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رو�صيا وال�صين.. »حروب العمالت« تتقدم
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افتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الـ 60  

»وعـز الشـرق أولـه دمشـق«
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إلى متى اإلهمال؟
»وعز ال�رشق اأوله دم�شق«

كم حاكى �شعار معر�ش دم�شق الدويل يف دورته الـ60 الواقع، فاأبلغ الر�شائل التي وجهها املعر�ش، واأجمع 

عليها املتابعون هي ر�شالة وا�شحة ال تقبل ال�شك:

�شورية ت�شلك طريق التعايف االقت�شادي وتتهياأ الإحت�شان كل الفاعليات االقت�شادية واالجتماعية.

ماليني الزوار قدموا اإىل املعر�ش، ليطلعوا على ما تعر�شه الـ48 دولة امل�شاركة فيه، تلك الدول التي مل تقت�رش 

هويتها على لون واحد بل تنوعت بني عربية واأمريكية واأوروبية واآ�شيوية.

بدا الفتًا االإجماع بني امل�شاركني على اأهمية م�شاركتهم يف الوقوف اإىل جانب �شورية، وحجز مكان لهم يف مرحلة 

اإعادة االإعمار. وحمل احل�شور اللبناين معاٍن كثرية، اإذ �شم اجلناح 56 �رشكة متخ�ّش�شة يف جماالت البناء ومواد االإعمار 

امل�شاركة  اللبنانية  ال�رشكات  واأبدت  وغريها.  الكهربائية  واالأدوات  والطباعة  والغذاء  والتغليف  والتعبئة  واملقاوالت 

اهتمامًا كبرياً باإ�شتقطاب زوار املعر�ش. فبالن�شبة اإليهم اإن ال�شوق ال�شورية �شوق اأ�شا�شية ل�شادراتهم، فال�شوقان اللبنانية 

وال�شورية متكاملتان وت�شكالن رئة يتنّف�ش من خاللها االقت�شادان اللبناين وال�شوري رغم الظروف القا�شية وال�شعبة.

مع  عمل  عالقات  ون�شج  ال�شورية  ال�شوق  لدخول  املرتفعة  بحظوظهم  اللبنانيني  امل�شاركني  ثقة  وي�شاعف 

اجلهات املخت�شة هناك، ما ميلكوه من قدرات تخّولهم التواجد يف االأ�شواق ال�شورية، على الرغم مما تعج به من 

طاحمني للعمل فيها. كما اأن امليزان التجاري الرابح بني �شورية ولبنان ل�شالح لبنان، يوؤكد ما متّثله ال�شوق 

ال�شورية للبنان، ما يحّفز املنتجني للحر�ش امل�شتمر على اأف�شل العالقات مع جارة وطنهم وبوابته الربية اإىل 

العامل العربي، تلك البوابة التي �شبب اإغالقها تراجعًا مريعًا لل�شادرات اللبنانيةخالل ال�شنوات االأخرية.

اإال اأن التوجه احلكومي يف لبنان واالأ�شوات التي تعلو من هنا وهناك، متنا�شية اأهمية هذه العالقات، جتعل 

ل�شان حال كل م�شتثمر ورجل اأعمال ومواطن لبناين ي�شاأل اليوم: ملاذا نعادي �شورية؟ هل نحن اأعداء م�شاحلنا؟

وي�شاألون: هل حقًا يظنّن اأحد اأن حماوالت قطع العالقات مع دولة �شقيقة مل تنقطع معها العالقة يف عز االأزمة 

)ال�شورية(، وبقيت متمثلة باأرفع متثيل دبلوما�شي عرب ال�شفارتني اللبنانية وال�شورية، قد تنجح؟

ملاذا ال نتم�ّشك مبعاهدة التعاون والتن�شيق التي وقعت يف 1991، والتي اأكدت اللجنة الوزارية التي ناق�شتها 

عام 2010 اأنها جيدة بالن�شبة اإىل لبنان اأكرث منها اإىل �شورية؟

ملاذا ندعم املعار�ش ال�شناعية يف اأوروبا وغريها بكلفة عالية جداً، اإذا كانت تلك االأ�شواق مو�شدة اأمامنا عن 

ق�شد، فيما اأ�شواق �شورية م�رشّعة اأمام اإنتاجنا، واالأرقام ت�شهد بذلك؟

وملاذا نتنا�شى وجود املجل�ش االأعلى اللبناين ال�شوري، وهو يف املوقع املنا�شب وم�رشع قانونيًا؟

وماذا عن م�شاألة ا�شتجرار الكهرباء؟ وماذا عن اإعادة اإعمار �شورية بعد احلرب وم�شلحة ال�رشكات اللبنانية 

اأنه ال يخفي على القا�شي والداين حجم التعرّث الذي تعانيه ب�شبب تردد امل�شوؤولني  يف هذا االإطار، وال �شيما 

اللبنانيني يف متتني هذه العالقات.

كما هل يعتقد البع�ش اأن جمرد اعتبارات خاطئة �شتدفع كبار اأ�شحاب امل�شالح ورجال االأعمال اإىل اإهمال 

القدرات اللبنانية على م�شتوى القطاع امل�رشيف والتجاري وامل�شتثمرين واملتعهدين واملقاولني، واالبتعاد عن 

دخول �شورية على رغم اأن بع�شهم بداأ باإن�شاء �رشكات هناك؟

كل هذه االأ�شئلة تبقى بر�شم من ينادي بقطع العالقات اللبنانية مع �شورية، التي ال حتكمها اجلغرافيا فقط 

بل التداخل االأ�رشي والتاريخي اأي�شًا؟

�شورية عز ال�رشق.. هناك نعّو�ش خ�شائرنا.. هناك ن�شّوق منتجاتنا

كيف نداوي اآالم اقت�شادنا يف ظل متّنع املوؤ�ش�شة العامة لت�شجيع اال�شتثمارات يف لبنان )اإيدال( وغريها عن 

دعم املعار�ش فيها والت�شدير اإليها؟
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ملف خا�ص

العالقات اللبنانية السورية.. ماٍض غني ومستقبل ثمين
من يحمي مصالح لبنان االقتصادية؟

قال يومًا اأحد اخلرباء االقت�شاديني  اللبنانيني: »يحد لبنان من الغرب البحر املتو�شط ومن اجلنوب فل�شطني املحتلة 

)ا�رشائيل(، ومن ال�شمال وال�رشق �شورية. ماذا يريد معار�شو العالقات اللبنانية مع �شورية؟ اأن ي�شادق بلدهم البحر؟«.

هكذا، مبنتهى الب�شاطة يجب اأن يدرك اللبنانيون اأن ال غنى للبنان عن �شورية، وال غنى ل�شوريا عن لبنان. فال �شبيل 

اإىل تعداد الروابط والعالقات التي تربطهما ببع�ش، لكن تكفي فقط االإ�شارة اإىل احلدود الربية التي تكت�شب اأهمية خا�شة 

كون اإقفالها قد يخنق لبنان، فاإقفال مدخل لبنان الوحيد اإىل الدول العربية �شيكّد�ش اإنتاجه ويوؤدي اإىل خ�شائر هائلة 

لدى املنتجني. يف الواقع، يف ال�شبعينات اأقفلت هذه احلدود اأمام ال�شاحنات اللبنانية، فاإرتفعت �رشخة اأ�شحابها وما 

كان من الرئي�ش الراحل �شليمان فرجنية يومها اإال اأن ات�شل بالرئي�ش الراحل حافظ االأ�شد طالبًا منه اإعادة فتح هذه 

اإنتاجه ب�شهولة، وهكذا  2005، فكان لبنان غري قادر على ت�رشيف  اإغالق هذه احلدود مرة ثانية عام  احلدود. كما مت 

ح�شل اأي�شًا يف عام 2015 مع اإغالق معرب ن�شيب احلدودي حيث عانت ال�شادرات اللبنانية تراجعًا دراماتيكيًا فاق على 

�شعيد ال�شادرات ال�شناعية الـ1.5 مليار دوالر وت�شبب بكوارث للمزارعني وال�شناعيني الذين هددوا بتحركات مل ي�شهد 

لها لبنان مثياًل من قبل.

