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الإفتتاحية

ناقوس خطر
من حق لبن�ن اأن يدق ن�قو�س اخلطر، بعد الأزم�ت الإقت�ش�دية اخل�نقة، والو�شع اخلدم�تي املرتدي واملت�أزم الذي يعي�شه 

منذ �شنوات وانعك��س الأو�ش�ع الأمنية املرتدية يف املنطقة عليه، م� اأدى اإىل تراجِع حركة ال�شتثم�ر ب�شكل ملحوظ، 

وانعك�س ذلك تراجع� يف احلركة ال�شي�حية بن�شبٍة ف�قت 15 %. ول�شيم� اأن قط�ُع اخلدم�ت يف لبن�ن ميثل 80 % من 

حجم الإقت�ش�د يف البالد، ويرتكز هذا القط�ع ب�شكٍل اأ�ش��شي على ال�شتثم�راِت العربية والأجنبية. 

ال�شتثم�رات  ب�بً� جلذب  ي�شكل  الذي  الإقت�ش�دي احلر،  لنظ�مه  ا�شتثم�رية حيوية نظراً  لبن�ن وجهة  اعترب   وكثريا م� 

العربية والأجنية خ�شو�شً� بعد انته�ء حربه الداخلية التي فر�شت عليه، وم� تاله� من نه�شة عمرانية ترافقت مع تعديل 

وحتديث قوانني ال�شتثم�ر لن�حية اإعف�ء امل�شتثمرين من ال�رضائب والر�شوم اجلمركية.

التي  الأمنية وال�شي��شية  اله�وية ب�لرغم من كل الظروف  اإىل  الواقع ظل يت�أرجح �شعوداً وهبوطً�، لكنه مل ي�شل  هذا 

ال�شتثم�ر  قوة  نق�ط  “اأحد  ف�إن  وزنة،  غ�زي  وامل�يل،  الإقت�ش�دي  اخلبري  وبح�شب  والآخر،  احلني  بني  ب�لبالد  تع�شف 

يف لبن�ن اأن خم�طره حمدودة لأنه موجه نحو القط�ع ال�شي�حي والقط�ع العق�ري، وهذا املج�ل يخ�شع لت�شحيح اأو 

لنخف��ش�ت يف الأ�شع�ر ولكن لي�س ب�شكل مقلق.« يف حني  ي�شري اخلبري الإقت�ش�دي الدكتور لوي�س حبيقة اإىل اأن لبن�ن ل 

يع�ين من م�شكلة اإقت�ش�دية بل من م�شكلة �شي��شية داخلية وخ�رجية تنعك�س �شلبً� على اقت�ش�ده، اأي اأنه لو ك�ن الو�شع 

ال�شي��شي والأمن الداخلي م�شتتبني يف لبن�ن واملنطقة وخ�شو�شً� يف �شورية لك�ن اقت�ش�د لبن�ن مزدهراً .

�شي��شة لبن�ن الليربالية غري املقيدة انعك�شت اإيج�بً� على زي�دة حجم ال�شتثم�ر ب�شكل ملحوظ، خ�شو�شً� يف ال�شنوات 

اأم�م  الب�ب وا�شعً�  الإقت�ش�دية الع�ملية، لكن ذلك فتح  الأزمة  الدول الأخرى يف تداعي�ت  اخلم�س الأخرية رغم تخبط 

الرتف�ع الع�شوائي للعق�رات، وب�لت�يل اأثر �شلبً� على خف�س حجم ال�شتثم�ر.

ومم� ل �شك فيه اأن ال�شتثم�ر يف لبن�ن يحت�ج اإىل ا�شتقرار �شي��شي واأمني، ويوؤكد اخلرباء اأن ذلك �شينعك�س اإيج�بً� على 

زي�دة حجم ال�شتثم�ر بن�شبة 30 % و�شيوؤدي اإىل خف�س ن�شبة البط�لة التي جت�وزت 15 %.

نقول من حق الإقت�ش�د اللبن�ين اأن يدق ن�قو�س اخلطر، بعدم� و�شلت البالد اإىل ح�فة الإفال�س، نتيجة �شي��شة املديونية 

والهدر والف�ش�د امل�يل والإداري، والتي انعك�شت على الإقت�ش�د واأدت اإىل اأزم�ت اإجتم�عية ومعي�شية اأو�شلت البط�لة اإىل 

م�شتوى خطري، ودفعت ب�ل�شب�ب اإىل الهجرة، اإ�ش�فة اإىل الت�شنج�ت ال�شي��شية يف لبن�ن واملنطقة والتي اأرهقت الإقت�ش�د 

واأدخلته يف ك�بو�س احلرم�ن من ال�شتثم�رات والأرب�ح وفر�س العمل. فهل من نظرة تف�وؤلية اإىل واقع القط�ع الإقت�ش�دي 

هذا الع�م؟
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العــالــم فــي �شهــر

والإجتماعية  الإقت�صادية  العوملة  �صيادة  جعلت  كيف 

العامل  يف  منت�رشة  الف�صاد  ظاهرة  والثقافية  وال�صيا�صية 

العربي، ب�صبب ا�صتغالل بع�ض امل�صوؤولني ملواقعهم و�صلطاتهم 

من اأجل حتقيق منافع وم�صالح خا�صة؟

د كثرياً خالل ال�صنوات القليلة املا�صية، وكثريا 
ّ
هو �صوؤال ترد

ما جاءت الأجوبة غري ملبية لعط�ض املواطن رغم اأن احلاجة 

تفعيل  عرب  وتتم  له،  والت�صدي  الوباء  هذا  ملكافحة  ما�صة 

املزيد من ال�صفافية واإتاحة املعلومات واحلوكمة وامل�صاءلة 

وت�صديد الرقابة.

ولكن ما هو الف�صاد، ومن اأين يبداأ؟

الدولة  موؤ�ص�صات  ي�رشب  ع�صال  مر�ض  هو  فالف�صاد 

وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض ويع�ّص�ض يف كل مكان اإذا اأتيح له 

اإيجاد  امل�صتع�صي على  الداء  اإنه  فيه  يقال  اأقل ما  ذلك. فهو 

والف�صاد موجود يف كل  ما.  ا�صتفحل يف مكان  اإذا  له  الدواء 

دة، ومنها 
ّ
زاوية من زوايا املجتمعات العربي الوا�صعة واملتعد

الف�صاد ال�صيا�صي والف�صاد الإقت�صادي والإداري والإجتماعي 

والثقايف والإعتقادي.

بد  ل  الف�صاد  موؤ�رشات  يف  العربية  الدول  ترتيب  يتابع  ومن 

ينخر  زال  ما  الف�صاد  اأن  يوؤكد  ما  والهلع  بالياأ�ض  ي�صاب  اأن 

اأن  الإي�صاح  املفيد  ومن  العربية.  الدول  معظم  اأو�صال  يف 

�صيئًا  يقدموا  مل  كافة  املجتمعات  يف  املف�صدين  الفا�صدين 

مفيداً ملجتمعهم بل اإنهم يبخلون بكل �صيء وي�صعون وراء كل 

�صيء واملال لديهم زينة وامتياز وم�صدر قوة دون اأي اهتمام 

لأنهم  ممقوتون  اإنهم  حتقيقه  الواجب  الجتماعي  بالعمق 

يقولون ما ل يفعلون. 

فهم  حليب،  اأ�صنان  اأ�صنانهم  ول  قلة  لي�صوا  الف�صاد  واأن�صار 

يعرف  ل  فهو  حّلت،  اأينما  خرابًا  تعيث  متكاملة  منظومة 

هي  واحدة  طريقًا  يعرف  لكنه  حدوداً،  يعرف  ول  هويات 

تخريب املجتمع وموؤ�ص�صاته. واإذا كان الف�صاد عابراً للقارات 

حاًل  اأ�صبح  حتى  به  وتعتني  تنميه  العربية  الدول  اأن  اإل 

طبيعية يف حياة �صعوبها، وحتى بلغ حجمه يف الدول العربية 

400 مليار دولر وفقًا لتقديرات البنك الدويل، ولنت�صور لو مّت 
ا�صتثمار هذا املبلغ لكان �صيوفر نحو 18 مليون فر�صة عمل 

اأفواج  ا�صتيعاب  من  العربية  العمل  �صوق  �صيمكن  ما  جديدة 

كبرية من الراغبني يف ال�صغل. 

يف  متاأخرة  ملراكز  العربية  الدول  من  العديد  احتالل  اإن 

منظمة  وت�صدره  تعده  الذي  الدولية  ال�صفافية  ت�صنيف 

ال�صفافية الدولية، الذي ي�صري اإىل اأن م�صتويات الف�صاد و�صوء 

ا�صتخدام ال�صلطة والتعامالت ال�رشية ما زالت مرتفعة للغاية 

يف الكثري من الدول العربية، وميكن الإ�صارة هنا اإىل ح�صول 

�صفقات �رشية يف مبيعات الأ�صلحة يف بع�ض الدول العربية 

التي مت فيها الكثري من عمليات الف�صاد املايل والإداري وفق 

يف   81 ح�صلت  حيث  املنظمة،  هذه  اإىل  ترد  التي  البيانات 

املائة من الدول العربية على درجة اأقل من 50 يف املائة يف 

املوؤ�رش، وقد �صجلت اململكة العربية ال�صعودية 44 نقطة على 

موؤ�رش الف�صاد العاملي من اإجمايل 100 نقطة، واحتلت املرتبة 

على  املتقدمة  املراتب  معظم  كانت  لقد  عامليًا.  مكررة   66
امل�صتوى العاملي من ن�صيب الدول التي تقع خارج املنطقة 

العربية. ففي املراكز الأوىل للدول الأقل ف�صاداً عامليًا كانت 

الدامنارك وفنلندا ونيوزيلندا، حيث ح�صلت على 90 نقطة يف 

املوؤ�رش املتدرج على 100 نقطة لأكرث الدول النظيفة.

وما ل �صك فيه اأن موؤ�رش منظمة ال�صفافية الدولية له العديد من 

الإيجابيات باعتبار اأنه يعطي نوعًا من الت�صجيع والتناف�ض 

بني دول العامل، حيث ت�صعى كل دولة اإىل حت�صني رتبتها يف 

يف  الف�صاد  لدرجة  اإجمالية  �صورة  يعطي  اأنه  كما  املوؤ�رش، 

الدولة، حيث يعترب مرحلة اأوىل لقيا�ض الف�صاد تتلوها مراحل 

اأخرى ت�صاعد يف عملية التحليل والت�صخي�ض وحتديد اأولويات 

املكافحة والإ�صالح.

وللف�صاد م�صتويات، فهناك ف�صاد �صغري وف�صاد كبري، وجتدهما 

مرتبطني مبداعبة العواطف وال�صهوات واإ�صباع الرغبات بعيداً 

حزب »الفساد«.. 
أسنانه ليست أسنان حليب!

بقلــم وسـام سعــد
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املبادئ  كل  معه  توارت  توارى  اإذا  الذي  العقل  اإعمال  من 

والقيم.

اأبناء  ي�صت�صعره  الذي  الإداري  الف�صاد  هو  ال�صغري  فالف�صاد 

من  جهة  اأي  مراجعة  لدى  يوم  كل  ح�صي  ب�صكل  املجتمع 

املالية  اجلهات  ومنها  الر�صمية  �صبه  اأو  الر�صمية  اجلهات 

العامة  وامل�صت�صفيات  العقارية  والدوائر  الإدارية  والوحدات 

جهات  من  �صادر  لأنه  �صغري  ف�صاد  اإنه  الكثري.  ذلك  وغري 

ال�صغري رغبتها وتف�صح املجال  م�صوؤولة متلي على املوظف 

اأمام هذا املوظف �صاحب التعامل مع النا�ض ملمار�صة الف�صاد 

للف�صاد، وعندها ي�صبح  الوقحة  املمار�صة  اإىل علنية  و�صوًل 

واملدافع  ال�صغري  للف�صاد  الراعي واحلامي  الكبري هو  الف�صاد 

ي لأ�صاليبه.
ّ
عنه واحلا�صن له واملنم

اأما الف�صاد الكبري فهو انحراف بال�صلطة بعيداً عن احلق والعدل 

وحتقيق حماية ذوي النفوذ الإقت�صادي وهنا يتبني لنا �صبب 

احل�صانة  ذات  املنا�صب  على  والأعمال  املال  رجال  تهافت 

لأن كل مزاياهم اأنهم اأغنياء فقط قادرون على �رشاء الأ�صوات 

النتخابية.

وللف�صاد اأ�صباب منها: ال�صبب الإقت�صادي ويتمثل بانخفا�ض 

الإقت�صادية،  الظروف  وتردي  والبطالة  املعي�صة  م�صتوى 

اأفراد املجتمع ومن رحم معاناتهم  الذي يحمل بع�ض  الأمر 

مل�صاعب املعي�صة اإىل التورط يف بع�ض �صلوكيات غري قانونية 

ال�صعبة  املعي�صية  الظروف  لتحقيق مكا�صب مادية ملواجهة 

الأ�صباب  هذه  واأمام  املفرت�ض،  الف�صاد  فك  يف  دخولهم  عرب 

تربز الآثار الإقت�صادية للف�صاد التي تعوق التطور الإقت�صادي 

ب�صبب �صوء ا�صتغالل املوارد وانهيار القيم الإجتماعية و�صلوك 

الفا�صدة  الأمور  ظاهر  وتناول  والقوانني  النظم  تخطي  نهج 

ولي�ض اجلوهر املوجب لتب�صيط النظم والقوانني، والتعليمات 

دون ا�صت�صالم جلمودها وتعقيدها والتطاول عليها.

ل �صك اأن الدول العربية يف حاجة اإىل اعتمادات تقدر بـ 85 

اأزمة  ملواجهة  املقبلة  الع�رش  ال�صنوات  خالل  دولر  مليار 

اإقت�صادية ملحا�رشة  البطالة ويجب اتخاذ اإجراءات وتدابري 

اآفة الف�صاد والق�صاء عليها. الأمر الذي يتطلب اإبداء املزيد من 

اجلهود لتعزيز موؤ�رشات التنمية الب�رشية يف الدول العربية.

يجب التاأكد من وجود عدة اأ�صباب رئي�صة حتول دول تطبيق 

اإىل غيابها  اأي�صًا  توؤدي  اأن  ال�صفافية وتفعيلها، والتي ميكن 

يف دولنا العربية، ومن هذه الأ�صباب ما يلي:

ـ �صعف ال�صيا�صات املالية.

من  الكثري  كبري يف  اإىل حد  تغلغلت  البريوقراطية… التي  ـ 

اأجهزتنا احلكومية وغريها من املوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة.

من  عدد  قبل  من  الإحتكارية  املمار�صات  بع�ض  وجود  ـ 

املوؤ�ص�صات، والتي ت�صل اأحيانًا اإىل الإحتكار املطلق.

ـ تدخل الدولة يف بع�ض ـ اأو الكثري من ـ احلالت يف عمليات 

العطاءات واملناق�صات.

ـ الختاللت الوا�صحة يف الأجور واملرتبات.

واإتاحة  الإف�صاح وال�صفافية  اأهمية  العربي  اأدرك عاملنا  لقد 

واملن�صورة  واملوثقة  والدقيقة  ال�صحيحة  املالية  املعلومات 

يف الوقت املنا�صب ويف ي�رش و�صهولة، يف خلق وتعزيز حال 

الثقة وامل�صداقية لدى جميع املتعاملني يف الدولة.



العدد 154 حزيران 2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L6

الحدث

بقلم فارس سعد

يحتدم التن�ف�س على ثروات دول اآ�شي� الو�شطى وبحر قزوين واأفريقي�، مع 

انهي�ر الحت�د ال�شوفي�تي نه�ية القرن امل��شي، وان�شغ�ل الدول التي ك�نت 

تنّظم عقده برت�شيخ ا�شتقالله� و�شي�دته�، وتر�شيم حدوده� وبن�ء عالق�ته� 

الإ�شرتاتيجية وال�شي��شية مع بقية دول الع�مل.

التي تتمتع مبوقع جغرايف مهم ومميز، وبرثوات  اآ�شي�   بدت دول و�شط 

ال�رضك�ت  الكربى، وجتتذب  الع�مل  دول  ت�شتقطب  كبرية،  ونفطية  معدنية 

وال�شيطرة  اله�ئلة  الب�طنية  ثرواته�  ا�شتثم�ر  م�ش�ريع  لتمويل  الأجنبية 

على واحد من اأهم طرق ت�شدير من�بع الط�قة اإىل اأوروب� واآ�شي� ال�رضقية، 

ومّكن الفراغ الإ�شرتاتيجي الذي �شهدته منطقة اآ�شي� الو�شطى بعد انهي�ر 

الحت�د ال�شوفي�تي العديد من الدول من اأداء دور ف�عل يف هذه املنطقة 

احليوية من الع�مل  ب�شكل دفع عدًدا من املحلليني اإىل احلديث عم� ميكن 

ال�شيطرة  الكربى اجلديدة« بني املتن�ف�شني على ب�شط  ت�شميته »اللعبة 

والنفوذ على املنطقة، خ��شة بعد اكت�ش�ف احتي�طي�ته� النفطية اله�ئلة. 

ال�صني  ا�صتطاعت  الأخرية،  ال�صنوات  يف 

دول  وبني  بينها  التجاري  التبادل  رفع 

كازاخ�صتان  اخلم�ض،  الو�صطى  اآ�صيا 

ــتــان  ــص ــكــ� وقـــريغـــيـــز�ـــصـــتـــان وطــاجــي

 1.8 من  واأوزبك�صتان،  وتركمان�صتان 

بليونًا   50 اإىل   2000 عام  دولر  بليون 

عام 2013، ما يعني اأن ال�صني جتاوزت 

ال�صنوات  يف  واليابان  ورو�صيا  اأمريكا 

الأخرية، لت�صبح ال�رشيك التجاري الأكرب 

لدول املنطقة.

روابط صينية روسية
تعترب ال�صني من اأوائل الدول التي اعرتفت 

ا�صتقاللها،  بعد  الو�صطى  اآ�صيا  ــدول  ب

دبلوما�صية  عــالقــات  معها  واأقــامــت 

الر�صمية،  الزيارات  معها  وتبادلت  قوية 

ال�صينية اجلديدة  ال�صيا�صة  وبدت مالمح 

حينما   ،1996 عــام  املنطقة  هــذه  جتــاه 

دبلوماسية اإلحتواء والمواجهة بين التنين والنسر
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حتركت بكني لإيجاد اإطار ر�صمي يربطها 

باملنطقة، فجاءت فكرة منظمة �صنغهاي 

للتعاون الإقت�صادي بالتعاون مع رو�صيا 

وقرغيز�صتان  كازاخ�صتان  مــن  ــل  وك

اإليها  ان�صمت  والــتــي  وطاجيك�صتان، 

وا�صحا  وكان   ،2001 عام  اأوزبك�صتان 

اأن بكني ت�صتفيد من نفوذ رو�صيا للتحرك 

نحو اآ�صيا الو�صطى يف حني كانت مو�صكو 

لوقف  اآ�صيا  يف  قوي  حليف  عن  تبحث 

الأمريكي نحو مناطق  الأوروبي  الزحف 

امللحة  ال�صني  حاجة  ظل  ويف  نفوذها. 

اأ�صعار  وارتــفــاع  متزايد  ب�صكل  للطاقة 

البحث  بكني  على  كــان  والــغــاز،  النفط 

تلبي  اأمــانــا  ــرث  واأك رخي�صة  بدائل  عن 

اأمامها  بــرزت  هنا  ومــن  احتياجاتها. 

التي  الو�صطى  اآ�صيا  يف  الطاقة  م�صادر 

هي قريبة منها ليتحقق لها هذا احللم.

رو�صيا  مــع  عالقاتها  ال�صني  خت 
ّ
ر�ص

جمالت  ثالثة  يف  التعاون  خــالل  من 

رئي�صية، هي:

الأمم  يف  بينهما  الــبــنــاء  التن�صيق   -

من  وغريهما  الــدويل  والبنك  املتحدة 

املوؤ�ص�صات الدولية.

وم�صالح  مبخاوف  طرف  كل  اإهتمام   -

الطرف الآخر الكربى، وذلك يف ما يتعلق 

بال�صوؤون الإقليمية، ف�صاًل عن حمايتهما 

ــتــقــرار الــبــلــدان  املــ�ــصــرتكــة لأمـــن وا�ــص

املجاورة لهما.

جمال  يف  التجاري  التبادل  تعزيز   -

دولر  مليار   400 بقيمة  )�صفقة  الطاقة 

38 مليار مرت مكعب من  اأمريكي لتوريد 

ا 
ً
الغاز اإىل ال�صني �صنويًا ملدة ثالثني عام

التبادل  دعم  عن  ف�صاًل   ،)2019 يف  تبداأ 

الأهــداف  يحقق  مبا  بينهما،  الع�صكري 

الإ�صرتاتيجية لكال البلدين.

إستراتيجية اإلنكفاء األميركي
»اإ�صرتاتيجية  ي�صمى  مــا  هــنــاك  لي�ض 

المريكي  الن�رش  الأمــريكــي«،  الإنكفاء 

يزمع ان يغادر وكره يف ال�رشق الأو�صط 

فقط، فهو لن يعود اأدراجه ليع�ض منعزًل 

هناك يف اأمريكا ال�صمالية. اإن الن�رش طار 

البحر  واىل  الأق�صى  ال�رشق  اإىل  بعيداً 

مع  املماحكة  �صتكون  حيث  الأ�ــصــفــر، 

ال�صعبية«، هناك  »ال�صني  الأ�صفر  التنني 

اجلنوبية،  وكوريا  اليابان  تقبع  حيث 

وحيث تتواجد كوريا ال�صمالية تلك الدولة 

قد  مارقة«  »دولة  امريكا  تعتربها  التي 

لتتورع عن تهديد الوليات املتحدة.

قد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  وكانت 

واإحدى   ،2015 اأكتوبر  اأوائــل  يف  قامت 

الهادئ،  املحيط  على  مطّلة  دولة  ع�رشة 

�صيلي،  كندا،  بروناي،  اأ�صرتاليا،  وهــي: 

نيوزيلندا،  املك�صيك،  ماليزيا،  اليابان، 

بريو، �صنغافورة، فيتنام، بتوقيع اتفاقية 

عرب  الإ�صرتاتيجية  الإقت�صادية  ال�رشاكة 

جتارة  اإتفاقية  وهــي  الــهــادي،  املحيط 

زيادة  اإىل  تهدف  الأطراف  دة 
ّ
متعد حرة 

واملحيط  اآ�صيا  منطقة  اإقت�صادات  ر 
ّ
حتر

الأمــريكــي  بالرئي�ض  ــذ  اأخ مــا  الــهــادئ، 

وا�صنطن  »اإن  القول  اإىل  اأوباما  بــاراك 

غريها  اأو  ال�صني  مثل  لبلدان  ت�صمح  لن 

كما  العاملي،  الإقت�صاد  قواعد  بكتابة 

يزيد  ما  يعي�ض  »عندما  اأوبــامــا:  ح 
ّ
�ــرش

املحتملني  م�صتهلكينا  من   %  95 على 

خارج حدودنا، فال ميكن اأن جنعل دول 

كال�صني تكتب قواعد الإقت�صاد العاملي، 

نكتب  اأن  لنا  »ينبغي  اأوباما:  وي�صيف 

جديدة  اأ�صواقا  نفتح  واأن  القواعد،  هذه 

الذي  الوقت  يف  الأمريكية  للمنتجات 

نر�صي فيه معايري عالية حلماية عمالنا 

اإىل جانب احلفاظ على بيئتنا«. 

وبــذلــك، اأ�ــصــبــحــت اإتــفــاقــيــة الــ�ــرشاكــة 

املحيط  عرب  الإ�صرتاتيجية  الإقت�صادية 

الت�صاوؤلت  من  العديد  تطرح  الــهــادئ، 

حول تاأثري ال�رشاكة املزمعة على النظام 

على  ول�صيما  الــعــاملــي،  الإقــتــ�ــصــادي 

الدولية، ويذهب كثري  التجارة  اجتاهات 

الــوليــات  �صعي  اأن  اإىل  املراقبني  مــن 

تقف  ل  ال�رشاكة،  هذه  ــرام  لإب املتحدة  

وراءه فقط بع�ض املكا�صب الإقت�صادية، 

يف  تتمثل  اأكــرب  �صيا�صية  بواعث  واإمنــا 

بالقارة  وات�صالها  ارتباطها  تعزيز 

الإ�صرتاتيجية  تطويق  ثم  ومن  الآ�صيوية 

ال�صينية التو�صعية هناك، واأخرياً ،وتزعم 

والتجريبية  النظرية  الدلئل  من  العديد 

يف  خل�صائر  تتعر�ض  قــد  ال�صني  بـــاأن 

الدخل القومي وال�صادرات يف حال اإمتام 

هذه ال�رشاكة ب�صكل نهائي.

الترابط اإلقتصادي
طبيعة  اإىل  ت�صري  الــتــي  الــ�ــصــورة  ــم  رغ

املتحدة  الوليات  بني  القائم  ال�رشاع 

غري  م�صتوى  هــنــاك  اأن  غــري  والــ�ــصــني 

ما  الإقــتــ�ــصــادي  الــرتابــط  مــن  م�صبوق 

اأحدثته  املتحدة  والوليات  ال�صني  بني 

ــراط  اإف على  تعتمد  فاأمريكا  العوملة، 

ال�صني  اأن  الدخار، يف حني  ال�صني يف 

اأمريكا يف الإقرتا�ض،  اإفراط  تعتمد على 

ويف ال�صتهالك. 

اإقت�صاد قائم على  ال�صيني  الإقت�صاد  اإن 

وال�صني  ال�صادرات،  تقوده  الــذي  النمو 

بقيادة  راأ�صمالية  لــدولــة  فــريــد  مــثــال 

متّكن  التي  الوحيدة  والطريقة  اإ�صرتاكية، 

هي  ال�صتقرار  تاأمني  من  النظام  هــذا 

مبعدل  النمو  على  قائم  اإقت�صاد  اعتماد 

يرتاوح ما بني 7 % و 10 %، اإذ دون هذا 

امل�صتوى من النمو �صتبداأ معدلت البطالة 

يف الرتفاع، ومع ارتفاع م�صتوى البطالة 

ـــدوث ا�ــصــطــرابــات  ــتــزداد خمــاطــر ح �ــص

الإقت�صادي  والنمو  و�صيا�صية،  اإجتماعية 

على  يعتمد  املعدلت  هذه  وفق  ال�صيني 
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ثالثة عوامل لها القدر نف�صه من الأهمية: 

واأوربــا  املتحدة  الوليات  اإىل  الت�صدير 

الطاقة،  م�صادر  اإىل  الو�صول  واليابان، 

رة باأقل من قيمتها ت�صاعد يف 
ّ
عملة مقد

زيادة القدرة التناف�صية.

لل�صادرات  �ــصــوق  اأهـــم  اأمــريكــا  ولي�صت 

ا ورمبا هذا  اأي�صً ال�صينية فح�صب، بل هي 

هو الأهم، ال�صوق املالية الرئي�صية لل�صني، 

فال�صني حتتفظ بـ 3 تريليونات دولر يف 

�صكل  على  معظمها  الأجنبي،  احتياطها 

خزينة  واأذونـــات  مالية  واأ�صول  �صندات 

اأجله  من  الذي  وهو  اآخر  و�صبب  اأمريكية. 

التجاري  فائ�صها  ا�صتثمار  ال�صني  ل  تف�صّ

اأنــهــا بهذه  ــات املــتــحــدة، هــو  ــولي ال يف 

�صعيفة  املحلية  عملتها  ُتبقي  الطريقة 

ال�صني  اأن  ومبا  قويًا،  الأمريكي  والــدولر 

اإ�صرتاتيجية  اإىل  ا�صتناداً  بالت�صدير  تقوم 

اإىل  بحاجة  فاإنها  الإقــتــ�ــصــادي،  النمو 

جتعل  كي  القيمة  منخف�صة  عملتها  اإبقاء 

جتنب  يتطّلب  ما  وهو  جذابة،  �صادراتها 

الإ�رشاف يف الإنفاق الداخلي، لأن الإنفاق 

العملة  على  كبرياً  طلبًا  �صيخلق  الكبري 

العملة  على  الطلب  يف  ــادة  وزي املحلية، 

ال�صينية وهو ما �صيوؤدي اإىل رفع قيمتها، 

الت�صديرية  بالقدرة   
ّ
�صي�رش الــذي  الأمــر 

ال�صينية. عالوة على ذلك، اإن �رشاء الأ�صول 

الأ�صواق  يف  مالية  �صيولة  يوفر  الأمريكية 

معدلت  بقي 
ُ
ي بـــدوره  ــذا  وه الأمــريكــيــة، 

وعندما  منخف�صة،  الأمــريكــيــة  الفائدة 

ي�صتطيع  منخف�صة  الفائدة  معدلت  تكون 

الأمريكيون الإنفاق اأكرث يف بلدهم.

الأمريكيني  ت�صاعد  جميعًا  العوامل  هذه 

على القرتا�ض وال�صتهالك، عالوة على 

اأنها تدعم النموذج ال�صيني للنمو اعتماداً 

على ال�صادرات، ولهذا يوجد نظام اعتماد 

لي على 
ُ

متبادل ما بني اأمريكا وال�صني مي

الإقت�صادية،  امل�صاركة  منطق  وا�صنطن 

ول  ال�صني  و�صع  يف  لي�ض  بب�صاطة  لأنه 

حرب  تبعات  ل 
ّ
حتم املتحدة  الــوليــات 

حتتاج  العك�ض  على  بــل  اإقــتــ�ــصــاديــة، 

الإبقاء  اأجــل  من  الأُخــرى  اإىل  كلتاهما 

على الو�صع الراهن. فالنمو الغقت�صادي 

على  الأمريكية  القدرة  يغّذي  ال�صيني 

وكذلك  منخف�صة  الفائدة  معدلت  اإبقاء 

الذي  الوقت  يف  الإقرتا�ض،  على  القدرة 

باأم�ض  املتحدة  الوليات  اإقت�صاد  يكون 

فر�ض  وخــلــق  النمو  اإىل  فيه  احلــاجــة 

اإىل  فبحاجة  ال�صني  ا 
ّ
اأم البلد،  يف  عمل 

بيع  اأجــل  من  الأمــريكــي  الإقت�صاد  منو 

منتجاتها اإىل اأكرب �صوق يف العامل، ويف 

هناك  �صتكون  الديناميات  هــذه  غياب 

خماطر تدمري اإقت�صادي متبادل وموؤكد.

يــبــني هـــوغ وايــــت يف كــتــابــه »ملـــاذا 

اأن  النفوذ؟«  تتقا�صم  اأن  اأمــريكــا  على 

خيارات  ثالثة  اأمــام  املتحدة  الوليات 

النفوذ،  تقا�صم  املناف�صة،  اآ�صيا وهي:  يف 

تغيري  عليها  اأن  ويوؤكد  الن�صحاب.  اأو 

اأمــام  خا�صة  اآ�صيا،  يف  اإ�صرتاتيجيتها 

يو�صك  الذي  ال�صيني،  الإقت�صاد  �صعود 

اأن ي�صبح الأكرب يف العامل.

التوحش األميركى
توقيع  مالمح  متثله  ما  اإغفال  ينبغي  ل 

بال�رشاكة  ــاء  الأعــ�ــص الـــدول  اتفاقية 

املحيط  عرب  الإ�صرتاتيجية  الإقت�صادية 

الهادئ يف اأوائل اأكتوبر 2015، كاأداة من 

الأمريكية  اخلارجية  ال�صيا�صية  الأدوات 

يف  ال�صينية  للقوة  موازنتها  تعزيز  يف 

ال�صني  اكت�صبت  فقد  اآ�صيا،  �رشق  منطقة 

هذه  يف  ملحوظًا  اإقــتــ�ــصــاديــًا  ــوذاً  ــف ن

العقد املا�صي، واأ�صبحت  املنطقة خالل 

يف  الآ�صيان  لتجمع  جتاري  �رشيك  اأكرب 

ال�رشاكة   حتقق  ــا، 
ً
وعــمــوم  .2009 عــام 

اأولها  غــايــات،  عــدة  املتحدة  للوليات 

تاأطري قواعد النظام الإقت�صادي العاملي 

طبًقا للروؤية الأمريكية، وثانيها اإ�صتمالة 

الدول الآ�صيوية التي تتمتع فيها ال�صني  

ــوؤدي  ت ذلــك،  على  عــالوة  كبري.  بنفوذ 

ال�رشاكة دوراً كبرياً يف قطع الطريق اأمام 

اإىل  الهادفة  اإ�صرتاتيجيتها  يف  ال�صني 

زيادة نفوذها يف اآ�صيا من خالل م�صاريع 

مبادرة طريق احلرير اجلديدة، بالإ�صافة 

التمويلية  املوؤ�ص�صات  دور  حما�رشة  اإىل 

الآ�صيوي  كالبنك  اأن�صاأتها  التي  اجلديدة 

لال�صتثمار يف البنية التحتية.

من  كبري  قــدر  على  ال�رشاكة  هــذه  وتعد 

العاملي،  الإقت�صادي  للنظام  الأهمية 

وت�صكل هذه الدول جمتمعة ما يقرب من 

وت�صم  العاملي،  الإقت�صاد  من   %  40
ف�صاًل  من30  يقرب  ما  ال�رشاكة  اإتفاقية 

التعريفات  اإزالة  اإىل  عامة  ب�صفة  تهدف 

اأمام  من  ــرى  الأخ واحلواجز  اجلمركية 

جتارة ال�صلع، واخلدمات، وال�صتثمار  يف 

ما بني دول الأع�صاء.

قرار  وكاأنه  بات،  الذى  الأمريكى  التوح�ض 

�رشخات  ظهور  فــى  �صببًا  كــان  حمتوم 

اأ�صحت  اأن  بعد  الأمركة  مبناه�صة  تنادي 

هذه الأمركة، وكاأنها احتالل مبا�رش للدول.

القارة السوداء
الــ�ــرشاع  هـــذا  اأحـــد  عــلــى  خــافــيــًا  لي�ض 

القلقة،  اإمرباطورية احلا�رش  املحموم بني 

اأي  الــطــاحمــة،  امل�صتقبل  ــة  واإمــرباطــوري

الوليات املتحدة الأمريكية وال�صني، حتى 

اأّن كثرياً من �صيا�صات الطرفني التي تدور 

خارج نطاق املواجهة املبا�رشة اإمنا ترتبط 

بح�صابات هذا ال�رشاع ب�صكل اأو باآخر.

جت�صيداً  اإل  لي�صا  وال�رشاع  التناف�ض  ذاك 

ــاعــدة الــتــي حتــكــم عــالقــة »قـــوة  ــق ــل ل

النظام  حماية  اإىل  ال�صاعية  ال�صتاتيكو« 

الذي �صنعته جت�صيداً  الإقليمي  اأو  الدويل 

مل�صاحلها، و«القوة ال�صاعدة« التي ت�صعى 

د 
ّ
يقي بو�صفه  القائم  النظام  تغيري  اإىل 

وعليه،  مب�صاحلها.  يعرتف  ول  دها، 
ّ
متد

خارجية  وزيــرة  تلميح  مفاجئًا  يكن  مل 

حول  كلينتون  هيالري  ال�صابقة  اأمريكا 

من  احلــذر  اأفريقيا  تتوخى  اأن  ــرشورة  �

»ا�صتعمار جديد« يتمثل يف تو�صع الوجود 

دون  من  ال�صوداء،  الــقــارة  يف  ال�صيني 

احلاجة اإىل ذكر ال�صني بالإ�صم، ما اأوجب 

با�صم  الناطق  عرب  �رشيعًا  �صينيًا  رداً 

اأّن »ال�صني، حالها  وزارة خارجيتها عن 

تاريخيًا  كانت  الأفريقية،  ــدول  ال حــال 

ال�صتعماري،  والقهر  الحتالل  �صحية 

وتعلم جيداً ماذا يعني ال�صتعمار«.

ينطبق التناف�ض الأمريكيـ  ال�صيني بنحو 

مثري على اإحدى اأ�صهر املقولت املرتبطة 

اأفــريــقــي،  �صباح  ــّل  ك »يف  باأفريقيا، 

ي�صتيقظ غزال وهو يدرك حاجته للجري 

ب�رشعة تتجاوز الأ�صد الأ�رشع، واإل يقتل، 

يدرك  وهو  اأ�صد  ي�صتيقظ  كل �صباح  ويف 

وجوب اأن ي�صبق الغزال الأبطاأ واإل ميوت 

اأو غزاًل  اأ�صداً  اإن كنت  اإذاً، ل يهم  جوعًا، 

لأّنه عندما ت�رشق ال�صم�ض من الأف�صل لك 

اأن تكون قد بداأت بالرك�ض«.

وهما  يــومــيــًا،  الــقــوتــان  كــال  ت�صتفيق 

تدركان عمق وقوعهما يف هذه املطاردة 

املرهقة وامل�صريية، واإن كانت الوليات 

اأّنها  يــوم  بعد  يومًا  ت�صت�صعر  املتحدة 

»الغزال«، وهو موقع مل تاألفه منذ زمن، 

ومينعها غرورها من الإقرار به.

الحدث
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بالقطاع  املــعــنــيــة  ــات  ــه اجل تــوا�ــصــل 

املزيد من ج�صور  ال�صناعي حتركها ملد 

الإنــفــتــاح  �صيا�صة  واإر�ـــصـــاء  الــتــعــاون 

العالقات  مروحة  لتو�صيع  والتوا�صل 

جديدة  ــواق  اأ�ــص اإىل  والــدخــول  الدولية 

اللبناين.  ال�صناعي  القطاع  يخدم  مبا 

الكثرية  التحديات  �صد  على  تعمل  كما 

القطاع  تواجه  التي  ة 
ّ
اجلم وال�صعوبات 

ال�صابقة  ــفــرتة  ال فحفلت  الــ�ــصــنــاعــي. 

ت�صليط  خاللها  جرى  عديدة  مبنا�صبات 

القطاع  تنمية  ـــرشورة  � على  الــ�ــصــوء 

ال�صناعي ودعمه.

 اجل�صور وفتح 
ّ
ويف اإطار العمل على ومد

حمتملة  اأ�ــصــواق  على  ف 
ّ
والتعر الآفــاق 

يف  ال�صناعة  وزارة  �صاركت  جــديــدة، 

املفرو�صات  عــامل  معر�ض  فاعليات 

�صوفيا  البلغارية  بالعا�صمة  اأقيم  الذي 

�صناعة  جتــــارة  ــة  ــرف غ مــن  بتنظيم 

املفرو�صات يف بلغاريا، يف اإطار �صيا�صة 

وزارة  يف  املعتمدة  والتوا�صل  النفتاح 

العالقات  مــروحــة  لتو�صيع  ال�صناعة 

الغرفة  يف  امل�صوؤولون  واأبــدى  الدولية. 

والعار�صون الرغبة يف تطوير العالقات 

ول  لبنان،  مع  والتجارية  ال�صناعية 

ووجهوا  املفرو�صات،  �صناعة  يف  �صيما 

الدعوات  اإىل املهتمني يف هذا احلقل من 

عليها  يبنى  م�صرتكة  قوا�صم  اإيجاد  اأجل 

�رشاكات عمل، بناء على اإمكانات القطاع 

والإبـــداع  وقــدراتــه  اللبناين  ال�صناعي 

ق اللبنانيني يف جمالت عديدة. 
ّ
والتفو

السوق اإليرانية
احلاج  ح�صني  ال�صناعة  وزير  تلقى  كما 

التجارة  ــر  وزي نائب  مــن  ــوة  دع ح�صن 

اجلمهورية  يف  واملــعــادن  وال�صناعة 

تاج  خ�رشو  جمتبى  الإيرانية  الإ�صالمية 

الإيراين يف لبنان حممد فتعلي  وال�صفري 

طهران  لزيارة  اإيــراين،  اإقت�صادي  ووفد 

يف  للتباحث  اإقت�صادي  وفد  راأ�ــض  على 

اللعاقات وتبادل اخلربات. واأ�صار  تعزيز 

حققت  اإيران  اأن  اإىل  تاج  خ�رشو  جمتبى 

37 عامًا  الـ  الإجنازات خالل  العديد من 

ال�صتثمارات  �صعيد  على  الــثــورة  مــن 

ال�صناعي  والتطوير  الذاتي  والكتفاء 

يتمتع  الطاقة. فيما  والزراعي وم�صاريع 

لبنان بقدرات كبرية وخربات دولية يف 

والت�صدير  والإنتاج  واملهارات  املعرفة 

والــتــ�ــصــويــق والــتــجــارة وال�ــصــتــثــمــار 

ومن  امل�رشفية.  واخلــدمــات  والتمويل 

اخلــربات  هــذه  وتــبــادل  م�صاركة   
ّ
املهم

بلدينا  بني  والتكنولوجيا  واملعلومات 

لتو�صيع اأطر التعاون. 

بتلبية  ح�صن  احلـــاج  ــد  وع جهته،  مــن 

ال�صناعيني  من  وفد  راأ�ــض  على  الدعوة 

يف  والعاملني  واملقاولني  وامل�صتثمرين 

وامل�صارف  والتاأمني  الفران�صايز  قطاع 

والتجارة بهدف تطوير ومتتني العالقات 

البينية  والتجارة  املتبادل  وال�صتثمار 

ي�صمن  مبــا  املتبادلة  وال�صتثمارات 

ال�صديقني.  ال�صعبني  ــار  وازده رفاهية 

وطرحنا املوا�صيع امل�صرتكة التي ينبغي 

املفاو�صات  دفــع  ــل  اأج مــن  معاجلتها 

التجارية  اتفاقية املنطقة  اجلارية حول 

احلرة بني البلدين اإىل الأمام. 

املا�صية  الأ�صهر  يف  �صهدنا  »لقد  وقال: 

اإقباًل كبرياً على اإيران من الدول الغربية 

والأوروبية والعربية والإ�صالمية طاحمة 

ما  يف  التبادل  وتعزيز  ال�صتثمار  اإىل 

على  يبادر  اأن  اإذاً  للبنان  ينبغي  بينها. 

على  منتظراً  يبقى  واأل  ال�صعيد،  هــذا 

التي  الدول  على  ج 
ّ
يتفر املحطة  ر�صيف 

زاً 
ّ
اإيران، وحجزت مكانًا وحي اإىل  �صبقته 

لها يف ال�صوق الإيرانية التي تعترب اأي�صًا 

مدخاًل لأ�صواق دول اآ�صيا الو�صطى. وعلى 

وريادي  طليعي  بدور  ي�صطلع  اأن  لبنان 

اإىل  اليرانية  للمنتجات  مدخاًل  ويكون 

الــدول  وبع�ض  واأفريقيا  املنطقة  دول 

العربية.«

رفض »منظمة التجارة«
م�صاركته  خالل  ح�صن  احلاج  د 

ّ
جد كما 

موقفه  الفاعلة  الديبلوما�صية  موؤمتر  يف 

منّظمة  اإىل  لبنان  لن�صمام  الراف�ض 

يف  اإل   ،)  WTO  ( العاملية  الــتــجــارة 

ودويل  لبناين  د 
ّ
تعه على  احل�صول  حال 

العمل جاٍر على صد التحديات وتخطي الصعوبات التي تواجه القطاع 
الحاج حسن يواصل سياسة اإلنفتاح

والجميل يطلق صرخة ويطالب بدعم األكالف

ن�شاطات �شناعية

الحاج حسن مجتمعًا الى الوفد اإليراني
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لبنان  م�صلحة  ي�صمن  وثابت  وا�صح 

قطاعاته  على  ويحافظ  الإقت�صادية 

ويعّزز  والزراعية  ال�صناعية  الإنتاجية 

قدراته الت�صديرية.

التي  املا�صية  ال�صيا�صات  »اإن  ــال:  وق

املــنــظــومــة  زالــــت حتــمــي  ول  كــانــت 

قلة من  واأ�صحابها  لبنان،  التجارية يف 

الأعظم  ال�صواد  ح�صاب  على  اللبنانيني، 

والزراعة،  ال�صناعة  يف  العاملني  منهم 

اللبناين  ال�صعب  افقار  اإىل  ت  ّ
اأد التي  هي 

العمل،  فر�ض  اآلف  على  وق�صت  اأكــرث، 

اإىل  بال�صباب  ودفعت  البطالة،  بت 
ّ
و�صب

الهجرة. ولذلك اأرف�ض املبداأ الذي يعطي 

حّق  منح  دون  من  ار 
ّ
للتج احلماية  حّق 

احلماية لل�صناعيني واملزارعني.«

وعزا عدم جلوء لبنان اإىل مبداأ املعاملة 

فئة  تتجراأ  ل  �صعيفًا  بلداً  لكونه  باملثل 

تدابري  اّتخاذ  على  فيه  امل�صوؤولني  من 

اأ�صحاب  ر 
ّ
ت�رش عنها  ينجم  قد  ردعية 

اإىل  يلجاأون  الذين  ة 
ّ

اخلا�ص امل�صالح 

ي 
ّ
ممار�صة �صغوط داخلية وخارجية توؤد

يف نهاية املطاف اإىل الرتاجع عنها.

الدعم  �صيا�صة  يف  ما�ض  اأنــه  واأو�ــصــح 

يف  نوعية  ر�صوم  فر�ض  عرب  واحلماية 

ومنع  الوطني  انتاجنا  حماية  �صبيل 

وغري  امل�رشوعة  غري  للمناف�صة  �صه 
ّ
تعر

غالبية  اإليه  تلجاأ  مبا  اأ�صوة  املتكافئة، 

ــيــات يف 
ّ
دول الــعــامل مــن حتــديــد الــكــم

ت�صميات  حتت  جتارية  وعوائق  التبادل 

ب�صهادة  ع 
ّ
التذر طليعتها  ويف  عة 

ّ
متنو

املن�صاأ.  

التتبع في سلسلة الغذاء
بعنوان  تراأ�صه   خالل  ح�صن  احلاج  واأكد 

امل�صدر  من  الغذاء:  �صل�صلة  يف  التتبع   «

اىل امل�صتهلك” يف املوؤمتر العلمي الدويل 

الثاين والع�رشين للجمعية اللبنانية لتقدم 

العلوم اأن ق�صية �صالمة الغذاء هي عنوان 

مطروحة  ولي�صت  عاملية،  لق�صية  كبري 

فقط على ال�صعيد اللبناين واملحلي.

البذرة  الغذاء تبداأ من  وقال:” اإن �صل�صلة 

للغذاء  الرئي�صي  امل�صدر  اأو  ال�صتلة  اأو 

نباتيًا. ومن هنا  اأو  اكان حيوانيًا  �صواء 

يبداأ التفتي�ض عن توّفر الرقابة وال�صالمة 

واملياه  والرتبة  الأر�ــض  يف  والنوعية 

والهواء، واحرتام فرتة ال�صماح املفرو�صة 

واحل�صاد  الزراعية  املبيدات  ر�ــّض  بني 

مــروراأ  املــبــيــدات،  هــذه   
ّ
م�صار لتفّكك 

والتغليف  والتعبئة  والقطاف  باحل�صاد 

متهيداً  والــتــربيــد،  والــتــخــزيــن  والــنــقــل 

للت�صنيع ومراقبة ظروف النتاج وبيئته 

اىل  ــوًل  و�ــص املــوا�ــصــفــات،  ومطابقته 

واملطاعم  املحال  يف  الخري  امل�صتهلك 

واملنازل. هذه عملية م�صتمرة  والفنادق 

العامل. دول  اأف�صل  يف  حتى  تتوقف  ل 

وغذاءنا  اليومية  حياتنا   
ّ

مي�ض عامل  اإنه 

النتباه  لفت  واأود  مبا�رشة.  اليومي 

جانب  اىل  اي�صا،  التطرق  �ــرشورة  اىل 

مو�صوع  اىل  الــغــذاء،  �صالمة  مو�صوع 

د 
ّ
واجد اهمية.  يقّل  ل  الذي  الغذاء  جودة 

يف  منها  نعاين  التي  امل�صاكل  ان  القول 

لبنان على هذا ال�صعيد هي نف�صها التي 

ولكن  قاطبة.  العامل  دول  منها  تعاين 

اللبنانية  الغذائية  ال�صناعات  غالبية 

ممتازة وذات جودة عاملية وتناف�ض يف 

ال�صواق العاملية.«

دعم التصدير
ال�صناعي  الــقــطــاع  ــواجــه  ي حــني  ويف 

جمعية  توا�صل  وخطرية،  جدية  حتديات 

ك 
ّ
التحر طالبة  ال�صوت  رفع  ال�صناعيني 

لدعم القطاع. ويف هذا الإطار، دعا رئي�ض 

الدكتور  اللبنانيني  ال�صناعيني  جمعية 

فرتة  متديد  اىل  احلكومة  اجلميل  فــادي 

�صبق  التي  لرية  مليار  الـ21  ب�صلفة  العمل 

اأن اقرتها لدعم ت�صدير املنتجات الزراعية 

وال�صناعية بحرا اىل الدول العربية، بعدما 

انتهت فرتة الدعم واملحددة بـ7 اأ�صهر يف 

منت�صف ني�صان املا�صي.

ويف الوقت نف�صه، طالب اجلميل احلكومة 

الكــالف  لدعم  واأ�صمل  اأو�صع  مببادرة 

الت�صديرية باملطلق، »لتطال كل البلدان 

ر اليها وعدم ح�رشها بالدول 
ّ
التي ن�صد

التي توقف الت�صدير الربي اليها، ل�صيما 

دول اخلليج والعراق والردن«.

هذا  طلبه  ان  بيان  يف  اجلميل  واو�صح 

ياأتي »بعد للرتاجع امل�صتمر الذي ت�صهده 

الو�صاع  نتيجة  ال�صناعية  ال�صادرات 

املعابر  اقفال  بعد  خ�صو�صًا  املرتدية، 

الأكالف  تراكم  ومع  �صوريا،  عرب  الربية 

الت�صغيلية على ال�صناعيني وامتداد فرتة 

الزمة التي دخلت عامها اخلام�ض، وذلك 

ال�صناعي  القطاع  طاقات  على  للحفاظ 

اللبناين وقدراته«. 

خ�رش  ال�صناعي  الــقــطــاع  ان  وك�صف 

 30 اليوم  2012 حتى  العام  تراكميا من 

ان  موؤكدا  �صادراته،  حجم  من  املئة  يف 

توفري  خــالل  ومــن  الوطنية،  ال�صناعة 

ا�صرتداد  باإمكانها  قليلة،  وبتكلفة  الدعم 

الت�صدير  انخفا�ض  نتيجة  خ�صارتها 

»هذه  اأن  موؤكدا  دولر،  مليار  والبالغة 

املبادرة كفيلة بتحريك عجلة القت�صاد، 

واإعادة احلياة اىل م�صانعنا وكذلك خلق 

فر�ض عمل جديدة لل�صباب«. 

ينبغي للبنان أن يبادر، وإال 

يبقى منتظرًا على رصيف 

المحطة يتفّرج على الدول 

التي سبقته إلى إيران

من مشاركة وزارة الصناعة في معرض المفروشات في بلغاريا



العدد 154 حزيران 2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L12

صرخة تحذيرية
فيها  نا�صد  �رشخة  اجلميل  اأطلق  كما 

امل�صوؤولني حماية املوؤ�ص�صات ال�صناعية 

التي  امل�صانع  مناف�صة  من  اللبنانية 

غري  ب�صكل  ال�صوريون  النازحون  يقيمها 

من  حمـــذرا  دارنا”،  »عــقــر  يف  قــانــوين 

الوطني  القت�صاد  فقط  يهدد  ل  ذلك  ان 

اي�صا  امنا  فح�صب  ال�صناعي  والقطاع 

الواقع الجتماعي بفعل تهديد عمل اآلف 

يف  ويعملون  يديرون  الذين  اللبنانيني 

هذه امل�صانع. 

واعترب يف بيان اأن اخلطر الأكرب يقع الآن 

ب�صكل مبا�رش على املوؤ�ص�صات ال�صناعية 

يف  وهي  احلجم،  واملتو�صطة  ال�صغرية 

على  تعتمد  عائلية  موؤ�ص�صات  معظمها 

ال�صوق املحلية، وذلك بعدما فقدت الكثري 

الزمـــات  بفعل  املالية  موؤونتها  مــن 

على  وانعكا�صها  املتالحقة  ال�صيا�صية 

القت�صاد الوطني.

ال�صوريني  النازحني  جلــوء  عن  وك�صف 

من اأ�صحاب امل�صانع، منذ مدة، اإىل نقل 

اىل  الها 
ّ
وعم مبعداتها  كاملة  م�صانعهم 

لبنان واإغراق ال�صوق املحلية مبنتجاتهم 

تراخي�ض  على  ا�صتحواذهم  دون  مــن 

ال�رشائب  دفــع  دون  ومــن  بالت�صنيع 

املتوجبة للدولة او النت�صاب اىل ال�صمان 

الجتماعي، كما يفعل ال�صناعي اللبناين، 

وب�صكل  بقوة  يناف�صون  جعلهم  ما  وهذا 

غري �رشعي امل�صانع اللبنانية.

يقع  الكــرب  اخلطر  ان  اجلميل  واأو�ــصــح 

ال�صغرية  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  على 

على  قدرتها  فقدت  التي  واملتو�صطة 

موؤوناتها  واأن  خ�صو�صًا  ال�صمود، 

تال�صت، وما زاد الطني بلة معاناتها من 

ال�صنوات  تداعيات الزمات املتتالية يف 

انكما�صا  انعك�صت  التي  الأخرية،  اخلم�ض 

اإقت�صاديا حادا وتراجعا كبريا يف الطلب 

املوؤ�ص�صات  هذه  اأن  مو�صحا  الداخلي، 

تعتمد ب�صكل رئي�صي على ال�صوق املحلية 

امل�صانع  خ�صو�صًا  انتاجها،  لت�رشيف 

الغذائية منها، م�صانع اللبان والجبان، 

والملــيــنــيــوم،  املــنــ�ــصــوجــات  م�صانع 

واملوبيليا وغريها.

الو�صع  ظل  »يف  اأنــه  من  اجلميل  وحــذر 

لبنان،  الذي مير به  ال�صعب  الإقت�صادي 

خ�صارة  اي  فــان  مــدتــه،  طالت  والـــذي 

حتمًا  �صيوؤدي  املوؤ�ص�صات  لهذه  ا�صافية 

القطاع  ان  اىل  م�صريا  انهيارها«،  اىل 

عن  عبارة  فقط  لي�ض  اللبناين  ال�صناعي 

الوىل  بالدرجة  هو  امنا  كبرية  م�صانع 

منت�رشة  ومتو�صطة  �صغرية  موؤ�ص�صات 

اآلف  منها  يعتا�ض  الوطن  م�صاحة  على 

العائالت وت�صغل اللف من اليد العاملة 

اللبنانية.

بروتوكول تعاون
كما وّقعت جمعية ال�صناعيني اللبنانيني 

اجلميل  فــادي  الدكتور  برئي�صها  ممثلة 

قطاع  ادارة  هيئة  مع  تعاون  بروتوكول 

ادارتها  جمل�ض  برئي�ض  ممثلة  البرتول 

وزير  مب�صاركة  الذهبي،  و�صام  املهند�ض 

الطاقة واملياه ارتيور نظريان، وح�صور 

مدير عام النفط اورور فغايل، مدير عام 

وبع�ض  عبا�ض،  عليا  الإقت�صاد  وزارة 

وجمل�ض  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  اأع�صاء 

مقر  يف  وذلـــك  الــبــرتول،  هيئة  ادارة 

اجلمعية يف ال�صنائع.

وياأتي هذا الإتفاق، يف اإطار ال�صتعدادات 

مع  نفطية  ـــة  دول اىل  لــبــنــان  ل 
ّ
لــتــحــو

املتوقع  والزدهار  الإيجابية  التاأثريات 

اللبناين  الإقت�صاد  على  ذلك  جــراء  من 

ال�صناعية  القطاعات  على  �صيما  ول 

ــاق  ــف الت هـــذا  و�صي�صمح  املــرتــبــطــة. 

الدرا�صات  اعــداد  يف  الفريقني  بتعاون 

املتعلقة با�صتعمالت الغاز الطبيعي يف 

ال�صناعية املحلية اىل جانب  القطاعات 

لنقل  التحتية  البنى  يف  املتعلقة  اخلطط 

املتوفرة  ال�صناعية  املناطق  اإىل  الغاز 

املتو�صط  املــدى  يف  اإن�صائها  واملــزمــع 

املرتبطة  ال�صناعات  وت�صجيع  والبعيد، 

بقطاعي الغاز والنفط. 

لبنان لم يلجأ إلى مبدأ 

المعاملة بالمثل كونه بلدًا 

ضعيفًا ال تتجرأ فئة من 

المسؤولين فيه على اّتخاذ 

تدابير ردعية

فقدت المؤسسات الصناعية 

الصغيرة والمتوسطة الحجم 

الكثير من مؤونتها المالية 

بفعل األزمات السياسية 

المتالحقة وانعكاسها على 

اإلقتصاد الوطني

خسر القطاع الصناعي تراكميا 

من العام 2012 حتى اليوم 

30 في المئة من حجم 

صادراته

ن�شاطات �شناعية

الجميل والذهبي يوقعان بروتوكول التعاون
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برئا�صة  اللبنانيني«  ال�صناعيني  مت »جمعية 
ّ
كر

ل رئي�ض جمعية ال�صناعيني 
ّ
الدكتور فادي اجلمي

ال�صابق نعمة افرام وذلك ملنا�صبة تعيينه رئي�صًا 

اللقاء،  للموؤ�ص�صة املارونية لالنت�صار. �صارك يف 

واأع�صاء  ح�صن  احلــاج  ح�صني  ال�صناعة  وزيــر 

جمل�ض اإدارة اجلمعية وح�صد من ال�صناعيني.

 لبنايّن هو 
ّ
ل تاأكيده اأن كل �صناعي

ّ
د اجلمي

ّ
وجد

مثابر ومقدام يف عطاءاته، خ�صو�صًا جتاه هذا 

 
ّ
مر التي  التحديات  كل  رغم  اأنه  والدليل  البلد، 

 بها لبنان، ورغم كل الأحداث الأمنية التي 
ّ
ومير

ال�صناعية  �صادراتنا  متّكنت  املنطقة،  ت�صهدها 

ت على اأي من بلدان 
ّ
من ال�صمود. ونوؤكد اأنه لو مر

با�صتمرار  ونواجهها  نعي�صها  التي  التحديات  من  بع�ض  العامل 

لكانت انهارت �صادراته ال�صناعية.

من  ة 
ّ
م�صتمد اللبناين  ال�صناعي  ا�صتمرارية  اأن  يف  �صك  ل  تابع: 

نن�صى  اأن  دون  من  وطبعًا  �صيء،  كل  رغم  وبوطنه  بنف�صه  ثقته 

الدعم الدائم الذي نلقاه من وزير ال�صناعة. وقال: مل�صنا خالل 

زياراتنا الأخرية اىل بع�ض الدول العربية ول �صيما اإىل العراق 

هناك  وال�صناعيني  امل�صتثمرين  جانب  من  حما�صة  واإيــران، 

اأبدوا  وقد  اللبناين،  ال�صناعي  مع  والتعاون  ال�رشاكة  لتوطيد 

اهتمامًا يف اأن يكون تواجدنا فاعاًل يف بلدانهم وحول العامل.

الحاج حسن
بدوره، قال احلاج ح�صن: »كنا اأمام م�صوؤوليات 

جلمعية  رئي�صًا  افـــرام  ــان  ك اأن  منذ  كــبــرية 

املوؤ�ص�صة  تروؤ�صه  مع  اليوم  اإىل  ال�صناعيني 

تقت�رش  ل  وم�صوؤوليتنا  لالنت�صار،  املارونية 

فقط اأمام اللبنانيني املقيمني اإمنا اأي�صًا امام 

املغرتبني ل بل م�صوؤوليتنا جتاه هوؤلء كبرية. 

كل  على  ودقيقة  ح�صا�صة  بظروف   
ّ
منر نحن 

امل�صتويات، لذا نحن مدعوون اإىل التعاون من 

اأجل اإيجاد احللول لكل هذه امل�صاكل«.

اجلديد  املن�صب  بهذا  �صيحمل  اأنه  اأفــرام  واأكد 

واأعلن  العامل.  اإىل  اللبنانية  ال�صناعة  ر�صالة 

تزد  مل  لالنت�صار  املارونية  املوؤ�ص�صة  رئا�صة  بت�صّلمه  اأنــه 

اأي�صًا،  الداخل  يف  اإمنا  اخلارج،  يف  فقط  اأمامه  امل�صوؤوليات 

فنحن نطلب الدعم من مراكز القرار يف لبنان، ومن الوزارات 

املعنية ومن جمل�ض النواب من اأجل ت�صهيل عمل املوؤ�ص�صة لأنه 

من دون حتركهم ودعمهم ل ميكننا فعل �صيء. وتابع: »نحن 

نفتخر باللبنانيني مقيمني كانوا اأم منت�رشين، اإل اأننا قلقون 

لبنان  اإىل  للعودة  منهم  املغرتبني  وندعو  معًا،  الإثنني  على 

نفتح  اأن  علينا  عينه  الوقت  يف  لكننا  م�صوؤولياتهم،  لتحمل 

اأمامهم اأبواب العودة«.

جمعية »الصناعيين« تكّرم افرام

نعمت افرام

من اليمين: جورج نصراوي، نعمت افرام، الوزير الحاج حسن، الجميل خليل شري، نازاريت صابونجيان، نعمت افرام، وسيم سمعان

جانب من الحضور
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ن�شاطات �شناعية

كما العادة، وو�صط كثري من التحديات، 

الغذائية  ال�صناعات  قــطــاع  يتابع 

اللبناين،  ال�صناعي  القطاع  يف  تاألقة 

خمتلف  لبنان   باإ�صم  يــطــوف  حيث 

العامل م�صتفيداً من �صهرة املطبخ  دول 

الدائم على  املنتجني  اللبناين وحر�ض 

تقدمي اأف�صل النكهات واأعلى م�صتويات 

اجلودة.

خالل  بو�صوح،  القطاع  اأهمية  وجتّلت 

الغذائية«  لل�صناعات  الوطنـي  »اليوم 

ديناميكية  على  الكلمات  اأثنت  حيث 

الأ�صواق  على  بقوة  وانفتاحه  القطاع 

اأ�صحاب  نقابة  وكــانــت  اخلــارجــيــة. 

»اليوم  نظمت  قد  الغذائية  ال�صناعات 

برعاية  الغذائية«   لل�صناعات  الوطني 

ح�صن  ــاج  احل ح�صني  ال�صناعة  ــر  وزي

وح�صوره ووزيري ال�صحة العامة وائل 

امل�صنوق،  حممد  والبيئة  فاعور،  ابــو 

واإدارات  وزارات  يف  عامني  ومديرين 

ال�صناعيني  جمعية  ورئي�ض  عــامــة، 

ادارة  جمل�ض  ورئي�ض  ل، 
ّ
اجلمي فــادي 

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

النقابة  ورئي�ض  عيتاين،  نبيل  »اإيدال« 

اأحمد حطيط وعدد من روؤ�صاء النقابات 

عات ال�صناعية وال�صناعيني. 
ّ
والتجم

حطيط
على  فيها  ركــز  كلمة  حطيط  واألــقــى 

لإ�صتمرار  الأ�صا�صية  مات 
ّ
»املقو اأن 

ول  ودميومتها  اللبنانية  ال�صناعة 

�صيما الغذائية تعتمد ب�صكل ا�صا�صي على 

املواد الأولية واخلربات الفنية ومواكبة 

باملوا�صفات  د 
ّ
والتقي التكنولوجيا 

ر 
ّ
املحلية والدولية، وعلى مواكبة التطو

الأ�صواق والتناف�ض  احلا�صل للبقاء يف 

نواجهها  الــتــي  ال�صعوبات  ظــل  يف 

اأ�صماء  �رشقة  من  املعلنة  غري  واحلرب 

املنتجات اللبنانية وتقليدها«.

الجمّيل
اأن » جمعية  اإىل  ل 

ّ
اأ�صار اجلمي بدوره،   

ال�صناعيني تبدي اهتمامًا جديًا بتطوير 

ويف  ال�صناعية  القطاعات  كل  قدرات 

واعترب  الغذائية«.  ال�صناعات  مها 
ّ
مقد

وخ�صو�صيات  العوملة  حتــديــات  اأن 

العالية  والأكالف  لبنان  يف  الت�صنيع 

�صني 
ّ

زين ومتخ�ص
ّ
تتطلب اأن نكون متمي

رها اإىل 
ّ
يف نوعية املنتجات التي ن�صد

 ذاته يتطلب 
ّ
اأ�صواق العامل، وهذا يف حد

املوؤ�ص�صات  بني  التعاون  من  املزيد 

العاملة يف القطاع الواحد.

عيتاني
اأن  اإىل  عــيــتــاين  اأ�ـــصـــار  جــهــتــه،  ــن  م

اأنه  ال�صنوات،   
ّ
مر على  اأثبت  »القطاع 

يحقق  جعلته  عديدة  مات 
ّ
مبقو يتمتع 

ول  الأخرية،  ال�صنوات  يف  نوعية  قفزة 

�صجلت  حيث   2014 العام  خالل  �صيما 

�صادراته معدلت قيا�صية معتمداً على 

على  مني 
ّ
القي قبل  من  احلثيث  ال�صعي 

ملواكبة  الغذائي  الت�صنيع  موؤ�ص�صات 

الدولية  واملعايري  املوا�صفات  اأحــدث 

يف الإنتاج والتو�صيب«.

اإقفال احلدود  اأزمة  وقال: »بالرغم من 

الربية التي انعك�صت تراجعًا حمدوداً يف 

تأكيد أهمية القطاع في »اليوم الوطني للصناعات الغذائية” 
الحاج حسن يطرح مشروعًا لتحقيق النمو

الجمّيل: التحديات تتطلب التمّيز

حطيطعيتانيالجميلالمشنوقالحاج حسنابوفاعور

جانب من الحضور
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حجم �صادرات هذا القطاع للعام 2015، 

�صكلت �صادراته نحو 36،5 يف املئة من 

بزيادة  ال�صناعية،  ال�صادرات  اإجمايل 

 2011 بني  املئة  يف   32 ن�صبتها  بلغت 

»اإيدال«  تها 
ّ
اأعد درا�صة  نت 

ّ
وبي و2015. 

الأخري  موؤ�ص�صات  عدد  اأن  القطاع،  عن 

بات ي�صكل اأكرث من 20،35 يف املئة من 

جمموع املوؤ�ص�صات ال�صناعية«.

الحاج حسن
 وللمنا�صبة، طرح احلاج ح�صن م�رشوعًا 

الإقت�صادي  النمو  لتحقيق  متكاماًل 

وتكبري حجم الإقت�صاد من خالل اإعطاء 

ال�صناعة امل�صاهمة الفاعلة يف حتقيق 

ذلك على مدى ال�صنوات الع�رش املقبلة«.

اإىل  مــدعــوة  »الــدولــة  اأن  اعــتــرب  واإذ 

عمومًا  ال�صناعي  القطاع  حجم  زيادة 

خ�صو�صًا  الــغــذائــيــة  والــ�ــصــنــاعــات 

الفئة  من  ال�صناعات  اإقامة  وت�صجيع 

و�صوًل  واخلام�صة،  والرابعة  الثالثة 

ال�صناعات  قطاع  حجم  م�صاعفة  اإىل 

الغذائية خالل ال�صنوات الع�رش املقبلة«، 

�صاأل ملاذا ل تبادر الدولة اإىل املعاملة 

اإدخــال  متنع  التي  ــدول  ال مع  باملثل 

منها  ن�صتورد  فيما  اإليها،  منتجاتنا 

مبئات ماليني الدولرات؟ 

وعدد احلاج ح�صن نتائج امل�رشوع اإذا ما 

ال�صادرات  زيادة  وت�صمنت:  تنفيذه،  مت 

مع  منها  الغذائية  ال�صناعات  �صيما  ول 

اخلارجية  الأ�ــصــواق  متطلبات  درا�ــصــة 

العمل  ذلك،  لتحقيق  الف�صلى  والطريقة 

 به،  
ّ

وفق مبداً اأن �صالمة الغذاء اأمر ل مي�ض

الت�صجيع على اإقامة ال�صناعات الغذائية 

ت�رشيعات  الدول  �صّن  مع  املتخ�ص�صة، 

اإقــامــة  على  الت�صجيع  لــهــا،  حمائية 

اخل�صائ�ض  ذات  الغذائية  ال�صناعات 

ز بها لبنان«.
ّ
اجلغرافية التي يتمي

واأعرب عن اأمله يف »و�صع هذا امل�صار 

ال�صرتاتيجي مو�صع التنفيذ«.

أبو فاعور
واعترب اأبو فاعور اأننا »ن�صهد مرحلة من 

التكامل بني القطاعني العام واخلا�ض، 

نت 
ّ
حت�ص منتجاتنا  اإن  القول  وميكن 

التفهم والتجاوب  والرقابة بداأت تلقى 

د و�صع 
ّ
الإيجابي اأكرث من قبل«. واإذ اأي

بالتكامل  ال�صرتاتيجية  اخلطة  هــذه 

والنقابات،  الـــوزارات  بني  والتعاون 

راأى »اأن الظروف �صعبة وما هو مقبل 

تتطلب  لذلك  �صعوبة.  اأكرث  الأيــام  من 

وتفعيل  احل�صانة  زيـــادة  املــرحــلــة 

بحدود  الإنتاجية  القطاعات  وحماية 

ما ت�صمح به التفاقات الدولية«.

المشنوق
ال�صناعيني  امل�صنوق  نا�صد  بـــدوره، 

البيئي  اللتزام  اإىل  بعملهم  يرتقوا  اأن 

اأ�صبحوا  الذي  ذاته  بامل�صتوى  اأي�صًا 

والإنتاج  الت�صنيع  طرق  لناحية  عليه 

موؤاتية  الفر�صة  اأن  وراأى  والت�صويق. 

لإقامة املناطق ال�صناعية اجلديدة يف 

ال�صمال والبقاع حيث جند اأكرث من 50 

الذين يعي�صون دون  اللبنانيني  % من 
م�صتوى الفقر. ففي هذه املناطق كلفة 

متوفرة  العاملة  واليد  اأدنــى،  الر�ــض 

املعايري  التزام  الإمكان  ويف  بكرثة، 

البيئية«.

%36.5 بلغت صادرات 

القطاع الصناعي الغذائي من 

إجمالي الصادرات الصناعية، 

بزيادة بلغت نسبتها 32% 

بين 2011 و 2015

من اليمين: عيتاني، المشنوق، ابوفاعور، الحاج حسن، الجميل، حطيط
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�صجلها  اإىل  �صبلني  �رشكة  اأ�ــصــافــت 

بيئيًا  اإجنـــازاً  بالنجاحات،  احلافل 

للم�صنع  فلرت  برتكيب  جتّلى  و�صحيًا 

على  تعتمد  عــالــيــة  بتقنية  يعمل 

احلد  يف  وي�صاعد  الأكيا�ض  ا�صتعمال 

من الإنبعاثات.

ــم، بــدعــوة مــن رئي�ض  اأقــي وكـــان قــد 

�صبلني  تــرابــة  �ــرشكــة  اإدارة  جمل�ض 

النائب وليد جنبالط، احتفال ملنا�صبة 

وزير  ح�رشه  اجلديد،  الفلرت  تد�صني 

وزير  ح�صن،  احلــاج  ح�صني  ال�صناعة 

جنبالط  ممثل  امل�صنوق،  حممد  البيئة 

جنله تيمور، النائبان عالء الدين ترو 

نقول  ال�صابق  الوزير  احلجار،  وحممد 

ترابة  ل�رشكة  العام  املدير  نحا�ض، 

بلديات  وروؤ�صاء  اللحام  �صبلني طلعت 

وخماتري و�صخ�صيات.

املعمل  يف  جولة  الحتفال  و�صبقت 

وتفقد ملكان تركيب الفلرت.

اللحام
كلمة،  الإحتفال  خالل  اللحام  واألقى 

اأ�صار خاللها اإىل اأن »يف املعمل خطي 

طن  األف  ينتج  الأول  لالأ�صمنت،  اإنتاج 

نحو  اأي  طــن،   3000 والثاين  يوميا، 

مليون واربعمئة األف طن من الأ�صمنت 

�صنويا«، موؤكدا »اأن �رشكة ترابة �صبلني، 

تطبق  والعمل  بالإنتاج  البدء  ومنذ 

املعايري املحلية والدولية جلهة نوعية 

الأ�صمنت املنتج«.

يحتوي  �صبلني  م�صنع  »اأن  اإىل  ولفت 

جميع  على  مــوزعــة  فــلــرتا   64 على 

اأق�صامه، تعتمد جميعها على الأكيا�ض 

فلرتين  با�صتثناء  ــواء  ــه ال لتنقية 

يعتمدان الطريقة املغناطي�صية للتقاط 

العالية  احلــرارة  ب�صبب  وذلك  الغبار، 

للمواد التي تدخل اإىل هذين الفلرتين«. 

التكنولوجيا  تقدم  »مع  اأنه  اأعلن  واإذ 

من  فالتر  ا�صتعمال  بالإمكان  اأ�صبح 

مرتفعة«،  حـــرارة  تتحمل  الأكــيــا�ــض 

ك�صف اأن »�رشكة �صبلني قامت بتبديل 

يف  الأول  اخلط  على  الأ�صا�صي  الفلرت 

اإىل  وبالإ�صافة   ،2013 �صنة  بداية 

على  ال�رشكة  عملت  الفلرت  هذا  تبديل 

تبديل املربد احلراري وقد بلغت كلفة 

 15،000،000 حوايل  اآنــذاك  امل�رشوع 

توقف  اإىل  بالإ�صافة  اأمريكي  دولر 

خط الإنتاج ما يزيد على 12 اأ�صبوعا«.

