنتجات 

قرابة 5.2 مليارات دوالر.

طفرة  حتقيق  كذلك  م�رض  وتريد 

البرتوكيماويات،  �ضناعة  يف  كبرية 

من  طن  مليني  اأربعة  �ضتنتج  وهي 

قيمتها  تبلغ  البرتوكيماوية  املنتجات 

ما  وهو  �ضنويا  دوالر  مليارات  �ضتة 

م�ضدر  اإىل  تتحول  اأن  مل�رض  �ضيتيح 

امل�رضوع  و�ضي�ضمح  للبرتوكيماويات، 

كذلك بتوفري ثلثة اآالف فر�ضة عمل.

اخلليجي  امل�رضيف  للقطاع  املجمعة  املوجودات  حجم  ارتفع 

العام  الثاين من  الربع  تريليوين دوالر مع نهاية   2.24 اإىل نحو 

املا�ضي 2018، ما ميثل نحو 66 يف املائة من اإجمايل موجودات 

م�ضجل  دوالر  ترليونات   3.4 البالغة  العربي  امل�رضيف  القطاع 

منوا 1.4 يف املائة منذ بداية العام املا�ضي. 

جمموع  فاإن  العربية،  امل�ضارف  الحتاد  حديث  لتقرير  ووفقا 

احتياطات وروؤو�ض اأموال امل�ضارف العاملة يف اخلليج بلغ نحو 

295 مليار دوالر، بينما بلغ جمموع ودائع القطاع امل�رضيف نحو 
الثاين م�ضجًل منوا بن�ضبة  الربع  1.36 تريليون دوالر مع نهاية 
1.6 يف املائة مع نهاية الفرتة نف�ضها من العام املا�ضي، وبلغ 
جمموع القرو�ض نحو 1.34 تريليون دوالر بزيادة 2.7 يف املائة 

عن نهاية عام 2017.

ولفت التقرير اإىل ت�ضدر القطاع امل�رضيف االإماراتي املركز االأول 

بني القطاعات امل�رضفية اخلليجية من حيث حجم املوجودات، اإذ 

بلغت نحو 748 مليار دوالر بزيادة 2 يف املائة عن نهاية 2017.

واحتل القطاع امل�رضيف ال�ضعودي املركز الثاين خليجيًا باإجمايل 

موجودات بلغت 617 مليار دوالر، يليه القطاع امل�رضيف الكويتي 

 214 مبوجودات  عربيًا  وال�ضاد�ضة  خليجيًا  الرابعة  املرتبة  يف 

مليار دوالر.

املرتبة  يف  البحريني  امل�رضيف  القطاع  جاء  التقرير،  وبح�ضب 

188 مليار دوالر،  اخلام�ضة خليجيًا وال�ضابعة عربيًا مبوجودات 

مان الذي احتل املرتبة الـ 12 
ُ
يليه القطاع امل�رضيف يف �ضلطنة ع

عربيًا باإجمايل موجودات بلغت نحو 86 مليار دوالر مع نهاية 

امل�رضيف  القطاع  فاإن  التقرير  وبح�ضب   .2018 الثاين  الف�ضل 

ل اأعلى ن�ضبة منو يف حجم املوجودات بني القطاعات 
ّ
ماين �ضج

ُ
الع

امل�رضفية اخلليجية خلل الن�ضف االأول من عام 2018، اإذ بلغت 

نحو 3.7 يف املائة.

يف  منو  ن�ضبة  اأعلى  االإماراتي  امل�رضيف  القطاع  �ضجل  حني  يف 

اأما  اخلليجية،  امل�رضفية  القطاعات  املائة بني  3.8 يف  الودائع 

اأعلى  البحريني  القطاع امل�رضيف  ل 
ّ
القرو�ض، ف�ضج اإىل  بالن�ضبة 

ن�ضبة منو خلل الن�ضف االأول من 2018، بلغت نحو 4.6 يف املائة.

ال�ضنوات  يف  اخلليجي  امل�رضيف  القطاع  �ضهد  للتقرير،  ووفقا 

تاأ�ضي�ض  اإىل  تهدف  التي  االندماج  عمليات  من  عدداً  املا�ضية 

كيانات م�رضفية �ضخمة، وتر�ضيد االإنفاق عرب خف�ض التكاليف 

كفاءة  من  ويعزز  الربح  هوام�ض  من  يزيد  ما  وامل�رضوفات، 

يف  م�رضفني  اإعلن  اآخرها  وكان  امل�رضيف،  القطاع  ومتانة 

االإمارات عن حمادثات اندماج قد ت�ضفر عن تاأ�ضي�ض خام�ض اأكرب 

م�رضف خليجي باأ�ضول تبلغ نحو 415 مليار درهم.

واأ�ضار اإىل اأن هذه الكيانات قادرة على املناف�ضة اإقليميًا وعامليًا، 

الدولية،  للمعايري  واالمتثال  االقت�ضادية،  التحديات  ومواجهة 

االإرهاب  3«، ومعايري مكافحة متويل  “بازل  خ�ضو�ضًا معايري 

.IFRS9 وتبيي�ض االأموال، واملعيار املحا�ضبي الدويل

خلل  اخلليجية  امل�ضارف  اأرباح  تنمو  اأن  املتوقع  من  وكان 

املالية  التقارير  الإعداد  الدويل  املعيار  تطبيق  بف�ضل   2018
تعزيز  خلل  من  امل�ضارف  اأداء  يف  اإيجابًا  يوؤثر  الذي   ،IFRS9
املخ�ض�ضات  حجم  حتديد  على  وم�ضاعدتها  املخاطر  اإدارة 

ب�ضورة اأدق واأو�ضح.

وقال التقرير “اإن ارتفاع اأ�ضعار النفط خلل العام 2018 نتيجة 

ف من اأزمات يف املعرو�ض على املدى الق�ضري، من املتوقع 
ّ
التخو

النفطية، ما  العائدات  الودائع احلكومية يف ظل حت�ضن  اأن يعزز 

التعاون  التمويل على م�ضارف دول جمل�ض  يخفف من �ضغوط 

اخلليجي«.

من  مزيدا  اخلليجية  امل�ضارف  تتبنى  اأن  اأي�ضا  املرتقب  ومن 

م خدمات مالية مبتكرة 
ّ
2019، وُتقد ل الرقمي خلل عام 

ّ
التحو

قائمة على ا�ضتخدام التطبيقات، حيث �ضببت التكنولوجيا املالية 

واأعادت  التقليدية  املالية  اخلدمات  تقدمي  يف  ثورة   ،Fintech
ت�ضكيل امل�ضهد املايل.

موجودات المصارف العربية 3.4 تريليونات دوالر 
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اقت�صاد عربي

البحرين: 873 مليون دوالر أرباح البنوك 

قالت جمعية م�ضارف البحرين اإن البنوك التجارية املحلية 

ال�ضبع )التجزئة( املدرجة يف بور�ضة البحرين حققت اأرباحا 

بلغ جمموعها 873 مليون دوالر خلل االأ�ضهر الت�ضعة االأوىل 

املائة  يف   14 قدرها  قوية  بزيادة  وذلك   2018 العام  من 

باملقارنة مع الفرتة نف�ضها من العام املا�ضي. 

ونقلت �ضحيفة )االأيام( البحرينية على موقعها االإلكرتوين عن 

وحيد القا�ضم الرئي�ض التنفيذي جلمعية م�ضارف البحرين قوله 

اإن هذه النتائج املالية اجليدة توؤكد �ضلمة وتطور اأداء القطاع 

البحرين ومتتعه بدور رئي�ضي يف دعم وتنمية  امل�رضيف يف 

التمويلية  العمليات  زيادة  على  علوة  الوطني،  االقت�ضاد 

للبنوك يف ال�ضوق املحلية رغم التحديات االقت�ضادية.