ولي�شت املعابر احلدودية وحدها هي التي تعك�ش �رشورة واأهمية احلفاظ على عالقات جيدة مع �شورية، فاإ�شافة اإىل 

العالقات االإجتماعية وعالقات القربى اإذ قلما جتد عائلة يف لبنان اإال وجزء منها يف �شوريا والعك�ش بالعك�ش، هناك 

اعتبارات اأخرى تتعلق بالتبادل التجاري بني البلدين حيث ت�شكل �شورية �شوقًا رئي�شية لل�شادرات اللبنانية، وجتدر 

االإ�شارة اإىل اأن �شورية من الدول القليلة وتكاد تكون الوحيدة مع العراق يف العامل، بح�شب معلومات وزارة ال�شناعة 

اللبنانية، التي ي�شجل امليزان التجاري بني لبنان وبينها فائ�شًا كبرياً ل�شالح لبنان، حيث احتلت عام 2013 املرتبة 

ال�شادرات  قيمة  من جممل   %  13 بـ  اآنذاك  ا�شتاأثرت  اأن  بعد  اللبنانية  لل�شلع  امل�شتوردة  االأ�شواق  الئحة  على  االأوىل 

اللبنانية بح�شب اإح�شاءات وزارة ال�شناعة يف لبنان.

وامل�شتجد حديثًا على �شعيد هذه العالقات هو مرحلة اإعادة االإعمار التي �شت�شهدها �شورية والتي تب�رّش بفر�ش مهمة 

لل�رشكات اللبنانية لتعوي�ش اخل�شائر التي تكّبدتها من جراء االإ�شطرابات التي عا�شتها �شورية والتي نال لبنان من 

تداعياتها ال�شلبية ح�شة االأ�شد.
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مع  ال�صعداء   اللبنانيون  املنتجون  تنّف�س 

اإذ  ن�صيب،  معرب  فتح  اإع��ادة  عن  الإع��ان 

تداعيات  ل�صل�صة  نهاية  الإع��ان  هذا  �صكل 

مع  الإنتاجية  القطاعات  عا�صتها  قا�صية 

كل  الإع��ان  هذا  دح�س  كما  املعرب.  اإقفال 

ال�صائعات التي طاولت وجود ح�صابات لدى 

احلكومة  مع  عاقتها  بفتور  تتعلق  �صورية 

اللبنانية، قد جتعل �صلوك ال�صادرات للطريق 

الربية اأمراً معقداً. 

وكانت  ال�صادرات اللبنانية قد عا�صت كارثة 

احل��دودي  ن�صيب  معرب  اإغ��اق  مع  حقيقية 

بني �صورية والأردن يف عام 2015، اإذ كان 

ي�صكل بالن�صبة اإليها طريقًا حيوية للو�صول 

اإل  منها  كان  فما  اخلارجية،  الأ�صواق  اإىل 

تواجدها  اأبقى  واإن  الذي  البحر  ق�صدت  اأن 

اأفقدها  اأنه  اإل  ممكنًا،  العاملية  الأ�صواق  يف 

الدولة  خزينة  وكّلف  التناف�صية  قدراتها 

نفقات تراوحت بني ال�30 وال�40 مليار لرية.

عرب  دع��م��ت  اآن����ذاك  اللبنانية  فاحلكومة 

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

مالية  مببالغ  ال�����ص��ادرات  �صحن  »اإي���دال« 

عرب  النقل  تكلفة  ارتفاع  اإىل  نظراً  كبرية 

البحر، اإل اأن هذا الدعم مل يكن كفيًا بوقف 

تراجع ال�صادرات على مدى ثاثة اأعوام.

تنقل  كانت  التي  ال�صاحنات  عدد  وتقل�س 

عام  يف  العربي  اخلليج  دول  اإىل  الب�صائع 

�صاحنة   250 من  املعرب،  اإغ��اق  اإث��ر   2015
ال�صاحنات  تلك  وتنقل  الن�صف،  اإىل  يوميًا 

لة بالب�صائع عرب البحر من لبنان اإىل 
ّ
املحم

املنتجات  لت�صدير  موؤقتة  كطريق  الأردن 

من  زاد  ما  اللبنانية،  وال�صناعية  الزراعية 

من  ال��ربي  اخل��ط  عرب  متر  وكانت  كلفتها. 

لبنان اإىل دول اخلليج عرب �صورية والأردن، 

الزراعية  ال�����ص��ادرات  م��ن  امل��ائ��ة  يف   70
ال�صناعات  من  املائة  يف  و32  اللبنانية، 

من  امل��ائ��ة  يف  و22  اللبنانية،  الغذائية 

�صادرات ال�صناعة ب�صكل عام.

ميكن  ما  جمموع  اأن  اإىل  الأرق���ام  وت�صري 

للبناَن اأن ي�صدره عرب معرب ن�صيب احلدودي 

ما  اأي  دولر،  مليون   800 نحو  اإىل  ي�صل 

يوازي 30 % من جممل ال�صادرات اللبنانية، 

ي�صّكل  كونه  من  املعرب  اأهمية  تنبع  حيث 

األف طن من املنتجات   550 اً لأكرث من 
ّ
ممر

 300 اإىل  قيمتها  ت�صل  اللبنانية  الزراعية 

تقدر  �صناعية  وملنتجات  دولر،  مليون 

قيمتها باأكرث من 500 مليون دولر.

اإعادة فتح معرب ن�صيب  اإن   من دون �صك 

لل�صادرات  ك��ث��رية  اإي��ج��اب��ي��ات  �صتحمل 

ال�صادرات  هذه  اأن  خ�صو�صًا  اللبنانية، 

يف  موقعها  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  م��ن  متكنت 

الرغم من الرتاجع  التقليدية على  اأ�صواقها 

الكبري الذي �صهدته. لذلك ل ميكن التغا�صي 

عن اأهمية هذه امل�صاألة اإذا ما اأردنا احلفاظ 

و�صورية  لبنان  بني  جيدة  عاقات  على 

لبنان  م�صالح  على  احلفاظ  منطلق  من 

الإقت�صادية. 

دعم إيدال لم يوقف 
تراجع الصادرات خالل إقفال 

معبر نصيب الحدودي

وفقًا للجدول الذي يظهر قيمة ون�صبة ال�صادرات اللبنانية اىل �صورية خال ال�صت �صنوات الخرية، بلغت ال�صادرات اللبنانية 

اىل �صورية 1508.6 مليون دولر، وبلغ معدلها ال�صنوي 251.44 مليون دولر، ومعدل ن�صبتها ال�صنوية 8 %.

قيمة الصادرات من لبنان الى العام
سورية )مليون دوالر(

النسبة من مجمل قيمة الصادرات 
)%(

2013523.613

20142427

20152107

20161997

20172469

2018885 )حتى نهاية حزيران(

8 % )المعدل السنوي(1508.6المجموع

1- جدول بقيمة الصادرات اللبنانية الى سوريا خالل الست سنوات االخيرة

تظهر الجداول المدرجة باألرقام الفائض الذي يحققه الميزان التجاري اللبناني 
مع سورية لصالح لبنان بحسب معلومات وزارة الصناعة اللبنانية

سورية شريكا تجاريا أساسيًا للبنان
وت��ع��ت��رب ���ص��وري��ة ���ري��ك��ًا جت��اري��ًا اأ���ص��ا���ص��ي��ًا ل��ل��ب��ن��ان، اإذ ب��ل��غ ح��ج��م ال�����ص��ادرات 

مبعدل دولر  مليون   1508.6 الأخ����رية،  ال�صت  ال�صنوات  خ��ال  اإليها   اللبنانية 

8  % من جممل حجم ال�صادرات اللبنانية اإىل خمتلف الأ�صواق العاملية.
ويف التفا�صيل، احتلت �صورية العام 2013 املرتبة الأوىل بني الدول امل�صتقبلة لل�صادرات 

اللبنانية حيث ا�صتوردت منتجات بقيمة 523.6 مليون دولر، و�صكل ما ن�صبته 13 % من 

جممل حجم ال�صادرات. ويف العام 2014، بلغ حجم ال�صادرات اللبنانية اإىل �صورية 242 

مليون دولر )7 % من جممل حجم ال�صادرات. ويف عام 2015، بلغت 210 مليون دولر )7 

!% من جممل حجم ال�صادرات(، ويف عام 2016 بلغت قيمة ال�صادرات 199 مليون دولر
دولر  مليون   246 �صجلت   2017 ع��ام  ويف  ال�����ص��ادرات(،  حجم  جممل  م��ن   %  7( 

)9 % من جممل حجم ال�صادرات(.
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ملف خا�ص

يك�صف اجلدول الذي يظهر تطور امليزان التجاري بني لبنان و�صوريا خال ال�صنوات ال�صتة الخرية عن فائ�س ل�صالح لبنان 

بلغ 737 مليون دولر خال الفرتة املذكورة وبلغ معدل هذا الفائ�س 122.8 مليون دولر �صنوياً.