اخلط  يف  اجلــديــد  الفلرت  »اأمـــا  وقـــال: 

الثاين الذي يعمل على الأكيا�ض والذي 

مت تركيبه اأخريا، فقد بلغت كلفته نحو 

6،000،000 دولر اأمريكي، بالإ�صافة 
خط  توقف  عن  الناجمة  اخل�صائر  اإىل 

الإنتاج. اإن الفلرت اجلديد يعمل بتقنية 

الأكيا�ض  ا�صتعمال  على  تعتمد  عالية 

النبعاثات.  من  احلــد  على  وي�صاعد 

يف  تو�صع  عملية  الــ�ــرشكــة  واأجــــرت 

مبثابة  »�صبلني«  باتت  بحيث  الإنتاج 

من  لــعــدد  الأم  الــ�ــرشكــة  اأو  املــظــلــة 

امل�صتقات  تعتمد  الــتــي  املنتجات 

)Down Stream( الأ�صمنتية، والتي من 

�صاأنها اأن حتقق لل�رشكة قيما م�صافة 

التميز يف هذا  ومتنحها بع�ض �صمات 

القطاع. اأ�صاف: »لعل اأحد اأبرز خطوط 

الأعمال التي اأدخلتها �رشكة »�صبلني« 

الباطون  حجر  باإنتاج  بالبدء  جتلت 

 Light weight( ــــوزن  ال اخلــفــيــف 

بدوره  الذي   )construction solution
تنعك�ض  عدة  تناف�صية  مبزايا  يتمتع 

الإبتكار  هذا  اإن  الكلفة،  يف  انخفا�صا 

ينطوي على مزايا عدة من �صمنها اأن 

وزنه ي�صاوي تقريبا ن�صف وزن احلجر 

العادي ما ينعك�ض انخفا�صا يف كلفة 

قد  وما  املباين  اأ�صا�صات  على  البناء 

ت�صتهلكه من اإ�صمنت وحديد، ف�صال عن 

ميزة اأخرى تتجلى من خالل اإمكانية 

هذا  اإن  خمتلفة.  بقيا�صات  اإنتاجه 

احلجر اخلفيف يتمتع مبيزة اأخرى من 

وفرا  ينعك�ض  ما  احلراري  العزل  حيث 

يف جمايل التربيد والتدفئة«.

لهذا  الإنــتــاجــيــة  »الــقــدرة  اأن  ـــد  واأك

»فلتر« جديد لمصنع سبلين.. إنجاز بيئي وصحي
اللحام: يساعد على الحد من اإلنبعاثات

الحاج حسن: دليل على اإللتزام بمعايير السالمة

ن�شاطات �شناعية

ترواسكندرانياللحامالحاج حسن
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امل�صنع ميكن اأن تبلغ ما يزيد على 10 

ماليني بلوك �صنويا، كما ميكنه اأي�صا 

اأي من املواد  اأو  العادي  اإنتاج احلجر 

املتعلقة بالباطون امل�صبق ال�صنع«.

�صبلني  �رشكة  نيل  عن  اللحام  واأعلن 

الفلرت،  م�رشوع  اإجنــاز  وبعد  حديثا، 

و18001   14001 الأيــــزو  �صهادتي 

بالإ�صافة  العامة،  وال�صالمة  للبيئة 

التي  والنوعية  اجلــودة  �صهادات  اإىل 

�صبق اأن نالتها ال�رشكة منذ عام 2000.

اسكندراني
 Bureau �رشكة  ممثل  اأ�ــصــار  بـــدوره، 

Veritas زياد ا�صكندراين اإىل اأن ال�رشكة 
املعمل  يف  اأ�ــصــابــيــع  ثــالثــة  اأمــ�ــصــت 

يبلغ  التي  الفالتر  وك�صفت على جميع 

املعمل،  اأق�صام  وعلى  فلرتا   64 عددها 

واملعنيني  �صبلني  معمل  اإدارة  �صاكرا 

اإجناح  يف  بذلوها  التي  اجلهود  على 

هذه املهمة، ولفتا اإىل اأنه »بات هناك 

اليوم  املعمل  و�ــصــع  كبريبني  ــرق  ف

نحو  التطور  اآمال  �صنوات،  ثالث  ومنذ 

امل�صتقبل والزدهار، وموؤكدا ال�صتمرار 

يف املراقبة والتدقيق للمعمل.

الحاج حسن
»اأن  ح�صن  ــاج  احل اعترب  جهته،  مــن 

تركيب فالتر جديدة يف املعمل بتقنية 

 18001 ــزو  الي �صهادة  نالت  جديدة 

دليل  هي  وال�صالمة  للبيئة  و14001 

على التزام ال�صناعة الوطنية اللبنانية 

والبيئة،  وال�صحة  ال�صالمة  مبعايري 

ومنها �رشكة ترابة �صبلني، وهو دليل 

القطاعني  بني  ما  التام  التفاهم  على 

الر�صمي واخلا�ض، وبالتحديد وزارتي 

اخلا�ض  والقطاع  والبيئة،  ال�صناعة 

ومنها  ال�صناعة،  ب�رشكات  املمثل 

ما  بكل  القيام  على  �صبلني  �ــرشكــة 

وال�صحة  البيئة  معايري  لحرتام  يلزم 

واملحيط«.

اجلواب  هذا  هو  اليوم  »الفلرت  وقــال: 

الوطنية  الق�صية  هذه  عن  الإيجابي 

ال�رشكات  به  تقوم  عمل  كل  وكذلك 

وال�صحة،  البيئة  لأجل حتقيق معايري 

بالعمل  ن�صتمر  اأن  يجب  اأمــر  وهــذا 

هذا  وي�صجل  لتحقيقه،  الإيــجــابــي 

الإجناز اليوم الذي اآمل اأن ياأخذ حيزا 

يف الإعالم كما تاأخذ الق�صايا ال�صلبية 

بيئي  اإجنــاز  هذا  فاليوم  كبريا،  حيزا 

و�صحي«.

ترو
جنبالط،  باإ�صم  تــرو  حتــدث  وختاما 

حلم  اإن  القول  ميكننا  »اليوم  فقال: 

قد  جنبالط  كــمــال  ال�صهيد  املعلم 

اإن�صاء  يف  فكر  عندما  لأنـــه  حتــقــق، 

اآنــذاك  وا�صعا  كان  �صبلني  يف  معمل 

وثانيا  اإنتاج،  اأول  احتمالت،  ثالثة 

تاأمني فر�ض عمل، وثالثا بيئة نظيفة. 

اليوم حتققت هذه الحتمالت الثالثة، 

وهي مل تكن لتتحقق لول دعم وجهود 

النائب وليد جنبالط يف اإجناز الفالتر 

يف اأ�رشع وقت ممكن«. 

الحضور وقوفًا للنشيد الوطني

اسكندراني يسلم اللحام الشهادتين

الوزير الحاج حسن يتوسط الوزير نقوال نحاس وتيمور جنبالط

جولة في المصنع
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من �شهر �إلى �شهر

�أعمال  �سالم  مّتام  �حلكومة  رئي�س  �فتتح 

»منتدى �القت�ساد �لعربي« يف دورته �لـ 24 

يف فندق »فيني�سيا«، �لذي تنظمه »جمموعة 

مع  بالتعاون  و�العمال«  �القت�ساد 

لت�سجيع  �لعامة  و�ملوؤ�س�سة  لبنان  م�رصف 

وجمعية  )�إيد�ل(  لبنان  يف  �الإ�ستثمار�ت 

�مل�سارف و�إحتاد �لغرف �للبنانية وموؤ�س�سة 

�أكرث من  )IFC(، مب�ساركة  �لدولية  �لتمويل 

بلد�ً.  20 من  �أعمال  ورجل  م�ستثمر   500 
تطرق �سالم يف كلمته �ىل �ل�سغور �لرئا�سي، 

هو  �ملتمادي  �لتق�سري  »هذ�  �أن  معترب�ً 

�ملوؤ�س�سات  منه  تعاين  ملا  �الأ�سا�س  �ل�سبب 

من �سلل وتعرث، مع ما يعنيه ذلك من تعطيل 

�ملتعلقة بحاجات  �لق�سايا  لعدد كبري من 

�الأمد«.  و�لبعيدة  �ملبا�رصة  �للبنانيني 

�سورة  �أ�سو�أ  �أي�سًا  يعك�س  »�إنه  و�أ�ساف: 

لبنان  يحتاج  وقت  يف  �لبلد،  عن  ممكنة 

�إىل �سورة توحي للم�ستثمر بالثقة �لتي ال 

وجود لها من دون ��ستقر�ر �سيا�سي. �إن هذ� 

لغياب  �لرئي�سية  �ال�سباب  �أحد  هو  �لو�قع 

�لنمو ولرت�جع �لن�ساط �القت�سادي، ��سافة 

طبعًا �ىل �الأ�سباب �خلارجية �الأخرى و�أولها 

�لتطور�ت �ملاأ�سوية يف �سوريا، و�لتي تركت 

لعل  �القت�ساد،  �سلبية هائلة على  تاأثري�ت 

�ل�سوري«. �لنزوح  ملف  �أعباء   �أبرزها 

�لد�خلية  �الأو�ساع  كل  رغم  »على  وتابع: 

�الأ�سعب،  �خلارجية  و�لظروف  �ل�سعبة 

وبنى  خ�سائ�س  ميتلك  لبنان  فاإن 

ة حمّفزة 
ّ
ة ر��سخة، ونظم ت�رصيعي

ّ
موؤ�س�ساتي

وقطاع  متني،  نقدي  وو�سع  لال�ستثمار، 

م�رصيف متقدم، و��ستقر�ر �أمني كبري، وما 

�ل�سمات  يختزنه من خرب�ت ب�رصية. وهذه 

نف�سها هي �لتي توؤهل لبنان ليكون من�سة 

�نطالق مل�ساريع �إعادة �الإعمار يف �سوريا 

قريبًا  ناأمله  يوم  �ملد�فع يف  حني ت�سمت 

باإذن �هلل«.

سالمة
و�أكد حاكم م�رصف لبنان ريا�س �سالمة 

مير  �لذي  �خلا�س  �لو�سع  �ىل  نظر�ً  �نه 

ن�سبة  مقبواًل  �لنمو  يعترب  لبنان  فيه 

يبلغ  �ن  متوقعًا  �لعامل،  يف  يجري  ملا 

�ملنطقة بح�سب  لدول   %  3 % مقابل   2
�لنمو  �ن  وقال  �لنقد.  �سندوق  توقعات 

�ىل  ي�سل  �مل�رصفية  للود�ئع  �ملتوقع 

�نه �سيدخل نحو  %، »مبا يعني  4،5 و5 
لتمويل  كافية  وهي  دوالر  مليار�ت   8
�ىل  ولفت  و�خلا�س«.  �لعام  �لقطاعني 

 %  1 �لت�سّخم �ملتوقع هو يف حدود  �أن 

�ل�رص�ئية  �لقدرة  �ال�ستقر�ر يف  فان  »لذ�، 

يف  �لنمو  »�ن  وقال:  متو�فر«.  للبنانيني 

�لت�سليفات �سيكون 5،5 % وهي ت�سري �ىل 

�ل�سوق هو �الحتياط  ن. وما يطمئن 
ّ
حت�س

لدى  �ملوجودة  �الجنبية  �لعمالت  من 

�لقطاع �مل�رصيف«. ولكنه �عترب �أن �لعجز 

يف ميز�ن �ملدفوعات يبقى نقطة �سعف 

�لعجز  �أن  مو�سحًا  �ملايل،  لال�ستقر�ر 

مليون   644 نحو  �الول  �لف�سل  يف  بلغ 

دوالر نتيجة مدفوعات للدولة بالعمالت 

�الجنبية، »لكن ما يطمئن هو �مل�ستويات 

وللموجود�ت  لالحتياط  �ملرتفعة 

ولدى  �مل�رصيف  �لقطاع  لدى  بالعمالت 

م�رصف لبنان«.

طربية
جوزف  �مل�سارف  جمعية  رئي�س  ودعا 

دول  وحكومات  �حلكومة  طربيه 

�الخرية  �الزمة  �حتو�ء  �ىل  �خلليج 

�لعالقات  منظومة  طاولت  �لتي 

�خلليج. ودول  لبنان  بني   �لتاريخية 

و�إذ �عترب �ن قانون �لعقوبات �المريكي 

كل  على  مفرو�س  �هلل«  »حزب  �سد 

�ملوؤ�س�سات �مل�رصفية يف �لعامل، ويفر�س 

موؤ�س�سة  الأي  قدرة  ال  متدرجة  عقوبات 

حد  ت�سل  �أنها  وخ�سو�سًا  حتملها،  على 

�ن  �ىل  طربيه  لفت  �ل�سوق،  من  �خلروج 

تعميم  ��سد�ر  �ىل  بادر  لبنان  م�رصف 

�اللتز�م  تكفل  ومرنة  و��سحة  باآلية 

�المريكي  �لقانون  مبوجبات  �لكامل 

ت�رص  قد  حملية  ��ستثنائية  دون  وحتول 

مب�سالح �لبع�س.

أبوزكي
�الإفتتاح،  يف  حتدث  قد  زكي  �أبو  وكان 

ب �لتفكري يف كيفية �خلروج 
ُ
فقال: »ي�سع

�أو توّقع حلول �رصيعة  �الأزمات  من هذه 

لها، لكن ال بد من �الأمل و�لنظر �إىل بع�س 

�الإيجابيات، ومنها �سعر �لنفط �لذي حد� 

على  �لرتكيز  �إعادة  �ىل  �لعربية  بالدول 

و�إحد�ث  �القت�سادي  �لتنويع  �رصورة 

�القت�ساد  بنية  يف  �أ�سا�سية  تغيري�ت 

و�الإد�رة و�لقطاع �لعام«.

افتتاح »منتدى االقتصاد العربي« في دورته الـ 24
 سالم: الفراغ يشّل المؤسسات 

 سالمة: نسبة النمو مقبولة

المشاركون في المؤتمر
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 طالب رئي�ض املجل�ض الإقت�صادي 
املجال�ض  رئي�ض  نائب  والإجتماعي 

العربية  والإجتماعية  الإقت�صادية 

املجتمع  مب�صاركة  ن�صنا�ض  روجيه 

الإقت�صادي  احلوار  يف  املدين 

والإجتماعي »بهدف الإ�صهام يف تطوير الزدهار وتوطيد 

العلمي والعملي يف  النهج  الأمان يف جمتمعاتنا وتعزيز 

على  والرتكيز  والإجتماعية  الإقت�صادية  امللفات  مقاربة 

هي  املبادئ  »هذه  اأن  معترباً  والتعليم«،  الرتبية  تطوير 

م�صلمات ودور املجال�ض الإقت�صادية والإجتماعية، ولهذا 

ال�صبب مت اإن�صاء رابطة املجال�ض الإقت�صادية والإجتماعية 

العربية من اأجل التقارب بني جمتمعاتنا«.

ال�صاغة  نقابة  نا�صدت   
امل�صوؤولني  لبنان  يف  واجلوهرجية 

الإقت�صادي  النهيار  لوقف  التحرك 

�صفري  يالم�ض  بداأ  الذي  البالد  يف 

الهيكل  ب�صقوط  ويهدد  الهاوية 

النقابة  وراأت  اجلميع  روؤو�ض  على 

املوؤ�ص�صات  تفعيل  واإعادة  اجلمهورية  رئي�ض  انتخاب  اأن 

النيابي  املجل�ض  مقدمها  ويف  الد�صتورية  خ�صو�صًا 

واحلكومة من �صاأنه اأن يعيد احلياة اإىل لبنان الذي يعاين 

خمتلف  يف  الف�صاد  فاقمتا  ال�صنتني  قارب  �رشيريا  موتا 

الإدارات والقطاعات وذلك من دون ح�صيب اأو رقيب.

القد�ض  الروح  جامعة  اإفتتحت   
الوظائف  معر�ض  الك�صليك   -

الإنخراط  مكتب  نظمه  الذي   2016
عنوان  حتت  فيها  املهني  والتوجيه 

 ،»Something for everyone«

حملية  وموؤ�ص�صة  �رشكة   45 مب�صاركة 

اإقت�صادية  و�رشكات  م�صارف  بينها  من  رائدة  ودولية 

وزراعية  واإعالمية  ومالية  ومعلوماتية  و�صناعية 

هذه  ممثلو  التقى  وقد  بالتاأمني...   وخا�صة  وهند�صية 

املوؤ�ص�صات طالب خمتلف كليات 

ملحة  لهم  فقدموا  اجلامعة. 

العمل  وفر�ض  �رشكاتهم  عن 

ف�صكل  لديها،  املتوفرة  والتدريب 

من�صة  بالتايل  املعر�ض  هذا 

تفاعلية بني الطالب واملوؤ�ص�صات.

موجز اقتصادي

ب مع رئي�ض جمل�ض الإدارة املدير 
ّ
عر�ض وزير الزراعة اأكرم �صهي

العام للموؤ�ص�صة العامة لت�صجيع الإ�صتثمارات يف لبنان »اإيدال« 

نبيل عيتاين نتائج اجل�رش البحري لل�صادرات اللبنانية يف خالل 

لكامل  اجل�رش  هذا  تغطية  تظهر  والتي  العمل،  من  اأ�صهر  خم�صة 

 1282 �صملت  التي  اللبنانية  الزراعية  ال�صادرات  جلهة  الطلب 

ارات 
ّ
العب منت  على  رة 

ّ
م�صد لبنانبة  منتجات  حتمل  �صاحنة 

البحرية من �صمنها 1148 �صاحنة مدعومة، وذلك خالل 25 رحلة 

اإىل اجل�رش البحري  ارات الثالث امل�صجلة واملنت�صبة 
ّ
بحرية للعب

لل�صادرات اللبنانية.

ارات مرفاأ �صبا يف اململكة العربية 
ّ
وكانت الوجهة الرئي�صية للعب

العقبة  مرفاأ  اإىل  ارات 
ّ
العب بلغت  فيما   ،%  86 و�صكلت  ال�صعودية 

.% 14
ولفت عيتاين اإىل حتميل 83 % من ال�صاحنات املدعومة مبنتجات 

زراعية، فيما مت حتميل 12 % منتجات �صناعات غذائية و5 % 

منتجات �صناعية. وبلغت ال�صادرات الزراعية عرب الربنامج يف 

خالل 5 اأ�صهر 25646 طنًا.

أهمية الجسر البحري
قد  »ايدال«  الإ�صتثمار  لت�صجيع  العامة  املوؤ�ص�صة  وكانت 

»البدء بتنفيذ برنامج دعم  ايلول املا�صي عن  اعلنت يف �صهر 

ال�صادرات الزراعية وال�صناعية عرب »اجل�رش البحري لل�صادرات 

اللبنانية« الذي يدعم فرق الت�صدير اإىل الدول العربية عرب البحر 

ملدة �صبعة اأ�صهر«.

وتكمن اأهمية الربنامج يف اأنه »ي�صمن ان�صياب الإنتاج اللبناين 

التي  والأردن  اخلليج  دول  وخا�صة  التقليدية  الأ�صواق  اإىل 

ت�صتقطب جزءا كبريا من ال�صادرات اللبنانية، كما يحافظ على 

موقع املنتج اللبناين يف هذه الأ�صواق ويثبت ثقة امل�صتهلك فيها 

ويوؤكد م�صداقية املنتجني اللبنانيني جتاه �رشكائهم التجاريني 

يف هذه البلدان ويحافظ على توازن العر�ض والطلب داخل ال�صوق 

اللبنانية يف ظل الظروف ال�صيا�صية والأمنية ال�صعبة التي ت�صود 

من  ال�صادرات  اأمام  الربية  احلدود  اإقفال  ظل  ويف  املنطقة، 

املنتجات ال�صناعية والزراعية«.

الجسر البحري للصادرات خالل 5 أشهر:

1282 شاحنة  في 25 رحلة للعّبارات
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من �شهر اإلى �شهر

متام  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  اأ�صاد 

موؤ�ص�صة  توؤديه  الذي  بالدور  �صالم 

ال�صتثمار  »اإيدال« يف تطوير قطاع 

»اأن  موؤكداً  وحتفيزه،  لبنان  يف 

اإىل  يتطلب،  امليدان  النجاح يف هذا 

والعملية،  الإدارية  اجلهود  جانب 

تاأمني املناخ ال�صتثماري يف البالد 

الذي ي�صكل ال�صتقرار �رشطه الأول«.

يف  اأقامته  احتفال  يف  واأ�صار 

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

»اإيدال«،  لبنان  يف  ال�صتثمارات 

لإقرار  ع�رشة  اخلام�صة  الذكرى  يف 

 ،360 ال�صتثمار  ت�صجيع  قانون 

لبنان  يف  »ال�صتقرار  اأن  اإىل 

اأ�صا�صتني،  ركيزتني  على  يقوم 

امل�صتوى  على  و�صيا�صية.  اأمنية 

ظل  يف  خ�صو�صًا  م�صبوط،  وو�صعه  مم�صوك  البلد  الأمني 

التي جتري  الذي يعرفه اجلميع والأحداث  الإقليمي  الو�صع 

كل  اتخاذ  من  املجال  هذا  يف  متكنا  ولقد  منا.  بالقرب 

لبنان«. من  النيل  من  والتطرف  الإرهاب  ملنع   الإجراءات 

عوامل  من  الآخر  ال�صق  هو  ال�صيا�صي  »الو�صع  �صالم:  وقال 

اأزمة �صيا�صية م�صتفحلة يف  ال�صتقرار الأ�صا�صية. نعم هناك 

لبنان تنعك�ض على اقت�صادنا. نحن نحاول قدر الإمكان من 

موقع  ومن  وغريها  )اإيدال(  مثل  العامة  موؤ�ص�صاتنا  خالل 

م�صوؤوليتنا مواجهة هذا الو�صع الذي يرتك ويا لالأ�صف اآثاراً 

�صلبية اأبرزها العجز عن انتخاب رئي�ض للجمهورية. وما دام 

على  قائمة  انعكا�صاته  �صتبقى  متعرثاً  النتخاب  مو�صوع 

احلال الإقت�صادية العامة يف البلد«.

عيتاني
اأن  عيتاين  نبيل  املوؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  واعترب 

والذراع  الإقت�صادية،  املوؤ�ص�صات  من  واحدة  باتت  »اإيدال 

لبنان وترويج �صادرات  ال�صتثمارات يف  لت�صجيع  الر�صمية 

القطاعات الإنتاجية يف لبنان التي اأدت وتوؤدي دوراً مهمًا 

يف التنمية الإقت�صادية والإجتماعية، ويف مواكبة انفتاحه 

اإليه والرتويج ل�صادراته«.  الإقت�صادي وجذب ال�صتثمارات 

ولفت اإىل اأنه »كان للموؤ�ص�صة العامة لت�صجيع ال�صتثمارات، 

2001 وحتى تاريخنا، دور حموري  اإقرار القانون عام  منذ 

تاأمني  خالل  من  وتعزيزها  لبنان  ل�صورة  الرتويج  يف 

و�صواها  وال�صناعية  والتجارية  الإقت�صادية  املعلومات 

توظيف  على  واخلارج  لبنان  يف  امل�صتثمرين  ت�صاعد  التي 

فر�ض  ا�صتطالع  وعلى  الإنتاجية،  القطاعات  يف  اأموالهم 

ال�صتثمار يف لبنان. كما قامت املوؤ�ص�صة باإجراء الدرا�صات 

اإىل  تهدف  التي  الدعائية  احلمالت  وتنظيم  الربامج  وو�صع 

وكان  والأجانب.  والعرب  اللبنانيني  امل�صتثمرين  توجيه 

الإطار  هذا  يف  اأ�صا�صي  دور  ال�صتثمار  ت�صجيع  لقانون 

دعم  يف  للم�صاريع  يقدمها  التي  احلوافز  �صاهمت  بحيث 

وال�صناعات  الزراعة  قطاعات:  يف  امل�صتثمر  وم�صاندة 

املعلوماتية  وتكنولوجيا  وال�صناعة  وال�صياحة  الغذائية 

يف  الفاعل  الدور  عن  ف�صاًل  هذا  والإعالم.  والت�صالت 

اللبنانية«. املنتجات  وت�صويق  وترويج  دعم  على   امل�صاعدة 

منذ  املوؤ�ص�صة  بها  قامت  التي  الإجنازات  عيتاين  د 
ّ
وعد

احلوافز  م�رشوعًا   50 منحت  اإنها  بحيث  القانون  اإقرار 

والت�صهيالت املن�صو�ض عنها يف القانون بقيمة ا�صتثمارية 

اآلف   7 من  اأكرث  ووفرت  اأمريكي،  دولر  مليار   1.7 تخطت 

مبا�رشة  غري  عمل  فر�صة  اآلف  و10  مبا�رشة  عمل  فر�صة 

الإجتماعية   - الإقت�صادية  التنمية  يف  بفاعلية  ف�صاهمت 

اأنها  كما  ال�صتثماري.  املناخ  جاذبية  زيادة  ويف  للبالد 

اإىل  واجتمعت  ا�صتثماري،  م�رشوع   200 من  اأكرث  �صجعت 

يف  امل�صاريع  بتاأ�صي�ض  مهتم  اأعمال  رجل   500 من  اأكرث 

بني  املبادرات  من  بالعديد  املوؤ�ص�صة  قامت  كما  لبنان. 

التي تعتمد على  التقليدية والقطاعات  الإنتاجية  القطاعات 

الإمناء  على  الت�صجيع  اإطار  يف  وذلك  والريادة  البتكار 

اقت�صاده. تنوع  يف  لبنان  ميزة  على  واحلفاظ   املتوازن 

»إيدال« تحتفي بالذكرى الـ 15 إلقرار قانون االستثمار 360
سالم: ما دام االنتخاب متعثراً فانعكاساته قائمة على اإلقتصاد

عيتاني: دورنا محوري في الترويج لصورة لبنان وتعزيزها

سالم  يتوسط المشاركين في اإلحتفال
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 �صهدت حا�صنة الأعمال »البيات« 
حفل  طرابل�ض،  يف  التجارة  غرفة  يف 

املنح  دبو�صي  توفيق  الرئي�ض  ت�صليم 

�صبابية  جمموعات  لأربع  املعطاة 

رائدة فازت مب�صاريعها وفقًا لتطبيقات 

»برنامج رواد الأعمال ال�صباب يف طرابل�ض«، وذلك �صمن اإطار 

لالأمم  الإمنائي  و»الربنامج  الأعمال«  »حا�صنة  بني  ال�رشاكة 

املتحدة يف لبنان« الهادف اإىل تدريب رواد الأعمال ال�صباب 

اجلدوى  »درا�صة  و  العمل«  »خطط  منهجيات  حت�صني  على 

الإقت�صادية« ملختلف امل�صاريع الإبتكارية، وحتفيز مبادراتهم 

احليوية لتعزيز قدراتهم على بلورة اأفكارهم املبدعة.

»حت�صني  م�رشوع  اإطالق  جرى   
املياه  م�صادر  واإدارة  وتوفر  فعالية 

من  بهبة  املمول  لبنان«  جنوب  يف 

مليون   2.2 بقيمة  الأوروبي  الحتاد 

يورو يف بلدة ال�صلطانية يف بنت جبيل، 

الدولية  العمل ملكافحة اجلوع  مب�صاركة ممثلني عن منظمة 

اجلنوبي،  لبنان  مياه  وموؤ�ص�صة  للم�رشوع  املنفذة  لبنان  يف 

وم�صلحة الليطاين، والبلديات الت�صع امل�صتفيدة وهي قالويه، 

واملجادل، وخربة �صلم، وبرع�صيت، وكونني، وحانني، وحول، 

والطيبة، وبنت جبيل. ويهدف امل�رشوع الذي �صتنفذه منظمة 

العمل ملكافحة اجلوع الدولية ملدة عامني. 

 اأعلن وزير العمل �صجعان قزي يف 
 امل�رشوع 

ّ
بيان، اأن »جمل�ض الوزراء اأقر

املنحة  اتفاقية  تعديل  باإبرام  املتعلق 

العائدة اإىل ال�صندوق الإئتماين للبنان 

»م�رشوع احلماية الإجتماعية الطارئة« 

عمل  اأول  م�رشوع  ن: 
ّ
يت�صم الذي 

لل�صباب، بغية حت�صني توظيف ال�صباب اللبناين عرب تدخالت 

الأوىل عن عمل �صمن  للمرة  الباحثني  على  تركز  م�صتهدفة 

العمل  وزارة  باإ�رشاف  وذلك  عامًا،   30  16- العمرية  الفئة 

وتنفيذ املوؤ�ص�صة الوطنية لالإ�صتخدام التابعة للوزارة«.

كما يرمي هذا امل�رشوع اإىل »تقدمي 

خدمات ا�صت�صارات بغر�ض م�صاندة 

وتطوير  امل�رشوع،  هذا  تنفيذ 

لدى  املعلومات  تكنولوجيا  نظام 

املوؤ�ص�صة الوطنية لالإ�صتخدام«.

موجز اقتصادي

ت�صّدر لبنان واليمن قائمة منظمة »ال�صفافية الدولية« للدول الأكرث 

واملغرب  وال�صودان  اليمن وم�رش  عربية هي  دول  ت�صع  بني  ف�صاداً 

ولبنان واجلزائر وفل�صطني وتون�ض والأردن.

مكافحة  يف  العاملة  احلكومية  غري  املنظمة  عن  التقرير،  واأ�صار 

الف�صاد، اإىل اأّن 61 يف املئة من مواطني الدول املعنية يعتربون اأّن 

الف�صاد ازداد انت�صاراً خالل ال�صنة املا�صية، غري اأّن البيانات تتفاوت 

ب�صكل كبري بني خمتلف البلدان.

ويعتقد 92 يف املئة من اللبنانيني اأن الف�صاد ازداد، و84 يف اليمن 

و75 يف الأردن، يف مقابل 28 يف املئة يف م�رش و26 يف اجلزائر.

 77 يف املئة من امل�صتطلعني يف اليمن و50 يف املئة يف م�رش 
ّ
واأقر

اأّنهم دفعوا ر�صوة لقاء خدمة عامة، يف مقابل 9 يف املئة يف تون�ض 

و4 يف املئة يف الأردن.

ول يحكم الراأي العام يف اأي من هذه الدول ايجابيًا على حكومته 

براأي  �صيئًا  ال�صلطات  عمل  ويعترب  الف�صاد،  مكافحة  �صعيد  على 

اليمن و58 يف  91 يف املئة يف  غالبية من املواطنني ترتاوح بني 

املئة يف م�رش.. وذكرت املنظمة، يف تقريرها، اأّن »عدم الر�صا على 

كًا اأ�صا�صيًا لرغبة املنطقة يف 
ّ
ر

ُ
قادة فا�صدين واأنظمة فا�صدة �صّكل حم

التغيري، وخ�صو�صًا خالل تظاهرات الربيع العربي«. كما اأ�صارت اإىل 

الف�صاد،  القوانني �صّد  القليل لتطبيق  اأّن احلكومات »مل تبذل �صوى 

بعد خم�ض �صنوات على التظاهرات«.. واأبدت املنظمة خماوف خا�صة 

عاين من »اأزمة �صيا�صية عميقة«، ول 
ُ
حيال الو�صع يف لبنان الذي ي

انتخابات  اإجراء  منذ عامني وعدم  الرئا�صة  �صغور موقع  �صيما مع 

ت�رشيعية منذ العام 2009.. وقالت وا�صعة التقرير كورايل برينغ اإّن 

»ما يثري قلقنا ب�صورة خا�صة هو لبنان. يبدي الراأي العام انتقادات 

مل�صتوى  رهم 
ّ
وت�صو الف�صاد،  ملكافحة  احلكومة  جلهود  جداً  �صديدة 

الف�صاد يف القطاع العام مرتفع جداً«.. واأكدت اأّن »هذا مقلق للغاية، 

النتائج م�صابهة لنتائج اليمن الذي انزلق ب�رشعة اإىل حرب اأهلية«.

وتبقى تون�ض نقطة الأمل الوحيدة بني الدول الت�صع، فهي الوحيدة 

بني دول »الربيع العربي« التي مل تنزلق اإىل الفو�صى اأو الديكتاتورية.

وقالت برينغ اإّن »تون�ض اأحرزت نتيجة جيدة فعاًل تظهر يف الدرا�صة. 

ثمة كثريون يعتقدون اأّن بو�صعهم القيام ب�صيء ما �صّد الف�صاد« على 

71 يف املئة من امل�صتطلعني يف  اأّن  اإىل  �صعيدهم اخلا�ض، م�صرية 

كنهم اإحداث فرق«.
ُ

هذا البلد يعتربون اأّن »اأ�صخا�صًا عاديني مي

اأّن الغالبية من التون�صيني امل�صتطلعني )62 يف املئة( اعتربت  غري 

الف�صاد  اإّن  )64 يف املئة(  الغالبية  اأّن »عمل احلكومة �صيئ، وقالت 

ما زال يزداد«.

لبنان يتصّدر الدول األكثر فساداً



العدد 154 حزيران 2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L22

من �شهر اإلى �شهر

الأعمال  رجال  ع 
ُّ
جتم رئي�ض  حا�رش 

يف  زمكحل  فوؤاد  الدكتور  اللبنانيني 

»عوامل  عن  الفرن�صي  ال�صيوخ  جمل�ض 

يف  املقيمة  اللبنانية  اجلالية  جناح 

داً على اأنه »ل توجد �صيغ 
ّ
اخلارج«، م�صد

�صحرية للنجاح«.

وراأى زمكحل »اأّن من املهم اإعطاء اأهمية 

ل�صخ�صيته  نف�صه،  الأعمال  لرجل  كربى 

اإيجاد  يف  ومهارته  ومثابرته  واأخالقه، 

الفر�ض املخفية يف الأزمات، وقوته يف 

اأي نوع من ال�صعوبات وقدرته  مواجهة 

ومثابرته  قدميه  على  الوقوف  يف 

اأبداً  تتزعزع  ل  والتي  لها  التي ل حدود 

والعرتاف  القبول  عدم  على  وقوته 

بالهزمية وقدرته على تقدمي الت�صحيات 

والإجتماعية«. والأ�رشية   املالية 

رياديي  على  اأبداً  يتوجب  »ل  وقال: 

اأو  فعل  ردة  اإثر  موؤ�ص�صة  اإن�صاء  الأعمال 

ميكن  »ل  اأنه  على  داً 
ّ
م�صد معني«،  حدث 

الف�صل، ولكن ميكن  الق�صاء على خماطر 

الإعداد  مّت  اإذا  كبري  ب�صكل  تخفي�صه 

لتاأ�صي�ض �رشكة ب�صكل �صحيح«.

دوراً  والإبداع  البتكار  »يوؤدي  واأ�صاف: 

هامًا يف جناح الفكرة لكّن الفكرة الب�صيطة 

الطلب  وتلبي  الفراغ  متالأ  التي  وال�صهلة 

ذاتها«. الكبرية  النجاح  بفر�ض   تتمتع 

املنتجات  تطوير  املهم  »من  وتابع: 

واأ�صاليب  والقارات،  والبلدان  والأ�صواق 

العمل والإنتاج واملراقبة للبقاء والنمو«.

بيئة مضطربة
رجل  ترعرع  »لطاملا  زمكحل:  وقال 

الأعمال اللبناين وعا�ض، لالأ�صف، يف بيئة 

غري م�صتقرة وم�صطربة وغري اآمنة. عرف 

ف ب�رشعة مع جميع اأنواع 
ّ
دائمًا كيف يتكي

منها.  وال�صلبية  الإيجابية  ال�صيناريوات 

وعرف دائمًا حتديد الفر�ض املختبئة يف 

الأزمات. كان دائمًا يعتمد على نف�صه، من 

دون دعم الدولة اأو اأي دعم اآخر.وما دام قد 

ا�صتطاع ول يزال حتى اليوم ملء فجوات 

عنه،  الكهرباء  قطع  مّت  التحتية:  البنية 

خا�صة،  كهربائية  مولدات  بتاأمني  فقام 

مّت قطع املياه عنه فمالأ هذه الفجوة من 

مّت قطع  طريق �صهاريج املياه اخلا�صة، 

الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية، فا�صتثمر 

الأقمار ال�صناعية اخلا�صة، وقام بتعبيد 

بالأ�صفلت.  وموؤ�ص�صته  منزله  الطرق حول 

ال�صفر ويخلق  يبداأ من  لطاملا علم كيف 

وع�صاميًا.  متامًا  م�صتقاًل  ويكون  القيمة 

والإ�رشار  ف 
ُّ
التكي �رشعة  فاإّن  وبالتايل 

لدى  فطرية  �صبه  ميزات  هي  واملثابرة 

ميزة  تعترب  وقد  اللبناين  الأعمال  رجل 

جناحه  يف�رش  ما  وهذا  كبرية  تناف�صية 

العاملي«.

النجاح  معايري  اأحد  »اأّن  اإىل  واأ�صار 

العاملية قائمة على حرف »ت«، »التوا�صل 

رجل  من  اأف�صل  يعرف  فمن  والرتابط« 

هاتني  على  اللعب  اللبناين  الأعمال 

واللتني  قلبه  اإىل  املحببتني  امليزتني 

و�صخ�صيته؟  ثقافته  من  جزءاً  ت�صكالن 

الأكرث  اللغات  اللبنانيون  يتحدث 

الفرن�صية  وهي  األ  العامل  يف  ا�صتعماًل 

وا 
ّ

يعرب اأن  وميكن  والعربية.  والإنكليزية 

يف  البلدان  من  العديد  يف  يريدون  ا 
ّ
عم

جميع القارات. باإمكان اللبنانيني العثور 

كّل  يف  ومعارف  واأقرباء  اأ�صدقاء  على 

الأر�صية من دون  الكرة  اأركان  ركن من 

من  كثري  يف  منهم  يجعل  ما  ا�صتثناء، 

هزمون 
ُ
قهرون، ل ي

ُ
الأحيان اأ�صخا�صًا ل ي

ح�صب لهم احل�صاب«.
ُ
وي

التنمية ضرورة
الأعمال  رجل  بقدرة  زمكحل  ه 

ّ
ونو

ز بف�صل ذوقه الرفيع 
ّ
اللبناين »على التمي

وروؤيته واإبداعه وابتكاره وارتكازه على 

�ض ولي�ض على الإقت�صاد 
ّ

الإقت�صاد املخ�ص

انفتاحه  »اأّن  اإىل  لفتًا  اجلماهريي«، 

وفروع  املتنوعة،  وخربته  العامل،  على 

�رشكته املوجودة يف جميع اأنحاء العامل، 

اأفكاره اخلالقة ليحتّل  ت�صاهم يف تنمية 

جيداً  ال�صوق  ملعرفة  الأول  املركز  دائمًا 

التناف�صية«. مزاياه  من  العديد   وعر�ض 

�رشورة  هي  التنمية  »اأّن  على  د 
ّ
و�صد

ولي�صت خياراً تقديريًا بالن�صبة اإىل رجل 

يخلق  اأنه  �صحيح  اللبناين.  الأعمال 

ولكن  لبنان،  يف  عملياته  ويبداأ  ويخترب 

ب�صهولة  ميكن  ل  اأنه  يدرك  ما  �رشعان 

ملياراً   50 من  الإجمايل  املحلي  للناجت 

ن�صمة  ماليني   4 البالغ  ال�صكان  وعدد 

ال�صلع  ت�صدير  فاإّن  لذا  والنمو.  التطور 

واملنتجات هو غريزة عنده، و�رشعان ما 

بعد  م�صتوى معني،  على  ي�صبح �رشورة 

قة«.
ّ
�صعوره اأّن ال�صوق املحلية �صي

 »تحديد الفرص المختبئة« 
أهم عوامل نجاح اللبنانيين في الخارج
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 اأعلنت وزارة الطاقة واملياه والأمم 
 20 عن  »يوني�صف«،  للطفولة  املتحدة 

م�رشوعًا جديداً لـ«حت�صني فر�ض احل�صول 

�صخ�ض  األف   300 من  لأكرث  املياه  على 

يف خمتلف اأنحاء لبنان«، مو�صحًة اأّنه مّت 

متويل هذه امل�صاريع من قبل حكومات بريطانيا )�صتة ماليني 

ة )مليون و700 األف دولر(. 
ّ
دولر( والوليات املتحدة الأمريكي

التخزين،  قدرة  لزيادة  خزانات  ثمانية  بناء  امل�صاريع  وت�صمل 

واإعادة تاأهيل وتو�صيع �صبكات املياه يف ت�صع مناطق، واإعادة 

تاأهيل حمطتي �صخ، وجتهيز بئر جديد.

لنقابة  املنتخب  املجل�ض  عقد   
لبنان  يف  املجازين  املحا�صبة  خرباء 

عبد  �صليم  النقيب  برئا�صة  اإجتماعه 

اأع�صائه  بني  املهام  وتوّزع  الباقي 

وجاءت  ل�صنتني،   
ّ
�صتمتد التي  للولية 

ال�صغبيني  اإيلي  نقيبًا،  الباقي:  عبد  �صليم  كالآتي:  النتيجة 

نائبًا للنقيب، بيار رزق اأمينًا لل�رش، عرب �صويد اأمينًا للخزينة، 

الفطايري ونبيل  با�صا وناجي  بلعة وجان  وي�رشى �صيداين 

ن�صور وحممد كل�ض ورميون القوبا اأع�صاء م�صت�صارين.

اأنها  »اأوجريو«  هيئة  اأعلنت   
الت�صالت  وزير  من  »بتوجيهات 

كامل  اأنهت  الدوؤوبة،  ومتابعته 

لالنتقال  الالزمة  التقنية  التح�صريات 

اإىل اعتماد الربوتوكول اجلديد لالإنرتنت 

الربوتوكول  هذا  بتطبيق  فعليًا  تقوم  �صوف  واأنها   ،IPV6
واعتماده نهائيًا على �صبكتها قبل نهاية العام احلايل 2016. 

العربية  اململكة  بعد  عربية،  دولة  ثاين  بذلك  لبنان  ويكون 

ال�صعودية، التي تقوم بالنتقال اإىل هذا الربوتوكول اجلديد«.

لبنان  يف  ال�صتثمارات  لت�صجيع  العامة  املوؤ�ص�صة  اأطلقت   
اللبنانية  املعلومات  تكنولوجيا  جمعية  مع  بالتعاون  »اإيدال« 

اأعمال  رجال  ي�صتهدف  برناجمًا  و»برييتيك«،  الكندية   –
حتت  املعرفة  قطاع  يف  لبنانيني 

.B2i البتكار«  اإىل  »الطريق   عنوان 

ت�صجيع  اإىل  الربنامج  يهدف 

اللبنانية  ال�رشكات  بني  ال�رشاكات 

نقل  خالل  من  الكندية  وال�رشكات 

التكنولوجيا واملعرفة. 

موجز اقتصادي

الأو�صط  لل�رشق  بوتني  فالدميري  الرو�صي  الرئي�ض  ممثل  ا�صتقبل 

رئي�ض  بوغدانوف،  خمائيل  اخلارجية  وزير  نائب   - واأفريقيا 

جمل�ض الأعمال اللبناين- الرو�صي جاك �رشاف والوزير ال�صابق 

امل�صرتكة  الإقت�صادية  امل�صاريع  يف  البحث  ومت  نحا�ض،  نقول 

املنوي اإقامتها بني القطاع اخلا�ض يف البلدين وكيفية دعمها 

يف  الأخذ  مع  الر�صمية،  اللبنانية   - الرو�صية  ال�صلطات  قبل  من 

الإعتبار اإمكانية اأن ي�صّكل لبنان قاعدة انطالق لبع�ض امل�صاريع 

امل�صرتكة يف املنطقة، كما مت التطرق اإىل ما يحيط املنطقة من 

اأزمات م�صريية وانعكا�صها على لبنان.

التعاون  تفعيل  على  الإجتماع،  خالل  يف  بوغدانوف  ورّكز 

امل�رشيف واإمكانية تطويره على �صعيد املنطقة ككل، اإ�صافًة اإىل 

اإمكانية التعاون على �صعيد ال�صناعة والزراعة. ودعا بوغدانوف 

اإىل تنفيذ التفاقات التي مت توقيعها بني البلدين يف ني�صان 2015 

ملا ت�صكله من دعم اأ�صا�صي للقطاعات النتاجية يف لبنان.

املعتمد  جولتهما،  بداية  يف  التقيا  قد  ونحا�ض  �رشاف  وكان 

يف  الأرثوذك�ض  للروم  امل�رشق  و�صائر  لإنطاكيا  البطريركي 

مو�صكو املرتوبوليت نيفون �صيقلي الذي �صجعهما على تكثيف 

اجلهود »من اأجل تفعيل العالقات بني البلدين، نظراً اإىل الظروف 

ال�صتثنائية التي منر بها«. 

كذلك عقدا اجتماعًا مع رئي�ض جمل�ض الأعمال الرو�صي - العربي 

فالدميري يفتو�صنكوف يف ح�صور الأمني العام ملجل�ض الأعمال 

عملية  خطوات  در�ض  ومت  غليفادا،  تاتيانا  العربي   - الرو�صي 

خ�صو�صًا  واملنطقة،  لبنان  �صعيد  على  فعلية  م�صاريع  لإجناز 

بعد انتخاب الرئي�ض اجلديد. 

كانت  »الجتماعات  اأن  �رشاف  اعترب  املحادثات،  انتهاء  بعد 

ناجحة ومثمرة وحققت اأهدافها، وتوؤكد مدى الإهتمام الرو�صي 

بلبنان واملنطقة، والدور املهم للبنان على ال�صعيد الإقت�صادي 

ملا ي�صكله من ج�رش توا�صل مع العامل العربي«.

صراف ونحاس فـــي موسـكو :
تأكيد  اإلهتمام الروسي بلبنان

بوغدانوف يتوسط نحاس وصراف
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من �شهر اإلى �شهر

نقول  لالإقت�صاد  ال�صابق  الوزير  د 
ّ
�صد

الأولويات  حتديد  »�رشورة  على  نحا�ض 

خطط  وو�صع  والإمنائية،  الإقت�صادية 

للنهو�ض  الأمد  ومتو�صطة  طويلة 

اخلطط  يف  وال�صتمرار  الإقت�صادي 

وامل�صاريع عند تغيري احلكومات، وتفعيل 

اآليات املحا�صبة الغائبة ب�صبب املمار�صة 

ال�صيا�صية يف لبنان«.

نظمتها  حما�رشة  يف  جاء  نحا�ض  كالم 

»جمعية خريجي كلية العلوم الإقت�صادية 

اللبنانية،  اجلامعة  يف  الأعمال«  واإدارة 

حتت عنوان »مقومات ومتطلبات اجتياز 

واأ�صار  لبنان«.  يف  الإقت�صادية  املحنة 

مات الإيجابية 
ّ
نحا�ض يف كلمته اإىل املقو

يف  الن�صبي  والنمو  اللبناين،  لالإقت�صاد 

العام  يف  والت�صدير  الإ�صترياد  عملية 

احلايل، بالرغم من الظروف ال�صعبة التي 

متر بها البالد، كما عر�ض امل�صكالت التي 

طارحًا  اللبناين،  الإقت�صاد  منها  يعاين 

�صلة من الأرقام والإح�صاءات ذات ال�صلة.

البالد،  امل�صت�رشي يف  الف�صاد  وحذر »من 

وي�صكل  كبرية  معدلت  اىل  و�صل  والذي 

خطراً على القت�صاد، واأثار خماوف لدى 

املوؤ�ص�صات الدولية املانحة«.

الإقت�صاد  لتح�صني  احللول  اىل  وتطرق 

ال�صيا�صة  بتغيري  تبداأ  »والتي  لبنان  يف 

الرتبوية لعدم مالءمتها ال�صوق والبتعاد 

والطائفية،  املحا�ص�صة  �صيا�صة  عن 

للقطاعات  الدولة  دعم  مفهوم  وتغيري 

تطوير  اإىل  اإ�صافة  للنمو،  القابلة  غري 

احتياجات  بح�صب  الإقت�صادية  املناطق 

الطاقة  تطوير  على  والعمل  منطقة،  كل 

املائية«،  الرثوة  وا�صتغالل  امل�صتدامة، 

الأولويات  حتديد  »�رشورة  على  داً 
ّ
م�صد

خطط  وو�صع  والإمنائية،  الإقت�صادية 

للنهو�ض  الأمد  ومتو�صطة  طويلة 

اخلطط  يف  وال�صتمرار  الإقت�صادي 

وامل�صاريع عند تغيري احلكومات، وتفعيل 

اآليات املحا�صبة الغائبة ب�صبب املمار�صة 

ال�صيا�صية يف لبنان«.

مقّومات اجتياز المحنة اإلقتصادية:
تحديد األولويات ووضع خطط النهوض

اأعلنت جمموعة فنادق ومنتجعات فور�صيزونز 

مدير  من�صب  يف  ال�صاي�ض  رامي  تعيني  عن 

بالإ�صافة  بريوت،  فور�صيزونز  فندق  عام 

الرئي�ض  اإىل موا�صلة مهامه يف من�صب نائب 

الفنادق  الإقليمي، حيث ي�رشف على عدد من 

يف دول ال�رشق الأو�صط، اأفريقيا واأوروبا.

وبعد تاأّلقه يف العديد من من�صاآت فور�صيزونز 

منذ عام 2005، يعود رامي ال�صاي�ض الربيطاين 

 لبنان بعد 
ّ
ذو الأ�صول اللبنانية اإىل وطنه الأم

غياب دام 30 عامًا يف رحلة حافلة بالنجاح 

من  ال�صاي�ض  رامي  ج 
ّ
وتخر العامل.  حول 

�صوي�رشا  يف  الفنادق«  لإدارة  رو�ض  معهد«ليه 

دولة وجال   15 وقد عمل يف  نيويورك،  كورنيل يف  وجامعة 

العامل مع عائلته.  

اإىل بريوت ويف جعبته خربة وا�صعة يف  ال�صاي�ض  يعود رامي 

نت 
ّ
اإدارة الفنادق واملنتجعات الفاخرة حول العامل. وقد ت�صم

رحلته مع جمموعة فور�صيزونز حمطات عدة 

العربية  واململكة  الأردن  بني  خاللها  تنقل 

حيث  قطر  اإىل  وموؤخراً  تايلند،  ُثم  ال�صعودية 

واملدير  الإقليمي  الرئي�ض  نائب  من�صب  توىل 

العام منذ عام 2013.

خربته  بف�صل  ال�صاي�ض،  رامي  و�صيعمل 

العاملية وجتربته املتنوعة يف جمال الفنادق، 

اإقامة  جتربة  جلعل  جديدة  طرق  اإيجاد  على 

منقو�صة  تبقى  جتربة  الع�رشيني  امل�صافرين 

توقعاتهم  ا�صتباق  اإىل  وال�صعي  الذاكرة  يف 

املتغرية با�صتمرار. وتعليقًا على هذا التعيني، 

قال رامي ال�صاي�ض: »اأ�صعر بحما�ض كبري لتويل 

من�صبي اجلديد، حيث اإن لدينا يف بريوت فريق عمل ا�صتثنائي 

العمل عن قرب مع هذا  اإىل  اأتطلع  اإنني  يعد مب�صتقبل م�رشق. 

الفريق للحفاظ على مكانة الفندق وتاأكيدها بو�صفها العنوان 

الأول لل�صيافة الفاخرة يف لبنان«.

رامي السايس نائبًا للرئيس اإلقليمي ومديراً عامًا لفندق فورسيزونز بيروت
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على  الرقابة  جلنة  رئي�ض  ا�صار   
�صمري  لبنان  م�رشف  يف  امل�صارف 

بعنوان  تخ�ص�صية  ندوة  خالل  حمود 

على  الإلكرتونية  اجلرائم  »خماطر 

العربية  والأعمال  املال  قطاعات 

الأبرز  الهدف  تبقى  البنوك  ملكافحتها«  احلديثة  والأ�صاليب 

تكاد  املوؤ�ص�صات  »معظم  اأن  واعترب  املحرتفني،  لل�صارقني 

تكون عر�صة لنوع من هذه املخاطر الت�صغيلية الإلكرتونية«، 

من  املاليني  مبئات  احتيالية  »حتويالت  وجود  عن  كا�صفًا 

الدولرات قام بها جمرمون اإلكرتونيون موؤخراً بني م�صارف 

عاملية«، مف�صحا عن اأن »25.5 مليون مواطن كانوا �صحايا 

جرائم اإلكرتونية خالل العام 2015 املن�رشم«.

ال�صفدي«  »موؤ�ص�صة  احتفلت   
الزراعية  العلمية  الأبحاث  وم�صلحة 

ومنظمة العمل الدولية، بتوزيع اإفادات 

املمار�صات  حول  والتدريب  امل�صاركة 

الزراعية اجليدة على البطاطا واخل�صار 

الت�صويق،  الورقية وطرق حت�صني فر�ض 

يف  العاملة  الزراعية  للتعاونيات  منت�صبني  مزارعًا   60 لـ 

يف  الزراعية  للتنمية  التعاونية  اجلمعية  وهي:  املجال  هذا 

�صهل الرمول واجلمعية التعاونية ملزارعي البطاطا وجمعية 

للتنمية  التعاونية  واجلمعية  الزراعي  لالإمناء  تعاونية حلبا 

الريفية يف جمدل، وذلك يف »مركز ال�صفدي الزراعي« يف دير 

دلوم ـ عكار.

رفيق  مطار  حركة  ارتفعت   
خالل  بريوت  يف  الدويل  احلريري 

 2016 الأ�صهر الأربعة الأوىل من العام 

بن�صبة لم�صت الـ6 يف املئة على �صعيد 

املئة على �صعيد  9 يف  الركاب، ونحو 

الرحالت التجارية ل�رشكات الطريان العاملة يف لبنان.

يف  املئة  يف   6 بنحو  ارتفاعًا  املطار  اإح�صاءات  واأظهرت 

حركة الركاب يف الثلث الأول من العام 2016، اإذ بلغ جمموع 

الأربعة  الأ�صهر  خالل  فيه  الركاب 

مليونني  اجلاري  العام  من  الأوىل 

مقابل  يف  راكبًا  و450  الفًا  و81 

راكبًا  و561  الفًا  و972  مليون 

العام  الفرتة نف�صها من  �صجلت يف 

ال�صابق 2015.

موجز اقتصادي

مبيعات السيارات ترتفع 
 في الفصل األول من 2016

اإ�صتناداً اإىل اإح�صاءات جمعية م�صتوردي ال�صيارات كما 

ن�رشها التقرير الأ�صبوعي لبنك الإعتماد اللبناين، و�صلت 

مبيعات ال�صيارات اجلديدة يف لبنان اإىل 2.966 �صيارة  

خالل اآذار من العام 2016، مقارنة بـ 2.793 �صيارة يف 

�صباط و2.786 يف اآذار 2015. 

اأما على �صعيد تراكمي، فقد ارتفعت مبيعات ال�صيارات 

يف  �صيارة   7.990 اإىل  �صنويًا   %  5،93 بن�صبة  اجلديدة 

يف  �صيارة   7.543 من   ،2016 العام  من  الأول  الف�صل 

الفرتة نف�صها من العام ال�صابق. 

ويعود ذلك حتديداً اإىل زيادة مبيعات ال�صيارات اليابانية 

مبيعات  وحت�صن  �صيارة،   3.026 اىل   %  3.77 بن�صبة 

�صيارة   2.680 اىل   %  4.16 بن�صبة  الكورية  ال�صيارات 

 %  11.47 بن�صبة  الأوروبية  ال�صيارات  وارتفاع مبيعات 

اإىل 1.837 �صيارة. 

ال�صنع  اليابانية  ال�صيارات  اأن  الإح�صاءات  وتبنّي 

بحيث  لبنان  يف  اجلديدة  ال�صيارات  مبيعات  رت 
ّ
ت�صد

تلتها  اآذار،  حتى   %  37.87 ال�صوق  من  ح�صتها  بلغت 

الأوروبية  وال�صيارات   )%  33.54( الكورية  ال�صيارات 

 )%  5.28( الأمريكية  ال�صيارات  ثم   ،)%  22.99( ال�صنع 

وال�صينية ) %0.31(.

فحافظت  املباعة،  ال�صيارات  طراز  اإىل  بالن�صبة  اأما 

جلهة  الريادي  مركزها  على  الكورية  »كيا«  ماركة 

لة مبيع 1.611 �صيارة 
ّ
مبيعات ال�صيارات اجلديدة، م�صج

مع نهاية اآذار لت�صل ح�صتها من ال�صوق اإىل 20.16 %، 

تلتها ماركة »تويوتا« اليابانية )1.206 �صيارات 15.09 

 13.15 �صيارة   1.051( الكورية  »هيونداي«  وماركة   )%
%(، للذكر ل للح�رش.

جــديــد 

المــــركز اإلخبـــــاري اليــومـــي 
حضرة القراء االعزاء

نفيدك��م علم��ًا أنًّ مجل��ة الصناع��ة واإلقتص��اد أطلقت 
خدم��ة المركز اإلخب��اري اليومي الجدي��د على موقعها 
اإللكترون��ي. ويق��وم المرك��ز بتغطي��ة يومي��ة لكاف��ة 

النشاطات واألخبار والفعاليات في لبنان والخارج.

فتابعونا على موقعنا

 www.sinaaiktisad.com 
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من �شهر اإلى �شهر

�صهد اقت�صاد القطاع اخلا�ض اللبناين يف 

خالل ال�صهر الثالث من هذا العام، اأ�رشع 

وانخف�ض  �صهراً.   26 منذ  تراجع  وترية 

 BLOM PMI امل�صرتيات  موؤ�رش مديري 

عًا الفارق بينه 
ّ
اإىل م�صتوى 45 نقطة، مو�ص

عند  يقع  الذي  احليادي  امل�صتوى  وبني 

الإنكما�ض  ويف�صل بني  نقطة،   50 حدود 

والنمو. 

ل يف تدهور املوؤ�رش 
ّ
وجاء الت�صارع امل�صج

منذ بداية العام، نتيجة تراجع م�صتويات 

لل�رشكات  اجلديدة  والطلبيات  الإنتاج 

ال�صهري،  امل�صح  يف  امل�صاركة  اللبنانية 

ة 
ّ
حد الأكرث  الإنخفا�صات  لت 

ّ
�صج والتي 

منذ كانون الثاين 2014. 

بلبل
ويف تعليقه على نتائج اآذار 2016، يقول 

امل�صت�صار الإقت�صادي الدكتور علي بلبل  

 BLOM PMI موؤ�رش  انخفا�ض  مع  »اإنه 

قراءة  اأدنى  اإىل   2016 اآذار  خالل  يف 

اإن  القول   
ّ
ي�صح �صهراً،   26 خالل  يف  له 

مت  ما  بح�صاد  بداأ  اللبناين  الإقت�صاد 

من  الأخرية  ال�صنوات  خالل  يف  زرعه 

تراجع  »اأن  واعترب  عام«.  وركود  تلكوؤ 

موؤ�رش مديري امل�صرتيات اإىل م�صتوى 45، 

اخلا�ض  القطاع  قدرة  اأن  على  دللة  هو 

رة، 
ّ
املتكر ال�صدمات  ل 

ّ
حتم على  اللبناين 

النتهاء، خ�صو�صًا يف ظل  �صارفت على 

مع  ال�صيا�صي  اخلالف  وتفاقم  ا�صتمرار 

يثري  ما  »اأن  اإىل  واأ�صار  اخلليج«.  دول 

املوؤ�رشات  تدهور  هو  اأي�صًا  الده�صة 

الإنتاج،  الأ�صعدة:  جميع  على  الفرعية 

وم�صتوى  ال�صادرات  اجلديدة،  الطلبيات 

اأن  ال�صيا�صيني  على  وبالتايل،  التوظيف. 

اإنذار حاد  اأنها  القراءة على  ياأخذوا هذه 

ب�رشورة اإنهاء خالفاتهم واإعادة الو�صع 

اإىل  لبنان  يف  والإقت�صادي  ال�صيا�صي 

ن�صابه ال�صحيح«.

نتائج 
امل�صح  نتائج  ت�صمن  قد  تقرير  وكان 

الن�صاط  حول  الثالثني  ال�صهري 

اخلا�ض  القطاع  ل�رشكات  الإقت�صادي 

م�صتوى  تراجع  للتقرير،  ووفقًا  اللبناين. 

اخلا�ض  القطاع  اقت�صاد  يف  الإنتاج 

 ،2014 الثاين   منذ كانون 
ّ
اأق�صى حد اإىل 

يف  ومت�صارع  حاد  بانخفا�ض  ا 
ً
متاأثر

منذ  والأ�رشع  الواردة  اجلديدة  الأعمال 

اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار  عامني.  من  اأكرث 

غياب املناخ املنا�صب للطلب يف البالد، 

التي  اللجنة  اأع�صاء  تقارير  اىل  اإ�صافة 

اأفادت اأن حال انعدام ال�صتقرار ال�صيا�صي 

ا 
ً
مع �صاهما  ال�صياح  اأعداد  وانخفا�ض 

كما  اجلديدة.  الأعمال  حجم  خف�ض  يف 

تراجع حجم الأعمال اجلديدة الواردة من 

الأكرث  الرتاجع هو  اخلارج، وكان معدل 

حدة منذ ت�رشين الأول الفائت.

اآذار  واأظهرت معدلت التوظيف يف �صهر 

ا، 
ً
اأ�رشع تراجع متتاٍل  خالل اآخر 19 �صهر

الثاين  كانون  �صهري  يف  ثباتها  بعد 

حجم  يف  احلاد  الهبوط  واأ�صار  و�صباط. 

الأعمال غري املنجزة - وهو الأ�رشع يف 

خالل ما يقارب الثالث �صنوات من تاريخ 

اإىل وجود فائ�ض يف املوارد  الدرا�صة - 

م�صتوى  تلبية  من  نها  مكَّ ال�رشكات  لدى 

الطلب احلايل.

يف  ا  انخفا�صً ا  اأي�صً اآذار  �صهر  و�صهد 

ال�رشكات  �صعت  حيث  ال�رشاء  م�صتويات 

ف مع انخفا�ض الأعمال لديها. 
ّ
اإىل التكي

اآخر �صتة  وكان الرتاجع هو اخلام�ض يف 

وبالرغم   .2014 اآب  منذ  والأقوى  اأ�صهر 

�صهد  ال�رشائي،  الن�صاط  يف  الرتاجع  من 

ا يف ظل تراجع 
ً
خمزون امل�صرتيات تراكم

م�صتوى الإنتاج.

اإىل  الطلب  �صعف  اأدى  نف�صه،  الوقت  يف 

لأ�صعار  اخلا�ض  القطاع  �رشكات  خف�ض 

وكان  اآذار،  �صهر  خالل  يف  منتجاتها 

خم�صة  يف  الأ�رشع  هو  الرتاجع  معدل 

الطفيف  الرتاجع  �صاعد  ذلك،  ومع  اأ�صهر. 

يف اأعباء التكلفة - الذي يعك�ض انخفا�ض 

التوظيف -  وتكاليف  امل�صرتيات  اأ�صعار 

يف تخفيف ال�صغط على هوام�ض الت�صغيل.

ا، اأظهرت بيانات الدرا�صة يف �صهر 
ً
واأخري

�رشكات  واجهته  طفيًفا  ا 
ً
تدهور اأن  اآذار 

ت�صليم  مواعيد  يف  اخلا�ض  القطاع 

اأربعة  يف  الأوىل  للمرة  وذلك  املوردين، 

اأ�صهر«.

وتيرة تراجع القطاع الخاص تتسارع:
إنذار إلى السياسيين إلنهاء خالفاتهم

قدرة القطاع الخاص اللبناني 

على تحّمل الصدمات المتكّررة 

شارفت على االنتهاء
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حمل واقع قطاع الدواجن وامل�صاكل التي 

يتخبط بها النقابة اللبنانية للدواجن على 

اعت�صامًا  موا�صلة حتركها، حيث نظمت 

و الدواجن ومنتجو بي�ض 
ّ
�صارك فيه مرب

والتجارة.  الإقت�صاد  وزارة  اأمام  املائدة 

الإعت�صام،  هام�ض  على  النقابة  والتقت 

وزير الإقت�صاد والتجارة اآلن حكيم الذي 

اأّكد اقتناعه ب�رشورة حماية القطاع.

مو�صى  برئا�صة  النقابة  من  وفد  وكان 

فريجي قد عر�ض مع حكيم واقع القطاع، 

وامل�صاكل التي يتخبط بها ول�صيما جلهة 

املجلد  والبي�ض  الفروج  من  املناف�صة 

الإنتاج  الوفد بحماية  امل�صتورد. وطالب 

الوطني من الدواجن.

الوزير  خاطب  الإجتماع،  انتهاء  وعند 

اأمام  الباحة  يف  املعت�صمني  حكيم 

وزارتكم  »الوزارة  قائاًل:  الوزارة  مدخل 

لنا  وا�صح  هو  ومطلبكم  خلدمتكم،  هي 

وموجود عندنا وهو من الأولويات التي 

ال�صناعة  وزير  ومعايل  اأنا  عليها  نعمل 

لنا  ونحن  ح�صن،  احلاج  ح�صني  الدكتور 

الوطني  الإنتاج  بحماية  تامة  قناعة 

ال�صناعي والزراعي«.

حلماية  هي  الأولويات  »اأن  واعترب 

والزراعي من  ال�صناعي  الوطني  الإنتاج 

اأية مناف�صة والعمل على تفعيل وتن�صيط 

�ض كثريا«.
ّ
القطاع الزراعي الذي هم

بكل  قمنا  :»لقد  حكيم  الوزير  وقال 

القطاع  حلماية  الالزمة  اخلطوات 

ندر�ض  ونحن  الدواجن،  وقطاع  الزراعي 

من  امل�صتهلك  حماية  قرار  مو�صوع 

احلل  لإيجاد  النقابة  مع  والغ�ض  التزوير 

النهائي وتوجهنا والوزارات املعنية هو 

تن�صيط  واإعادة  الوطني  الإنتاج  حماية 

قطاع  لدينا  كان  ولو  الزراعي  القطاع 

زراعي معافى ملا كنا بهذه احلال«.

فريجي
اأ�صار خالل الإعت�صام  وكان  فريجي قد 

جتتمع  والنقابة  �صنتني  »ومنذ  اأنه  اإىل 

مع وزراء الزراعة والإقت�صاد وال�صناعة 

واملالية واأركان هذه الوزارات وتطالبهم 

املعوقات  من  ال�صناعة  هذه  بحماية 

اأن ت�صل  تواجهها من دون  التي  التالية 

مع اأي منهم اإىل نتيجة ملمو�صة واأبرزها:

 - وقف ا�صترياد حلم الدواجن وم�صنعاتها 

من الأردن وال�صعودية والإمارات العربية 

املتحدة والتي هي م�صتوردة من الربازيل 

تفاديا  اإنتاج عربي  اأنها  على  واأوكرانيا 

لدفع الر�صوم اجلمركية املفرو�صة.

على  اجلمركية  الر�صوم  م�صاعفة   -

امل�صتورد من حلوم الدواجن وم�صنعاتها 

لأن كلفة اإنتاجها وخ�صو�صا يف الربازيل 

واأوكرانيا متدنية جدا.

والفروج  املائدة  بي�ض  تهريب  وقف   -  

من �صورية اإىل لبنان كلما كانت اأ�صعارها 

متدنية يف �صورية

اإعالم امل�صوؤولني  اأنه »من املفيد  واعترب 

والراأي العام اللبناين اأن �صناعة الدواجن 

60 عاما وتعيل ع�رشة  يف لبنان عمرها 

اآلف عائلة ب�صورة مبا�رشة وخم�صة اآلف 

عائلة ب�صورة غري مبا�رشة وباأن هنالك 

على  قادرة  وهي  املقفلة  املزارع  مئات 

الت�صغيل عندما يتوقف ال�صترياد،  اإعادة 

وباأن اإنتاج حلم الدواجن يف لبنان يوفر 

ال�صتهالك  حجم  من  باملاية  خم�صني 

املنتجني  وباأن  ال�صترياد،  ب�صبب 

م�صاعفة  على  قادرون  اللبنانيني 

وت�صغيل  مطالبهم  حتقيق  فور  الإنتاج 

خم�صة اآلف موظف وعامل جديد«.

عمره 60 عامًا ويعيل 15 الف عائلة
من يحمي قطاع الدواجن؟

من �شهر اإلى �شهر

حكيم مجتمعًا الى وفد النقابة

جانب من اإلعتصام
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وال�صناعة  التجارة  غرفة  رئي�ض  مثل 

ال�صيد  واجلنوب  �صيدا  يف  والزراعة 

حممد ح�صن �صالح احتاد غرف التجارة 

وال�صناعة والزراعة اللبنانية  يف حفل 

معر�ض  يف  اللبناين  اجلناح  افتتاح 

برلني » فروت لوجي�صتيكا 2016« . 

املعار�ض  اكرب  من  ويعترباملعر�ض 

يف العامل التي تقام لتجارة املنتجات 

الزراعية الطازجة وت�صارك فيه ع�رشات 

العامل.  يف  القارات  خمتلف  من  الدول 

 2891 العام  العار�صني هذا  وبلغ عدد 

عدد  وو�صل  دولة    84 من  عار�صًا 

130 دولة من  األفًا من   70 اإىل  الزوار  

خمتلف انحاء العامل. 

وتت�صمن اأهداف امل�صاركة يف املعر�ض 

امل�صدرين  امام  الفر�صة  اإتاحة 

للرتويج للخ�صار والفاكهة وال�صتفادة 

العديد  مع  الثنائية  اللقاءات  عقد  من 

من امل�صتوردين. 

 وفيما يخ�ض اجلناح اللبناين فقد بلغت 

تلزمي  ومت  مربعًا،   مرتاً   77 م�صاحته 

الأملانية   HOD �رشكة  اىل  ت�صميمه 

املعر�ض  منظمي  قبل  من  املعتمدة 

املنتجات  معرو�صات  ن 
ّ
وت�صم

البطاطا  مثل  الطازجة  الزراعية 

واحلم�صيات  والأفوكادو  والتفاح 

و�صهد  الزيتون.  زيت  اإىل  بالإ�صافة 

من  �صديداً  اقباًل  اللبناين  اجلناح 

امل�صدرين  على  للتعرف  الزوار  قبل 

منتجات  اأ�صناف  وعلى  اللبنانيني 

الزراعة اللبنانية. 

صالح
يف  امل�صاركة  لنتائج  تقييم  ويف 

ت�رشيح   يف  �صالح  قال  املعر�ض، 

الزراعية  املنتجات  م�صاركة  »اأن  له 

العام  اللبنانية يف معر�ض برلني هذا 

ال�صابقة  العوام  عن  خمتلفة  جاءت 

غرفة  يف  لننا  النواحي  كافة  من 

التجارة وال�صناعة والزراعة يف �صيدا 

غرف  احتاد  مع  وبالتعاون  واجلنوب 

التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان، 

اولينا  وال�صمال  زحلة  غرفتي  ل�صيما 

اللبنانية  الزراعية  املنتجات  م�صاركة 

عناية  للبنان  املخ�ص�ض  اجلناح  يف 

ممكن  قدر  اكرب  عر�ض  جلهة  خا�صة 

الزراعية، وخا�صة زيت  من املنتجات 

والتفاح  والعنب  والبطاطا  الزيتون 

من  وغريها  واحلم�صيات  والفوكادو 

املنتجات الزراعية الطازجة،  هذا اىل 

�صكال  اللبناين  اجلناح  تنظيم  جانب 

وقطاعه  بلبنان  يليق  مبا  وم�صمونا 

ت�صكل  ان  �صالح  ومتنى   . الزراعي« 

هذا  يف  الزراعي  القطاع  م�صاركة 

للمنتجات  مدخال  الدويل  املعر�ض 

يف  املناف�صة  اىل  اللبنانية  الزراعية 

ال�صواق العاملية. 

دبانة
اأما رئي�ض اللجنة الزراعية يف الإحتاد 

اأن م�صاركة  رافائيل دبانة فقد اعترب  

التوايل يف  ال�صاد�ض على  للعام  لبنان 

هو  برلني  يف  الدويل  املعر�ض  هذا 

اأهمية  اإجنازا. و�صدد على  يف حد ذاته 

اللبنانية  الغرف  به  تقوم  الذي  الدور 

الأطراف  جميع  بني  التن�صيق  يف 

واخلا�ض  العام  القطاعني  من  املعنية 

لبنان  وجود  وهو  هام  هدف  لتحقيق 

لتطوير  الدولية  املعار�ض  يف خمتلف 

اأ�صواق الت�صدير «.

من �شهر اإلى �شهر

لبنان يشارك في » فروت لوجيستيكا 2016« 
صالح: مدخاّل للمنتجات اللبنانية الى االسواق العالمية

الجناح اللبناني في المعرض

صالح يتوسط المشاركين في المعرض
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يوا�صل Cappello م�صرية التاألق يف عامل 

جائزة  على  حاز  اذ  ال�صوكول،  �صناعة 

للجودة  اخلم�ض  القارات  جائزة  جديدة 

 The Magestic Five Continentsوالتميز

Award for Quality and Excellence من 
املانيا.

ندى   Cappello �صوكول  موؤ�ص�صة  واكدت 

منتجات  تقدمي  على  احلر�ض  ان  دروي�ض 

و�صع  نكهة،  واألذ  �صكل  باأف�صل  ال�صوكول 

الكبري، ول  النجاح  Cappello على خطى 
على  املهمة  اجلوائز  من  لعدد  نيله  يعد 

معايري  اعلى  على  دلياًل  ال  العامل  �صعيد 

اجلودة التي يعتمدها Cappello يف عمله.

و�صددت على ان Cappello �صيبقى �صاعيًا 

نحو تقدمي الأف�صل، اذ ان هذه اجلوائز وما 

لزبائننا  لنقدم  لنا  دافعاً  اإل  لي�ض  �صبقها 

الذين ع�صقوا Cappello منذ انطالقته، الأف�صل.

وك�صفت انه حاليًا يتم العمل وفق خطة تو�صعية حتمل اأهدافًا 

كثرية من تقدمي منتجات جديدة واإن�صاء م�صنع جديد يتمتع 

مب�صتوى عاٍل من احلداثة.

وا�صافت: طموحنا هو ان نبني ا�صمًا مرموقًا يف عامل �صناعة 

ال�صناعة  �صلكته  الذي  الطريق  على  ن�صري  وان  ال�صوكول، 

اللبنانية، فنطوف ب�صعار »�صنع يف لبنان” يف خمتلف دول 

العامل.