القطاع  اأهمية  اأخرى  مرة  تعك�ض  النتائج  هذه  اأن  واأكد   

امل�رضيف يف مملكة البحرين كثاين قطاع ي�ضاهم يف النتاج 

املحلي االإجمايل بعد القطاع النفطي، بف�ضل الدعم احلكومي 

وال�ضيا�ضات احل�ضيفة مل�رضف البحرين املركزي. ولفت اإىل 

النفطية  غري  القطاعات  جانب  اإىل  �ضاهم  املايل  القطاع  اأن 

الناجت  منو  يف  والت�ضنيع  االإن�ضاءات  مقدمتها  ويف  االأخرى 

املحلي االإجمايل للقطاعات غري النفطية يف البحرين بن�ضبة 

8ر2 يف املائة خلل الربع الثاين من العام اجلاري. 
يف  للبنوك  التمويلية  العمليات  انتعا�ض  اإىل  القا�ضم  واأ�ضار 

عن  ال�ضادرة  ال�ضهرية  الن�رضة  اأظهرت  فقد  املحلية،  ال�ضوق 

املقدمة  الت�ضهيلت  اإجمايل  اإن  املركزي  البحرين  م�رضف 

ال�ضوق  يف  واالأفراد  االقت�ضادية  االأن�ضطة  اإىل  البنوك  من 

املحلية منت ب�ضكل قوي منذ بداية العام ومبقدار 5ر1 مليار 

6ر24 ملياري دوالر مع  7 يف املائة لتبلغ  اأي بن�ضبة  دوالر 

نهاية اأيلول/�ضبتمرب املا�ضي . ولفت اإىل اأن موجودات بنوك 

اأيلول /�ضبتمرب  نهاية  دينار مع  5ر85 مليار  بلغت  التجزئة 

مع  باملقارنة  املائة  يف   1 ن�ضبتها  بزيادة  وذلك  املا�ضي 

كانون اأول/ دي�ضمرب 2017.

الفائدة  �ضعر  رفع  قرر  املركزي  البحرين  م�رضف  ان  ويذكر 

2.50 يف املائة.  2.75 يف املائة من  اإىل  اأ�ضبوع  على ودائع 

كما زاد الفائدة على ودائع الليلة الواحدة اإىل 2.50 يف املائة 

من 2.25 يف املائة و�ضعر الفائدة على ت�ضهيلت االإقرا�ض من 

4.25 يف املائة اإىل 4.50 يف املائة.

تنويع
اجلزائري  املالية  وزير  اأ�ضاد 

ـــد الـــرحـــمـــن راويـــــــة،  عـــب

بني  التاريخية  بالعلقات 

رو�ضيا واجلزائر، ودعا اجلانب 

الرو�ضي اإىل مزيد من التعاون 

بهدف تنويع اقت�ضاد البلدين 

النفطي.  القطاع  عــن  بعيدا 

التجاري  »التبادل  اأن  وقال 

جتاوز  واجلزائر  رو�ضيا  بني 

م�ضتوى الـ4 مليارات دوالر«.

رغبة
الـــبـــرتول  وزارة  قـــالـــت 

الطاقة  ــر  وزي اإن  امل�رضية، 

بلده  رغبة  اأبــدت  اللبنانية 

الغاز  ا�ضترياد  ا�ضتئناف  يف 

اتفاقية  اإطـــار  يف  املــ�ــرضي 

تعود اإىل العام 2009.  وحققت 

من  ــذاتــي  ال االكــتــفــاء  م�رض 

العام  نهاية  الطبيعي  الغاز 

ت�ضدير  يف  وبــداأت  املا�ضي 

الغاز للخارج.

وثيقة
العامة  االأمــانــة  عــن  �ــضــدرة 

الــعــراقــي  ـــــوزراء  ال ملجل�ض 

الت�ضهيلت  تــظــهــر  وثــيــقــة 

ــة، الـــتـــي قــدمــتــهــا  ــفــطــي ــن ال

لنظريتها  العراقية  احلكومة 

االأردنــيــة مــوؤخــرا، من خلل 

تزويد اجلانب االأردين بع�رضة 

خام  نفط  مــن  برميل  اآالف 

�ضعرية  ومبــعــادلــة  كــركــوك 

برنت  ــام  خ ب�ضعر  مرتبطة 

النقل  تكاليف  منها  مطروحا 

واختلف املوا�ضفات«.

سياحة
االإمــارات،  رئي�ض  نائب  اأطلق 

حاكم  الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض 

را�ضد،  بن  حممد  ال�ضيخ  دبي، 

علمة  ليكون  جمريا«  »بــرج 

مميزة جديدة للم�ضهد العمراين 

�ضياحيا  ومعلما  دبـــي  يف 

جديدا يف قلب منطقة جمريا. 

واأ�ضاد حاكم دبي بامل�رضوع 

اإىل  ي�ضاف  ـــذي  ال ــد،  ــدي اجل

ـــق دبــــي الــ�ــضــيــاحــيــة  مـــراف

وير�ضخ مكانتها على خريطة 

ال�ضياحة الدولية.

صدارة
من  اأكــرث  دبي  مطار  ا�ضتقبل 

خلل  م�ضافر،  مليون   89.1
من  اأقـــل  وهـــو   ،2018 عـــام 

اأكرث  يبقى  لكنه  امل�ضتهدف، 

ا�ضتقباال  العامل  املطارات يف 

للم�ضافرين الدوليني.  وزادت 

يف   1 بن�ضبة  ال�ضفر،  حركة 

وهي  املا�ضي،  العام  املئة 

اأقل من الرقم امل�ضتهدف، وهو 

90.3 مليون م�ضافر.

مبادرة
اأعــــلــــن وزيــــــر اخلـــارجـــيـــة 

ــكــويــتــي الــ�ــضــيــخ �ــضــبــاح  ال

قمة  خــلل  ال�ضباح  اخلــالــد 

ت�ضت�ضيفها  عربية  اقت�ضادية 

بريوت  اللبنانية  العا�ضمة 

عن اإطلق مبادرة تهدف اإىل 

 200 بقيمة  �ضندوق  اإن�ضاء 

يف  لل�ضتثمار  دوالر  مليون 

التكنولوجيا.

تساؤل
غولدمان  بنك  من  كل  اأ�ضدر 

ا�ضتانلي،  ومورغان  �ضاك�ض، 

اجلنيه  اأداء  عــن  تــقــريــران، 

املــــ�ــــرضي خـــــلل الـــفـــرتة 

ــاأثــري  ــة، ومــــدى ت ــي ــض ــا� امل

ـــــــري عــلــى  ارتــــفــــاعــــه االأخ

يف  �ضي�ضتمر  وهل  االقت�ضاد، 

للرتاجع  �ضيعود  اأم  االرتفاع 

من جديد؟

توقيع
وقعت دولة االإمارات العربية 

اإتفاقية حترير  على  املتحدة، 

الــتــجــارة يف اخلــدمــات بني 

جامعة  مبقر  العربية،  الــدول 

بالقاهرة.  العربية  ـــدول  ال

النفاذ  حيز  االإتفاقية  وتدخل 

اإيداع  تاريخ  من  اأ�ضهر   3 بعد 
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األردن يخفض ضريبة 
استخدام الغاز في الصناعات 

ال�رضيبة  خف�ض  قررت  احلكومة  اأن  اأردين،  م�ضدر  ك�ضف 

ال�ضناعات  يف  امل�ضتخدم  الطبيعي  الغاز  على  اخلا�ضة 

% �رضط ا�ضتخدامه ملدة ال تقل   7 % بدال من   0 اإىل  املحلية 

عن 3 �ضنوات.

اأن  بعد   %  7 ن�ضبة  اإىل  �ضتعود  الن�ضبة  هذه  على  وال�رضيبة 

تنهي كل �ضناعة م�ضتفيدة مدة ال�ضنوات الثلث، وذلك �ضمن 

اإىل  اإجل التحول  توجه احلكومة لدعم القطاع ال�ضناعي من 

ا�ضرتداد  على  م�ضاعدته  خلل  من  الطبيعي  الغاز  ا�ضتخدام 

تكاليف البنية التحتية باعتبارها الكلفة االأعلى يف م�رضوع 

التحول اإىل الغاز.

ب�ضكل  تراجعت  لل�ضناعات  الغاز  اأ�ضعار  »اإن  امل�ضدر  وقال 

الغاز  �ضح  عودة  مع  خ�ضو�ضا  االأخرية،  االأ�ضهر  يف  ملحوظ 

امل�رضي اإىل اململكة يف اأيلول)�ضبتمرب(«، موؤكدا توافر هذا الغاز 

بكميات تتيح ا�ضتخدامه من قبل كل ال�ضناعات الراغبة يف ذلك.

ويبلغ �ضعر بيع الغاز الطبيعي لل�ضناعة لل�ضهر احلايل، بح�ضب 

املعدنية،  والرثوة  الطاقة  وزارة  عن  �ضادرة  ت�ضعرية  اآخر 

6.465 دنانري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
امل�ضتقات  ت�ضعري  جلنة   2016 العام  الوزراء  جمل�ض  وكلف 

وحتديد  ح�ضاب  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة  يف  النفطية 

بداية  منذ  ال�ضناعات  اإىل  املباع  الطبيعي  الغاز  بيع  �ضعر 

اأ�ضا�ض �ضهري ووفقًا للأ�ض�ض الواردة يف  2017، وعلى  العام 

الطاقة  وزارة  بني   2016 يف  املوقع  التنظيمي  الربوتوكول 

لنقل  امل�رضية   - االأردنية  »فجر«  و�رضكة  املعدنية  والرثوة 

وتوريد الغاز الطبيعي.

