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الإفتتاحية

الصناعة تئن 
 يف اأحدث حلقة من حلقات تاأثري الأزمة ال�سورية على الإقت�ساد اللبناين، �رضب الركود القطاعات ال�سناعية بعد اأن ت�سببت احلرب 

يف غلق املنفذ الربي الوحيد لل�سادرات اللبنانية، واأ�سبح ثلث هذه ال�سادرات يف مهب الريح.

اإنعا�ش جتارة الت�سدير، التي كانت مزدهرة قبل اأن  ه غلق منفذ ن�سيب �رضبة �سديدة اإىل جهود احلكومة ال�سورية يف 
ّ

كما وج

تعرقلها احلرب الأهلية، واأحلق ذلك �رضرا اأي�سا باأعمال ال�رضكات يف اأرجاء املنطقة. باعتباره املمر الرئي�سي حلركة جتارة بينية 

يتجاوز حجمها امللياري دولر �سنويا.

 من بني اأهم القطاعات الإقت�سادية، 
ّ
وكان اإغالق معرب ن�سيب احلدودي مع �سوريا والأردن، فاقم اأزمة قطاع الت�سدير الذي يعد

وقد تراجعت العام املا�سي بنحو 16 باملئة، مبقارنة �سنوية لتبلغ 3.3 مليارات دولر، وهو ما يعادل تقريبا نحو 8 باملئة من 

حجم الإقت�ساد اللبناين.

وبح�سب عمر العلي نقيب مالكي ال�ساحنات املربدة من مكتبه يف بلدة بر اليا�ش القريبة من احلدود ال�سورية »لدينا 900 �ساحنة 

مربدة متوقفة داخل لبنان ونحو 290 �ساحنة اأخرى عالقة يف الأ�سواق البعيدة بني ال�سعودية والكويت والأردن«.

وكانت نحو 250 �ساحنة نقل جتتاز احلدود اللبنانية يوميا يف ذروة املوا�سم، لكن عددها انخف�ش يف فرتات الركود اإىل نحو 120، 

ا، با�ستثناء الرحالت التي تنقل الب�سائع اإىل ال�سوق ال�سورية.
ّ
قبل اأن تتوقف احلركة كلي

وبلغت �سادرات لبنان العام 2014، وفق اإح�ساءات ر�سمية، اأكرث من 920 مليون دولر اإىل دول جمل�ش التعاون اخلليجي وقرابة 

256 مليون دولر اإىل العراق. 
ر لبنان العام املا�سي منتجات بقيمة ثالثة مليارات و300 مليون دولر، اأي 

ّ
ووفقًا للمحلل الإقت�سادي ن�سيب غربيل، فقد �سد

ما يوازي ثمانية باملئة من حجم الإقت�ساد، وذلك برتاجع ن�سبته 16 باملئة عن عام 2013. ويقول غربيل: »نواجه اليوم تراجعًا 

اإ�سافيًا ب�سبب ال�سطرابات واإغالق املعرب الوحيد الذي تنفذ منه ال�سادرات اإىل الأ�سواق اخلليجية والعراقية«.

وتدر�ش احلكومة اللبنانية حاليا خطة لنقل ال�سادرات عرب البحر، بعد اأن اأ�سبح اخليار الوحيد املتاح حاليا، لكنه �سيكون مكلفا، 

وي�ستغرق الكثري من الوقت، مقارنة بالنقل الربي، وهو ما اأكده وزير ال�سناعة اأكرم �سهيب من اأن »نقل الب�سائع عرب البحر يتطلب 

 والكلفة بالتاأكيد اأعلى، لكن هذا احلل يبقى اأف�سل من ل �سيء«.
ّ
وقتا اأكرث من الرب

زوا 
ّ
متي الذين  فال�سناعيون  ال�رضيع،  بالتدخل  احلكومة  وطالب  عاليًا  ال�سوت  رفع  اجلميل  فادي  ال�سناعيني  جمعية  رئي�ش 

جماراة  من  يتمكنوا  مل  العامل  دول  اإىل  اللبناين  املنتج  اأو�سل  الذي  للتحدي  وع�سقهم  املميزة  وجناحاتهم  الفردية  مببادرتهم 

الأحداث يف املنطقة والتي تفاعلت ب�سكل �رضيع.

ويعد القطاع الزراعي اأكرث القطاعات ت�رضراً يف حال ا�ستمرار اأزمة الت�سدير، وهو يعاين اأ�سا�سًا من نق�ش الدعم الر�سمي.

30 باملئة من اليد  اإىل   20 6 باملئة من الدخل الوطني وي�سّغل ما بني  اإح�ساءات وزارة الزراعة، يوؤمن هذا القطاع نحو  ووفق 

العاملة وميثل نحو 17 باملئة من قيمة ال�سادرات. 

ويبلغ املو�سم الزراعي ذروته خالل ال�سيف، وحتديداً يف �سهري اآب واأيلول، ما يوجب اإيجاد حل ر�سمي �رضيعًا.

واإىل جانب امل�سدرين اللبنانيني �سعرت ال�رضكات ال�سورية والأردنية امل�ساركة يف التجارة عرب احلدود اأي�سا بوطاأة الأمر، اإذ مل 

يعد مبقدورهم اإر�سال الب�سائع بال�ساحنات اإىل اأ�سواقهم الرئي�سية يف منطقة اخلليج.

وي�سطر امل�سدرون للتحول اإىل طريق اأعلى تكلفة بكثري عرب البحر والرب مرورا مب�رض للو�سول اإىل امل�ستهلكني يف دول اخلليج 

الرثية. وقال مهند الأ�سفر، ع�سو احتاد امل�سدرين ال�سوري ومدير الت�سويق يف وزارة الزراعية ال�سورية »كان اإغالق معرب ن�سيب 

بالذات كارثة بالن�سبة لنا وكارثة بالن�سبة للجانب الأردين لأنه اأي�سا عندهم ب�سائع يجب اأن ت�سحن وتبادل جتاري ومنتجات 

زراعية«.
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العــالــم فــي �شهــر

مع تكرار حوادث قطع الغاز يف اأوروبا، طفى على ال�سطح من 

جديد اجلدُل حول م�رضوع نقل تركيا للغاز الرو�سي اإىل اأوروبا 

اأمن الطاقة الأوروبي. خ�سو�سًا واأن  كجزء من خطط تعزيز 

اأكرث من ن�سف واردات اأوروبا �سيتم نقلها عرب خطوط الغاز 

بحلول 2035.

التحولت، حققت مو�سكو تقدمًا ملمو�سًا يف  ويف �سوء هذه 

على  اعتمادها  من  بالتخل�ش  القا�سية  ا�سرتاتيجيتها  تنفيذ 

بحلول  اأوروبا  اإىل  الغاز  لنقل  الأوكرانية  اخلطوط  �سبكة 

العقبات  لتذليل  الدبلوما�سية  جهودها  ووا�سلت   ،2019 عام 

املتبقية لإي�سال الغاز الرو�سي اإىل اأوروبا بطرق بديلة ووفقًا 

لآليات جديدة، وذلك عرب تركيا واليونان.

اإىل  التو�سل  الرو�سية  »غازبروم«  �رضكة  اأعلنت  حني  ففي 

اتفاق مع اجلانب الرتكي يت�سمن الإنتهاء من مد خط »ال�سيل 

الرتكي« لنقل الغاز الرو�سي عرب قاع البحر الأ�سود يف كانون 

»ال�سيل  �سبكة  حتديث  اإىل  اإ�سافة   ،2016 )دي�سمرب(  الأول 

الغاز  من  تركيا  حاجات  معظم  حاليًا  تنقل  التي  الأزرق« 

الرو�سي، كان الرئي�ش الرو�سي فالدمري بوتني يناق�ش ورئي�ش 

اأنابيب  خط  بناء  م�ساألة  ت�سيربا�ش  األيك�سي�ش  اليونان  وزراء 

اليونانية  الأرا�سي  الرتكي« على  »ال�سيل  الرو�سي  الغاز  نقل 

ال�رضكات  لتمويل  مو�سكو   ا�ستعداد  واأكد  اأوروبا،  اإىل  ومنه 

اليونانية امل�ساركة يف بناء خط الأنابيب.

هذا احلراك الرو�سي لنقل الغاز عرب تركيا واليونان اأثار حفيظة 

اأعلنت عرب املبعوث اخلا�ش لوزارة اخلارجية  وا�سنطن التي 

عن  �رضاحة  خوك�ستاين  اآمو�ش  الطاقة  ل�سوؤون  الأمريكية 

اأنبوب جديد بدًل من »ال�سيل  رف�ش الوليات املتحدة مترير 

اأثينا  ردت  وقد  اأوروبا.  اإىل  الرو�سي  الغاز  لتوريد  اجلنوبي« 

على الرف�ش الأمريكي يف ت�رضيح لوزير الإ�سالح الإنتاجي 

حديث  يف  لفازاني�ش  بانويوتي�ش  اليوناين  والطاقة  والبيئة 

�سحفي ن�رض يف 10 اأيار اأكد فيه اأن احلكومة اليونانية توؤيد 

الغاز  لتوريد  اأنبوب  مترير  م�رضوع  �رضط  اأو  قيد  دون  من 

ويتخذان  الطرفان  واتخذ  اليونانية،  الأرا�سي  عرب  الرو�سي 

اخلطوات الهادفة اإىل تنفيذ هذا امل�رضوع. واأ�ساف: »بالطبع، 

ل تريد الوليات املتحدة هذا الأنبوب، وهو ما بينه يل ب�سكل 

مبا�رض وب�رضاحة خوك�ستاين خالل لقائنا الأخري« يف اأثينا. 

وتابع موؤكدا: »ومع ذلك فاإننا نعترب اأن هذا امل�رضوع �سي�سب 

يف امل�سالح القومية، و�سيكون مربحا اإقت�ساديا ومن ناحية 

الطاقة« لليونان.

ت�سمن  بيانا  عممت  قد  اأثينا  يف  الأمريكية  ال�سفارة  وكانت 

اأنبوب  يف  اليونان  م�ساركة  من  املتحدة  الوليات  قلق 

Turkstream عربها كونه »�سي�سبب قلقا لل�سلطات املخت�سة 
لتلبية  الأجل  طويل  حال  يكون  ولن  الأوروبي  الإحتاد  يف 

احتياجات الطاقة يف اليونان«، ح�سب راأيها.   

وتعر�ش احلكومة الأمريكية بدًل من اأنبوب الغاز »دعم تنويع 

من  الطبيعي  الغاز  توريد  م�رضوع  فيه  مبا  الطاقة  م�سادر 

خالل اأنبوب عرب البحر الأدرياتيكي يربط اليونان وبلغاريا، 

وتو�سيع ا�ستخدام الغاز الطبيعي امل�سال«.

نظراً  النور  ليب�رض  كبرية  حظوظًا  الرتكي«  »ال�سيل  وميلك 

وبراعة  اخلط،  لت�سغيل  الغاز  من  الالزمة  الكميات  توافر  اإىل 

يف  دخل  م�سادر  اإىل  اليونان  حاجة  ا�ستغالل  يف  الكرملني 

اإ�سافة  تعي�سها،  التي  اخلانقة  الإقت�سادية  الأزمة  مواجهة 

اإمدادات  اأوروبا من وقف  البلقان و�رضق  بلدان  اإىل خماوف 

على  يعتمد  البلدان  هذه  بع�ش  اأن  بخا�سة  الرو�سي،  الغاز 

»غازبروم« يف اأكرث من 90 يف املئة لتاأمني الكميات الالزمة 

لقت�ساداته والتدفئة املنزلية.

اليونان، ك�سفت م�سادر  اإت�سالتها مع  وفيما كّثفت مو�سكو 

مع  اخلالفات  �سفحة  لطي  نية  عن  »غازبروم«  من  مقربة 

املفو�سية ملنع الإحتكار من دون اللجوء اإىل الق�ساء. وتو�سل 

اجلانبان الرو�سي والرتكي اإىل الإتفاق عقب لقاء جمع رئي�ش 

»غازبروم« األك�سي ميللر، ووزير الطاقة الرتكي تانر يلدز، يف 

اأنقرة قبل اأيام. واأعلن ميللر اأن �رضكته �ستحدد جدوًل زمنيًا 

جيوبوليتيك الطاقة الروسية
بين تركيا واليونان... والصين 

بقلــم وسـام سعــد
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فيه  الغاز  لبدء �سخ  الرتكي«  »ال�سيل  بناء خط  لالإنتهاء من 

تركيا  حاجات  من  جزءاً  اجلديد  اخلط  ويلبي   .2016 نهاية 

املتزايدة من الغاز.

وقعتا  »بوتا�ش«  الرتكية  وال�رضكة  »غازبروم«  اأن  اإىل  ي�سار 

يف الأول من كانون الأول 2014 مذكرة تفاهم حول بناء خط 

اأنابيب لنقل الغاز با�ستطاعة 63 مليار مرت مكعب من الغاز 

�سنويا من رو�سيا اإىل تركيا مير عرب قاع البحر الأ�سود، و�سيبلغ 

طول خط الأنابيب نحو 1100 كم، و�سينقل نحو 47 مليار مرت 

مكعب من الغاز �سنويا حتى احلدود الرتكية اليونانية.

واجلانب  »غازبروم«  بني  اجلديد  الإتفاق  فاجاأ  حني  ويف 

الرتكي معظم املراقبني. يربز هنا العامل الإقت�سادي وا�سحًا 

»ال�سيل  خط  من  الإنتهاء  لت�رضيع  »غازبروم«  حماولت  يف 

الرو�سي  الغاز  لعمالق  ال�سافية  ال�سنوية  فالأرباح  الرتكي«، 

تراجعت نحو 86 يف املئة عام 2014 مقارنة بالعام ال�سابق، 

ب�سبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وتراجع �سعر �رضف الروبل، 

والعقوبات الغربية.

وي�سّخر الكرملني اأدواته الديبلوما�سية للدفع مب�رضوع »ال�سيل 

ال�سيا�سية  . فقد جتنبت »غازبروم« اخلالفات  الرتكي« قدمًا 

الرئي�ش  زيارة  خلفية  على  ومو�سكو  اأنقرة  بني  املت�ساعدة 

وت�رضيحاته  يريفان،  اإىل  الأخرية  بوتني  فالدميري  الرو�سي 

ملنا�سبة الذكرى املئوية ملجازر الأرمن، وما تبعها من ردود 

للرئي�ش الرتكي رجب طيب اأردوغان، كما ا�ستطاع الكرملني 

التخفيف من تاأثري العالقات الرتكية اليونانية املتوترة على 

�سري العمل يف امل�رضوع.

 ثاين اأكرب �سوق بعد اأملانيا لـ«غازبروم«، 
ّ
ي�سار اإىل اأن تركيا تعد

ففي عام 2014 �سدرت »غازبروم« اإىل تركيا 27.4 مليار مرت 

مكعب من الغاز، ويف الوقت احلايل يتم توريد الغاز الرو�سي 

اإىل تركيا عرب خط اأنابيب »ال�سيل الأزرق« )بلو �سرتمي( وخط 

اأنابيب لنقل الغاز مير عرب دول البلقان.

وبالتزامن مع م�ساريع »غازبروم« يف كل من تركيا واليونان 

اأعلنت ال�رضكة يف 30 ني�سان ا�ستعدادها لتزويد ال�سني بالغاز 

الرو�سي عرب امل�سار ال�رضقي اأو ما ي�سمى »قوة �سيبرييا« بعد 

اأربع �سنوات.

العام  الغاز بحلول  ال�سيني على  الطلب  ن�سبة منو  اأن  ويذكر 

2019 �ست�سل اإىل 90 باملئة.
ل�رضكة  التنفيذي  الرئي�ش  نائب  ميدفيديف  األك�سندر  واأو�سح 

للجدول  تنفيذها وفقا  الأعمال يجري  اأن جميع  »غازبروم« 

د، م�سريا اإىل اأنه مت �رضاء الأنابيب الالزمة لنقل 
ّ
الزمني املحد

الغاز، كما جرى البدء باأعمال و�سع بع�ش الأنابيب، لفتا اإىل 

اأن بدء تزويد ال�سني بالغاز الرو�سي يعتمد على مدى جاهزية 

الطرف ال�سيني ل�ستالم الغاز.

قد  ال�سينية   »CNPC« و�رضكة  »غازبروم«  �رضكة  وكانت   

الغاز  لتوريد  عاما   30 ملدة   2014 عام  اأيار  يف  عقدا  وقعتا 

الطبيعي الرو�سي اإىل ال�سني عرب »املمر ال�رضقي« من طريق 

العقد من  اأنابيب »قوة �سيبرييا«، وحينها قدر  فرع من خط 

قبل الطرفني بـ 400 مليار دولر، ومن املقرر اأن تبداأ توريدات 

الغاز بالتدفق يف عام 2018 بحجم 5 مليارات مرت مكعب يف 

العام على اأن جتري زيادتها لحقا اإىل 38 مليار مرت مكعب 

�سنويا ت�ستخرج من حقول الغاز يف منطقة الأورال.

و�رضكة  »غازبروم«  اتفقت   2015 فرباير/�سباط  اأوائل  ويف 

النفط الوطنية ال�سينية »CNPC« على مكان مرور جزء من 

خط غاز »قوة �سيبرييا« حتت مياه نهر اأمور، وطرحت �رضكة 

»غازبروم« بالفعل عددا من املناق�سات ل�رضاء اأنابيب لبناء 

اخلط بقيمة اإجمالية بلغت 67.7 مليار روبل.
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الحدث

المولود المنتظر... نظام مالي جديد بدياًل للنظام »الدوالري«
فضاء إقتصادي يجمع اإلتحاد األوراسي و«طريق الحرير«

بقلم فارس سعد

رغم غياب قادة الغرب عن العر�ض الع�سكري الذي اأُقيم يف ال�ساحة احلمراء يف مو�سكو ملنا�سبة عيد الن�رص 

على النازية، اإل اأن امل�ست�سارة الأملانية اأجنيال مريكل �سارعت يف اليوم الثاين اإىل مو�سكو لو�سع ب�سمة 

امل�ساركة يف هذه الحتفالت ولذلك ل تغيب عن ذهن املراقب ملا للعالقات الإقت�سادية الكبرية من اأهمية 

بني رو�سيا واملانيا. ورغم اأن حجم التجارة بني البلدين اإنخف�ض عام 2014 مقارنة بالعام ال�سابق بن�سبة 5,6 

% حتى 1,70 مليار دولر، علما اأن ال�ستثمارات الأملانية يف الإقت�ساد الرو�سي تبلغ اأكرث من 21 مليار دولر، 

وهناك اأكرث من 6 اآلف �رصكة عاملة يف رو�سيا مب�ساركة اأملانية مبا فيها 800 �رصكة براأ�ض مال اأملاين �رصف.
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اأن  اإن اإن« الأمريكية  وتعرتف وكالة »�سي 

قدرة رو�سيا على جذب ا�ستثمارات اأجنبية 

تزيد، م�سرية اإىل اأن العملة الرو�سية ارتفعت 

خالل  الـــدولر،  مقابل  باملئة   25 بن�سبة 

الأ�سهر الثالثة املا�سية. وقد كتبت الوكالة 

العودة  الذين جتراأوا على  »امل�ستثمرين  اأن 

اإىل رو�سيا هذا العام، يبت�سمون الآن«.

ويف وقت �سابق، اأعلن امللياردير الأمريكي 

جتــذب  ــا  ــي ــس رو� اأن  بــونــدرمــان  ديــفــيــد 

واملتو�سطة  الطويلة  الأفق  يف  امل�ستثمرين 

عقوبات  الغرب  فر�ش  رغم  وذلك  املــدى، 

باأن  قناعته  عن  بوندرمان  واأعرب  عليها. 

المتعا�ش،  اإثــارة  اإىل  تهدف  العقوبات 

الة.
ّ
ولي�ش اإىل اأن تكون فع

الرو�سي  الأعــمــال  رجــل  يوافق  جهته،  من 

فهو  بوندرمان،  راأي  فــاردانــيــان،  روبــني 

بالن�سبة  اإيجابية  العقوبات  اأن  يعتقد 

وقال  اخلــربة.  ذوي  من  امل�ستثمرين  اإىل 

اإمكانية  ت�سكل  »التقييدات  اإن  فاردانيان 

الأمـــوال«،  من  اأكــرث  كمية  على  للح�سول 

اأن »رو�سيا تبدو دولة جذابة جدا  م�ستدركا 

لكثري من امل�ستثمرين، فهي �سوق �سخمة...«.

 كسر االحتكار الغربي 
لألسواق العالمية

توجه  و�سالبة  قــوة  توؤكد  الوقائع  هــذه 

خلق  يف  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ش 

النظام  اإىل  رو�سيا  دور  يعيد  دويل  توازن 

العاملي الذي هيمنت عليه الوليات املتحدة 

منذ اأكرث من ربع قرن، ومنذ ت�سلمت رو�سيا 

ني�سان  يف  »الربيك�ش«  جمموعة  رئا�سة 

للتعاون« وهي تعمل  املا�سي و»�سنغهاي 

على  الإقت�سادية  براجمها  عرب  جاهدة 

الغربي  الإحتكار  يك�رض  جديد  مناخ  خلق 

لالأ�سواق العاملية. 

ولفت بوتني يف بيان اأ�سدره لهذه املنا�سبة 

حواىل  ت�سم  »الربيك�ش«  جمموعة  اأن  اإىل 

 30 نحو  وتنتج  املعمورة،  �سكان  ن�سف 

العاملي،  الإجمايل  الناجت  من  املائة  يف 

م�سريا اإىل اأن دول الربيك�ش تزيد من تن�سيق 

جلدول  الأ�سا�سية  امل�سائل  يف  مواقفها 

اإن�ساء  يف  وتن�سط  الدويل،  املجتمع  اأعمال 

نظام عاملي متعدد الأقطاب.

مصرفان دوليان بديالن لـ »الدوالر«
بها  خا�ش  بنك  اإن�ساء  خطوة  يف  ولعل 

مدينة  ومقره  دولر  مليار   100 براأ�سمال 

�سندوق  ــاء  ــس واإنــ� ال�سينية،  �سنغهاي 

 100 بحجم  للعمالت  م�سرتك  احتياطي 

مليار دولر، خطوة اأوىل نحو ك�رض احتكار 

البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل، اللذين 

للح�سول  وحلفائها  اأمريكا  بيد  اأداة  باتا 

والإقت�سادية  ال�سيا�سية  التنازلت  على 

مالية  لنك�سات  تتعر�ش  التي  البلدان  يف 

اخلارجية  اإعــالن  كــان  لــذا  واإقت�سادية، 

اإليه  ت�سعى  الذي  الأول  الهدف  اأن  الرو�سية 

اإن�ساء  هو  للمجموعة  الرو�سية  الرئا�سة 

البنك، وراأى خرباء تاأ�سي�ش هذا البنك خطوة 

العاملي  ــايل  امل للنظام  بديل  خلق  نحو 

»الدولري« القائم.

�سريجى  الرو�سى  اخلارجية  ــر  وزي وكــان 

اأن  احلايل  العام  مطلع  يف  اأكد  قد  لفروف 

ملنظمة  رئا�ستها  فــرتة  �ست�ستغل  رو�سيا 

»بريك�ش« يف  للتعاون وجمموعة  �سنغهاي 

الت�سكيلني  هذين  ن�ساط  ملنح   2015 عام 

نب�سًا جديداً. 

تضم منظمة شنغهاي حاليا 
روسيا والصين وكازاخستان 

وقرغيزيا وطاجيكستان 
وأوزبكستان، وتتمتع كل 
من منغوليا والهند وإيران 

وباكستان وأفغانستان 
بصفة المراقب فيها، كما 

تتمتع بيالروس وسريالنكا 
وتركيا بصفة »شريك فى 

الحوار«
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 اتحادات اقتصادية 
وعملة موحدة جديدة

وتفعيل  »الربيك�ش«  عند  بوتني  يتوقف  مل 

اإن�ساء  اإىل  ــه  اجت بــل  الــعــامل،  يف  دورهـــا 

رو�سيا  يجمع  »اأورا�سي«  اإقت�سادي  احتاد 

وبيالرو�سيا وكازاخ�ستان يف اأيلول 2014، 

رو�سيا«،  »�سوت  اإذاعــة  و�سفته  تطور  يف 

باأنه مبثابة »احتاد �سوفياتي م�سغر«، ثم 

ان�سم اإليه اأرمينيا وقرغيز�ستان ، يف مطلع 

كانون الثاين 2015، حتت م�سمى »الحتاد 

الإقت�سادي الأورا�سي«، الأوروبي الآ�سيوي.

اإطالق  اإمكانية  ت�ستك�سف  وها هي مو�سكو 

الأورا�سي  الحتاد  تكتل  عرب  موحدة  عملة 

دول  مــن  ن 
ّ
ويــتــكــو مو�سكو  تــقــوده  الــذي 

ال�سوفييتي. وطلب  كانت جزءاً من الحتاد 

الرئي�ش بوتني من احلكومة الرو�سية والبنك 

يف  املالية  اجلهات  مع  العمل  املــركــزي 

لدول الأع�ساء بالحتاد الأورا�سي ملناق�سة 

اإطالق عملة موحدة يف امل�ستقبل.

قد  كــان  الأورا�ــســي  الحتــاد  اأن  اإىل  �سار 
ُ
ي

�سبقه اإن�ساء احتاد جمركي بني الدول التي 

لالحتاد  تابعة  �سابقة  جمهوريات  كانت 

الحتاد  بهذا  رو�سيا  وتهدف  ال�سوفييتي، 

ن�سمة  مليون   170 يجمع  تكتل  تكوين  اإىل 

احلــريــر«  »طــريــق  حـــزام  اإىل  ين�سم  لكي 

الإقت�سادي.

تعزيز التعاون بالعمالت الوطنية
بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ش  وكــان 

قد وقعا  بينغ  �سي جني  ال�سيني  والرئي�ش 

بيانًا يف الثامن من اأيار للتعاون امل�سرتك 

الأورا�سي  الإقت�سادي  الحتــاد  اإن�ساء  يف 

واحلزام الإقت�سادي »طريق احلرير«.

اإطار  يف  التعاون  اإن  بوتني  الرئي�ش  وقال 

واحلــزام  الأورا�ــســي  الإقت�سادي  ــاد  الحت

الإقت�سادي »طريق احلرير« ميكن اأن يوؤدي 

يف امل�ستقبل اإىل ف�ساء اإقت�سادي عام يف 

القارة. واأ�ساف اإن رو�سيا وال�سني تنويان 

زيــادة  طريق  من  املــايل  التعاون  تعزيز 

الرو�سي  الروبل  الوطنية  العمالت  ا�ستخدام 

واليوان يف احل�سابات يف ما بينهما.

واأ�سار بوتني اإىل اأن ح�سة العمالت الوطنية 

خالل   %  7 جتــاوزت  الثنائية  العقود  يف 

�سهرين من العام اجلاري.

الحاجة أم االختراع
م�رضوع  اإطـــار  يف  التعاون  اتــفــاق  ويعد 

اأهم  احلرير«  »طريق  الإقت�سادي  احلــزام 

وثيقة رو�سية �سينية توّقع منذ ربيع العام 

اإمكانية  رو�سيا  فقدت  عندما  املا�سي، 

الغربية  املــال  راأ�ــش  اأ�سواق  اإىل  الو�سول 

الغربية،  العقوبات  ب�سبب  والتكنولوجيات 

التحول  ــدء  ب عــن  رو�سيا  اأعلنت  حينها 

على  ال�رضق  نحو  والإقت�سادي  ال�سيا�سي 

قاعدة احلاجة اأم الخرتاع.

»طريق  الإقت�سادي  احلــزام  اأن  اإىل  ي�سار 

احلرير« هو م�رضوع لإن�ساء ممر للموا�سالت 

الو�سطى  اآ�سيا  بــني  والــتــجــارة  والــطــاقــة 

عن  ال�سني  واأعلنت  واأوروبـــا،  واجلنوبية 

من  دولر  مليار   40 تخ�سي�ش  نيتها 

اأطلق  الذي  امل�رضوع  لهذا  خا�ش  �سندوق 

جني  �سي  ال�سيني  الرئي�ش  اإن�سائه  فكرة 

بينغ يف اأيلول 2013.

الرو�سي  للرئي�ش  ال�سحفي  ال�سكرتري  وقال 

احلــريــر«  »طــريــق  اإن  بي�سكوف  دميـــرتي 

ال�سيني هو م�رضوع مثري لالإعجاب، ويتمتع 

وجيو�سيا�سية  اإقت�سادية  بخ�سائ�ش 

وغريها من اخل�سائ�ش الأخرى.

�رضكتا  اإليه  تو�سلت  ما  اأهــم  اأن  ويذكر 

وال�سينية  »غــازبــروم«  الرو�سية  الطاقة 

على  يحتوي  اتــفــاق  »توقيع   »CNPC«

الرو�سي  الغاز  لإمدادات  الأ�سا�سية  النقاط 

اإىل ال�سني عرب امل�سار الغربي.

ووقع الإتفاقية عن اجلانب الرو�سي رئي�ش 

وعن  ميللر  األك�سي  »غـــازبـــروم«  �ــرضكــة 

النفط  �رضكة  رئي�ش  نائب  ال�سيني  اجلانب 

دونغ  وانــغ   »CNPC« ال�سينية  الوطنية 

جني بح�سور بوتني وجني بينغ.

 صادرات غازية شرقًا وغربًا 
المداد الصين

وقت  يف  »غازبروم«  �رضكة  رئي�ش  واأ�سار 

اأن  اإىل  املا�سي  ني�سان  �سهر  من  �سابق 

ما  اأي  الغربي  امل�سار  حول  املفاو�سات 

حول  جتري  »األتاي«  اأنابيب  بخط  يعرف 

اإمداد ال�سني بنحو 30 مليار مرت مكعب من 

هًا باحتمال 
ّ
الغاز �سنويا ملدة 30 عاما، منو

زيادة حجم الإمدادات يف امل�ستقبل.

اآخر  اتفاق  اإىل  احلــايل  الإتفاق  وي�ساف 

وبكني  مو�سكو  من  كل  وّقعته  الأمد  طويل 

بالغاز  ال�سني  لتزويد   2014 اأيار  �سهر  يف 

ما  اأي  ال�رضقي«  »امل�سار  عرب  الطبيعي 

عاما   30 ملــدة  �سيبرييا«  »قــوة  بـ  يعرف 

ت�سل  �سنويا،  مكعب  مرت  مليار   38 مبقدار 

قيمته اإىل 400 مليار دولر.

وكانت »غازبروم« قد اأكدت يف وقت �سابق 

الغربي  باأن املفاو�سات املتعلقة بامل�سار 

ال�رضقي  امل�سار  عمليات  �سري  يف  توؤثر  ل 

»قوة �سيبرييا«.

تقدمت الهند وباكستان 
بطلب اإلنضمام إلى 

المنظمة رسميا، وتسعى 
إيران هي األخرى للحصول 
على العضوية الكاملة فى 

منظمة شنغهاي للتعاون. 
وستعقد قمتا منظمة 

شنغهاي للتعاون ومجموعة 
»بريكس« في أوفا الروسية 

من 8 إلى 10 تموز المقبل

الحدث
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مقابلة

للقطاع  دعمه  اإطــار  يف  املركز  اأطلق 

ال�سناعي، م�رضوع حتويل التكنولوجيا 

تعزيز  �ساأنه  من  الذي  للبيئة  ال�سديقة 

قـــوة الــقــطــاع يف ا�ــســتــخــدام اأحـــدث 

واأعلن  للبيئة،  ال�سديقة  التكنولوجيا 

رئي�ش مركز الإنتاج الأنظف يف لبنان  

من  ل 
ّ
ممــو املــ�ــرضوع  اأن  يعقوب  علي 

مليون   12 وقيمته  ــي  الأوروب الحتــاد 

يورو وينفذ بالتعاون مع منظمة الأمم 

وبرنامج  ال�سناعية  للتنمية  املتحدة 

الإنتاج  ومركز  للبيئة  املتحدة  الأمم 

ويهدف  بر�سلونة،  يف  الرديف  الأنظف 

اإىل تعزيز القدرات ال�سناعية يف 9 دول 

من �سمنها لبنان«.

معهد  خــالل  من  »املــركــز  اأن  وك�سف 

البحوث ال�سناعية ربح املناق�سة  التي 

جرت على تنفيذ اجلزء املتعلق بلبنان 

يف  الإتفاق  عقد  ووقــع  امل�رضوع،  من 

يف  تنفيذه  يف  وبا�رض  اول  كانون   15

امل�رضوع  ان ترتاوح مدة  اآذار على   15
28 �سهراً«.

اإىل  وفــداً  تراأ�ش   « اأنــه  يعقوب  واأعلن 

يفتخر  اأ�سا�سيني  خرباء   9 �سم  النم�سا 

عدة  ويف  الوطني  ال�سعيد  على  بهم 

اأحمد  عبداهلل  القا�سي  وهــم  جمــالت 

والدكتور  ال�سناعة  وزيــر  م�ست�سار 

جوزيف متى مدير املختربات يف معهد 

حممد  والدكتور  ال�سناعية  البحوث 

  MEDTEST 2 م�رضوع  من�سق  حيدر 

والدكتور عدنان جوين والدكتور ناجي 

املتجددة  الطاقة  يف  خــرباء  طانو�ش 

يف  اخلبرية  خنافر  حنان  واملهند�سة 

علي  والدكتور  البيئية  الإدارة  نظم 

ا�سماعيل مدير ق�سم التغذية يف اجلامعة 

اللبنانية«، واأ�سار اإىل اأن الوفد »اأجرى 

عدة مباحثات ثنائية مع منظمة الأمم 

لبلورة  ال�سناعية  للتنمية  املتحدة 

اآليات تنفيذ هذا امل�رضوع.

3 محاور
الآليات  هذه  اأن  اإىل  يعقوب  لفت  واإذ 

اأ�سا�سية، ك�سف  3 حماور  توّزعت حول 

تنفيذ م�ساريع  ي�سمل  الأول  املحور  اأن 

الإنتاج  اآلية  �سمن  �سناعية  منوذجية 

الأنظف ملدة ترتاوح بني 12 و 14 �سهراً 

لثمانية موؤ�س�سات �سناعية غذائية، يف 

اأن  بريوت وجبل لبنان. واأعلن يعقوب 

ال�رضوط كان قد ح�رض امل�رضوع  دفرت 

»اإلنتاج األنظف« يطلق مشروع جديد لقطاع الصناعات الغذائية
يعقوب: نعمل على خلق استدامة بين االستهالك واإلنتاج

يوؤدي مركز الإنتاج الأنظف دوراً فعاًّل يف 

دعم القطاع ال�سناعي عرب فتح الأ�سواق 

وم�ساعدته  اإنتاجه  اأمام  اخلارجية 

التي  الأنظف  الإنتاج  اآليات  تنفيذ  يف 

تخّف�ض كلفة الإنتاج وترفع من قدراته 

املركز  اهتمام  وياأتي  التناف�سية. 

بالقطاع ال�سناعي كونه قطاعًا اأ�سا�سيًا 

حيويًا ي�ساهم ب�سكل مبا�رص يف تنمية 

م�ساعدة  من  املركز  ومتكن  الإقت�ساد، 

�سيا�سة  اعتماد  على  م�سانع  عدة 

الـ4  قارب  وفر  وحتقيق  بيئية  وقائية 

ماليني دولر يف 35 م�سنعًا عام 2013، 

بني  اأ�سا�سي  عبور  ج�رص  اإقامة  ومن 

واإف�ساح  والبيئي،  ال�سناعي  القطاعني 

اأمام القطاع ال�سناعي  لتاأدية  املجال 

اإىل  الو�سول  عملية  يف  اأ�سا�سي  دور 

الإقت�ساد الأخ�رص«.

أثبتت التجارب أن عملية 

تنفيذ آليات اإلنتاج 

األنظف داخل المؤسسات 

 الصناعية يخّفض 

من كلفة اإلنتاج
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هذا  اأثار  اأنه  اإل  املنطقتني،  يف هاتني 

املو�سوع ب�سكل قوي مع منظمة الأمم 

لي�سم  ال�سناعية  للتنمية  املتحدة 

مناطق اأخرى ول �سيما اأن اجلزء الأكرب 

من امل�رضوع ي�سمل ال�سناعات الغذائية 

املنت�رضة بكثافة يف البقاع«

�سيتم  الثاين  اأنه يف املحور  اإىل  واأ�سار 

تقدم  التي  املوؤ�س�سات  جميع  اإح�ساء 

�رضكات  من  لبنان،  يف  بيئية  خدمات 

ا�ست�سارية وجمعيات اأهلية. ففي لبنان 

تقوم  التي  اجلهات  من  العديد  هناك 

لكن  للم�ساريع،  البيئي  الأثــر  بتقييم 

تعطي  موؤهلة  �رضكات  هناك  لي�ست 

عام  ب�سكل  للموؤ�س�سات  تقنيًا  دعمًا 

الإنــتــاج  مـــوارد  كــفــاءة  مو�سوع  يف 

الأنظف«.

الإنــتــاج  »مــركــز  اأن  مو�سحًا  وتــابــع 

املوؤ�س�سات  هــذه  �سيح�سي  ــف  ــظ الأن

8 من جمملها، فيدربها ويقوي  ويختار 

تنفيذ  يف  بــدورهــا  لت�ساعده  قدراتها 

ال�سناعية  املوؤ�س�سات  داخل  امل�ساريع 

من  لبنان  يف  �سوق  خلق  يتم  وبالتايل 

ما  خدماتها،  لتقدم  ال�رضكات  هذه  قبل 

يف�سح يف املجال اأمام تنفيذ ال�سق الثالث 

�سيا�سة  بخلق  واملتمثل  امل�رضوع  من 

لدعم  الدولة،  قبل  من  تعتمد  حتفيزية 

املوؤ�س�سات ال�سناعية يف هذا املجال.

ونحن  طويلة  طريق  »هــذه  واأ�ــســاف: 

م�رضف  مع  بخطوة  خطوة  نواكبها 

اللجنة  يف  ــواً  ــس ــ� ع كــونــه  ــان  ــن ــب ل

ل 
ّ
نعو ونحن  للم�رضوع.  ال�ست�سارية 

لبنان  فم�رضف  الأمر،  هذا  على  كثرياً 

اإداريًا  ال�ستقاللية  من  بهام�ش  يتمتع 

امل�سارف  على  نفوذ  ولديه  وماليًا 

يف  منه  ي�ستفاد  اأن  ميكن  اللبنانية 

ــور  الأم هــذه  احلــوافــز.  اإعــطــاء  عملية 

�سيا�سة  �سخ  من  �ستمكننا  جمتمعة، 

تعتمدها احلكومة مبنية على ال�سفافية 

وال�ستدامة وامل�سداقية.

واعترب اأن الو�سول اإىل و�سع ال�سيا�سة 

وجمل�ش  احلكومة  قبل  من  واإقــرارهــا 

مهمة  خطوة  مبثابة  �سيكون  النواب 

جداً يف حماية القطاع ال�سناعي الذي 

مدى  على  الكبري  الإهــمــال  من  عانى 

ال�سنني املا�سية. وراأى يعقوب يف هذا 

الإطار » اأن وزير ال�سناعة ح�سني احلاج 

ح�سن منوذج مهم يف اإعادة اإحياء هذا 

القطاع الذي يعاين من تراكم الإهمال 

مل  اإنها  اإذ  عام  ب�سكل  الدولة  قبل  من 

بل  املنا�سبني،  والدعم  الإهتمام  تعطه 

د«.
ّ
�سلكت طريق الإهمال املتعم

ال عدالة
اأن امل�رضوع �سيوؤدي  د يعقوب على 

ّ
و�سد

اإىل خلق عمل مرتاكم يف عملية ال�ستدامة 

»اليوم  وقال:  والإنتاج.  ال�ستهالك  يف 

العدالة يف  من  نوع  تطبيق  منا  مطلوب 

يف  ا�ستدامة  وخلق  ال�ستهالك  عملية 

الإنتاج، اإذ اإن غياب هذين الأمرين يوؤ�رض 

اإىل وجود خلل يف عملية بناء املجتمع. 

هناك ل توجد عدالة فا�سحة يف عملية 

ال�ستهالك على �سعيد العامل ككل. فعلى 

الأفريقية  الدول  ت�ستهلك  الطاقة،  �سعيد 

معدل  ن�سمة  مليون   765 �سكانها  وعدد 

طاقة مياثل ا�ستهالك مدينة نيويرك التي 

اإىل  اإ�سافة  �سخ�ش.  مليون   20 ي�سكنها 

ذلك، يبلغ معدل ا�ستهالك الفرد ال�سنوي 

�ساعة،  كــيــلــووات/   2000 لبنان  يف 

وات/�ساعة يف  كيلو  األف   25 بـ  مقارنة 

القطريون  يدفع  ل  حني  يف  الإمـــارات، 

فواتري كهرباء، هذه الأمثلة توؤكد  وجود 

على  ال�ستهالك  عملية  يف  عدالة«  »ل 

�سعيد العامل ككل«.

نوعًا  لنخلق  �سنعمل  نحن   « واأ�ساف: 

الت�سع  الــدول  �سعيد  على  العدالة  من 

اإمتام  ومع  امل�رضوع،  ي�ستهدفها  التي 

املــحــاور الــثــالثــة مــن املــفــرت�ــش اأن 

ن�سل اإىل خلق ا�ستدامة بني ال�ستهالك 

والإنتاج«.

اختيار  »�سيتم  اأنـــه  يعقوب  ــح  ــس واأو�

�سي�ستهدفها  التي  ال�سناعية  املوؤ�س�سات 

�سفافة  معايري  لالئحة  وفقًا  امل�رضوع 

خــرباء  قبل  مــن  و�سعها  مت  ووا�سحة 

اإىل  والت�سدير  البيئي  باللتزام  وتتعلق 

اخلارج«.

الأنظف  الإنــتــاج  »تطبيق  اأن  واعترب 

داخل  عمليًا  املــوارد  كفاءة  وتطبيف 

بجديد  لي�ش  ال�سناعية  املوؤ�س�سات 

الأنظف  لالإنتاج  اللبناين  املركز  لأن 

ال�سبكة  يف  العربية  الــدول  ميثل  الذي 

العاملية ملنظمة الأمم املتحدة للتنمية 

قطاعات  عـــدة  اأدخــــل  الــ�ــســنــاعــيــة، 

الأنظف  الإنــتــاج  اآلــيــة  يف  �سناعية 

واأثبتت التجارب اأن عملية تنفيذ اآليات 

املوؤ�س�سات  ــل  داخ الأنــظــف  الإنــتــاج 

ال�سناعية يخفف من امل�ساكل البيئية 

ويخّف�ش من كلفة الإنتاج. ما يعني اأن 

تطبيق  خالل  من  وا�سحًا  وفراً  هناك 

فانخفا�ش  الأنظف.  الإنتاج  معايري 

ــدرات  ــق ال ــن  م تــرفــع  الإنـــتـــاج  كلفة 

اإمكانات  تقوي  وبالتايل  التناف�سية 

الهدف  اإىل اخلارج، وهذا هو  الت�سدير 

الأ�سا�سي«.

المشاريع البيئية
املال  راأ�ــش  »اأ�سحاب  اأن  اإىل  واأ�سار 

امل�ساريع  يف  لالإ�ستثمار  يــهــرعــون 

ال�رضيع،  بالربح  طمعًا  الأمد  الق�سرية 

على  تركيز  يوجد  ل  اأنــه  يعني  وهــذا 

اإن  اإذ  البيئية  امل�ساريع  يف  ال�ستثمار 

وقال:  ــد«.  الأم طويلة  تكون  طبيعتها 

 ،2007 عام  �سرتيت  وول  انهيار  »بعد 

على  الأخ�رض«  »الإقت�ساد  مبداأ  حاز 

اهتمام وا�سع من الدول يف عملية تعزيز 

يف  دورنــا  �سيكون  ونحن  اإقت�سادها، 

الفرتة املقبلة خلق تنٍب اأ�سا�سي ملفهوم 

املوؤ�س�سات  داخل  الأخ�رض  الإقت�ساد 

ال�سناعية«.

جتاوب  هناك  يكون  اأن  يعقوب  وتوّقع 

ال�سناعية،  املوؤ�س�سات  قبل  من  كبري 

اأ�سا�سية  تفر�ش م�سائل  العاملية  ال�سوق 

يف هــذا املــو�ــســوع، وبــالــتــايل مل يعد 

البيئية  املــعــايــري  جتــاهــل  بــالإمــكــان 

الإحتــاد  يفر�سها  التي  تلك  �سيما  ول 

تفر�سها  التي  املعايري  اأو  ـــي  الأوروب

البيئة  جلهة  الثنائية  ال�رضاكة  اتفاقات 

اأن  كما  عام.   ب�سكل  امل�ستهلك  وحماية 

ال�سناعي اللبناين ذكي جداً وقادر على 

على  كانت  لو  حتى  م�سلحته  ا�ست�سعار 

املدى الطويل لذلك من املتوقع اأن يكون 

هناك الكثري من التجاوب واللتزام بهذا 

املو�سوع«.

الوصول إلى إقرار سياسة 

مبنية على الشفافية 

واالستدامة والمصداقية 

من قبل الحكومة خطوة 

مهمة في حماية الصناعة
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ن�شاطات �شناعية

اأ�سار وزير ال�سناعة ح�سني احلاج ح�سن 

اإىل اإنه » اإذا تعر�ش الإقت�ساد املنتج لأي 

�ش بهذه 
ّ
انتكا�سة كبرية، فاإن الدولة تعر

والإجتماعي  الإقت�سادي  الأمن  الطريقة 

وترفع  مداخيلها  من  وتخفف  للخطر، 

الـ  حــدود  اإىل  ت�سل  التي  البطالة  ن�سبة 

25 % وتتعدى ن�سبة الـ 40 % يف �سفوف 
»اليوم  افتتاحه  خالل  د 

ّ
و�سد ال�سباب«. 

الوطني لل�سناعات الغذائية »الذي نظمته 

نقابة اأ�سحاب ال�سناعات الغذائية تزامنًا 

مع تنظيم معر�ش هوريكا ال�سنوي، على 

»اأن احلل  يق�سي ب�رضف ب�سعة ع�رضات 

فرق  كلفة  لدعم  الـــدولرات  ماليني  من 

ودعا  �ــســيء«.  كل  نخ�رض  ل  كي  النقل، 

املعنيني  وكل  واملزارعني  ال�سناعيني 

اإىل البدء بحملة �سغط �سيا�سي – اإعالمي 

لدفعهم  باحلكومة  املمثلة  القوى  على 

اإىل اتخاذ القرار ال�رضيع بهذا اخل�سو�ش، 

من  اللبناين  ولل�سباب  لالإقت�ساد  اإنقاذاً 

البطالة.«

ملفات:  ثــالثــة  ح�سن  احلـــاج  ــاول  ــن وت

�سالمة  والنقل،  والت�سدير  الإ�ــســتــرياد 

وقال:  والتطوير.  واملوا�سفات  الغذاء، 

وتاأثر حركة  الأول،  امللف  اإىل  »بالن�سبة 

ال�سترياد والت�سدير، فاإنه مرتبط بتدابري 

وزارة املالية يف املرافىء وباإقفال معرب 

ن�سيب على احلدود ال�سورية – الأردنية. 

فاإننا  املالية،  وزارة  تدابري  اإىل  بالن�سبة 

املالية  وزارة  به  تقوم  ما  اأهمية  نوؤكد 

هذا  على  للجمارك  العامة  واملديرية 

الت�رضب  و�سبط  التهريب  ملنع  ال�سعيد 

ال�سناعة  وحلماية  اخلزينة  اإيــرادات  يف 

اأدت  ولقد  امل�رضوعة.  غري  املناف�سة  من 

الإرباكات لكننا  اإىل بع�ش  التدابري  هذه 

عقدنا اأكرث من اجتماع يف وزارة املالية 

ان�سياب  لإعــــادة  متــهــيــداً  ملعاجلتها، 

بالن�سبة  اأما  طبيعية.  ب�سورة  الب�سائع 

اإىل معرب ن�سيب احلدودي، فقد اأقفل هذا 

املعرب قبل اأربع �سنوات مرات عدة ولكن 

اأعيد فتحه. ولكن هذه املرة اأقفل نهائيًا 

حتى اإ�سعار اآخر، وتاأثر ال�سحن الربي اإىل 

دول اخلليج والعراق والأردن نتيجة ذلك. 

م�سوؤولياتها  تتحمل  اأن  احلكومة  وعلى 

وامل�ساهمة  البديل،  النقل  اإيــجــاد  يف 

عن  الناجمة  الأكــالف  فــرق  تغطية  يف 

بدياًل من  البحري واجلوي  النقل  اعتماد 

ال�سائقني  وقوع  ولتفادي  الربي،  النقل 

واإننا  احلجز.  يف  والب�سائع  وال�ساحنات 

دولر  املليار  ون�سف  مليار  نتحدث عن 

الربي،  ن�سيب  معرب  عرب  الت�سدير  قيمة 

اللبنانية  ال�سادرات  ن�سف  من  اأكرث  اأي 

ال�سناعية والزراعية. 

�سالمة  ملف  اإىل  ح�سن  احلاج  تطرق  ثم 

اجلديد،  بالأمر  لي�ش  اأنه  موؤكداً  الغذاء، 

راف�سًا اعتبار القطاع ال�سناعي م�ستهدفًا 

اأنه »هناك ثغرات  اإىل  واإذ لفت  باحلملة. 

يتجاوز  ل  ولكن  املوؤ�س�سات،  بع�ش  يف 

الذي  الكبري  الإيجابيات  حجم  حجمها 

دعا  الغذائية«،  ال�سناعات  قطاع  حققه 

عرب  والعلمية  املو�سوعية  املعاجلة  اإىل 

واللتزام  والتطوير  التدريب  موا�سلة 

املرعية،  القوانني  وتطبيق  باملوا�سفات 

�ساحب  كــل  م�سلحة  اأن  على  داً 
ّ
مــ�ــســد

اأعلى  ــق  وف اإنــتــاجــه  يــكــون  اأن  م�سنع 

املعايري ال�سحية والبيئية. 

اإنتاجنا  من  املرجتعات  ن�سبة  اأن  واأكــد 

الـ  ن�سبة  تتخطى  ل  والزراعي  ال�سناعي 

اأننا ل نعاين  اإىل  اأكرب موؤ�رض  %، وهذا   2
�سالمة  واأن  ــذاء.  ــغ ال �سالمة  يف  اأزمـــة 

بني  وم�ستدامة  م�ستمرة  م�سوؤولية  الغذاء 

القطاعني العام واخلا�ش.

اإىل  يحتاج  الإقت�ساد  منو  اأن  واأو�سح 

فــاإن  التقدم  يح�سل  مل  واإذا  التطوير، 

اإىل  يحتاج  والتطور  حتمي.  الــرتاجــع 

الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا وارتقاب 

والدمج  واملعرفة  وامل�ساعب  املخاطر 

والت�سويق كي نطور عمل املوؤ�س�سة.

ول  نياأ�ش  ل  قوم  »اإننا  بالقول:  وختم 

ن�ست�سلم ول نهزم. ونحن معنيون جميعًا 

وتكبري  وحمايتها  �سناعتنا  بتطوير 

حتديثها  عرب  الوطني  الإقت�ساد  حجم 

وتدعيمها.«

البساط
ال�سناعات  نقيب  ــار  ــس اأ� جــهــتــه،  مــن 

اأن  اإىل  الب�ساط  منري  لبنان  يف  الغذائية 

م�ساكل  ي�ست�سعرون  بــداأوا  »ال�سناعيني 

ال�سناعات  قطاع  منو  من   
ّ
حتــد كبرية 

ي�سجل  القطاع  كان   اأن  فبعد  الغذائية. 

 منواً ت�ساعديًا بن�سبة ترتاوح ما بني 10 

الحاج حسن يفتتح اليوم الوطني للصناعات الغذائية:
جميعنا معنيون بتطوير صناعتنا وحمايتها 

منير البساطأكرم شهيبوائل أبوفاعورحسين الحاج حسن
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الف�سل  عن  املــوؤ�ــرضات  �سجلت   ،% و15 

ب�سيطًا  تــراجــعــًا  الــعــام  هــذا  مــن  الأول 

ــد  واأح املا�سية.  ال�سنني  مــع  مقارنة 

اأ�سباب الرتاجع، والذي هو اأبرز نقا�ساتنا 

اليوم، هو ملف �سالمة الغذاء. مع التاأكيد 

حت�سني  على  ونعمل  بها  ملتزمون  اأننا 

اجلودة مع كل اجلهات املعنية احلكومية 

واخلا�سة وال�ست�سارية بهذا املو�سوع.«

الإنتاج  ت�رضيف  م�ساكل  اإىل  وتطرق 

الأمر  الربية،  اإغالق احلدود  الناجمة عن 

امل�سانع  بع�ش  اإقــفــال  اإىل  اأدى  ــذي  ال

خطوط اإنتاجها، موجهًا حتية اإىل جميع 

لتعاونهم  امللف  بهذا  املعنيني  الــوزراء 

من  اأكرث  العمل  اإياهم  منا�سداً  وتفهمهم، 

التي  الكارثة  وطــاأة  من  التخفيف  اأجــل 

ال�سناعي  الإنتاجي  القطاع  ت�سيب  قد 

والزراعي.

الجمّيل
الدكتور  ال�سناعيني  رئي�ش جمعية  ه 

ّ
ونو

الذين  ال�سناعيني  بجهود  ل 
ّ
اجلمي فادي 

داً 
ّ
مل يياأ�سوا من الأو�ساع املتفاقمة، م�سد

على موا�سلة النجاحات رغم ال�سعوبات 

حتقيق  تعرت�ش  التي  واليومية  الكبرية 

يف  ــز  ورّك ـــداع.  والإب ق 
ّ
التفو من  املزيد 

مــداخــلــتــه عــلــى اأهــمــيــة الــتــعــاون بني 

القطاعني العام واخلا�ش من اأجل اجتياز 

يًا جهود 
ّ
هذه املرحلة باأقل اخل�سائر، حمي

الإقت�سادية  بامللفات  املعنيني  الوزراء 

الذين يولون ال�ساأن ال�سناعي كل رعاية 

واهتمام. 

شهيب
بدوره، لفت وزير الزراعة اأكرم �سهيب اإىل 

كان  اإن  طبيعية  غري  مبرحلة  »منر  اأننا 

ب�سبب عوامل الطبيعة اأو ب�سبب الأو�ساع 

والإقــتــ�ــســاديــة،  والأمــنــيــة  ال�سيا�سية 

قدرة  وجود  بعدم  اأي�سًا  ال�سلل  وارتباط 

تعديالت  اأي  اإجـــراء  اأو  الت�رضيع  على 

�سعيد  وعلى  قائمة،  ت�رضيعات  على 

الإدارة  حال  ب�سبب  القرارات  اتخاذ  عدم 

الظروف  كــل  مــن  وبــالــرغــم  اللبنانية. 

املحيطة ببلدنا، ل زال لدينا موقع مقبول 

ر 
ّ
لإنتاجنا يف العديد من الدول التي ن�سد

اإليها. و�سنتعاون كلنا من اأجل اإمرار هذه 

املرحلة«. 

ر 
ّ
وقال: »يبقى التحدي الأكرب كيف ن�سد

منتجاتنا يف حال ا�ستمرار اإقفال املعابر 

دفع  تلتزم  اأن  الدولة  على  وهنا  الربية؟ 

فرق النقل الربي كي نبقى قادرين على 

التي بنيت  اأ�سواقنا  املناف�سة، واإل فقدنا 

بقدرات �سناعية متفوقة وبتعب وجهود 

املزارعني اللبنانيني. و�سنتابع امللف يف 

جمل�ش الورزاء يف الأيام املقبلة . وهدفنا 

املحافظة على اأ�سواقنا اخلارجية، وميكن 

حتقيق ذلك من خالل التعاون اجلاد بني 

اجلميع.«

أبو فاعور
واأكد وزير ال�سحة العامة وائل اأبو فاعور 

جناح حملة �سالمة الغذاء الذي هو هدف 

الوقوع يف وهم  اإىل عدم  مركزي، داعيًا 

تت�سارب  اأو  تتعار�ش  الغذاء  �سالمة  اأن 

اأن  على  داً 
ّ
وال�سياحة، م�سد الإقت�ساد  مع 

احلملة مل توؤثر �سلبًا ل على الإقت�ساد ول 

التي  الأولوية  اأن  وعلى  ال�سياحة،  على 

ي�سعها هي �سالمة و�سحة املواطن.

على  ـــداً  اأب تكن  مل  احلملة  »اأن  واأعــلــن 

بل  الوطنية،  ال�سناعة  �ــرضب  ح�ساب 

ن�سبة  برتاجع  متثلت  جناحات  حققت 

الفحو�سات غري املطابقة اإىل ما بني 12 

و 15 %، كما اأن �ساحب املوؤ�س�سة اأ�سبح 

تلقائيًا يقوم بالفحو�ش املخربية للتاأكد 

من التزامه املوا�سفات واملعايري«.

بل  لأحد  ا�ستهداف  ل  »اأن  على  د 
ّ
و�سد

املواطن،  �سالمة  حماية  هو  الهدف  اإن 

التن�سيق  م�ستوى  رفــع  بفكرة  ًا 
ّ
مرحب

الوزارات  بني  الك�سوفات  م�ستوى  على 

املعنية والقطاعات املعنية، راف�سًا اأي 

تهمة باإقفال اأي موؤ�س�سة من دون وجه 

حق«.
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ن�شاطات �شناعية

رعى وزير ال�سناعة ح�سني احلاج ح�سن 

كلية  يف  الهند�سي  املعر�ش  افتتاح 

الهند�سة يف اجلامعة اللبنانية مب�ساركة 

وال�سخ�سيات  املتخ�س�سني  من  ح�سد 

الرتبوية.

واأكد احلاج ح�سن ان »اجلامعة اللبنانية 

الأطياف  كل  جتمع  التي  الوطن  جامعة 

تبقى  اأن  على  حري�ش  والكل  والفئات 

يف هذا املوقع مهما ا�ستدت اخلالفات،« 

ــا  دوره حماية  »اأهــمــيــة  على  مــ�ــســدداً 

وتطويرها  والإقت�سادي  الإجتماعي 

ال�سوائب.«  ومعاجلة  مناهجها  وتطوير 

بكل  تطويرها  على  »فلنلتق  وقـــال: 

جلهة  �سيما  ول  والو�سائل  امل�ستويات 

املناهج وامل�ستويات التعليمية ومعاجلة 

اجلامعة  ان  جميعًا  ولنعلم  ال�سوائب 

اللبنانية هي املوؤ�س�سة الأم يف التعليم العايل يف لبنان، فالدولة 

التي نحرتم  للجامعات اخلا�سة  اأوًل، ول ميكن  لديها اجلامعة 

اأن حتل مكان اجلامعة اللبنانية لأداء الدور الوطني اجلامع«.

على  الطويل   خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�ش  ممثل  د 
ّ
�سد بدوره 

النظري  الإطار  من  الطالب  تخرج  التي  الن�ساطات  هذه  اأهمية 

اأن هذا املعر�ش هو فر�سة كبرية  اإىل  اإىل الإطار الفعلي، لفتًا 

يف  ي�ساعد  وهو  لبنان  يف  وال�سناعيني  العمل  واأرباب  للطالب 

توفري فر�ش لتدريب الطالب. وجال وزير ال�سناعة وامل�ساركون 

�سناعية  معدات  ت�سمنت  التي  واأجنحته  املعر�ش  اأرجــاء  يف 

وجتارية متنوعة، مثنيًا على هذا اجلهد الكبري ..

 الحاج حسن يرعى افتتاح المعرض الهندسي 
في الجامعة اللبنانية

الحاج حسن يقص شريط المعرض

شركة ايكو

جناح الجيش اللبناني

شركة اي بي آي الحاج حسن في جناح سالمة سيراميكا

معهد البحوث الصناعية

حرب الكتريك شركة الموسوي
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ن�شاطات �شناعية

AMACO موؤخرا يف معر�ش »عامل  �ساركت جمموعة »اأماكو« 

ال�سحي  الورق   قطاع  يف  املتخ�س�ش   Tissue World الورق« 

قد موؤخرا يف مدينة بر�سلونة 
ُ
والآلت واملواد واملعدات، والذي ع

الذي �سارك يف املعر�ش  »اأماكو«  الإ�سبانية. و�سمل فريق عمل 

اأق�سام  مــدراء  بينهم  الخت�سا�سات،  خمتلف  من  كبريا  عــددا 

علي  ال�رضكة  رئي�ش  يتقدمهم  والفنيون  والت�سويق  املبيعات 

ن�ساطات  خالل  ال�رضكة  عمل  فريق  ورافــق  العبداهلل.  حممود 

املعر�ش م�ست�سار وزير الإقت�ساد والتجارة اللبناين ال�سيد برونو 

زهر الذي مّثل وزارة الإقت�ساد والتجارة اللبنانية يف املعر�ش. 

املعر�ش جمموعة من  هذا  م�ساركتها يف  ال�رضكة خالل  وقدمت 

اأحدث ابتكاراتها يف جمال �سناعة الورق ال�سحي، كما ا�ستعر�ست 

التقنيات املتطورة التي �ساهمت يف حتديث تطوير قطاع �سناعة 

خارطة  على  فارقة  عالمة  بات  والــذي  اللبناين  ال�سحي  الــورق 

من  كبريا  عــددا  جناحها  يف  ا�ست�سافت  كما  الدولية.  الأ�سواق 

املتخ�س�سني  اإىل  بالإ�سافة  العامل،  بلدان  خمتلف  من  زبائنها 

واملعنيني واخلرباء من قطاع �سناعة الورق الدويل.

العبداهلل
وملنا�سبة م�ساركتها يف املعر�ش، ا�ست�سافت AMACO يف ماأدبة 

ع�ساء اجلهات الر�سمية اللبنانية امل�ساركة يف هذا احلدث، بالإ�سافة 

قطاع  يف  املتخ�س�سة  الكربى  ال�رضكات  ممثلي  من  جمموعة  اإىل 

حممود  علي  ال�رضكة  رئي�ش  اعترب  احلفل  وخالل  ال�سحي.  الــورق 

من  دورة  كل  مع  بالتزامن  اأماكو  تنّظمه  الذي  الع�ساء  اإن  العبداهلل 

دورات معر�ش »عامل الورق«، بات ي�سكل حمطة لقاء لكل املعنيني 

بقطاع الورق ال�سحي يف البلدان العربية والعامل. واأعرب عن تقديره 

قطاع  تطوير  �سعيد  على  اللبنانية  ال�رضكات  توؤديه  الذي  للدور 

واذ  الدويل.  امل�ستوى  على  به  تتمتع  الذي  ز 
ّ
والتمي ال�سحي،  الورق 

اق دائمًا وحمت�سن ملختلف الأفكار املبدعة 
ّ
لفت اىل »اإن لبنان �سب

يف ال�سناعات وخا�سة الورقية«، راأى ان »هذه ال�سناعات اأ�سبحت 

اليوم م�سدر فخر للبنانيني حول العامل. ومل يكتف ال�سناعي اللبناين 

ز، بل اندفع اإىل بناء مركز ريادي على امل�ستوى العاملي وبرع 
ّ
بالتمي

يف جمالت مثل تدوير الورق والطباعة والتغليف. واليوم لدينا عدد 

كبري من امل�سانع اللبنانية ذات املكانة الدولية«.  

كما قدم العبد اهلل درعا تكرميية لل�رضكة 

املنظمة للمعر�ش، واأثنى على جهودها، 

العام  هذا  احلدث  تنّظم  واأنها  خ�سو�سا 

د على 
ّ
يف دورته الـ 12 على التوايل. و�سد

امل�ساركة  على  حري�سة   AMACO اأن 

توا�سل  واأنها  �سنويا،  املعر�ش  هذا  يف 

التكنولوجية  قدراتها  لتطوير  جهودها 

اإىل زبائنها يف  اأف�سل اخلدمات  وتاأمني 

خمتلف بلدان العامل.  