Cappelloجائزة  القارات الخمس لـ

من �شهر اإلى �شهر

تكريم مميز تكّلل بفوز مزدوج لشركة Pencell PR & Events بيروت

التابعة   ،Pencell PR & Events Beirut �رشكة  عّززت 

 ،The Network Communication Groupملجموعة

اأهم �رشكات العالقات العامة الرائدة  مكانتها كواحدة من 

يف ال�رشق الأو�صط، بعد اأن حقّقت فوزاً مزدوجًا خالل حفل 

اىل  يهدف  الذي   MENA Digital Awards Show جوائز 

يف  الرقمية  الت�صالت  جمال  يف  املبدعة  اجلهود  تكرمي 

املنطقة.  

اأثناء حفل توزيع اجلوائز الذي مت نهار الـ26 من ني�صان يف 

دبي، ح�صدت �رشكة Pencell PR & Events Beirut جائزتني 

و  Integrated Digital Campaign فئتي  عن  برونزيتني 

ملكافحة  الوطنية  احلملة  عن   Digital Cause Marketing
.”Ou3a#« املخدرات التي نّظمتها حتت عنوان

معلوف
 Pencell ل�رشكة  العامة  املديرة  اأ�صادت  املنا�صبة،  يف هذه 

فريق  بجهود  كل�ض معلوف  نادين   PR & Events Beirut
عمل ال�رشكة الذي ي�صاهم كعادته يف رفع م�صتوى البداع 

وقالت: »ان الفوز املزدوج هو اخلطوة الأوىل نحو اجنازات 

وليد �صدفة  لي�ض  النجاح  »هذا  وتابعت:  م�صتقبلية«  عديدة 

م�صتوى  وتطوير  الدقيق  للتخطيط  مبا�رشة  نتيجة  هو  بل 

لنا التناف�ض مع اأهم الالعبني يف هذا 
ّ
الإبداع الأمر الذي خو

القطاع«.

 ”Ou3a#« حملة Pencell PR & Events Beirut وقد نّظمت

AGA- للمجموعة  التابعة  ال�صقيقة  ال�رشكات  مب�صاعدة 

 Equation Mediaو  ADK Dubai، Wetpaint Beirut
Beirut والتي لعبت دوراً مهمًا يف جناح تنفيذ هذه احلملة.
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بعد ان اكت�صب �صمعة مميزة على خارطة 

الحداث ال�صخمة يف املنطقة، يوا�صل 

املتوا�صل  تاألقه  هوريكا  معر�ض 

تطوير  يف  دوره  اهمية  وتاأكيد 

لبنان  يف  وال�صياحة  ال�صيافة  قطاع 

»هو�صبيتاليتي  افتتحت  اذ  واملنطقة. 

ن�صخته  يف  هوريكا  ملتقى  �رشفي�زس« 

الـ 23، برعاية وبح�صور وزير ال�صياحة 

مي�صال فرعون.

الأكرب  ال�صنوي  كحدث  هوريكا،  ي�صلط 

يف جمال ال�صيافة والأغذية يف لبنان، 

ال�صوء على فن الطهي ويهدف اىل ابراز 

خربة الطهاة اللبنانيون.

 385 العام  هذا  املعر�ض  ن 
ّ
وت�صم

م�صاركًا، 15 حدثا خمتلف، 87 م�صابقة، 

ور�ض عمل مبا�رشة، ا�صافة اىل م�صاركة 

املحليني،  املتخ�ص�صني  الطهاة  بع�ض 

الدوليني والعامليني الكرث �صهرة.

كما ت�صمن حفل افتتاح هوريكا 2016 

الثقافة  مت 
ّ
كر التي   Beirut Beats

ونكهات  الطهي  جمال  يف  اللبنانية 

البلد املميزة املنت�رشة يف جميع انحاء 

العام  احتفلت هوريكا هذا  العامل. وقد 

بالنكهات اللبنانية وتفوقها عامليا.

فرعون
ان   اىل  القاها،  كلمة  يف  فرعون  وا�صار 

الدوؤوب  والعمل  هوريكا  معر�ض  اقامة 

 400 ومب�صاركة  �صنة   23 منذ  امل�صتمر 

ما  واللبنانيني  لبنان  ان  على  �صخ�ض، 

القطاع  مركزيًا يف  يلعبون دوراً  يزالون 

حيث  من  املنطقة،  كل  يف  ال�صياحي 

ولي�ض  والثقافة  والرتاث  والفن  البداع 

فقط من حيث عدد ال�صياح.

هناك  رمبا  انه  اقول  ان  »اريد  وقال: 

ال�صيا�صية  او  المنية  العمال  بع�ض 

البنية  بع�ض  او  نفايات  ازمة  حتى  او 

يف  ال�صياحي  القطاع  تعيق  التي  التحتة 

البلد، ولكن الكيد ان هذه البنية التحتية 

على  اللبنانيني  ان  والكيد  موجودة 

ان  والكيد  ال�صياح،  ل�صتقبال  ا�صتعداد 

هذا القطاع �صي�صتمر يف ابداعه وحركته 

ازمة  تغيب  ان  ال�صنة  هذه  ناأمل  الدائمة. 

جديد  رئي�ض  انتخاب  يتم  وان  النفايات 

ت�صمح  مناعة  وجود  ظل  يف  للجمهورية 

للقطاع ال�صياحي ان يبقى فعاًل، وناأمل 

ان ي�صتمر تطوير البنية التحتية من خالل 

�صياحي  مرفاأ  او  حامات  يف  ثان  مطار 

يف جونيه يو�صعان يف خدمته ال�صياحة 

مطار  اهمية  على  الرتكيز  مع  لبنان  يف 

بريوت«.

يساهم في تطوير  الضيافة والسياحة في لبنان والمنطقة 
هوريكا  .. دليل على دور لبنان المركزي

من �شهر اإلى �شهر

قص شريط المعرض

جولة في المعرض
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Air Lequideكاستانيا

شركة ج. فنشنتي واوالده

طونيز فود

مبتيكو

مصانع معتوق

شركة هاشم اندستري اند ترايدينغ غروب ش.م.م.-
Aruba

طيران الشرق االوسط

ليبان فور

KSARA

معهد البحوث الصناعية

شويري مولتي باكجينغ

عسل جبل الشيخ

ليبنور

مزارع تعانايل

مٔوسسة صالح الدين احللبي التجارية
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من �شهر اإلى �شهر

3M Plast

Boecker Public Health

Dekerco

Flexible Packaging Industries - FPI

Gravity Brewing sal-961 Beer

ADYAR

Buzz-Freez-Chateau Ka

domaine-wardy

Foton

Hice sal

مٔوسسة غامن للحوم املبردة

Cutlass-V sal

First Co

Gemco

HOREPA Packing & Trading
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Joueidi Development

Leen Group

Many Food

REVA

STE SIC

KAMA

LIU

Multi-National Business Co.-MBC

Saltek

Talaya

مجلة الصناعة واالقتصاد ودليل الصادرات 
واملٔوسسات الصناعية اللبنانية

Magic Carpet

Nestle Waters

Samtec

Teletrade-Securatel



العدد 154 حزيران 2016 ASSINAA WAL' IKTISSAD
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L40

من �شهر اإلى �شهر

XXL

بلبر

بون جوس

خان الصابون

شركة التغذية

اوجامكو

بلقيس

مياه تنورينجميل اخوان

دايري خوري

شركة السلطان للمواد الغذأيية

اونيكو

حلباوي اخوانبندا بالست

سابيتك

شركة القيسي
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يوسف خليل وشركاه ش.م.ممٔوسسة عبده

وزارة الصناعة

Pulper Slim Oil

نعيد الثقة إلى األسواق اللبنانية
عرنو�ض،  ن�صال  ال�صيد  راأى 

الت�صويق يف �رشكة  نائب مدير 

ان  �صليم،  لزيت  املنتجة  بلرب 

باأهمية  ز 
ّ
معر�ض هوريكا يتمي

ه اىل �رشيحة 
ّ

خا�صة كونه موج

معينة من ال�صوق وهي الفنادق، 

املخت�صة  وال�رشكات  املطاعم، 

يف العمل يف املجال الغذائي.

على  الإقبال  ان  واعترب 

حيث  جيدجداً،  املعر�ض 

جناحها  يف  ال�رشكة  ا�صتقبلت 

الراغبني  الأ�صخا�ض  من  عدداً 

يف التعامل معها عرب الت�صدير اىل اخلارج.  وهذا اإن دَل على 

 ب�صعوبات هناك �رشكات 
ّ
�صيء، يدل على ان لبنان ومهما مر

كبرية كـPulper تبقى �صامدة ويبقى انتاجها على م�صتوى 

عاٍل من اجلودة حيث تعيد ثقة امل�صتهلك اىل الأ�صواق اللبنانية.

�صنة،   15 منذ  اللبنانية  الأ�صواق  يف  تعمل  ال�رشكة  ان  واعلن 

بداأت باإنتاج Slim Oil عام 1999، وهو زيت مع�صور طبيعيًا 

ان  اىل  واأ�صار  عالية.  جودة  وذات   Hexane مواد  من  خاٍل 

مايونيز  هو  حاليًا  ال�صوق  يف  جديداً  منتجًا  تطرح  »ال�رشكة 

من   %  77 slimmys Mayonnaise امل�صنوع  �صليميز  

ز بخفته على املعدة، ورائحته اجليدة ونكهته 
ّ
زيت �صليم ويتمي

اللذيذة. و�صدد على اأن منتجات ال�رشكة لبنانية 100 %، وهي 

الدول  اىل  ر 
ّ
امل�صتهلك،وت�صد اىل  امل�صنع  من  مبا�رشة  ت�صل 

املجاورة والأ�صواق اخلليجية وافريقيا.

شركة الحلبي

الحلبي: هدفنا »أصحاب اإلمتيازات«

اأ�صار هالل احللبي اإىل اأن 

�صاركت  احللبي  �رشكة 

هوريكا  معر�ض  يف 

ا�صرتاتيجية  على  بناء 

قد  وخطة  خا�صة 

ل�صتقطاب  و�صعتها 

الإمتيازات  اأ�صحاب 

اإىل  يتوجهون  الذين 

ول  اخلارجية  الأ�صواق 

�صيما اخلليجية.

كثرية  »�رشكات  وقال: 

نحو  لبنان  من  تنطلق 

تلك  يف  موجودة  احللبي  و�رشكة  اخلليجية،  الأ�صواق 

امل�صتثمرون  يتعرف  اأن  ويهمنا   ،1975 منذ عام  الأ�صواق 

العالية  واجلودة  املتانة  ليدركوا  ال�رشكة  اإىل  البنانيون 

التي تتمتع بها منتجاتها«.

اإىل  بالن�صبة  املعر�ض  يف  د 
ّ
باجلي الزوار  حجم  وو�صف 

لبنان وحجم ال�صوق. واأ�صار اإىل اأن ل وجود لزوار اأجانب 

وبع�ض  اللبنانيني  على  يقت�رش  فاحل�صور  املعر�ض،  يف 

العرب.

ويف رد على �صوؤال، اأكد احللبي اأن العامل اأجمع ي�صهد اأزمة 

اخلارجية  الإ�صتثمارات  اأن  يعني  ل  هذا  لكن  اإقت�صادية، 

توا�صل  اأن  ال�رشكات  على  وبالتايل  بالكامل  �صتتوقف 

ن الظروف.
ّ
عملها بانتظار حت�ص
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مياه تنورين

برباري: نسعى نحو األفضل
يف  تنورين«  »مياه  م�صاركة  اأن  برباري  رين  اأكدت 

اإىل  الدائم  �صعيها  اإطار  يف  تاأتي  هوريكا  معر�ض 

ي�صتقبل  املعر�ض  اأن  �صيما  ول  زبائنها  مع  التوا�صل 

عدداً كبرياً من الزائرين الذين يهتمون باأمور ال�صيافة 

ي�صكلون  قد  والذين  وامل�رشوبات  الغذائية  واملنتجات 

زبائن اأ�صا�صيني ملياه تنورين.

ع اآفاق الت�صدير 
ّ
واإذ لفتت اإىل اأن معر�ض هوريكا قد يو�ص

طالبي  من  عدداً  اأن  �صيما  ول  تنورين«  »مياه  اأمام 

الت�صدير قد زاروا جناح ال�رشكة، ك�صفت ان مياه تنورين 

ر اليوم اإىل ال�صعودية، قطر، البحرين، العراق، ودبي.
ّ
ت�صد

ويف رد على �صوؤال، لفتت برباري اإىل اأن الرتاجع الذي ي�صهده القطاع ال�صياحي انعك�ض 

�صلبًا على الطلب يف ما يتعلق باملنتجات الغذائية يف املطاعم والفنادق، اإل اأن هذا لن 

يثني تنورين عن ال�صعي الدائم نحو الأف�صل والعمل على التواجد يف الأ�صواق والإنفتاح 

على اأ�صواق جديدة.

Meptico

برزغات: منتجات جديدة

وجود  اأن  برزغات  باتريك  راأى 

العار�صة  ال�رشكات  بني   Meptico
مهم،  جد  اأمر  هوريكا  معر�ض  يف 

حيث تعمل على عر�ض منتجات لها 

واإطالق اأخرى جديدة �صمن فعاليات 

مطبخ  �صمن  طهيها  عرب  املعر�ض 

�صغري يف جناحها. 

واأكد اأن Meptico ك�رشكة رائدة يف 

اأن  يهمها  الغذائية  ال�صناعات  عامل 

تبقى على توا�صل مبا�رش مع زبائنها 

ول �صيما اأنها تطرح منتجات جديدة 

با�صتمرار، حيث تعرف زوار املعر�ض 

اليوم اإىل بيتزا �صو�ض والكايك ليت.

التي   Meptico وك�صف برزغات اأن

ر منتجاتها 
ّ
تاأ�ص�صت عام 1968، ت�صد

اإذ  العامل،  يف  بلداً   45 من  اأكرث  اإىل 

�صمحت لها اجلودة العالية التي يتمتع 

الأ�صواق  يف  بالتواجد  اإنتاجها  بها 

العربية، الأوروبية، والأفريقية.

شاتو كسارة

صليبا: محطة مهمة

حد  اإىل  ر 
ّ
يقد ك�صارة  �صاتو  اأن  اإىل  �صليبا  رامز  لفت 

كبري معر�ض هوريكا، ويوليه اأهمية خا�صة اإذ يعتربه 

حمطة مهمة ليبقى على توا�صل مع زبائنه،.

يف  عريق  وكاإ�صم  ك�صارة،  �صاتو  اأن  اإىل  واأ�صار 

امل�صاركة  اإىل  م�صتمر  ب�صكل  يعمد  �صناعته،  عامل 

املعار�ض  دعم  ب�رشورة  منه  اإميانًا  املعر�ض  يف 

خا�ض.  اإقت�صادي  بطابع  ز 
ّ
تتمي التي  والن�صاطات 

دورها  اأداء  عن  العريقة  ال�رشكات  تغا�صي  اأن  وراأى 

�صلبية على حركة املعار�ض  هذا، قد يحمل تداعيات 

املنظمة يف لبنان.

ال�صيا�صية،  ل�صوء الأو�صاع  اأجانب يف املعر�ض نظراً  اإىل عدم وجود زوار  واإذ لفت 

اأثنى ب�صكل كبري على م�صاركة نقابة اأ�صحاب املطاعم التي تت�صم باأهمية خا�صة 

وتب�رّش بتفعيل ال�رشاكة معها.

 مؤسسة عبدو للتجارة والصناعة

عبدو: منتج جديد

اأبدى عدم   ،23 ز بها هوريكا 
ّ
التي يتمي العالية  التنظيم  اأثنى ح�صان عبدو على م�صتويات  يف حني 

ر�صاه عن م�صاركة موؤ�ص�صة عبدة للتجارة وال�صناعة هذا العام معترباً اأن امل�صاركات ال�صابقة كانت 

حتمل اإيجابياٍت اأكرث.

ولفت اإىل اأن م�صاركة موؤ�ص�صة عبدو  على مر ثالث �صنوات يف هوريكا تاأتي يف اإطار التوا�صل مع 

زبائن جدد وتعريف زوار املعر�ض اإىل املنتجات اجلديدة. وك�صف يف هذا الإطار، اأن املوؤ�ص�صة طرحت 

منذ عام يف ال�صوق منتج �صاي �صيالين با�صم »ممتاز« يتمتع بجودة عالية ونكهة لذيذة.

واأ�صار اإىل عدم وجود زوار اأجانب يف املعر�ض، اإذ يقت�رش احل�صور على اللبنانيني.

من �شهر اإلى �شهر
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دايري خوري

خوري: نواكب حاجات السوق

اأ�صار رفيق خوري اإىل اأن »دايري خوري« تعمل على طرح منتجات جديدة تتمتع مب�صتويات عالية من 

اجلودة ب�صكل م�صتمر بهدف مواكبة حاجات ال�صوق. ولفت اإىل اأن دايري خوري طرحت موؤخراً اللنب 

م بعدة مميزات اأبرزها اأنه طبيعي وخاٍل من املواد الكيماوية.
ّ
بالفواكة، والذي يت�ص

واأعلن اأن »دايري خوري« �صاركت لأربع �صنوات متتالية يف معر�ض هوريكا، وقد عملت خالل هذه 

ال�صنوات على التوا�صل مع زبائن جدد يزورون املعر�ض. واإذ ك�صف اأنه مل يلحظ اأي وجود لزوار اأجانب 

يف املعر�ض،  اأ�صار اإىل اأن »دايري خوري« يتواجد يف الأ�صواق اخلارجية يف قطر والعراق والكويت 

واأفريقيا. ويف رد على �صوؤال، اأكد خوري اأن الرتاجع الذي يطاول الإقت�صاد اللبناين مل يجعل »دايري 

د يف امل�صاركة يف املعر�ض اإذ اإن منتجات الألبان والأجبان تندرج �صمن غذاء املواطنني الأ�صا�صي.
ّ
خوري« يرتد

Tony’s Food

شرفان: 4 أصناف جديدة

Tony’s Foodطوين  مدير  د 
ّ
�صد

�رشفان على اأن امل�صاركة يف معر�ض 

الأهمية  بقدر عاٍل من  تت�صم  هوريكا 

بالن�صبة لـ Tony’s Food اإذ ت�صكل  

جديدة  منتجات  لإطالق  فر�صة  لها 

عرب توا�صل مبا�رش مع زوار املعر�ض.

Tony’s Food« اأن  اإىل  واأ�صار 

الـ3000  يقارب  ما  يوميًا  م 
ّ
يقد

املعر�ض«.  لزوار  اإنتاجه  من  عينة 

 »Tony’s Food« اأن  عن  وك�صف 

يف  جديدة  اأ�صناف   4 موؤخراً  اأطلقت 

بطحينة،  دب�ض  الطحينة،  هي  ال�صوق 

�صوكوميك�ض، والقطر دايت.

بع�ض  وجود  اإىل  �رشفان  ولفت 

التي  هوريكا  يف  التنظيمية  الثغرات 

املعار�ض  يف  وجودها  نلحظ  ل 

الأوروبية ول �صيما ما يتعلق بتاأمني 

مواقف ال�صيارات.

وك�صف اأن Tony’s Food تتوا�صل 

هوريكا  معر�ض  يف  جدد  زبائن  مع 

لكن بن�صبة قليلة تقارب الـ2 اأو 3%.

AP Gaz

الحجة: خدماتنا تمّيزنا

د مدير �رشكة AP Gaz عبد عبد الرزاق احلجة  على 
ّ
�صد

ال�صوق  يف  عامًا   35 مدى  على  عملت    AP Gaz اأن 

اإىل  ولفت  الغاز.  خدمات  تقدمي  جمال  يف  اللبنانية 

الزوار  اأن AP Gaz تتوا�صل من خالل املعر�ض مع 

عالقات  بناء  بهدف  املميزة  خدماتها  اإىل  فهم 
ّ
وتعر

تعاون معهم يف امل�صتقبل.

واأعرب عن ر�صاه على حجم زوار املعر�ض، وك�صف 

اللبنانيني  التجار  من  كبرياً  ون عدداً 
ّ
اأن هوؤلء ي�صم

الذين يعملون يف الأ�صواق اخلارجية.

ويف رد على �صوؤال، اأ�صار اإىل اأن الرتاجع الذي ي�صهده 

د على اأن ال�رشكة عملت و�صتعمل دائمًا 
ّ
الإقت�صاد اللبناين مل يطاول عمل AP Gaz، و�صد

كما  املتوا�صل  النجاح  من  م�صرية  يف  لتبقى  والتحديات  ال�صعوبات  كل  تخطي  على 

عهدها زبائنها دائمًا.

مؤسسة غانم للحوم المبردة

غانم: خطة توسعية جديدة

و�صف رفعت غامن م�صاركة موؤ�ص�صة غامن للحوم املربدة 

يف معر�ض هوريكا باجليدة اإذ تتيح الفر�صة للتعرف اإىل 

اأن  اإىل  القدامى منهم. واأ�صار  زبائن جدد والتوا�صل مع 

املوؤ�ص�صة التي تعمل على اإنتاج كل اأنواع اللحوم املثلجة 

وال�صمك والدجاج واخل�رشة املثلجة، تعمل على تعريف 

زوار املعر�ض اإىل منتجاتها من خالل الطهي املبا�رش. 

واأعلن اأن زوار املعر�ض معظمهم لبنانيون وعرب.

 واعترب اأن اجلودة العالية واتباع امل�صداقية يف التعامل 

 31 مدى  على  املوؤ�ص�صة  ا�صتمرارية  �صمن  الزبائن  مع 

عامًا. واإذ ك�صف اأن الرتاجع الإقت�صادي يجعل ال�رشكات 

اأن موؤ�ص�صة غامن تعمل على  ا�صتثمارات كبرية، ك�صف  اإىل حد كبري يف �صخ  د  ّ
ترتد

خطة تو�صعية لإن�صاء م�صنع وم�صتودع جديدين.
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عسل جبل الشيخ

قضماني: نصنع األمل

اأ�صار مدير ع�صل جبل ال�صيخ ح�صني ق�صماين اإىل اأنه 

بالرغم من كل امل�صاكل ال�صائدة يف البلد يعمل ع�صل 

جبل ال�صيخ على �صناعة المل، ولهذا ي�صع م�صاركته 

يف هوريكا يف اإطار التكاتف بني ال�رشكات العاملة 

اأن  اإىل  ولفت  بالإقت�صاد.  للنهو�ض  القطاع  يف 

م�صاركة ع�صل جبل ال�صيخ يف معر�ض هوريكا فاعلة 

اأمامه للتوا�صل مع عدد كبري  اأتاحت الفر�صة  حيث 

ف زوار 
ّ
من الزبائن. واإذ اأعلن ع�صل جبل ال�صيخ يعر

اأن  اإىل  لفت  الع�صل،  من  اأنواع  اأربع  اإىل  املعر�ض 

تواجد الزوار الأجانب يف املعر�ض �صعيف.

وراأى اأن هناك بع�ض الثغرات التنظيمية التي يجب 

ال�صيارات  مبواقف  املتعلقة  �صيما  ول  معاجلتها 

و�صهولة الو�صول اإىل املعر�ض.

ويف رد على �صوؤال، اعترب الق�صماين اأن »ع�صل جبل ال�صيخ« ل يتاثر ب�صكل كبري بالرتاجع 

اللبنانية واخلارجية  الأ�صواق  الإقت�صادي احلا�صل يف لبنان وذلك نتيجة وجوده يف 

على مدى اأكرث من خم�صني عامًا. وقال: »الو�صع يجب اأن يكون اأف�صل، لكن بكل تاأكيد 

اإ�صمنا مرموق يف ال�صوق واملبيعات جيدة«.

التغذية

 حلواني: »المصداقية« 

أساس نجاحنا

اأثنت لوليا حلواين على الأهمية التي 

ي�صكل  اإذ  هوريكا  معر�ض  بها  ز 
ّ
يتمي

زبائنها  مع  التغذية  فيه  تلتقي  مقراً 

مع  للتعاون  فر�ض  عن  وتبحث 

�رشكات اأخرى.

دت على اأن التغذية حتر�ض على 
ّ
و�صد

اإنتاجها  اإن  اإذ  هوريكا  يف  امل�صاركة 

لبناين 100 %، وبالتايل من املهم اأن 

تكون يف معر�ض �صخم مثل هوريكا 

يف قلب لبنان.

املعر�ض  زوار  اأن  اإىل  لفتت  واإذ 

يتوزعون بني لبنان والدول العربية، 

على  عملت  التي  التغذية  اأن  اأعلنت 

املواد  ت�صنيع  يف  عامًا   30 مدى 

منتجاتها  اإىل  تعرفهم  الغذائية، 

تتمتع  والتي  لبنان  يف  امل�صنعة 

اإن  اإذ  اجلودة،  من  عالية  مب�صتويات 

على  ي�صنع  اللبناين  تغذية  م�صنع 

م�صتوى دويل وحائز على �صهادتي الـ

.ISO 22000و الـ ISO 9001
�صهدته  الذي  النجاح  حلواين  ت 

ّ
ورد

التي مار�صتها  اإىل امل�صداقية  التغذية 

يف عملها على مدى اأكرث من ربع قرن. 

يتجلى  النجاح  هذا  اأن  على  دت 
ّ
و�صد

اأ�صواق  على  النفتاح  يف  كبري  ب�صكل 

طليعتها  يف  تاأتي  دة 
ّ
متعد خارجية 

الأ�صواق العربية، اأ�صرتاليا، اأفغان�صتان، 

العراق،  �صورية،  م�رش،  اأفريقيا، 

 %  65 اأن  وك�صفت  وال�صني.  فنزويال 

ّر اإىل اخلارج.
من اإنتاج ال�رشكة ي�صد

يوسف خليل وشركاه

خليل: نتجه نحو مزيٍد من اإلحتراف

هوريكا  معر�ض  اأن  اإىل  خليل  ح�صني  اأ�صار 

يف  ي�صاهم  اإذ  لبنان  �صعيد  على  مهم 

ا�صتقطاب زبائن من ال�صوق اللبنانية. واعترب 

ال�صيا�صي م�صتقراً، لكان  الو�صع  اأنه لو كان 

الزوار  جلهة  اأف�صل  حركة  �صي�صهد  املعر�ض 

وال�صعوديني  واخلليجيني  الأردنيني  العرب، 

زوار  وجود  خليل  وا�صتبعد  والكويتيني. 

اأجانب يف املعر�ض، و�رشح اأن ال�رشكة تزور 

وبريطانيا  وفرن�صا  اأملانيا  يف  معار�ض 

العربية لت�صتقطب زبائن من خارج  والدول 

بالعمل على  تلك املعار�ض  ز 
ّ
تتمي اإذ  لبنان 

نطاق عاملي.

تعمل  و�رشكاه«  خليل  »ح�صني  اأن  وك�صف 

خالل املعر�ض على تعريف زبائنها اإىل كل 

جبنة  حاليًا  ت�صّنع  اإذ  لديها،  جديد  هو  ما 

د على اأن هذه 
ّ
املوزاريلال اإ�صافة اإىل اجلبنة البلغاري واجلبنة البي�صاء«. و�صد

اأن »ح�صني خليل و�رشكاه« تعمل  اإل  الأنواع ت�صتورد يف معظمها من اخلارج، 

ر اإىل الأ�صواق اخلارجية غرب 
ّ
على ت�صنيعها يف لبنان. ولفت اإىل اأن ال�رشكة ت�صد

م�صانعها يف رومانيا وبلغاريا. واعترب اأن م�صاركة ال�رشكة هذا العام تختلف 

عن �صابقاتها اإذ اإنها اأ�صبحت اأكرث حرفية يف عملها مع اإدخال خطوط اإنتاج 

جديدة.

من �شهر اإلى �شهر
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حلباوي أخوان

حلباوي: مشاركة فّعالة

فاق  الزوار  اإن حجم  اإذ  اأخوان يف معر�ض هوريكا فعالة جداً،  اأن م�صاركة حلباوي  اإعترب حممد حلباوي 

التوقعات، وهذا موؤ�رش جيد اإذ من �صاأن هذا الأمر اإتاحة الفر�صة اأمام ال�رشكات للتوا�صل مع اأكرب عدد ممكن 

من الزبائن.

وراأى اأنه من ال�رشوري الإنفتاح على الغري وتبادل اخلربات اإذ من �صاأن ذلك امل�صاهمة يف تطور عمل ال�رشكة. 

وقال: »نقابل اليوم يف املعر�ض زبائن كرثاً نعرفهم اإىل منتجاتنا من بهارات وحبوب، كما نلتقي �رشكات 

اأخرى يهمنا التعامل معها ول �صيما على �صعيد التعبئة والتغليف و�صحن الب�صائع امل�صّدرة اإىل اخلارج«.

ع 
ّ
ز منتجاتها باجلودة العالية وهذا ما مكنها من نيل عدد من اجلوائز كما �رش

ّ
واأ�صار اإىل اأن ال�رشكة التي اأب�رشت النور عام 1982، تتمي

اأمامها اأبواب الت�صدير اإىل اخلارج.

Kama

قبالن: على طريق التطور المتواصل

هوريكا  يف   kama �رشكة  م�صاركة  قبالن  كامل  و�صع 

يف  اأنها  �صيما  ول  الداخلية  ال�صوق  نحو  التو�صع  اإطار  يف 

امل�صانع  مع  تعاملها  م�صتوى  من  رفعت  الأخرية  الفرتة 

على  تعمل  ال�رشكة  اأن  اإىل  واأ�صار  وال�رشكات.  واملوؤ�ص�صات 

ا�صتقطاب زبائن جدد من الذين يعملون على افتتاح مطاعم 

وفنادق وم�صابح يف ف�صل ال�صيف.

واأ�صار اإىل اأن املعوقات التي تواجه الت�صدير دفعتنا اإىل التوجه نحو ال�صوق الداخلية 

اأكرث. ولفت اإىل اأن kama ت�صري على طريق متوا�صلة من التطور والنجاح لأن التوقف 

اأخرى  الأ�صواق وتقدم �رشكات  اإىل تراجعنا يف  اإذ يوؤ�رش  يف مكان واحد غري م�صموح 

لأخذ مكاننا.

ت�صاعد  منتجات  اأبرزها  املنتجات  من  وا�صعة  مروحة  تقدم   kama اأن  على  د 
ّ
و�صد

.)isoال�رشكات يف احل�صول على �صهادات اجلودة )الـ

UNINOX

ماركاريان: نبني أفضل العالقات مع زبائننا

معر�ض  يف   UNINOX م�صاركة  ماركاريان  اأفادي�ض  ردَّ 

مع  العالقات  اأف�صل  بناء  نحو  الدائم  �صعيها  اإىل  هوريكا 

زبائنها، اإذ ومن خالل املعر�ض تتوا�صل مع الزبائن القدامى 

مع  بعد  تعاملوا  يكونون  ل  قد  جدد  زبائن  اإىل  ف 
ّ
تتعر كما 

.UNINOX
اجلدد  الطباخني  �صيما  ول  الزوار  من  عدد  اأكرب  مع  نتوا�صل  اأن  هو  يهمنا  »ما  وقال: 

الذين قد نبني عالقات عمل معهم عرب تعريفهم اإىل اإنتاجنا الذي ي�صم اأدوات مطبخية 

م�صنوعة من الأملنيوم وال�صتانل�ض �صتيل ويتمتع  مبتانة وم�صتويات عالية من اجلودة«.

ويف رد على �صوؤال، اأ�صار ماركاريان اإىل اأن حجم زوار املعر�ض مل يكن كما كان متوقعًا،  

ز بح�صور اأجنبي خجول جداً.
ّ
ومتي

العربية  الأ�صواق  اإىل  اللبنانية  �صناعتها  اإنتاج  ت�صدر   UNINOX اأن  اأعلن  حني  ويف 

والأفريقية، ك�صف اأن �رشكة UNINOX �صهدت تقدمًا عام 2015 على الرغم من الرتاجع 

الإقت�صادي الذي ي�صهده لبنان.

شركة القيسي

القيسي: نبني إسمًا قويًا

القي�صي  »�رشكة  اأن  القي�صي  اأمين  اإعترب 

مع  التوا�صل  على  م�صتمر  ب�صكل  تعمل 

وم�صاركة  واخلارج،  لبنان  يف  زبائنها 

ال�رشكة يف معر�ض هوريكا تاأتي يف هذا 

الإطار«.

القي�صي من  اأن »هدف �رشكة  د على 
ّ
و�صد

خانة  يف  يندرج  املعر�ض  يف  امل�صاركة 

اأن  ترى  هي  لذلك  الداخلي،  تو�صعها 

د وحجم الزوار اأي�صًا«. ولفت 
ّ
املعر�ض جي

اإىل اأن »ال�رشكة تعمل من خالل املعر�ض 

من  منتجاتها  اإىل  الزوار  تعريف  على 

امللب�ض ول �صيما اجلديدة منها«.

اإنتاجها  ر  ّ
ت�صد القي�صي  اأن �رشكة  واأعلن 

الأو�صط  ال�رشق  منطقة  اأ�صواق  اإىل 

واأ�صرتاليا و �صمال اأمريكا وكندا واأوروبا. 

�صيء  الإقت�صادي  »الو�صع  اأن  وراأى 

املنطقة  يف  اإمنا  لبنان  يف  فقط  لي�ض 

تعترب  التي  اخلليجية  فالأ�صواق  والعامل، 

اللبنانية  �صوقًا مهمة بالن�صبة لل�رشكات 

ت�صعف«. واأعلن اأن »�رشكة القي�صي تعمل 

اإ�صم  وبناء  ال�صوق  يف  البقاء  على  اليوم 

ن الظروف«.
ّ
قوي ا�صتعداداً للعمل مع حت�ص
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المجموعة اللبنانية للتحميص

دانيال: نقّدم أعلى مستويات الجودة

ب�صكل وا�صح على معر�ض  اأّثر  قد  لبنان  ي�صهده  الذي  الإقت�صادي  الرتاجع  اأن  دانيال  اإعترب روي 

هوريكا لناحية الإقبال والزبائن اجلدد.

د على اأن املجموعة اللبنانية للتحمي�ض ت�صارك ب�صكل م�صتمر يف معر�ض هوريكا انطالقًا من 
ّ
و�صد

�صعيها الدائم اإىل التطور والتقدم اإىل الأمام.

واأ�صار اإىل اأن املجموعة اأب�رشت النور عام 1977 وكانت تنتج بن دانيال، ثم تو�صعت عام 1985 

د على 
ّ
1999 مت تاأ�صي�ض Barista. و�صد اإنتاج البزورات عرب اإطالق »كا�صتانيا« ومن ثم عام  نحو 

 ع�رشات ال�صنوات هو تقدمي جودة عالية واحلفاظ على اأعلى 
ّ
اأن ما �صمن ا�صتمرارية العمل على مر

م�صتويات النظافة خالل عمليات الت�صنيع.

مت هذا العام لزوار املعر�ض البزورات التي حتتوي على الع�صل والبزورات 
ّ
 واأعلن اأن كا�صتانيا قد

ف زوار املعر�ض اإىل الكابت�صينو الذي ميكن اإعداده با�صتخدام 
ّ
مع الكراميل. وك�صف اأن Barista تعر

.expressoاأو اآلت الـ Barista اآلت

باندا بالست

رندلى قاسم قبالن: مسيرتنا مستمرة

دت رندىل قا�صم قبالن على اأنه رغم الأو�صاع ال�صيئة التي مير بها لبنان ورغم الأزمات 
ّ
�صد

املوجودة ل تزال باندا با�صت توا�صل م�صرية عملها انطالقًا من اإميانها  بلبنان، ومن اأن 

النهو�ض بالوطن واجب على كل ال�صناعيني اأخذه على عاتقهم.

جديداً  �صنفًا  الـ50  يقارب  ما  �صنويًا  م 
ّ
تقد زبائنها  دت 

ّ
عو وكما  بال�صت  باندا  اأن  واأكدت 

ويف عام 2016 �صتطرح اأ�صنافًا جديدة من كرا�ٍض وطاولت  من �صناعة لبنانية 100%، 

واأحوا�ض للزراعة وحاويات للنفايات وم�صتوعبات و�صناديق بال�صتيكية.

متطلبات  وتلبية  ال�صوق  حاجات  ملواكبة  ياأتي  الإنتاج  يف  التو�صع  هذا  اأن  اإىل  ولفتت 

الزبائن. وو�صعت رندىل قا�صم قبالن م�صاركة باندا بال�صت  يف اإطار التوا�صل مع زبائنها 

وتعريفهم اإىل كل املنتجات اجلديدة اإ�صافة اإىل الوقوف عند حاجاتهم لتلبيتها.

واأ�صارت اإىل اأن م�صاركة باندا بال�صت يف املعار�ض كثرية بهدف النفتاح والتوا�صل مع 

الزبائن يف لبنان واخلارج، اإذ ت�صدر اليوم  باندا بال�صت اإنتاجها اإىل الدول العربية وفرن�صا 

واأمريكا اجلنوبية وكندا.

Liban four

سيف الدين: 45 عامًا من الخبرة في خدمة زبائننا

اأ�صار فوؤاد �صيف الدين اإىل اأنه بعد عمل م�صتمر ومتوا�صل منذ اأكرث من 45 عامًا، تاأتي امل�صاركة يف 

اللبنانية واإىل جهاز  اإىل �صناعة الأفران  اإطار ال�صعي لتعريف زوار املعر�ض  معر�ض هوريكا  يف 

اخلبز العربي. ولفت اإىل اأن Liban four حتر�ض من خالل م�صاركتها يف املعر�ض على التوا�صل مع 

الزبائن وتعريفهم اإىل ا�صم Liban four اأكرث.

ولفت اإىل اأن Liban four حر�صت على اإبراز امليكانيك التي تتمتع بها �صناعة Liban four. وقال: 

ز باجلودة العالية حيث نعمد اإىل  ا�صتخدام قطع اأملانية وبريطانية 
ّ
نحن لدينا عالمة جتارية تتمي

اإنتاجًا متينًا مع كفالة متتد ملدة  لزبائنها  تقدم   Liban four اأن  واأعلن  الت�صنيع.  خالل عمليات 

عامني ون�صف اإ�صافة اإىل خدمة الرتكيب املجاين.

ّر اإىل اخلارج، حيث جرى الت�صدير خالل �صنوات العمل اإىل 
وك�صف اأن معظم اإنتاج Liban four ي�صد

خمتلف دول العامل. واأثنى �صيف الدين على تنظيم املعر�ض معترباً ان م�صتوياته جيدة جداً.

من �شهر اإلى �شهر
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خان الصابون

حسون: منتجاتنا تغزو العالم

600 �صنة، متثل  1480، قبل  اأن »خان ال�صابون كموؤ�ص�صة تاأ�ص�صت عام  اإىل  اأمري بدر ح�صون  اأ�صار 

د على اأنه ل�رشف كبري ان يتواجد جناح خا�ض 
ّ
الواقع الثقايف وال�صناعي واحلريف يف لبنان. و�صد

بال�صابون يف هوريكا كونه خم�ص�صًا لأ�صحاب الإحرتاف، وبالتايل يف�صح املجال اأمام تعريف 

زوار املعر�ض على هذه ال�صناعة املميزة التي توجه ر�صالة من قلب لبنان اإىل كل العامل.

ف زوار املعر�ض اإىل ال�صناعة واحلرفية املميزة التي يتمتع بها 
ّ
ولفت اإىل اأن خان ال�صابون يعر

اإنتاخ خان ال�صابون الذي يغزو العامل. وقال: »منتجات خان ال�صابون موجودة اليوم يف ال�صني 

اأن منتجات خان ال�صابون  د على 
ّ
واأوروبا  واأ�صبحت منتجاتنا ذات طابع دويل وعاملي«.. و�صد

الأوروبية  امل�صتويات  تخطت  والتي  اللبنانية  ال�صناعة  يف  العالية  اجلودة  م�صتويات  وتوؤكد  والطبيعة،  الب�صاطة  بفخامة  ز 
ّ
تتمي

والأجنبية، اإذ توجد اليوم منتجات خان ال�صابون يف اأفخم الفنادق الأوروبية والأمريكية.

Gemayel Freres

شمالي: السنوات السابقة أفضل
اأ�صار روجيه �صمايل اإىل اأن Gemayel Freres تعمل على تعريف 

زوار املعر�ض اإىل منتجاتها التي تتعلق بتعبئة وتغليف املواد 

اإطار  تاأتي يف  املعر�ض  امل�صاركة يف  اأن  اإىل  ولفت  الغذائية. 

من  الكثري  هناك  اليوم  اإنه  اإذ  ال�رشكة  عمل  اإىل  الزوار  تعرف 

وقد  يتخرجون  الذين  والطباخون  النور  تب�رش  التي  املطاعم 

باجلودة  تتمتع  اأنها  �صيما  ول  اإىل حد كبري �صناعتنا  تهمهم 

املطلوبة واأننا ن�صع بني اأيديهم خربة ال�رشكة التي تبلغ 80 عامًا.

وك�صف اأن 85 % من عمل Gemayel Freres يوزع يف ال�صوق اللبنانية فيما الـ 15% 

املتبقية ت�صدر اإىل اخلارج.

د على 
ّ
واإذ اأ�صار اإىل وجود عدد من الزوار العرب من عراقيني واأردنيني ومغربيني، �صد

اأنه يف ال�صنوات ال�صابقة كان احل�صور اأف�صل.. واأكد اأن الو�صع الإقت�صادي املرتاجع مل 

يثِن Gemayel Freres عن امل�صاركة اإذ اإن هذا الرتاجع يطاول اجلميع، ومن املفرت�ض 

اأن تكون غيمة عابرة �صببها الو�صع ال�صيا�صي وظروف اأخرى.

Samtec

عبيد: جديدنا آلة خاصة  بصناعة البقالوة

راأى �صامي عبيد اأن م�صاركة samtec هذا العام يف هوريكا 

هي اأف�صل من العامني ال�صابقني، اإذ فوجئنا بوجود الكثري 

من الأ�صخا�ض اجلديني والذين يعملون على اإطالق م�صاريع  

ز باإعالن اأقوى 
ّ
جديدة. واأ�صار اإىل اأن هوريكا هذا العام متي

ما  ها، 
ّ
�صم التي  امل�صابقات  اإىل  اإ�صافة  ال�صابق،  العام  من 

جعل اإقبال الزوار عليه اأف�صل.

توا�صلت  اإذ  املعر�ض،  على  الإقبال  يف  �صاهم  اجليد  الأمني  الو�صع  اأن  اإىل  ولفت 

وا الدعوة بغ�ض النظر عن الو�صع ال�صيا�صي. 
ّ
Samtec مع زبائنها، الذين بدورهم لب

وك�صف اأن ل وجود لزوار اأوروبيني اأو اأي جن�صيات اأخرى غري اللبنانية والعربية.

اآلة  العام  هذا  وتقدم  اآلت جديدة  على طرح  با�صتمرار  تعمل    Samtec اأن  وك�صف 

خا�صة ب�صناعة البقالوة. واأعلن اأن Samtec ت�صدر اإىل خمتلف دول العامل، ول�صيما 

حيث توجد جاليات لبنانية ويتم افتتاح مطاعم اأو م�صاريع.

3M Plast

قبالن: نواجه المنافسات 

بالجودة العالية 
 3M اأن م�صاركة  اإىل  اأ�صار ماركو قبالن 

Plast يف املعر�ض تاأتي يف اإطار تعريف 
التي  ال�رشكة  اإ�صم  اإىل  املعر�ض  زوار 

 3M اأن   اإىل  لفت  واإذ  موؤخراً.  انطلقت 

اإنتاجها  اإىل  Plast تعرف زوار املعر�ض 
املتنوع، اعترب اأن طلبات الزبائن ترتكز 

يف هذه الفرتة على م�صتوعبات النفايات 

يف  ت�صاهم  ومنتجات  التدوير  لإعادة 

املحافظة على نظافة الطعام.

زوار  حجم  ب�صاأن  ر�صاه  عن  واأعرب 

فيه.  العار�صة  وال�رشكات  املعر�ض، 

العار�صني يف املعر�ض  اأن كثافة  وراأى 

تف�صح  اإذ  للزوار،  اإيجابيات كثرية  حتمل 

منتجات  على  لالإطالع  املجال  اأمامهم 

هو  ما  ليقرروا  خمتلفة  باأ�صعار  خمتلفة 

الأف�صل لهم. واأكد اأن  3M Plast تواجه 

املناف�صات يف ال�صوق عرب تقدمي منتجات 

واأعلن  منا�صبة.  باأ�صعار  اجلودة  عالية 

الأ�صواق  يف  اليوم  موجودة  ال�رشكة  اأن 

اإىل الأ�صواق اخلارجية  ّر 
اللبنانية وت�صد

ول �صيما الأ�صواق العربية والأفريقية.
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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،

.EMS روابي تعنايل، سفن بالست و

على  زبائنها  تعنايل«  »روابي  رافقت 

مر  اأكرث من 40 عامًا يف م�صرية طويلة 

خمتلفة.  مراحل  يف  النجاح  كّللها 

»اجلودة  كانت  ت 
ّ
مر طويلة  �صنوات 

العالية« رفيقًا دائمًا لروابي تعنايل ما 

اأك�صبها ثقة زبائنها وولءهم.

الداهوك،  خالد  ال�رشكة  ملدير  وفقًا 

انطالقتها  منذ  تعنايل«  »روابي  تعمل 

على تقدمي اأجود اأنواع منتجات الألبان 

الت�صنيع  عمليات  ومراقبة  والأجبان، 

اأعلى  على  واحلفاظ  اجلودة  ل�صبط 

م�صنويات النظافة.

والأجبان  الألبان  �صناعة  اأن  واعترب 

طلبًا  الأكرث  الغذائية  ال�صناعات  من 

غذاء  �صلب  يف  تدخل  اإذ  الأ�صواق،  يف 

اللبنانيني. واأ�صار اإىل اأنها ت�صهد تطوراً 

م�صتمراً، حيث تعمل امل�صانع على اإدخال 

الإنتاج«.  خطوط  اإىل  جديدة  منتجات 

املوجودين  واحلداثة  بالتطور  ه 
ّ
نو واإذ 

يف القطاع واللذان ي�صاهمان يف تقدمي 

اأن  ك�صف  اجلودة،  ع وعايل 
ّ
متنو اإنتاج 

م�صنع »روابي تعنايل« قد �صهد موؤخراً 

عملية اإعادة تاأهيل حيث جرى ا�صتقدام 

بهدف  الإنتاج  وخطوط  الآلت  اأحدث 

مواكبة متطلبات ال�صوق.

كل  طويل  زمن  منذ  »نتابع  وقال: 

تخدم  التي  التكنولوجية  التطورات 

عامل  يف  جديد  كل  ونتعقب  توجهاتنا، 

والأجبان  الألبان  م�صانع  جتهيزات 

تطوير  يف  ت�صاعدنا  اأن  ميكن  والتي 

ب�صكل  م�صنعنا  ويخ�صع  منتجاتنا. 

نويل  كما  والتحديث.  لل�صيانة  دوري 

الذي  العمل  لفريق  كبرياً  اهتمامًا 

دائمًا  ليكون  تدريبية  لدورات  يخ�صع 

لناحية  املتغريات  بكل  اطالع  على 

والنظافة،  والرتتيب  التعقيم  اأ�صاليب 

لها  الت�صنيع  من  مرحلة  كل  اإن  حيث 

�رشوط معينة«.

ال�صناعي  القطاع  اأن  الداهوك  وراأى 

يواجه عدة حتديات يبقى اأهمها غياب 

اإن وجد،  �صاأنه  الذي من  احلكومة  دعم 

ال�صناعي  القطاع  تنمية  امل�صاهمة يف 

اإىل حد كبري.

»روابي تعنايل« .. 40 عامًا من الجودة
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قطاع  يف  البارزة  ال�رشكات  اإحدى  هي 

جناحات  ت�صجيل  من  متّكنت  املقاولت، 

كثرية عرب اإجناز م�صاريع اإعمارية خمتلفة، 

ال�صنوات  مر  على  حجزت  التي   EMS اإنها 

العاملة  ال�رشكات  بني  لها  مرموقًا  مركزاُ 

يف قطاع البناء.

ز بها عمل EMS �صاهمت 
ّ
معايري كثرية متي

والإلتزام  امل�صداقية  اأبرزها  جناحها،  يف 

مع  العالقات  اأف�صل  ببناء  �صاهما  اللذان 

الزبائن.

وفقًا ملدير EMS مي�صال �صليبي، حتر�ض 

EMS على تلبية زبائنها يف اإطار املحافظة 
على دورها كاإحدى ال�رشكات الوطنية التي 

تقع على عاتقها م�صوؤولية كبرية يف حركة 

الإعمار املنت�رشة يف املناطق اللبنانية«.

التي  الرتاجع  حال  اأن  �صليبي  اأكد  �صوؤال،  على  رد  ويف 

وهذا  الإعمار،  حركة  طاولت  قد  اللبناين  الإقت�صاد  ي�صهدها 

املتوافرة  الإح�صاءات  من  وا�صحًا  يظهر 

.»2015 عام  خالل  املعنية  اجلهات   من 

وقال: »مع اأجواء عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي 

ت�صهدها  التي  وال�صطرابات  البالد  يف 

املنطقة، ت�صهد الأ�صواق اللبنانية حاًل من 

القطاعات.  خمتلف  يف  واجلمود  الركود 

وفقًا  لبنان  يعي�ض  اإذ  طبيعي،  اأمر  وهذا 

منذ  اإقت�صادية  اأزمة  اأ�صواأ  للمتابعني 

ا�صتقالله«.

واأ�صاف: »على ال�رشكات اللبنانية احلفاظ 

الظروف،  هذة  يف  ا�صتمراريتها  على 

على  واأنا  التحديات.  اأمام  وال�صمود 

تعاود  لكي  القدرة  هذه  متلك  اأنها  يقني 

طبيعتها«. اإىل  الأمور  عودة  مع   م�صريتها 

د على اأن قطاع الإعمار �صينال ح�صة 
ّ
و�صد

وانتعا�ض  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  عودة  مع  الزدهار  من  كبرية 

قطاع ال�صياحة«.

 اأب�رشت �رشكة �صفن بال�صت النور عام 1991 يف منطقة �صويفات 

 .PVCالـ احلبيبات  �صناعات  يف  الرائدة  ال�رشكات  اأوىل  لتكون 

زروي   علي  واأمني  �صعادة  خليل  عدنان  ال�رشكة  موؤ�ص�صا  وي�صري 

اإىل اأن �صناعة احلبيبات البال�صتيكية تت�صم باأهمية خا�صة نظراً 

ل�صتخداماتها املتعددة، والتي تت�صمن:

بروفيالت  وال�صخمة،  الدقيقة  املياه  موا�صري  القا�صية:  املواد 

والأنابيب  املوا�صري  وحاّلت  والأباجور،  ال�صتورات  الديكور، 

.Fittings ال�صخمة

»غري  املعتمة  املاء  وخراطيم  الأنابيب  الأحذية،  الطرية:  املواد 

اأنواع  جميع  الأر�ض،  بالط  والكري�صتالني  وال�صفافة  ال�صفافة« 

الأ�صالك  وتغليف  عزل  والربوفيالت،  والو�صالت  احلاويات 

الكهربائية.

منخف�صة  كثافة  ذات  لبوليتني  التالوين  حبيبات  �صناعة 

بوليفينيل   ،.H.D.P.E عالية  كثافة  ذات  بوليتني   ،L.D.P.E
 ،PS والأنتي�صوك  ال�صفاف  بنوعية  بوليا�صرتين   ،P.V.C كلورايد 

الأكريليك ACKRYLICS، بولريوبيلني PP، تالوين بودرة.

ويتميز م�صنع »�صفن بال�صت« بتقنيات عالية جداً وحداثة توؤمن 

تقدمي اإنتاج عايل اجلودة ي�صاهي مبوا�صفاته الإنتاج الأوروبي 

والعاملي. وكنتيجة لذلك، نالت ال�رشكة عدة جوائز عاملية. 

وكما كل ال�رشكات العاملة يف القطاع ال�صناعي، تواجه »�صفن 

بال�صت« جمموعة كبرية من التحديات ياأتي يف طليعتها ارتفاع 

كلفة الإنتاج وما يحمله من تداعيات �صلبية خمتلفة على عملها.

»سفن بالست« للصناعات الكيماوية
األولى في لبنان في صناعة الحبيبات البالستيكية

EMS .. مسيرة متواصلة من النجاح
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مقابلة

الزراعي  الإنتاج  »كلفة  ان  اىل  ولفت 

يف لبنان مرتفعة اىل حد كبري مقارنة 

الزراعية  ـــدول  ال يف  ــاج  ــت الإن بكلفة 

ال�صناعية املنتجة لل�صناعات الغذائية 

وبالتايل  وتركيا،  وكندا  كا�صرتاليا 

ال�صناعي  للمنتج  الفر�صة  تعطي  ل 

اللبناين ليكون مناف�صًا اىل حد كبري يف 

الأ�صواق اخلارجية«.

قدرات تناف�صية كبرية

ز املنتج 
ّ
واذ �صدد خ�رشعلى ان »ما ميي

مو�صمية  ارتباط  هو  اللبناين  الغذائي 

املميز  اجلغرايف  املوقع  مع  الإنــتــاج 

للبنان ومناخه الذي يثمر اإنتاج زراعي 

الواقع  »هذا  ان  اعترب  اجلــودة«،  عايل 

للمنتج  كبرية  تناف�صية  قــدرات  يعطي 

وراأى   .« اجلـــودة  حيث  مــن  الــغــذائــي 

ال�صناعات  يف  الإنتاج  »اإ�صتخدام  ان 

امام خيار بيع  الغذائية ي�صع املزراع 

حم�صوله ب�صعر ل يلبي طموحاته، لأن 

كلفة ت�صنيع املنتج مرتفعة، اذ تتطلب 

كان  اذا  وبالتايل  وتخزينه،  �ـــرشاوؤه 

�صتكون  مرتفع  الزراعي  املنتج  �صعر 

تكلفة الإنتاج مرتفعة كما �صعر املبيع، 

حمالت  ال�صناعيني  على  يــرّتــب  مــا 

غايل  منتج  لت�صويق  �صخمة  ت�صويقية 

الثمن ومرتفع اجلودة«.

متلك  اللبنانية  »ال�صناعة  ان  واعترب 

يف  املناف�صة  تخولها  ة 
ّ
عــد امتيازات 

كونسروة شتورة .. 70 عامًا مّرت وال تزال المسيرة مستمرة
خضر: »صنع في لبنان« قيمة اقتصادية للصناعيين

�شبعون ع�مً� مرّت، ول تزال كون�رضوة �شتورة مت�ألقة يف ع�مل ال�شن�ع�ت الغذائية، اذ تنت�رض يف الأ�شواق 

اللبن�نية والع�ملية، مدغدغة حنني املغرتبني اللبن�نيني بتقدمي اأكرث من 100 منتج حتمل يف طي�ته� ط�بع 

املطبخ اللبن�ين التقليدي.

عن �شبعة عقود مرّت، حتدث مدير ع�م كون�رضوة �شتورة املهند�س عبد خ�رض، لي�شلّط ال�شوء على �شمعة 

ال�شن�ع�ت الغذائية امل�شيئة يف ال�شن�عة اللبن�نية، وي�شدد على ارتب�ط املغرتبني اللبن�نيني الذين غ�دروا 

لبن�ن منذ عقود، بـ»منتج�ت كون�رضوة �شتورة« الذي ي�شكل دليل على عراقة عمل ال�رضكة يف القط�ع.

غ��س خ�رض يف احلديث عن اأهمية القط�ع وا�شب�ب جن�حه، حيث ا�ش�ر اىل ان »اهمية ال�شن�ع�ت الغذائية 

تكمن يف كونه� �شن�ع�ت حتويلية تقليدية تهدف اىل حتويل املنتج�ت الزراعية اللبن�نية املن�ش�أ والأ�شل، 

اىل منتج طويل الأجل لالإ�شتف�دة من املو�شمية الزراعية وت�شجيع املزارعني لتوفري منتوج�ت ت�شلح للحفظ  

يف عبوات بهدف الت�شدير«.
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ارتفاع  ان  وراأى  اخلارجية«.  الأ�صواق 

ال�صوق  يف  اللبنانية  املنتجات  ا�صعار 

انخفا�ض  اىل  ــــوؤدي  ي ل  الــعــاملــيــة 

اجلالية  ان  اذ  كبري،  ب�صكل  مبيعاته 

اللبنانية املوجودة يف اخلارج ت�صرتي 

باحلنني  مرتبط  الأول  ل�صببني:  املنتج 

يتعلق  والــثــاين  بالوطن،  ــاط  ــب والرت

باجلودة. ولفت اىل وجود امور ا�صافية 

ال�صناعة  ا�ــصــتــمــراريــة  يف  ت�صاهم 

التقليدية  النكهة  واهمها  اللبنانية، 

اللبنانية التي يدخلها املطبخ اللبناين 

يتم  حيث  الغذائية،  املواد  �صناعة  يف 

القدمي  اللبناين  املطبخ  طــابــع  نقل 

حمفوظة  علمية  بطريقة  والــعــريــق 

اىل  وو�صوله  �صالحياته  مدة  ت�صمن 

على  و�صدد  النكهة.  بنف�ض  امل�صتهلك 

)املطبخ  العاملني  هذين  »ارتباط  ان 

اىل  يــوؤدي  الأولــيــة(،  ــواد  وامل اللبناين 

تقدمي منتج لبناين عايل اجلودة يحمل 

�صعار »�صنع يف لبنان« ويتمتع بقدرات 

تناف�صية عالية«.  

شمعة مضيئة
وراأى خ�رش ان �صعار »�صنع يف لبنان« 

للمنتجات  كــثــرية  ايــجــابــيــات  حمل 

اللبنانية،  ال�صناعة  ز 
ّ
مي اذ  اللبنانية، 

امل�صانع  على  حــكــراً  ا�صبح  ان  بعد 

جداً  جميلة  �صورة  اعطى  ما  اللبنانية 

لل�صناعة، لي�صبح هذا ال�صعار ذو قيمة 

اقت�صادية كبرية لل�صناعيني.

منو  يف  ـــرب  الأك »الف�صل  ان  واعــتــرب 

لبنان  يف  الغذائية  ال�صناعات  قطاع 

دول  يف  اللبنانية  اجلاليات  اىل  يعود 

يف  ال�صوق  �صيق  ظل  ففي  الإغـــرتاب، 

اللبنانية  املنتجات  حققت  لبنان 

اجلاليات  خالل  من  خارجية  ا�صواقًا 

ميثلون  الذين  الإغــرتاب  يف  اللبنانية 

اكرب �رشيحة من امل�صتهلكني بالإ�صافة 

اىل اجلاليات ال�رشق او�صطية املرتبطة 

باملطبخ اللبناين«.

و�صدد على ان انتماء اجلالية اللبنانية 

�صمعة  يبقي  اللبنانية  للنكهة  والــولء 

يف  امل�صيئة  الــغــذائــيــة  ال�صناعات 

ال�صناعة اللبنانية م�صتمرة.

100 منتج
�صتورا  كون�رشوة  »ان  خ�رش  وك�صف 

100 منتج من املطبخ  »اأكرث من  تقدم 

غذائي  ت�صنيع  بطرق  معباأة   اللبناين 

عن  تقل  ل  ملدة  اجلــودة  ي�صمن  �صليم 

الأ�صناف  »هذه  ان  على  و�صدد  عام«. 

تدخل يف �صلب املطبخ اللبناين وت�صم 

ورق العنب والكبي�ض والفول واحلم�ض 

الورد، والبابا غنوج  الزهر وماء  وماء 

من  اخرى  وا�صناف  الفواكة  ومربيات 

اىل  ا�صافة  الــقــدمي.  اللبناين  املطبخ 

منتوجات مو�صمية مرتبطة مبنا�صبات 

مثل اجلاّلب والتمر الهندي..«.

�صتورة  كون�رشة  انتاج  »ان  اىل  ولفت 

ر اىل ا�صوق خارجية خمتلفة ياأتي 
ّ
ي�صد

املتحدة،  الوليات  ا�صواق  طليعتها  يف 

اخلليج  دول  اوروبا،  الالتينية،  امريكا 

ورو�صيا«.

وراأى ان اقفال احلدود كان له اثر �صلبي 

كبري على ال�صادرات ال�صناعية وطبيعة 

تواجد ال�صناعات الغذائية يف ال�صواق 

اخلارجية، واذ لفت اىل »ان الت�صدير اىل 

اوروبا مل يتاأثر اىل حد كبري كونه كان 

يتم عرب البحر قبل اقفال احلدود«، ا�صار 

طالت  كثرية  �صلبية  تداعيات  »ان  اىل 

ال�صواق العربية، حيث ان ارتفاع كلفة 

تداعيات  من  عليها  يرتتب  وما  النقل 

�صلبية، اأف�صحت املجال اأمام منتوجات 

تتمتع بالنكهة اللبنانية وتنتج يف تلك 

البلدان، للتواجد اأكرث يف الأ�صواق«.

مستوى الحداثة
�صتورة  »كون�رشوة  ان  خ�رش  وك�صف 

تعمل على الإطالع على كل تطور يطراأ 

يف عامل ال�صناعات الغذائية عرب زيارة 

انه  اىل  ولفت  اخلارجية«.  املعار�ض 

الأف�صل،  نحو  امل�صتمر  �صعيها  »بف�صل 

التي  اجلودة  �صهادات  العديد من  نالت 

حر�صها  على  وا�صحًا  دلــيــاًل  ت�صكل 

يف  اجلــودة  معايري  �صبط  على  الدائم 

انتهاء  وبعد  كافة،  الت�صنيع  مراحل 

املنتج  فح�ض  عرب  الت�صنيع  عمليات 

يف املختربات«.

م�صتوى  حــول  ــوؤال  ــص � على  رد  ويف 

ان  اأكـــد خ�رش  الــقــطــاع،  احلــداثــة يف 

على  تعتمد  الغذائية  امل�صانع  »معظم 

نظام  اىل  رة 
ّ
املطو التقليدية  ال�صناعة 

بال�صناعات  مقارنة  جداً  خجول  اآيل 

الغذائية يف الدول املتطورة«. واكد ان 

»�صالمة الغذاء و�صحة املواطن يبقيان 

ال�صناعة،  هــذه  يف  الأ�صا�ض  املعيار 

الغذائيني يف  ال�صناعيني  �صعار  ليبقى 

اأمينة«  اأيــدي  ترعاه  »غــذاوؤكــم  لبنان 

لتحقيقه  العمل  ويبقى  دائمًا  م�صتمراً 

متوا�صل«.

كبرية  اأجنبية  مناف�صة  »ل  ان  اكد  واذ 

ــواق  ــص الأ� يف  اللبنانية  للمنتجات 

اخلارجية ، حيث ل يزال الطلب موجوداً 

رغم  على  اللبنانية  املنتجات  على 

من  م�صتوردة  مماثلة  منتجات  وجود 

ان  اىل  لفت  وتركيا«.  وم�رش  اليونان 

»تاأثري وجود املنتجات امل�صتوردة يف 

�صيما يف  الللبنانية ملمو�ض، ل  ال�صوق 

ي�صهده  الذي  الإقت�صادي  الرتاجع  ظل 

تف�صيل  اىل  البع�ض  يعمد  حيث  لبنان 

املنتجات امل�صتوردة الأدنى �صعراً«. 

انتماء الجالية اللبنانية 

والوالء للنكهة اللبنانية يبقي 

شمعة الصناعات الغذائية 

المضيئة في الصناعة اللبنانية 

مستمرة

تقدم كونسروة شتورة »أكثر 

من 100 منتج من المطبخ 

اللبناني معبأة  بطرق تصنيع 

غذائي سليم يضمن الجودة 

لمدة ال تقل عن عام«

يصّدر انتاج كونسرة شتورة 

الى اسوق خارجية مختلفة 

يأتي في طليعتها اسواق 

الواليات المتحدة، اميركا 

الالتينية، اوروبا، دول الخليج 

وروسيا
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مقابلة

 1987 اأب�رشت »اليمن غروب النور عام   

باإ�رشار  مت�صلحة  النجاح  طريق  و�صلكت 

الكثرية  التحديات  مواجهة  على  كبري 

بذلت  كثرية  جهود  ت�صادفها.  قد  التي 

خاللها  ــزت 
ّ
متــي عــديــدة،  �صنوات  خــالل 

التقنيات  اأحدث  با�صتقدام  غروب  اليمن 

يف عامل الطباعة اإىل ال�صوق اللبنانية.

اليمن،  حممد  غــروب  اليمن  ملدير  وفقًا 

�صاهم املنحى املميز الذي �صلكته ال�رشكة 

زاً للمنتج اللبناين، اإذ 
ّ
يف تطوير عملها متي

داأبت ال�رشكة على تنويع خدماتها بهدف 

تلبية حاجات ال�صوق وطلبات الزبائن.

ت�صم  غروب  اليمن  »خدمات  اأن  وك�صف 

الطباعة  خدمات  من  وا�صعة  جمموعة 

كتب،  طباعة  دعائية،  مطبوعات  وت�صم 

�رشية،  طــبــاعــات  �صناعية،  طــبــاعــات 

علب  اأعــرا�ــض،  بطاقات  رقمية،  طباعة 

لوا�صق  رول  طباعة  كرتون،  واأكيا�ض 

لتلبية  واحدة  يجعلها حمطة  ما  وليبل، 

طلبات متنوعة للزبائن«.

توسع كبير
غــروب  »اليمن  اأن  على  اليمن  د 

ّ
ــد و�ــص

جلهة  كبرياً  تو�صعًا  ت�صهد  ن�صاأتها  ومنذ 

اأنه  وك�صف  والآلت«،  املقدمة  اخلدمات 

�صّخت  الأخـــرية  الثالث  »ال�صنوات  يف 

الـ7ماليني  قاربت  اإ�صتثمارات  ال�رشكة 

عمدت  حيث  واملبنى،  الآلت  يف  دولر 

م�صاحة  على  متتد  �صالة  ا�صتحداث  اإىل 

خلدمات  متخ�ص�صة  مربع  مرت  اآلف   5
تعبئة حا�صلة على اأعلى معايري اجلودة«.

اأن »هذه اخلطوة �صتحمل نقلة  اإىل  ولفت 

خدمات  �صتقدم  حيث  ال�صوق  اإىل  نوعية 

على م�صتوى عاٍل من احلداثة عرب معدات 

للمرة  ت�صل  غروب«  »اليمن  ا�صتقدمتها 

على  بالطباعة  وتعنى  لبنان  اإىل  الأوىل 

الكرتون باإ�صافة موؤثرات خا�صة«.

السّباقة دائمًا
غــروب  اليمن  جنــاح  �صبب  اليمن  ورد 

فريق  يبديها  التي  الكبرية  »املهنية  اإىل 

اإذ يعمل على درا�صة طبيعة عمل  العمل، 

الزبون والأ�صواق التي يتوجه اإليها لتقدمي 

جناحه  ت�صمن  له  طباعة  خدمة  اأف�صل 

زبائننا  »نــويل  ــال:  وق وا�صتمراريته«. 

طريقة  على  ونحر�ض  كبرياً  اهتمامًا 

تقدمي خدماتنا لهم اإذ نوؤمن اأن جناحهم 

مهم  عامل  ملنتجاتهم  تقدميهم  وطريقة 

جداً يف جناحنا وا�صتمراريتنا«. 

واأ�صاف: »نلنا عدة جوائز نتيجة �صعينا 

 2013 عامي  يف  الأف�صل  نحو  امل�صتمر 

هو  غــروب«  »اليمن  ز 
ّ
ميي فما   ،2014 و 

ابتكار  على  يعمل  تطوير  لق�صم  ها 
ّ
�صم

منتجات جديدة عرب زيارات اإىل اخلارج 

لتدريب  لبنان  اإىل  اأ�صخا�ض  ا�صتقدام  اأو 

فريق العمل«.

تسويق منتجات
وال�صعي  اجلهود  »نتيجة  اأنه  اليمن  وك�صف 

»اليمن  اأ�صبحت  الأف�صل،  نحو  امل�صتمر 

اإذ  العاملية  ال�رشكات  انظار  حمط  غــروب« 

ت�صويق  يف  عليها  العتماد  اإىل  تعمد  قد 

منتجاتها يف الأ�صواق املحلية، كما اأ�صبحت 

يف  القليلة  ال�رشكات  اإحــدى  غــروب  اليمن 

يف  كــربى  �رشكات  مع  تعمل  التي  العامل 

ب�صبب  وذلــك  منتجاتها  لت�صويق  �صوي�رشا 

التقنيات احلديثة واملعدات املتطورة وفريق 

يتميز بكفاءة عالية جداً جتعل  الذي  العمل 

عمله يتمتع باأعلى م�صتويات احلرفية«.

دعم الصناعة
وا�صتغرب عدم اإيالء القطاع ال�صناعي الدعم 

يحتلها  التي  املكانة  من  الرغم  على  الالزم 

التي  املميزة  ال�صمات  ورغم  الإقت�صاد،  يف 

ــدام  اإق مــن  اللبناين  ال�صناعي  بها  ز 
ّ
يتمي

نتيجته  كانت  للمبادرة  وحــب  و�صجاعة 

وغزو  عاملي  م�صتوى  على  �رشكاته  انت�صار 

اإنــتــاجــه لــالأ�ــصــواق اخلــارجــيــة حتــت �صعار 

»�صنع يف لبنان«.

اللبنانيني ي�صتحقون  ال�صناعيني  اأن  واعترب 

التغلب على  اإنهم متكنوا من  اإذ  التقدير،  كل 

التي  ال�صعوبات  كل  واجتياز  التحديات 

واجهتهم واأحاطت بهم من كل حدب و�صوب 

ول �صيما يف ظل ال�صطرابات التي ي�صهدها 

لبنان واملنطقة.

القطاع  مب�صتقبل  تفاوؤله  عن  اليمن  واأعرب 

ال�صمود  على  قدرته  اأثبت  اإنه  اإذ  ال�صناعي، 

»القطاع  اأن  واعترب  عــدة،  �صنوات  مر  على 

ال�صناعي لي�ض يف اف�صل حالته، ل بل يعاين 

واملعوقات  الإنتاج  تكاليف  ارتفاع  ظل  يف 

التي تقف اأمام الو�صول اإىل الأ�صواق«.

وقال: »املطلوب من احلكومات و�صع خطة 

القطاع  مل�صاكل  تقدم  وا�صحة،  اإقت�صادية 

كلفة  ارتفاع  م�صاألة  فتعالج  جذرية،  حلوًل 

غري  واملناف�صة  الــطــاقــة،  وكلفة  ــاج  ــت الإن

القوانني  بع�ض  بتعديل  وتقوم  املتكافئة 

والت�رشيعات«.

مدى  وعلى  غــروب  »اليمن  اأن  على  و�صّدد 

اأكرث من 20 عامًا، �صارت على طريق التطور 

كذلك  �صتبقى  �صك  دون  من  وهي  والتو�صع، 

مهما كرثت التحديات وزادت حّدتها، فروح 

عليها  القيمني  نفو�ض  يف  الكامنة  التحدي 

نحو  و�صاعني  الأمام  اإىل  �صاخ�صني  تبقيهم 

التطور والتو�صع على الدوام«.

»اليمن غروب« ... موضع ثقة الشركات العالمية 
اليمن: تطورنا مستمر

ال�رضك�ت  اأبرز  اإحدى  اإنه� 

الع�ملة يف قط�ع الطب�عة يف 

الأو�شط، يت�شم  لبن�ن وال�رضق 

احلرفية  من  ب�لكثري  عمله� 

منت،  واحلداثة.  والتنّوع 

مدى  على  وتطورت  تو�شعت 

اأكرث من ربع قرن. اإنه� »اليمن 

التي جعله� جن�حه�  غروب« 

ال�رضك�ت  ثقة  مو�شع  وت�ألقه� 

الع�ملية.



وعلى   ،1981 عام  يف  اإطالقتها  منذ 

مقبل  �رشكة  �صّطرت  قــرن  ربــع  مــدى 

البيا�ض  الغذائية �صجاًل نا�صع  للمواد 

حيث  الغذائية،  ال�صناعات  عامل  يف 

اأنواع املواد  تعمل على ا�صتقدام اأجود 

اإىل  واأجــبــان  مرتديال  مــن  الغذائية 

ال�صوق اللبنانية.

واأ�صار مدير عام املوؤ�ص�صة حممود مقبل 

ي�صمل   املوؤ�ص�صة  عمل  نطاق  »اأن  اإىل 

د مقبل 
ّ
الأرا�صي اللبنانية كافة«. و�صد

على اأن »عمل املوؤ�ص�صة يت�صم باأهمية 

لإرتباط  الإنــتــاج،  عملية  يف  خا�صة 

جودة املنتج النهائي ب�صكل مبا�رش مع 

املواد التي تقدمها ال�رشكة«.

ال�رشكة  عمل  »ا�صتمرار  اأن  واعــتــرب 

اأكــرث مــن ربــع قــرن يعود  على مــدى 

امل�صوؤولون  مار�صه  الذي  ال�صدق  اإىل 

احلثيثة  وجهودهم  تعاملهم  يف  عنها 

زبائنهم  وحاجات  عملهم  متابعة  يف 

منذ  العمل  هــذا  لأهــمــيــة  واإدراكـــهـــم 

والوالد  الأول  املوؤ�ص�ض  مع  التاأ�صي�ض 

احلاج عبد احل�صني مقبل«.

تحديات كثيرة
اأن حتديات كثرية تواجه  واإذ راأى مقبل 

بجد  العمل  اأن  اعترب  املوؤ�ص�صة،  عمل 

الهم  يبقى  التحديات  هذه  على  للتغلب 

الدولة. ويف حني  الأكرب يف ظل غياب 

يومًا  تثِن  مل  التحديات  هذه  »اأن  اأكــد 

قال:  والتو�صع«،  التقدم  عن  ال�رشكة 

»عدم ال�صتقرار الأمني يلقي بتداعياته 

الكثرية على الو�صع الإقت�صادي وعلى 

عمل ال�رشكة ب�صكل عام، ولكن نحن ككل 

للحفاظ  كبرية  جهوداً  نبذل  اللبنانيني 

ل  قدمًا،  بها  ون�صري  موؤ�ص�صاتنا  على 

هذه  مواجهة  يف  التلكوؤ  يومًا  ميكننا 

التحديات والوقوف يف مكان واحد«.