وبح�ضب وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، فاإن ا�ضتخدام الغاز 

%  20 بني  ما  الت�ضغيلية  الكلف  من  يخف�ض  ال�ضناعة   يف 

و50 % يف حال حل مكان ال�ضوالر والغاز البرتويل امل�ضال.

اإىل  الطبيعي  الغاز  بيع  �ضعر  معدل  اإن  الوزارة  قالت  كما 

ن�ضبته  مبا  يقل  و2018   2017 العامني  خلل  ال�ضناعات 

الكربيت وعن  الثقيل  الوقود  زيت  �ضعر  عن   18% اىل   %  17 
3.5 % و50 اإىل 55 % عن �ضعر ال�ضوالر والغاز البرتويل امل�ضال.
وكانت الوزارة قد خف�ضت يف اآب )اأغ�ضط�ض( املا�ضي ال�رضيبة 

اخلا�ضة املفرو�ضة على الغاز الطبيعي لل�ضناعات من 16 % 

اإىل 7 %. 

وثائق ت�ضديق ثلث دول من 

باملادة  عمًل  عليها  املوقعة 

»32« منها.

تعاون
وقـــعـــت �ــضــوريــا واإيــــــران، 

امل�رضيف  للتعاون  اتفاقية 

يف  املركزيني  البنكني  بني 

الــبــلــديــن، بــهــدف ا�ــضــتــقــرار 

وتطويره  امل�رضيف،  القطاع 

ت�ضهيل  يف  ــة  ــم ــاه ــض ــ� وامل

وت�ضجيع  التجاري،  التبادل 

اال�ضتثمار ، يف ظل التحديات 

الراهنة  والــظــروف  القائمة 

االأنباء  لوكالة  وفقا  للبلدين، 

ال�ضورية الر�ضمية )�ضانا(.

شركة
الر�ضمية  ــات  ــه اجل ــت  ــق واف

تاأ�ضي�ض  على  ال�ضعودية،  يف 

مقفلة  مــ�ــضــاهــمــة  �ـــرضكـــة 

حتــت ا�ــضــم »�ــرضكــة نــيــوم«، 

بالكامل،  مدفوع  براأ�ضمال 

�ضندوق  اإىل  ملكيتها  وتعود 

وتتوىل  العامة،  اال�ضتثمارات 

نيوم،  م�رضوع  تطوير  مهام 

تبلغ  بــدعــم  �ضيحظى  الـــذي 

مليار   500 مــن  ــرث  اأك قيمته 

دوالر.

اندماج
املــ�ــرضيف  الــقــطــاع  ي�ضتعد 

االإماراتي ال�ضتقبال جمموعة 

بعد  جديدة،  كربى  م�رضفية 

التجاري  اأبوظبي  بنك  اتفاق 

ــي  ــوطــن ــــــاد ال وبـــنـــك االحت

املوؤ�ض�ضتني  ــاج  ــدم ان عــلــى 

املـــ�ـــرضفـــيـــتـــني، ومـــــن ثــم 

ا�ــضــتــحــواذ الــكــيــان املــدمــج 

اجلديد على م�رضف الهلل.

نمو
الكويت  بــنــك  حمــافــظ  قـــال 

ــور حممد  ــدكــت ال املـــركـــزي، 

اخلتامي  البيان  اإن  الها�ضل، 

النقد  �ضندوق  خــرباء  لبعثة 

توقع  الــكــويــت،  اإىل  ـــدويل  ال

منو الناجت املحلي للقطاعات 

 3.5% نحو  اإىل  النفطية  غري 

بــالــتــزامــن   ،2020 عـــام  يف 

امل�ضاريع  تنفيذ  ت�ضارع  مع 

الراأ�ضمالية.

عملة
العربي  النقد  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 

وم�رضف  »�ضاما«  ال�ضعودي 

املتحدة  العربية  االإمــــارات 

م�ضرتك،  بياٍن  يف  املركزي، 

»عابر«  م�رضوع  ــلق  اإط عن 

يتم  رقمية  عملة  الإ�ــضــدار 

ا�ضتخدامها بني البلدين. ومن 

املقرر اأن يتم ا�ضتخدام العملة 

�ضل�ضل  تقنيات  خــلل  مــن 

الكتل وال�ضجلت املوزعة.

ميزانية
�ضوت جمل�ض النواب العراقي 

على  باملوافقة  )الــربملــان(، 

قـــانـــون املـــوازنـــة الــعــامــة 

االحتادية لل�ضنة املالية 2019، 

االإجمالية  قيمته  بلغت  والتي 

)نحو  دينار  تريليون   133.1
وبعجز  دوالر(،  مليار   112

مايل قدره 19 مليار دوالر.

رصد
اأ�ـــضـــدره بنك  ــد تــقــريــر  ر�ــض

لين�ض«،  مرييل  اأمريكا  »اأوف 

تواجهها  قد  التي  امل�ضاعب 

خــطــتــهــا  يف  الـــ�ـــضـــعـــوديـــة 

موازنة  وتنفيذ  االإ�ضلحية 

تقلب  ظل  يف  اجلــديــد،  العام 

اأ�ضعار النفط و�ضعف االإيرادات 

غري النفطية من موارد اأخرى 

اإىل  باالإ�ضافة  ال�رضائب،  غري 

ميزانيتها للتعليم والدفاع.

دين
 8.5 نحو  �ضداد  م�رض  تعتزم 

دول  ــلث  ــث ل دوالر  مــلــيــار 

خــلــيــجــيــة هـــي الــ�ــضــعــوديــة 

خلل  والكويت  ــــارات  واالإم

ال�ضبب  هو  فما  احلايل.  العام 

وراءها؟



العدد 172 �شباط 2019 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L62

اقت�صاد دولي

الربيطاين  العموم  جمل�ض  ت�ضويت  �ضكل 

على االتفاق التجاري واملايل املربم بني 

ماي  ترييزا  الربيطانية  الوزراء  رئي�ضة 

وحكومتها مع االحتاد االأوروبي واملعروف 

يناير/ كانون  »بالربيك�ضت« يف منت�ضف 

ووثيقة  لها  جدا  موؤملة  �ضفعة  الثاين.. 

امل�ضتقبلية.  �ضيا�ضاتها  عن  ثقة  �ضحب 

ومن املرجح اأن تكون هذه اخلطوة �رضارة 

تكتنف  الهائل  الغمو�ض  من  حلال  البداية 

حذرت  وقد  االحتاد.  من  بريطانيا  خروج 

تو�ضلت  الذي  االتفاق  رف�ض  اأن  من  ماي 

اإليه يفتح الباب اأمام احتمال وقف عملية 

اخلروج اأو اأن تنف�ضل بريطانيا عن االحتاد 

دون  من  الفو�ضى  من  حال  يف  االأوروبي 

اتفاق. ووعدت باأن يكون ردها �رضيعا اإذا 

اآلت االأمور اإىل الهزمية، ووعدت باأن يكون 

ردها على الهزمية �رضيعا جداً.

التي  املتكررة  االإرجاء  عمليات  تنجح  مل 

الربيطانية  الوزراء  رئي�ضة  اإليها  جلاأت 

التطمينات  وال  ماي،  ترييزا  املحافظة 

االأن�ضار  ح�ضد  يف  »القليلة«  االأوروبية 

فقد  خلطتها،  املوؤيدين  من  مزيد  وك�ضب 

الربيك�ضت  اتفاق  م�ضودة  الربملان  رف�ض 

االحتاد  مع  ماي  اإليها  تو�ضلت  الذي 

االأوروبي بهام�ض كبري، ما جعل بريطانيا 

اخليارات  فما  جمهول،  م�ضري  اأمام 

املطروحة؟

الت�ضويت،  نتائج  اإعلن  بعيد  ومبا�رضة 

توجهت ماي يف كلمة ق�ضرية اإىل اأع�ضاء 

جمل�ض العموم، قائلة: »املجل�ض قال كلمته 

واحلكومة �ضتمتثل«، وتابعت »من الوا�ضح 

لكن  االتفاق،  هذا  يوؤيد  ال  املجل�ض  اأن 

الت�ضويت هذه الليلة ال يك�ضف ماذا يوؤيد«.

�ضيء  اأي  يك�ضف  ال  الت�ضويت  اأن  م�ضيفة 

)املجل�ض(  فيها  ينوي  التي  الطريقة  عن 

باخلروج  الربيطاين  ال�ضعب  قرار  تطبيق 

من االحتاد االأوروبي، اأو حتى ما اإذا كان 

»ا�ضتمعوا  ماي  وقالت  ذلك،  فعل  ينوي 

هذه  ت�ضوية  يريد  الذي  الربيطاين  لل�ضعب 

امل�ضاألة«. 

