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الإفتتاحية

ملفات اقتصادية 
�إقت�شادية و�شناعية �شاملة من خالل  تتميز جملة »�ل�شناعة و�لإقت�شاد« بعدد �مللفات �لتي تعمل عليها لتقدمي روؤية 

تكليف فريق يعمل وفق ��شرت�تيجية و�حدة بدعم من �إد�رة �لتحرير، وُتلزم �لفريق بتنفيذها و�لعمل من خاللها.

فاإن  �ملقبلة،  �ملرحلة  �للبنانيني يف  للمو�طنني  �لأول  �لهاج�س  �لأمن هو  باأن  �أو ي�شورون  يت�شور كثريون  ما  وبعك�س 

�لإقت�شاد ل �لأمن ي�شكل هاج�شًا مقلقًا يف هذه �ملرحلة رغم �أن �لأمن مبعث للطماأنينة ود�فع للتفرغ للتنمية و�لبناء. 

وكان �مللفان �للذ�ن �أجنزتهما �ملجلة يف عدديها )146 ـ 147(، و�ملخت�شان بـ »�ل�شناعات �لغذ�ئية« و«�لبناء و�لآلت« 

قد لقيا ردود فعل �يجابية من قبل �لذين �جريت معهم �للقاء�ت، كما لقي �مللفان ��شتح�شانًا من قبل عدد من �ل�شناعيني 

�ملتابعني و�مل�شرتكني يف �ملجلة.

�لتنويع منحى �شناعيًا  ياأخذ  �أن  و�لأمل  �ل�شادر�ت،  �لإقت�شادي وتنمية  �لتنويع  �مللفني هناك ملف  �إىل هذين  �إ�شافة 

فيه  �لذي يربع  �ل�شناعي  لل�شاأن  وتناول جديد  لعهد جديد  و�زدهار  تكون فاحتة خري  �لقطاع  ترفد هذ�  وتن�شاأ هيئات 

�للبناين يف �لدرجة �لأوىل.

�ل�شناعيون  ياأمل  �لتي  �ملفتوحة  �مللفات  ع�رش�ت  على  للعمل  �لأ�شا�س  �لد�فع  هو  �لإقت�شادي  �لهاج�س  �أن  �شك  ل 

باخت�شا�شاتهم �ملتنوعة و�ملتعددة �أن تعتلي قائمة �لأولويات �لوطنية للمرحلة �ملقبلة، ويف هذ� �لعدد من �ملجلة )148( 

�لقطاع. وملف �مل�شارف، من خالل  �لالمعة يف هذ�  �ل�رشكات  ي�شرتك فيه عدد من  �لذي  �لتاأمني  ملفان مهمان: ملف 

لقاء�ت �جريت مع عدد من م�شوؤوليها. 

وهاج�س �ملجلة من �لرتكيز على �إعد�د �مللفات هو متابعة جناحات وهموم �لقطاعات خ�شو�شًا و�أن هذه �لقطاعات ت�شكل 

حاًل متقدمة من �لناجت �ملحلي، وعلى �شبيل �ملثال ميكن روؤية �أن �لقطاع �ل�شناعي لوحده ي�شكل %18 من �لناجت �ملحلي 

لل�شناعيني  �حلاج ح�شن  �ل�شناعة ح�شني  وزير  دعوة  قر�ءة  يجب  �ل�شدد  هذ�  �أمريكي، ويف  دولر  مليار   4 �أي  �للبناين 

�حلياة  ودوره يف  �ملتطور  �لقطاع  هذ�  �أهمية  �إىل  لت�شري  �شورية  �إعمار  �مل�شاركة يف  �أجل  من  �ل�شتعد�د  �إىل  �للبنانيني 

�للبنانية، و�ل�شورية يف �مل�شتقبل �لقريب. 

هل ي�شتعد �للبنانيون، وخ�شو�شًا منهم �ل�شناعيون �إىل يوم تفتح دم�شق �أبو�بها و�شدرها لهم للم�شاركة يف �إعادة �إعمار 

�إقت�شادية ملجاله �حليوي ووعاء ل�شتيعاب �رشكات  �لبلد �لذي �شيجعل من لبنان عا�شمة  �شورية ولال�شتثمار يف هذ� 

جديدة وخز�نة �آمنة لالأمو�ل وحمرك رئي�س لالإقت�شاد بحكم موقعه و�إمكاناته �ملتوقعة. 
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العــالــم فــي �شهــر

مل تدم �لـ »ل« �ليونانية طوياًل لل�رشوط �لتق�شفية �لقا�شية �لتي 

و�شعها �لحتاد �لأوروبي، فقد عادت �أثينا م�شطرة �إىل طاولة 

�لنظام  بانهيار  �لأوروبي  �لتهديد  وطاأة  حتت  �ملفاو�شات، 

حكومة  ور�شخت  �لبالد،  خزينة  و�إفال�س  �ليوناين  �مل�رشيف 

�ألك�شي�س ت�شيرب��س ل�رشوط �أوروبية �أق�شى و�أكرث »�إذلًل« لوطن 

رق�س  �لذي  كاز�نتز�كي�س،  نيكو�س  للكاتب  رو�ية  زوربا، يف 

على  يعمل  �لتي  �ليونانيني  عروق  يف  �ملحبة  و�شخ  كثري�ً 

جتفيفها �لبنك �ملركزي �لأوروبي �لآن، ولكن هل ل يز�ل زوربا 

يرق�س على مو�شيقي تيودور�ك�س مع �لنتقام �لأوروبي؟

متوز   14 يف  �ليورو  منطقة  وحكومات  دول  روؤ�شاء  ل 
ّ

تو�ش

�لثالث(  )هو  جديد  قرو�س  برنامج  حول  مبدئي  �تفاق  �إىل 

�لإ�شافية  بال�رشوط  �لأخرية  �شلمت  بعدما  وذلك  لليونان، 

�لتي فر�شها ثالثي �لد�ئنني )�ملفو�شية �لأوروبية و�مل�رشف 

�ملركزي �لأوروبي و�شندوق �لنقد �لدويل(، و�لتي تزيد ق�شوة 

عن تلك �لتي �شبق �أن رف�شها �ليونانيون يف ��شتفتاء �شعبي.

و�أعلن، ت�شيرب��س، تو�شل بالده �إىل �تفاق »�شعب« مع د�ئنيها، 

بقي �أثينا يف منطقة �ليورو، ويعطيها مطلبها باإعادة هيكلة 
ُ
ي

ديونها )لكن دون �إ�شقاط جزء من �لديون(.

د �ليوناين 
ّ
�أر�دت �أوروبا ب�رشوطها �جلديدة �لق�شاء على �لتمر

�شد �شيا�شات �لحتاد �ملعاقبة لـ»�لأطر�ف«، يف م�شعى ملنع 

»جنوبية«  �أوروبية  دوًل  تهدد  بد�أت  �لتي  »�لعدوى«  �نت�شار 

»�لتق�شف«  �شيا�شات  ومن  �ملوحدة  �لعملة  من  مت�رشرة 

�ملفرو�شة مركزيًا.

كاد �لعامل �أن ي�شدق بعد �ل�شتفتاء �ل�شعبي �أن » �أحد �أنياب 

�لر�شمالية �ملتوح�شة  �شقط يف �أثينا »... حتى بد�أ �حلديث عن 

�أنها تربط  ل زو�ج ماروين يوّثق �لعالقة �لتي من �ملفرت�س 

مبعجزة  �إل  �لأرثوذك�شية،  و�ليونان  �لكاثوليكية  �أوروبا  بني 

و�لأنبياء،  �لر�شل  خامتة  مع  �نتهى  �ملعجز�ت  زمن  �أن  رغم 

ولكن حينما ي�شري �لتفاق بحاجة ملعجزة �شيا�شية، ي�شبح 

فهل  �لكبرية،  �لآ�شاحي  تقدمي  �لأ�شاطري،  طريقة  على  �حلل 

كان  مثلما  �لأوروبي  �لحتاد  �شحايا  من  �ليونان  تكون 

دخولها �إليه؟

�لأوروبي  �ليمني  بها  يرتب�س  �لتي  �ليونان  جتربة  لي�شت 

من  �نفالتها  دون  للحيلولة  �لر�أ�شمالية  �لعوملة  وموؤ�ش�شات 

مطلع  ففي  بالقطع.  �لأخرية  تكون  ولن  �لأوىل  هي  قب�شته 

�ل�شعبية  �لوحدة  حزب  جنح  �ملا�شي  �لقرن  من  �ل�شبعينيات 

�أ�شا�س  على  ت�شيلي  يف  �إلليندي  �شلفادور  �لرئي�س  بقيادة 

من  �لبالد  لنت�شال  ري 
ّ
حتر �إقت�شادي  �جتماعي  برنامج 

�لفقر و�لتفاوت �لفا�شح و�لتبعية، وكان �أن �أطاح به �نقالب 

�لأمريكية  �ملركزية  �ملخابر�ت  من  بتدبري  دموي  ع�شكري 

حلكم  �لبالد  لتخ�شع  �لقتلى  �آلف  �لرئي�س  مع  فيه  ر�ح 

�لديكتاتور«بنو�شيه« لعقود.

�لأوروبي  �لحتاد  هو  �لكبري  �لعنو�ن  �ليونانية،  �لأزمة  يف 

ولكن �ملع�شلة هي �أملانيا �أجنيال مريكل �لتي �شعت عرب وزير 

ماليتها فولفغانغ �شوبل �إىل جعل �لزعيم �ليوناين ت�شيرب��س 

�مام  �ل�شيا�شي لإجناز �شفقة مميتة، وو�شعه  يدفع من دمه 

خيارين: �إما �شجن �ليونان �شبه �ملوؤبد يف قف�س �لتق�شف، �أو 

�خلروج من منطقة �ليورو. ولكن حل�شابات �لرئي�س �لفرن�شي 

ما  �أن  باعتبار  �أملانيا  توجهات  مع  تتما�شى  ل  �أخرى  روؤى 

ر �لآن هو وجهة �أوروبا، ولي�س فقط م�شري �ليونان. قال 
ّ
يتقر

�أوروبا �شتعود  �إذ� غادرت �ليونان �ليورو فاإن  �إنه »  هولند: 

�إىل �خللف، وفرن�شا ل تريد ذلك«.

جلعل  �ل�شفقات  تركيب  ب�شاأن  �لأملاين  �لفرن�شي  و�خلالف 

�ليورو، كان عبثًا كاماًل  �ليونان هي من تطلب �خلروج من 

مللء �لوقت �ل�شائع بني من ل تريد )مريكل( �أن تعقد �شفقة 

»باأي ثمن« وبني من ل يريد �لر�شوخ )هولند( للوجهة �لتي 

تريدها برلني، وبني هذ� �لنق�شام �شعى ت�شيرب��س �إىل �أل يكون 

�لقربان على مذبح �لعملة �ملوحدة، �إل �أن �شعيه ذهب �أدر�ج 

وكاأنها  باحلياة  �ملفعمة  زوربا  �رشخة  معه  وبدت  �لرياح 

كانت �رشخة يف �ملجهول.

�عتمد ت�شيرب��س قبل �لتفاق على �شعبه �لذي كان قد �شوت 

بعدما  �لإذلل  رو�شتة  �شد  �لناخبني  ثلثي  تقارب  باأغلبية 

من  »كومة  �إىل  �ليوناين  �ل�شعب  حتول  باأن  مريكل  دت 
ّ
توع

ت�شيرب��س  وكان  �لد�ئنني.  رو�شتة  ما �شوت �شد  �إذ�  �لرت�ب« 

�أوروبا  �لدميقر�طية يف  �إلغاء  له من خطر  قد حذر يف مقال 

حتت �شغط �ل�شيا�شات �ليمينية �لتي تنت�رش لر�أ�س �ملال �شد 

»ال« يونانية مكسورة...
رضوخ جديد للشروط األوروبية

بقلــم وسـام سعــد
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�لنتائج  يف  بو�شوح  ماثال  �خلطر  هذ�  مثل  وكان  �لعاملني، 

�لفرن�شي  �لإقت�شادي  �لباحث  �إليها  و�شل  �أن  �شبق  �لتي 

�حلادي  �لقرن  يف  �ملال  »ر�أ�س  كتابه  يف  بيكيتي  توما�س 

و�لتفاوت  �مل�شاو�ة  �نعد�م  تفاقم  �أن  �أكد  حني  و�لع�رشين« 

�لفادح بني �أقلية تزد�د ثر�ء و�أغلبية تزد�د فقر� يوؤدي تلقائيا 

�إىل تدمري �لدميقر�طية.

�ليونانية،  �لنتخابات  يف  وفوزه  �لنتخابية  حملته  خالل 

مل  غزة«.  وغد�ً  �أثينا  رنا 
ّ
حر �ملرة  »هذه  ت�شيرب��س:  قال 

�لقا�شية  معركته  وعرب  �ل�شخ�شية  هذه  باأن  بالبال  يخطر 

ينخَّ  ومل  �لروؤية!  هذه  يقدم  �لعاملي  �لر��شمايل  �ملع�شكر  مع 

للثالثي »�لرتويكا« �ملتوح�شة، �شندوق �لنقد �لدويل، �للجنة 

�لأوروبية، و�لبنك �ملركزي �لأوروبي. 

�ليونانيني من مريكل وهولند و�لليرب�لية  �شاق �لأفق على 

�ملتوح�شة �لتي رغبت بح�رشهم يف با�شتيل يوناين، و�ملاأزق 

�لذي يقيم فيه �جلميع، جعل �للعبة �جليو�شيا�شية �لأكرب تدخل 

�أجر�ه  �لذي  لالت�شال  �آخر  معنى  �أي  هناك  لي�س  �حل�شابات. 

ت�شيرب��س مع �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني. كان �لرجالن 

تفاهماته،  �لكثري من  �جتماع مغلق، مل يخرج  �لتقيا يف  قد 

حني ز�ر ت�شيرب��س مو�شكو يف ني�شان �ملا�شي.و يف �لأ�شا�س 

تبدي حكومة �ليونان تعاطفًا مع رو�شيا، كما ظهر بو�شوح 

ل  بوتني  عليها.  �لأوروبية  �لعقوبات  متديد  نقا�شات  خالل 

ميانع، بالتاأكيد، �أن يك�شب حليفًا د�خل مع�شكر خ�شوم �لأزمة 

�لأوكر�نية �ملتو��شلة.

يوم �ل�شتفتاء، قبل �ت�شال �لزعيمني، �لنطباع �لذي خرج به 

هذ� �لو�قع �أن �حلاكم لليونان، كانت لديه »خطة بي« )بديلة( 

باأن  رو�شية  تعهد�ت  �إىل  �إ�شارة  يف  طو�رئ.  حال  ملو�جهة 

كهنة  �ختار  حال  يف  وحيدة«،  �ليونان  يرتك  »لن  �لكرملني 

�مل�رشوع �لأوروبي رميها خارج �ليورو، ولكن �أوروبا �شارعت 

�إىل �أحتو�ء �ليونان ب�رشوط �أق�شى. 

�شتجعلها  لأثينا  �لظهر  �إد�رة  �أن  �لأوروبي  �لحتاد  يدرك 

�لتقارب  عن  ف�شال  رو�شيا،  مع  �لتحالف  �إىل  مبا�رشة  تتجه 

مع �ل�شني. وهي �رشبة �إن ح�شلت  �شتكون رد�ً على �رشبة 

�أوكر�نيا من �لغرب �شد رو�شيا و�شتخلق فر�شة لليونان مع 

�شوق و��شعة للمنتجات �لزر�عية وللن�شاط �ل�شياحي.

�لأخرى  وللبلد�ن  لنف�شها  جتربة  تفتح  �أن  �ليونان  حاولت 

بابًا �إىل م�شتقبل �آخر �أف�شل بعد �أن كادت تنف�س عنها قيود 

�لطريق  هذه  على  ت�شري  لأن  ة 
ّ
مدعو �شتبقى  ولكنها  �لإذلل، 

�ل�شعبة يدعمها كل �لأحر�ر يف �لعامل.
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1ـ سياسيًا:
ميكن �لتاأكيد يف �لبد�ية �أن �إير�ن �أجنزت 

�لثابتة  ��شرت�تيجيتها  �أعمدة  من  ثالثة 

 - �لأمريكي  �لإعــرت�ف  �لأول،  زمن:  منذ 

و�لدويل �أي�شًا - ب�رشعية �لنظام �لإير�ين 

لأية  �لعون  مد  بعدم  �لغربي  �لتعهد  مع 

معار�شة �إير�نية.

�أمريكي  باإقر�ر  متثلت  �لثانية  �لدعامة 

�لــنــادي  �إىل  طــهــر�ن  بانتماء  ودويل 

�ليور�نيوم  بتخ�شيب  وحقها  �لنووي 

ن�شاطاتها  يف  �لنظر  باإنهاء  �لتعهد  مع 

�نت�شار  »مــنــع  عــنــو�ن  حتــت  �لــنــوويــة 

�لأ�شلحة �لنووية«. 

�لتحولت  هــذه  من  �لأهــم  �لدعامة  �أمــا 

قوة  طهر�ن  تن�شيب  على  قائمة  فهي 

�ل�رشق  يف  بــارزة  �إقت�شادية  �إقليمية 

�لأو�شط توؤخذ مو�قفها ومطالبها بجدية 

و�لأ�رشة  �ملتحدة  �لوليات  من  وجتاوب 

��شرت�تيجيًا  �رشيكًا  جها 
ّ
وتتو �لدولية، 

للدول �لكربى.

2ـ اقتصاديًا
�مللفات  �أكرث  �لإقت�شادي  �مللف  يعترب   

�شيوؤدي  �إذ  فيينا،  �تفاق  بعد  ما  ربحًا 

�إير�ن  �شتجنيه  �لذي  �لإقت�شادي  �لربح 

فر�س  خلق  �إىل  �لــنــووي  �لتــفــاق  مــن 

جديدة لطهر�ن. ولكن على �لإير�نيني �أن 

�لتدريجي  �لنفتاح  �رشورة  �إىل  يلتفتو� 

وم�شبوطة  دقيقة  مبعايري  ــز�م  ــت و�لل

للمحافظة على �لقيمة �ل�رش�ئية يف �لبلد 

و�لهروب من �لت�شخم.

�إير�ن عرب هذ� �لتفاق حتقيق  ��شتطاعت 

�لد�خلي  �ل�شعيدين  على  مهمة  مكا�شب 

�ملجمدة  �لأمــو�ل  عرب  فاإير�ن  ــدويل،  و�ل

 100 قيمتها  تفوق  و�لتي  متتلكها  �لتي 

حتفيز  �إعـــادة  ت�شتطيع  دولر،  مليار 

تنمية  �إىل  و�لتوجه  �لد�خلي،  �إقت�شادها 

�لقطاعات �لإقت�شادية �لد�خلية. 

�ملهمة  �لقطاعات  من  �لعديد  �ير�ن  ويف 

�أولها  �لإتفاق،  هذ�  من  �شت�شتفيد  �لتي 

�ملعامالت  ل 
ّ
�شيفع �لذي  �لبنكي  �لقطاع 

قطاع  ثانيها  �لعالقة،  �لعاملية  �ملالية 

�لنفطية  لل�شادر�ت  ميكن  حيث  �لنفط 

ما هي توقعات »الطقس« الدولي واإلقليمي بعد اتفاق فيينا؟
الدوالب النووي يطلق المارد اإلقتصادي اإليراني

بقلم فارس سعد

بعد اأكرث من 15 عامًا من �سد احلبال بني اإيران والدول الغربية امل�ستكربة، 

ا�ستطاعت طهران بدبلوما�سية حكومتها احلكيمة، واإرادة �سعبها، اخلروج 

منت�رشة وباتفاق مربم ي�سمن لها كامل حقوقها امل�رشوعة على ال�سعد 

ال�سيا�سية والقت�سادية والإقليمية والدولية كافة.

كلها،  جوانبه  من  الإتفاق،  هذا  اآثار  درا�سة  على  باحثون  عكف  وقد 

وبّينت الدرا�سات اأن رفع العقوبات عن اإيران �سي�سكل فارقًا يف الإقت�ساد 

اأوروبا، ما قد  الإيراين، و�ستنتع�ش جتارة النفط والغاز، خ�سو�سًا يف 

ينعك�ش تطوراً اإيجابيًا ولي�ش �سلبيًا يف العالقات الرو�سية ـ الإيرانية:
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ما  �لإتفاق  هذ�  بعد  ترتفع  �أن  �لإير�نية 

يعك�س نتائج جيدة على �لإقت�شاد �لد�خلي 

و�لعاملي. و�أكد �خلبري �لإقت�شادي كامل 

من  ��شتفادة«  »�لأكــرث  �لقطاع  �أن  وزنــة 

ميكن  حيث  �لــغــاز  قطاع  هــو  ــاق،  ــف �لإت

لير�ن �أن ت�شبح �مل�شدر �لأهم يف توريد 

�لغاز �لطبيعي �إىل �لدول �لأوروبية.

وبح�شب �لإتفاق �أي�شا، �شيتم رفع �حلظر 

�لإير�ين،  �ملركزي  �لبنك  على  �ملفرو�س 

و�رشكة �لنفط �لوطنية �لإير�نية، وخطوط 

�ملالحة �لإير�نية و�إير�ن للطري�ن، و�لكثري 

من �ملوؤ�ش�شات �لأخرى و�لأ�شخا�س.

وهناك عدة نقاط ميكن لإير�ن حتقيقها 

بعد هذ� �لإتفاق �لتاريخي، �أهمها:

- تطور �ل�شناعات �لتي بد�أتها �إير�ن مع 

وجود �حلظر.

ــــر�ن ودول  �إي بــني  ـــاري  ــاون جت ــع ت  -

�لطبية،  منها  عديدة  جمالت  يف  �لعامل 

�لتكنولوجية، و�لهند�شية.

�إقت�شادية  �تفاقيات  يف  ــروح  �ل بث   -

ــا �لإتــفــاقــيــة بــني �إيـــر�ن  ــرزه عــديــدة �أب

وباك�شتان.

- تو�شع �لعالقات �لإقت�شادية مع بع�س 

�لدول �لعربية كالإمار�ت و�لعر�ق.

�إىل  طاحمة  كثرية  �أوروبــيــة  �رشكات  �إن 

ــع �جلــمــهــوريــة  �حلــ�ــشــول عــلــى عــقــود م

�لإير�نية، وهو ما عك�شته عجقة �شري غربية 

باجتاه هذه �لدولة �لعاقلة. وميكن مالحظة 

بني  جتري  بد�أت  �لتي  �ملكوكية  �لزيار�ت 

باحل�شول  طمعًا  و�إير�ن  �لأوروبية  �لدول 

�إىل  عائد�تها  ت�شل  ��شتثمار  عقود  على 

ع�رش�ت �ملليار�ت من �لدولر�ت.

مع  يكمن  �لأف�شل  �إيــر�ن  م�شتقبل  ولكن 

مبالغ  ـــر�ن  لإي حيث  �لآ�شيوية  �لـــدول 

�لدول  هذه  من  �لعديد  يف  جممدة  طائلة 

كال�شني و�لهند و�ليابان، بالإ�شافة �إىل 

�أن هذه �لدول متتلك قابلية و�ندفاعًا �أكرث 

لال�شتثمار يف جمالت خمتلفة باإير�ن. 

�لأخــرى،  �لبلد�ن  مثل  مثلها  ــر�ن،  �إي �إن 

ينبغي  ملحة  حملية  �حتياجات  لديها 

و�شعها  ولكن  عليها،  �لأمــو�ل  تنفق  �أن 

يف ظل �لعقوبات بالكاد ي�شل �إىل �ل�شوء 

�لو�قع  يف  فهو  �ملــرء.  له 
ّ
يتخي قد  �لــذي 

من  �لغربية  �حلكومات  لو�شع  م�شابه 

�لتحتية،  �لبنية  �شعيد  على  نــو�ٍح:  عدة 

للمهند�شني  �لأمريكية  »�جلمعية  قدرت 

�حتياجات  �أن   2013 عام  يف  �ملدنيني« 

�لوليات �ملتحدة من �لبنية �لتحتية �لتي 

تريليون   3.6 بقيمة  هي  تلبيتها  تتم  مل 

دولر، �أي 25 يف �ملائة من �لناجت �ملحلي 

�لقول  ميكن  ــع،  ــو�ق �ل ويف  �لإجــمــايل. 

يف  �لأمريكية  �لتحتية  �لبنية  �أن  بالفعل 

و�شع �أ�شو�أ من نظريتها �لإير�نية. ولي�س 

�لإير�نية  �جلمهورية  �أن  يف  �شك  هناك 

تعمل على �إ�شافة �لبنية �لتحتية بوترية 

وطرقًا  �أنفاق  قطار�ت  تبني  �إذ  �أ�ــرشع، 

ويف  �ملتحدة  �لوليات  من  �أكرث  �رشيعة 

بيانات  ــق  ووف بكثري.  �أ�شغر  م�شاحة 

»�إد�رة معلومات �لطاقة �لأمريكية«.

ــر�ين  �لإي �لإقت�شادي  �لنمو  �أن  ويذكر 

�ملا�شية  �لثمانية  �ل�شنو�ت  مدى  على 

�لإقت�شادي  �لنمو  مثل  مثله  متامًا  جيد�ً 

�لأمريكي. فوفقًا للبنك �لدويل، �إن �لناجت 

�ملحلي �لإجمايل لكل من �لبلدين يف عام 

2015 هو �أعلى بن�شبة 12 يف �ملائة مما 
كان عليه عام 2007، رغم �أن �إير�ن تعاين 

من ح�شار �إقت�شادي وعقوبات.

با�شم  �ملتحدث  �أكد  �ملايل،  �ل�شعيد  على 

�أن  نوبخت  باقر  حممد  �لإير�نية  �حلكومة 

�ملوؤقت  جنيف  �تفاق  منذ  ت�شلمت  بالده 

نحو 12 مليار دولر ب�شكل دفعات �شهرية 

على مدى 22 �شهر� وكميات من �لذهب، بعد 

�تفاق جنيف �ملوؤقت بني �إير�ن و�ل�شد��شية 

بتاريخ 24 ت�رشين �لثاين 2013. 

�شيفرج  �لتي  �ملالية  �ملو�رد  �أن  و�أو�شح 

عدة  �إىل  ت�شنيفها  بــالإمــكــان  عنها 

بالبنك  �ملتعلقة  تلك  منها  جمموعات، 

دولر  مليار   23 نحو  وتبلغ  �ملــركــزي 

و7   6 بــني  مــا  تبلغ  حكومية  و�أخــــرى 

�أن  نوبخت  و�أ�ــشــاف  دولر.  مليار�ت 

�لق�شم �لآخر من �ملو�رد يتعلق ب�شندوق 

للبنوك  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لوطني،  �لتنمية 

�لإير�نية مو�رد مالية خارج �لبالد تعذر 

�إدخالها ب�شبب �حلظر.

�لإير�نية  �لأر�شدة  رقم  يخ�س  ما  ويف 

و�لتي  �لدولية  �لعقوبات  ب�شبب  �ملجمدة 

بني  فينا  �تفاق  مبوجب  عنها  �شيفرج 

�إير�ن وجمموعة دول 5+1، تقول م�شادر 

100 و120  بــني  تـــرت�وح  �إنــهــا  �إيــر�نــيــة 

مليار دولر، بينما ينفي �لبنك �ملركزي 

�لإير�ين �شحة هذه �لأرقام.

وميكن ح�رش مكا�شب �إير�ن �لإقت�شادية 

بالتايل: 

�ل�رشكات  على  �لــعــقــوبــات  ــع  رف اأوًل: 

و�لبنوك �لإير�نية: مبا ي�شمح لها مبمار�شة 

�لأن�شطة �لإقت�شادية بحرية، ودون تقيد، 

يعود  مبا  �لغربي  �لعامل  على  و�نفتاحها 

تو�شعاتها  يف  �لإيجابية  بالآثار  عليها 

و��شتثمار�تها ونتائج �أعمالها، وبالتايل 

�لأرباح.

بني  �لإقت�شادية  �لعالقات  عودة  ثانيًا: 

�لو�شول  يتز�من  حيث  و�لــغــرب:  ــر�ن  �إي

�إىل �لإتفاق �لنووي خالل �لأيام �ل�شابقة 

�لـــدول مثل  بــاإبــد�ء رغــبــات مــن بع�س 

�لإقت�شادية  �لعالقات  بعودة  �أملانيا 

بالرغبة  �إير�ن  قابلته  ما  وهو  �إير�ن  مع 

�ملتبادلة، و�شتفتح عودة �لعالقات �لباب 

يتوقع  ما  وهو  �لأجنبي  �ل�شتثمار  �أمام 

�شاأنها  من  بــاإجــر�ء�ت  ــر�ن  �إي قيام  معه 

�إيـــر�ن  يف  �ل�شتثمار  جاذبية  ـــادة  زي

بالن�شبة �إىل �لدول �لأجنبية.
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دولر:  مليار   100 على  �حل�شول  ثالثًا: 

�ير�ن  �إن  �أمريكيون  حيث قال م�شوؤولون 

 100 من  �أكــرث  يف  �لت�رشف  لها  �شيتاح 

يف  دة 
ّ
�ملجم �لأر�شدة  من  دولر  مليار 

�خلارج بعد �لإتفاق �لنووي �أي ما يعادل 

تدفق  يبد�أ  وقــد  �ل�شنوي،  ناجتها  ربــع 

�لأمو�ل قرب نهاية �لعام �جلاري.

�لإير�نية  �لنفط  �شادر�ت  عــودة  رابعًا: 

ل�شابق عهدها: ويتوقع عدد من �ملحللني 

زيادة �إنتاج �إير�ن من �لنفط بعد �لإتفاق 

برميل  �ألــف  و500   300 بني  ما  �جلديد 

من  و�شنة  �أ�شهر   6 بني  ما  �لفرتة  خالل 

تنفيذ �لإتفاق �ملنعقد �ل�شهر �حلايل.

3ـ إقليميًا:
عودة  من  �لعربي  �لقلق  م�شاهدة  ميكن 

�إىل  �لعاقلة  دبلوما�شيتها  بقوة  ــر�ن  �إي

�لـــذي �شيكون  ـــدويل،  �ل و�جــهــة �حلـــدث 

�ل�شوؤ�ل  �أن  غري  بعدها،  ما  لها  خطوة 

�ملركزي هو: ملاذ� مل يكن �لعرب ممثلني 

 21 ��شتمرت  �لتي  فيينا  مفاو�شات  يف 

ــر�ين،  �لإي �لنووي  �لربنامج  حول  �شهر� 

بل حتى مل ي�شت�شارو� فيها، بينما ر�قبت 

»�إ�رش�ئيل« �ملفاو�شات عن كثب وعر�س 

عليها �لإتفاق لتبدي وجهة نظرها فيه؟

�أتى  �ل�شوؤ�ل  هذ�  على  جــو�ب  �أهــم  ولعل 

خا�شقجي  جمال  �ل�شعودي  �لكاتب  من 

�لذي ر�أى يف �ملفاو�شات �لنووية »در�شًا 

�لأقوياء«،  �إل  يحرتم  ل  �لغرب  باأن  يفيد 

د�عيًا عرب �خلليج �إىل �أخذ �ملبادرة مثل 

�إير�ن، ولفتًا �إىل �أن ثمة خلاًل يف �لعقل 

خالل  �إيــر�ن  تو�شعت  ملا  و�إل  �لعربي، 

�لعقد �ملا�شي.

4ـ دوليًا: 
يحمل  يز�ل  ل  �لعرب  بع�س  �أن  �لغريب 

قر�ءة خاطئة وقا�رشة لالتفاق �لنووي، 

�لدولية  �ل�شري  »عجقة«  يــرى  ــه  �أن رغــم 

وهي  طهر�ن  �إىل  �لطريق  يف  و�لإقليمية 

ــو�ق  ــش �لإ� �إىل  ــدخــول  �ل ــارة  ــش �إ� تنتظر 

�لإير�نية.

وقعته  �لــذي  �لنووي  �لتفاق  �شي�شمن 

ــودة مظفرة  �إيـــر�ن مــع �لــغــرب �أخـــري�ً ع

غياب  بعد  �لعاملية  �لنفط  �شوق  �إىل  لها 

طويل. عودٌة توؤدي �إىل زيادة �ملعرو�س 

�أ�شعاره.  خف�س  �لنتيجة  ويف  �خلام  من 

�أخبار�ً  تكون  قد  تلك  �أن  من  وبالرغم 

 
ّ
�شيئة لدول �أوبك ومنها رو�شيا �لتي ُتعد

ظهري �إير�ن يف مفاو�شاتها �لدولية، فاإن 

مكا�شب مو�شكو �لأخرى من �لعقود �لتي 

�س 
ّ
ُتعو �لإير�ين  �لإقت�شاد  �إليها  يتعط�س 

�أي نق�س مرتقب يف �لإير�د�ت �لنفطية.

مثل  �لدولية،  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات  ر 
ّ
وُتقد

عودة  �أن  �شاك�س«،  »غولدمان  م�رشف 

بعد  عامليًا،  �لتدفق  �إىل  ــر�ين  �لإي �لنفط 

�لأمن  جمل�س  يف  �لإتفاق  على  �ملو�فقة 

وجمل�س  �لأمريكي  و�لكونغر�س  �لــدويل 

�ل�شورى �لإير�ين، قد توؤدي �إىل �نخفا�س 

�لأ�شعار؛ وي�شع بع�س �ملحللني �لرت�جع 

خالل  �لــو�حــد  للربميل  دولر�ً   12 عند 

�ملدى �ملتو�شط.

و�شتتاأّثر �إمد�د�ت رو�شيا من عودة �لنفط 

�إىل  وحتــديــد�ً  عامليًا،  للتدفق  �لإيـــر�ين 

يف  �لأو�شط  �ل�رشق  خبري  ووفق  �أوروبــا. 

مو�شكو،  يف  �لتحليلية«  �لأبحاث  »مركز 

ـــر�ن  »�إي ـــاإّن  ف بــاغــد��ــشــاروف،  �شيمون 

�إىل  �لنفط  ت�شدير  ملــعــاودة  متعط�شة 

 �شيعود �إىل 
ّ
 مهم

ٌ
�أوروبا«، لذ�، هي »لعب

�ل�شوق و�شتزد�د �ملناف�شة«.

و�شرت�قب مو�شكو عن كثب �لتطور�ت يف 

�شوق �خلام، فالرت�جع �حلاد يف �لأ�شعار 

ل بني �شيف عام 2014، وبد�ية 
ّ
ج

ُ
�لذي �ش

�لعام �حلايل، من �لعو�مل �لأ�شا�شية �لتي 

�أدخلت �إقت�شادها يف حال من �لنكما�س 

وز�دت �ل�شغوط �ملالية عليها.

�شوق  من  رو�شي  قلق  عن  �حلديث  ولكن 

فال�شوق  م�شخمًا،  يــكــون  ــد  ق �لــنــفــط 

كما  �لعر�س،  من  فائ�شا  تعاين  حاليًا 

عام  قبل  تعود  لن  �إيــر�ن  �ــشــادر�ت  �أن 

باحلد �لأدنى. وهناك مكا�شب �إقت�شادية 

�ملرحلة  خــالل  مو�شكو  ترتقبها  د�شمة 

�ملقبلة، لأن �لإتفاق �شي�شاهم يف تن�شيط 

ويوؤمن  طهر�ن  مع  �لتجارية  �لتبادلت 

لرو�شيا عقود�ً تتعط�س �إليها. 

�لإنت�شار �لأكرب لرو�شيا يف هذ� �لإتفاق 

لتعبري  طبقا  مكانتها،  �شعيد  على  هو 

ترفع  حني  وتف�شيليًا،  �شرييغي�شيف، 

�لتي  رو�شيا  فــاإن  ــر�ن،  �إي عن  �لعقوبات 

يف  ناجتة  �إقت�شادية  �شعوبات  تو�جه 

مفرو�شة  غربية  عقوبات  من  منها  جزء 

على  �شتكون  �أوكــر�نــيــا،  ب�شبب  عليها 

�شيوقعون  �لــذيــن  طليعة  يف  �لأرجــــح 

�أربــاح  على  تنطوي  عــقــود�ً  طهر�ن  مع 

�لطاقة  �أ�شا�شية مثل  طائلة يف قطاعات 

مثل  �لرو�شية  فال�رشكات  و�ملو��شالت. 

�رشكة �خلطوط �جلوية �لرو�شية ولوكويل 

)�لنفطية( تتطلع �إىل �مل�شاركة يف ذلك.

دور�ً  رو�شيا  تتوىل  �أن  �خلــرب�ء  ويتوقع 

رئي�شيًا يف تطوير قطاع �لطاقة �لنووية 

يف  �لكرملني  و�أعلن  ــر�ن،  �إي يف  �ملدنية 

هذ� �ل�شدد �أن �لإتفاق �شي�شاعد يف تنفيذ 

�شعيد  على  �لنطاق  و��شعة  »م�شاريع 

�لتعاون �لنووي �ل�شلمي« بني �لبلدين.

 )Rosatom( »رو�شاتوم«  �رشكة  وكانت 

يف  �شاهمت  قد  �لــذريــة  للطاقة  �لعامة 

بناء مفاعل بو�شهر �لنووي �لإير�ين وهي 

تخطط لبناء مفاعالت �أخرى يف هذ� �لبلد. 

�شمن  �أ�شبحت  �إيــر�ن  �أن  رو�شيا  تدرك 

�ملرتبط  بريك�س«،  ـ  »�شنغهاي  ر�بطة 

بال�شني  يبد�أ  �لذي  �حلرير  طريق  بخط 

يف  �ل�شورية  �ل�شو�طئ  على  وينتهي 

�لبحر �ملتو�شط، ولعل �لعودة �إىل تفعيل 

و�لعر�ق  �إيــرن  بني  �لغاز  خط  م�رشوع 

�ملقبلة  �ملرحلة  حدث  �شيكون  و�شورية 

لبيع �لطاقة �إىل �لعامل.
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مقابلة

جــيــد�ً،  لــبــنــان  وجـــع  دبــو�ــشــي  يعلم 

عنه  يعرف  �لــذي  �للبناين،  ويــدعــو 

ذكاوؤه وحنكته ومهارته، �إىل توظيف 

فال�شعب  وطــنــه،  مل�شلحة  طاقاته 

�ملزيد  ل 
ّ
حتم ي�شتطع  يعد  مل  �للبناين 

�لإقت�شادي.  و�لــرت�جــع  �لت�شّنج  من 

وقــــال يف حــديــث مــع »�لــ�ــشــنــاعــة 

�للبنانيني  �أن  »�شحيح  و�لإقت�شاد«: 

لكن  �لإقليمية،  �ملو�قف  �إىل  ون 
ّ
ينجر

بر�أيي وطننا ي�شتحق منا وقفة وحزم 

نقول  �أن  منا  وي�شتحق  �ملو�قف،  يف 

�أل  لنا  »�إ�شمحو�  �لأطـــر�ف:  تلك  لكل 

�إىل  ــوؤدي  ت �لتي  بخيار�تكم  نر�شى 

و�لدمار.  و�لتهجري  �لدموية  من  مزيد 

لكم،  ن�شتمع  �ل�شنو�ت  ع�رش�ت  منذ 

�إ�شمعونا هذه �ملرة. نحن  من ف�شلكم 

نريد لبنان حر�ً وم�شتقر�ً و�آمنًا وقادر�ً 

على �أد�ء دور د�خلي وخارجي �إن�شاين 

و�إجتماعي و�إقت�شادي. هذ� ما نريده 

�ملرة  هذه  يح�شل،  �أن  يجب  ما  وهذ� 

وتقديرنا  �حرت�منا  كلمتنا مع  �لكلمة 

لكم ك�رشكاء �إقليميني«.

ه 
ّ

و�أ�شاف: »هذه �لر�شالة يجب �أن توج

�إىل �أ�شياد �لعامل، لنقول لهم �أنتم ل�شتم 

طاقات  ميلك  �شعب  �إننا  بل  �أعد�ءنا، 

�ل�شلم  يف  منها  ت�شتفيدون  كــبــرية 

�كــرث مــن �حلـــرب. �ــرشكــاء لبنان يف 

بلد  �إىل  يحتاجون  �لإقليمية  �ملنطقة 

ميلك قدرة على تقدمي خدمات يف كل 

�لجتاهات، ولبنان قادر على �أد�ء هذ� 

�لدور �ذ� ما حتقق �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي 

لعبء  له 
ّ
ي�شكل حتم ول  فيه،  و�لأمني 

�لنزوح �ل�شوري �إل دلياًل و��شحًا على 

هذ� �ل�شيء«.

ور�أى �أن »لبنان ��شتطاع ��شتقبال ما 

نازح  �ملليون  ون�شف  مليونًا  يقارب 

تر�جع  مــن  ي�شهده  ممــا  �لــرغــم  على 

�شيا�شية  �أزمـــات  نتيجة  �إقت�شادي 

�لأمن  حتقيق  دون  من  لكن  و�أمنية، 

و�لمان و�ل�شتقر�ر قدر�ت لبنان على 

�شت�شمحل  �لنزوح  هذ�  تبعات  ل 
ّ
حتم

رويد�ً رويد�ً«.

»وطننا يستحق منا حزمًا في المواقف«
دبوسي: لتحرك هادف يفّعل دور اإلقتصاد

اإميان رئي�ش غرفة التجارة وال�سناعة والزراعة يف طرابل�ش وال�سمال 

توفيق دبو�سي العميق باأهمية املحبة يف بناء الوطن جعلت منه 

�سخ�سًا مميزاً يف احلياة اللبنانية، اإنه هادئ، حمب، معطاء، منفتح، 

حديثه  على  الإن�سانيه  تغلب  ي�ست�سلم،  ل  جريء،  بنف�سه،  واثق 

املت�سعب الأ�سعدة بني احلياة ال�سيا�سية والإقت�سادية والإجتماعية 

وحتى العائلية.

ي�سكل  التي  الغرفة  عمل  على  انعك�ست  روؤيته  و�سعة  ديناميكيته 

التطور امل�ستمر عنوانًا لعملها على مدى ال�سنوات الأخرية.
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صرخة الهيئات
»�لهيئات  �أن  �إىل  دبــو�ــشــي  و�أ�ـــشـــار 

�أجل  من  �رشخة  هت 
ّ

وج �لإقت�شادية 

و�للبنانيني  �ل�شيا�شية  �لقياد�ت  جمع 

تفعيل  �أجــل  من  �لبع�س  بع�شهم  مع 

�لو�شع  وتهيئة  �لإقت�شادية  �ملر�فق 

لالإ�شتقر�ر �لأمني و�ل�شيا�شي لكي يكون 

لبنان قادر�ً على جذب �ملغرتب �للبناين 

�ملنت�رش يف كل �أقطار �ملعمورة وجذب 

�ل�شياح �لعرب و�لأجانب«. و�إذ �عترب �أنه 

ل بد من �لت�شديد على هذه »�ل�رشخة«، 

�أحد  على  �ل�شعب  من  لي�س  ــه  �أن ر�أى 

�لنابع  موقفها  �شحة  بــني  �لتمييز 

و�شحة  �لإقت�شاد  على  حر�شها  من 

�أخرى رمبا تفر�س فر�شًا على  مو�قف 

�أ�شحابها«.

هذه  فعالية  حــول  �ــشــوؤ�ل  على  رد  ويف 

»�أمامنا خيار�ن  دبو�شي:  قال  �ل�رشخة، 

�شاعري  كالم  �ل�شوؤ�ل،  هذ�  عن  لالإجابه 

جد�ً،  مدوية  �أتت  �ل�رشخة  هذه  �ن  يقول 

فجعلتهم  �مل�شوؤولني  �آذ�ن  �إىل  وو�شلت 

مو�قفهم  يف  �لنظر  ويعيدون  يجتمعون 

مع  يــتــنــاغــمــو�  �ن  عــلــيــهــم  ــت  وفــر�ــش

�أهمية  �آخر يربز  وو�قع  �لبع�س.  بع�شهم 

�إعطاء �حلرية لكل هيئة  �لدميقر�طية يف 

معنّي  منظار  من  �لأمــور  لرتى  جهة  �أو 

�لــذي  �ملجتمع،  �إىل  �شوتها  ــال  ــش و�إر�

بناء الوطن
�أن »بناء �لوطن يتم عرب  و�عترب دبو�شي 

�تفاق كل �أبنائه، ويرتكز على ت�شافر كل 

وثقافيًا«.   و�إجتماعيًا  �إقت�شاديًا  �جلهود 

فقط  ولي�س  �لب�رش،  »م�شلحة  �أن  ور�أى 

�لآخــر  مع  �لتناغم  تفر�س  �للبنانيني، 

هذ�  مــن  �لــر�بــحــني  و�أول  بــاإيــجــابــيــة، 

�لتناغم �شيكون �ل�شخ�س �لإيجابي �لذي 

�شريبح �ل�شالم و�ل�شعادة و�ملحبة وقبول 

�لأمر مطلوب يف  �لآخر له«. وقال: »هذ� 

لنحقق  بالآخر  نوؤمن  �أن  علينا  لبنان، 

و�لأمان  بالأمن  تتمّثل  �لتي  طموحاتنا 

�أحد  ي�شتطيع  ل  و�لزدهــار.  و�ل�شتقر�ر 

�جللو�س يف �رشنقة دون �أن يتو��شل مع 

على  وطن  بناء  كيفية  يف  ويفكر  �لآخر، 

�لتو��شل  وثقافته.  ملعرفته  وفقًا  قيا�شه 

�لإقت�شادي  �ملجتمع  مكونات  كل  بني 

ي�شاهم  �إذ  و�رشوري،  مهم  و�لإجتماعي 

يف بلورة �لأفكار«.

لبنان،  يف  يــعــاين  »�جلــمــيــع  و�أ�ـــشـــاف: 

�مل�شوؤول و�ملو�طن وكل مكونات �ملجتمع. 

�أل ي�شتهينو� بدورهم يف  على �ملو�طنني  

�مل�شوؤولني  وعلى  �لتناغم،  هــذ�  �إر�ــشــاء 

وعلم  وثقافة  ذكائية  بــقــدر�ت  �لتمتع 

قد  يكونو�  �أن  �لــ�ــرشوري  ومــن  ومعرفة 

�أنه من �ملفرت�س  و�آمنو�  �أنف�شهم  �كت�شفو� 

�أن يكون وجودهم يف �حلياة ي�شكل قيمة 

و�لوطنية  �لإن�شانية  �حلياة  �إىل  م�شافة 

مل  �لإن�شان  دور  فاليوم  �لكونية،  وحتى 

وطن  �أو  مدينة  �أو  بقرية  حم�شور�ً  يعد 

حتى، �أ�شبح �لكون قرية �شغرية و�أ�شبحت 

بع�شها  مع  �لتفاعل  على  قادرة  �ل�شعوب 

من  فت�شتفيد  كــبــرية،  ب�شهولة  �لبع�س 

خرب�ت وثقافات وعلم بع�شها �لبع�س«.

تجديد الثقة
�لثقة  جتديد  حــول  �شوؤ�ل  على  رد  ويف 

طر�بل�س  غرفة  يف  لرئا�شته  بالإجماع 

ولبنان �ل�شمايل، �أعلن دبو�شي �أن »�شقف 

طموحات جمل�س �إد�رة �لغرفة عاٍل، هناك 

ملفات قدمية ل يز�ل �لعمل م�شتمر�ً عليها 

وعلى تطوير بع�شها، و�شيتم �لإعالن عن 

د 
ّ
و�شد جهوزيته«.  فــور  جديد  برنامج 

�إد�رتها  �لغرفة �ملتمثلة مبجل�س  �أن  على 

من  �نطالقًا  مكان  يف  تقف  �أن  ميكن  ل 

بقدر�تها  وثقتها  �لعام  بال�شاأن  �إميانها 

و�إمكانياتها«.

إقتصاد لبنان قوي إلى حد كبير، إذ إنه مرتبط باإلقتصاد 
العالمي عبر الشعب اللبناني المنتشر في كل أصقاع 

الكون والذي يحمل حنينًا دائمًا إلى وطنه

كانت  �إن  يحكم  �أن  منه  �ملطلوب  بدوره 

هذه �ل�رشخة لديها هدف �أم �أنها ناجتة 

لر�شائل  حاملة  �أو  �شيا�شية  مو�قف  من 

مبعوثة من هنا �أو هناك«.

ذ�تي  على  �أمتنى  »�شخ�شيًا،  و�أ�ــشــاف: 

وجمل�س �لإد�رة �لذي �أر�أ�شه وعلى زمالئي 

�أع�شاء جمل�س �لهيئات �لإقت�شادية �لذي 

�لق�شار  عدنان  �لأ�شتاذ  معايل  ير�أ�شه 

و�ندفاعه  بغريته  �أبـــد�ً  �أ�ــشــك  ل  �لـــذي 

د�ئمًا  �أمتنى  �لوطن،  مل�شلحة  و�نفتاحه 

�أل  يقت�رش دورنا على �لفعل ورد �لفعل، 

باإح�شائيات  نــقــوم  �أن  د�ئــمــًا  علينا 

ودر��شات وو�شعها يف ت�رشف �حلكومة، 

لهذ�  ــان  �أم �شمام  لن�شّكل  حكومة،  �أي 

حمور  كونه  �لإقت�شاد  مل�شلحة  �لوطن 

�حلياة �لإن�شانية و�لإجتماعية و�لوطنية. 

م�شوؤوليتنا كبرية جد�ً، وحتملنا لها يحّتم 

علينا عدم �لجنر�ر �إىل �ل�رش�ع �ملوجود 

يف �ل�شاحة �للبنانية«.

خطو�ت  هــنــاك  �شتكون  �أنـــه  �أكـــد  و�إذ 

ــا �لــهــيــئــات  ــه ــقــوم ب ــت ــش وحتــــركــــات �

�يار،   25 حترك  �إىل  �إ�شافة  �لإقت�شادية 

�لتحرك  و�ــــرشورة  �أهــمــيــة  على  د 
ّ
ــد �ــش

كلمتهم  �للبنانيني وجمع  �لهادف جلمع 

تفعيل  حول  و�لإلتفاف  �شفهم   وتوحيد 

�ملناخ  وخلق  �للبناين  �لإقت�شاد  دور 

�ملنا�شب لنموه.
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�لذي  �لغرفة  �إد�رة  و�شكر دبو�شي جمل�س 

منحه �لثقة وكل �لقياد�ت �ل�شيا�شية �لتي 

مل يكن لديها �أي مو�قف معار�شة �أو �أ�شماء 

من  �لإجماع  �أن  و�عترب  تر�شحها.  �أخرى 

�ل�شيا�شية  �لقياد�ت  ومن  �لإد�رة  جمل�س 

ومذ�هبها  وطو�ئفها  مو�قعها  كل  من 

على �نتخاب �شخ�شه رئي�شًا للغرفة، �شكل 

بالن�شبة له حافز�ً لإنطالقة جديدة تقدم 

�لأف�شل لإقت�شاد �ل�شمال ولبنان. وقال: 

»نحن نوؤمن باأن بلدنا �إيجابياته كثرية، 

وقدر�ته مميزة و�شتمكننا من ت�شكيل فرق 

�شخ�شيًا  �أنــا  �لآخرين.  مع  �لتعامل  يف 

مع  �لتو��شل  عــدم  رف�شي  على  م�رش 

�لآخرين، من يعب�س يف وجهنا �شنبت�شم له 

و�شنقول له �أنت �رشيك ونحن ل ن�شتغني 

عن �رش�كتنا معك، ف�شويًا �شنكون قادرين 

بكل  �لوطن  يدعم  �نت�شار  حتقيق  على 

مناطقه ومذ�هبه وطو�ئفه«.

يتخطى  �لغرفة  »عمل  �أن  �إىل  ــار  و�أ�ــش

دور�ً  توؤدي  �إنها  حيث  �ل�شمال  حمافظة 

�لعالقات  عرب  ككل  لبنان  م�شتوى  على 

�شعيد  على  كــان  �إن  بها  تتمتع  �لتي 

�لغرف  �حتاد  �أو  �للبنانية  �لغرف  �حتاد 

�لإقت�شادية  �لهيئات  عرب  �أو  �لعربية 

زر�عية  �أو  �شناعية  موؤ�ش�شة  �أي  عرب  �أو 

�لبقاع، �جلنوب،  �إىل خدمتها يف  حتتاج 

�ملناطق  و�أي منطقة من  بريوت، �جلبل، 

�ملعنية  �لغرفة  ت�شتاأذن  حيث  �للبنانية، 

وتقدم خدماتها«.

لي�شت  �لغرفة  »م�شاريع  �أن  على  د 
ّ
و�شد

وقال:  �للبنانيني«.  لكل  �إمنا  لأحد،  ملكًا 

تعمل  و�شتبقى  كانت  �لغرفة  »خمترب�ت 

عرب  �لوطني  �لإقت�شاد  دعــم  ــل  �أج مــن 

�أما  �لغذ�ء.  �شالمة  وتعزيز  �لت�شدير  دعم 

خريجي  ت�شتقبل  �لتي  �لأعمال،  حا�شنة 

�جلامعات، فقد �أ�شبحت يف موقع متقدم 

جــد�ً باعرت�ف �لحتــاد �لأوروبـــي  وكل 

�لهيئات. ولقد ز�رنا موؤخر�ً �لبنك �لدويل 

ونحن  على تو��شل مع خمتلف �لهيئات 

�لتي تهمها ق�شايانا«. 

لغرفة  كبري  فخر  مل�شدر  �إنه   « و�أ�شاف: 

متابعة  يف  �ل�شباقة  كانت  �أنها  طر�بل�س 

م�شاألة �شالمة �لغذ�ء، �إذ كان للغرفة دور 

مهم حيث قامت بدور�ت تدريبية وعملت 

على كثري من �مللفات، �إل �أن حملة �شالمة 

�ل�شحة  وز�رة  بها  قامت  �لتي  �لــغــذ�ء 

وعلى ر�أ�شها �لوزير و�ئل �بوفاعور جعلت 

دور  عّزز  ما  �ملخترب  حول  تلتف  �لنا�س 

�لغرفة يف هذ� �لإطار ودعم م�شريتها«.

دعم القطاعات االنتاجية
ويف رد على �شوؤ�ل حول وجود خطط لدى 

قال  �لإنتاجية،  �لقطاعات  لدعم  �لغرفة 

�لقطاع  متثل  �لتجارة  »غــرف  دبو�شي: 

�لعام  للقطاع  م�شت�شار�ً  ومتثل  �خلا�س 

قطاع  �آخر  مبعنى  وهي  للحكومات،  �أي 

خا�س ذو نفع عام. �لغرفة تدر�س ملفات 

�لت�شدير  وملفات  �لإقت�شادية  �ملر�فق 

�ل�شمايل  جمتمعنا  يحتاجه  ملف  و�أي 

�للبناين«. 

لي�شت  ــارة  ــج ــت �ل »غــــرف  و�أ�ـــشـــاف: 

يف  و�حـــدة  حكومة  هناك  حــكــومــات. 

وملتفون  بها  موؤمنون  ونحن  لبنان 

�لتي  �مللفات  كل  يف  وندعمها  حولها 

ت�شكل قيمة م�شافة لإقت�شادنا �لوطني. 

وتطوير  �لإقــتــ�ــشــاد  �جـــل  مــن  نعمل 

وكل  لبنان  بني  �لإقت�شادية  �لعالقات 

لدينا يف  �لأر�س، ولهذ� مل يكن  �شعوب 

يوم من �لأيام �أي حظر ،وموقف عد�ئي 

جتاه �أي بلد يف �لعامل«.  

 دبو�شي عن تفاوؤله �لكبري مب�شتقبل 
ّ

وعرب

�لإقت�شاد �للبناين، و�عترب �أن » �إقت�شاد 

�إنه مرتبط  �إذ  �إىل حد كبري،  لبنان قوي 

عرب  �لعاملي  بالإقت�شاد  كبري  حد  �إىل 

�أ�شقاع  �ملنت�رش يف كل  �للبناين  �ل�شعب 

�إىل  د�ئمًا  حنينًا  يحمل  و�لــذي  �لكون 

يف  ودوره  جناحه  بلغ  فمهما  وطنه، 

�لعامل يبقى على تو��شل مع بلده ويوؤدي 

دور�ً فيه«. ولفت �إىل �ن »�للبناين �ملقيم 

فرغم  ــد�ً،  ج عالية  معنوياته  بلده  يف 

ل  �شنو�ت،  منذ  �لإقت�شاد  يعانيه  ما 

بذ�ته  مــوؤمــنــًا  �خلــا�ــس  �لقطاع  يـــز�ل 

جناحات  ويحقق  وبوطنه،  وباإنتاجيته 

و�ل�شناعي  �لزر�عي  �لقطاع  يف  كثرية  

و�لتكنولوجي«.   و�ل�شياحي  و�لتجاري 

و�لأمن  �ل�شتقر�ر  �شاد  �إذ�  »�أنه  و�عترب 

قوة  �أكرث  �لإقت�شاد  �شي�شبح  لبنان  يف 

ومتانة«.

�لدعوة  بتجديد  �للقاء  دبو�شي  وختم 

مع  بــ�ــشــالم  �لعي�س  �إىل  للبنانيني 

باإيجابية  و�لتفكري  و�لت�شامح  ذ�تهم، 

�لآخر  �إىل  ونقلها  باملحبة  ــان  و�لإمي

هم  �لر�بحني  �أول  �شيكونون  لأنــهــم 

�جلميع  »عــلــى  ومتــنــى  وعــائــالتــهــم. 

بهذه  �لتفكري  مو�قعهم  خمتلف  مــن 

كالم  ــرد  جم لي�شت  لأنــهــا  �لطريقة، 

و�كت�شبناها  ع�شناها  بل جتربة  نقوله 

وقر�أنا عنها ومار�شناها، ونحن �شعد�ء 

ومتم�شكون بها«.

نعمل من أجل اإلقتصاد 

وتطوير العالقات اإلقتصادية 

بين لبنان وكل شعوب 

األرض، ولهذا لم يكن لدينا 

في يوم من األيام أي حظر، 

 وموقف عدائي تجاه 

أي بلد في العالم

مقابلة
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ن�شاطات �شناعية

دعا وزير �ل�شناعة ح�شني �حلاج ح�شن 

�للبنانية«   �لوطني لل�شناعة  يف »�ليوم 

�ملالية  �حلــو�فــز  جمموعة  �إجنـــاز  �إىل 

ن�شبة  �إعفاء  بينها:  ومن  و�ل�رشيبية، 

% من �رشيبة �لدخل على �لأرباح    50
�ل�شناعية،  �لــ�ــشــادر�ت  من  �ملتاأتية 

�إعفاء �ملو�د �لأولية و�ملعد�ت �ل�شناعية 

�مل�شافة،  �لقيمة  على  �ل�رشيبة  من 

�مل�شانع،   بــني  �لــدمــج  قــانــون  �إقـــر�ر 

�لت�شغيلي  �لر�أ�شمال  على  �لفو�ئد  دعم 

�ل�شناعية،  لــلــ�ــشــادر�ت  �س 
ّ

�ملخ�ش

من  ــاوؤه  ــف و�إع �ل�شناعي  �لبحث  دعــم 

�لهــتــمــام  م�شتوى  رفـــع  ــب،  ــ�ــرش�ئ �ل

�لر�شمي و�ل�شعبي و�لإعالمي بال�شناعة 

�لد�خلي  �ل�شتهالك  تعزيز  �لوطنية، 

�لوطنية،  لل�شناعة  و�ل�شعبي  �لر�شمي 

بد�أنا  ولقد  �ل�شناعية،  �ملناطق  تطوير 

�لوز�رة  بذلك ب�شكل حثيث، تفعيل عمل 

ومعهد  �لعامة  �ملديرية  م�شتوى  على 

وكوليباك،  وليبنور  �ل�شناعية  �لبحوث 

ني 
ّ
�لتجاري �رشكائنا  مــع  �لتفاو�س 

وتعديلها،  �لقائمة  �لتفاقيات  لتطوير 

يجب  حيث  �حلمائية  �لتد�بري  و�إتخاذ 

ب�شكل  �شناعاتها  تدعم  �لدول  كل  لأّن 

�أو باآخر.

�ألقاها  كلمة  يف  ح�شن  ــاج  �حل د 
ّ
وعـــد

�ل�شناعة  تعانيها  �لــتــي  �ملــ�ــشــاكــل 

لها كلفة �لإنتاج �ملرتفعة 
ّ
�للبنانية و�أو

�لناجمة عن �رتفاع �شعر �لأر�س وكلفة 

�لطاقة �لكهربائية �أو �ملازوت �أو �لفيول 

و�ل�شمان  �لعمالة  وكلفة  �لــغــاز،  �أو 

ك 
ُ
وت�شاب و�لبريوقر�طية  �لجتماعي 

و�أ�شاف:  �حللول.  و�شياع  �ل�شالحيات 

�ل�شيا�شات  ــي  ه �لــثــانــيــة  »�لــنــقــطــة 

�لتجارية  و�لإتــفــاقــات  �لإقت�شادية 

نق�شًا  �إّل  منها  َننل  فلم  وّقعناها  �لتي 

�لــو�رد�ت.  يف  و�رتفاعًا  �ل�شادر�ت  يف 

غري  �ملناف�شة  هــي  �لثالثة  و�لنقطة 

�لعادلة يف �لأ�شو�ق �ملحلية و�لإقليمية 

و�لدولية بني �شناعتنا و�شناعة معظم 

هذه  �أّن  ور�أى  �لتجاريني«.  �رشكائنا 

ثالث  من  ناجتة  �لعادلة  غري  �ملناف�شة 

م�شائل �أ�شا�شية: نتيجة �لكلفة �ملدعومة 

نتيجة  �لتجاريني،  عند معظم �رشكائنا 

�حلجم �لإنتاجي �لكبري ونتيجة �لعو�ئق 

�لإد�رية و�لفنية �مل�شطنعة.

�إحتفلت  قــد  �ل�شناعة  وز�رة  وكــانــت 

�للبنانية«  لل�شناعة  �لوطني  بـ«�ليوم 

يف  �ل�شناعية  �لبحوث  معهد  مبنى  يف 

�حلدث  يف  �للبنانية  �جلامعة  ع 
ّ
جمم

برعاية رئي�س جمل�س �لوزر�ء متام �شالم 

�حلاج  ح�شني  �ل�شناعة  بوزير  ممثاًل 

ح�شن.

»لبنان  عن  وثائقي  فيلم  عر�س  بد�ية، 

�ملنتج« تناول �أهمية �ل�شناعة �للبنانية 

وتاأمني  �لإقت�شاد  تكبري  يف  ــا  ودوره

م�شلحة  رئي�س  م 
ّ
قــد ثم  �لعمل.  فر�س 

�ملعلومات �ل�شناعية يف وز�رة �ل�شناعة 

�لإح�شاء�ت  عن  عر�شًا  بــدر�ن  ربيع 

�خلا�شة  �لإقــتــ�ــشــاديــة  ـــرش�ت  و�ملـــوؤ�

بالقطاع �ل�شناعي خالل �لفرتة �ملمتدة 

من �لعام 2012 �إىل �لعام 2014. 

م�شلحة  يف  �ملهند�س  عر�س  ذلك،  بعد 

�رشبل  �ل�شناعة  وز�رة  يف  �لرت�خي�س 

ر 
ّ
تظه �لتي  �ل�شناعية  للخريطة  �شلوم 

�ل�شناعية  �ملــنــاطــق  لــو�قــع  »م�شحًا 

�حلايل« ومدى تقاطعها �أو تطابقها مع 

مناطق  �إىل  �إ�شافة  �مل�شانع،  �نت�شار 

ترّكزها. 

الفرّن
ثم كانت كلمة ملدير عام معهد �لبحوث 

�ل�شناعية �لدكتور ب�شام �لفرّن �أكد فيها 

من  يجهد  �ل�شناعية  �لبحوث  معهد  �أّن 

لالأعمال،  حا�شنة  قاعدة  تركيز  �أجــل 

عرب  لال�شتثمار  موؤ�تية  بيئة  وتاأمني 

�لأعمال  ورجــال  �ل�شناعيني  م�شاعدة 

�س ��شتثمار و�عدة، وزيادة 
َ
يف �إيجاد فر

تناف�شية  بقدرة  ن 
ّ

و�لتح�ش �لإنتاجية 

ُن �لقيمة �مل�شافة �ملن�شودة. 
ّ
توؤم

 11 توصية لتحفيز اإلنتاج والتصدير 
في اليوم الوطني للصناعة اللبنانية 

الحاج حسن

باسيني

الفرن

غزيري

جدعون

سلوم
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غزيري
�إد�رة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  لــفــت  بـــــدوره، 

مــوؤ�ــشــ�ــشــة �ملــقــايــيــ�ــس و�ملــو��ــشــفــات 

�مل�شتمر  �لتعاون  �إىل  غزيري  حبيب 

و�ملو��شفات  �ملقايي�س  موؤ�ش�شة  بني 

�للبنانية وجمعية �ل�شناعيني من خالل 

الة يف و�شع �ملو��شفات 
ّ
�مل�شاركة �لفع

�للبنانية و�لدولية و�إعد�دها، ومن خالل 

�ملنتجات  مــن  لعدد  �ملطابقة  �ــشــارة 

للمو��شفات �للبنانية«.

الجمّيل
من جهته، �أكد رئي�س جمعية �ل�شناعيني 

�ل�شناعي  »�لقطاع  �أّن  ل 
ّ
�جلمي فــادي 

على  قوية،  ومناعة  عالية  قدر�ت  �أثبت 

كما  �ل�شعبة،  �لظروف  كل  من  �لرغم 

�شّكل بجد�رة ر�فعة للقطاعات �لأخرى. 

�شادر�تنا  �نخفا�س  من  �لرغم  وعلى 

  6،9 بن�شبة  و2014   2013 ي 
َ
عام بني 

وهذ�  دولر،  مليون   200 نحو  �أي   ،%
�لنخفا�س  غالبية  �أّن  �إّل  بقليل،  لي�س 

جاءت نتيجة ما خ�رشناه من �شادر�تنا 

ل 
ّ
حتم �إىل  �لدولة  ودعــا  �شوريا«.  �إىل 

�لأكــالف  معاجلة  جلهة  م�شوؤولياتها 

ي�شمح  مــا  دها 
ّ
نتكب �لتي  �لإ�شافية 

بزيادة �شادر�تنا. 

�شتعمل  �ل�شناعيني  جمعية  �أّن  ــد  و�أك

و�لــتــفــاعــل مع  �لــتــعــاون  ـــادة  زي على 

�لأولويات،  تنفيذ  على  �ل�شناعة  وز�رة 

�لإغــر�قــي  �لإ�ــشــتــري�د  معاجلة  ومنها: 

و�لأكالف �لإ�شافية �ملتعلقة بالت�شدير 

�لالزم  �لتمويل  توفري  وكذلك  و�لطاقة، 

للموؤ�ش�شات  �لتمويل  توفري  لل�شادر�ت، 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة، �إقر�ر قانون دمج 

�ل�شناعية،  �ملناطق  وتطوير  �مل�شانع، 

وتفعيل �لتعليم �ملهني. 

باسيني
�ملتحدة  �لأمم  منظمة  ممّثل  دعا  بــدوره، 

ل 
ّ
للتنمية �ل�شناعية )يونيدو( �إىل »�لتحو

على  قــائــم  �قت�شاد  بــاجتــاه  �لهيكلي 

�لأطـــر�ف  ـــرش�ك  �إ� عــرب  ــك  وذل �ل�شناعة 

ـــدء�ً  ب ـــة  ـــروؤي �ل هـــذه  لتفعيل  �ملــعــنــيــة 

باحلكومة، وموؤ�ش�شات �لقطاعني �خلا�س 

�لأو�ــشــاط  �لــدولــيــني،  �ل�رشكاء  و�لــعــام، 

و�أّكــد  ـــدين«.  �مل و�ملجتمع  �لأكــادميــيــة 

»��شتعد�د �ليونيدو لدعم �لوز�رة و�ل�رشكاء 

�لآخرين يف هذ� �مل�شعى �حلا�شم«.

جدعون
�ل�شناعة  ــوز�رة  ل �لعام  �ملدير  وعر�س 

للقطاع  �لتكاملية  �لروؤية  جدعون  د�ين 

 ،)2025 �ل�شناعة  )لبنان  �ل�شناعي 

�لتي  �لأ�شا�شية  �مل�شار�ت  من  �إنطالقًا 

لتنمية  منا�شبة  �ل�شناعة  وز�رة  تر�ها 

وتطويره  �للبناين  �ل�شناعي  �لقطاع 

�لتنمية  حتقيق  يف  م�شاهمته  وزيـــادة 

�مل�شتد�مة.

الجميل متحدثًا
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ن�شاطات �شناعية

�أطلق »Chateau St Thomas«، �إنتاجه 

 ،Obeidy St Thomas »جلديد »عبيدي�

يف حفل دعا �إليه يف مقره ح�رشه عدد 

و�لإعالم  �لأعمال  و�شيد�ت  رجال  من 

ومتذوقي �لنبيذ يف لبنان.

»Obeidy St Thomas« نبيذ �أبي�س من 

�لعنب  ولهذ�  �لأ�شلي.  �للبناين  �لعنب 

طويلة  ع�شق  حكاية  لبنان  وموطنه 

�للبنانيون  �شنع  ومنه  وم�شتمرة، 

هم  وها  ق«. 
َ
ر

َ
»�لع �لوطني  م�رشوبهم 

غري  مو�قع  �إىل  به  ينطلقون  �ليوم 

�ملنع�س،  �لأبي�س  �لنبيذ  يف  م�شبوقة 

»�ل�شل�س« و�للذيذ.

منذ   »Chateau St Thomas« �أّكد 

�لعاملي  �لنبيذ  بني  ح�شوره  �شنو�ت 

�ملميزة.  ونوعياته  �ملختلفة  باأنو�عه 

�لأبي�س �جلديد  بالنبيذ  �أخري�ً  و�نطلق 

للمحافظة على �شتلة �لكرمة �للبنانية 

إطالق »عبيدي« بحضور متذوقي النبيذ في لبنان
Chateau St Thomas حفل

من أجل الحفاظ على عنب لبنان األصلي 
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فحو�شات  �أثبتت  �لتي  �لعريقة 

موجودة  غري  �أنها  �أوروبا  خمترب�ت 

نت 
ّ
وبي �لعامل،  يف  �آخر  مكان  �أي  يف 

�أنها   )DNA( �جلينية  خ�شائ�شها 

فريدة وخا�شة بلبنان. 

�أ�شعد  جو  �ملوؤ�ش�شة،  هذه  �إبن  عمل 

 Wine جمعية  مع  توما،  �شعيد 

�إىل  تدعو  �لتي  فرن�شا  يف    Mosaic
�حلفاظ على �لعنب �ملحلي يف �لبلد�ن 

�ملنتجة للنبيذ وتعزيزه. وبعد �شنتني 

ل 
ّ

تو�ش و�لدوؤوب،  �ملرّكز  �لعمل  من 

�أبي�س  نبيذ  نوعية  �إنتاج  �إىل  توما 

�أنها  وفخر  ب�شدق  و�لإعالن  جديد 

مئة باملئة من �لعنب �للبناين �لأ�شلي 

و�لأ�شيل. 

هكذ� �أعاد »Chateau St Thomas« �إىل 

وثقتهم  �شغفهم  �للبنانيني  �مني 
ّ
�لكر

�حلفاظ  بهدف  �لعبيدي  �لعنب  ب�شتلة 

ونبيذه  �للبناين  �لعنب  هوية  على 

كلمة  ت�شبح  �أن  وي�شعى  كما  �لفاخر، 

»عبيدي« مر�دفة لكلمة نبيذ لبنان. 
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ن�شاطات �شناعية

�للبناين  �ملركز    LibanPack نظم  

  Lebanon Student م�شابقة   للتغليف 

على  �ل�شاد�شة  لل�شنة    StarPack 2015
�ل�شناعيني  جمعية  من  بدعم  �لتو�يل، 

منظمة   UNIDO و�ليونيدو  �للبنانيني، 

وقد  �ل�شناعية.  للتنمية  �ملتحدة  �لأمم 

�ل�شنة  �شتارباك هذه  م�شابقة  ��شرتك يف 

يف  �لر�ئدة  �جلامعات  من  طالبًا   200
لبنان.

وجرى حفل توزيع �جلو�ئز على �لطالب 

برعاية  ق�رش�لأوني�شكو،  يف  �لفائزين 

�لدكتور  �ل�شناعة   وح�شور معايل وزير 

�أي�شًا  �حلفل  ح�رش  ح�شن.  �حلاج  ح�شني 

و�أع�شاء  �ل�شخ�شيات  من  كبري  عدد 

�لهيئات  روؤ�شاء  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شلك 

وعدد كبريمن  و�ل�شناعيني  �لإقت�شادية 

�لإعالميني وطالب �جلامعات.

�لت�شميم  فئة  فئتني:  �مل�شابقة  و�شمت 

�ملرئي للتغليف و فئة �لت�شميم �لهيكلي 

�مل�شابقة جائزة   للتغليف.  كما ت�شمنت 

 UNIPAK Creative«    قدمتها يونيباك

.»SANITA Award« و »Design Award

عطااهلل
باك  ليبان  ملديرة  بكلمة  �حلفل  و��شتهل 

�إىل  فيها  تطرقت  عطا�هلل   �شهى  �ل�شيدة 

و�لذي  لبنان  يف  �لإقت�شادي  �لو�شع 

�إىل  و�أدى  �للبنانية  �ل�شناعة  على  �أثر 

�للبنانية.  �مل�شانع  من  �لعديد  �إغالق 

يف  �ل�شناعة  »�أن  عطا�هلل  ك�شفت  و�إذ 

باك  لليبان  �ملايل  �لو�شع  و�أن  خطر... 

يف خطر �أي�شا«،  �أكدت �أهمية دور ليبان 

لل�شناعيني  �خلدمات  يقدم  كمركز  باك 

�لتناف�شية  �لقدرة  لزيادة  �لتغليف  حول 

على  دت 
ّ
و�شد �ل�شناعية  للمنتجات 

ولي�س  م�شافة  قيمة  هو  �لتغليف  »�أن 

يف  ��شتثمار  مبثابة  وهو  �إ�شافيًا  عبئًا 

�ملنتجات. كما طالبت �ل�شيدة �شهى وزير 

�ل�شناعة بدعم �ملركز ليكمل م�شريته يف 

دعم �ل�شناعة �للبنانية«.

الجميل
جمعية  رئي�س  �عترب  جهته،  من 

�ل�شناعيني �للبنانيني ورئي�س ليبان باك 

فادي �جلميل �أن »ليبان باك فر�س نف�شه 

تقنية  تطوير  يف  متخ�ش�س،  كمرجع 

حاجة  باتت  �لتي  و�لتغليف  �لتعليب 

و�ملو��شفات  �ملنتج   بجودة  تت�شل 

قادر  ملنتج  �أ�شا�شي  ك�رشط  �لعاملية  

�لد�خلية  �لأ�شو�ق  يف  �ملناف�شة  على 

�لت�شدير،  حتفيز  وبالتايل  و�خلارجية 

�ل�شناعة  �شادر�ت  تطوير  �أن  وخا�شة 

لتطوير  �لإجباري  �ملمر  هي  �للبنانية 

�لإقت�شاد ولتحقيق �لإزدهار«.

ور�أى »�أن �لتعليب و�لتغليف مل تعد عملية 

هام�شية كما يعتقد �لبع�س، بل رمبا كان  

�شببًا يف �شعف  �لآن  �لإعتقاد حتى  هذ� 

�لكثري من �لقدر�ت �لتناف�شية للعديد من 

�ل�شلع و�ملنتجات يف �لدول �لتي تخلفت 

�رشورة  نرى  هنا  من  �ملجال،  هذ�  يف 

و�لتغليف  �لتعبئة  مبفهوم  �لهتمام 

�حلديث، و�لعمل على تطوير هذ� �جلانب 

ن 
ّ
�لذي يدخل يف جميع �ل�شناعات كمكو

و�ملنتجات،وعامل  �ل�شلع  من  �أ�شا�شي 

�لأمر  ورو�جها،  ت�شويقها  يف  �أ�شا�شي 

تناف�شية  قيمة  �ل�شادر�ت  يعطي  �لذي 

�إ�شافية يف �أ�شو�ق �أ�شبحت تنظر �إىل هذه 

�ل�شناعة كجزء �أ�شا�شي من �ل�شلعة �أينما 

كانت ويف �أي مكان من �لعامل«.

الحاج حسن
�لدكتور  �ل�شناعة  وزير  �أكد  جهته،  من 

�ملو�هب  »�أهمية  ح�شن   �حلاج  ح�شني 

مدى  و  �للبنانية  �جلامعات  يف  �ل�شابة 

كما  �للبنانية.  �ل�شناعة  على  تاأثريها 

يعاين  �لذي  �ل�شعب   �لو�شع  �إىل  تطرق 

مير  �لتي  �ملالية  �لأزمة  و�إىل  �لبلد  منه 

بتقدمي  �لتز�مه  و�أبدى  باك  ليبان  بها 

م�شريته  يكمل  لكي  �ملركز  �إىل  �لدعم 

ور�شالته يف خدمة �ل�شناعة«.

زيادة  يف  �لتغليف  �أهمية  على  د 
ّ
و�شد

�لقدرة �لتناف�شية للمنتجات وعلى �أهميته 

بالن�شبة �إىل �حلفاظ على �شالمة �لغذ�ء.

حفل توزيع جوائز مسابقة ستارباك

قص الشريط فادي الجميل

الطالب الفائزون

الحاج حسن
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م�شاركتها  �إطار  يف 

معر�س  يف  ة 
ّ
�ل�شنوي

»ليبانون �إنريجي« 2015 

ة 
ّ
للم�شوؤولي منها  وتعزيًز� 

ثروة  و��شتد�مة  ة 
ّ
�لبيئي

دعت  ة، 
ّ
�لطبيعي لبنان 

�إنريجي  فونيك�س  �رشكة 

�إندفكو  جمموعة  من 

�إىل   
ّ
�ل�شناعي لالإمناء 

لقاٍء يف مركز »بيال« يف 

بريوت لالإحتفال باإطالق 

�ملنتجات  من  باقٍة 

ة بالطاقة 
ّ

و�حللول �خلا�ش

�مل�شتد�مة.

 
ّ
 ر�شمي

ٌ
 ح�رش �حلفل ح�شد

ات 
ّ
رفيع �مل�شتوى وفاعلي

خمتلف  من  بارزة 

ة 
ّ
�ل�شناعي �لقطاعات 

ة 
ّ
و�لتجاري ة 

ّ
و�لإقت�شادي

فيه  و�شارك  ة. 
ّ
و�ملدني

 
ّ
�إندفكو، »نعمة �فر�م«، و�ملدير �لعام كلٌّ من رئي�س جمموعة 

ل�رشكة فونيك�س �إنريجي، ربيع �لأ�شطا، بالإ�شافة �إىل عدٍد من 

م�شوؤويل �ل�رشكة وموّظفيها. 

عملية متطورة
ة 

ّ
بيئي مبادرة  �إطالق  �للقاء  من   

ّ
�لأ�شا�شي �لهدف  وكان  هذ� 

مة 
ّ
ة متقد

ّ
لة حتت ��شم NAFTTEE )تركيبة وطني

ّ
ر�ئدة م�شج

لتحويل �لنفايات �إىل كهرباء �شديقة للبيئة( من �أجل طرحها 

كحلٍّ ملعاجلة �لنفايات وحتويلها �إىل فر�شة لإنتاج �لكهرباء 

ة 
ّ
ا وبطريقة �شديقة للبيئة. �ملبادرة عبارة عن عملي

ًّ
لمركزي

رة تعمل على حتويل �لنفايات �إىل حبيبات قادرة على 
ّ
متطو

ا با�شرتد�د ما تبّقى  ة. ومع �شماحها �أي�شً
ّ
�إنتاج طاقة كهربائي

من �لرماد وحتويلها يف مو�د �لبناء .

�إنتاج  عة يف جمال 
ّ
�للقاء عر�ٌس مل�شاريع متنو كذلك، تخّلل 

وهو  �أحدها،  متّثل  ة، 
ّ
�ل�شم�شي �لألو�ح  من  ة 

ّ
�لكهربائي �لطاقة 

ل من نوعه يف لبنان، باعتماد �شوبرماركت لبنايّن لنظام 
ّ
�لأو

ا 
ّ
�أم كيلو�ط.   300 بقدرة  ة 

ّ
�ل�شم�شي �لطاقة  على  كهرباء  توليد 

يعمل  للطاقة  توليد  نظام   
ّ
ي�شم  

ّ
�شكني م�رشوع  فهو  �لثاين 

ب�شكل م�شتقّل وتبلغ قدرته 37 كيلو�ط.

�ل�شديقة  ة 
ّ
�خل�شبي �ملنازل  لبناء  م�شاريع  ��شتعر��س  مّت  كما 

للبيئة و�ملوّفرة للطاقة، �شملت Plateau de Bakich وم�رشوع 

�لطاقة  ومنتجات  م�شاريع  �إىل  فهم 
ّ
تعر عن  .ف�شاًل  �أحالم 

ة 
ّ
بقي على  �حلا�رشون  جال  ة، 

ّ
�خل�شبي و�ملنازل  ة 

ّ
�ل�شم�شي

�ملنتجات �مل�شاهمة يف �إجناح �لباقة �مل�شتد�مة، ونذكر منها 

 Biomass( على �شبيل �ملثال ل �حل�رش، �شوديري �لوقود �ل�شلب

دة 
ّ
�ملتجد �لطاقة  مو�رد  يعمل من خالل حرق  �لذي   )Boiler

. Solior 
ّ
ة، كجفت �لزيتون، و�شّخان �ملياه �ل�شم�شي

ّ
و�لطبيعي

دروع تقديرية
�عتماد  على  و�لأفر�د  �شات 

ّ
�ملوؤ�ش ت�شجيع  على  منها  ا 

ً
وحر�ش

تقدمي  على  �ل�رشكة  �إد�رة  عمدت  دة، 
ّ
�ملتجد �لطاقة  و�شائل 

بالبيئة  �هتمامها  �شاركتها  �لتي  للجهات  ة 
ّ
تقديري دروع 

ة 
ّ
�لبيئي �مل�شاريع  تنفيذ  فاأوكلتها  الة، 

ّ
�لفع بحلولها  ووثقت 

�لأ�شماء،  هذه  بني  ومن  �مل�شتد�مة.  �لباقة  يف  �ملندرجة 

(، �لأ�شتاذ�ن نعمان 
ّ
�لأ�شتاذ روبري ع�شيلي )عن م�رشوع �شكني

وو�شامر �لها�شم، �شاحبا �شوبرماركت �لها�شم، �لأ�شتاذ غاري 

قر�ب  مري�ي  دة 
ّ
�ل�شي  ،  Plateau de Bakich( )عن  �شكرجيان 

، و�لأ�شتاذ بيار �خلوري، 
ّ
�أبي ن�رش عن م�رشوع �أحالم �ل�شكني

 حلفظ �لطاقة.
ّ
 للمركز �لوطني

ّ
�ملدير �لعام

فونيك�س  �أطلقتها  ة 
ّ
�لتقني وعالية  ر�ئدة  ة 

ّ
وطني مبادرٌة  هي 

لو�شع  منها  �شعٍي  يف   
ّ

�لتجاري �ملعر�س  خالل  من  �إنريجي 

وتطبيق  تبني  �شعيد  على  �ملنطقة  دول  �شد�رة  يف  لبنان 

�أكرث من جمال ومعاجلة جمموعة من  �مل�شتد�مة يف  �حللول 

.
ّ
ات �حليوية و�ملوؤثرة يف �مل�شتقبل �لبيئي

ّ
�لآلي

 »فونيكس إنيرجي« تطُلق 
»باقة منتجات الطاقة المستدامة«

ن�شاطات �شناعية

افرام متحدثًا خالل اللقاء
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Haidar Lebanese Manufacturing for Furniture - Gallery Haidar
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�أقيمت يف �إطار »م�رشوع دعم �ملجتمعات 

تدفق  من  �ملتاأثرة  لبنان  يف  �ملحلية 

�لالجئني �ل�شوريني«، دورة حول مهار�ت 

يف  للن�شيج  معمل  يف  و�حلبكة،  �خلياطة 

�لبقاع، بالتعاون مع �ملفو�شية �ل�شامية 

�لطفل،  �إنقاذ  جمعية  �لالجئني،  ل�شوؤون 

نيو  �رشكة  مع  بال�شرت�ك  و�ملجموعة، 

�ل�شيدة  مبديرها  �ملمثلة  تك�شتيل  كانون 

وموؤ�ش�شة  جماع�س،  �لقا�شوف  �شاندر� 

�لعام  مبديرها  و�ملمثلة  تاك�س  كمفورت 

�لأ�شتاذ جورج جماع�س.

ل�رشكة  �لر�عية  �لهيئات  �ختيار  وجاء 

كمفورت  وموؤ�ش�شة  تك�شتيل  نيوكانون 

نظر�ً  �لدورة  على  لالإ�رش�ف  تاك�س 

�لبيا�شات  �شناعة  يف  لنجاحهما 

و�أجهزة  و�ملطرز�ت  و�لالجنري  �ملنزلية، 

�لعاملة  �ل�رشكات  تت�شدر�ن  �إذ  �لعر�ئ�س، 

يف �لقطاع لناحية جودة �لإنتاج و�إتقان 

�لعمل.

وجرى �ختتام �لدورة بح�شور مدير عام 

د�ين  �لأ�شتاذ  �للبنانية  �ل�شناعة  وز�رة 

وممثل  عمر�ن،  بيار  و�ملهند�س  جدعون 

�ُلمم  منظمة  عن   )unido( �ليونيدو 

لبنان  يف  �ل�شناعية  للتنمية  �ملتحدة 

�ل�شيدة   �ملن�شقة  با�شيني،  كري�شتيانو 

�ل�شفارة  عن  �ملمثلني  �شو،  بركات  ندى 

�ليابانية يف لبنان �ل�شيد ما�شامي �أي�شي 

و�ل�شيدة ميدوري برد� و�ل�شيدة ربى جمرب، 

و�ملمثلني عن �ملفو�شية �ل�شامية ل�شوؤون 

و�ل�شيدة  خمايل   كارل  �ل�شيدة  �لالجئني 

د�نيا قطان.

تخرجو�  �لذين  �ملتدربني  ت�شليم  وجرى 

ح�شن،  وفاء  وهن  �شهاد�ت،  �لدورة  من 

حبيب،  رغدة  �ل�شيد،  عليا  �رشور،  جنيبة 

�لي�س  �لدين،  جمال  حما�شن  بدر،  وفاء 

وتوجه  �ملتدربني.  من  وغريهم  حبتوت 

�لر�عية  للهيئات  بال�شكر  �ملتدربون 

وموؤ�ش�شة  تك�شتيل  كانون  نيو  ول�رشكة 

كمفورت تاك�س كونهما �شاهمتا يف خلق 

فر�س عمل مهنية �أمامهم.

دورة حول مهارات الخياطة في »نيو كانون تكستيل« و»كمفورت تاكس«
مجاعص: خطوة أولى نحو إيجاد فرص عمل

مجاعص يشرف على الدورة التدريبية

المشاركون في الدورة

السيد جورج مجاعص ومدير عام وزارة الصناعة السيد داني جدعون

ن�شاطات �شناعية
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مجاعص
تاك�س  كومفورت  موؤ�ش�شة  مدير  و�أ�شار 

مع  حديث  يف  جماع�س  جورج  �ل�شيد 

»دور  �أن  �إىل  و�لإقت�شاد«  »�ل�شناعة 

�ملوؤ�ش�شة متّثل يف تدريب �مل�شاركني يف 

�لدورة على ماكينات �حلبكة و�لدرزة، �إذ 

معامل  عمدة  هما  و�لدرزة«  »�حلبكة  �إن 

من  �ملتدربني  متكن  ومعرفتها  �خلياطة 

�خلياطة  عامل  يف  �أخرى  م�شائل  �إتقان 

ب�رشعة كبرية«. 

�لدورة  من  �لأ�شا�شي  �لهدف  �أن  وك�شف 

كان تدريب �لالجئات �ل�شوريات و�شيد�ت 

من  ليتمكّن  �خلياطة  على  لبنانيات 

�أن  و�أعلن  جديدة.  عمل  فر�س  �إيجاد 

»كمفورت تاك�س قدمت فر�س عمل لق�شم 

من �ملتدربات يف م�شنعها«.