و�صجل عام 2013 اأكرب فائ�س خال ال�صت اعوام الخرية بلغ 342 مليون دولر.

جدول يظهر تطور الميزان التجاري بين لبنان وسوريا خالل الست سنوات األخيرة

الواردات السورية الى العام
لبنان )مليون دوالر(

الصادرات اللبنانية الى 
سورية )مليون دوالر(

الفائض لصالح لبنان 
)مليون دوالر(

2013181.3523.8342

2014125242117

201513821072

201613019969

2017138246108

2018558429)نهاية حزيران(

767.31504.6737المجموع

3- جدول بالميزان التجاري بين لبنان وسورية في االعوام الستة األخيرة

هذه  ن�صبة  ارتفاع  اإىل  اأدت  الخرية،  �صنوات  الربع  خال  �صوريا  اىل  وال�صمنت  احلجر  منتجات  من  اللبنانية  ال�صادرات  تطور  ان 

ال�صادرات من جممل ال�صادرات اللبنانية من 0.4 % عام 2014 اىل 7 % عام 2015، ف�11 % عام 2016. كما توؤكد اأن ال�صوق ال�صورية 

ميكن اأن ت�صكل �صوقًا ت�صديرية لعدد من املنتجات ال�صناعية اللبنانية التي كانت ت�صدر بن�صب �صئيلة اإىل �صوريا يف املا�صي.

النسبة من قيمة الصادرات الى سورية )%( القيمة )مليون دوالر( العام

0.01 1 2013

0.4 1 2014

7 9 2015

11 15 2016

8 11 2017

2- جدول بالصادرات اللبنانية من منتجات الحجر واالسمنت الى سورية خالل الخمس سنوات االخيرة

عجز واضح مع دول الخليج
فائ�س  اأي  لبنان  ي�صجل  ل  الواقع  ويف 

ي�صدر  التي  العربية  ال���دول  م��ع  جت��اري 

العربية  اململكة  فمع  كبري،  ب�صكل  اإليها 

ال�صعودية يعاين لبنان من عجز مزمن يف 

اأنه  اإىل  اإذ ت�صري الأرقام  امليزان التجاري، 

يتمكن  الأخ��رية مل  الأرب��ع  ال�صنوات  خال 

من حتقيق اأي فائ�س، والأمر نف�صه ينطبق 

على الإمارات والكويت. وبلغ عجز امليزان 

الأخرية  الأرب��ع  ال�صنوات  خال  التجاري 

ومع  دولر،  مايني   305 ال�صعودية  مع 

الإمارات 320 مليون دولر.

لبنان  بني  التجاري  امليزان  �صعيد  وعلى 

مر  على  للبنان  فائ�صًا  حّقق  فقد  و�صورية، 

مليون     737 بلغ  الأخ���رية  الأرب���ع  ال�صنوات 

دولر توزع كما يلي،  342 مليون دولر عام 

2013، 117 مليون دولر يف عام 2014، و72 
مليون دولر يف عام 2015، و69 مليون دولر 

108 مليون دولر يف عام  و   ،2016 يف عام 

)حتى   2018 يف  دولر  مليون  و29   ،2017
نهاية �صهر حزيران(.

ميزان تجاري رابح بين لبنان وسورية

مر�صح  التجاري  التبادل  هذا  اأن  املوؤكد  ومن 

ملزيد من الرتفاع مع حاجة ال�صوق ال�صورية 

اإىل منتجات متعّددة يف مرحلة اإعادة الإعمار. 

ويف نظرة اإىل �صادرات املنتجات من احلجر 

ال�صادرات  من  ال�صق  هذا  اأن  جند  والأ�صمنت، 

ما  الخرية  الع��وام  خال  كبري  ب�صكل  تطور 

ال�صورية  ال�صوق  يف  حاجة  ن 
ّ
تكو اىل  ي�صري 

اللبنانية  ال�صادرات  اإىل منتجات جديدة من 

مل تكن موجودة يف ال�صابق. ففي حني كانت 

تبلغ قيمة �صادراته مليون دولر وت�صكل ما 

ن�صبته 0.4 % من جممل ال�صادرات اللبنانية 

لتبلغ  ال�صادرات  هذه  تطورت  �صورية،  اإىل 

% من   7 9 مايني دولر وت�صكل   ،2015 عام 

جممل حجم ال�صادرات اللبنانية اإىل الأ�صواق 

ال�صورية لتوا�صل ارتفاعها عام 2016 وت�صجل 

مليون   11 وت�صجل   )%  11( دولر  مليون   15
دولر عام 2017 اأي ما ن�صبته 8 % من جممل 

حجم ال�صادرات اىل �صورية.
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ي�صجل امليزان التجاري اللبناين عجزاً �صخمًا مع عدد من الدول الأوروبية. وبلغ هذا العجز خال الأربع �صنوات الأخرية مع 

فرن�صا 3.733 مليون دولر، ومع اأملانيا 4.660 مليون دولر، ومع اإيطاليا 5.960 مليون دولر.

الميزان التجاري اللبناني يسجل فائضًا مع سورية 
والعراق وعجز مع دول الخليج وأوروبا

5- جدول بالميزان التجاري اللبناني يظهر العجز الهائل مع 3 دول اوروبية خالل الـ 4 اعوام االخيرة )2017-2016-2015-2014(

4- جدول بالميزان التجاري اللبناني مع عدد من الدول العربية  )خالل الـ 4 اعوام االخيرة 2017-2016-2015-2014(

يظهر اجلدول الذي يعر�س حجم ال�صترياد والت�صدير بني لبنان وعدة دول عربية خال الربع �صنوات الخرية، ان لبنان يعاين من عجز 

مزمن يف امليزان التجاري مع معظم الدول العربية باإ�صتثناء �صورية والعراق وقطر.

وبلغ عجز امليزان التجاري اللبناين مع اململكة العربية ال�صعودية 305 مليون دولر خال الربع �صنوات الخرية، اذ ا�صتورد لبنان ما قيمته 

1549 مليون دولر و�صدر ما قيمته 1244 مليون دولر. و�صجل امليزان التجاري عجزاً مع دولة المارات بلغ 320 مليون دولر، و1،154 
مليون دولر مع دولة الكويت.

من ناحية ثانية، �صجل امليزان التجاري فائ�صًا مع �صوريا بلغ 366 مليون دولر ومع العراق 799 مليون دولر، ومع قطر 266 مليون دولر.

العجز أو 
الفائض

)مليون 
دوالر(

مجموع 
الصادرات

)مليون 
دوالر(

مجموع 
الواردات 
)مليون 

دوالر(

2017 2016 2015 2014

تصدير استيراد تصدير استيراد تصدير استيراد تصدير استيراد

305- 1,244 1,549 243 383 267 371 357 380 377 415 السعودية

320- 1,138 1,458 266 360 239 337 313 388 320 373 االمارات

799+ 815 16 172 4 162 4 225 4 256 4 العراق

366+ 897 531 246 138 199 130 210 138 242 125 سوريا

1,154- 309 1,463 92 336 76 547 67 329 74 251 الكويت

العجز

)مليون 
دوالر(

مجموع 

الصادرات

)مليون 
دوالر(

مجموع 
الواردات 
)مليون 

دوالر(

2017 2016 2015 2014

تصدير استيراد تصدير استيراد تصدير استيراد تصدير استيراد

3,733 187 3,920 37 767 44 727 44 1,090 62 1,336 فرنسا

4,660 209 4,869 42 1,229 62 1,161 51 1,221 54 1,257 المانيا

5,960 147 6,107 27 1,770 35 1,409 44 1,283 41 1,645 ايطاليا

منتجات  ���ص��وري��ة  اإىل  ل��ب��ن��ان  وي�����ص��در 

اململكة  منتجات  الغذائية،  ال�صناعات 

النباتية، اآلت واأجهزة، منتجات ال�صناعات 

الكيماوية، منتجات من لدائن ومطاط.