وك�صف مقبل عن وجود خطط تو�صعية 

م�صتمرة لل�رشكة، حيث �صتعمد اإىل طرح 

اأ�صناف جديدة يف ال�صوق. واأكد اأن هذه 

العالية  باجلودة  �صتتمتع  املنتجات 

كما كل منتجات ال�رشكة ومن دون �صك 

�صتالقي رواجًا كبرياً«.

مقبل للمواد الغذائية.. عنوان الجودة
مقبل: لمواجهة التحديات
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اأن  حمود  �صمري  امل�صارف  على  الرقابة  جلنة  رئي�ض  اأكد 

م�صبوهة  حركات  فال  الموال،  لتبيي�ض  �صوقًا  لي�ض  »لبنان 

مع  وتعاون  قرارات  هناك  »اأن  اإىل  واأ�صار  امل�صارف«،  يف 

د على اأن »هذه الإجراءات حتمي لبنان«.
ّ
الق�صاء«. و�صد

 »حزب اهلل« 
ّ
وا�صتبعد اأن ي�صكل قانون العقوبات الأمريكية �صد

اللبناين، »لأننا  القطاع امل�رشيف  اإ�صافيا على  عامل �صغط 

�صحيحًا  لي�ض  وهذا  مت�صاهاًل،  كان  لبنان  اأن  نعترب  بذلك 

يدخل  لن  اأنه  �رشاحة  واأعلن  �صيا�صية،  حركة  هو  فاحلزب 

من  »اأكدنا  وقال  لذلك«،  لديه  اأدوات  ول  امل�رشيف  القطاع 

جهتنا عدم ال�صماح بدخول عمليات مالية تخ�ض معامالت 

خارجية للحزب ان�صجامًا مع التزامنا القوانني الدولية«.

 Arab Economic News موقع  اإىل  ودعا حمود يف حديث 

امل�صارف اللبنانية »اىل اإدراك اأن مطلب اللتزام بـ»الإمتثال« 

ها 
ّ
لي�ض مرحليًا بل عملية م�صتمرة، علمًا اأن القوانني التي اأقر

اأن  �رشورة  موؤكداً  لالإمتثال«،  اأكرب  ذاتيًا  طلبًا  ت�صكل  لبنان 

الإمتثال  »لأن  الت�صاهل  ت�صتطيع  ل  اأنها  امل�صارف  تدرك 

اأرادت  اإليها بيوت املال، فاإن  التي تنظر  اأحد املخاطر  بات 

باملرا�صلني،  عالقتها  على  املحافظة  دولة  اأي  م�صارف 

و�صيولتها  راأ�صمالها  كفاية  معايري  على  املحافظة  عليها 

 والإمتثال، واإل �صتدخل مرحلة قطع العالقة مع املرا�صلني اأي

.De Riskin 

اإلمتثال والشمولية
ونفى حمود وجود ت�صارب بني الإمتثال وال�صمولية املالية 

الـDe Risking، »لكن  اأو بينها وبني   Financial Inclusion
الإجراءات املطلوبة،  التطبيق ب�صبب املغالة يف  جندها يف 

�صها لغرامات باهظة 
ّ
حتى لدى امل�صارف الدولية ب�صبب تعر

بلغت يف ال�صنوات ال�صبع املا�صية نحو 43 مليار دولر ُفر�صت 

على 10 من اأكرب امل�صارف العاملية«. واأكد ا�صتحالة الإ�صتمرار 

يف ت�صخيم حجم املطلوب من الإمتثال »واإل �صيخ�رش الدولر 

خار يف الأ�صواق، بدليل 
ّ
جزءاً من ح�صوره كعملة تداول واد

اأنه ي�صّكل اأكرث من 50 % من الإحتياطي العاملي بالعمالت 

ونحو 60 اإىل 65 % من حجم التبادلت التجارية يف العامل«. 

ح�صاب  فتح  من  جعلت  التطبيق  يف  »املغالة  اأن  اإىل  ولفت 

م�رشيف يف اأوروبا من الأمور ال�صعبة، بينما هو من الأ�صهل 

 من دون عوائق«.
ّ
يف الوليات املتحدة حيث يتم

واأكد اأن »لبنان ملتزم الإمتثال ومعايريه ومقتنع بذلك، حتى 

ها واملعاهدة مع المم املتحدة، جعلت 
ّ
اأن القوانني التي اأقر

نظيف،  غري  مال  اأي  جتاه  مرفوعة  امل�رشفية  ال�رشية  من 

بينما حافظنا عليها يف املال النظيف«. وتوقع اأن »تت�صمن 

العادة،  وكما  المريكية  العقوبات  لقانون  التطبيقية  الآلية 

وهذا  املعيار،  هو  التف�صري  يف  الإ�صتن�صاب  من  جتعل  فقرة 

خطر اأكرب لأن التف�صري لن يكون تقنيًا وقانونيًا فح�صب، بل 

نحافظ  اأن  علينا  ذلك،  اإدراكنا  من  وبالرغم  اأي�صا.  �صيا�صيًا 

ويف  الإجراءات،  اأو  التف�صري  يف  نغايل  األ  اأي  التوازن،  على 

املقابل ل نتغا�صى عن الإمتثال«.

ال إرباك
ونفى حمود وجود اإرباك يف القطاع امل�رشيف »الذي ي�صهد 

ور�صة منذ اأعوام«، وقال: اأي م�رشف ل يتمتع بنظام امتثال 

وارتباط مع بيوت الأخبار املالية واللوائح التي ت�صدر عن 

وحدات الأخبار املالية ول ميار�ض الرقابة على كل ح�صاب، 

غري  ح�صابات  بفتح  نقبل  ل  كما  بال�صتمرار.  له  ن�صمح  ل 

اأخرياً، منع  اأن تعميمًا �صدر  اأموالها، حتى  معروفة م�صادر 

امل�صارف من فتح ح�صابات ل�رشكات الأ�صهم حلامله.

التكاليف،  اإجمايل  من  جزء  وهي  كلفة  »لالإمتثال  اأن  وراأى 

وت�صاف اإىل كلفة الودائع والت�صغيل، ول بد منها. اإذ يفرت�ض 

اأن يكون لكل م�رشف م�صوؤول عن التحقق املايل يف كل فرع 

مبوجب  ليبلغ  الإدارة،  مبجل�ض  ومرتبط  العامة  الإدارة  ويف 

التعميم هيئة التحقيق اخلا�صة بكل ما يرتاب به«. 

 لبنان ليـس سوقًا لتبييـض األموال
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الأول  للربع  جيدة  مالية  نتائج  بيبلو�ض  بنك  حقق 

من العام 2016 بالرغم من الظروف القت�صادية غري 

امل�صتقرة حمليًا واإقليميًا، م�صجاًل اأرباحًا �صافية بقيمة 

مليون   32.8 بـ  مقارنًة  اأمريكي،  دولر  مليون   33.8
واإذ   .2015 العام  من  الأول  الربع  يف  اأمريكي  دولر 

تعك�ض هذه النتائج جهود امل�رشف خلف�ض املخاطر 

التي  الأ�صواق  تواجه  التي  الكبرية  التحديات  ظل  يف 

ا�صرتاتيجية  اعتماد  يعمل فيها، يوا�صل بنك بيبلو�ض 

وحمفظة  لأ�صوله  عالية  جودة  على  ترتكز  حمافظة، 

ة. 
ّ
قوي ودائع  قاعدة  اإىل  اإ�صافًة  لقرو�صه،  متنوعة 

وفيما مت تخفي�ض ن�صبة الديون امل�صكوك بتح�صيلها 

اإىل 4.5 يف املئة من اإجمايل القرو�ض، وا�صل امل�رشف �صيا�صته يف تخ�صي�ض قدر كاٍف 

اأكرث من  التغطية  الديون امل�صكوك بتح�صيلها بحيث بلغت ن�صبة  من املوؤونات لتغطية 

100 يف املئة بح�صب ميزانيته. هذا وحقق امل�رشف م�صتوى عاليًا من ال�صيولة بلغ 52 
يف املئة من اإجمايل الأ�صول، ون�صبة كفاية راأ�ض مال بلغت 17.3 يف املئة يف حني يبلغ 

احلد الأدنى املطلوب لالمتثال الكامل ملتطلبات ال�صلطات الرقابية 12 يف املئة بحلول 

كانون الأول 2015.

هذا وقد منت الأ�صول الإجمالية للم�رشف يف الربع الأول من العام 2016 بن�صبة 0.9 يف 

املئة )180+ مليون دولر( لتبلغ 20.050 مليون دولر كما يف 31 اآذار 2016، بينما ارتفعت 

ودائع الزبائن بن�صبة 0.6 يف املئة )96 مليون دولر اأمريكي( لتبلغ 16.733 مليون دولر.

لبنان  م�صارف  جمعية  رئي�ض  نقل 

للم�رشفيني  الدويل  الإحتاد  رئي�ض 

الفريق  عن  طربيه  جوزف  العرب 

القطاع  »باأداء  اإ�صادته  الأمريكي 

والتزامه  والعربي  اللبناين  امل�رشيف 

واأبدى  الدولية«،  والقوانني  املعايري 

امل�صارف  هذه  تطبق  اأن  »من  فًا 
ّ
تخو

اأكرث مما هو مطلوب منها، ما يوؤدي اإىل 

خروجها من ال�صوق املالية وهذا اأمر خطري«.

وكان البنك الإحتياطي الفيدرايل يف املركز الرئي�صي يف نيويورك، قد ا�صت�صاف 

قمة »احلوار امل�رشيف العربي - الأمريكي 2016«، حيث القى طربية خاللها كلمة 

لفت فيها اإىل اأن »امل�صارف اللبنانية والعربية تعمل ب�صكل كامل �صمن املعايري 

والت�رشيعات والقوانني الدولية، وبح�صب متطلبات البنوك املرا�صلة«. 

تطبيق  واأهمية  والعربية،  اللبنانية  للم�صارف  املطلقة  »ال�صفافية  على  د 
ّ
و�صد

القوانني والتوا�صل والتعاون بح�صب متطلبات البنوك املركزية، و�رشعة الإجابة 

على اأي اأ�صئلة من البنوك املرا�صلة«.

»بيبلوس« يسّجل 33.8 مليون دوالر 

أرباحًا صافية

 إشادة بإلتزام القطاع المصرفي 

اللبناني والعربي بالقوانين الدولية

الغرير .. 

الشخصية المصرفية 

العربية للعام 2016

لحتاد  العام  الأمني  اأعلن 

فتوح  و�صام  العربية  امل�صارف 

اختار  الإحتاد  اإدارة  جمل�ض  اأن 

بالإجماع رئي�ض احتاد م�صارف 

التنفيذي  الرئي�ض  الإمارات 

العزيز  عبد  امل�رشق  ملجموعة 

امل�رشفية  »ال�صخ�صية  الغرير، 

العربية لعام 2016«.

اأن  لالإحتاد  بيان  واأو�صح 

لعطاءاته  »تقديراً  جاء  الإختيار 

خمتلف  يف  الكبرية  واإجنازاته 

التي  امل�رشفية،  الق�صايا 

اإبراز دور امل�صارف  �صاهمت يف 

دها خلدمة املجتمع 
ّ

واأهمية توح

الإماراتي،  الوطني  والإقت�صاد 

كما اأن خلربة معاليه يف القطاع 

يف  اأ�صا�صيًا  دوراً  امل�رشيف 

امل�صاهمة يف حتقيق روؤية احتاد 

تتجلى  والتي  الإمارات  م�صارف 

القطاع امل�رشيف  اأداء  يف تطوير 

دوره  اإىل  اإ�صافة  الدولة،  يف 

الإقرتاحات  تقدمي  يف  املحوري 

املايل  بالقطاع  املتعلقة  والآراء 

الإمارات  دولة  يف  وامل�رشيف 

واملنطقة«.

»الغرير  اأن  اإىل  البيان  ولفت 

جمموعة  رئي�ض  من�صب  ي�صغل 

واحدة   
ّ
تعد التي  الغرير  عبداهلل 

يف  الأعمال  جمموعات  اأكرب  من 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

20 دولة،  اأكرث من  اأعمال يف  مع 

ومتتد لأكرث من ن�صف قرن«.

اجلائزة  باأن  البيان  ذّكر  واإذ 

التي  اجلوائز  اأرقى  »من  هي 

العربية  امل�صارف  احتاد  مها 
ّ
يقد

العربية،  امل�رشفية  للقيادات 

والتي تتطلب اإجماع جمل�ض اإدارة 

دولة   20 من  املوؤلف  الإحتاد 

اجلمعية  عليها  وت�صادق  عربية، 

العمومية 320 م�رشفًا«.
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م�صاريع  �صل�صلة  بنك 
َ
فرن�ص ينفذ 

ين�صجم  مبا  للبيئة،  �صديقة  وممار�صات 

الإجتماعية  بامل�صوؤولية  والتزامه 

ا�صرتاتيجيته  مع  ومتا�صيا  لل�رشكات، 

الرامية اإىل اإيالء الهتمام بالبيئة، وهو 

مبادرات  يف  امل�رشف  ترجمه  اهتمام 

عدة اأطلقها، تتمحور حول اإدارة الطاقة 

وتوفري ال�صتدامة امل�صتقبلية.

اأطلق  املن�رشمني،  العامني  وخالل 

 Bouchons مبادرة  ونفذ  بنك 
َ
فرن�ص

 ،arcenciel مع  بالتعاون    Roulants
لتمويل  التدوير  اإىل  تلجاأ  مبادرة  وهي 

الحتياجات  ذوي  خدمة  يف  امل�صاريع 

اخلا�صة.

لدعوة  وتلبية  عامني،  مدى  وعلى 

العامة  الإدارة  يف  موظفيه  فرن�صبنك 

القناين  جمع  اإىل  الرئي�صي  والفرع 

لإعادة  القابلة  واأغطيتها  البال�صتيكية 

العام  منذ  املوظفون  جنح  التدوير،  

يف   2015 العام  نهاية  حتى   2014
على  وبناء  الطن.  ون�صف  طن   2 جمع 

متحركة،  كرا�ٍض   4 بـ  التربع  مت  ذلك، 

جمهود  ح�صيلة  هي  منها  اثنتان 

كر�صيني  اإىل  بالإ�صافة  املوظفني، 

ين هما تقدمة من اإدارة 
َ
اآَخر متحركني 

البنك كم�صاهمة اإ�صافية م�صاوية جلهد 

ذوي  اإىل  اهتمام  ولفتة  املوظفني، 

الحتياجات اخلا�صة.

رفع  اإىل  ذلك   عرب  فرن�صبنك  ويهدف 

موظفيه  لدى  العام  الوعي  م�صتوى 

حول اأهمية اإعادة التدوير ويحثهم على 

التلوث  من  للحد  ال�صلبة  النفايات  فرز 

اأن  اإىل  الإ�صارة  البيئة.  وجتدر  وحماية 

فروع  على  تعميمها  �صيتم  احلملة  هذه 

فرن�صبنك كافة يف املرحلة الآتية.

عنوان  وحتت  ذاته،  ال�صياق  ويف 

مبادرة  كانت  الورق«،  تدوير  »اإعادة 

اإىل  بنك هدف من خاللها 
َ
ثانية لفرن�ص

توعية موظفيه وانفتاحهم على ثقافة 

الهتمام بالبيئة واحلد من هدر املوارد 

الطبيعية وبالتايل التقليل من ا�صتهالك 

اإذ  ها، 
َ
ثمار املبادرة   اأتت  وقد  الورق. 

  2015 و   2014 عامي  يف  مبوجبها  مت 

اإعادة تدوير 244.31  طنًا من الأوراق.  

ابتداء  بنك 
َ
فرن�ص ي�صع  اآخر،  �صعيد  على 

من ني�صان يف فروعه م�صتوعباٍت خا�صة 

التوعية  ن�رش  بهدف  النفايات،  لفرز 

دائرة  وتو�صيع  الزبائن  بني  البيئية 

الثقافة والوعي بامل�صامني البيئية.

جمال  يف  ريادته  فرن�صبنك  ويثبت 

والت�صهيالت  امل�رشفية  اخلدمات  تقدمي 

ال�صديقة  املبادرات  واإطالق  املالية 

الطاقة  بكفاءة  واملتعلقة  للبيئة 

على  الرتكيز  مع  املتجددة،  والطاقة 

الت�صهيالت والتمويل الالزم لهذه  تقدمي 

موؤ�ص�صات  عرب  امل�صاريع،  من  الأنواع 

التحفيزية  الربامج  اأو  الدولية  التمويل 

التي يطلقها البنك املركزي.

بنك املزيد من 
َ
وعلى جدول اأعمال فرن�ص

اإطار  التي ت�صب يف  اخلطط واملبادرات 

البيئية  الثقافة  لن�رش  امل�رشف  عمل 

وثقافة فرز النفايات والتدوير، وذلك بني 

موظفيه اأو عمالئه على وجه اخل�صو�ض 

اأو على �صعيد الوطن ب�صكل عام.

فرنَسبنك يطلق سلسلة مشاريع صديقة للبيئة

إتفاقية شراكة جديدة بين »SGBL« و»ماستركارد«

وّقع »بنك �صو�صيته جرنال« يف لبنان، �رشاكة جديدة مع 

عن  الدفع  بنظام  املتخ�ص�صة  العاملية،  »ما�صرتكارد« 

ـ بانوراما«، بح�صور  طريق بطاقة الئتمان، يف »البيال 

الإدارة العامة والفرق التجارية وق�صم الت�صويق يف البنك، 

د هذا التعاون املمتد على 
ّ
وكبار ممثلي »ما�صرت كارد«. ميه

الإلكرتوين  الدفع  الطريق لتطوير واعتماد  خم�ض �صنوات 

يف لبنان، وتعزيز التوجه نحو الإقت�صاد الالنقدي.

جرنال«  �صو�صيته  »بنك  لـ  املنتدب  العام  املدير  واأ�صار 

فيليب دوبوا اإىل »اأنه ومبوجب هذا التعاون »�صنقدم اأحدث 

على  كدليل  ال�رشاكة  وتاأتي هذه  اإىل عمالئنا.  البتكارات 

هدفنا امل�صرتك لتعزيز جتربة العمالء مبا يتما�صى مع تطور 

اجتاهات ال�صوق«. وبدوره اأو�صح رئي�ض »ما�صرتكارد« يف 

»ال�رشاكة  اأن هذه  مالهوترا  راغو  واأفريقيا  الأو�صط  ال�رشق 

وا�صعة النطاق �صتمكننا مع بنك �صو�صيته جرنال من ت�صخري 

اللبنانيني  ملنح  املتطورة  وتقنياتنا  العاملية  خرباتنا 

الأجهزة  واآمنة عرب خمتلف  و�صائل دفع مالئمة و�رشيعة 

عمليات  لتحفيز  فر�صة  التفاقية  هذه  ومتثل  والقنوات. 

الدفع الإلكرتوين يف لبنان«.
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بنتائجه  بيانا  واملهجر  لبنان  بنك  وزع 

عام  من  الأول  للف�صل  املدّققة  غري  املالية 

الت�صغيلية  الظروف  من  وبالرغم   .2016
يف  البنك  يواجهها  زال  ما  التي  ال�صعبة 

لبنان واملنطقة، مل يتواَن البنك عن حتقيق 

ز. فقد ارتفعت 
ّ
ما اعتاد عليه من الأداء املمي

يف  دولر  ماليني   108.223 اإىل  الأرباح 

الأ�صهر الثالثة الأوىل من عام 2016 بزيادة 

من  نف�صها  الفرتة  عن  املئة  يف   18.71
يف  الرتفاع  هذا  وراء  وكان   .2015 عام 

وحدات  معظم  يف  الأرباح  ن 
ّ
حت�ص الأرباح 

البنك اخلارجية. ومن الاّلفت اأي�صًا، حتقيق 

دة يف الربحية، حيث بلغ 
ّ
لت جي

ّ
البنك معد

املردود على متو�صط راأ�ض املال 15.43 يف 

املوجودات  متو�صط  على  واملردود  املئة 

البنوك  بني  الأعلى  وهما  املئة،  يف   1.48
الأداء  هذا  موازاة  ويف  امُلدرجة.  اللبنانية 

�صتدام 
ُ
د يف الربحية، ثابر البنك على املحافظة على منو م

ّ
اجلي

اإىل  ارتفعت املوجودات  اإذ  عة، 
ّ
امليزانية املجم بنود  ومّتزن يف 

 4.31 2016 بزيادة  اآذار  29.302 مليار دولر حتى نهاية �صهر 
الودائع  وازدادت   2015 عام  من  ذاتها  الفرتة  عن  املئة  يف 

ارتفعت  كما  املئة،  يف   4.66 بزيادة  دولر  مليار   25.207 اإىل 

يف   5.27 بزيادة  دولر  مليارات   7.279 اإىل  اخلا�صة  القرو�ض 

املئة وازدادت حقوق امل�صاهمني اإىل 2.787 مليار دولر بزيادة 

7.72 يف املئة.
املتني  املايل  واملركز  الكفوءة  الت�صغيلية  الإدارة  على  ودللة 

دة يف النمو 
ّ
لت اجلي

ّ
للبنك، حّقق بنك لبنان واملهجر هذه املعد

و�صليمة.  نوعية  مالية  موؤ�رشات  على  املحافظة  مع  والربحية 

بلغت  التي  الإيرادات  اإىل  الكلفة  بن�صبة  املوؤ�رشات  هذه  ومتّثلت 

ون�صبة  امُلدرجة،  البنوك  بني  الأدنى  وهي  املئة  يف   36.69
بالن�صبة  مقارنة  املئة  يف   18 بلغت  التي  املال  راأ�ض  كفاية 

ن�صبة  اإىل  بالإ�صافة  هذا  املئة.  يف   12 تعادل  والتي  املطلوبة 

عالية لل�صيولة الأولية بلغت 66 يف املئة ون�صبة مرتفعة لتغطية 

القرو�ض امل�صكوك بتح�صيلها )باملوؤونات اخلا�صة والإجمالية 

وال�صمانات العينية( بلغت 149 يف املئة. وعليه، ت�صري النتائج 

امُلحافظة  �صيا�صته  اإىل جناح ومرونة  اأخرى  ًة 
ّ
مر للبنك  املالية 

ال�صطرابات  مع  البّناء  التعامل  يف  عية 
ّ
التو�ص وا�صرتاتيجيته 

ال�صيا�صية والقت�صادية التي ما زالت تع�صف بلبنان واملنطقة.

النتائج المالية لـ »بنك لبنان والمهجر«
استدامة في النمو وأعلى معدالت الربحية

�صغبيني،  جورج   »SGBL« لـ  العام  املدير  نائب  اأما 

»تقدمي  وهي  للم�رشف،  الرئي�صية  الأولوية  على  د 
ّ
ف�صد

البتكار  وتعزيز  عمالئنا  اإىل  اخلدمات  من  م�صتوى  اأعلى 

باأ�رشع وقت ممكن، من خالل توفري حلول الدفع اجلديدة 

واملبتكرة، كا�صفًا عن برنامج املكافاآت اجلديد، الفريد من 

نوعه، والذي �صوف يتم اإطالقه قريبًا يف ال�صوق بامتيازات 

متيز  كارد«.  ما�صرت  بطاقات  حلاملي  مناف�ض  دون  من 

مفاجاآت  �صندوق  هما  مبفاجاأتني  ال�رشاكة  توقيع  حفل 

25 �صيفا ببطاقات هدايا من بنك  ما�صرتكارد، حيث فاز 

500 دولر.  اإىل   200 �صو�صيته جرنال تراوحت قيمتها من 

فا�صل  مي�صال  للفنان  مو�صيقية  اأم�صية  بعدها  اأقيمت  ثم 

وفرقته.
من اليمين: باسل التل، راغو مالهوترا، فيليب دوبوا، وجورج صغبيني
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بنك بريوت والبالد   BBAC نّظم 

اخلا�ض  ال�صنوي  احلفل  العربية 

الئتمانية  »داميوند«  ببطاقة 

لل�صيدات  خ�صي�صًا  �صممت  التي 

وملدى  جمانًا  عليها  ويح�صلن 

باملا�ض  الفوز  فر�صة  مع  احلياة 

فازت  حيث  واملجوهرات.  

البطاقة  حامالت  من  �صيدتان 

لكل  الأملا�ض  من  ثمني  بحجر 

منهما، كما مّت ت�صليم جوائز قيمة 

اللواتي  لل�صيدات  املجوهرات  من 

جمعن عدداً معينًا من النقاط على البطاقة.

د ندمي حمادة، م�صاعد املدير العام لالإئتمان وال�صريفة يف 
ّ
و�صد

BBAC على اأن  »للمراأة مكانة خا�صة لدى BBAC، ونحر�ض 
دائمّا على اأن تكون لها ح�صة �صواء من خالل منتجاتنا امل�رشفية 

املبادرات  خالل  من  اأو  »داميوند«،  وبطاقة  الأم«  »ح�صاب 

فموؤخرا  بها،  نقوم  التي  والإجتماعية  امل�رشفية  والن�صاطات 

واليوم  التوايل،  على  الثاين  للعام  املراأة«  »�صهر  مببادرة  قمنا 

»داميوند«  بطاقة  �صيدات  نكافئ 

من  نقدمه  مبا  وثقن  اللواتي 

يف  للبطاقة  ا�صتخدامهن  خالل 

ت�صوقهن وم�صرتياتهن.« واأ�صاف: 

تطوير  يف  م�صتمرون  »نحن 

جتربة  حت�صني  ل�صمان  خدماتنا 

خالل  من  امل�رشفية  عمالئنا 

ومكافاآت  جوائز  من  نقدمه  ما 

وعرو�ض حمّفزة، لأننا نوؤمن باأن 

»الإهتمام بالفعل««.

بطاقة  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

خ�صي�صًا  مت 
ّ
م

ُ
�ص والتي  عامليا  املقبولة  انية 

ّ
املج »داميوند« 

م فر�صة دخول ال�صحب للفوز باملا�ض كلما اأنفقت 
ّ
لل�صيدات،  تقد

البطاقة. بالإ�صافة  اأمريكي من خالل  500 دولر  ال�صيدة مبلغ 

دولر   100 كل  مقابل  نقطة  على  �صيدة  كل  حت�صل  ذلك  اإىل 

اأمريكي عند اأي عملية �رشاء بوا�صطة البطاقة، وعند جتاوز عدد 

مبا�رشة  ال�صيدة  تفوز  نقطة،  املئة  الواحدة  ال�صنة  يف  النقاط 

د قيمتها وفقًا لعدد النقاط التي جمعتها.
ّ
بقطعة جموهرات حُتد

BBAC يكافئ سّيدات بطاقة »دايموند«
بجوائز من األلماس والمجوهرات  

Interneeds Houseware & Gifts
Tel: 05 814147 - 03 220367 - 05 804197 - 03267645

Email: interneeds@hotmail.com - facebook.com/interneeds

Different From The Rest
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RATTAN COLLECTION

LACE COLLECTION

STORAGE COLLECTION

KITCHEN COLLECTION

CLEANING COLLECTION

KIDS COLLECTION

HAPPY LIFE  COLLECTION
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�صنع يف لبنــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

ً نا
ـا

ــ
جم

ع 
وز

ــ
20يـ

هــــــذا امللحـــــق

اأن الهـــدف مـــن هـــذا امللحـــق هـــو امل�ســـاهمة يف 

خلـــق ق�سيـــة ذات ٌبعـــّد وطني مبـــا يتعلـــق بالتعريف 

خا�ســـة،  هويـــة  ومنحـــه  اللبنـــاين  املنتـــج   عـــن 

ومـــن ثم الرتويـــج له ملا يحمله من قيمـــة م�سافة تظهر 

عراقته يف قالـــب من اجلودة والتميـــز اإىل جانب الأناقة 

والريادة والإبداع. 

www.sinaaiktisad.com

�صنع يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ملحــق جملــة ال�صناعــة واالقت�صــاد

Made In Lebanon

info@sinaaiktisad.com
www.sinaaiktisad.Com

جبل لبنان
ال�سمال

 بيروت  
وال�ساحية الجنوبية

اإعالنات ملحق �سنع في لبنان
اإعالنات ملحق �سنع في لبنان
االإ�ستراكات

عبداهلل حداد 

كو�ستي عاقلة

ح�سن دقيق

زينب وهبي

اإيليتا بحوث

جومانة نادر، دالل النجار

منال طالب

الإعالنات والإ�ستراكاتالمرا�سلون ومندوبو المناطق

داتا المعلومات

ملحــق �صنع يف لبنان

�صناعة املواد املنجمية غري املعدنية

ال�صناعات الغذائية

ال�صناعات الكيميائية والبال�صتيكية

�صناعة اجللود وامل�صنوعات اجللدية واالأحذية

امل�صنوعات اخل�صبية

�صناعات الورق والكرتون والطباعة

�صناعة الغزل والن�صيج وااللب�صة

�صناعة املجوهرات

�صناعة و�صائل النقل

امل�صنوعات املعدنية ماعدا و�صائل النقل

�صناعة املفرو�صات

�صناعة االآالت واالأجهزة الكهربائية

�صناعات متنوعة غري مذكورة يف مكان اآخر
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�شادرات �شناعية

قيمة  جمموع  اأن  اىل  هن�  ن�شري 

اللبن�نية  ال�شن�عية  ال�ش�درات 

خالل الع�م 2015 بلغ 2 ملي�ر 

امريكي  دولر  مليون   956 و 

مق�بل 3 ملي�ر و 150 مليون د.اأ 

ملي�ر   3 و   2014 الع�م  خالل 

الع�م  خالل  د.اأ  مليون   384 و 

ون�شبته  ب�نخف��س  اأي   ،  2013
6،2 % مق�رنة مع الع�م 2014 
الع�م  مع  مق�رنة    %  12،7 و 

. 2013
كم� جتدر الإ�ش�رة اىل ان املعدل 

الع�م  خالل  لل�ش�درات  ال�شهري 

د.اأ  مليون   246.3 بلغ   2015
مق�بل 262.5 مليون د.اأ و 282 

مليون د.اأ خالل الع�م 2013 .

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل العام 2015
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بلغ جمموع ال�ش�درات ال�شن�عية خالل الف�شل الرابع من الع�م 2015 م� قيمته 706.3  مليون د.اأ مق�بل 

761.9 مليون د.اأ خالل الف�شل الرابع من الع�م 2014 و 764.7 مليون د.اأ خالل الف�شل الرابع من الع�م 
2013 اي ب�نخف��س وقيمته 55.6 مليون د.اأ ون�شبته 7،3   % مق�رنة ب�لع�م 2014 وانخف��س وقيمته 

58.4 مليون د.اأ ون�شبته 7،6 % مق�رنة مع الع�م 2013 .

املرتبة الأوىل: اآلت واأجهزة ومعدات 

158.2 مليون  اإذ بلغت قيمتها  كهربائية 

د.اأ خالل الف�صل الرابع من العام 2015 .

�صناعة  منتجات  الث�نية:  املرتبة 

الأغذية اإذ بلغت قيمتها 122.5 مليون د.اأ 

خالل الف�صل الرابع 2015 .

الث�لثة: منتجات ال�صناعات  املرتبة 

الكيماوية اإذ بلغت قيمتها 120.2  مليون 

د.اأ 

عادية  معادن  الرابعة:  املرتبة 

وم�صنوعاتها وبلغت قيمتها 76.7 مليون 

د.اأ 

املرتبة اخل�م�شة: لوؤلوؤ، اأحجار كرمية، 

و�صبه كرمية بقيمة 46.5 مليون د.اأ 

 أواًل : اهم المنتجات المصدرة حسب أقسام التعرفة الجمركية / واآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية 
في المرتبة األولى

الصادرات الصناعية اللبنانية خالل الفصل الرابع 
من العام 2015

ليبانيز بولتري كومباني ش.م.ل الخبز السحري
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�شادرات �شناعية

ثانيًا : اسواق الصادرات الصناعية حسب الدول / والسعودية في المرتبة األولى 

ال�صعودية  ت�صدرت  الأوىل:  املرتبة 

كما ذكرنا هذه الالئحة حيث بلغت قيمة 

ال�صادرات اليها هذا الف�صل 87.4   مليون 

القيمة  من   %  12،4 يوازي  ما  اي  د.اأ 

الإجمالية لل�صادرات ال�صناعية .

الإمارات  احتلت  الث�نية:  املرتبة 

العربية املتحدة هذه املرتبة حيث بلغت 

قيمة ال�صادرات اليها 81 مليون د.اأ اأي ما 

يوازي 11،5 % .

هذه  العراق  احتلت  الث�لثة:  املرتبة 

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها 

هذا الف�صل 53.4 مليون د.اأ اي ما يوازي 

. % 7،6

هذه  �صوريا  احتلت  الرابعة:  املرتبة 

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها 

51.3 مليون د.اأ اي ما يوازي 7.3%.

املرتبة اخل�م�شة : احتلت تركيا هذه 

املرتبة حيث بلغت قيمة ال�صادرات اليها 

28.8  مليون د.اأ اي ما يوازي 4.1%.

اشارت إحصاءات الصادرات خالل الفصل الرابع 2015 الى أن السعودية تصدرت الئحة هذه الدول كما يلي : 

مٔوسسة ميالد ابورجيلي Meico
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ثالثًا : اسواق الصادرات الصناعية حسب تكتالت الدول / والدول العربية في المرتبة األولى:

العربية  الدول  �صكلت  الأوىل:  املرتبة 

الرئي�صية  ال�صوق  الف�صل  هذا  خالل 

ن�صبة  اللبنانية  ال�صناعية  لل�صادرات 

قيمة  بلغت  وقد  الأجنبية  الدول  اىل 

ال�صادرات اليها 394.9 مليون د.اأ اي ما 

ن�صبته 55،9  % من جمموع ال�صادرات. 

الدول  احتلت  الث�نية:  املرتبة 

الأوروبية املرتبة الثانية اإذ ا�صتوردت ما 

ن�صبته  15،3 % 

الدول  احتلت  الث�لثة:  املرتبة 

اإذ  الثالثة  الأفريقية الغري عربية املرتبة 

ا�صتوردت ما ن�صبته 13،7 % 

الدول  احتــــلت  الرابعـة:  املرتبة 

املرتبة  هذه  عربية  الغري  الآ�صيوية 

وا�صتوردت ما ن�صبته 9،1 % 

أما ابرز المنتجات المصدرة الى 
الدول العربية فهي :

الآلت والأجهزة واملعدات الكهربائية 

بقيمة 88.5 مليون د.اأ 

 76 بقيمة  الأغذية  �صناعة  منتجات 

مليون د.اأ 

منتجات ال�صناعات الكيماوية بقيمة 

61.8 مليون د.اأ 
كرمية  و�صبه  كرمية  احجار  لوؤلوؤ، 

بقيمة 34.7 مليون د.اأ 

ماتيليك ldi
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�شادرات �شناعية

رابعًا : توزع الصادرات الصناعية اللبنانية حسب المنتج وابرز البلدان المصدر 
اليها خالل الفصل الرابع من العام 2015 

1- ن�صري اىل ان ال�صادرات ال�صناعية والتي كان اأهمها خالل الف�صل الرابع من العام 
2015 الآلت واجلهزة واملعدات الكهربائية اإذ بلغت قيمتها 158.2 مليون د.اأ 

- وقد ت�صدرت ال�صعودية لئحة البلدان امل�صتوردة لهذا املنتج اإذ ا�صتوردت ما قيمته 
23.7 مليون د.اأ 

- ومن ثم العراق بقيمة 17.3 مليون د.اأ 
- وتليها اجلزائر بقيمة 8.8 مليون د.اأ 

2- تليها منتجات �صناعة الأغذية بقيمة 122.5 مليون د.اأ 
 21.3 قيمته  ما  ا�صتوردت  اإذ  املنتج  لهذا  امل�صتوردة  البلدان  �صوريا لئحة  احتلت   -

مليون د.اأ 

-  ومن ثم ال�صعودية بقيمة 16.6 مليون د.اأ .
- ومن ثم العراق بقيمة 12.8  مليون د.اأ 

3- ثم تليها منتجات ال�صناعات الكيماوية اإذ بلغت قيمتها 120.2 مليون د.اأ 
  16.6 ا�صتوردت ما قيمته  اإذ  البلدان امل�صتوردة لهذا املنتج  واحتلت تركيا لئحة   -

مليون د.اأ 

- ومن ثم ال�صعودية اذ ا�صتوردت ما قيمته 14.2 مليون د.اأ 
- وتليها العراق بقيمة 12.6 مليون د.اأ 

الواردات من اآلالت والمعدات 
الصناعية خالل الفصل الرابع 

من العام 2015 

من  الواردات  قيمة  جمموع  بلغ 

ال�صناعية خالل  الآلت واملعدات 

الف�صل الرابع من العام 2015 نحو 

 269.1 مقابل  د.اأ  مليون   243.4
و   2014 العام  خالل  د.اأ  مليون 

العام  خالل  د.اأ  مليون   4300.
ون�صبته  بانخفا�ض  اي    2013
 2014 العام  مع  مقارنة   %  9،5
وانخفا�ض ون�صبته 19 % مقارنة 

مع العام 2013.

معامل سميح اليمنوفاء بايكري
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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ال�صناعات الغذائية - األبان واأجبان

�سنـرت جديتـــا

CENTER JDITA
�شنــاعـــة البـــان واجبـــان

 زحلة - البقاع - لبنان 

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

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

info@centerjdita.com
www.centerjdita.com
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ال�صناعات الغذائية - األبان واأجبان

�سركة �سكاف دايري فارم �ش.م.م

Skaff Dairy Farm s.a.r.l
البقاع - زحلة  

حو�ص المراء ارا�شي 

 الطريق الداخلي الذي 

يربط زحلة برب اليا�ص 

هاتف:   5٠6951 8 961  

فاك�ص: 5٠5٤27 8 961

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

All Kinds of Dairies  /  شناعة الألبان والأجبان�

جبيل - حبوب  

961  9  946431  -  961  81 هاتف: 314001 
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ال�صناعات الغذائية - األبان واأجبان

�سركة ال�سمال للألبان والأجبان 

Al Chemal For Dairy & Cheese Co.
Milk & Cheese & All Dairy Products األبان واأجبان وكافة م�شتقات احلليب

مرياطة - زغرتا - الطريق العام -  هاتف: 286٤22 3 961+ -982٤2٠ 3 961+ 

info@manaradairy.com

غدير تعنايل - للألبان والأجبان

GADEER TAANAYEL

حليب بقر طازج - طبيعي ومب�سرت

تعنايل - البقاع الغربي - هاتف 833326 3 961

�صنع يف لبنـــان



71

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

فرع رئي�شي: عك�ر احلي�شة - تلفون: 810060 6 961 خليوي: 589285 3 961
فرع ث�ين: جبل البداوي - ج�نب موؤ�ش�شة فالح - تلفون: 394199 6 961

فرع ث�لث: اأول جبل حم�شن - تلفون: 382154 6 961

فرع رابع: جبل حم�شن - �شنرت حمزة - تلفون: 382009 6 961
فرع خ�م�س: خميم الب�رد - املدخل ال�شم�يل - تلفون: 116755 71 961

E-mail: saly.nuts@gmail.com Facebook: حمم�شة �ش�يل

Helbawi Bros. s.a.r.l. Lebanon Beirut
+961-1556058 +961-1556059Tel: Fax: +١٥٥٦٠٥٩-٩٦١ +١٥٥٦٠٥٨-٩٦١Helbawi bros

Helbawibros.com.lb

أجود أنواع 
 الحبوب و البهارات



73

ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

اأطيب البهارات اللبنانية خمتارة دائماً من اأجود الأنواع

 طريق الجديدة الملعب البلدي - بيروت - لبنان  

هاتف: 771519 ٠3 7٠5277 1 961

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

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

 الكورة - كفرعقا  - لبنان ال�شمالي 

 هاتف:  952838 )6( 961 - فاك�ص:  952828 )6(  961

خليوي : 3٠3862 )3( 961  - �ص.ب : 12 - اميون - لبنان
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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�ص : 25258٠ )1( 961

�ص.ب : ٠63٠-11  بريوت - لبنان

info@doramills.com - info@zmvegetableoils.com

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

ذ م ل�سناعة 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: 25258٠ )1(  961 - فاك�ص : 25258٠ )1( 961

�ص.ب : ٠63٠-11  بريوت - لبنان

info@zmvegetableoils.com

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

الناعمة - احلارة ملك احمد عطايا - هاتف : 6٠٠٠٠6 5 961 -215888 3 961 

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

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

 معامل لفلوك�ش

   ال�سناعية

احمد عطايا
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

 �سركة �سدقة

 Sadakaللمعجنات واحللويات
�شناعة احللويات العربية واملعجنات على انواعها )ا�شترياد وت�شدير(

Manufacture Arabic Sweets & Pastries Of All Kinds

بئر العبد - �شارع اق�شي�ص - بريوت لبنان - تلفون: ٠1/5٤25٤2-2782٤8 961  

فاك�ص: ٠1/5٤3٠3٠ 961  

www.sadaka-lb.com      Email: info@sadaka-lb.com

زيت زيتون، زيتون وجميع انواع املخلالت

 �ضهر العني - الكورة

هاتف: 340668 3 - 416716 6 961 - فاك�س: 415759 6 961

E-mail: jean.raad@raadoil.com - www.raadfoods.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Head Office
Sinno Bldg. Ne,mat Yafith Street. Hamra Area
Postal Code: 2034-2722
P.O.Box: 11-9076. Beirut-Lebanon
Tel: +(961-1) 755444 - Fax: +(961-1) 744650
E-mail:mmsinno@mmsinno.com

Phone
Address
Factory

E-mail: youssef.b.saleh@hotmail.com

+961 1 261439 - Mobile: +961 3 428890
Bourj hammoud near the municipality
Basterma House Company  Sad el Bouchrieh
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

الغازية - اتو�شرتاد �شيدا /�شور  - �ص.ب  بريوت : 111898 - هاتف : 222696 )7( 961  - تلفاك�ص: 22٠٤25 )7( 961

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

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

 معــامل كــامل بـدوي الب�ســاط

KAMEL BADAWI BSAT FACTORIES

خالية من املواد الكيماوية

 �صنع يف 

لبنـــان

Made In  
Lebanon
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Mob: +961 3 394105 - Tel: +961 6 540836 / 7   
Fax: +961 6 540839  

info@karimbiscuits.com  /  r_t_rabih@yahoo.com
www.karimbiscuits.com

Biscuit

الوفاء بيكريي

Tayouneh, Old Saida Road  Tel: 961 1 383675 - 961 3 152015
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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

nada@cappellochocolate.com - www.cappellochocolate.com

Lune De Miel  
(Chocolatier)

Hadath-Baabda  - Rue St.Georges
Tel: 05/45 25 00 - 05/45 21 21 - Fax: 05/45 25 00
E-mail|:nassifriz@gmail.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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

Beirut - Lebanon
Tel: 961 1 496876 - Mobile: 961 3 526876
www.sinaya.me - itawm@yahoo.com

Manufacturing Chocolate Machines

حلويات اجلندولني

GONDOLINE SWEETS
حلويات عربية وافرجنية -ترا�ص �شيفي مع تعهد جميع انواع طلبات الفراح واملنا�شبات

�ضيدا - حي الو�ضطاين: تلفاك�س: 7٢5906 )7( 961

الرميلة: 990998 7 961

بريوت- بئر ح�ضن م�ضتديرة ريا�س ال�ضلح  تلفاك�س:  858556 )1( 961 

www.algondolinesweets.com - Info@algondolinesweets.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

Samer Shehadeh Factories     معامل �سامر �سحادة

حالوة وطحينة الغزال

«Halawa-Tahini 
ALGHAZAL»

جبل لبنان - ال�شوف - وادي الزينة الرميلة

خلوي: 369238 )3( 961 - هاتف: 974420 )7( 961 - فاك�ص: 974420 )7( 961

info@algazellefactories.com

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية ج�شر البا�شا

 هاتف : 955777 )5( 961 - فاك�ص : ٤5٠575 )5( 961  - �ص.ب : 868 - 9٠

Hot Line 1552

Super Brasil Co. S.A.L
بن - حتميص وطحن وتوضيب النب على انواعه
Coffee Roasting & Grinding & Packaging

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

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

info@cafesuperbrasil.com / www.cafesuperbrasil.com
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ال�صناعات الغذائية والتعبئة والتغليف

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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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

Barraj Cosmetics Company International  سركة براج للتجميل الدولية�

لبنان اجلنوبي - �ضيدا - عربا - �ضارع الرابية بناية ادري�س ورم�ضان

هاتف: ٢٢6631 3 - 7٢393٢ 7 - 590056 71 00961 -فاك�س: 7٢393٢ 7 961

shadi@barrajcosmetics.com  - www.barrajcosmetics.com  -  shafic@barrajcosmetics.com
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

موؤ�س�سة اأحمد عقل اإبراهيم واأولده �ش.م.م

Societe Ahmad Akl Ibrahim Et Fils A.D.N.P.C

info@ad-npc.com 
www.ad-npc.com

 لبنان ال�ضمايل  

 الكورة - بر�ضا  

حي اللوز - مبلكه

 هاتف: 417440 6 961  

فاك�س: 41744٢ 6 961

صناعات بالستيكية وجتارة عامة، استيراد وتصدير 
وصناعة أكياس نايلون

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

 لبنان ال�ضمايل - البرتون - �ضكا  

�ضارع حي ال�ضهل - مبلكه

 هاتف: 545886/7 6 - 585315 3 961  

فاك�س: 545886 6 961

�قولبة الكاوتشوك، امليكانيك الصناعي، 
صيانة قشط الكاوتشوك

Conveyor Belt Maintenace & Service, 
Rubber Coating Rollers, Mechanical 

Works & Molding Rubber

�سركة رام رابر �ش.م.ل

Ram Rubber Co. S.A.L
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

ال�شويفات - م�شاريع الرمي - جانب �شركة كومارو - بناية �شعالن

هاتف: 8272٠٤ 78 - 85٠921 3 961

chaalan.plast@gmail.com

شعالن بالست

اأنظمة تعبئة 

وتغليف 

للم�شانع،مياه، 

ع�شائر، حبوب 

يف عبوات، اأكواب، 

اأكيا�ص، )ت�شميم، 

توريد، تركيب( 

Design & 
Supplier 

Filling & 
Packaging 

Systems For 

Water Juice 

Powder

ماكينة تعبئة خطوط مياه لغاية 8٠،٠٠٠ عبوة يف ال�شاعة

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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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

املعمل: كفر�شيما 

املنطقة ال�شناعية 

هاتف :

961 )5( ٤36115/11٤ 

املكتب:

حارة حريك

تلفاك�ص:

 961 )1(557523 

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

 �سركة ايكو للتجارة وال�سناعة 

والمقاولت �ش.م.م

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

�سناعة وطباعة كافة انواع البل�ستيك

Manufacturing & Printing All Kinds of Plastic  

العنــــــوان : بيروت - لبنان - هاتف : ٨٥١٤٠٩ )١( ٩٦١ خلوي : ٨٤٩٧٠٠ )٣( ٩٦١
E-mail : miskiabbas@gmail.com

 موؤ�س�سة عبا�ش م�سكي للبل�ستيك

ABBAS MISKI PLASTIC EST.
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ال�صناعات الكيمائية والبال�صتيكية

�سركة م�سانع الكيماويات ال�سناعية �ش.م.م.

Chemical Industrial Factories Co. S.A.R.L

1 - ت�ضنيع املواد االولية ل�ضناعة الدهانات املائية والزيتية

٢ - ت�ضنيع براميل بال�ضتيك �ضمن املعايري واملوا�ضفات املعتمدة عامليًا، 

للمواد الكيماوية والغذائية - 50 ليتر و 125 ليتر و160 حد اقصى

جبل لبنان - املنت - رومية - �ضارع املنطقة ال�ضناعية - بناية فلوطي

E-mail: ftc@flouty.com - www.solvochem.com - هاتف :  /877160/3/٢/1 )1( 961 - فاك�س: 884976 )1( 961  �س. بريد: 5468-16 بريوت

Mount Lebanon-Kserwan-Zouk Mosbeh-Industrial City
Tel: 961 (9) 219806 - 210193 - (71) 636626 

Fax: 961 (9) 219807 - P.o. Box: 70536 Antelias
Email - haykalplast@haykalplast.com
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ال�صناعات المنجمية غير المعدنية

تلفون:  03/224409 - 03/608604

ماغرامار للرخام والغرانيت �ص.م.م 

MAGRAMAR MARBLE AND STONE
�شناعة وجتارة: جميع انواع الرخام والغرانيت وال�شخر الوطني والجنبي

 جل الديب  - �شارع جرج�ص نعوم  

بناية جوزف الق�ص - ط. 1.

�شالة العر�ص وامل�شنع: ال�شويفات مقابل معمل غندور

 تلفاك�ص : ٤33578 )5( 961  

خليوي: 753578 )3( 961

�ص.ب.: 735٤/ 11 انطليا�ص

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

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

�ضور - العبا�ضية -  تلفاك�س: 380٢69 )07( - 38137٢ )7( 961

خليوي: 516058 )3( - 76٢633 )3( 961

E-mail: edcocompany@hotmail.com

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

�سركة نتكو للأدوات ال�سحية �ش.م.م

خالطات - �شرياميك اأطقم حمامات



90

ال�صناعات االألب�صة والن�صيج

  داريا - ك�ضروان - لبنان  -  بناية يدكو    

 هاتف:  ٢3154٢ )9( 961

فاك�س: ٢33761 )9( 961  

E-mail:  info@technotexlebanon.com   
technotex@asia.com -  www.technotexlebanon.com

بريوت - لبنان 

معو�ص: ٠٤5٠٠٤ 3 961 - حارة حريك: 55٠٤87 1 961 - حمرا: 3٤٠953 1 961

نيو كانون تك�ستيل

New Cannon Textille
كومفورت-تك�ش

Comfort-Tex

البقاع - زحلة -  قاع الرمي ال�شارع العام  

 بناية جماع�ص  

 هاتف: 81226٠ )8( 961 

فاك�ص: 81226٠ )8( 961 

comfort@terra.net.lb 

�شناعة وجتارة البيا�شات املنزلية، 

الالجنري واملطرزات على اأنواعها



91

�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

�سركة �سب�سبي لل�سناعة والتجارة

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

طرابل�ص-  دير عمار   لبنان 

ال�شمايل

 هاتف : ٤61٤16 )6( 961

  961 )6( ٤61٤15   

 فاك�ص :

961 )6( ٤61٤17 

 خلوي :

961 )3( -666733 

961 )3( - 367673 -7٠97٤5 

E-mail:contact@sabsabi-industry.com - abed_sabsaby@hotmail.com     
Website : www.sabsabi-industry.com

مراجل بخارية

بريوت - بئر ح�ضن - نادي الغولف - �ضنرت بون مار�ضيه

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�ضنع:

961 7 ٢٢4995 
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

New Aluminum
جميع اأعمال الأملنيوم، �شتائر زجاجية للبلكون، �شيكوريت

الأوزاعي - الطريق العام - 1٠٠ مرت بعد املرفاأ

هاتف: 532177 3 961

بريوت  -  لبنان - �شد البو�شرية- املدينة ال�شناعية - ملك اليا�ص حبو�ص

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

خليوي: 66666٤  3 961 - ٤75222  7٠ 961

E-mail : ashkarian@hotmail.com

جبالت باطون وميكانيك عام  

  Manufacturing of Concrete 

Mixers & General Mechanic

ماركة م�شجلة
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

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

Water Treatment, Water Pumps
Beirut - Tel: 961 5 411100

info@rafco.com
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

Salaheddine Al-Halabi Commercial Est.
Kitchen Equipments For Restaurants & Hotels

موؤ�س�سة �سلح 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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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

�سركة �ستيم لل�سناعة 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�ص: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

M F �سركة مغني اإخوان �ش.م.م

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

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
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

Trade & Industry
07/220512 - 07/221956

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

Ghaddar

معدات مصابغ وقطع غيار ولوازمها

ghaddarforindustry@hotmail.com
www.ghadarequipment.com

GHADDAR
INDUSTRIAL & TRADING Est.   

Mechanical Equipment

بريوت - بئر ح�ضن  

 نادي الغولف  

�ضنرت بون مار�ضيه

 تلفاك�س:

 961 1 858194  

 خليوي:

961 3 415669 

�سركة معامل عيتاين

مركز التجمع ال�سناعي اللبناين �ش.م.م

بريوت - تلة اخلياط - خلف حديقة التلفزيون - بناية عيتاين - ط. ال�شفلي

 هاتف: 788118 )1( - 788٠79 )1( 961

 �شناعة الأدوات ال�شحية

النحا�شية والبال�شتيكية

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

veloxco@hotmail.com

 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�س�سة حممد طرابل�سي

MOHAMAD TRABOULSI EST. 

 العنوان: الوزاعي مدينة نا�شر ال�شناعية - هاتف وفاك�ص : ٤55٠٠1 )1(961+  

www.elissaco.com- elissaco@live.com  +961)3(2883خلوي : ٤٤

�سركة الي�سا 

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

Manufacturing of Grinders & Roasters For Coffee and spices
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

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

 البقاع - زحلة  

 تعنايل - ال�شارع العام 

 قرب معمل الزجاج  

بناية اأديب معتاد

هاتف: 98٠267 - 6٤5٠9٤ )3( 961

mohdـjoumaa@hotmail.com

�شناعة الت تعبئة وتغليف
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

املركز الرئي�شي: �شيدا ــ �شارع الريا�ص ال�شلح ــ مقابل فيال د. نزيه البزري  ـ بناية حمود  

تلفاك�ص: 73٠253)7(٠٠961 -  722253)7(٠٠961 - �ص ب: 371 �شيدا

www.amacosal.com    info@amacosal.com

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

AMACO GROUP S.A.L.
 �صناعة اآالت لتحويل الورق ال�صحي 

على مختلف اأنواعه

Manufacturing All Kinds of Tissue Paper 

Converting Machine

ال�ضويفات  - كفر�ضيما

هاتف:  87٢694 3 - 87٢694 70 961  

وات�س اأب: 090158 76 961

فاك�س: 437694 5 961

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

ماكينات الكعك وصبابة القطايف وخط انتاج اخلبز والتنور، 
فول أوتوماتيك وغيرهم

�سركة اجلزيرة تك

Al-Jazeera Tech
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

 Address: Hadath – Kafa'at road
Tel: 00961 5 470416 - M: 00961 3 096997

Email: Hamdan@spglb.com - Web: www.spglb.com
Smart Power Generators co.
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

جبل لبنان - بعبدا - احلازمية - الطريق الدويل - مفرق م�ضت�ضفى قلب ي�ضوع - بناية بندر

هاتف: 7/ 950866 5 961 - ٢78050 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

A.D.S For Trade & General Industryاأي.دي.اأ�ش - �سركة للتجارة وال�سناعة العامة

فرع اأول: لبنان- الزهراين- طريق عام �ضيدا- �ضور

هاتف:٢68330 3 - ٢٢٢٢٢7/٢9 7 961 - فاك�س: ٢٢0046 7 961

فرع ثاين: الكويت- الراأي – خلف اإلكرتونيات الغامن - مقابل االفينوز

هاتف: 009654710698 - 0096599135939 - فاك�س: 009654710657

فرع ثالث: االإمارات العربية املتحدة – ال�ضارقة - املدينة ال�ضناعية  الثالثة 

خلف دوار كاتربلر- موؤ�ض�ضة علي ال�ضو�س لتجارة املعدات

هاتف: 0097654٢٢085 - 00971509691950 - فاك�س: 00971654338٢8

info@adsgenerators.com - www.adsgenerators.com
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

Alfa Center, 
Ghazieh Zahrani Str. 
Ghazieh - Lebanon
Tel: 961 7 224330  
Fax: 961 7 224331
info@breaker-lb.com
www.breaker-lb.com

الطريق 

 االأ�رسع 

للت�صويق 

ال�صناعي

�صنع يف لبنان

LICORNE KISSONERGIS S.A.R.L

Beirut – Achrafieh   
El-Ghaby Str.   

Kissonergis Bldg.
Tel: 961 1 326760   

961 1 324880  
Fax: 961 (1) 200413  

P.O. Box: 166244

E-mail:  kionergi@inco.com.lb

Solid Fuel Steam Boiler، Wood، coal، Paper، & 
Dried Olives & Burners Oil، Gas، Fuel، Disel With 

Electrical Board For Burners
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�صناعة االآالت واالجهزة الكهربائية

� 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

�سركة فريغو ال�سكا التجارية وال�سناعية

Frigo Alaska Co. For Industry & Trade
Refrigerated Industry  /  ضناعة برادات�

املنت  - الدورة - �ضارع االخطل ال�ضغري - بناية غرابيت  اوهانيان

هاتف :٢9٢ - 303٢8٢ )3( 961 - ٢61609 )1( 961 - فاك�س : ٢67614 )1( 961

E-mail:  frigoalaska@hotmail.com

We specialize in rewinding all types of Electric motors, Generators, 
Transformers, A/C Compressors, D/C traction motors, Armatures and 
Field coils. Our services range from 1kW electric A/C, D/C motors to 
1000kW 3 phase induction motors.
We house a 5 ton horizontal balancing machine to address vibrations 
on rotors, impellers, blowers and propellers.

website: www.satacogroup.com
email: info@satacogroup.com

Telephone: 01 873 510   
Mobile : 03 919 992
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ال�صناعات المعدنية
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ال�صناعات المعدنية
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�صناعة المفرو�صات

فرشات طبّية، إسفنج و رفاص 
الحدث.حارة حريك.صور.المزرعة.البقاع 

هاتف :000 470 - 05

موؤ�س�سة م�سطفى �ساهر التجارية

Est. Mostapha Daher For Trading

لبنان اجلنوبي - �ضور - �ضارع احلو�س - بناية �ضاهر هوم

هاتف: 840774 1 - 345919 7 961 - فاك�س: 380880 7 961

E-mail :alii_jaffal@hotmail.com 
daher.home@hotmail.com 

Website: www.daherhome.net

Furniture & Wood Decoration  /  صناعة املفروشات واخلشب
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة

بوليفليك�ش   

Poliflex

بريوت - الب�ضطا التحتا - �ضارع م�ضت�ضفى حممد خالد - بناية االأنوار

هاتف: 93019٢ 3 961 - 655037 1 961 - فاك�س: ٢54770 1 961

E-mail: assem.eido72@hotmail.com

صناعة أكياس 
نايلون وطباعتها
Manufacturing 
& Printing on 

Nylon Bags
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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�صناعة الورق والكرتون والطباعة
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ال�صناعات المختلفة

CHOUEIRY Multi Packaging S.A.R.L
�سناعة تلزيق الورق وال�سفاف و�سريط تربيط ا�ستيراد الآت ومواد التغليف والتو�سيب والتعبئة

  املكتب: املن�شورية - �شارع �شامي ال�شلح -  هاتف : ٤٠1777 )٤( 961 - ٤٠1٠77 )٤( 961 

 فاك�ص: 532399 )٤( 961  - خليوي :286252 )3( - 8٠8٠77 )3( 961 �ص.ب.: ٠162 - من�شورية املنت

املعمل: بعبدات املنطقة ال�شناعية - هاتف: 8252٤5 )٤( 961

info@choueirymultipak.com   -   www. choueirymultipak.com

 Stretch Film & Adhesive Tape

�سويري مولتي باكيجينغ �ش.م.م

M.A.P.Aالنبطية - زبدين

 هاتف: 769656 7 961  

خليوي 6131٤٠ 3 - 1٠26٠6 3 - 278728 3 961
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ال�صناعات المختلفة

Pro Commerce s.a.r.l     برو كومر�ش �ش.م.م

rajaajalloul@hotmail.com - mohamedjalloul@hotmail.com

 الب�شطة الفوقا، 

 �شارع �شالح بن يحيى، 

بناية املالك، ط1

 تلفاك�ص:

961 1 6٤٤٠97 

  961 1 6٤٤216  

خليوي:

961 3 88٠916 

961 3 93873٤

Spot U.V  ،تلبي�ص املطبوعات بال�شلوفان

Mobile: Leb:  00961 3 219575
UAE: 00971 56 397 2194

Tel: 00961 7720 166 - Fax: 00961 7754 866
kamel@kampower.com

Address: South Lebanon, Saida, Sainee Street

Dora - Al-Metn, Lebanon - Tel: +961(70) 493 929 info@imclb.com - www.hragmanuelian@icloud.com

International Metal Company     ال�سركة العاملية للمعادن
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ال�صناعات المختلفة

بريوت - مار اليا�ص - بناية الحتاد - قرب بنك بيبلو�ص

 هاتف: 3٠21٠2 )1( - 317111 )1(  - 388826 7٠ 961 - فاك�ص : 3٠21٠2 )1( 961

sinnogt@gmail.com

�سركة �سّنو للتجارة العامة �ش.م.م

Sinno For Industry

ال�شرفند اأوتو�شرتاد �شيدا �شور

هاتف: 78٠731 3 - 86٠3٠٠ 3 961

 احلايـــــك 

للتجارة العامة

دباغة اجللود جميع الأ�شناف والأنواع والألوان

Moucarri Center - Autostrade Dora - P.O.Box: 80-767 - Bourj Hammoud  
Office Phone: 961 1 264287 / 240707 / 240808 - Fax: 961 1 240909
Factory: Wadi Chahrour - Tel: 961 5 940099 - Fax: 961 5 940692

Email: salem_sit@hotmail.com  -  sit@salemtanney.com

�سناعة وتجارة 

مواد التنظيف

Manufacture 
and Trade 
of Cleaning 
Materials 

العنوان: جبل لبنان - بعبدا - حارة حريك - �شارع الق�شي�ص 

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

الفتى كو
 ل�صناعة وتجارة مواد التنظيف     

Al-Fata Co for Manufacture and Trade of Cleaning Materials



باور اند اند�سرتيال ما�سيرني كومباين - بيمكو

Power & Industrial Machinery Company 
 PIMCO

بريوت - بئر ح�ضن - طريق املطار  - بناية الغولف »٢« طابق اأر�ضي

هاتف: 8٢5531 1 961 - فاك�س: 8٢553٢ )1( 961 

E-mail: pimco@pimcolb.com     www.pimcolb.com
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ر�شالة الإمارات

بناء  اإىل  العربية  الإمـــــارات  ت�صعى 

اقت�صاد جديد قوي ل يعتمد على الذهب 

متخذة  بالتقلب،  يت�صم  الــذي  الأ�ــصــود 

منوذج الرنويج مثال يحتذى به.

�صتطلق  اأنها  الإمـــارات  دولــة  واأعلنت 

م�صعى  يف  النفط،  بعد  ما  ا�صرتاتيجية 

لبناء اقت�صاد قوي ل يعتمد على النفط 

الذي تع�صف املتغريات باأ�صعاره.

دولة  رئي�ض  نائب  �رشح  ال�صياق  ويف 

الــوزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الإمــارات 

مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  دبي 

اأنه وجه  باإطالق ا�صرتاتيجية متكاملة 

يف  والإ�ـــرشاع  النفط  بعد  ما  لإمـــارات 

الإعالن عنها خالل الفرتة املقبلة.

واأ�صار حممد بن را�صد اآل مكتوم اإىل اأن 

اإطار عام  ال�صرتاتيجية �صتكون مبثابة 

لالأفكار واملبادرات.

اأن  الإماراتية  الأنــبــاء  وكالة  وذكــرت 

مناق�صة  اإىل  تــهــدف  ال�ــصــرتاتــيــجــيــة 

�صاأنها  من  التي  واملــبــادرات  الأفــكــار 

تنويع الإقت�صاد الوطني وحتقيق توازن 

ا�صتدامته  ي�صمن  ومبــا  قطاعاته  بني 

لالأجيال القادمة.

حجمه  كـــان   2015 يف  اإقــتــ�ــصــادنــا 

 .. درهـــم  تريليون  ون�صف  تريليون 

وكانت م�صاهمة النفط %30 فقط ولبد 

هذه  ونخّف�ض   .. املــ�ــصــرية  نكمل  اأن 

الن�صبة   اإىل اأدنى م�صتوياتها

تطوير  اإن  را�صد  بن  حممد  وقــال  هــذا 

العاملية  العملة  هي  الب�رشية  العقول 

والع�رشين  احلــادي  القرن  لقت�صادات 

وال�صبيل الوحيد لتحقيق تنمية م�صتدامة 

م�صيفا »لدينا يف الإمارات من اخلربات 

واملوارد والإرادة والت�صميم والأهم من 

لندفع  احلكيمة  والقيادة  الروؤية  ذلك 

باقت�صادنا نحو ال�صتدامة.

اأن  الإمـــارات  دولــة  رئي�ض  نائب  واأكــد 

ومتتلك  و�صباقة  جاهزة  دائما  بــالده 

ملختلف  ــار  ــك والأف املبتكرة  احلــلــول 

التحديات.

زايد  بن  حممد  ال�صيخ  اأفاد  جهته  ومن 

اآل نهيان »ن�صعى اإىل اأن تكون الإمارات 

منـــوذجـــا لـــدولـــة جنــحــت يف حتــويــل 

املــوارد  على  العتماد  من  اإقت�صادها 

مهارات  على  العتماد  اإىل  الطبيعية 

مل�صتقبل  رهاننا  وهم  اأبنائها  وعقول 

زاهر«.

واأ�صاف »التحول اإىل ما بعد النفط نقطة 

حتول يف تاريخنا كاإماراتيني والنجاح 

يف هذا التحول هو اخليار الوحيد«.

را�صد  بن  ال�صيخ حممد  اأن  بالذكر  جدير 

الإمارات  دولة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل 

قال  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض 

اآخر  بت�صدير  �صتحتفل  الإمـــارات  اإن 

برميل من النفط، يف اإ�صارة اإىل تخل�ض 

اعتماد اإقت�صادها على النفط.

خبراء: لتنويع اإلقتصاد
ويقول خرباء يف قطاعي النفط واملال اإن 

 الأقل تاأثراً برتاجع اأ�صعار 
ّ
»الإمارات تعد

النفط يف منطقة اخلليج، لعتمادها على 

�صنوات  مدار  على  دخلها  م�صادر  تنويع 

ميثل  به  قامت  ما  اأن  معتربين  م�صت«، 

اأ�صعار  تدهور  جتاه  ا�صتباقية  خطوات 

النفط حاليًا.

فعاليات  خالل  اخلــرباء،  هــوؤلء  وطالب 

»موؤمتر جمل�ض التعاون اخلليجي لالأ�صواق 

والتي  مــوؤخــراً،  عقد  واخلــزانــة«  املالية 

النفطي  »الواقع  مو�صوع  حول  تتمحور 

اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  اجلديد«، 

الإمـــارات  بخطوات  القــتــداء  بــ�ــرشورة 

نحو تنويع م�صادر الدخل يف الإقت�صاد، 

القيمة  ذات  القطاعات  على  الرتكيز  مع 

امل�صافة يف الإقت�صاد الوطني.

اجلــديــد«  النفطي  ــع  ــواق »ال اأن  واأكــــدوا 

جديدة،  اأ�صاليب  ظهور  اإىل  �صيف�صي 

والطلب،  العر�ض  بني  التوازن  لتحقيق 

اخلا�صة  التنظيمية  اجلــهــات  داعـــني 

باأ�صواق املال يف اخلليج اإىل �صّن قوانني 

متناغمة مع الواقع العاملي قدر الإمكان.

تنويع اإلقتصاد
يف  الإقــتــ�ــصــاد  اأ�ــصــتــاذ  اأكـــد  وتف�صياًل، 

امللك  بجامعة  ال�صناعية  الإدارة  كلية 

حممد  الدكتور  واملعادن،  للبرتول  فهد 

اإلمارات.. لبناء اقتصاد قوي ال يعتمد على النفط
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الأقــل   
ّ
تعد ــــارات  »الإم اأن  ال�صهالوي، 

نظراً  النفط،  اأ�صعار  تراجع  من  ت�رشراً 

لتنويع القطاعات الإقت�صادية التي متثل 

م�صادر دخل للدولة«.

 
ّ
يعد الدخل  م�صادر  »تنويع  اأن  واأ�صاف 

يف  به  القتداء  يجب  ا�صرتاتيجيًا  هدفًا 

نت 
ّ

اإياه خطوة ح�ص اخلليج، معترباً  دول 

الإمارات من تراجعات النفط الكبرية التي 

منيت بها الأ�صواق يف الفرتة الأخرية«.

ال�رشوري  »من  اأن  على  ال�صهالوي  و�صّدد 

اأن توا�صل الإمارات ا�صتمرارها يف م�صرية 

الإنفاق،  وتر�صيد  الإقت�صادي،  التنويع 

ب�صكل  املنتجة  القطاعات  على  والرتكيز 

اأكرب من القطاعات النفطية املرتبطة بها«.

حال النفط
تتاأثر  النفط حاليًا  »اأ�صعار  اأن  اإىل  ولفت 

يف  النمو  وتــبــاطــوؤ  الإنـــتـــاج،  ــادة  ــزي ب

الإقت�صاد، واأن اإنتاج اإيران لن يوؤثر كليًا 

يف م�صتوى املعرو�ض«.

النفط  اأ�صعار  »حــال  اأن  ال�صهالوي  وذكــر 

اجلميع  وعــلــى  جــديــد،  واقـــع  هــي  حاليًا 

تغريت  اللعبة  قواعد  واأن  معها،  التكيف 

للبرتول  الدول امل�صدرة  واأ�صبحت منظمة 

دخول  عن  ف�صاًل  تاأثرياً،  اأقل  الآن  )اأوبك( 

منتجني جدد اإىل ال�صوق باأ�صعار اأقل، ف�صاًل 

عن اأن العر�ض والطلب اأ�صبحا اأكرث مرونة 

يف الأ�صعار«. وتوقع ال�صهالوي األ تتجاوز 

اأ�صعار النفط 30 دولراً يف الأمد القريب.

واقع جديد
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  قــال  جانبه،  مــن 

»جــمــعــيــة الإمــــــارات لــلــمــتــداولــني يف 

»من  اإن  الها�صمي،  حممد  الأ�ـــصـــواق« 

اجلديد(  النفطي  ــواقــع  )ال اأن  الوا�صح 

جديدة،  اأ�صاليب  ظهور  اإىل  �صيف�صي 

والطلب،  العر�ض  بني  التوازن  لتحقيق 

�صمن قطاع النفط والغاز يف العامل«.

واأّكد اأن »الإمارات قدمت منوذجًا يف ما 

يتعلق بالعتماد على النفط، من املمكن 

ناحية  املنطقة حذوه من  اأن حتذو دول 

تنويع القطاعات الإقت�صادية التي ميكن 

بعيداً  للدولة،  دخــل  م�صادر  متثل  اأن 

اأن  يف  ال�صهالوي  مع  متفقًا  النفط«،  من 

ا�صتباقية  خطوة  الإقت�صادي  التنويع 

الرتاجعات احلادة  الإمارات من  نت 
ّ

ح�ص

يف اأ�صعار النفط.

إقتراح بإنشاء بيت تجاري روسي في اإلمارات

اإقرتحت فالنتينا ماتفيينكو رئي�صة جمل�ض الحتاد الرو�صي اأثناء لقائها يف 

اإن�صاء بيت  اأبوظبي رئي�صة املجل�ض الوطني الحتادي اأمل عبداهلل القبي�صي 

جتاري يف الإمارات.

الربملانات  به  ت�صطلع  الذي  الــدور  اأهمية  الزيارة  خالل  اجلانبان  واأكــد 

والتن�صيق  وبالتعاون  جنب  اإىل  جنبًا  العمل  يف  الربملانية،  والدبلوما�صية 

ال�صيا�صية والإقت�صادية  مع حكومتي البلدين ال�صديقني، للدفع بالعالقات 

والتجارية وال�صتثمارية اإىل اآفاق اأرحب للو�صول اإىل ال�رشاكة ال�صرتاتيجية 

التي تتطلع اإليها قيادتا البلدين.

تعزيز  و�صبل  واملقرتحات  التفاقيات  من  جمموعة  اجلانبان  ناق�ض  كما 

التعاون القائم بني البلدين كاإن�صاء بيت جتاري رو�صي يف الإمارات.

واأكدت ماتفيينكو خالل الزيارة اأن املواقف ال�صيا�صية الرو�صية - الإماراتية، 

تكاد تكون من�صجمة ومتكاملة، م�صرية اإىل تاأييد الدولتني للحلول ال�صلمية، 

للم�صاركة يف  الوطني الحتادي دعوة  اإىل املجل�ض  كما وجهت ماتفيينكو 

�صانت  مدينة  يف   2018 عام  �صيعقد  الذي  الــدويل،  الأورا�صي  املــراأة  منتدى 

الإقت�صادية  ال�صوؤون  يف  ــراأة  امل م�صاركة  زيــادة  على  يركز  بطر�صبورغ 

وال�صيا�صية والإجتماعية.

وتاأتي زيارة ماتفيينكو اإىل اأبو ظبي، على راأ�ض وفد برملاين رو�صي وح�صد 

من و�صائل الإعالم الرو�صية، لتقريب وجهات النظر بني البلدين، اإ�صافة ملا 

ميكن اأن ينتج من اإن�صاء جلنة برملانية م�صرتكة لتعزيز اأطر التعاون، واإيجاد 

اآلية جديدة لتوطيد العالقات بني البلدين.

من جهتها اأ�صارت القبي�صي، اإىل اأن اجلانبني ناق�صا عدداً من الق�صايا ذات 

وطنب  ال�صغرى،  طنب  الإماراتية  اجلزر  ملف  ومنها  امل�صرتك،  الهتمام 

الكربى، واأبومو�صى، مثمنة موقف رو�صيا حني اقرتحت عام 2012 التو�صط حلل 

الأزمة، كما ك�صفت القبي�صي عن اإن�صاء جلنة للتعاون الربملاين بني اجلانبني، 

لالرتقاء بالتعاون بني البلدين على ال�صعيد ال�صيا�صي والإقت�صادي، والعمل 

الربملاين، وتوحيد جهود مكافحة الإرهاب والتطرف الديني.
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ر�شالة الإمارات

قلبه  النابل�صي  خالد  املهند�ض  يفتح 

وعقله خالل حديثه عن دولة الإمارات 

العربية املتحدة عامة واإمارة اأبو ظبي 

حــواره  يف  تكت�صف  اإذ  خا�ض،  ب�صكل 

مع جملة »ال�صناعة والقت�صاد« حاًل 

يعي�صها  التي  والإ�صتقرار  الأمــان  من 

ت�صاأله  وحــني  الإمـــارات،  يف  اللبناين 

»الوطن  اأنها  عن ذلك، يجيبك مبا�رشة 

الثاين«.