�إذ  جد�ً،  مهمة  كانت  »�لدورة  �أن  و�عترب 

�أي  يف  �لعمل  �ملتدربني  باإمكان  �أ�شبح 

»�إىل  جماع�س  ودعا  للخياطة«.  م�شنع 

تكثيف �إقامة هذه �لدور�ت، �إذ من �شاأنها 

�لتي  �لبطالة  مع�شلة  حل  يف  �مل�شاهمة 

�شاأن  »من  �أن  ور�أى  لبنان«.  ي�شهدها 

�إيجاد  يف  خطوة  ت�شكل  �أن  �لدورة  هذه 

يعي�س  �لذي  �خلياطة  لقطاع  عاملة  يد 

ب�شبب  لالإقفال  وي�شطر  �شديدة  معاناة 

�لنق�س يف �ليد �لعاملة«.

على  �للبناين  »�ل�شباب  جماع�س  وحث 

�خلياطة  قطاع  يف  �لعمل  نحو  �لتوجه 

�لكبرية  �للبنانية  �ل�شوق  حلاجة  نظر�ً 

�إىل  �إ�شافة  �لعمل،  من  �لنوع  هذ�  �إىل 

و�لتي  �لقطاع  يحققها  �لتي  �لنجاحات 

�لعامل  مدن  �أكرث  �إىل  لبنان  �إ�شم  حملت 

�أبدعو�  �لذين  م�شمميه  خالل  من  �شهرة 

كبار  وباتت  �لر�قية،  �لأزياء  ت�شميم  يف 

وجنماته  �لعاملي  �ملجتمع  �شيد�ت 

�لأزياء  �رتد�ء  على  يتناف�شن  �ل�شهري�ت 

�لتي ي�شممونها«.

�ل�شباب  »�إبتعاد  جماع�س  و��شتغرب 

�لقطاع، و�عتباره  �لعمل يف  �للبناين عن 

حكر�ً على �ل�شيد�ت«. وقال: »�ليوم يتميز 

قطاع �خلياطة مبعد�ت حديثة جد�ً وتطور 

�لتي  �خلفيفة  �ل�شناعات  من  ويعد  كبري 

�لأفكار  �أن  �إل  كبرية،  لطاقة  حتتاج  ل 

�لتقليدية ت�شيطر على �ملجتمع وحتد من 

�مل�شتثمرين  وحتى  �لعامله  �ليد  توجه 

نحوه«.

وقال: »�أ�شافت �خلياطة �إىل ماآثر �لبتكار 

و�لإبد�ع �للبناين ماأثرة جديدة تتجلى يف 

ميد�ين �شناعة �لألب�شة �جلاهزة �لفاخرة 

وت�شميم �لأزياء �لر�قية. فاإ�شافة �إىل ما 

حتققه �شناعة �لألب�شة �جلاهزة يف لبنان 

ول  �خلارجية  �لأ�شو�ق  يف  �نت�شار  من 

من  نخبة  ملعت  �لعربية،  �لأ�شو�ق  �شيما 

غزو�  �لذين  �للبنانيني  �لأزياء  م�شممي 

�شاحات �ملو�شة �لعاملية، وناف�شو� كبار 

�مل�شممني �لعامليني يف عقر د�رهم«.

 جماع�س ما يحققه لبنان �ليوم من 
ّ
ورد

جناح يف عامل �لأزياء لإ�شتمر�ر  �إرث قدمي، 

فعلى مر �لأزمنة قدم �للبنانيون ل�شعوب 

�أيديهم  �شنعته  ما  و�أبهى  �أجمل  �لعامل 

�لدول  �نفتاح  ومع  خميلتهم،  و�بدعته 

�للبنانيون  �نفتح  �لبع�س  بع�شها  على 

وخا�شو�  زهم، 
ّ
متي و�أبرزو�  و�أكرث  �أكرث 

مناف�شات كثرية يف �أ�شو�ق عاملية تاألقو� 

خاللها ورفعو� �إ�شم لبنان عاليًا.

LBC مجاعص في تصريح لقناة

أيشي، باسيني، جدعون ومجاعص

إحدى المتدربات تتسلم شهادة تخرجها من الدورة
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�حلاج  ح�شني  �ل�شناعة  وزير  رعى 

بايكري«  »�لوفاء  �أفر�ن  �فتتاح  ح�شن 

من  كبري  عدد  بح�شور  �ل�شياح،  يف 

وفاعليات  �لبلديات  و�أع�شاء  روؤ�شاء 

يف  �خلطوة  هذه  وتاأتي  �ملنطقة. 

�أفر�ن  تطلقها  تو�شعية  خطة  �إطار 

زبائنها  حاجات  تلبية  بهدف  �لوفاء 

عالية  متنوعة  �أ�شناف  تقدمي  عرب 

�جلودة من خبز عربي، �شوكول، كايك 

وحلويات عربية.

حممد  بايكري  وفاء  مدير  و�أكد 

»�ل�شناعة  مع  حديث  يف  �شعالن 

و�لإقت�شاد« �أن »�فتتاح وفاء بايكري 

ياأتي ��شتكماًل مل�شرية جتاوز عمرها 

�خلبز  �شناعة  يف  عامًا  �لثالثني 

على  �لقيمون  ي�شتثمر  �إذ  و�حللويات، 

ومعرفتهم  خربتهم  بايكري«  »وفاء 

ومتطلبات  �ل�شوق  حليثيات  �لعميقة 

�لزبائن يف تقدمي �لأف�شل.

تطمح  بايكري  »وفاء  �أن  �إىل  و�أ�شار 

من  متقدمة  مر�حل  �إىل  للو�شول 

�إىل  فاإ�شافة  و�لنوعية،  �جلودة 

متا�شي �أفر�ن وفاء بايكري مع �أحدث 

نعمل  و�لعاملية،  �للبنانية  �لأفر�ن 

��شتقد�م كادر ب�رشي متخ�ش�س  على 

يتم  �إذ  كافة،  �لق�شام  يف  �س 
ّ
ومتمر

للكايك،  �شيف  مع  حاليًا  �لتعاون 

الحاج حسن يرعى افتتاح »وفاء بايكري«
شعالن: األيزو قريبًا

مصافحة بين الحاج حسن ومدير وفاء بايكري محمد شعالنالحاج حسن ومحمد شعالن يقصان شريط اإلفتتاح

ن�شاطات �شناعية
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و�خت�شا�شيني  لل�شوكول،  و�شيف 

تقدمي  �أجل  من  �حللويات  �شناعة  يف 

جودة  مبعايري  �لأ�شناف  �أ�شهى 

و�شالمة عالية جد�ً«.

التمسك بالجودة
بايكري  »وفاء  �أن  على  �شعالن  د 

ّ
و�شد

وبهدف تكري�س �لطمئنان يف �ل�شوق 

وثقة �لزبائن تعمل على �إجناز عدد من 

�خلطو�ت حتت �إ�رش�ف �رشكة »بويكر« 

Boecker لنيل �شهادة �لأيزو قريبًا«.
على  �شنو�ت  طيلة  »حافظنا  وقال: 

�لتم�شك  �إن  فباعتقادنا  �جلودة، 

لبقاء  �لوحيدة  �ل�شمانة  هو  باجلودة 

و�ل�شمود  �لأ�شو�ق  يف  �شناعي  �أي 

يف وجه �أي م�شاربة، فقلة قليلة من 

�لأرخ�س  �إىل  يلجاأون  �مل�شتهلكني 

يف �رش�ء �خلبز ولكن �ل�رشيحة �لأكرب 

 تعمل وفاء بايكري 

على استقطاب الزبائن 

عبر سياسات تسويقية، 

عمادها خبرة 30 عامًا 

تجعلها خبيرة في إرضاء 

الزبائن

الحاج حسن يتوسط عائلة شعالن

الحج حسن يتفقد الوفاء بايكري برفقة شفيق ومحمد شعالن ويبدو ممثل رئيس بلدية حارة حريك علي حركة

.. ويطلع على اإلنتاج

حيدر شعالن، الحاج حسن، أحمد الموسوي وفارس سعد
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تبحث عن �جلودة �لعالية يف غذ�ئها.

انتاج منّوع
و�علن �شعالن �ن »�لوفاء بايكري تقدم 

مروحة و��شعة من �نتاج �خلبز و�لكعك 

تنوعت  مهما  �ذو�قهم  لتلبي  لزبائنها 

و�ختلفت، �ذ تقدم �لكعك على �ختالف 

كعك  �لك�شرت�،  �لكعك  من  �نو�عه 

�لزعرت،  كعك  �جلبنة،  كعك  �لقر�شلي، 

... كما  �ل�شوكول، و�لكعكة �حللوة  كعك 

�خلبز  من  �شنف   15 من  �كرث  تقدم 

�لإفرجني«.

تقدم  بايكري  »�لوفاء  �ن  و�رشح 

��شناف فاخرة من �لبتيفور و�حللويات 

باللوز  و�ملعمول  كالبقالوة  �لعربية 

و�لف�شتق«. ولفت �ىل �نها »تعمل على 

كاألو�ح  �لبلجيكي  �ل�شوكول  ��شتري�د 

لزبائنها  تقدم  كما  �شبه،  وتعيد 

�لبوظة �ليطالية �ل�شهية«.

سياسات تسويقية
وك�شف �شعالن �أن »وفاء بايكري تعمل 

�شيا�شات  عرب  �لزبائن  ��شتقطاب  على 

عامًا   30 خربة  عمادها  ت�شويقية، 

�لزبائن،  �إر�شاء  يف  خبرية  جتعلها 

�شتقدم  �إنتاجية  خطة  و�شعت  �إذ 

�لأ�شناف  من  و��شعة  مروحة  عربها 

�ختلفت  مهما  �لزبائن  حاجات  تلبي 

عت«.
ّ
وتنو

على  حاليًا  �لعمل  »يجري  �نه  و�علن 

خطة  لو�شع  �شوقية  در��شة  �عد�د 

و�ملطاعم  �لفنادق  مع  للتو��شل 

طلبيات  لإعد�د  �ملخت�شة  و�ملحال 

حفالت  من  باملنا�شبات  خا�شة 

�عياد �مليالد و�لأفر�ح وغريها. و�شدد 

هو  بايكري  �لوفاء  »هدف  �ن  على 

�رش�ئح  و��شتهد�ف  مناطقيًا  �لتو�شع 

�مل�شتهلكني كافة«.

د على »�أن ر�حة �مل�شتهلك ت�شغل 
ّ
و�شد

بايكري،  وفاء  �شيا�شة  كبري�ً يف  حيز�ً 

يف  رقعة  تخ�شي�س  �إىل  عمدت  ولهذ� 

�لتي  و�لأجبان  �لألبان  لبيع  �شالتها 

�ملوجود  �خلبز  مع  �مل�شتهلك  يطلبها 

باأنو�ع متعددة.

�طلقت  بايكري  »وفاء  �ن  وك�شف 

طعام  لئحة  مقدمة  �لتو�شيل،  خدمة 

و��شعة ت�شمل �ملعجنات و�ل�شندوي�شات 

على  و�شتعتمد  �نو�عها،  على  و�لبيتز� 

�لزبائن  طلبات  لتلبي  عمل  فريق 

ب�رشعة قيا�شية«.

كما عمدت �ىل �فتتاح �شالتني �شتكونان 

لزبائننا،  �لر�حة  يوؤمن  مقهى  مبثابة 

تطمح وفاء بايكري للوصول 

إلى مراحل متقدمة من 

الجودة والنوعية، فإضافة 

إلى تماشي أفران وفاء 

بايكري مع أحدث األفران 

اللبنانية والعالمية، تعمل 

على استقدام كادر بشري 

متخصص ومتمّرس في 

االقسام كافة

ويقدم لهم م�رشوبات وماأكولت خمتلفة.

مضاربات شرسة
�نطالقة  �أن تو�جه  ومل ي�شتبعد �شعالن 

�شيما  ول  حتديات  بايكري«  »وفاء 

�ملنت�رشة  �ل�رش�شة  �مل�شاربات  ظل  يف 

�إىل  �لبع�س  يعمد  حيث  �ل�شوق،  يف 

وقال:  كبري.  ب�شكل  �لأ�شعار  تخفي�س 

عام  ب�شكل  �لغذ�ئية  �ل�شناعات  »يف 

ب�شكل  و�حللويات  �خلبز  و�شناعة 

لي�س لالأدنى  �ل�شوق  �لبقاء يف  خا�س، 

فامل�شتهلك  �لعالية.  للجودة  �إمنا  �شعر�ً 

�ملنتجة  �ل�شلع  بني  �لفرق  يالحظ 

�ل�شعر  �شكل  و�إن  قيا�شية،  ب�رشعة 

بد�ية  يف  له  مغريًا  عاماًل  �ملنخف�س 

�شيجعله  �جلودة  تدين  �أن  �إل  �لأمر، 

ل عن ��شتهالك ذ�ك �ملنتج. وهذ� 
ّ
يتحو

ما ندركه جيد�ً يف وفاء بايكري، لذلك 

ل  �أحمر  خطًا  �لعالية  �جلودة  ت�شكل 

�لظروف،  كانت  مهما  به  �مل�س  يجوز 

�ل�شبيل  هو  هذ�  �أن  ملتاأكدون  ونحن 

�لذي �شيحجز لـ»�لوفاء بايكري« مكانًا 

و�ملوؤ�ش�شات  �ل�رشكات  بني  متقدمًا 

�لعاملة يف �لقطاع«.

�فتتاح  حول  �شوؤ�ل  على  رد  ويف 

�ل�شطر�بات  يف  بايكري  �لوفاء 

قال  �لإقت�شادي،  و�لرت�جع  �لأمنية 

�لأمني  �لو�شع  ��شتقر�ر  �شعالن: »عدم 

عن  تثنينا  مل  �ملحيطة  �لظروف  وكل 

وبلدنا  ب�شناعتنا  فاإمياننا  �لتو�شع، 

رفيقنا  و�شيبقى  كان  �لتفاوؤل  كبري. 

�لد�ئم يف عملنا و�لد�فع �لأ�شا�شي لنا 

للتقدم و�لتطور«.

الحاج يدّون كلمته في كتاب وفاء بايكري التذكاريالحاج حسن يتوسط حيدر ومحمد شعالن

ن�شاطات �شناعية
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و�رشكاه  �جلبيلي  �أحمد رجب  �رشكة  �أز�حت 

جمموعات  من   �جلديد  �جليل  عن  �ل�شتار 

توليد  F.G.Wilson خالل ندوة حلول �لطاقة 

�لتي عقدتها يف فندق �لالنك�شرت بالز�.

�رشكة  عن  ممثلني  ��شت�شافت  حيث 

�آخر  وقدمو�     Perkinsو  F.G.Wilson
�لتطور�ت �لتكنولوجية ملولد�تها وجد�رتها 

�لتحكم  لوحات  ناحية  من  وفعاليتها 

�حلر�رة،  ��شرتد�د  بعد،  عن  �لتربيد  �لذ�تية، 

كتم �ل�شوت، و�لتوتر �لعايل.

�جلبيلي  رجب  �أحمد  �رشكة  �أعلنت  كما 

يف  لها  جديد  فرع  �فتتاح  عن  و�رشكاه 

�لب�رشة- �لعر�ق.

احمد رجب الجبيلي وشركاه
�جلبيلي  رجب  »�حمد  �رشكة  �أن  يذكر 

من  طويل  بتاريخ  تتمتع  و�رشكاه« 

�لنجاحات يف لبنان و�ل�رشق �لأو�شط، فبعد 

�شناعة  يف  عملها  �نطالق  من  �شنو�ت   10
وجتميع �ملولد�ت، ويف عام 1989 �أ�شبحت 

 ،  FG WILSON ل�رشكة  وكيلة  �ل�رشكة 

توليد  �لر�ئدة يف جمال  �لربيطانية  �ل�رشكة 

�لطاقة.

و�شاهم تاألق »�أحمد رجب �جلبيلي و�رشكاه« 

�خلارجية،  �لأ�شو�ق  على  �نفتاحها  يف 

تو�شيع  �إىل   1998 عام  يف  عمدت  حيث 

كما  نيجرييا.  يف  م�شنع  و�إ�شاء  �أعمالها 

�نفتحت �ل�رشكة على عدد كبري من �لأ�شو�ق 

�خلارجية يف �شوريا، �لأردن، �لكويت، قطر، 

�أنغول،  �أفغان�شتان،  �ل�شود�ن،  �لإمار�ت، 

ليبرييا، و�شري�ليون.

�إيجابية  خطو�ت  عدة  �ل�رشكة  وخطت 

�شاهمت يف تكري�س معايري جودة �إنتاجها  �إذ 

 TQM طبقت برنامج �إد�رة �جلودة �ل�شاملة

و�عتمدت خطط عمل معينة للمحافظة على 

معايري جودة منتجاتها وخدماتها على حد 

�أحمد  �لإطار نف�شه، نالت �رشكة  �شو�ء. ويف 

 iso 9001لـ� رجب �جلبيلي و�رشكاه �شهادة 

وجعلها  �لتناف�شية  قدر�تها  من  رفع  ما 

يف  �لعاملة  �ل�رشكات  بني  كبرية  ثقة  حمط 

ول  وجتميعها،  �ملولد�ت  �شناعة  قطاع 

ون�شف  عقد  من  �أكرث  منذ  ح�شولها  ي�شكل 

على جائزة �أوروبا �لدولية للجودة �إل دلياًل 

و��شحًا على م�شد�قيتها وجناحها.

F.G.Wilson  الجيل الجديد من  مجموعات توليد

جانب من الحفل

مدير عام شركة أحمد الجبيلي وشركاه نادر الجبيلي وكمال رهونجي

FG WILSON ممثال شركة

ن�شاطات �شناعية
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�لطاقة  ملنا�شبة فوزها بجائزة »م�رشوع 

�رشكة  �أقامت   ،»2015 لعام  �ل�شم�شية 

غذ�ء  حفل   Elements Sun & Wind
ح�شني  �لدكتور  �ل�شناعة  وزير  برعاية 

�ألقاها  كلمة  يف  د 
ّ
�شد �لذي  ح�شن  �حلاج 

على �أهمية �لعتماد على �لطاقة �ل�شم�شية 

�لتي ت�شاهم يف �لو�شول �إىل �أحد �لأهد�ف 

�لكربى يف �لإقت�شاد �لوطني وهو خف�س 

�لعتماد  �أن  �إىل  و�أ�شار  �لإنتاج.  كلفة 

�نبعاثات  من  يحد  �ل�شم�شية  �لطاقة  على 

�لغاز�ت �ملنوعة �لناجتة من توليد �لطاقة 

�لعمل  �لنفطية، كما يحرك  �مل�شتقات  من 

�لإقت�شادي يف �لبحث �لعلمي.

 elements  و�عترب �أن �جلائزة �لتي نالتها

Sun and Wind ت�شع لبنان يف م�شاف 
�لعامل  دخول  على  تعمل  �لتي  �لدول 

بالبيئة  �لإن�شان  عالقة  فهم  يف  �جلديد 

و�لإقت�شاد.

�مل�شوؤولية  على  ح�شن  �حلاج  و�أثنى 

جتاه  �ل�رشكة  حتملها  �لتي  �ملجتمعية 

�ملجتمع �للبناين عرب �حلفاظ على بيئته، 

د 
ّ
�شد و�إذ  �ملفهوم.  هذ�  تعميم  �إىل  د�عيًا 

على �أن �حلكومة تويل �همية خا�شة لدعم 

�لقطاعات �لإنتاجية، كما لفت �إىل وجود 

م�شافة  قيمة  ذ�ت  لبنان  يف  �شناعات 

و�ملعرفة  �لإبد�ع  من  �لكثري  وحتمل 

�لتكنولوجية  �ل�شناعات  وهي  و�لبتكار، 

ل  �ل�شناعات  هذه  �أن  ور�أى  �جلديدة. 

حتمي نف�شها بنف�شها فح�شب، �إمنا حتمي 

لبنان �أي�شًا.

صدقة
 Elements sun« �رشكة  عام  مدير  وقال 

كلمة  يف  �شدقة  جوزيف   »and wind
ل 

ّ
�أو اكم 

ّ
و�إي �إفتتحنا  �شنة  »منذ  �ألقاها: 

و�أكرب م�رشوع  نظام كهرو�شوئي هجني 

A.P.I  يف   �لأو�شط لدى معمل  �ل�رشق  يف 

 ِبكم من جديد 
ُ
زوق م�شبح، و�ليوم جنتمع

 
ّ
�شح �إذ�  �لِنتاج  ة 

َ
فرح اكم 

ّ
و�إي ك 

َ
لَنَت�شار

�لتعبري«. 

�لطريق  على  �أنّنا  نوؤمن  »نحن  و�أ�شاف: 

ل  َلنا 
َ
عم �إّن  �إذ  �أف�شل  غٍد  َنحو  �ل�شحيحة 

ة 
ّ
تنا �ل�شم�شي

َ
يقت�رِش فقط على تطبيق �أنظم

ة 
ّ
�لهند�شي �لر�شومات  حدود  نا 

ّ
َتَخَطي �إمّنا 

ة لَنطال �جليل �ل�شاِعد 
ّ
ات �لرقمي

َ
و�حِل�شاب

�أملنت�س  ل �رشكة 
َ
م

َ
ع فريق  ات، 

َ
�جلاِمع يف 

ِمل �أكرث من مرة على �إلقاء 
َ
�شن �أند وند ع

لبنان،  جاِمعات  �أّهم  يف  �مُلحا�رش�ت 

وللمنا�شبة �أ�شكر �أ�شاتذة �جلامعة �للبنانية 

يف بريوت و �جلامعة �للبنانية مل�شاعدتنا 

مع  �خلرب�ت  وتبادل  �لتوعية  ن�رش  يف 

�لطالب.« 

لأن  تطول..  �لعمل  »جد�ول  قائاًل:  وختم 

لمنا ل ير�شم له حدود َنطلب �ليوم �لَدعم 
ُ

ح

�ل�شناعة  و  �لزر�عة  وز�رتي  من  �مُل�شتِمر 

ح�شوركم  ن�شكر   . للبنان  �أف�شل  هو  ملا 

�لكرمي على �أمل �أن جنتمع قريبا و جمدد� 

ملنا�شبة جناح �آخر«.

ابو شديد
�رشكة  يف  �لتقني  �ملدير  �رشح  جهته  من 

�ملهند�س   »Elements sun and wind«

بها  مر  �لتي  �ملر�حل  �شديد  �أبو  �ليا�س 

 Elements sun and مل�رشوع. وك�شف �أن�

wind خا�شت مناف�شة قوية يف �مل�شابقة 
�أمام �رشكات فرن�شية و�إيطالية و�أوروبية 

باإمكانيات  تتمتع  وعربية  و�آ�شيوية 

فازت  لكنها  جد�ً،  كبرية  وخرب�ت 

حاجة  هناك  لبنان  يف  لأنه  باجلائزة 

د�ئمًا لالإبتكار�ت �لتي ت�شنع حلوًل تالئم 

�أهمية �مل�رشوع   « �أن  �إىل  حيثياته. ولفت 

�س 
ّ

تكمن يف �أنه ذو �أهمية كبرية لأنه خ�ش

يتالءم  �شم�شية  طاقة  م�رشوع  للم�شنع 

كمية  من  �ملوجودة  �ملعطيات  كل  مع 

��شتهالك �لطاقة �إىل طريقة ��شتهالكها مع 

 Elements Sun & Wind 
تفوز بجائزة »مشروع الطاقة الشمسية لعام 2015«

حسين الحاج حسن

فارس سعد، فادي عبود، حسين الحاج حسن

أبي رزقأبوشديدصدقة

ن�شاطات �شناعية
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�لأخذ بعني �لعتبار �لتغيري �لذي �شيحدث 

مع ��شتهالك �ملعمل لهذه �لطاقة«.

�أن  �ملتوقع  من  �مل�رشوع  هذ�  �أن  و�عترب 

تنفذها  قد  عديدة  م�شاريع  باكورة  يكون 

�ل�رشكة يف م�شانع ومد�ر�س وم�شت�شفيات 

ومطاعم و�إد�ر�ت ر�شمية، بحيث تقدم لكل 

مكان م�رشوعًا بنظام متخ�ش�س له.

أبي رزق
�لعمليات يف م�شنع  من جهته، ر�أى مدير 

API �لأ�شتاذ مرو�ن �أبي رزق �أن �مل�رشوع 
�ملايل،  �ل�شعيد  على  كبرية  �أهمية  ذو 

و�أو�شح  و�لإجتماعي.  �لبيئي،  �لتمويلي، 

�أن �مل�رشوع خّف�س تكلفة �ملازوت �إىل حد 

ن �إنتاجية �ملولد�ت يف �مل�شنع 
ّ
كبري، وح�ش

كبري،  حد  �إىل  �شيانتها  تكاليف  وخّف�س 

نظام  يف  بالإ�شتثمار  للم�شنع  �شمح  كما 

�شينتج طاقة ملدة 20 عامًا ، و�شيعمل على 

�أيام �لعطلة و�لأعياد  مد�ر �ل�شنة حتى يف 

نظيفة  طاقة  �لأيام  تلك  يف  �شي�شخ  حيث 

و�شّدد  لبنان.  كهرباء  موؤ�ش�شة  �شبكة  على 

�مل�شاهمة  �مل�رشوع  �شاأن هذ�  �أن من  على 

يف دعم لبنان  لاليفاء بالتز�ماته باإنتاج 

12 % من �لطاقة �لبديلة.

جانب من الحضور ويبدو في الصورة  غابي أبوشديد وأحمد الموسوي

النقابة اللبنانية للدواجن تسّلم حكّيم كتابَا تضمن مطالبها
�لإقت�شاد  وزير  �ىل  للدو�جن  �للبنانية  �لنقابة  زيارة  �كت�شبت 

ة 
ّ
عد�ً و�أهمية خا�شَتني �إذ �أّن �ملز�رعني �شعرو� باأهمي

ُ
�آلن حكيم ب

توحيد جهودهم عن طريق �إنتخاب جمل�س جديد لنقابتهم كي 

يتوىل �ملر�جعة يف كافة �ل�شوؤون �ملتعّلقة بال�شناعة.

ح  و�درجت �لنقابة يف كتاب �شلمته حلكيم �ملطالب �لتي ُتو�شِّ

ووفقًا  لبنان.  يف  �لدو�جن  �شناعة  تعرت�س  �لتي  �مل�شاكل 

للكتاب، �قرتح �لكتاب �إ�شد�ر قر�ر مبنع بيع بي�س �ملائدة ما 

�إ�شم �ل�رشكة �مُلنِتجة  �أو  مل يُكن خمتمًا باإ�شم �شاحب �ملزرعة 

يف  �لإجر�ء  هذ�  �شي�شاهم  �ذ  �لدول  من  عديد  ذلك  تتطّلب  كما 

رة.
ّ
�لتخفيف من �أثار �لتهريب �مُلدم

و�شّلط �لكتاب �ل�شوء على منع �ل�شعودية �إ�شتري�د بي�س �ملائدة 

�ل�شماح  �لأردن  1986، ومنع  لبنان منذ  �لتفريخ من  بي�س  �أو 

�لكويت  وجلوء  �لأردن،  دخول  من  �للبناين  �لتفريخ  لبي�س 

�ل�شماح  لعدم  رة 
ّ
�ملرب غري  عر�قيل  لو�شع  و�لعر�ق  و�لإمار�ت 

لبي�س �لتفريخ بدخول بلد�نها.

�لتبادل  �إتفاقيات  توقيع  من  وبالرغم  �أّنه  �لكتاب  وك�شف 

�ملنطقة  �إتفاقية  من  وبالرغم  �لدول  هذه  مع   
ّ
�حلر �لتجاري 

�إجازة  على  �حل�شول  على  �لدول  هذه   
ّ
ت�رش ة، 

ّ
�لعربي ة 

ّ
�حلر

يفتح  بينما  ت�شاء  �إعطائها حني  من  �ملنع  وتفر�س  �لإ�شتري�د 

لبنان �أبو�به ويحرتم �لإتفاقيات �مُلربمة.

م�شاعفة �لر�شوم �جلمركية

�ملجّلد  �لفروج  على  �جلمركية  �لر�شوم  م�شاعفة  �ىل  ودعا 

ذلك  يف  مبا  حاليًا  بها  و�ملعمول  �مل�شتوردة  ومقطعاته 

�إ�شتري�د  ومبنع  �جلمركي،  لالإ�شتيفاء  �لأدنى   
ّ
�حلد م�شاعفة 

�لفروج �ملجّلد من �لدول �لعربية كونه ل يتمّتع ب�شفة �ملن�شاأ 

�لعربي، وبو�شع حد للتهريب من �شوريا، �ذ �شي�شهد لبنان يف 

هذه �حلالة نه�شة جديدة يف �إنتاج حلوم �لدو�جن مب�شاعفته 

و�إيجاد  �لإ�شتثمار  حتفيز   
ّ
يتم وبذلك  وجيزة  فرتة  يف  �لإنتاج 

ني.  
ّ
فر�س عمل للبناني

توفري  يف  �للبنانية  �مل�شانع  قدرة  �ىل  �لكتاب  ��شار  و�ذ 

�رشورة  على  �شدد  عالية،  وبكفاءة  كبرية  �لدو�جن  م�شنعات 

�لدول  من  وغريها  �لدو�جن  حلوم  م�شّنعات  �إ�شتري�د  منع 

�لعربية كونها ل ينطبق عليها �ملن�شاأ �لعربي، و�إعادة �لر�شوم 

مع و�شع   60% �ىل  �أخرى  �مُل�شتورد من دول  �جلمركية على 

لبنانية  5،000 لرية  لالإ�شتيفاء �جلمركي ل يقل عن  �أدنى   ّ
حد

للكيلو �لو�حد.

حلوم  قطاع  طالت  �لغذ�ء  �شالمة  حملة  �ن  �ىل  �لكتاب  ولفت 

�لدو�جن باإعتماد وز�رة �ل�شحة على مو��شفة ليبنور للدجاج 

غاًل بها لدرجة �أنها تخّطت 
ُ
رقم NL 195:2006 �لتي جاءت م

ة. و�ذ ك�شف �ن �أ�شحاب هذه 
ّ
�ملو��شفات �لأمريكية و�لأوروبي

هذ�  لكّن  �ملو��شفة  بتعديل  �ل�شناعة  وز�رة  طالب  �ل�شناعة 

�أركان وز�رة �ل�شناعة  �أخذ وقتًا طوياًل، �شدد على �ن  �لتعديل 

وم�شوؤولو وز�رة �ل�شحة �إقتنعو� ب�رشورة تعديل �ملو��شفة كي 

تتو�فق و�ملو��شفة �ألمريكية و�لأوروبية. 

�ملو��شفة  تعديل  يف  كبري  بجهد  تقوم  �لنقابة   « �ن  و�عترب 

بذلك  فيتفادو�  للمنتجني  �إن�شافًا  �أكرث  تكون  كي  �ملذكورة 

مالحقة وز�رة �ل�شحة �أو وز�رة �لإقت�شاد �أو غريهما”. و��شار 

�ىل �ن »�لنقابة ترى �أّن قانون حماية �مل�شتهلك، وخا�شًة بعد 

�مل�شاريع  �إقامة  على  �مُل�شتثمرين  ع 
ّ
ي�شج ل  �لأخري،  تعديله 

فًا من غر�مات كبرية و�شجن يطال رئي�س جمل�س 
ُّ
ة تخو

ّ
�لغذ�ئي

بالقو�نني  �لإ�شرت�شاد  من   
ّ
بد ل  �نه  ور�أى  �ل�رشكات”.  �إد�رة 

�ل�شاأن وتعديل  ة وحتى �مل�رشية يف هذ� 
ّ
ة و�لأمريكي

ّ
�لأوروبي

 عليه. 
ً
قانون حماية �مل�شتهلك بناء

و�عترب �لكتاب �إّن تبّني حكيم ملطالب مز�رعي �لدو�جن �ملمّثلة 

مبجل�س �لنقابة �للبنانية للدو�جن �إمنا هي خطوة هامة ور�ئدة 

�للبناين �ىل �لأمام عن طريق حتفيز  يف دفع عجلة �لإقت�شاد 

هجرتهم  بدل  �للبنانيني  وبتوظيف  بالإنتاج  �خلا�س  �لقطاع 

وخدمة �إقت�شاد �لدول �لتي يهاجرون للعمل فيها.





�لكبري  �جلد  تاأ�شي�س  على  م�شت  عامًا  وثالثون  وثالثة  مئة   

ل�شناعة  �أول م�شنع يف �شيد� و�جلنوب  �ليمن  حممود ح�شن 

�حلالوة  و�لطحينة ور�حة �حللقوم، وبعد �ربعة و�شتني عامًا 

�لتقدم و�لزدهار لهذ� �لنتاج  �شهدت زحلة بهاء جمدها يف 

له  كان  مماثل  �نتاج  �أي  بعد  يكن  مل  حيث  يومذ�ك  �لفريد 

متذوقوه وخابروه وعارفو قدره يف هذ� �مل�شمار من �لرت�ث 

�لوطني �لذي بات حمط �نظار �جلميع من �شيد�ويني وزحليني 

بل من �لبنانيني كافة، كما بات حديث �لنا�س و��شت�شاهدهم 

بقول �ل�شاعر.

اكلت حالوة و�رشبت ماء      كاأين ل اأكلت ول �رشبت 

وكم كان �شادقاأ هذ� �ل�شاعر. حني تذوق طعم �حلالوة وعرف 

�رشعة ه�شمها وح�شن مالها وفائدتها �ل�شحية وقيمة غذ�ئها 

ووفرة فو�ئدها.

�لو�فر فامنا للدللة  على ما  �أختار بحر  �ل�شاعر قد  و�إذ كان 

يريد ق�شده من �إقبال �ل�شغار و�لكبار  على �إقتناء هذ� �ل�شنف 

بها  �أ�شتهرت  �شهرة  ذلك مبعث  منازلهم مما جعل  �ملميز يف 

�ملائدة �للبنانية و�ملطبخ �للبناين على �ل�شو�ء وجتاوزت هذ� 

�حلد حتى بلغت عامليتها عن حق، وم�شدر متعة ملن ي�شتهلك 

هذ� �ل�شنف �ملتفرد �شنعًا ومذ�قًا.

و�خلمر  �ل�شعر،  عرو�س  ولزحلة  �لبحر،  عرو�س  ل�شيد�  طوبى 

و�جلمال و�حلالوة.

لنا باليمن و�لربكة، وبال�شدق  �ليمن جئتم  �آل  يا  طوبى لكم 

و�لمانة ك�شدق و�مانة �لمني، �أمني نخلة طيب �هلل ثر�ه.

بالأم�س جاءنا �ل�شميح حملقًا يف �شماء لبنان كالن�رش با�شطًا 

ح�شن  فرخاه  وها  و�لبقاع  �جلنوب  ي�شمان  �للذين  جناحيه 

وحممود �شيظالن حاملني ر�شالته، ر�شالة �ملحبة و�لخال�س، 

حمّلقني على �لدو�م.

هند�مك،  ن 
ُ
وح�ش ولياقتك  �مل�شيق  ك 

ّ
بقد �شميح   يا  رفت 

ُ
ع

تك ودماثة ُخلقك.
ّ
وظر�فة حديثك ولطف مع�رشك وِعظم مود

مـــن كان كالن�رش كم ت�سبـــو له القمم

مبـــازُغ النـــور كـــم حنـــت لروؤيتـــه

راتعـــــة  عينيـــه  لبنـــان يف  �سمـــاء 

لـــه اجلنـــوب، لـــه �سيـــدا وقلعتهـــا

لبنـــان مـــن لـــدن الرحمـــن وحدتـــه 

ل ال�سفـــح ملعبـــه، ل الليـــل، ل الظلم

يعلـــو ويعلـــو، لـــه الأجـــواء معت�سم

لـــه البقـــاع، لـــه اخلـــريات والعمـــم

تيت�ســـم الأرزات،  لـــه  ال�سمـــال،  لـــه 

ينق�ســـم اهلل  بـــدون  جمـــال  ول 

لك اأقول

آل اليمن والعالمية
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بريوت  مركز  يف  حا�شد  لقاء 

بيال،   – �لدولية  للمعار�س 

 خمتلف �أطياف ومكونات 
ّ
�شم

ــتــج، �أطــلــقــت  �ملــجــتــمــع �ملــن

�لإقت�شادية  �لهيئات  خالله 

�لعمايل  و�لحتــاد  �للبنانية 

�حلرة  �ملهن  ونقابات  �لعام 

ــئــات �ملــجــتــمــع �ملــدين  وهــي

ـــادر«،  »ب وجمعية  ــي  ــل و�لأه

 
ّ
�شد لقر�ر  حزير�ن:   25 »ند�ء 

�ل�شلل  وجــه  يف  ــحــار«  ــت �لإن

�ل�شلل  من  �لناجت  �لإقت�شادي 

�ل�شيا�شي.

ــس �لــهــيــئــات  ــ� ــي و�أ�ــــشــــار رئ

�ل�شابق  �لوزير  �لإقت�شادية 

كلمة  يف  �لــقــ�ــشــار  ــان  ــدن ع

�أنف�شنا  نرى  »مرة جديدة  �أنه  �إىل  �ألقاها 

ين �إىل رفع �ل�شوت و�إعالء �لكلمة، 
ّ
م�شطر

�ل�شلبي  �لو�شع  من  �لتحذير  �أجــل  من 

ة 
ّ
�للبناين منذ عد  به �لإقت�شاد 

ّ
�لذي مير

�شنو�ت، من دون �أن جند �إىل �لآن �أي �آذ�ن 

�شاغية، خ�شو�شًا يف ظّل �لظروف �لتي 

يف  �مللتهبة  و�لأو�شاع  وطننا،  بها   
ّ
مير

�لوطن  يف  وغريها  بنا  �ملحيطة  �لبلد�ن 

�لعربي«.

ل 
ّ
تتحم �أن  �إىل  ة 

ّ
�ل�شيا�شي �لقوى  ودعــا 

�لأمور  بقاء  لأّن  ة، 
ّ
�لوطني م�شوؤولياتها 

ل  يوّلد،  �شوف  �ليوم،  عليه  هي  ما  على 

�إجتماعيًا يف �ل�شارع  �شمح �هلل، �نفجار�ً 

�لذي يغلي يف �لأ�شا�س.

شقير
�للبنانية  �لغرف  �حتــاد  رئي�س  و�ألــقــى 

ل�شنا  نحن  فيها:  قال  كلمة  �شقري  حممد 

يف ظروف طبيعية، �إمنا يف مرحلة ميكن 

و�شفها بامل�شريية على لبنان و�ملنطقة 

تها. لذلك تد�عت قوى �لإنتاج لتلتقي 
ّ
برم

يف �أ�شعب و�أخطر �لظروف على �لإطالق، 

بفعل  �نتحار  هــو  يح�شل  مــا  كــّل  لأّن 

�إر�دي. و�إل ملاذ� هذ� �ل�شكوت عن كّل ما 

يجري؟

غصن
من جهته، �عترب رئي�س �لحتاد �لعمايل 

�ليوم  نــد�ء  »�أّن  غ�شن  غ�شان  �لــعــام 

جامعة  وطنية   – �شعبية  وقفة  يتطّلب 

�ل�شيا�شية  �حلياة  با�شتعادة  للمطالبة 

للجمهورية  رئي�س  �نتخاب  من  بــدء�ً 

ومعاودة  وحدتها  و�شمان  �لبالد  رمز 

للت�رشيع  �لنيابي  �ملجل�س  �جتماعات 

عمل  تعطيل  ووقــف  �لقو�نني  و�إ�ــشــد�ر 

لدعم  عاليًا  �ل�شوت  ــع  ورف �حلكومة 

عمل  فر�س  خللق  �لإنتاجية  �لقطاعات 

�لعد�لة  وحتقيق  �لوطنية  �لرثوة  وبناء 

�لأ�شا�س  �ملدخل  هي  �لتي  �ل�رشيبية 

للعد�لة �لجتماعية.

صالح
�أما رئي�س غرفة �شيد� و�جلنوب حممد 

�شالح فقال من جهته: »نرى يف هذه 

وطنية  �ــرشخــة  �لوطنية،  ــادرة  ــب �مل

�حلقيقي  �لإح�شا�س  عن   
ّ

تعرب �شادقة 

بات  �لذي  �للبنانيني حول �خلطر  لكّل 

د لبنان وم�شريه وم�شتقبل �أبنائه، 
ّ
يهد

مات �حلياة فيه 
ّ
ويق�شي على كّل مقو

�لذي  �لإقت�شادي  ر 
ّ
�لتدهو خالل  من 

يف  �ملنتجة  �لقطاعات  كّل  ي�شيب  بد�أ 

من  ــك  وذل ��شتثناء.  دون  من  لبنان 

�لتعطيل  �شيا�شة  يف  �لإمــعــان  �ء 
ّ
جــر

و�لت�رشيعية،  �لد�شتورية  للموؤ�ش�شات 

ملوقع  �لــفــر�غ   حــال  يف  و�ل�شتمر�ر 

رئا�شة �جلمهورية.«

باسيل
�ل�شابق  �مل�شارف  جمعية  رئي�س  وقال 

ونتالقى،  نتد�عى  »�إذ  با�شيل:  فرن�شو�  د. 

 
ّ
�أم نحن  �أجــل،   .

ّ
�ل�شبي �أم  حّقًا  فالأننا 

ُنعلي  �أن  حّقنا  بــل  وو�جبنا  �ل�شبي، 

يــة، 
ّ
مــدو �ــرشخــًة  نطلق  و�أن  �لــ�ــشــوت، 

يف  �حلا�شل  ب 
ّ
�لت�شي ��شتمر�ر  لرف�س 

�ملفرو�س على  للفر�غ  و�لر�شوخ  �لبالد، 

�لأد�ء  ولقت�شار  �لأوىل،  �لرئا�شة  ة 
ّ
�شد

 �لأدنى �ل�شليم 
ّ
�حلكومي على ما دون �حلد

�لتعاطي مع عجز  وللكّف عن  و�ملقبول، 

ل  لعنة  كاأنه  �للبنانية  �ل�شيا�شية  �لقوى 

 م�شوؤوم وحمتوم«.
ٌ
ّ �أو قَدر

ُترد

الجمّيل
�ل�شناعيني  جمعية  رئي�س  �ألقى  بدوره، 

ما  »جّل  فيها:  جاء  كلمة  ل 
ّ
�جلمي فادي 

على  يكونو�  �أن  �ل�شيا�شيني  مــن  نريد 

و�لقوى  �للبناين  �خلا�س  �لقطاع  مثال 

تنتج،  ب�شدق،  تعمل  لبنان،  يف  �ملنتجة 

تبدع، تتناف�س يف ما بينها على �لأف�شل 

نتعاطى  ل  نحن  و�أهله.  �لبلد  مل�شتقبل 

عندما  �أنه  �جلميع  نذّكر  ولكن  �ل�شيا�شة 

يف  �أدنـــى   
ّ
حــد على  �للبنانيون  تــو�فــق 

 
ّ
�لدوحة حقق �لإقت�شاد �للبناين ن�شب منو

�لعامل  كان  بينما  �ملئة،  يف  �لـ9  ت 
ّ
تعد

على  �إقت�شادية  �أزمة  �أ�شعب  من  يعاين 

�لإطالق«.

صرخة للهيئات اإلقتصادية... »ضد اإلنتحار«

من �شهر اإلى �شهر

المشاركون في اللقاء
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من �شهر اإلى �شهر

�لعرب و�ل�شينيني »ب�رشورة بذل  �أو�شى موؤمتر رجال �لأعمال 

�جلهود �مل�شرتكة من �أجل تعزيز �ل�رش�كة �لتجارية و�لإقت�شادية 

�حلرير  لطريق  �إقت�شادي  بناء حز�م  �لعربية بهدف  �ل�شينية - 

�جلديدة«، ور�أى �أن هذه �ملبادرة »�شتحيي طريق �حلرير �لقدمية 

على  و�لع�رشين  �حلادي  �لقرن  حد�ثة  م�شتوى  �ىل  وتنقلها 

�مل�شتويني �لربي و�لبحري«.

متعددة  قنو�ت  �إقامة  على  �ملوؤمتر  يف  �مل�شاركون  و�تفق  هذ�، 

ن �جلانبان 
ّ
�مل�شتويات للتبادل و�لتعاون بني �ل�رشكات. كما ثم

�لتبادل  �لذي حققه  �مل�شتمر  �لنمو  بيان،  و�لعربي، يف  �ل�شيني 

رغم   ،2014 �لعام  يف  �لعربية  و�لدول  �ل�شني  بني  �لتجاري 

�لتحديات �لعاملية و�لإقليمية. 

سالم
�لدورة  فعاليات  �فتتح  قد  �شالم  متام  �حلكومة  رئي�س  وكان 

و�لدورة  و�ل�شينيني  �لعرب  �لأعمال  رجال  ملوؤمتر  �ل�شاد�شة 

�إقت�شادي لطريق  �ل�شتثمار، بعنو�ن »بناء حز�م  لندوة  �لر�بعة 

�شخ�شية   300 عن  يزيد  ما  مب�شاركة  �ملوؤمتر  وحظي  �حلرير«، 

�أعمال  ورجال  ومالية  و�شناعية  جتارية  وموؤ�ش�شات  �شينية 

قيادية  ر�شمية  �شخ�شية   400 ح�شور  عن  ف�شاًل  وم�شتثمرين، 

لبنانية وعربية رفيعة �مل�شتوى.

ولفت �شالم يف كلمة �ألقاها �إىل �أّن �ل�شني »�أ�شبحت منذ �شنني، 

هذه  تت�شع  �أن  نتوقع  ونحن  للبنان  �لأول  �لتجاري  �ل�رشيك 

يفتحها  �لتي  للتعاون،  �جلديدة  �لآفاق  بفعل  وتتعزز  �ل�رش�كة 

�مل�شار �لإقت�شادي مل�رشوع طريق �حلرير«.

و�أو�شح »�أّن لبنان يعتزم �أي�شًا �لن�شمام كع�شو فاعل �إىل �لبنك 

�شك،  بال  �شيوؤدي،  �لذي  �لتحتية  �لبنى  يف  لال�شتثمار  �لآ�شيوي 

طول  على  �لكربى  للم�شاريع  �ملالية  �لهند�شة  يف  رئي�شيًا  دور�ً 

طريق �حلرير«.

العبداهلل
�للبناين  �لأعمال  و�شيد�ت  رجال  ع 

ّ
جتم رئي�س  قال  بدوره، 

�ملوؤمتر  �أثناء  �ألقاها  كلمة  �لعبد�هلل يف  �ل�شيني علي حممود 

�شمن جل�شة »بناء �ل�رش�كة �لتجارية و�لإقت�شادية �ل�شينية - 

�لعربية حلز�م وطريق حرير و�حدة«: »بعد 20 قرنا من �لزمن، 

مؤتمر رجال األعمال العرب والصينيين يوصي
بتعزيز الشراكة التجارية واإلقتصادية الصينية - العربية

المشاركون في المؤتمر

حوار بين القصار، وزير االقتصاد آالن الحكيم والعبداهلل رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البالد العربية محمدو ولد محمد محمود، 
مؤسسي تجمع رجال وسيدات األعمال اللبناني الصيني، القصار وآالن الحكيم
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 �لعامل، و�ل�شني �ليوم باتت تنظر 
ّ

ت طريق �حلرير وتغري
ّ

تغري

�إليها باعتبارها ل طريقا فح�شب بل �أطلقت عليها �إ�شم »�حلز�م 

و�لطريق«. ويف هذ� �حلز�م و�لطريق ثمة فر�شا تنموية هائلة، 

�لعاملي، من  �لإقت�شادي  �لثقل  �شتنقل ق�شما كبري� من مركز 

�لغرب �إىل �ل�رشق. فهل نحن جاهزون ملو�كبة �حللم �ل�شيني 

�لعالقات  �شناأخذ  كيف  و�لأهم،  �إليه؟  �لعربي  �حللم   
ّ
و�شم

م�شتقبل  �إىل  �ل�شينيني  �أ�شدقائنا  مع  �مل�شرتكة  �لإقت�شادية 

هذ�  لتحقيق  �تخذناها  �لتي  �ل�شتعد�د�ت  هي  وما  �أف�شل؟ 

�لهدف؟ ما هي �لإجناز�ت �لتي حققناها على م�شتوى تطوير 

�لتعليم  وتطوير  �لعربية  و�لتكنولوجيا  �لعربية  �ل�شناعات 

�لعربي؟«.

موؤ�رش  لنتائج  وفقًا  بريوت  حّلت 
كلفة �ملعي�شة لـ198 مدينة حول �لعامل 

يف �ملرتبة �لر�بعة �إقليميًا، ويف �ملركز 

�ملعي�شة  كلفة  موؤ�رش  يف  عامليًا   43
ويتم  �ملوؤ�رش.  يف   193 نتيجة  م�شجلة 

نة ��شتناد�ً �إىل �أ�شعار باقة 
ّ
تقييم كلفة �ملعي�شة يف مدينة معي

من �ملنتجات و�خلدمات �ملعلبة حتت خانة �لغذية و�ل�شكن 

و�لألب�شة و�لنقل و�لعناية �خل�شية و�لرتفية.  ويف هذ� �لطار 

جاءت مدينة كامين �لكربى - جزر �لكامين �ملدينة �لغلى 

يف �لعامل، �إذ بلغ موؤ�رش كلفة �ملعي�شة لديها 308.

بحث وزير �لقت�شاد و�لتجارة �ألن 
حكيم مع وفد جمعية �رشكات �ل�شمان 

يف  زكار،  ماك�س  برئا�شة  لبنان  يف 

يعاين  �لتي  و�مل�شكالت  �لقطاع  �شوؤون 

كان  �للقاء:  بعد  زكار  وقال  منها. 

�لتي  �ملطالب  كل  مع  متجاوبًا  �لوزير 

طرحتها �جلمعية و�ملتعلقة مبو��شيع عديدة منها �شناديق 

�لبرتولية  و�لن�شاطات  �لطري�ن  �أخطار  و�شمان  �لتعا�شد 

و�أخطار �لهز�ت �لأر�شية وغريها من �لمور �لتي توؤثر على 

من  �أنه  خ�شو�شًا  معاليه  من  كبري�ً  دعمًا  ومل�شنا  عملنا. 

�لقطاع �خلا�س ويتفهم �لمور بو�قعية وجترد وبفكر منفتح.

رة 
ّ
�مل�شد �حلاويات  حركة  �شجلت 

مرفاأ  عرب  لبنانية  بب�شائع  مالأى 

حزير�ن  يف  قيا�شيًا  رقمًا  بريوت، 

�إذ  تاريخه  حتى  �لأكرب  وهو  �لفائت، 

منطية  حاوية   9920 جمموعها  بلغ 

يف مقابل 5481 لل�شهر ذ�ته من �لعام �ملا�شي، �أي بارتفاع 

ويف  �ملئة.  يف   81 ون�شبته  منطية  حاوية   4439 قدره  كبري 

هذ� �ل�شياق، �أو�شح رئي�س �لغرفة �لدولية للمالحة يف بريوت 

�إيلي زخور يف بيان، �أن »هذه �لزيادة �لكبرية يف �ل�شادر�ت 

بو��شطة �حلاويات عرب مرفاأ بريوت، تعود �إىل �إقفال �ملعابر 

�ىل  �للبنانية  و�لزر�عية  �ل�شناعية  �ل�شادر�ت  �أمام  �لربية 

�لدول �لعربية، ما دفع بال�شناعيني 

�شادر�تهم  تاأمني  �إىل  و�ملز�رعني 

�أو  �لعادية  �حلاويات  بو��شطة 

دة«.
ّ
�ملرب

موجز اقتصادي

اجتماع ضم وزير السياحة ميشال فرعون، القصار، والعبداهلل

وزير السياحة ميشال فرعون والعبداهلل

رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البالد العربية محمدو ولد محمد محمود، 
آالن الحكيم، القصار، رؤوف أبوزكي والعبداهلل
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للبالد  و�لزر�عة  و�ل�شناعة  �لتجارة  لغرف  �لعام  �لحتاد  وّقع 

ة، ممثال بالرئي�س �لفخري لالحتاد  �لوزير �ل�شابق عدنان 
ّ
�لعربي

برئي�س  ممثلة  ة 
ّ
�لأمريكي  – �للبنانية  �جلامعة  مع  ار، 

ّ
�لق�ش

�جلامعة �لدكتور جوزف جرب�، مذّكرة �تفاق للتعاون يف برنامج 

�لتدريب و�لتعليم �مل�شرتك.

القّصار
فاأ�شار  �لتوقيع،  حفل  خالل  ار، 

ّ
�لق�ش عدنان  �لرئي�س  ث 

ّ
وحتد

للتوقيع على مذّكرة  �ليوم  باأن جنتمع  �شعيد جد�ً  �إنني   « قائال 

بني  �مل�شرتك  و�لتعليم  �لتدريب  برنامج  يف  للتعاون  �تفاق 

ة، 
ّ
�لحتاد �لعام لغرف �لتجارة و�ل�شناعة و�لزر�عة للبالد �لعربي

�جلامعة  رئي�س  حمييا  ة«، 
ّ
�لأمريكي  – �للبنانية  و�جلامعة 

مع  جهوده  على  جرب�،  حوزف  �لدكتور  �لأمريكية   – �للبنانية 

منارة  �جلامعة  »لتبقى هذه  �ملرموقة  �لأكادميية  �لأ�رشة  �شائر 

للعلم و�لفكر و�لثقافة و�حلياة«.

من  جديدة  مرحلة  لإطالق  �ليوم  هذ�  بتكري�س  »نعتز  وقال: 

ة �لأكادميية 
ّ
�لتعاون �لبّناء بني �لقطاع �خلا�س �لعربي و�لأ�رش

ر�ئدة  منظومة  على  �إرتكاز�  ة، 
ّ
�لأمريكي  – ة 

ّ
�للبناني للجامعة 

�لع�رش، وت�شاهم يف  لغة  و�لتدريب �ملتخ�ش�س حتاكي  للتعليم 

لالأ�شو�ق  ة 
ّ
�لفعلي لالحتياجات  و�ل�شتجابة  �لعمل،  فر�س  خلق 

ة �إقت�شاد�تنا يف �لقرن �حلادي و�لع�رشين«.
ّ
لتعزيز تناف�شي

جبرا  
ة �لبارزة 

ّ
ث �لدكتور جوزف جرب�، فاأ�شار �إىل »�لأهمي

ّ
كذلك حتد

 – �للبنانية  �جلامعة  بني  ة 
ّ
�لتفاقي توقيع  يكت�شبها  �لتي 

و�لزر�عة  و�ل�شناعة  �لتجارة  لغرف  �لعام  و�لحتاد  ة 
ّ
�لأمريكي

ة متّثل منوذجا يحتذى 
ّ
ة«، موؤّكد� �أّن »هذه �لتفاقي

ّ
للبالد �لعربي

ة 
ّ
للتعاون بني �لقطاع �خلا�س ممثال �ليوم باحتاد �لغرف �لعربي

ة«، 
ّ
– �لأمريكي ة 

ّ
�للبناني ة ممّثلة باجلامعة 

ّ
و�ل�رشوح �لأكادميي

ة ل يخدم �لحتاد و�جلامعة على نحو 
ّ
معترب� �أّن »توقيع �لتفاقي

 يف خدمة �ملجتمع ب�شكل عام و�أ�شمل«.
ّ
حمدد، بل ي�شب

إتحاد الغرف العربّية والجامعة اللبنانّية – األميركّية
يوقعان مذّكرة اتفاق تعاون

من �شهر اإلى �شهر

�لأعمال  رجال  جتمع  رئي�س  قام 

زمكحل  فوؤ�د  �لدكتور  �للبنانني 

ير�فقه �أع�شاء جمل�س �لإد�رة، حيث 

�لإد�رية  �لهيئة  �أع�شاء  ��شتقبلهم 

برئا�شة �لأ�شتاذ حممد �شالح.

زمكحل
�لدكتور  ع 

ّ
�لتجم رئي�س  و�أ�شار 

�ألقاها   كلمة  يف  زمكحل  فوؤ�د  

�لأعمال  رجال  جتمع  �أن  �إىل 

من  �أعمال  رجال  يجمع  �للبنانيني 

وخمتلف  �للبنانية  �ملناطق  جميع 

�لقطاعات �لإنتاجية. وقال: »مهمتنا 

تو��شل  ج�شور  وبناء  زيارة  وو�جبنا 

ورجال  �للبنانية  �ملناطق  جميع  مع 

لبناء  كافة  �للبنانيني  �لأعمال 

وم�شاريع  معًا،  ��شرت�تيجية  �رش�كات 

�لتبادلت  ولتطوير  مثمرة،  م�شرتكة 

و�ل�رشكات،  �ملناطق،  بني  �لتجارية 

و�مل�شتثمرين  �مل�شاريع  �أ�شحاب  وبني 

با�شتمر�ر  �لفر�س  خلق  �أجل  من 

�مل�شتوى  على  �مل�شتد�م  �لنمو  وحتقيق 

�لوطني«.

صالح 
�أن  على  �شالح  د 

ّ
�شد جهته،  من 

»غرفة �لتجارة و�ل�شناعة و�لزر�عة 

متاما  تلتقي  و�جلنوب  �شيد�  يف 

�لأعمال  رجال  جتمع  �أهد�ف  مع 

�للبنانني، ونعترب نف�شها �أمينة على 

ترجمة هذه �لأهد�ف، وم�شوؤولة عن 

تنفيذها. وقال: »مبا �أن لدينا نظرة 

�لأ�شا�شية  �مليز�ت  حول  م�شرتكة 

�لعمل  علينا  �للبناين،  لالإقت�شاد 

�شويا وب�شكل د�ئم وم�شتمر للمحافظة 

�إيجابي  �نعكا�س  من  لها  ملا  عليها 

يف  �خلا�س  �لقطاع  دور  تفعيل  يف 

�لدول  و�أن  �لإقت�شادية، خا�شة  �حلياة 

�لقطاع  هذ�  حركة  على  تر�هن  �ليوم 

و�إمناء  �إزدهار  ل�شمان  ومبادر�ته 

�لإقت�شاد«. 

تجّمع رجال األعمال يزور غرفة صيدا

المجتمعون في صورة تذكارية

مصافحة بعد التوقيع بين القصار وجبرا
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وجتار  من�شئي  جمعية  �أنهت 
زيارتها  �شوما  �إيلي  برئا�شة  �لأبنية 

زيارة  مع  تز�منت  �لتي  �أو�شرت�ليا  �إىل 

حمافظ بريوت زياد �شبيب، بدعوة من 

غرفة �لتجارة �للبنانية - �لو�شرت�لية 

ممثلة مب�شوؤول �لعالقات �لتجارية مايكل رزق. ولفت �شوما 

يف بيان �أن »تعزيز هذه �لعالقات نتيجة تعاون طويل ومثمر 

�أول  �لأبنية ويهدف  �لتجارة وجمعية من�شئي  بد�أ بني غرفة 

�لعالقات  �للبنانية ومتتني  و�جلالية  لبنان  �إىل دعم  و�أخري�ً 

بني �أو�شرت�ليا ولبنان مبوقعه ومناخه ونظامه �لقت�شادي 

بني  عبور  ج�رش  ي�شّكل  و�لذي  �لدميوقر�طي  ونظامه   
ّ
�حلر

�ل�رشق و�لغرب ومركز �هتمام لالإ�شتثمار�ت �لعاملية«.

و�لتجارة  �لإقت�شاد  وز�رة  �أعلنت 
 ISO جتديد ح�شولها على �شهادة �لأيزو

9001:2008 بعد جناحها مرة �أخرى يف 
�أكرث  بعد  �جلودة«  �إد�رة  »نظام  تطبيق 

من عام ون�شف �لعام، على بدء حتديث 

�أن »وحدة �جلودة«  �إد�رة �جلودة يف �لوحدة.  و�علنت  نظام 

كانت �أول �إد�رة عامة تطبق نظام �إد�رة �جلودة وحت�شل على 

�لإقت�شاد  وزير  من  وبتوجيهات   .2008 عام  �لأيزو  �شهادة 

 كل من مديرية حماية �مل�شتهلك 
ّ
�ألن حكيم ب�شم و�لتجارة 

�لإد�ر�ت  �إىل  �لوز�رة  يف  �لفكرية  �مللكية  حماية  وم�شلحة 

�لتي تتلقى �لدعم �لفني و�لتدريبي و�لإ�شت�شاري«.

ريا�س  لبنان  م�رشف  حاكم  �شدد 
»جمعية  دور  »�أهمية  على  �شالمة 

لبنان«  يف  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات 

و�ملوؤ�ش�شات �ملالية يف تطوير �لقطاع 

�مل�شتقبلية  �خلطط  مع  متا�شيًا  �ملايل، 

�شالمة  و��شتقبل  �ملالية«.  �لأ�شو�ق  وهيئة  لبنان  مل�رشف 

ديب،  �أنطو�ن  برئا�شة  للجمعية  �جلديدة  �لإد�رية  �لهيئة 

فاخوري  و�إدو�ردو  �خلطيب  �أحمد  �لرئي�س  نو�ب  ح�شور  يف 

وتقرر  �فر�م.  وب�شام  حبي�س  ورول  فغايل  �ليا�س  و�لأع�شاء 

�مل�شتقبل  يف  دورية  لقاء�ت  عقد 

ملتابعة �شوؤون �جلمعية.

موجز اقتصادي

ري �خل�شار و�لفاكهة برئا�شة نعيم خليل 
ّ
ز�ر وفد من نقابة م�شد

رين، رئي�س جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ش�شة �لعامة 
ّ
ير�فقه عدد من �مل�شد

لت�شجيع �لإ�شتثمار »�إيد�ل« نبيل عيتاين، وبحث معه يف �آلية دعم 

ها 
ّ
�ل�شادر�ت �لزر�عية عرب »�جل�رش �لبحري لل�شادر�ت« �لتي �أقر

جمل�س �لوزر�ء. 

و�أكد عيتاين للوفد �أن �ل�شادر�ت �لزر�عية يف خالل �لأ�شهر �خلم�شة 

�ملئة  يف   2 بلغ  طفيفًا  تر�جعًا  �شجلت   2015 �لعام  من  �لأوىل 

»�خلطوط  و�رشح   .2014 �لعام  من  نف�شها  بالفرتة  مقارنة  فقط 

وخطوط  منها،  �لفادة  وكيفية  �ملقرتحة  لالآلية  �لعري�شة 

�ملنتجات  كانت  �لتي  �ملناطق  �إىل  للو�شول  �ملعتمدة  �لت�شدير 

�أن  �إقفال �حلدود �لربية«، م�شدد�ً على  �إليها قبل  �للبنانية ت�شل 

»�لهدف �لرئي�شي لالآلية هو �شمان �ن�شياب �لنتاج �للبناين �إىل 

�لأ�شو�ق �لتقليدية ول �شيما دول �خلليج و�لأردن، و�حلفاظ على 

�مل�شتهلك  ثقة  وتثبيت  �لأ�شو�ق  هذه  يف  �للبناين  �ملنتج  موقع 

�رشكائهم  جتاه  �للبنانيني  �ملنتجني  م�شد�قية  وتاأكيد  فيها، 

�لتجاريني يف هذه �لأ�شو�ق و�حلفاظ على تو�زن �لعر�س و�لطلب 

د�خل �ل�شوق �للبنانية«. و�أكد �أن »�لآلية ترتكز على ثالثة �أ�ش�س، 

�للبنانية  �ملو�نئ  بني  �لبحري  للنقل  منتظم  خط  بفتح  تتمثل 

نقل  وت�شهيل  �للبنانية،  �ل�شاحنات  لنقل  و�لعقبة  �شبا  ومرفاأي 

لة باملنتجات �للبنانية �إىل دول 
ّ
ما معدله 35 �شاحنة يوميًا حمم

�خلليج و�لأردن لفرتة 7 �أ�شهر، �إ�شافة �إىل منح دعم لكل �شاحنة 

�ملذكورة  �لدول  �إىل  �لبحر  رة عرب 
ّ
لبنانية م�شد حتمل منتجات 

ار�ت على �أنو�عها RORO و ROROPAX وعرب 
ّ
با�شتخد�م �لعب

خطوط �لنقل �ملختلفة �لتي ميكن �أن ت�شلكها مبا�رشة عرب قناة 

�ل�شوي�س، وغري مبا�رشة عرب �ملو�نئ �مل�رشية«.

بدوره، �أثنى خليل على �جلهود �لتي تقوم بها �ملوؤ�ش�شة »من �أجل 

حل �أزمة ت�رشيف �لإنتاج �للبناين يف ظل �إقفال �حلدود �لربية«، 

متوقعًا �أن يكون لآلية »�جل�رش �لبحري لل�شادر�ت« �أثر مهم على 

�لت�شديرية  �لأ�شو�ق  على  و�حلفاظ  �لزر�عية  �ل�شادر�ت  حتفيز 

ل �شيما يف �ملناطق �لتي بات ي�شعب �لو�شول �إليها يف �لوقت 

�لر�هن«. ودعا �إىل �لعمل ب�رشعة على �إقر�رها.

عيتاني: الصادرات 
الزراعية تراجعت 2%

عيتاني مجتمعًا إلى وفد النقابة
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من �شهر اإلى �شهر

ع رجال و�شيد�ت �لأعمال 
ّ
�أقام »جتم

�للبناين �ل�شيني« يف ��شرت�حة �شيد� 

ملنا�شبة  تكرمييا  ع�شاء  �ل�شياحية 

�نعقاد �لدورة �ل�شاد�شة ملوؤمتر رجال 

و�لدورة  و�ل�شينيني  �لعرب  �لأعمال 

�لر�بعة لندوة �ل�شتثمار، و�لذي �أُقيم 

�إقت�شادي  حز�م  »بناء  عنو�ن  حتت 

لطريق �حلرير«، برعاية دولة رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء �لأ�شتاذ متام �شالم.  

من  ح�شد  �لع�شاء  حفل  وح�رش   

�لر�شميني و�لنو�ب و�ل�شفر�ء وقادة �لقطاع �خلا�س �إىل جانب 

�شارك  كما  �ملوؤمتر.  يف  �مل�شاركة  و�لعربية  �ل�شينية  �لوفود 

و�لإعالميون  �لأعمال  ورجال  �لحتاد�ت  روؤ�شاء  �لع�شاء  يف 

ح�شني  �لدكتور  �ل�شناعة  وزير  �حل�شور  وتقدم  و�مل�رشفيون. 

�لعام  لالحتاد  �لفخري  �لرئي�س  �لق�شار  عدنان  ح�شن،  �حلاج 

�لوزير  �لعربية،  للبالد  و�لزر�عة  و�ل�شناعة  �لتجارة  لغرف 

مي�شال  ود.  ع�شري�ن  عادل  علي  �شيد�  ونائبا  عبود،  فادي 

مو�شى،�لنائب بهية �حلريري ممثلة برئي�س جمعية جتار �شيد� 

�ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية  �شفري  �شعادة  �ل�رشيف،  علي  �ل�شيد 

يف لبنان �لأ�شتاذ جيانغ جيانغ، معايل نائب �حلاكم ملنطقة 

ع 
ّ
جتم رئي�س  هي�شان،  و�نغ  �ل�شتاذ  �ل�شينية  هوي  نينغ�شيا 

رجال و�شيد�ت �لأعمال �للبناين �ل�شيني-LCBA علي حممود 

�لعبد�هلل، رئي�س بلدية �شيد� �ملهند�س حممد �ل�شعودي ورئي�س 

حممد  و�جلنوب  �شيد�  يف  و�لزر�عة  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة 

�شالح �إ�شافة �إىل مدر�ء من جمموعة فرن�شبنك و �لق�شم �ل�شيني 

  »China Desk فيه:« 

من  كبري  وعدد 

�ل�شيوف من �لقطاعني 

�لعام و�خلا�س.  

رئي�س  من  كلمة  وبعد 

و�شيد�ت  رجال  ع 
ّ
جتم

�للبناين  �لأعمال 

حممود  علي  �ل�شيني 

فيها  ب 
ّ

رح �لعبد�هلل، 

بامل�شاركني، ولفت �إىل 

طموحة  خطة  وجود 

�لعالقات  لدعم 

�لإقت�شادية و�لتجارية 

و�ل�شني،   لبنان  بني 

�ل�شناعة ح�شني  لوزير  كلمة  كانت 

بالعالقات  فيها  ه 
ّ
نو ح�شن  �حلاج 

عن  معرب�  �ل�شينية،   – �للبنانية 

ودعمها  �ل�شني  جلمهورية  تقديره 

للق�شايا �للبنانية و�لعربية �مُلحقة. 

�ل�شني  ح�شن  �حلاج  دعا  كما 

تنمية  عملية  يف  �مل�شاعدة  �إىل 

�ل�شادر�ت �للبنانية �إىل �ل�شني. 

توقيع اإلتفاقية 
ع رجال 

ّ
�تفاقية تعاون بني »جتم �لع�شاء توقيع  و�شهد حفل 

»و�ملجل�س   LCBAل�شيني� �للبناين-   �لأعمال  و�شيد�ت 

توقيع  وح�رش   .CCPIT �لدولية  �لتجارة  لتعزيز  �ل�شيني 

�لإتفاقية كل من وزير �ل�شناعة ح�شني �حلاج ح�شن، �لرئي�س 

و�لزر�عة  و�ل�شناعة  �لتجارة  لغرف  �لعام  لالحتاد  �لفخري 

للبالد �لعربية عدنان �لق�شار، �شعادة �شفري جمهورية �ل�شني 

�حلاكم  نائب  جيانغ،  جيانغ  �لأ�شتاذ  لبنان  يف  �ل�شعبية 

 CCPIT ملنطقة نينغ�شيا هوي �ل�شينية و�نغ هي�شان وممّثل

ز�نغ �شون. 

التكريم
كما �شهد �لع�شاء توزيع دروع تقديرية لكل من رئي�س �لفخري 

للبالد  و�لزر�عة  و�ل�شناعة  �لتجارة  لغرف  �لعام  لالحتاد 

يف  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية  �شفري  �لق�شار،  عدنان  �لعربية 

لتعزيز  �ل�شيني  �ملجل�س  ممّثل  جيانغ،  جيانغ  �لأ�شتاذ  لبنان 

�لدولية �لتجارة 

�شون  ز�نغ   CCPIT
�حلاكم  نائب  ومعايل 

هوي  نينغ�شيا  ملنطقة 

�ل�شينية و�نغ هي�شان. 

بلدية  رئي�س  قدم  كما 

حممد  �ملهند�س  �شيد� 

رمزية  هدية  �ل�شعودي 

عبارة عن كتاب يتعلق 

�إىل  �شيد�  بتاريخ 

�شعادة �شفري جمهورية 

يف  �ل�شعبية  �ل�شني 

جيانغ  �لأ�شتاذ  لبنان 

جيانغ.

CCPIT والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية LCBA  توقيع اتفاقية بين

 حفل عشاء للمشاركين في مؤتمر 
رجال األعمال العرب والصينيين 

العبداهللالحاج حسن

التوقيع على االتفاقية
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الحاج حسن يسلم القصار درعًا تقديريًا

العبداهلل يسلم شون درعًا تقديريًا

السعودي يقدم هدية رمزية للسفير الصيني

عرض فلكلوري شهده العشاء

عدنان عطايا، جيلبيرت وجويس جمال، جورج نصراوي، فارس سعد، 
ونازريت صابونجيان

القصار يسلم السفير الصيني درعًا تقديريًا

السفير الصيني، القصار، والعبداهلل يقطعون قالب الحلوى بالمناسبة

النائب عسيران، العبداهلل، مستشار وزير االقتصاد برونو زهر والسعودي

حسن فضل صالح، رئيس غرفة صيدا والجنوب، العبداهلل ومؤسسي 
تجمع رجال وسيدات أعمال اللبناني الصيني 

العبداهلل يتسلم درع تكريمي من جامعة جرش

النائب ميشال موسى، القصار، الحاج حسن

  مؤسسي تجمع رجال وسيدات أعمال اللبناني الصيني
مع وفد من السفارة الصينية

زياد أبيض وعقيلته ممثلة رئيس مجلس إدارة ومدير عام 
»إيدال« لينا فاخوري

السعودي، علي الشريف، محمد سميح غدار، موسى 
والحاج حسن
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نظمت �رشكة �أمانة �أن�شورن�س كومباين لقاء بني روؤ�شاء �لأق�شام 

على  خالله  �ل�شوء  �شلطت  و�ملندوبني  �لتاأمني  وو�شطاء  فيها 

خطة تطويرية تقدمها �ل�رشكة وتت�شمن تطوير لبع�س �ملنتجات 

�لتاأمينية �لتي تقدمها، ��شافة �ىل خلق و�طالق منتجات جديدة. 

�ل�رشكة  �عدتها  تاأمينية  منتجات  عر�س  �للقاء  خالل  وجرى 

لأغر��س �لتاأمني على �حلياة و�حلريق و�لطب و�ل�شيار�ت.

و��شار مدير �لعالقات مع و�شطاء �لتاأمني يف »�أمانة �ن�شورن�س« 

ريف �شامل �ىل �ن �للقاء يتمتع باأهمية كبرية �ذ يعرف �لو�شطاء 

على  �ن�شورن�س«  »�أمانة  تطرحه  �لذي  �جلديد  على  و�ملندوبني 

لل�رشكة يف  قويًا  دفعًا  �شيعطي  ما  �لتاأمينية،  �شعيد منتجاتها 

�ل�شوق ل �شيما �ن �ملنتجات �جلديدة تلبي حاجات �مل�شتهلكني 

ب�شكل كبري. و�علن �ن »�مانة �ن�شورن�س �طلقت عقد�ً مميز�ً للتاأمني 

�ل�شامل لل�شيار�ت �ذ يتيح للموؤمن له ��شالح �شيارته لدى �لكار�ج 

.»)Agency Repair( خلا�س بوكالء �ل�شيار�ت يف لبنان�

�لد�ئم  �هتمامها  �ثبتت  �ن�شورن�س  »�مانة  �ن  �شامل  و�عترب 

بعمالئها وحر�شها على توعية �لأفر�د على خماطر قد يكونو� 

غري متنبهني لها عرب �طالق منتج �حلريق �لذي يوؤمن تغطيات 

للمنازل باأ�شعار جيدة جد�ً«.

و�شدد �شامل على �ن »�مانة �ن�شورن�س ت�شعى باإ�شتمر�ر �إىل تطوير 

فهي  وتنوعت،  �ختلفت  مهما  �ل�شوق  حاجات  لتالئم  منتجاتها 

منذ تاأ�شي�شها وعلى مر ع�رش�ت �ل�شنو�ت د�أبت على �لوقوف د�ئمًا 

�ىل جانب عمالئها وزبائنها و�شتبقى كذلك«.

»أمانة انشورنس« تطلق منتجات تأمينية جديدة

ريف سالم: نتطور بإستمرار لنلبي حاجات السوق

ريف سالم متحدثًا خالل اللقاء

ميرنا سالم وداني يني من اليمين: جورج، ريف، ورجا سالم

جانب من اللقاءجورج ورجا سالم يتوسطان المشاركين في اللقاء

من �شهر اإلى �شهر
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مو�شوع توزيع خدمات �لكهرباء يف لبنان 

معقد و�شائك، وهو ي�شمل �جلباية و�ل�شيانة 

�لزبائن،  وخدمة  �لعد�د�ت  وتركيب 

و�لدر��شات.  �مليد�ين  للم�شح  بال�شافة 

ب�شجالت  �ملا�شية  �لعقود  يف  ت�شبب  وقد 

حامية وتوتر�ت عالية على �لدو�م.

م�شكلة  من  هام  جزء  هو  و�ملو�شوع 

�ل�شا�شية  �مل�شاكل  من  وهي  �لكهرباء، 

جند  مل  و�لتي  �حلرب  زمن  من  �ملوروثة 

�لتقدير�ت �ن خ�شائر  لها حال بعد. وتقول 

منذ  �ملدفوعة  فو�ئدها  مع  لبنان  كهرباء 

نهاية �حلرب وحتى �ليوم، تتعدى جمموع 

حل.  �ىل  يحتاج  ما  وهذ�  �لعام.  �لدين 

ق�شمني  �ىل  �لكهرباء  ق�شمة م�شكلة  وميكن 

رئي�شيني: �لنتاج و�لتوزيع. و�ذ� كان حل 

معامل  ببناء  معروفا  �لنتاج  مو�شوع 

جديدة، فان �جلزء �لهم من �مل�شكلة يتمثل 

م�شكلة  حل  دون  ومن  �لتوزيع.  قطاع  يف 

�لتوزيع ل جدوى لزيادة �لنتاج.  

�لت�شدي  لبنان  كهرباء  موؤ�ش�شة  قررت 

حل  و�يجاد  �لتوزيع  قطاع  مل�شكلة 

من  �خلا�س،  بالقطاع  بال�شتعانة  له 

و�جرت  �خلدمات.  مقدمي  م�رشوع  خالل 

يف  �لكهرباء  م�شرتكي  ق�شمت  مناق�شة 

�شاركت  وقد  مناطق.  ثالث  �ىل  لبنان 

مبوجبها  وتولت  �ملناق�شة  يف   BUS

من  �ملمتدة  وهي  �لثالث،  �ملناطق  �حدى 

�شمال بريوت)جنوبا( �ىل �حلدود �ل�شورية 

)�شمال(.

المهمة الشائكة
مع  �ملتعاقدة  �خلدمات  مقدمي  مهمة 

ثالثة  �ىل  تق�شم  لبنان  كهرباء  موؤ�ش�شة 

�أجز�ء:  

بهدف  وحت�شينها  �لزبائن  خدمة  �ول: 

حقه  على  �حل�شول  من  �مل�شرتك  متكني 

يف �لطاقة �لكهربائية من دون و�شاطة �و 

ر�شوة.

�لهدر  وتقلي�س  �ل�شبكة  حت�شني  ثانيا: 

�لفني.

ثالثا: حماربة ما ي�شمى �لهدر غري �لفني، 

وهي �لت�شمية �مللطفة للتعليق و�ل�رشقة.

أهمية المشروع
قطاع  منها  يعاين  �لتي  �مل�شاكل  هي  ما 

خدمات توزيع �لكهرباء �ليوم؟ 

�لكهرباء  توزيع  خدمات  قطاع  يخ�رش 

و�ل�شباب  �لدولر�ت  �شنويا مئات ماليني 

�لتعرفة  هناك  �حلال  بطبيعة  كثرية. 

ويف  �لنتاج،  كلفة  ت�شاوي  �لتي  �ملتدنية 

ودون  قليلة  تغذية  �شاعات  هناك  �ملقابل 

�مل�شتوى �ملطلوب. لهذ� ل ميكن �حلديث عن 

زيادة �لتعرفة �لتي لن يتقبلها �مل�شرتكون.

ولكن ثمة ��شباب �أخرى ميكن �لعمل عليها 

للتخفيف من نتائجها وللحد من �خل�شارة 

�لفني  �لهدر  نوعان:  �لهدر  وهذ�  و�لهدر. 

و�لهدر غري �لفني.

�لنوع �لول، �ي �لهدر �لفني، هو كما ي�شري 

��شمه، ناجت عن ��شباب تقنية �همها �ل�شبكة 

مل  و�لتي  عقود،  منذ  و�ملوجودة  �لقدمية، 

�حلايل.  �ل�شتهالك  حجم  مع  تتنا�شب  تعد 

�ىل  �لكهرباء  توزيع  �شبكة  حتتاج  لذلك 

وحتديثها،  تطويرها  �جل  من  ��شتثمار�ت 

لن وجود �شبكة كهربائية حديثة هو �رشط 

��شا�شي لتطور �قت�شاد �ي بلد.

بالن�شبة للهدر �لفني فان 15 يف �ملئة من 

�لطاقة �ملنتجة، نخ�رشها على �ل�شبكة، من 

و�شول  قبل  وغريها،  وحمولت  كابالت 

�لطاقة �ىل �مل�شرتك.

�أما بالن�شبة للهدر غري �لفني فانه يت�شبب 

كثرية  و�أ�شبابه  �ملئة،  يف   25 بخ�شارة 

�لفو�تري،  �مل�شرتكني  بع�س  دفع  عدم  مثل 

ظاهرة  )وهي  �خلطوط  على  و�لتعليق 

�للبنانية(،  �لر��شي  كل  على  منت�رشة 

و�لقر�ءة �لتقريبية للعد�د�ت)و�حيانا تكون 

متعمدة(، وهي حترم موؤ�ش�شة كهرباء لبنان 

من �لفوترة �ل�شحيحة للطاقة �مل�شتهلكة. 

منها  يعاين  م�شكلة  ثمة  ثانية  جهة  ومن 

»BUS« تحقق إنجازات كبيرة في خدمة توزيع الكهرباء:
صيانة سريعة وجباية دقيقة  وتطوير للشبكة 

ومشاريع واعدة لوقف الهدر 

من �شهر اإلى �شهر
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قطاع �لتوزيع وهي �ملخاطر �لتي يتعر�س 

لها �لعاملون على �ل�شبكة. لذ� ينبغي �لعمل 

وخ�شو�شا  هوؤلء،  �شالمة  تاأمني  على 

�ملالئمة  �ملالب�س  تنق�شهم  �لذين  �لفنيني 

و�لتدريب  للعمل،  �ملنا�شبة  و�لعدة 

�ل�رشروي.

المنطقة االولى
BUS  �ملنطقة �لوىل )جبل  تتوىل �رشكة 

وهي  �ل�شمال(  وحمافظة  �ل�شمايل  لبنان 

ت�شم �لدو�ئر �لتالية: �لقبيات، حلبا، ببنني، 

طر�بل�س، �ل�شنية، زغرتا، �ميون، �لبرتون، 

بكفيا،  جونيه،  ع�شقوت،  قرطبا،  جبيل، 

بعبد�ت، و�نطليا�س. 

�قامت BUS  مركز� خا�شا لها يف منطقة 

�لعمليات  �د�رة  مبنى  وي�شمل:  �شلعاتا 

وجتربة  لربجمة  وخمترب�  و�ل�شيانة، 

لتلقي  �ت�شالت  ومركز  �لذكية،  �لعد�د�ت 

�ملنطقة  يف  �مل�شرتكني  و�شكاوى  طلبات 

فيها  تنظم  كاملة  تدريب  و�شبكة  �لوىل، 

لدى   �لعاملني  لكل  وتاأهيل  تدريب  بر�مج 

BUS بهدف تطوير كفاء�تهم وتاأمني �على 
م�شتوى من �ل�شالمة خالل �لعمل.

�ل�رشكات  �رقى  مع   BUS وتعاونت  

    ERDFوهي �هد�فها،  لتحقيق  �لعاملية 

�ل�شبكة،  وت�شغيل  ل�شيانة  �لفرن�شية 

�ملتخ�ش�شة  �مل�رشية  �ل�شويدي  جمموعة 

و�ملكتب  �لذكية،  �لكهربائية  بالعد�د�ت 

KEARNEY    AT �لعاملي   �ل�شت�شاري 

وخدمات  و�جلباية  �لد�رية  للرب�مج 

�لزبائن.

سير العمل
�رشكة  عملت  �مل�رشوع  �أهد�ف  لتحقيق 

وخطت  �شنو�ت  ثالث  خالل  بجهد    BUS
خطو�ت جبارة على طريق حتقيق �هد�فه. 

 45 منهم   ، عامال   850 من  �أكرث  وعمل 

مهند�شا، و15 خبري� �أجنبيا، لجناز �ملهام 

�ملطلوبة.

و�لبد�ية كانت يف �لبنى �لتحتية للم�رشوع، 

�لزبائن  خدمة  دو�ئر  جميع  تاأهيل  فتم 

جبل  يف  لبنان  كهرباء  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة 

لبنان �ل�شمايل وحمافظة �ل�شمال )عدد14(، 

�ت�شالت  تلقي  مركز  وجتهيز  وبناء 

�شبكة  وجتهيز  وبناء  �لزبائن،  و�شكاوى 

يف  للتدريب  ومركز  منوذجية  كهربائية 

�لذكية،  للعد�د�ت  يت�شمن خمترب�  �شلعاتا، 

�حلديدية،  لالأعمدة  م�شغل  وجتهيز  وبناء 

مع  �شاحنة   100 من  �كرث  وجتهيز  و�رش�ء 

خمترب  وجتهيز  و�رش�ء  �لزمة،  �ملعد�ت 

�ل�شبكات  �لأعطال يف  للك�شف عن  متحرك 

�ملطمورة.

التدريب واالمان 
�ف�شل  تاأمني  BUS  على  حر�شت �رشكة  

مقدمي  مهمات  لجناز  ممكن  عمل  فريق 

مكثف  تدريب  دور�ت  فنظمت  �خلدمات، 

��شت�شاريني  قبل  من  �لعمال  جلميع 

جمالت  كل  يف  �أجانب  و�خت�شا�شيني 

ك�شف  و�لت�شغيل،  �ل�شيانة  مثل:  �لعمل 

�لهو�ئية  �خلطوط  تركيب  �لأعطال، 

�جر�ء�ت  ذلك  كل  من  و�لهم  و�ملطمورة. 

و�حلفاظ  �لكهربائية  �لأخطار  من  �لوقاية 

�ل�شالمة  وعلى  �لعاملني  �شالمة  على 

�لعامة.

خدمة الزبائن 
وتاأمني  للم�شرتكني،  �أف�شل  خدمة  لتقدمي 

مكننة  جرت  و�شحيحة،  �شليمة  جباية 

�لدو�ئر جلميع معامالت  �شاملة يف جميع 

خدمات �لزبائن وقر�ءة �لعد�د�ت و�جلباية 

مباكينات  �جلباة  تزويد  ومت  �ل�شهرية، 

�لدقة يف  )PDA(  لتاأمني  �لقر�ءة عن بعد 

عمليات قر�ءة �لعد�د�ت للمرحلة �ملقبلة. 

من  �ل�رشكة  متكنت  �لتطوير  لهذ�  ونتيجة 

تنفيذ معظم طلبات �لزبائن �ملرت�كمة منذ 

و�لتي  �مل�رشوع،  بدء  قبل  وعقود  �شنو�ت 

بالن�شبة  �ما  طلب.   5400 �لـ  عددها  فاق 

للمعامالت �جلديدة فقد مت تنفيذ ما يفوق 
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وت�شغيل  تركيب  مت  وقد  معاملة.  �ل8000 

�ألف عد�د جديد مع معدل فرتة   31 حو�ىل 

تنفيذ ترتو�ح بني 35 و 40 يوما من تاريخ 

تقدمي �لطلب.

ن�شبة  �ل�رشكة  حققت  �جلباية،  �شعيد  على 

�ل�شادرة  �لفو�تري  قيمة  من   %   97 تناهز 

حتقيق  مع  لبنان   كهرباء  موؤ�ش�شة  عن 

كافة  يف  �ل�شهرية  �جلباية  �إىل  �لنتقال 

�ملناطق �لتابعة لنطاقها )�ملنطقة �لوىل(. 

لت �ل�رشكة مبالغ تفوق 511 مليون 
ّ
وقد حو

ح�شابات  �إىل  �لزبائن  من  جمباة  دولر 

�ملوؤ�ش�شة منذ بد�ية �مل�رشوع حتى تاريخه، 

�أي ما يعادل قيمة 600000 دولر يف �ليوم 

�لو�حد.

في الميدان 
�ملعلومات  نظام  �رشكة  �أن�شاأت  بد�ية 

 geographic information( �جلغر�فية 

�لعائدة  �ملعلومات  جلمع   )system
�شاملة  در��شة  و�جنزت  �لتوزيع.  ل�شبكة 

�حلاجيات  حتديد  مع  �لتوزيع  ل�شبكة 

�ل�شبكة  وتطوير  تو�شيع  م�شاريع  لن�شاء 

بني  �ملتو�زن  �لمناء  على  �ملحافظة  مع 

خمتلف �ملناطق. 

وفور ت�شلمها مهامها، تولت �ل�رشكة مهمة 

من  فتمكنت  �لطارئة،  �لأعطال  ت�شليح 

و�ل�رشعة،  ن�شبة عالية من �لجناز  حتقيق 

2000 عطل يف  �لت�شليح مبعدل  بحيث مت 

�ل�شهر مع ن�شبة 98  % من �لأعطال ت�شلح 

يف �ليوم نف�شه.

