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»م�صانع الرخام والغرانيت« 

تكرم الحاج ح�صن

ع�صمة ح�ّصان يوّقع 

مجموعته ال�صعرية

الغاز الإيراني عينه على المتو�صط.. 

والأميركي يحاول العرقلة

 إقتصاد لبنان.. 
إلى الهاوية مجدداً؟

»ايدال« تعلن عن برنامج لدعم 
»الصناعات الغذائية«

عون للمغتربين:
 الوطن يناديكم

هوريكا 24 .. 
من لبنان إلى العالم

ملف خاص: 
صناعة اآلالت.. واإلعمار

نمو قطاع البناء رهن بترسيخ اإلستقرار
نجاح »صناعة اآلالت«.. كيف نحافظ عليه؟

589.9 مليون دوالر حجم صادرات اآلالت عام 2016
صادرات قطاع البناء تتراجع 16 % عام 2016
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الإفتتاحية

السوق الحرة

انتهت اأخرياً ق�سة »ال�سوق احلرة« يف مطار رفيق احلريري الدويل، بعدما كانت قد عادت اىل الواجهة بطلب من وزير العدل 

�سليم جري�ساتي الذي توجه بكتاب اإىل النائب العام التمييزي �سمري حمود الجراء التعقبات الالزمة حول املخالفات املالية 

والقانونية يف ملف ا�ستثمار وت�سغيل ال�سوق.

ة«، در�ض العرو�ض 
ّ
ويف �سوء هذه العودة، اأجنزت جلنة »ف�ّض عرو�ض اأ�سعار مزايدة تلزمي ا�ستثمار م�ساحات يف ال�سوق احلر

املقدمة من خم�ض �رشكات، حيث فازت �رشكة »باك« اللبنانية التي يديرها رجل االأعمال ال�سيداوي حممد زيدان، باملزايدة، 

مببلغ ي�سل اىل نحو مئة مليون دوالر �سنويًا �سيتم دفعها للخزينة العامة، وهذا االإجناز جاء باإ�رشاف وزير االأ�سغال يو�سف 

فنيانو�ض الذي خا�ض معركة اإعادة االعتبار اىل موؤ�س�سات الدولة، ما جعله يحقق جملة اأهداف، منها:

1ـ مواجهة حماوالت الت�سلط على النا�ض، اأو اال�ستيالء على حقوق االأفراد با�سم الدولة.

2ـ وّفر االأر�سية لكي ي�ستعيد اأحد اأهم اأجهزة الرقابة، اأي التفتي�ض املركزي، دوره احل�رشي يف حماية مزايدة عمومية حتفظ 

حق الدولة، وتفر�ض احرتام القوانني.

ثالثًا: جنحت اخلطوة يف حماية امل�ستثمرين اللبنانيني، وعدم ا�ست�سهال االإتيان ب�رشكات عاملية مقابل عموالت تذهب اإىل 

جيوب املنتفعني هنا وهناك.

قبل ت�سكيل احلكومة احلالية اأر�سلت وزارة االأ�سغال دفرت املزايدة العلنية لل�سوق احلرة اىل اإدارة املناق�سات لكن هذا الدفرت 

اأدخلت عليه بع�ض ال�رشوط كو�سع بند يعطي االأف�سلية لل�رشكة امل�سغلة ال�سابقة اأي »باك«. كما و�سع �رشط ال ت�سعه اأهم 

مطارات العامل وهو احل�سول على �سهادة »اأي زو«، لكن اأدارة املناق�سات اعرت�ست على هذه ال�رشوط.

 404 الفائزة �ستدفع  ال�رشكة  اأن  ال�رشوط باأربع �سنوات، ما يعني  دة يف دفرت 
ّ
التي �ست�سغلها �رشكة باك، حمد العقد  ة 

ّ
ومد

اأو  ارتفاعًا  الدويل  بريوت  مطار  اإىل  الوافدين  الركاب  عدد  يف  تغيري  هناك  كان  اإذا  اإال  الفرتة،  هذه  خالل  دوالر  ماليني 

ة منذ نحو 15 �سنة.
ّ
انخفا�سًا، علمًا باأن ال�رشكة الفائزة نف�سها كانت قد دفعت 170 مليون دوالر مقابل ا�ستثمار ال�سوق احلر

فمنذ عام 1996 وال�سوق احلرة يف مطار رفيق حريري الدويل م�ستثمرة من قبل �رشكة باك التي يراأ�سها زيدان وخلفه يقف 

 على ال�سماح لل�رشكة 
ّ

م�ستثمر �سيا�سي ونيابي. منذ ع�رشين عاما وقعت الدولة عقدا من خالل �رشكة ايدال مع باك ن�ض

ة تتجاوز 4 �سنوات، يف حني كانت 
ّ
با�ستثمار ال�سوق احلرة مبا يخالف القوانني التي متنع اإ�سغال اأو اإدارة اأمالك الدولة ملد

الدولة اللبنانية تقب�ض حواىل 3 ماليني دوالراً �سنويا فقط من �رشكة توؤجر امل�ساحات بارقام خيالية وتقب�ض بدل املرت 

الواحد ن�سبة هي االأغلى يف مطارات العامل.

 العقد مع »باك« يف ظروف اعرتا�سية ولكنه مل يقهر بفعل نفوذ �سيا�سي، عقد ال�رشكة انتهى منذ العام 2012 
ّ
وكان قد مر

ومنذ ذلك العام ت�سغل ال�سوق احلرة عرب االلتفاف على القانون واحلجة املعمول بها هي ت�سيري املرفق العام.

يف  يتدخل  مل  الذي  فينيانو�ض  فاإن  امللفات  كل  كما  �سيا�سية  بتدخالت  اإال  مير  مل  اجلديدة،  املناق�سات  مو�سوع  والأن 

دفرت ال�رشوط اأكد اأن العقد اجلديد واإن ربحته ال�رشكة نف�سها لن يعيد اإىل الدولة ماليينها ال�سائعة لكنه �سريفع من �سقف 

م�ستحقات الدولة ال�سنوية.
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الحدث

حمتماًل  اأ�سا�سيًا  رافـــداً  اإيـــران  ومتثل 

امل�سدر  اإىل  م�سافًا  الغاز،  مل�ساريع 

امتالكها  اإىل  فباالإ�سافة  القطري، 

هائلة  ونفطية  غــازيــة  احتياطيات 

احتياطي  اأكــرب  ثــاين  �ساحبة  كونها 

لنقل  مثايل  معرب  فاإنها  رو�سيا،  بعد 

الغاز الرتكماين اإىل اأوروبا عرب خطوط 

االأنابيب االإيرانية املوجودة اإىل تركيا، 

العراق  وبــني  بينها  تنفذ  التي  وتلك 

و�سورية الذي اأطلقوا عليه ا�سم »اأنابيب 

فعليًا  امل�رشوع  ي�سكل  ال�سداقة«، حيث 

الواحد  القرن  يف  رئي�سة  طاقة  مــادة 

البديل  حــيــث  مــن  ــواء  ــس � والــعــ�ــرشيــن 

الطاقي لرتاجع احتياطي النفط عامليًا 

فاإن  ولهذا..  النظيفة.  الطاقة  حيث  من 

بالن�سبة  تعترب  الغاز  اإمــدادات  خطوط 

للقوى القدمية واحلديثة اأ�سا�ض ال�رشاع 

الدويل يف جتلياته االإقليمية.

غازها  خط  تعد  اإيـــران  اأن  يف  �سك  ال 

املمتد من اأرا�سيها اإىل البحر املتو�سط 

مثالية  و�سيلة  و�سورية،  العراق  عرب 

للدخول يف �رشاكة ا�سرتاتيجية حقيقية 

مع اأوروبا وك�رش احل�سار الذي فر�سه 

على  وذلك   ، اقت�ساداتها  على  الغرب 

املتحدة  الواليات  تاأكيدات  من  الرغم 

الغاز  ا�ستعمال  وا�سنطن  معار�سة 

املواقف  اأن  اإال  ـــا،  اأوروب يف  االإيـــراين 

الغاز اإليراني عينه على المتوسط.. واألميركي يحاول العرقلة
أنابيب الصداقة.. و»اللعبة« الجيوسياسية

بقلم فارس سعد

يف م�شاريع خطوط الغاز، عادة ما 

يرّكز على الفوائد التي �شتح�شل 

وين�شى  امل�شّدرة،  الدول  عليها 

�شيا�شي،  اجليو-  الُبعد  اجلميع 

الإقت�شادية  اخللفّيات  وكذلك 

يقف  وملن  امل�شتوردة،  للجهات 

متامًا  ينطبق  ما  وهذا  وراءها. 

العامل،  يف  احلايل  امل�شهد  على 

م�شاألة  تتجاوزالأحداث  حيث 

حروب  من  تنتج  التي  ال�شحايا 

مبا�رشة مب�شالح  وترتبط  الغاز، 

للدول  الأهمية  فائقة  حيوّية 

وللدول  الأ�شا�شية،  الإقليمية 

العظمى اأي�شًا.. كيف ذلك؟

لتت�شدر  الطاقة  م�شادر  عادت 

والتحالفات  ال�رشاع  م�شهد 

فرتة  ويف  جديد،  من  الدولية 

وخطوط  منابع  اأعادت  وجيزة 

ال�رشق  بني  الطبيعي  الغاز  نقل 

هذه  خريطة  ر�شم  والغرب 

ب�شكل  جت�شدت  التي  التحالفات 

كبري يف التفاقيات املوقعة بني 

و�شورية  العراق  جهة  من  اإيران 

من جهة اأخرى.
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فاإنها  عدائيتها  بلغت  مهما  ال�سيا�سية 

االإقت�سادية  امل�سالح  وتبقى  تتبدل، 

ــادل  ــب ــات وت ــالق ــع ــي احلــكــم يف ال ه

املنافع. وهو ما ميكن روؤية اجتاهاته 

املعاك�سة بني رو�سيا واإيران. فمو�سكو 

ت�سويق  على  طهران  تركز  اأن  تف�سل 

كالهند  االآ�سيوية  ال�سوق  منتجاتها يف 

�سوق  من  بعيدة  واإبقاءها  وال�سني، 

جتد  اإيـــران  اأن  اإال  االأوروبــيــة،  الــغــاز 

االآ�سيوية،  ال�سوق  يف  لها  مناف�سني 

وتبقى لها ال�سوق االأوروبية املتعط�سة 

ــران  ــدادات االإيــرانــيــة، ورغــبــة اإي ــالإم ل

مع  اال�سرتاتيجية  ال�رشاكة  يف  امللحة 

اأوروبا بعد االتفاق النووي مع الغرب. 

مع  طهران  اتفاق  اعترب  االجتاه  هذا  يف 

اإىل  الغاز  اأنابيب  بغداد ودم�سق ملد خط 

االأوروبية  االأ�سواق  اإىل  ومنها  �سورية، 

يف  اتفاقية  بــاأكــرب  الحــقــة،  مرحلة  يف 

االإيــراين،  الغاز  لت�سدير  االأو�سط  ال�رشق 

حيث �ستمتد االأنابيب على م�سافة 5600 

مليارات   10 اإىل  ت�سل  بتكلفة  كيلومرت 

مرت  ماليني   110 عربها  �سينقل  دوالر، 

مكعب يوميا. وبح�سب رئي�ض �رشكة الغاز 

الوطنية االإيرانية جواد اأوجي فاأن �سورية 

�ست�سرتي ما بني 20 و25 مليون مرت من 

الغاز االإيراين كل يوم. ولكن انفجار االأزمة 

االحتالل  تداعيات  وا�ستمرار  ـ  ال�سورية 

اأوقف امل�رشوع حاليًا  االأمريكي للعراق، 

رغم اأنه قطع �سوطًا كبرياً، اأنهى خاللها 

متديد االأنابيب يف اإيران والعراق.

وكــانــت الـــدول الــثــالث قــد �رشعت يف 

بداية  منذ  امل�رشوع  ب�ساأن  مباحثات 

يف  و�سورية  اإيران  ووقعت   2009 العام 

اأوليا ملد خط  اتفاقا   2011 العام  بداية 

توقيع  مت  ر�سميا  ولكن  الــغــاز،  لنقل 

العام  مــن  متــوز  يوليو/  يف  االتــفــاق 

من  عمل  جمموعة  �سكلت  وقــد   .2013
الدول الثالث الإعداد الدرا�سات املتعلقة 

بخط االأنابيب. كما حظي هذا امل�رشوع 

باهتمام لبنان اي�سًا.

أهداف الدول الثالث:

1ـ أهداف ايران:
ح�سة  على  ت�ستحوذ  التي  طهران  ت�سعى 

من  العاملية  الغاز  جتــارة  من  �سغرية 

التي  اخلــامــ�ــســة  التنمية  خــطــة  خـــالل 

هــذه  ــن  م ح�ستها  رفـــع  اإىل  ــا  ــه ــرت اأق

التجارة. وبالرغم من الظروف ال�سيا�سية 

اإىل  اأدت  التي  والعقوبات  واالقت�سادية 

بــارز  دور  اأداء  مــن  طــهــران  متكن  عــدم 

اأن  اإال  العاملي  الغاز  �سوق  يف  ق 
ّ

وخــال

خط غاز ال�سداقة الذي �سي�سل اإىل اأوربا 

يف  ايــران  ح�سة  من  ي�ساعف  اأن  ميكن 

الت�سدير، ونظراً لوجود حتديات وعقبات 

اأمام »خط ناباكو« تاأمل طهران اأن ي�سل 

ال�سوري   - العراقي  ـ  االإيــراين  الغاز  خط 

يف امل�ستقبل اإىل اليونان واإيطاليا. 

يف  االأمنية  الظروف  جيداً  طهران  تعي 

تفكر  اأوىل  لكن كخطوة  و�سورية  الغرب 

اإىل  لي�سل  االأنابيب  خلط  �رشيع  بتنفيذ 

على  وعالوًة  فعليًا،  مت  ما  وهو  العراق 

الطاقة  �سادرات  فــاإن  االتفاقية  هذه 

االإيرانية اإىل جانب التطورات احلا�سلة 

يف خط اأنابيب ال�سالم مع باك�ستان تزيد 

تنتج إيران حاليا 600 مليون متر مكعب 
من الغاز يوميا تصدر 37 مليونا منها، 

ويتوقع أن يرتفع اإلنتاج إلى 1.2 مليار متر 
مكعب يوميا مع اكتمال 24 مرحلة لتطوير 

حقل بارس الجنوبي للغاز
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الحدث

نوعًا ما من قوة وقدرة دبلوما�سية الغاز 

االإقليميني  املناف�سني  مقابل  االإيــراين 

كما ت�ساهم يف حت�سني موقع اإيران يف 

املنطقة  يف  جديدة  غاز  اأ�سواق  ك�سب 

والعامل.

2ـ أهداف العراق:
يحتل العراق املرتبة 13 بني الدول التي 

تعترب منبع الحتياطي الغاز يف العامل 

اإال اأن هذه املنابع ما زالت اإىل حد كبري 

ال�سنوات  وخــالل  ا�ستثمار.  دون  من 

العراقية  احلــكــومــة  خــطــت  ــــرية  االأخ

خطوات يف جمال انتاج وت�سدير الغاز 

لت�سليم  مناق�سات  اإجـــراء  خــالل  من 

ومع  دولية  �رشكات  اإىل  الغاز  حقول 

ت�ساعد  مع  اأزمة  تواجه  تزال  ما  ذلك 

تتطلع  كما  الغاز،  على  الداخلي  الطلب 

يف  كحقها  ــرى  اأخ ق�سايا  اإىل  بغداد 

عبور الغاز االإيراين من خالل اأرا�سيها 

اأوربا. كما تتطلع  اآ�سيا حتى  اإىل غرب 

تركيا  مع  املناف�سة  اإىل  امل�ستقبل  يف 

الأداء دور يف ترانزيت الغاز وت�سديره 

اآ�سيا  غــرب  اإىل  اخلــط  هــذا  طريق  مــن 

للربنامج  وطبقًا  اأوروبـــا.  اإىل  ومنها 

دد م�سبقًا فمن املقرر اأن يح�سل 
ُ

الذي ح

20-25 مليون مرت مكعب  العراق على 

توؤمن  اأن  ميكن  كمية   وهي  الغاز  من 

وخا�سة  العراق  احتياجات  من  جزءاً 

احتياجات املحطات يف هذا البلد.

3ـ أهداف سورية :
لديهم  بالعراقيني  قيا�سًا  ال�سوريون 

لكنهم  لالهتمام  مــثــرية  ــاز  غ كميات 

من  احتياجاتهم  تاأمني  اإىل  باالإ�سافة 

ال�سداقة  اأنابيب  خط  خــالل  من  الغاز 

يفكرون يف نقل الغاز بالعبور اإىل االأردن 

ولبنان وكذلك يفكرون يف ت�سديره عرب 

مع  لكن  اأوروبــــا.  جنوب  اإىل  موانئهم 

على  دم�سق  تركز  اأمنية  حتديات  ظهور 

يف  الأنــه  املــ�ــرشوع  هــذا  يف  ح�سورها 

اإحالل اال�ستقرار وتاأمني االأمن يف  حال 

و  حادة  م�ساكل  لدم�سق  �ستكون  �سورية 

مت�ساعدة مع تركيا ما �سي�سعب اأي �سكل 

من اأ�سكال تبادل الطاقة بني البلدين. لذا 

اإىل خط الغاز  تنظر دم�سق بجدية كبرية 

االإيراين-العراقي-ال�سوري.

يف اخلتام، من ال�رشورة معرفة اأنه وكما 

عن  النقاد  يبحث  حينما  الريا�سة  يف 

نقاط القوة وال�سعف يف طريف املناف�سة، 

ملن  مبدئي  بتقدير  ولو  م�سبقًا  يعرفون 

�ستكون الغلبة، فاإّن االأمر ال يختلف كثرياً 

يف م�سادر الطاقة.

المشروع األميركي:
اآذار   21( الــنــوروز  عيد  يف  الفتًا  كــان 

االإيرانية  الثورة  مر�سد  اإعــالن   )2017

ال�سيد علي خامنئي اأن لدى اإيران اأكرب 

االأمر  العامل،  يف  وغاز  نفط  احتياطي 

الذي يك�سف ال�رش وراء ذلك الرتابط بني 

وحلفائها  االأمريكية  القوات  عمليات 

الكردية  )الــقــوات  ال�سوري  ال�رشق  يف 

�سيتم  التي  البي�سمركة  وقوات  ال�سورية 

�سورية  �ــرشق  �سمال  اىل  ا�ستقدامها 

الحقا باال�سافة اىل بع�ض الت�سكيالت 

املنطقة  ع�سائر  مــن  امليلي�سياوية 

وبتمويل خليجي(، بهدف قطع التوا�سل 

املتو�سط  االأبي�ض  والبحر  ــران  اإي بني 

والهدف من وراء ذلك:

يف  يتمثل  االأمــريكــي  الــهــدف  اإن  اأواًل، 

والنفط  الغاز  ت�سدير  من  طهران  منع 

االإيرانيني اىل اأوروبا عرب خطوط انابيب 

وال�سورية  العراقية  ــي  االأرا�ــس يف  متر 

املتو�سط  االأبــيــ�ــض  البحر  اىل  و�ــســوال 

)وكما يفيد البع�ض هنا بان هذا قد يكون 

اأحد اأ�سباب فكرة اإقامة قاعده بحرية يف 

االأنباء قبل فرتة:  طرطو�ض كما ورد يف 

اأي تقدمي الدعم اللوج�ستي ملن�سات النفط 

والغاز امل�ستقبلية(.

الوجود  اأزمـــة  اأ�سباب  عــن  اأمــا  ثانيًا: 

من  بــد  فــال  ال�سوري  الــ�ــرشق  االمــريكــي 

العودة اىل يوم 2016/6/13 عندما كان 

اجلي�ض ال�سوري واحللفاء يف حميط قرية 

كيلومرتا  ع�رش  خم�سة  بعد  على  �سفيان 

من مطار الطبقة.
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تحقيق

ال بوادر خري يف االأفق حتى االآن، فوفقًا 

جا�سم  الربوفي�سور  االقت�سادي  للخبري 

االقت�سادية  املاكينة  »اأ�ساب  عجاقة 

اال�ستثمارات  �سعف  اىل  اأدى  عام  تاآكل 

ما جعلها عاجزة عن مواجهة املاكينات 

االقت�سادية اخلارجية، فارتفع العجز يف 

امل�ستثمرين  اإقبال  مع  التجاري  امليزان 

عن  وتغا�سيهم  اخلــدمــات  قطاع  على 

قطاعي الزراعة وال�سناعة نظراً للراأ�سمال 

الكبري الذي يحتاجه اال�ستثمار فيهما«. 

ال�سياحي  الــقــطــاع  مــعــانــاة  تـــزال  وال 

كبري  ل�رشر  تعر�ض  اأن  فبعد  م�ستمرة، 

تـــاأزم  نتيجة  مــداخــيــلــه  يف  وتـــدهـــور 

تنجح  مل  اخلليجية  اللبنانية-  العالقات 

زيارة رئي�ض اجلمهورية مي�سال عون اىل 

اإذ  االإمارات وال�سعودية يف راأب ال�سدع، 

اقة اإىل اأن » ارتفاع عدد ال�سياح 
ّ
لفت عج

نتيجة  يكون  قــد  لبنان  اىل  القادمني 

لبنان،  يف  لعائالتهم  املغرتبني  زيــارة 

الذين  اخلليجيني  ال�سياح  ب�سبب  ولي�ض 

وقدرتهم  اإقامتهم  مدة  بطول  زون 
ّ
يتمي

اخلليج  فـــدول  االإنــفــاق.  على  العالية 

القدوم  من  ال�سواح  متنع  ومازالت  كانت 

كل  اىل  عون  الرئي�ض  فزيارة  لبنان،  اىل 

اأق�سى  هي  واالإمــــارات  ال�سعودية  من 

تكمن  امل�سكلة  لكن  به،  القيام  ميكن  ما 

ميكن  ال  التي  ال�سيا�سية  التداعيات  يف 

�سلبيًا  تاأثرياً  وحتمل  ب�سهولة  تخطيها 

على ال�سياحة«.

األداء الحكومي يتراجع
اأكرث  من  احلكومي  االأداء  تراجع  ويعترب 

االإقت�سادي  امل�سهد  جتعل  التي  العوامل 

حكومة  اأداء  بدا  اأن  فبعد  �سوداوية،  اأكرث 

عهدها،  بداية  يف  زاً 
ّ
متمي الثقة  ا�ستعادة 

�سهد تراجعًا دراماتيكيًا نتيجة االنق�سام 

ال�سيا�سي الذي ظهر ب�سكل وا�سح مع فتح 

وقانون  االنتخاب  قانون  م�رشوع  ملف 

االإطــار  اقة يف هــذا 
ّ
املــوازنــة. واأكــد عج

ل للحكومة اإقرارها مللفات يف 
ّ
�سج

ُ
اأنه »ي

ة 
ّ
غاية االأهمية، اإال اأن التطورات ال�سيا�سي

بني  ال�سيا�سي  االنق�سام  عمق  اأظــهــرت 

مكوناتها، وهذا ما ظهر جليًا من خالل 

التعيني  قــرارات  على  قراراتها  اقت�سار 

ــرارات  ــق ومـــلء الــ�ــســواغــر بــعــيــدا مــن ال

االقت�سادية يف االآونة االأخرية«.

االإقت�سادية  القرارات  »ربط  اأن  وراأى 

م�رش  اأمــر  هــو  ال�سيا�سية  بــالــقــرارات 

العامة  ومباليته  اللبناين  باالإقت�ساد 

الوقت  مع  فاأكرث  اأكــرث  �سترتاجع  التي 

املــوازنــة  يف  العجز  واأن  خ�سو�سًا 

اأمريكي  دوالر  مليارات  الـ7  �سيتخطى 

اأن  واعــتــرب  الت�ساريح«.  لكل  خــالفــًا 

�ستبقى  والـــرواتـــب  ــب  ــرت ال »�سل�سلة 

�سيا�سية  منا�سبة  كــل  يف  حــا�ــرشة 

ال�رشائب  زيادة  اأن  علمًا  واقت�سادية، 

قا�سية  �رشبة  ي�سكل  اإقرارها  اأجل  من 

�سترتاجع  حــيــث  الــلــبــنــاين،  لل�سعب 

�سينخف�ض  وبالتايل  ال�رشائية  قدرته 

تراجع   اىل  ذلــك  و�سيوؤدي  اال�ستهالك 

معدالت النمو االقت�سادي«.

إقتصاد لبنان.. 
الى الهاوية مجدداً?

نسب قارحاني

بارقة  املا�شي  العام  للجمهورية  رئي�شا  عون  مي�شال  انتخاب  �شكل 

اأمل ببدء تعايف الإقت�شاد من التداعيات القا�شية التي حملها الفراغ 

حكومة  ت�شكيل  بعد  �شيما  ول  ون�شف  �شنتني  مدى  على  الرئا�شي 

الأوىل  اأ�شابيعها  يف  به  باأ�س  ل  باأداء  متتعت  التي  الثقة  ا�شتعادة 

خا�شة على ال�شعيد القت�شادي. 

ال�شيا�شية  اخلالفات  عودة  مع  تبّددت  هذه   التفاوؤل  جرعات  اأّن  اإل 

للظهور نتيجة م�رشوع قانون الإنتخاب وم�رشوع املوازنة، ليغرق معها 

اإذ  الداخلية،  الإنق�شامات  دوامة  يف  الإقت�شادية  بامل�شائل  الهتمام 

اأثبتت الأيام الأخرية اأن جناة لبنان من كارثة على ال�شعيد الإقت�شادي 

مل يكن األ اأمراً موؤقتًا، اإذ من املرجح عودة الإقت�شاد اىل حافة الهاوية 

اإذا ما تفاقمت امل�شاكل ال�شيا�شية.
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مصيبة كبرى
ال�سيا�سي  اخلالف  يعترب  �سك  دون  ومن   

ال�سّقان  ربط 
ُ
ي اإذ  الكربى  لبنان  م�سيبة 

االقت�سادي وال�سيا�سي ببع�سهما البع�ض 

ب�سكل دائم، ما يطرح اإ�سكالية كربى حول 

لبنان من هذا  باقت�ساد  للخروج  ال�سبيل 

النفق املظلم وال �سيما اأنه من املتوقع اأن 

املقبلة.  االأ�سهر  يف  مقلقًا  الو�سع  يكون 

ال�سيا�سية  »االأطــراف  اأن  اقة 
ّ
عج واعترب 

املايل  اخل�سوع  لبنان  بتجنيب  مطالبة 

لو�ساية �سندوق النقد الدويل وما له من 

وعلى  ال�رشائب  م�ستوى  على  تداعيات 

خ�سو�سًا  اللبناين،  االإجتماعي  الو�سع 

ه اىل 
ّ
واأن �سيا�سة �سندوق النقد الدويل تتج

وبالتايل  واالإداري  االإجتماعي  التق�ّسف 

اإجتماعية  �سيكون هناك خوف من ثورة 

تطيح النظام ال�سيا�سي اللبناين«.

دعم الدول العربية
لبنان  اقت�ساد  اأثبت  ال�سنوات،  مر  على 

خا�سة  العربية  الــدول  دعم  اإىل  حاجته 

املداخيل  لــه  تــوؤمــن  التي  اخلليج  دول 

لنموه  االأ�سا�ض  احلجر  وت�سكل  العالية، 

مه.
ّ
وتقد

اأخــرى  ـــرار  واإق القوانني  حتديث  ــده  وح

من  لــبــنــان  اقــتــ�ــســاد  ميــّكــن  قــد  مهمة 

النهو�ض من دون م�ساعدة الدول العربية، 

يف  القوانني  هذه  ــرار  اإق �سعوبة  اأن  اإال 

دور  من  يجعل  ال�سيا�سي،  االإنق�سام  ظل 

�سيما  وال  اأ�سا�سيًا  دوراً  العربية  الــدول 

يحتاجها  التي  اخلليجية  االإ�ستثمارات 

االقت�سادي  الو�سع  ة يف ظل 
ّ
ب�سد لبنان 

غري املطمئن.

اإقــرار  الــ�ــرشوري  »مــن  اقة 
ّ
لعج ووفقًا   

قانون  طليعتها  يف  ياأتي  قوانني  عــدة 

واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  ال�رشاكة 

اإذ اإن لبنان باأم�ض احلاجة لالإ�ستثمارات 

والقوانني اجلاذبة لها«.

�رشيبية  ل�سيا�سة  »احلاجة  على  د 
ّ
و�سد

الـــ�ـــرشائـــب على  ــ�ــض  تــخــّف مـــوؤاتـــيـــة 

ال�رشكات،  متركز  وعلى  اال�ستثمارات 

الذي  الف�ساد  اإ�سافة اىل قانون مكافحة 

الفا�سدين  تلطي  نتيجة  تطبيقه  ي�سعب 

حتت العامل املذهبي اأو الطائفي«. 

النفط وتحسين اإلقتصاد
يف  هــام  دور  اأداء  النفط  مللف  وميكن 

ا�ستخراجه  اإذ �سيوؤمن  حت�سني االقت�ساد، 

خالل  مــن  لبنان  تفيد  مهمة  عــائــدات 

الدين  و�سد  جديدة  با�ستثمارات  القيام 

ويف  عام.  بعد  عامًا  يتزايد  التي  العام 

»ملف  اأن   اىل  اقة 
ّ
عج لفت  ال�سياق،  هذا 

االأوىل مرحلة  يت�سمن مرحلتني،  النفط  

ا�ستفادة منه«.  والثانية مرحلة  حت�سري، 

د على اأن »اأهم ما يف املرحلة االأوىل 
ّ
و�سد

هو اإن�ساء ال�سندوق ال�سيادي الذي ي�سكل 

�سمانة يف وجه الف�ساد، فوجود االأموال 

لبنان  متّكن  ال�سيادي  ال�سندوق  يف 

داخلية  اإ�ستثمارات  يف  ا�ستخدامها  من 

يف  تو�سع  عــائــدات  تــوؤمــن   وخارجية 

املاكينة  يف  ا�ستثمارها  ليتم  اخلزينة 

الدين  اإغالق  يف  ت�ساهم  التي  االنتاجية 

العام«. واأو�سح اأن »الدين العام �سريتفع 

بوترية 5 مليارات دوالر اأمريكي كمعدل 

و�سطي اىل حني ا�ستخراج النفط، حيث اإن 

النفط لن  ال�رشكات امل�ستثمرة يف قطاع 

اإىل  ل 
ّ

التو�س بعد  اإال  ا�ستثماراتها  تبا�رش 

ال�سيا�سي  الوجه  يو�سح  انتخاب  قانون 

اجلديد للبنان، يف حني يحتاج ا�ستخراج 

النفط اىل 8 �سنوات على االأقل.« 

كل هذه االأمور جمتمعة، تزرع اخلوف يف 

نحو  لبنان  اقت�ساد  تدهور  من  النفو�ض 

ال�سيا�سية  الطبقة  اأن  �سيما  وال  االأ�سواأ، 

االإنتخاب  قانون  �سياغة  يف  ى 
ّ
تتله قد 

اإقت�سادية  قــرارات  اتخاذ  عن  مبتعدًة 

القطاعات  اأ�رشاراً مبختلف  يلحق  قد  ما 

االإقت�سادية.
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للقطاع  االأخــــرية  الــتــطــورات  حملت 

ال�سناعي ب�رشى �سارة باإ�ستمرار بوادر 

حماية القطاع، اإذ اأ�سار وزير ال�سناعة 

�سفري  لقائه  بعد  ح�سن  احلــاج  ح�سني 

�سورية يف لبنان علي عبد الكرمي اىل »اأن 

التدابري احلمائية لالإنتاج الوطني التي 

باإعتمادها  اللبنانية  احلكومة  بــداأت 

هي اإجراءات �ست�ستمر وتتوا�سل تباعًا 

يقارب  ال�سلع  مــن  عـــدداً  و�ستطاول 

دة ب�سبب االإ�سترياد 
ّ
الع�رشين �سلعة مهد

الع�سوائي وامل�ساربات غري امل�رشوعة 

والقدرة التناف�سية غري املتكافئة«.

احلكومة  به  تقوم  »ما  اأن  على  د 
ّ
و�سد

دولة  اأي   
ّ
�سد هًا 

ّ
موج لي�ض  اللبنانية 

االإغراقي  اال�سترياد  الأن  ذاتها،  بحد 

واإمنــا من  ال يجري عرب دولة واحــدة، 

بعملية  تقوم  وهــي  عــديــدة،  م�سادر 

حر�ض  ظـــّل  يف  لــالإ�ــســتــرياد  تنظيم 

الدولة للمحافظة على اأف�سل العالقات 

التجارية والتبادلية مع �رشكاء لبنان 

التجاريني.«

إزالة العوائق التجارية
كما �سهد القطاع ال�سناعي خالل الفرتة 

اخلارج،  على  كبرياً  انفتاحًا  االأخــرية، 

اىل  ح�سن  احلاج  الوزير  بزيارة  جتّلى 

كل من روما ومو�سكو.

زيارته  ا�ستهل  قد  ح�سن  احلاج  وكان 

روما  االإيطالية  العا�سمة  اىل  الر�سمية 

االجتماع  اىل  لبنان  وفــد  ــض  ــرتوؤ� ب

ال�رشق  الرابع لدول  االإقليمي  التقييمي 

متكني  حول  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط 

القدرات، وال �سيما اإمكانات املراأة، يف 

امل�ستدامة.  االقت�سادية  التنمية  م�سار 

باالأعمال  القائم  اللبناين  الوفد  و�سم 

خليل،  كــرمي  اللبنانية  ال�سفارة  يف 

جدعون  داين  ــوزارة  ــل ل الــعــام  املــديــر 

حممد  املهند�ض  ــر  ــوزي ال وم�ست�سار 

يف  االإعـــالمـــي  وامل�ست�سار  اخلن�سا 

وامل�سوؤول عن  املتني  الوزارة جوزيف 

برامج التوا�سل مع يونيدو يف الوزارة 

�سارك  كما  عــمــران.  بــيــار  املهند�ض 

لبنان  يف  للمنظمة  االإقليمي  املمثل 

كري�ستيانو با�سيني.

الــهــدف  »اأن  حــ�ــســن  احلــــاج  واأعـــلـــن 

هو  حاليًا  عليه  نعمل  الــذي  الرئي�سي 

ــدول  ال خمتلف  اىل  الــ�ــســادرات  ــع  رف

وال�سني  وتركيا  واالأوروبــيــة  العربية 

الواردات  وتخفي�ض  الالتينية  واأمريكا 

على  اجلاثمة  املخاطر  لتخفيف  منها 

تخفي�ض  وبالتايل  الوطني،  االقت�ساد 

العجز يف امليزان التجاري«.

ودعـــا يــونــيــدو والـــــدول االأوروبـــيـــة 

ال�سديقة اإىل م�ساعدة لبنان باملبادرة 

املتمثلة  التجارية  العوائق  اإزالــة  اإىل 

غري  وهــي  املن�ساأ  ب�سهادة  خ�سو�سًا 

الأن  واملعايري،  باملوا�سفات  مرتبطة 

باجلودة  تتمّتع  اللبنانية  املنتجات 

االأ�سواق  يف  حاليًا  وتناف�ض  العالية 

العاملية بف�سل هذه اجلودة.

فتح األسواق األوروبية
اللبناين  والوفد  ح�سن  احلاج  عقد  كما 

العام  املدير  اجتماع عمل مع  املرافق 

يف  الدويل  للتعاون  االإيطالية  للوكالة 

�سيبا�ستياين.  بياترو  اخلارجية  وزارة 

برامج  تقييم  اإىل  املحادثات  قت 
ّ
وتطر

والوكالة  لبنان  بني  القائمة  التعاون 

التمويل  م�ساعفة  و�سبل  االإيطالية، 

تقوم  جديدة  تنموية  لربامج  والدعم 

مها اإن�ساء 
ّ
بها وزارة ال�سناعة ويف مقد

املناطق  خمتلف  يف  �سناعية  مناطق 

اللبنانية بهدف حتقيق االإمناء املتوازن 

املناطق  واإمنــاء  امل�ستدامة  والتنمية 

الريفية وتو�سيع رقعة اال�ستثمار خارج 

الأبناء  العمل  فر�ض  وتاأمني  العا�سمة 

املدن والقرى يف املحافظات. 

�رشورة  يف  اأي�سًا  املجتمعون  وبحث 

االأمم  منّظمة  كــانــت  بــرامــج  ــاء  ــي اإح

املتحدة للتنمية ال�سناعية )يونيدو( قد 

وزارة  مع  والتن�سيق  بالتعاون  نفّذتها 

التوافق على خّطة عمل  ال�سناعة. ومّت 

مراحل  على  بلورتها   
ّ
تتم م�ستقبلية 

الوكالة  مكتب  مع  بالتن�سيق  زمنية 

االإيطالية يف بريوت.

ولقيت مداخلة احلاج ح�سن عن حراجة 

فتح  واأهــمــيــة  االقــتــ�ــســادي،  الو�سع 

املنتجات  ــام  اأم ــة  االأوروبــي االأ�ــســواق 

خالل  من  وا�سحًا  مًا 
ّ
تفه اللبنانية 

موقف  على  االإيطايل  امل�سوؤول  تاأكيد 

على  �سيما  وال  للبنان،  الداعم  بــالده 

عن  الناجمة  االأعــبــاء  تخفيف  �سعيد 

اأزمة النازحني ال�سوريني«.

واأعلن احلاج ح�سن اأن »ما نطمح اإليه، 

الحاج حسن يدعو الدول إلى المبادرة  إلزالة العوائق 
ويحّذر من إقفال المزيد من المصانع

الحاج حسن خالل مشاركته في اإلجتماع التقييمي في روما
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و�سائر  االأوروبـــيـــة  الـــدول  مب�ساعدة 

�رشكاء لبنان التجاريني، هو اأن  نرفع 

مليارات   3 من  و�سادراتنا  اإنتاجنا 

دوالر اىل 5 مليارات دوالر يف ال�سنوات 

القليلة املقبلة«.

واعترب اأنه عند »ال�سري ب�سيا�سة حمائية 

ما  وهــذا  ال�سناعي،  للقطاع  وداعمة 

ع 
ّ
يت�سج العامل،  بدول  اأ�سوة  به  با�رشنا 

يف  جديد  م�سنع  اإقامة  على  امل�ستثمر 

بيئة تناف�سية م�ستقرة«. 

العالقات اللبنانية الروسية
وكان احلاج ح�سن، ويف اإطار م�ساركته 

يف الوفد االإقت�سادي الذي زار رو�سيا، قد 

التقى ورئي�ض غرفة التجارة وال�سناعة 

والزراعة يف بريوت وجبل لبنان حممد 

اللبناين  االأعمال  جمل�ض  ورئي�ض  �سقري 

وزير اخلدمات  ال�رشاف  الرو�سي جاك 

للعا�سمة  اال�ــســتــهــالكــيــة  ــوق  ــس ــ� وال

ومت  بو�سازينيكوف.  فالدميري  مو�سكو 

التبادلية  العالقات  تفعيل  يف  البحث 

اإمكانية  ودرا�سة  ورو�سيا،  لبنان  بني 

ا�ستفادة لبنان من ت�سهيالت واإعفاءات 

منحتها  اأن  لرو�سيا  �سبق  جمركية، 

الت�سدير  فر�ض  من  تزيد  اأخرى،  لدول 

اللبناين اىل مو�سكو، انطالقًا من قناعة 

البلدين  لكال  م�سلحة  بوجود  م�سرتكة 

االقت�سادية  الــعــالقــات  تــطــويــر  يف 

اىل  ورفعها  والتبادلية  والتجارية 

القائمة  ال�سيا�سية  العالقات  م�ستوى 

بني لبنان واالحتاد الرو�سي.

زيـــارة  حت�سري  عــلــى  ــوافــق  ــت ال ومّت 

وجتــار  وم�ستوردين  اأعــمــال  لــرجــال 

لبنان يف متوز  اىل  رو�ض  وم�ستثمرين 

ال�سناعة  املقبل، لالطالع على قدرات 

الزراعية  واملنتجات  والتكنولوجيا 

االأعمال  اللبنانية، واالتفاق مع رجال 

اللبنانيني على و�سع اآلية عمل م�سرتكة 

وال  االجتــاهــني،  بكال  التبادل  ك 
ّ
حتــر

�سيما من لبنان باجتاه رو�سيا.

ث يف 
ّ
ــد حتــــد وكــــان احلــــاج حــ�ــســن ق

اأعــمــال  رجـــال  مــع  عمل  اجتماعات 

رو�ـــض، و�ــرشح اأن مــن بــني االأهـــداف 

من  قريبة  م�سافة  على  اأ�سبحت  التي 

زيادة  على  العمل  اىل  اإ�سافة  التحقق، 

وجود  رو�سيا،  اىل  لبنان  من  الت�سدير 

فرع  بفتح  نهائي  �سبه  رو�ــســي  وعــد 

مل�رشف رو�سي يف لبنان، اىل التوجه 

لبناين يف مو�سكو  بفتح فرع مل�رشف 

اأو م�رشف م�سرتك يف لبنان ومو�سكو، 

ارتباطات  له  االأمــر  هــذا  اأن  مو�سحًا 

االأ�سباب  وخيارات �سيا�سية اىل جانب 

اأهــمــيــة فتح  االقــتــ�ــســاديــة، مـــوؤكـــداً 

امل�سارف كونها ال�رشيان احليوي التي 

واالأمــوال وهي  التحويالت   عربها 
ّ
متر

وجتعلها  التبادل  عمليات  ل 
ّ
ت�سه التي 

اأكرث �سهولة ومرونة«.

كما ك�سف عن وجود تقدم على �سعيد 

املعقودة  الثنائية  باالتفاقات  الدفع 

اأ�ساًل بني البلدين، كما عن وجود قرار 

مبدئي بتوقيع اتفاقية جتارة حرة.

تطوير  على  عــازمــون  نحن  وقـــال:« 

والتجارية  اال�ستثمارية  الــعــالقــات 

م�ستوى  عــلــى  لت�سبح  والــتــبــادلــيــة 

واملمتازة  اجليدة  ال�سيا�سية  العالقات 

بني بلدينا«.  

استعادة الثقة
ح�سن  احلــاج  اعترب  اأخـــرى،  جهة  من 

األقاها يف اجلل�سة االأوىل من  يف كلمة 

نظمته  الــذي  واالأعــمــال  املــال  منتدى 

بــعــنــوان:  انــرتنــا�ــســيــونــال  كونفك�ض 

االإقت�سادي«،  النهو�ض  خطة  »اأولوية 

ولكنه  �سعب  اأمر  الثقة  ا�ستعادة  »اأن 

ممكنة  عملية  اإنــهــا  م�ستحياًل.  لي�ض 

ال�ستعادة  ومطلوب  �سعبة.  ولكنها 

والتدابري  االإجـــــراءات  اتــخــاذ  الثقة، 

اقت�سادية  روؤيــة  خــالل  من  الــالزمــة 

ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  اأما  متكاملة. 

جنحت  فلقد  واالقت�سادي،  واالأمــنــي 

خالل  من  الثقة  ا�ستعادة  يف  احلكومة 

مرا�سيم  ــدار  ــس واإ� التعيينات  بع�ض 

من  وغــريهــا  املــوازنــة  واإقـــرار  النفط 

االإجراءات.«

وقال: »ل�سنا خمتلفني حول املوؤ�رشات 

لتغيري  نفعل  مــاذا  ولكن  ــــام.  واالأرق

الرئي�ض  ـــة  دول ث 
ّ
حتـــد لــقــد  الـــواقـــع؟ 

احلريري يف جل�سة االفتتاح عن تطوير 

البنى التحتية. واعتقد اأنه العنوان االأول 

سيشهد تموز المقبل زيارة 

لرجال أعمال من روسيا 

الى لبنان، لالطالع على 

قدرات الصناعة والتكنولوجيا 

والمنتجات الزراعية اللبنانية، 

واالتفاق مع رجال األعمال 

اللبنانيين على وضع آلية 

عمل مشتركة تحّرك التبادل 

في كال االتجاهين، وال سيما 

من لبنان باتجاه روسيا.

الحاج حسن  والوفد اإلقتصادي في موسكو



�لعدد 161 �أيـــــار 2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L12

ن�صاطات �صناعية

الثقة.  ال�ستعادة  عليه  العمل  املطلوب 

فالبنى التحتية يف لبنان موؤهلة لثالثة 

ماليني �سخ�ض، ومل يجر تطويرها منذ 

البنى  في�ستخدم  اليوم  اأمــا  �سنوات، 

ماليني  �ستة  من  اأكرث  نف�سها  التحتية 

الدول  تتخذ  اأن  هو  واملطلوب  ن�سمة. 

قراراً �سيا�سيًا كبرياً مبنح لبنان ع�رشة 

البنى  يف  لال�ستثمار  دوالر  مليارات 

التحتية على مدى �سبع �سنوات.«

ال�ستعادة  الثاين  »العنوان  واأ�ــســاف: 

ــة من  ــوع ــم الــثــقــة، هـــو اتـــخـــاذ جم

واالقت�سادية  االإداريـــة  االإ�سالحات 

وال�رشيبية لتطاول الكثري من اجلوانب 

ــرار  اإق عــن  ف�ساًل  الــعــام،  القطاع  يف 

والــرواتــب  الــرتــب  و�سل�سلة  املــوازنــة 

العام  القطاعني  بني  ال�رشاكة  وقانون 

واخلا�ض، وقانون االإ�سالح ال�رشيبي، 

يف  هيكلية  اإ�ــســالحــات  اىل  اإ�ــســافــة 

االقت�ساد.«

ي�ستمر  اأن  ميكن  ال  »لبنان  واعــتــرب: 

موحدة  اقت�سادية  ـــة  روؤي دون  مــن 

روؤية  توجد  ال  االآن،  وحتى  ومتكاملة. 

اللبنانية،  للدولة  موحدة  اقت�سادية 

وكيفية  وحجمه  قطاع  كل  دور  د 
ّ
حتد

تكبريه وجماالت اال�ستثمار.«

ودعا اىل اأن تتوقف الدولة لتكون �سوقًا 

�سلع م�ستوردة غالبيتها  اأمام  مفتوحة 

االإنتاج  زيادة  على  العمل  واىل  �سيئة، 

والت�سدير.

اقفال  ومن  الو�سع  »تفاقم  من  وحّذر 

املــزيــد مــن املــ�ــســانــع يف االأ�ــســهــر 

االأمر  نتدارك  مل  اإذا  املقبلة  وال�سنوات 

ونعّزز ال�سادرات.« 

رايدر في جمعية الصناعيين
جمعية  رئي�ض  اأطلع  ــر،  اآخ �سياق  يف 

ال�سناعيني فادي اجلميل املدير العام 

رايدر، على  الدولية غي  العمل  ملنظمة 

لبنان،  يف  ال�سناعي  القطاع  و�سع 

منطلقًا من نتائج املوؤ�رشات ال�سناعية 

والتي  اأخــرياً  اجلمعية  اأطلقتها  التي 

اأظهرت اأن حجم القطاع ال�سناعي بلغ 

اأن  2015 بعد  8.8 مليارات دوالر عام 
دوالر  مليارات   10.5 الـــ  تعدى  كــان 

عام 2012. واأن القطاع يوظف 77 الفا 

و678 عاماًل من خالل 1977 م�سنعًا.

ال�سناعي  القطاع  اأن  اجلميل  واأكـــد 

يف  مــهــمــًا  دوراً  ـــــوؤدي  ي ــاين  ــن ــب ــل ال

ال�سناعي  يتميز  بحيث  االقت�ساد، 

اللبناين خ�سو�سًا بقدرته على ال�سمود 

ال�سعوبات  كــل  رغــم  واال�ستمرارية 

التي تعرت�سه. واأ�سار اىل اأن ال�سناعي 

خا�سة  مهارات  اىل  بحاجة  اللبناين 

ال�سوق  اليوم يف  اإيجادها  بات ي�سعب 

ويف  �سبابنا،  هجرة  ب�سبب  اللبنانية 

البطالة  ن�سبة  اأن  نالحظ  نف�سه  الوقت 

تخطت  اللبناين  ال�سباب  �سفوف   يف 

الـ 36 يف املئة.

ك�سناعيني  »نعاين  اأننا  اىل  واأ�ــســار 

حيث  من  ال�سوري  الــنــزوح  اأزمــة  من 

عدد  فهناك  ال�رشعية،  غري  املناف�سة 

ال�سغرية  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  من 

لبنان  يف  ا�ستقرت  احلجم  واملتو�سطة 

وبداأت تناف�ض ال�رشكات اللبنانية«. 

�سوق  »يف  اأنــنــا  اىل  اجلميل  ــار  ــس واأ�

االإغــراق  من  نعاين  جتعلنا  مفتوحة 

ال�سني  منها  عدة  بلدان  من  املتاأتي 

�سبيل  على  االأوروبية  االأ�سواق  وبع�ض 

مناف�ستها«.   ميكن  ال  باأ�سعار  املثال، 

بــاالأزمــة  القطاع  تــاأثــر  »لقد  وتــابــع: 

تراجعت  بحيث  �سورية  بها  متر  التي 

نحو  احلــدود  اإغــالق  نتيجة  �سادراتنا 

من  اأي  دوالر  املليار  ون�سف  املليار 

2.1 مليار دوالر  3.6  مليار دوالر اىل 
الثالث املا�سية.  ال�سنوات  وذلك خالل 

ت�سكل  االأرقـــام  هــذه  اأن  احلقيقة  ويف 

ماأ�ساة للقطاع، ولكنها يف الوقت نف�سه 

دليل قوة الأنه رغم كل هذه ال�سعوبات 

ال�سمود  من  متكن  بل  القطاع  ينهر  مل 

وهذا دليل على اأننا بلد القدرات«.   

التي  ــات  االأزم اأنــه »جتــاه هذه  واأعلن 

جمعية  اأعـــدت  منها،  القطاع  عانى 

للنهو�ض  بــرنــاجمــًا  الــ�ــســنــاعــيــني 

االقــتــ�ــســادي االجــتــمــاعــي، اأبـــرز ما 

 ما ن�سبته 3 % من قيمة 
ّ
ت�سمنه، �سخ

االإقت�ساد يف جميع  لتحفيز  االإقت�ساد 

القطاعات واخلربات الوطنية«.

فيها  ــاد  ــس اأ� ــدر  ــراي ل كلمة  كــانــت  ثــم 

يتميز  الذي  اللبناين  اخلا�ض  بالقطاع 

عن الدول العربية بديناميكيته وقدرته 

وذلــك  واال�ستمرارية،  ال�سمود  على 

واأخــرى  �سيا�سية  منها  عــدة  الأ�سباب 

على  القدرة  منها  االأبرز  اإمنا  تاريخية 

توظيف ال�سباب اللبناين.

شّدد الحاج حسن على أن 

التدابير الحمائية لإلنتاج 

الوطني التي تقوم بها 

الحكومة اللبنانية ليست 

موّجهة ضّد أي دولة بحد 

ذاتها، ألن االستيراد 

اإلغراقي ال يجري عبر دولة 

واحدة، وإنما من مصادر 

عديدة

اللقاء الذي جمع أعضاء جمعية الصناعيين ورايدر في مقر الجمعية
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ن�صاطات �صناعية

نقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت تكرم وزير الصناعة 
نجم يطالب بإعفاءات وجدولة الديون بفوائد متدنية
والحاج حسن يحذر: وضعنا االقتصادي على الحافة

وم�سبوبات  والغرانيت  الرخام  م�سانع  اأ�سحاب  نقابة  كرمت 

االأ�سمنت يف لبنان برئا�سة نزيه جنم، وزير ال�سناعة ح�سني احلاج 

ال�سفري  وح�رشه  »لومايون«  مطعم  يف  اأقامته  غــداء  يف  ح�سن، 

رئي�ض  الكعكي،  عــوين  ال�سحافة  نقيب  ــاري،  جن نزيه  امل�رشي 

املجل�ض  واأع�ساء  طفيلي  اأ�سعد  العميد  للجمارك  االأعلى  املجل�ض 

والوزير  القزي،  وغرا�سيا  �سحادة  احلاج  هاين  للجمارك  االأعلى 

عبا�ض،  عليا  لالقت�ساد  العامون  واملديرون  ديب،  روجيه  ال�سابق 

البحوث  واجلمارك بدري �ساهر، وال�سناعة داين جدعون، ومعهد 

امل�رشية  ال�سفارة  يف  التجارية  امللحقة  فرن،  ب�سام  ال�سناعية 

منى وهبة، رئي�ض جمعية ال�سناعيني فادي اجلميل، رئي�ض احتاد 

بلديات جبيل فادي مارتينو�ض، وح�سد من الفاعليات.

نجم
واألقى رئي�ض النقابة نزيه جنم  كلمة قال فيها : »نلتقي اليوم كعائلة 

وا�ستقراره  لبنان  مب�ستقبل  اإمياَننا  لنجدد  واقت�سادية  �سناعية 

التزامنا مببادىء احلرية  الوطني واالإجتماعي واالإمنائي. ولنوؤكد 

امل�سوؤولة وباملبادرة الفردية اللبنانية التي ت�سكل ع�سب اقت�ساده 

وتطوره يف ظل دولة نريدها اأن تكون ال بل نريدها اأن تبقى دولة 

الرعاية واحلماية مل�سريتنا الوطنية وال�سناعية واالإقت�سادية وذلك 

االإ�ستثمارية  احلركة  ع�سب  ي�سكل  الذي  ا�ستقرارنا  يف  اخللل  ملنع 

لل�سناعة  خ�سو�سا �سناعة الرخام والغرانيت م�سبوبات االأ�سمنت 

واحلجر التزييني. ولتكرمي رجل الدولة والقرار املو�سوعي اجلامع 

ال�سناعة  رجل  ال�سعاب...  اأيام  يف  اجلريئة  املواقف  رجل  واحلر 

االأول«.

وتوجه اىل احلاج ح�سن قائاًل: »كيف ال نكرمك واأنت تقف كل يوم 

و�سناعته  الوطن  اقت�ساد  بحماية  مناديًا  ال�سادق  وب�سمودك 

نكرمك  ال  كيف  عي�سها!  بلقمة  املهددة  اللبنانية  وحمايةعائالتنا 

التزامك  �سدق  للجميع  لتثبت  اجلميع  وجه  يف  ابداً  ال�سامد  واأنت 

با�ستقرار املواطن اللبناين الأنك اآمنت باأن لبنان باق ما دام الرجال 

االأوادم من امثالك يف �سدة امل�سوؤولية ! 

تحقيق الحوافز
لتطوير  �ساملة  عمل  ور�سة  تبا�رش  �سوف  »النقابة   اأن  جنم  واأكــد 

وحت�سني وحماية �سناعتها و�سوف تقوم باالإت�ساالت جمدداً مع 

فخامة الرئي�ض ورئي�ض املجل�ض النيابي ورئي�ض احلكومة والوزراء 

يعد  مل  الأنه  املطلوبة،  واحللول  �سناعتها  م�ساكل  معهم  لتعر�ض 

مقبواًل اأن تبقى �سناعتها �سحية االإغراق وعدم احلماية«.

لتحقيق  كافة  امل�سوؤولني  مع   »ال�سعي  ح�سن  احلاج  على  ومتنى   

جميع احلوافز املذكورة يف الدرا�سة املقدمة من قبل النقابة وجدولة 

ديون ال�سناعيني بدعم من الدولة اللبنانية وبفوائد متدنية الأننا 

بحاجة اىل ا�ستعادة اأنفا�سنا لكي ن�ستطيع ال�سمود والبقاء«.

 وتابع: »لقد اآن االأوان لنبني معًا وطنًا ودولة، وكي يعلم اجلميع 

اأي خلل يف القطاع ال�سناعي هو خلل يف االقت�ساد اللبناين  باأن 

اأمام ثورة اجتماعية توؤدي  اأزمة بطالة لن�سبح  و�سوف يوؤدي اىل 

اىل خلل اأمني و�سيا�سي ومايل ال �سمح اهلل! فهل هذا ما يريده من 

يقومون بهدم بنيان ال�سناعة من خالل �سيا�سة االإغراق والف�ساد؟ 

يزال  ال  من  �رشخة  اإنها  الوزير،  معايل  يا  االأخرية  ال�رشخة  اإنها 

يقاوم كي تبقى ال�سناعة اللبنانية ركيزة االإ�ستقرار ! لن ن�سكت ولن 

ن�ستكني ولن ن�ستهني بعد اليوم. لن نرتك املعتدين على �سناعتنا 

يعتدون ويهددون«.

الحاج حسن
بدوره اأو�سح الوزير احلاج ح�سن يف كلمته اأن »و�سعنا االقت�سادي 

على احلافة كما اأو�سحت للكثري من املراجعني. عجز املوازنة عام 

خ�سارة  اىل  �سنوات  اأربع  خالل  ن�سل  وقد  مليارا،   15،8 هو   2016
اأن نحقق  الناجت املحلي، فالرقم االقت�سادي وا�سح، ولي�ض املهم 

منوا ال يتعدى 1،5 باملئة وعجزا جتاريا 4 باملئة«.

العامة لالقت�ساد  املديرة  بت�سكيل جلنة من  القرار  »اتخذنا  وقال: 

وطلبنا  لل�سناعة،  العام  واملــديــر  للجمارك  االأعــلــى  واملجل�ض 

وحماية  النوعي  الر�سم  طلبات  تقدمي  ال�سناعيني  جمعية  اىل 

امللفات  هذه  بدر�ض  لنبداأ  االقت�ساد  وزير  اىل  وحتدثت  ال�سناعة، 

ذلــك«. يف  ـــرشاع  االإ� ويجب  الوطني،  االإنــتــاج  حماية  جلنة   يف 

االإيجابي  وال�سغط  املتكررة  »املطالبة  اىل  ال�سناعيني  ودعــا 

وعدم التوقف، الأن رئي�ض اجلمهورية ورئي�ض احلكومة ي�سريان يف 

اجتاه حماية ال�سناعة الوطنية«، معتربا اأن »خف�ض عجز امليزان 

التجاري هو اأحد اأهداف الدولة«.

نجم يلقي كلمتهالحاج حسن يلقي كلمته
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 من اليمين: ايلي السبعلي، موريس ابي كرم، روي موسى، فارس حويك، رمزي عبد الخالق، 
فارس سعد، ساري يزده، طارق هاشم

بيار سعد، جودت عساف

جورج نصراوي، فادي نصار، وأحمد حطيط

نزيه نجم بين السفير المصري نزيه النجاري والنقيب عوني الكعكي

نزيه نجم، الوزير حسين الحاج حسن، العميد اسعد طفيلي

عماد قمر الدين، علي عبيد، جاك صراف، ونزيه نجم

د. ميشال صايغ، د. بسام الفرن

نزيه نجم، فرنسوا باسيل، فادي الجميل

فادي ونزيه نجم، الوزير حسين الحاج حسن

داني جدعون، شارل عربيد، وجيه البزري
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من �صهر اإلى �صهر

اجلمهورية  رئي�ض  اعترب 

اأن  عون  مي�سال  العماد 

الهجرة  مع  لبنان  »تاريخ 

طويل وموؤمل، وهي �رشيبة 

عائالتنا  تدفعها  عاطفية 

منذ اأن حتولنا اىل بلد ي�سدر 

ي�سدر  اأن  من  بدال  اأبناءه 

اإنتاجه«، م�سريا اىل اأنها »مل 

نزوة،  اأو  ترف  نتيجة  تاأِت 

�سيا�سية  اأو�ساع  بفعل  بل 

واقت�سادية  واجتماعية 

باأبنائنا  دفعت  �سعبة 

الوطن«. ح�سن  خارج   اإىل 

اأبناء  »يكون  اأن  من  وحذر 

عن  بحثًا  يهاجرون  لبنان 

جديدة،  وهوية  جديد  وطن 

يدق«،  خطر  ناقو�ض  فهذا 

�سائال: »ملاذا ي�سعى اأبناوؤنا 

وي�سحون  بديل  وطن  اىل 

هوية  ويتو�سلون  بهويتهم 

بها  يربطهم  ال  اأخرى 

»يف  اأنه  موؤكدا  �سيء؟«، 

االإجابات ال�سادقة عن هذه 

 الت�ساوؤالت يبداأ بناء الدولة«.

واإذ توجه اىل اللبنانيني املغرتبني بالقول: »اأنتم يف اأ�سا�ض 

عائالتكم«،  رخاء  يف  الطوىل  اليد  ولكم  لبنان  اقت�ساد 

فالوطن  وازدهاره،  لبنان  اإعمار  »امل�ساهمة يف  اىل  دعاهم 

انطلقت،  قد  البناء  وور�سة  اأبنائه،  ب�سواعد  اإال  يبنى  ال 

االأول«. املدماك  و�سع  يف  �ست�سارك  زنودكم  اأن   ويقيني 

ورعايته،  افتتاحه  خالل  يف  جاءت  عون  الرئي�ض  مواقف 

حتت  الرابعة  دورته  يف  اللبنانية  االغرتابية  الطاقة  موؤمتر 

عنوان: »طريق العودة اىل الوطن«، يف جممع البيال، بدعوة 

ح�رشه  با�سيل.  جربان  واملغرتبني  اخلارجية  وزير  من 

رئي�ض جمل�ض الوزراء �سعد احلريري والرئي�سان امني اجلميل 

ونواب  ووزراء  احل�سيني  ح�سني  والرئي�ض  �سليمان  ومي�سال 

عميد  يتقدمها  ديبلوما�سية  و�سخ�سيات  و�سابقون،  حاليون 

غربيايل  املون�سنيور  البابوي  ال�سفري  الديبلوما�سي  ال�سلك 

كات�سيا، وممثلو الهيئات والنقابات والقطاعات االقت�سادية 

واالجتماعية واملوؤ�س�سات االعالمية.

وقد وقع عون واحلريري خالل املوؤمتر اأول مر�سوم ال�ستعادة 

اجلن�سية اللبنانية.

باسيل: رسل لبنان
اخلارجية  وزير  وتوجه 

اإىل  با�سيل  جربان 

»اأنتم  بالقول:  املغرتين 

وال  لبنان  تركتم  ما 

رمت 
ّ
هج هاجرمت اأنتم 

ولكنكم  لبنان  اأر�ض  من 

لبنانيتكم،  تهجروا  مل 

انتماء  رابطة  فاللبنانية 

وهوية  ح�سارة  اىل 

لدعوتنا  وتلبيتكم 

دليل  هي  الكثافة  بهذه 

اأنه  اإىل  الفتا  ارتباط«، 

ف�سل  اإذا  لوطن  »ويل 

على  املهجرين اإليه 

املهاجرين منه«.

اأ�ساف: »اثبتم اأنكم ر�سل 

لبنان يف ميادين العامل. 

�سعفي  مرة  كل  وتاأتون 

منكم  اإميانا  �سبق  مما 

بلبنانيتكم. اأنتم اأ�سحاب 

حقوق وحقوقكم يف ذمة 

علينا  حقكم  الوطن.  هذا 

ا�ستعادة  قانون  من  اأكرث 

جن�سية بل ب�سهولة نيلها، وها نحن نعلن اليوم بدء منحها«.

واأكد اأن »حقكم اأكرث من اإمكانية ت�سويت يف اخلارج، ونقاتل 

وحقكم  لتمثيلكم،  نواب   6 يت�سمن  انتخاب  قانون  اأجل  من 

اأكرث من اأن منالأ �سواغر بعثاتنا بل حقكم بقنا�سل فخريني 

لقن�سل  ال�سل�سلة  وافتتحنا  فيها،  تتواجدون  مدينة  كل  يف 

اإلكرتوين  لبنان يف كولومبيا. حقكم علينا هو اأكرث من ربط 

وها  بلبنان  تربطكم  اإلكرتونية  بو�سيطة  بل حقكم  به،  بداأنا 

.»lebanon connectنحن نطلق الن�سخة اجلديدة لـ

حّقكم  قال:  املغرتب،  بيت  اإن�ساء  اىل  با�سيل  اأ�سار  وبعدما 

علينا هو اأكرث من برنامج ا�سرت لبناين بل باأن نعقد االتفاقات 

التجارية مع دول االنت�سار ونعلن خارطة التكامل االقت�سادي 

توقعها 12 غرفة لبنانية جتارية خمتلطة، وها هي املاركات 

ا�ستثمر  برنامج  من  اأكرث  حقكم  باالنت�سار.  تبداأ  اللبنانية 

اللبناين  لل�سندوق  التحتية  البنية  اأعددنا  ونحن  لتبقى، 

االغرتابي«.