قد  الربيطانية  الوزراء  رئي�ضة  وكانت 

الت�ضويت  عملية  �ضبقت  جل�ضة  يف  نا�ضدت 

معتربة  االتفاق،  على  للم�ضادقة  النواب 

ت 
ّ
اأن الواجب يفر�ض عليهم تطبيق ما �ضو

الذي  اال�ضتفتاء  الربيطانيون يف  اأجله  من 

اأجري العام 2016.

»اأعتقد  النواب:  خماطبة  ماي  وقالت 

القرار  تطبيق  علينا  يفر�ض  الواجب  اأن 

حمذرة  الربيطاين«،  لل�ضعب  الدميوقراطي 

النواب من اأن االحتاد االأوروبي لن يعر�ض 

»امل�ضوؤولية  واأ�ضافت  بديًل«،  »اتفاًقا 

هذا  يف  منا  فرد  كل  عاتق  على  امللقاة 

تاريخي  قرار  الأنه  جًدا،  كبرية  التوقيت 

�ضيحدد م�ضتقبل بلدنا الأجيال«.

ال�ضابق  اخلارجية  وزير  قال  جهته،  من 

هزمية  حدث  ما  اإن  جون�ضون،  بوري�ض 

اأن  يعني  وهذا  اجلميع،  توقعه  مما  اأكرث 

»يف  االآن  اأ�ضبح  الوزراء  رئي�ضة  اتفاق 

اإىل  النتيجة  هذه  واأدت  املوتى«،  عداد 

العمال  دعوة جريمي كوربني زعيم حزب 

الثقة  �ضحب  على  الت�ضويت  اإىل  املعار�ض 

اإجراء  وبالتايل  املحافظني  حكومة  من 

انتخابات عامة.

الربيطانية،  امل�ضوؤولة  اأجلت  اأن  و�ضبق 

الت�ضويت على االتفاق يف الربملان مرتني 

متريره  حظوظ  باأن  لقناعتها  �ضابقتني 

الراأي  ا�ضتطلعات  وتفيد  للغاية،  �ضئيلة 

يف�ضلون  الربيطانيني  من   %  56 باأن 

البقاء يف االحتاد االأوروبي يف حال عدم 

ما هي السيناريوهات المتاحة أمام بريطانيا؟
إتفاق البريكست.. الغموض البناء
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عنه،  االنف�ضال  ب�ضاأن  اتفاق  اإىل  التو�ضل 

اإىل  للتفاق  الراف�ضون  النواب  وينتمي 

اأحزاب »العمال« و«الدميقراطيني االأحرار« 

و«الدميقراطي  االأ�ضكتلندي«  و»الوطني 

حزب  من  نواب  عن  ف�ضًل  الوحدوي«، 

املحافظني الغا�ضبني من رئي�ضة الوزراء.

املوؤكدة  بريطانيا  مغادرة  اأن  �ضك  ال 

اأن  املمكن  من  والتي  االأوروبي  للحتاد 

 2019 مار�ض   29 يف  التنفيذ  حيز  تدخل 

يف  العموم  جمل�ض  اأع�ضاء  جميع  �ضت�ضع 

ماأزق حقيقي بحيث �ضيكون خروجها مذاًل 

و مهيًا جدا. فعلي الرغم من جمهودات ماي 

الداخلي ق�ضد احل�ضول علي  ال�ضدع  لردع 

حلفظ  املعار�ضني  حزب  من  اأخ�رض  �ضوء 

يحقق  عظمي  كدولة  بريطانيا  وجه  ماء 

لها خروجًا م�رضفًا ومكرمًا، اإال اأن العوائق 

وبع�ض  املعار�ضني  قبل  من  الداخلية 

االأطراف يف املجتمع املدين تبقي من اأهم 

اأن  والتي من املمكن  لها  ال�ضلبية  العوامل 

توؤدي اإىل وفاة هذا االإتفاق. 

جمل�ض  قبل  من  باالأغلبية  الت�ضويت  فهذا 

هذا  �ضد  �ضوت   432 بـ  الربيطاين  العموم 

االإتفاق مقابل 202 �ضوت موؤيد لهذا االإتفاق 

يعد نذير خطر على م�ضتقبل ماي ال�ضيا�ضي 

هذا  بعد  مبا�رضة  حكومتها  دخلت  بحيث 

الت�ضويت يف م�ضاءلة م�ضتمرة حول م�ضري 

االأوروبي  الف�ضاء  بريطانيا �ضمن  �ضيا�ضة 

املواقف  يف  الت�ضتت  هذا  اأن  كما  املوحد. 

بني اأع�ضاء جمل�ض العموم مع مت�ضك زعيم 

املعار�ضني يف حزب العمال جرميي كوبن 

حكومة  عن  الثقة  ل�ضحب  عري�ضة  برفع 

اال�ضتقالة  اإىل  دعوتها  مع  ماي  ترييزا 

بريطانية  �ضيا�ضية  اأزمة  اأمام  االآفاق  فتح 

داخلية من جهة واأزمة دبلوما�ضية اأوروبية 

من جهة اأخري. 

بعد  اإبرامه  مت  الذي  االإتفاق  هذا  اإن 

مفاو�ضات دبلوما�ضية مكثفة طالت الأكرث 

من �ضنتني بني اأع�ضاء الربملان االأوروبي 

مع  االأوروبي  االإحتاد  دول  وروؤ�ضاء 

احلكومة الربيطانية احلالية يبقي املخرج 

الرئي�ضي والوحيد من هذه االأزمة. بالتايل 

التوافقي  امل�ضار  هذا  عن  اإنحراف  اأي  اإن 

االأطراف  جميع  بني  باالإجماع  االأوروبي 

�ضيمثل االجنراف نحو املجهول و�ضيت�ضبب 

بخروج بريطانيا بكف حنني فارغا وبدون 

بني  »الطلق  مثل  امتيازات  اأو  مكا�ضب 

الزوجني بالرتا�ضي«. 

»الربيك�ضت«  للإتفاق علي  الرف�ض  اإن هذا 

اأجل  من  الرغبة  يف  باالأ�ضا�ض  يكمن 

االمتيازات  من  املزيد  بح�ضد  املطالبة 

االإقت�ضادية  منها  خا�ضة  التفا�ضلية 

املبادالت  علي  اجلمركية  كاالإعفاءات 

بريطانيا  بها  تتمتع  التي كانت  التجارية 

اجلمركي  االحتاد  ظل  يف  اخلروج  قبل 

االأ�ضا�ض  يف  هو  االإتفاق  فهذا  امل�ضرتك. 

املكا�ضب  يندرج �ضمن طرح جمموعة من 

كمبادرات  لربيطانيا  والتجارية  املالية 

اإطار  يف  باخلروج  لها  لت�ضمح  اقت�ضادية 

التجارية  املبادالت  لها  ت�ضمن  �ضفقة 

واملعاملت املالية مع االحتاد االأوروبي. 

له  �ضتكون  اخلروج  هذا  اإن  النتيجة  يف 

االقت�ضاد  علي  مبا�رضة  �ضلبية  تاأثريات 

املالية  االأ�ضواق  يف  خا�ضة  الربيطاين 

من  اأو  التجارية  واملبادالت  الداخلية 

االإ�ضتثمارية  االأموال  روؤو�ض  جلب  جانب 

االأوروبية. 

للنف�ضال  اتفاًقا  اأبرمت  قد  ماي  وكانت 

عن االحتاد االأوروبي يف الـ8 من دي�ضمرب/

بخروج  يق�ضي  املا�ضي،  االأول  كانون 

انتقالية  فرتة  وترتيب  االحتاد  من  منظم 

�ضفقة  على  للتفاو�ض  ا 
ً
�ضهر  21 اإىل  متتد 

حقوق  ملف  االتفاق  و�ضمل  حرة،  جتارة 

بريطانيا  يف  االأوروبيني  املواطنني 

والربيطانيني يف دول االحتاد، وملف كلفة 

املالية  االلتزامات  يف  املتمثلة  االنف�ضال 

اإطار موازنة االحتاد وملف  لربيطانيا يف 

احلدود االأيرلندية.

ويف  الثقة،  ماي  تك�ضب  اأن  املرجح  ومن 

هذه احلال ال بد من اأن تعود اإىل الربملان 

املقبلة  اخلطوات  عن  جديدة  خطة  وتقدم 

نهاية  قبل  بريطانيا  �ضتتخذها  التي 

وقالت  الثاين،  يناير/كانون  من   21 يوم 

ماي  اإن  املحلية  االإعلم  و�ضائل  بع�ض 

�ضتطلب من الربملان الت�ضويت مرة اأخرى 

بعد طلب  ذلك  يحدث  ورمبا  االتفاق،  على 

جمموعة اأخرى من التطمينات من االحتاد 

االأوروبي.