وعلى خط مو�ز مت �لعمل لتح�شني وتطوير 

و�رشك  تركيب  فاجنز  �لتوزيع،  �شبكة 

وت�شغيل �أكرث من 239 حمطة حتويل هو�ئية 

جديدة و227 حمطة حتويل �أر�شية جديدة.

لتو�شيع  م�رشوعا   29 �ل�رشكة    وو�شعت 

لبنان  جبل  من  �نطالقا  �ل�شبكة  وتطوير 

�ل�شمايل مرور� مبحافظة �ل�شمال و�شول 

هذه  قيمة  وتبلغ  عكار.  حمافظة  �ىل 

مردود  مع  دولر  مليون   67 �مل�شاريع 

بد�أ  وقد  �شنويا.  دولر  مليون   25 مبعدل 

م�شاريع   8 �إجناز  )مت  م�رشوعا   15 تنفيذ 

حتى  �لتنفيذ(  قيد  م�شاريع  و7  منها 

�لكابالت  من  كلم   100 تركيب  مع  �لآن 

�ملطمورة. 

خطوة للمستقبل
فهو  للم�شتقبل  �أهمية  �لكرث  �لجناز  �أما 

�شاأنها  من  �لتي  �لذكية  �لعد�د�ت  م�رشوع 

�لفني  �لفني وغري  للهدر  نهائي  و�شع حد 

و�لتي  لبنان،  يف  �لكهربائية  للطاقة 

�شنويا  �لدولر�ت  ماليني  مئات  �شتوؤمن 

�أو  ت�رشق  �لتي  �لطاقة  قيمة  هي  للخزينة 

ت�شيع �لآن.

�لتجريبي  �مل�رشوع  �ل�رشكة  و�أجنزت 

�لتالية:  �ملناطق  يف  �لذكية  للعد�د�ت 

�ملوت،  نهر  بكفيا،  ب�شاليم،  دكو�نة، 

 1000 عددها  و�لبالغ  و�لقبيات،  �شلعاتا 

.)M5 عد�د(

�لعد�د�ت  كامل  وت�شغيل  تركيب  مت  كما 

يف  �ملتو�شط  �لتوتر  خمارج  على  �لذكية 

و�لبالغ  �لرئي�شية  �لتحويل  حمطات  جميع 

.) M3 عددها 230 )عد�د

�لنهائية  �ملو�فقات  بانتظار  و�ل�رشكة 

يف  لالنطالق  لبنان  كهرباء  ملوؤ�ش�شة 

مرحلة جديدة من �مل�رشوع تتمثل برتكيب 

�ملنطقة  �لف عد�د ذكي تغطي كامل   500
�لوىل.

�لثورية  �خلطوة  �جناز  وبانتظار  �أخري�ً، 

�لتي متثلها �لعد�د�ت �لذكية، فان �ل�رشكة 

�لتعديات  �ملخت�شة  �ل�شلطات  مع  تكافح 

على �ل�شبكة �لكهربائية، وقد �أن�شاأت فريقا 

ب�رشكات  �ل�شتعانة  مع  لذلك  متخ�ش�شا 

مت  وقد  �مل�شمار.  بهذ�  �شليعة  �أجنبية 

تعدي  حالة   10700 من  �كرث  عن  �لك�شف 

 57 بحو�ىل  للطاقة  توفري  مع  �ليوم  حتى 

مليون كيلو و�ط �شاعة. 

من �شهر اإلى �شهر
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من �شهر اإلى �شهر

برعاية معايل وزير �لإقت�شاد و�لتجارة، 

»بيال«  مركز  يف  �فُتتح  حكيم،  �ألن 

ليبانون  »بروجكت  معر�س  للمعار�س 

�لدويل  �لتجاري  �ملعر�س   ،»2015
�لبناء  وتقنيات  �لع�رشون ملو�د ومعد�ت 

يف لبنان و�ل�رشق �لأو�شط، بح�شور �شفر�ء 

�مل�شوؤولني  من  وعدد  �مل�شاركة  �لدول 

و�لدبلوما�شيني وكبار �ل�شخ�شيات.

ات �ملعر�س �أكرث من 
ّ
و�شاركت يف فعالي

400 �رشكة، من بينها 150 �رشكة دولية 
�إيطاليا وفرن�شا  بلد�ً من بينها   24 متّثل 

ورومانيا،  وم�رش،  وتركيا،  وبلجيكا، 

و�إ�شبانيا،  و�أملانيا،  و�إير�ن،  وقرب�س، 

وماليزيا،  و�ليونان،  و�شوي�رش�، 

�لرب�زيل،  ورو�شيا،  و�شلوفاكيا، 

و�ل�شني،  �ملتحدة،  �لعربية  و�لإمار�ت 

هذ�  وتدعم  ولبنان.  و�لكويت،  و�لهند، 

من  �لعديد  �لعري�س  �لدويل  �حل�شور 

�لوكالة  �لدولية، مثل  �لتجارية  �لهيئات 

�خلارجية،  �لتجارة  لتنمية  �لفرن�شية 

�لتجارية �لإيطالية، ووز�رة  �شية 
ّ
و�ملفو

�لطاقة و �لتجارة و �ل�شناعة و�ل�شياحة 

�لرتكية،  �لإقت�شاد  ووز�رة  �لقرب�شية، 

وهيئة  �لرومانية،  �لإقت�شاد  ووز�رة 

ف�شاًل  وغريها،  �مل�رشية،  �ملعار�س 

عن �شفار�ت �لدول �مل�شاركة ومن بينها 

�ل�شفار�ت �لإيطالية �لفرن�شية و�مل�رشية.

ليبانون«  »بروجكت  معر�س  ويقام 

�لدويل  �لتجاري  �ملعر�س  مع  بالتز�من 

�لطاقة،  وتوزيع  لتوليد  �خلام�س 

و�لتكييف،  و�لتهوئة  و�لكهرباء، 

و�لتقنيات  و�ملياه  �لبديلة  و�لطاقة 

 ،Energy Lebanon 2015 �لبيئية، 

�لبيئية  �لر�بع للتقنيات  �لدويل  و�ملوؤمتر 

 EcOrient ،و�لإ�شتد�مة، و�لطاقة �لنظيفة

.2015

حكيم
وجال حكيم على �أرجاء �ملعر�س و�طلع 

وموؤ�ش�شات  �رشكات  معرو�شات  على 

وعربية،  �أوروبية  و�أجنبية،  لبنانية 

بالإ�شافة �إىل �رشكات من تركيا و�إير�ن.

ن�شاط  دليل  »�ملعر�س  �أن  حكيم  و�عترب 

لبنان  هو  وهذ�  لبنان،  يف  وتنمية 

و�لتجارة  �لإقت�شاد  لبنان  �حلقيقي، 

ولي�س لبنان �لذي ن�شمع عنه يف �لإعالم 

�لأوىل  �لركائز  »من  وقال:  و�ل�شيا�شة«. 

�لبناء  قطاع  هو  �للبناين  لالإقت�شاد 

�لعار�شني  �أرباع  ثالثة  �أن  و�لدليل 

و�إن  جيد  �لبيع  �إن  يقولون  �للبنانيني 

ون�شبة  للبنان  �لبيع  من  كبرية  ن�شبة 

على  �إ�شايف  دليل  وهذ�  للخارج  �شئيلة 

يف  و�شموده  �للبناين  �لإقت�شاد  �شحة 

وجه �لعو��شف �ملوجودة حوله«.

و�أ�شار �إىل �أن »�ملعر�س دويل تقريبا لأنه 

دليل  وهذ�  وعربية  �أوروبية  دول  يجمع 

و�قت�شاديا  جتاريا  لبنان  مب�شتقبل  ثقة 

عموما، فاإذ� كان �لأجانب يثقون بلبنان 

باقت�شادهم  �للبنانيون  يثق  ل  فكيف 

وبدولتهم«.

أربعمائة  عارض في »بروجكت ليبانون«
حكيم: دليل إضافي على صحة اإلقتصاد وصموده

قص  الشريط
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Unigaz
الكبة: خبرتنا تمّيزنا

 unigaz مبيعات   مدير  و�شف 

 unigaz« م�شاركة  �لكبة  بالل 

ليبانون  بروجكت  معر�س  يف 

متكنت  �إذ  بالـ»�لناجحة« 

�ل�رشكة من �لتو��شل مع عدد من 

و�لأجانب.  �للبنانيني  �لزبائن 

ولفت �إىل �أن »unigaz تعمل يف 

وتطمح  �لغاز  متديد�ت  جمال 

مورد�ً  �لغاز  ي�شبح  �أن  �إىل 

�أ�شا�شيًا للطاقة كون �لنبعاثات 

من  بكثري  �أقل  �حرت�قه  من 

�لناجتة من �حرت�ق  �لنبعاثات 

وبالتايل  �لنفطية،  �ملنتجات 

�لغاز  �عتماد  نحو  ل 
ّ
�لتحو فاإن 

يحمل  للطاقة  �أ�شا�شيًا  مورد�ً 

فو�ئد بيئية كثرية.

 بخربة 
ّ

و�أعلن �أن »unigaz تتمري

تفوق  عملها  جمال  يف  كبرية 

�أن  �إىل  ولفت  قرن.  �لن�شف 

عام  عملها  بد�أت  �لتي  �ل�رشكة 

1957 يف لبنان، ونقلت خربتها 
�إىل �خلارج، �إنطلقت نحو �خلليج 

نحو  قريب  وقت  يف  و�شتنطلق 

�لأ�شو�ق �لأفريقية«.

�ملعر�س  باإد�رة  �لكبة  ه 
ّ
ونو

من  درجات  �أعلى  �أبدت  �لتي 

�لتنظيم و�لتعاون مع �ل�رشكات 

�لعار�شة.

أبي نادر للصناعة والتجارة
أبي نادر: مواصفات صناعتنا عالمية

ر�أى مدير عام �أبي نادر لل�شناعة و�لتجارة جورج �أبي نادر �أن م�شاركة �رشكة �أبي 

نادر لل�شناعة و�لتجارة يف معر�س بروجكت ليبانون مهمة جد�ً، �إذ متكنت �ل�رشكة 

وتعريفهم  �لزبائن  من  عدد  مع  �لتو��شل  من 

على �آلتها �ل�شناعية )منا�شري حجر(.

د على �أن مو��شفات �إنتاج �رشكة �أبي نادر 
ّ
و�شد

تو�زي �ملو��شفات �لعاملية، و�أعلن �أن �ل�رشكة 

�إىل  �ملعر�س  يف  م�شاركتها  خالل  من  تهدف 

و�إبر�زها  �ل�شوء على هذه �ملو��شفات  ت�شليط 

لأهميتها.

�أن �ملو��شفات �ملميزة �لتي  �أبي نادر  و�عترب 

��شتمر�ريتها  �شمن  �ل�رشكة  �إنتاج  بها  يتمتع 

قي �لأ�شو�ق طيلة 19 عامًا. ويف رد على �شوؤ�ل 

»على  نادر:  �أبي  قال  للمعر�س،  تقييمه  حول 

�إن  بر�أيي  �لأجانب،  �لز�ئرين  غياب  �لرغم من 

�ملعر�س منظم ب�شكل جيدجد�ً«.

مؤسسة مندلون
خليفة: نحافظ على عالقتنا الوطيدة مع زبائننا

�أ�شار مدير عام موؤ�ش�شة مندلون عبد �ملنعم 

خليفة �إىل �أن »مندلون �عتادت �مل�شاركة يف 

معر�س بروجكت ليبانون نظر�ً لأهميتة وما 

يتيح لها من فر�س للقاء زبائنها و�لتو��شل 

معهم. وك�شف خليفة �أن »مندلون تطمح من 

تعريف  �إىل  �ملعر�س  يف  م�شاركتها  خالل 

على  منتجاتها  يف  جديد  هو  ما  �إىل  زو�ره 

بعد يف مقر عملها  ما  يزوروها يف  �أن  �أمل 

�أن  على  د 
ّ
و�شد كثب.  عن  �إليها  ليتعرفو� 

�أولوياتها �حلفاظ على  مندلون ت�شع �شمن 

و�ملحافظة  زبائنها  مع  وطيدة  عالقات 

دعم  »�لدولة  على  �أنه  و�عترب  ثقتهم.  على 

عرب  �ملعار�س  يف  للم�شاركة  �ل�شناعي 

�مل�شاركة  ل جزء من تكلفة 
ّ
�لإعفاء من حتم

و�شدد   �لأخرى«.  �لدول  حكومات  غر�ر  على 

على »�رشورة �لتجديد« �مل�شتمر يف �ملعر�س، حتى ل ي�شعر �لز�ئرون بالروتني بل 

يكونو� مت�شوقني لإختبار ما هو جديد«.

�شة يف فّن �لعمارة 
ّ

�أن موؤ�ش�شة مندلون �نبعثت لتكون متخ�ش �إىل  وجتدر �لإ�شارة 

وتيجان  و�أعمدة  �شومينات  من  ومتفرعاته  خري 
ّ

�ل�ش �حلجر  ونحت  و�لهند�شة 

ري�ميك 
ّ
�شم على �ل�ش

ّ
خري و�لّزجاجي و�لر

ّ
ونو�فري مياه، بالإ�شافة �إىل �ملوز�ييك �ل�ش

�شة مندلون 
ّ
�شت موؤ�ش

ّ
خري و�خل�شب.  كما تخ�ش

ّ
و�لإكالتيه �ملوؤّلف من �حلجر �ل�ش

�ملو�د  �ملتنوعة  �لت�شنيع  �مل�شبقة  �جلاهزة  �لبيوت  وتركيب  جتميع  �أعمال  يف 

عة
ّ
ة متنو

ّ
ومب�شاحات خمتلفة و�أ�شكال هند�شي
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HOMETEL
أبي سلوم: صناعتنا لبنانية  %100

�إىل  �شلوم  �أبي  �أ�شار مدير عام هومتل طانيو�س 

�أن �ملعر�س ي�شكل نافذة �شوء لل�شناعة يف ظل 

ما ي�شهده لبنان من تر�جع �إقت�شادي و��شطر�ب 

بحجم  مفاجاأته  عن  و�أعرب  و�أمني.  �شيا�شي 

�حل�شور و�مل�شتوى �جليد لل�رشكات �مل�شاركة ما 

يوؤكد �أن �ملعر�س على م�شتوى دويل«.

�لتو��شل  لل�شناعي  يوؤمن  �ملعر�س  �أن  و�أعلن 

مع �أ�شخا�س كرث مهتمني بعمله يف ظرف وقت 

ق�شري ويف مكان و�حد، ما يجعله ذ� �أهمية كبرية 

بالن�شبة �إىل �ل�شناعي.

تعريف  »هومتل«  توده  ما  �أبرز  �أن  على  د 
ّ
و�شد

�لعميق  �إميانها  هو  �إليه  �ملعر�س  ز�ئري 

هومتل  �شناعة  كون  �للبنانية   بال�شناعة 

بد�أنا  عامًا   28 »منذ  وقال:  لبنانية.   %   100
هذه  طيلة  و�لتطور  �ل�شتمر�ر  من  ومتكنا  عملنا 

�ل�شنو�ت. تفاوؤلنا كبري و�ل�شناعة �للبنانية بالن�شبة لنا �أولوية«.

STAUNCH MACHINERY
حجازي: لدعم القطاع الصناعي

 STAUNCH لحظ �لرئي�س �لتنفيذي ل�رشكة

غياب  حجازي  و�شام   MACHINERY
ومتنى  �ملعر�س،  عن  �لأجانب  �لز�ئرين 

ملحدودية  نظر�ً  �أكرب  �حل�شور  هذ�  كان  لو 

 STAUNCH ل�شوق �للبنانية. و�أعلن �أن لدى�

لتعرف  كثرية  منتجات    MACHINERY
�ملولد�ت  منها  �إليها  �ملعر�س  ز�ئري 

�لكهربائية، �آلت لتك�شري �لباطون، ماكينات 

حلام،  ماكينات  �ملياه،  و�شحب  غ�شيل 

كومرب�شور�ت للتك�شري، و�آلت لق�س �حلديد، 

�لطرقات  و�إ�شاءة  �ل�شم�شية  �لطاقة  �آلت 

و�لبيوت و�مل�شاريع �ل�شخمة.

قادر  ليبانون  بروجيكت  معر�س  �أن  و�عترب 

على دعم �ل�شناعي يف تو�شيع وتطوير عمله، 

�شيا�شات  فاملطلوب  يكفي  ل  �لدعم  هذ�  لكن 

و�شّدد على �رشورة  قدمًا.  فيه  �لعاملة  بال�رشكات  وتدفع  �لقطاع  تنمي  �حلكومة  من 

�شبط �جلودة يف �لقطاع �ل�شناعي ومر�قبتها بهدف تعزيز �لثقة بالقطاع  يف �لأ�شو�ق 

ي�شتلزم و�شع جمموعة من  �لأمر  �أن هذ�  �شو�ء. و�عترب  �للبنانية و�خلارجية على حد 

�ملعايري للجودة �ملطلوبة، ومر�قبة �إنتاج �مل�شانع ومطابقته لهذه �ملعايري، وبالتايل 

تفرز �مل�شانع بني مطابق للجودة وغري مطابق، بحيث يتم و�شع �آلية مل�شاعدة �مل�شانع 

وخمترب�ت  وقرو�س  ودر��شات  عاملة  يد  من  �لالزم  بالدعم  و�إمد�دها  �ملطابقة  غري 

ع 
ّ
قت، تنه�س بالقطاع وت�رش

ّ
لتح�شني �إنتاجها. و�شّدد حجازي على �أن هذه �خلطة �إن طب

�لأ�شو�ق �أمام �لإنتاج �للبناين �أكرث و�أكرث وتفتح �أمامه جماًل و��شعًا للتطور.

Allied Diesel
خوري: القدرات اللبنانية 
لم تنكفئ أمام الظروف 

الصعبة

�عترب �ملهند�س فادي فرح �أن م�شاركة 

بروجكت  معر�س  يف   Allied Diesel
لإثبات  �لتحدي  روح  حتمل  ليبانون 

�أمام  تنكفئ  �لتي مل  �للبنانية  �لقدر�ت 

بلدها.  بها  مير  �لتي  �ل�شعبة  �لظروف 

و�أ�شار �إىل �أن Allied Diesel �لتي تعمل 

ف زو�ر 
ّ
يف �ل�شوق منذ 60 عامًا، �شتعر

�ملعر�س �إىل �ملحركات و�ملولد�ت �لتي 

متلك وكالت خا�شة بها.

�ملعر�س،  على  �لقيمني  فرح  و�شكر 

  Allied و�عترب  �أن من �شاأن م�شاركة

Diesel  يف �ملعر�س تعزيز ح�شورها 
بني �ل�رشكات �لعاملة يف �لقطاع.

ور�أى �أن �ملعر�س بن�شخته عام 2015 

بثالث  �ل�شابقة  �ل�شنو�ت  عن  يختلف 

�لأ�شو�ق  من  �لز�ئرين  غياب  نقاط:  

�لطبيعية لل�رشكات �للبنانية كالعر�ق، 

ز�ئرين  غياب  و�لأردن،  �شورية 

جديد  �أي  ملعرفة  يهتمون  خليجيني 

�لدورة  �شعف  �للبنانية،  �لأ�شو�ق  يف 

�نعك�س  ما  كبري  ب�شكل  �لإقت�شادية 

�شلبًا على عدد ز�ئري �ملعر�س.

لناحية  �ملعر�س  �أن  �إىل  فرح  ولفت 

�لتنظيم و�ل�رشكات �لعار�شة جيد، �إل 

�ل�رشكات يف لقاء   طموح 
ّ
�أنه مل يلب

جهات عربية و�أجنبية لتو�شيع د�ئرة 

�أعمالها.
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بلمارك
عيسى: نقّدم األفضل لزبائننا

�أن �لو�شع �لإقت�شادي و�ل�شطر�بات �لأمنية  �إيلي عي�شى  �عترب مدير مبيعات بلمارك 

حالت دون جميء عدد كبري من �لزو�ر �لأجانب �إىل معر�س بروجكت ليبانون على �لرغم 

من وجود �رشكات �أجنبية عار�شة يف �ملعر�س. 

و�إذ و�شف م�شاركة بلمارك باملمتازة يف �ملعر�س رغم �شعف �لإقبال، �أعلن �ن �ل�رشكة 

عملها  جمال  يف  تقدمه  ما  �إىل  لتعرفهم  �لزبائن  من  عدد  مع  تتو��شل  �أن  ��شتطاعت 

�ملخت�س بالأر�شيات )باركيه، فينيل، موكيت ...(. و�أ�شار �إىل �ن »بلمارك ��شم معروف 

يف �ل�شوق، وقد نال ثقة �مل�شتهلكني على مدى خم�شني عامًا نظر�ً للمو��شفات �لعالية 

�لتي يتميز بها �ل�شتوك و�ملنتجات �ملوجودة و�خلربة �لتي ميتلكها فريق عملها و�لتي 

متكنها من تقدمي �لأف�شل لزبائنها«.

غدار للمعدات
غدار: أطلقنا مجموعة توليد جديدة

�أعلن مدير �لت�شويق يف �رشكة غد�ر للمعد�ت حممد عفيف غد�ر �أن �ل�رشكة �شتعرف 

يف  موجودة  غري  جديدة  توليد  جمموعة  �إىل  ليبانون  بروجكت  معر�س  ز�ئري 

�لأ�شو�ق توّلد DC POWER ولي�س AC Power كما �لعادة. و�أو�شح �أن من �شاأن 

هذه �ملجموعة تقلي�س نفقات �ملازوت ب�شكل كبري.

�إقامة  لدى  و�لآلت  �لبناء  قطاعي  بني  �لف�شل  �لأف�شل  من  �أنه  غد�ر  و�عترب 

�إن �لقطاعني يتميز�ن بوجود عدد كبري من �ل�رشكات فيهما. و�إذ  �إذ  �ملعار�س، 

ليبانون  بروجكت  �أن  ر�أى  بـ«�جليد«،  �ملعر�س  على  �لإقبال  حجم  غد�ر  و�شف 

و�ملعار�س �ملماثلة ت�شمح لل�شناعي بالتو��شل مع �لزبائن و�إطالعهم على كل 

تو�شيع  يف  ت�شاهم  خارجية  جهات  مع  بالتو��شل  له  ت�شمح  كما  يقدمه،  جديد 

وتطوير عمله.

بندا بالست
رندلى قاسم قبالن: جديدنا صناعة الخزانات

�ن  قبالن  قا�شم  رندىل  بال�شت  بند�  يف  �لت�شويق  مديرة  �أكدت 

�لكثري  ليبانون حتمل  »م�شاركة بند� بال�شت يف معر�س بروجيكت 

من �لإيجابيات �إذ توفر تو��شلها مع زبائنها لتعرفهم �إىل منتجاتها 

�جلديدة«.

و�علنت �أن »بند�بال�شت عر�شت لزو�ر �ملعر�س �إنتاجها �جلديد من 

�خلّز�نات، حيث ��شتقدمت عام 2014 �آلة ل�شناعة �خلّز�نات، وقدمت 

لزبائنها خّز�نات بثالث طبقات من �شاأنها �إعطاء �خلّز�ن متانة �أكرث 

عرب �إعطائه عزًل كاماًل وحمايته.

و�عتربت �أن »�ملعر�س ي�شاعد �ل�شناعي يف ت�شويق �إنتاجه وتعريف 

ز�ئري �ملعر�س �إىل كل ما يقدمه من جديد«، و�أ�شارت �إىل �أنه ي�شكل 

�إجناز�ً هامًا يف ظل غياب �لدعم �لذي ي�شهده �لقطاع �ل�شناعي«.

و�إذ ر�أت �أن �ملعر�س منّظم ب�شكل كبري، �أ�شارت �إىل �أن �إقبال �لز�ئرين 

على �ملعر�س منخف�س مقارنة بال�شنو�ت �ل�شابقة«.
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تر�بة  يف  �لإد�ري  �ملدير  �أكد 

م�شاركة  �أهمية  �شو  �شليم  �شبلني 

بروجكت  معر�س  يف  �شبلني  تر�بة 

ليبانون على �لرغم من �شعف �إقبال 

�لأمنية  �لظروف  ب�شبب  �لز�ئرين 

و�ل�شيا�شية و�لإقت�شادية �ملحيطة.

وك�شف �شو �أن »تر�بة �شبلني �شتعمل 

على ت�شويق منتجها �جلديد »�حلجر 

�خلفيف« وتطلع زو�ر �ملعر�س عليه 

توفري  من  يوؤمنه  ما  لأهمية  نظر�ً 

بني  ن�شبته  ترت�وح  �مل�شاريع  يف 

��شتهالك  يخّف�س  �إذ   �  %   26 و   19
�أن  �إىل  ولفت  و�حلديد.  �لباطون 

عازل  باأنه  يتميز  �خلفيف  »�حلجر 

وك�شف  ولل�شوت«.  وللرطوبة  للن�س 

�أن تر�بة  �شبلني �أن�شاأت م�شنعًا هو 

�لأول من نوعه يف لبنان و�ملنطقة 

يتمتع  �لذي  �حلجر  هذ�  لإنتاج 

مبو��شفات عالية جد�ً«.

�ملعر�س  �أجو�ء  �ن  �شو  و�عترب 

�لبلد،  باأو�شاع  مقارنة  �إيجابية 

من  متكنت  �شبلني  تر�بة  �أن  كا�شفًا 

�ملهند�شني  من  عدد  مع  �لتو��شل 

�بدو�  �لذين  �مل�شاريع  و�أ�شحاب 

�هتمامًا كبري�ً باحلجر �خلفيف.

ترابة سبلين
 ضو: 

الحجر الخفيف جديدنا

فونيكس إينرجي
باز: »الطاقة الشمسية« محط اهتمام كبير

يف  �إيرنجي  فونيك�س  »م�شاركة  �أن  باز  �إبر�هيم  �إيرنجي  فونيك�س  مبيعات  مدير  ر�أى 

�ملعر�س قوية �إذ تعر�س عدد�ً كبري�ً من منتجاتها من بيوت خ�شبية معزولة �شد �حلر�رة، 

�شخان على �لطاقة �ل�شم�شية، �لألو�ح �ل�شم�شية لتوليد �لطاقة، �إ�شافة �إىل منتجات �أخرى 

ومنتج جديد يوّلد �لطاقة عرب حرق �لنفايات.

قوي  �ل�رشكة  جناح  على  �لإقبال  �أن  �إىل  ولفت 

�ل�شم�شية  �لطاقة  �أن  �شيما  ول  كبري،  حد  �إىل 

�لكل  ي�شتف�رش  كبري حيث  �هتمام  �أ�شبحت حمط 

عن مفهومها وطبيعة عملها.

و�عترب �أن �ملعار�س ب�شكل عام تعطي دفعًا لعمل 

لي�س  زبائن  مع  �ت�شاًل  لها  توؤمن  �إذ  �ل�رشكات 

فقط من لبنان بل من كل �أنحاء �لعامل.

ز 
ّ
تتمي �إينريجي  فونيك�س  �رشكة  �أن  على  د 

ّ
و�شد

بخربتها وب�شمها لفريق عمل كبري من �ملهند�شني 

�ملتخ�ش�شني يف توليد �لطاقة و�حلر�رة.

ليبانون  بروجيكت  »معر�س  �أن  �إىل  باز  و�أ�شار 

حيث  �ل�شابقة  �لأعو�م  من  �أف�شل  �لعام  لهذ� 

من  مهم  م�شاركة  وحجم  كبري  زو�ر  عدد  هناك 

�لتنظيم  بع�س  هو  ينق�شه  ما  �أن  �إل  �ل�رشكات، 

�للوج�شتي �لذي يرهق ز�ئري �ملعر�س«.

عبد الخالق للتجارة
عبد الخالق: نتابع كل تطور

�أ�شار مدير �رشكة »عبد �خلالق للتجارة« با�شم 

�خلالق  »عبد  م�شاركة  �أن  �إىل  �خلالق  عبد 

للتجارة« يف معر�س بروجكت ليبانون كانت 

�لركود  حال  لك�رش  كمحاولة  و�أتت  �شعبة 

�لظروف  ب�شبب  �لأ�شو�ق  على  �مل�شيطرة 

ت�شعر  �ل�رشكة  �أن  و�أعلن  و�ل�شيا�شية.  �لأمنية 

نظر�ً  �ملعر�س  يف  م�شاركتها  عن  بالر�شا 

وجتار  �ملهند�شني  من  عدد  مع  لتو��شلها 

�لبناء«.

عملها  خالل  من  »�ل�رشكة  �أن  �إىل  لفت  و�إذ 

دعا  �شنو�ت،   3 منذ  �لركود  هذ�  ت�شت�شعر 

�إىل  لبنان  يف  �لإقت�شاد  باأمور  �ملعنيني 

�لتخفيف من حدة �خلطابات �ل�شيا�شية ودعم 

�لقطاعات �لإقت�شادية �لتي قد ينعك�س فيها 

�لبناء  قطاع  على  مبا�رش  ب�شكل  �لنتعا�س 

�لذي تعتا�س منه �رشيحة و��شعة من �للبنانيني.

و�أكد عبد �خلالق �أن »عبد �خلالق للتجارة تتابع كل جديد يف جمال عملها لتقدمه 

�إعطاء ت�شهيالت لزبائنها بهدف �شمان ��شتمر�ريتها يف �ل�شوق  لزبائنها، وحتاول 

يف ظل �ملناف�شات �ل�شارية �لتي ي�شهدها«.
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دالل ستيل
»Dalal Archi Solutions« دالل: جديدنا

ك�شفت مديرة »دلل �شتيل« مرينا دلل �أن �رشكة دلل �شتيل �شهدت �لكثري من �لتطور 

على مدى 30عامًا، فامل�شنع �لذي بد�أ باإنتاج �آلة و�حدة تو�شع وتطور و�أ�شبح ي�شم 

عدد�ً كبري�ً من �لآلت وميتد على م�شاحة 150 مرت�ً مربعًا. وو�شعت دلل م�شاركة 

�ل�رشكات  تعزيز وجودها بني  �إطار  ليبانون يف  بروجكت  �شتيل يف معر�س  دلل 

 Dalal Archi« لعاملة يف �لقطاع وفر�شة لعر�س منتجاتها �جلديدة و�لتي ت�شم�

Solutions« وهو منتج جديد مقدم من »دلل �شتيل« يتمتع مبعايري جودة عالية جد�ً 
�إذ ي�شم معادن متعددة من زنك و�أملنيوم ونحا�س.

على  �لعمل  يجب  �أنه  �إل  �لتنظيم،   من  عاٍل  م�شتوى  على  �ملعر�س  �أن  دلل  ور�أت 

��شتقطاب �ملزيد من �حل�شور �لأجنبي .

عازار )الحماية من الحريق(
عازار: لمزيد من التنظيم

بروجكت  معر�س  يف  »عاز�ر  م�شاركة  �أن  �إىل  عاز�ر  مارك  عاز�ر  �رشكة  مدير  �أ�شار 

يف  منتجاتها  �إىل  وتعريفهم  جدد  زبائن  مع  �لتو��شل  من  مكنتها  �إذ  جيدة  ليبانون 

جمال عملها يف ما يتعلق باحلماية من �حلريق و�ملطافئ. و�أ�شار عاز�ر �إىل �أن �ل�رشكة 

موجودة يف �ل�شوق منذ 1991 وم�شتمرة يف عملها رغم �ملناف�شة يف �لأ�شو�ق �إذ �إنها 

تلبي زبائنها ب�شكل جيد، ما وّطد �لعالقة بينها وبينهم ب�شكل كبري«.

ور�أى عاز�ر �ن معر�س بروجكت ليبانون وغريه من �ملعار�س �ملماثلة يدعم �ل�شناعي 

�لزبائن  لت�شويق �شناعته وتعريف  �أمامه  �لفر�شة  �إتاحة  �إىل حٍد كبرٍي عرب  يف عمله 

�إليها عن كثب«.

و�عترب �أن �ملعر�س منظم �إىل حد كبري �إل �أنه يحتاج ملعاجلة بع�س �لثغر�ت لناحية 

�لتنظيم �خلارجي.

Phoenix Energy

Mroueh Plast

LIBNOR

Industrial Research Institute

Leeds Inspiring Engineering

Viecoeast
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من �شهر اإلى �شهر

Unic

Unigaz

Riviera Hotel

Soprel Liban

Abdel Khalek

Hometel S.A.R.L.

Sibline

Belmark

Khatib Machinery Co.-KMCO

Ghaddar Machinery Co.

Arison

Dalal Steel  Industries

Panda Plast

General Paint Co.

Azar Fire Protection
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A - Architects

Gemtec

Allied Diesel sal

Mandaloun

TechTrade

Al Diyar International Co

Hajjar Enterprises Co.-H.E.C

Choucair Group

Nasrallah Engineering

Teletrade Holding Group-Securatel

Aldiwan Co. for General Trade 
& Contracting 2

Joueidi Development

Fakhry Trading Company

Span

Tools & Construction Materials-TCM
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من �شهر اإلى �شهر

اكت�سبتها  التي  الزبائن  ثقة 

ال�سنوات،  مر  على   Nohra Group

ا�سمها  كر�ست  التي  وم�سداقيتها 

�سلب  يف  جعلتاها  ال�سوق  يف 

احلياة القت�سادية لي�ش فقط يف 

عا�سمة  ال�سوف  مدن  ا�سهر  احد 

الأمراء دير القمر امنا على �سعيد 

لبنان ككل.

و�لــتــطــور  �لــنــجــاح  مــن  �ــشــنــو�ت  فبعد 

�ملتو��شل على �كرث من �شعيد ويف �كرث 

يف    Nohra Group دخلت  قطاع،  من 

�طالق  عرب  �لأريــاف  تنمية  خطة  �شلب 

 khalleh Residence م�رشوع

Deir El Qamar �لذي يتاألف 
25 �شقة  5 بنايات ت�شم  من 

 120 بني  م�شاحتها  تــرت�وح 

مرت مربع �ىل 145 مرت مربع 

�لتي  �لقمر  ديــر  منطقة  يف 

ز مبوقعها و�شط �ل�شوف 
ّ
تتمي

من  لعدد  و�شمها  كم�شيف 

دفعًا  �عطاها  ما  �جلامعات 

بت�شجيل  و�شاهم  �لمام  �ىل 

معدلت منو مقبولة فيها«.

 Nohra Group مدير  و�عترب 

»�ل�شناعة  مــع  حــديــث  يف 

ــوين نــهــر� �ن  و�لقــتــ�ــشــاد« ط

�همية �مل�رشوع تكمن يف �نه ي�شكل خطوة 

يف  �لقت�شادي  �لنمو  تفعيل  يف  �شباقة 

على   Nohra Group حر�شت  �ذ  �لأريــاف 

بعك�س  دير�لقمر  منطقة  يف  �ل�شتثمار 

لالإ�شتثمار يف  �لتي تتجه  �ل�رشكات  معظم 

�ملدن. و��شار �ىل �ن »قطاع �لبناء من �كرث 

�لقطاعات �حليوية يف �لقت�شاد ومن �شاأن 

كثرية  �يجابيات  حمل  ي�شهده  �زدهار  �ي 

 Nohra« �ن  �ىل  ولفت  �خــرى«.  لقطاعات 

ب�رشورة  �ميانها  من  و�نطالقًا   Group
تلتقي يف  �لأريــاف حيث  �لنمو يف  حتفيز 

�ل�شوف  �شناعيي  جتمع  مع  �لأفكار  هذه 

�لأف�شلية  �شتعطي  لتحقيقها،  وتعمل 

�ل�شوف  منطقة  �شمن  �لعاملة  لل�رشكات 

لتختار �لأن�شب منها يف �جناز �مل�رشوع«.

مميزات المشروع
بوجود  ز 

ّ
يتمي »�مل�رشوع  �ن  نهر�  و�علن 

مو�قف د�خلية حتت �لأر�س مع م�شعد، 

وبو�جهة 100  % حجر و 100  % قرميد، 

�ىل  ��شافة  �لقمر  دير  منطقة  يف  �نه  �ذ 

مو��شفات  هناك  �لــعــادي  �لرتخي�س 

خا�شة تفر�شها �لبلدية وتتعلق بجمالية 

�خل�رش�ء،  �مل�شاحات  لناحية  �مل�رشوع 

و��شاف:  و�حلجر«.  �لقرميد،  �لت�شجري، 

�لبيئية حيث  �ملعايري  �مل�رشوع  »ير�عي 

مل  خ�رش�ء  منطقة  يف  �ملــ�ــرشوع  يقام 

ي�شل �لبناء �ليها بعد، كما �ن �مل�رشوع 

�خلــ�ــرش�ء،  �مل�شاحات  مــن  عــدد  ي�شم 

ويرتفع عن �شطح �لبحر 750 مرت«.

و�و�شح �ن » ت�شليم �مل�رشوع �شيتم خالل 

م�رشفية  ت�شهيالت  وهناك  �شنو�ت،   3
�ذ  �ملــ�ــرشوع،  يف  �لتملك  يف  للر�غبني 

عالقاتها   Nohra Group �شت�شتثمر 

ـــقـــطـــاع �ملـــ�ـــرشيف  مــــع �ل

مل�شاعدتهم«.

تفاؤل كبير
و�عــــرب نــهــر� عــن تــفــاوؤلــه 

�لكبري بنجاح �مل�رشوع رغم 

�لذي  �لقت�شادي  �لرت�جع 

ي�شهده لبنان، فاللبناين على 

�زمات  عاي�س  �ل�شنو�ت  مر 

عميقة  و�قت�شادية  �شيا�شية 

ومل يتوقف يومًا عن �مل�شي 

�شعيد  على  كــان  �ن  قــدمــًا 

عمله �و حياته ككل«. وقال: 

»Nohra Group  تعتمد على 

م�شد�قيتها يف �جناح م�رشوعها �حلايل 

تاأكيد  بكل  �مامها،  حتديًا  ي�شكل  �لــذي 

�شتتمكن من �لفوز به، �ذ تعتمد على فريق 

بكفاءة  يتميز  و�لعمال  �ملهند�شني  من 

�مل�رشوع  �شتقدم  �شك  �دنى  ودون  عالية 

بنف�س �جلمالية �لتي بد� عليها يف �لكتيب 

�لذي وّزع �ثناء عمليات �لت�شويق«.

 Nohra و��شاف: »طو�ل �شنو�ت عملنا يف

�لينا،  �شبياًل  �لت�شاوؤم  يعرف  مل   ،Group
�آمالنا   متفائلني.  و�شنبقى  د�ئمًا  كنا 

و�لتقدم،  بالتطور  مليء  غد  على  معّلقة 

بل  �حل�شاد،  يف  يــومــًا  نفكر  مل  فنحن 

�آمنا دومًا بجعل كل جناح نحققه خطوة 

تاأ�شي�شية ملرحلة مقبلة.

khalleh Residence Deir El Qamar تطلق Nohra Group
نهرا: خطوة سّباقة في تفعيل النمو في األرياف

 khalleh Residence يتألف

Deir El Qamar  من 5 

بنايات تضم 25 شقة تتراوح 

مساحتها بين 120 متر مربع 

الى 145 متر مربع



العنوان: جبل لبنان - ال�سوف - دير القمر - طريق بيت الدين  - بناية طوين جميل نهرا

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

E-mail: tony.j.nohra@hotmail.com
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�لن�شاط �لذي يتمتع به و�حليوية �لتي يظهرها يف حديثه وتفاوؤله 

�لذي ل ميكن �أن ي�شعفه �أمر، يبلور �أمام �أي م�شتمع ق�شة جناحه 

ي�شكل  �إذ  فيها  �لأهم  �لعن�رش  للعمل  �لدقيقة  �ملتابعة  ت�شكل  �لتي 

حاجز�ً مينع ت�شلل �لف�شل �إىل �أي جزء منها.

ثقة مزيد بنف�شه كبرية جد�ً، �إمنا ل ميكن �أن تقوده �إىل �لغرور، �إذ 

يرى �أن معظم �ل�رشكات �لعاملة يف جمال خدمات مو�قف �ل�شيار�ت 

ناجحة ما ي�شتدعي متابعة فريق �لعمل ب�شكل يومي ودقيق ل�شمان 

جودة �خلدمات �ملقدمة، فالأف�شلية يف �ل�شوق لالأقوى �لذي يقدم 

�خلدمة ب�شكل �أف�شل«.

و�أو�شح �أن لعمل �ل�رشكة �أهمية كبرية على �ل�شعيد �لإقت�شادي �إذ 

�إنه يرتبط ب�شكل كبري بقطاع �ل�شياحة ملا يوؤديه من دور �أ�شا�شي يف 

تعزيز خدمات �ملطاعم و�لفنادق عرب �لإهتمام بزبائنها وخدمتهم 

�ل�رشكة  من  »�إميانًا  �أنه  مزيد  و�عترب  ومغادرتهم.  و�شولهم  لدى 

باأهمية عملها، تويل فريق �لعمل �هتمامًا كبري�ً حيث تقوم بدور�ت 

مع  للتعامل  �ل�شليمة  �لطرق  على  وتطلعهم  مكّثف  ب�شكل  تدريبية 

ير�قب  �ل�رشكة  »عمل  �أن  وك�شف  خ�شو�شيتهم«.  و�حرت�م  �لزبائن 

 ISO با�شتمر�ر من قبل جهات خمت�شة كونها حائزة على �شهادة

9001:2008 منذ 8 �شنو�ت«.

خبرة كبيرة
و�إذ ك�شف مزيد �أن »VPS ت�شتثمر 

خربتها �لكبرية يف عملها، وتقدم 

�مل�شورة  �خلربة  هذه  من  �نطالقًا 

لأهم �جلهات يف لبنان«، لفت �إىل 

جعلها  عملها  يف   VPS ز 
ّ
»متي �أن 

�إذ  وعربيًا،  لبنانيًا  لالأنظار  حمطًا 

عربيًا،  مطلوبة  خدماتها  �أ�شحت 

زها 
ّ
�شوى دليل على متي لي�س  وهذ� 

وتاألقها �لد�ئمني ».

على  »�نفتحت  �ل�رشكة  �أن  و�أعــلــن 

بتجهيز  يتعلق  جديد،  عمل  جمــال 

على �ملو�قف«.  تعتمد  �ل�رشكة  �أن  �عترب  و�إذ 

خربتها �لكبرية يف عملها و�لتي �أك�شبتها ثقة كبرية من �ملتعاملني 

معها يف �ل�شوق، لفت �إىل �أن عمل �ل�رشكة يف هذ� �ملجال �شيتمثل 

بالإ�رش�ف على �إن�شاء وجتهيز �ملو�قف من �لألف �إىل �لياء«.

تحديات متعددة
ان يف عمل �ل�رشكة، 

ّ
و�شّدد مزيد على �أن »�لتقدم و�لتطور �أمر�ن مهم

�إل �أن �لأهم �خلربة �لتي ت�شاهم يف و�شع �آلية للعمل ت�شمح ب�شبط 

�لكبري  تفاوؤله  عن  و�أعرب  �لأر�س«.  على  �لتفا�شيل  كل  ومعاجلة 

مب�شتقبل �ل�رشكة �لتي جتمع �خلربة و�لتقدم �لتكنولوجي و�لتطور 

�لذي �شيدفعها من دون �شك �إىل حتقيق جناحات كبرية«. 

ولفت �إىل وجود مناف�شة قوية يف �ل�شوق، تعمل VPS على ك�شبها 

بها  ــاء  ــق و�لرت خدماتها  تطوير  على  �لــد�ئــم  �لعمل  خــالل  مــن 

VPS يو�جه عدد�ً كبري�ً  �أن عمل  �إىل  ومتابعة فريق �لعمل. و�أ�شار 

من �لتحديات �أبرزها �لقو�نني �لتي متنع �ل�شتعانة باليد �لعاملة 

تتجه  �لتي  �للبنانية  �لعاملة  �ليد  ندرة  و�شط  �لعمل  يف  �لأجنبية 

للعمل يف جمال خدمات مو�قف �ل�شيار�ت.

ودعا مزيد �لدولة �إىل توجيه �شوق �لعمل و�ليد �لعاملة نحو �لعمل 

يف جمال خدمات مو�قف �ل�شيار�ت �أو تعديل �لقو�نني. ومتنى على 

هذه  معاجلة  �إىل  جديًا  �ل�شعي  حتديد�ً  �ل�شياحة  ووز�رة  �حلكومة 

�مل�شاألة، �إذ �إنها ت�شعف قدر�ت �ل�رشكات على تلبية حاجات �ل�شوق 

ها.  
ّ
وحتد بالتايل من منو

VPS  .. نجاح قوامه الخبرة والمتابعة
محمد مزَيد: لتوجيه اليد العاملة

»من جد وجد ومن زرع ح�سد«، هذه هي حال 

حممد مزيد »ابو ابراهيم« الذي انطلق اإىل �سوق 

العمل يف �سن مبكرة قبل اأكرث من ربع قرن، ليعمل 

يف مواقف ال�سيارات من دون اأن يدرك اأن جهوده 

اأهم  امتالك  �ستخوله  عليه  ومثابرته  عمله  يف 

�رشكة يف لبنان خلدمات املواقف وركن ال�سيارت 

.)VPS) Valet & Parking Services يف لبنان

إيمانًا منها بأهمية عملها، 

تولي  VPS فريق العمل 

اهتمامًا كبيرًا حيث تقوم 

بدورات تدريبية بشكل 

مكّثف وتطلعهم على 

الطرق السليمة للتعامل 

مع الزبائن

من �شهر اإلى �شهر
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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،

Olivco، حلويات القلعة، مؤسسة سليم أخوان، نيو املنيوم، و شركة الريسا، مؤسسة االحتاد العربي للتجارة، وشركة 
حسان اخوان.

�ل�شيخ كمال غنام  �أ�ش�س  �ل�شوف  1982 يف منطقة بعقلني  عام 

بعقلني  ففي  �شياحيًا،  مرجعًا  ��شحت  �لتي   OLIVCO �رشكة 

ز�ل  وما  و�شفائها  �لول  نقائها  على  �لطبيعة  ز�لت  ما  حيث 

�لن�شان وفيا لكرم �لطبيعة طورت OLIVCO ما تركه �لأ�شالف 

دو�ء  لي�شبح  باملروؤة،  �ملفعمة  �ل�شمر�ء  هاماتهم  �أ�رش�ر  من 

�لنعناع،  �لغار،  �لعود،  �لورد،  �لعنرب،  �مل�شك،  م�شيفًا  للج�شم 

و�لع�شاب  فروت  �جلريب  �لقرفة،  �للويزة،  �لع�شل،  �خلز�مى، 

�لطبية �لتي �نعم بها علينا �خلالق. 

و��شار غنام يف حديث مع »�ل�شناعة و�لقت�شاد« �ىل �ن خان 

�نطالقة  منذ  زبائنه  ثقة  �كت�شب   OLIVCO لل�شابون  �لق�رش 

�ن  �ىل  ولفت  زيته.  ونقاء  �لزيتون  �شفوة  من  ميثله  ملا  عمله 

OLIVCO �لتي تعنى بع�رش زيت �لزيتون على �لبارد، تطورت 
على مر �ل�شنو�ت وو�شعت مروحة �نتاجها 

�ل�شابون.  �أنو�ع  �أف�شل  باإنتاج  لتقوم 

و�و�شح �ن »جميع منتجات خان �لق�رش 

يدويا  ت�شنع   OLIVCO لل�شابون       

من �ف�شل زيت �لزيتون و�لزيوت �لعطرية 

للعناية  ��شتخد�مها  وميكن  و�لع�شاب 

�لطبيعية  تاأثري�تها  ب�شبب  بالب�رشة 

�ملرطبة للغاية«.

 OLIVCO منتجات  »جودة  �ن  و�علن 

�شمحت لها بالولوج �ىل �ل�شو�ق �خلارجية حيث يتم �لت�شدير 

فرن�شا  �ىل  وحتديد�ً  �لوروبية  و�ل�شو�ق  �لعربية  �ل�شو�ق  �ىل 

ولندن«. و�عترب �ن عمل OLIVCO يو�جه �لكثري من �لتحديات 

ل �شيما بعد �قفال معرب ن�شيب �حلدودي«. وك�شف �ن »�لت�شدير 

نتيجة  �ل�شعوبات  من  بالكثري  ي�شطدم  �ل�شعودية  �ل�شوق  �ىل 

�لت�شدد �لكبري �لذي متار�شه �ل�شلطات �ذ تطلب ما يقارب �لع�رش 

�ن�شياب  ويعيق  �لت�شدير  كلفة  من  يرفع  ما  خمربية  حتاليل 

�لنتاج نحو هذه �ل�شوق«.

عن  عاجزة  »�حلكومة  �ن  غنام  و�عترب 

تتبع  ل  �ذ  �لنتاجية،  �لقطاعات  حماية 

ور�أى  لدعمها«.  خطط  �و  �شيا�شات  �ي 

هذه  تدعم  �شيا�شات  �قر�ر  »�ملطلوب  �ن 

�نتاج  �شعيد  فعلي  وحتميها،  �لقطاعات 

�قر�ر  �ل�رشوري  من  �لزيتون،  زيت 

كون  �لزيت  ��شتري�د  توقف  �شيا�شات 

�نتاج �ملو�شم قادر على تلبية جزء كبري 

من حاجة �ل�شوق �للبنانية«. 

Olivco.. صفوة الزيتون ونقاء زيته
غنام: لحماية القطاعات االنتاجية
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عام  حم�شن«  »�أبو  طلي�س  ح�شني  �أ�ش�س 

لبثت  ما  �لتي  �لقلعة،  حلويات   1977
ولء  نتيجة  و��شعة  �شهرة  نالت  �أن 

حلويات  وكانت  بها.  وثقتهم  زبائنها 

عامًا   38 قبل  رحلتها  بد�أت  قد  �لقلعة 

يف  �لغذ�ئية  �ل�شناعات  عامل  يف 

و�لإفرجنية  �لعربية  �حللويات  �شناعة 

�أبو  �إميان  و�شاهم  و�لنب.  و�لبزور�ت 

تقدمي  على  وحر�شه  بعمله  حم�شن 

�أعلى م�شتويات �جلودة يف حجز مكان 

�مل�شانع  بني  �لقلعة  حللويات  مرموق 

�لعاملة يف �لقطاع.

و�أ�شار �أبو حم�شن يف حديث مع »�ل�شناعة 

�شكلت  »�مل�شد�قية  �أن  �إىل  و�لإقت�شاد« 

و��شتمر�رية  جناح  يف  �أ�شا�شيًا  عاماًل 

حلويات �لقلعة على مر ع�رش�ت �ل�شنو�ت، 

�إذ �أن �ل�رشكة حتر�س على تقدمي �لأف�شل 

مبعايري  مت�شكها  خالل  من  لزبائنها 

��شتخد�م  على  وحر�شها  عالية  جودة 

�إىل  �إ�شافة  �لأولية،  �ملو�د  �أنو�ع  �جود 

كيفية  حول  متو��شلة  بدر��شات  �لقيام 

و�لذوق  �لطعم  جلهة  �ملنتج  حت�شني 

و�ملظهر و�لتغليف«.

د على �أن »�لتز�م »حلويات �لقلعة« 
ّ
و�شد

بهذه �لأمور، �أك�شبها قوة كبرية مّكنتها 

من �ل�شتمر�ر يف ظل �لتحديات �لكثرية 

�لتي تو�جه �لقطاع �ل�شناعي يف لبنان. 

�ل�شيا�شي  �ل�شتقر�ر  عدم  �إىل  فاإ�شافة 

يف  �لطلب  ي�شعف  �لذي  و�لأمني 

�لأ�شو�ق، تفتقد �ل�شناعة �إىل �حلد �لأدنى 

�لإنتاج  تكلفة  من  يرفع  ما  �لدعم  من 

�لتي  »�لتحديات  وقال:  كبري«.  حد  �إىل 

تو�جهنا ك�شناعيني كبرية، �أبرزها عدم 

�لتي تعد م�شائل  �لكهرباء و�ملياه  توفر 

�لغذ�ئية  �ل�شناعات  قطاع  يف  �أ�شا�شية 

بتكاليف  تاأمينها  �إىل  ككل ما ي�شطرنا 

عالية«.

و�أعرب �أبو حم�شن عن تفاوؤله بامل�شتقبل، 

�إذ �إن ولء �لزبائن حللويات �لقلعة كبري 

وهذ� مّكنها من تخطي معوقات عديدة 

خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية، وطبعًا �شي�شمن 

خالل  وتو�شعها  وتطورها  ��شتمر�ريتها 

�لفرتة �ملقبلة«. 

حلويات القلعة .. 38 عامًا من المصداقية والنجاح 
أبو محسن: متمسكون بمعايير الجودة العالية

 1975 عام  �أ�ش�س 

�شليم  �آل  من  �أخوة 

لل�شكاكر  م�شنعًا 

و�لطحينة  و�حلالوة 

�حللقوم،  ور�حة 

كرتمايا  منطقة  يف 

تقليدية  مبعد�ت 

وعادية. 

عمل  م�شرية  و�جهت 

�شعوبات  �مل�شنع 

�أبرزها  كان  كثرية 

تد�عيات  من  حملته  وما  لبنان  �شهدها  �لتي  �لأهلية  �حلرب 

طاولت �حلياة �لإقت�شادية و�لإجتماعية على حد �شو�ء، �إل �أن 

طموح �لأخوة و�إميانهم ب�شناعتهم ووطنهم جعلهم يت�شبثون 

باأر�شهم وعملهم، وي�شلكون طريقًا طويلة من �لتطور و�لتو�شع 

تطوير  �إىل  فلجاأو�  لبنان  �ل�شتقر�ر   
ّ
عم �أن  بعد  �شيما  ول 

�مل�شنع وتزويده باأحدث �ملاكينات �لتي �شاهمت يف تقدمي 

�إنتاج عايل �جلودة يتمتع بكل معايري �ل�شالمة �لغذ�ئية و�أعلى 

م�شتويات �لنظافة.

�أك�شب  �أخو�ن«  »�شليم  م�شنع  �شهده  �لذي  و�لتو�شع  �لتطور 

ثقة  �ملوؤ�ش�شة 

وولءهم،  �لزبائن 

�س وجودها يف 
ّ
وكر

�ل�شوق ول �شيما يف 

�لكثيف  �لإقبال  ظل 

على منتوجاتها يف 

�ملناطق  خمتلف 

و�ملطاعم  �للبنانية 

و�لفنادق.

و�أ�شار مدير موؤ�ش�شة 

يف  �أخو�ن«  »�شليم 

حديث مع »�ل�شناعة و�لإقت�شاد« �إىل �أن »جودة �إنتاج »�شليم 

�أخو�ن« �شمنت ��شتمر�ريتها يف �ل�شوق ول �شيما يف ظل ما 

توليه �ملوؤ�ش�شة من �أهمية لعالقتها مع زبائنها �لتي حتر�س 

د على �أن قطاع �ل�شناعات �لغذ�ئية 
ّ
عليها كل �حلر�س«. و�شد

يف  �لأمني  �ل�شتقر�ر  عدم  و�أبرزها  كثرية   حتديات  يو�جه 

لبنان و�ل�شطر�بات يف �لدول �ملجاورة �لتي �أعاقت �ن�شياب 

�ل�شادر�ت �للبنانية �إىل �لأ�شو�ق �خلارجية.

 ً�
ّ

�إىل تقدمي �لدعم للقطاع �ل�شناعي، معرب �لدولة  ودعا �شليم 

عن تفاوؤله مب�شتقبل �ملوؤ�ش�شة �لتي مل تنكفئ يومًا عن �لتطور.

مؤسسة سليم أخوان .. التمّيز في صناعة الراحة والحالوة والطحينة
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�إنطلقت، عام 2002 موؤ�ش�شة نيوم �ملنيوم  بعملها 

وتركيبها.  �لزجاج  بر�دي  �شناعة  جمال  يف 

لها  �شمح  ملحوظًا  تطور�ً  �ملوؤ�ش�شة  و�شهدت 

ومطابخ  �بو�ب  �شبابيك،  �شناعة  نحو  بالتو�شع 

�لأملنيوم.

حديث  يف  �ل�شغري  حممد  �ملوؤ�ش�شة  مدير  و�أ�شار 

مع »�ل�شناعة و�لإقت�شاد« �إىل �أن �شنو�ت عمل نيو 

م�شد�قية  �شته 
ّ
كر �لذي  بالنجاح  �ت�شمت  �أملنيوم 

�ل�رشكة وجودة �إنتاجها. �إذ حر�شت �ملوؤ�ش�شة على 

�لزبائن  مع  �للتز�م  معايري  �أعلى  �تباع 

ح�شور  وعززو�  �لثقة  بادلوها  �لذين 

ي�شمل  حيث  �للبنانية،  �ل�شوق  يف  ��شمها 

عمل �ل�رشكة كل �لأر��شي �للبنانية.

تحديات كثيرة
�لتحديات  �أن  �إىل  �ل�شغري  لفت  و�إذ 

قال:  كثرية،  �ملوؤ�ش�شة  تو�جهها  �لتي 

»�للبنانيون و�نطالقًا من �إميانهم بذ�تهم 

�لتحديات  هذه  تخطي  على  �عتادو�  وبوطنهم، 

نيو  حال  هي  وهذه  ظلها.  يف  بنجاح  و�لعمل 

بنجاح  عامًا   13 مدى  على  عملت  �لتي  �أملنيوم 

وتطور كبريين«.

و�شّدد على �أن »نيو �أملنيوم« تتابع كل تطور يف �ل�شوق 

متعدد  �لأملنيوم  �أن  �عترب  و�إذ  زبائنها.  �إىل  لتقدمه 

�ل�شتعمالت، �أ�شار �إىل �أنه من �خلطاأ ��شتخد�مه يف 

�شناعة �ملفرو�شات رغم ما يبديه من جمالية، حيث 

ل �أوز�نًا ثقيلة.
ّ
�إنه معدن رطب ل يتحم

من  �مل�شنوعة  �لأ�شقف  �أن  و�عترب 

د �إذ �إنه يحمل �شمانة 
ّ
�لأملنيوم �بتكار جي

يتاأثر  ول  باجلمالية  يتمتع  كونه  كبرية 

وميكن  للحر�رة  عازًل  وي�شكل  بالرطوبة 

تنظيفه ب�شهولة كبرية.

و�أبدى �ل�شغري تفاوؤًل كبري�ً مب�شتقبل نيو 

�أملنيوم، �إذ �إن �لنجاح كان رفيق �ملوؤ�ش�شة 

منذ �نطالقتها و�شيبقى هكذ� ماد�مت هي 

ملتزمة مبعايري  �جلودة و�للتز�م.  

نيو المنيوم.. 13 عامًا من النجاح
الصغير: نتابع كل تطور

شركة الريسا.. أعلى معايير الجودة والسالمة الغذائية
كرم: لدعم الصناعة

�أ�ش�س وجيه كرم، عام 1976 �رشكة 

 39 مد�ر  على  عملت  �لتي  لري�شا 

عامًا يف �شناعة �خلبز و�حللويات. 

يف  لري�شا  �رشكة  م�شرية  و�شهدت 

تطور�ً  �لغذ�ئية  �ل�شناعات  عامل 

تطور  ر�فقه  �ملنتج  لناحية  كبري�ً 

ي�شم  �لذي  �مل�شنع  يف  كبري  تقني 

متطورة  �آلة   90 يقارب  ما  �ليوم 

�لعالية  �جلودة  متيزه  �إنتاجًا  تقدم 

و�تباعه ملعايري �ل�شالمة �لغذ�ئية.

با�رشت  قد  لري�شا  �رشكة  وكانت 

حلويات  باتي�رشي  يف  �نطالقتها 

�إىل  دفعتها  �لتي  �لزبائن  ثقة  فاكت�شبت  و�إفرجنية،  عربية 

�إنتاجها لي�شم �خلبز  مزيد من �لتطور و�لتقدم لتو�شع مروحة 

�لإفرجني، خبز �لهمربغر، �لباغيت، و�خلبز �لفرن�شي.

م�شرية �لتطور و�لتو�شع يف �رشكة لري�شا مل تقف عند هذ� �حلد، 

بل تابعت م�شيها قدمًا نحو تقدمي �ملزيد لزبائنها عرب تاأمني 

ماأكولت للمنا�شبات من �أعر��س و�أعياد ميالد.

و�أ�شار كرم يف حديث مع �ل�شناعة و�لإقت�شاد �إىل �أن »�جلودة 

و�تباعها  قدمتها �رشكة لري�شا  �لتي 

�لغذ�ئية  �ل�شالمة  معايري  لأعلى 

�أك�شباها ثقة �لزبائن و�شمحا لها على 

ما  عليها  باملحافظة  �ل�شنو�ت   مد�ر 

�ل�رشكة  تو�شع  يف  �أ�شا�شيًا  دور�ً  �أدى 

�لزبائن  لتلبية حاجات  �إىل حد كبري 

�ملختلفة«.

كثرية  حتديات  وجود  �إىل  ولفت 

�ل�شوق  يف  �ل�رشكة  عمل  تو�جه 

�للبنانية و�أبرزها غياب �حلد �لأدنى 

كالكهرباء  �ل�شناعة  متطلبات  من 

�لفو�شى  حال  �إىل  �إ�شافة  و�ملياه، 

من  كبري�ً  تنظيمًا  تتطلب  و�لتي  �لأ�شو�ق  ت�شهدها  �لتي 

�شاأنه حت�شني بيئة �لعمل ودفع �ل�رشكات �إىل تقدمي �لأف�شل 

لزبائنها.

و�إذ دعا كرم �لدولة للوقوف �إىل جانب �ل�شناعي وتقدمي �لدعم 

له لتنمية �لقطاع ككل، �أعلن �أن �ندفاع �ل�شناعي �للبناين نحو 

�أن �رشكة لري�شا جلاأت مرتني  �لتطور و�لتو�شع كبري، وك�شف 

�إىل �لقرو�س �ملدعومة من كفالت لتو�شع وتطور عملها.
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�لنور يف  �لعربي للتجارة  �أب�رشت  موؤ�ش�شة �لحتاد 

�جلنوب عام 1987، لتبد�أ معها ق�شة موؤ�ش�شة حملت 

�لعامل،  دول  خمتلف  �إىل  لبنان«  يف  »�شنع  �شعار 

لتعطي  �للبناين«  »�لعلم  حتمل  �لتي  منتجاتها  عرب 

�أ�شدق تعبري عن �إميان �للبنانيني �لعميق ب�شناعتهم 

وبلبنان كوطن.

موؤ�ش�شة  م�شرية  �مل�شتمرين  و�لتو�شع  �لتطور  ز 
ّ
مي

ربع  من  �أكرث  قبل  بد�أت  �لتي  فاملوؤ�ش�شة  �لحتاد، 

�جتهت  وكالة،   35 حتمل  جتارية  كموؤ�ش�شة  قرن 

معماًل  و�أ�ش�شت  �لع�شري  ت�شنيع  نحو 

عام  �ل�رش�بات  �أنو�ع  وكل  للجالب 

 1000 مب�شاحة  �خلن�شارة  يف   1993
مرت«.

خطوة   2001 عام  �ملوؤ�ش�شة  خطت   

�لتطور  من  �ملزيد  نحو  مهمة 

وقامت  �مل�شنع  و�شعت  �إذ  و�لتو�شع 

بكرب  تتميز  جديدة  عبوة  بطرح 

حجمها )غالون( �شاهمت يف خف�س 

تكاليف �لإنتاج ومّكنت �ملوؤ�ش�شة من 

تقدمي �شعر نا�شب �مل�شتهلكني �إىل حد 

كبري، و�شّكل ذلك �إجناز�ً مهمًا للموؤ�ش�شة �إذ �شاعفت مبيعاتها مر�ت 

�لذي  �مل�شنع  يف  �لتو�شع  من  �ملزيد  �إجناز  يف  �شاهم  ما  عديدة 

�أ�شبح ميتد �ليوم على م�شاحة 11 �ألف مرت مربع.

ورد مدير موؤ�ش�شة �لحتاد �لعربي للتجارة �إيلي �شليمان يف حديث 

�ملوؤ�ش�شة  حققته  �لذي  �لكبري  �لنجاح  و�لإقت�شاد«  »�ل�شناعة  مع 

ملا  مطابقة  نكهة  �أعطت  �لتي  �ملنتج  تركيبة  ثالثة:  عو�مل  �إىل 

كانت ت�شنعه ربات �ملنازل منذ ع�رش�ت �ل�شنني، �ل�شعر �لتناف�شي 

�إنتاجًا  تقدم  �لحتاد  »موؤ�ش�شة  �أن  على  و�شّدد  �لعالية.  و�جلودة 

�أنو�ع  �أجود  ت�شتخدم  �إذ  و�لعاملي،  �للبناين  �ل�شعيدين  على  مميز�ً 

�ملو�د �لأولية يف عملية �لت�شنيع �لتي تت�شم بحد�ثة كبرية تر�عي 

معايري �لنظافة و�ل�شالمة كافة حيث ل مت�س يد �لإن�شان �لإنتاج«.

�أنو�ع �ل�رش�بات و�ملائيات من ماء  وك�شف �أن »�لإنتاج ي�شم كل 

�مل�شم�س،  مربى  من  �ملربيات  ي�شم  كما  وخل.  ورد  وماء  زهر 

�لزيت  �إىل  �إ�شافة  �خلروب  ودب�س  �لرمان  ودب�س  و�لكرز  �لفريز، 

.»Crown وي�شوّق حتت ��شم

تراجع إقتصادي
مل  لبنان  ي�شهده  �لذي  �لإقت�شادي  »�لرت�جع  �أن  �شليمان  و�عترب 

�حلاجات  تندرج �شمن  �إن منتجاتها  �إذ  �ملوؤ�ش�شة،  يوؤثر يف عمل 

�لغذ�ئية �لأ�شا�شية ول تن�شوي يف �إطار �لكماليات �لتي ميكن �أن 

ي�شملها ع�رش نفقات �مل�شتهلكني«.

كما  زبائنها  لر�أي  كبرية  �أهمية  تويل  »�ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  ولفت 

حتر�س على تقدمي �ملنتج بتغليف جميل ور�ق �إنطالقًا من قناعتها 

باأهمية �لتغليف يف عملية �إر�شاء �لزبائن« .

موؤ�ش�شة  تغطي  لالإح�شاء�ت  وفقًا  �أنه  �أعلن  و�إذ   

�لحتاد 70  % من حاجة �ل�شوق �للبنانية من �ل�رش�ب 

�أن  �إىل  �أ�شار  و�إلخ...(،  �لع�شري،  )�جلالب،  �ملركز 

»�ملوؤ�ش�شة تفخر بعالقتها مع زبائنها �لذين يولونها 

�إن  باأ�شنافها  يطالبون  جتعلهم  كبريين  وولء  ثقة 

ثقة  �ملوؤ�ش�شة  تعطي  �لعالقة  هذه  �أن  ور�أى  غابت«. 

وتدفع  �لطموحات  �شقف  وترفع  ب�شناعتها  كبرية 

للمزيد من �لتقدم«.

تطور مستمر
و�أو�شح �شليمان �أن »�ملوؤ�ش�شة تتابع 

يف  تقف  ول  د�ئم  ب�شكل  �لتطور 

حاليًا  »�لعمل  عن  وك�شف  مكان«. 

على �إطالق قناين ع�شري زجاجية من 

�ملتوقع �أن تالقي جناحًا كبري�ً نظر�ً 

لنكهتها �لتي �أثنى عليها �ملتذوقون 

�للبنانيون و�لعرب و�لأجانب«.

�شناعة  �إىل  »�إ�شافة  �أنه  �إىل  و�أ�شار 

�ملوؤ�ش�شة  متلك  �لغذ�ئية،  �ملو�د 

متعدد  م�شحوق  للغ�شيل،  دو�ء  من  �لتنظيف  مو�د  لإنتاج  معماًل 

�إىل  ولفت  وغريها«.  و�لأر�شيات  للجلي  و�شو�ئل  �لإ�شتعمالت، 

من  بف�شلها  متكن  �جلودة  عالية  مبو��شفات  يتمتع  »�لإنتاج  �أن 

�لتنظيف  مو�د  »م�شنع  �أن  على  و�شّدد  �خلارجية.  �لأ�شو�ق  ولوج 

ز 
ّ
�إذ ي�رشف عليه مهند�شون كيميائيون، كما يتمي ز باحلد�ثة 

ّ
يتمي

مبطابقته للمو��شفات �لبيئية �لعاملية وتطبيق �ل�رشوط �ل�شالمة 

�لعامة لكافة �لعاملني يف �مل�شنع.

م�شنعًا  �شتن�شىء  �إذ  للتو�شع  خطة  �ملوؤ�ش�شة  »�أمام  �أن  �إىل  ولفت 

مبو��شفات  و�شتتميز   Sacha باإ�شم  ق 
ّ
�شت�شو جتميل  مو�د  لإنتاج 

تو�زي مو��شفاتها �لإنتاج �لأوروبي«.

�ل�شناعة لتقوية قدر�ت �ملنتجات  �إىل دعم  �لدولة  ودعا �شليمان 

يف  �شامدة  �للبنانية  »�ملنتجات  وقال:  �لتناف�شية.  �للبنانية 

�أنها  �إل  �لعالية  ب�شبب جودتها  �لأخرى  �أمام �ملنتجات  �ملناف�شة 

حتتاج لدعم يخف�س تكاليف �لإنتاج ول �شيما تكاليف �لكهرباء 

�مل�شتثمرين  �إجر�ء�ت  بت�شهيل  �حلكومة  طالب  كما  و�ل�رش�ئب«. 

بعائق  ��شطد�مها  نتيجة  كبري�ً  وجهد�ً  طوياًل  وقتًا  تاأخذ  �لتي 

�لبريوقر�طية.

 �شليمان عن تفاوؤله �لكبري مب�شتقبل عمل �ملوؤ�ش�شة، وقال: 
ّ

وعرب

»�أ�شا�س �أي جناح يقوم على معادلة ر�شا ثالثية ت�شمل �مل�شنع، 

و�مل�شتهلكني.  و�ل�شوبرماركات  �ملحال  ��شحاب  �أي  زبائننا 

يبقى  �أن  و�آمل  وطيدة  بيننا  و�لعالقة  بالر�شا  ن�شعر  جميعنا 

وتكري�شًا  ل�شتمر�ريتنا  �شمانًا  ذلك  يف  لأن  كذلك  �لو�قع 

لنجاحنا«.

االتحاد العربي للتجارة.. أكثر من ربع قرن من التوسع والتطور
سليمان: إنتاجنا عالي الجودة
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�شناعات لبنانيةمن �شهر اإلى �شهر

 يتوّزع ما بني لبنان واأبو ظبي، 

التي  اأخوان  وقطر، جناح ح�سان 

بداأت عملها يف اأوائل اخلم�سينات 

جناحات  حمققة  ب�سامون،  يف 

كثرية بالرغم من احلرب والأزمات 

ال�سيا�سية والأمنية التي عاي�سها 

عن  مثاٍل  اأبرز  لتعطي  لبنان 

اللبناين  ال�سناعي  �سجاعة 

وجراأته واإرادته الفولذية التواقة 

اإىل النجاح. 

��شتذكر مدير �رشكة ح�شان �أخو�ن 

مع  حديثه  يف  ح�شان  طارق 

�أكرث  م�شرية  و�لإقت�شاد  �ل�شناعة 

�ل�رشكة،  من ن�شف قرن من عمل 

»ح�شان  �نطالقة  �أن   �إىل  و�أ�شار 

بد�أت  �ل�شناعة  عامل  يف  �أخو�ن« 

يف ب�شامون يف �أو�ئل �خلم�شينات 

ح�شان  عفيف  �لو�لد  �أ�ش�س  حيث 

وحماًل  لل�شابون  معمل  و�إخو�نه 

ع�رش�ت  فيه  �لعمل  د�م  جتاريًا 

دخول  �أن  وك�شف  �ل�شنو�ت«. 

�ملطاعم  جتهيز  لعامل  �أخو�ن  »ح�شان 

عام  يف  �أتى  و�ل�شوبرماركت  و�لفنادق 

يف  عر�س  �شالة  �فتتاح  مع   1982
عالية، ما لبثت �أن �نتقلت �إىل �لبقاع بعد 

دخول �لعدو �ل�شهيوين �إىل لبنان وتقطع 

»�ل�رشكة  �ن  وك�شف  �لطرقات«.  �أو�شال 

�لنب  �شناعة  ��شافة  �ىل  �آنذ�ك  عمدت 

حتت  وعملت  �شناعتها،  �ىل  و�لبزور�ت 

��شم »�مللك لل�شناعة و�لتجارة«.

توسع وتطور
حمل   1990 »عام  �أن  ح�شان  و�أعلن 

عودة  مع  لل�رشكة  كثرية  �إيجابيات 

من  ح�شان  �شالم  �مليكانيكي  �ملهند�س 

�مريكا �لذي دخل يف �شلب �لعمل وو�شع 

خربته ومعرفته يف �ل�رشكة، فتمكنت من 

تطوير عملها بافتتاح �شالة عر�س ثانية 

يف خلدة حتت ��شم »ح�شان �خو�ن«، يف 

حتول  قد  �ل�شابون  م�شنع  كان  حني 

بالكامل �إىل م�شنع للرب�د�ت و�ل�شتاند�ت 

من  �شتيل  �ل�شتانل�س  �شناعات  وجميع 

�ل�شيدة  باإد�رة  وطاولت  وجماٍل  خز�ئن 

عززت  قد  �ل�رشكة  وكانت  ح�شان،  ليلى 

�شناعتها  جمال  يف  وخربتها  عملها 

�إيطاليا  من  �ل�شتري�د  جمال  بدخولها 

و�إ�شبانيا وتركيا وتايو�ن و�ل�شني«. 

يف  تابعت  �أخو�ن  »ح�شان  �أن  �إىل  ولفت 

�للبنانية  �ل�شوق  يف  تو�شعها   1992 عام 

بافتتاح �شالة عر�س �أخرى يف �لبقاع«. 

�أخو�ن  ح�شان   « �أن  �إىل  ح�شان  و�أ�شار 

�لأ�شو�ق  نحو  �لتو�شع  طريق  �شلكت 

يف  لها  فرعًا  �فتتحت  حيث   2002 عام 

كما  و�لإبد�ع«،  »�لروعة  �إ�شم  حتت  قطر 

 2005 عام  �لإمار�ت  �أ�شو�ق  �إىل  دخلت 

و�شالة  مل�شنع  بافتتاحها  �أبوظبي  يف 

عر�س حتت �إ�شم �رشكة �لإبد�ع«.

نجاحات كثيرة
ح�شان  »م�شد�قية  �أن  ح�شان  و�عترب 

�أخو�ن ووقوفها �لد�ئم �إىل جانب زبائنها 

�شمن ��شتمر�ريتها وحتقيقها لنجاحات 

�ل�شيانة  خدمات  عرب  فال�رشكة  كثرية. 

و�لكفالة  �لبيع  بعد  ما  وخدمة 

�لإطمئنان  تعطي  تقدمها  �لتي 

يف  كبري�ً  دور�ً  وتوؤدي  لزبائنها 

»تتابع  وك�شف  عملهم«.  جناح 

م�شتمر  ب�شكل  �أخو�ن  ح�شان 

عرب  �شناعتها  عامل  يف  �لتطور 

�ملخت�شة  �ملعار�س  زيارة 

و�لطالع على كل جديد«.

د على �أن »فريق عمل ح�شان 
ّ
و�شد

بها  يتمتع  �لتي  و�خلربة  �أخو�ن 

�شاهمت ب�شكل �أ�شا�شي يف �لنجاح 

�أن  ور�أى  �ل�رشكة«.  حققته  �لذي 

�ل�رشكة  على  �لقيمون  يبدله  �لذي  �جلهد 

و�لذي  �لزبائن  من  كبري  بولء  يقابل 

كافة   فروعها  يف   �ل�رشكة  جناح  ي�شكل 

�أبرز دليل عليه.

عدم استقرار
�لتي و�جهت  �لتحديات  �أن  ور�أى ح�شان 

عدم  و�أبرزها  كثرية  كانت  �ل�رشكة 

كان  �لذي  و�ل�شيا�شي  �لأمني  �ل�شتقر�ر 

كثرية  �شلبية  تاأثري�ت  يحمل  يز�ل  وما 

على عمل �ل�رشكة«.

�لقطاع  �لدعم  تقدمي  �إىل  �لدولة  ودعا 

�لكهرباء  �أ�شعار  تخفي�س  عرب  �ل�شناعي 

�جلمركية  �لر�شوم  تخفي�س  وتاأمينها، 

�أكرب.  ب�شكل  مدعومة  قرو�س  وتاأمني 

وقال: »يف لبنان تكاليف �لإنتاج مرتفعة 

بعك�س �لدول �لعربية، وهذ� يحرم �ل�شناعة 

من فر�س �ملناف�شة يف �لأ�شو�ق �خلارجية 

ويحد من منو �لقطاع �ل�شناعي«.

حسان اخوان .. قصة نجاح 
حسان: مصداقيتنا ضمنت استمراريتنا

تعطي »حسان أخوان« عبر 

خدمات الصيانة وخدمة ما بعد 

البيع والكفالة التي تقدمها 

اإلطمئنان لزبائنها وتؤدي 

دورًا كبيرًا في نجاح عملهم



المكتب الرئي�سي

االدارة والتحرير - لبنان - بيروت كليمن�سو - �سارع االمير عمر - بناية ت�سبحجي

00961   1 00961  - فاك�س: 370602     1   370318  - هاتف:  370452-370604 

13/8385 - �سوران- بيروت-لبنان  -  2070  - �س.ب:  1102 

رئي�س مجل�س االإدارة / المدير العام

رئي�س التحرير الم�سوؤول

فار�س �سعد

Chairman Of The Board / G. Manager
Responsible  Editor-In-Chief

Fares Saad

نائب رئي�س التحرير / المدير التنفيذي

و�سام �سعد

Deputy Editor / Executive Director
Wissam Saad

 

مدير العالقات العامة

طارق معّنا

P.R & Marketing Manager
Tarek Maana

مدير التحرير

نظام مارديني

Editorial Manager
Nizam Mardini

�سكرتير تحرير

وعد اأبوذياب

Editorial Secretary
Waed Abou Diab 

المدير الفني

علــي خــزام

Art Director
Ali khouzam

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة �ل�صناعــة و�القت�صــاد

Made In Lebanon

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com

جبل لبنان

البقاع

ال�سمال

 بيروت  

وال�ساحية الجنوبية

اإعالنات ملحق �سنع في لبنان

االإ�ستراكات

عبداهلل حداد 

عبا�س عبد الح�سين

كو�ستي عاقلة

ح�سن دقيق

زينب وهبي

جومانة نادر، دالل النجار

منال طالب

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

داتا المعلومات

ملحــق �صنع يف لبنان

�صناعة �ملو�د �ملنجمية غري �ملعدنية

�ل�صناعات �لغذ�ئية

�ل�صناعات �لكيميائية و�لبال�صتيكية

�صناعة �جللود و�مل�صنوعات �جللدية و�الأحذية

�مل�صنوعات �خل�صبية

�صناعات �لورق و�لكرتون و�لطباعة

�صناعة �لغزل و�لن�صيج و�اللب�صة

�صناعة �ملجوهر�ت

�صناعة و�صائل �لنقل

�مل�صنوعات �ملعدنية ماعد� و�صائل �لنقل

�صناعة �ملفرو�صات

�صناعة �الآالت و�الأجهزة �لكهربائية

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان �آخر



�لعدد 148 �آب 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L66

ال�شادرات اللبنانية

التجارة  غرفة  عليها يف  امل�سادق  املن�ساأ  �سهادات  اح�ساءات  وفق  اللبنانية  ال�سادرات  قيمة  بلغت 

وال�سناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان عام 2014 نحو 3 مليار و7 مليون دولر مقارنة مع 2 

مليار و923 مليون دولر عام 2013  بارتفاع ن�سبته 2.9 باملئة، يف حني ان هذه القيمة كانت قد 

�سجلت ارتفاعًا ن�سبته 2.4 باملئة عام 2013 مقارنة بالعام 2012، و 19.8 باملئة عام 2012 

مقارنة بالعام 2011. 

ككل،  �للبنانية  �لغرف  �شعيد  على 

لبنان  وجبل  بريوت  غرفة  ��شتاأثرت 

�شادر�ت  قيمة  من  باملئة   82 بنحو 

�شهاد�ت  وفق  قاطبة  �للبنانية  �لغرف 

هذه  لدى  عليها  �مل�شادق  �ملن�شاأ 

�لغرف. ف�شجلت غرفة زحلة 313 مليون 

دولر ما ن�سبته 9 باملئة، وغرفة �سيدا 

وغرفة  باملئة،   5 ون�سبة  مليون   197
طرابل�ش 162 مليون ون�سبة 4 باملئة. 

�ملن�شاأ  ذ�ت  �ل�شلع  قيمة  بلغت  وقد 

دولر  مليون  و656  مليار   1 �للبناين 

55.1 باملئة من �جمايل قيمة  ن�شبتها 

درة ، فيما بلغت قيمة �ل�شلع 
ً

�ل�شلع �مل�ش

ذ�ت �ملن�شاأ غري �للبناين 1 مليار و351 

باملئة.   44.9 ون�شبتها  دولر  مليون 

�للبناين  �ملن�شاأ  ذ�ت  �ل�شلع  وزن  وقدر 

بن�شبة  طن  مليون   1.4 عن  يزيد  مبا 

�ل�شلع  وزن  �جمايل  من  باملئة    30.6
درة، ووزن �ل�شلع ذ�ت �ملن�شاأ غري 

ً
�مل�ش

طن  مليون   3.3 عن  يزيد  مبا  �للبناين 

وبن�شبة 69.4  باملئة. 

املرتبة الأوىل: �حتلت �شادر�ت �لآلت 

لئحة  على  �لوىل  �ملرتبة  �لكهربائية 

توزع �ل�شادر�ت �للبنانية ح�شب �لق�شام 

بن�شبة  و��شتاأثرت   ،2014 عام  �جلمركية 

22 باملئة من �جمايل قيمة �ل�شادر�ت. 

�ملرتبة  يف  حلت  الثانية:  املرتبة 

�لعادية  �ملعادن  �شادر�ت  �لثانية 

وم�شنوعاتها بن�شبة 19 باملئة.

املرتبة الثالثة:  �ل�شادر�ت �ل�شناعات 

�لكيميائية بن�شبة 14 باملئة، 

�ملنتجات  �شادر�ت  الرابعة:  املرتبة 

�لغذ�ئية بن�شبة 8 باملئة، 

�ملرتبة  ويف  اخلام�سة:  املرتبة 

 8 بن�شبة  �ملجوهر�ت  �شادر�ت  �خلام�شة 

باملئة �ي�شًا. 

أواًل:   توزع الصادرات اللبنانية على االقسام الجمركية وفق شهادات المنشأ/  واآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية

في المرتبة األولى

الصادرات اللبنانية ترتفع 2.9  % عام  2014
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توزع الصادرات اللبنانية حسب أقسام التعرفة الجمركية وفق شهادات المنشأ لعام 2014

Tufenkjian
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ال�شادرات اللبنانية�شادرات �شناعية

ال�سادارات  اإح�ساءات  اأ�سارات 

اللبنانية وفق اح�ساءات �سهادات 

املن�ساأ امل�سادق عليها يف غرفة 

بريوت خالل العام 2014 اىل اأن 

الدول.  هذه  ت�سدر لئحة  العراق 

وجاء ترتيب الدول كما يلي.

كما  �لعر�ق  ت�شدر  الأوىل:  املرتبة 

بلغت  حيث  �لدول،  هذه  لئحة  ذكرنا 

قيمة �ل�شادر�ت �إليه 676،9 مليون دولر 

من  باملئة   23 يو�زي  ما  �أي  �أمريكي 

�جمايل قيمة �ل�شادر�ت. 

�ل�شعودية  �حتلت  الثانية:  املرتبة 

هذهاملرتبة حيث بلغت قيمة �ل�شادر�ت 

�إليها 611،6 مليون دولر �أمريكي �أي ما 

يو�زي 20 باملئة من �لقيمة �لإجمالية.

هذه  �شوريا  �إحتلت  الثالثة:   املرتبة 

�ل�شاد�ر�ت  قيمة  بلغت  حيث  �ملرتبة 

�إليها هذه �ل�شنة 262،2 د.�أ. �أي ما يو�زي 

9  باملئة من �ملجموع.

هذه  �لأردن  �إحتلت  الرابعة:  املرتبة 

�ل�شاد�ر�ت  قيمة  بلغت  حيث  �ملرتبة 

�إليها هذه �ل�شنة 237٫9 مليون د.�أ. �أي ما 

يو�زي 8  باملئة.

هذه  قطر  �إحتلت  اخلام�سة:  املرتبة 

�ل�شاد�ر�ت  قيمة  بلغت  حيث  �ملرتبة 

�إليها هذه �ل�شنة 174٫2 مليون د.�أ. �أي ما 

يو�زي 6 باملئة.

ثانيًا: اهم اسواق الصادرات اللبنانية عام 2014 / والعراق في المرتبة األولى

unico طونيز فود
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املرتبة الأوىل:  تبوؤ�ت �لدول �لعربية 

لل�شادر�ت  �لرئي�شية  �ل�شوق   2014 عام 

وفق  وذلك  �لقيمة،  ناحية  من  �للبنانية 

لبنان.  وجبل  بريوت  غرفة  �ح�شاء�ت 

مبا  لبنان  من  �لدول  هذه  فا�شتوردت 

مليار و620 مليون دولر ومبا   2 قيمته 

ن�شبته 87.1 باملئة من �ل�شادر�ت. 

�لدول  �حتلت  الثانية:   املرتبة 

�لثانية و��شتوردت ما  �لأوروبية �ملرتبة 

ن�شبته  6.1  باملئة.

�لدول  جاءت  الثالثة:   املرتبة 

�ملرتبة  هذه  يف  �لعربية  غري  �لفريقية 

بن�شبة 4.1 باملئة. 

�لدول  تبعتها  الرابعة:  املرتبة 

�ل�شيوية غري �لعربية بن�شبة 1.7 باملئة. 

�لمريكية  �لدول  اخلام�سة:  املرتبة 

بن�شبة  0.9 باملئة. 

يف  و�ل�شيا�شية  �لمنية  �لحد�ث  �ًثرت 

�شوريا على حركة �ل�شادر�ت �للبنانية 

�ل�شادر�ت  قيمة  فانخف�شت  بر�ً، 

�لربية  �ملعابر �حلدودية  �للبنانية عرب 

�ىل   2011 عام  دولر  مليون   795 من 

547 مليون دولر عام 2014.

�ل�شادر�ت  �ن�شياب  ن�شبة  و�نخف�شت 

33 باملئة عام  عرب �ملعابر �لربية من 

كما   .2014 عام  باملئة   18 �ىل   2011
من  بحر�ً  �ل�شادر�ت  ن�شبة  �رتفعت 

و�رتفعت  باملئة،   47 �ىل  باملئة   30
من  �جلو  عرب  �ل�شادر�ت  حركة  ن�شبة 

قيمة  �ما  باملئة،   12 �ىل  باملئة   10
نقلها  و�شيلة  �ملحدد  غري  �ل�شادر�ت 

باملئة   27 من  ن�شبتها  �نخف�شت  فقد 

�ىل 22 باملئة. 