لويس ابي نادر 
وكانت كلمة للمر�سح الرئا�سي يف جمهورية الدومينيكان 

عون يفتتح مؤتمر الطاقة االغترابية:
 الوطن يناديكم لتساهموا في إعماره وازدهاره
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البيئة طارق اخلطيب  د وزير 
ّ
�سد  

»على اأهمية التزام ال�سيادين على مدار 

املناداة  اأجهزة  ا�ستخدام  بعدم  ال�سنة 

بتاتًا اأي االآالت الكهربائية التي ت�سدر 

من  كونها  بالطيور  �سبيهة  اأ�سواًتا 

موؤكداً  قانونًا«،  ممنوعة  وهي  الطري  على  االحتيال  و�سائل 

وامل�سايد  ال�سباك  وقت  اأي  يف  ال�سيادين  ا�ستخدام  »عدم 

املمنوعة  االأخرى  الربي  ال�سيد  و�سائل  من  واأيًا  واال�رشاك 

البوم،  الدبق،  الدخان،  الغاز،  الطعم،  ال�سموم،  وهي  قانونًا 

املحبو�ض  وال�سيد  والطبيعية  اال�سطناعية  العائمة  الطيور 

يقوم  من  كل  يعاقب  القانون  اأن  علمًا  الكا�سفة،  واالأنوار 

بال�سيد بوا�سطة هذه الو�سائل«.

باإدارة  األفا،  �رشكة  د�سنت   
متجرها  لالإت�ساالت،  اأورا�سكوم 

 Alfa Flagship اجلديد  النموذجي 

يف  لبنان  يف  نوعه  من  واالأول   Store
 Parallel Towers يف  الرئي�سي  مقرها 

- الدكوانة، برعاية وح�سور وزير االإت�ساالت جمال اجلراح. 

�سمن  »ياأتي  املتجر  افتتاح  اأن  بيان  يف  »األفا«  واأفادت 

ا�سرتاتيجية األفا لتوفري اأعلى م�ستوى من ال�رشعة واجلودة يف 

اخلدمة واأحدث االأجهزة اخللوية واالإلكرتونية، بالتوازي مع 

تقدمي االإ�ست�سارات واخلدمات الفورية للزبائن ومبا ي�ساهي 

اأحدث املتاجر يف العامل«. 

املهند�سني  احتاد  رئي�ض  وقع   
اللبنانيني النقيب خالد �سهاب، اتفاقية 

تعاون مع جمعية املهند�سني الكويتيني 

النقيب  االإدارة  جمل�ض  برئي�ض  ممثلة 

اىل  االتفاقية  وتهدف  العجمي.  في�سل 

التطوير  يخدم  مبا  الهند�سة،  ومهنة  باملهند�سني  االرتقاء 

يف  والقانونية  االجتماعية  والرعاية  الدعم  وتقدمي  املهني 

والدرجات  بالتو�سيفات  املتبادل  واالعرتاف  البلدين،  كال 

والثاين،  االأول  الطرفني  من  املمنوحة  للمهند�ض  املهنية 

املوؤمترات،  وتنفيذ  وتنظيم 

واملحا�رشات  الندوات  املنتديات، 

التدريبية  واملواد  الن�رشات  واإعداد 

القيا�سية  واملوا�سفات  والعلمية 

وامل�سابقات  املهنية  واملعايري 

من  وغريها  الن�رشات  وتبادل 

االأن�سطة املماثلة. 

موجز اقتصادي

احلنني  قلبه  يف  »يحمل  انه  قال  الذي  نادر  ابي  لوي�ض 

جمهورية  »لبنانيي  ان  وذّكر  اليه«.   وال�سوق  لبنان  اىل 

الدومينيكان يعدون مئة الف متحدر من ا�سل لبناين، وهم 

انخرطوا  وقد  وال�سيا�سية  الثقافية  املجاالت  نا�سطون يف 

وقد  وزيرا  كان  »والده  ان  اىل  ولفت  احلكومات«.  كل  يف 

عن  ورث  انه  واىل  �سقيقه،  حاليا  يديرها  جامعة  ا�س�ض 

والديكتاتورية،  الظلم  على  الثورة  اللبنانيني  اجداده 

واراد ان ي�ساعد �سعبه فرت�سح  ملن�سب نائب الرئي�ض عام 

مر�سح  وهو  الرئا�سة،  ملن�سب   2016 عام  وتر�سح   2012
لالنتخابات الرئا�سية يف ايار 2020 وهناك حظوظ كبرية 

يف ان ي�سل اىل �سدة الرئا�سة«.

 نيك رحال
وكانت كلمة لع�سو الكونغر�ض االأمريكي ال�سابق نيك رحال 

اكد فيها ان »الواليات املتحدة قادت اىل جانب التحالف 

النازحني.  الدويل التحرك مل�ساعدة لبنان يف خ�سم ازمة 

وا�ستقالل  وحرية   ل�سيادة  املتحدة  الواليات  دعم  وجدد 

لبنان«.

وا�ست�سهد بجربان خليل جربان بالتاأكيد ان من ينكر ارثه 

ال ارث له، م�سيفا: »ان ارثي هو لبنان«. ونوه بالروحية 

عاما   38 مدى  على  لنجاحه  ا�سا�سا  كانت  التي  اللبنانية 

كاأ�سغر   1979 عام  دخله  الذي  االمريكي  الكونغر�ض  يف 

ع�سو منتخب من والية جنوب فرجينيا، مت�سلحا باملفهوم 

اللبناين، القائل »ميكننا فعل اي �سيء«.

واعترب »ان اللبنانيني الذين هاجروا اىل الواليات املتحدة 

جعلوا منها بلدا اكرث حركة واقوى من خالل م�ساهمتهم 

يف التنوع الثقايف«.

 فيليبي نصر
ن�رش،  فيليبي  الربازيل  يف  وان«  »الفورموال  �سائق  اما 

فاعترب ان »وجوده اليوم للمرة االوىل يف لبنان يعود به 

اىل 63  �سنة م�ست حني قرر والده الهجرة اىل الربازيل، واذ 

ا�ستطاع ان يكون من بني  اف�سل 24 �سائق فورموال وان يف 

العامل ، فاإن �سعوره بالفخر انه لبناين اال�سل مل يفارقه«.

 بياتريس عطاهلل
عطاهلل،  بياتري�ض  مدغ�سقر  خارجية  وزيرة  جانبها  من   

اىل  ا�سارت  الفرنكوفونيني،  الوزراء  موؤمتر  تراأ�ض  التي 

انها تتحدر من بلدة بطمة ال�سوفية، واعتربت ان »الهدف 

الرئي�سي من املوؤمتر  هو تقييم روابطنا القوية التي جتمعنا 

وتتيح ديناميكية جديدة قادرة على تخطي كل احلدود«.

 واكدت ان »م�ساركتها على راأ�ض الوفد  االآتي من مدغ�سقر 

واخلربات  املمار�سات  اف�سل  على  للتعرف  فر�سة  ت�سكل 

التي يقدمها لبنان«.

قدرته   تكمن يف  اللبناين  االغرتاب  »قوة  ان  وراأت عطاهلل 

حول  ودية  ملبادالت  يوؤ�س�ض  مبا  اللبنانيني  جمع  على 

املوا�سيع االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية«.
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من �صهر اإلى �صهر

�سّدد رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة 

يف  الق�سار  عدنان  فرن�سبنك  

كلمته خالل افتتاح موؤمتر طريق 

احلرير »حزام واحد وطريق واحدة 

عدنان  »مبنى  يف  لبنان«  يف 

العربي«، على  الق�سار لالقت�ساد 

تعزيز  يف  املوؤمتر  اأهمية  مدى 

دور لبنان اال�سرتاتيجي وو�سعه 

»حزام  ا�سرتاتيجية  خارطة  على 

واحد وطريق واحدة« التي اأطلقها 

بينغ،  جني  �سي  ال�سيني  الرئي�ض 

موؤكداً »دعمه الثابت لهذه اال�سرتاتيجية التي �ستكون مبثابة نقطة 

حتول يف عاملنا االقت�سادي احلديث«.

واأكد »�رشورة التعاون الثنائي من اأجل تعزيز ال�سياحة اللبنانية 

يف  والتجارية  وال�سناعية  التجارية  املراكز  واإطالق  ال�سني  يف 

لبنان  الإختياركم  دعوتنا  لقبولكم  ممتنون  »نحن  وقال:  لبنان«، 

نقطة انطالق النفتاحكم اإىل العامل العربي . وناأمل اأن نرى ف�ساًل 

اأ�سا�ض مبداأ تعلمناه  جديداً من العالقات بني لبنان وال�سني على 

منذ عقود عديدة من ال�سني - مبداأ املنفعة املتبادلة«.

الحريري
وكان رئي�ض احلكومة �سعد احلريري قد رعى املوؤمتر الذي نظماه 

ونائبه  الق�سار  عادل  فرن�سبنك«  »جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

عادل الق�سار، بالتعاون مع غرفة طريق احلرير للتجارة الدولية«.

لبنان  يف  اال�ستثمار  اإىل  ال�سينيني  امل�ستثمرين  احلريري  ودعا 

اإياهم  نا�سحًا  �سورية  اإعمار  اإعادة  يف  للم�ساركة  واال�ستعداد 

التحتية  البنى  يف  باال�ستثمار 

ذلك  يف  »الأن  خا�ض،  ب�سكل 

والنازحني  للبنانيني  منفعة 

ال�سوريني على حد �سواء«، واغتنم 

احلريري منا�سبة افتتاح املوؤمتر 

التحتية  »البنية  باأن  ليوؤكد 

بب�ساطة،  هي  العامة  واخلدمات 

مة لهذا التدفق الهائل 
ّ
لي�ست م�سم

من امل�ستخدمني يف وجود مليون 

ون�سف املليون نازح �سوري«.

و�سّدد على »اأن لبنان اأهم من اأن 

رتك وحيداً، فهو منوذج للتعاي�ض واحلوار. وهو النموذج لت�سوية 
ُ
ي

�سيا�سية ي�سعى اإليها الكثري من االأزمات احلا�سلة يف املنطقة اليوم. 

حلكومتي  الق�سوى  االأولوية  هما  بلدنا  يف  واال�ستقرار  االأمن  اإن 

اليوم، وهما ما ينبغي اأن يكونا اأولوية كل من يريد اأن يحافظ على 

م يف العامل اليوم«.
َ
هذه القي

مراسم توقيع
لو  الدولية  للتجارة  احلرير  طريق  غرفة  رئي�ض  ا�ساء  جهته،  من 

اأهمية لبنان اال�سرتاتيجية واملتزايدة يف بناء  جيان ت�سونغ على 

طريق احلرير اجلديدة.

 و�سهد املوؤمتر ثالثة مرا�سم توقيع واأربع طاوالت م�ستديرة انعقدت 

يف اإطار تاأكيد  دور لبنان وموقعه يف خريطة »حزام واحد، طريق 

واحدة« وتعزيز مكانته كنقطة انطالق ال�سني نحو منطقة ال�رشق 

والتمويل  والتجارة  االأعمال  جماالت  يف  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط 

والبنية التحتية، والثقافة، وال�سياحة.

طريـق الحريـر .. حجر األساس إلنطالق الصين إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا
القصار: لإلفادة من موقع لبنان اإلستراتيجي 

 – العقار  مطوري  »جمعية  وقعت 

تفاهم  مذكرة   )REDAL( لبنان« 

املطورين  احتاد  »جمعية  مع  وتواأمة 

العقاري«  القطاع  يف  الفل�سطينيني 

�سبكة  الإن�ساء  فل�سطني،  دولة  يف 

العرب  والنا�سطني  للعاملني  عربية 

والتطوير  اال�ستثمار  قطاع  يف 

وموؤ�س�سات. وهيئات  اأفرادا   العقاري 

REDAL رئي�سها  التوقيع عن  وتوىل 

الفل�سطيني  اجلانب  وعن  قرطا�ض  منري 

رئي�ض اجلمعية نزار الرمياوي، يف ح�سور 

م�سوؤويل اجلمعيتني، وهدفت املذكرة اإىل 

اخلربات  وتبادل  التعاون  اأوا�رش  متتني 

والعمل امل�سرتك لتحقيق مزيد من التقدم 

والتطوير  االإ�سكان  لقطاع  واالزدهار 

ال�سقيقني. البلدين  من  كل  يف   العقاري 

بالعمل  »رغبتهما  الطرفان  واأكد 

االإ�سكان  قطاع  لتنمية  معا 

وربط  بلديهما  يف  والتطويرالعقاري 

عملهما معا بعمل مماثل مع خمتلف 

يف  العقاري  التطوير  جمعيات 

»تبادل  على  واتفقا  العربية«،  الدول 

واالأنظمة  والقوانني  الت�رشيعات 

والتطوير  االإ�سكان  بقطاع  املتعلقة 

البلدين«،  يف  بها  املعمول  العقاري 

اإ�سافة اىل تبادل اخلربات ونقل املعرفة 

واملرا�سالت  الزيارات  عرب  البلدين،  بني 

ور�ض  وعقد  امل�سرتكة،  اللقاءات  وتنظيم 

العمل واإقامة الندوات واملوؤمترات«.

 جمعّية ُمطوري العقار: توأمة مع نظيرتها الفلسطينّية

مصافحة بين قرطاس والريماوي عقب توقيع المذكرة
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بريوت  مدينة  حمافظ  اأ�سدر   
فيه  �سّدد  بالغًا  �سبيب  زياد  القا�سي 

واملطاعم  احلانات  م�ستثمري  على 

الليلية  واالأندية  واملقاهي  واملالهي 

بريوت،  مدينة  نطاق  �سمن  واملراق�ض 

 ال�سياحة 
ّ
االإلتزام مب�سمون القرار امل�سرتك ال�سادر عن وزارتي

الذي ُن�رش   ،2009/2/25 262 تاريخ  والداخلية والبلديات رقم 

ما  ما 
ّ
وال�سي  ،2009/3/5 تاريخ   11 رقم  الر�سمية  اجلريدة  يف 

داخلها وعدم  ال�سوت  ل�سبط  بعوازل  املوؤ�س�سات  لتجهيز  يعود 

اإزعاج اجلوار. 

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ا�ستقالة  بعد   
�سغل  الذي  عودة  رميون  عوده  بنك 

رئا�سة البنك منذ تاأ�سي�سه يف عام 1962، 

لبنك  العادية  العمومية  اجلمعية  قررت 

ملجل�ض  رئي�سا  حنا  �سمري  تعيني  عودة 

للبنك،  العام، ورميون عودة رئي�سًا فخريًا  البنك ومديره  اإدارة 

جمل�ض  لرئي�ض  نائبني  باز  وفريدي  غندور  مروان  والدكتور 

االإدارة. كما مت تعيني 3 اأع�ساء جدد هم ار�ستيدي�ض فوراكي�ض، 

و�سريين عوده )اإبنة رميون عوده( وكارلو�ض عبيد. 

 اأعلنت وكالة الت�سنيف االئتمانية 
 Capital( انتلجن�ض  كابتال  العاملية 

منحها  عن   )Intelligence Ratings
االأجل  طويل  االئتماين  الت�سنيف 

رقم  لالإ�سدارات   ›B‹ االأجنبية  للعمالت 

83، 84، و 85 من ال�سندات ال�سيادية للدولة اللبنانية. كما اأعلنت 
الوكالة اأن التوقع امل�ستقبلي للت�سنيف االئتماين هو »م�ستقر«.  

مليارات   3 حجمها  اإجمايل  يبلغ  التي  االإ�سدارات  هذه  وتعد 

ال�سيادية املتو�سطة  ال�سندات  اأمريكي، جزءا من برنامج  دوالر 

والطويلة االأجل بالعمالت االأجنبية للدولة اللبنانية، حيث يبلغ 

اإجمايل حجم الربنامج 28 مليار دوالر اأمريكي. 

 افتتحت »�رشكة الطريان االأرمينية« خطها املبا�رش بني بريوت 
ل رحلة لها 

ّ
واأرمينيا، وذلك بو�سول اأو

تقل  الدويل  اىل مطار رفيق احلريري 

وفريقًا  اأرمينيًا  ونيابيًا  وزاريًا  وفدا 

من �رشكة اخلطوط االأرمينية برئا�سة 

ال�سياحة  للجنة  االأول  الرئي�ض  نائب 

ومدير  ابري�سان  ميخاك  املركزية 

ال�رشكة لوبار �ساكريان.

موجز اقتصادي

لفت جتمع رجال و�سيدات االأعمال اللبنانيني يف العامل، يف بيان 

اأ�سدره عقب اإجتماع دوري عقده، اإىل »غياب احلوافز االأ�سا�سية 

يف املوازنة العامة الراهنة حيال امل�ستثمرين واملغرتبني، والتي 

تخلو من الروؤية الوا�سحة بغية ت�سجيع اال�ستثمارات والتوظيفات 

يف االقت�ساد اللبناين«.

العامة من �رشاكة فاعلة بني  البيان على »خلو املوازنة  د 
ّ
و�سد

القطاعني العام واخلا�ض، يف ظل غياب البنى التحتية االأ�سا�سية 

للمياه والطاقة الكهربائية«، م�ستنكرا زيادة ال�رشائب املبا�رشة 

ورجال  املغرتبني  نظرة  على  �سلبا  ينعك�ض  ما  املبا�رشة  وغري 

االأعمال اللبنانيني يف العامل جتاه وطنهم االأم، اإذ يف هذه احلال 

�سينكفئون عن اال�ستثمار يف بلدهم لبنان، مف�سلني بلدانا اأخرى 

رمبا يف الدول املجاورة حيث تقدم لهم حوافز ت�سب يف م�سلحة 

امل�ستثمرين االأجانب«.. وراأى »اأن ال روؤية اإقت�سادية جلية، وال 

اإنقاذية   - اإمنائية  خطة  وال  وا�سحة،  اإقت�سادية  اإ�سالحات 

وفرمان  فذلكة  غياب  ظل  يف  تطبيقية  مرا�سيم  وال  لبنان،  يف 

لالأمور على نحو  النظر  اإىل  اأعمال  يدفعنا كرجال  ما  املوازنة، 

�سلبي يف �سوء مناخ من الغمو�ض الذي يخيف امل�ستثمرين يف 

لبنان والعامل، ويحجمهم عن املجيء اإىل لبنان«.

فرض الضرائب ال يشجع المستثمرين

تجمع رجال وسيدات األعمال اللبنانيين في العالم خالل إجتماعه الدوري

أبي خليل: فرص االكتشافات 
النفطية واعدة

الدويل  املوؤمتر  يف  خليل  اأبي  �سيزار  واملياه  الطاقة  وزير  �سارك 

كبري  عدد  ح�سور  يف  باري�ض،  يف  انعقد  الذي  للنفط  ع�رش  الثامن 

من وزراء النفط من دول متعددة وروؤ�ساء �رشكات النفط الوطنية 

 وال�رشكات العاملية املنقبة عن البرتول وخرباء يف قطاع البرتول. 

ال�رشكات  كربى  يجذب  اأن  ا�ستطاع  لبنان  »اأن  خليل  ابي  واأكد 

لبنان«،  يف  القطاع  يف  لال�ستثمار  البرتول  عن  املنقبة  العاملية 

دورة  يف  لال�سرتاك  تاأهيلها  مت  قد  ال�رشكات  »هذه  اأن  اىل  م�سريا 

اأجريتا  التي  امل�سبق  التاأهيل  دورتي  خالل  االأوىل،  الرتاخي�ض 

البرتول«،  قطاع  اإدارة  هيئة  قبل  من   2017 و   2013 العامني  يف 

الفتا اىل »اإن فر�ض النجاح وفر�ض ح�سول اكت�سافات جتارية يف 

 املياه البحرية اللبنانية واعدة وقد �ساهمت يف جذب ال�رشكات«.

اأبي خليل »خلارطة الطريق العائدة لدورة الرتاخي�ض  كما عر�ض 

االأوىل التي �سوف تختتم اأواخر العام 2017 بتوقيع اأوىل اتفاقيات 

اال�ستك�ساف واالإنتاج ومنح حقوق برتولية ح�رشية مبوجبها«. 
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من �صهر اإلى �صهر

العامة  املوؤ�س�سة  نظمت 

يف  اال�ستثمارات  لت�سجيع 

لبنان »ايدال« بالتعاون مع 

ال�سناعات  اأ�سحاب  نقابة 

�سحافيًا  موؤمتراً  الغذائية 

عن  لالإعالن  م�سرتكا 

اجلديد  املوؤ�س�سة  برنامج 

ال�سناعات  قطاع  دعم  يف 

رئي�ض  بح�سور  الغذائية، 

املهند�ض  اإدارتها  جمل�ض 

نبيل عيتاين، رئي�ض النقابة 

اأحمد حطيط وح�سد  االأ�ستاذ 

من االإعالميني. 

وك�سف عيتاين عن اأن »اإيدال 

جديداً  ا 
ً
برناجم و�سعت 

�سادرات  لتنمية  متكاماًل 

الغذائية  ال�سناعات 

زيادة  اإىل  يهدف  اللبنانية 

ال�سناعات  �سادرات  حجم 

قدرتها  ورفع  الغذائية 

حتقيق  عرب  التناف�سية 

اأبرزها:  االأهداف  من  جملة 

جديدة  اأ�سواق  اإىل  الدخول 

وزيادة حجم ال�سادرات اإىل 

االأ�سواق التقليدية واملتمثلة 

باأ�سواق الدول العربية ب�سكل 

توثيق  اىل  كما  اأ�سا�سي 

وخ�سو�سا  التجارية  العالقات 

يف �سوء االتفاقيات التجارية املوقعة مع دول العامل«. واأ�سار 

اإىل  اإ�سافة عنا�رش جديدة  الربنامج يرتكز على  اأن »هذا  اىل 

جانب دعم املعار�ض، الذي كان معتمدا يف ال�سنوات ال�سابقة 

االأ�سواق  عن  الالزمة  الدرا�سات  بتوفري  تتمثل  متقطع،  ب�سكل 

املحتملة والقيام بور�ض عمل حولها وامل�ساعدة  بالتن�سيق مع 

املوؤ�س�سات احلكومية وغرف التجارة وال�سناعة يف لبنان يف 

ن�سج �سبكة من العالقات التجارية مع امل�ستوردين يف العامل 

�سهادات  على  للح�سول  اللبنانيني  املنتجني  حتفيز  اىل  كما 

اجلودة العاملية«. 

واأعلن عن قرار جمل�ض الوزراء باملوافقة على اقرتاح املوؤ�س�سة 

القا�سي بدعم ثالثة معار�ض عاملية ت�سارك فيها ال�سناعات 

الغذائية اللبنانية لهذا العام، اأال وهي: غلف فود يف دبي )والذي 

واأفريقيا(،  االأو�سط  ال�رشق  ودول  العربية  االأ�سواق  ي�ستهدف 

فان�سي فود �سو يف نيويورك يف حزيران 2017 )والذي ي�ستهدف 

واأنوغا  االأمريكية(  االأ�سواق 

يف اأملانيا يف ت�رشين االأول 

ي�ستهدف  )والذي   2017
االأ�سواق االأوروبية(. 

حطيط
»النقابة  اأن  حطيط  واأعلن 

الفر�سة  اإتاحة  اإىل  ت�سعى 

ال�سغرية  ال�رشكات  اأمام 

ارتفاع  من  تعاين  التي 

خ�ض  ما  يف  اأكالفها 

املعار�ض  يف  امل�ساركة 

املتخ�س�سة  الدولية 

الن�ساطات  هذه  يف  للتواجد 

والتعريف عن منتجاتها يف 

وزيادة  اخلارجية  االأ�سواق 

اأن  واأو�سح  �سادراتها«. 

امل�ساركة  لنا  يتيح  »الدعم 

جناح  حتت  املعار�ض  يف 

وحتقيق  موحد  لبناين 

ت�سويق  هو  االأول  هدفني: 

�رشكة  لكل  العائد  االإنتاج 

م�ساركة والثاين هو ت�سويق 

رائد  منتج  كبلد  لبنان  ا�سم 

اأو  بنوعية  اإن  عليه  عتمد 
ُ
ي

بكمية االإنتاج الذي حتتاجه 

االأ�سواق اخلارجية«.

دعم المعارض
جلهة  بها  ت�سطلع  التي  املهام  اإطار  ويف   اأخرى  جهة  من 

اللبنانية،  املنتجات  وت�سويق  وترويج  دعم  يف  امل�ساعدة 

وتنفيذا لقرار املوؤ�س�سة وموافقة جمل�ض الوزراء، �سددت »ايدال« 

�سلم  حيث  غولفود،  معر�ض  يف  للم�ساركة  املخ�س�ض  املبلغ 

عيتاين �سيكًا باملبلغ الذي مت اإقراره حلطيط. 

بت�سدير  املهتمة  الغذائية  ال�سناعات  جميع  عيتاين  ودعا 

معر�سي  يف  للم�ساركة  طلب  لتقدمي  اخلارج   اإىل  اإنتاجها 

يف  وانوغا   )2017 )حزيران  نيويورك  يف  �سو  فود  فان�سي 

اأملانيا )ت�رشين االأول 2017(.

قد  الغذائية  ال�سناعات  جمال  يف  تعمل  موؤ�س�سة   42 اأن  يذكر 

�ساركت يف معر�ض غولفود الذي اأقيم يف دبي بني 26 �سباط 

مرت   400 اللبناين  اجلناح  م�ساحة  وبلغت  املا�سي.  اآذار  و2 

مربع. 

»ايدال« تعلن عن برنامج لدعم »الصناعات الغذائية«
وتسّدد مبلغًا مخّصصًا لتغطية المشاركة في غولف فود

عيتاني وحطيط يتوسطان اعضاء النقابة

عيتاني يسلم شيكًا لحطيط
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 راأ�ض وزير العدل �سليم جري�ساتي 
االجتماع االأول ملجل�ض اإدارة املركز 

العربي للبحوث القانونية والق�سائية 

العرب  العدل  وزراء  ملجل�ض  التابع 

واأ�سار  العربية.  الدول  جامعة  يف 

اأن  اىل  رحمة  جوزف  املركز  يف  الق�سائي  امل�ست�سار 

اإن�ساء  قانون  اأبرزها  موا�سيع  ع�رشة  ناق�ض  االجتماع 

التو�سيات  ومناق�سة  متخ�س�سة  عربية  ق�سائية  حماكم 

التي رفعها مديرو املعاهد الق�سائية العربية ا�سافة اىل 

الدويل  التعاون  هو  االأهم  واملو�سوع  االرهاب  مو�سوع 

اىل  التو�سيات  ترفع  اأن  على  الق�سائي  امل�ستوى  على 

مكتب وزراء العدل العرب. 

مركز   OMT عمل  فريق  زار   
الذكرى  ملنا�سبة  االأطفال،  �رشطان 

مع  بالتزامن  املركز،  لتاأ�سي�ض   15
ع�سو  واأكد  ع«. 

ّ
وترب »تلفن  حملة 

لل�رشكة  التنفيذي  االإدارة  جمل�ض 

ناجي اأبو زيد اأن »مراكز OMT يف لبنان ت�سّكل 900 نقطة 

ع ملركز �رشطان االأطفال«، اإذ تتيح هذه املبادرة ملن 
ّ
ترب

ع عرب مراكز OMT جمانًا، وتهدف اإىل 
ّ
يحب، فر�سة الترب

االأمل  وزرع  املركز  الأطفال  العالج  تقدمي  يف  امل�ساهمة 

ور�سم االبت�سامة على وجوههم.

 زار رئي�ض الهيئات االقت�سادية 
اللبنانية رئي�ض جمموعة »فرن�سبنك« 

ار 
ّ

الق�س عدنان  ال�سابق  الوزير 

التقى  حيث  اجلمهوري  الق�رش 

مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�ض 

رئي�ض   
ّ
ي�سم رفيع  �سيني  اقت�سادي  وفد  يرافقه  عون، 

CCPIT جيانغ  املجل�ض ال�سيني لتنمية التجارة الدولية 

ال�رشكات  كربيات  من  �رشكة   20 عن  وممثلون  وي،  زنغ 

تعترب  التي   VANKE �رشكة  بينها  من  الرائدة،  ال�سينية 

 Hytera وكذلك  العامل،  يف  عقاري  وم�ستثمر  مطور  اأكرب 

ال�رشكة   Communications
للراديو  امل�سنعة  واالأوىل  الرائدة 

و�رشكة  ال�سني،  يف  املحمول 

�رشكة  اأكرب  تعترب  التي   TCL
�سينية للت�سنيع التلفزيوين. 

موجز اقتصادي

بتوفيق  ممثلة  ال�سمايل  ولبنان  طرابل�ض  غرفة  وقعت 

تعاون  اإتفاقية  اإداراتها،  جمل�ض  رئي�ض  دبو�سي 

التجارية  ال�رشكات  كربيات   RUARIA LLC مع 

برئي�ض  االإحتادية ممثلة  رو�سيا  دولة  واالإ�ستثمارية يف 

الروابط  تعزيز  بهدف  حمزياف  �سلطان  اإداراتها  جمل�ض 

دفع  قوة  واإعطاء  واالإ�ستثمارية  واالإقت�سادية  التجارية 

و�سناعات  زراعية  من  اللبنانية  ال�سادرات  حركة  اىل 

انعقاد  خالل  وذلك  الرو�سية،  االأ�سواق  لولوجها  غذائية 

منتدى االعمال الرو�سي اللبناين. 

وت�سمنت اإتفاقية التعاون »حتفيز اال�ستثمارات املتبادلة 

يف العديد من القطاعات التي حتوي فر�ساً واعدة ال�سيما 

االإقت�سادية  واملناطق  التجارية  املناطق  نطاق  على 

الدويل  البعد  ذات  امل�سرتكة  وامل�ساريع  البلدين  كال  يف 

والت�ساور امل�ستمر يف كل االأمور التي من �ساأنها تطوير 

التطبيقات العملية املتعلقة باإتفاقية التعاون واإزالة كل 

املعوقات وجتاوزها يف كل االأوقات وعقد االإجتماعات 

تتو�سل  بطرق  الثنائية  االإت�ساالت  وتكثيف  الدورية 

تدعيم فعالية م�سمون االإتفاقية«. 

الذي  الدور  اأهمية  على  »الت�سديد  التوقيع  خالل  مت  كما 

ومن  املجال  هذا  يف  اخلا�ض  القطاع  يلعبه  اأن  يجب 

�رشكة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �سبلوح  عمر  م�ساركة  هنا 

TRITOL يف التوقيع على اإتفاقية تعاون مماثلة لتعزيز 
ال�سادرات اللبنانية اإىل رو�سيا«. 

اتفاقية بين غرف طرابلس 
RUARIA. LLC و

التوقيع على اإلتفاقية
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من �صهر اإلى �صهر

هولكوم  �رشكة  عت 
ّ
�رش اجلديد،  الرئي�سي  مقرها  اإطالق  عقب 

)HOLCOM(  اأبوابها اأمام ال�سحافة من خالل دعوة جمموعة 

لور  ال�سيدة  بح�سور  البارزين،  االإقت�ساديني  ال�سحافيني  من 

عوين  وال�سيد  لالإعالم،  الوطنية  للوكالة  العام  املدير  �سليمان، 

رئي�ض  عون،  اليا�ض  وال�سيد  ال�سحافة،  نقابة  رئي�ض  الكعكي، 

رين.
ّ
نقابة املحر

وكان يف ا�ستقبال املمثلني عن ال�سحافة كل من ال�سيد اأنطوان 

 ATG هولدنغ   اأ.ت.ج.  عام  ومدير  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  فا�سل، 

بح�سلي،  ج.  كلود  وال�سيد  هولكوم(،  �رشكة  من  Holding)جزء 
 ITG Holding اإ.ت.ج. هولدنغ  اإدارة ومدير عام  رئي�ض جمل�ض 

)جزء من هولكوم(، والدكتور فوؤاد زمكحل، م�ست�سار جمل�ض اإدارة 

للمبنى،  مبر�سدين  م�سحوبة  بجولة  قاموا  وقد  هولكوم.  �رشكة 

للبيئة، ت�سمل  الذكية وال�سديقة  ال�سوء على جوانبه  مع ت�سليط 

ومركز  البيانات،  ومركز  املكاتب،   
ّ
ت�سم التي  اخلم�ض  الطوابق 

االت�سال، ونظام الطاقة ال�سم�سية، وامل�ستودع الفني.

كلمات
الو�سع  وناق�ض  باحل�سور  زمكحل  فوؤاد  الدكتور  ب 

ّ
رح

االجتماعي/االقت�سادي يف لبنان واملنطقة، م�سّلطًا ال�سوء على 

اال�ستثمارات  على  واحلفاظ  بلبنان،  الثقة  على  احلفاظ  اأهمية 

اال�سرتاتيجية و�سمان توظيف املواهب اللبنانية.

كما عر�ض ال�سيد فا�سل تاريخ �رشكة هولكوم الذي يعود للعام 

1967، مع حتديد روؤيتها وا�ستمرارها يف اأوقات الفو�سى.
من جهته، حتدث بح�سلي عن مبنى هولكوم، وهو مبنى يعمل 

للبيئة  ال�سديقة  ميزاته  خمتلف  وعن  ال�سم�سية،  الطاقة  على 

والذكية: من الطاقة املتجددة، واإدارة االإ�ساءة والتحكم، و�سواًل 

ف، 
ّ
للتكي القابلة  العمل  وم�ساحة  للمكاتب،  العملي  التق�سيم  اإىل 

واالأثاث اخلا�ض باملكاتب من اأهم املاركات التجارية العاملية.

سجل حافل 
هي  هولكوم،  ان  اىل  االإ�سارة  وجتدر 

لديها  ال�رشكات،  من  كبرية  جمموعة 

خدمة  مواظبة  يف  عامًا   50 تاريخ 

االأو�سط  وال�رشق  اأوروبا  يف  العمالء 

من  كبري  ملف  توفري  مع  واأفريقيا، 

جماالت  يف  واخلدمات  احللول 

وال�سبكات،  املعلومات  تكنولوجيا 

التطبيقات،  وبرجمة  االأجهزة، 

ت�سغيل  حلول  اعتماد  اإىل  باالإ�سافة 

اأوتوماتيكي للمباين، وحلول مكتبية .

حافل  ب�سجل  »هولكوم«  وتتمتع 

و�رشاكات متينة مع قادة يف قطاع 

واالت�ساالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

من  كاملة  جمموعة  تقدم  فهي 

اإىل  اأثاث املكاتب، و�سواًل  ال�رشكات، بدءاً من  احللول ملعظم 

على  القائمة  اخلدمات  اإىل  باالإ�سافة  للبيانات،  كامل  مركز 

الربنامج ال�سحابي.

 HOLCOM تفتح أبوابها أمام الصحافة

فؤاد زمكحل، كلود بحصلي، انطوان فاضل

رباح حيدر، ذوالفقار قبيسي، كلود بحصلي، الياس عون، فيوليت بلعة، لور سليمان، كوثر حنبوري

صورة تذكارية
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لنقابة  العام  االأمني  د 
ّ
جد  

وديع  لبنان  يف  الفنادق  اأ�سحاب 

 2017 �سيف  »اأن  تاأكيده  كنعان، 

»اىل  الفتا  املوا�سم«،  اأف�سل  �سيكون 

القطاعني  بني  التعاون  وبف�سل  اأنه، 

�سي�ستقبل  ال�سياحة،  وزارة  من  ومببادرة  والعام  اخلا�ض 

كربى  من   120 عن  ممثلني  املقبلة،  االأ�سابيع  يف  لبنان 

اختيارهم  العامل و�سيجري  ال�سياحية من حول  ال�رشكات 

من قبل املعنيني، بعدما اأبدت اأكرث من 700 �رشكة من اأكرث 

ال�سياحة  �سياق ترويج  25 دولة رغبتها يف ذلك، يف  من 

اللبنانية حول العامل«.

الأ�سعار  القيا�سي  الرقم  �سجل   
اال�ستهالك يف لبنان ل�سهر اآذار 2017 

0،66 باملئة بالن�سبة  ارتفاعا وقدره 

�سهر �سباط2017. كما �سجل هذا  اإىل 

ما  املحافظات  �سعيد  على  الرقم 

1،14 باملئة،   ياأتي:   ارتفاعا يف حمافظة بريوت وقدره 

باملئة،    0،68 وقدره  لبنان  جبل  حمافظة  يف  ارتفاعا 

ارتفاعا يف حمافظة ال�سمال وقدره 0،69 باملئة،  ارتفاعا 

يف  ارتفاعا  باملئة،    0،46 وقدره  البقاع  حمافظة  يف 

حمافظة اجلنوب وقدره 0،45 باملئة، ارتفاعا يف حمافظة 

النبطية وقدره 0،19 باملئة. 

التنمية  »�سندوق  اأعلن   
االإقت�سادية واالإجتماعية«، يف بيان، 

املمولة  اخلا�سة  امل�ساريع  »عدد  اأن 

خالل  بلغ  ال�سندوق،  جانب  من 

عرب   ،2017 العام  من  االأول  الف�سل 

بقيمة  خا�سا  144م�رشوعا  العمل«،  فر�ض  »خلق  مكون 

 131 خالقا  لبنانية،  لرية  مليارات   3.7 بلغت  اإجمالية 

فر�سة عمل جديدة. وبذلك ي�سبح عدد امل�ساريع ال�سغرية 

العمل  بدء  منذ  ال�سندوق،  املمولة من جانب  واملتو�سطة 

بقيمة  قر�سا   9،534  ،2017 اآذار  ولغاية   2003 العام  يف 

مليار   172.5 مقدارها  اإجمالية 

لرية لبنانية، خالقا 7،663 فر�سة 

عمل جديدة«.

موجز اقتصادي

اأقيم حفل توزيع جوائز  لوريال – يون�سكو »من اأجل املراأة يف 

م 
ّ
العلم« يف ن�سخته التا�سعة ع�رشة، الذي عقد يف باري�ض، وكر

ا�ستثنائيات،  عاملات  خم�ض  خالله  الدويل  العلمي  املجتمع 

تغيري  يف  ُت�سهم  التي  الكت�سافاتهن  قارة،   كّل  من  واحدة 

العامل. وكانت من بني الفائزات الربوفي�سورة اللبنانية نيفني 

 2017 للعام  الدويل  التكرمي  التي حازت على جائزة  خ�ساب 

نانوية  ج�سيمات  لت�سميمها  العربية،  والدول  اأفريقيا  عن 

مبتكرة قادرة على حت�سني الك�سف املبكر عن املر�ض.

دات االأ�سغر �سنا يف 
ّ
كما يدعم الربنامج اأي�سا اإجنازات ال�سي

دة 
ّ
�سي  250 بني  ومن  املهنية.  حياتهن  من  االأوىل  املراحل 

ح�سلن على الزمالة الوطنية واالإقليمية، ومت تكرمي 15 عاملة 

بينهن  من  �ساعدة،  دولية  علمية  كمواهب  العام  هذا  واعدة 

والدكتورة  الزين  متارا  الدكتورة  هما  لبنانيتان،  عاملتان 

نازك االأتب.

طاولة مستديرة
وللمنا�سبة، احتفل برنامج لوريال - يون�سكو »من اأجل املراأة 

زات 
ّ
اللبنانيات املتمي العربي، بالعاملات  العلم« امل�رشق  يف 

ملا حققنه من اإجنازات بارزة، خالل طاولة م�ستديرة.

عام  مدير  بات�ساليدي�ض  فيليب  ال�سيد  اأ�سار  كلمته،  وخالل 

اأن »تكرمي ثالث ن�ساء لبنانيات  اإىل  لوريال امل�رشق العربي 

ال�ساعدة،  الدولية  واملوهبة  الدولية  باجلائزة  ا�ستثنائيات 

اإىل جانب العاملات الالتي �سبقنهن، ي�سع لبنان على خريطة 

العامل للنجاح العلمي ويثبت اأن لدى لبنان اإمكانيات هائلة 

زات.«
ّ
من العاملات املتمي

للمجل�ض  العام  االأمني  حمزة  معني  الربوفي�سور  واأو�سح 

دات املوّقرات قد اأثبنت 
ّ
الوطني للبحوث العلمية اأن »هوؤالء ال�سي

بح�سولهن على التنويه الدويل، ا�ستداد طموح املراأة العربية 

يف  اإمكانياتها  اأمام  عائًقا  تقف  التي  العقبات  على  للتغلب 

العلم«

»لوريال – يونسكو« 
يكّرم ثالث لبنانيات

جانب من حفل التكريم
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من �صهر اإلى �صهر

»بيت  ملطعم  الثاين  الفرع  افتتاح  مت 

على  بريوت،  ـ  املري�سة  عني  يف  حلب« 

اأنغام الفن الطربي االأ�سيل ، باإدارة ال�سيد 

ح�سد  بح�سور  وذلك  حا�رشي،  م�سعب 

من ال�سخ�سيات االإجتماعية واالإعالمية 

يف  �رشكات  ومدراء  االأعمال  ورجال 

اجلاليات  من  اأبناء  اإىل  اإ�سافة  لبنان، 

ال�سورية والعربية.

ويطل »الفرع الثاين لـ »بيت حلب« على 

ي�سمح  ب�سكل  املتو�سط، وقد �سمم  البحر 

بن�سمات  ي�ستمتع  اأن  يجل�ض  من  لكل 

الهواء املنع�سة، اأما عن الت�سميم الداخلي 

تزاوج  من  امل�ستوحى  للمطعم،  ال�رشقي 

بني الديكور الكال�سيكي واحلديث، لي�سعر 

جميع احل�سور بالرقي وال�سمو، وكاأنهم 

يف دار اأبي فرا�ض احلمداين.

ال�سهية  واالأطباق  الطعام  اأنواع  عن  اأما 

فحدث وال حرج، فـ »بيت حلب« يوفر لكل 

�سيوفه تنوعًا غنيًا باأ�سناف املاأكوالت 

اإىل  باالإ�سافة  واللبنانية،  ال�سورية 

اأ�ساد  وقد  والغربية،  العربية  املاأكوالت 

التي  املاأكوالت  ونكهة  مبذاق  احل�سور 

قدمها املطعم يف فرعه االأول يف احلمراـ  

بريوت، حيث ياأخذ من يتناول ماأكوالته 

اإىل قلب حلب ال�سهباء. 

وللو�سول اإىل الطعم االأ�سيل مت اإح�سار 

منها  يتكون  التي  االأولية  املواد  غالبية 

العاملني  كل  اأن  كما  احللبي،  املطبخ 

لبنان  من  حمرتفه  كوادر  املطبخ  يف 

و�سورية. 

وي�سم املطعم ق�سم م�ساٍو و�ساندوي�سات 

للمقبالت  وق�سمًا  اأنواعها،  بكل  وكباب 

باالإ�سافة  لل�ساورما،  وركنًا  ال�رشقية، 

للخبز  وفرن  الطازج،  الع�سري  ق�سم  اإىل 

العائالت  خلدمة  ذلك  وكل  الطازج 

جتهيز  ومت  احلفالت.  واإقامة  واالأفراد 

ال�سحية،  املعايري  اأعلى  وفق  املطبخ 

طلبات  لتلبية  عالية  اإنتاجية  بقدرة 

واحلفالت  واخلارجية  الداخلية  الزبائن 

والبوفيهات كافة.

اإىل  ننتبه  اأن  حر�سنا  حلب«  »بيت  يف 

يف  املتلقي  ن�سع  حتى  التفا�سيل  كل 

اأجواء العراقة والتميز، يف قلعة �ساغها 

بالفن  الزاخر  حلب  تاريخ  ع�سق  مبدع 

لع�ساق  حمطة  لتكون  العريق  ال�رشقي 

املاأكوالت احللبية التي جمعت بنكهاتها 

اأ�سيلة  باأنامل حلبية  ال�رشقية والغربية 

ومتخ�س�سة.

 »بيت حلب« يفتتح فرعه الثاني 
أجواء العراقة والتميز.. على أنغام الطرب األصيل 

من أجواء اإلفتتاح

طارق معّنا وجمال عطري

وسام سعد وعقيلته الفرع الجديد في عين المريسة

وسام سعد ومصعب حاضري وجمال عطري
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�رشفي�زس«  »هو�سبيتاليتي  افتتحت 

ولــقــاء  مــعــر�ــض  ــن  م  24 الــــ  الن�سخة 

يف  االأكــرب  ال�سنوي  احلــدث  »هوريكا«، 

الغذائية،  واخلــدمــات  ال�سيافة  جمــال 

برعاية وزير ال�سياحة اوادي�ض كيدانيان 

يف جممع البيال، وح�سور عدد من روؤ�ساء 

وال�سخ�سيات  واجلمعيات  النقابات 

واخلدمات  ال�سيافة  قطاع  يف  البارزة 

العام  لهذا  املعر�ض  ويحمل  الغذائية. 

�سعار »من لبنان اإىل العامل« لي�سّلط من 

اللبنانية  النكهات  على  ال�سوء  خالله 

التي القت �سعبية عاملية النطاق، وعلى 

قطاع  يف  اللبنانية  االإجنــــازات  اأبـــرز 

طــوال  الغذائية،  واخلــدمــات  ال�سيافة 

و�سهد  اأيــام.  اأربعة  متتد  التي  فعالياته 

االفتتاح تكرمي نقابة املطاعم واملقاهي 

 12 اأ�سحاب  والباتي�رشي،  واملــالهــي 

يف  املحوري  لدورهم  لبنانيًا  مطعمًا 

تكرمي  ومت  اللبناين.  املطبخ  تاأ�سي�ض 

 على اأ�سالة مطبخهم 
ً
»�سفراء االأرز« بناء

وجودته  املتميزة،  وخدماتهم  اللبناين، 

الة 
ّ
الفع م�ساهمتهم  عن  ف�ساًل  العالية، 

يف تطوير ال�سياحة اللبنانية التي جعلت 

»اأف�سل  قائمة  تت�سدر  بــريوت  مدينة 

املدن العاملية للماأكوالت«.

منصة فعالة للمواهب
وي�سّلط »هوريكا« ال�سوء على لبنان من 

الطهي،  فنون  ال�سيافة،  خدمات  خالل 

اد االأعمال، 
ّ
املطاعم، الطهاة، اخلرباء ورو

وا�ستهر  الرئي�سية.  الفاعلة  واجلــهــات 

واملوهبة  االإبـــداع  مبكافاأة  املعر�ض 

الة للمواهب 
ّ
ة فع

ّ
ز، اإذ انه يوّفر من�س

ّ
والتمي

ال�سابة واملهنيني، لعر�ض مهاراتهم عرب 

ومن  امل�سابقات،  من  وا�سعة  جمموعة 

خالل تنظيم اأكرث من 60 مباراة وور�سة 

عمل للطهي احلي اأمام اجلماهري املحلية 

والدولية. وي�سم املعر�ض هذا العام اأكرث 

من  اأكــرث  م 
ّ
تقد عار�سة  �رشكة   350 من 

2،500 عالمة جتارية ومنتج جديد ف�ساًل 
عن م�ساركة 25 من اأبرز اخلرباء الدوليني 

الغذائية.  واخلدمات  ال�سيافة  جمال  يف 

ميتد  الذي  احلدث  ي�ستقطب  اأن  ع  ويتوقَّ

زائر  األف   15 اأكرث من  اأيام،  اأربعة  طوال 

من ذوي االخت�سا�ض واملهنيني. 

رامي
املطاعم  اأ�سحاب  نقابة  رئي�ض  واألقى 

والباتي�رشي  واملــالهــي  واملــقــاهــي 

»قطاع  ان  فيها  اأكد  كلمة  رامي  طوين 

دعامة  اأنــه  اأثبت  لبنان  يف  املطاعم 

وال�سيافة  ال�سياحة  لقطاع  �سلبة 

ولالقت�ساد برمته، مثل �سيت بريوت، 

العامل  يف  ق 
ّ
ــذو ــت وال لــلــذوق  عا�سمة 

كله، واملق�سد االأول للطعام يف العامل 

اأ�سماء  عن  واأعلن   .»2017-2016 عام 

احللبي،  مطعم  لت�سمل  االأرز«  »�سفراء 

ح�سن،  ال�ساطر  اإبــراهــيــم،  ال�سلطان 

الفردو�ض، العجمي، برج احلمام، ق�رش 

كازينو  عرابي،  كازينو  الدين،  فخر 

مهنا، لو فيني�سيان، منري، ومطعم �سي 

�سامي.

كيدانيان
ويف كلمته، اأعلن كيدانيان اأنه »خادم 

وخــادم  و�سياحته،  لبنان  خدمة  يف 

الذي  لبنان  يف  ال�سياحة  عمالقة  اأمام 

�سياحة  �سبيل  يقومون بعمل جبار يف 

لــبــنــان وازدهــــارهــــا«. واأ�ـــســـاف اأن 

يف  هوريكا  وملتقى  معر�ض  »افتتاح 

االأرز«  »�سفراء  وتكرمي   ،24 الـ  ن�سخته 

يوؤكد  اللبناين،  الــرتاث  ذات  للمطاعم 

أكثر من 350 شركة و2500 عالمة تجارية وخبراء
هوريكا 24 .. من لبنان إلى العالم

من �صهر اإلى �صهر

قص شريط المعرض
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وزارة الصناعة 

ليلو: ابتكرنا خدمات تسويقية مجانية
اعتربت  رىل ليلو »اأن تواجد وزارة ال�سناعة يف معر�ض دويل واخت�سا�ض كـ»هوريكا طبيعي 

الب�رشي  كادرها  عمل  اىل  واإ�سافة  ال�سناعة،  »وزارة  اأن  وك�سفت  للقطاع«،  راعية  كونها 

اليوم يف  تتواجد  ولهذا  اإمكاناتها،  وال�سناعيني �سمن  القطاع  بدعم  مبادرة  اأخذت  املكتبي، 

عهم على الرتخي�ض 
ّ
ب الوزارة منهم وت�سج

ّ
هوريكا وبحوزتها م�ستندات تفيد ال�سناعيني وتقر

عرب تعريفهم اإىل اخلدمات التي �سيح�سلون عليها حينما ي�سبحون منظمني ومرخ�سني لدى 

الوزارة«.

ولفتت اىل اأنه »يف ال�سق االإعالمي، تعمل الوزارة على دعم ال�سناعيني ملعرفة ماهية القرارات 

لت�سجيعهم  حماولة  يف  ال�رشكات  يف  تعتمد  التي  واملعايري  ال�سادرة  واملرا�سيم  تهمهم  التي 

على املبادرة اأكرث وتنمية اأعمالهم بالتعاون مع جهات ر�سمية وغري ر�سمية لها عالقة بتطور 

للتعاون،  بذرة  ال�سناعيني  اإىل  تقدم  االإعالمي  وبفريقها  »الوزارة  اأن  على  دت 
ّ
و�سد القطاع«. 

فتبحث عنهم لتقول لهم اإنها موجودة وت�ساألهم عن امل�ساكل وتو�سح ما ت�ستطيع اأن تقدم لهم 

من مبادرات«.

د على اأنهم ما داموا منظمني باإمكانهم االإ�ستفادة من خدمات 
ّ
وقالت: »كفريق اإعالمي نحن طبعًا على متا�ض دائم مع ال�سناعيني، واأ�سد

الوزارة التي ابتكرت خدمة جديدة وهي خدمة الت�سويق املجاين عرب االأدلة واملجلة، بحيث يتم �سنويًا اختيار ع�رشة م�سانع ا�ستطاعت 

اأن حتقق تقدمًا يف عملها، فتقدم لها خدمات ت�سويقية بغية ت�سجيع باقي امل�سانع على التقدم اأكرث واأكرث«.

واعتربت اأن »معر�ض هوريكا مهم وعامًا بعد عام يزيد االإقبال عليه بني ال�سناعيني الذين يقدمون 2500 منتجًا جديداً، ما يدل على 

اإمكانات النمو التي ميلكها القطاع وقدرته على جذب العار�سني الدوليني«.

Meptico

برزغال: ال نخشى المنافسات

ال�سناعات  قطاع  يف  الرائدة  ال�رشكات  كاإحدى   »Meptico« اأن  برزغال  باتريك  اعترب 

الغذائية حتر�ض ب�سكل م�ستمر على جتديد م�ساركتها يف معر�ض هوريكا بغية االإ�ساءة 

على تطورها امل�ستمر واملنتجات اجلديدة التي تطرحها ب�سكل دوري«.

وك�سف اأن »Meptico تعرف هذا العام زوار املعر�ض اإىل Domo collagen، وهو عبارة عن 

اقة يف طرحه يف ال�رشق االأو�سط، اإ�سافة اىل 
ّ
ع�سري يحوي كوالجني وتعترب Meptico ال�سب

.»extra moist cake ، chocolate light، Pan Cake
واأعلن اأن » Meptico تبتكر هذه االأ�سناف عرب زيارة املعار�ض العاملية، اإ�سافة اىل وجود 

فريق عمل يف ال�رشكة خا�ض ب�سبط اجلودة وفريق بحث وتطوير، حيث تقدم ابتكارات 

بنكهة  ويتمتع  ال�سوق  دخول  على  قادر  منتج  اىل  للو�سول  واختبارات  جتارب  وجتري 

لذيذة، جودة عالية، وتغليف الفت«.

د على اأن »وجود املناف�سني لـMeptico داخل املعر�ض ال يطاولها باأي تاأثري، كونها تتواجد يف ال�سوق منذ خم�سني عامًا 
ّ
و�سد

وتعترب يف �سدارة ال�رشكات العاملة يف القطاع، كما تتواجد يف 45 دولة، وبالتايل فاإن جناحها كبري وثقة الزبائن بها اأي�سًا«.

القطاع يف دعم  اأهمية هذا  اأخرى  مرة 

»اأن  اآمــاًل  القومي،  والدخل  االقت�ساد 

يف  ال�سياحي  االنــفــراج  تبا�سري  تبداأ 

القريب العاجل«.

داموس
العامة  ــرة  ــدي امل قــالــت  جهتها،  مــن 

ل�رشكة »هو�سبيتالتي �رشف�سيز« جمانة 

هوريكا  منو  »ي�ستمر  �سالمة:  دمو�ض 

من�سة  بتقدمي  ونفخر  عام،  بعد  عامًا 

وتبادل  للتوا�سل  ال�سناعة  ــرباء  خل

املعرفة، وا�ستك�ساف اأحدث املنتجات، 

�ساأنها  مــن  التي  العالقات  وتوطيد 

دائمًا  ونحر�ض  اأعمالهم.  تعزز  اأن 

املرة  وهذه  جديدة،  اأفكار  تقدمي  على 

بالنكهات  احتفائنا  خالل  من  نقدمها 

وال�سيافة  الطهي  وفــنــون  املحلية 

ا 
ً
ع

ّ
اللبنانية، ف�ساًل عن برامج اأكرث تنو

واجلل�سات  املنتديات  من  املزيد  ت�سم 

واملعار�ض  العمل،  وور�ــض  احلوارية، 

احلية، والعديد من امل�سابقات«.
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Kama Plast

قبالن: فرصة لبناء عالقات جديدة
يف  الـــزوار  حجم  �سعف  من  اأ�سفه  قبالن  كامل  اأبــدى 

معر�ض هوريكا هذا العام. وقال: »لي�ست املرة االأوىل التي 

ن�سارك فيها يف املعر�ض، اإذ جند يف هذه امل�ساركة فر�سة 

لتذكري زبائننا باإ�سم Kama Plast وبناء عالقات جديدة 

اأن عدد الزوار  اإال  مع زبائن مل ي�سبق لنا التعامل معهم، 

ال�سابقة«.  باالأعوام  مقارنة  العام  هذا  �سعيف  اجلديني 

زوار  تعريف  على  تعمل   Kama Plast« اأن  وك�سف 

املتعلقة  تلك  �سيما  وال  اجلديدة  منتجاتها  اإىل  املعر�ض 

بعمل املطاعم من كرا�ٍض وطاوالت ومظالت، اإ�سافة اىل منتوجات اأخرى تتعلق بعمليات 

التنظيف واالأ�سغال على الطرقات كم�ستوعبات البلديات مثاًل«. ولفت اىل اأن »وجود عدة 

�رشكات تعمل يف املجال نف�سه يف املعر�ض ال يعني خلق مناف�سة فعالة وقوية بينها اإذ 

اإن االأ�سناف وم�ستويات اجلودة وطبيعة امل�سانع تختلف بني �رشكة واأخرى«.

Samtec

 عبيد: لبنان األكثر تمّيزًا 

في صناعة األفران

 »Samtec« اأ�سار �سامي عبيد اىل اأن

التطور،  طريق  على  باإ�ستمرار  ت�سري 

منتجات  دائـــم  ب�سكل  تــطــرح  اإذ 

مــعــر�ــض  وتـــ�ـــســـارك يف  ـــدة،  ـــدي ج

امل�سابهة  ــض  ــار� ــع وامل هــوريــكــا 

اإليها.  املعر�ض  زوار  تعريف  بهدف 

زوار  تعرف   »Samtec« اأن  واأعلن 

هوريكا اإىل ماكينة جديدة للبقالوة 

عمليات  يف  جديد  باأ�سلوب  ز 
ّ
تتمي

الت�سنيع«.

ــدد من  واأكـــد اأنـــه »الحـــظ وجـــود ع

امل�ساريع عند زوار املعر�ض على اأمل 

اأن يجد بع�سها طريقه نحو التنفيذ«. 

�سهرة  �ض 
ّ
يكر »هوريكا  اأن  واعترب 

لبنان يف ت�سنيع االأفران وال �سيما 

العربية  واحللويات  العربي،  اخلبز 

والبقالوة، اإذ يجمع حتت �سقفه عدداً 

من ال�رشكات الرائدة يف هذا املجال 

فيتعرف اإليها زوار املعر�ض ويخلق 

جواً من املناف�سة بينها تدفعها اىل 

النجاح  �سبب   
ّ
ورد االأف�سل«.  تقدمي 

اىل  االأفـــران  �سناعة  يف  اللبناين 

�سعوبة هذه ال�سناعة كونها تتطلب 

تكنولوجيا خا�سة ال تتمتع بها دول 

اأخرى كال�سني واأمريكا واأوروبا، ما 

زاً يف 
ّ
يجعل لبنان الدولة االأكرث متي

هذه ال�سناعة التي تتطّلب جمعًا بني 

امليكانيك، والكهرباء والتكنولوجيا.

MBC

قيسي: نواكب أحدث اإلبتكارات

�سنويًا  ــدد  جت  MBC« اأن  اىل  قي�سي  و�سيم  ــار  ــس اأ�

م�ساركتها يف معر�ض هوريكا نظراً للدور الذي توؤديه 

يف اإعادة جمعها بزبائنها وتعريفها على زبائن جدد 

يح�رشون لتنفيذ م�ساريع جديدة ما ي�ساهم يف تو�سيع 

�سبكة زبائنها«.

ــزوار  ل تعر�ض  عــام  وككل   MBC« اأن  على  و�ــســّدد 

اإذ تعمل  املوازين،  املعر�ض منتجات جديدة يف عامل 

ب�سكل م�ستمر على مواكبة اأحدث االبتكارات يف جمال 

عملها وال �سيما اأنها تعمل يف االأ�سواق كوكيلة الأبرز ال�رشكات العاملية«.

واعترب اأن »حال االإ�ستقرار التي �سهدها لبنان موؤخراً مل تنعك�ض على حجم وطبيعة الزوار يف 

املعر�ض اإذ مل يلحظ اأي وجود لزوار اأجانب«.

Reva

بهو: تطور وتحسين دائمان

معر�ض  يف   »Reva« م�ساركة  اأن  على  بهو  �سنتال  �سّددت 

املعر�ض عدداً  ي�ستقطب  اإذ  اأهمية خا�سة  تكت�سب  هوريكا 

واأكــدت  ال�سيافة.  مبو�سوع  املعنيني  ــزوار  ال من  كبرياً 

تهم  قد  منتجات كثرية  املجال  هذا  تقدم يف   »Reva« اأن 

زوار املعر�ض اىل حد كبري، ما يف�سح يف الفر�سة اأمامها 

لتو�سيع دائرة زبائنها اأكرث. واأثنت على التطور والتح�سني 

الذي يطراأ على هوريكا عامٍا بعد عام، كما اأثنت على حجم 

جرى  اأنه  �سيما  وال  املا�سية،  ال�سنوات  من  بكثري  اأف�سل  يعترب  الذي  املعر�ض  يف  الزوار 

مالحظة وجود ملغرتبني لبنانيني وزوار عربٍا كانوا قد �سمعوا عن هوريكا واأتوا لزيارته  

حيث  جناحها  يف  م�سابقة  نظمت  عام  وككل   Reva« اأن  وذكرت  اأجوائه.  على  واالطالع 

تناف�ض عدد من موظفي الفنادق يف ترتيب االأ�رشة وجرى تقدمي جوائز للرابحني«.

من �صهر اإلى �صهر
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Horepa Packing & Trading

رزق: أصناف جديدة وأفكار مبتكرة

 Horepa Packing & Trading »م�ساركة  اأن  رزق  �سرياز  اعتربت 

يف معر�ض هوريكا �رشورية لتجديد توا�سلها مع زبائنها وعر�ض 

الذي يعنى  واأفكارها املبتكرة يف جمال عملها  اأ�سنافها اجلديدة 

بتقدمي منتجات خا�سة بالفنادق واملطاعم«. واإذ نفت وجود زوار 

 Horepa Packing & Trading »اأن  ك�سفت  املعر�ض،  يف  اأجانب 

هوريكا  معر�ض  يف  امل�ساركة  على  عامًا   20 مدى  على  حر�ست 

وعر�ض كل جديد عندها ما �سمح لها بن�سج عالقات وثيقة مع زبائنها«. ولفتت اىل اأن »جناح 

Horepa Packing & Trading. �سمح لها باالنفتاح على االأ�سواق اخلارجية وال �سيما اخلليجية 
نحو  يتجه  »هوريكا  اأن  وراأت  وال�سعودية«.  قطر،  اأبوظبي،  دبي،  اىل  منتجاتها  ت�سدر  حيث 

االأف�سل ب�سكل م�ستمر، ما يعد اأمراً مهمًا جداً يف ظل الظروف التي يعي�سها لبنان«.

SBIS

سليمان: نوّسع قنوات عملنا

وجد لو�سيان �سليمان »اأن م�ساركة SBIS يف معر�ض هوريكا تف�سح 

اأمامها يف املجال  لفتح قنوات عمل جديدة مع املطاعم والفنادق، 

 SBIS« بعد اأن كان عملها يقت�رش على القطاع امل�رشيف«. واأو�سح اأن

التي تعنى بتقدمي منتجات تك�سف العمالت املزورة وغري ال�ساحلة 

اأن »من  االأموال«. ولفت اىل  اإ�سافة اىل منتجات تعداد  لال�ستعمال، 

�ساأن هذه املنتجات تقلي�ض اخل�سائر لدى ال�رشكات واملوؤ�س�سات، وال �سيما اأن ال�رشكات واملطاعم 

والفنادق تويل عملياتها احل�سابية اإهتمامًا يوميًا ملعرفة حجم ال�سيولة يف �سندوقها«. واعترب 

اأن »حجم الزوار املخت�سني واجلديني جيد ما يعني اأن هناك فر�سًا حقيقية لو�سول ال�رشكات اىل 

فر�سة لتو�سيع اأعمالها«. واإذ لفت اىل »غياب للزوار العرب واالأجانب«، راأى اأن »تواجد مديرين 

اإقليميني يف اأجنحة ال�رشكات العار�سة يف املعر�ض يعطي زخمًا خا�سًا للمعر�ض«.

Panda Plast

قمح: 20 منتجًا جديدًا 

سنويًا

 Panda« اأن  اىل  قمح  خديجة  اأ�سارت 

ب�سكل  ال�سوق  حاجات  تواكب   Plast
ما ميّكنها من طرح منتجات  م�ستمر 

عددها  يقارب  يكاد  �سنويًا  جديدة 

اأن  على  دت 
ّ
و�ــســد مــنــتــجــًا«.  الـ20 

هوريكا  يف   Panda Plast »م�ساركة 

مع  للتوا�سل  ال�سعي  اإطــار  يف  تاأتي 

الزبائن وتعريفهم اإىل هذه املنتجات 

وت�سويقها«. واأكدت اأن »لهوريكا دوراَ 

اذ  املنتجات  هذه  ت�سويق  يف  فعااًل 

قد  املناطق  كل  من  زوار  ي�ستقطب 

 Panda لـــ  حاليني  زبــائــن  يكونون 

زبائن  اأو  بهم  لقاءها  فتجدد   Plast
ما  التعامل معهم  لها  ي�سبق  مل  جدداً 

يعترب فر�سة لتو�سيع دائرة زبائنها«.