�ضوى  االأوروبي  االحتاد  قادة  يقدم  ومل 

وزير  اأن  اإال  التو�ضيحات،  من  �ضل�ضلة 

يف  اأملح  ما�ض  هايكو  االأملاين  اخلارجية 

من  مزيد  اإجراء  احتمال  اإىل  �ضرتا�ضبورغ 

ا�ضتبعد  اأنه  من  الرغم  على  املحادثات 

اإعادة التفاو�ض الكامل على ن�ض االتفاق.
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»جولدمان ساكس«: 
أسعار النفط تتعافى 

 

اأ�ضعار  تعايف  الــدويل  �ضاك�ض«  »جولدمان  م�رضف  توقع 

حال  رغم  املقبلة،  االأ�ضهر  يف  اأكرث  نحو  على  اخلام  النفط 

عدم اليقني التي تخ�ض النمو االقت�ضادي، م�ضريا اإىل وجود 

التي  وحلفائها  »اأوبــك«  تخفي�ضات  اأن  على  م�ضجعة  اأدلة 

ال�ضوق  وتعزز  ثمارها  �ضتوؤتي  اجلاري  العام  مطلع  بداأت 

على نحو وا�ضع.

ويف ما يخ�ض م�ضتويات الطلب، قال »جولدمان �ضاك�ض«، 

اإنه ال يزال متفائل ب�ضاأن قوة االقت�ضاد العاملي هذا العام، 

مبينا اأن النمو يف الطلب على النفط اخلام يف عامي 2019 

- 2020 �ضيكون �ضحيا ويقرتب من م�ضتويات املتو�ضط يف 

خم�ض �ضنوات والبالغة 1.4 مليون برميل يوميا.

توقعاته  متو�ضط  تخفي�ض  التقرير  رجح  النقي�ض  وعلى 

الأ�ضعار النفط اخلام وبالتحديد خام برنت هذا العام بن�ضبة 

من  متزايدة  كميات  �ضخ  ا�ضتمرار  �ضوء  يف  املائة  يف   11
تكاليف  وتراجع  ال�ضوق  اإىل  االأمــريكــي  ال�ضخري  النفط 

االإنتاج، الفتا اإىل ا�ضتمرار حال عدم اليقني يف ال�ضوق التي 

قد توؤثر �ضلبا يف وترية منو الطلب العاملي على النفط.

االإنتاج  انخفا�ض  اأن  اإىل  للم�رضف  حديث  تقرير  واأ�ضار 

االإنتاج  تدفق  با�ضتمرار  يواجه  وحلفائها  »اأوبك«  دول  يف 

اجلديدة  االأنابيب  خطوط  تعزيز  بعد  خا�ضة  االأمــريكــي 

الإمدادات النفط ال�ضخري يف �ضوق النفط العاملية هذا العام.

ارتفاع  ت�ضجيل  و�ضط  بــداأ  اجلديد  العام  اإن  التقرير  وقــال 

اخلام،  النفط  من  العاملية  املخزونات  م�ضتوى  يف  ملحوظ 

ت�ضكل  تزال  ال  املتقلبة  الطلب  منو  توقعات  اأن  اإىل  م�ضريا 

عائقا اأمام �ضعود االأ�ضعار بقوة مرة اأخرى.

وتوقع التقرير اأن يبلغ متو�ضط اأ�ضعار خام برنت 62.5 دوالر 

يف  للربميل  دوالرا   70 م�ضتوى  عن  بانخفا�ض  العام  هذا 

وقت �ضابق، م�ضريا اإىل بلوغ متو�ضط �ضعر خام غرب تك�ضا�ض 

الو�ضيط يف الواليات املتحدة 55.5 دوالر للربميل بانخفا�ض 

عن م�ضتوى 64.5 دوالر للربميل.

واأو�ضح التقرير اأن توقعات البنك الأ�ضعار النفط اخلام لعام 

2020 مل تتغري عن 60 دوالرا للربميل و54.5 دوالر للربميل 
خلامي برنت واالأمريكي.

تعافي
اأكـــد الــرئــيــ�ــض الــفــنــزويــلــي، 

اأن  ـــــــادورو،  م ــض  ــوال� ــك ــي ن

ال�ضلطات تتخذ جميع اجلهود 

ــلد،  ــب لــتــدعــيــم اقــتــ�ــضــاد ال

االقت�ضادي  اأن  على  م�ضددا 

الفنزويلي مير حاليا مبرحلة 

»التعايف احلرج«.

مقابلة  خلل  مــادورو  وقال 

مع وكالة »نوفو�ضتي«، »نحن 

»التعايف  مرحلة  يف  االآن 

احلرج«، حيث نقوم بالت�ضدي 

على  الهجمات  على  والتغلب 

اأنا متاأكد  منظومتنا املالية، 

من اأننا �ضنتجه تدريجيا نحو 

اال�ضتقرار«.

طلب
فيلت«  »دي  �ضحيفة  قالت 

اأوروبــا  طلب  اإن  االأملــانــيــة، 

يتزايد  الطبيعي  الغاز  على 

يتقل�ض  فيما  بــا�ــضــتــمــرار، 

كبرية.   ب�رضعة  له  اإنتاجها 

االأوروبية  الدول  اأن  وذكرت، 

ب�ضكل متزايد  اأ�ضبحت تعتمد 

الطبيعي،  الغاز  ا�ضترياد  على 

الــغــاز  ــول  ــق ح اإنـــتـــاج  الأن 

تراجع  الــكــربى  االأوروبـــيـــة 

كثريا يف ال�ضنوات االأخرية. 

عملة
اأن  ذكــــرت وكــالــة »مــهــر« 

فعلية  خطوات  اتخذت  اإيران 

العقوبات  على  لللتفاف 

عليها،  املفرو�ضة  االأمريكية 

رقمية،  عملة  اإطــلق  ومنها 

ظـــل حمــــاوالت  وذلـــــك يف 

عن  طهران  اإق�ضاء  وا�ضنطن 

النظام املايل العاملي.

انتقاد
انــتــقــد املـــتـــحـــدث بــا�ــضــم 

بي�ضكوف  دميرتي  الكرملني 

ــر اإعـــلمـــيـــة زعــمــت  ــاري ــق ت

الذهب  بنقل  رو�ــضــيــا  قــيــام 

تعي�ض  الــتــي  فــنــزويــل،  مــن 

قائل  �ضيا�ضيا،  ا�ــضــطــرابــا 

واأكد  ملفقة.  االأنباء  هذه  اإن 

اأي  اأعلم  »ال  الكرملني:  ممثل 

�ضيء عن ذلك. يجب التعامل 

مع هذه االأنباء امللفقة، بحذر 

وحيطة تامة«.

طوابير
ــــــران اأو�ــضــاعــا  تــعــيــ�ــض اإي

بعد  متفاقمة،  اقت�ضادية 

ــن فــر�ــض  ــط ــن ــض اإعــــــادة وا�

انعك�ضت  عليها،  العقوبات 

املواطنني  حياة  على  �ضلبا 

للوقوف  ودفعتهم  االإيرانيني 

للح�ضول  طويلة  طوابري  يف 

على �ضلع باأ�ضعار مدعومة.

تعاون
الرو�ضي،  الطاقة  وزير  اأعرب 

تطلع  عن  نــوفــاك،  األك�ضندر 

طــائــرات  تــوريــد  اإىل  بـــلده 

»�ضوخوي  طــراز  من  رو�ضية 

اجلــزائــر،  اإىل  جــيــت«  �ضوبر 

العمل جار يف  اأن  اإىل  م�ضريا 

ت�رضيح  وجــاء  املجال.  هذا 

رو�ضيا  توقيع  عقب  الــوزيــر 

على  مو�ضكو  يف  ــر  ــزائ واجل

التعاون االقت�ضادي والتقني 

التجاري والعلمي.

تعزيز
اأملح رئي�ض اأبل، تيم كوك، اإىل 

اأن ال�رضكة قد تخف�ض اأ�ضعار 

بع�ض  يف  اأيـــفـــون  اأجـــهـــزة 

لتعزيز  حماولة  يف  املناطق 

تراجعت  الــتــي  مبيعاتها، 

موؤخرا. 

اأجهزة  مبيعات  وانخف�ضت 

يف  مــلــحــوظ  ب�ضكل  ــون  ــف اأي

الـــربـــع االأخـــــري مـــن الــعــام 

على  �ضلبا  اأثر  مما  املا�ضي، 

قطاع  لعملق  املــايل  االأداء 

التكنولوجيا.