ثالثًا: توزع الصادرات اللبنانية على المجموعات الدولية عام 2014  / والدول العربية في المرتبة األولى

رابعًا: توزع الصادرات حسب المعابر الحدودية

امل�سدر: مركز الدرا�سات الإقت�سادية يف غرفة التجارة وال�سناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان
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La Roche Chocolate معمل �شوكوال الرو�ش

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

هاتف: 230667 3 - 540667 1 961 - فاك�س: 541667 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�شميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�شب واأعالف

الدورة - برج حمود -هاتف: 252577 )1(  961 - فاك�س : 252580 )1( 961

�س.ب : 0630-11  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

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

ذ م ل�شناعة الزيوت النباتية �ش.م.ل

ZM Vegetable Oils Industries SAL
دقيق و�شميد القمح والذرة / زيوت نباتية، ك�شب واأعالف

ذوق م�شبح - ك�شروان -هاتف: 252580 )1(  961 - فاك�س : 252580 )1( 961

�س.ب : 0630-11  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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�شنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
�شنــاعـــة البـــان واجبـــان

 زحلة - البقاع - لبنان 

 هاتف : 545500 )8( 961 - 81511 )8( 961

فاك�س : 815333 )8( 961 - �س.ب: 354 - زحلة

info@centerjdita.com
www.centerjdita.com



Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

 من�شورية املنت - املكل�س - بريوت - لبنان   

هاتف : 680680 )1( 961  - �س.ب : 66  -     فاك�س: 685090 )1( 961

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com

 �شركة �شدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
�شناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�شترياد وت�شدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - �شارع اق�شي�س - بريوت لبنان - تلفون: 01/542542-278248 961  

فاك�س: 01/543030 961  

www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com
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حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�س �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�سيدا - حي الو�سطاين: تلفاك�س: ٧٢5906 )٧( 961

عرمون مقابل التمثال: تلفون: 81٢086 )5( 961

بريوت- بئر ح�سن م�ستديرة ريا�س ال�سلح  تلفاك�س:  858556 )1( 961 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com

ال�شويفات - م�شاريع الرمي - جانب �شركة كومارو - بناية �شعالن

هاتف: 827204 78 - 850921 3 961

chaalan.plast@gmail.com

شعالن بالست
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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�شي - �شور - ال�شارع العام - �شارع ال�شنغال - بناية الأطباء: 740662 7 961

فرع اأول: الب�س - مفرق معركة: 740606 7 961

هاتف حممول: علي ح�شني احلاج علي: 059999 70 961

هاتف حممول: اأحمد ح�شني احلاج علي: 509080 3 961

اأطيب البهارات اللبنانية خمتارة دائماً من اأجود الأنواع

 طريق الجديدة الملعب البلدي - بيروت - لبنان  

هاتف: 771519 03 705277 1 961

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



مطاحن الفتوح-غبرية غروب �ش.م.م

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

جبل لبنان - ك�شروان - جديدة غزير - ال�شارع العام 

هاتف : 925965 )9( 961 - 643502 )3( 961 - فاك�س: 925361 )9( 961

E-mail: joseph@ftouhmills.com-Website: ftouhmills.com
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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
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الغازية - اتو�شرتاد �شيدا /�شور  - �س.ب  بريوت : 111898 - هاتف : 222696 )7( 961  - تلفاك�س: 220425 )7( 961

بريوت - هاتف : 654329 )1( 961  -  تلفاك�س : 654330 )1( 961

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

 معــامل كــامل بـدوي الب�شــاط

KAMEL BADAWI BSAT FACTORIES

خالية من املواد الكيماوية

 �صنع يف 

لبنـــان

Made In  
Lebanon

Helbawi Bros. s.a.r.l. 

حارة حريك - �سارع الروي�س الرئي�سي - �س.ب : ٢4/1٧1

برج الرباجنة

 هاتف : 556058 )1( 961 - تلفاك�س : 556059 )1( 961  

خلوي : ٢٢0896/95/93 )3( 961

E-mail: helbawi@helbawibros.com   
Website: www.helbawibros.com

البهـارات - املاأكوالت اجلـاهزة 

 واحلبـوب على انـواعهـا  

ا�سترياد وت�سدير
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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 : 600006 5 961 -215888 3 961 

فاك�س : 600346 5 961 - �س.ب : 14/5445 بريوت

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

 معامل الفلوك�ش

   ال�شناعية

احمد عطايا
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 الكورة - كفرعقا  - لبنان ال�شمالي 

 هاتف:  952838 )6( 961 - فاك�س:  952828 )6(  961

خليوي : 303862 )3( 961  - �س.ب : 12 - اميون - لبنان
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Fanar - El-Metn
Tel: 961 1 896796 - 961 70 120506 - 961 3 595452

raymond.dekermendijian@dekerco.com.lb

 �سناعة احلالوة والطحينة

Tahini & Halawa Industry

 لبنان - 

 �سيدا - الغازية  

 هاتف :

  961 )٢٢ )٧45٢0 

 خليوي:

  961 )3( ٧11118  

 فاك�س :

961 )٢٢ )٧0506 

E-mail :  greenhill.lebanon@gmail.com

Tayouneh, Old Saida Road 
Tel: 961 1 383675   
       961 3 152015
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املركز التجاري لل�شرق االأو�شط

Middle East Commercial Center-MECC

info@conservetaanayel.com-www.conservetaanayel.com

اليقاع - زحلة - �ستورا ال�سارع العام  - هاتف : 51450٢ )8( 961  

41041٢ )3( 961 - فاك�س : 514504 )8( 961 -�س.ب : ٧٢ زحلة

موؤ�ش�شة انطوان اللقي�ش 

ل�شناعة الزيتون والزيت

لبنان ال�شمايل - زغرتا الزاوية - منطقة كفرزينا - ال�شارع العام

 961  6 961 - تلفاك�س: 555777   3 خليوي: 686644 
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�ل�صناعات �لمنجمية 

تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغر�مار للرخام و�لغر�نيت �ض.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�شناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�شخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �شارع جرج�س نعوم  

بناية جوزف الق�س - ط. 1.

�شالة العر�س وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�س : 433578 )5( 961  

خليوي: 753578 )3( 961

�س.ب.: 7354/ 11 انطليا�س

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

81

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

�سور - العبا�سية -  تلفاك�س: 380٢69 )0٧( - 3813٧٢ )٧( 961

خليوي: 516058 )3( - ٧6٢633 )3( 961

E-mail: edcocompany@hotmail.com

E-mail: Deziree2005@hotmail.com - 961 3 570931 :حارة حريك - ال�شفري - �شارع مكرزل - هاتف

�شركة نتكو للأدوات ال�شحية �ش.م.م

خالطات - �شرياميك 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�شيما 

املنطقة ال�شناعية 

هاتف :

961 )5( 436115/114 

املكتب:

حارة حريك

تلفاك�س:

 961 )1(557523 

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

 �شركة ايكو للتجارة وال�شناعة 

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 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �شارع الق�شي�س 

هاتف : 926830)3( 961 - 279314 )1( 961 - فاك�س : 279314 )1( 961  

الفتى كو
 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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BOUCHRIEH-ASSAILY Str. St. BAKHOS Bldg.
Tel: 961-1-890117 - www.uniformslb.com

 داريا - ك�سروان - لبنان  -  بناية يدكو  -  هاتف :  ٢3154٢ )9( 961  - فاك�س: ٢33٧61 )9( 961  

E-mail:  info@technotexlebanon.com - technotex@asia.com - Website: www.technotexlebanon.com
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Keserwan - Zouk Mosbeh - Christ Le Roi Str.-Chamichian Bldg.
Tel : 961 9 219360 -212314 - Fax: 961 9 219361
P.O.Box : 11-8544 Riad El Solh -1107 2270 Beirut
E-mail : info@leonindustries.net      -     Website : www.leonindustries.net

موؤ�ش�شة بل�شتيك راما

Plastic Rama Est.
�شناعة وطباعة جميع اكيا�س النايلون  وال�شولوفان

 را�شيا الوادي - �شهر الحمر - طريق كفرقوق

هاتف : 233692 )3( 961 - تلفاك�س : 561111 )8( 961

www.plasticrama.com - plastic.rama@hotmail.com

Sthermico s.a.r.l
Offices: Dekwaneh Bambook Center GF

Factory: Edde - Jbeil
Tel/fax:00961 1 695074

Web: www.sthermico.com - Email: sales@sthermico.com
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Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�ش�شة �شلح الدين احللبي التجارية

جتهيزات مطابخ ومطاعم وفنادق

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

www.amacosal.com    info@amacosal.com

�شركة اآماكو غروب الم�شاهمة �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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�شركة �شتيم لل�شناعة والتجارة �ش.م.ل

Steam Company  
Industry & Commerce sal

خليوي: 266322 3 00961

 امل�شنع: اجلنوب، النبطية، كفور، 

املدينة ال�شناعية

�شيانة ومابعد البيع: بريوت - الكفاءات 

 تلفون: 009611472582 

فاك�س:009611468475

alighaddar_steamco@hotmail.com
 www.steamindustry.com

�شناعة 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 �شركة مغني اإخوان �ش.م.م
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بريوت  -  لبنان - �شد البو�شرية- املدينة ال�شناعية - ملك اليا�س حبو�س

هاتف: 497207 1 961 -  تلفاك�س: 488611 1 961

خليوي: 666664  3 961 - 475222  70 961

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون 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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�شركة �شب�شبي لل�شناعة والتجارة

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

طرابل�س-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : 461416 )6( 961

  961 )6( 461415   

 فاك�س :

961 )6( 461417 

 خلوي :

961 )3( -666733 

961 )3( - 367673 -709745 

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

مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�سن - نادي الغولف - �سنرت بون مار�سيه

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�سنع:

961 ٢٢ ٧4995 
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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�شارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: 980267 - 645094 )3( 961

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة 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 

موؤ�ش�شة حممد طرابل�شي

MOHAMAD TRABOULSI EST. 

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�سن  

 نادي الغولف  

�سنرت بون مار�سيه

 تلفاك�س:

 961 1 858194  

 خليوي:

961 3 415669 

�شركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�شناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: 788118 )1( - 788079 )1( 961

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية

Velox شركة معامل فيلوك�ش للقازانات�

Steam Boilers-Heatersت�شنيع قازانات و�شخانات مياه على اأنواعها

جبل لبنان - بعبدا - برج الرباجنة �شارع جامع العرب بناية �شهاب

 هاتف : 472042 )1( 961 - 375123 )3( 961 فاك�س : 472060 )1( 961  

veloxco@hotmail.com
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موؤ�ش�شة االإ�شكندر - اأبناء حممد مظلوم

مكاب�س بالط، وجاليات بالط، مكاب�س اأحجار باطون، ك�شارات خالطات لعلف الدجاج 

واحليوانات وعموم الأ�شغال امليكانيكية، جواري�س بح�س وبرغل، مطاحن ك�شك وحبوب

 طريق عام رياق - ج�شر الليطاين - قرب اللبول

هاتف : 858152 )71( 961

البقاع - زحلة - املدينة ال�سناعية - مبنى ال�سركة

هاتف: 901499 ٧8 - 6٧٢٧69 ٧1 961

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

موؤ�ش�شةاإبراهيم خليل القا�شوف - املعتمد احليلين 

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

� لبنان
ا�و� مبيعاً ��

بدعم من وزارة الطاقة 
قسط ع� اجهزة

 طاقة شمسية لتوليد الكهرباء 
� المياه و الطاقة شمسية لتسخ��

 

 تقسيط
5 سنوات
بدون فائدة

    

تقسيط
 10 سنوات
بدون فائدة

Beirut Dora: 01/ 255 755
 03/ 888 588

www.kyprossolar.com
email: info@kyprossolar.com
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موؤ�ش�شة ب�شام حممد �شربي كّنو للتجارة وال�شناعة

Bassam Mohamad Sabri Kanou For Trading & Industry

 البقاع  

 زحلة - تعنايل  

املنطقة ال�سناعية  

 هاتف:

961 3 080961 

961 ٧0 94٢٢45 

961 ٧1 656931 

961 ٧1 ٢9350٢

961 8 513155

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

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�س : 455001 )1(961+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +961)3(288344 : خلوي

�شركة الي�شا 

لل�شناعة والتجارة
�شناعة مطاحن ومحام�س البن والبهارات

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية - الطريق الدويل - مفرق م�ست�سفى قلب ي�سوع - بناية بندر

هاتف: ٧/ 950866 5 961 - ٢٧8050 3 961 - ٢31498 9 961 - فاك�س: 95٢866 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 الأملنيوم، �شتائر زجاجية للبلكون، �شيكوريت

الأوزاعي - الطريق العام - 100 مرت بعد املرفاأ

هاتف: 532177 3 961
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اأدوني�س - املنطقة ال�شناعية - تلفون: 223040 9 961 

جديدة غزير - تلفون: 925391 9 961

اأربيل - عنكاوه - تلفون: 460086 7700 00964

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

 تجهيز وتركيب الهنغارات والمخازن 

ت�شنيع وتركيب البوابات 

الأوتوماتيكية وكافة الأ�شغال 

الحديد ال�شناعي والقرميد
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فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

 لبنان ال�شمايل - طرابل�س  

�شارع بور �شعيد - بناية ال�شركة

 هاتف: 613079 6 - 228464 3 961  

فاك�س: 614189 6 961  �س.ب: 2537 طرابل�س

E-mail: ahmadhaydar.8m.com   -   wwwgallery-haydar.com
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Shreif Bros Factoryمعمل �شريف اخوان
ورق �شحي - حمارم

بعلبك الهرمل - الكيال - ال�شارع العام - مبلكه

هاتف: 379465 8 961 - 969558 3 961

Toilet Paper - Tissues
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موؤ�ش�شة خزعل للتجارة

مكعبات ثلج بجميع الأحجام

بعلبك - �شاحة نا�شر - هاتف:564948 76 961

�شتورة - مقابل اجلمارك - هاتف:467455 76 961

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

  العنــوان : بريوت - �شاقية اجلنزير - عني التينة -  الطريق العام  

هاتف: 01/809454 - خليوي : 03/284690 - فاك�س: 01/810454

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

Plastiban �شركة بل�شتيبون
 صناعة علب امبالج من كرتون وبالستيك واكياس للهدايا





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

اأكبر ح�شد للم�شانع اللبنانية - 400 موؤ�ش�شة �شناعية تقدم 

H.S.CODE اإنتاجها قطاعياً و�شلعياً وفقاً للت�شنيف الدولي

برعاية

وزارة ال�شناعـة وجمعية ال�شناعيني اللبنانيني
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ر�شالة الإمارات

بالهدوء  �لنابل�شي  �شخ�شية  تتميز 

باملكيال  �أعماله  يقي�س  وهو  �لر�شني 

�أبناء  خلدمة  د�ئــم  م�شعى  يف  �ل�شحيح 

�لإغـــرت�ب  ــالد  ب ويف  لبنان  يف  وطــنــه 

و�أينما حلو�، حمققًا �لنجاح تلو �لنجاح، 

من بلجيكا �إىل فرن�شا، �ل�شعودية، و�أخري�ً  

�ل�شقيقة وبد�أ  �لعربية  �لمار�ت  يف دولة 

ي�شق طريقه ب�شرب وع�شامية و�إر�دة يف 

بد�ية م�شو�ره حيث وجد �أر�شية �شاحلة 

موطنه  �عتربه  �لذي  �لبلد  هذ�  للعمل يف 

�رشكة  �أ�ش�س  حيث  �لأم،  بلده  بعد  �لثاين 

�ملتخ�ش�شة  �أنرتنا�شيونال«  »�شيربك�س 

يف  �شقيقه  مع  �لهند�شية  بال�شت�شار�ت 

�لتي  �ل�رشكات  من  وكانت   1993 �لعام 

من  �أ�شبحت  حتى  �لأوىل  �ملر�كز  تبو�أت 

�ل�رشكات �لكربى. وها هو بعد �شنو�ت من 

زرعه  ما  يح�شد  و�لعرق  و�لتعب  �لعمل 

ويحقق �حللم.

ذ�ته  على  �لنابل�شي  �ملهند�س  ينكفئ  مل 

عدوى  ت�شبه  ومل  �لنا�س  عن  يبتعد  ومل 

�لغرور وعظمة �ل�شهرة بل ظل متو��شعًا، 

يحاكي هموم �لنا�س وحاجياتها، ميدهم 

�ملاأثور  �لقول  من  �نطالقًا  بامل�شاعدة 

»خري �لنا�س من نفع �لنا�س«. 

�لإمــار�ت  �أن  �لنابل�شي  �ملهند�س  يعترب 

يفتخر  لذلك  �لثاين  وطنه  هي  �لعربية 

�لدولة  هــذ  حققتها  �لتي  ــاز�ت  ــالإجن ب

�ل�شيخ  لــه  �ملغفور  �أيـــام  يف  �ملتطورة 

ز�يد بن �شلطان �أل نهيان و�لتي جعلتها 

و�ملهمة  �ملتقدمة  �لـــدول  م�شاف  يف 

�مل�شرية  ز�لت  وما  و�شياحيًا،  �إقت�شاديًا 

خليفة  �ل�شيخ  �لرئي�س  عهد  يف  م�شتمرة 

بن ز�يد و�شقيقه ويل �لعهد �ل�شيخ حممد 

�لبلد.  ل�شوؤون  �إد�رتهما  وح�شن  ز�يد،  بن 

�إمارة  �لذي �شهدته  �لإقت�شادي  فالتطور 

عمر�ين،  تطور  مــع  �ملــرت�فــق  ظبي  ــو  �أب

�إ�شافة �إىل �لتطور �لإجتماعي، يعترب �أحد 

�لفريدة  �حل�شارية  �لنه�شة  حالت  �أهم 

�لتي �شهدتها �لإمار�ت و�نطالقًا من �إميان 

وترية  ت�شارعت  خليفة،  �ل�شيخ  �لرئي�س 

�لإجنـــاز�ت وتــعــددت �أوجــه �ملــبــادر�ت 

متفردة  �إجنـــاز�ت  �لــدولــة  �شهدت  حيث 

على �مل�شتويني �ملحلي و�لإقليمي، حيث 

و�شع خطة ��شرت�تيجية هدفت �إىل تر�شيخ 

�ملنطقة  يف  �لــر�ئــدة  �لإمــــار�ت  مكانة 

ومايل  �إقت�شادي  كقطب  دورها  وتعزيز 

تهدف  ��شرت�تيجية  �إىل  �إ�شافة  عاملي، 

�مل�شتد�مة يف جميع  �لتنمية  �إىل حتقيق 

و��شتثمارها  �لإمــــار�ت  دولــة  مناطق 

للمو�رد ب�شكل �أكرث فعالية.

 وي�شري �ملهند�س �لنابل�شي �إىل �أن �لإمار�ت 

��شتثمار  على  وعملت  بالإن�شان  �هتمت 

�لعن�رش �لب�رشي يف ميادين متعددة، ما 

من  به  تنعم  ملا  �لآخر  �لوجه  ذلك  �شكل 

�ل�شعد، وتطبيقًا  �إجناز�ت وعلى خمتلف 

لنظرية �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد �لتي تقوم 

على دعامتني: �لأوىل هي �ل�شتثمار يف 

�لإن�شان. و�لثانية هي �إ�شعاد �لنا�س.

�لقاعدة  �أن هذه  يت�شح  وبنظرة �رشيعة   

و�لعقائدية  �لفل�شفية  �لنظرة  �أ�شل  هي 

و�لتي  �ليوم  عاملنا  يف  �ملتقدمة  للدول 

هذين  على  وح�شارتها  جمــدهــا  بنت 

ــا نــتــمــنــاه نحن  �لــعــنــ�ــرشيــن، وهـــذ� م

�للبنانيون �أن تقوم �لدولة بالهتمام �أوًل 

حاجاته  له  تقدم  و�أن  باملو�طن  و�أخري�ً 

�لإجتماعية و�ل�شتثنائية و�لتعليمية و�أن 

توفر له �لأمن و�ل�شتقر�ر و�أن تعمل على 

ليعود  و�لتعليمي  �ملعي�شي  م�شتو�ه  رفع 

�إىل  لبنان منارة �ل�رشق، ينه�س ويتقدم 

وم�شاركته  وجهده  وعلمه  بفكره  �لأمام 

�لفاعلة و�لإيجابية على �ل�شعد كافة.

يعترب  �للبناين  �لغــرت�ب  م�شتوى  وعلى 

هو  �لغرت�ب  هذ�  �أن  �لنابل�شي  �ملهند�س 

ثروة وطنية وب�رشية حقيقية، وهي �لتي 

حافظت على لبنان وحالت دون وقوعه 

فري�شة �لأزمات �لإقت�شادية �لتي تعر�س 

لها �إ�شافة �إىل �عتباره ر�فد�ً ماليًا ملعظم 

هوؤلء  �أهــايل  ��شتطاع  بحيث  �للبنانني 

�ملغرتبني باأمو�ل �أبنائهم �ملحافظة على 

م�شكالت  �إىل  �لإنزلق  وعدم  كرمي  عي�س 

على  تنعك�س  قد  ومعي�شية  �إجتماعية 

تر�بط �ملجتمع و�لأ�رش �للبنانية.

�لــدولــة  �لنابل�شي  �ملهند�س  وطــالــب 

عدم  �لغــرت�بــي  �ل�شاأن  يف  و�ملعنيني 

من  وحمايتها  �لــرثوة  بهذه  �لتفريط 

و�خلارجية،  �لد�خلية  �ل�شتهد�فات  كل 

يف  �ملقيمني  �للبنانني  جميع  ــا  ودع

�ل�شقيقة  �لإمــار�ت  دولة  �لثاين  وطنهم 

�أن يتقيدو� بالأنظمة و�لقو�نني �ملرعية 

�لقانون  على  يحافظو�  و�أن  �لإجـــر�ء 

�لعزيز  �لبلد  �إىل  ويحرتموه لأننا قدمنا 

كل  لنا  ــدم  وق �حت�شننا  ــذي  �ل �لــثــاين 

�ل�شتثمار  �أبو�ب  لنا  وفتح  �لت�شهيالت، 

و�إقامة �مل�شاريع.

حقق نجاحات متتالية في بلجيكا، وفرنسا، والسعودية، واإلمارات العربية 
المهندس خالد النابلسي... تميز باالستشارات الهندسية

اللبنانيون  �سكل  ما   كثرياً 

يف  متميزة  حاًل  املغرتبون 

جميع  يف  والتاألق  النجاح 

والطبية  العلمية  امليادين 

والإقت�سادية،  والتجارية 

هو  النابل�سي  خالد  واملهند�ش 

الذين  اللبنانيني  هوؤلء  من 

الأعمال  لرجال  منوذجًا  �سكلوا 

الغرتاب  دول  يف  الناجحني 

مثابر  لكل  به  يحتذي  ومثاًل 

ي�سبو اإىل التقدم. 



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 
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

�ملناطق  عام  مدير  بنّي 

كتكوت  حممد  �حلرة 

مت 
ّ
قد �ملوؤ�ش�شة  �أن 

و�إ�شرت�تيجياتها  روؤيتها 

و�لأعمال  وتوجهاتها 

�إىل  تنفيذها  ميكن  �لتي 

وز�رة �لإقت�شاد و�لتجارة 

بانتظار  �خلارجية 

هذه  على  �لوز�رة  مو�فقة 

�لإ�شرت�تيجيات.

�ملوؤ�ش�شة  وعر�شت 

بع�س  �لروؤية  هذه  �شمن 

تعيق  �لتي  �ل�شعوبات 

�ل�شتثمارية  �لأعمال 

�حلرة  �ملناطق  يف 

و�لإجر�ء�ت  و�ل�شيا�شات 

�ملرحلة  تتطلبها  �لتي 

ك�شف  حيث  �ملقبلة. 

�ل�شتثماري  �لعمل  تعيق  �لتي  �ل�شعوبات  بع�س  عن  كتكوت 

�لب�شائع  ��شتفادة  عدم  يف  �أبرزها  يتجلى  �حلرة،  �ملناطق  يف 

مع  �ملوقعة  �لتفاقيات  مز�يا  من  �حلرة  �ملناطق  يف  �ملخزنة 

�شورية، لدى و�شعها يف �ل�شتهالك �ملحلي يف �لد�خل ح�رش�ً، 

يف  �لأع�شاء  �لأخرى  �لدول  على  �ملبد�أ  هذ�  تعميم  دون  ومن 

 كانت هذه �لتفاقيات ثنائية �أو �أكرث.
ً
�لتفاقية، �شو�ء

�إ�شافة �إىل عدم �إعفاء �ملنتج �مل�شنع يف �ملناطق �حلرة �ل�شورية 

و�ملر�د و�شعه يف �ل�شتهالك �ملحلي من �لر�شوم �جلمركية، يف 

�أن يتم  %، على   40 حال حقق قيمًا م�شافة حملية، ل تقل عن 

�ملحلية،  غري  �لإنتاج  مدخالت  عن  �جلمركية  �لر�شوم  ��شتيفاء 

وذلك على �لرغم من �ملطالبات �ملتكررة من �ملوؤ�ش�شة ب�رشورة 

دون  من  �ل�شاأن  بهذ�  �ملعنية  �جلهات  من  �ملز�يا  هذه  حتقيق 

��شتجابة.

�لتي تتطلبها  و�لإجر�ء�ت  �ل�شيا�شات  �إىل بع�س  و�أ�شار كتكوت 

�إ�شرت�تيجيات  �إطار  �شمن  تاأتي  و�لتي  �ملقبلة  �ملرحلة 

�لإقت�شاد،  وز�رة  يف  �لدر��شة  قيد  ماز�لت  و�لتي  �ملوؤ�ش�شة، 

و�لتجارة  �لإقت�شاد  وز�رة  مع  �ملتابعة  �رشورة  حول  ترتكز 

�لدول  مع  �ملوقعة  مع  �لتعاون  بروتوكولت  لتنفيذ  �خلارجية 

�لعربية و�ل�شديقة وتوقيع بروتوكولت جديدة مع دول �أخرى، 

�آ�شيا ودول �لربيك�س، �إ�شافة �إىل ��شتكمال  وخا�شًة دول �رشق 

لدر��شتها  �أخرى  دول  �إىل  �ملر�شلة  �لربوتوكولت  م�شاريع 

وتوقيعها لتن�شيط �لعمل �ل�شتثماري يف �ملناطق �حلرة وجذب 

�ل�شتثمار�ت �إليها وتفعيل م�رشوع �لتفاق بني �ملوؤ�ش�شة �لعامة 

للمناطق �حلرة �ل�شورية و�ملناطق �لإقت�شادية �حلرة يف رو�شيا 

تنفيذ� ملذكرة �لتفاهم بني وز�رة �لإقت�شاد و�لتجارة �خلارجية 

�لحتادية،  رو�شيا  يف  �لإقت�شادية  �لتنمية  ووز�رة  �شورية  يف 

�لتعاون  وبروتوكولت  �لتفاهم  مذكر�ت  يف  ورد  ما  وتنفيذ 

�لدول  من  عدد  �ملوقعة مع  �حلرة  �ملناطق  �مل�شرتك يف جمال 

�مل�شوؤولة  و�لتو��شل مع �جلهات �حلكومية  و�لأجنبية،  �لعربية 

لإقامة  �لبيالرو�شية  �حلرة  �ملناطق  �إد�ر�ت  على  �لإ�رش�ف  عن 

وتفعيل  بيالرو�شيا  �ملناطق يف  تلك  و�إد�رة  �تفاقيات م�شرتكة 

�خلا�شة  �لإقت�شادية  و�ملناطق  �ملوؤ�ش�شة  بني  �لتفاهم  مذكرة 

بني  �لتفاهم  مذكرة  توقيع  و��شتكمال  �لدميقر�طية  كوريا  يف 

رين 
ّ
�مل�شد لحتاد  �لإقليمي  و�ملكتب  �ل�شورية  �حلرة  �ملناطق 

مع  �لتفاهم  مذكرة  توقيع  و��شتكمال  �لعرب  و�مل�شتوردين 

�ملناطق �حلرة �لإير�نية.

تتطلبها  �لتي  و�لإجر�ء�ت  �ل�شيا�شات  �أن  �إىل  كتكوت  و�أ�شار 

�ملرحلة �ملقبلة ت�شمل كذلك متابعة �لتن�شيق مع �إد�رة �جلمارك 

وز�رة  مع  و�لبحث  �حلرة  �ملناطق  يف  �لعمل  معوقات  ملعاجلة 

�لنقل ملعاجلة �لو�شع غري �مل�شتقر للمنطقة �حلرة �ملرفئية يف 

للمز�د،  وطرحه  فيها  �ل�شتثماري  و�ملبنى  �لالذقية  حمافظة 

�خلدمة  من  خرجت  �لتي  �حلرة  �ملناطق  معاجلة  �إىل  �إ�شافة 

�ملتعلق  �ملر�شوم  م�رشوع  وخا�شة  فيها  �مل�شتثمرين  وو�شع 

�مل�شتثمرين يف  �ملرتتبة على  و�لغر�مات  �لبدلت  بالإعفاء من 

�شوء  يف  جديدة  حرة  مناطق  �إقامة  ومتابعة  �ملوؤ�ش�شة  فروع 

�جلدوى �لإقت�شادية وتوفري �ملناخ �ل�شتثماري لإقامتها.

المناطق الحرة... 
إلعفاء البضائع المصّنعة من الجمارك
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تقرير »تشاتهام هاوس«:
سوداوية مثير للريبة عن اإلقتصاد السوري

�لدولية  �ملوؤ�ش�شات  معظم  توقف  رغم 

ن�رش  عن  �لدويل  �لنقد  �شندوق  ومنها 

�شورية  عن  �إقت�شادية  بيانات  �أية 

�ليقني،  عدم  ب�شبب   2010 �لعام  بعد 

هاو�س«  »ت�شاتهام  معهد  ي�شدر 

تقرير�ً �إقت�شاديًا خا�شًا عن �لإقت�شاد 

فيه  �أعاد  �حلرب،  خالل  �ل�شوري 

�لإح�شائيات  بع�س  �إنتاج  )�لباحث( 

مر�كز  بع�س  تد�ولتها  �لتي  �لتقديرية 

�لدر��شات غري �لر�شمية، و�لتي و�شفها 

وزير �لإقت�شاد �ل�شوري همام جز�ئري 

بغري �لدقيقة قائاًل: »�لرقم �لإح�شائي 

مت  �لتي  �لبحثية  و�ملنهجية  �ملعتمد 

يف  م�شّللة  نتائج  �إىل  �أدت  تبنيها 

�لتحليل و�لتعليل«.

 
ّ
معد باتر(  )د�يفيد  �ل�شحفي  �لباحث 

�شفحة   33 عرب  ��شتعر�س  �لتقرير، 

بع�س �ملوؤ�رش�ت �لإقت�شادية �لتقديرية 

قبلها،  ملا  و�لر�شمية  �حلرب،  ل�شنو�ت 

�أهمية،  ذ�  جديد�ً  �شيئًا  يقدم  �أن  دون 

�لقائل »ف�رش �ملاء  لينطبق عليه �ملثل 

بعد �جلهد باملاء«!

يف �لفقرة �لأخرية من �لتقرير، �ملعنونة 

و�ل�شيناريوهات  �حلالية  بـ)�حلقائق 

�رش�حًة  باتر  يعرتف  �ملحتملة( 

�لإقت�شادية  �ملوؤ�رش�ت  بع�س  بتح�شن 

م�شتوى  تر�جع  ومنها  �شورية،  يف 

�لنكما�س يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل، 

موؤ�رش�ت  �أن  ذ�كر�ً  �ل�شادر�ت.  وزيادة 

�لعملة  قيمة  و�نخفا�س  �لت�شخم  مثل 

تعزيز  جانب  �إىل  خّفت،  قد  �ملحلية 

من  �ملايل  ملركزها  �حلكومة 

لدعم  �لفعال  �لوقف  خالل 

�إىل  بالن�شبة  خا�شًة  �لوقود، 

�مل�شتهلكني.

�ل�شحفي  �مللخ�س  �أن  �إل 

�ملعهد  موقع  على  �ملن�شور 

ن�رشته  و�لذي  �لإلكرتوين 

جتاهل  �إعالمية،  و�شائل  عدة 

تركيز  يف  �ملعطيات،  هذه 

�لبيانات  حول  للريبة  مثري 

و�ملاأخوذة  �إنتاجها،  �ملعاد  �لتقديرية 

�لدر��شات  لبحوث  �ل�شوري  �ملركز  من 

)�لإ�شكو�(  وتقدير�ت  �لر�شمي،  غري 

�لد�عمة للمركز وتقاريره.

�ل�شود�وية  ت�شويق  �ملعهد  تعمد  لذ� 

رغم  مهنية  غري  بطريقة  �لإقت�شادية 

�عرت�ف �لباحث ببع�س �حلقائق ولي�س 

�لتقدير�ت، فاكتفى �خلرب �ملن�شور على 

موقع �ملعهد �للكرتوين و�لذي تد�ولته 

بعر�س  �لإعالمية،  �لو�شائل  بع�س 

بيانات تقديرية غري ر�شمية مثل تقّل�س 

�لإقت�شاد �ل�شوري بن�شبة 51 % منذ بدء 

�لأزمة يف عام 2011 مع خ�شارة كبرية 

ي �لطاقة و�لت�شنيع، و�نحد�ر 
َ
يف قطاع

�لزر�عة ب�شكل خطري، و�نخفا�س تعد�د 

�ل�شكان من 21 مليونًا �إىل 17.5 مليون 

من  �أكرث  ووفاة  �لهجرة  ب�شبب  �شخ�س 

ربع مليون �آخرين، بالإ�شافة �إىل نزوح 

ثلث �ل�شكان د�خل �لأر��شي �ل�شورية.

بني  �ملمتدة  �لفرتة  �أن  �أي�شًا  وذكر 

 2015 و�آذ�ر   2012 �لثاين  كانون 

وذلك   ،%  51 بن�شبة  ت�شخمًا  �شهدت 

كما  �ل�شورية،  �حلكومة  تقارير  بح�شب 

�نخف�شت قيمة �لعملة �ل�شورية �إىل 80 

% منذ بدء �لأزمة.
عن  �شطر�ً  �خلرب  ر 

ّ
مر خجول  وب�شكل 

تاأمني  يف  �ل�شورية  �حلكومة  ��شتمر�ر 

�أ�شعار  حتديد  مثل  �لرئي�شية  �خلدمات 

�ل�شلع وتاأمني �لكهرباء، مع �لكثري من 

عن  تك�شف  �لتي  �ل�شيا�شية  �لإ�شار�ت 

�شيناريوهات متمناة �أكرث منها وقائع 

عن م�شتقبل �شورية.

�لتقديرية  �لأرقام  بع�س  تكون  قد 

�أن هذ�  �إل  �ملعا�س،  �لو�قع  قريبة من 

�حلديث عن  �شياق  ياأتي يف  �أن  يجب 

و�لتخريب  �لدمار  ومنها  �لأ�شباب، 

�لتحتية،  �لبنى  طاول  �لذي 

�لإقت�شادية  و�لإجر�ء�ت 

و�حد  طرف  من  �جلائرة 

�لإقت�شادية(  )�لعقوبات 

يف  �ليوم  �جلغر�فيا  وو�قع 

برعاية  �لإرهاب  �نت�شار  ظل 

ميكن  ل  ما  هذ�  لكن  دولية. 

للقارئ تلقفه خالل 33 �شفحة 

تتحدث عن �أربع �شنو�ت حرب 

من عمر �لإقت�شاد �ل�شوري.
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ر�شالة العراق

�شّكلت �لبطالة يف �لعر�ق �أخطر �مل�شكالت 

�لتحديات  �أحد  د �ملجتمع وهي 
ّ
�لتي تهد

نو�جهها  �لتي  و�مل�شتقبلية  �لر�هنة 

در�ماتيكية  ب�شورة  ن�شبها  تز�يدت  وقد 

مده�شة يف �لعر�ق، ومل تنفع كل �مل�شاعي 

�شوؤونها  تقليل  �أو  تاأثريها  من  للحد 

من  و��شعة  لفئات  �ملختلفة  وجتلياتها 

منها،  �ل�شباب  لدى  خ�شو�شا  �ل�شعب، 

�إىل حد مل يعد ميكن حتمل ��شت�رش�ئها �أو 

�ل�شكوت عليها.

�إن ظاهرة �لبطالة تعني �لعجز عن �إيجاد 

فر�س عمل منا�شبة للح�شول على دخل 

ذي م�شتوى معي�شي مقبول .. فلكل �شخ�س 

�حلق يف �لعمل وحرية �ختياره للمهنة �و 

�لوظيفة �لتي يتطلع �إليها، كما �أن له حق 

�حلماية من �لبطالة، فالعمل لي�س لغر�س 

زيادة �لإنتاج �أو حت�شني نوعيته فقط، بل 

هو حق من حقوق �لإن�شان وتلبية حلاجة 

من حاجاته �لأ�شا�شية .. 

البطالة بين مفهومين
)�لبطالة  باأن  �لعربية  �لقو�مي�س  جتمع 

 : نف�شه  �ملعنى  لهما  كلمتان  و�لعطالة( 

فالبطالة من �لباطل وهو �ل�رش �مل�شرتمي 

من  �أ�شلها  �لعاطل  ولفظة  و�ل�شالل 

�لعطل وهو �لف�شاد و�ل�شوء و�خللل، ورمبا 

�ملعنى  بهذ�  تنفرد  �لعربية  �للغة  كانت 

باألفاظ  �لالتينية  �للغات  �لذي تعرب عنه 

منظمة  �أما  غري.  ل  �لعمل  تعني  حيادية 

من  �لعاطل  فتعرف   ILO �لدولية  �لعمل 

�لعمل  عن  قادر  هو  من  كل  باأنه  �لعمل، 

عند  ويقلبه  عنه  ويبحث  فيه  ور�غب 

م�شتوى �لأجر �ل�شائد، ولكن دون جدوى.

وكما قلنا �إن ظاهرة �لبطالة تعني �لعجز 

�إيجاد فر�س عمل منا�شبة للح�شول  عن 

�إذ  على دخل ذي م�شتوى معي�شي لئق.. 

�جلديدة  و�لتغري�ت  �لتحولت  �شوء  يف 

�لتي حدثت يف �لعر�ق بعد �أحد�ث ني�شان/ 

��شتثنائية  جهود�  ت�شتدعي  �لتي   2003
�لإقت�شادي  �لرقي  �أجل  من  للعمل 

يبابا  �لر�س  ز�لت  ما  �إذ  و�لإجتماعي 

ملعاجلة هذه �لظاهرة من قبل �مل�شوؤولني 

�خلدمية،  �لدولة  وز�ر�ت  يف  �لعر�قيني 

برملان  �أو  �لعر�قية  �حلكومة  ز�لت  وما 

حلماية  من�شفا  قانونا  ع 
ّ
ي�رش مل  �لعر�ق 

�لعاطلني �و �ملتبطلني من �لعمل لأ�شباب 

�أحد  على  خافيا  يعد  مل  ون�شيف،  �شتى. 

�متد�د  على  ح�شل  �إذ  �لآفة،  هذه  �أ�رش�ر 

�لإخطاء  من  �لكثري  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 

و�جتثاثها  ت�شخ�شيها  يف  و�خلطل 

ب�شكل كامل.. وهذ� ما �طنبت به �جلهات 

�لعديدة  و�ملنظمات  و�لر�شمية  �حلكومية 

من �ملجتمع �ملدين، من دون مرهم �شاٍف 

بهدف �لتحكم �أو �ل�شيطرة عليها.

وللبطالة فكاهاتها 
�لأ�شدي،  حبيب  �لقانوين  �لباحث  يعتقد 

�لعر�ق ويف عموم  لدينا بطالتني يف  �أن 

�لت�شخم  نتيجة  �لثالث  �لعامل  بلد�ن 

�لدولة  مفا�شل  هيكلية  و�شوء  �لإد�ري 

بطالة  �لأوىل  �ملتعددة.  ودو�ئرها 

ممار�شة  عدم  يف  �ملرفهة  �ملوظفني 

و�شحيح،  كامل  ب�شكل  �لإد�ري  عملهم 

�لتي  )�ملقنعة(  �لبطالة  عليها  ويطلق 

ملمو�شا  �جتماعيا  ر�تبا  للموظف  تتيح 

ب�شكل  �لإد�ري  عمله  ممار�شة  دون  من 

�إذ ميار�س بريوقر�طيته  �أو جدي،  منتظم 

�ليومية بحق �ملر�جعني، ول �شاغل له �إل 

كرع فناجني �لقهوة �أو �حت�شاء ��شتكانات 

بينما  �ليومية،  �ل�شحف  وقر�ءة  �ل�شاي 

تلجاأ زميلته �ملوظفة �إىل �شنارة �ل�شوف 

�أخبار  �آخر  عن  زميالتها  مع  و�حلديث 

رغم أن العراق يعوم فوق بحيرة من النقط والغاز
البطالة تتحرك فوق رمال متحركة
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�ل�شالطني و�لوعاظ �أو �لقنو�ت �لف�شائية 

�رشعات  باآخر  �ملتخ�ش�شة  �ل�شقيمة 

�لتدليك و�لتخ�شي�س و�لريا�شة �لبدنية.

فهو  �لبطالة،  من  �لثاين  �جلانب  �أما 

�جتماعي و��شع ي�شمل �لعديد من �لفقر�ء 

يو�جهون  حينما  و�لعجائز،  و�ل�شباب 

قاع  �شمن  و�لإمالق  �لفقر  حالت 

�ملحافظات  من  �لعديد  �أو  �لعا�شمة 

حلول  دون  من  �لعر�قية،  و�لق�شبات 

�أ�شبحو�  حتى  �لفاقة،  لتجاوز  جذرية 

بالرثو�ت  مكتنز  وطن  يف  عر�ة  حفاة 

�لزر�عات  وبع�س  و�لنفطية  �لريعية 

�لإن�شاء  قطاع  فاعلية  مع  �لنا�شطة 

�لدولة.  مفا�شل  من  �لعديد  يف  و�لتعمري 

ولعل هذ� �جلانب لالأ�شف يرتدد ويتد�خل 

فاعلية  يف  �ملعلن  �لندماج  عدم  فيه 

�لأمر  �لعر�قي  �ل�شارع  يف  �لعمل  �شوق 

�لعاطلني  �لفقر�ء  �لذي يتطلب من هوؤلء 

ح�شن �ل�شتجابة لأي عمل �رشط �أن يكون 

�ل�شخ�شية،  �لكر�مة  كانت  مهما  �رشيفا 

�لعزة  �أو  �لكربياء  من  نوعا  تتطلب 

بالنف�س.

درس من الشبكة االجتماعية 
يقول عماد �لعاين �لقانوين و�ملدير �لعام 

�لجتماعية:  �لعدل  وز�رة  يف  �ل�شابق 

حققت  قد  �ل�شبكة  هذه  �أن  �أعتقد  ل 

�لو�شع �ملت�شابك  جناحاتها يف ظل هذ� 

من �أحد�ث �لعر�ق .. وي�شيف لقد �أ�رشفت 

قانونيا على �إعد�د هذه �ل�شتمارة �شمن 

�ملو��شفات �لدولية �لتي تعمل فيها هذه 

وي�شيف  �لعامل،  �أرجاء  كل  يف  �ل�شبكات 

�لعاين قائال :

مل�شلحة  �ل�شتمارة  هذه  حرفت  لقد  ـ 

�لرعاية  د�ئرة  من  و�ملنتفعني  �لف�شاد 

عليها  �حل�شول  فاأ�شبح  �لجتماعية، 

�أو عحجوز حيث  �أو يتيم  حلما لأي فقري 

و�شل �شعرها يف �لبدء �إىل 200 دولر، ثم 

�أ�شبحت �لآن 500 دولر لأي منتفع فقري 

منها، ويختتم عماد �لعاين حديثه، قائال:

 2004 عام  عملي  �نتهى  لقد  لالأ�شف،  ـ 

�أياد  بنهاية ولية رئي�س �لوزر�ء �لأ�شبق 

عالوي. وهكذ� بت متفرجا على �جلناية 

�لجتماعية  �لرعاية  �شبكة  تفعلها  �لتي 

ويختتم   .. �لر�هن  وقتنا  حتى  �ملتعددة، 

و�ل�شلو�ن  �ل�شرب  �ألهمني  �للهم   : حديثه 

حول ما يحدث يف عر�قنا �جلديد..!!

الهابط والراقي في الفقر العراقي
يقول خريج �لبيطرة د. جالل ح�شني عبد: 

تع�شا حلكومة �حتادية مركزية، مل تن�شف 

عام  منذ  �خلريجني  �أفو�ج  من  �لعديد 

ب�شطة  �فتتحت  ولهذ�   2003 يف  �لتغيري 

للخ�رش و�لفو�كه يف عالوي جميلة، وهي 

ما تاأتيني بربح و�فر و�حلمد�هلل..

ق�شم  �جلميلة  �لفنون  كلية  خريج  ويقول 

هميم  حميد  �لفنان  و�ملرئية،  �ل�شمعية 

عبود: 

جامع  قرب  �حلي  �ل�شمك  يوميا  �أبيع  ـ 

زجاجية    �أحو��س  وجود  مع  �لغزل.. 

�شهادتي  ن�شيت  لقد  �لزينة.  لأ�شماك 

يوميا  يردين  ما  ولكن  و�خت�شا�شي، 

عائلتي  �أود  وي�شد  يكفيني  �رباح  من 

�ل�شغرية.

�لهند�شة  خريج  �ل�شياد  حامد  �أما 

�أن  فريى  بغد�د،  جامعة  �ملعمارية 

قرب  �بتناه  �لذي  �ل�شغري  )�لك�شك( 

ب�شاورما  �خلا�س  �لريموك  م�شت�شفى 

يفكر  يجعله  ل  �لأحمر  و�للحم  �لدجاج 

�لعر�ق،  يف  و�لفقر  �لبطالة  مب�شالة 

ومعاجلاته  �نعكا�شاته  �أو  �لو�قع  �شمن 

�ملتعددة، �إنه يفكر �لآن �أنه �أم�شك مربط 

�لفر�س يف حياته �مل�شتقبلية، ول د�عي 

باملرة �إىل �أن يربط نف�شه ب�شهادة تخرج 

مدنية فثمة هبوط يف �حلياة �لجتماعية 

يدرك  �أن  �أجل  من  �لر�هنة،  �لعر�قية 

باأن  �لعر�قية،  جامعاتنا  من  �ملتخرج 

�حلياة ل ت�شتمر �إل بال�شهادة �لأكادميية 

وحدها.

 وماذا عن بطالة المرأة العراقية؟
�لعر�قية متتلك  �ملر�أة  �أن  �لرغم من  على 

متكنها  �لتي  �ملقومات  من  �لكثري 

يقوم  �لتي  �لن�شاطات  بكل  �لقيام  من 

�أدو�رها  و�أن  خ�شو�شا  �لرجال،  بها 

�مل�شهودة ومو�قفها �ملثالية يف �لتاريخ 

يف  وملمو�شة  معروفة  �ملعا�رش  �لقدمي 

و�لزر�عة  �لعر�قية  �لعائلة  لدفة  قيادتها 

قطاعات  وغالبية  و�لتعليم  و�ل�شناعة 

يف  ووجودها  �لإقت�شادي..  �لن�شاط 

يعك�س  �لذي  �ل�شيا�شي  �ملجال  �ن�شطة 

�لإقت�شادي  �لن�شاط  يف  �لإيجاب  حال 

�مل�شتقبلي. ولكن �لأمر لي�س بهذ� �لت�شور.

مع  �ن�شجاما  بعملها  �ملر�أة  �هتمت  لقد 

طبيعة جن�شها �للطيف ثم �شنعت منجز�تها 

وثور�تها يف �أنحاء �ملعمورة كافة .. ولهذ� 

علينا �أن نعرتف �أن منحى عمل �لن�شاء قد 

�ملن�رشمة،  �لت�شعينيات  �شنو�ت  يف   
ّ

تغري

عندما عرفت �لكثري من �لن�شاء يف �لقطاع 

�لعام و�متهنت �لقطاع �خلا�س يف عدده 

تز�يد  ظل  ويف  �لإقت�شادية،  وتوجهاته 

�لعلمية،  للموؤهالت  �حلا�شالت  �أعد�د 

من  �خلا�س  �لقطاع  يكتنف  عما  ف�شال 

و�شمان  �مل�رشوعات  على  ثبات  عدم 

�مل�شتقبل غري �ملوؤكد ..

ترك  �إىل  باملر�أة  �ملعوقات حدت  �إن هذه 

�أرقام  �إىل  �لن�شاء  �أعد�د  لت�شل  �لعمل 

�ملر�أة  عمل  يبقى  ذلك..  ومع  عالية. 

�لعر�قية مرهونا بتوفري �لأجو�ء �ملنا�شبة 

تقدم  �ملر�أة  �لتي جتعل  �ملجزية  و�لأجور 

�أق�شى طاقتها .
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اقت�شاد عربي

وتطبيقاته  �لعلمي  و�لبحث  �لعلم  يوؤدي 

تطور  يف  مهمًا  دور�ً  �لتكنولوجية 

وميكن  دولة.  �أي  يف  �ملجتمع  ورفاهية 

مقيا�شا  �لعلمية  �لبحوث  �إجر�ء  �عتبار 

�لإجتماعي  ها 
ّ
ومنو �لدول  هذه  م 

ّ
لتقد

كيف  تعرف  �لتي  فالدول  و�لإقت�شادي. 

جندها  �لعلمي،  �لبحث  خمرجات  ق 
ّ
تطب

جمالت  يف  �ل�شد�رة  مكان  حتتّل  د�ئما 

علمية عديدة.

�لعامل  يف  و�حلديث  طويلة  عقود  فمنذ 

�لعربي ل يكاد ينقطع عن �أهمية �لبحث 

�إىل  �ل�شحيح  �ملدخل  وكونه  �لعلمي 

�حلقيقي  و�لإ�شالح  �لتغيري�ل�شامل، 

�لعلمي  �لبحث  لو�قع  و�ملتاأمل  �ملن�شود، 

�لعربي و�ملوؤ�ش�شات �لبحثية من �ملحيط 

�لفجوة  مدى  له  يتبنّي  �خلليج،  �إىل 

�لبحثي  �مل�شتوى  وبني  بينه  �لو��شعة 

�لعربية  فالدول  �لعاملي،  و�لأكادميي 

�لبحث  جمال  يف  �لغرب  وبني  بينها 

�لعلمي و�ل�شناعي و�لتكنولوجي، �لعديد 

من �ملعوقات �لتي حتول دون رقي �لعامل 

و�لدول  �حل�شار�ت  م�شتوى  �إىل  �لعربي 

�ملتقدمة كما كانت يف �ل�شابق.  

�لعامل  ينفق  �لدر��شات،  بع�س  ح�شب 

دخله  جممل  من  باملائة   2.1 حو�ىل 

�لعلمي،  �لبحث  جمالت  على  �لوطني 

536 بليون دولر.  �أي ما ي�شاوي حو�ىل 

يف  �لعلمي  �لبحث  موؤ�ش�شات  يف  ويعمل 

�أي  3.4 ماليني باحث،  �لعامل ما يقارب 

�لقوى  من  �ألف  لكل  باحث   1.3 مبعدل 

�لعاملة. 

ويقدر �إنفاق �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

و�ليابان و�لحتاد �لأوروبي على �لبحث 

دولر،  بليون   417 يقارب  مبا  و�لتطوير 

�إجمايل  �أرباع  ثالثة  يتجاوز  »ما  وهو 

�لبحث  على  باأ�رشه  �لعاملي  �لإنفاق 

�لعلمي. و�لوليات �ملتحدة وحدها تنفق 

 168 �أكرث من  �شنويا على �لبحث �لعلمي 

باملائة   32 حو�ىل  �أي  دولر،  بليون 

وتاأتي  كله.  �لعامل  ينفقه  ما  جممل  من 

 130 ب  �ملتحدة  �لوليات  بعد  �ليابان 

 24 �أكرث من  يو�زي  ما  �أي  بليون دولر، 

باملائة من �إنفاق دول �لعامل. ثم يتو�ىل 

�ملتقدم:  �لعامل  دول  ترتيب  ذلك  بعد 

�إيطاليا، كند�،  �أملانيا، فرن�شا، بريطانيا، 

�ل�شبع  �لدول  تنفقه  ما  جمموع  ليكون 

هذه  ففي  دولر.  بليون   420 من  �أكرث 

�ألف باحث،  �ل�شبع مليونان و265  �لدول 

جمموع  من  66باملائة  من  �أكرث  ميثلون 

باحث  كل  ويكّلف  �لعامل،  يف  �لباحثني 

منهم حو�ىل 185 �ألف دولر يف �ل�شنة«. 

وتت�شدر �لدول �ل�شكندنافية قائمة �لدول 

و�لبتكار�ت،  للبحث  �لد�عمة  �لأوروبية 

�لقومية،  نو�جتها  �إىل  بالن�شبة  وذلك 

واقع البحث العلمي في العالم العربي وأسباب تخلفه؟
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�لتي خ�ش�شتها  �لن�شب  �إن  حيث 

و�لتطوير  للبحث  �لدول  تلك 

باملائة،   4.27 �ل�شويد  كالتايل: 

3.51 باملائة و�لد�منارك  فنلند� 

2.6 باملائة. 
�لحتاد  ميز�نية  بلغت  وقد 

خالل  �لعلمي  للبحث   �لأوربي 

 ،2010 �إىل   2007 من  �لفرتة 

حو�ىل 300 بليون يورو. 

�آ�شيا  و�رشق  جنوب  دول  وتويل 

�أهمية متز�يدة للبحث و�لتطوير. 

ن�شبة  �جلنوبية  كوريا  رفعت  فقد 

 0.6 من  و�لتطوير  �لبحث  على  �إنفاقها 

�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  باملائة 

باملائة   2.89 �إىل   1980 �لعام  يف 

�هتمامها  هت 
ّ

»ووج  ،1997 �لعام  يف 

�لبحار  وعلوم  �لإلكرتونيات،  نحو 

وتقنيات  �لبيئة،  وتقنيات  و�ملحيطات، 

و�ملو�د  �لتقيي�س،  و�أدو�ت  �ملعلومات، 

�جلديدة، وعلوم �لف�شاء و�لطري�ن«. 

�لبحث  على  �لإنفاق  ن�شبة  �رتفعت  وقد 

يقرب  ما  �إىل  موؤخر�  �ل�شني  يف  �لعلمي 

�لإنفاق  �إجمايل  من  باملائة   2.5 من 

�ل�شني  ميز�نية  بلغت  حيث  �لقومي، 

مليار   136 من  يقرب  ما  �لعلمي  للبحث 

فيه  تتجاوز  مل  �لذي  �لوقت  يف  دولر، 

يف  فقط  دولر  30مليار  �مليز�نية  هذه 

�لعام 2005.   

طبعا  )ومنها  �لعامل  دول  باقي  �أما 

�لعرب(، »فال يتجاوز �إنفاقها على �لبحث 

�لعلمي �أكرث من 116 بليون دولر. وهذ� 

 535 �شوى  فيه  �لعرب  لأمة  لي�س  �ملبلغ 

يف   11 ي�شاوي  ما  �أي   ، دولر  مليون 

�لألف من �لدخل �لقومي لتلك �لبقية من 

�لعامل«.

�لبحث  على  �أنفقت  فقد  »�إ�رش�ئيل«  �أما 

�شنة  دولر  مليار�ت   9 حو�ىل  �لعلمي 

باملائة   4.7 يو�زي  ما  وهو   ،2008
�مل�شادر  و«تفيد  �لقومي.  �إنتاجها  من 

ومهند�س  عامل  �ألف   90 حو�ىل  بوجود 

يف »�إ�رش�ئيل« يعملون يف �لبحث �لعلمي 

خا�شة  �ملتقدمة،  �لتكنولوجيا  وت�شنيع 

و�لتكنولوجيا  �لدقيقة  �لإليكرتونيات 

�لو�حد  �لباحث  تكلفة  وتقدر  �حليوية. 

من  �أكرث  )�أي  �ل�شنة  يف  دولر  �ألف   162
�أربعة �أ�شعاف تكلفة �لباحث �لعربي(«.

�لعربية  �لدول  �إنفاق  يبلغ  �ملجمل  ويف 

و�لتطوير  �لعلمي  �لبحث  على  )جمتمعة( 

على  �إ�رش�ئيل،  تنفقه  ما  ن�شف  تقريبا 

�لرغم من �أن �لناجت �لقومي �لعربي يبلغ 

�إ�رش�ئيل،  يف  �لقومي  للناجت  11�شعفا 
و�مل�شاحة هي 649 �شعفا. 

وحتتل »�إ�رش�ئيل« �ملرتبة �لأوىل عامليا 

على  �لإنفاق  من  �لفرد  ن�شيب  من حيث 

�لوليات  بعدها  وجاءت  �لعلمي،  �لبحث 

�ملتحدة �لأمريكية ثم �ليابان، �أما �لدول 

�ملقارنة،  من  �ملجال  هذ�  يف  �لعربية، 

فهي مائة مرة �أقل من »�إ�رش�ئيل«. 

)�ملنظمة  �ليون�شكو  تقرير  ويوؤكد 

و�لعلوم(  و�لثقافة  للرتبية  �لعاملية 

�لرثوة  من  �لرغم  على  �أنه   2010 للعام 

�لتي تتمتع بها �لدول �لعربية، فاإن هذه 

�لبلد�ن تفتقر �إىل قاعدة متينة يف جمال 

كفاءة  �أن  كما  و�لتكنولوجيا،  �لعلوم 

نظمها و�أد�ءها �خلا�س بالتعليم �لعايل 

ب�شكل  يتعلق  ما  يف  �شعيفا  يز�ل  ل 

خا�س بتوليد �ملعرفة، علما �أن �لرت�جع 

عام  �لنفط  �أ�شعار  �شهدته  �لذي  �ملوؤقت 

�لعربية،  للدول  �إنذ�ر  2008 كان مبثابة 
تاركا �نطباعه �لقوي عما �شيكون عليه 

نفطية،  عائد�ت  دون  من  �مل�شتقبل 

ع �لتقرير هذه �لدول على �لهتمام 
ّ
و�شج

بالعلوم و�لتكنولوجيا. وي�شيف �لتقرير 

�جلامعات  وجود  من  �لرغم  على  �أنه 

فاإن  �لعربية  �ملنطقة  يف  �ملرموقة 

 136 �لعربية تعد ما ل يزيد على  �لدول 

�أن �لعدد  باحث لكل مليون ن�شمة، علما 

يبلغ  �لعاملي  �مل�شتوى  على  �ملتو�شط 

يف  �ليون�شكو  �أن  علما  باحثا.   1081
�أن عدد  �أكدت   2006 �شابقة عام  در��شة 

�لباحثني يف »�إ�رش�ئيل« يبلغ لكل مليون 

من �ل�شكان  1395 ويف �لحتاد �لأوربي 

بلغ 2439 ويف �أمريكا بلغ 4374 باحثا. 

�لعامل  م�شاهمات  حجم  �أن  كما 

�لعاملي  �لبحث  يف  �لعربي 

حيث  جد�،  �شعيف  �لآخر  هو 

�لعلمية  رت ن�شبة �ملن�شور�ت 
ّ
قد

�لعلمية  �ملن�شور�ت  �إىل  �لعربية 

جهود  من  �لرغم  على  �لعاملية 

ما  �لعرب  و�لباحثني  �لعلماء 

تقرير  )ح�شب   )  %   1،1 مقد�ره 

 .)2009 لعام  �لعربي  �ملعرفة 

يف  �لعاملية  �مل�شاهمة  �أن  كما 

�ملجالت  يف  �ملن�شورة  �لبحوث 

�لعربية  �لبلد�ن  يف  �لعلمية 

ترت�وح بني )0،008 �إىل 0،3  %( مقارنة 

 %   7،9 و�أملانيا   %   1،1 »�إ�رش�ئيل«  مع 

�ملتحدة  و�لوليات    %   8،2 و�ليابان 

�لأمريكية 30،8  %. 

�لعقول  هجرة  وخطورة  حقيقة  ولعل 

�لأو�شاع  على  و�نعكا�شاتها  �لعربية 

ب�شكل  �لعلمي  �لبحث  وعلى  �لعلمية 

خا�س هي ما ورد من معطيات �إح�شائية 

�أ�شدرتها �جلامعة �لعربية يف عام 2009 

�لكفاء�ت..  )هجرة  بعنو�ن  تقريرها  يف 

�حلقائق  من  وفيه  فر�س(،  �أم  نزيف 

�ملوؤملة �لتي تعك�س حجم �لإهد�ر للعقول 

�لعربية، حيث يوؤكد �لتقرير ما ياأتي:

حاملي  من  �ملهاجرين  ن�شبة  �رتفعت  ـ 

�لدرجات �لعلمية �إىل 50  % من جمموع 

�ملهاجرين يف �لفرتة من 1950 ـ 2000، 

من  نف�شها  �لفرتة  خالل  عددهم  و�رتفع 

9،4 مالينب �إىل 19،7 ماليني.
ـ ز�د يف �لفرتة نف�شها معدل �ملهاجرين 

بني ثالثة �إىل ت�شعة �أ�شعاف يف دول مثل 

�ليمن وجيبوتي و�ل�شود�ن وموريتانيا.

�لعقول  من   %   40 فرن�شا  ت�شتقبل  ـ  

�ملتحدة  و�لوليات  �ملهاجرة،  �لعربية 

23  % وكند� 10  %.
�لحتاد  دول  يف  �لعرب  �لأطباء  ن�شبة  ـ 

�لأوربي بلغت 18،2  %.

ـ كما �أن 54  % من �لطالب �لعرب �لذين 

يدر�شون يف �خلارج ل يعودون �إىل �لبلد 

�لأم.

 %   31 بن�شبة  �لعربية  �لبلد�ن  ت�شاهم  ـ 

�لدول  من  �لكفاء�ت  هجرة  جمموع  من 

�لنامية.

ـ �أما �خل�شارة �ملالية �لو�قعة على �لدول 

�لكفاء�ت  هجرة  من  �لناجتة  �لعربية 

فتبلغ بحدود 200 مليار دولر.
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اقت�شاد عربي

الحكومة الجزائرية تقلص النفقات بالموازنة

مو�زنة  يف  �لنفقات  �شتقل�س  �إنها  �جلز�ئرية  �حلكومة  قالت 

2015 بو�قع 1.35  % �إذ تتوقع هبوط �إير�د�ت �لطاقة 50  % 
ب�شبب �نخفا�س �أ�شعار �لنفط.

وميثل �لنفط و�لغاز 95  % من �ل�شادر�ت �جلز�ئرية، وت�شكل 

�إير�د�ت �لطاقة 60  % من �ملو�زنة.

تتوقع  �أن �حلكومة  بيان  �لوزر�ء �جلز�ئري يف  وذكر جمل�س 

  5.1 �إىل  �ملحروقات  قطاع  �لقت�شادي خارج  �لنمو  و�شول 

% دون تغيري عن �لتقدير�ت �ملبدئية �لتي �أعلنت �أو�ئل �لعام 
�حلايل. و�أ�شاف �أن من �ملتوقع و�شول معدل �لت�شخم �إىل 4  

% يف 2015 �رتفاعا من 3  % يف �لتقدير�ت �لأولية.
وتفرت�س �ملو�زنة حاليا بلوغ �شعر �لنفط 60 دولر� للربميل، 

وهو ما يقل كثري� عن �ل�شعر �لذي كان متوقعا يف �لتقدير�ت 

�لأولية وبلغ 90 دولر� للربميل.

و�أظهرت �أم�س بيانات ر�شمية �أن �جلز�ئر �شجلت عجز� جتاريا 

بلغ 7.78 مليار�ت دولر يف �لن�شف �لأول من 2015، مقارنة 

مع فائ�س قدره 3.2 مليار�ت دولر قبل عام، نظر� لنخفا�س 

�إير�د�ت �لطاقة بعد هبوط �أ�شعار �لنفط �لعاملية.

وبلغ �لعجز �لتجاري 6.3 مليار�ت دولر يف �لأ�شهر �خلم�شة 

�لأوىل من �لعام �جلاري.

يوميا،  �لنفط  من  برميل  مليون   1.37 نحو  �جلز�ئر  وتنتج 

وت�شعى �إىل تقييد �لو�رد�ت بعد هبوط �أ�شعار �لنفط.

�حتياطي  يف  كبري  تر�جع  �إىل  �لنفط  �أ�شعار  �نخفا�س  و�أدى 

�جلز�ئر من �لنقد �لأجنبي، حيث و�شل �إىل 159.9 مليار دولر 

دولر  مليار   178.9 مقابل  �ملا�شي،  مار�س/�آذ�ر  نهاية  يف 

نهاية دي�شمرب/كانون �لأول، ح�شب �لبنك �ملركزي �جلز�ئري.

و�أظهرت بيانات ر�شمية �أن �جلز�ئر �شجلت عجز� جتاريا بلغ 

7.78 مليار�ت دولر يف �لن�شف �لأول من 2015 مقارنة مع 
نظر� لنخفا�س  عام،  قبل  دولر  مليار�ت   3.2 قدره  فائ�س 

�إير�د�ت �لطاقة بعد هبوط �أ�شعار �لنفط �لعاملية.

كما �أظهرت بيانات �جلمارك �أن �شادر�ت �لنفط و�لغاز �لتي 

ت�شكل 94  % من �إجمايل �شادر�ت �جلز�ئر تر�جعت 43.7  % 

�إىل 18.09 مليار دولر يف �لفرتة من يناير/كانون �لثاين �إىل 

يونيو/حزير�ن.

بورصة
�لعربية  �لبور�شات  �رتفعت 

�مل�رشية،  �لبور�شة  بقيادة 

و�شط حالة من �لتفاوؤل �رشت 

مع  �ملتعاملني  �أو�شاط  بني 

بدء �ل�رشكات يف �لإعالن عن 

�أرباح قوية عن �لن�شف �لأول 

من �لعام �جلاري. 

تحرير
�لطاقة  وز�رة  �أعلنت 

�أ�شعار  حترير  عن  �لإمار�تية، 

�لوقود يف �لدولة، �عتبار�ً من 

�أول �آب، و�عتماد �آلية للت�شعري 

وفقًا لالأ�شعار �لعاملية، حيث 

�لبنزين  حترير:  قر�ر  ي�شمل 

و�لديزل.

قرض
تون�س  �إن  �لدويل،  �لبنك  قال 

قيمته  قر�س  على  ح�شلت 

ل�شق  دولر  مليون   230
بطول  �رشيعة  طرق  وتو�شيع 

�ملناطق  �إىل  كيلومرت�   146
و�إن  �لبالد،  يف  عزلة  �لأكرث 

فر�س  �شيوفر  �مل�رشوع 

�قت�شادية. 

احتياط
�لنقد  موؤ�ش�شة  حمافظ  قال 

)�لبنك  �ل�شعودي  �لعربي 

فهد  �لدكتور  �ملركزي( 

�ل�شعودية  �إن  �ملبارك، 

ريال  مليار   244 �شحبت 

خالل  دولر(  مليار   65.1(

من  �لأوىل  �أ�شهر  �خلم�شة 

�لعام �جلاري.

تأخر
�لفيدر�لية  �حلكومة  تعاين 

�شائقة  من  �ل�شومالية 

و�شعية  بت 
ّ
�شع مالية 

و�لنو�ب  و�جلنود  �ملوظفني 

رو�تبهم  يت�شلمو�  مل  �لذين 

من  يزيد  ما  �شهور،  لعدة 

متطلبات  تغطية  �شعوبة 

�حلياة.

اتفاقيتان
قالت وز�رة �لبرتول �مل�رشية، 

للبرتول  �لعامة  �لهيئة  �إن 

�لقاب�شة  �مل�رشية  و�ل�رشكة 

)�إيجا�س(  �لطبيعية  للغاز�ت 

مع  مبادئ  �تفاقيتي  وقعتا 

�رشكة رو�شنفت �لرو�شية �أكرب 

منتج للنفط يف رو�شيا لتوريد 

منتجات �لطاقة.

عجز
�لكويتي  �لربملان  و�فق 

للدولة  عامة  مو�زنة  على 

تظهر   2016/2015 للعام 

دينار  مليار�ت  ب�شبعة  عجز� 

ب�شبب  دولر(  مليار   23.2(

�أ�شعار  يف  �حلاد  �لنخفا�س 

�لنفط �لعاملية.

تجديد
نقدية  ورقة  �شوريا  �أ�شدرت 

لرية  �ألف  فئة  من  جديدة 

يف  عر�شت  دولر�ت(   4.6(

وقال  دم�شق،  �لعا�شمة 

على  يعمل  �أنه  �مل�رشف 

�لتي  �للرية  ��شتقر�ر  حتقيق 

منذ  قيمتها  من  �لكثري  فقدت 

�لعام 2011 .

اغالق
قطاع  يف  �لعام  �لنائب  قرر 

�إغالق  جرب  �إ�شماعيل  غزة 

للهاتف  »جو�ل«  �رشكة  مقر 

�خللوي بعد �تهامها بالتهرب 

�ل�رشيبي. وقال ديو�ن �لنائب 

�ل�رشكة  �إن  بيان  يف  �لعام 

بالتعليمات  تتعاون  »ل 

�ل�شادرة.

سندات
قال م�شدر م�شوؤول يف وز�رة 

بالده  �إن  �لأردنية،  �ملالية 

�شتطرح هذ� �لأ�شبوع، �شند�ت 

دولرية، بقيمة 1.5 مليار، يف 

�لأ�شو�ق �لعاملية، و�لتفاو�س 

�لفائدة،  ن�شبة  على  �لنهائي 

�لتي �شترتتب عليها.
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االستثمارات العربية في البوسنة

يف  و�عدة  ��شتثمار�ت  و�لهر�شك  �لبو�شنة  جمهورية  توفر 

�لطاقة  وتوليد  و�ل�شلب،  �حلديد  ت�شنيع  مثل  جمالت 

�ملو�د  و�إنتاج  و�ل�شياحة  و�لعقار�ت  و�حلر�رية،  �ملائية 

�لغذ�ئية و�لزر�عة، �إ�شافة �إىل توفر �ملياه �لعذبة. وتتحدث 

يف  �لنفط  من  كميات  على  موؤخر�ً  �لعثور  عن  �لأخبار 

مناطق �رشب �لبو�شنة.

ويف خانة عو�ئق �ل�شتثمار تاأتي �لبريوقر�طية و�لتنازع 

�ل�شيا�شي �لذي يفر�س قيود�ً على �ل�شتثمار �لأجنبي، فال 

تاأ�شرية  �إىل  بحاجة  �ليوم  �ل�شعوديون  �ملو�طنون  يز�ل 

جمل�س  بلد�ن  ل�شائر  �لتاأ�شرية  �ألغيت  فيما  �لبلد،  لدخول 

�لتعاون �خلليجي. 

�ل�شطح،  على  تطفو  تز�ل  ل  �لعرقية  فاخلالفات  كذلك 

ف�رشب �لبو�شنة يرغبون يف دخول �رشكات �لنفط �لرو�شية 

ل�شتغالل �لنفط �ملكت�شف يف �أر��شيهم، فيما ترغب �لدولة 

يف طرح �لأمر يف مناق�شة مفتوحة.

ويقوم عدد من �مل�شتثمرين �خلليجيني �ليوم با�شتثمار�ت 

�لتنمية  بنك  مقدمتهم  يف  وياأتي  �لبو�شنة.  يف  هامة 

دبي  وبنك  �لإ�شالمي  ظبي  �أبو  وم�رشف  �لإ�شالمي 

خليجيني  وم�شتثمرين  �رشكات  �إىل  �إ�شافة  �لإ�شالمي، 

�آخرين.

هام  م�شدر  �إىل  �لعربي  �لإعالمي  �ل�شتثمار  جمال  ويف 

لالأخبار لدى �شكان �لبو�شنة و�جلو�ر، حيث �إن لغات هوؤلء 

متقاربة ب�شكل كبري، ب�شبب �أ�شلها �ل�شاليف �لو�حد.

�لقت�شاد يف جامعة �رش�ييفو فكرت كو�شوفيت�س،  �أ�شتاذ 

يو�شح �أنه منذ نهاية �خلم�شينيات حتى نهاية �ل�شتينيات 

كان بني �لبو�شنة -كجزء من يوغ�شالفيا- و�لعامل حركة 

جتارية كثيفة، كما كان هناك تعاون تقني من طرف و�حد 

هو �لبو�شنة، مع بع�س تلك �لدول.

وي�شيف كو�شوفيت�س �أن ثمة حالت مهمة من �ل�شتثمار�ت 

�لتجاري،  �ليوم، مثل مركز �رش�ييفو  �لبو�شنة  �لعربية يف 

وبنك �لبو�شنة �لدويل، و��شتثمار�ت �شياحية وجتارية.

هيكلة
لقطر  �لتنفيذي  �لرئي�س  قال 

�لكعبي  �رشيدة  �شعد  للبرتول 

عملية  �أكملت  �ل�رشكة  �إن 

ت�رشيح  �شملت  هيكلة  �إعادة 

بع�س �ملوظفني �لأجانب لكن 

دون ت�رشيح �أي قطريني. 

تحالف
�خلبري  �شقري،  حممد  قال 

�ل�شوؤون  يف  �ملغربي 

بني  �لتحالف  �إن  �لع�شكرية، 

و�لذي  �خلليج،  ودول  �ملغرب 

�شمل جو�نب متعددة، هو يف 

ع�شكري  »حتالف  منه  �لعمق 

مغلف باإطار �قت�شادي«.

مشكلة
�لعر�قي  �لوزر�ء  رئي�س  قال 

�إير�د�ت  �إن  �لعبادي  حيدر 

متثل  �لتي  �لعر�قي  �لنفط 

مدخول  من  �لأكرب  �لق�شم 

�لأرقام  دون  تز�ل  ل  �لدولة، 

�لعام  مو�زنة  يف  �ملتوقعة 

»م�شكلة  بوجود  مقر�   ،2015
نقدية«.

شكوك
�قت�شاديون  خمت�شون  �شكك 

در��شة  و�أهمية  جدوى  يف 

�لقت�شادية  �ملز�يا  تعدد 

لتحقيق �ل�شالم و�لتفاق على 

�أن  معتربين  �لدولتني،  حل 

�إىل  �لدر��شة ل حتتاج  نتيجة 

بحث.

تحويالت
�لو�فدين  باأن  در��شة  �أفادت 

جمل�س  دول  يف  �ملقيمني 

 100 �لتعاون �خلليجي حولو� 

يف  بلد�نهم  �إىل  دولر  مليار 

�شعف  وهو   ،2014 �لعام 

�ملبلغ �لذي حولوه عام 2010.

مقاطعة
هاآرت�س  �شحيفة  ك�شفت 

حملة  �أن  �لإ�رش�ئيلية 

على  �لأوروبية  �ملقاطعة 

�خلا�شة  �لزر�عية  �ملنتجات 

بامل�شتوطنات، كبدت �قت�شاد 

ب�شتة  تقدر  خ�شائر  �لبالد 

عامي  يف  دولر  مليار�ت 

2013 و2014. 

خفض
�لبنك  خرب�ء  كبري  قال 

�لقت�شاديني  �لدويل 

�خلليج  مبنطقة  �ملخت�شني 

�أ�شعار  �نخفا�س  �إن  �لعربي 

�إ�شالحات،  �إىل  �أدى  �لنفط 

�إىل  حتتاج  �لدول  وهذه 

ثروتها  لتوزيع  �شبل  �إيجاد 

�لقطاع  وتقلي�س  �لنفطية 

�لعام فيها.

مسارات
و�لرثوة  �لطاقة  وزير  قال 

�إبر�هيم  �لأردين  �ملعدنية 

جترى  در��شات  �إن  �شيف 

�إيجاد  �أجل  من  حاليا 

مبحاذ�ة  بديلة«  »م�شار�ت 

�حلدود �ل�شعودية مل�رشوع مد 

�أنبوب لنقل �لنفط �لعر�قي �إىل 

�لأردن. 

 

ربط
و�لطاقة  �لكهرباء  وزير  �أعلن 

�لدكتور  �مل�رشي،  �ملتجددة 

ثالث  توقيع  �شاكر،  حممد 

�لكهربائي  للربط  �تفاقيات 

و�ل�شعودية،  م�رش  بني 

يف  تتمثل  �أنها  مو�شحًا 

و�لت�شغيل  �لربط  �تفاقيات 

و�لتفاقيات �لتجارية. 

فوسفات
�ملرتبة  حتتل  تون�س  كانت 

�إنتاج  يف  عامليا  �لثانية 

�ليوم  و�أ�شبحت  �لفو�شفات، 

تعطل  ب�شبب  �شنفة 
ُ
م غري 

�لإ�رش�بات  نتيجة  �لإنتاج 

م�شري  وبات  �ملت�شاعدة. 

�رشكة فو�شفات قف�شة مهدد� 

بالإفال�س.
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اقت�شاد دولي

�ل�شيخ  �رشم  مدينة  �شهدت 

توقيع  فعاليات  �نطالق 

بني  �حلرة  �لتجارة  �تفاق 

�لإقت�شادية  �لتكتالت 

�لكومي�شا  وهي  �لأفريقية 

�رشق  وجتمع  و�ل�شادك 

مندوبي  بح�شور  �أفريقيا 

و�لذي  �أفريقية  دولة   26
حتى  فعالياته  ت�شتمر 

�لأربعاء �ملقبل.

�لجتماع  و�شهد 

كبار  ح�شور  �لتح�شريي 

و�خلرب�ء  �مل�شوؤولني 

�لتقارير �خلا�شة  لتح�شري 

على  �شتعر�س  �لتي 

� عن �لجتماع �لثالث للتجمعات على 
ً
�لروؤ�شاء وت�شمل تقرير

م�شتوى �لوزر�ء و�لذي عقد يف �لعا�شمة �لبوروندية بجمبور� 

وخارطة  خطة  عن  ف�شاًل  �حلرة  �لتجارة  منطقة  و�تفاقية 

�لطريق �لتي و�شعت �أ�ش�س ومبادىء �لتفاو�س.

�ل�شناعة  وزير  �لنور  عبد  فخري  منري  ك�شف  جانبه  ومن 

وجود  عن  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية  و�مل�رشوعات  و�لتجارة 

�ل�شيولة �ملالية  مفاو�شات جارية مع وز�رة �ملالية لزيادة 

�لعام  خالل  �لت�شديرية  �لأعباء  رد  ل�شندوق  �ملخ�ش�شة 

�ملايل �جلديد 2016-15.

لتنمية  �لت�شديرية  �مل�شاندة  بر�مج  زيادة  �أهمية  �إىل  و�أ�شار 

وم�شاعفة �ل�شادر�ت �مل�رشية خا�شة بعد �لرت�جع �مللحوظ 

�لذي �شهدته حركة �ل�شادر�ت خالل �لأ�شهر �لأربعة �ملا�شية 

للعام �جلاري 2015.

�إىل  �لعام �ملايل �جلاري  هت �حلكومة �مل�رشية خالل 
ّ

وتوج

تخفي�س �لدعم �ملوجه لل�شادر�ت �مل�رشية بنحو 500 مليون 

مليار�ت جنيه   3.1 مقابل  مليارين جنيه،   2.6 لي�شل  جنيه 

�لعام �ملايل 2014-13.

و�أكد �أن هناك 3 حتديات رئي�شية تو�جه حركة �ل�شادر�ت �إىل 

�لأ�شا�شية  �لبنية  �شعف  م�شكلة  يف  تتمثل  �لأفريقية  �ل�شوق 

�حلكومة  من  كل  �هتمام  عدم  وكذلك  �لنقل،  وو�شائل 

�إىل  �إ�شافة  �لأفريقية،  �ل�شوق  على  بالرتكيز  رين 
ّ
و�مل�شد

و�لتي مت  �مل�رشية  لل�شادر�ت  �لالزم  �لتمويل  م�شكلة غياب 

�لت�شدير  بنك  مع  �لتفاق  خالل  من  موؤخر�  عليها  �لتغلب 

دولر  مليون   500 مبلغ  لتخ�شي�س  �لأفريقى  و�ل�شتري�د 

�شمان  و�رشكة  �لأفريقية  �ل�شوق  �إىل  �ل�شادر�ت  لتمويل 

�ل�شادر�ت و�لتي تقوم بتاأمني �شد�د قيمة �ل�شادر�ت.

لوز�رة  �لإقت�شادي  �مل�شت�شار  �لبو�س  �شيد  �أكد  جانبه  ومن 

�ملقرر  �لتفاق  �أهمية  �أن  �مل�رشية،  و�لتجارة  �ل�شناعة 

�لو�شول �إليه خالل �ملوؤمتر وهي توقيع �تفاقية جتارة حرة 

ت�شمل �لتكتالت �لأفريقية �لثالثة » �لكومي�شا و�ل�شادك و�رشق 

�أفريقيا »، تكمن يف ��شتحو�ذ �لـ 26 دولة على 60  % من جملة 

�لتعد�د  �إجمايل  % من  �لأفريقية و52   للقارة  �ملحلي  �لناجت 

�ل�شكاين للقارة.

و�أو�شح �أنه �شيتم تقدمي تقارير مبا �شيتم �لتو�فق عليه �ليوم 

عة، �ليوم 
ّ
�إىل �لوزر�ء �ملعنيني و�أنه �شيعقبها �جتماعات مو�ش

و�لتي  �لأع�شاء  �لدول  جتارة  وزر�ء  م�شتوى  على  �لإثنني، 

�شيتم خاللها مناق�شة كل �لتفا�شيل �خلا�شة باتفاق �لتجارة 

�لفنية  و�جلو�نب  �لتنفيذية  �خلطو�ت  �أهم  و��شتعر��س  �حلرة 

�ملتعلقة بالتفاق و�أثره �لإيجابى على حركة �لتجارة �لبينية 

للدول �لأع�شاء لتلك �لتكتالت، لتختتم �لفعاليات بعقد �لقمة 

�تفاق  على  �لتوقيع  �شت�شهد  و�لتي  �لأع�شاء  للدول  �لرئا�شية 

�لتجارة �حلرة بني �لتكتالت �لثالث.

�لكومي�شا  منظمة  عام  �شكرتري  ناجو�نيا  �شيندي�شو  وتوّقع 

ورئي�س �لتكتالت �لإقت�شادية �لثالثة، و�شول حجم �لتجارة 

دولر  تريليونات   3 �إىل  �أفريقية  دولة   26 �لـ  بني  �مل�شرتكة 

�شيتم توقيعها يوم  �لتي  �لتجارة �حلرة  �تفاقية  عقب دخول 

�لأربعاء �ملقبل حيز �لنفاذ بحلول عام 2017، وذلك بدًل من 

�لقيمة �حلالية �لبالغة نحو 1.3 تريليون دولر.

حجم التجارة المشتركة وصل إلى 3 تريليونات دوالر
 قمة التكتالت األفريقية: 

ثالث تحديات تواجه القارة السمراء
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�ملتعلقة  �ملفاو�شات  مرحلة  يف  �لبدء  �شيتم  �أنه  �إىل  و�أ�شار 

�إمتام  عقب  مبا�رشة  و�للوج�شتيات  �خلدمات  جتارة  بتحرير 

�خلدمات  جتارة  �أن  مو�شحا  �ل�شلع،  جتارة  حترير  �تفاقيه 

ت�شتحوذ على 60  % من حجم �لتجارة �لبينية للدول �لأفريقية.

كل  �أن  �إىل  �لثالثة،  �لإقت�شادية  �لتكتالت  رئي�س  ولفت 

حجم  زيادة  يف  �لتفاقية  م�شاهمة  نحو  تتجه  �ملوؤ�رش�ت 

�لعائد�ت �لإقت�شادية منها لي�شل �إىل 150 مليار دولر خالل 

�ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة، بدل من �لقيمة �حلالية و�لبالغة نحو 

76 مليار دولر.
و�أو�شح ناجو�نيا �أن توقيع �لتفاقية من �ملتوقع �أن يوؤدي �إىل 

زيادة �ل�شتثمار�ت �ملتبادلة بني دول �لأع�شاء يف �لتكتالت 

حتقيق  �إىل  �إ�شافة  �لعمل،  فر�س  من  �ملزيد  وتوفري  �لثالثة 

معدلت تنموية مرتفعة و�إتاحة �ملزيد من �لدعم لل�شناعات 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �لدول �لأع�شاء.

مبثابة  تعد  �أفريقيا  �أن  تفيد  �ملوؤ�رش�ت  معظم  �أن  و�أ�شاف 

لتحقيق  نظر�  �ملقبلة  �لفرتة  خالل  للتنمية  �لر�بح  �حل�شان 

عدد كبري من دول �لقارة معدلت منو مرتفعة، موؤكد� �أن توفري 

�أولوية  يكون  �أن  بد  �لقارة ل  لأبناء  �لعمل  �ملزيد من فر�س 

ق�شوى بالن�شبة �إىل �لدول �لأفريقية.

و�أكدت بياتري�س موتيتاو�، مديرة �لتجارة �لدولية يف وز�رة 

�لتجارة و�ل�شناعة بز�مبيا �لدور �ملحورى �لذي توؤديه م�رش 

�مل�رشى  �جلانب  يبذلها  �لتي  و�جلهود  �لتفاق  هذ�  لإمتام 

لإز�لة كل �ملعوقات لفتة �إىل �أن �ملوؤمتر فر�شة لتالقي �لأفكار 

وتبادل �خلرب�ت نحو حتقيق �رش�كة �إقت�شادية حقيقية وقوية 

بني �لتكتالت �لثالثة و�ن �إطالق �تفاق �لتجارة �حلرة هدف 

ن�شعى �إليه لدعم عمليات �لتنمية و�لنمو للقارة.

�لقاهرة  يف  �إريرتيا  دولة  �شفري  �شيال�شى  جرب  فا�شيل  وقال 

�إطالق �تفاق �لتجارة �حلرة بني �لتكتالت �لثالثة فر�شة  �إن 

�لكومي�شا  �لثالثة  للتكتالت  �ملمثلني  �لـ26  �لدول  لكل  و�عدة 

متتلك  �لقارة  �أن  �إىل  لفتا  �أفريقيا،  �رشق  وجتمع  و�ل�شادك 

ا ��شتثمارية �شخمة �لأمر �لذي يحتم على 
ً

�شوًقا كبرية وفر�ش

تلك �لدول زيادة وتعميق �لتعاون يف خمتلف �ملجالت من 

�أجل �ل�شتفادة من �لرثو�ت و�خلرب�ت �ملوجودة د�خل �لقارة، 

لفتا �إىل �أن �تفاق �لتجارة �حلرة �شيفتح جماًل كبري�ً للتعاون 

�لإقت�شادى بني دول �لقارة .

�لإقت�شادي  �مل�شت�شار  �هلل  �أ�شار حممد علي عبد  ومن جانبه 

يف �شفارة �ل�شود�ن يف �لقاهرة �إىل �أن �لتوقيع على �تفاقية 

�لتجارة �حلرة بني �لتكتالت �لقت�شادية �لأفريقية �لثالثة هو 

�إعالن �شيا�شي باإر�دة حرة على ت�شكيل قوة �إقت�شادية قوية 

ور�شالة �إىل �لعامل �أن 26 دولة �أفريقية لديها رغبة قوية يف 

ت�شكيل قوة �إقت�شادية �أفريقية وت�شيري حركة �لتجارة �لبينية.

�أنه ل توجد �أي خالفات حتى �لآن على �لتفاقية  ولفت �إىل 

� �شهولة تنفيذها لأن �لكومي�شا متثل 
ً
بني �لدول �لأع�شاء موؤكد

�لثالثة وهي قطعت �شوطا طويال يف  �لتكتالت  19 دولة يف 
تنفيذ منطقة �لتجارة �حلرة يف ما بينها.

�لتجارية  �لإتفاقيات  قطاعي  رئي�س  عبد�هلل  �شعيد  و�أكد 

�أنه �شيتم  و�لتجارة �خلارجية يف وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة، 

بدء  على  �لثالثة  �لأفريقية  �لتكتالت  موؤمتر  خالل  �لتفاق 

على  �ملفرو�شة  �جلمركية  للر�شوم  �لتدريجي  �لتخفي�س 

جتارة �ل�شلع بن�شبة 60  % كمرحلة �أوىل ليتم �لتحرير �لكامل 

للتجارة خالل 8 �شنو�ت.

�ملقبلة  �لفرتة  ت�شهد  �أن  �ملتوقع  من  �أنه  عبد�هلل  و�أو�شح 

»�لكومي�شا  �لثالثي  �لتجمع  �إىل  �أخرى  �أفريقية  �إن�شمام دول 

ذلك  �إىل  �لتطرق  يتم  �أن   �
ً
م�شتبعد �إفريقا«،  و�رشق  و�ل�شادك 

�ملحور خالل �لجتماعات �حلالية.

ولفت �إىل �أن م�رش ت�شعى لفتح منافذ وممر�ت جتارية جديدة 

خالل �لفرتة �ملقبلة مثل منفذ �أركني يف �ل�شود�ن مثلما مت فتح 

ي موؤخر� و�لر�بط بني م�رش ودول �جلنوب 
ّ
ميناء ق�شطل �لرب

� على حر�س م�رشمن �أجل تذليل كل �لعقبات 
ً
�لإفريقي، م�شدد

�لتي تو�جه �ل�شادر�ت �مل�رشية يف �لأ�شو�ق �لأفريقية.

للمو��شفات  توحيد�ً  يتطلب  �جلمركي  �لحتاد  �أن  و�أو�شح 

على  م�شدد�ً  للت�رشيعات،  وكذلك  و�ل�شلع  للمنتجات  �لقيا�شية 

�أهمية تلك �خلطوة لت�شجيع �ل�شادر�ت �لأفريقية يف �قتحام 

�لأ�شو�ق �لعاملية.