توسع
من  طويل  بتاريخ  تتمتع  »اأماكو«  ان  اىل  الإ�سارة  وجتدر 

العمل يف قطاع �سناعة الت الورق ال�سحي. واليوم مع النمو 

الأ�سواق  يف  خ�سو�سا  ال�سحي  الورق  ا�ستهالك  يف  امُلحقق 

اأ�سواقها  من  ن�ساطاتها  بتو�سيع  ال�رضكة  ــداأت  ب النامية، 

اأ�سواق  اإىل  واخلليج  الأو�سط  وال�رضق  اأوروبــا  يف  التقليدية 

يف  النجاح  ولتحقيق  العامل.  اأنحاء  كل  يف  النامية  البلدان 

رت ال�رضكة متابعة �سيا�ستها التي 
ّ
خمططاتها امل�ستقبلية قر

وتطوير  واملوظفني  العمل  لفرق  الدائم  التدريب  على  تركز 

مهاراتهم من خالل الدورات التدريبية 

الفردية،  املهنية  ــدرات  ــق ال وتنمية 

يف  التكنولوجية  التطورات  ومواكبة 

بجهد  اأماكو  وتعمل  الآلت.  �سناعة 

الذي يجمع  تثبيت منوذج عملها  على 

وخدمات  ال�سناعية  الآلت  تــاأمــني 

الغيار  بقطع  والتزويد  البيع  بعد  ما 

ال�رضكات  وتدريب  باآلتها  اخلا�سة 

على ا�ستخدام الآلت. 

 Tissue World مشاركة ناجحة لـ»أماكو« في معرض
العبداهلل: لبنان سّباق في الصناعات الورقية

رئيس مجموعة أماكو الصناعية السيد علي محمود العبد اهلل، مدير مكتب و مستشار وزير 
االقتصاد والتجارة السيد برونو زهر، المهندس محمد بشار العبد اهلل وفريق عمل أماكو

العبد اهلل يقدم درعا تكريميا للشركة المنظمة للمعرض

جانب من مأدبة العشاء
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بالرتاخي�ش  املتعلقة  القرارات  عدد  بلغ 

الثاين  الن�سف  للم�سانع خالل  ال�سناعية 

 205 مقابل  قـــراراً   320  ،2014 عــام  من 

جل خالل 
ُ

قرارات خالل العام 2013. وقد �س

 66( منها  ــرب  الأك العدد  �سدور  اآب  �سهر 

جل خالل 
ُ

�س فقد  الأدنــى  العدد  اأما  قــراراً( 

�سهر اأيلول )34 قراراً(. 

برتاخي�ش  املتعلقة  ــقــرارات  ال واحتلت 

والعدد   ،)%  42.2( الأعلى  الن�سبة  الإن�ساء 

 67( الثالثة  الفئة  مــن  هــو  منها  الأكـــرب 

قراراً( بينما بلغت ن�سبة القرارات املتعلقة 

والعدد   ،%  18.4 ال�ستثمار  برتاخي�ش 

الأكرب منها هو من الفئة الثالثة )32 قراراً(، 

برتاخي�ش  املتعلقة  الــقــرارات  ن�سبة  اأمــا 

الإن�ساء وال�ستثمار فبلغت 16.6 %. 

بح�سب  القرارات  توزيع  اإىل  بالن�سبة  اأما 

% من القرارات �سملت   42.5 الفئات، فـاإن 

امل�سانع املنتمية اإىل الفئة الثالثة، تليها 

امل�سانع املنتمية اإىل الفئة الرابعة بن�سبة 

 .% 33.8
جلت 

ُ
�س القرارات  من   %  55.9 اأن  ويالحظ 

يف حمافظة جبل لبنان، العدد الأكرب منها 

يف ق�ساء املنت )69 قراراً(، 38.5 % منها 

اإن�ساء، اأما بالن�سبة اإىل الفئات فت�سدرتها 

83 قراراً، وقد �سدر العدد  الفئة الثالثة بـ 

الأكرب يف �سهر اآب، تليها حمافظة البقاع 

بـن�سبة 22.5 % من القرارات، العدد الأكرب 

 55.6 قــراراً(،   47( زحلة  ق�ساء  يف  منها 

ال�سمايل  لبنان  فمحافظة  اإن�ساء،  منها   %

بن�سبة 10.3 %. 

�سجلت  التي  ال�سناعية  املناطق  ومن 

برزت  فقد  القرارات  من  ملحوظًا  عــدداً 

اإن�ساء  منها   6 ـــراراً،  ق  12( البو�رضية 

ــن الــفــئــات  وا�ــســتــثــمــار وقـــراراتـــهـــا م

وزحلة  واخلام�سة(  والــرابــعــة  الثالثة 

اإن�ساء  منها   5 قراراً،   11( الأمراء  حو�ش 

والثالثة  الأوىل  الفئات  من  وقراراتها 

اأرا�ٍش  الأمــراء  حو�ش  وزحلة  والرابعة( 

اإن�ساء وقراراتها من  8 منها  )9 قرارات، 

الفئات الأوىل والثالثة والرابعة(. 

بح�سب  القرارات  توزيع  اإىل  بالن�سبة  اأما 

ن�سيب  كـــان  فــقــد  ال�سناعي  الــنــ�ــســاط 

 81 بـــ  الأكـــرب  هــو  الغذائية  ال�سناعات 

من  هي  منها   %  65.4  ،)%  25.3( ــراراً  ق

اإن�ساء،  قرار   26 بينها  من  الرابعة،  الفئة 

بن�سبة البناء   تليها مبا�رضة �سناعة مواد 

الفئة  اإىل  تنتمي  قرارتها  % ومعظم   19.1
 الثالثة ومن ثم ال�سناعات الكيماوية بن�سبة

 .% 8.8

 320  قراراً بالتراخيص للمصانع 
خالل النصف الثاني من عام 2014
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ن�شاطات �شناعية

ال�سمايل«  املــنت  �سناعيي  ــع 
ّ
»جتــم عقد 

اإدارة  جمل�ش  لنتخاب  عمومية  جمعية 

جديد لولية اأربع �سنوات، يف ح�سور رئي�ش 

ونواب  ل، 
ّ
اجلمي فــادي  ال�سناعيني  جمعية 

جمعية  اإدارة  جمل�ش  من  واأع�ساء  الرئي�ش 

عات 
ّ
جتم روؤ�ساء  اإىل  اإ�سافة  ال�سناعيني، 

ونقابات �سناعية عديدة.

املــايل  التقريرين  بــتــالوة  الجــتــمــاع  بـــداأ 

والإداري واإبراء ذمة جمل�ش الإدارة ال�سابق، 

لئحة  فــفــازت  النتخاب  عملية  بـــداأت  ثــم 

الرئي�ش ال�سابق �سارل مولر بالتزكية. 

توزيع  على  واتفق  اجلديد  املجل�ش  انعقد  ثم 

امل�سوؤوليات كالآتي: 

�سارل مولر  �رضكة مولر اند�سرتيز  رئي�سًا وممثاًل جتاه احلكومة

طوين بارود   �رضكة �سيوم نائبًا للرئي�ش

طالب �سعد  �رضكة رابيد اند�سرتيز  اأمينًا لل�رض

اإبراهيم �سادر  دار �سادر  امينًا للمال والن�رض

�سامي ع�ساف   �رضكة ع�ساف للدهانات  رئي�سا للجنة البيئة والطاقة 

نبيل اجلميل  �رضكة جميل اخوان  رئي�سًا للجنة العالقات العامة والإعالم

طوين احلاج  �رضكة بولتيك  رئي�سًا للجنة التنمية الع�سوية

داين عبود  كرو�رضي ابي اللمع  م�ست�ساراً ل�سوؤون جمعية ال�سناعيني

رامز بونادر  �رضكة نادر للم�رضوبات الكحولية  م�ست�ساراً لل�سوؤون الإقت�سادية

هاين اأبو جودة  �رضكة مغازل لبنان  م�ست�ساراً ل�سوؤون العمل وال�سمان

اأكرم خوري  كالريي حنا خوري واأولده  م�ست�ساراً لل�سوؤون الهند�سية والتنظيم

�سينتيا بو خاطر  �رضكة تكنيكا اإنرتنا�سيونال  م�ست�سارة ل�سوؤون التخطيط والإدارة

فران�سوا رزق  منتوجات البيت الثاين  م�ست�ساراً ل�سوؤون الت�سدير وال�سترياد

ع.
ّ
جتدر الإ�سارة اإىل اأنها املرة الأوىل التي يتم فيها انتخاب �سيدة يف جمل�ش اإدارة التجم

إعادة انتخاب مولر رئيسًا لتجّمع 
صناعيي المتن الشمالي

نجاح 8 مصانع غذائية لبنانية
 في تطبيق 

»إدارة سالمة الغذاء«

لل�سناعات  الوطني  »اليوم  ملنا�سبة 

وزيــر  اأعــلــن  اللبنانية«،  الغذائية 

الإقت�ساد والتجارة األن حكيم جناح 

يف  لبنانية  غذائية  م�سانع  ثمانية 

الغذاء«  �سالمة  اإدارة  »نظام  تطبيق 

واحل�سول  الدولية  املعايري  بح�سب 

 »22000 الــــ«اأيـــزو  �ــســهــادات  على 

م�سنع  ــي:  وه  »22005 والـــ»اأيــزو 

عون  م�سنع  عــدلــون،  يف  طيبات 

للحبوب والبهارات – املنت، م�سنع 

م�سنع  النبطية،   – ال�رضق  حلويات 

 – م�سبح  ذوق   -HINTRAG
الرفاعي  ك�رضوان، م�سنع حمام�ش 

بن  )ISO 22005(- بريوت، م�سنع 

 ELSAم�سنع ب�سامون،   – معتوق 

 Delta م�سنع  بــريوت،  لل�سوكول- 

للبهارات والفواكه املجففة – الزلقا.

واأو�سح بيان �سادر عن الوزارة، اأن 

هي  املذكورة  الثمانية  »امل�سانع 

غذائيًا  م�سنعًا  ثالثني  �سمن  من 

الإ�ست�ساري  الفني  الــدعــم  تتلقى 

ــي مــنــذ اأكــــرث مــن عــام  ــب ــدري ــت وال

وزارة  يف  اجلـــودة«  »برنامج  مــن 

من  ل 
ّ
املــمــو والــتــجــارة  الإقت�ساد 

خرباء  باإ�رضاف  ــي  الأوروب الحتــاد 

جمال  يف  ولبنانيني  اأوروبـــيـــني 

اإىل  اإ�سافة  ــك  وذل الــغــذاء.  �سالمة 

امل�سانع الع�رضين التي مّت تاأهيلها 

من قبل برنامج اجلودة يف املرحلة 

ال�سابقة«.

اإميانها  مــن  اإنــطــالقــًا  واأ�ـــســـاف: 

ب�رضورة اإعالم الراأي العام باأ�سماء 

التي تطبق نظام  الغذائية  امل�سانع 

الوزارة  �ستعلن  الغذاء،  اإدارة �سالمة 

التي  امل�سانع  اأ�سماء  عن  تباعًا 

ت�ستويف كامل �رضوط �سالمة الغذاء 

�سمن  من  الدولية  املعايري  بح�سب 

يف  امل�ساركة  امل�سانع  جمموعة 

الربنامج.
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�رضكة  فازت  التوايل،  على  الثانية  لل�سنة 

غدار للمعدات بجائزة الأعمال الربيطانية 

اإىل  بريطانيا  من  م�ستورد  اكرب    2014
لبنان،  وقدم ال�سفري الربيطاين يف لبنان 

عام  ملدير  تكرمييًا  ــًا  درع فليت�رض  تــوم 

ال�رضكة حممد �سميح غدار لهذه املنا�سبة 

يف ح�سور عدد من ال�سخ�سيات.

يذكر ان �رضكة غدار للمعدات هي موؤ�س�سة 

وت�سنيع  الطاقة  حلول  تقدمي  يف  رائــدة 

جمموعات التوليد الكهربائية يف ال�رضق 

مر  على  املوؤ�س�سة  وو�ــســعــت  الأو�ــســط. 

كل  لت�سمل  منتجاتها  حافظة  ال�سنوات 

املحركات،  بوا�سطة  الطاقة  حلول  انواع 

خارجية  موؤ�س�سات  مع  �رضكات  واأقامت 

توفر  ل�سمان  الطاقة  يف  متخ�س�سة 

املناطق.  كل  يف  وخدماتها  منتجاتها 

جمموعات  لإنــتــاج  م�سنعها  وو�سعت 

م�سنع  اىل  وحولته  الكهربائية  التوليد 

د باأحدث املعدات، 
ّ
متطور تكنولوجيًا ومزو

من  وعامالً  موظفاً   350 يعمل فيه اكرث من 

�سل�سلة  ل�سنع  وإدارييين  وفنين  مهندسن 

وا�سعة من جمموعات  التوليد الكهربائية 

ولوازمها وتاأمني خدمات فعالة يف اطار 

غدار  منتجات  وتـــرتاوح  البيع.  بعد  ما 

التوليد  جمموعات  �سناعة  بني  للمعدات 

الكهربائية، وجمموعات م�سخات املياه، 

حاجة  بح�سب  املبتكرة  احللول  وتقدمي 

ح�رضية  حقوق  متتلك  كما  زبــون،  كل 

من  الديزل  حمركات  من  لكل  لبنان  يف 

لــريوي  بــات 
ّ
ومــنــو الربيطانية  بركينز 

�سومر الأوروبية.

»غدار للمعدات« تفوز بجائزة األعمال البريطانية لسنة 2014

السفير البريطاني ومحمد غدارالسيد سميح غدار وعائلته مع السفير البريطاني

من اليمين: السادة محمد معروف، وسام حجازي، حسن غدار، محمد سميح غدار، علي الخطيب، ومحمد عفيف غدار

السفير البريطاني، جورج عسيلي، وفارس سعد

محمد غدار متوسطًا جيسكار وجويس جمال



 امل�شنع: جبل لبنان - ال�شوف - دير القمر  

طريق بيت الدين - بناية طوين جميل نهرا

هاتف: 511834 5 961 - فاك�س: 510834 5 961

�شالة العر�س: الدامور - مدخل ال�شوف

هاتف: 602834 5 961

م�ؤ�س�سة جميل نهرا 

Jamil Nohra Est - Nohra Group Design



Lebanon - Beirut - Clemenceau - Tel: +961-1 370318 / 369220 - E.mail: info@lebanon-industry.com

اأكبر ح�صد للم�صانع اللبنانية - 400 م�ؤ�ص�صة �صناعية تقدم 

H.S.CODE اإنتاجها قطاعياً و�صلعياً وفقاً للت�صنيف الدولي

برعاية

وزارة ال�صناعـة وجمعية ال�صناعيني اللبنانيني
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من �شهر اإلى �شهر

مل يكن عيد الف�سح هذه ال�سنة عيداً عاديًا 

يف ال�سوف، فعيد الف�سح يرمز اإىل قيامة 

يف  ولكن  ال�سالم،  عليه  امل�سيح  ال�سيد 

مزرعة ال�سوف هو اإ�سافة اإىل ذلك ميالد 

املحبة  ميالد  الإبداع،  ميالد  الثقافة، 

والعي�ش الواحد.

عر�ش  تاريخ  هو   2015-4-4 فتاريخ 

فقد  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  الثقافة 

»املهرجان  اإفتتاح  اليوم  هذا  يف  مّت 

بلدة  يف   »2015 الأول  ال�سنوي  الثقايف 

مزرعة ال�سوف بدعوة وتنظيم من جمعية 

التعا�سد الجتماعي-مزرعة ال�سوف على 

مدى ثالثة اأيام متتالية. و�سمل املهرجان 

للر�سم  معر�سًا  للكتب،  معر�سًا  الثقايف 

على اأنواعه، معر�سًا لل�سور الفوتوغرافية، 

معر�سًا لالأ�سغال اليدوية، معر�سًا للر�سم 

اإىل  اإ�سافة  للرتاثيات،  ومعر�سًا  احلديث 

البيئية  والتوعية  بالبيئة  خا�ش  جناح 

ج ووثائق قدمية مهمة. و�سهد 
َ
ولوحة حِلج

وزجلية،  �سعرية  اأم�سيتني  املهرجان 

جناحي  بني  مبعايدة  نهايته  جت 
ّ
وتو

كلمات  تالقت  حيث  ال�سوف،  مزرعة  اأهل 

على  والت�سديد  الواحد  والعي�ش  املحبة 

اأهمية الثقافة يف تطوير ال�سعوب.

كلمات
وزارة  برعاية  اأقيم  قد  املهرجان  وكان 

الثقافة ممثلة بالأ�ستاذ نعيم تلحوق، كما 

وح�رض حفل الفتتاح عدد كبري من اأبناء 

البلدة والبلدات املجاورة، وكانت هنالك 

ن�رض  الأ�ستاذ  اجلمعية  لرئي�ش  كلمة 

الكرمي  باحل�سور  ب 
ّ

رح الذي  البعيني 

روح  على  د 
ّ
و�سد الثقافة،  وزير  ومبمثل 

جمعية  اأع�ساء  بني  املوجودة  التعا�سد 

يف  �ساهمت  التي  الجتماعي  التعا�سد 

يف  و�ست�سهم  اجلمعية  اأعمال  اإجناح 

اإجناح هذا العمل الثقايف.

كما األقى تلحوق كلمة قال فيها: »كل ما 

ون به هو ملك لكم وبغري اإح�سا�سنا 
ّ
حت�س

ل ندرك معنانا ول نفهم حميطنا والآخر، 

اأظنكم  ول  للمعنى،  تواق  فينا  �سيء  كل 

فعلتم  ما  �سوى  به،  ون 
ّ
حت�س ما  تدركون 

�سعرية  واأم�سيات  لقاءات  الآن،  وتفعلون 

وتراث  ولوحات  كتب  معر�ش  وزجلية، 

فوتوغرافية،  و�سور  يدوية  واأ�سغال 

للذاكرة،  عر�ش  هو  تقيمونه  ما  األي�ش 

وح�سية  اأمام  والتميز،  للفرادة  عر�ش 

احلياة واإرها�ساتها«، واأ�ساف: »ميكننا 

الأول: ل مركزية  اأمور:  التكلم عن ثالثة 

ة 
ّ
احلي ال�سعوب  تعمل  ما  وهو  للثقافة، 

ثقافة  عرب  عليه،  املتح�رضة  والدول 

الأماكن  وحتفيز  امل�ستدامة  التنمية 

وت�سجيع  الرتاث،  على  واحلفاظ  النامية 

خروج  هو  الثاين:  اجلديدة.  املواهب 

تتفق  فال  ال�سيق،  اإطارها  من  الثقافة 

الثقافة مع املذاهب والطوائف فالتقافة 

داخلها.  من  ذاتها  وتطور  لنف�سها  تعمل 

ينتج  الثقايف  العمل  اأن  الثالث:  الأمر 

نف�سه ويتغذى من حريته، من معناه، من 

�سورته ومن موهبته«.

فعاليات المهرجان
45 لوحة ر�سم  و�سم املهرجان حواىل 

براعم  بينهم  من  فنانًا  ع�رض  لأربعة 

�سغرية وكذلك ملبدعني يف جمال الر�سم 

مثل الدكتور فوزي عبد ال�ساتر، ثالثون 

ال�سوف  مزرعة  عن  فوتوغرافية  لوحة 

فادي جنم  للدكتور  اخلالبة  وطبيعتها 

لأهم  الكتب  من  كبري  وعدد  ذبيان، 

الكتاب والروائيني لي�ش فقط يف مزرعة 

ال�سوف ولكن على م�ستوى لبنان ككل، 

الأ�ستاذ  البعيني،  اأمني  ح�سن  الدكتور 

ح�سيب عبد ال�ساتر، الدكتور زياد جنيب 

ممثل وزير الثقافة يلقي كلمته الشاعرة أماني البعيني الشاعر علي عجب الشاعر نظام أبو كروم الشاعرة مهى البعيني

رئيس الجمعية نصر البعيني يلقي كلمته جمعية التعاضد تستقبل ضيوفها

الفصح المجيد.. فصح الثقافة في مزرعة الشوف
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ذبيان، الباحث الأ�ستاذ جنيب البعيني، 

البعيني،  اأمني  الأ�ستاذ يو�سف  الروائي 

الأ�ستاذ  البعيني،  الأ�ستاذ وجيه جميل 

اأماين  والآن�سة  ذبيان  �ساهني  اأ�سعد 

تراثيات  املهرجان  �سم  كما  البعيني. 

ده�سوا  الذين  للحا�رضين  جذبًا  �سّكلت 

ملخطوطات  لوحة  عن  ف�ساًل  لروؤيتها، 

قران  وعقد  اأرا�ش  بيع  ج 
َ
وحِلج قدمية 

واإعادة  جتميع  من  ال�سنني  مئات  من 

كتابة لل�سيخ جرير توفيق ذبيان.

�سعرية  باأم�سية  الأول  اليوم  واختتم 

ذبيان،  �ساهني  اأ�سعد  ال�سادة:  لل�سعراء 

جنم  مهى  عجب،  علي  البعيني،  اأماين 

م 
ّ
اأبو كروم. قد البعيني والأ�ستاذ نظام 

الأم�سية الروائي يو�سف اأمني البعيني.

من  الثاين  لليوم  الثانية  الليلة  اأما 

زجلية  باأم�سية  اختتمت  فقد  املهرجان 

نعيم  ذبيان،  رفعت  ال�سادة:  لل�سعراء 

م 
ّ
قد البعيني.  �ساهني  وهالل  كروم  اأبو 

ال�سهرة الزميل هيثم اأبو كروم.

كانت  للمهرجان  اخلتامي  اليوم  ويف 

البلدة،  جناحي  بني  معايدة  هنالك 

الأجالء  امل�سايخ  دعوات  تالقت  حيث 

وحدة  لت�سكل  الرهبان  دعوات  مع 

على  جميعًا  دوا 
ّ
�سد حيث  تتجزاأ،  ل 

الواحد يف  العي�ش  واأهمية  العيد  معاين 

هذا  اأهمية  على  جميعًا  مثنني  البلدة، 

وت�سجيع  ال�سف  توحيد  يف  املهرجان 

والتعرف  اإبداعهم  ن�رض  على  املبدعني 

على  لت�سجيعها  اجلديدة  املواهب  اإىل 

التقدم اإىل الأمام يف اأعمالها، �ساكرين 

اخلطوة  هذه  على  التعا�سد  جمعية 

املهمة داعني للجمعية بدوام الزدهار 

والتقدم.

شعراء الزجل من اليمين رفعت ذبيان هالل شاهين البعيني ونعيم أبو كروم

جانب من الحضور في أالمسية الشعرية

لوحة الحجج والصكوك القديمة

الشاعر أسعد شاهين ذبيان يلقي قصيدته

التراثيات

جانب من جناح البئية

لوحات للدكتور فوزي عبد الساتر ومواهب واعدة

الروائي يوسف البعيني قرب نتاجه الفكري

الرسامان هاني عماد البعيني وفٔواد جهاد ذبيان قرب لوحاتهما

أشغال يدوية

لوحات فنية
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أبوذكي

خوري

شقير باسيل

الحميضي

سالم

حنفي

�سالم  متام  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  اإفتتح 

انعقد  الذي  العربي«  الإقت�ساد  »منتدى 

يف دورته الـ 23 وحملت اإ�سم »دورة �سعيد 

م�ساركًا،   450 نحو  ح�سور  يف  خوري«، 

فوؤاد  الرئي�سان  امل�ساركني  وتقدم 

العام  ال�سنيورة وجنيب ميقاتي والأمني 

عمرو  العربية  الدول  جلامعة  ال�سابق 

األن  خليل،  ح�سن  علي  والوزراء  مو�سى 

امل�سنوق،  حممد  فريج،  دو  نبيل  حكيم، 

كبري  عدد  اإىل  اإ�سافة  نظريان،  واأرثيور 

واأركان  وال�سفراء  ال�سابقني  الوزراء  من 

الهيئات القت�سادية.

وفاء  وقفة  الفتتاح  جل�سة  تخللت 

خا�سة باملغفور له �سعيد خوري موؤ�س�ش 

ورئي�ش »�رضكة احتاد املقاولني« ورئي�ش 

على  والأعمال«  الإقت�ساد  »جمموعة 

الوقفة  هذه  وت�سمنت  عامًا.   25 مدى 

الوزير  اأعقبته كلمة  عر�ش فيلم وثائقي 

كلمة  ثم  احلمي�سي  بدر  ال�سابق  الكويتي 

العائلة التي األقاها كل من توفيق خوري 

اإطالق  عن  اأعلنا  اللذين  خوري  و�سامر 

بقيمة  ال�سنوية  خوري«  �سعيد  »جائزة 

رواد  مبادرات  لت�سجيع  دولر  األف   150
الأعمال ال�سباب.

أبو زكي
ا�ستهلت جل�سة الفتتاح، بكلمة الرئي�ش 

الإقت�ساد  لـ«جمموعة  التنفيذي 

قال  ومما  زكي  اأبو  روؤوف  والأعمال« 

اإ�سم  الدورة  هذه  على  »اأطلقنا  فيها: 

قبل  املوت  به 
ّ
غي الذي  خوري«  »�سعيد 

نحو 7 اأ�سهر وكان املعلم �سعيد يف عداد 

»جمموعة  يف  املوؤ�س�سني  امل�ساهمني 

لها  رئي�سًا  وظل  والأعمال«  الإقت�ساد 

واجب  فمن  وعليه،  عامًا.   25 زهاء 

يف  خوري  �سعيد  ن�ستذكر  اأن  الوفاء 

عنه  يغب  مل  الذي  املوؤمتر  هذا  افتتاح 

طوال 22 عامًا.

باسيل
لبنان  م�سارف  جميعة  رئي�ش  األقى  ثم 

»مل  اأنه  فيها  راأى  كلمة  با�سيل  فرن�سوا 

اأن  الإقت�سادي  ال�سعيد   مقبوًل على 
ْ
د

ُ
ع

َ
ي

العربية  املنطقِة  يف  النمو   
ُ

معدلت تظلَّ 

متوا�سعًة«.

اللبناين،  و�سِعنا  اإىل  »بالعودِة  وتابع: 

نا 
ُّ
ما واقِعنا ال�سيا�سي الراهن، يهم

ّ
ول �سي

 طبيعيًا ول مقبوًل 
ْ
د

ُ
الت�سديد على اأنه مل يع

رئا�سة  موقع  يف  الفراُغ  هذا   
َّ
ي�ستمر اأن 

ولالأعراِف  للد�ستور  خالفًا  اجلمهورية 

�سات، 
ّ
املوؤ�س عمِل  توازِن  وملقت�سياِت 

 
ُ
�ستهاُن بهذا الواقع ملا يرتّتب

ُ
ويجب اأّل ي

الدولة  عمِل  �سرِي  على  انعكا�ٍش  من  عليه 

ِة التمثيل«.
ّ
وعلى م�سداقي

شقير
يف  الغرف  احتاد  رئي�ش  حتدث  بدوره، 

لبنان حممد �سقري مغتنمًا فر�سة املنتدى 

سالم يفتتح »منتدى اإلقتصاد العربي«:
الخالفات حالت دون رسم سياسات االقتصاد
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يزال  ل  لبنان  »اأن  للتاأكيد 

تفا�سلية  مبيزات  يتمتع 

م�ستوى  على  كبرية 

ولي�ش  والأعمال،  ال�ستثمار 

ملرحلة  نتح�رض  اأننا  �رضاً 

امل�ستوى  على  واعدة 

ترقب  ظل  يف  الإقت�سادي، 

كربى،  م�ساريع  ثالثة 

التحتية  البنى  تطوير  هي: 

بعمليات  البدء  لبنان،  يف 

والغاز،  النفط  ا�ستخراج 

والتي  �سوريا  اإعمار  اإعادة 

ملوقعه  بلبنان  حتمًا  �ستمر 

ال�سرتاتيجي«.

حنفي
واعترب وزير التموين والتجارة الداخلية 

خالد حنفي اأن »هموم م�رض الإقت�سادية 

الدول  ل تختلف كثرياً عن نظرياتها يف 

العربية، وهناك يف م�رض طموح اإىل رفع 

النمو  معدلت  وزيادة  املعي�سة  م�ستوى 

على  وال�سيطرة  حقيقية  تنمية  وحتقيق 

كلها  وهي  عمل،  فر�ش  وخلق  الأ�سعار 

مل يتحقق منها اإل القليل. ولكن لو جّزاأنا 

اأ�سبابًا تدعو  هذه امل�سكالت �سنجد فيها 

اإىل التفاوؤل«.

الحميضي
بدر  ال�سابق  الكويتي  املال  وزير  اأما 

احلمي�سي فقال: ي�سعب اخت�سار �سفات 

وم�سرية �سعيد خوري يف كلمات معدودة، 

اإىل   1923 العام  �سفد  يف  ولدته  فمنذ 

رحيله يف بريوت هذا العام، رحلة مملوءة 

اأكرث  بالكفاح والنجاح واملواقف، وعلى 

من �سعيد حتى لتخال نف�سك تتحدث عن 

ويف  زمان  من  اأكرث  يف  رجل  من  اأكرث 

اأمكنة عدة. 

عائلة خوري
�ساكراً  خوري  �سعيد  توفيق  ث 

ّ
حتد ثم 

اجلميع با�سم عائلة �سعيد خوري، وبا�سم 

عائلة »�رضكة اإحتاد املقاولني« كما �سكر 

والأعمال«  الإقت�ساد  »جمموعة  مبادرة 

وذلك  قرٍن  ربع  لنحِو  الوالد  ها 
َ
راأَ�س التي 

بت�سمية الدورِة احلالية للمنتدى بـ »دورة 

�سعيد خوري«.

خوري:  �سعيد  �سامر  قال  بدوره، 

خوري  �سعيد  عائلة  با�سم  لأعلن  جئتكم 

الإقت�ساد  »جمموعة  مع  وبالتعاون 

والأعمال« عن جائزة �سنوية با�سم والدي 

�ش 
ّ

»�سعيد اخلوري« رحمه اهلل، »�سنخ�س

على  يوزع  �سنويًا،  دولر  الف  مئة  مبلغ 

الأمور  يف  مل�ساعدتهم  جامعيني  اأربعة 

املالية والفنية والإدارية لإنطالقتهم يف 

عامل الأعمال«.

سالم
متام  احلكومة  رئي�ش  اعترب  جهته،  من 

يعي�ش  �سنوات  ع�رض  »منذ  اأنه  �سالم 

غري  �سعبًا  و�سعًا  اللبناين  الإقت�ساد 

م�سبوق، واأ�سعف الإقت�ساد اللبناين الذي 

اإ�سافية  الأخرية �رضبة  الآونة  تَلقى يف 

ي 
ّ
الرب الت�سدير  �سبل  انقطاع  نتيجة 

للمنتجات اللبنانية. لكن يف مقابل هذه 

اخلا�ش  الأعمال  قطاع  جنح  ال�سورة، 

يف احلفاظ على م�ستوى عال من الأداء، 

ما �ساعد يف متا�سك الو�سع الإقت�سادي 

وحال دون ح�سول انهيار كبري«.

التي  ة، 
ّ
ال�سيا�سي اخلالفات  »اإن  وتابع: 

تطاول ال�سغرية والكبرية يف بلدنا، حالت 

قرارات  اتخاذ  دون  الآن،  حتى  لالأ�سف 

تتعلق  الأهمية  �سديدة  �سيا�سات  ور�سم 

بقطاعات اإقت�سادية حيوية، ومن �ساأنها 

النمو.  ن�سب  على  اإيجابي  تاأثري  اإحداث 

املرا�سيم  اإقرار  ذلك،  على  مثاًل  اأعطي 

املتعلقة باطالق عملية ا�ستك�ساف النفط 

اللبنانية،  الإقليمية  املياه  يف  والغاز 

وخدمات  الت�سالت  م�ستوى  حت�سنُي 

الإنرتنت وخف�ش اأ�سعارها، اإقرار املوازنة 

اخلطوات  هذه  كل  اإن  للدولة.  العامة 

بالغة  اأهمية  ترتدي  التي  ال�سرتاتيجية، 

لالقت�ساد اللبناين، هي بكل 

ويف  كنة 
ُ

مم خطوات  ب�ساطة 

من  الرغم  على  متناولنا. 

ال�سيا�سية،  التجاذبات  كل 

تاأمني  يف  حكومتنا  جنحت 

ال�ستقرار،  من  مقبول   
ّ
حد

وجّنب   
ّ
الأهلي ال�سلم  حمى 

اإىل  الإنزلق  خماطر  البالد 

يف  لي�ست  ة 
ّ
اأمني توترات 

ذلك  حتّقق  اأحد.  م�سلحة 

بفعل مناخات احلوار القائم 

بني القوى ال�سيا�سية، والتقاء 

الإرادات على حت�سني البالد 

اجلوار.  يف  الرهيبة  الفو�سى  عدوى  اإزاء 

 اأوًل واأخرياً، 
ّ
ِتم

َ
لكن هذا الإجناز ما كان ِلي

ة 
ّ
الأمني والقوى  اجلي�ش  يف  ابناوؤنا  لول 

 على اأيديهم فرداً فرداً. اإذا كان 
ّ
الذين ن�سد

 هو ال�رضط الأول لتاأمني 
ّ
ال�ستقرار الأمني

ال�رضط  فاإن  موؤاٍت،  اإقت�سادي  مناخ 

ال�سيا�سي   
ُ
ال�ستقرار هو  الثاين  الأ�سا�سي 

ّقق. لقد قلنا 
ُ

الذي ما زال لالأ�سف غري حم

 
َ
وما زلنا نكرر بال�سوت العايل. ل اإ�ستقرار

ول حياَة �سيا�سيًة �سليمًة من دون رئي�ش 

للجمهورية. اإّن احلكومَة لي�ست، ولن تكون 

ميار�ش  بعبدا  ق�رض  يف  رئي�ٍش  من  بدياًل 

�سالحياته الد�ستورية كاملة.

لت�سيري  اجلهِد  كل  نبذل  اإننا  وقال: 

باأن  يوم،  كّل  ن�سعر  لكننا  الدولة،  عجلة 

احلكومة  اإنتاجية  �سِعف 
ُ
وي ُلنا 

ّ
يكب ما 

وقدرَتها على مواجهة املتطلبات الهائلة 

ها البالد على كل ال�سعد، هو 
ُ

التي حتتاج

هذا الفراغ القاتُل يف �سدة الرئا�سة الأوىل 

ن ل 
ْ
وعرقلُة اأداء ال�سلطة الت�رضيعية، اللَذي

اأمراً  واعتبارُهما  لهما  ال�ست�سالم  يجوُز 

َز 
َ
ُتنج اأن  هو   

ّ
الطبيعي الأمر  اإن  طبيعيًا. 

َد 
ِّ
جتد واأن  اأوقاتها،  يف  الإ�ستحقاقات 

وتوؤدي  ها 
َ
نف�س الد�ستورية   

ُ
املوؤ�س�سات

الدميقراطي  نظامنا  اآليات  وفق  عملها، 

دها الد�ستور.
ّ
الربملاين كما حد

تكريم
»منتدى  م 

ّ
كر الفتتاح،  نهاية  ويف 

الإقت�ساد العربي« يف دورته الـ23 رئي�ش 

امل�رضية  التجارة  لغرف  العام  الحتاد 

 – البالع  ر�سيد  وحممد  الوكيل.  اأحمد 

دولة   – النعيمي  فهد  ورا�سد  ال�سعودية، 

قطر.
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وقع وزير الإقت�ساد والتجارة اآلن حكيم مع مفو�ش العالقات 

الرو�سية - اللبنانية رئي�ش الوكالة الفيدرالية ل�سوؤون التنظيم 

التعاون  بروتوكول  اأبراموف،  األك�سي  واملرتولوجيا  التقني 

لتفعيل العالقات الإقت�سادية والإجتماعية بني البلدين، وذلك 

يف  والإجتماعي،  الإقت�سادي  املجل�ش  مقر  يف  اأقيم  حفل  يف 

غرف  احتاد  ورئي�ش  ن�سنا�ش،  روجيه  املجل�ش  رئي�ش  ح�سور 

التجارة وال�سناعة والزراعة حممد �سقري، ورئي�ش غرفة التجارة 

دبو�سي،  توفيق  وال�سمال  طرابل�ش  يف  والزراعة  وال�سناعة 

�رضاف،  جاك  الرو�سي   - اللبناين  الأعمال  جمل�ش  ورئي�ش 

وال�سفري الرو�سي األك�سندر زا�سبيكني، وممثلني عن الوزارات.

قد  ورو�سيا  لبنان  بني  »التعاون  اأن  اإىل  اأبراموف  واأ�سار 

يكون يف قطاعات كثرية، منها امل�رضيف والثقايف وال�سحي 

رو�سيا  بني  اجلمركي  الحتاد  اأهمية  على  دا 
ّ
م�سد والتعليمي«، 

وكازاخ�ستان واأرمينيا »الذي ميكن ال�ستفادة منه يف العالقة 

التعرفات اجلمركية«. واأبدى ثقته بـ«القطاع  مع لبنان ب�ساأن 

ورجال  الإقت�سادية  والدوائر  ورو�سيا  لبنان  يف  الإقت�سادي 

الأعمال يف كال البلدين«.

حكيم
بني  تربط  التي  العالقات  »اأن  اإىل  حكيم  اأ�سار  جهته،  من 

لبنان ورو�سيا هي اأكرث من جمرد حتقيق مل�سالح ومنافع 

بني  ن�ساأت  متينة  �سداقة  عن  تعبري  هي  اإمنا  اإقت�سادية، 

القدم وعن تعاطف وود متبادل واحرتام عميق  البلدين منذ 

للجنة  الثالث  الجتماع  اأن  اإىل  ولفت  م�سرتكة«.  وثقافة 

احلكومية اللبنانية - الرو�سية يكت�سب اأهمية كبرية »خا�سة 

واأن لبنان يتطلع بحما�سة اإىل ا�ستغالل كل فر�سة يكون من 

�ساأنها املحافظة على الروابط القائمة بني البلدين وتطويرها 

ولبنان  رو�سيا  بني  التجاري  التبادل  تقوية  يف  ي�سهم  مبا 

عالقاتنا  وتعزيز  البلدين،  كال  يف  ال�ستثمارات  حجم  ورفع 

من  وغريها  وال�سحة  والتعليم  والرتبية  الثقافة  جمال  يف 

املجالت«.

واأعلن اأن النقا�سات التي ح�سلت على مدى يومني اأ�سفرت عن 

نتائج اإيجابية تتلخ�ش مبا يلي: �رضورة زيادة حجم التبادل 

واخلدمات،  ال�سلع  يف  التجارة  وتنويع  وتو�سيع  التجاري 

واأهمية حت�سني التعاون البّناء بني رجال الأعمال يف رو�سيا 

ولبنان، وتكثيف ن�ساطات جمال�ش الأعمال الوطنية الثنائية، 

اإىل  اللبنانية  ال�سادرات  ولوج  حت�سني  �سبل  يف  والبحث 

ال�سوق الرو�سية، واأهمية تعزيز حجم ال�ستثمارات بني رو�سيا 

واملياه  الكهربائية  الطاقة  قطاعات  يف  �سيما  ول  ولبنان 

والنقل وال�سناعات الغذائية وتكنولوجيا املعلومات، وتاأكيد 

الطاقة  وزارتي  بني  التفاهم  مذكرة  على  البناء  �رضورة 

املتعلقة بالتعاون يف جمال النفط والغاز. 

لبنان وروسيا يوقعان اتفاقًا لتفعيل العالقات اإلقتصادية واإلجتماعية 

 أبراموف: مستعدون للتعاون في التنقيب 
والقطاعين المصرفي والصحي
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اأعلنت ووترفرونت �سيتي، مدينة 

املجتمع املخّطط ب�سكل احرتايف، 

ع 
ّ
واملمتدة على 250.000 كم مرب

جوزف  مارينا  عند  تقع  والتي 

الـ700،عن  املرا�سي  ذات  خوري 

كمقاول   AR Hourie تعيني 

ال�سكنية  للم�ساحات  رئي�سي 

اإجنازا  هذا  يعد  والبولفار.  لبيازا 

مهما لتقدم م�رضوع ووترفرونت 

الأ�س�ش  على  للم�سادقة  �سيتي، 

جميع  يف  للم�رضوع  القوية 

مراحله، والإميان امل�ستمر يف لبنان كدولة تتخطى جميع التحديات.

التوايل،  العقود نيابة عن كل من ووترفرونت �سيتي وAR Hourie على   وقد مت توقيع 

على ان تبداأ الأ�سغال يف مواقع بيازا وبولفار ريزيدن�ش بهدف ت�سليمها بحلول عام 2018.

كما جرى بيع ٪80 من املرحلة الثانية للم�سرتين واأغلبهم من اللبنانيني امل�ستقرون يف 

لبنان واخلارج،  وهذه املناطق الفريدة تتاألف من ثمانية مبان مع ما يقرب من 282 

وحدة.  املباين �ستكون متاخمة للمطاعم الرئي�سية ومنطقة املارينا ا�سافة اىل جمموعة 

وا�سعة من اخليارات التجارية والرتفيهية، التي تقدم للم�ستاأجرين والزوار على حد �سواء 

اأ�سلوب حياة معا�رض، وتخلق حلظات رائعة للجميع كل يوم.

البساط
وقال املدير العام مل�رضوع ووترفرنت �سيتي يف �رضكة ماجد الفطيم العقارية ال�سيد �سامر 

يرغبون  الذين  املقاولني  من  مقرتحات  عدة  بجد  در�سنا  »لقد  القاها:  كلمة  يف  ب�ساط 

AR Hourie كمقاول ل بيازا  يف ال�رضاكة معنا يف بناء ووترفرنت �سيتي. كان تعيني 

احتياجاتنا،  لروؤيتنا  املمتاز  املقاول  لفهم  نظرا  بجدارة،  م�ستحق  ريزيدن�ش  وبولفار 

ف�سال عن �سجلهم احلافل باإي�سال اجلودة. وقد اأثبتتAR Hourie جدارتها يف عدد من 

امل�ساريع يف جميع اأنحاء البالد، ونحن واثقون من اأنها �ستلبي وتتجاوز املعايري العالية 

التي مت و�سعها لهذا امل�رضوع، مبا يف ذلك LEED، BREEAM و ARZ ملعايري البناء .

سلمان
من جهته، قال املدير العام، رمزي �سلمان، املتحدث با�سم AR Hourie: » AR Hourie و 

ووترفرونت �سيتي نتبادل العتقاد يف التطور الإيجابي لبنان ولدينا ثقة يف تاأقلمه يف 

ظل الظروف الإقليمية. ونحن ملتزمون بيازا وبولفار ريزيدن�ش اإىل م�ستوى من التميز 

ون�سعى لتقدمي امل�ستوى العايل من الكفاءة املهنية التي قدمتها ARHourie لعمالئها 

على مدى ال�سنوات ال 50 املا�سية.«

حجمها  يف  ترتاوح  التي  امل�ساكن  جمموع  يف  مبان   6 من  الثانية  املرحلة  وتتاألف 

بني75-200 مرت مربع. و�سيتم تطوير عرو�ش تناف�سية موؤلفة من 1-4 غرف نوم يف 

البيازا )105 وحدة(، مع م�ساحة خ�رضاء كبرية ت�سيف �سعورا من ال�سفاء والهدوء.

اأما بالن�سبة للبولفار، فهناك 177 وحدة فيها �سقق موؤلفة من 1 اإىل 3 غرف نوم، تقدم 

م�ساحات معي�سة معا�رضة، مبا يف ذلك �ساحات مع مناطق لعب اآمنة لالأطفال.

ووترفرونت سيتي ضبية تعّين المقاول اللبناني
 AR Hourie للبدء في المرحلة 

الثانية من المشروع

دورة حول مهارات 

 الخياطة والحبكة 

في البقاع

املجتمعات  دعم  »م�رضوع  اطار  يف 

تدفق  من  املتاأثرة  لبنان  يف  املحلية 

دورة  اقيمت  ال�سوريني«،  الالجئني 

يف  واحلبكة،  اخلياطة  مهارات  حول 

البقاع، بالتعاون مع  معمل للن�سيج يف 

الالجئني،  ل�سوؤون  ال�سامية  املفو�سية 

واملجموعة،  الطفل،  انقاذ  جمعية 

كانون  نيو  �رضكة  مع  بال�سرتاك 

تك�ستيل املمثلة مبديرها ال�سيدة �ساندرة 

كمفورت  وموؤ�س�سة  جماع�ش  القا�سوف 

ال�ستاذ  العام  مبديرها  واملمثلة  تاك�ش 

جورج جماع�ش.

ل�رضكة  الراعية  الهيئات  اختيار  وجاء 

كمفورت  وموؤ�س�سة  تك�ستيل  نبوكانون 

نظراً  الدورة  على  لالإ�رضاف  تاك�ش 

البيا�سات  �سناعة  يف  لنجاحهما 

املنزلية والالجنري واملطرزات واجهزة 

العرائ�ش اذ تت�سدرا ال�رضكات العاملة يف 

واتقان  النتاج  جودة  لناحية  القطاع 

العمل.

وجرى اختتام الدورة بح�سور مدير عام 

داين  الأ�ستاذ  اللبنانية  ال�سناعة  وزارة 

وممثل  عمران،  بيار  واملهند�ش  جدعون 

اُلمم  منظمة  عن    )unido( اليونيدو 

لبنان  يف  ال�سناعية  للتنمية  املتحدة 

ال�سيدة   واملن�سقة  نوبا�ستي  كري�ستيانو 

ندى بركات �سو، واملمثلني عن ال�سفارة 

اليابنية يف لبنان ال�سيد ما�سامي اأي�سي 

ربى  وال�سيدة  بردا  ميدوري  وال�سيدة 

جمرب، واملمثلني عن املفو�سية ال�سامية 

خمايل   كارل  ال�سيدة  الجئني  ل�سوؤون 

وال�سيدة دانية قطان.

وجرى ت�سليم املتدربات اللواتي تخرجن 

ح�سن  وفاء  وهن  �سهادات،  الدورة  من 

ورغدة  ال�سيد  وعليا  �رضور  وجنيبة 

حبيب ووفاء بدر وحما�سن جمال الدين 

والي�ش حبتوت وغريهن من املتدربات. 

للهيئات  بال�سكر  املتدربات  وتوجهت 

تك�ستيل  كانون  نيو  ول�رضكة  الراعية 

كونهما  تاك�ش  كمفورت  وموؤ�س�سة 

�ساهما بخلق فر�ش عمل مهني اأمامهم.
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بعنوان   Bifex 2015 منتدى  حمل 

هموم  احلدود«،  وراء  ما  »الأعمال 

)الفران�سايز(  المتيازات  قطاع  و�سجون 

 
ّ
مير التي  الأو�ساع  ظل  يف  لبنان،  يف 

و�سيا�سيًا،  واأمنيًا  اقت�ساديًا  لبنان  بها 

القطاع  هذا  جناح  ق�س�ش  اىل  ا�سافًة 

وحتدياته.

»اجلمعية  نظمته  الذي  املنتدى  واأّكد 

 )LFA( المتياز«  لرتاخي�ش  اللبنانية 

برعاية رئي�ش جمل�ش الوزراء متام �سالم 

فرعون،  مي�سال  ال�سياحة  بوزير  ممثاًل 

خليل  ح�سن  علي  املال  وزراء  وح�سور 

والعمل  ح�سن  احلاج  ح�سني  وال�سناعة 

ال�ستقرار  ب�سط  �رضورة  قزي،  �سجعان 

العقبات  لتذليل  وال�سيا�سي  المني 

القت�سادية.

فرعون
»قطاع  ان  اىل  م�سرياً  فرعون  ث 

ّ
وحتد

الف  مئة  يقارب  ما  يوؤمن  الفران�سايز 

الناجت  من  املئة  يف  و4  عمل  فر�سة 

على  ال�سوء  ت�سّلط  اأنها  كما  املحلي، 

�سنع  يف  والإبداع  اللبناين  املخترب 

اكرث  اىل  وت�سديرها  وتطبيقها  الأفكار 

من 40 بلداً يف وقت يكتفي فيه الكثري من 

تراخي�ش  با�ستقبال  املنطقة  البلدان يف 

المتياز من اخلارج وت�سويقها«.

وزارة  يف  حاليًا  نعمل  »اأننا  واأ�ساف: 

ال�سياحة لإجناز خطة خم�سية يف جمال 

منظمة  مع  بالتعاون  الغرتاب  �سياحة 

على  ال�سوء  لت�سليط  العاملية  ال�سياحة 

طريق الفينيقيني وتاريخهم الذي هو ملك 

اللبنانيني جميعًا من دون تفرقة وتطوير 

املناطق  يف  والدينية  الريفية  ال�سياحة 

تعك�ش  م�ستدامة  �سياحة  تطوير  اأجل  من 

جمال لبنان واللبنانيني وتاريخه«.

عربيد
تراخي�ش  جمعية  رئي�ش  راأى  بدوره، 

»اقت�سادنا  اأن  عربيد  �سارل  المتياز 

 ومرهٌق وموؤ�رضاته يف منحى 
ٌ
اليوم تعب

د عليه. 
َ
انحداري، ونحن يف و�سع ل ُنح�س

لكننا لن نفقد المل ولن ن�ست�سلم. فنحن 

نحن  والياأ�ش.  الإحباط  يعرف  ل  �سعب 

جمتمع مبادر منتج مثابر منا�سل. ولقد 

�سهدنا يف الفرتة الخرية اإجنازات اأمنية 

جميعًا  فلنعمل  الهدوء،  من  حالة  حققت 

ول  ثابت.  ا�ستقرار  اىل  حتويلها  على 

يف  ويهداأوا  ال�سيا�سة  اهل  يرتوى  اأن   
ّ
بد

خطابهم«.

الحاج حسن
من جهته، اأو�سح احلاج ح�سن اأن »قطاع 

ال�سادرات  من  جزءاً  ي�سكل  الفران�سايز 

ال�سناعية اىل اخلارج. وهذا اأمر يجب اأن 

لتنمية  معًا  نعمل  ان  وعلينا  اأكرث  ينمو 

املئة  يف   4 بـ  ي�ساهم  الذي  القطاع  هذا 

 2.4 يوازي  ما  اي  املحلي  الناجت  من 

اجلمعية  مع  عملنا  ولقد  دولر.  مليار 

التي  ال�سعوبات  بع�ش  تذليل  على 

تعرت�سها، وناأمل اأن تتقدم الينا باملزيد 

اىل  والآيلة  املنا�سبة  القرتاحات  من 

التطوير والتقدم«.

خليل
وطن  اأنه  اأثبت  »لبنان  اأن  خليل  واأكد 

ولبنان  يوم.  بعد  يومًا  د 
ّ
يتجد  

ّ
حي

مبا  حراكًا  العربية  البلدان  اأكرث  من 

واأثبتت  المتيازات  بن�ساط  يتعلق 

المتياز  لرتاخي�ش  اللبنانية  اجلمعية 

من  جديدة  اآفاق  فتح  على  قادرة  اأنها 

ما  والنت�سار من خالل  والإبداع  العمل 

ت�ستخدمه من ا�ساليب حديثة«. واأ�ساف: 

»يبقى علينا اأن نركز على تعزيز قدرات 

يف  امامها  ال�سواق  ونفتح  منتجاتنا 

املمثليات  عمل  تفعيل  وعلينا  اخلارج. 

واإ�رضاكها يف  الديبلوما�سية يف اخلارج 

م�سار دعم هذا العمل الذي �سي�ساهم يف 

م�ساهمة  واأن  الوطني.  اقت�سادنا  تعزيز 

املحلي  الناجت  يف  المتيازات  قطاع 

قادرة  وهي  زيادتها  اىل  ونتطلع  جيدة 

اأي�سًا على املحافظة على اإرثنا املتجذر 

اىل  ونلتفت  املجالت.  من  الكثري  يف 

�سلبيات الإغراق التي تعّطل قدرتنا على 

ال�ستفادة من انتاجنا الوطني. ونحاول 

اىل  لتحويلها  ال�سلبيات  اىل  نتطلع  اأن 

من  القطاع  هذا  يعك�ش  مبا  اإيجابيات 

قدرات على قطاعنا«.

لرتاخي�ش  اللبنانية  اجلمعية  واأطلقت 

»العالمات  مبادرة   LFA المتياز 

اأعمال  ختام  يف  العربية«  التجارية 

تاأ�سي�ش  على  املبادرة  وتقوم  املنتدى، 

»معهد عربي للعالمات التجارية العربية 

على  تاأثري  من  الأمر  لهذا  ملا  املن�ساأ«، 

تناف�سية الإقت�ساد العربي وتعزيز قدرته 

على تاأمني فر�ش عمل وا�ستثمار.

»منتدى بيفكس« لتراخيص االمتياز: 
االستقرار السياسي لتذليل العقبات االقتصادية
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جربان  واملغرتبني  اخلارجية  وزير  افتتح 

اللبنانية«  الغرتابية  »الطاقة  موؤمتر  با�سيل 

واملغرتبني،  اخلارجية  وزارة  تنظمه  الذي 

هيلتون  يف  التوايل،  على  الثانية  لل�سنة 

الفيل،  �سن  يف  اأوتيل  غراند  حبتور  بريوت- 

يف ح�سور الوزراء اليا�ش بو �سعب، �سجعان 

قزي، مي�سال فرعون، روين عريجي، وائل اأبو 

ورو�سيا  بريطانيا  �سورية  و�سفراء  فاعور، 

والنواب  وقرب�ش،  وتركيا  وال�سني  وفرن�سا 

اجلراح،  زياد  نقول،  نبيل  كنعان،  ابراهيم 

اأبي  �سيمون  خميرب،  غ�سان  اخلازن،  فريد 

رميا، عبا�ش ها�سم، نعمة اهلل اأبي ن�رض، حممد 

احلجار، ندمي اجلميل، وممثلني عن البطريرك 

وقائد  الراعي  ب�ساره  الكاردينال  املاروين 

اجلي�ش ومديري عام الأمن العام وقوى الأمن 

والأمني  �سابقني،  ونواب  ووزراء  الداخلي، 

ال�سفري وفيق رحيمي، وح�سد  العام للخارجية 

�سيا�سي واإعالمي واقت�سادي واغرتابي.

الطاقة  موؤمتر  يف  اليوم  »نلتقي  فيها:  قال  كلمة  با�سيل  واألقى 

مبا  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  تنظمه  الذي  الثاين  الغرتابية 

مني 
ّ
يزيد عن 1100 لبناين منت�رض اأتوا من اأكرث من 73 بلداً، م�سم

اأن ن�سيف ف�ساًل اإىل ق�سة النجاح اللبنانية، مق�رضين عن اإح�ساء 

معتذرين  ذلك،  ي�سعب  حيث  العامل  يف  اللبنانيني  الناجحني  كّل 

عن عدم دعوتهم كلهم حيث ل ميكن ذلك، واعدين بعدم التوقف 

والبحث عنهم بني طبقات  الن�سيان  نب�سهم من غياهب  يومًا عن 

احل�سارات والرك�ش وراءهم يف اأقا�سي العامل حيث ميكن ذلك«.

واأ�ساف: »نحن هنا نعود اإىل اجلذور لأنه مهما ارتفعنا واأْزهرنا 

اأرزاً يف غابة  لذلك نزرع  نبقى جزءاً من اجلذع منوت من دونه، 

املكثفة  بالعاطفة  نحتفظ  هنا  نحن  جذورنا.  من  لنزيد  املغرتب 

لذلك  العاطفة،   
ّ
ت�سح م�رضقيتنا  دون  ومن  م�رضقيون،  لأننا  فينا 

�ش 
ّ

نعود لنتزود بها طاقة عرب م�رضوع اأنا ANA ال�سياحي املخ�س

لالغرتاب مع وزارة ال�سياحة.

Positive Energy، ن�سخها يف  الإيجابية  الطاقة  نولد  نحن هنا 

بلدان انت�سارنا ونفي�ش بها على لبنان، لذلك ن�ساهم يف م�رضوع 

.Energy for Lebanon الطاقة للبنان

نحن هنا ن�ستعيد اللغة العربية لن�ستعيد بعداً اإن�سانيًا جديداً، لذلك 

نن�سئ املدر�سة اللبنانية لالغرتاب LDS مع وزارة الرتبية ونعلم 

اللغة يف بعثات لبنان. نحن هنا ن�ستعيد الهوية الثقافية فنتفاخر 

اللبناين  املنتج  ن�ستهلك مثاًل  لذلك  بعي�سها ونتلذذ بكّل جوانبها، 

 Buy Lebanese from the heart ون�سرتي لبناين من قلب لبنان 

.of Lebanon
اجلن�سية  ونعيد  فنت�سجل  املوروثة  الهوية  ن�ستعيد  هنا  نحن 

لأولدنا، لذلك نطالب ون�سغط معًا لإقرار قانون ا�ستعادة اجلن�سية 

الوزارة و�سوًل  e-registration ومكننة خدمات  الـ  ولبدء عملية 

 Lebanese نحن هنا نوؤكد النجاح ونكتب ق�س�سه .e-voting اإىل

ونعممها  نطورها  لذلك  ون�ستن�سخها،  ونرويها   Success Stories
التوا�سل  نعيد  هنا  نحن  لبنان.  اإىل  وننقلها  العامل  يف  ونن�رضها 

بنجاحاتنا،  بع�سنا  ونربط  والداخل  اخلارج  يف  ببع�سنا  فرنتبط 

للبنانيني يف  �سبكة  لنكون   Lebanon Connect ن�سرِتك يف  لذلك 

كل حي وبلدة وبلد وقارة.

نحن هنا نزرع بذور امل�ساريع الغرتابية ال�سرتاتيجية كاملجل�ش 

واللوبي   LDF الغرتابي  اللبناين  وال�سندوق  لالغرتاب،  الوطنِي 

اللبناين، لذلك نوؤ�س�ش لها، اأقله، بالفكرة والآلية، مدرِكني �سعوباتها 

وعلى راأ�سها تعجيز عملنا اجلماعي وتنميط عملنا املوؤ�س�ساتي، اإّن 

هذا �سيوؤكد، اإن ح�سل، على عاملية لبنان فنعي�ش لبنانيتنا جماعة 

بعدما جنحنا يف عي�سها اأفراداً.

اإّن ما نقوم به هو اأكرب من قدرة �سخ�ش اأو جمعية اأو وزارة اأو حتى 

دولة مثل دولتنا، لكننا بداأنا الإجناز يف موؤمتر العام املا�سي ويف 

قطاعية  لقاءات  ال�سنة يف  هذه  اأكرث  و�سننجز  الغرتابية  جولتنا 

وقارية ويف اإطالق م�ساريع اغرتابية نقيمها ونتابعها يف موؤمترنا 

ال�سنوي الثالث يف 5 و 6 و7 اأيار 2016.«

وختم: »اأيها املنت�رضون اللبنانيون، م�ساحة لبنان، بف�سلكم، لي�ست 

فقط 10452 كلم2، بل هي م�ساحة كّل العامل، وهذا ما األهمنا يف 

اختيار �سعار وزارة اخلارجية واملغرتبني »حدودنا العامل«. كلما 

زرعتم جناحًا با�سمكم هناك اأو اأطلقنا م�رضوعًا با�سمنا جميعًا هنا 

�سيكون لبنان فيه، هناك وهنا«. وقال: »ل لبنان من دونكم، ول 

لبنان من دوننا. نحن لبنان«.

باسيل يفتتح مؤتمر الطاقة االغترابية: 
لتعزيز وطنيتنا باألرض واللغة والجنسية

باسيل يلقي كلمته
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من �شهر اإلى �شهر

احلاج  ح�سني  الدكتور  ال�سناعة  وزير  اإفتتح 

ح�سن ور�سة عمل حول »الت�سهيالت املتوفرة 

واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  لتمويل 

تنظمها  التي  البقاع«  يف  الأعمال  ورجال 

و�سفارة  لبنان  وم�رضف  ال�سناعة  وزارة 

للتنمية  املتحدة  الأمم  ومنظمة  اليابان 

لبنان  م�رضف  فرع  يف  )يونيدو(،  ال�سناعة 

يف زحلة.

دعم  م�رضوع  اإطار  يف  الندوة  هذه  تاأتي 

تدفق  من  املتاأثرة  املحلية  املجتمعات 

احلكومة  متوله  الذي  ال�سوريني  الالجئني 

حلاكم  الأول  النائب  فيها  و�سارك  اليابانية، 

م�رضف لبنان رائد �رضف الدين، �سفري اليابان 

لوزارة  العام  واملدير  اأوت�سوكا،  �سيت�سي 

ال�سناعة داين جدعون، املمثل املقيم ملنظمة 

)يونيدو(  ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  الأمم 

التجارة  غرفة  رئي�ش  با�سيني،  كري�ستيانو 

وال�سناعة والزراعة يف زحلة والبقاع اإدمون 

زحلة  يف  لبنان  م�رضف  مدير  جري�ساتي، 

جوزيف  زحلة  بلدية  رئي�ش  كال�ش،  جورج 

املعلوف، وح�سد �سناعي.

شرف الدين
اإىل  األقاها  كلمة  يف  الدين  �رضف  واأ�سار 

بها  يقوم  التي  واجلهود  »التحفيزات  اأن  

املداميك  و�سع  يف  �ساهمت  لبنان  م�رضف 

التمويل  واآليات  ل�سيا�سات  الأ�سا�سية 

بالإ�سافة  وال�سغرية،  املتو�سطة  للموؤ�س�سات 

اإىل املبادرات احلكومية ومبادرات ال�سندوق 

والإجتماعي  الإقت�سادي  لالإمناء  العربي 

الحتاد  من  مدعومة  و�سناديق  وبرامج 

الأوروبي وعدد من الدول واملنظمات الدولية 

اأن  واعترب  احلكومية«.  غري  واجلمعيات 

الو�سول اإىل امل�ستويات املطلوبة من التمويل 

اإ�سافية  اإىل خطوات وجهود تكاملية  يحتاج 

اإىل التمكن من مواجهة التحديات يف منطقة 

فجوة  من  تعاين  تزال  فال  كالبقاع،  واعدة 

البقاع  ح�سة  كانت  حيث  كبرية،  متويلية 

يف  الت�سليفات  جمموع  من  فقط   %  3 حواىل 

نهاية العام 2014«.

باسيني
يونيدو  ملنظمة  املقيم  املمثل  وحتدث 

»اإن  فقال:  با�سيني  كري�ستيانو  لبنان  يف 

امل�ستوى  على  اأ�سا�سي  �ساأن  هي  ال�سناعة 

العاملي ويجب اأن تكون كذلك يف لبنان، كون 

هذا القطاع قد �ساهم يف اإخراج ماليني النا�ش 

وحتديث  تطوير  يف  ون�ساهم  الفقر.  حال  من 

القطاع ال�سناعي يف لبنان عرب التعاون مع 

وزارة ال�سناعة يف تنفيذ برامج عديدة«.

الذي  ح�سن  احلاج  الوزير  جهود  على  واأثنى 

يركز على تخفي�ش العجز يف امليزان التجاري 

عرب حماولة رفع قيمة ال�سادرات وتخفي�ش 

حققتها  جناحات  اإىل  واأ�سار  ال�سترياد 

ال�سناعات  مثل  واعدة  �سناعية  قطاعات 

الغذائية واملعدات ال�سناعية وغريها.

العام  منذ  تعمل  يونيدو  منظمة  اأن  واأو�سح 

اأكرث  الآن  حتى  نفذت  وقد  لبنان،  يف   1971
من م�رضوع تقني. 

السفير الياباني
وحتدث �سفري اليابان �سيت�سي اأوت�سوكا معربا 

عن �سعادته يف مدينة زحلة امل�سيافة، مبديا 

على  لبنان  دعم  ملوا�سلة  بالده  ا�ستعداد 

امل�ستويات كافة، متمنيا النجاح لأعمال هذه 

الندوة.

الحاج حسن
»البنك  اأن  اإىل  ح�سن  احلاج  اأ�سار  جهته،  من 

بع�رضة  لبنان  اإىل  النزوح  كلفة  يقدر  الدويل 

مليارات دولر، يف حني مل تتجاوز امل�ساعدات 

املقدمة للبنان املليار دولر. اأما على �سعيد 

واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  متويل 

كبري  اإيجابي  بدور  لبنان  م�رضف  فيقوم 

يرتفع  مل  ملاذا  ولكن  ال�سعيد،  هذا  على 

لأن  الإنتاجية؟  القطاعات  الأعمال يف  حجم 

امل�ستثمر يف ال�سناعة اأو الزراعة يعترب نف�سه 

مغامرا يف دولة ل تعري القطاعات الإنتاجية 

الهتمام الالزم«. 

اىل  جلاأت  ال�سناعة  »وزارة  اأن  واأو�سح 

فيها  م�ستمرون  ونحن  حمائية،  اإجراءات 

�سد  ل�سنا  ال�سناعي.  القطاع  على  للمحافظة 

ال�سترياد، ولكن مع تنظيمه. ول�سنا يف حرب 

اأحد. ولكن جل ما نطالب به هو  جتارية مع 

تخفي�ش  مقابل  اخلارج  اإىل  �سادراتنا  رفع 

وارداتنا  بالن�سب ذاتها بهدف تخفيف العجز 

ندرك  »اإننا  وقال:  التجاري«.  امليزان  يف 

وقدرتنا  وال�سكاين  اللبناين  الإقت�ساد  حجم 

يف  الأمر  تدارك  علينا  ولكن  التناف�سية. 