أكثر
من  اأكرث  دبي  مطار  ا�ضتقبل 

خلل  م�ضافر،  مليون   89.1
من  ـــل  اأق وهـــو   ،2018 عـــام 
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إحتياطي النقد األجنبي الصيني.. 
3.07 تريليونات دوالر 

من  قليل  اأكــرث  االأجنبي  النقد  من  ال�ضني  احتياطيات  ارتفعت 

بعدما  املا�ضي،  العام  عن  )دي�ضمرب(  االأول  كانون  يف  املتوقع 

اتفقت بكني ووا�ضنطن على ا�ضتئناف حمادثات التجارة، وهو ما 

عزز اليوان اأمام الدوالر.

زادت  ال�ضني  احتياطيات  اأن  املركزي،  البنك  بيانات  واأظهرت 

 3.073 اإىل  )دي�ضمرب(  االأول  كانون  يف  دوالر  مليار   11 مبقدار 

 9 قــدره  ارتفاع  مع  باملقارنة  ذلــك  وياأتي  دوالر.  تريليونات 

مليارات دوالر يف ت�رضين الثاين )نوفمرب(.

وتوقع خرباء اقت�ضاد ارتفاع االحتياطيات من 8 مليارات دوالر 

اأمام  املائة  يف   1.3 اليوان  و�ضعد  دوالر.  تريليونات   3.07 اإىل 

الدوالر يف كانون االأول )دي�ضمرب(.

 67.24 االحتياطيات  انخف�ضت  باأكمله،   2018 عام  مدى  وعلى 

�ضعف  جراء  من  بيعية  ل�ضغوط  اليوان  تعر�ض  مع  دوالر  مليار 

النمو االقت�ضادي ال�ضيني وت�ضاعد احلرب التجارية بني الواليات 

املتحدة وال�ضني.

مليار   76.331 اإىل  الذهب  من  ال�ضني  احتياطيات  قيمة  وارتفعت 

دوالر، من 72.122 مليار دوالر يف نهاية ت�رضين الثاين )نوفمرب(.

واأظهرت بيانات املركزي اأن حجم احتياطيات الذهب ال�ضينية 

كانون  نهاية  يف  )اأون�ضة(  اأوقية  مليون   59.560 اإىل  ارتفع 

االأول  اأول زيادة من نوعها منذ ت�رضين  )دي�ضمرب(، يف  الثاين 

)اأكتوبر( 2016.

وا�ضتقر حجم احتياطي الذهب ال�ضيني عند 59.240 مليون اأوقية 

من 2016 اإىل ت�رضين الثاين )نوفمرب( 2018، بح�ضب بيانات البنك 

املركزي. وكان قد قرر بنك ال�ضعب ال�ضيني خف�ض حجم االحتياطي 

النقدي االإلزامي للبنوك يف حماولة لتعزيز منو االقت�ضاد ال�ضيني 

15 كانون الثاين  املتباطئ. وبح�ضب قرار البنك فاإنه اعتبارا من 

بالن�ضبة  االإلزامي  االحتياطي  ن�ضبة  خف�ض  �ضيتم  احلايل  )يناير( 

نقطة   0.5 مبقدار  خف�ضه  ثم  مئوية  نقطة   0.5 مبقدار  البنوك  اإىل 

مئوية اأخرى اعتبارا من 25 كانون الثاين )يناير( احلايل.

و�ضتوؤدي هذه اخلطوة اإىل خف�ض حجم ال�ضيولة النقدية التي تلتزم 

التي ميكن  ال�ضيولة  زيادة  يعني  ما  وهو  بها  باالحتفاظ  البنوك 

ثاين  معدل منو  يح�ضن من  اأن  ما ميكن  وهو  لل�رضكات  اإقرا�ضها 

اأكرب اقت�ضاد يف العامل.

اأكرث  يبقى  لكنه  امل�ضتهدف، 

املطارات يف العامل ا�ضتقباال 

وكانت  الدوليني.  للم�ضافرين 

قد زادت حركة ال�ضفر، بن�ضبة 

1 يف املئة العام املا�ضي.

احتيال
اتهمت وزارة العدل االأمريكية 

�رضكة تكنولوجيا االت�ضاالت 

هواوي،  العملقة،  ال�ضينية 

اأ�ـــرضار  و�ــرضقــة  باالحتيال 

جتارية والتاآمر. 

وت�ضم الئحة االتهام 10 تهم 

جتارية  ــرضار  اأ� �رضقة  بينها 

اأمريكية  من �رضكة ات�ضاالت 

»تي موبابيل« واالحتيال.

نقل
العاملية  �ضوين  �رضكة  قررت 

مقرها  نقل  للإلكرتونيات 

مدينة  اإىل  بــريــطــانــيــا  يف 

اأوروبية اأخرى هي ام�ضرتدام 

االآثـــار  لتجنب  هــولــنــدا  يف 

بريطانيا  خلـــروج  ال�ضلبية 

االأوروبــي. وذلك  من االحتاد 

اجلمركية  الر�ضوم  لتفادي 

ترتتب  اأن  املتوقع  من  التي 

عن  بريطانيا  انف�ضال  على 

االحتاد االأوروبي.

غرامة
عملق  غوغل،  �رضكة  تكبدت 

الــتــكــنــولــوجــيــا االأمـــريكـــي، 

مــلــيــون   50 بــلــغــت  غـــرامـــة 

اإحــــدى  مـــن  بـــقـــرار  دوالر 

التنظيمية يف قطاع  اجلهات 

يف  املعلومات  تكنولوجيا 

قواعد  النتهاك  وذلك  فرن�ضا، 

االحتاد  يف  البيانات  حماية 

االأوروبي.

نمو
اأمثال  من  عرو�ض  �ضاعدت 

ـــض«، �ــرضكــة  ـــوكـــ� ـــــريد ب »ب

من  اخلـــروج  يف  نتفليك�ض 

 139 مــن  بــاأكــرث   2018 ــام  ع

 8.8 م�ضيفة  م�ضرتك،  مليون 

االأ�ــضــهــر  يف  ع�ضو  مــلــيــون 

العام.  من  االأخـــرية  الثلثة 

وقالت نتفليك�ضاإن النمو جاء 

براجمها  لنجاح  انعكا�ضا 

االأ�ضلية.

ثقة
اال�ضرتليني  اجلنيه  متا�ضك 

رئي�ضة  فوز  اإثر  اليورو  اأمــام 

بثقة  الربيطانية  الــــوزراء 

رف�ض  من  يوم  بعد  الربملان 

االحتاد  من  للخروج  اتفاقها 

االأوروبي.  

انخفاض
ال�ضينية  ال�ضادرات  تعر�ضت 

خلل  لها  انخفا�ض  ــرب  الأك

دي�ضمرب/كانون  يف  عامني 

االأول، بح�ضب اأحدث البيانات 

الـــتـــجـــاريـــة. وانــخــفــ�ــضــت 

بن�ضبة  ال�ضينية  ال�ضادرات 

4.4 يف املئة ال�ضهر املا�ضي، 
مقارنة بالعام املا�ضي، كما 

بن�ضبة  الـــواردات  انخف�ضت 

7.6 يف املئة.

تحذير
يحذر البنك الدويل من زيادة 

عليه  يطلق  ما  اأو  املخاطر، 

للقت�ضاد  مظلمة«،  »�ضماء 

العاملي. ويف تقييمه ال�ضنوي 

يتوقع  العاملية،  للحتماالت 

رغم  النمو،  ا�ضتمرار  البنك 

هذا  ال�ضيء،  بع�ض  التباطوؤ 

العام والعام املقبل.

استقالة
اأعلن جيم يونغ كيم، رئي�ض 

من  ا�ضتقالته  الدويل،  البنك 

يناير  �ضهر  بنهاية  من�ضبه 

ــاري  / كــانــون الــثــاين اجل

بعد �ضت �ضنوات ق�ضاها يف 

املقرر  من  وكــان  من�ضبه. 

كيم  واليـــة  ــرتة  ف متتد  اأن 

اإعــادة  بعد   2022 عــام  اإىل 

يف  ثانية  لــفــرتة  انتخابه 

.2017







فر�ص عمل

  فرص عمل 
اسبانيا

بت�ضدير  متخ�ض�ضة  ا�ضبانية  �رضكة 

اللبنانية  ال�ضوق  بدخول  ترغب  الفاكهة، 

عرب وكلء وجتار

للت�ضال:

Frutas Apemar
هاتف: 34968379490 +

بريد الكرتوين: 

apemar@apemar.com
موقع الكرتوين: 

www.apemar.com

بت�ضدير  متخ�ض�ضة  ا�ضبانية  �رضكة   
توطيد  اىل  ت�ضعى  واالجبان  االألبان 

علقتها بتجار وموردين من لبنان.