وت�شتهدف م�رش �لو�شول بحجم �شادر�تها �إىل �لدول �لـ 26 

�لأفريقية �إىل 5 مليار�ت دولر خالللأعو�م �لثالثة �ملقبلة.
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اقت�شاد دولي

هوالند يدعو لحكومة »منطقة يورو«

حكومة  ت�شكيل  �إىل  هولند  فر�ن�شو�  �لفرن�شي  �لرئي�س  دعا 

�مل�رشوع  يف  ثقتهم  جتديد  �ملو�طنني  ونا�شد  �ليورو،  ملنطقة 

�لأوروبي �لذي فتت �لأزمة �ليونانية يف ع�شده.

�لأوروبية  �ملفو�شية  رئي�س  �أ�شال  طرحها  لفكرة  �إحياء  ويف 

�ل�شابق جاك ديلور �قرتح هولند ت�شكيل »حكومة ملنطقة �ليورو 

مبيز�نية حمددة وبرملان ل�شمان �شطوتها �لدميقر�طية«.

وقال يف مقال �فتتاحي يف �ل�شحيفة �لأ�شبوعية جورنال دو 

دميان�س �إن دول منطقة �ليورو -وعددها 19 دولة- �ختارت 

�لن�شمام �إىل �لوحدة �لنقدية لأنه يف م�شلحتها، م�شري� �إىل �أن 

�أحد� مل »ينرِب لأخذ م�شوؤولية �خلروج« من منطقة �ليورو.

ويف �لوقت �حلايل ي�شم كيان غري ر�شمي هو »جمموعة �ليورو« 

�لدول �لأع�شاء يف �لعملة �ملوحدة، وميثلها فيه وزر�ء �ملالية 

برئا�شة وزير �ملالية �لهولندي يروين دي�شلبلوم.

�لأوروبية  �ل�شعبوية  �حلركات  يف  ر�أيه  عن  هولند  وعرب 

يف  �لأوروبيني  �أوهام  زو�ل  فر�شة  ��شتغلت  �إنها  قال  �لتي 

هذه  لأن  لأوروبا  م�شاكل  تثري  وبد�أت  �لأوروبية  �ملوؤ�ش�شات 

و�لأ�شو�ر  �لنق�شامات  عودة  وتريد  �لعامل  »تخ�شى  �حلركات 

و�جلدر�ن«.

يذكر �أن �لفور�ن �لأخري لأزمة ديون �ليونان ك�شف عن خالفات 

متفاقمة يف منطقة �ليورو قد توؤدي ما مل يتم حلها �رشيعا �إىل 

�لتي متثل ذروة �مل�رشوعات  �لأوروبية  �لنقدية  �لوحدة  تفكك 

�لطموحة لالحتاد �لأوروبي.

�لعام  �لر�أي  �أن  هو  �لأوروبيني  �لزعماء  قلق  يثري  ما  و�أ�شد 

و�ل�شيا�شات �ملحلية تتجاذبهم على نحو متز�يد يف �جتاهات 

متعار�شة، لي�س فقط بني �ليونان و�أملانيا -�أكرب مدين و�أكرب 

د�ئن- و�إمنا تقريبا بني جميع �أع�شاء �لحتاد.

فالأملان و�لفنلنديون و�لهولنديون و�ل�شلوفاك ومو�طنو دول 

�لبلطيق مل يعودو� يقبلون فكرة توجيه �أمو�ل د�فعي �ل�رش�ئب 

لإنقاذ �ليونانيني. ويف �ملقابل، ي�شعر �لفرن�شيون و�لإيطاليون 

�لتق�شف  �شوى  �لآن  تعني  ل  �ليورو  منطقة  باأن  و�ليونانيون 

و�لعقاب و�أنها تفتقر للت�شامن و�لتحفيز �لإقت�شادي.

ومع ت�شبث دول و�شط و�رشق �أوروبا مبو�قفها وتنامي �ل�شغوط 

�أملانيا  و�شط بني  �أي حل  يعد  وفنلند� مل  �لد�خلية يف هولند� 

وفرن�شا زعيمتي منطقة �ليورو كافيا لت�شوية �مل�شاكل، ناهيك 

عن �شعوبة �لتو�شل �إليه �أ�شال.

تراجع
�ملالية  وز�رة  بيانات  �أظهرت 

�لديون  حجم  �أن  �لرو�شية 

تر�جع  لرو�شيا  �خلارجية 

بـ �ملا�شي  �ل�شهر   خالل 

تقييمها  حال  يف   %   0.25
بالدولر، و�نخف�س بـ 1.4  % 

يف حال تقييمها باليورو.

هبوط
تز�منا  �لنفط،  �أ�شعار  تر�جعت 

هبوط  �أظهرت  بيانات  مع 

�ل�شعودية  �خلام  �شادر�ت 

�أ�شهر   5 لأدنى م�شتوياتها يف 

�إىل  �لإنتاج  �رتفاع  رغم 

م�شتوى قيا�شي.

كشف
�مل�رشية،  �لنفط  وز�رة  �أعلنت 

�لإيطالية  �لطاقة  �رشكة  �أن 

منطقة  يف  �كت�شفت  »�إيني« 

للغاز  حقال  م�رش  يف  �لدلتا 

 15 �إىل  �حتياطياته  ت�شل 

وقالت  مكعب.  مرت  مليار 

و�شع  �ملقرر  »من  �لوز�رة 

�لك�شف على خريطة �لإنتاج«.

استطالع
�أكرث  �أن  للر�أي  ��شتطالع  �أظهر 

يعتقدون  �لأملان  ن�شف  من 

�أن �ل�شفقة �ملزمع عقدها مع 

�ليونان �شيئة ويف�شل كثريون 

خروج �أثينا من منطقة �ليورو 

�حل�شول  فر�شة  منحها  على 

على مزيد من �مل�شاعد�ت.

خلل
»بوينغ«  �رشكة  حذرت 

�لطائر�ت  ل�شناعة  �لأمريكية 

�نفكاك  �إثر  �لطري�ن  �رشكات 

منظومة  من  معدنية  قطعة 

لطائرة  �خللفية  �لعجالت 

 »Boeing 777« طر�ز  من 

و�شقوطها فوق �شانغهاي. 

قرض
�لعر�قية  �ملالية  وز�رة  وقعت 

�لبنك  مع  قر�س  �إتفاقية 

مليون   350 بقيمة  �لدويل 

�إعادة  عمليات  لتمويل  دولر، 

�ملناطق  يف  طارئة  �إعمار 

من  �ل�شلطات  ��شتعادتها  �لتي 

يف  �لإ�شالمية  �لدولة  تنظيم 

�شمال �لبالد وغربها.

إنضمام
�لرو�شي  �لرئي�س  �أعلن 

�لهند  �أن  بوتني،  فالدميري 

�إىل  �شتن�شمان  وباك�شتان 

للتعاون،  �شنغهاي  منظمة 

ع�شويتها،  يف  ين�شوي  �لتي 

و�ل�شني،  رو�شيا  جانب  �إىل 

�لحتاد  جمهوريات 

�آ�شيا  يف  �ل�شابق  �ل�شوفياتي 

�لو�شطى. 

إنخفاض
�شام�شونغ  �رشكة  قالت 

تتوقع  �إنها  �جلنوبية  �لكورية 

�لت�شغيلية  �أرباحها  تكون  �أن 

�لعام  هذ�  من  �لثاين  للربع 

�ملحللني،  توقعات  دون 

تز�ل  ما  باأنها  ذلك  معللة 

�شوق  يف  قوية  مناف�شة  ت�شهد 

�لهو�تف �لذكية. 

مقترح 
ك�شف �لرئي�س �لأمريكي بار�ك 

يتعلق  مقرتح  عن  �أوباما، 

�إن  وقال  �لإ�شايف،  بالعمل 

نحو  �أجور  يرفع  �أن  �شاأنه  من 

وقال:  عامل.  ماليني  خم�شة 

وظروف  �أجر  حت�شني  �إن 

�لعامل حمل تركيز يف جدول 

�لأعمال �ملحلية.

تعليق
�لأوروبية،  �ملفو�شية  �أكدت 

�أوروبا  �إىل  �لغاز  �إمد�د�ت  �أن 

�ل�شتاء  مهددة«  تكون  »لن 

�ملفاو�شات  ف�شل  رغم  �ملقبل 

يف  ومو�شكو  كييف  بني 

فيينا. و�أكدت �رشكة غازبروم 

�لغاز  �إمد�د�ت  وقف  �لرو�شية، 
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اإلقتصاد الصيني ينمو 7  % في الربع الثاني

يف  �ل�شني  �قت�شاد  منو  �ل�شيني  �لوطني  �لإح�شاء  مكتب  �أعلن 

�لربع �لثاين من �لعام �حلايل بن�شبة 7 %، مقارنة بالفرتة نف�شها 

من �لعام �ملا�شي، وهو ما يفوق �لتوقعات بن�شبة طفيفة.

نطاق  يف  مي�شي  �لوطني  »�لإقت�شاد  �أن  �لإح�شاء  مكتب  وذكر 

منا�شب و�ملوؤ�رش�ت �لرئي�شية ترتفع باطر�د، وت�شري �إىل وجود قوة 

دفع �شعيفة لكنها م�شتقرة  للتنمية«.

�لعام  منذ  تباطوؤ�  ي�شجل  �ل�شيني  �لإقت�شاد  منو  معدل  �أن  يذكر 

�ملا�شي عندما بلغ 7.4 %، وهو �أقل معدل منو منذ نحو ربع قرن، 

وذلك بعد منو 7.7 % يف عامي 2012 و2013.

�لرئي�شية  �لفائدة  �شعر  خف�س  قد  �ل�شيني  �ملركزي  �لبنك  وكان 

�أربع مر�ت خالل �شبعة �أ�شهر، وخف�س معدل �لحتياطي �لإلز�مي 

للبنوك �لتجارية بهدف وقف تر�جع معدل �لنمو �لإقت�شادي.

�ل�شغوط على مديونية �حلكومات  كما عملت بكني على خف�س 

يف  �لإقت�شاد  حت�شن  يف  �أ�شهمت  �لإجر�ء�ت  هذه  وكل  �ملحلية. 

حزير�ن �ملا�شي.

قبل  �لفائدة  معدلت  يف  �إ�شافيا  خف�شا  عدة  حمللون  ويتوقع 

كانون �لأول، وح�شما جديد� يف معدلت �لحتياطيات �لإجبارية 

للم�شارف.

بكني  جامعة  يف  و�لإقت�شاد  �ملالية  �أ�شتاذ  �شياويو  هي  وقال 

�لإقت�شاد  موقف  �أن  �أظهر  �لثاين  �لربع  يف  �لنمو  �إن  �ملركزية 

يتح�شن، و«�أنه لن تكون هناك م�شكلة يف �لو�شول �إىل معدل �لنمو 

�مل�شتهدف للعام �حلايل ككل وهو 7 %«.

تزيح  �أن  توقعت  و�لتنمية  �لقت�شادي  �لتعاون  منظمة  وكانت 

يف  �قت�شاد  كاأكرب  �لأول  �ملركز  عن  �ملتحدة  �لوليات  �ل�شني 

�لعامل يف عام 2016، مع ��شتمر�ر منوها �لإقت�شادي.

وقالت يف تقرير نقلته �شحيفة تلغر�ف �لربيطانية �إنه بالرغم من 

�حتمالت بطء منو �قت�شاد �ل�شني، فاإن معدل �لنمو �شيكون يف 

حدود 8 % خالل �لعقد �حلايل.

وقد �شجل �لإقت�شاد �ل�شيني منو� بن�شبة 7.8 % يف �لعام �ملا�شي، 

�أن  موؤخر�  �أرقام  و�أظهرت  �أكرث من عقد،  له يف  �أبطاأ معدل  وهو 

توقعات  لكن  �لدفع.  قوة  فقد  رمبا  �ل�شيني  �لإقت�شاد  �نتعا�س 

�لإقت�شاد  منو  مب�شتقبل  يتعلق  ما  يف  م�شجعة  كانت  �ملنظمة 

�ل�شيني، وقالت �إنه قد ي�شجل 8.5 % هذ� �لعام و8.9 % يف 2014.

�لإقت�شاد  فاإن  �لأ�شعار  فروقات  بح�شاب  �إنه  �ملنظمة  وقالت 

�ل�شيني �شينمو ليتفوق على �قت�شاد �لوليات �ملتحدة يف 2016.

�إعالن كييف  �إثر  �أوكر�نيا  �إىل 

عن تعليق كل م�شرتيات �لغاز.

تعزيز
�ل�شيني  �لوزر�ء  رئي�س  بد�أ 

لفرن�شا  ت�شيانغ، زيارة  يل كه 

ت�شتمر ثالثة �أيام، على �أن يتم 

خاللها توقيع حو�ىل خم�شني 

�تفاق تعاون وعقود�ً مبليار�ت 

�ليوروهات، ت�شلط �ل�شوء على 

عالقات �إقت�شادية يف »�أف�شل 

كما  �لتاريخية«  م�شتوياتها 

تقول باري�س.

زيادة
تعتزم �إير�ن زيادة ح�شتها يف 

�لإ�شالمية  �لدولية  �ملوؤ�ش�شة 

�لتجارة لت�شبح ثالث  لتمويل 

�أكرب م�شاهم ��شتعد�د� لتخفيف 

�ملفرو�شة  للعقوبات  حمتمل 

يف  �خلارجية  جتارتها  على 

مقابل كبح برناجمها �لنووي.

إستعداد
�أعلنت �ملديرة �لعامة ل�شندوق 

�لدويل كري�شتني لغارد  �لنقد 

�أنها م�شتعدة للبقاء على ر�أ�س 

�إذ�  ثانية  لولية  �ل�شندوق 

هذه  �أع�شاء  بذلك  رغب  ما 

�لدولية.  �ملالية  �ملوؤ�ش�شة 

رهن  برمته  »�لأمر  �إن  وقالت 

�لنقد  �شندوق  �أع�شاء  بار�دة 

�لدويل«.

رغبة
�لرو�شي  �لطاقة  وزير  �أو�شح 

»�لك�شاندر نوفاك«، �أن بلغاريا 

من�شاأة  بناء  يف  رغبتها  �أبدت 

تخزين على �أر��شيها من �أجل 

�لغاز �لو�رد من طريق م�رشوع 

»�ل�شيل  �لطبيعي  �لغاز  خط 

�لرتكي«. 

صناعة
�أكدت جمموعة »بي ��س �يه- 

�لفرن�شية  �شيرتو�ن«  بيجو 

�أنها  �ل�شيار�ت  ل�شناعة 

�شتفتح م�شنعا يف �ملغرب يف 

2019 يف ��شتثمار بقيمة 557 
�إنتاج  طاقة  مع  يورو  مليون 

�شيارة  �ألف   90 تبلغ  �أ�شا�شية 

يف �ل�شنة.

توقيع
�لرو�شي  �جلانبان  وقع 

بروتوكول  و�ليوناين 

بخ�شو�س مد �شبكة نقل �لغاز 

�لرتكي«،  بـ«�ل�شيل  �ملعروفة 

مر��شم  وح�رش  �ليونان.  �إىل 

�لتوقيع وزير �لطاقة �ليوناين 

لفاز�ني�س،  بانويوتي�س 

�ألك�شندر  �لرو�شي  ونظريه 

نوفاك. 

صفقة
�إيربا�س  �رشكتا  �إفتتحت 

�لأمريكية  وبوينغ  �لأوروبية 

للطري�ن  باري�س  معر�س 

لطائر�ت  �رش�ء  ب�شفقات 

دولر،  مليار  ع�رشين  بقيمة 

خ�شو�شا  �لطلبيات  وجاءت 

�رشيعة  طري�ن  �رشكات  من 

�ل�رشق  منطقتي  من  �لنمو 

�لأو�شط و�آ�شيا.

مغادرة
يخطط �لعديد من مديري �أكرب 

مقرها  يوجد  �لتي  �ل�شناديق 

يبلغ  �أر�شدة  لنقل  لندن  يف 

حجمها تريليونات �لدولر�ت، 

خارج  �إىل  �لوظائف  و�آلف 

�إذ� �شوتت مل�شلحة  بريطانيا 

�لحتاد  من  �لن�شحاب 

نهاية  ��شتفتاء  يف  �لأوروبي 

. 2017

إكتشاف
�لنفطية  �ملجموعة  �أعلنت 

�ملك�شيكية  �حلكومية 

�أربعة  �إكت�شاف  »بيميك�س«، 

يف  �شخمة  نفطية  حقول 

خليج �ملك�شيك يرجح �أن ي�شل 

�إجمايل �إنتاجها �إىل 200 �ألف 

برميل يوميا على �لأقل. 
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معار�ض وموؤتمرات

االردن / عمان 
معر�س خم�ش�س للماأكولت و�مل�رشوبات 

)من تنظيم هو�شبيتاليتي �رشفي�شيز(

من 12 -11 ت�رشين �لثاين 2015.

االردن / عمان
�ل�شغرية و�ملتو�شطة  موؤمتر �مل�رشوعات 

»�لطريق للنمو �لقت�شادي«

ن�شاطات  جمموعة  على  �ملوؤمتر  )يركز 

تهدف �ىل تعميق �لوعي بالن�شبة لل�شمول 

�ملايل خ�شو�شًا تو�شيع �لتمويل �مل�رشيف 

للم�رشوعات �ل�شغرية و�ملتو�شطة.

)يعقد يف عمان/ فندق �نرتكونتيننتال(

)من تنظيم �حتاد �مل�شارف �لعربية(

من 27 -26 �آب 2015.

االمارات/ العين
معر�س خم�ش�س ل�لب�شة �لعربية

معرض االمن في الشرق 
االوسط

بريوت / �لبيال

)من تنظيم �رشكة �شرت�يتجيك �شيكيوريتي 

�شريفي�شيز(

من 8-9 �أيلول 2015

معرض الطاقة في بيروت
بريوت / لورو�يال

) من تنظيم جمموعة م �شي �أي ( 

من -9 11 �أيلول 2015.

معرض بيروت الفني
بريوت/ �لبيال

) من تنظيم �شيدرليز(

من 17-20 �أيلول 2015.

معرض دريم 
بريوت / �لبيال 

 معارض ومؤتمرات في لبنان 

 معارض ومؤتمرات في العالم 
)من تنظيم �لبدر للمعار�س(

 من 6 -1 �أيلول 2015.

االمارات / ابو ظبي
�لكهرباء  معر�س  خم�ش�س مل�شتلزمات 

و�ملياه

)من تنظيم بني ويل(

من 4-6 ت�رشين �لول 2015.

المانيا / فرنكفورت 
معر�س خم�ش�س لل�شيار�ت �لفخمة

)من تنظيم فرند �وتوموبيل(

من 17-27 �يلول 2015.

السعودية / الرياض
�لتجهيز�ت  لحدث  خم�ش�س  معر�س 

�شناعيني  ويجمع  و�خلدمات  �لزر�عية 

ووكالء وموزعني.

) من تنظيم بروموفري(

من 23-26 �أيلول 2015.

معرض بيروت للعقار
غر�ند  حبتور  بريوت  /هيلتون  بريوت    

هوتيل

)من تنظيم بروموتيم(

من 28-30 �أيلول 2015.

معرض ميزو اندكو
بريوت/ �لبيال

)من تنظيم بروموفري (

من 5-8 ت�رشين �لول 2015.

معرض الطبخ
بريوت / �لبيال

)من تنظيم هو�شبيتالتي �شريفي�شيز(

من 12-14 ت�رشين �أول 2015.

معرض فرص االعمال في لبنان
بريوت/ فندق فيني�شيا

�ملهنية  �ملعلوماتية  �رشكة  تنظيم  من   (

�س.م.ل(

من 14-15 ت�رشين �لول2015.

المؤتمر المصرفي العربي 
السنوي

بريوت / فندق فيني�شيا

) من تنظيم �حتاد �مل�شارف �لعربية(

من 19-20 ت�رشين �لول 2015.

المنتدى العربي للبيئة والتنمية
بريوت / فندق فيني�شيا

جانبية  ندو�ت  �ملوؤمتر  )ي�شت�شيف 

ملنظمات �إقليمية ودولية(

و�ل�شتهالك  �لنتاج  جمالت  يف  عاملة 

�ل�شتد�م و�ملياه و�لتنمية(

من 16-17 ت�رشين �لثاين 2015.

)من تنظيم �ي �أف بي(

 من 14 -11 ت�رشين �لول 2015.

العراق / اربيل 
�لتكنولوجيا  لحدث  خم�ش�س  معر�س 

�مل�شتخدمة يف �أدو�ت �لبناء

)من تنظيم �أي �أف بي(

من 11-14 ت�رشين �لول 2015.

فرنسا / كولمار
معر�س خم�ش�س للنبيذ 

)من تنظيم كوملار للمعار�س(

من 7 -16 �آب 2015.

  مصر/ القاهرة
معر�س خم�ش�س لأدو�ت �لبناء وم�شتلزماته 

)من تنظيم �أك�شبوتيم(

من 16 -13 �آب 2015.



رغم المخاطر... »المركزي« ُيطمئن
الت�سنيف  من  الرغم  على  كبرياً،  Eurofands جناحًا  الأجنبية  بالعملة  اخلزينة  �سندات  اإ�سدار   حقق 

منذ  اإ�سدار  اأكرب  باأنه  علي ح�سن خليل  املالية  وزير  و�سفه   ، اللبنانية  للددولة  املنخف�ش  الإئتماين 

دخول لبنان �سوق الإقرتا�ش من الأ�سواق املالية يف الت�سعينات، اإذ كان الطلب فقط مليار دولر، بينما 

و�سل املعرو�ش اإىل 4.9 مليار دولر، مما ا�سطرت احلكومة اللبنانية اإىل رفع الطلب اإىل 2.2 ملياري 

دولر، وخالفًا ملا مت الرتويج له، �سيا�سيًا واإقت�ساديًا، باأن هذا النجاح الكبري يوؤكد الثقة الدولية بلبنان 

وا�ستقرار و�سعه املايل والنقدي، كما الأمني، على اأ�سا�ش اأنه ل ميكن �سمان الو�سع املايل يف ظل تفلت 

اأمني يلحق باحلركة الإقت�سادية خ�سائر وانهيارات يف الأ�سواق امل�رشفية واملالية، فاإن الواقع احلقيقي 

يعك�ش حقيقة خمتلفة. توؤكد ثقة القطاع امل�رشيف اللبناين بقيادة البنك املركزي يف الدولة اللبنانية 

رغم انتقاداته الكثرية ملمار�ساتها املالية يف زيادة الإنفاق وتفاقم العجز املايل للخزينة واملوازنة، وقد 

تبنّي ذلك من خالل تهافت امل�سارف اللبنانية على الكتتاب حيث بلغت ح�ستها %85 من قيمة الإ�سدار 

البالغة 2.2 مليار دولر، يف مقابل �ساآلة ح�سة املوؤ�س�سات املالية الأجنبية والبالغة %15، حتى اأن 

بع�ش امل�سادر امل�رشفية اأ�سارت اإىل اأن الكتتاب الأجنبي ي�سمل عدداً من رجال الأعمال اللبنانيني اأو 

اأ�سحاب احل�سابات يف البنوك الأجنبية )�سوي�رشا على �سبيل املثال( والذين يعترب اكتتابهم ا�ستثماراً 

اأجنبيًا. ويعك�ش التهافت الكبري على عر�ش ال�سيولة من قبل امل�سارف اللبنانية، والذي اأدى اإىل رفع 

قيمته اإىل 4.9 مليارات دولر، و�سعف ال�ستثمار يف متويل م�ساريع اإقت�ساديه يف لبنان نتيجة ا�ستمرار 

 من تعّذر انتخاب رئي�ش للجمهورية، وتعطيل عمل احلكومة 
ً
الفراغ ال�سيا�سي على اأكرث من م�ستوى بدءاأ

والعراق  �سوريه  احلرب يف  وخ�سو�سًا  الإقليمية  الأمنية  ال�سطرابات  عن  ف�ساًل  الت�رشيعية،  وال�سلطة 

وتطور عمليات الإرهاب، وانعكا�ش تداعياتها على م�سرية الإقت�ساد اللبناين، مع العلم اأن حجم فائ�ش 

ال�سيولة لدى امل�سارف قد يتجاوز 30 مليار دولر، تفت�ش عن ا�ستثمارات اآمنة، وقد ا�سطرت اإىل اإيداع 

نحو 10 مليارات دولر منها لدى م�رشف لبنان. 

ورغم اأن تراجع منو الإقت�ساد اللبناين و�سعف ال�ستثمار يف القطاع اخلا�ش، وزيادة اإنفاق الدولة وتدهور 

العجز املايل للخزينة، وتفاقم اأرقام الدين العام التي جتاوزت 66 مليار دولر ب مع نهاية العام 2014، 

اأدى اإىل ارتفاع املخاطر ال�سياديه التي دفعت بع�ش وكالت الإئتمان العامليه اإىل خف�ش ت�سنيف لبنان، 

حتى اأن هذا اخلف�ش �سمل بع�ش امل�سارف التجاريه الدائنة للدولة عرب �سندات اخلزينة. وقد اأكدت وكالة 

املتعلقة  للمخاطر  نظراً  »�سلبي«  هو  لبنان  الإقت�ساديه يف  املخاطر  اجتاه  اأن  اندبورز«  »�ستاندرد 

بتعر�ش امل�سارف للمخاطر ال�سياديه، وبتوقعات لقت�ساد �سعيف يف عامي 2015 و2016. 

ووفق تقرير الوكالة، فاإن املخاطر الإقت�سادية يف لبنان تعك�ش »املخاطر املرتفعة جداً« حيال �سالبة 

الإقت�ساد، و »املخاطر املرتفعة » حيال اختالل التوازن الإقت�سادي، و »املخاطر املرتفعة جداً« حيال 

الإ�سالحات  من  التي حتّد  املت�سعبه  ال�سيا�سية  النق�سامات  اأن  الوكالة  واعتربت  الإئتمانية،  املخاطر 

الطويلة الأمد وال�ستثمارات العامة يف لبنان، بالإ�سافة اإىل ال�سطرابات الإقليمية، وخ�سو�سًا الأزمة 

ال�سورية، متنع منو الإقت�ساد وحتّد من فر�ش الت�سليف املحلي للم�سارف، لذلك توقعت اأن ت�ستمر 

املخاطر ال�سيا�سيه واأن تبقى ت�سكل نقطة �سعف لالإقت�ساد. 

وكان حجم الدين العام بلغ بنهاية العام 2014 نحو 66.5 مليار دولر، وهو موزع بني 62 % 

باللرية و%38 بالعمالت الأجنبيه، ومع توقع زيادة حجم الدين العام الناجت من زيادة 

اإىل زيادة م�ساهمتها يف  العجز املايل، �ستعمد امل�سارف التجاريه وم�رشف لبنان 

�سندات اخلزينة اإىل ن�سب تقارب الـ %90، ما �سيدفع وكالت الت�سنيف الدولية اإىل 

تخفي�ش الت�سنيف الإئتماين للبنان، وبالتحديد للم�سارف التجارية لتعر�سها 

الـ  تفوق  للم�سارف  املجمعة  امليزانية  اأن  اإىل  الإ�سارة  مع  الدولة،  لدين 

177 مليار دولر، اأي اأكرث من اأربع مرات حجم الإقت�ساد اللبناين، الأمر 
الذي يطمئن اأنه ل خوف على اإفال�ش الدولة ما دامت �سيا�سة البنك 

املركزي تدعم متويل عجزها املتزايد.
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�لتي  و�لأمنية  �ل�شيا�شية  �لعا�شفة  و�شط 

�لقطاع  مي�شي  و�ملنطقة،  لبنان  ت�رشب 

�لعامة،  موؤ�رش�ته  حت�شني  يف  �مل�رشيف 

ز�ً تثني عليه �ملوؤ�ش�شات 
ّ
وي�شجل �د�ء متمي

�لدولية، وت�شّنف �لقطاع �مل�رشيف بناء 

�لقت�شاد  عن  �لأول  �لدفاع  خط  عليه 

�لوطني.

�للبناين  �مل�رشيف  �لقطاع  ز 
ّ
ويتمي

ويعمل  �ملالية.  و�ملتانة  بال�شتقر�ر 

ومر�قبة  لبنان  م�رشف  �إ�رش�ف  حتت 

جلنة �لرقابة على �مل�شارف �للتان تثني 

�جلهات �ملتابعة على دورها �ذ ترى �ن 

ف 
ّ
�لتقدم �لذي �أحرزه �لقطاع منذ عقد وني

�لتنظيمي  �لأد�ء  لول  ليتحّقق  كان  ما 

و�لرقابي �ل�شائب و�ملالئم.

سمات القطاع
�شمات  بعدة  �مل�رشيف  �لقطاع  ويت�شم 

�ذ  �خلارج  على  ملحوظ  �نفتاح  �برزها: 

�لدول  يف  ة 
ّ
�للبناني �مل�شارف  عت 

ُّ
تو�ش

�خلليج،  ومنطقة  �ملجاورة،  ة 
ّ
�لعربي

�ملتحدة،  و�لوليات  و�أفريقيا،  و�أوروبا، 

عالية؛  كفاء�ت  ذ�ت  ة 
ّ
ب�رشي مو�رد 

ومتز�يد  كبري  جلزء  عمل  فر�س  تقدميه 

ومتثيل  ة 
ّ
�جلامعي �ل�شهاد�ت  حملة  من 

ة 
ّ
عادي مو�قع  يف  ة 

ّ
�للبناني للمر�أة  مهم 

يف  �لتطور�ت  �آخر  مو�كبة  وعالية؛ 

تاأمني  و  ة 
ّ
�لعاملي ة 

ّ
�مل�رشفي �ل�شناعة 

�للتز�م  ة؛ 
ّ
و�لتقليدي �حلديثة  �خلدمات 

و��شع  �إنخر�ط  ة؛ 
ّ
�لدولي باملعايري 

�شمود  �للبناين،  �لقت�شاد  يف  �لنطاق 

بغ�ّس  ة 
ّ
�ملالي �ل�شدمات  �أمام  قوي 

وت�شكيله  و�أ�شبابها،  طبيعتها  عن  �لنظر 

ة 
ّ
�مل�شتقر للتوظيفات  �آمن  �إقليمي  ملالذ 

و�ملربحة.

ويتاألف �لقطاع �مل�رشيف من 70 م�رشفًا 

يف نهاية �لعام 2014 وي�شاهم بنحو 6 يف 

�ملئة يف تكوين �لناجت �ملحلي �لجمايل. 

موظف  �ألف   24 نحو  ي�شتخدم  وهو 

�ل�شهاد�ت  46 يف �ملئة من حملة  بينهم 

تعليمية  منحًا  يقدم  �نه  كما  �جلامعية 

لزهاء 17 �ألف طالب من �ولد �ملوظفني 

�لقطاع  ي�شاهم  كما  فيه.  �لعاملني 

�ملوقع  �لربوتوكول  مبوجب  �مل�رشيف 

ت�شهيل  يف  �ملالية  وز�رة  وبني  بينها 

جباية �لر�شوم و�ل�رش�ئب على �ملكلفني 

دخول  على  ي�شاعد  ما  �لوز�رة  ل�شالح 

�ىل  وفعالية  ب�رشعة  �لتوجبة  �لمو�ل 

�لمر  هذ�  ي�شاعد  كما  �خلزينة  ح�شابات 

�ملو�طن �ملكلف يف ت�شهيل �إجر�ء�ته مع 

�لوز�رة وتوفري جزء من �لوقت و�ملعاناة 

ماليني  ب�شتة  �مل�شارف  �شاهمت  كذلك 

لربنامج  �ملا�شي  حزير�ن  يف  دولر 

�إعادة تاأهيل �ل�شجون.

دعم القطاعات االنتاجية
�خلا�شة  �ل�شتثمار�ت  تر�جع  ومع 

انفتاح ملحوظ على الخارج وصمود قوي أمام الصدمات المالّية
القطاع المصرفي .. خط الدفاع األول عن اإلقتصاد

ملف العددمن �شهر اإلى �شهر
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للقطاع  ��شبح  �لو�فدة،  �ملحلية 

�ذ  �لقت�شاد،  يف  �كرب  دور�ً  �مل�رشيف 

��شبح �لت�شليف �مل�رشيف �ل�شبب �لأول 

لبنان.  يف  �لقت�شادي  للنمو  و�لأهم 

�ملمنوحة  �لقرو�س  �إجمايل  وبلغ 

�ملقيم،  وغري  �ملقيم  �خلا�س،  للقطاع 

م�شارف  قرو�س  �إحت�شاب  دون  من 

مليار   51 نحو  و�ل�شتثمار  �لعمال 

دولر يف نهاية �لعام 2014 �أي بزيادة 

ون�شبتها  دولر  مليار�ت   3.5 قدرها 

7.42 يف �ملئة.
يف  دور�ً  �مل�رشيف  �لقطاع  يلعب  كما 

تظهر  حيث  �لإنتاجية  �لقطاعات  دعم 

�لت�شليفات  �إجمايل  �أن  �لح�شاء�ت 

�ملدعومة �ملو�فق عليها يف فرتة 1997 

 8773 �ىل  و�شل   2014 حزير�ن  نهاية 

مليار�ت   5.8 يعادل  ما   ( لرية  مليار 

�زد�دت  �لت�شليفات  وكانت  دولر( 

 2013 �لعام  �ملئة يف  10.0 يف  بن�شبة 

وقد   2012 �لعام  �ملئة يف  15.8 يف  و 

�إجمايل  من  �ل�شناعة  ح�شة  �شكلت 

 30 مقابل  �ملئة  يف   59 �لت�شليفات 

�ملئة  يف   11 و  لل�شياحة  �ملئة  يف 

و�شل  نف�شه،  �ل�شياق  ويف  للزر�عة. 

جمموع �لقرو�س �ملمنوحة للموؤ�ش�شات 

�رشكة  ب�شمانة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 

ماليني   110 يو�زي  ما  �ىل  كفالت  

منها  ��شتفادت   2014 �لعام  يف  دولر 

838 موؤ�ش�شة.
�لإجتماعي  �ل�شتقر�ر  �ن  على  وكدليل 

�مل�رشيف،  �لقطاع  �ولويات  من  هو 

�آليات  خالل  من  �مل�رشيف  �لقطاع  ن 
ّ
�م

 107 لنحو  م�شكنًا  �ل�شكني  �لقر��س 

�ملناطق  لبنانية يف خمتلف  �أ�رشة  �لف 

�ل�شكنية  �لقرو�س  حمفظة  حجم  رفع  ما 

�ىل نحو ع�رشة مليار�ت دولر يف نهاية 

ل�شالح  معظمها  يف  وهي   2014 �لعام 

متدينة  وبفو�ئد  �ملحدود  �لدخل  ذوي 

ومدعومة.

شبكة انتشار خارجي
خالل  �للبنانية  �مل�شارف  رت 

ّ
وطو

�إنت�شار  �شبكة  �ملا�شيني  �لعقدين 

عديدة:  وباأ�شكال  جد�ً  و��شعة  خارجي 

خارجية،  فروع  متثيل،  مكاتب 

 16 وميتلك  وتابعة.  �شقيقة  وم�شارف 

م�رشفًا لبنانيًا تو�جد�ً يف �أكرث من 30 

بلد�ً عربيًا و�أجنبيًا يف �لقار�ت �خلم�س. 

�ل�رشيكة  �أو  �لتابعة  �مل�شارف  ومتتلك 

�أو �ل�شقيقة للم�شارف �للبنانية و�لبالغ 

فرعًا.   240 حو�ىل  م�رشفاً،   39 عددها 

م�رشفًا   14 �أن  �إىل  �لإ�شارة  وجتدر 

يف  هامة  ح�ش�شًا  متتلك  �أجنبيًا 

م�شارف لبنانية كبرية.

ترتيب المصارف العشرة األوائل في لبنان بحسب ودائع العمالء

النمو)%(20142013اسم المصرف
54003.046876.015.2بنك عودة

36187.034028.06.3بنك لبنان والمهجر

23693.022235.06.6بنك بيبلوس

23134.721287.68.7فرنسبنك

18294.016659.09.8بنك البحر المتوسط

17195.015382.011.8بنك سوسيتيه جنرال في لبنان

16796.015545.08.0بنك بيروت

14390.014267.00.9البنك اللبناني الفرنسي

11666.010791.08.1االعتماد اللبناني

7184.06509.010.4بنك انتركونتيننتال لبنان

2014 يف  �لعام  993 فرعًا يف نهاية  �إجمايل �شبكة فروع �مل�شارف �ملحلية  بلغ 

مقابل 951 فرعًا يف نهاية �لعام 2013 �أي بزيادة ن�شبتها 4.4 %. و�حتل فرن�شبنك 

�ملرتبة �لوىل على �شعيد عدد �لفروع،  يليه بنك لبنان و�ملهجر، ثم بنك عودة، 

ثم بنك �لبحر �ملتو�شط و�شو�شتيه جرن�ل �للذ�ن يت�شاويا يف عدد �لفروع. �ما على 

لبنان  16 م�رشفًا لها تو�جد خارج  �لتي ي�شرتك فيها  �لفروع  �خلارجية  �شعيد  

�ما  فرن�شبنك.  ثم  عودة  بنك  يليه  �لوىل  �ملرتبة  يف  و�ملهجر  لبنان  بنك  فيحتل 

بالن�شبة �ىل �أجهزة �ل�رش�ف �ليل ) ATMS(، فقد �إحتل بنك بيبلو�س �ملرتبة �لوىل 

وبنك عودة �لثانية وفرن�شبنك �لثالثة.
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مقابلة

�لعالقة  �شوؤ�ل حول طبيعة  ويف رد على 

بني �للجنة و�مل�شارف، قال حمود: »بكل 

»�لبولي�س  دور  نــوؤدي  ل  نحن  �شفافية، 

بحيوية  مــوؤمــنــون  نحن  و�حلـــر�مـــي«، 

يو�جه  �أن  ��شتطاع  �إذ  �مل�رشيف  �لقطاع 

فيها  مر  �لتي  و�لأزمات  �ملر�حل  �أ�شعب 

لبنان. طبعًا، يف مرحلة من �ملر�حل كان 

خرجت  حيث  �لت�شويه،  من  نــوع  هناك 

دمج  �أو  ت�شفية  نتيجة  كثرية  موؤ�ش�شات 

�لقطاع  لكن  �ل�شادرة.  للقو�نني  وفقًا 

�شو�ئبه  عــام  وب�شكل  �لــيــوم  �ملــ�ــرشيف 

ب�شيطة وهام�شية، وهو قادر على �لتحكم 

باإد�رته وحتمل م�شوؤولياته«.

و�أ�شاف: »رغم �شحة �لقطاع �مل�رشيف ل 

ميكن �أن يرتك من دون رقابة. فامل�شارف 

ع، 
َ
هدفها �لأرباح �ل�شنوية وهذ� �أمر م�رش

�أن  �لأربـــاح  لهذه  تريد  �لرقابة  وجلنة 

جــودة  ح�شاب  على  لي�س  لكن  تتحقق 

�ملوجود�ت و�شالمة �أمو�ل �ملودعني«.

عمل اللجنة
متار�س  �لرقابة  »جلنة  �أن  حمود  و�أو�شح 

�شمان  عــرب  �لأوىل  بــالــدرجــة  دورهــــا 

تتوقف  �لتي  �مل�رشيف  �لقطاع  �شالمة 

�شيولته،  �شالمة  هي:  عنا�رش  ثالثة  على 

و�أ�شار  ربحيته«.  و�شالمة  مالءته،  �شالمة 

عن  �أهمية  يقل  ل  ر�بع  عن�رش  وجود  �إىل 

درجة  وهــو  �ملــذكــورة  �لثالثة  �لعنا�رش 

تدير هذه  �لتي  �لإد�رة  وم�شتوى  �حلوكمة 

�مل�شارف.

هناك  �ل�شيولة،  �شعيد  »عــلــى  ـــال:  وق

نتابعها  ــازل  ب جلنة  فر�شتها  معايري 

ل�شمان  عليها  �شحيحة  برقابة  ونقوم 

يتعر�س  ل  بحيث  �ل�شيولة  هــذه  �شحة 

�مل�رشف �إىل �أي خطر يبعده عن �لإيفاء 

�ملــالءة  �شعيد  على  �أمــا  باإلتز�ماته. 

�لر�شاميل مقارنة مع  و�لتي تعني حجم 

�ملوجود�ت فهناك �أي�شًا معايري فر�شتها 

�لربحية،  �أمــا  با�شتمر�ر.  نر�قبها  بــازل 

�مل�شارف  لــدى  خا�شة  �أهمية  فتحتل 

كونها توؤمن ��شتمر�رية �مل�رشف ومنوه 

وتر�شي �مل�شاهمني.«

و�أ�شاف: »�لهدف �لأ�شا�شي للجنة �لرقابة 

مال  حفظ  هــو  ــا  �إمن �مل�شاهمني،  لي�س 

�إىل  د�ئمًا  بحاجة  هي  لذلك  �ملودعني. 

تظهرها  �لتي  �ملوجود�ت  �أن  من  �لتاأكد 

تغطية  وت�شمن  �شحيحة  �مليز�نيات 

�ملطلوبات �ي �لود�ئع«.

�للجنة  متار�س  مو�زية،  »ب�شورة  وتابع: 

م�شتوى  على  �لــرقــابــة  مــن  �آخـــر  نــوعــًا 

�حلوكمة يف هذه �مل�شارف. لذلك ت�شاأل 

�لقطاع. هل هي  �لإد�رة يف  عن م�شتوى 

�شابة، كفوءة، مثقفة؟ كما  �إد�رة حديثة، 

ت�شتخدمها  �لتي  �ملعلوماتية  عن  ت�شاأل 

�مل�شارف«.

شكال الرقابة
و�أكد حمود �أنه »ل بد من فعالية �لرقابة 

كشف عن وجود طلبات لعمليات دمج لمصارف
حمود: حفظ مال المودعين هدفنا األساسي

واأنظمة  اأجهزة  م�سداقية  من  م�سارفنا  »م�سداقية  قال  من  �سدق 

اأحد دور امل�رشف املركزي  الرقابة امل�رشفية«، فلي�ش خافيًا على 

وجلنة الرقابة على امل�سارف يف متتني القطاع و�سمان ا�ستقراره.

وي�سكل الإميان باأهمية دور امل�رشف املركزي والرقابة قا�سم م�سرتك 

بني امل�سارف وجلنة الرقابة، فاإذا كانت امل�سارف دون اأي ا�ستثناء قد 

اأثنت على دور الرقابة واأهميتها، فرئي�ش جلنة الرقابة على امل�سارف 

�سمري حمود يعرّب عن اإميانه العميق بدور اللجنة التي ت�سكل العمود 

الثالث يف القطاع اإىل جانب امل�سارف وامل�رشف املركزي، يف خلق 

قطاع م�رشيف، حيوي، منظم وفاعل. وي�سدد على انه »يخطئ من 

يظن اأن الرقابة ال�سديدة تاأتي على قطاع م�رشيف �سعيف. فالرقابة 

ال�سحيحة والقوية لقطاع م�رشيف �سحيح وقوي«. ولفت حمود يف 

حديث مع »ال�سناعة والإقت�ساد« اإىل اأن »هذه املعادلة توؤمن بها 

جلنة الرقابة، وتعمل با�ستمرار على حتقيقها ل�سمان متانة القطاع 

امل�رشيف وتاأمني ا�ستمراريته.
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ور�أى  �مل�رشيف«.  �لقطاع  تو�زن  ل�شمان 

�أنه »لقطاع م�رشيف حيوي، منظم وفاعل 

للرقابة  بد  ول  �شاهرة،  رقابة  من  بد  ل 

من �ملحافظة على �شمعتها عرب �لت�شال 

و�لحتكاك �ملبا�رش مع �مل�شارف للتاأكد 

من �أن �لعمليات �لتي تقوم بها ل ت�شوبها 

�شائبة«.

عرب  متار�س  �لرقابة  هذه  �أن  �إىل  و��شار 

تطلب  بحيث  �مل�شتندية  �لرقابة  �شكلني: 

تاأتيها  �مل�شارف  من  معلومات  �للجنة 

�شهري،  �أ�شبوعي،  منها  دوري  ب�شكل 

وتاأخذ  �شنوي.  �أو  �شنوي،  ن�شف  ف�شلي، 

وجود  وتر�قب  وحتللها  �ملعلومات  هذه 

�أي عالمات �إنذ�ر مبكر من خاللها«.

�لرقابة  من  �لثاين  »�ل�شكل  �أن  �إىل  ولفت 

يزور  حيث  �مليد�نية  بالرقابة  يتجلى 

�لعالية  بالكفاءة  يتمتعون  مر�قبون 

�لأرقـــام  �شحة  مــن  للتاأكد  �مل�شارف 

�إطار  يف  �شيما  ول  �للجنة  �إىل  �ملر�شلة 

حمفظة �لقرو�س و�لت�شليفات. كما تطلع 

�لر�شيدة  لــالإد�رة  �مل�رشف  �تباع  على 

كما حددتها �لتعاميم. وتتاأكد من وجود 

للمهام  وتوزيع  لل�شلطات  وف�شل  جلان 

وللدو�ئر و�لأق�شام«.

�أخــرى  م�شائل  وجــود  �إىل  حمود  ولفت 

�لعتبار  بعني  �لرقابة  جلنة  تاأخذها 

حتليل  و�أهمها  دورهــا  ممار�شتها  �أثناء 

كفاية ر�أ�س �ملال ومعايريه، فتتاأكد لي�س 

فلي�س  نوعيته،  من  �إمنا  حجمه  من  فقط 

�ملهم حجم ر�أ�س �ملال يف �لوقت �حلا�رش 

�مل�شارف  منو  يتطلبه  �أن  ميكن  ما  �إمنا 

خالل  �إ�شافية  ر�شاميل  �إىل  حاجة  من 

جهوزية  ــي  ه ومـــا  �ملــقــبــلــة  �لـــفـــرت�ت 

�ملتطلبات  ــذه  ه ملو�جهة  �ملــ�ــشــارف 

وزيادة �لر�أ�شمال«.

منافسة حرة
�لقائمة  �ملناف�شة  عن  حديثه  �إطار  ويف 

�أكد  �لقطاع،  يف  �لعاملة  �مل�شارف  بني 

حمود �أن » جلنة �لرقابة توؤمن باملناف�شة 

�حلرة كونها �أمر �شحي وطبيعي، وترف�س 

�أي �شكل من �أ�شكال �لحتكار«. و�أ�شار �إىل 

�أن »�للجنة فرحة بوجود �ملناف�شة ل بل 

ت�شعى �إليها، باعتبار �أن �ل�شوق مفتوحة 

�أو  كبرية  كانت  مهما  �مل�شارف  �أمــام 

�شغرية«.

 »�ملناف�شة �ل�شديدة يف لبنان �إىل كرب 
ّ
ورد

حجم �لكتلة �لنقدية �ملوجودة يف �لقطاع 

لبنان  تــفــوق حــجــم  ــتــي  و�ل �ملــ�ــرشيف 

مر�ت  �أربــع  تــو�زي  �إنها  �إذ  �لإقت�شادي 

»لول  �أنــه  ور�أى  �لقومي«.  �لناجت  قيمة 

�للبنانية  �لدولة  �إ�شمه  وجود مدين كبري 

لكانت �ملناف�شة �أ�شد و�أقوى«.

�لقطاع،  يف  �ملناف�شة  »�شدة  �أن  و�عترب 

�لتوجه نحو  �إىل  دفعت بع�س �مل�شارف 

�رشورة  ر�أت  �إنها  �إذ  �خلارجية  �لأ�شو�ق 

عرب  و�لربحية  �لنمو  ��شتمر�رية  ل�شمان 

�لبحث عن �أ�شو�ق جديدة«. 

وتوّقع »�أن توؤدي هذه �ملناف�شة �ل�شديدة 

�إىل خلق �شعوبات لبع�س �مل�شارف قد 

بع�س  �إىل  �شيوؤدي  ما  ��شتمر�رها،  تعيق 

�كت�شاب  عمليات  �أو  �لــدمــج  عمليات 

طلبات  »وجـــود  عــن  وك�شف  �مللكية«. 

كلفة  لأن  ملــ�ــشــارف،  دمــج  لعمليات 

ب�شكل  �رتفعت  �ليوم  �مل�رشفية  �لأعمال 

ل  �لتكلفة  »هــذه  �أن  و�أو�شح  ملحوظ«. 

هناك  بل  �ملبا�رشة،  �لكلفة  فقط  ت�شم 

�لإمتثال،  كلفة  منها  مبا�رشة  غري  كلفة 

و�إد�رة  �لتدقيق  �إد�رة  �ملخاطر،  �إد�رة 

وهذه  و�ملعلوماتية.  �لب�رشية  �ملــو�رد 

م�شارف  ت�شتطيع  ل  مرتفعة  تكاليف 

باأحجام �شغرية حتملها ب�شهولة«.

ت�شويب  كيفية  حول  �شوؤ�ل  على  رد  ويف 

طريقها  عن  �نحرفت  �إذ�  �ملناف�شة  هذه 

توجه  وجود  عن  حمود  �أعلن  �ل�شحيح، 

و��شح لدى �شعادة حاكم م�رشف لبنان 

بالندماج  �ل�شماح  بعدم  �شالمة  ريا�س 

�لأوىل  للم�شارف  �أو  كبريين  مل�رشفني 

د 
ّ
يف �ل�شوق حتى ل تنعدم �ملناف�شة«. و�شد

على �أنه »من غري �مل�شموح ن�شوء مناف�شة 

بال�شفافية،  تتمتع  ل  و�آخر  م�رشف  بني 

�ملناف�شات  با�شتمر  تــر�قــب  فاللجنة 

�شو�بط،  �شمن  تكون  �أن  على  وحتر�س 

عن  يخرج  �أن  م�رشف  �أي  ي�شتطيع  فال 

�لقرو�س،  �أو  �لود�ئع  ت�شعري  �ملاألوف يف 

�أو �لتو�شع يف تنمية حمفظة �لقرو�س«.

و�عترب �أن »هذه �ملر�قبة جتعل �ملناف�شة 

تاأخذ  �مل�شارف  وجتعل  و�شفافة  عاقلة 

خماطر مقبولة ومدرو�شة«.

واقع القطاع
�لقطاع  و�قـــع  عــن  حديثه  ـــار  �إط ويف 

»�لو�شع  �أن  �إىل  حمود  لفت  �مل�رشيف، 

لكن  عظيم،  من  �أكــرث  لبنان  يف  �لنقدي 

�ملالية  يف  تكمن  �لأ�شا�شية  �مل�شكلة 

حقيقية،  ــة  �أزم من  تعاين  �لتي  �لعامة 

�ل�شتد�نة،  حالت  �أ�شو�أ  ت�شهد  فالدولة 

ترتفع«.  ومديونيتها  تتاآكل  موجود�تها 

�أن  ت�شتطيع  ل  »�لــدولــة  �أن  على  د 
ّ
و�شد

تعي�س يف �رتياح طويل على هذ� �لنمط، 

�لدولة  مالية  يحمل  �مل�رشيف  فالقطاع 

وينذر  خطر  ــع  و�ق ــذ�  وه �أكــتــافــه،  على 

�لقطاع  قدرة  وي�شعف  وخيمة  بعو�قب 

و�شخ  �لإقت�شاد  تنمية  على  �مل�رشيف 

�أمو�له يف �رش�يينه«.

ــد�رك  ت �إىل  �حلــكــومــة  حــمــود  ــا  دع و�إذ 

ماليتها  يف  تو�زن  بخلق  و�لقيام  �لأمر 

»�لقطاع  قال:  �أزمتها،  تفاقم  من  و�حلد 

�مل�رشيف قادر على حتمل كل �لأو�شاع 

وي�شتطيع  لكن �شمن فرتة،  �شاءت  مهما 

�إن  طالت  مهما  ــاع  �لأو�ــش يتحمل  �أن 

ل 
ّ
يتحم �أن  �لقطاع  ي�شتطيع  ل  ت�شوؤ.  مل 

طالت.  ومهما  �شاءت  مهما  �لحتمالني: 

هذه �ملعادلة غري ممكنة«. 

�إىل  �لتو�زن  �إعادة  من  بد  »ل  �أنه  و�عترب 

�ملالية �لعامة، ول بد من �شيا�شة �رشيبية 

مع  تتو�زن  �شحيحة  وجباية  �شحيحة 

�لنفقات وخدمة �لدين«. ور�أى �أن »�ل�شوق 

ببور�شة  �إل  تكتمل  �أن  ميكن  ل  �ملالية 

ما ي�شلط �ل�شوء على �رشورة خ�شخ�شة 

بور�شة بريوت لتكون هناك �أدو�ت مالية 

�ل�رشكات  لأ�شهم  ــد�ول  وت �لأجــل  طويلة 

�لقائمة حاليًا ولأ�شهم �ل�رشكات �لتي قد 

تن�شاأ م�شتقباًل، ما يفتح جماًل لالإ�شتثمار 

�أمام �ملودعني«.

شوائب القطاع المصرفي 

بسيطة وهامشية، وهو قادر 

على التحكم بإدارته وتحمل 

مسؤولياته

يخطئ من يظن أن الرقابة 

الشديدة تأتي على قطاع 

مصرفي ضعيف، فالرقابة 

الصحيحة والقوية لقطاع 

مصرفي صحيح وقوي
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مقابلة

مقبولة  منو  ن�سب  امل�رشيف  القطاع  ت�سجيل  تف�رّشون  كيف 

القطاعات  التي تواجهه وتواجه معظم  ال�سعوبات  بالرغم من 

ال�سعوبات  هذه  تخطي  باعتقادكم  ميكن  وكيف  الإقت�سادية؟  

وجتاوزها؟

 2015 �لعام  من  �لأول  �لن�شف  نهاية  يف  �ملــوؤ�ــرش�ت  كل  �إن 

�لفرتة  هذه  خالل  �للبناين  �مل�رشيف  �لقطاع  �أد�ء  �أن  �إىل  ت�شري 

كان مقبول ن�شبيا، ول �شيما يف ظل تو��شل تد�عيات �لأزمات 

�جليو�شيا�شية �لتي تع�شف ببع�س دول عاملنا �لعربي وحتديد� 

�شوريا و�نعكا�شاتها على قطاعاتنا �لإقت�شادية �ملنتجة، وكذلك 

رئا�شي،  فر�غ  ظل  يف  �حلــادة  �لد�خلية  �ل�شيا�شية  �لتجاذبات 

وعدم �نتظام يف عمل �ملوؤ�ش�شات �لد�شتورية.

هذ� �لأد�ء يدل مرة جديدة على �شالبة قطاعنا �مل�رشيف وقوته 

�إطار  يعززها  يختزنها،  �لتي  و�لتنظيمية  ــة  �لإد�ري و�خلــرب�ت 

م�رشف  ظل  يف  �جلو�نب،  مكتمل  دينامي  وتنظيمي  ت�رشيعي 

مركزي بقيادة �شعادة �حلاكم ريا�س �شالمة ذو �لروؤيا �مل�شتقبلية 

�لثاقبة، ما مكن �لقطاع �مل�رشيف من �لتعامل بنجاح مع جممل 

�حلديث وعلى  تاريخه  �متد�د  لبنان على  �لتي خربها  �لظروف 

تفاوت دقتها من وقت لآخر. 

�لر��شخة،  زبائنه  ثقة  �مل�رشيف  قطاعنا  �أك�شب  �لو�قع  وهــذ� 

و�لأهم  كما  �لعاملية،  و�مل�رشفية  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات  وتقدير 

تر�شيخ قدرته على �لنمو وخربته �لو��شعة يف �إد�رة �لأزمات �لتي 

�كت�شبها على �ختالف وتنوع تد�عياتها.

ومع هذ�، يتمثل �لتحدي �لذي يو�جهه قطاعنا �مل�رشيف �للبناين 

�أكرث من �أي وقت م�شى يف معوقات �لنمو �لتي تو��شلت  �ليوم 

على �متد�د �ل�شنو�ت �لثالث �ملا�شية و�ملتمثلة ببعديها �لد�خلي 

و�خلارجي و�ن�شحاباتها على منو قطاعنا �مل�رشيف و�حلد من 

�لإمنائي  �لدور  يف  تاأثري�  و�أكرث  عمقا  �أكرث  منو  حتقيق  قدر�ت 

و�لتنموي �لذي ي�شطلع به قطاعنا �مل�رشيف يف �أكرث من �جتاه 

وعلى �أكرث من �شعيد.

ما هي اأبرز املنتجات املالية اجلديدة التي اأطلقها م�رشفكم يف 

الفرتة الأخرية؟

هذ�  فرن�شبنك  يقدم  با�شتمر�ر،  يطورها  �لتي  �لقرو�س  �إطار  يف 

�ل�شيف عر�شا غري م�شبوق للقر�س �ل�شكني �ملدعوم من م�رشف 

لبنان مبوجب �لتعميم 346 . و�إن لهذ� �لعر�س ميز�ت فريدة، �إذ 

�إنه �أز�ح عن كاهل �ملقرت�س ثمن �لت�شجيل، مقدما بالتايل قيمة 

�أن تكون �لدفعة �لأوىل  �لت�شجيل كاملة كهدية للمقرت�س �رشط 

%25 من قيمة �لعقار، و�أن ترت�وح قيمة �لقر�س ما بني 200 و 
800 مليون لرية لبنانية كحد �أق�شى، و�أن ترت�وح مدة �ل�شد�د ما 

بني 15 و 20 �شنة كحد �أق�شى.

فرنسبنك.. 9 عقود من النجاح 
القصار: نتطلع إلى 
األسواق األفريقية

عمل فرن�سبنك يف ال�سوق امل�رشفية، على مدى اأكرث 

اإذ مل يقت�رش  9 عقود،  حمققًا جناحات كبرية،  من 

عمله على ال�سوق اللبنانية بل تعداها اإىل الأ�سواق 

العاملية حيث عزّز امل�رشف تواجده على مر ال�سنني 

يف 9 دول عدا لبنان.

ارتقت  التي  امل�سارف  طليعة  يف  فرن�سبنك  وكان 

بالقطاع امل�رشيف اإىل امل�ستويات العاملية عرب �سريه 

على درب احلداثة وحر�سه على تقدمي خدمات مبتكرة 

غري م�سبوقة، وتطويره اأحدث املنتجات التكنولوجّية، 

املتطلّبات  مع  لتتنا�سب  الأ�سواق،  يف  اأُطلقت  التي 

املتغرّية، وُتواكب معايري ال�سريفِة الدولّية احلديثة، 

للم�سي نحو اآفاق جديدة يف التجربة امل�رشفّية.

فرن�سبنك  جمموعة  رئي�ش  ك�سف  الإطار،  هذا  ويف 

امل�ستقبلية  فرن�سبنك  »خطط  اأن  الق�سار  عدنان 

الداخلي  ببعديها  تو�سعية  ا�سرتاتيجية  على  ترتكز 

مبرونتها  تتميز  ا�سرتاتيجية  وهي  واخلارجي، 

املرجوة  الأهداف  حتقيق  على  وقدرتها  وديناميتها 

»جدول  على  اأن  واأعلن  وفعالية«.  بفاعلية  منها 

اأعمال  فرن�َسبنك خططًا يف امل�ستقبل القريب للتواجد 

منو  اإمكانيات  تختزن  التي  الأفريقية  الأ�سواق  يف 

يف  وجمدية  متعّددة  ا�ستثمار  فر�ش  وتقدم  هامة 

خمتلف القطاعات الإقت�سادية املنتجة«.

»ال�سناعة  مع  حديث  يف  اأتى  الق�سار  كالم 

والإقت�ساد«، هذا ن�سه:
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تتنا�شب  �شكنية  قرو�س  تقدمي  على  د�ئما  بنك 
َ
فرن�ش ويحر�س 

ظروفهم  مر�عيا  �ملالية،  �للبنانيني  �مل�شتهلكني  و�أو�ــشــاع 

ومعدلت دخلهم، لذلك قدم هذه �مليزة �لفريدة وغري �مل�شبوقة يف 

قر�شه �ل�شكني �جلديد، متخذ� على عاتقه �مل�شوؤولية �لإجتماعية 

وم�شاهما بدوره كو�حد من �أعرق �مل�شارف يف لبنان بحّل �أزمة 

ة �لدفع. 
ّ
ة وت�شهيل عملي

ّ
�ل�شكن ومنح �لقرو�س �ل�شكني

جتدر �لإ�شارة �إىل �أن فرن�شبنك كان قد �أطلق �أي�شا قر�شه �لر�ئد 

تكاليف  لتمويل    Eco-Home Loan للبيئة  �ل�شديق  لالأفر�د، 

�لطاقة  كتخزين  �ل�شليمة  �لبيئة  ملعايري  وفقا  منازلهم  جتهيز 

�ل�شم�شية و�شخانات �ملياه عرب �لطاقة �ل�شم�شية وتركيب �لألو�ح 

و�لأ�شقف  �جلــدر�ن  وعزل  �لكهربائية  �لطاقة  لتوليد  �ل�شوئية 

�لنفقات  توفري  يف  بذلك  م�شاهما  �ملــزدوج،  �لزجاج  وتركيب 

�ملنزلية لالأفر�د و�حلد من ��شتهالكهم للطاقة.

م�شتخدمو  وحتديد�  �لبالد  خــارج  �مل�شافرون  �للبنانيون  �أمــا 

بطاقات MasterCard من فرن�شبنك، فيقدم لهم فرن�شبنك فر�شة 

ربح 55 �شاعة )Apple Watch( خالل تو�جدهم يف �خلارج. �شيتم 

�لثاين  و�ل�شحب   2015 �آب   24 �شاعة يف   25 لربح  �لأول  �ل�شحب 

لربح 30 �شاعة يف 6 ت�رشين �لأول 2015 حتت �إ�رش�ف �ليان�شيب 

�لوطني �للبناين. �لعر�س �شاري �ملفعول من 20 متوز ولغاية 5 

ت�رشين �لأول 2015.

بنك 
َ
فرن�ش �هــتــمــام  ـــار  �إط ويف  ومـــوؤخـــر�، 

�لذين  عمالئه  حاجات  بتلبية  �ل�شرت�تيجي 

�شبكة  بنك 
َ
فرن�ش طور  �ل�شني  مع  يتعاملون 

�ل�شني،  يف  �ملر��شلة  �لبنوك  مع  عالقاته 

لبنان  �لأوىل من نوعها يف  �لبطاقة  و�أطلق 

طريقة  وهي   Platinum UnionPay Card
و�آمنة  بالثقة  وجديرة  عليها  عتمد 

ُ
ي للدفع 

ملعامالت �لزبائن يف �ل�شني.

 ُيعترب  فرن�َسبنك من اأبرز امل�سارف اللبنانية 

من حيث �سبكة عالقاته الدولية مع كربى املوؤ�س�سات امل�رشفية 

املالية  ال�ساحة  وعلى  الأم  بلدانها  يف  الثقل  ذات  واملالية 

العاملية. ماذا حققتم يف �سوء هذه العالقات لتحفيز الإ�ستثمار 

يف التقنيات املتخ�س�سة يف توفري الطاقة والطاقة املتجددة ؟

جنح �مل�رشف على �متد�د �ل�شنو�ت �ملا�شية يف �إقامة حتالفات 

�ملوؤ�ش�شيني  �مل�شتثمرين  كبار  مع  ومتميزة  هامة  �إ�شرت�تيجية 

وكجزء  ــار،  �لإط هذ�  يف  �لدوليني.    Institutional Investors
مب�شوؤولية  �لتز�مه  فيها  �أثبت  �لتي  �ملتتالية  مبادر�ته  من 

�لإقت�شادي  مبعناها  و�لإجتماعية  و�لطاقوية  �لبيئية  �لأعمال 

لبنان  يف  و�ل�شباق  �لأول  �مل�رشف  بنك  
َ
فرن�ش كــان   �لو��شع، 

تعترب  �إتفاقية   2014 �لعام  يف  �أجنــز  �لــذي  �لأو�ــشــط  و�ل�رشق 

 IFC  لأوىل من نوعها، عندما وقع مع موؤ�ش�شة �لتمويل �لدولية�

 �ئتمان بقيمة 40 مليون 
ّ
وبالتعاون مع �حلكومة �لكندية خطي

لبنان  يف  �مل�شتد�مة  �لطاقة  جمــال  يف  لال�شتثمار�ت  دولر 

 Lebanese �لإيجاري  للتمويل  �لتابعة  و�رشكته  بنك 
َ
فرن�ش عرب  

�س هذ� �ملبلغ  �خر �لأخبار لتح�شني 
ّ

Leasing Company. وخ�ش
على  �لطاقة  كلفة  وتقلي�س  �لبيئي،  �لتلوث  من  و�حلد  �لإنتاج، 

�لإقت�شادي.وتال  �لنمو  تعزيز  يف  حتما  ي�شاهم  ما  �ل�رشكات، 

بنك خط �ئتمان �آخر بقيمة 45 مليون يورو مع 
َ
ذلك توقيع  فرن�ش

�لبنك �لأوروبي للتثمري)European Investment Bank( لتمويل 

لل�رشكات  وغريها  �لطاقة  قطاعات  يف  �ل�شتثمار  م�شاريع 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة �حلجم. جتدر �لإ�شارة �إىل �أن تقدمي خدمات 

بنك �شي�شمح 
َ
متويل �لطاقة �مل�شتد�مة يف �أن�شطة جمموعة  فرن�ش

منتجات  خــالل  من  �ل�شوق  يف  ح�شتها  بتو�شيع  للمجموعة 

منظومة  وحت�شني  جديدة  قطاعات  و��شتهد�ف  جديدة  م�رشفية 

�إد�رة �ملخاطر يف حمفظة �أن�شطة �ملجموعة بالإ�شافة �إىل تعزيز 

�ل�شورة �لجتماعية و�لبيئية.

�لدولية،  �لتمويل  �لغاية، وترجمة ل�رش�كاتنا مع موؤ�ش�شة  ولهذه 

بنك يف مو�رده �لب�رشية ومبو�كبة طاقم من ذوي 
َ
ي�شتثمر فرن�ش

�خلربة و�لخت�شا�س من �ل IFC. �إذ طور بر�مج تدريب خا�شة 

بنك وتاأهيلهم لت�شويق هذ� �لربنامج، 
َ
لعنا�رش وكو�در من فرن�ش

ولتقدمي �لن�شح للزبائن ودر�س �لأثر �لبيئي ل�شتثمار�تهم، �أفر�د� 

كانو� �أم موؤ�ش�شات، وت�شجيع �ملوؤ�ش�شات �للبنانية على �ل�شتثمار 

بطريقة ذكية ت�شمح لهم باملحافظة على �لبيئة وتطوير �لطاقة 

و�لتخفيف من نفقاتها يف �آن معا. كل ذلك من �شاأنه �أن ي�شاهم 

يف تعزيز �لوعي على مدى �أهمية �ملحافظة على �لبيئة و��شتعمال 

�لطاقة �لبديلة من �أجل تنمية م�شتد�مة ، �آملني �أن تكون مبادرتنا 

�إحدى �ملحطات �لأ�شا�شية لتحفيز �لإ�شتثمار 

�لطاقة  �ملتخ�ش�شة يف توفري  �لتقنيات  يف 

ت�شعى  موؤ�ش�شة  لأننا  �ملتجددة،  و�لطاقة 

�أفر�د  نحو �لإقت�شاد �حلقيقي �ملفيد جلميع 

�ملجتمع. 

ماذا عن اخلطط امل�ستقبلّية مل�رشفكم: فروع 

جديدة، التو�ّسع خارج لبنان؟

على  �مل�شتقبلية  فرن�شبنك  خطط  ترتكز 

�لد�خلي  ببعديها  �لتو�شعية  �ل�شرت�تيجية 

تتميز  ��ــشــرت�تــيــجــيــة  وهـــي  ـــي،  ـــارج و�خل

�ملرجوة  �لأهد�ف  حتقيق  على  وقدرتها  وديناميتها  مبرونتها 

منها بفاعلية وفعالية. فعلى �ل�شعيد �لد�خلي، متكنت �ملجموعة 

م�شاحة  �متد�د  على  فروعها  و�شبكة  خدماتها  �شلة  تو�شيع  من 

لبنان، و�لتي ت�شل حاليا �إىل 124 فرعا، وذلك بعد �إمتام عملية 

�ل�شتحو�ذ على �لبنك �لأهلي �لدويل �س م ل ودجمه يف عملية 

متت بطريقة مربجمة و�شل�شة. 

بنك تو�جده 
َ
�أما على �ل�شعيدين �لدويل و�لإقليمي، فقد عزز فرن�ش

جدول  وعلى  لبنان.  عد�  بلد�ن  ت�شع  يف  �لعاملية   �لأ�شو�ق  يف 

بنك خطط يف �مل�شتقبل �لقريب للتو�جد يف �لأ�شو�ق 
َ
�أعمال  فرن�ش

�لأفريقية �لتي تختزن �إمكانيات منو هامة وتقدم فر�س ��شتثمار 

متعددة وجمدية يف خمتلف �لقطاعات �لإقت�شادية �ملنتجة.

�مل�شاهمة  على  �لإطــار  هذ�  يف  �ملجموعة  ��شرت�تيجية  وترتكز 

يف تطوير �لأ�شو�ق �ملالية  �لتي تتو�جد فيها وتر�شيخ مفهومها 

وموؤ�ش�شية  وب�رشية  تقنية  معايري  ظل  يف  �ل�شاملة  لل�شريفة 

متقدمة من �شاأنها �رتقاء �مل�رشف مبكانته �ملحلية و�لعاملية 

على حد �شو�ء، وتعزيز �إمكاناته كمجموعة مالية لبنانية ،عربية، 

ودولية، تعتمد على قيادة فاعلة و�إد�رة فعالة ي�شكالن �ل�شمانة 

�لأ�شا�شية لبلوغ �ملجموعة �أهد�فها �ل�شرت�تيجية.

 تمكنت مجموعة فرنسبك

من توسيع سلة خدماتها 

وشبكة فروعها على امتداد 

 مساحة لبنان لتصل حاليًا

 إلى 124 فرعا
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عام  ومدير  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  و��ــشــار 

بنك  �ن  �زهــري  �شعد  و�ملهجر  لبنان  بنك 

�للبنانية  �لبنوك  �أول  من  و�ملهجر  لبنان 

�جلاليات  �ملهجر خلدمة  عت يف 
ّ
تو�ش �لتي 

خالل  مــن  هــنــاك،  و�لــعــربــيــة  �للبنانية 

�خلم�شينات  يف  �ل�شعودية  يف  �نت�شاره 

�لإمــار�ت  يف  ثم  ومن  �ملا�شي  �لقرن  من 

نف�شه  �لقرن  من  �ل�شبعينات  يف  ــا  و�أوروب

وبعدها يف �أو�ئل �لألفية �جلديدة يف بقية 

بلد�ن �مل�رشق �لعربي ودول �خلليج. و�شدد 

�لأزهري �ن بنك لبنان و�ملهجر يبقى يف 

ر م�شتمر، فبالرغم من �شيا�شاته 
ّ
جتّدد وتطو

تقدمي  على  يعمل  د�ئــمــًا  فهو  �ملحافظة 

وذ�ت  حديثة  ومالية  م�رشفية  �بتكار�ت 

م�شتويات عاملية، �ذ يتطلع �لبنك �إىل تقدمي 

 2015 عام  يف  �ملنتجات  هذه  من  �ملزيد 

�خلارجي  ع 
ّ
�لتو�ش فر�س  �قتنا�س  و�إىل 

و�لأ�شو�ق  �ملنا�شبة  �ل�رشوط  تتوفر  عندما 

�لو�عدة. كالم �لأزهري جاء يف حديث مع 

»�ل�شناعة و�لقت�شاد«، هذ� ن�شه:

تاأ�سي�ش  على  قرن  ن�سف  من  اأكرث  م�سى 

بنك لبنان واملهجر، كيف ت�سفون م�سرية 

عمل امل�رشف خالل تلك ال�سنوات؟ ما هي 

اأبرز  ما هي  التي حققها؟  الإجنــازات  اأهم 

التحديات التي واجهت عمله؟

تاأ�ش�س بنك لبنان و�ملهجر يف عام 1951، 

�إن�شائه، وي�شعدين  64 عامًا على  �أي م�شى 

ناجحة  كانت  �لبنك  م�شرية  �أن  �أقــول  �أن 

مدينة  يف  متو��شع  فــرع  فمن  وخــاّلقــة. 

يف  لي�شبح  �لبنك  ع 
ّ
وتو�ش ر 

ّ
تطو بــريوت 

طليعة �لبنوك �للبنانية يف لبنان و�لبنوك 

يف  يتو�جد  حيث  �ملنطقة،  يف  �لإقليمية 

خدماته  ويقّدم  و�أوروبـــي،  عربي  بلد   13

255 وحدة مالية وم�رشفية.  �ل�شاملة عرب 

�لبنك  حققها  �لتي  �لإجنـــاز�ت  �أبــرز  ومن 

بالقول ما  بالفعل ولي�س فقط  هي حتقيق 

�أول  من  �لبنك  كان  فقد  ��شمه،  عليه  يدل 

�ملهجر  يف  عت 
ّ
تو�ش �لتي  �للبنانية  �لبنوك 

خلدمة �جلاليات �للبنانية و�لعربية هناك، 

يف  �ل�شعودية  يف  �نــتــ�ــشــاره  خــالل  مــن 

�خلم�شينات من �لقرن �ملا�شي ومن ثم يف 

�لإمار�ت و�أوروبا يف �ل�شبعينات من �لقرن 

نف�شه وبعدها يف �أو�ئل �لألفية �جلديدة يف 

�خلليج.  ودول  �لعربي  �مل�رشق  بلد�ن  بقية 

ع 
ّ
بالتو�ش �لذي يرتبط  �لإجناز  �أي�شًا  هناك 

�لعامودي للبنك عرب تطوير خدماته لت�شمل 

باقة متكاملة من �ل�شريفة �ل�شاملة تت�شمن 

و�ل�شريفة  و�ل�رشكات  �لتجزئة  �شريفة 

�لــتــجــاريــة و�ل�ــشــتــثــمــاريــة و�خلــا�ــشــة 

�لأ�ــشــول  �إد�رة  وخــدمــات  و�لإ�ــشــالمــيــة 

بنك لبنان والمهجر .. تجّدد وتطّور مستمر
 أزهري: نعمل على تقديم 

ابتكارات مصرفية ومالية حديثة

اأداء  على  ال�سنني  عرب  واملهجر  لبنان  بنك  حافظ 

امل�سارف  طليعة  يف  جعله  ما  ومتوا�سل  ممّيز 

لبنان  يف  م�رشف  كاأف�سل  اختري  حيث  اللبنانية 

العاملية  املراجع  اأهم  باإجماع  الأو�سط  وال�رشق 

والإقليمية. ففي حني ي�ستند منوذجه املايل الناجح 

ال�سريفة  خدماته  وتت�سمن  �سامل  منوذج  على 

اخلا�سة  وال�سريفة  ال�رشكات  و�سريفة  التجارية 

وال�ستثمارية والإ�سالمية و�سريفة التجزئة وخدمات 

تعتمد  والتاأمني،  املالية  والو�ساطة  الأ�سول  اإدارة 

ا�سرتاتيجية البنك على التو�ّسع الإقليمي اإىل اأ�سواق 

التنويع والتحديث يف كامل خدماته  واعدة وعلى 

يف  ال�ساملة  امل�سارف  �سدارة  يف  و�سعته  التي 

املنطقة العربية. ومن هذا املنطلق، يعترب البنك اأكرث 

امل�سارف اللبنانية تو�ّسعًا يف اخلارج حيث يتواجد 

ت�سمل كل من لبنان، و�سوريا، والأردن،  يف 13 بلداً 

ورومانيا،  و�سوي�رشا،  واإنكلرتا،  وفرن�سا،  والإمارات، 

وقرب�ش، وم�رش، وقطر، والعراق، وال�سعودية. 
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و�لتاأمني.  �ملال  ر�أ�ــس  و�أ�شو�ق  و�لــرثو�ت 

بنك  باختيار  �لإجنـــاز�ت  هذه  كللت  وقد 

يف  مــ�ــرشف  »كاأف�شل  و�ملهجر  لبنان 

�ملوؤ�ش�شة  2009«من  لعام  �لأو�شط  �ل�رشق 

خ�شم  يف  وذلــك   The Banker �لعاملية 

�لأزمة �ملالية �لعاملية �لتي حدثت موؤخر�ً. 

�لبنك،  و�جهها  �لتي  للتحّديات  وبالن�شبة 

هنالك بالطبع �حلرب �لأهلية �لتي عا�شها 

وتد�عياتها   1991–1975 فرتة  يف  لبنان 

�حلادة على �لقت�شاد و�لن�شاط �مل�رشيف، 

و�لظروف �لت�شغيلية �ل�شعبة �لتي منر بها 

�شيا�شية  ��شطر�بات  من  �لوقت  ذلك  منذ 

و�أمنية د�خلية و�إقليمية ومن �أزمات مالية 

و�قت�شادية حملية وعاملية، بالإ�شافة �إىل 

و�لرقابية  �لتنظيمية  باملعايري  �للتز�م 

�ملحلية و�لعاملية �لتي ُتعنى بكفاية ر�أ�س 

ومتويل  ـــو�ل  �لأم غ�شل  ومكافحة  ــال  �مل

د بالعقوبات �لدولية. 
ّ
�لإرهاب و�لتقي

العوام  اأداء م�رشفكم خالل  تقّيمون  كيف 

هي  ــا  وم 2014؟  ــام  ع حتى  ال�سابقة 

اخلدمات واملنتجات التي يقّدمها م�رشفكم 

من  وهــل   2015 للعام  ـــددمت  اأع ومـــاذا 

م�ساريع تو�ّسعية للخارج؟

يف  و�ملهجر  لبنان  بنك  �أد�ء  �أن  �أعتقد 

�ل�شنو�ت �لأخرية �لتي تت�شمن فرتة �لأزمة 

�لربيع  �أحـــد�ث  ــرتة  وف �لعاملية  �ملالية 

�لعربي وخ�شو�شًا �لأحد�ث يف �شوريا كان 

جيد�ً ومتو�زنًا ويت�شم بالكثري من �ل�شالبة 

يف  �لبنك  مــوجــود�ت  منــت  فقد  �ملالية. 

�لأول  و�لف�شل   2008 �لعام  �لفرتة ما بني 

من عام 2015 مبعدل بلغ يف �ملتو�شط 7.5  

و�رتفعت  دولر،  مليار   28.1 لت�شبح   %
�لقرو�س للقطاع �خلا�س مبتو�شط  �شنوي 

بلغ 11.6  % لت�شل �إىل 6.91 مليار دولر. 

قــارب  مبتو�شط  �لبنك  ـــاح  �أرب منــت  كما 

من  �لأول  �لف�شل  يف  لت�شل   % �لـ5.5  

�نبثق  دولر،  مليون   91.2 �إىل   2015 عام 

�لبنوك  بني  �لربحية  معدلت  �أعلى  عنها 

على  �ملردود  بلغ  �مُلدرجة حيث  �للبنانية 

ــردود  و�مل  %   14.4 �ملــال  ــس  ر�أ� متو�شط 

�إ�شافة   .%   1.3 �ملوجود�ت  متو�شط  على 

متثلت  قوية  مالية  موؤ�رش�ت  �لبنك  حقق 

بلغت )بازل3(  �ملــال  ر�أ�ــس  كفاية   بن�شبة 

�لـ  فاقت  �أولية  �شيولة  وبن�شبة   %   17.5
من  �ملتعرثة  للقرو�س  وبتغطية   %   65
%. ويقّدم    161 �شمانات وموؤونات بلغت 

ومميزة  متنوعة  ومنتجات  خدمات  �لبنك 

�ل�شاملة  �ل�شريفة  ن�شاطات  خمتلف  يف 

يف  �للبنانية  �لبنوك  بني  �ل�شد�رة  ويحتّل 

�لأ�شول  و�إد�رة  �لتجزئة  �شريفة  جمالت 

و�لرثو�ت و�ل�شريفة �ل�شتثمارية خ�شو�شًا 

فيما يتعلق باإد�رة �لإ�شد�ر�ت و�لكتتابات  

ر 
ّ
وتطو جتــّدد  يف  �لبنك  ويبقى  �ملالية. 

�ملحافظة  �شيا�شاته  من  فبالرغم  م�شتمر، 

�بتكار�ت  تقدمي  على  يعمل  د�ئــمــًا  فهو 

م�شتويات  وذ�ت  حديثة  ومالية  م�رشفية 

عاملية.  كما يتطلع �لبنك �إىل تقدمي �ملزيد 

و�إىل   2015 عــام  يف  �ملنتجات  هــذه  من 

عندما  �خلارجي  ع 
ّ
�لتو�ش فر�س  �قتنا�س 

تتوفر �ل�رشوط �ملنا�شبة و�لأ�شو�ق �لو�عدة. 

الأخــرية  الــتــطــورات  اإىل  تنظرون  كيف 

لها  �سيكون  وهل  باملنطقة  تع�سف  التي 

انعكا�سات �سلبية على القت�ساد اللبناين 

ب�سكل عام وعلى القطاع امل�رشيف ب�سكل 

خا�ش، وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها 

عنها  مبناأى  امل�رشيف  القطاع  يبقى  لكي 

يف ظّل ا�ستمرار هذه التطورات العا�سفة؟

�لأخــرية يف  �لتطور�ت  �أن  فيه  �شك  ل  مما 

�شلبية  �إنعكا�شات  تركت  ولبنان  �ملنطقة 

فقد  �مل�رشيف،  و�لقطاع  �لإقت�شاد  على 

من  �لإقت�شادي  �لنمو  معدلت  �نخف�شت 

م�شتويات تفوق �لـ 8  % �إىل حو�يل �لـ 2  % 

، كما �نخف�شت معدلت منو �ملوجود�ت يف 

�لقطاع �مل�رشيف من ن�شب تقارب �لـ 15  % 

�إىل �أقل من ن�شف ذلك. ولكن يف �لوقت نف�شه، 

وكفاءته  خرب�ته  خالل  من  �لقطاع  متكن 

�لت�شغيلية  �لظروف  هذه  مع  يتعامل  �أن 

و�مل�شوؤولية.  و�حليطة  بالرتوي  �ل�شعبة 

�شيا�شاته  طريق  عن  �لقطاع  حافظ  فقد 

�لإئتمانية و�لإ�شتثمارية  �لإحرت�زية على 

مال  ر�أ�س  كفاية  وعلى  موجود�ته  جودة 

�إقتطاعه  �إىل  بالإ�شافة  مرتفعة،  و�شيولة 

و�إجمالية مالئمة حت�شبًا  موؤونات خا�شة 

لتوظيفاته  حتدث  قد  �شلبية  تطور�ت  لأية 

و�لتي جاءت على ح�شاب �أرباحه ومنوها.  

ة 
ّ
كما �شارك �لقطاع بكل �لرزمات �لتحفيزي

�لتي  �أطلقها م�رشف لبنان لت�شجيع عجلة 

�لقطاعات  يف  �لإقت�شادية  �لن�شاطات 

تبلغ  �أن  لها  �ملقّدر  من  و�لتي  �لإنتاجية 

يف  ويبقى  ــام.  ــع �ل ــذ�  ه دولر  مليار   1
يف  �ل�شيا�شيني  �مل�شوؤولني  على  �حلقيقة 

حتى  �حلالية  لالأزمة  حاًل  يجدو�  �أن  �لبلد 

�لثقة  وتعود  �أنفا�شه  �لإقت�شاد  ي�شتعيد 

غ �حلكومة 
ّ
لدى �مل�شتهلك و�مل�شتثمر وتتفر

لــالإ�ــشــالحــات �لإقــتــ�ــشــاديــة و�ملــالــيــة 

�ل�رشورية. 

تخطي  �سالبة  امل�رشيف  القطاع  اأثبت 

ب�سبب  واخلــارجــيــة  الداخلية  ـــات  الأزم

الذي  وال�سوابط  واحلكمة  ال�سرتاتيجية 

البنك  خا�سة  املالية  ال�سلطات  اعتمدتها 

ما  باأدائه،  الثقة  عــزّزت  والتي  املركزي 

على  اللبنانية  امل�سارف  قدرة  مدى  هو 

التوفيق بني العقوبات الغربية على دول 

املنطقة ك�سوريا واإيران وبني واقع احلركة 

املالية والإقت�سادية للدول التي تتعرّ�ش 

لهذه العقوبات خا�سة واإن الدول املعاقبة 

لها فعل اإقت�سادي حيوي مع لبنان؟ 

كما �شبق وذكرت، يلتزم �لقطاع �مل�رشيف 

�لتي  و�ملحلية  �لــدولــيــة  �ملــعــايــري  بكل 

�شالمة  عــلــى  وحتــافــظ  �شمعته  تــ�ــشــون 

�لعقوبات  يت�شمن  وهذ�  خدماته،  وجودة 

�لبلد�ن  كــل  على  تفر�س  �لتي  �لــدولــيــة 

هذ�  وينبع  و�إيــر�ن.  �شوريا  بالطبع  ومنها 

د 
ّ
�لتقي على  �لقطاع  حر�س  من  �لإلــتــز�م 

كما  �إذ  عملية،  لــدو�عــي  �ملعايري  بهذه 

قطاع  �ملــ�ــرشيف  �لقطاع  فــاإن  تعلمون 

بن�شاطاته  �لقيام  باإمكانه  ولي�س  مدولر 

�لأ�ــشــو�ق  مع  �لتو��شل  ــدون  ب وخدماته 

ويف  �لدولية.  �ملر��شلة  و�لبنوك  �لعاملية 

�حلقيقة، مل يتاأثر �لقطاع �مل�رشيف نتيجة 

هذ� �لإلتز�م بعالقاته �مل�رشفية مع �إير�ن 

بني  �ملحدود  �لإقت�شادي  �لرت�بط  ب�شبب 

لبنان و�إير�ن. ولكن تاأثر بالطبع بعالقاته 

بني  �حليوي  �لإرتــبــاط  ب�شبب  �شوريا  مع 

�لإقــتــ�ــشــاديــن، وذلـــك عــن طــريــق بنوكه 

لبنان  يف  �لعاملة  وبنوكه  هناك  �لعاملة 

عمالء  مع  حثيثة  ن�شاطات  لديها  و�لتي 

فاإن  �لتاأثر،  هذ�  من  وبالرغم  �شوريني.  

�لقطاع �مل�رشيف مقتنع ب�رشورة و�شو�ب 

هذ� �لإلتز�م حلماية م�شاحله وم�شالح كّل 

عمالئه. 

بنك لبنان والمهجر من 

أول البنوك اللبنانية التي 

توّسعت في المهجر لخدمة 

الجاليات اللبنانية والعربية
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�لتطور  مبو�كبة  يقوم  بيبلو�س  »بنك  �ن  �شالل  و�علنت 

جديدة  من�شة  مــوؤخــر�ً  �أطلق  حيث  �لــد�ئــم،  �لتكنولوجي 

�لإنرتنت،  عرب  بال�رشكات  �خلا�شة  �مل�رشفية  للخدمات 

�مل�رشفية  �لعمليات  بــاإجــر�ء  لل�رشكات  ت�شمح  و�لــتــي 

ور�شدها، و�إد�رة مو�ردها �ملالية �إلكرتونيًا وب�شكٍل فوري، 

وت�شفح �شور عن �ل�شيكات �ملودعة.

كالم �شالل �تى يف حديث مع »�ل�شناعة و�لإقت�شاد« عن 

�أد�ء ومنتجات �مل�رشف، هنا ن�شه:

 

اأداء م�رشفكم عام 2014 ويف الف�سل الأول  كيف تقيمون 

من 2015؟

حافظ بنك بيبلو�س على �أد�ئه �ملايل �ملتني يف �لف�شل �لأول 

عة و�لغري مدققة 
ّ
من �لعام 2015، فبلغ �شايف �لأرباح �ملجم

33 مليون دولر م�شجاًل منو�ً بن�شبة 6،7  % مقارنًة مع �لفرتة 
نف�شها من �لعام �ملا�شي. وقد حقق �مل�رشف هذه �لنتائج 

�لإيجابية يف وقت ي�شتمر فيه يف �عتماد �إ�شرت�تيجية حذرة 

تهدف �إىل �حلفاظ على جودة �لأ�شول و�حلد من �ملخاطر. 