الغذائية  ال�صناعات  �صادرات  حجم  وبلغ 

من لبنان اإىل �صورية خال الأعوام الأربعة  

ما  و�صكلت  دولر،  مايني   304 الأخ��رية 

ن�صبته 34 %من جممل ال�صادرات اللبنانية 

اإىل �صورية.

التجاريني  ال�ركاء  اأبرز  مع  مقارنة  ويف 

اخلم�صة  املراتب  يف  يقعون  والذين  للبنان 

لبنان،  اإىل  امل�����ص��درة  ال���دول  يف  الأوىل 

منتجات  من  اللبنانية  ال�صادرات  بلغت 

الأربع  ال�صنوات  خال  الغذائية  ال�صناعات 

واإىل  دولر،  مليون   38 فرن�صا  اإىل  الخرية 

 3.5 اإيطاليا  45 مليون دولر، واإىل  اأملانيا 

امل�صتوردات  بلغت  فيما  دولر.  مايني 

ال�صناعات  من   2017 عام  اللبنانية خال 

الغذائية من فرن�صا 408 مليون دولر، ومن 

اأملانيا 421 مليون دولر، ومن اإيطاليا 239 

مليون دولر.

عجز هائل في الميزان التجاري اللبناني مع عدد من الدول األوروبية
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فرنسا

مجموع 2014201520162017
الواردات 
)مليون 

دوالر(

مجموع 
الصادرات 

)مليون دوالر(

العجز 
)مليون 

دوالر(
تصديراستيرادتصديراستيرادتصديراستيرادتصديراستيراد

صناعات 
غذائية

100141049987106840838370

سوريا

مجموع 2014201520162017
الواردات 
)مليون 

دوالر(

مجموع 
الصادرات 

)مليون دوالر(

الفائض لصالح 
لبنان )مليون 

دوالر(
تصديراستيرادتصديراستيرادتصديراستيرادتصديراستيراد

صناعات 
غذائية

77277477678228304276

المانيا

مجموع 2014201520162017
الواردات 
)مليون 

دوالر(

مجموع 
الصادرات 

)مليون دوالر(

العجز 
)مليون 

دوالر(
تصديراستيرادتصديراستيرادتصديراستيرادتصديراستيراد

صناعات 
غذائية

10797597914801334145296

ايطاليا

مجموع 2014201520162017
الواردات 
)مليون 

دوالر(

مجموع 
الصادرات 

)مليون دوالر(

العجز 
)مليون 

دوالر(
تصديراستيرادتصديراستيرادتصديراستيرادتصديراستيراد

صناعات 
غذائية

611591600.55912393.5235.5

حجم  اإيطاليا(،  اأملانيا،  )فرن�صا،  الوروبية  الدول  واىل  �صورية  اىل  الغذائية  ال�صناعات  �صادرات  يعر�س  الذي  اجلدول  يظهر 

ا�صتيعاب ال�صوق ال�صورية لهذه املنتجات اللبنانية التي تتميز مب�صتويات جودة عالية مّكنتها من النفتاح على معظم ا�صواق 

العامل.

ال�صادرات  بلغت  املنتجات. ففي حني  لإ�صترياد هذه  الوروبية  ال�صواق  وا�صح يف  لاأرقام، جند �صعف  ب�صيطة  ويف مقارنة 

الغذائية اللبنانية اىل �صورية خال اعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 304 مليون دولر و�صكلت تقريبًا 34 % من جممل حجم 

ال�صادرات اىل �صورية خال هذه العوام، بلغت �صادرات املنتجات الغذائية خال الفرتة نف�صها 38 مليون دولر اىل فرن�صا، 45 

مليون دولر اىل املانيا، 35 مليون دولر اىل ايطاليا.

التبادل التجاري على صعيد الصناعات الغذائية بين لبنان وسوريا و3 دول اوروبية 
خالل الـ 4 اعوام االخيرة )2017-2016-2015-2014(

ملف خا�ص
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ملف خا�ص

48 دولة عربية وأجنبية و 1700 شركة 
شاركت في معرض دمشق الدولي بدورته الـ60
سورية تستعيد دورها: 

مركز ثقل اقتصادي وبوابة عبور آمنة للدول العربية

جنح معر�ش دم�شق الدويل مرة جديدة يف التاأكيد على �شري �شورية على طريق النهو�ش، فلم تكن م�شاركة 

ع�رشات الدول العربية واالأجنبية ودعوة عدد كبري من رجال االعمال ا�شافة اىل مئات ال�رشكات امل�شاركة اال 

ايذانًا بدوران العجلة االإقت�شادية والبدء باإعادة االإعمار.

واأكد املعر�ش بدورته ال�شتني، والتي بلغت خاللها م�شاحة االأجنحة املحجوزة 93 األف مرت مربع لالأجنحة 

املبنية واملك�شوفة وهي امل�شاحة االأكرب التي حققها منذ اأوىل دوراته يف اخلم�شينيات، ان �شوريا ال تزال 

مركز الثقل االقت�شادي يف املنطقة وانها بوابة العبور االآمن لكل الدول العربية.

بفر�س  التعريف  بهدف  اأعمال  ورجال 

يف  اليوم  املتاحة  الكبرية  ال�صتثمار 

���ص��وري��ة وف��ت��ح ق��ن��اة ت��وا���ص��ل مبا�ر 

ال�صورية  القت�صادية  الفعاليات  بني 

ونظرياتها يف الدول امل�صاركة والرتويج 

للمنتجات وال�صلع الوطنية اخلا�صة بكل 

عرب  اأو  ر�صمية  ب�صفة  م�صاركة  دول��ة 

التجارية  ال�ركات والفعاليات  من 

وال�صناعية.

دم�صق  »معر�س  اأن  خمي�س  واع��ت��رب 

التي  النوافذ  اأه��م  اإح��دى  ميثل  ال��دويل 

ال�صورية  احلكومة  خالها  من  حت��اول 

ال�صقيقة وال�صديقة  الدول  مع  التوا�صل 

وموؤ�ص�صاتها  و�ركاتها  بحكوماتها 

ال�صوري  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  وك��ان 

امل��ع��ر���س  اف��ت��ت��ح  ق��د  خمي�س  ع��م��اد 

دم�صق«  ال�رق اأوله  »وعز  �صعار  حتت 

ودويل  وعربي  حملي  ر�صمي  بح�صور 

رئي�س  خادجيمبا  راوؤول  يتقدمه 

 48 ومب�����ص��ارك��ة  اأب��خ��ازي��ا  جمهورية 

دول���ة ع��رب��ي��ة واأج��ن��ب��ي��ة وع���دد كبري 
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�ركات خا�صة«.

جبهات  »هناك  اأن  اىل  خمي�س  وا�صار 

عمل كثرية ت�صدت لها احلكومة بتوجيه 

والتي  الأ�صد  ب�صار  الرئي�س  من  مبا�ر 

من  ما  كل  اتخاذ  مقدمتها  يف  ياأتي 

�ريعا  الباد  �صمان ا�صتعادة  �صاأنه 

والزراعي  ال�صناعي  اإنتاجها  لعجلة 

حتول  التي  امل�صكات  ك��ل  ومعاجلة 

للن�صاط  وقوية  جديدة  انطاقة  دون 

ف�صًا  واخلارجي  املحلي  ال�صتثماري 

التي  امل�صرتك  التعاون  اتفاقيات  عن 

يف  واحلليفة  ال�صديقة  الدول  مع  توقع 

وال�صتثمارية  القت�صادية  املجالت 

ال�صادرات  حركة  تن�صيط  اىل  والهادفة 

من  الباد  احتياجات  وتاأمني  ال�صورية 

التقنيات احلديثة وامل�صاهمة يف عملية 

اإعادة الإعمار«.

كرتلي
للموؤ�ص�صة  ال�صابق  املدير  اأك��د  ب��دوره، 

الدولية  والأ���ص��واق  للمعار�س  العامة 

دم�صق  معر�س  اأهمية  كرتلي  فار�س 

الدويل لكونه يعد من اأقدم املعار�س يف 

ال�رق الأو�صط واملنطقة العربية و�صوقا 

ال�رق  بني  والتجارة  املعرفة  لتبادل 

احلالية  ال��دورة  اأن  اإىل  لفتا  والغرب 

حققه  ال��ذي  الن�ر  ب�صائر  مع  ترتافق 

اجلي�س العربي ال�صوري.