ف 
ّ
تعر  Panda Plast  « اأن  اىل  ولفتت 

كثرية  منتجات  اإىل  املعر�ض  زوار 

كرا�ٍض  للبلديات،  م�ستوعبات  اأبرزها 

الغذائية«.  للمواد  وعبوات  وطاوالت، 

املعر�ض  زوار  »حجم  اأن  واعــتــربت 

املا�سي،  الــعــام  خــالل  اأف�سل  كــان 

وجود  هو  العام  هذا  ز 
ّ
ميي ما  اأن  اإال 

اأن  وراأت  زوار خليجيني ويابانيني«. 

»هوريكا يعترب من املعار�ض الرائدة 

اأنه عانى هذا العام من  اإال  يف لبنان 

بع�ض الثغرات اللوج�ستية التي لو مت 

الو�سع  لكان  معاجلتها  على  العمل 

اأف�سل«.

3D Scales

بلطجي: مستويات عالية من التنظيم

اعتربت عبري بلطجي اأن »م�ساركة 3DS يف معر�ض هوريكا 

جيدة وال �سيما اأن املعر�ض يحافظ على اأهميته كما على 

م�ستويات عالية من التنظيم على رغم احلاجة العمل على 

خالل  »امل�ساركة  اأن  وراأت  املوجودة«.  الثغرات  بع�ض 

ال�سنوات ال�سابقة يف املعر�ض كانت اأف�سل«، واأ�سارت اىل 

اأنه »كان من االأف�سل لو اأتى توقيت فتح املعر�ض اأبوابه 

اأمام الزوار متاأخراً بع�ض ال�سيء، كما كان من االأف�سل لو 

االأ�سبوع  اأيام عطلة  اإقامة املعر�ض يومًا من  اأيام  �سمت 

)ال�سبت مثاًل(«. وك�سفت اأن »حجم الزوار املنخف�ض يف املعر�ض ي�سلط ال�سوء على �رشورة 

تاأمني تغطية اإعالنية واإعالمية للمعر�ض ت�ستقطب عدداً اأكرب من الزوار، كما من ال�رشوري 

معاجلة املعوقات كافة التي حتول دون و�سول الزوار اإىل املعر�ض«.

ولفتت اإىل اأن »زوار املعر�ض اأبدوا اهتمامًا كبرياً مبا يعر�ض من مناذج وال �سيما اأن 

3DS طرحت منتجات متعددة من ر�سم الوجه على الطابة، USBs، اإ�سافة اىل اأ�سياء 
مميزة لالأطفال«.
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معهد البحوث الصناعية

سكاف: هدفنا خدمة الصناعيين
اأ�سار �سارل �سكاف اىل اأن »م�ساركة معهد البحوث ال�سناعية 

عرب  ال�سناعيني  خدمة  بهدف  تاأتي  هوريكا  معر�ض  يف 

اأن  وك�سف  املعهد«.  يقدمها  التي  اخلدمات  اإىل  تعريفهم 

اإىل الق�سم املوجود يف املعهد  ف زوار املعر�ض 
ّ
»املعهد يعر

 food(  واملتعلق بتقدمي الن�سح يف جمال ال�سناعات الغذائية

البحوث  معهد  يقدمها  التي  اخلدمات  advisor unit(واإىل 
ال�سناعية وال �سيما يف جمال الغذاء«.

ولفت اىل اأن »معهد البحوث يتعامل مع عدد كبري من ال�سناعيني ويقدم خدمات �سّتى لهم، 

ز بها املعر�ض وجذبه لعدد كبري من 
ّ
اإال اأن وجوده يف املعر�ض مهم نظراً لالأهمية التي يتمي

ال�سناعيني واأ�سحاب االخت�سا�ض الراغبني مببا�رشة م�ساريع جديدة«.

واأكد اأن »املعر�ض جنح يف ا�ستقطاب عدد كبري من املهتمني وهذا يظهر جليًا من حجم الزوار 

الكبري املوجود والذي يفوق حجم الزوار يف ال�سنوات املا�سية«.

Lifco

توما: منفتحون على 

األسواق الخارجية

اعترب �سامر توما اأن »هوريكا هو من 

التي تقام على �سعيد  اأهم املعار�ض 

على   Lifco حتــر�ــض  ولــذلــك  لبنان 

باإ�ستمرار،  فيها  م�ساركتها  جتديد 

بتو�سيع  امل�ساركة  هذه  لها  ت�سمح  اإذ 

عنه  تبحث  ما  وهذا  زبائنها،  �سبكة 

ع 
ّ
والتو�س التطور  بهدف  �رشكة  كل 

القطاع  بناء  ــادة  اإع يف  وامل�ساهمة 

ال�سناعي واالقت�سادي«.

تــطــرح   Lifco« اأن  ــى  عــل د 
ّ
ـــد ـــس و�

بهدف  با�ستمرار  جــديــدة  منتجات 

اىل  ولفت  ال�سوق«،  حاجات  مواكبة 

وا�سعة  مروحة  لزبائنها  »تقدم  اأنها 

جتهيزات  ت�سم  التي  املنتجات  من 

رفــوف  واملــطــاعــم،  ال�سوبرماركت 

التي  وامل�ستودعات  ال�سوبرماركت 

اىل  اإ�سافة  احلموالت،  جميع  تنا�سب 

برادات وماكينات �سناعية«.

واأ�سار اىل اأن »Lifco تعمل يف ال�سوق 

ــاز  اإجن على  تعمل  كما  اللبنانية، 

وال  اخلارجية  االأ�سواق  يف  م�ساريع 

�سيما االأفريقية«.

واأكد »�رشورة اإرفاق اإطالق املعر�ض 

بحمالت اإعالنية واإعالمية، ومعاجلة  

و�سول  تعيق  التي  كافة  املعوقات 

الزوار اإليه«.

Bimatic

بكري: نتابع التطور عن كثب

»م�ساركة  اأن  اىل  بــكــري  خــالــد  ــار  ــس اأ�

يف  تاأتي  هوريكا  معر�ض  يف   Bimatic
ت�سهد  التي  ملنتجاتها  الت�سويق  ــار  اإط

د على 
ّ
تطوراً وجتدداً ب�سكل م�ستمر«. و�سد

ع�رشات  مر  على  قدمت   Bimatic« اأن 

لزبائنها  متنوعة  منتجات  ال�سنوات 

وجميع  اللبناين،  اخلبز  ــران  اأف تت�سمن 

واأعلن  والعربي«.  االإفرجني  اخلرب  انواع 

حا�سل  تطور  كل  تتابع   Bimatic« اأن 

يف جمال عملها عن كثب عرب امل�ساركة 

يف معار�ض يف خمتلف الدول االأوروبية 

ودول ال�رشق االأو�سط«.

مر  على  �ساهم  »املعر�ض  اأن  وك�سف 

 Bimatic سنوات يف تو�سيع �سبكة زبائن�

اإذ ي�ستقطب زواراً من االأردن، ال�سعودية، 

الكويت ودول اأخرى«.

الذي  الكبري  ــزوار  ال »حجم  على  واأثنى 

هوريكا  اأن  معترباً  املعر�ض،  ا�ستقطبه 

زه على مر االأعوام«.
ّ
يحافظ على متي

Sultan

 فايز: منتجان جديدان 

في األسواق

الـ  »م�ساركة  اأن  اىل  فايز  رمي  اأ�سارت 

يف  تاأتي  هوريكا  معر�ض  يف   Sultan
جتريها  التي  الت�سويق  عمليات  ــار  اإط

وال  منتجاتها  وتقدمي  عنها  للتعريف 

�سيما اأنها تطرح �سنويًا عالمات جتارية 

اأنه »يف  اىل  ال�سوق«. ولفتت  جديدة يف 

رز  منتج   Sultan الـــ  طــرح  العام  هــذا 

من  جديداً  معكرونة  و�سنف  الهند  من 

اإيطاليا«.

دت على اأن »اأهمية املعر�ض تكمن 
ّ
و�سد

Sultan للتوا�سل  اإف�ساحه املجال لـ  يف 

املبا�رش مع زبائنه و�رشيحة وا�سعة من 

النا�ض بحيث يتذوقون املنتج ويتعرفون 

اإليه عن كثب«. واإذ اأثنت على عدد الزوار 

الكبري الذي اأتى اىل املعر�ض، ك�سفت عن 

»توا�سل جدي مع زوار جديني قد ميّكن 

الـ Sultanمن تو�سيع �سبكة زبائنه«.

من �صهر اإلى �صهر
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Nestle waters

شويفاتي: لكل »مياه« 

خصوصيتها

»االأهمية  على  �سويفاتي  رانيا  اأثنت 

هذا  هوريكا  معر�ض  بها  ز 
ّ
متي التي 

الكبري  الـــــزوار  ــام جلــهــة حــجــم  ــع ال

فيه  العار�سة  ال�رشكات  وم�ستوى 

ف 
ّ
اأتاحت لزوار املعر�ض التعر والتي 

يف  العاملة  ال�رشكات  واأبــرز  اأهم  اإىل 

القطاع ال�سناعي الغذائي«.

 Nestle waters« اأن  اىل  ــارت  ــس واأ�

من  متعددة  منتجات  تقدم  وك�رشكة 

املكان  هو  هوريكا  اأن  جتد  املياه 

ماهية  اإىل  النا�ض  لتعريف  االأمــثــل 

املياه واملميزات التي متلكها«.

النا�ض  من  »الكثري  اأن  على  دت 
ّ
و�سد

املياه  عن  خاطئًا  مفهومًا  ميلكون 

مماثاًل،  منتجًا  كلها  يعتربونها  اإذ 

تتمتع  مياه  كل  اإن  الــواقــع  يف  لكن 

بخ�سو�سية معينة«.

تقدم   Nestle waters« اأن  وك�سفت 

طبيعية  مــيــاه  وهـــي  �سحة  مــيــاه 

 NESTLE PURE LIFE معدنية، 

ال�سوف،  اأرز  حممية  من  تنبع  التي 

 .Sample Green و AQUA PANNA
مياه  وهي   PERRIER الـ  تقدم  كما 

ز 
ّ
غازية ت�رشب قبل االأكل وبعده وتتمي

ومطلوبة  كبري  حد  اىل  �سحية  باأنها 

يرغبون  ال  الــذيــن  االأ�ــســخــا�ــض  مــن 

بتناول ال�سكر، والـ CONTREXوهي 

مياه غنية بالكال�سيوم واملاغنيزيوم 

ال  اللواتي  الن�ساء  قبل  من  ومرغوبة 

ي�رشبن احلليب«.

مؤسسة غانم للحوم المبردة

غانم: نحرص على تقديم أعلى مستويات الجودة
غامن  موؤ�س�سة  »م�ساركة  اأن  اىل  غامن  روال  اأ�سارت 

يف  ح�سورها  تاأكيد  اإطار  يف  تاأتي  املربدة  للحوم 

زبائنها  مع  التوا�سل  اإعـــادة  خــالل  من  االأ�ــســواق 

ف اإىل زبائن جدد قد ال يكونون قد تعرفوا اإىل 
ّ
والتعر

منتجاتها من قبل«.

واعتربت اأن »حجم الزوار يف ال�سنوات ال�سابقة كان 

اأف�سل وال �سيما اأن هناك عراقيل و�سعوبات تواجه 

�سلبي  تاأثري  له  كان  ما  املعر�ض  اىل  الزوار  و�سول 

الــزوار  من  عدد  »وجــود  اىل  ولفتت  عددهم«.  على 

اجلديني الذين التقتهم املوؤ�س�سة ما قد يتيح اأمامها 

املطاعم  قطاعي  على  االنفتاح  من  ملزيد  الفر�سة 

والفنادق«.

اإىل  املعر�ض  زوار  تعرف  »املوؤ�س�سة  اأن  وك�سفت 

 Tender و   ،Burger، Mini Burger من  منتجاتها 

دت على اأن »املوؤ�س�سة حتر�ض با�ستمرار على تقدمي اأعلى م�ستويات 
ّ
form burger«. و�سد

اجلودة عرب التعامل مع اأف�سل املوردين للمواد االأولية، واحلر�ض على اإجراء الفحو�سات 

املخربية، ومراقبة عمليات الت�سنيع«.

Tony’s Food

شرفان: باقون في وطننا
يف   Tony’s Food م�ساركة  �رشفان  طوين  و�سع 

بتواجدنا  الزبائن  وتذكري  الوجود  اإثبات  »دائرة 

اعتادوا  �سنوات  ومنذ  اإنهم  اإذ  ال�سوق،  يف  الدائم 

من  جديد  كل  وينتظرون  امل�ساركة  هــذه  على 

ز بعطاء لي�ض له حدود«.
ّ
Tony’s Food التي تتمي

يف  الدائم   Tony’s Food ع 
ّ
»تو�س اأن  على  د 

ّ
و�سد

والتو�سع  التطور  من  املزيد  على  ي�سجعنا  ال�سوق 

الكثرية  وال�سعوبات  املعوقات  من  الرغم  على 

ال�سوت مراراً  التي تواجه عملنا«. وقال: »رفعنا 

يعلم  اأن  املهم  لكن  جميب،  من  ما  لكن  وتكراراً 

لن  العمل  على  واإ�ــرشارنــا  باقون،  اأننا  اجلميع 

ي�سعف، و�سنبقى يف وطننا ولن نغادره«.

واعترب اأن »اال�ستقرار ال�سيا�سي �ساهم يف رفع عدد الزوار، ال �سيما اأن هوريكا متيز 

هذا العام بعدد ونوعية امل�ساركني التي اإذا ما دّلت على �سيء فهي تدل على اإميان 

ال�سناعيني والتجار اللبنانيني بعملهم«.

واأعلن اأن » Tony’s Food تعرف زبائن املعر�ض ب�سكل اأ�سا�سي اإىل منتج املغربية 

النباتي، والذي يحوي الكرات، الب�سل، اجلزر والبازيال اإ�سافة اىل �سل�سة خا�سة 

بنكهة املغربية«.

وك�سف اأنه »وب�سفته ال�سخ�سية توا�سل مع اإدارة هوريكا لتنظيم امل�سائل املتعلقة 

يجدون  الزوار  من  الكثري  اإن  اإذ  املعر�ض  اىل  الو�سول  و�سهولة  الطرقات  بتنظيم 

�سعوبة يف الو�سول اىل املعر�ض«.
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Aruba

هاشم: نطرح مجموعة من المنتجات الجديدة

يف  م�ساركتها  د 
ّ
جتد  Aruba« اأن  اىل  ها�سم  �سامر  اأ�سار 

ن لها اإطاللة على 
ّ
معر�ض هوريكا ب�سكل دائم، اإذ اإنها توؤم

ال�سوق اللبنانية ت�سمح بطرح اأي منتج جديد لديها«. واأعلن 

العديد  اإىل  اأن  »Aruba تعمل على تعريف زوار املعر�ض 

جديدة،  بنكهات  بوظة  ت�سم  التي  اجلديدة  االأ�سناف  من 

د 
ّ
و�سد مك�ض«.  وبراونيز  مك�ض،  تارت  كايك،  بان  كراب، 

على اأن »املناف�سة املوجودة يف كل االأ�سواق تفر�ض على 

اإعالنية  حمالت  واإطــالق  م�ساعفة  جهود  بذل  ال�رشكات 

ا�ستمراريتها  �سمان  اأجل  من  املعار�ض  يف  وامل�ساركة 

وبقائها يف ال�سوق«.

ولفت اىل اأن »االإقبال على معر�ض هوريكا اأف�سل من العام 

املا�سي، اإال اأنه اقت�رش على الزوار اللبنانيني مع م�ساركة خجولة لبع�ض الزوار االأجانب«.

اأن »معر�ض هوريكا خمتلف عن املعار�ض التي تقام يف  اأ�سار اىل  ويف رد على �سوؤال، 

ز املعار�ض االأخرى 
ّ
الدول االأخرى، فهوريكا معر�ض حملي على نطاق حملي، فيما تتمي

بطابع دويل اإذ ت�ستقطب زواراً من كل اأنحاء العامل«.

حلباوي أخوان

حلباوي: أبواب كثيرة تفتح أمامنا

اأخوان  »حلباوي  م�ساركة  اأن  حلباوي  حمزة  اعترب 

اإذ  كثرية،  اأبوابًا  اأمامها  تفتح  هوريكا  معر�ض  يف 

بذل  عليها  يوّفر  ما  الفــت  باإقبال  املعر�ض  ز 
ّ
يتمي

ي�ساهم يف  وبالتايل  زبائن جدد،  عن  للبحث  اجلهود 

اىل  ولفت  انت�سارها«.  ع 
ّ
ويو�س زبائنها  دائرة  تو�سيع 

وناجحة  جيدة  بخلطات  ز 
ّ
تتمي اأخــوان  »حلباوي  اأن 

واحلــبــوب«.  الــبــهــارات  اأنـــواع  كــل  لزبائنها  وتــقــدم 

الزبائن  اإ�ستح�سان  اأن »هذه املنتجات تالقي  وك�سف 

وهذا بدا وا�سحًا من خالل ردود فعل زوار املعر�ض 

والحظوا  اأخــوان  حلباوي  منتجات  ا�ستهلكوا  الذين 

من  اأف�سل  العام  هذا  هوريكا  على  االإقبال  اأن  وراأى  العالية«.  وجودتها  زها 
ّ
متي

العام املا�سي«. واإذ لفت اىل »وجود زوار اأجانب يف املعر�ض«، دعا اىل »معاجلة 

املعوقات التي ت�سكل عائقًا اأمام و�سول الزوار اإىل املعر�ض«.

3M Plast

ماركو قبالن: نحقق نمو بشكل مستمر

لفت ماركو قبالن اىل اأن »م�ساركة  3M Plast يف معر�ض هوريكا تف�سح يف املجال اأمامها للتعرف اإىل 

زبائن جدد وت�سويق منتجاتها وال �سيما التي طرحتها موؤخراً يف االأ�سواق«. و�سّدد على اأن » 3M Plast  تعمل 

ب�سكل م�ستمر على مواكبة حاجات ال�سوق وتلبيتها ما يدفعها اإىل طرح منتجات جديدة، ت�سمنت هذا العام 

كرا�سي بحر، طبايل، �سناديق وطاوالت وكرا�سي جديدة«. واأ�سار اىل اأن »3M Plast ومنذ انطالقتها يف عام 

2013 حتّقق منواً ب�سكل م�ستمر، �ساهم تو�سيع �سبكة زبائنها يف تكري�سه«. واعترب اأن »هذه امل�ساركة تعّزز 
�سري 3M Plast نحو اأهدافها وال �سيما اأن حجم زوار املعر�ض اأف�سل من ال�سنوات ال�سابقة«.

Unico

ماركريان: هوريكا األفضل

اأن  مــاركــريــان على  اأفــاديــ�ــض  ّد 
�ــســد

د م�ساركتها يف هوريكا 
ّ
»Unico جتد

يف  فعالة  جتدها  اإذ  عام،  بعد  عامًا 

ال�سوق  يف  بتواجدها  النا�ض  تذكري 

اإ�سافة اىل لقاء زبائن جدد مل ي�سبق 

لـ Unico اأن تعاملت معهم من قبل«. 

زوار  ف 
ّ
تعر  Unico« اأن  اىل  واأ�سار 

باخلدمة  تتعلق  اأفكار  اإىل  املعر�ض 

اللحم  كاأ�سياخ  جــديــدة  ومنتجات 

اأن  راأى  حــني  ويف  والــ�ــســخــانــات«. 

وم�ستويات  املعر�ض  على  »االإقبال 

»عدداً  اأن  ك�سف  جداً«،  جيدة  التنظيم 

ال باأ�ض به من الزوار كان من اأ�سحاب 

عالقات  ببناء  الراغبني  االخت�سا�ض 

عمل«. واإذ لفت اىل اأن » Unicoت�سارك 

ــي،  ــن املــعــار�ــض يف دب يف عـــدد م

ز 
ّ
التمي اأثنى على  والكويت،  ال�سعودية 

ي�ساهي  اإنه  اإذ  هوريكا  يبديه  الذي 

بع�ض  ويف  الــدولــيــة،  ــض  ــار� ــع امل

االأحيان يكون االأف�سل من بينها«.

من �صهر اإلى �صهر
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مياه عالية

أبو خليل: نتطلع إلى تحقيق مزيد من النمو

اأ�سارت ايالن ابو خليل اىل اأن »مياه عاليه 

حر�ست على امل�ساركة يف معر�ض هوريكا 

مع  للتفاعل  املجال  يف  اأمامها  يف�سح  اإذ 

عالية«.  مياه  اإىل  يتعرفون  بحيث  النا�ض 

ولفتت اىل اأنه »وبهدف تعريف النا�ض اأكرث 

عن  فيلمًا  عر�سنا  نقدمها  التي  املياه  اإىل 

امل�سنع، وحر�سنا على اأن يتذوقوا منتجنا 

ومميزاته،  اإيجابياته  اأبــرز  عند  والوقوف 

وهذا من دون �سك �سيجعل ا�سم مياه عالية 

اأب�رش النور منذ �سنوات قليلة معروفًا  الذي 

عند �رشيحة اأو�سع من الزبائن«.

من  العديد  قابلت  عالية  »مياه  اأن  وك�سفت 

قابلت  كما  املعر�ض،  يف  اجلديني  الــزوار 

دين الذين بحثت معهم عالقات 
ّ
بع�ض املور

اأن تتابع  تعاون يف جمال التعبئة«. واأملت 

انت�ساراً  تاأ�سي�سها  منذ  حققت  اأنها  �سيما  وال  عها، 
ّ
وتو�س ها 

ّ
منو م�سرية  عالية  مياه 

وا�سعًا فاق كل التوقعات«. ويف حني اأثنت على تنظيم املعر�ض، راأت »اأن االهتمام 

ببع�ض امل�سائل قد يجعل الو�سع اأف�سل مما هو عليه«.

Tannourine

  San Benedetto :برباري

جديدنا

»وجــــود  اأن  ـــاري  ـــرب ب ريــــن  راأت 

هوريكا  معر�ض  يف  تنورين  مياه 

وامل�رشوبات،  بالطعام  املتخ�س�ض 

متغريات  اأي  اإىل  التعرف  لها  يتيح 

اأن  وك�سفت  ــوق«.  ــس ــ� ال يف  حت�سل 

جديداً  منتجًا  اأطلقت  تنورين  »مياه 

مياه  وهــو   ،San Benedetto هــو 

بهدف  اإيطاليا  من  ت�ستوردها  غازية 

وتلبية  الــ�ــســوق  ــات  ــاج ح مــواكــبــة 

اأن  اىل  واأ�سارت  الزبائن«.  متطلبات 

الرقم  تعترب  التي   ،San Benedetto«

اإيطاليا، متوفرة يف عبوات  واحد يف 

لفتت  واإذ  وبال�ستيكية«.  زجاجية 

املعر�ض  يف  اأجانب  زوار  وجود  اىل 

ت�ستبعد  مل  ال�سينيون،  الزوار  اأبرزهم 

اىل  تنورين  مياه  منتجات  و�سول 

اليوم يف  تتواجد  اإذ  ال�سينية،  ال�سوق 

عدة دول كاأ�سرتاليا، اخلليج وخمتلف 

يكون  اأن  من  مينع  ال  ــذا  وه الـــدول، 

لديها وكالء يف كل دول العامل«.

تطرح  تنورين  »مياه  اأن  واأو�سحت 

منتجاتها اجلديدة بعد اإجراء درا�سات 

لل�سوق تظهر متطلباتها«.

Gardenia Grain D,or

حداد: كّرسنا مفهوم األكل الصحي السريع

اأ�سار نقوال حداد اىل اأن »معر�ض هوريكا 

ـ  اإىل  بالن�سبة  خا�سة  اأهمية  يكت�سب 

لها  يوؤمن  اذ   Gardenia Grain D,or
لقاء اأ�سخا�ض يهتمون بالطعام ال�سحي 

يوم  بعد  يومًا  اأعدادهم  ترتفع  والذين 

الطعام  دور  حول  الوعي  انت�سار  بف�سل 

االأمــرا�ــض«.  مــن  الوقاية  يف  ال�سحي 

 Gardenia   Grain« اأن  على  د 
ّ
و�ــســد

اىل  امل�ستهلك  ــادة  اإع من  متكنت   D,or
ماأكوالت كانت قد بداأت جتد طريقها اىل 

املنازل  يف  تطبخ  ما  نادراً  اأو  الن�سيان 

توفرياً للوقت كالفا�سولياء وورق العنب 

»بعد  بزيت«. وقال:  واللوبياء  وامل�سقعة 

ال�رشيع،  االأكل  يطلب  امل�ستهلك  كان  اأن 

مفهومًا   Gardenia Grain D,or �ست 
ّ
كر

ال�سحي  ــل  االأك وهــو  ال�سوق  يف  جديداً 

مواد  اأي  على  يحتوي  ال  اأنه  �سيما  وال  امل�ستهلك  من  قبواًل  وجد  الذي  ال�رشيع 

»االإقبال على هوريكا هذا  اأن  حافظة ومعّلب بطريقة �سحية وعلمية«. واعترب 

د على اأن »Gardenia Grain D,or تفتخر مب�ساركته فيه. كما 
ّ
ز«، و�سد

ّ
العام ممي

تفتخر بالتوا�سل مع غريها من ال�رشكات لتكوين �سورة �ساملة عن ال�سوق«.
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مصانع معتوق

كركجي: هوريكا أشبه بالتراث بالنسبة لنا
اعترب عبد احلليم كركجي اأن »م�ساركة م�سانع بن معتوق الدائمة 

يف معر�ض هوريكا جتعله اأ�سبه بالرتاث بالن�سبة لها«. وو�سع هذه 

اإطار تاأكيد ح�سور بن معتوق يف االأ�سواق«، ولفت  »امل�ساركة يف 

التي كانت جتنى من املعر�ض وعمليات  اأن »القيمة امل�سافة  اىل 

االأ�سواق  اإذ تعاين  ال�سابق  الزبائن مل تعد كما كانت يف  ا�ستقطاب 

ع«.
ّ
من حال اكتفاء وت�سب

وك�سف اأن »املعر�ض يتيح لـ»م�سانع بن معتوق« التوا�سل املبا�رش 

مع النا�ض، اإذ يقدم لزوار املعر�ض قهوته ليتذوقوها«. واأ�سار اىل اأن 

»االإقبال على املعر�ض مل يتاأثر بالواقع ال�سيا�سي يف لبنان، اإذ ال وجود لزوار اأجانب يف املعر�ض ب�سكل كاٍف، اإمنا يوجد بع�ض 

اللبنانيني املغرتبني«.

Chateau Ksara

 صليبا: المنافسة تشجعنا 

على تقديم األفضل

اأن  �سليبا  رامــز  اعترب 

مراآة  هوريكا  »معر�ض 

القطاع  واقـــع  تعك�ض 

لبنان،  يف  الــ�ــســيــاحــي 

»م�ساركة  اأن  اىل  ولفت 

تاأتي  فيه  ك�سارة  �ساتو 

زبائنها  مالقاة  بهدف 

هوريكا  ــزورون  ي الذين 

ما  كــل  على  ويطلعون 

د 
ّ
يطرح من جديد«. و�سد

الرغم  »وعلى  اأنــه  على 

ك�سارة  �ساتو  وجود  من 

اإال  االأ�ــســواق،  يف  بقوة 

يف  م�ساركته  ي�ستغل  اأنه 

مع  �سيما  وال  واللقاءات  التعارف  من  ملزيد  املعر�ض 

زبائنه غري املبا�رشين«.

من  وا�سعة  جمموعة  يقدم  ك�سارة  »�ساتو  اأن  واأعــلــن 

مهما  الزبائن  حاجات  تلبية  على  ــادرة  ق املنتجات 

 3 الوردي،  النبيذ  من  اأنواع   3 وت�سم  وتنوعت،  اختلفت 

اأنواع من النبيذ االأبي�ض، النبيذ احللو، العرق، وما يقارب 

الثمانية اأ�سناف من النبيذ االأحمر«.

ويف رداً على �سوؤال، اأ�سار اىل اأن »املناف�سة ت�سجع �ساتو 

رائدة يف �سناعة  االأف�سل، وك�رشكة  ك�سارة على تقدمي 

التطور  على  م�ستمر  ب�سكل  تعمل  املنطقة  كل  يف  النبيذ 

ب بارتفاع عدد ال�رشكات يف القطاع اإذ من 
ّ

ز وترح
ّ
والتمي

�ساأن تعزيز موقع لبنان كمحطة مهمة ل�سناعة النبيذ«.

اليمن غروب

اليمن: لضرورة العمل 

على معالجة العوائق 

اىل  اليمن  مــرمي  اأ�ــســارت 

عامًا  يكرب  »هوريكا  اأن 

قطاعا  كــمــا  عـــام،  بــعــد 

ــنــاعــات الــغــذائــيــة  الــ�ــس

واملــــطــــاعــــم، وتـــاأتـــي 

غــروب  اليمن  م�ساركة 

املعر�ض ملواكبة هذا  يف 

�سيما  وال  والتو�سع  النمو 

اأنها ترّكز يف عملها على 

قطاع املطاعم كما تعمل 

مع عدد كبري من امل�سانع 

اأن  وك�سفت  الــغــذائــيــة«. 

»اليمن غروب تطرح خالل 

جديدة  اأفــكــاراً  املعر�ض 

تتعّلق بطباعة قوائم الطعام، مل�سقات واأفكاراً متخ�س�سة 

تواكب طلب اأي زبون بحد ذاته، اإ�سافة اىل التزيني داخلي، 

الطباعة على القما�ض وطاوالت اخل�سب«.

يف  العار�سة  والــ�ــرشكــات  الـــزوار  »حجم  اأن  اىل  ولفتت 

اأن  واعتربت  ال�سابقة«.  االأعــوام  من  اأف�سل  احلايل  العام 

واأ�سحاب  عاديني  زوار  بني  ينق�سمون  املعر�ض  »زوار 

اىل  تنظر  غــروب  »اليمن  اأن  على  دت 
ّ
و�ــســد اخت�سا�ض«، 

اجلهة االإيجابية من املعر�ض وحتاول ا�ستثمارها يف بناء 

عالقات عمل جديدة«.

التي  العوائق  معاجلة  على  العمل  »�ــرشورة  على  دت 
ّ
و�سد

جتعل من عملية الو�سول اىل املعر�ض عملية �سعبة ترهق 

الزائر والعار�ض يف اآن واحد«.

من �صهر اإلى �صهر
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961 Beer

Dekerco

HICE

Joueidi Development

Maison Samira Maatouk

Boecker Public Health

EMF Trading LTD

HMC Lebanon

Leen Group

Mina Elite for Industry

Cutlass-V sal

Gemco

international Quality Services

Liban Frites

MKS Packaging sal
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Nadec

معامل لفلوك�س ال�شناعية-اليمامة

بلقي�س

�شالتك

ع�شل جبل ال�شيخ مياه الرمي

Nestle

Talaya

بن دانيال

�رشكة التغذية

ليبان فور

OCP Span

اك�شرتافور

جمعية ال�شناعيني اللبنانيني

First Co-رشكة فر�شت كو�

جملة ال�شناعة والقت�شاد 

دليل ال�شادرات واملوؤ�ش�شات ال�شناعية اللبنانية

من �صهر اإلى �صهر
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من  املوؤلفة  ال�سعرية  جمموعته  ان 
ّ
ح�س ع�سمة  ال�ساعر  وّقع 

 الهوى – قواٍف عاتبة«، 
َ
حور الَنَغم – �ساء

ُ
ثالثة دواوين »ب

التوحيدية  العرفان  يف حفل حا�سد ح�رشه رئي�ض موؤ�س�سة 

ال�سيخ علي زين الدين والقا�سي �سعيد مريزا  وقيادات اأمنية 

ثقافية  وفعاليات  وروحية  ديبلوما�سية  وهيئات  وحزبية 

ت بهم قاعة دار ب�سامون اإ�سافة اىل 
ّ

وبلدية واجتماعية غ�س

وفود �سعبية تخطت االألف و�ستمائة �سخ�ض. 

املهند�ض  الفنون  كهف  جمعية  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  واألقى 

جميعًا  لنا  »هنيئًا  فيها:  قال  كلمة،  م�سعد  �سادي  الدكتور 

 الهوى – قواٍف عاتبة«. 
َ
حور الَنَغم – �ساء

ُ
والدة دواوين »ب

هذه الدواوين عالمات فارقة يف عامل ال�سعر، وهي مبثابة 

م ا�سمه ع�سمة ح�سان. 
َ
له

ُ
اإعالن جديد عن وجود �ساعر م

لطائفة  الثقافية  اللجنة  رئي�ض  من  لكل  كلمات  كانت  كما 

االأديب  اأبي املنى،  الدكتور �سامي  ال�سيخ  الدروز  املوحدين 

ح�سان  علي،  اأبي  اإياد  وال�سعراء  �سبيتي،  م�سطفى  ال�ساعر 

اأ�ساد  ــد  وق ـــازار.  ع ماجد  واملــربــي  مطر  حممد  ح�سان، 

املتكلمون مبزايا ال�ساعر ع�سمة ح�سان االإن�سانية وعطاءاته 

الفكرية والثقافية ون�ساطاته االجتماعية ودواوينه ال�سعرية 

وغزلية  وجدانية،  وطينة،  ق�سائد  جمموعة  نت 
ّ
ت�سم التي 

العربية  والنزاعات  االإن�سانية  املعاناة  طياتها  يف  حملت 

واالإقليمية وحب االأر�ض والوطن واملراأة واجلمال �ساغها 

ه 
ّ
ح�سان بكل دقة وخيال ورّقٍة واإبداع من خالل روؤيته وح�س

الالمتناهي.

وتخلل احلفل مفاجاأة فنية من رئي�ض جمعية كهف الفنون 

الفنان غاندي بو ذياب الذي قدم ق�سيدة ولوحة زيتية من 

عربون  اأمنائها  وجمل�ض  اجلمعية  وبا�سم  با�سمه  اأعماله 

اختتم  الذي  وعقيلته  ح�سان  ع�سمة  لل�ساعر  وتقدير  حمبة 

احلفل بكلمة �سكر وحفل كوكتيل على �رشف احلا�رشين.  

حنكة وذكاء في القطاع الصناعي ترجمتا إبداعًا 
عصمة حّسان يوّقع مجموعته الشعرية

الشاعر عصمة حسان

الشاعر محمد مطر

الشاعر الدكتور مصطفى سبيتي

الشيخ الدكتور سامي ابي المنى

الشاعر حسان حسان

الشاعر االستاذ اياد ابي علي

المهندس الدكتور شادي مسعد

المربي االستاذ ماجد عازار

من �صهر اإلى �صهر
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السيدة منى مسعد والسيدة ايمان االطرش الفنان جهاد االطرش واالستاذ غازي صعب

الفنان غاندي بو ذياب يقدم لوحته للشاعر عصمة حسان وعقيلته السيدة هيفا حسان

 من اليمين فضيلة المشايخ سامي ابي المنى - فضل المخدر - علي زين الدين  
كميل سري الدين - نزيه رافع

 من اليمين قادة الشرطة القضأيية السابقين العميد صالح    عيد  والعميد انور يحيى  
وقادة الحزب القومي االمين توفيق مهنا واالمين محمود عبد الخالق - الشاعر عصمة حسان  

رٔييس بلدية بشامون حاتم عيد ونأيبه جورج عازار والقاضي سعيد ميرزا

السيدتان رويدا ومروى عصمة حسان

 من اليسار الشاعر طليع حمدان - الشاعر ميشال جحا - المحامي يوسف لحود  
المحامي سعيد نصر الدين

الفنان والشاعر غاندي بو ذياب



�لعدد 161 �أيـــــار 2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L40

ن�ساط  »يقت�رش  ال  اخلالق  لعبد  وفقًا 

»اناندا« على عر�ض اللوحات يف مركزها 

يف �سهور العبادية، بل اإنها وانطالقًا من 

االإميان ب�رشورة االإ�ساءة على فن الر�سم، 

با�رشت باإقامة �سل�سلة من املعار�ض يف 

اإىل  ريعها  ويعود  اأهلها  ت�ستقطب  القرى 

اأعمال خريية«.

واأو�سح اأنه »اإ�سافة اىل اإقامة املعار�ض 

يف القرى، تتوا�سل »اناندا« مع عدد من 

املدار�ض مف�سحة يف املجال اأمام طالبها 

بع�سًا  يكت�سفون   لعّلهم  مركزها  لزيارة 

بالر�سم«.  املتعلقة  الدفينة  مواهبهم  من 

اخلطوة  هذه  »انعكا�سات  اأن  وك�سف 

الذين  الطالب،  على  جداً  اإيجابية  كانت 

ق�سوا وقتهم يف »اناندا« يحاولون ر�سم 

لوحاتهم اخلا�سة التي ا�سطحبوها معهم 

اىل منازلهم كذكرى لتجربتهم تلك«.

مكان حاضن
طريقها  �سّقت  اناندا  »فكرة  اأن  وك�سف 

وزمالوؤه  �سعر  اأن  بعد  الواقع  اأر�ض  نحو 

الفنانون ب�رشورة عر�ض  نتاجهم الفني، 

ترجمة  لدى  يح�سنهم  مكان  واإيجاد 

يف  واأفكارهم  وهواج�سهم  م�ساعرهم 

لوحات فنية خمتلفة«.

يف  عار�ض  ر�سام  »كل  اأن  اىل  اأ�سار  واإذ 

التي  اخلا�سة  ب�سخ�سيته  ز 
ّ
يتمي اناندا 

اأنه  اىل  لفت  لوحاته«،  عرب  تنعك�ض 

»�سخ�سيًا يهوى الر�سم من خالل االأقوال 

اأو ال�سعر حيث يرتجمها يف لوحة تعك�ض 

املعاين الفنية التي حتملها يف طياتها«.

عديدة  موا�سيع  »ا�ستوحى  اأنه  وك�سف 

اأقوال واأبيات �سعر ملحمود  للوحاته من 

جربان  الرومي،  الدين  جالل  دروي�ض، 

املفكرين  من  وغريهم  جربان  خليل 

املبدعني«.

تبادل لألفكار
عدة  »تواجد  اأن  اخلالق  عبد  واعترب 

اأمر مهم اىل حد  فنانني يف مكان واحد 

كبري، كونه يعطي غنى للمعر�ض ويتيح 

بالن�سبة  اأما  لزواره،  متنوعة  خيارات 

املجال  اأمامهم يف  فيف�سح  الفنانني  اإىل 

لتبادل االأفكار و�سقلها«.

»اناندا«  عمل  يف  »االأهم  اأن  على  د 
ّ
و�سد

هو  تطلقها  التي  املعار�ض  و�سل�سلة 

لعر�ض  الفنانني  اأمام  املجال  اإف�ساح 

اأعمالهم من دون اأي مقابل مادي، على 

اجلماعية  املعار�ض  باقي  من  العك�ض 

الر�سامني  على  ر�سمًا  تفر�ض  التي 

العار�سني«.

واعترب اأن »الهدف من اناندا يف الدرجة 

االأوىل هو تعريف النا�ض اإىل فن اللوحة«. 

اأ�سا�ض  حجر  ن�سع  اأن  »نحاول  وقال: 

الفجوة  على  تق�سي  فنية  ثقافة  لن�رش 

النا�ض  ومعظم  اللوحة  بني  املوجودة 

اىل  الثمن  باهظة  يعتربونها  الذين 

يف  اقتنائها  دون  يحول  ما  كبري،   حد 

»اأناندا«  اأن  علمًا  مكاتبهم،  اأو  منازلهم 

ينا�سب  اللوحات  من  كبري  عدد  ت�سم 

الراغبني  االأ�سخا�ض  خمتلف  اإمكانات  

يف اقتناء لوحات«.

ونذهب  كبرية  جهوداً  »نبذل  واأ�ساف: 

قراهم  يف  النا�ض  اىل  كر�سامني  نحن 

ومناطقهم بهدف ا�ستهداف اأكرب �رشيحة 

ممكنة«.

أناندا لألعمال الفنية .. لوحة في كل بيت
مأمون عبد الخالق: حجر أساس لنشر الثقافة الفنية

من  »اأناندا«  العر�س  �شالة  ا�شم  اخلالق  عبد  ماأمون  ا�شتوحى   

اللغات الهندية، ليعك�س اأحد اأهدافه من اإن�شائها. فـ»اأناندا« ومعناها  

ال�شعادة الق�شوى تعود اىل �شغف عبد اخلالق بفن الر�شم الذي اختار 

لع�ّشاق  ال�شعوبات ويوؤ�ش�س ملركز فني يكون مق�شداً  ان يتحدى كل 

الر�شم اأينما كانوا.

هو م�رشوع فريد من نوعه، وقد يكون عبد اخلالق ال�شّباق يف اإطالقه 

ليعر�شوا  والعرب  اللبنانيني  الر�شامني  من  عدد  جمع  من  متّكن  اإذ 

لوحاتهم يف مكان واحد. ومن دون �شك، اإنها خطوة جريئة اتخذها يف 

وقت يبلغ اجلفاء ذروته بني املجتمع واللوحات الفنية، ول �شيما اأنه 

يعرف حق املعرفة اأن مهمته �شاقة، فاإبتعاد معظم �شكان املنطقة عن 

املجال الفني اأ�شعف تعلّقهم به وثقافتهم حوله يف خمتلف املجالت، 

من �شعر، ومو�شيقى، ور�شم وغريه.

من �صهر اإلى �صهر
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واأعلن اأن »هذة املعار�ض لن تقت�رش على 

القرى، بل �سيكون لها تواجد يف امل�ستقبل 

يف خمتلف االأرا�سي اللبنانية«.

هدف ثقافي
واإذ اأكد عبد اخلالق اأن »ال مبتغى للربح 

من اناندا«، قال: »ندرك متامًا اأن �سوق 

االإقت�سادي،  بالو�سع  مرتبطة  اللوحة 

اناندا  اإن�ساء  من  االأكرب  الهدف  ويبقى 

�سيق  مادي  ب�سق  يرتبط  ثقايف،  وهو 

فما  اال�ستمرارية،  على  احلفاظ  بغية 

نطمح اإليه طريقه طويلة جداً ومتتد على 

مفهوم  الإر�ساء  نعمل  اإذ  �سنوات،  مدى 

جديد عن الر�سم يف املنطقة، وال �سيما 

اأبوابها  اجليل اجلديد الذي تفتح اناندا 

اأمامه لعّلها تخلق له دافعًا للتواجد يف 

هذا املجال«.

ال  »اناندا«  »قا�سدي  اأن  اىل  ولفت 

�سيما  وال  اللبنانيني،  على  يقت�رشون 

قد  وبالتايل  عرب  ر�سامني  وجود  مع 

يكونون �سياحًا  خليجيني اأو مغرتبني 

لبنانيني تدغدغ هذه اللوحات حنينهم 

اإىل وطنهم وتعلقهم به«.

اخلالق  عبد  اأكد  �سوؤال،  على  رد  ويف 

وهي  فراغ،  من  تولد  مل  »اناندا  »اأن 

وزمالوؤه  يعي�سها  لتجارب  كناجت  اأتت 

طول  اليوم  يدركون  الذين  الفنانني 

والتحديات  ي�سلكونها  التي  الطريق 

كانت  مهما  وبالتايل  ت�سوبها،  التي 

طريقًا  الياأ�ض  يجد  لن  �ساقة  مهمتهم 

اأنهم اأخذوا بعني  اىل قلوبهم وال �سيما 

البطء  »اناندا«   تاأ�سي�ض  لدى  االإعتبار 

جديدة  وكفكرة  فاإنها   االنت�سار،  يف 

على املجتمع حتتاج اإىل وقت لترت�سخ 

�ض تواجدها. ولذلك وانطالقًا 
ّ
فيه  وتكر

االأعمال  اإي�سال  ب�رشورة  االإميان  من 

من  ممكنة  �رشيحة  اأكرب  اىل  الفنية 

م�ستمراً  اناندا  عمل  �سيبقى  النا�ض، 

الإحداث  حماولة  يف  نف�سها  بالوترية 

فرق يف حياة املجتمع ككل«.

المعارض التي تنظمها 

»أناندا« لن تقتصر على 

القرى، بل سيكون لها تواجد 

في المستقبل في مختلف 

األراضي اللبنانية



 تلّذذ بطعم الشوكوالتة الرائع 
دون أي إحساس بالذنب!

 �شيوؤدي اإىل زيادة يف وزنك... فاإقراأ هذا 
ّ
اإذا كنت تظّن اأّن التلّذذ بطعم ال�شوكولتة الغني ب�شكٍل يومي

اخلرب!

جرعة �شغرية من م�رشوب ال�شوكولتة ال�شاخن مينحك الطاقة التي يحتاجها ج�شدك كي يبداأ نهاره 

بطاقٍة وحيوية. 

و�شواء احت�شيته يف بداية النهار، يف منت�شفه اأو قبل النوم، �شي�شمن لك م�رشوب ال�شوكولتة ال�شاخن 

كال�شيك،  وهي  نكهاٍت خمتلفة  باأربع  اللذيذ  مبذاقه  التمّتع   Domo من  احلرارّية  بال�شعرات  اخلفيف 

النعناع، الكراميل والربتقال، دون اأي اإح�شا�س بالذنب اأو القلق من زيادة الوزن.

ُيعترب م�رشوب ال�شوكولتة ال�شاخن اخلفيف بال�شعرات احلرارّية من Domo البديل املثايل للوجبات 

اخلفيفة خالل اليوم، فهو خايل من الكولي�شرتول والدهون، بديل ال�شوكولتة العادية وم�رشوب مثايل 

م�شاد للالك�شدة. 

م�رشوب  من  غرام(   10( واحداً  ظرفًا  اأّن  معرفة  لدى  و�شتتفاجاأ 

ال�شوكولتة ال�شاخن من Domo يحتوي على 38 �شعرة 

حرارّية فقط! 

�رشاب ال�شكولتة من Domo هو من  اآخر ابتكارات 

الرائدة يف  ال�رشكات  اإحدى   MEPTICO �رشكة 

ال�شوق اللبنانية مبجال �شناعة م�شاحيق احللويات 

والع�شائر، وت�شدر منتجاتها اىل اأكرث من 45 بلداً 

حول العامل من بينها دول جمل�س التعاون اخلليجي 

وافريقيا واأوروبا. كما واإن منتجاتها مطابقة لأعلى 

املعايري العاملية مبا فيها الد�شتور الغذائي الأوروبي 

وحائزة   ،SASO ال�شعودي  وال�شا�شو   )CODEX(

على �شهادة تقدير من وزارة الزراعة اللبنانية.

�رشكة MEPTICO دائما م�شتمرة يف التطور والتقدم 

�شمانًا ملوقعها الريادي.
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�صناعات لبنانيةمن �صهر اإلى �صهر

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

في مختلف االسواق واكدت امكانيات الصناعات اللبنانية على مواجهة التحديات.ستتناول في هذا العدد:
إيكو، مصانع عبد  الطيب، مطحنة احلصاد، دهانات  ألبان وأجبان  لوليتا،  والبناء،  النعيم للصخور  Aqua Source، هالكو، 

القادر غندور واجلزيرة تك.

اأعلى  بتقدمي  واالإلتزام  املثابرة  �ساهمت 

معايري اجلودة يف تعبيد طريق النجاح اأمام 

قطاع  يف  العاملة    Aqua Source �رشكة 

واإثبات  لبنان،  يف  املعدنية  املياه  تعبئة 

تواجدها يف ال�سوق بني ال�رشكات العاملة يف 

القطاع.

تكن  مل    Aqua Source جناح  طريق  اأن  اإال 

غازي  ملديرها  وفقًا  اإذ  بالكامل،  �سالكة 

ال�رشكة حتديات كثرية  »واجه عمل  غوراين، 

وال�سيا�سي  االأمني  الالاإ�ستقرار  حاالت  و�سط 

يف لبنان واملنطقة وال �سيما االأزمة ال�سورية 

وما حملت من ا�سطرابات كان اأبرزها اإقفال 

معرب ن�سيب الذي حمل تداعيات �سلبية كثرية 

على ال�رشكات وامل�سانع العاملة يف لبنان«.

د على اأن »ال�سوق ت�سهد تخمة يف عر�ض 
ّ
و�سد

الت�سدير  كلفة  ارتفاع  فمع  املياه،  منتجات 

على  تركيزها  كل  املياه  �رشكات  ت 
ّ
�سب

اال�سواق الداخلية، اإ�سافة اىل اأن قطاع املياه 

ازدهاراً  االأخرية  اخلم�ض  ال�سنوات  يف  �سهد 

اأنه  واعترب  �رشكات«.  عدة  ن�سوء  �سهد  حيث 

ي�سهد  ال�رشكات،  هذه  ن�سوء  اىل  »اإ�سافة 

القطاع ن�سوء موؤ�س�سات وم�سانع غري �رشعية 

لتهربها  نظراً  االأ�سواق  يف  م�ساربات  خلقت 

و�سدد  االأعباء«.  من  والكثري  ال�رشائب  من 

خطراً  ي�سكل  امل�سانع  هذه  »انتاج  ان  على 

مطابق  غري  انه  اذ  املواطنني  �سحة  على 

يخ�سع  وال  الغذائية  ال�سالمة  ملوا�سفات 

للرقابة الالزمة من قبل ال�سلطات املعنية«.

جودة المنتجات
ويف رد على �سوؤال، اعترب غوراين اأن »جودة املياه التي تقدمها 

الوزارات  ملعايري  خا�سعة  اإنها  اإذ  ممتازة  اللبنانية  ال�رشكات 

جودة  على  حتافظ    Aqua Source« اأن  وك�سف  املعنية«. 

ال�سحية،  للمعايري  ومراعاته  م�سنعها  حداثة  عرب  منتجاتها 

االأيزو  �سهادة  على  حا�سلة  ال�رشكة  اإن  حيث 

.»22000
وفقًا  ت�سري    Aqua Source« اأن  على  د 

ّ
و�سد

خلطط تلحظ خطوات تو�سعية متنوعة، اإال اأنها 

عجلة  وعودة  االأ�سواق  انتعا�ض  رهن  تبقيها 

االقت�ساد اإىل الدوران ب�سكل م�ستقر«.

واعترب »اأن القطاع وال�رشكات املوجودة فيه 

ال ميلكون القدرة على مواجهة التحديات التي 

القطاع  تتطلب �سيا�سات حكومية فعالة تنقذ 

املياه  قطاع  يف  لي�ض  الفو�سى  من  وحتد 

فح�سب بل يف خمتلف القطاعات االإقت�سادية، 

ال�رشكات  امل�ساواة بني  اإذ من واجبها فر�ض 

واالقت�سادي  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  وتاأمني 

ا�ستثماراتهم  اإدارة  من  امل�ستثمرون  ليتمكن 

وتو�سيعها«.

رهنًا  يبقى  بامل�ستقبل  تفاوؤل  »اأي  اأن  واعترب 

للدولة خطوات  تكن  فاإذا مل  ال�سيا�سات،  بهذه 

ال�رشائب  مبوجبها  تفر�ض  ت�سحيحية 

القطاع،  يف  العاملة  امل�سانع  جميع  على 

الفو�سى  من  حال  يف  غارقًا  القطاع  �سيبقى 

وامل�ساربات«.

Aqua Source  .. مياه طبيعية نقية
غوراني: لسياسات حكومية تنقذ القطاع
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اقة يف لبنان التي 
ّ
تعترب »هالكو« من ال�رشكات ال�سب

دخلت قطاع �سناعة االآالت، ففي حني كانت ال تزال 

�سبه معدومة  لبنان  وا�ستريادها يف  االآالت  �سناعة 

النجاح يف  �سارت »هالكو« على طريق   ،1935 عام 

عامل هذه ال�سناعة، مقدمة لزبائنها اآالت تعمل على 

النظام الهيدروليكي، ومبادالت حرارية، وموتورات.

اأب�رشت  مالكونيان،  انرتانيك  »هالكو«  ملدير  وفقًا 

»هالكو« النور على يد والده الذي كان �سغوفًا بالعمل 

الت�سعينات،  عمر  حتى  ميار�سه  وبقي  ال�سناعي 

لتتابع بعدها م�سرية جناحها معه ومع اأخيه ليون، 

اللذين در�سا الهند�سة امليكانيكية واأقرناها باخلربة 

الكبرية التي ورثاها عن والدهما«.

»هالكو«  عمل  اأدى  عقود،  �سبعة  من  اأكرث  مر  »على  اأنه  اىل  واأ�سار 

دوراً يف منو وتقدم القطاع ال�سناعي، اإذ يت�سمن عملها اإ�سافة اىل 

�سناعة االآالت ا�ستالم م�ساريع يتم مبوجبها جتهيز امل�سانع ب�سكل 

كامل، وقد عملت »هالكو« مع �رشكات رائدة يف جمال عملها يف 

لبنان والعامل وياأتي يف طليعتها كون�رشوة �ستورة ومالية غروب«.

مزاحمة أجنبية
واعترب مالكونيان اأن »واقع العمل يف القطاع مقارنة مع ال�سنوات 

ظل  يف  �سيما  وال  كبري،  حد  اىل  تراجع  ال�سابقة 

املزاحمة االأجنبية التي يعانيها االإنتاج املحلي«.

�سيما  وال  امل�ستوردة  املنتجات  »ت�سيطر  وقال: 

ي�سكل  لنا  بالن�سبة  وهذا  االأ�سواق،  على  ال�سينية 

االإنتاج  تكاليف  ارتفاع  من  نعاين  اذ  اأ�سا�سي  حتٍد 

قدراتنا  ي�سعف  ما  االأخرى  ال�سناعات  مع  مقارنة 

التناف�سية ويفر�ض علينا جهود م�ساعفة للمحافظة 

على تواجدنا يف االأ�سواق«.

وراأى اأن »عوامل كثرية �سمنت ا�ستمرارية »هالكو« 

وياأتي يف طليعتها االإميان بالعمل ال�سناعي ودوره 

يف اإعادة بناء اقت�ساد لبنان. فلطاملا كان القيمون 

لبنان،  نهو�ض  يف  ال�سناعي  القطاع  بدور  موؤمنني  »هالكو«  على 

الرغم  على  ال�سناعي  بعملهم  عامًا   72 مر  على  به  مت�سكوا  ولذلك 

من التحديات الكثرية التي واجهوها ومن حاالت عدم ا�ستقرار التي 

كانت تلقي بتداعياتها ال�سلبية على اأعمال ال�رشكة«.

االأ�سواق  نحو  بالتو�سع  لها  �سمح  »هالكو«  »جناح  اأن  اىل  واأ�سار 

اخلارجية حيث افتتحت فرعًا يف اأفريقيا«.

فـ»االإميان  وبلبنان،  ال�سناعي  العمل  تفاوؤله مب�ستقبل  واأعرب عن 

بعودة لبنان اىل �سنوات عرف فيها االإزدهار را�سخ وباٍق، اإال اأن هذه 

العودة لن تكون من دون جهود ون�سال اأبنائه«.

هالكو .. 72 عامًا من التمّيز في صناعة اآلالت
مالكونيان: متمّسكون بالصناعة الوطنية

النعيم للصخور والبناء ..نجاح في لبنان والخارج
كوثراني: عواقب »اإلغراق« وخيمة

منذ ن�ساأتها عام 2003، �سارت »النعيم لل�سخور 

اإذ �ساهم  ع، 
ّ
والبناء« على طريق التطور والتو�س

تقدمي منتجات عالية اجلودة واملتابعة الدقيقة 

الزبائن  ثقة  ك�سب  يف  كافة  العمل  لتفا�سيل 

ووالئهم، ما مّكنها من ن�سج �سبكة زبائن وا�سعة 

يف االأ�سواق الداخلية واخلارجية على حد �سواء.

حممد  والبناء«  لل�سخور  »النعيم  ملدير  وفقًا 

�ستها 
ّ
التي كر ال�سليمة  االإدارة  »اعتماد  كوثراين 

يف  ال�رشكة  تبديها  التي  وال�سفافية  امل�سداقية 

�سيا�سات عملها كانت من العوامل املهمة التي 

التحديات  اأمام  ال�سمود  يف  ال�رشكة  �ساعدت 

الكثرية التي تواجهها. ففي حني تعاين االأ�سواق من �سلل وركود 

املنطقة  واأزمات  الداخلية  لالأزمات  ال�سلبية  التداعيات  نتيجة 

على االإقت�ساد، تقف القطاعات االإقت�سادية اأمام حتٍد اأ�سا�سي 

يتمثل باإغراق االأ�سواق باملنتجات امل�ستوردة«.

على  وخيمة  عواقبه  تكون  قد  االإغراق  »هذا  اأن  على  د 
ّ
و�سد

ارتفاع  ظل  يف  املناف�سة  عن  م�سانعه  تعجز  الذي  القطاع، 

ودول  العربية  بالدول  مقارنة  لبنان  يف  االإنتاج  تكاليف 

امل�ستوردة  »املنتجات  ان  املنطقة«، واعترب 

عرب  كثيف  ب�سكل  االأ�سواق  يف  تتواجد 

املعار�ض الغري �رشعية التي ارتفع عددها يف 

االآونة االأخرية اىل حد كبري وتعمل ب�سكل غري 

من  ميكنها  ما  ال�رشائب  من  ب 
ّ
وتتهر قانوين 

يف  ا�سعار  ك�رش  وعمليات  مب�ساربات  القيام 

االأ�سواق«.

نمو مستمر
وك�سف كوثراين »اأن ال�رشكة تقّدم جمموعة متنوعة 

من املنتجات متّكنها من تلبية متطلبات زبائنها 

االنفتاح  على  م�ستمر  ب�سكل  تعمل  كما  واختلفت،  ت 
ّ
تنوع مهما 

نحو ا�سواق جديدة وال �سيما اخلارجية منها بغية �سمان منوها 

واإ�ستمراريتها على مر ال�سنوات املقبلة«.

واأكد اأن »م�ستقبل القطاع مرهون بتبّني �سيا�سات من �ساأنها احلد 

االأمل معلقًا على  ليبقى  ال�سوق،  العمل يف  االإغراق وت�سويب  من 

يف  يتخذونها  التي  واملبادرات  ال�سناعيون  يبذلها  التي  اجلهود 

�سبيل بقاء القطاع على �سكة النمو امل�ستمر«.
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بامليدالية  لوليتا«  »باتي�رشي  فاز 

م�سابقة  يف  م�ساركته  خالل  الذهبية 

على  اأقيمت  احللوى  قوالب  ل�سناعة 

ويعترب  هذا  هوريكا.  معر�ض  هام�ض 

»باتي�رشي لوليتا« من امل�سانع الرائدة 

قوالب  �سيما  وال  احللويات  �سناعة  يف 

لهذه  جديداً  مفهومًا  �ض 
ّ
كر اذ  احللوى 

حيث  اللبنانية،  االأ�سواق  يف  ال�سناعة 

من  عالية  مب�ستويات  انتاجه  ز 
ّ
متي

االبتكار واالإبداع.

و�سام  لوليتا  باتي�رشي  ملدير  ووفقًا  

�رشتوين، »ياأتي هذا الفوز كثمرة حلر�ض 

د 
ّ
التجد مواكبة  لوليتا« على  »باتي�رشي 

والتطور يف عامل �سناعته، اذ انه وكما 

عهده زبائنه على مر �سنني طوال ملتزم 

بالتفوق والنجاح«.

يبديه  الذي  ز 
ّ
التمي �رشتوين   

ّ
ورد

قوالب  �سناعة  يف  لوليتا  باتي�رشي 

باأحدث  الدائم  »االهتمام  اىل  احللوى 

ال�سناعة واعتماد  اإليه هذه  ما تو�سلت 

اأ�سكال وجم�سمات خمتلفة ت�سفي رونقًا 

وجمااًل على املنتج«.

ز باتي�رشي لوليتا هو 
ّ
وك�سف اأن »ما ميي

اقرتان جمالية املنتج مب�ستويات جودة 

باتي�رشي  انتاج  يتمتع  اذ  جداً،  عالية 

املعايري  لوليتا مبعايري جودة ت�ساهي 

م 
ّ
االأوروبية، اإذ اإنه ك�ساحب موؤ�س�سة وقي

يف  امل�ساركة  على  يعمل  م�سنعها  على 

واإيطاليا  بلجيكا  يف  تطويرية  دورات 

وفرن�سا، تخوله مواكبة التطور احلا�سل 

ال�سناعات،  هذه  يف  العامل  �سعيد  على 

من  العديد  تقدمي  يف  �سباقًا  جتعله  كما 

املنتجات«.

ميدالية ذهبية لـ»لوليتا«

الغذائية  ال�سالمة  معايري  باأعلى  االإلتزام  د 
ّ
عب

واجلودة طريق النجاح اأمام »البان واأجبان الطيب« 

ح�سن  نا�رش  ملديرها  وفقًا  اذ  عامًا،   15 مر  على 

اإخ�ساع  الطيب على  األبان واأجبان  حيدر »حتر�ض 

كافة،  الالزمة  املخربية  للفحو�سات  اإنتاجها 

ز م�سنعها بحداثة عالية وت�سميم كامل من 
ّ
ويتمي

مع  تتاأك�سد  مواد  اأي  من  وخاٍل  �ستيل  ال�ستانل�ض 

احلليب«.

»اإنتاج  اأن  على  حيدر  د 
ّ
و�سد

طبيعي باأنه  ز 
ّ
يتمي الطيب   األبان 

حافظة،  مواد  اأي  من  وخاٍل   %  100
ولهذا يعترب ذو م�ستويات جودة عالية 

قوي  تواجد  تكري�ض  على  قادراً  جتعله 

ال�رش�سة  املناف�سات  ظل  يف  ال�سوق  يف 

التي ت�سهدها«.

واعترب اأن »عوامل كثرية �سمنت جناح 

اجلودة  اىل  فاإ�سافة  الطيب،  األبان 

ومتابعة  االإدارة  حل�سن  كان  العالية 

ثقة  تكري�ض  يف  فاعل  دور  كافة  العمل  تفا�سيل 

الزبائن وك�سب والئهم«.

إنتاج متنوع
الطيب تقدم لزبائنها لنب  األبان  »اأن  وك�سف حيدر 

بقر وغنم وماعز خاليًا من الد�سم وكامل الد�سم، كما 

د على 
ّ
تقدم لهم كل اأنواع االأجبان اللبنانية«. و�سد

ب بحيازة ح�سة 
ّ
ع �سمح الألبان الطي

ّ
التنو اأن »هذا 

جيدة من ال�سوق اإذ �سمح لها بالو�سول 

اىل �رشيحة وا�سعة من امل�ستهلكني«.

واأ�سار اىل اأن »الرتاجع االقت�سادي الذي 

االأخرية  ال�سنوات  خالل  لبنان  �سهده 

ال�سناعي  القطاع  كبري  ب�سكل  طاول 

ال�رشكات  اأعمال  تراجع  يف  و�ساهم 

»األبان  اأن  على  د 
ّ
و�سد واملوؤ�س�سات«. 

الطيب تعمل على تخطي هذا الواقع عرب 

ك بجودة اإنتاجها التي من �ساأنها 
ّ
التم�س

املحافظة على وجودها يف ال�سوق«.

ألبان وأجبان الطيب .. إنتاج طبيعي 100%
حيدر: متمسكون بأعلى مستويات الجودة

شرتوني مستلمًا الميدالية
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نجاح وسط الصعوبات
واعترب حجازي اأن »م�سرية جناح مطحنة احل�ساد 

مل تكن خالية من ال�سعوبات، اإذ كان عليها �سق 

ظل  يف  االأ�ــســواق  يف  تواجدها  وفر�ض  طريقها 

مناف�سات �رش�سة عّززها وجود منتجات م�ستوردة 

»هــذه  اأن  اىل  ولــفــت  الــداخــلــيــة«.  االأ�ــســواق  يف 

وبالتايل  �سعرها  بانخفا�ض  ز 
ّ
تتمي املنتجات 

متلك قدرات تناف�سية متّكنها من مزاحمة االإنتاج 

املحلي الذي يعاين من ارتفاع كلفته«.

ولفت اىل اأن »هذه املناف�سات تتطلب من ال�سناعيني اللبنانيني 

وال  لتخطيها  الالزمة  االإجــراءات  واتخاذ  وجهها  يف  ال�سمود 

وامل�سانع  املوؤ�س�سات  بع�ض  ا�ستمرارية  �ض 
ّ
تعر اأنها  �سيما 

للخطر«.