ل بنك بيبلو�س ن�شبة كفاية ر�أ�س مال 
ّ
�إ�شافة �إىل ذلك، �شج

�مل�رشيف  �لقطاع  يف  �لأعلى  من  يعد�ن  �شيولة  وم�شتوى 

بلغت  �ملحققة  �ملال  ر�أ�س  كفاية  ن�شبة  �أن  بحيث  �للبناين، 

 �لأدنى �ملطلوب لالمتثال �لكامل 
ّ
16،7  % يف حني �أن �حلد

فقط   %   12 ن�شبة  يتعدى  ل  �لرقابية  �ل�شلطات  ملتطلبات 

�مل�رشف  �شيولة  بلغت  كما   .2015 �لأول  كانون  بحلول 

�ملركزية )مبا  لدى �مل�شارف و�مل�شارف  �ملودعة  �لأولية 

فيها �شهاد�ت �لإيد�ع لدى م�رشف لبنان( 9،5 مليار دولر 

�أمريكي، �أي ما يعادل 50  % من �إجمايل �لأ�شول يف نهاية 

�لف�شل �لأول من �لعام 2015.

على  بيبلو�س  بنك  حافظ  �أ�شوله،  جودة  على  موؤ�رش  ويف 

معدل منخف�س من �شايف �لديون �مل�شكوك بتح�شيلها �إىل 

�شايف �لقرو�س بقي دون م�شتوى �لـ 1  % كما يف 31 �آذ�ر 

�ملوؤونات  فيها  مبا  �لديون،  لهذه  تغطية  ن�شبة  مع   ،2015
�ملكونة على �أ�شا�س �إجمايل، بلغت 117  % كما يف �لفرتة 

نف�شها. هذ� وظلت �ملعدلت �ملجمعة و�لغري مدققة لأ�شول 

م�شتقرة  �لت�شليفات  و�شايف  �لزبائن  ــع  وود�ئ �مل�رشف 

خالل �لف�شل �لأول من �لعام 2015، فبلغت 19 مليار دولر 

دولر  مليار  و4،7  �أمريكي  دولر  مليار  و15،7  �أمريكي 

�أمريكي على �لتو�يل، كما يف 31 �آذ�ر 2015.

معدلت  بيبلو�س  بنك  حقق  فقد   2014 للعام  بالن�شبة  �أما 

جيدة وزياد�ت ملحوظة يف �لأ�شول و�لود�ئع و�لت�شليفات 

و�لأرباح، بالرغم من �لظروف �ملحلية و�لإقليمية �ل�شعبة، 

حيث منت �لأ�شول �لإجمالية للم�رشف بن�شبة 3  % )0،6+ 

�أمريكي كما  19 مليار دولر  �أمريكي( وبلغت  مليار دولر 

بنك بيبلوس.. أداء صلب وخدمات رائدة
شالال: نواكب التطور التكنولوجي الدائم

نتكلم  الأعمال،  يف  الريادة  عن  نتحدث  عندما 

وبكل ثقة عن اإجنازات بنك بيبلو�ش الذي تاأ�ّس�ش 

اأف�سل  تقدمي  يف  م�ستمراً  يزال  ول   1963 عام 

املنتجات واخلدمات امل�رشفية لل�رشكات والأفراد 

من خالل �سبكة فروع موؤلفة من 79 فرعًا موزعًا 

من�سات  وعرب  اللبنانية،  املناطق  كافة  على 

واأدوات اإلكرتونية ذكية.

وا�سارت نائبة املدير العام ومديرة اإدارة املنتجات 

امل�رشفية لالأفراد وقنوات التوزيع يف بنك بيبلو�ش 

امل�رشفية  اخلدمات  ان  اىل  �سالل  با�سيل  جومانا 

الذكية ت�سكل اأبرز املنتجات املبتكرة التي يقدمها 

جتربتهم  ت�سهيل  بهدف  لزبائنه  بيبلو�ش  بنك 

من  جمموعة  اإجراء  من  ومتكينهم  امل�رشفية 

العمليات امل�رشفية  يف اأي �ساعة من اليوم ويف اأي 

مكان تواجدوا فيه.
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�لزبائن  ود�ئع  �رتفعت  بينما   ،2014 �لأول  كانون   31 يف 

بن�شبة 6،6  % )1+ مليار دولر �أمريكي( فعادلت 15،7 مليار 

مليار   +0،2(  %   4،8 بن�شبة  و�لت�شليفات  �أمريكي،  دولر 

دولر �أمريكي( لتبلغ 4،7 مليار دولر �أمريكي. �أما �لأرباح 

مليون   +19،5(  %   12،5 بن�شبة  زيــادة  لت 
ّ
ف�شج �ل�شافية 

دولر �أمريكي( لت�شل �إىل 175،7 مليون دولر �أمريكي.

�مل�رشف  ت�شليفات  ملحفظة  �لعالية  �جلودة  من  وبالرغم 

فاإن  بتح�شيلها،  �مل�شكوك  للقرو�س  �ملنخف�شة  و�لن�شبة 

 %   100 بنك بيبلو�س يخ�ش�س موؤونات �حرت�زية تتجاوز 

��شتقر�ره وجودة  �لديون �ملتعرثة، وذلك للحفاظ على  من 

�أ�شوله، وبالتايل �حلفاظ على ثقة �مل�شاهمني و�ملودعني 

و�ملقرت�شني وكل من يتعامل معه. 

ما هي اأهم اخلدمات واملنتجات التي يقدمها م�رشفكم؟

�أبرز  �لذكية  �مل�رشفية  �خلدمات  ت�شكل 

بنك  يقدمها  �لتي  �ملبتكرة  �ملنتجات 

بيبلو�س لزبائنه بهدف ت�شهيل جتربتهم 

�مل�رشفية ومتكينهم من �إجر�ء جمموعة 

�شاعة  �أي  يف  �مل�رشفية   �لعمليات  من 

فيه.  تو�جدو�  مكان  �أي  ويف  �ليوم  من 

من�شة �مل�رشف  �أطلق  �ل�شياق  هذ�  ويف 

�أدو�ت  ت�شم  �لــتــي    Azka Banking
�خلدمات  تطبيق  مثل  و�آمــنــة  مبتكرة 

�مل�رشفية عرب �لهاتف �خلليوي، و�شبكة 

ومن�شة  �لذكية،  �لآيل  �ل�رش�ف  �أجهزة 

ــت  ــرتن ــرب �لإن �خلــدمــات �ملــ�ــرشفــيــة ع

و�ملر�كز �لإلكرتونية �ملوؤلفة ح�رش�ً من 

�أجهزة �ل�رش�ف �لآيل �لذكي، ��شافًة �ىل 

Asra3App، وهو منتج خم�ش�س لوكالء 
�ل�شيار�ت و�أ�شحاب �ملعار�س.

لتطبيق  �ملــ�ــرشف  زبــائــن  فا�شتعمال 

�خلدمات �مل�رشفية عرب �لهاتف �خللوي، 

مثاًل، يوفر عليهم عناء �لتنقل و��شتهالك 

عمليات  جمموعة  ــام  �إمت من  بالتايل  وميّكنهم  �لــوقــت، 

كتحويل �لأمو�ل بني �حل�شابات �خلا�شة/�مل�شرتكة يف بنك 

حتديد  �لبطاقات،  و/�أو  �لقرو�س  دفعات  ت�شديد  بيبلو�س، 

دفاتر  وطلب  �لذكية،  �لآيل  �ل�رش�ف  و�آلت  �لفروع  مو�قع 

متعددة،  مبنتجات  �خلا�شة  �ملعلومات  وت�شّفح  �ل�شيكات 

�مل�رشف  منتجات  من  �أي  على  للح�شول  طلب  وتقدمي 

ومنتجات  �ملختلفة  و�لقرو�س  و�لبطاقات  كاحل�شابات 

�لتاأمني �مل�رشيف.

يقدمه  �آخــر  تطبيق  وهو   ،AkramApp بـ  يتعلق  ما  ويف 

م�شاعفة  مــن  �ملــ�ــرشف  زبــائــن  فيمّكن  بيبلو�س،  بنك 

�مل�رشف  �رشكاء  �أحد  عند  قهم 
ّ
ت�شو لدى  نقاطهم/�أميالهم 

منهم  �لئتمان  بطاقات  حلاملي  ويوفر  �لإ�شرت�تيجيني، 

�ملحمول،  �لهاتف  عرب  �لدفع  من�شة   ،CMO �إىل  �لولوج 

�لتجار يف لبنان  لإمتام عمليات �رش�ء من عدد معني من 

�إ�شافية من  و�لفوز بنقاط/�أميال  �لأمو�ل  وفر�شة حتويل 

خالل لعبة »حك و�ربح«.

�أما Asra3App، �لذي ح�شل على لقب »�بتكار �ل�شهر« ل�شهر 

�ملالية  ــالإد�رة  ل �لأوروبــيــة  �جلمعية  قبل  من   2015 �أيــار 

يف  �لبتكار�ت  على  �ل�شوء  ت�شلط  منظمة  وهي   ،EFMA
�لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  لالأفر�د  �ملالية  �خلدمات  جمال 

حماكاة  �ملعار�س  و�أ�شحاب  �ل�شيار�ت  وكــالء  فيخول 

وحدة  �إىل  وتقدميها  و�رشعة،  ب�شهولة  �لقرو�س  طلبات 

وتلقي  بيبلو�س  بنك  يف  لالأفر�د  �ل�شتهالكية  �لقرو�س 

�إجابة يف غ�شون �شاعات معدودة. 

لها  �لتي  �ملنتجات  من  جمموعة  بيبلو�س  بنك  ويقدم 

من  �ملقدمة  �ل�شكنية  كالقرو�س  ووطني  �جتماعي  دور 

وهي  لالإ�شكان،  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  �مل�رشف 

م�شممة خ�شي�شًا لتوؤمن دعمًا لل�شباب و�لعائالت �للبنانية 

�ملتو�شطة،  �ملــاديــة  �لإمكانيات  ذ�ت 

و�لعمل  �لعي�س  �إمكانية  لهم  وتــوفــر 

و�لقرو�س  �لــهــجــرة.  وعــدم  لبنان  يف 

�مل�رشف،  �ملقدمة من  �لأخرى  �ل�شكنية 

من  �ملدعومة  »كــفــالت«  قرو�س  كما 

�ملوؤ�ش�شات  وقــرو�ــس  لبنان  م�رشف 

تاأتي  �حلــجــم،  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 

�لهادفة  �مل�رشف  �إ�شرت�تيجية  �شمن 

و�ملنتجة  �حليوية  �لقطاعات  دعم  �إىل 

�حلو�فز  توفري  وبالتايل  �لقت�شاد،  يف 

لل�رشكات �لو�عدة و�ملدعومة بخطط عمل 

بفو�ئد  �ملتوفرة  �لقرو�س  وهذه  جيدة. 

مميزة من بنك بيبلو�س تلعب دور�ً وطنيًا 

و�ملغرتب  بالتملك  للمقيم  ت�شمح  بحيث 

�للبناين �لعامل يف �خلارج بالعودة �إىل 

لبنان للتملك يف �أر�س �لوطن. 

ما هي اخلدمات اجلديدة التي �ستطلقونها 

خالل عام 2015؟

بيبلو�س  بنك  يقوم  لذلك  د�ئم،  تطور  يف  �لتكنولوجيا  �إن 

مبو�كبة هذ� �لتطور على خمتلف �لأ�شعدة. فقد �أطلقنا موؤخر�ً 

بال�رشكات  �خلا�شة  �مل�رشفية  للخدمات  جديدة  من�شة 

�لعمليات  باإجر�ء  لل�رشكات  ت�شمح  و�لتي  �لإنرتنت،  عرب 

�إلكرتونيًا  �ملالية  مو�ردها  و�إد�رة  ور�شدها،  �مل�رشفية 

كما  �ملودعة.  �ل�شيكات  عن  �شور  وت�شفح  فوري،  وب�شكٍل 

�خلدمات  من�شة  عن  مطورة  ن�شخة  لإطالق  نح�رش  و�أننا 

�مل�رشفية عرب �لإنرتنت �ملوجهة لالأفر�د مع �إ�شافة مز�يا 

جديدة عليها.   

دورية،  لتحديثات  تخ�شع  وتطبيقاتنا  خدماتنا  كل  و�إن 

�شتتم  و�ملز�يا  �خلدمات  من  جمموعة  عن  قريبًا  و�شنعلن 

على  عملنا  فاأ�شلوب  منها.  و�حــد  كــل  على  �إ�شافتها 

�لتطبيقات حيوي وديناميكي وذلك بهدف حت�شني وت�شهيل 

حياة �لزبون.

أطلق بنك بيبلوس 

مؤخرًا منصة جديدة 

للخدمات المصرفية الخاصة 

بالشركات عبر اإلنترنت، 

والتي تسمح للشركات 

بإجراء العمليات المصرفية 

ورصدها، وإدارة مواردها 

المالية إلكترونيًا وبشكٍل 

فوري، وتصفح صور عن 

الشيكات المودعة
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خالل  م�رشفكم  اداء  تقيمون  كيف 

العوام ال�سابقة حتى عام 2014 ؟ وما 

يقدمها  التي  واملنتجات  اخلدمات  هي 

م�رشفكم وماذا اعددمت للعام 2015 وهل 

من م�ساريع تو�سعية للخارج ؟

يف  للم�رشف  �ملالية  �لبيانات  تظهر 

ن�شب  حتقيق  �ملا�شية  �خلم�س  �ل�شنو�ت 

�لقطاع  يف  �ملحققة  تلك  فــاقــت  منــو 

�ملــ�ــشــارف  �لــلــبــنــاين ويف  ــرشيف  ــ� �مل

 ) Peer Group ( مل�شابهة�

بن�شب  منت  فانها  �لود�ئع  �شعيد  فعلى 

تر�وحت بني 12  % و 15  % وهي زيادة 

ود�ئــع  حجم  زيـــادة  يف  تــركــزت  فعلية 

من  �كرث  �لدو�م  على  �شكلت  �لتي  �لفر�د 

95  % من �مل�شادر �ملالية للم�رشف .
منت  فلقد  �لت�شليفات  �شعيد  على  �مــا 

بوترية ت�شاعدية خالل �لفرتة �ملذكورة 

وهــذ�   %   45 و   %   15 بــني  ــت  ــر�وح وت

�ىل  �ملــ�ــرشف  تــوجــه  يف�رش  �لإرتـــفـــاع 

�لقطاعات  كــافــة  متــويــل  يف  �لتو�شع 

�ملوؤ�ش�شات  وحتـــديـــد�«  �لقــتــ�ــشــاديــة 

. ) SME’s( ل�شغرية و�ملتو�شطة �حلجم�

كما يف�رش من جهة �خرى توجه �مل�رشف 

�إىل تخفيف حمفظته يف �ملخاطر �ل�شيادية 

و�لتي تدنت من 55   % �ىل 45  % .

فقد  �خلا�شة  �لمـــو�ل  �شعيد  على  �أمــا 

من  ـــك  وذل مقبولة  ــو  من ن�شب  حققت 

وهــذ�  �ملحققة  ـــاح  �لرب ر�شملة  خــالل 

بع�س  يف  تخطت  مــالءة  ن�شب  �من  مما 

م�رشف  من  �ملفرو�شة  �لن�شب  �لحيان 

�مو�ل  �خرى  �من من ناحية  لبنان، كما 

�لتو�شع  خطة  كلفة  لتغطية  حرة  خا�شة 

فــروع  بان�شاء  و�ملتمثلة  �ملــر�ــشــومــة 

جديدة �و �مل�شاهمة يف �لقطاع �مل�رشيف 

بان  �لتاكيد  بد من  ل  �ملقيم  وهنا  غري 

�خلا�شة  �مو�له  لزيادة  ي�شعى  �مل�رشف 

�دو�ت  ــد�ر  )��ــش خارجية  م�شادر  مــن 

ر��شمالية وفق تعاميم م�رشف لبنان - 

توزيع قاعدة �مل�شاهمني(

حقق  فاأي�شا«  �لربحية  �شعيد  على  �أما 

�مل�رشف �أرباحا« مقبولة من خالل ن�شبة 

 )R.O.E( �خلا�شة  �لأمـو�ل  �ىل  �ملــردود 

وذلك بالرغـم من قيام �مل�شـرف بتكوين 

اليـة 
ّ
موؤونات �جم

لتغطية   )Collective Provisions(

عــلــى حمفظة  ــر حمــتــمــلــة  ــاط ــــة خم �أي

�جمايل.  ب�شكل  و�لتوظيفات  �لت�شليفات 

تعميم  متطلبات   مــن  بالرغم  و�ي�شًا 

تاريخ    81 رقم   ��شا�شي  لبنان  م�رشف 

مــوؤونــات  تكوين  جلهة   2001/2/21
�لتجزئة  قرو�س  حمفظة  على  �فــر�ديــة 

وفق ��شتحقاقاتها 

على  ــرشف  ــ� �مل �د�ء  فـــاإن  بــاملــقــابــل 

�مل�شتوى �لد�ري و�لتنظيمي �شهد تطور�« 

ملحوظا« متثل يف �لوقائع �لتالية :

خرب�ت  ي�شم  فاعل  �د�رة  جمل�س  ت�شكيل 

و�قت�شادية.  ومالية  وقانونية  م�رشفية 

)تعزيز مبادئ �لد�رة �لر�شيدة(

من  منبثقة  متخ�ش�شة  جلــان  ت�شكيل 

�لد�رة  مبادئ  )تعزيز  �لد�رة.  جمل�س 

�لر�شيدة(

بعنا�رش  �لتنفيذية  �لعليا  �لد�رة  تعزيز 

وتوزيع  و��شعة  م�رشفية  خــرب�ت  متلك 

�ل�شالحيات و�ملهام فيما بني �أع�شائها 

. )تعزيز مبادئ �لد�رة �لر�شيدة(

وتدريبه  وتاأهيله  �لب�رشي  �جلهاز  تعزيز 

جّمال ترست بنك.. أفضل مصرف لقروض المؤسسات المتنامية الصغر 
جّمال: خطة توسعية لتغطية كافة المناطق

عاي�ش  ال�سنوات،  مر  على 

تطوراً  بنك  تر�ست  جّمال 

مقدمًا  كبريين  وتو�سعًا 

مروحة وا�سعة من اخلدمات 

مع  تن�سجم  امل�رشفية 

على  تركز  التي  اهدافه 

القطاعات  كافة  متويل 

وخا�سة  القت�سادية 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

والتي  احلجم،  واملتو�سطة 

جائزة  بنيله  تعززت 

متويل  يف  م�رشف  اف�سل 

فئتي املوؤ�س�سات ال�سغرية 

احلجم  واملتو�سطة 

.International Financial Magazine واملوؤ�س�سات املتنامية ال�سغر من

وك�سف رئي�ش جمل�ش ادارة جّمال تر�ست بنك انور جّمال ان جّمال 

لزبائنه  امل�رشفية  اخلدمات  اف�سل  تقدمي  يف  م�ستمر  بنك  تر�ست 

عرب تطوير اعمال فروع امل�رشف احلالية عن طريق تقدمي خدمات 

املخاطر  مراعاة  مع  الت�سهيالت  من  املزيد  ومنح  م�رشفية جديدة 

الناجتة عن الو�سع العام. كما اعلن عن عزم جّمال تر�ست بنك على 

تاأمني خدمات م�رشفية لزبائنه املتواجدين يف بع�ش دول افريقيا، 

كالم جمال اتى يف حديث مع »ال�سناعة والقت�ساد«، هذا ن�سه:
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على جميع �مل�شتويات �لد�رية.

�عتماد بر�مج معلوماتية متطورة.

لغتك  منحكي  �مل�رشف  �شعار  تكري�س 

 )WE SPEAK YOUR LANGUAGE(

وذلك  معه  �ملتعاملني  ومع  �لزبائن  مع 

)تعميم  و�شفافة.  و��شحة  لغة  باعتماد 

تاريخ   134 رقم  ��شا�شي  لبنان  م�رشف 

) 2015/2/12
يقدمها  �لتي  �مل�رشفية  �خلــدمــات  �مــا 

مع  من�شجمة  ��شا�شا«  فهي  م�رشفنا 

كافــة  متويل  على  تركز  �لتي  �أهــد�فــه 

�لــقــطــاعــات �لقــتــ�ــشــاديــة وبــالخــ�ــس 

�حلجم  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ملوؤ�ش�شات 

وتلعب  لعبت  بقناعتنا  و�لتي   )SME’s(

عن  �لبعيدة  �ملناطق  يف  تنمويا«  دور�« 

�لعا�شمة و�ملدن �لكربى وبالتايل ت�شجع 

وهذ�  بلدته  �و  قريته  يف  �لبقاء  �ملو�طن 

من  ويحد  �ملتو�زن  �لإمنــاء  مبد�أ  يوؤمن 

�ىل  �لريــاف  من  �ملنظمة  غري  �لهجرة 

�لعا�شمة. 

�ميانه  مع  و�إن�شجاما«  م�رشفنا  �ن  كما 

بامل�شارف  �ملناط  �لجتماعي  بالدور 

�ل�شكنية  �لقرو�س  متويل  يف  ي�شاهم 

�لنا�شئة  و�ل�رشكات  و�لبيئية  و�حلرفية 

منه  مبا�رشة  �ملمولة  �شو�ء   )Start Up(

م�رشف  خالل  من  مبا�رش  غري  ب�شكل  �و 

�للز�مي(  �لحتياطي  )تخفي�شات  لبنان 

من  �ملمنوحة  �لقرو�س  �ىل  بال�شافة 

لعــادة  �مل�شارف  �ىل  لبنان  م�رشف 

ت�شليفها من قبل �لخرية على �لقطاعات 

لبنان  م�رشف  حددها  و�لتي  �لإنتاجية 

منو  ن�شب  على  �ملحافظة  بهدف  وذلــك 

مقبولة يف �لقت�شاد �لوطني.

يقدمها  �لتي  �مل�رشفية  �ملنتجات  �ما 

تن�شجم  �ي�شا«  فهي  لعمالئه  م�رشفنا 

 WE( لغتك  منحكي  �ملعتمد  �شعاره  مع 

SPEAK YOUR LANGUAGE ( وهي 
�ىل  رئي�شي  ب�شكل  وموجهه  م�شمونة 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة  ��شحاب �ملدخر�ت 

 Depositor بـ   2010 عام  با�رشها  ولقد 

Plus ومت تعزيز هذ� �لربنامج مطلع �لعام 
 Depositor Premium ��شم  حتت   2013
م�رشفية  خدمات  �ملدخرين  مينح  وهو 

مي�رشة وقد لقا هذ�ن �ملنتجان رو�جا« 

جيد�« مع �ل�شارة �ىل متتعهما بال�شفافية 

�لكاملة.

�مل�رشف  �طلق   2014 عام  مطلـع  وفـي 

منها  �ملميزة  �لبطاقات  من  جمموعة 

لكل  متوفرة  ــي  وه  My Gift بطاقـة 

وميكن  �ملنا�شبات  وجلميع  �لعــمــار 

��شتالمها فور�« يف كافة فروع �مل�رشف.

 MasterCard بطاقة  ��شد�ر  مت  �ي�شا« 

�لبال  ر�حة  للزبائن  توؤمن  �لتي   World
وطماأنينه  حماية  مــن  بــه  تتمتع  ملــا 

�ثناء �ل�شفر و�لت�شوق كما تخول حاملها 

�ل�شخ�شيات  كبار  �شالت  �ىل  �لدخول 

بال�شافة  �لــعــامل  حــول  �ملــطــار�ت  يف 

و�ملنافع  �حل�شومات  من  �ل�شتفادة  �ىل 

�لخرى.

�شديق  جديد  منتج  ــالق  �ط مت  �ي�شا« 

من  وهو مدعوم   )  Green Loan( للبيئة 

م�رشف لبنان.

تقدمي  �مل�رشف  ل�شيا�شة  »و��شتكمال« 

تلبي  �لــزبــائــن  �ىل  م�رشفية  خــدمــات 

�لتامة  بال�شفافية  وتتمتع  �حتياجاتهم 

 2015 عــام  من  حزير�ن  �شهر  خــالل  مت 

باملرونة  يتميز  جــديــد  منتج  ــد�ر  ��ــش

وير�عي �لو�شع �لقت�شادي و�لجتماعي 

وهو موجه �ىل خمتلف �رش�ئح �ملجتمع. 

 )Depositor Secure(

بناء على �ملعطيات �عاله نال م�رشفنا 

 Best New Banking Product(جائزة

 Global موؤ�ش�شة   من   )Lebanon 2013
 Banking & Finance Review-

  London
كما نال جائزة �ف�شل م�رشف يف متويل 

فئتي:

)�ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ملتو�شطة �حلجم(  

Best SME Bank Lebanon 2014
 Best �ل�شغر  �ملتنامية  و�ملوؤ�ش�شات 

Microfinance Bank Lebanon 2014
 International Finance Magazine من

�ما خطة عمل �مل�رشف �مل�شتقبلية فان 

بناء  ي�شعها  ــذي  �ل هو  �لد�رة  جمل�س 

�لعتبار  يف  تاأخذ  معمقة  در��شات  على 

�لظروف �لمنية و�ل�شيا�شية و�لقت�شادية 

يف لبنان كما تاأخذ يف �لعتبار �لحد�ث 

�جلارية يف �لدول �ملجاورة و�نعكا�شاتها 

على  ي�شهر  �خلــطــط  ــذه  ه لــبــنــان،  على 

حيث  �لتنفيذية  �لعليا  �لد�رة  تنفيذها 

تقوم باطالع جمل�س �لد�رة على مر�حل 

�لتنفيذ وعلى �ل�شعوبات �مل�شتجدة �لتي 

تعيق �لتنفيذ.

�نطالقا« من هذه �ملبادئ ميكنني �يجاز 

على   2015 لعام  �مل�رشف  عمل  خطة 

�لنحو �لتايل.

فرع(   24( �حلالية  فروعنا  �شبكة  تو�شيع 

جديدين  فرعني  فتح  خــالل  مــن  ــك  وذل

�لول يف منطقة �ل�رشفية و�لثاين �شيكون 

�ما يف �ملنت �ل�شمايل �و يف مدينة زحلة 

لتغطية  لنا  م�شتقبلية  خطة  �شمن  وذلك 

كافة �ملناطق �للبنانية .

نقل مر�كز بع�س �لفروع �ىل مناطق �كرث 

جدوى ) �حلمر� – تبنني ( 

تطوير �أعمال فروع �مل�رشف �حلالية عن 

جديدة  م�رشفية  خدمات  تقدمي  طريق 

�مل�رشفية  �لت�شهيالت  من  �ملزيد  ومنح 

يف  �ملتو�جدة  �لقت�شادية  للموؤ�ش�شات 

�ملخاطر  مر�عاة  مع  �لفروع  تلك  �ماكن 

�لناجتة عن �لو�شع �لعام.

لزبائننا  �مل�رشفية  �خلــدمــات  تــاأمــني 

�فريقيا  دول  بع�س  يف  �ملــتــو�جــديــن 

و�لذين ي�شكلون دعامة ��شا�شية لالقت�شاد 

�لوطني �شو�ء من خالل �لتحاويل �لو�ردة 

�ىل لبنان �و من خالل �مل�شاريع �ملزمع 

�إقامتها.

يف  مل�رشفنا  خــارجــي  تــو�جــد  تــاأمــني 

�حدى دول غرب �أفريقيا )غانا( من خالل 

�لقائمة  �مل�شارف  �حــد  يف  �مل�شاهمة 

جديد  م�رشف  بتاأ�شي�س  �مل�شاهمة  �و 

مع  �ملبا�رش  �لتو��شل  لنا  يتيح  �مر  وهو 

زبائننا �ملنت�رشين يف �لقارة �لفريقية.

)خلدمة  �لــعــر�ق  يف  لنا  تــو�جــد  تــاأمــني 

زبائننا �لذين لديهم �أعمال و��شعة هناك(.

�أوروبا  دول  �إحدى  لنا يف  تو�جد  تاأمني 

�لأ�شو�ق  على  مل�رشفنا  نافذة  )ليكون 

�لعاملية(.

الخــرية  التطورات  اىل  تنظرون  كيف 

التي تع�سف باملنطقة وهل �سيكون لها 

انعكا�سات �سلبية على القت�ساد اللبناين 

ب�سكل عام وعلى القطاع امل�رشيف ب�سكل 

خا�ش وما هي الجراءات الواجب اتخاذها 

نعمل على تطوير أعمال 

فروع المصرف الحالية عن 

طريق تقديم خدمات مصرفية 

جديدة ومنح المزيد من 

التسهيالت المصرفية
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لكي يبقى القطاع امل�رشيف مبناأى منها 

يف ظل ا�ستمرار هذه التطورات العا�سفة؟

�شنو�ت  �كرث من خم�س  متر �ملنطقة منذ 

يف ظروف غري م�شتقرة �شيا�شيا« و�أمنيا« 

و�إقت�شاديا« وهذ� �لو�شع �أثر �شلبا« على 

لبنان  يف  �لإقت�شادية  �لقطاعات  كافة 

دول  مع  تربطه  �لتي  للعالقات  بالنظر 

�ملنطقة.

ومبا �أن �لقطاع �مل�رشيف يعترب �لعامود 

�لفقري لالإقت�شاد �للبناين فان ذيول هذه 

�لقطاع  هذ�  تطور  على  �شتوؤثر  �لأحــد�ث 

ومنوه ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش.

يف  �لقطاع  هــذ�  جنح  ذلــك  من  بالرغم 

بف�شل  �ملحتملة  �خل�شائر  من  �لتقليل 

و�ملتمثلة  بها  يتمتع  �لــتــي  �ملــنــاعــة 

تنتهجها  �لتي  �ملحافظة  بال�شيا�شات 

�إد�ر�ت �مل�شارف وبال�شيا�شات �حلكيمة 

على  �لــرقــابــة  وجلــنــة  لبنان  ملــ�ــرشف 

�مل�شارف.

من  �ملتخذة  �لجـــر�ء�ت  �ن  باعتقادي 

م�رشف  مــن  وبتوجيهات  �ملــ�ــشــارف 

لبنان ح�شنت �لقطاع �مل�رشيف وخف�شت 

�جلارية  لــالحــد�ث  �ل�شلبية  �لثـــار  مــن 

�ل�شيا�شات  �ثبتت  ولــقــد  �ملنطقة  يف 

�لنقدية �لتي يطبقها م�رشف لبنان منذ 

�ل�شتقر�ر  تاأمني  يف  فعاليتها  �شنو�ت 

غري  �لت�شخم  جتنب  مع  و�ملايل  �لنقدي 

�لعتيادي.

�شو�ء  �للبنانية  �مل�شارف  �ن  و�عترب 

�لتي لديها تو�جد مبا�رش يف �لدول �لتي 

يوجد  ل  �لتي  تلك  �و  ��شطر�بات  ت�شهد 

تو�جد مبا�رش فيها متكنت من �مت�شا�س 

فان  وبــالــتــايل  �لرئي�شية  �لــ�ــشــدمــات 

�لنعكا�شات �لالحقة �شتكون �قل تكلفة« 

وتاأثري�« على �شالمة �جلهاز �مل�رشيف.

تخطي  �سالبة  امل�رشيف  القطاع  اثبت 

ب�سبب  واخلارجية  الداخلية  الزمــات 

التي  وال�سوابط  واحلكمة  ال�سرتاتيجية 

اعتمدتها ال�سلطات املالية خا�سة البنك 

املركزي والتي عززت الثقة بادائه ، وما 

على  اللبنانية  امل�سارف  قدرة  مدى  هو 

على  الغربية  العقوبات  بني  التوفيق 

دول املنطقة ك�سوريا وايران وبني واقع 

احلركة املالية والقت�سادية للدول التي 

وان  خا�سة  العقوبات  لهذه  تتعر�ش 

الدول املعاقبة لها فعل اقت�سادي حيوي 

مع لبنان؟ 

لديه  �للبناين  �مل�رشيف  �لقطاع  �ن  مبا 

تو�جد �قليمي ودويل فانه ��شبح جزء�« 

وهذ�  �لعاملية  �مل�رشفية  �ملنظومة  من 

يحتم عليه ما يلي: 

�للتز�م باملعايري �لدولية �ل�شادرة عن 

�لــدويل  �لنقد  �شندوق  مثل  موؤ�ش�شات 

للرقابة  ــازل  ب وجلنة  �لـــدويل  و�لبنك 

�مل�رشفية .

قد  �لــتــي  �لــدولــيــة  بالعقوبات  �لتقيد 

و�ملوؤ�ش�شات  �لدول  بع�س  على  تفر�س 

و�لفر�د .

كافة  �در�ك  مــن  نــابــع  �للــتــز�م  هــذ� 

و�لنقدية  و�ملالية  �ل�شيا�شية  �ل�شلطات 

�لتي  �لكبرية  �ملخاطر  من  لبنان  يف 

قــد تنجم مــن جــر�ء عــدم �حـــرت�م تلك 

�لعقوبات مع مر�عاة �لقو�نني �للبنانية 

و�مل�شلحة �لوطنية �لعامة .

كما  م�رشفنا  فــان  ذلــك  من  �إنطالقا« 

تلتزم  �لخـــرى  �للبنانية  �ملــ�ــشــارف 

�لدولية  �لقر�ر�ت  بكل  كامال«  �إلتز�مًا 

ذ�ت �ل�شلة بالتد�بري و�لجر�ء�ت �ملقرر 

�لدول  بع�س  مع  �لتعامل  يف  تطبيقها 

و�ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د.

هذا المر يوؤكد على ما يلي :

�ــشــالبــة ومــتــانــة �جلــهــاز �ملــ�ــرشيف 

�لزمات  مو�جهة  على  وقدرته  �للبناين 

�لطارئة كما تظهره �لوقائع �لتالية:

�ملالية  �لزمـــة  تــد�عــيــات  ��شتيعاب 

�لعاملية عام 2008 

ح�شلت  �لتي  �لزمة  تد�عيات  ��شتيعاب 

يف قرب�س 

�للبناين  �لبنك  �زمة  تد�عيات  ��شتيعاب 

قطاع  �زمة  �ىل  حتويلها  وعدم  �لكندي 

)Systemic Risk(  م�رشيف

��شتيعاب تد�عيات �لحد�ث �لتي ح�شلت 

وتركيا  و�لــ�ــشــود�ن  وم�رش  �شوريا  يف 

�ملتو�جدة  �للبنانية  �مل�شارف  وقــدرة 

هناك على �مت�شا�س �خل�شائر �ملحتملة 

على حمفظة �لقرو�س و�لتوظيفات 

بامل�شارف  �لــدولــيــة  �لثقة  ��شتمر�ر 

معاجلة  من  متكنها  نتيجة  �للبنانية 

و�لحتفاظ  �لطارئة  �مل�شاكل  جميع 

�ملطبقة  و�ملوؤ�رش�ت �مل�رشفية  بالن�شب 

عامليا« .

و�لرقابية  �لنقدية  �ل�شيا�شات  �شو�بية 

وجلنة  لبنان  م�رشف  قبل  من  �ملتخذة 

�لــرقــابــة عــلــى �ملــ�ــشــارف مــن خــالل 

�لوقائع �لتالية.

فعالية �لتعاميم �ل�شادرة عنهما و�لتي 

�لزمـــات  ــرشيف  ــ� �مل �لــقــطــاع  جنبت 

ـــذ� بــ�ــشــهــادة �ملــر�جــع  �ملــ�ــشــتــجــدة وه

�لدولية �لتي ��شادت بتلك �ل�شيا�شات يف 

منا�شبات عديدة.

�ملر�جع  مع  و�لتن�شيق  �لتعاون  �شيا�شة 

�ملركزية  �مل�شارف  وبالخ�س  �لدولية 

يف �لعامل.

�ل�شلطات  مع  تفاهم  مــذكــر�ت  توقيع 

�ملعلومات  لتبادل  �خلارج  �لرقابية يف 

�ل�رشية  و�خلرب�ت �شمن �ملحافظة على 

�مل�رشفية يف لبنان.

�لرقابة  وجلنة  لبنان  م�رشف  مو�كبة 

�ملت�شددة  لل�شيا�شات  �مل�شارف  على 

�لبنك  �لحتياطي  �لتي با�رش بتطبيقها 

�لفدر�يل �لمريكي فيما خ�س :

ومتــويــل  �لمــــو�ل  تبيي�س  مكافحة 

قيد  م�شاريع  ثــالث  هناك   ( �لرهـــاب 

يتوقع  �للبنانية  �للجان  لــدى  �لدر�س 

�قر�رها قريبًا وتتعلق ب:

و�لت�رشيح  �حلــدود  بني  �لمــو�ل  حركة 

عنها 

و�عتباره تقع �شمن  �ل�رشيبي   �لتهرب 

د�ئرة تبيي�س �لمو�ل

و�لــدول  لبنان  بني  �ل�رشيبي  �لتبادل 

�لخرى

�تفاقية بازل 3

 �إختبار�ت �ل�شغط )Stress Testing( على 

�مل�شارف �لمريكية وغري �لمريكية.

�نطالقا« من ذلك فان �لقطاع �مل�رشيف 

�لــلــبــنــاين جتــنــب �لــعــقــوبــات �لــدولــيــة 

�ملفرو�شة على بع�س دول �ملنطقة من 

وهو  �لدولية  للقر�ر�ت  �حرت�مه  خالل 

مقابل  و�ل�شتقر�ر  �ل�شالمة  �من  خيار 

�لت�شحية بارباح فائتة.

القطاع المصرفي تجنب 

العقوبات الدولية المفروضة 

على بعض دول المنطقة 

من خالل احترامه للقرارات 

الدولية وهو خيار امن 

السالمة واالستقرار مقابل 

التضحية بارباح فائتة

مقابلة
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KEY MAN INSURANCE

�اأن تخ�رش �رشكتك موظفًا اأ�سا�سيًا فيها َل�سارة كبرية. لذا، اأطلق البنك اللبناين الفرن�سي 

،)Bancassurance  S.A.L.( .بالتعاون مع �رشكة التاأمني بنكا�سوران�ش �ش.م.ل

برنامج تاأمني على احلياة Key Man Insurance، لتغطية ال�سائر املالية الناجتة

عن فقدان�اأ�سخا�ش اأ�سا�سيني يف ال�رشكة وللمحافظة على �سري�اأعمالها.

شركتك مؤّمنة من الجدران إلى السقوف،
ولكن ماذا عن أساساتها؟

أّمن على حياة كل موظف له دور أساسي في شركتك
مع مجموعتنا الجديدة من برامج التأمين على الحياة.
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مقابلة

ال�سابقة حّتى عام  الأعوام  اأداء م�رشفكم خالل  تقّيمون  كيف 

م�رشفكم  يقّدمها  التي  واملنتجات  اخلدمات  هي  وما  2014؟ 
وماذا اأعددمت للعام 2015 وهل من م�ساريع تو�ّسعّية للخارج؟

على  �ملحافظة  يف  تاريخه  عرب  �للبناين  �لإعتماد  بنك  جنح 

ة يف �لقطاع �مل�رشيف �للبناين، 
ّ
ٍة مهم

ّ
ٍة �شوقي

ّ
ٍز وح�ش

ّ
�أد�ٍء ممي

�لزبائن  وود�ئع  �لقرو�س  حمفظة  يف  دة 
ّ
جي  

ٍّ
منو ن�شب  حمّققًا 

ة 
ّ
ميز�ني منت  �لتفا�شيل،  يف  �ملن�رشمة.  �لأعــو�م  خالل  لديه 

جمموعة بنك �لإعتماد �للبناين بن�شبة 9.60 % يف �لعام 2014، 

ة �لقطاع �مل�رشيف.  
ّ
 بن�شبة 6.60 % يف ميز�ني

ٍّ
مقارنًة مع منو

�شايف  ر 
ّ
تطو وقد  �مل�رشف  لدى  �لزبائن  ود�ئــع  ز�دت  كما 

حمفظة �لقرو�س و�لت�شليفات �ملمنوحة من قبل جمموعة بنك 

�لإعتماد �للبناين بن�شبة 9.87 % يف �لعام 2014 )مقارنًة مع 

ه يف 
ّ
7.42 % للقطاع(.  وقد جنح �مل�رشف مبتابعة وترية منو

 %  4.26 بن�شبة  زيادة  2015، حمّققًا  �لعام  من  ل 
ّ
�لأو �لن�شف 

عة �إىل حو�ىل 9.55 مليار د.�أ. كما يف نهاية 
ّ
ته �ملجم

ّ
يف ميز�ني

�لقطاع  يف   %  1.89 بن�شبة  زيادٍة  مع  )مقارنًة  حزير�ن  �شهر 

�لعام(، و�إرتفاعًا بن�شبة  �لأوىل من هذ�  �لأ�شهر �خلم�شة  خالل 

4.55 % يف ود�ئع �لزبائن �إىل حو�ىل 8.09 مليار د.�أ. )مقارنًة 
 
ّ
ار( ومنو

ّ
�أي �لقطاع لغاية �شهر  % يف   2.28 �إرتفاٍع بن�شبة  مع 

بن�شبة 1.99 % يف حمفظة �لقرو�س �إىل ما فوق �ل2.91 مليار 

ار(. 
ّ
 بن�شبة 0.92 % يف �لقطاع حّتى �شهر �أي

ٍّ
د.�أ. )مقارنًة مع منو

وقد حّققت جمموعة بنك �لإعتماد �للبناين زيادًة يف �أرباحها 

�لن�شف  خالل  د.�أ.  مليون   35.39 �إىل  �رتفعت  �لتي  �ل�شافية 

ل من �لعام 2015.
ّ
�لأو

من  و��شعة  باقًة  �للبناين  �لإعتماد  بنك  م 
ّ
يقد �آخر،  منظاٍر  من 

د، و�لتي تتنا�شب 
ّ
ة �لد�ئمة �لتجد

ّ
�ملنتجات و�خلدمات �مل�رشفي

�ل�شريفة  مظّلة  حتت  �لعمالء،  و�أذو�ق  حاجات  خمتلف  مع 

�لتجزئة  وقرو�س  �لفوري  �لدفع  بطاقات  )مثل  بالتجزئة 

�ل�رشكات  و�شريفة  �أنو�عها(  على  ة 
ّ
�مل�رشفي و�حل�شابات 

باحل�شابات  مــرور�ً  ٍة 
ّ
م�شتندي �عتماد�ٍت  وفتح  متويٍل  )مــن 

وغريها(  كفالت  وبر�مج  ة 
ّ
�لإ�شت�شاري و�خلدمات  �ملك�شوفة 

ة 
ّ
ة و�إد�رة �ملحافظ و�ل�شريفة �لإلكرتوني

ّ
و�ل�شريفة �لإ�شتثماري

�لتاأمني  وخــدمــات   )E-Banking and E-Commerce(

ة للذكر ل �حل�رش.
ّ
)Bancassurance( و�ل�شريفة �لإ�شالمي

 بتطّلعات بنك �لإعتماد �للبناين للعام 2015، 
ّ

ا يف ما يخت�س
ّ
�أم

جناحًا  �أثمرت  �لتي  ته 
ّ
�إ�شرت�تيجي يكمل  �أن  م�رشفنا  فينوي 

من  رِهَن 
ُ
ب �لذي  �لأمر  �ملن�رشمة،  �لقليلة  �لأعو�م  خالل  باهر�ً 

ة �ملتز�يدة على �لرغم 
ّ
ته �ل�شوقي

ّ
خالل �أد�ئه �ملايل �ل�شلب وح�ش

 بها �لبالد و�ملنطقة. كما �شيعمل 
ّ
من �لظروف �ل�شعبة �لتي متر

كاأحد  �لر�هن  موقعه  على  للمحافظة  �للبناين  �لإعتماد  بنك 

�ل�شريفة  جمال  يف  وكر�ئٍد  لبنان  يف  �لعاملة  �مل�شارف  �أبرز 

ة و�شمعته 
ّ
�لقوي بذلك على قاعدة م�شاهميه  بالتجزئة، معتمد�ً 

بنك اإلعتماد اللبناني .. أداء ممّيز
شويري: ماضون في مضاعفة نشاطنا

جنح بنك الإعتماد اللبناين على مدى اأكرث من ن�سف 

قرن يف املحافظة على اأداٍء ممّيٍز وح�ّسٍة مهّمة من 

ال�سوق يف القطاع امل�رشيف اللبناين، حمّققًا ن�سب 

الزبائن  وودائع  القرو�ش  حمفظة  يف  جّيدة  منوٍّ 

لديه. 

من  وا�سعة  باقًة  اللبناين  الإعتماد  بنك  ويقّدم 

التجّدد،  الدائمة  امل�رشفّية  واخلدمات  املنتجات 

والتي تتنا�سب مع خمتلف حاجات واأذواق العمالء.

وك�سف رئي�ش دائرة الإ�ست�سارات املالّية والإقت�سادّية 

يف بنك الإعتماد اللبناين لالإ�ستثمار ف�سلو �سويري 

ن�ساطه  م�ساعفة  ينوي  اللبناين«  »العتماد  اأن 

حملّيًا من خالل تو�سيع �سبكة فروعه على اأ�سا�ش 

فرع اإ�سايّف كّل �سّتة اأ�سهر،كما ينوي متابعة عملّية 

تو�ّسعه يف دول غرب اأفريقيا، اإ�سافًة اإىل ر�سد فر�ش 

مت�رشف  معّدلت  ذات  بلداٍن  يف  واعدة  ا�ستثمار 

متدّنية ون�سب منّو اإقت�سادّية م�سّجعة حيث تتواجد 

جالية لبنانّية وعربّية كبرية.

لـ»ال�سناعة  حديث  يف  اأتى  �سويري  كالم 

والإقت�ساد«، هذا ن�سه:
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�لو��شعة.  فروعه  �شبكة  �إىل  بالإ�شافة  �لكفوءة  و�إد�رته  دة 
ّ
�جلي

ًا من 
ّ
ويف �لتفا�شيل، ينوي م�رشفنا �أن ي�شاعف ن�شاطه حملي

�شّتة  كّل  �إ�شايّف  فرع  �أ�شا�س  على  فروعه  �شبكة  تو�شيع  خالل 

�أ�شهر، مع �لعزم على �بتكار باقة جديدة وخاّلقة من منتجات 

وخدمات �ل�شريفة بالتجزئة وتعزيز خدمات متويل �ل�رشكات 

و�لتمويل �لتجاري وخدمات �أ�شو�ق �ملال وم�شاهمته يف متويل 

 ،
ّ
ع �خلارجي

ّ
 بالتو�ش

ّ
ا يف ما يخت�س

ّ
وتطوير �إقت�شاد �ملعرفة. �أم

ًا يف منطقة �ل�رشق 
ّ
تتو�جد جمموعة بنك �لإعتماد �للبناين حالي

 فرعًا �شاماًل يف �ملنامة عا�شمة 
ّ
�لأو�شط و�أفريقيا، بحيث ت�شم

وفرعًا  وبغد�د(،  )�إربيل  �لعر�ق  يف  وفرعني  �لبحرين،  مملكة 

�ل�شنغال،  ة 
ّ
جمهوري يف  دكار  يف  تابعًا  وم�رشفًا  قرب�س،  يف 

ة 
ّ
عملي متابعة  م�رشفنا  ينوي  كما  كند�.  يف  ًا 

ّ
متثيلي ومكتبًا 

عه يف دول غرب �أفريقيا، �إ�شافًة �إىل ر�شد فر�س �إ�شتثمار 
ّ
تو�ش

 
ّ
منو ون�شب  متدّنية  مت�رشف  لت 

ّ
معد ذ�ت  بلد�ٍن  يف  و�عــدة 

ة كبرية، 
ّ
ة وعربي

ّ
عة حيث تتو�جد جالية لبناني

ّ
ة م�شج

ّ
�إقت�شادي

لبنان  بني  ة 
ّ
�لإقت�شادي �لعالقات  وتوطيد  تعزيز  بهدف  وذلك 

ة.
ّ
و�لبلد�ن �ملعني

باملنطقة  تع�سف  التي  الأخرية  التطّورات  اإىل  تنظرون  كيف 

على  �سلبّية  اإنعكا�سات  لها  �سيكون  وهل 

الإقت�ساد اللبناين ب�سكل عاّم وعلى القطاع 

امل�رشيف ب�سكل خا�ّش، وما هي الإجراءات 

القطاع  يبقى  لكي  ــخــاذهــا  اإّت الــواجــب 

امل�رشيف مبناأى منها يف ظّل اإ�ستمرار هذه 

التطّورات العا�سفة؟

ًا 
ّ
حالي �لقائمة  �لأزمــة  �أّن  فيه  �شّك  ل  ا 

ّ
مم

�شل�شلة  �إنـــدلع  منذ  و�ملنطقة  لبنان  يف 

ثور�ت �لربيع �لعربي يف مطلع �لعام 2011 

�لقطاعات  من  �لعديد  ن�شاط  عرقلت  قد 

على  �شلبًا  ــرت  و�أّث �لبالد  يف  ة 
ّ
�لإقت�شادي

ة 
ّ
�مل�شتمر فالإ�شطر�بات   .

ّ
�لنمو لت 

ّ
معد

�لرئي�شي  �ملعرب  ت�شّكل  و�لتي  ة، 
ّ
�ل�شوري ة 

ّ
�للبناني �حلدود  على 

ة، ل تز�ل تعرقل حركة �لتجارة بني لبنان 
ّ
لل�شادر�ت �للبناني

و�لعامل �لعربي، كما و�أّن �إقفال �حلدود بني �شورية ودول جماورة 

ة 
ّ
�لزر�عي ًة 

ّ
وخا�ش ة، 

ّ
�للبناني �ملنتجات  ت�رشيف  تعيق  �أخرى 

ني. 
ّ
رين �للبناني

ّ
منها، ما جعل من �لبحر �ملنفذ �لوحيد للم�شد

�لتدّفق  �إىل  �إ�شافًة  �لبالد،  يف  ة 
ّ
�ل�شيا�شي �لأو�شاع  فاإّن  كذلك 

�ألقت  قد  ة، 
ّ
�للبناني �لأر��شي  �إىل  ني 

ّ
�ل�شوري لالجئني  �لكثيف 

 �لإقت�شادي يف 
ّ
 �لقطاعات �لد�عمة للنمو

ّ
بظاللها على ن�شاط �أهم

�لبالد، ومنها �لقطاع �ل�شياحي و�لعقاري وقطاع �لبناء للذكر 

 هذه �إىل 
ّ
ل للح�رش. وقد �إنعك�س ذلك من خالل تر�جع ن�شبة �لنمو

ما بني �ل2 % و �ل3 % خالل �لأعو�م �لقليلة �ملن�رشمة، مقارنًة 

2011. يف هذ�  �لعام  % ما قبل   فاقت عتبة �ل8 
ٍّ
مع ن�شب منو

 
ّ
يات �ملتز�يدة و�ملرحلة �لدقيقة �لتي مير

ّ
�لإطار، ويف ظّل �لتحد

�للبناين  �مل�رشيف  �لقطاع  �شهد  �للبناين،  �لإقت�شاد  ًا 
ّ
بها حالي

 �لت�شليفات و�لود�ئع خالل �لفرتة 
ّ
لت منو

ّ
ًا يف معد

ّ
تباطوؤ�ً ن�شبي

�لأخرية مقارنًة مع �ل�شنو�ت �ل�شابقة. غري �أّن �لقطاع �مل�رشيف 

بحدود مرتفعة  �شيولٍة  ن�شب  على  �ملحافظة  يف  جنــح   قــد 

�شليمة  ر�شملٍة  وعلى   ،2015 ار 
ّ
�أي �شهر  نهاية  مع   % �ل77.92 

�لأمر   ،3 بازل  معايري جلنة  مع  عة متا�شيًا 
ّ
م�شج ون�شب مالءٍة 

�لذي من �شاأنه �أن يحمي �مل�شارف من خمتلف �ل�شدمات. 

يف هذ� �ل�شياق، فاإّنه من �ل�رشوري �أن يعمل �لقطاع �مل�رشيف 

و�لأجانب  ني 
ّ
�ملحلي �مل�شتثمرين  ثقة  على  للمحافظة  �للبناين 

يبقى  لــذ�  لبنان.  �إىل  �لــود�ئــع  تدّفق  ��شتمر�ر  تاأمني  بهدف 

حذرة  ة 
ّ
نقدي �شيا�شٍة  تبّني  جلهة  ًا 

ّ
�أ�شا�شي لبنان  م�رشف  دور 

حمفظة  ة 
ّ
نوعي حماية  �إىل  تهدف  تد�بري  و�شل�شلة  وحكيمة 

�إىل  �إ�شافًة  �مل�شارف،  متنحها  �لتي  و�لت�شليفات  �لقرو�س 

ة بالإلتز�م �لكامل مبختلف �ملعايري 
ّ
حر�س �مل�شارف �للبناني

ومكافحة  �لر�شيدة  و�لإد�رة  �ملخاطر  �إد�رة  لناحية  ة 
ّ
�لدولي

تبيي�س �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب وكفاية ر�أ�س �ملال وغريها. 

ة �أن ت�شتفيد من وفرة 
ّ
من منظاٍر �آخر، ميكن للم�شارف �للبناني

�لقطاع  �إىل  ت�شليفاتها  تعزيز  خالل  من  وذلك  لديها،  �ل�شيولة 

مع  للعمالء،  جــّذ�بــة  فو�ئد  ذ�ت  ت�شهيالٍت  وتقدمي   
ّ

�خلــا�ــس

طة �حلجم و�لقطاعات 
ّ
�لرتكيز على �ل�رشكات �ل�شغرية و�ملتو�ش

ة على �شبيل �ملثال. وقد حّث ذلك م�رشف لبنان على 
ّ
�لإنتاجي

ة ذ�ت فو�ئد منخف�شة لتمويل 
ّ
�إئتماني �إبتكار قرو�ٍس وخطوٍط 

و�لأبــحــاث  للبيئة،  �ل�شديقة  �مل�شاريع 

و�ل�شناعي  �لزر�عي  �لقطاع  يف  و�لتطوير 

و�ل�شياحي، وقطاع تكنولوجيا �ملعلومات، 

�لأمر  للح�رش،  ل  للذكر  �ل�شكني  و�لقطاع 

�لذي من �شاأنه �أن يزيد من حركة �لت�شليف 

 .
ّ
ع على �لإ�شتثمار ويدعم �لنمو

ّ
وي�شج

تخّطي  �سالبة يف  امل�رشيف  القطاع  اأثبت 

ب�سبب  واخلــارجــّيــة  الداخلّية  ـــات  الأزم

التي  وال�سوابط  واحلكمة  الإ�سرتاتيجّية 

البنك  خا�ّسة  املالّية  ال�سلطات  اإعتمدتها 

املركزي والتي عزّزت الثقة باأدائه، وما هو 

مدى قدرة امل�سارف اللبنانّية على التوفيق 

بني العقوبات الغربّية على دول املنطقة ك�سورية واإيران وبني 

لهذه  �ش 
ّ
تتعر التي  للدول  والإقت�سادّية  املالّية  احلركة  واقع 

العقوبات خا�ّسة واأّن الدول املعاقبة لها فعل اإقت�سادي حيوي 

مع لبنان؟

�شوريا  على  �ملفرو�شة  للعقوبات  كان  ــه  �أّن فيه  �شّك  ل  ا 
ّ
مم

ة مبا�رشة وغري مبا�رشة على �لإقت�شاد �للبناين 
ّ
تد�عياٍت �شلبي

 بحكم �لتقارب �جلغر�يف و�لإقت�شادي بني �لبلدين 
ّ
ب�شكٍل عام

ة هناك. 
ّ
و�أي�شًا بحكم عمل عدد ل باأ�س به من �مل�شارف �للبناني

ة على 
ّ
ومن �لطبيعي �أن يكون لهذه �لإجر�ء�ت �إنعكا�شات �شلبي

ًا 
ّ
ة �إّل �أّن هذ� �ل�رشر يبقى هام�شي

ّ
حجم ن�شاط �مل�شارف �للبناني

�أّن تتكبدها هذه �مل�شارف يف  �لتي كان ميكن  �أمام �خل�شائر 

حال عدم �لتز�مها بهذه �لعقوبات. 

�شريفع  �لعقوبات  مو�شوع  �أّن  فيبدو  لإيــر�ن،  بالن�شبة  ــا 
ّ
�أم

لالإندماج  �لإيــر�ين  �لإقت�شاد  عودة  على  ي�شاعد  ما  ًا 
ّ
تدريجي

بالإقت�شاد �لعاملي، مع �لإ�شارة �إىل �ّنه ميكن للقطاع �مل�رشيف 

�أّن  �إىل  �لإ�شارة  �أن يكون من �مل�شتفيدين من ذلك مع  �للبناين 

.ً�
ّ
�لتبادل �لتجاري �حلايل مع �إير�ن �شعيف جد

يقّدم بنك اإلعتماد 

اللبناني باقًة واسعة 

من المنتجات والخدمات 

المصرفّية الدائمة التجّدد، 

والتي تتناسب مع مختلف 

حاجات وأذواق العمالء
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مقابلة

�ل�شيخ  �لعربية  و�لبالد  بريوت  بنك  مدير  ك�شف  �لطار،  هذ�  يف 

غ�شان ع�شاف، �ن بنك بريوت و�لبالد �لعربية ومن �شمن روؤيته 

ملو�كبة �لقطاع ومو�جهة �ملناف�شة يو�ظب على تطوير خدماته 

�لفــر�د  لكل  عرب�لأنرتنت  �ملتو�فرة  �لإلكرتونية  �مل�رشفية 

�ل�رش�ف  �أجهزة  عرب  و�أي�شًا  عاملية،  مبو��شافات  و�ل�رشكات 

�لآيل و�لتي يبلغ عددها حاليًا 64 جهاز�ً. كما يعمل على �إطالِق 

Mobile Banking و ة مثل 
َّ
�جليل �لثاين من �خلدمات �مل�رشفي

 Unit  Private Banking وتطوير �إمكانيات ،Mobile Payment
و�علن  �لعاملية.  �ملالية  �لأ�شو�ِق  يف  �ملهتمني  �لزبائن  خلدمِة 

�شيما  ل  ُة 
َّ
�مل�رِشفي �لتقدميات  تو�شيع  �إىل  يتطلع  �مل�رشف  �ن 

�لنا�شئة  �لتجارية  �ملبادر�ت  و�أ�شحاب   
ْ

باب �ل�شَّ بفئة  �خلا�شة 

331، ونعمل  لبنان رقم  �لأعمال مبوجب تعميم م�رشف  �د 
ّ
و

ُ
ور

�مل�رشفية  للبطاقات  �جلديد  �ملكافاآت  برنامج  �طــالق   على 

�ملز�يا  من  جمموعة  �مل�رشف  خالله  من  �شيقدم  �لذي  قريبًا، 

جلميع �أنو�ع �لبطاقات. كالم ع�شاف �تي يف حديث مع »�ل�شناعة 

و�لقت�شاد« هنا ن�شه:

باملنطقة  تع�سف  التي  الأخــرية  التطورات  اإىل  تنظرون  كيف 

القطاع  وعلى  عام  ب�سكل  البناين  الإقت�ساد  وانعكا�ساتها على 

الواجب  الإجــراءات  هي  وما  خا�ش  ب�سكل  اللبناين  امل�رشيف 

اإتخاذها؟ 

من �أهم تد�عيات �لتدهور �ل�شيا�شي و�لأمني تدين حجم �لإ�شتثمار 

وحجم �لتدفقات �ملالية �إىل لبنان �إذ �إنها �أثرت �شلبًا على عامل 

عجوز�ت  جمموع  �إن  �لإقت�شادي؛  �لنمو  على  وبالتايل  �لثقة 

دولر،  مليار   6.5 تخطى    2011 عام  منذ  �ملدفوعات  ميز�ن 

و�شجلت ن�شبة �لنمو �ل�شنوية للناجت �ملحلي 2  % عام 2014 و2.5  

% عام 2013 مقابل معدل فاق 7  % لل�شنو�ت 2007-2010 ، �أي 
قبل �ندلع �حلرب يف �شوريا.

بالرغم من هذه �لظروف، �إ�شتطاعت �مل�شارف �لعاملة يف لبنان 

ها، ولو بوتريٍة �أ�شعف؛ ففي نهاية 2014، �شجل 
ّ
�أن ت�شتمر يف منو

جمموع ود�ئع �مل�شارف �لعاملة يف لبنان منو�ً �شنويًا بلغ 6  %، 

وجمموع �لت�شليف للقطاع �خلا�س 7.5  %، مع �إ�شتقر�ر ملجموع 

هذه   
ّ
َت�شتقر �أن  �ملتوقع  ومن  دولر؛  مليار   1.6 بقيمة  �لأربــاح 

�لن�شب يف عام 2015 .

يف ظل هذه �لظروف �ل�شعبة، �لتحدي �لأكرب للقطاع �مل�رشيف 

�للبناين يكمن يف �لإ�شتمر�رية، خا�شًة يف ظل �لأنظمة �لعاملية 

�لإرهـــاب  ومبكافحة  �ملــ�ــرشيف  بالعمل  �ملتعلقة  �ملت�شددة 

�ملناف�شة  �إىل  �إ�شافًة  �ل�رش�ئب،  من  و�لتهرب  �لأمو�ل  وتبيي�س 

عن  �لناجت  ككل  �مل�رشيف  و�لعمل  �خلدمات  وتطور  �ل�شديدة 

تطبيق �لتقنيات �جلديدة ومتطلبات �لع�رش.

فر�س  عن  �خلارج  ويف  �لد�خل  يف  �للبنانية  �مل�شارف  تبحث 

و�لربحية  �ملدرو�شة  �ملخاطر  بني  جتمع  منتجة  وم�شاريع 

�خلدمات،  حيث  من  �خلالقة  �ملبادر�ت  على  مرتكزًة  �ملرجوة، 

�لإ�شتمر�رية  �رش  كمن 
َ
ي �إذ  و�لأ�ــشــو�ق،  و�لعمالء  و�ملنتجات، 

د و�لتجديد.
ّ
و�لنجاح يف �لتجد

�أخري�ً ولي�س �آخر�ً، وفيما يتعلق مبو�جهة �لتحديات، يعمل �لقطاع 

الية على متتني وتطوير عالقاته �خلارجية وبنوع 
ّ
بكل جدية وفع

خا�س مع �ملوؤ�ش�شات �ملالية �لعاملية �لعامة و�خلا�شة .

بنك بيروت والبالد العربية ... اكثر من نصف قرن من »االهتمام بالفعل«
 عساف: مستمرون في توسيع نشاطنا 

والمضي في اإلنتشار الجغرافي  في لبنان والخارج

ال�سعار عمل بنك  »الهتمام بالفعل« حتت هذا 

بريوت والبالد العربية على مدى اكرث من ن�سف 

اخلدمات  اأحدث  تقدمي  على  واظب  حيث  قرن، 

جمموعة  زبائنه  امام  لي�سع  تنّوعًا،   واأكرثها 

واخلدمات  املنتجات  من  ومتكاملة  ممّيزة 

زبائنه على  لتلبي حاجات  امل�رشفّية امل�سّممة 

التطّورات  وتواكب  وفئاتهم  اأعمارهم  اختالف 

القت�سادّية والجتماعّية.
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ما هي خماوفكم الأ�سا�سية املتعلقة بتدهور الأو�ساع الإقليمية؟

�إذ� ما ��شتمر هذ� �لتدهور يف �لأو�شاع �لإقليمية، فاإن �ملخاوف 

كثرية وميكن �أن تكون خطرية جد� على جميع �مل�شتويات؛ فمن 

وؤيد�ً لتحييد 
ُ
�لو��شح �أن �لقر�ر �لُدويل و�لإقليمي كان وما يز�ل  م

لبنان عن �حلرب �لد�ئرة يف �ملنطقة ول�شيما يف �شوريا؛ وناأمل 

�أن يدرك �للبنانيون خطورة هذه �لو�شاع و�أن يعملو�  ب�رشعة 

وحكمة على �حلد من  تاأثريها �ل�شلبي على �لبالد.

هل تخ�سون من عقوبات جديدة �سد القطاع امل�رشيف اللبناين؟

�إن لبنان ومنذ �أكرث من 15 عاما �عتمد �لقو�نني و�لأنظمة �لهادفة 

�لذي  �لوقت  يف  ــو�ل،  �لأم تبيي�س  ملكافحة 

وعلى  د�ئم،  ب�شكل  �مل�رشيف  �لقطاع  ي�شعى 

�لظروف  مع  ف 
ّ
للتكي لبنان،  م�رشف  ر�أ�شه 

و�لقيود �جلديدة �لتي يتطلبها �شندوق �لنقد 

  ،)GAFI( غايف  وجمموعة   ،)IMF( �لــدويل 

 .G20 وجمموعة �لع�رشين

فاإن ثالثة م�شاريع قو�نني  �لإطار   ويف هذ� 

يتم  كي  �لــنــو�ب  جمل�س  يف  �لإقـــر�ر  تنتظر 

�إذ  �ملجال،  هذ�  يف  لبنان  م�شد�قية  تر�شيخ 

هذ�  على  حاليًا  �ملقرتحة  �لتعديالت  ُت�شكل 

تطبيقه  نطاق  لتو�شيع  و�لهادفة  �لقانون 

م�شاريع  �إىل  بالإ�شافة  عقوباته،  ــادة  وزي

�ملبالغ  عن  بالت�رشيح  �ملتعّلقة  �لقو�نني 

�ملحمولة نقد�ً عند �حلدود وتبادل �ملعلومات 

عمل  يحمي  قــانــونــيــًا  ــــار�ً  �إط �ل�رشيبية، 

مو�جهة  �شعيد  على  �مل�شارف  وممار�شة 

تبيي�س �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب. 

�إن هدف �لقطاع �مل�رشيف �للبناين و�ل�شلطات 

�لنقدية و�لرقابية على حد �شو�ء، �لإلتز�م مبا 

بوجه  ومنها  �لدولية،  �مل�شارف  به  تلتزم 

ــة  و�لأوروبــي �لأمريكية  �مل�شارف  خا�س 

هذ�  ي�شكل  �إذ  �للبنانية  مل�شارفنا  �ملر��شلة 

وجناح  لإ�شتمر�رية  �أ�شا�شيًا  �رشطًا  �لإلتز�م 

�لقطاع.

كيف تقيمون النتائج املالية للم�رشف خالل 

الأعوام ال�سابقة لعام 2014 وحتى الآن؟ 

�س، 
َ
بالرغم من �لو�شع �لأمني و�ل�شيا�شي �له

تابع BBAC تطوير ن�شاطه ومنوه يف لبنان 

ويف �خلارج على حٍد �شو�ء ولو بوترية �أبطاأ؛

ل �ملجمعة  �ملالية  �لأو�ــشــاع  �إىل  �إ�شتناد�ً 

BBAC، ولفرتة 2007-2010، �شجل �ملعدل �ل�شنوي  لن�شب منو 
 % % و12     7 للت�شليف مقابل   % % و18     12.5 �لود�ئع حو�يل 

�شجل   ،2014 �لأول  كانون  نهاية   .2011 عام  بعد  �لتو�يل  على 

ناهزت  �شنوية  منو  ن�شبة  �أي  دولر  مليار   4.7 �لود�ئع  جمموع 

�أي   ،2015 حزير�ن  نهاية  دولر  مليار   4.94 وحــو�يل   ،  %   6
ن�شبة منو �شنوية بحو�يل 10  % للعام �حلايل؛ و�شجلت ت�شليفات 

 1.54 �ملقيم  وغري  �ملقيم  �خلا�س  للقطاع  �ملجمعة  �مل�رشف 

مليار دولر عام 2014 و 1.64 مليار دولر نهاية حزير�ن 2015 

وبالتايل ن�شبة منو �شنوية بحو�يل 12   % لعام 2015؛ �أما �لأرباح 

�ل�شافية، فلقد �شجلت حو�يل 43 مليون دولر عام 2014 مو�زيًة 

لأرباح 2013، وحو�يل 27 مليون للن�شف �لأول من 2015.

من   %   5 �خلــارج  يف   BBAC ن�شاط  �شكل   ،  2014 عام  خالل 

�لأرباح  % من  �لت�شليفات و13.3   % من  جمموع ود�ئعه و6.7  

يف  �لأزمة  تد�عيات  و  �لعر�ق  يف  �لأو�شاع  تر�جع  من  بالرغم 

مهمًا  م�شدر�ً  كانت  �لتي  �شوريا  يف  �حلرب  ��شتمر�ر  و  قرب�س 

لالأعمال يف �ل�شنو�ت �ل�شابقة.

ما هي او�ساع م�رشفكم على �سعيد التو�سع 

واخلدمات؟

تو�شيع  2015  يف  �لــعــام  خــالل  �شن�شتمر 

�لإنت�شار �جلغر�يف  يف  ن�شاطنا و�مل�شي يف 

من  �أكرث  وبعد  قرب�س  ففي  و�خلارج.  لبنان 

25 �شنة على تو�جدنا يف �جلزيرة،  ح�رّشنا 
يف  حديث  مبنى  جديدة،  و�أن�شاأنا  لإنطالقة 

خ�شة 
ُ
ليما�شول، ويف �لعر�ق  ��شتح�شلنا على ر

لإفتتاِح ِفرعنَيِ جديَدين يف مدينتى �لب�رشة 

و�ل�شليمانية باإل�شافة �ىل فرعينا يف �ربيل 

موؤخر�ً  قمنا  �لعربية  �لإمــار�ت  ويف  وبغد�د، 

�لتمثيلي  مكتبنا  لتدعيم   مهمة  بخطو�ت 

هناك، وتغطية دول �لتعاون �خلليجي ب�شكل 

على  ح�شلنا  �أفريقيا  ا  يف 
ّ
ومنتج،  �أم ال 

ّ
فع

 – لغو�س  يف  متثيل  مكتب  لفتح  رخ�شة 

نيجرييا �لذي بد�أ عمله موؤخر�. وعلى �ل�شعيد 

�ملحلي فقد �إفتتحنا فرع جديد حمل �لرقم 39 

يف �حلازمية ومن �ملتوقع �أن يكون ر�ئد� يف 

منطقة تزدهر ب�شكل م�شتمر. 

ومن �شمن روؤيتنا ملو�كبة �لقطاع ومو�جهة 

خدماتنا  تطوير  على  نو�ظب  نحن  �ملناف�شة 

�مل�رشفية �لإلكرتونية �ملتو�فرة عرب�لأنرتنت 

و�ل�رشكات مبو��شافات عاملية،  �لفر�د  لكل 

و�أي�شًا عرب �أجهزة �ل�رش�ف �لآيل و�لتي يبلغ 

على  كما نعمل  جــهــاز�ً.   64 حاليًا  عددها 

ة 
َّ
�لثاين من �خلدمات �مل�رشفي �إطالِق �جليل 

 ،Mobile Paymentو Mobile Banking مثل

�لأكرَث حَتديثًا يف  �أنَّ يكون من بنِي  ونتوّقع 

�ل�شوِق �للبنانية. ��شافة �إىل تطوير �إمكانيات 

�لزبائن  Unit  Private Banking خلدمِة 
تو�شيع  �إىل  نتطلع  كما  �لعاملية.  �ملالية  �لأ�شو�ِق  يف  �ملهتمني 

و�أ�شحاب   
ْ

باب �ل�شَّ بفئة  �خلا�شة  �شيما  ُة ل 
َّ
�مل�رِشفي �لتقدميات 

تعميم  مبوجب  �لأعمال  �د 
ّ
و

ُ
ور �لنا�شئة  �لتجارية  �ملبادر�ت 

م�رشف لبنان رقم 331، ونعمل على �طالق  برنامج �ملكافاآت 

خالله  من  �شيقدم  �لــذي  قريبًا،  �مل�رشفية  للبطاقات  �جلديد 

�مل�رشف جمموعة من �ملز�يا جلميع �أنو�ع �لبطاقات.

يواظب بنك بيروت 

والبالد العربية ضمن 

رؤيته لمواكبة القطاع 

ومواجهة المنافسة على 

تطوير خدماتنا المصرفية 

اإللكترونية المتوافرة 

عبراألنترنت لكل االفراد 

والشركات بمواصافات 

عالمية

يتطلع بنك بيروت والبالد 

العربية إلى توسيع 

ُة ال  التقديمات المصِرفيَّ

باْب  سيما الخاصة بفئة الشَّ

وأصحاب المبادرات التجارية 

الناشئة وُرّواد األعمال 

بموجب تعميم مصرف 

لبنان رقم 331
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مقابلة

Bank of Beirut E-Way بوابة 
 الدفع االلكتروني 
من بنك بيروت  

ل  جمتمع  نحو  نّتجه  �أننا  عو�د  يوؤّكد 

نقدي cashless. ومع �لتقدم �ملت�شارع 

�لأجهزة  وبلوغ  �لتكنولوجيا  عامل  يف 

�لرقمية �أعد�د�ً تفوق عدد �شكان �لعامل، 

ل بد للم�شارف من ع�رشنة خدماتها 

وطرح منتجات جُتاري متطلبات هذه 

فكان  �ملت�شارعة،  �لإلكرتونية  �لثورة 

جمال  يف  �د 
ّ
�لــــرو �أحـــد  بـــريوت  بنك 

�ليوم  هو  وها  �للكرتونية،  �ل�شريفة 

 Bank of يطلق بو�بة �لدفع �للكرتوين

Beirut E-Way �لتي يطرحها لعمالئه 
�لكبرية  و�ملــوؤ�ــشــ�ــشــات  �لــتــجــار  ــن  م

�أمامهم  متيحًا  و�ل�شغرية،  و�ملتو�شطة 

وخدماتهم  ب�شائعهم  ت�شويق  �إمكانية 

فهذه  �للكرتونية،  مو�قعهم  خالل  من 

ــن خــدمــات �لــدفــع عرب 
ّ
ــوؤم �لــبــو�بــة ت

�لإنرتنت ب�شورة �آمنة و�آنية عن طريق 

�لدفع  وبطاقات  �لإئــتــمــان  بطاقات 

�لفوري. 

�لتجار  على  تعود  �لتي  �ملنافع  �أمــا 

�للكرتوين  �لدفع  بو�بة  يف  �مل�شرتكني 

من بنك بريوت فو�فرة جد�ً. فاإىل جانب 

لهذه  �لعالية  و�ملوثوقية  �ل�شهولة 

�خلدمة، من �شاأن هذه �خلطوة �جلديدة �أن 

تخفف �لأعباء على �لتجار �مل�شاركني 

ل 
ّ
فيها وتزيد من حجم مبيعاتهم وت�شه

كما  �أمو�لهم،  حت�شيل  �شهولة  عليهم 

من  ــروج  �خل �إمكانية  لهم  م 
ّ
تقد �أنها 

�آفاق  نحو  �ملحلي  �جلغر�يف  نطاقهم 

قون فيها ب�شائعهم 
ّ
و�أ�شو�ق �أخرى ي�شو

�أ�رشع  بطريقة  ومنتجاتهم  وخدماتهم 

و�أكرث فعالية. 

 Bank ويلفت عو�د �إىل �أن �إطالق بو�بة

�للكرتوين  للدفع   of Beirut E-Way
بريوت  بنك  م�شوؤولية  من  �أي�شًا  نابع 

و�ملوؤ�ش�شات  لبنان  جتاه  �لجتماعية 

ــاد �لــوطــنــي.  ــش ــ� ــت �لــلــبــنــانــيــة و�لق

�خلــطــوة  هـــذه  �أن  �إىل  فــبــالإ�ــشــافــة 

خريطة  على  لبنان  و�شع  يف  ت�شاهم 

�ل�شناعة �مل�رشفية �للكرتونية وعلى 

�ل�شريفة  نحو  �لعاملي  ه 
ّ

�لتوج طريق 

�رش�كة  تعزز  �أي�شًا  فاإنها  �للكرتونية، 

�أ�شحاب  ع 
ّ
وت�شج ار 

ّ
�لتج مع  �مل�رشف 

تتيحه  مِلــا  نظر�ً  �ل�شغرية  �مل�شاريع 

خدماتهم  لت�شويق  فــر�ــس  مــن  لهم 

ومنتجاتهم وتعزيز ح�شور موؤ�ش�شاتهم 

�للكرتونية وزيادة حجم  �ل�شبكة  على 

هذه  فاإن  �أخــرى،  جهة  من  مبيعاتهم. 

بنك  يطرحها  �لتي  �جلــديــدة  �خلــدمــة 

�ملغرتبني  بني  �لــرو�بــط  تعزز  بــريوت 

ولبنان وموؤ�ش�شاته �لتجارية ومنتجاته 

وبالتايل تدعم �لقت�شاد �لوطني. 

لــبــنــان  »قــــــدرة  �ن  عـــــو�د  ــرب  ــت ــع وي

�مل�شاريع  هــذه  ملثل  �ل�شتيعابية 

�أمامنا  يــز�ل  ول  جــد�ً،  كبرية  �لرقمية 

�لكثري لنقوم به يف هذ� �ملجال فنحذو 

�لتي  �ملجاورة  �لقليمية  �لبلد�ن  حذو 

يف  �للكرتونية  �لقنو�ت  تعتمد  بــد�أت 

و�حلكومات  و�لعام،  �خلا�س  قطاعيها 

ذلــك.«  على  �شاهد  خــري  �للكرتونية 

 Bank of Beirut بــو�بــة  �أن  و�عــتــرب 

دعوة  هي  �للكرتوين  للدفع   E-Way
لعر�س  و�لر�شمية  �خلا�شة  للموؤ�ش�شات 

بنك بيروت.. تميُّز في الصيرفة االلكترونية والخدمة المصرفية 
عوّاد: نّتجه نحو مجتمع ال نقدي

ال�سريفة  لع�رش  ومواكبته  وابتكاره  بخربته  بريوت  بنك  ا�ستطاع 

اللكرتونية اأن يثبت مكانته كموؤ�س�سة مالية رائدة، ع�رشية، جديرة 

بالثقة وباجلوائز اأي�سًا، م�ستحقًا فوزه بجوائز اإقليمية مرموقة عن 

منتجات وخدمات ا�ستحقت التنويه يف منطقة ال�رشق الأو�سط. هذه 

اإمنا نتيجة جهود حثيثة  النجاحات امل�ستحقة مل تاأِت من  َعَدم، 

وا�سرتاتيجية مدرو�سة مّكنت بنك بريوت من تثبيت موقعه كموؤ�س�سة 

اأجود  ع�رشية، تواكب احلداثة والتطور مع كل منتج تطلقه وتقدم 

اخلدمات امل�رشفية. »ال�سناعة والقت�ساد« حتدثت اإىل ال�سيد جورج 

عواد، مدير مديرية التجزئة والفروع يف بنك بريوت. 
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ملا  �للكرتونية  �ل�شبكة  عرب  خدماتها 

نه هذه �لقناة �للكرتونية من قيمة 
ّ
توؤم

م�شافة و�شهولة وخف�س يف �لكلفة.  

Premium Club: أفضل خدمة 
مصرفية للزبائن الرفيعي 

المستوى في الشرق األوسط
يف  �أي�شًا  �أثــمــرت  بــريوت  بنك  جهود 

�مل�رشفية  �خلــدمــة  هــو  �آخـــر  جمـــال 

�ملميزة. ففي �إطار ��شرت�تيجيته �لقائمة 

�لــد�ئــم  و�شعيه  �لــ�ــشــوق  جتــزئــة  على 

منتجات  وتقدمي  خدماته  تطوير  �إىل 

ملتطلباتهم  تلبيًة  لزبائنه  ر�قــيــة 

بــريوت  بنك  م 
ّ
�شم حياتهم،  ومنــط 

برنامج  Premium Club �لذي ��شتحّق 

»�أف�شل خدمة  �مل�رشف بف�شله جائزة 

�مل�شتوى  �لرفيعي  للزبائن  م�رشفية 

يف �ل�رشق �لأو�شط« من �ملجلة �ملالية 

 
ّ

�ملرموقة بانكر ميدل �إي�شت. وهنا يعرب

با�شتحقاق  �مل�رشف  فخر  عن  عــو�د 

�ن�شمام  �أن  �ــشــارحــًا  ــزة،  �جلــائ هــذه 

برنامج  �إىل  �ل�رشيحة  ــذه  ه زبــائــن 

عامل  دخول  لهم 
ّ
يخو  Premium Club

و�ل�شتمتاع  �خلا�شة  �لمتياز�ت  من 

مبجموعة و��شعة من �لعرو�س �ملميزة 

عن  ف�شاًل  �ملربحة  �ل�شتثمار  وفر�س 

تدليل نف�شهم مبعاملة م�رشفية ر�قية. 

 Premium �إطـــــالق  مـــع  ــًا  ــي ــش ومتــا�

�رشكة  مع  بــريوت  بنك  تعاون   ،Club
 Visa بطاقة  لإطـــالق  �لعاملية  فيز� 

لل�شحب   Signature Debit Card
�أول  بذلك  بــريوت  بنك  فكان  �ملبا�رش 

�لعربي  �مل�رشق  منطقة  يف  م�رشف 

لزبائنه  �ملميزة  �لبطاقة  هــذه  م 
ّ
يقد

 Premium برنامج  �إىل  �ملن�شمني 

 Premium هذ� �إىل جانب بطاقة ،Club
Infinite Credit Card �لئتمانية �لتي 
من  جمموعة  من  �ل�شتفادة  تّخولهم 

من  و��شعة  وباقة  �خلا�شة  �لمتياز�ت 

�لعرو�س �ملميزة. 

�لزبائن  من  يرغب  من  كل  عو�د  ودعا 

يف    Premium Lounge زيـــارة  �إىل 

ــة –  ــي ــرشف ـــريوت يف �لأ� فـــرع بــنــك ب

مميزة  ��شتقبال  ردهــة  وهــي  �ل�شيدة 

زبائن  ل�شتقبال  خ�شي�شًا  ــهــّزت 
ُ

ج

فريد�ً  ترحيبًا  ومنحهم  �ل�رشيحة  هذه 

وت�شهيالت ح�رشية وخدمة ر�قية.

على  �ل�شحافيني  �شفري،  �شليم  بريوت،  بنك  عام  مدير  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ح�ّس 

�شيانة عامل �لثقة لأنه �لأهم يف �لقطاع �مل�رشيف �لذي يعترب عماد �لوطن، لأن ل 

وطن من دون �إقت�شاد، م�شدد�ً على وجوب ت�شافر �جلهود دفاعًا عن لبنان، وذلك يف 

حفل �لإفطار �ل�شنوي �لذي يقيمه بنك بريوت لأهل �ل�شحافة، بح�شور وزير �لعالم 

رين �ليا�س عون ومديرة 
ّ
رمزي جريج ونقيب �ل�شحافة عوين �لكعكي ونقيب �ملحر

�لوكالة لالإعالم لور �شليمان وح�شد من �لإعالميني.

يف  خمتلف  بينكم،  �لقت�شاديني  خ�شو�شًا  ك�شحافيني  دوركــم  »�إن  �شفري:  قال 

�أكرث  يظل  �قت�شاديًا  م�شار�ً  تتابعون  لأنكم  �ل�شيا�شيني،  �ل�شحافيني  عن  �مل�شمون 

ثباتًا من �مل�شار�ت �ل�شيا�شية �لتي تتجاذب �لبالد وتتجاذب معها �لعباد«.

ولفت �إىل �أن »�لِقطاع �مل�رشيف يتاأثر �إىل حد بعيد بالقر�ر�ت، لي�س �لد�خلية فح�شب، 

و�إمنا �لدولية �ملالية �أي�شًا، وهو م�شطر لاللتز�م، بالتد�بري �ل�شادرة عن �ملوؤ�ش�شات 

�ل�شغوط  من  �لهائل  �لكم  هذ�  ي�شهد  عمل  ميد�ن  يف  �لعاملية.  و�لرقابيِة  �لنقدية 

�ل�شيا�شة،  نتائجها، مثل �شغوط  و�لتعاي�س مع  �لتعامل معها  �لتي عليه  �ملتز�يدة، 

و�لأ�شو�ق، و�لأحو�ل �لأمنية و�لإجتماعية و�شو�ها«.

م 
ّ
وتفه م�رشفية  كموؤ�ش�شات  �أو�شاعنا  م 

ّ
لتفه عليكم،  تعويلنا  هنا  »من  �أ�شاف: 

�أو�شاع م�رشف لبنان ك�شلطة ناظمة«، م�شري�ً �إىل »�أمر غاية يف �حل�شا�شية هو �لثقة. 

فالر�أ�شمال �لأهم عند �لقطاع �مل�رشيف هو مقد�ر ثقة �لنا�س و�ملجتمع به. هوذ� ما 

علينا كلنا �أن نحافظ عليه و�أن نحفظه، وهنا دوركم بل م�شوؤوليتكم. لتكن هذه �لثقة 

�لهدف �لأ�شمى يف كل مقالتكم وحتليالتكم و�أخباركم«.

�ملكر�شة يف  �لتعبري  �لإعالمية وحرية  »�حلرية  �أن  �لإعالم  على  وزير  �شدد  بدوره، 

�لد�شتور يجب �أن متار�س حتت �شقف �لقانون �لذي يحفظ للنا�س حقوقهم وكر�متهم 

وبنوع خا�س يف �ملجال �لإقت�شادي. �إن �خلرب غري �ل�شحيح ل ي�رش فقط باملوؤ�ش�شة 

�لتي يتناولها بل ي�رش بكل �لقطاع �لإقت�شادي �لذي هو، خا�شة يف �لقطاع �خلا�س، 

�لع�شب �لأخري يف لبنان«.

�أما �لكعكي فلفت �إىل »�أن �لقطاع �مل�رشيف �أهم �لقطاعات �لإقت�شادية، �إىل جانب 

نان دخاًل جيد�ً للدولة، خ�شو�شًا �أن قطاع �ل�شياحة �لذي 
ّ
قطاع �لإت�شالت، فهما يوؤم

هو بالأ�شا�س من �أهم �لقطاعات �لإقت�شادية يعاين منذ زمن بعيد ظروفًا �شعبة جد�ً 

ب�شبب عدم �ل�شتقر�ر �لأمني«. 

من جهته، �أ�شار عون �إىل �أن » �مل�شارف �للبنانية كانت ول تز�ل خري د�عم لقت�شاد 

�لبلد.. لقد مرت قطاعات �لإنتاج عندنا باأزمات متالحقة، و�لقطاع �مل�رشيف بقي 

مبناأى عن هذه �لأزمات، بف�شل وعي وحكمة �لقيمني عليه«. 

م �شفري دروعًا تقديرية للوزير جريج و�لنقيبني �لكعكي وعون.
ّ
ويف �خلتام، قد

»بنك بيروت« يقيم مأدبة إفطار ألهل اإلعالم
صفير: ال وطن من دون إقتصاد
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مقابلة

الأعوام  اأداء م�رشفكم خالل  تقيمون  كيف 

هي  ــا  وم 2014؟  ــام  ع حتى  ال�سابقة 

ومــاذا  م�رشفكم  يقدمها  التي  اخلدمات 

م�ساريع  من  وهل   2015 للعام  اأعــددمت 

تو�سعية نحو اخلارج؟

�شعبة  ظــروف  حتت  يــرزخ  لبنان  ز�ل  ل 

بها  متر  �لتي  �لأليمة  �لأحــد�ث  من  ناجتة 

�لبلد�ن �ملحيطة به، و�لتي ما ز�لت م�شتمرة 

منذ �أكرث من �أربع �شنو�ت، �لأمر �لذي �أدى 

�إ�شتمر�ر  �إقت�شادية دقيقة و�إىل  �إىل ظروف 

حال عدم �لإ�شتقر�ر �لذي ي�شهده �لبلد على 

خمتلف �لأ�شعدة �لإقت�شادية و�لإجتماعية 

و�ل�شيا�شية.

بذل  من  متنعنا  مل  �ل�شعبة  �لظروف  لكن 

على  للمحافظة  و�جلهد  �لوقت  من  مزيد 

�ملكت�شبات �لتي حققها �مل�رشف وللم�شي 

قدما مبزيد من �لتو�شع و�لنمو. لقد و�شعت 

�ملحافظة  عينيها  ن�شب  �مل�رشف  �إد�رة 

وتقدمي  �مليز�نية  بنود  يف  �لتح�شن  على 

للم�شتهلك  جــديــدة  وخــدمــات  منتجات 

�للبناين �لأمر �لذي �أكد ح�شورها �ملحلي، 

�لتو�يل  على  �لثاين  للعام  �مل�رشف  فنال 

�إ�شالمية  مالية  موؤ�ش�شة  �أف�شل  »جائزة 

2014 مقدمة من جملة  للعام  لبنان«   يف 

Global Finance  �لمريكية �ملعروفة.
�إن هذه �جلو�ئز تعني لنا �لكثري فهي توؤكد 

من  و�أنه  �ل�شحيح  �لطريق  على  ن�شري  �أننا 

و�شلنا  ما  على  نحافظ  �أن  علينا  �لو�جب 

�إليه و�أن من�شي قدمًا لتحقيق �ملزيد.