واأ�صار كرتلي اإىل انه مت التح�صري لهذه 

الدورة من معر�س دم�صق الدويل ب�صكل 

النقل  و�صائط  ع��دد  زي��ادة  جلهة  جيد 

التي و�صلت اإىل 150 بدل من 70 حافلة 

ت�صيري  اإىل  اإ�صافة  ال�صابقة  ال��دورة  يف 

اإىل  دم�صق  مدينة  من  ال�صواحي  قطار 

الزوار من  املعر�س وزيادة عدد معابر 

3 اإىل 11 بوابة.

تظاهرات اقتصادية وإجتماعية
 من اأكرب 

ّ
ن املعر�س الذي يعد

ّ
 هذا ويت�صم

والجتماعية  القت�صادية  التظاهرات 

والثقافية يف املنطقة والعامل فعاليات 

فنية وحما�رات اقت�صادية ومعار�س 

الأن�صطة  اإىل جانب عدد من  تخ�ص�صية 

الت�صويقية والعرو�س الرتويجية من قبل 

مع  القطاعات  خمتلف  يف  امل�صاركني 

وجود مراكز للبيع املبا�ر للمواطنني.

من  ال��ع��دي��د  توقيع  امل��ع��ر���س  و�صهد 

ول��ق��اءات  التجارية  ال�صفقات  عقود 

الدول  من  العمال  رجال  بني  متعددة 

جديدة  ا�صواق  لفتح  والجنبية  العربية 

للمنتجات .

ال�ركات امل�صاركة  ويف حني بلغ عدد 

1700 �ركة اقت�صادية �صورية وعربية 
العر�س  ���ص��اح��ات  �صمت  واأج��ن��ب��ي��ة، 

واأجنبية  عربية  دولة   48 ل�  م�صاركات 

وكاء  عرب  اأو  ر�صمية  م�صاركات  عرب 

 23 ب��ني  م��وزع��ة  جت��اري��ة  وم�صاركات 

عرب  ر���ص��م��ي  ب�صكل  م�����ص��ارك��ة  دول����ة 

 1000 مب�صاحة  لبنان  وهي  �صفاراتها 

60م2،  مب�صاحة  فل�صطني  دول���ة  م2، 

واجلمهورية  54م2،  مب�صاحة  وال�صودان 

م2،   453 مب�صاحة  الإيرانية  الإ�صامية 

واأبخازيا مب�صاحة 100م2، وبيارو�صيا 

مب�صاحة  وباك�صتان  63م2،  مب�صاحة 

18م2، واليمن مب�صاحة 18م2، واأرمينيا 
رو�صيا  وجمهورية  18م2،  مب�صاحة 

الحتادية مب�صاحة 453 م2، واندوني�صيا 

 100 مب�صاحة  والعراق  36م2،  مب�صاحة 

م2، وجنوب اأفريقيا 12 م2، والهند 267 

وبلغاريا  30م2،  ال�صعبية  وال�صني  م2، 

مب�صاحة  والت�صيك  م2،   18 مب�صاحة 

ومقدونيا  18م2،  وال��ربازي��ل  م2،   60
18م2،  وكوبا  28م2،  وفنزويا  12م2، 
18م2،  ال�صعبية  الدميقراطية  وكوريا 

واأفغان�صتان 18م2، واأو�صيتيا 18م2.  

عرب  م�صاركة  دول��ة   25 �صاركت  كما 

وك����اء و����رك���ات اق��ت�����ص��ادي��ة هي 

واملغرب،  وم�ر،  والإمارات،  اإيطاليا، 

وفرن�صا،  واأملانيا،  وتون�س،  وماليزيا، 

وتايوان،  اجلنوبية،  وكوريا  واليابان، 

وهونغ  وتايلند،  وفيتنام،  وبريطانيا، 

واجلزائر،  والأردن،  و�صلوفاكيا،  كونغ، 

والنم�صا،  والأرج���ن���ت���ني،  وه��ول��ن��دا، 

وبلجيكا، واإ�صبانيا، و�صنغافورة.  

إنجازات وإبداعات
ال��دويل  دم�صق  معر�س  �صجل  ويحفل 

امل�صتوى  على  والإبداعات  بالإجنازات 

انطاقه  �صكل منذ  اإذ  والإقليمي  ال�صوري 

يف عام 1954 ذاكرة زمانية ومكانية يف 

منطقة ال�رق الأو�صط وذاكرة اجتماعية 

وحدثًا  ال�صوري  امل�صتوى  على  و�صعبية 

الكتاب  ينتظره  واأدب��ي��ًا  وثقافيًا  فنيًا 

كل  يف  وال��ع��رب  ال�صوريون  واملثقفون 

عام.

و�صكل افتتاح معر�س دم�صق الدويل يف 

اخلم�صينيات حدثا دوليا اقت�صاديا كبرياً 

حقق جناحا فاق التوقعات على امل�صتوى 

وال�صياحي  وال��ت��ج��اري  الق��ت�����ص��ادي 

يف  املعر�س  من  الأوىل  الدورة  واأقيمت 

وا�صتمرت   1954 عام  اأيلول  من  الأول 

املعر�س  احتل  حيث  كامل  �صهر  مل��دة 

مربع  م��رت  األ���ف   250 ق��دره��ا  م�صاحة 

وفاق عدد زواره اآنذاك »مليون زائر« من 

خمتلف الدول و�صاركت يف الدورة الأوىل 

26 دولة عربية واأجنبية اإ�صافة اىل عدد 
ال�صناعية  وال�ركات  املوؤ�ص�صات  من 

والتجارية ال�صورية.

ال��دويل  دم�صق  معر�س  ع��ودة  و�صكلت 

يف دورته ال�59، بعد انقطاع دام خم�س 

عودة  بدء  على  وا�صحة  دلل��ة  �صنوات 

�صابق  اىل  �صورية  التجاري يف  الن�صاط 

يب�ّر  م��ا  الأزم���ة  �صنوات  قبل  ع��ه��ده 

بوقوف �صورية على عتبة مرحلة جديدة 

من اإعادة الإعمار وال�صتثمار والإنتاج.

يف  الوا�صعة  الدولية  امل�صاركة  وتعك�س 

بعودة  الدويل  الهتمام  مدى  املعر�س 

الإقت�صادية،  الدول  خريطة  اىل  �صورية 

ح��ي��ث ت�����ص��م ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���س 

ع�رات  من  �ركات  وفود  القت�صادية 

واأفريقيا  واأم��ريك��ا  اأوروب���ا  يف  ال��دول 

واآ�صيا.

يمثل معرض دمشق الدولي 

إحدى أهم النوافذ التي 

تحاول من خاللها الحكومة 

السورية التواصل مع الدول 

الشقيقة والصديقة بهدف 

التعريف بفرص االستثمار 

الكبيرة المتاحة اليوم في 

سورية وفتح قناة تواصل 

مباشر بين الفعاليات 

االقتصادية السورية 

ونظيراتها في الدول 

المشاركة
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56 شركة لبنانية شاركت في معرض دمشق الدولي في دورته الـ60
آفاق مستقبلية واسعة وفرص استثمارية جدية
لتعويض الخسائر الناجمة عن سنوات التراجع

ملف خا�ص

�شّكلت م�شاركة ال�رشكات وامل�شانع اللبنانية يف معر�ش دم�شق الدويل يف دورته ال�شتني نقلة نوعية يف 

�رشكة عرب   41( لبنانية  �رشكة   56 م�شاركة  عك�شت  اإذ  البلدين،  بني  امل�شتقبلية  التجاري  التبادل  تطلعات 

م�شاحات و15 �رشكة عرب ن�شاطات اعالمية واعالنية(  وح�شور 400 رجل اأعمال لبناين اهتمامًا ا�شتثنائيًا 

بالعمل يف ال�شوق ال�شورية يف خمتلف القطاعات.