قطاعاتنا  حتمي  اإقت�سادية  �سيا�سات  اإطار 

الإنتاجية. لقد مر م�سوؤولون يف لبنان مار�سوا 

لالأ�سف �سيا�سات معاك�سة مل�سلحة الإقت�ساد 

اللبناين«.

ورشة عمل حول »التسهيالت المتوفرة لتمويل المؤسسات

 الصغيرة والمتوسطة ورجال األعمال في البقاع«

باسيني شرف الدين أوتسوكا الحاج حسن
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ع 
ّ
جمم ا�ــســتــ�ــســاف 

»بــــــــــيــــــــــال« يف 

اللبنانية  العا�سمة 

بــــــريوت، مــعــر�ــش 

 »2015 ــا  ــك ــوري »ه

الـ22،  ن�سخته  يف 

الذي تنظمه موؤ�س�سة 

»هو�سبيتاليتي 

ــك  �ــرضفــيــ�ــز«، وذل

اأ�سبح حمطة  بعدما 

على  مهمة  �سنوية 

ــاع  ــط ــق ــد ال ــي ــع ــس �

واأ�سبح  ال�سياحي، 

اأي�سًا معلمًا �سياحيًا 

يـــعـــكـــ�ـــش منـــــوذج 

لبنان  يف  ال�سياحة 

من خالل املوؤمترات 

وي�سّلط  واملعار�ش، 

اللبنانية  امل�سافة  القيمة  على  ال�سوء 

وعلى الفن واحل�سارة والرتاث والإبداع. 

و25  م�ساركًا،   350 املعر�ش  وت�سمن 

خبرياً دوليًا، و500 م�سارك يف 20 م�سابقة 

وور�ش عمل يومية مبا�رضة يومية تتعلق 

بقطاع ال�سيافة وال�سناعات والتجهيزات 

ومن  الطهي.  م�سابقات  وحمبي  الغذائية 

عة 
ّ
واملتنو الكبرية  امل�ساركات  خــالل 

اأعطى  املتخ�س�سة،  العاملية  لل�رضكات 

وا�سعة  م�ساحة  ــا«  ــك »هــوري مــعــر�ــش 

للموؤ�س�سات ال�سياحية اللبنانية، ول �سيما 

اآخر البتكارات يف  ف اإىل 
ّ
املطاعم للتعر

خمتلف  على  والإطاللة  ال�سيافة  جمال 

املطابخ العاملية، وهذا من �ساأنه متكينها 

واإبــقــاء  التناف�سية  قدرتها  زيـــادة  مــن 

ال�سياحية  اخلدمات  �سّلم  اأعلى  يف  لبنان 

ال�سناعات  اأّن  وخ�سو�سًا  املنطقة،  يف 

يف  واحد  الرقم  تعترب  اللبنانية  الغذائية 

الإنتاج  فخر  وهي  اللبنانية،  ال�سادرات 

وفرن�سا  اأمريكا  اإىل  ّر 
ت�سد اللبناين حيث 

وغريهما.

فرعون  مي�سال  ال�سياحة  ــر  وزي وكــان 

ال�سنوي  امللتقى  افتتاح  حفل  رعى  قد 

والقطاع  ال�سيافة  عــامل  يف  للمهنيني 

الغذائي يف لبنان »هوريكا« يف ن�سخته 

للمعار�ش-  ــدويل  ال املركز  يف   22 الـــ 

و�ــســفــراء  �سخ�سيات  بح�سور  ــال،  ــي ب

مهنية  وجمعيات  نــقــابــات  وروؤ�ـــســـاء 

اإعــالم.  وو�سائل  العار�سني  وال�رضكاء 

لبنان  اأن  األقاها  كلمة  يف  فرعون  واأكد 

ال�سياحي،  النمو  بع�ش  »ا�ستطاع حتقيق 

خ�سو�سا يف ف�سل ال�سيف حيث و�سلت 

ن�سبته اإىل 23 يف املئة، لرتتفع اإىل 25 يف 

و�سوًل  املا�سي،  العام  نهاية  مع  املئة 

اإىل 28 يف املئة خالل الف�سل الأول من 

الزيادة  ن�سبة  كانت  حيث  احلايل،  العام 

من ال�سياح اخلليجيني 100 يف املئة«. 

سالمة
العامة  املـــديـــرة  اأكــــدت  جــهــتــهــا،  ــن  م

جمانة  �سريفي�ز«  لـ»هو�سبيتاليتي 

دمـــو�ـــش �ــســالمــة »تــ�ــســجــيــع هــوريــكــا 

من  وذلــك  واملهنيني  ال�سابة  للمواهب 

وقالت:  املختلفة«.  امل�سابقات  خــالل 

على  يكون  �سوف  ال�سنة  هذه  »الرتكيز 

اجلديدة  والإبــتــكــارات  املــهــارات  تقدير 

فن  وعلى  والإبـــداع  املواهب  ومكافاأة 

اللبنانيني  الطهاة  واأهم  اللبناين  املطبخ 

وذلك من اأجل ت�سارك الو�سفات واإي�سال 

واإتاحة  اخلــارج  اإىل   امل�ساركني  خربة 

اأمــام  جناحاتهم  لعر�ش  لهم  الفر�سة 

العامل  اأنحاء  خمتلف  من  الزائرين  اآلف 

طهاة  يقيمها  حــيــة  عــرو�ــش  وتــقــدمي 

خالل  من  ين�رضون  م�سهورون  لبنانيون 

ذلك احل�سارة اللبنانية«.

عيتاني
وقال رئي�ش جمل�ش الإدارة واملدير العام 

لبنان  يف  ال�ستثمارات  تنمية  لهيئة 

نهنئ  اأن  »نــود  عيتاين:  نبيل  ــدال  اي  -

ت�سميم  يف  مثابرتها  على   HORECA
والع�رضين  الثانية  لل�سنة  وذلك  املعر�ش 

دليل قاطع  اإل  ما هو  التوايل وهذا  على 

على اأن لبنان كان ول يزال و�سيبقى رائدا 

اأحــرز  وقــد  اخلدمات  جمــال  يف  اإقليميا 

على  الأخــرية  ال�سنوات  يف  كبريا  تقدما 

الغذائي  والقطاع  ال�سيافة  عامل  �سعيد 

ل�سناعيي  الدوؤوبة  اجلهود  بف�سل  وذلك 

تهدف  والتي  الزراعية  الغذائية  املــواد 

اإىل مواكبة اأحدث املوا�سفات واملعايري 

الدولية يف الإنتاج والتعبئة والتغليف«.

شقير
وال�سناعة  التجارة  غرفة  رئي�ش  وراأى 

يف بريوت وجبل لبنان حممد �سقري »اأن 

افتتاح معر�ش هوريكا مع هذه امل�ساركة 

العري�سة،  والعاملية  والعربية  والوطنية 

ويف ظل ما مير به لبنان واملنطقة، ي�سكل 

فرعون يفتتح »هوريكا« لبنان في نسخته الـ»22«

قص شريط افتتاح المعرض

من �شهر اإلى �شهر
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بامتياز«.  ا�ستثنائيا  اإقت�ساديا  حدثا 

واعترب »اأنه يعرب اأف�سل تعبري عن التم�سك 

ــداع  الإب لبنان  وعراقته،  لبنان  بهوية 

اجلمال  لبنان  والتذوق،  والذوق  والتميز 

العي�ش،  وحب  احلياة  وثقافة  وال�سياحة 

ولبنان املركز الإقت�سادي يف املنطقة«.

الجميل
ال�سناعيني  جمعية  رئــيــ�ــش  ــرب  ــت واع

تنظيم  »اأن  اجلميل  ــادي  ف اللبنانيني 

التي  الأيــام  يف   2015 هوريكا  معر�ش 

هذه  مثل  واملنطقة  لبنان  فيها  يواجه 

هو  الدقيق  الو�سع  وهــذا  ال�سطرابات 

اإيجابي  مزيج  على  يعتمد  وحتــٍد  اإجنــاز 

ال�سادة    وهــنــاأ  والإميـــــان«.  ـــل  الأم مــن 

الذين  وجميع   Hospitality Services
ي�ساركون ب�سكل مبا�رض وغري مبا�رض يف 

التي  ال�سجاعة  لأن   HORECA 2015
ال�سادقة  ثقتهم  مدى  تعك�ش  اأظهروها 

وبقطاع  لبنان  يف  بال�سناعة  واإميانهم 

الغذاء وباملطبخ اللبناين«.

البساط
واعترب رئي�ش نقابة ال�سناعات الغذائية 

يف لبنان منري الب�ساط اأن »هوريكا« هو 

املعر�ش الأول والوحيد الذي ي�سع لبنان 

على خارطة الت�سدير العاملي، ف�سال عن 

والإقليمية،  املحلية  الأ�سواق  يف  دوره 

كونه يجذب العمالء املحتملني من جميع 

اأنحاء لبنان واملنطقة ومن العامل«.

السلطان
 سالم: 

هوريكا دائم التألق
»معر�ش  اأن  على  �سالم  ندين  دت 

ّ
�سد

ب�سكل  ال�سناعيني  يدعم  هوريكا 

املجال  اإف�ساح  خالل  من  جداً  كبري 

اأمامه لت�سويق منتجاته عرب التوا�سل 

على  فيعرفهم  الزبائن،  مع  املبا�رض 

اأبرز ما ت�سم ال�سناعات الغذائية يف 

لبنان وهذا باعتقادي اأمر مهم جداً.

على  يحافظ  هوريكا  اأن  واعتربت 

الدوام على تاألقه اإذ ي�سم عدداً كبرياً 

من الإخت�سا�سيني يف العمل والذين 

لديهم معرفة بكل جديد، وهنا تكمن 

اأهميته الكبرية.

لزوار  يقدم  »ال�سلطان  اأن  واأعلنت 

يقوم  حيث  جديدة  اأ�سنافًا  املعر�ش 

ليتذوقها  املعر�ش  يف  بطبخها 

بيننا  كبرياً  تفاعاًل  ونخلق  الزائرون 

وبينهم، وما يفرحنا هو اأن ردود فعل 

الزبائن اإيجابية جداً. 

إكسترافور
شكر: نحتاج لإلستقرار

وا�ستمراريتها  ا�سمها  تخدم  املعر�ش  يف  اإك�سرتافور  م�ساركة  اأن  �سكر  �سمري  راأى 

ز ال�رضكات امل�سرتكة 
ّ
د على اأجواء املعر�ش الإيجابية وعلى متي

ّ
ب�سكل كبري. واإذ �سد

الزوار  غياب  اإىل  ولفت  عملها،  تطور  جلهة 

ح�سور  عدم  يالحظ  حيث  املعر�ش،  عن  الأجانب 

العراقيني  من  خجول  وح�سور  خليجيني،  زائرين 

اأتراك  زائرين  وجود  اإىل  �سكر  واأ�سار  والأردنيني. 

العمل  ينمي  ل  وجودهم  اأن  واعترب  املعر�ش،  يف 

اإذ اإن هدفهم من زيارة املعر�ش ينح�رض مبحاولة 

مع  التعامل  ولي�ش  اللبنانية  املاكينات  ا�ستن�ساخ 

»املعر�ش مهم، وهناك كثري من  وقال:  ال�رضكات. 

لكننا  بها،  نفتخر  اللبنانية  ال�سناعية  ال�رضكات 

ك�سناعيني بحاجة اإىل ا�ستقرار يف البلد واملنطقة 

ب�سكل عام، كما نحتاج اإىل دعم من الدولة لن�ستطيع 

تقوية عملنا«.

طونيز فود
شرفان: المؤشرات إيجابية 

 2015 هوريكا  معر�ش  �رضفان  طوين  و�سف 

باملمتاز، اإذ كما يبدو هذا العام اأف�سل من الأعوام 

ولفت  كثيفة.   زوار  حركة  ي�سهد  حيث  ال�سابقة 

مع  لقاءات  عدة  اأجريت  املعر�ش  خالل  اأنه  اإىل 

اخت�سا�سيني يف املطاعم والقنادق ومت تعريفهم 

البقالوة  من  اجلديدة  فود  طونيز  منتجات  اإىل 

بعدة  التورتيا  وخبز  و�سماكات  اأحجام  بعدة 

اأحجام والنات�سوز امل�سّنع من دون طعم ليلبي كل 

الأذواق، بحيث ي�سيف امل�ستهلك اأي طعم يريده.

التي  الإفادة  اإيجابية موؤ�رض على  واأجواء  ي�سهده من حركة  املعر�ش وما  اإقامة  اأن  واعترب 

اإنتاجنا  على  واأطلعناهم  كرث  اأنا�ش  مع  التقينا  اإذ  فيه،  امل�ساركة  من  ال�سناعي  �سيجنيها 

وكانت ردود فعلهم اإيجابية وهذا طبعًا �سينعك�ش على حركة العمل لدينا خالل الفرتة املقبلة.
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من �شهر اإلى �شهر

سامتك
عبيد : هوريكا استعاد رونقه 

اأن  اإىل  عبيد  �سامي  اأ�سار 

يتميز  هوريكا  »معر�ش 

اأمام  يتيح  غذ  كبرية،  باأهمية 

ال�سناعيني والعاملني كافة يف 

عر�ش  التغليف  �سناعة  جمال 

منتجاتهم. وقال: »لحظنا يف 

يف  ا�سمحالًل  ال�سابقة  الفرتة 

للمعر�ش  امل�رضقة  ال�سورة 

اإل  عليها،  اعتدنا  قد  كنا  التي 

العام  هذا  امل�ساركة  حجم  اأن 

املعر�ش  اأن  يوؤكدان  والزوار 

ا�ستعاد رونقه.

بدرا�سات  يقومون  الذين  الزوار  من  كبرياً  عدداً  هناك  اأن  واأو�سح 

ودوره  املعر�ش  اأهمية  يوؤكد  ما  وهذا  لبنان،  يف  جديدة  مل�ساريع 

يف دعم ال�سناعي عرب اإتاحة الفر�سة له لعر�ش منتجاته مبا�رضة 

ويف  »�ساميتك«  اأن  على  عبيد  و�سّدد  معه.  والتوا�سل  الزبون  على 

اإطار حر�سها على تقدمي كل جديد يف عامل التغليف، تعر�ش لزوار 

ز بالتطور واحلداثة.
ّ
املعر�ش ماكينات جديدة تتمي

سابيتك
أفرام: جديدنا ماكينات تضمن معايير النظافة

و�سف دوري اأفرام معر�ش 

هوريكا هذا العام بـ»اجليد 

كـ»�سابيتك«  قائاًل:  جداً«، 

العام  هذا  مرتّددين  كنا 

املعر�ش،  يف  بامل�ساركة 

اإمياننا  من  انطالقًا  لكن 

املعر�ش  هذا  باأهمية 

يف  املماثلة  واملعار�ش 

عمله  يف  ال�سناعي  دعم 

بامل�ساركة،  قراراً  اتخذنا 

على  الإقبال  اإن  وبراأيي 

اأف�سل  العام  هذا  املعر�ش 

ول  ال�سابقة  الأعوام  من 

�سيما جلهة الزوار اجلديني«.

راأى  م�ستمراً،  تطوراً  ي�سهد  اأن معر�ش هوريكا  اأفرام  اعترب  واإذ 

حي  عر�ش  اإقامة  لل�سناعي  يتيح  اأنه  يف  تكمن  اأهميته  اأن 

لزبائنها  تقدم  »�سابيتك«  اأن  وك�سف  الزبائن.  اأمام  ملاكيناته 

هذا العام ماكينات تقوم ب�سف اخلبز وترتيبه اأوتوماتيكيًا، ما 

يفيد  اأمر  وهذا  الأفران،  عمل  يف  النظافة  معايري  اأعلى  ي�سمن 

ال�سناعي وامل�ستهلك يف اآن واحد«.

شركة فريسو
زيادة: هدفنا إنماء البلد

و�سع جان زيادة امل�ساركة 

يف  هوريكا  معر�ش  يف 

اإن  اإذ  لبنان«  »اإمناء  اإطار 

�رضكة فري�سو ككل ال�رضكات 

باإمناء  معنية  اللبنانية 

اأن  واأعلن  به.  وتتم�سك  البلد 

من  تطمح  فري�سو  »�رضكة 

اإىل  امل�ساركة  هذه  خالل 

تقدمي اأفكار جديدة لزبائنها 

عملهم«.  تطوير  من  متكنهم 

وقال: »�رضكة فري�سو ل تعمل 

بل  واملاكينات  الآلت  يف 

تقدم اأفكاراً لزبائنها لت�ساعدهم على التطور والإبتكار، وبالتايل 

ي�سبح جناح زبائنها وتاألقهم يف عملهم جناحًا وتاألقًا لها«.

و�سّدد على اأن »هوريكا واملعار�ش املماثلة تكت�سب اأهمية كبرية 

من خالل جمعها ال�رضكات وامل�ستهلكني يف مكان واحد، فيتعرف 

امل�ستهلك على كل ما لدى ال�رضكات يف وقت واحد«.

وراأى »زيادة اأن املميز هذا العام يف هوريكا هو امل�ستوى العايل 

من التنظيم«.

تنورين
برباري: لمزيد من التنظيم

راأت رين برباري اأن من �ساأن 

املحافظة  هوريكا  معر�ش 

مع  ال�رضكة  عالقة  على 

املجال  واإف�ساح  زبائنها 

زبائن  مع  للتوا�سل  اأمامها 

ال�سيافة،  جمال  يف  جدد 

واعتربت اأنه »ل بد من ت�سليط 

الفو�سى  حال  على  ال�سوء 

املوجودة يف املعر�ش وذلك 

ب�سبب وجود عدد من الزائرين 

البعيدين عن املجال. 

وك�سفت برباري اأن »تنورين« 

منتجها  لزبائنها  تعر�ش 

اجلديد »Via by Tannourine«، وهذا اجتاه جديد ي�سلكه 

املعنيون يف القطاع اعتقاداً منهم اأن قارورات الزجاج �سحية 

اأكرث من البال�ستيك واأف�سل كجمالية على املوائد، لكن يف الواقع 

اإن قارورة البال�ستيك تبقى حمافظة على جودتها لوقت طويل اإذ 

جرى ا�ستخدامها بطريقة �سحيحة حيث تو�سع بعيداً من اأ�سعة 

ال�سم�ش ويف مكان اآمن يجنبها التقاط اأي رائحة«.
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شاتو قنافار
نعيم: نبيذ البقاع ممّيز

�ساتو  م�ساركة  اأن  نعيم  جورج  راأى 

مهمة  هوريكا  معر�ش  يف  قنافار 

جداً على �سعيد �سناعة النبيذ، اإل اأن 

العالمات  من  الكثري  حمل  املعر�ش 

ال�سلبية  اإذ اإن اأجواء املعر�ش ات�سمت 

ا�ستعمال  جلهة  الكبري  بالإزعاج 

بع�ش  قبل  من  ال�سوت  مكربات 

اأمام  عائقًا  �سكل  ما  امل�ساركني 

التوا�سل مع الزبائن.

العمل عليه  اأبرز ما مت  اأن  اإىل  واأ�سار 

فكرة  اإعطاوؤهم  هو  الزبائن  مع 

النبيد  من  قنافار  �ساتو  اإنتاج  عن 

وتعريفهم اإىل نبيذ البقاع الذي يت�سم 

مبميزات كثرية نتيجة املناخ والفارق 

يف درجات احلرارة بني الليل والنهار 

والذي ي�سل اإىل 20 درجة، اإ�سافة اإىل 

دور  لها  التي  القرعون  بحرية  وجود 

طعم  واإعطاء  اجلو  تلطيف  يف  كبري 

اأف�سل للكروم.

GPI
غرّيب: GPI سباق في الصناعة

ال�رضكة  اإذ تتمكن  GPI يف املعر�ش مهمة،  اأن م�ساركة   اأكدت جوان مي�سال غريب 

لزبائنها  تقدم   »GPI« اأن  وك�سفت  مبا�رضة.  بطريقة  اجلديدة  منتجاتها  عر�ش  من 

�سباقة   GPI كانت  جديداً  منتجًا  املعر�ش  يف 

من  م�سنوعة  حلو«  »�سينية  وهو  �سناعته  يف 

البال�ستيك ومغلفة باللونني الذهبي والف�سي ت�سنع 

بال�ستيك  علب  اإىل  اإ�سافة   ، لبنان  يف  مرة  لأول 

موجودة  كثرية  ومنتوجات  الإ�ستعمالت  متعددة 

اأهمية معر�ش هوريكا  دت على 
ّ
يف ال�سوق. واإذ �سد

والإفادة الكبرية التي يحملها لل�سناعي من خالل 

وبالتايل  زبائنه  املبا�رض مع  التوا�سل  متكينه من 

تعريفهم اإىل اإنتاجه وت�سويقه، اعتربت ان امل�ساركة 

خجولة  كانت  العام  هذا  املعر�ش  يف  الأجنبية 

لبنان  يف  امل�ستقرة  غري  الأو�ساع  ب�سبب  جداً  جداً 

واملنطقة العربية ككل«.

MBC
قيسي : قدمنا منتجَا متطورًا

معر�ش  يف   mbc م�ساركة  اأن  قي�سي  و�سيم  اإعترب 

على  جيداًجداً  اقباًل  هناك  اإن  اإذ  الة، 
ّ
فع هوريكا 

املعر�ش بالرغم من حوؤول الأو�ساع وال�سطرابات 

اأن  واعلن  اإليه.  اأجانب  زوار  جميء  دون  الأمنية 

املوازين  �سيانة  جمال  يف  تعمل  التي   MBC
الإكرتونية منذ عام 1996، حتر�ش دائمًا على مواكبة 

ز منتجاتها على 
ّ
التطور يف جمال عملها، وهذا ما مي

الدوام واأعطاها قدرات تناف�سية لناحية املوا�سفات 

خالل  لزبائنها  قدمت   MBC اأن  وك�سف  واجلودة. 

قبل  من  اإيجابية  فعل  وردود  كبرياً  ا�ستح�سانًا  لقى  متطوراً  جديداً  منتجا   املعر�ش 

هذه  ففي  كبري،  ب�سكل  ال�سناعي  العمل  دعم  على  قادرة  املعار�ش  اأن  واعترب  الزائرين. 

املعار�ش يعر�ش ال�سناعي اإنتاجه لكل املهتمني ويطلعهم على ميزاته ب�سكل مف�سل«.

سوناكو
 واكيم: مشاركتنا قيمة جدًا

مة جداً، حيث �ستيم التوا�سل مع �رضيحة كبرية 
ّ
راأت نان�سي واكيم اأن م�ساركة »�سوناكو« يف هوريكا قي

من الزوار ت�سم زبائن حاليني ل�سوناكو وزبائن جدداً. وقالت: » زائرو املعر�ش �سيتذكرون اإنتاج �سوناكو 

الذي ي�سم جمموعة وا�سعة جداً من منتجات توّزع حتت ا�سم الربيع يبقى اأ�سهرها على الإطالق احلم�ش 

بطحينة واحلالوة والطحينة. و�سيف�سح املعر�ش يف املجال ملن ل يعرف »الربيع« للتعرف اإىل املنتوجات 

وتذوقها ورمبا التعامل فيما بعد مع �سوناكو التي اكت�سبت ثقة الزبائن على مر �سنوات طويلة يف ال�سوق 

ز عن �سابقاته جلهة حجم 
ّ
اللبنانية وال�سواق اخلارجية على حد �سواء«. واعتربت اأن هوريكا 2015 متمي

الزائرين وال�رضكات اجلديدة امل�ساركة، اإذ ترافق املعر�ش مع حمالت اإعالنية وا�سعة جذبت النا�ش اإليه«.
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من �شهر اإلى �شهر

بن نجار
 باسيل: ردود الفعل إيجابية 

و�سف دانيال با�سيل م�ساركة 

معر�ش  يف  جنار«  »بن 

هوريكا بـ«الإيجابية جداً«، اإذ 

ح�سل توا�سل كبري مع زبائن 

وكانت  املنتج  اأحبوا  جدد 

اإ�سافة  اإيجابية،  فعلهم  ردود 

الزبائن  مع  التوا�سل  اإىل 

احلاليني والذين ت�سكل اآراوؤهم 

امراً مهمًا جداً لنا«.

هوريكا  معر�ش  اأن  واعترب 

واأي معر�ش مماثل قادر على 

دعم ال�سناعي اللبناين ب�سكل 

على  ال�سوء  ي�سّلط  اإنه  اإذ  كبري، 

ميزات ال�سناعة اللبنانية وعلى اإنتاجها املعروف بجودته العالية 

ومميزاته التي ت�ساهي مميزات املنتجات الأوروبية والعاملية«.

2015 متيز بحجم م�ساركة كبرية، حيث هناك  اأن هوريكا  وراأى 

عدد كبري من العار�سني املميزين جداً يف جمالت اخت�سا�سهم، 

اأتوا ليطلعوا على كل  اإ�سافة اإىل حركة كثيفة من الزبائن الذين 

جديد تقدمه ال�سناعة اللبنانية«.

ريفا
 عبداهلل: متفائلون رغم الجمود 

اعتربت نيكول را�سي عبداهلل 

اأن م�ساركة ريفا يف معر�ش 

من  الكثري  حملت  هوريكا 

على  لها  التفاوؤل  جرعات 

الطاغي  اجلمود  من  الرغم 

اإىل  واأ�سارت  ال�سوق.  على 

هذا  »ريفا«  م�ساركة  اأن 

بالتجدد  مليئة  اأتت  العام 

يف  جرت  حيث  والبتكار 

م�سابقة  ال�رضكة  جناح 

الفنادق  فيها  �ساركت 

لختيار  يومني  مدى  على 

الأف�سل والأ�رضع يف ترتيب 

كما  الإقبال  بكثافة  زت 
ّ
متي اإذا  املعار�ش  اأن  وراأت  ة«. 

ّ
الأ�رض

هوريكا هذا العامل، تقدم دعمًا كبرياً جداً لل�سناعي. وك�سفت اأن 

»ريفا« كعادتها تطلع زبائنها على اأبرز التطورات والبتكارات، 

 حرارتها 
ّ

وهذا العام قدمت لزبائنها املخدات واللحف التي تتغري

وفقًا لعوامل الطق�ش اإ�سافة اإىل فر�سات حتتوي على اجلل وتقاوم 

احلر وتاأخذ �سكل اجل�سم وجتعل النوم اأعمق واأقوى«.

كاما بالست
قبالن: مطلوب جهود من الحكومة 

اأجواء  اأن  قبالن  كامل  راأى 

معر�ش هوريكا 2015 لي�ست 

اإيجابية بالكامل، اإذ يقت�رض 

الزائرين  على  فقط  احل�سور 

ال�سنوات  بعك�ش  اللبنانيني 

زواراً  �سمت  التي  ال�سابقة 

وفرن�سا  قرب�ش  من  اجانب 

عربية.  ودول  واإيطالية 

ولفت اإىل اأن »كاما بال�ست« 

املطاعم  بتجهيز  املخت�سة 

وامل�ست�سفيات  والفنادق 

جتّدد  واجلامعات  وامل�سابح 

يف  وامل�ساركة  للتطور  متابعتها  خالل  من  با�ستمرار  منتوجاتها 

معار�ش خارج لبنان.

لالإفادة  نظراً  كبرية  اأهمية  حتمل  عام  ب�سكل  املعار�ش  اأن  وراأى 

التي تقدمها اإىل ال�سناعي، من خالل ترويج ب�ساعته والتوا�سل مع 

زبائنه وجهًا لوجه. و�سّدد على اأن هذه املعار�ش وحدها ل تكفي 

لدعم العمل ال�سناعي اإمنا املطلوب جهود من احلكومات والوزارات 

تخفف من حدة التحديات وتدفع العمل قدمًا نحو الأف�سل«.

أوجمكو
جمال: نعمل إلنتاج بأبهى حلة 

اأكد جيلبريت جمال اأن معر�ش 

هوريكا هو من اأهم املعار�ش 

ولذلك  لبنان،  يف  تقام  التي 

على  �سنويًا  اأوجمكو  حتر�ش 

امل�ساركة فيه بهدف التوا�سل 

اأوا�رض  وبناء  زبائنها  مع 

م�سانع  مع  جديدة  عالقات 

و�رضكات مل ي�سبق لها التعامل 

معها من قبل. وقال: » تدخل 

�رضكات  با�ستمرار  ال�سوق 

هذا  ويف  جديدة،  وم�سانع 

معر�ش  اأهمية  تكمن  الإطار 

املماثلة  واملعار�ش  هوريكا 

فنلبي  ال�رضكات  هذه  مع  خالله  نتوا�سل  ملتقى  ت�سكل  التي 

طلبها ون�ساعدها بالتايل يف تقدمي اإنتاجها باأبهى حلة و�سورة 

ز هوريكا 2015 جلهة التخ�س�ش الذي 
ّ
د على متي

ّ
ممكنة«. واإذ �سد

يظهره العار�سون والزوار يف اآن واحد، ك�سف اأن اأوجمكو تقدم هذا 

  non hooven limunated full colour اأكيا�ش  العام 

املتعددة ال�ستعمالت اإىل زبائنها ...
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شاتو كسارة
صليبا: حضور األجانب خجول 

العام  هذا  �ساركت  ك�سارة  اأن  �سليبا  رامز  اأو�سح 

انطالقًا  هوريكا  معر�ش  يف  ال�سابقة  الأعوام  كما 

لبنان  �سعيد  على  املعر�ش  باأهمية  قناعتها  من 

واحرتاف.  ز 
ّ
متي من  يظهره  ملا  الأو�سط  وال�رضق 

وقال: »هوريكا معر�ش عظيم، اإذ اإنه ي�سكل ملتقى 

فنادق  من  ال�سيافة  جمال  يف  املعنيني  لكل 

اأو  هوريكا  يف  و�سواء  براأيي،  ولكن   ... ومطاعم 

زوار  ا�ستقطاب  يتم  اأن  يجب  مماثل  معر�ش  اأي 

ويقوموا  اللبنانية  املنتجات  اإىل  ليتعرفوا  اأجانب 

با�ستريادها يف ما بعد، لالأ�سف هناك ح�سور خجول جداً لزوار اأجانب يف املعر�ش وهذا 

يحرم ال�سناعي من رفع �سادراته اإىل اخلارج. براأيي اإن على منظمي املعر�ش اإيالء هذه 

النقطة الهتمام الالزم اإذ من �ساأن وجود الزوار الأجانب م�ساعفة مميزات املعر�ش«.

شاتو توماس
توما: »عبيدة« جديدنا 

�ساتو توما�ش  اأن م�ساركة  اإىل  اأ�سارت نتايل توما 

املجال  يف  تف�سح  اإنها  اإذ  جداً  مهمة  املعر�ش  يف 

للتوا�سل مع زبائنه واإطالعهم على كل ما  اأمامه 

هو جديد يف �سناعة النبيذ التي تتطور با�ستمرار 

توما�ش  �ساتو  زبائن  اأن  واأعلنت  بطريقة مبا�رضة. 

املعر�ش مع زجاجة جديدة  كانوا على موعد يف 

اأطلقت موؤخراً حتت ا�سم »عبيدة«.

الزوار  اإىل  يفتقر   2015 هوريكا  اأن  توما  وراأت 

الأجانب الذين كانوا يزورون املعر�ش يف ال�سنوات 

اأجانب يف املعر�ش، وغيابهم هذا العام  ال�سابقة. وقالت: »كنا قد اعتدنا روؤية زوار 

الأ�سواق اخلارجية  التوا�سل مع زبائن يف  اإمكانية  ال�سناعي من  كان لفتًا ويحرم 

وبالتايل تنعدم فر�سته لرفع حجم �سادراته اإىل اخلارج.«

شاتو أديار
خوري: لدعم الصناعي

»اديار«  م�ساركة  خوري  ريتا  و�سفت 

اإذ  بـ«ال�رضورية«،  يف معر�ش هوريكا 

اإن املعر�ش ذو اأهمية كبرية لي�ش على 

�سعيد  على  اإمنا  فح�سب،  لبنان  �سعيد 

املعر�ش  اأن  اأكدت  واإذ  الأو�سط.  ال�رضق 

يحمل فوائد لل�سناعي، اعتربت اأن كلفة 

امل�ساركة يف املعر�ش مرتفعة ما ي�سّلط 

ال�سناعيني  دعم  �رضورة  على  ال�سوء 

يف هذا املجال. وراأت اأن هوريكا 2015 

التي  املعار�ش  عن  كثرياً  يختلف  ل 

يحّتم  ما  ال�سابقة،  ال�سنوات  يف  نظمت 

ا�ستقطاب  وعلى  تطويره  على  العمل 

من  واحلد  اخلارج  من  اأكرث  م�ساركني 

لهم  عالقة  ل  الذين  الزائرين  وجود 

باملجالت التي يعنى بها املعر�ش.

على  الزوار  تطلع  »اأديار«  اأن  واأعلنت 

النبيد  من  العام   لهذا  اجلديد  اإنتاجها 

الأحمر والأبي�ش.

unigaz
معلوف: التطور والتجدد يمّيزان هوريكا

د ميزتان ترافقان هوريكا با�ستمرار«، وو�سفت م�ساركة 
ّ
راأت مايا مرهج اأن »التطور والتجد

unigaz  فيه بالـ«اجلميلة واملميزة«، اإذ اإنه يتيح لل�رضكة اإمكانية التوا�سل مع زبائن جدد 
ولقاء زبائنها احلاليني لتعرفهم اإىل اأبرز ما لديها من تطور يف عملها وبالتايل يتيح لل�رضكة 

فر�سة خدمة زبائنها على اأكمل وجه«.

واأ�سارت اإىل ان معر�ش هوريكا قادر على دعم ال�سناعيني عرب تاأمني عر�ش مبا�رض ل�سلعهم 

اأمام الفنادق واملطاعم وكل املعنيني يف عامل ال�سيافة. وقالت:»يدخل ال�سناعي دائمًا منتجات 

جديدة اإىل خطوط اإنتاجه ورمبا تكون الفر�سة غري �سانحة اأمام املهتمني جميعًا للتعرف اإليها، 

لكن من خالل زيارتهم للمعر�ش �سيتعرفون اإىل كل جديد يف جمال عملهم يف نقطة واحدة«.
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3m plast industrial company

allied information system

وزارة االقتصاد والتجارة

Beka Plast

bonjus

961 Beer -lebanese Blew

AMC middle east

bacha convertec

وزارة السياحة

BWL

adyar

arla

balki,s

boecker

مٔوسسة عبده للتجارة والصناعة

من �شهر اإلى �شهر
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chateau isaac

choueiry multi packaging

dots

Franchise engineer

goutblanc

chateau musar

cutlass smart equipment

equia

شركة ج. فنشتي وأوالده

GPI

chateau qanafar

dekerco

first co.

global foods

harkous
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hice

interal

khoury dairy

ksara

maatouk

home of h.

IRI - ELCIM LOUNGE

kitchen & kitchen

lebanese canadian university

maxipack

house of zejd

joueidi development

krikita

libby,s

MEA

من �شهر اإلى �شهر
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meptico

Moulin d›or

N.H.S International Co

natgaz

oliviers

MKS Packaginig

MUBS

nabatco food products

oak operation services

oteri

moon light trading

multi national business

nachawti

ojamco

armobel
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pixels

reva

saltek

siad pest control - bayer quality

stilco

plus properties

royal gourmet

samtec

sohat

sultan

pro plus creative

sabitech

shafa

sonaco

taanayel

من �شهر اإلى �شهر
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tanmia

 terminus industrial ktchen & laundry
equipment

vresso

wesleys wholesale

دايري خوري

tannourine

tony,s food

warde

yamama

شركة التغذية

teletrade computer systems

unigaz

castania

اكسترافور

كلوس سانت توماس
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م�شارف

»كلنا  اللبناين  الرتبوي  املوؤمتر  انعقاد  ملنا�سبة 

للتعليم« الذي نظمته وزارة الرتبية والتعليم العايل، 

منح رئي�ش احلكومة متام �سالم ووزير الرتبية اليا�ش 

بو �سعب درعًا تكرميية لرئي�ش جمل�ش الإدارة املدير 

على  �سكر  »عربون  �سفري  �سليم  بريوت  لبنك  العام 

للرتبية  دعمًا  موؤ�س�سته،  مها 
ّ
تقد التي  الإ�سهامات 

ودفعًا بها اإىل مزيد من التطور«.

بو  والوزير  �سالم  الرئي�ش  كلمته،  يف  �سفري  و�سكر 

الدرع  »هذه  اأن  معترباً  املبادرة،  هذه  على  �سعب 

لأن  بريوت،  بنك  جمموعة  يف  زميل  لكل  حق  هي 

الكفيل  هي  وحدها  الرتبية  باأن  مقتنعون  اجلميع 

باإنقاذ لبنان ودفعه اإىل طريق الغد الذي يطمح اإليها 

اللبنانيون«.

سليم صفير يتسلم درعًا تقديرية من سالم

بريوت  بنك  افتتح  وحا�سد،  �سخم  حفل  يف 

موا�ساًلًً  البرتون،  منطقة  يف  اجلديد  فرعه 

 65  
ّ
ت�سم باتت  التي  �سبكته  تو�سيع  بذلك 

اللبنانية،  الأرا�سي  خمتلف  على  فرعًا 

عية التي ينتهجها يف 
ّ
متابعًا ال�سيا�سة التو�س

لبنان واخلارج. 

وكان افتتح رئي�ش جمل�ش اإدارة بنك بريوت 

الهند�سة  ذات  اجلديد  الفرع  �سفري  �سليم 

املميزة والت�سميم الفريد، يف ح�سور كل من 

الأ�ستاذ  واملغرتبني  اخلارجية  وزير  معايل 

البرتون  اأبر�سية  وراعي  با�سيل  جربان 

للموارنة املطران منري خرياهلل، وممثَلي وزير 

والنائب  حرب  بطر�ش  الأ�ستاذ  الت�سالت 

البرتون  قائمقام  عن  ف�ساًل  زهرا،  اأنطوان 

 
ّ
�سم حا�سد  وحفل  طوبيا،  روجيه  الأ�ستاذ 

اأع�ساء جمل�ش الإدارة بنك بريوت وفعاليات 

وح�سد  امل�رضف  ومديري  واجلوار  املنطقة 

من البرتونيني. وترافق افتتاح الفرع اجلديد 

اأهل  اإليها  ُدعي  اأيام  لثالثة  احتفالية  مع 

البرتون واجلوار.  

قال  املنا�سبة،  يف  األقاها  التي  الكلمة  ويف 

واعدة،  جديدة  انطالقة  البرتون  فرع  يكون  اأن  اأردنا   « �سفري: 

حل�سارة  جت�سيًدا  الفينقي،  ال�سور  كان  كما  هنا،  من  تكون 

»على غرار  باأنه  واعداً  الكون.«  ال�ساطئ وعمت  اإنطلقت من هذا 

الوثبة اجلديدة »لبنك بريوت«، خطوة  هذا الفرع املميز �ستكون 

جبارة نحو م�ستقبل خالق، خدمة لوطن عانى الكثري، ول يزال 

يعاين، وي�ستحق منا كل اإ�سهام يف تطوير مقدراته الإقت�سادية 

حق  »من  البرتونيني:  اإىل  متوجهًا  كلمته  واختتم  والب�رضية.« 

نقدم،  اأن  نحن  اإخرتنا  البرتون  ومن  نقدم.  اأن  علينا  الوطن 

يف  امل�ستقبلية  روؤيتنا  عن  تعبرياً  هذا  فرعنا  يكون  ان  راغبني 

تكري�ش الإنطالقة اجلديدة »لبنك بريوت«، موؤ�س�سة ع�رضية �سابة 

وهادفة، طاحمة لأن تكون امل�رضف الديناميكي والتقني الذي 

عليه تعتمدون، لبناء الغد الذي اإليه تطمحون، لكم ولأبنائكم.«  

بنك بيروت يفتتح فرعه الجديد في البترون

 الوزير جبران باسيل والدكتور سليم صفير خالل االفتتاح. 
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والهادفة  املتوا�سلة  اجلهود  اطار  يف 

التي  الريا�سية  الن�ساطات  لدعم 

)بنك   BBAC اأهداف    �سمن  تقع 

للم�سوؤولية  العربية(  والبالد  بريوت 

اجلبل  ماراثون  اإنطلق  الجتماعية، 

بدعم من امل�رضف للعام اخلام�ش على 

التوايل حتت �سعار »مرنك�ش ل نعي�ش«، 

القمر  اإىل دير  من بلدة بعقلني و�سول 

يف ق�ساء ال�سوف، مب�ساركة الآلف من 

خمتلف املناطق اللبنانية،  ومب�ساركة 

.BBAC موظفي

ال�سيد  قال  الن�ساط،  هذه  على  وتعليقًا 

يف الت�سويق  دائرة  رئي�ش  بالل  طارق 

يكون  اأن    BBACيفتخر«  :BBAC
من  واإننا  لل�سباق،  الأ�سا�سي  الداعم 

الريا�سي  احلدث  لهذا  دعمنا  خالل 

ال 
ّ
الفع التوا�سل  على  حر�سنا  نرتجم 

املناطق  وجميع  اجلبل  يف  اهلنا  مع 

الريا�سة  نحو  وتوجيههم  اللبنانية 

نحو  فالتوجه  اأف�سل،  جمتمع  لبناء 

نحو  طريق  خري  هو  الهادفة  الريا�سة 

والعامل  املنتج  ال�سليم  املجتمع  بناء 

لبنان  لر�ساء   اإيجابي  تغيري  نحو 

�سنبقى يف  اننا  املحبة والأمل. ونوؤكد 

ال�سا�سي  ال�رضيك  كنا،  كما   ،BBAC
لأهلنا يف اجلبل وكل لبنان تاأكيدا على 

�سعارنا »الإهتمام بالفعل«.

لتوزيع  باحتفال  ال�سباق  اختتم 

على  واجلوائز  والكوؤو�ش  امليداليات 

الفائزين بح�سور عدد من ال�سخ�سيات 

املدار�ش  ومدراء  البلديات  وروؤ�ساء 

امل�ساركة،  واجلامعات  والثانويات 

.BBAC وبالطبع ممثلي

تحت شعار »منركض لنعيش«
 BBAC  يواصل دعمه لماراثون الجبل 

 لقاء في مركز جمعية تّجار بيروت 
 بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر

العام  مدار  على  تعقد  التي  املحا�رضات  �سل�سلة  اإطار  يف 

جمعية  حما�رضات  مركز  يف  التوايل  على  الثالثة  ولل�سنة 

جّتار بريوت برعاية بنك لبنان واملهجر، األقى ال�سيد �سامي 

الأ�سواق  لهيئة  التنفيذي  الإدارة  جمل�ش  ع�سو  �سليبا، 

 : اللبنانية  املالية  »الأ�سواق  حول  حما�رضة  املالية، 

الآفاق والفر�ش املتاحة« بح�سور عدد من ممثلي الهيئات 

العمال  رجال  وكبار  التجارية  واجلمعيات  القت�سادية 

والقت�ساد.

ب رئي�ش جمعية جّتار بريوت، ال�سيد 
ّ

ويف كلمة متهيدية، رح

ا�ش باملحا�رض واحل�سور مرّكزاً على اأهمية اإن�ساء 
ّ
نقول �سم

تطوير  طريق  على  م�سيئة  كعالمة  املالية  الأ�سواق  هيئة 

هيكلية الأ�سواق املالية وتطبيق اأدوات متويلية حديثة يف 

لبنان. وقد تال ذلك كلمًة لل�سيد �سعد اأزهري رئي�ش جمل�ش 

على  فيها  د 
ّ
�سد واملهجر  لبنان  بنك  عام  ومدير  الإدارة 

وم�ساهمته  املالية  الأ�سواق  لهيئة  امل�رضيف  القطاع  دعم 

 
ّ
ثم اللبنانية.  املالية  الأ�سواق  لتطوير  جهودها  يف  دائمًا 

األقى ال�سيد �سامي �سليبا حما�رضته م�سدداً على العناوين 

املالية يف  الأ�سواق  ودور  الرئي�سية،  الهيئة  مهام  التالية: 

التنمية القت�سادية، والآفاق والهواج�ش والفر�ش املتاحة 

مق 
ّ
اأعقب ذلك نقا�ش م�ستفي�ش ومع يف هذا املجال.  وقد 

يف مو�سوع املحا�رضة قبل اأن ينتقل اجلميع اإىل كوكتيل 

يف املنا�سبة.

من اليمين: أزهري، صليبا، شماس



ْفَرة  �سُ

ْمَنّوَرة
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

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

مٔوسسة البلسم، شركة صيفي وأوالده، 

»البلسم«.. 17 عامًا من النجاح في عالم الجمال والتألق

التجاريه  البل�سم  موؤ�س�سة  انطالق  على  عامًا   17 مرت 

للتجاره العامة وال�سناعة، متكنت خاللها املوؤ�س�سة من 

تقدم  اإذ  للطماأنينة،  وم�سدراً  للثقة  حماًل  ا�سمها  جعل 

عامل  يف  العميقة  العلمية  بخربتها  مت�سلحة  املوؤ�س�سة، 

خ�سي�سا  ابتدعت  فريدة  م�ستح�رضات  والتاألق،  اجلمال 

من قلب الطبيعة لتكون مبثابة كنوز للجمال والإ�رضاق.

اإ�سهامات موؤ�س�سة البل�سم يف عامل اجلمال متميزة وكثرية، 

وتغطي كل حاجات الب�رضة �سواء اأكان للوجه اأم للج�سم كما 

اأنها تعالج م�سكالت اجللد كافة مهما يكن نوع الب�رضة ويف 

اأي مرحلة عمرية. وت�سم امل�ستح�رضات، م�ستح�رضات �سد 

ال�سيخوخة جتعل ال�سيدات اأكرث �سعادة واإ�رضاقة بامتالكهن 

لب�رضة نقية ون�رضة ما يعزز ثقتهن باأنف�سهن.

ومتكنت املوؤ�س�سة من احتالل مكانة خا�سة يف الأ�سواق 

املحلية  واخلارجية  بف�سل قدرة منتجاتها على عالج 

جمالها  واإظهار  الع�رضية   املراأة  عند  الب�رضة  م�سكالت 

واحلفاظ عليه..

حلم الجمال
بـ«اجلمال  حلمها  حتقيق  على  البل�سم  موؤ�س�سة  وعملت 

املرتف الذي ل حدود له« عرب تعزيز مبداأين اثنني:

رحلة  بداأت  حيث  املبدعة  الإبتكارية  والقدرة  اجلودة 

الطبيعة  معطيات  با�ستغالل  وال�سغف  والبحث  املعرفة 

وا�ستخراج العنا�رض الفعالة  واملميزة  من اأجزاء النباتات  

جتميل  �سناعة  �سمن  الرتاكيب  اأف�سل  اإىل  وحتويلها 

مذهلة تعد مبثابة اأ�سطورة يف عامل ال�سباب والإ�رضاق. 

املرحلة  هذه  خالل  معاملها  البل�سم  موؤ�س�سة  وطورت 

مع  العالقات  من  �سبكة  اإىل  بالإ�سافة  املتخ�س�سة 

مراكز الأبحاث والوزارات املتخ�س�سة يف هذا الإطار 

التي  الالزمة  القانونية  ال�سهادات  على  للح�سول 

نفتخر بها.

اإىل  با�ستمرار  ال�سيدات  البل�سم«  »موؤ�س�سة  وتدعو 

امل�ستح�رضات  من  املتميزة  جمموعتها  ا�ستعمال  

ليزدن ب�رضتهن تاألقا اإذ من �ساأن هذه امل�ستح�رضات 

وفائقة  مغرية  وغطاللة  حريرية  ب�رضة  منحهن 

النعومة واجلمال.



يف  القائمة  واولده«  »�سيفي  موؤ�س�سة  بداأت  عامًا  خم�سني  منذ 

الوطني  ال�سخر  �سناعة  يف  عملها  الحمر،  �سهر  را�سيا  منطقة 

وامل�ساريع  واملقاولت،  والتعهدات  الوطني  والرخام  والجنبي، 

املناطق  احتياجات  كل  تغطية  بهدف  وذلك  وال�سغرية،  الكبرية 

اللبنانية.

 وخالل تقدمها اأكت�سبت هذه املوؤ�س�سة خربة كبرية يف �سناعة ن�رض 

احلجر وكل العمال املتعلقة به، وهو الأمر الذي  اعطى ال�رضكة 

لكي  حديثة  ومنا�سري  معدات  ادخال  عرب  امل�سنع  لتطوير  حافزاً 

اللبنانية، خ�سو�سًا بعد النه�سة والفورة  ت�ستكمل حاجة  ال�سوق 

العمرانية التي �سهدتها البالد خالل ال�سنوات الأخرية.

ويف لقاء »ال�سناعة والقت�ساد« مع اآل ال�سيفي املهند�ش موري�ش 

التي  امل�ستقبلية  م�ساريعهم  عن  لنا  اأو�سحوا  وفادي،  واليا�ش 

تنوي املوؤ�س�سة القيام بها، واأهم هذه امل�ساريع نقل امل�سنع من 

الماكن  عن  بعيداً  اجلبلية  املنطقة  اإىل  الحمر  �سهر  بلدة  داخل 

للمياه  فالتر  جديدة  اآلت  وتركيب  اكرب،  م�ساحة  وعلى  ال�سكنية، 

حتافظ  التي  الدول  وباقي  اوروبا  يف  احلديثة  بامل�سانع  ا�سوًة 

على البيئة العامة وعلى املياه اجلوفية من التلوث. ويف �سوء هذا 

التوجه يكون امل�سنع قد خطى خطوات متقدمة عن باقي امل�سانع 

من  الدنى  باحلد  تلتزم  ول  ع�سوائي  ب�سكل  تعمل  زالت  ما  التي 

املعايري واملقايي�ش واملوا�سفات املعتمدة يف ال�سناعات كافة.

واعرب املهند�ش موري�ش عن تفاوؤله مب�ستقبل ال�سناعة يف لبنان 

رغم كل التحديات التي تع�سف بال�سناعة عامًة و�سناعتنا ب�سكل 

تعترب  التي  الكهرباء  وفاتورة  املحروقات  غالء  واهمها  خا�ش 

الغلى مقارنة بباقي الدول املحيطة بنا. ي�ساف اإىل ذلك غياب 

ال�سناعي  القطاع، واعتماد  املتعاقبة يف هذا  اهتمام احلكومات 

دائمًا على املبادرة الفردية لتلبية حاجاته.

شركة صيفي واوالده .. اسم عريق ذو خبرة في عالم البناء والمشاريع والمقاوالت
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بلغ جمموع ال�سادارات ال�سناعية خالل �سهر كانون الثاين 2015 ما قيمته 243.2 مليون دولر اأمريكي )د.اأ( 

باإرتفاع  اي   2013 الثاين  د.اأ. يف كانون  2014 و275.8 مليون  الثاين  د.اأ يف كانون  237.5 مليون  مقابل 

وقيمته 5.7 مليون د.اأ. ون�سبته 2.4  % مقارنة مع كانون الثاين 2014 واإنخفا�ض وقيمته 32.7 مليون د.اأ. 

ون�سبته 11.8  % مقارنة مع كانون الثاين 2013.

والأجهزة  الآلت  الوىل:  املرتبة 

قيمتها  بلغت  اإذ  الكهربائية  واملعدات 

الثاين  كانون  خالل  د.اأ.  مليون   58.1
.2015

املرتبة الثانية: منتجات ال�سناعات 

مليون   46.7 قيمتها  بلغت  اإذ  الكيماوية 

د.اأ. خالل   كانون الثاين 2015.

�سناعة  منتجات  الثالثة:  املرتبة 

الأغذية اإذ بلغت قيمتها 35.7 مليون د.اأ.

عادية  معادن  الرابعة:  املرتبة 

وم�سنوعاتها بقيمة 27.7 مليون د.اأ.

والأحجار  اللوؤلوؤ  اخلام�سة:  املرتبة 

الكرمية و�سبه الكرمية واملعادن الثمنية 

الذهب(  و�سبائك  اخلام  املا�ش  )دون 

بقيمة 17.2 مليون د.اأ.

أواًل: أهم المنتجات المصدرة حسب أقسام التعرفة الجمركية

 الصادارات الصناعية اللبنانية 
خالل شهر كانون الثاني 2015
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ال�سعودية  ت�سدرت  الوىل:  املرتبة 

كما ذكرنا هذه الئحة حيث بلغت قيمة 

ال�سادارات اليها هذا ال�سهر 33.5 مليون 

القيمة  من   %   13.8 يوازي  ما  اأي  د.اأ. 

الإجمالية لل�سادارات ال�سناعية.

هذه  العراق  اإحتلت  الثانية:  املرتبة 

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�سادارات اليها 

30.7 مليون د.اأ. اأي ما يوازي 12.6  %.

الإمارات  اإحتلت  الثالثة:  املرتبة 

العربية املتحدة هذه املرتبة حيث بلغت 

 24.4 ال�سهر  هذا  اإليها  ال�سادارات  قيمة 

د.اأ. اأي ما يوازي 10  %.

هذه  �سوريا  اإحتلت  الرابعة:  املرتبة 

ال�سادارات  قيمة  بلغت  حيث  املرتبة 

ما  اأي  د.اأ.  مليون   12.7 ال�سهر  هذا  اإليها 

يوازي 5.2  %.

تركيا هذه  اإحتلت  اخلام�سة:  املرتبة 

ال�سادارات  قيمة  بلغت  حيث  املرتبة 

ما  اأي  د.اأ.  مليون   12.1 ال�سهر  هذا  اإليها 

يوازي 5  %.

ثانيًا: أهم أسواق الصادارات الصناعية حسب الدول / والسعودية في المرتبة األولى

ال�سادارات  اإح�ساءات  اأ�سارات 

خالل �سهر كانون الثاين 2015 

اىل اأن ال�سعودية ت�سدرت لئحة 

هذه الدول وقد جاء ترتيب الدول 

كما يلي :

مٔوسسة الفابالست االحمر ميتال
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�شادرات �شناعية

العربية  الدول  �سكلت  الوىل:  املرتبة 

الرئي�سة  ال�سوق  ال�سهر  هذا  خالل 

ن�سبة  اللبنانية  ال�سناعية  لل�سادارات 

قيمة  بلغت  وقد  الجنبية  الدول  اىل 

ال�سادارات اليها 137.4 مليون د.اأ. اأي ما 

ن�سبته 56.5  %.

الدول  اإحتلت  الثانية:  املرتبة 

ما  ا�ستوردت  اإذ  املرتبة  هذه  الأوروبية 

ن�سبته 19.3  %.

الدول  اإحتلت  الثالثة:  املرتبة 

اإذ  املرتبة  هذه  عربية  الغري  الأفريقية 

اإ�ستوردت ما ن�سبته 13  %.

املرتبة الرابعة: الدول الآ�سيوية الغري 

عربية اذ ا�ستوردت مبا ن�سبته 8.4  %.

أما أبرز المنتجات المصدرة الى 
الدول العربية فهي

الكهربائية  والأجهزة واملعدات  الآلت 

بقيمة 37.3 مليون د.اأ.

 25.9 بقيمة  الأغذية  �سناعة  منتجات 

مليون د.اأ.

بقيمة  الكيماوية  ال�سناعات  منتجات 

22.2 مليون د.اأ

والكرتون  الورق  �سناعة  منتجات 

وم�سنوعاتهما بقيمة 10.2 مليون د.اأ.

ثالثًا: أسواق الصادارات الصناعية حسب تكتالت الدول / والدول العربية في المرتبة االولى

المكو للصناعة والتجارة شركة الشمال لاللبان واالجبان
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ال�سادارات  ان  اىل  هنا  ن�سري   -1
ال�سناعية والتي كان اأهمها خالل �سهر 

والجهزة  الآلت   2015 الثاين  كانون 

قيمتها  بلغت  اإذ  الكهربائية  واملعدات 

58.1 مليون د.اأ. 
البلدان  لئحة  العراق  ت�سدر  وقد 

ما  اإ�ستورد  اإذ  املنتج  لهذا  امل�ستوردة 

قيمته 14.3 مليون د.اأ.

ما  ا�ستوردت  اإذ  ال�سعودية  ثم  ومن 

قيمته 9.8 مليون د.اأ.

 3.9 وتليها المارات العربية بقيمة 

مليون د.اأ.

ال�سناعات  منتجات  تليها    -2
الكيماوية بقيمة 46.7 مليون د.اأ

اإحتل العراق �سدارة الدول امل�ستوردة 

لهذا املنتج بقيمة 6.3 مليون د.اأ.

ومن ثم بريطانيا بقيمة 5.9 مليون 

د.اأ.

مليون   4.5 بقيمة  ال�سعودية  وتليها 

د.اأ.

الأغذية  تليها منتجات �سناعة  ثم   -3
اإذ بلغت قيمتها 35.7 مليون د.اأ.

البلدان  لئحة  ال�سعودية  ت�سدرت 

امل�ستوردة لهذا املنتج اإذ اإ�ستوردت ما 

قيمته 6.2 مليون د.اأ.

مليون   5.97 بقيمة  العراق  ثم  ومن 

د.اأ.

وتليها �سوريا بقيمة 3.6 مليون د.اأ.

العادية  املعادن  تليها  كما   -4
 27.7 قيمتها  بلغت  اإذ  وم�سنوعاتها 

مليون د.اأ

البلدان  لئحة  تركيا  وت�سدرت 

قيمته  ما  اإ�ستوردت  اإذ  امل�ستوردة 

8.0مليون د.اأ.
اإذ  كوريا  جمهورية  ثم  ومن   

ا�ستوردت ما قيمته 4.1 مليوت د.اأ.

 2.0 وتليها الإمارات العربية بقيمة 

مليون د.اأ.

الكرمية  والأحجار  اللوؤلوؤ  ثم  ومن   -5
)دون  الثمنية  املعادن  كرمية،  والغري 

 17.2 بقيمة  الذهب..(  و�سبائك  املا�ش 

مليون د.اأ.

لئحة  العربية  الإمارات  واإحتلت 

 7.3 ا�ستوردت  اإذ  امل�ستوردة  البلدان 

مليون د.اأ.

 4.9 اإ�ستوردت  اإذ  بلجيكا  ثم  ومن 

مليون د.اأ.

 اأوًل: 

بلغ جمموع قيمة الوارادت من الآلت  واملعدات ال�سناعية يف 

كانون الثاين 2015 نحو 20.5 مليون د.اأ. مقابل 18.6 مليون 

د.اأ. يف كانون الثاين  2014 و 26.5 مليون د.اأ. يف كانون الثاين 

2013 اأي باإرتفاع وقيمته 1.9 مليون د.اأ. ون�سبته 10.2 % 
مقارنة مع كانون الثاين 2014 وانخفا�ش وقيمته 6 مليون د.اأ. 

ون�سبته 22.7 % مقارنة مع كانون الثاين 2013.

وقد ت�سدرت اإيطاليا لئحة الدول امل�سدرة لالآلت واملعدات 

 6.2 ال�سهر  هذا  قيمتها خالل  بلغت  لبنان، حيث  اىل  ال�سناعية 

مليون د.اأ.

 تليها ال�سني بحوايل 4.7 مليون د.اأ.

 ومن ثم املانيا بحوايل 2.2 مليون د.اأ.

 ثانيًا: 

توزيع الآلت واملعدات ال�سناعية امل�ستوردة بح�سب بلد 

املن�ساء والن�ساط ال�سناعي:

الغذائية  لل�سناعات  الآلت  وارادات  اإحتلت   -1
د.اأ.  مليون   3.6 قيمتها  بلغت  اإذ  الوىل   املرتبة 

اىل  املنتج  لهذا  امل�سدرة  البلدان  لئحة  ال�سني  وت�سدرت 

لبنان اإذ �سدرت ما قيمته 1.1 مليون د.اأ.

2- وتليها وارادات الآلت التي ت�ستعمل يف التغليف بقيمة 3.1 
مليون د.اأ.

واإحتلت اإيطاليا �سدارة الدول امل�سدرة لهذا املنتج بقيمة 2.8 

مليون د.اأ.

3- ثم الآلت ل�سناعة املطاط واالدائن بقيمة 1.1 مليون د.اأ. 

رابعًا: توزيع الصادارات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدر اليها خالل شهر كانون الثاني 2015

رابعًا: توزيع الصادارات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وأبرز البلدان المصدر اليها خالل شهر كانون الثاني 2015

 الوارادات من اآلالت والمعدات الصناعية 
خالل شهر كانون الثاني 2015
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�سنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
�صنــاعـــة البـــان واجبـــان

 زحلة - البقاع - لبنان 

 هاتف : 5٤55٠٠ (8) 961 - 81511 (8) 961

فاك�ص : 815333 (8) 961 - �ص.ب: 35٤ - زحلة

info@centerjdita.com
www.centerjdita.com

La Roche Chocolate معمل �س�ك�ال الرو�ش

جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - ال�صارع العام  - مبلكه

هاتف: 23٠667 3 - 5٤٠667 1 961 - فاك�ص: 5٤1667 1 961

E-mail:  laroche@larochechocolate.com

Verdun - Concorde - Arope Bldg.
Tel: 961 1 750544 - 961 3 080500 - 961 3 640405

nada@cappellochocolate.com - www.cappellochocolate.com
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Matador Road, Ankoun, Saida, Lebanon
Tel: 00961 7 205054 - Fax: 00961 7 205579

Cell: 00961 3 248993 - 03 905271
E-mail: info@matador-chocolate.com

www.matador-chocolate.com

مطاحن الدورة �ش.م.ل

Dora Flour Mills SAL
دقيق و�صميد القمح والذرة / زي�ت نباتية، ك�صب واأعالف

الدورة - برج حم�د -هاتف: 252577 (1)  961 - فاك�ص : 25258٠ (1) 961

�ص.ب : ٠63٠-11  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

ذ م ل�سناعة الزي�ت النباتية �ش.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL
دقيق و�صميد القمح والذرة / زي�ت نباتية، ك�صب واأعالف

ذوق م�صبح - ك�صروان -هاتف: 25258٠ (1)  961 - فاك�ص : 25258٠ (1) 961

�ص.ب : ٠63٠-11  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

Wheat & Corn Flour- Semolinas & Gritz / Vegetable Oils & Meals

Flowing at 1850 m above sea level, Āliya spring 
water is naturally filtered through the geological 
layers of the Tarshish mountains of Lebanon. It 
is protected by over four million m² of private 
natural reserve, ensuring the water is pure and 
suitable for a healthy lifestyle.