  والنابل�صي ملع اأ�صمه يف عامل الأعمال 

من  ــان  وك الهند�صية  والإ�صت�صارات 

�رشكة  تاأ�صي�ض  يف  امل�صاهمني  ــرز  اأب

الهند�صية  انرتنا�صيونال«  »�صيربك�ض 

عام 1993.

بني  ظبي  ــو  اأب اإىل  تنظر  كيف    
امل��شي واحل��رض؟

العربية  الإمـــــارات  اعــتــربت  لطاملا 

وهي  والتطور،  التقدم  دولــة  املتحدة 

�صعت جاهدة بف�صل حكومتها احلكيمة 

نهيان  اآل  خليفة  ال�صيخ  وحاكمها 

ولقد  اليوم،  عليه  هي  ما  اإىل  للو�صول 

البحث  ــة مــرحــلــة  ــدول ال دخــلــت هـــذه 

وهي  ورفاهيته  الإن�صان  �صعادة  عن 

جديدتني  ـــني  وزارت ا�صتحدثت  لذلك 

وو�صعتهما يف خدمة الإن�صان كعربون 

�صكر وتقدير له ملا قدمه و�صيقدمه اإىل 

املتطورة  املرحلة  وهــذه  الدولة  هذه 

جداً من عمر الدولة.

اللبن�نية  العالق�ت  تقراأ  كيف   
املت�أزمة  املرحلة  هذه  يف  الإم�راتية 

ح�ليً� يف املنطقة؟

الإماراتية  اللبنانية  العالقات  �صتبقى 

كما عهدناها ممتازة بالرغم من بع�ض 

الأنباء التي حتدثت عن ترحيل عدٍد من 

اللبنانيني، لكن ذلك ل ميكن اأن ينعك�ض 

على العالقة الأخوية املتينة. فنحن يف 

الإمارات ل ن�صعر بالغربة، على العك�ض 

نعتقد  ول  الثاين  وطننا  فهي  ذلك  من 

اأن هناك وطنًا يحرتم الأن�صان اأكرث من 

دولة الإمارات العربية املتحدة.

ظبي يف جم�ل  اأبــو  يف  تعملون   
الع�م  منذ  الهند�شية  الإ�شت�ش�رات 

1993.  كيف تقيمون هذا القط�ع بعد 
13 ع�مً� من وجودكم؟ 

ب�صمات  اأن  التاأكيد  هــو  املــهــم  مــن 

وا�صحة  الهند�صة  اللبنانيني يف جمال 

لهم  وكانت  بل  البلد،  هذا  يف  وجلية 

من  الإمـــارات  نه�صة  يف  الطوىل  اليد 

يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  م�صاهمتهم  خالل 

الهند�صية  ال�رشكات  تزال  ول  عمرانها، 

والإ�صت�صارية اللبنانية يف اأوج عطائها 

ال�صوق  واأن  خا�صة  هــذا،  يومنا  حتى 

الإماراتية قادرة على ا�صتيعاب املزيد 

من امل�صاريع العمرانية.

قبل  من  من�ف�شة  تواجهون  هل   
�رضك�ت اأخرى يف هذا القط�ع؟

لأن  للمناف�صة  احلقيقي  باملعنى  لي�ض 

والدقة  الرفيع،  بالذوق  يت�صم  اللبناين 

هنالك  اأن  غري  العمل،  يف  والإتــقــان 

يف  تكمن  وهي  اآخر  نوع  من  مناف�صة 

اإىل  الــوافــدة  الآ�صيوية  العمالة  كــرثة 

الإمارات .

 كيف تقيمون م�شريتكم احلي�تية اأو 
العملية يف اأبو ظبي، وهل واجهتم اأية 

�شعوب�ت اأو عراقيل خالله�؟ 

ل مل نواجه �صعوبات تذكر منذ وجودنا 

الإمارات  فتحت  لقد  الثاين،  وطننا  يف 

قلبها وذراعيها للبنانيني، و�صهلت لهم 

اأعمالهم، ولكن حياة الإن�صان ل تكون 

اأن  عليه  بل  دائمًا  بالورود  مفرو�صة 

يجتهد ويعمل لي�صل اإىل اأهدافه ويحقق 

طموحه. 

ب�صكل عام نوؤكد اأن احلياة يف اأبو ظبي 

خا�صة والإمارات عامة تتميز بالأمان 

طيب  �صعب  والإماراتيون  والإ�صتقرار. 

وودود يحب لبنان واللبنانيني كثرياً .

 م� الذي مييز اللبن�ين عن غريه يف 
دول اخلليج؟

اللبناين كما  هناك عوامل عديدة متيز 

اأ�رشت �صابقًا، فهو يتمتع مبوا�صفات قد 

اإذ يجيد الت�رشف  ل جتدها عند غريه. 

يف كل الظروف ول مكان عنده للياأ�ض 

القدرة  لديه  ويالت  من  به  حّل  ومهما 

اأ�صف  والإ�صتمرار  العمل  متابعة  على 

اإىل ذلك احرتامه لقوانني البلد امل�صيف 

وح�صن تعامله مع اأجهزة الدولة.

 هل من كلمة اأخرية؟
 ال�صالم يف لبنان 

ّ
جّل ما اأمتناه اأن يعم

واأن مينحه امل�صوؤولون الأمان ال�صيا�صي 

كي ينه�ض من جديد خا�صًة اأنه ميتلك 

وال�صياحية  اجلمالية  املقومات  كل 

الذي  البلد  ذلك  فلرتحم  والإقت�صادية، 

ر احل�صارة اإىل الدول.
ّ
�صد

كانت سباقة في احترام سعادة اإلنسان ورفاهيته
 المهندس خالد النابلسي: 

بصمات اللبنانيين واضحة في اإلمارات
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ر�شالة �شوريار�شالة �شوريا

وم�صانعها  حلب  �صناعة  تعود  هل 

يطرحه  �صوؤال  جديد؟  من  احلياة  اإىل 

وبعد  املرحلة،  هذه  يف  ال�صناعيون 

بداأ  قد  كان  الذي  املمنهج  التدمري 

م�صل�صله بافتعال حريقني متتاليني يف 

طريق  على  »علبي«  معامل  جمموعة 

عديدة،  اأيام  مت�ِض  ومل  دم�صق،  ـ  حلب 

حتى ق�صى حريق ثاٍن متعمد على ما 

بقي من املعامل.

عاصمة إقتصادية
الإقت�صادية  العا�صمة  حلب  تعترب 

ل�صورية، والتي كان يبلغ تعداد �صكانها 

وقوع  قبيل  ن�صمة  ماليني  خم�صة  نحو 

الأزمة. وفيها كنت جتد الغني والفقري، 

و�صاحب  العامل  والتاجر،  ال�صناعي 

خ�رشت  مدينة  �صورة  هي  املهنة.. 

�صورية  مدينة  اأي  من  اأكرث  احلرب  يف 

اأكرث من ن�صف  فاإن  اليوم،  اأما  اأخرى. 

جمريات  من  هربًا  غادروها،  �صكانها 

حرب مل ترحم اأحداً.

�صناعية  لنك�صة  املدينة  وتعر�صت 

الإقت�صادية  العجلة  توقفت  كبرية، 

م�صنع  األف  من  اأكرث  وتعر�ض  فيها، 

اإّن  لل�رشقة. وتقول غرفة �صناعة حلب 

تركيا.  وبيعت يف  نقلت  امل�صانع  هذه 

يف  الدوائية  ال�صناعة  ت�رشرت  كما 

م�صانع  ت�رشر  نتيجة  عمومًا  �صورية 

الأدوية النوعية يف املدينة التي تعترب 

�صورية.  يف  الأدوية  م�صانع  اأكرب  من 

ال�صناعة  غرف  احتاد  رئي�ض  وقدر 

ال�صهابي  فار�ض  املهند�ض  ال�صورية 

الفرتة الالزمة لإعادة م�صانع حلب اإىل 

العمل بال�صكل املنا�صب بنحو خم�ض اإىل 

�صبع �صنوات، بعد �صيطرة اجلي�ض عليها 

وتاأمينها.

بع�ض   
ّ
اأ�رش الواقع  هذا  ظل  ويف 

ور�صات  يف  العمل  على  ال�صناعيني 

معامل  اأ�صحاب  كانوا  اأن  بعد  �صغرية 

حلب  �صناعة  باأن  لإميانهم  كبرية 

ي�صعون  هم  ها  اأبداً،  متوت  ول  متر�ض 

اإىل اأن يكونوا اجلذوة التي تنري الظالم 

بعودة  ت�صهم  ع�صاها  بعملهم،  املحيط 

ال�صناعيني املهاجرين.

مليون عامل
به  ا�صتهرت  اإ�صم  املليون،  �صناعة 

املدينة  يف  الن�صيجية  ال�صناعة 

التاريخية، ن�صبة اإىل وجود نحو مليون 

م�صانعها.  يف  يعملون  كان  عامل 

املدينة  مناطق  احت�صنتها  م�صانع 

واللريمون  ال�صيخ جنار،  ال�صناعية يف 

وال�صقيف  التل  وعني  والكال�صة 

والعرقوب، ومناطق اأخرى عديدة.

�صناعيي  اأحد  واعظ  يو�صف  ي�رشح   

»مر�صت  بالقول:  احلال  واقع  املدينة 

الن�صيجية وكانت قد �صارفت  ال�صناعة 

بع�ض  واإ�رشار  اإميان  لول  املوت  على 

ال�صناعيني على العمل رغم كل الظروف 

املحيطة«. هذه الظروف يلخ�صها واعظ 

تعمل في المدينة اآلن 4000 منشأة من أصل 40 ألف 
صناعة حلب تمرض وال تموت
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وانقطاع  ل�صنوات،  املدينة  ح�صار  يف 

ون�صوب  ال�صباب  وهجرة  الكهرباء 

املحروقات وانعدام الأمن والأمان يف 

املناطق ال�صناعية.

اإىل  لي�صري  جانبًا  ذلك  كل  واعظ  يرتك 

متثل  الذي  ال�صناعي  الإعدام  حكم 

اأو  وبيعها  واملعامل  الآلت  ب�رشقة 

�صحنها اإىل تركيا.

الخسائر المباشرة 250 م. د
خ�صائر  حلجم  ر�صمية  اأرقام  ل 

الأرقام  لكن  ال�صورية،  ال�صناعات 

مليار   250 نحو  اإىل  ت�صري  التقريبية 

دولر كخ�صائر مبا�رشة. اأرقام �صرتتفع 

غري  اخل�صائر  احت�صبت  ما  اإذا  بالتاأكيد 

املبا�رشة نتيجة توقف ال�صادرات.

4000 من�صاأة يف حلب من  اليوم تعمل 

اأ�صل 40 األف من�صاأة �صناعية وحرفية، 

احلرفية  املن�صاآت  ن�صبة  بلغت  بحيث 

بح�صب   %  70 للتخريب  تعر�صت  التي 

غرفة �صناعة حلب.

 ي�صري الدكتور حممد كمال اجلفا وهو اأحد 

اخلرباء الإقت�صاديني اإىل اأن حلب خ�رشت 

املهنية  العاملة  اليد  من  األفًا   750 نحو 

املاهرة. هوؤلء هاجروا اإىل تركيا ليعملوا 

يف املجالت ال�صناعية كافة.

ت، ول تزال، 
ّ
ويك�صف اجلفا اأن تركيا اأد

اليد  جذب  يف  واأ�صا�صيًا  �صلبيًا  دوراً 

العاملة لتن�صيط قطاعاتها، وهي ت�صعى 

اأرا�صيها  على  العمال  هوؤلء  اإبقاء  اإىل 

كل  دولر  مليار   35 نحو  توفر  حيث 

العمال  اأجور  بني  الفارق  نتيجة  عام 

ي�صهم  الذي  الأمر  وال�صوريني،  الأتراك 

يف انخفا�ض قيمة املنتج الرتكي.

�صناعيي  من  املئة  يف   %  70 نحو 

اأطالًل  خلفهم  تاركني  هجروها  حلب 

دمرت  م�صانع  وجتارية..  اإقت�صادية 

و�رشقت واأحرقت وفككت اآلتها وبيعت 

لتجار اأتراك بوا�صطة جماعات اإرهابية.

هجرة الصناعيين
الوطن  ال�صناعيني  معظم  اإختار   

والأردن  م�رش  بني  لإنتاجهم  البديل 

ال�صناعة  وتركيا ولبنان. وبات قطاع 

يناف�ض املواطنني ال�صوريني يف طلبات 

اليد  معظم  طاولت  هجرة  الهجرة. 

العاملة املاهرة واملدربة

كما خ�رشت املدينة العديد من مرافقها 

اخلدمية والطبية، لعل اآخرها م�صت�صفى 

م�صت�صفيات  اأكرب  يعترب  الذي  الكندي 

ب�صكل  للتدمري  تعر�ض  والذي  حلب 

»جبهة  م�صلحي  اقتحام  بعد  نهائي 

له  الإ�صالمية«  و«اجلبهة  الن�رشة« 

كما  �صاحنة.  بتفجري  وا�صتهدافه 

املدينة  اأبناء  من  كبري  عدد  تعر�ض 

اإ�صابات  و�صجلت  والقتل  للخطف 

كثرية وحالت اإعاقة، ي�صعب ح�رشها 

يف الوقت احلايل، وهي ما زالت تزداد 

ب�صكل يومي.

حلب  تعر�صت  ال�صناعة،  �صعيد  على 

العجلة  توقفت  لنك�صة �صناعية كبرية، 

وتعر�ض  املدينة،  يف  الإقت�صادية 

وتقول  لل�رشقة.  م�صنع  األف  من  اأكرث 

امل�صانع  هذه  اإّن  حلب  �صناعة  غرفة 

ت�رشرت  كما  تركيا.  يف  وبيعت  نقلت 

عمومًا  �صورية  يف  الدوائية  ال�صناعة 

نتيجة ت�رشر م�صانع الأدوية النوعية 

يف املدينة التي تعترب من اأكرب م�صانع 

الأدوية يف �صورية. وقدر رئي�ض احتاد 

املهند�ض  ال�صورية  ال�صناعة  غرف 

فار�ض ال�صهابي الفرتة الالزمة لإعادة 

بال�صكل  العمل  اإىل  حلب  م�صانع 

املنا�صب بنحو خم�ض اإىل �صبع �صنوات، 

بعد �صيطرة اجلي�ض عليها وتاأمينها.

نحو 70 % في المئة من 

صناعيي حلب هجروها تاركين 

خلفهم أطالاًل إقتصادية 

وتجارية.. مصانع دمرت 

وسرقت وأحرقت وفككت 

آالتها وبيعت لتجار أتراك 

بواسطة جماعات إرهابية

»لّص حلب«

إلى  كتابًا  الشهابي،  فارس  السورية،  الصناعة  غرف  اتحاد  رئيس  وّجه 
الحلبية  المعامل  سرقة  قضية  بإثارة  لمطالبتها  السورية  الخارجية  وزارة 
يومي  بشكل  سرقة  عمليات  وقوع  مؤكدًا  المتحدة،  األمم  أروقة  في 
للمعامل السورية وأّن الناس في حلب ينظرون إلى رئيس الوزراء التركي 

رجب طيب أردوغان )الصورة( على أّنه »لص حلب«.
وانتقد الشهابي تشكيك المعارضة السورية بالتصريحات الحكومية حول 
من  الحكومة  »ليست  وقال:  تركيا،  جانب  من  للمصانع  سرقة  عمليات 
تحدث عن ذلك، بل إّن اتحاد غرف الصناعة السورية هو الذي طالب وزارة 
وأشار  الشأن«.  بهذا  الدولي  األمن  مجلس  إلى  كتاب  بإرسال  الخارجية 

إلى أّن »من يدافع عن اللّص يكون شريكًا له«.
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ر�شالة العراق

تثقل  الإقت�صادية  الأزمات  مازالت 

يف  املواطن  وكاهل  العراقية  الدولة 

احلال  بطبيعة  وهي  عام،  ب�صكل  البالد 

الأمني  التهديد  حجم  فاقت  اأزمات 

حياة  مت�ض  بب�صاطة  لأنها  والع�صكري 

املواطن وقوته وم�صادر رزقه.

الإقت�صادية  الأزمة  نف�صل  اأن  ولميكن 

عن  الأيام  هذه  العراق  تعي�صها  التى 

�صد  والعمليات  الأمني  الو�صع  تراجع 

الأخري  �صيطر  حيث  »داع�ض«  تنظيم 

باأكملها،  ومدن  نفطية  من�صئات  على 

الأزمة  اأن  يرى  من  اأي�صا  هناك  ولكن 

لي�صت فقط امتداداً لالأزمة الأمنية بل اإن 

هناك عدة عوامل اأ�صهمت يف هذا الواقع 

احل�رش  ل  املثال  �صبيل  وعلى  املوؤمل، 

واملايل،  الإداري  الف�صاد  عامل  نذكر 

لبع�ض  املزمن  احلكومي  والإهمال 

واقع  اأن  اإىل  ن�صري  وهنا  القطاعات، 

معاجلة  اإىل  يحتاج  العراقي  الإقت�صاد 

اإقت�صادية  ت�رشيعات  واإر�صاء  طارئة 

خطر  ملواجهة  بدائل  وو�صع  ناظمة، 

النهيار الإقت�صادي.

واأكدت احلكومة املركزية اأكرث من مرة 

الإقت�صادي واملايل هو من  اأن اجلانب 

اأولويات اجلهات التنفيذية والت�رشيعية 

ملف  يف  عليها  الرتكيز  يجري  التي 

توفري  اأن  على  و�صددت  الإ�صالحات، 

العراقي  للمواطن  ال�رشورية  اخلدمات 

التي  الأ�صا�صية  اللتزامات  �صمن  يقع 

ت�صعى موؤ�ص�صات الدولة اإىل تنفيذها.

العراقية  احلكومة  اأن  يبدو  الواقع  يف 

بداأت تلم�ض خطورة الو�صع الإقت�صادي 

مع  بالتوا�صل  با�رشت  ولذلك  الراهن 

الدعم  على  للح�صول  الكربى  الدول 

هذه  عن  ومتخ�ض  للخزينة،  املايل 

التحركات الوا�صعة تاأجيل دولة الكويت 

موعد دفع تعوي�صات احلرب ملدة �صنة 

عن  العبء  تخفيف  يف  ي�صهم  ما  اأخرى 

العراق وموازنته ويعطيه فر�صة لرتتيب 

اأمور املوازنة للعام املقبل.

الأزمة التي تخيم على مفا�صل الإقت�صاد 

وهي  النفط  اأ�صعار  اأزمة  هي  العراقي 

كما  فالعراق  الأزمة  مف�صل  تعد  التي 

بامتياز  ريعي  بلد  للجميع  معلوم  هو 

اأ�صا�صي  كم�صدر  النفط  على  واعتماده 

اأزماته، واليوم نحن  للموازنة هو �صبب 

اإىل  النفط  اأ�صعار  تراجع  ا�صتمرار  ن�صهد 

اأمر  50 دولراً للربميل وهو  ما دون الـ 

مزيداً   2016 عام  موازنة  على  �صريتب 

من التخفي�ض على اأ�صا�ض تقديري ل�صعر 

ي�صل  �صعر  متو�صط  اإىل  ي�صل  قد  النفط 

40 دولر للربميل و مبعدل ت�صدير  اإىل 

يقدر 3.6 ماليني برميل يوميًا.

إقتصاد اإلقليم
ولفرتة  العراق،  كرد�صتان  اإقليم  كان   

منوذج  باأنه  يو�صف  جداً،  قريبة 

بغداد وأربيل.. عوامل الفساد مترابطة
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وال�صيا�صي،  الإقت�صادي  لال�صتقرار 

خ�صو�صا مع وجوده يف منطقة ملتهبة 

بال�رشاعات امل�صلحة، وقد و�صل الإقليم 

جعل  واإقت�صادي  عمراين  ازدهار  اإىل 

اإقت�صادي  منوذج  اأنه  يرون  البع�ض 

و�صيا�صي فريد يف املنطقة.

وبعد مرور عام ون�صف العام على دخول 

الإقليم  دخول  ومع  املنطقة  »داع�ض« 

التنظيم وما تال ذلك  ا�صتباكات �صد  يف 

اأدت  الإقليم  ا�صتقرار  على  تبعات  من 

وامل�صتثمرين  الأموال  روؤو�ض  هجرة  اإىل 

الإقليم  خارج  اإىل  واملحليني  الأجانب 

وعدم  اإقت�صادي  ركود  ذلك  من  ونتج 

اخلالفات  وب�صبب  الإقليم،  يف  ا�صتقرار 

حول  املركزية  احلكومة  مع  املتوا�صلة 

وتراكم  والرواتب  املالية  امل�صتحقات 

هذا  تراجع  الإقليم.  حكومة  على  الديون 

ظهور  مع  خ�صو�صا  لفت  ب�صكل  الواقع 

اخلالفات ال�صيا�صية احلادة داخل الإقليم 

انتخاب  كيفية  حول  ال�صلطة  هرم  يف 

رئي�ض لالإقليم.

الوحيد  ال�صبب  يكن  مل  هذا  اأن  اإل 

قطاع  وتدهور  ال�صتثمارات  لنخفا�ض 

يف  النفط  اأ�صعار  فانخفا�ض  ال�صياحة، 

اأ�صهمت  التي  الأ�صباب  املنطقة كان من 

يعي�صه  الذي  والركود  الرتاجع  هذا  يف 

الإقليم.

يف  اأ�صهمت  التي  الأخرى  العوامل  ومن 

الذي  امل�صت�رشي  الف�صاد  الواقع  هذا 

له  الت�صدي  الإقليم  حكومة  من  يتطلب 

ومكافحته لتنظيف الإقليم من الفا�صدين 

واملواطنني  البالد  مب�صالح  املتاجرين 

غياب  عن  .ناهيك  م�صاحلهم  اأجل  من 

الواقع  وع�صوائية  الإقت�صادي  التخطيط 

الإقت�صادي الذي اأفرز حاًل من الزدهار 

امل�صطنع غري املعتمد على اأ�ص�ض وقواعد 

اإقت�صادية علمية �صحيحة.

املركزية  احلكومة  غرار  وعلى  اأخريا، 

اإىل  العراق  كرد�صتان  اإقليم  يحتاج 

واإيجاد  الإقت�صادية  ال�صيا�صة  اإ�صالح 

وقطاعاته  الإقت�صاد  تنظم  ت�رشيعات 

الف�صاد  حماربة  وكذلك  املختلفة، 

اخلالفات  عن  والناأي  واملف�صدين 

احلكومة  مع  التقارب  وكذلك  الداخلية 

من  الطرفني  كال  ليتمكن  املركزية 

العراق  يواجهها  التي  الأزمة  مواجهة 

مبكوناته كافة.

بلغت امليزانية الفدرالية العراقية لهذا العام نحو 90 مليار دولر، بعجز يقدر بـ21 

مليارا، وتن�ض املوازنة على ت�صدير 3.6 ماليني برميل نفط يوميا ب�صعر 45 دولرا 

 550 اإقليم كرد�صتان العراق بت�صدير  للربميل، كما تن�ض على وجوب قيام حكومة 

األف برميل  األف برميل من حقول كركوك و550   300 األف برميل نفط يوميا بينها 

يوميا من حقول كرد�صتان.

اأو من ناحية  ر  َّ
ويرى كثريون �صعوبة يف حتقيق ذلك، �صواء من جهة كمية امل�صد

�صعر الربميل. وقد اأعلنت وزارة النفط العراقية قبل اأيام اأن مبيعات النفط يف ال�صهر 

املا�صي بلغت 3.25 ماليني برميل يوميا ب�صعر 23 دولرا للربميل.

�صتكون  العام  هذا  حتقيقها  املتوقع  الكلية  الإيرادات  اإن  العراقية  املوازنة  وتقول 

بحدود 70 مليار دولر، وتبلغ اإيرادات النفط منها 60 مليارا.

اإن  امل�صهداين  الرحمن  عبد  امل�صتن�رشية  جامعة  يف  الدويل  الإقت�صاد  اأ�صتاذ  يقول 

اأرقام املوازنة حقيقية، م�صريا اإىل وجود اأزمة يجب مواجهتها باأفق اإقت�صادي وا�صح.

ظهر  ق�صمت  التي  »الق�صة  مبثابة  هو  النفط  اأ�صعار  تراجع  اأن  امل�صهداين  واأ�صاف 

التح�صب  دون  املا�صية من  ال�صنوات  املوارد يف  الكثري من  بدد  اأنه  موؤكدا  البعري«، 

املكان غري  املنا�صبني يف  الأ�صخا�ض غري  ب�صبب »وجود  احلالية  الأزمة  ملثل هذه 

بتفعيل  ل�صنوات عدة، ويجب حلها  ت�صتمر  قد  الأزمة  اأن  اإىل  اأي�صا  املنا�صب«، ولفت 

قطاعات اإقت�صادية عدة ومواجهة الف�صاد يف البالد.

اخلا�ض  القطاع  اأن  بغداد  جتارة  غرفة  رئي�ض  نائب  الربيعي  حيدر  يرى  جهته  من 

العراقي يلفظ اأنفا�صه الأخرية ب�صبب الأزمة الإقت�صادية، وعزا ال�صبب يف ذلك اإىل عدم 

اأخرى بعيدة عن القطاع النفطي،  اجتاه احلكومة اإىل دعم ميزانية الدولة مب�صاريع 

م�صريا اإىل عدم دعم احلكومة للقطاع اخلا�ض.

القطاع اخلا�ض دورا يف  اإعطاء  اإىل �رشورة  الربيعي  اأ�صار  وعن حل هذه امل�صكلة، 

القرار الإقت�صادي.

واألقى العديد من املواطنني العراقيني بالالئمة على احلكومة يف الأزمة الإقت�صادية 

راتبه  ت�صلمه  اإىل عدم  اأحدهم  واأ�صار  ر�صيدة،  اإقت�صادية  �صيا�صات  اتباع  ب�صبب عدم 

منذ 47 يوما، وطالب اآخر بت�صكيل خلية اأزمة من ا�صت�صاريني خمت�صني بالإقت�صاد.

ويرى مدير فندق »فل�صطني« ح�صن الفيا�ض اأن القطاع الفندقي يف العراق تاأثر كثريا 

بالأزمة الإقت�صادية، م�صريا اإىل اأن العمليات الإرهابية اأثرت اأي�صا على القطاع، وهو 

ما اأثر على ال�صياحة يف العراق عامة.

لالأزمة  حلول  عدة  البياتي  �صّتار  النهرين  جامعة  يف  الإقت�صاد  اأ�صتاذ  طرح  وهنا 

الإقت�صادية العراقية، بينها طلب متويل دويل عرب القرو�ض اأو امل�صاعدات، ومتويل 

داخلي من بع�ض امل�صارف اأو بطرح �صندات لالإكتتاب

 اإلقتصاد العراقي.. 

أزمة متواصلة وحلول غائبة
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حجم  يتجاوز  اأن  دائما  م�رش  اأملت 

مليار   50 لديها  اخلليجية  ال�صتثمارات 

ال�صتثمارات  حجم  ليتجاوز  دولر 

ولذلك  امل�رشية،  ال�صوق  يف  الأوروبية 

نظرت اإىل زيارة العاهل ال�صعودي امللك 

فاحتة  باأنها  العزيز  عبد  بن  �صلمان 

والإماراتية  ال�صعودية  امل�صاريع  لتدفق 

التي  الأوىل  مرحلتها  يف  والكويتية 

اخلالفات  ب�صبب  قطر  عنها  �صتغيب 

بني  العالقات  تواجه  التي  ال�صيا�صية 

القاهرة والدوحة. 

املبا�رشة  الأجنبية  ال�صتثمارات  متثل 

مل�رش يف هذه املرحلة احلرجة التي مير 

كبرية،  اأهمية  امل�رشي،  الإقت�صاد  بها 

تعي�صها،  التي  التمويلية  الأزمة  يف ظل 

يف  الأحالم  و�صقف  التوقعات  وكانت 

قمته، منذ اإزاحة الرئي�ض ح�صني مبارك، 

اخلليجية  ال�صتثمارات  تدفقات  نحو 

الإعالميني  بع�ض  اأن  حتى  املبا�رشة، 

اخلليجيني ب�رش باأن اخلليج �صوف ي�صخ 

100 مليار دولر ا�صتثمارات يف م�رش، 
اإذا اأتى ال�صي�صي رئي�صا مل�رش.

لكن الواقع اختلف، وخيب تلك الأحالم، 

تقليديًا  اأداء  امل�رشي،  الإقت�صاد  ليجد 

الزيادة  اأن  وحتى  اخلليج،  ل�صتثمارات 

التي �صهدها عام 2015/2014، يف تلك 

التوا�صع  �صديدة  كانت  ال�صتثمارات 

بنحو  مليارين و400 األف دولر، بينما 

 20 عن  يقل  ل  ما  ا 
ً
�صنوي م�رش  حتتاج 

مليار دولر ا�صتثمارات اأجنبية مبا�رشة.

من  اأول  والإمارات  ال�صعودية  كانت 

دعا اإىل موؤمتر مانحني يف م�رش، عقب 

ا 
ً
رئي�ص بال�صي�صي  اأتت  التي  النتخابات 

اخلليجية  الدول  اأداء  وانح�رش  مل�رش، 

مار�ض/اآذار  ال�صيخ يف  �رشم  موؤمتر  يف 

للودائع  برنامج  على  فاقت�رش   ،2015
اخلليجية لدعم احتياطي النقد الأجنبي 

بنحو 6.8 مليارات دولر، وكذلك بع�ض 

املنح البرتولية، والنقدية.

واقع تدفقات االستثمار 
بالنظر اإىل واقع ال�صتثمارات اخلليجية 

البيانات  �صوء  يف  م�رش  يف  املبا�رشة 

املتاحة، خالل الفرتة من 2011-2010 

الأخري  العام  كان   ،  2015-2014  /

الأكرب من بني باقي ال�صنوات من حيث 

املبا�رشة  اخلليجية  ال�صتثمارات  تدفق 

مل�رش، بقيمة ا�صتثمارات بلغت مليارين 

العام  كان  بينما  دولر،  األف  و400 

2011/2010 هو الأقل، حيث بلغت قيمة 

تلك ال�صتثمارات 750 مليون دولر.

تت�صدر الإمارات دول اخلليج من حيث 

مل�رش،  املبا�رشة  ا�صتثماراتها  قيمة 

وتليها   ، دولر  مليارات   3.2 بنحو 

ال�صعودية بنحو مليارو500 األف  دولر. 

الإمارات  من  كل  ا�صتثمارات  ومتثل 

وال�صعودية ن�صبة 77.3%.

وعلى مدار خم�ض �صنوات �صخت 5 دول 

اإىل  ت�صل  مبا�رشة  ا�صتثمارات  خليجية 

�صنوي  مبتو�صط   دولر،  مليارات   6.2
بينما  دولر،  األف  و240  املليار  نحو  

اإىل تدفقات  و�صل هذا املوؤ�رش بالن�صبة 

مليار  نحو  مل�رش  املتحدة  الوليات 

اأن  يعني  ما  وهو  دولر،  األف  و770 

ال�صتثمارات الأمريكية املبا�رشة مل�رش، 

اأكرب من تلك املتدفقة من  اأهمية  مثلت 

دول اخلليج من حيث القيمة.

رفض سعودي 
املجل�ض  يف  ال�صعودي،  اجلانب  وكان 

التن�صيقي امل�رشي- ال�صعودي قد رف�ض 

عددا كبريا من امل�رشوعات التي قدمتها 

مليار   30 الـ  جلذب  م�رشية،  وزارات 

�صخها  ال�صعودية  اأعلنت  والتي  ريال، 

القاهرة،  يف  ا�صتثمارات  �صورة  يف 

االستثمارات الخليجية في مصر..
عقبات سياسية تعرقلها
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واأن م�رش عر�صت قائمة بامل�رشوعات 

من  لدرا�صتها  واملر�صحة  املقرتحة، 

منذ  املجل�ض،  يف  ال�صعودي  اجلانب 

قطاعات  �صمت  اأ�صهر،  قبل  تاأ�صي�صه، 

العقارات وال�صياحة والطاقة والبرتول، 

لكنها قوبلت بالرف�ض.

فيه  يعاين  الذي  الوقت  يف  هذا  ياأتي 

امل�صتثمرون اخلليجيون يف م�رش، حيث 

ذكر رجل الأعمال ال�صعودي ال�صيخ عبد 

�صحفي:  حوار  يف  ال�رشبتلي  الرحمن 

كنا  ولو  املوظفون  يحكمها  م�رش  اأن 

لكان  البنوك  ودائع يف  اأموالنا  و�صعنا 

ان�صحب  واأ�صاف:  كثريا،  اأف�صل  الو�صع 

�صعوبة  راأوا  ممن  �رشكائنا  من  عدد 

الو�صع وعدم القدرة على التكيف معه.

م�رش  يف  ال�صتثمار  معوقات  وعن 

 80% ي�صيع  م�رش  يف  امل�صتثمر  قال: 

وراء  الرك�ض  يف  وجهده  وقته  من 

الوزراء وامل�صوؤولني لتخلي�ض اإجراءات، 

لت�صيري  موافقات  على  واحل�صول 

اأعماله، بدل من بذل هذا اجلهد، والوقت 

يف  والتفكري  ا�صتثماراته  تو�صيع  يف 

حتولوا  وامل�صتثمرون  موارده،  تعظيم 

لدى  رغبة  توجد  ل  كما  مت�صولني،  اإىل 

ورقة،  اأية  على  التوقيع  يف  امل�صوؤولني 

وفاء  وعدم  املرتع�صة،  الأيدي  وانت�صار 

الدولة بتعاقداتها.

واأ�صاف: الدولة لي�صت موؤهلة ل�صتقبال 

ول  �صيا�صيا  ل  ال�صخمة،  ال�صتثمارات 

لديها  ولي�ض  ت�رشيعيا،  ول  اإقت�صاديا 

قادرة  يجعلها  ما  التحتية  البنية  من 

وت�صاءل:  ا�صتثمارات،  ا�صتقبال  على 

املوؤمتر  يف  العامل  تدعو  لدولة  كيف 

الإقت�صادي لال�صتثمار فيها وفى اليوم 

قرارات  املركزي  البنك  ي�صدر  الثاين 

والإيداع  لل�صحب  الأق�صى  احلد  جتعل 

ع�رشة اآلف دولر؟ فهل كل جهة تعمل 

مبفردها؟

رهان مصر 
ميكن القول باأن رهان م�رش على دول 

اخلليج يف تدفقات ا�صتثمارية مبا�رشة 

رهانًا  كان  املقبلة،  املرحلة  خالل 

وب�صبب  �صيا�صية،  قيود  ب�صبب  فا�صاًل 

اأو�صاع  ما تقبل عليه دول اخلليج من 

انهيار  اأزمة  ب�صبب  �صعبة  قت�صادية 

الن�رشة  اأظهرت  حيث  النفط،  اأ�صعار 

النقد  موؤ�ص�صة  عن  ال�صادرة  ال�صهرية 

خالل  موجوداتها  انخفا�ض  ال�صعودي 

اإىل  الثاين املا�صي  �صهر يناير/كانون 

مليار   618.1( ريال  مليار   2318 نحو 

ريال  مليار   2373 مع  مقارنة  دولر( 

)632.8 مليار دولر( بانخفا�ض قدره 

دولر(  مليار   14.6( ريال  مليار   55
مقارنة مع �صهر دي�صمرب/كانون الأول 

املا�صي.

للمملكة  ال�صيادي  ال�صندوق  و�صجل 

يف  م�صتوياته  اأعلى  ال�صعودية  العربية 

 737 بلغ  اإذ   ،2014 اأغ�صط�ض/اَب  �صهر 

مليار دولر، لتبداأ بعدها الحتياطيات 

اأ�صعار النفط،  بالرتاجع، يف ظل هبوط 

التي انخف�صت منذ �صهر يونيو/حزيران 

2014 بنحو 70%.
�صجلت   ،2015 يوليو/متوز  �صهر  ويف 

اأ�صول ال�صندوق قراءة عند م�صتوى 661 

مليار دولر، على خلفية قيام ال�صلطات 

احتياطياتها  با�صتخدام  ال�صعودية 

خلدمة احتياجات امليزانية.

واأعلن العاهل ال�صعودي امللك »�صلمان 

دي�صمرب/ نهاية  يف  العزيز”  عبد  بن 

العام  موازنة  املا�صي،  الأول  كانون 

مليار   326 قدره  بعجز   ،2016 اجلاري 

يف  وحافظت  دولر(  مليار   87( ريال 

من  مرتفع  م�صتوى  على  نف�صه  الوقت 

الإنفاق، رغم انخفا�ض اأ�صعار النفط.
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البطالة في الجزائر.. ما وراء أرقام الحكومة؟

 11 الر�صمية  الإح�صاءات  بح�صب  اجلزائر  البطالة يف  جتاوزت 

%، يف حني تقرتب من 30 % يف اأو�صاط ال�صباب، وت�صغط هذه 
امل�صكلة على احلكومة اجلزائرية، اإىل جانب اأزمة تراجع الدخل 

مع انخفا�ض اأ�صعار النفط والغاز.

قدمتها  التي  الأرقام  اأن  اقت�صاديون جزائريون  ويراأى خرباء 

الأبعاد  تعك�ض  ل  البالد  يف  البطالة  ن�صب  ب�صاأن  احلكومة 

اجتاه  مع  الأخرية  الفرتة  يف  تفاقمت  التي  للم�صكلة  احلقيقية 

الدولة اإىل خف�ض الإنفاق العام ب�صبب انكما�ض عائدات النفط 

والغاز.. وقد ن�رش الديوان الوطني لالإح�صاء تقريرا ير�صد حالة 

البطالة يف البالد مبنا�صبة يوم العمال العاملي. وذكر التقرير 

% يف �صبتمرب/اأيلول   11.2 اأن ن�صبة البطالة يف اجلزائر بلغت 

2015 مقابل 10.6 % يف ال�صهر نف�صه من عام 2014، مما يعني 
اأن هناك اأكرث من مليون ون�صف مليون عاطل عن العمل، 80 

% منهم �صباب.
و24   16 )بني  ال�صباب  اأو�صاط  يف  البطالة  اأن  التقرير  واأو�صح 

�صنة( بلغت 29.9 % يف �صبتمرب/اأيلول 2015 مقابل 25 % من 

ال�صهر نف�صه يف 2014.. ويرى اأ�صتاذ القت�صاد بجامعة البليدة 

فار�ض م�صدور اأن هذه الأرقام »مغلوطة وغري حقيقية«، وي�صري 

يف حديث للجزيرة نت اإىل اأن التقارير احلكومية حتت�صب فقط 

العاطلني عن العمل الذين يتقدمون اإىل مكاتب الت�صغيل لت�صجيل 

اأنف�صهم، بالإ�صافة اإىل اأنها ل حتت�صب الأ�صخا�ض الذين جتاوز 

�صنهم الأربعني عاما من الذين ل ميلكون وظائف ثابتة.

وبراأي الدكتور م�صدور، فاإن هناك قطاعات معتربة من النا�ض 

مل ي�صجلوا اأنف�صهم، مما يعني اأن ن�صبة البطالة اأعلى بكثري مما 

هو م�رشح به، وت�صل ح�صب تقديره اإىل نحو 20 %.

اإنها  م�صدور  يقول  البطالة  ن�صبة  ارتفاع  لأ�صباب  حتليله  ويف 

الذي  اخلا�ض  القطاع  وجور  العام  القطاع  »�صعف  اإىل  تعود 

اإىل  بالإ�صافة  العمال«،  حتمي  التي  القوانني  مع  يتجاوب  مل 

يف  الأو�ــصــاع  عليه  كانت  ما  عك�ض  املوؤقتة  العقود  طغيان 

احلكومية  ال�صيا�صات  القت�صاد  اأ�صتاذ  وينتقد  �صابقة..  مراحل 

ب�صكل  البطالة  عالج  على  تعتمد  لأنها  فا�صلة  يعتربها  التي 

موؤقت من خالل ما ت�صمى عقود ما قبل الت�صغيل، وكذلك منح 

قرو�ض �صغرية لل�صباب، تعرث كثري منهم يف �صدادها، ويعتقد 

اأن هذه احللول غر�صها »التخفيف من ال�صغط الجتماعي«.

أسعار مرتفعة
رفعت م�صانع احلديد يف م�رش 

من  بــاأكــرث  منتجاتها  اأ�صعار 

عدة  ب�صبب  اأيــار  خــالل   %  20
عوامل، يف مقدمتها اأزمة نق�ض 

احلديد  طن  �صعر  وبلغ  الــدولر. 

6200 جنيه )نحو 698 دولرا(.

فائدة
البنك  با�صم  املتحدث  ك�صف 

البنك  اإن  التون�صي  املــركــزي 

الفائدة  �صعر  على  الإبقاء  قرر 

الأ�صا�صي دون تغيري عند 4.25 

معدل  انخفا�ض  اآخر  وكان   .%
% يف عام   4.9 الت�صخم و�صل 

.2015

انفاق
العربية  املنظمة  رئي�ض  قــال 

للجامعة  التابعة  لل�صياحة 

فهيد  اآل  فهد  بن  بندر  العربية 

اإن اإنفاق العرب على ال�صياحة 

 27 يبلغ  بــاخلــارج  العالجية 

مليار دولر �صنويا.

تطوير
»روؤية  ال�صعودية �صمن  اأعلنت 

على  �صتعمل  اأنــهــا   ”2030
لتعزيز  التعدين  قطاع  تطوير 

مواردها غري النفطية. وتخطط 

املحدودة  امل�صاهمة  لزيادة 

لهذا القطاع يف الناجت املحلي 

لت�صل اإىل نحو 26 مليار دولر.

سرقة
ـــف رئـــيـــ�ـــض املــجــلــ�ــض  و�ـــص

الفل�صطيني  ــادي  ــص ــ� ــت الق

)بــكــدار(  والإعـــمـــار  للتنمية 

التنقيب  اأعمال  ا�صتيه  حممد 

يف  الــنــفــط  ــن  ع ال�صهيونية 

ــفــة الــغــربــيــة  ــق الــ�ــص ــاط ــن م

الإعــالن  بعد  وذلــك  بال�رشقة، 

اكت�صاف حقل نفطي قرب  عن 

منطقة البحر امليت.

استثمار
اأفــــاد تــقــريــر اقــتــ�ــصــادي اأن 

جمل�ض  دول  ــارات  ــم ــث ــت ــص ا�

بقطاع  اخلليجي  ــعــاون  ــت ال

مليار  خم�صني  تبلغ  التعليم 

من  ــرث  اأك على  موزعة  دولر 

مراحل  يف  م�رشوع،  خم�صمئة 

التطوير  عملية  مــن  خمتلفة 

خالل العام اجلاري.

اعتصام
ــل وافـــد  ــام نــفــذ ثــمــامنــئــة ع

اعت�صاما  الكويت  نفط  بقطاع 

واإ�رشابا عن العمل اأمام بوابة 

النفطية  الــرو�ــصــتــني  حمطة 

ال�رشكة  �صيا�صة  على  اعرتا�صا 

التي يتبعون لها.

فائض
قالت املوؤ�ص�صة العربية ل�صمان 

ال�صتثمار وائتمان ال�صادرات 

ال�صلعي  التجاري  امليزان  اإن 

لــلــدول الــعــربــيــة حتـــول من 

فائ�ض قيمته 261 مليار دولر 

يتجاوز  عجز  اإىل   2014 عام 

55 مليار دولر لعام 2015.

تخطيط
الوطنية  املوؤ�ص�صة  و�صعت 

للنفط يف ليبيا خطة من ثالث 

مراحل لإعادة اإنتاج النفط اإىل 

الرغم  على  لكن  عهده،  �صابق 

تعرتف  فاإنها  تطلعاتها  من 

حلقت  التي  الكبرية  بالأ�رشار 

بالبنية التحتية للقطاع.

واردات
قالت وزارة النفط العراقية اإن 

اخلام  النفط  من  �صادراتها 

برميل  مــاليــني   3.36 بلغت 

اأبــريــل/نــيــ�ــصــان  يف  يــومــيــا 

بلغت  الإيرادات  واإن  املا�صي، 

ذلك  يف  دولر  مليارات   3.34
ال�صهر.

دعوة
الق�صايا القت�صادية  �صتاأثرت 

ــاركــني يف  ــص بــنــقــا�ــصــات املــ�

الأول  الإ�صالمي  الفقه  ملتقى 



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 154 حزيران 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 125

الفساد يزداد في تسع دول عربية!؟

ك�صف تقرير ملنظمة ال�صفافية الدولية ي�صمل ت�صع دول عربية عن 

تزايد الف�صاد يف هذه الدول، مع الت�صديد على الو�صع يف لبنان 

واليمن.

واأ�صار التقرير عن هذه املنظمة غري احلكومية العاملة يف مكافحة 

الف�صاد اإىل اأن 61  % من مواطني الدول املعنية - وهي اليمن 

وتون�ض  وفل�صطني  واجلزائر  ولبنان  واملغرب  وال�صودان  وم�رش 

والأردن- يرون اأن الف�صاد ازداد انت�صارا خالل ال�صنة املا�صية، 

غري اأن البيانات تتفاوت ب�صكل كبري بني خمتلف البلدان.

وت�صل ن�صبة الذين يعتقدون اأن الف�صاد ازداد يف لبنان اإىل 92  % 

ويف اليمن 84  % والأردن 75  % مقابل 28  % يف م�رش و26  % 

يف اجلزائر. واأقر 77  % من امل�صتطلعة اآراوؤهم يف اليمن و50  % 

% يف    9 يف م�رش باأنهم دفعوا ر�صوة لقاء خدمة عامة مقابل 

تون�ض و4  % يف الأردن.. ول يحكم الراأي العام يف اأي من هذه 

الدول اإيجابيا على حكومته على �صعيد مكافحة الف�صاد ويعترب 

املواطنني  من  اأغلبية  راأي  ح�صب  وذلك  �صيئا،  ال�صلطات  عمل 

ترتاوح بني 91  % يف اليمن و58  % يف م�رش.

الر�صا  »عدم  اأن  تقريرها  يف  الدولية  ال�صفافية  منظمة  وذكرت 

لرغبة  اأ�صا�صيا  حمركا  �صكل  فا�صدة  واأنظمة  فا�صدين  قادة  على 

املنطقة يف التغيري، خ�صو�صا خالل مظاهرات »الربيع العربي«، 

وبعد خم�ض �صنوات ت�صري الدرا�صة اإىل اأن احلكومات مل تبذل �صوى 

القليل لتطبيق القوانني �صد الف�صاد«.

الذي  لبنان  الو�صع يف  املنظمة خماوف، خا�صة حيال  واأبدت 

يعاين من اأزمة �صيا�صية عميقة، ول �صيما مع �صغور موقع الرئا�صة 

منذ عامني وعدم اإجراء انتخابات ت�رشيعية منذ عام 2009.

ب�صورة  قلقنا  يثري  برينغ »ما  كورايل  التقرير  وا�صعة  وقالت 

خا�صة هو لبنان، حيث يبدي الراأي العام انتقادات �صديدة جدا 

جلهود احلكومة يف مكافحة الف�صاد، وت�صور املواطنني مل�صتوى 

الف�صاد يف القطاع العام مرتفع جدا«.

وتبقى نقطة الأمل الوحيدة بني الدول الت�صع هي تون�ض، بح�صب 

التقرير. وقالت برينغ اإن »تون�ض اأحرزت نتيجة جيدة فعال تظهر 

يف الدرا�صة، ثمة كثريون يعتقدون اأن بو�صعهم القيام ب�صيء ما 

% من    71 اأن  اإىل  الف�صاد« على �صعيدهم اخلا�ض، م�صرية  �صد 

امل�صتطلعة اآراوؤهم يف هذا البلد يعتربون اأن »اأ�صخا�صا عاديني 

ميكنهم اإحداث فرق«.

قبل  من  نواك�صوط  يف  املنظم 

مركز تكوين العلماء، يف خطوة 

واخلـــرباء  الفقهاء  اعــتــربهــا 

�رشورية لبلورة روؤية اإ�صالمية 

للق�صايا القت�صادية.

تلويح
مما  تخوفهم  مراقبون  ــدى  اأب

ــي  ــالم ــصــان اإع جـــاء عــلــى لــ�

على  احلجز  باإمكانية  م�رشي 

البنوك  يف  امل�رشيني  ودائــع 

الأزمــة  حلل  ال�صعي  اإطــار  يف 

ا�صتبعد  بينما  القت�صادية، 

اآخرون القيام بذلك.

تغييرات
اجتهت دول اخلليج اإىل تر�صيد 

اأ�صعار  انهيار  منذ  الإنــفــاق 

النفط ابتداء من منت�صف عام 

ــدول  ال هــذه  واتــخــذت   ،2014
الإجــراءات خلف�ض  �صل�صلة من 

الدعم احلكومي للوقود.

تسهيل
ال�صعودي  العمل  وزيـــر  عــرب 

ــاين، عــن عــدم  ــب ــق ــرج احل مــف

م�صاركة  حجم  ب�صاأن  ر�صاه 

بالده.  العمل يف  ب�صوق  املراأة 

ال�صعوديات  الن�صاء  اأن  واأكــد 

و”م�صتعدات  جدا”  »موؤهالت 

ــزال  ت ل  ـــه  اأن رغـــم  للعمل”، 

تفر�ض عليها قيود عدة.

تراجع
ك�صف تقرير ر�صمي، عن تراجع 

�صوق  مبيعات  يف   %  4 بن�صبة 

الثلث  خالل  الأردين  العقارات 

العام احلايل )يناير  الأول من 

بالفرتة  مقارنة  ــل(،  ــري اإب  -

نف�صها من العام 2015.

تسريح
ـــن لدن  ب ــة  ــوع ــم انـــهـــت جم

عقود  للمقاولت  ال�صعودية 

عمالها،  ــن  م الــفــا   50 نــحــو 

ــى مــن  ــم ــظ ــع ــهــم ال ــت ــي ــب غــال

الجانب، فيما يتعر�ض قطاع 

ال�صعودية  يف  النـــ�ـــصـــاءات 

ل�صغوط متزايدة نتيجة انهيار 

ا�صعار النفط.

نمو
توقع �صندوق النقد الدويل يف 

النمو  ي�صجل  اأن  �صدر،  تقرير 

 %  2.9 العراق  القت�صادي يف 

 1.9 ارتفاعًا من   ،2016 خالل 

% العام املا�صي. 

ارتفاع
الــ�ــصــيــاحــة  وزارة  اأعــلــنــت 

قطاع  عائدات  اأن  املغربية، 

مليار   1.24 بلغت  ال�صياحة 

من  الأول  الربع  خالل  دولر 

م�صجلة   ،2016 اجلاري  العام 

% مقارنة   6.5 ارتفاعًا ن�صبته 

العام  مــن  الــفــرتة  نف�ض  مــع 

املا�صي.

اقتراض
ــكــة الــعــربــيــة  ــزم املــمــل ــت ــع ت

ال�صعودية اقرتا�ض 10 مليارات 

م�صارف  من  امريكي  دولر 

من  جــانــب  لتغطية  اأجنبية 

العجز يف ماليتها العامة جراء 

انخفا�ض اأ�صعار النفط. 

وديعة
مليارات   4 الإمـــارات  وجهت 

دعمًا  وديعة،  ن�صفها  دولر، 

توجه  منها  ملياران  مل�رش. 

من  عــــدد  يف  ــمــار  ــث ــت ــص لــال�

م�رش،  يف  التنموية  املجالت 

وامللياران الآخران وديعة يف 

لدعم  املركزي امل�رشي  البنك 

الحتياطي النقدي فيه.

اتفاقية
على  وفرن�صا  اجلــزائــر  وقعت 

عدة  يف  تــعــاون  اتفاقية   26
ــل الــقــ�ــصــاء  ــث قـــطـــاعـــات، م

ــم والــتــاأمــيــنــات  ــي ــل ــع ــت وال

التوقيع  مت  كما  الجتماعية، 

 12 بني  �رشاكة  اتفاقات  على 

موؤ�ص�صة جزائرية وفرن�صية.
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اقت�شاد دولي

تقارير عديدة تتحدث عن واقع ا�صتمرارية 

ينفرط  اأو  الأوروبي موحداً  بقاء الحتاد 

من  كل  دعوة  بعد  خ�صو�صًا  عقده 

�صعبي  ا�صتفتاء  اإىل  والدمنارك  بريطانيا 

داخل  البقاء  ب�صاأن  الدولتني  من  كل  يف 

الحتاد اأو الن�صحاب منه؟

اإىل تعليق العمل  ينزلق احلديث �رشيعًا 

باتفاقية »�صنغن« التي مت اإطالقها عام 

واحلركة  التنقل  حرية  لإتاحة   1985
دول  بني  تدريجيًا  احلدود  واإلغاء 

اأوروبية، ومدى تاأثري ذلك على م�صتقبل 

اليورو.

ومع زيادة تدفق املهاجرين والالجئني 

والتهديدات  املتو�صط  �صواحل  عرب 

الأمنية من جراء ذلك، اأثريت مطالبات 

التي  »�صنغن«  باتفاقية  العمل  بتعليق 

الرنويج  بينها  من  دولة   26 ت�صمل 

الحتاد  يف  الأع�صاء  غري   – و�صوي�رشا 

اأف�صل  من  واحدة  وجت�صد   – الأوروبي 

العملة  واإىل جانب  الأوروبية،  املبادئ 

رمزاً  التفاقية  اأ�صبحت  املوحدة، 

للوحدة بني عدة دول يف القارة.

تداعيات إقتصادية
كانت هناك، وعلى مدار �صنوات، انتقادات 

التهريب  لتفاقية »�صنغن« ب�صبب �صهولة 

بالإ�صافة  ال�رشعية،  غري  والهجرة 

الدول  بني  الدولية  ال�صفر  خ�صائر  اإىل 

املفو�صية  رئي�ض  اعرتف  وقد  الأوروبية، 

الأوروبية »جان كلود يونكر« اأن اتفاقية 

»�صنغن« معلقة بالفعل حمذراً من انهيار 

األغيت  اإذا  العملة املوحدة »اليورو«  تكتل 

هناك  �صتكون  وبالتايل،  التفاقية، 

تداعيات خطرية على الإقت�صاد الأوروبي.

ومن الطبيعي القول هنا اأنه اإذا عادت 

املراقبة على احلدود بني دول الحتاد، 

الدولية  التجارة  حركة  تتاأثر  ف�صوف 

بني  حركتها   تزايدت  التي  بالطبع، 

دول القارة ب�صكل كبري من حواىل 870 

دولر،  تريليونات   3 اإىل  دولر  مليار 

ال�صوق الأوروبية املوحدة  منذ انطالق 

منت�صف ت�صعينيات القرن املا�صي.

تعطل أنشطة األعمال
بف�صل  الأعمال  قطاعات  انتع�صت  لقد  

ولكن  اأوروبية،  دول  بني  احلدود  اإلغاء 

»�صنغن«،  باتفاقية  العمل  تعليق  مع 

ترتاوح  تاأجيالت  ذلك  من  ينتج  ف�صوف 

م�صكلة  وهذه  �صاعات،  وعدة  دقائق  بني 

وال�صاحنات،  النقل  ملتعهدي  خطرية 

اإىل  اخل�صائر  ت�صل  اأن  املتوقع  من  حيث 

59 دولرا لكل �صاعة.
للتلف،  القابلة  الب�صائع  اإىل  وبالن�صبة 

للجميع،  خ�صائر  يعني  التاأجيل  فاإن 

للنقل،  الدويل  الحتاد  بيانات  وبح�صب 

بني  احلدود  على  املراقبة  اإعادة  فاإن 

هذا  يكلف  �صوف  فقط  والنم�صا  اأملانيا 

 109 بحواىل  �صنوية  خ�صائر  القطاع 

ماليني دولر.

زيادة  احلدود  مراقبة  عودة  تعني  كما  

فرتة النتظار للرحالت عرب الطرق وطول 

امل�صافرين،  وعبور  ال�صحن  خدمات  زمن 

ومن ثم �صتتزايد التكاليف.

هناك تكاليف للبريوقراطية التي �صتنفذ 

هل يهدد انفراط عقد االتحاد األوروبي مستقبل اليورو؟
»شنغن«.. عقدة اليونان على المحك
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اإىل  بالإ�صافة  »�صنغن«  اإلغاء  حال  يف 

اجلديد  للنظام  الالزمة  التحتية  البنية 

لل�صفر مثل تغيري منط عمل �صبكة ال�صكك 

ال�رشيعة والتي تتطلب  احلديدية والطرق 

على  قيود  فر�ض  بعد  وعاملني  اإن�صاءات 

التنقالت.

»فا�صيليو�ض  موؤ�ص�صة  اأفادت  قد  وكانت 

الإقت�صاديني  للم�صت�صارين  دوزيني�ض« 

الأوروبيني اأن اإلغاء التفاقية له تداعيات 

اإ�صقاط  اأن  اإقت�صادية مكلفة للغاية، كما 

نظام الوحدة والقوة الذي تعزز بني دول 

الأكرث  هو  »�صنغن«  طريق  من  القارة 

الذي  ال�صبب  هو  هذا  يكون  وقد  خطورة. 

دفع رئي�ض املفو�صية الأوروبي »يونكر« 

م�صتقبل  يهدد  »�صنغن«  اإلغاء  اإن  لقول 

اليورو، واإذا انتهت العملة املوحدة، فرمبا 

 
ً
ينفرط عقد الحتاد الأوروبي اأي�صًا �صواء

على ال�صعيد الإقت�صادي اأو ال�صيا�صي.

أزمة الالجئين
اأبرز الأ�صباب التي ارتكز عليها دعاة  اإن 

كان  الأوروبي  الحتاد  عن  النف�صال 

اأزمة  ت�صكله  الذي  الإقت�صادي  ال�صغط 

الأوروبية،  الإقت�صادات  على  الالجئني 

وم�صاألة ا�صتفادة املهاجرين الوافدين اإىل 

 - اليورو  منطقة  داخل  من   - بريطانيا 

من امل�صاعدات الإجتماعية، ف�صال عن اأن 

م�صاهمة بريطانيا يف الحتاد و�صلت اإىل 

ن�صف تريليون اإ�صرتليني بنهاية 2015.

ت 
ّ
»�صو حملة  عن  �صادر  تقرير  وعر�ض 

بيانات  الأوروبي«  الحتاد  من  للخروج 

يف  بريطانيا  ع�صوية  اأن  اإىل  ت�صري 

اإ�صرتليني  مليارات   503 كلفتها  الحتاد 

منذ ان�صمامها اإىل اجلماعة الإقت�صادية 

التقرير  ويظهر  عاما،   43 قبل  الأوروبية 

 1.9 من  ارتفعت  الع�صوية  تكلفة  اأن 

امل�صاهمات  يف  دفعت  ا�صرتليني  مليار 

الإجمالية يف عام 1973، عندما اأ�صبحت 

اإىل  الع�صوية،  كامل  ا 
ً
ع�صو بريطانيا 

19.1 مليار ا�صرتليني العام املا�صي.
الر�صمية  غري  التقارير  بع�ض  وبح�صب 

ن�صف  تعادل  الع�صوية  تكلفة  فاإن 

املدار�ض  على  توزيعها  مت  التي  الأموال 

ميزانية  اأ�صعاف  واأربعة  اإنكلرتا،  يف 

56 �صعف  واأكرث من  الربيطانية،  العلوم 

ميزانية هيئة ال�صحة الوطنية و�صندوق 

العقاقري امل�صادة لل�رشطان، كما اأ�صارت 

احلمالت الداعية  لنف�صال بريطانيا اإىل 

 350 الأوروبي  اأنه يجري ت�صليم الحتاد 

مليون اإ�صرتليني اأ�صبوعيا، وهو ما يكفي 

لبناء م�صت�صفى جديد كل اأ�صبوع.

اإلقتصاد البريطاني في خطر 
م�صاهمة  اأن  ادعاءات  هناك  اأن  كما 

الحتاد  يف  الإقت�صادية  بريطانيا 

يزيد  ما  بلغت  املا�صي  العام  الأوروبي 

ت�صري  بينما  ا�صرتليني،  مليار   41 على 

اإىل  الأوروبي  الحتاد  مفو�صية  اأرقام 

عادت  الحتاد  يف  بريطانيا  ع�صوية  اأن 

تقارب  النمو  معدل  يف  بزيادة  عليها 

2.13 %، من اإجمايل النمو الربيطاين اأي 
37 مليار دولر، ومن ثم فاإن  ما يعادل 

خ�رشت  بريطانيا  اأن  توؤكد  الأرقام  هذه 

اأربعة  يفوق  ما  فقط  املا�صي  العام 

يف  ع�صويتها  جراء  من  دولر  مليارات 

النادي الأوروبي.

عقدة اليونان
اإىل  جديدة  اإقت�صادية  درا�صة  تو�صلت 

اليورو حمكوم عليها بالزوال  اأن منطقة 

ول ت�صتطيع اأن ت�صتمر يف �صكلها احلايل 

�صواء بقيت اليونان اأو خرجت منها.

تفاوت  اأن  جديدة  درا�صة  وبينت 

دول  يزيد  الإقت�صادي  التطور  م�صتويات 

منطقة اليورو تباعًدا عن بع�صها البع�ض، 

ل  واحد  فائدة  �صعر  اعتماد  وبالتايل 

ي�صلح للكتلة الإقت�صادية باأكملها.

ال�صيا�صية  الختالفات  اأن  كما 

من  جتعل  والثقافية  والإجتماعية 

يف  ال�صرتاك  اليورو  دول  على  الأ�صعب 

على  يتعني  النهاية  ويف  واحدة،  عملة 

ا 
ً
ا حقيقي

ً
منطقة اليورو اأن تندمج اندماج

اأو ينفرط عقدها.

اإي  �رشكة  اأجرتها  التي  الدرا�صة  وتاأتي 

وال�صت�صارات  لالأبحاث  غروب  يو  �صي 

وال�صتثمار الربيطانية يف اإطار م�رشوع 

بحثي اأو�صع يتناول ع�صوية بريطانيا يف 

الحتاد الأوروبي واآفاقها امل�صتقبلية.

نتائجها  ُن�رشت  التي  الدرا�صة  وخل�صت 

اأنه  اإىل  تلغراف  ديلي  �صحيفة  يف 

من  اخلروج  على  اليونان  اأُجربت  �صواء 

املنطقة  فاإن  بقيت،  اأو  اليورو  منطقة 

يتعني  اجلذور  عميقة  م�صاكل  تواجه 

اندماج  اأو حتقيق  نف�صها  بتفكيك  حلها 

�صيا�صي كامل.
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اقت�شاد دولي

»أوبك«.. هل تنعي منظمتها؟
ــك«  »اأوب للنفط  امل�صدرة  البلدان  منظمة  من  م�صوؤولون  عقد 

اجتماعا يف فيينا، ل�صياغة ا�صرتاتيجية طويلة املدى.

اأحد امل�صوؤولني املحبطني  ونقل م�صدران ح�رشا الجتماع عن 

ذلك  عن  اأعلن  حيث  ماتت«.  »اأوبــك  قوله:  املنظمة  داخــل  من 

يتجادل  كان  خليجي،  غري  بلد  من  مندوب  امل�صدرين،  بح�صب 

للمنظمة موا�صلة  ينبغي  اإذا كان  ما  ب�صاأن  ال�صعودية  مع ممثل 

�صيا�صة ا�صتهداف م�صتويات �صعرية.

ول تزال ال�صعودية، اأقوى اأع�صاء اأوبك نفوذا، متم�صكة مبوقفها 

باأن التحرك اجلماعي لكل املنتجني هو احلل الأمثل ل�صوق النفط 

التي هوت منذ منت�صف عام 2014.غري اأن ما حدث يف اجتماع 

اململكة  م�صت  اإذا  اأنــه  اإىل  ي�صري  فيينا،  يف  »اأوبــك«  مندوبي 

لإحدى  وفاة  �صهادة  كتابة  اإىل  ذلك  ف�صيوؤدي  هذا  نهجها  يف 

اأ�صعار  اإدارة  يف  واملتمثلة  للمنظمة،  الرئي�صية  ال�صرتاتيجيات 

النفط العاملية من خالل تنظيم املعرو�ض.

النظر  وجهات  على  مطلعة  م�صادر  ذكــرت  اأخــرى،  جهة  ومن 

ال�صعودية، اأنها �صهدت حتول كبريا يف الفكر، اإذ تعتقد الريا�ض 

ا�صتهداف م�صتوى حمدد لالأ�صعار بات بال فائدة لأن  اأن  حاليا 

كونه  من  اأكرث  هيكلية  تغريات  يعك�ض  العاملية  ال�صوق  �صعف 

اجتاها موؤقتا.

مع  التعامل  كيفية  ب�صاأن  فعلي  انق�صام  من  »اأوبــك«  وتعاين 

ال�صعودية  بني  التوتر  ت�صبب  كما  النفط،  اأ�صعار  انخفا�ض 

عاما   15 خالل  اتفاق  اأول  انهيار  يف  اإيران  اللدودة  ومناف�صتها 

الأ�صعار  تعزيز  يف  امل�صاعدة  اأجــل  من  اخلــام،  اإنتاج  لتجميد 

العاملية.

جمل�ض  اجتماع  خالل  جمددا  ال�صطح  على  التوترات  تلك  وطفت 

حمافظي »اأوبك« الذي ي�صع ال�صرتاتيجة الطويلة املدى وي�صارك 

فيه مندوبو الدول الع�صاء الذين يرفعون تقاريرهم اإىل وزراء 

النفط يف بلدانهم.

بور  كاظم  ح�صني  اأوبــك  يف  مبحافظها  ممثلة  اإيـــران  وتقول 

اأجله،  من  املنظمة  تاأ�ص�صت  ما  هو  بالتحديد  هذا  »اإن  اأردبيلي: 

اأحد  تكون  اأن  ينبغي  لالإنتاج  الفعالة  »الإدارة  فاإن  وبالتايل 

اأهدافها الطويلة الأمد«.

اإل اأنه وفقا مل�صادر اأكدت اأن حمافظ ال�صعودية حممد املا�صي 

قال اإنه يعتقد »اأن العامل تغري كثريا يف ال�صنوات القليلة املا�صية، 

لدرجة اأن حماولة فعل هذا اأ�صبحت اأمرا ل طائل من ورائه«.

تقويض
وواردات  �صادرات  تراجعت 

ــوق  ــف الـــ�ـــصـــني بــــوتــــرية ت

مما  ني�صان  يف  الــتــوقــعــات 

يربز �صعف الطلب يف الداخل 

ـــــارج، لــيــقــو�ــض اآمـــال  واخل

التعايف يف ثاين اأكرب اقت�صاد 

يف العامل.

وعد
رجب  الــرتكــي  الرئي�ض  اأكــد 

طيب اأردوغان اأن بالده ت�صري 

تاأمني  نحو  ثابتة  بخطى 

مواطن  ملليون  عمل  فر�ض 

اأن  اإىل  م�صريا  العام،  بنهاية 

تركيا  يف  العاملة  الأيـــدي 

زادت اإىل 29.5 مليونا.

انسحاب
ــي  ــريك الأم ــرع  ــف ال ان�صحب 

الإيطالية  غوت�صي  ل�رشكة 

ملكافحة  دولية  منظمة  من 

اأن  بــعــد  املــنــتــجــات  تقليد 

ل�رشكة  املنظمة  هذه  �صمحت 

التجارة الإلكرتونية ال�صينية 

الــعــمــالقــة »عـــلـــي بــابــا« 

بالن�صمام اإىل ع�صويتها.

حرائق
من  الكندية  ال�صلطات  حذرت 

مبنطقة  الغابات  حرائق  اأن 

فورت ماكموراي النفطية يف 

البالد  غرب  األبريتا  مقاطعة 

واأن  ال�صيطرة،  عــن  خرجت 

نطاقها اآخذ يف التو�صع.

تراجع
وواردات  �صادرات  تراجعت 

ال�صني بوترية تفوق التوقعات 

�صعف  يــربز  مما  ني�صان  يف 

ـــارج،  واخل بــالــداخــل  الطلب 

يف  التعايف  اآمـــال  ليقو�ض 

ثاين اأكرب اقت�صاد عاملي.

وصفة
دونالد  اآراء  اأن  خــرباء  يــرى 

ترامب يف ما يتعلق مبعاجلة 

القت�صاد الأمريكي يف حال 

ــه تــعــد مــتــهــورة، وقــد  ــاأزم ت

توؤدي اإىل تعطيل م�صار النمو 

الثقة  وتقوي�ض  القت�صادي 

يف نظام اأمريكا املايل.

عقود
ــت اإيـــــران عـــن عــقــود  ــن ــل اأع

النفط  ا�صتثمارية يف قطاعي 

مليار   11 بقيمة  والـــغـــاز 

ــدورة  ال خــالل  ــك  وذل دولر، 

والغاز  النفط  ملعر�ض  الـ21 

والبرتوكيماويات  والتكرير 

يف طهران.

تشكيك
النقد  �صندوق  مديرة  اعتربت 

ــــدويل كــريــ�ــصــتــني لغـــارد  ال

من  تعتزم  التي  الطريقة  اأن 

خاللها اليونان تلبية مطالب 

حال  يف  بالإ�صالح  دائنيها 

تتمتع  »ل  امليزانية  تخطي 

بال�صدقية وغري مرغوب بها«.

احتياطات
الرو�صي  املركزي  البنك  اأفاد 

رو�ــصــيــا  ــيــاطــيــات  احــت اأن 

 390.1 بلغت  الدولية  النقدية 

 29 بــحــلــول  دولر  ــيــار  مــل

ني�صان املا�صي. وازداد حجم 

 21.7 الرو�صية  الحتياطيات 

مليار دولر منذ مطلع العام 

اجلاري.

ارتفاع
اأن  لــنــدن  تــقــريــر يف  ــر  اأظــه

ارتفع  الف�صة  على  الطلب 

العام  قيا�صي  م�صتوى  اإىل 

املـــا�ـــصـــي، حــيــث عــو�ــصــت 

املعدنية  العمالت  م�صرتيات 

ــرات  ــوه ــج والــ�ــصــبــائــك وامل

الكهرو�صوئية  والقطاعات 

تراجع الطلب ال�صناعي.

تحول
اإىل  للتحول  الهند  تخطط 

الغاز  على  يعتمد  اقت�صاد 
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تباطؤ في صادرات وواردات الصين
اأكرب من  ال�صهر املا�صي تراجعا بدرجة  ال�صني خالل  �صجلت 

املتوقع يف حجم ال�صادرات والواردات، وذلك على نحو اأذكى 

خماوف ب�صاأن و�صع القت�صاد ال�صيني.

وتراجعت ال�صادرات 1.8 يف املئة مقارنة باأرقام ني�صان العام 

لنتعا�صة  انتكا�صة  وهو  الر�صمية،  البيانات  بح�صب  املا�صي، 

مقارنة  املئة  يف   10.9 الــواردات  تراجعت  كما  اأذار.  �صهر  يف 

باأرقام نف�ض ال�صهر من العام املا�صي.

التوايل، وهو ما  الثامن ع�رش على  ال�صهري  وهذا هو الرتاجع 

زيادة  بالرغم من  الطلب املحلي مازال �صعيفا  اأن  اإىل  ي�صري 

الإنفاق على البنية التحتية.

وكان خرباء اقت�صاد قد توقعوا تراجع ال�صادرات يف ني�صان 

0.1 يف املئة فقط بعد زيادة مفاجئة ن�صبتها 11.5 يف املئة يف 
اآذار. كما توقعوا تراجعا اأ�صغر يف الواردات بن�صبة 5 يف املئة 

يف اأعقاب تراجع ن�صبته 7.6 يف املئة يف اآذار.

اإن  �صنغافورة،  يف  »كومريزبنك”  بنك  من  هاو،  ت�صو  وقال 

يتفق  متوقع، مبا  تراجعا غري  �صجلت  والواردات  »ال�صادرات 

مع الأداء التجاري املعتدل يف �صتى اأرجاء اآ�صيا، وهو ما ي�صري 

اأمام الأ�صواق ال�صاعدة، مع حتمية  اإىل عام اآخر من التحدي 

اتخاذ بع�ض خطوات الت�صحيح يف ال�صوق«.

وتراجعت �صادرات ال�صني اإىل الوليات املتحدة، اأكرب �رشيك 

جتاري للبالد، بن�صبة 9.3 يف املئة يف ني�صان، يف حني �صجلت 

�صادراتها اإىل الحتاد الأوروبي زيادة بن�صبة 3.2 يف املئة.

يف  اقت�صاد  اأكــرب  ثــاين  لل�صني،  القت�صادي  النمو  و�صجل 

العامل، تراجعا اإىل 6.7 يف املئة يف الأ�صهر الثالثة الأوىل من 

الأزمة  منذ  ي�صجل  تراجع  اأدنى  ذلك  ويعترب  اجلــاري.  العام 

مع  اآذار  يف  ينتع�ض  بــداأ  الن�صاط  اأن  غري  العاملية،  املالية 

�صت عمليات  بينها  لت�صجيل منو، من  تدابري  احلكومة  اتخاذ 

خف�ض ل�صعر الفائدة اأواخر عام 2014، وهي خطوات يبدو اأنها 

م�صاعدة.

لكن اأرقام �صهر ني�صان ت�صري اإىل اأن الرتداد قد ل ي�صتمر طويال.

خالل  اخلا�ض  القطاع  ودرا�صة  الر�صمية  الأرقام  ك�صفت  كما 

�صهر ني�صان عن �صورة خمتلطة ب�صاأن قطاع ال�صناعة ال�صيني.