وبدا امل�شهد يف اجلناح اللبناين، الذي نظمته �رشكة الدليل ال�شناعي »اإيديكو« خمتلفًا عن بقية االأجنحة 

للدول العربية واالأجنبية امل�شاركة يف املعر�ش، اإذ �شهد حركة غري م�شبوقة جلهة التن�شيق واإبرام العقود 

مع رجال االأعمال ال�شوريني، والبحث عن فر�ش ا�شتثمارية جدية وحقيقية، وال �شيما اأن ال�رشكات اللبنانية 

امل�شاركة بنت قرار م�شاركتها على درا�شات لواقع ال�شوق االقت�شادية ال�شورية مبختلف متطلباتها الزراعية 

ال�شوق  التي ميكن عر�شها وتقبلها يف  الدرا�شات باملنتجات  اإىل جانب ربط هذه  وال�شناعية والتجارية، 

كبرياً  دوراَ  وال�شعر،  تتعلق باجلودة  اأخرى  �شورية وعوامل  وقربها من  لعامل اجلغرافيا  اأن  ال�شورية، كما 

يف تن�شيط وت�شويق منتجات هذه ال�رشكات املتعددة واملتمثلة يف املعدات الزراعية وال�شناعية مبختلف 

اأ�شكالها، والغذائية والكيميائية والن�شيجية.
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شركة سام للصناعة

HM PAINTS

الشركة المتحدة للكابالت واألنابيب

روتوفلكسو برس – شركة الطباعة والتغليف

ترمس لتجهيز المالعب

OPEN DOOR

رام لإلستيراد والتصدير

ميروبالستيك

مطرداً منذ عم 2012.

ال�صوق  اىل  للدخول  اللبنانيون  ال�صناعيون  ل 
ّ
وي��ع��و ه��ذا، 

واخلدمات  للمنتجات  اجلودة  العايل  امل�صتوى  على  ال�صورية 

التي يقدمونها والتي �صمحت لهم بالتقدم يف خمتلف الأ�صواق 

العاملية.

خال  ال�صورية  ال�صوق  يف  العمل  الأعمال  رجال  يعترب  كما 

دوها 
ّ
مرحلة اعادة العمار فر�صة لتعوي�س اخل�صائر التي تكب

لها  وكانت  ل�صنوات  امتدت  والتي  ال�صورية،  الأزمة  جراء  من 

تاأثريات �صلبية كبرية على عملهم.

على  وامتد  مربع،  مرت   1000 م�صاحة  اللبناين  اجلناح  �صغل 

�صكل دائرة كبرية توّزعت عليها �ركات متخ�ص�صة بالإعمار 

والبناء والأغذية واملنظفات، ودائرة �صغرية يف املركز تنت�ر 

فيها �ركات تغليف وا�صتثمار واإعان.

�صيما  ول  امل�صاركة  ال�ركات  عدد  ارتفاع  م�صتغربًا  يكن  ومل 

على  واملوافقة  املعر�س  اإدارة  قدمتها  التي  الت�صهيات  مع 

بتوجيهات  الراغبني  لإ�صتيعاب  اإ�صافية  م�صاحات  تخ�صي�س 

فار�س  الدولية  والأ�صواق  للمعار�س  العامة  املوؤ�ص�صة  مدير 

كرتلي، يف حني ت�صهد ال�صادرات اللبنانية اإىل �صورية ارتفاعًا 

ين
ـا

ـــ
بنـ

جلنـــــاح الل
ا
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ملف خا�ص

BACH SNACKS

شركة حداد التجارية

ايكو للتجارة والصناعة

PRECISION

ART METAL

AYASH DESIGNمؤسسة الرفاه إلنتاج الصابون

POWER LINK

الشركات المشاركة
 و��������ص�������م�������ت ال�������������������رك���������ات امل���������������ص�������ارك�������ة:

اأرت ميتال، ال�ركة   ،Bash Snacks، Open Door، Steritech  

املركز  والأنابيب،  للكابات  املتحدة  ال�ركة  للنقل،  الدولية 

�صريف�زس،  تران�صبورتي�صن  اأوتوموبيل  الأو�صط،  لل�رق  التجاري 

 3H امل��اع��ب،  لتجهيز  ترم�س   ،PRECISION لينك،  ب��اور 

ال�صادرات  دليل  املعدنية،  لاإن�صاءات  دلل   ،TRADING
املمتازة،   HM دهانات  اللبنانية،  ال�صناعية  واملوؤ�ص�صات 

 ،SACOTEL بر�س،  روتوفلك�صو  والت�صدير،  لا�صترياد  رام 
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لوميكا مجموعة مشرق للصناعة والتعهدات

شركة دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية

اليسا للصناعة والتجارة

3H Trading Hijazi Wood

شركة المتحد

شركة ليفكو الفنية التجارية

الشركة الدولية للنقل

ين
ـا

ـــ
بنـ

جلنـــــاح الل
ا

ايكو  �ركة  والتجارة،  لل�صناعة  األي�صا  �ركة  املتحد،  �ركة 

�ركة  التجارية،  حداد  �ركة  واملقاولت،  وال�صناعة  للتجارة 

اي  بي  كي  التجارية،  الفنية  ليفكو  �ركة  لل�صناعة،  �صام 

انرتنا�صيونال، لوميكا، مالتي براندز كومباين، جملة ال�صناعة 

م�صنع  والتعهدات،  لل�صناعة  م�رق  جمموعة  والإقت�صاد، 

الرفاه  موؤ�ص�صة  احلديث،  ال�صامي  م�صنع  للخزنات،  الربجي 

ب�صام  موؤ�ص�صة  العامة،  والتجارة  وم�صتقاته  ال�صابون  لإنتاج 

حممد �صربي كّنو للتجارة وال�صناعة، موؤ�ص�صة عيا�س ديزاين، 

مصنع البرجي للخزناتمريوبا�صتيك.
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مصنع الشامي الحديث

Bassam Mouhamad Sabri Kanou For Trading & Industry

Sacotel

Dalal Steel Industries أوتوموبيل ترانسبورتيشن سيرفسز

الدولية  والأ�صواق  للمعار�س  العامة  للموؤ�ص�صة  ال�صابق  املدير  اعترب 

فار�س كرتلي يف حديث مع »ال�صناعة والقت�صاد« ان »معر�س دم�صق 

معر�صًا  كان  ال�صتني،  ودورت��ه  واخلم�صني  التا�صعة  بدورته  ال��دويل 

ناجحًا باإمتياز من حيث امل�صاركات الدولية والعربية واملحلية والتي 

اتاحت له و�صع الزمة ال�صورية خلفه ب�صهادة امل�صاركني والزوار«.

�صم  فيما   ، م2  الف   93 بلغ  قة 
ّ
امل�صو امل�صاحات  »حجم  ان  وك�صف 

املعر�س 1722 �ركة وا�صتقبل عدد زائرين جتاوز ال�2 مليون زائر«.

زة« 
ّ
ويف رد على �صوؤال، و�صف كرتلي »امل�صاركة اللبنانية ب�»املتمي

1000 م2. واذ راأى ان  اللبناين  اذ بلغت امل�صاحة املحجوزة للجناح 

يف  ايجابيًا  دوراً  يلعب  املعر�س  يف  اللبنانية  ال�ركات  »ح�صور 

ان »لبنان  �صدد على  ال�صقيقني«،  البلدين  التوا�صل بني  تعميق حالة 

ان  واعترب  الهامة«.  القت�صادية  ال�صورية  البوابات  من  دائمًا  كان 

»التكامل بني القت�صادين ال�صوري واللبناين ي�صّهل اجناز كل املهام 

القت�صادية«.

وابدى تفاوؤًل كبرياً بحيازة امل�صتثمر 

اللبناين على مكانة جيدة يف ال�صوق 

�صوريني  ايجاد �ركاء  ال�صورية عرب 

اع��ادة  مرحلة  يف  معهم  ي��ت��ع��اون 

اعمار ما خرب الرهاب عرب اعتماد 

تكنولوجيا البناء بكل ا�صكالها.

ال�61، وقال: »معر�س  وحتدث كرتلي عن معر�س دم�صق يف دورته 

خال  انعقادها  تابعت  التي  العاملية  املعار�س  من  الدويل  دم�صق 

60 عامًا، اىل ان �صبب الرهاب ال�صود واحلرب الظاملة على �صورية 
بني عامي 2012 و 2016 )5 �صنوات( انقطاعه. ال اّنه ا�صتطاع بعدها 

2019 قائمة ونتوقع  ال�61 لعام  الدورة  النهو�س بقوة، ما يب�ّر ان 

ونحن  م�صاركة.  دولة   100 اىل  ي�صل  قد  الذي  الدول  عدد  زيادة يف 

نعمل على تو�صعة ال�صالت الدولية وتقدمي كافة الت�صهيات لل�ركات 

الراغبة بامل�صاركة يف الدورة القادمة من املعر�س«.