تنبع عالية على 1850م فوق �سطح البحر، وهي مياه نبع مكررة 

لبنان.  يف  تر�سي�ش  جبل  طبقات  يف  مرورها  خالل  من  طبيعياً 

مليون مرت  اأربعة  من  اأكرث  م�ساحتها  حتفظها حممية طبيعية 

مربع، فت�سمن �سفاء املياه املالئمة لنمط حياة �سحي.

drinkaliya.com drinkaliya.com

Enviro-Link s.a.r.l.
Hadath, Hamra Street, Chartouni Building
T: +961 )0(5 465 222, 961 )0(5 465 333  

M.: +961 )0(3 021028
info@drinkaliya.com
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Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

 من�ص�رية املنت - املكل�ص - بريوت - لبنان   

هاتف : 68٠68٠ (1) 961  - �ص.ب : 66  -     فاك�ص: 685٠9٠ (1) 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

 �سركة �سدقة

 Sadakaللمعجنات واحلل�يات
�صناعة احلل�يات العربية واملعجنات على ان�اعها (ا�صترياد وت�صدير)

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - �صارع اق�صي�ص - بريوت لبنان - تلف�ن: ٠1/5٤25٤2-2782٤8 961  

فاك�ص: ٠1/5٤3٠3٠ 961  

www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com
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حل�يات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS
حل�يات عربية وافرجنية -ترا�ص �صيفي مع تعهد جميع ان�اع طلبات الفراح واملنا�صبات

�شيدا - حي الو�شطاين: تلفاك�س: ٧25906 )٧( 961

عرمون مقابل التمثال: تلفون: 812086 )5( 961

بريوت- بئر ح�شن م�شتديرة ريا�س ال�شلح  تلفاك�س:  858556 )1( 961 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

ال�ص�يفات - م�صاريع الرمي - جانب �صركة ك�مارو - بناية �صعالن

هاتف: 8272٠٤ 78 - 85٠921 3 961

chaalan.plast@gmail.com

شعالن بالست



E-mail: daaboulspices@live.com - Website: www.daaboulspices.com

اأفخر اأن�اع البهارات

طريق الجديدة الملعب البلدي -  بيروت - لبنان - هاتف: 771519 ٠3 7٠5277 1 961
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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

املركز الرئي�صي - �ص�ر - ال�صارع العام - �صارع ال�صنغال - بناية الأطباء: 7٤٠662 7 961

فرع اأول: الب�ص - مفرق معركة: 7٤٠6٠6 7 961

هاتف حمم�ل: علي ح�صني احلاج علي: ٠59999 7٠ 961

هاتف حمم�ل: اأحمد ح�صني احلاج علي: 5٠9٠8٠ 3 961



مطاحن الفت�ح-غبرية غروب �ش.م.م

Ftouh Mills-Ghbayra Group S.a.r.l

جبل لبنان - ك�صروان - جديدة غزير - ال�صارع العام 

هاتف : 925965 (9) 961 - 6٤35٠2 (3) 961 - فاك�ص: 925361 (9) 961

E-mail: joseph@ftouhmills.com-Website: ftouhmills.com
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معمل ي�ن�ش احللبي

ل�سناعة احلالوة والطحينة وال�سم�سم

�صيدا - مقابل م�صت�صفى الراعي - املدينة ال�صناعية الثالثة

هاتف: 215٠35 3 961 - 36532٠ 7٠ 961
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Oussayma Ghrawi s.a.l

Phone: +961 1 788501 
Mobile: 961 3 632377 - Telfax: 961 1 788481

e-mail: info@oussaymaghrawi.com
website: www.oussaymaghrawi.com

Mar Elias - Taleet El Khayat - Beirut - Lebanon

الغازية - ات��صرتاد �صيدا /�ص�ر  - �ص.ب  بريوت : 111898 - هاتف : 222696 (7) 961  - تلفاك�ص: 22٠٤25 (7) 961

بريوت - هاتف : 65٤329 (1) 961  -  تلفاك�ص : 65٤33٠ (1) 961

info@kbbsat.com
www.kamelbadawibsat.com.lb

 معــامل كــامل بـدوي الب�ســاط

KAMEL BADAWI BSAT FACTORIES

خالية من امل�اد الكيماوية

 �صنع يف 

لبنـــان

Made In  
Lebanon

�سـركـة حلبــاوي اخـ�ان �ش.م.م

Helbawi Bros. Co. s.a.r.l.
تو�صيب وتغليف جميع انواع الحبوب والبهارات )ا�صتيراد وت�صدير(

حارة حريك - �سارع الروي�س الرئي�سي - �س.ب : ٢٤/١٧١  - برج الرباجنة 

   هاتف : ٥٥٦٠٥٨ )١( ٩٦١ - تلفاك�س : ٥٥٦٠٥٩ )١( ٩٦١  

E-mail : helbawi@helbawibros.com خلوي : ٢٢٠٨٩٦/٩٥/٩٣ )٣( ٩٦١
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email: sharayarsweet@hotmail.com
www.facebook.com/shararsweets

Haret Hureik - Hay El Abyad
Phone: 961 1 544873

Mobile: 961 3 648136

باإدارة ال�شيد حمزة
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الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : 6٠٠٠٠6 5 961 -215888 3 961 

فاك�ص : 6٠٠3٤6 5 961 - �ص.ب : 1٤/5٤٤5 بريوت

www.yamama-lb.com  - info@yamama-lb.com

 معامل الفل�ك�ش

   ال�سناعية

احمد عطايا
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 مخلالت - كبي�ص

 مربيات - معلبات

 طازجة  ورق عنب

 زيت�ن - زيت زيت�ن

�سركة منت�جات ال�سيعة �ش.م.م

Al Dayaa

Pickles-Jams 
Canned Food 
Grape Leaves 

Olives-Olives Oil

E-mail: sales@aldayaa.com       Website : www.aldayaa.com

 الك�رة - كفرعقا  

 لبنان ال�صمالي 

 هاتف:

 961 (6) 952838 

 فاك�ص:

961  (6) 952828  

 خلي�ي :

  961 (3) 3٠38٤2  

 �ص.ب : 12 

امي�ن - لبنان
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Fanar - El-Metn
Tel: 961 1 896796 - 961 70 120506 - 961 3 595452

raymond.dekermendijian@dekerco.com.lb

 �شناعة احلالوة والطحينة

Tahini & Halawa Industry

 لبنان - 

 �شيدا - الغازية  

 هاتف :

  961 )٧( 224520 

 خليوي:

  961 )3( ٧11118  

 فاك�س :

961 )٧( 220506 

E-mail :  greenhill.lebanon@gmail.com
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املركز التجاري لل�سرق االأو�سط

Middle East Commercial Center-MECC

info@conservetaanayel.com-www.conservetaanayel.com

اليقاع - زحلة - �شتورا ال�شارع العام  - هاتف : 514502 )8( 961  

410412 )3( 961 - فاك�س : 514504 )8( 961 -�س.ب : ٧2 زحلة

م�ؤ�س�سة انط�ان اللقي�ش 

ل�سناعة الزيت�ن والزيت

لبنان ال�صمايل - زغرتا الزاوية - منطقة كفرزينا - ال�صارع العام

 961  6 961 - تلفاك�ص: 555777   3 خلي�ي: 686644 
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ال�صناعات المنجمية 

تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغرامار للرخام والغرانيت �ص.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�صناعة وجتارة: جميع ان�اع الرخام والغرانيت وال�صخر ال�طني والجنبي

 جل الديب  - �صارع جرج�ص نع�م  

بناية ج�زف الق�ص - ط. 1.

�صالة العر�ص وامل�صنع: ال�ص�يفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�ص : ٤33578 (5) 961  

خلي�ي: 753578 (3) 961

�ص.ب.: 735٤/ 11 انطليا�ص

E-mail: info@magramar.com 
website: www.magramar.com

69

.شركة أدكو للتجارة ش.م.م
EDCO For Trading Co.

�شور - العبا�شية -  تلفاك�س: 380269 )0٧( - 3813٧2 )٧( 961

خليوي: 516058 )3( - ٧62633 )3( 961

E-mail: edcocompany@hotmail.com

E-mail: Deziree2005@hotmail.com - 961 3 57٠931 :حارة حريك - ال�صفري - �صارع مكرزل - هاتف

�سركة نتك� لالأدوات ال�سحية �ش.م.م

خالطات - �صرياميك اأطقم حمامات
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Mount Lebanon-Kserwan-Zouk Mosbeh-Industrial City
Tel: 961 (9) 219806 - 210193 - (71) 636626 

Fax: 961 (9) 219807 - P.o. Box: 70536 Antelias
Email - haykalplast@haykalplast.com
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املعمل: كفر�صيما 

املنطقة ال�صناعية 

هاتف :

961 (5) ٤36115/11٤ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاك�ص:

 961 (1)557523 

�صناعة وجتارة كافة انواع دهانات الأبنية والدهانات ال�صناعية واخلا�صة

 �سركة ايك� للتجارة وال�سناعة 

والمقاوالت �ش.م.م

     E-Mail: echo_painting@hotmail.com     echo.paint@gmail.com 
www.echopaint.com

�سناعة وتجارة 

مواد التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العن�ان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �صارع الق�صي�ص 

هاتف : 92683٠(3) 961 - 27931٤ (1) 961 - فاك�ص : 27931٤ (1) 961  

الفتى ك�
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials
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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.
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ني� كان�ن 

ك�مف�رت-تك�ش

New Cannon 
Comfort Tex

البقاع - زحلة - قاع الرمي ال�صارع العام بناية جماع�ص

هاتف: 81226٠ (8) 961 - فاك�ص: 81226٠ (8) 961

E-mail:  comfort@terra.net.lb

بيا�صات منزلية - اأجهزة عرائ�ص - مطرزات على اأن�اعها

Linen - Brides Equipment - All Kinds of Embroidery

�سـركـة زيـاد بـ� عـز لل�سنـاعـة والتـجـارة �ش.م.م
ziad bou ezz co.for Ind.& commerce sarl 

صناعة كافة امللبوسات القطنية
 Manufacturing All Kind of Under Wear - Linens - Baby Set - Blanket

العنوان: بتلون-الشوف- الطريق العام - هاتف:   )5(961 619681)3(961 
 خليوي: 671265)3(961- ص.ب. 1503-33
E-mail: bouezzco@cyberia.net.lb
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BOUCHRIEH-ASSAILY Str. St. BAKHOS Bldg.
Tel: 961-1-890117 - www.uniformslb.com
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بريوت - امل�صيطبة - �صارع يزبك - بناية برج احلرية 

هاتف : 3٠٠87٤ (1) - 8168٤5 (1) 961 - 8٠٠5٠9 3 961 - �ص.ب.: 1٤ -57٤1     

e-mail: info@janysix.com     Website: www.janysix.com

جاين �سيك�ش

Jany Six

 داريا - ك�شروان - لبنان  -  بناية يدكو  -  هاتف :  231542 )9( 961  - فاك�س: 233٧61 )9( 961  

E-mail:  info@technotexlebanon.com - technotex@asia.com - Website: www.technotexlebanon.com
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Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

م�ؤ�س�سة �سالح الدين احللبي التجارية

جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

Hamra - Comodor Street - Near Comodor Landry - Tel: 961 1 354551 - Fax: 961 1 752179   
Mobile: 961 3 329990 - P.O.Box: 113-5385 - E-mail: salahhalabi1@hotmail.com
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املركز الرئيسي: صيدا يي شارع الرياض الصلح يي مقابل فيال د. نزيه البزري  ي بناية حمود  
تلفاكس: ٧٣025٣)٧(009٦١ -  ٧2225٣)٧(009٦١ - ص ب: ٣٧١ صيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�سركة اآماك� غروب الم�ساهمة �ش.م.ل.     

�صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

 AMACO GROUP S.A.L.

Manufacturing All 
Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine
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�سركة �ستيم لل�سناعة والتجارة �ش.م.ل

Steam Company  
Industry & Commerce sal

خلي�ي: 266322 3 00961

 امل�صنع: اجلن�ب، النبطية، كف�ر، 

املدينة ال�صناعية

�صيانة ومابعد البيع: بريوت - الكفاءات 

 تلف�ن: 009611472582 

فاك�ص:009611468475

alighaddar_steamco@hotmail.com
 www.steamindustry.com

�صناعة مراجل البخار والزيت احلراري  

Manufacture of Steam Boilers and Thermal Oil Heaters 

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

MF �سركة مغني اإخ�ان �ش.م.م
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بريوت  -  لبنان - �صد الب��صرية- املدينة ال�صناعية - ملك اليا�ص حب��ص

هاتف: ٤972٠7 1 961 -  تلفاك�ص: ٤88611 1 961

خلي�ي: 66666٤  3 961 - ٤75222  7٠ 961

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باط�ن وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic

Beirut - Lebanon T: 961 1 851147 - M: 961 3 864937 - 70 626625
E: info@hzhoussami.com - hisham_houssami@hotmail.com  

Website: www.hzhoussami.com

HZHoussami
Industrial Machinery Manufacturing
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�سركة �سب�سبي لل�سناعة والتجارة

Sabsaby For Industry & Trading Co.
مراجل بخارية وكافة االن�شاءات املعدنية

طرابل�ص-  دير عمار   لبنان 

ال�صمايل

 هاتف : ٤61٤16 (6) 961

  961 (6) ٤61٤15   

 فاك�ص :

961 (6) ٤61٤17 

 خل�ي :

961 (3) -666733 

961 (3) - 367673 -7٠97٤5 

E-mail: Osabsaby@yahoo.com - Osabsaby@sabsaby.com     
Website : www.sabsaby.com

مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�شن - نادي الغولف - �شنرت بون مار�شيه

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

 تلفاك�س:

 961 1 858194  

 خليوي:

961 3 415669 

 خليوي:

961 3 151584 

 امل�شنع:

961 ٧ 224995 
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Kesrwani Bldg. _ Ground Fl. Gallery Semaan Area - Hadath - Lebanon
Telfax: 00961 1 276333/444 - Mobile: 00961 3 640646
Factory - Taanayel - Bekaa - Telfax: 00961 8 513406/7

E-mail: info@mtcpowersystem.com - www.mtcpowersystem.com

MUHIEDDINE FOR TRADE & INDUSTRY CO. S.A.R.L

Bir Hassan: Near Golf Club Elissar Bldg. Telfax: 961 1 854286 /8 
P.O.Box: 15-5101 - info@paclb.com - www.paclb.com
Doha - Qatar:   St.38 Industrial Area - Gate No.43, P.O.Box: 40587 
C.R.34078  Tel: 974 44506084 - Fax: 974 44683021  
info@pacqa.com-www.pacqa.com

Electrical Panel Boards - Industrial Automation - Home Automation

 البقاع - زحلة  

 تعنايل - ال�صارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: 98٠267 - 6٤5٠9٤ (3) 961

mohdـjoumaa@hotmail.com

�صناعة الت تعبئة وتغليف



Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

redaghad@inco.com.lb - www.ghaddarsunfire.com

Ghaddar
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 Lebanon - Nabatieh - Deir El Zehrani 
Telfax: 00961 7 530 986 - Mobile: 00961 3 829906 

P.O. Box: 115 Nabatieh - 17002010 
www.traboulsi-est.com - E-mail:traboulsi_est@hotmail.com 

م�ؤ�س�سة حممد طرابل�سي

MOHAMAD TRABOULSI EST. 

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�شن  

 نادي الغولف  

�شنرت بون مار�شيه

 تلفاك�س:

 961 1 858194  

 خليوي:

961 3 415669 

�سركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�سناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزي�ن - بناية عيتاين - ط. ال�صفلي

 هاتف: 788118 (1) - 788٠79 (1) 961

 �صناعة الأدوات ال�صحية

النحا�صية والبال�صتيكية

Velox سركة معامل فيل�ك�ش للقازانات�

Steam Boilers-Heatersت�صنيع قازانات و�صخانات مياه على اأن�اعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �صارع جامع العرب بناية �صهاب

 هاتف : ٤72٠٤2 (1) 961 - 375123 (3) 961 فاك�ص : ٤72٠6٠ (1) 961  

veloxco@hotmail.com
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م�ؤ�س�سة االإ�سكندر - اأبناء حممد مظل�م

مكاب�ص بالط، وجاليات بالط، مكاب�ص اأحجار باط�ن، ك�صارات خالطات لعلف الدجاج 

واحلي�انات وعم�م الأ�صغال امليكانيكية، ج�اري�ص بح�ص وبرغل، مطاحن ك�صك وحب�ب

 طريق عام رياق - ج�صر الليطاين - قرب اللب�ل

هاتف : 858152 (71) 961

البقاع - زحلة - املدينة ال�شناعية - مبنى ال�شركة

هاتف: 901499 ٧8 - 6٧2٧69 ٧1 961

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

م�ؤ�س�سةاإبراهيم خليل القا�س�ف - املعتمد احليالين 

خطوط إنتاج غذائية، خالطات، مطاحن الكشك، عجانات، معامل احلالوة والبرغل كاملة

امل�شنع: الناعمة  - قرب البلدية

 االدارة و�شالة العر�س: 

بلفار �شامي ال�شلح - بناية يون�س

�س.ب: 19٧6-11 بريوت - لبنان

هاتف: 390190/1/2/3 )1( 961  

فاك�س: 390290 )1( 961

info@siblini-lighting.com

Lighting Fixtures Manufacturing &  Lighting Design

فــ�ؤاد �سـبليني واوالده

FOUAD SIBLINI & SONSSince 1922
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م�ؤ�س�سة ب�سام حممد �سربي كّن� للتجارة وال�سناعة

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�شناعية  

 هاتف:

961 3 080961 

961 ٧0 942245 

961 ٧1 656931 

961 ٧1 293502

961 8 513155

صناعة كافة أنواع الكسارات وتوابعها  - تصنيع اكسسوار كسارات
Manufacture of All Type of Crushers & Related Accessories - Manufacturing Accessories Crushers

 العن�ان: الوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية - هاتف وفاك�ص : ٤55٠٠1 (1)961+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +961(3)2883خل�ي : ٤٤

�سركة الي�سا 

لل�سناعة والتجارة
�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية - الطريق الدويل - مفرق م�شت�شفى قلب ي�شوع - بناية بندر

هاتف: ٧/ 950866 5 961 - 2٧8050 3 961 - 231498 9 961 - فاك�س: 952866 5 961 - �س.ب: 166 احلازمية

E-mail: mecanix@mecanixsal.com       -        website: www.mecanixsal.com 

Cold rooms Chillers and cooling units Steel structure Processing plant
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Zouk Mosbeh - Industrial State
Tel/Fax: 09 218 404 Mobile: 03 224 818

www.atcoalu.com     -     email: z.attallah@atcoalu.com

Aluminium - Glass

& Stainless Steel
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Beirut - Hay Madi - Behind Mar Mkhayil Church
Tel: 961 3 130529 - 961 3 130329

New Aluminum
جميع اأعمال الأملني�م، �صتائر زجاجية للبلك�ن، �صيك�ريت

الأوزاعي - الطريق العام - 1٠٠ مرت بعد املرفاأ

هاتف: 532177 3 961



ال�صناعات المعدنية 86

Hosrayel, Lebanon - Tel: 961 9 790326/7 - 961 3 317591
Fax: 961 9 790328 - P.O.Box: 99 Jbeil

info@steelwirelebanon.com - www.steelwirelebanon.com

م�سنع علي الربجي واأوالده ل�سناعة اخلزنات احلديدية

Ali Bourji & Sons Factory For Metal Tanks

البقاع - زحلة - رياق - �صارع املحطة - بناية ال�صركة

هاتف: 781333 (3) - 9٠٠٤15 (8) 961 - فاك�ص: 9٠٠371 (8) 961

E-mail :  houssambourji@hotmail.com

خزنات حديدية، أبواب غرف مسلحة

اأدوني�ص - املنطقة ال�صناعية - تلف�ن: 223٠٤٠ 9 961 

جديدة غزير - تلف�ن: 925391 9 961

اأربيل - عنكاوه - تلف�ن: ٤6٠٠86 77٠٠ ٠٠96٤

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

 تجهيز وتركيب الهنغارات والمخازن 

ت�صنيع وتركيب الب�ابات 

الأوت�ماتيكية وكافة الأ�صغال 

الحديد ال�صناعي والقرميد

Al Sokhen Aluminiumأملنيوم السخن 

جبيل - حالت - طريق قرطبا

هاتف: 757183 71 961 - 232968 7٠ 961

www.machabois.com - machabois@hotmail.com

اأ�صغال جميع اأن�اع الأملني�م والزجاج، �صيك�ريت، ومطابخ واأليك�ب�ند وبرادي زجاجية
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فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

م�ؤ�س�سة يا�سر ي��سف واإخ�انه للديك�ر والتعهدات

 ت�صميم وتنفيذ جميع اأن�اع الديك�رات - اأ�صقف م�صتعارة - جيب�ص - جيب�صن ب�رد   

بال�صتيك - قناطر

هاتف: 85399٤ 7٠ 961 - 913538 76 961
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Shreif Bros Factoryمعمل �سريف اخ�ان
ورق �صحي - حمارم

بعلبك الهرمل - الكيال - ال�صارع العام - مبلكه

هاتف: 379٤65 8 961 - 969558 3 961

Toilet Paper - Tissues
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 الطريق االأ�رسع 

للت�صويق ال�صناعي

�صنــــــــع يف لبنان
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م�ؤ�س�سة خزعل للتجارة

مكعبات ثلج بجميع الأحجام

بعلبك - �صاحة نا�صر - هاتف:56٤9٤8 76 961

�صت�رة - مقابل اجلمارك - هاتف:٤67٤55 76 961

ال�صياح - مقابل معمل غندور - هاتف: 355563 3 961

  العنــ�ان : بريوت - �صاقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام  

هاتف: ٠1/8٠9٤5٤ - خلي�ي : ٠3/28٤69٠ - فاك�ص: ٠1/81٠٤5٤

E mail : info@plastiban-lb.com   -  www.plastiban-lb.com

Plastiban �سركة بال�ستيب�ن
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا
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ر�شالة الإمارات

الب�ستان،  ورزيدن�ش  مركز  اإ�ست�ساف 

الفندقية  ال�سقق  جممعات  اأكــرب  اأحــد 

يف قلب دبي بالتن�سيق مع نادي دبي 

امل�ساركة  الوفود  للريا�سات اخلا�سة، 

يف بطولة فزاع الدولية ال�سابعة لألعاب 

القوى لذوي الإعاقة - اجلائزة الكربى 

الالعبون  و�سغل   ،2015 لعام  دبــي 

الذين  التحكيم  وجلــان  واملنظمون 

غرف  دولة   48 من   600 عددهم  يبلغ 

واجنحة الفندق طوال فرتة البطولة من 

19 - 26  من �سباط/فرباير املا�سي.
حتت  فعالياتها،  البطولة  واختتمت   

بن  حممد  بــن  حــمــدان  ال�سيخ  رعــايــة 

را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، وجمعت  

األعاب  من  خمتلفة  اأنواع  بني  البطولة 

القوى، �سارك فيها  اأكرث من 600 لعب 

ولعبة من الإمارات وخارجها.

مدير  الع�سيمي،  اهلل  عبد  ماجد  وقال 

البطولة �ساكراً اإدارة الب�ستان ريزدن�ش: 

امل�ستمر  لــدعــمــهــم  ممــتــنــون  »نــحــن 

لتقدمي  الدائم  وا�ستعدادهم  للريا�سة، 

واملدربني  لالعبني  املميزة  ال�سيافة 

�سن 
ُ

ح على  ون�سكرهم  البطولة،  وطاقم 

هذه  الثانية  للمرة  لنا  ا�ست�سافتهم 

ال�سنة«.

املدير  نــائــب  مو�سى  يــا�ــرض  واأعـــرب 

التنفيذي ملركز وريزدن�ش الب�ستان عن 

البطولة  اإ�ست�سافة  جناح  بعد  �سعادته 

قائال :«  اأود اأن اأ�سكر الإدارة واملوظفني، 

فزاع  لبطولة  املنظمة  اللجنة  واأ�سكر 

الب�ستان  اإدارة  مع  ل�رضاكتها  ال�سابعة  

الأحداث  اأهم  من  ة  واحد  رزيدن�ش،يف 

الريا�سية يف املنطقة، واآمل اأن تكون 

نحن  و  للم�ساركني،  قد طابت  الإقامة 

دائمًا على ا�ستعداد ل�ست�سافة الدورات  

املقبلة من البطولة«.

الدول،  العديد من  البطولة  و�سارك يف 

والأردن  واأ�سرتاليا  مثل،اأذربيجان 

البحرين،  املتحدة،  العربية  والإمارات 

ال�سويد،  الدمنارك،  اجلزائر،  الربازيل، 

املغرب،  اأملانيا،  الكامريون،  العراق، 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  املك�سيك، 

اإيران،  اأوزبك�ستان،  اليونان،  اليابان، 

بلغاريا،  بلجيكا،  بريطانيا،  اإيرلندا، 

وجنوب  م�رض  تون�ش،  تركيا،  تايلند، 

�سلوفاكيا،  ورو�سيا،  والكويت  اأفريقيا 

قطر،  فنلندا،  فرن�سا،  �سوي�رضا،  �سوريا، 

كندا،  كازاخ�ستان،  قريغيز�ستان، 

لتفيا، ليتوانيا، ماليزيا، موري�سيو�ش، 

نيجرييا، هولندا والهند وليبيا.

احلايك،  مو�سى  اأ�ساف  ناحيته  ومن 

مركز  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ش 

فخورون  »نحن  الب�ستان  ورزيدن�ش 

ت�سع  منذ  امل�ستمرة  الــ�ــرضاكــة  بهذه 

ــني الــبــ�ــســتــان رزيــديــنــ�ــش  ــنــوات ب �ــس

ال�سنة  هــذه  ويف  ـــزاع«،  »ف وبــطــولت 

حتديداً حاولنا اأن ن�سيف اإىل ذكريات 

الالعبني ذكريات اأ�سافية لتن�سى من 

بهذه  تليق  مميزة  اإقامة  توفري  خالل 

ال�رضاكة الطويلة«.

بحضور 600 مشارك من 48 دولة
»ريزدنس البستان« يستضيف بطولة فزاع لذوي اإلعاقة
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ر�سد  وبحثية  مالية  موؤ�س�سات  بداأت 

لعا�سفة  الأولية  الإقت�سادية  الآثار 

اخلليج  دول  على  اخلليجية  ــزم  احل

يف  متثلت  والتي  ال�سعودية،  وخا�سة 

تاأكيد موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

بداأت  ال�سعودية  اأن  املركزي(،  )البنك 

النقد  من  احتياطاتها  من  ال�سحب 

 2009 منذ  الأوىل  للمرة  الأجــنــبــي 

يف  مــتــوقــع  قيا�سي  عــجــز  لتغطية 

موازنة الدولة ناجت من انهيار اأ�سعار 

النفط، ومتوقع تزايده ب�سبب نفقات احلرب يف اليمن.

وبح�سب موؤ�س�سات نقدية اأجنبية فاإن احلرب �سيكون لها تكلفتها 

الإقت�سادية املبا�رضة املتمثلة يف اخل�سائر الناجتة يف املعدات 

والأرواح، وا�ستنزاف املوارد املالية على �رضاء ال�سالح وجتهيز 

القوات والطلعات اجلوية، واأن ذلك هو بالرغم من اأن ال�سعودية 

لديها ر�سيد ميكن التعويل عليه من احتياطيات النقد الأجنبي 

يقدر بنحو 750 مليار دولر.

وزاد الإنفاق على الت�سليح يف عام 2014 بنحو 170 مليار دولر 

ال�سعودية  وكانت  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�رضق  منطقة  يف 

دول  بني  الت�سليح  على  الإنفاق  حجم  تت�سدران  والإمـــارات 

املنطقة، فال�سعودية وحدها بلغ حجم الإنفاق على الت�سلح فيها 

نحو 57 مليار دولر عام 2014، ويف ظل ا�ستمرار احلرب �سيزداد 

هذا املبلغ ب�سكل ملحوظ.

م�ستوى  للمملكة  ال�سافية  الأجنبية  الحتياطيات  و�سجلت 

وقال  املا�سي،  اآب  يف  دولر  مليار   737 بلغ  مرتفعا  قيا�سيا 

حرب  يف  ال�سعودية  وبخا�سة  اخلليج  دول  دخــول  اإن  خــرباء 

طويلة، �سيوؤدي بال �سك اإىل ا�ستنزاف هذا الحتياطي، وقد يوؤدي 

اإىل ت�سييل بع�ش الأ�سول ال�سعودية يف اخلارج.

اخلا�سة  الــدولرات  من  املليارات  ع�رضات  اأن  يعني  ما  وهو 

حبت من بنوك واأ�سواق 
ُ

باململكة قد �س

اأمريكية، هذا  مالية غربية، غالبيتها 

العام مع �سعي اأكرب م�سدر للنفط يف 

العامل اإىل التغلب على انخفا�ش حاٍد 

يف الإيرادات.

اخلليجية  العا�سفة  اأن  من  وبالرغم 

 4% النفط  اأ�سعار  رفــع  يف  جنحت 

قالت  فقد  ا، 
ً
دولر  60 اإىل  لي�سل 

اإيكنوميك�ش(  )كابيتال  موؤ�س�سة 

»عند  ــه:  اأن تقرير  يف  لندن  ومقرها 

فاإنه  للربميل  دولرا   60 عن  تقل  التي  للنفط  احلالية  الأ�سعار 

من �سبه املوؤكد اأن تواجه ال�سعودية عجًزا مزدوجا يف املوازنة 

واحل�ساب اجلاري«.

وتقول الدكتورة »مينى احلماقى« اأ�ستاذة الإقت�ساد يف جامعة 

العملية  لهذه  املبا�رضة  الإقت�سادية  التكلفة  اإن  �سم�ش  عني 

�ستكون موؤثرة على الدول اخلليجية �ساحبة امل�سلحة املبا�رضة 

تكاليف  ب�سبب  الع�سكرية،  العمليات  هذه  لتكاليف  والأ�سا�سية 

احلرب وال�سالح وعدم ال�ستقرار وت�رضر النمو الإقت�سادي.

اخلبري  يقول  للعملية،  ال�سلبية  الإقت�سادية  ـــار  الآث وعــن 

الع�سكرية  العملية  اإن  ال�ساوي«،  احلافظ  »عبد  الإقت�سادي، 

�سيكون لها اآثار على دول اخلليج، كما اأنها �ست�سهم يف ت�سنيف 

ل  عدد  خروج  عن  ف�سال  م�سطربة،  منطقة  اأنها  على  املنطقة 

باأ�ش به من اخلليجيني اإىل دول اأكرث ا�ستقرارا خمافة التداعيات 

ال�سلبية للحرب.

ويري اخلرباء اأن الآثار بعيدة املدي �سوف تتحدد بعدما نعرف 

هل ال�سعودية والدول احلليفة �ستكتفي ب�رضبتها الأوىل فقط، اأي 

احل�سار وال�سعي حلل �سيا�سي، اأم اأن الأمور �سوف متتد اإىل حرب 

طويلة، �سواء من خالل ال�رضبات اجلوية واحل�سم الربي، اأو جلوء 

احلوثيني اإىل حرب الع�سابات.

التداعيات اإلقتصادية المحتملة لـ»عاصفة الحزم« 

»الصناعة واالقتصاد« تكّرم رزيدانس البستان
وال�سناعة  ال�سناعة  جملة 

والإقت�ساد ب�سخ�ش ممثلها 

الدين  �ــرضف  �سمري  ال�سيد 

التنفيذي  الرئي�ش  تــكــرم 

ملجموعة رزيدن�ش الب�ستان 

بلوحة تذكارية على جهوده 

امل�رضفة  ومواقفه  املبذولة 

ولبنان  ــارات  الإم اجل  من 

القت�ساد  ــاأن  ــس � لإعــــالء 

وال�سياحة العاملية.
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

العامة  الأ�سغال  وزير  اإفتتح 

»املعر�ش  عــرنــو�ــش  ح�سني 

�سورية«  اإعمار  لإعادة  الثاين 

الذي نظمته املوؤ�س�سة ال�سورية 

»�سيما«،  للت�سويق  الدولية 

حتت �سعار »ال�سوريون يبنون 

�سورية«، بدعم من احتاد غرف 

يف  وذلــك  ال�سورية،  التجارة 

دم�سق،  يف  روز«  »داما  فندق 

وطنية  �رضكة   42 مب�ساركة 

�سة يف جمال 
ّ

واأجنبية متخ�س

من  وعــدد  وخدماته  الإعمار 

ال�سفارات املعتمدة يف دم�سق.

وت�سارك يف املعر�ش �رضكات 

وكوريا  والنم�سا  ال�سني  من 

ال�رضكات  من  وعدد  اجلنوبية 

ال�رضكات  اإىل جانب  الأجنبية 

متطلبات  لتلبية  الــوطــنــيــة 

اإعادة الإعمار وجذب التقنيات 

اإ�سرتاتيجية  مــالمــح  ور�ــســم 

كما  املقبلة.  للمرحلة  العمل 

من  كثيفة  مــ�ــســاركــة  ـــرزت  ب

ت�سيكيا،  اأبرزها  عدة  دول  �سفارات  قبل 

فنزويال،  الفيليبني،  الهند،  اأندوني�سيا، 

كورية، واإيران.

البناء  ــات  ــدم خ املــعــر�ــش  ويت�سمن 

العقارية والهند�سية  والإن�ساء واخلدمات 

والطاقة  واخلارجي  الداخلي  والإك�ساء 

الفنية  وال�ست�سارات  املحركة  والقوى 

والبنوك  والتعهدات  التحتية  والبنى 

و�رضكات التاأمني.

تخ�س�سية  حما�رضات  املعر�ش  ويرافق 

الطاقة  الإنتاج حول  اأدوات  تطوير  حول 

الربط  يف  احلديثة  والتقنيات  البديلة 

ال�سبكي وتقنيات الإنارة البديلة وجتربة 

وال�ست�سارات  للدرا�سات  العامة  لل�رضكة 

املت�رضرة  الأبنية  الك�سف عن  الفنية يف 

الت�سميم  يف  اأ�سا�سية  ومبادئ  ومفاهيم 

الزلزايل.

عرنوس
»ال�سناعة  مع  حديث  يف  عرنو�ش  واأكــد 

والإقت�ساد« اأن تنظيم املعر�ش وم�ساركة 

اأن  على  دليل  فيه  الكثيفة  ال�رضكات 

�سورية بخري رغم ما يحاك ويقال. وقال: 

»رغم الهجمة الكبرية على �سورية وحقد 

اجلهلة على هذا البلد الكبري، الر�سالة التي 

ت�سارك  حيث  وا�سحة  املعر�ش  يوؤكدها 

ما  وخــارجــيــة،  داخلية  �رضكة   42 فيه 

يعني اأن البلد بخري«.

بو�سوح  مطلقة  قناعة  »لدينا  واأ�ساف: 

من  اأكرب  و�سعبنا  ببلدنا  وثقتنا  روؤيتنا، 

فالبناء  ولذلك  عــدوان،  اأي  حتت  تهّز  اأن 

واحلــيــاة  م�ستمرة  واملــعــارك  م�ستمر 

م�ستمرة يف �سورية«.

�ستبداأ  متى  البع�ش،  »ي�ساألني  وتابع: 

اآخر:  اأجيبهم ي�سوؤال  عملية الإعمار، واأنا 

هل وقف تنفيذ امل�ساريع حتى 

نقول اأننا نريد الإعمار؟«.

د عرنو�ش على اأن �سورية 
ّ
و�سد

ت�سهد يوميًا ن�ساطات ثقافية 

ما  واإقت�سادية،  واجتماعية 

ال�سوري  ال�سعب  اأن  يعني 

�سعب حي ولذلك هم يركزون 

على �رضبه لأنه كذلك.

ــد  اأك �ـــســـوؤال،  عــلــى  رد  ويف 

ل 
ّ
تعو »�سورية  اأن  عرنو�ش 

عملية  يف  الأ�سا�سي  بال�سكل 

و�سعبها  اأهلها  على  اإعمارها 

كانوا  �سواء  ال�سوريني  وعلى 

وعلى  اأواخلـــارج  الداخل  يف 

الذين وقفوا معها  اأ�سدقائها 

معروفون  وهــم  اأزمتها،  يف 

ــا وخــط  ــي ــس ــن اإيــــران ورو� م

معني  ولــبــنــان  ــة،  ــاوم ــق امل

الدم  اإن  اإذ  اجلانب  هــذا  يف 

الــلــبــنــاين والــــدم الــ�ــســوري 

اأ�سبحا م�سرتكني«.

»مــ�ــســاركــة  اأن  واعــــتــــرب 

اإىل  اإ�سافة  والعامة  اخلا�سة  امل�سارف 

يف  واملغرتبني  املالية  الأوراق  اأ�سواق 

املعر�ش، يوؤ�رض اإىل عدم وجود خوف من 

اإعادة  التمويل يف عملية  اإمكانية غياب 

»وجود  على  عرنو�ش  د 
ّ
و�سد الإعــمــار«. 

وهي  الإعمار  لإعــادة  كثرية  حت�سريات 

النا�ش  و�سرياها  الأولــويــة  طابع  تاأخذ 

على الأر�ش قريبًا«.

ــاده اأن  ــق ــن اعــت واأعـــــرب عــرنــو�ــش ع

اأر�ــش  على  �سيكون  املقبل  املعر�ش 

عن  اأعــرب  كما  دم�سق،  يف  املعار�ش 

تفاوؤله بوجود م�ساركة اإقليمية ودولية 

يف املعر�ش، كا�سفًا عن وجود جمموعة 

الراغبة  اللبنانية  ال�رضكات  من  كبرية 

يف امل�ساركة يف عملية الإعمار والتي 

ال�سورية  ال�رضكات  �ستعامل متامًا كما 

حينذاك«.

42 شركة وطنية وأجنبية تشارك في »السوريون يبنون سورية«
عرنوس لـ»الصناعة واإلقتصاد«: سورية بخير

ولبنان معني بإعادة إعمار سورية

الحشد في المعرض



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 147 حزيران 2015
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 97

طيارة
موفق  للموؤ�س�سة  الــعــام  املــديــر  ـــد  واأك

مالمح  ر�سم  يتيح  املعر�ش  »اأّن  طيارة 

من  املقبلة  للمرحلة  العمل  ا�سرتتيجية 

ال�رضكات  التعاون وامل�ساركة بني  خالل 

الوطنية والأجنبية«، لفتًا اإىل »اأّن اأهمية 

من  تنبع  املعر�ش  من  الثانية  الـــدورة 

لتلبية متطلبات  وا�سعة  اإمكانيات  اإتاحة 

عملية اإعادة الإعمار وا�ستقطاب التقنيات 

بحيث  العامل،  دول  خمتلف  من  احلديثة 

الدول مثل  املعر�ش عدد من  ي�سارك يف 

لبنان، النم�سا، كوريا اجلنوبية، وال�سني«.

 امل�ساركون يف املعر�ش، بدورهم، 
ّ

وعرب

عن اأهميته وعن اآلية التعاون التي تقدمها 

�رضكاتهم من خالله، وقال مدير الأعمال 

حلام:  حممد   LG �رضكة  يف  التجارية 

»هذه هي امل�ساركة الثانية ل�رضكتنا يف 

املعر�ش حيث مل�سنا م�ساركة عدد كبري 

عملها  يف  ا�ستمرت  التي  ال�رضكات  من 

بخطط  اأي�سًا  تعمل  والتي  �سورية  داخل 

اأننا  بعد احلرب، كما  وا�سرتاتيجيات ملا 

خالل  ال�ستثمار  ثمار  قطف  اإىل  ن�سعى 

منتجاتنا  اأّن  كما  بعدها،  ومــا  احلــرب 

تتنا�سب مع اإعادة الإعمار واأهمها نظام 

الطاقة ال�سم�سية«. 

الحصري
كما حتــدث هــاين احلــ�ــرضي مــن �رضكة 

م�ساركة  عن  للمقاولت  الأو�سط  ال�رضق 

يف  »نعمل  وقــال:  املعر�ش  يف  ال�رضكة 

جمال املقاولت منذ عام 1989 و�ساركنا 

يف الدورة الأوىل من املعر�ش ولحظنا 

و�ستكون  عليه  الكبري  ــال  ــب الإق حجم 

خالل  من  الإعمار  اإعادة  يف  م�ساهمتنا 

وامل�ساريع  الأبنية  بناء  اإعادة  م�ساريع 

حديثة  تقنيات  با�ستخدام  الطرقية 

»ميفا«،  الأملانية  ال�رضكة  مع  بالتعاون 

العمل«.  اإجنـــاز  �رضعة  يف  ي�ساهم  مــا 

بيننا  التعاون  اآلــيــة  »تــاأتــي  ــاف:  واأ�ــس

الدولة من خالل طرحها مل�ساريع  وبني 

مفتوحة  �سكنية  منطقة  يف  اإعمار  اإعادة 

الألف  من  لإجنازها  ا�ستعداد  على  نحن 

 
ً
وانتهاء احلفريات  من  بداية  الياء  اإىل 

التي  املناطق  يف  خ�سو�سًا  بالبناء، 

الطبيعية  حركتها  اإىل  وعادت  رت، 
ّ
ت�رض

حاليًا مثل داريا وخلف الرازي«.

جرندوقة
ويف الإطار نف�سه، حتدث املهند�ش اأحمد 

احلماية  ل�رضكة  العام  املدير  جرندوقة 

»يتمحور  ــال:  وق امل�سوؤولية،  ــدودة  حم

حاليًا  فهي  الــدولــة  مــع  عملنا  معظم 

القطاع  اأّن  وخ�سو�سًا  الأكرب،  امل�سرتي 

هذه  ظــّل  يف  حــالــيــًا  منكفئ  اخلــا�ــش 

البالد وجمال  التي تعاين منها  الظروف 

م�ساركتنا يف املعر�ش عرب تقدمي اأنظمة 

حلول اأمنية للمن�ساآت والأفراد واملناطق 

وطاقة  وفالتر  طاقة  واأنظمة  ال�سناعية 

�سم�سية«. 

و�ــســمــل بــرنــامــج املــعــر�ــش عــــدداً من 

حول  والتخ�س�سية  العلمية  املحا�رضات 

ال�رضوط الفنية العامة ل�ستيعاب تقنيات 

اأدوات  وتطوير  احلديثة  البناء  عملية 

لل�رضكة  الإعمار  اإعــادة  ملرحلة  الإنتاج 

البديلة  الطاقة  وحلول  للبناء  العامة 

احلديثة  والتقنيات  جــي«  »اإل  ل�رضكة 

انقطاع  عدم  واأجهزة  ال�سبكي  الربط  يف 

ـــارة  الإن وتقنيات  الكهربائي  التيار 

البديلة ل�رضكة »اإ بي تك« وعر�سًا لتجربة 

وال�ست�سارات  للدرا�سات  العامة  ال�رضكة 

الفنية يف الك�سف على الأبنية املت�رضرة 

الت�سميم  يف  اأ�سا�سية  ومبادئ  ومفاهيم 

الزلزايل لالأبنية.

»المعرض الثاني إلعادة 

إعمار سورية« نظمته 

المؤسسة السورية 

الدولية للتسويق »سيما«، 

تحت شعار »السوريون 

يبنون سورية«

.. ويسلم الوزير عرنوس لوحة تذكارية عربون شكر ووفاء أحمد الموسوي يسلم موفق طيارة لوحة تذكارية
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

وال�سناعيني  التجار  اأ�سوات  تعالت 

غرفة  عقدته  الذي  الجتماع  يف 

ال�سناعة  وزراء  بح�سور  دم�سق  �سناعة 

وعدد  اجلمارك  عام  ومدير  والإقت�ساد 

الإقت�سادية،  الفاعليات  من  كبري 

باإيقاف  ال�سناعيون  طالب  فبينما 

احتج  اجلاهزة،  الألب�سة  ا�سترياد  اإجازات 

امل�ستوردون على ذلك، ودارت النقا�سات 

اتفاق  اإىل  للو�سول  �سعيًا  والطروحات 

واملنتجني  وال�سناعيني  التجار  ير�سي 

وامل�ستوردين.

الدين طعمة:  ال�سناعة كمال  يقول وزير 

التي  الإ�سكاليات  على  الجتماع  »اطلع 

حد  على  والتاجر  ال�سناعي  منها  يعاين 

�سواء ولكن لي�ش باإمكاننا حلها مبا�رضة 

اللجنة  اإىل  حتويلها  �سيتم  وبالتايل 

قرارات  واتخاذ  لدرا�ستها  الإقت�سادية 

العام  القطاعني  مل�سلحة  اإقت�سادية 

واخلا�ش وم�سلحة الإقت�ساد الوطني«.

م�سيفًا: »هناك بع�ش املعامل املتوقفة 

لذا ندعو  الأولية  املواد  ب�سبب عدم توفر 

بتاأمني  النية  لديهم  ممن  ال�سناعيني 

املادة الأولية للت�سارك مع القطاع العام 

ملا فيه م�سلحة الطرفني«.

وتوجه  روؤية  ال�سناعة  وزير  قدم  ثم 

على  الإقت�سادية  الناحية  من  احلكومة 

ال�سناعة  تقوده  الإقت�ساد  اأن  اعتبار 

احلامالن  وهما  بلدنا  يف  والزراعة 

الذي  الوطني  لالإقت�ساد  الرئي�سيان 

تبذل احلكومة جهوداً كبرية يف تطويره 

على  العتماد  عرب  مب�ستواه  والرتقاء 

قطاع ال�سناعة وحمايتها وتطويرها.

لالإقت�ساد  احلايل  التوجه  اأن  اإىل  ولفت 

هو دعم وتطوير ال�سناعة املحلية، م�سرياً 

الذي  الإقت�سادية  اللجنة  توجيه  اإىل 

ب�سكل  قرارات  اإ�سدار  عدم  على  ين�سب 

يومي وب�سكل غري مدرو�ش قبل اأن تقوم 

بتفوي�ش وزير الإقت�ساد ب�رضورة درا�سة 

يف  املتاحة  الإنتاجية  الطاقات  واقع 

املنتجات املحلية كافة بعد قيام وزارة 

بواقع  الإقت�ساد  وزارة  بتزويد  ال�سناعة 

القطاعني  يف  املنتجات  هذه  طاقات 

العام واخلا�ش.

بوقف  تطالب  مل  ال�سناعة  اأن  موؤكداً 

بديل  لها  التي  وال�سلع  للمواد  ال�سترياد 

ا�سترياد  اإجازات  منح  عدم  واإمنا  حملي 

ال�سوق املحلية  اإنتاجه  لكل منتج يغطي 

من  �رضكات  عادت  اأن  بعد  وخا�سة 

القطاعني العام واخلا�ش اإىل الإنتاج.

ال�سلع  من  الكثري  دخول  اإىل  واأ�سار 

عرب  الأخرية  الأونة  يف  والب�سائع 

يتطلب  ما  نظامية،  غري  ب�سورة  احلدود 

التحاليل  واأن  خا�سة  مقاطعتها، 

هذه  من  الكثري  اأن  اأظهرت  قد  املخربية 

ال�سلع والب�سائع غري �ساحلة لال�ستخدام 

الب�رضي، وكميات كبرية من الأ�سمنت غري 

�ساحلة لأعمال البناء.

الإقت�ساد  وزير  و�سف  املقابل  ويف 

همام  الدكتور  اخلارجية  والتجارة 

اأن  ميكن  التي  الإ�سكاليات  اجلزائري 

التجار وال�سناعيني  حت�سل بني جمتمع 

خلفية  تكون  عندما  وخا�سة  بالب�سيطة، 

التحدي  اأن  اإىل  م�سرياً  �سناعية،  التاجر 

الكبري حاليًا يتمثل يف الت�سغيل وارتفاع 

الت�سغيل  املطلوب  اإن  حيث  التكاليف 

اأكرث باأجور اأف�سل والأمر يقع على عاتق 

القطاع اخلا�ش ب�سكل كبري.

مبينًا اأن قرار احلكومة حتمي يف حماية 

باإنتاج  نقوم  وعندما  الوطنية  ال�سناعة 

يجب التعاون لوقف التهريب
وزير اإلقتصاد السوري: حماية الصناعة الوطنية قرار حتمي 
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ا�ستريادها.  تخفيف  بهدف  فهذا  �سلعة 

اأن وزارة الإقت�ساد مل تعط اإجازة  موؤكداً 

�ستة  من  اأكرث  منذ  لالألب�سة  ا�سترياد 

ال�سوق موجودة  الألب�سة يف  اأ�سهر، ولكن 

ويجب  التهريب  ب�سبب  كبرية  وبكميات 

التعاون لإيقاف هذا التهريب.

ومن جهته اأكد مدير عام اجلمارك جمدي 

بجهد  يعمل  احلكومي  الفريق  اأن  حكمية 

ال�سناعيني  م�سلحة  حتقيق  �سبيل  يف 

توافقية  اآليات  اإيجاد  عرب  والتجار 

الطبيعي  النحياز  رغم  الطرفني،  بني 

مع  الوطنية،  ال�سناعة  اإىل  وال�سحي 

اأهمية دور التاجر. م�سرياً من جانب اآخر 

اإىل اأن �سجالت اجلمارك مليئة بال�سبوط 

من  ال�سالحية  ومنتهية  املهربة  للمواد 

القيام  بعد  كافة  والأنواع  الأ�سناف 

بحملة وا�سعة و�ساملة ملكافحة املهربات 

اأن  موؤكداً  الألب�سة.  قطاع  يف  وخا�سة 

اجلمارك لن تقت�رض على هذه احلملة ول 

على نوع حمدد من الب�سائع التي دخلت 

تهريبًا.

جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  بدوره 

�رضورة  اإىل  اأ�سار  القالع  غ�سان  دم�سق 

ترجيح التوافق وتوحيد اجلهود يف خدمة 

الإقت�ساد الوطني.

ومن جانبه رئي�ش غرفة �سناعة دم�سق 

�سامر الدب�ش اأ�سار اإىل اأن تر�سيد ا�سترياد 

�سائك  مو�سوع  هو  اجلاهزة  الألب�سة 

بني  النظر  وجهات  يف  اختالف  وهناك 

نريد  ل  »ونحن  وال�سناعيني  التجار 

ال�سناعيني  ول  التجار  رزق  نقطع  اأن 

واملبداأ الهام هو ال�رضاكة حلماية املنتج 

احتاد  رئي�ش  ركز  حني  يف  الوطني«. 

م�سكلة  على  ال�سواح  حممد  امل�سدرين 

ال�سناعة  بوجه  املغلقة  البيع  منافذ 

الإنتاج  عودة  بعد  وخا�سة  ال�سورية 

بكميات كبرية بعد نحو �سنة ون�سف من 

الرتدي.

قال  امل�ستوردين  مطالب  اإىل  وبالعودة 

اإن  األب�سة(  )م�ستورد  ح�سن  اأمني  جهاد 

رابطة لحتاد  ت�سكيل  نحو  توجهًا  هناك 

الأ�سا�سية  م�سكالتنا  لكن  امل�ستوردين، 

تكمن يف الأ�سعار ال�سرت�سادية املرتفعة 

منوهًا  ال�سترياد.  اإجازات  ووقف 

ال�سرت�سادي  ال�سعر  يكون  اأن  ب�رضورة 

مع  يتنا�سب  ومبا   %  15 اإىل  بني10  ما 

الألب�سة امل�سنعة حمليًا.

 عشرة مليارات ليرة سورية شهادات منشأ 
في أربعة أشهر

قاطرة التصدير الزراعي انطلقت

ك�سف مدير غرفة زراعة دم�سق عمر ال�سالط اأنه منذ بداية العام احلايل وحتى نهاية 

 1792 الزراعية  لل�سادرات  الغرفة  من  ال�سادرة  املن�ساأ  �سهادات  عدد  بلغ  ني�سان 

�سهادة بقيمة قاربت 9.4 مليارات لرية �سورية وبوزن جتاوز 140 األف طن، موؤكداً 

ت�سدير 256 مادة زراعية.

وعن الدول التي مت ت�سدير املنتجات الزراعية اإليها بنّي ال�سالط اأنه مت الت�سدير اإىل 

معظم دول العامل العربية والأوروبية كما اأنه يتم الت�سدير اإىل دول اخلليج العربي 

من طريق م�رض، اإ�سافة اإىل اأنه يتم ت�سدير املنتجات الزراعية اإىل الأ�سواق العراقية 

واإىل العديد من الدول ال�سديقة كرو�سيا واإيران.

ال�سهادات  عدد  اأن  ك�ستو  حممد  ال�سورية  الزراعة  غرف  احتاد  رئي�ش  اأكد  جهته  من 

ال�سادرة من غرفة دم�سق يعد موؤ�رضاً عامًا لل�سادرات الزراعية يف القطر وعلى الرغم 

من اأنها لي�ست بامل�ستوى الذي كانت عليه يف �سنوات ما قبل الأزمة، اإل اأن الزيادة 

يف عدد �سهادات امل�سدر يعد دلياًل على ارتفاع ن�سبة ال�سادرات، ما ميكن اعتباره 

موؤ�رضاً على عودة الن�ساط اإىل القطاع الزراعي الت�سديري.

وعن تاأثري الت�سدير على اأ�سعار اخل�سار والفواكه يف الأ�سواق املحلية نفى ك�ستو اأن 

يكون الت�سدير له اأي دور يف ارتفاع الأ�سعار حمليًا، مبينًا اأن الت�سدير يتم للفائ�ش 

من الإنتاج الزراعي، موؤكداً اأنه ل يتم ت�سدير اأي منتج تكون الأ�سواق املحلية بحاجة 

اإليه واأن تاأمني ال�سلعة لل�سوق املحلية وب�سعر مقبول هو الهدف الأ�سا�سي.

وراأى اأن ال�سبب وراء ارتفاع الأ�سعار يعود اإىل ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع تكاليف 

ال�سحن، مبينًا اأن الت�سدير ي�ساهم يف التخفيف من اأعباء التكلفة من طريق التعوي�ش 

اأرباح اإ�سافية تعو�ش تكاليف الإنتاج املرتفعة ما ينعك�ش  للمنتج مبا يحققه من 

القيمة  اإىل  اإ�سافة  املحلية،  الأ�سواق  يف  الزراعية  املنتجات  اأ�سعار  يف  انخفا�سًا 

امل�سافة ملو�سع الت�سدير من حيث ما يتم اإدخاله من قطع اأجنبي يدعم الإقت�ساد 

عرب رفد خزينة الدولة بالقطع الناجت من الت�سدير.
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ر�شالة العراق

القانون  اأن  اخلا�سة  امل�سارف  اإعتربت 

املرحلة  مع  يتنا�سب  ل  بها  اخلا�ش 

نت اأن القانون يحتاج 
ّ
احلالية للبالد، وبي

بالدخول  لها  ي�سمح  �سامل  تعديل  اإىل 

اأكدت  حني  ويف  الكبرية،  امل�ساريع  يف 

يف  القانون  لتعديل  نية  وجود  احلكومة 

من  اأكرث  يف  ودعمها  ممكن  وقت  اأقرب 

القانون  اأن  متخ�س�سون  وجد  م�رضوع، 

امل�ستثمرين  خماوف  يثري  احلايل 

اخلارجيني. 

العراق  مل�رضف  املفو�ش  املدير  ويقول 

اإن  اخلويلدي(،  )هاين  لال�ستثمار 

قانون  مع  تتنا�سب  ل  احلالية  »املرحلة 

امل�سارف املرقم 94 ل�سنة 2004 لذا فهو 

يحتاج اإىل اإعادة النظر فيه ب�سكل كامل 

ويف العديد من فقراته فهناك الكثري من 

ويف  العراق  يف  ح�سلت  التي  املتغريات 

عمل امل�سارف الأهلية.«

لي�ست  »الق�سية  اأن  اخلويلدي  ويبنّي 

اأو مادة واإمنا ق�سية تعديل  تعديل فقرة 

تغيري  من  الفائدة  فما  برمته  قانون 

بع�ش الفقرات وبقاء ن�سو�ش من �سمن 

تلك الفقرات تعطل عمل امل�رضف وتقدمه 

وتطوره.«

وي�سيف اخلويلدي اأن »العقدة يف قانون 

اإنها  حيث   28 باملادة  تتعلق  امل�سارف 

امل�ساركة  من  الأهلية  امل�سارف  متنع 

ال�ستثمارية  امل�ساريع  يف  الدخول  اأو 

اأن  مبينًا  العراق«،  يف  املختلفة  الكبرية 

»هذا الأمر ميثل تقييداً حلرية امل�سارف 

دول  يف  اليوم  جنده  ملا  خالفًا  وعملها 

اخلا�سة  امل�سارف  اأن  وكيف  املنطقة 

ت�ساعد بلدانها و�سعبها يف تنميته.«

امل�سارف  قانون  من   28 املادة  ون�ست 

ميار�ش  اأن  م�رضف  لأي  يجوز  »ل  اأنه 

اأو مالك، يف  اأو �رضيك  اأو ي�سارك كوكيل 

عمليات  اأويف  املفرق  اأو  باجلملة  جتارة 

م�سايد  اأو  زراعة  اأو  نقل  اأو  ت�سنيع 

اأ�سماك اأو تعدين اأو بناء اأو اإعادة تامني 

املرخ�ش  غري  اآخر  عمل  اأو  ن�ساط  اأي  اأو 

البنك  يف  م�سدر  ي�سري  جهته  بها.من 

املركزي يف حديث ااإىل، اأنه »بالرغم من 

القوانني  من   
ّ
يعد امل�سارف  قانون  اأن 

املتطورة كونه اأجاز فتح فروع مل�سارف 

العامل  دول  م�سارف  مع  بامل�ساركة 

فرتة  يف  و�سع  قد  القانون  هذا  ان  اإل 

م�ستعجلة«، مبينًا اأنه »اآن الأوان لتعديل 

ومالحظات  تناق�سات  لوجود  القانون 

مع  تتما�سى  ل  مواده  بع�ش  لأن  عليه 

تطور الإقت�ساد والتنمية يف العراق.«

وي�سيف امل�سدر الذي طلب عدم الك�سف 

و�سع  امل�سارف  »قانون  اأن  ا�سمه  عن 

فقط للم�سارف الإ�ستثمارية الربوية ومل 

تقوم  التي  الإ�سالمية  امل�سارف  مي�س�ش 

بالرغم  الربح  يف  امل�ساركة  اأ�سا�ش  على 

لتنظيم  قانون خا�ش  من وجود م�سودة 

عمل امل�سارف الإ�سالمية.«

ويبنّي امل�سدر اأن »البنك املركزي و�سع 

واإمكانية  القانون  تدر�ش  خا�سة  جلنة 

موؤمترات  عقد  اأنه  ول�سيما  تعديله 

وندوات عدة بح�سور خمت�سني من اأجل 

وحقيقية  �سادقة  نية  وهنالك  تعديله، 

لإدارة البنك يف تعديل القانون يف اأقرب 

وقت.«

ومن جانبه ي�سري م�ست�سار رئي�ش الوزراء 

لل�سوؤون الإقت�سادية مظهر حممد �سالح 

المصارف الخاصة تنتقد القانون الخاص بها 
الحكومة العراقية ترد: سيتم تعديله 
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ل  العراقية  »احلكومة  اأن  اإىل  حديث  يف 

ميكن اأن تتجاهل دور امل�سارف اخلا�سة 

يف بناء الإقت�ساد ودفع عجلة ال�ستثمار 

والنمو نحو الأمام لذا فهي تدر�ش اليوم 

اأكرث من م�رضوع من اأجل دعم امل�سارف 

اخلا�سة.«

من  عدداً  »هناك  اأن  �سالح  وي�سيف 

امل�ساريع مت طرحها على طاولة جمل�ش 

املالية  الودائع  حفظ  قانون  من  الوزراء 

مالية  ودائع  و�سع  اأجل  من  وتو�سية 

حكومية لدى امل�سارف اخلا�سة«، لفتًا 

البنى  اأن يقوي  اأن »ذلك من املمكن  اإىل 

اأمام  قوية  ويجعلها  للم�سارف  التحتية 

التي  والإقت�سادية  املالية  التحديات 

تواجه البالد.«

املال  مفيد  املايل  اخلبري  ي�سري  بدوره 

ما�سة  »هناك حاجة  اأن  اإىل  يف حديث 

على  يعتمد  وطني  اإقت�ساد  بناء  اإىل 

اآلية وهيكلية جديدة لالنتقال بالقطاع 

الو�ساطة  دور  من  اخلا�ش  امل�رضيف 

يف  وذلك  التنموي  الدور  اإىل  املالية 

الإقت�ساد  يعانيها  التي  الأزمة  ظل 

العراقي.«

اليوم  »احلكومة  اأن  اإىل  املال  وي�سري 

على  اخلا�سة  امل�سارف  مع  تتعامل 

�رضافة  اأو  مالية  حوالة  �رضكات  اأنها 

ورجال  للم�ستثمرين  �سورة  ير�سم  وهذا 

الأعمال يف اخلارج اأن ل اأمان لأموالهم 

يف العراق �سوى مع احلكومة«، م�سرياً اإىل 

اأن » هوؤلء امل�ستثمرين ويف ظل الأزمات 

ي�سعوا  اأن  لميكن  احلالية  ال�سيا�سية 

اأموالهم اإل يف م�سارف حكومية.«

باإعطاء  �سوى  حل  »ل  املال  ويتابع 

�سالحيات اأكرث للم�سارف اخلا�سة التي 

م�رضفًا   54 من  اأكرث  اإىل  عددها  و�سل 

واإ�سالميًا«  وتنمويًا  وا�ستثماريًا  جتاريًا 

متتلك  امل�سارف  »هذه  اأن  اإىل  لفتًا   ،

اليوم كتلة نقدية ت�سل اإىل )500( ترليون 

اأن ت�سند الدولة  دينار عراقي وباإمكانها 

خمتلفة  وجتارية  خدمية  مب�ساريع 

اإىل  اأم�ش احلاجة  الدولة يف  اأن  ول�سيما 

من ي�ساعدها ماليًا واقت�ساديًا.«

خليل،  علي  امل�رضيف  اخلبري  ويطالب 

ا�ستثماري  �سندوق  ت�سكيل  ب�رضورة 

العراق ويكون هذا  لتمويل امل�ساريع يف 

ال�سندوق مدعومًا من امل�سارف اخلا�سة 

حتت غطاء قانوين من الدولة.

منتدى بغداد اإلقتصادي يحذر من الوقوع في خطأ التقديرات
 تأسيس البنك اآلسيوي لالستثمار 

يثير جدالً واسعًا

حّذر رئي�ش منتدى بغداد الإقت�سادي من الندفاع والوقوع يف خطاأ التقديرات لإبعاد 

البلد عن ال�رضاعات العاملية بني اأقطاب املال يف العامل يف ظل و�سع البلد احلايل.

وقال رئي�ش املنتدى فار�ش اآل �سلمان يف تعقيب على ما جاء بخ�سو�ش الإن�سمام 

اإىل بنك ال�ستثمار الآ�سيوي، اإنه مع وجهة نظر رئي�ش جمل�ش الأعمال الوطني العراقي 

اإىل بنك ال�ستثمار الآ�سيوي نابع من حر�سه  اأن ان�سمام العراق  كرمي ال�سمري من 

على اإيجاد مرتكزات تدعم عملية التنمية . لكن علينا ابتداء الرتيث ومراقبة ومالحظة 

التفاعالت والتطورات التي �سيحدثها واأهداف واآليات ودوافع تاأ�سي�ش بنك ال�ستثمار 

الآ�سيوي ومن ثم التفكري بجدية الن�سمام من عدمه.

بيانا �سحافيا حث على �رضورة  ا�سدر  قد  العراقي  الوطني  الأعمال  وكان جمل�ش 

الن�سمام اإىل البنك الآ�سيوي. 

واأ�سار ال �سلمان اإىل اأنه يقف مع ما جاء يف العمود ال�سحفي الذي ن�رض يف اإقت�سادية 

ال�سباح بهذا اخل�سو�ش حول املو�سوع ذاته والذي فيه )هل اإن التبعية الإقت�سادية 

تبعية  اأنها  اأم  احلال  واقع  هي  الدوليني،  والبنك  النقد  �سندوق  يحكم  الذي  للنظام 

اختيارية ولي�ست ملزمة تتعلق مبدى م�ساعدة هاتني املوؤ�س�ستني نظرا للظروف التي 

تلم بهذا البلد اأو ذاك؟(.

واأ�سار اإىل اأن للعراق مع �سندوق النقد والبنك الدوليني عالقات وا�سعة  فهل �ستتاأثر 

هذه العالقة يف ما لو ان�سم العراق اإىل بنك ال�ستثمار الآ�سيوي؟ م�ستدركا يجب اأن 

نخرج مبح�سلة عن ماهية املكا�سب و ماهي اخل�سائر على جميع ال�سعد ال�سيا�سية 

والإقت�سادية؟.

ودعا اآل �سلمان اإىل خلق نقا�سات جادة ب�ساأن مزايا و�سلبيات الإن�سمام من جميع 

الزوايا ومن ثم اإقرار الإن�سمام من عدمه ومبا يتنا�سب وو�سع البالد.وتابع رئي�ش 

على  الإن�سمام  انعكا�سات  ودرا�سة  بحث  على  يعكفون  املنتدى  خرباء  اأن  املنتدى 

و�سوح  بعد  عدمه  من  الإن�سمام  ب�ساأن  امل�سورة  لتقدمي  للبلد  الإقت�سادي  الو�سع 

الروؤى ب�ساأن البنك ومتطلباته ون�ساطاته.

ودعا يف ختام حديثه بيوت اخلربة الإقت�سادية واملنظمات ذات ال�ساأن الإقت�سادي 

اإىل تفعيل النقا�ش ومبا ي�سمن و�سوح ال�سورة.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن حراك التاأ�سي�ش يثري جدل دوليا وا�سعا بني الأو�ساط الإقت�سادية 

وال�سيا�سية.
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اقت�شاد عربي

اأكرث من ثمامنائة مليار دولر هي خ�سائر الدول العربية ب�سبب 

التحولت ال�سيا�سية التي �سهدتها املنطقة خالل ال�سنوات الأربع 

املا�سية، هذا هو ما ك�سفه احتاد امل�سارف العربية والذي دعا 

العربية  البنوك  ع 
ّ
تو�س �رضورة  اإىل  م�رض  يف  اجتماعه  خالل 

الإعمار  اإعادة  وم�رضوعات  التنموية  امل�رضوعات  متويل  يف 

الإقت�سادي  الن�ساط  حتفيز  يف  �سيولة  من  لديها  ما  وا�ستغالل 

والق�ساء على معدلت الفقر والبطالة.

جتربة الإ�سالح امل�رضيف يف م�رض كانت حموراً اأ�سا�سيا للحديث 

ا�ستعدادها  امل�رضية   البنوك  من  تاأكيدات  و�سط  املوؤمتر  خالل 

من  لديها  ما  ظل  يف  التنموية  امل�رضوعات  متويل  يف  ع 
ّ
للتو�س

معدلت �سيولة كبرية ت�سل اإىل نحو �ستمائة مليار جنيه.