ودعا حجازي الدولة اىل »حماية القطاع ال�سناعي ودعمه وال 

�سيما اأن التداعيات ال�سلبية لهذه املناف�سات يفاقمها الرتاجع 

والذي  االأخــرية  ال�سنوات  يف  لبنان  �سهده  الذي  االإقت�سادي 

انعك�ض �سلاًل وركوداً يف االأ�سواق«.

مطحنة الحصاد .. أعلى معايير السالمة الغذائية
حجازي: جودتنا سالحنا في وجه المنافسات

معايري  باأعلى  مت�سلحة  احل�ساد،  مطحنة  �سلكت 

اإذ  عــامــًا،   17 مــر  على  النجاح  طريق  اجلـــودة، 

حر�ست على بناء اأف�سل العالقات مع زبائنها من 

واآليات عمل جعلتها حمط  �سيا�سات  اتباع  خالل 

ثقتهم وعّززت وجودها يف االأ�سواق.

حجازي  عبا�ض  احل�ساد  حمم�سة  ملدير  وفقًا 

اأهمية  احل�ساد  حمم�سة  على  القيمون  ــدرك  »ي

ال�سالمة  معايري  اأعلى  تطبيق  و�ــرشورة  عملهم 

باجلودة  ك 
ّ
التم�س ــاأن  ب منهم  اإميــانــًا  الغذائية، 

االأ�سواق  يف  تواجدها  على  للحفاظ  االأبرز  ال�سالح  هو  العالية 

�سها ر�سا الزبائن«.
ّ
وا�ستمراريتها التي يكر

واأ�سار حجازي اىل اأن »حمم�سة احل�ساد حتر�ض على ا�ستخدام 

اأجود اأنواع املواد االأولية يف �سناعتها، وتتابع مراحل االإنتاج 

كافة بدّقة بهدف �سمان �سبط معايري اجلودة، وهذا ما �ساهم يف 

ن�سوء عالقات وطيدة مع زبائننا قوامها امل�سداقية وااللتزام«. 

االأ�سواق  اأمامها  ع 
ّ
اأن »جناح حمم�سة احل�ساد هذا �رش وك�سف 

اخلارجية وال �سيما العربية واالأفريقية«.

عام  للدهانات  ايكو  �رشكة  تاأ�س�ست 

اأ�سعب  متجاوزة  لبنان  يف   1985
حينذاك،  وال�سيا�سية  االأمنية  الظروف 

الدهانات  كافة  بت�سنيع  وانطلقت 

وال�سناعية  واخلارجية  الداخلية 

املعار�ض  ومبتابعة  والديكورية، 

و�سلت  اأن  اإىل  العاملية  واملوؤمترات 

االأوىل،  الدهانات  م�سانع  ملناف�سة 

باإنتاجها  زت 
ّ
متي ان  بعد  وخا�سة 

من  اخلالية  اجلودة،  عالية  للمواد 

واخلا�سة  البيئة  ال�سديقة  الر�سا�ض، 

املنتجات  من  وغريها  بامل�ست�سفيات، 

املطابقة للموا�سفات العاملية.

الكونغو  افريقيا  يف  انتاجها  نطاق  بتو�سيع  ال�رشكة  قامت  وقد 

ويف  كن�سا�سا،  يف  للدهانات  م�سنعًا  افتتحت  حيث  الدميقراطية، 

ت�سدر  انها  كما  العاج،  �ساحل  يف  اآخر  م�سنعًا  العاجل  القريب 

منتجاتها اىل غينيا اال�ستوائية والغابون، والكامريون. 

اأما فيما يتعلق مبناف�سة اال�سواق، قال مدير عام �رشكة اإيكو حممود 

وكرثة  ال�سغري  لبنان  حلجم  نظراً  كبرية  املناف�سة  اأن  غملو�ض: 

امل�سانع غري  منها  واالكرث  القانونية،  لل�رشوط  املطابقة  امل�سانع 

املطابقة قانونيًا لل�رشوط«.

واأ�ساف: »ت�سهد دهانات ايكو تطوراً وا�سعًا من خالل تركيزها على 

اجلودة وو�سعها حلوال بتقنيات مبتكرة وتلبية للحاجات املتجددة 

للعمالء وامل�ستهلكني«.

االقت�سادية  االأزمة  رغم  حتمًا  موجود  »التفاوؤل  اأن  على  و�سدد 

العاملية، وا�ستمرار عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني يف لبنان خالل 

ال�سنوات املا�سية«. ولفت اإىل »ان ال�سناعة كما غريها من القطاعات 

ظروف  ظل  يف  لل�سمود  و�سعوبات  حتديات  تواجه  االقت�سادية 

ذكر،  ما  رغم  اننا  اال  القطاع،  تقدم  دون  وحالت  تفاعلت  واأحداث 

�سناعة  قطاع  »اإن  غملو�ض  واأكد  املوقف«.  �سيد  لدينا  االأمل  يبقى 

مل�ساهمته  املتقدمة  الدول  يف  كبرية  اأهمية  له  واالألوان،  الدهانات 

بنه�سة البناء والعمران والتجديد، وملا له من ت�سُعب كبري جداً يدخل 

 فيها«.
ً
يف جماالت وقطاعات كثرية حيث اأ�سبح عن�رشاً اأ�سا�سيا 

دهانات إيكو تشهد تطورًا واسعًا وتقنيات مبتكرة
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يف عام 1875،  ومع احلاج عبد القادر 

القادر  عبد  م�سانع  اأب�رشت  غندور، 

غندور واأوالده النور، لتنطلق يف م�سرية 

والطحينة  احلالوة  �سناعة  يف  جناح 

توارثتها االأجيال جياًل بعد جيل.

حافظت  عام،  مائة  من  اأكرث  مر  على 

م�سانع عبد القادر غندور واأوالده النور 

وتو�سعت  فتطورت  ا�ستمراريتها،  على 

ومنت لتتحول عرب ال�سنوات من م�سنع 

اليدوية  االآالت  من  قلياًل  عدداً  ي�سم 

اىل م�سنع معتمد ر�سميًا وحري�ض على 

تقاليد املهنة وكمال اخلربة واالخت�سا�ض. م�سرية التو�سع والنمو 

هذه، طاولت خطوط االإنتاج التي اأ�سبحت تقدم ال�سم�سمية، الراحة، 

ودب�ض اخلروب باالإ�سافة اىل احلالوة والطحينة.

غندور،  حممد  واأوالده«  غندور  القادر  عبد  »م�سانع  ملدير  وفقًا 

»تويل م�سانع غندور عملياتها االإنتاجية اهتمامًا كبرياً، اإذ ت�سع 

اأولوياتها وحتر�ض ب�سكل  �سلم  اأعلى م�ستويات اجلودة يف  تقدمي 

اأك�سبها ثقة زبائنها الذين يبدون  ز ما 
ّ
دائم على تقدمي منتج ممي

لها والء كبرياً عرب مت�سكهم مبنتوجاتها«.

ولفت اىل ان »�سبكة زبائن م�سانع عبد القادر غندور واأوالده 

واأ�سواق  اأفراد  من  وتتاألف  العامل،  اأقطار  خمتلف  يف  تنت�رش 

مركزية وفنادق ومطاعم وعدد كبري من ال�رشكات يف املنطقة 

اأمريكا  وت�سمل  اإليها  ت�سدر  التي  الدول  ع 
ّ
تتنو اإذ  والعامل، 

ال�سمالية، اأمريكا اجلنوبية، كندا، اأوروبا، �سمال اأفريقيا، اخلليج 

العربي وال�رشق االأو�سط.«

نجاح قوامه اإلحتراف
عرب  الغذائية  ال�سناعات  قطاع  يف  »النجاح  ان  غندور  واعلن 

القادر  عبد  م�سانع  دفعا  ال�سناعي  بالعمل  وال�سغف  ال�سنوات، 

بتحويل  تتمّثل  اأخرى،  نحو �سناعات  التوجه  اىل  واأوالده  غندور 

غندور  عائلة  حّطت  كما  ومكتبية.  مدر�سية  قرطا�سية  اىل  الورق 

رحالها يف ال�سنغال، حيث اأ�س�ست �رشكة SIPS التي ت�سم م�سنعًا 

وت�سنيع  واملكتبية  املدر�سية  القرطا�سية  ي�سمل  الورق  لتحويل 

 »KLEENEX« الكتب، اإ�سافة اىل ت�سنيع الورق ال�سحي حتت ا�سم

والفوط ال�سحية واحلفاظات على اختالفها وجلميع االأعمار«.

امل�سنع  يتمتع  اإذ  عالية  بجودة  ز 
ّ
يتمي امل�سنع  الورق  »ان  وواأكد 

برخ�سة من م�سنع »KLEENEX« االأم املوجود يف اأمريكا والذي 

العاملية«. وك�سف  االأ�سواق  ال�سناعة اىل  اأدخل هذه  اأول من  كان 

 SIPS ان » النجاح امل�ستمر واالحرتاف يف االأداء �ساهما يف جعل

حمط ثقة ال�رشكة االأم حيث و�سعت االأ�سواق االأفريقية بعهدتها«.

مصانع عبد القادر غندور وأوالده:
نجاح ممّيز تتوارثه األجيال

وزير الصناعة السنغالي يتوسط محمد وعمر غندور
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يف  الكبرية  واخلربة  االإنتاج  جودة 

ت�سري  تك«  »اجلزيرة  العمل جعلتا  جمال 

�ساهمت  اإذ  والتو�سع،  التطور  على طريق 

تقدمي  تويل  التي  عملها  ا�سرتاتيجيات 

اأف�سل  ون�سج  للزبائن  الالزم  الدعم 

ا�ستمراريتها  العالقات معهم يف �سمان 

االأ�سواق  انفتاحها على خمتلف  �ست 
ّ
وكر

اخلارجية يف كو�ستاريكا، ت�سيلي، تركيا، 

العراق،  اأملانيا،  النم�سا،  ال�سويد، هولندا، 

االأردن وغريها من الدول.

وفقًا ملدير �رشكة اجلزيرة تك زاهد بدر الدين » ت�ستثمر اجلزيرة 

اإليهم  اإذ تقدم درا�سات متعددة  تك خرباتها يف جناح زبائنها، 

كما  االإنتاج،  ل�سمان جودة  ا�ستخدامه  يجب  الذي  الطحني  عن 

الزبون مكامن اخلطر يف  اأمام  تقوم بدرا�سات للم�رشوع تطرح 

ا�ستثماره واالأرباح املتوقعة«.

املاكينات  من  كبرية  جمموعة  تقدم  تك  »اجلزيرة  اأن  وك�سف 

والتي تت�سمن خمابز خرب التنور واخلبز العربي بقدرات اإنتاجية 

خمتلفة واأفران خبز املرقوق لل�ساورما واآالت الكعك و�سبابات 

القطايف«.

د على »اأن اجلزيرة تك تقدم خدمات ال�سيانة اإىل زبائنها 
ّ
و�سد

تت�سمن  اخلدمات  »هذه  اأن  واأعلن  العامل«،  اأنحاء  جميع  يف 

املنجزة متّكنهم  امل�ساريع  لالإخت�سا�سيني يف  ة 
ّ
تدريبي دورات 

من تخّطي اأي م�سكلة تواجههم وال �سيما اأن املاكينات بطبيعة 

ز بب�ساطتها وم�ستويات عالية من القدرة على التحكم 
ّ
احلال تتمي

جتعل معاجلة اأي طارئ اأمراً يف غاية ال�سهولة«.

مواكبة حاجات السوق
ويف حني اأ�سار بدر الدين اىل اأن »اجلزيرة تك تعمل على تطوير 

»زيارة  اأن  اأو�سح  ال�سوق«،  حاجات  مواكبة  عرب  ماكيناتها 

املعار�ض تتيح لل�رشكة فتح اآفاق جديدة يف االأ�سواق اخلارجية، 

اإال اأن عماد التطور يبقى مواكبة حاجات ال�سوق«.

ع يف امل�ستقبل 
ّ
وك�سف اأن »اجلزيرة تك �ست�سري على طريق التو�س

مرت  اآالف   5 مب�ساحة  م�سنع  اإن�ساء  على  العمل  يتم  اإذ  القريب 

واعترب  اخلبز«.  الإنتاج  خمابز  اجلديد  امل�رشوع  و�سي�سم  مربع 

اأن »اأهمية امل�رشوع تكمن بتوفريه اأكرث من 30 فر�سة عمل يف 

ة ميكن اأن يطلع 
ّ
منطقة اجلنوب اإ�سافة اىل اأنه �سي�سّكل جتربة حي

معاينة  عرب  تك  اجلزيرة  مع  التعامل  يف  يرغب  من  كل  عليها 

طريقة عمل املاكينات وجودة االإنتاج الذي تقدمه«.

منافسة غير شريفة
تتمّثل  تك  اجلزيرة  تواجه  التي  التحديات  »ابرز  ان  اىل  وا�سار 

االأخرى«.  بالدول  اأ�سوة  ال�سناعي  للقطاع  دعم  وجود  بعدم 

�ض له م�سنع اجلزيرة 
ّ
وا�ستذكر يف هذا االإطار، الق�سف الذي تعر

اأن  علينا  »كان  وقال:  متوز.  حرب  خالل  حريك  حارة  يف  تك 

العمل  اإال  خياراً  اأمامنا  يكن  ومل  الركام،  حتت  من  ننه�ض 

ورغم  تلقيناه،  الذي  الب�سيط  الدعم  ظل  يف  خ�سائرنا  لتعوي�ض 

كني ياإمياننا بوطننا الذي 
ّ
ذلك متكّنا من موا�سلة عملنا متم�س

يبقينا على الدوام متجّذرين يف اأر�سه رغم كل املغريات التي 

م لالإ�ستثمار يف اخلارج«.
ّ
تقد

وا�سف بدر الدين لوجود مناف�سة غري �رشيفة يف االأ�سواق، ودعا 

اإىل »اإلتزام االأطر االأخالقية خاللها اذ ان املناف�سة ال�رشيفة من 

�ساأنها تطوير القطاع والنهو�ض به«.

 »الجزيرة تك«.. مسيرة متواصلة من النمو والتوسع
بدر الدين: نستثمر خبراتنا في نجاح زبائننا
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مقابلة

واعترب اأن »االعتماد على الت�سدير �رشوري يف قطاع املياه، 

�سوق  اللبنانية،  ال�سوق  �سيق  اىل  فاإ�سافة  عوامل.  لعدة  نظراً 

ا�ستمرارية  �سمان  ميكن  ال  وبالتايل  مو�سمية  �سوق  املياه 

ال�رشكة من دون االعتماد على اأ�سواق خارجية توؤمن ت�رشيف 

االإنتاج«.

ويف رد على �سوؤال حول انعكا�ض الال ا�ستقرار ال�سيا�سي على 

عمل »مياه �سفا« خالل ال�سنوات ال�سابقة، اعترب اأن »انعكا�ض 

اإذ  املياه،  قطاع  مبا�رش  ب�سكل  يطاول  ال  �سيا�سية  اأزمــة  اأي 

ا�ستهالكية �رشيعة احلركة وتاأتي يف �سدارة  اإن املياه مادة 

احلاجات االأ�سا�سية للم�ستهلكني، كما اأن انفتاح »مياه �سفا« 

يحافظ  اخلارجية  االأ�سواق  على  املياه  �رشكات  من  وغريها 

الدرجة  يف  تهتم  االأ�سواق  تلك  كون  املبيعات،  ا�ستدامة  على 

ال�سيا�سية«.  باالأو�ساع  تتاأّثر  ال  التي  املنتج  بجودة  االأوىل 

ت�سيب  اأن  ميكن  ال�سيا�سي  االإ�ستقرار  عدم  »حاالت  اأن  وراأى 

د امل�ستثمرون يف �سخ 
ّ
اخلطط التو�سعية لل�رشكة حيث قد يرتد

ا�ستثمارات جديدة«.

مياه شفا .. منتج فريد يتماشى والسوقين الخليجية واألوروبية
شمص: نعمل وفقًا لمعايير مميزة

�شّق  املياه،  تعبئة  عامل  يف  والده  خربة  على  متكئًا 

مدير عام »مياه �شفا« حممد �شم�س طريقه يف القطاع 

ال�شناعي، لتظهر خالل ال�شنوات اخلم�س الأوىل من تاريخ 

متّكنت  اذ  ينتظره،  كبري  جناح  بوادر  ال�رشكة  تاأ�شي�س 

جيدة  ح�شة  نيل  من  ق�شري  وقٍت  خالل  �شفا«  »مياه 

يف ال�شوق عرب تقدمي منتج عايل اجلودة اىل حد كبري، 

�شحة  �شون  على  وقادر  العاملية،  للموا�شفات  مطابق 

امل�شتهلكني.

يف مكتبه يف فردان، يجل�س �شم�س املتفائل اىل حد كبري 

بامل�شتقبل، فوفقًا له متلك »مياه �شفا« منتجًا متمّيزاً 

ومبنيًا على درا�شات دقيقة تعنى بال�شوق وامل�شتهلك يف 

اآن واحد، وبالتايل قادر على تكري�س وجوده يف ال�شوق 

على الرغم من حدة املناف�شات و�رشا�شتها.

والإقت�شاد«  »ال�شناعة  مع  حديث  يف  �شم�س  ا�شتذكر 

الأوىل  ال�رشارة  واأرجع  والعمل،  تاأ�شي�س امل�شنع  مراحل 

لإنطالق »مياه �شفا« اىل عام 2005 حينما جرى تاأكيد 

�شالحية مياه الهرمل لل�رشب مبوجب مر�شوم جمهوري. 

اجلديد  املنتج  ت�شمية »�شفا« على  »اإطالق  اأن  وك�شف 

مل ين�شاأ من فراغ بل يعود اىل حلم يدغدغ خميلة والده 

منذ �شنوات طوال«.

للعمل  االأوىل  اللحظات  منذ  اأدركت  �سفا  »مياه  اأن  �سم�ض  واأكد 

التي تواجهها يف �سوق  الكبرية  التحديات  تاأ�سي�سها حجم  على 

اأجريت  كثرية  »درا�سات  اأن  على  د 
ّ
�سد واإذ  باملناف�سني«.  مليئة 

اأن  اأعلن  لــه«،  املنا�سب  املنتج  وتقدمي  ال�سوق  درا�سة  بهدف 

»القيمني على »مياه �سفا« اأولوا ت�سميم العبوة على �سعيد ال�سكل 

اخلارجي وعمالينتها اهتمامًا خا�سًا«. ولفت اىل اأن »عبوة �سفا 

بطريقة  حملها  على  امل�ستخدم  ت�ساعد  اإلتوائي  ب�سكل  م�سممة 

�سل�سة، اىل جانب التوازن يف قوة دفع املياه من داخل العبوة اىل 

العبوة  اأن »هذه املميزات اىل جانب لون  واأ�سار اىل  خارجها«. 

ز وفريد من نوعه 
ّ
الغريب وجودة املياه، اأدت اىل طرح منتج ممي

يتما�سى مع ال�سوقني اخلليجية واالأوروبية«.

األسواق الخارجية
االأ�سواق  يف  مرغوبة  اللبنانية  »املياه  اأن  اىل  �سم�ض  ولفت 

بن�سبة  ز 
ّ
وتتمي باملعادن،  غنية  مياه طبيعية،  كونها  اخلارجية 

اأمالح منخف�سة«.
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جودة عالية
ز 

ّ
تتمي �سفا  » مياه  اأن  �سم�ض  واأكد 

بعملها وفقًا ملعايري مميزة، حيث ال 

مبا�رشة  تخرج  بل  للتكرير  تخ�سع 

اىل  لت�سل  العبوة  اىل  امل�سدر  من 

امل�ستهلك مبا�رشة، ما يجعلها غنية 

باملعادن اىل حد كبري وذات مزايا 

�سحية عالية جداً«.

د على اأن »عوامل عدة �ساهمت 
ّ
و�سد

ز 
ّ
يف تعزيز جودة »مياه �سفا« كتمي

املعمل عن معظم املعامل القدمية 

ــة بــوجــود 
ّ
ـــواق املــحــلــي ـــس يف االأ�

اجلــودة  عالية  واأنابيب  متديدات 

بت�سمية   ُتعرف  املياه  الإ�ستخراج 

اأن  Seamless Pipeline«. واأو�سح 
داخلها  يوجد  ال  الّتمديدات  »هذه 

)اأالووظ(  حلزونية  تو�سيالت   
ّ

اأي

ــاه من  ــي ي لــو�ــســول امل
ّ
ــــوؤد ـــا ي

ّ
م

مبا�رش،  ب�سكل  العبوة  اإىل  املنبع 

بنقاط  ــاه  ــي امل ــم  ــرتاك ت ال  حــيــث 

ل م�ستعمرات  الو�سل ونتفادى ت�سكُّ

جرثومية«.

�سفا«  »مــيــاه  »معمل  اأن  واأعــلــن 

 )ISO 22000( حائز على ترخي�ض

ــاج،  ــت دلــيــل جلـــودة ونــوعــيــة االإن

االإدارة،  )ISO 9001( تقييم حل�سن 

 HACCP Hazard Analysis(

Critical control points(، ا�سافة 
اىل تراخي�ض  Eco Venو GMP و 

�سديقة  االإنتاج  عملية  GHPكون 
للبيئة«.

مل يف 
َ
واأ�سار اىل اأنه »وبهدف �سمان معايري جودة اأعلى ُت�ستع

احل�رش،  ال  املثال  �سبيل  على  زة 
ّ
ممي ة 

ّ
اأولي مواد  االإنتاج  ة 

ّ
عملي

والّتعقيم  الّتنظيف  وم�ستح�رشات  وغالفها،  العبوة  �سدادة 

العاملية  الرّتاخي�ض  على  احلائزة 

ة«. 
ّ
املطابقة للموا�سفات الغذائي

توّسع إضافي
واأعلن �سم�ض اأن »مياه �سفا تتواجد 

يف خمتلف االأ�سواق اللبنانية، حيث 

�سوق  من  اأ�سا�سية  بح�سة  تتمتع 

بريوت،  �سوق  اىل  اإ�سافة  البقاع، 

ال�سمال، اجلنوب، املنت وك�رشوان«.

الرئي�سية  »ال�سوق  اأن  اىل  لفت  واإذ 

ملياه �سفا تتمثل بال�سوق اخلليجية 

اإ�سافة اىل ال�سوق االأوروبية«، اأعلن 

جديدة  تو�سعية  »خطط  عن  �سم�ض 

�سخ  �سيتم  حيث   ،2017 عــام  يف 

ا�ستثمارات جديدة يف ال�رشكة بغية 

اأ�سطول  وتكبري  امل�سنع  تو�سيع 

التوزيع«.

هذه  من  »الــهــدف  اأن  على  د 
ّ
و�ــســد

اأ�سواق  على  االنفتاح  هو  اخلطة 

التوزيع  جديدة يف اخلارج وتكبري 

امل�سنع  »قــدرة  وقــال:  املحلي«. 

حاليًا كافية لتلبية حاجات ال�سوق 

اأ�سواق  اىل  للدخول  لكن  اللبنانية، 

ال�سعودية  ال�سوق  �سيما  وال  جديدة 

ا�ستعداد  نكون على  اأن  اإىل  نحتاج 

تعاظم  مهما  الطلب  ملواكبة  دائم 

نتيجة  ال�سوق  من  اخلــروج  وعــدم 

�سعف اإنتاجيتنا حتى ال نفقد ثقة 

املتعاملني معنا«.

واأعرب �سم�ض عن تفاوؤله مب�ستقبل 

اأثــبــت  ـــذي  ال ال�سناعي  الــقــطــاع 

اإذ متّكن ال�سناعيون من املحافظة  �سالبته يف وجه االأزمات، 

من  الــرغــم  على  التقدم  مــن  املــزيــد  ـــراز  واإح جناحاتهم  على 

التداعيات ال�سلبية التي اأمّلت باالإقت�ساد خالل الفرتة االأخرية.
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م�صارف

»األفا«  املجموعة  م�سارف  تقرير  اأ�سار 

الذي يظهر اأداء امل�سارف االأربعة ع�رشة 

املجموعة،  هذه  حتت  املن�سوية  االأوىل 

اإىل اأن م�سارف املجموعة »األفا« �سجلت 

عام 2016 منواً مقبواًل يف الن�ساط يف ظل 

مناخ ت�سغيلي �سعب. 

عة مل�سارف 
ّ
وقد منت املوجودات املجم

يف  دوالر  مليارات    203.7 من  »األفا« 

 216.9 اإىل   2015 االأول  كانون  نهاية 

 ،2016 االأول  كانون  نهاية  يف  مليارا 

وبنمو  دوالر  مليار   13.2 قدرها  بزيادة 

ن�سبته 6.5 %.

بالن�ساط  �سلبًا  تاأثر  االأداء  هذا  اأن  اإال 

االإ�سمية  بالقيم  تراجع  الذي  اخلارجي 

�سعر  انخفا�ض  نتيجة   %  10.6 بن�سبة 

اأ�سواق  اأبرز  وتركيا،  م�رش  يف  ال�رشف 

وجود امل�سارف يف اخلارج. 

متثل  التي  الزبائن  ودائع  اتبعت  وقد 

امل�سارف  ات 
ّ
ميزاني اإجمايل  %  من   81

ودائع  تقل�ست  ففي حني   مماثاًل. 
ً
منحى

بن�سبة  اخلارج  يف  التابعة  املوؤ�س�سات 

جراء  من  اأي�سًا   ،% قدرها12.3  اإ�سمية 

 قيمة العمالت، منت الودائع املحلية 
ّ

تغري

بن�سبة 7.5 %. 

التسليفات.. تأثيرات سلبية
�سجلت  فقد  الت�سليف،  �سعيد  على  اأما 

الت�سليفات املمنوحة للقطاع اخلا�ض منواً 

معتداًل ن�سبيًا بن�سبة 2.2 % عام 2016، 

االقت�سادي  التباطوؤ  من  مناخ  ظل  يف 

اأثر �سلبًا يف فر�ض الت�سليف، اإ�سافًة اإىل 

االأ�سباب املذكورة اآنفًا واملتعلقة باأ�سعار 

يظهر  الواقع،  يف  اخلارجية.  ال�رشف 

منواً  العمالت  بح�سب  الت�سليفات  توزع 

اللبنانية  باللرية  الت�سليفات  يف  الفتًا 

بن�سبة 13.5 %، يف حني منت الت�سليفات 

بالعمالت االأجنبية بن�سبة 1.4 %. 

املجموعة  م�سارف  حققت  املقابل،  يف 

»األفا« حت�سنًا طفيفًا يف نوعية الت�سليف 

خالل العام. اإذ تراجعت ن�سبة الت�سليفات 

اإجمايل  اإىل  حت�سيلها  يف  امل�سكوك 

الت�سليفات من 5.51 % يف نهاية كانون 

نهاية  يف   %  5.38 اإىل   2015 االأول 

هذا  مع  وبالتوازي   .2016 االأول  كانون 

باملوؤونات  تغطية  �سياق  ويف  االجتاه، 

بن�سبة 75.62 %من الت�سليفات امل�سكوك 

)مقابل  2016 نهاية  حت�سيلها   يف 

 73.98 % يف نهاية 2015(، تراجعت ن�سبة 

�سايف الت�سليفات امل�سكوك يف حت�سيلها 

اإىل  %  1.43 الت�سليفات من  اإجمايل   اإىل 

ن�سبة  فاإن  ذلك،  من  واالأهم   .%  1.31
م�ستوى  �سجلت  قد  االإجمالية  املوؤونات 

قيا�سيًا بالقيم املطلقة والن�سبية، بحدود 

وذلك  الت�سليفات،  �سايف  من   %  1.23
لبنان  م�رشف  توجيهات  �سياق  يف 

ق�سط  بتخ�سي�ض  اللبنانية  للم�سارف 

املرتبطة  اال�ستثنائية  املداخيل  من 

احرتازية  كموؤونات  املالية  بالهند�سات 

لتطبيق متطلبات IFRS9عام 2018.

الربحية.. نمو الفت
عام  ات�سم  فقد  الربحية،  �سعيد  على  اأما 

من  الدخل  �سايف  يف  الفت  بنمو   2016
الدخل  منو  حفز  ما  والعموالت،  الر�سوم 

امللحوظ  االرتفاع  �ض 
ّ
وعو الت�سغيلي 

الدخل،  و�رشائب  الت�سغيلية  النفقات  يف 

الربحية  يف  منو  اإىل  اأدى  وبالتايل 

%. عليه، فقد حت�سنت ن�سب   11.9 بن�سبة 

من  كل  ارتفع  بحيث  ن�سبيًا،  املردودية 

من  املوجودات  متو�سط  على  املردود 

على  واملردود   %  1.08 اإىل   %  1.02
 % من11.47  اخلا�سة  االأموال  متو�سط 

على  للمردود   %  13.02(  %  11.77 اإىل 

ويظهر حتليل  العادية(.  اخلا�سة  االأموال 

ملحوظًا  منواً  املردودية  ن�سب  مكونات 

من املوجودات  ا�ستخدام  ن�سبة   يف 

ب�سكل  واملدفوع   %  3.46 اإىل   %  2.84
الدخل  ن�سبة  يف  الفت  بنمو  رئي�سي 

متو�سط  اإىل  والعموالت  الر�سوم  من 

 ،%  1.53 اإىل   %  0.94 من  املوجودات 

على  الفوائد  هوام�ض  حافظت  حني  يف 

م�ستويات م�ستقرة نوعًا ما. غري اأن �سايف 

 %  35.86 من  تراجع  الت�سغيلي  الهام�ض 

من  كل  ارتفاع  نتيجة   ،%  31.20 اإىل 

كلفة االئتمان من 7.51 % اإىل 10.92 % 

 10.03 اإىل   %  7.96 ال�رشيبة من  وكلفة 

بالتايل من منو ن�سب  خفف  ما  وهو   ،%
االأموال  كلفة  دون  واأبقاها  املردودية 

اخلا�سة مل�سارف املجموعة »األفا«.

باألرقام... أرباح المصارف اللبنانية لعام 2016!

11.9 % نمت ربحية مصارف 

مجموعة ألفا في العام 2016
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لي�سبح  بيزن�ض«  وورلد  »ما�سرتكارد  االئتمان  بطاقة  بيبلو�ض  بنك  اأطلق 

لل�رشكات. ح�رشيًا  �ض 
ّ

املخ�س اجلديد  املنتج  هذا  يطلق  لبناين  م�رشف   اأول 

واحل�سابات  امل�رشفية  البطاقات  مدير منتجات  فار�ض،  قال جورج  ال�سياق،  هذا  ويف 

حتديات  اليوم  ال�رشكات  »تواجه  بيبلو�ض:  بنك  جمموعة  يف  امل�رشيف  والتاأمني 

اإدارة ومتابعة مواردها املالية يف الوقت احلقيقي«.  اإىل  متزايدة وجتد نف�سها بحاجة 

بيبلو�ض  بنك  من  بيزن�ض«  وورلد  »ما�سرتكارد  االئتمان  بطاقة  »�سممت  واأ�ساف: 

اأي  ومن  وقت  اأي  يف  اأ�رشع  ب�سكل  م�رشفية  بعمليات  القيام  على  ال�رشكات  مل�ساعدة 

عديدة«. مكافاآت  من  واال�ستفادة  عملياتها  متابعة  اإمكانية  مع  العامل،  يف   مكان 

االأو�سط  لل�رشق  ما�سرتكارد  يف  التجارية  املنتجات  رئي�ض  جونز،  اآدم  قال  وبدوره، 

واأفريقيا: »ي�رشنا اإطالق بطاقة االئتمان »ما�سرتكارد وورلد بيزن�ض« يف لبنان لتمكني 

ال�رشكات، يف هذه ال�سوق املهمة، من اال�ستفادة من اخلدمات«.

 »بيبلوس« 

ُيطلق »ماستركارد وورلد بيزنس«

الحتاد  العام  االأمني  اأعلن 

فتوح  و�سام  العربية  امل�سارف 

م�سرتكة  تعاون  وثيقة  توقيع  عن 

العربية  امل�سارف  احتاد  بني 

»انطالقا  العربية،  الغرف  واحتاد 

م�سرية  تعزيز  اىل  ال�سعي  من 

وحر�سا  امل�سرتك،  العربي  العمل 

خلدمة  التعاون  تعزيز  على 

التنمية  لدعم  امل�سرتكة  االأهداف 

 االقت�سادية يف املنطقة العربية«. 

واأ�سار فتوح اىل اأن االتفاق ن�ض على»ت�سكيل جلنة م�سرتكة من االحتادين جتتمع 

كلما دعت احلاجة اإىل  التن�سيق يف �ساأن تنفيذ امل�ساريع امل�سرتكة وح�سد اإمكانات 

اإمكانات غرف التجارة العربية يف مطالبات  القطاع امل�رشيف العربي اىل جانب 

تنموية اقت�سادية واجتماعية، تعزيز امل�ساركة املتبادلة يف الن�ساطات عندما تتعلق 

املجال،  هذا  يف  املنا�سبة  الت�سهيالت  وتقدمي  االحتادين  بني  م�سرتكة  مبوا�سيع 

على مو�سوعاته  االتفاق  يتم  �سنويا  موؤمتر عربي دويل  وعقد  تنظيم  التعاون يف 

الإمكان عقد  الالزمة  الدرا�سات  االحتادين، وو�سع  وحماوره ومكانه وزمانه بني 

موؤمتر اقت�سادي دويل يكون له طابع »دافو�ض عربي«.

تعاون بين اتحادي المصارف والغرف العربية

ا�ستقبل ال�سيدان رئي�ض جمموعة فرن�سبنك  

الق�سار  عادل  ونائبه  الق�سار  عدنان 

وفدا �سينيا رفيع امل�ستوى برئا�سة ال�سيد 

ال�سيني  املجل�ض  رئي�ض  وي،  زنغ  جيانغ 

وعقدا   ،CCPIT الدولية  التجارة  لتنمية 

وانغ  ال�سيد  بح�سور  عمل  اجتماع  معه 

ال�سعبية،  ال�سني  كيجيان �سفري جمهورية 

ورجال  امل�سوؤولني  كبار  عن  ف�سال 

عترب 
ُ
وي وال�سينيني.  اللبنانيني   االأعمال 

لبنان  اإىل   ياأتي  جتاري  وفد  اأهم  الوفد 

 20 ي�سمل  اأنه  وال�سيما  ر�سمية،  زيارة  يف 

ال�سينية  ال�رشكات  كربيات  من  �رشكة 

اأكرب   ،VANKE ذلك  يف  مبا  الرائدة، 

مطور وم�ستثمر عقاري يف العامل، وكذلك 

ال�رشكة   ،Hytera Communications
الرائدة واالأوىل امل�سنعة للراديو املحمول 

يف ال�سني، و   TCL، اأكرب �رشكة ت�سنيع 

تلفزيوين.

اإ�ستهل الق�سار االجتماع بكلمة رحب فيها 

وتخلل  املرافق،  والوفد  جيانغ  بال�سيد 

بيئة  على  ال�سوء  اإلقاء  العمل  اجتماع 

املجزية  التجارية  والفر�ض  اال�ستثمار 

يف لبنان،. ثم قام الق�سار، ب�سفته رئي�ض 

رئي�ض  ب�سفته  جيانغ  وال�سيد   فرن�سبنك، 

 ،CCOIC الدولية  ال�سينية  التجارة  غرفة 

عدا  ال�سني،  فى  جتارية  موؤ�س�سة  اأكرب 

لتنمية  ال�سيني  املجل�ض  رئي�ض  كونه  عن 

على  بالتوقيع   ،CCPIT الدولية  التجارة 

�سامل  تعاون  لبدء  توؤ�س�ض  تفاهم  مذكرة 

بني لبنان وال�سني.

اجلدير بالذكر اأن فرن�سبنك كان قد ا�ستقبل 

عدة وفود حكومية وخا�سة من ال�سني يف 

العام 2017 منها 4 وفود رفيعة امل�ستوى 

خالل �سهر ني�سان 2017 

»فرنسبنك« توقع 
مذكرة تفاهم مع غرفة 
التجارة الصينية الدولية 

القصار وزنغ وي يوقعان المذكرة
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م�صارف

اأكد رئي�ض جمل�ض اإدارة بنك بريوت الدكتور �سليم 

الرو�سي  اللبناين  �سفري يف كلمة خالل املنتدى 

»النجاح ال يتحقق بني  اأن  لالأعمال يف مو�سكو 

القطاع  اأن  �سمي حظا. غري  واإال  ليلة و�سحاها، 

امل�رشيف يف لبنان ناجح وحمظوظ يف اآن. فمنذ 

اإن�ساء الدولة احلديثة يف ال�رشق االأو�سط، فر�ست 

املوؤ�س�سات املالية وامل�سارف التجارية اللبنانية 

وحمركا  املنطقة  يف  القطاع  مقدمة  يف  نف�سها 

 للنمو االقت�سادي يف لبنان وال�رشق االأو�سط.«. 

االأموال  لروؤو�ض  احلر  »التدفق  اأن  اإىل  ولفت 

وال�سيا�سة  واخلارجية  الداخلية  واالأرباح 

قطاعنا  �ساعدت  لبنان  م�رشف  يعتمدها  التي  املتينة  النقدية 

العام  يف  العاملية  املالية  االأزمة  مواجهة  على  امل�رشيف 

اآمن  لبنان  يف  امل�رشيف  القطاع  اأن  اأخرى  مرة  واأثبتت   ،2008
امل�سارف  لدى  فالودائع  واملودعني.  للم�ستثمرين  وم�ستقر 

و2009«.   2008 العامني  بني  لبنان  يف   %  40 بن�سبة   ارتفعت 

مع  باملقارنة  كبري جدا  لبنان  امل�رشيف يف  »القطاع  اأن  واأكد 

ناجته االقت�سادي. فاإجمايل موجودات امل�سارف املحلية الذي 

املحلي  الناجت  من   %  400 حواىل  ميثل  دوالر  مليار   205 يبلغ 

امل�سارف  عدد  ويبلغ  اأمريكي(.  دوالر  مليار   50( االإجمايل 

من  اأكرث  ت�سم  لبنان  يف  عاماًل  م�رشفًا   65
موظف.   25000 وتوظف  حملي  فرع   1000
امل�رشيف  القطاع  يف  الودائع  جمموع  بلغ  وقد 

اأمريكي. يف حني بلغ  164 مليار دوالر  املحلي 

57 مليار  القطاع اخلا�ض  اإىل  القرو�ض  اإجمايل 

املحلي  الناجت  من   %  100 اأي  اأمريكي،  دوالر 

العام  القطاع  امل�سارف  ومتول  هذا  االإجمايل. 

28،7 مليار دوالر اأمريكي، وهو ما ميثل  بن�سبة 

48 % من اإجمايل الدين العام. حاليا، تبلغ حقوق 
القطاع«.  هذا  يف  دوالر  مليار   19  امل�ساهمني 

ممتازة  ب�سمعة  امل�رشيف  قطاعنا  وقال:»يتمتع 

 ،IFRS و�سعتها  التي  الدولية  والقوانني  للمعايري  ممتثل  وهو 

 ،)CRS( امل�سرتكة  التقارير  ومعايري   ،FATCAو بازل،  وجلنة 

املتحدة،  االأمم  قبل  من  املفرو�سة  العقوبات  لربامج  كما 

امل�سارف  ح�سن  ما  املتحدة،  والواليات  االأوروبي  واالحتاد 

املفاجئة  االأزمات  تداعيات  عن  مناأى  يف  وجعلها  اللبنانية 

اأو غري مبا�رشة«.  القطاع ب�سورة مبا�رشة  اأداء هذا   التي تعيق 

اأن يكون ذات  اأنكم تت�ساءلون كيف ميكن للبنان  وتابع: »ال بد 

منفعة ا�سرتاتيجية لرو�سيا؟ اإذا كنتم تبحثون عن اال�ستثمار يف 

ال�رشق االأو�سط، فاإن لبنان خيار مغر«. 

صفير: القطاع المصرفي ناجح ومحظوظ في آن

اإدارة ومدير عام بنك لبنان  اأ�سار رئي�ض جمل�ض 

خالل  األقاها  كلمة  يف  اأزهري  �سعد  واملهجر 

العربية  البور�سات  الحتاد  ال�سنوي  املوؤمتر 

زالت  ما  لبنان  يف  »امل�سارف  اأن  اىل   ،2017
والعام  اخلا�ض  للقطاعني  الرئي�سي  ل 

ّ
املمو

واملالية  امل�رشفية  للخدمات  االأول  والنا�سط 

امُلبتكرة واملق�سد املهم لال�ستثمارات اخلارجية 

الظروف  »بالرغم من  اأنه  اىل  ولفت  والداخلية«. 

بها   
ّ
مر التي  ال�سعبة  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

القطاع  ثابر  فقد  املنطقة،  بها   
ّ
ومتر لبنان 

حواىل  موجوداته  حاليًا  تبلغ  اإذ  ه 
ّ
منو على 

املحلي  الناجت  من   %  400 حواىل  اأي  دوالر  مليارات   205 الـ 

 34 الـ  االإجمايل،  كما تبلغ ودائع غري املقيمني فيه ما يقارب 

 57 اإىل  اخلا�ض  للقطاع  القرو�ض  ت�سل  اإ�سافًة،  دوالر.  مليار 

االإجمايل،  املحلي  الناجت  من   %  100 من  اأكرث  اأو  دوالر  مليار 

وي�سل  دوالر،  مليار   15 الـ  ُتقارب  مدعومة  قرو�سًا  ن 
ّ
وتت�سم

حوايل اأي  دوالر  مليار   36 اإىل  العام  للقطاع  م 
ّ
املقد  االإئتمان 

47 % من الدين العام«.
يبلغ  حيث  معقولة  ربحية  مبعدالت  يتمّتع  »القطاع  اأن  واأعلن 

%، كذلك   11.6 املردود على متو�سط راأ�ض املال 

كفاية  بن�سبة  يتمّثل  قوي   مايل  مبركز  يّت�سم  

لراأ�ض املال تعادل الـ 14 % ون�سبة �سيولة اأولية 

ب�سفافية  القطاع  يّت�سم  كما    .%  55 الـ  تفوق 

زة من االإف�ساح حيث ي�ساهم بحواىل 
ّ
ودرجة ممي

40 % من االإيرادات ال�رشيبية من ال�رشكات«.

 أبرز التحديات
يات التي تواجه القطاع 

ّ
واأعلن اأنه »من اأبرز التحد

الت 
ّ
والتحو املنطقة  يف  ال�سيا�سية  رات 

ّ
التطو

د 
ّ
التقي اإىل  باالإ�سافة  العامل،  يف  االإقت�سادية 

واملتزايدة  العاملية  الرقابية  واالإجراءات  باملعايري  ال�سارم 

الداخلية ويف اخلارج«.  ة 
ّ
املناف�سة احلاد امُلجدي مع  والتعامل 

يات املهمة التي نواجهها االآن عالوة عن 
ّ
واعترب اأنه »من التحد

وبالتايل عن م�سالح  القطاع،  الدفاع عن م�سالح  ذلك هو  كّل 

يتعلق  ما  يف  خ�سو�سًا  الوطني،  االقت�ساد  وم�سالح  املودعني 

�ض لها القطاع«. 
ّ
باالإجراءات ال�رشيبية التي قد يتعر

للح�سول  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  على  احلفاظ  »اأهمية  على  د 
ّ
و�سد

ر �سليم لالأ�سواق املالية«.
ّ
�ستدام لالإقت�ساد وتطو

ُ
 م

ّ
على منو

أزهري: الدفاع عن مصالح القطاع تحدٍّ مهم



املؤسس أحمد محمد بكري

للصناعة و التجارة بي�تيك ش.م.م

 
الشركة السباقة في تصنيع و تطوير المعدات و خطوط األنتاج األتوماتيكية للخبز العربي

009611653680 فاكس:   |  009611653681 |  009611655776 تف:  ها

خطوط الية ألنتاج خبز العر�

خطوط اّلية ألنتاج خبز الشبا� و الالفاش و التورتيال

خطوط اّلية ألنتاج خبز الصحي التنور

معدات للمعجنات

معدات للحلويات

معدات للخبز األفرنجي و الكعك

قطع غيار و سيور و شاشات لنقل الخبز و العج�

مختصون يف:

bimatic@bimatic.com.lb :البريد األلكتروني | www.bimatic.com.lb :لبنان - بيروت - كورنيش المزرعة -بربير- قرب دار األيتام | موقع األلكتروني

بالكامل
 كومبكت ستانلس ستيل 

خط الي

ة األنتاجية من ٥٠٠-١٠٠٠ رغيف بالساعة
طاق

طلوبة ٦٠ م٢ (١٢*٥ م)
حة الم

المسا

رغيفكم الذي 

ال تمسه األيدي

معدات للمعجنات

فرن دوار

عرباية صاج

مكنة كعك

عجانة أيطالية

سعة ٢٠٠ كيلو عج�



باور اند اند�شرتيال ما�شيرني كومباين - بيمكو

Power & Industrial Machinery Company 
 PIMCO

بريوت - بئر ح�ضن - طريق �ملطار  - بناية �لغولف »2« طابق �أر�ضي

هاتف: 82553١ ١ ٩٦١ - فاك�س: 825532 )١( ٩٦١ 

E-mail: pimco@pimcolb.com     www.pimcolb.com



المكتب الرئي�سي

االدارة والتحرير - لبنان - بيروت كليمن�سو - �سارع االمير عمر - بناية ت�سبحجي

00961   1 00961  - فاك�س: 370602     1   370318  - هاتف:  370452-370604 
13/8385 - �سوران- بيروت-لبنان  -  2070  - �س.ب:  1102 

رئي�س مجل�س االإدارة / المدير العام
رئي�س التحرير الم�سوؤول

فار�س �سعد

Chairman Of The Board / G. Manager
Responsible  Editor-In-Chief

Fares Saad

مدير العالقات العامة
طارق معّنا

P.R & Marketing Manager
Tarek Maana

مدير التحرير
نظام مارديني

Editorial Manager
Nizam Mardini

�سكرتير تحرير
وعد اأبوذياب

Editorial Secretary
Waed Abou Diab 

المدير الفني
علــي خــزام

Art Director
Ali khouzam

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

Made In Lebanon

ً نا
ـا

ــ
جم

ع 
وز

ــ
27يـ

هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ســـاهمة يف 

خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف 

خا�ســـة،  هويـــة  ومنحـــه  اللبنـــاين  املنتـــج   عـــن 

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

عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة 

والريادة والإبداع. 

www.sinaaiktisad.com

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

Made In Lebanon

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com

عبداهلل حداد  / جبل لبنان

كو�ستي عاقلة  / ال�سمال

ح�سن دقيق      / بيروت  - وال�ساحية الجنوبية

اإيلي جبور        / البقاع

زينب وهبي / اإعالنات ملحق �سنع في لبنان

دالل النجار / اإعالنات ملحق �سنع في لبنان

جومانة نادر / االإ�ستراكات

منال طالب   / داتا المعلومات

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

ملحــق �صنع يف لبنان

�صناعة �ملو�د �ملنجمية غري �ملعدنية

�ل�صناعات �لغذ�ئية

�ل�صناعات �لكيميائية و�لبال�صتيكية

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

�مل�صنوعات �خل�صبية

�صناعات �لورق و�لكرتون و�لطباعة

�صناعة �لغزل و�لن�صيج و�اللب�صة

�صناعة �ملجوهر�ت

�صناعة و�صائل �لنقل

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

�صناعة �ملفرو�صات

�صناعة �الآالت و�الأجهزة �لكهربائية

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان �آخر
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التراخي�ص ال�صناعية

1- بلغ عدد القرارات املتعلقة 
بالرتاخي�س ال�شناعية  للم�شانع  

العام  من  الثاين  الن�شف  خالل 

مقابل  ترخي�س   362  ،2016
339 ترخي�س خالل الفرتة ذاتها 
من العام 2015 و320 ترخي�س 

�شجل  وقد   ،2014 العام  خالل 

 2016 الول  كانون  �شهر  خالل 

�شدور العدد  الكرب منها )125 

فقد  الدنى  العدد  اأما  ترخي�س(، 

�شجل خالل  �شهر ايلول 2016 

)9 قرارات ترخي�س(.

قرارات الترخيص الصناعية خالل النصف
الثاني من العام 2016



ASSINAA WAL' IKTISSAD�لعدد 161 �أيـــــار 2017
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 63

املتعلقة   القرارات  احتلت   -2
الن�شبة  الن�شاء  برتاخي�س  

العلى )39٫2 %(، العدد الكرب 

 68( الثالثة  الفئة  من  هو  منها 

قرارا( بينما بلغت ن�شبة القرارات 

ال�شتثمار  برتاخي�س  املتعلقة 

24٫9 %، العدد  الكرب منها هو 
من الفئة الثالثة )43 قرارا (.

املتعلقة  القرارات  ن�شبة  اما 

وال�شتثمار  الن�شاء  برتاخي�س 

فبلغت 16 %.

لتوزيع   بالن�شبة  اما   -3
 قرارات الرتخي�س بح�شب الفئات، 

القرارات   من   %  39.2 فـ 

اىل  املنتمية  امل�شانع  �شملت 

امل�شانع  تليها  الثالثة،  الفئة 

الرابعة   الفئة  اىل  املنتمية 

بن�شبة 31.5 % .
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التراخي�ص ال�صناعية

!4 – يالحظ اأن 47.5 % من الرتاخي�س �شجلت يف حمافظة جبل لبنان ، العدد الكرب منها يف ق�شاء املنت 
)59 قرارا( و 33،7 % منها ان�شاء ، اما بالن�شبة للفئة فت�شدرتها الفئة الثالثة بـ 71 قرارا ،وقد �شدر العدد 

الكرب يف �شهر كانون الول 2016.

تليها حمافظة البقاع  بن�شبة 22،9 % من القرارات العدد الكرب منها يف ق�شاء بعلبك )34 قرارا(، و39،8 

% منها ان�شاء .
ثم حمافظة لبنان ال�شمايل بن�شبة 10،8 % 

شركة الكترا شركة كتانة
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5 – ومن املناطق ال�شناعية  التي �شجلت  عددا ملحوظا  من قرارات الرتاخي�س برزت ال�شويفات )11 قرارا(، 
6 منها ان�شاء و 3 منها ان�شاء وا�شتثمار، وقراراتها من الفئات الثانية والثالثة والرابعة(وذوق م�شبح )7 

قرارات، 3 منها ان�شاء وقرارتها من الفئات الثانية، الثالثة والرابعة(
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التراخي�ص ال�صناعية

المصدر: - وزارة الصناعة

6- اما بلن�شبة اىل توزيع قرارات الرتخي�س بح�شب الن�شاط ال�شناعي فقد كان ن�شيب ال�شناعات الغذائية 
ان�شاء  41 قرارا  الرابعة ومن بينها  الفئة  %  منها هي من   60.7  ،)%  32،3( 117 قرارا  هو الكرب ب 

وا�شتثمار تليها مبا�رشة �شناعة مواد البناء بن�شبة 19،6  % ومعظم قراراتها تنتمي اىل الفئة الثالثة ومن 

ثم منتجات املناجم واملقالع بن�شبة 10،5  %.

ساموبلت

فيلكا

شركة ايكو

شركة صدقة للحلويات والمعجنات
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1
�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

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

هاتف: 505752 70 961

األبان واأجبان �شامات
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

2

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

 هاتف : 955777 )5( 961 - فاك�ص : 450575 )5( 961  - �ص.ب : 868 - 90

Hot Line 1552

ميــــاه �لعزيــــز

النبطية - سيناي 
الطريق العام

تلفون:
  961 3 235906 

961 7 500906
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

3
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�ل�صناعات �لغذ�ئية - �ألبان و�أجبان

غدير تعنايل - للألبان والأجبان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج - طبيعي ومب�شرت

تعنايل - البقاع الغربي - هاتف 833326 3 961

�صنع يف لبنـــان

4
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�ل�صناعات �لغذ�ئية - �ألبان و�أجبان

�شركة �شكاف دايري فارم �ش.م.م

Skaff Dairy Farm s.a.r.l
البقاع - زحلة  

حو�ص المراء ارا�شي 

 الطريق الداخلي الذي 

يربط زحلة برب اليا�ص 

هاتف:   506951 8 961  

فاك�ص: 505427 8 961

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

All Kinds of Dairies  /  شناعة الألبان والأجبان�

�شركة ال�شمال للألبان والأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Products األبان واأجبان وكافة م�شتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام

هاتف: 206433 - 255951 )06( - خليوي: 286433 - 838772 )71( 961

5

info@manaradairy.com
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�ل�صناعات �لغذ�ئية - �ألبان و�أجبان

6

حراجل - ك�شروان - تلفون: 322095 9 961

من حليب البقر الطبيعي الطازج املب�شرت، 

كامل الد�شم

�صنع يف 

 

لبنـــان
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

7

Bekaa

اأفران قميحة احلديثة

النبطية، عد�شيت، ال�شارع العام - هاتف: 541483 7 - 672483 3 961

e-mail: komeiha@hotmail.com
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

فرع رئي�شي: عكار احلي�شة - تلفون: 810060 6 961 خليوي: 589285 3 961
فرع ثاين: جبل البداوي - جانب موؤ�ش�شة فالح - تلفون: 394199 6 961

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

فرع رابع: جبل حم�شن - �شنرت حمزة - تلفون: 382009 6 961
فرع خام�س: خميم البارد - املدخل ال�شمايل - تلفون: 116755 71 961

E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook: حمم�شة �شايل

Beirut - Rawda - St Elie Residence
  Telefax: 00961 1 683886 - Off.: 00961 9 445059
Cel.: 03 180800

www.tonysfood.com - e-mail: tonysfood@tonysfood.com

Tony's food s.a.r.l

8
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

 الكورة - كفرعقا  - لبنان ال�شمالي 

 هاتف:  952838 )6( 961 - فاك�ص:  952828 )6(  961

خليوي : 303862 )3( 961  - �ص.ب : 12 - اميون - لبنان

9

زيت زيتون، زيتون وجميع �نو�ع �ملخلالت

 �ضهر �لعني - �لكورة

هاتف: 340٦٦8 3 - 4١٦7١٦ ٦ ٩٦١ - فاك�س: 4١575٩ ٦ ٩٦١

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com

�شركة �شليم دكا�ش واأولده �ش.م.م

Salim Daccach & Fils s.a.r.l

العقيبة - بقاق الدين - الفتوح ك�شروان

هاتف: 444138 71 - 444138 9 961
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : 600006 5 961 -215888 3 961 

فاك�ص : 600346 5 961 - �ص.ب : 14/5445 بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل لفلوك�ش

   ال�شناعية

احمد عطايا

Head Office
Sinno Bldg. Ne,mat Yafith Street. Hamra Area
Postal Code: 2034-2722
P.O.Box: 11-9076. Beirut-Lebanon
Tel: +)961-1) 755444 - Fax: +)961-1) 744650
E-mail:mmsinno@mmsinno.com

10

Saida - Eastern Blvd - Ghazawi Bldg - Beside KFC
TelFax: 07 752100  Mobile: 03 722500  Factory: 07 737020

krokichocolate@gmail.com  www.krokichocolate.com
 krokichocolate     kroki_saida
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

بئر العبد - �شارع ق�شي�ص - بريوت لبنان  

تلفون: 278248-01/542542 961 - فاك�ص: 01/543030 961  

www.sadaka-lb.com   -   Email: info@sadaka-lb.com

 �شناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها 

)ا�شترياد وت�شدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

11

22005

Jabal El Shikh Honey
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

Phone
Address
Factory

E-mail: youssef.b.saleh@hotmail.com

+961 1 261439 - Mobile: +961 3 428890
Bourj hammoud near the municipality
Basterma House Company  Sad el Bouchrieh

12

 انتاج زيت الزيتون 

 و�شناعة ال�شابون 

واملنظفات على اأنواعها

امل�شنع: كفر عقا - الكورة  -لبنان ال�شمايل  

 هاتف: 178550 3 961   

 تلفاك�ص: 951290 6 961  

greijn@olivera-leb.com
www.olivera-leb.com

�ص.ب: 31 اأميون - الكورة
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

13

حي ال�شلم - املوقف اجلديد - هاتف: 485547 5 961

خليوي: 317956 70 961 -  944647 70  -  317956 3 961

info@alkalaasweets.com  
www.@alkalaasweets.com

Cortas Canning & Refrigerating Co.S.A.L.    Tripoli Road - Dora - Beirut - Lebanon   Tel: 00961 1 257171    P.O.BOx: 11-0209      www.cortasfood.com 
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�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

Mob: +961 3 394105 - Tel: +961 6 540836 / 7   
Fax: +961 6 540839  

info@karimbiscuits.com  /  r_t_rabih@yahoo.com
www.karimbiscuits.com

Biscuit

14

حائزون على �شهادة نظام ال�شالمة الغذائية

Food Safety Management System
ISO 2200

Customer Service
06 255 053 - 03 807 719

Patisserie 
Gardenia

Dhour El Sarafand
Tel :07/442396 - 70/665663  

Whatsapp: 70/663434
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الكورة - كفر�شارون - الطريق

03/651767 - 03/547531 - 06/950767

15



العدد 27 /  2017 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L82

�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتعبئة و�لتغليف

16

Lune De Miel  
(Chocolatier)

Hadath-Baabda  - Rue St.Georges
Tel: 05/45 25 00 - 05/45 21 21 - Fax: 05/45 25 00
E-mail|:nassifriz@gmail.com

Beirut - Lebanon
Tel: 961 1 496876 - Mobile: 961 3 526876
www.sinaya.me - itawm@yahoo.com

Manufacturing Chocolate Machines
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حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�ص �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�ضيد� - حي �لو�ضطاين: تلفاك�س: 725٩0٦ )7( ٩٦١

�لرميلة: ٩٩0٩٩8 7 ٩٦١

بريوت- بئر ح�ضن م�ضتديرة ريا�س �ل�ضلح  تلفاك�س:  85855٦ )١( ٩٦١ 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

17

 �ملعمل: درعون حري�ضا - �ضارع عني �للبنة: 30١547 70 ٩٦١  

 حر�جل - �ضيفًا: ١84587 70 ٩٦١ - ع�ضقوت - �ضيفًا: 30١547 3 ٩٦١  

غزير �وتو�ضرت�د جونيه �ضيفًا �ضتاًء: 83١3١8 78 ٩٦١

موؤ�ش�شة �شربل عّواد

بوظة عربية طبيعية
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Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

 من�شورية املنت - املكل�ص - بريوت - لبنان   

هاتف : 680680 )1( 961  - �ص.ب : 66  -     فاك�ص: 685090 )1( 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

18

جبل لبنان - بعبدا - املريجة ال�شارع العام بناية خليل �شعادة

هاتف: 268558- 478582 )03( - 483305 )05( 961

م�شنع هوانا لغزل البنات

Hawana Cotton Candy Factory
Cotton Candy Industry  /  شناعة غزل البنات�  

Cotton Candy Filler of Chocolate  /  غزل البنات - ح�شوة �شوكول  

cotton-candy-factory@outlook.sa

حب �سناعتوبتحب لبنان

info@challouf.com
www.challouf.com
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�لإد�رة: �لفيا�ضية - بعبد� قرب وز�رة �لدفاع

هاتف: ٩50٩33/4 5 ٩٦١

�مل�ضنع: �ملدينة �ل�ضناعية - �ضد �لبو�ضرية

تلفاك�س: 873708 ١ ٩٦١

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

Detergents - Antiseptic  /  مطهرات، منظفات

 �شركة جي اأن اأي 

للتجارة وال�شناعة �ش.م.م

JNE For Commerce  
& Trading sarl

19

Joun El-Chouf - Tel/Fax: +961 7 975313   
Mobile: +961 3 093396 - 03 977041

Website: www.ola-3r.com - E-mail: info@ola-3r.com   

ت�شنيع حبيبات املطاط اخلا�شة ملالعب 

كرة القدم

بالط مطاطي للنوادي الريا�شية 

وامل�شابح واملدار�ص

فر�شات مطاطية ملزارع الأبقار واخليول






امل�شنع

Barraj Cosmetics Company International  شركة براج للتجميل الدولية�

لبنان �جلنوبي - �ضيد� - عرب� - �ضارع �لر�بية بناية �دري�س ورم�ضان

هاتف: 22٦٦3١ 3 - 723٩32 7 - 5٩005٦ 7١ 00٩٦١ -فاك�س: 723٩32 7 ٩٦١

shadi@barrajcosmetics.com  - www.barrajcosmetics.com  -  shafic@barrajcosmetics.com

املعجونة اخلا�شة 

باجلب�شن بورد ومنع 

تف�شيخ الدهانات

املادة الأف�شل ملنع 

الن�ش بكفالة اأكيدة

 وادي الزينة - 

تلفون 891116 70 961  

961 7 971669

 موؤ�ش�شة تونري للتجارة العامة

و�شناعة الدهانات
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�شناعة تلزيق ال�شخر )اأغما( والدهانات

M.A.P.A
النبطية - زبدين

 هاتف: 769656 7 961  

خليوي 613140 3 - 102606 3 961

961 3 278728 

®,

Lebanon - Tyr - El Hosh - Telefax: 961 7 347748 - 03394682
E-mail : morexpaints@hotmail.com  

Website : www.morexpaints.com - Facebook: morexpaints

- دهانات داخلية وخارجية

- دهانات ديكورات

- مواد عازلة للن�ص

- نظام تركيب الألوان

- Interior & Exterior Paints
- Decorative paints
- Water Proof Coatings
- Color Formulating System

�لطريق 

 �الأ�رسع 

للت�صويق 

�ل�صناعي

�صنع يف لبنان
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E-mail : info@ramrubber.com  Website : www.ramrubber.com

 لبنان �ل�ضمايل - �لبرتون - �ضكا  

�ضارع حي �ل�ضهل - مبلكه

 هاتف: 7/54588٦ ٦ - 5853١5 3 ٩٦١  

فاك�س: 54588٦ ٦ ٩٦١

�قولبة الكاوتشوك، امليكانيك الصناعي، 
صيانة قشط الكاوتشوك

Conveyor Belt Maintenace & Service, 
Rubber Coating Rollers, Mechanical 

Works & Molding Rubber

�شركة رام رابر �ش.م.ل

Ram Rubber Co. S.A.L

TRUSTED AMERICAN QUALITY
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Show room: Hadath, Beirut, Lebanon.
Tel: 05-470 000.

Polypropylene (P.P) strap Polyester (PET) strap

Email: info@lefico.com . www.lefico.com

Factory: Sereen, Bekaa, Lebanon.
Tel: 08-921222.

23
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�شركة م�شانع الكيماويات ال�شناعية �ش.م.م.