كرتلي لـ»الصناعة واإلقتصاد«:
للمستثمر اللبناني مكانة جّيدة في السوق السورية

ملف خا�ص

وليد جلخ، عامر كالوي، وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، وإيلي مجاعص
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Lumica
مقّدم: نتائج مشجعة

وجد مدير �ركة Lumica  كرمي 

م ان »م�صاركة Lumica  يف 
ّ
مقد

بدورته  ال��دويل  دم�صق  معر�س 

ال�60 جيدة جداً اذ كانت نتائجها 

ان تتم ترجمتها  م�صجعة وميكن 

امل�صتقبل  يف  اف�����ص��ل  ب�صكل 

بناء  على  ال�ركة  حر�صت  اذ 

بتعريفها  كفيلة  توا�صل  �صبكات 

على طبيعة الطلب يف ال�صوق«.

عر�صت  »ال�����رك��ة  ان  وك�����ص��ف 

م��ن��ت��ج��ات م���ت���ع���ددة ت��ت��ع��ل��ق 

بالكهرباء املنزلية، النارة، البوابات، كامريات مراقبة، اجهزة 

الإنذار، واجهزة احلريق«.

ل ب�صكل كبري على دخول ال�صوق ال�صورية 
ّ
واعترب ان »Lumica تعو

ب�صمة يف  وترك  العمار  اعادة  للم�صاركة يف مرحلة  تطمح  اذ 

ال�صوق ال�صورية عرب طرح تكنولوجيا جديدة حرمت منها ال�صوق 

خال �صنوات الزمة«.

Precision
 الجوزو: امامنا آفاق واسعة 

للتطور والنمو
عمر   Precision مدير  ا�صار 

»م�صاركة  ان  اىل  اجل���وزو 

دم�صق  معر�س  يف  ال�ركة 

الدويل كانت جيدة اذ قابلت 

ع���دد م��ن رج����ال الع��م��ال 

وفتحت معهم قنوات توا�صل 

جدية  باإت�صالت  وبا�رت 

قد توؤدي اىل نتائج واعدة«.

واعلن ان »Precision قدمت 

منتجاتها  املعر�س  خ��ال 

وقطع   Rubber Roll م��ن 

دخول  يف  ال�ركة  »جناح  ان  اعترب  واذ  الطباعة«.  مكنات 

ال�صوق ال�صورية �صيفتح امامها اآفاق وا�صعة للتطور والنمو«، 

جودة  مبوا�صفات  تتمتع  ال�ركة  »منتجات  ان  اىل  لفت 

لها مناف�صة املنتجات الوروبية«.
ّ
عالية جداً تخو

ال�صناعي«،  »الدليل  �ركة  مدير  اأ�صار 

�صعد  فار�س  اللبناين،  للجناح  املنظمة 

على  وامل�صانع  ال�ركات  اإقبال  اأن  اإىل 

من  مزيداً  متوقعًا  كبرياً،  كان  املعر�س 

الرتفاع يف عدد ال�ركات امل�صاركة يف 

املعر�س خال امل�صتقبل.

يف  اللبنانية  »امل�����ص��ارك��ة  ان  وراأى 

حد  اىل  ومهمة  مميزة  ك��ان  املعر�س 

م�صتقبل  عن  كتعبري  ات��ت  حيث  كبري، 

وحجم  و�صوريا،  لبنان  بني  العاقات 

اللبنانية  ال�ركات  �صتلعبه  الذي  الدور 

يف مرحلة اعادة الإعمار«.

واكد ان »امل�صوؤولني ال�صوريني ي�صددون 

امل�����ص��األ��ة،  ه���ذه  ع��ل��ى  م�صتمر  ب�صكل 

هذه  يف  ي�صارك  من  كل  ان  معتربين 

يف  دور  له  �صيكون  ال�صعبة  الظروف 

ال�ركات  حتى  العمار،  اعادة  مرحلة 

ال�صديقة«.

وك�صف ان »ما يقارب ال�400 رجل اعمال 

زاروا معر�س دم�صق الدويل، المر الذي 

يعك�س اهتمامهم بال�صوق ال�صورية«.

حتمل  اأن  بد  ل  »امل�صاركة  اأن  واعترب 

اآفاقًا م�صتقبلية وا�صعة للعمل  لل�ركات 

لهم  �صت�صنح  اإذ  ال�صورية  ال�صوق  يف 

الفر�س لن�صج عاقات عمل وتعاون مع 

جهات فاعلة يف ال�صوق ال�صورية«.

ال�ركات  عمل  »جم��ال  اأن  اإىل  ولفت 

والتغليف  والتعبئة  الإعمار  بني  ع 
ّ
تنو

وال�صبابيك  والأب��واب  الآلت  و�صناعة 

اأنه  د على 
ّ
والإن��ارة«. و�صد البناء  ومواد 

اإدارة املعر�س منحت م�صاحة  اأن  »رغم 

اإ�صافية لل�ركات امل�صاركة، اإل اأنها مل 

الكبري،  العدد  هذا  ا�صتيعاب  من  تتمكن 

على  يقت�ر  البع�س  ح�صور  جعل  ما 

ن�صاطات اإعامية واإعانية«.

زي��ارة  ع��دم  ���ص��وؤال ح��ول  ويف رد على 

اللبناين  للجناح  اللبنانيني  ال���وزراء 

يف  »ان��ه  على  �صعد  �صدد  املعر�س،  يف 

اللبنانيون  ال��وزراء  زار  املا�صي  العام 

زيارتهم  كانت  ولهذا  اللبناين،  اجلناح 

منتظرة هذا العام اي�صًا وعدم ح�صولها 

ال�ركات  على  �صلبيًا  انعكا�صًا  له  كان 

امل�صاركة«. وامل ان يكون يف امل�صتقبل 

وان  اف�صل،  اللبناين  ال�صيا�صي  الواقع 

اللبنانية  ال��دول��ة  ك��ل  م�صاركة  ن�صهد 

ال��وزراء  ال��دويل عرب  دم�صق  يف معر�س 

املخت�صني.

سعد: المشاركة اللبنانية عّبرت 
عن مستقبل العالقات بين لبنان وسورية
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Lifco
التيماني: باشرنا بتنفيذ مشاريع في سورية

ان  التيماين  �صعيد   »Lifco« �ركة  يف  املدير  ا�صار 

نتائج  حملت  الدويل  دم�صق  معر�س  يف  »امل�صاركة 

ايجابية ل� Lifco اذ اف�صحت امامها املجال لتعريف 

زوار هذا املعر�س الدويل على منتجاتها من برادات، 

جتهيزات  وامل�صتودعات،  ال�صوبرماركت  رف��وف 

املطاعم ...«.

والوزاراء  اللبنانية  الدولة  على  عتب  التيماين  و�صجل 

امل��رور  دون  ال��دويل  املعر�س  زاروا  الذين  اللبناين 

الدولة  اهمال  عن  ك�صف  الذي  المر  اللبناين  باجلناح 

مة.
ّ
اللبنانية لهذه امل�صاركة القي

وك�صف انه »اليوم امام Lifco عرو�س كثرية وقد با�رت 

العمل يف ال�صوق ال�صورية عرب تنفيذ م�صاريع وبناء م�صنع يف ال�صام وتاأ�صي�س �ركة 

»البيت اللبناين لل�صناعات املعدنية« التي �صتعمل على تلبية حاجات ال�صوق ال�صورية 

وفقًا لآلية العمل على اعتمدتها ال�ركة منذ �صنوات يف ال�صوق اللبناين والعربي«.