متويل  يف  ع 
ّ
بالتو�س امل�رضيف  للقطاع  الدعوات  تتزايد  وبينما 

ال�سيا�سية  الأو�ساع  ا�ستقرار  اأن  البنوك  توؤكد  اخلا�ش،  القطاع 

ذات  اإىل وجود م�رضوعات  اإ�سافة  الإقت�سادية  الروؤية  وو�سوح 

جدوى متثل الدافع الأ�سا�سي لزيادة معدلت التمويل.

عربي  م�رضف  اأربعمائة  من  اأكرث  وجود  اإىل  التفديرات  وت�سري 

اأموال تبلغ ثالثمائة و�ستة وثالثني مليار دولر، فيما  بروؤو�ش 

ي�سل اإجمايل الودائع يف هذه البنوك اإىل نحو تريليوين دولر.

من جهته، قال الأمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي، 

اإن حتقيق هدف التمويل من اأجل التنمية بوجه عام، ويف الدول 

النظم  يف  اإ�سالحات  يتطلب  اخل�سو�ش،  وجه  على  العربية 

وال�سيا�سات الإقت�سادية والقانونية واملعلومات والبيانات.

كما يتطلب الأمر اإ�سالحات هيكلية تت�سمن ال�ستثمار يف البنية 

دخول  اأمام  احلواجز  واإلغاء  الإنتاجية  وتعزيز  العامة  التحتية 

املنتجات واخلدمات بني اأ�سواق الدول العربية.

جاء ذلك خالل افتتاح موؤمتر »التمويل من اأجل التنمية« برعاية 

امل�رضي  الوزراء  رئي�ش  ومب�ساركة  العربية،  امل�سارف  احتاد 

اإبراهيم حملب.

ويهدف املوؤمتر اإىل البحث يف اآفاق متويل التنمية من خالل اإعادة 

واملوؤ�س�سية،  الإقت�سادية  لأو�ساعها  العربية  املنطقة  ترتيب 

ب�سكل  ت�سهم  ومتكاملة  م�سرتكة  عربية  ا�سرتاتيجية  وو�سع 

والإقت�سادية  املعي�سية  الأو�ساع  حت�سني  يف  ومبا�رض  فاعل 

والإجتماعية للمواطن العربي، ومعاجلة م�سكالت الفقر يف بع�ش 

الدول العربية، التي تزداد حدة مع ازدياد ن�سبة الأمية وارتفاع 

وال�ستغالل  وفوائدها،  الديون  وتراكم  والبطالة،  ال�سكان  عدد 

غري الر�سيد للموارد الطبيعية، اإ�سافة اإىل نق�ش املوارد املالية، 

وتدين و�سع البنية التحتية يف العديد من الدول العربية.

واأ�سار العربي اإىل اإمتام متطلبات منطقة التجارة احلرة العربية 

املفرو�سة على  الر�سوم اجلمركية كافة  اأ�سبحت  الكربى، حيث 

ال�سلع ذات املن�ساأ العربي واملتبادلة بني الدول العربية اأع�ساء 

منطقة التجارة احلرة عند امل�ستوى ال�سفري.

التي  والإجتماعية،  الإقت�سادية  التنموية  القمة  اأن  اإىل  ولفت 

اعتمدت   ،2013 الثاين  كانون  يناير/  يف  الريا�ش  يف  عقدت 

الإتفاقية العربية لنتقاء روؤو�ش الأموال العربية )املعدلة( بغية 

القطاع  على  القائمني  داعيًا  البيني،  العربي  ال�ستثمار  ت�سجيع 

املايل وامل�رضيف اإىل اإيجاد ا�سرتاتيجية عربية موحدة لـ«�سمان 

اإىل حتقيق  العربي، و�سول  للم�ستثمر  الطماأنينة  قدر مالئم من 

التكامل العربي املن�سود، مبا يف ذلك خلق فر�ش العمل، وتدعيم 

ا�ستقرار اأ�سواق املال، والنظام امل�رضيف ككل«.

واأكد العربي اأن احتاد امل�سارف العربية يوؤدي دوراً حموريًا يف 

دعم  ويف  امل�سرتك،  العربي  الإقت�سادي  التكامل  م�سرية  تعزيز 

لتاأكيد  املوؤمتر  امل�سرتك عمومًا، وقد جاء عنوان  العربي  العمل 

ذلك، حيث يعد مناق�سة مو�سوع التمويل وربطه بالتنمية م�سكلة 

املالية  املوارد  نق�ش  ب�سبب  العربية  الدول  غالبية  تعانيها 

ال�ساملة وامل�ستدامة  الإقت�سادية  التنمية  لتمويل خطط  الالزمة 

وامل�ساعدة يف حتقيق تنمية اأف�سل على م�ستوى املنطقة العربية. 

إتحاد المصارف العربية يدعو إلى توّسع البنوك في تمويل المشروعات التنموية
كيف خسرت الدول العربية 800 مليار دوالر؟ 
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يرتاجع  اأن  العربي  النقد  �سندوق  توقع 

باملئة   3 اإىل  العربي  الإقت�سادي  النمو 

�رضورة  موؤكًدا  احلايل،  العام  خالل 

الإ�سالحات  تنفيذ  يف  ا 
ً
قدم امل�سي 

م�سادر  وتنويع  الالزمة  الهيكلية 

الإقت�ساد بعيًدا من النفط. 

اأن  فيه  توقع  ا 
ً
تقرير ال�سندوق  واأ�سدر 

با�ستثناء  العربية،  الدول  اقت�ساد  يحقق 

 ،2015 العام  خالل  الن�سبة  هذه  ليبيا، 

اجتاه  قبل  املتوقع  النمو  من  اأقل  وهي 

الأ�سعار العاملية للنفط نحو الإنخفا�ش.

النفط  اأ�سعار  انخفا�ش  اإن  التقرير  وقال 

الدول  اأداء  يف  متفاوتة  بدرجات  يوؤثر 

 78 بنحو  ت�سهم  اإذ  امل�سدرة،  العربية 

باملئة من الناجت املحلي الإجمايل للدول 

العربية، واإن دول جمل�ش التعاون �ستتاأثر 

النفط،  اأ�سعار  انخفا�ش  من  اأقل  بدرجة 

معاك�سة  مالية  �سيا�سات  لتبنيها  ا 
ً
نظر

مع  النمو،  حلفز  الإقت�سادية  للدورة 

ت�سارع وتريته يف قطاعات غري نفطية، 

ترفده زيادة الإنفاق العام والتوجه نحو 

يتوقع  الإقت�سادية.كما  امل�سادر  تنويع 

العربية  الدول  اقت�سادات  منو  التقرير 

2،9 باملئة خالل  للنفط بزهاء  امل�سدرة 

العام احلايل، ويرتفع ذلك املعدل اإىل 4،2 

الإنخفا�سات  اأثر  ا�ستثناء  اإن مت  باملئة، 

ا، توقع 
ً
امل�سجلة يف اأ�سعار النفط.  خليجي

تقرير �سندوق النقد العربي اأن ت�سل ن�سبة 

اإىل عتبة  التعاون  النمو يف دول جمل�ش 

3،2 باملئة خالل 2015، مقارنة مع 4،4 
باملئة قبل تراجع اأ�سعار النفط، م�ستدرًكا 

بالقول اإن انخفا�ش ن�سبة النمو املتوقعة 

ل يعني اأن دول جمل�ش التعاون اخلليجي 

ا بانخفا�ش الأ�سعار العاملية 
ً
�ستتاأثر كثري

النفطية  العربية  بالدول  مقارنة  للنفط، 

ال�سعودية  تبني  اإىل  ذلك  ا 
ً
راد الأخرى، 

وقطر والإمارات وعمان �سيا�سات مالية 

معاك�سة للدورة الإقت�سادية حلفز النمو، 

العام،  الإنفاق  وترية  رفع  بالتزامها 

حمركات  متثل  قطاعات  يف  ا 
ً

وخ�سو�س

التعليم  كقطاعات  الإقت�سادي،  النمو 

وال�سحة والبنية التحتية. 

الزيادات  توؤدي  اأن  التقرير  ويتوقع 

الدول  يف  العام  الإنفاق  يف  املتالحقة 

النفطي  غري  القطاع  منو  اإىل  اخلليجية 

بوترية مت�سارعة، بني 5 و 6 باملئة، 

الدول  العربي  النقد  �سندوق  وين�سح 

العربية الأخرى امل�سدرة للنفط بامل�سي 

ا 
ً
متوقع الإقت�ساد،  لتنويع م�سادر  ا 

ً
قدم

تراجع منوها اإىل 1،7 باملئة خالل العام 

2015، مقارنة مع 5،3 باملئة قبل هبوط 
اأ�سعار النفط. ويرد ال�سندوق هذا الرتاجع  

�سيا�سية  ظروًفا  الدول  هذه  مواجهة  اإىل 

با�ستثناء  مواتية،  غري  واقت�سادية 

النفط  اأ�سعار  اجلزائر، تزامنت مع تراجع 

العاملية.

هذه  على  اأن  ال�سندوق  تقرير  وي�سيف   

الن�ساط  يف  الدولة  دور  تقلي�ش  الدول 

من�ساآت  هيكلة  واإعادة  القت�سادي، 

عدة،  رئي�سة  قطاعات  يف  العام  القطاع 

القطاع اخلا�ش من موا�سلة  كي يتمكن 

دوره يف توليد القيمة امل�سافة.  

الدول  يف  النمو  حت�سن  التقرير  ويتوقع   

اإىل  لي�سل  للنفط،  امل�ستوردة  العربية 

مع  مقارنة   ،2015 خالل  باملئة   3،7
تقرير  ويجمل   .2014 خالل  باملئة   2،8
التي  التحديات  العربي  النقد  �سندوق 

احلاجة  اأهمها  العربية  الدول  تواجه 

5 و6 باملئة  النمو بني  اإىل رفع معدلت 

فر�سة  ماليني   5 اإىل    4 لتوفري  ا، 
ً
�سنوي

ملعدلت  فعلي  خف�ش  اأجل  من  عمل، 

البطالة بحلول 2020.  

صندوق النقد العربي يتوقع تراجع نمو اقتصاد الدول العربية إلى 3بالمئة
إحتمال توفير 5 ماليين فرصة عمل
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اقت�شاد عربي

 »فيتش« تعدل النظرة المستقبلية 
إلى  تونس 

اإىل  امل�ستقبلية  النظرة  لت 
ّ
عد اإنها  »فيت�ش«  وكالة  قالت   

تون�ش اإىل تون�ش واأبقت على الت�سنيف الإئتماين عند )بي 

بي/بي بي-( يعني درجة غري ا�ستثمارية 

واأرجعت فيت�ش قرارها لتعديل النظرة امل�ستقبلية اإىل تون�ش 

النتخابات  اإجراء  الأول،  عامني،  اإىل  �سلبية  من  مل�ستقرة 

الت�رضيعية والرئا�سية يف نهاية عام 2014، وت�سكيل حكومة 

اإئتالفية جديدة، منتخبة دميقراطيا يف اأوائل العام اجلاري 

التي ت�ستفيد من غالبية كبرية )اأكرث من 70  %( يف الربملان 

املنتخب ملدة خم�ش �سنوات، وهذا ي�سع حدا لعملية النتقال 

لتح�سني  الأ�سا�ش  وي�سع  �سنوات  اأربع  مدار  على  ال�سيا�سي 

ال�ستقرار ال�سيا�سي يف البالد.

الناجت  من   4.5٪ اإىل  املوازنة  يف  العجز  تراجع  والثاين،  

املحلي الإجمايل يف عام 2014 من 6.5  % يف عام 2013 

اإىل  العام  الدين  اإىل تراجع  يوؤدي  )مبا يف ذلك املنح(، ما 

اأقل بقليل من 50  % من الناجت املحلي الإجمايل يف نهاية 

عام 2014.

جزئيا  يعك�ش  املوازنة  عجز  تراجع  اأن  من  الرغم  وعلى 

يف  الطبيعي  والإنخفا�ش  الراأ�سمايل  الإنفاق  انخفا�ش 

الدعم يف عام 2014 بعد �سداد املتاأخرات يف العام ال�سابق، 

يف  قليال  �سيتح�سن  املايل  املوقف  اأن  تعتقد  فيت�ش  اأن  اإل 

ال�سنوات املقبلة، مدعوما بانخفا�ش اأ�سعار النفط العاملية 

الإقت�سادي  الأداء  وحت�سن  واملقبل،  اجلاري  العامني  يف 

تدريجيا.

وتقول فيت�ش يف تقرير ح�سلت وكالة الأنا�سول على ن�سخة 

ات�سع  ب�سكل  التون�سي  العجز يف احل�ساب اجلاري  اإن  منه  

املحلي  الناجت  من   %   8.9 اإىل  الثورة،  بداية  منذ  ملحوظ 

اخلارجي  الدين  �سايف  دفع  ما   ،2014 عام  يف  الإجمايل 

% من الناجت املحلي الإجمايل يف نهاية العام    34.8 اإىل 

املا�سي.

مستحقات
نفطية  �رضكة  اأعلنت  اأن  بعد 

ـــام  ــحــن اخل ــس ـــن � ــــربى ع ك

العراقي عو�سا عن م�ستحقات 

البالد،  جنوب  يف  اأعمالها 

قالت بغداد اإن الإتفاقيات مع 

البالد  يف  العاملة  ال�رضكات 

ت�سديد  عملية  لت�سهيل  اأبرمت 

الديون، واأن الأ�سعار حتت�سب 

وفق الأ�سواق العاملية. 

منحة
وقــعــت املــمــلــكــة الأردنـــيـــة 

يقدم  اإتــفــاقــيــة  واأملــانــيــا، 

ـــار  ــك الإعـــم ــن ــهــا ب مبــوجــب

 10 قــدرهــا  منحة  الأملــــاين 

الأردن،  اإىل  يـــورو  مــاليــني 

وخدمات  املياه  قطاع  لدعم 

ال�رضف ال�سحي للمجتمعات 

ــفــة لــالجــئــني  ــي ــ�ــس ــت ــس املــ�

ال�سوريني يف الأردن. 

طلب
وزارة  يف  مـــ�ـــســـوؤول  قــــال 

�رضكة  اإن  امل�رضية،  البرتول 

)الفرن�سية(  فران�ش  دى  غاز 

طلبت زيادة �سعر الغاز الذي 

امتياز  ت�ستخرجه من منطقة 

من  الــربلــ�ــش  غــرب  يف  تقع 

وحــدة  للمليون  دولرات   3
دولرات   4.5 اإىل  ــة  حــراري

ب�سبب ارتفاع التكلفة.

مراجعة
قال �سندوق النقد الدويل اإنه 

ال�ساد�سة  املراجعة  ا�ستكمل 

الإقت�سادي  الأردن  لربنامج 

�سنوات  ــالث  ث يغطي  الـــذي 

ال�ستعداد  اتــفــاق  ويــدعــمــه 

معها.  املــعــقــود  ــمــاين  ــت الإئ

»يتيح  ال�سندوق  ــاف  واأ�ــس

�رضف  املراجعة  ا�ستكمال 

مبلغ قدره 200 مليون دولر 

لالأردن«. 

هبوط
اإىل  النفط  اأ�سعار  تراجع  اأدى 

ــاء وتـــرية املــ�ــرضوعــات  ــط اإب

الإقــتــ�ــســاديــة اجلــديــدة يف 

لكن   ، والإمـــارات  ال�سعودية 

ت�سارعت  امل�ساريع  تر�سية 

و�سجل  والــكــويــت.  قطر  يف 

تقرير �سدر عن بنك اأبو ظبي 

القيمة  يف  ــادة  زي التجاري 

الإجمالية لعقود امل�رضوعات.

الزاوية
با�سم  الر�سمي  الناطق  قــال 

للنفط  الوطنية  املوؤ�س�سة 

م�سفاة  اإن  احلــراري،  حممد 

بكامل  تعمل  �سوف  الزاوية 

اأيـــار  �سهر  مطلع  طاقتها 

م�سفاة  اإن  واأ�ساف،  املقبل. 

الـــزاويـــة )غـــرب طــرابــلــ�ــش( 

دورية  عملية �سيانة  جتري 

ت�ستغرق اأ�سبوعني.

إستئناف
با�سم  الر�سمي  الناطق  قــال 

للنفط  العربي  اخلليج  �رضكة 

عمران  )حكومية(  »اأجوكو« 

ا�ستئناف  جرى  اإنــه  ــزوى،  ال

العمل مبيناء احلريقة )�رضق( 

مع  اتفاق  اإىل  التو�سل  بعد 

جــدول  على  الأمـــن  حــرا�ــش 

ــم  ــه ــب زمـــنـــي لـــ�ـــرضف روات

املتاأخرة. 

دعم
لقطاع  مــ�ــرض  دعـــم  اإرتــفــع 

باملئة   89 بن�سبة  الكهرباء 

يف الأ�سهر الت�سعة الأوىل من 

 2015-2014 املالية  ال�سنة 

جنيه  مليار   20.912 ليبلغ 

وقالت  دولر(.  مليار   2.7(

اإن  امل�رضية،  املالية  وزارة 

عليه  ح�سلت  مــا  اإجــمــايل 

 20.912 »نحو  بلغ  الـــوزارة 

مليار جنيه«.

تقلص
اإدارة  اإح�سائيات  اأفـــادت 

ــاأن  ــة ب ــري ــزائ اجلـــمـــارك اجل

ت�سدير  من  البالد  ـــرادات  اإي
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 بغداد دفعت 455 مليون دوالر 
إلقليم كردستان 

قال وزير املالية العراقي هو�سيار زيباري، اإن اإقليم كرد�ستان 

م�ستحقات  من  دولر  مليون   455 بغداد  من  تلقى  العراق 

املركزية  احلكومة  التزام  يثبت  مبا  اآذار  �سهر  عن  املوازنة 

باتفاق يتعلق ب�سيا�سات النفط الكردية.

وقطعت بغداد مدفوعات املوازنة يف يناير 2014 ب�سبب خطط 

تركيا  عرب  نفطه  ت�سدير  اإىل  الرامية  امل�ستقل  �سبه  الإقليم 

الأكراد  وافق  بعدما  دي�سمرب  يف  جديد  من  ا�ستاأنفتها  لكنها 

ميناء  املتو�سط من  يوميا يف  برميل  األف   550 ت�سدير  على 

جيهان عرب �رضكة ت�سويق النفط )�سومو( العراقية احلكومية 

يف 2015.

ويهدف الإتفاق اإىل م�ساعدة العراق يف زيادة �سادراته من 

النفط يف وقت تاأثرت فيه الإيرادات �سلبا من جراء انخفا�ش 

اأ�سعار النفط العاملية وتكاليف حماربة م�سلحي تنظيم الدولة 

ال�سمال  يف  وا�سعة  مناطق  على  �سيطروا  الذين  الإ�سالمية 

والغرب خالل ال�سيف املا�سي.

الإتفاق  بتنفيذ  ملتزمان  اجلانبني  “كال  اأن  زيباري  وقال 

باإخال�ش.« وذكر زيباري وهو كردي اأنه مت �سداد مدفوعات 

عن الأ�سهر اخلم�سة ال�سابقة. وكانت اآخر دفعة قدمها العراق 

لالأكراد يف 19 مار�ش عن �سهر �سباط.

منه.  الفورية  اأهدافه  اجلانبني  من  اأي  يحقق  مل  الآن  وحتى 

فاحلكومة املركزية تعاين من م�سكالت كبرية يف التدفقات 

تنظيم  وحماربة  النفط  اأ�سعار  انخفا�ش  وطاأة  حتت  النقدية 

الدولة الإ�سالمية.

امل�ستوى  اإىل  الو�سول  يف  �سعوبة  فيواجهون  الأكــراد  اأما 

من  يوميا  برميل  األــف   550 والبالغ  للت�سدير  امل�ستهدف 

حقولهم ومن حقول كركوك التي يتولون م�سوؤولية الت�سدير 

منها حاليا.

و�سلت  الكردية  النفط  �سادرات  اإجمايل  اإن  زيباري  وقال 

حاليا اإىل 300 األف برميل يوميا يف املتو�سط .

بـ  تقل�ست  والــغــاز  الــنــفــط 

من  الأول  الــربــع  يف   %  31
نتيجة  وذلك  اجلــاري،  العام 

ــام  ــعــار اخل ــس لنــخــفــا�ــش اأ�

عامليا.

رسوم
فر�ست م�رض ر�سومًا وقائية 

% من قيمة   8 بن�سبة  نهائية 

 408 عن  يقل  ل  ومبا  الطن، 

 54.18( م�رضية  جنيهات 

دولر( لكل طن على الواردات 

لأغرا�ش  الت�سليح  حديد  من 

وذلك  �سنوات،   3 ملدة  البناء 

بعد التحقيق يف �سكوي غرفة 

ال�سناعات املعدنية.

تضخم
ـــزي  ـــرك قـــــال اجلــــهــــاز امل

اإن  الفل�سطيني،  لالإح�ساء 

ال�سفة  يف  الت�سخم  معدل 

ال�رضقية  والــقــد�ــش  الغربية 

وقــطــاع غـــزة، ارتــفــع خالل 

الربع الأول من العام اجلاري 

مقابل   ،%  0.58 اإيل   ،2015
نف�سها  الفرتة  خالل   %  0.27

من العام املا�سي.

شراء
العامة  املــوؤ�ــســ�ــســة  تخطط 

العربية  ــة  اجلــوي للخطوط 

على  لال�ستحواذ  ال�سعودية 

جديدة  طائرة   100 من  اأكرث 

اإ�ــســافــيــة خـــالل الــ�ــســنــوات 

كفاءة  ورفع  املقبلة،  اخلم�ش 

العمليات الت�سغيلية وحت�سني 

اخلدمات. 

عجز
قال وزير املالية التون�سي، 

تون�ش  اإن  �ــســاكــر،  �سليم 

بحاجة اإىل 1.3 مليار دولر 

اأجنبية  وقــرو�ــســًا  متــويــاًل 

املــيــزانــيــة  عــجــز  لتغطية 

هذا  و�سيت�سمن  العام.  هذا 

املبلغ قرو�سا بقيمة مليار 

الـــدويل  الــبــنــك  مــن  دولر 

و�سندوق النقد الدويل.

مباحثات
العراقي  املالية  ــر  وزي قــال 

بالده  اإن  زيباري،  هو�سيار 

ــا مــبــاحــثــات  ــي جتــــري حــال

ــدويل  ال النقد  �ــســنــدوق  مــع 

م�ساعدات  تقدمي  بخ�سو�ش 

عاجلة. واأو�سح، اأن العراق  مل 

يح�سل بعد على قرار نهائي 

النقد.  �سندوق  دعــم  ب�ساأن 

يف  لي�ست  بالده  اأن  واأ�ساف 

حال اإفال�ش.

تراجع
النفط  اأ�ــســعــار  تــدهــور  اأدى 

احلكومة  عائدات  تراجع  اإىل 

خالل   %   20 بنحو  الكويتية 

الأ�سهر الـ11 الأوىل من ال�سنة 

املالية. وقالت وزارة املالية 

 23.2 العائدات بلغت  اإن 

مليار   77.3( ديــنــار  مليار 

مليار   28.9 مقابل  دولر( 

دينار قبل عام.

منع
اليمني  املركزي  البنك  األــزم 

يف  العاملة  البنوك  جميع 

البالد مبنع التعامل بالدولر 

يف خطوة تهدف اإىل احلفاظ 

الوطنية  العملة  �سعر  على 

الريال خ�سية انهيارها. وقال 

العمالء   �سحب  بعد  البنك،  

ال�سعبة  بالعملة  مدخراتهم 

اإنه يجب عدم التعامل بالنقد 

الأجنبي. 

مساعدات
ــة املــ�ــســاعــدات  ــال قــالــت وك

اإن  ــام«،  ــف ــس ــ� »اأوك الــدولــيــة 

حافة  على  اليمني  الإقت�ساد 

وقف  اإىل  داعــيــة  النــهــيــار، 

فوري لإطالق النار يف اليمن. 

 %   60 من  اأكرث  واأ�سافت اأن 

يعتمدون  اليمن  �سكان  من 

من  امل�ساعدات،  على  بالفعل 

غذاء ووقود.
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اقت�شاد دولي

مليار دولر( مقارنة بربنامج امل�ساعدات 

الأمريكية بني عامي -2009 2012 والتي 

قدرت بنحو 7.5 مليارات دولر مل�ساريع 

التنمية على مدى 5 �سنوات.

الربملان  يف  الدفاع  جلنة  رئي�ش  وراأى 

اأن  �سيد،  ح�سني  م�ساهد  الباك�ستاين، 

ثقل  مركز  يف  حتوًل  يعك�ش  امل�رضوع 

اإىل  الغرب  دول  من  الإقت�سادية  القوة 

»نيويورك تايمز« ترصد صعود الصين وسط تراجع أميركي
 طريق الحرير سيربط الـ»نمر اآلسيوي«... 

بدعم من التنين

منذ اأقامت ال�سني وباك�ستان العالقات الدبلوما�سية قبل 60 عاما، مل تتغري ال�سداقة بني البلدين و�سمدت 

العالقات الثنائية رغم التغريات فى البيئة الدولية والإقليمية واملحلية.

وتعترب باك�ستان عقدة رئي�سية يف بناء »احلزام والطريق«، ما يجعل »ممراً اقت�ساديًا بني ال�سني وباك�ستان« 

وجزءا مهما جدا على طول »احلزام والطريق«. ومن املرجح اأن ي�سبح »ممراً اقت�ساديًا بني ال�سني وباك�ستان« 

وحت�سني  الإقت�سادية  التنمية  يف  ي�ساعد  ول  والطريق«،  »احلزام  ا�سرتاتيجية  لتطبيق  ناجحًا  ومنوذجًا 

معي�سة ال�سعب يف باك�ستان فقط، واإمنا يحقق عالقات اإقت�سادية وجتارية اأوثق بني ال�سني وباك�ستان. ومن 

املتوقع اأن تعطي زيارة �سي جينبينغ لباك�ستان هذه املرة دفعة قوية مل�رصوع بناء »ممر اإقت�سادي بني 

ال�سني وباك�ستان«.

الع�رض  ال�سنوات  قدمته خالل  اأن  املتحدة 

مع  الوثيقة  العالقات  من  املا�سية 

انح�سار  توؤكد  قد  اإ�سارة  يف  باك�ستان، 

وتطلع  البلد،  ذلك  يف  الأمريكي  النفوذ 

ال�سني اإىل ب�سط نفوذها هناك.

الأكرث  ال�سيء  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 

بروزا يف زيارة الرئي�ش ال�سيني، هو حجم 

 46( وهي  عنها  اأعلن  التي  امل�ساعدات 

�سي  ال�سيني  الرئي�ش  زيارة  اأثارت 

العديد  اإىل باك�ستان ت�ساوؤولت  جينبينغ 

مواقف  من  ت�سمنته  ملا  املراقبني  من 

الدولرات  املليارات من  بع�رضات  وعقود 

تاميز«  »نيويورك  �سحيفة  ر�سدتها  كما 

الدعم  اإىل �سورة  اأ�سارت  التي  الأمريكية 

التحتية  للبنية  جينبينغ  قدمه  الذي 

للوليات  ي�سبق  مل  نطاق  يف  والطاقة، 
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)باتت( ذات  اإن »باك�ستان  ال�سني، قائاًل 

اأهمية حمورية بالن�سبة اإىل ال�سني الآن«.

اليوم م�رضوعا  وال�سني  باك�ستان  اأطلقت 

للتنمية يربط »املمر الإقت�سادي ال�سيني 

وميناء  ال�سني  غرب  بني  الباك�ستاين« 

العميق بطرق جديدة  الباك�ستاين  جوادار 

ومناطق  حديدية  �سكك  وخطوط  �رضيعة 

اإقبال  اأح�سن  وبح�سب  اإقت�سادية.  تنمية 

تنفيذ  »�سيتم  الباك�ستاين  التنمية  وزير 

ت�سل  حيث  مراحل  عدة  على  امل�رضوع 

تكلفة املرحلة الأوىل اإىل حواىل 28 مليار 

دولر«.

النفوذ  تنامي  على  امل�رضوع  هذا  ويوؤ�رض 

تقدم  مع  بالتوازي  اآ�سيا  يف  ال�سيني 

احلرير  بـ»طريق  املرتبطة  امل�ساريع 

من  والتي  والبحرية،  الربية  اجلديدة« 

اإقت�ساديًا«  »حزامًا  تن�سئ  اأن  �ساأنها 

اإىل  اآ�سيا  �رضق  من  ميتد  ال�سني،  حموره 

اأوروبا، مروراً بو�سط اآ�سيا واأفريقيا.

نواز  الباك�ستاين  الوزراء  رئي�ش  وقال 

 30 ت�سمل  الإتفاقيات  هذه  اإن  �رضيف، 

الذي  الإقت�سادي  باملمر  تتعلق  اتفاقية 

�سيفيد كل الأقاليم واملناطق الباك�ستانية، 

اأق�رض  طريق  اإقامة  لل�سني  �سيتيح  كما 

واأرخ�ش لتجارتها مع الدول الأخرى.

كا�سغر  يربط  ال�رضيع  الطريق  وم�رضوع 

يف منطقة �سينغجيانغ الويغورية الذاتية 

جنوب  غوادر  مبيناء  ال�سينية  احلكم 

غربي باك�ستان بطول يبلغ حواىل 3000 

كليومرت. ويخت�رض امل�رضوع طرق واردات 

النفط والغاز ال�سينية من اأفريقيا وال�رضق 

يجعل  ما  الكيلومرتات،  باآلف  الأو�سط 

الإمداد  �سل�سلة  يف  حيوية  و�سلة  غوادر 

ال�سينية.

اآمال  ناحيتها،  من  باك�ستان،  وتعقد 

اقت�سادها  ال�ستثمارات  تعزز  اأن  يف 

امل�سطرب وامل�ساعدة يف احلد من نق�ش 

الطاقة املزمن.

لل�سوؤون  اأباد  اإ�سالم  جمل�ش  رئي�ش  وقال 

املحور  اإن  حممود  خالد  العاملية 

التنمية  للبلدين  يجلب  الإقت�سادي 

ي�ساعد  اأن  ميكن  »اإذ  واأ�ساف  والرخاء. 

على ربط ال�سني مبنطقة اخلليج واأفريقيا 

العامل  من  اأخرى  ومناطق  واأوروبا 

�سيعني  كما  زمنا.  واأق�رض  اأ�سهل  بطريقة 

والأن�سطة  الأعمال  من  املزيد  لباك�ستان 

�ست�سبح  حيث  املنطقة،  يف  التجارية 

من  الطاقة  لنقل  مركزا  اأي�سا  باك�ستان 

اخلليج«.

تعاونية  م�رضوعات  ال�سني  نفذت  ولقد 

يف  باك�ستان  مع  وا�سع  نطاق  على 

اإدارة  اجلديدة وطورت  والطاقة  الكهرباء 

ميناء غوادر.

�سكرتري  بابار،  افتخار ح�سني  �سيد  وقال 

اإن  الباك�ستانية،  ال�ستثمار  هيئة 

غوادر  ميناء  يف  ال�سينية  ال�ستثمارات 

تربط  التي  ال�رضيعة  الطريق  ذلك  يف  مبا 

امليناء باخلط ال�ساحلي ال�رضقي للميناء، 

ال�سفن،  ومرا�سي  امليناء،  ومتاري�ش 

غوادر  ومطار  احلرة،  التجارة  ومنطقة 

الدويل اجلديد، �سوف ت�ستكمل يف فرتة ما 

بني ثالث وخم�ش �سنوات.

للطاقة  م�ساريع  اإن  م�سوؤولون  ويقول 

�ستدخل  دولر  مليار   15 قيمتها  تبلغ 

لت�سيف   ،2017 عام  بحلول  التنفيذ  حيز 

اإىل  الطاقة  ميغاوات من  اآلف و400   10
املقرر  ومن  القومية.  باك�ستان  �سبكة 

كابالت  لإنتاج  م�ساريع  اإطالق  كذلك 

قيمتها  تبلغ  البلدين  بني  ب�رضية  األياف 

44 مليون دولر.
م�رضوع  يقت�رض  ل  ذلك،  على  عالوة 

التحتية  البنية  على  الإقت�سادي  املحور 

يف ميناء غوادر فقط. اإذ تهدف ال�سني اإىل 

التي  ال�رضيعة  كاراكورام  طريق  حتديث 

اأعلى طريق  1300 كم، وهي  يبلغ طولها 

ال�سني  تربط  العامل  يف  ممهدة  دولية 

بباك�ستان عرب جبال كاراكورام.

وحتمل روؤية م�رضوع املحور الإقت�سادي 

ا�سرتاتيجية  اأهمية  اإجنازها  حال  يف 

�رضق  وجنوب  ال�سني  لتنمية  كبرية 

ال�سالم  اأي�سا  وتخدم  اآ�سيا  وو�سط  اآ�سيا 

وال�ستقرار يف املنطقة.

فبالن�سبة اإىل ال�سني، اإن امل�رضوع �سريبط 

باك�ستان بال�سرتاتيجية ال�سينية لتطوير 

منطقتها الغربية مع تركيز باك�ستان على 

جيا  ما  ذكر  ما  على  اإقت�سادها،  تعزيز 

للدرا�سات  ال�سني  معهد  يف  الباحث  يل، 

الدولية املعا�رضة.

اإن�ساء  اإن  »�سينخوا«  اأنباء  لوكالة  وقال 

يف  اأي�سا  �سي�ساعد  الإقت�سادي  املحور 

مقاطعة  يف  الأمني  الو�سع  حت�سني 

والتي  الفقرية،  الباك�ستانية  بلو�س�ستان 

�سد  احلرب  يف  اجلبهة  خط  على  تقع 

الإرهاب.

ميناء  يكتمل  عندما  ذلك،  اىل  بالإ�سافة 

غاية  يف  امليناء  ي�سبح  �سوف  غوادر، 

مثل  احلبي�سة  اآ�سيا  و�سط  لدول  الأهمية 

وطاجيك�ستان،  واأوزبك�ستان  اأفغان�ستان 

ب�سائع  لنقل  عبور  نقطة  �سي�سبح  كما 

هذه الدول اإىل دول اأخرى مثل �رضيالنكا 

وبنغالدي�ش واإيران والعراق وغريها.

ترتبطان  وباك�ستان  ال�سني  اأن  يذكر 

وثيقة  ع�سكري  تعاون  بعالقات 

وتطوران حاليا عالقاتهما الإقت�سادية. 

التبادل  حجم  فاإن  امل�سوؤولني  وبح�سب 

يبلغ  وال�سني  باك�ستان  بني  التجاري 

�سنويا  دولر  مليار   12 حواىل  حاليا 

مقابل حواىل ملياري دولر �سنويا منذ 

10 �سنوات. 
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اقت�شاد دولي

»اليورو« يبحث خطة لمحاربة 

التهرب الضريبي

جهود  تاأييدهم  ــي  الأوروب الحتــاد  دول  مالية  وزراء  اأعلن 

متعددة  �رضكات  به  تقوم  الذي  ال�رضيبي  التهرب  حماربة 

عنها  ك�سفت  التي  املعطيات  �سوء  على  وذلــك  اجلن�سيات، 

الت�رضيبات ال�سحفية املعروفة با�سم ف�سيحة »ليك�سليك�ش«، 

الأوروبيني  امل�سوؤولني  اأن  غري  التهرب،  مبو�سوع  وتتعلق 

�سيواجهون مفاو�سات �ساقة من اأجل الإتفاق على تفا�سيل 

خطة للت�سدي للتهرب ال�رضيبي 

ووفق خطة تقدمت بها املفو�سية الأوروبية لجتماع وزراء 

الأع�ساء -وعددها  الدول  مالية الحتاد، فاإنه �سيكون على 

ال�رضيبية  الإتفاقيات  تفا�سيل  تقا�سم  على  املوافقة   28-

التي تربمها كل منها مع كربيات ال�رضكات العاملية، وهو ما 

ي�سع حدا للطابع ال�رضي لهذه الإتفاقيات، والتي كانت ت�سمح 

للدول الأوروبية بالتناف�ش مع بع�سها البع�ش يف ما يخ�ش 

جذب ال�رضكات وال�ستثمارات.

وقال وزير املالية الفرن�سي مي�سال �سابن عقب اجتماع وزراء 

املالية الأوروبيني يف العا�سمة الالتفية ريغا اإن »الكل متفق 

على مو�سوع التقا�سم، ومل تبد اأي دولة اعرتا�سها«.

الأع�ساء  ــدول  ال فــاإن  املقرتحة،  اخلطة  م�رضوع  ومبوجب 

ال�رضيبية  التفاقيات  عن  لبع�سها  بالك�سف  ملزمة  �ستكون 

ثالثة  كل  تلقائي  ب�سكل  وذلك  ال�رضكات،  مع  توقعها  التي 

بيري  الإقت�سادية  لل�سوؤون  الأوروبــي  املفو�ش  وقال  اأ�سهر. 

ب�رضعة،  و�سيطبق  وعملي  »ب�سيط  املقرتح  اإن  مو�سكوف�سكي 

حيث اقرتح بدء العمل يف يناير 2016«.

عن  ك�سفت  قد  املا�سي  العام  ليك�سليك�ش  ت�رضيبات  وكانت 

اأن بع�ش كربيات ال�رضكات العاملية -مثل بيب�سي واإيكيا- 

اإىل  عليها  املفرو�سة  ال�رضيبة  معدلت  بتخفي�ش  قامت 

م�ستويات متدنية ناهزت 1 %، وذلك مبوجب اإتفاقيات �رضية 

مع ال�سلطات ال�رضيبية يف دولة لك�سمبورغ، والتي تعد �سمن 

املالذات ال�رضيبية املعروفة يف العامل.

وللمفارقة، فاإن لك�سمبورغ هي من �ستقود املفاو�سات بني 

املقبل  متوز  يف  تتوىل  عندما  الحتــاد،  يف  الأع�ساء  الدول 

الرئا�سة الدورية لالحتاد الأوروبي خلفا لدولة لتفيا.

تغريم
املالية  ال�سلطات  فر�ست 

والربيطانية  ــة  ــي ــريك الأم

غرامة قيا�سية على م�رضف 

بلغت  الأملاين  بنك  دويت�سه 

دولر،  مليار   2.5 قيمتها 

امل�سارف  اأكرب  لدور  وذلك 

تالعب  عملية  يف  الأملانية 

الفائدة  بـاأ�سعار  كــبــرية 

واملعروفة  امل�سارف،  بني 

اخت�ساراً بـ«ليبور«. 

»غازبروم«
»غازبروم«  �رضكة  رف�ست 

الإحتــاد  اتهامات  الرو�سية 

بعرقلة  ــهــا  ل الأوروبــــــــي 

اأوروبا،  �رضق  يف  املناف�سة 

بالقوانني  التزامها  موؤكدة 

عمل  اأن  واأفـــادت  الدولية. 

ــوق  ــس ــ� ال يف  املــجــمــوعــة 

ــًا  ــق ــم وف ــت ـــــة، ي ـــــي الأوروب

ي�ستخدمها  التي  للمعايري 

غـــريهـــا مــــن املــنــتــجــني 

وامل�سدرين. 

قرض
للتنمية  الأوبك  وقع �سندوق 

اإتفاقيات  )اأوفــيــد(  الدولية 

 112 بقيمة  جديدة  قرو�ش 

دول  مليون دولر مع خم�ش 

يتم  اأفــريــقــيــة،  دول  بينها 

م�رضوعات  دعــم  مبوجبها 

والتعليم  النقل  قطاعات  يف 

النمو  حتفيز  بهدف  وال�سحة 

التنمية  وتعزيز  الإقت�سادي 

امل�ستدامة.

نمو
اأن  »مــوديــز«  وكالة  توقعت 

ينمو الناجت املحلي الإجمايل 

مــنــطــقــة و�ــســط و�ـــرضق  يف 

اأوروبا بنحو 2.5 % يف عامي 

اأن  مو�سحة  و2016،   2015
الثابت  الإقــتــ�ــســادي  النمو 

ــون،  ــدي وا�ــســتــقــرار مــعــدل ال

النظرة  ا�ستقرار  يف  �ساعدا 

امل�ستقبلية اإىل دول املنطقة. 

إنضمام
ــوَع  ــب ــس اأعــلــنــت رو�ــســيــا الأ�

ان�سماِمها   
َ
قـــرار املا�سي 

الــذي  الآ�ــســيــوي  البنك  اإىل 

 تاأ�سي�ِسه منذ 
َ
دء

َ
اأعلنت بكني ب

ُخطوٌة  وهو  املا�سي،  العاِم 

ــون تــنــدرج  ــب ــراق ــا امل ه
َّ
ــد ع

الرو�سي  التناف�ِش  �سمن 

مـــع الــــوليــــاِت املــتــحــدة 

الأمريكية على خلفية الأْزمِة 

الأوكرانية. 

مشروع
موركوفي�سكي  لــيــزا  قــالــت 

ال�سيوخ  جمل�ش  يف  الع�سو 

الأمريكي اإنها �ستقدم م�رضوع 

قانون لل�سماح بت�سدير النفط 

واأو�سحت  الأمريكي.  اخلــام 

�سناعة  مل�سوؤويل  موؤمتر  يف 

قد  اأنــه  هيو�ستون  يف  النفط 

احلظر  ــرفــع  ل ــت  ــوق ال حـــان 

ــادرات  ــس الأمـــريكـــي عــلــى �

النفط اخلام. 

إصالحات
قال وزير اخلزانة الأمريكي 

احلكومة  اإن  ليو  جــاكــوب 

يوافق  لكي  ال�سعي  توا�سل 

اإ�سالحات  على  الكونغر�ش 

تتعلق  طويلة  فرتة  توقفت 

بــ�ــســنــدوق الــنــقــد الـــدويل. 

الأمريكية  الإدارة  وت�سعى 

ــة  ـــاز »كـــــل فــر�ــس ـــه ـــت لن

لتنفيذ  ممكنة  ت�رضيعية 

الإ�سالحات«.

تسريح
�سلومربجر،  جمموعة  قالت 

ـــة خلـــدمـــات  ـــرضك اأكــــــرب �

العامل،  يف  النفطية  احلقول 

الف�سلية  اأربـــاحـــهـــا  اإن 

املــئــة،  يف   38.8 هــبــطــت 

 11 �ست�رضح  اإنــهــا  وقــالــت 

وعزت  اآخــريــن،  عامل  األــف 

اأن�سطة  ــع  ــراج ت اإىل  ذلـــك 

اأمريكا  يف  ول�سيما  احلفر، 

ال�سمالية.
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اليونان تقدم تنازالت لدائنيها 

قدمت اليونان، بع�ش التنازلت يف ما يخ�ش الإ�سالحات 

اأثينا املزيد  الدوليون مقابل منح  الدائنون  التي ي�سرتطها 

ال�سيولة املتوفرة  اأموال الإنقاذ، وذلك يف وقت تو�سك  من 

يف  م�سوؤولون  وقال  النفاد،  على  اليونانية  ال�سلطات  لدى 

منطقة اليورو اإن املفاو�سات مع البلد املثقل بديونه يجب 

اأن يتم ت�رضيعها لإبرام اتفاق بحلول نهاية يونيو املقبل 

عقب  ت�سيربا�ش  األك�سي�ش  اليوناين  ــوزراء  ال رئي�ش  وقــال 

مباحثات مع امل�ست�سارة الأملانية اأجنيال مريكل اإن بالده 

�رضحت  فيما  اجلاري،  ال�سهر  نهاية  مع  اتفاق  اإبرام  تريد 

مريكل باأنه يجب بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون نفاد 

ال�سيولة من اليونان، وهو ما اعترب موؤ�رضا على رغبة اأكرث 

منطقة  اليونان �سمن  اإبقاء  نفوذا يف  اليورو  منطقة  دول 

اليورو.

قبيل  فاروفاكي�ش -  ياني�ش  اليوناين  املالية  وزير  واأعلن 

اليوناين  اليورو لبحث امللف  اجتماع وزراء مالية منطقة 

اأنه  غري  الدائنني،  �رضوط  بع�ش  على  موافقة  بالده  اأن   -

اأ�رض على �رضورة اأن تتوقف منطقة اليورو عن »ال�ستمرار 

�سيا�سات  اإىل  اإ�سارة  يف  وذلك  ف�سلها«،  تبني  مقاربة  يف 

التق�سف.

واأ�ساف فاروفاكي�ش اأن اخلالفات بني اأثينا ودائنيها يف 

اأن حكومته  اإىل  التغلب عليها، م�سريا  اليورو ميكن  منطقة 

واإن�ساء  اخل�سخ�سة،  عمليات  بع�ش  تنفيذ  على  منفتحة 

اأنه  غري  ال�رضائب،  جلباية  احلكومة  عن  م�ستقل  جهاز 

رف�ش تطبيق اأي تخفي�سات جديدة يف اأجور املوظفني اأو 

معا�سات املتقاعدين.

ومن �ساأن هذه التنازلت اليونانية اأن تخفف من التوترات 

ات�سمت  والتي  املا�سية،  الثالثة  الأ�سهر  �سهدتها  التي 

اليورو  مبباحثات غري مثمرة بينها وبني م�سوؤويل منطقة 

للبالد  جديدة  اإنقاذ  حزمة  على  التفاو�ش  اإعادة  اأجل  من 

لتحل مكان احلزمة ال�سابقة التي تناهز قيمتها 240 مليار 

يورو )260 مليار دولر(.

دعوى
الأوروبية  املفو�سية  رفعت 

�سد  ر�سمية  احتكار  دعــوى 

باأنها  ال�رضكة  متهمة  غوغل 

املهيمن  و�سعها  ت�ستغل 

الإنــرتنــت.  على  البحث  يف 

�سيبحث  حتقيقا  اإن  وقالت 

تعتمد  ال�رضكة  كانت  اإذا  ما 

تناف�سية  غري  اتفاقات  على 

�سوق  يف  و�سعها  وت�ستغل 

الهواتف.

عودة
اأعلنت �رضكة توتال الفرن�سية 

�ستنظر  اأنها  والــغــاز،  للنفط 

يف اأمر العودة اإىل اإيران فور 

املفرو�سة  العقوبات  رفــع 

على طهران ب�سبب برناجمها 

النووي 

أخبار العالم 
الرئي�ش  بويان  باتريك  قال 

الــتــنــفــيــذي لــ�ــرضكــة تــوتــال 

للنفط  العمالقة  الفرن�سية 

له  ت�رضيحات  يف  ــغــاز،  وال

ال�رضكة  اإن  الثــنــني،  الــيــوم 

اإىل  الــعــودة  اأمــر  يف  �ستنظر 

العقوبات  ــع  رف ــور  ف ـــران  اإي

املفرو�سة على طهران ب�سبب 

برناجمها النووي.

تراجع
ال�سينية  ال�سادرات  تراجعت 

بن�سبة 15 % يف اآذار املا�سي، 

نف�سه  ال�سهر  مع  باملقارنة 

مـــن الـــعـــام املـــا�ـــســـي، يف 

اإىل  �سيوؤدي  مفاجئ  هبوط 

زيادة القلق ب�ساأن تباطوؤ منو 

الإقت�ساد ال�سيني. 

تظاهرة
الآلف،  عـــ�ـــرضات  تــظــاهــر 

مـــدن  ويف  ـــش  ـــ� ـــاري ب يف 

احتجاجا  اأخـــرى  فرن�سية 

عــلــى �ــســيــا�ــســات احلــكــومــة 

تتهمها  الــتــي  ال�ــســرتاكــيــة 

بانتهاج  الي�سارية  النقابات 

قائمة  ميينية«  »�سيا�سات 

على تقلي�ش الإنفاق وزيادة 

ال�رضائب.

استحواذ
دات�ش  ــال  روي �رضكة  اأعلنت 

�رضاء  على  اتفقت  اأنها  �سل، 

مقابل47  بي.جي  جمموعة 

ما  اإ�سرتليني،  جنيه  مليار 

يف  دولر  مليار   70 يعادل 

عمالقة  اندماج  عملية  اأول 

ع�رض  خالل  النفط  قطاع  يف 

�سنوات.

تصدير
الإيــراين  النفط  ــر  وزي اأعلن 

زنغنه«،  نــامــدار  »بــيــجــان 

الغاز  ت�سدير  بـــالده  ــزم  ع

 2015 خـــالل  الـــعـــراق  اإىل 

طهران  اإن  ــال  وق اجلــاريــة. 

اإىل  الغاز  ت�سدير  يف  �ستبداأ 

العراق خالل العام اجلاري، 

الت�سدير  م�ستوى  و�سي�سل 

العام  حتى  الأق�سى  احلــد 

املقبل. 

أرباح
�سام�سونغ  �ــرضكــة  قــالــت 

اإن  ــة،  ــي ــوب اجلــن الــكــوريــة 

الأول  الــربــع  يف  اأربــاحــهــا 

ارتفعت  اجلــاري  العام  من 

مقارنة   %   11.5 بن�سبة 

العام  مــن  نف�سها  بالفرتة 

املا�سي، لتخالف التوقعات 

احتمال  عــن  حتدثت  التي 

هبوط اأرباحها بن�سبة 30.5 

باملئة. 

صعود
ـــدولر الأمــريكــي  تــراجــع ال

مقابل الريال الإيراين بن�سبة 

التفاق  توقيع  عقب   %  6
ب�ساأن برنامج اإيران النووي 

واملجموعة  ــران  ــه ط ــني  ب

اخلم�سة  )الأع�ساء  الدولية 

الأمن  جمل�ش  يف  الدائمون 

الدويل اإ�سافة اإىل اأملانيا(.
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فر�ص عمل

  فرص عمل 
لبنان

لل�رضكات  من�سة  ت�سكل  لبنانية  �رضكة 

الأع�ساء  مع  للتوا�سل  واملنظمات 

ر�سائل  ي�ستخدمون  الذين  والعمالء 

عن  تبحث  وهي  اخلليوي،  عرب  ال�سعار 

يف  التو�سع  على  ي�ساعدونها  �رضكاء 

منطقة ال�رضق الو�سط.

لالإت�سال:

Hadzup
Tel:0096170800686

EMAIL:corporate@hadzup.com
Website:www.hadzup.com

إيران
 1955 العام  يف  تاأ�س�ست  اإيرانية  �رضكة 

وهي تقدم خدمات يف جمالت متنوعة، 

واخلدمات  التجاري  الت�سويق  بينها  من 

واملرافىء،  للم�سانع  املخ�س�سة 

تنظيم  على   تعمل  اأنها  اىل  بالإ�سافة 

وجهًا  لقاءات  وعقد  جتارية  حما�رضات 

لوجه يف بلدان خمتلفة.

لالإت�سال:

Soha toos company
Email:info@sohatoos.com

Website:sohatoos.com

ايطاليا
موؤ�س�سة اإيطالية رائدة يف تطوير الأعمال 

بتو�سيع  ترغب  الإ�ستمارات  واإدارة 

ال�رضكات  مع  التجارية  عالقاتها 

بتوطيد  ال�رضكة  ترغب  كما  اللبنانية. 

م�ستوردي  مع  التجارية  عالقاتها 

الب�سائع الوروبية.

Cividino International co
Tel:00393405704890

Email:lionel.cividino@cividino-

international.com

باكستان
�رضكة باك�ستانية متخ�س�سة يف ت�سنيع 

اأقم�سة الكانفا واخليم والأغطية امل�سادة 

ال�سيارات  واغطية  املياه  لت�رضب 

واأثاث  واحلبال  واملظالت  واجلزادين 

احلدائق وغريها من املنتجات، ترغب يف 

من  املحلية  ال�سوق  يف  ح�سورها  تعزيز 

خالل �رضاكات مع لبنانيني.

لالت�سال:

.Shamsi Pakistan)pvt.(ltd
 Tel:009235661513

Or 00922135661512 

Email: shamsi.pk@cyber.net.pk
Website:www.shamsipakistan.com

املزودين  اأبرز  من  باك�ستانية  �رضكة 
والأرز  احلبوب  لإنواع  وامل�سدرين 

اإقامة  اىل  والطحني،ت�سعى  والقمح 

عالقات جتارية يف ال�سوق اللبنانية.

لالت�سال:

Karim karobar co
 Tel:00922132731623
Or  00922130733465

Cell: 00923223694503

Email: 
abdulkarim@karimkarobar.com
Website:www.karimkarobar.com

تركيا
بت�سنيع  متخ�س�سة  تركية  -�رضكة   

باملرامل  اخلا�سة  املعدات  وت�سدير 

والك�سارات واملمكن اإ�ستخدامها اأي�سًا يف 

الأعمال،  وور�ش  البناء  عمليات  ت�سهيل 

ال�سوق  يف  منتجاتها  ت�سويق  عن  تبحث 

اللبنانية.

لإت�سال:

Boratas
Tel:00902328538595

Webpage:www.boratas.com.tr

�رضكة تركية تقدم خدمات يف جمال 
على  للمنتجات  وال�سترياد  الت�سدير 

والطعمة  املنتوجات  مثل  انواعها 

والكيماويات،  والآلت  الزراعية  وال�سلع 

�رضكات  مع  عالقاتها  توطيد  عن  تبحث 

وجتار يف ال�سوق اللبنانية.

لت�سال:

Berkasa Dis Ticaret Ve Gida San.

)Vetic.AS. ) salengroup
Tel:00902826525227

Email:s.ene@berksa.com.tr
Or  s.ene@salengrouop.com

Website:www.berkasa.com.tr
Or www.salengroup.com

تشيكوسلوفاكيا
ت�سنيع  يف  متخ�س�سة  ت�سيكية  �رضكة   

الطاقة  اأجل حرق  معدات وجتهيزات من 

وبنائها بح�سب  واإك�س�سواراتها  وغاليات 

قدم  موطئ  عن  تبحث  العميل،  طلب 

مع  العمل  وعن  لبنان  يف  لأعمالها 

�رضكاء لبنانني.

لت�سال:

PBS Power Equipneut
Tel:00420568504320

Email:kplena@pbstre.cz
Website:pbspe.z
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رومانيا 
تفتح رومانيا امام امل�سورين اللبنانيني 

فر�سة الت�سدير اليها، مبا ي�سمل منتجات 

الأ�سمدة  اأبرزها  متعددة،  قطاعات  يف 

املخ�س�سة  والرتبة  امل�سنعة  الكيماوية 

الناجمة  والنفايات  والطالء  للحدائق 

والكهربائية  اللكرتونية  التجهيزات  عن 

واخل�سب  للتو�سيب  امل�سنع  والبال�ستيك 

 وم�ستح�رضات منع ت�ساقط ال�سعر 
ّ
امل�سنع

اللكرتونية  واللواح  والأثاث  والأدوية 

يف  خدمات  اىل  بال�سافة  ال�سناعية، 

وحلقات  واملرافئ  التجزئة  جمالت 

التدريب واخلدمات ال�ست�سارية من اجل 

تطوير املبيعات والت�سويق.

لإت�سال:

 FRD Center Market Entry Services
 Romania

Tel:0040214111459
Email: europa@frdcenter.ro

Website:www.market-entry.ro

السنغال 
واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 

تنظمها  التي  املناق�سات  باب  فتح  عن 

ذات  امل�ساريع  لتنفيذ  ال�سنغالية  الوكالة 

واملتعلقة    )AGETIP  ( العامة  املنفعة 

مب�ساريع �سبكات املياه وال�رضف ال�سحي 

يف املناطق الريفية يف ال�سنغال. وي�سري 

العرو�ش  قبول  بدء  عن  العام  العالن 

يقفل  اأن  2014/10/24  على  اإبتداء من 

باب املناق�سات يف 2019/10/14.

ال�سنغالية  احلكومة  ا�ستح�سلت  وقد 

للتنمية  ال�سالمي  البنك  على متويل من 

جزء  لتمويل  دولر  مليون   12.5 بقيمة 

مع  بالتعاون  امل�رضوع  من 

الوحدة القت�سادية والنقدية 

  )UEMOA( اإفريقيا  لغرب 

الإمدادات  لتاأمني  وذلك 

واخلدمات  والأعمال 

ويت�سمن  للم�رضوع.  الالزمة 

البناء  اأعمال  امل�رضوع 

حيث  املياه  �سبكات  ولوازم 

العرو�ش  قبول   ينح�رض 

البنك  يف  الأع�ساء  للبلدان 

للتنمية. وخدمات  ال�سالمي 

ال�ست�سارة ملالحقة الأعمال  

بالئحة  العرو�ش  وتنح�رض 

العاملي يف منتجات متعددة، من بينها 

عن  تيحث  والكاكاو،  والقطن  القهوة 

وم�ستوردين  جتار  مع  عالقات  توطيد 

ثالثة  اأول  بني  ال�رضكة  وتعترب  لبنانني 

خم�سة  اأول  وبني  للقهوة  عامليًا  جتار 

للقطن والكاكاو

لالت�سال:

ECDM Tradin
Cell: 00919845758332

Or  00919611200980
Email: 

BDayanand@ecomtrading.com
 Or

indiatradecoffe@ecomtrading.com
Website:www.ecomtrading.com

اليونان
اإنتاج  يف  متخ�س�سة  يونانية  �رضكة 

وهي   ،1986 العام  يف  تاأ�س�ست  النبيذ 

لبنان.  يف  اإنتاجها  بت�سويق  مهتمة 

ال�سوبر  �سال�سل  كل  مع  ال�رضكة  تتعامل 

ماركت املتواجدة يف اليونان كما ت�سدر 

البالد.  خارج  دول  ثالث  اىل  اإنتاجها 

التي  الكميات  ان  اىل  ال�سارة  وجتدر 

ت�سدرها هذه ال�رضكة من النبيذ حمدودة، 

نتيجة الرتكيز على اإنتاجه بجودة عالية، 

ويقع امل�سنع يف منطقة نيميا يف و�سط 

اليونان.

لالت�سال:

Repanis Estate
Tel:00302106837390

Email:exports@repanis.gr
Website:www.repanis.gr

من  الإ�ست�سارية  املكاتب  من  حمدودة 

بلدان اأع�ساء يف البنك ال�سالمي للتنمية. 

تتبع املنقا�سات �رضوط البنك ال�سالمي 

تعليمات  يف  عليها  املن�سو�ش  للتنمية 

البنك اإ�سدار ت�رضين التاين 2006 وميكن 

العرو�ش  تقدمي  اإجراءات  على  الطالع 

او يف   www.isdb.org البنك  موقع  على 

ال�سحف املحلية والعاملية 

الفيلبين
الفيلينب  يف  مانيال  يف  قائمة  �رضكة 

متخ�س�سة يف ت�سنيع احلبال ت�سعى اىل 

دخول ال�سوق اللبنانية من خالل توطيد 

حمليني  ووكالء  موزعني  مع  عالقاتها 

ملنتجاتها

لالت�سال:

Pacific Cordage Corp
EMAIL: packarltan@yahoo.com

الهند
مومباي  يف  قائمة  هندية  �رضكة 

متخ�س�سة يف تركيب الدوية وت�سويقها 

يف  وقطرات  و�سوائل  حبوب  �سكل  على 

م�ستوردين  عن  تبحث  والأُذن،  العني 

لبنانيني ملنتجاتها.

لالت�سال:

Uni-Med India
Tel:00922228501771
Fax:00922228501723

Email:unimed@vsnl.com
Website:www.unimed.co.in

امل�ستوى  على  تتاجر  هندية  �رضكة 
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معار�ص وموؤتمرات

المانيا/ ميوينخ
معر�ش خم�س�ش مل�ستح�رضات التجميل 

والعطور

)من تنظيم كوزميتك�ش(

من 11 -10 حزيران 2015

المانيا / هانومتر
امل�ستخدمة  للمعدات  خم�س�ش  معر�ش 

لإطفاء احلرائق

)من تنظيم دوت�ش مي�ش(

من 13 -8 حزيران 2015

االمارات العربية / دبي مركز 
دبي الدولي للمعارض

غيار  لقطع  خم�س�ش  معر�ش 

�سيدعم  ال�سيارات.  واإك�س�سوارات 

مليار   30 حوايل  اإ�ستثمار  املعر�ش 

ال�سكك  ونظم  الطرق  تطوير  يف  دولر 

معرض الحدائق ومهرجان الربيع
بريوت/ ميدان �سبق اخليل

)من تنظيم هو�سبيتالتي �سريفي�ز(

من 26-30 ايار2015

معرض بروجكت ليبانون
بريوت/جممع البيال

)من تنظيم جمموعة اأي اأف بي(

من 5-2 حزيران 2015

معرض لبنان للطاقة
بريوت/ البيال

)من تنظيم جمموعة اأي اأف بي (

من 5 -2 حزيران

مؤتمر يورو في لبنان
بريوت / فور �سيزونز

والتكنولوجيا  التمويل  املوؤمتر:  مو�سوع 

جل�سة  )يدعم  النمو«  اأجل  من  »�رضكاء 

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 
احلديدية وحركة التجارة وال�سفر داخل 

املنطقة.

 معرض مخصص لمعدات 
المستشفيات

)من تنظيم اإنفورما (

من 8-10 حزيران 2015

إيطاليا/ ميالنو
معر�ش خم�س�ش للماأكولت

)من تنظيم اإك�سبو 2015(

من 1 اآيار اىل 31 ت�رضين الول 2015

تركيا /اسطنبول
معر�ش خم�س�ش لالأدوات الزراعية 

)من تنظيم فوار�سيليك(

من -11 13 حزيران 2015

املوؤمتر الإفتتاحية كل من م�رضف لبنان 

 MEVP و�رضكة  املالية  ال�سوق  وهيئة 

ويرعاه بنك عودة وبنك لبنان واملهجر(

يف 19 حزيران 2015

معرض إيك ُأورينت
بريوت /جممع البيال

) من تنظيم جمموعة اأي اأف بي(

من 2-4 حزيران 2015

 معرض االمن 
في الشرق  االوسط

بريوت/ جممع البيال

�سرتاجتيك  �رضكة  تنظيم  )من 

اأند�سيكيوريتي �سريفي�سيز

من 8-9 اأيلول 2015

معرض بيروت للعقار
هيلتون بريوت/ حبتور غراند هوتيل

من تنظيم بروموتيم

من 30 -28 اأيلول 2015

مؤتمر آفاق 2020: تقدم علمي 
وتكنولوجي/ مؤتمرًا دوليًا

الطبية  العلوم  كلية  حرم  بريوت/ 

القدي�ش  جلامعة  التابعة  والن�سانية 

من  كل  املوؤمتر  يف  ت�سارك  يو�سف. 

الروح  جامعة  اللبنانية،  اجلامعة 

الأمريكية  اجلامعة  الك�سليك،  القد�ش- 

يف بريوت، جامعة �سيدة اللويزة، جامعة 

بريوت  يف  العربية  اجلامعة  البلمند، 

وباقي  والأمريكية   اللبنانية  واجلامعة 

اجلامعات اللبنانية.

لتقدم  اللبنانية  اجلمعية  تنظيم  )من 

الوطني  املجل�ش  مع  بالتعاون  العلوم، 

للبحوث العلمية(

من 16-17 ني�سان 2015.

السعودية/ الرياض
التجهيزات  لأحدث  خم�س�ش  معر�ش 

�سناعيني  ويجمع  واخلدمات  الزراعية 

ووكالء وموزعني 

)من تنظيم اأي اأف ي(

من 14 -11 ت�رضين الول 2015

الصين / غوانغزو
معر�ش خم�س�ش ملعدات الإ�ساءة 

)من تنظيم م�ش فرانكفورت(

من 9-12 حزيران 2015

فرنسا/ باريس
معر�ش خم�س�ش لالألب�سة والأك�س�سوارات

) من تنظيم ترانوي(

من 27-29  حزيران 2015





�رشكة �صب�صبي لل�صناعة والتجارة

مراجل بخارية وكافة االن�شاءات المعدنية  

 العنــوان : طرابل�س-  دير عمار  - لبنان ال�شمالي -  هاتف : ٤٦١٤١٦ - ٤٦١٤١٥ )٦( 

٩٦١ - فاك�س : ٤٦١٤١٧ )٦( ٩٦١ - خلوي : ٦٦٦٧٣٣- ٧٠٩٧٤٥- ٣٦٧٦٧٣ - )٣( ٩٦١

ADDRESS: Tripoli - Dayr Amar - North Lebanon - Tel : 961 (6) 461415- 
461416 - Fax : 961 (6)461417 - Mobile : 961 (3) 367673- 709745 - 666733
Email : ABED_SABSABY@HOTMAIL.COM

Sabsaby For Industry & Trading�شركة �شب�شبي لل�شناعة والتجارة 
مراجل بخارية وكافة الإن�ساءات املعدين



Sabsaby For  Industry & Trading Co.