وتاكيد�ً لهذ� �لتوجه وتلبية حلاجات �ل�شوق 

ومتطلبات �لزبائن قدم �لبنك جمموعة من 

�ملنتجات و�خلدمات �لتي لقت �إ�شتح�شان 

�جلمهور.

هدفنا  ـــذي  و�ل  »Retail »�لــربكــة  فــكــان 

متويل  من  �لزبائن  متكني  �إىل  خالله  من 

�لأدو�ت  من  �ملتنوعة  حاجياتهم  �ــرش�ء 

و�ملــفــرو�ــشــات،  و�خلــلــيــويــة  �لكهربائية 

�لزبائن  مينح  ــذي  �ل �شياحة«  »و�لــربكــة 

ــل نــفــقــات �لــ�ــشــفــر  وذلــك  فــر�ــشــة متــوي

»�لربكة  �إطــالق  مت  كما  وي�رش،  ب�شهولة 

�إمكانية متويل  �لزبون  �لذي مينح  زفاف« 

�أي�شًا  �مل�رشف  وقــدم  �لــزفــاف  تكاليف 

EXTRA  » و�لتي تهدف  بطاقة » �لربكة 

حاجياتهم  �رش�ء  من  �لزبائن  متكني  �إىل 

�مل�شرتيات،  هذه  قيمة  وتق�شيط  �ملتنوعة 

و »�لربكة �شباب » وهو ح�شاب جار موجه 

و�أخري�ً  �جلامعيني  و�لطالب  �ل�شباب  لفئة 

ي�شتفيد  حيث   «  CASHBACK »�لربكة 

من  ن�شبة  �إعادة  من  �لبطاقات  هذه  حملة 

�إىل ح�شاب  �لبطاقة  �مل�شرتيات على  قيمة 

نقاط  بطاقاتهم وذلك عرب ح�شولهم على 

عند كل عملية �رش�ء.

�مل�رشف  �إد�رة  �ملا�شي  �لعام  يف  �إنتقلت 

�ل�شنائع  منطقة  يف  �جلديد  مقرها  �إىل 

يف  روعــي  وقــد  لأعمالها  منطلقًا  ليكون 

�إبر�ز �لهوية �لتجارية للم�رشف،  �لت�شميم 

�إىل  �إ�شافة  �لتقنيات  باأحدث  تزويده  ومت 

�إن كل  للمكاتب و�لإد�ر�ت،  �لتق�شيم �ملميز 

�لزبائن بفاعلية  �شي�شاههم يف خدمة  ذلك 

وكفاءة �أكرب.

�أولوياته  ر�أ�ــس  على  �مل�رشف  و�شع  لقد 

و�ملحافظة  عملياته  تطوير  يف  �ل�شتمر�ر 

على ن�شب �لنمو يف �ل�شنو�ت �ملقبلة لي�شل 

�إىل حتقيق منو ثابت ومتز�يد يف �لربحية 

ومعدلت �لعائد على �لإ�شتثمار مع �ل�شعي 

�ل�شوق  من  �أكــرب  ن�شبة  على  لالإ�شتحو�ذ 

�ملحلية.

حمور�ً  ميثل  �لب�رشي  �ملال  ر�أ�ــس  يز�ل  ل 

تطوير  وعملية  للم�رشف  و�أ�شا�شيًا  هامًا 

بنك البركة .. المصرف األقوى في لبنان من حيث الخدمات المصرفية اإلسالمية
محمصاني: فرعان جديدان للمصرف قريبًا

الأقوى يف لبنان،  نال »بنك الربكة« جائزة امل�رشف 

 .2015 لعام  الإ�سالمية  امل�رشفية  اخلدمات  حيث  من 

على  للقيمني  حافزاً  اجلائزة  هذه  �سكلت  �سك،  دون 

امل�رشف لل�سعي اأكرث نحو مزيد من التقدم والتطور، 

اإذ اأعلن مدير عام بنك الربكة معت�سم حمم�ساين اأن 

امل�رشف و�سع على راأ�ش اأولوياته ال�ستمرار يف تطوير 

ال�سنوات  يف  النمو  ن�سب  على  واملحافظة  عملياته 

يف  ومتزايد  ثابت  منو  حتقيق  اإىل  لي�سل  املقبلة 

الربحية ومعدلت العائد على الإ�ستثمار مع ال�سعي 

لال�ستحواذ على ن�سبة اأكرب من ال�سوق املحلية.

وك�سف مدير عام وع�سو جمل�ش الدارة يف بنك الربكة 

–لبنان ال�سيد معت�سم حمم�ساين اأن لدى بنك الربكة 
خطة تو�سعية يقوم من خاللها قريبًا بافتتاح فرعني 

كالم  ال�سمال،  يف  واأخر  اجلنوب  يف  واحد  للم�رشف 

اأتى يف حديث مع »ال�سناعة والإقت�ساد«  حمم�ساين 

هذا ن�سه:
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�لأولــويــات،  �شمن   من  تعترب  �ملوظفني 

�ملبادر�ت  من  عدد  تنفيذ  مت  عليه   
ً
وبناء

خالل �لعام لتلبية �لإحتياجات �لتطويرية 

�ملتنوعة على خمتلف �مل�شتويات �لوظفية.

كما تعترب �مل�شوؤولية �لإجتماعية بالن�شبة 

�إىل بنك �لربكة �س.م.ل �أمرٍ� �أ�شا�شيًا، بل من 

�لتي  �مل�رشفية  ومبادئه  توجهاته  �شلب 

يف  لإر�شائها  وي�شعى  خاللها  من  يعمل 

�ملجتمع، وتو�فقًا مع هذه �لقناعة �لر��شخة 

مع  تعاون  بــروتــوكــولت  �مل�رشف  وقــع 

منحًا  خاللها  من  قدم  مرموقة  جامعات 

على  �إياهم  م�شجعًا  للمتفوقني  تعليمية 

�لإ�شالمية،  �ل�شريفة  م�شمار  يف  �لبحث 

ومتيحًا للتالميذ فر�شة �لتدرب يف �أق�شام 

�مل�رشف �ملختلفة.

ــن �لــرب�مــج  كــمــا مت �إطــــالق جمــمــوعــة م

تتمحور حول  لأن�شطة خمتلفة  و�لرعايات 

�أ�شحاب  ودعم  �لبيئية،  �مل�شاريع  ت�شجيع 

ورعاية  �ل�شغرية،  و�مل�شاريع  �ملبادر�ت 

�لأعمال �خلريية �ملختلفة وم�شاريع متكني 

�لإجتماعية  �لثقافية،  و�لن�شطة  ــر�أة  �مل

و�ل�شبابية.

�لربكة  �لتو�شع، فلدى بنك  �أما على �شعيد 

قريبًا  خاللها  مــن  يقوم  تو�شعية  خطة 

يف  و�حـــد  للم�رشف  فرعيني  بافتتاح 

�جلنوب و�آخر يف �ل�شمال.

�أننا �شنتمكن، بتوفيق من  ونحن على ثقة 

ومتتني  �مل�رشف  ح�شور  تعزيز  من  �هلل، 

�ل�شريفة  �شوق  يف  �أ�شا�شي  كرقم  تو�جده 

�لإ�شالمية يف لبنان.

الأخــرية  الــتــطــورات  اإىل  تنظرون  كيف 

لها  �ستكون  وهل  باملنطقة  تع�سف  التي 

انعكا�سات �سلبية على الإقت�ساد اللبناين 

ب�سكل عام وعلى القطاع امل�رشيف ب�سكل 

خا�ش وما هي الإجراءات الواجب اإتخاذها 

منها  مبناأى  امل�رشيف  القطاع  يبقى  لكي 

يف ظل اإ�ستمرار هذه التطورات العا�سفة؟

�لإقليمية  �ل�شطربات  �أن  فيه  �شك  ل  مما 

�لأو�ــشــاع  على  �شلبية  �نعكا�شات  لها 

�ملناخ  ظل  ففي  �ملنطقة.  يف  �لإقت�شادية 

�ل�شيا�شي و�لأمني �ملتلبد �شهدت حمركات 

�لنمو �خلارجية �لتي تعتمد عليها �ملنطقة 

ن�شبيًا �إنكما�شًا هذ� �لعام، ول �شيما حركة 

�لر�شاميل �لو�فدة باإجتاهها و�ل�شتثمار�ت 

�لأجنبية �ملبا�رشة و�ل�شياحة.

�أما يف ما يخ�س تاأثري �لأو�شاع �لإقليمية 

�لتاأثري  �أن  �أعتقد  �للبناين،  �لإقت�شاد  على 

�ملبا�رش بقي حمدود�ً ن�شبيًا، �إذ �إن �رشكاء 

لبنان �لتجاريني �لأ�شا�شني يف �ملنطقة مل 

�ملحلية  �إقت�شادياتهم  يف  تباطوؤ�ً  ي�شهدو� 

�ل�شلع  �إىل تر�جع طلبهم على  ب�شكل يوؤدي 

و�خلدمات �للبنانية.

�لد�خلية  �لأو�ــشــاع  �أن  فيه  �شك  ل  وممــا 

ت�شمح  ل  ــن  ــر�ه �ل �لــوقــت  يف  �للبنانية 

و�ل�شياح  �مل�شتثمرين  حركة  با�شتقطاب 

�لتي  �لأحد�ث  �لر�غبني مبق�شد جديد عقب 

ت�شهدها عدد من بلد�ن �ملنطقة فاملرو�حة 

�ل�شيا�شية �ملحلية �مل�شتمرة، لن مُتكن لبنان 

من �أ�شتقطاب �ل�شائحني �لإقليميني لزيارة 

�حلــايل  �لــوقــت  يف  �مل�شطربة  �ملناطق 

�خلارجية  ــو�ل  �لأم ــس  روؤو� ��شتقطاب  ول 

ب�شكل  تتجه  باتت  و�لتي  �لدول  بع�س  من 

�أ�شا�شي نحو �لأ�شو�ق �لأوروبية.

�ل�شطربات  بتاأثري  يتعلق  مــا  يف  �أمــا 

�للبناين،  �مل�رشيف  �لقطاع  على  �لإقليمية 

�مل�رشيف  �لقطاع  �إن  �لــقــول  مــن  بــد  فــال 

مالية  مبكانة  ويتمتع  حم�شن  �للبناين 

�شارمة  رقابية  نية 
ُ
ب بف�شل  وذلك  عالية 

�لإ�شطربات  تد�عيات  �إحتو�ء  من  مكنته 

�ل�شيا�شية �ملحلية و�خلارجية.

على  للمحافظة  �شبيل  خــري  �أن  و�أرى 

بال�شيا�شة  �ل�شتمر�ر  هو  �ل�شتقر�ر  هذ� 

�ملحافظة  �لتتي ينتجها �مل�رشف �ملركزي 

عن  ي�شدر  مبا  و�لدقيق  �لكامل  و�للتز�م 

م�رشف لبنان من تعاميم وقر�ر�ت.

 اأثبت القطاع امل�رشيف �سالبة يف تخطي 

ب�سبب  واخلــارجــيــة  الداخلية  ـــات  الأزم

التي  وال�سوابط  واحلكمة  ال�سرتاجتية 

البنك   خا�سة  املالية  ال�سلطات  اعتمدتها 

وما  باأدائه،  الثقة  عززت  والتي  املركزي 

على  اللبنانية  امل�سارف  قدرة  مدى  هو 

التوفيق بني العقوبات الغربية على دول 

املنطقة ك�سوريا واإيران وبني واقع احلركة 

املالية والإقت�سادية للدول التي تتعر�ش 

لهذه العقوبات خا�سة واأن الدول املعاقبة 

لها فعل اإقت�سادي حيوي يف لبنان؟

�ملتنامية  �لإقت�شادية  �لأزمة  من  بالرغم 

و�لو�شوع  �لعام  �لإقليمي  �لو�شع  ب�شبب 

�لعديد  يف  مبا�رش  ب�شكل  �أثر  �لذي  �لأمني 

�لقطاع  ز�ل  ل  �لإقت�شادية  �لقطاعات  من 

�ملــ�ــرشيف يف لــبــنــان يــعــتــرب مــن �أكــرث 

�لقطاعات ثباتًا ويعود �لف�شل يف ذلك �إىل 

�ل�شيا�شة �ملتو�زنة �لتي ينتهجها �مل�رشف 

�إىل �لثبات يف �حلال  �أدى  �ملركزي و�لذي 

�لإقت�شادية على وجه �لعموم.

�لعقوبات  بني  �لتوفيق  بخ�شو�س  ــا  �أم

�لغربية على دول �ملنطقة ك�شوريا و�إير�ن 

و�لإقت�شادية  �ملالية  �حلركة  و�قع  وبني 

�مل�رشيف  �لقطاع  �أن  �إىل  �أ�شري  �أن  فاأحب 

�مل�رشيف  �لقطاع  من  جــزء�أً  يعد  �للبناين 

�لإقليمي  �لتو�جد  ب�شبب  وذلــك  �لعاملي 

تلتزم  �لتي  �للبنانية  للم�شارف  و�لــدويل 

�ل�شادرة  �لدولية  باملعايري  وثيقًا  �إلتزمًا 

�لدويل  �لنقد  �شندوق  مثل  موؤ�ش�شات  عن 

و�لبنك �لدويل ومقرر�ت بازل، و�مل�شارف 

�لقر�ر�ت  بكل   تتقيد  عام  ب�شكل  �للبنانية 

�ل�شلة  ذ�ت  �ملوؤ�ش�شات  عــن  �لــ�ــشــادرة 

�ملقرر  و�لعقوبات  و�لإجــر�ء�ت  بالتد�بري 

�لــدول  بع�س  مــع  �لتعامل  يف  تطبيقها 

و�ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د.

هذ� �للتز�م مع �ملتابعة �حلثيثة و�لتوجيه 

من  عــزز  لبنان  م�رشف  قبل  من  �لدقيق 

�للبناين  �مل�رشيف  �جلهاز  ومتانة  �شالبة 

�لطارئة  �لأزمــات  مو�جهة  على  وقدرته 

وظهر ذلك جليًا �أمام �لأزمات �ملالية �لتي 

�لعاملية  �ملالية  �لأزمة  من  �لعامل  بها  مر 

�إىل �أزمة �ليورو. وهنا ل بد �أن �أنوه بالدور 

لبنان  م�رشف  حاكم  �شعادة  �أد�ه  �لــذي 

ــر�ء�ت  ــالإج وب �شالمة  ريـا�س  �لأُ�ــشــتــاذ 

�لــ�ــشــارمــة �ملــتــخــذة و�لــ�ــرشعــة يف حل 

كل  �لكندي  �للبناين  �لبنك  �أزمة  مو�شوع 

هذه  توؤثر  باأن  �ل�شماح  عدم  �إىل  �أدى  ذلك 

�لأزمة يف و�قع �لقطاع �مل�رشيف �للبناين 

برمته.

ولقد ��شتطاعت �مل�شارف �للبنانية �إىل حد 

ما مو�جهة تد�عيات �أحد�ث �لربيع �لعربي 

و�لو�شع �مل�شطرب يف تلك �لبلد�ن ومتكنت 

من  هناك  �ملتو�جدة  �للبنانية  �مل�شارف 

�مت�شا�س �خل�شائر �ملحتملة على حمفظة 

�لقرو�س و�لتوظيفات.

�لنقدي  �ل�شتقر�ر  �أن  �أ�شيف  �أن  ــب  و�أح

و�مل�رشيف �لذي ينعم به لبنان مرده ب�شكل 

و�لرقابية  �لنقدية  �ل�شيا�شيات  �إىل  �أ�شا�شي 

لبنان  م�رشف  قبل  من  �ملتبعة  �لر�شيدة 

وجلنة �لرقابة على �مل�شارف.

�مل�رشيف  �لقطاع  �شاعد  �شبق  ما  كل  �إن 

�أمام  �للبناين يف �كت�شاب �شالبة ومناعة 

�لأحد�ث و �لأزمات ونحن ناأمل �أن ي�شتمر 

هذ� �لإ�شتقر�ر يف �لو�قع �لنقدي و�مل�رشيف 

�لإقت�شاد  و�قع  يعّزز من  �مل�شتقبل ما  يف 

�للبناين وي�شاهم يف �شموده.
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مقابلة

الأخــرية  التطورات  اىل  تنظرون  كيف 

التي تع�سف باملنطقة، وهل �سيكون لها 

انعكا�سات �سلبية على القت�ساد اللبناين 

ب�سكل عام وعلى القطاع امل�رشيف ب�سكل 

خا�ش؟

�ل�شيا�شية  �لنــقــ�ــشــامــات  �أن  �ــشــك  ل 

�ملت�شعبة يف لبنان حتد من �لإ�شالحات 

�ىل  بالإ�شافة  و�ل�شتثمار  �لأمد  �لطويلة 

منو  متنع  �لتي  �لإقليمية  �ل�شطر�بات 

�لقت�شاد بال�شكل �ملطلوب.

ميتاز  �للبناين  �مل�رشيف  �لقطاع  �أن  �إل 

بالثبات و�ل�شالبة و�ملتانة �لتي �كت�شبها 

منذ  بلبنان  ع�شفت  �لتي  �لأحد�ث  خالل 

هذه  كل  يو�جه  جعلته  و�لتي   1975 �لعام 

على  �لــقــدرة  �كت�شب  بــل  ل  �لتحديات، 

�لود�ئع  من  ثابتة  تدفقات  ��شتقطاب 

ومتويل حاجات �لدولة و�لقطاع �خلا�س 

ب�شكل عام.

تتمثل  �لأ�شا�شية  �ملخاطر  �أن  �أعتقد 

و�لعجز  �ملرتفعة  �لعامة  �ملديونية  يف 

وغياب  �خلارجي  ــاري  �جل �حل�شاب  يف 

�جلمود  ظل  يف  و�لإ�شالحات  �لت�رشيع 

�ل�شيا�شي.

تخطي  �سالبة يف  امل�رشيف  القطاع  اثبت 

ب�سبب  واخلــارجــيــة  الداخلية  الأزمـــات 

التي  وال�سوابط  واحلكمة  ال�سرتاتيجية 

البنك  خا�سة  املالية  ال�سلطات  اعتمدتها 

املركزي والتي عززت الثقة باأدائه. ما هو 

مدى قدرة امل�سارف اللبنانية على التوفيق 

املنطقة  دول  الغربية على  العقوبات  بني 

ك�سوريا وايران وبني واقع احلركة املالية 

لهذه  تتعر�ش  التي  للدول  والإقت�سادية 

لها  املعاقبة  الدول  وان  العقوبات خا�سة 

فعل اقت�سادي حيوي يف لبنان؟

م�شاريع  �عتماد  �ــرشورة  على  نوؤكد  �أوًل 

�ملركزي  �مل�رشف  �أر�شلها  �لتي  �لقو�نني 

حيث  �لــنــيــابــي  �ملجل�س  �ىل  لــبــنــان  يف 

و�مل�رشف  �مل�رشيف  بقطاعه  لبنان  �أن 

ومنخرطًا  فعاًل  �رشيكًا  يعترب  �ملركزي 

�لأمو�ل ومتويل  بقوة يف مكافحة تبيي�س 

من  �لت�رشيعات  هــذه  ــر�ر  �إق �إن  �لإرهـــاب. 

�ملجل�س �لنيابي �شيوؤكد على �حرت�م لبنان 

و�أ�شبقيته يف هذ� �ملجال، مما يدعم قطاعه 

و�حرت�مه  �لعاملية  �لأ�شو�ق  يف  �مل�رشيف 

باملعايري  �مل�شتمر  ــز�مــه  ــت �ل ويــكــر�ــس 

و�لقو�نني و�لت�رشيعات �لدولية.

�إن �لقطاع �مل�رشيف �للبناين و�لتز�مًا منه 

باملعايري و�لقو�نني �لدولية يطبق �لقانون 

�شخ�س  �أي  يتعامل مع  �لأ�شول ول  ح�شب 

�ل�شود�ء  �للو�ئح  على  مذكورة  موؤ�ش�شة  �أو 

�لتي ت�شدرها �خلزينة �لأمريكية �أو �لحتاد 

�لأوروبي �أو �لأمم �ملتحدة  �أو هيئة �لتحقيق 

�ل�شادرة  �لتعاميم  �خلا�شة، ويلتزم بكافة 

عن �مل�رشف �ملركزي و�جلهات �لرقابية.

�مل�شارف  باقي  كما  م�رشفنا  �لتزم  لقد 

�ل�رشيبي  �لمتثال  قانون  تنفيذ  �للبنانية 

بــكــل حـــذ�فـــريه حــيــث قمنا  ـــي  ـــريك �لأم

 IRS �ل�رش�ئب  م�شلحة  لــدى  بالت�شجيل 

مندرجات  ح�شب  بالت�رشيح  وقمنا  �أ�شوًل 

هذ� �لقانون ومت جتهيز كافة �لبنى �لتحتية 

ــر�ء�ت  و�إج معلوماتية  نظم  من  �ملطلوبة 

مت  كــمــا  ــون.  ــان ــق �ل هـــذ�  تنفيذ  ملتابعة 

عالقة  ل  عاملية  تدقيق  ب�رشكة  �ل�شتعانة 

على  لــالإ�ــرش�ف  �للبنانية  بالأ�شو�ق  لها 

تطبيق هذ� �لقانون.

اتخاذها  يجب  التي  ـــراءات  الإج هي  ما 

لكي يبقى القطاع امل�رشيف مبناأى يف ظل 

كيف  العا�سفة؟  التطورات  هذه  ا�ستمرار 

بنك الشرق األوسط وأفريقيا ..ادارة واعية وخدمات مصرفية شاملة
حجيج: هدفنا التواجد ضمن األلفا غروب

يتمّيز بنك ال�رشق الأو�سط واأفريقيا بالتطلع الدائم 

لهم  يقدم  حيث  عمالئه،  مع  اأف�سل  م�ستقبل  اإىل 

احتياجاتهم  كافة  تلبي  �ساملة  م�رشفية  خدمات 

وخ�سو�سية.  احرتامًا  لديه  عميل  لكل  ويويل 

ويتمتع  بنك ال�رشق الأو�سط واأفريقيا بامل�سداقية 

وتقيده  لإحرتامه  واملناعة  بالقدرة  وال�سفافية، 

واملحلية،  الدولية  والقوانني  املعايري  بكافة 

وا�ستعداده الدائم لالإ�ستثمار والتطوير يف خمتلف 

اجلوانب ل�سيما املعلوماتية واملوارد الب�رشية.

وي�سلك بنك ال�رشق الأو�سط واأفريقيا طريق التقدم 

بنك  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ك�سف  اذ  والتو�سع، 

ال�رشق الأو�سط واأفريقيا علي حجيج ان امل�رشف 

منذ  املزرعة  كورني�ش  فرع  افتتاحه  اىل  ا�سافة 

فرتة ق�سرية، �سيقوم باإفتتاح فرع جديد يف مينا 

احل�سن- و�سط بريوت يف اأواخر �سهر اأيلول القادم. 

�سمن  التواجد  امل�رشف  لدى  اأهم هدف  ان  واعلن 

الألفا غروب، دون اأن يوؤثر ذلك على مت�سك امل�رشف 

باأعلى معايري التحقق والرقابة. كالم حجيج اتى 

يف حديث مع »ال�سناعة والإقت�ساد«، هذا ن�سه:
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نتائج  على  ال�سطرابات  هذه  انعك�ست 

فروع امل�رشف خارج لبنان؟

�شاهم �مل�رشف �ملركزي �للبناين بالقيادة 

�حلكيمة حلاكم �مل�رشف �ملركزي �لأ�شتاذ 

و�شالبة  ومناعة  قوة  يف  �شالمة  ريا�س 

�أزمــات  جتــاه  �للبناين  �مل�رشيف  �لقطاع 

�لقريب  �ملا�شي  من  بدء�ً  و�لعامل  �ملنطقة 

�لعاملية  �ملالية  �لأزمـــة  ــر  �إث  2008 عــام 

ولــغــايــة تــاريــخــه جتـــاه �ل�ــشــطــر�بــات 

و�لو�شع  �ملنطقة  يف  و�لأمنية  �ل�شيا�شية 

�ل�شيا�شي يف لبنان.

�أطلقها  �لتي  �لتحفيز  ل�شيا�شة  كــان  لقد 

�لإقت�شادية  للقطاعات  �ملركزي  �مل�رشف 

يف  �لبالغ  �لأثـــر  و�ل�شكنية  و�لإنتاجية 

ظل  يف  مقبولة  منو  ن�شبة  على  �ملحافظة 

�لد�خلي.  �لطلب  وحتفيز  �لأو�ــشــاع  هــذه 

بت�شجيع  �خلا�س   331 رقم  �لتعميم  كذلك 

�ل�رشكات  يف  �ل�شتثمار  على  �مل�شارف 

�لنا�شئة و�قت�شاد �ملعرفة حيث من �ملرجو 

�أف�شل  م�شتقباًل  �ل�رشكات  هذه  ت�شكل  �أن 

م�رشفنا  �شاهم  لقد  �للبناين.  لالقت�شاد 

�ل�رشكات  لهذه  �ل�شتثمار  �شناديق  باأحد 

�ل�رشكات  هذه  لدعم  دولر  مليون  مببلغ 

�مل�شتقبل  يف  م�شاركته  لرفع  يتطلع  وهو 

�لقريب.

��شافة �ىل ذلك، تتعاطى ب�شكل عام جمعية 

ولتاريخه  ن�شاأتها  ومنذ  لبنان  م�شارف 

�شوؤونه  تتابع  �مل�رشيف  للقطاع  كحا�شنة 

�لد�خلية وتقدم �شورة م�رشقة عن �لقطاع 

مع �ملوؤ�ش�شات و�مل�شارف �لعاملية وتد�فع 

�أع�شاءه  م�شالح  عن  كما  م�شاحله  عن 

حاكمية  مــع  �لكامل  بالتن�شيق  وتــقــوم 

وتتابع  �لرقابة.  وجلنة  �ملركزي  �مل�رشف 

خالل  من  �للبنانية  �مل�شارف  �أد�ء  تطوير 

�للجان �لعديدة �لتي متثل كافة �مل�شارف 

يف  م�رشفنا  يــ�ــشــارك  و�لــتــي  �للبنانية 

�خلــرب�ت  لتبادل  ــك  وذل بع�شها  ع�شوية 

وتطوير �لأد�ء. تعرب �جلمعية د�ئمًا مبو�قفها 

فيما  �جلمعية  ر�أي  عن  رئي�شها  خالل  من 

�لنو�حي  وخا�شة  �لنو�حي  بكافة  يتعلق 

يف  �ملطلوبة  و�لإ�شالحات  �لقت�شادية 

�لتي  �لق�شايا  من  وخالفه  �لعامة  �ملالية 

د�ئمًا  نحن  عــام.  ب�شكل  �لقطاع  هذ�  تهم 

�لتو�فق د�خل �جلمعية ملا فيه متا�شك  مع 

متا�شك  يف  ي�شهم  بـــدوره  ــذي  �ل �جلمعية 

�لوطني يف �لقت�شاد  و�إبر�ز دوره  �لقطاع 

�للبناين.

ما هي اخلدمات اجلديدة التي اطلقتموها 

او �ستطلقونها خالل عام 2015؟ وما هي 

يقدمها  التي  واملنتجات  اخلدمات  اهــم 

تو�سعية  م�ساريع  مــن  وهــل  م�رشفكم؟ 

للم�رشف داخل لبنان وخارجه؟

يف  �جلــيــدة  �لنتائج  م�رشفنا  حقق  لقد 

�لن�شف �لأول من هذ� �لعام ح�شب �لأهد�ف 

�ملو�شوعة ويتوقع �أن ي�شجل م�رشفنا منو�ً 

جيد�ً بنهاية �ل�شنة �حلالية.

على  و�لتو�شع  �لتقدم  هي  �مل�رشف  خطة 

ب�شدد  ونحن  �للبنانية،  �لأر��ــشــي  جميع 

و�شط  �حل�شن-  مينا  يف  جديد  فرع  فتح 

ولقد  �لقادم  �أيلول  �شهر  �أو�خــر  يف  بريوت 

مت �فتتاح فرع كورني�س �ملزرعة منذ ثالث 

�أ�شابيع، و�أهم هدف لدينا هو �لتو�جد �شمن 

�لألفا غروب، دون �أن يوؤثر ذلك على مت�شك 

�مل�رشف باأعلى معايري �لتحقق و�لرقابة.

يف  تــو�جــده  خــالل  مــن  م�رشفنا  يلتزم 

كافة  بتقدمي  �للبنانية  �ملناطق  معظم 

�مل�رشفية  و�ملنتجات  �خلدمات  �أنــو�ع 

ــو هـــذه �ملــنــاطــق  ــي تــ�ــشــاهــم يف من ــت �ل

بدعم  ي�شاهم  كما  و�إجتماعيًا  �إقت�شاديًا 

وتعمل  �لبيئة  ترعى  �لتي  �لأن�شطة  بع�س 

كما  �لأهــلــيــة  �ملجتمعات  تطوير  على 

�لدولية  �ملوؤ�ش�شات  مع  دور  له  �شيكون 

وهو  �لبيئة  على  وحتــافــظ  ترعى  �لتي 

ي�شاعد  �لذي  �مل�رشيف  �لقطاع  من  جزء 

من �شمن �مل�شوؤولية �لجتماعية بتطوير 

�لأن�شطة و�خلدمات �لتي ترعاها �لدولة �أو 

�ملوؤ�ش�شات �لدولية.

بنك الشرق األوسط وأفريقيا ينّظم لقاًء مع الصحافة
يف  �للبنانية  �ل�شحافة  و�أفريقيا  �لأو�شط  �ل�رشق  بنك  دعا 

�د�رته  �لكور�ل بيت�س، لتقدمي رئي�س جمل�س  فندق ومنتجع 

�جلديد �ل�شيد علي حجيج و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة �جلديد.

وقد  �مل�رشف،  عام  مدير  حد�د،  نبيه  �ل�شيد  �حلفل  ��شتقبل 

�ملو�شيقية  �جلوقة  كانت  فيما  للح�شور  فاخر  ع�شاء  م 
ّ
قد

تلعب �أحلان �أجنبية خمتلفة. 

 رئيس مجلس اإلدارة الجديد يتوسط إدارة المصرف

فارس سعد وحجيج



في بيت للكّل،
وفي قرض لكّل بيت
قّدم على القرض المناسب إلحتياجاتك:

-  القرض السكني من بنك عوده, بالدوالر األميركي
-  القرض السكني بالتعاون مع المؤسسة العامة 

لإلسكان, بالليرة اللبنانية
 -  القرض السكني المدعوم من مصرف لبنان,

بالليرة اللبنانية

ُتطّبق الشروط واألحكام.

www.bankaudi.com.lb
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فر�ض عمل

  فرص عمل 
االرجنتين 

يف  متخ�ش�شة  �أرجنتينية  �رشكة 

عدة،  جمالت  يف  �لغذ�ئية  �ل�شناعات 

و�لتو�شيب  �لولية  �ملو�د  بينها  من 

ومعايري  و�لتربيد  �لنقل  وجتهيز�ت 

توطيد  �ىل  ت�شعى  و�ل�شالمة،  �ل�شحة 

مهتمة  لبنانية  �رشكات  مع  عالقاتها 

بالت�شويق ملنتجاتها يف �ل�شوق �ملحلية.

لالت�شال:

Adepia
Louis Adur

Website:www.adepia.org

استراليا
تقدمي  يف  متخ�ش�شة  ��شرت�لية  �رشكة 

عن  تبحث  �ملوظفني،  تدريب  خدمات 

�ل�رشكة  تفيد  لبنان  يف  �رش�كات  �إقامة 

من خربة طويلة يف حت�شني فعالية �لد�ء 

من  ر�كمتها  �ل�رشكات  يف  و�لنتاجية 

�لعديد  ويف  ��شرت�ليا  يف  ن�شاطها  خالل 

من دول �أوروبا �ل�رشقية.

لالت�شال:

Neesham Consulting
Christo for Neesham
Tel:0061458590693

Email:Christopher.neesham@
neeshamconsulting.com.au

Website:www.neeshamconsulting.

com.au

باكستان
�إنتاج  يف  متخ�ش�شة  باك�شتانية  �رشكة 

�لأ�رشة  و�أغطية  �لقطنية  �ل�شلع  وت�شنيع 

�ل�شوق  يف  ب�شاعتها  ت�شويق  �ىل  ت�شعى 

�للبنانية

لالت�شال:

Falcon textiles
35/Tel:00922132442534

Te/ldirect:00922132430027
Fax:00922132442537

  Email:info@falcontextiles.com.pk
 or

falcontex@cyber.net.pk
website:www.falcontextiles.com.pk

البرتغال 
�لعربية  �ل�شناعية  �لتجارية  �لغرفة  ي�رش 

ورجال  �ل�رشكات  تزويد  �لربتغالية 

�للبنانني باملعلومات �ملطلوبة  �لعمال 

يف  �لربتغال  يف  �ل�شتثمار  فر�س  حول 

�لطري�ن و�لربيد  قطاعات خمتلفة،�أهمها 

و�لغذية �لزر�عية و�لن�شاء�ت، و�ل�شغال 

�لعامة و�ل�رشف �ل�شحي وجتميع �ملياه 

�حلديدية  �ل�شكك  وخطوط  و�ل�شار�ت 

و�ل�شناعة)  �ملتجددة  و�لطاقة  و�لطاقة 

و�ل�شيار�ت(   �لبال�شتكية  �لقو�لب 

و�لعقار�ت و�ل�شياحة وقطاعات �أخرى 

لالت�شال:

فر�س ��شتثمار يف �لربتغال

هاتف:00351213138100

.cciap@cciap.pt:بريد �لكرتوين

تركيا
�رشكة تركية متخ�ش�شة يف �إنتاج دهان 

�ىل  ت�شعى  متنوعة  باألو�ن  �لكريليك 

توثيق عالقاتها مع م�شتوردين لبنانيني.

لالت�شال:

Venni
Tel:00902328771045

.Website:www.venni.com.tr

جنوب أفريقيا
جنوب  يف  ��شت�شارية  خدمات  �رشكة 

تقنية  جمال  يف  حلوًل  تقدم  �أفريقيا 

مع  �لتعامل  عن  تبحث  �ملعلومات، 

�رشكات لبنانية.

لالت�شال:

Jera Consulting
Tel: 0027)0(119133320
Fax:0027)0(119133354

Cell:00792458449
)Email:support@jera.co.za  )or

.sales@jera.co.za

روسيا
ت�شميم  يف  متخ�ش�شة  رو�شية  �رشكة 

و�لنذ�ر  �لمن  �أجهزة  وت�شنيع 

�ىل  ت�شعى  �خلارجية،  و�ل�شت�شعار 

�رشكاء  مع  �لتجارية  عالقاتها  توطيد 

وم�شتوردين ووكالء وموزعني يف �ل�شوق 

�ملحلية.

لالت�شال:

ZAO Okhrannaya Technika
Tel:0078412655316

Email:marina@forteza-eu.com
Website:www.forteza.eu.com

ليون اندستريز
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رومانيا
ت�شنيع  يف  متخ�ش�شة  رومانية  �رشكة 

مرتبطة  قطاعات  يف  م�شخات 

و�ملياه  و�لبرتكيماويات  بالكيماويات 

و�شو�ها  �ل�شفن  وبناء  و�لورق  و�لطاقة 

يف  جتارية  عالقات  �إقامة  �ىل  ت�شعى 

�ل�شوق �للبنانية.

لالت�شال:

AVERSA Manufacturing s.r.l
 Email:aversa@aversa.ro  or

ofertare@aversa.ro
Website:www.aversa.ro

رومانيا/ فرص تجارية 
واستثمارية

ت�شع  رومانيا �أمام �مل�شدرين �للبنانني 

فر�شة �لت�شدير �ليها، مبا ي�شمل منتجات 

�لأ�شمدة  �أبرزها  متعددة،  قطاعات  يف 

�ملخ�ش�شة  و�لرتبة  �مل�شنعة  �لكيماوية 

�لناجمة  و�لنفايات  و�لطالء  للحد�ئق 

و�لكهربائية  �للكرتونية  جتهيز�ت  عن 

و�خل�شب  للتو�شيب  �مل�شنع  و�لبال�شتيك 

�مل�شنع وم�شتح�رش�ت منع ت�شاقط �ل�شعر 

�للكرتونية  و�للو�ح  و�لثاث  و�لدوية 

يف  خدمات  �ىل  بال�شافة  �ل�شناعية، 

وحلقات  و�ملر�فئ  �لتجزئة  جمالت 

�لتدريب و�خلدمات �ل�شت�شارية من �أجل 

تطوير �ملبيعات و�لت�شويق.

لالت�شال:

 FRD center market Entry Services
 Roman

Tel:0040214111459
Email:Europa@frdcenter.ro

Website:www.market-entry.ro

سلوفاكيا
تطوير  يف  متخ�ش�شة  �شلوفاكية  �رشكة 

مرتبطة  منتجات  وتوزيع  وت�شنيع 

مهتمة  وهي  �لعري�س.  �لنطاق  بخدمات 

على  بيانات  جتميع  �أنظمة  بتوزيع 

�لبعيد ملر�فق متعددة مثل �ملياه  �ملدى 

جتميع  وميكن  وغريها.  و�لغاز  و�لطاقة 

عرب  تطبيقات  خالل  من  �لبيانات  هذه 

تطبيقات  �و  �خللوية  �لهو�تف  �و  �لويب 

من طرف ثالث.

لتوزيع  �رشكاء  عن  �ل�رشكة  وتبحث 

�أنظمتها يف لبنان.

مصر
 �رشكة م�رشية متخ�ش�شة يف �شناعة 

ومو�د  �لن�شيج  مل�شانع  �لكيماويات 

ل�شناعة �لورق ومو�د �شباغة مل�شانع 

ت�شدير  عن  تبحث  و�جللود،  �ملنظفات 

منتجاتها �ىل �ل�شوق �للبنانية.

لالت�شال:

لل�شناعة  ح�شن  �إبر�هيم  جمموعة 

و�لتجارة

هاتف:0020224722328

فاك�س:0020224722988

بريد �لكرتوين

IbrahimhassanGroup@@hotmail.
com

موقع �لكرتوين:

www.Dribrahimhassangroup.wix.

com

الهند
جمالت  يف  متخ�ش�شة  هندية  �رشكة 

�لدولية،  و�لتجارة  و�لت�شدير  �ل�شتري�د 

ودبي  مومباي  يف  �ل�رشكة  تتمركز 

�ل�شلع  جتارة  يف  وتن�شط  كونغ  وهونغ 

و�ل�شكر  �لرز  مثل  �لغذ�ئية  �لزر�عية 

و�لزيت  و�ل�شويا  و�لذرة  و�لقمح 

وهي  �لطازجة،  و�خل�شار  �ملتنوعة 

مع  جتارية  عالقات  لإقامة  يف  ترغب 

م�شتوردين وم�شدرين لبنانني.

لالت�شال:

Comexworld Commodities Co.

Website:www.comexworld>in  or
www.comexglobal.net 

لالت�شال:

Zadako s.r.o
Tel:00421264531086
Fax:00421264531084

Email:zadako@zadako.com
Webpage;www.zadako.com

الصين
�شناعة  يف  متخ�ش�شة  �شينية  �رشكة 

ت�شدير  عن  تبحث  �لديزيل  مولد�ت 

�إنتاجها �ىل �ل�شوق �ملحلية.

لالت�شال:

 David& Partners GENERATOR
.ltd

Ray tehan
Tel:008618918005196

ت�شنيع  �رشكة �شينية متخ�ش�شة يف 
و�ملما�شي  و�ل�شالمل  �مل�شاعد  و�نتاج 

�لكهربائية تتبع �رشكة 

Symax lift ) holding co .ltd(    وهي 
ت�شنع  مدرجة.  عامة  كندية  �رشكة 

�ملخ�ش�شة  �مل�شاعد  حتديد�ً  �ل�رشكة 

و�مل�شت�شفيات  و�ملنازل  لال�شخا�س 

و�ملما�شي  �لكهربائية  و�ل�شالمل 

�أكرث  يف  منتجاتها  وت�شوق  �لكهربائية. 

قدم  تبحث عن موطئ  وهي  بلد�ً   50 من 

لها يف �ل�شوق �للبنانية.

لالت�شال:

Symax lift ) china(co.ltd
Tel:00862168873777

Email:Jasmine@symax lift .com
Website:www.symaxlift.com

SADAPACK



حول نشر ثقافة التأمين
فعاًل  يحتاجون  �للبنانيني  �أن  �إىل  و�لإقت�شاد«  »�ل�شناعة  جملة  من  �لعدد  هذ�  يف  �لتاأمني  ملف  ي�شري 

حول  �لتاأمني  �رشكات  م�شوؤولو  طرحها  �لتي  و�ملبادئ  �لأفكار  مو�كبة  على  قادرة  تاأمينية  ثقافة  �إىل 

و�قع �ل�شوق �لتاأمينية، وكيف ميكن �لتعامل مع �مللفات �لتاأمينية؟ ومنها ملفات تاأمينية �شائكة يف ظل 

�لظروف �لر�هنة، وما �ل�شعوبات �لتي تعرت�س �لعمل �لر�هن؟ وهل لدى �لإد�رة خطة طموحة لن�رش ثقافة 

�لتاأمني؟.

�لتاأمينية  لل�شوق  تفاوؤلية  نظرة  و�إعطاء  �لت�شاوؤلت  تلك  �إي�شاح  �ل�رشكات  م�شوؤولو  حاول  �لتوجه  بهذ� 

يف لبنان للمرحلة �ملقبلة رغم �شيق �ل�شوق �للبنانية وغياب �ل�شتثمار�ت يف �شوء �لو�شع �لر�هن يف 

�ملنطقة. 

 - �لقطاع  هذ�  بعمل  �لرتقاء  و�أ�شبح  �ملتقدمة،  �ملجتمعات  يف  ملحوظًا  تطور�ً  �لتاأمني  قطاع  وي�شهد 

�أفر�د وموؤ�ش�شات  �إقت�شادية فر�شت �رشوطها على �جلميع من  �أزمة  يف ظل �لظروف �ل�شعبة وتد�عيات 

�ل�شدمات  �لقطاع ل�شتيعاب  �أن يتميز به  �إىل مرونة كبرية يجب  �ل�شعوبة وحتتاج  - عملية يف غاية 

وحتويلها �إىل منافع ومكا�شب. 

و�إذ� كان من �لطبيعي لأي قطاع من قطاعات �لن�شاط �لإقت�شادي وخا�شة يف ظل �لنفتاح �لإقت�شادي 

�لذي �شبق �لأزمة �حلالية �أن يتطور ويزدهر، فاإن قطاع �لتاأمني من خالل مرونته وقدرته على �لتحول 

و�لتاأقلم مع �لظروف �ل�شعبة ي�شتطيع �أ�شقاط معادلة �لأزمة �لإقت�شادية وفر�س و�قع جديد م�شمونه �أن 

 على جميع �رشكات 
ّ
�لتطور ميكن �أن ي�شتمر حتى يف �أ�شعب �لظروف، ومن �ملوؤكد �أن هذ� �لو�قع ل ين�شب

على  وقدرتها  عملها  وطبيعة  مرونتها  ومدى  �لتاأقلم  على  �ل�رشكة  بقدرة  يتعلق  بل  لبنان  يف  �لتاأمني 

�لتالوؤم مع �لو�قع �لإقت�شادي. 

وهنا ياأتي �شوؤ�ل عن �أ�شباب تو�شيات �لبنك �لدويل �لد�عية �إىل تقلي�س عدد �رشكات �لتاأمني يف لبنان، 

��شرت�تيجيات  تبني  نحو  �لقطاع  توجيه  و�رشورة  وتطويرها،  �لقطاع  بهذ�  �ملرتبطة  �لقو�نني  وتعديل 

تطوير  �إىل  �لتاأمني  �رشكات  بانتقال  �لدويل  �لبنك  �أو�شى  كما  �ملخاطر،  �حت�شاب  على  ترتكز  ومبادئ 

خدمات ومنتوجات جديدة، و�لدخول �إىل �أ�شو�ق جديدة.

تاأمني  منتج  خالل  من  تتمثل  �إنتاجها  على  تعمل  �أن  يجب  �لتي  �لتاأمينية  �ملنتجات  �أهم  �أن  �شك  ل 

�ملمتلكات �شد �أخطار �لعنف �ل�شيا�شي و�لأعمال �لإرهابية ومنتج حماية �لأ�رشة، وحماية طالب �ملد�ر�س 

�شد �أخطار �لعنف �ل�شيا�شي و�لأعمال �لإرهابية، وغريها من �ملنتجات. 

وهنا تقرتح »�ل�شناعة و�لإقت�شاد« على �ل�رشكات �أن تعمل على تطوير منتجات جديدة لكي تطرح تباعًا 

يف عام 2016، على �أن يتم �قرت�ح هذه �ملنتجات بعد در��شة �ل�شوق وحاجة �ملوؤمن لها. 

من �ملوؤكد �أن �لثقافة �لتاأمينية يف لبنان ل تز�ل �شعيفة نوعًا ما رغم �أن هذ� �لقطاع �لتاأميني هو �لأقوى 

يف �ملنطقة، ول بد هنا من �إحد�ث جلنة تو��شل مع �جلمهور من �شمن مهامها تنظيم حما�رش�ت علمية 

و�لفعاليات  �ملعار�س  �مل�شاركة يف  و�لعمل على  �لتاأمينية،  و�لتوعية  للتو��شل مع �جلمهور  وعملية 

�لتاأمني و�إطار  �أهميه  �لثقافة، و�لإ�رش�ف على برنامج تلفزيوين م�شتمر ل�رشح  �لأخرى لن�رش هذه 

عمل �لتاأمني و�آلياته، وتاأكيد �أهميه �لإعالم كذر�ع �أ�شا�شي من �أذرع ن�رش �لوعي �لتاأميني. 

�إن �ملزيد من �لعمل على ن�رش ثقافة �لتاأمني باعتماد ذلك ر�شميًا �شي�شمن حياة كرمية لالأفر�د، 

ويحّقق م�شلحة وطنية من خالل �ملبالغ �ملالية �لكبرية، �لتي تتجمع لدى �لتاأمني، و�لتي 

ميكن ��شتثمارها مل�شلحة �لكثري من فر�س �لعمل، ما ي�شتوجب تكاتف وت�شاركية جميع 

من  لبنان  يف  قائم  هو  وما  ذلك،  لتحقيق  و�ملو�طنني  و�خلا�شة  �لر�شمية  �جلهات 

ن معطيات توؤّهل لتحقيق ذلك، باملقابل، 
ّ
�إد�ر�ت ر�شمية ومنظمات ونقابات يوؤم

ي�شتفيد  �لذي  �لوحيد  �ملايل  �ملنتوج  يعترب  �لذي  �حلياة،  على  �لتاأمني  فاإن 

من  �للبنانيني  قبل  من  �ملطلوب  �لإقبال  بعد،  يلق،  مل  �لمتياز�ت،  من 

�أجل توظيف مدخر�تهم. وميكن �لقول، على �لعموم، �إن ثقافة �لتاأمني 

وتغطية �ملخاطر من �حلو�دث �لتي ميكن �أن نو�جهها خالل حياتنا، 

ما تز�ل غري مرت�شخة  بال�شكل �ملطلوب يف �ملجتمع �للبناين.
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ملف العددمن �شهر اإلى �شهر

�أهمية  �لتاأمني  يكت�شب 

�ملجتمعات  يف  كبرية 

�إىل  لته 
ّ
حو �لب�رشية 

�إجتماعية  �رشورة 

يف  �إقت�شادية  وحاجة 

وذلك  نف�شه،  �لوقت 

�أمان  مظّلة  باعتباره 

�لناجتة  لتغطية �خل�شائر 

و�حلو�دث  �ملخاطر  من 

على  تقع  قد  �لتي 

�ملوؤ�ش�شات  �أو  �لأفر�د 

و�أي�شا  �ملجتمع،  د�خل 

و�شائل  �إحدى  باعتباره 

�لتي  و�ل�شتثمار  �لدخار 

�شهدت منو�ً كبري�ً يف �لفرتة �لأخرية.

يف  �لتنمية  حركة  �إنعا�س  يف  اًل 
ّ
فع دور�ً  �لتاأمني  يوؤدي  كما 

للموؤ�ش�شات  و�لثقة  �لر�حة  �إعطائه  عرب  �لوطنية،  �لإقت�شاديات 

�أنو�عها و�أحجامها يف ممار�شة ن�شاطاتها  و�مل�شاريع مبختلف 

�لتاأمني بتوفري غطاء حماية  �أو حتّفظ، حيث يقوم  د  ّ
دومنا ترد

يعمل على حتويل تاأثري خمتلف �أنو�ع �ملخاطر �لتي قد تتعر�س 

ل �آثار مثل هذه 
ّ
لها �إىل موؤ�ش�شات مهنية مهيئة وقادرة على حتم

�ملخاطر وت�شمى ب�رشكات �لتاأمني.

تاريخ القطاع
وقد   ،1940 �لعام  �إىل  لبنان  يف  �لتاأمني  قطاع  تاريخ  ويعود 

�لعام  يف  �للبناين  �لإقت�شاد  بناء  عودة  مع  �نطالقته  ��شتعاد 

1990 و1998. ويتميز قطاع �لتاأمني يف لبنان باملناف�شة �لقوية 
و�حتكار 20 يف �ملئة من �ل�رشكات لنحو 80 يف �ملئة من �ل�شوق 

 MEDGULF رت �رشكة ميدغلف
ّ
�ملحلية ففي عام 2014، ت�شد

قائمة �رشكات �لتاأمني يف لبنان يف فروع 

 )LIFE & NON LIFE( كافة  �لتاأمني 

دولر  مليون   124 بلغ  �أق�شاط  مبجموع 

�أمريكي تلتها بانكرز BANKERS مبجموع 

�شنا  �إليانز  ثم  �مريكي  دولر  مليون   123
�أك�شا �ل�رشق  116 مليون دولر ثم  مبجموع 

�لأو�شط AXA ME مبجموع 109.2 ماليني 

 MET LIFE 108.6 دولر ف�رشكة مت ليف

 AROPE 96.7 �آروب  ثم  دولر  ماليني 

مليونًا ثم ليا LIA، ليبانو �شوي�س وفيدلتي 

وبنكا�شور�ن�س.

�ل�رشكات  و��شتحوذت 

 67 على  �لأوىل  �لع�رش 

�لعام  �ملجموع  من   %
�لتاأمينات  لأق�شاط 

 NON LIFE �لعامة 

�لبالغ   LIFE و�حلياة 

دولر  مليار   1.48
�ل�رشكات  و��شتحوذت 

 %   86 �لأوىل على  �لـ20 

من �ملجموع �لعام.

�رشكات  عدد  ويبلغ 

لبنان  يف  �لتاأمني 

م 
ّ
تقد �رشكة،   52 حاليًا 

تاأمينات  منها  �رشكات   5
تت�شمن  ل  خدمات  �رشكة   16 م 

ّ
تقد حني  يف  فقط  �حلياة  على 

م �لـ31 �رشكة �ملتبقية خدمات خمتلطة.
ّ
�لتاأمني على �حلياة وتقد

تبلغ  حني  يف  �ملئة،  يف   29 �حلياة  على  �لتاأمني  ح�شة  وتبلغ 

�ملئة  يف   29 منها  �ملئة،  يف   71 �لأخرى  �لتاأمينات  ح�شة 

�ل�شيار�ت.  على  للتاأمني  �ملئة  يف  و23،9  �ل�شحة  على  للتاأمني 

ويف �ملقابل تتوّزع ن�شبة �لتعوي�شات على 22 يف �ملئة للتاأمني 

على �حلياة، و40 يف �ملئة على �لتاأمني �لطبي و25،7 يف �ملئة 

على  للتاأمني  متز�يد  ل منو 
َّ
�شج

ُ
وي �ل�شيار�ت،  على  �لتاأمني  على 

�ل�شحة و�ل�شيار�ت.

واقع القطاع
رغم  �ملنطقة،  يف  �لأقوى  هو  لبنان  يف  �لتاأمني  قطاع  يعترب 

تخلفه �إىل حٍد كبرٍي عن بلوغ �لأد�ء �ملماثل يف �لدول �ملتطورة، 

فعلى �لرغم من ت�شجيله معدلت منو �أعلى من �لدول �ملجاورة 

يف �ل�شنو�ت �ل�شابقة، يعاين من نق�س يف عدد �خلدمات �ملقدمة، 

حيث ل تلبي كل حاجات �ملو�طن �للبناين.

حتديات  جملة  من  �لتاأمني  قطاع  ويعاين 

�لأ�شو�ق  يف  �ل�شارية  �مل�شاربات  و�أبرزها 

عمل  ينظم  وحديث  ع�رشي  قانون  وغياب 

�لبنك  بها  قام  در��شة  و�أظهرت  �لقطاع. 

�لدويل عن قطاع �لتاأمني يف لبنان خماطر 

ويف  �ل�رشكات.  عدد  بكرثة  مبا�رشة  ترتبط 

�لتي  �ملناف�شة  �إحتد�م  �ملخاطر  هذه  طليعة 

تقود مبا�رشة �إىل حرب �أ�شعار وتدين �أرباح 

��شتقر�رها  د 
ّ
يهد �لذي  �لأمر  �ل�رشكات،  هذه 

�ملايل.

 قطاع التأمين في لبنان.. 
األقوى في منطقة الشرق األوسط

استحوذت الشركات العشر 

األولى على 67  % من المجموع 

العام ألقساط التأمينات العامة 

NON LIFE والحياة LIFE البالغ 

1.48 مليار دوالر واستحوذت 

الشركات الـ20 األولى على 86  % 

من المجموع العام
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يف  �لقانونية  �لت�رشيعات  �إىل  يلتفت  مل  �لقو�نني،  �شعيد  وعلى 

�لذين تعاقبو�  �لإقت�شاد و�لتجارة  �أي من وزر�ء  �لتاأمني  قطاع 

�أن قو�نني   �شنو�ت طويلة. فعلى �لرغم من 
ّ
على �لوز�رة على مر

عديدة  مر�ت  رت 
ّ
وطو لت 

ّ
عد �لعربية  �لدول  يف  �لنافذة  �لتاأمني 

هيئات  قانون  وحده  �ل�شنني.  من  �ملا�شيني  �لعقدين  خالل 

�لقرن  من  �لت�شعينات  يف  �لأخرية  للمرة  عدل  �للبناين  �ل�شمان 

ل�رشكة  �لأدنى  �حلد  �أن  على  ين�س  �أنه  �شلبياته  ومن  �ملا�شي. 

دولر  مليون   1.5 )�أي  لرية  مليار   2250 هو  لبنان  يف  �لتاأمني 

�أدّل  �أمريكي(، وهذ� �لرقم مل يعد ي�شلح لع�رشنا �حلايل، ولي�س 

على ذلك من �أن �لدول �لعربية ومن بينها �شورية قد رفعت �حلد 

ع�رشة  عن  يقل  ل  ما  �إىل  فيها  �لتاأمني  �رشكة  لر�أ�شمال  �لأدنى 

�أ�شعاف ما هو عليه يف لبنان.

عرب  بالتاأمني  تتعلق  �أحكامًا  �للبناين  �لقانون  يت�شمن  ل  كما 

�ملنطقة  دخلت  �لتاأمني  ملنتجات  توزيع  �أد�ة  وهي  �مل�شارف 

�لعربية بقوة خالل �ل�شنو�ت �لأخرية.

توصيات البنك الدولي
�لتاأمني  �رشكات  عدد  بتقلي�س  �أو�شى  قد  �لدويل  �لبنك  وكان 

يف لبنان، م�شري�ً �إىل �حلاجة �لكبرية  لتعديل �لقو�نني �ملرتبطة 

بقطاع �لتاأمني وتطويرها.

تبّني  نحو  �لقطاع  هذ�  توجيه  �رشورة  على  �لدويل  �لبنك  وركز 

��شرت�تيجيات ومبادئ ترتكز على �حت�شاب �ملخاطر، كما يو�شي 

جديدة،  ومنتوجات  خدمات  تطوير  �إىل  �ل�رشكات  هذه  بانتقال 

و�لدخول �إىل �أ�شو�ق �إ�شافية وتو�شيع عملها خارج �لعا�شمة بريوت.

ويف حني متّكن قطاع �لتاأمني من �لإفادة كثري�ً من �لتطور �لكبري 

�أن يكون  و�لنمو يف عامل �لتاأمني �مل�رشيف، فاإّن �لرتكيز يجب 

�أي�شًا على �عتماد �لقنو�ت �ملتو�فرة لبلوغ �ملناطق �لأخرى على 

�لعا�شمة  على  هو  حاليًا  �لرتكيز  �أّن  علمًا  �للبنانية،  �لأر��شي 

 LibanPostلـ� خدمات  وت�شاهم  لبنان،  جبل  وحمافظة  بريوت 

�لعمالء  �لأخرى مثل  �لقنو�ت  �إىل  �إ�شافة  كثري�ً يف هذ� �لجتاه 

و�لو�شطاء و�ملبيعات �ملبا�رشة و�لتاأمني �مل�رشيف.

كما يرى �لبنك �لدويل �رشورة متابعة قو�نني �لرتخي�س للعمالء 

و�لو�شطاء يف قطاع �لتاأمني، على �لرغم من 

�ملو�رد.  ل�شعف  و�ملتابعة  �لرقابة  �شعوبة 

�رتفع  لهم  �ملرّخ�س  �لو�شطاء  عدد  �أّن  علمًا 

 1861 �إىل   2012 �لعام  1773 و�شيطًا يف  من 

2013، ويتوزع هوؤلء على  �لعام  و�شيطًا يف 

ممثلي �ل�رشكات وعددهم 1423 مندوبًا و131 

موؤ�ش�شات  و307  �شخ�شيًا  م�شتقاًل  و�شيطًا 

و�شاطة قانونية.

�لديناميكية يف  �لدويل غياب  �لبنك  وينتقد 

و�لذي  لبنان،  يف  �لتاأميني  �لقطاع  عمل 

يكتفي بتلبية �لطلب على �لتاأمني على �حلياة 

يتجاوز  �أن  دون  من  و�ل�شيار�ت  و�ل�شحة 

جديدة  منتوجات  ت�شويق  مرحلة  �إىل  ذلك 

�ل�شيا�شة  �إىل  يعزو  �لبنك  �أّن  لل�رشكات، غري 

�لتقليدية لل�رشكات �للبنانية �إيجابية توفري 

�ل�شتقر�ر و�لنمو للقطاع.

يعاني قطاع التأمين من جملة 

تحديات أبرزها المضاربات الضارية 

في األسواق وغياب قانون عصري 

وحديث

يتميز قطاع التأمين في لبنان 

بالمنافسة القوية واحتكار 20 في 

المئة من الشركات لنحو 80 في 

المئة من السوق المحلية

 أكبر 20 شركة تأمين في لبنان 
في التأمينات العامة والحياة

2014 2013 الشركة

123.940.000 127.760.000 ميد غلف

122.980.000 96.835.000 بانكرز

116.080.000 111.110.000 �ليانز �شنا

109.250.000 103.785.000 �أك�شا �ل�رشق �لأو�شط

108.550.000 102.360.000 مت ليف

96.700.000 99.780.000 �آروب

96.140.000 89.210.000 ليا

78.850.000 78.850.000 ليبانو �شوي�س

66.010.000 61.660.000 فيدلتي

60.560.000 54.155.000 بنكا�شور�ن�س

55.220.000 53.680.000 �أدير

40.220.000 39.760.000 �مل�رشق

29.400.000 31.525.000 ��شورك�س

28.750.000 26.540.000 �شوجكاب

28.400.000 22.685.000 كمربلند

24.760.000 25.465.000 �آر�بيا

22.620.000 20.555.000 كال

22.600.000 20.970.000 كابيتال

21.900.000 17.370.000 �ليغ

17.590.000 15.460.000 تر��شت كومبا�س

المصدر: مجلة البيان االقتصادية
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مقابلة

و�أ�شار رئي�س جمعية �رشكات �ل�شمان 

�لتاأمني  قطاع  »�أن  �إىل  زكــار  ماك�س 

ــن �لــظــروف  ــرغــم م ــال يف لــبــنــان وب

بها   
ّ
متــر �لتي  �ل�شعبة  �لإقت�شادية 

�لبالد منذ عدة �شنو�ت ما ز�ل يحافظ 

�لعام  ــالل  خ حقق  حيث  ــوه  من على 

بلغت �لأق�شاط  يف  منو  ن�شبة   2014 
�لتاأمني  �أق�شاط  جمموع  لي�شبح   %   6
يف لبنان حو�ىل �ملليار ون�شف �ملليار 

دولر �أمريكي . 

»�ل�شناعة  و�عترب زكار يف حديث مع 

�لــعــديــد من  هــنــاك  �أن  و�لإقــتــ�ــشــاد« 

يف  ت�شاهم  �أن  ميكن  �لتي  �مل�شاريع 

�إقر�رها  ولكن  �لتاأمني  قطاع  تنمية 

�ل�شعيد  عــلــى  ـــــر�ر�ت  ق يــ�ــشــتــوجــب 

�حلكومي ومن �أبرزها: 

�لطبيعية  �لــكــو�رث  ــار  ــط �أخ تــاأمــني 

و�لهز�ت �لأر�شية )Earthquake( �لتي 

�لإقت�شاد  وزير  من  قر�ر  �إىل  بحاجة 

و�لتجارة جلعله �إلز�ميًا .

 decennial( �لع�رشي  �لتاأمني  م�شاألة 

جــدول  على  هــو  �لـــذي   )Insurance
�أعمال وز�رة �لأ�شغال �لعامة و�لنقل.

�لأن�شطة  مــر�ــشــوم  تــعــديــل  مــ�ــرشوع 

وز�رة  يف  ــه  ب و�ملــعــنــي  �لــبــرتولــيــة 

تعديل  يجري  �أن  ناأمل  �لتي  �لطاقة 

�أخطار  تاأمني  لي�شبح  �ملر�شوم  هذ� 

�ل�رشكات  يف  �إلز�ميًا  �لأن�شطة  هــذه 

�للبنانية. 

�ل�شياحية  �ملر�فىء  ل�شمان  م�رشوع 

و�ملطاعم تقدمت به �جلمعية �إىل وز�رة 

هذه  رو�د  �شمان  �أجــل  من  �ل�شياحة 

�ملر�فىء و�شمان م�شوؤولية �أ�شحابها . 

�لتعا�شد  �شناديق  �أعــمــال  تنظيم   

لقطاع  حتديًا  ت�شكل  �أ�شبحت  �لتي 

�لإ�شت�شفاء يف ظل غياب رقابة مالية 

و�إد�رية وتقنية لهذه �ل�شناديق.

ور�أى �أنه يف حال ُطبقت هذه �مل�شاريع 

مكانة  �شيحتل  �لتاأمني  قطاع  ــاإن  ف

 %   6 �أي  حاليًا  عليه  هي  مما  �أف�شل 

من  بــدل  �ملحلي  �لناجت  من   %   7  �أو 

�لـ3  %، ح�شته �ليوم من �لدخل �لقومي 

لالإقت�شاد. 

التأمين على المصانع
�لز�مية  حــول  ــوؤ�ل  ــش � على  رد  ويف 

لو  �لتاأمني على �مل�شانع، متنى زكار 

�أن جميع �لوز�ر�ت �ملعنية بامل�شاريع 

�لتي ميكن �أن ت�شاهم يف تنمية �لقطاع 

فريج  �ل�شناعة  وزيــر  حذو  حتذو  �أن  

�شابوجنيان �لذي �إتخذ قر�ر�ً تاريخيًا 

هو �أوًل مل�شلحة �ل�شناعيني و�لذي �أتى 

نتيجة عدد من �حلو�دث �لكارثية �لتي 

�مل�شانع  هذه  بع�س  �إقفال  �إىل  ت 
ّ
�أد

�لعمال  من  �ملئات  ت�رشيح  وبالتايل 

و�لت�شبب ب�رشر لعائالتهم. 

تاأمني  �أوًل  �شمل  �لقر�ر  »هــذ�  وقــال: 

هو  وبــالــتــايل  �حلــريــق  �شد  �مل�شنع 

�إلزم  ي�شب يف م�شلحة �شاحبه كذلك 

من  �أي�شًا  وهو  �لعمال  تاأمني  �لقر�ر 

م�شلحة �لعامل ورب �لعمل بالإ�شافة 

�ملدنية  �مل�شوؤولية  تاأمني  �إلز�مية  �إىل 

وهو  للغري،  ي�شببه  ــذي  �ل �ل�رشر  �أي 

�لأمر �لذي قد يكون �أحيانًا كارثيًا على 

�لبيئة �ملحيطة  باملعمل . ومما ل �شك 

مل�شلحة  �أي�شًا  هو  �لقر�ر  هذ�  �أن  فيه 

يف  تز�يد�ً  �شهد  �لــذي  �لتاأمني  قطاع 

�أق�شاط فروع �حلريق وحو�دث �لعمال 

و�مل�شوؤولية �ملدنية«. 

ثقافة تأمينية
بع�س  �إىل  ـــار  زك تــطــرق  ــني  ح ويف 

�ملو�طنون  منها  يعاين  �لتي  �مل�شاكل 

قال:  �لتاأمني،  �رشكات  مع  نون 
ّ
�ملوؤم

خدماتي  قطاع  هو  �ل�شمان  »قطاع 

قطاعات  جميع  �أن  �ملــعــروف  ومــن 

زبائنها  مع  م�شاكلها  لديها  �خلدمات 

�إمنا لقطاع �لتاأمني خ�شو�شيته جلهة 

على  يفرت�س  معينة  تقنية  وجـــود 

�شبيل  على  وهي  يدركها  �أن  �ملوؤمن 

�لتعد�د ل �حل�رش م�شوؤوليته بالت�رشيح 

بتاأمينها  يرغب  �لتي  �ملوجود�ت  عن 

بالت�رشيح  م�شوؤوليته  �إىل  بالإ�شافة 

�أمــور  وهــذه  وقوعه  عند  �حلــادث  عن 

نادر�ً ما جند �مل�شمون يكرتث لها ما 

تفاهم  �شوء  �لأحيان  بع�س  يف  يعني 

يف تف�شري عقد �ل�شمان وتغطياته«.

�شوطًا كبري�ً  »�للبناين قطع  �أن  و�عترب 

مه لأهمية و�رشورة �لتاأمني«، 
ّ
يف تفه

مب�شتقبل  �لكبري  تفاوؤله  عن  و�أعــرب 

هذ�  على  ل 
ّ
يعو �أنــه  ما 

ّ
ول�شي �لقطاع 

�لإدر�ك من �أجل �إر�شاء ثقافة تاأمينية 

يف جمتمعنا لدى �لأجيال �ل�شاعدة«.

»قطاع التأمين يحافظ على نموه رغم الظروف اإلقتصادية الصعبة« 
زكار : متفائلون بالمستقبل

مل تتمكن ال�سطرابات الأمنية 

واحلمى  املحلية  وال�سيا�سية 

دول  تعي�سها  التي  العالية 

دون  احلوؤول  من  املنطقة 

يف  التاأمني  قطاع  ت�سجيل 

بقي  حيث  مطرداً،  منواً  لبنان 

معظم  بخالف  مقبوًل  منوه 

القطاعات الإقت�سادية الأخرى، 

لفتة  وقدرة  مناعة  ليظهر 

الأو�ساع  وجتاوز  حتدي  على 

مير  التي  ال�سعوبة  البالغة 

فيها لبنان واملنطقة. 
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 اإلعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين..
 22 عامًا من تقديم افضل الخدمات التأمينية

طربيه: تحديات كثيرة تواجه القطاع

و�إعادة  للتاأمني  �للبناين  �لإعتماد  وحتر�س 

�رشيع  ب�شكل  زبائنها  تلبية  على  �لتاأمني 

وتدفع كل ما يتوجب عليها جتاه �ملوؤمنني 

�لتاأمينية،  حمفظتها  زيادة  بهدف  و�لدولة 

خدمات،  ببيع  يتميز  �لتاأمني  قطاع  �إن  �إذ 

ما  ملمو�س،  �شيء  �أي  فيها  لي�س  و�خلدمة 

�لأن�شب  �لطريقة  عملها  �آلــيــة  مــن  يجعل 

للحفاظ على زبائنها.

و�أ�شار نائب رئي�س جمعية �رشكات �ل�شمان 

ومدير عام  �رشكة �لإعتماد �للبناين للتاأمني 

و�إعادة �لتاأمني �يلي طربيه �إىل �أن »�لإعتماد 

�للبناين للتاأمني تعمل مع م�رشف �لإعتماد 

فاإن زبائن �مل�رشف هم  �للبناين، وبالتايل 

تقدمي  على  م�شتمر  ب�شكل  وجتهد  زبائنها 

�أف�شل �خلدمات �لتاأمينية لهم لتحافظ على 

ثقتهم وولئهم«.

»�ل�شناعة  مــع  حــديــث  يف  طربيه  ولــفــت 

كثرية  حتديات  هناك  �أن  �إىل  و�لإقت�شاد« 

حمدودية  �أبــرزهــا  �لتاأمني  قطاع  تــو�جــه 

�ملحفظة �لتاأمينية �لتي تتقا�شمها �ل�رشكات 

على  �ل�شوء  ي�شلط  ما  �لقطاع،  يف  �لعاملة 

�رشورة جذب ��شتثمار�ت جديدة من خارج 

�لتاأمينية.  لبنان ت�شاهم يف تكبري �ملحفظة 

و�إذ ر�أى �أن �شغر هذه �ملحفظة بالن�شبة �إىل 

يرفع  �لقطاع  يف  �ملوجودة  �ل�رشكات  عدد 

�ــرشورة  على  �شّدد  بينها،  �ملناف�شة  حــدة 

طريقها  عن  �ملناف�شة  هــذه  �نــحــر�ف  عــدم 

�ل�شحيحة حيث �إن �نحر�فها يوؤدي �إىل تدين 

�لأ�شعار ويعر�س �ل�رشكات خلطر عدم �لقدرة 

على �لإيفاء بالتز�ماتها جتاه �ملوؤمنني.

تنمية القطاع
�أ�شار  �لقطاع،  تنمية  عن  حديثه  �إطار  ويف 

�أعــدت  �لإقت�شاد  »وز�رة  �أن  �إىل  طربيه 

��شرت�تيجية لتنمية قطاع �لتاأمني على �ملدى 

مبهمات  تقوم  �أن  ت�شتطيع  وهي  �ملتو�شط 

�لقطاع  ب�شاأن  يتخذ  قــر�ر  �أي  كــون  كثرية 

بحاجة �إىل قو�نني ومر��شيم لي�شبح �شاريًا«.

وحال  �لإ�شطر�بات  »تد�عيات  �أن  و�عترب 

عدم �لإ�شتقر�ر �لتي ي�شهدها لبنان و�ملنطقة 

وظهرت  كبري،  ب�شكل  �لتامني  قطاع  طاولت 

�ل�رشكات  نتائج  خالل  من  جلية  تاأثري�تها 

�إذ �شهدت بو�ل�س �لتاأمني ب�شكل عام تر�جعًا 

ول �شيما �لتاأمني �لبحري �لذي �شجل تر�جعًا 

قارب �لـ30  %، و�لتاأمني على �ملمتلكات.

�أن �لقطاع قادر على �ل�شمود وحتمل  ور�أى 

�إن  �إذ  �ملتو�شط،  �ملــدى  على  �ل�شغوطات 

�ل�رشكات تتمتع باحتياطات  كافية ملو�جهة 

�أي �أخطار ميكن �أن حتدث.

إلزامية التأمين 
�لتاأمني على  �إلز�مية  �أن قر�ر  و�عترب طربيه 

�حلكومة  به  قامت  �إجنــاز  �أف�شل  �مل�شانع 

�ملحفظة  رفــع  يف  �شاهم  �إنــه  �إذ  �ل�شابقة، 

م�شلحة  ــد  و�ح �آن  يف  وحفظ  �لتاأمينية، 

�ل�شناعي و�رشكة �لتاأمني. ففي حني يحمي 

�لقر�ر �ل�شناعي من عدة خماطر عرب تاأمينها 

بولي�شة  تو�شع  �إذ  دقيقة  �آلــيــة  باعتماد 

�لتغطيات،  من  �لأدنى  �حلد  تت�شمن  حمددة 

حّدد �لقر�ر طريقة لدفع ثمن �لبولي�شة بهدف 

�أي م�شكلة يف قب�س ق�شط  �ل�رشكات  جتنيب 

�لبولي�شة.

ــزور  ت �لــلــبــنــاين  ــاد  ــم ــت »�لإع �أن  و�أو�ـــشـــح 

عقد،  �ي  �إبر�م  قبل  تاأمينه  �ملنوي  �مل�شنع 

�لو�جب  �لإجـــر�ء�ت  هي  ما  وتــرى  لتعاينه 

�إ�شد�ر  ليتم  �لأخــطــار  من  للحد  �تخاذها 

�لتغطيات  �لبولي�شة و�إطالع �ل�شناعي على 

بكل  در�يـــة  على  ليكون  و�ل�ــشــتــثــنــاء�ت 

�لتفا�شيل يف حال وقع �أي حادث«.

وز�رة  �لــوز�ر�ت كافة حذو  �أن حتذو  ومتنى 

�ل�شناعة وتتخذ قر�ر�ت تنمي قطاع �لتاأمني 

وحتمي �لقطاعات �لإقت�شادية.

يف  �لتاأمني  قطاع  ي�شهد  �أن  طربيه  وتوقع 

�ل�شبيل  �أن  و�عترب  تقدمًا،  �ملقبلة  �ملرحلة 

طرح  خــالل  من  يكون  �لتقدم  هــذ�  لإحـــر�ز 

بر�مج جديدة تتو�فق وحاجات �لزبائن.

 مت�سي العتماد اللبناين 

للتاأمني واإعادة التاأمني، 

بالرغم من كل التداعيات 

لالإ�سطرابات  ال�سلبية 

والأمنية  ال�سيا�سية 

واملنطقة،  لبنان  يف 

خططها  تنفيذ  يف  قدمًا 

تعمل  اإذ  التو�سعية، 

على طرح برامج جديدة 

زبائنها  حاجات  تلبي 

طّورت  كما  املختلفة، 

املعلوماتية  براجمها 

وو�ّسعت مراكز عملها.

قطاع التأمين قادر على 

تحمل الضغوطات على المدى 

المتوسط، إذ إن الشركات تتمتع 

باحتياطات  كافية لمواجهة أي 

أخطار يمكن أن تحدث

مقابلة
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مقابلة

كموؤ�رش على �إميانه و�إميان �جلمعية مب�شتقبل قطاع �لتاأمني 

و�أهميته، �أعلن مريز� �أن »�جلمعية جنحت منذ فرتة، و�شط 

�لظرف  ورغم  �لدول  وممثلي  �جلمعيات  بني  قوي  تناف�س 

�ل�شعب، يف �نتز�ع �ملو�فقة على ��شت�شافة لبنان للموؤمتر 

�شيعقد يف  �لذي  �لعربي  �لعام  و�لثالثني لالحتاد  �حلادي 

بريوت يف �أيار 2016«. و�عترب �أن »��شت�شافة بريوت لهذ� 

�ملوؤمتر �إجناز مهم للجمعية �إذ �إنه ي�شكل فر�شة لتاأكيد �لدور 

�لطليعي لقطاع �لتاأمني �للبناين، و�لدور �لذي يوؤديه على 

�ل�شعيد �لقت�شادي، فمن �شاأن �ملوؤمتر �لذي �شيح�رشه ما 

بني 2500 و 3000 �شخ�س من خارج لبنان �لتاأثري �إيجابًا 

وخ�شو�شًا  و�لإنتاجية  �لقت�شادية  �لقطاعات  جميع  يف 

�ل�شياحة و�خلدمات«.

تراجع القطاع
و�أ�شار مريز� �إىل �أن »�لرت�جع �لذي ت�شهده معظم قطاعات 

عانى  ــذي  �ل �لتاأمني  قطاع  ــاول  ط �للبناين  �لقت�شاد 

�لأمنية،  �ل�شيا�شية،  �لأزمة  تد�عيات  من  يعاين  يز�ل  وما 

�لد�خلية و�لإقليمية«. وك�شف �أن »ن�شبة �لنمو �لتي �شجلها 

�لقطاع و�لتي بلغت 7  % ل ميكن �عتبارها تقدمًا �إذ �إنها 

�أن »ن�شبة  �إىل  �ل�شت�شفاء«. ولفت  بو�ل�س  نتجت من غالء 

�شنو�ت، حيث  �لقطاع منذ  ي�شجلها  �ملتدنية هذه مل  �لنمو 

كان معدل �لنمو �ل�شنوي يف �لقطاع خالل �لأعو�م �ل�شابقة 

.»%  17
و�أعلن مريز� �أن �أرباح �رشكات �لتاأمني �لـ 51 �لتي يتاألف 

رقم  وهذ�  دولر.  مليون   100 حو�ىل  بلغت  �لقطاع  منها 

متو��شع جد�ً بالن�شبة لقطاع مايل«.

�لأق�شاط  �ل�شيار�ت �شجل �نخفا�شًا يف  �أن »قطاع  وك�شف 

نتيجة  �لبو�ل�س  عدد  �رتفاع  رغم   %   1 بن�شبة  �ملدفوعة 

وحتديد�ً  �ل�شعر  �ملتدنية  �ل�شيار�ت  نحو  �للبنانيني  توجه 

�لكورية.« و�أعلن �أن » فرع �لتاأمني �لبحري �شجل �نخفا�شًا 

�رتفاعًا  و�ل�شت�شفاء  �حلياة  فرعا  �شجل  حني  يف  طفيفًا، 

قلياًل«.

صناديق التعاضد
و�إذ �شدد مريز�على �أن �لقطاع لي�س متعبًا حيث �إن �ل�رشكات 

ل تز�ل تدفع �حلو�دث، ر�أى �أن »و�شع معيدي �لتاأمني �ليوم 

�أ�شبح �شعبًا، ما يحتم على وز�رة �لقت�شاد �لإ�رش�ع يف 

معاجلة م�شاألة  �شناديق �لتعا�شد مع وز�رة �لزر�عة، كون 

هذه �ل�شناديق ت�شارب على �رشكات �لتاأمني«.

��شتغرب  �لذي  �أكرم �شهيب  �لوزير  »�ل�رشكات ز�رت  وقال: 

التراجع االقتصادي يطاول قطاع 
التأمين وأرباح الشركات تتدنى

 ميرزا: 
لإلسراع في معالجة 

مسألة  صناديق التعاضد
طاولت  الذي  القت�سادي  الرتاجع  يفلح  مل 

فر�ش  يف  اللبناين  التاأمني  قطاع  �سظاياه 

ال�سمان  �رشكات  رئي�ش جمعية  على  الت�ساوؤم 

تفاوؤله  على  �سدد  اإذ  مريزا،  اأ�سعد  ال�سابق 

باأداء القطاع يف العام 2015، وراأى يف حديث 

لـ«ال�سناعة والقت�ساد« اأن عام 2015 �سيكون 

ت�سعى  والعاملية  الإقليمية  الدول  لأن  اأف�سل 

وبالتايل  مريح  و�سع  لبنان يف  يكون  اأن  اإىل 

القطاعات  كل  كما  التاأمني  قطاع  �سيتح�سن 

القت�سادية يف لبنان«.
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ــوز�رة  ل �ل�شناديق  هــذه  تبعية  ــدوره  ب

حد  �إىل  ت�شبه  �ل�شناديق  فهذه  �لزر�عة، 

حمفظتها  وتبلغ  �لتاأمني  �رشكات  كبري 

دولر،  مليون   400 �و   350 �لتاأمينية 

�إل �أنها تعمل من دون �شو�بط يف حني 

�شقف  حتت  تعمل  �لتاأمني  �رشكات  �أن 

�لقانون وتدفع �ل�رش�ئب«.

تريد  ل  �ل�شمان  »�ــرشكــات  ــاف:  و�أ�ــش

تريدها  ولكن  �لتعا�شد،  �شناديق  �إلغاء 

�أن تكون تابعة لوز�رة �لقت�شاد لتكون 

�لتعا�شد  �شناديق  �حتاد  رقابة.  عليها 

بح�شب  ولكن  �شندوقًا   62 حاليًا  ي�شم 

 90 �ل�شناديق  هــذه  عــدد  يبلغ  رئي�شه 

عدد  يــفــوق  عــددهــا  �أن  �أي  �ــشــنــدوقــًا، 

�رشكات �لتاأمني وهذ� طبعًا لأنها حتقق 

�رباحًا كبرية«.

التأمين على المصانع
�حتالل قطاع  �شوؤ�ل حول  رد على  ويف 

�إىل  بالن�شبة  متو��شعة  مرتبة  �لتاأمني 

مــريز�:  قــال  �ملحلي،  �لقت�شاد  حجم 

»حجم �لأق�شاط يف �لقطاع مليار و400 

مليون دولر وهذ� لي�س برقم متو��شع بالن�شبة �إىل �لو�قع 

�للبناين، فلبنان لي�س كالدول �لأوروبية �أو �خلليجية حيث 

قانون  هناك  �ليوم  �شيء،  كل  على  �إلز�مي  تاأمني  يوجد 

�إلز�مي على �ل�شيار�ت يظنه �لبع�س �رشيبة قامت  تاأمني 

�لدولة بفر�شها رغم �أهميته كونه يغطي �لأ�رش�ر �جل�شدية. 

وزير  فر�شه  �مل�شانع  على  �إلز�مي  تاأمني  هناك  �أن  كما 

�ل�شناعة �ل�شابق فريج �شابوجنيان عقب �حلريق �لذي �شب 

يف م�شنع �ل�شجاد يف �ل�شفر� و�لذي �أدى �إىل خر�ب كبري، 

قبل  �لتاأمني  على  �ل�شناعيون جمبورين  �أ�شبح  ومبوجبه 

جتديد �ل�شهادة �ل�شناعية«. 

و�شكر مريز� �لوزير �شابوجنيان على قر�ره بجعل �لتاأمني 

على  للح�شول  �لرئي�شية  �لــ�ــرشوط  �أحــد  �مل�شانع  على 

�ملحفظة  من  يزيد  كونه  �ل�شناعية  و�ل�شهادة  �لرتخي�س 

�لتاأمينية يف �لقطاع ويحمي �ل�شناعيني يف �آن و�حد.

و�أ�شار �إىل �أن �رشكات �لتامني تقوم بثالث بو�ل�س للم�شنع، 

وبولي�شة  �لعمل،  حـــو�دث  بولي�شة  �حلــريــق،  بولي�شة 

�أنه »بالرغم من  �إىل  �مل�شوؤولية �ملدنية جتاه �لغري. ولفت 

�لبولي�شة  �إبــر�ز   فر�س  قد  كان  �شابوجنيان  �لوزير  �أن 

نون 
ّ
يوؤم ل  �شناعيون  هناك  �ل�شهادة،  لتجديد  و�لو�شل 

على كل �مل�شنع حتى ل يدفعو� ق�شطًا كبري�ً. ور�أى مريز� 

ه �ل�شناعيني هذ� خطاأً كبري�ً، مو�شحًا �أن �رشكات 
ّ

يف توج

�لتاأمني ل ت�شتطيع �إلز�م �ل�شناعيني ب�شيء، فهي تر�شدهم 

تطلب  فقط  يريدون،  ل  كانو�  و�إذ�  �ل�شحيحة،  �لطريق  �إىل 

�إليهم توقيعًا على �لعقد �لذي يت�شمن �لأ�شياء �لتي يريدون 

تاأمينها«. 

وك�شف مريز� �أنه »يف حال �لتاأمني على 

�أن يكون هناك  �لكبرية، يجب  �مل�شانع 

��شت�شاري �إما من قبل �رشكة �لتاأمني �أو 

�ل�شت�شاري  عاتق  على  وتقع  �لو�شيط. 

مكامن  �إىل  �ل�شناعي  تعريف  مهمة 

قد  و�لتي  م�شنعه  يف  �ملوجودة  �خلطر 

تعر�شه لالإفال�س �إذ� ما ح�شل حادث«. 

هناك  يكون  »عندما  ــه  �أن على  و�ــشــدد 

و�ل�شناعي،  �لتاأمني  �رشكة  بني  عقد 

ت�شبح �ل�رشكة ملزمة بتغطية كل �لبنود 

تتفادى  وكي  �لعقد.  يف  عليها  �ملو�فق 

تعمد  ــن، 
ّ
�ملــوؤم مع  �مل�شاكل  �ل�رشكات 

�إىل �إعطاء �ل�شناعي فكرة عن �لتغطيات 

�أن  �إىل  وتنبهه  �مل�شنع،  يحتاجها  �لتي 

من  يعفيها  قد  بال�رشوط  �لتز�مه  عدم 

تغطية �حلادث«.

واقع القطاع
مل  �لتاأمني  »�رشكات  �أن  مــريز�  و�عترب 

تعد قادرة على حتفيز �لقطاع عرب �إعطاء 

»منذ  قائاًل:  و�ــرشح  لزبائنها«،  حو�فز 

�ل�شيارة  بولي�شة  �شعر  كان  �شنو�ت،   10
يرت�وح بني 120 و 150 دولر، و�ليوم يرت�وح �شعرها بني 

تدّنت،  قد  �ل�رشكات  �أرباح  �أن  يعني  ما  دولر،   100 و   90
وهذ� يعيق تقدمي �حلو�فز من قبلها«.

جيد  بعمل  تقوم  �لقت�شاد  وز�رة  �أن  �إىل  مريز�  لفت  و�إذ 

�أن  �إذ يجب  �أعرب عن »عتبه عليها  جلهة حت�شني �لقطاع، 

تبحث جديًا مع وز�رة �لزر�عة حت�شني �لقطاع عرب معاجلة 

مو�شوع �شناديق �لتعا�شد«.

ويف حني �عترب �أن عمل جلنة مر�قبة هيئات �ل�شمان يف 

�ل�رشكات  جماز�ة  �شاأن  من  �أن  ر�أى  �أف�شل،  �أ�شبح  لبنان 

�لتي تتهرب من م�شوؤولياتها حت�شني �شورة �لقطاع.

وقال: »�لوز�رة توؤدي دور �حلكم ولي�شت لها �شالحية يف 

�ل�رشكة  يجرب  �ملو�شوع  يف  لها 
ّ

تدخ لكن  �ل�رشكات،  �إلز�م 

كل  فلي�شت  مهم  �شيء  ــذ�  وه م�شوؤولياتها  حتمل  على 

�إذ  بعملها  تقوم  �ل�شكاوى  جلنة  وتابع:  جيدة«.  �ل�رشكات 

تطلب �مللف وتدر�شه و�إن كان هناك حق للموؤمن  ياأخذه. 

�لأحيان ل يكون على حق،  �أن �ملوؤمن يف كثري من  علمًا 

فهناك ملفات كثرية �رشكات �لتاأمني حمقة فيها«.

�لأو�ن  »�آن  مــريز�:  قال  للقطاع،  �ملنظمة  �لقو�نني  وعن 

يعود  �ليوم  �ل�شاري  �لقانون  �إن  �إذ  جديدة،  قو�نني  لإقر�ر 

�إىل عام 1999، ومن �لطبيعي �أن تتغري �أ�شياء كثرية خالل 

16 عامًا يف �أي بلد يف �لعامل ولي�س فقط يف لبنان«.
ي بالقانون 

ّ
 قانون يف �لـ2004 �و �لـ2005 و�شم

ّ
�أ�شاف: »�أعد

�لكندي وقد �أجنز عرب �شخ�س كندي. ولكن �آنذ�ك ��شتقالت 

�حلكومة ومل يب�رش هذ� �لقانون �لنور كما �أنه يحتاج �إىل 

بع�س �لتعديالت«.