للت�ضال:

Los Cameros
هاتف: 34941310940 +

بريد الكرتوين: 

info@lacteosmartinez.com
www.loscameros.es :موقع الكرتوين

ايطاليا:
بت�ضدير  متخ�ض�ضة  ايطالية  �رضكة   -

ال�ضوق  بدخول  ترغب  معلبًا،  ال�ضمك 

اللبنانية عرب وكلء وجتار

للت�ضال:

Callipo Conserve
هاتف: 39096399621 +

بريد الكرتوين: 

infocallipo@callipogroup.com
www.callipo.com :موقع الكرتوين

بتنظيم  متخ�ض�ضة  ايطالية  �رضكة   
مع  �رضاكة  اقامة  اىل  تتطلع  املعار�ض، 

م�ضتثمرين ووكلء من لبنان.

Gefi :للت�ضال

هاتف: +390231911911

بريد الكرتوين: 

renesto@gestionefiere.com

اميركا
بتطوير  متخ�ض�ضة  امريكية  �رضكة   -

بتقدمي  ترغب  املواقع،  حتديد  اأنظمة 

خدماتها لل�رضكات اللبنانية.

للت�ضال:

Cartrack GPS
هاتف: 13053283889 +

sates@cartrackgps.com :بريد الكرتوين

www.cartrackgps.com :موقع الكرتوين

بالروسيا
بت�ضدير  متخ�ض�ضة  بلرو�ضية  �رضكة   -

العمل  اىل  تتطلع  التجميل،  م�ضتح�رضات 

مع جتار ووكلء من لبنان.

للت�ضال:

Baranovichi Central Polyclinic
هاتف: 37508163423894 +

Uz-bcq@brest.by :بريد الكرتوين

www.barcp.by :موقع الكرتوين

ب�ضنع  متخ�ض�ضة  بلرو�ضية  �رضكة   
�رضكاء  عن  تبحث  الزراعية  االآالت 

وم�ضتثمرين من لبنان.

للت�ضال:

JSC Amkodor
هاتف: 3753856802 +

بريد الكرتوين: 

Kanz@amkodor.by
موقع الكرتوين: 

www.amkodor.by

جنوب افريقيا
- �رضكة جنوب افريقية تقدم اال�ضت�ضارات 

ترغب  املعلومات،  تكنولوجيا  قطاع  يف 

بتقدمي خدماتها لل�رضكات اللبنانية.

للت�ضال:

Jera Consulting
هاتف: 27119133320 +

sales@jera.co.za :بريد الكرتوين

www.jera.co.za :موقع الكرتوين

الصين
ب�ضنع  متخ�ض�ضة  �ضينية  �رضكة   -

اىل  ت�ضعى  احلرارية،  واالآالت  املحركات 

يف  وموردين  بوكلء  علقتها  توطيد 

لبنان.

للت�ضال:

Amecco
هاتف: 86051986603118 +

بريد الكرتوين: 

richard@ammeco.com
www.ammeco.com :موقع الكرتوين

بتقدمي  متخ�ض�ضة  �ضينية  �رضكة   
�رضكاء  عن  تبحث  التكنولوجيا،  حلول 

وم�ضتثمرين من لبنان .

للت�ضال:

Shenzen Scope Scientific Development
هاتف: 8675527413333 +

scope@scope.com :بريد الكرتوين

www.scope.com.cn :موقع الكرتوين

بت�ضدير  متخ�ض�ضة  �ضينية  �رضكة   
�رضاكات  اقامة  تود  ال�ضوكية،  الرافعات 

مع جتار وموزعني من لبنان.

للت�ضال:

Taizhou Jetstar Machinery Equipment
هاتف: 8652386298998 +

justin@jetstarlift.com :بريد الكرتوين

www.jetstarlift.com :موقع الكرتوين

بت�ضدير  متخ�ض�ضة  �ضينية  �رضكة   
ترغب  والكهربائية،  ال�ضوكية  الرافعات 

وكلء  عرب  اللبنانية  ال�ضوق  بدخول 

وجتار.

للت�ضال:

Zhejiang Kaidao Hoisting Mochinery
هاتف: 8657682717888 +

sales@kaidaohoist.com :بريد الكرتوين

www.kaidaohoist.com :موقع الكرتوين

بالطاقة  متخ�ض�ضة  �ضينية  �رضكة   
بدخول  ترغب  والكهربائية،  املتجددة 

ال�ضوق اللبنانية عرب وكلء وجتار.

للت�ضال:

Xiamen Kehua Hengsheng
هاتف: 865962673217 +

intertrade@kehua.com :بريد الكرتوين
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www.kehua.com :موقع الكرتوين

ب�ضنع  متخ�ض�ضة  �ضينية  �رضكة   
اال�ضفلت  مزج  ومعدات  امل�ضاعد 

علقتها  توطيد  اىل  تتطلع  واخلر�ضانة، 

بوكلء وموردين يف لبنان.

للت�ضال:

JW Capital International
هاتف: 862161917928 +

info@capitaljw.com :بريد الكرتوين

www.capitaljw.com :موقع الكرتوين

فرنسا
بانتاج  متخ�ض�ضة  فرن�ضية  �رضكة   -

اقامة  اىل  تتطلع  الطبيعية،  الع�ضائر 

�رضاكة مع م�ضتثمرين ووكلء من لبنان.

للت�ضال:

Chooka
هاتف: 33695777080 +

commande@chooka.fr :بريد الكرتوين

www.chooka.fr :موقع الكرتوين

بت�ضدير  متخ�ض�ضة  فرن�ضية  �رضكة   
زيت الزيتون والزيت النباتي، تود اقامة 

�رضاكات مع جتار وموردين من لبنان.

للت�ضال:

Cauvin
هاتف: 33466047181 +

بريد الكرتوين: 

contact@huilecauvin.com
www.huilecauvin.com :موقع الكرتوين

مصر
بت�ضدير  متخ�ض�ضة  م�رضية  �رضكة   -

عن  تبحث  والزراعية،  القطنية  املواد 

�رضكاء وم�ضتثمرين من لبنان.

للت�ضال:

Aegyptusxpo
هاتف: 201027787554 +

info@aegyptusxpo.com :بريد الكرتوين

بت�ضدير  متخ�ض�ضة  م�رضية  �رضكة   
ال�ضوق  بدخول  ترغب  العلفية،  املنتجات 

اللبنانية عرب وكلء وجتار.

للت�ضال:

Tutweer
هاتف: 20238578039 +

info@tutweer.net :بريد الكرتوين

www.tutweer.net :موقع الكرتوين

النروج
بت�ضدير  متخ�ض�ضة  نروجية  �رضكة   -

وم�ضتثمرين  �رضكاء  عن  تبحث  ال�ضمك، 

من لبنان.

للت�ضال:

Seaborn
هاتف: 4755334050 +

sales@seaborn.no :بريد الكرتوين

www.seaborn.no :موقع الكرتوين

هنغاريا
بت�ضدير  متخ�ض�ضة  هنغاراية  �رضكة   -

مبوردين  علقتها  توطيد  تود  اخل�ضب، 

ووكلء من لبنان.

للت�ضال:

Kunfa
هاتف: 3659520520 +

بريد الكرتوين: 

postmaster@kunfa.t-online.hu
www.kunfa.hu :موقع الكرتوين

اليونان
بت�ضدير  متخ�ض�ضة  يونانية  �رضكة   -

ال�ضوق  بدخول  ترغب  التغليف،  مواد 

اللبنانية عرب وكلء وجتار.

للت�ضال:

Donpol
هاتف: 302102794082 +

info@donpol.gr :بريد الكرتوين

www.donpol.gr :موقع الكرتوين

بت�ضدير  متخ�ض�ضة  يونانية  �رضكة   
بدخول  ترغب  التجميل،  م�ضتح�رضات 

ال�ضوق اللبنانية عرب وكلء وجتار.

للت�ضال:

Adeclo
هاتف: 302104819311 +

info@adelco.gr :بريد الكرتوين

www.adelco.gr :موقع الكرتوين

ب�ضنع  متخ�ض�ضة  يونانية  �رضكة   
ال�ضوق  بدخول  ترغب  احلرارية،  العوازل 

اللبنانية عرب وكلء وجتار.

للت�ضال:

Marmoline- Nordia
هاتف: 302103607944 +

info@marmoline.gr :بريد الكرتوين

www.marmoline.gr :موقع الكرتوين

ب�ضنع  متخ�ض�ضة  يونانية  �رضكة   
ال�ضوق  بدخول  ترغب  املجوهرات، 

اللبنانية عرب وكلء وجتار.