Oil, Water, Steam Boilers - Pressure Vessels - Steel Structures - Stainless Steel Structures

طرابل�ض - دير عمار - لبنان ال�سمايل

 هاتف: ٤٦١٤١٦ - ٤٦١٤١٥ )٦( ٩٦١  

فاك�ض: ٤٦١٤١٧ )٦( ٩٦١

خليوي: ٦٦٦٧٣٣ - ٧٠٩٧٤٥ - ٣٦٧٦٧٣ )٣( ٩٦١

Tripoli - Dayr Amar - North Lebanon
Tel: 961 (6) 461415 - 461416   

Fax: 961 (6) 461417
Mobile: 961 (3) 367673 - 709745 - 666733

E-mail: Osabsaby@yahoo.com   
Osabsaby@sabsaby.com     

Website: www.sabsabi-industry.com



بيتك بعيدا عن البيت

املكان االمثل لك ولعائلتك

 عروض خاصة لالقامة الشهرية والسنوية

٥٠ مترا من محطة املترو النهدة

خدمات املراقبة واالمن
على مدار الساعة 

خدمة الغسيل 
خدمة الغسيل اجملاني 

صيدلية 

٦٤٠ جناح مؤثث بشكل كامل مع خدمات 
قاعة رجال االعمال  
طابق رجال االعمال 

خدمات احلفالت واملؤمترات 
مركز خدمات االعمال 

مركز جتاري يتضمن ٩٥ متجر 
موقف سيارات حتت االرض 

خدمات بنكية 
ملعبي تنيس مزودة باالضائة الليلية  

  
خدمة التوصيل الى الغرف على

مدار الساعة  
مطعم ومقهى الفاونتني 

ركن القهوة  
مقهى البايستري شوب 

ركن املطاعم 
سوبرماركت 

خدمات الرحالت السياحية  

شارع النهدة- الطوار, صندوق بريد : ٢٠١٠٧, دبي – االمارات العربية املتحدة تل: ٠٠٩٧١٤٢٦٣٠٠٠٠, فاكس : ٠٠٩٧١٢٦٣٠٠٠٥ 

خدمة تنظيف الغرف 
خدمة الستاليت
نادي صحي خاص

للنساء وآخر للرجال 
مسبح خارجي 



 صناعيو اآلالت في لبنان.. 
هنيئًا لكم نجاحكم

اإعداد ملف عن قطاع �سناعة  الأوىل التي تعمل جملة »ال�سناعة والإقت�ساد« على  لي�ست املرة 

الآلت يف لبنان نظراً لأهميته على ال�سعيد الإقت�سادي حيث احتل لأكرث من مرّة ال�سدارة يف ترتيب 

ال�سادرات ال�سناعية اإىل الأ�سواق اخلارجية.

وتعترب �سناعة الآلت �سناعة ا�سا�سية هامة جمهزة جتهيزاً حديثًا تقوم بت�سميم وت�سنيع القطع 

والآلت الزراعية ال�سناعية والكهربائية، كما تقوم اي�سًا بعمليات جتديد املحركات بوا�سطة عمليات 

ال�سب واخلراطة، ويبلغ عدد م�سانع هذا القطاع 255 م�سنعًا ح�سب اح�ساءات ادارة الدليل حتى 

منت�سف 2013 مقابل 240 م�سنعًا، تنتج 148 �سلعة خمتلفة.

وحقق القطاع تقدمًا بارزاً قي ثالث نقاط من حيث حجم التوظيفات ونوعية النتاج والت�سدير. 

فمن حيث حجم ال�ستثمار بلغ حجم ال�ستثمار يف هذا القطاع حوايل 100 مليون دولر مما �ساعد 

يف تو�سع هذه امل�سانع يف النتاج خا�سة م�سانع مولدات الكهرباء وذلك تلبية حلاجة الأ�سواق.

ي�سّم امللف اإ�سافة اإىل اإح�ساءات عن واقع القطاع وعر�ض �سادرات القطاع لعام 2014، لقاءات مع 

�رصكات �سّطرت جناحات كثرية يف القطاع اإذ قّدمت اإنتاجًا مب�ستويات عالية من اجلودة �سمحت لها 

باخرتاق الأ�سواق اخلارجية كافة، لتطوف ب�سعار »�سنع يف لبنان« يف كل اأنحاء العامل.

»�سعب ممّيز، �سناعة ممّيزة« .. هذا حقًا ما �سعرناه اأثناء اإعداد هذا امللف حيث اأظهر كل ال�سناعيني 

الذين اأجريت معهم املقابالت معرفة تامة بكل �سجون وهموم القطاع، وكانوا �سديدي احلر�ض على 

اإي�سال اأف�سل واأبهى �سورة عن القطاع وعن اإنتاج يفخرون ويفاخرون به.

اأنهم كلّهم كانوا موؤمنني  اإل  بع�سهم كان متفائاًل، وبع�سهم كان حذراً، والبع�ض الآخر مت�سائمًا، 

باأهمية ما يقدمونه كقطاع �سناعي يف لبنان.

اجلبيلي،  نادر  تفكري  عمق  غدار،  ح�سن  جدّية  غندور،  كرمي  ذكاء  ابرزها  ا�ستوقفتنا  عديدة  امور 

احرتافية ريدان حممود، اندفاع ه�سام ح�سامي، �سعة روؤية اأ�سعد عبيد، قدرة و�سام �سو على 

البتكار، وطموح و�سام حجازي. 

فخرنا كبري ب�سناعيي لبنان، ول ي�سع »ال�سناعة والإقت�ساد« اإل �سكر كل من �ساهم 

معها يف اإعداد هذا امللف والإ�ساءة على اأحد اأهّم القطاعات ال�سناعية يف لبنان.

ول ي�سعها اإل اأن تتمنى لل�سناعيني مزيداً من التقّدم والّنجاح، لتقول كلمة 

اأخرية: »هنيئًا لكم جناحكم يا �سناعيي الآلت يف لبنان«.
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�شادرات الآلت

والأجهزة  الآلت  �سادرات  �سهدت 

واملعدات الكهربائية خالل عام 2014 

بلغ   2013 بعام  مقارنة  انخفا�سًا 

يقارب  )ما  دولر  مليون   207 حوايل 

�سادرات  جمموع  بلغ  اذ   ،)22.5%
مليون   710.7  ،2014 عام  يف  الآلت 

يف  دولر  مليون  بـ917  مقارنة  دولر 

عام 2014.

ا�سواق  العربية  الدول  ا�سواق  و�سكلت 

احتلت  اذ  ال�سادرات،  لهذه  رئي�سية 

العراق املرتبة الوىل بحجم �سادرات 

125،696 مليون دولر، تليها ال�سعودية 
المارات  و  دولر،  مليون  بـ103،995 

�سوق  وحلت  دولر.  مليون  بـ60،145 

انغول يف املرتبة الرابعة جلهة ا�سترياد 

حجم  بلغ  حيث  لبنان  من  الآلت 

ال�سادرات اليها 37،458 مليون دولر، 

تليها نيجرييا بـ35،609 مليون دولر، 

ال�ساد�سة  املرتبة  يف  �سورية  واتت 

بـ34،176 مليون دولر.

والأجهزة  الآلت  �سادرات  وكانت 

خالل  احتلت  قد  الكهربائية  واملعدات 

املرتبة   2014 عام   من  الأول  الف�سل 

مليون   179 قيمتها  بلغت  اذ  الأوىل، 

البلدان  لئحة  العراق  وت�سدرت  د.اأ. 

ما  ا�ستورد  اذ  املنتج  لهذا  امل�ستوردة 

قيمته 38.2 مليون د.اأ.

هذا  �سادرات  انخف�ست  الواقع  ويف 

خالل  د.اأ.  مليون   253.1 من  املنتج 

الف�سل الأول من العام 2013 اىل 179 

مليون د.اأ. خالل الف�سل الأول من العام 

تراجع  النخفا�ش،  هذا  و�سبب   .2014
�سادرات هذا املنتج اىل كل من العراق، 

اجلزائر،  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

العربية املتحدة مما  انغول والمارات 

حوايل  بلغ  اجمايل  انخفا�ش  اىل  ادى 

العربية  الدول  د.اأ.و�سكلت  مليون   74.1
اذ  ال�سادرات  لهذه  ا�سا�سيًا  �سوقًا 

ا�ستقطبت ما قيمتة 113 مليون دولر.

كما تراجعت �سادرات الآلت من 86.7 

 2013 ني�سان  �سهر  يف  دولر  مليون 

ني�سان  يف  دولر  مليون   68.6 اىل 

2014، واتت ال�سعودية يف طليعة الدول 
امل�ستوردة بـما قيمته 12 مليون دولر، 

تليها المارات بقيمة 8.8 مليون دولر، 

ومن ثم العراق بقيمة 7.2 مليون دولر.

يف  تراجعها  الآلت  �سادرات  وتابعت 

ايار 2014، حيث بلغت قيمة ال�سادرات 

67.7 مليون دولر مقابل 75.6 مليون 

دولر يف ايار 2013. وكانت ال�سادرات 

قد ارتفعت يف �سهر ايار 2014 اىل كل 

من انغول ونيجرييا فيما انخف�ست اىل 

والمارات  والعراق  ال�سعودية  من  كل 

العربية املتحدة مما ادى اىل انخفا�ش 

اجمايل بلغ 7.9 مليون دولر.

انخف�ست   ،2014 حزيران  �سهر  يف  اما 

قيمة �سادرات الآلت اىل 63.2 مليون 

دولر  مليون  بـ76.1  مقارنة  دولر 

ارتفعت  حني  ويف   .2013 حزيران  يف 

�سادرات هذا املنتج اىل كل من اجلزائر 

ال�سادرات  هذه  انخف�ست  وال�سعودية 

العربية  والمارات  العراق  من  كل  اىل 

املتحدة وانغول مما ادى اىل انخفا�ش 

اجمايل بلغ حوايل 13 مليون دولر.

�سهر  خالل  الآلت  �سادرات  واحتلت 

قيمة  يف  الثانية  املرتبة   2014 متوز 

فقد  هذان  من  رغم  وعلى  ال�سادرات. 

 23.4 حوايل  بلغ  انخفا�سًا  �سجلت 

من  قيمتها  انخف�ست  اذ  دولر  مليون 

اىل   2013 متوز  يف  دولر  مليون   78
 2014 متوز  خالل  دولر  مليون   54.6
يف  كبرياً  انخفا�سًا  �سجلت  ان  بعد 

العراق،  ا�سواق  من  كل  اىل  �سادراتها 

ال�سعودية، نيجرييا، وافريقيا.

صادرات اآلالت تتراجع 207 مليون دوالر في 2014
العراق تتصّدر االسواق المستوردة تليها السعودية

مٔوسسة احمد صالح

أبرز أالسواق التي تتوجه إليها صادرات اآلالت
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على  الآلت  �سادرات  وحافظت 

قيمة  يف  الثاين  املركز  احتاللها 

من  بالرغم  ال�سناعية،  ال�سادرات 

حيث   ،2014 اآب  يف  تراجعها  موا�سلة 

مقارنة  دولر  مليون   56.2 �سجلت 

 .2013 اآب  يف  دولر  مليون  بـ82.6 

وارتفعت ال�سادرات اىل ال�سعودية فيما 

نيجرييا  ا�سواق  من  كل  اىل  انخف�ست 

والعراق والمارات العربية املتحدة ما 

حوايل  بلغ  اجمايل  انخفا�ش  اىل  ادى 

3.1 مليون دولر.
املرتبة  يف  الآلت  �سادرات  وتربعت 

قيمتها  بلغت  اذ  ايلول  �سهر  الوىل يف 

العراق  وت�سدر  دولر   مليون   62.7
املنتج  لهذا  امل�ستوردة  البلدان  لئحة 

دولر.  مليون   12 قيمته  ما  ا�ستورد  اذ 

ال ان هذا مل يحِم �سادرات الآلت من 

ايلول  ب�سهر  مقارنة  تراجع  ت�سجيل 

ال�سادرات  قيمة  بلغت  حيث   2013
وكانت هذه  دولر.  مليون   76.4 اآنذاك 

ال�سعودية فيما  ارتفعت اىل  ال�سادرات 

والعراق  اجلزائر  من  كل  اىل  انخف�ست 

بلغ  اجمايل  انخفا�ش  اىل  ادى  ما 

حوايل 13.7 مليون دولر.

 ،2014 الول  ت�رضين  �سهر  يف  اما 

مرة  ولأول  الآلت  �سادرات  �سجلت 

يف عام 2014 ارتفاعًا بلغ 1.2 مليون 

56.9 مليون دولر  دولر حيث �سجلت 

بـ55.7  مقارنة   2014 اول  ت�رضين  يف 

 .2013 اول  ت�رضين  يف  دولر  مليون 

ال�سواق  ابرز  العراقية  ال�سوق  و�سكلت 

ال�سعودية،  تلتها  لالآلت،  امل�ستوردة 

قطر،  المارات،  انغول،  اجلزائر، 

نيجرييا، ومن ثم م�رض.

الوىل  املرتبة  يف  بقاءها  رغم  وعلى 

بني ال�سادرات، عادت �سادرات الآلت 

لت�سجل تراجعًا يف ت�رضين الثاين 2014 

حيث �سجلت 44.8 مليون دولر مقارنة 

بـ71.9 مليون دولر يف ت�رضين الثاين 

املنتج  هذا  �سادرات  وكانت   .2013
انخف�ست  فيما  م�رض  اىل  ارتفعت  قد 

وانغول  والعراق  اجلزائر  من  كل  اىل 

ادى  ما  العربية  والمارات  و�سوريا 

اىل انخفا�ش اجمايل بلغ 27.1 مليون 

دولر.

 2014 عام  الآلت  �سادرات  واختتمت 

ال�سادرات  قيمة  يف  ال�سدارة  حمتلة 

اخلارجية،  ال�سواق  اىل  ال�سناعية 

واحد.  اآن  يف  تراجعها  موا�سلة 

مليون   60.9 من  قيمتها  وانخف�ست 

 57 اىل   2013 الول  كانون  يف  دولر 

مليون دولر خالل كانون الول 2014. 

فيما  �سوريا  اىل  ال�سادرات  وارتفعت 

والمارات  العراق  من  كل  انخف�ستاىل 

العربية املتحدة ما ادى اىل انخفا�ش 

اجمايل بلغ حويل 3.8 مليون دولر.

شركة مينا ايليت

Pimco
غدار للصناعة والتجارة

غدار للمعدات

قيمة صادرات اآلالت في عامي 2013-2014  )القيمة: مليون دوالر(

2014
2013
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 Mets Energy اهتمام   �ساهم  �سك،  دون 

ربطًا  وربطها  البيع  بعد  ما  بخدمة  الكبري 

يف  كبرياً  دوراً  املولدات  ب�سناعة  ا�سا�سيًا 

اقة يف لبنان بتاأمني 
ّ
تاألقها، حيث كانت ال�سب

خدمة   ال�سيانة24/24 منذ الثمانينات.

وقامت Mets Energy بت�سدير هذا املفهوم 

ب�سوابية  مت�سلحة  اخلارجية  ال�سواق  اىل 

املهند�ش  العام  ومديرها  موؤ�س�سها  روؤيــة 

اإىل  ــافــة  اإ�ــس فافتتحت  غـــنـــدور،  نــا�ــرض 

العراق،  دول  يف  فرع   12 لبنان،  يف  فرعها 

ال�سعودية،  قطر،  ليبيا،  اليمن،  كرد�ستان، 

اجلزائر،  اوزبك�ستان،  باك�ستان،  افغان�ستان، 

على  وانفتحت  واوغــانــدا.  ال�سودان  جنوب 

والآ�سيوية  الفريقية  الــدول  يف  �سوقًا   35
والعربية والدول املجاورة.

التجارية  الأعمال  تنمية  ق�سم  مدير  واعترب 

اميان  ان  غندور  كرمي    Mets Energy يف 

اللبنانية  بال�سناعة  ال�رضكة  على  القيمني 

التقدم  مــن  مّكنهم  لهم  كــوطــن  وبلبنان 

والتو�سع واي�سال ال�رضكة اىل احتالل مركز 

للمولدات.  امل�سنعة  ال�رضكات  بني  متقدم 

اللبنانية  ال�سوق  يف  املناف�سة  وو�ــســف 

بالـ»قوية جداً« حيث ي�سم القطاع اكرث من 

خدمات  وتقدم  املولدات  ت�سّنع  �رضكة   50
 Mets« ان  على  و�سدد  واحد.  اآن  يف  �سيانة 

Energy و�سعت يف اولوياتها منذ انطالقتها 

لإدراكها  زبائنها  مع  وطيدة  عالقات  بناء 

اهمية هذه العالقات يف تاأمني راحة الزبائن 

�سمان  وبالتايل  ــم  وولءه ثقتهم  وك�سب  

ا�ستمرارية ال�رضكة وتطورها«.

مع  الــعــالقــات  توطيد  ان  غــنــدور  واعــتــرب 

للموارد  م�ستمرة  تنمية  تتطلب  الزبائن 

فريق  ان  وك�سف  الــ�ــرضكــة،  يف  الب�رضية 

كثيفة  لدورات  م�ستمر  ب�سكل  يخ�سع  العمل 

وقوع  من  يحد  ما  وال�سيانة،  الت�سنيع  يف 

الخطاء ويوؤهله ملعاجلة اي م�سكلة ت�سادفه 

يف وقت �رضيع.

معوقات كثيرة
حتديات  من  يعاين  القطاع  ان  غندور  وراأى 

ملعاجلتها،  ال�رضيع  التحرك  ت�ستلزم  كثرية 

خليل  جربان  وال�ساعر  الكاتب  »يقول  وقال: 

جربان »ويل لأمة تاكل مما ل تزرع وتلب�ش 

واقع  عن   
ّ

يعرب براأيي  هــذا  تن�سج«.  ل  مما 

القت�ساد اللبناين بعد ان اهملت احلكومات 

القطاعات  ال�سنوات  ع�رضات  منذ  املتعاقبة 

النتاجية يف القت�ساد والتي تعد ال�سناعة 

ــم الهـــمـــال لــلــقــطــاع من  ــرتاك ابـــرزهـــا. ف

ككل،  القت�ساد  وانهك  انهكه  احلكومات 

وهنا ل بد ان ن�ساأل ما هو ال�سبيل لبناء وطنًا 

دون ايالء اركان القت�ساد الدعم الكايف؟

�سبه  مــوعــد  على  ال�سناعيني  ان  واعــتــرب 

كثرية  ومعوقات  خمتلفة  حتديات  مع  دائم 

تواجه عملهم، وا�سار اىل انه موؤخراً ا�سطدم 

املــولــدات  �سناعة  قطاع  يف  ال�سناعيني 

مب�سكلة تخلي�ش الب�سائع على املرفاأ والتي 

»لطاملا  وقــال:  كبرياً«.  �ــرضراً  بهم  احلقت 

مناف�سيه  على  اللبناين  ال�سناعي  تفوق 

ت�سليم  لناحية  املولدات  �سناعة  قطاع  يف 

املــواد  على  ح�سوله  ل�رضعة  نظراً  املنتج 

الولية  من اوروبا مقارنة بالدول الخرى، 

وهذا ما اك�سب �سناعته قيمة م�سافة اذ ان 

�رضعة الت�سليم بكلفة مقبولة يف جمال عملنا 

امر جد مهم«.

وا�ساف: »كانت ال�سناعة اللبنانية متفوقة 

تراجعت  لالأ�سف  انها  ال  الطـــار،  هــذا  يف 

اليوم  يح�سل  ما  الــوراء.  اىل  خطوة  موؤخراً 

مناف�سينا  م�سانع  اىل  ت�سل  الب�ساعة  ان 

التاأخري  اقل ب�سبب  يف الإمارات مثاًل بوقت 

ال�سناعيني  ي�سطر  مــا  بـــريوت،  مــرفــاأ  يف 

ما  الطلب  لتلبية  املخزون  كمية  زيادة  اىل 

ارتفاع  اىل  يوؤدي  ا�سافيًا  متوياًل  ي�ستدعي 

كلفة النتاج و�سط تراجع يف �رضعة الت�سليم، 

وهذا قد يدفع الكثريون اىل عدم التعامل مع 

�رضكات لبنانية«. 

ثقافة صناعية
ولفت غندور اىل �رضورة خلق ثقافة �سناعية 

ال�سناعي   للعمل  حا�سنة  بيئة  لن�سوء  متّهد 

كما هو احلال يف الدول ال�سناعية املتطورة. 

باإدخال  يبداأ  الثقافة  هذه  خلق  ان  واعترب 

الدرا�سية  املناهج  يف  ال�سناعية  املعرفة 

ما  التقنية  املعاهد  اىل  النتماء  وت�سجيع 

يعزز اهمية املفهوم ال�سناعي لدى املواطن 

اجلــودة  ملعايري  ادراكـــه  �ش 
ّ
ويكر اللبناين 

و�سالمة املنتج ككل.

قطاع  مب�ستقبل  الكبري  تفاوؤله  عن  واعــرب 

يلعب  القطاع  ان  واعترب  املولدات،  �سناعة 

ال�رضكات  انتاجية  دعــم  يف  ا�سا�سيًا  دوراً 

انقطاع  نتيجة  خ�سائر  اي  د 
ّ
تكب ويجنبها 

الكهرباء ولو ل�ساعات قليلة جداً. و�سدد على 

ان »املوّلد لي�ش امراً كماليًا يف امكنة العمل 

بل حاجة �رضورية، ما يوؤكد ان امام القطاع 

اآفاق وا�سعة للتطور والتقدم«.

Mets Energy..  اكثر من ربع قرن من النجاح في لبنان والعالم
غندور: أمام القطاع آفاق واسعة للتطور والتقدم

ربع  من  اكرث  مر  على  عملها 

قرن ومتّيزها يف جمال �سناعة 

ثقة  حمط  جعلها  املولدات 

حمليًا وعربيًا ودوليًا، اذ تلعب 

دوراً   Mets Energy �رصكة  اليوم 

رياديًا عرب عملها مع القطاعني 

لعدد  وتنفيذها  واخلا�ض  العام 

مطار  يف  امل�ساريع  من  كبري 

�رصكات  مع  وتعاملها  بريوت 

عقارية وعدد كبري من امل�سارف 

واملرافق ال�سا�سية يف لبنان.
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اأن  غدار  ح�سن  الدكتور   PIMco مدير  اأكد 

»ال�رضكة منذ ن�ساأتها ت�سهد تطوراً وتو�سعًا 

م�سنعها  تو�سيع  عن  وك�سف  كبريين«. 

مربع،  مرت  اآلف   10 م�ساحة  على  املمتد 

تبلغ  لل�رضكة  جديد  م�سنع  اإن�ساء  عرب 

م�ساحته 5000 مرت مربع. 

تطّور وتوّسع
احلداثة  �ستدخل  ال�رضكة  اأن  غدار  واأعلن 

لبنان  يف  ال�سباقة  لتكون  م�سنعها  اإىل 

منظومة  ا�ستقدام  يف  الأو�ــســط  والــ�ــرضق 

على  اأوتوماتيكيًا  تعمل  متطورة  اإنتاج 

الفايرب والاليزر، ومن �ساأن هذه املنظومة 

تخفي�ش كلفة اليد العاملة واحلد من وقوع 

الأخطاء وزيادة الإنتاجية ب�سكل كبري.

ا�ستقدام  اإىل   PIMco جلــوء  اأن  وك�سف 

قدراتها  زيادة  اإىل  يهدف  املنظومة  هذة 

ت�سكل،  املولدات  قطاع  ففي  التناف�سية، 

يف  ال�رضعة  ــودة،  واجل ال�سعر  اإىل  اإ�سافة 

الت�سليم، عاماًل موؤثراً يف ت�سّلم اأي م�رضوع.

توقيت جلوئه  �سوؤال حول  على  رد  ويف 

وحتديث  تو�سيع  يف  ال�ستثمار  اإىل 

م�سنعه يف حني تعي�ش املنطقة العربية 

ا�سطرابات عدة وتعاين الأ�سواق العاملية 

غدار:  قال  النفط،  اأ�سعار  يف  تراجع  من 

ال�ستثمار  جــداً  املنا�سب  من  »بــراأيــي 

ب�سكل  الكلفة  اإن  اإذ  الأزمات،  اأوقات  يف 

فعليًا  انطلقت   PIMco اأقل.  تكون  عام 

الأ�سواق  كانت  حني  يف   2008 عام  يف 

حــادة،  اأزمــة  ت�سهد  اخلليجية  املالية 

جناح  لكن  اأغامر  اأنني  البع�ش  اعترب 

راأيي  �سوابية  على  دليل  اليوم   PIMco
اآنذاك«.

غياب الدعم
تواجه  التي  املعوقات  اأن  غــدار  واعترب 

واحدة  تكون  تكاد  وهي  كثرية،  القطاع 

تن�سوي  اأنها  كما  ال�سناعيني  معظم  بني 

»غياب  وهــو  واحــد  عري�ش  عنوان  حتت 

 
ّ

باأم�ش ال�سناعي  اأ�سبح  ــذي  ال الــدعــم« 

احلاجة اإليه ول �سيما يف هذا الوقت حيث 

كبري  ب�سكل  الت�سدير  تكاليف  ارتفعت 

نتيجة الأحداث الدائرة يف �سورية. واأعرب 

عن عدم تفاوؤله بتدخل الدولة لدعم اأكالف 

الت�سدير، ولفت اإىل اأن ال�سناعي �سيتحمل 

اأرباحه  تخفي�ش  عرب  وحــده  العبء  هذا 

رغم انخفا�سها وذلك بهدف احلفاظ على 

وجوده يف الأ�سواق.

اأهمية  عــن  تتغا�سى  الــدولــة  اأن  وراأى 

بتداعياتها  معرفتها  رغم  امل�ساألة  هذه 

اأربـــاح  اأو  الت�سدير  فــرتاجــع  اخلــطــرية. 

ال�رضكات �سيدفعها اإىل ال�ستغناء عن عدد 

معدلت  من  �سريفع  ما  العاملة،  اليد  من 

بتاأثريات  املجتمع  �ست�سيب  التي  البطالة 

�سلبية كثرية.

اللبنانيون الرائدون
القطاع  واأعرب غدار عن تفاوؤله مب�ستقبل 

�ستبقى  اخلارجية  الأ�سواق  اأبــواب  اإن  اإذ 

م�رضعه اأمامه، خا�سة اأن اللبنانيني رواد 

على  باإ�ستمرار  ويعملون  املجال  هذا  يف 

تطوير وحتديث �رضكاتهم لتقدمي منتجات 

ت�ساهي بجودتها املنتجات الأوروبية«.

قــدرات  على  كبري  رهاننا  غـــدار:  وقــال 

ما  وهذا  والتحديث  التطوير  يف  اللبناين 

يجعلنا دائمًا متفائلني بامل�ستقبل. قطاع 

اإىل  و�سيتقدم  بخري  يـــزال  ل  ــدات  ــول امل

الأمام. فاحلاجة اإىل املولد �ستبقى قائمة 

حاًل  ي�سكل  ــوده  وج لأن  املرافق  كل  يف 

الكهربائي  التيار  لتاأمني  اًل 
ّ
وفع �رضيعًا 

د 
ّ
يف حال انقطاعه ما يجنب ال�رضكات تكب

خ�سائر كبرية.

PIMco.. نجاح قوامه الحداثة والتطور  
غدار: رهاننا على الصناعي اللبناني كبير

مت�سلحًا بخربته الكبرية يف 

�سناعة املولدات التي عمل 

طويلة،  ل�سنوات  والده  فيها 

�رصكة  غدار  ح�سن  اأطلق 

املولدات  ل�سناعة   PIMco

ولوحات  ال�سوت  وكوامت 

الكهرباء عام 2006.

منذ   »PIMco« و�سلكت 

النجاح  طريق  ن�ساأتها 

اإنتاجها  ات�سم  اإذ  والتطور، 

وتعاملها  العالية،  باجلودة 

بالإحرتافية  الزبائن  مع 

فكرّ�ست  وامل�سداقية، 

جناحها يف الأ�سواق اللبنانية كما انفتحت على عدد من الأ�سواق 

اخلارجية يف اخلليج واأفريقيا. 

ستدخل PIMco الحداثة 

إلى مصنعها لتكون 

السباقة في لبنان والشرق 

األوسط في استقدام 

منظومة إنتاج متطورة 

تعمل أوتوماتيكيًا على 

الفايبر والاليزر
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ال�رضكة  الدوؤوب« هو عنوان م�سرية  »العمل 

التاأ�سي�ش  فبعد  ال�سنوات،  ع�رضات  مر  على 

واإثبات الوجود يف الأ�سواق، توجهت »اأحمد 

رجب اجلبيلي و�رضكاه« اإىل ال�سوق العراقية 

حيث عملت يف برنامج النفط مقابل الغذاء، 

عام  تاريخها  يف  الأهم  تعد  خطوة  لتخطو 

1998 وتوؤ�س�ش م�سنعًا يف نيجرييا.

واأ�سار مدير عام �رضكة اأحمد رجب اجلبيلي 

و�رضكاه نادر اجلبيلي اإىل اأن »التطور بقي 

رفيقًا دائمًا »اأحمد رجب اجلبيلي و�رضكاه« 

منذ تاأ�سي�سها حتى اليوم. وراأى اأن ال�رضكة 

تخطت الكثري من التحديات وحققت جناحًا 

الداخلية.  الأ�سواق اخلارجية كما  كبرياً يف 

بال�رضكة  الكبرية  الــزبــائــن  »ثقة  وقـــال: 

مّكنتنا من التوجه اإىل الأ�سواق وفتح فروع 

فتح  على  نعمل  العراق  ففي  دول.  عدة  يف 

وكالء  طريق  من  ونعمل  الب�رضة  يف  فرٍع 

دول  يف  يف  فروعًا  �سنفتح  كما  بغداد.  يف 

اأفريقية عدة يف الفرتة املقبلة«.

واأ�ساف: »اإ�سافة اإىل الفروع، هناك اأ�سواق 

اإليها يف دول اخلليج  كثرية ت�سّدر ال�رضكة 

مزيداً  ت�سهد  قد  ال�رضكة  وطبعًا  واأفريقيا. 

لتلبية  الدائم  �سعيها  اإطار  يف  التو�سع  من 

حاجات زبائنها اأينما وجدوا«.

اأهــم  مــن  كانت  ـــودة  »اجل اأن  على  و�ــســّدد 

عليها،  جناحها  ال�رضكة  بنت  التي  الأركان 

وتعمل  خطى  على  ت�سري  م�سانعها  اإن  اإذ 

على نف�ش املعايري التقنية واجلودة النوعية 

.»FG WILSON ل�رضكة

الال إستقرار
تواجه  التي  التحديات  اأن  اجلبيلي  واعترب 

ال�سناعة متعددة وخطرية، واأبرزها الو�سع 

عا�ش  »لطاملا  وقال:  والإقت�سادي.  الأمني 

لبنان اأزمات كثرية، اإل اأنني اأرى اأن الأزمة 

هذه املرة عميقة وتداعياتها قد تكون كبرية 

على ال�رضكات. ففي حني يعي�ش لبنان واقعًا 

اإقت�ساديًا و�سيا�سيًا �سعبًا تتخبط املنطقة 

يف ا�سطرابات كثرية  و�سط انخفا�ش كبري 

الذي  ال�رضكة  عمل  فاإن  النفط.  اأ�سعار  يف 

ميثل الت�سدير 80 % منه تاأثر ب�سكل كبري. 

نفقًا  اإل  اأمامي  اأرى  ل  الآن  ولالأ�سف حتى 

مظلمًا ل وجود لأي بقعة �سوء فيه«.

حائط  ـــام  اأم الــقــطــاع  يــكــون  اأن  ورفــ�ــش 

م�سدود، بل اأبدى تفاوؤًل كبرياً متوقعًا تطوراً 

يف قطاع �سناعة املولدات. واإذ اعترب اأن ل 

حلول قريبة مل�سكلة الكهرباء يف لبنان بعد 

تع�سي�ش الف�ساد يف اأماكن متعددة منه، راأى 

دور  لها  �سيكون  املنطقة  يف  احلــروب  اأن 

اأمراً  تعد  التي  الطاقة  على  الطلب  رفع  يف 

ملحًا و�رضوريًا يف عمليات اإعادة الإعمار 

وتكري�ش النمو الإقت�سادي.

اللبنانية  ال�رضكات  »اأمـــام  اأن  اإىل  ولفت 

فر�سًا كبرية للعمل والتو�سع والتطور، فذكاء 

ال�سناعي اللبناين يخوله تقدمي اإنتاج عايل 

اجلودة قادر على مناف�سة الإنتاج الأوروبي 

لبنان  يف  العاملة  اليد  تكلفة  اأن  �سيما  ول 

اأن  الأوروبية، كما  العمالة  اأدنى من تكلفة 

اإىل  الدخول  من  �ستمكنه  اللبناين  �سجاعة 

اأ�سواق كثرية قد يبتعد ال�سناعي الأوروبي 

واخلليجية  الأفــريــقــيــة  كــالأ�ــســواق  عنها 

والعراقية«.

مواكبة الطلب
وك�سف اجلبيلي اأن »�رضكة اجلبيلي جاهزة 

تطوير  على  تعمل  اإذ  الطلب،  هذا  لتواكب 

م�سنعها عرب اإدخال ماكينات جديدة تعمل 

على الاليزر والبالزما، من �ساأنها تخفي�ش 

العاملة ورفع م�ستويات اجلودة  اليد  تكلفة 

اإىل حد كبري«.

و�سّدد على اأن اأبرز ما يتوق اإليه ال�سناعي 

حاليًا  ــه  اإن اإذ  ال�ستقرار،  هو  لبنان  يف 

نحو  خطوة  اأي  اتخاذ  قبل  كثرياً  يــرتوى 

معروفة.  غري  ال�سوق  فتوجهات  الأمـــام، 

وقال: »كثري من ال�رضكات تتطور ملواكبة 

واجلبيلي  اخلارجية،  الأ�ــســواق  حاجات 

مكثف  ب�سكل  عملت  املــثــال  �سبيل  على 

على تطوير م�سنعها يف نيجرييا حيث اإن 

عملها هناك يقارب ع�رضة اأ�سعاف عملها 

يف لبنان«.

اإذ  القطاع،  دعــم  الــدولــة  »على  واأ�ــســاف: 

ملــرات  احتل  ــه  لأن كبرية  باهمية  يتمتع 

ــدارة يف حــجــم الــ�ــســادرات  ــ�ــس ــدة ال عــدي

ال�سناعي  ي�سجع  الدولة  دعم  ال�سناعية. 

اأن  يــدرك  اإذ  عمله  يف  قدمًا  امل�سي  على 

هناك من ي�سانده«.

»أحمد رجب الجبيلي وشركاه«.. 45 عامًا من التطور والتوسع
الجبيلي: جاهزون لمواكبة تطور األسواق

تعمل شركة أحمد رجب 

جبيلي وشركاه على تطوير 

مصنعها عبر إدخال ماكينات 

جديدة تعمل على الاليزر 

والبالزما، من شأنها تخفيض 

تكلفة اليد العاملة ورفع 

مستويات الجودة إلى حد كبير

يعود عمل �رصكة اأحمد رجب اجلبيلي 

اإىل  املولدات  �سناعة  يف  و�رصكاه 

�سبعينات القرن املا�سي، وجذورها اإىل 

اأ�س�ض اجلد ال�رصكة  الأربعينات، حيث 

والتو�سع  التطور  طريق  �سلكت  التي 

ال�رصكات  ثقة  حمط  واأ�سحت  باكراً 

وكيلة   1989 عام  وا�سبحت  العاملية، 

الإنكليزية    FG WILSON ل�رصكة 

�رصكة  من  جزءاً  اليوم  اأ�سبحت  التي 

CATERPILLAR Inc العاملية.
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مقابلة

  STAUNCH عّزز ثقة امل�ستهلكني وجود

ومنحها  الأ�سواق،  يف   MACHINERY
ولوؤهم دافعًا كبرياً نحو املزيد من التقدم 

يف  واإمكانياتها  طاقاتها  كل  فوظفت 

�سبيل حتقيقه. اإنطلقت م�سرية ال�رضكة اأوًل 

وبجودتها  الباطون،  خاّلطات  ب�سناعة 

عت 
ّ
فو�س زبائنها  ثقة  ك�سبت  ونوعيتها 

مروحة اإنتاجها لي�سمل الـ »دامرب«، اآلت 

البلوك،  معامل  الزفت،  مق�سات  الر�ش، 

ال�سقالت، وماكينات التلحيم، بالإ�سافة 

اإىل رجراجات الباطون. 

الكهربائية  املولدات  ال�رضكة  كما ت�سّنع 

اخلا�سة  والآلـــيـــات  الإنـــــارة  واأبـــــراج 

معاجلة  يف  ت�ساعد  الــتــي  بالبلديات 

ـــــداث اخلــطــرة  وتــرمــيــم خمــلــفــات الأح

وهي  واحلوادث،  والزلزل  كالإنفجارات 

ــارة،  اإن اأبــراج  مياه،  م�سخات  تت�سمن 

مولدات كهربائية، اآلت لتك�سري الباطون، 

حال  يف  املياه  و�سحب  غ�سيل  ماكينات 

حلــام،  ماكينات  طــوفــان،  اأي  حـــدوث 

لق�ش  واآلت  للتك�سري،  كومرب�سورات 

خا�سًا  ق�سمًا  ال�رضكة  ت�سم  كما  احلديد، 

ال�سم�سية  بالطاقة  يتعلق  ما  بكل  يعنى 

وامل�ساريع  والبيوت  الطرقات  واإ�ساءة 

ال�سخمة.

واأ�سار حجازي يف حديث مع »ال�سناعة 

ت�سم  »الــ�ــرضكــة  اأن  اإىل  والإقــتــ�ــســاد« 

جميع  تلبي  خمتلفة  باأنواع  اأق�سام  عدة 

طلبات الزبائن يف خمتلف اأنحاء العامل. 

ال�رضكة  قوة  نقاط  اأبــرز  اأن  اأو�سح  واإذ 

د 
ّ
امتالكها لعدة قدرات يف اآن واحد، و�سد

تناف�سية  قــدرات  متلك  ال�رضكة  اأن  على 

والت�سهيالت  الأ�سعار  لناحية  جداً  كبرية 

وال�سالة واخلدمة املوجودة لديها«.

إيمان كبير
الأمـــور  هـــذه  اأن  اإىل  ــازي  ــج ح ولــفــت 

  STAUNCH  « ح�سور  عــّززت  جمتمعة 

الداخلية  الأ�سواق  يف   »MACHINERY
ال�رضكة  حتتل  حــني  ففي  واخلــارجــيــة، 

ز 
ّ
املراتب الأوىل يف ال�سوق اللبنانية،  تتمي

اخلارجية وهذا  الأ�سواق  مبوقع قوي يف 

م�سدر فخر لنا اأن نكون من الذين اأو�سلوا 

�سعار »�سنع يف لبنان« اإىل خمتلف بلدان 

انطباعات جيدة عنه عرب  �سوا 
ّ
العامل وكر

تقدمي اأعلى م�ستويات اجلودة«.

كبري  ولبنان  بال�سناعة  »اإمياننا  وقال: 

  STAUNCH �رضكة  اأ�س�سنا  ولذلك  جداً، 

اللبنانية  ال�سوق  يف   MACHINERY
ثم  ومن  فيها،  اإمكانياتنا  كل  وو�سعنا 

كالدول  اخلارجية  الأ�سواق  اإىل  انطلقنا 

العربية واأفريقيا ومن ثم الدول الأوروبية 

فروعنا  اإىل  اإ�سافًة  واإيرلندا،  واأ�سرتاليا 

والــوليــات  زامبيا  اأنــغــول،  اأوغــنــدا،  يف 

املتحدة«.

  STAUNCH« واأ�ــــــــــســــــــــاف: 

وتو�سع  تــطــور  يف   MACHINERY
م�ستمرين، ف�سنويًا تفتتح فرعًا اأو فرعني 

اإىل  اإ�ــســافــة  يف الأ�ــســواق اخلــارجــيــة، 

 3 العام �سنفتح  فروعها يف لبنان. وهذا 

فروع يف اليمن وال�سعودية والنيجر«.

األسواق الخارجية
  STAUNCH« اأن  حــجــازي  واعــلــن 

دائــم  ب�سكل  تتابع   MACHINERY
حيث  وتطوراتها،  اخلارجية  الأ�ــســواق 

يف  امل�سانع  لأهم  دائمة  بزيارات  نقوم 

خمتلف دول العامل للتعرف اإىل كل جديد 

التحديث،  و  التطوير  كيفية  على  والعمل 

تدريبية  بــدورات  نقوم  اأننا  اإىل  اإ�سافًة 

نعنى  التي  املجالت  مكّثفة يف خمتلف 

بها«.

وراأى اأن وجود ال�رضكة يف عدد كبري من 

التاأثريات  من  يقيها  اخلارجية  الأ�سواق 

ال�سلبية لال�سطرابات احلا�سلة يف الدول 

STAUNCH  MACHINERY .. نجاح لبناني يغزو العالم
حجازي: قدراتنا التنافسية كبيرة 

جعل اجلمع بني اجلودة وال�سعر 

  STAUNCH الأف�سل،  وال�سكل 

MACHINERY ترتبع على عر�ض 

ال�سدارة بني ال�رصكات العاملة 

 ،2004 فمنذ  املعدات.  قطاع  يف 

التنفيذي  رئي�سها  انخراط  ومع 

و�سام حجازي يف جمال عملها، 

التو�سع  طريق  ال�رصكة  ت�سلك 

من دون توقف، اإذ انفتحت على 

اأ�سواق كثرية لت�سويق �سناعتها 

من  كبرية  ت�سم جمموعة  التى 

املعدات. 
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اأ�سعار  انخفا�ش  وانعكا�سات  العربية 

النفط، فبالرغم من تاأثر اأعمالها بالواقع 

ل  العاملية  والأ�سواق  العربي  العامل  يف 

تزال ال�رضكة يف حال من التوازن.

عدم االستقرار
يف  الــ�ــســنــاعــي  ــاع  ــط ــق ال اأن  واعـــتـــرب 

من  كبرية  جمموعة  مــن  يعاين  لبنان 

التحديات اأبرزها عدم ال�ستقرار الأمني، 

على  ال�رضكات  تواجه  التي  واملعوقات 

عاملة  يد  وجود  وعدم  اجلمارك،  �سعيد 

ومتنعه  ال�سناعي  د 
ّ
تقي التي  والقوانني 

من التطور يف بع�ش الأحيان.

الأمني  ال�ستقرار  عــدم  اأن  اإىل  ولفت 

ي�سعف القدرات ال�رضائية ويفرمل انطالق 

اأن  اإىل  واأ�سار  الأ�سواق.  وي�سل  امل�ساريع 

الثقة  اإ�سعاف  ال�ستقرار  عدم  �ساأن  من 

بالقطاع ال�سناعي يف لبنان على �سعيد 

باأوقات  اللــتــزام  على  ال�سناعي  قــدرة 

اإمكانية  من  يحد  ما  الب�سائع،  ت�سليم 

القطاع للنمو. واأ�سار اإىل اأن ال�سطرابات 

احلا�سلة يف املنطقة والتي ل ميلك لبنان 

القوة للتاأثري فيها اأرهقت ال�سناعيني ول 

احلدودي  ن�سيب  معرب  اإغالق  بعد  �سيما 

الب�سائع  �سحن  اأكــالف  من  رفع   والــذي 

لل�سلع  التناف�سية  ــدرات  ــق ال واأ�ــســعــف 

اللبنانية يف الأ�سواق اخلارجية«.

تعزيز الثقة
القطاع  اإيالء  اإىل  الدولة  ودعا حجازي 

ومتابعة  ــالزم،  ال الهتمام  ال�سناعي 

مع  تتوا�سل  بحيث  كثب،  عن  م�ساكله 

القطاع  يف  العاملة  الــ�ــرضكــات  اأبـــرز 

اآليات  عــن  وتبحث  امل�ساكل  لتبحث 

البطء  اإن  اإذ  �رضيع،  ب�سكل  ملعاجلتها 

اآفــاق  مــن  يحد  الق�سايا  معاجلة  يف 

قدراتهم  وي�ستنزف  ال�سناعيني  تطور 

خلدمة  �سة 
ّ
مكر تكون  اأن  يفرت�ش  التي 

اإقت�ساد بلدهم.

ــودة يف  اجل ــرضورة �سبط  د على �
ّ
و�ــســد

بهدف  ومراقبتها  ال�سناعي  القطاع 

ــواق  ــس تــعــزيــز الــثــقــة بــالــقــطــاع يف الأ�

�سواء.  حــد  على  واخلــارجــيــة  اللبنانية 

و�سع  ي�ستلزم  ـــر  الأم ــذا  ه اأن  واعــتــرب 

املطلوبة،  للجودة  املعايري  جمموعة من 

ومراقبة اإنتاج امل�سانع ومطابقته لهذه 

بني  امل�سانع  تفرز  وبالتايل  املعايري، 

بحيث  مطابق،  وغــري  للجودة  مطابق 

غري  امل�سانع  مل�ساعدة  اآلية  و�سع  يتم 

املطابقة واإمدادها بالدعم الالزم من يد 

وخمتربات  وقرو�ش  ودرا�ــســات   عاملة 

د حجازي على اأن 
ّ
لتح�سني اإنتاجها. و�سد

بالقطاع  تنه�ش  قت، 
ّ
طب اإن  اخلطة  هذه 

اللبناين  الإنتاج  اأمــام  الأ�سواق  ع 
ّ
وت�رض

وا�سعًا  جماًل  اأمامه  وتفتح  واأكــرث  اأكرث 

للتطور.

بامل�ستقبل،  تفاوؤله  عن  حجازي  واأعرب 

لنا  رفــيــقــًا  ــفــاوؤل  ــت ال دام  »مـــا  وقــــال: 

بلبنان  ــان  ــالإمي ف عملنا،  م�سرية  يف 

تعمل  لذلك  اأي�سًا،  عليه  والرهان  كبري 

على   STAUNCH  MACHINERY
لبنان  يف  لها  فــروع  وافتتاح  التو�سع 

الإ�ستقرار   
ّ
يعم اأن  اأمــل  على  واخلـــارج، 

والإزدهار يف لبنان. 

 STAUNCH  MACHINERY 

في تطور وتوسع مستمرين، 

فسنويًا تفتتح فرعًا أو فرعين 

في األسواق الخارجية، إضافة 

إلى فروعها في لبنان. وهذا 

العام سنفتح 3 فروع في اليمن 

والسعودية والنيجر«

شّدد حجازي على ضرورة ضبط 

الجودة في القطاع الصناعي 

ومراقبتها بهدف تعزيز الثقة 

بالقطاع في األسواق اللبنانية 

والخارجية على حد سواء
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»ال�سناعة  مع  حديث  يف  �سو  وك�سف 

مبراحل  ت 
ّ
مــر ال�رضكة  اأن  والإقت�ساد« 

عملها  بــداأت  اإنها  اإذ  التطور  من  عديدة 

با�سترياد اأجهزة ت�سخني املياه من تركيا 

وال�سني، اإل اأن مواجهتها لتحديات كثرية 

اآنذاك دفعها اإىل العمل يف منتجات توليد 

الكهرباء بعد اإقرار وزارة الطاقة لقانون 

لتوليد  ال�سم�سية  الطاقة  اأجــهــزة  ربــط 

الكهرباء ب�سبكة الدولة، الذي اأعطى دفعًا 

كبرياً لل�سوق«.

واعترب اأن ما رافق القرار من خلق اأنظمة 

متويل للموؤ�س�سات لرتكيب اأجهزة الطاقة 

اإىل  اأدى  ة، 
ّ

مي�رض قرو�ش  عرب  ال�سم�سية 

ب�سكل  الأجهزة  هذه  على  الطلب  ارتفاع 

من  اإعفاء  فرتة  هناك  كانت  حيث  كبري، 

حتقيق  من  ال�رضكات  مّكن  ما  الفوائد، 

من  مكنتها  املــوؤ�ــســ�ــســة  يف  تــوفــريات 

ا�سرتداد �سعر اجلهاز  يف وقت ق�سري«.

يف  هــذا  احلكومة  قــرار  »�ساهم  وتــابــع: 

لأهمية  املواطنني  وعي  درجة  ت�ساعد 

عن  ثقافتهم  وتو�سيع  ال�سم�سية  الطاقة 

اإن  اإذ  مهم   
ّ
جد اأمــر  وهــذا  املفهوم،  هذا 

العامل  يف  الأغنى  الــدول  من   
ّ
يعد لبنان 

لناحية الطاقة ال�سم�سية«.

تخطي المعوقات
وك�سف �سو اأن ال�رضكة جلاأت اإىل تطوير 

منتجاتها بهدف تخطي امل�ساكل التقنية 

وم�ساكل ال�سيانة التي كانت تواجهها يف 

وال�سني،  تركيا  من  امل�ستوردة  الأجهزة 

نال  منتجني  وقدمت  ذلــك  يف  فنجحت 

العمل  يتم  فيما  اخــرتاع  بــراءة  اأحدهما 

على براءة اخرتاع اأخرى للمنتج الثاين«.

ت�سّنع  حاليًا  ال�رضكة  اأن  �سو  واأعــلــن 

لتدفئة  واأجهزة  املياه  لت�سخني  اأجهزة 

ت�ستخدم  اأجــهــزة  اإىل  اإ�سافة  امل�سابح 

الكبرية  امل�ساريع  يف  الطاقة  لتوليد 

وامل�ست�سفيات والفنادق والنوادي..«.

يف  رت 
ّ
طــــو  Dawtec« اأن  ـــح  واأو�ـــس

�سوق  متطلبات  مع  لتتالءم  منتجاتها 

يف  التطور   « وقــال:  اللبنانية،  البناء 

ملفهوم  امل�ستهلك  قبول  واكــب  القطاع 

اأتى  كما  وجتربتها،  ال�سم�سية  الطاقة 

كنتيجة عمل ال�رضكات يف ال�سوق لناحية 

مقارنة  فالقطاع  وال�سيانة.  الرتكيب 

Dawtec .. اإلبتكار والتمّيز في قطاع الطاقة المتجددة
ضو: لحماية براءة االختراع

�سلكت Dawtec منذ ن�ساأتها طريق التمّيز، 

اإميانًا من موؤ�س�سها ومديرها املهند�ض 

اخليار  هو  »التمّيز«  باأن  �سو  و�سام 

ال�ستمرارية  ل�سمان  املتاح  الوحيد 

يف  ال�سوق،  يف  قوي  اإ�سم  وتكري�ض 

ال�رصكة  راأ�سمال كبري ميكن  ظل غياب 

ال�رص�سة  املناف�سات  اأمام  ال�سمود  من 

وعمليات ك�رص الأ�سعار.

 Dawtec وكان ل�سو ما اأراده، ومتّكنت

من حجز مكان  يف وقت ق�سري جداً 

لها بني ال�رصكات الأوىل العاملة يف 

فالتقطت  املتجددة،  الطاقة  قطاع 

وعملت  املنا�سب  الوقت  الفر�ض يف 

على تطوير منتجاتها ف�سجلت براءة 

اخرتاع با�سمها الذي فاز بعدد كبري 

زخمًا  ا�سمها  منح  ما  اجلوائز  من 

قويًا يف ال�سوق.

على الدولة إيالء براءة 

االختراع إهتمامًا أكبر بحيث 

تسلط الضوء أكثر على 

حقوق أصحاب االختراعات 

وواجباتهم

مقابلة
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حديث  قطاع  ال�سناعية  بالقطاعات 

وما ي�سهده من تطور واإجنازات يف وقت 

ق�سري اأمر مهم«.

ولفت اإىل اأن »هناك الكثري من ال�رضكات 

النقطة  من  وتبداأ  القطاع،  تدخل  التي 

 Dawtec منها  انطلقت  الــتــي  نف�سها 

ا�سترياد  عرب  اأي  املماثلة،  وال�رضكات 

املنتجات ال�سينية والرتكية«. ولفت اإىل 

اأن »هذا قد يخلق �سوق ويزيد من انت�سار 

اأجهزة الطاقة، اإل اأنه قد ي�سبب ردة فعل 

املنتوجات  اإن  اإذ  الزبائن  عند  �سلبية 

امل�ستوردة ل تتمتع باجلودة العالية«.

ز املنتجات
ّ
متي

�سوتك  منتجات  اأن  �سوعلى  د 
ّ
ــد ــس و�

وتتميز  الأوروبية  باملوا�سفات  تتمتع 

بفعاليتها. 

 Dawtec الذي طورته  اأن »املنتج  واأعلن 

نال ترحيبًا كبرياً من قبل الزبائن اإذ اإنه 

م�ساكل  ويعالج  ال�سم�سية،  الطاقة  يوؤمن 

املرتفعة،  املباين  يف  �سيما  ول  كثرية 

حيث يوؤمن ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية مع 

واإ�سفاء  الأ�سطح  م�ساحات  على  احلفاظ 

جمالية على املبنى

كان   Pregola منتج  تطوير  اأن  وراأى 

اإجنازاً مهمًا لل�رضكة اإذ نالت عدة جوائز 

يف م�سابقات عديدة يف لبنان وخارجه 

 Grow myو  GIST – TECH واأبرزها 

مليون   50 مببلغ  فازت  حيث   Business
 Green Mind و  عملها،  لتطوير  لــرية 

.Lebanese Market leaders و Award
واأعرب �سو عن فخره واعتزازه بالأ�سداء 

التي  اجلوائز  عقب  ال�رضكة  نالتها  التي 

اإن ذلك موؤ�رض وا�سح على  اإذ  فازت بها، 

�سريها على خطى �سحيحة حيث ت�ساعد 

�سعيد  على  فقط  لي�ش  ال�سوق  تطوير  يف 

عمل  فر�ش  خلق  �سعيد  على  اإمنا  البيع 

لل�سباب اللبناين.

براءة االختراع
حلث  كثرية  م�ساع  وجــود  اإىل  لفت  واإذ 

اللبنانيني لل�سري يف طريق ت�سجيل براءات 

حكومية،  غري  جمعيات  قبل  من  اخرتاع 

بهدف  وجامعات  واحتــادات  وم�سارف 

الت�سجيع على البتكار، اأمل من احلكومة 

كان  اأي  القوانني ملنع  تنفيذ  د يف 
ّ
الت�سد

ــة الــتــحــايــل عــلــى الــقــانــون  مــن حمــاول

التي  ــرتاع  الخ بــراءة  حماية  وبالتايل 

ت�سكل نقاط قوة كبرية لل�رضكات وت�ساهم 

يف تطورها وتو�سعها.

�سيئا من  اأن  اإىل  الإطــار،  هذا  واأ�سار يف 

ي�سعر  اإذ  اللبناين  املبتكر  ي�سيب  اخلوف 

حمفوظ  غري  اخرتاعه  براءة  يف  حقه  اأن 

القانون،  تطبيق  يف  د 
ّ
الت�سد عدم  نتيجة 

د على �رضورة معاجلة هذه امل�ساألة 
ّ
و�سد

اإذ اإنها تخّفف من البتكارات يف لبنان. 

براءة الخرتاع  اإيالء  الدولة  ومتّنى على 

ال�سوء  ت�سلط  بحيث  اأكـــرث،  اإهــتــمــامــًا 

الخرتاعات  اأ�سحاب  حقوق  على  اأكــرث 

وواجباتهم.

مشروع توأمة
وك�سف �سو اأن »�سو تك« قامت بت�سدير 

لكنها  ونيجرييا،  الأردن  اإىل  منتجها 

اأن تتحرك نحو الأ�سواق اخلارجية  اآثرت 

خطوات  �ستت�سمن  وا�سحة  خلطة  وفقًا 

�رضكات  مــع  ــواأمــة  ت م�ساريع  لإقــامــة 

املجاروة  البلدان  يف  املنتج  لت�سويق 

جار  العمل  اأن  واأعلن  اأوىل«،  كمرحلة 

�رضكة  مع  تــواأمــة  م�رضوع  على  حاليًا 

التواأمة  م�رضوع  اأن  واأو�سح  اأوروبــيــة. 

تبادل  �سيتم  اإذ  ال�رضكة  ا�سم  �سيعزز  هذا 

وفتح  الأخـــرى  ال�رضكات  مــع  اخلـــربات 

الأ�سواق اخلارجية اأمام املنتجات«.

واأعرب �سو عن تفاوؤله مب�ستقبل القطاع، 

وتتجه  م�ستمر  تطور  يف  ال�سوق  اإن  اإذ 

بخطى ثابتة اإىل الأمام. وراأى اأن الع�رض 

دة،  
ّ
املتجد الطاقة  ع�رض  �سيكون  املقبل 

فدرجة الوعي لإ�ستخدام الطاقة ال�سم�سية 

وتوليد  وامل�سابح  املــيــاه  ت�سخني  يف 

الكهرباء ترتفع.

 Daw نال المنتج الذي طورته

Tec ترحيبًا كبيرًا من قبل 

الزبائن إذ إنه يؤمن الطاقة 

الشمسية ويعالج مشاكل 

كثيرة وال سيما في المباني 

المرتفعة
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مقابلة

ح�سامي   HZHoussamiه�سام  مدير  اأ�سار 

والإقت�ساد«  »ال�سناعة  مع  حديث  يف 

ال�سنوات  مر  على  كانت  »ال�رضكة  اأن  اإىل 

على  فقط  لي�ش  عملها  جمال  يف  اقة 
ّ
�سب

ال�رضق  �سعيد  على  اإمنــا  لبنان  �سعيد 

الأو�سط ككل«. وقال: »HZHoussamiهي 

ال�رضكة الوحيدة يف لبنان وال�رضق الأو�سط 

والكرتون  للورق  ماكينات  ت�سّنع   التي 

بتطورها  ز 
ّ
وتتمي والطباعة.  والبال�ستيك 

خمتلف  من  امل�ستوردة  املاكينات  عن 

اأنحاء العامل حيث تعمل على اأكرث من خط 

اإنتاج واحد«.

لنا  ت�سمح  الكبرية  »خربتنا  ــاف:  ــس واأ�

يطلبها  ماكينة  اأي  و�سناعة  بت�سميم 

حافل  ال�رضكة  �سجل  اأن  كما  ــون.  ــزب ال

عام  اأجنزناه يف  ما  واأبرزها  بالإجنازات 

1992 حيث �سّنعنا خط اإنتاج اأوتوماتيكي 
ملحارم املراحي�ش، وكان فخراً  لل�سناعة 

الوطنية اللبنانية حيث مت ت�سنيع املاكينة 

يف لبنان قبل ابتكارها يف اأوروبا«.

إبتكار وفرادة
اإجنازاً  ال�رضكة حققت  اأن  وك�سف ح�سامي 

اآخر حيث قامت بت�سنيع ماكينة لت�سنيع 

الورق القابل لإعادة التدوير«.

ال�رضكة  ميزا  والفرادة  »الإبتكار  وتابع: 

تنتظر  ل   HZHoussamiفـ كبري،  حد  اإىل 

املاكينات  ت�ساميم  وانت�سار  املعار�ش 

اإمنا تبتكر ت�ساميم خا�سة  ل�ستن�ساخها، 

مهند�سني  عملها  فريق  يف  ت�سم  اإذ  بها 

ميكانيكيني«.

و�سّدد على اأن »ال�رضكة اكت�سبت ثقة زبائنها 

مع  املناف�سة  جعل  ما  ال�سنوات،  مر  على 

م�سابهة  ملاكينات  امل�ستوردة  ال�رضكات 

ال�رضكة  تقدم  حني  ففي  معدومة،  �سبه 

كفالة يف معداتها ت�سل اإىل ثالث �سنوات، 

 24  /24 ال�رضكة  ال�سيانه يف  يعمل فريق 

ما يعطي اطمئنانًا وراحة بال للزبون«. 

خطة إقتصادية
ت�سدر  ال�رضكة  اأن  اإىل  ح�سامي  لفت  واإذ 

اإىل الأ�سواق الأفريقية والعربية،  اإنتاجها 

اأمــن  اإىل  بحاجة  »ال�سناعة  اأن  اعترب 

باعرتاف   « وقال:  تنمو«.  لكي  وا�ستقرار 

لها،  اللبنانية ل مثيل  اإن اجلودة  اجلميع 

لكن عدم ال�ستقرار يخيف امل�ستثمرين اإذ 

على  اللبناين  بقدرة  الت�سكيك  اإىل  يدفعهم 

تاثرياً  يحمل  وهــذا  بالتزاماته،  الإيفاء 

والإقت�ساد  ال�سناعي  القطاع  على  كبرياً 

ب�سكل عام«. وراأى ح�سامي �رضورة بحث 

خطة اإقت�سادية و�سناعية وجتارية تعيد 

الإمكانيات  كل  ميلك  الذي  بلبنان  الثقة 

اإف�ساح  اإىل  ودعــا  �سناعيًا.  بلداً  ليكون 

ــراز  لإب اللبناين  ال�سباب  اأمـــام  املــجــال 

القطاع  تنمية  يف  وقــدراتــه  اإمكاناته 

الرغم  »على  وقــال:  قــدمــًا.  به  وامل�سي 

ح�سارته،  تعك�ش  بلد  اأي  �سناعة  اأن  من 

املتعاقبة  احلــكــومــات  تعر  مل  لــالأ�ــســف 

بل  ــالزم.  ال الهتمام  ال�سناعي  القطاع 

ال�سياحي  بالقطاعني  الهتمام  اآثـــرت 

القطاع  على  نراهن  ل  ملاذا  والتجاري. 

ذات  اللبنانية   املنتجات  ال�سناعي؟ 

جودة عالية ومنت�رضة يف معظم الأ�سواق 

اخلارجية. ما يعني اأن القطاع ممتاز وما 

البلد  يف  �سناعية  ثقافة  فقط  نحتاجه 

دعم  اإىل  واملواطنني  امل�سوؤولني  تدفع 

القطاع على حد �سواء«.

واعترب ح�سامي اأن دعم الدولة لل�سناعيني 

وم�ساندتهم هو ال�سبيل للنهو�ش بالقطاع 

رقمًا  لبنان  وجعل  امل�ستويات  اأعلى  اإىل 

العامل.  خريطة  على  ال�سناعة  يف  �سعبًا 

من  كثري  وحلم  حلمي  »هذا  قائاًل:  وختم 

وباإذن  لنحققه  جنهد  ونحن  ال�سناعيني، 

اهلل �سيتحقق يف يوم من الأيام«.

HZHoussami.. أكثر من نصف قرن من الفرادة واالبتكار
حسامي: سجّلنا حافل باإلنجازات

قرن،  ن�سف  من  اأكرث  قبل 

ل�سناعة   HZHoussami اأب�رصت 

لتبداأ  النور،  الورق  ماكينات 

معها رواية �رصكة يفخر لبنان 

وحتى   1952 فمنذ  باإجنازاتها. 

اليوم يرافق البتكار  ال�رصكة 

لتحديث  بجد  عملت  التي 

التطور  مع  متا�سيًا  اآلتها 

فاأ�سافت  العامل  �سهده  الذي 

وقطعًا  اإلكرتونية  اأدوات  اإليها 

اأخرى ادت اإىل حت�سني طاقتها 

اإ�سافة  و�رصعتها،  الإنتاجية 

من  جديدة  اأنواع  �سنع  اإىل 

ماكينات التو�سيب والتعبئة.

بقيت  البتكار،  جانب  واإىل 

رفيقة  اأعوام  طيلة  اجلودة 

التي  ال�رصكة،  لإنتاج  دائمة 

اأولوياتها  �سلم  يف  و�سعتها 

لتقدمي  �سبطها  على  وعملت 

اإنتاج ي�ساهي مبزاياه الإنتاج 

الأوروبي.

اعتبر حسامي أن دعم الدولة 

للصناعيين ومساندتهم هو 

السبيل للنهوض بالقطاع 

إلى أعلى المستويات وجعل 

لبنان رقمًا صعبًا في الصناعة 

على خريطة العالم



Beirut - Lebanon T: 961 1 851147   
M: 961 3 864937 - 70 626625

E: info@hzhoussami.com   
hisham_houssami@hotmail.com   
Website: www.hzhoussami.com

HZHoussami
Industrial Machinery Manufacturing





Location: N: 33° 51‘ 41.4” - E: 035° 32’ 47.7” :املــ�قع 

Authorized Signature : Osmat M. Hassan
C.R.: 40640 Baabda

املفو�س بالتوقيع: ع�شمت حممد ح�شان

رقم ال�شجل التجاري:  40640 بعبدا

�سركة ليفك� الفنية التجارية �ش.م.ل

Lifco Technical & Trading Co.