واأظهر موؤ�رش مديري امل�صرتيات الر�صمي ات�صاع الهام�ض ال�صهر 

على  ع�رش  الرابع  لل�صهر  القطاع  تقلي�ض  عن  ف�صال  املا�صي، 

التوايل.

ــاج  ــت مــن خـــالل زيــــادة الإن

املحلي و�رشاء الغاز الطبيعي 

امل�صال، بينما ت�صعى للحد من 

امل�صببة  الغازات  انبعاثات 

لالنحبا�ض احلراري.

اضراب
ــال  ــم ــو وع ــف ــوظ اأ�ــــــرشب م

واخلا�ض  الــعــام  القطاعني 

بــالــيــونــان ثـــالثـــة اأيـــــام، 

احــتــجــاجــا عــلــى ا�ــصــتــعــداد 

على  للت�صويت  الـــربملـــان 

ــــون حـــول  ــــان ــــرشوع ق ــــ� م

ال�رشائب والتقاعد.

اغالق
�صتتوقف �صحيفة »نيو داي« 

�صاملة  يومية  �صحيفة  -اأول 

خالل 30 عاما يف بريطانيا- 

عــن الــ�ــصــدور اجلــمــعــة، بعد 

اأ�صابيع من انطالقتها،  ت�صعة 

ب�صبب املبيعات غري الكافية.

سحب
جلاأت وزارة املالية الرو�صية 

اإىل �صندوق الحتياطي لأول 

�صحبت  حيث  العام،  هذا  مرة 

منه اأكرث من خم�صة مليارات 

املا�صي  ني�صان  يف  دولر 

ل�صد عجز امليزانية.

دعم
ــض بنك  ــ� ــي رئ نــائــب  اأعـــلـــن 

ال�صتثمار الأوروبي بيم فان 

اإجنــاز  البنك  عــزم  باليكوم، 

املزيد من امل�صاريع املتعلقة 

قــطــاعــي  يف  ــني،  ــئ ــالج ــال ب

والبنية  وال�صحة،  التعليم 

التحتية.

رغبة
اأبدى رئي�ض الوزراء الياباين، 

اآبي، رغبته يف تعزيز  �صينزو 

العالقات التجارية بني بالده 

واإمتام  الأوروبــي،  والحتــاد 

بني  احلــرة  التجارة  اتفاقية 

الطرفني خالل العام اجلاري.

زلزال
اأن  م�صحية  درا�ــصــة  ك�صفت 

اليابان  يف  امل�صانع  ن�صاط 

املا�صي  ني�صان  يف  انكم�ض 

ــرث من  اأك ــرية منذ  بــاأكــرب وت

�صجل  كــمــا  ــنــوات،  �ــص ثـــالث 

ــراجــع منذ  الإنـــتـــاج اأكـــرب ت

زلزل  �صل�صلة  ب�صبب  عامني، 

اأدت اإىل توقف امل�صانع.

احتياط
الحتياطي  املجل�ض  وافــق 

ــــزي  ــــرك ــــدرايل )امل ــــي ــــف ال

الأمـــريكـــي( عــلــى مــ�ــرشوع 

على  ــوداً  ــي ق ي�صع  ــون،  ــان ق

ـــاآت »اخلــيــالــيــة«  ـــاف ـــك امل

املديرون  يتقا�صاها  التي 

ال�رشكات  يف  التنفيذيون، 

بالوليات  الكبرية  املالية 

املتحدة.

أجور
قرر رئي�ض فنزويال نيكول�ض 

ــد الأدنـــى  ــع احل مــــادورو رف

% يف ظل   30 بن�صبة  لالأجور 

الذي  الت�صخم  معدل  ارتفاع 

هذا  يف  ال�رشائية  القوة  ر 
ّ
دم

يعي�ض  الـــذي  النفطي  البلد 

اأزمة اقت�صادية.

بيع
الأمريكية  املجموعة  اأعلنت 

�صيفرون  العمالقة  النفطية 

يف  ح�ص�صها  بيع  تريد  اأنها 

يف  بــورمــا  يف  الــغــاز  حقول 

عن  للتخلي  برنامج  اإطـــار 

غري  تعترب  التي  الن�صاطات 

حماية  اأجل  من  ا�صرتاتيجية 

ربحيتها.

بطالة
يف  البطالة  ن�صبة  تراجعت 

منطقة اليورو املكونة من 19 

دولة بن�صبة 0.2 % خالل اآذار 

املا�صي اإىل 10.2 % مقارنة 

الذي  �صباط  يف   %  10.4 مع 

�صبقه وفق اأرقام ر�صمية.
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فر�ص عمل

  فرص عمل 
لبنان 

جتارة  يف  متخ�ص�صة  لبنانية  �رشكة 

يف  ترغب   ، باجلملة  الطبية  التجهيزات 

العامل  يف  اأ�صواق  اىل  منتجاتها  ت�صدير 

العربي وافريقيا .

لالإت�صال :

 Fanous & co.medical
هاتف : 009611640321

Fanousaah@terra. :بريد الكرتوين

 net.lb

لل�رشكات  من�صة  ت�صكل  لبنانية  �رشكة 
الأع�صاء  مع  للتوا�صل  واملنظمات 

ر�صائل  ي�صتخدمون  الذين  والعمالء 

عن  تبحث  وهي   ، اخللوي  عرب  الإ�صعار 

يف  التو�صع  على  ي�صاعدونها  �رشكاء 

منطقة ال�رشق الأو�صط .

لالإت�صال : 

Hadzup
هاتف : 0096170800686

corporate@ الكرتوين:  بريد 

hadzup.com

�صناعة  يف  متخ�ص�صة  لبنانية  �رشكة 
املفرو�صات والت�صميم الداخلي ت�صعى اىل 

اإقامة عالقات جتارية مع �رشكات اأجنبية 

لالإت�صال :

 Nest S.a.l
هاتف : 009611368666

فاك�ض: 009611362111

maya.rayes@nest. : بريد الكرتوين

 com.lb
 www.nest.com.lb : موقع الكرتوين

ايران 
 ،1955 العام  يف  تاأ�ص�صت  ايرانية  �رشكة   

وهي تقدم خدمات يف جمالت متنوعة، 

واخلدمات  التجاري  الت�صويق  بينها  من 

واملرافىء،  للم�صانع  املخ�ص�صة 

تنظيم  على  تعمل  اأنها  اىل  بالإ�صافة 

وجهًا  لقاءات  وعقد  جتارية  حما�رشات 

لوجه يف بلدان خمتلفة 

لالإت�صال : 

 Soha toos company
info@sohatoos. الكرتوين:  بريد 

com
www.sohatoos. الكرتوين:  موقع 

 com

ايطاليا 
�صناعة  يف  متخ�ص�صة  ايطالية  �رشكة 

وبيع املالب�ض الن�صائية والرجالية، ت�صعى 

مع  للتوزيع  عاملية  اتفاقيات  توقيع  اىل 

م�صتوردين لبنانيني واجانب 

لالإت�صال : 

 Elena D’italia
هاتف : 00390309032233

فاك�ض : 0039030996

info@elenaditalia. : بريد الكرتوين

 it
www.elenaditalia. :موقع الكرتوين

 it

تطوير  يف  متخ�ص�صة  ايطالية  �رشكة 
الإمنائية  امل�صاريع  وادارة  الأعمال 

وال�رشق  وافريقيا  اوروبا  يف  الدولية 

البناء  قطاعات  يف  خ�صو�صًا  الو�صط 

ومعدات  ال�صلب  و�صناعة  والغاز  والنفط 

البناء والطاقة املتجددة ، ترغب يف اقامة 

اللبنانية  ال�رشكات  مع  جتارية  عالقات 

التي تبحث عن الفر�ض يف اوروبا.

لالإت�صال : 

 Cividino – International
هاتف : 00393405704890

info@cividino-  : الكرتوين  بريد 

international.com
lionel.cividino@legalmail. اأو 

it
Lionel.cividino @alice.it

موقع الكرتوين : 

www.cividino-

international.com

روسيا
ت�صميم  يف  متخ�ص�صة  رو�صية  �رشكة 

وت�صنيع اأجهزة الأمن والإنذار والإ�صت�صعار 

عالقاتها  توطيد  اىل  ت�صعى   ، اخلارجية 

التجارية مع �رشكاء وم�صتوردين ووكالء 

وموزعني يف ال�صوق املحلي .

لالإت�صال : 

 ZAO OKHrannaya technika
هاتف : 0078412655316

marina@forteza- : بريد الكرتوين

eu.com
www.forteza-eu. الكرتوين:  موقع 

com

باكستان
انتاج  يف  متخ�ص�صة  باك�صتانية  �رشكة 

الأ�رشة  واأغطية  القطنية  ال�صلع  وت�صنيع 

ال�صوق  يف  ب�صاعتها  ت�صويق  اىل  ت�صعى 

اللبنانية .

لالإت�صال : 

 Falcon textiles
هاتف ) مبا�رش ( : 00922132430027

هاتف: 00922132442534/35

فاك�ض : 00922132442537

info@ الكرتوين:  بريد 

falcontextiles.com.pk
 falcoutex@cyber.net.pk او

www. الكرتوين:  موقع 

 falcontextiles.com.pk
االحمر ميتال
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تركيا
التخزين  �رشكة تركية ت�صنع م�صتوعبات 

مع  عمل  عالقات  اإقامة  تريد   ، والهواء 

�رشكات لبنانية .

 AKCELIK : لالإت�صال

هاتف : 00)326(65632333435

فاك�ض : 00)326(6562521

abit@akcelikboru. : بريد الكرتوين

com

رومانيا 
انتاج  يف  متخ�ص�صة  رومانية  �رشكة 

يف  نا�صطة  متنوعة،  طبية  م�صتلزمات 

بالإحتاد  �صالت  وذات  بالدها  �صوق 

ال�صوق  دخول  عن  تبحث  الأوروبي، 

مع  ال�رشاكات  اقامة  خالل  من  اللبنانية 

جتار وم�صتوردين 

 Hexipharma : لالإت�صال

www. الكرتوين:  موقع 

hexipharma.com
 floare rosie street ،  14 العنوان: 

 district 6
 Bucharest، zip code:

 062264،Romania

رومانيا
ي�رش غرفة التجارة وال�صناعة يف رومانيا 

الذي  الإلكرتوين  الرابط  عن  اعالمكم 

بنك  اىل  خالله  من  الدخول  ت�صتطيعون 

الوىل  الطبعة  يت�صمن  الذي  املعلومات 

لعام 2015 لدليل امل�صدرين وامل�صتوردين 

اللبنانيني 

لالإت�صال :

 Chamber of commerce &
 industry of Romania

http : // ccir.ro/files/2015/

catalog.impex-en.exe

سلوفاكيا 
تطوير  يف  متخ�ص�صة  �صلوفاكية  �رشكة 

مرتبطة  منتجات  وتوزيع  وت�صنيع 

مهتمة  وهي  العري�ض  النطاق  بخدمات 

بتوزيع انظمة جتميع بيانات على املدى 

البعيد ملرافق متعددة مثل املياه والطاقة 

هذه  جتميع  وميكن   . وغريها  والغاز 

الويب  عرب  تطبيقات  خالل  من  البيانات 

اأو الهواتف اخللوية اأو تطبيقات من طرف 

 Shanghai veyuen  : لالإت�صال 

.special steed co
هاتف: 008631167266821 

admin@ الكرتوين:  بريد 

 veyuensteel.com
www.veyuensteel. :موقع الكرتوين

 com

الهند 
بت�صدير  متخ�ص�صة  هندية  �رشكة   

وقطع  الإ�صتهالكية  ال�صناعية  الب�صائع 

اإقامة  تود  البلدان  من  العديد  اىل  الغيار 

عالقات جتارية مع �رشكاء حمليني 

 Ace international : لالإت�صال

هاتف : 00919831753244

فاك�ض : 00913324170055

export.acetech@  : الكرتوين  بريد 

 gmail.com
 Or sales@acetech.in

اليمن:
متنوعة،  ب�صلع  تتاجر  مينية  �رشكة 

واجلزادين  والأحذية  املالب�ض  مثل 

والألعاب  والإلكرتونيات  واملن�صوجات 

واملجوهرات  اخللوية  والهواتف 

مهتمة  وهي  التجميل  وم�صتح�رشات 

لت�صمل  منتجاتها  مروحة  بتو�صيع 

منتجات لبنانية .

لالإت�صال : 

 The commercial Broker
 house

هاتف : 00967734417006

ثالث ، وتبحث ال�رشكة عن �رشكاء لتوزيع 

اأنظمتها يف لبنان 

لالإت�صال : 

 Zadaco s.r.o
هاتف : 00421264531086

فاك�ض : 00421264531084

zadaco @zadaco. الكرتوين  بريد 

com
www.zadaco.com :موقع الكرتوين

الصين 
ت�صنيع  يف  متخ�ص�صة  �صينية  �رشكة 

واملما�صي  وال�صالمل  امل�صاعد  وانتاج 

 symax lift تتبع  الكهربائية، 

كندية  �رشكة  وهي   holding co.ltd
حتديداً  ال�رشكة  ت�صنع  مدرجة.  عامة 

امل�صاعد املخ�ص�صة لالأ�صخا�ض واملنازل 

الكهربائية  وال�صالمل  وامل�صت�صفيات 

ق منتجاتها 
ّ
واملما�صي  الكهربائية، وت�صو

عن  تبحث  وهي  بلداً   50 من  اأكرث  يف 

موطىء قدم لها يف ال�صوق اللبنانية .

لالإت�صال : 

 Symax lift ) china ( co.ltd
هاتف : 00862168873777-8208

jasmine@ الكرتوين:  بريد 

 symaxlift.com

�صنغهاي  يف  متمركزة  �صينية  �رشكة 
 ، وال�صلب  الفولذ  انتاج  يف  متخ�ص�صة 

ال�صوق  يف  منتجاتها  ت�صويق  عن  تبحث 

جتار  مع  عالقاتها  وتوطيد  اللبنانية 

وموزعني لبنانيني 

كومفورت-تكس
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معار�ص وموؤتمرات

معرض لبنان للمشاريع الصناعية 
يقام يف مركز بيال للمعار�ض 

)من تنظيم اأي.اأف .بي لبنان( 

من 31 اأيار3- حزيران 2016

مؤتمر إكو أورينت 
يقام يف مركز بيال للمعار�ض 

)من تنظيم اأي.اأف.بي لبنان( 

من 31 اآيار – 3 حزيران 2016

معرض الطاقة في لبنان 
يقام يف مركز بيال للمعار�ض 

)من تنظيم اأي.اأف.بي لبنان( 

من 31 اآيار – 3 حزيران 2016

 معارض ومؤتمرات في لبنان 
معرض عالم الرجال 

يقام يف نادي اليخوت، زيتونة باي 

)من تنظيم اأف.اأي. دايليو(

من 2-5 حزيران 2016 

 مؤتمر الطاقة المتجددة 
في البلدان النامية 

يقام يف جامعة اللويزة ، ذوق م�صبح 

)من تنظيم جامعة �صيدة اللويزة(

من 13-14 متوز 2016 

 مؤتمر تطور تقنيات الحاسوب 
في التطبيقات الهندسية 

اللويــزة،  �صيــدة  جامعــة  فــي  يقــام 

ذوق م�صبح 

)من تنظيم جامعة �صيدة اللويزة( 

من 13-15 متوز 2016 

معرض الفنون 
يقام يف مركز بيال للمعار�ض 

)من تنظيم بي.اأي.اأف للمنا�صبات(

من 15-18 اأيلول 2016 

معرض ميدي فارما الدولي 
بريوت  هيلتون  غراند  فندق  يف  يقام 

حبتور 

)من تنظيم بروموتيم( 

من 22-24 اأيلول 2016

المانيا / دوسلدورف 
معر�ض دروبا ل�صناعة الطباعة والإعالم 

) من تنظيم مي�صي دو�صلدورف ( 

من 31 اآيار 10- حزيران 2016 

اإلمارات العربية / دبي 
معر�ض تنظيم وتطوير الرعاية ال�صحية 

) من تنظيم اإنفورما اإكزيب�صنز ( 

من 30-1 حزيران 2016 

اإلمارات العربية / دبي 
معر�ض وموؤمتر بنك امل�صتقبل – ال�رشق 

الأو�صط 

) من تنظيم تريابني ( 

من 31 اآيار – 1 حزيران 

تركيا / أنقرة 
معر�ض اغروتك للتكنولوجيا الزراعية 

) من تنظيم انفوفري ( 

من 1-4 اآيلول 2016 

السودان / الخرطوم 
الأعمال  لأ�صحاب  ع�رش  الثامن  املوؤمتر 

وامل�صتثمرين العرب 

العمل  اأ�صحاب  عام  احتاد  تنظيم  من   (

ال�صوداين ( 

من 2-3 ت�رشين الثاين 2016 

العراق / اربيل 
والتهوئة  والتدفئة  الطاقة  معر�ض 

وتكييف الهواء 

) من تنظيم اإيالن اأك�صبو ( 

من 1-4 حزيران 2016 

عمان / مسقط 
منتدى ا�صتثمر يف عمان

 ) من تنظيم غرفة جتارة و�صناعة عمان( 

من 27-28 اأيلول 2016 

الكويت / الكويت 
املعر�ض واملوؤمتر الدويل للبناء والت�صييد 

) من تنظيم دي.اأم .جي ايفنت�ض ( 

من 25-27 ايلول 2016 

كينيا / نيروبي 
ومواد  التحتية  للبنية  كينيا  معر�ض 

البناء والآليات 

) من تنظيم توركيل فري اأورغا نيزاي�صن ( 

من 12-15 اآب 2016 

الواليات المتحدة الميركية / 
نيويورك 
موؤمتر البيانات ال�صخمة 

) من تنظيم �صي�صكون ايفنت�ض ( 

من 7 اىل 9 حزيران 2016

 معارض ومؤتمرات في العالم 



صناعة اآلالت اللبنانية...
آفاق وتحديات وآمال 

برزت اأهمية قطاع �صناعة الآلت يف لبنان يف ال�صنوات الأخرية من خالل م�صاهمتها يف تطوير للن�صاطات الإقت�صادية الأخرى، 

كالزراعة والتجارة، والنقل ومبا تقدمه من منتجات اأ�صا�صية، كالأ�صمدة، والآلت الزراعية، ومواد الطاقة، وو�صائل النقل احلديثة.

ومن الطبيعي القول اإن قطاع �صناعة الآلت يعتمد على الإِمكانات الكبرية من حيث روؤو�ض الأموال، والأيدي العاملة، واملواد 

اخلام، واخلربة الفنية الدقيقة. 

وميثل القطاع ال�صناعي اأحد اأبرز القطاعات الإقت�صادية الذي دفع ويدفع ثمن الأزمات القائمة، ف�صهدت احلال ال�صناعية تبدلت 

اأ�صا�صية، بدءاً من اختفاء �صناعات عريقة واأ�صا�صية عن اخلارطة ال�صناعية، مروراً باأزمات خانقة تعاين بع�صها املوؤ�ص�صات، 

ولي�ض اآخراً واأخرياً تراجع عام يف م�صتوى ال�صادرات اللبنانية انعك�ض ب�صكل مبا�رش على ن�صب النمو الإقت�صادي اللبناين بالن�صبة 

اإىل الناجت القومي.

 وتق�صم ال�صناعات اإىل ثالثة اأق�صام رئي�صة هي:

1ـ ال�صناعات البدائية، وتعتمدعلى اخلامات املتوفرة حمليًا، وعلى املهارة اليدوية املكت�صبة. 
2ـ ال�صناعات الب�صيطة، وهي عبارة عن �صناعات ل تتحول، اأو تتغري كثرياً عن �صورة املادة اخلام.

-3 ال�صناعات احلديثة، وهي ال�صناعات التي تعتمد على الإِمكانات الكبرية من حيث روؤو�ض الأموال، والأيدي العاملة، واملواد 

اخلام، واخلربة الفنية الدقيقة.

وامتازت ال�صناعة اللبنانية بت�صاعف حجم ال�صادرات وانت�صار نوعي لل�صلع اللبنانية يف الأ�صواق الداخلية، اإ�صافة اىل الأ�صواق 

العربية والأجنبية وازدياد م�صطرد لال�صتثمار يف القطاع ال�صناعي.

ولل�صناعة اللبنانية جناحات باهرة يف جمالت عديدة ومنها: قطاع الكهرباء والكابالت وقطاع املاكينات واملعدات، وقطاع 

مواد البناء والبيوت اجلاهزة واملواد املنجمية. بالإ�صافة اإىل �صناعات متقدمة مثل: نظم واأجهزة اإنذار، جتهيزات طبية ولوازم 

خمتربات وطب اأ�صنان و�صناعة الأطراف وتقومي العظام، جتهيزات معاجلة مياه ال�رشف املبتذلة.

اإن اأي مقاربة جديدة لل�صناعة اللبنانية يجب اأن تنطلق من مبداأ حتقيق التكيف مع متطلبات الإقت�صاد اجلديدة، وحتديد دور 

القطاع يف هذه الألفية الثالثة على �صوء التقدم التكنولوجي واملعلوماتي والإت�صالتي، من دون اخلو�ض يف امل�صاكل 

املزمنة لهذا القطاع. فربز هدفان:

- يتمثل الأول مبدى قدرة ال�صناعة على حت�صني اإنتاجيتها وقدرتها التناف�صية ملواجهة املتغريات، مع ما يعني ذلك 

من حتديد للموا�صفات ولل�رشوط لل�صناعات املوؤهلة للتطوير.

- ويتمثل الثاين بتحديد الدور املطلوب من القطاعني العام واخلا�ض.

واجلدير ذكره هو اأن ال�صادرات ال�صناعية اللبنانية انخف�صت العام املا�صي 2014 بن�صبة %6.9 مقارنة 

2012، فبلغ جمموع قيمة ال�صادرات ال�صناعية خالل  العام  مع  مقارنة  مع العام 2013 و11.7% 

العام املا�صي 3 مليارات و150 مليون دولر، مقابل 3 مليارات و384 مليون دولر خالل العام 

2013، و3 مليارات و567 مليون دولر خالل العام 2012.
وبالرغم من الظروف ال�صتثنائية ال�صعبة التي يعي�صها لبنان، عملت وزارة ال�صناعة على 

ال�صناعي ودعمه  القطاع  لتحفيز  والقرارات  واملرا�صيم  القوانني  اإ�صدار جمموعة من 

�صتوؤدي  كانت  اللبنانية  ال�صوق  يف  متكافئة  غري  اإغراق  عمليات  من  وحمايته 

ما  اأي  عامل  األف   300 من  اأكرث  ت�صتوعب  اأنها  خا�صة  الإقفال،  اإىل  ببع�صها 

يتجاوز الـ 26 باملئة من العمالة اللبنانية. 

 وت�صعى الوزارة اإىل رفع ح�صة ال�صناعة الوطنية من ال�صتهالك املحلي 

الناجت  من  ال�صناعي  الإنتاج  وحجم  باملئة   75 و   50 بني  ما  اإىل 

الوطني من 11 اإىل 18 باملئة بحلول العام 2025. 
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ملف العدد

الآلت  �صناعة  قطاع  جنــاح  تخطى 

لبنان،  حدود  الكهربائية  والتجهيزات 

وطاول خمتلف دول العامل، حيث تغزو 

ال�رشكات اللبنانية العاملة يف القطاع 

بجودة  مت�صلحة  اخلارجية  الأ�ــصــواق 

�صتها احلداثة التي تتمّتع بها 
ّ
عالية كر

م�صانعها، ومتابعة التطورات العاملية 

كافة يف عامل �صناعتها.

وتعترب �صناعة الآلت �صناعة اأ�صا�صية 

تقوم  حديثًا  جتهيزاً  جمــهــزة  هــامــة 

واللت  القطع  وت�صنيع  بت�صميم 

كما  والكهربائية،  ال�صناعية  الزراعية 

اأي�صًا بعمليات جتديد املحركات  تقوم 

واخلــراطــة.  ال�صب  عمليات  بوا�صطة 

عمومًا  ال�صناعات  هذه  اإنتاج  ويتبع 

ــفــات الــعــاملــيــة لــالأ�ــصــنــاف  املــوا�ــص

املــوا�ــصــفــات  �صيما  ول  املــعــتــمــدة 

القيا�صية الربيطانية BSS واملوا�صفات 

.(DIN( القيا�صية الأملانية

�صلعة   148 املــ�ــصــانــع  هـــذه  وتــنــتــج 

خمتلفة، تت�صمن مراجل البخار 

-وحدات  ال�صوائل  -م�صخات 

على  الهواء-ثالجات  تكييف 

اختالف اأنواعها - اأجهزة اآلية 

لر�ض ال�صوائل -�صناعة الآلت 

-معا�رش  احلفارات  -�صناعة 

ومــعــدات  اآلت   - ومــهــار�ــض 

�صنع  -اآلت  الدواجن  لرتبية 

ــني واملــــخــــابــــز-اآلت  ــج ــع ال

وغربلة  فــرز  اخلــيــاطــة-اآلت 

وخلط  و�صحق  وجر�ض  وغ�صل 

وحلام  تقطيع  ــة-اآلت  ــرب الأت

-�صناديق  النايلون  اأكيا�ض 

�صناعات  قــولــبــة-اأ�ــصــنــاف 

احلــــنــــفــــيــــات -حمـــــــولت 

ــة- بــطــاريــات- ــي ــائ ــرب ــه ك

ت�صخني  واأجــهــزة  الــقــازانــات 

ــوحــات  املــيــاه-مــفــاتــيــح ول

كهربائية  الكهرباء-ملبات  توزيع 

معزولة-اللوحات  كابالت  -اأ�ــصــالك 

كهربائية- -منظمات  الكهربائية 

مثبتات التيار الكهربائي

األسواق الخارجية
ل�صناعة  الرئي�صية  اخلارجية  الأ�صواق 

وقرب�ض  العربية  الـــدول  هــي  الآلت 

ناجحة  ت�صدير  عمليات  بداأت  وموؤخراً 

اإىل عدد من الدول الأوروبية ،الوليات 

اخلبز  لأفــران  �صيما  ول  وكندا  املتحدة 

الأوتوماتيكية واآلت ر�ض ال�صوائل، كذلك 

بداأت حركة ت�صدير منتظمة اإىل عدد من 

دول اأفريقيا الغربية ول �صيما بالن�صبة 

النايلون  وتلحيم  تقطيع  اآلت  اإىل 

الكهربائية،  ــدات  ــول وامل ــارات  ــف واحل

و�صناعة  الــدواجــن  تربية  ــدات  ــع وم

احلنفيات واآلت تقطيع البالط.

ويبلغ عدد م�صانع القطاع 392 م�صنعًا، 

ح�صب اإح�صاءات اإدارة دليل ال�صادرات 

واملوؤ�ص�صات ال�صناعية حتى اآخر 2015 

اإح�صاءات  ح�صب  م�صنعًا   255 مقابل 

.2013

املحافظات كما  امل�صانع على  وتوزع 

يلي: 

لبنان   ،  44 بــريوت   ،252 لبنان  جبل 

اجلنوبي 41 ، لبنان ال�صمايل 19، البقاع 

24 ، النبطية 5، بعلبك الهرمل 7 .

3 نقاط
يف  ـــارزاً  ب تقدمًا  القطاع  هــذا  حقق   

ثالث نقاط من حيث حجم التوظيفات 

ونوعية الإنتاج والت�صدير.

حجم  بلغ  ال�صتثمار  حجم  حيث  فمن 

 100 حـــواىل  الــقــطــاع  يف  ال�صتثمار 

هذه  تو�صع  يف  �صاعد  ما  دولر  مليون 

م�صانع  خا�صة  الإنتاج  يف  امل�صانع 

حلاجة  تلبية  وذلك  الكهرباء  مولدات 

امل�صانع  هــذه  قامت  حيث  ــواق  ــص الأ�

بالتعاقد مع احلكومة العراقية ال�صابقة 

املتحدة  الأمم  للتفاهم مع  على مذكرة 

لبيع ع�رشات اآلف املولدات اإىل العراق 

ل�صد  املولدات  هذه  ي�صتورد  كان  الذي 

 صناعة اآلالت: نجاح عالمي 
كّرسته الجودة العالية
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. و�صاهم ال�صتداد على  حاجته للطاقة 

طلب بدفع امل�صانع اإىل تطوير اإنتاجها 

نوعًا وكمًا، ما ي�صاعد هذه امل�صانع يف 

التو�صع نحو اأ�صواق الت�صدير، واخرتقت 

اأفريقيا ويف  اأ�صواقًا جديدة خا�صة يف 

مقدمها نيجرييا.

صعوبة التصدير
لبنان،  ال�صناعية يف  القطاعات  وككل 

حتديات  الآلت  �صناعة  قطاع  يواجه 

الت�صدير  �صعوبة  اإىل  فاإ�صافة  كثرية. 

تعمل  احلدودية،  املعابر  اإغالق  نتيجة 

حتكمها  �ــصــوٍق  يف  الــقــطــاع  �ــرشكــات 

نتجت  �رشيفة  وغري  �رش�صة  مناف�صات 

الــرتاجــع  ظــل  يف  الطلب  تقل�ض  مــن 

نتيجة  لبنان  �صهده  الذي  الإقت�صادي 

األقاه من  ا�صتمرار الفراغ الرئا�صي وما 

مفا�صل  خمتلف  على  �صلبية  تداعيات 

الدولة، اإ�صافة اإىل الإ�صطرابات 

املنطقة  تــ�ــصــهــدهــا  ــي  ــت ال

لها  كانت  والتي  العربية 

�صلبية  انعكا�صات  اأي�صًا 

على الإقت�صاد. 

ــادر يف  وتــ�ــصــري مــ�ــص

هذه  اأن  اإىل  القطاع، 

تكون  قد  املناف�صات 

واجهها  التي  التحديات  اأ�صعب  من 

اأخطاراً  حتمل  اإذ   ،2015 عام  القطاع 

كبرية على ال�رشكات العاملة فيه حيث 

تهدد يف كثري من الأحيان ا�صتمراريتها 

وا�صتدامة م�صار تطورها وبالتايل ت�صع 

ال�صوق من  العمل املطروحة يف  فر�ض 

وتكمن  الكبري.   اخلطر  دائرة  قبلها يف 

هذا  ت�صدير  يف  ــا�ــض  الأ�ــص امل�صكلة 

الأ�صواق  اإىل  ال�صيء  التناف�صي  الواقع 

ــزع الثقة  ــذي زع اخلــارجــيــة، الأمـــر ال

الأ�صواق  تلك  يف  اللبنانية  بال�صناعة 

واأ�صاء اإىل �صورة لبنان.

اأن  على  نف�صها  امل�صادر  د 
ّ
وت�صد

املناف�صة  هــذه  تــواجــه  الــ�ــرشكــات 

اإنتاجها  جــودة  على  باملحافظة 

كون معايري اجلودة العالية ت�صكل 

ل  �صيا�صتها  يف  حمراء  خطوطًا 

يجوز امل�ض بها، اإذ اإن البقاء اأوًل 

واأخرياً يف ال�صوق ومن دون �صك 

�صيكون للجودة العالية. 

تـــاأّلـــق  املـــ�ـــصـــادر  ت 
ّ
ورد

لبنان يف �صناعة  �صناعيي 

التطور  مواكبة  اإىل  الآلت 

العامل  �صعيد  على  احلا�صل 

حيث  �صناعتهم،  جمال  يف 

مفاهيم  جمــاراة  اإىل  عمدوا 

عديدة طرحت من تكنولوجيا 

 عليه، 
ً
خ�رشاء وغريها. وبناء

قاموا بت�صنيع منتجات تاأخذ 

املفاهيم  هذه  الإعتبار  بعني 

ــنــجــاح  الـــعـــاملـــيـــة، فـــكـــان ال

والنت�صار العاملي حليفهم.

واعتربت امل�صادر نف�صها، اأن حنكة 

ومهنيتهم  اللبنانيني  ال�صناعيني 

كانت عاماًل اأ�صا�صيًا يف جناحهم اإذ ل 

الفر�ض  اقتنا�ض  كيفية  فقط  يدركون 

املوجودة اإمنا يعمدون اإىل خلقها.

رسم بياني يظهر نوزع مصانع اآلالت على المحافظات اللبنانية
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بلغ جمموع قيمة �صادرات الأجهزة واملعدات الكهربائية للعام 

 710،7 مقابل   ) د.اأ   ( امريكي  دولر  مليون   685،7 بلغ   2015
مليون د.اأ خالل العام 2014 ، اي بانخفا�ض ون�صبته 3،5  % .

و�صهدت �صادرات الأ�صهر خالل الأعوام 2015 و 2014 ارتفاعات 

وانخفا�صات ب�صكل متتايل.

ففي كانون الثاين 2015 بلغت قيمة �صادرات الأجهزة واملعدات 

الكهربائية 58.1  مليون د.اأ وذلك بانخفا�ض ن�صبته 2،7 % عن 

كانون الثاين 2014 والذي بلغت قيمته 59.7 مليون د.اأ 

 54.1 ال�صادرات  هذه  قيمة  بلغت  فقد   2015 �صباط  خالل  اأما 

مليون د.اأ اي بانخفا�ض ون�صبته 2،3  % عن �صباط 2014  والذي 

بلغت قيمة �صادراته 55،4 مليون د.اأ 

خالل  الكهربائية  واملعدات  الأجهزة  �صادرات  قيمة  بلغت  كما 

 %   1،6 بارتفاع ون�صبته  اي  د.اأ  64،8 مليون   ،  2015 اآذار  �صهر 

عن �صادرات اآذار 2014 لهذه ال�صلع والتي بلغت قيمة �صادراتها 

63.8  مليون دولر.
وقد بلغت قيمة �صادرات الآلت واملعدات الكهربائية خالل �صهر 

% عن   9 62.4 مليون د.اأ اي بانخفا�ض ون�صبته   ،2015 ني�صان 

ني�صان 2014 والذي بلغت قيمته 68.6 مليون د.اأ .

  62.9 ال�صادرات  هذه  قيمة  بلغت  فقد   2015 اآيار  �صهر  وخالل 

نف�صها  الفرتة  عن   %   7،1 ون�صبته  بانخفا�ض  وذلك  د.اأ  مليون 

 67.7 قيمتها  بلغت  والتي   2014 العام  من 

مليون د.اأ 

قيمة  بلغت   ،  2015 �صهر حزيران  اأما خالل 

 79.1 �صادرات املعدات والآلت الكهربائية 

مليون د.اأ اي بارتفاع ون�صبته 25،2  % عن 

�صهر حزيران 2014 والذي بلغت قيمته 63.2 

مليون د.اأ 

�صهر  ال�صادرات خالل  قيمة هذه  بلغت  وقد 

 54.6 مقابل  د.اأ  مليون   47.2  ،  2015 متوز 

  2014 العام  ذاتها من  الفرتة  د.اأ يف  مليون 

اي بانخفا�ض ون�صبته 13،6  % .

اما اآب 2015 فقد بلغت قيمة �صادرات الآلت 

 48.5 منه  الكهربائية  واملعدات  والأجهزة 

مليون د.اأ اي بانخفا�ض وقدره 13،7  %  عن 

اآب 2014 والذي بلغت قيمته 56.2 مليون د.اأ 

كما بلغت قيمة هذه ال�صادرات يف ايلول 2015. 50.3 مليون د.اأ 

اي بانخفا�ض ون�صبته   2014 ايلول  د.اأ يف  62.7 مليون  مقابل 

 %  19،8
هذه  �صادرات  قيمة  بلغت  فقد   2015 الأول  ت�رشين  يف  كذلك 

ال�صلعة 53.3 مليون د.اأ مقابل 56.9 مليون د.اأ يف ت�رشين الأول 

2014 اي بانخفا�ض ون�صبته 6،3  % 

اما يف ت�رشين الثاين 2015 فقد بلغت قيمة هذه ال�صادرات 51.4 

مليون د.اأ وذلك بارتفاع ون�صبته 14،7  % عن الفرتة ذاتها من 

العام 2014 والذي بلغت قيمته 44.8  مليون د.اأ 

الأجهزة  �صادرات  قيمة  بلغت   2015 الأول  كانون  يف  واخرياً 

واملعدات الكهربائية 53.6 مليون د.اأ مقابل 57.0 مليون د.اأ اي 

بانخفا�ض ون�صبته 6 % عن كانون الأول 2014 .

ملف العدد

األسواق العربية تستقطب 59.5 ٪ من صادرات اآلالت:
السعودية في المرتبة األولى تليها العراق

رسم بياني يظهر حجم صادرات اآلالت الى تكتالت الدول في عام 2015)القيمة: الف دوالر أميركي(
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حجم الصادرات
و�صكلت �صادرات الآلت والأجهزة الكهربائية ما ن�صبته 24.77 

عام  من  الأول  الن�صف  خالل  ال�صادرات  قيمة  جممل  من   %
381.4 مليون دولر. وخالل  ال�صادرات  بلغ حجم  2015، حيث 
الف�صل الثالث، �صكلت ال�صادرات ما ن�صبته 23.45 % وبلغ حجم 

ال�صادرات 341 مليون دولر. اما يف الف�صل الرابع، فبلغ حجم 

ال�صادرات 158.2 مليون دولر، و�صكلت ما ن�صبته 23.20  % من 

جممل حجم ال�صادرات.

تكتالت الدول
على �صعيد تكتالت الدول، �صكلت الأ�صواق العربية �صوقًا رئي�صية 

ل�صادرات م�صنوعات الآلت والأجهزة الكهربائية، اذ ا�صتوردت 

ما ن�صبته 59.5 % )468392 الف دولر( من جممل ال�صادرات اىل 

الأ�صواق اخلارجية. وحّلت الأ�صواق الأفريقية 

بلغت  اذ  الثانية،  املرتبة  يف  العربية  غري 

قيمة ال�صادرات اليها 19.2 % )13903 الف 

املرتبة  يف  الأوروبية  الدول  وحّلت  دولر(. 

الف   69808(  %  10.1 ا�صتقبلت  اذ  الثالثة 

وتلتها  ال�صادرات،  حجم  جممل  من  دولر( 

الدول الآ�صيوية غري العربية بن�صبة �صادرات 

ن�صبة  وبلغت  دولر(.  الف   16067(  %  2.3
ال�صادرات اىل الدول الأمريكية والأوقيانية 

1.5 % )10353 الف دولر( و 1 % )1307 الف 
دولر( على التوايل.

السعودية اولى
يف  ال�صعودية  حّلت  الدول،  �صعيد  وعلى 

امل�صتوردة  الدول  جلهة  الأوىل  املرتبة 

ل�صناعة الآلت والأجهزة الكهربائية حيث بلغ حجم ال�صادرات 

110،676 الف دولر. وحّلت العراق يف املرتبة الثانية اذ  اليها 

يف  الإمارات  وحّلت  دولر.  الف   104929 قيمته  ما  ا�صتوردت 

الف   70899 بقيمة  �صادرات  ا�صتوردت  حيث  الثالثة  املرتبة 

�صادرات  بحجم  الرابعة  املرتبة  يف  �صورية  وجاءت  دولر، 

27560 الف دولر.

20142015ال�شهر
59.758.1ك�نون الث�ين

55.454.1�شب�ط
63.864.8اآذار

68.662.4ني�ش�ن
67.762.9اآي�ر

63.279.1حزيران
54.647.2متوز

56.248.5اآب
62.750.3ايلول

56.953.3ت�رضين اول
44.851.4ت�رضين الث�ين

57.053.6ك�نون الأول
710.7685.7املجموع

% 23,20% 22,56الن�شبة من املجموع %

رسم بياني يظهر أبرز الدول المستوردة لصادرات اآلالت في عام 2015 )القيمة: الف دوالر أميركي(

جدول يظهر صادرات اآلالت في عامي -2014 2015 )القيمة مليون د.أ(
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ملف العدد

 صناعة المواد المنجمية .. 
أهمية خاصة إغراق األسواق أبرز التحديات

غري  املنجمية  املــواد  �صناعة  تعترب 

التقليدية  ال�صناعات  اإحــدى  املعدنية 

املرتبة  ر 
ّ
تت�صد اإذ  لبنان،  يف  والهامة 

امل�صافة  القيمة  حــيــث  مــن  الأوىل 

الوطني  لالإقت�صاد  ال�صايف  واملــردود 

اإذ اأن الن�صبة الكربى من موادها الأولية 

ت�صتخرج حمليًا ومن مقالع منت�رشة يف 

خمتلف املناطق اللبنانية.

املنجمية  ال�صناعات  قطاع  ويتميز 

الإنتاج،  يف  كبري  بتطور  املعدنية  غري 

كافة  الإنتاج  مراحل  احلداثة  ترافق  اإذ 

اجلــودة  عالية  منتجات  تقدمي  بغية 

اجلـــودة  مــعــايــري  مبميزاتها  حتــاكــي 

العاملية.

دليل  لإدارة  امليداين  الإح�صاء  وي�صري 

ال�صناعية  واملوؤ�ص�صات  الــ�ــصــادرات 

اللبنانية حتى اآواخر عام 2015 اإىل اأن 

عدد م�صانع القطاع يبلغ 410 م�صانع، 

8 عمال وما فوق  وي�صم كل منها من 

وي�صكل ما ن�صبته 9.97 % من جمموع 

م�صانع لبنان من حيث العدد.

وتوزع م�صانع القطاع على املحافظات 

اللبنانية كما يلي: 

 ،45 ال�صمايل  لبنان   ،236 لبنان  جبل 

لبنان اجلنوبي 40، بريوت 34، النبطية 7، 

البقاع 35، النبطية 7،بعلبك الهرمل 11.

المنتجات
وتنتج م�صانع القطاع اأ�صنافًا متنوعة 

ومتباينة يف ما بينها من حيث ال�صكل 

هذه  فروع  واأهم  النهائي.  وال�صتعمال 

ال�صناعات هي:

�صناعة البور�صالن

�صناعة الزجاج

�صناعة الأ�صمنت واجلف�صني

م�صنوعات من اأ�صمنت 
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�صناعة الرخام 

�صناعات منجمية اأخرى.

الباطون اجلاهز.

وتت�صمن هذه الفروع ما يقارب الـ 75 

�صلعة اأهمها:

جب�ض،  غرانيت،  رخــام،  رملي،  حجر 

كل�ض، اأ�صمنت، بالط، اترنيت

فخار،  ق�صاطل  قرميد،  وم�صنوعاته، 

بالط بور�صالن و�صرياميك اأجهزة �صحية 

وا�صتحمام،  غ�صيل  اأحــوا�ــض  ثابتة، 

واأدوات  اأواين  وقــوامــهــا،  مراحي�ض 

زجاج  زجاج،  األواح  فخار،  من  منزلية 

ماأمون، مرايا، قناين واأوعية وكبايات 

حجر  الزجاجية،  العبوات  من  وغريها 

خفان، باطون جاهز.

تطور بارز
و�صهد هذا القطاع تطوراً بارزاً يف 3 �صلع 

اأ�صا�صية وهي: �صناعة ال�صخور واحلجر 

والغرانيت والأ�صمنت، كما ا�صتقطب هذا 

عملية  يف  �صخمة  ا�صتثمارات  القطاع 

توظيف  مت  بحيث  املــذكــورة  التطوير 

قطاع  يف  دولر  مليون   200 من  اأكرث 

الأ�صمنت و150 مليون دولر يف قطاع 

يف  �صاهم  وما  وال�صخور.  احلجر  ن�رش 

العتماد  هو  التوظيفات  حجم  ارتفاع 

التي تعتمدها  القرو�ض املدعومة  على 

من  بدعم  اللبنانية  امل�صارف  بع�ض 

الأخري  لبنان بحيث يقوم هذا  م�رشف 

املال  راأ�ض  اإىل  الفوائد  فروقات  بدفع 

متدنية  الفوائد  هذه  يجعل  ما  املوطن 

املريحة  القرو�ض  مدة  اإىل  بالإ�صافة 

يف الت�صديد.

تحديات كثيرة
قطاع  يــواجــه  لــلــمــتــابــعــني،  ووفـــقـــًا 

املعدنية  غــري  املنجمية  ال�صناعات 

تها غياب 
ّ
حتديات كثرية يفاقم من حد

اللبناين  الإقت�صاد  ي�صهده  وما  الدولة 

عــدم  بفعل  درامــاتــيــكــي  تــراجــع  مــن 

الإ�صتقرار ال�صيا�صي يف لبنان واملنطقة، 

وانت�صار  الف�صاد  تع�ّص�ض  اإىل  اإ�صافة 

املح�صوبيات ال�صيا�صية.

م�صانع  اأن  على  املطلعون  وي�صدد 

جودة  بجودتها  ت�صاهي  تكاد  القطاع 

الأكــرث  الــدول  يف  امل�صانع  منتجات 

وامريكا  وا�صبانيا  اأوروبــا  يف  تطوراً 

يف  تكمن  امل�صكلة  اأن  اإل  وتــركــيــا، 

يواجه  الذي  لالإنتاج  حماية  اأي  غياب 

مناف�صات �رش�صة يف ظل اإغراق الأ�صواق 

تتمتع  التي  امل�صتوردة  باملنتجات 

خل�صوعها  نــظــراً  تناف�صية  بــاأ�ــصــعــاٍر 

بفعل  جــداً  متدنية  جمركية  لر�صوم 

حني  يف  املعقودة،  الثنائية  الإتفاقات 

ارتــفــاع  اللبنانية   امل�صانع  تــعــاين 

ال�صناعيني  يدفع  ما  اإنتاجها،  كلفة 

ل�صمان  اأرباحهم  هام�ض  ت�صييق  اإىل 

ا�صتمرارية موؤ�ص�صاتهم، ما ي�صّلط ال�صوء 

على اأن احلماية مطلوبة بقوة للمحافظة 

على القطاع.

خطة حمائية
حلماية  خطة  و�ــصــع  ــرشوري  ــ� ال مــن 

نقاطًا  العتبار  بعني  تاأخد  القطاع 

كثرية، اأبرزها التايل:

ال�صلع  عــلــى  ــي  ــوع ن ــم  ــص ر� -فــر�ــض 

امل�صتوردة وهذا ما يحد من امل�صاربات 

امل�صانع  على  كبرياً  �صغطًا  ويخفف 

العاملة يف القطاع 

- اإعفاء امل�صانع من ال�رشائب الكثرية 

معينة  زمنية  ملــدة  عليها  املفرو�صة 

القطاع  يف  امل�صانع  بع�ض  هناك  اإذ 

اإيفائها  ت�صطر اإىل الإقفال نتيجة عدم 

لهذه ال�رشائب والر�صوم 

لبنان ول  الإنــتــاج يف  ــالف  اأك -دعــم 

�صاأن  فمن  ــازوت.  وامل الكهرباء  �صيما 

لالإنتاج  التناف�صية  القدرات  تقوية  ذلك 

التي  املناف�صة  يف  ودعــمــه  اللبناين 

امل�صتورد  الإنتاج  وجه  يف  يخو�صها 

اإ�صافة اإىل تعزيز قدراته على الت�صدير 

اإىل الأ�صواق اخلارجية

لل�صناعيني  القرو�ض  اإعطاء  -ت�صهيل 

فال�رشوط  الآن،  عليه  هــي  ممــا  ــرث  اأك

�صعبة.  اليوم  حتى  تزال  ل  املو�صوعة 

اتخذ خطوة مهمة  املركزي  وامل�رشف 

اأكرث  اإمنا املطلوب  جداً يف هذا املجال 

جدول  �صعيد  على  �صيما  ول  ذلك  من 

الفوائد البنكية

-تخفي�ض الر�صوم اجلمركية على املواد 

امل�صتوردة  والآلت  لل�صناعة  الأولية 

التي تثقل كاهل ال�صناعي اإذ ت�صل يف 

بع�ض الأحيان اإىل الـ100 األف يورو

 رسم بياني يظهر توّزع المصانع الصناعات المنجمية 
على المحافظات اللبنانية
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و�صندان  الرئا�صي،  الفراغ  مطرقة  بني  ما 

املنطقة  دول  يف  اجلارية  ال�صطرابات 

غري  املنجمية  ال�صناعات  قطاع  يقف 

ركود  يغذيها  تراجع  حال  اأمام  املعدنية 

قطاع الإعمار ب�صكل كبري.

�صهدت  املحلية،  ال�صوق  �صعيد  وعــلــى 

عام  يف  تــراجــعــًا  الأ�ــصــمــنــت  ت�صليمات 

العام  مع  مقارنة   %  8.59 بلغت   2015
يف  الت�صليمات  جمموع  بلغ  حيث   ،2014
مع  مقارنة  طن   5042867  ،2015 عــام 

5516827 طن يف عام 2014.
اأ�صهر عام  الرتاجع قد طاول معظم  وكان 

2015، ففي �صهر كانون الثاين 2015 بلغت 
ن�صبة تراجع الت�صليمات 38.7 %، اإذ �صجلت 

الت�صليمات حجمًا بلغ 263179 طن مقابل 

429939 طن يف كانون الثاين 2014.
 35.3 الــرتاجــع  ن�صبة  بلغت  �صباط  ويف 

حجم   2015 �صباط  �صهر  �صجل  حيث   ،%
مقارنة  طــن   234762 بــلــغ  ت�صليمات 

بـ363176 طن يف �صباط 2014.

اآذار  الت�صليمات تراجعه يف  ووا�صل حجم 

ن�صبة  بلغت  اإذ  اأقــل  بوترية  اإمنــا   ،2015
الت�صليمات  حجم  وبلغ   ،%  2.6 الرتاجع 

مقارنة  اأطنان   405808  ،2015 اآذار  يف 

بـ416946 طن يف اآذار 2014.

اأما يف �صهر ني�صان، فبلغ حجم الت�صليمات 

يف  طــن   501151 مقابل  طــن   413568
بلغت  تراجع  ن�صبة  لي�صجل   2014 ني�صان 

.% 17.4
ويف ايار 2015، بلغت ن�صبة الرتاجع 12 %، 

مقارنة   483364 الت�صليمات  حجم  بلغ  اإذ 

بـ549861 طن يف ايار 2014.

وتابع حجم الت�صليمات تراجعه يف حزيران 

 471998 وبلغ   ،%  11.6 بن�صبة   2015
مقابل 534376 يف حزيران 2014.

وبلغت ن�صبة الرتاجع يف متوز 2015، 3.1 

 408978 الت�صليمات  حجم  بلغ  اأن  بعد   %
مقارنة بـ422226 يف متو 2014.

و�صهد �صهر اآب 2015،  حجم ت�صليمات بلغ 

473989 طن مقارنة بـ475479 طن يف اآب 
.2014

 ،2015 ايلول  يف  الت�صليمات  حجم  وبلغ 

يف  طن  بـ527236  مقارنة  طن   4634828
ايلول 2014، وبلغت ن�صبة الرتاجع 12.1 %.

وكان �صهر ت�رشين الأول 2015، اأول اأ�صهر 

مع  مقارنة  ارتفاعًا  ت�صجل  التي  ال�صنة 

بلغ  اإذ   ،%  4.7 ن�صبته  وبلغت   ،2014 عام 

 ،2015 الأول  الت�صليمات يف ت�رشين  حجم 

يف  طــن   471881 مقابل  طــن   494433
ت�رشين الأول 2014.

يف  ارتفاعه  الت�صليمات  حجم  ووا�ــصــل 

ت�رشين الثاين 2015 بن�صبة بلغت 26.8 %، 

يف  طن   481636 الت�صليمات  حجم  وبلغ 

يف   379630 مقابل   ،2015 الثاين  ت�رشين 

ت�رشين الثاين 2014.

نغمة  على   2015 عام  الت�صليمات  واأنهت 

اإيجابية، حيث �صجلت ارتفاعًا بلغت ن�صبته 

0.6 %، اإذ بلغ حجم الت�صليمات يف كانون 
الأول 2015، 447724 طن مقابل 444926 

طن يف كانون الأول 2014.

صادرات األسمنت
حجر  من  امل�صنوعات  �صادرات  �صهدت 

تراجعًا   ،2015 ــالل  خ واأ�صمنت  جب�ض 

اذ   ،%  25.5 بلغ   2014 العام  مع  مقارنة 

دولر  مليون   26.5 ال�صادرات  حجم  بلغ 

عام 2015 مقارنة مع 35.6 مليون دولر 

يف عام 2014.

ال�صادرات  حجم  بلغ  التفا�صيل،  ويف 

 1.9  ،2015 الــثــاين  كــانــون  �صهر  ــالل  خ

دولر  مليون  بـ2.8  مقارنة  دولر  مليون 

تراجعًا  لي�صجل   ،2014 الثاين  كانون  يف 

بلغ 32.14 %.

�صهر  يف  تراجعها  الــ�ــصــادرات  وتابعت 

ال�صادرات  حجم  بلغ  حيث   ،2015 �صباط 

2.4 مليون دولر مقابل 3 مليون دولر يف 
�صباط 2014، وبلغت ن�صبة الرتاجع 20 %.

ال�صادرات  حجم  �صجل   ،2015 اآذار  ويف 

بلغ  حيث   2015 ب�صباط  مقارنة  انتعا�صًا 

اإل  دولر.  ماليني   3.1 ال�صادرات  حجم 

اأن هذا النتعا�ض مل يكن كافيًا لي�صل اإىل 

والذي   2014 اآذار  يف  ال�صادرات  م�صتوى 

ليبقى  دولر،  ماليني   3.4 بلغ  قد  كــان 

الرتاجع م�صتمراً بن�صبة 8.8 %.

ملف العدد

ركود »اإلعمار« يضعف القطاع:
الصادرات والتسليمات تتراجعان

رسم بياني يظهر حجم صادرات مصنوعات الحجر، الجبس 
واإلسمنت الى تكتالت الدول في عام 2015
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ال�صادران  التقطت  ني�صان،  �صهر  ويف 

اأنفا�صها و�صجلت تقدمًا لفتًا، حيث بلغت 

3.5 ماليني   ،2015 ني�صان  ال�صادرات يف 

يف  دولر  مليون  بـ2.9  مقارنة  دولر 

ني�صان 2014، وبلغت ن�صبة التقدم 20.6 %.

م�صتوى  على   2015 ــار  اأي �صهر  ــاأِت  ي ومل 

 2015 عام  ال�صادرات  عادت  اإذ  الآمــال، 

 ،2014 عام  مع  مقارنة  تراجعًا  لت�صجل 

اإذ   ،%  27.7 الــرتاجــع  ن�صبة  بلغت  حيث 

حجمًا   2015 اأيــار  يف  ال�صادرات  �صجلت 

بلغ 2.6 مليون دولر مقارنة بـ3.6 ماليني 

دولر يف ايار 2014.

الأ�صمنت  �صادرات  عادت  حزيران،  ويف 

لتوا�صل تراجعها، اإذ �صجلت تراجعًا كبرياً 

�صادرات  مع  مقارنة   %  37.5 بلغ  ن�صبيًا 

حزيران 2014، حيث بلغ حجم ال�صادرات 

يف حزيران 2015، 2 مليون دولر مقارنة 

بـ3.2 ماليني دولر يف حزيران 2014.

ولعل �صهر متوز، كان الأ�صواأ على الإطالق 

ل�صادرات م�صنوعات الأ�صمنت التي �صجلت 

%، بعد اأن �صجلت حجم   51.3 تراجعًا بلغ 

مقارنة  دولر  مليون   1.8 بلغ  �صادرات 

بـ3.7 ماليني دولر يف متوز 2014.

 ،2015 اآب  يف  م�صتمراً  الــرتاجــع  وبقي 

حجم  بلغ  حيث   %  32.14 ن�صبته  وبلغت 

ال�صادرات يف اآب 2015، 1.9 مليون دولر 

ويف اآب 2014، 2.8 مليون دولر.

بالأف�صل  يكن  فلم   ،2015 اأيلول  �صهر  اأما 

حجم  يف  كــبــرياً  تراجعًا  اأي�صًا  �صهد  اإذ 

حجم  بلغ  حيث   ،%  41.3 بلغ  ال�صادرات 

ال�صادرات 1.7 مليون دولر مقارنة بـ2.9 

مليون دولر يف اأيلول 2014.

ووا�صلت �صادرات الأ�صمنت تراجعها الكبري 

يف �صهر ت�رشين الول 2015، اإذ �صجل حجم 

دولر  مليون   1.8 قيمته  بلغت  �صادرات 

مقارنة بـ2.7 مليون دولر يف عام 2014، 

وبلغت ن�صبة الرتاجع 33.3 %.

لحت   ،2015 الــثــاين  ت�رشين  �صهر  ومــع 

ال�صادرات  الأمل مع ت�صجيل  بع�ض بوادر 

بلغ  حيث   ،%  9.09 ن�صبته  بلغت  ارتفاعًا 

حجم ال�صادرات 2.4 مليون دولر مقارنة 

الثاين  ت�رشين  يف  دولر  مليون  بـ2.2 

.2014
 ،2015 عام  الأ�صمنت  �صادرات  واختتمت 

برتاجع بلغ يف كانون الأول 2015، 25.5 

%، حيث بلغ حجم ال�صادرات 26.5 مليون 
يف  دولر  مليون   35.6 مقابل  دولر، 

كانون الأول 2014.

األسواق الرئيسية
احلجر،  م�صنوعات  �صادرات  حجم  وبلغ 
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دولر  مليون   26548 والأ�صمنت  اجلب�ض 

العربية  الدول  و�صكلت   ،2015 عام  خالل 

اإذ  ــادرات،  ــص ــ� ال لــهــذه  اأ�صا�صية  �ــصــوقــًا 

 16030(  %  60.3 ن�صبته  ما  ا�صتوردت 

العام،  خالل  ال�صادرات  من  دولر(  الف 

لهذة  امل�صتقبلة  الــدول  تكتالت  ر 
ّ
لتت�صد

ال�صادرات.

يف  العربية  غري  الأفريقية  الدول  وحّلت 

ن�صبته  ما  ا�صتوردت  اإذ  الثانية،  املرتبة 

حجم  من  دولر(  الــف   7803(  %  29.3
يف  الأوروبية  الــدول  تلتها  ال�صادرات، 

بلغت  �صادرات  بن�صبة  الثالثة  املرتبة 

% )1575 الف دولر(، وحّلت الدول   5.9
الأمريكية يف املرتبة الرابعة اإذ ا�صتوردت 

ما ن�صبته 3.2 % )868 الف دولر(، فيما 

بلغ حجم ال�صادرات اإىل الدول الآ�صيوية 

غري العربية 165 األف دولر.

ويف التفا�صيل، بلغ حجم ال�صادرات خالل 

 15416  ،2015 عــام  من  الأول  الن�صف 

قائمة  ال�صعودية  وت�صّدرت  دولر  مليون 

امل�صنوعات  ل�صادرات  امل�صتوردة  الدول 

بلغ حجم  واأ�صمنت حيث  من جب�ض، حجر 

قطر  تلتها  دولر،  األف   3210 ال�صادرات 

بـ2018 األف دولر، ثم الكويت بـ 1180 األف 

الرابعة  املرتبة  الكونغو يف  دولر. وحّلت 

بحجم �صادرات بلغ 996 األف دولر.

وخالل الف�صل الثالث من عام 2015، بلغ 

مليون   5314 الأ�صمنت  �ــصــادرات  حجم 

املرتبة  على  ال�صعودية  وحافظت  دولر، 

حجم  بلغ  حيث  امل�صتوردة  للدول  الأوىل 

ال�صادرات اإليها 863 األف دولر، كما بقيت 

�صادرات  بحجم  الثانية  املرتبة  يف  قطر 

يف  غانا  وحّلت  دولر.  األــف   838 اإليها 

املرتبة الثالثة حيث بلغ حجم ال�صادرات 

اإليها 531 األف دولر، اأما الكويت فرتاجعت 

اإىل املرتبة الرابعة ب�صادرات بلغ حجمها 

517 األف دولر.
 ،2015 عـــام  ــن  م الــرابــع  الف�صل  ويف 

الدول  �صدارة  مركز  يف  ال�صعودية  بقيت 

اإليها  ال�صادرات  حجم  وبلغ  امل�صتوردة 

على  قطر  حافظت  كما  دولر،  األــف   901
 671 بلغ  �صادرات  بحجم  الثاين  املركز 

الإمـــارات فحّلت  يف  اأمـــا    ــف دولر،  األ

املرتبة الثالثة حيث بلغ حجم ال�صادرات 

اإليها 595 األف دولر، وحّلت �صاحل العاج 

 409 �صادرات  بحجم  الرابعة  املرتبة  يف 

األف دولر.  

ت�شليم�ت الإ�شمنت خالل ع�مي 2014 - 2015

التغيير % 2015 2014 ال�شهر

-38.7 263179 429939 ك�نون الث�ين

-35.3 234762 363176 �شب�ط

-2.6 405808 416946 اذار

-17.4 413568 501151 ني�ش�ن

-12 483364 549861 اي�ر

-11.6 471998 534376 حزيران

-3.1 408978 422226 متوز

-0.3 473989 475479 اآب

-12.1 463428 527236 ايلول

4.7 494433 471881 ت�رضين اول

26.8 481636 379630 ت�رضين ث�ين

0.6 447724 444926 ك�نون اول

-8.59 5042867 5516827 املجموع

رسم بياني يظهر أبرز الدول المستوردة لصادرات مصنوعات الحجر، الجبس واإلسمنت في عام 2015

رسم بياني يظهر تسليمات اإلسمنت في عامي 2014 و 2015

جدول يظهر تسليمات اإلسمنت في عامي 2014 و 2015
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مقابلة

ا�صار مدير الت�صويق يف غدار للمعدات حممد عفيف غدار يف 

تلعب  »ال�رشكة  ان  اإىل  والإقت�صاد«  »ال�صناعة  مع  حديث 

خالل  من  احلداثة  �صكة  على  القطاع  و�صع  يف  رياديًا  دوراً 

التي  املنتجات  على  يطراأ  تكنولوجي  تطور  اأي  م�صاركتها 

ال�صباقني يف  اللبنانيني مما يجعلهم  ت�صوقها مع امل�صنعني 

هذا املجال«. 

 Perkins �رشكة  من  خمولة  للمعدات«  »غــدار  ان  اىل  ولفت 

كوادرها  لتدريب  ال�رشكة  هذه  من  جمازين  مدربني  ولديها 

وكوادر عمالئها وا�صدار �صهادات ر�صمية بالنيابة عن �رشكة 

Perkins. ولفت اىل ان »فريق عمل »غدار للمعدات« يف اق�صام 
ز مبهنية عالية اذ يخ�صع ب�صكل م�صتمر لدورات 

ّ
خمتلفة يتمي

تدريبية من متخ�ص�صني«.

عالية،  بحداثة  ز 
ّ
يتمي للمعدات  غدار  »م�صنع  ان  ك�صف  واذ   

لبنان،  يف  فقط  لي�ض  املوجودة  امل�صانع  احدث  من  ويعترب 

بل على م�صتوى املنطقة ككل«، لفت اىل ان »احلداثة العالية 

هذا  ان  اذ  القطاع،  يف  العاملة  امل�صانع  بع�ض  على  تنطبق 

المر يعتمد على حجم ال�رشكات وادارتها«. 

 غدار جناح القطاع اىل »امل�صاكل امل�صتع�صية التي عانى 
ّ
ورد

منها قطاع الكهرباء يف لبنان على مر �صنوات طويلة، والتي 

جمموعات  ت�صنيع  يف  اقني 
ّ
وال�صب اد 

ّ
الــرو من  ابنائه  جعلت 

زت 
ّ
التوليد الكهربائبة، فاإكت�صبوا اخلربة وان�صاأوا م�صانع متي

باإنتاجيات مرتفعة خولتهم املناف�صة عامليًا. وذلك بال�صافة 

اىل الإمكانيات التجارية والإدارية لل�صناعيني اللبنانيني«.

األسواق الخارجية
ا�صواق  على  لالإنفتاح  خطط  وجود  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

جديدة، ا�صار اىل ان »اآلية العمل يف غدار للمعدات تعتمد على 

احلفاظ على �صقف مبيعات معنّي، ولذلك هي يف  بحث دائم 

منتجات  لإطالق  متوا�صل  بجهد  وتقوم  جديدة  ا�صواق  عن 

جديدة تتما�صى مع التقدم التكنولوجي للقطاع«. 

ال�صواق  يف  التو�صع  على  تعمل  للمعدات  »غدار  ان  واو�صح 

فيها  التي هي موجودة  ال�صواق  تو�صيع  اما عرب  بطريقتني، 

اأ�صال او عرب ا�صتهداف ا�صواق جديدة من خالل امل�صاركة يف 

معار�ض وحمالت ت�صويق خمتلفة«.

اخلارجية،  الأ�صواق  يف  لبنانية  مناف�صة  اي  مواجهة  ونفى 

و�صدد ان لكل �رشكة من ال�رشكات موزعينها يف تلك الأ�صواق.

منتجان جديدان
منتجني  موؤخراً  طرحت  للمعدات«  »غــدار  ان  غــدار  وك�صف 

الطاقة  العامل اىل  ال�صوق، تواكب عربهما توجه  جديدين يف 

 غدار: منتجان جديدان يواكبان 
مفهوم »الطاقة الشمسية«

ع�مً�   30 مدى  على  للمعدات«  »غدار  �شطرّت 

اأبرز  اإحدى  جعله�  ب�لنج�ح�ت  مليئً�  �شجاًل 

واخل�رج،  لبن�ن  الع�ملة يف  اللبن�نية  ال�رضك�ت 

وانفت�حه�  عمله�  جم�ل  يف  ت�ألقه�  �ش�هم  اذ 

كـ»م�شدر  لبن�ن  �شهرة  تعزيز  الأ�شواق يف  على 

اأ�ش��شي« ل�شن�عة جمموع�ت التوليد الكهرب�ئية 

يف املنطقة واىل حّد م� يف الع�مل.

ا�ش��شيً�  دوراً  للمعدات«  »ّغدار  عمل  ولطبيعة 

مع  بتك�مله�  وذلك  القط�ع  هذا  تطوير  يف 

اللبن�نيني. كم� جعله� عمله� كوكيل  امل�شنعني 

ت�شع  لبن�ن،  الربيط�نية يف   Perkins ل�رضكة 

التقنية  كم�  والدارية  ال�شتثم�رية  ط�ق�ته�  كل 

مبتن�ول  كم�  اللبن�نيني  امل�شنعني  مبتن�ول 

موزعيه� ملجموع�ت التوليد عرب الع�مل مم� جعل 

من جن�ح هذه ال�رضك�ت الع�ملة يف القط�ع ع�ماًل 

ا�ش��شيً� يف جن�حه�.

غدار للمعدات.. 30 عامًا من الريادة
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البديلة«. وا�صار اىل ان املنتج الول 

عبارة عن منتج هجني يجمع ما بني 

الديزل  على  تعمل  توليد  جمموعة 

وبطاريات وطاقة �صم�صية. ولفت اىل 

جمتمعة  الثالث  املكونات  »هذه  ان 

يف  يــ�ــصــاهــم  هــجــني  نــظــام  ت�صكل 

يقارب  مبا  الوقود  ا�صتخدام  توفري 

يف  النبعاثات  يوفر  كما   ،% الـ60 

اجلو«. واو�صح ان »هذا املنتج يطبق 

خ�صي�صا ل�رشكات الت�صالت«. 

ي�صتخدم  الثاين  »املنتج  ان  وك�صف 

يف امل�صانع الكبرية، وجرى تطبيقه 

تغذي  �صم�صية  طاقة  هناك  حيث  للمعدات،  غدار  م�صنع  يف 

املعمل اىل حد 200 كيلو واط. وتتكامل هذه املنظومة للطاقة 

الكهربائية، بحيث تنخف�ض  التوليد  ال�صم�صية مع جمموعات 

ارتفاع  مع  الكهربائية  التوليد  ملجموعات  الت�صغيلية  القوة 

حدة ال�صم�ض«. 

واعترب ان »الطلب على هذين املنتجني اجلديدين مرتبط اىل 

حد كبري بتخفي�ض فاتورة الوقود مما يخف�ض كلفة الإنتاج 

من  ويجعل  التقليدية،  الطاقة  على  املعتمدة  امل�صانع  يف 

اعتماد النظام الهجني خياراً اأن�صب اذ يخّف�ض كلفة الإنتاج«.

نحو  ال�صوق  توجه  بدعم  لبنان  م�رشف  مببادرة  غدار  ه 
ّ
ونو

يتيح  والذي  اخل�رشاء«،  »القرو�ض  منح  عرب  البديلة  الطاقة 

لأ�صحاب امل�صاريع الراغبني يف التوجه نحو ا�صتخدام الطاقة 

يدعمه  ما  الفوائد،  من  معفية  قرو�ض  من  البديلة الإ�صتفادة 

ب�صكل كبري يف تركيب منظومة �صم�صية و�صداد ثمنها من فاتورة 

توليد الكهرباء وبالتايل دون ترتيب اعباء ا�صافيه عليه«.

وك�صف ان »املنتجات ثمرة م�رشوع م�صرتك بني غدار للمعدات 

»غدار  ان  واكد  الأمريكية«.   Alternative Energy و�رشكة 

للمعدات وكما عهدها زبائنها على مدى ثالثون عامًا، حتر�ض 

على تلبية زبائنها والوقوف عند حاجاتهم وهي بالتايل قد 

خ�ص�صت فريق دعم تقني حمرتف لهذين امل�رشوعني«.
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اإخوان«  »جبيلي  �رشكة  ان  اىل  واأ�صارت 

هي احد اهم ال�رشكات العاملة يف القطاع 

»على  وقالت:  النجاح.  هذا  �صت 
ّ
كر التي 

اإخوان«  »جبيلي  قدمت  الت�صنيع،  �صعيد 

جودة  م�صتويات  عامًا   40 مــدى   على 

اقامة عالقات  اىل  اذ عمدت  عالية جداً، 

وهي   ،Perkins �رشكة  مع  وثيقة  عمل 

قطاع  يف  العاملية  ال�رشكات  ا�صهر  احد 

�صناعة املحركات والتي تقدم منتجات 

 Leroy somer عالية اجلودة وكذلك مع 

ل�صناعة املولدات«.

مل   Perkins مــع  »الــتــعــاون  وا�ــصــافــت: 

ي�صمل فقط تاأمني حمركات وقطع غيار، 

بل تعدى ذلك لي�صمل »الدعم التقني« يف 

»جبيلي  مهند�صو  يتبادل  العمل،.حيث 

الزيارات   Perkins ومهند�صو  اخــوان« 

واحدث  البتكارات  اخر  على  لالطالع 

امل�صتخدمة  والت�صغيل  ال�صيانة  و�صائل 

رفع  اىل  ادى  ما  وامريكا،  اوروبـــا  يف 

»جبيلي  يف  ال�صيانة  فــريــق  ــاءة  ــف ك

اإخوان«، و�صاهم يف تقدمي خدمات عالية 

اجلودة و�رشيعة لزبائنها«.

ــل  اأوائ مــن  اإخـــوان«  »جبيلي  وتابعت: 

ال�رشكات يف العامل التي دخلت يف نظام 

�رشكة كاتر بيلر لالنتاج

 ،)Caterpillar Production System(

قبل  من  عمل  فريق  زار  مبوجبها  والتي 

�رشكة كاتر بيلر العاملية م�صنع »جبيلي 

جبيلي إخوان .. 40 عامًا من التفاني في خدمة الزبائن
الجبيلي: الثقة بـ»الصناعة« موجودة

التف�ين يف خدمة الزب�ئن على مدى اأكرث من  40 ع�مً�، جعل »جبيلي اإخوان« اإحدى ال�رضك�ت الرائدة يف 

قط�ع �شن�عة املولدات لي�س على �شعيد لبن�ن فح�شب، اإمن� على �شعيد منطقة ال�رضق الأو�شط،اأفريقي� واآ�شي�.

»جبيلي  حجزت  له�،  ا�ش��شً�  والإلتزام  والنزاهة  ال�شدق  �شكل  مميزة  وخدم�ت  عمل حمرتف  فريق  فمع   

اإخوان« مركزاً مرموقً� له� يف الأ�شواق املحلية واخل�رجية، ولعبت دوراً فّع�ًل يف تعزيز الثقة يف ال�شن�عة 

اللبن�نية التي منت ب�شكل مّطرد خالل ال�شنوات الأخرية. فوفقً� ملديرة العالق�ت الع�مة يف �رضكة »جبيلي 

ظ�هرة  بربوز  متّثل  ب�رزاً  وت�ألقً�  نوعية  قفزة  لبن�ن  املولدات يف  �شن�عة  �شجلت  اجلبيلي،  دالي�  اإخوان« 

التحّول اىل ا�شتهالك املوّلدات املجمعة حمليً� يف م�ش�ريع مهمة وكبرية بعد ان ك�نت املولدات املجّمعة 

يف اوروب� وامريك� خ�رج لبن�ن هي الأكرث طلبً� على مدى ع�رضات ال�شنوات. ورّدت اجلبيلي هذا النج�ح اىل 

اخلربة الكبرية التي اكت�شبته� ال�رضك�ت الع�ملة يف القط�ع، ا�ش�فة اىل املهنية والإحرتافية الع�لية التي 

تظهره� يف عمله� وتع�طيه� مع زب�ئنه�.



ASSINAA WAL' IKTISSADالعدد 154 حزيران 2016
MONTHLY ECONOMIC REVIEW PUBLISHED BY(UMIP) S.A.L 149

تتواجد جبيلي إخوان في 

8 بلدان، هي اضافة الى 

لبنان، الكويت،االمارات ، 

أفغانستان، قطر، نيجيريا، 

أوغندا، وغانا

املوّلدات  جتميع  طريقة  م 
ّ
وقي ــوان«  اإخ

رفع  ت�صمن  والتي  مالحظاته  وو�صع 

م�صتوى النتاج وتخفي�ض الكلفة.

اإلحتراف في تقديم الخدمات
وا�صارت اجلبيلي اىل انه »منذ انطالقتها، 

ال�صيانة  خدمات  اإخوان«  »جبيلي  اأولت 

وما بعد البيع اأهمية خا�صة، وبناء عليه 

متلك يف لبنان وحده اأكرث من 30 �صيارة 

ل�صمان  الطلب،  حتت  جمهزة  �صيانة  

عمل  اأماكن  يف  اأف�صل  و  ا�ــرشع  خدمة 

واإقامة زبائنها«.