Chemical Industrial Factories Co. S.A.R.L

١ - ت�ضنيع �ملو�د �لولية ل�ضناعة �لدهانات �ملائية و�لزيتية

2 - ت�ضنيع بر�ميل بال�ضتيك �ضمن �ملعايري و�ملو��ضفات �ملعتمدة عامليًا، 

للمو�د �لكيماوية و�لغذ�ئية - 50 ليتر و 125 ليتر و160 حد اقصى

جبل لبنان - �ملنت - رومية - �ضارع �ملنطقة �ل�ضناعية - بناية فلوطي

E-mail: ftc@flouty.com - www.solvochem.com - هاتف :  /877١٦0/3/2/١ )١( ٩٦١ - فاك�س: 884٩7٦ )١( ٩٦١  �س. بريد: 54٦8-١٦ بريوت

Mount Lebanon-Kserwan-Zouk Mosbeh-Industrial City
Tel: 961 (9) 219806 - 210193 - (71) 636626 

Fax: 961 (9) 219807 - P.o. Box: 70536 Antelias
Email - haykalplast@haykalplast.com

24
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نيو كانون تك�شتيل

New Cannon Textille
كومفورت-تك�ش

Comfort-Tex

البقاع - زحلة -  قاع الرمي ال�شارع العام  

 بناية جماع�ص  

 هاتف: 812260 )8( 961 

فاك�ص: 812260 )8( 961 

comfort@terra.net.lb 

�شناعة وجتارة البيا�شات املنزلية، 

الالجنري واملطرزات على اأنواعها

Saky Hadath, Jamous Str., Near Karout Stores Closer   /   Tel: 01 542485 - 01 279480 - 03 756284
2Nd Branch Jamous Tel: 01 547501 - 01/71 755300   /   Saida Old Str. Tel: 01 279470

Badaro, Economics Est. Tel: 01 399440   /   Army Cooperative: Sour - Saida, Zougheib Barrack   /   Tyr Al-Kebah
www.princeorientmaatouk.com     -     E-mail: prince_orient_maatouk@hotmail.com

Prince Orient Establishment
All Types Of Military Clothing & Equipments

برنـــ�ش اأورينـــت 

�شناعة الألب�شة الع�شكرية والك�شفية
معتــــــوق

 �لطريق �الأ�رسع 

للت�صويق �ل�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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Sthermico s.a.r.l
Offices: Dekwaneh Bambook Center GF

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

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

�شركة �شب�شبي لل�شناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مر�جل بخارية وكافة �لن�ضاء�ت �ملعدنية

طرابل�ص-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : 461416 )6( 961

  961 )6( 461415   

 فاك�ص :

961 )6( 461417 

 خلوي :

961 )3( -666733 

961 )3( - 367673 -709745 

E-mail:contact@sabsabi-industry.com - abed_sabsaby@hotmail.com     
Website : www.sabsabi-industry.com

26

مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�ضن - نادي �لغولف - �ضنرت بون مار�ضيه

تلفاك�س: 858١٩4 ١ ٩٦١ - خليوي:  4١5٦٦٩ 3 ٩٦١ - خليوي:  ١5١584 3 ٩٦١

�مل�ضنع:  224٩٩5 7 ٩٦١

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

اأنظمة تعبئة 

وتغليف 

للم�شانع،مياه، 

ع�شائر، حبوب 

يف عبوات، اأكواب، 

اأكيا�ص، )ت�شميم، 

توريد، تركيب( 

Design & 
Supplier 

Filling & 
Packaging 

Systems For 

Water Juice 

Powder

ماكينة تعبئة خطوط مياه لغاية 80،000 عبوة يف ال�شاعة
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Reparation of Hydraulic & Pneumatic Machine Parts & Pistons  
Manufacturing of All Kinds of Heat Exchangers

Supplying of Industrial Electric Motors, Reduction Gears, 
Hydraulic & Pneumatic Machinery Parts

Dawra - Chromo Street - Bourj Hammoud
Tel: 961 1 254144/5 - 03 666840

E-mail: halco@cyberia.net
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Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�ش�شة �شلح الدين احللبي التجارية

جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

Hamra - Comodor Street - Near Comodor Landry - Tel: 961 1 354551 - Fax: 961 1 752179   
Mobile: 961 3 329990 - P.O.Box: 113-5385 - E-mail: salahhalabi1@hotmail.com

28
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Mobile: Leb:  00961 3 219575
UAE: 00971 56 397 2194

Tel: 00961 7720 166 - Fax: 00961 7754 866
kamel@kampower.com

Address: South Lebanon, Saida, Sainee Street

29
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صالة العرض: ضبية - األوتوستراد  - يميناً بإتجاه بيروت
هاتف:  223376 3 961 - 407417 4 961

المصنع: الدكوانة - نيو روضة  - هاتف:   613956 3 - 683184/5 1 961 
E-mail: moughanni@moughannilighting.com 

Website: www.moughannilighting.com

M F �شركة مغني اإخوان �ش.م.م

�شركة MSK للتجارة وال�شناعة - ب�شام حممد �شربي كّنو

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 �لبقاع  

 زحلة - تعنايل  

�ملنطقة �ل�ضناعية  

 هاتف:

٩٦١ 3 080٩٦١ 

٩٦١ 7١ 2٩3502

basamkanou@gmail.com - basheer.89@hotmail.com

صناعة كافة أنواع الكسارات وتوابعها  - تصنيع اكسسوار كسارات
Manufacture of All Type of Crushers & Related Accessories - Manufacturing Accessories Crushers

30

Bureau Moderne  
Des Ascenceurs

Maintenance
Installation
Repair

صيانة
تركيب

تصليح

ذوق مكايل - بناية �شارل حداد

هاتف: 241697 3 - 566001 3 961

Tel: 961 3 566001 - 3 241697
�ص.ب: 90819 جديدة املنت - لبنان

hotissen@hotmail.com
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معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghaddarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�ضن  

 نادي �لغولف  

�ضنرت بون مار�ضيه

 تلفاك�س:

 ١ ٩٦١ 858١٩4  

 خليوي:

٩٦١ 3 4١5٦٦٩ 

�شركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�شناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: 788118 )1( - 788079 )1( 961

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية

Velox شركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-Heatersت�شنيع قازانات و�شخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب

 هاتف : 472042 )1( 961 - 375123 )3( 961 فاك�ص : 472060 )1( 961  

veloxco@hotmail.com

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�ص : 455001 )1(961+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +961)3(288344 : خلوي

�شركة الي�شا 

لل�شناعة والتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

31
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 البقاع - زحلة  

 تعنايل - ال�شارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: 980267 - 645094 )3( 961

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة الت تعبئة وتغليف

32
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املركز الرئي�شي: �شيدا ــ �شارع الريا�ص ال�شلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  

تلفاك�ص: 730253)7(00961 -  722253)7(00961 - �ص ب: 371 �شيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�شركة اآماكو غروب الم�شاهمة �ش.م.ل.     

AMACO GROUP S.A.L.
 �صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

Manufacturing All Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

33

Bourj Hammoud
Seaside Road - Philka Bldg

Beirut – Lebanon
T: +961 1 250022 
F: +961 1 249647 

E: info@philka.com - W: www.pss-philkagroup.com

1- Piston Compressors
2- Screw Compressors
   a. Oil Free
   b. Oil Flooded
    c. Fixed & Variable Speed
3- Air Dryers
4- Ultra Filters

PSS offers  
a wide range of:
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LICORNE KISSONERGIS S.A.R.L

Beirut – Achrafieh   
El-Ghaby Str.   

Kissonergis Bldg.
Tel: 961 1 326760   

961 1 324880  
Fax: 961 (1) 200413  

P.O. Box: 166244

E-mail:  kionergi@inco.com.lb

Solid Fuel Steam Boiler، Wood، coal، Paper، & 
Dried Olives & Burners Oil، Gas، Fuel، Disel With 

Electrical Board For Burners

34

Phone & Fax: 961 9 854720 - Website: www.chlala.net
Tabarja Highway Near casino du Liban

Facing Aqua Vista Hotel - P.O.box: 1795 Jounieh-Lebanon

جتهيز فنادق ومطاعم - ا�شترياد وبيع اأدوات فندقية

Hotel, Catering & Restaurant Equipment - Products Suppliers

Alfa Center, 
Ghazieh Zahrani Str. 
Ghazieh - Lebanon
Tel: 961 7 224330  
Fax: 961 7 224331
info@breaker-lb.com
www.breaker-lb.com
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جبل لبنان - بعبد� - �حلازمية - �لطريق �لدويل - مفرق م�ضت�ضفى قلب ي�ضوع - بناية بندر

هاتف: 7/ ٩508٦٦ 5 ٩٦١ - 278050 3 ٩٦١ - 23١4٩8 ٩ ٩٦١ - فاك�س: ٩528٦٦ 5 ٩٦١ - �س.ب: ١٦٦ �حلازمية

E-mail: mecanix@mecanixsal.com       -        website: www.mecanixsal.com 

Cold rooms Chillers and cooling units Steel structure Processing plant

A.D.S For Trade & General Industryاأي.دي.اأ�ش - �شركة للتجارة وال�شناعة العامة

فرع �أول: لبنان- �لزهر�ين- طريق عام �ضيد�- �ضور

هاتف:2٦8330 3 - 222227/2٩ 7 ٩٦١ - فاك�س: 22004٦ 7 ٩٦١

فرع ثاين: �لكويت- �لر�أي – خلف �إلكرتونيات �لغامن - مقابل �لفينوز

هاتف: 00٩٦547١0٦٩8 - 00٩٦5٩٩١35٩3٩ - فاك�س: 00٩٦547١0٦57

فرع ثالث: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة – �ل�ضارقة - �ملدينة �ل�ضناعية  �لثالثة 

خلف دو�ر كاتربلر- موؤ�ض�ضة علي �ل�ضو�س لتجارة �ملعد�ت

هاتف: 00٩7٦5422085 - 00٩7١50٩٦٩١٩50 - فاك�س: 00٩7١٦5433828

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com
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�ل�ضويفات  - كفر�ضيما

هاتف:  872٦٩4 3 - 872٦٩4 70 ٩٦١  

و�ت�س �أب: 0٩0١58 7٦ ٩٦١

فاك�س: 437٦٩4 5 ٩٦١

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

ماكينات الكعك وصبابة القطايف وخط انتاج اخلبز والتنور، 
فول أوتوماتيك وغيرهم

�شركة اجلزيرة تك

Al-Jazeera Tech
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�شركة فريغو ال�شكا التجارية وال�شناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade
Refrigerated Industry  /  ضناعة بر�د�ت�

�ملنت  - �لدورة - �ضارع �لخطل �ل�ضغري - بناية غر�بيت  �وهانيان

هاتف :2٩2 - 303282 )3( ٩٦١ - 2٦١٦0٩ )١( ٩٦١ - فاك�س : 2٦7٦١4 )١( ٩٦١

E-mail:  frigoalaska@hotmail.com

We specialize in rewinding all types of Electric motors, Generators, 
Transformers, A/C Compressors, D/C traction motors, Armatures and 
Field coils. Our services range from 1kW electric A/C, D/C motors to 
1000kW 3 phase induction motors.
We house a 5 ton horizontal balancing machine to address vibrations 
on rotors, impellers, blowers and propellers.

website: www.satacogroup.com
email: info@satacogroup.com

Telephone: 01 873 510   
Mobile : 03 919 992
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�لطريق 

 �الأ�رسع 

للت�صويق 

�ل�صناعي

�صنع يف لبنان

�لبقاع - زحلة - �ملدينة �ل�ضناعية - مبنى �ل�ضركة

هاتف: ٩0١4٩٩ 78 - ٦727٦٩ 7١ ٩٦١

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

موؤ�ش�شةاإبراهيم خليل القا�شوف - املعتمد احليلين 

خطوط إنتاج غذائية

موؤ�ش�شة الإ�شكندر - اأبناء حممد مظلوم

مكاب�ص بالط، وجاليات بالط، مكاب�ص اأحجار باطون، ك�شارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية، جواري�ص بح�ص وبرغل، مطاحن ك�شك وحبوب

طريق عام رياق - ج�شر الليطاين - قرب اللبول - هاتف : 858152 )71( - 512711 3 961

Ras-elmatin - Lebanon
Tel/Fax: 00 961 5 380 598 - Mobile: 00 961 3 287 596
Website: www.mtsengco.com
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- بيوت جاهزة

- مكاتب جاهزة

- هنغارات

Saida - Alhesby Street - Tel: 70/169515 - 70/288792
firas.madi@hotmail.com  -  FB: B&F Project in Lebanon

facebook: 
beiruty wooden houses

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

Mobile: 03-290091 - Telefax: 08-511432
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فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

�صناعة �لمفرو�صات
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حممد طالب التجارية

Mohammed Taleb Commercial

لبنان ال�شمايل - طرابل�ص - �شارع احللوة - بناية كيالين

هاتف: 833383 3 - 436007 6 961

talebest@dm.net.lb - www.talebest.com
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Main Road, Dbayeh, Beirut 
Tel: 961 4 545456

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones 
BUILDMART
Tel: 70 503305

info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon

www.elementslb.com

Since 1991
Customize your space

Ghazir Kfarhbab, Yellow Zones 
BuildMart

Tel: 70 503305

info@BuildMart.me
facebook@elementslebanon

www.elementslb.com

Italian Kitchens
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�صناعة �لورق و�لكرتون و�لطباعة

Accaoui street   Achkar building
Tel +961.1.561510/2/3   +961.1.565999

Mob. +961.3.274005   Fax +961.1.561510   
P.O.Box 11-2560  Beirut  Lebanon

www.anispress.com

42

Alaf
Aline Adaime Fenianos

Sarba: 961 9 930920  
Mobile:961 3 358492

رسومات فنية 
كتابة وبيع أيقونات
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Pro Commerce s.a.r.l     برو كومر�ش �ش.م.م

rajaajalloul@hotmail.com - mohamedjalloul@hotmail.com

 الب�شطة الفوقا، 

 �شارع �شالح بن يحيى، 

بناية املالك، ط1

 تلفاك�ص:

961 1 644097 

  961 1 644216  

خليوي:

961 3 880916 

961 3 938734

Spot U.V  ،تلبي�ص املطبوعات بال�شلوفان

43
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CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
�شناعة تلزيق الورق وال�شفاف و�شريط تربيط ا�شتيراد الآت ومواد التغليف والتو�شيب والتعبئة

  املكتب: املن�شورية - �شارع �شامي ال�شلح -  هاتف : 401777 )4( 961 - 401077 )4( 961 

 فاك�ص: 532399 )4( 961  - خليوي :286252 )3( - 808077 )3( 961 �ص.ب.: 0162 - من�شورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�شناعية - هاتف: 825245 )4( 961

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive Tape

�شويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

45

  Fresh up with
minted toothpick

هوريبا باكينغ اأند ترايدينغ

Horepa Packing & Trading

ك�ضرو�ن - ذوق م�ضبح - �ضارع �مل�ضارف

هاتف: 382٩٦١ 3 - 2١4050 ٩ ٩٦١ فاك�س: 2١٩4١4 ٩ ٩٦١ - �س.ب: 2848 جونيه

E-mail: horepa@horepa.com - website: www.horepa.com

تعبئة وتغليف 
وبالستيك

طباعة مستلزمات 
للفنادق واملطاعم
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ال�شرفند اأوتو�شرتاد �شيدا �شور

هاتف: 780731 3 - 860300 3 961

 احلايـــــك 

للتجارة العامة

روتيكا للدهانات �ش.م.م

Rootica For Paints S.A.R.L

  جبل لبنان - املنت - مزرعة ي�شوع بناية داغر

هاتف: 915878/9)4( 961  - فاك�ص: 915872 )4( 961

E-mail: info@rooticapaints.com   
rooticapaints@gmail.com   

Website: www.rooticapaints.com

لت�ضنيع و تعبئة �لدهانات و �لطر�س �ملختلف

Processing all Kinds Of Paints

موؤ�ش�شة بطي�ش التجارية

فاريا - تلفون 154005 70 961
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�ل�صناعات �لمتنوعة

تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغر�مار للرخام و�لغر�نيت �ض.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�شناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�شخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �شارع جرج�ص نعوم  

بناية جوزف الق�ص - ط. 1.

�شالة العر�ص وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�ص : 433578 )5( 961  

خليوي: 753578 )3( 961

�ص.ب.: 7354/ 11 انطليا�ص

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com

النعيم لل�شخور والبناء

لبنان �جلنوبي - �ضيد� - �ملرو�نية - �ل�ضارع �لعام - مبلكه

هاتف: 747250 3 - 4٦75٦0 3 ٩٦١ - تلفاك�س: 2٦0380 7 ٩٦١  

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

حجر تلبيس ورخام وغرانيت

�شاهني ب�شارة بطي�ش

للمفرو�ضات و�ملنجور�ت 

�خل�ضبية و�أعمال �حلفر 

و�لتنجيد و�لدهان و�لديكور

 فاريا حي بني �لنهور  

هاتف: ٦٩28٩٦ 3 ٩٦١

Oueiss
Furniture & Decore

Safra
Mobile: 70/077670 - 03/828240
Tel: 09/856440
E-mail: oueissdecor@gmail.com

مكبس قشرة
- تفصيل وتقشيط الميكا

MDF خشب مسيف
CNC راوتر -

-تنفيذ جميع أنواع الديكور 
واملفروشات واملطابخ
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بريوت - لبنان 

معو�ص: 045004 3 961 - حارة حريك: 550487 1 961 - حمرا: 340953 1 961

Cottage
l ,art de la protection solaire

Mkalles - Main Road - Near Super Brazil
Tel: 03 72 15 15 - 01 682 565 - 01 698 560

cottagek@inco.com.lb
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ADDRESS :
Matelec building - Main road Ghorfine Amchit
Tel: 961 (9) 620920 – 961 (70) 4443269....9 - Fax: 961 (9) 620934/5

E-mail: matelec@matelecgroup.com - www.matelecgroup.com
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�صركة م�صانع ع�ّصاف �لحديثة للرخام

Assaf Modern Marble Factory co.

Showroom Msaitbeh - Unesco Street / Unesco 1602 Building 
Cell: 03916333 - 03078500 / Tel: 01701801 -  assafmarble  -    Assaf Marble

Factory 
CHOUEIFAT – OUMARAA STREET
NEXT TO  COCA COLA FACTORY

Cell: 03/882332 - 03/916333 - 03/882573
Factory: 05/433051 - Fax: 05/433049

info@assafmarble.com / www.assafmarble.com
BEIRUT - LEBANON
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ر�صالة الإمارات

العربية  االإمــارات  دولة  ح�سلت 

الـ/19/  املركز  على  املتحدة 

ــرش  ــوؤ� امل ــر  ــري ــق »ت عــاملــيــا يف 

 »2016 االأعمال  لريادة  العاملي 

لها  - متقدمة على دول معهود 

االأعمال  ريــادة  دعم  عملية  يف 

وكوريا  الــرويــج  مثل  ـــرواد  وال

والــيــابــان..  وتركيا  اجلنوبية 

فيما كانت حتتل املركز الـ/20/ 

العام املا�سي.

وت�سدرت االإمارات قائمة الدول 

االأو�ــســط  الــ�ــرشق  اإقــلــيــم  �سمن 

ت�سمل  الــتــي  اأفــريــقــيــا  و�ــســمــال 

/15/ دولة من �سمنها تركيا.

عمل  فريق  اأعـــده  حتليل  وبــني 

للتناف�سية  ــة  ــادي االحت الهيئة 

حول  ـ  دبــي  مقره  ـ  واالإح�ساء 

»تقرير  يف  االإمــارات  دولــة  اأداء 

االأعمال  لريادة  العاملي  املوؤ�رش 

2016« تقدم الدولة يف عدد من املوؤ�رشات واملحاور يف التقرير 
ال�سنوي الذي ي�سدره املعهد العاملي للريادة والتنمية ومقره يف 

العا�سمة االأمريكية وا�سنطن.

ويقيم التقرير /132/ دولة م�ستندا اإىل /14/ حمورا اأ�سا�سيا وهي 

والتوا�سل  املخاطر  وتقبل  التاأ�سي�ض  ومهارات  الفر�ض  انطباع 

والدعم الثقايف وفر�ض التاأ�سي�ض وا�ستيعاب التكنولوجيا وراأ�ض 

يف  واالبتكار  املنتج  يف  واالبتكار  واملناف�سة  الب�رشي  املال 

االإجراء والنمو العايل والتدويل وراأ�ض املال املخاطر.

االحتــاديــة  الهيئة  عــام  مدير  لــوتــاه  نا�رش  اهلل  عبد  واأعـــرب 

اأف�سل  اأداء  حتقيق  اإىل  الهيئة  تطلع  عن  واالح�ساء  للتناف�سية 

وجهت  الر�سيدة  القيادة  اإن  وقــال   ./2017/ عــام  تقرير  يف 

رواد  ومتكني  الريادية  املبادرات  بدعم  كافة  الدولة  موؤ�س�سات 

تاأ�سي�ض  على  وت�سجيعهم  وعمليا  معرفيا  املواطنني  االأعمال 

م�ساريع �سغرية ومتو�سطة قادرة على املناف�سة يف �سوق العمل 

ت�سهم  حيث  املجال  هذا  يف  العاملية  املمار�سات  الأف�سل  وفقا 

كمركز  ــارات  االإم دولة  مكانة  تر�سيخ  يف  اجلديدة  املبادرات 

م�ستوى  على  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  االأعمال  لريادة 

املنطقة وتدعم تناف�سيتها عامليا.

يف  الدول  اأف�سل  �سمن  االإمــارات  دولة  و�سول  اأن  لوتاه  واأكد 

القيادة  اهتمام  على  عاملية  �سهادة  يعد  الريادية  امل�ساريع 

الر�سيدة والتزام احلكومة بنجاح رواد االأعمال يف الدولة.

د على اأن فريق عمل الهيئة االحتادية للتناف�سية واالح�ساء 
ّ
و�سد

يطمح اإىل مراكز اأعلى يف امل�ستقبل وهنالك دائما جمال للتطوير 

والتح�سني لذا يعمل مع كثري من املوؤ�س�سات احلكومية االحتادية 

على  العاملية  واملوؤ�س�سات  اخلا�ض  القطاع  و�رشكات  واملحلية 

دعم  �سبل  توفري  اإىل  تهدف  التي  وامل�ساريع  املبادرات  اإجناح 

»روؤية  حماور  من  م�ستلهمني  املواطنني  االأعمال  رواد  وتاأهيل 

االإمارات 2021« الرامية اإىل بناء اقت�ساد معريف م�ستدام تقوده 

كفاءات اإماراتية ماهرة.

يف  املنهجية  ت�سملها  التي  العامل  دول  كل  التقرير  ويق�سم 

اأ�سا�سية حتدد من جهوزية كل دولة وموؤ�س�ساتها  خم�ض مراحل 

التنظيمية  املحاور  خمتلف  ومن  الريادية  امل�ساريع  ال�ستيعاب 

والت�سغيلية واخلدماتية والتعليمية حتى الثقافية واالجتماعية.

 Top Quantile« االأعلى  املرحلة  �سمن  االإمــارات  وجاءت 

الواليات  تتقدمها  العامل  يف  دولة   /26/ اأف�سل  ت�سمل  »التي 

املتحدة االأمريكية.

وت�سمل هذه املرحلة الدول التي توفر اأف�سل اخلدمات للم�ساريع 

والتنظيمية  الت�رشيعية  العمل  بيئات  الريادية من ناحية توفري 

مثل  والــرواد  الريادية  امل�ساريع  لطبيعة  املالئمة  والت�سغيلية 

توفر فر�ض التمويل ووجود الدعم املعنوي والقوانني واملبادرات 

الت�سجيعية وتوفر التكنولوجيا وغريها من العوامل التي ت�ساعد 

يف جناح ومنو امل�ساريع الريادية.

هيئة  وهي  ـ  واالإح�ساء  للتناف�سية  االحتادية  الهيئة  وتهدف 

العربية  االإمارات  دولة  يف  االحتادية  للحكومة  تابعة  حكومية 

للعام   /6/ رقم  الرئا�سي  املر�سوم  مبوجب  تاأ�س�ست  املتحدة 

/2015/ ـ اإىل تطوير وتعزيز اأداء الدولة يف جماالت التناف�سية 

العاملية واالإح�ساء والبيانات ودعم م�سرية الدولة لتحقيق روؤية 

االإمارات 2021.

واجلهة  الوطنية  لالإح�ساءات  الرئي�ض  امل�سدر  الهيئة  وتعد 

املخولة بكل ما يتعلق بالتناف�سية الوطنية والعاملية.

اإلمارات.. األفضل /20/ دولة عالميًا لريادة األعمال
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حققت دولة االإمارات تقدمًا كبرياً يف 16 

موؤ�رشاً عامليًا خالل العامني املا�سيني، 

على  االأول  املــركــز  ت�سدر  يف  وجنحت 

امل�ستوى االإقليمي يف 13 موؤ�رشاً عامليًا، 

على  الثاين  املركز  يف  جــاءت  حني  يف 

�سعيد 3 موؤ�رشات اأخرى، ما يعك�ض مدى 

امل�سجلة وفقًا ملا هو خمطط  االإجنــازات 

ت�ستهدف  التي   2021 االإمــارات  روؤية  يف 

بلوغ املركز االأول على م�ستوى العامل يف 

جميع هذه املوؤ�رشات.

ظل  يف  املتحققة  االإجنــــازات  وجـــاءت 

اعتماد احلكومة على نهج حمدد لالرتقاء 

و�سبل  وموؤ�س�ساتها،  الدولة  بتناف�سية 

على  واالزدهـــار  امل�ستدام  النمو  تعزيز 

املتغريات  ــاأن  ب علمًا  ال�سعد،  خمتلف 

الدائمة التي تطراأ على امل�سهد االقت�سادي 

للقرن 21، مبا يف ذلك العوملة والتكامل 

االقت�سادي الدويل تعد من اأكرث املحركات 

وراء ا�سرتاتيجية تناف�سية الدولة.

وبح�سب ر�سد للهيئة االحتادية للتناف�سية 

التي  املــوؤ�ــرشات  �سملت  فقد  واالإح�ساء 

االأول  املركز  االإمارات  دولة  فيها  تبواأت 

االبتكار،  موؤ�رش  االإقليمي،  امل�ستوى  على 

و�سهولة  ال�سعادة  مــوؤ�ــرش  اإىل  اإ�ــســافــة 

االزدهـــار،  ومــوؤ�ــرش  ــال،  ــم االأع ممار�سة 

وكذلك موؤ�رش املواهب العاملية.

االأول  املركز  االإمــارات  دولة  احتلت  كما 

عــلــى املــ�ــســتــوى االإقــلــيــمــي يف مــوؤ�ــرش 

لــلــدول،  التجارية  الــعــالمــات  ت�سنيف 

وكذلك  اجلن�سني،  بني  الــتــوازن  وموؤ�رش 

العاملية،  والتنمية  االأعمال  ريادة  موؤ�رش 

تقنية  وموؤ�رش  الثقة  موؤ�رش  اإىل  اإ�سافة 

املعلومات العاملية، وكذلك موؤ�رش متكني 

التناف�سية  ومــوؤ�ــرش  العاملية  التجارة 

وموؤ�رش تناف�سية ال�سياحة وال�سفر.

للتناف�سية  ــة  ــادي االحت للهيئة  ــًا  ووفــق

االإمــارات  دولــة  ح�سلت  فقد  واالإح�ساء 

موؤ�رش  يف  اإقليميًا  الثاين  املركز  على 

الطاقة الثالثية العاملية، وموؤ�رش التنمية 

الب�رشية، بح�سب اآخر التقارير التي �سدرت 

عن املوؤ�س�سات العاملية واملتخ�س�سة يف 

هذا املجال.

تعمل  االحتادية  احلكومة  اأن  اإىل  ي�سار 

النطاق  وا�ــســعــة  جمموعة  تنفيذ  على 

التناف�سية،  واالإجـــراءات  ال�سيا�سات  من 

ـــــارات من  ـــة االإم ـــل متــكــني دول مــن اأج

والتحول  التنمية  ا�سرتاتيجيات  بناء 

االقت�سادي.

اإلمارات األولى إقليمياً في 13 مؤشراً عالمياً

واألولى إقليميًا في مشاريع االستثمار الخارجي 
ب�سدارتها  االإمــــارات  دولـــة  احتفظت 

يف  واأفريقيا  االأو�ــســط  الــ�ــرشق  ملنطقة 

اال�ستثمارات االأجنبية املبا�رشة املوجهة 

حيث  املا�سي،  الــعــام  يف  اخلـــارج  اإىل 

االأجنبي  اال�ستثمار  م�ساريع  عدد  ارتفع 

بن�سبة  ــارج  اخل يف  لــالإمــارات  املبا�رش 

بلغت 44 .26 يف املئة اإىل 220 م�رشوعًا 

يف  م�رشوعًا   174 من  �سعوداً   2012 يف 

العام الذي �سبقه.

وجاء يف تقرير بعنوان اال�ستثمار االأجنبي 

املبا�رش 2013 اأ�سدرته وحدة املعلومات 

اإف دي اآي اإنتيليجان�ض التابعة ملجموعة 

اأن ح�سة  فاينان�سيال تاميز الربيطانية، 

املبا�رش  االأجنبي  اال�ستثمار  من  االإمارات 

يف   34 حــواىل  بلغت  اخلــارج  اإىل  املوجه 

للمنطقة،  الكلية  اال�ستثمارات  من  املئة 

والتي كانت الوحيدة يف العامل التي �سجلت 

اخلارجية  املبا�رشة  ا�ستثماراتها  يف  منواً 

م�ساريعها  عدد  ازداد  حيث   2012، يف 

اخلارجي  االأجنبي  باال�ستثمار  املتعلقة 

ا�ستثماراتها  لكن  املئة،  يف   9.  27 بنحو 

يف   32.  5 حواىل  انخف�ست  الراأ�سمالية 

 79.1 املئة، كما تراجع تفريخ الوظائف 

يف املئة.

�سائر  غطى  ــذي  ال التقرير  ي�سمل  وال 

اال�ستحواذ  عمليات  ــعــامل،  ال اأقــالــيــم 

اال�ستثمارات  اأو  العاملية،  واالنــدمــاج 

ذات العالقة باالأ�سهم، واالأوراق املالية 

باال�ستثمار  فقط  عنى 
ُ
ي واإمنا  االأخــرى، 

اأو التو�سع يف  املوجه مل�ساريع جديدة، 

م�ساريع قائمة.
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ر�صالة �صوريار�صالة �صوريا

قدمت وزارة ال�سناعة مقرتحات جديدة 

 على مقرتحات 
ً
اإىل احلكومة، وذلك بناء

لل�سناعات  »�سريونيك�ض«  �رشكة  من 

جدوى  درا�سة  ت�سمنت  االإلكرتونية، 

ت�سنيع  تقانة  نقل  م�رشوع  الإن�ساء 

)املنزلية  الذكية  الكهربائية  العدادات 

اأمتتة  منظومة  وبناء  ال�سناعية(  اأو 

اال�ستهالك  وح�ساب  لتح�سيل  وحتكم 

غري  اال�ستجرار  وك�سف  الكهربائي 

امل�رشوع.

وبينت مذكرة الوزارة اأن مرحلة اإعادة 

تتطلب  �سورية  يف  ال�سناعة  اإعمار 

التن�سيق  لزيادة  كافة  اجلهود  ت�سافر 

وتاأهيل  العام  القطاع  موؤ�س�سات  بني 

االإنتاجية،  للموؤ�س�سات  التحتية  البنى 

تنفيذه  ميكن  املذكور  وامل�رشوع 

لل�رشكة  التحتية  البنى  من  واال�ستفادة 

لوزارة  التابعة  الكورية  ال�سورية 

االت�ساالت.

املنتجات  حتديد  من  بد  ال  اأنه  وبينت 

االقت�سادي  املردود  ذات  ال�سناعية 

العام  القطاع  وتكليف  واالإ�سرتاتيجي 

الزمنية  اخلطط  و�سع  مع  اإنتاجها 

للتنفيذ وتاأمني التمويل الالزم وتاأمني 

احلماية للمنتجات الوطنية، اإ�سافة اإىل 

خلق فر�ض عمل جديدة.

اأنه  املذكرة  اأو�سحت  االإطار  هذا  ويف 

مركز  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  مت 

الدرا�سات والبحوث العلمية بهدف رفد 

ال�رشكة العامة لل�سناعات االإلكرتونية 

وبنى  خربات  من  كافة  الدعم  بو�سائل 

 
ً
وبناء اإنتاجية…  وم�رشوعات  حتتية 

الدرا�سات  مركز  مع  وبالتعاون  عليه 

�رشكة  تقوم  العلمية  والبحوث 

»�سريونيك�ض«  االإلكرتونية  ال�سناعات 

والبحث  التحتية  بناها  تاأهيل  باإعادة 

التي  االإ�سرتاتيجية  امل�رشوعات  عن 

االأعمار  اإعادة  مرحلة  اإليها  حتتاج 

ت�سنيعها  اإىل  تهدف  كبرية  وباأعداد 

لها  الالزمة  اخلدمات  وتقدمي  وطنيًا 

جاهزيتها  على  للحفاظ  البيع  بعد 

له  يتعر�ض  الذي  النزيف  من  واحلد 

االقت�ساد الوطني.

من  اال�ستفادة  اإمكانية  �سرب  مت  وقد 

القطاع  لدى  املتوفرة  التحتية  البنى 

العام من طريق زيارة ال�رشكة ال�سورية 

االت�ساالت  لوزارة  التابعة  الكورية 

حيث  من  اإمكاناتها  على  االطالع  ومت 

التجهيزات والكادر الب�رشي حيث تعترب 

هذه ال�رشكة ببنيتها التحتية وكادرها 

للقدرات  ا�سرتاتيجيًا  داعمًا  الب�رشي 

لل�سناعات  العامة  لل�رشكة  الت�سنيعية 

االإلكرتونية.

املهمة  االإنتاجية  امل�رشوعات  ومن 

الذي  الكهربائي  العداد  م�رشوع  للقطر 

تقوم وزارة الكهرباء بتاأمينه للمواطن 

تقدر  اخلارجي حيث  ال�رشاء  من طريق 

5 ماليني  ال�سورية بنحو  ال�سوق  حاجة 

ونحو  القدمية  العدادات  لتبديل  عداد 

اإىل  اإ�سافة  �سنويًا،  عداد  األف   300
مل�سلحة  املحققة  الكبرية  الوفورات 

من  التقليل  نتيجة  الوطني  االقت�ساد 

الفاقد الكهربائي يف ال�سبكة.

يتم  اأن  املذكرة  اقرتحت  عليه   
ً
وبناء

يكون  واأن  باحل�سبان  املو�سوع  اأخذ 

وزارة  يف  املعنيني  ي�سم  اتفاق  هناك 

ومركز  االت�ساالت  ووزارة  الكهرباء 

ووزارة  العلمية  والبحوث  الدرا�سات 

على  النقاط  لو�سع  للنقا�ض  ال�سناعة 

اال�ستفادة  اإمكانية  وبحث يف  احلروف 

لدعم  الكورية  ال�سورية  ال�رشكة  من 

العامة  لل�رشكة  الت�سنيعية  القدرات 

لل�سناعات االإلكرتونية.

ال�سناعات  �رشكة  قيام  اإىل  اإ�سافة 

الكهرباء  عدادات  بت�سنيع  االإلكرتونية 

وتوطينها  التقانة  لنقل  االإلكرتونية 

مع  التوا�سل  طريق  عن  وذلك  حمليًا 

املجال  هذا  يف  اخلربة  ذات  ال�رشكة 

التفاو�ض  طريق  على  واالعتماد 

اخلطة  التزام  تاأكيد  مع  معها  املبا�رش 

الزمنية لوزارة الكهرباء واإيالء االأهمية 

يوفر  باعتباره  امل�رشوع  لهذا  الالزمة 

من  كبرية  والأعداد  وطنية  عمل  فر�سة 

الطبقة العاملة بكل فئاتها، اإ�سافة اإىل 

وخ�سو�سًا  لالإعداد  امل�ستمرة  احلاجة 

االأخذ  مع  االإعمار  اإعادة  مرحلة 

ملا  ال�سناعة  هذه  توطني  باحل�سبان 

واإ�سرتاتيجية،  وطنية  اأهمية  من  لها 

بالفائدة  التي تعود  املزايا  اإىل  اإ�سافة 

باعتبارها  واملواطن  احلكومة  على 

بعد  ما  خدمة  وتوؤمن  الهدر  من  تقلل 

ال�سيانة  على  الفنية  وال�سيطرة  البيع 

اخلا�سة بالعدادات، بحيث يكون �سمن 

جهات القطاع العام وهذا يحقق عائداً 

القطع  يف  وفراً  ويحقق  اقت�ساديًا 

منظومة  اإن�ساء  اإىل  اإ�سافة  االأجنبي، 

وح�ساب  لتح�سيل  وحتكم  اأمتتة 

اأ�سباب  وك�سف  الكهربائي  اال�ستهالك 

الكهرباء  توزيع  �سبكة  على  الفاقد 

ومعاجلته.

وزارة الصناعة: وضعنا أجهزة ذكية
 لكشف »حرامية« الكهرباء
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العام  نهاية  يف  الدويل،  البنك  ك�سف   

مع  بالتعاون  مبادرة  عن  املن�رشم، 

الإعادة  خطة  لو�سع  حكومية  جهات 

االإعمار، من خالل و�سع خارطة للدمار 

�سورية  رئي�سية يف  ب�ست مدن  الذي حل 

وحتديد املن�ساآت واخلدمات التي مازالت 

تعمل وتلك التي توقفت عن العمل.

االإعمار �ستكون  اإعادة  اأن  ويرى اخلرباء 

بعد  ال�سوري  لالقت�ساد  املن�سطة  القوة 

انتهاء احلرب، لكنها تتطلب اإبرام اتفاق 

اإعادة  لتمويل  �سندوق  واإن�ساء  عاملي 

االإعمار ت�ستفيد منه �سورية واملنطقة.

ل�سور  ميكن  اأنه  االقت�ساديون  ويعتقد 

اأن  البيانات  وحتليل  ال�سناعية  االأقمار 

ت�ساعد يف التخطيط الإعادة اإعمار �سورية 

بعد انتهاء احلرب.

والبحوث  املعلومات  »مبادرة  واأعدت 

املتعلقة ب�سورية« خارطة حلجم الدمار، 

اإ�سالح  تكلفة  تقدير  يف  للم�ساعدة 

البيانات  معظم  واأ�سبحت  االأ�رشار، 

متاحة حاليا على االإنرتنت.

اال�ستفادة من  اإىل  الدويل  البنك  وي�سعى 

فريد  يقول  حيث  املتاحة،  التكنولوجيا 

ال�رشق  لدائرة  االإقليمي  املدير  بلحاج، 

»البنك  اإن  الدويل،  البنك  يف  االأو�سط 

التكنولوجيا  و�سائل  اأحدث  ي�ستخدم 

م�سبقًا  جتريبها  مت  التي  واالأ�ساليب 

العمل  لبدء  اال�ستعداد  اأهبة  على  ليكون 

عندما  املنا�سب  الوقت  يف  �سورية  يف 

تخف حدة ال�رشاع«.

تتيح  اأن  ميكن  »التكنولوجيا  واأ�ساف 

وقابلة  واقعية  خطط  و�سع  اأي�سا  لنا 

للتطبيق يف �سورية قبل اأن تنتهي احلرب 

وبطريقة مل تكن يف و�سعنا من قبل«.

جمع  تقنيات  تكييف  حاليا  ويجري 

بالكوارث  اخلا�سة  عد 
ُ
ب عن  البيانات 

لالختبار  خ�سعت  والتي  الطبيعية، 

عند  البيانات  بجمع  تقوم  لكي  لعقود، 

وقوع الكوارث التي يت�سبب بها الب�رش.

كبري  اأر�ساد،  ريهان  راجا  ويقول 

يف  الكوارث  خماطر  اإدارة  اأخ�سائيي 

البدء  على  متزايدا  طلبا  ثمة  اإن  البنك، 

يف النظر اإىل ما �ستوؤول اإليه احلال غدا، 

ومن  ال�سابق.  اليوم  منظور  من  ولكن 

ولي�ض  مكمال،  هذا  يكون  اأن  املفرت�ض 

اأر�ض  على  تتم  التي  للتقديرات  بديال، 

الواقع مبجرد اأن يت�سنى اإجراوؤها.

فريق  اإليها  تو�سل  التي  النتائج  وتركز 

�سورية  االآن على �ست مدن  البحث حتى 

رئي�سية؛ هي حلب ودرعا وحماة وحم�ض 

واإدلب والالذقية.

بيانات  الدويل  البنك  جمموعة  وتويل 

هذه  الأن  كربى  اأهمية  االأ�رشار  تقدير 

البيانات تعطي فكرة عن االآثار املرتتبة 

يف  االإ�سكان  وقطاع  ال�رشاع.  على 

�سورية هو اأكرث القطاعات ت�رشرا، فكلفة 

مدن  �ست  يف  تدمريه  مت  ما  بناء  اإعادة 

�سورية حتى اليوم يف قطاعات االإ�سكان 

وال�رشف  واملياه  والتعليم  وال�سحة 

 6 بنحو  تقدر  والطاقة  والنقل  ال�سحي 

مليارات دوالر.

الذي  الدمار  من  الكثري  وجود  ومع 

االإعمار  اإعادة  �ستكون  اإ�سالحه،  يتعني 

ال�سوري  لالقت�ساد  املن�سطة  القوة  هي 

الذي  انتهاء احلرب. لكن من  يف ما بعد 

البناء  طفرة  من  ا�ستفادة  اأكرث  �سيكون 

بعد احلرب؟

العمل  قوة  اإعداد  ينبغي  الدويل:  البنك 

اإ�سالح  اإىل  الهائلة  احلاجة  ملواجهة 

قطاع امل�ساكن

بقطاع  املدير  ح�سني،  بن  ناجي  وقال 

والقدرة  للتجارة  العاملية  املمار�سات 

الدويل،  البنك  جمموعة  يف  التناف�سية 

»لن يكون هذا لليوم التايل، ويهدف ذلك 

خالل  الأنه  اليوم  عمل  فر�ض  خلق  اإىل 

هناك  �ستكون  املقبلة  الع�رش  ال�سنوات 

الإ�سالح  الدوالرات  مليارات  اإىل  حاجة 

قطاع امل�ساكن ال�سوري«.

مبادرة  جتمعها  التي  للبيانات  وميكن 

املعلومات والبحوث اأن ت�ساعد يف التنبوؤ 

بناوؤها«  �سيتعني  التي  النوافذ  »بعدد 

واالحتياجات االأخرى. وقد تكون هناك 

فجوات يف ال�سوق لت�سنيع املوا�سري، لكن 

لي�ض لت�سنيع االإ�سمنت املوجود بوفرة.

خارطة طريق إلعادة إعمار سورية
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ر�صالة العراق

كبري  حد  اإىل  منوه  يف  االقت�ساد  ي�ستند 

اإىل معدالت الت�سغيل وكلما ازدادت هذه 

معدالت  املقابل  يف  انخف�ست  املعدالت 

مادام  بالراحة،  االأفراد  وي�سعر  البطالة 

من  التي  الدخول  على  يح�سلون  اأنهم 

واخلدمات  ال�سلع  اقتناء  ميكنهم  خاللها 

م�ستمر.  ب�سكل  احتياجاتهم  ت�سد  التي 

الذي  العمل  مقدار  ما  هو،  ال�سوؤال  ولكن 

يف  العراقيني  العمال  قبل  من  بذل 

يف  رغبوا  التي  واخلدمات  ال�سلع  اإنتاج 

اقتنائها؟.

لالإجابة على هذا الت�ساوؤل يربز لدينا ما 

ر�سيد  كامل  د.م�سطفى  الباحث  فه 
ّ
عر

ُ
ي

بـ  امل�سمى  االقت�سادي  امل�سطلح  وهو 

»اإنتاجية العمل« الذي يعني كمية ال�سلع 

واخلدمات ن�سبة اإىل حجم العمل الذي بذل 

يف اإنتاجها، فكلما كانت اإنتاجية العامل 

باقتناء  االأفراد  متتع  كبرية  العراقي 

اإنتاجهم وكلما كانت  �سلع وخدمات من 

االأفراد  هوؤالء  متتع  منخف�سة  اإنتاجيته 

جهود  من  لكن  وخدمات  �سلع  باقتناء 

االقت�ساد  ي�سبح  وبذلك  غريهم،  وثمار 

يف  ق�سور  وهي  اأال  كبرية  مع�سلة  اأمام 

تلك  معاجلة  اأجل  ومن  الكلي  العر�ض 

ال�سبيل  اال�سترياد هو  احلال ي�سبح منفذ 

واخلدمات  ال�سلع  توفري  اأجل  من  الوحيد 

التي عجز ال�سكان عن اإنتاجها. 

العراقي نحو اخلارج  انك�ساف االقت�ساد 

اإذ  اخلارجية  لل�سدمات  عر�سة  جعله 

متثل ذلك بانعكا�ض االأزمة املالية للرهن 

العراقي  االقت�ساد  تباطوؤ  يف  العقاري 

ف�سال عن االأزمة احلالية يف �سوق النفط 

يف  وا�سحا  عجزا  احدثت  التي  العاملية 

املوازنة.

اإن اعتماد االقت�ساد على اال�سترياد ب�سكل 

اإنه  حيث  و�سعيفا  ه�سا  يجعله  كبري 

االقت�سادي  الو�سع  لتقلب  تبعا  يتقلب 

االأخري  حماوالت  اأو  التجاري  لل�رشيك 

تعظيم  يف  ال�سوق  اأو�ساع  من  االإفادة 

مبكان  ال�سعوبة  من  يجعل  ما  اأرباحه، 

واأثرها  املحلية  االأ�سعار  على  ال�سيطرة 

على �سعر  ال�رشف.

وكانت اإنتاجية العامل العراقي قد بلغت 

بعدما  �سنة   / وحدة   )28.8(  2010 عام 

 2007 عام  �سنة   / وحدة   )14.7( كانت 

وهذا ي�سري اىل تدهور وا�سح يف اإنتاجية 

التي  العامل مقارنة مع معدالت االأجور 

اإذ  كبري،  ب�سكل  تزداد  والتي  ي�ستوفيها 

تبلغ اإنتاجية العامل الكوري لعام 2010 

العامل  واإنتاجية  �ساعة  )28.9( وحدة / 

الرتكي )29.1( وحدة / �ساعة للعام ذاته. 

االإنتاجية  بني  االرتباط  يتوقف  وبذلك 

واالأجر، ما يعني عدم اكرتاث �سوق العمل 

وي�سبح  واخلربة  االإنتاجية  للمهارات 

ال  الكم  اىل  م�ستنداً  العمل  على  الطلب 

النوع.

العراقي  العامل  اإنتاجية  انخفا�ض  اإن 

اخلا�سة  املوؤ�س�سات  من  العديد  �سجع 

للقطاع  التابعة  املوؤ�س�سات  وبع�ض 

االأجنبية،  العمالة  ا�سترياد  على  العام 

التي  البنغالدي�سية  اأ�سهرها  وكان 

واالأجور  العالية  باالإنتاجية  متيزت 

اأرباح  من  يرفع  الذي  االأمر  املنخف�سة 

اال�ستغناء  اىل  اأدى  ما  املوؤ�س�سات،  تلك 

تدريجيا عن العمالة املحلية وتعوي�سها 

باالأجنبية .

معدالت  ارتفاع  من  عزز  االإجراء  هذا 

منو  تباطوؤ  مع  مقرتنًا  لياأتي  البطالة، 

ال�سوق  اأزمة  ب�سبب  العراقي  االقت�ساد 

النفطية العاملية واأثرها يف منو القطاع 

ارتفاع  ذلك  على  زد  العراقي،  النفطي 

 40 عتبة  اىل  وو�سوله  ال�سكان  اأعداد 

مليون ن�سمة يف ظل اقت�ساد  �سعيف. 

الكت�ساب  املحلية  العمالة  ت�سع  مل  اإذا 

العمل  املهارات واخلربات وتوظيفها يف 

من  تتمكن  لن  التناف�سية،  قدرتها  لرفع 

حتقيق ا�ستيفاء �رشوط الطلب على العمل 

اأن تتمتع العمالة  ،اإذ ينبغي  ب�سكل �سليم 

االخت�سا�سات  يف  كبري  بتنوع  املحلية 

ن�سبة  االإنتاج  قطاعات  بها  تنمو  والتي 

ف�سال  التكنولوجي،  والتقدم  احلداثة  اإىل 

عن �رشورة متتعها بالعديد من املميزات 

معرفة  اأجنبية،  لغة  من  اأكرث  اإتقان  مثل 

التقانة  وقنوات  احلا�سوب  ا�ستخدام 

احلديثة، اجتياز دورات خا�سة بالتعامل 

ر�ساهم،  ك�سب  اأجل  من  الزبائن  مع 

العلمي االأكادميي  كيفية توظيف االإطار 

وظائفهم،  يف  الدرا�سي(  )حت�سيلهم 

املثابرة والعمل الدوؤوب من اأجل احلفاظ 

على الوظيفة.

وعلى اأ�سا�ض ما تقدم فاإن حت�سني مقدرة 

الباحثني على العمل يعد �رشطًا �رشوريًا 

االقت�سادي يف  الو�سع  اأجل حت�سني  من 

دوره  عن  ف�سال  اإنعا�سه  واإعادة  العراق 

يف حتقيق التوازن ال�سحيح مابني الطلب 

اإطار  ويف  العمل،  �سوق  يف  والعر�ض 

حتقيق ذلك نرى اأن وزارة العمل يجب اأن 

ت�سطلع بالدور الرئي�ض فيه اأما اإذا ف�سلت 

يف ذلك فعندها ي�سبح مو�سوع حل هذه 

الوزارة من �رشورات  االإ�سالح املقبلة.

انكشاف االقتصاد نحو الخارج عرضه للصدمات 
العراق بين العمالة المحلية واألجنبية
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االأو�ساط  بني  وا�سعا  جدال  العراق  بذمة  اخلارجية  الديون  بلغته  الذي  الرقم  يثري 

االقت�سادية وتف�سريات وروؤى عديدة وخماوف م�رشوعة وحتذر من خماطرها على 

م�ستقبل االأجيال.

معها  فريق  يذهب  ففيما  اخلارجية  القرو�ض  اإزاء  اخلرباء  روؤى  يف  انق�سام  وهناك 

ظروف  ظل  يف  ومالية  ع�سيبة  ظروف  من  العراق  به  مير  ملا  نظرا  بجدولها  ويقر 

البلد املالية من جراء  البغي�ض مع تناق�ض موارد  مواجهة �رش�سة لعدوان) داع�ض( 

تراجع اأ�سعار النفط.

 فاأ�سحاب هذه النظرة يعتقدون اأن ال �سبيل اإىل احلل من دون االإقرا�ض اخلارجي 

حلل امل�ساكل اآنيا من دون النظر اىل ما �ستخلفه هذه الديون.

يف املقابل هناك روؤى مغايرة تقف �سد فكرة الفريق االأول اىل القرو�ض اخلارجية 

فهي تبحث عن االآثار ال�سلبية على م�ستقبل اقت�ساد البلد واأجياله االأمر الذي يحتاج 

اىل تفعيل االأداء يف البحث عن البدائل ملواجهة التحديات.

ويحذر اأ�سحاب هذا الفريق من تداعيات القرو�ض على العراق ب�سبب توقعات بعدم 

املقدرة على تاأدية التزاماته يف �سداد ما يف ذمته من ديون مرتاكمة وفوائدها.

وعيوب  مزايا  وفق  على  واالإقرار  الواقع  حتليل  على  يعتمدان  الفريقني  اأن  ومع 

اأدق  هي  روؤى  اأي  على  والتاأ�سي�ض  البناء  للمحللني  يتيح  مبا  اخلارجي  االإقرا�ض 

للفريقني واأ�سدق.

هنا املطلوب من ال�سيا�سيني وخرباء االقت�ساد االنتباه خلطورة املوقف واأن تتحد 

الروؤى واملواقف لالأخذ على حممل اجلد اأبعاد وخماطر هذا التوقع.

وللحقيقة نقول: اإن على االأجهزة املعنية اأن تنظر اىل خطورة املوقف  واأال تن�ساق 

دائما وراء �رشوط املوؤ�س�سة الدولية خ�سو�سا اإذا مل�سوا اأنها �رشوط اإذعان ال �رشوطًا 

اإ�سالحية مقابل القرو�ض مهما كان الثمن الأن العراق وا�ستقالله اأغلى من اأي ثمن.

ونحن نعي�ض يف بلد يعد من اأغنى ع�رشة بلدان يف العامل فيجب اأن ندرك اأن احلاجة 

باتت ملحة اىل خطط �سرتاتيجية ت�ساهم يف اإنعا�ض االقت�ساد الوطني عرب ا�ستثمار 

داخل  فاعلة  راأ�سمال  التي تخلق دورة  والب�رشية  الطبيعية  الرثوات  الكبري من  الكم 

اأن ن�ساهم يف خلق كتلة اقت�سادية فاعلة  البلد تعزز مبوارد خارجية وبذلك ميكن 

اإقليميًا ودوليا. 

وهنا ميكن اأن تت�سافر جهود القطاعني العام واخلا�ض يف تكثيف اجلهود لتطوير 

الواقع االقت�سادي واإبعاد العراق عن �سبح الديون اخلارجية.

القروض الخارجية.. 

وآثارها السلبية على االقتصاد? 

توجهات حكومية لتعديل 

تشريعات االنتقال إلى 

االقتصاد الحر
   

اأ�ساد خبري مايل بتوجهات احلكومة نحو 

بيئة  تفعيل  خالل  من  احلر  االقت�ساد 

والتن�سيق  بالتعاون  ر�سينة  ا�ستثمارية 

واقرتح  واخلا�ض.  العام  القطاعني  بني 

�سعبة  »ا�ستحداث  العزاوي،  ثامر  اخلبري 

يف اأمانة جمل�ض الوزراء خا�سة مبتابعة 

جميع  بني  والتعاون  االنتقال  خطوات 

االأطراف الإجناح هذا االنتقال«.

ودعا العزاوي »القطاع اخلا�ض، وال�سيما 

التوجهات  هذه  دعم  اىل  منه  امل�رشيف 

من خالل توفري ال�سمانات املالية جلذب 

ال�رشكات وامل�ستثمرين االأجانب«.

وتابع اأن »الو�سع الراهن هو اأف�سل توقيت 

لدعم هذه التوجهات احلكومية، خ�سو�سا 

االإجراءات  هذه  يفهم  بداأ  املواطن  واأن 

التي ت�سب يف النهاية مل�سلحته«. 

الوزراء  ملجل�ض  العام  االأمني  وكان 

الدكتور مهدي العالق قد التقى وفد البنك 

القادر  عبد  ح�سن  حممد  برئا�سة  الدويل 

االأعمال  بيئة  حت�سني  جمموعة  رئي�ض 

التابعة للبنك يف العراق.

جمموعة  عر�ض  اللقاء  خالل  وجرى 

العراقي  االقت�ساد  تخ�ض  املحاور  من 

وبيئته اال�ستثمارية وموقع العراق قيا�سا 

باملوؤ�رشات العاملية لالقت�ساد واالأعمال.

بني  فجوة  »هناك  اأن  العام  االأمني  واأكد 

التح�سن والتقدم الذي ت�سهده اأر�ض الواقع 

العراق  يف  واال�ستثماري  االقت�سادي 

التي تغذي هذه  واآليات جمع املعلومات 

تقييما  تعك�ض  ال  املوؤ�رشات،وبالتايل 

دقيقا للجهد الوطني والدويل املبذول يف 

هذا املجال«. 

احلالية  الربامج  القادر  عبد  عر�ض  فيما 

العراق  يف  الدويل  البنك  ينفذها  التي 

كربنامج حت�سني بيئة العمل وما يرافقها 

من عمليات ت�سجيل ال�رشكات وا�ستح�سال 

بكفاءة  التعاقدات  واإبرام  الرتاخي�ض 

وتطرق  العاملية.  املعايري  وفق  اأعلى 

املحافظات  على  االنفتاح  �رشورة  اىل 

اال�ستثمارية  اال�سرتاتيجيات  وو�سع 

املثلى لها كالب�رشة.
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اقت�صاد عربي

اإيجابيات  على  امل�رشية  احلكومة  تعول 

اإىل  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�ض  زيارة 

على  ملحوظ  تقدم  الإحراز  وا�سنطن، 

من  املزيد  واإىل  االقت�سادي،  ال�سعيد 

اال�ستثمارات وال�سياحة مع و�سول دونالد 

ترامب اإىل �سدة احلكم.

للرئي�ض  ر�سمية  زيارة  اأول  هي  وهذه    

تن�سيبه  منذ  وا�سنطن  اإىل  امل�رشي 

ترامب  التقى  لكنه  للجمهورية،  رئي�سًا 

اأقل  اأيلول/ �سبتمرب املا�سي، قبل   20 يف 

الرئا�سية  االنتخابات  من  �سهرين  من 

للواليات  زيارته  خالل  االأمريكية، 

اجتماعات  ح�سور  اأجل  من  املتحدة 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

  أهداف اقتصادية
وقال م�سوؤولون وخرباء اقت�ساد، اإن زيارة 

تهدف  ترامب،  ولقائه  لوا�سنطن  ال�سي�سي 

اأكرب  مع  وتفاهم  ات�سال  قنوات  فتح  اإىل 

مبا  العامل،  يف  واقت�سادية  �سيا�سية  قوة 

واال�ستثمارات  ال�سياحة  تدفق  يف  ي�سهم 

االأمريكية اإىل م�رش.

وتراجع حجم التبادل التجاري بني م�رش 

والواليات املتحدة اإىل 3.862 مليار دوالر 

مقابل   ،2016/2015 املايل  العام  يف 

املايل  العام  يف  دوالر  مليارات   6 نحو 

.2015/2014
امل�رشي  املركزي  البنك  لبيانات  ووفقا 

تراجعت ال�سادرات امل�رشية اإىل الواليات 

املتحدة، اإىل 1.275 مليار دوالر يف العام 

املايل 2016/2015، مقابل 2.185 مليار 

 ،2015/2014 املايل  العام  يف  دوالر 

املايل  العام  يف  دوالر  مليار  و2.51 

يف  دوالر  مليار  و3.757   2014/2013
العام املايل 2013/2012.

  تطوير العالقات
االقت�ساد  وزير  ال�سعيد،  م�سطفى  وقال 

ال�سي�سي  زيارة  اإن  االأ�سبق،  امل�رشي 

للقاهرة  االأهمية  �سديدة  لوا�سنطن، 

يف  تقدم  اإحداث  يف  عليها  التعويل  ويتم 

املجاالت  كل  يف  البلدين،  بني  العالقات 

هذه  اأن  واأ�ساف  االقت�سادية.  وخا�سة 

ات�سال  قنوات  فتح  اإىل  تهدف  الزيارة 

وتفاهم مع اأكرب قوة �سيا�سية واقت�سادية 

يف العامل.

اإىل  التو�سل  اأن  على  ال�سعيد  د 
ّ
و�سد

ووا�سنطن،  القاهرة  بني  م�سرتكة  نقاط 

يف  التح�سن  اإىل  يوؤدي  اأن  املاأمول  من 

يتعلق  ما  يف  االقت�سادية،  العالقات 

االأمريكية  واال�ستثمارات  ال�سياحة  بتدفق 

»االإ�سالح  برنامج  �سوء  يف  م�رش،  اإىل 

باإ�رشاف  تطبقه  الذي  االقت�سادي« 

�سندوق النقد الدويل.

  قدرة تنافسية
وقال »ناثان �سيت�ض«، وكيل وزارة اخلزانة 

االأمريكية، اإن بالده ترى برنامج �سندوق 

مليار   12 م�رش  الإقرا�ض  الدويل  النقد 

دوالر »�رشوريا« وتعمل مع دول جمموعة 

ال�سبع للتحقق من متويله بالكامل.

ت�رشيحات  وفق  �سيت�ض،  واأ�ساف 

�سحافية، اأن اأمريكا تدعم برنامج �سندوق 

التي  االإ�سالحات  اأن  النقد مل�رش وتعتقد 

»�سعبة  �ستكون  ال�سندوق،  ي�سرتطها 

التناف�سية  القدرة  لزيادة  �رشورية  لكن 

القت�ساد م�رش واإطالق طاقات ال�سكان«.

  ملفات شائكة 
اأ�ستاذ  الدمردا�ض،  �رشيف  وو�سف 

�ست�سهم  باأنها  الزيارة  الدويل،  االقت�ساد 

مرجوة  اقت�سادية  اأهداف  حتقيق  يف 

بالن�سبة اإىل م�رش.

»تفاهمات  بحدوث  الزيارة  ورهن جناح 

واالأمريكية  امل�رشية  االإدارتني  بني 

هل تنقذ زيارة السيسي لواشنطن 
االقتصاد المصري من االنهيار?
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�رشيطة  وهامة،  �سائكة  ملفات  حول 

م�رش  دولة  وكرامة  �سيادة  من  تنال  اأال 

القومي  االأمن  وثوابت  وامل�رشيني، 

العربي وامل�رشي«.

»ترامب«  الزعيمني  تو�سل  اأن  واأو�سح 

م�سرتكة،  تفاهم  »نقاط  اإىل  و«ال�سي�سي« 

العالقات  على  اإيجابيا  �سينعك�ض 

اأمريكا  اأن  وخا�سة  االقت�سادية 

العامل،  اأرجاء  وا�ستثماراتها منت�رشة يف 

يف  م�رش  اإىل  ب�سهولة  تتدفق  اأن  وميكن 

اال�ستثمارات  زيادة  اإىل  االحتياج  �سوء 

االأجنبية املمولة من اخلارج«.

أرقام ومؤشرات
 وبلغ عدد ال�سياح الوافدين من الواليات 

�سائح  األف   188 نحو  م�رش  اإىل  املتحدة 

�سائح  األف   184 نحو  مقابل   ،2015 يف 

ال�سياحة  وزارة  لبيانات  وفقا   ،2016 يف 

امل�رشية.

وتراجعت الواردات امل�رشية من الواليات 

املتحدة اإىل 2.587 مليار دوالر يف العام 

املايل 2016/2015 مقابل 3.904 مليارات 

 2015/2014 املايل  العام  يف  دوالر 

املايل  العام  يف  دوالر  مليارات  و4.167 

مليارات دوالر يف  2014/2013 و3.977 
العام املايل 2013/2012.

االأمريكية  اال�ستثمارات  انخف�ست  كما 

املبا�رشة يف م�رش اإىل 806 ماليني دوالر 

مقابل   ،2016/2015 املايل  العام  يف 

املايل  العام  يف  دوالر  مليار   2.115
يف  دوالر  مليار  و2.230   ،2015/2014
2014/2013 و2.182 مليار  العام املايل 

دوالر يف العام املايل 2013/2012.

مل�رش،  االإجمايل  املحلي  الناجت  وبلغ 

 18 املتحدة  وللواليات  دوالر  مليار   333
لبيانات  وفقا   ،2015 يف  دوالر  تريليون 

البنك الدويل.

  توقف الزيارات
امل�رشية  الرئا�سية  الزيارات  اأن  ذكر 

ُ
ي

 ،2010 عام  منذ  اقت�رشت  اأمريكا  اإىل 

نيويورك  ملدينة  ال�سنوية  الزيارة  على 

العامة  اجلمعية  اأعمال  يف  للم�ساركة 

لالأمم املتحدة.

اإىل  م�ساعدات  املتحدة  الواليات  وقدمت 

عامي  بني  دوالر  مليار   76 بقيمة  م�رش 

1984 و2015.

قيمة »أرامكو« تتجاوز ترليون دوالر

يقول حمللون يف موؤ�س�ستي �ستانفورد برين�ستني وراي�ستاد اإيرجي اإن �رشكة »اأرامكو« 

تقلي�ض  بعد  االأويل  العام  الطرح  يف  دوالر  ترليون  تفوق  �سوقية  قيمة  لها  ال�سعودية 

احلكومة العبء ال�رشيبي على ال�رشكة بهدف جذب امل�ستثمرين.

ذلك  وي�سمح  باملئة،   300 بن�سبة  ال�رشكة  دخل  زيادة  اىل  ال�رشيبي  اخلف�ض  ويوؤدي 

اىل  ترليون  بني  ترتاوح  قيمة  ال�رشكة  ويعطي  االأ�سهم  حلاملي  اأعلى  نقدية  بايرادات 

ترليون ون�سف الرتليون دوالر، وفقا لتقديرات برين�ستني، بينما رفعت راي�ستاد تقييمها 

لل�رشكة بن�سبة 250 باملئة اىل 1،4 ترليون دوالر على افرتا�ض �سعر برميل النفط طويل 

االأمد عند 75 دوالرا.

اىل  باملئة   85 من  »اأرامكو«  �رشائب  �ستقلل  اأنها  موؤخرا  ال�سعودية  احلكومة  واأعلنت 

اأمام  اأكرب م�سّدر نفطي يف العامل  اأ�سهم  5 باملئة من  50 باملئة، حيث ت�ستعد لعر�ض 
امل�ستثمرين. وتفاوتت قيمة ال�رشكة على نطاق وا�سع، اإذ قيمها ويل ويل العهد ال�سعودي 

متها �رشكة اال�ست�سارات »وود ماكينزي« قبل 
ّ
حممد بن �سلمان برتليوين دوالر، بينما قي

التغيري ال�رشيبي بنحو 400 مليار دوالر.

وتنتج »اأرامكو« 10 ماليني برميل يوميا تقريبا، اأي مرتني ون�سف اأكرث من »اإك�سون« 

التي تبلغ قيمتها 337 مليار دوالر. ومتتلك تراكمات هائلة من اخلام واطئ الكلفة، وهو 

ما يزيد من قيمتها اأكرث على افرتا�ض اأن �رشكة تدقيق م�ستقلة �ستدعم تقديرات اأرامكو 

الحتياطياتها التي يتوقع بلوغها نحو 260 مليار برميل.

تلك  الأن  ال�رشيبة،  خف�ض  ب�سبب  ال�سعودية  امليزانية  عجز  زيادة  املتوقع  غري  من 

باملئة   20 اأي�سا  اأرامكو  وتدفع  االأرباح.  بزيادة  غالبا  �ستعو�ض  املفقودة  االيرادات 

كر�سوم على ايرادها النفطي، وهي �رشيبة مل مت�ض يف اإعالن االثنني املا�سي.