�شناعة الربادات ورفوف ال�شوبر ماركت وجتهيزات املطاعم 

Manufacturing of Supermarket & Resturants Refrigerators - Store Shelves

E-mail :  lifco@cyberia.net.lb - osmat@lifco.com.lb - www.lifcolb.com - www.lifco.com.lb

ADDRESS العن�ان

ACTIVITY الن�صاط

ال�شويفات - خلدة - الطريق العام - �شنرت ليفكو

هاتف : 800152/3 )5( 961 -  فاك�س :800154 )5( 961 

خليوي: 653194 3 961

Choueifat -  Khaldieh - Main Road - Lifco Center
Tel : 961 (5) 800152/3 - Fax : 961 (5) 800154
Mobile: 961 3 653194

العالمة التجارية

TRADE MARKS
القيا�شات

SIZES
املوا�شفات

SPECIFICATION
ال�شنف

ITEMS
البند اجلمركي

H.S Code

حسب الطلب
     To Order

عاملية
International

صناعة الرفوف والستاندات خاص السوبر ماركت واملطاعم
 Manufacturing of Shelves for Supermarket 

Resturants &

84.19.89.00

حسب الطلب
     To Order

عاملية
International

صناعة البرادات خاص السوبر ماركت واملطاعم
Manufacturing of Supermarket & Restaurants 

Refrigerators.

84.18.30.00

حسب الطلب
     To Order

عاملية
International

صناعة رفوف مستودعات، حتهيز كافة احملالت التجارية
 Manufacturing of Store Shelves, Shop Fitting & Display

44.16.00.10

PRODUCTION INFORMATION معل�مـــــات عـــــن الإنتـــــاج
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العراق،  اىل  توجهت  اللبنانية  ال�سواق 

وم�رض،  العربية  الـــدول  اىل  ثــم  ومــن 

ال�رضقية  ـــا  اوروب اىل  بعدها  لتنتقل 

وافريقيا. 

وا�سار اىل ان طريق جناح ال�رضكة كان 

انها  ال  الكبرية،  بالتحديات  حمفوفواً 

خيار  اي  هناك  يكن  مل  لأنــه  ا�ستمرت 

اآخر، فتخطت ال�سعوبات وو�سلت اىل بر 

الأمان. ولفت اىل ان ابرز التحديات التي 

امل�ساريع، فكانت  واجهتها كان متويل 

ال�رضكة يف بداياتها اذا ا�ستلمت م�رضوعًا 

فال  متويله،  يف  م�ساكل  تواجه  لتنفذه 

ثقة  كانت  حني  يف  بحوزتها  راأ�سمال 

بالقطاع  مــعــدومــة  �سبه  املــ�ــســارف 

ال�سناعي واحل�سول 

عــلــى قــرو�ــش امــر 

ــب. واو�ـــســـح  ــع ــس �

كثرية  حتــديــات  ان 

واجـــهـــت الــ�ــرضكــة 

حتدي  اىل  ت�ساف 

ــل، وميــكــن  ــمــوي ــت ال

بعدم  اخــتــ�ــســارهــا 

وانقطاع  ال�ستقرار 

الكهربائي  التيار 

الذي  العمل  وقانون 

بحق  جمحفًا  ــان  ك

ــق  ــح املــــوظــــف وب

�ساحب العمل...  

سّلة من الخدمات
ز mecanix �ساهم يف 

ّ
واعترب عبيد ان متي

التناف�سية  قدراتها  وعّزز  عملها  تنمية 

ما  ظل  يف  الوروبيني  مناف�سيها  امام 

يتمتعون به من قدرات انتاجية وجودة 

»تتميز  وقــال:  تناف�سي.  و�سعر  عالية 

اخلدمات  من  �سّلة  بتقدميها   mecanix
الر�ــش  الــزبــون  يقدم  بحيث  للزبون، 

 mecanix فتقوم  مل�رضوعه  وت�سوره 

والبناء  والهنغارات  اخلرائط  بــاإعــداد 

وغرف التربيد، فت�سلم �ساحب امل�رضوع 

م�رضوعه جاهز يف وقت ق�سري وتقدم له 

خدمات ما بعد البيع«.

من  مكننا  ــز 
ّ
الــتــمــي »هـــذا  وا�ـــســـاف: 

ــواق  ــس ال� يف  �سيما  ل  ــرار،  ــم ــت ــس الإ�

اخلارجية حيث ل ميلك ا�سحاب روؤو�ش 

بكل  للقيام  الكافية  املعرفة  ــوال  الم

mecanix  اخلربة  هذه العمال، فت�سع 

ال�سنني  اكت�سبتها على مر ع�رضات  التي 

افكار وروؤيتها  لهم  يف خدمتهم وتقدم 

للعمل«.

لوبي صناعي
وعي  خلق  �ــرضورة  على  عبيد  و�سدد 

ال�سعب  يتعرف  بحيث  �سناعية  وثقافة 

اللبناين على �سناعته حيث باإ�ستطاعته 

ان يكون عن�رضاً موؤثراً يف النهو�ش بها 

اذ  قدراتها،  وتعزيز 

الــدولــة  قــــدرات  ان 

هـــذا  يف  حمــــــدود 

وال�سناعي  الطــار، 

ــش  ــافــ� ــن ــل وي ــم ــع ي

اي  ــاب  غــي ــل  ظ يف 

تدعم  حني  يف  دعم 

حــكــومــات الــبــلــدان 

قطاعها  الخـــــرى 

ال�سناعي على اعلى 

امل�ستويات. 

ان  ـــــــــد  اك واذ 

التي  ال�سطرابات 

املنطقة  تواجهها 

ال�رضكة  يجعل  النفط  ا�سعار  وانخفا�ش 

نحو  جــديــد  انــفــتــاح  اي  على  تتحفظ 

ال�سواق اخلارجية، �سدد على ان ال�رضكة 

كعادتها �ستبقى �سامدة يف ظل الركود 

املحافظة  بهدف  ال�سواق  ت�سهده  الذي 

تتمتع  التي  الب�رضية  مــواردهــا  على 

مدى  على  اكت�سبتها  كبرية  بــخــربات 

ميكنها  ل  وبالتايل  ال�سنني،  ع�رضات 

التفريط بها.

الت�سامن  اىل  ال�سناعيني  عبيد  ودعــا 

وت�سكيل لوبي �سناعي �ساغط ي�ستطيع 

حث الدولة على العمل وو�سع خطة واآلية 

النفتاح  من  ال�سناعي  القطاع  متكن 

على مزيد من ال�سواق اخلارجية.

                    ..37 عامًا من التمّيز
عبيد: لتشكيل لوبي صناعي ضاغط

Mecanix

 Mecanix ساهم تمّيز 

في تنمية عملها وعّزز 

قدراتها التنافسية امام 

منافسيها االوروبيين 

في ظل ما يتمتعون به 

من قدرات انتاجية وجودة 

وعالية وسعر تنافسي

والتو�سع«  »التطور  رافق 

�رصكة mecanix طيلة 37 عامًا، 

عملها  بداأت  التي  فال�رصكة 

 1978 عام  التربيد  جمال  يف 

�سهدت تطوراً كبرياً يف عملها، 

اليوم بني  يتنوع  ا�سبح  الذي 

الربادات،  و�سناعة  ال�سيانة 

غرف التربيد، لوحات الكهرباء 

والهنغارات.

ا�سا�سي  عامل  النجاح«  على  »ال�رضار 

وقف خلف جناح mecanix التي تعطي 

ال�سناعي  طــمــوح  عــن  مــثــاًل  اف�سل 

الكثرية.  لل�سعاب  وحتــديــه  اللبناين 

فوفقًا ملدير ال�رضكة ا�سعد عبيد واجهت 

ال�رضكة الكثري من التحديات التي �سكلت 

ما  ان  ال  امامها،  حقيقية  �سعوبات 

جعلها ت�ستمر هو النفتاح على ال�سواق 

اخلارجية، فكانت كلما اقفل يف وجهها 

ن 
ّ
اأم ما   « وقال:  اآخراً.  بابًا  فتحت  بابًا 

ا�ستمراريتنا حتى اليوم هو الت�سدير، اذ 

كان مبثابة املنقذ لنا يف ظل ما يعي�سه 

لبنان من عدم ا�ستقرار.  ففي حني كانت 

يف  ة 
ّ
جم �سعوبات   mecanix تواجه 



E-mail: mecanix@mecanixsal.com       -        website: www.mecanixsal.com 

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية - الطريق الدويل - مفرق م�شت�شفى قلب ي�شوع - بناية بندر

هاتف: ٧/ 950866 5 961 - 2٧8050 3 961 - 231498 9 961 - فاك�س: 952866 5 961 - �س.ب: 166 احلازمية

Cold rooms

Chillers & cooling units

Processing plant Steel structure
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اهتمام  حرفو�ش  ح�سن  ال�رضكة  مبيعات  مدير  وعزا 

اإىل موقعه اجلغرايف  لبنان  ال�رضكة  بال�ستثمار يف 

وبالتايل  الأو�سط  لل�رضق  مدخاًل  منه  يجعل  الــذي 

يوؤمن انفتاح ال�رضكة على �سوق �سخمة.

�سمنت   AFA منتجات  جودة  يف  الزبائن  »ثقة  اأن  اإىل  واأ�سار 

وقال:   .»1996 العام  لبنان  يف  انطالقتها  منذ  ا�ستمراريتها 

»ويعرف عن AFA جودة اإنتاجها العالية، اإذ طوال �سنوات عملنا 

ال�رضكة بوقوفها  اأي عيوب. كما تعرف  مل تلحظ يف منتجاتها 

على  جتاههم  م�سوؤولياتها  ل 
ّ
وحتم زبائنها،  جانب  اإىل  الدائم 

اأكمل وجه، وهذان الأمران عّززا ولء الزبائن لها و�سكال دافعًا 

لبذل اأق�سى اجلهود خلدمتهم ب�سكل اأف�سل«.

بال�سناعة  البع�ش  يبديها  التي  الثقة  »لعدم  حرفو�ش  واأ�سف 

من  ال�رضكات  من  كبري  عدد  ومتّكن  جناحها  رغم  اللبنانية، 

احلفاظ على �سجالتها نا�سعة البيا�ش جلهة جودة اإنتاجها«.

واو�سح ان »اجلودة موجودة يف ال�سناعة اللبنانية ال ان الثغرة 

يف  �سفافية  �ش 
ّ
يكر الــذي  امل�ستهلكني  مع  التوا�سل  يف  تكمن 

العالقة بني ال�رضكة والزبائن جتعلها حمط ثقتهم.

تزوير المنتج
تواجه  التي  الأ�سا�ش  امل�سكلة  هو  »التزوير  اأن  حرفو�ش  وك�سف 

عمل ال�رضكة يف لبنان، حيث يتم تقليد املنتج ب�سكل كامل جلهة 

ال�سكل اخلارجي، ما ي�ستت امل�ستهلك ويدفعه اإىل �رضاء املنتجات 

رة لأنها اأقل �سعراً ظنًا منه اأنها تتمتع باجلودة نف�سها«.
ّ
املزو

حيث  جداً،  �سيئة  م�ساربات  حتوي  اللبنانية  »ال�سوق  وا�ساف: 

يعمل بع�ش التجار بعيداً كل البعد عن منطق الت�سويق وخدمة 

متدنية  جــودة  ذات  مبنتجات  الأ�ــســواق  فيغرقون  امل�ستهلك، 

ال�رضكات  وبكل  بنا  كبرية  ا�رضاراً  يلحق  ما  منخف�سة  وا�سعار 

التي تلتزم معايري معينة يف عملها«.

دور الحكومة
امل�ستهلك  العمل على حماية  اأن على »احلكومة  وراأى حرفو�ش 

توعية  حمالت  واإطـــالق  اجلمركية  الرقابة  تعزيز  عرب  اأكــرث 

ر قبل �رضائه ومالحقة 
ّ
للمواطنني متكنهم من ك�سف املنتج املزو

رة«.
ّ
جي املنتجات املزو

ّ
مرو

املرفاأ  من  الب�سائع  تخلي�ش  عملية  تكون  اأن  ومتنى 

عليه  هي  مما  اأ�ــرضع  واملــطــار 

الآن، اإذ اأن واقعها احلايل يوؤخر 

اإىل  الب�ساعة امل�ستوردة  و�سول 

الإيفاء  من  ويحرمها  ال�رضكات 

باإلتزاماتها ما ينعك�ش �سلبًا على 

حتر�ش  التي  بزبائنها  عالقتها 

ت�سوبها  األ  عــلــى  احلــر�ــش  كــل 

�سائبة«.

»الو�سع  اأن  على  حرفو�ش  د 
ّ
و�سد

الأمني يف لبنان واملنطقة يفرمل 

ع 
ّ
التو�س ال�رضكة«. خطط  ت�سعها  التي  املتعددة 

ع داخل لبنان 
ّ
وقال: »ال�رضكة تعمل �سمن خطة وا�سحة للتو�س

عرب فتح فروع يف اجلنوب وال�سمال والبقاع، ويف العامل العربي. 

وحاليًا هناك ات�سال يومي مع ال�سوق العراقية واجلزائرية، لكن 

ال�سطرابات احلا�سلة تدفعنا اإىل الرتوي«.

 AFA.. 19 عامًا من الجودة والثقة في لبنان
حرفوش: لتعزيز الرقابة

املتابعة الدائمة والدقيقة للزبائن وجودة الإنتاج، 

يف  مرموق  مركز  احتالل  من   AFA �رصكة  مكنتا 

العاملة يف بيع قطع غيار  ال�رصكات  ال�سوق بني 

ملولدات الكهرباء على مدى 19 عامًا.

فال�رصكة التي انطلقت قبل 28 عامًا يف اأمريكا 

مهما  زبائنها  حاجات  لتلبي  اإنتاجها  طّورت 

الأ�سواق  نحو  وتو�ًسعت  وتنوعت،  اختلفت 

اخلارجية عرب اإن�ساء فروع لها يف دول متعددة 

اأبرزها املك�سيك، اأ�سرتاليا، ولبنان.

تعمل AFA ضمن خطة 

واضحة للتوّسع داخل لبنان 

وخارجه عبر فتح فروع في 

الجنوب والشمال والبقاع، 

وفي العالم العربي
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»�رضكة  ان  اىل  �سوايا  جوزيف    BEAM �رضكة  مدير  ا�سار 

BEAM  هي اكرب �رضكة م�سنعة لأجهزة التنظيف )ال�سحب( 
»ال�رضكة  ان  اىل  ولفت   .1957 �سنة  منذ  العامل  يف  املركزي 

متلك انواع وحدات الطاقة والإك�س�سورات للحاجات العاملية. 

وقد عملت اأجهزة BEAM  للتنظيف   )ال�سحب( املركزي وقد 

اأعتربت لالإ�ستعمال ال�سحي«.

وك�سف ان ت�سميم ال�رضكة للم�سفاة املزدوجة الن�سجة، يزيل 

98،9 % من كل الأجزاء بحجم 2 ميكرون Micron  اأو اكرث، 
العامل  »هــذا  ان  واعترب  ال�سحية«.  املراكز  يف  وبالأخ�ش 

�رضوري للق�ساء على البكترييا، وعلى اللرجني وعلى غبار 

  BEAM »جهاز  ان  على  و�سدد  مثال«.  كال�سو�ش  احل�رضات 

للتنظيف )ال�سحب( املركزي يتفوق مب�ستواه على باقي اأجهزة 

الب�رضة،  خاليا  الأحمر،  الدم  كخاليا  مثاًل  العادية  ال�سحب 

وخاليا اخلمائر، وخاليا العفن، والغبار امل�رضة للرئة«.

Beam.. اإلبتكار في صناعة أجهزة التنظيف المركزي

مقابلة



 العن�ان: الوزاعي مدينة نا�صر ال�صناعية  

هاتف وفاك�ص : ٤55٠٠1 (1)961+ - خل�ي : 2883٤٤(3)961+

ADDRESS: Ouzai - Naser Industrial area - Telefax: 
+961 (1) 455001 - cell : +961 (3) 288344 

E-mail: elissaco@live.com - www.elissaco.com

�رشكة الي�صا لل�صناعة والتجارة

�صناعة مطاحن ومحام�ص البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices
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مقابلة

�ش املرحوم ال�سيخ 
ّ
خالل تلك املرحلة، اأ�س

ا 
ً
اأبو جمال الدين ح�سن اأبو اإبراهيم م�سنع

عرف 
ُ
ا لإنتاج املدافئ يف را�سيا ي

ً
متوا�سع

ا 
ً
م�ستخدم ال�سيخ،  جبل  مدافئ  با�سم 

العمل  ومعتمًدا  وب�سيطًة،  متوا�سعًة  ًة 
ّ
عد

�سفائح   
ّ

َق�ش يف  كامل  ب�سكل   
ّ

اليدوي

وزخرفتها؛  وجمعها،  ها 
ّ
وطي احلــديــد، 

ام واأ�سابيع خرجت 
ّ
حّتى اإذا ما انق�ست اأي

حّلة من  اأبهى  يديه يف  املدفاأة من بني 

حيث الإتقان واجلمال. 

يف  حممود  ريدان  املوؤ�س�سة  مدير  واأ�سار 

حديث مع »ال�سناعة والإقت�ساد« اإىل اأن 

ة تطوير �سناعة املدافئ بداأت مع 
ّ
»عملي

دخول الكهرباء اإىل قرى را�سيا. فاأدخلت 

واملخرطة،  الكهربائية  التلحيم  اآلـــة 

ــة مثل 
ّ
ــي ــاف ــس اإ� ــيــفــت مــنــتــجــات  واأ�ــس

املازوت/  التي تعمل على  »ال�سوبيات« 

الغاز«. ولفت اإىل اأنه »بعد اإنتهاء احلرب 

ة على 
ّ
ة، وانفتاح املناطق اللبناني

ّ
اللبناني

وال�سالم،  الأمن  وعودة  البع�ش،  بع�سها 

بداأت مرحلة جديدة يف �سناعة املدافئ 

ماتها اإقبال اجليل 
ّ
بحيث كانت اأبرز مقو

اجلديد على هذه احلرفة«.

مكامن القوى
والت�سميم  »بالثبات  اأنه  حممود  وك�سف 

من  الب�سيط  الإرث  هذا  ل 
ّ
حتو والطموح، 

بتاأمني   
ّ
تهتم ة 

ّ
اإكتفائي ة 

ّ
حملي حرفة 

تكاد  باردة  ملنطقة  التدفئة  »�سوبيات« 

اأن  قــادرة  �سة 
ّ
موؤ�س اإىل  معزولة،  تكون 

 وتكرب 
َ
ة، واأن تنمو

ّ
ت�سمد يف �سوق تناف�سي

امتداد  على  ني 
ّ
اللبناني منازل  لتدفئ 

م�ساحة الوطن«. 

�سة 
ّ
وقال: »متّثلت مكامن القوى يف املوؤ�س

ثابتة  ة 
ّ
اإنتاجي قاعدة  من  انطلقت  باأّنها 

املهرة  العمال  قوامها ب�سع ع�رضات من 

املتمّكنني املخل�سني لعملهم. كما �سكلت 

واملــعــرفــة،  بالعلم،  ـــربات  اخل مــراكــمــة 

والتجارب، والختبارات، وال�ستفادة من 

ما 
ّ
�سي ول  ال�سناعة،  يف  جديد  ر 

ّ
تطو كّل 

ات جديدة ت�ساعد يف ت�رضيع 
ّ
يف �رضاء معد

الإ�سافة  الكلفة،  وخف�ش  الإنتاج  ة 
ّ
عملي

اقة، وال�سعي الدائم 
ّ
اإىل الإدارة احلذقة التو

ل�سلعة متكنت من  لتحقيق قيمة م�سافة 

ول  املجاورة،  ة 
ّ
العربي الأ�سواق  اخرتاق 

�سيما الباردة منها مثل: �سوريا واْلردن، 

الوليات  مثل  ة 
ّ
الأجنبي الأ�سواق  وبع�ش 

ة«.
ّ
املتحدة الأمريكي

عصر ذهبي
دخلت  �سة 

ّ
»املوؤ�س اأن  حممود  واعــتــرب 

 
ّ
الــعــدو انــدحــار  بعد   

ّ
الــذهــبــي ع�رضها 

عام  يف  لبنان  جنوب  من   
ّ
الإ�رضائيلي

ة 
ّ
القانوني الــرخــ�ــســة  ونيلها    2000

العام  يف  ال�سيخ  جبل  مــدافــئ  مل�سنع 

الأمــر  ال�سناعة  وزارة  قبل  من   ،2002
دت 

ّ
وج�س اأ�سا�ش،  ل 

ّ
حتو نقطة  �سّكل  الذي 

نه�ش  ا 
ً
م�رضوع اجلديدة  النطالقة  هذه 

 يف را�سيا خالًقا فر�ش 
ّ
باملجتمع الريفي

الدائمني  ال 
ّ
العم من  لعدد  اإ�سافية  عمل 

واملياومني«.

ــّل ما  ــح اأنـــه »عــلــى الــرغــم مــن ك ــس واأو�

 
ّ
عام ب�سكل  ة 

ّ
اللبناني ال�سناعة  تواجهه 

اللبنايّن  الــريــف  يف  املــدافــئ  و�سناعة 

على  القيمون  اآثــر  اخل�سو�ش  وجه  على 

املوؤ�س�سة ال�سمود والبقاء، ل بل كان لهم 

�سات التي 
ّ
ال�رضف يف اأن يكونوا من املوؤ�س

املهجرة  القرى  اأبناء  اإعادة  يف  �ساركت 

اإىل منازلهم على اأثر عدوان مّتوز 2006، 

وذلك بتاأمني »�سوبيات« التدفئة املنزلية 

ة«.
ّ
بالتعاون مع املنّظمات الدولي

مع  ر 
ّ
»تــطــو املوؤ�س�سة  عمل  اأن  وراأى 

ال�سوق  يف  �سواء  عليه،  الطلب  ازديـــاد 

ة حتى 
ّ
اأم يف الأ�سواق اخلارجي ة 

ّ
اللبناني

 2011 عــام  يف  ة 
ّ
ال�سوري الأزمـــة  ن�سوء 

الأمم  منّظمة  مع  املوؤ�س�سة  عملت  بحيث 

اإ�ــرضار  و  بتحدٍّ   )UNHCR( املتحدة 

ة 
ّ
وت�سميٍم ورهاٍن باأّن ال�سناعة اللبناني

م�ساف  يف  تكون  لأن  لة 
ّ
وموؤه ناجحة 

ال�سناعات الأجنبية، وجنحت يف حتقيق 

اأكــرث من م�رضوع مع  اأجنــزت  فقد  ذلــك، 

وذات  ة 
ّ
قيا�سي )UNHCR( يف �رضعة  ال 

ا«.
ًّ
موا�سفات تقنية عالية جد

غدت   »املوؤ�س�سة  اأن  حممود  اعترب  واإذ 

يف  ة 
ّ
ال�سناعي �سات 

ّ
املوؤ�س  

ّ
ــم اأه ــدى  اإح

عن  ـــرب  اأع الــتــدفــئــة«،  �سناعة  جمــال 

املوؤ�س�سة  تعمل  اإذ  بامل�ستقبل،  تفاوؤله 

مبوا�سفات  جــديــٍد  م�سنٍع  بــنــاء  على 

ة وتقنيات تتفق مع معايري اجلودة 
ّ
عاملي

ادخال �سناعات  يتم  و�سوف  ة، 
ّ
الأوروبي

مثل  للبيئة  �سديقة  اقت�سادية  جديدة 

 Wood Boilerو  Wood Pellet Stoves
.Stoves

مدافئ جبل الشيخ... قمة في اإلبداع
محمود: مصنع جديد بمواصفات عالمّية قريبًا

مع بدايات القرن املا�سي، ويف 

منت�سف العقد الثالث منه، ويف 

مدينة  �ستاء  مواجهة  �سبيل 

اأبناء  بداأ بع�ض  القار�ض،  را�سيا 

اأن  ميكن  ما  بت�سنيع  را�سيا 

�ستائهم، حماولني  جليد  يك�رص 

مواد  من  توّفر  مّما  ال�ستفادة 

ال�سعب،  الزمن  ذلك  يف  اأولّية 

األ  اآنداك  املتوّفر  الوقود  ومن 

اأو  املدفاأة  فكانت  احلطب؛  وهو 

الوجاق.





موؤ�ص�صة اأحمد ح�صن �صالح

للتجارة وال�صناعة

AHMAD SALEH EST.

Saida - Lebanon - Ghazieh
Tel: 961 7 221789 - 221790 - TelFax: 961 7 222330  - Mobile: 961 3 884385   

P.O.Box: 423 Saida - E-mail: hsaleh52@hotmail.com
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امل�سانع  حركة  لبنان  يف  الإعمار  حول  ملف  يف  والقت�ساد«  »ال�سناعة  جملة  حلظت 

املتخ�س�سة بهذا القطاع، ليتبنّي من خالله التطور الذي طراأ على الن�ساط العمراين عامة، 

 2011 �سنتي  عن  ملحوظًا  تراجعًا  العام  هذا  �سهدت  لبنان  الإعمار يف  اأن حركة  علمًا 

و2012، من جراء الظروف الإقليمية العامة التي اأدت اىل �سعف يف ميزانيات املوؤ�س�سات 

الإعمارية وتراجع حركة الطلب يف مقابل زيادة العر�ض. ويلحظ امللف من خالل اللقاءات 

التي اأجريت العر�ض والطلب اخلارجي على مواد البناء اللبنانية وعلى �سناعة اآلت البناء. 

التكاليف والر�سوم. وعلى الرغم من عدم  اليد العاملة وغالء  اأجور  ارتفاع  بالإ�سافة اىل 

وجود اإح�ساءات دقيقة بنّي العر�ض والطلب خالل العام 2013 اإل ان الطلب على ال�سقق 

والعقارات للتاأجري ارتفعت اأكرث. 

يرتيثون  الذين  امل�ستثمرين  بن�ساط   2013 العام  لبنان يف  الإعمار يف  وارتبطت حركة 

ومدى  ال�سورية،  الحداث  اىل  الوىل  الدرجة  يف  المر  ويعود  العقارات،  �رصاء  قبل  كثرياً 

تاأزم الو�ساع ال�سيا�سية يف لبنان، المر الذي يجِنّب اي م�ستثمر عربي او حتى اجنبي 

من التوجه اىل لبنان، وخو�ض غمار ال�ستثمار فيه، بالإ�سافة اىل عدم اإمتالك املواطنني 

لالموال الالزمة ل�رصاء اي عقار او منزل، مع الرتفاع الخري ل�سعار ال�سقق الذي ي�سهده 

لبنان يف الأونة الأخرية. 

ونتيجة تريث امل�ستثمرين وانح�سار حركة ال�سياحة و�سعف النمو القت�سادي لوحظ تراجع 

يف احلركة واثر �سلبًا القطاع العقاري يف لبنان ، حيث تراجع عدد املبيعات العقارية نحو 

18،9 يف املئة، مقابل تراجع قيمة املبيعات نحو 22،5 يف املئة. 
ان تراجع عدد املبيعات العقارية قد يكون مرتبًطا بال�سعار ومدى تفاوتها من منطقة اىل 

اآلف دولر، وذلك   4 اآلف دولر واخرى   3 ارا�ٍض املرت املربع فيها ي�ساوي  اخرى، فهناك 

بح�سب الحياء، اما خارج بريوت فان ال�سعار ادنى من ذلك، ويتم ت�سنيف ال�سعار بح�سب 

كثافة ال�سكان والتجارة، بخالف �سيعة ل حياة عملية فيها، و �سهدت العقارات تراجًعا 

ملحوًظا يف مبيعها.

وياأتي تراجع قطاع العقارات يف لبنان ب�سبب احلالة المنية بالإ�سافة اىل ارتفاع 

التكلفة لتلك العقارات، لن ا�سعار احلديد ارتفعت والبولد واملواد الولية 

وال�سناعية، ويف لبنان ل مييز النا�ض بني اختالف ال�سعر ب�سبب الكلفة 

او ب�سبب الطلب، وهما خمتلفان لن اليوم الرتفاع العام للعقارات 

عائد لرتفاع التكلفة، ومن ناحية الطلب الرتفاع �سئيل جًدا ال 

مبناطق معينة كبريوت منها ال�رصفية وفردان وغريها، ولكن 

يف املناطق الخرى الرتفاع عائد للتكلفة. 

حركة إعمار لبنان تنتظر الظروف 
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ملف الإعمار

القطاعات  �سادرات  معظم  حال  كما 

�سادرات  �سجلت  ال�سناعية، 

تراجعًا  والإ�سمنت  اجلب�ش  م�سنوعات 

وبلغت   .2014 عام  خالل  متوا�ساًل 

قيمة ال�سادرات خالل عام 2014 35.6 

مليون دولر، مقابل 43.8 مليون دولر 

8.2 مليون  2013، اي برتاجع  يف عام 

دولر )18.7 %(

ا�سا�سية  ا�سواقًا  العربية  الدول  و�سكلت 

قيمة  بلغت  اذ  ال�سادرات،  لهذه 

ال�سادرات اليها 22.6 مليون دولر عام 

القريقية  الأ�سواق  وا�ستوردت   ،2014
غري العبية ما قيمته 8.8 مليون دولر، 

والأ�سواق الوروبية 2.8 مليون دولر، 

دولر،  الف   811 المريكية  والأ�سواق 

 374 العربية  غري  الأ�سيوية  والأ�سواق 

الف دولر.

العام  مدار  على  ال�سعودية  وت�سدرت 

الأ�سواق امل�ستوردة مل�سنوعات اجلب�ش 

حجم  وبلغ  لبنان،  من  والإ�سمنت 

مليون   10 ا�سواقها  اىل  ال�سادرات 

دولر عام 2014.

اجلب�ش  م�سنوعات  �سادرات  �سجلت 

الأول  الف�سل  تراجعًا خالل  والإ�سمنت 

اىل  انخف�ست  حيث   ،2014 العام  من 

مقارنة  اأمريكي  دولر  مليون   9.2
بـ9.9 مليون دولر خالل الف�سل الأول 

ال�سعودية  وت�سدرت   .2013 عام  من 

قيمة  بلغت  حيث  امل�ستوردة  الأ�سواق 

مليون   1.5 ا�سواقها  اىل  ال�سادرات 

دولر،  مليون  بـ1.2  قطر  تلتها  دولر، 

ثم الكويت بن�سف مليون دولر.

 2014 ني�سان  �سهر  يف  ووا�سلت 

�سادرات م�سنوعات اجلب�ش والإ�سمنت 

دولر  مليون   2.9 �سجلت  اذ  تراجعها 

ني�سان  يف  دولر  مليون   3.4 مقابل 

�سدارة  ال�سعودية  واحتلت   .2013
دولر،  الف  بـ476  امل�ستوردة  الأ�سواق 

ثم  ومن  دولر  األف  بـ313  قطر  تليها 

الكونغور بـ294 األف دولر.

كما انخف�ست هذه ال�سادرات يف �سهر 

 2013 عام  دولر  مليون   4.1 من  ايار 

اىل 3.6 مليون دولر عام 2014. وبقيت 

امل�ستوردة  الأ�سواق  اوىل  ال�سعودية 

بـ323  قطر  تلتها  دولر،  مليون  بـ1.5 

بـ239  الإمارات  ثم  ومن  دولر،  الف 

الف دولر.

�سهر  يف  اي�سًا  ال�سادرات  وتراجعت 

عام  دولر  مليون   4.2 من  حزيران 

2013 اىل 3.2 مليون دولر عام 2014. 
 1.3 قيمته  ما  ال�سعودية  وا�ستوردت 

مليون دولر، وقطر ما قيمته 299 الف 

بقيمة  فاإ�ستوردت  الغابون  اما  دولر، 

231 الف دولر.
ويف متوز 2014، بلغت قيمة �سادرات 

مقارنة  دولر  مليون   3.7 القطاع 

بـ4.1 مليون دولر عام 2013. و�سكلت 

اذ  امل�ستوردة،  الدول  ابرز  ال�سعودية 

ا�ستوردت ما قيمته 1.15 مليون دولر، 

ثم  ومن  دولر  الف  بـ545  قطر  تلتها 

الكويت بـ288 الف دولر.

مليون   2.8 القطاع  �سادرات  و�سجلت 

دولر يف اآب 2014، مقابل 3.7 مليون 

صادرات قطاع االعمار تتراجع 18.7 %
السعودية تتصدّر األسواق المستوردة 

توزع صادرات قطاع اإلعمار على أالسواق
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وا�ستوردت   .2013 اآب  يف  دولر 

1.2 مليون دولر،  ال�سعودية ما قيمته 

جلهة  الثاين  املركز  يف  نيجرييا  واتت 

دولر،  الف  بـ160  ال�سادرات  قيمة 

وحل العراق ثالثًا بـ145 الف دولر.

�سادرات   2014 ايلول  يف  وا�ستمرت 

بلغت  اذ  النحداري،  مب�سارها  القطاع 

مليون   3.2 مقابل  دولر  مليون   2.9
رت 

ّ
وت�سد  .2013 ايلول  يف  دولر 

مبا  امل�ستوردة  الأ�سواق  ال�سعودية 

 182 غانا  تلتها  دولر،  مليون  قيمته 

الف دولر، ثم قطر 181 الف دولر.

تراجعت  الأول،  ت�رضين  �سهر  ويف 

ال�سادرات من 4 مليون دولر يف عام 

2013 اىل 2.7 مليون دولر عام 2014. 
ال�سواق  �سدارة  يف  ال�سعودية  وبقيت 

تلتها  دولر،  الف  بـ739  امل�ستوردة 

قطر بـ421 الف دولر، ومن ثم نيجرييا 

بـ236 الف دولر.

�سادرات  الثاين  ت�رضين  يف  ووا�سلت 

ع�رض،  احلادي  لل�سهر  تراجعها  القطاع 

عام  يف  دولر  مليون   2.2 و�سجلت 

يف  دولر  مليون   4.7 مقابل   2014
عام 2013. وبلغت قيمة ال�سادرات اىل 

218 الف  604 الف دولر، و  ال�سعودية 

اىل  دولر  الف  و153  قطر،  اىل  دولر 

نيجرييا.

حجر  م�سنوعات  �سادرات  وختمت 

برتاجع  عامها  وال�سمنت  اجلب�ش 

2.4 مليون دولر يف  اذ �سجلت  ب�سيط، 

مليون   2.5 مقابل   2014 اول  كانون 

دولر يف كانون اول عام 2013. وبلغ 

 672 ال�سعودية  اىل  ال�سادرات  حجم 

الف دولر، واىل غانا 187 الف دولر، 

واىل الكويت 184 الف دولر.

فيلوكس نتكو

شركة مصانع عساف الحديثة

قيمة صادرات قطاع اإلعمار في عامي 2013-2014 )القيمة: مليون دوالر(

2014
2013
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الثقة المفقودة
يبديها  الــتــي  الثقة  لــعــدم  �سعب   واأ�ــســف 

اللبنانيون ب�سناعتهم على الرغم من اجلودة 

العالية  واخلــربات  بها  تتميز  التي  العالية 

التي يتمتع بها العاملون يف القطاع.  ودعا 

جمعية ال�سناعيني اللبنانيني وكل املعنيني 

اإىل العمل على ا�ستعادة هذه الثقة وتكري�سها 

ملا فيه تنمية القطاع ال�سناعي وامل�سي به 

قدمًا.

خطوات  عــدة  ي�ستلزم  �سبق  ما  اأن  واعترب 

الرديفة  املنتجات  ا�سترياد  من  احلد  اأبرزها 

الإ�ساءة  على  والعمل  اللبنانية،  للمنتجات 

على اأهمية ال�سناعة يف الإعالم اإ�سافة اإىل 

تدفعهم  للم�ستهلكني  توعية  بحمالت  القيام 

من  مبا  ال�سناعة  على  الرقيب  دور  اأداء  اإىل 

�ساأنه احلد من وجود ال�سوائب يف املنتجات 

نتيجة  او  احيانًا  الذي يحدث عن غري ق�سد 

تق�سري بع�ش العاملني يف عملهم«.

واأ�ساف: »ان تعزيز الثقة بال�سناعة اللبنانية م�سوؤولية م�سرتكة 

بني امل�ستهلك وال�سناعي، فعلى امل�ستهلك ان يعي اهمية دوره 

واهمية  وجــدت  اإذا  املنتج  يف  ال�سعف  مكامن  اكت�ساف  يف 

م�ستويات  اإىل  الإنتاج  جودة  لرفع  املنتجة  اجلهة  مع  توا�سله 

القطاع عرب خلق  عالية جداً، وهذا يوؤدي دوراً كبرياً يف تنمية 

�سمعة جيدة وبث جو من الثقة يف الأ�سواق«.

 منافسة محدودة

واعترب �سعب اأن اأبرز التحديات التي يواجهها قطاع ال�سناعة 

هي اإغراق الأ�سواق بالإنتاج امل�ستورد الذي ي�سكل �سلعًا تزاحم 

�رضورة  على  د 
ّ
و�سد اأ�سعاره.  لإنخفا�ش  نظراً  اللبناين  الإنتاج 

ول  اجلمركية  الر�سوم  رفع  عرب  الدولة  قبل  من  القطاع  حماية 

�سيما اأن الإنتاج اللبناين يتمتع بجودة عالية وقدرة على تلبية 

حاجات ال�سوق اللبنانية.

واأ�سار اإىل اأن اإن�ساء نقابة خا�سة بقطاع �سناعة املواد املنجمية 

غري املعدنية قد يكون له اثر كبري يف معاجلة م�ساكل القطاع، اإذ 

�سيتم طرح هواج�ش القطاع من قبل اأ�سخا�ش �سليعني يف العمل 

به، وبالتايل �سيتمكنون من رفع ال�سوت اأكرث واأكرث.

ويف اإطار حديثه عن املناف�سة املوجودة يف الأ�سواق اللبنانية، 

الكيميائية  البناء  مواد  جمال  يف  التناف�ش  اأن  اإىل  �سعب  اأ�سار 

ولفت  فيه.  العاملة  امل�سانع  قلة  اإىل  نظراً  املتخ�س�سة حمدود 

اإىل وجود بع�ش املناف�سات غري امل�رضوعة التي تعمد يف غالب 

الأحيان اإىل ك�رض الأ�سعار، وقال: »جلوء البع�ش يف ال�سوق اإىل 

 SAAB« فاإن  ولهذا  اجلودة،  م�ستويات  يخّف�ش  الأ�سعار  ك�رض 

»SAAB Enterprise«.. نجاح قوامه الحداثة والجودة
صعب: إلستعادة الثقة بالقطاع

ي�سهدان  واملنطقة  لبنان  كان  وفيما   2013 عام 

وقت  ويف  وخطرية  متعددة  ا�سطرابات 

تراجعًا  اللبناين  الإقت�ساد   فيه  ي�سجل  كان  

  »SAAB Enterprise« رصكة� اأب�رصت  دراماتيكيًا، 

اأن  الأوىل  للوهلة  متابع  اأي  يظن  وقد  النور. 

مدرو�سة  غري  مغامرة  هذه  التاأ�سي�ض  عملية 

حمّملة بجرعات تفاوؤل كبرية، اإل اأن اللقاء مع 

مدير عام ال�رصكة هالل �سعب بّدد كل ال�سكوك. 

فال�سناعي ال�ساب اجلال�ض خلف مكتبه الكائن 

يف مقر ال�رصكة يف ال�سويفات، غا�ض يف احلديث 

اأفكاره حول  ال�سناعي حيث عر�ض  القطاع  عن 

بالقطاع  اللبنانية معلنًا ثقته  ال�سناعة  تنمية 

واإميانه بنه�سة لبنان.

قال �سعب: »رمبا يق�سو لبنان علينا اأحيانًا اإل اأنه يعود ليغمرنا 

ومت�سبثون  به  متم�سكون  ونحن  وطننا  فلبنان  اأح�سانه،  يف 

باأر�سه، قناعتنا ان العمل قوة وهذه القوة هي الكفيلة باإي�سالنا 

 SAAB« اأن   اإىل  واأ�سار  العامل.  يف  اليها  ن�سبو  مكانة  اي  اىل 

Enterprise« انبثقت عن �رضكة �سعب للتجارة وال�سناعة التي 
تاأ�س�ست يف عام 1970، وتعمل يف جمال البناء واحلفر«. وك�سف 

اأن تاأ�سي�ش ال�رضكة ياأتي يف اإطار التطور والتو�سع الذي �سهدته 

ال�رضكة الأم على مدى اأكرث من اأربعني عامًا.
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Enterprise« ل ميكن 
ــذا  ه يف  تــ�ــســري  اأن 

�ستبقى  بل  التوجه، 

متم�سكة  الــدوام  على 

بــ�ــســالحــهــا الأوحــــد 

»اجلـــــودة الــعــالــيــة« 

م�سداقيتها  ل�سمان 

وا�ــســتــمــراريــتــهــا يف 

ال�سوق«.

من  »نحن  واأ�ــســاف: 

ب�سناعة  املــوؤمــنــني 

اأن  وطموحنا  لبنان، 

يعيدون  ممــن  نكون 

ــانــيــني  ــن ــب ــل ثـــقـــة ال

اأحد  هي  اإلينا  بالن�سبة  العالية«  ف«اجلــودة  لذلك  ب�سناعتهم، 

اخلطوط احلمراء التي ل يجوز امل�ش بها خالل عملية الت�سنيع«.

نحو التصدير قريبًا
الت�سدير  طريق  �ست�سلك   SAAB Enterprise« اأن  �سعب  وك�سف 

يف  الإنتاج  كلفة  اأن  اإىل  لفت  واإذ  قريبًا.  اخلليجية  الأ�سواق  اإىل 

اأن  اإىل  واأ�سار  العربية،  الأ�سواق  يف  الإنتاج  كلفة  تفوق  لبنان 

�سك  التي من دون  �سيكون على جودة منتجاتها  ال�رضكة  رهان 

ق يف هذه الأ�سواق، اإذ 
ّ
�ستمكنها من دخول حلبة املناف�سة والتفو

اإن منتجاتها تتمتع مبعايري اإنتاجية مميزة متكنها من مناف�سة 

املنتجات الأوروبية«.

منح  عرب  �سيكون  اخلارجية  الأ�سواق  دخول  اأن  �سعب:  وتابع 

وكالت. واإذ ك�سف اأن ال�رضكة قد منحت وكالتني لدولتني حتى 

الآن، مو�سحًا اأنه اإذا مل يكن مو�سوع منح الوكالت متوفراً يف 

اأ�سواق اخرى، �ستتوىل ال�رضكة القيام بهذه اخلطوة بنف�سها.

رضا كامل
وقد اأعرب �سعب عن ر�ساه باأداء ال�رضكة، اإذ اإنه رغم ما يعانيه 

 SAAB Enterprise« متكنت  �سنوات  منذ  اللبناين  الإقت�ساد 

»من حتقيق نتائج اإيجابية وم�سجعة يف عملها، وهذا يعود اإىل 

التزام  من  وثقته  ما  مع  منه  انطلقت  الذي  اجليد  ال�رضكة   اإ�سم 

وم�سداقية وجودة يف منتجاتها اإ�سافة اإىل 

خدمات ما بعد البيع حيث يعمل مع ال�رضكة 

الذين  ال�ست�ساريني  املهند�سني  من  فريق 

يزورون امل�ساريع ويتدخلون عند اي عرثة 

وهذه ميزة قّلما تراعيها ال�رضكات الأخرى 

خطة  �سمن  امل�ساألة  هــذه  ت�سع  ل  التي 

عملها ل بل تعمل ب�سكل غري قانوين وتقوم 

مب�ساربات عديدة يف ال�سوق«.

عام  اإىل  يعود  ال�سوق  يف  »تاريخنا  وقال: 

 SAAB �رضكة  واإن�ساء  ذكــرت،  كما   1970
التاريخ،  لــهــذا  ا�ستمرارية   Enterprise
خطى  على  ال�سري  اإل  ميكننا  ل  وبالتايل 

التي  الأم  الــ�ــرضكــة 

على  زبائنها  دت 
ّ
عــو

تقدمي اأعلى م�ستويات 

اجلودة«.

»م�سنعنا  وتـــابـــع: 

واحلداثة  جداً،  حديث 

ــــــودة فــيــه  ــــــوج امل

تــنــعــكــ�ــش بــ�ــســكــل 

اجلودة  على   مبا�رض 

وقدرتنا  والإنتاجية 

عــلــى  احلــــفــــاظ  يف 

ومتابعة  م�سداقيتنا 

ز 
ّ
يتمي اذ  زبــائــنــنــا 

ــنــع بـــــالآلت  املــ�ــس

ذو  تقني  فني  ا�رضاف  حتت  تعمل  التي  املتطورة  امليكانيكية 

خربة، كما واأن �رضكة SAAB Enterprise  تطبق نظام اجلودة 

.»ISO 9001 العاملي

والنوعية  اجلودة  ل�سبط  فريقًا  العمل  فريق  »ي�سم  واأ�ساف: 

يواكب املنتج منذ بدء �سناعته حتى عملية التو�سيب. ويو�سع 

اأي  متابعة  من  متكننا  معينة  وتفا�سيل  رقم  منتج  كل  على 

م�سكلة حت�سل والوقوف اإىل جانب زبائننا يف اأي ظرف �سيء 

يواجهونه«.

د على اأن طريقة العمل يف امل�سنع فيها من احلرفية التي 
ّ
و�سد

تنبوؤ بها النتائج املمتازة لفح�ش الإنتاج يف املختربات، وهذا 

يوؤكد اأن ثقتنا بالأدمغة اللبنانية يف مكانها ال�سحيح، اإذ ت�سم 

ال�رضكة مهند�سني لبنانيني خريجي اجلامعة اللبنانية حتديداً«.

تخت�ش  �سنفًا   30 من  اأكرث  ي�سم  ال�رضكة  »اإنتاج  اأن  واأو�سح 

يف مرحلة ما بعد الباطون، وتعالج اأي م�سكلة قد يتعر�ش لها 

ع نفخر به. وهذا يوؤكد كما معظم 
ّ
البناء«. وقال: »اإنتاجنا متنو

الإنتاج اللبناين اأن جودة ال�سناعة اللبنانية ل ت�ساهى«.

تفاؤل بالمستقبل
طرح  يف  �سباقة  كانت   SAAB Enterprise« اأن  �سعب  وك�سف 

اقة قريبًا 
ّ
منتج »الورقة امللونة« يف لبنان، وكذلك �ستكون ال�سب

يف اأخذ طلبات الزبائن online يف القطاع«.

واإذ لفت اإىل اأن ال�رضكة منت�رضة يف كل لبنان 

عرب مندوبيها يف خمتلف املناطق اللبنانية، 

وك�سف اأن ل خطط حالية للتو�سع يف لبنان 

على  القادرة  الكبرية  امل�سنع  اإنتاجية  رغم 

تلبية طلب ال�سوق اللبناين. واأعلن اأن ال�رضكة 

اأوروبــا  يف  م�سانع  اإن�ساء  عرب  تتو�سع  قد 

اإن�ساء  على  تعمل  وحاليًا  وكندا،  واأمريكا 

م�سنع يف كندا«.

واأعرب �سعب عن تفاوؤله مب�ستقبل ال�سناعة 

الدولة  من  الكايف  الدعم  على  حازت  بحال 

وقوية  متينة  ثقة  عالقات  بناء  من  ميكنها 

مع اأبناء لبنان.

تعزيز الثقة بالصناعة 

اللبنانية مسؤولية 

مشتركة بين المستهلك 

والصناعي، فعلى 

المستهلك أن يعي أهمية 

دوره في رفع جودة اإلنتاج 

وتنمية القطاع 



SAAB Construction Chemicals
Choueifet, Facing Sukleen Plant

+961 5 435363 - 961 3 044444
saabgroup@hotmail.com
www.saabenterprise.com

SAAB
CONSTRUCTION CHEMICALS

Build 
To 

Last



�صركة م�صانع ع�ّصاف الحديثة للرخام

Assaf Modern Marble Factory co.

ال�سويفات - الأمراء - ملك ال�سركة

هاتف: 433051 5 961 - 882332 3 961

فاك�س: 433049 5 961
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ع�ساف  م�سانع  �ــرضكــة  مــديــر  ــار  اأ�ــس

اأن  اإىل  للرخام جودت ع�ساف  احلديثة 

»ال�رضكة حققت جناحات كثرية خالل 

ال�سنوات ال�سابقة اإذ �سهدت تطوراً كبرياً 

حاجات  لتلبي  م�سانعها  وو�سعت 

ال�سنوات،  مر  على  املختلفة  زبائنها 

عايل  اإنتاجًا  تقدم  العادة  كما  وهي 

ثقتهم  على  لتحافظ  لزبائنها  اجلــودة 

م�سداقيتها  بفعل  اإياها  اأولوها  التي 

والتزامها واحرتافها يف العمل«.

غياب الدولة
التي  التحديات  اأن  على  ع�ساف  د 

ّ
و�سد

يفاقم  وما  جداً،  كثرية  القطاع  تواجه 

بحيث  الــدولــة  دعــم  غياب  �سعوبتها 

مواجهتها.  يف  وحيداً  ال�سناعي  يرتك 

رفع  يجدي  يعد  مل  »باعتقادي  وقــال: 

منها  نعاين  التي  فامل�ساكل  ال�سوت، 

منا�سبة  ــل  ك يف  ونــكــررهــا  مــزمــنــة 

مل  اأنها  اإل  مبعاجلتها،  الدولة  ونطالب 

يعي�ش  الإقت�ساد  اليوم.  حتى  تعالج 

بفعل  الدراماتيكي  الرتاجع  من  حاًل 

وال�سيا�سي،  الأمــنــي  ال�ستقرار  عــدم 

كل  يف  الف�ساد  تع�سي�ش  اإىل  اإ�سافة 

مكان يف البلد واملح�سوبيات ال�سيا�سية 

بالقطاعات  اهتمام  اأي  غياب  ظل  يف 

الإنتاجية واأبرزها ال�سناعة«. 

حجم  جــداً  املوؤ�سف  »مــن  ــاف:  ــس واأ�

حق  يف  يرتكب  الذي  الكبري  الأخطاء 

اقت�ساد البلد، فعلى ال�سعيد ال�سناعي 

اأكاد اأجزم اأن م�سانع الرخام ت�ساهي 

امل�سانع  منتجات  جــودة  بجودتها 

يف الــدول الأكــرث تــطــوراً يف اأوروبــا 

ل  اأننا  اإل  وتركيا،  واإمريكا  واإ�سبانيا 

لإنتاجنا  حماية  اأو  دعم  باأي  نحظى 

حيث تغرق الأ�سواق اليوم باملنتجات 

امل�ستوردة«.

احلماية  تقدمي  الــدولــة  »على  وتــابــع: 

قطاع  يف  اللبناين،  لالإنتاج  الكافية 

الإنــتــاج  مــن  الكثري  هــنــاك  ــام  ــرخ ال

امل�ستورد الذي يخ�سع لر�سوم جمركية 

الثنائية  الإتفاقات  بفعل  جداً  متدنية 

متدين  الإنتاج  هذا  اأن  علمًا  املعقودة. 

اجلودة اإىل حد كبري، اإل اأن تدين اأ�سعاره 

وهذا  �رضائه  اإىل  يهرع  البع�ش  جتعل 

الإنتاج  فكلفة  بنا.  كبرياً  �رضراً  يلحق 

ما  جــداً  مرتفعة  لبنان  يف  ال�سناعي 

هام�ش  ت�سييق  ال�سناعي  على  يحّتم 

 »مصانع عساف الحديثة للرخام«... صناعة لبنانية 100 %
عساف: المطلوب حماية القطاع

ع�ساف  »م�سانع  �رصكة  واكبت 

ع�رصات  طيلة  للرخام«  احلديثة 

ال�سنوات كل تطور يف عامل �سناعة 

الرخام، وو�سعت م�سانعها بهدف 

التي  زبائنها  حاجات  تلبية 

بلغت اأوجها يف �سنوات الإزدهار 

العمراين يف لبنان، قبل اأن ي�سهد 

بفعل عدم  تراجعًا كبرياً  القطاع 

يف  والأمني  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 

لبنان اإ�سافة اإىل ال�سطرابات يف 

الدول العربية.

ال�رصكة  اإنتاج  جودة  و�رصّعت 

اخلارجية  الأ�سواق  اأبواب  اأمامها 

ول  اأ�سواق  عدة  اإىل  ت�سدر  حيث 

ما  والعربية،  الأوروبية  �سيما 

لل�سناعة  كبرياً  م�سدراً  يعترب 

على  القيمون  يوؤكد  اإذ  اللبنانية 

»�سناعة  اإنتاجها  اأن  ال�رصكة 

لبنانية 100 %«.
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اإن  وبالتايل  العمل،  لي�ستطيع  اأرباحه 

غري  اأمر  اإلينا  بالن�سبة  الأ�سعار  ك�رض 

وارد واملطلوب للمحافظة على القطاع 

ول  واحلــمــايــة،  احلماية  ثــم  احلماية 

�سيء غريها. اجلودة موجودة وهذا اأمر 

اإل حماية الدولة  نفتخر به، ول ننتظر 

للقطاع«.

خطة حمائية
خطة  و�ــســع  ـــرضورة  � ع�ساف  وراأى 

العتبار  بعني  تاأخد  القطاع  حلماية 

النقاط التالية:

فر�ش ر�سم نوعي على ال�سلع امل�ستوردة 

ويخفف  امل�ساربات  من  يحد  ما  وهذا 

�سغطًا كبرياً على امل�سانع العاملة يف 

القطاع 

الكثرية  ال�رضائب  من  امل�سانع  اإعفاء   

معينة  زمنية  ملــدة  عليها  املفرو�سة 

القطاع  يف  امل�سانع  بع�ش  هناك  اإذ 

اإيفائها  عــدم  نتيجة  لالإقفال  ت�سطر 

لهذه ال�رضائب والر�سوم 

ول  لبنان  يف  ــاج  ــت الإن اأكـــالف  ــم  دع

�ساأن  فمن  ــازوت.  وامل الكهرباء  �سيما 

لالإنتاج  التناف�سية  القدرات  تقوية  ذلك 

التي  املناف�سة  يف  ودعــمــه  اللبناين 

امل�ستورد  الإنتاج  وجه  يف  يخو�سها 

اإ�سافة اإىل تعزيز قدراته على الت�سدير 

اإىل الأ�سواق اخلارجية

لل�سناعيني  القرو�ش  اإعطاء  ت�سهيل 

فال�رضوط  الآن،  عليه  هــي  ممــا  ــرث  اأك

�سعبة.  اليوم  حتى  تزال  ل  املو�سوعة 

مهمة  خطوة  اتخذ  املركزي  امل�رضف 

اأكرث  اإمنا املطلوب  جداً يف هذا املجال 

جدول  �سعيد  على  �سيما  ول  ذلك  من 

الفوائد البنكية

املواد  الر�سوم اجلمركية على  تخفي�ش 

امل�ستوردة  والآلت  لل�سناعة  الأولية 

التي تثقل كاهل ال�سناعي.

جمود وتراجع
نوعًا  يعاين  القطاع  اأن  ع�ساف  واعترب 

من اجلمود نتيجة تراجع حركة الإعمار 

الإقت�سادي  الرتاجع  بفعل  لبنان  يف 

منذ  اللبناين  الإقت�ساد  يعي�سه  الــذي 

هذا  اأ�ــســبــاب  اأن  اإىل  ولــفــت  �ــســنــوات. 

اأ�سباب  بني  وتتنوع  كثرية  الــرتاجــع 

داخلية تعود اإىل الفراغ الرئا�سي الذي 

اإ�سافة  البلد،  يف  كثرية  اأمــوراً  يفرمل 

الأفرقاء  بني  اجلارية  املناكفات  اإىل 

حني  بني  الأمنية  والهزات  اللبنانيني 

الأمــور  يزيد  ما  اأن  على  و�سدد  واآخــر. 

يف  اجلارية  ال�سطرابات  هو  تعقيداً 

التحرك  �ــرضورة  وراأى  املنطقة،  دول 

لإيقاف املنحى الرتاجعي الذي ي�سلكه 

ـــد مــن تــداعــيــاتــه على  الــقــطــاع واحل

القطاعات الإنتاجية التي رمبا ل متلك 

جميعها مقومات ال�سمود لتخطي هذه 

الأزمة«.

كبري  بتطور  يتميز  »القطاع  وقـــال: 

كل  احلــداثــة  تــرافــق  اإذ  الإنــتــاج،  يف 

مراحل الإنتاج ليتم تقدمي اإنتاج عايل 

الإنــتــاج  مبميزاته  ي�ساهي  اجلـــودة 

الأوروبي. وككل القطاعات ال�سناعية، 

ي�سكر  فردية  مببادرات  القطاع  تطور 

عن  تعرب  اإذ  عليها  اللبناين  ال�سناعي 

الدائم  اإميانه ب�سناعته ووطنه و�سعيه 

لبنان«  يف  »�سنع  �سعار  رفــع  اإىل 

يف  يحز  ما  اأن  اإل  العامل.  اأ�سقاع  يف 

نف�سنا هو عدم وقوف الدولة اإىل جانب 

ال�سناعي  هذا.  عملهم  يف  ال�سناعيني 

الإنــتــاج  تكاليف  دعــم  اإىل  يحتاج 

عرب  واأكــرث  اأكــرث  التطور  من  ليتمكن 

على  وانفتاح  معار�ش  يف  امل�ساركة 

املزيد من الأ�سواق ما ي�سمح له بتطوير 

اإنتاجه اأكرث«.

اإن  اإذ  بامل�ستقبل  تــفــاوؤلــه  واأبــــدى 

من  الكثري  تخطت  اللبنانية  ال�سناعة 

التي  ال�سعبة  ـــات  والأوق التحديات 

اأثبت فيها ال�سناعي اللبناين �سجاعته 

ومت�سكه بوطنه ، ومن دون �سك �سيكون 

حذراً وواعيًا لتخطي هذه املرحلة على 

ن الو�سع ويزدهر العمل«.
ّ
اأمل اأن يتح�س

على الدولة تقديم الحماية 

الكافية لإلنتاج اللبناني في 

قطاع الرخام فهناك الكثير 

من اإلنتاج المستورد الذي 

يخضع لرسوم جمركية متدنية 

جدًا بفعل اإلتفاقات الثنائية 

المعقودة

حققت شركة مصانع عساف 

الحديثة للرخام نجاحات كثيرة 

خالل السنوات السابقة إذ 

شهدت تطورًا كبيرًا ووسعت 

مصانعها لتلبي حاجات زبائنها 

المختلفة 
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خالل  من  الإعمار  واإمناء  تطوير  على  املو�سوي  �رضكة  عملت 

ال�رضكات وامل�ساريع والور�ش باحلديد والأ�سمنت وكل  جتهيز 

مواد البناء بالإ�سافة اإىل احلديد ال�سناعي، يف خمتلف املناطق 

واكت�ساب  الإن�سائية،  املواد  جتارة  تطوير  و�سّكل  اللبنانية. 

ر�سا وثقة الزبائن اأبرز اأهداف ال�رضكة حيث عملت على ك�سب 

ثقة زبائنها وولئهم من خالل ال�سدق والحرتام وا�ستحداث 

الأفكار وا�ستخدام اأحدث الأ�ساليب الراقية يف العمل. كما قامت 

اأوكرانيا،  اأبرزها  عدة  دول  من  البناء  مواد  با�سترياد  ال�رضكة 

اأملانيا، واإ�سبانيا مبوا�سفات  اإيطاليا،  تركيا، رو�سيا، ال�سني، 

عالية اجلودة وعلى قاعدة التجديد امل�ستمر.

تراجع كبير
مع  حديث  يف  املو�سوي  اأحمد  احلــاج  ال�رضكة  مدير  واأ�ــســار 

كبرياً  تراجعًا  ت�سهد  الأ�سواق  اأن  اإىل  والإقت�ساد«  »ال�سناعة 

عام  من  الأربعة  »الأ�سهر  اأن  اإىل  ولفت  املبيعات.  حجم  يف 

2015 �سجلت تراجعًا كبرياً يف قطاع جتارة مواد البناء، حيث 
تراجعت مبيعات احلديد و الأ�سمنت يف لبنان بن�سبة تفوق الـ 

 املو�سوي هذا الرتاجع 
ّ
25% مقارنة مع العام املن�رضم«. ورد

اإىل اأ�سباب عدة اأبرزها »الو�سع الأمني الذي يت�سم بالغمو�ش 

اللبناين.  امل�ستهلك  لدى  العام  املــزاج  على  �سلبًا  انعك�ش  ما 

واعترب اأن تقّل�ش ال�سيولة املالية خالل تلك الفرتة وانخفا�ش 

�سيما  ول  البناء  مواد  �رضاء  على  عام  ب�سكل  امل�ستهلك  قدرة 

مادتي الأ�سمنت واحلديد اللتان اأدتا دوراً يف هذا الرتاجع. 

بيع الشقق
بيع  حركة  تراجع  »اأن  غلى  الإطــار،  هذا  يف  املو�سوي  واأ�سار 

البناء  مواد  على  الطلب  على  �سلبا  انعك�ش  الأبنية  و  ال�سقق 

التي  منها  بال�سغرية  ال�سكنية  الوحدات  بيع  انح�رض  اإذ  كافة 

ل تتجاوز م�ساحتها الـ120 مرتاً اإذ اإن الن�سبة الأكرب من الطلب 

املي�رضة  القرو�ش  على  يعتمدون  الذين  املوظفني  اإىل  تعود 

الإ�سكان  موؤ�س�سة  على  املعتمدة  امل�سارف  قرو�ش  واأهمها 

والتي ل تتجاوز يف العادة معدل 200،000 $.

وراأى اأن املناخ القا�سي خالل الأ�سهر الأوىل من العام �ساهم 

الإعمار  حركة  اإن  اإذ  البناء  مواد  مبيعات  تراجع  يف  اأي�سًا  

البناء تتطلبان ب�سكل عام مناخًا غري بارد  والعمل يف ور�ش 

وماطر يف لبنان.

يف  ال�سيا�سي  الو�سع  ا�ستقرار  عدم  اأن  على  املو�سوي  د 
ّ
و�سد

لبنان انعك�ش �سلبا على ثقة امل�ستثمر الأجنبي يف لبنان. واإذ 

اأ�سار اإىل اأن ا�ستقرار الو�سع التجاري والإقت�سادي يف اأي بلد 

عدم  حال  اأن  اإىل  لفت  والأمني،  ال�سيا�سي  و�سعه  على  يرتكز 

ال�ستقرار يف لبنان جعلت امل�ستثمرين يرتيثون و يتمهلون يف 

اإن�ساء م�ساريع كربى �سناعية و�سياحية وعقارية وجتارية. 

شركة الموسوي.. 30 عامًا من الريادة في عالم مواد البناء 
الموسوي: المبيعات تراجعت 25 %

املو�سوي  �رصكة  وا�ستثمارات  ن�ساطات  بداأت 

حيث   ،1985 عام  البناء  مواد  عامل  يف  الرائدة 

بعلبك(   - رياق  )اأوتو�سرتاد  البقاع  من  انطلقت 

وتو�سعت لحقًا لتوؤ�س�ض فرع �ستورة وهو فرعها 

الدائمني  والنمو  التغرّيات  مع  ومتا�سيًا  الثاين. 

والتجديدات امل�ستمرّة، مت افتتاح فرع اجلية عام 

افتتاح  جرى  اأخرى  تطويرية  خطوة  ويف   .2003

فرع رابع يف �ساحية بريوت )العمرو�سية(.

حال عدم االستقرار في لبنان جعلت 

المستثمرين يتريثون في إنشاء مشاريع 

كبرى صناعية وسياحية و عقارية وتجارية
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يخاف القاعي هجرة ال�سباب اللبناين، 

لهم  عمل  فر�ش  لتاأمني  جهده  ويبذل 

الكفاءات  غياب  ميالأ  األ  على  حر�سًا 

»ال�سناعة  مع  حديث  يف  واأ�سار  البلد، 

والإقت�ساد« اإىل اأن » ال�سناعي اللبناين 

ــوة كــبــرية وطــاقــات وقـــدرات  ميلك ق

جبارة وثقة عميقة جداً  بوطنه ولهذا 

ما  ظــل  يف  ويــنــجــح  ويجتهد  يعمل 

يعرت�ش عمله من حتديات ومعوقات«.