و�صددت على ان »تقدمي الدعم الإحرتايف، 

رئي�صيًا  جزءاً  الأمر،  يتطلب  وحني  اأينما 

تقدمي  يف  اإخــــوان   جبيلي  ــزام  ــت اإل مــن 

املنتجات،  دعم  من  ي�صاهى  ل  م�صتوى 

فروع   5 اإخـــوان  جبيلي  افتتحت  لذلك 

350 موظف  بني   لبنان، يعمل فيها  يف 

اداري  فني ومهند�ض«.

توّسع متواصل
�صعيد  »على  انــه  اىل  اجلبيلي  ولفتت 

تــتــواجــد جبيلي  اخلــارجــيــة،  الأ�ــصــواق 

اإخوان يف 8 بلدان، هي ا�صافة اىل لبنان، 

قطر،  اأفغان�صتان،   ، الــكــويــت،المــارات 

يبلغ عدد  اأوغندا، وغانا. حيث  نيجرييا، 

موظفيها 1400  بني اداري فني ومهند�ض 

من  كبري  عــدد  مع  تتعامل  ،كما  اي�صا 

الذين يحر�صون يف عملهم على  الوكالء 

البقاء على خطى �رشكة »جبيلي اإخوان« 

جلهة احلر�ض على تقدمي اعلى م�صتويات 

الدعم التقني للزبائن«.

اىل  اجلبيلي  لفتت  �ــصــوؤال،  على  رد  ويف 

القطاع  يف  دقيقة  اح�صاءات  وجود  عدم 

ت�صري اىل ح�صة كل �رشكة من ال�صوق، ال 

يف  مرموقًا   مركزاً  اإخوان«  لـ»جبيلي  ان 

الأ�صواق، ل �صيما انها نالت  درع تقديري 

من Perkins  حلجم مبيعاتها املرتفع يف 

ال�صوق الذي فاق 10،000 حمرك يف ال�صنة.

اإخوان«  »جبيلي  �صيا�صة  اأن  على  و�صددت 

ع يف ال�صوق، تعتمد ب�صكل اأ�صا�صي 
ّ
يف التو�ص

و�رشيع  ــال 
ّ
فع ب�صكل  الزبائن  تلبية  على 

هو  الزبائن  ر�صا  عــدم  ان  منها  اميــانــًا 

املعيار الأ�صا�صي يف تو�صيع �صبكة الزبائن 

او ت�صييقها. واأو�صحت ان »جبيلي اإخوان 

تعمل بكل جدية على تلقي اي �صكوى ت�صل 

من الزبائن وو�صعها مبا�رشة على طاولة 

البحث« للمتابعة و احلل.

واذ اأكدت على ان »جبيلي اخوان« �صارت 

لبنان  يف  املتوا�صل  التو�صع  طريق  على 

واخلارج على مدى اأكرث من اأربعة عقود، 

امــام  تقف  اإخـــوان  »جبيلي  ان  ك�صفت 

خطوة تو�صعية جديدة �صيتم الك�صف عنها 

يف الوقت املنا�صب«.

تعزيز العالقات
التحديات  »ابرز  ان  اىل  اجلبيلي  ولفتت 

�صعوبة  هي  ال�رشكة  عمل  تواجه  التي 

بعد  �صيما  ل  كلفته  وارتفاع  الت�صدير 

اقفال احلدود الربية. ومتنت اجلبيلي على 

املعنيني بذل املزيد من اجلهود لتعزيز 

فكلما  الأخـــرى،  الـــدول  مــع  العالقات 

كانت العالقات مع الدول اف�صل واأقوى 

الأ�ــصــواق  اىل  والــدخــول  التعامل  كــان 

اأ�صهل. وك�صفت يف هذا الإطار، اأن وزارة 

من  موؤلف  وفد  لت�صكيل  دعت  ال�صناعة 

وممثلني  العمل،  وزارة  قبل  من  ممثلني 

وممثلني  ال�صناعيني  جمعية  قبل  من 

يف  ال�صناعيات  ال�صيدات  ــدراء   امل من 

امل�صانع اللبنانية للم�صاركة  يف موؤمتر 

العمل الدويل يف جنيف وهو حدث يهتم 

ال�صعيد  على  العمالة  ظروف  بتح�صني 

ال�صناعي  القطاع  اأن  واأعلنت  العاملي. 

اللبناين �صيكون ممثاًل ب�صخ�صها.

يف  الكهرباء  قطاع  ا�صالح  ان  واعتربت 

لبنان وتاأمني التغذية بالتيار الكهربائي 

�رشراً  اي  يحمل  ل  �صاعة   24 مدى  على 

تخفي�ض  ي�صاهم يف  بل  ل  القطاع،  على 

الطلب  يخّف�ض  ل  انه  كما  الإنتاج،  كلفة 

وجود  ان  اذ  كبري،  ب�صكل  املولدات  على 

ومقار  ال�رشكات  يف  اإحتياط«  »مــوّلــد 

العمل قانون يجب اإتباعه و�رشط ا�صا�صي 

من �رشوط احل�صول على �صهادات اجلودة.

ويف رد على �صوؤال حول م�صتقبل القطاع 

ان  اجلبيلي  اأكــدت  لبنان،  يف  ال�صناعي 

واذ  موجودة.  ال�صناعي  بالقطاع  الثقة 

اعتربت ان الظروف قا�صية، راأت ان الإ�صم 

الذي بناه القطاع ال�صناعي اللبناين يف 

الأ�صواق ل بد ان ي�صتمر«.
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مقابلة

»ت�صكل  كاعني،  اأدهم  ال�صيد  غروب  لكاعني  العام   للمدير  وفقًا 

ت�صتورد  اإيطاليا حيث  امتداداً مل�صنع بريكري يف  كاعني غروب 

هي  فارقة  بعالمة  وتتميز  الإعمار  قطاع  يف  خا�صة  معدات 

اأنه  واأعلن  اجلــودة.  عالية  اأوروبية  مبوا�صفات  برميم  بريكري 

»نتيجة للخطة التطورية التى تلتزم بها كاعني غروب من �صنة 

اإىل اأخرى دخلت قطاع البلديات وتقوم بت�صنيع مكبات النفايات 

تناف�صية  ميزات  منتجاتها  اأك�صب  ما  عالية جدا  بتقنية وجودة 

كل  و�صعت  غروب  »كاعني  اأن  اإىل  واأ�صار  املحلية«.  ال�صوق  يف 

البلديات حيث توجد  ال�صاحنات يف متناول  خربتها يف جمال 

جمموعة وا�صعة من الآليات الثقيلة مثل )�صاحنة كب�ض النفايات، 

�صاحنة تنظيف الطرقات، �صاحنة �صغط ماء وغريها الكثري(. كما 

يقوم فريق متخ�ص�ض يف كاعني غروب بتقدمي خدمات ما بعد 

نة 
ّ
بي على  ليكونوا  للزبائن  تدريبية  دورات  يخ�ص�ض  اإذ  البيع، 

بكيفية اإ�صتخدام الآلت ومعاجلة اأي طارئ يقع«.

إحترام اإلتفاقيات
د ال�صيد كاعني على اأن ال�صناعة تعترب من اأهم الأعمدة يف 

ّ
واإذ �صد

ازدهار وتنمية الدول حيث ت�صاهم يف ت�صغيل احلركة الدينامكية 

واأ�صار  العام،  الإقت�صادي  امل�صتوى  على  واملحافظة  البالد  يف 

كثرية  »�صعوبات  قائال:  التحديات،  من  عدداً  تواجه  اأنها  اإىل 

تعرت�ض م�صرية ال�صناعيني يف لبنان، وياأتي يف طليعتها عدم 

ما  اللبنانية،  احلكومة  مع  املوقعة  لالإتفاقيات  الدول  احرتام 

رة تكاليف باهظة جداً وي�صعف من قدرات 
ّ
د ال�رشكات امل�صد

ّ
يكب

منتجاتها التناف�صية يف الأ�صواق«.

اإىل  الإ�صاءة  اأبراج  واأ�صاف: »تعمل كاعني غروب على ت�صدير 

الأ�صواق العربية، وبحكم اتفاقية تي�صري وتنمية التبادل التجارى 

اإىل الأ�صواق بدون  العربية ميكن دخول هذه الأبراج  الدول  بني 

�رشائب، وهذا ما ل يح�صل يف كثري من الأحيان«. لعدم مراعاة 

التفاقية.

ودعا املعنيني »اإىل متابعة هذه الأمور اإذ اإنها حتمل �رشراً كبرياً 

على ت�رشيف الإنتاج ومن �صاأنها خف�ض معدلت الت�صدير«.

ارتفاع كلفة اإلنتاج
د ال�صيد ادهم على اأن ال�صناعة اللبنانية تعاين ب�صكل وا�صح 

ّ
و�صد

من ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالدول املجاورة، ما ي�صّلط 

ظل  يف  �صيما  ول  وتنميته  القطاع  دعم  �ــرشورة  على  ال�صوء 

املناف�صات ال�رش�صة التي يواجهها يف الأ�صواق«. 

الكثريون  يعمل  اإذ  ال�صوق،  يف  فو�صى  حال  وجود  عن  وك�صف 

ال�رشائب،  من  ب 
ّ
التهر لهم  يتيح  ما  القانون  �صقف  ــارج  خ

ال�رشكات  ي�صع م�صري  ما  منخف�صة،  باأ�صعار  منتجاتهم  وطرح 

واملوؤ�ص�صات القانونية على املحك اإذ تقف يف وجه م�صاربات قد 

ت�صعف مبيعاتها ول �صيما يف ظل الواقع الإقت�صادي املرتاجع 

يف لبنان«.

القطاع  دعــم  عــن  املتعاقبة  احلكومات  تغا�صي  وا�صتغرب 

د 
ّ
ال�صناعي على رغم الأهمية الإقت�صادية التي يتمتع بها. و�صد

على  فاعلية  القطاعات  اأكرث  من  هو  ال�صناعي  القطاع  اأن  على 

ال�صعيد الإقت�صادي، ومن �صاأن منوه رفع فر�ض العمل املتاحة 

كاعين غروب .. ربع قرن من التمّيز
كاعين: لحماية اإلنتاج المحلي

الإمي�ن بلبن�ن الوطن، و�شع ك�عني غروب على 

 ،1991 ع�م  ن�ش�أته�  فمع  امل�شتمر.  التطور  �شكة 

وجتميع  �شن�عة  يف  ت�ألقت  �رضكة  ق�شة  بداأت 

املعدات اخل��شة يف قط�ع الإعم�ر والتعهدات يف 

قط�ع البلدي�ت، ف�شّطرت �شجاًل مليئً� ب�لنج�ح�ت 

املتت�لية والتطور امل�شتمر.
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يف الأ�صواق واحلد من البطالة وخف�ض معدلت الهجرة والتخفيف 

من حدة الفقر«.

خطة إنقاذية
خطة  لو�صع  ال�رشيع  التحرك  �رشورة  على  كاعني  ال�صيد  واأّكــد 

تنقذ القطاع ول �صيما يف هذا الظرف ال�صعب حيث ي�صهد لبنان 

منذ عامني حاًل من عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي، تتزامن وحاًل من 

عدم الإ�صتقرار يف املنطقة طاولت بتداعياتها ال�صلبية الإقت�صاد 

اللبناين والقطاع ال�صناعي اإىل حد كبري.

املعاملة  مبداأ  تطبيق  الإعتبار  بعني  اخلطة  اأخذ  �رشورة  وراأى 

باملثل على ال�صناعات املناف�صة، خف�ض اأ�صعار الطاقة، وو�صع 

حماية  كذلك  و  املحلي  الإنتاج  حماية  �صاأنها  من  اإجـــراءات 

و�صع  لي�صمل  ال�صناعة  وزارة  دور  ياأتي  هنا  من  امل�صتهلك، 

الت�صهيالت  وتقدمي  القطاع  هــذا  يف  ال�صناعني  دعــم  �صيا�صة 

الالزمة لتحفيز القطاع اخلا�ض على تطوير موؤ�ص�صاته و خطوط 

النتاج وتقلي�ض الكلفة املرتبطة به، مبا ي�صاهم يف دفع تناف�صية 

ال�صناعات الوطنية، بالإ�صافة اىل هذا يحتاج القطاع ال�صناعي 

اىل املزيد يف احل�صول على التمويل امل�رشيف بتكاليف منا�صبة 

املوؤ�ص�صات  الت�صهيالت متطلبات  تغطي هذه  ان  اقت�صاديا على 

عى اختالف احجامها.

والأجهزة  الآلت  »�صناعة  اأن  على  د 
ّ
�صد �صوؤال،  على  رد  ويف 

ال�رشكات  تعمل  اإذ  لبنان،  يف  ملمو�صًا  تطوراً  ت�صهد  الكهربائية 

الكهربائية  املولدات  جتميع  على  غروب  كاعني  �صمنها  ومن 

الأ�صواق  ــواب  اب ع 
ّ
�ــرش ما  ــودة،  اجل عالية  عاملية  مبوا�صفات 

اخلارجية اأمامها«.

و�صدد على اأن »توفر التيار الكهرباء على مدى 24 �صاعة ل ي�صعف 

الطلب يف القطاع اإىل حد كبري، اإذ اإن املوّلد يبقى حاجة اأ�صا�صية 

د 
ّ
لكل ال�رشكات واملوؤ�ص�صات وامل�صانع، اإذ يحمي القطاع من تكب

اأي خ�صائر يف حال وقوع عطل  طارئ يف التيار الكهربائي«.

واأ�صار اإىل اأن »توجه ال�رشكات اللبنانية نحو الأ�صواق اخلارجية 

انخف�ض  حال  يف  الرتاجع  خطر  من  يقيها  وا�صع،  نطاق  على 

ال�صواق  غزت  قد  اللبنانية  ال�رشكات  اإن  اإذ  الداخلي،  الطلب 

قطاع  �صادرات  احتالل  خالل  من  جليًا  ذلك  ويظهر  اخلارجية 

الآلت والأجهزة الكهربائية املرتبة الأوىل يف حجم ال�صادرات 

اإىل الأ�صواق اخلارجية«.
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والإقت�صاد«،  »ال�صناعة  مع  حديثه  يف 

عن  التحدث  يف  كرنيب  الأ�صتاذ  غا�ض 

جمال  دخل   اأنه  يروي  حيث  البدايات، 

وهو  باجتهاده،  حقق  اأن  بعد  العقارات، 

اجلامعية،  الدرا�صة  مقاعد  على  طالب 

جناحًا يف هذا املجال. واعترب اأن درا�صته 

طريق  �صلوكه  يف  �صاهمت  للقانون 

كل  من  بينة  على  جعلته  غذ  ــرتاف  الإح

التفا�صيل القانونية والإدارية، ما جعله 

مو�صع ثقة الزبائن العقاريني.

د على اأنه منذ انطالقته يف العمل مل 
ّ
و�صد

بل  مادي،  هدف  اأي  عينيه  ن�صب  ي�صع 

حتقيقها  ا�صتطاع  معنوية  اأهدافه  كانت 

ثقة  وك�صب  مب�صداقية  العمل  خالل  من 

الزبائن التي تعد اليوم الراأ�صمال الأغلى 

بحوزته.

التي  الثقة  اأن  كرنيب  الأ�ــصــتــاذ  واأكـــد 

�صمحت  العمل،  �صنوات  خالل  اكت�صبها 

حــدود  تخطت  زبــائــن  �صبكة  بخلق  لــه 

لبنان لت�صمل زبائن �صوريني وخليجيني 

الأر�ــض  بقاع  يف  مهاجرين  ولبنانيني 

مع  وطــيــدة  »عالقتي  وقـــال:  وغــريهــم. 

اإىل  منهم  الكثري  مع  رت 
ّ
وتطو الزبائن 

العالقات  هذه  جعلتني  حيث  كبري  حد 

الأمور  من  كثري  لهم يف  مرجعًا  الوثيقة 

الإ�صت�صارية ول �صيما يف الأمور املتعلقة 

العقارية  واملوا�صيع  الر�صمية  بالدوائر 

والقانونية ... اأ�صتطيع اأن اأقول اإن زبائني 

وبع�ض  العربية   ــدول  ال بني  يتوزعون 

املغرتبني  وبع�ض  الأوروبـــيـــة  ـــدول  ال

Karnib’s Group .. قصة نجاح
عامر كرنيب: ثقة زبائننا رأسمالنا األغلى

)Karnib’s Group (Real Estate & Business Development، بوطنه،  ثقة ع�مر  كرنيب، مدير 

جعلته يف�شل لبن�ن على غريه من الدول رغم م� اكت�شبه من خربة يف جم�ل عمله فيه�. در�س املح�م�ة والعلوم 

ال�شي��شية، اإل اأنه احرتف العمل يف املج�ل العق�ري. م� بني الولي�ت املتحدة الأمريكية وبريوت تنقل و�شقل خرباته 

ومن�ه� يومً� بعد يوم، حتى اأ�شبح �ش�حب اأحد اأبرز ال�رضك�ت العق�رية الع�ملة يف »�شوليدير« و�شط مدينة بريوت.

يطول احلديث مع الأ�شت�ذ ع�مر كرنيب، ففيه �شولت وجولت مع من يرف�س و�شط الكثري من النج�ح�ت اأن يعترب 

نف�شه ن�جحً�، بل ي�رض على اأنه يف بداية طريق طويلة لنج�ح حتت�ج اإىل جهد وكد، يف حني تبقى املح�فظة على 

ا�شم ال�شخ�س ومك�نته و�شط املجتمع هي الأ�شعب.

 يتمتع الأ�شت�ذ كرنيب، من دون �شك، مبوا�شف�ت كثرية جعلته من رّواد الو�شط�ء العق�ريني الع�ملني يف �شوليدير، 

فهو الإن�ش�ن املرن، الق�در على التحّمل وال�شعي نحو الأف�شل ومالحقة اأهدافه.
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اأمريكا  اإىل  اأفريقيا  قارة  من  اللبنانيني 

ويتواجدون  متنوعة،  اأخرى  بلدان  ويف 

وال�صعودية  الإمــــارت  يف  كبري  ب�صكل 

اإىل  اإ�صافة  عمان،  و�صلطنة  والكويت 

مغرتبني لبنايني و�صوريني متمولني«.

الأ�ــصــتــاذ  ــدث  حت ــوؤال،  ــص � على  رد  ويف 

كرنيب عن جتربته يف ال�صوق الأمريكية 

 ،Michigan Real Estate حيث عمل يف 

اأ�صحاب  بني  عقاري  كوكيل  عمل  كما 

العقارات وامل�صارف. واأ�صار اإىل اأن عمله 

يف ال�صوق الأمريكية اأعطاه خربة كبرية، 

وو�صعه على طريق الإحرتاف.

الأمريكية  العقارية  ال�صوق  اأن  اإىل  ولفت 

للمهنية،  اأكرب  واحرتام  باحرتاف  تتميز 

خالل  من  بالتنظيم  العمل  يت�صم  حيث 

الع�صوائي  الدخول  متنع  التي  القوانني 

لو�صطاء اآخرين على اأي عملية يتم العمل 

عليها، بعك�ض ما يح�صل يف لبنان.

اللبنانية  العقارية  ال�صوق  اأن  اإىل  ولفت 

جيدة لكنها تعاين من بع�ض الفو�صى، اإذ 

طريق  عن  القطاع  يف  يعملون  الذين  اأن 

ويلحقون  ي�صيئون  وهــم  كــرث،  ال�صدفة 

وفقًا  مهنتهم  ميار�صون  بالذين  ال�رشر 

د 
ّ
و�صد راقية.  واحرتافية  مهنية  لأ�صاليب 

على اأن هذه الفو�صى يف القطاع مزعجة، 

طوال  بني  الذي  الإ�صم  على  احلفاظ  لأن 

�صنوات اأمر �صعب يف ظلها.

يف  عــقــاريــون  و�صطاء  »كوننا  وقـــال: 

هذه  تــاأثــريات  نتجّنب  قــد  �صوليدير، 

يف  الزبون  اإن  اإذ  ما،  حد  اإىل  الفو�صى 

العمل  يف�صل  بــريوت(  )و�صط  �صوليدير 

ة«.
ّ
املهني على الدخول يف متاهات عد

اإذ  ز، 
ّ
ممي �صوليدير  يف  »عملنا  واأ�صاف: 

كل  ي�صم  �صغري،  لبنان  عن  عبارة  اإنها 

الطوائف واجلن�صيات العربية والأوروبية 

الوحيدون  نحن  اأننا  كما  والأمريكية. 

يف  عــقــاريــني  كــو�ــصــطــاء  نعمل  ــن  ــذي ال

�صوليدير 2 حيث توجد عقارات راقية جداً 

ومرتفعة الثمن اإىل حد كبري«.

العالية  املهنية  معايري  »نراعي  وتابع: 

كبري.  ب�صكل  م�صداقيتنا  على  ونحر�ض 

اأحافظ  اأن  هي  مهمتي  يل،  فالبن�صبة 

على ما حققته من جناح، فاإذا مل اأ�صتطع 

اأرف�ض  واأنا  حظ،  جمرد  جناحي  �صيكون 

ذلك رف�صًا مطلقًا«.

لبنان،  اإىل  عودته  عن  حديثه  اإطار  ويف 

اأنا  ب�صاطة،  »بكل  كرنيب:  الأ�صتاذ  قال 

اأنا ل  اأحب لبنان، ب�صلبياته واإيجابياته. 

اأنكر اأنه مع وقوع النفجارات يف بريوت 

مبعاودة  فّكرت  ال�صابقة  ال�صنوات  يف 

وحبه  الوطن  اإىل  احلنني  لكن  الهجرة، 

فور  عار�صوين  الــذيــن  كــل  رغــم  اأبــقــاين 

جميئي من اأمريكا«.

الرتاجع  اأن  من  الرغم  على  اأنــه  و�ــرشح 

قيمة  يخف�ض  عــام  ب�صكل  الإقت�صادي 

العقارات، لكن القيمة العقارية التي تعمل 

عليها Karnib’s Group ل تزال نف�صها.

واإذ �صّدد على اأن للو�صع الإقت�صادي الدور 

الأ�صا�ض يف حتديد منحى اأ�صعار العقارات، 

اأن الأمور تختلف نوعًا ما يف منطقة  راأى 

نوع  هناك  حيث  بــريوت(  )و�صط  �صوليدير 

يف  كثرية  معطيات  تدخل  اإذ  التوزان  من 

املعادلة تت�صمن �صعر الأر�ض )مرت الهواء( 

وم�صاريف  والت�صطيب  البناء  وتكلفة 

�صاحب  مــن  يتطلب  مــا  املبنى،  �صيانة 

الإعتبار  ياأخذ بعني  �صعراً  اأن ي�صع  العقار 

هذه املعطيات كي ل يقع يف خ�صائر. واأ�صار 

اإىل اأن الو�صيط يوؤدي دوراً �صغرياً ن�صبيًا يف 

عملية حتديد الأ�صعار يقارب الـ10 % فقط 

فيما يتمتع �صاحب العقار بالدور الأ�صا�صي 

اإذ تقارب فعالية دوره الـ50 %.

وتوقع اأن تاأخذ الأ�صعار منحى ت�صاعديًا 

بعد �صهر رم�صان )بداية ف�صل ال�صيف(، 

بحيث ترتفع بن�صبة 10 %، اإذ اإن كثريين 

�صيزورون لبنان بعد ال�صهر الف�صيل ومع 

�صي�صهد  �صك  دون  ومــن  ال�صياح  جمــيء 

العرو�ض  بقاء  ظل  يف  انتعا�صًا  الطلب 

وراقية،  اآمنة  منطقة  ف�صوليدير  حمددة، 

والعقارات اأ�صبحت فيها قليلة جداً.

واأكد ان لبنان مرغوب من قبل الأجانب 

اإىل حد كبري، فاليوم 70 % من امل�صاريع 

اجلديدة قد مت بيعها، والـ30 % املتبقية 

قد تباع يف فرتة ق�صرية تقارب ال�صهرين 

للجمهورية.  رئي�ض  انتخاب  جرى  ما  اإذا 

وقال: »اأثبتت التجارب اأنه ومع اأي نقطة 

ال�صعيد  على  اإيجابية  ــادرة  ب اأو  �صوء 

ال�صيا�صي يتحرك الطلب، فالو�صع الأمني 

د«.
ّ
حاليًا جي

الأمني  الو�صع  ا�صتقرار  »عدم  واأ�صاف: 

يحمل تداعيات �صلبية كثرية على حركة 

�صلبيًا  اأن لالإعالم دوراً  الطلب، ول �صيما 

يف هذه امل�صاألة اإذ ي�صّخم الأمور اإىل حد 

كبري«.

وو�صف و�صع ال�صوق اليوم بالطبيعي جداً 

النفجارات  هو  يوؤثر  فما  �صوليدير،  يف 

ونفى  اأّثــــرت«.  النفايات  اأزمـــة  وحتى 

الأ�صتاذ كرنيب الأخبار التي تتناول بيع 

باأ�صعار  ال�صعوديني لعقاراتهم يف لبنان 

تتم  بيع  عمليات  »ل  اأن  ــد  واأك بخ�صة، 

رغبة  ب�صبب  تكون  واإن متت  ال�صكل  بهذا 

�صاحب العقار با�صتثمار اأمواله يف مكان 

اآخر اأو لأمور تتعلق باأمور �صخ�صية«.

وقال: »و�صط بريوت هو الأجمل والأف�صل 

يف لبنان ومنطقة ال�رشق الأو�صط، ولذلك 

العقار يف  ل�رشاء  الأف�صل  الوقت  هذا هو 

يف  حمــدود  العر�ض  لأن  املنطقة  هــذه 

 Karnib’s« د على اأن
ّ
الوقت الراهن«. و�صد

Group يف خدمتك من ا�صت�صارة جمانية 
اأو لطلب �رشاء اأو بيع �صقة اأو عقار«. ومتنى 

اأن »ينعم لبنان ومدينة بريوت وخا�صة 

و�صط املدينة بالإزدهار والنجاح كونها 

عنوان هذا البلد اجلميل«.

 Karnib’s Group تعمل
كشركة عقارية ضمن 

منطقة سوليدير

Karnib’s Group
Real Estate  
& Business Development
E-mail: amer_karnib@hotmail.com
Call Now: 961 70 867071  
    961 71 867071



Building No. 32 , Sholy Center  - Street No. 8, Sector 1  
Jdeidet 1202 1042, Jdeidet El Metn  P.O.Box 90-1959  - Lebanon
Phone: +961-1-873314  - Fax:+961-1-873315   
email: gulfmed@inco.com.lb
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وفقًا ملدير �رشكة القب�ض عبداهلل علي عبداهلل، اأب�رشت »القب�ض« 

الطباعية  الكتب وتقدمي اخلدمات  لبيع  1989 كمكتبة  النور عام 

الب�صيطة. ويف عام 1992 وعند ا�صتباب الأمن يف البلد وبدء دخول 

القب�ض  و�صعت  لبنان،  يف  احلياة  جمالت  اإىل  احلديثة  تقنيات 

هدفًا مبنيًا على روؤية تتما�صى مع تقدم التقني والفني. وبداأت 

طريقها لتحقيق هذه الروؤية عرب و�صع ا�صرتاتيجية حتديث فني 

ومهني.

اأحــدث  و�صع  يف  اقة 
ّ
ال�صب كانت  »القب�ض  اأن  عبداهلل  وك�صف 

اأ�صار  واإذ  الع�رشي.  التطور  زبائنها ملواكبة  املعدات يف خدمة 

اإىل اأن »القب�ض لديها املاكينة الطابعة ب�صكل مبا�رش على املواد 

وماكينة احلفر بالليزر على خمتلف املواد والعديد من املعدات 

املميزة«، لفت اإىل اأن »هذه املعدات تتطلب فريق عمل متخ�ص�ض 

على  للتدرب  اخلارج  اإىل  موظفيها  تر�صل  جعلها  ما  لت�صغيلها 

كيفية الت�صغيل. وبذلك تكون قادرة على تقدمي اخلدمات املميزة 

على اأف�صل وجه اإىل زبائنها«.

تلم  التي  وال�صعاب  الظروف  كل  »رغم  اأنه  على  عبداهلل  د 
ّ
و�صد

للمحافظة  القب�ض  الإقت�صادي عملت  الرتاجع  كل  ورغم  بالبلد 

على م�صتوى تطلعات زبائنها للتطور يف جمال اأعمال الطباعة 

على اأنواعها«.

عليه  �صارت  الذي  نف�صه  النهج  على  زالت  ل  »القب�ض  اأن  واأكــد 

عنى بتنفيذ 
ُ
ي ا�صتحداث خط عمل جديد  البداية، حيث جرى  منذ 

والديكور  والإعالنية  الهند�صية  بامل�صاريع  خا�صة  جم�صمات 

كانت  التي  الأ�صغال  بقية  مع  للتكامل  املختلفة  والطباعة 

تنفذها«.

ت�صمح  التي  التجهيزات  ب�رشاء  بداأنا   2004 عــام  »يف  ــال:  وق

من  الديكور  اأعمال  بتنفيذ  املتعلقة  اخلدمات  كل  تقدمي  لنا 

والبالط  واخل�صب  البلك�صي  على  مبا�رشة  وطباعة  ونق�ض  حفر 

وال�صرياميك والكرتون املتعرج وغريها من املواد. نتيجة لذلك 

ا�صطرت القب�ض اإىل التو�صع يف امل�صاحة التي ا�صتحدثتها لتت�صع 

للمعدات اجلديدة، ومنها ماكينة الراوتر الأمريكية ال�صنع، الليزر 

الأمريكية ال�صنع، الطباعة املبا�رشة الأوروبية ال�صنع وغريها 

الكثري من املاكينات ال�صخمة التي ا�صتقدمت ملواكبة التطور«.

اأن »القب�ض« تقدم جمموعة وا�صعة من اخلدمات  وك�صف عبداهلل 

لتلبية احتياجات الزبائن كافة«، وعددها كالتايل:

وبلك�صي  نحا�ض  من  عليها  والطباعة  تقديرية  دروع  �صناعة 

وزجاج وغريها.

و  والأملنيوم  والبلك�صي  والفلني  اخل�صب  على  واحلفر  الق�ض 

PVC والفوم بورد  وغريها الكثري من املواد لأعمال الديكور 
والدعاية والإعالن.

احلجم  ح�صب  وطول  عر�ض  ون�صف  مرت  بقيا�ض  ملونة  طباعة 

املطلوب مع اإمكانية الق�ض ح�صب ال�صكل املطلوب للطبعة )طبع 

وق�ض يف الوقت نف�صه ملون فينيل(.

حفر وق�ض بطريقة الليزر جلميع ال�صلع املطلوبة بلك�صي – خ�صب 

– فوم – معادن اإلخ...
اإمكانية ق�ض فنيل ملون للدعاية والإعالن والواجهات وخالفه 

»القبس«.. نجاح قوامه الحداثة
عبداهلل: خدماتنا متنوعة

والتقني�ت  زب�ئنه�  اإىل  تقدمه�  التي  اخلدم�ت  جودة 

من  للكثري  مق�شداً  جعلته�  ت�شتخدمه�  التي  الع�لية 

الزب�ئن املميزين الذين يبحثون عن املهنية والنوعية. 

عملت على مدى 25 ع�مً� من اأجل تقدمي خدم�ت الطب�عة 

اإنه�  وتو�شعت.  منت،  تطورت،  ك�فة.  ب�أنواعه�  الرقمية 

�رضكة القب�س التي ك�نت من اأوائل الذين اأدخلوا اإىل جم�ل 

الطب�عة ع�مل احل��شب الإلكرتوين ول زالت ال�شّب�قة يف 

ا�شتقدام املعدات الع�لية التقنية.
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بطول وعر�ض مميز قيا�صات كبرية تنا�صب طلب الزبون.

فلك�ض  اأو  م 
َّ
للواجهات فنيل خمر بقيا�صات كبرية  طباعة ملونة 

والفينيل  الفلك�ض  اأنواع  الطباعة على جميع  اإمكانية  م مع 
ّ
خمر

ال�صم�ض  عوامل  ل 
ّ
تتحم التي  وغريها  والآرمـــات  لالإعالنات 

وال�صوء وعوامل الطق�ض اخلارجية.

الطباعة على اأنواع خمتلفة من القما�ض القادر على حتمل عوامل 

لالأعالم  خا�صة  �صتاندات  على  وتركيبها  اخلارجية  الطق�ض 

امل�صتعملة لالأندية والفنادق وامل�صابح وغريها اإلخ...

واخل�صب  البلك�صي  ال�صلبة  املواد  جميع  على  املبا�رشة  الطباعة 

بعد  لنا  تتيح  التي  الكثري  وغريها  امل�صلع  والكرتون  واملعادن 

الطبع عليها �صناعة جم�صمات من طاولت و�صتاندات وم�صارح 

وغريها الكثري، اإلخ...

القادر على حتمل عوامل  الفنيل  اأنواع خا�صة من  طباعة على 

على  للرتكيب  املياه  و�صغط  الغ�صيل  وعوامل  اخلارجي  الطق�ض 

وال�صيارات  الكبرية  والكميونات  واملعامل  ال�رشكات  �صيارات 

ال�صغرية والآليات كافة.

Mugs  وال Pillow و Puzzle والـ T-shirt الطباعة على

والأدوات الدعائية على اأنواعها واأحجامها كافة.

التغليف اخلا�ض املعروف بال�صلوفان من حجم البطاقة ولغاية 

عر�ض 1.5 وطول 100 م ما يجعلنا ن�صتطيع حماية اأي طبعة من 

اأي عامل من العوامل.

املنا�صبات  لكل  طباعتها  مع  ال�صتاندات  اأنــواع  جميع  تاأمني 

واملعار�ض واملدار�ض واجلامعات.

�صناعة الأختام ولوازمها كافة.

وكارت  وفاليرز  بو�صرت  من  اأنواعها  على  التجارية  الطباعة   

فيزيت واإلخ...

 طباعة اأبحاث ومو�صوعات.

)Graphic Design( ق�صم خا�ض لالإبتكار والفن

تغليف اأبحاث وكتب فنية ح�صب املوا�صفات املطلوبة للجامعات 

مع اإمكانية الب�صم احلراري.
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ان�صائية  خدمات  بتقدمي  الإ�ــرشاء  زت 
ّ
متي

عالية  مبــ�ــصــتــويــات  عــمــالئــهــا  جلــمــيــع 

اجلــودة  ملعايري  وطــبــقــًا  احلــرفــيــة  مــن 

الإ�ــرشاء  �رشكة  مدير  اأ�صار  اذ  العاملية، 

»ال�صناعة  �صعيتللي يف حديث مع  ح�صن 

والإقت�صاد« اىل ان »ال�رشكة حتر�ض على 

تقدمي اعلى م�صتويات اجلودة، عرب فريق 

عمل حمرتف اىل حد كبري، يراقب مراحل 

اىل  املنتجات  ويخ�صع  كثب  عن  العمل 

توجهها  قبل  املختربات  يف  فحو�صات 

اىل امل�رشوع«.

مركز مرموق
فريق  »جدية  ان  على  �صعيتللي  و�صدد 

الإ�رشاء موؤ�ص�صة  العمل املتاأتية من كون 

من  حمرتف  مهني  اداء  ت�صمن  عائلية، 

قبله، ول يعد جناحها اليوم وثقة زبائنها 

الذي  الكبري  املجهود  لذلك  ثمرة  ال  بها 

نبذله ب�صكل متوا�صل يف عملنا«.

وا�صاف: »بعد حرب متوز، نّفذت الإ�رشاء 

اإعــادة  عمليات  ــار  اإط يف  عــدة  م�صاريع 

الإعمار يف منطقة اجلنوب، ومتكنت من 

حجز مركٍز مرموٍق لل�رشكة بني ال�رشكات 

الت�صنيفات  وفق  اذ  القطاع،  يف  العاملة 

ال�رشكات  ــدارة  ــص � يف  ــــرشاء  الإ� تــاأتــي 

العاملة مع الهيئات الدولية«.

خطوات نحو النجاح
وك�صف �صعيتللي ان »ال�صعي نحو الأف�صل 

يف  ال�رشكة  اإ�صم  تكري�ض  على  والعمل 

لعملها  معايري  ت�صع  جعلها  الــ�ــصــوق، 

�صمنت جناحها وا�صتمراريتها على مدى 

15 عامًا، اذ حر�صت ال�رشكة على الإلتزام 
وتقدمي  العمل  ودقـــة  الإجنـــاز  ب�رشعة 

موا�صفات قيا�صية، ما �صمح لها بالتو�صع 

اخلر�صانة  جمبل  فــاأنــ�ــصــاأت  والــتــطــور، 

اخرى  بعد خطوة  فيما  لتتخذ  الإ�صفلتية، 

جمبل  باإن�صاء  والــتــطــور  التو�صع  نحو 

اخلر�صانة الإ�صمنتية«.

تطور خالل  الإ�رشاء  عمل  ان  اىل  وك�صف 

�صنوات العمل، لي�صمل:

اإلسراء للتجارة والمقاوالت .. طريقك نحو األفضل
شعيتللي: »مصداقيتنا« أساس نجاحنا

»�رضكة  ع��شته�  التي  تلك  النج�ح  على  واإ�رضار  �شمود  ق�شة  هي 

ع�م  النور  اأب�رضت  التي  ف�ل�رضكة  واملق�ولت«،  للتج�رة  الإ�رضاء 

2001 منطلقة بخطوات واثقة نحو ت�شجيل جن�ح�ت متعددة يف 
قط�ع املق�ولت، تعر�شت خل�ش�ئر ف�قت الن�شف مليون دولر خالل 

حرب متوز.

تلك اخل�ش�ئر، مل تثِن »الإ�رضاء عن مت�بعة عمله�، فب�إ�رضار �شديد 

منفذة  عّدة  هيئ�ت  مع  عمله�  ووا�شلت  الرك�م  حتت  من  نه�شت 

وت�ألقه� يف  على جن�حه�  ب�رزة  �شه�دات  �شكلت  متعددة  م�ش�ريع 

جم�ل عمله�.
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�رسكة االإ�رساء للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

)طبقات  الطرق  تاأهيل  م�صاريع  تنفيذ 

التاأ�صي�ض والإ�صفلت( والتخطيط، واجل�صور 

والإنفاق من خالل كادر فني متخ�ص�ض، 

واملعدات  الآليات  من  العديد  اىل  ا�صافة 

الثقيلة التي توؤهلها لتنفيذ امل�صاريع

الطرق  من  امل�صاريع  من  العديد  تنفيذ 

الرئي�صية وم�صاريع الإفراز والتخطيط

بالإ�صافة  الطرق وتاأهيلها  �صق  م�صاريع 

اىل جدران الدعم واجل�صور

التحتية من  البنية  اعمال  تنفيذ م�صاريع 

�صبكات وخزانات مياه ال�رشب واملجاري 

ال�صحية ومياه الأمطار والأنفاق ا�صافة 

الأعمال  وخمتلف  البناء  م�صاريع  اىل 

باملباين  اخلا�صة  واملدنية  الإن�صائية 

خالل  من  واملدار�ض  والتجارية  ال�صكنية 

ق�صم فني خمت�ض

احلــديــديــة  املــنــ�ــصــاآت  مــ�ــصــاريــع  تنفيذ 

ــاكــل احلــديــديــة  ــي ــه كــاجلــمــلــونــات وال

وامل�صقفات واملالعب الريا�صية

�ض 
ّ
كر الإ�ــــرشاء  »جنــاح  ان  على  و�ــصــدد 

املجال  واأف�صح  ال�صوق،  يف  م�صداقيتها 

يف  امل�صاريع  من  عدد  تنفيذ  يف  اأمامها 

�صواء،  حد  على  واخلا�ض  العام  القطاع 

حيث وقعت عقود عمل مع وزارة الأ�صغال 

اللجنة  �صنفتها  التي  والنقل  العامة 

الدرجة  يف  فيها  للمقاولني  املخت�صة 

الــوزارات  من  غريها  اىل  اإ�صافة  الأوىل، 

وال�رشكات«.

تراجع إقتصادي
واذ ا�صار �صعيتللي اىل ان »قطاع الإعمار 

بالرتاجع  كبري  حد  اىل  تاأثر  واملقاولت 

حيث  لبنان،  ي�صهده  الــذي  الإقت�صادي 

حجم  تــراجــع  اىل  ــاءات  ــص ــ� الإح ت�صري 

 ،»2015 عام  خالل  الإ�صمنت  ت�صليمات 

�صدد على ان »هذا الأمر لن يثني الإ�رشاء 

عن متابعة دورها الريادي يف ال�صوق«.

هذا  يف  ال�صمود  اىل  »ال�رشكات  ودعــا 

لإ�صتمراريتها  ان  اذ  ال�صعب،  الــظــرف 

اأهمية كبرية على ال�صعيدين الإقت�صادي 

الظروف  »نعم،  وقــال:  والإجــتــمــاعــي«، 

�صعبة لكن النهو�ض بلبنان يبقى واجب 

على كل موؤ�ص�صة و�رشكة عاملة يف ال�صوق، 

والإ�رشاء لن تكون ال احد هذه ال�رشكات. 

واجهتها  كثرية  حتديات  تخطت  فكما 

على مر �صنوات العمل، �صت�صتمر على هذا 

خدماتها  جــودة  على  حمافظة  الطريق 

واعلى معايري الإلتزام مع زبائنها«.

مب�صتقبل  تفاوؤله  عن  �صعيتللي  واعــرب 

فرتة  خالل  متكنت  التي  الإ�ــرشاء،  �رشكة 

قيا�صية من بناء ا�صمًا قويًا يف ال�صوق، قد 

الأحداث  تفر�صها  حتديات  ظل  يف  يهتز 

ل  تاأكيد  بكل  لكن  ولبنان  املنطقة  يف 

ــرشاء  »الإ� قائاًل:  وختم  ينك�رش.  او  يلني 

املزيد  وت�صجيل  الأف�صل  نحو  م�صتمرة 

روؤية  وفق  نعمل  فنحن  النجاحات،  من 

حمددة ونتطلع اىل اهداف طموحه ن�صري 

باإجتاهها بخطى واثقة«.

تحرص شركة اإلسراء على 

تقديم اعلى مستويات 

الجودة، عبر فريق عمل 

محترف الى حد كبير، يراقب 

مراحل العمل عن كثب 

ويخضع المنتجات الى 

فحوصات في المختبرات
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 kam Power عمل  �صاهم  �صك،  دون  من 

زبائنها  مــع  متينة  عــالقــات  بناء  يف 

طريق  تعبيد  يف  والتعاون  الثقة  قوامها 

 kam د مدير �رشكة
ّ
النجاح اأمامها، اإذ �صد

مع  حديث  يف  املــكــاري  كامل   Power
»ال�صناعة والإقت�صاد« على اأن »القيمني 

على ال�رشكة موؤمنون باأن جناح زبائنها 

ال�رشكة،  جناح  بناء  يف  اأ�صا�صية  ركيزة 

وبالتايل ل يوفرون اأي جهد اإل ويبذلونه 

ال�صوائب  من  خاٍل  منتج  تقدمي  اأجل  من 

يحوز على ثقة امل�صتهلك ور�صاه«.

ب�صكل  تواكب   kam Power« اأن  وك�صف 

جمــال  يف  حــا�ــصــل  تــطــور  كــل  م�صتمر 

التي  املعار�ض  ــارة  زي عرب  �صناعتها 

يوؤدي  ما  العامل،  دول  خمتلف  يف  تقام 

حــاجــات  مــواكــبــة  يف  اأ�ــصــا�ــصــيــًا  دوراً 

كما  املحلية  ال�صوق  يف  ومنوها  ال�صوق 

اخلارجية«.

المنافسة
املناف�صة  حــول  ــوؤال  ــص � على  رد  ويف 

اأن  مكاري  راأى  ال�صوق،  يف  املــوجــودة 

�صحي،  اأمر  ال�صوق  يف  املناف�صة  »وجود 

وقد ت�صكل دافعًا لل�رشكات لتقدمي الأف�صل 

املرافقة  واخلدمات  املنتجات  لناحية 

لها«. ولفت اإىل اأن »Kam Power تواجه 

على  املحافظة  عــرب  املناف�صات  هــذه 

م�صتويات اجلودة التي تقدمها«.

نويل  ال�رشكة،  عمل  انطالق  »منذ  وقال: 

كبرية،  اأهمية  اجلـــودة  معايري  �صبط 

وهذا ما �صمح لنا بالتوجه نحو الأ�صواق 

اخلارجية ول �صيما العربية والأفريقية«.

م�صتقبل القطاع

مب�صتقبل  تفاوؤله  عن  املكاري  ــرب  واأع

وتو�صع  منــا  الـــذي  ال�صناعي  القطاع 

احلكومة  ودعــا  �صعبة.  جد  ظــروف  يف 

مواجهة  يف  ال�صناعيني  مــــوؤازرة  اإىل 

الأزمــات  تفر�صه  الــذي  ال�صعب  الواقع 

اأن  وراأى  واملنطقة.  لبنان  يعي�صها  التي 

مفر  ل  امر  ال�صناعي  بالقطاع  الإهتمام 

منه، فلبنان اليوم ي�صتقبل كمًا هائاًل من 

املنتجات امل�صتوردة والتي تعد يف كثري 

اللبنانية  الأحيان مناف�صة لل�صناعة  من 

فوات  قبل  معاجلته  من  بد  ل  اأمر  وهذا 

الأوان.

ودعا احلكومة اإىل »دعم ال�صناعيني يف 

ا�صا�صية  ركيزة  ال�صناعة  اإن  اإذ  لبنان«، 

ال�صناعة  فقوة  اللبناين،  الإقت�صاد  يف 

فوائد  له  وحتمل  لالإقت�صاد  قوة  تعطي 

وزيادة  الأ�صواق  على  انفتاح  من  كثرية 

يف مدخرات الدولة. 

خطة سريعة
تبني  »الدولة  على  انه  املكاري  وراأى 

خطة �رشيعة تن�صط فيها وزارة ال�صناعة 

تزور  عمل  جلنة  تاأليف  عرب  ميدانيًا، 

وتوليهم  امل�صانع وتقف عند هواج�صهم 

وحتــاول  مل�صاكلهم  الـــالزم  الإهــتــمــام 

خطوات  لأي  ـــالزم  ال التمويل  تــاأمــني 

العمل  تو�صيع  �صاأنها  من  تتخذها  قد 

هناك  »اليوم،  وقــال:  امل�صانع.  وتنمية 

قرو�ض مي�رشة لكنها ل تلبي الطموحات 

عليها  احل�صول  �ــرشوط  كــون  املطلوبة 

قد تكون �صعبة. كما على احلكومة دعم 

املنتجات  قــدرات  لرفع  الإنــتــاج  تكلفة 

ي�صمن  مــا  وهــو  التناف�صية  اللبنانية 

�صمودها خالل املعارك التناف�صية«.

و�صدّد امل

نحو الأف�صل طموح ل ميوت، وبالرغم من 

كل امل�صاعب �صنبقى م�صتمرين و�صنعمل 

على تخطي كل التحديات ».

kam Power .. تطور مستمر
مكاري: لدعم الصناعة

م�شتندًة اإىل خربة كبرية اكت�شبته� عرب عمله� يف جم�ل الإ�شكم�ن�ت، 

طريق   kam Power �شلكت  ال�شن�عي  ب�لقط�ع  عميقة  معرفة  واإىل 

التو�شع ع�م 2005 لتدخل �شن�عة املولدات من ب�به� العري�س مقدمة 

اإنت�جً� ذا جودة ع�لية ومت�نة كبرية.

 kam Power القيمون على

مؤمنون بأن نجاح زبائنها 

ركيزة أساسية في بناء 

نجاح الشركة، وبالتالي ال 

يوفرون أي جهد إال ويبذلونه 

من أجل تقديم منتج خاٍل 

من الشوائب يحوز على ثقة 

المستهلك ورضاه



Mobile: Leb:  00961 3 219575
UAE: 00971 56 397 2194
Tel: 00961 7720 166 - Fax: 00961 7754 866
E-mail: kamel@kampower.com
Address: South Lebanon, Saida, Sainee Street

كـــــــــام بـــــــــاور
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 Master Group Holding ملدير  وفقًا 

التقدم  متابعة  �صكلت  ــراعــي،  ال فــادي 

وال�صعي  م�صتمر  ب�صكل  التكنولوجي 

املتوا�صل لإبتكار خدمات بهدف التعامل 

مع اأكرب �رشيحة ممكنة من الزبائن �صببًا 

 Master Group ا�صتمرارية  يف  اأ�صا�صيًا 

Holding وتو�صعها.
وقال: »نعمل ب�صكل م�صتمر على تتبع كل 

جديد يف عامل التكنولوجيا التي تدخل يف 

�صلب عملنا، كما نعمد اىل ا�صترياد املواد 

�صناعتنا  يف  ن�صتخدمها  التي  الأولــيــة 

نتقدم  جعلنا  وهــذا  ال�صوق.  يف  لبيعها 

ع 
ّ
تنو حيث  المـــام  اىل  كبرية  خــطــوات 

وتقدمي  وال�صناعة  التجارة  بني  عملنا 

اخلدمات«.

وجمــالتــه  ع 
ّ
مــتــنــو »عملنا  وا�ـــصـــاف: 

الطباعة  اعــمــال  بــني  ــوّزع  ــت ت مــتــعــددة 

الآرمــات  �صناعة  انواعها،  على  الرقمية 

ويف  انواعه.  على   Plexiوالـ  Standsوالـ

اطار اخلدمات، نعمل على تاأجري �صا�صات 

خا�صة باملنا�صبات، كما نعمل يف تلبي�ض 

.»Alco bondالـ

وكالء  نحن  التجاري  ال�صق  »يف  وتابع: 

لعدد من ال�رشكات، حيث نقوم ببيع مكنات 

كما   ،LED و�صا�صات  الرقمية  الطباعة 

نبيع كل املواد الأولية اخلا�صة ب�صناعة 

مكنات الطباعة الرقمية والآرمات. و�صدد 

ال�رشكة  قــدرات  رفع  التنوع  هذا  ان  على 

تكلفة  خّف�ض  اذ  كبري  حٍد  اىل  التناف�صية 

الإنتاج، وجعلها قادرة يف احيان كثرية 

وتقدمي  ارباحها  هام�ض  ت�صييق  على 

ا�صعار اف�صل للزبائن«.

ال تراجع
يف  التعدد  »هــذا  ان  اىل  الــراعــي  ولفت 

 Master Group Holding   اخلدمات حمى

ال�صعبة  الأزمــــة  ظــل  يف  ــع  ــرتاج ال مــن 

ففي  اللبناين.  الإقت�صاد  ي�صهدها  التي 

اأزماته،  ا�صواأ  احد  القت�صاد  ي�صهد  حني 

Master Group Holding منوها  توا�صل 

ال�صوق  يف  التو�صع  عملية  بعد  وتو�صعها 

الداخلية.

 Master Group Holding اأن  اىل  وا�صار 

العاملية  ال�رشكات  ثقة  مو�صع  اأ�صحت 

تعمل  حيث  اللبنانية،  ال�صوق  يف  العاملة 

كما   ،LG و   SAMSUNG �رشكتي  مع 

عاملية  ل�رشكات  مناق�صات  عدة  ربحت 

.Hawawi تاأتي يف طليعتها

تقدمها  التي  اخلدمات  »جودة  ان  وك�صف 

والإحرتافية   Master Group Holding
لها  �صمحت  عملها  يف  تظهرها  الــتــي 

بالتوجه اىل الأ�صواق اخلارجية حيث تعمل 

يف العراق مع القطاعني العام واخلا�ض«.

 Holding  Master Group ان  واعــلــن 

يف  جديدة  منتجات  طرح  ب�صدد  لي�صت 

الأخريتني  ال�صنتني  يف  انها  اذ  الأ�صواق، 

اخلدمات،  من  خمتلفة  جمموعة  طرحت 

تطمح على الرتكيز عليها واحرتاف العمل 

بها قبل الدخول يف جمالت جديدة«.

رضا تام
احلفاظ  كيفية  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

اأداء  يف  العالية  املهنية  امل�صتويات  على 

انطالقًا  انــه  الــراعــي  ــد  اأك العمل،  فريق 

الب�رشي  الكادر  دور  باهمية  اإمياننا  من 

دقيق  ب�صكل  نعمل  ال�رشكة،  جنــاح  يف 

توّفر  من  ونتاأكد  الكادر  هذا  انتقاء  على 

املعايري املطلوبة قبل توظيف اي خربات 

جديدة«.

نحو  م�صتمراً  �صيبقى  العمل  ان  واأكـــد 

املتعددة  التحديات  رغــم  على  الأف�صل 

التي تواجهها يف ظل الرتاجع الذي ي�صهده 

هذه  اأبــرز  ان  واعترب  اللبناين.  الإقت�صاد 

التي  ال�صيولة  �صح  يف  يتمثل  التحديات 

الأخرية  الآونــة  يف  ال�رشكات  منه  تعاين 

الأ�صواق.  يف  �صلبيًا  موؤ�رشاً  يعترب  والذي 

ر�صاه  عن  معربًا  حديثه،  الراعي  وختم 

 Master �صلكته  الذي  امل�صار  على  التام 

Group Holding منذ تاأ�صي�صها، على رغم 
والتي  واجهتها  التي  الكثرية  ال�صعوبات 

كان لها تاأثريات �صلبية كثرية عليها.

Holding  Master Group .. إحتراف في األداء
الراعي: تعدد خدماتنا يقينا التراجع

 Master �ش�رت  امل�شتمر،  التطور  طريق  على 

�رضك�ته�  وجمموعة   Group Holding
ووك�لته� على مدى  ع�مً�، فبعد ان اب�رضت 

النور ع�م ، �شهدت حمط�ت كثرية من التو�شع 

يف تقدمي اخلدم�ت والإنفت�ح على الأ�شواق.

 Master تقدمه�  التي  اخلدم�ت  تعدد  �ش�هم 

Group Holding يف تو�شيع �رضيحة زب�ئنه� 
مرموقً�  مركزاً  لنف�شه�  لتحجز  كبري،  حد  اىل 

الع�ملة يف جم�ل  ال�رضك�ت  بني  ال�شوق  يف 

الطب�عة الرقمية و�شن�عة الآرم�ت.

مقابلة
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والتطور  ال�صوق  �صك، قادت مواكبة  دون 

التاألق  اإىل  ال�رشكة  ال�صرياميك  عامل  يف 

ال�صوق.  يف  لها  مــرمــوٍق  مكان  وحجز 

وتعمل »�صالمة �صرياميكا« با�صتمرار على 

تقدمي اأجود اأنواع ال�صرياميك اإىل زبائنها، 

من خالل ح�صولها على وكالت من بلدان 

وال�صني  واإيطاليا  كاإ�صبانيا  خمتلفة 

�صالمة  مدير  ولفت  وال�صعودية.  وم�رش 

اإن  اإىل  �صالمة   - حمود  حممد  �صريميكا 

حيازتها  خالل  من  �صرياميكا  »�صالمة 

والــزيــارات  الــوكــالت  مــن  العديد  على 

عملها  فريق  بها  يقوم  التي  املتوا�صلة 

اإىل املعار�ض تواكب عن كثب كل تطور 

يح�صل يف عامل �صناعة ال�صرياميك، كما 

جداً  وا�صعة  مروحة  الزبون  اأمــام  ت�صع 

من ال�صرياميك قادرة على تلبية حاجاته 

مهما اختلفت وتنوعت«.

خربة  �صرياميكا  ل�صالمة  اأن  على  و�صّدد 

جمال  يف  قرن  الربع  تقارب  تكاد  طويلة 

التاأكد من  على  قادرة  يجعلها  ما  عملها، 

تطرحها  التي  املنتجات  جودة  م�صتويات 

اأن »�صالمة �صرياميكا  واأو�صح  ال�صوق.  يف 

ــمــاء عــريــقــة يف عــامل  ــص ــع اأ� تــتــعــامــل م

 versache، Roberto اأمثال  ال�صرياميك 

.»Cavali، Nexos

خطوات توسعية
وك�صف �صالمة اأن »�صالمة �صرياميكا تقف 

تعمل  اإذ  متعددة،  تو�صعية  خطوات  اأمــام 

على افتتاح مركز جتاري يف �صيدا ي�صم 

اأدوات  ال�صرياميك،  منتجات  اإىل  اإ�صافة 

�صحية، مطابخ، ومفرو�صات«.

ل�صالمة �صرياميكا  اأن »فرعًا جديداً  واأعلن 

 2016 ــام  ع نهاية  قبل  الــنــور  �صيب�رش 

مبوقعه  ز 
ّ
و�صيتمي الفيل،  �صن  منطقة  يف 

التجار  من  لقربه  نظراً  ز 
ّ
املمي اجلغرايف 

الذين قد يبنون عالقات عمل قوية معه«.

تنفتح  �صرياميكا  »�صالمة  اأن  اإىل  ولفت 

عمل  فــريــق  عــرب  املحلية  ال�صوق  على 

ويطلع  ال�صوق  يف  التجار  مع  يتوا�صل 

ــل يف  ــدخ عــلــى املــ�ــصــاريــع اجلــديــدة وي

يف  اأف�صح  »هــذا  اأن  واعترب  مناق�صات«. 

املجال اأمام �صالمة �صرياميكا لتكون لها 

ح�صة جيدة من ال�صوق، كما للتعامل مع 

يف  فاعل  دور  ذات  وموؤ�ص�صات  �رشكات 

ال�صوق اللبنانية«.

الأ�ــصــواق  �صعيد  عــلــى  »اأنــــه  واأو�ـــصـــح 

عرب  �صرياميكا  �صالمة  تعمل  اخلارجية، 

مكاتب متواجدة يف بلدان متعددة اأوروبية 

وعربية، كما تتعامل مع عدة جتار ورجال 

اعمال يف عدة بلدان يف افريقيا مع وجود 

�صالة عر�ض يف جزيرة مالبو مع �رشيك 

لها هناك«.

عدم االستقرار
ولفت �صالمة اإىل وجود جمموعة كبرية من 

�صرياميكا،  �صالمة  عمل  تواجه  التحديات 

الأمني  ال�صتقرار  وياتي يف مقدمها عدم 

وال�صيا�صي يف لبنان، الذي يحمل تداعيات 

اإىل  كبرية على الإقت�صاد اللبناين«. ولفت 

الدعم  غياب  هو  �صوءاً  الأمور  يزيد  ما  اأن 

القطاعات  هموم  عن  الــدولــة  وتغا�صي 

الإقت�صادية  وحماولة معاجلتها«.

الكثري  عليه  ع 
ّ
ي�صي لبنان  اأن  وراأى 

النهو�ض  �صاأنها  من  التي  الفر�ض  من 

�صيما  ول  كبري،  حــد  اإىل  باقت�صاده 

مــن خــالل املــزيــد مــن الإنــفــتــاح على 

ي�صاهم  الذي  الأمــر  العاملية،  الأ�صواق 

يف خلق حال اإقت�صادية متينة وقوية. 

الــذكــاء  عنهم  يــعــرف  فاللبنانيون 

وهــم  ـــادرة،  املـــب وروح  والــ�ــصــجــاعــة 

بانفتاحهم اأكرث على الأ�صواق العاملية 

اإىل  حتمل  اأكـــرث  جنــاحــات  ي�صجلون 

اقت�صاد لبنان اإيجابيات كثرية.

سالمة سيراميكا .. 23 عامًا من التطور والتوسع 
سالمة: فرعان جديدان قريبًا

مقابلة

التطور  طريق  على  ع�مً�،   23 مدى  على  �شرياميك�  �شالمة  �ش�رت 

والتو�شع، ف�ل�رضكة التي اب�رضت النور يف ع�م 1993 ك�أحد املح�ل 

ال�شغرية يف بريوت، منت وتطورت وتو�شعت لتخدم زب�ئنه� عرب 4 

فروع يف لبن�ن ومك�تب متعددة يف الأ�شواق اخل�رجية.
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جهود كبرية تبذل، حلجز مكان مرموق يف ال�صوق 

العاملة يف  ال�رشكات  لـGSS International  بني 
  GSS International جمال �صناعتها، اذ �صدد مدير ق�صم التطوير يف

علي غدار اىل ان ال�رشكة ت�صري وفقًا خلطة تهدف اىل تو�صيع �صبكة 

زبائنها يف لبنان واخلارج. واعلن ان ال�رشكة توّزع انتاجها اليوم 

يف الأ�صواق اللبنانية والأفريقية، وتعمل على الإنفتاح على ا�صواق 

جديدة يف العراق و�رشق افريقيا«.

تنمية السوق
وقال غدار: »مع انطالق عمل ال�رشكة و�صعنا خطة عمل تت�صمن 

عدة اهداف، يبقى اهمها تنمية ال�صوق الذي �صي�صمح لل�رشكة بتقدمي 

خدماتها لعدد اكرب من الزبائن، وبالتايل يبقيها على �صكة النمو 

و التطور.

كيان   GSS International اعطت  اجلديدة  »الإنطالقة  وا�صاف: 

 Ghadco الأم  ال�رشكة  عن  عملها  ا�صتقاللية  واأمنت  بها،  خا�ض 

Steel، وكعام اول ا�صتطيع ان اقول ان التغيري الذي حملته النقلة 
النوعية التي ا�صتحدثناها فاقت التوقعات«.

ميزات تنافسية
مباين  �صناعة  من  اعمالها  طــورت  قد  ال�رشكة  ان  غــدار  و�ــرشح 

وم�صتودعات حديدية اىل ا�صتالم م�صاريع ت�رشف عليها من الفها 

امل�رشوع  او  املبنى  وتركيب  ت�صنيع  اىل  تعمد  حيث  يائها،  اىل 

باطون  اعمال  من  بالبناء  املتعلقة  الأعمال  بكافة  والإهتمام 

وكهرباء، وهذا ما يعطي عملها ميزات تناف�صية«.

هو   GSS International عليه  حتر�ض  ما  »جل  ان  على  و�صدد 

جودة  م�صتويات  على  واحلفاظ  بتعهداتها،  والإلتزام  امل�صداقية 

عالية و �رشعة يف الت�صليم«.

مع  العالقات  اف�صل  بناء  تويل   GSS International ان  وك�صف 

حاجاتهم  ادراك  على  كبري  ب�صكل  فتعمل  كربى،  اهمية  زبائنها 

وتلبية ما يطلبونه بطريقة عمل حمرتفة ومهنية«.

فوضى القطاع
واعترب غدار ان هناك عدة حتديات تواجه 

ياأتي  و  ال�صناعية  ال�رشكات  كافة  عمل 

للقطاع  احلكومة  دعم  غياب  طليعتها  يف 

غري  الغياب  هذا  ا�صتغرب  واذ  ال�صناعي. 

املربر، دعا جميع ال�صناعيني اىل ال�صمود 

ي�صهدها  التي  ال�صعبة  الظروف  هذه  يف 

الكثرية  وال�صطرابات  اللبناين  القت�صاد 

يف املنطقة والتي تطال بتداعياتها ال�صلبية 

القطاعات الإقت�صادية كافة«.

وراأى انه من املهم يف هذا الظرف، احلفاظ 

ال�رشكات  حققتها  التي  النجاحات  على 

اهبة  على  والبقاء  ال�صابقة  ال�صنوات  يف 

ال�صتعداد ملواكبة تطور حاجات ال�صوق مع اإنتهاء تلك الظروف. 

ولفت اىل ان اأكرث ما يثري القلق يف هذه الفرتة هو حالة الفو�صى 

العمل  اىل  لي�ض �رشكات  و  اأفراد  يعمد  القطاع، حيث  التي ت�صيب 

 مقومات وطرح 
ّ

والدخول اىل ال�صوق ب�صكل غري قانوين و بدون اي

تكون  قد  امل�صاربات  من  نوع  يخلق  ما  جــداً.  منخف�صة  اأ�صعار 

النوعية  حيث  من  ككل  القطاع  و  الزبون  على   �صيئة  نتائجها 

وامل�صتوى، اذ اأّن منتجات هوؤلء الأفراد ل تتمتع باجلودة املطلوبة 

وبالتايل ت�صيء اىل �صمعة ال�صناعة اللبنانية وتزعزع الثقة بها.

 GSS �رشكة  اإّن  حيث  بامل�صتقبل،  تفاوؤله  عــن  ــدار  غ واأعـــرب 

International تتعهد باأن يكون �صعارها اإىل زبائنها:
.Safety، Safety، Safety. Quality. Cost. Timing

 GSS International .. تسلك طريق التوسع
غدار: اإليجابيات كثيرة

مت�شلحة بخربة ثالثون ع�مً� يف ع�مل �شن�عة 

انطلقت  احلديدية،  واملب�ين  امل�شتودع�ت 

�رضكة GSS International  يف ال�شواق 

اللبن�نية واخل�رجية مقّدمة �شلة متك�ملة من 

اخلدم�ت لزب�ئنه� ت�شمن ر�ش�هم وتبقي على 

ثقتهم وولءهم لل�رضكة التي عرفوه� منذ اكرث 

من ربع قرن.

 GSS جل ما تحرص عليه

International هو 

المصداقية واإللتزام 

بتعهداتها، والحفاظ على 

مستويات جودة عالية 

وسرعة في التسليم
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ّ

كرمي العزيز  عبد   Secutech مدير  واكد 

يف حديث مع «ال�صناعة والإقت�صاد« اىل 

زت 
ّ
ان امل�صاريع التي نّفذتها ال�رشكة متي

التقنيات  وجـــودة  التنفيذ  يف  بالدقة 

اىل   Secutech تعمد  اذ  امل�صتخدمة، 

عرب  واملعدات  التقنيات  احدث  ا�صتقدام 

يف  تاأتي  عاملية  �رشكات  مع  تعاملها 

.Sumsung طليعتها �رشكة

اطــار  ويف   Secutech« ان  على  و�ــصــدد 

�صعيها نحو الأف�صل، تعمل ب�صكل دائم على 

�صحة  من  للتاأكد  املنّفذة  امل�صاريع  تقييم 

ان  واكــد  العمل«.  فريق  واداء  العمل  اآلية 

»Secutech حتر�ض على نيل اعلى م�صتوى 

مــن ر�ــصــا الــزبــائــن وبــنــاء عــالقــات ثقة 

حيث  ذلك  يف  جنحت  وقد  معهم،  وتعاون 

تلعب يف كثري من الأحيان دوراً ا�صت�صاريًا 

خدمتهم  يف  امكاناتها  كل  وت�صع  معهم 

ال�صاعة،  مــدار  على 

فت�صارع اىل تكري�ض 

بالأمان  �صعورهم 

تعاملها  من خالل 

معهم«.

منافسة قوية
يف  قوية  مناف�صة  وجود  اىل   

ّ
كرمي ولفت 

�صغري  بلد  لبنان  ان  �صيما  ل  ال�ــصــواق 

يف  ز 
ّ
التمي ان  اىل  وا�صار  ق، 

ّ
�صي و�صوقه 

الذي  هو  امل�صاريع  تنفيذ  ويف  اخلدمة 

التناف�صية   Secutech قــدرات  من  يرفع 

على  ا�صتمراريتها  وي�صمن  الأ�صواق  يف 

»الأ�صواق  ان  اىل  وا�صار  الطويل«.  املدى 

يف لبنان يف حال تراجع �صبه دائمة، ال 

عملها  يف  متيزها  ونتيجة   Secutech ان 

الذي بنى لنا �صيتًا ح�صنًا وا�صمًا قويًا يف 

ال�صوق �صجلت ارقام جيدة يف عام 2015«.

نحو  تو�صعت   Secutech« ان  واعــلــن 

الأفريقية  �صيما  ل  اخلارجية  الأ�ــصــواق 

كما  هــنــاك،  م�صاريع  عــدة  تنفذ  حيث 

الراغبني  املغرتبني  بع�ض  مع  تتعامل 

يف تنفيذ م�صاريع يف لبنان«.

وك�صف ان »ل خطط للتو�صع نحو ال�صواق 

غري  ال�صيا�صية  لالأو�صاع  نظراً  العربية 

معرفتنا  عــدم  اىل  ا�صافة  امل�صتقرة، 

من  يحد  قد  ما  دقيق  ب�صكل  لالأ�صواق 

قدرتنا على العمل والتقدم والتطور«.

واو�صح ان »Secutech تعمل على متابعة 

زيارة  عرب  عملها،  جمال  يف  تطور  كل 

املعار�ض اخلارجية ل �صيما يف املانيا 

وتركيا وابوظبي وتايوان وال�صني«.

تحديات
كثرية  حتديات  وجــود  على   

ّ
كــرمي واكــد 

غياب  وابرزها   ،Secutech عمل  تواجه 

والإ�صتقرار  ــان  الأم

المـــر  الـــبـــلـــد،  يف 

العمل  ي�صعف  الذي 

وراأى  كبري.  حد  اىل 

الأكـــرب  الــتــحــدي  ان 

Secutech لـــ  الــيــوم 

هذا  يف  ال�صمود  هــو 

ـــظـــرف الأ�ـــصـــعـــب،  ال

ن الو�صع 
ّ
باإنتظار حت�ص

وعودة عجلة العمل اىل 

الدوران. 

ان  ـــرمي  ك كــ�ــصــف  واإذ 

وكالة  متلك   Secutech
ـــن �ــرشكــة  ــة م ــرشي ــ� ح

ال�صيد جوين كركبي،  التي ميتلكها   TMI
 TMI لـ  جديدة  منتجات  طرح  عن  اأعلن 

 data cabinets تت�صمن  الــ�ــصــوق،  يف 

 Fire rated و Cable traysTMI و TMI
 .Shelving system TMIو  doorsTMI
وراأى ان هذا التو�صع يف طرح املنتجات 

او�صع  �رشيحة  باإ�صتقطاب  لها  �صي�صمح 

وتو�صيع  معها،  املتعاملني  الزبائن  من 

عملها يف ال�صوق.

Secutech .. التمّيز في الخدمة
كرّيم: نتطّور رغم التحديات

ح�شور  تعزيز  يف  �ش�هم  الزب�ئن  ح�ج�ت  تلبية  على  احلر�س 

Secutech يف الأ�شواق، اذ ا�شبحت احد اهم ال�رضك�ت الع�ملة مع 
القط�عني الع�م واخل��س يف املج�ل اللكرتوين والكهرب�ئي.

معتمدة على فريق عمل يتمتع بقدٍر ع�ٍل من املهنية 

يف  متعددة  م�ش�ريع   Secutech نفذت  والإحرتاف، 

لبن�ن �شمت م�شت�شفي�ت ومدار�س و�رضك�ت وموؤ�ش�ش�ت 

يف خمتلف املن�طق اللبن�نية.

تمّيزت المشاريع التي 

نّفذتها Secutech بالدقة 

في التنفيذ وجودة 

التقنيات المستخدمة، اذ 

تعمد الى استقدام احدث 

التقنيات والمعدات عبر 

تعاملها مع شركات عالمية



Mussafah ICAD - 1, Abu Dhabi - UAE
Tel: +971 2 5505025
Fax: +971 2 5502024
P.O.Box: 41558

TMI SECUTECH
Bir Hassan-Golf Bldg. Beirut Lebanon
Telfax: +961 1 84 13 15 - Mobile: +961 3 92 04 06
P.O.Box: 113-5776
www.secutech.me - info@secutech.me

Fire Rated Doors
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اىل  الإنتاج  تكاليف  ارتفاع  من  تعاين  التي  الوطنية  ال�صناعة 

حد كبري«.

ان  �صيما  ال�صوت ل  اإطالق �رشخة واعالء  بد من  وا�صاف: »ل 

هذه املنتجات تدخل مبوجب اتفاقيات موقعة بني لبنان وبلدان 

اخرى، ومل يعد خافيًا على احد ان هذه الإتفاقيات ا�رشت القطاع 

ال�صناعي ب�صكل فاق الإيجابيات التي منحتها له«. 

مواجهة المزاحمة
لت�صمن  معينة  عمل  اآليات  ت�صع   M.A.P.A»ان جابر  واعلن 

ا�صتمراريتها يف ظل هذا الواقع، فاإ�صافة 

عرب  اجلــودة  عالية  منتجات  تقدمي  اىل 

من  الأولية  املواد  انواع  اجود  ا�صتخدام 

ماركة Bayer الأملانية، تعمد اىل ت�صييق 

ل  الأ�صعار،  خف�ض  عرب  ارباحها  هام�ض 

�صيما يف ظل الو�صع الإقت�صادي املرتاجع 

يف لبنان«.

خطط  وجـــود  ــول  ح ــوؤال  �ــص على  رد  ويف 

خطط  اي  ان  على  �صدد  لل�رشكة،  تو�صعية 

بواقع  مرتبطة  �صتكون  �صتنفذ  تو�صعية 

غياب  ومــغ  فاليوم  البلد،  يف  الإ�صتقرار 

وال�صتقرار  لبنان  يف  ال�صيا�صي  الإ�صتقرار 

ى اىل حد كبري قبل �صخ اي ا�صتثمارات 
ّ
الأمني يف املنطقة نرتو

جديدة.

ال دعم
وا�صتغرب جابر عدم ايالء احلكومات املتعاقبة القطاع ال�صناعي 

الإهتمام الالزم. واذ ا�صار اىل ان ال�صناعيني متكنوا من حتقيق 

جناحات كثرية يف لبنان والعامل رغم الكم هائل من التحديات 

التي واجهتهم على مر ع�رشات ال�صنوات، �صدد على �رشورة و�صع 

الذي  الكبري  الرتاجع  فمع  بالقطاع.  للنهو�ض  الالزمة  اخلطط 

ي�صهده القت�صاد اللبناين، وما متر به املنطقة والعامل  اجمع من 

ا�صطرابات قد يكون القطاع ال�صناعي يف دائرة اخلطر الكبري«.

ودعا احلكومة اىل »و�صع خطة تاأخذ على عاتقها دعم القطاع 

جمركية  ر�صوم  وفر�ض  الإنتاج  تكلفة  خف�ض  عرب  وحمايته، 

على املنتجات امل�صتوردة من اجل احلد من مزاحمة املنتجات 

اخلطة  ــذه  »ه على  ان  وراأى  املحلي«.  لالإنتاج  امل�صتوردة 

اجل  من  لل�رشكات  مي�رشة  قرو�ض  تاأمني  الإعتبار  بعني  الأخذ 

اللبنانية  »لل�صناعة  ان  واكد  وتو�صعها«،  منوها  يف  امل�صاهمة 

وجوداً قويًا يف الأ�صواق اخلارجية اذ متكنت من بناء ا�صمًا قويًا 

فيها حاز على ثقة امل�صتهلكني، ما ي�صري اىل �رشورة عدم ترك 

القطاع وحيداً يف مواجهة ال�صعوبات«.