HM Paints
قاسم: فرصة اضافية للنمو والتوّسع

»م�صاركة  ان  الدين  عز  قا�صم   HM Paints �ركة  مدير  راأى 

امل�صاركات  ابرز  من  هي  الدويل  دم�صق  معر�س  يف  ال�ركة 

التي قامت بها HM Paints يف معار�س وموؤمترات دولية، اذ 

الة نظراً حلجم النتائج املجناة منها«.
ّ
كانت ايجابية جداً وفع

ة بجميع انواع ولوازم 
ّ

ولفت اىل ان »�ركة HM Paints خمت�ص

الدهان .. من عوازل ن�س ودهانات للجدران والكثري من انواع 

م الدهان اخلا�س بالأر�صيات«.
ّ
الديكورات اجلديدة، كما تقد

ويف رد على �صوؤال، قال عزالدين: »ال�صوق ال�صورية �صوق كبرية 

ال�ركات لتلبي احتياجاتها  الكثري من  ووا�صعة وحتتاج اىل 

حيث  اليها  الدخول  ال�ركة  يف  الدارة  جمل�س  قرر  هنا  من   ..

ر، كما تعطي عائدات اكرب لل�ركة نتيجة �صعة 
ّ
ع وتطو

ّ
�صتتيح لل�ركة فر�س منو وتو�ص

ال�صوق ال�صوري الذي يحتاج اىل كمية كبرية جداً من الب�صاعة«.

Sico
نّصار: نتمتع بممّيزات 

تنافسية عالية 
�صامر   »Sico« ���رك��ة  م��دي��ر  لفت 

لأحدث   Sico »ط��رح  ان  اىل  ار 
ّ

ن�ص

والتقنيات  الوتوماتيكية  الآلت 

)ال�صمنتية  البناء  احجار  ل�صنع 

الر�صفة،  واحجار  الوزن(  وخفيفة 

عاٍل  قدر  على  م�صاركتها  ماجعل 

زائ��ري  من  وج��دت  اذ  الهمية  من 

اهتمامًا  وامل�����ص��ارك��ني  املعر�س 

كبرياً مبنتجاتها«.

فتح  من  متّكنت   Sico« ان  واعلن 

بف�صلها  �صتتمّكن  توا�صل  قنوات 

من تو�صيع �صوق عملها ب�صكل كبري، 

�صخم  ال�صوري  ال�صوق  حجم  ان  اذ 

ز خالها 
ّ
ومقبل على مرحلة �صيتمي

د جمالت العمل«.
ّ
بقوة الطلب وتعد

امكانية  لديها   Sico« ان  اىل  وا�صار 

كبرية للمناف�صة يف ال�صوق ال�صورية 

ل  ال�صوق  هذه  من  ح�صة  وحيازة 

ال�صورية  العاقات  توتر  ان  �صيما 

ال�صترياد  وق��ف  اىل  ادى  الرتكية 

للمنتج  املجال  واف�صح  تركيا  من 

ال�صوق،  يف  اك��رث  للتقدم  اللبناين 

ز مل يتوّفر خال 
ّ
علمًا انه منتج متمي

املعر�س مثيًا له«.

Power Link
تنسج عالقات عمل وتعاون

و�صعد  مطر  ف��ادي   Power Link م��دي��را   ك�صف 

دم�صق  ال�ركة يف معر�س  »م�صاركة  ان  اف 
ّ
طر

عاقات  ن�صج  لها  اتاحت  ال�60  بدورته  الدويل 

عمل وتعاون مع عدد من املقاولني وال�ركات 

ولفتا  عملها«.  جمال  يف  تعمل  التي  ال�صورية 

على  املعر�س  زائ��ري  فت 
ّ
عر »ال�ركة  ان  اىل 

دواخ��ني،  كهربائية،  ل��وح��ات  م��ن  منتجاتها 

مولدات الكهرباء، كوامت عزل ال�صوت ...«.

وو�صفا امكانية دخول ال�ركة لل�صوق ال�صورية بالفر�صة املهمة نظراً ملا تتيحه من 

فر�س جديدة ت�صاهم يف تطور عمل ال�ركة ومنوها. 

ملف خا�ص

فادي مطر وسعد طراف
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و�صف مدير �ركة »مريوبا�صتيك« مروان كا�صي م�صاركة ال�ركة يف معر�س 

مكنات  على  عرو�صًا  قدمت  »ال�ركة  ان  وك�صف  بالناجحة.  ال��دويل  دم�صق 

دخول  ان  وراأى  والطباعة«.  النايلون  ت�صنيع  واعادة  النايلون  اكيا�س  ت�صنيع 

»مريوبا�صتيك« اىل ال�صوق ال�صورية مهمة جداً، اذ انها �صوق كبرية وواعدة وتتيح 

فر�س جيدة جداً امام ال�ركات.

ميروبالستيك

كالسي: السوق السورية واعدة

UCP
حمادة: متمسكون بمستويات الجودة العالية

ك�صف مدير UCP عادل حمادة »ان ال�ركة با�رت 

العمل يف ال�صوق ال�صورية، وقد توّخت خال املعر�س 

 Polyvinyl Chloride  Polypropylene ك�  انابيب با�صتيكية  عر�س منتجاتها من 

.PP-R، Polyethylene PE
العالية يف  تتم�صك مب�صتويات جودتها   UCP« ان  �صدد على  �صوؤال،  رد على  ويف 

املختلفة  بال�ركات  تعج  التي  ال�صوق  يف  تن�صاأ  قد  التي  املناف�صات  مواجهة 

اجلن�صيات«.

واعلن ان »ل� UCPخطط دقيقة ت�صمن دخولها اىل ال�صوق ال�صورية، الذي ل بد ان 

يفتح امامها اآفاق عمل وا�صعة اذ ان حجم امل�صاحات التي حتتاج اىل اعادة اعمار 

كبرية جداً وتعد بحجم عمل كبري يف امل�صتقبل«.

 Al Rafah Enterprise
مكه: فرصة لتقديم منتجات جديدة

 Al Rafah Enterprise for soap making اعترب مدير

general trading & ر�صيد مكه ان م�صاركة »�صابون 
الرفاه« يف معر�س دم�صق الدويل بدورته ال�60 كانت 

م�صاركة غنية حيث اتاحت لل�ركة عر�س منتجاتها 

امل�صاركة  هذه  »اهمية  وقال:  املعر�س.  زائري  امام 

تكمن يف عر�صنا ل�صبكة انتاجنا يف �صورية املعروفة 

كيفية  لهم  فقدمنا  ال�صابون،  ب�صناعة  تاريخيًا 

بطريقة  امنا  نف�صها  ال�صابون  مكونات  مع  التعاطي 

خمتلفة«.

املعر�س  خال  عر�صت  الرفاه  »�صابون  ان  وك�صف 

مع  متكاملة  منتجاتها  اتت  بحيث  والتجميلي،  العاجي  ب�صقيه  احلريف  ال�صابون 

ال�صوق ال�صورية«.

اذ  كبرية،  اهمية  ال�صورية  ال�صوق  اىل    Al Rafah Enterprise »لدخول  ان  واعترب 

ال�صناعة عرب تقدمي منتجات جديدة تعّزز  من �صاأنها ان تقدم فر�صة جديدة لهذه 

عامل النظافة والتجميل والعاج اجللدي عرب دمج الطريقتني التقليديتني، ال�صورية 

ة يف م�صمار هذه ال�صناعة«.
ّ
ة امل�صتجد

ّ
واللبنانية، املعتمدتني على القواعد العلمي

عياش ديزاين

عياش: 

نتجه لبناء مصنع 

في سورية
ديزاين«  »عيا�س  �ركة  مدير  و�صف 

عيا�س عيا�س م�صاركة »عيا�س ديزاين« 

مة جداً 
ّ
يف معر�س دم�صق الدويل بالقي

جهات  مع  بالتوا�صل  لها  �صنحت  اذ 

ال�����ص��وري��ة حيث  ال�����ص��وق  م��ت��ع��ددة يف 

عقدت بع�س التفاقات يف حني تتابع 

امل  على  اخ��رى  جهات  مع  التوا�صل 

فتح قنوات تعاون معها يف امل�صتقبل«.

»ال�ركة عر�صت خال  ان  اىل  ولفت 

املعر�س انتاجها من مطابخ وابواب 

وديكورات داخلية ...«.

ال�صوق  ت�صهد  »ل  ان  عيا�س  وتوّقع 

ال�صورية مناف�صات اذ ان حجم الطلب 

ب�صع  ت�صتطيع  ول  هائل  املتوّقع 

»عيا�س  ان  وك�صف  تلبيته«.  �ركات 

للعمل  الازمة  الآليات  ت�صع  ديزاين 

لإن�صاء  وتتجه  ال�صورية  ال�صوق  يف 

م�صنع هناك«.
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