 شركات التأمين 
ترشد الصناعي إلى الطريق 

الصحيحة عبر إعطائه فكرة 

عن التغطيات وتنبيهه 

غلى ضرورة االلتزام 

بشروط البوليصة 

  آن األوان إلقرار 
قوانين جديدة في قطاع 

التأمين، فخالل 16 عامًا 

تتغير أشياء كثيرة في أي 

بلد في العالم وليس فقط 

في لبنان



�لعدد 148 �آب 2015 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L166

مقابلة

نظر�ً  �لو�شط  �ل�رشق  منطقة  يف  �لتاأمني 

�لطويلة  �لثابتة وخربتها  لقوتها �ملالية 

يف  �ملركبة  �لتاأمني  منتجات  تقدمي  يف 

و�لطري�ن  كالهند�شة  �ملجالت  خمتلف 

وتكّفل  �لطبي  و�لــتــاأمــني  و�ملمتلكات 

�حلياة«.

و�رشعة  نوعية  �إىل  »�إ�شافة  و�أ�ــشــاف: 

ز ميدغلف ب�شمها 
ّ
خدمتها لعمالئها، تتمي

با�شتمر�ر  يعمل  متخ�ش�س  عمل  لفريق 

على ت�شميم وثائق وحلول تاأمني مبتكرة 

تتنا�شب و�حتياجات ومتطلبات �لعمالء. 

�لقيمني  من  بتوجيه  �لفريق  هذ�  ويعمل 

على �ل�رشكة وياأتي يف طليعتهم �لرئي�س 

�لتنفيذي ملجموعة ميدغلف �ل�شيد لطفي 

تفكريه  عمق  عنه  يعرف  �لــذي  �لــزيــن 

وروؤيته �مل�شتقبلية ومتتعه بخربة كبرية 

�شيا�شة  على  �نعك�شت  مثيل  لها  لي�س 

�مل�شمون  �لعميل  ت�شع  �لتي  ميدغلف 

يف �شلم �أولوياتها وحتر�س على �إ�شعاره 

وتلبية  جانبه  �إىل  وقوفها  عرب  بالأمان 

متطلباته يف خمتلف �لظروف«.

عملها  فريق  تــويل  ميدغلف  �أن  و�أكـــد 

�هتمامًا خا�شًا، فتقوم بدور�ت تدريبية 

حت�شني  على  د�ئمًا  وتعمل  دوري  ب�شكل 

مو�ردها �لب�رشية بخرب�ت جديدة.

المنافسة
عن  حديثه  �إطار  يف  �ل�رشقاوي  و�أ�شار 

يف  �لعاملة  �ل�رشكات  بني  �ملناف�شة 

ر�ئد  �إ�شم  »ميدغلف  �أن  �إىل  �لقطاع 

�لقوة  فنقاط  �لتاأمني.  عامل  يف  وقوي 

�لتي متلكها �ل�رشكة �شمحت لها بالتاألق 

يف حلبة �ملناف�شة، حيث كان �شالحها 

تتمثل  �لتي  �لكبرية  �لأبرز م�شد�قيتها 

بوفائها �لد�ئم و�لقوي لعمالئها«. 

بح�شور  تتمتع  ميدغلف  �أن  �إىل  ولفت 

يف  تــو�جــدهــا  عــرب  و�أوروبـــــي  �إقليمي 

ولندن،  قطر  �ل�شعودية،  لبنان،  �لبحرين، 

مهمة  بــلــد�ن  يف  �لتو�شع  �إىل  وت�شعى 

كم�رش و�خلليج.

ه بن�شبة �لوعي �لتاأميني �ملنت�رشة 
ّ
و�إذ نو

حتوي  ل  �أنها  ر�أى  �للبنانية،  �ل�شوق  يف 

�لعربية  �لأ�ــشــو�ق  كما  كبرية  م�شاريع 

كبرية  تاأمينية  مبحفظات  ز 
ّ
تتمي �لتي 

وعمولت عالية.

�لذي  �لتوعوي  باخلط  �رشقاوي  و�أ�شاد 

�أن  �إىل  م�شري�ً  �لتاأمني،  �رشكات  ت�شلكه 

�أمر  وتوعيته  �لزبون  جانب  �إىل  »�لبقاء 

�أ�شا�شي يف �شيا�شة ميدغلف، لكن �ل�رشكة 

حتر�س على �أن تكون هذه �لتوعية فعلية 

ول تتخطى حدود عمل �ل�رشكة«.

ميد غلف ... الريادة في عالم التأمين
شرقاوي:  يميزنا وفاؤنا الدائم والقوي لعمالئنا

املركبة  التاأمني  تقدمي منتجات  الثابتة واخلربة يف  املالية  القوة 

يف خمتلف املجالت، جعلتا ميدغلف ترتبع على عر�ش ال�سدارة يف 

قطاع التاأمني ل�سنوات طويلة.

ففي عام 1981، بداأت ميدغلف ن�ساطها يف لبنان، ومتكنت خالل 

موقع  واحتالل  احلادة  املناف�سة  حتدي  اجتياز  من   وجيزة  فرتة 

ريادي يف �سوق التاأمني.

بلدانًا  غزا  اإمنا  اللبناين،  الداخل  على  ميدغلف  يقت�رش جناح  ومل 

عربية خمتلفة مت�سلحًا ب�سوابية روؤية الرئي�ش التنفيدي مليدغلف 

لطفي الزين ودينامية راأ�سمال ال�رشكة الب�رشي اللذان ي�سكالن عامالن 

اأ�سا�سيان خلف اندفاع ال�رشكة خلدمة زبائنها الذين يبادلونها الثقة 

والولء.

�أ�شار يف هذ� �لإطار مدير ميدغلف فادي 

»�ل�شناعة  مــع  حــديــث  يف  �ــرشقــاوي  

ميدغلف  »�حتالل  �أن   �إىل  و�لإقت�شاد« 

�لأول يف �شوق  للمركز  �ل�شنو�ت  على مر 

�أمور عدة  على  دليل  �شوى  لي�س  �لتاأمني 

�أبرزها عالقة ميدغلف �لقوية بعمالئها«. 

على  قــادرة  »ميدغلف  �أن  على  د 
ّ
و�ــشــد

خمتلف  يف  زبائنها  جانب  �إىل  �لوقوف 

جمموعة  �شمن  تاأتي  كونها  �لظروف، 

�شوق  يف  اقًا 
ّ
�شب مــركــز�ً  حتتل  كــبــرية 
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انعكاسات سلبية
يف  �لتاأمني  قطاع  �أن  �ل�رشقاوي  ور�أى 

�ل�شلبية  �لنعكا�شات  مــن  جنــا  لبنان 

و�ملنطقة،  لــبــنــان  يف  لــال�ــشــطــر�بــات 

تطال  قد  �لطويل  �ملدى  على  �أنه  و�عترب 

تد�عيات �لرت�جع �لإقت�شادي �لناجت من 

هذه �ل�شطر�بات �لقطاع، �إ�شافة �إىل �أن 

�رشكات  يدفع  قد  �لأمني  �ل�شتقر�ر  عدم 

�لبتعاد  �إىل  �لتاأمني  ومعيدي  �لتاأمني 

بع�س  يف  معينة  �رشكات  مع  �لعمل  عن 

�لدول �لتي ت�شهد �أو�شاعًا غري م�شتقرة.

�لتحديات  �أبــرز  �أن  �ل�رشقاوي  و�أو�شح 

�لتي يو�جهها �لقطاع يف لبنان هي عدم 

وجود ��شتقر�ر ومنو يف �لبلد ب�شكل عام، 

�إذ يوجد عدد قليل من �مل�شاريع تتهافت 

عليها كل �رشكات �لقطاع وهذ� ما يخلق 

�أنه يف حال  و�عترب  جد�ً.  مناف�شة حادة 

ح�شول �زدهار �إقت�شادي �شي�شبح هناك 

م�شاريع �أكرث وطبعًا �شيتح�شن �لو�شع.

ويف رد على �شوؤ�ل حول دعوة تقرير للبنك 

�لدويل �إىل تقلي�س عدد �رشكات �لتاأمني 

يف �ل�شوق �للبنانية، قال: »بر�أيي يجب �أن 

يطلق عدد �أكرب من �مل�شاريع خللق حال 

من �لزدهار يف �ل�شوق  لتعمل �ل�رشكات 

�أن �ل�شوق حتوي  �إىل  �إ�شافة  �أكرب.  ب�شكل 

�رشكات �شغرية تعجز يف معظم �لأحيان 

�لزبون، وهذ� ي�شّلط  عن مو�كبة حاجات 

�ل�شوء على �رشورة �تخاذ تد�بري لتنظيم 

�ل�شوق �أكرث عرب دمج �ل�رشكات �أو �تخاذ 

تد�بري �أخرى«.

ور�أى �رشقاوي �أن تنظيم �لقطاع يتطلب 

و�شطاء  �ختيار  �أبرزها  عديدة  �إجــر�ء�ت 

زون مبعرفة و��شعة 
ّ
ومندوبي تاأمني يتمي

يف �لأمور �لتاأمينية ليتمكنو�  من تقدمي 

بو�ل�س مميزة للموؤمنني تلبي حاجاتهم.

حماية الصناعي
على  �لتاأمني  بقر�ر  �رشقاوي  و�أ�شاد 

يحمي  ــر�ر  ق ــه  �أن و�عــتــرب  �مل�شانع، 

�لقطاع  جناح  يف  وي�شاهم  �ل�شناعي 

د 
ّ
تكب مــن  �ل�شناعي  يحمي  كــونــه 

ي�شمن  ــايل  ــت ــال وب كــبــرية  خــ�ــشــائــر 

�لعمل  وفر�س  �مل�شنع  ��شتمر�رية 

للعمال و�ملوظفني.

عني  يف  تاأخذ  ميدغلف  �أن  �إىل  و�أ�شار 

�لعتبار لدى �كتتاب عقد �لتاأمني �أمور�ً 

و�رشوط  �ملخاطر  بحجم  تتعلق  عديدة 

�لأمان �ملتوفرة لتوؤمن بولي�شة تعطي 

تغطية �شاملة للم�شمون.

إضافة إلى نوعية وسرعة خدمتها لعمالئها، تتمّيز ميدغلف 
بضمها لفريق عمل متخصص يعمل باستمرار على تصميم وثائق 

وحلول تأمين مبتكرة تتناسب مع احتياجات ومتطلبات العمالء

تتمتع ميدغلف بحضور إقليمي وأوروبي عبر تواجدها في 
البحرين، لبنان، السعودية، قطر ولندن، وتسعى إلى التوسع 

في بلدان مهمة كمصر والخليج

ميدغلف تولي فريق عملها اهتمامًا خاصًا، فتقوم بدورات 
تدريبية بشكل دوري وتعمل دائمًا على تحسين مواردها 

البشرية بخبرات جديدة
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و�أ�شار بكد��س �إىل �أّن هذه �لّن�شبة بد�أت 

عندما   2000 �لعام  خالل  بالإرتفاع 

قرو�س  بت�شليف  �مل�شارف  با�رشت 

عندما   2003 عام  رت 
ّ
وتطو يار�ت 

ّ
�ل�ش

�شد  للمركبات  �لإلز�مي  �لّتاأمني  ق 
ّ
ُطب

ما 
ّ
�شي ول  بنجاح،  ة 

ّ
�جل�شدي ــرش�ر  �لأ�

 �شحيًا و�إ�شت�شفائيًا لعدد 
ً
�أّنه وّفر غطاء

من  رين 
ّ
�ملت�رش �لأ�شخا�س  من  كبري 

ري.
ّ
حو�دث �ل�ش

وزارة اإلقتصاد
وز�رة  دور  حــول  �شوؤ�ل  على  رد  ويف 

�لّتاأمني،  قطاع  تنمية  يف  �لإقت�شاد 

ة حماية �لقطاع 
ّ
�أ�شاء بكد��س على �أهمي

�لقو�نني  �إقر�ر  �ل�رّشكات عرب  وم�شالح 

قر�ر�ت  و�إ�شد�ر  �لأدر�ج   يف  �لعالقة 

�لّتاأمني  �رشكات  عمل  تنّظم  حديثة 

ــني. 
ّ
ــو�ري ــت و�لــو�ــشــطــاء و�خلــــرب�ء �لإك

ر �لقطاع يبد�أ بع�رشنة 
ّ
و�أ�شاف �أّن تطو

بــاأّن  كبري�ً  �أمــاًل  لديه  و�أّن  �لقو�نني 

خالل  �لــدولــة  ــات 
ّ
ــوي �أول من  �لّتاأمني 

ح به معايل 
ّ
�لعام 2015، بح�شب ما �رش

من  لكونه  �آلن حكيم،  �لقت�شاد  وزير 

يف  و�لأ�شا�شية  �حليوية  �لقطاعات 

ـــوز�رة  �ل �شت 
ّ

خ�ش ــد  وق ــذ�  ه ــبــالد.  �ل

�ل�ّشكاوى �ملرتبطة  خّطًا �شاخنًا لتلّقي 

يف  �حلكم  دور  يعطيها  ما  بالّتاأمني، 

ف�ّس �لّنز�عات.

 الّتأمين اإللزامي 
على المعامل والمصانع

ناعة 
ّ

�ل�ش وزيــر  قــر�ر  على  وتعليقًا 

ابق فريج �شابوجنيان عام 2011، 
ّ
�ل�ش

بجعل �لّتاأمني على �مل�شانع و�ملعامل 

ة 
ّ
�لرئي�شي ــرّشوط  ــ� �ل ـــد  و�أح ــًا 

ّ
ــي ــز�م �إل

و�ل�ّشهادة  �لرّتخي�س  على  للح�شول 

ناعية، لفت بكد��س �إىل �أّن »�لوزير 
ّ

�ل�ش

ة تقدير و�شكر 
ّ
�شابوجنيان ي�شتحق حتي

يعترب  »مل  و�أ�شاف:  �لإجنــاز.  هذ�  على 

�رشيبة  �لرّتخي�س  قــر�ر  ناعيون 
ّ

�ل�ش

�أّن  د�ً 
ّ
جي �أدركــو�  بل  عليهم،  مفرو�شة 

يف  د 
ّ
�لت�شد هو  �لقر�ر  هذ�  من  �لهدف 

على  و�حلفاظ  ة 
ّ
�لعام المة 

ّ
�ل�ش �رشوط 

ال يف �لوقت نف�شه«. 
ّ
�شالمة �لعم

عقد  نها 
ّ
يت�شم �لتي  �لّتغطيات  وعــن 

بــكــد��ــس:  قـــال  للم�شانع،  ــاأمــني  ــّت �ل

تغطيات  ثالث  �لّتاأمني  عقد  ن 
ّ
»يت�شم

 �حلريق 
ّ
ة هي: تغطية �شاملة �شد

ّ
�إلز�مي

ة �لّتابعة له، تغطية 
ّ
و�لأخطار �لإ�شافي

وتغطية  �لعمل،  طــو�رئ   
ّ
�شد ال 

ّ
�لعم

ة �شد �لغري. كما ياأخذ 
ّ
ة �ملدني

ّ
�مل�شوؤولي

ة منها 
ّ
ة �أ�شا�شي

ّ
بعني �لإعتبار معايري عد

وعدد  �إن�شائه،  وتاريخ  �لبناء،  و�شف 

»آروب« للّتأمين: اإلمتياز في الخبرة والّتفاني في الخدمة!
بكداش: لنشر ثقافة الّتأمين وتطوير القطاع الّصناعي

 ،1974 العام  يف  للّتاأمني  »اآروب«  تاأ�ّس�ست 

�رشكات  اأبرز  من  لت�سبح  الإرتقاء  وجنحت يف 

حافظت  ن�ساأتها،  فمنذ  لبنان.  يف  الّتاأمني 

»اآروب« على وترية منّو متزايدة، ون�سطت يف 

خمتلف ميادين الّتاأمني، ملتزمًة الّثقة والّنزاهة 

والإحرتام واملهنّية والّتفاين. 

اأّكد رئي�ش املوؤ�ّس�سة الوطنّية لل�ّسمان الإلزامي 

ونائب رئي�ش جمل�ش الإدارة ومدير عام �رشكة 

»اآروب« للّتاأمني، فاحت بكدا�ش  يف حديث مع 

»ال�سناعة والإقت�ساد« اأّن اللّبنانّيني يتمّتعون 

بثقافة تاأمينّية كبرية مقارنًة ب�سعوب املنطقة، 

ارتفعت  لبنان  الّتاأميني يف  الوعي  ن�سبة  واأّن 

على مرّ ال�ّسنوات، م�سّدداً على اأّن قطاع الّتاأمني 

يف منّو م�ستمرّ حيث بات ي�سّكل نحو 3.5  %  

من الّناجت املحلّي. 

على وزارة االقتصاد دعم 

قطاع التأمين عبر إقرار 

قوانين وإصدار قرارات 

تنظم العمل فيه، إذ 

إن تحديث القطاع يبدأ 

بعصرنة هذه القوانين
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وطبيعة  ��شتعماله  ووجهة  �لطو�بق 

�لّن�شاط �ملز�ول، وو�شفًا جلو�ر �مل�شنع 

كامل�شاعد  د�خله  زة 
ّ
�ملتمي �ت 

ّ
وللمعد

معلومات  يتطّلب  كما  ــات.  ــع �ف
ّ
ــر و�ل

ة، 
ّ
�لكهربائي �لــّتــمــديــد�ت  و�قـــع  عــن 

�إنذ�ر  و�أجهزة  �حلر�ئق،  �إطفاء  و�أجهزة 

ب 
ّ
وت�رش و�حلريق  خان 

ّ
�لد ا�شات 

ّ
وح�ش

�لبنود  وت�شمل  �حلر�رة.  و�رتفاع  �لغاز 

�لب�شائع،  �لبناء،  تاأمينها:  يتم  �لتي 

�ملكتب،  ومفرو�شات  و�لأدو�ت  �لأثاث 

�لآلت  ـــة،  ـــي �لأول ــــو�د  �مل ــور،  ــك ــدي �ل

�ت. وهناك �أخطار �إ�شافية ُتلزم 
ّ
و�ملعد

بتاأمينها  �مل�شانع  ناعة 
ّ

�ل�ش وز�رة 

و�لغري  �جلري�ن  جتاه  ة 
ّ
�مل�شوؤولي وهي 

و�ل�رّشكاء يف �مللك يف حال وجودهم«.

ح �أّن هناك �أخطار�ً  من جهة �أخرى، �أو�شَ

تاأمينها  ة ميكن طلب 
ّ
�إختياري �إ�شافية 

و�عق، �شقوط 
ّ

وت�شمل �أ�رش�ر �ملياه، �ل�ش

�لهّز�ت  مركبة،  �إ�شطد�م  ة، 
ّ
مركبة جوي

�لفي�شانات  ــــّزلزل،  �ل �أو  ــة 
ّ
�لأر�ــشــي

خـــان 
ّ
ــــع، �لـــد ــــّزو�ب ــف و�ل ــش ــو�� ــع و�ل

�أعمال �ل�ّشغب  �أو  �لعر�شي، �لإ�رش�بات 

�لأرباح،  وخ�شارة  �ملدين،  �لع�شيان  �أو 

قة.
ّ

و�إز�لة �حلطام، و�ل�رش

ه �مل�شانع 
ّ

ة توج
ّ
وَلفت بكد��س �إىل �أهمي

ة 
ّ
ال حول كيفي

ّ
نحو توعية وتثقيف �لعم

ف يف حال حدوث حريق �أو �أي 
ّ
�لت�رش

»�آروب«  �أّن  وذكر  �مل�شنع.  يف  طارئ 

فاع 
ّ
قامت بتدريب موّظفيها من قبل �لد

�ملركز  نقل  عند  �لإطار  هذ�  يف  �ملدين 

ئي�شي �جلديد �إىل �لزلقا.
ّ
�لر

عام 2014
وتقييمًا لعمل �ل�رّشكة لعام 2014، �أّكد 

دة 
ّ
بكد��س �أّن »�آروب« حّققت نتائج جي

حكيمة  �إكتتاب  ة 
ّ
تقني �تباعها  بف�شل 

و�شائبة مع �حلفاظ على �شيا�شة عملها 

عام،  فب�شكل  و�لو��شحة.  �ملحافظة 

غم 
ّ
�لر على  �لّنتائج  يف  ن 

ّ
حت�ش هناك 

غري  �لأق�شاط.  يف  ئيل  �ل�شّ �لّنمو  من 

و�لّتاأمني  �لبحري  �لّتاأمني  فرعي  �أّن 

بالّتجزئة  ريفة 
ّ

�ل�ش بقرو�س  �خلا�س 

هما �لأكرث تر�جعًا، خ�شو�شًا بعد �إقر�ر 

م�رشف لبنان دفع �ملقرت�س 25 % من 

قيمة ما ي�شرتية من �شيارة �أو غريه«.

�ً على �شوؤ�لنا عن �لفروع �خلارجية 
ّ
ورد

قــال:  و�ــشــوريــا،  م�رش  يف  لــــــ«�آروب« 

نًا 
ّ
حت�ش �لإقت�شاد  ي�شهد  م�رش  »يف 

م�رش  تلّقي  مــع  خ�شو�شًا  ملحوظًا 

�نتعا�شًا  مل�شنا  وقد  �خلارجي،  عم 
ّ
�لد

كّل  �أّن  كما  �لقطاعات،  خمتلف  يف 

�ملوؤ�رّش�ت تدل على �أّن م�شتقبل �رشكتنا 

يف م�رش مطمئن، وحتديد�ً بعد ح�شول 

على  م�رش  يف  و�ملهجر  لبنان  بنك 

خدماتنا  ت�شويق  مبــز�ولــة  ترخي�س 

ما�شون  ونحن  فروعه،  يف  �لّتاأمينية 

�شوريا،  ويف  �مل�رشوع.  هذ�  يف  قدمًا 

رغم  و�إيجابية  دة 
ّ
جي �ل�رّشكة  نتائج 

و�خل�شائر  عبة 
ّ

�ل�ش ة 
ّ
�ملحلي �لأو�شاع 

ة �لكبرية«.
ّ
�لإقت�شادي

حققت آروب عام 2014 

نتائج جيدة بفضل اتباعها 

تقنية إكتتاب حكيمة وصائبة 

مع الحفاظ على سياسة 

عملها المحافظة والواضحة
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مقابلة

ووفقًا لرئي�س جمل�س �لإد�رة و �ملدير عام 

ل�رشكة �دير  للتاأمني �ل�شيد رينيه خالط 

فقد �شكل �لتخ�ش�س بالتاأمني �مل�رشيف 

�أحـــد �أهـــم �أ�ــشــبــاب جنــاح �أديـــر فوجود 

م�رشف مرموق كبنك بيبلو�س �إىل جانب 

�ل�رشكة �إ�شافة �إىل وجود �رشيك فرن�شي 

�أك�شب    NATIXIS-ASSURANCES
يف  �شاهمت  كثرية  قــوة  نقاط  �ل�رشكة 

�لعاملة  �ل�رشكات  بني  وجودها  �إثبات 

د �ل�شيد خالط 
ّ
يف �لقطاع �لتاأميني. و�شد

�لذي  �مل�رشيف«  »�لتاأمني  �أهمية  على 

ويخلق  ن�شبيًا  منخف�شة  بعمولت  ز 
ّ
يتمي

و�رشكة  �مل�رشف  منتجات  بني  تكامل 

�لتاأمني، �إذ �إن �أدير تقدم لزبائن �مل�رشف 

ي�شب  �لتعاون  هذ�   و  تاأمينية  منتجات 

يف م�شلحة �مل�شتهلك.

موؤمنون  �أديــر  على  مني 
ّ
�لقي �أن  وك�َشَف 

ويطمحون  �مل�رشيف«  »�لتاأمني  بنجاح 

بالبناء عليه للتو�شع يف كل بلد�ن �لعامل 

 « وقـــال:  �ل�شمالية.  و�أفريقيا  �لعربي 

�مل�رشيف  بالتاأمني  �إمياننا  من  �إنطالقًا 

ونظر�ً للخربة �لتي �كت�شبناها على مد�ر 

جتعل  و�لتي  �ملجال  هــذ�  يف  �ل�شنو�ت 

�شمات  وتعطينا  فيه  متخ�ش�شني  منا 

للتو�شع  نطمح  جناحنا،  توؤمن  تف�شيلية 

جمموعة  تاأ�شي�س  عرب  �لعربي  �لعامل  يف 

تاأمني، هنا تكمن  ت�شم م�رشفًا و�رشكة 

�لتاأمني  �رشكة  بني  �إ�شرت�جتية  �رش�كة 

و�مل�رشف«. 

تشجيع االدخار
يفتقد  لبنان  �أن  خــالط  و�إعترب�ل�شيد 

�لتاأمني  على  �ملو�طنني  ت�شجع  لقو�نني 

بلد�ن  يف  �حلـــال  هــي  كما  و�لدخــــار 

�لدول  تلك  تعمد  حيث  �ملتطورة،  �لعامل 

بتخفي�س  �لــتــاأمــني  �أقــ�ــشــاط  ــط  رب �إىل 

معدلت �ل�رش�ئب بهدف ت�شجيع �لدخار 

�لتاأمني على �حلياة ملا توؤمنه  وبو�ل�س 

وعلى  �لعائلي  �ل�شعيد  على  ��شتقر�ر  من 

�شعيد �ملجتمع ككل. 

�رشكات  ت�شجيع  �ـــرشورة   �إىل  ولــفــت 

على  ملوظفيها  تقدميات  ملنح  �لتاأمني 

ــار.  �لدخ �أو  �حلياة  �ل�شت�شفاء،  �شعد 

فاليوم �إن هذه �ل�رشكات قادرة على منح 

بعائق  ت�شطدم  �أنها  �إل  �لتقدميات  هذه 

�إدر�ج هذه �لعطاء�ت كزيادة على �لر�تب 

وخ�شوعها ل�رش�ئب معينة.

من  ــري�ً  ــب ك جــــزء�ً  �أن  �إىل  �أ�ـــشـــار  و�إذ 

حمفظات �رشكات �لتاأمني تعود لأق�شاط 

ت�شلك  مل  �أدير  �أن  على  د 
ّ
�شد �لإ�شت�شفاء، 

هذه �لطريق ول ت�شكل �أق�شاط �ل�شت�شفاء 

من  �نطالقًا  حمفظتها  من   %  2 �شوى 

تقع  �ل�شت�شفاء   م�شوؤولية  �أن  قناعتها 

ت�شمح  كونها  �لتعاونيات  عاتق  على 

من   %  30 يقارب  ما  بتوفري  للم�شتهلك 

جممل �لتكلفة.

ور�أى �ل�شيد خالط �أن �أبرز �لتحديات �لتي 

ي�شهدها �لقطاع تتمثل بعدم تطبيق كافة 

�لإقت�شاد  وز�رة  �أن  و�إعترب  �لقو�نني، 

�لرقابة  طريق  يف  كبرية  خطوة  خطت 

�لــتــدخــالت  لــكــن  جــبــار  بعمل  وقــامــت 

�لإجـــر�ء�ت  �أخــذ  دون  حالت  �ل�شيا�شية 

كبري  عدد  »هناك  �أن  �إىل  ولفت  �لالزمة. 

حاجات  تتخطى  تــاأمــني  �ــرشكــات  مــن 

باملعايري  تتقيد  ول  �للبناين  �ل�شوق 

و�لأ�ش�س �ل�شحيحة للتاأمني«. 

مستقبل مزدهر
�أن  خـــالط  �لــ�ــشــيــد  �إعـــتـــرب  حـــني  ويف 

�ل�شطر�بات يف �ملنطقة مل تطاول قطاع 

�أدير  �أن  �إىل  �أ�شار  �لتاأمني ب�شكل مبا�رش، 

�ل�شورية  �ل�شوق  يف  عملها  يف  م�شتمرة 

�نكما�س  �ل�شوق من  رغم ما تعانيه هذه 

�آمال  فهناك  �جلارية،  ــد�ث  �لأح نتيجة 

و�أدير  �ل�شورية  �ل�شوق  كبرية معلقة على 

�شتبقى على �أمت �لإ�شتعد�د ملرحلة �إعادة 

�لإعمار �لتي ياأمل �أن تبد�أ يف وقت قريب.

يف  �ل�رشكة  عمل  عن  حديثه  �إطار  ويف 

�ل�شوقني �للبنانية و�ل�شورية، �أ�شار �ل�شيد 

متطورة  �للبنانية  �ل�شوق  �أن  �إىل  خالط 

�للبنانيني  �أن  �شيما  ول  كبري  حد  �إىل 

يف  �لوعي  من  عالية  بدرجة  يتمتعون 

ما يتعلق بقطاع �لتاأمني. و�أ�شار �إىل �أن 

م�شاريع  بوجود  تتميز  �ل�شورية  �ل�شوق 

لأديــر  يت�شن  مل  كــبــرية  و�إمــكــانــيــات 

�لغو�س فيها.

�لكبري  تفاوؤله  عن  خالط  �ل�شيد  و�أعــرب 

وقــال:  �للبناين،  �لإقت�شاد  مب�شتقبل 

نا�شط  ف�شعبه  مزدهر،  م�شتقبله  »لبنان 

و�ملــنــاخــي يعطيه  �جلــغــر�يف  ومــركــزه 

هو  لــبــنــان  �أن  وبــاعــتــقــادي  ح�شنات 

م�شتقبل �ل�رشق �لأو�شط«.

أدير للتأمين : ثالثة عقود من العمل في التأمين المصرفي
رينيه خالط: إلقرار قوانين تشجع التأمين واالدخار

للتاأمني  اأدير  �رشكة  تاأ�س�ست 

يف  كع�سو    1983 عام 

بيبلو�ش،  بنك  جمموعة 

وعملت على مدى ثالثة عقود 

املنتجات  اأف�سل  تقدمي  على 

التاأمينية  فتمكنت من التطور 

لت�سبح  ال�سنوات  مدى  على 

الرائدة  ال�رشكات  من  واحدة 

يف حقل التاأمني.

لبنان يفتقد لقوانين تشجع 

المواطنين على التأمين 

واالدخار كما هي حال بلدان 

العالم المتطورة
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هذ�  �ن�شورن�س«  »�لأمانة  ز 
ّ
متي وياأتي 

يف �طار �شعيها �لد�ئم �ىل تقدمي �ف�شل 

معتمدة  لعمالئها  �لتاأمينية  �خلدمات 

بها  يتمتع  �لتي  �ملهنية  �لكفاءة  على 

فريق عملها، و�ل�شفافية �لتي متار�شها 

من  �ملزيد  ��شافة  بهدف  عمالئها  مع 

�حلافلة  �ل�رشكة  م�شرية  �ىل  ز 
ّ
�لتمي

بالنجاحات حمليًا وعربيُا.

ولفت مدير عام �رشكة �مانة �ن�شورن�س 

رجا �شامل �ىل �ن »�ل�رشكة تتمتع بخربة 

�للبنانية  �لــتــاأمــني  �ــشــوق  يف  كــبــرية 

طويلة  ل�شنو�ت  عملت  حيث  و�لعربية 

يف �ل�شوق �ل�شعودية �ىل جانب �ل�شوق 

�خلربة  هذه  ت�شتثمر  وهي  �للبنانية، 

��شو�ق  ت�شهده  �لــذي  �لتطور  مر�عية 

�ل�شعيد  على  �شيما  ل  ككل  �لــعــامل 

»�مــانــة  �ن  ــن  ــل و�ع �لــتــكــنــولــوجــي«. 

كانت  �نها  �ىل  و��شافة  �ن�شورن�س 

بطرح  �للبنانية  �ل�شوق  يف  �ل�شباقة 

�طلقت  �لكرتونيًا،  �لتاأمني  عقود  بيع 

موؤخر�ً عقد�ً جديد�ً للتاأمني �ل�شامل على 

�ل�شيار�ت يتيح للموؤمن ��شالح �شيارته 

لدى �لكار�ج �خلا�س بوكالء �ل�شيار�ت 

يف لبنان، كما طرحت منتجات تاأمينية 

مميزة �برزها �لتاأمني على �ملنازل �شد 

�حلريق«.

تأمين المصانع
تتطلع  ل  »�ل�رشكة  �ن  �ىل  �شامل  و��شار 

�لعربية  �ل�شوق  �ىل  �لعودة  نحو  حاليًا 

��شو�ق  على  �لنفتاح  �و  �ل�شعودية  يف 

�ملقررة  �جلديدة  للقو�نني  نظر�ً  �خــرى 

�لتامني  �رشكات  ر�أ�شمال  رفعت  و�لتي 

�ىل حد كبرية ��شافة �ىل تقييدها حلرية 

�مل�شتثمر«.

�ل�شناعة  ــر  وزي ــر�ر  ق على  تعليق  ويف 

ر�أى  �مل�شانع،  على  �لتاأمني  باإلز�مية 

�شامل �ن ما قامت به وز�رة �ل�شناعة هو 

�ل�شناعي  �لقطاع  مل�شلحة  كبري  �جناز 

مبالغ  دفع  �ل�شناعيني  يجنب  �نه  حيث 

حــو�دث  نتيجة  خ�شائر  وتكبد  كــثــرية 

لــالإفــال�ــس.  تعر�شهم  ــد  ق ــات  ــرشق � �و 

يف  ق 
ّ
�لتعم �ىل  �ل�شناعيني  �شامل  ودعا 

قر�ر  مع  �لتعامل  وعدم  �لتاأمني  معاين 

�لقطاع  على  مفرو�شة  ك�رشيبة  �لوز�رة 

حماولني �لتهرب منها، فالتاأمني ل يبدو 

و�عترب  �حلــادث.  وقوع  عند  �ل  رخي�شًا 

�ل�شناعي  على  جــد�ً  �ل�رشوري  من  �نه 

لتقييم  تاأمني  باإ�شت�شاريي  �لإ�شتعانة 

ك 
ّ
و�لتم�ش �لتغطيات  و�ــرشح  �لخــطــار 

�حلقيقة  كامل  �عطاء  عند  بال�شفافية 

�لعمال  ــدد  وع �ملــوجــود�ت  قيمة  حــول 

�لتي  �مل�شكالت  معظم  �ن  �ذ  ورو�تبهم، 

�لتاأمني  و�رشكات  �مل�شمونني  بني  تقع 

لعقود  بدقة  �مل�شمون  قر�ءة  لعدم  تعود 

�لتاأمني و�لتو�شع يف فهمها ل �شيما جلهة 

تفا�شيل �لتغطيات و�ل�شتثناء�ت.

تطوير القطاع
و�شدد �شامل على »�لدور �لفعال للجهات 

�لرقابية �لتي من �شاأنها �مل�شاهمة يف 

�ن  �ىل  ولفت  �لتاأمني،  �شوق  ��شتقر�ر 

�لهيئات �لرقابية مطالبة بو�شع �ملزيد 

من �ل�شو�بط للحد من �ملناف�شات �حلادة 

يقوم  فالتاأمني  �لقطاع،  ي�شهدها  �لتي 

م�شاربة،  على  ولي�س  فنية  ��ش�س  على 

وبالتايل يجب ح�رش �ملناف�شة بتطوير 

�خلدمة«.

يز�ل  ل  �لتاأمني  قطاع  »�ن  �ىل  و��شار 

�ىل  بالن�شبة  متو��شعة  مرتبة  يحتل 

حجم �لقت�شاد نتيحة تنحي �ملو�طنني 

�لكثرية و�لكتفاء  �لتاأمني  عن منتجات 

لل�شغوطات  نظر�ً  منها  �لز�مي  هو  مبا 

قدر�تهم  ت�شعف  �لتي  �لكثرية  �ملاليه 

�لــرت�جــع  ظــل  يف  �شيما  ل  �لــ�ــرش�ئــيــة 

و�لذي  لبنان  يعي�شه  �لذي  �لقت�شادي 

ته يف �ل�شنو�ت �لأخرية و�دى 
ّ
�رتفعت حد

�لتاأمني  قطاع  معدل منو  �نخفا�س  �ىل 

�ىل  3.5 % عام 2014«.

امانة انشورنس .. السّباقة في حقل التكنولوجيا
سالم: لحصر المنافسة بتطوير الخدمة

»رافقتكم المانة« حتت هذا ال�سعار 

ان�سورن�ش«  »امانة  �رشكة  تعمل 

يف قطاع التاأمني مت�سلحة بخربة 

قطاع  يف  عقود  الثالثة  تفوق 

يف  التمّيز  من  مّكنها  ما  التاأمني، 

بعدد  امل�سبعة  اللبنانية  ال�سوق 

طريق  �سلكت  اذ  كبري،  �رشكات 

حقل  يف  ال�سباقة  لتكون  البتكار 

اأحدث  تبنت  بعدما  التكنولوجيا 

التاأمني  عقود  بيع  بطرح  تقنياته 

عرب موقعها الألكرتوين.

مقابلة
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و�لتعاون  و�لتحديث  �لتقدم  رهان  �لتز�م 

مدى  على  �ك�شا«  »جمموعة  عمل  ز 
ّ
مي

معايري  على  حر�شت  �ذ  قــرن،  من  �كــرث 

�لنفتاح و�لتطوير فنجحت يف تاأمني �من 

وطماأنينة ور�حة بال زبائنها.

�لو�شط«  �ل�رشق  »�ك�شا  عام  مدير  و��شار 

على  تعمل  �ل�رشكة  �ن  �ىل  ن�شنا�س  �يلي 

�طالق منتجات فريدة من �شاأنها مو�كبة 

حاجاتهم.  وتلبية  عمالءها  تطلعات 

�ول  �ك�شا  �طلقت  �لطار،  وقال: »يف هذ� 

بطاقة �ئتمان لقطاع �لتاأمني يف �مل�رشق 

مع  �ملتعاملني  خدمات  ت�شهل  �لعربي 

�لتاأمينية  �خلــدمــات  وت�شهل  �لــزبــائــن 

معتمدين  و�ل�شتمر�رية،  �لثقة  يزيد  مبا 

مــبــادئ �كــ�ــشــا: »�لحــــرت�ف، �لبــتــكــار، 

�حرت�م �لوعود و�للتز�م بها وروح فريق 

�لتز�م رهان  �لعمل«، موؤكدين نهجنا يف 

�ملنتج  هذ�  و�لتعاون.  و�لتحديث  �لتقدم 

هو ثمرة �لتعاون بني �ك�شا �ل�رشق �و�شط AXA ME و�رشكة. 

من  فريد�ً  منتجًا  �لئتمانية  �لبطاقة  هذه  وت�شكل   VISA
نوعه من حيث �ملز�يا و�خل�شائ�س و�خلدمات �لتي تقدمها 

�همها �نها معرتف بها يف جميع �نحاء �لعامل )مبا يف ذلك 

موؤهاًل  )ت�شبح   %   1  +  %   1 باك  وكا�س  �ل�شنغن(  تاأ�شرية 

للح�شول على قيمة 1  % �ل�شافية عند ت�شديد ق�شط �لتاأمني( 

وكذلك بطاقة بالتينية جمانية مدى �حلياة«.

التأمين على المصانع
�لعرو�س  من  �لعديد  تقدم  »�أك�شا  �ن  �ىل  ن�شنا�س  ولفت 

�لتاأمينية �خلا�شة لل�شناعيني، �لتي جتمعها معهم عالقات 

مميزة عدى �نها تتفوق على غريها من �ل�رشكات �لتاأمنية 

يف �حل�شة �ل�شوقية«.  

ويف �شياق حديثه عن قر�ر وزير �ل�شناعة فريج �شابوجنيان 

ر�أى  �مل�شانع،  على  �لتاأمني  بالز�مية 

ــر�ر يــاأتــي يف �طـــار »�خــذ  ــق �ل �ن هــذ� 

و�لتي  �ل�رشورية  و�لتد�بري  �لحتياطات 

بوجوب  م�شنع  لن�شاء  بديهية  تبدو 

�لز�مية �لتاأمني على �مل�شانع«.  و�عترب 

»�نه م�رشوع كامل متكامل بني جمعية 

�ل�شناعيني ووز�رة �ل�شناعة«.

فر�شت  �ل�شناعة  »وز�رة  ــاف:  ــش و��

�مل�شانع  ��شحاب  تلزم  خا�شة  �رشوط 

�مل�شانع،  على  �لتاأمني  �إلز�مية  وجوب 

كون حر�ئق �مل�شانع تنتج خماطر و��رش�ر ب�رشية ومادية 

م�شاعدة  �لتاأمني  �شاأن  ومــن  ج�شيمة.  و�شحية  وبيئية 

خ�شائر  عن  تعوي�شه  عرب  عمله  �ىل  �لعودة  على  �ل�شناعي 

�لفال�س وحتمي موظفيه من  �حلريق وبالتايل حتميه من 

�لبقاء بال عمل«.

واقع القطاع
ويف رد على �شوؤ�ل حول و�قع قطاع �لتامني و�مل�شاكل �لتي 

و�ملنطقة،  لبنان  يف  �ل�شائدة  �لو�شاع  ظل  يف  يو�جهها 

�لزمة  تد�عيات  من  يعاين  �لتاأمني  »قطاع  ن�شنا�س:  قال 

�لو�شع  و�شف  ميكن  ولكن  �لد�خلية.  و�لمنية  �ل�شيا�شية 

غم من حال عدم �ل�شتقر�ر �لذي ي�شود 
ّ
�حلايل باملقبول بالر

�لأو�شط، و�لذي يتاأّثر به لبنان بطبيعة  �ل�رشق  دول منطقة 

�حلال«.

و�عترب �ن  �شوق �لتاأمني يف لبنان ت�شهد 

�رشكات  تعمد  �ذ  �شارية  م�شاربات 

كثرية �ىل خف�س �ل�شعار لجتذ�ب �ملزيد 

من �لزبائن. وفيما ��شار �ىل �ن �رشكات 

�لتاأمني �لوطنية جتهد لتقدمي كل حديث 

�ن  �عترب  �للبناين،  للم�شتهلك  وجديد 

»�أولويات هذ� �مل�شتهلك باتت يف مكان 

�لقت�شادية  �لأو�ــشــاع  �أن  حيث  ــر،  �آخ

و�إمكاناته  قدر�ته  على  ت�شغط  �ل�شعبة 

�ملالية فتجعلها يف تر�جع م�شتمر«.

اكسا الشرق االوسط .. قرن من االحتراف واالبتكار في عالم التأمين
نسناس: السوق تشهد مضاربات ضارية

 تقدم أكسا العديد 

من العروض التأمينية 

 الخاصة للصناعيين 

الذين تجمعها معهم 

عالقات مميزة
Call center

04/727 000

THE FIRST CREDIT CARD INSURANCE
 IN THE LEVANT
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زبائنها  ثقة  و�لإجنــاز�ت  بالنجاحات  �حلافل  ليا  �شجل  يعّزز 

�لتاأمني  قطاع  يف  م�شتثمر  ر�أ�شمال  �أكرب  على  فحيازتها  بها، 

وميز�نيتها يعك�شان �شالبتها وقوتها، و�حتاللها ملركز متقدم 

بني �ل�رشكات �لعاملة يف �لقطاع لي�س �إل دلياًل على م�شد�قيتها، 

ومعدل �أرباحها منذ �شنو�ت تاأكيد�ً على ��شتمر�ريتها.

تقف من دون �شك خلف هذ� �لتقدم �مل�شتمر خطط و�شيا�شات 

ليا  �رشكة  عــام  مدير  �كــد  �إذ  �ل�رشكة،  تاألق  ت�شمن  حكيمة 

�أن  و�لإقت�شاد«  »�ل�شناعة  مع  حديث  يف  حنا  �شالم  للتاأمني 

ت�شمن  بل  �لأق�شاط،  �أجــل  من  �لأق�شاط  خلف  تهرع  ل  »ليا 

جناح و��شتمر�رية نتائجها �جليدة رغم �حتد�م �ملناف�شة بني 

�ل�رشكات �لعاملة يف �لقطاع عرب �تباع �شيا�شة �نتقاء �لأخطار 

بال�شعر �ملنا�شب«.

�شبكة  خــالل  من  تعمل  ليا  �أن  على  د 
ّ
و�شد

�شلكت  وقد  لبنان،  يف  �ملكاتب  من  وطنية 

طريق �لنفتاح على �لأ�شو�ق �خلارجية حيث 

قامت بتو�شيع جمال ن�شاطها بالتعاون مع 

�ل�رشكة �لعربية �ل�شورية للتاأمني. و�إذ �أ�شار 

�إىل �أن عدم �ل�شتقر�ر يف �شورية قد �نعك�س 

ليا  و�شع  �أن  �أكد  �لأق�شاط،  يف  �نخفا�شًا 

�شهام  ملجموعة  تابعة  �إنها  �إذ  م�شتقر 

��شتقر�رها  ب�شالبة  ز 
ّ
تتمي �لتي  �ملغربية 

يف  تاأمني  �رشكة   25 �شمها  عرب  �ملــايل 

�أفريقيا.

ويف �إطار حديثه عن �لتو�شع نحو �لبلد�ن 

د حنا على �أن قر�ر �لتو�شع نحو �لبلد�ن �لعربية لي�س 
ّ
�لعربية، �شد

حكر�ً على ليا بل هو قر�ر تتخذه جمموعة �شهام ككل.

تعزيز الرقابة
و�عترب حنا �أن تد�عيات �ل�شطر�بات �لتي يعي�شها لبنان و�لعامل 

�لعربي �نعك�شت على قطاع �لتاأمني ول �شيما بعد �إقفال �حلدود 

�ل�شورية �لأردنية و�لتي �أدت �إىل �نخفا�س �أق�شاط �لتاأمني على 

�لنقل ب�شكل كبري.

ور�أى �أن قطاع �لتاأمني ميلك قدرة كبرية على �ل�شمود، و�عترب 

�أن ت�شديد �لرقابة على �لقطاع من �شاأنها تعزيز هذه �لقدرة، مثل 

�لرقابة  نتيجة  كبرية  جناحات  يحقق  �لذي  �مل�رشيف  �لقطاع 

و�لإد�رة �حلكيمة مل�رشف لبنان.

ولفت �إىل �أهمية مكتب �ل�شكاوى �لذي ��شتحدثته جلنة �ملر�قبة، 

ور�أى �أن وجوده يحمل فائدة كبرية للم�شتهلك ول�رشكة �لتاأمني 

على حد �شو�ء. و�إذ �عترب �ن هناك بع�س �ل�شكاوى تاأتي يف غري 

موقعها وهناك بع�س �ل�شكاوى �ملحقة �لتي تتطلب من �رشكات 

�لتاأمني تلبية �لزبائن و�إعطائهم حّقهم، �أكد �أن �ل�شكاوى على ليا 

ن�شبتها �شئيلة جد�ً.

المنافسة
هي  �لقطاع  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أبــرز  �أن  �إىل  حنا  و��شار 

عدد  �نخف�س  �لأ�شو�ق  ت�شهده  �لذي  �لركود  ظل  ففي  �ملناف�شة، 

عليها  تتهافت  �لتاأمني  ما جعل �رشكات  ب�شكل كبري  �مل�شاريع 

�لقطاع  يف  �لعاملة  �ل�رشكات  بني  �ملناف�شة  حدة  رفع  ما  وهو 

�إىل حد كبري.

ور�أى �أن �أبرز �ل�شبل لتنمية �لقطاع هي تعزيز �لرقابة �لتي من 

�شاأنها �حلد من �ملناف�شة ونتائجها �خلطرة.

قرار متقدم
ولفت حنا �إىل �أن قر�ر �إلز�مية �لتاأمني على �مل�شانع قر�ر متقدم 

�أ�شحاب  د على �رشورة توعية 
ّ
وجيد. و�شد

يلجاأ  حيث  �لتاأمني  �أهمية  حول  �مل�شانع 

ل  تاأمني  بو�ل�س  �رش�ء  �إىل  منهم  �لبع�س 

تكون  �إمنــا  مل�شنعه  �شاملة  تغطية  توؤمن 

�ل�شناعة،  وز�رة  �إجـــر�ء�ت  لإمتــام  �شكلية 

�تخاذ  من  �ملن�شود  �لهدف  يحقق  ل  وهــذ� 

�لقر�ر، مما يتطلب من وز�رة �ل�شناعة �لتاأّكد 

من فعالية بولي�شة �لتاأمني وحجم �لتغطية 

�لتي توؤمنها للم�شنع.

عند  �ل�شفافية  �عتماد  �إىل  �ل�شناعيني  ودعا 

عامل  �إنها  �إذ  �لتاأمني  �رشكات  مع  �لتو��شل 

مهم لإ�شد�ر بو�ل�س حتمي م�شاحلهم.

ليا للتأمين.. 40 عامًا من الثقة وااللتزام
حنا: لتعزيز الرقابة

مر  على  بامل�ستقبل،  والثقة  الت�سميم  �سكل   

ليا  �رشكة  يف  العاملني  امام  حافزاً  ال�سنوات، 

اأب�رشت  التي  بال�رشكة  قدمًا  للم�سي  للتاأمني 

تاأ�سي�سها  بذكرى  لتحتفل   ،1975 عام  النور 

الأربعني العام املا�سي موؤرخة 14600 يومًا من 

الأمانة، الثقة، الولء، اللتزام والدعم لزبائنها.

تضمن ليا للتأمين نجاحها 

واستمرارية نتائجها الجيدة 

رغم احتدام المنافسة 

بين الشركات العاملة في 

القطاع عبر اتباع سياسة 

انتقاء األخطار بالسعر 

المناسب
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مقابلة

�شيا�شة  و�شع  �أولها  وكان  كثرية،  يارد  و�جهت  �لتي  �لتحديات 

�أركانها،  �أهم  �شي�شكلون  �لذين  موظفيها  طاقم  و�ختيار  �ل�رشكة، 

�أي  جتد  ل  �لتي  �ل�رشكة  �شيا�شة  �شتنطلق  لعملهم  حمبتهم  من  �إذ 

مربر لنف�شها يف عدم �لوقوف �إىل جانب زبائنها �إذ� ما وقعو� يف 

م�شكلة. فبح�شب يارد، »طاقم موظفي �ل�رشكة يرتك كل �لعمل جانبًا 

�إذ� ما وقع يف م�شكلة، فالعالقة  �أولوياته  �أوىل  وي�شع �لزبون يف 

بالأو��رش  �أ�شبه  لت�شبح  با�شتمر�ر  تتطور  وزبائنها  �ل�رشكة  بني 

�لعائلية«. 

و�أ�شار يارد �إىل �أن »�ل�رشكة ل متلك فريق مبيعات بل تعتمد على 

�ل�رشكة  موظفو  يتوزع  فيما  بنف�شه،  عليها  يعمل  تاأمينية  حمفظة 

على �أق�شام متعددة«. و�إذ لفت �إىل �ملجهود و�لعمل �لدوؤوب و�ملتابعة 

�لدقيقة �لتي يقوم بها �إىل جانب موظفي �ل�رشكة، حيث تتم مر�قبة 

�لثغر�ت يف �لأد�ء وعقد �جتماعات متكررة لت�شويب م�شار �لعمل«، 

�إعطاءه   »�شلوب«  ت�شتطيع  �لذي  �لوحيد  �حلافز  �أن  على  يارد  �شدد 

�خلربة  هو  معها  للتعامل  �ل�شناعيني   �أو  �ل�رشكات  �أو  لالأفر�د 

و�ل�شمعة �جليدة �للتان �كت�شبتهما على مر �شنو�ت �لعمل«.

يف  وجوده  ممكن  �شيء  �أف�شل  هم  �لتاأمني  »و�شطاء  �أن  �إىل  ولفت 

�أن  �أعترب  �لتاأمني«. وقال: »رمبا �شهادتي جمروحة، ولكني  قطاع 

ن �لذي ل يتعامل مع و�شيط تاأمني غري حممٍي كفاية، فو�شيط 
ّ
�ملوؤم

�أن  ور�أى  ن«. 
ّ
و�ملوؤم �لتاأمني  �لو�شل بني �رشكة  �لتاأمني هو �شلة 

�أهمية دور و�شيط �لتاأمني جتعل من عملية �ختياره م�شوؤولية كبرية 

ليختار  يتاأنى  �أن  فيه  يفرت�س  �لذي  �لعمل،  �شاحب  �إىل  بالن�شبة 

�لو�شيط �لأكفاأ متامًا كما يختار �ملحامي �أو �ملحا�شب يف �رشكته«.

التأمين على المصانع
�ل�شابق فريج  �ل�شناعة  �إطار رده على �شوؤ�ل حول قر�ر وزير  ويف 

�لقر�ر   « يارد:  قال  �مل�شانع،  على  �لتاأمني  باإلز�مية  �شابوجنيان 

�أدى �إىل زيادة طفيفة يف �لإقبال على �لتاأمني من قبل �مل�شانع، �إذ 

نني على م�شانعهم قبل �لقر�ر، فاأي 
ّ
�إن معظم �ل�شناعيني كانو� موؤم

�شناعي �أو رجل �أعمال عندما ي�شتثمر ر�أ�شماًل كبري�ً يف عمله يعمد 

كبرية.  يوقعه يف خ�شائر  قد  �أي حادث  كون ح�شول  �لتاأمني  �إىل 

�لقرت��س من  �إىل  يلجاأ  �ل�شناعيني  �أن هناك عدد� كبري� من  كما 

تاأمينًا على �مل�شنع بهدف حماية  بدورها تطلب  �لتي  �مل�شارف 

�لت�شليفات �لتي تعطيها«.

و��شاف: »لكن من دون �شك، �لقر�ر لفت نظر �ل�شناعيني �إىل حت�شني 

�لذين مل  �لأ�شخا�س  �أن  �لتي كانت موجودة �شابقًا، كما  �لبو�ل�س 

نو� على م�شانعهم �لتز�مًا بالقر�ر«.
ّ
نني �أم

ّ
يكونو� موؤم

بعني  توؤخذ  �لتي  �ملعايري  عن  �شوؤ�ل  على  رده  خالل  يارد  و�عترب 

�لعتبار عند �كتتاب عقد تاأمني على �مل�شنع، » �أن بولي�شة �لتاأمني 

على �مل�شانع لي�شت بولي�شة و�حدة منوذجية غري قابلة للتعديل، 

�لتطور  على  وقادرة  كبرية  �متد�د�ت  ولها  مرنة  بولي�شة  هي  بل 

ن مهما كانت 
ّ
�إىل حدود ت�شمح بتوفري تغطية �شاملة للم�شنع �ملوؤم

طبيعة ن�شاطه �أو حجمه«.

خطوات التأمين
و�أعلن �أن »�أوىل خطو�ت �لتاأمني على �مل�شانع تكون باإر�شال خبري 

فيه  �ملوجودة  و�خلطر  �حلماية  معايري  مه ملعرفة 
ّ
ليقي �مل�شنع  �إىل 

ي�شع  �لتقييم  هذ�  على  وبناء  �لطبيعية،  و�لكو�رث  �حلريق  لناحية 

�خلبري تقريره، �لذي يتم �ل�شتناد �إليه يف بناء �لبولي�شة«. و�شدد على 

�ملهمة �لدقيقة �لتي يتولها �ل�شناعي يف هذ� �لإطار، وهي �إعطاء 

��شتناد�ً  �لتاأمني،  و�شيط  ليتمكن  م�شنعه  عن  �ل�شحيحة  �ملعلومات 

�إىل �لتقرير �مُلعد وخربته، من �إعطائه �لبولي�شة �لتي يحتاج �إليها«.

سلوب.. وسيط مستقل منفتح على األسواق التأمينية كافة
يارد: مصلحة المؤمِّن اولى اولوياتنا

انطالقًا من قناعته ب�رشورة خدمة املوؤّمنني باأرقى 

م�ستوى، انطلق �سليم يارد قبل 25 عامًا يف تاأ�سي�ش 

لن  �رشكته  اأن  يقني  على  يارد  كان  �سلوب.  �رشكة 

التزمت  ما  اإذا  والتطور  التو�سع  ت�سل طريقها نحو 

التقنية العالية يف عملها وو�سعت معاملة املوؤّمنني 

ومالحقة بوال�سهم وم�ساحلهم يف �سلم اأولوياتها.

حتقيق  من  ال�سنوات  مر  على  »�سلوب«  متكنت 

النجاح تلو الآخر، لتكت�سب �سفات و�سيط التاأمني 

التاأمينية  الأ�سواق  كل  على  بانفتاحها  امل�ستقل، 

وكل التغطيات التي ميكن اأن تفيد زبائنها لت�سبح 

يارد.. متفائل بمستقبل القطاع في لبنانخبرية يف اإعطاء الن�سح لهم.



حمتوياتها  �لتاأمني  و�شيط  يبحث  �لبولي�شة  و�شع  بعد   « وتابع: 

يعر�شها  ثم  ومن  ن 
ّ
�ملوؤم �ل�شناعي  مع  توؤمنها  �لتي  و�لتغطيات 

على �رشكات �لتاأمني �لتي يعينها �ل�شناعي �أو �لتي يتعامل معها 

تت�شمنها  �لتي  �ل�رشوط  �أو  للقو�عد  وفقًا  ت�شعريها  ليتم  �لو�شيط 

�لعر�س  هذ�  من  وينتج  �ل�شناعي.  لتحمي  �أ�شا�شًا  و�شعت  و�لتي 

�لأ�شعار  بني  مقارنة  �أو�ملوؤمن  �لو�شيط  فيجري  بالأ�شعار،  جدول 

ويختار �ل�رشكة �لتي �شيوؤمن معها«.

دور الحكم
�إ�شكالت  �أي  تفادي  من  �ل�شناعي  يتمكن  لكي  »�أنه  يارد  و�عترب 

مع �رشكات �لتاأمني، من �لأف�شل له �أن يتعامل مع و�شيط تاأمني«، 

وقال: »هناك فرق كبري بني �أن يتعامل �ل�شناعي مع �رشكة تاأمني 

حال  ويف  بولي�شة  تبيع  �لتاأمني  ف�رشكة  و�شيط،  عرب  �أو  مبا�رشة 

ح�شل حادث ما �شتدفع �أمو�ًل، يف حني عندما يبيع و�شيط �لتاأمني 

ه �لأول و�لأخري م�شلحة �ل�شناعي �ملوؤّمن، كونه 
ّ
بولي�شة يكون هم

موّكل من قبله«.

وتابع: »�إ�شافة �إىل ذلك، �لطرفان �للذ�ن يوقعان على عقد �لتاأمني 

هما �ل�شناعي و�رشكة �لتاأمني، وبالتايل �رشكة �لتاأمني طرف وهذ� 

لها �أد�ء دور �حلكم يف �أي ظرف كان، وهنا تربز �أهمية دور 
ّ
ل يخو

و�ل�شناعي  �ل�رشكة  بني  و�شل  �شلة  يكون  �لذي  �لتاأمني،  و�شيط 

ن ليتمكن من �لنتباه �إىل �رشوط 
ّ
ويقف �إىل جانب �ل�شناعي �ملوؤم

و�لتاأكد من تالوؤمها يف حال ح�شل حادث مع تقارير  �لبولي�شة 

�خلرب�ء«. 

مشاكل القطاع
ويف معر�س حديثه عن م�شاكل قطاع و�شطاء �لتاأمني، لفت يارد 

�إىل  و�أ�شار  �لتاأمينية،  �لأ�شو�ق  يف  �لفو�شى  من  نوع  وجود  �إىل 

و�شيط  نف�شها  وت�شمي  تاأمني  بو�ل�س  تبيع  »وجود جهات متعددة 

تاأمني، يف حني �أن �لو�شيط هو �لإن�شان �مل�شتقل �لذي ميلك جهاز 

موظفني و�ت�شالت مع �رشكات �لتاأمني«.

�لأ�شخا�س  ناحية  من  �لو�شاطة  على  متطفلون  »هناك  و�أ�شاف: 

�لذين يبيعون بدون ترخي�س. وهوؤلء ي�شببون يف كثري من �لأوقات 

م�شاكل، كونهم ل ميلكون �لثقافة و�لتقنية �ملطلوبة لي�شتطيعو� بيع 

بو�ل�س تاأمني«. 

تنمية القطاع 
�لرقابة ووز�رة �لقت�شاد تعمالن جديًا على  �أن »جلنة  و�عترب يارد 

و�شليمة«.   جيدة  قو�عد  بو�شع  ــوز�رة  �ل بــد�أت  حيث  �لقطاع  تطوير 

تتميز  �لعامل  يف  �ملوجودة  �لتاأمينية  �لأ�شو�ق  كل  »�أن  �إىل  لفت  و�إذ 

مبعطيات و�شفات خا�شة«، �شدد على »عدم �إمكانية �لإتيان بقو�نني 

من �خلارج وتنفيذها يف �لأ�شو�ق �لتاأمينية �للبنانية«. وقال: »يجب �أن 

ناأخذ �لوحي من �لقو�نني يف �خلارج وندر�س �ل�شوق �للبنانية لنتمكن 

من و�شع قاعدة لعمل و�شيط �لتاأمني. ل ميكننا �حلد من �شالحيات 

�لو�شيط وتقييده من �أجل رقابته، �شوق �لتاأمني تنتظم باأكملها عندما 

من  قو�نني جلزء  ن�شع  �أن  �أي ل ميكن  و�حدة.  لرقابة  تابعة  ت�شبح 

�لفاعلني يف �لقطاع  �لقيام با�شت�شار�ت مع  �لتاأمني، بل يجب  �شوق 

كافة من �جل بناء قانون ل�شوق �لتاأمني بكاملها«.
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من  �إكتو�رية  علوم  خريج  �أول  حنا،  ومتكن 

 ACAIR جامعة لبنانية ووطنية، من و�شع

وتو�شيع  زبائنه  و�إر�شاء  �لتطور  �شكة  على 

�لــتــاأمــني وتخطي  عــالقــاتــه مــع �ــرشكــات 

ــتــي تتمثل  و�ل �لــتــي و�جــهــتــه  �لــتــحــديــات 

و�أ�شار  و�لأمــنــي.  �لإقت�شادي  بالو�شعني 

حنا يف هذ� �لإطار، �إىل �أنه �إ�شافة �إىل �شوء 

توؤثر  �لتي  و�لأمنية  �لإقت�شادية  �لأو�شاع 

ت�شديد  �للبنانيني على  ب�شكل كبري يف قدرة 

�لأق�شاط، وقفت ACAIR �أمام حتٍد مهٍم عند 

عدم  ظل  يف  �لتاأمني  �رشكات  �إحدى  �إقفال 

وجود �شو�بط يف حينها من وز�رة �لإقت�شاد 

ن وو�شيط �لتامني، �إل �أنها 
ّ
ل�شمان حق �ملوؤم

تخطته بنجاح.

القطاع األهم
�لإقت�شاد قد ل  �أن تر�جع  �إىل  و�إذ لفت حنا 

ينعك�س بال�رشورة تر�جعًا يف �لقطاع، �عترب 

�لقطاعات  �أهــم  من  هو  �لتاأمني  قطاع  �أن 

كثري  يف  �إنه  �إذ  �لإطــالق  على  �لإقت�شادية 

�لو�شع  تــدهــور  يــقــوى مــع  �لأحــيــان  مــن 

�لإقــتــ�ــشــادي. وقـــال: »مــع �رتــفــاع تعرفة 

�لتامني  �إىل  �لكثريون  توجه  �مل�شت�شفيات، 

�ل�شحي خوفًا من �لوقوع يف مطبات كثرية 

�لأعباء  كلفة  ل 
ّ
قادرين على حتم لأنهم غري 

تاأمينية.  بطاقة  لديهم  لي�شت  �أو  �ملالية 

�لتفجري�ت  �نت�شار  ومع  �للبنانيني  �أن  كما 

�س 
ّ
يبادرون �إىل �لتفتي�س عما ميكن �أن يعو

عليهم خ�شارتهم، فيهرعون �إىل �رش�ء بو�ل�س 

�أو  �لإرهابية  �لأعمال  �أ�رش�ر  تغطي  تاأمني 

�أق�شاط  رفع  �لأمــور  �شاأن هذه  �حلــروب. من 

�لتاأمني وبالتايل زيادة ربح �لو�شيط«.

الوسطاء الدخالء 
يعاين  �لــتــي  �مل�شاكل  �أن  حنا  و�أو�ــشــح 

�لدخالء  و�أبــرزهــا  متعددة،  �لقطاع  منها 

غري  �لو�شطاء  ي�شمى  ما  �أو  �لقطاع،  على 

�لإقت�شاد  وز�رة  على  �أن  ور�أى  �ملرخ�شني، 

�شبط هذ� �ملو�شوع، وعدم �ل�شماح لأي كان 

مبمار�شة �لو�شاطة من دون ترخي�س. وقال: 

�ملرّخ�س  �لو�شيط  �ملــاديــة،  �لناحية  »مــن 

كثرية  نفقات  ولديه  �لبنك  يف  كفالة  ي�شع 

و�ل�شمان  و�ملحامني  باملحا�شبني  تتعلق 

ــذي  و�ل �ملرخ�س  غــري  فيما  �لإجــتــمــاعــي، 

ن�شميه »حامل �ل�شنطه« لي�شت لديه نفقات.

و�أ�شاف: »�أما من �لناحية �لتقنية، ف«حامل 

بولي�شة  لإعطاء  متامًا  موؤهل  غري  �ل�شنطة« 

لتوجيه  �أو  لــلــزبــون  �ل�شحيحة  �لــتــاأمــني 

�مللف  يعطي  ل  وقــد  ــن 
ّ
�ملــوؤم �إىل  ن�شيحة 

 
ّ
�ل�شحيح ل�رشكة �لتاأمني، وبالتايل فهو ي�رش

ب�رشكات  نني 
ّ
�ملوؤم ثقة  يهز  وقد  ن 

ّ
باملوؤم

�لتاأمني وبالقطاع ككل«.

من  ح�شة  تاأخذ  �أي�شًا  »�مل�شارف  وتابع: 

�ل�شوق من دون �أي وجه حق، �إذ ُيلَزم طالب 

مقابل  تاأمني  بولي�شة  �أخــذ  على  �لقر�س 

تاأمني  �ــرشكــة  مــن  يطلبه  �لـــذي  �لــقــر�ــس 

تتعامل مع �مل�رشف مبا�رشة، وهذ� ممنوع 

يف كل دول �لعامل، فالقانون ل يعطي �حلق 

للم�رشف بالتوجه �إىل �لزبون مبنتج جتاري 

بل مايل، وعلى �مل�رشف �أن يطلب بولي�شة 

وز�رة  من  مرخ�شة  �رشكة  قبل  من  تاأمني 

�لإقت�شاد«.

تفاؤل بالمستقبل
ويف �إطار رده على �شوؤ�ل عن �ل�شبل �لكفيلة 

»�رشورة  على  حنا  �شّدد  �لقطاع،  بت�شحيح 

�أركانًا  تعترب  جهات   3 بني  جّدي  حو�ر  بدء 

�لإقت�شاد  وز�رة  وهي:  �لقطاع  يف  �أ�شا�شية 

و�رشكات  �لتاأمني،  لقطاع  مة  �ملنظِّ �جلهة 

�لتاأمني �لتي تتحمل �خلطر وو�شطاء �لتاأمني 

�أن  ور�أى  �لتاأمني«.  بو�ل�س  قون 
ّ
ي�شو �لذين 

ر�ً يحميها 
ّ
»�حلو�ر بينها قد يثمر قانونًا متطو

ن بعني �لإعتبار«.
ّ
وياأخذ م�شلحة �ملوؤم

�ل�شابق  �ل�شناعة  ــر  وزي ــر�ر  ق و�شف  و�إذ 

على  �لتاأمني  باإلز�مية  �شابوجنيان  فريج 

وجوب  على  �شّدد  بـ»�لإيجابي«،  �مل�شانع 

حيث  �لتاأمني،  كيفية  ملر�قبة  �آلية  و�شع 

ورقة  طلب  �إىل  �ل�شناعيني  من  عدد  يعمد 

�أجل جتديد  �لوز�رة من  �إىل  �شكلية لتقدميها 

�ل�شهادة �ل�شناعية«. و�أكد �أن »�ل�شري يف هذ� 

�أن  يجب  فالبولي�شة  م�شموح،  غري  �لإجتــاه 

تت�شمن �لبنود �لكفيلة بتغطية �مل�شنع حتى 

�إذ� ما وقع حادث يكون �ل�شناعي قادر�ً على 

فهذ�  خ�شار�ت،  د�ً 
ّ
متكب ولي�س  عمله  متابعة 

هو �لهدف من �لتاأمني على �مل�شانع«.

�لقطاع  مب�شتقبل  »تفاوؤله  عن  حنا  و�أعــرب 

عند  ترتفع  �لتاأميني  �لوعي  درجــة  �إن  �إذ 

�للبنانيني، �إ�شافة �إىل �أن تطور �لعالقة بني 

�لتاأمني و�رشكات  �لإقت�شاد وو�شطاء  وز�رة 

�إيجابي  �لقطاع  م�شتقبل  �أن  يوؤكد  �لتاأمني، 

ولي�س �شلبيًا«.

ACAIR .. قصة نجاح تأميني بين لبنان وسلطنة ُعمان
حنا: لعقد حوار بين أركان القطاع

المصارف تأخذ حصة من سوق 

التأمين من دون أي وجه 

حق، فالقانون ال يعطي الحق 

للمصرف بالتوجه إلى الزبون 

بمنتج تجاري بل مالي

عامل  يف  العمل  من  عامًا   25

ملدير  كافية  كانت  التاأمني، 

حنا  اإيلي   ACAIR �رشكة 

لتكري�ش ا�سم �رشكته يف �سوق 

والنطالق  لبنان،  يف  التاأمني 

حيث  العربية  ال�سوق  نحو 

اأ�س�ش �رشكة يف �سلطنة عمان 

 ZENITH Insurance Services

عام 2010.
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نظر�ً  �لتاأمني  و�شيط  دور  على  �حلفاظ  �ــرشورة  على  �لزبري  �شدد 

عند  تتجلى  �لتاأمني  و�شيط  دور  »فاعلية  �أن  �إىل  لفت  و�إذ  لأهميته. 

»�أي  �أن  �إىل  �أ�شار  و�ملوؤمن«،  �لتاأمني  �رشكة  بني  �إ�شكال  ح�شول 

يف  �لتاأمني  و�شيط  �أو  �لتاأمني  و�رشكة  �ملوؤمن  بني  يح�شل  �إ�شكال 

معظم �لأحيان يعود �إىل �مل�شاربة يف �لأ�شعار، فاملوؤمن يف كثري 

من �لأحيان ل ينظر �إىل �ل�رشوط و�ل�شتثناء�ت يف عقد �لتاأمني، بل 

يركز على �شعر �لبولي�شة«. و�أ�شاف: »�لأمور ل ت�شري  بهذ� �ل�شكل، 

يف �لتاأمني ياأخذ �لزبون ما يدفع من �أجله، وهذ� يفر�س على �ملوؤمن 

�أن يتمتع بدرجة من �لوعي لي�شاأل عن �أ�شباب تدين �شعر �لبولي�شة 

ويتاأنى يف قر�ءة �لعقد وخا�شة �ل�رشوط و�لإ�شتثناء�ت«.

ولفت �إىل �أن »�خلطوة �لأ�شا�س لتنمية قطاع �لتاأمني، هي مالحقة 

حقيبة  يحملون  �لذين  هــوؤلء  وهم  �ل�شنتة«  بـ»جتار  ي�شمى  ما 

و�شطاء  عمل  على  يوؤثرون  هوؤلء  تاأمني.  ليبيعو�  بها  ويجولون 

�أ�شعار  على  كبرية  بح�شومات  يقومون  �إذ  كبري  ب�شكل  �لتاأمني 

�لبو�ل�س. يف حني �أن �لو�شيط �ملرخ�س ي�شع كفالة يف �مل�رشف، 

و�أجرة مكتب وم�شاريف  �شنويًا ولديه موظفني  ويجدد رخ�شته 

�أخرى خمتلفة«.

التراجع االقتصادي
يطاول  �لذي  بالرت�جع  يتاأثر  مل  �لتاأمني  »قطاع  �أن  �لزبري  و�أكــد 

�للبنانيني  عند  �لتاأميني  �لوعي  درجة  �إن  �إذ  �للبناين  �لقت�شاد 

�رتفعت ب�شكل كبري يف �ل�شنو�ت �لأخرية، فاجليل �حلايل �أكرث وعيًا 

توؤدي دور�ً يف  �أ�شبحت  �أن �جلامعات  �إىل  �إ�شافة  �لتاأمني  لأهمية 

ن�رش �لوعي �لتاأميني عرب تدري�س �أهمية �لتاأمني يف �خت�شا�شاتها 

خطو�تهم  كل  يف  لهم  رفيقًا  �لتاأمني  جعل  على  �لطالب  وحــث 

�لعملية«.

ولفت �إىل »�أن �ل�شبب �لذي يحافظ على �لأرقام �ملرتفعة يف �لقطاع، 

لي�س �ملجهود �لفردي للو�شطاء �إمنا جلوء �لنا�س �إىل �لقرت��س من 

�مل�شارف �لذي يتطلب بو�ل�س تاأمني على �حلياة وعلى �ملمتلكات«. 

ح�شة  تاأخذ  للم�شارف  �لتابعة  �لتاأمني  »�رشكات  �أن  �لزبري  ور�أى 

�إىل  �لو�شول  تخولها  كثرية  مبز�يا  تتمتع  كونها  �ل�شوق  من  �لأ�شد 

�لزبون وفر�س بو�ل�س تاأمني عليه«.

و�أ�شار �إىل �أن »قطاع �لتاأمني ل يز�ل يحتل مرتبة متو��شعة بالن�شبة 

�إىل حجم �لقت�شاد �ملحلي ب�شبب »�حلرب �للبنانية 

و�لأزمات �ل�شيا�شية �لتي يعاين منها لبنان ب�شكل 

ب�شكل  �لقت�شاد  طاولت  و�لتي  متو��شل  �شبه 

ل 
ّ
عو

ُ
ي �لتي  �لو�شطى  �لطبقة  تاآكل  �إىل  و�أدت  كبري 

�لطبقة  حجم  لبنان  يف  »�ليوم  ــال:  وق عليها«. 

هذه  �إىل  �ملنتمون  و�ملو�طنون  �رتفع،  �لفقرية 

�لطبقة ل ي�شتطيعون �رش�ء بو�ل�س تاأمني »�شحة، 

�شيار�ت...«. 

تحفيز القطاع
و�و�شح �لزبري �إىل �أن »قر�ر �لتاأمني على �مل�شانع مل ياأِت من فر�غ 

بل بعد عدة حو�دث �شلطت �ل�شوء على �أهمية هذ� �لتاأمني �لذي يرفع 

�ل�رشر عن �شاحب �لعمل و�ملوظفني وجري�نه حتى«.

ور�أى �لزبري �أن »من �شاأن قيام �ل�رشكات بالإيفاء بالتز�ماتها 

�لتاأمني  مبفهوم  �لنا�س  �إميان  تر�شيخ  �شفافة  بو�ل�س  وتقدمي 

�أحيانًا تخل �رشكات  �إنه  �إذ  �لقطاع،  وبالتايل حت�شني وحتفيز 

�لتاأمني بالتز�ماتها من  دون �أن يكون هناك ح�شيب �أو رقيب«.

شركة الزبير لوساطة التأمين.. 50  عامًا من الشفافية وااللتزام
د. وسيم فؤاد الزبير: للحفاظ على دور وسيط التأمين

 Professionally Insured For The Dark Side In Life
لو�ساطة  الزبري  »�رشكة  عملت  ال�سعار  هذا  حتت 

اأف�سل  فقدمت  عقود،  خم�سة  مدى  على  التاأمني« 

اخلدمات التاأمينية لزبائنها، وحر�ست وفقًا ملديرها 

كاملة من  م�سوؤولياتها  الزبري على حتمل  و�سيم  د. 

لي�سع  يتدخل  تاأمني  كو�سيط  دورها  تاأدية  خالل 

بني  اإ�سكال  اأي  ح�سول  عند  احلروف  على  النقاط 

بتحمل  ال�رشكة  فيطالب  واملوؤمن،  التاأمني  �رشكة 

تر�سي  ت�سوية  اإىل  للو�سول  يعمل  اأو  م�سوؤولياتها 

الطرفني يف اآن واحد«.

الخطوة األساس 

لتنمية قطاع التأمين 

 تتمثل بمالحقة ما يسمى 

بـ»تجار الشنتة«
الزبير: للشركات التابعة للمصارف حصة األسد من السوق
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و�عترب �شعد �أن »�مل�شاكل بني �رشكات �لتاأمني و�لزبون �ملوؤمن 

تبد�أ مع وجود خلل ما يف عقد �لتاأمني. ور�أى �أن »�حلل يكمن 

يف �رشورة �لتعامل مع و�شيط تاأمني مرخ�س ميلك معلومات 

وخربة كافية متكنه من و�شع بولي�شة تغطي �مل�شنع �لو�جب 

تاأمينه بكل جمالته. فالو�شيط غري �ملرخ�س ي�شتغيب نقاطا 

�ملوؤمن  ي�شبح  بحيث  �أف�شل  �أ�شعار  لتقدمي  �لعقد  يف  عديدة 

حاماًل ملجرد ورقة مل�شنع غري موؤمن«. و�شدد على �أن »�إملام 

�ل�شناعي بق�شايا �لتاأمني ميكنه من ��شتدر�ك �أمور كهذه«.

تأمين المصانع
على  �لتاأمني  بجعل  �ل�شناعة  وزيــر  قــر�ر  »�أن  �شعد  و�أعلن 

�لرتخي�س  على  للح�شول  �لرئي�شية  �ل�رشوط  �أحد  �مل�شانع 

و�ل�شهادة �ل�شناعية �أدى �إىل زيادة �لإقبال على �لتاأمني من 

�مل�شانع«.

�إىل تاأن كبري،  �أن »�لتاأمني على �مل�شانع يحتاج  و�شدد على 

�حلادث.  ح�شول  بعد  �إل  تظهر  ل  �مل�شائل  من  �لعديد  فهناك 

وعلى �ل�رشكة �أن تكون على علم بكل هذه �مل�شائل لت�شتطيع 

�لكثري  فهناك  يحتاجها.  �لتي  �لبولي�شة  �لزبون  تعطي  �أن 

�أ�شحاب  بعدها  ��شتكى  �لتي  �حلو�دث  من 

من  �لتاأمني  �رشكات  تهرب  من  �مل�شانع 

�لدفع، لكن يف �لو�قع تكون �لبولي�شة غري 

�شاملة لكل �لأ�رش�ر بعد �حلادث«.

�لتاأمني  �أن »�أوىل خطو�ت  �إىل  و�أ�شار �شعد 

�مل�شنع  على  �أويل  بك�شف  بالقيام  تبد�أ 

ملعرفة ماذ� يجب �أن ت�شمل بنود �لعقد. كما 

�أن هناك م�شائل حتتاج �إىل بند 

كان  فاإذ�  للتاأمني،  خ�شو�شي 

لال�شتعال  قابلة  مــو�د  هناك 

يجب ذكرها يف �لعقد حتى تتم 

�لعقد  على  يجب  كما  تغطيتها. 

ولأي  للعمال  تغطية  يوؤمن  �أن 

حريق �أو طارئ يح�شل، �إ�شافة 

�جلــري�ن  جتــاه  �مل�شوؤولية  �إىل 

و�لغري«.

المضاربات
»�لقطاع  �أن  �إىل  �شعد  ولفت 

ــن �ملــ�ــشــاربــات من  يــعــاين م

�لتابعة  �لتاأمني  �رشكات  قبل 

عن  تــاأخــذ  و�لــتــي  للم�شارف 

غــري حــق �لــزبــائــن و�لــعــمــالء  

�لتاأمني  على  �إجــبــارهــم  عــرب 

قر�شًا  �ل�رشكة  �إعطاء  على  �ملو�فقة  �رشوط  من  ك�رشط  معها 

يوؤثر فقط على عمل و�شطاء  »�أن هذ� ل  �إىل  �شعد  و�أ�شار  ما«. 

�لتاأمني، بل ينعك�س على �لزبون �ملوؤمن كون �ل�رشكات �لتابعة 

ت �لكثري من 
ّ
للم�شارف ل متلك �خلربة و�لأهلية ما يجعلها تفو

�لتفا�شيل �ملهمة يف عقد �لتاأمني ما يعر�س زبائنها للم�شاكل 

عند ح�شول �أي حادث«.

تنمية القطاع
متو��شعة  مرتبة  يحتل  يز�ل  ل  »�لقطاع  �أن  �إىل  �شعد  ولفت 

�لأمريكية  بــالــدول  مقارنة  �لقت�شاد  حجم  �إىل  بالن�شبة 

تاأمينية  ثقافة  ميلك  �لدول  تلك  يف  �ل�شعب  كون  و�لأوروبية 

�أو�شع، كما �أن �لقانون يفر�س  �إلز�مية �لتاأمني على �ل�شناعيني 

�لقطاع  �حتالل  �إىل  يوؤدي  ما  و�لعمال  و�ملكاتب  و�ل�شيار�ت 

مرتبة جيدة بالن�شبة �إىل حجم �لقت�شاد«.

و�عترب »�أن تنمية قطاع �لتاأمني تتطلب عمال م�شرتكا من قبل 

�لوز�ر�ت كافة. فالتاأمني يخفف عن كاهل �لدولة �لكثري من 

�إلز�مية  �أن  كما  �ل�شت�شفاء.  م�شاريف  �شيما  ول  �مل�شاريف، 

ككل،  �ملو�طنني  عن  تخفف �ل�شغط  �ل�شيار�ت  لكل  �لتاأمني 

�ل�رشكات  تتوكل  ما  حادث  ح�شول  فعند 

يف حل �حلادث كما يف �لبلد�ن �لأوروبية 

على  م�شاكل  �أي  دون  مــن  و�لأمــريكــيــة 

�لطرقات. ور�أى �أن »على �لوز�رة �أن تفر�س 

�أن يعمل يف قطاع  على كل م�رشف يريد 

�لتاأمني �أن يكون لديه و�شيط ملم بق�شايا 

�لتاأمني«.

»سامكو« .. خطوات واثقة في عالم التأمين
سعد: تنمية القطاع تتطلب عمال مشتركا من الوزارات 

العميقة  مبعرفتها  مت�سلحة 

التي  وخربتها  احلوادث  بحل 

تخطو   ،1969 عام  اإىل  تعود 

»�سامكو« خطواتها الواثقة يف 

ملديرها  فوفقًا  التاأمني.  عامل 

ل  »�سامكو«  اإن  �سعد  كميل 

مع  م�ساكل  تواجه  اأن  ميكن 

دراية  على  كونها  زبائنها 

تاأمينها،  يجب  التي  بالبنود 

مبا  تام  علم  على  انها  كما 

�سيح�سل بعد احلادث.

إلمام الصناعي بقضايا 

التأمين يمكنه من 

استدراك أي خلل في عقد 

تأمين مصنعه
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ل  �أن  يوؤكد  فرحات  �أن  من  �لرغم  على 

فخربته  زبائنه  مــع  تعرت�شه  م�شاكل 

م�شكلة  �أي  ومعاجلة  تفادي  من  متكنه 

�إن وقعت، يحمل عتبًا كبري�ً على �لنقابة 

ظل  يف  �لفاعلة«  بـ»غري  ي�شفها  �لتي 

�لفو�شى �لتي ي�شهدها �لقطاع.

ولفت فرحات �إىل �نت�شار �ملتطفلني بني 

�حلال  و�قــع  يف�رش  ما  �لتاأمني  و�شطاء 

يف  لبنان  يف  ن 
ّ
�ملوؤم فيه  يتخبط  �لذي 

�أثره �رشكات  بع�س �لأحيان وتتهم على 

و�أو�شح  �لو�شطاء بالحتيال.  �أو  �لتاأمني 

�أحد�ً  �لقانون  �أنه يف حني مينع  فرحات 

من �لتوجه �ىل �جلمهور لعر�س �أي منتج 

قانونًا  له  �ملرخ�س  �لو�شيط  �إل  تاأمني 

ملز�ولة هذه �ملهنة، هناك �لبع�س يحمل 

و�ملحال  �ملنازل  �أبــو�ب  ويطرق  حقيبة 

�إىل  �إ�شافة  خدماته،  عار�شًا  �لتجارية 

جمموعة كبرية من �ل�شما�رشة �ملنت�رشين 

يبيعون  و�لــذيــن  �مليكانيك  حميط  يف 

قيمتها  ربــع  بحو�ىل  �لتاأمني  بو�ل�س 

عند  بالتعوي�س  يلتزمون  ل  وبالتايل 

فرحات:  ويتابع  حـــادث.  �أي  ح�شول 

مع  �لتاأمني  عو�قب  يعلم  ل  »�مل�شتهلك 

لبولي�شة  كيف  نف�شه  ي�شاأل  ول  هــوؤلء، 

�لأ�ـــرش�ر  تغطي  �أن  �لأثــمــان  باأبخ�س 

و�لأخطار و�حلو�دث؟«.

و�شطاء  نقابة  على  �أن  فرحات  و�عترب 

�لتاأمني ووز�رة �لقت�شاد �تخاذ �لتد�بري 

عرب  �لــعــارمــة  �لفو�شى  لهذه  �لــالزمــة 

�لن�شمام  �لتاأمني  و�شطاء  جميع  �إلــز�م 

�ل�شما�رشة  كــل  ومالحقة  �لنقابة  �إىل 

و�لو�شطاء غري �ملن�شوين فيها. فحماية 

يف  يعملون  عمرهم  �شنو�ت  ق�شو�  من 

قانونية  بطريقة  يعمل  ومــن  �لقطاع 

و�أكد  معًا.  و�لــوز�رة  �لنقابة  على  و�جبة 

فرحات �أن »تنمية قطاع �لتاأمني ل ميكن 

�أن حتدث من دون معاجلة هذه �لنقطة«.  

و�شدد على �أهمية توعية �ملو�طنني حول 

قبل  �لو�شيط  رخ�شة  من  �لتاأكد  �رشورة 

توقيع �أي بولي�شة معه«.

تأمين المصانع
ويف رد على �شوؤ�ل عن قر�ر وزير �ل�شناعة 

�ل�شابق فريج �شابوجنيان بجعل �لتاأمني 

�لرئي�شية  �ل�رشوط  �أحــد  �مل�شانع  على 

�أ�شار  �ل�شناعية،  و�ل�شهادة  للرتخي�س 

لبع�س  جيد  �لقر�ر  هذ�  �أن  �إىل  فرحات 

�مل�شانع �لتي قد ت�شهد حريقًا كم�شانع 

ــات و�لــبــال�ــشــتــيــك ولــكــنــه ل  �ملــفــرو�ــش

�حلديد  كم�شانع  ــرى  �أخ م�شانع  يفيد 

تاأثري  �أن  �إىل  و�أ�ــشــار  مثاًل.  و�لأملنيوم 

مكتبه،  ن�شاط  على  كبري�ً  يكن  مل  �لقر�ر 

كما  موؤمنه،  كلها  لي�شت  �مل�شانع  �إن  �إذ 

بل  �لتاأمني  و�شطاء  مع  تتعامل  ل  �أنها 

للم�شارف  �لتابعة  �لتاأمني  �رشكات  مع 

�لتي تفر�س عليهم بولي�شة مع �لقرو�س 

�أنه  ور�أى  �مل�رشف.  من  ياأخذونها  �لتي 

�إعادة �لنظر يف و�شع كل �رشكات  يجب 

�لتاأمني �لتابعة للم�شارف، فال يجوز �أن 

تعمل  تاأمني  �رشكة  م�رشف  لكل  يكون 

حل�شابه، و�إن وجدت يجب �أن يكون عملها 

منف�شال عن عمل �مل�رشف.  

فرحات لخدمات التأمين .. نصف قرن من الثقة والعطاء
فرحات: لوقف الفوضى في القطاع

تنمية قطاع التأمين 

 تستوجب إلزام جميع 

وسطاء التأمين االنضمام 

إلى النقابة ومالحقة كل 

السماسرة والوسطاء غير 

المنضوين فيها

خربته التي تزيد عن 50 عامًا يف 

يف  خبرياً  جعلته  التاأمني،  جمال 

يتخلوا  مل  الذين  زبائنه  اإر�ساء 

يومًا. فتح�سني فرحات مدير  عنه 

التاأمني  خلدمات  فرحات  �رشكة 

اأن الرتاجع القت�سادي الذي  يوؤكد 

اإذ  عمله،  يطل  مل  لبنان  ي�سهده 

اإىل جتديد  اإن كل زبائنه يعمدون 

عازيًا  با�ستمرار،  تاأمينهم  بوال�ش 

اأ�سبحت  التي  به  ثقتهم  اإىل  ذلك 

ل�ستمراريته  اأ�سا�سيًا  عاماًل  اليوم 

يف العمل يف �سوق التاأمني.
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