مقابلة

M.A.P.A .. الجودة في صناعة »األكما«
جابر: »المنافسة« ابرز التحديات

وحده المي�ن ب�ل�شن�عة والت�شمك ب�جلوده 

ام�م  �ش�مدة   M.A.P.A يبقي�ن  الع�لية، 

التحدي�ت الكثرية التي تواجه عمله�. ففي 

ويغرق  املن�ف�ش�ت  حتكمه  �شيق  �شوق 

�شّقت  الأجنبي،  الإنت�ج  من  ه�ئل  بكم 

M.A.P.A طريق جن�حه� على مدى �شبع 
�شنوات.

الع�لية  اجلودة  م�شتوي�ت  كرّ�شت  �شك،  دون 

له�  و�شمحت  الأ�شواق،  يف   M.A.P.A وجود 

تق�رب  اللبن�نية  ال�شوق  من  وافية  ح�شة   بنيل 

الـ60 %، على رغم القدرات التن�ف�شية الع�لية 

التي يفر�شه� ال�شعر املنخف�س لالإنت�ج الأجنبي.

يف حديث مع ال�صناعة والإقت�صاد، ا�صار  مدير M.A.P.A ممثل 

جمعية جتار حمافظة النبطية جتاه احلكومة جابر جابر اىل »اأن 

الأجنبي  الإنتاج  مزاحمة  حتدي  تخطي  من  متكنت   M.A.P.A
ل�صناعتها، اذ ان حر�ض ال�رشكة الدائم على �صبط معايري اجلودة 

ثقتهم  اك�صبها  الزبائن  مع  العالقات  اف�صل  وبناء  انتاجها  يف 

وولئهم وعّزز عملها اىل حد كبري يف ال�صوق اللبنانية«.

وقف  اىل  ت 
ّ
اأد التي  �صورية  يف  الدائرة  الأحــداث  ان  ك�صف  واذ 

الت�صدير اىل لبنان، اأف�صحت املجال امام M.A.P.A للتواجد اكرث 

يف ال�صوق. قال: » انطالقًا من جتربتنا، نرى وجوب ت�صليط ال�صوء 

على مع�صلة اغراق الأ�صواق بالإنتاج امل�صتورد الذي ل يخ�صع 

مزاحمة  على  ــادراً  ق يكون  وبالتايل  عالية،  جمركية  لر�صوم 

بهدف ضمان اعلى 

معايير الجودة، 

 M.A.P.A تستخدم

اجود المواد األولية 

 Bayer من ماركة

األلمانية



M.A.P.A
النبطية - زبدين

 هاتف: 769656 7 961  

خليوي 6131٤٠ 3 - 1٠26٠6 3 - 278728 3 961
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وا�صار مدير املوؤ�ص�صة املهند�ض حممد قا�صم كحيل يف حديث مع 

»ال�صناعة والإقت�صاد« اىل ان »املوؤ�ص�صة نفذت عدداً من امل�صاريع 

ز 
ّ
متي املوؤ�ص�صة  عمل  ان  اىل  ولفت  اجلنوب«،  منطقة  يف  املهمة 

بالإلتزام وامل�صداقية، ما عّزز ثقة املتعاملني معها اىل حد كبري«.

تراجع القطاع
ي�صهده  الذي  الإقت�صادي  الرتاجع  ظل  »يف  انه  كحيل  واعترب 

لبنان و�صيطرة حالة اجلمود على ال�صوق العقارية، �صهدت حركة 

ان  اىل  وا�صار  تراجعًا«.  املوؤ�ص�صة  قبل  من  املنّفذة  امل�صاريع 

منذ  العقاري  الن�صاط  يف  جموداً  فوّلدت  اجتمعت  كثرية  عوامل 

نحو 5 �صنوات وحتى اليوم، فالأزمات ال�صيا�صية املحلية والفراغ 

يف املوؤ�ص�صات الد�صتورية، ادى اىل تراجع م�صتوى الثقة بالدولة 

وموؤ�ص�صاتها، وبالتايل كبح جماح الإ�صتثمار العقاري الذي يبنى 

وما  الأوىل  بالدرجة  وال�صيا�صي  الأمني  الإ�صتقرار  عاملي  على 

ينتج عنها من ثقة يف م�صتقبل البلد.

بجموده  كبري  حد  اىل  �صاهمت  اخرى  ا�صباب  هناك  ن  واو�صح 

التدريجي  الإن�صحاب  وابرزها  العقارية،  ال�صوق  ن�صاط  وتراجع 

اأمام  الطلب  �صنوات، ما خّف�ض م�صتوى  للم�صتثمر اخلليجي منذ 

بفعل  املغرتبني  اللبنانيني  مداخيل  تاأثر  اىل  اإ�صافة  العر�ض، 

جزءاً  يوظفون  كانوا  اإذ  العاملية،  النفط  لأ�صعار  احلاد  الهبوط 

كبرياً منها يف الإ�صتثمار العقاري. 

انفتاح خارجي
العقاري  القطاع  �صهدها  التي  اجلمود  حالة  ان  كحيل  وك�صف 

التو�صع والتوجه نحو  ال�صنوات الخرية دفعت املوؤ�ص�صة اىل  يف 

الأ�صواق اخلارجية ل �صيما اىل الدول العربية والأفريقية.

واعلن ان املوؤ�ص�صة حققت جناحًا كبرياً يف تلك ال�صواق على رغم 

ان طبيعة العمران والهند�صة تختلف عن الطريقة التي يتم العمل 

به يف لبنان.

وغانا  الــعــراق  �صوق  يف  حاليًا  تعمل  املوؤ�ص�صة  ان  واو�ــصــح 

وابيدجان ، وقريبًا �صتنطلق نحو ا�صواق اخرى تاأتي يف طليعتها 

�صوق الكونغو.

جهوزية تامة
وك�صف كحيل ان توجه ال�رشكة نحو ال�صوق اخلارجية مل يجعلها 

تن�صحب من ال�صوق اللبنانية،  ل بل املوؤ�ص�صة ل تزال موجودة يف 

ال�صوق، وهي  ي�صهدها  التي  الركود  انتهاء حالة  باإنتظار  لبنان 

جاهزة لتنفيذ م�صاريع كبرية كما عهدها زبائنها منذ تاأ�صي�صها.

حاجات  تلبية  على  م�صتمر  ب�صكل  تعمل  املوؤ�ص�صة  ان  اىل  ولفت 

ال�صوق  رهن  ت�صتلمها  التي  امل�صاريع  طبيعة  يبقي  ما  ال�صوق، 

واجتاه حركة الطلب على العقارات وطبيعتها.

اأكد  املوؤ�ص�صة،  عمل  مب�صتقبل  تفاوؤله  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 

كحيل ان امل�صتثمرين اللبنانيني اعتادوا على مواجهة ال�صعاب 

امل�صتقبل  يف  العمل  وبالتايل  حجمها،  كان  مهما  وتخطيها 

�صيبقى من�صبًا على ال�صمود يف هذه املرحلة احلرجة اىل حني 

ل الأو�صاع واإنتعا�ض القطاع. ولفت اىل ان » م�صرية موؤ�ص�صة 
ّ
تبد

انها انفتحت على  حممد قا�صم كحيل �صتبقى م�صتمرة  ل �صيما 

اجلمود  حالة  عن  �ض 
ّ
يعو ما  كبري  ب�صكل  اخلارجية  الأ�صواق 

املوجودة يف لبنان«.

»المهندس محمد  قاسم كحيل« .. نجاح في لبنان والخارج
كحيل: نحو مزيد من التوسع الخارجي

موؤ�ش�ش�شة  عملت  مرّت،  �شنوات  �شبع  مدى  على 

الإعم�ر والهند�شة  قط�ع  كحيل يف  ق��شم  حممد 

املعم�رية، لت�شّطر �شجاًل مليئً� بنج�ح�ت كثرية 

حققته� يف لبن�ن واخل�رج. ففي ع�م 2009، ويف 

�ش�ماًل،  عمرانيً�  ازده�راً  ي�شهد  لبن�ن  ك�ن  وقٍت 

اب�رضت املوؤ�ش�شة النور لتتمكن خالل وقت ق�شري 

عرب  اللبن�نية  ال�شوق  يف  جن�حه�  تكري�س  من 

تنفيذ عدد من امل�ش�ريع.



Lebanon - Nabatieh - Sabbagh St.  
Khayat Center - 1st Floor

Tel: 961 7 765709   
Mob: 961 71 877077 - 961 3 096943

E-mail: info@kalildesign.com  
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دون �صك، الطريق الذي �صلكه �صالح لي�ض �صهاًل، بل على العك�ض 

فهو  جتربته،  خو�ض  عن  �صالح  تثِن  مل  كثرية  حتديات  ت�صوبه 

ككل �صناعي لبناين مقدام، �صجاع، جريء.

طريق النجاح
وفقًا ل�صالح، �صعوبات كثرية تواجه عمل �رشكة MAS ياأتي يف 

طليعتها غياب دعم الدولة ل �صيما جلهة تاأمني ال�صيولة املطلوبة 

القرو�ض  ان  ــار،  الإط هذا  يف  وك�صف  وتقويته.  العمل  لتنمية 

�رشوط  هناك  بل  بالكامل،  ة 
ّ

مي�رش لي�صت  لل�صناعيني  املتاحة 

كثرية قبل نيلها قد ل تكون متوفرة يف كثري من الأحيان.

وقال: »ك�صاب تخرج من اجلامعة ودخل �صوق العمل من خالل 

عمله اخلا�ض ل بد ان تواجهنا م�صاكل ال�صيولة، فطوحاتي كبرية 

حيث اأخطط لإن�صاء م�صنع حديث ذو قدرة انتاجية عالية، يفتح 

ف�صناعتنا  م�رشاعيها.  على  اخلارجية  ال�صواق  ابواب  امامنا 

ما  ا�صواق خارجية،  ونتواجد حاليًا يف عدة  ذات جودة عالية، 

يعني اننا خطونا خطوات متعددة يف طريق النجاح الذي اأوؤمن 

ان MAS �صتحققه عاجاًل ام اآجاًل«.

كلفة اإلنتاج
لبنان مع�صلة يجب  النتاج يف  ارتفاع كلفة  ان  واعترب �صالح 

دول  مع  مقارنة  مرتفعة  العاملة  اليد  كلفة  ان  اذ  معاجلتها، 

املنطقة، كما ان �صناعة حفارات الآبار حتتاج اىل كميات كبرية 

كلفة  يرفع  ما  اخلــارج  من  لإ�صترياده  ن�صطر  الذي  احلديد  من 

انتاجنا اكرث ويوؤثر �صلبًا على قدراتنا التناف�صية يف ال�صواق.

واكد ان ارتفاع كلفة الإنتاج ل ميكن ان تقف عائقًا اأمام جناح 

MAS  اذ ان اجلودة التي تقدمها تبقى الأ�صا�ض يف بناء عالقات 
ويثقة مع الزبائن.

ر حاليًا انتاجها اىل بع�ض البلدان العربية 
ّ
واعلن ان MAS ت�صد

والأفريقية. وك�صف انه من املمكن ان يكون لـMAS خطة للتو�صع 

يف الأ�صواق اخلارجية اذا ما �صنحت الفر�صة بذلك.

دعم الدولة
للقطاع  الدولة  دعم  عدم  �صالح  ا�صتغرب  �صوؤال،  على  رد  ويف 

ال�صناعي على رغم الأهمية الإقت�صادية التي يت�صم بها وقدرته 

على خلق فر�ض عمل وما يحمله ذلك من تداعيات ايجابية على 

ال�صعيدين الإقت�صادي والإجتماعي.

ما  بعك�ض  �صناعي،  بلد  ي�صبح  ان  على  قادر  لبنان  ان  واعترب 

�صياحيًا فح�صب، امنا  اإ�صاعته. فلبنان لي�ض بلداً  البع�ض  يحاول 

بلد ميلك راأ�صمال ب�رشي كبري ومميز جداً، ما يحّتم على اجلميع 

يعمل يف جمالت عدة  الكادر  ان هذا  اذ  لتوظيفه،  بذل اجلهود 

خارج لبنان ويظهر عن مهنية كبرية يف اداءه.

ودعا احلكومة اىل خطة تنه�ض بالقطاع ال�صناعي عرب حتديد 

بنود تلبي حاجاته وتوؤمن الدعم املطلوب لل�صناعيني.

واعرب �صالح عن تفاوؤله مب�صتقبل MAS، فعلى الرغم من غياب 

لكنهم  �صنني،  منذ  ال�صناعيون معاجلتها  الدعم مع�صلة يحاول 

والعامل،  املنطقة  على �صعيد  متكنوا من حتقيق جنحات كبرية 

التي  ال�رشكات  احدى   MAS تكون  ان  قائمًا على  الأمل  ويبقى 

ال�صعوبات وتنطلق رافعة �صعار »�صنع يف لبنان«  تتخطى كل 

يف مناطق خمتلفة يف العامل«.

MAS .. خطوات واثقة على طريق النجاح
صالح: التحديات كثيرة

خالل اعداده لأطروحة تخرجه من اجل�معة، ابتكر 

اآلت  �ش�لح  حممد  املهند�س   MAS �رضكة  مدير 

وحف�رات حلفر اآب�ر املي�ه.

اطروحة  جمرد  يبَق  مل  هذا  �ش�لح  عمل  ان  ال 

اإط�ر  يف  منّظم  عمل  اىل  حتّول  بل  ج�معية، 

�رضكة MAS التي م� لبثت ان اثبتت تواجده� يف 

تخرجه  فبعد  اخل�رجية.  كم�  اللبن�نية  الأ�شواق 

ويف ع�م 2013، اأ�ش�س �ش�لح ال�رضكة وانطلق يف 

ع�مل الأعم�ل.
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�صهدته  الذي  التطور  اإن  احلايك  حممد  املوؤ�ص�صة  ملدير  وفقًا 

املوؤ�ص�صة �صاهم يف تو�صعها اإىل حد كبري وهو ما جعلها تتعامل 

الزبائن حر�صت على  وا�صعة من  مع �رشيحة 

نيل ثقتهم وك�صب ولئهم.

هو  احلايك  موؤ�ص�صة  ز 
ّ
ميي ما  اأن  على  د 

ّ
و�صد

ومن  الــديــكــور  مهند�صي  مــن  لــعــدد  �صمها 

والــزخــرفــة  الــدقــيــق  احلــفــر  يف  خمت�صني 

الرومانية واحلديثة«.

االهتمام بالجمالية
وقال احلايك: »اجلمالية اأ�صبحت حتتل ق�صمًا 

نرى  ولذلك  الأ�صخا�ض،  اهتمام  من  مهمًا 

اأ�صاف  الزخرفة واحلفر على احلجر  اأن عمل 

من  للكثري  مق�صداً  وجعلنا  خدماتنا  اإىل  تناف�صية  ميزات 

ز يف عامل العمران«.
ّ
الزبائن الباحثني عن التمي

على  ز خدماتها، حر�صها 
ّ
اىل متي اإ�صافة  ال�رشكة،  ورد جناح 

على  بالتزاماتها  والإيفاء  زبائنها  مع  العالقات  اأف�صل  بناء 

اأكمل وجه، وهو ما جعلها مق�صداً لكربيات ال�رشكات يف لبنان 

د اأعمال العمران والبناء.
ّ
التي تتعه

تراجع إقتصادي
ي�صهدها  التي  الرتاجع  حــال  من  قلقه  عن  احلايك  ــرب  واأع

الإقت�صاد اللبناين التي من دون �صك �صتنعك�ض ركوداً وجموداً 

يف الأ�صواق و�صتطاول تداعياته ال�رشكات العاملة يف ال�صوق. 

وا�صتغرب عدم دعم احلكومة للقطاع ال�صناعي على الرغم من 

الأهمية الإقت�صادية التي يت�صم بها وما يقدمه من فر�ض عمل 

من �صانها احلد من البطالة وتخفي�ض م�صتويات الهجرة. ودعا 

وتعّزز ح�صوره  بالقطاع،  تنه�ض  اعتماد خطة  اإىل  احلكومة 

يف الأ�صواق الداخلية واخلارجية على ال�صواء.

ل  الذين  املغرتبني  وجود  اإىل  العمراين  والنمو  احلركة   
َّ
ورد

يجعل  ما  اللبناين  الإقت�صاد  يف  ــوال  الأم ي�صخون  يزالون 

القطاع يف حال من الإزدهار امل�صتمر.  وقال: »بات الإغرتاب 

للبنان،  ثروة  ي�صكل  كافة  العامل  اأنحاء  يف  املنت�رش  اللبناين 

فبعد الأزمات املتالحقة التي اأملت بلبنان، ا�صبح الإقت�صاد 

الإغرتابية  الإ�صتثمارات  على  كبري  ب�صكل  يرتكز  اللبناين 

اإىل  بالإ�صافة  كافة،  القطاعات  كافة  يف  امل�صاريع  واإقامة 

حتويالت املغرتبني لأهلهم«.

النفط  اأ�صعار  ت�صهده  ــذي  ال النخفا�ض  يحمل  »األ  وامــل 

تراجع  اأي  ــدول  ال من  العديد  ت�صهدها  التي  وال�صطربات 

لتحويالت اللبنانيني اإىل اأهلهم، اإذ اإن هذا الرتاجع اإن ح�صل، 

ظل  يف  �صيما  ول  جــداً  وكبرية  �صلبية  تاأثريات  له  �صتكون 

الرتاجع الدراماتيكي الذي يعي�صه الإقت�صاد اللبناين«.

تخطي التحديات
ويف رد على �صوؤال حول تفاوؤله مب�صتقبل القطاع 

ال�صناعي وعمل موؤ�ص�صة احلايك، قال: »مل يعد 

خافيًا على اأحد الكم الهائل من التحديات التي 

تواجهها  والتي  ال�صناعي  القطاع  بها  ط 
ّ
يتخب

ال�رشكات بحزم كبري. نعم الواقع �صعب، لكني 

�صنتابع  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  اأننا وكل  اأوؤمن 

معدلت  حتقيق  و�صنوا�صل  تو�صعنا  م�صرية 

منو جيدة. فال�صناعيون اللبنانيون معروفون 

وحدّة  للمغامرة  وع�صقهم  لل�صعاب  بتخطيهم 

تلو  النجاح  ي�صجلون  جتعلهم  التي  ذكائهم 

الآخر متخطني كل ال�صعاب«.

مؤسسة الحايك .. مسيرة متواصلة من التطور والتوسع
الحايك: خدماتنا تمّيزنا

�شلكته�  م�شرية  عنوان  هو  وتطور«  »تو�شع 

فمن  متعددة،  اأعوام  مر  على  احل�يك  موؤ�ش�شة 

ت�شنيع املج�يل انتقلت اإىل تلبي�س احلجر وتنفيذ 

الديكورات اخل�رجية والداخلية.

ما يمّيز مؤسسة 

الحايك هو ضّمها لعدد 

من مهندسي الديكور 

ومن مختصين في 

الحفر الدقيق والزخرفة 

الرومانية والحديثة
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مقابلة

النور   Karam Stones اب�رشت   ،2002  عام 

العالية  اجلــودة  قوامها  جناح  م�صرية  لتبداأ 

والتو�صع امل�صتمر. فبعد ان عملت يف ال�صوق 

اللبنانية يف �صناعة خمتلف انواع الأحجار 

لتو�صيع  الوطنية، عمدت، وفقًا خلطة تهدف 

رقعة الزبائن املتعاملني معها، اىل ا�صترياد 

من  والرخام  الأحجار  من  وا�صعة  جمموعة 

ايطاليا وم�رش.

Karam Stones كارلو كرم يف  وا�صار مدير 

“كرم  “ال�صناعة والإقت�صاد« ان  حديث مع 

14 عامًا على مواكبة  �صتونز عملت على مر 

حاجات الزبائن وتلبيتها، ما اك�صبها ثقتهم 

وولئهم ل �صيما انها تويل لعالقاتها معهم 

على  حر�صها  اىل  فاإ�صافة  كبرياً.  اهتمامًا 

من  جتعل  اجلـــودة،  عالية  منتجات  تقدمي 

امل�صداقية  والإلتزام بالتعهدات ا�صا�صًا لهذه العالقات«.

انعك�ض  اللبناين  الإقت�صاد  ي�صهده  الذي  “الرتاجع  ان  اىل  ولفت 

كبري  ب�صعف  الطلب  ز 
ّ
يتمي اذ  كبري،  ب�صكل  القطاع  عمل  على 

نتيجة الركود امل�صيطر على ال�صوق«.

 Karam Stones “اأمام  اأن  على  و�ــصــدد 

على  �صيما  ل  التو�صعية  اخلطط  من  العديد 

تنفيذ  ان  ال  جديدة،  منتجات  طرح  �صعيد 

هذه اخلطط يبقى رهن عودة الإ�صتقرار اىل 

 Karam  « وقــال:  ال�صوق«.  وانتعا�ض  البلد 

اي  ملواكبة  تامة  جهوزية  على   Stones
ر يطراأ يف ال�صوق، حيث تت�صمن خططها 

ّ
تطو

انواع  وا�صافة  وحتديثها،  املعدات  تطوير 

تالقي  ان  املتوقع  من  الأحجار  من  جديدة 

ا�صتح�صانًا كبرياً من الزبائن«.

التحديات  من  جمموعة  وجــود  اىل  ولفت 

ابرزها  يبقى  ال�صناعي،  القطاع  تواجه 

مزاحمة الإنتاج الأجنبي لل�صناعة الوطنية، 

الدعم  يكون  ان  املفرت�ض  من  حني  ففي 

متوفر لالإنتاج اللبناين ليتمكن من املناف�صة يف ال�صوق، ن�صطدم 

جمركية  لر�صوم  امل�صتورد  الإنــتــاج  يخ�صع  اذ  �صعب  بواقع 

منخف�صة متكنه من املناف�صة يف الأ�صواق اىل حد كبري«.

كرم: خططنا التوسعية رهن اإلستقرار
Karam Stonesمسيرة نجاح .. 





مقابلة

على  لت�صري   ،1999 عام  النور  لالأملنيوم  فواز  �رشكة  اأب�رشت   

تقدمها  التي  املنتجات  �صهدت  حيث  والتو�صع،  التطور  طريق 

خليل  ال�رشكة  ملدير  فوفقًا  عامًا.   17 مدى  على  م�صتمراً  تطوراً 

فواز عملت ال�رشكة ب�صكل م�صتمر على مواكبة التطور وكل جديد 

مع  انطلق  ال�رشكة  عمل  اأن  وك�صف  �صناعتها.  جمال  يف  يطراأ 

�صناعة الأبواب وال�صبابيك واملطابخ، ومن ثم تطور ب�صكل كبري 

امل�صتعارة  الأ�صقف  وتركيب  �صناعة  ي�صم  اليوم  اأ�صبح  حتى 

اأن  واعترب  ال�صيكوريت.  وواجهات  الزجاجية  ال�صتائر  و�صناعة 

ال�رشكة متّكنت من نيل ثقة زبائنها عرب التزامها امل�صداقية مع 

زبائنها، اإذ عملت طيلة �صنوات عملها على تقدمي اأعلى م�صتويات 

اجلودة يف  منتجاتها، وعمدت اإىل الإيفاء بالتزاماتها.

تخطي الصعوبات
ولفت خليل اإىل وجود عدة حتديات تواجه عمل ال�رشكة، وك�صف 

القطاع  باأهمية  عليها  القيمني  اإميان  من  وانطالقًا  ال�رشكة  اأن 

ال�صناعي اللبناين، عمدت اإىل تخطي هذه ال�صعوبات ومواجهتها.

ودعا الدولة اإىل دعم القطاع ال�صناعي نظراً ملا يت�صم به من اأهمية 

د على �رشورة �صبط الأ�صواق 
ّ
خا�صة بالن�صبة اإىل الإقت�صاد. و�صد

الناجتة  للم�صاربات  منعًا 

عـــن بــعــ�ــض الــفــو�ــصــى يف 

القطاع، حيث تعمل م�صانع 

فتتهرب  �رشعي  غري  ب�صكل 

ــ�ــرشائــب  ــوم وال ــص ــر� مـــن ال

وتعمل على تخفي�ض الأ�صعار 

ب�صكل كبري، ما يلحق �رشراً 

بال�رشكات التي تعمل ب�صكل 

الأ�صعار.  لناحية  التناف�صية  قدراتها  منتجاتها  ويفقد  قانوين 

كما اأّكد على �رشورة حماية �صناعة الأملنيوم من الإكتواء بنار 

املناف�صة الأجنبية التي قد ت�صع، لي�ض �صناعة الأملنيوم فح�صب 

اإمنا القطاع ال�صناعي باأكمله يف دائرة اخلطر الكبري. 

الإقت�صاد  ي�صهدها  التي  الرتاجع  حال  من  قلقه  عن  ــرب  واأع

الطلب  الأ�صواق ي�صعف  و�صلاًل يف  والتي ترتجم ركوداً  اللبناين 

ويحد من منو وتو�صع ال�رشكات. وراأى اأن ال�صناعيني اللبنانيني 

متكنوا من ت�صجيل جناحات كثرية رغم ال�صعوبات الكثرية التي 

الأوقــات  هذه  تخطي  من  �صيتمكنون  �صك  دون  ومن  واجهتهم 

ال�صعبة التي حتمل لهم اإرباكات كثرية. 

فواز لأللمنيوم .. 17 عامًا من النجاح
فواز: نواكب التطور

Fawaz Factory  
for Industrial Aluminium

م�سنع فواز للأملنيوم ال�سناعي

لبنان اجلنوبي - �ضور - تبنني - طريق عام بنت جبيل  

مبنى املوؤ�ض�ضة - هاتف: 3٢6319 7 - 654473 3 961

ديكور ومنجور أملنيوم، أبواب ونوافذ وعتاب األبواب 
من املنيوم، مطابخ معدنية، زجاج سيكوريت



النعيم  �رشكة  اأمــام  عت 
ّ
�رش العالية«  »اجلــودة 

لل�صخور والبناء اأبواب الأ�صواق اخلارجية، حيث 

هذة  اإىل  منتجاتها  ت�صدير  على  ال�رشكة  تعمل 

وال�صينية  الإيطالية  الأ�صواق  �صيما  ول  الأ�صواق 

والأمريكية.

وفقًا ملدير ال�رشكة حممد كوثراين تعمل ال�رشكة 

تاأ�صي�صها على حجز مكان مرموق بني  بجد منذ 

ال�رشكات العاملة يف قطاع مواد البناء، وقد جنحت 

وولئهم  زبائنها  ثقة  ك�صب  خالل  من  ذلك  يف 

منتجاتها  يف  تقدمها  التي  العالية  اجلودة  عرب 

وحر�صها الدائم على الإيفاء بالتزاماتها.

إغراق األسواق
التي تواجه  التحديات  وك�صف كوثراين عن جمموعة كبرية من 

عمل املوؤ�ص�صة، ول �صيما اإغراق الأ�صواق باملنتجات امل�صتوردة 

»الإتفاقات  وقــال:  املحلي.  الإنتاج  كبري  ب�صكل  تناف�ض  التي 

الثنائية املوقعة بني الدول العربية حتمل تداعيات �صلبية كثرية 

على القطاع ال�صناعي، ففي جمال مواد البناء يتعر�ض الإنتاج 

الأجنبي  الإنتاج  من  �رش�صة  ملناف�صات  املحلي 

ول �صيما العربي نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج يف 

لبنان وعدم توفر اأي اآلية دعم اأو حماية للقطاع 

من احلكومات اللبنانية«.

خطر،  يف  تكون  قد  اليوم  »امل�صانع  واأ�صاف: 

لالإنتاج  ج 
ّ
ترو التي  العر�ض  انت�صار �صالت  مع 

حترك  �رشورة  على  ال�صوء  ي�صلط  ما  امل�صتورد 

رفع  اأولوياته  يف  ي�صع  الدولة  قبل  من  �رشيع 

امل�صتورد.  ــاج  ــت الإن على  اجلمركية  الــر�ــصــوم 

متكنه  عالية  بجودة  يتمتع  املحلي  فالإنتاج 

الإنتاج  �صعر  اأن  اإل  كبري،  ب�صكل  املناف�صة  من 

اللبنانية  املنتجات  قــدرات  على  يق�صي  املنخف�ض  امل�صتورد 

التناف�صية ويعر�صها للك�صاد ويحد من فر�ض منو ال�رشكات«.

ويف رد على �صوؤال حول خطط تو�صعية لل�رشكة، ك�صف كوثراين 

للقطاع.  توّفر احلماية  دة يف ظل عدم 
ّ
اأن هذه اخلطط جمم عن 

القيمني عليها  �صعي  ال�رشكة كون  تفاوؤله مب�صتقبل  واأعرب عن 

التطور  م�صرية  فاإن  وبالتايل  يتوقف  اأن  ميكن  ل  الأف�صل  نحو 

والتو�صع �صتبقى م�صتمرة ل حمالة.

النعيم للصخور والبناء .. عنوان الجودة
كوثراني: لحماية القطاع

النعيم لل�صخور والبناء

الداوودية - طريق املروانية - تلفون: 747250 3 - 260380 7 961



�رشكة �صب�صبي لل�صناعة والتجارة

مراجل بخارية وكافة االن�شاءات المعدنية  

 العنــوان : طرابل�س-  دير عمار  - لبنان ال�شمالي -  هاتف : ٤٦١٤١٦ - ٤٦١٤١٥ )٦( 

٩٦١ - فاك�س : ٤٦١٤١٧ )٦( ٩٦١ - خلوي : ٦٦٦٧٣٣- ٧٠٩٧٤٥- ٣٦٧٦٧٣ - )٣( ٩٦١

ADDRESS: Tripoli - Dayr Amar - North Lebanon - Tel : 961 (6) 461415- 
461416 - Fax : 961 (6)461417 - Mobile : 961 (3) 367673- 709745 - 666733
Email : ABED_SABSABY@HOTMAIL.COM

Sabsaby For Industry & Trading�شركة �شب�شبي لل�شناعة والتجارة 
مراجل بخ�رية وك�فة الإن�ش�ءات املعدين



Sabsaby For  Industry & Trading Co.

Oil, Water, Steam Boilers - Pressure Vessels - Steel Structures - Stainless Steel Structures

طرابل�س - دير عم�ر - لبن�ن ال�شم�يل

 ه�تف: 461416 - 461415 )6) 961  

ف�ك�س: 461417 )6) 961

خليوي: 666733 - 709745 - 367673 )3) 961

Tripoli - Dayr Amar - North Lebanon
Tel: 961 (6) 461415 - 461416   

Fax: 961 (6) 461417
Mobile: 961 (3) 367673 - 709745 - 666733
E-mail:contact@sabsabi-industry.com 

abed@sabsabi-industry.com
abed_sabsaby@hotmail.com     

Website: www.sabsabi-industry.com
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مو�شوع المفرو�شات

اأب�رشت �صناعة املفرو�صات النور يف لبنان 

تنجز  خفيفة  ك�صناعة  طويلة  عقود  منذ 

حمال  يف  وتــبــاع  ــات،  واخلــان البيوت  يف 

املبادرة  اأخـــذوا  قد   
ً
جتــار كــان  خم�ص�صة 

الأوىل يف فتحها.

من  ــوم  ــي ال املــفــرو�ــصــات  �صناعة  تعترب 

ال�صناعات العريقة التي عرفت يف ال�صنوات 

ن�صيبها  وحــازت  مرموقة  نه�صة  الأخــرية 

من ازدهار �صناعة البناء والعمران. ويتميز 

يربز  الإبـــداع  من  عــاٍل  مب�صتوى  اإنتاجها 

املفرو�صات  �صناعة  يف  خا�صة  ب�صورة 

الر�صوم  حفر  عمليات  يف  وخا�صة  اخل�صبية 

القدمية  املفرو�صات  على  الدقيقة  الفنية 

الطراز.

3 فئات
على  املفرو�صات  �صناعة  اإنتاج  ويتوزع 

فئات  ثالث  اإىل  م 
ّ
ويق�ص خمتلفة،  �صلعة   29

رئي�صية.

وت�صم  اخل�صبية  املفرو�صات  الأوىل:  الفئة 

الأثـــاث املــنــزيل مــن غرف  اأنـــواع  خمتلف 

ــوم وغـــرف طــعــام و�ــصــالــونــات ومقاعد  ن

اأنــواع  خمتلف  ت�صم  كما  وغريها.  ــك  واأرائ

واأرائــك  مقاعد  من  املكتبية  املفرو�صات 

الإداريــــة  لــالأعــمــال  خم�ص�صة  وطــــاولت 

امل�صارف  لأعــمــال  خم�ص�صة  ـــاولت  وط

والطاولت ذات ال�صتعمالت اخلامية كتلك 

والكمبيوتر،  التلك�ض  لأجهزة  املخ�ص�صة 

اإ�صافة اإىل الأثاث املخ�ص�ض للمطابخ.

وت�صم  املعدنية  املفرو�صات  الث�نية:  الفئة 

املفرو�صات  واملدار�ض،  املكاتب  مفرو�صات 

املخ�ص�صة لإ�صتخدامات طبية، املفرو�صات 

املخ�ص�صة للمطابخ، املفرو�صات املخ�ص�صة 

املخ�ص�صة  كالكرا�صي  معينة  لإ�صتعمالت 

ل�صالونات احلالقة.

لــالأ�ــرشة  ح�صايا  حــوامــل  الث�لثة:  الفئة 

المعاناة كبيرة وتعديل القوانين حاجة ملّحة
»المزاحمة« عّلة قطاع المفروشات
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)مراتب( وت�صم فر�صات من رفا�ض واإ�صفنج.

دور بارز في اإلقتصاد
يوؤدي قطاع �صناعة املفرو�صات دوراً بارزاً 

يف الإقت�صاد الوطني، نظراً ملا متيز به من 

اللبنانيون من  به  ُعرف  جودة وذوق، وملا 

قدرة على البتكار والإبداع.

املرتبة  يف  املفرو�صات  �صناعة  وتــاأتــي 

الثانية يف ال�صلم الهرمي لل�صناعة اللبنانية 

من حيث عدد املوؤ�ص�صات، اإذ تبلغ ن�صبة عدد 

اجمايل  اإىل   %  17.03 املفرو�صات  م�صانع 

عدد املوؤ�ص�صات ال�صناعية يف لبنان.

دليل  لإدارة  ــداين  املــي الإحــ�ــصــاء  وي�صري 

املوؤ�ص�صات وال�صادرات ال�صناعية اللبنانية 

املفرو�صات  قطاع  م�صانع  عــدد  اأن  اإىل 

 544 بلغ   ،2015 عام  نهاية  يف  لبنان،  يف 

اإح�صاء  عن  م�صنعًا   80 بزيادة  م�صنعًا، 

بني  الثالثة  املرتبة  القطاع  ويحتل   ،2013
حيث  من  الأخـــرى  ال�صناعية  القطاعات 

العدد.

يف  لبنان  يف  املفرو�صات  م�صانع  وترتكز 

لبنان  جبل  حمافظة  يف  الأوىل  الــدرجــة 

م�صانع  وتتوزع  بــريوت.  العا�صمة  وحول 

اللبنانية كما  القطاع على املحافظات  هذا 

يلي:  جبل لبنان 305، لبنان ال�صمايل 102، 

 ،37 البقاع   ،36 41، بريوت  اجلنوبي  لبنان 

النبطية 15، عكار 5، بعلبك الهرمل 3.

المنافسة األجنبية أبرز التحديات
احلرب  خــالل  املفرو�صات  �صناعة  بقيت 

بحال  الت�صعينيات  اأوائــل  وحتى  الأهلية 

جيدة نتيجة احلماية التي كانت توفرها لها 

وا�صعا حيث كانت  ازدهارا  ف�صهدت  الدولة، 

مل  اإذ  العائالت  اآلف  ريعها  من  تعتا�ض 

يكن يقت�رش ت�رشيف الإنتاج على الأ�صواق 

اللبنانية، بل كان ي�صدر ق�صم كبري منه اإىل 

يف  اأ�صدرت  التي  القوانني  اأن  اإل  اخلــارج. 

منت�صف الت�صعينيات �صمحت للتجار باإغراق 

ففا�صت  الأجنبية،  باملفرو�صات  الأ�صواق 

الأجنبية  باملفرو�صات  اللبنانية  الأ�صواق 

كاأندوني�صيا وماليزيا  العامل،  بلدان  من كل 

وال�صني وغريها، وتعّطلت امل�صانع املحلية.

املفرو�صات  �صناعة  قطاع  يعي�ض  حاليًا، 

واقعا �صعبًا بعد اأن حمت القوانني ال�صادرة 

عام 1995 التجار واأ�صحاب روؤو�ض الأموال 

الإنتاج  يزاحم  اإذ  ال�صناعيني،  ح�صاب  على 

الأجنبي الإنتاج املحلي ب�صكل كبري جداً يف 

ظل غالء  اأ�صعار املواد الأولية واليد العاملة 

يف لبنان.

سبل المعالجة
للقطاعات  بد  ل  التحديات،  هذه  ظل  يف 

التي تعتمد على الت�صاميم واحلرف الفنية 

املفرو�صات،  كقطاع  امل�صافة  القيمة  ذات 

جمـاعية  كوادر  واإن�صاء  عملها  تفعـيل  من 

كما  وازدهارها.  ا�صتمراريتها  ي�صمن  مبا 

وت�رشيعات  قوانني  اىل  القطاع  يحتاج 

مواجهة  ــن  م لتتمكن  حمايته  ــن  ــوؤم ت

ال�صناعة  تواجه  التي  ال�صعبة  التحديات 

اللبنانية.

وت�صري م�صادر مطلعة اإىل اأن اأهم ما يحتاج 

اإليه قطاع املفرو�صات، درا�صة تعالج م�صاكله 

وحتّدثه على اأن تاأخذ بعني الإعتبار:

جتهيز  عــرب  النــتــاج  كلفة  خف�ض  اأول- 

امل�صانع باملكننة احلديثة، ما ي�صلط ال�صوء 

خمف�صة  بفوائد  املــدعــوم  التمويل  على 

وجتدر  الأمد.  طويلة  واآجال  �صماح  وفرتات 

لتاأمني  عديدة  حوافز  وجــود  اإىل  الإ�ــصــارة 

هذا النوع من القرو�ض عرب برامج متويلية 

من  وغـــريه  لبنان  مــ�ــرشف  مــن  مدعومة 

املوؤ�ص�صات املانحة.

ـــزام اجلــــودة  ـــت ــى ال ــعــمــل عــل ــا- ال ــي ــان ث

دورات  تنظيم  خــالل  مــن  واملــوا�ــصــفــات، 

املوؤ�ص�صات  اأ�ــصــحــاب  ت�صمل  تــدريــبــيــة 

العمل  مع  �صواء،  حد  على  فيها  والعاملني 

الكافية  احلــوافــز  الــعــمــال  اإعــطــاء  عــلــى 

بعد  وخ�صو�صا  املوؤ�ص�صة،  يف  لال�صتمرار 

تاأهيلهم وتدريبهم ورفع كفاءاتهم العملية 

والفنية.

اإيجاد  عرب  الت�صويق  يف  ال�صتقرار  ثالثا- 

بالتوا�صل  تاأمينها  ميكن  جديدة  اأ�ــصــواق 

نقلة  اإحـــداث  �ــرشورة  مع  املغرتبني،  مع 

ا�صم  اإطــالق  خالل  من  الت�صويق  يف  نوعية 

من  وال�صتفادة  املوؤ�ص�صة،  على  ــاري  جت

عالمة  يبقى  لأنه  لبنان«  يف  »�صنع  �صعار 

كتالوغ  وو�صع  اجليد،  والإنــتــاج  للجودة 

مميزاتها  مع  املوؤ�ص�صة  مبنتجات  خا�ض 

واإمكان  الت�صليم  مهل  واحــرتام  واأ�صعارها 

الإلكرتوين وامل�صاركة يف  التوا�صل بالربيد 

املعار�ض.

17.03 % عدد مصانع 
المفروشات إلى إجمالي 

عدد المؤسسات الصناعية 

في لبنان

544 هو عدد مصانع 
قطاع المفروشات في 

لبنان في نهاية عام 2015

 رسم بياني يظهر توزع مصانع قطاع المفروشات 
على المحافظات اللبنانية
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�شادرات المفرو�شات

كما معظم ال�صناعات اللبنانية، متكنت 

الأ�صواق  غزو  من  املفرو�صات  �صناعة 

اأبــوابــهــا  �ــرشعــت  اأن  بعد  اخلــارجــيــة 

التي  واجلمالية  اجلودة  نتيجة  اأمامها 

تتمتع بها.

اللبنانية،  اجلمارك  لإح�صاءات  ووفقًا 

اأ�صا�صية  �صوقًا  العربية  الأ�صواق  متثل 

ت�صتقبل �صادرات املفرو�صات اللبنانية، 

ال�صوق  الأ�صواق  وياأتي يف طليعة هذه 

والقطرية،  والإمــاراتــيــة،  ال�صعودية، 

كما  وال�صورية.  والكويتية،  والعراقية، 

من  ح�صة  الأفريقية  الأ�ــصــواق  نالت 

ول  اللبنانية  املفرو�صات  �ــصــادرات 

احتلت  حيث   ،2014 ــام  ع يف  �صيما 

اإحدى  والكونغو  العاج  �صاحل  اأ�صواق 

ل�صادرات  امل�صتقبلة  ــواق  ــص الأ� ــم  اأه

لبنان من املفرو�صات.

عام 2012
 ،2012 عام  املفرو�صات  �صادرات  بلغت 

ال�صعودية  واحتلت  دولر،  الف   74959
اإذ  امل�صتوردة،  الدول  الأوىل بني  املرتبة 

دولر  الف   18،319 قيمته  ما  ا�صتوردت 

قيمة  جممل  مــن   %  24 ن�صبته  مــا  اأي 

�صادرات املفرو�صات خالل العام. وحلت 

الأردن يف املركز الثاين اإذ ا�صتوردت ما 

قيمته 8،686 الف دولر، اأي ما ن�صبته 12 

الثالث حيث  %. وجاءت قطر يف املركز 
اأي  دولر  الف   6،007 بقيمة  ا�صتوردت 

والعراق  الإمارات  تلتها   ،%  8 ن�صبته  ما 

الف   4،675 بقيمة  ا�صتوردتا  اللتان 

لت�صاهم كل  التوايل  4،129 على  و  دولر 

جممل  قيمة  من   %  6 ن�صبته  مبا  منهما 

والكويت  �صورية  وحلت  هذا  ال�صادرات. 

يف املرتبة ال�صاد�صة، اإذ ا�صتوردتا بقيمة 

2،694 الف دولر و 2،642 الف دولر اأي 
ما ن�صبته 4 % من جممل قيمة ال�صادرات.

عام 2013
�صادرات  قيمة  بلغت   ،2013 عــام  ويف 

اأي  دولر،  الــف   88864 املــفــرو�ــصــات 

 .2012 بالعام  مقارنة   %  1.8 باإرتفاع 

يف  الأول  املــركــز  ال�صعودية  واحــتــلــت 

لبنان  يف  للمفرو�صات  امل�صتوردة  الدول 

 18585 اإليها  ال�صادرات  قيمة  وبلغت 

السوق العربية سوق رئيسية لصادرات المفروشات:
السعودية في المرتبة األولى تليها قطر ثم اإلمارات
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الف دولر، اأي ما ن�صبته 23 % من جممل 

قيمة �صادرات العام. وحلت الإمارات يف 

م�صتورداتها  قيمة  بلغت  اإذ  الثاين  املركز 

 9 ن�صبته  مــا  لت�صكل  دولر  الــف   7166
فاأتت  قطر  اأما  ال�صادرات.  قيمة  من   %
ما  ا�ــصــتــوردت  حيث  الثالث  املــركــز  يف 

من   %  8 لت�صكل  دولر  الف   6548 قيمته 

اأما  املفرو�صات.  �صادرات  قيمة  جممل 

الرابع حيث  املركز  فقد حلت يف  الأردن 

الف   5507 اليها  ال�صادرات  قيمة  بلغت 

دولر اأي ما ن�صبته 7 % من جممل قيمة 

املركز  يف  �صورية  ــت  واأت امل�صتوردات. 

اخلام�ض مب�صتوردات من مفرو�صات لبنان 

بلغت قيمتها 4381 الف دولر و�صكلت ما 

ن�صبته 5 % من جممل قيمة ال�صادرات.

عام 2014
عام  املفرو�صات  �صادرات  قيمة  بلغت 

باإرتفاع  اأي  دولر  الف   88864  ،2014
وحافظت   .%  0.09 ن�صبته  طفيف 

ال�صدارة  يف  مركزها  على  ال�صعودية 

 21364 م�صتورداتها  قيمة  بلغت  حيث 

% من   24 الف دولر و�صكلت ما ن�صبته 

جممل قيمة ال�صادرات. وتقدمت قطر اإىل 

املركز الثاين  مب�صتوردات بلغت قيمتها 

8604 الف دولر اأي ما ن�صبته 10 % من 
جممل قيمة ال�صادرات. وحلت الإمارات 

ما  ا�ــصــتــوردت  اإذ  الثالثة  املرتبة  يف 

قيمته 6382 الف دولر، اأي ما ن�صبته 7 

% من جممل قيمة �صادرات املفرو�صات 
 2014 عام  مميزاً  وكــان   .2014 للعام 

العاج  �صاحل  اإىل  الــ�ــصــادرات  حجم 

و�صجلت  دولر  الف   6325 بلغت  التي 

  .)%  7( الإمـــارات  مع  مت�صاوية  ن�صبة 

الكونغو للمركز  احتالل  كما كان بارزاً 

الرابع حيث بلغت قيمة ال�صادرات اإليها 

4353 الف دولر، اأي ما ن�صبته 5 % من 
جممل �صادرات املفرو�صات. اأما �صورية 

اخلام�ض  املركز  احتلتا  فقد  والــعــراق 

الف   3470 املــ�ــصــتــوردات  بلغت  حيث 

التوايل  على  دولر  الف   3196 و  دولر 

و�صكلت كل منهما 4 % من جممل قيمة 

ال�صادرات.

عام 2015
ــادرات  ــص � �ــصــهــدت   ،2015 عـــام  ويف 

املفرو�صات تراجعًا بلغ 10.8 % اإذ بلغت 

قيمة ال�صادرات 79186 الف دولر مقابل  

88864 الف دولر يف عام 2014. واحتلت 

ال�صعودية املركز الأول حيث بلغت قيمة 

و�صكلت  دولر  الف   22423 م�صتورداتها 

ال�صادرات.  جممل  من   %  28 ن�صبته  ما 

حيث  الثاين  املركز  يف  ــارات  الم واتــت 

بلغت قيمة م�صتورداتها 5102 الف دولر 

قيمة  جممل  من   %  6 ن�صبته  ما  و�صكلت 

املركز  يف  اأي�صًا  قطر  وحلت  ال�صادرات. 

بقيمة  م�صتوردات  �صجلت  اأن  بعد  الثاين 

املركز  على  وتناوب  دولر.  الف   4810
حيث  والكونغو  العراق  من  كل  الثالث 

و  دولر  الف   4184 م�صتورداتهم  بلغت 

3597 الف دولر على التوايل. اأما املركز 
الرابع ف�صم ثالث دول هي: �صاحل العاج، 

 3168 ا�صتوردت  وقد  والكويت  نيجرييا، 

الف دولر، 3449 الف دولر، و 3273 الف 

 دولر على التوايل لت�صكل كل منها ن�صبة

4 % من جممل قيمة �صادرات املفرو�صات.

المجموع 2015 2014 2013 2012 البلد

80691 22423 21364 18585 18319 السعودية

23325 5102 6382 7166 4675 االمارات

25696 4810 8604 6548 6007 قطر

15112 4184 3196 3603 4129 العراق

20450 3316 2941 5507 8686 االردن

165274 39835 42487 41409 41816 المجموع

رسم بياني يظهر قيمة صادرات المفروشات خالل األعوام األربعة األخيرة

جدول  يظهر قيمة صادرات المفروشات إلى أبرز الدول العربية خالل األعوام األربعة األخيرة
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جمال  تك�صتيل«  »عزالدين  مدير  واأ�صار 

»ال�صناعة  ــع  م حــديــث  يف  ــديــن  عــزال

الزبائن  »اإر�ــصــاء  اأنَّ  اإىل  والإقت�صاد« 

بال�صعر  الأف�صل  اجلودة  تقدمي  واإقــرتان 

الأن�صب كانا من اأولوياتنا منذ الإنطالقة 

حتى يومنا هذا«. 

وب�صبب  تك�صتيل  »عزالدين  اأن  اإىل  ولفت 

الأولية  للمواد  واإ�صترياده  عمله  طبيعة 

الزبون  خدمة  على  الـــدوام  على  ــادر  ق

تنوعت  مهما  احــتــيــاجــاتــه  واإر�ـــصـــاء 

تك�صتيل  عزالدين  عمل  ففريق  واإختلفت. 

قادر على تقدمي ت�صاميم كثرية للزبائن 

وتنفيذ اأي ت�صميم يريده الزبون«.

التي  الدقيقة  »املتابعة  على  واأثــنــى 

تك�صتيل  »عزالدين  عمل  فريق  يوليها 

مبراحل  متر  التي  املفرو�صات  ل�صناعة 

كثرية حتتاج كل واحدة منها اإىل متابعة 

مبعايري  اإنتاج  تقدمي  ت�صمن  ومراقبة 

جودة عالية«.

خدمات الصيانة
و�صدد عز الدين على اأن »خدمات ال�صيانة 

التي يقدمها عزالدين تك�صتيل كانت �صببًا 

اأ�صا�صيًا اأي�صًا يف تكري�ض ا�صتمراريته، اإذ 

على  احلفاظ  ال�صيانة  خدمات  �صاأن  من 

احلفاظ  وبالتايل  وجماله  املنتج  تاألق 

مع  الأمـــد  وطويلة  وطــيــدة  عالقة  على 

الزبائن«.

هــذه  ال�صيانة  ــات  ــدم »خ اأن  ــرب  واعــت

الإكــتــواء  مــن  تك�صتيل  عزالدين  حمت 

اإنتاجنا  »جــودة  وقــال:  املناف�صة،  بنار 

اأك�صبتنا  التي نقدمها  ال�صيانة  وخدمات 

ميزات تناف�صية �صاعدتنا يف احلفاظ على 

زبائننا واإ�صتقطاب زبائن جدد يف ال�صوق 

املفرو�صات  مب�صانع  امل�صبعة  اللبنانية 

واملحال امل�صتوردة لها«.

غياب الدعم
»ال�صناعة  قـــدرة  اأن  راأى  حــني  ويف 

الأ�ــصــواق  يف  املناف�صة  على  اللبنانية 

الدعم  غياب  نتيجة  منخف�صة  اخلارجية 

للقطاع«، اأ�صار عز الدين اإىل اأن »النجاح 

تك�صتيل  ــن  ــدي ال لــعــز  �صمح  ــي  ــداخــل ال

عرب  اخلارجية  الأ�ــصــواق  نحو  بالتو�صع 

يف   )Franchise( اإمتياز  �صهادات  منح 

واعترب  والأردن«.  الإمــارات،  ال�صعودية، 

اأن جناح �صناعة املفرو�صات يف الأ�صواق 

الرفيع  اللبناين  للذوق  يعود  اخلارجية 

الذي يقدم اإنتاجًا يتمتع بجمالية خا�صة 

ويجعله مرغوبًا اإىل حد كبري«.

ولفت عز الدين اإىل اأن »الرتاجع الإقت�صادي 

طاول بتاأثرياته ال�صلبية قطاع املفرو�صات 

الآونــة  يف  الركود  من  نوعًا  عانى  الــذي 

القطاع  دعم  اإىل  »الدولة  ودعا  الأخرية«، 

ال�صناعي وو�صع �صيا�صات خا�صة متكنه 

على  لأهميته  نظراً  والنمو  الإ�صتمرار  من 

ال�صعيد الإقت�صادي ول �صيما ما يطرحه 

الدين  عز  اليوم  يجهد  عمل  فر�ض  من 

باأكمله  ال�صناعي  والــقــطــاع  تك�صتيل 

للحفاظ عليها«.

نحققه  ــذي  ال ـــاح  الأرب »هام�ض  وقـــال: 

من  واإنطالقًا  لكننا  جــداً،  �صيقًا  اأ�صبح 

واإنطالقًا  وب�صناعتنا،  بوطننا  اإمياننا 

من م�صوؤوليتنا جتاه موظفينا الذي ق�صوا 

عزالدين  يف  عمرهم  من  طويلة  �صنوات 

ومن  م�صتمرين،  لنبقى  نكافح  تك�صتيل 

اإىل  الإلــتــفــات  الــدولــة  الــ�ــرشوري على 

القطاع ال�صناعي لتخّطي هذه املرحلة«.

عزالدين تكستيل .. 78 عامًا من الجودة والثقة
عزالدين: مؤمنون بوطننا

الدقيقة  الع�لية واملت�بعة  �شكلت اجلودة 

الدين  لعز  دائمً�  رفيقً�  العمل  لتف��شيل 

تك�شتيل على مدى 78 ع�مً�. فمع الإنطالقة 

1937 من �شوق �رض�شق، بداأت م�شرية  ع�م 

النج�ح التي كرّ�شته� ثقة الزب�ئن وولوؤهم. 

كيف ل، والقيمون على عز الدين تك�شتيل 

اإل وبذلوه من اأجل اإر�ش�ء  مل يثنوا جهداً 

وتنوعت،  اأذواقهم  اختلفت  مهم�  زب�ئنهم 

ع�مل  اجليد  »الإنت�ج  ب�أن  منهم  اإمي�نً� 

ي�شمن  ح�شن  �شيت  تكري�س  يف  اأ�ش��شي 

الإ�شتمرارية على املدى الطويل«.

ساهم نجاح »عز الدين 

تكستيل« في لبنان في 

توسعه نحو األسواق 

الخارجية عبر منح شهادات 

إمتياز )Franchise( في 

السعودية، اإلمارات، واألردن
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على  –ديزاين  بي  »تعمل  وقال:  امل�صتهلكني،  من  جداً  وا�صعة 

يحاكي  الــذي  الكال�صيكي  الأثــاث  اأنــواع  واأجــود  اأفخم  تقدمي 

الأثاث  م 
ّ
وتقد اخلالدة،  املنتجات  من  جمموعة  عرب  املا�صي 

الع�رشي الذي تزدان به املنازل احلديثة، وجمموعة وا�صعة من 

اأنظمة الإنارة واإك�ص�صوارات املنازل.  اأما اإنرتكازا فتمثل عنوانًا 

التجهيزات، فعلى مدى عقدين  اأنواع  متكاماَل لالأثاث وجميع 

دي 
ّ
ومزو �صّناع  اأهم  من  واحدة  اإنرتكازا  اأ�صحت  الزمن  من 

منتجات  توّفر  اإذ  املنطقة،  الطلب يف  �ض حتت 
ّ

املخ�ص الأثاث 

وخدمات كاملة ت�صمل �صناعة وتركيب املفرو�صات والرثيات 

امل�صاريع  لكافة  الأبــــواب  و�صناعة 

والت�صطيبات.  التجهيزات  من  وغريها 

رين، 
ّ
متطو م�صنعني  انــرتكــازا  وتدير 

مرت  األــف   20 م�صاحة  على  ميتد  م�صنع 

اآخر  وم�صنع  لبنان،   - جــدرا  يف  ع 
ّ
مرب

الريا�ض  ع يف 
ّ
األف مرت مرب  40 مب�صاحة 

لتلبية حاجة ال�صوق املحلية والإقليمية«.

م »دايز Daze« اأحدث 
ّ
واأ�صاف: » بدوره، تقد

ــرازاً  وط الع�رشية  املفرو�صات  �صيحات 

»الب�صاطة  مفهوم  د 
ّ
يج�ص الأثاث  من  جديداً 

جمموعات   6 تقدمي  خــالل  من  الع�رشية« 

مده�صة. 

و�صدد البطل على اأن الّقيمني على املجموعة يزورون املعار�ض 

با�صتمرار ليتابعوا كل تطور يف �صناعتهم ويّطلعوا على اأحدث 

»م�صانع  اأن  اإىل  ولفت  لزبائنها.  ويقدموها  املو�صة  �صيحات 

والآلت  ات 
ّ
املــعــد بــاأحــدث  ز 

ّ
تتمي  Batal Design Holding

اآخر  على  م�صتمر  ب�صكل  ال�رشكة  وتطلع  املتطورة،  التكنولوجية 

ات التكنولوجيا لتتبّنى اأحدث الإبتكارات وتوّفر لزبائنها 
ّ
م�صتجد

املنتجات ذات املعايري العاملية واجلودة العالية«.

وك�صف اأن فريق عمل Batal Design Holding ي�صم اإ�صافة اإىل 

من  متكنهم  تدريبية  لدورات  دائمًا  يخ�صعون  حرفيني  خرباء، 

تقدمي م�صتويات عالية من الأداء يف عملهم.

توسع وسط التحديات
التطور يف املنتجات املقدمة رافقه تو�صع  اأن  البطل على  واأكد 

حيث  ال�صعودية  ال�صوق  يف  �صيما  ول  اخلارجية  الأ�ــصــواق  يف 

متلك Batal Design Holding م�صنعا و�صالت عر�ض. وك�صف 

الأ�صواق اخلارجية ول �صيما اخلليجية يف  ع يف 
ّ
عن خطط تو�ص

ال�صنتني املقبلتني.

ولفت اإىل وجود العديد من التحديات التي تواجه عمل املجموعة 

ول �صيما ارتفاع تكاليف الإنتاج وندرة اليد العاملة.

التي   Batal Design Holding تفاوؤله مب�صتقبل عمل   عن 
ّ

وعرب

ع منذ اأكرث من 60 عامًا. 
ّ
ت�صري على طريق التو�ص

Batal Design Holding ..         عامًا من النجاح والتأّلق
بطل: مستمّرون في التوّسع الخارجي

 Batal Design اإ�شتمرارية  التمّيز  طريق  �شلوك  �شمن 

Holding على مدى اأكرثمن ن�شف قرن حفل ب�لنج�ح 

والت�ألق. 

يف خم�شين�ت القرن امل��شي ك�نت الإنطالقة، عندم� 

خطت ع�ئلة بطل خطواته� الأوىل يف ع�مل �شن�عة 

التو�ّشع  من  طويلة  رواية  معه�  لتبداأ  املفرو�ش�ت، 

 Batal Design Holding والتطور متّثله� اليوم جمموعة

�شن�عة  يف  رائدة  اأ�شم�ء  رايته�  حتت  ت�شم  التي 

اأوفي�س   - بي  دايز،  -ديزاين،  بي  املفرو�ش�ت وهي 

(B Design، Daze، B Office & Intercasa( .واإنرتك�زا

60

اأ�صار رئي�ض جمل�ض اإدارة Batal Design Holding ال�صيد ح�صني 

 Batal Design َّالبطل يف حديث مع »ال�صناعة والإقت�صاد« اإىل اأن

الذي  ع 
ّ
التنو عرب  امل�صتهلكني  �رشائح  كل  اإىل  و�صلت   Holding

رت 
ّ
تطو مهما  امل�صتهلكني  حاجات  لتالئم  اإنتاجها  يف  تقدمه 

عت واختلفت ظروفها.
ّ
وتنو

جودة وفخامة
�رشيحة  حاجات  تلبي   Batal Design Holding اأن  واأو�صح 

 Batal Design Holding وصلت

إلى كل شرائح المستهلكين 

عبر التنّوع الذي تقدمه 

في إنتاجها لتالئم حاجات 

المستهلكين مهما تطّورت 

وتنّوعت واختلفت ظروفها
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ال�صاعر  لل�صجاد  عي�صى  غازي  مدير  حديث  عك�ض  �صك،  دون  من 

عملها،  يف  املوؤ�ص�صة  متار�صها  التي  الإ�صتقامة  عي�صى  غــازي 

فاإنطالقًا من اإميان القيمني عليها »اإن ال�صدق يف اأقوالنا اأقوى 

يف  املوؤ�ص�صة  مار�صته  الذي  »ال�صدق  اأن  على  عي�صى  د 
ّ
�صد لنا«، 

تعاطيها مع الزبائن وّطد عالقتها بهم فاأ�صبحوا زبائن دائمني 

لها واأ�صبحت املوؤ�ص�صة عنوانًا دائمًا لأجود اأنواع ال�صجاد«.

مقصد أول
د عي�صى »على اأن �صعار موؤ�ص�صة غازي عي�صى لل�صجاد والذي 

ّ
و�صد

ت�صكل البت�صامة اأ�صا�صًا فيه جعل املوؤ�ص�صة تكون املق�صد الأول 

خري  الأحيان  من  كثري  يف  فالإبت�صامة  ال�صجاد،  �رشاء  لطالبي 

من التحية. واعتماد البت�صامة اأ�صا�صًا يف �صعارنا كان �رشوريًا 

لإ�صعار زبائننا باأهميتهم لدينا وبحر�صنا الكبري على عالقتنا 

معهم«.

واأكد اأن »املوؤ�ص�صة ومنذ ن�صاأتها حاولت اأن ت�صتقطب اأكرب �رشيحة 

ال�صجاد  من  وا�صعة جداً  الزبائن عرب طرح جمموعة  من  ممكنة 

امل�صتورد من اإيران، تركيا، ال�صني، وبلدان اأخرى«. ولفت اإىل اأن 

»الزبون مهما اختلف وتنوع طلبه ل بد اأن يجد مبتغاه عندنا. 

فاإ�صافة اإىل اأننا نحر�ض على تنويع الب�صائع املوجودة لنتمكن 

من خدمة جميع الزبائن مهما اختلفت قدراتهم ال�رشائية، نعمل 

األــوان  من  املفرو�صات  عامل  على  يطراأ  تغري  كل  مواكبة  على 

ور�صومات وديكورات«.

ال توّسع
د على اأن 

ّ
ولفت عي�صى اإىل وجود مناف�صة قوية يف ال�صوق، و�صد

»موؤ�ص�صة غازي عي�صى لل�صجاد« حتر�ض على اجلمع بني ال�صعر 

الزبائن  لك�صب  املعاملة  وح�صن  واجلمالية  واجلــودة  املنا�صب 

واحلفاظ على ثقتهم«. واأ�صار اإىل اأن »اتباع املعايري هذه �صمح 

لها بتخطي حتدي املناف�صة املوجود يف ال�صوق وت�صجيل اأرقام 

مبيعات عالية ت�صمن ا�صتمراريتها«.

حاليًا  »اأنــه  على  د 
ّ
و�ــصــد

الإقت�صادي  الظرف  ويف 

املوجود ل تنوي املوؤ�ص�صة 

تو�صعية،  خطط  اأي  در�ــض 

وبانتظار حت�صن الو�صع قد 

يك�صف  خطط  هناك  تكون 

عنها يف حينها«.

إنتاج متنّوع
ــ�ــصــة  »املــوؤ�ــص اأن  ـــن  ـــل واأع

من  اأكـــرث  لزبائنها  تــقــدم 

مبختلف  ال�صجاد  من  نــوع 

الأوروبي والعجمي  ال�صجاد  والقيا�صات حيث تعر�ض  الألوان 

للمالعب  بالغازون  تعمل  كما  واملنازل.  للمكاتب  واملوكيت 

يف  وي�صتخدم  كبري  حد  اإىل  الباركيه  ي�صبه  الــذي  والفينيل 

ما  املنازل.  يف  اأقل  وب�صكل  وامل�صت�صفيات  التجارية  املحال 

الأ�صياء  معظم  لي�صمل  عملها  طورت  عي�صى  موؤ�ص�صة  اأن  يعني 

التي حتتاجها الأر�صيات«. 

»غازي عيسى للسجاد« .. نجاح متواصل قوامه الصدق
عيسى: زبائننا أولى أولوياتنا

من  جعلت  زب�ئنه�،  اإر�ش�ء  الأول  همه�  لأن 

عملت  �شع�ره�.  يف  اأ�ش��شيً�  عن�رضاً  الإبت�ش�مة 

الآخر،  تلو  و�شجلت جن�حً�  قرن  ربع  مدى  على 

اإنه� موؤ�ش�شة »غ�زي عي�شى لل�شج�د« التي تعمل 

لتعك�س  عي�شى«،  غ�زي  »ابت�ش�مة  �شع�ر  حتت 

اأهمية زب�ئنه� ب�لن�شبة اإليه�، ف��شتقب�ل الزبون 

له�.  اأمور تعني  للموؤ�ش�شة  وزي�رته  ثقته  ونيل 

اأ�ش��شً�  ال�شدق  من  التي جعلت  وهي  ل،  كيف 

له� يف تع�مله� مع زب�ئنه� فم� ك�ن له� اإل اأن 

ح�زت على ثقتهم التي ترجموه� ب��شتمرارية 

املوجودة  الكثرية  املن�ف�ش�ت  رغم  املوؤ�ش�شة 

يف ال�شوق«.

مؤسسة غازي عيسى 

للسجاد تحرص على الجمع 

بين السعر المناسب 

والجودة والجمالية وحسن 

المعاملة لكسب الزبائن 

والحفاظ على ثقتهم
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قال: »غالريي �صاهر موجود اليوم يف 

ال�صوق اللبنانية عرب خم�صة فروع تقدم 

واأجملها  واأجودها  املفرو�صات  اأرقــى 

 Daher Home :للزبائن. وت�صم الفروع

عر�ض  �صالة  عن  عبارة  وهو   Center
�صتيل تتميز بديكوراتها احلديثة و�صمها 

املفرو�صات  اأروع  من  رائعة  لت�صكيلة 

يف   Daher Collection و  املنزلية، 

عر�ض  �صالة  عن  عبارة  وهو  احلو�ض 

كبرية خم�ص�صة للربادي وورق اجلدران 

 Daher Lifeو والبامبو،  والبيا�صات 

عام  وطــريــق  �صور  دوحــة  يف   Style
و وفخمة،  ع�رشية  �صالة  وهو  احلو�ض 

وهو  كفردونني  يف   Gallery Daher
على  حتتوي  عر�ض  �صالة  عن  عبارة 

و املفرو�صات،  من  متنوعة  جمموعة 

Daher Mall وهو �صالة عر�ض ع�رشية 
احلديثة  بديكوراتها  تتميز  وفخمة 

اأروع  من  رائعة  ت�صكيلة  فيها  ويوجد 

املفرو�صات املنزلية«.

متابعة دقيقة
التي  اجلـــودة  اأن  على  �صاهر  د 

ّ
و�ــصــد

املتابعة  اإىل  تعود  الإنتاج  بها  يتمتع 

متر  حيث  العمل،  مراحل  لكل  الدقيقة 

عديدة  ت�صنيع  مبراحل  املفرو�صات 

حتتاج اإىل متابعة لتقدمي اإنتاج يتمتع 

بجمالية عالية ومتانة كبرية.

ولفت اإىل اأن »جودة املنتجات �صمحت 

الأ�صواق  اإىل  بالتوجه  ظاهر  لغالريي 

اخلارجية ول �صيما الأ�صواق الأفريقية 

مثل اأنغول و�صاحل العاج ونيجرييا«.

الغياب المؤسف
التحديات  ـــرز  اأب اأن  �صاهر  وراأى 

دعم  عــن  ــة  ــدول ال »غــيــاب  يف  تكمن 

هذا  ا�صتغرب  واإذ  ال�صناعي«.  القطاع 

القطاع  ي�صتحق  »األ  �ــصــاأل:  الــواقــع، 

عمل  فر�ض  يــوؤمــن  ــذي  ال ال�صناعي 

لعدد كبري من اللبنانيني الإهتمام من 

اأمر  الدولة  غياب  اإن   « وقال:  الدولة؟ 

القطاعات  قدرات  ي�صعف  اإذ  موؤ�صف 

التي  الأخــرى  الدول  ففي  التناف�صية، 

كرتكيا  املفرو�صات  ب�صناعة  ت�صتهر 

وماليزيا تقدم احلكومات دعمًا كبرياً 

لل�صناعيني ميكنهم من مناف�صتنا يف 

عقر دارنا«.

لدعم  ال�رشيع  التدخل  اإىل  الدولة  ودعا 

الرتاجع  ظــل  يف  �صيما  ول  القطاع، 

والذي  لبنان  يعي�صه  الذي  الإقت�صادي 

يوؤدي بطبيعة احلال اإىل تراجع الطلب 

ب�صكل كبري جداً«.

خلطط  وجــود  ل  اأن  �صاهر  ك�صف  واإذ 

عــدم  حـــال  ظــل  يف  حــالــيــًا  تو�صعية 

والتي  لبنان  ي�صهدها  التي  الإ�صتقرار 

تطاول باإنعكا�صاتها ال�صلبية الإقت�صاد 

يف  الأ�صواق  ي�صع  والــذي  كبري  ب�صكل 

اأن  اعترب  ــود،  ــرك وال ال�صلل  مــن  حــال 

اإليه  التو�صل  مت  ما  على  »املحافظة 

يبقى حتديًا كبرياً«. 

غاليري ضاهر.. العراقة في صناعة المفروشات
ضاهر: أين الدولة؟

سمحت جودة منتجات غاليري 

ضاهر له بالتوجه إلى االسواق 

الخارجية وال سيما األسواق 

األفريقية مثل أنغوال وساحل 

العاج ونيجيريا

عنوانً�  ع�مً�،   23 مدى  على  �ش�هر،  غ�لريي  اأ�شحى 

وولئهم عرب  الزب�ئن  ثقة  ب�إكت�ش�ب  اإذ جنح  للعراقة، 

بت�ش�ميم  تت�شم  التي  املفرو�ش�ت  اأنواع  اأجود  تقدمي 

جذابة تلبي اأذواق الزب�ئن مهم� اختلفت وتنوعت.

غ�لريي  خالله�  ت�ألق  وتطور«  جن�ح  »م�شرية  اإنه� 

�ش�هر، و�شهد خطوات تو�شعية على الأرا�شي اللبن�نية 

ويف الأ�شواق اخل�رجية على حد �شواء. يحمل احلديث 

مع مدير »غ�لريي �ش�هر« م�شطفى �ش�هر الكثري من 

�شبيل  تبذل يف  كثرية  اإىل جهود  ي�شري  الذي  الطموح 

حتقيق النج�ح. فوفقً� ل�ش�هر متّيز غ�لريي ظ�هر منذ 

م�  اإنت�جه  وجودة  الزب�ئن  مع  مب�شداقيته  انطالقته 

جعله يحقق جن�حً� كبرياً �شمح له ب�لتو�شع لي�شبح 

عدد فروعه اليوم 5 فروع.



Authorized Signature : Mostapha Daher

C.R.: 14089 Saida

املفو�س بالتوقيع: م�ضطفى �ضاهر

رقم ال�ضجل التجاري:  14089 / عام - �ضيدا

Est. Mostapha Daher For Trading
موؤ�س�سة م�سطفى �ساهر التجارية

ACTIVITY الن�شاط

ال�ضنف

ITEMS
البند اجلمركي

H.S Code

Interior Decor  /  ديكور داخلي 44.18.90.00
أثاث من خشب مستعمل في غرف النوم والطعام والصالونات وغيرها، مفروشات خشبية، خزائن

Wooden Furniture Used In Bedrooms, Dinning Rooms, Saloons & Other 94.03.50.00

Location: N: 33° 17‘ 37.5” - E: 35° 17’ 32.1” :املــوقع 

E-mail :a.jaffal@daherhome.furniture  -  daher.home@daherhome.furniture  - Website : www.daherhome.furniture

Chambre of Commerce & Industry In Saida & South غرفة التجارة وال�ضناعة يف �ضيدا واجلنوب

MEMBERS ع�شو

لبنان اجلنوبي - �ضور - طورا - بناية كالريي �ضاهر

تلفاك�س: 380880 7 - 381089 7 961

املعمل: 380816 7 961

South Lebanon - Tyr - Houche Str. Daher Home Bldg.
Telfax: 961 7 381089 - 7 380880
Factory: 961 7 380816

PRODUCTION INFORMATION معلومـــــات عـــــن الإنتـــــاج

Furniture & Wood Decoration  /  صناعة املفروشات واخلشب

ADDRESS العنوان
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 L’art de la«

  »protection solaire
مــن  ـــة  ـــاي ـــم احل ـــــن  »ف اأو 

هذا  حتــت  ال�صم�ض«،  اأ�صعة 

 Cottage تعمل  ال�صعار 

�صناعة  يف  املتخ�ص�صة 

الــواقــيــة  ــم  ــي واخل ال�صتائر 

بهدف  ال�صم�ض  اأ�ــصــعــة  مــن 

توفري  عرب  املن�صاآت  حماية 

بالنوافذ،  اخلا�صة  ال�صتائر 

ــم،  ــاع ــط ــطــيــحــات، امل ــص ــ� ال

ومواقف ال�صيارات.

ــاهــمــت اجلـــــودة الــتــي  ــص و�

 Cottage يتمتع بها اإنتاج

الـ20 عامًا، يف حجز مكان مرموق  التي تفوق  املوؤ�ص�صة  القيمني على  وخربة 

عت لها اأبواب الأ�صواق 
ّ
لها بني ال�رشكات العاملة يف القطاع ال�صناعي، كما �رش

اخلارجية ول �صيما دول اخلليج العربي واأفريقيا، حيث نفذت Cottage عدداً 

من امل�صاريع املهمة يف تلك الدول«.

Cottage .. خبرة 20 عامًا في الوقاية من أشعة الشمس
سمير خياط: مستمرون رغم التحديات
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Mkalles, Industrial Zone, Str. 41, Beirut - Lebanon
Telfax: 961 1 682565 - 961 1 200110 - Cell: 961 3 721515

E-mail: cottagek@inco.com.lb - Website: www.cottage-leb.com

L,art de la protection solaire

AWNINGS - PARASOLS - PERGOLAS

ALUMINIUM - POLYCARBONATE 

PARKING SHELTERS
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