دوالراً  مليار   50 �سيجمع  دوالر  ترليون  اإجمالية  بقيمة  ال�رشكة  من  باملئة   5 بيع  اإن 

مل�سلحة ال�سعودية، التي حتاول اإ�سالح وتنويع اقت�سادها املعتمد على النفط. كما اأن 

بيع االأ�سهم املربح �سيدعم �سندوق الرثوة ال�سيادي الذي تتوقع حكومة الريا�ض منه 

 .2030 الرئي�ض بحلول عام  الدولة  اإيرادات  ليكون م�سدر  ا�ستثماري كاف  توليد دخل 

اأن يبلغ الطلب العاملي على النفط ذروته قبل ذلك التاريخ، بينما  وتتوقع �رشكة �سل 

تكت�سب م�سادر الوقود البديلة وال�سيارات الكهربائية �سعبية متزايدة.

رمبا يجرى الطرح العام االأويل يف الن�سف الثاين من 2018، كما ذكر مدير »اأرامكو« 

اأ�سهم  و�سوق  ال�سعودية  يف  اأ�سهمها  الإدراج  احلكومة  وتخطط  النا�رش.  اأمني  التنفيذي 

اأجنبية واحدة على االأقل، واالأ�سواق املر�سحة هي لندن ونيويورك وطوكيو و�سنغافورة 

وامل�ست�سار  ومويل�ض  ت�سي�ض  مورغان  بي  جي  فهم  امل�ست�سارون  اأما  كونغ.  وهونغ 

امل�ستقل مايكل كالين �سيك�سبون  و�سيتقا�سون ماليني الدوالرات كاأجور..

)موقع بلومبريغ(
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اقت�صاد عربي

المغرب يخطط ألكبر مشروع 
للطاقة الشمسية

اأطلق املغرب اأعمال بناء حمطة »نور 4«، املحطة االأخرية 

 اأكرب م�رشوع من نوعه للطاقة 
ّ
من م�رشوع نور الذي يعد

ال�سم�سية يف العامل، اإذ و�سع ملك البالد، حممد ال�ساد�ض، 

يف  ورزازات  اإقليم  يف  املحطة  لهذه  االأ�سا�ض  احلجر 

اجلنوب ال�رشقي للمغرب.

ت�ستمر  بينما   ،»1 »نور  حمطة  بت�سغيل  املغرب  بداأ  وقد 

اأعمال البناء يف حمطتي »نور 2« و«نور3«،  وجميعها يف 

االإجمالية مل�رشوع نور  اإقليم ورزازات. وت�سل امل�ساحة 

اأكرب م�رشوع  اآالف هكتار، ما يجعله   3 اإىل  يف ورزازات 

من نوعه يف العامل الإنتاج الطاقة ال�سم�سية،  ومن املنتظر 

اأن تنتهي اأ�سغال حمطة »نور 4« مع نهاية عام 2018.

ميغاوات،   72 اإىل    »4 لـ«نور  االإنتاجية  الطاقة  وت�سل 

ا�سم  يحمل  مراحل  بثالث  خمطط  من  مرحلة  اأول   
ّ
وتعد

»نور الكهرو�سوئي 1« وقد فازت ب�سفقة تطوير وتفعيل 

هذه املحطة ال�رشكة ال�سعودية اأكوابوار، التي اأعلنت على 

»نور  ملخطط  االإجمالية  التكلفة  باأن  الر�سمي  موقعها 

بينما  دوالر،  مليون   220 اإىل  ت�سل   »1 الكهرو�سوئي 

ت�سل تكلفة حمطة »نور 4« اإىل 74،4 مليون دوالر ح�سب 

معطيات وكالة االأنباء املغربية.

من  باملئة   90 عن  يزيد  ما  حاليا  املغرب  وي�ستورد 

ا 
ّ
مم البرتول،  منها  خا�سة  الطاقة،  الإنتاج   حاجياته 

يوؤثر ب�سكل كبري على التوازنات االقت�سادية للبالد، االأمر 

اأن يتم  الذي جعله يفّكر يف هذا امل�رشوع. ومن املنتظر 

»نور  اإطــار  يف  املندرجتني  االأخريني  املحطتني  ت�سييد 

الكهرو�سوئي« يف العيون وبوجدور، زيادة على تخطيط 

املغرب لت�سييد حمطات لتوليد طاقة من الرياح.

االإجمالية مل�رشوع  الطاقة  تبلغ  اأن  اإىل  املغرب  ويهدف 

 52 اإىل  582 ميغاوات، مبا يتيح له تاأمني ما ي�سل  نور 

م�سادر  من  الوطنية  الكهربائية  حاجاته  من  باملئة 

تقليل  عن  ف�سال   ،2030 عــام  بحلول  النظيفة  الطاقة 

انبعاثات اأك�سيد الكربون مبعدل يقرتب من 4 ماليني طن 

�سنويا.

تنافس
احتلت االإمارات املركز االأول 

اإقليميًا و 29 عامليًا يف تقرير 

املنتدى االقت�سادي العاملي 

 ،2017 ال�سياحية  للتناف�سية 

متقدمة على تايوان وتايالند 

وفنلندا والدمنارك.

افتتاح
افتتح دوحة ف�ستيفال �سيتي، 

ــــذي يــعــتــرب اأكــــرب وجــهــة  ال

وال�سيافة  والتجزئة  للرتفيه 

تــديــرهــا  الـــتـــي  قـــطـــر،  يف 

الفطيم،  جمموعة  وت�سغلها 

اأبوابه للجمهور.

ارتفاع
بعد  النفط،  اأ�سعار  �سعدت 

اأنباء عن اإغالق حقل ال�رشارة 

بع�سهم  عطل  حيث  الليبي 

اأنابيب نفط يربط احلقل  خط 

مبرفاأ الزاوية.

موافقة
اأعــلــن طــــارق املــــال، وزيــر 

اأن  املــــ�ــــرشي،  ــــرتول  ــــب ال

�رشاء  على  وافقت  احلكومة 

مليون  بواقع  العراقي،  النفط 

مبقدار  اأي  ال�سهر  يف  برميل 

12 مليون برميل يف ال�سنة.

مرتبة
اقت�سادية  بيانات  اأظهرت 

ر جهاز اأبوظبي 
ّ
ا�ستمرار ت�سد

الرثوة  �سناديق  لال�ستثمار 

باإجمايل  العربية،  ال�سيادية 

مليار   792 بلغت  اأ�ـــســـول 

مار�ض/ نهاية  يف  دوالر، 

املرتبة  يف  حل  فيما  اأذار، 

الثالثة عامليا.

توقيع
اأعلنت »�رشكة النفط الكويتية 

ـــعـــاملـــيـــة«، عـــن تــوقــيــع  ال

النفط  »�ــرشكــة  مــع  اتفاقية 

م�سفاة  لتطوير  العمانية«، 

ال�سناعات  وجممع  »الدقم« 

�سلطنة  يف  البرتوكيماوية 

عمان.

تأثير
اأكد اأحمد �سكري، رئي�ض قطاع 

هيئة  يف  الدولية  ال�سياحة 

تن�سيط ال�سياحة يف م�رش، اأن 

الهجومني االإرهابيني اللذين 

طنطا  كني�ستي  ا�ــســتــهــدفــا 

لهما  �سيكون  واالإ�سكندرية 

القطاع  على  �سلبية  تداعيات 

ال�سياحي.

ترفيه
عن  النقاب  ال�سعودية  ك�سفت 

ترفيهية  مدينة  الإن�ساء  خطة 

متتد  الريا�ض  اأطـــراف  على 

مرتا  كيلو   334 م�ساحة  على 

توفر  اأن  املقرر  ومن  مربعا. 

اأن�سطة  الرتفيهية  املدينة 

ومتنزهًا  وريا�سية،  ثقافية، 

اآخر لل�سفاري.

دين
اأعلن البنك املركزي امل�رشي 

ارتفاع  له  حديث  تقرير  يف 

للبالد  اخلارجي  الدين  حجم 

بن�سبة 40 يف املئة خالل عام 

واحد، وذلك يف الن�سف االأول 

-2016 املالية  ال�سنة  مــن 

.2017

غاز
للبرتول«  »قطر  �رشكة  اأعلنت 

عن م�رشوع جديد يف القطاع 

ال�سمال،  حقل  من  اجلنوبي 

العامل،  يف  الغاز  حقول  اأكرب 

بنحو  البالد  اإنتاج  يعزز  مبا 

ــاز  ــغ ال مـــن  املـــئـــة  يف   10
الطبيعي.

منتدى
يخطط  اأنــــه  الـــعـــراق  ــن  ــل اأع

لزيادة طاقة اإنتاج اخلام اإىل 

يوميا  برميل  ماليني  خم�سة 

احلــايل.  الــعــام  نهاية  قبل 

منتدى  خالل  التاأكيد  وجاء 
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العراق يعفي 800 منتج اردني 
من الرسوم الجمركية

منتج   800 الإعفاء  وثيقة،  بح�سب  العراقية  احلكومة  ت�ستعد 

اردين من الر�سوم اجلمركية.

انه  ،املعادن  ال�سناعة  وزارة  عن  ال�سادرة  الوثيقة  وتن�ض 

توقيع  خالله  مت  االردنيني  النظراء  مع  اجتماع  عقد  »بعد 

حم�رش االجتماع، حيث طلب اجلانب االردين باملوافقة على 

اعفاء بحدود 800 منتج من التعريفة الكمركية ملواد م�سنعة 

وغري م�سنعة«.

االردين«،  الطلب  على  »وافــق  العراق  فان  الوثيقة،  وبح�سب 

م�سرتطا تزويده بجميع امل�سانع العاملة باالأردن مع طاقتها 

االنتاجية وكذلك الطاقة االنتاجية مل�ساريع الدواجن«.

وا�سارت الوثيقة اىل ان »االعفاء لن ي�سمل الب�سائع امل�سمولة 

يف  امل�سنعة  والب�سائع  العراقية  املنتجات  حماية  بقانون 

املنطقة احلرة«.

وكان العراق فر�ض قبل اربعة اأ�سهر ر�سوما جمركية ن�سبتها 

30 % على ال�سلع الواردة اإليها من دول العامل كافة يف اإطار 
�سناعتها  حلماية  اإ�سافة  الدويل  النقد  �سندوق  مع  التزام 

الوطنية.

ووقع العراق واالأردن يف 9 ني�سان/ اإبريل 2013 اتفاقية اإطار 

ملد اأنبوب لنقل النفط العراقي اخلام من الب�رشة اإىل موانئ 

دوالر،  مليار  لـ18  ت�سل  بكلفة  العقبة  ميناء  يف  الت�سدير 

اإ�سافة اإىل االتفاق على بناء اأنبوب غاز كبري مبوازاة اأنبوب 

النفط.

و�سهدت الفرتة املا�سية جتديد ائتالف عراقي �سيني اهتمامه 

بتنفيذ امل�رشوع بداية العام احلايل، حيث مت تغيري خط �سري 

انبوب النفط العراقي ليمر مبحاذاة احلدود ال�سعودية االأردنية 

ال�رشقية، بدال من احلدود االأردنية العراقية مبا�رشة، ويعترب 

امل�سار املعدل اأكرث اأمنا �سواء لتنفيذ اجلزء العراقي اأو اجلزء 

اال�ستثماري اإىل العقبة.

الت�سدير  قيمة  ان  العامة  االح�ساءات  دائرة  بيانات  وتظهر 

لل�سوق العراقية العام املا�سي تراجعت بن�سبة 32.4 % لت�سل 

اإىل 333 مليون دينار بدال من493 مليون دينار مقارنة بنف�ض 

الفرتة من العام 2015.

يف  عقد  الذي  للطاقة  العراق 

العا�سمة بغداد.

معالجة
ـــو«  »اأرامـــك ــة  ــرشك � �سنعت 

العمالقة  ال�سعودية  النفطية 

الــو�ــســيــط  مـــن  دفــعــة  اأول 

الكيميائي اخلا�ض باملعاجلة 

والتي  للديزل  الهيدروجينية 

مت اإنتاجها داخل اململكة.

عجز
اأظهر العدد الثاين من الن�رشة 

الــدوريــة لــــوزارة االإ�ــســكــان 

مــقــارنــة  اأن  ــة  ــودي ــع ــس ــ� ال

ال�سكنية  الوحدات  معرو�ض 

املتقدمني  طلبات  عــدد  مع 

ال�سعودية  يف  ال�سكني  للدعم 

تبنّي اأن العجز يف املعرو�ض 

يبلغ نحو 414 األف م�سكن.

حلم
رئي�ض  �سكير،  كري�ض  يــرى 

ومــوؤ�ــســ�ــض نـــادي اخلــدمــات 

نظام  تطبيق  اأن  املــالــيــة، 

املــوحــدة  اخلليجية  العملة 

اأكد  كما  يتحقق«،  لن  لم 
ُ

»ح

يف  ماليًا  البحرين  اأهمية 

ما  يف  ــة  وخــا�ــس املــنــطــقــة 

يتعلق بقربها من ال�سعودية.

خفض
التي  امليزانية  قطر  خف�ست 

كاأ�ض  ال�ست�سافة  خ�س�ستها 

العامل 2020 بن�سبة ترتاوح ما 

بني 40 و50 يف املائة، بح�سب 

للجنة  العام  االأمــني  قاله  ما 

واالإرث  للم�ساريع  العليا 

القطري ح�سن الذوادي.

غذاء
الغدائية  املواد  اأ�سعار  ت�سهد 

يف اجلزائر ارتفاعا منذ مدة، 

جيوب  باإنهاك  ب 
ّ
ت�سب ــا 

ّ
مم

فرتة  يف  خا�سة  اجلزائريني 

ت�سهدها  �سعبة  اقت�سادية 

البالد.

بيع
ــــــادت �ــســحــيــفــة »مــــال«  اأف

االقــتــ�ــســاديــة الــ�ــســعــوديــة، 

االأمــري  االأعـــمـــال،  رجــل  اأن 

الوليد  ال�سعودي،  امللياردير 

بن طالل، باع �رشكة »كادكو« 

اخلدمة  مــ�ــرشوعــات  جلــهــاز 

الوطنية التابع لوزارة الدفاع 

امل�رشية.

طاقة
اأطــلــق املــغــرب اأعــمــال بناء 

املحطة   ،»4 »نــــور  حمــطــة 

االأخــــرية مــن مــ�ــرشوع نور 

من  م�رشوع  اأكــرب   
ّ
يعد الــذي 

يف  ال�سم�سية  للطاقة  نوعه 

البالد،  ملك  و�سع  اإذ  العامل، 

حجر  الـــ�ـــســـاد�ـــض،  ــد  ــم حم

يف  املحطة  لهذه  االأ�ــســا�ــض 

اإقليم ورزازات. 

تأسيس
تاأ�سي�ض  اتفاق  م�رش  وقعت 

�رشكة »م�رش لريادة االأعمال 

ال�سندوق  مع  واال�ستثمار« 

و�رشكة  للتنمية  ال�سعودي 

القاب�سة  كابيتال«  اأي  »اإن 

امل�رشية، براأ�سمال يبلغ 451 

مليون جنيه.

واتساب
يبدو اأن تطبيق وات�ساب، على 

و�سك دخول �سوق جديدة كليا 

االأمــوال،  حتويل  �سوق  وهي 

فقريبا �سيكون بو�سع ع�رشات 

م�ستخدمي  مـــن  املـــاليـــني 

اإىل  االأمــوال  حتويل  التطبيق 

بع�سهم.

منصة
اخلـــدمـــة  وزارة  ـــنـــت  اأعـــل

بدء  عن  ال�سعودية،  املدنية 

الوظائف  طلبات  ا�ستقبال 

نظام  عــرب  اخلــريــجــني  مــن 

التوظيف  )من�سة  »جـــدارة« 

تبداأ  اأن  على  االإلـــكـــرتوين(، 

بالرجال، ثم الن�ساء.
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اقت�صاد دولي

ات 
ّ

التغري اب 
َّ
عر املتحدة  الواليات  كانت 

احلرب  اأعقاب  يف  حدثت  التي  الدولية 

عامليتني  حربني  فبعد  الثانية.  العاملية 

وغريتا  خا�ض  ب�سكل  اأوروبا  دمرتا 

الفر�ض مهيئة  كل  كانت  العامل،  خريطة 

العامل،  لقيادة  املتحدة  الواليات  لربوز 

جديد  م�سار  لر�سم  بالتح�سري  فبداأت 

للو�سع العاملي وجعل م�سالح الدول اأكرث 

ارتباطًا ببع�سها بع�سًا. وكان يف ذهنها 

اآنذاك الدول الكبرية واملوؤثرة ولي�ض الدول 

غالبيتها  كانت  التي  والفقرية  ال�سغرية 

فدعت  اأوروبية،  م�ستعمرات  تزال  ال 

واملنظمتني  املتحدة  االأمم  تاأ�سي�ض  اإىل 

املنبثقتني من اتفاق بريتون وودز: البنك 

الدويل و�سندوق النقد الدويل.

احلمائية  التجارية  ال�سيا�سات  والأنَّ 

اأحد  كانتا  االأ�سواق  على  واملناف�سة 

االأ�سباب املهمة الندالع احلرب العاملية 

للتجارة  العام  االتفاق  �سع 
ُ
و الثانية، 

رف�ست  بعدما  )غات(  والتعريفات 

الواليات املتحدة اقرتاحًا باإن�ساء منظمة 

للتجارة العاملية على اعتبار اأنَّ العامل مل 

يكن م�ستعداً لها بعد. و�سم اتفاق »غات« 

وكان  رئي�ض  ب�سكل  ال�سناعية  الدول 

اجلمركية  التعريفات  اإلغاء  منه  الهدف 

للتجارة  الكامل  التحرير  حتى  تدريجًا 

ع�سوية  من  الرغم  وعلى  االأع�ساء.  بني 

»غات«،  يف  النامية  الدول  من  العديد 

كانت م�ساهمتها حمدودة.

ال�سوفياتي  االحتاد  جنم  اأفول  ومع 

ثورتي  وبروز  بعد،  ما  يف  وتفككه 

االت�ساالت واملعلومات اإىل العلن، وهما 

وجدت  اأمريكية،  �سناعة  االأ�سا�ض  يف 

الواليات املتحدة الفر�سة �سانحة لتاأكيد 

قيادتها للعامل ور�سم الطريق لبقية الدول. 

»جولة  الإنهاء  املفاو�سني  فا�ستعجلت 

اجلولة  وكانت   ،1994 يف  اأوروغواي« 

من  �سمولية  واالأكرث  واالأ�سعب  االأطول 

اأعقابها  يف  يعلن  حتى  »غات«،  جوالت 

اإن�ساء منظمة التجارة العاملية يف كانون 

الثاين )يناير( 1995. و�سمحت املادة 24 

من »غات« بتاأ�سي�ض تكتالت اإقليمية بني 

 لالحتاد االأوروبي الذي مل 
ً
اإر�ساء الدول 

يكن يرغب بالدخول يف ترتيبات جتارية 

جديدة الأنَّ قرابة 70 يف املئة من جتارته 

اخلارجية هي جتارة بني دوله االأع�ساء.

وقدمت املنظمة كثرياً من االإغراءات اإىل 

الدول النامية مبا فيها التي مل تكن اأ�ساًل 

اأع�ساء  لت�سبح  »غات«  بع�سوية  تتمتع 

الدول  و�سارعت  التجارة.  منظمة  يف 

ب�رشعة  مبهورة  االن�سمام  اإىل  النامية 

وحتى  جهة،  من  حولها  من  التطورات 

ال ينظر اإليها على اأنها تريد التخلف عن 

بقية العامل من جهة اأخرى.

االأوىل  اجلوالت  يف  التجارة  حترير  لكن 

احلواجز  باإلغاء  معنيًا  كان  »غات«  لـ 

اجلمركية فقط، اأما قانون تاأ�سي�ض منظمة 

اإىل  باالإ�سافة  اتفاقًا   16 ف�سمل  التجارة 

اإعالنات وتفاهمات كثرية تتناول اأموراً 

بالتجارة،  مبا�رشة  عالقة  ذات  لي�ست 

امللكية  وقوانني  واال�ستثمار  البيئة  مثل 

الفكرية وغريها. غري ان القيود ا�ستمرت 

على و�سول ال�سلع الزراعية للدول النامية 

التجارة العالمية.. نهاية متعددة األطراف?
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التي حافظت  الدول املتقدمة  اأ�سواق  اإىل 

على تقدمي الدعم اإىل مزارعيها.

من  النامية  الدول  ا�ستفاقت  وعندما 

للنظام  ال�ساطعة  االأ�سواء  �سدمة 

ت�ساأل  بداأت  اجلديد،  العاملي  التجاري 

من  �ستحققها  التي  املكا�سب  عن  نف�سها 

�سوء  ويف  به.  التحقت  الذي  النظام  هذا 

البدء  تقرر  تبديه،  بداأت  الذي  التململ 

بجولة جديدة من املفاو�سات التجارية 

الثاين/  ت�رشين  يف  الدوحة  يف  عقدت 

نوفمرب 2001، وكان الهدف منها طماأنة 

الدول النامية اإىل اأنها ت�ستطيع اأن تك�سب 

من النظام التجاري اجلديد فاأطلق عليها 

»جولة الدوحة للتنمية«.

يف  التزامات  املتقدمة  الدول  وتعهدت 

وفتح  الزراعي  الدعم  اإلغاء  مو�سوع 

تلك  لكن  النامية،  للدول  االأ�سواق 

م�ساحلها  �سميم  م�ست  االلتزامات 

الدول  فدعم  وال�سيا�سية،  االقت�سادية 

فيها  املزارعني  الحتادات  املتقدمة 

ال�سيا�سية  باحلياة  وثيقة  عالقة  له 

الدعم  ورفع  الدول.  لهذه  والربملانية 

منتجات  اأمام  االأ�سواق  وفتح  الزراعي 

الدول النامية ال تقدر عليهما احلكومات 

احتادات  فيها  متثل  التي  الربملانية 

املزارعني قوة �سيا�سية كربى.

وحاولت حكومات الدول الكبرية بقيادة 

التزامات  من  التن�سل  املتحدة  الواليات 

النامية  الدول  بع�ض  لكن  الدوحة  جولة 

مثل الهند والربازيل اأظهرت موقفًا �سلبًا 

اأدخل  الذي  االأمر  املحاوالت  تلك  جتاه 

الدول  وبداأت  جمود.  يف  الدوحة  جولة 

املتقدمة تبحث عن حتالفات  ال�سناعية 

فيها  ترتب  جديدة  اإقليمية  اقت�سادية 

اأولوياتها وفق م�ساحلها. وهكذا ا�ستلمت 

1996 وحتى الوقت  منظمة التجارة بني 

احلا�رش 400 اإ�سعار عن تكوين اتفاقات 

للتجارة احلرة ثنائية ومتعددة االأطراف 

يف ال�سلع واخلدمات.

اإبرام  عن  االإعالن  اليوم  العامل  وينتظر 

عمالقة  حرة  جتارة  اتفاقات  ثالثة 

املنظمة،  باتفاق  �سموليتها  يف  �سبيهة 

بني  الهادئ  املحيط  عرب  ال�رشاكة  وهي 

يف  اأخرى  دولة  و11  املتحدة  الواليات 

اإىل  باالإ�سافة  اجلنوبية  واأمريكا  اآ�سيا 

واتفاق  ونيوزيلندا،  واأ�سرتاليا  كندا 

التجارة احلرة واال�ستثمار بني الواليات 

االتفاق  ثم  االأوروبي،  واالحتاد  املتحدة 

 16 مع  قيادته  اإىل  ال�سني  ت�سعى  الذي 

الذي  وال�سوؤال  ونامية.  متقدمة  دولة 

الكبري  العدد  هذا  بعد  هو:  طرحه  يجب 

تزال  احلرة، هل ال  التجارة  اتفاقات  من 

التجارة؟  منظمة  ال�ستمرار  حاجة  هناك 

ا�ستعداده  عدم  املتقدم  العامل  اأظهر  واإذ 

ي�ستفيد  عادل  عاملي  جتارة  لنظام  بعد 

الدول  وي�ساعد  مكا�سبه  من  اجلميع 

يف  االندماج  على  وال�سعيفة  الفقرية 

االآن  اللجوء  ملاذا  العاملي،  االقت�ساد 

االإجابة  عمالقة؟  اإقليمية  اتفاقات  اإىل 

هذه  تريد  الكربى  الدول  اأن  رمبا  هي 

وفق  تكون  جديدة  اتفاقات  و�سع  املرة 

لدى  له  خططت  مما  اأكرث  مقا�ساتها 

تاأ�سي�ض منظمة التجارة.

فر�ست اإيران عقوبات على 15 �رشكة اأمريكية ب�سبب انتهاكات حلقوق االإن�سان 

والتعاون مع »اإ�رشائيل« يف رد فعل على خطوة اتخذتها وا�سنطن.

ونقلت الوكالة عن وزارة اخلارجية قولها اإن ال�رشكات »انتهكت ب�سكل �سارخ 

اإرهابها �سد الفل�سطينيني ويف  حقوق االإن�سان« وتعاونت مع »اإ�رشائيل« يف 

تو�سعة امل�ستوطنات اليهودية.

ومل يت�سح بعد ما اإذا كان الأي من هذه ال�رشكات، ومن بينها �رشكة رايثيون 

اإذا كانت �ستتاأثر باأي �سكل  اأو ما  اإيران  الدفاعية، تعامالت مع  للتكنولوجيا 

وحظر  اأ�سولها  م�سادرة  �ست�سمل  اإنها  الوكالة  قالت  التي  طهران  بعقوبات 

االت�ساالت معها.

تكنولوجيز  يونايتد  و�رشكة  اأي.تي.تي  �رشكة  كذلك  ال�رشكات  هذه  بني  ومن 

و�رشكة اأو�سكو�ض كورب ل�سناعة املركبات.

وتاأتي اخلطوة االإيرانية بعد يومني من فر�ض الواليات املتحدة عقوبات على 

11 �رشكة اأو �سخ�سية من ال�سني وكوريا ال�سمالية واالإمارات العربية املتحدة 
ب�سبب نقل تكنولوجيا ح�سا�سة اإىل اإيران من اأجل برناجمها ال�ساروخي.

�سواريخ  اإطالقها  ب�سبب  �رشامة  اأكرث  اأمريكية  عقوبات  اإيران  تواجه  وقد 

اأعلنته  قانون  نووية مبوجب م�رشوع  اأخرى غري  باأن�سطة  وقيامها  بالي�ستية 

اجلمهوري  احلزبني  من  ال�سيوخ  جمل�ض  اأع�ساء  من  جمموعة  اخلمي�ض  يوم 

الرئي�ض  الذي ينتهجه  اإيران  املت�سدد من  والدميقراطي يف ما يعك�ض املوقف 

اجلمهوري دونالد ترامب.

 إيران تفرض عقوبات 

على 15 شركة أميركية
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اقت�صاد دولي

 أميركا تمتلك 

أكبر مخزون نفطي عالمي

النفط  من  ا�سرتاتيجي  خمزون  اأكرب  املتحدة  الواليات  متتلك 

فيما  منه،  جزء  بيع  اإىل  موؤخرا  تتجه  لكنها  العامل،  يف  اخلام 

اأ�سعار  من  م�ستفيدة  خمزونها  حجم  زيادة  على  ال�سني  تعمل 

النفط املنخف�سة.

ا�سرتت  التاريخ،  يف  االأوىل  وللمرة  املا�سي،  اآذار  مار�ض/  يف 

من  كميات  العامل  يف  اخلام  م�ستهلكي  اأبــرز  تعد  التي  ال�سني 

خمزونات اخلام االأمريكية، حيث ا�سرتت من الواليات املتحدة 

قيمة  اأن  ورغــم  دوالر،  مليون   28.8 مقابل  برميل  األــف   550
ال�سفقة لي�ست �سخمة لكنها تعد �سابقة.

طوارئ  احتياطيات  بتخزين  بكني  فيه  تقوم  الذي  الوقت  ويف 

يف ظل انخفا�ض اأ�سعار اخلام، باتت الواليات املتحدة ترى اأن 

اأو  لديها،  الطاقة  اأمن  تعد متثل جزءا مهما من  خمزوناتها مل 

عن�رشا حا�سما حال وقوع ا�سطرابات.

يف  اال�سرتاتيجية  خمزوناتها  ببناء  املتحدة  الواليات  وبداأت 

العام 1975، وذلك بعدما اأثر احلظر املفرو�ض بني العامني 1973 

و1974 ب�سكل كبري على اأ�سعار الوقود يف الواليات املتحدة.

املتحدة،  الواليات  لدى  االإ�سرتاتيجية  النفط  خمزونات  وبلغت 

من  اأقل  وهو  برميل،  مليون   693.4 نحو   ، مار�ض/اآذار   17 يف 

امل�ستوى القيا�سي، الذي بلغته املخزونات يف العام 2009، وقّدر 

حينها بـ 727 مليون برميل.

منتظمة  بيانات  تن�رش  التي  املتحدة،  الواليات  نقي�ض  وعلى 

خمزوناتها  تفا�سيل  اإبقاء  ال�سني  تف�سل  خمزوناتها،  حول 

اخلا�سة �رشية، وبالتايل فاإن معظم املعلومات املتاحة حول 

حجم املخزونات ال�سينية لي�ست �سوى تخمينات. 

ففي يونيو/ حزيران املا�سي، ذكر بنك »جيه بي مورغان« اأن 

تقديراته ت�سري اإىل متكن ال�سني من تخزين حواىل 400 مليون 

برميل من النفط اخلام بحلول منت�سف العام 2016، يف الوقت 

الذي ت�ستهدف 511 مليون برميل.

تقدر  والتي  اليابان،  خمزونات  تاأتي  الثالثة،  املرتبة  ويف 

بحوايل 324 مليون برميل. فبالن�سبة اإىل طوكيو يعترب امل�ستوى 

اإىل حد كبري ملواجهة  احلايل للمخزونات اال�سرتاتيجية كافيا 

اأي اأزمة اأو تعطل موؤقت. 

حظر
ــتــرياد  ــا ا�ــس ــي ــس ــرت رو� ــظ ح

بع�ض  من  والبي�ض  الدواجن 

مناطق االحتاد االأوروبي يف 

ال�سويد، وهنغاريا، وبلغاريا ، 

انفلونزا  منعا النتقال عدوى 

الطيور.

صفقة
وقعت �رشكة هيونداي غرين 

 Hyundai Green( فـــود 

اجلنوبية  الــكــوريــة   )Food
تقدمي  ــات  ــدم خل املــتــعــهــدة 

 15 بقيمة  �سفقة  الــطــعــام 

مليار وون يف الكويت.

تنازل
»فاينان�سال  �سحيفة  كتبت 

تاميز« اأن بكني عر�ست على 

التو�سل  املتحدة  الــواليــات 

يف  مــنــا�ــســب  تـــعـــاون  اإىل 

اإىل  اإ�سافة  املــايل،  القطاع 

البقر،  حلم  ت�سدير  اإمكانية 

من اأجل جتنب حرب جتارية 

بني البلدبن.

اإنفاق

ــي  ــم ــي ــل قـــــال املــــديــــر االإق

وبيالرو�ض  اأوكرانيا  لدائرة 

الدويل،  البنك  يف  ومولدوفا 

اأوكرانيا  اإن  كاكونن،  �ساتو 

منحها  التي  املـــوارد  تنفق 

غري  بطريقة  البنك  ــا  ــاه اإي

جمدية.

مكاسب
تتخذ مو�سكو وبكني خطوات 

هيمنة  مـــن  لــلــحــد  ــة  فــعــال

العملة االأمريكية على العامل، 

ا�ــســتــخــدام  اإىل  واالنــتــقــال 

العمالت الوطنية يف التجارة 

بني البليدن.

صناعة
نقلة  حتقيق  رو�سيا  تعتزم 

نوعية بت�سدير منتجاتها اإىل 

خالل  من  العاملية  االأ�سواق 

رو�سيا«،  يف  »�سنع  م�رشوع 

وذلك بغية تنويع �سادراتها، 

اإ�سافة اإىل النفط والغاز.

تعزيز
كا�سان،  فخري  اأ�سغر  ــد  اأك

االإيـــراين،  النقل  ــر  وزي نائب 

االإيرانية  اجلوية  اخلطوط  اأن 

عقدا  وقــعــت  ــــر(  اإي )اإيـــــران 

�رشكة  من  طائرة   20 ل�رشاء 

بني  امل�سرتكة  »اإيــه.تــي.اآر« 

»اإيربا�ض« و�رشكة ليوناردو 

االإيطالية.

أسهم
ارتفعت اأ�سهم �رشكات الدفاع 

»رايثيون«  ومنها  االأمريكية، 

امل�سنعة ل�سواريخ »توماهوك 

ــات  ــ�ــرشب ــب ال كــــــروز«، عــق

على  االأمريكية  ال�ساروخية 

يف  اجلوية  ال�سعريات  قاعدة 

و�سط �سورية.

رحلة
�سحن  رحــلــة  اأول  غــــادرت 

اململكة  احلديدية  بال�سكك 

اإىل  طــريــقــهــا  يف  املــتــحــدة 

�سبعة  م�سافة  لتقطع  ال�سني 

ــالل  خ ــل  ــي م و500  اأالف 

الرحلة،  وحتــمــل  يــومــا.   17
ب�سائع  ت�سم  ــة  ــاوي ح  30

بريطانية.

كشف
ك�سفت بي بي �سي عن ت�سجيل 

البنك  ــوع  ــل �ــس اإىل  يــ�ــســري 

)بنك  الــربيــطــاين،  املــركــزي 

تزوير  عمليات  يف  انكلرتا( 

ب�ساأن معدالت فوائد القرو�ض 

يف  البنوك  بني  بها  املعمول 

اخت�سارا  واملعروفة  لندن، 

.Libor - با�سم ليبور

خطط
املوؤ�س�سات  اإنكلرتا  بنك  حث 

بريطانيا  يف  الكربى  املالية 

»لكل  خططها  و�ــســع  عــلــى 
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النقد الدولي متفائل بشأن 

االقتصاد العالمي 

قالت كري�ستني الغارد املديرة التنفيذية ل�سندوق النقد الدويل: 

اإن ال�سندوق يرى اآفاقا اأكرث اإيجابية لالقت�ساد العاملي هذا 

العام والعام املقبل عن عام 2016، لكن لديه خماوف ملا بعد 

االأجل القريب.

واأ�سافت الغارد: »توقعاتنا لعامي 2017 و2018 هي بالتاأكيد 

اأكرث اإيجابية مما �سهدناه يف 2016 واأعلى قليال على االأرجح 

من توقعاتنا يف ال�سابق.«

تاأتى ت�رشيحات الغارد قبل اأن ي�سدر �سندوق النقد توقعاته 

االقت�سادية العاملية يف وقت الحق هذا ال�سهر

الق�سري  لالأجل  اإيجابية  اآفاق  توجد  »لذلك  قائلة:  واأ�سافت 

والتي  قائمة  تزال  ال  التي  املخاطر  تف�سدها  لالأ�سف  والتي 

تقودنا اإىل القلق ب�ساأن خطر الثقة الزائدة بالنف�ض.«

اقت�سادية  منظمات  روؤ�ساء  مع  اجتماع  بعد  الغارد  وقالت 

مريكل  اأجنيال  االأملانية  وامل�ست�سارة  اأخرى  رئي�سية  عاملية 

يف  لدينا  رئي�سيني  قلق  عاملي  اأي�سا  دت 
ّ
»حـــد برلني  يف 

�سندوق النقد الدويل؛ االأول ا�ستمرار �سعف االإنتاجية والثاين 

ال�سعف يف  بالرتافق مع ذلك  تنمو  التي  املفرطة  التفاوتات 

االإنتاجية.«

ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  اإدارة  بنفوذ  يتعلق  ما  ويف 

قالت مريكل اإنها لي�ض لديها �سبب لالعتقاد باأن مهمة �سندوق 

النقد الدويل معر�سة للخطر باأي حال. 

التجارة  ومنظمة  الدويل  النقد  �سندوق  قال  ذاته  الوقت  يف   

العاملية والبنك الدويل: اإن دور التجارة كمحرك للنمو العاملي 

وزيادة  االألفية  اأوائل  منذ  التجارة  اإ�سالح  يف  تباطوؤ  يهدده 

احلماية التجارية بعد االأزمة املالية العاملية.

والبنك  العاملية  التجارة  ومنظمة  النقد  �سندوق  ــال  وق  

الدويل اإن »الدالئل التي ظهرت يف االآونة االأخرية على تاأثري 

ال�سناعات  بقطاع  الوظائف  على  ــواردات  ال يف  التناف�سية 

املتحدة  والواليات  اأوروبا  يف  بعينها  مناطق  يف  التحويلية 

يو�سح اإىل اأي مدى ميكن اأن تكون تلك االآثار قا�سية يف غياب 

�سيا�سات م�ساحبة.«

عن  الناجمة  االحــتــمــاالت« 

االحتاد  من  بريطانيا  خروج 

االأوروبي.

قانون
االأي�سلندي  الربملان  يدر�ض 

يجعلها  ـــدا  جـــدي قــانــونــا 

جترب  الــعــامل  يف  دولـــة  اأول 

م�ساواة  على  العمل  اأربـــاب 

الرجال  من  املوظفني  اأجــور 

والن�ساء على حد �سواء.

ثروة
من  ثــروة  فينغاي  ليو  حقق 

من  فرتة  ويف  العاج.  جتارة 

 25 فقط  لديه  كان  الفرتات، 

لعاج  م�سنعه  يف  عــامــال 

االأفيال يف مدينة »هاربني« 

�سمايل ال�سني.

»تيسال«
ــوق  ــس ــ� ــة ال ــم ــي ــــــاوزت ق جت

ل�سيارات »تي�سال« الكهربائية 

بعد  »فـــورد«  �سيارات  قيمة 

�سوق  يف  اأ�سهمها  ــفــاع  ارت

بن�سبة  الكهربائية  ال�سيارات 

قيمة  وبــلــغــت  ــة.  املــئ يف   7
دوالر،  مليون   49 »تي�سال« 

 46 »فورد«  تتجاوز  بينما مل 

مليون دوالر.

بورصة
االأوروبية  املفو�سية  اأوقفت 

بور�سة  بني  اندماج  اتفاق 

االأملانية  والبور�سة  لندن 

تقدر قيمته بـ 21 مليار جنيه 

املفو�سية  وقالت  ا�سرتليني. 

�سيوؤدي  كــان  ــاق  ــف االت اإن 

لبع�ض  »احتكار«  خلق  اإىل 

اخلدمات املالية.

أمن
قـــال احتــــاد الــنــقــل اجلــوي 

الدويل IATA اإن احلظر الذي 

املتحدة  الــواليــات  فر�سته 

ا�سطحاب  على  وبريطانيا 

على  املحمولة  احلوا�سيب 

منت رحالت جوية معينة لن 

يكون فعاال كاإجراء اأمني.

تجارة 
ا�ستحوذت �رشكة اأمازون على 

اأكرب  وهو  �سوق.كوم،  موقع 

االإلكرتونية  للتجارة  موقع 

مقابل  االأو�ــســط،  ال�رشق  يف 

عنه.  النقاب  يك�سف  مل  مبلغ 

قد  »�سوق.كوم«  موقع  وكان 

اأطلق عام 2005.

عملة
املعدنية  الــعــمــلــة  ــوي  حتــت

ــة جــنــيــه  ــم ــي ــق ــــدة ب ــــدي اجل

ُتطرح  التي  واحد،  اإ�سرتليني 

اأمــان  عالمة  على  للتداول، 

تزييفها.  لي�سعب  خــفــيــة 

نحتت  العالمة  اأن  ويــرجــح 

العملة  داخل  خمتلفة  مبادة 

املعدنية نف�سها. 

استثمار
قال ال�سيخ عبد اهلل بن نا�رش 

رئي�ض  ــاين  ث اآل  خليفة  بــن 

تعتزم  بــالده  اإن  قطر  وزراء 

جنيه  مليارات   5 ا�ستثمار 

مليارات   6.29( اإ�سرتليني 

دوالر( خالل ال�سنوات اخلم�ض 

املقبلة يف بريطانيا.

قرصنة
اأكرث  اإلكرتوين  قر�سان  اأطلق 

يف  ـــذار  اإن �سفارة   150 مــن 

مدينة داال�ض االأمريكية خالل 

عطلة نهاية االأ�سبوع. وعادة 

االإنذار  �سفارات  ت�ستخدم  ما 

الطق�ض  ظواهر  من  للتحذير 

اخلطرية مثل االأعا�سري.

خشية
ــني  ــزب ـــــه نـــــواب مـــن احل

ّ
وج

ــراطــي  ــدميــق ــوري وال ــه ــم اجل

ة 
ّ
مغب من  وا�سحة  حتذيرات 

الرو�سية  الــ�ــرشكــة  �سيطرة 

»رو�سنفط« على اإحدى �رشكات 

النفط االأمريكية »�سيتغو«.
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فر�ص عمل

  فرص عمل 
تركيا

با�سترياد  متخ�س�سة  تركية  �رشكة 

ال�سلع  من  وا�سعة  مروحة  وت�سدير 

كاملنتوجات واملواد  الغذائية واملعدات 

�رشكاء  عن  تبحث  الكيماوية  واملواد 

وجتار لبنانيني.

لالإت�سال 

Salen group
هاتف: +902826525227

s.ene@salen group.: الكرتوين  بريد 

com
www.salenrgroup.:الكرتوين موقع 

com

�رشكة تركية متخ�س�سة ب�سنع جميع 
امل�سدات  مثل  الزراعية  اجلرارات  قطع 

من  احلماية  واغطية  واملقاعد  اجلانبية 

واجلرافات  الوقود  وخزانات  ال�سم�ض 

القيادة وغريها،تبحث  اال�سافية وغرف 

عن م�ستوردين.

لالإت�سال   

TEKIS TRACTOR
      هاتف: 905380336867+ 

exportsales@        : الكرتوين  بريد 

takistractor.com
www.takistraktor.:الكرتوين موقع 

  com.tr

روسيا
ت�سميم  يف  متخ�س�سة  رو�سية  �رشكة 

اخلارجية  احلماية  انظمة  و�سناعة 

وزبائن  وم�سوقني  �رشكاء  عن  ،تبحث 

لبنانيني.

لالإت�سال

 ZAO OKhrannaya Technika
هاتف78412665316+:

marina@forteza – الكرتوين   بريد 

eu.com
www.forteza.eu.com:   موقع الكرتوين

رومانيا 
ب�سناعة  متخ�س�سة   رومانية  -�رشكة 

الع�رشية  واحللول   البناء  مواد 

ت�سعى  العقاري   التطوير  وتكنولوجيا 

اىلى تطوير عالقاتها مع �رشكاء جدد  

لالإت�سال

Teraplast
هاتف :+40263238202

office@teraplast.ro: بريد الكرتوين

www.teraplast.ro:موقع الكرتوين

بزراعة  متخ�س�سة  رومانية   �رشكة 
الزراعية  املنتجات  وت�سنيع  ومعاجلة 

والنباتات العطرية ،ت�سعى اليجاد  �رشيك 

ال�سوق  يف  منتجاتها  وت�سويق  لرتوج 

املحلية . 

لالإت�سال

هاتف +40262271338

office@hypericum-الكرتوين بريد 

:plant.ro
www.hypericum-:الكرتوين موقع 

plant.ro

سريالنكا  

ب�سناعة  متخ�س�سة  �رشيالنكية  �رشكة 

عن  تبحث   ، الكوكوبيث  ا�سمدة  وجتارة 

�رشكاء لبنانيني.

لالت�سال 

Ambanco trading company

هاتف94777392042+:

 thiyagharajah @الكرتوين بريد 

:     ambancotrading.org
www.ambancotrading.موقع الكرتوين

:   org

سلوفاكيا
تطوير  يف  متخ�س�سة  �سلوفاكية  �رشكة 

احلزمة  منتجات  وت�سويق  وت�سنيع 

ترغب  الال�سلكية،  لالت�ساالت  العري�سة 

وم�سوقني  ب�رشكاء  عالقة  اقامة  يف 

لبنانيني.

لالت�سال

Zadako
هاتف +421645310862

فاك�ض +421645310842

zadako@zadako.com: بريد الكرتوين

www.zadako.com: موقع الكرتوين

قبرص 
بالعقارات  متخ�س�سة  قرب�سية  �رشكة 

�سكني  منتجع  لتطوير  ت�سعى  ال�سياحية 

مع  عالقاتها  توطيد  ،تود  و�سياحي 

�رشكاء لبنانني واجانب.

لالت�سال:

The grand continent
هاتف : +35726954500

شركة كيماويات لبنان
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فاك�ض :+35726953223

 info@the الكرتوين:  بريد 

continentresort.com
 www.the الكرتوين:  موقع 

 continentresort.com

قبرص
بت�سييد  متخ�س�سة  قرب�سية  �رشكة 

تبحث عن  والتجارية  ال�سكنية  امل�ساريع 

�رشكاء لبنانيني 

لالت�سال :

Leptos ESTATE
هاتف:+35726880100

info @leptosestates.: الكرتوين  بريد 

com
www..leptosestates.:الكرتوين موقع  

com

بتوليد  متخ�س�سة  قرب�سية  �رشكة 
مع  �رشكاء  الإقامة  ت�سعى  الطاقة 

م�ستثمرين لبنانيني.

لالإت�سال:

First Electric
هاتف:  +35722766770

فاك�ض: +35722766775

info@firstelectric.eu :بريد الكرتوين

firstelectric.eu :موقع الكرتوين

الكويت 
با�ستخراج  متخ�س�سة  كويتية  �رشكة 

النفط اخلام والغاز من البحار ، تود اقامة 

�رشاكات مع جتار وم�سوقني لبنانيني.

لالت�سال :

Decon o:l and gas
Michael.bromwich@: الكرتوين  بريد 

hotmail.com
 www.deconoiland: الكرتوين  موقع 

.webs.com

مالطا
مواد  ب�سنع  متخ�س�سة  مالطية  �رشكة 

التنظيف تعتزم توطيد عالقتها ب�رشكاء 

لبنانيني.

لالت�سال

Drop chemicals
هاتف:+35621441803

فاك�ض : +35621444704

ب�رشكاء لبنانيني

لالإت�سال: 

Megabyte
هاتف: 35621421600 +

فاك�ض: +35621421590

info@megabyte.net :بريد الكرتوين

www.megabyte.net :موقع الكرتوين

ب�سنع  متخ�س�سة  مالطية  �رشكة 
�رشكاء  عن  تبحث  واالأقم�سة  املالب�ض 

لبنانيني.

لالت�سال:

Bortex  clothing indux tries
هاتف 35621231306

فاك�ض:+35621244716

info@dropchemicals.: الكرتوين  بريد 

com.mt
www.dropchemicals.  :موقع الكرتوين

com.mt

بانتاج   متخ�س�سة  مالطية  �رشكة 
عالقاتها  لتوطيد  ت�سعى  النبيذ 

مب�ستثمرين اجانب

لالت�سال 

Dacoutors group
هاتف :+35621261307

فاك�ض +35621227717

�رشكة مالطية متخ�س�سة بتطوير انظمة 

املوالرد الب�رشية وادارة �سوؤون املوظفني 

واحللولال املالية ت�سعى لتوطيد عالقتها 

الشركة العامة للباطون الجاهز

الغوريثم
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معار�ص وموؤتمرات

Byblos en  blanc et rose/ 
نبيذ، موسيقى ورقص

يقام يف مرفاأ جبيل 

Eventions s.a.r.l( من تنظيم(

من 13/5/2017 -11

  / Smartex  سمارتكس
تكنولجيا ،اتصاالت ، معلوماتية 

يقام يف فوروم  دو بريوت

Mice Lebanon( من تنظيم(

من 14/5/2017 -11

بروجكت ليبانون 2016/بناء
يقام يف بيال 

)من تنظيم اي اف بي(

من 5/2017/ 19 -16

معرض الطاقة 2016/
كهربائيات

يقام يف البيال 

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
)من تنظيم اي اف بي(

من 19/5/2017 -16

اسبوع الديزاين / 
اكسسوارات وموضة 

zaytuna bay يقام يف

)من تنظيم غاتا ايقنت�ض اند برومو�سن( 

من 23/5/2017 -17

real estate/2017 دريم
يقام يف البيال - بريوت

)من تنظيم بروموفري(

من 2/7/2017- 28/6

المهرجان الدولي للمنتوجات 
االفريقية واالسيوية/ سجاد مواد 

غذائية  فضيات واحجار كريمة
يقام يف فندق ال�سان �سارل – بريوت

 )من تنظيم �رشكة �ستارنا�سيونال(

)من 19/7-3/9/2017

اللقاء السنوي للتسوق –
صيدا 2017/ سلع ومواد غذائية 

واستهالكية البسة ارتيزانا 
وحرفيات

يقام يف امللعب البلدي /�سيدا

)من تنظيم �سكور غروب(

من 28/7-6/8/2017

 EDEX:EDUCATION
Orientation Expo&

يقام يف البيال 

)من تنظيم بروموفري (

من 12-15/10/2017

Royal wedding fair
يقام يف الغوروم دو بريوت

wedding mail( من تنظيم(

من 31/10/2017 – 27

سوريا / دمشق
املعر�ض الدويل الرابع لتكنولوجيا البناء

يقام يف فندق داما روز\ دم�سق

الدولية  ال�سورية  املوؤ�س�سة  تنظيم  من 

SIMA للت�سويق

من 15 -16 -17 ايار 2017

اسبانيا/مدريد
املوؤمتر الطبي  الدويل

)secretariat@ra- edta .org العنوان(

من5-6/6/2017 

اسبانيا /برشلونة
Free from functional food expo 2017
 info@freefrom food: الكرتوين  )بريد 

)expo.com
من 8-9/6/2017

اسبانيا /مدريد 
Rheumatology معر�ض مدريد الطبي

eular2017.soc@mci-: الكرتوين  بريد 

group.com
من 2017/6/17-14

اسبانيا مدريد 
hematology موؤمتر مدريد الطبي

www.mci-group.com: العنوان

من 22-25/6/2017

اسبانيا مدريد
ا�سبوع ازياء  االطفال 

mail to:genera@ifema.es: العنوان

من 23-25/6/2017

ايطاليا /ميالنو 
املعر�ض الدويل للماأكوالت 

من 8-11/5/2017

ايطاليا /ميالنو
املعر�ض الدويل لثياب العرائ�ض واحلفالت 

واملنا�سبات من 2017\5\19-22

ايطاليا/فيرنزا
املعر�ض الدويل مللبو�سات  الرجال

من 13-16/6/2017

ايطاليا /فيرنزا
املعر�ض الدويل مللبو�سات االطفال

من 22-24/6/2017

ايطاليا/فيرنزا
�سناعة  ملعامل  الدويل  املعر�ض 

امللبو�سات وم�ستلزمات هذه ال�سناعة

من 28-30/6/2017

 معارض ومؤتمرات في العالم
 







قطاع العقار.. 
تفاؤل بعد انكماش.. وسورية  في المقدمة

يثري قطاع البناء والعقارات يف لبنان الكثري من الت�ساوؤالت عما اإذا كان م�ستعداً للخروج من جموده املتوا�سل واال�ستعداد للم�ساركة 

يف اإعمار �سورية، خ�سو�سًا واأن م�ستقباًل واعداً ينتظره ويتمثل بانتهاء احلرب يف وبدء ور�سة اإعادة االإعمار، التي �ستخلق حركة يف 

لبنان، وهو ما ميكن م�ساهدته بالعني املجردة من بدء �رشكات عاملية متخ�س�سة باملقاوالت والبناء التح�سري للتمركز يف لبنان 

ا�ستعداداً ملرحلة االإعمار يف �سورية. بل اإن بع�ض ال�رشكات اللبنانية واالأجنبية بداأت تبحث عن اأرا�ض �سناعية وم�ستودعات، واإن 

بعــ�ض ال�سفارات كانت ت�ستف�رش فيها عن اأ�سعار تاأجري �سقق �سكنية �سغرية مب�ساحة تقل عن مئة مرت مربع للموظفني!؟

لعودة  الذي �سي�سّكل حافزاً  التفاوؤل  ال�سيا�سية اجلديدة فيه تدفع باجتاه  واأن احلقبة  اإليها لبنان خا�سة  اأ�سئلة م�رشوعة يتطّلع  هي 

بـاأ�سعار خمف�سة  االأخرية، ولوحظ ح�سول عمليات بيع  االأ�سهر  القطاع، وذلك بعد جموده امللحوظ خ�سو�سًا يف  فـــي هذا  احلركة 

ترتاوح ن�سبتها بني 15 و25 % يف بريوت، ولكن من دون اأن ت�سل اإىل م�ستوى االأزمة. 

توا�سل اأ�سعار العقار ال�سكني واالأرا�سي يف لبنان ت�سجيل ن�سب متدنية للعام الثالث على التوايل، الأ�سباب داخلية وخارجية، يف الوقت 

الذي يحاول فيه القائمون على �سناعة العقار، البحث عن اأ�سباب �سعوده وتراجعه، وهو ما جاء يف موؤ�رش جمعية م�سارف لبنان 

)�سباط 2017( الذي اأ�سار اإىل اأن م�ساحة البناء املرخ�ض بها لدى نقابتي املهند�سني يف بريوت وال�سمال و�سلت يف �سباط اإىل 1047 

األف مرت مربع مقابل 844 األف مرت مربع يف ال�سهر الذي �سبقه )كانون الثاين( و1286 األف مرت مربع يف �سباط 2016. وبذلك تكون 

تراخي�ض م�ساحات البناء قد تراجعت بن�سبة 10.4 % يف ال�سهرين االأولني من العام 2017 باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام 2016.

ف عدد من اخلرباء االقت�ساديني يف لبنان من الو�سول اإىل حافة االنهيار، اإذا و�سلت اأ�سعار ال�سقق والعقارات اإىل م�ستوى 
ّ
ويتخو

اخلليجيون  وال�سياح  امل�ستثمرون  اأقل  وبدرجة  املغرتبون   
ّ
ويعد والعرب.  اللبنانيني  امل�ستثمرين  اإقبال  تراجع  ب�سبب  منخف�ض، 

“الع�سب الرئي�ض” لتفعيل عجلة االقت�ساد يف البالد، تزامنًا مع عجز ال�سباب داخل لبنان، ماليا ل�رشاء ال�سقق والعقار،  حتديدا 

وهو ما دفع املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان اإىل خف�ض الفوائد للمفرت�سني اإىل اأقل من 3 %، ورفع قيمة املبالغ الأف�ساح املجال اأمام 

اللبنانيني لالقرتا�ض، يف حني اأبدت امل�سارف رغبتها الإعطاء القرو�ض للمغرتبني ت�سهياًل لهم وملن ي�سعى اإىل �رشاء اأو بناء عقار 

يف وطنه لبنان. 

ويهدف اخلف�ض اإىل ت�سجيع الطلب على �رشاء امل�ساكن، من اأجل دعم قطاع البناء وت�رشيف ال�سيولة باللرية املرتاكمة لدى امل�سارف، 

ف�سال عن تخفيف حدة التململ االجتماعي، وال�سيما اأن جتارة العقارات كانت قد اأظهرت تراجعًا.

من الطبيعي القول اإن تباطوؤ االقت�ساد العاملي، وهبوط اأ�سعار النفط اخلام اأديا، اإىل التاأثري �سلبا على اإنفاق اخلليجيني واملغرتبني 

داخل لبنان، على م�ستوى اال�ستهالك اأو اال�ستثمار.

اأي   ،2016 االأول من  الن�سف  3.61 مليار دوالر يف  اأن حتويالت املغرتبني بلغت  اإح�ساءات م�رشف لبنان  اأظهرت  وقد 

بانخفا�ض ن�سبته 1.9 يف املئة، مقارنة مع الفرتة ذاتها من عام 2015.

وكان العام املا�سي 2016، �سهد تنفيذ عمليات بيع للعقار يف بريوت، باأ�سعار تقل ن�سبتها عن 15 – 25 يف املئة، 

كل  املختلفة يف  ت�سنيفاتها  وعلى  ال�سقق  مبيعات  على حركة  التباطوؤ  وان�سحب   .2014 عليه يف  كانت  عما 

املناطق، رغم ا�ستمرار �سخ ال�سيولة لتمويل عمليات ال�رشاء للطبقة املتو�سطة، ب�سبب قلق املواطن اللبناين 

من الو�سع، مف�سال عدم ترتيب ديون عليه.

يف  نهايتها  على  م�رشفة  اأنها  تبدو  ال  �سورية  يف  الدائرة  احلرب  اأن  رغم  لنقول،  البداية  اإىل  نعود 

امل�ستقبل القريب٬ ومع ذلك يجب على  لبنان اأن يعزز مكانته كمحور الأعمال اإعادة االإعمار يف 

االأرا�سي ال�سورية عند انتهاء احلرب.

ا مثل حم�ض 
ً
ا ملوقعه اال�سرتاتيجي بني املتو�سط واملحافظات ال�سورية االأكرث �رشر

ً
ونظر

ودم�سق٬ قد ي�سبح لبنان اأحد اأهم مداخل اجلهود الإعادة اإعمار �سورية

فوفًقا للبنك الدويل٬ اإن اإعادة اإعمار �سورية متثل �سناعة تقدر قيمتها باأكرث من 

ياأملون  القرارات  االأعمال و�سانعي  200 مليار دوالر٬ ما جعل بع�ض رجال 
باأن الزيادة املتوقعة يف التجارة متعددة اجلن�سيات من �ساأنها اأن ت�ساعد 

يف اإنعا�ض االقت�ساد اللبناين الذي �سهد ركوداً يف ال�سنوات االأخرية.
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تحقيق

البناء من جديد  لبنان ومعها قطاع  يف 

وحتقق منواً وازدهاراً يف حال جنح العهد 

ال�سيا�سي  اال�ستقرار  تر�سيخ  يف  اجلديد 

واالأمني، وحت�سني االأو�ساع االقت�سادية 

الداخلية  الثقة  وتعزيز  واالجتماعية، 

الرعايا  وعـــودة  بلبنان،  واخلــارجــيــة 

العرب اإىل لبنان كما يف ال�سابق، وتنفيذ 

جذرية  ومالية  اقت�ساية  اإ�ــســالحــات 

وهيكلية. 

واقع القطاع العقاري
وكان القطاع العقاري عام 2016 قد �سهد 

حت�سنًا يف الطلب قيا�سًا مبا كان عليه يف 

املعدل  من  اأقل  بقي  لكنه   ،2015 العام 

 –2010 مــن  املمتدة  للفرتة  الو�سطي 

»وقف االستيراد واإلغراق« مطلب ملح للمصانع 
نمو قطاع البناء رهن بترسيخ االستقرار

العقارية  ال�شوق  ارتباط تطورات  البناء  القيمون على قطاع  يدرك 

الإجتماعية  بالتغريات  وثيقًا  ارتباطا  البناء  قطاع  وتطورات 

الأبنية  جتار  يتعامل  املنطلق  هذا  ومن  لبنان،  يف  والإقت�شادية 

حوله  ومن  لبنان  يف  والتطورات  الأحداث  جمرى  مع  ومن�شئوها 

مبيزان اجلوهرجي للحفاظ على قطاع البناء، والأهم لتفادي خطر 

لبنان  ال�شيا�شية يف  التطورات  �شارت  ما  اإذا  واأزمات  انزلقات  اأي 

واملنطقة يف منحى �شلبي ت�شاعدي.

الـ2013  ما بني  ملحوظًا  انحداراً  �سهدت 

االإ�سمنت  ت�سليمات  بلغت  كما  والـ2015. 

بلغت  اإذ  الثاين  ت�رشين  �سهر  يف  ذروتها 

544٫142 طن.
 ومن املتوقع اأن تنه�ض ال�سوق العقارية 

البناء  قطاع  يكون  اأال  املفرت�ض  مــن 

اأمام اأي اأزمة حمتملة، وال �سيما يف ظل 

اأجواء التفاوؤل التي انعك�ست عليه يف عام 

االأول  ت�رشين  مطلع  منذ  وحتديداً   2016
التي  البناء  لرخ�ض  ت�ساعداً  �سهد  الذي 
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ل 
ّ
امل�سج معدله  من  اأعلى  ولكنه   ،2015

املبيعات  قيمة  اإن  اإذ    ،2010 العام  قبل 

اإىل  4.9 % لت�سل  العقارية زادت بن�سبة 

نحو 8.4 مليارات دوالر يف نهاية العام 

.2016
الدرا�سات  مركز  اأعدها  لدرا�سة  ووفقًا 

فرن�سبنك،  جمموعة  يف  االقت�سادية 

على  كموؤ�رش  الــبــنــاء،  رخ�ض  ارتفعت 

العر�ض  واأي�سًا  امل�ستقبلية  البناء  حركة 

امل�ستقبلي، يف عددها بن�سبة 14.5 % عن 

عام 2015 لي�سل اإىل 17،295 رخ�سة يف 

نهاية العام 2016.

تراجعت  املرخ�سة  البناء  م�ساحات  لكن 

اإىل  لت�سل   %  0.9 بلغ  جداً  قليل  مبعدل 

نحو 12.2 مليون مرت مربع خالل الفرتة 

ذاتها، كما اأن ت�سليمات االإ�سمنت التي تعد 

ن�ساط قطاع  واقعية على  االأكرث  املوؤ�رش 

البناء اإذ يدل على العمليات املنفذة فعاًل، 

زادت بن�سبة 4.1 % عن عام 2015 لت�سل 

اإىل نحو 5.25 مليون طن يف نهاية العام 

.2016
اإىل  املمنوحة  للت�سليفات  بالن�سبة  اأمــا 

تدريجيًا  ارتفعت  فقد  العقارات،  قطاع 

نحو  من  ال�سابقة  ال�ست  ال�سنوات  خالل 

نحو  اإىل   2011 عام  دوالر  مليار   7.13
من  اأكرث  اإىل  ثم   2015 عام  ملياراً   10.8

12 ملياراً يف العام 2016.

عمل »البناء« والمصانع
مبا�رشة  الــبــنــاء  قــطــاع  عمل  ويــرتــبــط 

بالقطاع ال�سناعي عرب م�سانع الرخام، 

الغرانيت وم�سبوبات االإ�سمنت يف لبنان. 

وينت�رش القطاع الذي ي�سم اأكرث من الف 

اللبنانية  ــي  ــس االأرا� كــل  على  م�سنع، 

دوالر  ملياري  قيمته  ما  فيه  وي�ستثمر 

على  حتتوي  م�سانعه  واإن  خ�سو�سا 

اأحدث االآالت واالأجهزة التقنية.

د املطلعون على اأن م�سانع القطاع 
ّ
وي�سد

منتجات  جودة  بجودتها  ت�ساهي  تكاد 

يف  تــطــوراً  االأكـــرث  الـــدول  يف  امل�سانع 

اإال  وتركيا،  واأمريكا  واإ�سبانيا  ــا  اأوروب

حماية  اأي  غياب  يف  تكمن  امل�سكلة  اأن 

�رش�سة  مناف�سات  يواجه  الذي  لالإنتاج 

باملنتجات  االأ�ـــســـواق  اإغــــراق  ظــل  يف 

تناف�سية  باأ�سعاٍر  تتمتع  التي  امل�ستوردة 

متدنية  جمركية  لر�سوم  خل�سوعها  نظراً 

املعقودة،  الثنائية  االإتفاقات  بفعل  جداً 

يف حني تعاين امل�سانع اللبنانية ارتفاع 

ال�سناعيني  يدفع  مــا  اإنتاجها،  كلفة 

ل�سمان  اأرباحهم  هام�ض  ت�سييق  اإىل 

ال�سوء  ي�سّلط  ما  موؤ�س�ساتهم،  ا�ستمرارية 

على اأن احلماية مطلوبة بقوة للمحافظة 

على القطاع.