للت�ضال:

Gift from Greece
هاتف: 302103221004 +

بريد الكرتوين: 

info@giftfromgreece.gr
www.giftfromgreece.gr :موقع الكرتوين
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معار�ص وموؤتمرات

 مؤتمرات ومعارض في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 

 صناعة المأكوالت
Horeca Lebanon 2019

Seaside Arena - بريوت
   )Hospitality Services( من تنظيم

من 2019/4/5-2

معرض ومؤتمر معالجة النفايات 
في لبنان

    فندق هيلتون احلبتور- بريوت  

 )Lebanon Expo( من تنظيم

    من 9 - 2019/4/11 

معرض اليخوت 2019
Zaytouna bay بريوت مارينا –

 )IFP( من تنظيم

من 4/30 ولغاية 2019/5/4

Black Friday market معرض
).…summer edition/ clothes، toys(

اسبانيا/ مدريد
معر�ض االحذية واك�ض�ضواراتها

 )Feria Madrid( من تنظيم

للت�ضال: 34917223000 +

من 1 – 3 اآذار 2019

اسبانيا/ برشلونة
االقت�ضادي  واملوؤمتر  الدويل  املعر�ض 

والت�ضويق واالعلم

 )Feria Barcelona( من تنظيم

للت�ضال: 34933094941 +

من 12 – 13 اآذار 2019

اسبانيا/ برشلونة
وال�ضيدلة  للطب  االوروبي  املعر�ض 

والدواء

 )Feria Barcelona( من تنظيم

Seaside Arena - بريوت
 )Urban Group( من تنظيم

ايار 2019

معرض الحدائق ومهرجان الربيع
Hippodrome- بريوت

 )Hospitality services( من تنظيم

من 2019/6/8-5

معرض البناء
Seaside Arena - بريوت

 )IFP( من تنظيم

من 2019/6/21-18

  Lebanon 2019 -معرض الطاقة
Seaside Arena - بريوت

 )IFP( من تنظيم

من 2019/6/21-18

للت�ضال: 34932440710 +

من 19 – 21 اآذار 2019

اسبانيا/ برشلونة
معر�ض التو�ضيب والرتقيم، املن�ضوجات 

والطباعة.

 )Feria Barcelona( من تنظيم

للت�ضال: 34932332000 +

من 26 – 29 اآذار 2019

اسبانيا/ مدريد
معر�ض ال�ضيدلة وتقنية املختربات

 )Feria Madrid( من تنظيم

للت�ضال: 34916308591 +

من 28 – 29 اآذار 2019

 Interior design معرض
Seaside Arena - بريوت

 )IFP( من تنظيم

من 18 - 2019/6/21

 

 اللقاء السنوي للتسوق 
الجنوب 2019

�ضيدا- مركز املعار�ض يف غرفة التجارة

)من تنظيم �ضكور غروب(

من 6/28 ولغاية 2019/7/4

Jamalouki / معرض الجمال واالزياء 

  Seaside Arena بريوت - 

من تنظيم )promofair( - حزيران 2019

معرض النبيذ
مرفاأ جبيل

  )Eventions s.a.r.l( من تنظيم

حزيران 2019

اسبانيا/ مدريد
معر�ض االمتيازات

 )Feria Madrid( من تنظيم

للت�ضال: 34902221515 +

من 4 – 6 ني�ضان 2019

اسبانيا/ برشلونة
معر�ض اجلمال والتجميل

 )Feria Barcelona( من تنظيم

للت�ضال: 34932414690 +

من 6 – 8 ني�ضان 2019

اسبانيا/ مدريد
معر�ض املاأكوالت وامل�رضوبات

 )Feria Madrid( من تنظيم

للت�ضال: 34915489651 +

من 8 – 11 ني�ضان 2019
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ايطاليا/ فيسنزا
املنزلية  للمفرو�ضات  الدويل  املعر�ض 

والديكور

 Italian Exhibition group( تنظيم  من 

 )S.P.A
للت�ضال: 390541744111 +

من 7 – 10 اآذار 2019

ايطليا/ ميالنو
حدث دويل مل�ضاريع البناء والهند�ضة

 )Made Eventi S.R.L( من تنظيم

للت�ضال: 3902806041 +

من 7 – 10 اآذار 2019

ايطاليا/ بولونيا
املعر�ض الدويل لتو�ضيب الروائح العطرة  

ادوات التجميل و�ضناعتها

 Bologna Fiera Cosmoprof( تنظيم  من 

 )S.P.A
للت�ضال: 3902796420 +

من 14 – 17 اآذار 2019

ايطاليا/ بولونيا
املعر�ض الدويل للكولونيا، مواد التجميل، 

ومواد اع�ضاب وتو�ضيبها

 Bologna Fiera Cosmoprof( تنظيم  من 

 )S.P.A
للت�ضال: 3902796420 +

من 14 – 18 اآذار 2019

ايطاليا/ ميالنو
وال�ضور  للت�ضوير  الدويل  املعر�ض 

املتحركة والفنون

 )DO.MO.ART. s.r.l( من تنظيم

للت�ضال: 390283241412 +

من -22 25 اآذار 2019

ايطاليا/ نابولي
املعر�ض البحر املتو�ضط لل�ضياحة

 )Projecta s.r.l( من تنظيم

للت�ضال: 390817640032 +

من -22 24 اآذار 2019

ايطاليا/ فيرونا
بناء  لتكنولوجيا  الدويل  املعر�ض 

الطرقات وتقنية ال�ضلمة عليها.

 )Verona Exhibition center( من تنظيم

للت�ضال: 390459298111 +

من -22 25 اآذار 2019

ايطاليا/ ميالنو
املن�ضوجات،  ل�ضناعة  الدويل  املعر�ض 

معر�ض جتاري

 UBM exhibition singophone( من تنظيم

 )pte LMD
للت�ضال: 6565920888 +

من -22 27 اآذار 2019

ايران/ طهران
والبنزين  للنفط  الثاين  الدويل  املعر�ض 

و�ضناعات مماثلة.

  Milad evoor co من تنظيم

للت�ضال: 02188656169 +

من 21 – 24 �ضباط 2019

ايران/طهران
املعر�ض الدويل الثامن ع�رض للبيئة

 www.4faslco.ir :للت�ضال

من -21 24 �ضباط 2019

ايران/ طهران
للذهب  ع�رض  احلادي  الدويل  املعر�ض 

والف�ضة واملجوهرات وال�ضاعات وغريها 

من ال�ضناعات املماثلة.

من 21 – 24 �ضباط 2019

ايران/ طهران
موؤمتر  مع  الثاين  الدويل  املعر�ض 

ال�ضناعة

 Iran International exhibition( من تنظيم

 ).co
للت�ضال: 02121912960-02121918

من 21 – 24 �ضباط 2019

ايران/ طهران
للطاقة  ع�رض  احلادي  الدويل  املعر�ض 

املتجددة، اال�ضاءة وتوفري الطاقة.

من تنظيم

 Management amp. Trade solutions
 group

للت�ضال: -02142917001 02142917000

من 21 – 24 �ضباط 2019

ايران/ طهران
للعقارات  ال�ضاد�ض  الدويل  املعر�ض 

والبناء

 www.christa fair :للت�ضال

من 1 – 4 اآذار 2019

تركيا/ اسطنبول
بجميع  للمن�ضوجات  الدويل  املعر�ض 

االنواع

 tuyap@tuyap.com.tr :للت�ضال

من 28 �ضباط – 2 اآذار 2019

تركيا/ ازمير
انواعه  بجميع  للزيوت  الدويل  املعر�ض 

وااللبان واالجبان والنبيذ وتقنيتها

 info@izmirfair.com.tr :للت�ضال

من 6 – 9 اآذار 2019

تركيا/ اسطنبول
ابواب و�ضبابيك  للبناء،  الدويل  املعر�ض 

واالك�ض�ضوارات  انواعها  بجميع  وزجاج 

وتقنيتها

Eurasia window 2019
 info@reedtuyap.tr :للت�ضال

من 6 – 9 اآذار 2019

تركيا/ ازمير
30th Izmir Furniture Fair

مفرو�ضات  للحمامات،  الدويل  املعر�ض 

احلدائق واملنازل واملطابخ والديكور

info@eforfairs.com :للت�ضال

من 6 – 10 اآذار 2019

تركيا/ اسطنبول
�ضناعة  لتقنية  الدويل  املعر�ض 

االفران  وتقنية  وتو�ضيبها  املاأكوالت 

واملخابز للماأكوالت ال�ضحية.

info@hkf-fairs.com :للت�ضال

من 7 – 10 اآذار 2019

تركيا/ اسطنبول
والدرج  للم�ضاعد  الدويل  املعر�ض 

الكهربائي �ضناعة وتوزيع

Eurasia Elevator Fair
 Kaan.oksuz@cmr.net :للت�ضال

من 20 – 23 اآذار 2019
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