تقصير كبير
واعترب القاعي اأن »الدولة اأبدت تق�سرياً 

على  ال�سناعي  القطاع  جتــاه  كــبــرياً 

قطاع  يعاين  اإذ  ال�سنوات  ع�رضات  مدى 

التنظيم  عدم  من  والباطون  اجلبالت 

ويـــرزح حتــت اأثــقــال ارتــفــاع اأكــالف 

تراجع  بفعل  الطلب  وتراجع  الإنتاج 

حركة الإعمار يف لبنان ككل«. و�ساأل: 

هل  ولكن   ،
ٍّ
م�سح اللبناين  »ال�سناعي 

�سيبقى �سامداً يف وجه هذه التحديات 

الكثرية؟«

الدعم  تقدمي  الــدولــة  على  اأن  وراأى 

الطاقة  اأ�سعار  دعــم  عرب  لل�سناعيني 

واملازوت وتخفي�ش الر�سوم اجلمركية 

اإىل  اإ�سافة  امل�ستوردة  الآلت  على 

اإيفائه  خــالل  ال�رضائب  مــن  اإعفائه 

ياأخذها  التي  امل�رضفية  للقرو�ش 

»ال�سناعي  وقال:  عمله.  تطوير  بهدف 

م�سنعه  لتو�سيع  القرو�ش  اإىل  يلجاأ 

اإىل  جديدة  اإنتاجية  خطوط  ــال  واإدخ

عمله، وبالتايل يقف اأمام ا�ستحقاقات 

مادية كثرية اإذ يدفع اإ�سافة اإىل �سندات 

للدولة  ور�سومًا  �رضائب  الدين،  اإيفاء 

ويتكبد نفقات كثرية. على الدولة اإيالء 

مو�سوع اإعفاء ال�سناعي من ال�رضائب 

الهتمام  الفرتة  هذه  خالل  والر�سوم 

والإمنــاء  التطور  على  لت�سجعه  الــالزم 

يف القطاع ال�سناعي ككل ول �سيما يف 

ظل الرتاجع الذي ي�سهده«.

تطّور وتوّسع
ر 

ّ
التطو م�سرية  اأن  على  القاعي  د 

ّ
و�سد

ال�رضكة  يف  م�ستمرة  �ستبقى  ع 
ّ
والتو�س

اإذ  ال�سعب،  الإقت�سادي  الواقع  رغــم 

متكني  على  قــادر  وحــده  ر 
ّ
التطو اإن 

ال�سناعي من ال�سمود وتعزيز عمله يف 

بلده«.

�ساهم  ــده  وح »الــتــفــاوؤل  اأن  ــح  واأو�ــس

عمله  ومتابعة  لبنان  يف  بقائه  يف 

ولفت  اخلـــارج«.  اإىل  الهجرة  من  بــدًل 

قطاع  يف  العامل  ال�سناعي  اأن  اإىل 

�سيبقى  الباطون  وجمابل  الك�سارات 

يكرر املطالبة املزمنة اإىل اأن جتد اآذانًاً 

الك�سارات  �ساغية وهي بتنظيم قطاع 

قانون  واأبرزها  القوانني  تطبيق  عرب 

اجلميع  على  �ساريًا  وجعله  التحميل 

اإىل  اإ�سافة  النا�ش،  بع�ش  على  ولي�ش 

الالزم  الهتمام  التحتية  البنى  اإيــالء 

يجوز  ل  اإذ  العالقة،  امللفات  ودر�ــش 

تاأ�سي�ش  1993 عند  العام  اأن نر�سل يف 

م�سنعنا �سخ�سًا ليقوم بدورة تدريبية 

يف �سوي�رضا يف جمال الك�سارات ونقدم 

 1994 عام  الــوزرات  معظم  اإىل  درا�سة 

حتى  جوابًا  نلقى  ول  القطاع،  حــول 

اليوم بعد مرور اأكرث من ع�رضين عامًا 

ب�سبب اختفاء امللف؟!«.

»المصانع الحديثة للباطون الجاهز«.. 60 عامًا من اإليمان بلبنان
القاعي: صامدون أمام التحديات

جعاله  بلبنان  واإميانه  التحدي  روح 

تو�سيع  على  م�سممًا  باأر�سه  مت�سبثًا 

فجان  الدولة.  دعم  غياب  رغم  اأعماله 

احلديثة  امل�سانع  �رصكة  مدير  قاعي، 

القطاع  يف  العامل  اجلاهز،  للباطون 

وحفظ  معاناته  عاي�ض  عامًا   60 منذ 

مدى  فعلى  قلب.  ظهر  عن  هواج�سه 

النظريات  طرحت  قرن،  ن�سف  من  اأكرث 

لتنظيم  التوجيهية  املخططات  ودر�ست 

قطاع الك�سارات من دون اأن تنفذ نتيجة 

الروتني الإداري.

مسيرة التطّور والتوّسع 

ستبقى مستمرة في 

شركة “المصانع الحديثة 

للباطون الجاهز« رغم الواقع 

اإلقتصادي الصعب إذ إن 

التطّور وحده قادر على 

تمكين الصناعي من الصمود 

وتعزيز عمله في بلده





العدد 147 حزيران 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L164

مقابلة

وعلى الرغم من ان الرياح جرت مبا ل ت�ستهي �سفن متى يف ذلك 

احلني حيث اندلعت احلرب اللبنانية التي اأنهكت القطاع ال�سناعي 

ال�ستثمار يف  اإذ عمل على  ثابتًا على عهده  ب�سكل عام، بقي متى 

تو�سيع م�سنعه لتلبية كل حاجات الزبائن ول �سيما بعد ا�ستتباب 

الأمن وبدء عمليات اإعادة الإعمار وما �سهدته احلركة العمرانية من 

ازدهار اآنذاك.

واكبت ال�رضكة ازدهار احلركة العمرانية بتطور كبري متثل باإدخال 

خطوط اإنتاج جديدة ومتطورة تعمل على الكمبيوتر والليزر وتعنى 

بالأعمال الفنية واحلرفية، هذه النقلة النوعية اأك�سبت ال�رضكة ر�سا 

بني  مرموق  مركز  باحتالل  لها  �سمحت  كما  ــم،  وولءه الزبائن 

كالفنادق  كبرية  م�ساريع  وي�سمل  عملها  ليتو�سع  القطاع  �رضكات 

والق�سور واملباين الر�سمية.

خبرة مهمة
واأ�سار مدير ال�رضكة نعمان متى يف حديث مع »ال�سناعة والإقت�ساد« 

جمال  يف  لزبائنها  جديد  كل  تقدمي  على  حتر�ش  ال�رضكة  اأن  اإىل 

اأعمال الرخام والغرانيت والأونيك�ش  عملها، وحاليًا تقدم لهم كّل 

املطابخ واحلمامات بجودة  بتنفيذ  املخت�سة   )Quartz( والكوارتز 

عالية ت�ساهي املوا�سفات الأوروبية والعاملية.«

والرخام  احلجر  اأ�سغال  ونحت  ب�سناعة  ال�رضكة  »تعنى  وقــال: 

اأ�سكالها واأنواعها من حجر مدقوق ومبوز  والغرانيت على خمتلف 

وجملي، و�سناعة الأدراج واملجايل، وكل اأنواع الأعمال املزخرفة«.

واأ�ساف: »عملنا طيلة �سنوات طويلة، واكت�سبنا خربة مهمة متكننا 

من فهم حاجات زبائننا واإر�سائهم مهما اختلقت اأذواقهم وتنوعت. 

نعمل  لذلك  طلبًا،  واأكرثها  ال�سناعات  اأجود  من  اللبناين  الرخام 

ابتكار  كل  على  والإطالع  يحدث  تطور  كل  مواكبة  على  با�ستمرار 

جديد يف جمال عملنا. ويف هذا الإطار، قمنا بتنويع اأنواع احلجارة 

التي ن�ستعملها يف عملية الت�سنيع والتقطيع، واأدخلنا اإىل �سناعتنا 

الليزر  التي تعمل على  التقنيات من حيث اللآت واملنا�سري  اأحدث 

والكمبيوتر«. 

عدم االستقرار
هي  اللبناين  ال�سناعي  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  اأن  متى  وراأى 

وقال:  الإقت�ساد،  على  كبري  ب�سكل  ينعك�ش  الذي  ال�ستقرار  عدم 

»يف ظل ال�سطرابات ال�سيا�سية يف لبنان واملنطقة ت�سهد الأ�سواق 

نوعًا من اجلمود، اإذ يرتوى اجلميع يف اتخاذ اأي خطوة اأو الإقدام 

على  الطلب  على  كبري  ب�سكل  ينعك�ش  طبعُا  وهذا  م�رضوع  اأي  على 

الإنتاج«. واأ�ساف: »اإ�سافة اإىل عدم ال�ستقرار، نعاين من م�ساربات 

كثرياً  هناك  اإن  اإذ  الفو�سى.  من  نوع  من  ناجتة  ال�سوق  يف  كثرية 

من امل�سانع تعمل ب�سكل غري 

قانوين وتتهرب من ال�رضائب 

بتخفي�ش  لــهــا  ي�سمح  ــا  م

ما  كبري  حد  اإىل  اأ�سعارها 

يلحق بنا خ�سارات كثرية«.

اإىل  ـــة  ـــدول ال ــــا مــتــى  ودع

و�سبط  ال�سناعيني  »دعــم 

واإيــقــاف جميع  ــواق  ــس الأ�

اإذ  العمل  عــن  املخالفني 

حماية  ذلك  �ساأن  من  اإن 

ب�سكل  ال�سناعي  القطاع 

عام ودعمه«.

متحف أونيكس.. نصف قرن من اإلبتكار واإلبداع
متى: عدم االستقرار أبرز التحديات

م�سى اأكرث من ن�سف قرن على تاأ�سي�ض نعمان متى 

ال�ستينات  اأوائل  يف  اعترب  الذي  الأونيك�ض  ملتحف 

الفنية  اأعماله  حيث  من  لبنان  يف  الأول  امل�سنع 

والقدرة على الإبداع يف حتويل احلجر اإىل حتفة.

وكما كل ال�سناعيني، كان هدف متى اآنذاك، وانطالقًا 

ال�سناعي  بالقطاع  قدمًا  امل�سي  بوطنه  اإميانه  من 

والرتقاء با�سم وطنه لبنان عرب عر�ض اإبداعاته ورقي 

اإنتاجه  من اأونيك�ض ورخام وغرانيت لكل اللبنانيني 

والوافدين وال�سياح العرب والأجانب، الذين يرغبون 

يف بناء الق�سور والفلل يف ربوع لبنان. 

عملت شركة متحف 

أونيكس متى لسنوات 

طويلة في القطاع 

واكتسبت خبرة مهمة 

تمّكنها من فهم حاجات 

زبائننا وإرضائهم مهما 

اختلقت أذواقهم وتنوعت
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واملعايري الدولية اي�سًا. ويتم مراقبة 

ال�رضكة  خمتربات  عرب  اجلــودة  هــذه 

التي ت�سم كفاءات عدة وي�رضف عليها 

مهند�سني واخت�سا�سيني«.

العمل  فريق  ادارة  نويل  »كما  وتابع: 

من  انطالقًا  كبرية،  اهمية  وتنظيمه 

اللــتــزام  على  ــدرة  ــق ال ان  قناعتنا 

وتو�سيل الكميات املطلوبة يف الوقت 

القدرات  من  مــزيــداً  يك�سبنا  املحدد 

التناف�سية«.

واكد فغايل ان »ال�رضكة �سهدت الكثري 

من التو�سع يف ال�سنوات الأخرية، حيث 

ان�ساأت فرعًا لها يف عكار عام 2012، 

كما افتتحت فرعًا اآخراً عام 2014 يف 

حاليًا  وتعمل  البرتون،  يف  كفرعبيدا 

منطقة  و�سط  اآخــر  فــرع  افتتاح  على 

البرتون«.

قلّة المشاريع
واعترب فغايل ان عمل ال�رضكة يواجه 

عدم  وابــرزهــا  التحديات  من  الكثري 

يف  الأ�ــســواق  ي�سع  ــذي  ال ال�ستقرار 

حالة من الركود واجلمود. و�سدد على 

ان الرتاجع القت�سادي مل ينعك�ش فقط 

على قطاع البناء امنا على كل املرافق 

تعمل  لذلك  البلد،  يف  القت�سادية 

مالية  ت�سهيالت  تقدمي  على  ال�رضكة 

لزبائنها، كونه اخليار الوحيد املتاح 

الكثرية  ال�سطرابات  ظل  يف  امامها 

�سواء.  حد  على  واملنطقة  لبنان  يف 

وقال: » الرتاجع القت�سادي ادى اىل 

تراجع امل�ساريع يف ال�سواق، ما خلق 

على  ال�رضكات  بني  التدافع  من  نوع 

م�رضوع،  اي  لأخذ  فر�سة  اي  التقاط 

وهذا طبعًا دفع ال�رضكات اىل تخفي�ش 

ا�سعارها اىل حد كبري«.

البرز  التحدي  ان  اىل  فغايل  وا�سار 

انت�سار  هــو  ال�رضكة  تواجهه  الــذي 

يعيق  الذي  ال�سوق،  يف  املح�سوبيات 

ــتــي حتــر�ــش على  عــمــل الــ�ــرضكــة ال

ملعايري  ــًا  ــق وف عــمــل  بخطة  الــ�ــســري 

خا�سة ويخلق جواً من املناف�سة غري 

امل�رضوعة يف القطاع.

ودعا فغايل احلكومة اىل ايالء القطاع 

وتقدمي  ــالزم  ال الهتمام  ال�سناعي 

للم�سانع  ي�سمح  الذي  الدعم املطلوب 

ــل ما  ــمــرار يف ظ ــت ــس بــالــتــطــور وال�

تعي�سه الأ�سواق من جمود ومناف�سات 

ال�رض�سة.

General Mix Concrete .. جودة عالية وقدرات انتاجية كبيرة
فغالي: نتجه للمزيد من التوسع

والقدرات  العالية  اجلودة 

مكنت  الكبرية،  النتاجية 

 General Mix Concrete
بني  متقدم  مركز  احتالل  من 

القطاع.  العاملة يف  ال�رصكات 

وحر�سها  عملها  فريق  فخربة 

اعلى  تقدمي  على  الدائم 

وايالءها  اجلودة  م�ستويات 

معايري اللتزام اهتمامًا خا�سًا 

وولءهم  زبائنها  ثقة  اك�سبها 

ما �سمح لها بالتو�سع والتطور.

 General Mix تؤمن

Concrete الجاهز ان الحفاظ 

على الجودة هو السبيل 

الوحيد إلستمراريتها 

وسط المنافسة وانتشار 

المحسوبيات، لذلك 

تولي مراقبة الجودة عبر 

مختبراتها اهمية كبيرة 

لتتناسب مع معايير ليبنور 

والمعايير الدولية

ـــــــام ـــــــــر ع  ا�ـــــــــــســـــــــــار مـــــــــدي

 General Mix Concrete طوين فغايل 

يف حديث مع »ال�سناعة والقت�ساد« 

خلطة  وفقًا  ي�سري  ال�رضكة  »عمل  ان 

تلبية  وت�سمن  العمل  فــريــق  تنظم 

حاجات الزبائن بتقدمي اعلى معايري 

اللتزام«.  باأهمية  والتم�سك  اجلــودة 

يف  العاملة  »ال�رضكة  ان  على  و�سدد 

عمل  فريق  ت�سم   1992 منذ  القطاع 

متخ�س�ش يتمتع ب�سنوات من اخلربة، 

وهذا ميكنها من اجتياز اي �سعوبات 

الزبون.  ويريح  العمل  يف  تواجهها 

لتقدمي  العمل  فريق  خــربة  فتكري�ش 

للزبائن  واخلدمات  املنتجات  اف�سل 

اك�سب ال�رضكة زخمًا كبرياً يف ال�سوق 

على  املحافظة  اىل  ا�سافة  و�ساعدها 

متبادلة،  ثقة  عالقة  وبناء  زبائنها 

و�سط  ــدد  ج زبــائــن  ا�ستقطاب  على 

مناف�سة �رض�سة ي�سهدها القطاع«.

ــــاأن احلــفــاظ  ـــوؤمـــن ب وا�ـــســـاف: »ن

الوحيد  ال�سبيل  ــو  ه اجلــــودة  عــلــى 

لإ�ستمراريتنا و�سط املناف�سة وانت�سار 

املح�سوبيات، لذلك نقدم معايري عالية 

ليبنور  ومعايري  تتنا�سب  اجلودة  من 
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مناف�سة  و�سط  اللبنانية  الأ�سواق  يف  عملها  ماغرامار  تتابع 

ماغرامار  مدير  وا�سار  القطاع،  يف  العاملة  ال�رضكات  من  قوية 

�سجيع م�سعود يف حديث مع »ال�سناعة والقت�ساد« اىل ان »قلة 

ي�سهده  الذي  القت�سادي  الركود  نتيجة  املطروحة  امل�ساريع 

لبنان، خلقت نوعًا من املناف�سة ال�رض�سة بني ال�رضكات ل �سيما 

الأ�سواق  جمود  واقع  يدركون  اخلا�سة  امل�ساريع  ا�سحاب  ان 

ويحاولون احل�سول على اعلى معدلت جودة باأ�سعار منخف�سة، 

وهذا يخلق معاناة حقيقية لل�سناعيني«.

تحسن االقتصاد
وامل م�سعود ان يتح�سن الو�سع القت�سادي يف لبنان ويتم طرح 

ي 
ّ
وتنم ال�سواق  ك 

ّ
حتر الدولة  قبل  من  �سخمة  كبرية  م�ساريع 

خياراً  ميلك  ل  كونه  �سامد  اللبناين  ال�سناعي  لأن  القت�ساد، 

من  اكرب  الأمنية  وال�سطرابات  املنطقة  لواقع  فاحللول  اآخراً، 

قدرة ال�سناعي ولبنان. وقال: »التحديات التي تواجهنا كثرية، 

على  ننفتح  ان  املفرت�ش  من  امامنا.  معدومة  �سبه  واخليارات 

الأ�سواق اخلليجية، ال ان الو�سول اىل هذه الأ�سواق ا�سبح �سعبًا 

الربي  النقل  الربية، يف حني تتميز تكلفة  اقفال احلدود  نتيجة 

ول  مناف�سينا  امام  التناف�سية  قدراتنا  ي�سعف  ما  بالإرتفاع 

�سيما ال�سينيني والهنود«.

وا�ساف: »يعاين ال�سناعي اللبناين من ارتفاع كلفة انتاجه، ال 

كلفة  ب�سبب  العربية  ال�سواق  يف  املناف�سة  على  قادراً  كان  انه 

الت�سدير املنخف�سة. ومع ارتفاع هذه الكلفة تراجعنا خطوة اىل 

الوراء«.

هي  القطاع  يواجهها  التي  التحديات  ابرز  ان  م�سعود  واعترب 

ارتفاع كلفة الطاقة والفو�سى وامل�ساربات يف القطاع الناجتة 

ان  كما  رقابة.  اي  اىل  اخل�سوع  دون  »الرتابيع«  ا�سترياد  عن 

من  مق�سو�ش  وي�سل  وال�سني  م�رض  من  ي�ستورد  الذي  البالط 

»خميف«.  ب�سكل  انتاجنا  يناف�ش  جداً  متدنية  باأ�سعار  اخلارج 

بهذه  ال�سلع  هذه  دخول  ومنع  ال�سواق،  �سبط  اىل  الدولة  ودعا 

بالقطاع«. و�سدد  الع�سوائية لأن ذلك يلحق �رضراً كبرياً  الطرق 

الهتمام  عــام  ب�سكل  ال�سناعي  القطاع  ايــالء  ــرضورة  � على 

الالزم اذ يكفي ما عاناه من اهمال على مر ال�سنوات، وما واجه 

ال�سناعي من حتديات ومعوقات«.

الطبيعي تعمل على  وك�سف م�سعود ان نقابة امل�سانع واحلجر 

معاجلة هذا املو�سوع عرب رفع تكلفة و�سول الرتبيعة، او ايقاف 

ال�سترياد  ميكن  التي  البلدان  حتديد  او  ال�سواق  اىل  ادخالها 

منها«.

ان  وك�سف  بامل�ستقبل،  الكبري  تفاوؤله  عــن  م�سعود  واعـــرب 

م�سنعها  ان�ساء  امتامها  فبعد  تو�سعها،  �ستتابع  ماغرامار 

افتتاح  على  �ستعمل  اجلديد 

انتاجها  فيها  تعر�ش  �سالة 

وراأى  املقبلة.  الــفــرتة  يف 

على  معلقًا  يبقى  الأمــل  ان 

�سورية  يف  المل  ا�ستتباب 

ولبنان، المر الذي �سي�سجع 

ــوال  الأم روؤو�ـــش  ا�سحاب 

ويفتح  ال�ستثمار،  على 

فر�ش  مــن  وا�سعًا  اآفــاقــًا 

امــام  وامل�ساريع  العمل 

امل�سانع اللبنانية.

ماغرامار لصناعة الرخام ..12 عامًا من التطور والتوسع
مسعود: »الصناعة« خسرت قدراتها التنافسية

ل�سناعة  »ماغرامار«  �رصكة  اب�رصت   ،2003 عام 

عامًا   12 خالل  ال�رصكة  ومتكنت  النور.  الرخام 

من حتقيق جناح كبري وحجز مكان مرموق بني 

ال�رصكات العاملة يف القطاع، نتيجة الآلية التي 

العالية،  اتبعتها يف عملها وقامت على اجلودة 

الدقة واللتزام، وتقدمي ا�سعار تناف�سية.

ال�سواق  ولوج  من  مكنها  »ماغرامار  جناح 

اخلارجية حيث ت�سّدر حاليًا انتاجها اىل ال�سني 

روؤية  �سوابية  مّكنتها  كما  وم�رص.  وايطاليا 

القيمني عليها من التو�سع وا�ستالم م�ساريع يف 

قطر وال�سعودية.

ماغرامار لصناعة الرخام 

ستتابع توسعها، فبعد 

اتمامها انشاء مصنعها 

الجديد ستعمل على افتتاح 

صالة تعرض فيها انتاجها 

في الفترة المقبلة



 ماغرامار للرخام والغرانيت �ص.م.م

MAGRAMAR MARBLE AND STONE

جل الديب  - �صارع جرج�ص نع�م  - بناية ج�زف الق�ص - ط. 1.

�صالة العر�ص وامل�صنع: ال�ص�يفات مقابل معمل غندور

تلفاك�ص : ٤33578 (5) 961  - خلي�ي: 753578 (3) 961 - �ص.ب.: 735٤/ 11 انطليا�ص

E-mail: info@magramar.com - website: www.magramar.com
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جرى  الزبائن،  طلبات  كافة  لتلبية 

بخطوط  جمهز  جديد  مبنى  اإ�ستحداث 

تعمل  حديثه  واآللت  متطورة  اأنتاج 

على الكمبيوتر والليزر تعنى بكل اأنواع 

وبالط  والونيك�ش  والغرانيت  الرخام 

ال�سخر الطبيعي، لي�سكل ثوره يف عامل 

البناء.

ال�رضكة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  وا�ــســار  

جوزف فيا�ش يف حديث مع »ال�سناعة 

والإقت�ساد« اىل ان »ال�رضكة تتابع كل 

لزبائنها.  لتقدمه  ال�سوق،  يف  تطور 

التي  ــواد  امل معظم  »«ن�ستقدم  ــال:  وق

الرخام  اأنواع  فيها  مبا  ال�سوق  يطلبها 

ال�سخر  وبالط  والونيك�ش  والغرانيت 

ونتحكم  خمتلفة  ــوان  ــاأل ب الطبيعي، 

بالأحجام 

لياأتي  املــطــلــوبــة 

عملنا كاأنه لوحات 

ــت  ــس ــ� ــي فـــنـــيـــة ول

ــة،  ــادي اأحـــجـــار ع

التي  فالت�ساميم 

نوليها  نــنــفــذهــا 

ونعطيها  اهتمامًا 

تك�سب  جــمــالــيــة 

ر�سى  خاللها  من 

وحتافظ  الــزبــائــن 

ــــى ثــقــتــهــم  ــــل ع

وولءهم«.

جملة تحديات
ان  اىل  ــــار  ــــس وا�

ــه  ــواج الــقــطــاع ي

ــة حتــديــات  ــل جــم

ــــا وجــــود  ــــرزه اب

 Stock بــ�ــســائــع 

من البالط وبيعها 

ع�سوائية  بــطــرق 

غري  انــهــا  اذ  منخف�سة،  وبــاأ�ــســعــار 

واملعايري  ال�رضوط  ــى  لأدن م�ستوفية 

فيا�ش  و�سدد  املعتمدة.  واملقايي�ش 

واحلــد  ــواق  ال�ــس �سبط  �ـــرضورة  على 

الأ�سواق  اىل  الب�سائع  هذه  دخول  من 

بامل�سانع  كبرياً  �رضراً  تلحق  انها  اذ 

العاملة يف الأ�سواق. وراأى ان ا�سحاب 

الأ�سعار  ك�رض  اىل  يعمدون  ال�سلع  هذه 

ال�سناعيني  توؤذي  مب�ساربات  ويقوم 

»ال�سناعي ل ميكنه  اللبنانيني. وقال: 

لالأ�سعار،  ك�رض  عمليات  يف  الــدخــول 

وهو  جــداً،  مرتفعة  الإنتاج  فتكاليف 

الرباح اىل حد  بت�سييق هام�ش  يقوم 

كبري من اجل العمل والبقاء يف ال�سوق. 

امل�ستوردة  ال�سلع  ان  رغم  انه  املوؤ�سف 

ان  ال  املطلوبة  بــاجلــودة  تتمتع  ل 

نظراً  ل�رضائها  يلجاأون  امل�ستهلكني 

لإنخفا�ش �سعرها«.

التدخل  الدولة  على  ان  فيا�ش  واعترب 

ال�سناعي،  وحماية  الأ�ــســواق  ل�سبط 

حماية  ذلـــك  فــفــي 

كبرية للقطاع. وقال: 

»القطاع يعاين ب�سكل 

وال�سناعي  كــبــري، 

كمًا  وحــيــداً  يــواجــه 

التحديات  من  هائاًل 

الطلب  برتاجع  يبداأ 

يف الأ�سواق وارتفاع 

ل  النــتــاج  تكاليف 

الطاقة  تكلفة  �سيما 

العاملة،  اليد  وتكلفة 

ـــة دعــم  ـــدول ــى ال عــل

القطاع يف هذا الوقت 

الأ�سواق  تعي�ش  الذي 

ــود  ــرك ــة مـــن ال ــال ح

حلماية امل�سانع من 

النـــدثـــار والــقــطــاع 

ـــاعـــي مــن  ـــن ـــ�ـــس ال

الرتاجع ب�سكل عام.

ــش ان  ــا� ــي ـــــد ف واك

ـــور  ـــط ــــرية ت ــــس ــــ� م

لن  غــروب«  »فيا�ش 

لكل  متابعة  ال�رضكة  و�ستبقى  تتوقف 

وتقدمي  م�سنعها  تطوير  بهدف  تطور 

والعوائق،  امل�ساكل  كافة  رغم  الأف�سل 

والرهان  كبري  بلبنان  الميــان  ان  اذ 

على ازدهاره اكرب.

يافكو وفياض غروب... 55 عامًا من التقدم
فياض: مسيرة التطور مستمرة

من  ال�ستينات  بداية  يف 

القرن املا�سي، كانت انطالقة  

احلديث  الفني  امل�سنع 

وال�سخر  والغرانيت  للرخام 

والحنبي  الوطني  الطبيعي 

مع  غروب  وفيا�ض  يافكو   -

�سغرياً  م�سنعًا  تاأ�سي�ض 

للحجر يف منطقة تعلبايا – 

البقاع. 

مر  على  امل�سنع  ذاك  �سلك 

التو�سع  طريق  ال�سنوات 

بلدة  اىل  انتقل  اذ  والتطور، 

اإليه  وا�ستقدمت  تعنايل 

واجلاليات  احلديثه  املنا�سري 

امل�سنع  لي�سبح  املتطوره 

حيث  من  البقاع  يف  الأكرب 

احلجر  اأنواع  جميع  اأنتاج 

وال�سعاير  واملدقوق  املبّوز 

يتعلق  ما  وكل  والأدراج 

باأعمال احلجر. 

تولى فياض غروب 

التصاميم التي تنفذها 

اهتمامًا وتعطيها جمالية 

لتكسب رضى زبائنها 

وتحافظ على ثقتهم 

ووالءهم

نستقدم معظم المواد 

التي يطلبها السوق 

بما فيها أنواع الرخام 

والغرانيت واالونيكس 

وبالط الصخر الطبيعي



�صركة يافكو للرخام والغرانيت

  Yafco Group.For Marbbles & Granite 

Marbles & Graniteن�صر الرخام و الغرانيت و الحجر ال�طني

 العنييييييوان : البقاع  -  تعنايل - املنطقة الصناعية - هاتف : 9١59٧١)٣(9٦١ - ٨٨0٣٧٤)٣( 9٦١- فاكس: 5١0٦5٣ )٨( 9٦١

ADDRESS: Bekaa - Taanayel - Industrial Area  Tel : 961 (3) 669207 - 961(3)915971- 961(3)880374 Fax : 961 (8) 510653
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فر�ش  الواقع  هذا  ان  اىل  احلــاج  و�سدد 

و�سع خطة للعمل مبعايري معينة جلذب 

انتاج  الزبائن وك�سب ثقتهم، عرب تقدمي 

نظيف وخايل من ال�سوائب. واذ ك�سف ان 

املوؤ�س�سة مت�سكت باأعلى معايري اللتزام 

»هذه  ان  راأى  الزبائن،  مع  وامل�سداقية 

المور جمتمعة منحت ا�سم املوؤ�س�سة قوة 

يف ال�سوق وامنت ا�ستمراريتها طيلة هذه 

ال�سنوت وتو�سعها«. واعلن يف هذا الطار، 

ان املوؤ�س�سة �سهدت تو�سعًا مب�ساعدة من 

جديداً  م�سنعًا  ان�ساأت  حيث  »كفالت« 

بني منطقتي كفر�سيما وال�سويفات خلف 

م�سنعها  اىل  ا�سافة  الري�ساين  حمطة 

الول الكائن يف منطقة ال�سويفات.

وا�سار اىل ان »ال�سواق غارقة بالإنتاج 

قوي  مناف�ش  ي�سكل  الـــذي  امل�ستورد 

انخفا�ش  نتيجة  املــحــلــي  لــالنــتــاج 

برفع  ـــرارات  ق يتطلب  وهـــذا  ا�ــســعــاره، 

الر�سوم اجلمركية على النتاج امل�ستورد 

النتاج  الطلب عليه ويحمي  ما يخّف�ش 

الوطني«. وقال: »كلفة النتاج يف لبنان 

يد  من  كثرية  عنا�رض  وت�سمل  مرتفعة 

للكهرباء  وفــواتــري  وحمــروقــات  عاملة 

املنتج  ا�ــســعــار  ــع  رف اىل  ـــوؤدي  ي وهـــذا 

التناف�سية«.  قدراته  وخف�ش  اللبناين 

احلماية  كانت  املا�سي  يف   « وا�ساف: 

وهذا  الغاوؤها  جــرى  انــه  ال  مــوجــودة، 

انعك�ش على عملنا ب�سكل �سلبي وكبري«. 

يف  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  »عــدم  وتابع: 

القطاعات  بكافة  كبري  اذى  يلحق  البلد 

ال�سناعي  بالقطاع  ولي�ش  القت�سادية 

يحول  هــذا  ال�ستقرار  عــدم  ان  اذ  فقط. 

دون اتخاذ قرارات حتمي �ساحب العمل 

كبري  ب�سكل  ينعك�ش  المر  وهذا  وتدعمه 

والواقع  القت�سادية  القطاعات  على 

العمل  فرتاجع  �سواء،  حد  على  املعي�سي 

العمال  من  عدد  ايقاف  يعني  والنتاج 

قدراتهم  تــدهــور  وبالتايل  العمل  عــن 

معي�ستهم.  م�ستوى  وتـــدين  ال�رضائية 

اهمية  القت�ساد  ايالء  الدولة  على  لذلك 

ق�سوى يف عملها وحماولة عزل �سوؤونه 

عن كافة التجاذبات«.

ولفت احلاج اىل ان »ال�سوق تعاين حاليًا 

ب�سبب  ا�سهر  عــدة  منذ  كبري  ركــود  من 

الو�ساع ال�سائدة يف البلد«، و�سدد على 

ان » هذا الركود لي�ش مو�سمي كما كان 

ملدة  وميتد  ال�سابقة  ال�سنوات  يف  يكون 

القطاع  ان  اذ  ا�سهر،  ثالثة  او  �سهرين 

مل  ركود  حالة  طويلة  �سهور  منذ  ي�سهد 

ي�سبق لها مثيل«.

ويف رد على �سوؤال حول تفاوؤله مب�ستقبل 

ب�سكل عام وموؤ�س�سته  ال�سناعي  القطاع 

المل  »لول  احلــاج:  قال  خا�ش،  ب�سكل 

باإ�ستمرار  نعمل  نحن  العمل،  لوقف 

بلدنا وتاأمني م�ستقبل  ونكافح من اجل 

عن  بحثًا  الهجرة  يجنبهم  لبناءنا  جيد 

فر�ش للعمل يف اخلارج«.

»مؤسسة رامز الحاج للصناعة والتجارة« .. أعلى معايير الجودة وااللتزام 
الحاج: لحماية اإلنتاج الوطني

رامز احلاج لل�سناعة  ا�ستذكر �ساحب »موؤ�س�سة 

والتجارة« رامز احلاج يف حديث مع »ال�سناعة 

موؤ�س�سته   يف  العمل  من  عامًا   22 والقت�ساد« 

بحلوها ومرّها، ففي عام 1993 وبعد عودته من 

اما  لوجه  وجهًا  وقف  لعمله  وتاأ�سي�سه  اخلارج 

حتدي النجاح، وتخطي ال�سعاب يف �سوق ل يعرف 

خبايها. فاإ�سافة اىل طريقة التعاطي مع الزبائن 

التي حتتاج اىل حنكة كبرية يف الداخل اللبناين، 

واجه احلاج م�ساربة كبرية اذ حتوي ال�سوق كرث 

على  يكونوا  ان  دون  القطاع  يف  يعملون  ممن 

املوجودة يف  التخمة  اىل  ا�سافة  ب�سوؤونه  دراية 

النتاج املعرو�ض حيث يفوق ما تقدمه امل�سانع 

املطلوب من الزبائن بكميات كبرية.

شهدت مؤسسة الحاج 

توسعًا حيث انشأت 

مصنعًا جديدًا بين منطقتي 

كفرشيما والشويفات خلف 

محطة الريشاني اضافة الى 

مصنعها االول الكائن في 

منطقة الشويفات
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All Kind Of  Marble & Granite  /  جميع مشتقات الرخام والغرانيت 25.16.90.00
Asbestos  /  حجر صخري 25.24.10.00
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Chambre of Commerce & Industry In Beirut غرفة التجارة وال�شناعة يف بريوت
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جبل لبنان - عاليه - دير قوبل - ال�شارع العام - مبلكه

هاتف: 608604 - 224409 3 961

Mount Lebanon - Aley - Deir Koubel - Main Street - Co. Bldg.
Tel: 961 3 224409 - 608604
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Marble & Granite & Rock  /  رخام وغرانيت وصخر

ADDRESS العن�ان



Beirut - Lebanon - Hadath - Spheir - Kazma Bldg.
Tel: 961 1 555063 - Fax: 961 1 555064
Mobile: 961 3 336771 - 961 71 140103
E-mail: rama15.shevron.5@hotmail.com

مت�سلحة بخربة موؤ�س�سها اأحمد �سحوري، 

خطواتها    Shevron �رضكة   تخطو 

وتتو�سع  امل�ساعد،  ا�سترياد  جمال  يف 

فريق  خلربة  نظراً  اللبنانية  ال�سوق  يف 

اف�سل  تقدمي  من  متكنها  التي  عملها 

خدمة للزبون.

مع  حـــديـــث  يف  �ــســحــوري  وا�ـــســـار 

قطاع  ان  اىل  والإقت�ساد«  »ال�سناعة 

من  الكثري  يواجه  لبنان  يف  امل�ساعد 

اىل  ولــفــت  واملــعــوقــات،  ال�سعوبات 

تواجهها  التي  التحديات  »ابـــرز  ان 

التي  الأجنبية  العمالة  هي  ال�رضكة 

ال�رضكة،  لعمل  حقيقية  مناف�سة  ت�سكل 

من�سوية حتت  العمالة غري  هذه  ان  اذ 

اطار اي �رضكة وبالتايل تقدم خدمات 

باأرخ�ش ال�سعار كونها لي�ش لديها اي 

جتاه  م�سوؤوليات  او  مدنية  م�سوؤوليات 

املالية والدولة«.

على  رقابة  فر�ش  على �رضورة  و�سدد 

من  ي�سنف  فيه  العمل  كون  القطاع، 

حني  يف  خــطــورة،  الأكـــرث  القطاعات 

نحو  لبنان  يف  الأبنية  ا�سحاب  يهرع 

التوفري واحلد من دفع نفقات ال�سيانة 

فيبحثون عن الرخ�ش دون اخد امور 

ال�سالمة يف عني العتبار.

االمان واالتزان
اآلية  فر�ش  �ــرضورة  �سحوري  وراأى 

للعمل تتميز بالأمان والتزان وتفر�ش 

املباين  ا�سحاب  على  معينة  معايري 

يف العمل اذ انه ان تتم مراقبة القطاع 

من قبل خرباء اذ حت�سل هناك حوادث 

يعاين  الطــار،  هذا  يف  وقــال:  موؤ�سفة. 

الــلــبــنــاين مــن تـــدين درجــــات الــوعــي 

للحفاظ على معايري ال�سالمة والأمانة، 

دورية،  �سيانة  اىل  بحاجة  امل�ساعد 

كما اىل مراقبة يف الرتكيب حيث يلغي 

فتقع  المــان  عوامل  من  عدد  البع�ش 

حوادث مميتة«.

على  تــدل  مــوؤ�ــرضات  هناك  وا�ــســاف: 

القطاع يطال �سالمة  وجود اهمال يف 

املواطنني ما ي�ستدعي حترك �رضيع من 

على  يدها  لو�سع  املخت�سة  اجلهات 

امللف«.

يعاين  القت�ساد  ان  �سحوري  واعترب 

نتيجة  الــركــود  من  حالة  عــام  ب�سكل 

هناك  اذ  املمنطقة،  يف  ال�سطرابات 

حذر كبري من امل�ستهلكني على النفاق 

ال�رضائية،  قدرتهم  انخفا�ش  نتيجة 

للتو�سع  خطط  اي  يفرمل  مــا  وهـــذا 

تلحظها ال�رضكة.

Shevron.. عنوان األمان في قطاع المصاعد
شحوري: لتشديد الرقابة على القطاع 



Location: N: 33° 51‘ 41.4” - E: 035° 32’ 47.7” :املــ�قع 

Authorized Signature : Anthony Flouty

C.R.: 2003201

املفو�س بالتوقيع: انطوين فلوطي

رقم ال�شجل التجاري:  2003201

�سركة م�سانع الكيماويات ال�سناعية �ش.م.م.

Chemical Industrial Factories Co. S.A.R.L

ت�شنيع املواد االولية ل�شناعة الدهانات املائية والزيتية

Primary Material For Paint, Water And Oil Based

E-mail:  ftc@flouty.com     -     www.solvochem.com

Association Of Lebanese Industrialists
Chamber of Commerce & Industry InBeirut & Mount Lebanon

جمعية ال�شناعيني اللبنانيني

غرفة التجارة وال�شناعة يف بريوت وجبل لبنان

 جبل لبنان - املنت - رومية  

ال�شارع املنطقة ال�شناعية  - بناية فلوطي

هاتف :  8٧٧160/1/2/3 )1( 961

 فاك�س: 884966 )1( 961  

�س. بريد: 5468-16 بريوت

Mount Lebanon - Metn - Roumieh   
Industrial Zone Str. Flouty Bldg.
Tel: 961 (1) 877160-1-2-3
Fax: + 961 (1) 884966   
P.O. Box: 16-5468 Beirut





50 yEArs oF ExPEriEncE & know-how in AluMiniuM :

Extrusion
Anodizing
Foundry

diE MAnuFActuring

PowdEr coAting under the label

BS EN ISO 9001:2000

Main Office: Fayad bldg.  • Chucri Asly street  • Beirut  • Offices & factory: Zouk Mosbeh
P.O.Box: 1173 Jounieh, Lebanon  • Tel: 09.220163  • Fax: 961.9.220175/6  • E-mail: SIDEM@cyberia.net.lb

SIDEM Ann. 50Y 21x28 ISO_SIDEM Ann. 50Y 21x28 ISO  3/13/13  10:07 AM  Page 1



العدد 147 حزيران 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L176

مقابلة

بال�رضكة  الزبائن  ثقة  اأن  �سالمة  واعترب 

من  نالتها  جــوائــز  عــدة  عــرب  ترجمت 

جهات خمتلفة واأهمها جائزة املوزعني 

الإيطالية  الب�سائع  لتوزيع  الأوائــــل 

هذه  اأن  اإىل  واأ�سار  الأو�سط.  ال�رضق  يف 

لل�رضكة  اأ�سا�سيًا  دافعًا  الثقة كانت دومًا 

اللبنانية  ال�سوق  يف  والتو�سع  للتقدم 

الأ�سواق اخلارجية، وقال: »تتمتع  ونحو 

�رضكة �سالمة بح�سور عاملي حيث تقدم 

من  لزبائنها  وا�سعة  منتوجات  ت�سكيلة 

العامل بهدف حماكاة جميع  دول  جميع 

الأ�سواق  اأهم  يف  فروع  ولديها  الأذواق، 

اإ�سبانيا،  اأملانيا،  اإيطاليا،  يف  العاملية 

ال�سني، م�رض والعديد من دول العامل«.

ال�رضكات  اأبــرز  من  »ال�رضكة  واأ�ــســاف: 

والأدوات  ال�سرياميك  جتارة  يف  الرائدة 

املحلي  ال�سعيد  لي�ش فقط على  ال�سحية 

الأم  ال�رضكة  اأنها  اأي�سًا. كما  العاملي  بل 

ل�رضكة �سالمة غروب التي تعنى باإطالق 

وتقدم  العاملية  الأ�ــســواق  يف  املو�سة 

لتلبي  املنتوجات  من  وا�سعة  ت�سكيلة 

اأذواقهم  اختلفت  مهما  الزبائن  حاجات 

وتنوعت«.

4 صاالت عرض
واأ�سار �سالمة اإىل اأن »لل�رضكة يف لبنان 

4 �سالت عر�ش جميعها متواجدة يف 
طريق  اإىل  ي 

ّ
املـــوؤد الرئي�سي  ال�سارع 

خم�س�سة  منها   3 الــقــدميــة،  املــطــار 

لعر�ش الب�ساعة امل�ستوردة من ال�سني 

خم�س�سة  و�سالة  وم�رض،  واإ�سبانيا 

امل�ستوردة  الأوروبية  الب�ساعة  لعر�ش 

ز 
ّ
تتمي الأخــــرية  وهـــذه  اإيــطــالــيــا،  مــن 

بالنوعية اجليدة والع�رضية، وهي ت�سم 

واأ�سهر  اأكــرب  من  امل�ستوردة  الب�سائع 

للعالمة  وحتديداً  الإيطالية،  امل�سانع 

نعترب  الــتــي   Versace الــتــجــاريــة 

ومنطقة  لبنان  يف  احل�رضي  وكيلها 

ال�رضق الأو�سط«.

تويل  »ال�رضكة  اأن  على  �سالمة  د 
ّ
و�ــســد

فريق  ت�سم  اإذ  لزبائنها،  كبرياً  اهتمامًا 

خدمتهم  على  يعمل  متخ�س�ش  عمل 

ب�سكل مبا�رض، اإ�سافة اإىل تواجد اأ�سحاب 

ال�رضكة الدائم ملتابعة كل التفا�سيل ول 

للزبائن  مبا�رضة  ت�سهيالت  تقدمي  �سيما 

خ�سو�سًا الدائمني منهم«.

�سالة  افتتحت  ال�رضكة  اأن  ك�سف  واإذ 

يف  ومكتبًا  اأفريقيا  يف  لها  عــر�ــش 

ر من خالله الب�سائع اإىل 
ّ
ال�سني لت�سد

»ال�رضكة  اأن  اإىل  لفت  العربية،  الأ�سواق 

تطمح اإىل مزيد من التو�سع، اإل اأن العمل 

فرملته  جــرت  التو�سعية  اخلطط  على 

ال�سيا�سي  ال�ستقرار  من  مزيد  بانتظار 

والأمني«.

تحديات جّمة
ال�سناعي  القطاع  اأن  �سالمة  واعــتــرب 

نتيجة  التحديات  من  هائاًل  كمًا  يواجه 

 
ّ
مر الــدولــة على  املــرتاكــم من  الإهــمــال 

اأن  مــن  الــرغــم  »على  وقـــال:  ال�سنوات، 

القطاع ال�سناعي اأحد الركان الأ�سا�سية 

احلكومات  تعره  مل  بلد،  اأي  اقت�ساد  يف 

وتــركــت  الــــالزم  الهــتــمــام  املتعاقبة 

جبارة  جهوداً  يبذل  وحيداً  ال�سناعي 

للتغلب على حتديات جمة يكرث تعدادها 

وال�ــســتــرياد  النقل  �سعوبات  وت�سمل 

التي  املتعددة  والــ�ــرضائــب  والت�سدير 

كلفة  من  وترفع  ال�سناعي  كاهل  تثقل 

منتجاته  قــدرات  من  وتخّف�ش  اإنتاجه 

التناف�سية«.

ودعا �سالمة اإىل » اإنقاذ ال�سناعة اإذ اإنه 

البطالة  لبنان من  �سباب  باإنقاذها ينقذ 

اإ�سم  والهجرة، وينمو الإقت�ساد، ويطوف 

كل  ال�سناعية  بالبداعات  املليء  لبنان 

بلدان العامل«.

»سالمة سيراميكا«.. قصة نجاح وتألق
سالمة: أنقذوا الصناعة

�رصكة  م�سرية  عنوان  هو  وتاألق«  جناح  »ق�سة 

ال�سرياميك،  جتارة  عامل  يف  �سرياميكا«  »�سالمة 

رمزاً  اأ�سحت   1993 عام  تاأ�س�ست  التي  فال�رصكة 

لالأناقة واجلودة والرقي يف كل مكان.

 22 طيلة  �سالمة  �رصكة  الزبائن«  »ثقة  واكبت 

ال�رصكة  مدير عام  اأكد  اإذ  وكرّ�ست جناحها،  عامًا 

»ال�سناعة  مع  حديث  يف  �سالمة  حممود  حممد 

والإقت�ساد« اأن »الثقة هي مفتاح النجاح وعامل 

اأ�سا�سي لإزدهار اأي عمل على ال�سعيد الإقت�سادي«.

تتمتع شركة سالمة 

سيراميكا بحضور عالمي 

إذ تمتلك فروعًا  في أهم 

األسواق العالمية وتقدم 

تشكيلة منتوجات واسعة 

لزبائنها من جميع دول العالم 

بهدف محاكاة جميع األذواق 
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وتقدم Brush Art جودة عالية يف الدهان، ابتكارات جديدة يف عامل 

متلك  كما  الن�ش،  ملنع  وحلول  رازين  لالأر�سيات  دهان  ال�سمنت، 

وتعطي  وابتكارات جديدة،  افكار  فيها  تقدم  ال�رضكة �سالة عر�ش 

مع  حديث  يف  و 
ّ
حم وا�سار  العمل.  طبيعة  عن  للزبون  �ساملة  فكرة 

نوعه  من  فريد  ال�رضكة  تقدمه  ما  ان  اىل  والقت�ساد«  »ال�سناعة 

قد  التي  للجمالية  جديد  مبفهوم  ويتلّخ�ش  الدهانات،  عامل  يف 

يف  خبرية  »ال�رضكة  ان  اىل  ولفت  مكان.  اي  على  الدهان  ي�سفيها 

املنزل،  يف  غريها  او  ن�ش  م�ساكل  لأي  الدهان  عرب  حلول  ايجاد 

»ال�رضكة ت�سع  ان  الرازين«. و�سدد على  ال�رضكة خبرية يف  ان  كما 

اولوياتها«،  �سمن  الزبون  مع  التعامل  يف  وال�سفافية  امل�سداقية 

وك�سف ان ال�رضكة تتمتع باإ�ستقاللية كبرية ما يجعلها قادرة على 

خدمة زبائنها ب�سكل اأف�سل عرب ا�ستخدام املنتج الكرث مالئمة من 

اي �رضكة كان، فهي لي�ست ملزمة ب�رضكة حمددة بل اولويتها زبونها 

وتتخذ اف�سل اخليارات لتاأمني خدمته على اعلى م�ستوى«.

راحة الزبون
زبائنها،  مع  للتعاطي  معينة  اآلية  تتبع  »ال�رضكة  ان  حمو  و�رضح 

بحيث يدخل فريق عملها اىل اي منزل بطريقة مرتبة ويكون ملتزمًا 

ا�سوًل معينة يف التعامل وفقًا لقوانني ال�رضكة. كما ت�سم ال�رضكة 

ا�سافة اىل فريق عمل الدهان، فريق للتنظيف مهمته الإ�رضاف على 

الزبون  ي�ستلم  بحيث  ال�رضكة،  قبل  من  اخالءه  قبل  املكان  ترتيب 

منزله او مكتبة او غريه جاهزاً لل�سكن او العمل، وهذا امر من �ساأنه 

اراحة الزبون وتعزيز ثقته بال�رضكة«.

واعترب ان اوىل الهداف التي تعمل عليها ال�رضكة حاليًا، هي بناء 

ال�رضكة  ان  وك�سف  العالية.  اجلــودة  عنوانه  ال�سوق  يف  قوي  ا�سم 

كل  منا�سبات  اقامة  عرب  عملها  وتعر�ش  مهند�سني  مع  �ستتوا�سل 

فرتة ثالثة ا�سهر. ولفت اىل ان ال�رضكة قريبة من زبائنها وقادرة على 

التوا�سل معهم ب�سكل كبري من خالل موقعها اللكرتوين ووجودها 

على مواقع التوا�سل الإجتماعية  من فاي�ش بوك وان�ستغرام.. وقال: 

»هناك �رضكات كثرية تعمل يف نف�ش جمال عملنا، ال انها ل تعطي 

ال�سدق، اللتزام،  Brush Art للزبون. كما ان  التي تعطيها  اجلودة 

تقدمي ا�سعار تناف�سية، وايالء الهتمام الالزم للزبون نقاط تلحظها 

اآلية عمل ال�رضكة، ودون �سك �ستثمر ولء وثقة من الزبائن«.

واكد حمو ان هناك خطط تو�سعية لل�رضكة �ستتبلور مع تقدم عمل 

ة حاليًا للتو�سع خارج لبنان، من 
ّ
ال�رضكة يف ال�سوق، وك�سف ان ل ني

املمكن ان يتم تنفيذ م�ساريع يف اخلارج لكن افتتاح فرع لل�رضكة 

خطوة مل تاأخذ بعني العتبار حتى اليوم.

 Brush Art .. التميز والفرادة في عالم الدهان
مّحو: اولوياتنا راحة زبائننا

الصدق، االلتزام، تقديم اسعار تنافسية، وايالء 

 Brush االهتمام الالزم للزبون نقاط تلحظها آلية عمل

Art، ودون شك ستثمر والء وثقة من الزبائن

على  �ساعده  الدهان  جمال  يف  عائلته  عمل 

اكت�ساب مهارات جديدة يف هذا العامل يف عمر 

ال�سري  ال�سباق يف  حّمو  ادري�ض  فكان  مبكرة. 

يف عمل الـdecorative paint، قاأتقنه من الفه اىل 

يائه، واخترب قدراته على الإبداع والبتكار يف 

ار�ساء الزبائن.

جمال  يف  الكبرية  وخربته  املذهل  جناحه 

الأمام،  اىل  خطوة  اخذ  منه  ا�ستلزما  الدهان، 

فريق عمل  و�سمنها   Brush Art فاأ�س�ض �رصكة 

جديدة  افكار  خلق  الوحيدة  وظيفته  خاّلق 

وابتكار مناذج تطرح ما ي�سبه ثورة يف عامل 

الدهان. 



Spears Street - Beirut - Lebanon
Tel: 961 1 744433 - 1 744455 - 70 400411 - Fax: 961 1 744522   
E-mail: info@brushart.co     -     Website: www.brushart.com
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بال�ست  بندا  يف  الت�سويق  مديرة  اأ�ــســارت 

بال�ست  »بندا  اأن  اإىل  قبالن  قا�سم  رنــدىل 

عملها  �سنوات  طيلة  كبرياً  جناحت  حققت 

مرادفًا  اإ�سمها  اليوم  اأ�سبح  اإذ  القطاع،  يف 

كبري  فخر  م�سدر  وهذا  واملتانة،  للجودة 

ا�ستطاعت  ال�رضكة  اأن  تعترب  اإذ  لل�رضكة 

ب�سناعته  اللبناين  امل�ستهلك  ثقة  تعزيز 

اأي  لزبائنها ومالحقة  من خالل متابعتها 

م�ساكل حت�سل«.

قــدمــت  بــال�ــســت  »بـــنـــدا  اأن  اإىل  ولــفــتــت 

وا�سعة  ت�سكيلة  املا�سية  ال�سنوات  خالل 

ال�رضائية  قدراتهم  تنا�سب  للم�ستهلكني 

وا�سعة  جمموعة  لهم  قدمت  كما  املختلفة، 

ــارات مــن خالل  ــك ــت ــالت والإب ــودي مــن امل

يف  والإبتكار  التطور  لكل  الدائم  تتبعها 

العامل«.

منافسة غير مشروعة
واإذ اعتربت رندىل »اأن  وجود ال�رضكة القوي 

التوجه  من  مّكنها  اللبنانية  الأ�سواق  يف 

حاليًا  ت�سدر  حيث  اخلارجية  الأ�سواق  اإىل 

والأوروبية،  والأفريقية  العربية  الدول  اإىل 

اعتربت اأن »ال�سطرابات يف الدول العربية 

اإذ  ال�رضكة  عمل  على  كبري  ب�سكل  ـــرت  اأّث

ــواق.  الأ�ــس مــن  عــدد  اإىل  الت�سدير  تــراجــع 

وقالت: »اإ�سافة اإىل تراجع الت�سدير، دفعت 

اللبنانية  املعامل غري  الأزمات بع�ش  هذه 

نوعًا من  لبنان ما خلق  ال�ستثمار يف  اإىل 

املناف�سة الغري م�رضوعة يف ال�سوق. وتكمن 

لحتــرتم  امل�سانع  تلك  اأن  يف  امل�سكلة 

اأ�سعاراً  وتقدم  اإنتاجها،  اجلودة يف  معايري 

اأدنى من اأ�سعارنا فيلجاأ بع�ش امل�ستهلكني 

اإىل �رضائها«.

واأ�سافت: »بندا بال�ست تلتزم معايري عالية 

 9001 الأيزو  و�سهادة   تتوافق  اجلودة  من 

وقريبًا �ستنال الأيزو 22000، اأي اأن اإنتاجها 

مطابق للمعايري الأوروبية والعاملية. وعلى 

الرغم من معايري اجلودة العالية، تقدم بندا 

لزبائنها،  ز 
ّ
ممي جد  ب�سعر  اإنتاجها  بال�ست 

وبالتايل ل ميكن لها اأن تدخل يف مناف�سة 

ل على جودة 
ّ
الأ�سعار بل �ستبقى تعو لك�رض 

يف  الكايف  امل�ستهلكني  ووعي  منتجاتها  

حياتهم  �سلب  يف  تدخل  منتجات  اختيار 

اليومية«.

غياب الدعم
اللبناين  »ال�سناعي  اأن  على  رندىل  و�سّددت 

الدعم ب�سكل عام ما يرفع  يعاين من غياب 

ال�سناعيني  ويجرب  الإنــتــاج  تكاليف  من 

على تقدمي اأ�سعار جد تناف�سية ليبقى �سعار 

»�سنع يف لبنان« مرفوعًا ومنت�رضاً يف كل 

اأنحاء العامل«. وقالت: »لالأ�سف هذا املجهود 

فالدولة  مقّدر،  غري  ك�سناعيني  نبذله  الذي 

دعم  ت�ستطيع  اأنــهــا  حــني  يف  غائبة  �سبه 

الر�سوم اجلمركية  ال�سناعي من خالل رفع 

الإنــتــاج  حلماية  امل�ستورد  الإنــتــاج  على 

املحلي، كما ميكنها �سبط الأ�سواق اأكرث من 

املنتجات  موا�سفات  على  الت�سديد  خالل 

خالل  من  اللبنانية  الأ�ــســواق  تدخل  التي 

خمتربات تراقب هذا الإنتاج«.

واعتربت اأن تعزيز الثقة بال�سناعة اللبنانية 

يتم من خالل الإ�ساءة على جودة املنتجات 

البحوث  معهد  اأن  وك�سفت  اللبنانية، 

واأجرى  بال�ست  بندا  م�سنع  زار  ال�سناعية 

اأثرها منحه �سهادة توؤكد  فحو�سات، وعلى 

العاملية.  اجلــودة  ملعايري  اإنتاجه  خ�سوع 

ودعت رندىل اإىل اإخ�ساع كل امل�سانع لهذه 

الإ�ساءة  ذلك  �ساأن  من  اإن  اإذ  الفحو�سات، 

على امل�سانع اجليدة واإيقاف امل�سانع غري 

ال�سناعة  اإ�سم  اإىل  ت�سيء  والتي  املطابقة 

اللبنانية.

اإن�ساء  �سدد  يف  بال�ست  »بندا  اأن  واأعلنت 

يف   pointe - noire الكونغو  يف  م�سنع 

اأفريقيا«. وك�سفت اأن »ال�رضكة تويل اهتمامًا 

يف  ال�سباقة  وكانت  البيئة،  ملو�سوع  كبرياً 

�سناعة براميل النفايات ب�سعة 70 ليرتاً اإىل 

1100 ليرت، وتقوم بالتوا�سل مع اجلامعات 
ــادق  ــن ــف ــم وال ــاع ــط واملــ�ــســتــ�ــســفــيــات وامل

والبلديات لتزويدها بت�سكيلة كبرية منها«. 

تعر�ش  بال�ست  »بندا  اأن  اإىل  رندىل  ولفتت 

هي  لبنان  يف  �سالت  ــع  اأرب يف  اإنتاجها 

احلــدث،  ــريوت،  ب �سوديكو   – الب�سطة  يف   :

حاجات  كل  وتوؤمن  الزهراين.  ودير  زحلة 

وكري�ستال  وبال�ستيك  زجاج  من  املواطنني 

مطبخية  ـــــوازم  ول وخــ�ــســبــيــات  وهـــدايـــا 

ومفرو�سات �سيفية، حيث حتوي ما يقارب 

15 األف �سنف ».

بندا بالست .. إسم مرادف للجودة والمتانة
رندلى قاسم قبالن: نتوّسع نحو أفريقيا

من نيحا البقاع ويف عام 1978، 

بال�ست  بندا  جناح  م�سرية  اإنطلقت 

�سناعة  يف  ال�سّباقة  كانت  التي 

عامًا   37 لبنان.  يف  »الكر�سي« 

تطورت  النطالقة،  تلك  على  مرت 

من  لت�سبح  املوؤ�س�سة  خاللها 

ال�سناعة  قطاع  يف  امل�سانع  اأهم 

تقدم  حيث  لبنان  يف  البال�ستيكية 

املنتوجات،  من  وا�سعة  جمموعة 

وت�سم  �سنف،  الـ600  تقارب 

وم�ستلزمات  والطاولت  الكرا�سي 

الأطفال واأحوا�ض الزراعة وخزانات 

النفايات  وم�ستوعبات  املياه 

والطبليات وكافة الأدوات املنزلية.
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مقابلة

الأباجور والرثيات ال�رضقية واملغربية والفرن�سية، وهذا الأمر �سكل 

نقطة قوة بالن�سبة اإلينا، اإذ منحنا قدرة على اإر�ساء اأذواق زبائننا 

كافة«.

صناعة حرفية
وك�سف مغّني اأن عمل ال�رضكة يعود اإىل عام 1942  حيث كان يعمل 

والده وعمه على �سعيد �سخ�سي يف �سناعة الرثيات لعدد حمدود 

من الزبائن، ويف العام 1996 ومع دخوله جمال العمل مت تاأ�سي�ش 

ال�رضكة التي �سهدت تطوراً وتو�سعًا كبريين خالل الأعوام ال�سابقة«.

واعترب اأن »ال�رضكة تخّطت معوقات كثرية كانت تواجهها واأبرزها 

اليد املتخ�س�سة يف ال�سناعة احلرفية التي حتتاج اإىل الكثري من 

الدقة واحلذر«. ولفت اإىل اأن »ال�رضكة تتمتع اليوم بقدرة اإنتاجية 

قادرة على  الرثيات،  فريق عمل خبرياً يف �سناعة  كبرية وت�سم 

اإىل  اإ�سافة  اإليها  الزبائن  اأو  املهند�سون  يقدمه  اأي ت�سميم  تنفيذ 

ت�ساميم كثرية تعمل بنف�سها عليها وتطرحها يف ال�سوق«. 

التحديات
التي تواجه عمل ال�رضكة حاليًا  اأن »اأبرز التحديات  واأعلن مغّني 

ال�سوق  اأثرت يف حركة  التي  امل�ستقرة،  ال�سيا�سية غري  احلال  هي 

قوة  ميلكون  اللبنانيون  كــان  املا�سي  ففي  ــداً.  ج كبري  ب�سكل 

الذين  ال�سياح  من  كبري  عدد  هناك  كان  كما  جداً  كبرية  �رضائية 

هناك  كان  وبالتايل  اللبناين،  بالإنتاج  ويثقون  لبنان  يزورون 

قدرات  يف  دراماتيكيًا  تراجعًا  نلحظ  حاليًا  كبري.  مبيعات  حجم 

اللبنانيني ال�رضائية يف حني يرتاجع معدل ال�سياح ول �سيما العرب 

ب�سكل كبري اإىل لبنان«.

هناك  اأن  كما  اللبنانية،  ال�سوق  يف  كبري  جمود  »هناك  واأ�ساف: 

واحد  فرع  لدينا  حاليًا  ككل.  العربي  ال�سعيد  على  ا�سطرابات 

ولدينا خطط  والإمــارات،  لبنان يف �سبية، وفرعان يف قطر  يف 

تو�سعية نحو الأ�سواق اخلارجية اإل اأننا نرتوى ب�ساأنها حتى ي�سود 

الهدوء وتتو�سح اجتاهات الأ�سواق«.

ال�سناعة  اإن  اإذ  ال�رضكة  عمل  مب�ستقبل  تفاوؤله  مغّني  واأكــد 

جــداً  عالية  بــجــودة  تتمتع 

كل  يفوق  اللبناين  والـــذوق 

مهما  ــايل  ــت ــال وب الأذواق 

كــــرثت املـــ�ـــســـاربـــات من 

�ستبقى  امل�ستورد  الإنتاج 

عملها  يف  م�ستمرة  ال�رضكة 

ــق  ــاأل ــى ت ــل وحمـــافـــظـــة ع

بثقة  مت�سلحة  اإنــتــاجــهــا 

كر�ستها  الــتــي  زبائنها 

العمل  يف  الحـــرتافـــيـــة 

وامل�سداقية واللتزام.

شركة مغّني إخوان للثريات.. جودة جمالية وكفالة مدى الحياة
طوني مغّني: مواصفات إنتاجنا تفوق األوروبية

مغّني  �رصكة  تقدمه  ما  هو  احلياة«  مدى  »كفالة 

اإخوان للرثيات اإىل زبائنها، فبا�ستخدامها الكري�ستال 

والربونز من دون احلديد وال�ستانل�ض والزجاج يف 

�سناعتها، متكنت من تقدمي اإنتاج مبوا�سفات مميزة 

تفوق املوا�سفات الأوروبية. ول تقف تقدميات �رصكة 

مغّني لزبائنها عند هذا احلد، فال�رصكة دائمًا على 

من  الرثيات  ي�سيب  قد  �رصر  اأي  لإ�سالح  ا�ستعداد 

طلبات  لتلبية  وجاهزة  اأو حوادث خمتلفة،  ك�سور 

الزبائن مهما اختلقت وتنوعت.

»ال�سناعة  مــع  حــديــث  يف  مغّني  ــوين  ط الــ�ــرضكــة  مــديــر  ــار  ــس اأ�

والإقت�ساد« اإىل اأن »جودة اإنتاج ال�رضكة وجماليته ونظافة العمل 

ز وال�ستمرار و�سط كم 
ّ
جعلتها الأوىل يف ال�سوق ومكنتها من التمي

ال�سوق عدد كبري  هائل من الإنتاج امل�ستورد«. وقال: » يوجد يف 

حرفية  م�سانع  يوجد  ل  لكن  للرثيات،  امل�ستوردة  ال�رضكات  من 

كم�سنعنا تتقن عملها، لذلك ل يوجد من ي�ساهينا بجودة اإنتاجنا 

يف ال�سوق«. واأ�ساف: »يوجد لدينا ت�سكيلة وا�سعة جداً من ثريات 

ستبقى شركة مغّني إخوان 

للثريات مستمرة في عملها 

ومحافظة على تألق إنتاجها 

مهما كثرت المضاربات 

فالذوق اللبناني رفيع 

المستوى ومميز لدى الجميع
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