مطالب القطاع
وال  وتكراراً  مراراً  ال�سوت  القطاع  رفع 

�سيما يف االآونة االأخرية مطالبًا بوقف 

االإ�سترياد الع�سوائي ووقف االإغراق لكل 

وفر�ض  �سنوات  ثالث  ملدة  ال�سناعات 

ر�سم نوعي وفقًا لدرا�سة تو�سع من قبل 

كل نقابة لل�سلع املنتجة لها وباالإتفاق 

االإقت�ساد  ووزارة  ال�سناعة  وزارة  مع 

مع  م�سبقة  باإجازات  اال�سترياد  وح�رش 

عدم امل�ض باالإتفاقيات الدولية وح�رش 

امل�سجلة  بامل�سانع  امل�سبقة  االإجــازة 

النقابات  ويف  ال�سناعة  وزارة  يف 

التابعة لها، وتعديل القوانني ال�رشيبية 

والر�سوم التي تطاول ال�سناعة الوطنية 

ال�رشائب  ــة  ــرثي اأك مــن  تعفى  بحيث 

اللبناين  ال�سناعي  ويعطى  والر�سوم 

املــادة  وتعديل  الت�سدير  على  حوافز 

الإعفاء  الدخل  �رشيبة  قانون  من   47

ملدة  املذكورة  ال�رشيبة  من  ال�سناعة 

القطاع  طالب  كما  �سنوات«.   10 اأقلها 

»بدعم الطاقة الكهربائية وتاأمينها على 

على  ر�سومها  وتخفي�ض  ال�ساعة  مدار 

الفيول  دعم  اإىل  باالإ�سافة  ال�سناعيني 

وتاأمني  بالكلفة،  لل�سناعيني  وتاأمينه 

قرو�ض �سناعية مدعومة وطويلة االأمد 

لبنان  م�رشف  من  مدعومة  وبفائدة 

الت�سغيلي على غرار  املال  لراأ�ض  تعطى 

لالآالت  تعطى  التي  املدعومة  القرو�ض 

الــديــون  ت�سديد  ــة  وجــدول واملـــعـــدات، 

للم�سارف  ال�سناعيني  على  املتوجبة 

مع  �سنوات   10 و   7 بني  ــرتاوح  ت ملــدة 

مدعومة،  وبفوائد  �سماح  �سنتي  اإعطاء 

ــات  وردي حــوافــز  عــرب  الت�سدير  ــم  ودع

ب�ستى  الوطني  االإنتاج  وحماية  مالية، 

الو�سائل والوقوف اىل جانب ال�سناعيني 

لتمكينهم من ت�سديره باأ�سعار تناف�سية 

اقت�سادية  دورة  خلق  على  ي�ساعد  ما 

كــامــلــة وحتــريــك عــجــلــة االإقــتــ�ــســاد 

االإنتاج الوطني عرب امللحقني  وت�سويق 

يف  اللبنانية  ال�سفارات  يف  التجاريني 

تطوير  على  والعمل  العامل،  عوا�سم  كل 

التبادل ال�سناعي بني البلدان، وتاأهيل 

واإن�ساء مدن �سناعية جديدة«.

التطور ال�شنوي لت�شليمات الإ�شمنت )طن(

3،650،328اآب 3،343،7222013اآب 2009
3،693،154اآب 3،528،5592014اآب 2010
3،155،646اآب 3،699،4102015اآب 2011
3،413،811اآب 3،406،4962016اآب 2012

امل�شدر: م�رشف لبنان، وحدة الأبحاث الإقت�شادية يف 
بنك الإعتماد اللبناين

ت�شليمات الإ�شمنت خالل عام 2016 )طن(

397،767متوز250724كانون الثاين
341٫381اآب393،241�شباط

296520اأيلول434،038اآذار
479368ت�رشين الأول497،306ني�شان

544142ت�رشين الثاين486،713اأيار
526669كانون اأول418،887حزيران
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بالنجاحات  املليئة  الطريق  هذه  اأن  اإال 

بل  بالكامل،  �سالكة  تكن  مل  واالإزدهــار 

وال�سعوبات  بالتحديات  مليئة  كانت 

اللبنانيون  ال�سناعيون  تخطاها  التي 

�سبيل  يف  امل�ستمر  ون�سالهم  بحنكتهم 

ع.
ّ
حتقيق املزيد من التطور، النمو، والتو�س

قطاع أساسي وهام
وتعترب �سناعة االآالت �سناعة اأ�سا�سية 

تقوم  حديثًا  جتهيزاً  جمــهــزة  هــامــة 

واالالت  القطع  وت�سنيع  بت�سميم 

كما  والكهربائية،  ال�سناعية  الزراعية 

اأي�سًا بعمليات جتديد املحركات  تقوم 

واخلــراطــة.  ال�سب  عمليات  بوا�سطة 

عمومًا  ال�سناعات  هذه  اإنتاج  ويتبع 

ــفــات الــعــاملــيــة لــالأ�ــســنــاف  املــوا�ــس

املــوا�ــســفــات  �سيما  وال  املــعــتــمــدة 

القيا�سية الربيطانية BSS واملوا�سفات 

 .)DIN( القيا�سية االأملانية

�سلعة   148 املــ�ــســانــع  هـــذه  وتــنــتــج 

البخار  ــل  ــراج م تت�سمن  خمــتــلــفــة، 

تكييف  -وحدات  ال�سوائل  -م�سخات 

ــالف  ــت ــى اخ ــل ـــات ع ـــالج ـــواء-ث ـــه ال

ال�سوائل  لر�ض  اآلية  اأجهزة   - اأنواعها 

احلفارات  -�سناعة  االآالت  -�سناعة 

ومعدات  اآالت   - ومهار�ض  -معا�رش 

العجني  �سنع  -اآالت  الدواجن  لرتبية 

واملــخــابــز-اآالت اخلــيــاطــة-اآالت فرز 

وخلط  و�سحق  وجر�ض  وغ�سل  وغربلة 

اأكيا�ض  وحلــام  تقطيع  االأتــربــة-اآالت 

قولبة-اأ�سناف  -�سناديق  النايلون 

ــات -حمــــوالت  ــي ــف ــاعــات احلــن ــن �ــس

بــطــاريــات-الــقــازانــات  كهربائية- 

املــيــاه-مــفــاتــيــح  ت�سخني  واأجـــهـــزة 

الكهرباء-ملبات  تــوزيــع  ــوحــات  ول

معزولة- كابالت  -اأ�سالك  كهربائية 

-منظمات  الــكــهــربــائــيــة  ــوحــات  ــل ال

كهربائية-مثبتات التيار الكهربائي.

ارتفاع الكلفة أبرز التحديات
قطاع  واجهت  التي  التحديات  تنوعت 

االإ�ستقرار  عــدم  بني  االآالت  �سناعة 

تحقيق

ال�شنوات،  لبنان وعلى مدى ع�رشات  الآلت يف  �شار قطاع �شناعة 

على طريق التطور والنمو، ما �شمح له بغزو الأ�شواق اخلارجية التي 

جنح اىل حد كبري يف حجز مكاٍن مرموق له فيها على الرغم من حّدة 

املناف�شات والتحديات التي يعاين منها القطاع ال�شناعي اللبناين.

وجال �شعار »�شنع يف لبنان« يف خمتلف اأ�شقاع العامل، وحّط 

رحاله يف معظم قاراته م�شجاًل جناحات كبرية �شاهمت يف تكري�س 

الثقة بالقطاع ال�شناعي الذي بقي متم�شكًا بجودته طوال �شنوات 

يجوز  ل  عمله،  �شيا�شات  �شمن  اأحمر  اإياها خطًا  معترباً  طويلة، 

امل�س به.

نجاح »صناعة اآلالت« .. كيف نحافظ عليه?
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من  يحمله  ومــا  وال�سيا�سي  االأمــنــي 

تداعيات على القطاع ال�سناعي ككل، و 

ارتفاع تكلفة االإنتاج مقارنة مع الدول 

تتحمل  حيث  املحيطة  والدول  العربية 

منها  كثرية،  اأعباء  اللبنانية  امل�سانع 

ما هو منظور وغري منظور، ما اأ�سعف 

االأ�سواق  يف  التناف�سية  قدراتها  من 

اخلارجية وحد من قدرتها على التطور 

االآفــاق  يو�سع  الت�سدير  كــون  والنمو 

اأمامها وي�سمح لها بالتو�سع وال �سيما 

يف ظل �سيق ال�سوق الداخلية. وتتمثل 

اجلمركية  بــالــر�ــســوم  االأعـــبـــاء  هـــذه 

اليد  كلفة  اىل  اإ�ــســافــة  وال�رشائبية 

العاملة التي تعد االأغلى يف املنطقة.

غياب  �ساعف  ال�سنوات،  مــر  وعلى 

اإذ  معاناته،  من  للقطاع  الدولة  دعم 

ال�سناعيون وحيدين يف مواجهة  بقي 

اأثر من  العقبات، ما  االأزمات، وتخطي 

دون �سك يف اإمكانات ال�رشكات للتو�سع 

االأ�سواق  يف  ح�سورها  وتكري�ض  اأكرث 

الداخلية واخلارجية على حد �سواء.

نجاح منقطع النظير
يطرح  �سوؤال  التعقيدات،  هذه  يف �سوء 

نف�سه: كيف متّكن قطاع �سناعة االآالت 

منقطع  جنــاح  حتقيق  مــن  لبنان  يف 

النظري يف اأ�سواق خمتلفة يف العامل؟

قطاع  م�سانع  اعتمدت  الــواقــع،  يف 

اآالت  ت�سنيع  ا�سرتاتيجية  على  االآالت 

التكنولوجيا  من  عاٍل  مب�ستوى  تتمتع 

بالدقة  ز 
ّ
وتتمي االإنتاجية  والــقــدرة 

كما  عالية.  وبجودة  دولية  ومبعايري 

زت م�سانع القطاع  بح�سولها على 
ّ
متي

هيئات  خمتلف  من  املطابقة  �سهادات 

املقايي�ض واملوا�سفات الدولية، اإ�سافة 

اىل �سهادات املطابقة االأوروبية. 

ال�سيانة  خلدمات  امل�سانع  واأعطت 

وو�سعت  االإهتمام،  من  كبرياً  حيزاً 

اأولــويــاتــهــا  �سلم  يف  ــات  ــدم اخل هــذه 

للزبائن،  مكت�سبًا  حقًا  اإياها  معتربة 

لبنان يف  باإ�سم �سناعة  الثقة  �ست 
ّ
فكر

خمتلف دول العامل. كما اأخ�سعت فرق 

تطوير  بهدف  تدريبية  لــدورات  عملها 

مهاراتهم من خالل الدورات التدريبية 

الفردية  املهنية  الــقــدرات  وتنمية 

يف  التكنولوجية  التطورات  ومواكبة 

االإطالع  على  والبقاء  االآالت  �سناعة 

يف  ب�سيطة  كانت  ولو  م�ستجدات  باأي 

االأ�سواق، ويف جمال تكنولوجيا االآالت 

احلديثة من جهة اأخرى.

صناعة المولدات
اأكــرث  مــن  املـــولـــدات  �سناعة  تعترب 

�سناعة  قطاع  يف  ازدهــاراً  القطاعات 

امل�ستع�سية  امل�ساكل  اإن  اإذ  االآالت 

يف  الكهرباء  قطاع  منها  عانى  التي 

جعلت  طويلة،  �سنوات  مر  على  لبنان 

ــاقــني يف 
ّ
اد والــ�ــســب

ّ
اأبــنــاءه مــن الــــرو

ت�سنيع جمموعات التوليد الكهربائبة، 

م�سانع  واأنــ�ــســاأوا  ــربة  اخل فاإكت�سبوا 

خولتهم  مرتفعة  باإنتاجيات  زت 
ّ
متي

املناف�سة عامليًا.

و�سمحت اخلربة الكبرية التي اكت�سبتها 

اإ�سافة  القطاع،  يف  العاملة  ال�رشكات 

التي  العالية  واالإحرتافية  املهنية  اىل 

 تظهرها يف عملها وتعاطيها مع زبائنها، 

بتحقيق  لبنان  يف  املولدات  ل�سناعة 

بربوز  متّثلت  بارز  وتاألق  نوعية  قفزة 

املوّلدات  ا�ستهالك  اىل  ل 
ّ
التحو ظاهرة 

مهمة  م�ساريع  يف  حمليًا  املجمعة 

عة 
ّ
وكبرية بعد اأن كانت املولدات املجم

هي  لبنان  خارج  واأمريكا  اأوروبــا  يف 

االأكرث طلبًا على مدى ع�رشات ال�سنوات.

معايري  اأعلى  بتقدمي  االإلتزام  �ض 
ّ
وكر  

اأن  �سيما  وال  الــنــجــاح،  ــذا  ه اجلـــودة 

اإقامة  اىل  عمدت  اللبنانية  ال�رشكات 

عالقات عمل وثيقة مع اأ�سهر ال�رشكات 

املحركات  �سناعة  قطاع  يف  العاملية 

 FG و   ،Leroy somer ،Perkins كـ 

.Wilson

صناعة آالت األفران
ويعترب قطاع �سناعة اآالت االأفران من 

ازدهــاراً  �سهدت  التي  القطاعات  اأهــم 

يف  االآالت  �سناعة  قطاع  يف  كــبــرياً 

لبنان اأي�سًا، حيث يعج القطاع باأ�سماء 

اأبواب  التي متكنت من طرق  ال�رشكات 

منتجات  بتقدمي  العاملية  ــواق  ــس االأ�

كبرياً  رواجًا  القت  وابتكارات  متطورة 

يف االأ�سواق.

من  وا�سعة  مــروحــة  القطاع  ويــقــدم 

اآلية  اإنتاج  خطوط  تت�سمن  املنتجات 

اإ�سافة  اآلية كومباك،  كومباك ون�سف 

ومزدوجة،  مفردة  اإنتاج  خطوط  اىل 

معجنات  ــور،  ــن ت تــورتــيــال،  واأفـــــران 

وقطاعات وفرادات ولفافات �سامويل.

زت منتجات القطاع بالتكنولوجيا 
ّ
ومتي

اإنتاج  تقدمي  من  مّكنتها  التي  العالية 

لتوؤكد حر�ض  الب�رشية  االأيدي  ال مت�سه 

مراعاتها  على  اللبنانية  ال�سناعة 

تقدمي  على  وقدرتها  ال�سالمة  ل�رشوط 

االأ�سواق  يف  م�ستهلكيها  اإىل  االأف�سل 

الداخلية واخلارجية على حد �سواء.

انت�سار  يف  الف�سل  اأن  الكثريون  ويرى 

العاملية  االأ�سواق  يف  االأفــران  �سناعة 

اللبنانيني  ــني  ــرتب ــغ امل اإىل  ــود  ــع ي

العامل،  اأ�سقاع  كــل  يف  املــوجــوديــن 

خمابز  تاأ�سي�ض  اىل  يعمدون  والذين 

للخبز اللبناين اأينما وجدوا.

ضمان جودة القطاع
اإن انت�سار �سناعة االآالت اللبنانية يف 

على  ال�سوء  ي�سّلط  العاملية  االأ�ــســواق 

�رشورة اإيالء القطاع االهتمام الالزم، 

بحيث  كثب،  عــن  م�ساكله  ومتابعة 

ــرز  اأب مــع  املعنية  اجلــهــات  تتوا�سل 

لتبحث  القطاع  يف  العاملة  ال�رشكات 

مبعاجلتها  الكفيلة  واالآليات  امل�ساكل 

معاجلة  يف  البطء  اإن  اإذ  �رشيع،  ب�سكل 

الق�سايا يحد من اآفاق تطور ال�سناعيني 

اأن  يفرت�ض  التي  قدراتهم  وي�ستنزف 

بلدهم.  اإقت�ساد  خلدمة  �سة 
ّ
مكر  تكون 

على  املحافظة  ــ�ــرشوري  ال مــن  كما 

يف  ال�سناعة  هــذه  بنته  ــذي  ال االإ�ــســم 

عرب  ال�سنني  ع�رشات  مر  على  االأ�سواق 

ال�سناعي  القطاع  يف  ــودة  اجل �سبط 

ومراقبتها بهدف تعزيز الثقة بالقطاع 

واخلارجية  اللبنانية  االأ�ــســواق  يف 

االأمــر  هــذا  وي�ستلزم  �ــســواء.  حــد  على 

للجودة  املعايري  من  جمموعة  و�سع 

امل�سانع  اإنــتــاج  ومراقبة  املطلوبة، 

وبالتايل  املعايري،  لهذه  ومطابقته 

تفرز امل�سانع بني مطابق للجودة وغري 

مطابق، بحيث يتم و�سع اآلية مل�ساعدة 

ــا  ــداده واإم املطابقة  غــري  امل�سانع 

بالدعم الالزم من يد عاملة ودرا�سات 

اإنتاجها.  وقرو�ض وخمتربات لتح�سني 

ومن �ساأن تطبيق هذه اخلطة، النهو�ض 

اأمام  االأ�سواق  اأبواب  بالقطاع وت�رشيع 

يف�سح  ما  واأكرث  اأكرث  اللبناين  االإنتاج 

اأمامه جمااًل وا�سعًا للتطور. 
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الفصل األول
واالأجــهــزة  االآالت  ــادرات  ــس � احتلت 

الف�سل  خــالل  الكهربائية  واملــعــدات 

االأوىل،   املرتبة   2016 العام  من  االأول 

د.اأ.  مليون   167.9 قيمتها  بلغت  اإذ 

مقارنة بـ 177 مليون د.اأ. عام 2015 . 

مليون   53.7 االآالت  �سادرات  وبلغت 

و59.9  الثاين،  كانون  �سهر  يف  دوالر 

و54.3  �سباط،  �سهر  يف  دوالر  مليون 

مليون دوالر يف �سهر اآذار.

االأوىل  املرتبة  العربية  الدول  واحتلت 

لهذا  امل�ستوردة  الــدول  تكتالت  بني 

ال�سادرات خالل هذا الف�سل حيث بلغ 

األف   96،841 اليها  ال�سادرات  حجم 

غري  االأفريقية  الـــدول  وحــّلــت  دوالر، 

العربية يف املرتبة الثانية اإذ بلغ حجم 

دوالر،  األف   42،805 اإليها  ال�سادرات 

حجم  بلغ  التي  االأوروبية  الدول  تلتها 

الدول العربية تستقطب حصة األسد تليها األسواق األفريقية
589.9 مليون دوالر حجم صادرات اآلالت عام 2016

تحقيق

الآلت  �شادرات  تربعت 

واملعدات  والأجهزة 

عر�س  على  الكهربائية 

�شدارة ال�شادرات ال�شناعية 

ف�شول  معظم  اللبنانية 

 589.9 وبلغت   ،2016 العام 

مليون دولر يف العام 2016.

العربية  الدول  و�شكلت 

العام  ف�شول  مر  على 

الأربعة، �شوقًا رئي�شية لهذه 

ا�شتقطبت  اإذ  ال�شادرات 

 360،641 بقيمة  �شادرات 

الدول  وحلّت  دولر.  األف 

يف  العربية  غري  الأفريقية 

بلغ  اإذ  الثانية  املرتبة 

الآلت  من  وارداتها  حجم 

الكهربائية  والأجهزة 

اللبنانية 145،324 األف دولر 

واأتت   .2016 العام  خالل 

الدول الأوروبية يف املرتبة 

الثالثة بحجم �شادرات بلغ 

49،401 األف دولر، فيما كانت 

ن�شيب  من  الرابعة  املرتبة 

الدول الآ�شيوية غري العربية 

اإذ بلغ حجم ال�شادرات اإليها 

وحلّت  دولر.  األف   18،252

الدول الأمريكية يف املرتبة 

�شادرات  بحجم  اخلام�شة 

واأتت  الف دولر،   7،726 بلغ 

الدول الأوقيانية يف املرتبة 

الأخرية بحجم �شادرات بلغ 

1،011 األف دولر.
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دوالر.  األف    20،638 اليها  ال�سادرات 

يف  العربية  غري  االآ�سيوية  الدول  واأتت 

بقيمة  ا�ستوردت  اإذ  الرابعة  املرتبة 

الدول  تلتها  دوالر،  األف  مليون   4،606
دوالر،  األــف   1،113 بقيمة  االأمريكية 

األف   185 بقيمة  االأوقيانية  والـــدول 

دوالر.

فقد  امل�ستوردة،  الدول  �سعيد  على  اأما 

يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  حّلت 

بلغ  �ــســادرات  بحجم  االأوىل  املرتبة 

29،016 األف دوالر، تلتها العراق بقيمة 
26،141 األف دوالر، فاالإمارات املتحدة 

بقيمة 15،295 األف دوالر.

الفصل الثاني
وتابعت خالل الف�سل الثاين، �سادرات 

االآالت واالأجهزة واملعدات الكهربائية 

ال�سناعية  لــلــ�ــســادرات  رهــا 
ّ
تــ�ــســد

االنخفا�ض  من  الرغم  على  اللبنانية 

بالعام  مقارنة  �سهدته  ــذي  ال احلــاد 

2015، اإذ انخف�ست قيمتها من 204،4 
من  الثاين  الف�سل  خالل  دوالر  اأالف 

الفرتة  يف   166،2 اىل   2015 الــعــام 

نف�سها من العام 2016.

54.2 مليون  االآالت  و�سجلت �سادرات 

مليون  و54  ني�سان،  �سهر  يف  دوالر 

مليون  و57.9  ايــار،  �سهر  يف  دوالر 

دوالر يف �سهر حزيران.

�ــســدارة  يف  العربية  ـــدول  ال وبقيت 

لهذه  امل�ستقبلة  الـــدولـــة  تــكــتــالت 

ال�سادرات  حجم  بلغ  اإذ  ال�سادرات، 

مقارنة  دوالر،  األــف   103،136 اإليها 

الـــدول  اىل  دوالر  األـــف  بـ40،912 

األف  و13،161  العربية،  غري  االأفريقية 

و3،704  االأوروبــيــة،  الــدول  اىل  دوالر 

غري  االآ�سيوية  الــدول  اىل  دوالر  اأالف 

العربية، و1،873 األف دوالر اىل الدول 

االأمريكية، و421 األف دوالر يف الدول 

االأوقيانية.

ال�سعودية  العربية  اململكة  بقيت  كما 

امل�ستوردة  ــدول  ال اأ�ــســواق  طليعة  يف 

قيمة  بلغت  حيث  االآالت  ل�سادرات 

األـــف   24،330 ــا  ــه ــي اإل الـــ�ـــســـادرات 

قيمة  بلغت  التي  العراق  تلتها  دوالر، 

دوالر  األف   23،516 اإليها  ال�سادرات 

بقيمة  املتحدة  العربية  فــاالإمــارات 

14،719 الف دوالر.

الفصل الثالث
اأما يف الف�سل الثالث من العام 2016، 

واالأجهزة  االآالت  �سادرات  بلغت  فقد 

مليون   128،7 الكهربائية  واملــعــدات 

يف  دوالر  مليون  بـ146  مقارنة  دوالر 

عام 2015.

دوالر  مليون   35.8 ال�سادرات  وبلغت 

يف  دوالر  مليون   45.6 متوز،  �سهر  يف 

اآب، و46.9 مليون دوالر يف �سهر  �سهر 

ايلول.

كبرية  ن�سبة  العربية  الدول  وا�ستقطبت 

حجم  بــلــغ  اإذ  ــادرات  ــس ــ� ال هـــذه  مــن 

دوالر،  األف   82،412 اإليها  ال�سادرات 

وحّلت الدول االأفريقية غري العربية يف 

بلغت  �سادرات  بحجم  الثانية  املرتبة 

قيمته 28،543 األف دوالر، فيما بلغ اىل 

دوالر.  اآالف   7،267 االأوروبــيــة  الــدول 

يف  العربية  غري  االآ�سيوية  الدول  واأتت 

املرتبة الرابعة اإذ بلغ حجم ال�سادرات 

الدول  تلتها  دوالر،  األف   5،361 اإليها 

 3،806 بلغ  �سادرات  بحجم  االأمريكية 

االأوقيانية بحجم  اآالف دوالر، فالدول 

�سادرات بلغ 245 األف دوالر.

اىل  العراق  الف�سل  و�سعدت خالل هذا 

لهذه  امل�ستقبلة  الــدول  اأ�سواق  �سدارة 

م�ستورداتها  حجم  بلغ  اإذ  ال�سادرات 

هبطت  فيما  دوالر،  ـــف  األ  26،962
بلغ  اإذ  الثانية  املرتبة  اىل  ال�سعودية 

دوالر،  األف   15،436 �سادراتها  حجم 

املرتبة  يف  االإمـــــارات  دولـــة  وحــّلــت 

 8،660 بلغ  �ــســادرات  بحجم  الثالثة 

اآالف دوالر.

الفصل الرابع
واالأجــهــزة  االآالت  �ــســادرات  و�سجلت 

الكهربائية يف الف�سل الرابع من العام 

2016 اأدنى م�ستوياتها، اإذ بلغت 127.1 
مليون  بـ158.3  مقارنة  دوالر  مليون 

دوالر يف الفرتة نف�سها من العام 2015.

ت�رشين  �سهر  يف  الــ�ــســادرات  وبلغت 

�سهر  ويف  دوالر،  مليون   46.9 االأول 

ويف  دوالر،  مليون   35 الثاين  ت�رشين 

�سهر كانون االأول 45.2 مليون دوالر.

العربية  ـــدول  ال وا�ــســلــت  وكــالــعــادة 

امل�ستوردة  الــدول  لتكتالت  رها 
ّ
ت�سد

ل�سادرات االآالت واالأجهزة الكهربائية 

 78،246 اإليها  ال�سادرات  حجم  بلغ  اإذ 

األف دوالر، وحّلت الدول االأفريقية غري 

العربية يف املرتبة الثانية اإذ بلغ حجم 

دوالر.  األف   33،464 اإليها  ال�سادرات 

املرتبة  يف  االأوروبــيــة  الـــدول  واأتـــت 

 8،335 بلغ  �ــســادرات  بحجم  الثالثة 

االآ�سيوية  الــدول  تلتها  دوالر،  اآالف 

بلغ  �ــســادرات  بحجم  العربية  غــري 

االأمريكية  فالدول  دوالر،  اآالف   4،581
الدول  واأخــرياً  دوالر،  األف   934 بقيمة 

االأوقيانية بقيمة 160 األف دوالر.

االأوىل  املرتبة  يف  ال�سعودية  وحّلت 

لهذه  امل�ستوردة  ــدول  ال اأ�ــســواق  جلهة 

ال�سادرات وبلغ حجم ال�سادرات اإليها 

يف  العراق  واأتــت  دوالر،  األف   15،188
بلغ  �سادرات  بحجم  الثانية  املرتبة 

األف دوالر، فالكويت و�سورية   12،751
بحجم �سادرات بلغ 8،989 اآالف دوالر 

و8،589 اآالف دوالر على التوايل.

�شادرات الآلت والأجهزة واملعدات الكهربائية 

خالل عام 2016 )مليون دولر(

35.8متوز53.7كانون الثاين
45.6اآب59.9�شباط

47.3اأيلول54.3اآذار
46.9ت�رشين الأول54.2ني�شان

35.0ت�رشين الثاين54.0اأيار
45.2كانون الأول57.9حزيران

590.0املجموع
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تحقيق

رت قطر اأ�سواق الدول امل�ستوردة 
ّ
وت�سد

اليها  الــ�ــســادرات  حجم  بلغ  اأن  بعد 

4،526 الف دوالر، تلتها ال�سعودية التي 
الف   2،579 اليها  ال�سادرات  بلغ حجم 

دوالر

الفصل األول 
حجر  من  م�سنوعات  �سادرات  �سجلت 

الف�سل  يف  انخفا�سًا  ا�سمنت  جب�ض 

2016 مقارنة بالفرتة  العام  االأول من 

 6.2 بلغت  اذ   ،2015 العام  من  نف�سها 

مقابل    2016 العام  يف  دوالر  ماليني 

7.5 ماليني دوالر يف العام 2015.
وبلغ حجم ال�سادرات 1.6 مليون دوالر 

مليون   2.3 الثاين،  كانون  �سهر  خالل 

مليون   2.3 و  �سباط  �سهر  دوالر خالل 

دوالر خالل �سهر اآذار .

رئي�سية  �سوقًا  العربية  الــدول  و�سكلت 

لهذه ال�سادرات اإذ بلغ حجم ال�سادرات 

حّلت  فيما  دوالر،  الــف   3314 اليها 

الدول االأفريقية غري العربية يف املرتبة 

امل�ستقبلة  الدول  تكتالت  بني  الثانية 

لهذه ال�سادرات اإذ بلغ حجم ال�سادرات 

الدول  اأما اىل  2،097 الف دوالر،  اليها 

االأوروبية فبلغ 402 الف دوالر، والدول 

ــدول  وال دوالر،  الــف   376 االأمــريكــيــة 

دوالر،   الف   18 العربية  غري  االآ�سيوية 

والدول االأوقيانية 8 اآاللف دوالر.

الدول امل�ستوردة  لهذه  رت قطر 
ّ
وت�سد

قيمته  ما  ا�ستوردت  اإذ  الــ�ــســادرات، 

1،042 األف دوالر، تلتها اململكة العربية 
اليها  ال�سادرات  بلغت  التي  ال�سعودية 

التي  االإمـــارات  ثم  دوالر،  الف   2100
االف    508 بقيمة   �سادرات  ا�ستقبلت 

دوالر. 

الفصل الثاني 
من  م�سنوعات  �سادرات  وانخف�ست 

حجر، جب�ض وا�سمنت يف الف�سل الثاين 

من عام 2016 مقارنة مع العام 2015، 

يف  دوالر  مــاليــني   5.9 بلغت  حيث 

الف�سل الثاين من العام 2016 ، مقابل 

صادرات قطاع البناء تتراجع16 % عام 2016
قطر تتصّدر األسواق تليها السعودية

تراجعًا يف  وا�شمنت  جب�س  من حجر  م�شنوعات  �شادرات  �شجلت 

عام 2016 بلغ 16.1 %، اذ بلغت يف عام 2016، 22.4 مليون مقارنة 

بـ26.7 مليون يف عام 2015.
ال�شادرات حيث بلغت  رئي�شية لهذة  العربية �شوقًا  الدول  و�شكلت 

غري  الأفريقية  الدول  واحتلت  دولر.  الف   11،935 اليها  ال�شادرات 

العربية املرتبة الثانية بني تكتالت الدول امل�شتوردة لهذة ال�شادرات 

يف  الأوروبية  الدول  وحلّت  دولر،  الف   6،265 قيمتها  بلغت  التي 

وا�شتوردت  دولر.  الف   2،424 بلغ  �شادرات  بحجم  الثالثة  املرتبة 

 1،557 بقيمة  وا�شمنت  جب�س  حجر  من  منتوجات  الأمريكية  الدول 

والدول  دولر،  الف   196 العربية  غري  الآ�شيوية  والدول  دولر،  الف 

الأوقيانية 93 الف دولر.
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8 ماليني دوالر عام 2015. 
وبلغ حجم ال�سادرات 2،2 مليون دوالر 

يف �سهر اآذار، 1.6 مليون دوالر يف �سهر 

�سهر  يف  دوالر  مليون  و1.6  ني�سان، 

ايار.

وحافظت الدول العربية على �سدارتها 

بــني الـــدول املــ�ــســتــوردة، وبــلــغ حجم 

دوالر.  الــف   2،538 اليها  ال�سادرات 

العربية  غري  االأفريقية  الــدول  وحّلت 

الــدول  لتكتالت  الثانية  املرتبة  يف 

�سادرات  بحجم  الثاين  الف�سل  خالل 

حجم  وبلغ   ، دوالر  ــف  األ  1،807 بلغ 

 968 االأوروبية  الــدول  اىل  ال�سادرات 

الف   415 بلغ  حــني  يف  دوالر  الــف 

بلغ  كما  االأمريكية.  الــدول  يف  دوالر 

االآ�سيوية  الــدول  اىل  ال�سادرات  حجم 

92 الف دوالر واىل الدول  غري العربية 

االأوقيانية 43 الف دوالر. 

ونالت اململكة العربية ال�سعودية ح�سة 

من  الثاين  الف�سل  �سادرات  من  االأ�سد 

قيمته  ما  ا�ستوردت  حيث   2016 العام 

التي  فرن�سا  تليها  دوالر،  األف   1،002
الف   726 بقيمة  �ــســادرات  ا�ستقبلت 

دوالر، وقطر التي ا�ستوردت بقيمة 491 

الف. 

الفصل الثالث
من  م�سنوعات  �ــســادرات  ووا�سلت 

حجر، جب�ض وا�سمنت يف الف�سل الثالث 

من عام 2016 مقارنة مع العام 2015، 

 2016 4.5 ماليني دوالر عام  اإذ بلغت 

مقابل 5.4 ماليني عام 2015.

دوالر  مليون   1.3 ال�سادرات  وبلغت 

دوالر  مليون   1.8 و  متوز،  �سهر  خالل 

دوالر  مليون  و1.4  اآب،  �سهر  خــالل 

خالل �سهر ايلول.

املرتبة  يف  العربية  الـــدول  ــت  وحــّل

امل�ستوردة  الدول  االأوىل جلهة تكتالت 

ال�سادرات  بلغت  اإذ  ال�سادرات،  لهذه 

الدول  وحّلت  دوالر،  الف   2،319 اليها 

املرتبة  يف  العربية  غــري  االفريقية 

 955 بقيمة  ــوردت  ــت ــس ا� اذ  الــثــانــيــة 

االأوروبــيــة  الــدولــة  تلتها  دوالر،  الــف 

الــف   793 حجمها  بــلــغ  ــادرات  ــس ــ� ب

دوالر، ثم االأمريكية بـ395 الف دوالر، 

الف  بـ50  العربية  غــري  فاالآ�سيوية 

الدول االأوقيانية بحجم  دوالر، واأخرياً 

�سادرات بلغ 21 الف دوالر.

وا�ستحوذت قطر بني الدول امل�ستوردة 

على اأعلى حجم �سادرات بلغ 916 الف 

ا�ستوردت  التي  فرن�سا  تلتها  دوالر، 

ثم  ومـــن  دوالر،  ـــف  ال  519 بقيمة 

الواليات املتحدة بحجم �سادرات بلغ 

381 الف دوالر.

الفصل الرابع
جب�ض  حجر  من  �ــســادرات  وحافظت 

ا�سمنت على امل�ستوى نف�سه يف الف�سل 

بعام  مقارنة   2016 عــام  من  الــرابــع 

2015، حيث بلغت قيمة ال�سادرات يف 
كال الف�سلني 5.8 ماليني دوالر.

دوالر  مليون   2.3 ال�سادرات  وبلغت 

مليون   1.8 االأول،  ت�رشين  �سهر  خالل 

الثاين، و1.7  �سهر ت�رشين  دوالر خالل 

مليون دوالر خالل �سهر كانون االأول.

من  اأكرث  على  العربية  الدول  وح�سلت 

50 % من هذه ال�سادرات، اإذ بلغ حجم 
دوالر.  الــف   3،764 اليها  ال�سادرات 

االأفريقية  الدول  ال�سادرات اىل  وبلغت 

واىل  دوالر،  الف   1،406 العربية  غري 

دوالر.  ــف  ال  371 االأمــريكــيــة  ـــدول  ال

و�سجلت ال�سادرات اىل الدول االأوروبية 

االآ�سيوية  الدول  واىل  دوالر،  الف   261
غري العربية 36 الف دوالر، واىل الدول 

االأوقيانية 21 الف دوالر.

وحازت قطر على اأعلى قيمة �سادرات 

الكويت  تلتها  دوالر،  الف   2080 بلغت 

437 الف  اإليها  التي �سجلت ال�سادرات 

دوالر، تلتها ال�سعودية بقيمة 430 الف 

دوالر.

�شادرات من حجر جب�س ا�شمنت 

خالل عام 2016 )مليون دولر(

1.3متوز1.6كانون الثاين
1.8اآب2.3�شباط

1.4اأيلول2.3اآذار
2.3ت�رشين الأول2.2ني�شان

1.8ت�رشين الثاين1.6اأيار
1.7كانون الأول2.1حزيران

22.5املجموع

توّزع �شادرات من حجر جب�س اإ�شمنت على تكتالت 

الدول خالل العام 2016 )الف دولر(

11,935الدول العربية
6,265الدول الأفريقية غري العربية    

2,424الدول الأوروبية
1,557الدول الأمريكية

196الدول الآ�شيوية غري العربية
93الدول الأوقيانية

شكلت الدول العربية 

سوقًا رئيسية لصادرات 

قطاع البناء حيث بلغت 

قيمتها 11,935 الف دوالر 

في العام 2016
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مديــار  مدينــة ذات مفهــوم جديــد 
الدامــور  أوتوســتراد  علــى  النــور  تبصــر  ســوف 

مــن  دقيقــة   12 بعــد  علــى  و  البحــر  مقابــل 

ــلوب  ــن أس ــث ع ــن يبح ــكل م ــروت ل ــة بي العاصم

اإلجماليــة  المســاحة  تبلــغ  إســتثنائي.  حيــاة 

 2.1 والعاصمــة  البحــر  علــى  المطــل  للمشــروع 

ــرزة  ــع مف ــى قط ــمة إل ــع مقس ــر مرب ــون مت ملي

تقســيم  تــم  واإلســتثمار.  للبيــع  جاهــزة  و 

ــا  ــر منه ــزء األكب ــزاء، الج ــة أج ــى أربع ــروع إل المش

ــى  ــه إل ــم توزيع ــزء ت ــذا الج ــل وه ــص للفل مخص

ــذوق  ــع ب ــا يتمت ــة كل منه ــدة مختلف ــق ع مناط

ليضــم  المشــروع معــد  إن هــذا  هندســي فريــد. 

ليكونــوا  المدعــوون  المطوريــن  و  المســتثمرين 

جــزءًا مــن مدينــة مســتقبلية فريــدة مــن نوعهــا. 

كافــة  لســكانها  لتوفــر  صممــت  المدينــة  هــذه 

إحتياجاتهــم إذ أنــه تــم تجهيزهــا لتســتقبل مراكــز 

ــة  ــز طبي ــم و مراك ــواد و مطاع ــة و ن ــة و تجاري عام

و تعليميــة و دور ســينما و حدائــق عامــة و ملعــب 

كافــة  و  لألطفــال  مخصصــة  أماكــن  و  غولــف 

المرافــق الموجــودة فــي المــدن الكبــرى. تدعوكــم 

مدينــة مديــار لتكونــوا جــزءا منهــا فاســتثمروا فــي 

مديــار و اختــاروا أرضكــم!
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مقابلة

االإلكرتوين وبجودة عالية«.

ز باأعمال التعهدات و�سق الطرقات بجميع 
ّ
واعلن ان »�سبكة نور تتمي

ز بالدقة يف التنفيذ وال�رشعة نظراً حلداثة املعدات«. 
ّ
اأنواعها، وتتمي

و�سّدد على اأن »املخترب يحتوي على جميع املعدات الالزمة جلميع 

الفحو�سات املتعلقة بالرتبة ومواد الباطون والزفت، باالإ�سافة اىل 

اأعمال الفح�ض بعد االإنتاج وفقًا الأنواع الفحو�سات املطلوبة«.

دور المختبر
ولفت دهنوي اىل ان »جمال املقاوالت ي�سم اعمااًل االأ�سا�سية ت�سم 

الرتبة، الباطون جاهز )concrete(، والزفت املجبول«.

واذ اعترب ان »اأعمال املختربات اأحدى اأهم واأول االعمال يف ان�ساء 

م�ساريع البناء و�سق الطرقات، الأنها من اال�سباب املهمة واملوؤثرة 

يف �سالمة و�سالبة امل�رشوع، اإقرتح »القيام باملتابعة الدورية عرب 

اأعمال املخترب قبل واثناء وبعد تنفيد الطرقات، يف جمبل الباطون، 

داخل  لالأعمال  خمترب  وجود   « ان  على  و�سدد  الزفت«.  جمبل  ويف 

النوعيات  على  احل�سول  جلهة  كثرية  ايجابيات  يحمل  املجبل 

املطلوبة يف انتاج الباطون والزفت املجبول«.

و�سدد على �رشورة فح�ض واختبار نوعية االر�ض قبل البدء باأعمال 

 لنتائج االختبارات، اعداد الدرا�سات 
ً
البناء او الطرقات بحيث يتم، بناء

للبناء والطرقات ت�سمل فحو�سات للبناء حتدد: )فوندا�سيون - �سماكة 

االعمدة - فوا�سل االعمدة - �سماكة ق�سبان احلديد وعددها - عدد 

} حتدد:  للطرقات  فحو�سات  اىل  ا�سافة  وغريها،  البناء(  طبقات 

�سماكة ونوعية الطبقات )ا�سا�ض – ب�سكور�ض – زفت(}.

الأعمال  االأوىل  االأ�سا�سية  احلركة  هو  املقلع  يف  العمل  ان  واعترب 

كيفية  حول  هند�سيًا  �سديدة  وعناية  درا�سة  اىل  وحتتاج  االإنتاج 

مجموعة أنصار اإلنتاجية .. الريادة في تأمين مستلزمات مشاريع البناء والطرقات
دهنوي: التمّيز هدفنا

تعتـــرب جمموعـــة ان�شـــار يف طليعة 

التـــي تلعب دوراً  الأعمال  جمموعات 

هامًا يف قطاع املقاولت، حيث ت�شـــم 

عـــدد من ال�ـــرشكات الرائدة يف جمال 

اأعمال تاأمـــني م�شـــتلزمات انتاج ما 

يلزم من مواد اولية مل�شـــاريع البناء 

وتنفيذ  التحتيـــة  والبنى  والطرقـــات 

ال�ـــرشاف  اىل  بالإ�شـــافة  الطرقـــات 

كامـــاًل علـــى نوعية النتـــاج واملواد 

الولية للباطون والزفت املجبول عرب 

املختربات املوجودة داخل ال�رشكات.

يف حديث مع »ال�شناعة والإقت�شاد«، 

غا�س مدير وا�شت�شاري نوعية الإنتاج 

يف جمموعة اأن�شـــار املهند�س ر�شـــا دهنوي يف 

احلديث عن قطـــاع املقاولت والبناء، م�شـــلطًا 

ال�شوء على امل�شاكل التي يعاين منها املتعهدون 

و�شـــبل معاجلتها. و�شـــدد علـــى ان »جمموعة 

ان�شـــار ويف ظل الثقة املمنوحة وامل�شتمرة من 

الطراف اخلارجية ت�شعى دائمًا اىل التميز وتقدمي 

اف�شـــل النتائج بهدف املحافظة على هذه الثقة 

التي تلعب الدور الأ�شـــا�س يف �شمان ا�شتمرارية 

»ان�شار غروب« ومنوها«.

مجموعة شركات
وا�سار دهنوي اىل ان »املجموعة تتاألف من عدة ن�ساطات رئي�سية  

تعهدات  واأعــمــال  زفــت  وجمــابــل  بــاطــون  وجمــابــل  ك�سارات  مــن 

الك�سارات  �رشكة  رايتها  حتت  تعمل  حيث  خمتربات  اىل  باالإ�سافة 

الوطنية، �رشكة املجابل العاملية، و�رشكة نور للتجارة والتعهدات«.

ولفت اىل ان »�رشكة الك�سارات تتاألف من ك�سارة با�سكور�ض، ك�سارة 

مواد وجتارة جارو�سة، باالإ�سافة اىل مغ�سل بودرة بقدرة اإنتاجية 

اإجمالية حوايل 3000 مرت مكعب«.

واو�سح ان »�رشكة املجابل تتاألف من جمبلي باطون بقدرة اإنتاج 

100 مرت مكعب يف ال�ساعة ويتم الت�سغيل باأحدث تقنيات الكمبيوتر. 
ال�ساعة،  يف  زفت  طن   240 اإنتاج  بقدرة  الزفت  جمبل  يعمل  كما 

التحكم  بوا�سطة  االأول واالأحدث يف منطقة اجلنوب ويعمل  ويعترب 



ASSINAA WAL' IKTISSAD�لعدد 161 �أيـــــار 2017
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 149

واحل�سول  الطبيعة  تخريب  )لناحية:  املقلع  من  املــواد  ا�ستخراج 

واالنتاج  احلفر  اأعمال  حتتاج  كما  لالإعمار(.  املطلوبة  املواد  على 

العداد  للرتبة،  اأخ�سائيني  مهند�سني  بوا�سطة  االولية  الك�سف  اىل 

درا�سة حول الرتبة – طريقة ا�ستخراج االنتاج. و�سدد على اأن »اأهمية 

الدرا�سة تكمن بتجليل وت�سجري الطبقات امل�ستخرجة«.

احلجرية  املــواد  من  )خليط  با�سكور�ض  موا�سفات  ان  اىل  ولفت 

بقيا�سات خمتلفة( مهمة اىل حد كبري يف تنفيذ اأعمال الطرقات الن 

الزفت يو�سع على البا�سكور�ض – ويف حال كان البا�سكور�ض غري 

مطابق للموا�سفات فان تنفيذ الطريق حمكوم باخلراب. وا�سار اىل 

انه »قبل البدئ بجميع اأعمال البا�سكور�ض يجب تنظيف االأر�ض من 

كافة الرتاب وال�سوائب«.

الباطون الجاهز
مواد  من  خليط  عن  عبارة  اجلاهزهو  الباطون  ان  دهنوي  واعلن 

املياه  اىل  باالإ�سافة   ) – رمل  – بودرة  – �رشك  ) بح�ض  حجرية 

 concrete Mix( وفقًا للخلطة )admixtures( والرتابة ومواد م�سافة

ان  اىل  لفت  واذ  الباطون.  جمبل  بوا�سطة  او  يدوي  ب�سكل   )design
ان  ك�سف  املطلوبة«،  للحاجة  وفقًا  حتدد  الباطون  خلطة  نوعية   «

»جتهيز خلطة الباطون يتم عرب Mix Design داخل جمبل الباطون 

ويتم نقلها بوا�سطة اجلباالت اىل الور�ض و�سخها بوا�سطة امل�سخة«.

يكون  »عادة  قال:  الباطون،  طلب  كيفية  حول  �سوؤال  على  رد  ويف 

املرت  يف  الرتابة  اأكيا�ض  عدد  لطريقة  وفقًا  الباطون  على  الطلب 

املكعب الواحد: مثال: 5 اأكيا�ض – 6 اأكيا�ض - 7 اأكيا�ض – 8 اأكيا�ض 

...، وفقًا لالحتياجات املطلوبة ومكان ال�سب. اأما الطريقة الهند�سية 

والعلمية تعتمد على قوة �سغط الباطون حني الك�رش بوا�سطة املخترب 

وعلى اأ�سا�ض كلغ/�سم2 او )Mpa-Mega Pascal( وتعطي وفر اأكرث 

من الطلب وفقًا لكمية الطلب عرب االكيا�ض«.

اأن  واو�سح ان قوة �سغط الباطون تتاأثر بعدة عوامل فمن املمكن 

باقي  ولكن  �سحيحة  الباطون  يف  املوجودة  الرتابة  كمية  تكون 

املواد  نوع   - احلجرية  املواد  – نوعية  املياه  ن�سبة   ( املحتويات 

امل�سافة – نوع اخللطة ( غري متجان�سة للمعدالت املطلوبة لل�سب 

االمر الذي يوؤدي اىل �سعف يف الباطون، وهذا ال ميكن ان ندركه اال 

بوا�سطة فح�ض قوة الباطون يف املخترب.

ايجابيات الباطون الجاهز
وهو  اجلاهز  الباطون  غري  باطون  نوع  وجود  اإىل  دهنوي  واأ�سار 

تتمثل  قدمية  طريقة  على  �سنعه  يعتمد  الــذي  الــيــدوي  الباطون 

الور�ض  باخللط واجلبل يدويًا بحيث يتم تركيب مواد باطون داخل 

يدويًا. الكميات  وخلط  يدوية  وجبالة  العاملة  االأيــدي   بوا�سطة 

يدويًا،  املخلوط  للباطون  ن�سبًة  اجلاهز  الباطون  اإيجابيات  وعدد 

كالتايل:

يف  ديزاين  امليك�ض  كنرتول  عرب  اخللطة  كامل  كمية  حتديد   1-

املجبل وفقًا حلاجة البناء املطلوب.

خالل  اخللطة  وجتان�ض  الباطون  موا�سفات  بنوعية  التحكم   2-

التنفيذ لكامل الور�سة  باإ�رشاف املخترب.

-3 اال�ستغناء عن مكان جانب الور�سة لو�سع خمزون املواد خللط 

الباطون.

-4 �سهولة نقل الباطون يف االأماكن املطلوبة يف الور�سة بوا�سطة 

امل�سخة، والنظافة مكان امل�رشوع.

اجلاهز. الباطون  ا�ستخدام  عند  العمل  ــاز  اجن يف  ال�رشعة   5- 

-6 اخذ عينات خالل اعمال ال�سب ومتثل كامل كمية الباطون نظراً 

لتجان�ض الكمية.

لعدم احل�سول على  -7 الوفر املادي خللطة الباطون اجلاهز نظراً 

الهدر يف كميات املواد عند ال�رشاء.

واذ ا�سار اىل وجوب ا�ستخدام رجراج )Vibrator( حني �سب الباطون 

ب�سكل منظم وم�ستمر طيلة فرتة ال�سب، راأى انه »بعد �سب الباطون 

يجب احلفاظ على املياه املوجودة داخل الباطون ملدة حمددة طبقًا 

للموا�سفات عرب:

-1 ر�ض املياه ب�سكل م�ستمر ملدة 15 يوم من تاريخ ال�سب )لزيادة 

�سالبة الباطون(.

-2 يف�سل تغطيب الباطون كي يبقى رطب ملدة حمددة من تاريخ 

ال�سب وفقًا للحاجة.

-3 ترتاوح احلرارة املطلوبة بني 32c° كحد اق�سى و c°5 كحد ادنى 

)ملدة ثالثة اأيام(
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اختبارات الباطون
ـــي: ـــون، وه ـــاط ـــب ـــارات ال ـــب ـــت ــــدة اخ ـــــود ع ـــن وج  وكــ�ــســف ع

-1 اختبار نظري ي�سمل:

املواد  يف  جتان�ض  عدم  املياه،  ن�سبة  يف  م�سكلة  الباطون،  لون   -

االأولية )بح�ض – �رشك - رمل(.

-2 اختبار بوا�سطة اخذ عينة:

 ممكن اأخذ العينة من املجبل – اجلبالة – داخل الور�سة اثناء ال�سب

يف  وفح�سها  ال�سب  حني  عينة  اخــذ  ب-  �سالمب،  فح�ض   - اأ 

خمتربات، ج- اخذ عينة بعد جتمد الباطون.

عينات  وقوالب   )Slump( ال�سالمب  ماكينة  وجــود  لــزوم  واقــرتح 

اختبار  ان  واو�سح  امل�رشوع،  النوعية مع مهند�ض  لفح�ض  باطون 

الباطون  من  عينة  اخذ  عن  عبارة  SLUMP TESTهو  �سالمب  

الباطون  من  املاكينة  واإزالة  ا�سطواين  ب�سكل  ماكينة  وتعبئتها يف 

وقيا�ض رقم هبوط الباطون.

الزفت
عن  عبارة  هو    )Asphalt concrete( الزفت  ان  دهنوي  و�ــرشح 

باال�سافة  بـــودرة(   – �ــرشك   – )بح�ض  حجرية  مــواد  من  خلطة 

وخلطه  ديزاين  امليك�ض  ملقادير  وفقًا  )بيتومني(  الكوال�ض  اىل 

c160° بحدود  حمــددة  حــرارة  درجــة  حتت  الزفت  جمبل   بوا�سطة 

وا�سار اىل انه يوجد خلطتني للزفت املجبول:

-1 طبقة اأ�سا�ض course mixture Binder  وهي خلطة خ�سنة فوق 

طبقة با�سكور�ض.

اأ�سا�ض  طبقة  فوق  ناعمة  خلطة  هي    wearing course خلطة   2-

الزفت.

وا�سار اىل انه »قبل تنفيذ طبقات الزفت يجب ر�ض الكوال�ض اإما على 

.Takcoat اأو على طبقة  Primecoat طبقة با�سكور�ض

ــذي  ــًا يــتــم ا�ــســتــعــمــال االمــولــ�ــســيــون ال ــدد عــلــى انـــه حــالــي ــس و�

 HCL+ Emulsifier+H2O+Betumine ــى  عــل ــوي  يــحــت

ــائــل وهــــو يــ�ــســمــل املـــمـــيـــزات الــتــالــيــة: ــس ــ�  بــــدل الـــكـــوال�ـــض ال

والعمل ال�سهريج  ونظافة  الطرقات  على  العمال  �سالمة   1- 

-2 �سهولة بالعمل من قبل املتعهد.

او يف املجبل، وير�ض بارد. الطريق   -3 ال يحتاج اىل حتمية على 

االلت�ساق  نــاحــيــة  مــن  الــكــوال�ــض  مــن  افــ�ــســل  فعالية  ــه  ل  4- 

اخللطة داخــل  مياه  وجــود  ب�سبب  البا�سكور�ض  �سطح  ت�سكري   5- 

-6 �رشعة يف عملية التزفيت

بالتايل:   Asphalt concrete الزفت  خللطة  يلزم  »مــا   وخل�ض 

-1 مواد حجرية )بح�ض – �رشك – بح�ض نظيف( من انتاج الك�سارة 

وفقًا لن�سب معينة.

من  اأنـــواع  يوجد  �سائل:  كــوال�ــض   BITUMINE البيتومني   2-

نوع  بح�سب  املختلفة  للموا�سفات  وفقًا  ال�سوق  يف  البيتومني 

امل�رشوع وحالة الطق�ض يتم حتديد نوع الكوال�ض ال�سائل.

و�سدد على عدة مالحظات خالل اأعمال التزفيت، وهي: 

اأ- لزوم موافقة املخترب للبدء بالتزفيت.

ب- يجب تنظيف الطريق قبل ر�ض الكوال�ض من كل الزوائد.

ج- ر�ض الكوال�ض قبل التزفيت وحاليًا يوجد )امول�سيون(.

د- عدم مرور ال�سيارات بعد ر�ض الكوال�ض.

ه- عدم مرور ال�سيارات بعد تزفيت على الزفت حتى يربد الزفت.

اختبارات الزفت
وعدد دهنوي اختبارات الزفت كالتايل:

اختبارات نظرية ت�سمل:

البيتومني، عدم جتان�ض يف  الزفت املجبول، م�سكلة يف كمية  لون 

املواد االأولية )خ�سن كثري او ناعم( 

اختبارات بوا�سطة اخذ عينة:

او من  الكميون-  – او من  ان يكون من املجبل  العينة ممكن  اخذ 

بوا�سطة  العينة  اخذ  االإطــار  هذا  يف  واقــرتح  الفل�ض.  بعد  الطريق 

ل�سالمة  املخترب  اىل  وار�سالها  خمت�ض  فني  او  امل�رشف  املهند�ض 

نوعية الزفت.

-3 اخذ العينة بعد التزفيت: بوا�سطة ماكينة كور وهي اخذ ا�سطوانة 

الزفت بقطر حمدد وار�سالها اىل املخترب.
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على  والذي ميتد  بال�رشكة  اخلا�ض  الباطون  وتتوافر يف جمبل 

جمابل  يف  جندها  قّلما  اإمكانات  مربع،  مرت  األف   25 م�ساحة 

اأخرى، اإذ ي�سم ما يقارب الـ35 اآلة تت�سمن جباالت وم�سخات 

و�ساحنات، اإ�سافة اىل فريق عمل يعمل بال هوادة يف املختربات 

واالأق�سام االإدارية«.

يف  دن�ض  ح�سن  والتجارة«  للنقاوالت  »دن�ض  عام  مدير  واأ�سار 

ي�سري  ال�رشكة  »عمل  اأن  اإىل  واالقت�ساد«  »ال�سناعة  مع  حديث 

الزبائن  حاجات  تلبية  وت�سمن  العمل  فريق  تنظم  خلطة  وفقًا 

بتقدمي اأعلى معايري اجلودة والتم�سك باأهمية االلتزام«.

د على اأن »ال�رشكة العاملة يف القطاع منذ ما يقارب الت�سع 
ّ
 و�سد

�سنوات ت�سم فريق عمل متخ�س�ض يتمتع ب�سنوات من اخلربة، 

وهذا ميكنها من اجتياز اأي �سعوبات تواجهها يف العمل ويريح 

املنتجات  اأف�سل  لتقدمي  العمل  فريق  خربة  فتكري�ض  الزبون. 

ال�سوق  يف  كبرياً  زخمًا  ال�رشكة  اأك�سب  للزبائن  واخلــدمــات 

و�ساعدها يف املحافظة على زبائنها وبناء عالقة ثقة متبادلة«. 

واأ�سار يف اإطار حديثه عن ال�سق االإداري اإىل اأن »دن�ض للمقاوالت 

والتجارة« تدرك اأهمية بناء عالقات تعاون وطيدة مع الزبائن 

يف �سمان ا�ستمراريتها ومنوها، ولهذا جرى تنظيم العمل وفق 

ي�سم  بحيث   ،ISO 9001\2008الـ ومعايري  تتوافق  لهيكلية 

اأق�سامًا للمبيعات، �سبط اجلودة، املحا�سبة، واالإدارة«.

وك�سف اأن »ما يعطي ال�رشكة زخمًا قويًا يف ال�سوق هو االندفاع 

الذي ت�ستمده من جيل ال�سباب الذي يتوىل اإدارتها، اإ�سافة اإىل 

فريق العمل الذي ي�سم اأفراد ال تتجاوز اأعمارهم الـ 35 عامًا.«

جودة عالية
الذي  االأبــرز  »العامل  اأن  اىل  ولفت 

زبائنها  ثقة  ك�سب  من  ال�رشكة  مّكن 

هو جمعها بني جودة املنتج وح�سن 

ت�ستخدم  اأنها  اىل  فاإ�سافة  االإدارة، 

اأجود اأنواع املواد االأولية يف �سناعة 

لفحو�سات  االإنتاج  تخ�سع  الباطون 

اأو  ال�رشكة  خمربية متعددة يف خمترب 

خمتربات اأخرى تتعاقد ال�رشكة معها«. 

الوحيد  ال�سبيل  هو  اجلــودة  على  احلفاظ  بــاأن  »نوؤمن  وقــال: 

من  عالية  معايري  نقدم  لذلك  املناف�سة،  و�سط  ال�ستمراريتنا 

التي  ال�رشكة  خمتربات  عرب  اجلودة  هذه  مراقبة  ويتم  اجلــودة. 

 ت�سم كفاءات عدة وي�رشف عليها مهند�سون واخت�سا�سيون«. 

كبرية،  اأهمية  وتنظيمه  العمل  فريق  اإدارة  نويل  »كما  وتابع: 

الكميات  القدرة على االلتزام وتو�سيل  اأن  انطالقًا من قناعتنا 

املطلوبة يف الوقت املحدد يك�سبنا مزيداً من القدرات التناف�سية«.

مزيد من التوسع
للمقاوالت  »دن�ض  مّكنت  جمتمعة  االأمـــور  »هــذه  اأن  وك�سف 

والتجارة« من بناء �سبكة زبائن وا�سعة جداً ت�سم كبار املقاولني 

ا�ستالم، عرب مناق�سات، م�ساريع  يف املنطقة، كما مكنتها من 

على قدٍر عاٍل من االأهمية كمرفاأ �سور، طرق الناقورة، م�ساريع 

ال�رشف ال�سحي«.

واأعلن اأن »دن�ض للتجارة واملقاوالت تعمل وفقًا خلطة تو�سعية 

اأو  العام  هذا  اجلنوب  يف  اآخر  فرٍع  افتتاح  مبوجبها  �ست�سهد 

وال  الزبائن  من  اأكرب  عدد  اىل  الو�سول  بهدف  املقبل،  العام 

�سيما املوجودين يف مناطق تعترب بعيدة ن�سبيًا عن املجبل 

احلايل«. 

»دنش للمقاوالت والتجارة«.. مسيرة نجاح بقيادة شابة
دنش: فرع جديد في الجنوب قريبًا

الكبرية،  النتاجية  والقدرات  العالية  اجلودة 

من  والتجارة«  للمقاولت  »دن�س  �رشكة  مكنت 

يف  العاملة  ال�رشكات  بني  متقدم  مركز  احتالل 

�شلكت   ،2008 عام  النور  اإب�شارها  فمنذ  القطاع. 

من  مّكنها  ما  والنمو،  التو�شع  طريق  ال�رشكة 

اأبرز  اهم  اإحدى  اإمكانات كبرية جعلتها  اكت�شاب 

ال�رشكات التي تزود قطاع املقاولت بالباطون.

تعمل »دنش للتجارة 

والمقاوالت« على مراقبة 

جودة إنتاجها عبر مختبرات 

تضم كفاءات عدة
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وفقًا ملدير �رشكة االإ�رشاء التنفيذي بالل 

طريق  دت 
ّ
عب كثرية  »عوامل  �سعيتلي 

ا�ستمراريتها،  و�سمنت  ال�رشكة  جناح 

واأبرزها ثقة ور�سا العمالء التي ت�سكل 

ال�رشكة حيث  �سيا�سة  االأول يف  املحور 

وتقويتها  عليها  للحفاظ  العمل  يتم 

الــوفــاء  خــالل  مــن  وذلـــك  وحت�سينها 

اجلميع  لدى  والتعهدات  بااللتزامات 

ب�سورة تفوق توقعاتهم.

�سوق  ويف  »الــ�ــرشكــة،  اأن  اىل  ــار  ــس واأ�

تلتزم  وتناف�سية،  مــزدهــرة  مــقــاوالت 

جميع  اإىل  االإن�سائية  خدماتها  بتقدمي 

ملعايري  وطبقًا  عاٍل  مب�ستوى  عمالئها 

العاملية، كما تعمل على توفري  اجلودة 

خالل  من  متميزة  وفنية  اإداريــة  كوادر 

ال�سوق  يف  الكفاءات  اأعلى  ا�ستقطاب 

وتاأهيل  تــدريــب  خــالل  ومــن  املحلية 

ال�رشكة  يف  والفنية  االإداريــة  الكفاءات 

يف  والــتــدرج  لــالإرتــقــاء  وت�سجيعهم 

املنا�سب  اإىل  للو�سول  الوظيفي  ال�سلم 

القيادية«.

باإ�ستمرار  تعمل  »ال�رشكة  اأن  اىل  ولفت 

خالل  من  اللبناين  االإن�سان  �سقل  على 

دجمه يف عملية البناء والتطور وو�سعه 

يف موقع امل�سوؤولية يف اإدارة امل�ساريع 

واالإ�رشاف على تنفيذها«.

سوق متنوع
د �سعيتلي على اأن »�سوق املقاوالت 

ّ
و�سد

متنوعة وتتطلب وجود قطاع مقاوالت 

متكامل وقوي وقادر على ال�سمود اأمام 

التحديات والعقبات املت�سلة بامل�ساريع 

القائمة كما ونوعًا. كما ت�ستدعي توافر 

اىل  اإ�سافة  التمويل،  وقنوات  ال�سيولة 

اإمكانات �رشكات املقاوالت والتطوير«. 

قــراءة  على  الــقــدرة  »اأن  اأو�ــســح  واإذ 

على  القدرة  من  تبداأ  ال�سوق  م�سارات 

ومــواقــع  والــنــجــاح  ــــازات  االإجن تتبع 

املقاوالت  قطاع  �سجلها  التي  الف�سل 

ــريات واقــع  ــاأث ـــة االأخـــرية وت يف االآون

يواجه  »القطاع  اأن  وجــد  املنطقة«، 

املناف�سة  بواقع  تتعلق  حتديات  عدة 

»اإلسراء للتجارة والمقاوالت«.. خدمات إنشائية بمعايير عالمية
شعيتلي: ثقة العمالء محور أول في سياستنا

�شارت »�رشكة الإ�رشاء للتجارة واملقاولت« على مر 16 عامًا، وفق 

روؤية حمددة تتطلّع اىل اأفق عري�س تظهر فيه اأهداف كبرية وطموحات 

اإذ �شعى موؤ�ش�شو ال�رشكة اىل جعلها الأرفع  عالية ل حتدها قيود، 

مكانة والأف�شل اأداًء يف قطاع عملها واإنتاجها مّتخذين جمموعة من 

اخلطوات التو�شعية والتطويرية لتحقيق روؤياهم.

اجلبارة  بخطواتها   ،2001 عام  النور  اإب�شارها  منذ  ال�رشكة  متّيزت 

والنقل  العامة  الأ�شغال  وزارة  ت�شنيفات  على  فحازت  والثابتة 

تنفذ  فاأخذت  الأوىل(،  الدرجة   – اأ  فئة   – وطرق  )مبان  اللبنانية 

امل�شاريع متم�شكة مبجموعة من الأهداف ياأتي يف طليعتها اإثبات 

الذات وتثبيت قواعد ال�شتمرار مبنهجية واعدة ومتفائلة.



التي ت�ستد كلما تراجعت وترية الن�ساط 

وانح�رشت امل�ساريع، وتزداد تاأثرياتها 

ال�سلبية يف اأداء كل القطاعات. يف حني 

وانح�سار  القطاع  �سيولة  تراجع  يعمل 

ارتفاع  مــع  تزامنًا  التمويل  قــنــوات 

االأخطار وتزايد معدالت التعرث والف�سل 

نتيجة عوامل تت�سل ب�رشكات التطوير 

وخطط  املحلي  بالناجت  وتتعلق  تارة 

التنمية تارة اأخرى«.

املقاوالت  »منظومة  اأن  على  د 
ّ
و�ــســد

املدربة  العمالة  عن�رشي  اإىل  تفتقر 

يحتاج  كــمــا  املـــ�ـــرشيف،  والــتــمــويــل 

لتفادي  ت�رشيعية  ــورة  ث اىل  القطاع 

العاملة  وال�رشكات  املوؤ�س�سات  تعرث 

وتطويرها  نهو�سها  وبــالــتــايل  فيه 

اآليات  تنظيم  واىل  ا�ستمراريتها،  ودعم 

لبحث  ال�رشائب  م�سلحة  مع  م�سرتكة 

اآليات تطبيق »ال�رشيبة امل�سافة« على 

قطاع املقاوالت«.

تحول الى اإلقليمية
ت�سري  »االإ�ــــرشاء  اأن  �سعيتلي  وك�سف 

وفقًا خلطط وا�سحة تاأخذ على عاتقها 

اىل  املحلية  مــن  التدريجي  التحول 

االإقليمية بحيث ال تبقى ال�رشكة مقيدة 

بل  واحــدة  جغرافية  بقعة  يف  بالعمل 

وذلك  لبنان  حــدود  خــارج  اىل  تنطلق 

من اأجل التفاعل مع التطورات الدولية 

يف  واالنــخــراط  اأواًل  منها  لالإ�ستفادة 

والتكنولوجي  العلمي  التقدم  �سياق 

الذي ال يقف عند حد«.

ال�سوق  اأن »وجود املناف�سة يف  واعترب 

القطاع،  جناح  على  ودليل  �سحي  امر 

امل�ستمر  ال�رشكات  �سعي  توؤكد  اإنها  اإذ 

االأف�سل  وتــقــدمي  العمالء  ك�سب  اىل 

ما  وتنفيذها،  امل�ساريع  ا�ستالم  بغية 

البيئة  اأهمية  على  بقوة  ال�سوء  ي�سّلط 

التي  املقاوالت  قطاع  يف  التناف�سية 

ل�سمان  الــ�ــرشكــات  مــن جــهــود  تــزيــد 

على  املحافظة  مع  االأ�سواق  يف  البقاء 

لها  ي�سمن  ما  واجلــودة  املوا�سفات 

اال�ستمرارية وال�سمعة اجليدة«.

اأنه  �سعيتلي  اأكــد  �سوؤال،  على  رد  ويف 

يعاين  التي  امل�ساعب  الرغم من  »على 

مت�سك  يبقى  املــقــاوالت،  قطاع  منها 

وال  دائــمــًا  بالتفاوؤل  ـــرشاء  االإ� �رشكة 

�سيما اأن اأمامها فر�سًا كبرية للنمو يف 

يقع  اأعمالها  نطاق  اإن  حيث  امل�ستقبل 

�سمن امل�رشوعات التي توليها احلكومة 

اأولوية كربى، اإذ تعمل ب�سورة اأ�سا�سية 

يف  احلكومية  امل�رشوعات  تنفيذ  يف 

املياه  و�سبكات  الطرق  اإن�ساء  جمــال 

االإت�سال  و�سبكات  ال�سحي  وال�رشف 

وبناء  و�سيانتها  املــبــاين  واإنــ�ــســاء 

واأعــمــال  املــيــاه،  وخــزانــات  اجل�سور، 

احلفريات الرتابية وال�سخرية«.

تسير اإلسراء للتجارة 

والمقاوالت وفقًا لخطط 

واضحة تأخذ على عاتقها 

التحول التدريجي من 

المحلية الى اإلقليمية

�شور - مفرق العبا�شية - جانب جمل�س اجلنوب

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

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

�رسكة �الإ�رس�ء للتجارة و�ملقاوالت �ض.م.م
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قطاعات  خمتلف  يف  الــ�ــرشكــة  عملت 

هذه  ــرز  اأب ومــن  امليكانيكية،  الهند�سة 

القطاعات:

الطاقه  عــن  وا�ست�سارات  درا�سات 
البديله وخطط لتوفري الطاقه. 

ــار  االآب حفر  اآالت  وت�سنيع  ت�سميم 
االرتوازية والتدعيم وفح�ض الرتبة.

ت�سميم وت�سنيع معامل فرز النفايات 
املنزلية ال�سلبة.

�ستلزمات البلديات يف جمال 
ُ
ت�سنيع م

جمع النفايات املنزلية ال�سلبة.

مشاريع توفير الطاقة:
ك�سف املهند�ض حممد عجمي يف حديث 

تنفيذ  عن  واالإقت�ساد«  »ال�سناعة  مع 

ها 
ّ
واأهم اأفريقيا  يف  عــديــدة  م�ساريع 

على  د 
ّ
�سد كما  الطاقة،  توفري  م�ساريع 

»اأّن ال�رشكة تويل يف �سناعاتها اهتمامًا 

كبرياً ملفهوم املحافظة على البيئة حيث 

الفالتر  اأنــواع  اأف�سل  لزبائنها  تختار 

االنبعاثات  من  للحد  ــك  وذل املتطورة 

ة للبيئة«.
ّ
امل�رش

حفارات آبار المياه والتدعيم 
وفحص التربة :

جمال  يف  ن�ساأتها  منذ   M.A.E تعمل 

�سناعة احلفارات املتطورة على اأنواعها 

وكانت االأوىل يف لبنان وال�رشق االأو�سط 

اأنهّا  كما   ،Rotary حفارات  ت�سنيع  يف 

متتلك احلق احل�رشي يف لبنان ل�سيانة 

حفارات Casagrande العاملية ال�سهرية 

يتمتع  التي  العالية  ب�سبب اخلربة  وذلك 

لتها ك�سب هذا 
ّ
بها مهند�سيها والتي خو

.Casagrande احلق احل�رشي من قبل

آليات توزيع وفرز النفايات:
ت�سنيع  جمــال  يف   M.A.E تعمل  كما 

النفايات،  وفرز  توزيع  اآليات  و�سيانة 

مت يف هذا االإطار العديد من الدرا�سات 
ّ
قد

الــفــرز  مــعــامــل  ــن  م للعديد  الــنــاجــحــة 

والبلديات يف لبنان. كما قامت بت�سنيع 

العديد من اآالت الفرز واحلاويات اخلا�سة 

بجمع النفايات باالإ�سافة اىل اآالت جمع 

بالـ  ُتعرف   ما  وهي  املتنّقلة  النفايات 

.Compactor

 معالجة النفايات 
بتقنية التفكك الحراري

املجال  هــذا  يف   M.A.E تقدمه  ما  اأن 

اإليه  تو�سلت  ما  واآخــر  جيل  اأحــدث  هو 

احلراري  التفكك  جمال  يف  التكنولوجيا 

هذه  تعد  اإذ  ال�سلبة  املنزلية  للنفايات 

وا�ستخدامًا  جناحًا  االأكرث  التكنولوجيا 

رة.
ّ
يف معظم الدول املتطو

M.A.E.. نجاح قوامه الخبرة واإلبتكار

ُيعّد املهند�س حممد عجمي من اأبرز املهند�شني يف لبنان العاملني يف جمال ال�شت�شارات الهند�شية، حيث 

عمل لأكرث من ع�رشون عامًا يف ايطاليا واملانيا كم�شت�شار للعديد من ال�رشكات وكمدير لق�شم الت�شميم 

الكتب  ماكينات  ت�شميمه خلطوط  اثناء  عليها  اخرتاع ح�شل  براءات   6 كما ميتلك  الهند�شي،  والتطوير 

ب�شناعة  املتخ�ش�شة  اليطالية   Comacchio �رشكة  ولدى  الأملانية   Heidelberg �رشكة  لدى  الوتوماتيكية 

احلفارات.

اأ�ّش�س عجمي يف لبنان  �رشكة M.A.E والتي تراأًّ�س جمل�س ادارتها عام 2008 وهي �رشكة تعمل يف جمال 

ال�شت�شارات  والتنفيذ ملختلف  والت�شنيع  الت�شميم  عملها  ويت�شّمن  الهند�شية،  والدرا�شات  ال�شت�شارات 

والدرا�شات التي تقوم بها.
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مشروع غير معّقد
واإذ اعترب عجمي اأن »�رشيحة وا�سعة من 

اللبنانيني متلك فكرة خاطئة عن مفهوم 

االأمثل  اأنه »احلل  التفكك احلراري«، راأى 

يف  ال�سلبة  املنزلية  النفايات  ملعاجلة 

امل�رشة  املطامر  يجنبنا  والــذي  لبنان 

ثقافة  غياب  ظل  يف  �سيما  وال  بالبيئه 

الفرز«.

التفكك  م�رشوع  »تطبيق  اأن  على  د 
ّ
و�سد

اإذ  معّقد  غــري  امل�سانع  يف  احلــــراري 

العمال  من  جــدا  قليل  عــدد  اىل  يحتاج 

ويتطّلب وجود غرفه اأ�سا�سية تتاألف من 

النفايات والثانيه  االأوىل حلرق  طبقتني 

عملية  بداخلها  تقوم  االنبعاثات  حلرق 

التفكك احلراري، اإ�سافة اىل جمموعة من 

الكيميائيه  واملفاعل  واالأجهزة  الفالتر 

وتقنية  ــازات  ــغ ال بتفكيك  تقوم  التي 

االنبعاثات طبقا الخر القوانني املرعيه 

يف دول اوروبا«.

»تكنولوجيا  اأن  اىل  عجمي  واأ�ــســار 

 M.A.E تقدمها  التي  احلــراري  التفكك 

تنتج  التي  العوادم  بالق�ساء على  ز 
ّ
تتمي

طرق  لباقي  خالفًا   وذلك  النفايات  من 

بحيث  تلقائي  ب�سكل  والعمل  املعاجلة، 

الرماد  التلقيم وعملية �سحب  تتم عملية 

بطريقة اأوتوماتيكية، ليتم بعدها حتويل 

ي�ستعمل  ملوث  غري  رماد  اىل  النفايات 

يف خمتلف ال�سناعات االأ�سمنتية«.

ثقة بالمستقبل
وك�سف عجمي اأن »M.A.E. توا�سلت مع 

عدد كبري من البلديات وقد اأبدى بع�سها 

�سعيد  على  �سيما  وال  كــبــرياً  جتــاوبــًا 

التفكك  عرب  النفايات  معاجلة  م�ساريع 

احلراري«.

 M.A.E عمل  »جـــودة  اأن  على  د 
ّ
ــد و�ــس

ت�سمه  ــذي  ال الب�رشي  الــكــادر  وحرفية 

ع يف االأ�سواق اخلارجية 
ّ
�سمح لها بالتو�س

وال �سيما االأفريقية حيث نّفذت م�ساريع 

متعددة«.

على   .M.A.E ب�سري  »ثقته  عن  واأعــرب 

طريق النجاح املتوا�سل، اإذ اإنها بعملها 

واإمكاناتها قادرة على مواكبة حاجات 

تواكب  كثرية  خدمات  وتقدمي  الزبائن 

التطور الذي ت�سهده بلدان خمتلفة«.

تتّميز »تكنولوجيا التفكك 

 M.A.E الحراري التي تقدمها

بالقضاء على العوادم التي 

تنتج من النفايات وذلك 

خالفًا  لباقي طرق المعالجة
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م�صـروع جـود 2340 �ل�صكنـي



م�صـروع جـود 2340 �ل�صكنـي
�صقق �صوبر دولوك�ض مفرزة قابلة للتق�صيط عرب �لبنك

مواصفات البناء: 
مقاوم للزلزل، م�شعد كهربائي، موقف حتت الأر�س

03/973225 - 71/997155
كفر حتى - الطريق العام:
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على  باحلفاظ  لها  �سمح  ما  لزبائنها، 

مركزها يف ال�سوق«.

احلايل  العام  خالل  ال�سوق  »واقع  وقال: 

وب�سكل  لكن  ال�سابقة،  االأعوام  اأف�سل من 

عام البوادر لي�ست اإيجابية ما يحّتم على 

لو�سع  م�ساعفة  جهود  بذل  ال�رشكات 

املراحل  هذه  اجتياز  من  متكّنها  خطط 

ال�سعبة واحلفاظ على جناحاتها«.

تحريك عجلة اإلقتصاد
التحديات  »اأبرز  اأن  اىل  حجازي  واأ�سار 

تتمّثل  غروب«  »النور  عمل  تواجه  التي 

واملنطقة  لبنان  يف  االإ�ستقرار  عدم  يف 

االقت�ساد  على  بتداعياته  األقى  والــذي 

ب�سكل كبري، وجعل االأ�سواق يف حال من 

الركود وال�سلل«.

لي�ست  اللبنانية  »احلكومة  اأن  واعترب 

املتدهور  الو�سع  عن  الوحيدة  امل�سوؤولة 

اىل  مرتبطة  االأزمــة  هذه  الأن  لبنان  يف 

وتراجع  املنطقة  باالأزمات يف  حد كبري 

تــزعــزع  نتيجة  املــغــرتبــني  ــالت  ــوي حت

اأن  وراأى  االإغــرتاب«.  بالد  يف  االأو�ساع 

بالعمل  املتعلقة  ال�رشائب  »تخفي�ض 

اإىل  دفعًا  تعطي  واال�ستثمارات  التجاري 

العمل  عجلة  حتريك  يف  وت�ساهم  االأمام 

اىل حد كبري«.

»النور غروب« .. 15 عامًا من استمرارية كّرستها المصداقية
حجازي: المصداقية أساس النجاح

على  غروب«  »النور  �شّطرت 

جناح،  م�شرية  عامًا   15 مدى 

والثقة  امل�شداقية  �شكلت 

 ،2002 العام  ففي  لها.  عنوانًا 

خطت »النور غروب« خطواتها 

مواد  جتارة  عامل  يف  الأوىل 

بعد  ما  يف  لتتبعها  البناء، 

يف  �شاهمت  كثرية  باإجنازات 

اليوم  ي�شم  الذي  عملها  تو�شع 

ت�شنيع احلجر  للباطون،  جمبل 

ال�شخري، جتارة البالط، وتنفيذ 

امل�شاريع ال�شكنية.

وفقًا ملدير عام »النور غروب« 

�شاهم  حجازي،  ا�شعد  يحيى 

اأف�شل  بناء  على  »احلر�س 

العالقات مع الزبائن وامل�شداقية 

»النور  تواجد  تكري�س  يف 

�شمن  ما  الأ�شواق  يف  غروب« 

تطورها وا�شتمراريتها على مدى 

اأكرث من 15 ع�رش عاماً«.

غــروب«  »الــنــور  »اأن  حجازي  وك�سف  

ال�سكنية  اأعمال ت�سييد امل�ساريع  با�رشت 

م�ساريع  اأجنـــزت  وقــد   ،2006 عــام  يف 

النور  ع 
ّ
جمم طليعتها  يف  ياأتي  متعددة 

الذي ي�سم 300 �سّقة �سكنية«. واإذ اأو�سح 

»النور  بنتها  التي  ال�سقق  »جمموع  اأن 

اأن  اأعلن  �سقة«،  الـ400  يقارب  غــروب 

عدة  على  حاليًا  تعمل  ــروب  غ »الــنــور 

م�ساريع جديدة تطل جميعها على البحر.

فورة تالها ركود
ولفت حجازي اىل اأن »قطاع البناء �سهد 

فورة مل ي�سهد لها لبنان مثياًل بني عامي 

2006 و2012، تلته فرتة ركود كبرية بني 
عامي 2013 و2016، حيث تراجع الطلب 

غــروب  ــور  »ن اأن  واأعــلــن  كــبــري«.  ب�سكل 

ت�سييق  عــرب  ال�سعوبات  هــذه  تخطت 

اأرباحها وتقدمي ت�سهيالت مالية  هام�ض 

يقارب مجموع الشقق التي 

بنتها »النور غروب« خالل 

السنوات الماضية الـ400 

شقة، فيما تعمل حاليًا على 

مشروع مهم يطل على 

البحر ويضم خمس بنايات



Ghazieh - Main Road - P.O.Box: 639 Saida
Tel: 07/222277 - Fax: 07/222266 - Mob: 03/219667
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لتجارة  املو�سوي  �رشكة  ادارة   جمل�ض  لع�سو  وفقًا 

»عملت  املو�سوي  حممد  ال�سيد  البناء  ومــواد  مــوارد 

وفقًا  عقود  ثالثة  من  اأكرث  مر  على  املو�سوي  �رشكة 

�سّتى  حتديات  تخطي  من  مّكنتها  عمل  ل�سيا�سات 

ة 
ّ
واجهتها خالل �سنوات عملها وتنفيذ خطط تو�سعي

متعددة �ساهمت يف نيلها ح�سة كبرية من �سوق مواد 

البناء يف لبنان«.

وا�سار اىل ان »هذة ال�سيا�سات اأي�سًا مّكنت �رشكة املو�سوي من 

االإنفتاح على االأ�سواق اخلارجية ال �سيما االأفريقية«.

نقص السيولة
ولفت املو�سوي اىل ان »القطاع ال�سناعي يف لبنان برمته واجه 

يف  االإ�ستقرار  عدم  طليعتها  يف  ياأتي  كثرية  حتديات  يزال  وال 

على  وا�سح  ب�سكل  تداعياته  تنعك�ض  والتي  واملنطقة،  لبنان 

ال�سيولة  يف  كبرياً  نق�سًا  »نلم�ض  وقال:  االإقت�سادي«.  ال�سعيد 

افريقيا  يف  اللبنانيني  املغرتبني  امــوال  تدفق  �سعف  نتيجة 

�سعر   
ّ

وتغري النفط  ا�سعار  انخفا�ض  ب�سبب  ككل  العربية  والدول 

ت�سفيها  التي  ال�سلبية  التداعيات  اىل  ا�سافة  العمالت،  �رشف 

االأزمة ال�سورية على خمتلف القطاعات االإقت�سادية«.

ككل    2016 »عــام  ان  املو�سوي  اعترب  �ــســوؤال،  على  رد  ويف   

افــ�ــســل مــن الــعــام احلــــايل حــيــث ارتــفــعــت حـــدة تــاأثــريات 

ــاري«.  ــج ــت ــرار يف املــنــطــقــة عــلــى الــقــطــاع ال ــق ــت ــس  عـــدم اال�

و�سدد على ان »ال�رشكة ويف اطار عملها امل�ستمر ملواكبة حاجات 

ال�سوق وتلبية متطلبات الزبائن، تتخذ ب�سكل �سبه دائم خطوات 

عية تتمّثل باإفتتاح فروع جديدة وا�سترياد �سلع متّكنها من 
ّ
تو�س

املناف�سة يف ال�سوق املحلي«.

منافسة قوية
بالقوية«،  اللبنانية  ال�سوق  يف  »املناف�سة  املو�سوي  و�سف  واذ 

من  التجار  يحمي  قانون  جديد   و�سع  اىل  »احلاجة  على  �سدد 

لبنان  واإدمــاج  واالحتكار  والتهريب  �رشعية  الغري  املناف�سات 

والتجارة«.  االقت�سادية  البنية  وحتديث  العاملي  االقت�ساد  يف 

ان�ساء  يلحظ  اأن  يجب  القانون  م�رشوع  على  »العمل  ان  وراأى 

ل ح�سن تطبيقه ال �سيما 
ّ
هيئة ناظمة وخلق مناخ مالئم ي�سه

وراء  اال�ــســا�ــســي  ــدف  ــه ال ان 

التقدم مب�رشوع قانون ع�رشي 

املناف�سة  تاأمني  هو  ومتكامل 

والنفاذ اىل اال�سواق عرب منع كل 

باملناف�سة  املخلة  املمار�سات 

وعــمــلــيــات ا�ــســتــغــالل الــو�ــســع 

املهيمن وبالتايل زيادة رفاهية 

الفعالية  وحتــفــيــز  امل�ستهلك 

االقت�سادية واالعمال اخلالقة«. 

تفاوؤله  حول  �سوؤال  على  رد  ويف 

ب�سكل  ال�سناعي  العمل  مب�ستقبل 

ــوي  ــس عــــام وعــمــل �ــرشكــة املــو�

ان  املو�سوي  اعترب  خا�ض،  ب�سكل 

الو�سع  على  ي�سيطر  »االإنكما�ض 

لبنان  مير  حيث  االقت�سادي  العام 

على  و�سدد  االآن«.  حتى  النتائج  وا�سحة  غري  معّقدة  باأزمات 

من  وال�سفاء  االأزمات  هذه  اإجنالء  على  معقوداً  يبقى  »االأمل  اأن 

تاأثرياتها القا�سية التي تطال كل اللبنانيني على حد �سواء«. 

»الموسوي« .. 32 عامًا من التمّيز
الموسوي: لقانون يحمي من المنافسات الغير شرعية

�شارت �رشكة املو�شوي لتجارة موارد ومواد البناء 

عززته  م�شتمر  1985 على طريق جناح  عام  منذ 

امل�شداقية،  طليعتها  يف  تاأتي  متعددة  عوامل 

من  مّكنها  ما  الأف�شل  وال�شعر  ال�رشيعة  اخلدمة 

احتالل موقع ريادي يف ال�شوق بني ال�رشكات 

العاملة يف جمال عملها. 

تعتمد �رشكة املو�شوي يف خدمة زبائنها بني 

البقاع، بريوت، اجلنوب وال�شمال وتقدم لهم 

امل�شتوردة  البناء  وم�شتلزمات  مواد  اأجود 

اأوكرانيا،  تركيا،  اأبرزها  خمتلفة  دول  من 

ال�شني، رو�شيا، ايطاليا، املانيا وا�شبانيا. 

في اطار عملها المستمر 

لمواكبة حاجات السوق، 

تتخذ »شركة الموسوي« 

بشكل شبه دائم خطوات 

توّسعية تتمّثل بإفتتاح 

فروع جديدة واستيراد 

سلع تمّكنها من المنافسة 

في السوق المحلي
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عكر  نبال    Wise House ملدير  وفقاً 

ال�رشكة  تقدمها  التي  ـــواب  االأب »تــوّفــر 

تقدم  بحيث  االأمــان،  من  عاليًا  م�ستوى 

اأنواع االأبواب احلديدية امل�سفحة  جميع 

تتميز  والتي  والطوارئ  اخلروج  واأبــواب 

بالقوة واملتانة، حيث ي�سعب اقتحامها 

اأي�سًا  وهي  ال�رشقة،  بق�سد  ك�رشها  اأو 

والبكترييا  واحلـــرارة  لل�سوت  مقاومة 

واالأتربة«.

ولفت اىل اأن »هذه االأبواب ُت�سنع بطريقة 

وُتك�سى  الداخل،  من  بالفوالذ  م�سفحة 

اأنــواع  مثل  املــواد،  من  خمتلفة  باأنواع 

اخل�سب اأو االأملنيوم لتكون ذات ت�ساميم 

اإ�سفاء  يف  فاعاًل  دوراً  فتلعب  جذابة، 

اإىل  ا�سافة  املنازل،  على  جمالية  مل�سة 

وظيفتها االأمنية«.

واأ�سار اىل اأن »هذه االأبواب تتمتع ب�سكل 

قابلة  واأقفال غري  بحواٍف م�سفحة  عام 

جميع  من  مطاطي  اإطار  وكذلك  للك�رش، 

والغبار،  االأتــربــة  ت�رشب  ملنع  اجلهات 

يف  اإنـــذار  بجهاز  منها  البع�ض  وُتـــزود 

حاالت حماولة الك�رش.« 

املــقــاومــة  ـــــواب  »االأب اأن  عــلــى  د 
ّ
ــد ــس و�

التي  ت�سنيعها  بطريقة  ز 
ّ
تتمي للحرق، 

ترتاوح  لفرتة  توؤخره  اأو  احرتاقها،  متنع 

بح�سب نوعية الباب بني 30 و120 دقيقة. 

ب�سبب  للحريق  الباب  مقاومة  وتكمن 

وكذلك  الباب،  يف  امل�ستخدمة  احل�سوات 

نوع العوازل امل�ستخدمة فيه والتي تكون 

قابلة لالنتفاخ باحلرارة«. 

مواكبة العصر
التي   Wise House« اأن   عكر  واعترب 

الذكية  املنازل  مفهوم  لتكري�ض  تطمح 

عاتقها  على  تاأخذ  اللبنانية  ال�سوق  يف 

ي�ستجد  ما  بكل  احلديث  الع�رش  مواكبة 

جمــال  يف  ــطــور  وت حــديــثــة  تقنية  مــن 

الرتفيه  واأنظمة  االإلكرتونيات والكهرباء 

على  احلر�ض  كل  وحتر�ض  واحلماية، 

ــزام  ــت االإل خــالل  مــن  زبائنها  اإر�ــســاء 

جلميع  والنوعية  وبــاجلــودة  باملواعيد 

املنتجات واخلدمات التي تقدمها«.

االأف�سل  لتقدمي  جاهدين  »ن�سعى  وقال: 

اإىل زبائننا يف جمال عملنا، حيث تقوم 

تعاون  بناء عالقات  على  عملنا  �سيا�سة 

طويلة االأجل معهم، ومن اأجل ذلك نعمل 

الكادر  قدرات  �سقل  على  م�ستمر  ب�سكل 

كبرياً  اهتمامًا  ونويل  لل�رشكة  الب�رشي 

امل�سوؤول  العمل  وفريق  ال�سيانة  الأعمال 

يف  تلعبه  الذي  الكبري  للدور  نظراً  عنها 

تعزيز ثقة الزبائن بال�رشكة«.

خطط توسعية
ة 

ّ
عد ة 

ّ
تو�سعي »خططًا  اأن  عكر  وك�سف 

ال�رشكة،  اأعــمــال  ــدول  ج على  مــوجــودة 

من  االأ�ــســواق  �سفاء  رهن  تبقى  اأنها  اإال 

عدم  حملها  التي  ال�سلبية  التداعيات 

لبنان  يف  واالأمني  ال�سيا�سي  اال�ستقرار 

واملنطقة«. 

بعدم  تتمّثل  التحديات  »اأبرز  اأن  واعترب 

مدى  على  حمل  الـــذي  هــذا  اال�ــســتــقــرار 

�سنوات طوال تداعيات �سلبية كثرية على 

تنفيذ  اأمــام  عائقًا  �سّكل  ما  االقت�ساد، 

�ساأنها  مــن  وتو�سعية  تطويرية  خطط 

وتعزيز  االقت�سادي  النمو  عجلة  اإطالق 

الداخلية  االأ�ــســواق  يف  ال�رشكات  وجــود 

واخلارجية على حد �سواء«.

Wise house .. أعلى معايير األمان
عكر: نطمح إلى تكريس مفهوم المنازل الذكية

الطموح  يحكمها  طريق  يف 

املنازل  مفهوم  لتكري�س 

الذكية يف لبنان، ت�شق �رشكة 

جناحها  طريق   Wise House

عرب  اللبنانية  ال�شوق  يف 

ا�شترياد  جمال  يف  العمل 

وتركيب اأبواب الأمان.

 Wise اأب�رشت   ،2008 عام 

لأحد  كوكيلة  النور   House

اأهم واأبرز ال�رشكات العاملية 

ت�شنيع  جمال  يف  العاملة 

وجعلت  الأمان،  اأبواب 

وجماراة  التطور  مواكبة 

عنوانًا  التقنيات  اأحدث 

مل�شريتها على مر 9 اأعوام، حيث حر�شت على ا�شتقدام كل ما هو 

جديد يف عامل البتكار اىل ال�شوق اللبنانية وا�شعة اإياه يف متناول 

زبائنها.

توّفر األبواب التي تقدمها 

Wise house مستوى عاليًا 

من األمان، بحيث تقدم 

جميع أنواع األبواب الحديدية 

المصفحة وأبواب الخروج 

والطوارئ التي تتميز بالقوة 

والمتانة
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مقابلة

ال�سلطانية الذي ي�سم �سالة عر�ض ت�سع 

منتجات امل�سنع واملنتجات امل�ستوردة 

ــادراً  ق فيكون  الــزبــون،  يد  متناول  يف 

على حتديد خياراته من �سمن جمموعة 

تلبية  على  قادرة  املنتجات  من  وا�سعة 

حاجاته مهما اختلفت وتنوعت«.

طريق جديدة
واأ�سار حجازي اىل اأنه »ويف اإطار العمل 

الدائم على تلبية حاجات الزبائن، �سلكت 

منذ فرتة متّثلت  املوؤ�س�سة طريقًا جديدة 

تركيا  من  االأملنيوم  الدرابزين  باإ�سترياد 

ال�سوق نظراً  والتي القت قبواًل كبرياً يف 

للجمالية واملتانة التي تتمتع بهما«.

ولفت اىل اأن »فريق عمل املوؤ�س�سة خ�سع 

لدورات تدريبية يف تركية اأ�سبح بف�سلها 

اأداء مهامه وال �سيما الرتكيب  خبرياً يف 

يف وقت ق�سري جداً«.

خلطة  وفقًا  تعمل  »املوؤ�س�سة  اأن  وك�سف 

يف  التجارة  اىل  عربها  �ستعمد  تو�سعية 

ما  كافة  االأملنيوم  �سناعة  اأك�س�سوارات 

اإذ  زبائنها،  �سبكة  بتو�سيع  لها  �سي�سمح 

�سيف�سح يف املجال اأمامها لبناء عالقات 

القطاع،  يف  العاملة  امل�سانع  مع  عمل 

ا�سترياد  اأن كان عملها يقت�رش على  بعد 

حاجة م�سنعها فقط«.

على  حجازي  د 
ّ
�سد �سوؤال،  على  رد  ويف 

خطوات  عدة  لها  �سيكون  »املوؤ�س�سة  اأن 

اأن  توؤمن  اإذ  الطويل  املدى  على  تو�سعية 

طويلة،  تــزال  ال  اأمامها  النجاح  طريق 

و�سلوكها يتطلب خطوات مدرو�سة ت�سمن 

النمو  اإجنازات ت�سمن املزيد من  حتقيق 

والتطور للموؤ�س�سة«.

»حجازي لصناعة وتجارة األلمنيوم« .. عنوان الجودة
حجازي: جودتنا تضاهي المعايير األوروبية

عام 2007، وقف طموح �شاب 

جامعي خلف انطالق موؤ�ش�شة 

الأملنيوم«  لتجارة  »حجازي 

وجتارة  �شناعة  عامل  يف 

حجازي  علي  فمع  الأملنيوم، 

ال�شناعي  القطاع  دخل  الذي 

درا�شته  متابعة  خالل 

الإنطالقة يف  كانت  اجلامعية 

م�شنع �شغري عمل على خدمة 

عدد من الزبائن.

�شاهمت  ال�شنوات،  مر  وعلى 

اأعلى  واإبداء  العالية  اجلودة 

تكري�س  يف  اللتزام  معايري 

لتجارة  »حجازي  وجود 

اإذ  الأ�شواق،  يف  الأملنيوم« 

على  حر�شها  بف�شل  متّكنت 

الإنتاج  اأنواع  اأجود  تقدمي 

مع  قوية  عالقات  وبناء 

امل�شداقية،  عمادها  زبائنها 

من اأن ت�شبح اإحدى املوؤ�ش�شات 

الرائدة يف جمال عملها«.

حجاري،  علي  املوؤ�س�سة  ل�ساحب  ووفقًا 

اأعـــوام    10 مــر  على  املوؤ�س�سة  »عملت 

ملواكبة حاجات ال�سوق فقدمت منتجات 

متنوعة اإىل زبائنها من اأبواب و�سبابيك، 

ت�ساهي  عالية  جودة  مبعايري  ومطابخ 

املعايري االأوروبية«.

تراقب  »املوؤ�س�سة  اأن  اىل  حجازي  واأ�سار 

عمليات الت�سنيع يف م�سنعها عن كثب، 

منها  حر�سًا  التفا�سيل  اأدق  تتابع  حيث 

على �سمان تقدمي منتج خاٍل من ال�سوائب 

ذي جودة عالية قادر على تاأمني م�ستوى 

بك�سب  ي�سمح  الزبائن  ر�سا  من  معني 

ثقتهم ووالئهم التي تعترب عاماًل اأ�سا�سيًا 

يف �سمان ا�ستمرارية ال�رشكة«.

وك�سف اأن »النجاح الذي حققته املوؤ�س�سة 

يف  لها  ــاٍن  ث ــرٍع  ف باإفتتاح  لها  �سمح 

النجاح الذي حققته مؤسسة 

حجازي لصناعة وتجارة 

األلمنيوم سمح لها بإفتتاح 

فرٍع ثاٍن لها في السلطانية

خضع فريق عمل مؤسسة 

حجازي لصناعة وتجارة 

األلمنيوم لدورات تدريبية 

في تركيا أصبح بفضلها خبيرًا 

في أداء مهامه



حجـــــازي 

�أملنيوم ديز�ين

فرع اأول: اجلنوب - قربيخا فرع ثاين: اجلنوب - ال�شلطانية
هاتف: 426660 3 961 

E-mail: jalmoude2011@gmail.com
مبيع درابزينات تركية / جملة ومفرق
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العمل  »فريق  اأن  على  �سالمة  د 
ّ
و�سد

ا�سرتاتيجية  على  �سيحافظ  الفروع  يف 

»�سالمة  بــهــا  كت 
ّ
مت�س الــتــي  الــعــمــل 

�سرياميكا« على مدى ع�رشات ال�سنوات، 

عرب  بال�رشكة  الزبون  ثقة  تعّزز  والتي 

والذي  املتخ�س�ض  العمل  فريق  عمل 

مبا�رش،  ب�سكل  خدمتهم  اىل  يعمد 

اإ�سافة اىل تواجد القيمني على ال�رشكة 

ب�سكل دائم ملتابعة كل تفا�سيل العمل 

وال �سيما تلك املتعلقة بتقدمي ت�سهيالت 

مبا�رشة للزبائن«.

شبكة الزبائن
زبائن  »�سبكة  اأن  اىل  �سالمة   ولفت 

جتـــاراً،  ت�سم  �ــســريامــيــكــا«  »�ــســالمــة 

بناء،  وتعهدات  م�ساريع  وا�سحاب 

اأو  بناء  يعملون على  اأفراد  اىل  اإ�سافة 

ترميم منازلهم.

�ــســريامــيــكــا«  ــة  ــالم ــس �« اأن  ـــن  واأعـــل

ال�سرياميك  منتجات  لزبائنها  تقدم 

اإ�سبانيا، م�رش  ال�سني،  من  امل�ستوردة 

خالل  »من  اأنــه  واأو�سح  واإيطاليا«.« 

الوكاالت  من  العديد  على  حيازتها 

بها  يقوم  التي  املتوا�سلة  والزيارات 

تواكب  املــعــار�ــض  اإىل  عملها  فريق 

عامل  يف  يح�سل  تطور  كل  كثب  عن 

اأمام  ت�سع  كما  ال�سرياميك،  �سناعة 

الزبون مروحة وا�سعة جداً من منتجات 

ال�سرياميك«.

 وك�سف اأن »هذا ال�سعي ملواكبة حاجات 

من  �سرياميكا«  »�سالمة  مّكن  االأ�سواق 

خمتلفة  جــهــات  مــن  ــدة  ع جــوائــز  نيل 

واأهمها جائزة املوزعني االأوائل لتوزيع 

الب�سائع االإيطالية يف ال�رشق االأو�سط«.

ال  �سرياميكا  »�سالمة  اأن  �سالمة  واأكــد 

تعترب وجودها  بل  املناف�سات،  تخ�سى 

عاماًل �سحيًا يف االأ�سواق اإذ ت�ساهم يف 

ح�سول امل�ستهلك على طلباته باأف�سل 

على  الــ�ــرشكــات  كما حتــث  االأ�ــســعــار، 

التواجد يف االأ�سواق بزخٍم اأقوى«.

انحسار التصدير
�سرياميكا  »�سالمة  اأن  �سالمة  واأعلن 

اأفريقيا  اىل  الت�سدير  طريق  �سلكت 

الن�ساط  هذا  اأن  اإال  فرتة،  منذ  واخلليج 

تاأزم  مع  كبري  حد  اىل  انح�ساراً  �سهد 

الو�سع ال�سيا�سي يف لبنان واملنطقة«.

واإذ لفت »اىل وجود فرع ل�سالمة �سرياميكا 

د على اأن »ال 
ّ
يف ماالبو يف اأفريقيا«، �سد

فروع  افتتاح  اإىل  تهدف  خلطط  وجــود 

من  ت�سهده  ملا  نظراً  العربية  الــدول  يف 

ا�سطرابات �سيا�سية واقت�سادية«.

»�سالمة  �ــســري  »ي�ستمر  اأن  ومتــنــى 

التي  التو�سع  طريق  يف  �سرياميكا« 

املزيد  خلق  يف  املجال  اأمامها  تفتح 

ــض الــعــمــل واحلـــفـــاظ على  ــر� مـــن ف

ا�ستمراريتها، على امل اأن ي�سبح الواقع 

ال�سيا�سي اأف�سل ويعود لبنان اإىل �سابق 

عهده من االزدهار، وال �سيما اأن فر�سًا 

كثرية قد تكون مطروحة اأمام ال�رشكات 

وال  اخلارجية  االأ�ــســواق  يف  اللبنانية 

�سيما فر�سة امل�ساهمة يف اإعادة اإعمار 

�سورية«.

»سالمة سيراميكا« تسلك طريق التوّسع
سالمة: ال نخشى المنافسات

مقابلة

التو�ّشع  طريق  �شرياميكا«  »�شالمة  �شلكت   

والنمو، على مر 24 عامًا،  وكرّ�شتها هذا العام 

الفيل بهدف  فرٍع خام�س لها يف �شن  باإفتتاح 

على  وتلبيتها  الزبائن  كل  حاجات  مواكبة 

تنوعها يف خمتلف الأرا�شي اللبنانية.

ووفقًا ملدير عام �شالمة �شرياميكا حممد حممود 

خلطة  وفقًا  �شرياميكا  �شالمة  »ت�شري  �شالمة، 

لها  جديدة  �شالت  افتتاح  مبوجبها  �شت�شهد 

امل�شتقبل  و�شور يف  �شيدا،  كل من �شبية،  يف 

الذين  زبائنها  مع  متا�س  على  لتكون  القريب 

اأف�شل  اإليهم وبناء  جتهد دائمًا لتقدمي الأح�شن 

العالقات معهم«.

تمّكنت »سالمة 

سيراميكا« من كسب ثقة 

زبائنها عبر استراتيجية 

عمل اتبعتها على مدى 24 

عامًا، قوامها فريق عمل 

محترف قادر على نسج 

أفضل العالقات معه
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مقابلة

�سوفت  »اأنــتــلــي  �رشكة  عــام  ملدير  وفــقــًا 

»تتمحور  ها�سم  ها�سم  ال�سيد  اللبنانية« 

اأن�سطة ال�رشكة يف جمال املعلوماتية على 

تطوير التطبيقات اخلا�سة باإدارة االأعمال 

خمازن،  م�سرتيات،  مبيعات،  )حما�سبة، 

وكذلك  ذلــــك...(،  اإىل  ومــا  ب�رشية  مـــوارد 

تقدمي جتهيزات الكومبيوتر وال�سبكات وما 

يرافقها من خدمات ا�ست�سارية ودعم فني«.

وحلول  قطاع خدمات  اأنه »يف  اىل  واأ�سار 

املرافق العامة تعتمد »اأنتلي �سوفت« على 

جماالت  يف  رائدة  عاملية  �رشكات  متثيل 

قيا�ض وفح�ض واختبار االأجهزة والكابالت 

واملعدات الكهربائية يف حمطات و�سبكات 

الطاقة«. ولفت اىل اأن »هذه ال�رشكات تتميز 

وا�سعي  من  وبكونها  الوا�سعة  بخرباتها 

املعايري العاملية يف جماالت تخ�س�سها«.

شركات عالمية رائدة
وعّدد ها�سم  اأبرز ال�رشكات التي متثلها »اأنتلي 

 Megger وهي »�رشكة  لبنان،  يف  �سوفت« 

وتتخ�س�ض   1800 اأواخر  يف  تاأ�س�ست  التي 

الإختبار  اأجهزة حممولة  بت�سميم وت�سنيع 

حمطات  يف  الكهربائية  املعدات  وفح�ض 

�رشكة  »اأن  ــن  واأعــل الــطــاقــة«.  و�سبكات 

�سم  عرب  عت 
ّ
وتو�س رت 

ّ
تــطــو قد   Megger

اإليها  اأخــرى  متخ�س�سة  عاملية  �رشكات 

بحيث اأ�سبحت اليوم �رشكة عاملية وا�سعة 

مبنتجاتها  تغطي  االإخت�سا�سات  متعددة 

ــاء من  ــكــهــرب ال ــاع  ــط كـــل احلـــقـــول يف ق

ي�ستخدمها  التي  الب�سيطة  الفح�ض  اأجهزة 

جدا  املتطورة  االأجــهــزة  اإىل  الكهربائي، 

التي ت�ستخدم يف �سيانة حمطات و�سبكات 

الطاقة الكهربائية«. واأو�سح ان »لدى �رشكة 

Megger االآن مكاتب حملية يف العديد من 
واملوزعني  الفني  الدعم  فرق  مع  املواقع 

م�سانع  تقع  فيما  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

واململكة  وال�سويد  اأملــانــيــا  يف  ال�رشكة 

املتحدة والواليات املتحدة االأمريكية«.

اإىل  ان�سمت  �رشكات  ــود  »وج اىل  واأ�ــســار 

 SebaKMT ك�رشكة   ،Megger جمموعة 

عامًا   60 منذ  تاأ�س�ست  التي  االأملــانــيــة 

والرائدة يف جمال ك�سف االأعطال وفح�ض 

و�رشكة  الطاقة،  �سبكات  كابالت  واختبار 

تاأ�س�ست  التي  ال�سويدية   Programma AG
متطورة  اختبار  اأجهزة  وتنتج   1976 عام 

واملرحالت  والقواطع  الطاقة  ملحوالت 

�سوفت«  »اأنتلي  اأن  واأعلن  والبطاريات. 

متثل �رشكة اأخرى وهي ال�رشكة االأمريكية  

منذ  تاأ�س�ست  التي   Vivax-Metrotech
وت�سنيع  بت�سميم  وتتخ�س�ض  عامًا   40
اأجهزة حممولة لك�سف الكابالت واملعادن 

  CCTV املطمورة باالإ�سافة اإىل الكامريات

التي ت�سمح عرب الولوج اإىل داخل االأنابيب 

بت�سوير داخلها وفح�ض حالتها«.

رؤية وإيمان
�رشكة  »مــ�ــســاركــة  اأن  اىل  ها�سم  ولــفــت 

Project/ معر�ض  يف  العاملية    Megger
Energy Lebanon 2017 تهدف اإىل اإطالع 
الزائر على منتجاتها والتعرف اإىل العمالء 

االأف�سل  والطريقة  احتياجاتهم  لفهم 

خلدمتهم«.

 Vivax-Metrotech »منتجات  اأن  واأكــد 

�ستكون حا�رشة يف املعر�ض اأي�سًا«.

جيدا  عاما  كــان   2016 »الــعــام  اأن  واأكــد 

�سهد  حيث   Megger اأعمال  اإىل  بالن�سبة 

ذلك  يف  مبا  منتجاتها  على  متزايدا  طلبا 

املنتجات املتطورة جداً«. 

واعترب اأن »اأهم العوامل التي مّكنت »اأنتلي 

كثب  عن  العمل  هو  النجاح  من  �سوفت«  

بال�سكل  احتياجاتهم  وتلبية  العمالء  مع 

املالئمة  االأجــهــزة  تقدمي  عــرب  االأفــ�ــســل  

يف  مبــا  البيع  بعد  مــا  خــدمــات  وتــاأمــني 

ال�سحيح  االإ�ستخدام  على  التدريب  ذلــك 

لالأجهزة«.

وراأى اأن »اأبرز التحديات التي تواجه عمل 

اأ�سواق  يف  ال�سمود  هو  �سوفت«  »اأنتلي 

نقل  على  والــقــدرة  متفجر  وحميط  راكــدة 

التكنولوجبا املتطورة اىل عمالئنا بكفاءة 

واإميانا  جيدة  روؤيــة  يتطلب  وهــذا  ومتيز. 

تطوير  يف  واال�ستمرار  بامل�ستقبل  را�سخًا 

كفاءة  مواردنا الب�رشية كي ن�ستطيع دائما 

وحتت كل الظروف تقدمي خدماتنا للعمالء 

باجلودة العالية ذاتها«.

أنتلي سوفت اللبنانية .. حيث تضع الشركات العالمية ثقتها
هاشم: األسواق الراكدة أبرز التحديات

اأنتلي  �رشكة  تاأ�ش�شت 

 Intellisoft اللبنانية  �شوفت 

بهدف    2003 عام   Lebanon

لتكنولوجيا  حلول  تقدمي 

املعلومات املتكاملة املوّجهة 

ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  اإىل 

طورت  وقد  واملتو�شطة. 

بحيث  بعد  ما  يف  اأعمالها 

اأ�شبحت ت�شمل منذ العام 2009  

تقدمي حلول ل�شيانة املعدات 

وال�شبكات و املحطات التابعة 

واخلا�شة يف  العامة  للمرافق 

واملياه  الكهرباء  قطاعات 

والت�شالت. 
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ال�سطح  ــن  م الت�سليح  حــديــد  قرب 
باطون  طبقة  ووجود  اخلارجي  العلوي 

ت�سكيل  يف  ي�ساهمان  فوقه  �سميكة  غري 

ت�سققات على طول �سيخ احلديد.

توؤدي ن�سبة االإ�سمنت يف اخللطة دوراً 
يف ت�سكيل الت�سققات وقد تكون �سببًا لها، 

فخلط املاء باالإ�سمنت ينتج عنه �سعرات 

�سعرة   100 عن  تقل  ال  بن�سبة  حــراريــة 

اأن  نالحظ  ولهذا  جــرام،   1 لكل  حرارية 

اال�سمنت  ن�سبة  فيه  تكون  الذي  الباطون 

عالية يكون اأكرث عر�سة للت�سقق.

الــبــاطــون  مــكــونــات  جتــانــ�ــض  عدم 
وتدرجها ب�سبب عدم ثبات املواد االأولية، 

املواد  ا�ستخدام  اأو  الب�رشية  االأخطاء  اأو 

الكيميائية غري املنا�سبة.

من ال�رشوري �سبط ن�سبة املاء ب�سدة 
رئي�سي  عامل  الأنها  الباطون،  خلطة  يف 

تزيد  فعندما  الباطون.  م�ساكل  كل  يف 

املعدل  عــن  الــبــاطــون  يف  املـــاء  ن�سبة 

املطلوب تاأخذ حجمًا اأكرب من ال�رشوري 

ترتك  تبخرها  وبعد  الباطون،  كمية  يف 

ت�سبب  كبريه  فراغات  ي�سبب  ما  مكانها، 

الت�سققات. 

طرق الوقاية
وطرح عوا�سة طرقًا متعددة من الوقاية 

يف  املــبــكــرة  الت�سققات  حـــدوث  لــعــدم 

الباطون، نوجزها كالتايل:

مكانه  لياأخذ  للباطون  فر�سة  اإعطاء 
باملدة  ولي�ض  االإنــ�ــســائــي  الــو�ــســع  يف 

الطويلة قبل الدلك.

اأيــام  يف  �رشيعة  ب�سورة  املــاء  ر�ض 
احلر اأو اجلو اجلاف. فدرجة احلرارة التي 

25 درجة تعترب حارة بالن�سبة  تزيد عن 

املتبخر  املاء  لتعوي�ض  وذلك  للباطون 

قبل عملية الت�سلد.

 اإقامة حواجز ل�سد الرياح التي توؤدي 
اىل تبخر املياه.

ثم  املبلل  باخلي�ض  االأ�سقف  تغطية 
ير�ض املاء لتكون رطبة لفرتة اأطول. 

بعد  الكيماوية  املـــواد  بع�ض  ر�ض 
ت�سوية ال�سطح لتقليل ن�سبة التبخر.

 SPR600V كونستراكيم« تطرح« 
لمنع الشقوق المبكرة في الباطون 

و12  �سم   6 بني  الــهــوردي  اأحجار  فــوق 

التي  ال�سقوق  ــود  وج اىل  اإ�سافة  �سم، 

يجعل  ما  االأحيان  بع�ض  عميقة  تكون 

من ال�سماكة الفعلية من 3 �سم اىل 10�سم، 

عر�سة  اأكــرث  ال�سقف  يجعل  الــذي  االأمــر 

لت�رشب املياه«.

أسباب التشقق
واعترب عوا�سة ان لظاهرة ت�سقق الباطون 

اأ�سباب عديدة، ميكن تلخي�سها كما يلي:

اأو  احلار  اجلو  يف  الباطون  �سب  عند 
خالل هبوب الرياح، يحدث تبخر للمياه 

الو�سع  من  اأ�ــرشع  ب�سورة  ال�سطحية  

العادي ما يوؤدي اىل تقل�ض �رشيع يحدث 

قبل عملية الت�سلد، حيث تت�ساعد املياه 

وتت�سكل  خاللها  ال�سطح  اىل  ــدة  ــزائ ال

ال�سقوق.

مدة  بعد  ــادة  ع العملية  هــذه  وحت�سل 

�ساعات من  �ساعة اىل ثالث  ترتاوح من 

طويلة  باأ�سكال  ال�سقوق  وتكون  ال�سب، 

وخمتلفة االإجتاهات.

�سطح  ت�سوية  عملية  يف  ال�رشعة 
الباطون بعد ال�سب وعدم االنتظار حتى 

ياأخذ الباطون �سكله الطبيعي يف املكان 

ويحدث لها بعد ذلك هبوط ب�سبب كمية 

�سطح  على  املت�ساعدة  واملـــاء  الــهــواء 

الباطون.

املتخ�س�سة  كون�سرتاكيم  �رشكة  تطرح 

للباطون  امل�سافة  الكيميائية  باملواد 

حت�سريه  مت  الــذي   SPR600V منتجها 

خ�سي�سا لتجنب ح�سول ال�سقوق املبكرة 

عن  واالإ�ستغناء  ال�سب  بعد  الباطون  يف 

اأثر تغيري املواد  املعاجلة، كما يقّلل من 

�سواء  الب�رشية  االأخطاء  بع�ض  اأو  االأولية 

يف املجبل اأو يف مكان ال�سب.

م.  كون�سرتاكيم  مدير  عام  ملدير  ووفقًا 

  SPR600V منتج  »يعمل  عوا�سة،  علي 

على حتويل الباطون اىل كتلة متما�سكة 

ومتجان�سة متنع املاء الزائد من الت�ساعد 

اإىل �سطح الباطون واإحداث ال�سقوق، كما 

املواد  و�سعود  التبحي�ض،  عملية  مينع 

طبقة  وت�سكيل  ال�سطح  اإىل  الناعمة 

�سعيفة عر�سة للتاكل. ويحمي م�سخات 

الباطون من التبحي�ض اإذ يجعل البح�ض 

الناعمة  بــاملــواد  مغلفًا  الــبــاطــون  يف 

ويجعل اخلليط لزجا �سهل ال�سخ«.

ظاهرة الفسوخ
الف�سوخ  »ظاهرة  ان  اىل  عوا�سة  وا�سار 

ال�سب  بعد  الباطون  على  تظهر  التي 

للقلق  مــثــرية  مـــادة  تعترب  مــبــا�ــرشة، 

خ�سو�سًا  الباطون  �سالمة  من  والريبة 

�سقوق  ظهور  مع  تبداأ  اإذ  االأ�سقف،  يف 

�سعرية دقيقة منت�رشة بطريقة ع�سوائية 

بع�ض  يف  تتعاظم  قــد  االأ�ــســطــح  على 

احلاالت لت�سبح مزعجة ومقلقة وتوؤدي 

الن�ض وعدم  اىل  توؤدي  �سلبية  نتائج  اىل 

التعر�ض  مــن  الت�سليح  حــديــد  حماية 

للعوامل الطبيعية«.

و�سدد على ان »ظاهرة الف�سوخ هذه غري 

قابلة لل�سيطرة وت�سيب املتعهد باحلرية 

ــواع  اأن اأجــود  ا�ستخدام  من  الرغم  على 

كما  الباطون.  ل�سناعة  االأولية  املــواد 

يف  وتقع  مكلفة،  معاجلتها  طرق  تعترب 

الكثري من االأحيان على عاتق املتعهد«.

وا�سار اىل »وجود عوامل تزيد من تفاقم 

منطقتنا  يف  لل�سقوق  ال�سلبية  النتائج 

امل�سلع  االأ�سقف  نظام  اتباع  ابــرزهــا 

الباطون  �سماكة  تــرتاوح  اإذ  )هــوردي(، 

مقابلة
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مقابلة

 عام 2004 ، انطلقت موؤ�س�سة »علي ه�سي لل�سناعة والتجارة« يف 

ع 
ّ
عامل �سناعة احلجر، مقدمًة اإىل زبائنها منتجات متعددة تتنو

والبالط،  الغرانيت  ــي،  االأوروب الوطني،  ال�سخري،  احلجر  بني 

بهدف مواكبة متطلبات ال�سوق.

بالتحديات،  مليئة  املوؤ�س�سة طريقًا  �سلكت  عامًا،   13 مدى  على 

مب�سداقيتها  كها 
ّ
مت�س �سها 

ّ
كر متعددة  جناحات  و�سطها  �سّطرت 

الذين منحوها  زبائنها  تعاملها مع  االلتزام يف  واأعلى معايري 

اأ�سا�سيًا يف تعزيز تواجد قوي لها يف  التي كانت عاماًل  الثقة  

ال�سوق بني نظرياتها من ال�رشكات واملوؤ�س�سات«.

ه�سي  علي  والتجارة  لل�سناعة  ه�سي  علي  �رشكة  مدير  وي�سف 

من  مّكنتها  عمل  �سيا�سات  اتبعت  اإذ  باملوّفقة  ال�رشكة  »م�سرية 

تواجه  التي  ال�سعوبات  من  الرغم  على  اإ�ستمراريتها  �سمان 

القطاع ال�سناعي يف لبنان«.

ولفت اىل اأن »القطاع ال�سناعي يعاين من ارتفاع كلفة اإنتاجه 

ي�سعف  ما  االأولية  واملــواد  العاملة  اليد  كلفة  ارتفاع  ظل  يف 

قدراته التناف�سية اىل حد كبري وال �سيما يف ظل املناف�سات التي 

ت�سهدها االأ�سواق«.

ع الذي متار�سه املوؤ�س�سة يف عملها حماها 
ّ
واأ�سار اىل اأن »التنو

ال�سلبية  التداعيات  مــن 

عاي�ستها  الــتــي  الكثرية 

والــ�ــرشكــات  املوؤ�س�سات 

ــرية  االأخ ال�سنوات  خــالل 

الفراغ  فيها  �سيطر  التي 

على احلياة ال�سيا�سية يف لبنان«.

مصانع غير شرعية
واعترب ه�سي اأن »التحدي االأ�سعب يبقى يف انت�سار امل�سانع غري 

ب 
ّ
ال�رشعية التي تبا�رش اأعمالها باأ�ساليب غري قانونية حيث تتهر

ال�رشعية  املوؤ�س�سات  ت�سع  مب�ساربات  وتقوم  ال�رشائب  من 

وفر�ض العمل التي تطرحها يف دائرة اخلطر«.

وا�ستغرب »تغا�سي الدولة عن دعم القطاع ال�سناعي على الرغم 

ز بها على ال�سعيد االقت�سادي ودوره يف 
ّ
من االأهمية التي يتمي

توفري فر�ض العمل واحلد من ارتفاع معدالت البطالة وم�ستويات 

هجرة ال�سباب اىل حد كبري«.

واأعرب عن تفاوؤله بامل�ستقبل اإذ يبقى االأمل بغد اأف�سل معقوداً 

دائمًا على اأمل اأن تتبّنى احلكومات �سيا�سات حتمي القطاع.

مؤسسة »علي هسي للصناعة والتجارة .. 13 عام من النجاح

هسي: لحماية الصناعة

م�شنع فواز للأملنيوم ال�شناعي

لبنان اجلنوبي  

�شور - قليله - مبلكه

هاتف: 501601 3 961

961 7 395555 

موؤ�ص�صة علي ه�صي

ل�صناعة �أحجار �لبناء



Fawaz Factory  
for Industrial Aluminium

م�شنع فواز للأملنيوم ال�شناعي

لبنان �جلنوبي - �ضور - تبنني - طريق عام بنت جبيل  

مبنى �ملوؤ�ض�ضة - هاتف: 32٦3١٩ 7 - ٦54473 3 ٩٦١

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

�رشكة  الزبائن  حاجات  مواكبة  مّكنت 

طريق  على  ال�سري  من  لالأملنيوم«  »فواز 

عملت  اذ  عــامــًا،   18 مــر  على  النجاح 

منتجاتها  تطوير  على   1999 العام  منذ 

وبناء عالقات متينة مع زبائنها �سكّلت 

امل�سداقية واالإلتزام اأ�سا�سًا لها.

»انطلق  فواز  خليل  ال�رشكة  ملدير  وفقًا 

ــــواب  ــع �ــســنــاعــة االأب عــمــل الــ�ــرشكــة م

تطور  ثم  ومــن  واملطابخ،  وال�سبابيك 

ي�سم  الــيــوم  اأ�سبح  حتى  كبري  ب�سكل 

امل�ستعارة  االأ�سقف  وتركيب  �سناعة 

وواجهات  الزجاجية  ال�ستائر  و�سناعة 

ال�سيكوريت«.

وا�ستمراريتها  ال�رشكة  جناح  خليل   
ّ
ورد

قدمتها  الــتــي  الــعــالــيــة  »اجلــــودة  اىل 

لزبائنها، ال �سيما انها اقرنتها بخدمات 

العديد  ي�سم  فريق  عرب  حمرتفة  �سيانة 

اإجنــاز  مــن  متّكنه  التي  الــكــفــاءات  مــن 

املهام املطلوبة منها باأق�سى �رشعة«.

وا�سار اىل ان »خطط ال�رشكة امل�ستقبلية 

ة 
ّ
تو�سعي خطوات  االإعتبار  بعني  تاأخذ 

عملها  ــاق  اآف تو�سيع  �ساأنها  من  مهمة 

رهن  تبقيها  انها  اال  زبائنها،  ــرة  ودائ

احلا�سلة  واالأمنية  ال�سيا�سية  التطورات 

يف البلد واملنطقة، اذ اثبتت ال�سنوات ان 

على  كبرية  انعكا�سات  التطورات  لهذه 

االأ�سواق واالإقت�ساد ب�سكل عام«.

دعم القطاع
التي  التحديات  عن  حديثه  اإطار  ويف 

ــواز  ــه عــمــل الــ�ــرشكــة، تــطــرق ف ــواج ت

ال�رشعية  غري  امل�سانع  »ظاهرة  اىل 

وتقوم  يــوم  بعد  يــومــًا  تتكاثر  التي 

ا�سعار  ك�رش  وعمليات  مب�ساربات 

املنخف�سة  انتاجها  لتكاليف  نــظــراً 

�سمن  العاملة  امل�سانع  مع  مقارنة 

بالقوانني  تلتزم  �رشعية  موؤ�س�سات 

باإلتزاماتها  وتقوم  ال�رشائب  وتدفع 

جتاه عمالها من ت�سجيلهم يف ال�سمان 

ومنحهم التقدميات االزمة«.

االإنتاج  من  مزاحمة  »وجود  عن  وك�سف 

تناف�سية  قـــدرات  ميلك  ــذي  ال االأجنبي 

يدفع  ما  �سعره  انخفا�ض  جلهة  عالية 

ا�ستهالك  عــن  ــعــاد  ــت االإب اىل  البع�ض 

م�ستويات  رغم  على  الوطنية  ال�سناعة 

اجلودة العالية التي تتمتع بها«.

ودعا الدولة اإىل »دعم القطاع ال�سناعي 

خا�سة  اأهمية  مــن  بــه  يت�سم  ملــا  نــظــراً 

بالن�سبة اإىل االإقت�ساد«. 

فواز لأللمنيوم .. مصداقية وإلتزام

فواز: لدعم القطاع
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مقابلة

واأ�سار اأيوب اىل اأن »فريق عمل غالريي 

اإفر�ست ي�سع تقدمي م�ستويات عالية من 

يويل  ولذلك  اأولوياته  �سلم  يف  اجلودة 

مراحل االإنتاج كافة اهتمامًا ومراقبة 

خا�سة بهدف �سبط هذه املعايري، كما 

املراحل  هــذه  متابعة  للزبائن  يتيح 

طلباتهم  يخ�ض  ما  يف  اآرائهم  واإبــداء 

بغية تلبيتها ب�سكٍل اأف�سل«.

توّسع جديد
اإفر�ست  »غالريي  اأن  اىل  اأيــوب  ولفت 

موجود يف ال�سوق اللبنانية عرب �ساالت 

عر�ض خمتلفة ت�سم ت�سكيلة كبرية من 

اأروع املفرو�سات من �سالونات �ستيل 

�سفرة«.  وغــرف  نوم  وغــرف  ــودرن  وم

ع 
ّ
و�س اإفــر�ــســت  »غــالــريي  اأن  وك�سف 

لي�سمل  االأخرية  االآونة  ن�ساط عمله يف 

اأنه  اىل  اإ�سافة  املكتبية،  املفرو�سات 

ينفذه  كم�رشوع  املنازل  فر�ض  يتوىّل 

من األفه اىل يائه، حيث يهتم بديكورات 

املنازل واختيار االأثاث املالئم لها«.

عرب  ع 
ّ
للتو�س خّطة  وجود  »عن  واأعلن 

افتتاح �سالة عر�ض جديدة خم�س�سة 

والبيا�سات  ــدران  اجل وورق  للربادي 

»غــالــريي  اأن  اىل  ولــفــت  والــبــامــبــو«. 

عية بحذر 
ّ
اإفر�ست يتخذ اخلطوات التو�س

من  ــواق  ــس االأ� �سفاء  رهــن  يبقيها  اإذ 

الرئا�سي  للفراغ  ال�سلبية  االإنعكا�سات 

متّثلت  والتي  ال�سيا�سي  والالاإ�ستقرار 

ب�سلل وركود كبريين يف االأ�سواق«.

توجيه اإلستثمار
االقت�سادي  »الرتاجع  اأن  اأيوب  وراأى 

ــواق  ــس والــفــو�ــســى املــوجــودة يف االأ�

وموؤ�س�سات  م�سانع  باإفتتاح  املتمثلة 

ب�سكل ع�سوائي، حتّتم على الدولة التدّخل 

اىل  امل�ستثمرين  لتوجيه  فوري  ب�سكل 

طرق االإ�ستثمار ال�سحيحة«.

واأعرب عن ثقته مبوا�سلة �سري غالريي 

الرغم  النجاح على  افر�ست على طريق 

من �سعوبة االأ�سواق، اإذ »يحر�ض ب�سكل 

دائم على تخطي املناف�سات املوجودة 

اأعلى  بتقدمي  ك 
ّ
التم�س عرب  االأ�سواق  يف 

�سك  دون  ومــن  التي  اجلــودة  معايري 

وت�سمن  ال�سوق  يف  وجـــوده  �ستعّزز 

ال�سنوات  مر  على  وا�ستمراريته  جناحه 

املقبلة«.

غاليري إفرست .. الجودة في صناعة المفروشات
أيوب: لتنظيم األسواق

لتفا�شيل  الدقيقة  واملتابعة  العالية  اجلودة  �شكلت  انطالقته،  منذ 

حجز  يف  �شاهم  ما  اإفر�شت«،  لـ»غالريي  دائمتان  رفيقتان  العمل 

مكاٍن مرموق له يف الأ�شواق بني ال�رشكات العاملة يف قطاع �شناعة 

املفرو�شات.

اإفر�شت«  القّيمني على »غالريي  اإميان  النجاح هذه، عّبدها  طريق 

باأن الإنتاج اجلّيد ور�شا الزبائن عامالن اأ�شا�شيان يف تكري�س �شيت 

ح�شن ي�شمن ال�شتمرارية على املدى الطويل، اإذ �شّدد مدير »غالريي 

والإقت�شاد«  »ال�شناعة  مع  حديث  اأيوب يف  الكرمي  عبد  اإفر�شت« 

وجماليته  بجودته  ممّيز  اإنتاج  وتقدمي  الزبائن  »اإر�شاء  اأن  على 

كانا ركنني اأ�شا�شيني �شمن �شيا�شات العمل، �شاهما يف تكري�س ثقة 

الزبائن وك�شب ولئهم«.






